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ถ่ายภาพโดย ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

ปีท่ี ๙ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐

 ศตวรรษแวววิเศษสร้าง  ศึกษา
ทูนเทิดพระนาม "จุฬาฯ"   เกริกกว้าง
ฉัฐรัชกตเวทิตา    พระธีรราช
"อักษรศาสตร์" สล้าง   เลิศล�้าวิทยาฯ

 วิชชาเจริญโรจน์เรื้อง  เรืองธรรม
อาจริยคุณค�า    ค่าแก้ว
เชิดชาติชูชนน�า    นิสสิต สวัสดิ์เฮย
ปวงปรัชญาธรรมแผ้ว   พจน์พร้อมปัญญาฯ

 สตวัสสาใหม่ย�้า   ปณิธาน พระเอย
เพียรมั่นกอปรสรรพการ   พระเกียรติไท้
"จุฬาลงกรณ์" ยั่งยืนนาน   เป็นหนึ่ง
ทวิราชประสาทพรให้   สถิตฟ้าเฟื่องดินฯ

๓ มกราคม ๒๕๖๐ 
๑๐๐ ปี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ร้อยกรอง
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  เฉลิมศรเีถลิงศกรอ้ย ปบีรร- จบเจรญิ
 จรุงรุง่ศตวรรษผัน   ผ่านแล้ว
 ชงโคพราวสีสรรค์   ศิษย์ท่ัว แผ่นดิน
 อักษรศาสตรเ์พรศิแพรว้  คู่ฟ้ายืนยง

๓ มกราคม ๒๕๖๐ 
๑๐๐ ปี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(สุวรรณา แซ่เฮ้ง ร้อยกรอง) 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ ครั้งที่ 13

"พระศรีอาริยเมตไตรยในพุทธศาสนายุคต้น"

โดย ผศ. ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้  

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ในวันพุธที่ 25 ม.ค. 2560

เวลา 12.00 - 13.00 น.

(ลงทะเบียนเวลา 11.30 น.)

ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

แจ้งชื่อที่ โทร. 02-218-4916 หรือ  

tipitaka.chula@gmail.com

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ

ถ่ายภาพโดย ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์
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7 มกราคม 2560 14 มกราคม 2560 21 มกราคม 2560 28 มกราคม 2560

วิทยากร:  
ผศ.ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ 
  
ผู้ดำ เนินรายการ:  
อ.ดร.จิตติมา พฤฒิพฤกษ์

วิทยากร: 
อ.ดร.จิตติมา พฤฒิพฤกษ์ 
  
ผู้ดำ เนินรายการ:  
ผศ.ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ

วิทยากร:  
ผศ.ดร.อาทิตย์  ชีรวณิชย์กุล 
  
ผู้ดำ เนินรายการ:  
ผศ.ดร.ธานีรัตน์  จัตุทะศรี

วิทยากร:  
อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์ 
 
ผู้ดำ เนินรายการ:  
อ.ดร.มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์

รายการ
อักษรพาที

ผังออกอากาศ
ประจ�าเดือนมกราคม

การเขียนภาษาอังกฤษ
ของเด็กไทยไม่เป็น
ธรรมชาติตรงไหน

คตินิยมสากลในงานเขียน
ของเฮนรี่ เจมส์

พระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัวกับ 
พระอัจฉริยภาพด้าน 
ภาษาไทย

รูปภาษา
สื่อความ
หมายความชัด
ใสในภาษา

ข่าวจากฝ่ายวิจัย

ทางสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
คลื่น  101.5  MHz
เวลา  07.30 – 07.55 น.
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คณะกรรมการ
กิจการพิเศษ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนา 

“โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระ- 

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”  เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๕๓ 

ซึ่งต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐาน

ขึ้นเป็น “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ ๒๖ 

มีนาคม ๒๔๕๙ ด้วยทรงพระอนุสรณ์ค�านึงถึงพระ-

ราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า-

อยู่หัวที่จะ “ให้มีมหาวิทยาลัยขึ้นส�าหรับเป็นสถาบัน

อุดมศึกษาของชาวสยาม” 

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จ-

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัวได้เสด็จพระราชด�าเนิน

ทรงประกอบพระราชพิธีวางศิลาพระฤกษ์สร้างตึก

บัญชาการอันเป็นอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งต่อมาได้ใช้เป็นอาคารเรียนของคณะอักษรศาสตร์ 

เป็นเวลาหลายทศวรรษ โดยเรียกชื่อว่าตึกอักษร-

ศาสตร์ ๑ ก่อนที่จะได้รับการบูรณะ และเปลี่ยนชื่อ

เป็นอาคารมหาจุฬาลงกรณ์เช่นในปัจจุบัน

ด้วยเหตุที่วันที่ ๓ มกราคม ถือเป็นศุภวารมงคล

ฤกษ์ ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ

พระราชด�าเนินมาทรงวางศิลาพระฤกษ์อาคารหลัง

นี้ อันได้ใช้เป็นอาคารเรียน และเป็นเสมือนที่สถิตจิต

วิญญาณของคณะอักษรศาสตร์มาช้านาน ชาวอักษร-

ศาสตร์จึงได้พร้อมใจนับถือว่าวันที่ ๓ มกราคม เป็น

วันเกิดของคณะ 

ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ อันถือเป็นการเริ่มต้น

ศตวรรษใหม่ คณะอักษรศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรม

ต่างๆ ได้แก่ พิธีท�าบุญตักบาตร พิธีถวายราชสดุดี 

พิธีบ�าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระบาท-

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งจัดการบรรยายพิเศษ

เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่

พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช 

๑๐๐ ปี  
อักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย  
(๓ มกราคม ๒๕๖๐)
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เวลา ๗.๐๐ น. พิธีท�าบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์

จ�านวน ๒๐ รูป จากวัดปทุมวนาราม ณ บริเวณสนาม

หญ้าระหว่างอาคารมหาจุฬาลงกรณ์กับอาคารมหา

วชิราวุธ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

ภัตตาหารแก่พระสงฆ์ ๑๐ รูป ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมพิธีเป็น

