
 

ปีที่ ๒๔ ฉบับที ่๑ เมษายน ๒๕๕๔ สานสายใย รวมใจ ชาวอักษรศาสตร์ 

ในโอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครบรอบ ๙๔ ปีแห่งการสถาปนา เมื่อวันเสาร์

ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ-

ราชดำเนินทรงร่วมงาน ดังนี้ เวลา ๗.๐๐ น.  

เสด็จฯ ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูป

เทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระ-

บรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและ

สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จากนั้น เสด็จฯ  

ทรงบาตร ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

คณาจารย์  บุคลากร นิสิตเก่า  และนิสิต

ปัจจุบัน ณ บริเวณลานเสาธง หน้าหอประชุม

จุฬาฯ 

วันเดียวกัน เวลา ๑๙.๐๐ น. สมเด็จ-

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จทรงเป็นประธานงานคืนสู่เหย้าชาวจุฬาฯ

 ๒๕๕๔ “ทั่วราชอาณาจักรนี้ เราเป็นหลัก

อยู่แต่ละส่วน” ณ ศาลาพระเกี้ยว 

 
  เหมือนลมชายพรายพลิ้วทิวทุ่งกล้า 
เหมือนจันทรานวลสล้างกลางบึงใหญ่ 
งามแห่งภพสงบงาม “น้ำพระทัย” 
ขับแล้งไร้ถ้วนหน้าประชาชี 
 
  “สิรินธร” ขจรไกลในโลกหล้า 
พระปรีชายิ่งปราชญ์ปราดเปรื่องศรี 
งานภาพถ่าย ปลายพู่กัน ดุจอัญมณี 
เทพกวีเทพรัตน์พระอัจฉริยญาณ 
 
  “ห้าสิบหก” ดิลกพรรษ์พระชันษา 
ขอเทวาดลสวัสดิ์พัฒนศานต์ 
เปล่งราศีปรีดิ์เปรมเกษมสำราญ 
ตลอดกาล “ทรงพระเจริญ” เทอญ 
 

 

’ 

งามแห่งภพสงบงาม ’น้ำพระทัย 
 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์จุฬาฯ

(นายประสิทธิ์ รุ่งเรืองรัตนกุล อ.บ.รุ่น ๔๑ ประพันธ์) 



นโอกาสอันเป็นปฐมฤกษ์แห่งการเปิดโรงละครแห่งใหม่ 

“ศูนย์ศิลปการละครสดใสพันธุมโกมล” และฉลองครบ

รอบ ๔๐ ปี แห่งการก่อตั้งภาควิชาศิลปการละคร ภาควิชาฯได้

จัดแสดงละครเวทีครั้งประวัติศาสตร์และครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของ

ภาควิชาฯ คือเรื่อง “แมคเบธ” จากวรรณกรรมอมตะของกวีเอก

ชาวอังกฤษ วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ 

“แมคเบธ” เป็นบทละครเลื่องชื่อระดับโลก ได้รับการ

ถ่ายทอดเป็นละครเวทีมาแล้วหลายครั้งในระดับนานาชาติ เนื้อ

เรื่องกล่าวถึงโศกนาฏกรรมของความเป็นมนุษย์ที่มัวเมา ลุ่มหลง

อยู่ในวงจรแห่งการช่วงชิงอำนาจ การทรยศหักหลัง และการเข่น

ฆ่าอาฆาต ท่ามกลางสภาวะของสังคมที่ตกอยู่ในเงื้อมเงาดำ

ทะมึนของคำทำนาย ไสยศาสตร์ แม่มดหมอผี กระทั่งตัวละคร

เอกอย่างแมคเบธ และเลดี้แมคเบธ ต้องประสบชะตากรรม

วิปลาส จิตหลอน ทนทุกข์ทรมานตราบถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 

วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงเปิด “ศูนย์ศิลปการละครสดใสพันธุมโกมล” หรือโรงละครอักษรศาสตร์แห่งใหม่อย่างเป็นทางการ ณ ชั้น ๖ อาคารมหาจักรี-  
สิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในการนี้ ได้พระราชทานเงินสบทบโครงการพัฒนาศูนย์ศิลปการละครแก่รองศาสตราจารย์สดใส  
พันธุมโกมล ผู้ริเริ่มและพัฒนาด้านศิลปการละครสมัยใหม่ และเป็นผู้ก่อตั้งสาขาวิชาศิลปการละครแห่งแรกในประเทศไทย 

ในโอกาสนี ้สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทอดพระเนตรการแสดงละครเรือ่ง “แมคเบธ” รอบปฐมฤกษ ์ 
จากบทละครผลงานการประพันธ์ของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ สร้างบทละครภาษาไทยและกำกับการแสดงโดย รองศาสตราจารย์  
นพมาส แววหงส์ 

“     ” ละครเวทแีหง่ประวตัศิาสตร์ 
ของภาควชิาศลิปการละคร คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ 

ใ 

รศ.สดใส พันธุมโกมล รศ.นพมาส แววหงส์ 

การนำ “แมคเบธ” มาโลดแล่นบนเวทีละคร นับเป็น

โอกาสที่เกิดขึ้นได้ยากมาก เพราะต้องใช้ทุนรอนและความวิริยะ

อุตสาหะของทีมงานอย่างยิ่งยวด ทั้งการเตรียมพร้อมในด้าน

ต่างๆ การคัดเลือกนักแสดง และการฝึกซ้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่า  

อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุดทีมงานทั้งหมดก็ฝ่าฟันอุปสรรคนานา



