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 ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  แย้มนัดดา  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  มีความรู้
ความช านาญอย่างยิ่งในสาขาอักษรศาสตร์กอปรด้วยวิจารณญาณอันเฉียบแหลม  เป็นท่ียอมรับและยกย่องท้ัง
ในบรรดานักวิชาการไทยและต่างประเทศ  มีผลงานดีเด่นท้ังในด้านการสอนและการบริหารธรรม เป็นบุคคลท่ีมี
ประวัติอันดีงามและได้ทุ่มเทอุทิศตนเพื่อการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังของมหาวิทยาลัยและส่วนรวมอย่างไม่
เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือยสมควรได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตามต่อไป 
 ศาสตราจารย์  ดร.ศักดิ์ศรี  แย้มนัดดา เกิดเม่ือวันศุกร์ท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ.2473  ท่ีตรอกตันง่วนส่วย 
(ซอยปราโมทย์)  ต าบลสีลม  อ าเภอบางรัก  กรุงเทพมหานคร  บิดาชื่อนายชลวิทย์  แย้มนัดดา  มารดาชื่อ
นางช้อย  แย้มนัดดา  มีพี่สาว 1 คน  ชื่อ  นางอร่ามพรรณ  แย้มนัดดา  บิดารับราชการฝ่ายมหาดไทย  ต่อมา
ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งปลัดอ าเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน ชีวิตวัยเยาว์จึงอยู่ท่ีภาคเหนือ  ได้เรียนชั้นประถมปีท่ี 1 
และปีท่ี 2 ท่ีนั่น  ต่อมาบิดาลาออกจากราชการกลับมาประกอบอาชีพส่วนตัวในกรุงเทพฯ จึงมาเรียนต่อชั้น
ประถมปีท่ี 3  และท่ี 4  ท่ีโรงเรียนศึกษาวิทยา  เม่ือจบก็เข้าศึกษาต่อท่ีโรงเรียนมัธยม วัดสุทธิวราราม โดย
ได้รับทุนรัฐบาลในฐานะนักเรียนเรียนดี ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีท่ี 1  ถึงปีท่ี 4 ระหว่างนั้นเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2  
โรงเรียนถูกระเบิดพังทลายหมดสิ้น  ต้องอพยพไปอยู่ท่ีอ าเภอบางกรวย  ต าบลบางอ้อยช้าง  คลองบางกอก
น้อยชั่วคราว  ระยะนั้นได้เข้าเรียนต่อท่ีโรงเรียนสวัสดิ์อ านวยเวทย์  ซึ่งเปิดสอนท่ีศาลาวัดโตนด  ชีวิตมีความ
ยากล าบากในระหว่างสงคราม 
 เม่ือสงครามสงบจึงเข้ามาศึกษาต่อชั้นมัธยมปีท่ี 5  ท่ีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  จนจบชั้น
มัธยมปีท่ี 8  เม่ือพุทธศักราช 2492  สอบได้คะแนนเป็นล าดับท่ี 5 ของนักเรียนท่ัวประเทศ  ได้รับทุนของ
โรงเรียนไปศึกษาต่อท่ีคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และส าเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต  
เม่ือพุทธศักราช 2496  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาครูพิเศษมัธยมในพุทธศักราช 2499  ต่อมาได้สอบทุนรัฐบาล
ไทยไปศึกษาต่อ  ณ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ได้รับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชา
บูรพาศึกษา (Oriental  Studies)  ในพุทธศักราช 2507 และพุทธศักราช 2514 ตามล าดับ 
 เม่ือส าเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต ศาสตราจารย์  ดร.ศักดิ์ศรี  แย้มนัดดา ได้เป็นครูสอน
ภาษาไทย  อังกฤษ  ฝรั่งเศส และประวัติศาสตร์ ท่ีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนต่อมาเข้ารับราชการเป็นอาจารย์
ตรีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือพุทธศักราช 2501 สอนวิชาภาษาไทยและภาษาบาลีและได้
สอนภาษาไทยระดับปริญญาตรี  โท  และเอก รวมท้ังสอนภาษาบาลี-สันสกฤตระดับปริญญาโท ในคณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนเกษียณอายุราชการเม่ือ 30 กันยายน  พุทธศักราช 2534 มีอายุราชการ 
36 ปี และเป็นอาจารย์ภาษาไทยมานานถึง 38 ปีเต็ม ในระหว่างรับราชการในภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร



ศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  แย้มนัดดา ด ารงต าแหน่งบริหารเป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย 2 สมัย รวม 
8 ปี ตั้งแต่พุทธศักราช 2524 ถึง พุทธศักราช 2532 
 ด้านชีวิตครอบครัว ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  แย้มนัดดา  สมรสกับอาจารย์ศรีสอางค์ ฟักเจียม     
ชาวจังหวัดตากและเป็นอาจารย์โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2498 มีบุตรชาย 1 คน คือ 
นายปิยศักดิ์  แย้มนัดดา 
 ศาสตราจารย์ ดร.ศ กดิ์ศรี  แย้มนัดดา เป็นครูเพราะใจรัก และเห็นการเป็นครูว่าเป็นผู้มีเกียรติในสังคม  
เป็นงานท่ีไม่มีโทษ และเป็นความสุขใจท่ีได้ท าประโยชน์แก่คนเป็นอันมาก โดยเฉพาะการเป็นครูภาษาไทย ซึ่ง
ต้องรับผิดชอบมากยิ่งกว่าภาระงานสอน คือต้องรับผิดชอบในการธ ารงรักษาวัฒนธรรมทางภาษาของชาติ อัน
เป็นรากแก้วแห่งการด ารงคงอยู่ของประเทศชาติและความเป็นไทยอย่างแท้จริง ตลอดเวลาท่ี รับราชการอยู่ใน
ภาควิชาภาษาไทย จึงได้ปฏิบัติงานสอนอย่างเต็มความสามารถ ท้ังในด้านการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆ อีกเป็นอันมาก และยังเป็น
ประธานจัดการอบรมครูผู้สอนภาษาและวรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ัวประเทศ เป็นเวลา 6 ปี
ติดต่อกัน ตั้งแต่พุทธศักราช 2528 ถึงพุทธศักราช 2533 มีผู้ไดร้ับประโยชน์จากการอบรมนี้ประมาณ 1,200 คน  
นอกจากนี้ยังได้บรรยายความรู้ทางภาษาและวรรณคดีไทยแก่วิทยาลัยครูต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ รวมท้ังการ
บรรยายพิเศษให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนอีกเป็นจ านวนมาก เช่น เป็นผู้อบรมความรู้ภาษาและวัฒนธรรม
ไทยให้แก่หน่วยอาสาสันติภาพของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เป็นผู้บรรยายให้แก่กรมประชาสัมพันธ์ ส านัก
นายกรัฐมนตรี หอสมุดแห่งชาติ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ อาจกล่าวได้ว่าศิษย์ทางภาษา และวรรณคดี
ไทยมีอยู่ทุกระดับท่ัวประเทศ แม้จนปัจจุบันท่ีได้เกษียณอายุราชการแล้ว ก็ยังคงสอนวิชาส าคัญๆ ในระดับ
ปริญญาโทและเอก ในคณะอักษรศาสตร์ และรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท้ังสองระดับเสมอมา 
 ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  แย้มนัดดา เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะวิชาแต่งค าประพันธ์ร้อยกรอง  
สามารถแต่งฉันท์ทุกชนิด อันเป็นวิชาที่หาผู้สันทัดและรู้จริงในปัจจุบันได้ยากยิ่ง ได้เขียนบทอาศิรวาทในวโรกาส  
เนื่องด้วยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างสม่ าเสมอมาเป็นเวลายาวนาน ท้ังได้ประดิษฐ์ฉันท์ขึ้น
ใหม่ถึง 4 แบบ ได้แก่ จันทรกานตฉันท์ 16 และสูรยกานตฉันท์ 16 ฉันท์ 2 แบบแรกนี้ประดิษฐ์เพื่อแต่งถวาย
พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมัยเม่ือทรงตั้งวิทยุ อ.ส. ขึ้นในระยะแรกฉันท์แบบท่ีสาม คือ สุรัสวดีเทวี
ฉันท์ 18 ประดิษฐ์เพื่อแต่งถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวโรกาสวันขึ้นศก
ใหม่ พุทธศักราช 2524 และฉันท์แบบท่ีสี่ คือ รัตนราชินีฉันท์ 16 เพื่อแต่งบทอาศิรวาทถวายสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถในนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือพุทธศักราช 2527 ในปัจจุบันก็ยังแต่งอาศิรวาทใน
วโรกาสส าคัญในนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสมอมา 
 ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาการด้านอักษรศาสตร์นี้  ศาสตราจารย์  ดร.ศักดิ์ศรี  แย้มนัดดา  
จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นราชบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยกรอง ส านัก