จ�านวนมาก ได้แก่ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

คณบดีและผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ คณะกรรมการ

มูลนิธิมหาจักรีสิรินธรฯ คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่า

อักษรศาสตร์ฯ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิต

ปัจจุบัน

พิธีท�าบุญตักบาตร
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พิธีถวายราชสดุดี 
และพิธีบำ เพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน

เวลา ๘.๔๕ น. พิธีถวายราชสดุดีและพิธีบ�าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน

อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถงกลาง และห้อง ๑๑๑ อาคารมหา

จุฬาลงกรณ์

พิธีถวายราชสดุดีเริ่มต้นโดยคณบดีคณะอักษรศาสตร์วางพวงมาลัยถวาย

สักการะ จากนั้นตัวแทนนิสิต นางสาวฉัตรชนก ไชยวงศ์ นิสิตเอกวิชา

ภาษาไทย ชั้นปีที่ ๑ อ่านร้อยกรองถวายราชสดุดี เสร็จแล้วคณบดีคณะ

อักษรศาสตร์อ่านค�าประกาศราชสดุดีสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จ

พระมหาธีรราชเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงอักษรศาสตร์ โดยการ

ควบคุมของรองศาสตราจารย์จารุณี หงส์จารุ และอาจารย์ดังกมล ณ ป้อม

เพชร น�าที่ประชุมร้องเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ เพลงมาร์ชอักษร และบูม

อาร์ตส์

หลังจากนั้นเป็นพิธีบ�าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ณ ห้อง ๑๑๑ คณบดี

คณะอักษรศาสตร์จุดธูปเทียนบูชารัตนตรัย และจุดธูปเทียนถวายสักกา

ระสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระสงฆ์สวด

ถวายพรพระ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์และอาจารย์อาวุโสทอดผ้า

สดับปกรณ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ จบแล้ว คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่า

อักษรศาสตร์ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ในการนี้ คณะ

อักษรศาสตร์ได้จัดท�าพัดรองที่ระลึกถวายแด่พระสงฆ์ในโอกาส ๑๐๐ ปี 

อักษรศาสตร์ด้วย 
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การบรรยายพิเศษเรื่อง  
“พระวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  
 
โดย ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์

เวลา ๑๐.๓๐ น. การบรรยายพิเศษเรื่อง 
“พระวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาของพระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย-
เดช” โดย ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณย-
คุปต์ อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๐ อดีต
อาจารย์ใหญ่และที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรลดา 
ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เพื่อ
น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิด
พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านการ
ศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ และเพื่อเป็นสิริ-
สวัสดิ์แก่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัยในศุภวาระ ๑๐๐ ปี

การบรรยายครั้ ง น้ี ได้ เ น้นไปที่ การ

จัดการศึกษาของโรงเรียนจิตรลดา อันเป็น
โครงการในพระองค์โครงการแรกๆ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช โดยท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณย-
คุปต์ ได้บรรยายให้เห็นพระบรมราโชบายใน
การจัดการศึกษาแก่พระราชโอรสธิดา ซึ่ง
ต่อมาได้ขยายเป็นโรงเรียนที่รับบุตรหลาน
ของบุคคลทั่วไปเข้าเรียนด้วย จนกระทั่งได้
พัฒนาจนเปิดการเรียนการสอนสายอาชีพ 
ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรง
สืบสานการทรงงานด้านการศึกษาต่อมา 
โอกาสนี้ ท่านวิทยากรยังได้แสดงภาพถ่าย
รวมท้ังวิดีโอที่แสดงกิจกรรมการเรียนการ
สอนในอดีตที่หาชมได้ยาก สร้างความ

ประทับใจแก่ผู้ฟังโดยทั่วกัน

อนึ่ง ท่านผู้หญิง ดร. ทัศนีย์ บุณย
คุปต์ นอกจากจะเป็นบัณฑิตที่จบจากคณะ
อักษรศาสตร์แล้ว ท่านยังเป็นบุตรีของพระ
ยาภะรตราชา อดีตผู้บัญชาการ (อธิการบดี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นบัณฑิต
จุฬาฯ รุ่นเดียวที่ได้รับพระราชทานปริญญา
บัตรจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล เมื่อปี ๒๔๘๙ อีกด้วย 

ในการบรรยายครั้งนี้ คณะอักษรศาสตร์
ได้มอบหนังสือ “ปิยราชภาษา” รวมบท
พระราชนิพนธ์คัดสรรในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่ผู้เข้าฟังการ
บรรยายด้วย
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พิธีมอบพระบรมสาทิสลักษณ์  
พระสาทิสลักษณ์ และพระรูป

เวลา ๑๑.๔๕ น. คณบดีคณะอักษรศาสตร์ เป็นผู้แทน
ของคณะอักษรศาสตร์รับมอบพระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- 
บรมราชกุมารี จากคุณประเวศ อิงคดาภา และรับ
มอบพระรูปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี จากดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช. การช่าง จ�ากัด (มหาชน) ใน
โอกาส ๑๐๐ ปี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คุณบุษกร พฤกษพงศ์ 
ศิษย์เก่าอักษรศาสตร์
รุ่น 42 มอบเงินให้คณะ
อักษรศาสตร์จำ นวน 
50,000 บาท

ศิษย์เก่าอักษรศาสตร์รุ่น 54  
มอบเงินให้คณะอักษรศาสตร์ 
จำ นวน 100,000 บาท
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ข่าวบริการวิชาการ: 
ใคร ท�าอะไร ที่ไหน

อ.ดร.ทรงพันธ์  เจิมประยงค์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ 

ได ้ รั บ เ ชิญจาก โร ง เ รี ยนราชประชานุ - 

เคราะห์ 14 ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญให้ค�า

แ น ะ น� า แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น

การวิ จั ยก ่ อนที่ จ ะน� า ไป ใช ้ ในการ เก็ บ

ร วบร วมข ้ อมู ล ใ นก า ร ศึ กษาขอ งนาย 

จิรัฎฐ์  หัสสา ต�าแหน่ง ครูโรงเรียนราช

ประชานุเคราะห์ 14 ที่ก�าลังศึกษางานวิจัย

เรื่อง “การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ 

เรื่อง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารในอาเซียน”ส�าหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 6

รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์  เจิมประยงค ์ภาค

วิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เป็น

ผู ้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรวิทยาการ

สารสนเทศบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560)
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ภาควิชาประวัติศาสตร์และฝ่ายวิจัย

ปี '17 ในประวัติศาสตร์โลก 
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เครือข่ายจุฬาฯนานาชาติ ศูนย์ลาตินอเมริกา
ศึกษาและสาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่มวิจัยวรรณคดี
ยุคทอง มหาวิทยาลัยนาบารา ประเทศสเปน จะ
จัดเสวนา "The Spanish Golden Age: The 
Chronicles of the Indies and Don Qui-
jote" ขึ้น ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 และ 9 กุมภาพันธ์ 2560

การเสวนามี 2 หัวข้อคือ 
The Chronicles of the Indies 
เอกสารการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ของลาติน- 
อเมริกา (ภูมิประเทศ ธรรมชาติ วัฒนธรรมชนพื้น
เมือง รวมถึงสงครามฯลฯ) จากมุมมองชาวสเปน
ในยุค "ค้นพบโลกใหม่" นับเป็นผลงานวรรณกรรม
ประเภทเเรกที่เขียนด้วยภาษาสเปนในลาติน- 
อเมริกาและทรงคุณค่าอย่างยิ่งในเชิงประวัติศาสตร ์
(บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

Don Quijote
ผลงานวรรณกรรมเล่มส�าคัญที่สุดของสเปน 
ประพันธ์โดยมิเกล เด เซร์บันเตส ซาเบดรา 
(บรรยายเป็นภาษาสเปน โดยจะมีการเเปลสรุป
เเละอธิบายเพิ่มเติมเป็นช่วงๆโดยผศ.ดร.สว่างวัน 

ไตรเจริญวิวัฒน์ ผู้เเปลดอนกิโฆเต้ฉบับภาษาไทย)

ผู้สนใจเข้า ร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่   
https://goo.gl/iOrcJi
ตั้งเเต่วันนี้ - 31 มกราคม 2560

การเสวนา "The Spanish Golden Age: 
The Chronicles of the Indies and 

Don Quijote

ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา 
และสาขาวิชาภาษาสเปน
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"อ่านหนังสือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  
ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน"

ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์

ขอเชิญฟังการเสวนาในโครงการ
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สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจ�า

ประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาภาษา

เอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัย ศูนย์อินเดียศึกษาแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชมรมภาษา

ฮินดีแห่งประเทศไทย อาศรมวัฒนธรรม

ไทย-ภารต ขอเชิญร่วมงาน วันภาษา 

ฮินดีโลก ๒๕๖๐ विश्व हिदंी हदिस 2017 

Vishva Hindi Divas 2017

พบกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมในภาษา

ฮนิด ี (โปรดดูรายละเอยีดในป้ายประกาศ) 

โดยนิสิต นักศึกษาวิชาภาษาฮินดีชาว

ไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และชาวอินเดียจากชมรม

ภาษาฮินดีแห่งประเทศไทย (Thailand 

Hindi Parishad)

วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ 

๑๗.๓๐  ลงทะเบียน

๑๘.๐๐  พิธีเปิด และกิจกรรมทาง 

 วัฒนธรรม

๒๐.๐๐  รับประทานอาหารค�่าแบบ

 อินเดียมังสวิรัติ

ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตั้งอยู่ระหว่าง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์)

ด�าเนินรายการด้วยภาษาฮินดี 

มีการแปลสรุปเป็นภาษาไทย

สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียน

ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในป้ายประกาศ

วนัภาษาฮนิดโีลก ๒๕๖๐
Vishva Hindi Divas 2017
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https://ajanmay.wordpress.com

โดย อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อักษรศาสตร์#66

บั
นท

ึก
กา

รฟ
ังบ

รร
ยา

ย
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วันนี้ (4 มกราคม 2560) เมย์ได้ไปฟังการ
บรรยายพิเศษ “พระวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช” จาก ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณย- 
คุปต์ ในโอกาส 100 ปีคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านผู้หญิงได้กรุณาบรรยายถึงพระวิสัย-
ทัศน์ทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ- 
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผ่านกรณีศึกษา
ของโรงเรียนจิตรลดา นับตั้งแต่แรกตั้ง
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังน�าบันทึก 
ภาพถ่าย และวีดิทัศน์ที่หาชมได้ยากมาเปิด
ให้ได้ชมกัน

แม้จะเป็นการบรรยายเก่ียวกับพระวิสัยทัศน์
ด้านการศึกษา แต่ก็แฝงข้อคิดหลายประการ
ในเรื่องการจัดการศึกษาส�าหรับเด็ก ที่แม้แต่
พ่อแม่ทั่วๆ ไปก็สามารถน�ามาปรับใช้ได้ จึง
ขอน�าบางช่วงบางตอนมาฝากเพื่อนๆ ที่เป็น
คุณพ่อคุณแม่ค่ะ

1. ความสำาคัญของ “การไปโรงเรียน”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  
โปรดฯ ให้ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ตั้งโรงเรียน
จิตรลดาขึ้น แทนที่จะให้ครูมาถวายพระ
อักษรพระราชโอรสและพระราชธิดาเป็น 
การส่วนพระองค์ เพื่อให้พระเจ้าลูกเธอและ
พระเจ้าลูกยาเธอได้ทรงเรียนร่วมกับเด็ก
วัยเดียวกัน จะได้ทรงรู้จัก “ใช้ชีวิตร่วมกับ 
ผู้อื่น” สามารถ “ปรับพระองค์” เข้ากับผู้คน
ที่หลากหลาย และทรงเป็น “คนครบคน”

ข้อนี้เป็นข้อที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเน้นและ
เห็นกว่าควรจะมาก่อนเรื่องวิชาการเสียอีก 
สอดคล้องกับที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช-
ชนน ี ได้เคยมีพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จ-
พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา-
อัยยิกาเจ้า เกี่ยวกับการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 8 และ 9 เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ 