  เมษายน ๒๕๕๔ •  อักษรสัมพันธ์   ๓

สำเร็จ กลายเป็นละครเวทีที่ผู้ชมปรบมือ

อย่่างกึกก้องยาวนาน หลังจากฉากสุดท้าย

ยุติลง 

“แมคเบธ” กำหนดแสดงตัง้แตว่นัที ่ 

๒-๑๙ มถินุายน ๒๕๕๔ ณ ศนูยศ์ลิปการละครสดใสพนัธมุโกมล  

ชั้น ๖ อาคารมหาจักรีสิรินธร จำนวน ๑๗ รอบการแสดง และ

เพิ่มพิเศษอีก ๒ รอบ เป็น ๑๙ รอบการแสดง บัตรสำหรับบุคคล

ทั่วไปราคา ๘๐๐ บาท บัตรนิสิตนักศึกษาราคา ๓๐๐ บาท นิสิต

ปัจจุบันของคณะอักษรศาสตร์ ชมฟรี อย่างไรก็ตาม กว่าวารสาร  

“อักษรสัมพันธ์” ฉบับนี้ (เมษายน ๒๕๕๔) ซึ่งออกล่าช้าถึงช่วง

ปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ จะถึงมือสมาชิกของสมาคมฯ  

ละครเวที “แมคเบธ” ก็ลาโรงแล้ว ด้วยเสียงกล่าวขานชื่นชม ทั้ง

ในแง่อลังการงานสร้างอันยิ่งใหญ่และการแสดงอันเยี่ยมยอดของ

นักแสดงทุกท่่าน 

บรรทัดนี้ “อักษรสัมพันธ์” จึงขอบันทึกไว้ เพื่อเป็น

เกียรติประวัติสำหรับภาควิชาศิลปการละคร และผู้เกี่ยวข้อง  

เท่าที่พอมีเนื้อที่อำนวยได้ ดังนี้ 

ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ สดใส พันธุมโกมล 

กำกับการแสดง นพมาส แววหงส์ 

Acting Consultant Hans Hoenicke 

ออกแบบฉาก คณิต คุณาวุฒิ 

ออกแบบแสง กฤษรา วริศราภูริชา 

ออกแบบเครื่องแต่งกาย ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ 

ออกแบบการแต่งหน้าและผม มนตรี วัดละเอียด 

ออกแบบลีลาระบำแม่มด อารีย์ สหเวชชภัณฑ์ 

ประพันธ์ดนตรีและเสียงประกอบ สินนภา สารสาส 

นักแสดง ประกอบด้วยนักแสดงกิตติมศักดิ์ซึ่งพอจะ

กล่าวถึงชื่อเสียงเรียงนามได้ดังนี้ สมพล ชัยสิริโรจน์  อรชุมา  

ยทุธวงศ ์ ดงักมล ณ ปอ้มเพชร  เยาวเรศ อารยีม์ติร  สปุระวตั ิ 

ปัทมสูต  ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย  สิริยากร พุกกะเวส  นีรนุช  

ปทัมสตู  จำนรรจ์  ศริตินั หนนุภกัดี  ม.ร.ว.อษุณษิา สขุสวสัดิ ์ 

อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ  นลินี สีตะสุวรรณ  เกียรติสุดา-  

ภริมย ์อนรุชัน ี จาตศุรพีทิกัษ ์ คงคา รุง่โรจน ์ ทพิยธ์ดิา ศรทัธา-

ทิพย์  ละลิตา ฉันทศาสตร์โกศล  ศิรินุช เพชรอุไร  สรรควัฒน์   

ประดิษฐพงษ์ และ โชติรส วิบูลย์ลาภ 

นอกจากนี้ ที่ลืมไม่ได้คือ

ลูกมือของคณะทำงานแต่ละฝ่าย  

และนักแสดงประกอบทุกท่าน ที่

สมควรได้รับการชมเชยอย่างยิ่ง

เช่นกัน ในฐานะผู้มีส่วนร่วมอย่าง

ยอดเยี่ยมในความสำเร็จครั้งนี้ ! 



๑. คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์  
จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
พรทิพย์ พุกผาสุข (อ.บ.รุ่น ๓๔) ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นแม่  
ดีเด่น ประเภทบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามโครงการ “แม่
ดีเด่นวันนี้ ๒๕๕๓” ในงาน “ถวายชัยพระทรงชัยมหาราชันย์  
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา”  
ของชมรมแม่ดีเด่นแห่่งชาติ ประจำกรุงเทพมหานคร นำโดย  
นางจรรย์สมร วัธนเวคิน ประธานชมรม พิธีประกาศเกียรติคุณ  
พรอ้มการสถาปนา “สมาคมแมด่เีดน่แหง่ชาต ิกรงุเทพมหานคร”  
มีขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒  
มิถุนายนที่ผ่านมา อาจารย์พรทิพย์ให้แนวคิดหลักการในการ
เลี้ยงลูกว่าจะต้องเป็นกันเองกับลูก ให้ลูกรู้สึกว่าแม่เป็นเพื่อนที่
ปรึกษาได้ตลอดเวลา ทั้งยังต้องคอยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้กับลูก
ด้วย ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมฯ กรรมการบริหารสมาคมฯได้  

๒. คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดง

ความยินดีกับนางนีรนุช (สิริสวย) ปัทมสูต (อ.บ.รุ่น ๓๖) ในโอกาสที่สามีคือ

คุณสุประวัติ  ปัทมสูต ได้รับยกย่องเป็น “ศิลปินแห่งชาติ” สาขาศิลปการแสดง  

ประจำปี ๒๕๕๓ 

ขอแสดงความยินดี  จัดเลี้ยงร่วมรับประทานอาหาร
แสดงความยินดีเมื่อวันที่ ๑๖  
มิถุนายน ๒๕๕๔ (ดังรูป) 

