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ชาวจุฬาฯ ฟิต & เฟิร์ม กับ  

 “สขุภาพดไีม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องท�าเอง”  เป็นค�าแนะน�าเรือ่งสขุภาพท่ีเราต่างทราบเป็นอย่างด ีแต่หลายคนไม่ลงมือปฏิบัต ิท�าให้เกดิ
ภาวะน�้าหนักเกินจากการรับประทานอาหารตามใจปาก ไม่ยับยั้งชั่งใจ ที่ส�าคัญคือขาดการออกก�าลังกายอย่างต่อเนื่อง ด้วยข้ออ้างเดิมๆ นั่นคือ
ไม่มีเวลา  ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพตามมา ทั้งโรคอ้วนและโรคร้ายอื่นๆ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน การสร้างความตระหนักและ
ให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ การออกก�าลังกาย และการรับประทานอาหารที่เหมาะสมได้ด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับทุกคน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญกับเรื่องของการส่งเสริมดูแลสุขภาพของประชาคมเป็นอย่างยิ่ง  นอกเหนือจากการให้บริการ
ตรวจสุขภาพประจ�าปีแก่คณาจารย์และบุคลากรแล้ว มหาวิทยาลัยรวมถึงคณะ และหน่วยงานต่างๆ  ยังจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริม
สร้างสขุภาวะท่ีดแีก่ชาวจุฬาฯ หน่ึงในน้ันคือ โครงการ “ปุยนุ่น FIT”  ซ่ึงด�าเนินการโดยส�านักบรหิารทรพัยากรมนุษย์  ภายใต้โครงการ “ชาวจุฬาฯ 
สง่างาม” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรจุฬาฯ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลต่อสมรรถนะการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
บุคลากรจุฬาฯ เป็นกลุ่มคนวัยท�างานมีลกัษณะการท�างาน น่ังอยู่กับท่ี ขาดการเคลือ่นไหวและการออกก�าลังกาย มีพฤติกรรมการเลอืกรบัประทาน
อาหารที่มีความเสี่ยงให้เกิดภาวะน�้าหนักเกิน หรือโรคอ้วนได้ง่าย

“ปุยนุ่น  FIT 2018”

“ชอบเดินและปั่นจักรยานไปท�างานเป็นประจ�า

สาเหตุที่ออกก�าลังกายเพราะป่วยเป็นโรคภูมิแพ้

และภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ออกก�าลังกาย

แล้วท�าให้ร่างกายสดชื่น กระฉับกระเฉงคล่องแคล่ว 

การเดินเป็นการออกก�าลังกายที่ง่ายและสะดวก

ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและปอด ช่วยลดคอเลสเตอรอล

ที่ไม่ดีในร่างกาย  เพิ่มความแข็งแรงของกระดูก

และกล้ามเนื้อ ต้องเดินติดต่อกันอย่างน้อย 30 นาที 

ส�าหรับการเดนิครบ 10,100 ก้าว สิง่ทีม่ค่ีากว่ารางวลัทีไ่ด้รับ

คอืการมวีนิยัในการออกก�าลงักาย รวมถงึสขุภาพร่างกายทีด่ข้ึีน”

รศ น ส ดร ศาล เทยน ทย ค ะสัตวแ ทยศาสตร จุ า

้ ด้รับรา วัลการเดิน  ก้าว

น คร การ ุยนุน   

“การเดินเป็นการออกก�าลังกายที่ท�าได้ง่าย

ในชีวิตประจ�าวัน ปกติเวลาไปไหนมาไหนในระยะทาง

ที่ไม่ไกลนักจะใช้วิธีเดินมากว่าการขึ้นรถโดยสาร  

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเดิน 10,100 ก้าว

ในโครงการ “ปุยนุ่น FIT” เพราะประเมินตนเองแล้วว่า

สามารถท�าได้ ถ้าเดินสะสมทุกวัน  ทุกวันนี้นอกจากการเดิน

ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพเป็นประจ�าแล้ว ยังเล่นฟิตเนส

ที่ CU Sports Complex อีกด้วย”

เม  จันทร ระเสริ  

ศนยการจัดการทรั ยากร มหาวิทยาลัย

้ ด้รับรา วัลการเดิน  ก้าว 

น คร การ ุยนุน   

“เต้น Zumba ที่หน้า CU Sports
Complex เป็นประจ�า เพราะได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเสียงเพลงสนุกสนาน ช่วยคลายเครียดหลังเลิกงาน นอกจากนี้ยังลงแข่งกีฬาบุคลากรจุฬาฯปีนี้ ทั้งแบดมินตัน ว่ายน�้า เปตอง และโบว์ลิ่ง รวมถึงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประโยชน์ของ

การออกก�าลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สดชื่น 
ได้เหงื่อ และช่วยลดน�้าหนักอีกด้วย” 

รทิ ย  ุม ค ะวิศวกรรมศาสตร จุ าบุคลากร ้รักการ กกำาลั กายเ สุ า
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โครงการ “ปุยนุ่น FIT” มุ่งสร้างแรงกระตุ้นให ้

บุคลากรจุฬาฯ ใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองผ่าน 3 กิจกรรมหลัก 

 
 
 การเดิน 10,100 ก้าว ส่งเสริมการ 
ออกก�าลังกายแบบง่ายๆ คือการเดินท่ีสามารถ
ท�าได้ในทุกคน ทุกวัยและทุกวัน โดยมีการแข่งขัน
การเดินนับก้าว ชิงรางวัลจากการเดินเพื่อสุขภาพ

 
   กิจกรรมออกก�าลังกายกลุ่มในรูปแบบต่างๆ เช่น 

แอโรบิก Zumba Fitness โยคะ ฯลฯ จัดข้ึนท่ีศาลา 
พระเก้ียว และในพ้ืนท่ีต่างๆ รอบมหาวิทยาลัย 
นอกจากน้ียังมีการให้ความรู้ ในเรื่องการออก
ก�าลงักายท่ีถูกต้องเหมาะสมกับสภาวะของร่างกาย 

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียง
 

  
  “เมนูปุยนุ ่น อาหารเพ่ือสุขภาพ” 
จัดการบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับเมนูอาหารเพ่ือ
สุขภาพโดยวิทยากรมืออาชีพ  และขอความร่วม
มือจากร้านอาหารในโรงอาหารต่างๆ จัดเมนูปุย
นุ่น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี

 
    ในปีนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้
จัดโครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018” ระหว่างเดือน
เมษายน – ตุลาคม 2561 ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการ
เม่ือปลายเดือนท่ีผ่านมา ณ ศาลาพระเก้ียว 
มีบุคลากรจุฬาฯ จ�านวนมากมาร่วมกิจกรรม
ออกก�าลังกาย “Body Combat” กับทีม 
Stadium One  ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นเพิ่มเติม
ในปีน้ีคือ การร่วมมือกับคณะสหเวชศาสตร์ 

จุฬาฯ ในการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจ�าปี 2561 โดยวัดค่าไขมันสะสมใน
ร่างกาย (Body Fat)  และมีการประมวลผลข้อมูลโภชนาการให้แก่บุคลากร
เพื่อการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง 
 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับหลากหลายกิจกรรม 
ในโครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018”  ได้ท่ี http://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/
ปุยนุ่น-fit-2018/  

สุขภาพดีถ้วนหน้า ในจุฬาฯ

เรื่อง :  สุรเดช พันธุ์ลี

“ปุยนุ่น  FIT 2018”

“เต้น Zumba ที่หน้า CU Sports
Complex เป็นประจ�า เพราะได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเสียงเพลงสนุกสนาน ช่วยคลายเครียดหลังเลิกงาน นอกจากนี้ยังลงแข่งกีฬาบุคลากรจุฬาฯปีนี้ ทั้งแบดมินตัน ว่ายน�้า เปตอง และโบว์ลิ่ง รวมถึงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประโยชน์ของ

การออกก�าลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สดชื่น 
ได้เหงื่อ และช่วยลดน�้าหนักอีกด้วย” 

รทิ ย  ุม ค ะวิศวกรรมศาสตร จุ าบุคลากร ้รักการ กกำาลั กายเ สุ า

บ้านสุ า จุ า    

ณ สวนหลวงสแควร์

ให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต

โทร. 09-8269-6103
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จุ า  เสน   แ น าน หม

ับเคล น ระเทศ ทย 
เรื่อง :  สุรเดช พันธุ์ลี

  ปัจจุบันประเทศไทยยังตดิอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท�ามาก 
ได้น้อย” การปรบัให้เป็น“ท�าน้อย ได้มาก” ต้องเปลีย่นจากการขับเคล่ือน
ประเทศด้วยเกษตรกรรมเป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ประเทศไทยต้องมีการวิจัยเพือ่สร้างเทคโนโลยี
ของตนเอง น�าไปสูก่ารสร้างมูลค่าเพิม่อย่างย่ังยืนแก่ประเทศได้
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน�า
ของประเทศ มีเป้าหมายสนับสนุนด้านองค์ความรู้ พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนประเทศไทย รองรับ
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซ่ึงเป็นหน่ึงในแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศไทย 4.0 เน้นการยกระดบัพืน้ท่ีเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ 
 ในโอกาสท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มา
แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง ”จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อน
ประเทศในระยะเปล่ียนผ่าน” เม่ือวันท่ี 9 เมษายนท่ีผ่านมา ณ  
หอประชุมจุฬาฯ ศ.ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ์ อธิการบดี กล่าวว่า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมเป็นต้นแบบของการปรับเปล่ียนสู่
มหาวิทยาลัย 4.0 ท่ีเน้นการเรียนรู้เชิงลึกและกว้าง ร่วมพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและสังคม ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จุฬาฯได้น�าเสนอสาม
แผนงานที่มหาวิทยาลัยจะด�าเนินการเพื่อรองรับ EEC  ได้แก่
 • การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 
(University Technology Center) เพือ่ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมใน
การสร้างคนและสร้างเทคโนโลยี ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ (Artificial Intelligence & 
Robotics) และด้านวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering)  เพื่อ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเสริมสร้างความแข็งแกร่งของประเทศ 
ผ่านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยนานาชาติ 
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ SME สนับสนุนภาครัฐในการวิจัยพัฒนา
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพือ่ประโยชน์สาธารณะ โดยมีเป้าหมายท่ีจะ
ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญระดับสูงอย่างน้อยปีละ 200 คน เริ่ม 
ในปีการศึกษา 2562

  • ขยายความร่วมมือระหว่าง
จุฬาฯ กับภาคเอกชน นักลงทุนอิสระ
และองค์กรท้ังในและต่างประเทศ เพือ่
เช่ือมโยงและขยายผลการด�าเนินการ
ของเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม (Siam 
Innovation District) ท่ีอาคาร
สยามสแควร์วัน โดยมเีป้าหมายในการ
สร้างมูลค่าจากนวัตกรรมไทยไม่ต�่ากว่า
10,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี 
 • ร่วมมือกับโรงพยาบาล
สวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เน้นการดูแลรักษาผู้สูงอายุ 
ร่วมกบัชมุชน ควบคูก่ับการวิจัยและพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าในการ
รักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และต่อยอดไปสู่การเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษา
ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขในอนาคต  
  นายโภไคย ศรีรัตโนภาส ผู้ช่วยอธิการบดี งานกิจการพิเศษ 
จุฬาฯ เปิดเผยว่า ขณะน้ีมีหลายโครงการท่ีสะท้อนความพร้อมของ
จุฬาฯ ต่อการสร้างคนและนวัตกรรมเพื่ออนาคตของประเทศไทย เช่น 
นวัตกรรมการสร้างกระดกูเทียมจากโลหะไทเทเนียมโดยสร้างภาพสาม
มิติต้นแบบของกระดกูท่ีเป็นปกติและผลติจรงิด้วยเทคโนโลยีทางโลหะ
วิทยาร่วมกับการพมิพ์สามมิต ิการส่งเสรมิเทคโนโลยีใหม่ท่ีสามารถลด
น�า้ตาลในน�า้ผลไม้ นวัตกรรมเพือ่การศึกษาโดยพฒันาแพลตฟอร์มด้าน
การศึกษาข้ึนเอง ซ่ึงจะช่วยเพิม่โอกาสให้นักเรยีนท่ีอยู่ห่างไกลได้เข้าถึง
ความรู้และการเรียนการสอนมาตรฐานสูง ท�าให้ผู้เรียนและผู้สอน
สามารถโต้ตอบกัน ช่วยลดความเหลือ่มล�า้ในด้านโอกาสทางการศึกษา
  “จุฬาฯ มีจุดเด่นท่ีความหลากหลายของศาสตร์ท่ีครอบคลมุทุก
สาขา การสร้างงานวิชาการข้ามศาสตร์จึงมีโอกาสสูง นอกจากน้ี  
ท่ีต้ังของจุฬาฯ อยู่ใจกลางเมือง จึงสามารถน�างานวิจัยไปทดลองใช้จรงิ
ได้บนพืน้ท่ีท้ังสยาม สามย่าน น�าไปสูก่ารต่อยอดในการขับเคลือ่นสงัคม  
ความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ กับรัฐบาลในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้ความ
มุ ่ ง ม่ันของจุฬาฯ เป ็นประโยชน ์ต ่อประเทศไทยได ้ เร็ วและ 
กว้างขวางยิ่งขึ้น”  นายโภไคย กล่าว

