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101 ปีจุฬาฯ กับ 101.5  FM / CU Radio

	 วิทยุจุฬาฯ	เปิดศักราช	2561	ด้วยรายการใหม่	ที่ตอบโจทย์สังคมมากขึ้น	เพิ่มสีสันความน่าสนใจ	พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่	2	ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	เน้นเนื้อหารายการที่ตอบรับยุคไทยแลนด์	4.0	เช่น	พินิจเศรษฐกิจการเมือง,	Hello	Social,	และ	Idea	Idol	ที่ส�าคัญคือการจัดช่วงเวลา
พิเศษส�าหรับรายการช่วงบ่าย	 ด�าเนินรายการโดยคณาจารย์จุฬาฯ	ที่เป็นขุมคลังความรู้จากหลากหลายสาขา	 เรียกว่าช่วง	Magnet	 Time	 เพื่อดึงดูด 
ผู้ฟังกลุ่มใหม่	 และเสนอเรื่องราวท่ีอยู่ในกระแสสังคมแก่แฟนประจ�าของวิทยุจุฬาฯ	 และก�าลังจะน�าเสนอรายการใหม่ช่วงค�่า	 เช่น	 อธิการบดีคุยกับ 
สุทธิชัย	หยุ่น	เพื่อเปิดช่องทางใหม่ส�าหรับสนทนาประเด็นทางสังคมและสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับโลกปัจจุบัน
	 ตลอด	3	เดือนท่ีผ่านมาน้ี	วิทยุจุฬาฯ	เร่งขยายงานภาพ	ผลิตรายการโทรทัศน์		ถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ	ในจุฬาฯ	ผ่าน	Facebook	Live	
เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์	 และสื่อโซเชียล	 เช่น	 รายการ	 CU	 on	 the	 Road	 (ปี	 2)	 เกมตอบค�าถามส�าหรับน้องๆ	 ช้ันมัธยมและผู้ชมทางบ้าน	 
นอกจากน้ี	โปรดติดตาม	รายการใหม่	@Health	by	Chulalongkorn	University		ท่ีตอบข้อสงสัยเก่ียวกับสุขภาพ	เป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์จุฬาฯ	
สร้างความรู้สู่สังคมไทยอีกด้วย	

วนัจันทร์ -- เปิดกลยทุธ์ด้านธุรกจิ กบัแนวคดิ

ก้าวล�า้ พลกิมมุคดิ ไปกบัธุรกจิยคุดิจทิลั เรียน

รู้วธีิคดิแบบนกัธุรกจิกบัรายการ Biz Genius 

อัจฉริยะทางธุรกิจ ด� า เนินรายการโดย 

กูรูการตลาดแห่งยุค ดร.เอกก์ ภทรธนกุล  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และ 

คุณมนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัลย์ บรรณาธิการ

ข่าวเศรษฐกิจ จาก The Standard

วันอังคาร -- เชื่อมโยงทุกมิติ สังคม การเมือง และ

เศรษฐกิจ อาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคม

โลกในรายการ We are Asean Plus ด�าเนนิรายการ

โดยทมีคณาจารย์จากจฬุาฯ ผศ.ดร.ปิต ิ ศรแีสงนาม 

ผู ้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา 

ผศ.สรัุตน์ โหราชยักลุ ภาควชิาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ประเทศ คณะรัฐศาสตร์ อ.กิตติพงศ์ บุญเกิด  

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก  

คณะอักษรศาสตร์ 

วนัพธุ -- ปรับความคดิ ปิดความกลวั ภาษา

อังกฤษใกล้ตัว กับรายการ English This 

Way ให้ภาษาองักฤษเข้าใกล้ชวีติคณุยิง่ข้ึน 

เกาะติดเร่ืองค�าศัพท์อินเทรนด์ ทันกระแส  

เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น�าไปใช้ได้จริง กับ 

อ.มณฑิรา ด�ารงมณี สถาบันภาษา จุฬาฯ

Magnet Time วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 16.30 – 16.55 น. 
ดำาเนินรายการโดยคณาจารย์จุฬาฯ ขุมพลังความรู้จากหลากหลายสาขา
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101 ปีจุฬาฯ กับ 101.5  FM / CU Radio

		 นอกจากน้ียังพัฒนาทีมงานสู่โลกโซเชียลมีเดียท�าให้ผู้ฟังสามารถติดตาม
ข่าวสาร	 ความรู ้ 	 และบันเทิง	 และฟังรายการย้อนหลัง	 ผ่านทางเว็บไซต์,	 
Mobile	Application	(CU	Radio),	Youtube,	Twitter	และ	Facebook
		 ขณะเดียวกัน	 เน่ืองจากวิทยุจุฬาฯ	 มีแฟนประจ�ารายการท่ีเหนียวแน่น	 
การปรับผังจึงยังคงรายการท่ียังครองใจผู้ฟังท้ังชาวจุฬาฯ	 และประชาชนท่ัวไปมา
ยาวนาน	อาทิ	คัมภีร์รถ	คลินิก	101.5	วิทยาศาสตร์การกีฬา	เปิดประตูสูม่หาวิทยาลัย	
อักษรพาที	ยุ้งฉางฟางข้าว	ศาสน์สร้างสขุ	และดนตรคีลาสสคิ		ท่ีเป็นหน้าตาของวิทยุ
จุฬาฯ	มาหลายทศวรรษ	ทัง้นี	้การปรบัโฉมของวิทยุจุฬาฯ	ยังคงปฏิบัตภิายใต้ค�าขวัญ	
“วิทยุจุฬาฯ 101.5  คลื่นความรู้สู่ประชาชน” อันเป็นแนวที่ยึดถือมากว่า	50	ปี

วันพฤหัสบดี -- สาระบันเทิงบนฐานความรู้ 

เปิดโลกทัศน์สื่อสารการแสดงและงานศิลป์

ต่างๆ ไปกับรายการ Art Beat หยิบยก 

เร่ืองราวสนุกๆ จากภาพยนตร์ที่รัก ละคร

โทรทัศน์ที่ชอบ รวมถึงละครเวทีและเพลง

ใหม่ๆ  ในกระแสสังคม ชวนเปิดประเด็น

สนทนาโดย อ.ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ 

จากคณะนิ เทศศาสตร ์ จุฬาฯ พร ้อม 

ผู้เชี่ยวชาญสื่อ และงานศิลปะร่วมสมัย

วั นศุ ก ร ์  - -  ม าห าค� า ตอบ แนว

วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องลึกลับ และ

เร่ืองชวนติดตาม น่าค้นหา ตอบทุก 

ข ้ อสงสั ยด ้ วยกร ะ บวนก า รท า ง

วทิยาศาสตร์ กบัรายการ Sci Find ค้น

แบบวิทย ์ คิดแบบอาจารย ์ เจษฎ ์  

ด� า เนินรายการโดย รศ.ดร. เจษฎา 

เด่นดวงบริพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาฯ

วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 16.30 – 16.55 น. 
ดำาเนินรายการโดยคณาจารย์จุฬาฯ ขุมพลังความรู้จากหลากหลายสาขา

  ในยุคสงครามเวียดนามสถานีวิทยุจุฬาฯ เป็น

พื้นที่แสดงจุดยืนทางการเมืองของสโมสรนิสิตที่ ให  ้

การสนับสนุนสหรัฐอเมริกา แต่เนื่องจากสถานการณ์

ทางการเมืองที่อ่อนไหวในขณะนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

จึงควบคุมให้จ�ากัดเวลาออกอากาศ จนกระทั่งปิดสถานีใน 

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2505

 กลบัมากระจายเสยีงอกีคร้ัง และเปลีย่นสถานะ

เป็นสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

การศึกษาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความ

บันเทิง และได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้คลื่น

ความถี่ FM 101.5 MHz 

 ติดตั้งเครื่องส่งใหม่ที่มีก�าลังส่ง 5 กิโลวัตต์ 

และปรับปรุงเสาให้สูง 120 เมตร (เปลี่ยนเป็น 150 เมตร   

 ในปี พ.ศ. 2535) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจาย

เสียง และย้ายสถานที่ตั้งมายังอาคารวิทยพัฒนา ซึ่งเป็น 

ที่ตั้งสถานีในปัจจุบัน

  ภายหลงัเหตกุารณ์พฤษภาทมฬิ วทิยจุฬุาฯ 

เป็นสื่อน�าเสนอข่าวการเมืองอย่างสม�่าเสมอจนได้รับ

รางวัลสื่อดีเด่นประเภทรายการวิทยุ จากมูลนิธิสื่อ

สร้างสรรค์ และริเริ่มความร่วมมือกับสถานีวิทยุ Voice 

of America (VOA) 

 ทดลองท�าเคร่ืองส่งคลื่นวิทยุกระจายเสียง

ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จนส�าเร็จ กลายเป็น 

“สถานวีทิยทุดลอง” ของนสิติ ภายใต้การด�าเนนิงานของ

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(อบจ.) 

 ร่วมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่าง

ประเทศแห่งชาติจีน (China Radio International: CRI) 

ปักกิง่ ผลติรายการ “สานสมัพนัธ์ไทยจนี” เป็นสถานวีทิยุ

การศึกษาแห ่งแรกในประ เทศไทยที่มีการผลิตและ 

ออกอากาศรายการวิทยุร่วมกับสถานีวิทยุแห่งชาติของ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

  ผ ่ านการตรวจรับรองการประยุกต ์ ใช ้

มาตรฐาน ISO 9001: 2008 อีกมาตรฐานหนึ่ง  

ภายหลังจากได้รับมาตรฐานจาก Bureau Veritas หรือ 

BVQI ประเทศฝรั่งเศสมาแล้วเมื่อ พ.ศ. 2543 

พื้นที่แสดงจุดยืนทางการเมืองของสโมสรนิสิตที่ ให ้พื้นที่แสดงจุดยืนทางการเมืองของสโมสรนิสิตที่ ให ้

การสนับสนุนสหรัฐอเมริกา แต่เนื่องจากสถานการณ์การสนับสนุนสหรัฐอเมริกา แต่เนื่องจากสถานการณ์

ทางการเมืองที่อ่อนไหวในขณะนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทางการเมืองที่อ่อนไหวในขณะนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

จึงควบคุมให้จ�จึงควบคุมให้จ�

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2505วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2505

เป็นสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ

การศึกษาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความการศึกษาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความ

บันเทิง และได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้คลื่นบันเทิง และได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้คลื่น

ความถี่ FM 101.5 MHz ความถี่ FM 101.5 MHz 

และปรับปรุงเสาให้สูง 120 เมตร (เปลี่ยนเป็น 150 เมตร  และปรับปรุงเสาให้สูง 120 เมตร (เปลี่ยนเป็น 150 เมตร  

 ในปี พ.ศ. 2535) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจาย ในปี พ.ศ. 2535) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจาย

เสียง และย้ายสถานที่ตั้งมายังอาคารวิทยพัฒนา ซึ่งเป็นเสียง และย้ายสถานที่ตั้งมายังอาคารวิทยพัฒนา ซึ่งเป็น

ที่ตั้งสถานีในปัจจุบันที่ตั้งสถานีในปัจจุบัน

เป็นสื่อน�เป็นสื่อน�

รางวัลสื่อดีเด่นประเภทรายการวิทยุ จากมูลนิธิสื่อรางวัลสื่อดีเด่นประเภทรายการวิทยุ จากมูลนิธิสื่อ

สร้างสรรค์ และริเริ่มความร่วมมือกับสถานีวิทยุ Voice สร้างสรรค์ และริเริ่มความร่วมมือกับสถานีวิทยุ Voice 

of America (VOA) of America (VOA) 

ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จนส�ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จนส�

“สถานวีทิยทุดลอง” ของนสิติ ภายใต้การด�“สถานวีทิยทุดลอง” ของนสิติ ภายใต้การด�

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(อบจ.) (อบจ.) 