ความว่า

“…หม่อมฉันได้พูดกับเจ้าพระยาศรีฯ และ
นายดิเรก ชัยนาม ด้วยถึงเรื่องร่างกาย และ
การศึกษาต่อไป ทีแรกเจ้าพระยาศรีฯ เห็นว่า
นันทไม่ควรไปโรงเรียน ให้มีครูมาสอนที่บ้าน 
หม่อมฉันก็ตอบไปทันทีว่าหม่อมฉันเห็นตรง
กันข้าม เพราะการเรียนคนเดียวจะทำาให้เด็ก
ไม่อยากเรียน เพราะไม่มีคนแข่งขันและไม่
สนุกเลยที่ไม่ได้มีเพื่อน”

2. อย่าคิดว่าลูกของเราต้องมี “สิทธิพิเศษ”

ท่านผู้หญิงทัศนีย์เล่าว่า พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงย้�าเสมอว่า
พระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกยาเธอทุก
พระองค์จะต้องไม่มี “สิทธิพิเศษ” ใดๆ 
เหนือไปกว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนคนอื่น ไม่ว่า
จะเรียนหรือท�ากิจกรรมอะไร ก็จะต้องทรง
เข้าร่วมเช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไป แม้แต่
เรื่องที่พ่อแม่ทั่วๆ ไปอาจเห็นว่า “ล�าบาก” 
เช่น ขุดดินปลูกต้นไม้ในวิชางานเกษตร หรือ
ขายของในงานออกร้านของโรงเรียน เป็นต้น

3. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่

ตารางเรียนของนักเรียนช้ันอนุบาลโรงเรียน
จิตรลดารุ่นแรกๆ ตามค�าบอกเล่าของ
ท่านผู้หญิงทัศนีย์นั้น นอกจากเรียนใน
ห้องเรียนแล้ว ยังจัดเวลาให้ออกก�าลังกาย 
เรียนศิลปะ ดนตรี ทุกวันพฤหัสบดีจะต้องไป
เรียนร�าไทยที่โรงเรียนราชินี มีครูมาสอนโขน 
ได้ไปเข้าค่าย และไปทัศนศึกษา เช่น สถานี
ดับเพลิงที่อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน เป็นต้น

นอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ ยังทรงเป็น
ธุระจัดการเรื่องอาคารสถานที่ให้เหมาะแก่
การเรียนรู้ของนักเรียน เช่น มีมุมส�าหรับล้าง
มือเพื่อสอนเรื่องสุขอนามัย มีช่องเก็บของ
ส�าหรับฝึกระเบียบวินัย และมีกรงสัตว์ต่างๆ 
ส�าหรับให้นักเรียนได้ดู

 

4. นักเรียนควรมีอิสระที่จะได้เลือกเรียนสิ่ง
ที่ตนสนใจ

วิธีการเรียนส�าหรับชั้นเด็กเล็กของโรงเรียน
จิตรลดาในรุ่นแรกๆ ที่ยังมีนักเรียนไม่มาก
นักนั้น จะให้นักเรียนมีอิสระที่จะเลือกเรียน
ได้ตามความสนใจ เช่น เลือกนิทานให้ครูเล่า 
หรือเลือกอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง งานหนัก
จึงตกที่ครู เพราะจะต้องเตรียมการสอนให้
สามารถ “สอดแทรก” ความรู้เข้าไปในเรื่อง
ที่นักเรียนสนใจ เช่น ถ้าในนิทานมีการบอก
เวลา ก็จะสอนเรื่องการบอกเวลา โดยท�าสื่อ
การสอนเป็นนาฬิกาติดเตรียมไว้ในห้องเรียน
ด้วย เป็นต้น ส�าหรับวิชาส�าคัญที่เป็นพื้นฐาน
และจะต้องสอดแทรกไปกับการเรียนรู้ด้วย
วิธีนี้ คือวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
คณิตศาสตร์

5. ให้ความสำาคัญกับเรื่องคุณธรรมและความดี

ท่านผู้หญิงทัศนีย์เล่าว่า พระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเน้นเรื่องการ
ปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียนตั้งแต่วัยเยาว์ ทุก
ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ จะเสด็จฯ มาร่วมในงานปิด
ภาคการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งนอกจากจะ
พระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีผลการ
เรียนดีแล้ว ยังทรงยกย่องและพระราชทาน 
“เข็มบ�าเพ็ญประโยชน์” ให้แก่นักเรียนที่ท�า
กิจกรรมเพื่อส่วนรวมด้วย นอกจากนี้ยังได้
พระราชทานพระบรมราโชวาทในเรื่องต่างๆ 
เช่น เรื่องการรักษาเกียรติ เรื่องความสามัคคี 
เป็นต้น

หมายเหตุ – ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์ เป็น
บุตรีของพระยาภะรตราชา อดีตผู้บัญชาการ 
(อธิการบดี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส�าเร็จ
การศึกษาเป็นอักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 10 
และเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียน
จิตรลดา

ข้อคิดสำ หรับพ่อแม่… 
จากคำ บรรยายเรื่อง  

พระวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 9
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เรียบเรียงโดย มีเกียรติ แซ่จิว

ฅนอักษรฯ

คุณสมพร ปลื้มกุศล

ประทับในความทรงจ�า โมงยาวเหล่านั้น วันวานหวามไหว 

ผ่านวัน เวลา เดือน ปี ผ่านหน้าที่การงานประจ�าหลายสิบ

ปีผันผ่าน ล่วงเลยล่องไหล เหมือนใบไม้ปลิวผ่านตา คนๆ 

หนึ่งก�าลังก้าวเข้ามาเป็น ‘น้องใหม่’ ส่วนคนๆ หนึ่งก�าลัง

ก้าวออกไป ‘พักผ่อน’ และเฝ้ามองการเติบโตของคณะ

อักษรศาสตร์นี้อยู่ห่างๆ และหนึ่งในคนที่ก�าลังเกษียณใน

ปีนี้คือ ‘คุณสมพร ปลื้มกุศล’ หรือ ‘พี่ตุ๋ย’ บุคลากรสาย

ปฏิบัติการประจ�าภาควิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นก�าลังหลัก