นายโภไคย ศรีรัตโนภาส

ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ
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ย     
เรื่องและภาพ : อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา

 บุญกุศลท่ีมีผลให้เกิดความสุขสงบ
อย่างย่ังยืน คือ ช่วยกัน “ลดความร้อน เพ่ิม
ความเย็น” 

วิธีท�าอย่างหน่ึง คือ ช่วยลดความ
ร้อนในโลก และเพิ่มความร่มเย็นแก่ธรรมชาติ 
เก้ือหนุนให้ปัจจัยพื้นฐาน ท้ังดิน น�้า อากาศ 
อุณหภูมิ เป็นไปอย่างสมดุล และพอเพียงแก่
การอยู่รอดปลอดภัยและอยู่เย็นเป็นสขุของทุก
ชีวิต นี่เป็นการท�าทานท�าบุญกุศลที่มีอานิสงส์
ไพศาล เพราะช่วยให้คน สัตว์ พืช ตลอดจน
วัตถุธาตุ ธ�ารงปรกติ เมื่อปรกติก็สมดุล สมดุล
ก็สมบูรณ์  สมบูรณ์ก็เป็นสขุสงบในการด�าเนิน
ชีวิตและการอยู่ร่วมกัน
 ชาวจุฬาฯ สามารถท�าทานท�าบุญ
กุศลน้ีได้ในทุกขณะ เช่น ลดการใช้ไฟฟ้า 

ประหยัดน�้า ลด-เลิกการใช้โฟม ถุง แก้ว
พลาสติก  ช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น 

บุญกศุลท่ีท�าด้วยเมตตาบรสิทุธิ ์และ
ท�าสิ่งท่ีมีผลกว้างและยืนยาวต่อสรรพชีวิต
จักมีอานิสงส์ให้ผู้ท�ามีใจกว้าง เม่ือใจกว้าง
ใจก็ไม่คับแคบ ไม่หลงติดกับเรื่องจุกจิกเล็กๆ 
น้อยๆ หรือแม้เรื่องใหญ่ ใจก็มั่นคง ท�าให้
ไม่เครียด ไม่กังวล ไม่วุ่นวาย ใจสงบ สบาย

ใจท่ีสงบสบาย ย่อมท�าหน้าท่ีต่างๆ 
ได้ดี  การงานก็เจริญก้าวหน้า สังคมก็สงบสุข
ด้วยมิตรไมตรี 
 การรู้จักวางจิตในการท�าหน้าที่ที่ท�า

อยู่แล้วให้เป็นการท�าทาน (การให้ การเอ้ือเฟ้ือ
แบ่งปัน) ท�าบุญกุศล (ท�าสิ่งดี ไม ่มีโทษ 
ไม่เบียดเบียน สร้างสรรค์ความสขุสงบ) ด้วยจิต

เมตตา ละความเห็นแก่ตัว ละวางความยึดถือ
ความคิดและอารมณ์ อีกท้ังท�าในสิ่งท่ีให้ผล
ใหญ่ต่อชีวิตจ�านวนมาก ดังเช่นการลดความ
ร้อน เพิ่มความเย็นให้แก่โลก (นอกจากทาง
กายภาพแล้ว ยังควรท�าทางความคิด วาจา 
พฤติกรรมด้วย) ย่อมมีผลสะท้อนกลับมาสู่
ความสุขสงบและความรุ ่งเรืองแก่ผู ้ท�าและ
สังคมอย่างเป็นลูกโซ่ฉะนี้

 ในวันวิสาขบูชาน้ี CU Opinion ขอเชิญชวนชาวจุฬาฯ มาร่วมท�าบุญกุศลท่ีให้ความสขุ 
สงบ เย็น ท้ังแก่ตวัเราและสงัคม ด้วยข้อคดิและแนวทางการท�าบุญกุศลท่ีทุกคนท�าได้ทุกวัน จาก
อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะ
อักษรศาสตร์

อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา

เป็น

  ศูนย์กลางการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ความรู ้ทางพุทธศาสนาในจุฬาฯ นอกจากจะมีที่ 

ธรรมสถานแล้ว อีกแห่งหนึ่งคือ หอพระไตรปิฎกนานาชาติคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 2 อาคาร 

มหาจฬุาลงกรณ์ สถานทีแ่ห่งนีเ้ป็นแหล่งค้นคว้าและวจิยัด้านพระไตรปิฎกทีส่มบรูณ์ทีสุ่ดแห่งหนึง่ในประเทศไทย 

โดยมี อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) อาจารย์อาวุโสคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  

ด�ารงต�าแหน่งประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ
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ั ัช  ว เหรย ท  

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปการละคร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาฯ 

• เจ้าของรางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละคร 

  ประจ�าปี 2553 

  ของหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ 

• อดีต Vice President 

  Head of Online Markeing ของ DTAC 

• ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัทดอทส์ คอนซัลแตนซี่ จ�ากัด

เรื่อง :  กาญจนาภา วัฒนธรรม
ภาพ : ลือฤทธิ์ เอี่ยมภักดี 

ั ัช  ว เหรย ท  

เ ้า จการตลาดด้วยศาสตรแห การละคร

  มกัมผีูถ้ามว่า เรียนด้านมนษุยศาสตร์และปรัชญา จบแล้วจะไปท�าอะไร? แต่ถ้าถาม

ผูท้ีเ่รียนและรักในศาสตร์แห่งความเข้าใจมนษุย์ อย่างณัฐพชัญ์ วงษ์เหรียญทอง แล้ว 

เขาจะตอบว่า จบมาท�าอะไรกท็�าได้ ถ้าใจรักจะท�าและเรียนรู้ แถมจะท�าได้ดเีสยีอกีด้วย 

