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101ป ี แห่ งความภาค ภู มิ ใ จ
       กว่า 1 ศตวรรษท่ีผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัตระหนักดว่ีาการจัดการ
ศึกษาตามหลักสูตรเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะสนองความต้องการของ
สังคม สมควรต้องเพิ่มบทบาทในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ท่ีได้สร้าง
สมในมหาวิทยาลัยไปสู่สังคมอย่างท่ัวถึงและกว้างไกลท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาสังคมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 ครั้งแรกที่จุฬาฯ

จุฬาฯ เพื่อสังคมไทย

พ.ศ.2459 
   สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก

ของประเทศไทย พระบาท

สมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้

ประดษิฐานโรงเรยีนข้าราชการ

พลเรอืนในพระบาทสมเดจ็พระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้ึนเป็น 

“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 

เมื่อ 26 มีนาคม 2459  

พ.ศ.2470 
   การเรยีนการสอนในรปูแบบ

สหศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเป็น

ครัง้แรกของประเทศไทย โดยรบั

นิสิ ตหญิ ง เข ้ ามา ศึกษาใน

มหาวิทยาลยัเป็นรุน่แรก ท่ีคณะ

อักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ.2496 
   โรงพยาบาลรกัษาสตัว์แห่งแรก

ของประเทศไทย ก่อตั้งท่ีคณะ

สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ   

พ.ศ.2506 
   คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของ

ประเทศไทย  คอมพิวเตอร์รุ่น 

IBM 1620 น�ามาใช้ท่ีภาควิชา

สถิต ิ คณะพาณชิยศาสตร์และ

การบัญชี  จุฬาฯ เพื่ องาน

ส�ามะโนและการค้นคว้าวิจัย

พ.ศ.2530 
  ความส�าเร็จในการผ่าตัด

เปล่ียนหัวใจเป็นครั้งแรกใน

ประเทศไทยและในเอ เ ชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยคณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

ตั้งแต่ พ.ศ.2500 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งแรกท่ีบุกเบิก

งานค่ายอาสา ในฐานะท่ีเป็น

กิจกรรมเยาวชนและเสริม

หลักสูตรของสโมสรนิสิตแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตาม

แนวทางท่ียูเนสโกสนับสนุน

พ.ศ.2516 
   กระแสความต่ืนตัวทาง 

การเมืองของนิสิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยต่างๆ เพิ่มข้ึน 

มีการ จัดงานอภิปรายและ 

งานเขียนเก่ียวกับปัญหาสังคม

มาก ข้ึน  เป ็ นการปลู กฝ ั ง

อุดมการณ์ทางการเมืองและ

เสรีภาพในการแสดงออกตาม

ระบอบประชาธิปไตย  

พ.ศ.2547 
  หน่วยงานและบุคลากรจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้

เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยท้ัง

การบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า

อย่างเร่งด่วนในเขตภัยพบัิติและ

ให้ความช่วยเหลือในระยะยาว

หลังจากท่ีเหตุการณ์เฉพาะหน้า

ได้ผ่านพ้นไปแล้ว

พ.ศ.2532 
  พฒันาโปรแกรม CU Writer 

หรอื เวิร์ดจุฬาฯ ใช้ในมหาวิทยาลัย 

และประสบความส�าเร็จในการ

ใช้งานอย่างแพร่หลายในสถาบัน

การศึกษาต่างๆ ท่ัวประเทศ
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ป ี แห่ งความภาค ภู มิ ใ จ
  ในวาระครบรอบ 101 ปี  CU Around ขอย้อนอดีตแห่งความภาคภูมิใจของ
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ บุกเบิกองค์ความรู้ 
สร้างสรรค์งานวิชาการและวิจัยสูส่งัคมและประเทศชาติ ว่ามีส่วนร่วมสร้างประวัตศิาสตร์
และตอบแทนสังคมไทย หลายประการ อาทิ

จุฬาฯ 101 ปี 
  ในปี 2561 นี้ จุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 พบกับ
การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในวิถีชีวิตของชาวจุฬาฯ อาทิ

โครงการ CU NEX

  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ์
มหาวิทยาลัยก้าวสู่ศตวรรษ
ท่ี  2  มุ่งสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยั
ใจกลางเมืองท่ีเป็นผู้น�าทาง
ด้าน Digital Lifestyle โดย
ร่วมมือกับธนาคารกสกิรไทย ใน
โครงการ CU NEX ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเช่ือมโยงทุกมิติ
การใช้ชีวิตของนิสติ  คณาจารย์ และบุคลากร ครอบคลุม
ท้ังการเรยีนการสอน การปฏิบัติงาน  และกิจกรรมภายใน
รั้วมหาวิทยาลัย  เปิดโลกทัศน์ให้นิสิตได้เรียนรู้ไม่จ�ากัด
ในพ้ืนท่ี พัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากรด้วย
กิจกรรมบ่มเพาะความรู้ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีหลาก
หลายรูปแบบ  รวมทั้งน�าเทคโนโลยี Blockchain เข้ามา
ช่วยจัดการงานเอกสารส�าคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้
อีกด้วย

มหาวิทยาลัยยั่งยืน

  ความส�าเรจ็ท่ีผ่าน
มาของจุฬาฯ ในการรณรงค์
เพือ่เป็นมหาวิทยาลยัสเีขียว 
เช ่ น  การลดการใช ้ ถุ ง
พลาสติกและการจัดการขยะ
ในมหาวิทยาลัย  และก�าลัง
ปรับปรุงระบบเก็บรวบรวมขยะภายในมหาวิทยาลัย และ
รูปแบบการจัดการขยะอินทรีย์  รวมท้ังด�าเนินโครงการ 
Chula Zero Waste ในเรือ่งสิง่แวดล้อมและการประหยัด
พลังงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมการและน�าไปสู ่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม 

  เป ิดตัวโครงการ 
“เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม” 
อย่างเป็นทางการวันท่ี 22 
มีนาคม 2561 มีพันธกิจ
หลัก 4 ประการ มุ่งสู่การ
สร้างสังคมอุดมปัญญา เน้น 
1. เช่ือมโยงภาคอุตสาหกรรม  
2. สร้างตลาดนัดนวัตกรรม  3. พัฒนาชุมชนนวัตกรรม
แห่งอนาคต 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเกิดโครงการ
ส่งเสริมนวัตกรรมแห่งสยาม 100 Siam Innovation 
District เพื่อผลักดันให้นวัตกรรมรุ่นใหม่ได้มีพื้นท่ีใน 
การจัดแสดงผลงาน การแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ความ 
ร่วมมือทางธรุกิจ ตลอดจนเป็นโครงการต้นแบบในการน�า
นวัตกรรมไปต่อยอดการใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของ

พ.ศ.2535 
   ติดตัง้และให้บรกิารเครอืข่าย

อินเทอร์เน็ตแล้วเสรจ็เป็นหน่วย

งานแรกในประเทศไทยท่ีเช่ือม

เข้าสูร่ะบบสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต

ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง และต่อมา

พฒันาเป็น “ไทยเน็ต” (Thai net) 

ซ่ึงนับเป็นเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต

เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

พ.ศ.2555 
   เปิดพพิธิภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ 

ต้ังอยู่ ณ ช้ัน 9 อาคารทันต-

แพทยศาสตร์เฉลมินวมราช 80 

คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็น 

1 ใน 11 พพิธิภัณฑ์ของโลกและ

เป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ท่ีจัดแสดงร่างกายมนุษย์  

พ.ศ.2559

   ประสบความส�าเร็จในการ

สร้างและผ่าตัดใส่กระดูกเทียม

ซ่ึงผลิตจากโลหะไทเทเนียมท่ี

ผลติข้ึนเองในประเทศไทย เพือ่

ใส่ทดแทนกระดกูน้ิวหวัแม่มือท่ี

ถูกท�าลายจนหมดจากเน้ืองอก

กระดกูเป็นรายแรกของโลก 

พ.ศ.2552 
   ได้รบัคัดเลือกจากส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

ด้วยผลงานวิจัยท่ีโดดเด่นและ

เข้มแข็ง ต่อมาจุฬาฯ ได้เข้าร่วม

เป็น 1 ใน 7 เครอืข่ายพนัธมิตร

มหาวิทยาลยัเพ่ือการวิจัย

พ.ศ.2554 
   เปิดศูนย์พกัพงิกระจายความ

ช่วยเหลือและรับบริจาคแก  ่

ผู้ประสบอุทกภัย ช่วยบรรเทา

ความเดือดร้อนของประชาชน

จากมหาอุทกภัย 

พ.ศ.2559 
   พฒันาโปรแกรมอักขราวิสทุธิ์ 

เพื่อใช้ตรวจสอบ ป้องกันการ

ลอกผลงานวิชาการ วิทยานิพนธ์ 

โดยเปิดให้มหาวิทยาลัยต่างๆใช้

ฐานข้อมูลในการตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย
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จาก ตัณหา สู่ ปัญหา

