
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ สานสายใย รวมใจ ชาวอักษรศาสตร์



๑. การเพิ่มเงินทุนอาหารกลางวันส�าหรับนิสิตคณะอัการศาสตร์

 กิจกรรมหนึ่งที่สมาคมฯด�าเนินการมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา คือ การมอบเงินทุนอาหารกลางวันให้แก่นิสิตอักษรศาสตร์  

และส�าหรับภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นี้ สมาคมฯได้อนุมัติเพิ่มเงินทุนอาหารกลางวันตามที่รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตเสนอที่ 

ประชุมฯ ให้พิจารณา ทั้งนี้ได้มอบหมายให้รองคณบดีฯท�ารายงานการใช้จ่ายเงินเสนอให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

กิจกรรมของสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์

๒. การปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะอักษรศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๓. การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ สมาคมฯได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง 

การกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ณ บลูโอว์  ริธึมแอนด์โบว์ ชั้น ๕ สยามพารากอน เพื่อหารายได้น�าขึ้น

ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ 

 คณะอักษรศาสตร ์ ได ้จัดการปฐมนิ เทศนิสิตใหม ่ เมื่อพุธวันที่  ๒๒  

พฤษภาคม ๒๕๕๖ สมาคมฯ ได้ส่งนางเยาวภา พัธโนทัย เลขานุการสมาคมฯ 

และผศ. รัชนีโรจน์ กุลธ�ารง กรรมการฝ่ายวิชาการเป็นผู้แทนสมาคมฯ ไปกล่าว 

ต้อนรับและแนะน�าสมาคมฯให้กับน้องใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ 

สมาคมนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์และเพื่อให้น้องใหม่ได้รับทราบบทบาทของ 

สมาคมฯ ในการสนับสนุนกิจกรรมของคณะอักษรศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับนิสิต 

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นศูนย์กลางระหว่างนิสิตเก่าด้วยกัน และระหว่าง 

นิสิตเก่ากับคณะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมทบทุนอาหารกลางวันนิสิตอักษรศาสตร ์ รวมทั้งเพื่อสมทบทุนสมาคม 

นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากนิสิตเก่าและผู ้มีอุปการคุณต่างๆ โดยมี 

ผศ. ดร. พรทิพย์ พุกผาสุก กรรมการที่ปรึกษา และอดีตนายกสมาคมฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน



 น่ายินดีอย่างยิ่งที่กิจกรรม

ครั้งนี้  ได ้รับความสนับสนุนร ่วม

มืออย่างแข็งขันจากคณะกรรมการ 

สมาคมฯ ช่วยกันหาทีมแข่งขัน หา 

ผู ้อุปถัมภ์การแข่งขันและหาของ 

ขวัญต่างๆ เป็นจ�านวนมาก ท�าให้ 

ลานโบว์ลิ่งคับคั่งทั้งทีมกิตติมศักดิ์

และทีมธรรมดา รวมถึง ๕๑ ทีม

หลังจากขับเคี่ยวกันอย่างสนุกสนาน ตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายผลปรากฏว่า

 l	 รางวัลทีมชนะเลิศถ้วยพระราชทาน   ได้แก่  ทีมธนาคารกรุงเทพ

 l	 รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่  ทีมคุณศิริรัตน์ ทวีเลิศนิธิ

 l	 รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่  ทีมบ้านสวนผาสุข

ส่วนรางวัลประเภทบุคคล ประกอบด้วย

 l	 รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมสามเกมสูงสุดชาย คุณณัฐพงศ์ ฉ�่าเฉลิม

 l	 รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมสามเกมสูงสุดหญิง คุณจุตินันท์  ปั้งทอง

	 l	 รางวัลชนะเลิศ เกมเดียวสูงสุดชาย  คุณจอมภักดิ์ คล้ายเจียม

 l	 รางวัลชนะเลิศ เกมเดียวสูงสุดหญิง  คณุวชิชดุา ศริไิพศาลเกยีรติ

 l	 รางวัลชนะเลิศ แชมเปี้ยนในอนาคตชาย คุณเดชชาติ ฉันทสิน

 l	 รางวัลชนะเลิศ แชมเปี้ยนในอนาคตหญิง คุณอาทิมา มาศดิศรโชติ



๕. การบันทึกเทปเทปโทรทัศน์
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 ในนามของสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอขอบคุณทั้ง ๕๑ ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในวันนั้น   