  จากนิสิตเก่าสาขาวิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 
รุ่นท่ี 67 (รหัส 42) ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง หรือคุณแก่ เริ่มต้นชีวิต 
การท�างานด้วยการเป็นครีเอทีฟรายการทีวี ก่อนจะหักเหสู่โลกการตลาด
ดิจิทัล ในวัยเพียง 36 ปี เขาเคยด�ารงต�าแหน่ง Vice President - Head of 
Online Marketing ประจ�าบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่ DTAC 
ก่อนจะลาออกจากต�าแหน่งน้ี เพื่อเป็นเทรนเนอร์ด้านการตลาดเต็มตัว  
ด้วยการเปิดบริษัทดอทส์ คอนซัลแตนซี่ จ�ากัด ในปัจจุบัน  
  “ผมรักศิลปการละคร เป็นศาสตร์ท่ีสอนให้ผมรู้จักการเข้าใจคน 
และกระตุ้นให้ผมต้องการท่ีจะเรยีนรูค้วามเป็นมนุษย์ เม่ือเราเรยีนรูแ้ละรกัใน
ความเป็นมนุษย์แล้ว ก็เพยีงหาวิธกีารท�าให้คนมารกัเราและซ้ือสนิค้าจากเรา” 
ณัฐพัชญ์ กล่าว 
  ณฐัพชัญ์เป็นครเีอทีฟให้กับเอเจนซ่ีรายการทีวีตามสาขาวิชาท่ีเรยีน
มาราว 2-3 ปี ก่อนจะข้ามสายงานไปสู่อาชีพนักการตลาด 
  “สมัยเรยีน ผมเป็นคนท�ากจิกรรมค่อนข้างเยอะ และในสายงานด้าน
การตลาด เขาต้องการคนท่ีท�างานคล่อง เพื่อนจึงแนะน�าผมให้กับบริษัทท่ี
ก�าลังต้องการคนท�าการตลาด” ณัฐพัชญ์เล่าถึงจุดเปลี่ยนของชีวิต
  เมื่อได้เข้าสู่สายงานการตลาดกับบริษัทด้านกีฬาและการบันเทิง 
ณฐัพชัญ์ตัง้ใจเรยีนรูแ้ละสัง่สมประสบการณ์ทางธรุกิจ ประกอบกับความเป็น
คนชอบเทคโนโลยี เขาจึงศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการตลาดดิจิทัลด้วย จนเมื่อ 
การตลาดดิจิทัลเป็นท่ีต้องการ ณัฐพัชญ์จึงเป็นผู้ท่ีพร้อมด้วยประสบการณ์ 
ความรู ้ความสามารถในสายงานน้ีอย่างเต็มตัว
  “สิ่งส�าคัญท่ีสุดในการท�างานคือความรักในงานท่ีท�า ขอเพียงเรา
เคารพในงานท่ีท�า เราก็จะรู้เองว่าเกียรติในการท�างานคืออะไร และเม่ือเรา
รักในสิ่งที่ท�า ผลท่ีตามมาก็คือกระบวนการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพและรู้สึก
สนุกเวลาท�างาน”
  ความภูมิใจในงานของณัฐพัชญ์ไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์ทางการตลาด
เท่านั้น แต่เป็นเรื่องของความเป็นทีม ประโยชน์ของงานต่อส่วนรวม และการ
ได้สร้างคน
  “เวลาเราท�างานดีหรือไม่ดี เราไม่สามารถตัดสินเองได้ แต่มันเกิด
จากคนอ่ืนบอกเรา ผมเช่ือว่าถ้าเราท�างานด้วยความรกั งานก็จะออกมาดเีอง 
ส่วนค�าชมเป็นเพยีงผลพลอยได้ ผมจะบอกกับทุกคนเสมอว่า งานท่ีเราท�าเป็น
งานที่ดี เป็นงานที่จะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งจะท�าให้ทีมของเรามองไป
ที่เป้าหมายมากกว่าการมองเพียงแค่ตัวเอง”
  “ความภูมิใจท่ีสดุในการท�างานของผมคือการท่ีมีคนมาบอกว่า ‘เฮ้ย
แก่ ทีมของแก่เป็นทีมท่ีดีมากเลยนะ น้องของแก่ก็เป็นน้องท่ีดีมากนะ’ มัน
ท�าให้ผมรู ้สึกว่าเราได้ช่วยสร้างคน” ณัฐพัชญ์กล่าวพร้อมรอยย้ิม และ 
กล่าวเสรมิว่า การท�างานด้านการตลาดก็เหมือนกับการท�างานละคร คือเป็น
งานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือของผู้คนในแต่ละฝ่ายท่ีมีความรับผิดชอบ 
แตกต่างกัน ดังน้ัน สิ่งส�าคัญคือความเช่ือใจกัน และการให้ความร่วมมือ 
เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
 การท�าความเข้าใจมนุษย์ในสังคมช่วยให้เขาวางกลยุทธ์การตลาด
และน�าเสนอสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย แต่เม่ือเจอ
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อุปสรรคการท�าความเข้าใจตัวเองเป็นเรือ่งส�าคญั 
  “ผมเคยเจออุปสรรคจนท�าให้ท้อหรือหมด 
ก�าลงัใจไปเลย แต่เม่ือท้อจนถึงจุดท่ีแย่ท่ีสดุแล้ว ผมกจ็ะ
กลบัมาถามตวัเองว่า ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้ชีวิตเดนิต่อ
ไปได้” 
  “ชีวิตมนุษย์ไม่แน่นอน มีข้ึนก็ย่อมมลีง ชีวิตจะ
ดีหรือไม่ กอ็ยู่ทีต่วัเราเป็นผู้ก�าหนด หากมปัีญหากต้็อง
ลุกข้ึนมาแก้ไข โดยมองให้ออกว่าปัญหาท่ีแท้คืออะไร 
จากน้ันก็เริม่แก้ไปทีละจุด อดทนในการแก้ปัญหาน้ันไป
เรือ่ยๆ หากอยากจะประสบความส�าเรจ็ก็ต้องอดทนและ
กัดฟันท�าไปเรือ่ยๆ ผมยังโชคดท่ีีรูส้กึว่าตวัเองมีไอดอล
หลายๆ คนเป็นแรงยึดเหน่ียวและเป็นต้นแบบในการ
ด�าเนินชีวิต”
  หน่ึงในไอดอลท่ีเป็นต้นแบบในการด�าเนินชีวิต
ของณฐัพชัญ์ คอื รศ.สดใส พนัธมุโกมล ผูก่้อต้ังสาขา
วิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ และศิลปิน 
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจ�าปี 2554 
   “ท่านเป็นครท่ีูท�าให้ผมเข้าใจว่า เน้ือแท้ของการ
เป็นอักษรศาสตร์และการเข้าใจศิลปการละครช่วยสร้าง
สิ่งอัศจรรย์ให้แก่ชีวิตของเราอย่างไร ท่านเป็นผู้ท่ีช่วย
เปลีย่นชีวิตของผมมากพอสมควร ท่านไม่ใช่แค่ครท่ีูคอย
สอนวิชา แต่ท่านเป็นดังแสงไฟให้แก่ศิษย์ ผมได้รับ
อิทธิพลทางความคิดหลายอย่างจากปรัชญาและวิธีคิด
ต่างๆ ของท่าน โดยเฉพาะในเรือ่งการท�างาน” ณฐัพชัญ์
ย้อนเล่าถึงความประทับใจเม่ือครั้งมีโอกาสได้เรียน
หนังสือกับอาจารย์สดใสตอนปีสุดท้าย หลังจากท่าน
เกษยีณและกลบัมาสอนอีกครัง้
  ด้วยความท่ีลูกศิษย์หลายคนของ รศ.สดใส 
เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงและท�าประโยชน์มากมายในระดบั
ประเทศ เขาจึงรู้สึกว่าตัวเองต้องเป็นเช่นน้ันให้ได้ด้วย
เพือ่ท�าให้ครภููมิใจ 
  เม่ือจบปริญญาตรีใหม่ๆ ณัฐพัชญ์เคยเป็น 
นักเขียนคอลัมน์วิจารณ์ละครและงานบันเทิง เขาส่ง 
ผลงานเข้าร่วมการแข่งขันบทวิจารณ์ภาพยนตร์และ
ละครประจ�าปี 2553 ของหม่อมหลวงบญุเหลอื เทพย-
สวุรรณ เม่ือผลการประกวดออกมา เขาก็รบีโทรไปบอก
ครดู้วยความดใีจว่า เขาได้รบัรางวัลชนะเลศิ 
  “ท่านบอกกับผมว่า ความภูมิใจของครไูม่ใช่ท่ี
รางวัล แต่ครูภูมิใจท่ีเราเป็นเรา ภูมิใจท่ีเราคิดดี ท�าดี  
ครภููมิใจท่ีแก่เป็นแบบน้ี ต้ังแต่สมัยท่ีแก่เรยีนแล้ว”  
  สิ่งท่ีครูพูดกับเขาน้ันเป็นย่ิงกว่ารางวัลท่ีได้รับ 
และยังตรึงอยู่ในใจของเขาจนวันน้ี ค�าพูดของครูท�าให้
เขาตระหนักว่า เกียรติและศักดิ์ศรีของคนไม่ได้อยู่ท่ี
รางวัล แต่อยู่ท่ีตัวตนของเราเอง “ผมไม่ถวิลหารางวัล
ใดๆ อีกต่อไป คุณค่าของตัวเราอยู่ท่ีเราให้เกียรติตัว 
เราเอง เพียงแค ่ เราท�าสิ่ ง ท่ีดีและเป ็นประโยชน  ์
มีคุณธรรม สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีต่างหากท่ีเป็นคุณค่าของ
ชีวิตท่ีแท้จรงิ”
  แม้จะท�างานในภาคธรุกิจและการตลาด แต่สิง่
ท่ีณั ฐพั ชญ ์ค� า นึ ง ถึ ง เสมอ คือการท� าประ โยชน  ์
เพือ่ส่วนรวม ปัจจุบัน นอกจากงานประจ�าแล้ว เขาจะหา
เวลาแบ่งปันความรู้ด้านการตลาดให้กับผู้ท่ีสนใจ โดย
เปิดคอร์สสอนด้วยตนเองตามเวลาสะดวก เขายัง
พยายามหาวิธีการพัฒนาการสอนหนังสือของตนเองให้

ดข้ึีนเรือ่ยๆ  โดยการถามตนเองบ่อยๆ  ว่าจะท�าอย่างไร
ให้คนเข้าใจความท่ีเขาต้องการสือ่ และท�าให้คนเหล่าน้ัน
มีความสขุในการเรยีนด้วย 
  “เวลาท่ีมีคนมาบอกผมว่า สิ่งท่ีผมสอน
ท�าให้ชีวิตเขาเปล่ียนไป เขาได้พฒันาต่อยอดการ
ท�างานในสายอาชีตของตวัเองให้ดย่ิีงข้ึน แค่น้ีผม
ก็มีความสขุมากแล้ว” เขาเล่าพร้อมรอยย้ิม 
 การได้เป็นส่วนหน่ึงท่ีท�าประโยชน์ให้กับ
สงัคมเป็นสิง่ท่ีณฐัพชัญ์กล่าวว่า เป็นส�านึกท่ีได้จาก
การเรยีนรูใ้นรัว้จามจุร ี  
 “ผมผูกพันกับจุฬาฯ กับค�าพูดท่ีว่า 
‘เกียรติของจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับ
ใช้ประชาชน’ น่ีคอืปณธิานของจุฬาฯ 
ในฐานะท่ีเราได้มีโอกาสรับความรู้
และปัญญาจากท่ีแห่งน้ีไป ผมคิดว่า
เราควรช ่วยกันในการพัฒนา
ประเทศให้เจรญิย่ังยืนย่ิงๆ ข้ึนไป
ร่วมกัน เพยีงแค่เราท�าหน้าท่ีของ
ตนเองให ้ดี ท่ีสุด เพียงเท ่า น้ี
ประเทศชาติของเราก็จะเจริญ
ก้าวหน้ามากแน่นอน”
  สงูสดุของบุคคลต้นแบบ
ในหวัใจของณฐัพชัญ์ คือ ในหลวง
รัชกาลท่ี 9 พระผู้ทรงมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล และผู้ทรงเป็นนักปฏิบัติ
ท่ีแท้จริงและไม่ย่อท้อในการท�า
หน้าท่ีมาตลอด 70 ปี
 “เวลาศึกษาเรื่องการตลาด
และการจัดการต่างๆ คนไทยมักจะ
อ่านหนังสอืการตลาดจากต่างประเทศ 
แต่ผมว่า สิ่งท่ีรัชกาลท่ี 9 ทรงท�ามา
ตลอดพระชนม์ชีพเป็นย่ิงกว่าหนังสือ
ใดๆ พระองค์พฒันาและบรหิารจัดการ
สิ่งท่ีเป็นย่ิงกว่าธุรกิจ ซ่ึงก็คือประเทศ 
การแก้ไขหรอืจัดการปัญหาของพระองค์
ท่านเต็มไปด้วยปรัชญาของชีวิต ท่ี
นักการตลาดต้องท่ึง”
  หน่ึงในพระราชด�ารัสท่ีเขายึด
เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตอยู่เสมอคือ 
‘การท�าดีที่ท�าได้ยากและเห็นผลช้า แต่
เป็นสิ่งท่ีเราต้องท�า เพราะการท�าดีเป็น
สิง่ท่ีย่ังยืน ...’ 
 “หลายคนอาจคิดว่า ชีวิตการ
เป็นกษัตริย์น้ันสุขสบาย แต่พระองค์
ท่านไม่ได้สุขสบายอย่างท่ีเราคิด ท่าน
ต้องพบเจอกับแรงต้านต่างๆ มากมาย 
เราเคยถามบ้างไหมว่า ในหลวงท่าน
เหน่ือยขนาดไหน ความเหน่ือยของเรา
อาจไม่ถึงเสีย้วหน่ึงของท่านเลยก็เป็นได้ 
สิง่ท่ีท่านท�าล้วนออกดอกผลมากมายให้
คนไทยได้ประจักษ์ ขอเพยีงเราท�าตามสิง่
ท่ีท่านสอนและท�าให้เราได้เห็น เพียง
เท่าน้ัน ชีวิตของเราทุกคนต้องดีข้ึน
แน่ๆ ผมเช่ือแบบน้ีเสมอมา”
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เรื่อง : อุมาพร โกมลรุจินันท์ 

  ดูละครย้อนอดีตเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” แล้วอดไม่ได้ท่ีจะ
เปรยีบเทียบหลายฉากหลายตอนกับสภาพบ้านเมืองท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ซ่ึงหลายอย่างมีความเช่ือมโยงและคล้ายคลึงกันอย่างน่าสนใจ อย่าง
ภาพสงัคมอยุธยาในอดตี ท่ีเปิดพืน้ท่ีให้กับผูค้นจากหลายชนชาติ หลาก
ศาสนา เข้ามาอยู่ร่วมกันอย่างเสร ีท่ีส�าคัญ คนเหล่าน้ันมีส่วนร่วมพฒันา
และสร้างคุณปูการให้แก่สงัคมไทยในด้านต่างๆ จนกลายเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมมาถึงปัจจุบัน
  “ละครกระตุ้นเตือนให้เราเกิดภาพส�านึกว่า เรามีองค์ประกอบ
ของสงัคมท่ีมีความหลากหลาย เป็นต้นทุนทางสงัคมท่ีสงูมาแต่อดตี และ
เราก็มีการบริหารจัดการความหลากหลายน้ัน จนเป็นสิ่งหน่ึงท่ีช่วยให้
เราก้าวข้ามพ้นวิกฤตส�าคัญหลายครั้งในประวัติศาสตร์มาได้” ศ.ดร. 
สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู ้อ�านวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและ
นวัตกรรมสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ กล่าวในงานเสวนาทาง
วิชาการเรื่อง “บุพเพสันนิวาส : ภาพสะท้อนสังคมพหุวัฒนธรรมไทย”  
  ประเด็นส�าคัญท่ีนักประวัติศาสตร์ช้ีชวนให้มอง คือ อยุธยา 
ยังประโยชน์จากความหลากหลายอันเป็นต้นทุนทางสังคมน้ีอย่างไร 
แล้วเราในปัจจุบันจะใช้บทเรียนจากอดีตให้เป็นประโยชน์อย่างไร 
  “อยุธยาเป็นสังคมท่ีติดลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาตอนล่าง มีการ
ค้าขายตดิต่อกบัคนโพน้ทะเลและคนรอบข้างมาอย่างต่อเนือ่ง จงึไม่ใช่
เรื่องแปลกที่จะมีคนหลากหลายมาอาศัยอยู่” ศ.ดร.สุเนตร กล่าว  
  ไม่เพียงลักษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีเอ้ือให้อยุธยาเปิดรับผู้คน
หลากหลาย แต่ความเป็นพหุวัฒนธรรมในอยุธยายังเก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการโดยรัฐด้วย 
 ผศ.ดร.ภาวรรณ เรอืงศิลป์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาฯ อธิบายว่า “ในช่วงเสียกรุงครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2112) ผู้คนถูก
กวาดต้อนออกไป จึงต้องมีการสั่งสมประชากรใหม่ให้กับอยุธยา ใคร
ก็ตามท่ีมีทักษะก็เป็นท่ีต้อนรบั รฐัต้ังใจสนับสนุนพหนิุยมทางวัฒนธรรม 
มีการสร้างระบบโครงสร้างในการบริหารจัดการ เพื่อให้ชุมชนต่างชาติ
สามารถเติบโตได้ อยุธยาจึงมีความหลากหลายท่ีสูงมาก นอกจากน้ี 
หลายชุมชนยังได้รบัอนุญาตให้ปกครองท่ีต้ังถ่ินฐานของตนเองด้วยกฎ
ของตนเอง แต่ต้องอยู่ในขอบเขตกฎหมายของอยุธยา” 
 ชาวต่างชาติท่ีมีบทบาทส�าคัญในอยุธยาเริม่จากชาติตะวันตก 
อย่างฮอลันดา ท่ีเข้ามาในลกัษณะบรษิทัอินเดยีตะวันออกของฮอลนัดา 
ซึ่งนับได้ว่าเป็นบริษัทร่วมทุนแห่งแรกในประวัติศาสตร์โลก