 ข่าวคราวเกีย่วกับการล่วงละเมิดทางเพศนักเรยีนมธัยมโดย
ผู ้อ�านวยการโรงเรียน หรืออาจารย์ ก�าลังอยู่ในความสนใจของ
ประชาชน และสือ่ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง จุฬาฯ จึงจัดเสวนาเรือ่ง “ปัญหา
หรอืตัณหา: ธรรมาภิบาลกับเรือ่งเพศในโรงเรยีนไทย” หยิบยกประเดน็
ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องเพศในโรงเรียนมาถกเถียงเพื่อร่วมหา
ทางออกเมื่อเร็วๆ นี้
         ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล นักวิชาการด้านการศึกษา คณะ
ครศุาสตร์ จุฬาฯ ช้ีว่าปัญหามาจากอ�านาจนิยมท่ีชัดเจนระหว่างผูใ้หญ่
กับเด็ก ผู้ใหญ่กับผู้น้อย และความสัมพันธ์ชาย-หญิง และเม่ือเกิด
เหตุการณ์เช่นนี้ โรงเรียนก็ไม่มีมาตรการรองรับที่สังคมไว้ใจได้ กลไก
ด้านกฎหมายเป็นการต้ังกรรมการท่ีเป็นข้าราชการด้วยกันมาสอบสวน
กันเอง โดยแทบจะไม่มีการรบัฟังเสยีงจากผูเ้สยีหาย หลายกรณกีเ็งยีบไป 
กลายเป็นปัญหาท่ีเกิดซ�้าอยู่ทุกปี และไม่มีสัญญาณเชิงบวกของการ
แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
         “โจทย์เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมาย แต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรม
ในโรงเรยีนท่ีดเูหมือนจะเอ้ือให้ความรนุแรงแบบน้ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
และมีแนวโน้มว่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลง จะกลายเป็นค่านิยมท่ียอมรับว่า
เกิดขึ้นได้ และซุกไว้ใต้พรม” 
         ผศ.อรรถพล กล่าวถึงผู้ตกเป็นเหยื่อว่า ไม่ได้มีเฉพาะเพศใด
เพศหน่ึง ซ่ึงกรณขีองเดก็ผูช้ายพบว่ามีการส่งเสยีงน้อยกว่าเดก็ผูห้ญงิ 
เพราะค่านิยมท่ีผูช้ายต้องเข้มแข็ง และมองว่าไม่เสยีหาย ซ่ึงเม่ือเขาโต
ข้ึนก็มีแนวโน้มสงูว่าผูท่ี้เคยเป็นเหย่ือจะใช้ความรนุแรงทางเพศกับคน
ใกล้ตัว กลายเป็นปัญหาลูกโซ่ต่อกันไป
 คุณจิตติมา ภาณุเตชะ จากมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่อง
สุขภาพผู้หญิง กล่าวว่า ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องใหญ่
ในสังคมไทย โดยสถิติพบว่า มีเพียง 5 % ที่เป็นข่าว อีก 95 % ยังอยู่
ใต้ภูเขาน�า้แข็ง จากการท�างานมา พบว่าสงัคมไทยไม่เคยมวิีธกีารช่วย
เหลือเด็กที่ประสบปัญหาเรื่องเพศอย่างจริงจัง เรามีวิธีการอย่างเดียว
คือการรักษาหน้าผู้ใหญ่ ส่วนกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่มีนโยบาย
ชัดเจน เรามีศนูย์เฉพาะกิจกบัปัญหาทุกเรือ่ง ซ่ึงต้องว่ิงแก้ไขปัญหาไป
ท่ัวประเทศ นักเรียนและครูก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการล่วง
ละเมิดทางเพศอย่างแท้จริง

 ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 
กล่าวว่า “คดีทางเพศเป็นคดีที่ยากมากในการด�าเนินคดี เพราะผู้ถูก
กระท�าได้รับผลกระทบทางจิตใจและร่างกาย มีท้ังความกลัว 
ความอาย ความกังวลว่าจะมีใครช่วยหรือไม่ สังคมจะเข้าใจหรือไม่ 
นอกจากน้ี การพิสูจน์ความผิดก็ท�าได้ยาก เพราะเป็นเรื่องท่ีเกิดใน 
ที่ลับตาคน การหาพยานหลักฐาน การพิสูจน์เรื่องความยินยอมก็ยาก 
แต่กระบวนการพิสูจน์จะท�าให้ง่ายกว่านี้ก็ไม่ได้ เพราะการด�าเนินคดี
อาญาเป็นเรื่องท่ีกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ีถูกกล่าวหา 
เช่นกัน จึงต้องท�าให้มีความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย”          
 ส�าหรับการจัดการปัญหาน้ี คุณจิตติมาเน้นว่าโรงเรียนจะ
ต้องสร้างเสริมความฉลาดรู้เรื่องเพศให้นักเรียนและครู ซ่ึงต้องท�าใน 
3 ด้านร่วมกันคือ สร้างหลักสูตรวิชาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ชัดเจน สร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เรื่องเพศ และสร้างเสริมสุขภาวะ
ทางเพศ 
 “เราต้องรบัฟังความคดิเหน็และไม่ตัดสนิเดก็ ต้องยอมรบัว่า
เรื่องเพศเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตเราก่อน และท�าความเข้าใจในความ
เป็นมนุษย์ของเรา โดยเฉพาะในมิติเรื่องเพศ ในเชิงป้องกัน ต้องปูพื้น
ให้โรงเรียนมีความปลอดภัย”
 ผศ.อรรถพล สรุปว่าต้องเปลีย่นค่านิยมชายหญงิในโรงเรยีน 
ท�าให้เด็กและผู้ใหญ่เป็นเพื่อนท่ีดีต่อกัน ทุกคนในโรงเรียนมีความ
เคารพกัน “เราต้องเปลี่ยนที่โรงเรียนเพื่อท�าให้เด็กอีกรุ่นหนึ่งโตขึ้นไป
เป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักปกป้องตนเอง รู้จักต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม 
นอกจากน้ี ต้องเตรยีมความพร้อมให้เดก็ตระหนักถึงสทิธเิหนือร่างกาย
ตนเอง รู้ทักษะชีวิตในการปฏิเสธและป้องกัน”

เรื่อง: อุมาพร โกมลรุจินันท์ 

https://goo.gl/X6i2m4

สแกนเพื่อรับชมเวทีจุฬาฯ เสวนา
“ปัญหาหรอืตณัหา: ธรรมาภิบาลกับเรือ่งเพศ 
ในโรงเรียนไทย”
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สีสันและฤดูที่แตกต่าง @จุฬาฯ

    ปลายเดอืนมกราคมของทุกปี เราจะได้เหน็ใบต้นหกูวางเปลีย่นสี 
จากสีเขียวเข้มเป็นสีส้ม สีเหลือง จนกระทั่งเป็นสีแดงเต็มต้น สร้างสีสันและ
บรรยากาศที่สวยงามแปลกตาไปอีกแบบให้กับจุฬาฯ 
  เม่ือมองผ่านใบสีแดงสดข้ึนไป เห็นฉากหลังเป็นฟ้าใสกับ 
เมฆขาวประปรายแล้ว ยิ่งท�าให้หัวใจรู้สึกอิ่มเอม
  ด้วยล�าต้นกิ่งก้านที่สูงโปร่ง ยามที่แสงแดดสาดส่องลงมา เงา
จากต้นหูกวางทาบทาบนตัวอาคารจามจุรี 1 แต่งแต้มอาคารให้มีลวดลาย 
น่าสนใจทีเดียว เม่ือผสมผสานทุกอย่างกับสภาพแวดล้อมในขณะน้ัน 
ภาพนี้จึงออกมาลงตัวสมบูรณ์ทีเดียว 
  ผมเลอืกถ่ายรูปน้ีในเวลาเช้า เน่ืองจากแสงยามเช้าให้ความรูส้กึ
ท่ีอบอุ่น ไม่ร้อนจนเกินไป อีกท้ังยังท�าให้สสีนัใบต้นหกูวางจัดจ้านข้ึนด้วย ภาพ
จึงถ่ายทอดความรู้สึกอบอุ่น สบายใจ 

 ผมคิดต่อไปว่า ธรรมชาติมักสร้างสมดุลให้กับตัวเองเสมอ และจุฬาฯ ก็มีฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเหมือนกัน! 
  ในจุฬาฯ มีสถานท่ีและมุมท่ีสวยงามอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นลาน สวน ต้นไม้ หรืออาคารต่างๆ ข้ึนอยู่กับความรู้สึกและมุมมอง 
ในขณะนั้น และ ณ สถานที่นั้นๆ ของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร 
 ภาพที่ถ่ายจากสถานที่เดียวกัน ในเวลาเดียวกัน ก็อาจแสดงมุมมองและความรู้สึกที่แตกต่างกันได้ ตามแต่ใจคนมอง ซึ่งเป็นเสน่ห์ 
อีกอย่างของการถ่ายภาพที่ผมชื่นชอบ

เรื่องและภาพ : นัฐพนธ์ โพธิ์ประทีป 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

คอลัมน์ CU Opinion เปิดพื้นที่ ให้ประชาคมจุฬาฯ ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราว และภาพประทับใจ ในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับจุฬาฯ

ผู้ที่สนใจกรุณาส่งข้อเขียน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หรือรูปภาพพร้อมคำาบรรยายขนาดสั้น