ก่อนหน้าการได้รับเชิดชู
เกียรติเป็นแม่ดีเด่น มีข่าวอัน
ควรได้รับความปลาบปลื้มและ
เป็นสิริมงคลยิ่งสำหรับอาจารย์
พรทิพย์ และครอบครั วคือ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งพล.อ.อ.ชลิต  
พุกผาสุข อดีตผู้บัญชาการ

พลอ.อ.ชลิต พุกผาสุข 
และ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข 

สุประวัติ ปัทมสูต นีรนุช (สิริสวย) ปัทมสูต 

ทหารอากาศ สามีของอาจารย์เป็น “องคมนตรี” ตั้งแต่วันที่  
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ในการนี้สมาคมฯได้มอบ
กระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  
๒๕๕๔ (ดังรูป) 

เกียรติภูมิชาวอักษร 

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์ประกาศ
ผลรางวัล “นาฏราช” ครั้งที่  ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ผลปรากฏว่า มีชาวอักษรฯ ที่ได้
รับรางวัล ๒ ท่านคือ 

๑. คุณทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ (อ.บ.รุ่น ๔๗) ในนามปากกา “ปราณ-
ประมูล” ได้รับรางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม จากละครเรื่อง “มาลัยสามชาย” 

“ปราณประมูล” 

ทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ 

ผอูน จันทรศิริ 

๒. คุณผอูน จันทรศิริ (อ.บ.รุ่น ๔๘) รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม จากละครเรื่อง “มาลัยสามชาย” 
อนึ่ง “มาลัยสามชาย” เป็นบทประพันธ์ของ ว.วินิจฉัยกุล อันเป็นนามปากกาของนักเขียนหญิงชาวอักษรฯ เช่นกัน คือ รอง

ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ (อ.บ.รุ่น ๓๔) 



๑. สมาคมฯมอบรายได้
จากการจัดซุ้มเกมต่างๆ ใน
งาน “รวมพล...คนเทวาลัย”  
เมื่อวันเสาร์ที่  ๘ มกราคม  
๒๕๕๔ ให้กับกิจการนิสิตคณะ
อกัษรฯ โดยม ีผูช้ว่ยศาสตรา-
จารยส์รรควฒัน ์ประดษิฐพงษ ์ 
เ ป็ น ตั ว แ ท น รั บ ม อ บ จ า ก  
นายกสมาคมฯ เมื่อวันที่ ๑๗  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

 
๒. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารของสมาคม
นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ รุ่นที่ ๑๙ เข้าเฝ้าถวายพระพร  
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๔  
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

 
๓. นางศรีอรทัย บุรณศิริ กรรมการกลางด้านอักษร

สัญจรและสันทนาการของสมาคมฯ จัด “อักษรสัญจร” สู่
ประเทศเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ รายการ “ปราสาท ดอกไม้
สายธาร และขุนเขา”  (ครั้ งที่  ๒) ระหว่างวันที่  ๑๑-๑๘  
พฤษภาคม ๒๕๕๔ รวม ๘ วัน 

 
๔. สมาคมฯ ร่วมงานวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะอักษร

ศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม  
๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องโถง ชั้น ๙ อาคารมหาจักรี-  
สิรินธร โดยนายกสมาคมกล่าวแสดงความยินดีต่อนิสิตใหม่  
พร้อมกับแนะนำกิจกรรม ผลงานของสมาคม และเชิญชวนนิสิต
ใหม่สมัครเป็นสมาชิก 

อนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นี้ คณะอักษรศาสตร์รับนิสิต
ใหม่หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตจำนวน ๓๑๓ คน และนิสิต
ใหม่หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม  
(หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน ๗๙ คน 

 
๕. มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรม-

ราชินูปถัมภ์ แจ้งสมาคมฯว่า ขอรับบริจาคเพิ่มกองทุนเพื่อให้  
ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เยาวชนในความอุปการะ คือ เด็กหญิง  
สุดารัตน์ ชุนหวงศ์ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อำเภอเขาย้อย  
จังหวัดเพชรบุรี ณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาความประพฤติและผลการ
เรียนของนักเรียนทุนแล้ว เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ดี จึงอนุมัติเงิน
จำนวน ๔,๒๐๐ บาท บริจาคเพิ่มดอกผลเป็นรายปีรวม ๒ ปีการ
ศึกษาตามที่มูลนิธิฯเสนอมา 

๖. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ มีมติให้
เลขานุการของสมาคมฯ ทำหนังสือถึงกองงานในสมเด็จพระ-  
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระ-
ราชวโรกาส เข้าเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดละคร “ทึนทึก ๓  
One Night in Tokyo !” จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ (ห้าแสน) บาท  
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 

 
๗. สมาคมฯ ประกาศเชิญชวนให้นิสิตปริญญาตรีรุ่น

ปัจจุบันส่งผลงานโคลงสี่สุภาพจำนวน ๔ บทถวายพระพร เข้า
ประกวด เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม-  
ราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ รางวัลที่ ๑ ๓,๐๐๐ บาท  
รางวัลที่ ๒ ๒,๐๐๐ บาท และรางวัลที่ ๓ ๑,๐๐๐ บาท สำหรับ
สำนวนชนะเลิศ จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอักษรสัมพันธ์  
ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ นี้ 

 
๘. ที่ทำงานใหม่ของสมาคมฯ ย้ายมาตั้งยังชั้นลอย  

อาคารมหาจักรีสิรินธรแล้ว สมาชิกสามารถติดต่อสมาคมฯ ได้  
ณ ที่ทำการดังกล่าว พร้อมเบอร์โทรศัพท์เพิ่มเติม คือ โทร.  
๐-๒๒๑๘-๔๘๕๘ จากเดิมโทร. ๐-๒๒๕๓-๒๐๕๙ 