 

 ผศ.ดร.ภาวรรณ ขยายความว่า “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ฮอลันดากับอยุธยาเป็นไปในรูปแบบท้ังรักท้ังชัง แต่ส่วนใหญ่จะรัก 
ฮอลันดามีบทบาทท้ังการเป็นคู่ค้า ผู้แลกเปล่ียนทางการทูต และเป็น
พันธมิตรทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของอยุธยา 
ในขณะเดียวกันก็เป็นคู่แข่งทางการค้าและคู่แข่งเรื่องอ�านาจด้วย” 

ชาวต่างชาติอีกกลุ่มท่ีมีอิทธิพลในสังคมคือชนชาติท่ีเรามัก
เรียกว่าเแขก ผศ.ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาฯ เล่าว่า แขกในอยุธยาเริ่มรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยสมเด็จ
พระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2154 - 2171) เป็นต้นมา เนื่องจากปัญหาการ
ค้ากับจีนท่ีซบเซา สยามจึงย้ายมาค้าขายกบัแขกในฝ่ังมหาสมุทรอินเดยี 
แขกท่ีเข้ามามีหลากหลาย ท้ังชาวมุสลิมนิกายชีอะห์ นิกายซุนนี  
คนอินเดีย ฯลฯ 
 แขกกลายเป็นกลุม่ท่ีมีอิทธพิลในราชส�านัก โดยเฉพาะในสมัย

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ท่ีนับเป็นยุคทองของแขกในราชส�านัก 
ก่อนท่ีชาวตะวันตกจะเข้ามา นอกจากจะค้าขายเก่งแล้ว แขกยังมีความ
สามารถในการเดนิเรอื ราชส�านักสยามจึงให้มารบัราชการในกรมอาสา
จาม ท�าหน้าที่รบทางเรือ

ในส่วนของคนเช้ือชาติจีน อ.เศรษฐพงษ์ จงสงวน นักวิชาการ
อิสระด้านจีนศึกษา กล่าวว่า คนจีนในอยุธยามีท้ังคนราชวงศ์หมิง 
ราชวงศ์ชิง และฮกเก้ียน คนจีนท่ีมาอยู่ในอยุธยาจะอยู่ปะปนกับคนไทย
เป็นชุมชน ไม่มีขุนนางมาคอยเป็นทูตดูแล จากหลักฐานพบว่าคนจีน
ที่มานั้นมีช่างทุกแขนง ตั้งแต่ท�าอาหาร ตัดเสื้อผ้า แกะสลัก ไปจนถึงตี
เหล็ก ฯลฯ 

“อยุธยาได้รบัประโยชน์ในเชิงอาชีพและเทคนิคต่างๆ จากช่าง
ชาวจีนเหล่าน้ี ท�าให้ศิลปวัฒนธรรมของจีนซึมซับเข้ามาในวัฒนธรรม
ไทย อย่างเรือ่งอาหารการกิน หมูหวานกินกับข้าวคลุกกะปิ หรอืน�า้ปลา
ก็เป็นของจีน ไม่ใช่ของไทยมาแต่เดิม ปัจจุบันผู้ผลิตน�้าปลารายใหญ่ๆ 
ก็ยังเป็นคนจีน จะเหน็ว่าวัฒนธรรมเหล่าน้ี เราลมืไปแล้วมนัเป็นของจีน” 
อ.เศรษฐพงษ์ กล่าว

เห็นได้ชัดว่า พหุวัฒนธรรมเป็นต้นทุนส�าคัญท่ีสร้างความ
เจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจให้กับสังคมสยามมาช้านาน 
แล้ววันนี้ เราดูแลหรือต่อยอดต้นทุนนี้อย่างไร   

“ปัจจุบันเราคิดแต่การก้าวไปข้างหน้า แต่ไม่ได้มองว่า เราจะ
บรหิารจัดการต้นทุนท่ีเรามอียู่เพือ่ปัจจุบันและอนาคตอย่างไร เราได้ยัง
ประโยชน์กับความหลากหลายที่มีอยู่อย่างสมกับต้นทุนที่มีหรือไม่ หรือ
ยังเป็นต้นทุนซ่อนเร้นที่เราไม่เห็นคุณค่า” ศ.ดร.สุเนตร ให้คิดทิ้งท้าย

พหุวัฒนธรรม ต้นทุน ดต สั คม จจุบัน

ซึ่งนับได้ว่าเป็นบริษัทร่วมทุนแห่งแรกในประวัติศาสตร์โลกซึ่งนับได้ว่าเป็นบริษัทร่วมทุนแห่งแรกในประวัติศาสตร์โลก บรหิารจัดการต้นทุนท่ีเรามอียู่เพือ่ปัจจุบันและอนาคตอย่างไร เราได้ยังบรหิารจัดการต้นทุนท่ีเรามอียู่เพือ่ปัจจุบันและอนาคตอย่างไร เราได้ยัง
ประโยชน์กับความหลากหลายที่มีอยู่อย่างสมกับต้นทุนที่มีหรือไม่ หรือประโยชน์กับความหลากหลายที่มีอยู่อย่างสมกับต้นทุนที่มีหรือไม่ หรือ
บรหิารจัดการต้นทุนท่ีเรามอียู่เพือ่ปัจจุบันและอนาคตอย่างไร เราได้ยังบรหิารจัดการต้นทุนท่ีเรามอียู่เพือ่ปัจจุบันและอนาคตอย่างไร เราได้ยัง
ประโยชน์กับความหลากหลายที่มีอยู่อย่างสมกับต้นทุนที่มีหรือไม่ หรือ
บรหิารจัดการต้นทุนท่ีเรามอียู่เพือ่ปัจจุบันและอนาคตอย่างไร เราได้ยังบรหิารจัดการต้นทุนท่ีเรามอียู่เพือ่ปัจจุบันและอนาคตอย่างไร เราได้ยัง

ยังเป็นต้นทุนซ่อนเร้นที่เราไม่เห็นคุณค่า” ศ.ดร.สุเนตร ให้คิดทิ้งท้ายยังเป็นต้นทุนซ่อนเร้นที่เราไม่เห็นคุณค่า” ศ.ดร.สุเนตร ให้คิดทิ้งท้าย
ประโยชน์กับความหลากหลายที่มีอยู่อย่างสมกับต้นทุนที่มีหรือไม่ หรือประโยชน์กับความหลากหลายที่มีอยู่อย่างสมกับต้นทุนที่มีหรือไม่ หรือ
ยังเป็นต้นทุนซ่อนเร้นที่เราไม่เห็นคุณค่า” ศ.ดร.สุเนตร ให้คิดทิ้งท้าย
ประโยชน์กับความหลากหลายที่มีอยู่อย่างสมกับต้นทุนที่มีหรือไม่ หรือประโยชน์กับความหลากหลายที่มีอยู่อย่างสมกับต้นทุนที่มีหรือไม่ หรือ

 *หมายเหต ุนอกจากการเสวนาครั้งนีแ้ล้ว จฬุาฯ ยงัมกีารจดั
เสวนาเก่ียวกับปรากฏการณ์บุพเพสันนิวาสในแง่มุมต่างๆ ผู้สนใจ
สามารถติดตามย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊กของคณะ ดังนี้ 
  - เสวนาเรื่อง “บุพเพสันนิวาส : เรียน รู้ สู่ อุตสาหกรรม

สร้างสรรค์” โดยคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
  - เสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ “ออเจ้าเฝ้าถาม ความกฎหมาย 

(สมัยอยุธยา)” โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
 - เสวนาเรือ่ง “เหลยีวหลงั แลหน้า ย้อนรอย นวัตกรรมออเจ้า” 
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 
  - เสวนาเรื่อง “บุรณกรรมสู ่นวัตกรรมกรรมการเรียนรู ้

ประวัตศิาสตร์ ปรากฏการณ์บุพเพสนันิวาส” โดยคณะครศุาสตร์ 
จุฬาฯ

ภาพประกอบจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
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เล็กแต่ร้าย ภัยที่ชื่อ PM 2.5 HEALTH
CU

เรื่อง : ขนิษฐา จันทร์เจริญ 

ภาพ : พิมลักษณ์ สิริวัชราทร

 “หมอกทึบที่เราเห็นกันนั้นเกิดจากค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกิน
มาตรฐาน ท�าให้พื้นท่ีในกรุงเทพคล้ายมีหมอก สังเกตเห็นได้ด้วย
ตาเปล่า” ผศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน หน่วยโรคระบบหายใจและเวช
บ�าบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อธิบาย
ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อราวต้นปีที่ผ่านมา “ปรากฏการณ์นี้พบได้ใน
ช่วงฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน ที่มีอากาศนิ่ง ท�าให้มลพิษสะสมในอากาศ 
และเป็นเหตุให้ระดับ PM 2.5 สูงขึ้นผิดปกติกว่าในช่วงอื่น”
 ภาวะฝุ่นที่เกินมาตรฐานเกิดขึ้นมาจากหลายเหตุปัจจัย อาทิ 
การเผาป่า การเผาขยะ การเผาในท่ีโล่ง การเพ่ิมพื้นท่ีโรงงาน
อุตสาหกรรม การเพิ่มข้ึนของจ�านวนรถยนต์ หรือแม้แต่การประกอบ
อาหารท่ีใช้เตาถ่าน เป็นต้น เม่ือปัจจัยเหล่าน้ีมาประกอบกับสภาพ
อากาศท่ีค่อนข้างน่ิงในเมอืงท่ีมีตึกสงูมากมาย จึงท�าให้ฝุน่ละอองถูกกัก
ไว้ในที่แคบๆ ไม่มีการไหลเวียนหรือระบายไปที่อื่น ท�าให้ค่าฝุ่นละออง
ที่เกินมาตรฐานเกิดขึ้นเร็วและอยู่นานกว่าปีก่อนๆ  

PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เล็ก
ขนาดไหนก็ลองเทียบกับเส้นผมของเราท่ีมีขนาด 50 - 70 ไมครอน! 
ด้วยเหตุน้ี เม่ือเราหายใจ ฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีฟุ้งอยู่อากาศจึงเข้าสู่
หลอดลมของเราได้ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้หลายประการ 
 “เราเช่ือว ่า ฝุ ่นท่ีมีขนาดเล็กมากอาจดูดซึมเข ้าไปยัง
หลอดเลอืด และท�าให้หลอดเลอืดมีการอกัเสบ เกดิการสรา้งก้อนเลอืด
ไปอุดก้ันหลอดเลอืด  ท�าให้เพิม่โอกาสการเป็นเส้นเลือดหวัใจขาดเลือด
ได้” ผศ.พญ.นฤชา กล่าว ย่ิงไปกว่าน้ัน องค์การอนามยัโลกยังได้ก�าหนด
ให้ PM 2.5 อยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็งอีกด้วย 