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



CU Pride   l   6

ลมใต้ปีกของนวัตกร รางวัลเหรียญทอง ArtWood

   ความส�าเรจ็ในการสร้างนวัตกรรมสกัช้ิน
ไม่ได้ข้ึนอยู่กับนวัตกรแต่โดยล�าพงั แน่นอนว่า ผูส้ร้าง
ผลงานต้องมีความรูค้วามสามารถ ความฉลาดทุ่มเท 
และหัวใจท่ีอยากรังสรรค์สิ่งประดิษฐ์ท่ีพัฒนาสังคม 
แต่เท่านั้นยังไม่พอ นวัตกรยังต้องการ “ลมใต้ปีก” ที่
ส่งเสริมให้เขาบินสูงเท่าท่ีเขาปรารถนาและสามารถ
จะไปได้
  เช่นเรื่องราวของ ธเนศ ทับทิมทอง 
(อาร ์ต)  นิสิตปริญญาโทสาขาป ิ โตรเคมีและ
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ 
ศักดิ์ชัย หลักสี (โอ๋) นิสิตปริญญาเอกสาขาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ ผู้คว้ารางวัลเหรียญทองจากนวัตกรรม
ของเขาที่งาน “Seoul International Invention Fair 
2017” (SIIF 2017) เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา 
  ในงาน SIF 2017 ส�านักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) น�าผลงานของนักวิจัย
นักประดิษฐ์ไทยจ�านวนกว่า 100 ช้ินเข้าประกวด 
ร่วมกับผลงานกว่า 600 ชิ้น จาก 33 ประเทศทั่วโลก 
ผลงานของชาวจุฬาฯ คว้ารางวัลส�าคัญมาได้หลาย
รางวัล หน่ึงในน้ันคือรางวัลเหรยีญทองจากนวัตกรรม
เคลือบไม้ป้องกันน�า้ ชื่อ “ArtWood” ของธเนศ
  “ผมสนใจศึกษาด้านพอลิเมอร์มาเกือบ 
2 ปี และเริม่ท�าวิจัยเก่ียวกับการปรบัปรงุเซลลโูลสเพือ่
ให้มันละลายน�า้ได้ดข้ึีน วิจัยไปวิจัยมาก็เลือกศึกษาไม้” 
ธเนศกล่าวถึงแรงบันดาลใจท่ีท�าให้เขาประดิษฐ์
นวัตกรรมรางวัลเหรียญทองชิ้นนี้ 
  “ช่วงนีไ้ม้ยางพาราของไทยมีราคาสงูข้ึน 
และมีคนปลกูยางเป็นจ�านวนมาก ไม้ยางพาราจึงเป็น
สินค้าส่งออกที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของไทย ผมจึงคิดว่า 
การวิจัยการเคลือบไม้เพื่อป้องกันน�้าจะช่วยให้
คุณภาพไม้มีความพิเศษขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าของ
ไม้ในตลาด” 
  ArtWood มีสองความหมาย อย่างแรก 
คือ ไม้ของอาร์ต (ชื่อเล่นของนวัตกร) ส่วนอีกความ
หมายคือไม้ท่ีมีความเป็นศิลปะ ซ่ึงธเนศขยายความ
ว่า ArtWood เป็นเทคโนโลยีที่รักษาศิลปะแห่งพื้นผิว
ดั้งเดิมของไม้ได้ทุกชนิด ท้ังไม้เน้ืออ่อนและเน้ือแข็ง 
ท�าให้สามารถท�าสหีรอืวาดอะไรลงไปบนเน้ือไม้ได้ ใน
ขณะท่ีเทคโนโลยีการเคลือบไม้กันน�้าท่ีมีท่ัวไปใน
ตลาดเป็นการเคลือบกลอสหรือเคลือบด้าน ซ่ึงการ
เคลือบ ในลักษณะน้ีจะท�าให้มีพอลิเมอร์เคลือบอยู่บน
ผวิไม้ มีผลให้ลักษณะเน้ือผวิของไม้เปล่ียนไปจากเดมิ 
เน้ือไม้มีความใสและไม่สามารถวาดหรอืท�าสอีะไรได้
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เรื่อง : อุมาพร โกมลรุจินันท์ 
ภาพ : พิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร
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  แต่จุดเด่นของผลงานช้ินน้ีท่ีท�าให้ธเนศได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง เจ้าตัวมองว่าน่าจะมาจากกระบวนการเคลือบไม้ที่พัฒนาให้ง่าย
และราคาถูก 
 กระบวนการเคลอืบไม้กันน�า้ทีท่�าอยูใ่นตลาดเป็นกระบวนการ
ท่ีค่อนข้างซับซ้อนและใช้เครื่องไม้เครื่องมือท่ีมีราคาสูง กระบวนการ 
มีหลายขั้นตอน ทั้งอบด้วยรังสียูวี ชุบ และอีกมาก ต้องใช้เครื่องจักร
และห้องอบรังสียูวีมีขนาดค่อนข้างใหญ่และราคาแพง ในขณะท่ี 
ArtWood มีกระบวนการที่ง่ายและซับซ้อนน้อยกว่านั้นมาก 
 “เทคโนโลยี ArtWood ง่ายและไม่ใช้ต้นทุนสูง ชาวบ้านก็
สามารถท�าเองได้ เพยีงสร้างบ่อขนาดใหญ่ แล้วใส่สารละลายลงไปใน
บ่อ เอาไม้ลงไปแช่ในสารละลาย แล้วเอาขึ้นมาตากแดด ทิ้งไว้ให้แห้ง
ในอุณหภูมิปกติหรือจะน�าไปอบก็ได้ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จ” ธเนศกล่าว
 ความส�าเร็จท้ังในแง่ผลการวิจัยและการได้รับรางวัลจะเกิด
ขึ้นไม่ได้ หากไม่มีลมใต้ปีก 
 ศ.ดร.นงนชุ เหมอืงสนิ เป็นอาจารย์ท่ีปรกึษาการท�างานวจัิย 
ArtWood ให้กับธเนศต้ังแต่เริม่ต้น และสนับสนุนทุกข้ันตอนจนถึงการ
เข้าประกวด ท้ังให้ค�าแนะน�าเรื่องการเตรียมตัว การน�าเสนอผลงาน 
รวมท้ังสนับสนุนในส่วนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายระหว่างการเข้าร่วม
การประกวด
  ท่ีส�าคัญ ด้วยความท่ีธเนศเป็นมือใหม่ในเวทีประกวด  
เขาจ�าเป็นต้องมีโค้ช อาจารย์นงนุชจึงแนะน�า ศักดิ์ชัย หลักสี นิสิต
ปรญิญาเอกสาขาเคม ีคณะวิทยาศาสตร์ ให้ช่วยแนะน�าและพารุน่น้อง
เข้าเวทีการประกวด
 “เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน และมีงานวิจัยกันคนละด้าน  
ผมสนใจศึกษาเกี่ยวกับการน�าส่งยาต้านมะเร็ง ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับอะไร
กับพอลเิมอร์เลย” ศักดิชั์ยกล่าว “แต่การไปประกวดท่ีต่างประเทศต้อง
มีการเตรยีมตัวท่ีด ีซ่ึงผมเคยมีประสบการณ์ไปร่วมประกวดในงานของ
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ท่ีไต้หวัน และได้รับรางวัล
เหรียญทองและเหรียญเงินมาก่อน อาจารย์จึงอยากให้ผมมาช่วย 
รุ่นน้องในการประกวดครั้งนี้” 

 ท้ังคู่ช่วยกันเตรียมท้ังช้ินงาน โปสเตอร์ วิดีโอ โบรชัวร์ 
อุปกรณ์ในการจัดบูธน�าเสนอผลงาน รวมท้ังช่วยกันคิดเรื่องการน�า
เสนอเพื่อสื่อสารให้ตรงประเด็นและจับใจกรรมการ ซักซ้อมการถาม-
ตอบเป็นภาษาอังกฤษล่วงหน้า เป็นต้น
 “เราไม่รู้เกณฑ์การให้คะแนนว่ามีอะไรบ้าง เลยต้องเตรียม
ทุกอย่างให้พร้อมไว้ก่อน เพื่อน�าเสนอผลงานให้ชัดเจน ถึงข้อดี ข้อ 
แตกต่างระหว่างกระบวนการเก่ากับกระบวนการใหม่” ศักด์ชัยเล่า 
  ในท่ีสดุ การเตรยีมตัวเป็นอย่างดก็ีออกดอกออกผลเป็นความ
ส�าเร็จ นวัตกรรม ArtWood ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
  “ผมตืน่เต้นมาก ตอนท่ีรูว่้าได้รบัรางวัล” ธเนศย้ิม “ตอนท่ีไป
ร่วมประกวด ผมคิดเพียงแค่ว่าจะไปเอาประสบการณ์ ถ้าได้เหรียญ
ทองแดง ก็ดีใจแล้ว” 
 

  ท้ังคู่กล่าวว่า การเดินทางไปประกวดในเวทีนานาชาติ
เป็นการเปิดประสบการณ์ส�าหรับนักวิจัย ท่ีจะได้เห็นงานวิจัยจาก 
ประเทศอ่ืนๆ ได้เหน็ผลติภัณฑ์ต่างๆ ของแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกัน 
กระบวนการผลิตท่ีแตกต่างกัน และได้ความรู้ท่ีจะน�ามาประยุกต์ใช้
กับงานของตัวเองได้ต่อไป ซ่ึงส�าหรับธเนศ เขามองก้าวต่อไปของ 
ArtWood ว่าจะพฒันาใหเ้ป็นนวตักรรมทีส่ามารถกนัไดท้ัง้น�า้และฝุน่ 
  ปัจจุบัน ผลงานช้ินน้ียังอยู่ระหว่างด�าเนนิการขอจดสทิธบัิตร
ในเชิงพาณชิย์ ซ่ึงธเนศมองว่า เขาจะขายในลกัษณะไอพ ี (Intellectual 
Property) ของจุฬาฯ หรือไปลงความรู ้ให้โรงงานไม้ผลิตเอง  
โดยเขาหวังที่จะให้ ArtWood นี้ได้มีส่วนช่วยชาวบ้านผู้ปลูกยางพารา 
รวมไปถึงธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับไม้ ในการเพิ่มมูลค่าของไม้ในตลาด 
ตลอดจนช่วยลดต้นทุนด้านความเสียหายของไม้ท่ีจะเกิดข้ึนจากน�้า 
ในการขนส่ง เช่น การเปื่อยยุ่ย เสียรูปหรือเกิดรา โดยไม่ต้องใช้
เทคโนโลยีที่สูงและมีราคาแพง 
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ใครๆ ก็เรียนได้
เรื่อง: อุมาพร โกมลรุจินันท์ 

                                                                                                       ภาพ:  สมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร 

  แม้จะเรียนอยู่ท่ีคณะนิเทศศาสตร์ 
แต่ปัญญาทิพย์ หัตถกานนท์ ก็มีความสนใจ
อ่ืนๆ ท่ีอยากจะเรยีนรู ้เธอจึงลงทะเบียนเรยีน
วิชา  IT Security วิชาการตลาดในศตวรรษ
ที่ 21 และวิชา “ท�าอย่างไรให้สินค้า Go Inter 
ขายได้ขายดีและดังข้ามโลก” กับ CHULA 
MOOC เพื่อขยายโลกทัศน์ของเธอ 

  “ตัวเองเป็นคนสนใจหาความรู้ด้วย
ตัวเองอยู่แล้ว ซ่ึงในเว็บไซต์ต่างๆ มีความ
หลากหลายเกินไป แต่ CHULA MOOC ได้
คัดข้อมูลมาให้แล้ว ชื่อคอร์สก็น่าเรียน ระยะ
เวลาในการเรียนก็เหมาะสมกับเน้ือหา วิดีโอ
ท่ีใช้สอนน่าสนใจ สามารถได้ประกาศนียบัตร
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย” 
 ป ัญญาทิพย ์ เป ็นหน่ึงในผู ้ ท่ีลง
ทะเบียนเรยีนกับ CHULA MOOC (Massive 
Open Online Course) ระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน์แบบเปิด ที่ทุกคน ไม่ว่าจะ
อยู่ที่ไหน สถานภาพใด อายุเท่าไร ก็มีโอกาส
เข้าถึงการเรียนรู้ท่ีตนเองปรารถนาได้ โดย
ไม่มีค่าลงทะเบียน ขอเพยีงมีคอมพวิเตอร์หรอื
มือถือ และอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 
 ภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้แบบไร้
ขีดจ�ากัด” หรือ “Anyone can learn” 
CHULA MOOC เปิดรับผู้ใฝ่รู้ ตั้งแต่เด็กไป
จนถึงผู้สูงอายุวัยเกษียณ กลุ่มวิชาที่เปิดสอน
ก็มีอาทิ ดจิิทัลและไอที สขุภาพ ศิลปะและการ
พัฒนาตนเอง การจัดการ ภาษาซึง่มีวิชาสอน
ภาษาไทยให้คนต่างชาติด้วย
 “องค์ความรู ้และทรัพยากรของ
จุ ฬ า ฯ  ไ ม ่ ค ว ร จ ะ ส อ น แ ค ่ นิ สิ ต ใ น รั้ ว
มหาวิทยาลัย แต่ควรเปิดสอนให้เข้าถึงคนทัว่
ท้ังสงัคมไทย” รศ.ดร.แนบบุญ หนุเจรญิ ผูช่้วย
อธิการบดีด้านวิชาการ จุฬาฯ เผยถึงแนวคิด