ขอบคุณในน�้าใจและไมตรีจิตของผู้ให้การสนับสนุนทั้งรายบุคคลและบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ท�าให้งานส�าเร็จ 

ลุล่วงเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

 เมื่อวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สมาคมฯ ได้จัดพิธี 

มอบรางวัลเรียนดีให้กับอักษรศาสตรบัณฑิตที่ได้คะแนนสูงสุดใน 

แต่ละสาขาวิชาของคณะอักษรศาสตร์ รวม ๑๓ รางวัล ณ ห้องประชุม 

ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อ�าพันวงศ์ อาคารมหาจักรีสิรินธร โดย 

นางโสภา สุยะนันทน์  นายกสมาคมฯ เป็นประธานในพิธี

๔. พิธีมอบรางวัลเรียนดีให้กับอักษรศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย

คณะกรรมการได้ไปบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม 

พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑



“วิถีชีวิต ๓ ชุมชน ๓ สายน�้า ย่านฝั่งธนฯ”
๑. การจัดอักษรสัญจรเมืองไทยทางเรือ รายการ

“วิถีชีวิต ๓ ชุมชน ๓ สายน�้า ย่านฝั่งธนฯ”
 วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม  ๒๕๕๖ จากท่าเทียบเรือของราชนาวีสโมสร (ท่าช้าง) ขบวนเรือ ๒ ล�าของคณะอักษรสัญจร  

๘๐ คน พร้อมด้วยวิทยากร ๒ ท่าน คือ ผศ. สินชัย กระบวนแสง และ อาจารย์ธีรนันท์ ช่วงพิชิต ได้ล่องแม่น�้าเจ้าพระยายามเช้า 

อันขวักไขว่ เลี้ยวเข้าคลองดาวคะนอง ย่านฝั่งธนฯเพื่อไปเยี่ยมชมวิถีชีวิต และโบราณสถานส�าคัญของชาติใน ๓ ชุมชนใหญ่ ริมฝั่ง  

๓ สายน�้า  ถิ่นฐานประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ต่างศาสนา ซึ่งมาอยู่รวมกันในราชธานี “กรุงธนบุรี”   

ผ่านกาลเวลาแห่งยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงความศิวิไลซ์ในยุคปัจจุบัน 

กิจกรรมอักษรสัญจร ปี ๒๕๕๖ เพื่อสมาชิกสัมพันธ์
เรื่องและภาพ โดย ศรีอรทัย บุรณศิริ ผจก.โครงการ

ภาคเช้า
 คือ ย่านชุมชนข้าหลวงเดิม ในรัชกาลที่ ๓ ริมคลองด่าน (วัดหนังราชวร 

วิหาร วัดนางนองราชวรวิหาร และวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็น ๓ วัด 

ของ “ข้าหลวงเดิม”) ขึ้นชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา วัดหนัง แล้วเดินเลาะ 

ฝั่งคลองฯ มาชมวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร  พระอารามประจ�ารัชกาลที่ ๓ 

และพักรับประทานอาหารกลางวันมื้อพิเศษที่ศาลาเจษฎา-บดินทร์ ในรูปแบบ 

วัฒนธรรมมุสลิม “ส�ารับแขกคลองบางหลวง” โดยฝีมือของ อ. นิรมล ไวตี   

จากมัสยิดต้นสน ย่านคลองบางหลวง : ข้าวหมกไก่ ปลาอินทรีย์เค็ม ไข่ห่อ  

ซุปไก่ สับหยี่  ผลไม้ ฯลฯ ของหวาน คือ หรุ่ม ซูยี  ปิดท้ายด้วย ชาเฮ และ 

น�้าขิง  สร้างความประทับใจยิ่งแก่มวลชนอักษรสัญจร ทั้งรสชาติอร่อย และ 

วัฒนธรรมในการปรุงแต่งที่แปลกไปจากครัวชาวพุทธ นับเป็นปรากฏการณ์แรก 

ของการจัดอักษรสัญจรในรอบ ๒๐ ปี       

อาหารอร่อยพร้อมรอยยิ้มจากชาวมัสยิดต้นสน

ภาคบ่าย
 ย่านคลองบางหลวง ขึ้นสักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มหาราช / วัดหงส์รัตนาราม ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูป 