ผศ.พญ.นฤชา แนะน�าว่า ในภาวะที่ PM 2.5 เกินมาตรฐาน 
ผูท่ี้จัดอยู่ในกลุม่เสีย่งจะต้องดแูลสขุภาพเป็นพเิศษ ได้แก่ ผูท่ี้มีโรคระบบ
ทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และ
เดก็เล็ก รวมท้ังผูท่ี้มีโรคประจ�าตวั เช่น โรคหดื ถุงลมโป่งพอง หลอดลม
อุดตันเรื้อรัง โรคภูมิแพ้ ก็จะเกิดอาการก�าเริบของโรคข้ึนมาได้ ซ่ึง
ในช่วง 1 - 2 เดอืนท่ีผ่านมา ผศ.พญ.นฤชา เผยว่า มีคนไข้โรคหดืก�าเรบิ

เข้ามาหาเป็นจ�านวนมาก ส่วนใหญ่
จะมาด้วยอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ
และมีอาการคัดจมูก 

ส�าหรับการดูแลและ
ป้องกันตัวเองจากภัยฝุ่นพิษ
PM 2.5 ในเบื้องต้น ผศ.พญ.นฤชา ให้ข้อแนะน�า ดังนี้ 

• อยู่ภายในบ้าน ปิดประตูหน้าต่างป้องกันฝุ่นเข้า อย่าออกนอก
บ้านถ้าไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 
        • ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง เมื่อต้องออกจากบ้านหรืออาคาร 
โดยเฉพาะผู้ท่ีท�างานกลางแจ้งเป็นเวลานาน เช่น ต�ารวจจราจร คน
กวาดถนน พ่อค้าแม่ค้าท่ีขายของอยู่รมิถนน เป็นต้น โดยเลอืกหน้ากาก
ที่กรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ดี 
        • หน้ากาก N95 กันฝุ่นและกรองสารที่มีขนาดเล็กกว่า 0.1 – 0.3 
ได้ 95%  
       • หน้ากากอนามัยธรรมดา อาจกรองฝุ่น PM 2.5 ได้ 60  – 80%  
      • ดื่มน�้า ทานอาหารให้เหมาะสม พักผ่อนให้เพียงพอ 
    • ผู ้ป ่วยและผู ้ ท่ีอยู ่ในกลุ่มเสี่ยงต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ
หากพบอาการผิดปกติ ให้รีบน�าตัวส่งสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษา
อย่างทันท่วงที

นอกจากมาตรการป้องกันตัวเองจากฝุน่พษิแล้ว เราก็ควรช่วย
กันลดกิจกรรมทีจ่ะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองด้วย เช่น 
ไม่เผาขยะ โดยเฉพาะขยะท่ีเป็นสารพษิ ลดปรมิาณรถยนต์บนท้องถนน 
โดยหันมาใช้บริการระบบขนส่งมวลชน รวมท้ังบ�ารุงรักษารถยนต์ให้มี
การเผาไหม้ที่ดีขึ้น เป็นต้น  

อย่ารอจนเกิดวิกฤตเมืองในหมอกพิษ แล้วจึงลุกมาแก้ หรือ
รอพระพิรุณมาชะล้างฝุ่นพิษให้เรา คุณภาพอากาศเป็นเครื่องก�าหนด
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคน... “อย่ากังวล ฉันไม่เป็นไร 
แค่ขอให้เธอไปได้ดีกับทางของเธอ...”

ผศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 “ที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตา ฉันไม่ได้ร้องไห้” คิดถึงเพลง ทางของฝุ่น ของคุณอะตอม ชนกันต์ ขึ้นมาทันที เมื่อ
เห็นท้องฟ้าสีหม่น หมอกเทาขุ่นปกคลุมทั่วมหานคร จนมองไม่เห็นตึกระฟ้า แสงแดดแทบจะแทงทะลุลงมาไม่ได้ อากาศนิ่งไม่ไหว
ติง หายใจไม่โล่งปอดเอาเลยทีเดียว 

ปัจจุบัน ประเทศไทยยงัไม่ได้น�ำค่ำ PM 2.5 เข้ำมำค�ำนวณดชันีคณุภำพอำกำศ เรำจึงไม่รูข้้อมลูท่ีแท้จรงิของอำกำศท่ีหำยใจเข้ำไป 
เมือ่ต้นปีน้ี กรนีพีซ เอเซียตะวนัออกเฉยีงใต้ ได้ออกมำเผยข้อค้นพบจำกกำรจัดล�ำดบัเมอืงท่ีมีมลพษิ PM 2.5

ในประเทศไทยต้ังแต่ปี 2558 ว่ำพืน้ท่ีเมอืงส่วนใหญ่รวมท้ังกรงุเทพมหำนครมคีวำมเข้มข้นของ PM 2.5 เฉล่ียรำยปี
เกินมำตรฐำนท่ีก�ำหนดโดยองค์กำรอนำมยัโลก 
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ชวิต นรัวจุ า  และก้าวต

“แพทริเซีย กู๊ด”
เรื่อง : อุมาพร โกมลรุจินันท์  

ภาพ : สมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร 

 หากพูดถึงนางเอกลูกคร่ึงไทย - อังกฤษ หน้าหวาน ผู้มีรอยย้ิมสดใสและลักยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์แล้ว หลายคนคงนึกถึงใครไปไม่ได้นอกจาก  

“น้องแพท - แพทริเซีย กู๊ด” นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะนิเทศศาสตร์ แม้ว่าจะมีงานละครและโฆษณาอย่างต่อเนื่อง 

เธอก็ยังคว้าเกรดเฉลี่ยล่าสุดที่ 3.7 มาได้ ก่อนที่เธอจะเดินจากรั้วจามจุรีไปในอีกไม่นานนี้ เรามาชวนเธอคุยถึง 4 ปีที่ก�าลังจะผ่านไป และก้าวย่างข้างหน้าที่เธอมุ่งหวัง

ในชีวิต 

ความรู้สึกและประสบการณ์ในการเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ    
 ตอนแรกสนใจเรียนหลายคณะมาก และสมัครไว้หลาย

มหาวิทยาลัย ซ่ึงแต่ละคณะท่ีสนใจจะเป็นด้านการสื่อสารหรือแนว
ครีเอทีฟ พอสอบได้ท้ังคณะอักษรศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ก็มาเทียบ
รายวิชาว่า เราชอบอันไหนมากกว่ากัน เราจะมีความสขุ
กับคณะไหนมากที่สุด ก็คิดว่าคณะนิเทศฯ นี่แหละ
ท่ีตรงกับเรา หลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีเรียนก็
เก่ียวกับการบริหารการสื่อสาร ท้ังการตลาด 
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ และทุกอย่าง
ที่เป็นการสื่อสารหรือการท�างานร่วมกับผู้อื่น 
 การเรยีนท่ีคณะนิเทศฯ ท้าทายและ

สนุก บางวิชาเรยีนยากมาก บางวิชาก็เหมือน
มาท�ากิจกรรมกับเพือ่นแบบสบายๆ นิเทศฯ 
เป็นคณะท่ีท�าให้เรารูส้กึว่า เรามีสทิธิเ์ลอืกท่ี
จะเรียน และได้เป็นตัวของตัวเองมากๆ  
รู้สึกโชคดีที่ได้เรียนคณะนี้ เพราะเราได้
ลงมอืท�างานจรงิๆ ได้เจออุปสรรคท่ีจะ
เจอในชีวิตการท�างาน เป็นสิง่ท่ีเตรยีม
ความพร้อมเพื่อให้เราสามารถออก
ไปท�างานได้  

เคลด็ลบัในการบรหิารเวลาระหว่าง

การเรียนและการท�างาน   
 อันดับแรกจะดูว่ามีวิชา

บังคับที่ต้องลงอะไรบ้าง พอรู้ว่าเรา
มีเวลาว่างวันไหน ก็จะไปแจ้งคุณแม่
หรือผู้จัดการ เพื่อท่ีจะไปคุยงานต่อ
ได้ว่า เราสะดวกรับงานวันไหนบ้าง 
 วันไหนที่ว่าง ไม่ได้ท�างาน ก็
จะท�ารายงานและการบ้านท่ีต้องส่ง 
ส�าหรับการเตรียมตัวสอบ จะล็อกเวลา 
2 อาทิตย์ก่อนสอบเพื่อเริ่มอ่านทบทวน
วันละนิดละหน ่อย และก ่อนสอบ 
3 – 4 วันก็จะมาอ่านโน้ตที่ท�าไว้ จาก
ท่ีจดไว้ในตอนท่ีเรยีนในคาบ ซ่ึงจรงิๆ 
วิธีในการอ ่านหนังสือกับการจ�า
บทละครก็เหมือนกัน คือต้องใช้
ความเข้าใจและจ�าให้ได้ สามารถ
น�ามาใช้ด้วยกันได้ 

ความประทับใจในรั้วจามจุรี 

 มหาวิทยาลยัให้ความส�าคัญกับนิสติทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ว่า
จะมาจากไหน อาจารย์ทุกคนปฏิบัติต่อเด็กเหมือนกัน เป็นพื้นที่ที่รู้สึก
อบอุ่น น่าเรียน ปลอดภัย และได้เจอเพื่อนที่ดีหลากหลายมาก 

 อย่างในคณะฯ เวลาสอบก็จะช่วยกันติว เพราะคณะฯ
ปลูกฝังมาตั้งแต่แรกว่า ทุกปีเราต้องมีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ พี่ๆ 

เพื่อให้มีความรู้สึกเป็นครอบครัวกันให้มากที่สุด จุดนี้เรียกได้ว่า
เป็นไฮไลต์ของนิเทศฯ เลยก็ว่าได้ คือ ทุกคนจะรูจั้กกัน สนิทกนั

ไม่ว่ารุ่นไหน 
 การมีวิชาท่ีบังคับให้เรียนร่วมกับคณะอ่ืนท�าให้ได้
เพือ่นจากสายวิทย์และสายอ่ืนๆ ท่ีไม่เคยคิดว่าจะมีมาก่อน 
ซ่ึงเราอาจจะเรียนคนละด้านแต่ก็คุยกันรู ้ เรื่องและ
  เป็นเพื่อนกันได้  

แผนชีวิตในอนาคตหลังเรียนจบ

 อยากท�างานอย่างท่ีเรียนมา เพราะเป็น
ทางท่ีเหมาะกับเราท่ีสุดแล้ว ท�าแล้วไม่รู้สึก

เหน่ือย สนุกและมีความสุข แต่ก็อยาก
เรียนต่อเหมือนกัน คิดว่าพอเรียนจบแล้ว

จะค่อยวางแผนชีวิตอีกทีว่า จะเรียนต่อ
เลยหรือเปล่า เรียนสายไหน ท่ีไหน
ก็ยังต้องศึกษาอีกมาก 

ถ้าถามถึงอาชีพท่ีใฝ่ฝันจริงๆ 
ก็อยากเป็นผู้ก�ากับ ถ้ามีโอกาส ใน
อนาคตอยากจะลองท�าหนังด ้วย

ตัวเอง ท้ังงานก�ากับ งานเบ้ืองหลัง งาน
บรหิารทุกอย่าง ซ่ึงโปรเจ็กต์จบของหนูเป็น
การท�าหนังสั้น แล้วก็อยากท�างานด้าน
ครีเอทีฟในเอเจนซี่โฆษณาด้วย 

ฝากข้อคิดให้กับน้องๆ นิสิตจุฬาฯ 

ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

 ทุกคนท่ีได้เข้ามาเรียนในจุฬาฯ นับว่า
โชคดีมากๆ และ ทุกคนมีความสามารถ
เพราะฉะน้ันอยากให้เต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็นการเรยีน
หรือท�ากิจกรรม เพราะเวลามันผ่านไปเร็วมาก
จริงๆ อยากท�าอะไร ให ้ท�า มันจะเป ็น
ความทรงจ�าที่ดีตอนที่เราเรียนจบไปแล้ว
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CU Blood เล ดชม เ สั คม