อันที่เป็นมาของ CHULA MOOC 
 รศ.ดร.แนบบุญ กล่าวว่า ตั้งแต่ก่อ
ตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ขึ้นจนเข้าสู่ปีที่ 8 
ได้ติดตามกระบวนการเรียนรู้ เทคโนโลยี วิธี
การเรียนการสอน และพฤติกรรมของผู้เรียน
ท่ีเปลีย่นแปลงมาโดยตลอด จนวันน้ี เช่ือได้ว่า 
MOOC จะเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู ้ ท่ี
ส�าคัญต่อไปในอนาคต 
  “จุฬาฯ เป ็นมหาวิทยาลัยไทย 
แห่งแรกที่มี MOOC ของตนเอง ที่อื่นยังไม่มี
รูปแบบที่เด่นชัดแบบนี้ แต่เร็วๆ นี้ คาดว่าจะ
เห็นมหาวิทยาลัยอื่นๆ เปิด MOOC ส่วนใน
ต่างประเทศก็มีการเปิดสอนอยู่ตลอด” 
  เริม่แรก การเรยีนออนไลน์ของไทย
มี Thai Cyber U ซึ่งเป็นการน�าแพลตฟอร์ม 
MOOC สากล มาปรับใช้ แล้วให้จุฬาฯ และ
มหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมผลิต
รายวิชาใน Thai-MOOC แต่ต่อมา จุฬาฯ โดย
ทีมอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้
พัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเองท่ีเรียกว ่า 
Courseville ให้เป็นแพลตฟอร์มส�าหรับ 
MOOC ซ่ึงการมีแพลตฟอร์มของตัวเองท�าให้
จุฬาฯ สามารถออกแบบแนวทางการเรยีนการ
สอนออน์ไลน์ในแบบที่ต้องการ
  แผนในปีแรกตั้งแต่สิงหาคม 2560 
เป็นต้นมา CHULA MOOC จะเปิดการเรียน
การสอนให้ได้ 30 วิชา ซ่ึงท่ีผ่านมาจนถึงเดอืน
มกราคม 2561 ได้เปิดไปแลว้ 12 วชิา และยงั
อยู่ในระหว่างการพัฒนาอีกกว่า 20 วิชา วิชา
ต่างๆ มีความหลากหลาย อาทิ วิชาลิเก วิชา
ดนตรคีลาสสกิ วิชาสตัว์เล้ียง วิชาภาษาต่างๆ 
ฯลฯ โดยจะเปิด 2 – 3 วิชาทุกเดือน และรับ 
ผู้เรียนวิชาละ 2,000 คน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  “แต่ละวิชาจะเปิดให้ลงทะเบียน วิชาละ 
15 วัน ซึ่งโดยมากแล้ว ภายในไม่ถึงสัปดาห์ก็
จะมีผู ้สนใจลงทะเบียนเรียนเต็มทุกวิชา 
ย่ิงวิชายอดนิยม เช ่น วิชาการตลาดใน
ศตวรรษที่ 21 วิชาการสร้าง Infographics: 
What & How? ไม่ถึง 3 วันก็เต็ม บางครั้ง 
จึงโดนบ่นว่าลงทะเบียนไม่ทันสักที”
  โดยสถิติ หลายแพลตฟอร์มท้ังใน
และต่างประเทศ จะมสีดัส่วนของผูล้งทะเบียน
และ เ รี ยนจบจนกระ ท่ั ง มีสิ ทธิ์ ท่ี จ ะ ได ้
ประกาศนียบัตร เพียง 10 % แต่ของ Chula 
MOOC มีถึงเกือบ 25 % 
  “น่ีหมายความว่า ผู ้ เรียนไม่ได  ้
ลงทะเบียนเล่นๆ แต่เรียนจริงและเรียน 
จนจบ” รศ.ดร.แนบบุญ ย�้าด้วยว่า แผนใน 
ปีต่อไป จะเพิ่มวิชาท่ีตอบโจทย์การพัฒนา
บุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะการพัฒนา
ทักษะและขีดความสามารถ รวมท้ังจะเปิด
โอกาสให้คนท่ีท�าเน้ือหาท่ีน่าสนใจ สามารถ
น�าเน้ือหาและวิชาของตนมาวางบนแพลตฟอร์ม
ของ CHULA MOOC ได้
 สนใจลงทะเบียนเรยีนรูกั้บ CHULA 
MOOC เข้าไปที่ https://mooc.chula.ac.th/ 
และติดตามข่าวสารได้ทาง https://www.
facebook.com/CHULAMOOC/

รศ.ดร.แนบบุญ หุนเจริญ

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ จุฬาฯ
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    ฤดูร้อนมาแล้วจ้า... หลายคนคงคิดถึงทะเล และกิจกรรมกลางแจ้งหลายอย่างที่รอคอย
ให้สนุก แต่ก็ไม่กล้าจะท้าแดด ยิ่งเป็นแดดฤดูร้อนที่แผดจ้าและอยู่ยาวนานกว่าฤดูอื่นๆ ผิวสวยของเราก็มีโอกาสถูกเผา 
ได้มากขึ้น ไหนจะอากาศอบอ้าวที่ท�าให้ผิวของเราเป็นผด ผื่น คันได้อีก 
    พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แนะวิธีดูแลสุขภาพผิว
ให้สดใสอยู่เสมอ และวิธีปกป้องผิวให้พ้นจากอันตรายที่มากับแสงแดด แต่ไม่ว่าแดดจะแผดเผาเท่าไร อากาศจะร้อนอบอ้าว 
แค่ไหน ท�าใจเย็นๆ เข้าไว้ค่ะ 

 HEALTH
CU เตรียมผิวให้พร้อม... ร้อนนี้จะแคร์อะไร

เรื่อง : ขนิษฐา จันทร์เจริญ

พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

แสงแดด
 ช่วงเวลา 10.00-14.00 น. แสงแดดเป็นอันตรายต่อผวิ 
  รังสี UVB สามารถทะลุได้ถึงช้ันหนังก�าพร้า เป็น
ตัวการหลกัท่ีท�าให้สผีวิหมองคล�า้ หรอื “แดดเผา” อาการผวิหนัง
แดง หรือผิวไหม้แดด ท�าให้เกิดริ้วรอย ปัญหาฝ้าและกระ 
และอาจก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ 
  รังสี UVA สามารถแทรกซอนถึงผิวช้ันลึกๆ หรือ
ผวิหนังช้ันล่างได้ (และสามารถทะลผุ่านเมฆและกระจกได้ด้วย) 
เป็นตัวท�าลายคอลลาเจนและความชุ่มช้ืนของผิวหนัง ท�าลาย
เน้ือเย่ือและดีเอ็นเอของเซลล์ผิว ท�าให้ผิวแห้งจนเกิดริ้วรอยลึก
หรือผิวเหี่ยวย่น เกิดฝ้า กระ มะเร็งผิวหนังและผิวหมองคล�้า

รู้เลือกครีมกันแดด
 ครีมกันแดดต้องสามารถปกป้องผิวของเราให้พันอันตราย 
จากทั้งรังสี UVA และ UVB ดังนั้น เราต้องอ่านค่าการปกป้องรังสีที่ฉลาก
ผลิตภัณฑ์ให้ดี และเลือกให้เหมาะสม ครีมกันแดดที่เรารู้จักและใช้กันอยู่
ในปัจจุบันนี้จะแสดงค่าเป็น
  SPF (Sun Protection Factor) ค่าความสามารถในการป้องกัน
รังสี UVB ไม่ให้เกิดอาการแดงของผิวหนัง ซ่ึงการจะค�านวณระยะเวลา 
ในการป้องกันรังสี UVB จะต้องดูพื้นผิวของเราเป็นหลัก ซ่ึงผิวแต่ละคน 
จะมีระยะเวลาในการป้องกันไม่เท่ากัน 
  PA (Protection Grade of UVA) ค่าท่ีแสดงถึงคุณสมบัติใน 
การปกป้องผวิจากรงัสยีวูเีอ (UVA) ส่วนเครื่องเครื่องหมาย + ที่ตามหลัง 
คือค่าความสามารถในการปกป้องผวิ โดยวัดเป็นเท่าของการเกิดผวิคล�า้ด�า 
(Skin pigmentation) 
      PA+    ป้องกนัรงัส ีUVA ได้ 1-4 เท่าของผวิปกติ -- ป้องกันได้น้อย
    PA++ ป้องกันรังสี UVA ได้ 4-8 เท่าของผิวปกติ -- ป้องกันได้
ปานกลาง  
   PA+++ ป้องกันรังสี UVA ได้ 8-16 เท่า -- ป้องกันได้มาก  
   PA++++ ป้องกนัรังส ีUVA ได้ 16 เท่าข้ึนไป -- ป้องกันได้สงูมาก 

ไลฟ์สไตล์และครีมกันแดดที่เหมาะสม
  อยู่ในออฟฟิศ ใช้ยากันแดดที่มี  PA  8 – 12 และค่า SPF 15 
ทาเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอ
  ออกไปท�ำกิจกรรมกลำงแจ้งเป็นเวลำนำนๆ ใช้ยากันแดดท่ีมี  PA 
มากกว่า 12 ขึ้นไป และค่า SPF ประมาณ 30 ขึ้นไป ควรทาซ�า้ทุก 3 ชั่วโมง 
และควรค�านึงถึงคุณสมบัติในการป้องกันน�้าด้วย เพราะเม่ือเราโดนแดด 
ก็จะมีเหงื่อ ยากันแดดก็จะออกจากผิวเราได้  

สภาพผิวกับครีมกันแดด 
  ผวิมัน อุดตันง่าย ใช้ผลติภัณฑ์กันแดดชนิดท่ีเป็นโลช่ัน หรอืชนิด
น�า้ (fluid) ผิวแห้ง ผิวธรรมดา ใช้ประเภทครีม