ประเทศแห่งชาติจีน (China Radio International: CRI) ประเทศแห่งชาติจีน (China Radio International: CRI) 

ปักกิง่ ผลติรายการ “สานสมัพนัธ์ไทยจนี” เป็นสถานวีทิยุปักกิง่ ผลติรายการ “สานสมัพนัธ์ไทยจนี” เป็นสถานวีทิยุ

การศึกษาแห ่งแรกในประ เทศไทยที่มีการผลิตและการศึกษาแห ่งแรกในประ เทศไทยที่มีการผลิตและ

ออกอากาศรายการวิทยุร่วมกับสถานีวิทยุแห่งชาติของออกอากาศรายการวิทยุร่วมกับสถานีวิทยุแห่งชาติของ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

มาตรฐาน ISO 9001: 2008 อีกมาตรฐานหนึ่ง มาตรฐาน ISO 9001: 2008 อีกมาตรฐานหนึ่ง 

ภายหลังจากได้รับมาตรฐานจาก Bureau Veritas หรือ ภายหลังจากได้รับมาตรฐานจาก Bureau Veritas หรือ 

BVQI ประเทศฝรั่งเศสมาแล้วเมื่อ พ.ศ. 2543 BVQI ประเทศฝรั่งเศสมาแล้วเมื่อ พ.ศ. 2543 

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจุฬาฯ 
มาเป็นเพื่อนกับ CU Radio ที่ LINE@curadio 
เพื่อรับข่าวสารและไม่พลาดกิจกรรมมีประโยชน์ 

โดยพิมพ์คำาว่า CU Around พร้อมชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน 
สำาหรับ 10 ท่านแรก รับไปเลย Flash Drive 32G จาก CU Radio
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	 เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงท่ีหลายคน
รอคอย	 ไม่เพียงจะได้กลับภูมิล�าเนา	 ไปเท่ียว
กับครอบครัวและบุคคลอันเป็นท่ีรัก	 แต่ยังได้
สนุกสนานคลายร้อนกับการเล่นน�้า	 หลายคน
เตรียมกระป๋อง	 ขัน	 ปืนฉีดน�้า	 และอีกหลาย
รูปแบบของอุปกรณ์เล่นน�้า	 เพ่ือเต็มท่ีกับการ
สาด	(เสีย)	เท	(เสีย)	น�้า	
	 “เราต้องไม่ชินกับการใช้น�้าแบบ
เดิมๆ	เลิกยึดติดกับค�าว่า	ในน�้ามีปลา	ในนามี
ข้าว	 ได้แล้ว”	 รศ.ดร.สุจริต	 คูณธนกุลวงศ	์
ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน�า้	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
จุฬาฯ	กล่าวเตือน		
	 แม้ว่าสถานการณ์น�้าในปีน้ีจัดว่าดี
อยู่	ทั้งภาวะฝน	ภาวะเก็บกักน�้า	มีการเตรียม
จัดสรรน�า้เผือ่ต้นหน้าฝนไว้แล้ว	แต่หลายพืน้ท่ี
ในประเทศก็ยังต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลน
น�า้อยู่	นอกจากน้ี	ในช่วงอากาศร้อนอย่างเดอืน
เมษายน	ปริมาณการใช้น�้าและความต้องการ
น�้าจะสูงข้ึน	 ท้ังใน 
ภาคครวัเรอืน				

ภาคการเกษตร	 รวมถึงภาคอุตสาหกรรม	 ยัง
ไม่รวมสภาพภูมิอากาศแปรปรวนในปัจจุบัน	
อันยากจะคาดการณ์ได้ถกูต้อง	ท่ีบอกว่าน�า้จะ
มาก	อาจจะมน้ีอยก็ได้		“เราต้องมีจิตส�านึกการ
ใช้น�้า	 ฝึกนิสัยประหยัดเอาไว้ก่อน	 เพื่อจะได้
เป็นหลกัประกันว่าเราจะมนี�า้ใช้อย่างเพียงพอ	
ทั้งปัจจุบันและอนาคต”	รศ.ดร.สุจริต	ย�้า	
	 ประเทศไทยท่ีก�าลังจะก ้าวสู ่ยุค
ไทยแลนด์	 4.0	 หมายถึงความต้องการน�้าใน
ปรมิาณท่ีสงูข้ึนด้วย	เน่ืองจากการขยายตวัของ
เมือง	และภาคอุตสาหกรรม	การมีนักท่องเท่ียว
เข้ามามากข้ึนอย่างต่อเน่ืองน้ียังไม่นับรวมภาค
การเกษตร	 ซ่ึงเป็นอาชีพหลักและดั้งเดิมของ
ประเทศ	 ท่ีมีความต้องการใช้น�้าสูงอยู่แล้วถึง	
70%		
	 “ในอนาคต	 ในนาอาจไม่มีข้าวแล้ว
ก็ได้	แต่มีพืชอื่นทดแทน”	รศ.ดร.สุจริต	ขยาย
ความ	“เราคงต้องปรบัวิถีการท�าการเกษตรใหม่	

ให ้เป ็นแบบผสมผสาน	 ไม ่เน ้นการ
ปลูกข้าวอย่างเดียว	 เพราะการปลูกข้าว

มีความจ�าเป ็นต ้องใช ้น�้ ามาก	 ซ่ึงไม ่
สอดคล้องกับภาวะขาดแคลนน�า้	ท่ีอาจจะเกิด
ขึ้นได้ทุกขณะ	อีกทั้ง	 การปลูกข้าวในปัจจุบัน
นี้ก็ใช่ว่าจะมีรายได้ดีเหมือนก่อน”	

	 น�้าเป็นต้นทุนส�าคัญของทุกชีวิต	แต่
ก็มีความพลิกผันสูง	 ตามสภาวการณ์
ของโลกท่ีแปรปรวน	 ทุกฝ ่ายจึง
จ�าเป็นที่จะต้องมีวินัยในการใช้น�้า
	 “เกษตรกรต ้องบริหาร
จัดการการท�าเกษตรแบบผสม
ผสาน	 (Smart	 	 Farming)	 ซ่ึงจะ
ช่วยประหยัดการใช้น�้าและใช้น�้า
อย่างมีมูลค่าข้ึน	 ส่วนการบริหาร

จัดการเ ข่ือนในระยะยาวก็ต ้อง
ทันสมัยกว่าน้ี	ด้วยการใช้ระบบดาวเทียม

หรือเซ็นเซอร์เพ่ือท่ีเราจะส่งน�้า	 แจกจ่ายน�้า	
ระบายน�้าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดได้	โดยไม่
ปล่อยน�า้ท้ิงทะเลมากเกินไป		“ภาคอุตสาหกรรม
ก็ต้องใช้น�า้อย่างรูคุ้ณค่า	ไม่ปล่อยน�า้เสยีลงใน
แม่น�้า	 คูคลอง	 ภาคครัวเรือนก็ต้องช่วยกัน
รณรงค์สร้างจิตส�านึกการใช้น�้าร่วมกัน”	
	 รศ.ดร.สจุรติ	แนะน�าต่อว่า	การใช้น�า้
อย่างรูคุ้ณค่าและสร้างมูลค่าจากน�้า	 จะท�าให้
เรามีน�า้เหลอืและเผือ่ไว้ในยามจ�าเป็น	อย่างใน
ภาวะหน้าแล้ง	 “หากเรายังไม่มีการบริหาร
จัดการน�้าในลักษณะท่ีเรียกว่าสร้างภาวะ
สมดุลใหม่	 เราจะต้องประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน�้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”	
	 วินัยในการใช้น�้าต้องเริ่มเสียแต่
ตอนน้ี	“แค่สรงน�า้พระ	รดน�า้ด�าหวัผูห้ลกัผูใ้หญ่	
ประพรมน�า้ใส่กันเลก็น้อย	อย่างเช่น	วัฒนธรรม
แต่ก่อน	 ก็น่าจะเพียงพอแล้ว”	 รศ.ดร.สุจริต	
กล่าว
	 หากเราไม่ปรบัเปลีย่นอุปนิสยัการใช้
น�้า	 และยังไม่มีระบบบริหารจัดการน�้าที่ดี	 ใน
อนาคต	 เราอาจจะต้องเผชิญกับ	 “ศึกแย่งชิง
น�้า”	 ท่ีเข ้ามาแทน	 “ศึกสาดน�้ากันอย ่าง
สนุกสนาน”	อย่างทุกวันนี้	

รักษ์น้ำ� รับสงกรานต์
เรื่อง: ขนิษฐา จันทร์เจริญ



	 เ ม่ือย ่างเข ้าเมษายน	 ผมนึกถึง 
เรือ่งราวความทรงจ�าดีๆ 	หลายอย่างท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงเดอืนน้ี	นอกจากภาพความชุ่มฉ�า่ในวัน
สงกรานต์แล้ว	 อีกหน่ึงภาพความประทับใจท่ี
ผมมักระลึกถึงคือ	 ความสนุกสนานในการ
แข่งขันกฬีาบุคลากร	ท่ีจัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี	
	 ผมไม่เคยพลาดงานน้ีเลยตลอด
ระยะเวลาท่ีผมท�างานท่ีจุฬาฯ	 มากว่า	 5	 ปี	
นอกจากการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	แล้ว	
สิง่ท่ีผมช่ืนชอบมากคือ	ขบวนพาเหรดและการ
แสดงต่างๆ	 ในวันเปิดการแข่งขัน	 ดูแล้ว
เพลิดเพลินมาก	นอกจากจะมีความสวยงาม	
ย่ิงใหญ่	 ต่ืนตาตื่นใจแล้ว	 ยังมีความคิด
สรา้งสรรค์ของบคุลากรในแต่ละหน่วยงาน	ที่
น�าเสนอแนวคิดขบวนพาเหรดตามธีมงาน	ที่
คณะกรรมการก�าหนดไว้ในแต่ละปีได้อย่าง
ยอดเย่ียม	 แต่ละคณะและหน่วยงานต่างทุ่ม
ทุนสร้างสรรค์ผลงานอย่างไม่มีใครยอมใคร	

เป็นกิจกรรมที่สร้างสีสัน	และเสียงหัวเราะให้
ทุกคนในสนามกีฬาได้เป็นอย่างดี	นอกจากนี้	
ยังมีประกวดการแสดง	 กองเชียร์	 และเชียร์
ลีดเดอร์	ที่ยิ่งใหญ่อลังการ	สร้างรอยยิ้มและ
เสียงหัวเราะได้มากเช่นกัน
	 ในวันปิดการแข่งขันก็เต็มไปด้วย
ความสนุกสนานไม่แพ้กัน	เพราะมีการแข่งขัน
กีฬาพื้นบ้านท่ีหาชมได้ยาก	 อาทิ	 งูกินหาง	
ชักเย่อ	วิ่งเปี้ยวสวมกระสอบ	ขว้างลิง	เป็นต้น	
ผมสนุกกับการชมการแข่งขันประเภทน้ีมาก	
และตั้งใจไว้ว่า	จะลงแข่งขันให้ได้สักครั้งหนึ่ง																															
	 แม ้แดดจะแรง	 อากาศจะร ้อน
อบอ้าว	 แต่ชาวจุฬาฯ	 ก็ยังคงมีรอยยิ้ม	 เสียง
หัวเราะ	 ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า	 “สนุก
มากๆ	 และจะเข้าร่วมกิจกรรมน้ีทุกปีอย่าง
แน่นอน”	
	 การได้เข้าร่วมงานกีฬาบุคลากร
ท�าให้บุคลากรต่างคณะต่างหน่วยงานรูจั้กกัน

มากข้ึน	จากคนผ่านตาเวลาเดนิสวนกันในรัว้
มหาวิทยาลัย	 ก็กลายมาเป็นคนคุ ้นเคย	
ทักทายกันได้โดยไม่เก้อเขิน	
	 การจัดงานกีฬาบุคลากรท�าให  ้
พวกเราท่ีท�างานในคณะและหน่วยงานต่างๆ	
ภายในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสท�ากิจกรรม
ร่วมกนั	สานสมัพนัธ์	สมัครสมานสามัคคีและ
เป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกัน	 รวมถึงยังกระตุ้นให้ 
บุคลากรจุฬาฯ	ออกก�าลังกาย	ปลูกฝังความ
มนี�า้ใจเป็นนักกีฬาอีกด้วย	สมกับค�าขวัญของ
งานท่ีว่า	 “พอเพียง	 สามัคคี	 มีน�้าใจ	 ใฝ่ใจ
สุขภาพ”
	 ร้อนนี้	กีฬาบุคลากรกลับมาอีกครั้ง	
ระหว่างวันท่ี	 30	 มีนาคม	 –	 11	พฤษภาคม	
2561	 ผมอยากชวนให้พวกเรามาร่วมสร้าง
รอยยิ้ม	เสียงหัวเราะ	และบันทึกความทรงจ�า
ดีๆ	ด้วยกัน	แล้วพบกันนะครับ

เรื่อง: มีเกียรติ แซ่จิว คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ร้อนอย่างไร ก็      ได้ 
ความประทับใจไม่รู้ลืมในงานกีฬาบุคลากร
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ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
นักวิจัยสายบู๊