ส�าคัญ คือ “หลวงพ่อแสน” และ “พระพุทธรูปทองค�าโบราณ” สมัยอู่ทอง ที่ใช้ทองค�าแท้สมัยสุโขทัย / มัสยิดต้นสน  

ย่านปากคลองฯ ชุมชนสุดท้ายวันนี้ คือ ชุมชนกุฎีจีน เชื้อสายโปรตุเกส ริมฝั่งเจ้าพระยา : วัดซางตาครู้ส หรือวัดกุฎีจีน  

สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก พร้อมทั้งการชิมขนมฝรั่งกุฎีจีนขนานแท้ เมื่อเดินตามถนนสันเขื่อนริมแม่น�้าไปไม่ไกลนัก 

เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเกียนอันเกง  ศาลเจ้าเก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพฯ ในบรรยากาศยามเย็นอันสวยงาม เงียบสงบ  และศักดิ์สิทธิ์



๒. การจัดอักษรสัญจรต่างประเทศต้นปี รายการ

“สามสาวสวย ดินแดนมรดกโลก ริมฝั่งทะเลบอลติก”“สามสาวสวย ดินแดนมรดกโลก ริมฝั่งทะเลบอลติก”
 วันที่  ๓๐ เม.ย –๗ พ.ค. ๕๖  รวม ๘  วัน สายการบิน  

ฟินน์แอร์ จ�านวนสมาชิก ๓๖ คน มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ๒ สาวไทย  

ซึ่งมีถิ่นพ�านักที่ สวีเดน และฟินแลนด์ ผจก. โครงการฯ+ดูแล 

คณะฯ ศรีอรทัย บุรณศิริ รวม ๔ สาธารณรัฐ ซึ่งเป็นสมาชิกของ 

สหภาพยุโรป (EU)  คือ ลิทัวเนีย  ลัตเวีย เอสโทเนีย  เป็นสามสาวสวย 

และ ฟินแลนด์ หนึ่งในกลุ ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ที่มีคุณภาพ 

ชีวิตสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ ง  ทั้ งสามสาว มีพื้นที่ เล็กกว ่า 

ประเทศไทย แต่มีประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของ 

ตนเอง สืบทอดมายาวนานกว่าพันปี  ผ่านทั้งความยิ่งใหญ่เกรียงไกร  

และการตกเป็นประเทศราชโดยประเทศที่ใหญ่กว่ารอบด้าน ทั้ง 

เดนมาร์ก สวีเดน และรัสเซีย เมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๑ เพิ่งปลดตัวเอง 

ออกจากการเป็นสาธารณรัฐภายในสหภาพโซเวียต โดยเดินสู่ความ 

เป็นเอกราชด้วยเสียงเพลง ประชาชนจ�านวนล้านพร้อมใจกันยืน 

จับมือ เรียงเป็นแถวยาวอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายบนถนนหลวงที่ 

พาดผ่านทั้ง ๓ ประเทศนับพันกิโลเมตร แล้วร้องเพลงต่อเนื่องกัน 

หลายวันโดยไม่หยุด เป็นตัวอย่างของประเทศที่เรียนรู ้การล้มแล้ว 

ลุกได้อย่างภาคภูมิใจ เมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๔  เมืองหลวงทั้งสาม ได้รับ 

การเชิดชูและประกาศยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก 

ด้านวัฒนธรรม...... กรุงวิลนิอุส (VILNIUS) – THE CAPITAL OF  

LITHUANIA  เด่นดังด้านสถาปัตยกรรมบาร็อค แต่ยังคงอาคาร 

ศิลปะกอธิค เรอเนสซองส์ และนีโอ – คลาสสิกแซมอยู ่มากพอ 

สมควร (ยังเป็นแหล่งอ�าพันที่ส�าคัญด้วย) / ลัตเวีย - กรุงริก้า (RIGA)  