ศิลปกรรม ตั้งแต่พุทธศักราช 2529  ได้ปฏิบัติหน้าท่ีส าคัญต่างๆ ในราชบัณฑิตยสถาน คือ ประธานส านัก
ศิลปกรรม กรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทย กรรมการท าพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย กรรมการวาง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย และอนุกรรมการวางหลักเกณฑ์การเขียนทับศัพท์ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย 
 ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา  มีผลงานวิชาการเป็นจ านวนมาก อาทิ  หนังสือเรียนวิชาประวัติ
วรรณคดีไทยระดับมัธยมปลาย หนังสือรวมบทความวิชาการทางภาษาและวรรณคดีไทย จ านวน 3 เล่ม  คือ  



ศักดิ์ศรนีิพนธ์  ศักดิ์ศรีวรรณกรรม และวรรณวิทยา  หนังสือเรื่อง  ส านวนไทยท่ีมาจากวรรณคดี (พุทธศักราช 
2542) ต าราวรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ไทย (พุทธศักราช 2543) ได้แปลและเรียบเรียงวรรณกรรมสันสกฤตเป็น
พากย์ไทย 100 เรื่อง รวมเป็นชุด ภารตนิยาย  วิกรมจริต หรือ สิงหาสนทวาตริงศติกา เวตาลปัญจวิงศติ หรือ 
นิทานเวตาลยี่สิบห้าเรื่อง แปลประวัติศาสตร์จีนฉบับสังเขป และวรรณกรรมบางเรื่องของรพินทรนาถ ฐากูร 
นอกจากนี้ยังมีผลงานเขียนอธิบายค าในสารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รวมท้ังสิ้นประมาณ 100 ค า บทวิทยุชุด 
“ภาษาไทย 5 นาที” ประมาณ 250 ตอน และบทความอื่นๆ อีกเป็นอันมาก 
 ด้วยผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณค่าเป็นจ านวนมากดังกล่าวศาสตราจารย์ ดร.ศ กดิ์ศรี  แย้มนัดดา จึง
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยดีเด่นระดับอุดมศึกษา ประเภทมหาวิทยาลัยของรัฐ ประจ าพุทธศักราช 
2532  ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาไทยของกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ปี
พุทธศักราช 2534 และได้รับพระราชทานรางวัลพระเกี้ยวทองค าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประจ าปี
พุทธศักราช 2534 ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลดีเด่นในการอนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทย  
ประจ าปี 2537  ได้รับปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ใน
พุทธศักราช 2543  รวมท้ังได้รับรางวัลและรางวัลเชิดชูเกียรติในทางอักษรศาสตร์อีกหลายรางวัล 
 ศาสตราจารย์  ดร.ศักดิ์ศรี  แย้มนัดดา  ได้สร้างองค์ความรู้อันกว้างขวางและลึกซึ้งในสาขาภาษาและ
วรรณคดีไทย และครอบคลุมไปถึงสาขาวิชาท่ีเกี่ยวเนื่อง อาทิ วิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  วรรณคดี
เปรียบเทียบ  วรรณคดีสัมพันธ์  อันเป็นวิชาท่ีหาผู้รู้ผู้ช านาญได้ยาก ดังนั้น  นอกจากจะเป็นผู้สอนโดยตรงแล้ว  
ยังได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณาจารย์รุ่นหลังด้วยความตั้งใจ เพื่อสืบทอดวิชาภาษาและวรรณดคีไทยอันเป็นวิชา
ท่ีรักและถือว่าเป็นภาษาอันศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งแม้จะหนักหนาเพียงไร ผู้รู้ภาษาไทยก็จะต้องรับท าด้วยใจยินดีเสมอ  
ถ้าภาษาไทยต้องตกต่ าเสื่อมสูญ ความเป็นไทยก็จะสิ้นสูญไปด้วย 
 ศาสตราจารย์  ดร.ศักดิ์ศรี  แย้มนัดดา เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะของครูและบัณฑิต วัตรปฏิบัติ
อันกอปรด้วยวิริยะอุตสาหะ เมตตากรุณา และมุทิตา จึงเป็นแบบอย่างให้แก่ศิษย์ ผู้ร่วมงาน และบุคคลท่ัวไปท่ี  
ปรารถนาจะบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ  และก่อให้เกิดศรัทธาในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าแท้จริง 
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