


บอกกล่าวเล่าขาน

งานอกัษร
คืนสู่เหย้า: เกา้สิบเจ็ดปีพ่ีน้องคล้องใจ

โดย กมลลักษณ์ โตสกุล อ.บ. รุ่น ๓๐

 วันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วอย่างที่เขาเปรียบว่าเหมือนติดปีกบินจริง ๆ 

เหลือเวลาอีกไม่นานวาระการท�างานของคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่า 

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชุดที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖)  

ก็จะสิ้นสุดลงแล้ว และจะต้องมีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๕๖ เพื่อ 

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ พร้อมจัดพิธีประกาศเกียรติคุณ 

และมอบโล่รางวัลอักษรศาสตร์ดีเด่นประจ�าปี ๒๕๕๖ หลังจากนั้น ก็ถึงงานสังสรรค์ส�าคัญประจ�าปี  

คือ งานคืนสู่เหย้า ซึ่งปีนี้สมาคมฯ ตั้งชื่องานไว้ว่า

“งานอักษรคืนสู่เหย้า: เก้าสิบเจ็ดปีพี่น้องคล้องใจ”
 สมาคมฯ หวังว่างานนี้จะเป็นสะพานเชื่อมโยงและคล้องใจพี่น้องนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 

ทุกคนให้ชักชวนกันหวนคืนกลับสู่คณะ มาช่วยกันแสดงพลังความสมัครสมานสามัคคีเป็นน�้าหนึ่ง 

ใจเดียวกัน ของน้องพี่สีเทาเลือดชมพูคู่จุฬาฯ

 งานประชุมใหญ่จะเริ่มลงทะเบียนเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร 

มหาจักรีสิรินธรฯ และคงใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมงในพิธีการต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น หลังจากนั้น 

ราว ๆ  ๕ โมงเย็น จึงจะเริ่มงานคืนสู่เหย้า สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกฯ มาร่วมประชุม 

โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเลือกสรรคนดีมีความตั้งใจและมีความสามารถเข้ามาเป็นคณะกรรมการ 

บริหารชุดใหม่ มาช่วยกันท�างานสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับสมาคมฯ สืบไป และที่ส�าคัญ 

มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นอักษรศาสตร์จุฬาฯ ดีเด่นประจ�าปี ๒๕๕๖ ซึ่งจะ 

เป็นใครไม่ได้นอกจากเพื่อนร่วมรุ่นของเพื่อน ๆ สมาชิกนั่นเอง



กิจกรรมของสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์

คืนสู่เหย้า: เกา้สิบเจ็ดปีพ่ีน้องคล้องใจ

 ส�าหรับงานสังสรรค์ในช่วงเย็น ปีนี้สมาคมฯ ตั้งใจอยากให้มวลสมาชิกสะดวกสบาย มีเวลา 

สนทนาวิสาสะกันมากขึ้น จึงจัดอาหารเย็นแบบโต๊ะจีนคุณภาพ เพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลา 

ลุกเดินไปมา นั่งอยู่กับที่ก็มีอาหารมาบริการถึงโต๊ะ และเช่นเคยเพื่อสร้างสีสันให้กับงาน สมาคมฯ 

ได้คัดสรรร้านค้าคุณภาพ น�าสินค้าน่าสนใจมาให้ท่านเลือกชม เลือกซื้อ อย่างเต็มที่

 สมาคมฯ ตระหนักดีว่า มวลมิตรสมาชิกสมาคมฯ และนิสิตเก่าส่วนใหญ่ที่นัดหมายกันมา 

งานคืนสู่เหย้าในแต่ละปี ก็เพื่อจะได้มาเจอะเจอกันคุยกันให้สนุกสนาน เราจึงจัดรายการบนเวท ี

ให้น้อยที่สุด แต่แปลกใหม่สุด ให้ทันยุคทันสมัย โดยเฉพาะรูปแบบของการแสดงส�าคัญบนเวท ี

ปีนี้ที่จะเป็น “อักษรก๊อตทะเล้น” โดยสมาคมฯ ได้เชิญชวนนิสิตเก่ารุ่นต่าง ๆ ช่วยกันจัดหาทีม

แสดงความสามารถเป็นกลุ่ม ๆ ละไม่น้อยกว่า ๕ คน ใช้เวลาในการแสดงไม่เกิน ๑๐ นาที ทั้งนี้ใน 

แต่ละทีมหรือกลุ่มจะเป็นนิสิตเก่ารุ่นเดียวกัน หรือคละรุ่นก็ได้ และเพื่อความครึกครื้นสนุกสนาน  

สมาคมฯ คาดหวังว่าจะมีผู้สมัครเข้ามาสักอย่างน้อย ๕ ทีม สมาคมฯ จะใช้การตัดสินด้วยการ 

ลงคะแนนเสียงเป็นโต๊ะ ๆ ละ ๑ คะแนน ทีมไหนได้คะแนนเสียงมากที่สุด และรวมกับการตัดสิน

ของกรรมการอีก ๕ ท่าน ก็จะได้รับรางวัลซึ่งจัดไว้ ๓ รางวัลใหญ่ คุ้มค่ากับที ่

แต่ละทีมลงทุนลงแรงฝึกซ้อมกันมาเข้าประกวดบนเวที

 สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทุกท่านจัดสรร

เวลาและท�าตัวให้ว่างตั้งแต่บ่าย ๆ จนถึงค�่า เพื่อมาร่วมสังสรรค์

สนุกสนานในงาน “งานอักษรคืนสู่เหย้า: เก้าสิบเจ็ดปีพี่น้อง 
คล้องใจ” ในวันศุกร์ที่  ๑๐ มกราคม  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  

๑๔.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร ติดต่อซื้อบัตร

ได้ที่สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ โทร.๐๒ - ๒๕๓ – ๒๐๕๙

๑. การลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ

 เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 

๒๕๕๖ นายกสมาคมฯ พร้อม 

ด้วยทีป่รกึษาฯ  กรรมการสมาคมฯ 

และผู ้แทนนิสิตเก ่ารุ ่น อ.บ. 