ดูแลผิวในช่วงหน้าร้อน
 ดืม่น�ำ้ให้เพยีงพอ เพราะช่วงหน้าร้อน ผวิหนังของเรา
จะสูญเสียน�้าที่ออกมากับเหงื่อ
  เลือกใส่เสื้อผ้ำที่มีลักษณะบำงเบำ โปร่งสบาย 
หากมีเหงื่อออกมาก ควรอาบน�้า หรือเช็ดตัว เพื่อมิให้ผิวหนัง 
อับช้ืนมากเกินไป อันเป็นเหตุให้เกิดโรคผิวหนัง เช่น ผดร้อน 
และเกลื้อนได้ง่าย 
  เลือกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวให้เหมำะกับสภำพผิวและ
ไลฟ์สไตล์ของเรำ 
 - ครีมกันแดดควรมีค่า SPF และ PA ++ ที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ในแต่ละวัน และเป็นสูตรที่กันน�้าได้ ก็จะดีมาก
 - ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหนังต้องไม่หนาจนเกินไป หรือ
อุดตันรูขุมขนง่าย เครื่องส�าอางท่ีใช้แล้วเกิดการอุดตันได้ง่าย 
จะอยู่ในกลุ ่มพวก  BB Cream จึงไม่แนะน�าให้ใช้ในช่วง 
หน้าร้อน เพราะเมืองไทยอากาศร้อนชื้น จะท�าให้อุดตันรูขุมขน
ได้ง่าย แนะน�าให้ใช้เป็นรองพื้นบางเบาสูตรน�้า เลือกมอยเจอร์
ไรเซอร์ชนิดที่บางเบา ไม่อุดตัน
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แก้ว-ณัฐรุจา BNK48

ไอดอลรุ่นใหม่ที่แท้ทรู
เรื่อง: กาญจนาภา วัฒนธรรม

ภาพ: Kanyaluck Charoenpimolgoon

   นาทนีีค้งไม่มใีครไม่รู้จกัวง BNK48 ทีด่งักระหึม่ไปทัว่บ้านทัว่เมอืงกบัซงิเกิล้เพลง “คกุกีเ้สีย่งทาย” แต่รู้หรือไม่ว่า “แก้ว - ณัฐรุจา ชุติ
วรรณโสภณ” หนึง่ในสมาชกิสาวหน้าตาดขีองวงนัน้ เป็นถงึบณัฑติดกีรเีกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่ของจฬุาฯ คณะศลิปกรรมศาสตร์ สาขาดรุยิางคศลิป์

คิดว่าตัวเองเป็นไอดอลไหม? 

  พยายามจะเป็นอยู่นะคะ (หัวเราะ) แก้วอยากให้คนมองมา 
ที่เรา ไม่ใช่แค่แก้วแต่มองพวกเรา BNK48 ว่า นี่แหละคือกลุ่มไอดอล
ของเยาวชนรุ่นใหม่ ท่ีมีความสามารถและเป็นตัวอย่างท่ีดี แก้วก�าลัง
พัฒนาตัวเอง และปฏิบัติตัวให้ดี เพื่อให้ทุกคนเห็นว่า คนธรรมดาๆ 
ท่ีมีความพยายาม ก็สามารถประสบความส�าเร็จได้ และในเรื่อง
การเรียน แก้วก็อยากจะเป็นก�าลังใจและแรงบันดาลใจให้
น้องๆ ตั้งใจเรียนด้วยค่ะ
 

ชีวิตตอนเป็นไอดอลแตกต่างจากแต่ก่อนอย่างไร?

 ไม่ต่างเลยค่ะ แก้วยังใช้ชีวิตปกติ เพียงแต่
ต้องคิดถึงผู้อื่นมากขึ้น จะพูด จะท�าอะไร ต้องคิดให้
รอบคอบข้ึนว่า สิ่งท่ีเราท�าจะมีผลกระทบต่อตัวเอง
และวงอย่างไร ย่ิงมีค�าว ่า “ไอดอล” มาก�ากับ 
ให้บทบาทและหน้าท่ีเราด้วยแล้ว แก้วย่ิงอยากจะ
พัฒนาตัวเองในหลายๆ ด้าน เพ่ือให้เป็น
ตัวอย่างท่ีดีและแรงบันดาลใจให้กับใคร
หลายๆ คนค่ะ

เรียนเก่งอย่างนี้ มีเคล็ดลับ

อะไร?

  ก็ไม่ถงึกับเรยีน
เก่งหรอกค่ะ แต่ตัง้แต่
เข ้ามหาวิทยาลัย 
แก้วก็มเีป้าหมายว่า 
ต้องได้เกียรตินิยม
อันดับ 1 ให้พ่อกับแม่
ได้ภูมิใจ แก้วก็แค่ต้ังใจท�าให้ถึงเป้าหมายน้ัน ส่วน
เคล็ดลับคือ คิดให้เยอะกว่าท�าค่ะ (หัวเราะ) 
อาจจะฟังดูแปลกๆ แต่การคิดเยอะจะ
ช่วยประหยัดเวลาได้มาก ถ้าเราต้ังใจ
และมีสมาธิต้ังแต่ในห้องเรียน ก็จะ
ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือ
ก่อนสอบ เราก็จะมีเวลาท�า 
กิจกรรมอ่ืนๆ หรือแบ่งไป
อ่านวิชาท่ียากกว่าได้มาก
ข้ึน อยากจะฝากน้องๆ 
ให้วางแผนให้ดี แล้ว
ชีวิตจะง่ายขึ้นค่ะ

มีหลักในการใช้ชีวิตอย่างไร?

  “ท�าวันน้ีให้ดีท่ีสุดค่ะ” ดูเป็นประโยคท่ีใครๆ ก็พูดกันนะคะ 
แต่คนไม่ค่อยท�ากันค่ะ เพราะคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยลองใหม่ก็ได้ แก้วเคยมี
เรื่องผิดพลาดในชีวิต เพราะไม่ท�าแต่ละวันให้ดีท่ีสุดมาแล้ว สุดท้าย 
ก็ต้องมาเสียดายและเสียใจ ท่ีปล่อยเวลาในวันน้ันท้ิงไป ความรู้สึก 
ที่เสียดายอะไรทีหลังมันแย่มากๆ เลยค่ะ แก้วโทษตัวเองอยู่เป็นเดือน 

แล้วก็คิดได้ว่า จะต้องเอาประโยคง่ายๆ อันน้ีมาใช้จริงๆ สักที  
ถ้าเราท�าดีที่สุดแล้ว เราก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียใจค่ะ
 

วางแผนอนาคตอย่างไรบ้าง?

    ยังไม่ได้วางแผนค่ะ (หัวเราะ) งานตรงน้ีแก้วก็
ชอบและมีความสุขดี ถ้าท�าแล้วดี ไปได้ไกล ก็คงอยู่ไป
เรื่อยๆ ค่ะ แต่ถ้าตรงน้ีถึงจุดอ่ิมตัว แก้วก็อยากเรียน

ปรญิญาโท เพราะแก้วชอบเรยีน รูส้กึว่าตวัเองฉลาด
ข้ึนเวลาได้ใช้สมองไปกับการเรียน แต่ก็คงต้อง

เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง เพราะการท�างาน
วงการค่อนข้างจะหนัก และถ้าเรียน

ปริญญาโท  แก ้ ว ก็ อยากจะได ้
เกียรตินิยม จะท�าไปพร้อมกันท้ัง

สองอย่างคงจะยาก แต่ใน
บ้ันปลาย ชี วิต  แก ้ ว

อยากสอนเปียโนค่ะ 
(หัวเราะ)
   

       กล ่ าวอ ะ ไร  

ถงึแฟนคลบั CU Around - จฬุาสมัพนัธ์ สักนดิ

     รูส้กึดใีจและเป็นเกียรติมากค่ะ ท่ีได้มา
สมัภาษณ์ในครัง้น้ี แก้วรกัและภูมิใจในสถาบันของ

เราเสมอ ครบรอบ 101 ปีแล้ว ก็ขอให้น้องๆ รุ่นใหม่
ช่วยรักษาและสร้างช่ือเสียงให้กับจุฬาฯ ของเรา 

ขอบคุณอาจารย์ทุกๆ ท่านและสถานศึกษาแห่ง
น้ี ท่ีท�าให้แก้วมีวันน้ี แก้วน�าค�าสอนของ

อาจารย์มาเป็นหลักในการด�าเนินชีวิตของ
แก้วเสมอ ขอบคุณทุกๆ ท่านท่ีอ่านบท

สมัภาษณ์น้ี หวังว่าจะได้รูจั้กแก้วมากข้ึน 
และได้ข้อคิดเลก็ๆ น้อยๆ ไปใช้ในชีวิต
ประจ�าวันนะคะ ฝากติดตามแก้ว 
และพวกเรา BNK48 ด้วยค่ะ
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ห้องเรียน ไร้กรอบ
กับครูชื่อ ธรรมชาติ

  ก่อนออกเดนิไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติเวียงป้อ จังหวัด
น่าน นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-4 
จากโรงเรยีนสา จ.น่าน กว่าร้อยคน ได้รบัแจกสวิงกันคนละด้าม พร้อม
โจทย์ “จงจับแมลงที่คิดว่ามีพิษมา 3 ชนิด และไม่มีพิษอีก 3 ชนิด” 
และ “เก็บก้อนดนิท่ีแตกต่างมา 3 ชนิด” หลงัจากน้ัน ทุกคนจะน�าแมลง
และก้อนดินกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่า พวกเขาเข้าใจแมลง 
เพียงใด และดินที่เก็บมาเป็นดินชนิดใดกับบ้าง
  น้องๆ สนุกสนานกับการเรียนรู้ในห้องเรียน “ไร้กรอบ” และ
ครูชื่อ “ธรรมชาติ” พวกเขาได้ฝึกสังเกต ตั้งค�าถาม คิดวิเคราะห์และ
หาค�าตอบด้วยตัวเอง ซ่ึงแตกต่างจากการเรียนในกรอบสี่เหลี่ยมและ
จดจ�าความรู้จากต�ารา 

 “ ก า ร เ ข ้ า ค ่ า ย
วิทยาศาสตร์ครั้งน้ี
เปิดประสบการณ์ท่ี
ไม่มีสอนในหนังสือ
และห้องเรียนค่ะ หนู
ได้เรียนรู ้ว ่า ความ
หลากหลายของสิ่งมี
ชีวิตส�าคัญมากต่อ
การรกัษาระบบนิเวศ
ให้มีความสมบูรณ์
แ ล ะ ค ง อ ยู ่ อ ย ่ า ง
ย่ั ง ยื น ”  ก ช นั น ท ์ 

