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  กลับมาอีกครั้งกับงาน “ฟตุบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์”  คร้ังที ่72 
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ ภายใต้แนวคิดหลัก “Our Rise ปลุกสปิริตให้สังคม” ซึ่ง 
ไม่ได้เน้นเฉพาะการเช่ือมสมัพนัธ์อันดขีองสองสถาบันอุดมศึกษาท่ีเก่าแก่ของประเทศ 
แต่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือของนิสิตและนักศึกษาให้ต่ืนตัวในเรื่องความสามัคคี 
ความเสียสละ ความมีน�้าใจ และการท�าประโยชน์เพื่อสังคม น�าไปสู่การสร้างพลัง 
การพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 
  ในปีน้ี มีหลากหลายกิจกรรมท่ีสะท้อนแนวคิดเหล่าน้ี อาทิ โครงการจิตอาสา 
“เลอืดไม่แบ่งส”ี รณรงค์ให้คนรุน่ใหม่ร่วมบรจิาคโลหติ เพือ่น�าไปช่วยชีวิตเพือ่นมนุษย์
ด้วยกัน  และกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ “ปันรักปันสุขให้น้อง” ที่สถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อน ปากเกร็ด และท่ีขาดไม่ได้คือขบวนพาเหรดสะท้อนสังคมร่วมสมัย ขบวน 
ผู้อัญเชิญพระเก้ียว ทีมเชียร์ลีดเดอร์และคฑากรสวยหล่อ ทีมเชียร์และแปรอักษร 
บนอัฒจันทร์ของนิสิตนักศึกษาท้ังสองสถาบัน อันเป็นกิจกรรมท่ีสร้างสีสันให้งาน
ฟุตบอลประเพณีทุกปี
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  ความพิเศษของการแข่งขันฟุตบอลในปีน้ีคือทีมจุฬาฯ มีนักฟุตบอลมืออาชีพท่ีเป็นนิสิตเก่า 
และนิสิตปัจจุบันหลายคน  รับรองว่าฟาดแข้งชิงแชมป์กับทีมลูกโดมได้เร้าใจแน่นอน และท่ีขาดไม่ได้
คือ การแข่งขันฟุตบอล “โดมชรา จามจุรีโรย” เพื่อกระชับสัมพันธ์ระหว่างชาวจุฬาฯ และธรรมศาสตร์ 
โดยนักฟตุบอลกิตติมศักดิ ์ประกอบด้วยการแข่งขันฟตุบอลคู่พเิศษ 3 คู่  ในวันศุกร์ท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2561 
ณ สนามกีฬาจุฬาฯ หรือสนามจุ๊บน่ันเอง คุณค่าท่ีแท้จริงของการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – 
ธรรมศาสตร์ น่ันคือการสืบสานความรักและสามัคคีอันแน่นแฟ้นของนิสิตจุฬาฯ และนักศึกษา
ธรรมศาสตร์ รวมถึงศิษย์เก่าของสองสถาบันท่ีมีมายาวนานจนถึงปัจจุบัน ดังท่ีปรากฏในเพลง 
“ชั่วดินฟ้า”   

“ธรรมศาสตร์ - จุฬาฯ เราสามัคคี เราต่างผูกไมตรีกันมั่นไว้ เช่นพี่เช่นน้องเราร้องเริงใจ 
เรารักกันไว้ช่ัวดินฟ้า ใครอาจมาหยามความสามัคคีเรา เรายืนเคียงเข้าร่วมฟันฝ่า 
เกียรติเราเชิดชูให้รู้กันทั่วหล้า ธรรมศาสตร์ - จุฬาฯ ลือชื่อไกล”  

ติดตามรายละเอียดงานฟตุบอลประเพณจุีฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครัง้ท่ี 72 ได้ท่ี www.facebook.
com/CUTUFootball และ www.facebook.com/ChulaAlumni   



จุฬาฯ ติดอันดับ 2
มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศ
เด่นสุดด้านการขนส่งและการจัดการขยะ  

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ	 2	 ของประเทศไทย 
และอนัดบั	90	ของโลก	จากการจัดอนัดบัโดย	UI	GreenMetric	Ranking	
of	World	Universities	2017	โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆ	เข้าร่วมการจัด
อันดับทั้งสิ้น	619	สถาบัน	จาก	76	ประเทศ
 รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ เปิดเผยว่า 

การจัดอันดบัมหาวิทยาลยัสเีขียวในปีน้ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้คะแนน

รวมท้ังสิ้น 5,754 คะแนน จากเกณฑ์การพิจารณา 6 กลุ่ม ท้ังน้ี จุฬาฯ 

ได้รับคะแนนสูงข้ึนในเกณฑ์การพิจารณา 4 กลุ่ม ได้แก่  Energy and 

Climate Change, Waste, Water และ Transportation

  ด้าน Transportation (การขนส่ง) จุฬาฯ ได้คะแนนอันดบั 1 ของ

มหาวิทยาลัยไทย และอันดับท่ี 25 ของโลก เน่ืองจากจุฬาฯ มีระบบการ

ขนส่งสาธารณะในมหาวิทยาลัย ท้ังจักรยาน CU Bike และรถ Shuttle 

Bus ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

  ส่วนด้าน Waste (การจัดการขยะ) จุฬาฯ ได้คะแนนอันดับ 1 

ของประเทศไทย และอันดับท่ี 121 ของโลก อันเป็นผลมาจากโครงการ 

Chula Zero Waste ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง อาทิ การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกช่วยท�าให้ 

ขยะลดลง เป็นต้น

 ส่วนด้าน  Education จุฬาฯ มีรายวิชาและโครงการวิจัยต่างๆ  ท่ีสอดแทรกในเรื่องสิ่งแวดล้อมและ 

การพฒันาอย่างย่ังยืนอยู่เป็นจ�านวนมาก แต่บางครัง้ช่ือรายวิชาหรอืช่ือโครงการวิจัยเหล่าน้ัน ไม่ได้ระบุว่าเกีย่วข้อง

กับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างย่ังยืนอย่างชัดเจน ดังน้ันในอนาคตจะได้มีกระบวนการรวบรวมข้อมูลเหล่าน้ี  

ซึ่งจะท�าให้คะแนนของจุฬาฯ ในส่วนนี้เพิ่มขึ้น 

  รศ.ดร.บุญไชย กล่าวเพิม่เติมว่า จุฬาฯ ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้คะแนนในการจัดอันดบัมหาวิทยาลยัสเีขียว

มากไปกว่านี้ เนื่องจากจุฬาฯ ไม่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ในหลายตัวชี้วัด เช่น ด้าน Setting and 

Infrastructure (ท่ีตั้งและโครงสร้างพ้ืนฐาน) เน่ืองจากจุฬาฯ ต้ังอยู่ใจกลางเมือง และมีข้อจ�ากัดในการเพิ่มพื้นท่ี 

สีเขียว ดังนั้น การจะได้คะแนนในส่วนนี้มากขึ้นจึงเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นพัฒนาใน

ด้านอื่นๆ อย่างเช่น การบริหารจัดการน�้า การบริหารจัดการพลังงาน

 ตดิตามรายละเอียดผลการจดัอันดับมหาวิทยาลัยสีเขยีวเพิ่มเตมิไดท้ี ่http://greenmetric.ui.ac.id/over 

all-ranking-2017/ 

รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม
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เรื่อง : สุรเดช พันธุ์ลี

ภาพ : พิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร
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  เชื่อว่า ไม่มีใครที่ไม่รู้จัก “ความรัก” 

ทุกคนจะต้องมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ 

ท่ีเก่ียวข้องกับความรัก ไม่ว ่าในแง่มุมใด 

มุมหนึ่ง ตั้งแต่รักตัวเอง รักครอบครัว รักเพื่อน 

รักงาน รักองค์กร รักสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 ความรกัเป็นสิง่ท่ีมค่ีา เป็นความรูส้กึ

พิเศษท่ีท�าให้บุคคลมีความสุข ความหวัง 

แรงบันดาลใจ และมีก�าลังใจท่ีจะกระท�าสิ่ง

ต่างๆ เพื่อความรัก หรือสิ่งท่ีรัก น่าคิดเป็น

อย่างยิ่งว่า หากบุคคลไม่มีความรักต่อสิ่งใดๆ 

แล้ว ชีวิตจะเป็นอย่างไร? 