 
๙. ลีลาศการกุศล “อักษราลีลาศ” ครั้งที่ ๑๖ หารายได้

สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ กำหนดจัดขึ้น ณ ห้องอังรีดูนังต์  
ราชกรีฑาสโมสร วันเสาร์ที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา  
๑๑.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ประกอบด้วย ตลาดนัดสินค้าไทย อาหาร
กลางวันแบบบุฟเฟต์ เพลินเพลงไพเราะจากวงดนตรี Sensation  
และนักร้องกิตติมศักดิ์ พร้อมสังสรรค์ ลีลาศ รำวง การแสดง
ลีลาส จับสลาก เป็นต้น บัตรลีลาศราคา ๑,๓๐๐ บาทและ  
๑,๑๐๐ บาท บัตรฟังเพลง ๖๕๐ บาท ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ นาง  
ปิยะพร หอมศิริ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๓-๒๐๕๙  
และ ๐-๒๒๑๘-๔๘๕๘ หรือที่นางศรีอรทัย บูรณศิริโดยตรง 

 
๑๐. สมาคมฯ จัดรายการ อบรมการใช้ Facebook ให้

คณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมฯ จำนวน ๓๐ คน  
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง  
ประสาทสโมสร ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่  นางฉวีวรรณ  
วิ ช ชุ ภ า นนท์   โ ท ร . ๐ ๘ - ๑ ๘ ๕ ๗ - ๖ ๖ ๕ ๐  ห รื อ ที่ อี เ ม ล์  
chaweeww@scg.co.th 

 
๑๑. สมาคมฯ อนุมัติในหลักการใหน้างศรีอรทัย บูรณศิริ  

จัดรายการอักษรสัญจรเมืองไทย ชื่อรายการ “สังสรรค์ที่สอย   
ดาว เยี่ยมวิถีชุมชนริมแม่น้ำจันทบูรณ์ จังหวัดจันทบุรี” ใน
ช่วงปลายปี ๒๕๕๔ นี้ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

กิจกรรมของสมาคมฯ 



 

“กึ่งศตวรรษแห่งมิตรภาพ  อาบอุ่นรัก”  มิเพียงเป็นชื่องานพบปะ รำลึกความหลัง  

สานสายใยรักของชาว อ.บ.รุ่น ๒๙ (เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสยามชิตี้) เท่านั้น 

หากแต่ยังเป็นชื่อของหนังสือ “ทำเนียบรุ่น” เล่มงาม จัดพิมพ์อย่างประณีตของชาว อ.บ.รุ่น ๒๙ 

อีกด้วย 

ในเล่ม “ทำเนียบรุ่น” ดังกล่าว สมบูรณ์ด้วยข้อเขียนจากเพื่อนถึงเพื่อน รูปแห่งความหลัง 

รูปหมู่ปัจจุบัน ข้อมูลที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์แอดเดรส จัดทำโดยคณะทำงานฝ่าย

ทะเบียนประวัติและจัดทำหนังสือที่ระลึก นำโดย เฉลิมศรี มโนมัยอุดม (อนันตกูล) ดวงประทีป 

เจริญชาติ เป็นต้น 

ทำเนียบรุ่นอันน่าภาคภูมิใจ 
“กึ่งศตวรรษแห่งมิตรภาพ อาบอุ่นรัก” (๒๕๐๔ - ๒๕๕๔) 

อนึ่ง ชาว อ.บ.รุ่น ๒๙ มีอาทิเช่น ดร.นววรรณ พันธุเมธา  รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์  รองศาสตราจารย์

ฉนัทนา  ไชยชติ  วนัเพญ็  เซน็ตระกลู  วศน ี ธรรมสคุต ิ (มลัลกิะมาศ)  สภุาพ นลิไพรชั  อาจารยส์ามารถ สมัพนัธารกัษ ์ อาจารย ์ 

เอมอร  ชิตะโสภณ  อาจารย์กอบเกื้อ  สุวรรณทัต  เป็นต้น ส่วนเพื่อน ๆ ร่วมรุ่นที่เสียชีวิตแล้วเช่น ชูเกียรติ  อุทกะพันธ์  บุญมาก 

พรหมพ้วย  วินัย ภักดีชายแดน เป็นต้น 

รายชื่อผู้ทำคะแนนสูงสุดของ “นิสิตใหม่” คณะอักษรศาสตร์ 
 

โครงการรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
๑. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

 นางสาวพธูสิรี จรัญวัฒนากิจ ได้คะแนน ๒๘,๘๑๕.๐๐ 

๒. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

 นางสาวพัชร์พิชา ธนาเกษมพิพัฒน์ ได้คะแนน ๒๘,๒๒๒.๕๐ 

๓. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

 นางสาวพิชญา จารุเกียรติกุล ได้คะแนน ๒๙,๒๑๒.๕๐ 

๔. สาขาวิชาภาษาจีน 

 นางสาวอาภารัตน์ หลิน ได้คะแนน ๒๗,๕๕๕.๐๐ 

๕. สาขาวิชาภาษาอาหรับ 

 ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

๖. สาขาวิชาภาษาบาลี 

 นางสาวภามิน อมรเทพรักษ์ ได้คะแนน ๒๗,๓๕๒.๕๐ 

 

ระบบ Admission กลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
๑. สาขาภูมิศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 นางสาวกานต์ นาควิบูลย์วงศ์ ได้คะแนน ๒๓๕๑๕๐๐๐๐ 

๒. สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 นายปกรณ์ ล้อพงศ์ไพบูลย์ ได้คะแนน ๒๕๕๕๕๐๐๐๐ 

 

 

พธูสิรี จรัญวัฒนากิจ 

อาภารัตน์ หลิน 

กานต์ นาควิบูลย์วงศ์ 



 

อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ (อ.บ.รุ่น ๓๗) 

 

ล 
Life On Stage หลากชีวิตหลายเรื่องราวบนเวท*ี 

ะครรอบสุดท้ายจบลง เมื่อสิ้นเสียงปรบมือ ม่านก็ค่อย ๆ ปิด คนดู 
กลบับา้น นกัแสดงลงจากเวท ีเปลีย่นเสือ้ผา้แลว้แยกยา้ยกนักลบัไป 

บนเวทีฝ่ายฉากก็ค่อย ๆ รื้อตัวบ้าน ศาลา ต้นไม้ ออกเป็นชิ้น ๆ  
สิ้นคืนนี้งานก็เสร็จลง รุ่งเช้าก็เหลือเวทีที่ว่างเปล่า รอคอยงานต่อไปที่จะ
เข้ามาใช้โรงละครแห่งนี้ 

งานละครเวทีก็เป็นเช่นนี้ชั่วนาตาปี เริ่มต้นซ้อมในห้องซ้อม ซ้อม
ในโรงละคร ซอ้มพรอ้มเสือ้ผา้ แสง ส ีเสยีง แสดง จบการแสดง แลว้กจ็ากกนั 

โชโกะที่เล่นเป็นโคอิเขะ ในทึนทึก 3 One Night In Tokyo บอก
กับฉันว่า “ละครวันนี้วันสุดท้าย เหลืออีกสองรอบ โช...โช...เสียใจ” 

จะเสียใจทำไมโช จากกันเดี๋ยวเดียวก็มาเจอกันอีก ฉันคงเจอกับ
สภาพแบบนี้มาเนิ่นนาน ๔๐ ปีแล้วสินะในวงการบันเทิง ทั้งละครเวที หนัง  
รายการต่าง ๆ มา ๆ ไป ๆ จนเคยชิน มีงานก็ทำ ไม่มีก็อยู่นิ่ง สบายใจดี 

แต่กับละครเรื่องทึนทึกอาจจะผูกพันมากหน่อย เพราะทึนทึกภาค
แรกแสดงเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว เริ่มแสดงที่ AUA 

นักแสดงเริ่มต้นมี ๘ คน ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, ธิติมา สังขพิทักษ์,  
ผอนู จนัทรศริ,ิ วราพรรณ หงุย่ตระกลู, ศรินิชุ เพช็รอไุร, วสนัต ์อตุตมะ-  
โยธิน, กนกวรรณ บุรานนท์ และฉันเอง 

ทนึทกึเปน็เรือ่งราวเกีย่วกบัสาว ๆ อกัษรฯ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  
ที่เป็นเพื่อนกัน แต่ละคนมีเอกลักษณ์ความเป็นตัวเองอย่างสูง แต่ก็มารวม
ตัวกันได้ มีปานดวงใจ คือธิติมา ที่แสดงเป็นนักเขียน อยู่บ้านเฉย ๆ จึงเป็น
ที่นัดเจอกันของเพื่อน ๆ จากชื่อ ทึนทึก ทำให้เมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว มีผู้ชม
ล้นหลาม เพราะต่างอยู่ในกระแสเดียวกัน คือ ทึนทึก เรื่องเลยกินใจ  
เพราะจะเป็น ‘ทึนทึก’ ไม่ยากอย่างที่คุณคิด 

แล้วอยู่ ๆ ก็มีนายหมง ช่างรับเหมาก่อสร้าง แสดงโดยศรัณยู มา
หลงรักปานดวงใจ ท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของเพื่อน ๆ เรื่องเลยชุลมุน 

ละครทึนทึกจบไป พวกเราวัยสาวสดก็แยกย้ายไปทำมาหากิน ทั้ง
เป็นนักแสดง พิธีกร ผู้กำกับ และผู้มีอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างแรงกล้า 

จนเมื่อสองปีที่แล้ว ทึนทึก ภาค ๒ ‘สี่สิบปีผ่านคานเพิ่งขยับ’ ก็
กลับมาอีกครั้ง คราวนี้เรามาแสดงกันที่เอ็ม เธียร์เตอร์ เพิ่มนักแสดงอีกคน
คอื นโีน ่เมทน ีบรูณศริ ิเรือ่งราวดำเนนิไปจนถงึการแตง่งานของปานดวงใจ  
กับนายหมง 

การแสดงก็กำลังเข้มข้น เวทีการเมืองเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็เข้มข้น
กว่าศรัณยูจะแสดงไม่ได้ในวันสุดท้าย เพราะเป็นการรวมตัวทางการเมือง 

เราจึงเห็น พล ตัณฑเสถียร ที่มาสวมบทบาท นายหมง บนเวที 
ทึนทึก ๒ จึงเป็นการแสดงของพระเอก ๒ คน ๒ แบบ 
นักแสดงก็อายุมากขึ้นเป็นสิบกว่าปี อย่างฉันก็ห้าสิบกว่า แต่จาก

การที่ดูแลตัวเองดี ใช้ต้นทุนชีวิตน้อยมาก ทั้งไม่ดื่ม ไม่กินสะเปะสะปะ ไม่
เที่ยวกลางคืนและจริงจังกับโยคะ ทำให้ฉันรู้สึกเข้มแข็ง แข็งแรงมากขึ้น
อย่างมหัศจรรย์ ไม่เหนื่อย ไม่หมดแรง เวลาซ้อมพวกนักแสดงว่า “โห ป้า
ฟิตจัด” ฉันก็รู้สึกอย่างนั้นจริง ๆ 

จบทึนทึก 2 ก็เกริ่นกันว่าจะมีทึนทึก 3 นะ 
แล้วทางคณะฯ ก็จองคิวล่วงหน้า ๒ ปี เพราะจบภาค ๒ แต่ละคน