เรื่อง : อุมาพร โกมลรุจินันท์ ์  

 ทุกๆ เดอืน ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิ สภากาชาดไทย ต้อง
จัดหาปริมาณโลหิตให้ได้ไม่ต�่ากว่า 58,000 ยูนิต (ถุง) เพื่อท่ีจะ
เพยีงพอจ่ายให้กับผูป่้วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ท่ัวประเทศ ท่ีมีภาวะการ
เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ซ่ึงจ�าเป็นต้องได้รบัเลอืดเพือ่หล่อเลีย้งชีวิตให้อยู่ต่อไป 

แต่ท่ีผ่านมา ความต้องการเลือดในระดับท่ีพอเพียงก็ยังไม่
เพียงพอ แม้จะมีผู้มาบริจาคเป็นจ�านวนมากก็ตามที เราจะได้ยินเป็น
ระยะๆ ว่าเลือดขาดแคลน มีการขอระดมการบริจาคเป็นช่วงๆ โดย
เฉพาะในช่วงเทศกาลหยุดยาว ท่ีมักเกิดอุบัติเหตุทางถนนสงู ท�าให้ความ
ต้องการเลือดส�ารองเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

ด้วยเหตุนี้ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีกลุ่มนิสิตจัดตั้ง
โครงการเพื่อรณรงค์ให้นิสิต นิสิตเก่า บุคลากร และคณาจารย์จุฬาฯ 
เข้าร่วมบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงนอกจากจะช่วยเพิ่มปริมาณ
โลหิตส�ารองของสภากาชาดไทยแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังจิตส�านึก
สาธารณะและสร้างความสามัคคีในหมู่ชาวจุฬาฯ อีกด้วย 

CU Blood เป็นโครงการท่ีก่อต้ังข้ึนมาเพื่อวัตถุประสงค์
ดงักล่าว โดยในปี 2556 อันเป็นปีครบรอบ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาฯ ทีมนิสิตคณะวิศวฯ ได้ริเริ่มโครงการ CU-B157 ขึ้น และขยาย
ทีมให้นิสติจากทุกคณะเข้ามามีส่วนร่วม ภายใต้หลกัท่ีว่า ‘ภูมิใจและสนุก 
สุขใจในสิ่งที่ท�า’ จนพัฒนามาเป็นโครงการ “CU Blood : เลือดชมพู 
CU-B157” ในปัจจุบัน 
 โครงการ CU Blood จัดกิจกรรมรับบริจาคเลือดมาแล้ว 5 
ซีซั่นๆ ละ 2 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดจัดไปเมื่อวันที่ 26 – 30 มีนาคมที่ผ่าน
มา ณ อาคารมหิตลาธิเบศร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตท้ังสิ้น 
1,578 คน ในจ�านวนนี้ มีผู้บริจาคโลหิตได้ 1,223 คน รวมได้ปริมาณ
เลือด 1,100,000 cc ซึ่งเพิ่มจากซีซั่นที่ 4 ที่ได้ 980,000 cc 
 ธฤต สืบอมรพิมล นิสิตชั้นปี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 
เป็นคนหนึ่งที่มาร่วมบริจาคโลหิตกับ CU Blood พูดถึงแรงบันดาลใจ
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมว่า “ผมมาบริจาคโลหิตเพราะเป็นโอกาสท่ีจะได้
ท�าความดี ท�าบุญ ช่วยเหลือสังคมทุกวัน เราจ�าเป็นต้องมีเลือดที่พร้อม
ช่วยเหลอืคนท่ีได้รบัอุบัติเหตุและจ�าเป็นต้องใช้เลอืด ท่ีส�าคัญ เลอืดของ
คนเรามอีายุจ�ากัด เลอืดของเราในวันน้ีอาจจะช่วยต่ออายุของคนๆ หน่ึง
ได้ในอนาคต”  

รับขวัญ เกตุสุริวงค์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่ง
บริจาคเลือดกับ CU Blood มาแล้ว 3 ครั้ง เสริมว่า การบริจาคเลือด
เป็นการท�าความดีที่ง่ายและไม่ต้องใช้เงิน แต่ใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วกับตัว 
 “เราไม่มีวันรูเ้ลยว่า วันใดวันหน่ึง ตัวเราหรอืคนท่ีเรารูจั้กอาจ
จะต้องการเลือดข้ึนมาก็ได้ และนอกจากจะได้ช่วยกันท�าความดีแล้ว 
การบรจิาคเลือดยังมีผลดต่ีอสขุภาพเราด้วย ท�าให้ร่างกายเราสร้างเมด็
เลือดแดงใหม่ ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และยังเป็นการตรวจสุขภาพของเรา

ไปในตัวด้วย ถ้าเกิดว่าเลอืดเรามีความปกติ สภากาชาดกจ็ะส่งผลเลือด
มาให้เรา” 
 ธารน�า้ใจของบรรดาเลือดชมพมูาจากความร่วมมือร่วมใจของ

นิสิตจ�านวนมากที่อยู่เบื้องหลังการท�ากิจกรรมในโครงการนี้ 
 ประธานโครงการ CU Blood ศุภวิชญ์ ลิ่มสุวัฒนาพงษ์ นิสิต
ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า โครงการจะเปิดรับนิสิตให้เข้า
มาเป็นสตาฟช่วยงานในฝ่ายต่างๆ ของโครงการ โดยครั้งล่าสุดมีนิสิต
ท่ีสนใจเข้ามาช่วยกันกว่า 200 คน ซ่ึงทุกคนจะเข้ารับการฝึกอบรม
ในเวิร์กช็อปพัฒนาทักษะและการประชุมรวมเพ่ือให้การด�าเนินงาน
มีประสิทธิภาพ และหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น ทีมงานก็จะประชุม
เพื่อรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข เพื่อเป็นประโยชน์
ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
 ส�าหรับการประชาสัมพันธ์โครงการ ก็ท�าผ่านหลายช่องทาง 
ทั้งสื่อโซเชียล เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ฯลฯ ป้ายติดภายในมหาวิทยาลัย 
และการจัดกิจกรรม Roadshow เวียนไปตามคณะต่างๆ โดยมี “น้อง
หยดเลือด” เป็นมาสคอตในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจุดเด่นให้คน
จ�าโครงการ
 “เราต้องการสร้างผู้บริจาคหน้าใหม่ๆ และท�าให้คนรู้จักการ
บริจาคเลือดมากยิ่งขึ้น” ศุภวิชญ์ กล่าวย�้าถึงเป้าหมายของการรณรงค์
โครงการ CU Blood ก่อนจะท้ิงท้ายเชิญชวนว่า “การบริจาคเลือด
ไม่ได้น่ากลัวเลย อะไรท่ีเราไม่เคยลอง มาลองดูก่อนก็ได้ บางครั้งเรา
อาจจะชอบและรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหน่ึงท่ีได้ช่วยเหลือคนอีกมากมาย 
การบริจาคเลือดทุกครั้ง เรายังมีของรางวัลมากมายเป็นการตอบแทน
อีกด้วย มากันเยอะๆ นะครับ” การบรจิาคเลือดยังมีผลดต่ีอสขุภาพเราด้วย ท�าให้ร่างกายเราสร้างเมด็

เลือดแดงใหม่ ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และยังเป็นการตรวจสุขภาพของเรา
การบรจิาคเลือดยังมีผลดต่ีอสขุภาพเราด้วย ท�
เลือดแดงใหม่ ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และยังเป็นการตรวจสุขภาพของเรา
การบรจิาคเลือดยังมีผลดต่ีอสขุภาพเราด้วย ท� อีกด้วย มากันเยอะๆ นะครับ” 

กิจกรรม   ครั ต จะจัด น นเด น ศจิกายน 

 ้สน จรวมบริจาคเล ด สามาร ติดตาม าวสาร ด้หลากหลายช ทา

ทั เ บุก   และทวิตเต ร 
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เรื่อง : กนกวรรณ ยิ้มจู
ภาพ :  Democrazy Theatre Studio, Bangkok

   กลบัมาเป็นครัง้ท่ี 2 กับความสนุกสนานน่าต่ืนใจกับ เทศกาล
ละครนานาชาติส�าหรบัเดก็และเยาวชน หรอื BICT Fest 2018 ระหว่าง 
15 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีน้ีงานเทศกาลจัดเต็มย่ิงข้ึนกว่า 
ครัง้ก่อน มีท้ังความหลากหลายของการแสดงและการเสวนาเพือ่พฒันา
งานและพืน้ท่ีสร้างสรรค์ส�าหรบัเยาวชนให้เติบโตในประเทศและภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
   “ผมว่า เป็นเรือ่งดมีาก ท่ีมีการจัดสรรบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
สร้างจินตนาการของเด็กและครอบครัว น่ีจะเป็นประสบการณ  ์
การเรียนรู ้ท่ีจะเป็นต้นทุนวัฒนธรรมให้แก่เด็กต่อไป” คุณเอกชัย  
เอือ้ธารพิสิฐ เป็นหนึง่ในผู้ปกครองทีต่ั้งตารอเทศกาลนี้ เขาเคยพาลกูๆ 
มางานเทศกาลน้ีเมื่อครั้งแรก ท่ีจัดข้ึนปี 2559 ซ่ึงครั้งน้ันได้รับการ 
ตอบรับอย่างดีจากผู้ร่วมงานรุ่นเยาว์และครอบครัวกว่า 5,000 คน 
   “เด็กๆ สนุกกันมาก ยังจ�าโชว์ของญี่ปุ่น “กระดูกไดโนเสาร์” 
และการใช้ถุงพลาสติกตัดเป็นหุ่นคนใช้พัดลมเป่าลอยได้ กลับมาบ้าน
แล้ว ลูกๆ ก็ยังน�าเสียง ดนตรี บางฉากมาเล่นกันเองต่อ” 
  เทศกาลละครนานาชาติส�าหรับเด็กและเยาวชน ริเริ่มขึ้นโดย 
อาร์ทออนโลเคชั่น และเดโมเครซี่ เธียเตอร์ สตูดิโอ โดยมีเป้าหมายที่จะ
กระตุ้นให้เกิดพืน้ท่ีสร้างสรรค์เพือ่เยาวชนและครอบครวั และพฒันาการ
ละครร่วมสมัยในประเทศไทย 
  กลุ่มผู้จัดงานมองว่า การที่เด็กๆ ออกมาใช้เวลาดูการแสดง
ร่วมกับพ่อแม่ และเพือ่นๆ รุน่ใกล้เคียงกัน จะท�าให้พวกเขาพฒันาทักษะ
และธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ท่ีจ�าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์
ท่ีแตกต่างหลากหลาย และพัฒนาทักษะท่ีจะสื่อสารแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กันโดยตรง โดยไม่ผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยี

 อัจจิมา ณ พัทลุง Festival Director of BICT Fest หนึ่งใน
กลุ่มผูเ้ริม่การจัดเทศกาล กล่าวว่า “เดก็และเยาวชนจะได้แรงบันดาลใจ
ทางศิลปะ ผ่านการละคร ซึ่งเป็นศาสตร์ที่พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ทั้ง
การมอง การฟัง การสัมผัส อารมณ์ ปัญญา ความเข้าใจและเห็นใจ
เพื่อนมนุษย์ ท่ีอาจจะมีชีวิตและพื้นฐานท่ีแตกต่าง เป็นการเตรียมให้
พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ร่วมกันได้ดีในโลกปัจจุบัน” 
 ในปีนี้ มีการแสดงจากหลายชาติหลากวัฒนธรรมเช่นเคย ทั้ง
การเต้นร่วมสมัย ละครหุ่น ศิลปะจัดวาง ละครใบ้ เป็นต้น บางส่วนใน
ไฮไลท์ของการแสดง เช่น 
 PRIMO (พรีโม) จากเยอรมนี เป็นการแสดงแปลกใหม่ท่ีน�า