 สิ่งท่ีท�าให้บุคคลมีความทุกข์หรือ

ความเจ็บปวด ส่วนใหญ่ก็มาจากความรกัหรอื

สิ่งที่รักนั่นเอง สิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรัก 

หรอืไม่ได้มีความหมายว่ารกั ไม่สามารถท�าให้

เกิดทุกข์ได้ ซ่ึงตรงกับค�าสอนของพระพุทธ

ศาสนาท่ีแสดงไว้ในอริยสัจ 4 ว่า ...ความ

ประสบกับสิ่งท่ีไม่รัก ความพลัดพรากจาก 

สิ่งเป็นที่รัก...เป็นทุกข์

 เม่ือกล่าวถึงเฉพาะเรือ่งของความรกั

ระหว่างบุคคล มีสิง่ส�าคัญอยู่ 3 ปัจจัยท่ีจะต้อง

รู้จัก คือ ผู้รัก วิธีแสดงออกของความรัก และ

บุคคลผู้เป็นท่ีรัก ผลของความรักจะปรากฏ

ออกมาเป็นเช่นไร จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข ์

ข้ึนอยู่กับการกระท�าท่ีเกี่ยวเน่ืองกับปัจจัย 

ทั้งสามนี้

 โดยท่ัวไป หากเอาความต้องการและ

วิธีการแสดงออกของผู้รักเป็นหลัก ก็มักจะ 

ก่อให้เกิดความขัดแย้งและความทุกข์ตามมา

ได้ง่ายและได้มาก ตวัอย่างในครอบครวั พ่อแม่

ที่รักลูก อยากให้ลูกเป็นหมอ พยายามส่งเสริม

ให้เรียนพิเศษเพื่อให้สอบเข้าเรียนหมอให้ได้ 

แต่ลกูมีความสขุกับการถ่ายภาพและอยากเป็น

นักถ่ายภาพ หากพ่อแม่ยืนยันจะให้ลูกเรียน

ตามท่ีต้องการ แต่ลูกแข็งขืนจะเรียนในสิ่งท่ี 

ตนชอบ ก็จะเกิดความขัดแย้ง ทุกฝ่ายล้วน 

เป็นทุกข์ และถึงแม้ลูกจะยอมตามความ

ต้องการของพ่อแม่ ด ้วยความเข ้าใจใน 

ความรกัและความหวังดขีองพ่อแม่ ลูกก็คงไม่มี

ความสุขกับการเรียน

 หากเอาบุคคลผู้เป็นท่ีรักเป็นหลัก 

ก็มักจะมีความราบรื่นและเป็นสุข ไม่ค่อยเกิด

ความขัดแย้ง เพราะท้ังผู้รักและบุคคลผู้เป็น

ท่ีรกัมีสิง่ท่ีต้องการและสิง่ท่ีร่วมกันกระท�าไปใน

ทิศทางเดียวกัน แต ่หากไม ่รู ้ จัก วิธีการ

แสดงออกท่ีดีและถูกต้อง ความรักน้ันก็จะไม่

ก่อให้เกิดคุณค่าหรือคุณประโยชน์เท่าใด เช่น 

สามีท่ีรักภรรยา เห็นภรรยามีความสุขกับการ

แต่งตัวสวยๆ หรือมีเครื่องประดับราคาแพง 

ก็ตั้งใจท�างานหาเงิน เพื่อซื้อเครื่องแต่งตัวและ

เครื่องประดับ สามีก็มีความสุขเพราะได้ท�าให้

ภรรยามีความสุข ภรรยาก็มีความสุขเพราะ 

ได้รับในสิ่งที่ปรารถนา แต่หากพิจารณาให้ชัด

แล้ว การแสดงออกของความรักดังกล่าวไม่ได้

ก่อให้เกิดคุณประโยชน์เท่าใด

  พระพุทธเจ ้ า ได ้ตรัส ถึง วิธีการ

แสดงออกของความรกัท่ีถูกต้องและเหมาะสม

ไว้ในเรือ่ง “ทิศ 6” ซ่ึงเป็นค�าสอนแสดงถงึความ

สมัพนัธ์หรอืการปฏิบัติต่อกันระหว่างบุคคลใน

สังคม โดยจ�าแนกเป็น 6 คู่ คือ พ่อแม่ - ลูก / 

อาจารย์ - ศิษย์ / สามี – ภรรยา / เพือ่น – เพือ่น / 

นายจ้าง – ลูกจ้าง / สมณะ – ชาวบ้าน หาก

บุคคลท่ีอยู ่ในฐานะทางสังคมต่างๆ รู ้ จัก

แสดงออกหรือปฏิบัติต่อกันได้ถูกต้องตามค�า

สอนใน “ทิศ 6” แล้ว จะท�าให้เกิดความรู้สึก 

Win – Win ด้วยกันทุกฝ่าย เพราะสิ่งที่สอนให้

ปฏิบัติต่อกันน้ัน ลกึๆ แล้วเป็นสิง่ท่ีคู่ของบุคคล

แต่ละฝ่ายมีความต้องการ ซึ่งนอกจากจะช่วย

แก้ปัญหาท้ังหลายของอีกฝ่ายหน่ึงได้อย่าง

แท้จริงแล้ว ยังท�าให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีและ

ดื่มด�่า ท�าให้สังคมมีความงดงาม มีความรัก

สมัครสมาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งบุคคลและ

สังคมส่วนรวม

  ขอมอบบทความนี้ เป็นข้อคิดและ

ของขวัญในวันแห่งความรกั และวันมาฆบูชาท่ี

ได ้รับการจัดให้เป ็นวันแห่งความรักของ

พระพุทธศาสนา ท่ีก�าลังจะมาถึงน้ีแก่ท่าน 

ผู้อ่านทุกท่านด้วยครับ

เรื่อง : เภสัชกร สุรพล ไกรสราวุฒิ

รักอย่างไรไม่ให้ทุกข ์
          ตามวิถีพุทธ
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คอลัมน์ CU Opinion เปิดพื้นที่ ให้ประชาคมจุฬาฯ ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราว และภาพประทับใจ ในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับจุฬาฯ

ผู้ใดสนใจ กรุณาส่งข้อเขียน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หรือรูปภาพพร้อมข้อเขียนประกอบขนาดสั้น

มาที่ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ  E-mail : pr@chula.ac.th



CU Pride			l			6

ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์
กับรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่ได้มาแบบไม่คาดฝัน

   ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ เป็นคนไทยคนแรก	ที่ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติข้ันสูงสุดจากสมาพันธ์นักประดิษฐ์แห่งฝร่ังเศส	 แต่ความส�าเร็จที่เธอภูมิใจ 
ยิ่งกว่าคือ	คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรและสุขภาวะของคนในสังคม

เรื่อง : กาญจนาภา วัฒนธรรม

ภาพ : ลือฤทธิ์ เอี่ยมภักดี

   กริ๊ง.... กริ๊ง.... เสียงโทรศัพท์ดังข้ึนในบ่ายท่ีแสนธรรมดาวันหน่ึง ศ.ภญ.ดร. 
พรอนงค์ อรา่มวิทย์ ไม่คาดคิดเลยว่า การรบัโทรศัพท์ครัง้น้ีจะท�าใหเ้ธอเปน็คนไทยคนแรก
ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติของสมาพันธ์นักประดิษฐ์แห่งฝรั่งเศส (Federation Francaise 
des Inventeurs) 
  ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ จากภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ 
เป็นหน่ึงในผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้าชิงรางวัลเชิดชูเกียรติของสมาพันธ์นักประดิษฐ์ 
แห่งฝรั่งเศส เมื่อปี 2017 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะมอบรางวัลให้แก่ชาวต่างชาติ 
   “ต้องเป็นแก๊งต้มตุ๋นแน่ๆ” ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ หัวเราะ เธอปฏิเสธข้อเสนอ 
ท่ีขอให้เธอเดินทางไปฝรั่งเศสเพื่อน�าเสนอผลงานแข่งกับนักวิจัยคนอ่ืนๆ จากกว่า 
60 ประเทศทั่วโลก
  ไม่กีวั่นต่อมา เธอก็ไดร้บัโทรศัพท์เช่นเดมิ คะย้ันคะยอใหเ้ธอไปรว่มงานประกวด
อีกครั้ง ท้ายที่สุดเธอก็ตัดสินใจเดินทางไปฝรั่งเศส  

  ผูเ้ข้าประกวดทุกคนน�าเสนอผลงานของตนเองคนละ 10 นาที เม่ือทุกคนน�าเสนอ
ผลงานเสร็จสิ้น ก็จะมีการประกาศรางวัล ซึ่งมีเพียง 7 รางวัลเท่านั้น อาจารย์พรอนงค์เป็น
คนแรกที่น�าเสนอผลงาน และเป็นคนเดียวในงานที่ได้รับรางวัลขั้นสูงสุด คือ เครื่องราชย ์
ชั้นที่ 4 (Grand Officer) และเครื่องราชย์ชั้นที่ 2 รวมทั้งสิ้น 2 รางวัลด้วยกัน 
  “รู้สึกภูมิใจและถือเป็นเกียรติอย่างย่ิง ท่ีเขาช่ืนชมแนวความคิดของเราท่ีว่า 
เราไม่ได้ท�างานวิจัยเพื่อผลงานทางวิชาการเท่าน้ัน แต่เราท�าเพื่อช่วยผู้ป่วยและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชากรบ้านเรา ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร” อาจารย์พรอนงค์กล่าว
พร้อมรอยยิ้ม
  หลายคนชืน่ชมว่าเธอเก่ง ดว้ยรางวัลมากมายท่ีไดร้บัจากท้ังในและต่างประเทศ 
แต่อาจารย์พรอนงค์กลับมองว่า มีสิ่งอื่นที่เหนือชั้นกว่าความเก่ง 
  “จริงๆ แล้วพี่ไม่ได้เก่งมากนะ แต่สิ่งที่พี่มีคือ ความมุ่งมั่นและความขยันอย่าง
สม�่าเสมอ ขอเพียงมีสองสิ่งนี้ เราก็จะประสบความส�าเร็จ” 
  นับตั้งแต่จบการศึกษาจาก University of Wisconsin-Madison, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ กลับเมืองไทยพร้อมความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร

“ถ้าเราจะเอาทุน เครื่องมือไปแข่งกับต่างชาติในเรื่องการวิจัย 
เราไม่มีทางแข่งได้แน่ เพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดแข็งของประเทศไทยให้เจอ 