เมืองหลวงด้านศิลปสถาปัตยกรรมแบบ อาร์ต  นูโว (ART NUVO) /  

เอสโทเนีย กรุงทาลลินน์  (TALLINN) กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรม 

ยุคกลางของเขตเมืองเก่า เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม...........ปัจจุบัน 

การท่องเที่ยว เป็นแหล่งรายได้ที่ “สามสาว” รู้คุณค่าที่สุด....... เขต 

เมืองเก่าทุกแห่ง ห้ามรถวิ่ง ทุกวัน พวกเราหลากวัย จึงต้องใช้การ  

OLD RIGA, LATVIA

เมืองเก่าทาลลินน์ เอสโทเนีย

“เดินชม” อย่างเดียว...ชมเมืองเก่า ตั้งแต่เช้าจรดเย็นในบรรยากาศ 

ของเมืองยุโรปเล็กๆที่ทันสมัย แวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่งดงาม  

ไม่อึกทึกพลุกพล่าน พบความมีน�้าใจของผู ้คน (รูปร่างสูง ขาวใส  

รูปหน้าแบบสลาฟ ผมสีทอง นัยน์ตาสีเขียวจัด) และ ประสิทธิภาพ 

ในงานบริการ ความสะดวกสบาย ทั้งที่พักดีในท�าเลดี  ร้านอาหาร 

ท้องถิ่นแต่งสวย พร้อมรสชาติอาหารที่อร่อยมากทุกมื้อ ตามหลัก

โภชนาการและมาตรฐานของ EU 

 จากกรุงทาลลินน์ เราข้ามพรมแดนอ่าวฟินแลนด์ ระยะทาง  

๘๐ ก.ม. ด้วยเรือเฟอรี่ล�าใหญ่ ชื่อ SUPER STAR สู่กรุงเฮลซิงกิ  

เมืองหลวงของสาธารณรัฐฟินแลนด์ ที่ติดอันดับ ๓ ความมั่งคั่ง 

ของโลก เป็นที่ตั้งของหมู ่เกาะนับพัน ทะเลสาบนับแสนแห่งและ 

มีประวัติศาสตร์ของตนเองมายาวนานกว่าหนึ่งพันปี ต้องตกอยู่ภาย 

ใต้การปกครองของสวีเดนกว่า ๖๐๐ ปี รัสเซียกว่า ๑๐๐ ปี ชาวฟินน์ 

ได้ประกาศอิสรภาพเมื่อ ค.ศ. ๑๙๑๗  เป็นสาธารณรัฐฟินแลนด์  

“เราไม่ใช่ชาวสวีดิช เราไม่มีวันเป็นรัสเซียน จงปล่อยเราให้เป็น 

TRAKAI  ISLAND CASTLE, LITHUANIA    



 วันที่ ๑๔ -๒๐ พ.ย  ๕๖ รวม ๖ วัน นครเกียวโต นารา และ นครโอซาก้า  ตั้งอยู่ในเขตคันไซ ทางตอนใต้ของเกาะฮอนชู 

ตะวันตก แหล่งชมใบไม้เปลี่ยนสี ยอดนิยมกลางเดือน พ.ย. ของทุกปี สายการบิน การบินไทย ผจก. โครงการฯ+ดูแลคณะฯ ศรีอรทัย

บุรณศิริ จ�านวนสมาชิกประมาณ ๓๐ คน ค่าสัญจร คนละ ๗๒,๕๐๐ บาท พักเดี่ยวตลอด ๔ คืน เพิ่มคนละ ๙,๘๐๐ บาท แบ่งเป็น  

ค่า TG ๒๓,๘๐๐ บ. (ซื้อตั๋วเอง หักออกได้ ช�าระเพียง คนละ ๔๘,๗๐๐ บาท) + ค่าสัญจรในญี่ปุ่นและอื่นๆ ๔๘,๗๐๐ บ. ซึ่งรวม 

ค่าที่พัก ระดับ ๔ ดาว ที่โอซาก้า ๔ คืน / ค่าอาหารมื้อหลักทุกมื้อ ๕ วัน / ค่ายานพาหนะ / ค่าเข้าชมสถานที่ที่เมืองมรดกโลก : นารา ๑ วัน / 