ส�าคัญของภาควิชามาเนิ่นนานได้ให้เกียรติ ฅนอักษรฯ 

ประจ�าฉบับวันฟ้าใหม่ในต้นปี 2560 นี้

ช่วยแนะนำาตัวให้น้องๆ รู้จักหน่อย และเข้ามาทำางานที่

ภาควิชาประวัติศาสตร์ได้อย่างไร

สวัสดีค่ะ พี่ชื่อสมพร ปลื้มกุศล นะคะ หรือจะเรียกชื่อเล่น

เป็น พี่ ป้า  น้า หรืออา “ตุ๋ย”  ก็ได้ค่ะ  ส่วนตัวพี่ขอแทน

ตัวเองว่าพี่ก็แล้วกันค่ะ พี่จบจากวิทยาลัยพณิชยการบางนา 

วุฒิ ปวช. เมื่อตอนปี 2521 จากนั้นเพื่อนๆ ก็ลากไปสมัคร

งานที่บริษัทสยามยามาฮา แถวถนนบางนา-ตราด ก็ไปกัน

ประมาณ 20 คน แล้วได้งาน 2 คน ก็คือพี่กับเพื่อน แต่ก็เกิด

เหตุให้ไม่ได้ไปท�า เพราะพ่อของพี่ซึ่งท�างานอยู่ที่แผนกธุรการ

ของคณะอักษรฯ นี่แหละมาบอกว่า ที่ภาควิชาประวัติศาสตร์

ขาดคนท�างาน ต�าแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด (สมัยนั้น) เนื่องจาก

เจ้าหน้าท่ีคนก่อนเขาลาคลอดแล้วก็ลาออกตามสามีไปอยู่

ต่างจังหวัด ทางภาควิชาฯ ขาดคนท�างานมาได้ 6 เดือน

แล้ว  พี่จึงได้เข้ามาท�างานที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ตั้งแต่

นั้นเป็นต้นมาจนทุกวันนี้ค่ะ ซึ่งระหว่างนั้นตอนปี 2536 พี่ก็

ศึกษาต่อไปด้วยเพื่อปรับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
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หน้าที่ที่รับผิดชอบในภาควิชา
ประวัติศาสตร์

หน ้าที่ ในความรับผิดชอบใน
ภาควิชาประวัติศาสตร์ (เมื่อ
ปี 2521 ภาควิชาฯ อยู่ที่ตึก
อักษรศาสตร์ 1 ชั้น 2 ทาง
ด้านติดกับหอประชุมใหญ่) ใน
ต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ก็
พิมพ์งานบันทึก ร่างจดหมาย
ทุกอย่าง ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด
โอลิมเปียนี่แหละค่ะ ยังจ�าได้
เลยเวลาพิมพ์แต่ละครั้ง เสียง
ดังลั่นห้องเลย แต่ปัจจุบันก็
พัฒนาการก้าวหน้าจากพิมพ์
ดีดแคร่เลื่อน มาเป็นพิมพ์ดีด
ไฟฟ้า จนเข้าสู่ยุคคอมพิวเตอร์ 
ป รั บ เปลี่ ยน ไปตามยุ คสมั ย  
ปัจจุบันงานในความรับผิดชอบ
ก็มีมากกว่างานพิมพ์เยอะค่ะ

หลักคิดในการทำางาน

พี่คิดอย่างเดียวว่า งานที่ได้รับ
มอบหมายต้องท�าให้เสร็จโดย
เร็ว จะไม่ให้มีงานคั่งค้างและ
ไม่ชอบนั่งว่าง  แต่ก่อนถ้างาน
ที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น พี่
จะต้องเดินไปถามอาจารย์ใน
ภาควิชาฯ ว่ามีงานอะไรให้
ท�าบ้าง  คือพี่เป็นคนไม่ชอบ
นั่งเฉยๆ  เนื่องจากมันจะ
ง่วง  เพราะมุมที่พี่นั่งท�างาน 
จะเป็นมุมที่เงียบ สงบ ลมเย็น
ก�าลังดี ถ้าไม่กระฉับกระเฉง
ล ่ ะ ก็ เ ป ็ น ต ้ อ ง ห ลั บ แ น ่ ค ่ ะ

เวลามีป ัญหาในการทำางาน
แก้ไขอย่างไร

การท�างานของพี่และแนวทาง
แก้ไข ต้องบอกว่างานใดที่พี่
ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน พี่จะใช้
วิธีสอบถามกับเพื่อนๆ หรือ
ไม ่ก็ โทร .สอบถามกับฝ ่ ายที่
เป็นต้นเรื่องเลย เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาด และก็ปรึกษา
กับผู ้บังคับบัญชาโดยตรงค ่ะ

เร่ืองราวที่ประทับใจเป็นพิเศษ

เรื่องที่ประทับใจเป ็นพิ เศษมี

มากมายนับไม่ถ้วนค่ะ  จะว่า
ไปแล้ว พี่เป็นคนหนึ่งที่อยู่กับ
จุฬาฯ มาตั้งแต่เกิดเลยน่ะ  (พ.ศ.
2500) เพราะบ้านพี่อยู่ตรงคณะ
วิทยาศาสตร์ ก็อยู่จนอายุ 5 ปี 
แล้วก็ย้ายออกไปอยู่ข้างโรงแรม
สากล ปัจจุบันคือ อาคารวิทย
พัฒนา จากนั้นก็ย้ายมาอยู่
ด้านหลังส�านักงาน ปัจจุบันคือ
สถาบันวิทยทรัพยากร แล้วก็
ย้ายอีกครั้ง คราวนี้เข้าไปอยู่ใน
รั้วมหาวิทยาลัยเลย ก็มาอยู่ตรง
ร ้านกาแฟทรูตึกมหาจักรีฯใน
ปัจจุบัน  พี่อยู่ตรงนี้มาจนเรียน
จบมัธยมปลาย ถึงย้ายออกไป
อยู่ที่แฟลตจุฬาฯ เพราะคณะจะ
สร้างตึกอักษรศาสตร์ 4  ระหว่าง
ก่อสร้างพี่ก็เห็นต้ังแต่ลงเสาเข็ม
จนสร้างเสร็จ  พี่เห็นพัฒนาการ
ของคณะอักษรศาสตร์มาตั้งแต่
พี่เด็กจนปัจจุบัน ประทับใจทุก
เรื่อง หลับตาจ�าได้ทุกจุดทุก
แห่งในคณะฯ ก็เราอยู่มาตั้งแต่
เกิดจนจะเกษียณแล้ว เรียก
ว่าฝังอยู ่ในความทรงจ�าเลยค่ะ