ซึ่งจุดแข็งของประเทศไทยก็คือการเกษตร”
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   “ถ้าเราจะเอาทุน เครือ่งมอืไปแข่งกับต่างชาติในเรือ่งการวิจัย 
เราไม่มีทางแข่งได้แน่ เพราะฉะน้ันเราต้องหาจุดแข็งของประเทศไทย 
ให้เจอ ซึ่งจุดแขง็ของประเทศไทยก็คือการเกษตร ไม่ว่าจะมองทางด้าน
คุณภาพและปริมาณ พี่เห็นว่าวัตถุดิบของเราน้ันมีอยู่ เพียงแต่ขาด 
การแปรรูป”
       จากจุดเริ่มต้นท่ีภาคการเกษตร อาจารย์พรอนงค์ถามต่อไป
ว่า “เมือ่เรานึกถึงประเทศไทย เราจะนึกถึงอะไรก่อน?” ค�าตอบเป็นท่ีมา
ของงานวิจัยท่ีโดดเด่นและสร้างความภาคภูมิใจให้กับเธอมากมาย ซ่ึง
หนึ่งในนั้น คือ โปรตีนกาวไหม
  “คนอื่นๆ อาจคิดถึงข้าวกับไหม ข้าวเป็นคาร์โบไฮเดรต ส่วน
ไหมเป็นโปรตีน พี่ถนัดและจบมาทางด้านโปรตีน จึงเริ่มศึกษาจากไหม
ก่อน” 
 งานวิจัยโปรตีนกาวไหมเป็นงานวิจัยแบบต่อยอด อาจารย์ 
พรอนงค์เล่าว่า เธอใช้เวลาราวปีเศษๆ กว่าจะพบว่า โปรตีนกาวไหม 
ที่เหลือจากการสาวไหมกระตุ้นคอลลาเจน ซึ่งช่วยในการสมานแผลได้ 
  “รู้ไหมว่า ประเทศไทยมีไหมกว่า 300 – 400 สายพันธุ์ พี่เอา
ทุกสายพันธุ์มาศึกษา เลือกสายพันธุ์หน่ึงออกมาสกัด ท�ากระบวนการ
สกัด ท�าให้บริสุทธิ์ สายพันธุ์ท่ีจะใช้ทางการแพทย์ต้องเป็นสายพันธุ ์
ท่ีท�าให้เกิดการแพ้ต�่า มีผลผลิตเพียงพอ คุณภาพสม�่าเสมอ สามารถ
กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
  จากน้ัน เธอก็ใช้เวลาอีกครึ่งปีในการพัฒนากาวไหมเป็น 
เครื่องส�าอาง จนสุดท้ายก็พัฒนาโปรตีนกาวไหมท�าเป็นแผ่นปิดแผล 
ซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลาค่อนข้างนาน 
  การวิจัยโปรตีนกาวไหมก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 แล้ว ทุกกระบวนการ
ล้วนใช้เวลา ทุน และผู้คนอย่างมหาศาล แต่ท้ังหมดก็คุ้มค่ากับเวลา 
แรงกายแรงใจท่ีทุ่มเทลงไป เม่ือได้เห็นว่า เกษตรกรท่ีเธอปรารถนา 
จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้รับประโยชน์ 
  “พี่รักโปรเจกต์น้ีมาก” อาจารย์พรอนงค์ย้ิม “เม่ือก่อน 
กาวไหมของเกษตรกรเป็นสิง่ไม่มีค่า คนท้ิง แต่ปัจจุบันน้ีขายกันลติรละ 
3,500 บาท ซึ่งถือว่าราคาสูงมาก” อาจารย์พรอนงค์กล่าว ปัจจุบันได้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแผ่นปิดแผลโปรตีนกาวไหมไปแล้ว และมีการผลิต
ขายที่เยอรมนี 
  ใช่ว่างานวจิยัทุกชิน้จะประสบความส�าเรจ็ โปรเจกต์ท่ีล้มเหลว
ก็มี เพียงแต่ไม่มีคนมาสัมภาษณ์ อาจารย์พรอนงค์กล่าว
  “เราต้องเลือกว่า จะไม่พบเจอปัญหาเลย หรือจะไม่ท�าอะไร
เลย นักวิจัยต้องมีโอกาสผิดพลาด ล้มเหลว ไม่เช่นน้ันจะมีค�าว่า 
Research หรือ? Re แปลว่า ซ�า้ Search แปลว่า ค้นหา ค้นหาซ�้าไปซ�้า
มา แม้กระท่ังตอนท่ีเราคิดค้นส�าเร็จแล้วก็ยังมีอุปสรรคอยู่ คือการคุม
คุณภาพเพื่อน�ามาใช้ในเชิงพาณิชย์ ความส�าเร็จเป็นสิ่งหายาก เพราะ
ฉะนั้นต้องท�าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะส�าเร็จ” 
  ก่อนหน้าน้ี มาส์กวุ้นมะพร้าว หรอืมาส์กไบโอเซลลูโลสจากน�า้
มะพร้าว เป็นอีกหน่ึงนวัตกรรมท่ีสร้างช่ือเสียงให้อาจารย์พรอนงค์ 
ด้วยรางวัลนวัตกรรมดีเด่นจากส�านักนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2010 และ
รางวัลสุดยอดนวัตกรรมที่เกาหลีใต้ 
  และล่าสุด อีกหนึ่งงานวิจัยที่ประสบผลส�าเร็จ คือ ไข่ไก่ ที่เธอ
วิจัยสกัดเฉพาะโปรตีนช่ือว่า อัลบูมิน (Albumin) เพือ่พฒันาแทนอาหาร
ทางการแพทย์ที่ชื่อว่า เอนชัวร์ (Ensure) ซึ่งเป็นอาหารส�าหรับผู้ใหญ่ 

ผู ้ป ่วยท่ีทานอาหารไม่ได้ ผู ้ป ่วยท่ี
ต้องการเพิ่มภูมิคุ้มกัน และคนแก่ท่ี
กลืนล�าบาก 
  “ตอนน้ี เราต้องน�าเข้าตวันีจ้าก
ต่างชาติ พีเ่ลยคิดว่าถ้าเราเอาไข่ไก่มา
พัฒนา นอกจากจะช่วยผู้ป่วยแล้ว ยัง
ท�าให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
อีกด้วย โปรเจกต์น้ีท�าให้ไข่ไก่จากฟอง
ละ 6 บาท มีมูลค่าเพิ่มเป็นฟองละ 
58 บาท” 

  ปัจจุบัน ผลติภัณฑ์จากงานวิจัยของอาจารย์พรอนงค์ท้ังเอนชัวร์ 
และมาส์กวุ้นมะพร้าว มีจ�าหน่ายตามร้านขายยาสาขาต่างๆ ของ
องค์การเภสัชกรรม  
  “พี่มองเสมอว่า ประเทศไทยจะสามารถอยู่รอดได้อย่างไร ถ้า
นักวิจัยไทยมองท่ีจุดน้ี พี่เช่ือว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ จะสามารถผ่าน
ไปได้ ย่ิงในปัจจุบัน ระบบงานวิจัยและระบบการให้เงินทุนสนับสนุน 
ของจุฬาฯ เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี ข้ึนกว่าเมื่อก ่อนมาก ดังน้ัน 
ส�าหรับพี่ ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด”

ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย ์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ  
           - รางวัลเชิดชูเกียรติ สมาพันธ์นักประดิษฐ์แห่ง

ฝรั่งเศส (Federation Francaise des Inventeurs) เครื่อง

อิสริยาภรณ์เชิดชูเกียรติชั้นสูงสุดและเหรียญชั้นสอง

   - รางวลันวตักรรมของประเทศเบลเยีย่ม (Belgium 

Innovation Awards) ประเภทเหรียญอิสริยาภรณ์ (Order of 

Merit) ชั้นสูงสุด

  - รางวัลนวัตกรรมของสหภาพยุโรป (European 

Innovation Awards) ประเภทเหรียญอิสริยาภรณ์ (Order of 

Merit) ชั้นสูงสุด
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เรื่อง : อุมาพร โกมลรุจินันท์                                                                                                      

ภาพ : พิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร

เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม (SID) 

 การท่ีประเทศไทยจะก้าวไปเป็น 
ไทยแลนด์ 4.0 ให้ได้น้ัน นวัตกรรมจากฝีมือ 
คนไทยถือเป็นส่วนส�าคัญอย่างย่ิง แต่สิ่งท่ี 
ปฏิเสธไม่ได้คือ ในปัจจุบัน มีนวัตกรรมจ�านวน
มากท่ีสร้างแล้วข้ึนหิ้ง ไม่มีการน�าไปพัฒนา
ต่อยอดใช้ประโยชน์จรงิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับ
พนัธมติรหลายภาคส่วน แปรพืน้ท่ีใจกลางเมอืง
ให้เป็นโรงบ่มนวัตกรรม สร้างอนาคตของ
ประเทศไทย

  “เราเช่ือว่าคนไทยสามารถสร้าง
นวัตกรรมท่ีมีอิมแพ็คระดับโลกได้ ขอให้มี
โอกาส มีเวที มีสิ่งสนับสนุน และทีมงานของ
เราก็พร้อมท่ีจะช่วยผลักดันและขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0 ไปด้วยกัน” รศ.ดร.ณัฐชา 
ทวีแสงสกุลไทย ผู ้ช ่ วยอธิการบดี  งาน
ยุทธศาสตร์และนวัตกรรม จุฬาฯ กล่าวในงาน 
“แถลงความร่วมมือก่อต้ังเมืองนวัตกรรมแห่ง
สยาม (Siam Innovation District หรือ SID)”  
ณ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน เมื่อศุกร์ที่ 22 
ธนัวาคม 2560 โดยมีพนัธมิตรภาคเอกชนกลุม่
แรกท่ีสนใจเข้าร่วม อาทิ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ 
จ�ากัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง และ 
ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 
  ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ
จากทางภาครัฐจ�านวนกว่า 232 ล้านบาท 
โครงการเมืองนวัตกรรมแห่งสยามจะเป็น
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้สังคมไทย