ต่างใจ นักเรียนช้ัน ม.4 กล่าวถึงค่ายวิทยาศาสตร์ท่ีจัดข้ึนเมื่อวันท่ี 
9 – 10 ธันวาคม 2560 ที่สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน 
ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน 
  ค่ายวิทยาศาสตร์ด�าเนินการโดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้
เพื่อภูมิภาคจุฬาฯ มากว่า 5 ปีแล้ว ในปีแรกใช้ช่ือว่า “โครงการ 
วิทยาเพื่อพื้นถ่ิน” ได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 
มาเป็นผู้น�าในการจัดค่าย โดยมีเจ้าหน้าท่ีของศูนย์เครือข่ายฯ เป็น 
ผู้เฝ้าสังเกตการณ์จนกระทั่งสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ในค่ายเองได้
ในปีต่อๆ มา ซ่ึงท่ีผ่านมา มีหลายโรงเรียนใน จ.น่าน ติดต่อศูนย์ฯ  
ให้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน อาทิ โรงเรียนสตรี 
ศรีน่าน โรงเรียนนาน้อย โรงเรียนสา เป็นต้น
 “การเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอย่างคงไม่เพียงพอ 
การน�าเดก็ๆ ออกไปเปิดประสบการณ์ในค่ายวิทยาศาสตร์นอกสถาน
เป็นกิจกรรม ท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พัฒนาคุณภาพเด็กและปลุกจิตส�านึกรักและหวงแหน
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองอีกด้วย” อาจารย์พวงทอง 
ชุมภูม่ิง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กล่าว
  บนเน้ือท่ีกว่าสองพนัไร่ของสถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ไหล่น่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการเล้ียงโคแดงพื้นเมืองน่าน น้องๆ ได้
เรียนรู้โดยตรงกับผู้เช่ียวชาญและมากประสบการณ์ในสาขาต่างๆ 

อาทิ สตัวแพทย์ สตัวบาล เจ้าหน้าท่ีบรกิารวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร 
ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ ฯลฯ ทีมครพูเิศษเหล่าน้ีถ่ายทอดความ
รู้ผ่านภาษาค�าเมืองที่เข้าใจง่าย และเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ลงมือฝึก
ภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริง กับ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามฐาน ท่ีสัมพันธ์กับวิถีเกษตรกรรมตามสภาพ
ท้องถิ่นของนักเรียน 
  น้องๆ เรียนรู้กันเป็นกลุ่มย่อย สลับกันเข้าเรียนรู้และปฏิบัติ
ตามฐานต่างๆ อย่างเช่น ฐานเพาะกล้าไม้วงศ์ไม้ยางและการใช้ราเพือ่
ช่วยให้กล้าไม้งอกงามดีในพื้นท่ีเสื่อมโทรม, ฐานอนุรักษ์และเลี้ยงโค
แดงพันธุ์พื้นเมือง เพื่อเรียนรู้การผลิตอาหารหมักส�าหรับโค ช่วยลด
การน�าเข้าอาหารสัตว์จากต่างถิ่น, ฐานการเลี้ยงแพะเนื้อและนม เพื่อ
เอาน�้านมและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ, ฐานการเล้ียงกบ ท่ีมีการ
ใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงกบให้ได้ผลผลิตท่ีมากข้ึน, และฐานการเลี้ยง
ไส้เดือนเพื่อน�ามาใช้เป็นอาหารกบ ลดต้นทุนค่าอาหารส�าเร็จรูป 
เป็นต้น 
   “หนูได้รับความรู ้ใหม่ๆ เพิ่มเติมจากการเรียนในห้อง
มากมาย ได้รู้ลักษณะของสัตว์ต่างๆ จากกิจกรรมตามฐาน” กชนันท์ 
นักเรยีนช้ัน ม.4 กล่าว “ฐานท่ีหนูสนใจเป็นพเิศษคือฐานการเพาะกล้า
ไม้วงศ์ไม้ยาง หนูได้รูว่้า พชืไม้วงศ์ยางนาเติบโตช้า แคระแกรน็ โอกาส
รอดน้อยเม่ือย้ายท่ีปลูกใหม่ แต่เม่ือใช้รา “แอคโตไมคอร์ไรซ่า” เป็น 
หัวเช้ือให้กับกล้า
ไม้ แล้วเอาไปปลกู 
มันจะ เ ติบ โตดี 
ท�าให้การปลูกป่า
ในพืน้ท่ีเสือ่มโทรม
ส�าเรจ็ค่ะ” 
  ธี ร นั ย 
มิหายศ นักเรยีนช้ัน 
ม.4 กล่าวว่า “ผม
ชอบฐานการเลีย้ง 
โคพื้น เ มื อ ง เ ชิ ง
อนุรักษ์มากท่ีสุด 
ผมได้เรยีนรูว่้า โคแดงเป็นโคพืน้เมืองท่ีอยู่คูกั่บคนเมืองน่านมานาน มี
ลักษณะแตกต่างจากโคท่ัวไป ไม่ว่าเป็นในเรือ่งส ีขนาดล�าตัว และเด่น
ตรงที่ทนโรค ว่องไว ปราดเปรียว ปีนป่ายขึ้น - ลงเขาได้ ท�าให้โคแดง
เป็นสายพันธุ์ท่ีเหมาะกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดน่าน ผมจึง
อยากน�าความรู้ท่ีได้ไปช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์ให้โคแดงให้อยู่ต่อไป
ครับ”
  ประสบการณ์นอกห้องเรียนเช่นน้ีสร้างจิตส�านึกดูแล
ธรรมชาติและรักถิ่นฐานให้กับนักเรียน น้องๆ หลายคนกล่าวว่า พวก
เขาเห็นความรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชน และอยากน�าไปถ่ายทอดให้คุณพ่อ 
คุณแม่ และผู้น�าชุมชนในท้องถ่ิน ถึงวิธีการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต หรือเสริมรายได้ให้กับครอบครัว รวมถึงคนในชุมชนได้ 

เรื่อง :  ขนิษฐา จันทร์เเจริญ

ภาพ : ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ 
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เรื่อง : กนกวรรณ ยิ้มจู
ภาพ : สมบูรณ์  พัฒนปรีชาเสถียร

ปี่พาทย์ดึกดำาบรรพ์ @จุฬาฯ  

  คลาสสิกและร่วมสมัย

      เมื่อได้ยินชื่อปี่พาทย์ดึกด�าบรรพ ์
ผู้ท่ีไม่คุ้นฟังดนตรีไทยอาจจินตนาการ
ถึงความเก่าแก่โบราณท่ีคนสมัยใหม่
ยากจะเข้าถึง แต่แท้จริงแล้ว การแสดง  

     ปี ่พาทย์ดึกด�าบรรพ์มีความร่วมสมัย 
อยู่มาก ผสมผสานท้ังดนตรีและนาฏยศิลป์ ซ่ึงเป็นอิทธิพลท่ีได้รับ 
มาจากละครโอเปร่าของยุโรปในสมัยรัชกาลที่ 5 นี่เอง!
  “ดนตรีเราเป็นสมัยใหม่แล้ว ยุคน้ีเรามีแสงสีเสียงและ
เทคโนโลยีประกอบการแสดง องค์ประกอบทุกอย่างจะท�าให้ผู้ชม
เพลดิเพลนิสนุกสนานได้” กรรชิต จิตระทาน ผูอ้�านวยการส�านักบรหิาร
ศิลปวัฒนธรรมแห่งจุฬาฯ กล่าวถึงการแสดงปี่พาทย์ดึกด�าบรรพ์ที่จะ
จัดข้ึนในวันท่ี 26 มีนาคม ณ หอประชุมจุฬาฯ เน่ืองในวันครบรอบ 
การสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  “ช่ือป่ีพาทย์ดกึด�าบรรพ์เป็นช่ือตัง้ตามโรงละคร ไม่ได้หมายถึง
ความโบราณดึกด�าบรรพ์อะไรเลย” คุณกรรชิต ย�า้และกล่าวเสริมว่า 
ดึกด�าบรรพ์เป็นช่ือโรงละคร “ดึกด�าบรรพ์” ของเจ้าพระยาเทเวศร์- 
วงวิวัฒน์ ผู้ร่วมปรับปรุงปี่พาทย์ประเภทน้ีร่วมกับสมเด็จฯ เจ้าฟ้า 

กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 
 หน่ึงในความพิเศษของปี่พาทย์ดึกด�าบรรพ์อยู่ท่ีเสียงดนตรี 
ท่ีแตกต่างจากวงปี ่พาทย์ธรรมดา วงปี ่พาทย์ดึกด�าบรรพ์จะตัด 
เครือ่งดนตรท่ีีให้เสยีงดงัและเสยีงแหลมออก กลองตะโพนท่ีให้เสยีงดงั
ก็เอามาหงายลง แล้วตีท่ีตะโพนแทน ปี่ท่ีมีเสียงแหลมก็ใช้ขลุ่ยแทน 
ฆ้องวงเล็กเสียงดังกรุ๊งกริ๊ง ก็เอาออก เหลือแต่ระนาดเอก ระนาดทุ้ม 
ฆ้องวงใหญ่ ระนาดเอกเหล็กก็ไม่เอา เหลือแต่ระนาดทุ้มเหล็ก 
อย่างเดียว แล้วเพิ่มเครื่องดนตรีพิเศษของวงคือ ฆ้องหุ่ย 7 เสียง เป็น
ฆ้องที่มีเสียงตามตัวโน้ต คือ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที เป็นเครื่องด�าเนิน
ท�านองเพลง ไม่ใช่เครื่องก�ากับจังหวะเหมือนฆ้องทั่วไป 
  “ดงัน้ัน ดนตรขีองป่ีพาทย์ดกึด�าบรรพ์จะไม่มเีสยีงแหลมเลย 
จะมีก็แต่เสียงทุ้ม นุ่มหู” คุณกรรชิตกล่าว  
 ปี่พาทย์ดึกด�าบรรพ์เกือบจะสูญหายไปแล้ว แต่ในปี พ.ศ. 
2530 ซ่ึงตรงกับปีเฉลมิพระชนมพรรษาครบ 5 รอบของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หวั รชักาลท่ี 9 จุฬาฯ ได้รเิริม่โครงการป่ีพาทย์ดกึด�าบรรพ์ข้ึน 
ด้วยการไปหาครูท่ีเคยร่วมวงปี่พาทย์ดึกด�าบรรพ์และยังมีชีวิตอยู่ 
ค้นคว้าหาประวัติศาสตร์ท่ีถูกต้องของปี่พาทย์ดึกด�าบรรพ์ จากน้ัน
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หลายคนรู้จัก Troll (โทรล) จากภาพยนตร์แนวเทพนิยาย เป็นสัตว์
ประหลาดท่ีมีรปูร่างคล้ายคน อาศัยอยู่ในถ�า้ ว่ากันว่าถ้าถูกแสงแดดจะกลาย
เป็นหิน หรือ Troll ที่เป็นค�ากริยา หมายถึง การค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ที่มีอยู่มากๆ เช่น She is trolling the internet for new business ideas.