การเต้นร่วมสมัยลงสู่ใต้ผิวน�้า ผู้ชมรุ่นเล็กจะได้น่ังชมการแสดงใต้น�้า

กระตุกความคิด กระตุ้นจินตนาการ

เทศกาลละครนานาชาติสำาหรับเด็กและเยาวชน



CU Culture  l   13

CU Global  l   13

 อะไรกัน!! รู้สึกเหมือนเพิ่งจะผ่านปีใหม่ไปไม่นานนี้เอง เผลอแป๊บเดียวจะกลางปีแล้วเหรอ คนที่หวังว่าชีวิตในปีนี้จะดีขึ้นกว่าปีก่อนๆ ถึงตอนนี้ มีอะไรดีๆ 
เข้ามาในชีวิตกันบ้าง
 “ดีกว่าเดิม” = “Better” ในภาษาอังกฤษจะมีส�านวนหรือประโยคที่มี Better เป็นส่วนประกอบ และสามารถใช้กับสถานการณ์ต่างๆ 
ที่น่าสนใจ เช่น

• Better be the head of a dog than the tail of a lion 
   มีความหมายว่า เป็นหัวสุนัขดีกว่าเป็นหางราชสีห์ 
   ใช้ในความหมายว่า เป็นผู้น�าของบริษัท/ กลุ่มเล็กๆ ดีกว่าเป็นผู้ตามในบริษัท/ องค์กรใหญ่ๆ

• (I’d) Better get on my horse 
   มีความหมายว่า ฉันต้องรีบไปแล้วล่ะ 
   ใช้ในกรณีที่ต้องการจะลา เพราะว่ามีอย่างอื่นต้องไปท�า

• Better the devil you know 
   มีความหมายว่า ปีศาจที่รู้จักยังดีกว่าปีศาจที่ไม่รู้จัก 

    ใช้เมื่อที่มีทางเลือก 2 ทาง ทางที่หนึ่งแม้จะไม่ดีแต่ก็คุ้นเคยอยู่แล้ว กับอีกทางที่ไม่รู้ว่าจะแย่กว่าเดิมรึเปล่า

 แถมอีกประโยคที่พบบ่อยๆ หากใครมาถามไถ่ว่า How are you? = ช่วงนี้สบายดีไหม 
ถ้าไม่ดีนัก ก็ตอบไปเลยว่า I’ve been better! = ชีวิตเคยดีกว่านี้นะ ก่อนจบได้แต่หวังว่า
I’ve never been better!/ Never been better!/ Never better! = สบายดีมาก ดีกว่าเก่าเยอะ! 
จะเป็นค�าตอบของคุณทุกคนในช่วงนี้

BETTER

ผ่านหน้าต่างรอบๆ สระ ผูช้มจะเหน็การโลดแล่นอยู่ท่ามกลางสิง่มชีีวิต
ที่ดูแสนประหลาด 
 Sarabande (ซาราบัน) จากฝรัง่เศส พบกับบทเพลงชุดส�าหรบั

เชลโลของโยฮันน์ เซบาสเตียน บาค บรรเลงโดย โนเอมิ บูแตง นักเชลโล
ผูถ่้ายทอดความละเอียดอ่อนและสง่างามของดนตรบีทส�าคัญ ประสาน
กับการแสดงกายกรรมโยนของ โดย เยิร์ก มูลเลอร์ ศิลปินกายกรรมและ
นักเต้นที่ผสมผสานการใช้ร่างกายเข้ากับการละคร การเต้น และศิลปะ
ร่วมสมัยได้อย่างลงตัว 
 Gabez Show (กาเบซโชว์) จากญี่ปุ่น เป็นการแสดงที่เปิดให้
ผู้ชมมีส่วนร่วมและสนุกไปด้วยกันผ่านละครใบ้ตลกๆ และการเต้น
สนุกๆ โดยพวกเขาจะไม่พูดเลยสักค�า 
 ไม่เพยีงความหลากหลายทางเช้ือชาตวัิฒนธรรม เทศกาลครัง้
น้ียังตั้งใจน�าเสนอให้ผู้ชมเห็นความหมายของการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างของสภาวะร่างกายด้วย อย่างการแสดงท่ีเรียกว่า Four Go 

Wild in Wellies ของกลุม่ Indepen-dance 4 จากประเทศสกอตแลนด์ 
การแสดงน้ีมีนักแสดงมืออาชีพสองในสีค่นท่ีเป็นดาวน์ซินโดรม พวกเขา
มีความสามารถและศักยภาพไม่แพ้นักแสดงคนอื่นๆ 
  นอกจากนั้น เทศกาลครั้งนี้ยังมีการเสวนาเกี่ยวกับการแสดง
ต่างๆ ท่ีน�ามาร่วมงานเทศกาล รวมถึงการประชุมระหว่างผู้ท่ีท�างาน
สร้างสรรค์เพือ่เดก็และเยาวชน ท้ังจากต่างประเทศและไทย แลกเปลีย่น
มุมมองและประสบการณ์ในงานการละครและงานสร้างสรรค์เพื่อ
เยาวชน ส�ารวจอุปสรรค และสิ่งท่ีต้องค�านึงถึงส�าหรับการจัดเทศกาล
ละครส�าหรบัเดก็และเยาวชนในอนาคต และเพือ่ท�าความเข้าใจว่า ท�าไม
งานลักษณะนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงยังพัฒนาน้อย แล้ว
ในอนาคตจะเป็นอย่างไร
  ติดตามรายละเอียดงานเทศกาลละครนานาชาติส�าหรับเด็ก
และเยาวชน BICT Fest 2018 ได้ทาง www.bictfest.com หรือ Face-
book : BICTFest สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08-1441- 5718
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานน�้าสงกรานต์แก่อาจารย์อาวุโส ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561  ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด�าเนินเป็นการส่วนพระองค์ พระราชทานน�้าสงกรานต์แก่อาจารย์อาวุโส ในโอกาสนี้ทรงร่วมงานท�าบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลแก่
อาจารย์อาวุโสท่ีเคยถวายพระอักษรบาลีและสันสกฤต ท่ีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ พิธีรดน�้าสงกรานต์อาจารย์อาวุโสจัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี
นับตั้งแต่ปี 2520 จนถึงปัจจุบัน

อบรมระยะสั้นส�าหรับผู้ประกอบการ

นวัตกรรมทางสัตวแพทย์

   ภาควิชาสูติศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ
ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ (CU Innovation Hub) จัดการ
อบรมระยะสั้นส�าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมทางสัตวแพทย์ 
Veterinary Innovation and Entrepreneur (VIE) ณ อาคาร
จามจุรี 10 ระหว่างวันที่ 2 -11 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโลกทัศน์การสร้างงานนวัตกรรมทางสัตวแพทย์ สร้าง
โอกาสให้สตัวแพทย์ และผูส้นใจในหน่วยงานต่างๆ ได้แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ การท�างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อการ
เตรียมพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 รวมท้ังให้เกิดความร่วมมือและ
พัฒนางานนวัตกรรมที่มีประโยชน์แก่ประเทศชาติได้ต่อไป

นายกรัฐมนตรีแสดงปาฐกถาพิเศษ

พร้อมเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของจุฬาฯ

 เม่ือวันจันทร์ท่ี 9 เมษายน 2561 ณ หอประชุมจุฬาฯ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยกับการขับเคลือ่นประเทศไทยในระยะเปล่ียนผ่าน”  โดยมี ศ.ดร.
บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ต่อมานายกรฐัมนตรไีด้เดนิทางโดยรถโดยสารปรบัอากาศขนาดเล็ก
ภายในจุฬาฯ ไปยังอาคารภูมิสริมัิงคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ เพือ่เย่ียมชม 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซ่ึงจัดแสดงนวัตกรรม
ในการดูแลและบ�าบัดรักษาโรคท่ีพบบ่อยในผู้สูงอายุ และได้ไปยังช้ัน 18 
เย่ียมชมและทดลองใช้งานระบบ Telemedicine ณ ศูนย์โรคหลอดเลอืดสมอง
แบบครบวงจร  

จากน้ันได้ไปเย่ียมชมผลงานและนิทรรศการท่ีเมืองนวัตกรรม 
แห่งสยาม (Siam Innovation District) อาคารสยามสแควร์วัน
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 อาจารย์วิศวะคว้ารางวัล 

เหรียญทองเกียรติยศ
 
 รศ.ดร.สุรเทพ เขียวหอม และ นายกิจชัย 
กาญจนประภากุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
เกียรติยศ (Gold Medal with the Congratulations 
of the Jury) จากผลงานประดิษฐ์ Easily Refuelable 
Emergency Power Box (กล่องพลังงานฉุกเฉินเติม
เช้ือเพลิงได้ง่าย) ในงาน 46th International Exhibition 
Inventions Geneva ซ่ึงจัดข้ึน ณ กรุงเจนีวา  
สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561

การแสดงครูอาสาพิพิธ ครั้งที่ 2 

 เม่ือวันพธุท่ี 4 เมษายน 2561 ศูนย์ส่งเสรมิการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรม
ไทย ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ - ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ จัดการ
แสดงครูอาสาพิพิธ ครั้งที่ 2 “200 years of U.S.- Thai Friendship” ซึ่งเป็นการแสดง
ของคณะครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รุ่นท่ี 35 
ที่เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในปี
การศึกษา 2561 โดยมี รศ.ดร.ศิรเิดช สชีุวะ คณบดคีณะครศุาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธาน
ในงาน ณ ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร 

โอ้กะจู๋ มอบเงินสมทบทุนการศึกษา
 
  เม่ือวันพฤหสับดท่ีี 5 เมษายน 2561 รศ.ดร.วิศณ ุทรพัย์สมพล รองอธกิารบดี 
จุฬาฯ พร้อมด้วยคุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผอ.ส�านักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ
(PMCU) รับมอบเงินบริจาคจ�านวน 264,407.75 บาท จากคุณจิรายุทธ ภูวพูนผล 
และคุณชลากร เอกชัยพัฒนกุล เจ้าของร้านสวนผัก โอ้กะจู๋ เพื่อมอบสมทบทุนการ
ศึกษาให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ร้านสวนผัก โอ้กะจู๋ ช้ัน 3 ศูนย์การค้า
สยามสแควร์วัน

อบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 

 เ ม่ือวันพุธท่ี 11 เมษายน 2561 คณะ
วิทยาศาสตร์จัดการฝึกอบรมช่วยชีวิตข้ันพื้นฐาน 
(CPR) และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ส�าหรบับุคลากร 
โดยวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและ 
สุขอนามัย สถากาชาดไทย โดย ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 
รองคณบดี เป็นประธานในการเปิดอบรม ณ ห้อง 309 
อาคารมหามกุฏ
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อร่อยสบายสไตล์เยอรมัน
กับ German Delight

เรื่องและภาพ : ลือฤทธิ์ เอี่ยมภักดี

ราคาเฉลี่ยต่อคน :
100 - 200 บาท

Facebook page :  
German Delight - ร้านขาหมูใจดี

สถานที่ตั้ง :
โครงการสวนหลวงสแควร์
ซอยจุฬาฯ 16 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :

0-2214-1617
เวลาเปิด - ปิด :