เรื่อง:  กาญจนาภา วัฒนธรรม
ภาพ: ลือฤทธิ์ เอี่ยมภักดี 

  การท�างานวจิยัอาจเปรียบได้กบัการผจญภยัรูปแบบหนึง่ นกัวจิยัต้องออกเดินทางไป

ยังดินแดนแห่งความไม่รู้ พบเจอเร่ืองราวและอุปสรรคต่างๆ และหลายคร้ังก็ต้องเสี่ยง

อันตราย ก่อนจะค้นพบขุมทรัพย์ทางปัญญา แล้วน�ากลับมาบอกเล่าให้สังคมได้รับรู้ 

		 งานวิจัยของ	ศาสตราจารย์ ดร.ผาสกุ พงษ์ไพจติร	ศาสตราจารย์กิตตคุิณ	
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็นเช่นน้ัน	 นอกจากผลงานวิจัยอันโดดเด่น
มากมายในประเด็นทางวัฒนธรรม	เศรษฐศาสตร์	และประวัติศาสตร์ไทย	อย่าง	
A	History	of	Thailand	หรอื	Thailand’s	Boom	and	Bust	และเศรษฐกิจการเมอืง
ไทยสมัยกรงุเทพฯ	ของอาจารย์ร่วมกับสามี	คุณครสิ	เบเคอร์	แล้ว	ช่ือของอาจารย์
ผาสุกยังเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะนักวิจัยท่ีตีแผ่ด้านมืดหรือหลุมด�าใน
สังคม	อาทิ	เรื่อง	หวย	ซ่อง	บ่อน	ยาบ้า	เศรษฐกิจนอกกฎหมาย	การคอร์รัปชัน	
ฯลฯ	
	 อาจารย์ผาสุก	เจ้าของรางวัลฟุกุโอกะ	(Grand	Prize)	จากประเทศญี่ปุ่น	ปี	
2560	กล่าวถงึแรงจูงใจในการเลอืกหวัข้อวิจัยว่า	“กว่าจะตัดสนิใจท�าโปรเจควิจัย
ต่างๆ	 อาจารย์จะคิดก่อนว่า	 เรื่องท่ีจะท�าน้ันมีความส�าคัญจนอาจน�าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่ดีกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่	และโดนใจเรามากน้อยแค่ไหน”		
	 เรือ่งที	่“โดนใจ”	อาจารย์ผาสกุมักเป็นประเดน็ท่ีสงัคมยังหลบัใหลในการรบั
รู	้หน่ึงในประสบการณ์งานวิจัยท่ียังแจ่มชัดในความทรงจ�าของอาจารย์ผาสกุคือ	
งานวิจัย	 คอร์รัปชันและเศรษฐกิจนอกกฎหมาย	 ท่ีอาจารย์เป็นหัวหน้า 
ทีมวิจัยในช่วงต้นทศวรรษ	2530	ผลงานที่อาจารย์กล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผล
สะเทือนต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมจนทุกวันนี้
		 “งานวิจัยเรื่องคอร์รัปช่ันกับประชาธิไตยไทย	 ท�าให้ได้ข้อมูลเรื่องการซ้ือ
ต�าแหน่ง	 แต่ตอนน้ันสังคมยังไม่ต่ืนตัวกับการคอร์รัปชัน	 ประเด็นหวยใต้ดิน	
การพนัน	บ่อน	จึงอยากทราบกระบวนการ	ระบบ	และโครงสร้างของสิ่งเหล่านี้
ว่าเป็นอย่างไร”	อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์	กล่าว	“ก่อนท�าวิจัย	มีข้อสงสยัหลาย
อย่าง	 เป็นต้นว่า	 ต�ารวจซ้ือต�าแหน่งกันหลายๆ	ล้านบาทได้อย่างไร	 เอาเงินมา

จากไหน	พอท�าวิจัยไปสักพัก	ก็พบข้อเท็จจริงของแหล่งเงินทุนเหล่านั้น”
	 ในงานวิจัย	คอร์รัปชันและเศรษฐกิจนอกกฎหมาย	อาจารย์ผาสุกร่วมทีมกับอาจารย์นวลน้อย	ตรีรัตน์	และอาจารย์สังศิต	พิริยะรังสรรค์	
โดยแบ่งหน้าที่กันว่า	อาจารย์ผาสุกศึกษาเรื่องหวยใต้ดิน	อาจารย์นวลน้อยวิจัยเรื่องพนันบอล	และ	อาจารย์สังศิตท�าเรื่องคาสิโน
	 กระบวนการวิจัย	หาข้อมลู	พดูคุยกับแหล่งข้อมลู	ไปจนถึงการเผยแพร่ข้อค้นพบจากงานวิจัยเตม็ไปด้วยขวากหนาม	หรอืแม้กระท่ังการ
ข่มขู่ถึงชีวิต	แต่อาจารย์ก็ยังเดินหน้าไปพร้อมกับเพื่อนร่วมทาง
	 อาจารย์ผาสกุเล่าประสบการณ์บางตอนในการท�าวิจัยเรือ่งหวยใต้ดนิว่า	“เราอยากทราบว่า	หวยใต้ดนิมีกระบวนการซ้ือขายกันอย่างไร	
เราก็นัดพบกับคนเดินโพย	 ซึ่งตอนนั้นนัดได้ที่จังหวัดขอนแก่น	 ที่นั่นมีเจ้ามือหวยรายใหญ่หลายคน	 และเป็นผู้สนับสนุนนักการเมืองจ�านวนมาก
ด้วย	กว่าจะนัดคนเดินโพยได้	ก็ต้องผ่านคนในพื้นที่ที่รู้จักคนเหล่านี้	เพราะการที่เขาจะยอมมาคุยกับเรา	เขาก็ต้องมั่นใจว่าเราจะไม่ท�าให้เขาตก
อยู่ในอันตราย” 
	 กว่าจะได้สมัภาษณ์คนเดนิโพย	ซ่ึงเป็นแหล่งข้อมูลวิจัยส�าคัญ	ก็ต้องรอคอยกันนาน	และผ่านการนัดหมายอยู่หลายครัง้	“เม่ือได้สมัภาษณ์
กันจรงิๆ	อาจารย์ก็ต้องมีเพือ่นไปด้วยทุกครัง้	เพือ่ความปลอดภัยและเป็นพยานว่า	ข้อมลูท่ีได้รบัฟังมามีความเท่ียงตรง	และจะไม่ผดิเพีย้นไปจาก
ที่เขียน”

ดร.ครสิ เบเคอร์  & ศ.ดร.ผาสกุ พงษ์ไพจิตร 
เจ้าของรางวัลฟุุกุโอกะ (Grand Prize)

ประจ�าปี 2560
รางวัลส�าหรับผู้ผลิตผลงานด้านวัฒนธรรมและ

ความรู้เกี่ยวกับทวีปเอเชียอันโดดเด่น
จากเมืองฟุุกุโอกะ	ประเทศญี่ปุ่น
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	 ในการเขียนงานวิจัยลักษณะน้ี	
อาจารย์ผาสุกเน้นท�าความเข้าใจโครงสร้าง	
ระบบ	กระบวนการของประเดน็ท่ีศึกษา	โดยจะ
ไม่อ ้างอิงช่ือบุคคลท่ีเป็นแหล่งข้อมูลเลย	
อย่างไรก็ตาม	 แม้จะไม่เอ่ยช่ือตัวบุคคล	หาก
เป็นสิง่ท่ีสงัคมรบัรูแ้ละเช่ือมโยงถึงบุคคลได้เอง	
ก็เกิดปัญหากับนักวิจัยได้	 อย่างงานวิจัยเรื่อง	
บ่อน	ของอาจารย์สังศิต
	 อาจารย์สังศิตได้สัมภาษณ์เจ้าของ
บ่อน	 ท่ีมีความเก่ียวข้องกับนายต�ารวจใหญ่	
เม่ือน�าเสนอผลงานออกไป	อาจารย์เอ่ยช่ือบ่อน	
ซ่ึงหลายคนในสงัคมรูจั้ก	ท�าให้นายต�ารวจนาย
หนึ่งเข้าแจ้งความกับสถานีต�ารวจ	22	แห่งใน
กรุงเทพฯ	 เพื่อให้ด�าเนินคดีกับอาจารย์สังศิต
ซึ่งเป็นผู้น�าเสนอข้อมูลวิจัย		
	 ในฐานะหัวหน้าทีมวิจัย	 อาจารย์
ผาสุกรู้สึกร้อนใจมาก	 โดยเฉพาะในวันศุกร์	
อาจารย์ผาสุกและทีมจะพาอาจารย์สังศิตไป
หลบซ่อน	 เพื่อปิดโอกาสท่ีต�ารวจจะเรียกตัว
อาจารย์สังศิตไปไต่สวนในช่วงวันศุกร์บ่ายๆ	
ใกล้จะหมดเวลาราชการ	 ซ่ึงอาจจะท�าให้
อาจารย ์สั ง ศิตต ้องเข ้าไปอยู ่ ในคุกช ่วง
เสาร์-อาทิตย์	หากต�ารวจยังไต่สวนไม่เสร็จ
	 นอกจากน้ัน	 เพื่อความปลอดภัย	
เพื่อนทนายของอาจารย์ผาสุกก็ได้แนะน�าให้
ทุกคนในทีมวิจัยหลีกเลี่ยงการเดินทางโดย
ล�าพัง	 ไม่ขับรถด้วยตัวเอง	 และห้ามขับข่ีบน
ทางด่วน	 เพราะอาจจะท�าให้เกิดกรณีหายตัว
ไปอย่างไร้ร่องรอยได้	หากจ�าเป็นจรงิๆ	ให้เดนิ
ทางด้วยบรกิารแท๊กซ่ีหรอืมีคนมารบั-ส่งเท่าน้ัน
	 “ตอนนั้น	อาจารย์ก็รู้สึกกลัวเหมือน
กันนะ	 สามีก็โทรหาทุกวันด้วยความเป็นห่วง	
เราเป็นกังวลมากท่ีมีต�ารวจนอกเครือ่งแบบมา
ที่บ้าน	มาที่ท�างานของทีมงาน	สอบถามข้อมูล
ส่วนตัว	 และยังไปท่ีโรงเรียนของลูกอาจารย์
ด้วย”	อาจารย์ผาสุกเล่า
	 ทีสุ่ดของการคกุคาม	คอื	 การไดร้ับ
กระดาษแฟกซ์ท่ีมีภาพลกูปืนพร้อมข้อความข่มขู่	
	 แต่นักวิชาการก็ไม่ได้โดดเดี่ยว	“เรา
มีสื่อเป ็นมิตรท่ีดี	 เขาเห็นใจนักวิชาการ”	
อาจารย์ผาสุกเล่าว่า	ในเวลานั้น	สื่อต่างๆ	ให้
ความสนใจสัมภาษณ์และเชิญอาจารย์ผาสุก
พร้อมทีมวิจัยไปพูดคุยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและ
น�าเสนอข้อเท็จจริงสู่สาธารณะ	แต่ฝ่ายท่ีรู้สึก
ว่าเสยีประโยชน์ก็แย้งว่า	ข้อมูลของงานวิจัยไม่
น่าเช่ือถือ	 อาจารย์ก็ได้อธิบายถึงท่ีมาของ
ข้อมูล	ซ่ึงบางส่วนก็มาจากนายต�ารวจ	ท่ีอยาก
จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นในสังคม
	 ท ้ า ย ท่ี สุ ด 	 ท า ง ที ม ตั ด สิ น ใ จ
ประนปีระนอมพอทีจ่ะไม่ต้องขึน้ศาล	อาจารย์
ผาสุกและทีมก็ยอมแพ้	 เพราะเหนื่อยล้าเต็มที