 Troll ยังเป็นค�าสแลงในอินเตอร์เน็ต หมายถึง คนที่ชอบก่อความวุ่นวาย 
ในโลกออนไลน์ ด้วยการต้ังกระทู้ป่วนหรอืโพสต์ข้อความในทางลบ แสดงความคดิ
เห็นแบบไม่สร้างสรรค์ ชวนทะเลาะวิวาท อยากให้คนแตกแยก หรือรู้สึกแย่ โดย
พยายามตอกย�า้จุดอ่อน ต้องการเห็นคนอื่นเป็นทุกข์ เช่น He is such an internet 
troll.

ก็ฝึกฝนเรียนรู ้ทักษะท้ังการเรียน การสอน การบรรเลงปี ่พาทย์
ดกึด�าบรรพ์ และสดุท้ายก็บรรจุป่ีพาทย์ดกึด�าบรรพ์ไว้ในหลกัสตูรของ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อให้การเล่นดนตรีชนิดน้ีคงอยู่เป็น
มรดกให้ลูกหลานไทยต่อไป 
  นอกจากนัน้แล้ว ยังได้จัดให้มีการแสดงป่ีพาทย์ดกึด�าบรรพ์
เป็นประจ�าทุกปีด้วย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา โดยได้รับ 
พระมหากรณุาธคิณุจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี เป็นองค์ประธานในโครงการน้ี และร่วมทรงดนตรีรายการน้ี 
ทุกปีไม่เคยขาด 
 ส�าหรับการแสดงในปีน้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์เพลง 12 ภาษา ซึ่งหมายถึง
เพลงไทย ท่ีท�าดนตรีประกอบเลียนเสียงกลิ่นอายของชนชาติต่างๆ  
แต่ยังคงความเป็นดนตรีไทย เพลง 12 ภาษาประกอบด้วย ไทย ลาว 
เขมร จีน มอญ  แขก ญี่ปุ่น ญวน ตะลุง พม่า ชวา ฝรั่ง เม่ือทรง 
พระราชนิพนธ์แล้วเสร็จ อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจ�ารูญ ศิลปิน 
แห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรไีทย) จะท�าเพลงประกอบ จากน้ัน 
ศ.กิตติคุณ ดร.สรุพล วิรุฬห์รักษ์ จะรับเป็นผู้จัดนาฏยศิลป์ หรือรีวิว
ประกอบ 
  การแสดงป่ีพาทย์ดกึด�าบรรพ์ทีจ่ะจัดข้ึนในวันท่ี 26 มีนาคมน้ี 
ประเดิมรายการแรกด้วย วงบ้ำนปลำยเนิน ซ่ึงเป็นช่ือพระต�าหนัก 
ท่ีประทับเดมิของสมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานุวัดติวงศ์ เพลงท่ีจะ
เล่นเป็นเพลงหน้าพาทย์ประเภทต่างๆ เพื่อถวายพระเกียรติฯ 
  หลังจากน้ัน ก็จะเป็น วงสำยใยจำมจุร ีซ่ึงเป็นวงรวมของนิสติเก่า 
คณาจารย์ บุคลากรจุฬาฯ เดิมที วงน้ีจะเล่นเพลงโหมโรง คือ 
เพลงมหำจุฬำลงกรณ์ แต่เมื่อราว 10 ปีที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงข้ึนใหม่ 
โดยใช้ท�านองเดิม แต่เน้ือเพลงใหม่ และให้อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ 
ฟักจ�ารูญ เป็นผู้บรรจุเพลงถวาย จากน้ันก็โปรดฯ ให้เอาวงดนตร ี
CU Band เข้ามาเล่นผสมด้วย จนเกิดเป็นวงดนตรีไทยพิเศษขึ้นมา 

  ส่วนรายการสุดท้ายเป็นการเล่นปี ่พาทย์ดึกด�าบรรพ์ 
เรือ่งสงัข์ทอง ตอนถอดรปู ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงไฮไลท์ของการแสดงในปีน้ี 
 การแสดงปี่พาทย์ดึกด�าบรรพ์จะจัดข้ึนในวันท่ี 26 มีนาคม 
ณ หอประชุมจุฬาฯ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
สอบถามรายละเอียดได้ท่ี ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ 
โทร. 02-218-3634-5

ส�านวน Do not feed the troll หมายถึง เวลาเจอกระทู้ที่มีผู้มาเขียนในเชิงลบ หรือเชิงยั่วยุ 
ก็ไม่ควรเข้าไปแสดงความคิดเห็นแบบใส่อารมณ์หรือโต้ตอบอะไร เพราะจะท�าให้คนพวกนี้ได้ใจมากขึ้น
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ยามเมื่อลมพัดหวน 

   เม่ือวันพุธท่ี 24 มกราคม 2561 ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชา
ดุริยางค์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดการบรรยายประกอบการสาธิตดนตรีญี่ปุ่น 
“ยามเม่ือลมพัดหวน: การเดินทางของเสียงขลุ่ยชากุฮาชิ” ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลป
วัฒนธรรม  โดยศิลปินผู้เช่ียวชาญดนตรีญี่ปุ่น Christopher Yomei Blasdel แห่งส�านัก 
คินโกะ เจ้าของรางวัลชนะเลิศ Rennyo Award จากมหกรรมหนังสือแห่งชาติญี่ปุ่นประเภท
วรรณกรรม

             แฟนพันธุ์แท้จุฬาฯ

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด มหาชน จัดท�ารายการ
แฟนพันธุ์แท้ ตอนพิเศษ “แฟนพนัธุแ์ท้จฬุาฯ” ในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯ โดยมีผู้บริหารและนิสิตจุฬาฯ เข้าร่วมชมการ
ถ่ายท�า เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สตูดิโอเวิร์คพอยท์ จ.ปทุมธานี โดยเทปบันทึกรายการออกอากาศในวนัพฤหสับดทีี ่1 มนีาคม 
2561 เวลา13.35 น. ทางช่อง 23 Workpoint 

Arted Gift Fair ครั้งที่ 28

    เม่ือวันท่ี 15-16 กุมภาพันธ์ สาขา
วิชาศิลปศึกษา คณะครศุาสตร์ จุฬาฯ จัดงาน 
“Arted Gift Fair ครั้งที่ 28” ณ ตึก 8 คณะ
ครุศาสตร์  จุฬาฯ ภายในงานมีกิจกรรมท่ี 
น่าสนใจมากมาย อาทิ การเสวนาจากศิษย์เก่า
ที่มีชื่อเสียง เช่น จิ๊บบี้ - เจนจิรา พันธุ์วิเชียร  
เมคอัพอาร์ทติสชื่อดัง บิว-สุวิมล พงษ์สัมฤทธิ์ 
เจ้าของคาแรกเตอร์ Kiddodog เดก็หญงิตาโต
น่ารัก นอกจากน้ียังมีการจัดแสดงผลงาน
ศิลปะและดนตรี โดยได้รับเกียรติจากศิลปิน
นักร้่องที่มีชื่อเสียง เช่น วงดนตรี Getsunova 
มาสร้างสีสันภายในงาน
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เทศกาลตรุษจีน 2561 

   เม่ือวันศุกร์ท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2561 รศ.ดร.วิศณ ุทรพัย์สมพล รองอธกิารบดี
จุฬาฯ พร้อมด้วยคุณวรพงศ์ สขุธรีอนันตชัย ผูอ้�านวยการส�านักงานจัดการทรพัย์สนิจุฬาฯ 
(PMCU) น�าคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าสักการะศาลพระภูมิหลวงปู่ชัยมงคล 
สยามสแควร์ ศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง และศาลเจ้าปึงเถ่ากงปึงเถ่าม่า สวนหลวง-
สามย่าน เพือ่ความเป็นสริมิงคล เน่ืองในโอกาสเทศกาลตรษุจีน ประจ�าปี 2561

          Art Learning

          เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนโครงการ Art Learning โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ได้ไปเยี่ยมชม
Studio ของศิลปิน Street Art โดยมี คุณพัชรพล แตงรื่น ศิลปิน Street Art ที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้สร้างคาแร็กเตอร์เดก็ 3 ตา Alex Face และ
ศลิปินอกี 3 ท่าน คอื คณุปิยะ สกุลเดช คุณดนัยพัฒน์ เลิศพุฒตระการ และคุณราชันย์ กล่อมเกลี้ยง บรรยายและน�าชมเกี่ยวกับการท�างาน
ศิลปะในครั้งนี้

               รบัมอบน�า้ดืม่จากธนาคารกรงุเทพ

  สนับสนุนนักกีฬาจุฬาฯ ใน “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”   
  เมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอพักนิสิตจุฬาฯ ชวนชม ผศ.ดร.ชัยพร 
ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่า
สัมพันธ์  จุฬาฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ หัวหน้าโครงการ
พัฒนากีฬาชาติ และหัวหน้ากิจกรรมนิสิตโครงการยุทธศาสตร์  
นางยุวรนิทร์ มลัลจิารศุกัดิ ์ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันานิสติ รบัมอบน�า้
ดืม่จ�านวน 15,000 ขวด  จากผูแ้ทนธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน)  
เพื่อสนับสนุนนิสิตนักกีฬาจุฬาฯในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

      นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง

    เมือ่เรว็ๆ น้ี รศ.ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณรีตัน์ อาจารย์
ประจ�าสถาบนัวจิยัโลหะและวสัดุ จุฬาฯ ได้รับรางวลั
นักเรยีนทุนรฐับาลไทยดาวรุง่ประจ�าปี พ.ศ. 2560 จาก
สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับมูลนิธิสมาคม
นักเรยีนทุนรฐับาลไทย ณ โรงแรมเดอะสโุกศล กรงุเทพฯ
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โดย : โปรเกมเมอร์

  สวัสดีแฟนๆ CU Game ฉบับเดือนมีนาคมทุกคนนะคะ ในเดือนน้ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะครบ 101 ปี แห่งการสถาปนา 
ดังท่ีทราบกันดีอยู่แล้วน้ัน  เราจึงอยากชวนทุกท่านร่วมลุ้นไปกับ รายการแฟนพันธุ์แท้ ตอนพิเศษ “แฟนพันธุ์แท้จุฬาฯ” ในวันหยุดพิเศษ 
วันมาฆบูชา วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 15.35 น. ทางช่อง 23 Workpoint พบกับความสนุกสนาน ผสมผสานความรอบรู้
เรื่องจุฬาฯ จากผู้เข้าแข่งขันทั้ง 8 ท่าน แต่ตอนนี้ ลองมาทดสอบความเป็นแฟนพันธุ์จุฬาฯ ของทุกคนใน CU Game กันก่อนดีกว่านะคะ

ชื่อผู้ส่ง.................................................
คณะ / หน่วยงาน..................................
เบอร์โทรศัพท์.......................................