เกียวโต ๓ วัน / โอซาก้า ๑ วัน / น�า้ดื่ม ๑ ขวด / วัน / ค่าบริการ TOUR LEADER +มัคคุเทศก์ท้องถิ่น + พขร.และค่าทิปทุกคน / ค่าจัดท�า

เอกสารคู่มือการสัญจร / ฯลฯ                                                                                                                                     

 สดใสสีสัน วันใบไม้เปลี่ยนสี ที่เมืองมรดกโลก - นารา อดีตเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น เมืองเล็กๆเงียบๆที่มีวัดส�าคัญระดับ 

มรดกโลก ในช่วงกลางเดือน พ.ย. สะพรั่งด้วยใบไม้สีเหลืองและสีแดงจัด พร้อมฝูงกวางเดินกินลูกไม้ในสวน ซึ่งจะพบได้ที่นาราเท่านั้น /  

นครเกียวโต เมืองหลวงเก่าอันงดงาม มีวัดต่างๆถึง ๑,๖๐๐ แห่ง นอกจากเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นและอันดับต้นๆของโลก 

แล้ว ในฤดูใบไม้ร่วง ยังเป็นแหล่งชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยมและโด่งดังไปทั่วโลก  ด้วยทัศนียภาพอันงดงามของต้นกิงโกะสีเหลือง (ต้นแปะก๊วย) 

สลับกับสีแดงส้มสดของใบเมเปิ้ลตามวัดวาอาราม เหมือนปูด้วยพรมสีแดง / นครโอซาก้า สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย แหล่งซื้อของและ 

ร้านอาหารมากมายรสชาตอิร่อย จนได้ฉายา “เป็นครวัของประเทศ” พร้อมกบัเดนิชมทวิต้นกงิโกะทีม่ใีบสเีหลอืงอร่ามทัง้ต้นสะพรัง่ตลอดสองฝ่ัง 

ถนนยาว ๔๐๐ ม. 

 การจองที่นั่ง: ศรีอรทัย บุรณศิริ โทร. ๐๒-๓๓๒-๑๗๒๘ / ๐๘๑-๙๘๕-๔๑๙๑ / e-mail: srioratai.bu@hotmail.co.th

ชาวฟินน์อย่างที่เราเป็น” ปัจจุบัน ฟินแลนด์ ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 

ประเทศของโลกที่สงบสุขที่สุด  มีคุณภาพชีวิตสูงที่สุด มีค่าครองชีพสูงที่สุด 

ความปลอดภัยในชีวิตสูง พวกเราและนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆยอมรับในระบบ 

บริการต่างๆในชีวิตประจ�าวัน อาทิ น�้าก๊อกสะอาดที่ดื่มได้ อาหารอร่อย (อีกแล้ว)  

ถนนหนทางที่รถไม่ติด ในเวลา ๒ วัน และ ๑ คืน ที่เฮลซิงกิ และเมืองเก่า 

ปอร์โว คณะฯ มีโอกาสได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวฟินน์ และชมอาคารเก่าแก่  

ผลงานสถาปัตยกรรมแบบนีโอ คลาสสิก มรดกตกทอดของรัสเซีย ผสมผสานกับ 

สภาพภูมิประเทศทางธรรมชาติที่เป็นสวนสาธารณะและทะเลสาบ                   

 พวกเราบินกลับประเทศไทยพร้อมด้วยความประทับใจ 

สุขภาพพลานามัยแข็งแรงทุกคน (อายุเป็นเพียงตัวเลข) 

และเงินยูโรยังมีติดกระเป๋ากลับบ้านหลายใบ 

เพราะสินค้าส่วนใหญ่ราคาสูงและห่วงน�้าหนัก

กระเป๋า  ซึ่งฟินน์แอร์ เข้มงวดเรื่องน�้าหนัก

ขึ้นเครื่อง พร้อมค่าปรับแพงมากด้วย

วัดกระแสลมแรงบนดาดฟ้าเรือเฟอรี่        

วิหารแห่งเฮลซิงกิ สีขาวสง่า นิกายลูเธอรัน สไตล์นีโอ คลาสสิก และจัตุรัสรัฐสภา  แหล่งพบปะของชาวฟินน์   