ช ่ ว ย เ ล ่ า ถึ ง อ า จ า ร ย ์ แ ล ะ
บุคลากรในคณะท่ีเราชื่นชม
แ ล ะ เ ป ็ น แ บ บ อ ย ่ า ง ท่ี ดี

พูดถึงอาจารย์และบุคลากรท่ี
ชื่นชมหรือค่ะ ก็อีกนั่นแหละ เรา
อยู่มานาน รู้จักอาจารย์รุ่นเก่าๆ 
มากมาย แต่ที่รักและเคารพมาก
ก็คือ รศ.ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน  พี่
ท�างานเป็นก็เพราะท่าน ท่าน
เป็นครูจริงๆ สอนงานพี่ทุกอย่าง  
งานไหนที่เราท�าผิดจะเรียกให้
ไปท�าให้ดูว่าท�าแบบไหน แล้ว
ท ่านก็จะท�าแบบท่ีถูกต ้องให ้
ดู ตั้งแต่นั้นมางานชิ้นนั้นไม่เคย
ผิดเลย และพี่ก็รักท่านเปรียบ
เสมือนเป็นแม่พี่อีกคน ท่าน
ดูแลพี่ทุกเร่ืองเหมือนคนในบ้าน 
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่กับผู้บังคับบัญชา 
ปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้ว แต่
พี่ก็ยังรัก เคารพและระลึกถึง
ท่านเสมอ และน�าค�าสอนใน
การปฏิบัติงานมาใช้จนทุกวันนี้
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งานอดิเรกอื่นๆ นอกเหนือจากงานประจำา

ยามว่าง และเสาร์-อาทิตย์ พี่ชอบไปปั่นจักรยาน

กับกลุ่มเพื่อนๆ ค่ะ  พี่มีแก๊งค์ปั่น เราก็จะไปตาม

สถานที่ต่างๆ ในงานปั่นต่างๆ หรือไม่ก็ไปแถว

สวนหลวง ร.๙  บางน�้าผึ้ง สนามเขียว (Sky Lane 

ของสนามบินสุวรรณภูมิ) นี่คืองานอดิเรก ได้

ออกแรงขา ได้สุขภาพ ได้เพื่อนใหม่ที่เป็นนักปั่น

ด้วยกัน สนุกมากค่ะ

คิดว่าอักษรในวันนี้มีความแตกต่างจากเมื่อ

ก่อนอย่างไรบ้าง 

อักษรศาสตร์ในวันนี้มีความแตกต่างจากเม่ือก่อน

อย่างแน่นอน พี่พูดในฐานะเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง พูด

ถึงตึกอักษรศาสตร์ 1 (มหาจุฬา) เพราะผูกพันค่ะ 

ด้วยเพราะกาลเวลา จากอดีตถึงปัจจุบัน ทุกสิ่ง

อย่างย่อมมีความเปลี่ยนแปลง แต่เดิมตึกอักษร-

ศาสตร์ 1 เคยเป็นห้องท�างานร่วมกันของเจ้า

หน้าที่ทุกคน เป็นห้องเรียนของนิสิตฯ ทุกชั้นปี มี

ผู้คนเดินขวักไขว่ไปมา เสียงดังเซ็งแซ่ในเวลาเลิก

เรียน เดี๋ยวนี้ ตึกอักษรฯ1 ถูกจัดให้เป็นตึกอนุรักษ์ 

มีผู้คนเดินผ่านบ้างแต่บางตา หรือจะมีมากหน่อย

ก็ตอนมีการใช้ห้อง จัดประชุม/สัมมนา เท่านั้น 

เวลาเดินผ่านรู้สึกเหงาและคิดถึงบรรยากาศเก่าๆ 

ที่เคยนั่งท�างานค่ะ ถึงอย่างไร ใหม่ย่อมดีกว่าเก่า  

วันวานต้องผ่านพ้นค่ะ  อักษรศาสตร์ในวันนี้ มีตึก

สูงนั่งท�างาน มีบุคลากรที่ดี มีความรู้และรักความ

ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประกอบกับมีผู้บังคับ

บัญชาที่พร้อมให้ความสนับสนุนทุกด้านส�าหรับ 

ผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าค่ะ

เนื่องในคณะอักษรครบ 100 ปี มีอะไรอยาก

ฝากถึงคณะ

อายุ 100 ปี ก็แก่แล้ว ถ้าเป็นอย่างเราๆ ก็แทบ

จะไม่ไหวแล้วล่ะ ทรุดโทรม อ่อนล้า ความจ�าเริ่ม

เสื่อมแล้ว  ดังนั้น พี่จะขอฝากให้คณะช่วยดูแล

สุขภาพและสุขลักษณะของเพื่อนๆ น้องๆ  ลูกๆ 

หลานๆ  ที่ก�าลังจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งค่ะ 

เพราะบุคลากรสายสนับสนุน วันๆ ก็นั่งและนั่ง

อยู่กับหน้าคอมพิวเตอร์ อยากขอห้องออกก�าลัง

พร้อมอุปกรณ์ไว้ออกก�าลัง คนเราเมื่อสุขภาพ

กายแข็งแรง จิตใจก็พร้อมที่จะท�างานให้คณะ ไม่

สิ้นเปลืองเงินค่ารักษาพยาบาล ถึงเวลาเกษียณ

ก็จะได้เป็นคนสูงวัยที่มีคุณภาพ ไม่ต้องเดินเข้า-

ออก รพ.ค่ะ และฝากอีกเรื่องคือ ชุดโต๊ะ-เก้าอี้

นั่งท�างานก็ส�าคัญ คือถ้าได้ที่ถูกสุขลักษณะ ผู้นั่ง

จะไม่เป็นโรคยอดฮิต คือ office syndrome ไม่

ปวดหลัง ปวดไหล่ เลยค่ะ เนื่องจากตอนนี้พี่เป็น

โรคยอดฮิตนี่อยู่ มันทรมานมากจริงๆ อยากขอ

ฝากเพียงเท่านี้แล้วกัน ขอบคุณที่ให้เกียรติมา

สัมภาษณ์พี่นะคะ
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11 2114
อักษรพาทีอักษรพาที