ถ่ายรูปค�าตอบพร้อมเขียนชื่อ 
คณะ / หน่วยงานที่สังกัด และเบอร์โทรศัพท์ 

ส่งมาทาง Inbox : https://www.facebook.com/
CUAround-391651267944623/

 ของรางวัลคือ 
สมุดไดอารี่จุฬาฯ และปากกา CU100

จ�านวน 10 รางวัล
 ติดตามรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง 
www.facebook.com/cuaround

ผู้โชคดีประจำาเดือนกุมภาพันธ์ 2561

 
1. คุณจารุวรรณ  ชูติสินธุ   ส�านักงานวิทยทรัพยากร 
2. คุณจินตนา เสริมพณิชกุล ส�านกับรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
3. Pisal   Nov  คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คุณภัคจิรา กุลดิลกสัมพันธ ์ ส�านักกิจการวุฒยาจารย์
5. คุณทองอยู ่ แถวทิม  ส�านกับรหิารระบบกายภาพ
6. ผศ.ดร.ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
7. คุณสมบัติ ค�าลอย  คณะครุศาสตร์
8. คุณธีรพล  จิรธรรมคุณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์



CU Meeting Board   l   17

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 811 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25 มกราคม 2561  มีมติพิจารณาผู้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ดังนี้

 หัวหนำ้ภำควิชำ
      คณะสัตวแพทยศาสตร์
   1. รศ.น.สพ.ดร.สัมพันธ์ ธรรมเจริญ  เป็นหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา  ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561  วาระ 4 ปี
  2. รศ.น.สพ.ดร.อนุเทพ รังสีพิพัฒน์  เป็นหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561  วาระ 4 ปี
       คณะแพทยศาสตร์ 
  3. ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์  เป็นหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา  ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
          ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2561 วาระ 4 ปี
 

  
 แสดงความยินดีกับตำาแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
 เสนอขอโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง ศำสตรำจำรย์ จ�ำนวน  2  ท่ำน
       1. รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า   สาขาวิชาชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร์
   2. รศ.ดร.กอบบุญ หล่อทองค�า  สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ   คณะวิศกรรมศาสตร์
  
  
 
 รองศำสตรำจำรย์  จ�ำนวน  1  ท่ำน
  1. ผศ.ดร.สุชาดา จูอนุวัฒนกุล    สาขาวิชาเคมี    คณะวิทยาศาสตร์
  
 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ�ำนวน  10 ท่ำน
   1. อ.ดร.ภัทรา ยี่ทอง    สาขาวิชาพันธุศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์
  2. อ.ดร.ธีรพงษ์ พงษ์พัฒนเจริญ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์
  3. อ.ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์
  4. อ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  5. อ.ดร.นาถฤดี ศุภกิจจารักษ์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  6. อ.ดร.ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  7. อ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ  สาขาวิชาการบัญชี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  8. อ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ  สาขาวิชาอุดมศึกษา  คณะครุศาสตร์
  9. อ.ดร.อินทิรา พรมพันธุ์   สาขาวิชาศิลปศึกษา  คณะครุศาสตร์
            10. อ.นวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์  สาขาวิชาประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์
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ซาเล้ง แซ่บซี้ดซา้ดตำารับอีสาน
เรื่อง: ลือฤทธิ์ เอี่ยมภักดี 

ภาพ: ลือฤทธิ์ เอี่ยมภักดี และร้านอาหารซาเล้ง

  นาฬิกาบอกเวลาเที่ยงตรง ผมรีบลากเพื่อน
สองสามคนออกจากออฟฟิศ มุง่ตรงไปยังจุดหมายช่ือ
ร้าน “ซาเล้ง” บริเวณสวนหลวง แต่อย่าเพิ่งตัดสิน
อาหารตามช่ือร้านนะครับ เพราะท่ีน่ี ช่ือร้านอาจจะ
เป็นส�าเนียงจีน แต่สัญชาติอาหารเป็นอีสานขนานแท้
เลยละครับ
  ถึงร้านแล้ว ผมรบีจับจองโต๊ะ ผมไล่ดรูายการ
อาหารกว่า 50 ชนิด แล้วสะดุดตากับเมนูที่น่าจะเป็น 
Signature ของร้าน มื้อนี้ผมจึงขอลอง ต้มแซ่บซาเล้ง 
ต�าถาดซาเล้ง และไก่ย่าง  
  พอบรกิรยกมาอาหารมาเสร์ิฟ กล่ินชวนเรยีก
น�า้ย่อยมากๆ ผมลองตักชิมค�าแรก บอกเลยว่า รสชาติ  
ฟินสดุๆ แย่งตักอาหารกับเพือ่นๆ แทบไม่ทันเลยครบั
  ต้มแซ่บซาเล้งของท่ีน่ี เด็ดไม่เหมือนใคร 
รสชาติไม่เผ็ดโดด แต่กลมกล่อมนุ่มลิ้น แซ่บแบบ 
ละมุนคล้ายๆ ต้มย�า เนื้อกระดูกเล้งตุ๋นจนเปื่อย เคี้ยว
ง่าย แทบจะละลายในปาก สมกับเป็นเมนู Signature 
จริงๆ ครับ
  ส่วนเมนู ตำาถาดซาเล้ง มีขนาดเล็กที่จัดให้
พอดีส�าหรับทานกัน 2-3 คน ส่วนขนาดใหญ่ก็เหมาะ
กับ 4-5 คน ครบั เราเลอืกได้ว่าจะเอาต�าอะไร ส่วนผม 
มื้อนี้ขอแซ่บๆ จึงต้องเป็น ต�าปูปลาร้า เท่านั้น!
  “ปลาร้าของเราผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์
มาอย่างดีครับ แล้วปรุงรสด้วยสูตรต้นต�ารับของทาง
ร้านอีกที” คุณณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐพงศ์ธร หน่ึงใน 
หุ้นส่วนและผู้จัดการร้าน ให้ความม่ันใจกับลูกค้า 
ผูช่ื้นชอบปลาร้า “ท่ีน่ี เราใส่ใจเรือ่งความสะอาด ความ
สดใหม่ และคุณภาพของวัตถุดบิในการท�าอาหารครบั”

  นอกจากรสปลาร้าท่ีถึงใจและปลอดภัยแล้ว 
ในต�าถาดยังมีเครื่องเคียงครบครัน อย่างแคปหมู 
ไข่เค็ม ไข่เย่ียวม้า ซ่ีโครงหมูตุ๋น และปลากรอบ 
เมนูนี้ท�าให้ผมอยากตะโกนดังๆ ว่า “แซ่บนัวโคตรๆ” 
อร่อยอย่างแรง! 
  เมนูสุดท้าย เป็น “ไก่ย่าง” อาจจะดูเหมือน
ธรรมดา แต่รสชาติไม่ธรรมดาเลยครับ “โอ้ พระเจ้า! 
นุ่มกว่านี้มีอีกไหม?” ไก่ย่างของร้านนี้หมักเครื่องเทศ
ด้วยสูตรเฉพาะของทางร้าน หมักกันข้ามคืนก่อนจะ
น�ามาย่างให้หนังกรอบ แต่เน้ือนุ่มชุ่มฉ�่า พร้อมเสิร์ฟ
ร้อนๆ ให้ลูกค้า 
  ส�าหรับช่ือร้าน ท่ีหลายคนอาจจะสงสัยว่า 
อาหารสัญชาติอีสาน ท�าไมจึงใช ้ ช่ือภาษาจีน 
คุณณรงค์ฤทธิ์ หรือคุณหนุน เฉลยว่า “ซา เป็นภาษา
จีนแต้จิ๋ว แปลว่า สาม ทางร้านเรามีผูร่้วมหุน้ท�าร้าน
กัน 3 คนครบั ส่วนเล้งก็มาจากต้มเล้งท่ีเป็น Signature 
ของร้าน เลยกลายมาเป็นชื่อร้านซาเล้งครับ”
     หายสงสัยกันเสียทีกับช่ือร้าน แต่รสชาติ
อาหารนี่ ต้องมาพิสูจน์ให้หายสงสัย
เองนะครับ หากใครชื่นชอบ
อาหารอีสาน
รสชาติ
ซ้ี ดซ ้ าด 
สะใจ ก็ลอง
แวะมาท่ีซาเล้ง 
แถวจุฬาฯ 
ซอย 12 นะครับ

ราคาเฉลี่ยต่อคน :
100 - 200 บาท

Facebook page :
ซาเล้ง

Lineman :
ซาเล้ง

สถานที่ตั้ง :
โครงการสวนหลวงสแควร์
ซอยจุฬาฯ 12 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :

คุณหนุน 
095-456-3056

เวลาเปิด-ปิด :
เปิดทุกวัน

เวลา 11.00 – 22.30 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

 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 ฉบับเดือนเมษายน ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว พบกับสาระน่ารู้และเรื่องราวที่

        น่าสนใจในคอลัมน์ต่างๆ

  • สงกรานต์ เมษา ผ้าขาวม้าสยามสนุก 13 – 15 เมษายน สืบสานประเพณีไทย ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

  • ความรู้คู่สุขภาพ “กินอย่างไรให้ปลอดภัยในหน้าร้อน”

  • ผลงานและความสำาเร็จของ ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร นักเศรษฐศาสตร์ผู้มีผลงานโดดเด่น

  • โครงการกำาหนดมาตรฐานกลางของประเทศในการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยแห่งชาติ

        ผู้อ่านมีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับ CU Around จุฬาสัมพันธ์ สามารถส่งมาได้ที่ Inbox Facebook

        Fanpage : จุฬาสัมพันธ์@CUAround  