  รศ.ดร.ณัฐชา เผยถึง 4 พันธกิจหลัก
ของโครงการดังกล่าว ได้แก่ ส่วนแรก Talent 
Building ซ่ึงจะมีหลักสูตรต่างๆ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การน�าเสนอโครงการนวัตกรรม
อย่างมืออาชีพ เป็นต้น 
     ส่วนท่ีสองเป็นเรือ่ง Marketplace ซ่ึง 
รศ.ดร.ณัฐชา ขยายความว่า “ที่ผ่านมา เรามี
การจัด Innodating เน่ืองจากปัจจุบันคนท่ีมี
ความคิด (Idea) ยังไม่ได้เจอกับคนท่ีมีความ
สามารถในการปฏิบัติ (I do) เราจึงจัดโครงการน้ี
ข้ึน เพือ่ให้คนสองกลุ่มได้มาเจอกัน นอกจากน้ี
เรายังเล็งเห็นว่า นวัตกรรมของเมืองไทยก็ยัง
ข้ึนหิง้เหมือนเดมิ ส่วนใหญ่ท่ีพบคือชนะรางวัล
แล้วจบ ไม่ได้น�ามาใช้ เราจึงอยากใช้พืน้ท่ี SID 
น้ีน�านวัตกรรมดีๆ  ของคนไทย
มาให้คนไทยได้สัมผัส ได้เห็น
และมาขายกันจริงๆ”
  ส ่ ว น ท่ี  3  ช่ื อ ว ่ า 
Futurium เป็นพื้นท่ีการจัด
แสดงนิทรรศการถาวร และ
นิทรรศการหมุนเวียนตามธีม
ต่างๆ เช่น Future of Food  
ซึ่งทาง SID จะได้จัดกิจกรรม 
Food Street ท่ีจะปิดย่าน
สยามสแควร ์ท� า เป ็นถนน
อาหารและนวัตกรรมด ้าน
อาหาร รศ.ดร.ณัฐชากล่าวเสริมว่า ในส่วนน้ี 
จะไม่ใช่เฉพาะผลงานนวัตกรรมของจุฬาฯ 
เท ่ า น้ัน  แต ่ รวมของหน ่ วยงานภาครั ฐ 
ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วย
    พันธกิจสุดท้ายเป็นส่วนท่ีเรียกว่า 
Industry liaison รศ.ดร.ณัฐชา กล่าวว่า 
การสร้างนวัตกรรมท่ีจะมีอิมแพ็คกับประเทศ
ได้จริงต้องมีภาคเอกชนเข้าร่วมด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นเอกชนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 

  “ท่ีผ่านมาต่างคนต่างท�า ท�าให้เกิด
นวัตกรรมยาก เราจะมีแต่เทคโนโลยีแบบ 
ขึน้หิ้ง หรือมีผลิตภัณฑ์ แต่ขายไม่ได้ เราอยาก
ให้เอกชนเข้ามาร่วมสร้างนวัตกรรมตั้งแต่แรก 
เพื่อจะได้รู้ว่าความต้องการท่ีแท้จริงคืออะไร 
อะไรคือโอกาสหรือโจทย์ส�าคัญท่ีประเทศไทย 
เพื่อท่ีจะช่วยกันพัฒนา สร้างประโยชน์ให้
ประเทศได้จริงๆ”
  เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม (SID) จะ
เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันท่ี 22 มีนาคม 
2561 ระหว่างนี้ก็ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นการจัดอบรม การให้ทุน และล่าสุด
คือโครงการส่งเสริมนวัตกรรมแห่งสยาม 100 
SID ซึ่งมีเงินทุนสนับสนุนกว่า 100 ล้านบาท 
เพือ่ให้กับโครงการนวัตกรรมต่างๆ ท่ีมีอิมแพค็

กับประเทศ และพร้อมที่ขยายผลอย่างรวดเร็ว 
ผลการคัดเลือกจะได ้ประกาศอย่างเป ็น
ทางการภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้
  ติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ 
และความก ้าวหน ้าของเมืองนวัตกรรม 
แห่งสยาม (SID) ได้ท่ีเฟซบุ๊ก Siam Innovation 
District: เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม และเฟซบุ๊ก 
CU Innovation Hub 

 รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย
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แก่อย่างแกร่ง แข็งแรง สุขภาพดี HEALTH
CU

เรื่อง : ขนิษฐา จันทร์เจริญ

รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 

          “กีฬา...กีฬาเป็นยาวิเศษ...” 
หลายคนคงคุ ้นเคยกับค�าพูดน้ี 
แต่เรากินยาวิเศษขนานน้ีกันบ่อย
เพียงใด โดยเฉพาะเ ม่ืออายุ 
ล่วงเข้าสู่วัยทอง
    รศ.นพ.พงศ์ศักดิ ์ยุกตะนันทน์ 
ภาควิชาออร ์ โธป ิดิกส ์  คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึง

สรรพคุณของการออกก�าลังกายในยามสูงวัยว่า สามารถช่วยลดโรคท่ี
เกิดจากความชรา ชะลอความเสือ่มของร่างกาย ท�าให้หวัใจ หลอดเลอืด
และปอดแข็งแรง รวมถึงช่วยให้การทรงตัวดีขึ้น เดินเหินได้คล่องแคล่ว 
ท�าให้กระดูกแข็งแรง และชะลอโรคกระดูกพรุน
          “ยิ่งเมื่อมีอายุมากขึ้น ยิ่งจ�าเป็นต้องออกก�าลังกาย การออก
ก�าลังกายถือเป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยให้เรามีสขุภาพท่ีด ีมอีายุยืนยาวข้ึน 
สภาพจิตใจก็ดี รู้สึกมีชีวิตชีวาและมีคุณค่ามากขึ้น ท�าให้เราอยู่กับคน
รอบข้างได้อย่างมีความสุข” รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ กล่าวเสริม  
  แม้การออกก�าลงักายในผูสู้งอายุจะมีประโยชน์มาก แต่ก็ต้อง
ค�านึงถงึความปลอดภัย และความเหมาะสมกับสภาพร่างกายท่ีถดถอย
เสื่อมลงไปด้วย เน่ืองจากผู้สูงอายุมีความเสื่อมโทรมของร่างกาย เช่น 
กระดูก ในสตรีวัยหมดประจ�าเดือนจะมีปัญหาเรื่องกระดูกพรุน ผู้ท่ีมี 
น�้าหนักตัวมาก ใช้กล้ามเน้ือมามากก็จะมีปัญหากับข้อได้ โดยเฉพาะ 
ข้อเสือ่ม เข่าเสือ่ม หรอืในผูท่ี้มีภาวะรบัประทานอาหารได้ไม่ด ีหรอืออก
ก�าลังกายน้อย ก็จะมีปัญหาเรือ่งกล้ามเน้ือถดถอย อ่อนแรงลงไป ซ่ึงการ 
ออกก�าลงักายท่ีปลอดภัยและเหมาะสมจะสามารถพฒันาอวัยวะต่างๆ 
ในส่วนที่เสื่อมไปแล้วให้ดีขึ้นได้ โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ก็จะทุเลาลงได้
   รศ.นพ.พงศ์ศักดิ ์ได้ให้แนวทางการออกก�าลงักายท่ีปลอดภัย
และเหมาะสมกับผู้สูงอายุไว้ดังนี้ 
  เพื่อปอดและหัวใจแข็งแรง ต้องเป็นการออกก�าลังกายแบบ
ต่อเนื่อง เช่น เดินเร็วๆ วิ่งเหยาะๆ ว่ายน�้า ปั่นจักรยาน (ทั้งนี้ ส�าหรับ 

ผูส้งูอายุท่ีมีปัญหาข้อเข่าเสือ่ม การว่ิงอาจท�าให้เกดิการบาดเจ็บเพิม่ข้ึน
ได้ จึงควรเลี่ยง)
  เพื่อกล้ามเนื้อมีก�าลัง เน้น Weight Training เพื่อฝึก 
กล้ามเนื้อ เช่น การยกน�า้หนักเบาๆ บริหารกล้ามเนื้อขาด้วยการยืนย่อ 
การดึงยางยืด
  เพื่อร่างกายมีความยืดหยุ่น เน้นฝึกยืดเหยียดเอ็นต่างๆ 
เช่น โยคะ การเต้นร�า
  เพื่อความคล่องแคล่ว ความสมดุลของร่างกาย เน้นการ
เต้นร�า เพราะร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
  เพื่อความคงทนของกล้ามเนื้อ เน้นการออกก�าลังแบบ 
ต่อเนื่องและนานๆ 
  การออกก�าลังกายที่เหมาะสม 
กับวัยและสภาพของร่างกายเป็นเรื่อง
ส�าคัญท่ีควรท�าเป็นประจ�าและสม�่าเสมอ 
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ท้ังช่วยเสริม
สร้างความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ ระบบ
การไหลเวียนของโลหิตดีข้ึน ช่วย
ควบคุมน�้าหนักตัว ช ่วยให ้การ
เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว 
ระบบการขับถ่ายท�างานดีข้ึน 
ช่วยลดความเครียด และท�าให้
การนอนหลับพักผ่อนดีขึ้นด้วย
  “มาเถอะครับ มาออก
ก� า ลั งกาย กัน  อย ่ า มั วแต ่ น่ั ง 
เหงาๆ อยู่กับบ้าน ลุกข้ึนมาเลือกการ
ออกก�าลังกายท่ีชอบและเหมาะสมกับ
เรา ดีกว่าจะมานั่งท�ากายภาพบ�าบัดใน
วันท่ีทุกอย่างมันสายเกินไป” รศ.นพ.
พงศ์ศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย
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พบรักที่ใช่ ใน 5 นาที 
กับ อาจารย์นฤพนธ์ เวยีงชนก

	 รู้ไหมว่าใครคือคนที่ใช่	 พบรักที่ใช่ใน	 5	 นาทีแรกได้จริงหรือเปล่า	 เปิดหัวใจต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ไปกับ	 อาจารย์นฤพนธ์	 เวียงชนก	 

ผู้สอนวิชา	 “พบรักที่ใช่”	 คลาสยอดนิยมจาก	 CUVIP	 (Chulalongkorn	 University	 Values	 Integration	 Program)	 ที่ไม่ได้มีดีแค่เร่ืองวิชาการ	 