ก็มีหน้าที่ภาระมากมาย ทั้งต้องเป็นนักแสดง พิธีกร เจ้าของบริษัทโฆษณา  
สอนโยคะ หรือไปขายลูกชิ้นหมู ปู เด๋อ 

ในที่สุด มกราคม ปีนี้ ๒๕๕๔ บททึนทึก 3 One Night In Tokyo  
ก็มาถึงมือเรา เรื่องเกิดที่โตเกียวก็เลยมี โชโกะ ทากินาวา ลูกครึ่งญี่ปุ่นมา
แสดงร่วมกับเราด้วย 

กอ่นไดม้าพบกนั โชโกะถามนกัแสดงคนไทยวา่ “พี่ ๆ พวกนีน้า่กลวั  
ไหมครับ”...๕๕๕ แล้วโชก็ได้รู้ว่าน่ากลัวจริง ๆ 

โชโกะมีพ่อเป็นญี่ปุ่น ชอบเมืองไทยมาก พ่อมาอยู่เมืองไทย มีแม่
เป็นไทย ชอบญี่ปุ่นมาก แม่ไปอยู่ญี่ปุ่น โชชอบเมืองไทย อยู่เมืองไทย พี่
น้องชอบญี่ปุ่น ไปอยู่ญี่ปุ่น 

‘เรื่องของชาวบ้านคืองานของเรา’ ฉันจึงซักถามโชละเอียดยิบ  
ประกอบกับเมื่อซ้อมเสร็จ ฉันผ่านรถใต้ดินอโศก เลยเอาโชไปหย่อนลงตรง
นั้น ก็เลยทำให้มีเวลาคุยกันทุกครั้งที่มีการซ้อม 

เมื่อได้บทก็นัดอ่านบทครั้งแรก บทตลกมาก อ่านไปก็หัวเราะตัว
โก่งตัวงอ โจ้ ดารกา วงศ์ศิริ รุ่นน้องคณะอักษรฯ มีความสามารถในการ
เขียนบทมาก โจ้เป็นคนเงียบ ๆ ไม่ค่อยพูดคุยมาก แต่บทละครทุกเรื่องเป็น
เลิศ ฉันเลยบอกใคร ๆ ว่า โจ้เก็บกดเลยมาระบายในบทละคร ๕๕๕๕ 

สว่นผูก้ำกบัคอื ลงิ สวุรรณ ีจกัราวรวธุ กเ็กง่ในการกำกบั มกีลยทุธ ์
ในการรวบรวมนักแสดงเข้าที่เข้าทาง 

ฉันชอบบรรยากาศการมาซ้อมละครมาก ได้เจอเพื่อน ๆ น้อง ๆ นัก
แสดง โดยเฉพาะเรื่องนี้เราคุ้นกันมาตั้งกะ ๒๐ ปีที่แล้ว 

เมื่อมาพบกันฉันบอกพวกเขาว่า รักษาชีวิตกันดี ๆ นะ เพราะเดี๋ยว
ต้องเล่นทึนทึก 4 

เมื่อมาเจอกัน ก่อนซ้อมก็ต้องเมาท์กันที่จากกันไปนาน บางคนก็ยัง
สวนกันไปสวนกันมาในจอทีวี ในละครบ้าง บางคนก็ห่างหายกันไป 

ฉันเจอก้อย ศิรินุช บ้าง เล่นละครกัน และไปเรียนโยคะด้วย ก้อย
ขนาดขยายกว่าภาคแรกมาก ๆ คนเลยแซวก้อยว่า ฝึกโยคะแบบหายใจเข้า  
ไม่หายใจออกเลยพอง แต่ก้อยก็ตัวอ่อนมาก ทำสะพานโค้งได้สบาย ๆ 

ฉนัเจอแจง วราพรรณ ในเสน้ทางธรรม แจงเคยพานอ้ง ๆ ทีบ่รษิทัฯ  
โฆษณามาปฏิบัติธรรมที่บ้านฉัน และเมื่อแจงมีงานทางธรรม ฉันก็จะ
อนุโมทนาบุญด้วยทุกครั้ง 

ส่วนปู กนกวรรณ ไม่รับงานแสดงที่ไปเบียดบังเวลาดูลูก ปูมี
ลูกสาวกับคุณเด๋อ ดอกสะเดา หนึ่งคน อายุ ๕ ขวบ ชื่อน้องปราย ตอนนี้
รับส่งลูก คุมโรงงานลูกชิ้นหมูปู เด๋อ ติดตามกราฟทองคำก็หมดเวลาแล้ว 

ฉันก็ยินดีกับการจัดการชีวิตของปู เมื่อทึนทึกภาคแรกซ้อมเสร็จ  
เราก็กระโจนขึ้นรถยนต์คนละคัน ปูกลับรถเมล์ ดีหน่อยก็ตุ๊กตุ๊ก 

วนันีป้กูระโจนขึน้เบนซร์ุน่ใหมใ่หญส่ดุ ปา้ยแดง พวกเรากย็งักระโจน  
ขึ้นรถแบบเดิม ๆ ของพวกเรา 

แตป่กูเ็หมอืนในบททนึทกึ ทีเ่ปน็นงักระแตสาวใช ้แลว้พดูวา่ “คณุ ๆ  
ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเงินทองจะทำให้หนูเปลี่ยนไป” 

เริ่มซ้อมละครก็สับสนอลหม่านมาก ๆ เลย คนนั้นว่าง คนโน้นไม่
ว่าง ก็ตั้ง ๑๐ ตัว เลยต้องแยกซ้อมเป็นกลุ่ม ๆ 