(ปาฐกถาชุด ปี’17 ในประวัติ-
ศาสตร์โลก) 1417: 600 ปี เจิ้งเหอ
เดินเรือ ก�รจดจำ�เจิ้งเหอในสังคม 
อุษ�คเนย์ โดย ผศ.ดร.วาสนา 
วงศ์สุรวัฒน์ (เวลา 16.30-18.30 
น. ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรี-
สิรินธร)

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวกับ
พระอัจฉริยภ�พด้�นภ�ษ�ไทย
โดย ผศ.ดร.อาทิตย์  ชีรวณิชย์กุล
(ด�าเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธานี-
รัตน์  จัตุทะศรี) (เวลา 7.30-7.55 
น.  FM 101.5 MHz)

คตินิยมส�กลในง�นเขียนของ 
เฮนรี่ เจมส์ โดย อ.ดร.จิตติมา  
พฤฒิพฤกษ์ (ด�าเนินรายการโดย 
ผศ.ดร.รักสงบ  วิจิตรโสภณ) (เวลา 
7.30-7.55 น.  FM 101.5 MHz)

ปฏิทินกิจกรรมคณะอักษรศาสตร์
เดือนมกราคม 2560

10
สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้

วันภ�ษ�ฮินดีโลก 2560 (เวลา 
17.30-21.00 น.  หอแสดงดนตรี 
อาคารศิลปวัฒนธรรม)

25 31

(ปาฐกถาชุด ปี’17 ในประวัติ-
ศาสตร์โลก) 1517: 500 ปี ม�ร์-
ติน ลูเธอร์ กับก�รปฏิรูปคริสต์-
ศ�สน� โดย อ.ดร.ตุลย์ อิศรางกูร 
ณ อยุธยา  (เวลา 16.30-18.30 
น. ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรี- 
สิรินธร)

รูปภ�ษ� ส่ือคว�มหม�ยคว�ม 
ชัดใสในภ�ษ� โดย อ.ดร.วิภาส  
โพธิแพทย์ ด�าเนินรายการโดย 
อ.ดร.มิ่งมิตร  ศรีประสิทธิ์) (เวลา 
7.30-7.55 น.  FM 101.5 MHz)

21
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

เปิดโครงก�ร “อ่�นหนังสือ
พระเจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 9 ที่พระ-
ร�ชนิเวศน์มฤคท�ยวัน” โดย 
ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
(เวลา 13.00-16.30 น. ณ พระ-
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัด
เพชรบุรี)

ภาควิชาประวัติศาสตร์และฝ่ายวิจัย

ภาควิชาประวัติศาสตร์และฝ่ายวิจัย อักษรพาที

25

พระศรีอ�ริยเมตไตรยในพุทธ
ศ�สน�ยุคต้น โดย ผศ.ดร.ชานป์-

วิชช์ ทัดแก้ว (เวลา 12.00-13.00 

น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ)

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ

7
อักษรพาที

ก�รเขียนภ�ษ�อังกฤษของเด็ก
ไทยไม ่เป ็นธรรมช�ติตรงไหน 
โดย ผศ.ดร.รักสงบ  วิจิตรโสภณ 
(ด�าเนินรายการโดย อ.ดร.จิตติมา  
พฤฒิพฤกษ)์ (เวลา 7.30-7.55 น.  
FM 101.5 MHz)
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ประสบการณ์จาก 
การเข้าร่วมงาน 
World Ramayana 
Conference  
ณ ประเทศอินเดีย

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙  
ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับคณะนัก
วิชาการไทยอันประกอบด้วย ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์ ราชบัณฑิต 
และประธานอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต    
ผศ.ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา อดีตผู้อ�านวย
การศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รศ.ดร. นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ อดีต
ผู้อ�านวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ รศ.ดร.บ�ารุง ค�าเอก คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเข้าร่วม
การประชุมทางวิชาการนานาชาติ World 
Ramayana Conference ณ เมืองจบัลปุระ 
รัฐมัธยประเทศ ประเทศอินเดีย งานประชุม
วิชาการดังกล่าวจัดขึ้นโดย Brahmrishi 
Mission Samiti, Jabalpur ภายใต้การ
สนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรมแห่งรัฐ

มัธยประเทศ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาส
ครอบรอบ ๕๐ ปีของคณะละครรามายณะ 
Shri Ram Leela Samiti, Garha, Jabalpur 
คณะละครเก่าแก่และมีช่ือเสียงแห่งเมือง 
จบัลปุระ โดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย
ประจ�าประเทศไทย และ Mr.Sushil 
Dhanuka  นักธุรกิจชาวอินเดียผู้ก่อตั้งชมรม
ภาษาฮินดีแห่งประเทศไทย (Thailand Hindi 
Parishad)  เป็นผู้สนับสนุนการเดินทาง

อนึ่ง เมืองจบัลปุระนี้ เป็นต้นก�าเนิดของ
แม่น�้านรมทา หรือในภาษาไทยนิยมเรียก 
นัมมทา แม่น�้าศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในห้าสายตาม
ความเชื่อของวัฒนธรรมฮินดู ปัจจุบันเมือง
นี้เป็นศูนย์กลางส�าคัญทางการทหาร และ
การอุตสาหกรรมเมืองหนึ่งในภาคกลางของ
ประเทศอินเดีย

อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด    
สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้  
ภาควิชาภาษาตะวันออก
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เมื่อ ศาสตราจารย์ สัตยพรต ศาสตรี ปราชญ์อาวุโส
ชาวอินเดีย  กล่าวปาฐกถาน�าเรื่อง  The Ramayana 
as the source of collective development 
and happiness แล้ว  นักวิชาการทั้งชาวอินเดียและ
นานาชาติ ต่างผลัดกันออกมาเสนอบทความ และ
แสดงทัศนะของตนในเรื่องเก่ียวกับรามายณะจาก
มุมมองในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในทางวรรณคดี ปรัชญา-

ศาสนา  สังคม-วัฒนธรรม เช่น Dr.Ramdas Lamb, 

University of California Santa Barbara, USA. 