๓. การจัดอักษรสัญจรต่างประเทศส่งท้ายปี ๒๕๕๖ รายการ

“MOMIJI JAPAN สดใสสีสันวันใบไม้เปลี่ยนสี ๔ เมืองมรดกโลกในเขตคันไซ” 



 เพื่อสมทบทุนสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ส�าหรับใช้ในการสนับสนุนโครงการทางวิชาการของ 

คณะ ท่านผู ้อ ่านสามารถบริจาคได้แม้ท่านจะไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ เรายินดีรับบริจาคเสมอ หรือหาก 

ท่านจะสมัครเป็นสมาชิกพร้อมกับบริจาคเงินด้วย เราก็จะยินดีมากขึ้นไปอีก จ�านวนเงินอาจจะฟังดูน้อยนิด 

แต่ความหมายนั้นยิ่งใหญ่ เพราะถ้ามีจ�านวนผู้บริจาคหลายคนในแต่ละปี เงินบริจาคก็จะขยายกลายเป็นเงิน 

ก้อนใหญ่ได้ในที่สุด

วารสารอักษรสัมพันธ์ ก�าหนดเผยแพร่ปีละ ๓ ฉบับ ในเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม  
จัดพิมพ์ : สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ห้องเลขที่ ๑๔๘ M1 (ชั้นลอย) 
อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐  โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๘-๔๘๕๘, ๐๒๒๕๓-๒๐๕๙ 
โทรสาร ๐-๒๒๕๓-๒๐๕๙  Homepage: http://www.arts.chula.ac.th/AlumWeb/index.html  E-mail: artsalumni19@gmail.com 
สาราณียกร : นางสาวกมลลักษณ์ โตสกุล  ศิลปกรรมและพิมพ์ที่ : บริษัท ประชาชน จ�ากัด  โทรศัพท์ ๐-๒๖๓๖-๖๕๕๐-๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

ข่าวประชาสมัพนัธ์

หน้านี้ของสมาชิก

อักษรสัมพันธ์ขอเชิญชวน

ท่านผู้อ่านบริจาคเงินใน

โครงการ
๑,๐๐๐ บาท
๑ วันเกิด

 ส�าหรับข้อมูลเรื่องสมาชิกนั้น ขณะนี้เรามีสมาชิกจ�านวน ๒,๘๗๕ คน (ตัวเลข ณ วันที่ ๑ ส.ค. ๕๖ จากการรับรองของที่ประชุมสมาคมฯ ครั้งล่าสุด)   

และเราขอต้อนรับสมาชิกรุ่นใหม่ล่าสุดคือ รุ่น ๗๗ ดังนั้น หากสมาชิก ๑๐๐ คน บริจาคเงินคนละ ๑,๐๐๐ บาทในปีนี้ เราจะได้ยอดบริจาคถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 ท่านสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ artsalumni19@gmail.com หรือติดต่อกับสมาคมฯ ตามที่อยู่ในอักษรสัมพันธ์นี้