 11.00 - 22.00 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์

สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

  ท่ามกลางอากาศเมืองไทยท่ีร้อนอบอ้าว  
การได้น่ังจิบเครือ่งดืม่เย็นๆ เป็นอะไรท่ีฟินมากเลยครบั 
ย่ิงถ้าได้อาหารอร่อยๆ แกล้มด้วยแล้ว จะย่ิงฟีลสุดๆ 
ไปเลย แค่คิดก็เคลิ้มแล้ว ผมเลยข่ีมอเตอร์ไซค์คู่ใจ
ตระเวนไปหาร้านน่าสนใจแถวสวนหลวง จนเจอ  
“German Delight” ร้านอาหารเยอรมันแบบฟิวช่ัน 
แห่งเดียวในย่านนี้ ที่เพิ่งเปิดใหม่ได้แค่ครึ่งปีนี้เอง 
 มาถึงร ้านอาหารเยอรมันท้ังที ก็ต้องสั่ง 
“ไส้กรอกเยอรมัน” สิครับ ไส้กรอกเยอรมันท่ีร้านน้ี
เสิร์ฟเป็นแบบเซ็ต มีด้วยกัน 2 เซ็ต เซ็ตแรก 2 ช้ิน  
(99 บาท) แต่มีรสชาติให้เลือกถึง 5 รส ได้แก่ ไส้กรอก
สไปซี่ ท่ีมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศอ่อนๆ รสเผ็ดนิดๆ 
ไส้กรอกพริกไทยด�ำ เมล็ดพริกไทยบดหยาบๆ ผสม
อยู่ในเน้ือไส้กรอก หอมมากๆ เลยครบั หรอืใครสายชีส
ก็มี ไส้กรอกชีส ยืดๆ หอมมัน ไส้กรอกกลิ่นแฮม 
รมควัน เน้ือนุ่ม หอมกลิ่นรมควันก�าลังดี ส่วนผู้อ่าน 
ท่านใดชอบรสจัด ผมแนะน�าไส้กรอกพริกสด เลยครบั 
เน้ือหมูนุ่มๆ สอดไส้พรกิสด มาเป็นเม็ดๆ ทานแล้วเผด็
จนควันแทบออกหู!
  ไส ้กรอกเยอรมันอีกเ ซ็ตมี  3  ช้ินครับ  
(129 บาท) เซตนี้เป็นเมนูใหม่ของร้านที่มีให้ลอง 3 รส 
เริ่มที่ไส้กรอกเฮิร์บ เป็นไส้กรอกสมุนไพร รสเค็มนิดๆ 
ถ ้าใครเป ็นสายสุขภาพผมแนะน�าเมนูน้ีเลยครับ 
ไส้กรอกปำปริก้ำ เป็นไส้กรอกหมู เนื้อหยาบ รสชาติ
อร่อย และหอมกล่ินพริกปาปริก้า แต่ไม่เผ็ด และ 

ไส้กรอกคมัเบอร์แลนด์ ซ่ึงเป็นไส้กรอกแบบดัง้เดมิจาก
เมืองคัมเบอร์แลนด์ ประเทศอังกฤษ ผลิตแบบโฮมเมด
ตามแบบฉบับของชาวอังกฤษแท้ๆ มีกลิ่นหอมของ
มาร์จอรมั ใบเสจ ลูกจันทน์เทศ และพรกิไทยด�า รสชาติ
อร่อย นุ่ม ชุ่มฉ�่า เหมาะที่จะทานเป็นกับแกล้มมากเลย
ครับ
  อีกเมนูหน่ึงท่ีห้ามพลาดเชียวนะครับ คือ 
“ขำหมูเยอรมัน” (279 บาท) ท่ีเสิร์ฟพร้อมกับมันบด
และเฟรนซ์ฟรายร้อนๆ จ้ิมกับน�้าจ้ิมซีฟู้ด น�้าจ้ิมแจ่ว 
และซีอ๊ิวหวาน ใครอยากทานขาหมูร้านน้ี ผมแนะน�าให้
โทรมาสัง่ล่วงหน้าก่อนมาท่ีร้านนะครบั จะได้ไม่ต้องรอ
นาน เพราะขาหมูเยอรมันท่ีน่ีจะพร้อมเสร์ิฟให้ลกูค้าได้ 
ต้องผ่านกระบวนการตุ๋นอย่างน้อย 4 ชั่วโมงและน�ามา
ทอดต่อถึง 2 ครัง้ๆ ละ 15 นาที เพือ่ให้ตัวขาหมูกรอบนอก
นุ่มใน รสชาติหวานฉ�า่เน้ือหมูแท้ๆ โดยไม่มีการปรงุแต่ง
รสชาติขาหมูแต่อย่างใด 
  เจ้าของร้านอาหารเยอรมันฟิวช่ันร้านน้ีเป็น 
อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ อาจารย์
เป็นคนชอบอาหารเยอรมันอยู่แล้ว และเมื่อสังเกตเห็น
ว่า รอบรั้วจุฬาฯ ยังไม่มีร้านอาหารประเภทน้ี จึงเปิด
ร้าน German Delight ครับ
  ถ้าใครอยากลองทานอาหารเยอรมันอร่อยๆ 
หรืออยากจะลองหากับแกล้มเด็ดๆ คู่กับเครื่องดื่ม
เย็นๆ ดบูอลไปพลางๆ กล็องแวะมาทานได้ท่ี German 
Delight ซอยจุฬาฯ 16 ได้เลยนะครับ



ผู้โชคดีประจ�ำเดือนเมษำยน 2561

 
 1. คุณกิตติศักดิ์ อภิรักษ์       คณะวิทยาศาสตร์
 2. คุณสุธีรา เกื้อไชย       คณะแพทยศาสตร์
 3. คุณภัคจิรา กุลดิลกสัมพันธ์   ส�านักกิจการวุฒยาจารย์
 4. คุณสุกัญญา บุญอิ่ม       ศูนย์บริหารความเสี่ยง
 5. คุณฑิตฐิตา พันธุ์แสง       คณะวิทยาศาสตร์

ติดต่อรับของรางวัลได้ที่
ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ อาคารจามจุรี 1 ชั้น 1 

โทร. 0-2218-3364-5

ถ่ำยรูปค�ำตอบพร้อมเขียนชื่อ 

คณะ / หน่วยงำนที่สังกัด 

และเบอร์โทรศัพท ์

ส่งมำทำง Inbox    

     CUAround 

 ของรางวัลคือ 
Gift Voucher

จากร้าน Oldies จ�านวน 5 รางวัล
รวมมูลค่ากว่า 2,000 บาท

 ติดตามรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง 
www.facebook.com/CUAround

     CUAround
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ตัวอักษร ซ่อนค�ำ โดย โปรเกมเมอร์

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

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

 สวัสดีแฟนๆ CU Game ในเดือนพฤษภาคมทุกคนนะจ๊ะ ผ่านพ้นเดือนปีใหม่ไทยกันมาหมาดๆ กับเกมอักษรไขว้และค�าใบ้เก๋ๆ ใคร
เป็นผู้โชคดีคว้ารางวัลของเรา ติดตามรายชื่อได้ด้านล่างเลย

ฉบับน้ีก็ยังคงลบัสมองของทุกคนกันด้วยการตามหาช่ืออาคารต่างๆ ท่ีคุณๆ ท้ังหลายน่าจะเคยไปเย่ียมเยือนกันมาแล้ว ลองมาดหูากัน
สนุกๆ ว่า อาคารทั้ง 12 อาคารอยู่ตรงจุดไหนกันบ้าง เริ่มเลย!
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 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 814 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 มีมติพิจารณาผู้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ดังนี้
   

 แต่งตั้งรองอธิการบดี
 
 1.ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ เป็นรองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านพัฒนานิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์ 
กับให้มีอ�านาจสั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการก�ากับการปฏิบัติงานของส�านักบริหารกิจการนิสิต และ 
ศูนย์พฒันกิจและนิสติเก่าสมัพนัธ์ รวมท้ังก�ากับดแูลศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ต้ังแต่วันท่ี 27 เมษายน 2561 

 2. รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย เป็นรองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านการพัฒนางานใหม่และ 
งานนวัตกรรม กับให้มีอ�านาจสั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการก�ากับการปฏิบัติงานของโครงการศูนย์กลาง
นวัตกรรมแห่งจุฬาฯ โครงการเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม รวมทั้งประสานการด�าเนินงานกับสถาบันทรัพย์สินทางปัญญา
แห่งจุฬาฯ และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 

  หน้าภาควิชา
    คณะอักษรศาสตร์
  ผศ.ดร.ปริดา มโนมัยวิบูลย์   เป็นหัวหน้าภาควิชาศิลปการละคร ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 วาระ 4 ปี

 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 813 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม  2561 มีมติพิจารณาผู้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ดังนี้

 แสดงควำมยินดีกับต�ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังต่อไปนี้
 เสนอขอโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง ศาสตราจารย์ จ�านวน  3  ท่าน ประกอบด้วย 
  1. รศ.ดร.นิติ  ภวัครพันธุ์     สาขาวิชามานุษยวิทยา    คณะรัฐศาสตร์
  2. รศ.ดร.อรทัย  ชวาลภาฤทธิ์   สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์    สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก   คณะทันตแพทยศาสตร์

 รองศาสตราจารย์  จ�านวน  3  ท่าน ประกอบด้วย
  1. ผศ.ดร.ศศิธร พ่วงปาน      สาขาวิชาพฤกษศาสตร์     คณะวิทยาศาสตร์
  2. ผศ.พญ.ปานฉัตร ภัครัชพันธุ์   สาขาวิชาจักษุวิทยา   คณะแพทยศาสตร์
  3. ผศ.พญ.วิลาวัลย์ พวงศรีเจริญ   สาขาวิชาจักษุวิทยา   คณะแพทยศาสตร์
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน  5 ท่าน ประกอบด้วย
  1. อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์     สาขาวิชาภาษาไทย    คณะอักษรศาสตร์
  2. อ.ดร.นวพร วินยเวคิน    สาขาวิชาเคมี     คณะวิทยาศาสตร์
  3. อ.ดร.วรากร เฮ้งปัญญา    สาขาวิชาฟิสิกส์     คณะวิทยาศาสตร์
  4. อ.ดร.ชนิตา ปาลิยะวุฒิ    สาขาวิชาพฤกษศาสตร์    คณะวิทยาศาสตร์
  5. อ.พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์   สาขาวิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์

Congratulations!



Advisors
ศ.ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์

อธิการบดี 

ผศ.ดร.พิรงรอง  รามสูต 

รองอธิการบดี 
 

 อ.ดร.อลงกรณ์  ปริวุฒิพงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดี 

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

Editorial 
บรร า ิการ 

ธาริณี ไชยประพาฬ 

สุรเดช  พันธุ์ลี

กรรณจริยา สุขรุ่ง
 

นักเ ยน

ขนิษฐา จันทร์เจริญ

กนกวรรณ ยิ้มจู 

อุมาพร  โกมลรุจินันท์ 

ลือฤทธิ์ เอี่ยมภักดี 

กาญจนาภา วัฒนธรรม
 

กรา ก ด เน ร

จุรีพร  หลักสุวรรณ 

กาญจนาภา วัฒนธรรม

ชา า

 สมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร 

 พิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร 

ลือฤทธิ์ เอี่ยมภักดี 

หนวย านทรับ ิดช บ 

ศูนย์สื่อสารองค์กร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาคารจามจุรี 1 ถนนพญาไท

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330
 

เบ ร ทรศั ท 

0-2218-3364-5
 

เมล 

pr@chula.ac.th 

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

Publisher 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

เบ ร ทรศั ท 

0-2218-3563

เมล 

cuprint@hotmail.com
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CU Around จุฬาสัมพันธ์ฉบับเดือนมิถุนายน  มาพร้อมกับหน้าฝน พบกับเนื้อหาในเล่มที่เข้มข้นและน่าสนใจเช่นเคย

     • CU Health ความรู้จากแพทย์จุฬาฯ เรื่องโรคที่มากับหน้าฝน

    • CU Engagement  นวัตกรรมชุมชนเมือง “บ้านสุขภาพจุฬาฯ” ที่สวนหลวงสแควร์

     • CU Star รู้จัก “ชนัญญา เตชจักรเสมา” บัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เจ้าของรายการ  “Point of  View”  ให้ความรู้วรรณคดีทาง YouTube 

 ผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับ CU Around จุฬาสัมพันธ์ สามารถส่งมาได้ที่ Inbox Facebook Fanpage : CU Around

…………………………………………………………………………

 CU Around เปิดพื้นที่ ให้ประชาคมจุฬาฯ ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราว และภาพประทับใจในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับจุฬาฯ ในคอลัมน์ CU Opinion ส่งข้อเขียน 

ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หรือรูปภาพพร้อมค�าบรรยายขนาดสั้น มาที่ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ E-mail : pr@chula.ac.th 