กับภาวะที่รู้สึกถูกข่มขู่คุกคาม	และการต่อสู้
ในพื้นที่สื่อและทางคดีความ
	 แม้เรื่องราวจะจบลงด้วยค�าขอ
โทษและคดีความถอนฟ้องไป	 แต ่ผล
สะเทือนของงานวิจัยช้ินน้ีก็ท�าให้สังคมเกิด
ความต่ืนตัว	 ตั้งค�าถาม	 และตรวจสอบการ
ทุจริตกันมากข้ึน	 ต้ังแต่ปี	 2534	 จน
ปัจจุบัน		
	 อาจารย์ผาสกุเช่ือว่า	
ผลงานวิจัยช้ินน้ีน่าจะมีส่วนใน
การเปลีย่นแปลงสังคมในช่วง
ป ี 	 2535	 และการร ่ าง
รั ฐ ธ ร ร ม นูญ แ ห ่ ง ร า ช
อาณาจักรไทย
พุทธศักราช	2540	หรือที่
เรียกว ่า	 รัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชน
	 ช ่ ว ง ท่ี ที ม
อาจารย์ผาสุกน�าเสนอ
ผลงานวิจัยช้ินน้ีเป็นช่วงปี	
2534	–	2535	สังคมเริ่มตื่น
ตัวพูดถึงเรื่องน้ีมากข้ึน	 จน
น�าไปสูก่ารรฐัประหารท่ีอ้างว่า
เข้ามาจัดการปัญหาคอร์รัปชันใน
วงการเมืองและราชการ	แต่ต่อมา	ก็มี
ขบวนการต่อต้านรฐับาลท่ีมาจากคณะ
รัฐประหาร	 ประชาชนเรียกร้องการ
ปฏิรูปจนก่อให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน ข้ึน 	 ซ่ึ งมีบท บัญญัติ ท่ี
เก่ียวข้องกับการก�ากับพฤติกรรมของ
ข้าราชการและนักการเมืองในเรื่อง
การคอร์รปัชัน	นอกจากน้ี	รฐัธรรมนูญ
ฉบับน้ียังเ อ้ือให ้ภาคประชาชนมี
อ�านาจในการตรวจสอบการท�างาน
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ	 มีศาลพิเศษในการ
ด�าเนินคดกัีบนักการเมือง	ซ่ึงท่ีผ่านมา	
ก็มนัีกการเมืองฉ้อฉลถูกด�าเนินคดใีน
ข้อหาคอร์รัปชันไปบ้างแล้ว	
	 “สงัคมเปล่ียนแปลงและสลับ
ซับซ้อนมาก	 จ�าเป็นท่ีจะต้องมีผู ้มา
รวบรวมและเรียบเรียงความรู ้ต่างๆ
ออกมาให้สาธารณชนได้รบัรู	้และท�าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนในสังคม”	
อาจารย์ผาสุกกล่าว	 	 และเสริมว่า	 น่ีเป็น
บทบาทของมหาวิทยาลัยท่ีจะต้องเป็นแหล่ง
ความรู้และความคิดในการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆ	
ให้ทันโลก	 และสร้างการเปลี่ยนแปลงท่ีดี
ในสังคม	
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ศูนย์ทดสอบภาษาไทยแห่งชาติ 
ยกระดับการสื่อสารภาษาไทย 

เรื่อง : อุมาพร โกมลรุจินันท์ 

ภาพ : ลือฤทธิ์ เอี่ยมภักดี 

	 รูกั้นหรอืไม่ว่า	ภาษาไทยก�าลงัเป็นท่ี
สนใจของชาวต่างชาติ	 โดยเฉพาะในภูมิภาค
อาเซียนและเอเชียตะวนัออก	ดังจะเห็นได้ว่ามี
ชาวต ่างชาติเข ้ามาศึกษาและท�างานใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น	เมื่อเร็วๆ	นี้	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 จึงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ	 และ
กระทรวงแรงงาน	 ในชื่อ	 “โครงการก�าหนด
มาตรฐานกลางของประเทศในการทดสอบ
สมรรถภาพการใช้ภาษาไทยแห่งชาติ”	เพื่อให้
ประเทศไทยมีการทดสอบท่ีเป็นมาตรฐาน	
เหมือนการทดสอบภาษาอังกฤษแบบ	TOEFL	
หรือ	IELTS	

	“ภาษาไทยเป็นที่สนใจของต่างชาติ
มาก	โดยเฉพาะในอาเซียน	ญี่ปุ่น	ไต้หวัน	จีน	
สิงคโปร์	 เขาจะเคยชินกับการสอบวัดระดับ
ภาษาเม่ือเรยีนจบแล้ว	และเกินครึง่ของคนต่าง
ชาติท่ีเรียนภาษาไทยก็อยากท�างานในเมือง
ไทย	จึงต้องการมาทดสอบภาษาไทย	เพื่อเอา
ใบรายงานผลการทดสอบแนบกับการสมัคร
งาน”	 ดร.เทพี	 จรัสจรุงเกียรติ	 ผู้อ�านวยการ
สถาบันภาษาไทยสิรินธร	 จุฬาฯ	 เล่าให้ฟังถึง
ที่มาของโครงการ
	 บริษัทไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ	
เช่น	ลาว	เขมร	เวียดนาม	ก็มีข้อก�าหนดให้คน
ท้องถ่ินของประเทศน้ันๆ	ท่ีจะสมคัรเข้าท�างาน
กับบรษิทั	ต้องทดสอบวัดระดบัภาษาไทยให้ได้
อย่างน้อยระดบั	3	ข้ึนไป	จึงจะพจิารณารบัเข้า
ท�างาน	หรอืบรษิทัของต่างชาติ	อย่างเช่นบรษิทั
ในมาเลเซียท่ีจะส่งคนมาเลเซียมาท�างานที่
เมืองไทย	 ก็ให้คนของเขามาสอบวัดระดับ
ภาษาไทยก่อนด้วย

	 แม้ปัจจุบัน	จะยังไม่มีมาตรการบังคับ
ให้คนต่างชาติท่ีจะเข้ามาท�างานในประเทศไทย
ต้องผ่านการทดสอบภาษาไทย	แต่ก็มีชาวต่าง
ชาติท่ีประสงค์เข้ามาท�างานในประเทศไทย
มาสมัครสอบวัดระดบัการใช้ภาษาไทยเพิม่ข้ึน
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
	 การทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษา
ไทยมีการทดสอบทักษะ	4	เรื่อง	ได้แก่	ฟัง	พูด	
อ่าน	 และเขียน	 โดยแบ่งแบบทดสอบเป็น
ส�าหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่	และผู้พูด
ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ	 ส่วนการ
วัดผลก็มีตั้งแต่ระดับ	1	–	6		ระดับ	1	คือระดับ
เพิง่เริม่ต้นเรยีนภาษา	เข้าใจเฉพาะความหมาย
ตรงของค�าและข้อความ	 ส่วนระดับสูงสุดคือ
ระดับ	 6	 เป็นระดับการใช้ภาษาไทยได้ดีและ
เหมาะสม	 แสดงความคิดได้ลึกซ้ึงและชัดเจน	
สามารถวิเคราะห์และตีความเน้ือหาในบทอ่าน
ทุกประเภท	
	 “การทดสอบไม่ได้เน้นความรู้ทาง
ไวยากรณ์หรือหลักภาษา	 แต่จะเน้นความ
สามารถในการสื่อสาร	 เช่น	 ความสามารถใน
การจับรายละเอียด	การจับใจความส�าคัญและ
การตีความ	แบบทดสอบจะมีความหลากหลาย	
ครบทุกสาขา	ท้ังด้านวิทยาศาสตร์	มนุษยศาสตร์	
และสงัคมศาสตร์”	อ.ดร.เทพ	ีกล่าว	
	 นอกจากน้ี	สถาบันฯ	ยังให้บรกิารแก่
หน่วยงานภายนอกด้วย	 อาทิ	 บริษัทเอกชน	
มหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ	 ท่ีผ่านมา	
สถาบันฯ	จัดสอบภาษาไทยเป็นประจ�าทุกปีให้
โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ	 และมหาวิทยาลัย
ในจีน	ไต้หวัน	และญี่ปุ่น	เป็นต้น	
	 การวัดผลความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทย	 ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะคนต่าง
ชาติเท่านั้น	ตามสถิติของสถาบันฯ	พบว่า	โดย
ท่ัวไป	 ผู ้ ท่ีใช ้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่มีผล
คะแนนท่ีระดับ	 3-4	 หรือเกณฑ์ปานกลาง	
นั่นเอง	
	 “การเรยีนการสอนภาษาไทยในเมือง
ไทยล้มเหลว	เด็กไทยไม่ได้รับการสอนให้อ่าน
เป็น	ฟังเป็น	 เขียนเป็น	 เด็กไม่ชินกับการอ่าน
แล้ววิเคราะห์	ตีความ”	อ.ดร.เทพี	กล่าว	“เรา
เริ่มสอนด้วยความรู้ทางหลักภาษา	 เด็กจึงไม่
เข ้าใจว่าการสื่อสารคืออะไร	 และส�าคัญ
อย่างไร”	

	 ไม่เพยีงแต่เดก็	เยาวชน	หรอืนิสติ	คน
ไทยจ�านวนมากก็ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง	ต้ังแต่
การออกเสียงผิด	การใช้ค�าผิดความหมาย	ไป
จนถึงการใช้ภาษาผิดระดับ	 ผิดกาลเทศะและ
สถานการณ์	น�าไปสูปั่ญหาการสือ่สารท่ีพบได้
ในแวดวงการศึกษาและการท�างาน		
	 ดังน้ัน	 การท่ีประเทศไทยมี	 “ศูนย์
ทดสอบภาษาไทยแห่งชาต”ิ	จึงอาจจะเป็นหน่ึง
ในหนทาง	 ท่ีจะช่วยกระตุ้นให้การเรียนการ
สอนภาษาไทยปรับทิศทางให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น	
	 “สังคมไทยจะเห็นความส�าคัญของ
การสื่อสารท่ีเป็นเรื่องของความคิด	 ความ
เข้าใจ	เดก็ควรจะมีทักษะการอ่าน	การฟัง	หรอื
การเขียน	ทีพ่ัฒนาเป็นไปตามล�าดับ	เพื่อเรียน
รู้เรื่องอื่นๆ	ต่อไป”	อ.ดร.เทพี	สรุป

การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย
ของศูนย์ทดสอบภาษาไทยแห่งชาติ 

       - การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย
สำาหรับนิสิตจุฬาฯ ปี 1 และปี 3 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
       - การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย
สำาหรับผูพ้ดูภาษาไทยเป็นภาษาแม่ (CU-TPT) กำาหนด
จัดการทดสอบ 4 รอบต่อปี และจัดการทดสอบ
สำาหรับหน่วยงานต่างๆ ตามความต้องการ
  สมคัรสอบและตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ได้ที ่www.sti.chula.ac.th/academic/native/CU-TPT
  - การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย
สำาหรับผูพ้ดูภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (CU-TFL)
สมั ครสอบ ได ้ ที่  www .s t i . chu l a . ac . t h /
academic/non-native/CU-TFL  

อ.ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ 
ผู้อำานวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธร
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กินอย่างไร ไกลโรคในหน้าร้อน HEALTH
CU

เรื่อง: ขนิษฐา จันทร์เจริญ

กินให้เหมาะกับอากาศร้อน 
ดื่มน�้าให้เพียงพอและกินอาหารที่มีน�้าเป็นองค์ประกอบหลัก	ในหนึ่งวันร่างกายต้องการน�้าสะอาดราว	2-3	ลิตร	(6-8	แก้ว)	แต่ในฤดู

ร้อน	ร่างกายต้องการน�้ามากขึ้น	อย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน�้านานๆ	เพราะอาจท�าให้อวัยวะต่างๆ	ท�างานไม่ได้	ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต	
กินอาหารที่มีวิตามิน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินซี	ซึ่งจะท�าให้ร่างกายสดชื่น	แหล่งอาหารส�าคัญของวิตามินซี	ได้แก่	ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว	

เช่น	ฝรั่ง	มะนาว	ส้ม	มะเขือเทศ	และผักใบเขียวเกือบทุกชนิด	
กินอาหารและน�้าที่มีเกลือแร่ หากสภาพอากาศร้อนจัด	ร่างกายอาจสูญเสียเหงื่อมาก	อาจดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่เสริมได้
กินอาหารที่อุณหภูมิเย็นพอเหมาะ ไม่เย็นจัดเกินไป	
กินอาหารที่ให้พลังงานเพียงพอ	ไม่มากหรือน้อยเกินความต้องการของร่างกาย	
อากาศร้อนอาจท�าให้อาหารเสียเร็วกว่าปกติ	ดังนั้น	ไม่ควรกินอาหารที่รสชาติ	สี	และกลิ่นเปลี่ยนไป	

เก็บอาหารในตู้เย็นอย่างไร ให้ไกลโรค
 เก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม	เพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร	ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค

จัดวางอาหารในตู้เย็นให้เป็นระเบียบ ไม่อัดแน่น	เพื่อให้ความเย็นกระจายได้ทั่วถึง	
 จัดระบบ “มาก่อนใช้ก่อน” (First in- First out)	 เพื่อจะได้ใช้ของใหม่สดเสมอ	 ผักและผลไม้เก็บได้ประมาณ	 1-3	 วัน	 เน้ือสัตว์ใน
ช่องแช่แข็งเก็บได้นาน	2-3	สัปดาห์	ไข่เก็บได้ประมาณ	3	สัปดาห์	

ฤดูร้อนเป็นเวลาแห่งความหรรษาของบรรดาเชื้อโรคและแบคทีเรียทั้งหลาย พวกมันเจริญเติบโตได้ดีและ
รวดเร็ว ทำาให้อาหารบูดและเน่าเสียได้ง่าย ดังนั้น ก่อนจะหยิบอะไรใส่ปาก เราต้องใส่ใจสังเกตสี รส กลิ่นของอาหารให้ดี จะได้
ไม่ทรมานจากอาการการปวดท้อง ท้องร่วง หรือบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียว เนื่องจากร่างกายขาดนำ้า
และเกลือแร่  
	 ผศ.ดร.สวุมิล	ทรัพย์วโรบล	อาจารย์ภาควชิาโภชนาการและการก�าหนดอาหาร	คณะสหเวชศาสตร์ 
ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับอาหารการกินท่ีเหมาะกับฤดรู้อน	และวิธกีารเก็บรกัษาอาหารในตู้เย็นท่ีปลอดภัย	เพือ่ท่ีเราจะ
ได้ห่างไกลโรคและสขุภาพด	ีพร้อมสนุกสนานกับครอบครวั	รวมถึงคนท่ีเรารกัในช่วงสงกรานต์และวันหยุดยาวน้ี	

ไข่สด ควรแช่ท่ีอุณหภูมิประมาณ	
7-10	องศาเซลเซียส

นมและผลติภัณฑ์จากนม ควรเก็บ
ในภาชนะที่ป้องกันกลิ่นได้	

เนื้อสัตว์ที่สุกแล้ว ต้องห่อให้แน่น	
เพื่อป้องกันอากาศผ่านเข้าออก	 ซึ่ง
จะท�าให้เชื้อโรคเจริญเติบโต	

เนื้อสัตว ์ ต้องใส่ภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท	หรืออย่างน้อยต้องเป็นภาชนะ
ท่ีป้องกันการรั่วซึมได้	 เพื่อป้องกัน
การระ เหยของน�้ า 	 กลิ่ น 	 และ 
การกระจายของเชื้อโรค	

ผักและผลไม้ 
ผักทุกชนิด	 หากล้างท�าความ

สะอาดต้องท้ิงไว้ให้แห้ง	 แล้วจึงเก็บ
ในตู้เย็น	

ผักและผลไม้	ต้องล้างก่อนใส่
ตู้เย็น	ตัดแต่งส่วนท่ีเน่าเสยีออกก่อน	
เพื่อลดเชื้อโรค	และสิ่งสกปรก
ต ้ อ ง ใส ่ ใ น ถุ งพลาสติก	 เพื่อ

ป้องกันการระเหยของน�า้	ซ่ึงจะท�าให้
ผัก	 ผลไม้เหี่ยวเร็ว	 แต่ควรเจาะรู
เล็กๆ	 ไว ้ 	 เพื่อระบายความช้ืน 
ออกจากถุง	

ผกัท่ีเป็นหัวและผกัใบหนา	ควรตดั
โคนทิ้งก่อน	ผ่าซีกแล้วจึงล้าง	
ผักใบบาง 	ควรตัดรากและโคนทิ้ง	
แล้วจึงล้าง	 อาจต้องหาภาชนะใส่
ก่อน	เพื่อป้องกันการช�้า

ผลไม ้ 	 ล ้างท�าความสะอาดผิว
ภายนอก	 โดยปล่อยให้น�้าไหลผ่าน
ตลอดเวลาเป็นเวลา	 2	 นาที	 หรือ
อาจแช่น�้าท้ิงไว้ประมาณ	 1	 นาที	
แล้วล้างด้วยน�้าสะอาดอีกครั้ง	 พัก
ให้แห้งสนิท	แล้วค่อยเก็บในตู้เย็น

การจัดเก็บของสด แยกเก็บตามประเภทของอาหาร	แยกอาหารสด	กับอาหารสุก	เพื่อป้องกันการปนเปื้อน	
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ป๊อป - กฤษ พัฒนสาร
“สุดยอดแฟนพันธุ์แท้จุฬาฯ”

ใครที่ได้ดูรายการแฟนพันธุ์แท้ ตอนพิเศษ “แฟนพันธุ์แท้จุฬาฯ” ทางช่องเวิร์คพอยท์ ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อาจจะประหลาดใจว่า ท่านหมื่น
สุนทรเทวา ในละครดังเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” มาร่วมการแข่งขันด้วยหรือ ... เจ้าคะ?

งานนี้ ไม่ใช่คุณโป๊ป แต่เป็นคุณป๊อป  กฤษ พัฒนสาร นิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ สายการบิน
แอร์เอเชีย เขาทำาให้ผู้ชมทึ่งกับความรู้ลึก รู้จริง เกี่ยวกับจุฬาฯ คู่ควรตำาแหน่ง “สุดยอดแฟนพันธุ์แท้จุฬาฯ” คนแรกและคนเดียว

เล่าถึงความผูกพันกับจุฬาฯ 
	 ผมจ�าความได้ต้ังแต่เด็กว่า	 คุณแม่จะมีพระบรมรูปพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ท่ีบ้าน	 และไหว้ด้วยดอกไม้สีชมพ	ู
ทุกวันอังคารและพฤหสับด	ีจนเม่ือโตข้ึน	ผมก็เริม่คิดว่า	อยากเข้าจุฬาฯ	
ให้ได้	 จึงศึกษาหาข้อมูลและท�าความรู้จักจุฬาฯ	 ว่า	 ประวัติของจุฬาฯ	
เป็นอย่างไร	เพลงมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง	ผมคิดว่า	ผมร้องเพลงมหา
จุฬาลงกรณ์	ได้ก่อนที่จะเข้าจุฬาฯ	ได้เสียด้วยซ�้า	(หัวเราะ)
	 เ ม่ือ เข ้ า เรี ยน ท่ี จุฬาฯ	 ผมร ่ วมกิจกรรม
มหาวิทยาลัยทุกอย่าง	 ต้ังแต่ตอนเป็นน้องปี	 1	 ก็ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นหัวหน้าช้ันปี	 พอข้ึนปี	 2	 ปี	 3	 ก็ได้เข้า
ท�างานในสโมสรนิสิตฯ	 จนได้เป็นประธานฝ่ายนิสิต
สัมพันธ์	และเมือ่อยูปี่	4	กไ็ด้เป็นนายกสโมสรนสิิตคณะ
รัฐศาสตร์	

เข้าร่วมแข่งขันแฟนพันธุ์แท้จุฬาฯ ได้อย่างไร?
	 ครูทอม	ค�าไทย	หนึ่งในผู้แข่งขัน	ซึ่งเป็นรุ่นน้องที่
จบคณะอักษรศาสตร์	แนะน�าผมให้กับทางรายการ
แล้วทางรายการก็โทรศัพท์มาสัมภาษณ์
ทดสอบความรู้	 แล้วอาทิตย์ต่อมา	 ผมก็ได้
รับแจ้งว่า	ได้เข้ารอบ	8	คนสุดท้าย	
	 ผมเป็นคนชอบประวัติศาสตร์อยู่
แล้ว	และรูจั้กจุฬาฯ	ดรีะดบัหน่ึงต้ังแต่ก่อน
เข้ามาเรยีน	พอได้มาเรยีน	ก็ซึมซับจากหอ
ประวัติ	รุ่นพี่	รุ่นน้อง	อาจารย์	ซึ่งมีเรื่อง
เล่ามากมายในจุฬาฯ	แม้เรียนจบไปกว่า	
10	ปีแล้ว	เรื่องราวของจุฬาฯ	ก็ยังอยู่ใน
ใจผม	จนกระท่ังต้องมาแข่งขันเป็นเรือ่ง
เป็นราว	

เตรียมตัวอย่างไร? 
 ผมก็ศึกษาเพิ่มเติมท้ังใน
เว็บไซต์	 และหนังสือต่างๆ	 ผมไม่ได้
คิดจะไปแข่งขันเพื่อให้ได้แชมป์
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้	 แต่ผมคิดว่า	
มันเป็นโอกาสท่ีผมจะได้เล่าเรื่อง
ราวของจุฬาฯ	 ให้คนท้ังประเทศได้
ฟัง	จึงเตรียมข้อมูลให้ดีที่สุด

บรรยากาศและความรู้สึกในระหว่างการแข่งขัน 
	 รู้สึกต่ืนเต้นมาก	 ผู้เข้าแข่งขันรู้จักกันเกือบทุกคน	 ส่วนใหญ่
เป็นเด็กกิจกรรม	เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่เคยเจอกันในมหาวิทยาลัย	ระหว่าง
ที่รอแข่งขัน	 รู้สึกเหมือนเราก�าลังนั่งรออยู่หน้าห้องสอบด้วยกัน	ทุกคน
พูดคุย	ติวกัน	บางทีเราก็รู้สึกกดดันว่า	บางเรื่องเขารู้	เราไม่รู้	บางเรื่อง
เรารู้	เขาไม่รู้	(หัวเราะ)	

	 การแข่งขันค่อนข้างท้าทาย	รอบท่ีคิดว่ายากท่ีสดุคือ	รอบแรก
ท่ีเราต้องตอบค�าถามให้ถูกภายใน	3	วินาที	เราต้องแข่งกับเวลา
และแข่งกับตัวเอง	ผมคิดว่าความต่ืนเต้นคืออุปสรรคท่ีส�าคัญ
ที่สุด	เพราะฉะนั้น	จึงต้องมีสติ	

 รู้สกึอย่างไรทีไ่ด้เป็นสดุยอดแฟนพนัธ์ุแท้
จุฬาฯ?
	 ดใีจ	ท่ีได้เล่าเรือ่งราว
ของจุฬาฯ	 เรื่องราวแห่งความ
ยากล�าบากท่ีมหาวิทยาลัยแห่ง
แรกของประเทศเกิดข้ึนควรจะ
ไ ด ้ รั บ ก า ร บ อก เ ล ่ า แ ล ะ
ถ่ายทอดให้คนท้ังประเทศ
ได ้ฟ ัง	 ซ่ึงผมคิดว ่า	 ได ้
ถ่ายทอดตรงน้ันออกมา
อย่างเต็มที่แล้ว

อยากเห็นจุฬาฯ ใน
ศตวรรษที่ 2 เป็น
อย่างไร? 
		ตลอด	1	ศตวรรษที่

ผ่านมา	จุฬาฯ	ท�าหน้าท่ี
ได้อย่างสมศักดิศ์ร	ีตรง

ตามพระราชปณิธานของ
พระผู ้พระราชทานก�าเนิดและพระผู ้สถาปนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	ในการผลตินิสติและบัณฑิต
ออกไปรับใช้ประเทศชาติ	
		 ในศตวรรษที่	 2	 ผมก็อยากเห็นบัณฑิตที่

จบออกไป	หรือนิสิตที่ก�าลังเรียนอยู่	มุ่งท�าหน้าที่ของ
เราให้เต็มท่ี	 ไม่ว่าจะท�างานอยู่ในส่วนไหน	 อาชีพใด	
เพื่อเป็นก�าลังท่ีย่ิงใหญ่ในการพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไป	

เรื่อง: อุมาพร โกมลรุจินันท์ 
ภาพ: สมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร 
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 “คนน่านปลูกข้าวโพดเลี้ยงวัว
แต่ตัวเองต้องไปซื้อผักจากที่อื่นกิน” 

 ค�าพูดดังกล่าวสะท้อนภาพความเป็นจริงของวิถีชีวิตและ
เกษตรกรรมทีเ่ปลี่ยนไปในจังหวัดน่านได้เป็นอย่างดี
	 การบุกรุกท�าลายป่าเพื่อปลูกไร่ข้าวโพด	 จนเป็นเหตุให้ภูเขา
ต้นน�า้กลายเป็นเขาหวัโล้น	การใช้สารเคมีเข้มข้นราว	2,400,000	กิโลกรมั
ต่อปี	ท�าให้มีสารเคมีปนเป้ือนและตกค้างในดนิและแหล่งน�า้	หากนับมลูค่า
ท่ีเกษตรกรต้องจ่ายค่าสารเคมีก็เป็นจ�านวนมหาศาล	ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย
ที่เกษตรกรต้องพึ่งพาแหล่งอาหารจากภายนอกถึงร้อยละ	92	อันน�าไปสู่
ปัญหาหนี้สิน	ปัญหาสุขภาพ	และอีกหลายปัญหาตามมาเป็นลูกโซ่