แต่จะพาทุกคนค้นลึกลงไปในหัวใจว่า	เราพร้อมที่จะมีความรักแล้วหรือยัง	และจะตามหาคนที่ใช่ได้อย่างไร

ผู้เรียนจะได้อะไรจากวิชา “พบรักที่ใช่” 

 หลายครัง้เม่ือคนเราคบกันแล้ว สกัพกักลบัพบว่าคนน้ีไม่ถูกใจ
เรา เกิดเป็นปัญหาครอบครวัตามมา เช่น การนอกใจ ครอบครวัแตกแยก  
น�าไปสูปั่ญหาสงัคมในท่ีสดุ ดงัน้ัน อย่างแรก วิชาน้ีจะสร้างความตระหนัก
รู้ในสิ่งท่ีเราต้องการ ย่ิงเรารู้ใจตัวเองมากเท่าไหร่ เราก็ย่ิงหาคนท่ีใช่ 
ได้ง่ายเท่าน้ัน ไม่ต้องเสียเวลาลองผิด-ลองถูก ย่นเวลาให้ทุกคนเจอคน 
ที่ใช่ได้ทันที ตรงจุด ตรงใจ ฉับไว เข้ากับยุคสมัย 
 ส่วนเรื่องอ่ืนๆ ก็เป็นการปรับทัศนคติของผู ้เรียนว่าเพื่อน 
ต่างเพศก็คือเพื่อนเรา สามารถเปิดใจคุยกันได้ และเป็น 
การตอบข้อสงสยัเรือ่งความสมัพนัธ์ต่างๆ เช่น อยากคืนดี
กับแฟนเก่าต้องท�าอย่างไร มีคนเข้ามาจีบเยอะเลือก 
ไม่ถูก ต้องท�าอย่างไร เป็นต้น 

จะพบรักที่ใช่ใน 5 นาที ได้อย่างไร

 เราสามารถสัมผัสและรับรู ้ด้วยสัญชาตญาณ 
ว่าคนๆ น้ีน่าคบหา น่าพัฒนาความสัมพันธ์ต่อหรือไม่  
ในการพบปะพูดคุยกันครั้งแรก โดยดูจากอวัจน 
ภาษา เช่น ภาษากาย ท่าทาง สีหน้า แววตา 
และวัจนภาษา เช่น การพูดคุย แลกเปลี่ยน
ทัศนคติ ซึ่งภายในเวลา 5 นาที เป็นเวลาที่
พอเหมาะท่ีจะส�ารวจบุคลิกและความคิด
ของบุคคลตรงหน้าได้พอสังเขป

จ�าเป็นไหมที่ต้องพบ “คนที่ใช่”

 เราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า 
ต้องการพบคนท่ีใช่เพื่ออะไร พบเพื่อให้
เราเติบโตข้ึน มีความสุขมากข้ึน หรือ
เพราะอะไร หากเราพบคนท่ีใช่แล้วต้องทน
ฝืนตัวเอง ไม่เป็นตัวของตัวเอง เรายินดีที่จะ
เป็นอย่างน้ันหรอืไม่ หากสิง่ท่ีได้รบัไม่ตอบโจทย์
ของตัวเรา ก็ไม่ต้องพบคนที่ใช่ก็ได้ เพราะคนที่ใช่
ไม่ได้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เราสามารถโสด
อย่างมีความสุขได้

สิ่งที่เราควรมีก่อนจะเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น

   ทกุคนควรตระหนักถึง “คุณค่าในตวัเอง”  
คือรักตัวเอง เม่ือเรารักตัวเอง เราก็พร้อมท่ีจะมอบ

ความรัก ความซื่อสัตย์ และจริงใจให้กับผู้อื่น
      ถ้าเราเห็นคนอ่ืนไม่มีข้าวกิน เราอยาก
จะให้ข้าวเขากิน แต่เราเองกไ็ม่มีข้าวจะกินเหมือนกัน 
แล้วเราจะท�าให้เขาอ่ิมท้องได้อย่างไร ความรกัก็เช่นกัน 
ถ้าเราไม่มีความรักอยู่กับตัว เราจะเอาความรัก
ที่ไหนไปมอบให้คนอืน่ 
       บางคนอาจเข้าใจผดิว่า ความรักคือการ
ทุ่มเทให้โดยไม่รกัตวัเอง ความรกัแบบน้ันคือความ
รกัแบบหวังผลว่าเขาจะต้องรกัเรากลบั เม่ือเราให้ 
ในสิ่งท่ีเราไม่มี เราจะรู ้สึกโหยหาความรัก 
เกิดความไม่ม่ันใจว่าตัวเราดีพอ ความกังวล 
กัดกินหัวใจ ท�าทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะ
ไม่มีใคร จนสร้างความอึดอัดให้กับความ
สัมพันธ์ แทนท่ีจะเป็นแรงดึงดูดคนสองคน 
ให้เข้าหากัน กลับกลายเป็นแรงผลักให้คนรัก
ยิ่งอยากถอยห่างออกไป

เรื่อง : พิระดา ธรรมวีระพงษ์

ภาพ : สมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร

เริ่มเปิดบทเรียน “พบรักที่ ใช่” 

ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 

เวลา 9.00-16.00 น. 

ลงทะเบียนเรียนได้ที่

   cuvip.friend 
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เรียนรู ้เพื่อ รับใช้
เรื่อง : อุมาพร โกมลรุจินันท์, ปานประดับ ภาวินาดล, ธนิษฐา จันทรศิริจัน, สุญาณี ประดิษฐ์

ภาพ : จุฑามาศ ยองใย , กุลศิริ ปราการรัตน์, ฐิตินันท์ ตั้งอาษาศิลป์

  ทุกป ี นับ ต้ั งแต ่ป ี  2518  จน ถึงป ั จ จุ บัน  นิสิ ตคณะ 
สัตวแพทยศาสตร์ ช้ันปีท่ี 5 และ 6 จะเข้าร่วมโครงการสัตวแพทย ์
จุฬาฯ อาสาเพื่อพัฒนาชนบท (สพช.) เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้
นอกห้องเรียน ประยุกต์ความรู้ในวิชาชีพสัตวแพทย์เพื่อรับใช้สังคม 
  “เป็นค่ายที่ได้ประสบการณ์มากจริงๆ ต้ังแต่การคุยกับ 
ชาวบ้าน การจัดการแบ่งงานในกลุ่ม การจับบังคับวัวควาย การเจาะ
เลอืด ซ่ึงไม่เหมือนกับท่ีเราเรยีนในห้อง” น.ส.ณฐักาญจน์ ลิม่วานิชรตัน์ 
สะท้อนความประทับใจจากการออกค่าย สพช. ในพื้นท่ีชนบทของ
จังหวัดมกุดาหาร เมือ่เดอืนธนัวาคม 2560 ท่ีผ่านมา ร่วมกับคณาจารย์ 
นิสิตและบุคลากรกว่า 180 คน 
  ในการออกค่าย 5 วัน ว่าท่ีสัตวแพทย์จะได้ฝึกคลินิกปฏิบัติ 
ให้บริการด้านการรักษาโรค เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ
สัตว์ ปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงแก่เกษตรกรรายย่อยและประชาชน พร้อม
ส�ารวจโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงต่างๆ ของประชากรถึงในท้องที่ บริการ
ต่างๆ เหล่าน้ี ตอบโจทย์เกษตรกรในพื้นท่ีห่างไกล ท่ีรอคอยบริการท่ี
เข้าถึง
  “อยากให้โครงการนี้มาบ่อยๆ” คุณวิไลวรรณ ฝาระมี 
เกษตรกรรายย่อยกล่าว “คลินิกปศุสตัว์อยู่ไกล ชาวบ้านเดนิทางล�าบาก 
อยากให้มีท่ีตรวจโรคมากกว่าน้ี (แบบเครื่องมือวินิจฉัยโรค) จะได้รูเ้ลย
ว่าป่วยเป็นอะไร”
  เกษตรกรหลายรายจึงกระตือรอืร้นมาเข้ารบับรกิารต่างๆ อาทิ 
ฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ รวมถึงขอค�าแนะน�าในการเฝ้าระวังโรค วิเคราะห์
และแก้ปัญหาการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
  คุณอริยา ศรีล�าพัง เกษตรกรอีกรายกล่าวพร้อมรอยย้ิมว่า 
“ป้าชอบท่ีมาฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ แจกเกลือแร่ ลูกวัวท่ีเพิ่งเกิดจนถึง
ตอนนี้ยังไม่เคยท�าการถ่ายพยาธิเลย ตอนนี้ก็ได้ถ่าย ป้าอยากให้ปีหน้า
กลับมาช่วยอีก”