เสนอบทความเรื่อง The Adhyatma Ramayana: 

Tulsidas’s True Inspiration  

Rasa Acharya Prabhuraja Darmayasa ชาวบาหลี 

อินโดนีเซีย เสนอบทความเรื่อง A Study of Kakawin 

Ramayana

Dr.Usha Devi Shukla นักวิชาการจากประเทศ

แอฟริกาใต้ เสนอบทความเรื่อง The Ramcharit-

manas and the Evolution of Ramabhakti in 

South Africa

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการชาวแคนาดา  ฟิจิ ตรินิแดด 

และชาวอินเดียจากหลากหลายภูมิภาค เข้าร่วมการ

ประชุมด้วย  ส�าหรับนักวิชาการจากประเทศไทยนั้น

มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์ เสนอ

เรื่อง The Ramakien : The Ramayana Seen with 

Thai Eyes and Concept  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา เสนอเรื่อง Lord Siva’s 

Avatara (Incarnation) as Hanuman and Its Link-

age with The Ramakien (Ramayana)      

รองศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ เสนอเรื่อง 

Influence of Ramayana in Thailand through 

the Ages และรองศาสตราจารย์ ดร.บ�ารุง ค�าเอก 

เสนอเรื่อง Mon Ramayana ส่วนผู้เขียนนั้นได้ออกไป

แสดงทัศนะจากการส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นเรื่องอิทธิพล

ของรามเกียรติ์ที่มีต่อความเชื่อท้องถิ่นในประเทศไทย

 การประชุมคร้ังนี้ได้น�าไปสู่การหารือถึงการ

ก่อตั้ง Indo-Thai Ramayana Forum เพื่อให้เป็น

เครือข่ายความร่วมทางวิชาการตลอดจนกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมระหว่างอินเดียและไทยอีกด้วย  การหารือ

ดังกล่าวได้ข้อสรุปที่น่ายินดีว่า ศูนย์อินเดียศึกษาแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาศรมวัฒนธรรมไทย-

ภารต จะท�าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก ซึ่งจะน�าไป

สู่การแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างเป็นทางการต่อไป
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Year 9, No. 1: 7 January 2017

CALENDAR  
OF EVENTS

The Faculty of Arts Public Relations and Internal Communications  
Assistant Professor Dr Siraprapa Chavanayarn –PR Coordinator   

Please send any announcements or information on your current as well as past events to Ms Kankanok Chimsang 
at artspr08@hotmail.com, pr.arts.chulalongkorn@gmail.com  Tel. 662 218 4885

11 2114

Aksorn Phathi or Arts Talk 
Radio Program 

Aksorn Phathi or Arts Talk 
Radio Program

(Talk Series on '17 in World 
History) 1417: 600 Years of 
Zheng He's Exploration: 
Remembering Zheng He in 
Southeast Asian Society by 
Assistant Professor Wasana 
Wongsurawat, PhD (16:30-
18:30 hours, Room 401/18 Maha 
Chakri Sirindhorn Building)

King Bhumibol and His Flair 
for the Thai Language by As-
sistant Professor Arthid Sher-
avanichkul, PhD (Moderated by 
Assistant Professor Thaneer-
at Jatuthasri, PhD) (7:30-7:55 
hours, CU Radio FM 101.5 
MHz.)

Universalism in the Works 
of Henry James by Jittima  
Pruttipurk, PhD (Moderated by 
Assistant Professor Raksan-
gob Wijitsopon, PhD) (7:30-
7:55 hours, CU Radio FM 101.5 
MHz.)

10

Section of South Asian 
Languages

Hindi Language Day 2017 
(17:30-21:00 hours, Music 
Hall, CU Culture Building)

25 31

(Talk Series on '17 in World 
History) 1517: 500 Years of 
Martin Luther and the Refor-
mation of Christianity by Tul 
Israngkura na Ayudhya, PhD 
(16:30-18:30 hours, Room 
401/18 Maha Chakri Sirindhorn 
Building)

How Language Conveys 
Meaning and Linguistic Clar-
ity by Vipas Pothipath, PhD 
(Moderated by Mingmit Sripr-
asit, PhD) (7:30-7:55 hours, CU 
Radio FM 101.5 MHz.)

21
Library Science Department

Opening Talk "Reading King 
Rama IX's Works at Mriga-
dayavan Palace" by Assistant 
Professor Prapod Assavavir-
ulhakarn, PhD (13:00-16:00 
hours, Mrigadayavan Palace, 
Petchburi Province)

History Department and Re-
search Affairs Division

History Department and Re-
search Affairs Division

Aksorn Phathi or Arts Talk 
Radio Program 

25

Arya Maitreya in the Ear-
ly Age of Buddhism by 
Assistant Professor Chanwit 
Tudkeao, PhD (12:00-13:00 
hours, International Tipitaka 
Hall)

International Tipitaka Hall

7
Aksorn Phathi or Arts Talk 
Radio Program

Unnaturalness in Thai Un-
dergraduates' English Ar-
gumentative Writing:  A 
Corpus-Driven Approach by  
Assistant Professor Rak- 
sangob Wijitsopon, PhD 
(Moderated by Jittima Prutti-
purk, PhD) (7:30-7:55 hours, 
CU Radio FM 101.5 MHz.)