 แต่ปัญหาที่ดูเหมือนไม่รู้จบ... จบได้หากเร่ิมเปลี่ยนที่ต้นตอ 

	 ตั้งแต่ปี	 2557	 เกษตรกรจ�านวน	 53	 รายตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ในจังหวัดน่าน	 ซ่ึงเป็นความ
ร่วมมือของ	3	เครอืข่าย	ได้แก่	ส�านักวิชาทรพัยากรการเกษตร	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 เลมอนฟาร์ม	 และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 เพื่อขับเคล่ือนการผลิตอาหารอินทรีย์เพื่อสุขภาพ	
โดยใช้ระบบการรบัรองคุณภาพเกษตรอินทรย์ีแบบมีส่วนร่วม	(Participa-
tory	Guarantee	System	หรอื	PGS)	เป็นเครือ่งมือปรบัเปลีย่นวิถีการท�า
เกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่การผลิตพืชผักอินทรีย์	
	 เกษตรกรต้องเลิกปลูกข้าวโพดและหยุดการใช้สารเคมี 
โดยสิ้นเชิง	แล้วเปลี่ยนมาฟื้นฟูดินตามวิถีเกษตรอินทรีย์	ซึ่งกระบวนการ
ดงักล่าวต้องใช้ระยะเวลานานนับปี	กว่าท่ีจะสามารถสร้างผลผลติให้ตรง
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
	 แต่เมือ่ผลผลิตเริ่มออกขาย	พวกเขาก็ยิ้มได้	 เกษตรกรบางราย
มีรายได้สงูกว่าการปลกูพชืเคมีเชิงเดีย่วถึง	7	เท่า	เช่น	จากเดมิเคยได้ราย
ได้ไร ่ละ	 1,500	 บาท	 ก็ข้ึนมาเป ็น	 5,000	 –	 11,000	 บาท/ไร	่ 
รายได้ท่ีเพิ่มข้ึนน้ีท�าให้เกษตรกรบางรายสามารถทยอยปลดหน้ีสินท่ีเกิด
จากการกู้ยืมมาท�าการเกษตรเคมีได้	 นอกจากน้ีเกษตรกรบางรายยังคืน 
	 	 	 พืน้ท่ีการเพาะปลกูเพือ่ให้เป็นพืน้ท่ีป่าได้อีก
ด้วย

	 ในงาน	“Chula-Nan	Expo	2018:	
จากสามย่านสู่ยอดดอย”	 ท่ีข่วงเมืองน่าน	
เมื่อวันที่	1	มีนาคม	ที่ผ่านมา	ดร.ธัญศิภรณ์	
จันทร์หอม	อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาทรพัยากร
การเกษตร	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
กล่าวถึงกระบวนการสร้างต้นแบบการฟ้ืนฟู
และพัฒนาวิถีการเกษตรท่ีเหมาะสมกับ
บริบทชุมชน	 และแนวทางการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรต้นแบบในกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์	 PGS	น่าน	 ภายใต้ช่ือ	 CU-Nan	Model	 ว่า	 “โครงการ 
มุ่งเน้นสร้างผูน้�าชุมชน	โดยร่วมกันถอดบทเรยีนจากระบบเกษตรแบบเดมิ	
วางแผนการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ี	 วางแผนการผลิต	 การตลาดและการ
ตรวจรับรองมาตรฐาน	 มีการประเมินผลการเปล่ียนแปลงตามดัชนีช้ีวัด
ทางเศรษฐกิจและสังคม	สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	ควบคู่ไปกับการพัฒนา
อาชีพการเกษตร	เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาวน่าน”	
	 ด้วยความเป็นชาวน่านโดยก�าเนิด	 ดร.ธัญศิภรณ์	 ต้ังใจให	้ 
CU-Nan	Model	เป็นกรณศึีกษาเรือ่งการออกแบบห่วงโซ่อาหารท้ังระบบ	
เพื่อสร้างแหล่งอาหารปลอดภัย	ส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเกษตร
อินทรย์ี	สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้สามารถเลีย้งชีพและแก้ปัญหาหน้ี
สินได้	ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกปนเปื้อนด้วยสารเคมี	ยิ่งไปกว่านั้น	การ
เปลี่ยนวิถีการเกษตรของชาวน่านจะส่งผลต่อพื้นท่ีอ่ืนๆ	 ด้วย	 เน่ืองจาก
จังหวัดน่านเป็นพื้นท่ีป่าต้นน�้า	 หากถูกบุกรุกและมีการปนเปื้อนด้วยสาร
เคมี	น�้าจากแม่น�้าน่านซึ่งเป็นปริมาณ	40%	ของแม่น�้าเจ้าพระยา	ก็จะส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรในหลายจังหวัดตามลุ่มน�้าภาคกลาง
	 ปัจจุบันมีพื้นที่เข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์
แล้วจ�านวน	7	อ�าเภอในจังหวัดน่าน	ได้แก่	อ�าเภอบ่อเกลือ		ท่าวังผา	เมือง
น่าน	ภูเพยีง	เวียงสา	นาน้อย	และสนัติสขุ	โครงการต้ังเป้าหมายว่า	ภายใน
ปี	2562	จะมีเกษตรกรต้นแบบท�าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นอีก	40	ราย	และ
พื้นที่เกษตรอินทรีย์
เพิ่มขึ้นจาก	144	ไร่
เป็น	300	ไร่

จากที่นี่ถึงที่ “น่าน”
วิชาการแก้ปัญหาปากท้องและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง: กนกวรรณ กนกวนาวงศ์ 

ดร.ธัญศิภรณ์ จันทร์หอม
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สงกรานต์หรรษา ผ้าขาวม้าฮาเฮ
เรื่อง: กนกวรรณ ยิ้มจู 

			 เมือ่พดูถึงการร่วมฉลองเทศกาล
สงกรานต์	หลายคนคงก�าลงัมองหาแหล่ง
ท่ีจะเล่นสาดน�า้กันให้ชุ่มฉ�า่	รืน่เรงิกับการ
แสดงและการละเล่นต่างๆ	ได้สรงน�า้พระ
และท�าตามวิถีประเพณ	ี เพือ่ต้อนรบัขวัญ
วันปีใหม่ไทย	
		 ไม่ต้องไปหาท่ีไหนไกลค่ะ	 ที่นี	่
ใจกลางสยามสแควร์	เรามีงาน “สงกรานต์ 
เมษาผ้าขาวม้า สยามสนุก”	 ท่ีรวมเอาทุก
ความสนุกไว้อย่างเต็มพกัิด	

	 “ผมชอบงานสงกรานต์ผ้าขาวม้าครับ	 เป็นงานท่ีสนุกและ
ปลอดภัยมาก	ประทับใจตรงท่ีคนมาเล่นน�า้จะไม่แต่งกายโป๊	ไม่มีคนเมา	
และไม่มีการลวนลาม	 แล้วยังมีกิจกรรมท่ีเป็นประเพณีไทย	 เช่น	 
การสรงน�า้พระด้วย”	 สรุเดช	พนัธุล์	ี ศูนย์สือ่สารองค์กร	กล่าวถึงความ
ประทับใจในงานสงกรานต์ผ้าขาวม้า	 เทศกาลประจ�าปีท่ีสร้างสสีนัแห่ง
ความสขุ	มาต้ังแต่ปี	2555	
	 ผูใ้หญ่ใจดชีวนเล่นสงกรานต์ท่ีสยาม	รศ.ดร.วิศณ	ุทรพัย์สมพล	
รองอธกิารบดกี�ากับดแูลด้านการจัดการทรพัย์สนิและนวัตกรรม	 จุฬาฯ	
กล่าวถึงจุดเริม่ต้นของการจัดงานว่า	 “เทศกาลสงกรานต์เป็นงานปีใหม่
ของไทย	ส่วนผ้าขาวม้าก็เป็นหน่ึงในเอกลกัษณ์ของไทย	ท่ีรูจั้กกันด	ีเราจึง
น�าท้ังสองสิง่มารวมกันเข้าเป็นงาน	“สงกรานต์เมษาผ้าขาวม้า	สยามสนุก”	
เพื่อส่งเสริมประเพณีไทย	 และเป็นส่วนหน่ึงของการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
การแต่งกายท่ีเป็นเอกลักษณ์ของไทย”		
	 ส�าหรบัปีน้ี	 สงกรานต์ผ้าขาวม้าใช้ช่ืองานว่า	 “สงกรานต์เมษา	
ผ้าขาวม้า	 สยามสนุก”	 การันตีความสนุกสุดชุ่มฉ�่า	 ด้วยความบันเทิง 
หลากหลายในพืน้ท่ีความสนุก	6	โซนด้วยกัน	

	 โซนสยามสนุก	ทีล่านฮาร์ดร็อก	 จุดนี้มีศิลปินชือ่ดังมากมาย	
อย่าง	 เจ้าพ่อขาแร๊พ	 โจอ้ีบอย	หน้ากากทุเรยีนและหน้ากากหอยนางรม	
จาก	The	Mask	Singer	 รวมถึงดนตรปีระยุกต์ต่างๆ	 ท่ีจะน�ามาโชว์ให้
แด๊นซ์กันมันส์ๆ	แบบ	Non-Stop	
	 โซนสนุกตามน�า้	 อยู่ท่ีทางลาดสยามสแควร์วัน	 นับเป็นไฮไลต์
ของงานเลยก็ว่าได้	ท่ีน่ีมีสไลเดอร์ขนาดยักษ์ยาวกว่า	45	เมตร	ท่ีจะพาให้
ทุกคนไหลตามน�า้กันได้อย่างสนุกสนาน	
	 โซนสนุกร�าวง	บรเิวณหน้าร้านสฟ้ีา	จะมีการสรงน�า้พระพทุธรปู
คู่เมือง	 4	ภาคของไทยและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย	 ส�าหรบั 
ผูท่ี้อยากจะอ่ิมบุญ	และสนุกแบบไทยๆ
	 โซนเวทีลอยฟ้า	จัดแสดงเพลงในท�านองประยุกต์และการแสดง
ทางวัฒนธรรม	
	 โซนช้อปสนุก	บรเิวณสยามสแควร์	ซอย	2	ท่ีน่ีมีตลาดประชารฐั	
ตลาดวัฒนธรรม	และสนิค้าชุมชนต่างๆ	ท่ีขนมาให้เลือกกันแบบจุใจ	
	 โซนสนุกตกน�า้	อยู่บรเิวณลานกิจกรรมหน้าอาคารสยามกิตติ์		
หากใครผ่านมาโซนน้ี	อาจจะถูกเชิญข้ึนไปเล่าเรือ่งตลกบนเวที	ถ้าเรือ่ง
เล่าของคุณสร้างรอยย้ิมและเสยีงหวัเราะให้ผูฟั้งได้	คุณก็จะรอดพ้นจาก
การถูกผลักตกน�้า	หากเรื่องเล่าของคุณท�าให้ผู้ฟังข�าไม่ออก	การตกน�้า
ของคุณเท่านั้นที่จะเรียกเสียงฮาจากผู้ชมได้	
	 ใครท่ีจะมางานน้ี	 รศ.ดร.วิษณ	ุกล่าวฝากขอความร่วมมือให้
ปฏิบัติตามกฎง่ายๆ	 เพยีงไม่ก่ีข้อ	 คือ	แต่งกายด้วยชุดผ้าขาวม้าหรอืผ้า
ไทย	งดโป๊	งดแป้ง	งดเปลอืย	งดแอลกอฮอลล์	และงดปืนฉีดน�า้ท่ีมแีรงดนั
สูง	 เพื่อท่ีทุกคนจะได้สนุกกันอย่างเต็มท่ี	 ปลอดภัย	 ไร้กังวล	 ส่วนผู้ท่ี
สร้างสรรค์การแต่งกายด้วยชุดผ้าขาวม้าหรอืผ้าไทยได้อย่างน่าประทับใจ	
กระทรวงวัฒนธรรมก็จะมอบรางวัลการแต่งกายยอดเย่ียมและ 
ประกาศนียบัตรให้ด้วย	มีท้ังประเภทชายเดีย่ว	หญงิเดีย่ว	และประเภททีม	

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล
รองอธิการบดีก�ากับดูแล 

ด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม จุฬาฯ
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CU Global 

เมษามาแล้ว..เดือนที่มีวันหยุดเทศกาลยาวเป็นพิเศษ เป็นเดือนแห่งความใกล้ชิด และความอบอุ่นใจ CU Global ฉบับนี้ขอเสนอประโยค

ภาษาอังกฤษที่ใช้ให้ก�าลังใจ แสดงความเห็นใจ และปลอบใจผู้คนรอบข้าง

ให้กำาลังใจ

Cheer	up!	It’s	not	that	bad!	
ร่าเริงหน่อย	มันไม่ได้แย่มากนักหรอกนะ

Look	on	the	bright	side!  
มองด้านดีของมันบ้างสิ!