นีโน่ได้ชื่อว่านักแสดงรับเชิญ แต่บทบาทของเขาเป็นเล่ม ๆ ส่วน
พวกเรานักแสดงหลัก พูดแต่...โอ...ฮ้า...ว้าย...นังกระแต...ทำให้พวกเรา
สบายกว่านีโน่มาก แต่บททีละประโยคของเราต้องมีสมาธิดี ๆ และเสียบ  
ให้ทัน 

ส่วนโชโกะอ่านภาษาไทยไม่ได้สักคำ ให้คนอ่านให้ และจดเป็น
ภาษาญี่ปุ่นคาราโอเกะ เขามีวินัย มีความพยายามมาก ๆ เลย เป็นคนแรก  
ที่ทิ้งบท จำได้ก่อนคนอื่นและไม่ถือบทเวลาซ้อม 

แต่น่าสงสารโชที่ส่วนใหญ่ต้องแสดงกับโหน่ง วสันต์ ที่พออ้าปาก  
แลบลิ้น แหกหู แหกตา ก็ทำให้นักแสดงอื่น ๆ หลุดบทได้ 

โหน่งมีฉายา ‘เป็นมิตรกับคนดู เป็นศัตรูกับเพื่อนร่วมงาน’ 
ฉันเลยบอกโช ถ้าเหตุการณ์อย่างนั้นเกิด อย่ามองไปในดวงตาของ

โหน่ง หรือยามวิกฤตให้มองหน้าผาก หรือมองข้ามหัวโหน่งไป * พิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารโยคะเจอนัล ฉบับเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๔ 



 วารสารอักษรสัมพันธ์ กำหนดเผยแพร่ปีละ ๓ ฉบับ ในเดือนเมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม จัดพิมพ์ : สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-
มหาวทิยาลยั ในพระราชปูถมัภ ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี หอ้งเลขที ่๑๔๘ M๑ (ชัน้ลอย) อาคารมหาจกัรสีรินิธร คณะอกัษรศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๘-๔๘๕๘, ๐-๒๒๕๓-๒๐๕๙ โทรสาร ๐-๒๒๕๓-๒๐๕๙ 
Homepage:http://www.arts.chula.ac.th/AlumWeb/index.html • E-mail:artsalumni19@gmail .comสาราณียกร:นายประสิทธิ์ รุ่งเรืองรัตนกุล 
ศิลปกรรม:บริษัทสร้างสรรค์บุ๊คส์ จำกัด พิมพ์:คอนเซ็พท์พริ้นท์ โทรศัพท์ ๐-๒๖๗๒-๕๗๗๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

การซ้อมก็ดีมั่ง ไม่ดีมั่ง เพราะนักแสดงสลับกันมาซ้อม จะครบสิบ
คนยากจริง ๆ ฉันชอบมาเม้าท์ก็เลยมาซ้อมมาก ปู โหน่งก็มาซ้อมมาก 

ตัวแทนคือเอก กิ๊บ และลิง ผู้กำกับ ช่วยอ่านบทแทน บางทีก็น้อง
เอื้อลูกโจ้ คนเขียนบท 

ยังไงก็ต้องจำบทให้ได้ จำบลอคกิ้งให้ได้ 
เล่นละครทุกเรื่องฉันจะได้เอกช่วยท่องบททุกครั้ง จนถึงวันแสดง

จริงก็จะท่องทุกครั้งก่อนแสดง ขอบคุณเอกมาก ๆ เลย 
มีคนมาซ้อมแทนจนงงว่าตกลงใครเล่นเป็นตัวไหน ซ้อมจนเหนื่อย  

เวลาพักกินอาหารจะสนุกสุด นักแสดงหิ้วของกินมาเพียบ ทั้ง ๆ ที่คณะฯ  
ก็จัดเตรียมไว้ให้แล้ว ผู้กำกับต้องคอยเรียกให้กลับไปซ้อมอีกรอบก่อน
ปล่อยกลับ 

จำได้ว่าเมื่อก่อนซ้อมจนดึกดื่นเที่ยงคืน แต่ครั้งนี้ไม่เกินสามทุ่มก็
ปล่อยแล้ว 

พลมีคอฟฟี่ มาสเตอร์ รายการสด พอใกล้สามทุ่มก็ต้องกลับแล้ว 
คิวสิบคน สิบแบบ บางคนกำลังถ่ายละครค้างอยู่ อย่างโหน่ง หรือ

ก้อยที่มีเล่นละครเวทีอีกเรื่องก็ตามมาซ้อมเมื่อว่าง 
ปุ๊ยเพิ่งปิดกล้องละคร แต่ก็มีงานละครใหม่ให้ต้องไปประชุมเป็น

บางที 
แจงทำงานโฆษณา บางทีก็มีอีเว้นท์ หายไปบ้าง ตามมาตอนมืด

บ้าง 
แหม่ม ธิติมา ติดละครเป็นบางวัน 
ส่วนปูติดรับส่งลูก แล้วก็เอาลูกมานั่งทำการบ้านรอ หรือบางทีก็

ติดงานออกร้านลูกชิ้น 
นีโน่ติดอัดรายการทีวีเป็นบางครั้ง 
ส่วนฉันติดไปปฏิบัติธรรมอย่างเดียว ๕๕๕๕ 
เรามาทิ้งบทกันใกล้ ๆ แสดง เพราะซ้อมกับตัวปลอมสลับไปมา  

จังหวะก็ไม่เหมือนตัวจริง 
หนึ่งอาทิตย์เข้าโรงละครจริง เรากลัวมากว่าหายนะจะมาเยือน  

เพราะนักแสดงไม่ครบสักวัน แต่พอเข้าที่จริงก็ง่าย กับการแสดงที่เราต้อง
จำบลอคกิ้ง ว่ายืนยังไง เดินยังไง 