  คุณบุญเลิศ ว่องไว เสริมว่า “ผมชอบท่ีได้ค�าแนะน�าการใช้
อาหารในหน้าแล้ง โดยใช้สิง่ท่ีมีในชุมชน เช่น ต้นจามจุรมีาใช้เป็นอาหาร
โค-กระบือในหน้าแล้ง”
  ท้ังเกษตรกรและนิสติสตัวแพทย์ต่างก็ได้รบัและเรยีนรูจ้ากกัน
และกัน นิสติสตัวแพทย์กล่าวว่า พวกเขาได้เรยีนรูวิ้ถีชีวิตในชนบท มรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ อย่างที่ 
น.ส.สุญาณี ประดิษฐ์ กล่าวว่า เธอเข้าใจวิถีชีวิตและความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับวัว-ควาย ในสังคมชนบทยิ่งขึ้น “ปัจจุบันเกษตรกรไม่ได้
เลี้ยงควายเพื่อไถนา แต่เลี้ยงเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว”
  นิสิตอีกคน น.ส.พรวิภา พรล�้าฟ้า กล่าวเสริมว่า “เป็นค่าย 
ที่ได้อะไรหลายอย่างมาก เราได้ลงมือท�าตั้งแต่การเตรียมค่าย ประชุม
วางแผนด้วยกันกับเพื่อนๆ พอมาช่วงระหว่างค่ายก็ได้ลงมือปฏบิตัิงาน
สัตวแพทย์จริงๆ ทั้งสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ รวมถึง การท�าแล็บ การอ่านผล 
นอกจากน้ีก็ยังได้ลองแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีพบเจอในแต่ละวัน โดยมีท้ัง
เพื่อน น้อง อาจารย์คอยช่วยเหลือตลอด”
  การได้ลงปฏิบัติงานในพืน้ท่ีจรงิ และปฏิสมัพนัธ์กับเกษตรกร
และชาวบ้านโดยตรง นับเป็นประสบการณ์อันล�า้ค่าท่ีช่วยขยายโลกทัศน์
ให้แก่นิสิต ซ่ึงนอกจากจะได้ฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆ ยังได้มีโอกาส
ท�าความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของวิชาชีพของตนที่มีต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้น
ทั้งยังเป็นการปลูกส�านึกสาธารณะ อันจะตอบ 
เป้าประสงค์ของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ที่มุ่งหวังผลิตบัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพ
คุณธรรม และจรรยาบรรณเพื่อออกไป
รับใช้สังคมและประเทศชาติ
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 ขอ 3 คำากับ “เวนิสวาณิช”
เรื่อง : กนกวรรณ ยิ้มจู

  ความเอยความรัก         เริ่มสมัครชั้นต้น ณ หนไหน

เริ่มเพาะเหมาะกลางหว่างหัวใจ     หรือเริ่มในสมองตรองจงดี

แรกจะเกิดเป็นไฉนใครรู้บ้าง         อย่าอำาพรางตอบสำานวนให้ควรที่

ใครถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงรตี   ผู้ใดมีคำาตอบขอบใจเอย

   เ ม่ือเดือนแห ่งความรัก 
เดนิทางมาถึงอีกครัง้ ก็ชวนให้นึกถึง
บทกลอนข้างต้นจากละครชวนหัว 

“เวนิสวาณิช” ซ่ีงเป็นท่ีรู ้จักในหมู่ 
 คนไทยจากบทพระราชนิพนธ์แปลใน 

         พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากเรื่อง 
The Merchant of Venice ของ วิลเลียม เชกสเปียร์

       เนื่องจากบทประพันธ์มีฉากรักที่โดดเด่นมากจึงได้รับ 
การยอมรับว่าเป็นวรรณกรรมโรแมนติกเรื่องหน่ึง แต่ในยุค

ประเทศไทย 4.0 “เวนิสวาณิช” ซึ่งมีอายุกว่า 420 ปี จะกลับมา
พร้อมกับความพิเศษ เรื่องราวรักหวานช่ืนของหนุ่มสาวอย่าง 
บัสสานิโยและนางปอร์เชีย มิตรแท้อย่างอันโตนิโยและความ 
หน้าเลือดของพ่อค้ายิวไชล็อกท่ีหวังเฉือนเน้ือแลกหน้ี ได้รับการ
ปรงุแต่งใหม่ในฐานะโครงการวิจัยย่อยในโครงการเมธวิีจัยอาวุโส 
(สกว.) เรื่อง “การวิจัยการแสดง: สร้างสรรค์งานวิจัยในสาขา
ศิลปะการแสดงไทยร่วมสมัย” ของ ศาสตราจารย์พรรัตน์ ด�ารุง 
ก�ากับการแสดง และดัดแปลงบทพระราชนิพนธ์โดย อาจารย์ 
ดังกมล ณ ป้อมเพชร อาจารย์ประจ�าภาควิชาศิลปการละคร ซึ่ง
ท้ังนักการละครท้ังสองท่านสร้างมิติการน�าเสนอละครเวทีแบบ
ใหม่ผ่านนิยาม 3 ค�า

  Chance เปิดโอกาส และสร้างความท้าทายในการน�าเสนอ
บทละครเรื่องนี้ในรูปแบบที่ต่างออกไป
  Choice เสนอทางเลือก ท่ีผู้จัด นักแสดง รวมถึงผู้ชม 
จะได้พิเคราะห์ว่าปัจจัยและเงื่อนไข ท่ีมนุษย์ใช้เลือกและเลือกใช้ 
เพื่ออยู่ร่วมกับสังคม
  Change สร้างการเปลี่ยนแปลง เปล่ียนตัวเอง เปล่ียน
ทัศนคติ เปลี่ยนมุมมองและเปลี่ยนความคิด

อาจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร

ภาควิชาศิลปการละคร 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ



 CU Global  

ตัวเลขบอกรัก
 นอกจากภาษาท่ีมีใช้กันอยู่ท่ัวโลกประมาณ 7,099 ภาษา 
แล้วการใช้ตัวเลขแทนค�าพูดเป็นอีกทางเลือกเพ่ือประหยัดเวลาใน
การพิมพ์และเป็นเหมือนรหัสท่ีใช้สื่อสารในกลุ่มเพื่อน วันน้ีเรามี
ตัวเลขท่ีใช้แทนค�าพูดบอกรักแบบง่ายๆ มาน�าเสนอ

Number of Love

143 

“I	love	you”	มาจากจ�านวนตัวอักษรภาษาอังกฤษ	คือ 

 

I	มีอักษร	1	ตัว,	Love	มีอักษร	4	ตัว,	และ	You	มีอักษร	3	ตัว

1432 

“I	love	you”	มาจากจ�านวนตัวอักษรภาษาอังกฤษ	คือ 

 

I	มีอักษร	1	ตัว,	Love	มีอักษร	4	ตัว,	และ	You	มีอักษร	3	ตัว

และเสียงเลข	2	ในภาษาอังกฤษ	คือ	two	ที่พ้องกับเสียงของค�าว่า	too

459 

“I	love	you”	มาจากตัวย่อ	ILY	จากแป้นตัวเลขมือถือ	459

831, 381

“I	love	you”	มาจากทั้งประโยคประกอบด้วย	8	ตัวอักษร,	

ประกอบด้วย	3	ค�า,	และมี	1	ความหมาย

520

มาจากการออกเสียงตัวเลขนี้ของจีนว่า	“อู่	เอ้อ	หลิง”	ซึ่งไป

พ้องกับเสียงค�าว่า													“หว่อ	อ้าย	หนี่”	หรือ	ฉันรักเธอ
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 รูปแบบการน�าเสนอ “เวนิสวาณิช”
  ในครัง้น้ีจะแตกต่างจากการแสดงบทละครอมตะท่ัวไป ปรกติ
การน�าเสนอบทประพนัธ์เรือ่งน้ี มักจะคัดเลอืกบางช่วงบางตอนมาแสดง
เพือ่ประกอบการเรยีนการสอนวิชาวรรณคดแีละวิชาการแสดง โดยเน้น
เนื้อหาความรักฉันมิตร ความโรแมนติก และความร้ายกาจ แต่สิ่งที่ยัง
ไม่เคยเห็น คือเรื่องความเป็นคนกลุ่มน้อยในคนหมู่มาก
   “จริงๆ แล้วน่ีคือประเด็นหลักของบทประพันธ์ เราทุกคนมี
ความคิดที่เป็นปัจเจกชน ความเป็นตัวเองบวกกับพลังของสังคมเข้ามา
เก่ียวข้อง เราจะน�าเสนอตัวตนของเราต่อสังคมอย่างไร ผสมกับ 
ความคิดท่ีว่าเราจะท�าอย่างไรให้เดก็วัยุร่นหรอืคนยุคใหม่อ่านบทละคร
เรื่องน้ีแล้วเข้าใจและสามารถน�าเสนอออกมาในรูปแบบของละครเวที
ได้” อาจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 
กล่าวถึงที่มาของการจัดแสดงละครเวทีเรื่องนี้
 ความพิเศษอีกประการของเรื่องน้ีคือ ผู้ชมจะพบว่ามีผู้หญิง
เล่นเต็มเวที ท้ังๆ ท่ีตัวละครหลักในเรื่องส่วนมากจะเป็นตัวละครชาย 
การใช้นักแสดงหญิงซ่ึงเป็นนิสิตของคณะอักษรศาสตร์ มาแสดงเป็น 
คนกลุ ่มมากของการแสดง รวมท้ังสวมบทบาทเป็นผู ้ชายจึงสร้าง 
ความท้าทายท่ีจะติดตามว่าจะแสดงบทนักรกั บทผูห้ญงิปลอมเป็นผูช้าย
ได้สมจริงมากแค่ไหน
 นอกจากนี้ การจัดเวทีและฉากก็จะสะท้อนความเป็นตัวตน
ของตัวละครแต่ละตัว เวทีจะมีเพียงสองด้านคือสีด�าและสีขาว และมี 
ผู้ชมนั่งอยู่ตรงกลางเวที เพื่อให้เห็นตัวละครทั้งสองด้าน คือ ด้านที่เป็น
ตัวตนจริง กับด้านที่ต้องการปกปิดไม่ต้องการให้ใครเห็น หรือเป็นด้าน
ที่ตัวเราเองก็ไม่อยากยอมรับ

 