เชิญชวนช่วยกันสรรหาอักษรศาสตร์จุฬาฯ ดีเด่น
ประจ�าปี ๒๕๕๖

 อีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นสุดปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นการสิ้นสุดวาระ
ท�างานของคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ชุดปัจจุบันและ
เป็นปีที่จะต้องมีการสรรหา คัดเลือก และประกาศยกย่องนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ 
จุฬาฯ ดีเด่นด้วย
 ดงัทีเ่คยเขยีนเล่าไว้ในบทความเรือ่ง “๒๐ ปีอกัษรศาสตร์ จฬุาฯ ดเีด่น”  ใน 
อักษรสัมพันธ์ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๕๒ ว่า การประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่า 
อักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๓๒ เมื่อจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ฉลองครบรอบ ๗๒ ปี แห่งการสถาปนา เนื่องจากสมาคมนิสิตเก่า 
จุฬาฯ ได้ขอให้ทุกสมาคมนิสิตเก่าของแต่ละคณะ ช่วยกันสรรหา คัดเลือกและ 
ส่งรายชื่อนิสิตเก่าดีเด่น เพื่อน�าไปประกาศเกียรติคุณยกย่องในโอกาสส�าคัญนั้น
 คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในขณะนั้นได้
พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์น้อมเกล้าฯ ถวายการยกย่อง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ รุ ่น ๔๑ เป็น 
อักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น พระองค์แรก
 เนื่องจากเป็นโครงการที่ดี ควรแก่การสานต่อเพื่อเชิดชูเกียรตินิสิต
เก่าที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม สมาคมนิสิตเก่าคณะต่างๆ 
จึงด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ ที่ถือ 
เป็นนโยบายด�าเนินการทุก ๒ ปี โดยก�าหนดให้ปีที่สิ้นสุดวาระการท�างานใน
แต่ละสมัยเป็นปีที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ตัดสิน 
และประกาศเกยีรตคิณุยกย่อง และได้วางหลกัเกณฑ์การพจิารณาคณุสมบตัขิอง 
ผู้ที่จะได้รับการยกย่องไว้เป็นบรรทัดฐานดังนี้.-
 ๑.  เคยเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งที่จบ
และไม่จบหลักสูตร
 ๒. เป็นผู ้ที่สามารถน�าวิชาความรู ้ที่ได้รับจากคณะอักษรศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม เพื่อประเทศชาติ  
สังคมและสาธารณประโยชน์ทั่วไป

 ๓.  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และความประพฤติที่ 
ดีงาม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี
 ๔.  เป็นผู้ที่ช่วยเหลือ ท�าคุณประโยชน์ หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ 
อักษรศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ๕.  เป็นผู ้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีและมีคุณสมบัติอันเหมาะสม
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ เป็นเวลายาวนาน สมควรแก่การได้รับยกย่องประกาศ
เกียรติคุณ เป็นอักษรศาสตร์ดีเด่น
 นับตั้งแต่นั้นมาทุก ๒ ปี หรือปีที่ พ.ศ.ลงท้ายเลขคู่ จึงมีผู้ได้รับ 
การประกาศยกย่องเป็นอักษรศาสตร์ดีเด่นมาตามล�าดับ นับถึงปีล่าสุด  
(๒๕๕๔)มีอักษรศาสตร์ดีเด่นเป็นจ�านวนทั้งสิ้น ๑ พระองค์  ๑ องค์ และอีก  
๘๘ ท่าน ในจ�านวนนี้สิ้นพระชนม์แล้ว ๑ องค์ และถึงแก่กรรมแล้ว ๑๖ ท่าน 
ปัจจุบันจึงมีอักษรศาสตร์ดีเด่น จ�านวน ๑ พระองค์ กับอีก ๗๓ ท่าน

 อักษรศาสตร์ดีเด่นทุกท่านได้รับพระมหา 
กรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ รับ
พระราชทาน “เข็มทองค�าเกียรติยศรูปพระเกี้ยว”  
และสมาคมนิสิตเก่าได้จัดพิมพ์เกียรติประวัติของท่าน
เหล่านั้นไว้ในเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
พร้อมมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงานคืนสู่เหย้า
ของชาวอักษรศาสตร์ด้วย

 ด้วยเหตุนี้ สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จึงขอเชิญชวน 
เพื่อนพ้อง น้องพี่นิสิตเก่าทั้งหลาย ช่วยกันสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับ 
การยกย่อง เสนอรายชื่อ พร้อมเกียรติประวัติส่งมาที่สมาคมฯ ห้อง ๑๔๘  
ชั้น M1 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐  หรือ ที่ artsalumni19@gmail.com  
และท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือ download แบบฟอร์มได้ที่  
www.arts.chula.ac.th
 รีบๆ ส่งกันมาอย่างช้าภายในสิ้นเดือนตุลาคม ศกนี้ เพื่อที่คณะ 
กรรมการสรรหาฯ จะได้น�าเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป และใคร 
จะได้เป็นอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๖ ก็อยู่ที่พวกเราชาว 
อักษรทุกคนจะช่วยกันเลือกสรรเข้ามา เสนอกันเข้ามา ยิ่งมากยิ่งดี เพื่อเป็น 
เกียรติเป็นศรี แก่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กมลลักษณ์ โตสกุล  อ.บ. รุ่น ๓๑