วันพฤหัสซ้อมพร้อมเสื้อผ้า แสง สี เสียง นีโน่มาไม่ได้ ต้องอัด
มาสเตอร์คีย์ 

วันศุกร์แสดงจริงรอบสื่อมวลชน เราซ้อมใหญ่ตอนบ่ายก่อนแสดง
ได้เจอครบ ไม่มีใครกลับก่อนก็รอบนี้แหละ 

แต่ด้วยความศรัทธา เชื่อใจในนักแสดงร่วมกัน ก็ทำให้อุ่นใจในการ
แสดง รอบแรกก็ผ่านพ้นไปด้วยดี ได้กำลังใจจากคนดู สื่อมวลชน เราเอาใจ
ช่วยนีโน่ เพราะบทเขามากจริง ๆ แต่คงท่องหนังสือเก่ง ทำให้เอาตัวรอดได้
ด ีเราแสดงอยา่งสมาธเิตม็เปีย่ม และจดจอ่กบับท การรบัการสง่ซึง่กนัและกนั 

รอบแรกผ่านไปแล้วเหลืออีก ๙ รอบเท่านั้น 
เสน่ห์ของละครเวทีอยู่ที่ความสด ทุกรอบไม่เหมือนกันเป๊ะ เมื่อมี

การพลาดก็ต้องหาทางแก้ไขสถานการณ์ให้ได้ 
ความสนุกของบทคือการเอาเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของคน   

ในสงัคมมาเปน็บทพดู ทำใหค้นดมูอีารมณร์ว่ม ทัง้เรือ่งการเมอืง เรือ่งเดน่ ๆ  
ในหน้าหนังสือพิมพ์ 

โชโกะที่เล่นเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นมาตามหาพ่อคนไทย ซึ่งในเรื่องช่วง

แรกคิดว่าเป็นโหน่ง วสันต์ เล่นดีมาก บทดราม่าของเขาแทรกมาระหว่าง
คอมเมอดี้ของพวกเรา ทำให้เราหยุดกึก และน้ำตานองหน้า 

ฉันเสียน้ำตาให้กับการแสดงของโชโกะหลายรอบ 
สลับกับที่ต้องกลั้นอารมณ์ขำปนตกใจ ที่บางรอบนีโน่ลืมรูดซิบ

กางเกง แล้วปุ๊ยเตือนว่า “กูรูลืมรูดซิบ” สมาธิไม่ดี หายนะเกิดแน่ ๆ พวก
เราทุกคนต้องช่วยกันให้การแสดงผ่านพ้นไปด้วยดี ทั้ง ๆ ที่อยากหัวเราะ  
ใจจะขาด 

หรือนีโน่ตบหน้าก้อยฉาด ตบสอง ก้อยทำเจ็บไปสิบ แล้วกลิ้งไป
บนเวทีอย่างไม่หยุดยั้ง 

จบการแสดงก็จะถูกผู้กำกับด่าเอง แล้วเราก็ด่ากันเอง หรืออย่าง
รอบสุดท้าย อยู่ ๆ นีโน่ก็ใส่วิกเดินเข้าฉาก แต่พวกเราสมาธิดีกว่า ไม่หลุด  
สม...นี่แน่ะ สม นีโน่เลยจ๋อย 

รอบที่สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา-  
ลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหมารอบ ก็เกือบเต็มทั้งโรง เราหาเงินเข้ามูลนิธิมหา-
จักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 

ขอบคุณกรรมการสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ทุกคนที่ทำงานหนัก
 ติดต่อหาสปอนเซอร์ ขายบัตร ฉันได้แต่ติดตามให้กำลังใจทางอีเมล์ 

ฉันเป็นกรรมการสมาคมฯ คนหนึ่ง ได้แต่เพียงตั้งใจแสดงละคร  
ให้ดีที่สุด เพราะไม่มีเวลาไปช่วยทำอย่างอื่นเลย ต้องขอปรบมือดัง ๆ ให้ 
ชาวอักษรฯ ทุกคนที่ช่วยกันทำงานหนักให้คณะฯ 

สิบรอบผ่านไปขอบคุณมาก ๆ สำหรับคนดูที่รักละครเวที ขอบคุณ
ช่อดอกไม้ ขนม ของกินที่ส่งมาเลี้ยงดูนักแสดง 

ขอบคุณนักเรียนโยคะทุกคนที่มาดูครู ครูทำท่า Side Crow แบบ
แชแ่ขง็เลยนะ คอืยกขาใหส้งูคา้งทา่ใหน้าน เพือ่เปน็กำลงัใจใหน้กัเรยีนทุกคน
ว่าครูทำได้ ‘หนูทำได้’ 

ขอบคุณนักเรียนแจ็คที่เป็นธุระเรียกผู้คนมาดู จัดการซื้อบัตร ส่ง  
บัตรให้ถึงมือ มาดูแลป้า หาน้ำหาท่า หาของกิน อ้อ...ไม่รู้ดูป้า หรือดูโช...   
ลูกครึ่งญี่ปุ่น เพราะแจ็คมาดูถึงสามรอบ 

ขอบคุณโจ้ บทดีทำให้เราแสดงกันอย่างสนุกสนาน ขอบคุณลิง  
ผู้กำกับที่มีความอดทนสูงกับพวกเรา 

สุดท้ายขอบคุณนักแสดงทุกคน เรารักพวกเธอ และรู้ว่าเธอทุกคน
จะดูแลสุขภาพให้ดี มีความสุข เพื่อเจอกันเร็ว ๆ นี้ในทึนทึก 4 

พวกเราพร้อมแล้ว 
คนดูพร้อมหรือยัง 