  “ในบางครัง้ตวัละครเองก็ยังไม่แน่ใจว่าอยากเป็นอย่างไร หรอื
เราคิดอย่างไรกนัแน่ แต่เรามี “ตัวโชว์” หรอืตวัตนท่ีเราต้องการน�าเสนอ
ให้กับสังคมได้รับรู้ หรือเป็นตัวตนที่เราสร้างขึ้นมานั่นเอง
  เรามักเห็นต่างเรื่องความคิด เรื่องเชื้อชาติ เรื่องศาสนา หรือ
แม้กระทั่งเรื่องเพศ ทั้งๆ ที่ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่ทุกคนในสังคมมีร่วมกัน
คือ ความเป็นมนุษย์ท่ีมีความอยากได้ ความรัก ความผิดหวัง ความ
ต้องการเป็นที่ยอมรับ ซึ่งทุกคนมีเหมือนกันหมด”
  มาค้นหาค�าตอบเกีย่วกับความรกั ความท้าทาย และตัวตนกับ
สังคมในละครเวทีเรื่อง “เวนิสวาณิช” ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 18 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล บัตรราคา 
700 บาท ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 550 บาท นักเรียน 350 บาท จ�าหน่าย
บัตรทาง https://www.dramaartschulaticket.com ผู้สนใจสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก Drama Arts Chula หรือโทร. 08-1559- 
7252 และ 0-2218- 4802
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯ ทรงบาตรในวาระ 101 ปี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 

  เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 ณ บริเวณด้านหลังหอประชุมจุฬาฯ สมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็ฯ ทรงบาตรพระสงฆ์ ร่วมกับคณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ 
นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ครบ 101 ป ี
และวันขึ้นปีใหม่ 2561 

Workshop ค้นหา Brand DNA

 เม่ือวันอังคารท่ี 16 มกราคม 2561 
ณ ห้อง 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา 
(อาคารจามจุรี 10) ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต 
รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
Workshop ค้นหา Brand DNA ของจุฬาฯ 
โดยมี ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ภาควิชา 
การตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Branding เป็นวิทยากร
มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณบดีเข้าร่วมการ
อบรมครั้งนี้จ�านวนมาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการ 

นานาชาติ SEASIA 2017

 เม่ือวันเสาร์ท่ี 16 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมจุฬาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็น
ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ
ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในเอเชีย 
2017  (SEASIA 2017)  และทรงฟังการบรรยาย
น�าในหัวข้อ “เอกภาพในความหลากหลาย: 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้ามพรมแดน” โดย 
ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ จัดโดยสถาบันเอเชีย
ศึกษา ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ คณะรฐัศาสตร์ 
จุฬาฯ คณะเลขาธกิาร SEASIA และศูนย์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต

การประชุมวิชาการ

“Biomedical Materials and Engineering”

  เม่ือวันจันทร์ท่ี 8 มกราคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับส�านกังานต�ารวจ
แห่งชาติและภาคเอกชน เปิดโครงการ “หมวกสะอาดไร้กลิ่น นั่งวินปลอดภัย” หมวกกันน็อค
นวัตกรรมใหม่เคลือบซิลเวอร์นาโนท�าความสะอาดและฆ่าเชือ้โรคในหมวกนิรภัย เพื่อรณรงค์
และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์รับจ้าง นิสิตนักศึกษา และประชาชนท่ีเป็น 
ผูโ้ดยสารสวมใส่หมวกนิรภัยในขณะท่ีโดยสารรถจักรยานยนต์ รบัจ้าง ณ ลานด้านข้างพระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ขอบคุณภาพจาก คม ชัด ลึก
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PMCU มอบของขวัญวันเด็ก

 
  เม่ื่ือวันเสาร์ท่ี 13 มกราคม 2561 
คณะผู้บริหารและพนักงาน ส�านักงานจัดการ 
ทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) เป็นตัวแทนร่วม
มอบของขวัญเน่ืองในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2561 ณ บริเวณชุมชนหลังวัดปทุม
วนาราม และสาธารณสุข

พิธีมอบพระรูปปั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
แก่ส�านักงานวิทยทรัพยากร

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร
จามจุรี 4 ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานใน
พิธีมอบพระรูปปั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สองพระองค์ ให้แก่ 
รศ.ดร.อมร เพชรสม รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยทรัพยากร เพื่อประดิษฐานที่
โถงด้านใน ชั้น 1 ส�านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ  
 ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ได้มอบพระรูปปั้น
ท้ังสองพระองค์ซ่ึงเป็นสมบัติอันล�้าค่าน้ีแก่ส�านักงานวิทยทรัพยากร พระรูปปั้นท้ังสอง 
พระองค์นี้ได้รับมอบจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ในต่างวาระ ซึง่การน�า
ไปประดษิฐานไว้ท่ีส�านักงานวิทยทรพัยากร จุฬาฯ น้ัน มีความเหมาะสมเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจาก
เป็นหน่วยงานท่ีมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับพระราชวงศ์อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีส�านักงาน
วิทยทรัพยากรยังเป็นสถานท่ีท่ีมีนิสิตมาใช้บริการเป็นจ�านวนมาก พระรูปปั้นท้ังสองพระองค์
นี้จะท�าให้นิสิตระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดไป

True Young Producer Award

  
 เม่ือเร็วๆ น้ี นางสาวณกมล เตชะ
พูลผล นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 
จากทีม Low cost Production ภายใต้ช่ือผลงาน 
“พ่อของหนูเท่ท่ีสุด” คว้ารางวัลภาพยนตร์
โฆษณาเพื่ อสั งคมยอดเ ย่ียม โดยได้ รับ 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี True Young Pro-
ducer Award 2017 รณรงค์เพื่อต่อต้านการ
ทุจริต ในหัวข้อ “โกง ไม่ เท่” รับรางวัลชนะเลิศ 
ทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงาน 
เอเจนซ่ีระดับโลก Isobar ณ ประเทศญี่ปุ่น 
พร้อมอาจารย์ ท่ีปรึกษา มูลค่ารวมกว่า 
460,000 บาท

ตะลุยงาน “BAKA MARKET”

  “BAKA MARKET” หน่ึงในกิจกรรมท่ีจัดก่อนงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – 
ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72 ณ ลานจามจุรี ฝั่งคณะวิทยาศาสตร์ และลานรื่นรมย์ ภายในจุฬาฯ  
เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม ที่ผ่านมา งานนี้นอกจากจะมีการออกร้านขายอาหาร เสื้อผ้า และ
เสื้อเชียร์จุฬาฯ แล้ว ยังมีกิจกรรมสนุกๆ โดยประธานเชียร์-ผู้น�าเชียร์ พร้อมทั้งกิจกรรมแจก
ของรางวัลพิเศษมากมาย
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โดย : โปรเกมเมอร์สวนน้อย คอยรัก
   ในจุฬาฯ ของเรามีพื้นที่สีเขียวมากมาย รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่พวกเรามานาน แต่รู้หรือไม่ ต้นไม้เหล่านั้นอยู่ในสวน 
ที่มีชื่อเพราะพริ้งแถมคล้องจองกันด้วยนะคะ วันนี้เรามาลองทายชื่อสวนเหล่านั้นกันดีกว่า ว่าสวนที่เราเดินผ่านกันทุกวันนั้น  มีชื่ออะไรกันบ้าง?

ถ่ายรูปค�าตอบพร้อมเขียนชื่อ คณะ / หน่วยงานที่สังกัด และเบอร์โทรศัพท์ 
ส่งมาทาง Inbox : https://www.facebook.com/CUAround-391651267944623/

 ของรางวัล : หมวกแก๊ป CU100 รุ่น Limited Edition สีด�า 
และปฏิทินตั้งโต๊ะจุฬาฯ จ�านวน 10 รางวัล

 ติดตามรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง www.facebook.com/cuaround

ดูแเผนที่ด้านบนและเติมหมายเลขให้ตรงกับชื่อสวนต่างๆ

สวนปรีดิขวัญ สวนพรรณพฤกษา สวนปัญญาทวี สวนศรีศตพรรษ สวนจตุจิรวัฒน์

สวนธรรมสถาน สวนภะรตราชา สวนจุฬานฤมิต สวนจามจุรี 1-2-3 สวนอาคารเฉลิม

ราชกุมารี 60 พรรษา

ชื่อผู้ส่ง............................................................

คณะ / หน่วยงาน................................................

เบอร์โทรศัพท์.....................................................

รายชื่อผู้โชคดี 

ประจำาเดือนมกราคม

1. นายทองอยู่ แถวทิม 

   สำานักบริหารระบบกายภาพ 

2. สนิษฐา ขันธศักดิ์

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3. ภัคจิรา 

    สำานักกิจการวุฒาจารย ์

4. ณัฏฐิตา

    สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 

5. สุกัญญา บุญอิ่ม 

     ศูนย์บริหารความเสี่ยง 

6. ณัฐพล ธีระนิรมิต 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

7. Pisal Nov

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

8. บุณฑริกา อรัณยกานนท์ 

   คณะครุศาสตร์ 

9. จุฑามาศ ผลตระกูล 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์

ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ 

ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ

อาคารจามจุรี 1 ชั้น1

โทร. 0-2218-3364-5



 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 810 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  28 ธันวาคม 2560  มีมติพิจารณาผู้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ดังนี้

  ศาสตราภิชาน

     1. ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย

   เป็นศาสตราภิชานกองทุนคณะจิตวิทยา วาระที่ 4 ระยะเวลา 1 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

     2. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

   เป็นศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วาระท่ี 1 

ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 31 ธันวาคม 2561

     3. ศ.ดร.ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ

   เป็นศาสตราภิชานเงินทุนศาสตราภิชาน บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) กองทุนเพื่อการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ วาระท่ี 1 

ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 31 ธันวาคม 2561

     4. รศ.ดร.นิพนธ์ เทพวัลย์ 

    เป็นศาสตราภชิานกองทนุวทิยาลัยประชากรศาสตร์ วาระท่ี 3  ระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม - วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561

     5. รศ.ดร.นภาพร ชโยวรรณ

   เป็นศาสตราภชิานกองทนุวทิยาลัยประชากรศาสตร์ วาระท่ี 3  ระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม – วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561