You	have	my	full	support.	
ฉันเอาใจช่วยเต็มที่เลย

Cheer	up!	Pull	yourself	together!	
สู้ๆ	ตั้งสติหน่อย

I	am	here	for	you.	
ฉันอยู่เคียงข้างเธอเสมอ

เห็นอกเห็นใจ

I	feel	for	you.	   
ฉันเห็นใจเธอนะ

What	a	pity!	
น่าสงสารจริงๆ	เลย

I	know	how	it	feels.	
ฉันเข้าใจดีว่าเธอรู้สึกยังไง

ปลอบใจ

I	hope	you	feel	better	soon.
เราหวังว่าเธอจะรู้สึกดีขึ้นนะ

Don’t	blame	it	to	yourself.	
อย่าโทษตัวเองไปเลย

Never	mind,	it’s	not	the	end	of	the	world.	
อย่าได้แคร์	โลกยังไม่แตกสักหน่อย

Don’t	feel	so	bad.				
อย่ารู้สึกแย่ไปเลย

Don’t	worry	about	it.				
อย่ากังวลใจไปเลย

It	can’t	be	that	bad.				
มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนะ

Get	over	it!	/	Snap	yourself	out	of	it!	 
ลืมมันไปซะเถอะ

It’s	could	happen	to	anyone.				
เรื่องแบบนี้อาจเกิดกับใครก็ได้

You’ll	get	through	this.		
เดี๋ยวเธอก็ผ่านมันไปได้แน่

Be	strong!		  
เข้มแข็งไว้นะ

Chin	up,	life	goes	on.
เชิดหน้าเข้าไว้	ชีวิตต้องเดินต่อไปนะจ๊ะ

Hang	in	there!		
ทนอีกหน่อยนะ

Take	it	easy.
ช่างมันเถอะ

Support   Encourage   Comfort

of it!

ทนอีกหน่อยนะ

Take it easy.
ช่างมันเถอะ

	 รูแ้บบน้ีแล้ว	ช่วงวันท่ี	13-15	เมษายนน้ี	หากคุณอยู่กรงุเทพ	ขอ
ชวนมาสนุกสนานคลายร้อนแบบใสๆ	 ท่ีงาน	 “สงกรานต์เมษาผ้าขาวม้า
สยามสนุก”	ณ	สยามสแควร์	นะคะ	 เวลาแห่งความสนุกเริม่ต้ังแต่เวลา	
11.00	–	19.00	น.	

สุรเดช พันธุ์ลี และกลุ่มเพื่อน 
ร่วมเล่นสงกรานต์ผ้าขาวม้าที่สยามสแควร์  

แ
ผ
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TRC Library Service ศึกษาดูงาน

ส�านักงานวิทยทรัพยากร
 
	 เมื่อวันศุกร์ที่	9	มีนาคม	2561	ส�านักงานวิทยทรัพยากร	
จุฬาฯ	ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก	TRC	Library	Service	Inc.	
ประเทศญีปุ่่น	 โดยผูท่ี้มาเย่ียมชมให้ความสนใจศึกษาดูงาน	 และ
ร่วมแลกเปล่ียนเรยีนรูเ้ก่ียวกับระบบการให้บรกิาร	และการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ	 ตลอดจนการจัดท�า	 Digital	 Archives
Databases

The 6  Individual Exhibition
 
	 เมื่อวนัพุธที	่14		มนีาคม	2561	ศาสตราภิชาน	สัญญา	วงศ์อร่าม	รศ.สมศกัดิ์	
ปรียวนิตย์	และ	รศ.สุกรี	วัชรพรรณ	ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน	“นิทรรศการศิลปะ
กลุม่	Individualists	ครัง้ที	่6”	ณ	ห้องนิทรรศการ	1	ชัน้	1	หอศิลป์จามจุร	ีโดยนิทรรศการ
นี้จะเปิดให้เข้าชมทุกวัน	จันทร์	–	ศุกร์	เวลา	10.00	–	19.00	น.	เสาร์-อาทิตย์	และวัน
หยุดราชการ	เวลา	12.00	–	18.00	น.	จนถึงวันที่	4	เมษายน	2561	

ชวน หลีกภัย บรรยายพิเศษ

	 เม่ือวันอังคารท่ี	 6	 มีนาคม	 2561	ณ	 ห้อง
ประชุมเกษม	อุทยานิน	ชั้น	13	อาคารรัฐศาสตร์	60	ปี	
นายชวน	หลกีภัย	อดตีนายกรฐัมนตร	ีมาบรรยายพเิศษ 
ในหัวข้อ	 “การต่างประเทศในยุควิกฤตเศรษฐกิจ”	 ให้
กับนิสิตในรายวิชา	 การต่างประเทศของไทยใน
การเมืองโลกสมัยใหม่	โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.เอก	
ต้ังทรัพย์วัฒนา	 คณบดีคณะรัฐศาสตร์	 ศ.ดร.ศุภชัย 
ยาวะประภาษ	อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์	รศ.ตระกูล	
มีชัย	และ	รศ.ดร.ปณิธาน	วัฒนายากร	ให้การต้อนรับ	
พร้อมท้ังเย่ียมชมส�านักงานคณบดีและห้องสมุดคณะ
รัฐศาสตร์

วิศวะปลูกป่า

	 เมื่อวันที่	16	-	17	มีนาคม	2561	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาฯ 
จัดกิจกรรมปลูกป่า	 รอบบริเวณศูนย์วิจัยคณะวิศวฯ	ณ	 โครงการพัฒนา 
ท่ีดินจุฬาฯ	 สระบุรี	 เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กับโครงการ	 และ 
ยังเป็นการเข้าร่วมโครงการสระบุรีชุมชนเข้มแข็ง	 พร้อมท้ังเลี้ยงอาหาร 
เด็กเล็ก	ณ	ศูนย์เด็กเล็ก	องค์การบริหารส่วนต�าบลช�าผักแพว

th
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 ศรีลังกา – ไทย : ความร่วมมือไร้กาลเวลา

	 เมื่อวันจันทร์ที่	 26	กุมภาพันธ์	2561	ศ.ดร.
บัณฑิต	 เอ้ืออาภรณ์	 อธิการบดีจุฬาฯ	 ให้เกียรติเป็น
ประธานกล่าวต้อนรับ	 และเปิดงานเสวนาในวาระ
ครบรอบ	 70	 ปี	 แห่งการประกาศอิสรภาพประเทศ 
ศรีลังกา	 ในหัวข้อ	 “ศรีลังกา	 –	 ไทย	 :	 ความร่วมมือ
ไร้กาลเวลา”	ณ	 ห้อง	 105	 อาคารมหาจุฬาลงกรณ	์
ต้ังแต่เวลา	13.00	-	17.00	น.	โดยมี	H.E.Kshenuka	
Senewira tne	 เอกอัคราชทูตศรีลั งกาประจ�า
ประเทศไทยร่วมกล่าวต้อนรับ

ฝ่าวิกฤตโรคพิษสุนัขบ้าระบาด

	 เมื่อวันที่	 16	 -	 23	 มีนาคม	 2561	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 จุฬาฯ	 ร่วมกับ	
สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์	 จุฬาฯ	 และสถานพยาบาลสัตว์	 โรงพยาบาล
สตัว์	คลินิกรกัษาสตัว์ต่างๆ	ร่วมฝ่าวิกฤตโรคพษิสนัุขบ้าระบาด	โดยให้บรกิารฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ณ	 โถงอาคารสัตววิทย 
วิจักษ์	คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มูลนิธิรากแก้วดูงานคณะวิทยาศาสตร์

	 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	 8	 มีนาคม	 2561	ม.ร.ว. 
ดศินัดดา	ดศิกุล	ประธานคณะกรรมการมูลนิธริากแก้ว	
และ ทีมงานเข ้ า เ ย่ียมชมและศึกษาดู งาน วิ จัย 
คณะวิทยาศาสตร์	ณ	ห้องประชุม	215	อาคารเคมี	2	
โดย มี 	 ผศ .ดร .ปมทอง 	 มาลา กุล 	 ณ	 อ ยุธยา 
รองอธิการบดีก�ากับดูแลด้านวิชาการ	 และคณาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ 

		 เมื่อเสาร์ที่	17	มีนาคม	2561	ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	กระทรวง
วัฒนธรรม	 ร่วมกับ	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 จัดงาน	 “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ	
ครั้งที่	3	ณ	สยาม”	(	3rd	Bangkok	Art	Festival	@	Siam	)	ณ	สยามสแควร์	ซอย	5	
โดยได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ	 (PMCU)	 ภายในงานมี
กิจกรรมต่างๆ	มากมาย	 อาทิ	 ตลาดงานศิลปะ	 ซ่ึงมีสินค้า	 D.I.Y	 และอาหารอร่อย
มากมายจ�าหน่าย	โดยงานนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง



แวะชิมฌ�บีบี อ�ห�รฮ�ล�ล
ตำ�น�นคว�มอร่อย

เรื่องและภาพ: ลือฤทธิ์ เอี่ยมภักดี

ราคาเฉลี่ยต่อคน:
150 - 200 บาท

Facebook page:
ฌาบีบี โรตี-ชา

สถานที่ตั้ง:
สวนหลวงสแควร์ 

ซอยจุฬาฯ 12 แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ:

09-9359-5979
เวลาเปิด-ปิด:

เปิดให้บริการทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

		 กลางดึกคืนหน่ึง	 ขณะท่ีผมก�าลังท่องอยู่ในโลก
ออนไลน์ตามวิสยัของชาวโต้รุง่	หน้าฟีดข่าวของผมก็ปรากฏ
รวิีวร้านอาหารแห่งหน่ึงท่ีเพือ่นแชร์มา	“ฌาบีบี”		ร้านอาหาร
มุสลิมอันดับ	1	จาก	563	ร้านในกรุงเทพ	โดยการจัดอันดับ
ของแอปพลิเคชันยอดนิยมในเรือ่งร้านอาหาร	…เหน็ที	ต้อง
รีบไปพิสูจน์กันหน่อยแล้ว!
	 ร้าน “ฌาบบี”ี	หาไม่ยากครบั	อยู่ตรงหวัมุมตดิกบั
ถนนซอยจุฬาฯ	12	เป็นคหูา	2	ชัน้	ตกแต่งเรยีบง่ายด้วยผนัง
สีเทาและน�้าตาล	 ให้ความรู้สึกสบายๆ	 และเป็นกันเอง	
เหมาะกับการนั่งจิบชาชิลๆ	และรับประทานอาหาร	
		 ผมไม่สู ้จะสันทัดเรื่องอาหารฮาลาลเท่าไร	 จึง
ตัดสินใจสั่งเมนูท่ีหลายคนแนะน�ามาในรีวิว	ฌาบีบีเย็น
(70	บาท)	ชานมอินเดยี	signature	ของร้าน	รสชาติไม่หวานนัก	
กลมกล่อม	และหอมละมนุ	ได้ใจจรงิๆ	ครบั	ยิง่มนี�า้แข็งสตูร
พิเศษท่ีท�าจากตัวชาใส่เข้ามาด้วย	 ยิ่งท�าให้รสชาติเข้มข้น
จนวางแก้วไม่ลงกันเลยทีเดียว
	 ส่วนใครท่ีช่ืนชอบกล่ินหอมของเครื่องเทศตาม
แบบฉบับชาอินเดยี	ผมแนะน�าให้ลอง	ฌาบบีคีาดามอมเยน็	
(80	บาท)	 เป็นชานมอินเดียผสมกระวานเทศ	 มีสรรพคุณ
ช่วยขับลม	แก้ท้องอืดท้องเฟ้อด้วยนะครับ
		 ยังมีรายการอาหารชื่อแปลกและน่าสนใจอีกมาก	
เสียดายว่า	คืนนี้ผมฉายเดี่ยว	จะสั่งมาลองหลายอย่าง	ก็คง
ทานไม่หมดแน่	 ผมเลยเลือกอาหารท่ีจัดเป็นเซ็ท	 จะได้ชิม
หลายๆ	อย่าง	
		 ส�าหรับครั้งแรกอย่างนี้	ต้องประเดิมกันด้วยเซ็ตที่
ใหญ่ที่สุด	 (240	บาท)	 ในเซ็ตมี	ภารธา	 แป้งโรตีเนื้อเนียน	
หนานุ่ม	 ทานคู่กับมัสม่ันไก่และแกงเขียนหวานเนื้อแบบ
มุสลิมแท้ๆ	 รสเข้มข้น	 กลมกล่อมด้วยพริกแกงสูตรเฉพาะ
ของทางร้าน	นอกจากนี้	ยังมีไก่ทอดเครื่องเทศ	ที่หมักกับ
สมุนไพรจนเข้าเนื้อ	สลัดแขก	เมนูผักแก้เลี่ยนที่ราดด้วยน�้า
สลัดสุดเข้มข้น	รสชาติออกหวานนิดๆ	ก�าลังดี	ตบท้ายด้วย
แตงโมหวานฉ�า่	โรยด้วยผงปลาแห้ง	รสชาตเิข้ากันได้ดสีดุๆ	