  หัวหน้าภาควิชา

   คณะเภสัชศาสตร์ : รศ.ภญ.ดร.มณีวรรณ สุขสมทิพย์ เป็นหัวหน้าภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560  วาระ 4 ปี

   คณะวศิวกรรมศาสตร์ : ผศ.ดร.ฐติิศักดิ ์บุญปราโมทย์ เป็นหวัหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมอืงแร่และปิโตรเลยีม ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 วาระ 4 ปี

แสดงความยินดีกับต�าแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้

 เสนอขอโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง ศาสตราจารย์ จ�านวน  5  ท่าน 

       1. รศ.ดร.พรเทพ สมพรพิสุทธิ์    สาขาวิชาเคมี    คณะวิทยาศาสตร์

       2. รศ.ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   คณะวิศกรรมศาสตร์

       3. รศ.นท.ไตรวัฒน์ วิรยศิริ   สาขาวิชาสถาปัตยกรรม   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

       4. รศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา  สาขาวิชาภาษาศาสตร์   คณะอักษรศาสตร์

       5. รศ.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร   สาขาวิชาปรสิตวิทยา    คณะแพทยศาสตร์

  รองศาสตราจารย์  จ�านวน  1  ท่าน 

       1. ผศ.ดร.นพดล จอกแก้ว     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน  4 ท่าน

       1. อ.อุไรวรรณ ขมวัฒนา    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

       2. อ.ดร.ธันยพร จันทร์กระจ่าง   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   คณะเศรษฐศาสตร์

       3. อ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   คณะเศรษฐศาสตร์

       4. อ.ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์  คณะเศรษฐศาสตร์
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Congratulations



เพราะเหน็ดเหน่ือยจากการท�างานมาท้ัง
วัน ผมจึงอยากจะผ่อนคลายสักหน่อย 
เลยออกมาขับรถกินลมชมวิวรอบๆ   
  จุฬาฯ จนมาสะดุดตา   

   กับร้านท่ีช่ือว่า 
 “Under Glass Cafe’” 

เป็นเรือนกระจกเล็กๆ โอบล้อม
ด้วยต้นไม้ใหญ่เขียวขจี ภายใน
ตกแต่งด้วยพรรณไม้นานา
ชนิดราวกับสวนขวดแก ้ว
ขนาดใหญ่ บรรยากาศน้ี 
พาให้ผมนึกถึงซีรี่ย ์ เกาหลี
เรื่อง Coffee Prince เลยครับ
  ผมลองแวะ เข ้ า ไปด ู
โอ้โห! นอกจากบรรยากาศจะสวย
แล้ว เมนูขนมหวานก็ใช่ย ่อย เห็น
ภาพถ่ายในเมนูแล้ว ท้ังน่าทานและน่าสั่ง 
เอามาเซลฟ่ีสดุๆ ด้วยความอยากรูว่้ารสชาตจิะดเีหมือนรปู
หรือเปล่า ผมจึงลองสั่งมาชิมสัก 3 เมนู จากประเภทบิงซู 
ขนมอบ และเครื่องดื่ม
  ไม่ผิดหวังครับ แค่ชิมค�าแรกก็ติดใจจนลืมความ
เหน็ดเหนื่อยจากการท�างานมาทั้งวันเลย
  เมนูแรกที่ผมลองชื่อว่า “Kakigori” เมนู signature 

ของท่ีน่ี เป็นน�้าแข็งใสปั่นละเอียดจนเนื้อนุ่มละมุน ผสม 
นมสดรสชาติหวานมันก�าลังดี ราดหน้าด้วยซอสสตอเบอรี่
สีสันสดใส หรือจะเป็นกีวี ชาเขียว ชาไทย ช็อกโกแลต ไมโล 
ตามแต่ลูกค้าจะเลือกสรร
    อีกเมนูขนมหวาน ผมเลือก “Nutella Marshmallow 
Toast” ขนมปังอบร้อนๆ ราดซอสนูลเทลล่า โรยด้วย 
 

มาร์ชแมลโลว์กับถ่ัวอัลมอนด์ทานคู่ไอศกรีมช็อคโกแลตและ 
วิปครีม ให้รสชาติที่หอมหวานอย่างลงตัว 
   ส�าหรับเครื่องดื่ม ผมเลือกเมนูท่ีข้ึนช่ือว่าขายดี 

“Tropical Frappe” เป็นน�้าสับปะรดผสมน�้ามะพร้าว
ปั่น ดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นมากครับ

        ท้ังบรรยากาศและรสชาติของ 
ขนมหวานท่ีลงตัวอาจจะมาจากส่วนผสม

ที่ลงตัวของเพื่อนสนิท 3 คน ที่ตัดสินใจ
ร่วมหุ้นท�าร้านน้ีด้วยกัน -- คุณก้อง
กานต์ อัจนารมย์วาท สถาปนิกมือดี  
ผูอ้อกแบบตกแต่งร้าน สร้างบรรยากาศ
ให้ผูม้าเยือนรูส้กึเหมือนอยู่ในสวนแก้ว
ใบใหญ่, คุณอังค์วรา ไกรฤทธิชัย 

สาวน ้อยผู ้ รักการสร ้างสรรค ์ เมนู 
ขนมหวานโฮมเมดท่ีเธอต้ังใจอบใหม่ๆ สดๆ 

ทุกวัน และคุณกันต์ ก้องภัย นักการตลาด
และวางแผนด้านการขาย ท่ีวาง 

คอนเซ็ปต์ให้ Under Glass Cafe’ เป็น
แหล่งนัดพบ น่ังคุยกันสบายๆ ในพืน้ท่ี
กลางใจเมือง
  ลองดคูรบั หากใครอยาก
หาร้านบรรยากาศชิลๆ น่ังคุยหรือ
พักผ่อนสบายๆ พร้อมขนมหวาน 
สดใหม่และเครื่องดื่มสดชื่น ก็มาได้ที่ 
Under Glass Cafe’ โครงการ Naplab 
ทางร้านกระซิบมาว่า ช่วงเทศกาลวัน
วา เลนไทน ์ น้ี  ได ้ เตรี ยม เม นูพิ เศษ 
สดุเซอร์ไพรส์ พร้อมโปรโมช่ันส�าหรบัลกูค้า 
ทุกท่านด้วย 
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ร้านขนมน่ารัก แสนโรแมนติก
@ Under Glass Cafe’

เรื่อง : ลือฤทธิ์ เอี่ยมภักดี

ภาพ : ลือฤทธิ์ เอี่ยมภักดี &  Under Glass Cafe’

ราคาเฉลี่ยต่อคน : 
150 - 200 บาท

Facebook page : 
UnderGlass Cafe’

สถานที่ตั้ง : 
ซอยจุฬาฯ 6 

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กทม.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
คุณกันต์

09-9456-4593
เวลาเปิด-ปิด : 

วันจันทร์ - วันเสาร์
12.30 – 22.00 น.

วันอาทิตย์
12.30 – 21.00 น.



Advisors
ศ.ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์

อธิการบดี 

ผศ.ดร.พิรงรอง  รามสูต 

รองอธิการบดี 
 

 อ.ดร.อลงกรณ์  ปริวุฒิพงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดี 

.............................................................. 

Editorial 
บรรณาธิการ 

ธาริณี ไชยประพาฬ 

สุรเดช  พันธุ์ลี

กรรณจริยา สุขรุ่ง
 

นักเขียน

ขนิษฐา จันทร์เจริญ

กนกวรรณ ยิ้มจู 

อุมาพร  โกมลรุจินันท์ 

ลือฤทธิ์ เอี่ยมภักดี 

กาญจนาภา วัฒนธรรม

พิระดา ธรรมวีระพงษ์
 

กราฟิก ดีไซเนอร์

จุรีพร  หลักสุวรรณ 

กาญจนาภา วัฒนธรรม

ช่างภาพ

 สมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร 

 พิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร 

ลือฤทธิ์ เอี่ยมภักดี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์สื่อสารองค์กร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาคารจามจุรี 1 ถนนพญาไท

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330
 

เบอร์โทรศัพท์ 

0-2218-3364-5
 

อีเมล 

pr@chula.ac.th 

.............................................................. 

Publisher 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 

เบอร์โทรศัพท์ 

0-2218-3563

อีเมล 

cuprint@hotmail.com
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  CU	Around	จุฬาสัมพันธ์	ฉบับเดือนมีนาคม	ต้อนรับวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบ	101	ปี	พบกับหลากหลายเร่ืองราวที่น่าสนใจ
ในคอลัมน์ต่างๆ	เช่นเคย
		 					•	101	ปีจุฬาฯ	กับทิศทางในอนาคต	และกิจกรรมเฉลิมฉลอง	101	ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ	26	มีนาคม	2561
		 					•	การแสดงดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกด�าบรรพ์ในโอกาส	101	ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ
		 					•	Chula	MOOC	เรียนรู้ได้ไม่จ�ากัดกับหลักสูตรออนไลน์
		 					•	ความรู้คู่สุขภาพ	“เตรียมผิวให้พร้อมก่อนออกเที่ยวร้อนนี้”
		 					•	ค่ายยุววิทย์	ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง	ที่สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน
	 หากมีข้อเสนอแนะใดๆ	เกี่ยวกับ	CU	Around	จุฬาสัมพันธ์	สามารถส่งมาได้ที่	Inbox	Facebook	Fanpage	:	จุฬาสัมพันธ์@CUAround	

CU Soon
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ห้ามพลาด! ร่วมค้นหาผู้ที่รู้ลึก รู้จริง รู้ทุกเรื่องภายในจุฬาฯ 

ในรายการ “แฟนพันธุ์แท้ จุฬาฯ” 

ได้ทางช่อง Workpoint (ช่อง 23) 

ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

เวลา 15.35-16.30 น. 