	 ผมจัดการชุดใหญ่อย่างราบคาบแล้ว	 แต่เม่ือ
เหลอืบไปเหน็เมนูของโต๊ะข้างๆ	ก็อดไม่ได้ท่ีจะสัง่ของหวาน
เพิม่อีกสกัหน่ึงรายการครบั	ฌาโรตดิีปเซต็	(ไซส์	S	99	บาท)	
แป้งโรตีแบบออริจินัลและชาโคลทอดกรอบๆ	 จ้ิมกับแยม 
สตอเบอร์รี่รสเปรี้ยวหวานก�าลังดี	 และแยมกล้วยรสหวาน
ละมุน	ฟินสุดๆ	ไปเลยครับ
	 ถึงตอนน้ี	 คงต้องเดินชมร้านเพื่อลดพุงกันหน่อย
ละครับ	ผมได้พบกับ	คุณโป้ง	คงยศ	วรรณนิตย	์หนึ่งในหุ้น
ส่วนของร้าน	 คุณโป้งเล่าท่ีมาของร้านให้ฟังว่า	 เขาเข้าหุ้น
กับเพื่อน	คุณฮาบีบี้	 ซึ่งเป็นศิษย์เก่าจุฬาฯ	คุณแม่ของคุณ
ฮาบีบี้ท�าอาหารมุสลิมเก่ง	 และมีสูตรเฉพาะท่ีสืบทอดกัน 
มานาน	 ในครอบครัว	 ทั้งสองจึงตัดสินใจร่วมหุ้นเปิดร้านนี้	
โดยใช้ช่ือตามคุณฮาบีบ้ี	เพือ่ให้บรกิารอาหารมุสลมิอร่อยๆ	
และมีข้ันตอนการท�าอาหารถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม	
นอกจากน้ัน	 ภายในร้านยังมีห้องละหมาดจัดเตรียมไว้ให้
ด้วยนะครับ	
	 ถ้าใครเป็นชาวโต้รุง่อย่างผม	หวิเม่ือไรก็แวะมาได้
นะครับ	 ท่ีร้านฌาบีบี	 ซอยจุฬาฯ	 12	 บริเวณสวนหลวง	 
ร้านนี้เปิดทุกวัน	ตลอด	24	ชั่วโมงครับ		

ฌาบีบีคาดามอม
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ปริศนาคำาทาย 

ที่ ไหน... ในจุฬาฯ

คำาใบ้แนวตั้ง

					1.	จากสระว่ายน�้า	50	เมตร	เป็น
พื้น ท่ีอเนกประสงค ์ส� าหรับทุก
กิจกรรม
	 	 	 2.	 สถานท่ีรวมตัวของหนุ่มสาว
ชาววิศวะ
		 	3.	ปฐมนิเทศจนรับปริญญาใคร
ไม่เคยได้มาไม่ใช่นิสติจุฬาฯแน่นอน
	 	 	 4.	 ช่ือตึกบัญชาการและอาคาร
เรี ยนหลั งแรกของคณะอักษร
ศาสตร์
 

คำาใบ้แนวนอน

			1.	ปอดแห่งใหม่ของคนกรุง	พื้นที่
สเีขียวซ่ึงเป็นของขวัญอันย่ิงใหญ่ให้
สังคม
			2.	สถานที่รวบรวมทุกความเป็น
ไปของจุฬาฯ	 ต้ังแต ่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน
	 	 3 . 	 อ า ค า ร อ นุ รั ก ษ ์ ศิ ล ป ะ
สถาปัตยกรรมดเีด่น	ประจ�าปี	2559
	 	 	4.	ที่ปฏิบัติกิจด้านศาสนา	สงบ	
ร่มรื่น
	 	 	 5.	 สถานท่ีแข่งกีฬาฯ	 มีช่ือเล่น 
น่ารัก	มาตรฐานระดับนานาชาติ
	 	 	 6.	 โลกของหนังสือทุกศาสตร์ 
ที่คุณสามารถยืมได้

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

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

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

ผู้โชคดีประจำา 

เดือนมีนาคม 2561

 1.	คุณสมจินตนา		 แขนงแก้ว		
				คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.	คุณปภัสรา	 เสียงเสนาะ	
				คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.	Pisal			 Nov
				คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.	คุณพิริยะ		 พิริปุญโญ
				คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ถ่ายรูปคำาตอบพร้อมเขียนชื่อ 

คณะ / หน่วยงานที่สังกัด 

และเบอร์โทรศัพท ์

ส่งมาทาง Inbox    

     CUAround 

	ของรางวัลคือ 
Gift	Voucher

จากร้าน	Oldies	Cafe’	Chamchuri	Square
จ�านวน	5	รางวัล	รวมมูลค่ากว่า	2,600	บาท

	ติดตามรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง	
www.facebook.com/CUAround

     CUAround

		 สวัสดีชาวจุฬาฯ	ในเดือนแห่งความร้อนระอุแต่เต็มไปด้วยวันหยุดนะจ๊ะ	CU	Around	เล่มนี้	มี	crossword	สนุกๆ	ให้เล่นคลายร้อนกัน
ด้วยนะ	ลองดูกันนะคะว่า	จากค�าใบ้ที่เราให้ไว้	ทุกคนเดาได้ไหมว่าสถานที่ทั้ง	10	แห่ง	คือที่ไหนกันบ้าง

 โดย โปรเกมเมอร์

แวะชิมฌ�บีบี อ�ห�รฮ�ล�ล
ตำ�น�นคว�มอร่อย
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แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
 	 	 	 	 	 ศ.กิตติคุณ	นพ.ภิรมย์	กมลรตันกุล	 ได้รบัโปรดเกล้าฯ	แต่งต้ังเป็นนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ต้ังแต่วันท่ี	7	กุมภาพนัธ์	2561
 	 	 	 	 ศ.กิตติคุณ	 นพ.ภิรมย ์ 	 กมลรัตนกุล	 ส�าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต	 จากจุฬาฯ	 

Master	of	Science	(Clinical	Epidemiology)	จาก	The	University	of	Pennsylvania	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	
การบรหิารงานท่ีผ่านมาเคยด�ารงต�าแหน่งอธกิารบดจุีฬาฯ	2	วาระ	คณบดคีณะแพทยศาสตร์	จุฬาฯ	2	วาระ	
และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	 	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาต	ิคณะกรรมการปฏิรปูประเทศด้านสาธารณสขุ	และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลือ่นและปฏิรปู
ระบบสาธารณสุขด้านการคลังสุขภาพและระบบประกันสุขภาพ

	 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย	ครั้งที่	812	เมื่อวันพฤหัสบดีที่		22	กุมภาพันธ์	2561		มีมติพิจารณาผู้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ	ดังนี้
ศาสตราภิชาน

	 	 1.	 ศ.กิตติคุณ	 วิทิต	 มันตราภรณ์	 เป็นศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะนิติศาสตร์
วาระที่	5	ระยะเวลา	7	เดือน		ตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2561	–	วันที่	30	กันยายน	2561
	 	 2.	 ศ.พิเศษ	 ธงทอง	 จันทรางศุ	 เป็นศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะนิติศาสตร ์
วาระที่	3	ระยะเวลา	7	เดือน		ตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2561	–	วันที่	30	กันยายน	2561
	 	 3.	 รศ.น.สพ.ดร.สุพล	 เล่ืองยศลือชากุล	 เป็นศาสตราภิชานเงินทุนบริษัทฟาร์มาเทค	 เอฟ.ซี.จ�ากัด	 กองทุนเพื่อการบริหาร
วิชาการและการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์	วาระที่	3	ระยะเวลา	10	เดือน	ตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2561	–	วันที่	31	ธันวาคม	2561

หัวหน้าภาควิชา
					คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

	 	 ผศ.ดร.วิเลิศ	ภูริวัชร		 	เป็นหัวหน้าภาควิชาการตลาด		 	 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตั้งแต่วันที่	28		มีนาคม	2561						วาระ	4	ปี

					คณะนิเทศศาสตร์
	 	 ผศ.ดร.โสภาวรรณ	บุญนิมิตร	เป็นหัวหน้าภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง	 ตั้งแต่วันที่	23	กุมภาพันธ์		2561		วาระ	4	ปี

					คณะวิทยาศาสตร์
	 	 ศ.ดร.วนิดา	จีนศาสตร์	เป็นหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม		 ตั้งแต่วันที่	23	กุมภาพันธ์	2561			วาระ	4	ปี

	 แสดงความยินดีกับต�าแหน่งทางวิชาการ	ดังต่อไปนี้
	 เสนอขอโปรดเกล้าฯ	ให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ จ�านวน  1  ท่าน	คือ	
	 	 1.	รศ.ดร.อลิสา	วังใน			 	 สาขาวิชาชีวเคมี			 	 	 คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง จ�านวน 1 ท่าน คือ
	 	 1.	ศ.ดร.ณัชชา	พันธุ์เจริญ		 	 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์		 	 คณะศิลปกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์  จ�านวน  2  ท่าน คือ
	 	 1.	ผศ.ดร.ศศี	พงศ์สรายุทธ				 สาขาวิชาดุริยางศิลป์			 	 คณะศิลปกรรมศาสตร์
	 	 2.	ผศ.ภญ.ดร.อังคณา	ตันติธุวานนท์		 สาขาวิชาเภสัชกรรม		 	 คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน  4 ท่าน	คือ
	 	 1.	อ.ภญ.ดร.จุฑารัตน์		กิจส่งเสริมธน		สาขาวิชาเภสัชกรรม			 	 คณะเภสัชศาสตร์
	 	 2.	อ.ศรันยา	เสี่ยงอารมณ์		 	 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม		 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
	 	 3.	อ.ดร.ภารดี	ศรีลัด		 	 สาขาวิชาพลศึกษา		 		 คณะครุศาสตร์
	 	 4.	อ.ดร.กฤษณา	วิสมิตะนันทน์		 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ		 	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Congratulations!

ศ.กิตตคิณุ นพ.ภริมย์ กมลรัตนกุล



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

 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 

 สถานท่ีพิมพ์ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330    เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-3563
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CU Around จุฬาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม ยังคงครบครันเนื้อหาสาระที่น่าสนใจในหลากหลายคอลัมน์  พบกับ...
• CU Star  เปิดใจแพทริเซีย กู๊ด นักแสดงคนเก่งจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
• CU Health ฝุ่นละออง PM 2.5 กับผลกระทบต่อสุขภาพ
• CU Culture  เทศกาลละครนานาชาติ ที่อาคารจามจุรี 10 และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ

หากมีข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับ CU Around จุฬาสัมพันธ์ สามารถส่งมาได้ที่ Inbox Facebook Fanpage: CUAround
........................................................................................................

คอลัมน์ CU Opinion เปิดพื้นที่ ให้ประชาคมจุฬาฯ ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราว และภาพประทับใจ ในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับจุฬาฯ

ผู้ที่สนใจกรุณาส่งข้อเขียน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หรือรูปภาพพร้อมคำาบรรยายขนาดสั้น

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