รุ่น ๔๑ ได้ไปลงนามถวายพระพร 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมรากุมารี ณ อาคาร 

อานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาฯ



๒. พิธีรับมอบเงินบริจาคจากผู้แทน อ.บ. รุ่น ๔๑

 เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  นายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ ได้รับมอบเงินบริจาคจากผู้แทน อ.บ.  

รุ่น ๔๑ จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการด�าเนินงานของสมาคมฯ เพื่อคณะอักษรศาสตร ์

ของเรา สมาคมฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

๓. การบันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 

๒๕๕๖ นายกสมาคมฯ พร้อม

ด ้วยคณะกรรมการสมาคมฯ  

ได้ไปบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวาย 

พระพรเนื่องในวันเฉลิมพระ 

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีโทรทัศน์ 

ช่อง ๑๑

๔. โครงการ ๑,๐๐๐ บาท ๑ วันเกิด

 หลังจากที่มีการประชาสัมพันธ ์ เชิญชวนชาว 

อักษรศาสตร์บริจาคเงินในโครงการ ๑,๐๐๐ บาท  

๑ วันเกิด ในอักษรสัมพันธ ์ฉบับสิงหาคม ๒๕๕๖  

ปรากฏว่าสมาคมฯได้รับเงินบริจาคในโครงการนี้ ๘,๐๐๐ 

บาท (เฉพาะเดือนตุลาคม ๒๕๕๖)  จึงขอเชิญชวน 

พี่น้องชาวอักษรศาสตร์ให้มาร่วมโครงการนี้กันต่อไป   

สมาคมฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง



ชาวอักษรศาสตร์ร ่วม

ร ้องเพลง มหาจุฬาลงกรณ์

อักษราลีลาศ ครั้งที่ ๑๘
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
 งานลีลาศการกุศลของสมาคมฯ เพื่อการสันทนาการของสมาชิกสมาคมฯ และผอง 

เพื่อน บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ทุกประการ มีสายฝนโปรยปรายใน 

ระหว่างงาน แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆ “อักษราลีลาศ ครั้งที่ ๑๘” นี้ได้รับการต้อนรับเป็น 

อย่างดีจากสมาชิกชาวอักษรฯ และนักลีลาศในวงการลีลาศทั่วไป

 นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างชาวอักษรฯรุ่นพี่รุ่นน้องให้ผูกพันกับ 

สมาคมฯแล้ว ยังสามารถหาทุนบริจาคสมทบเพื่อสาธารณประโยชน์ของสมาคมฯอีกด้วย

คุณโสภา สุยะนันทน์ นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงาน

 สมาคมฯ จึงขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณและผู้ให้การสนับสนุนทุกฝ่ายมา 

อีกครั้ง ดังนี้

 ๑. ผู ้สนับสนุนการจัดงาน คือ คุณศุภรา หงส์ลดารมภ์, ศาสตราจารย์ 

กิตติคุณ ดร. อัจฉรา วงศ์โสธร, คุณนีรนุช ปัทมสูต, คุณจิรายุ สุวรรณภักดี,  

คุณริรินดา พูนพิพัฒน์, คุณสมเจตน์ ชัญญานุวัตร, คุณกมลลักษณ์ โตสกุล, 

คุณบุษบง ปรีชานนท์ และคุณปองสุข บุณยปานะ ที่เอื้อเฟื ้อน�าการแสดง 

Argentina Tango อันโด่งดังโดย Mr. Roberto Castillo และ Ms. Julieta  

Biscione ซึ่งสร้างความประทับใจอย่างยิ่งแก่ผู้ชม

 ๒. นักร้องกิตติมศักดิ์ ๖ ท่าน คือ พล.ต. หญิง พอใจ กลั่นกลิ่นหอม,   

คุณอติภา เองตระกูล, น.พ. ชัยศิริ เศรษฐบุตร, คุณอุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณ, 

คุณเจน น�าชัยสิริ และ คุณศุภชัย ศุภการุณย์ 

พิธีกรสามรุ่น สามวัย คุณนีรนุช ปัทมสูตม,  

พลเรือตรีหญิงชูทิพย์ ทิพยบุญทอง ร.น.  

และอาจารย์ ดร. ปริดา มโนมัยพิบูลย์



สมาชิกประจ�า “อักษราลีลาศ” พบกันก่อนเข้างาน กรรมการเตรียมพร้อมต้อนรับ

“อักษราลีลาศ” พร้อมแล้ว นายกสมาคมฯ ต้อนรบัเจ้าของลลีา Argentina Tango อนัโด่งดงั

Mr. Roberto Castillo และ Ms. Julieta Biscione

ลีลา  Argentina Tango อันโด่งดัง



หน้านี้ของสมาชิก

รหัส ๑๘ อบ. รุ่น ๔๓ รุ่นจุดเปลี่ยน

 พวกเราเป็นรุ่นเกือบสุดท้ายที่ได้เรียนห้องเรียนรวม ๑๑๐ และ 
๑๒๐ ซึ่งในภายหลังเปลี่ยนเลขห้องใหม่และในปัจจุบันจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยได้จดทะเบียนตึก ๑ และตึก ๒ เป็นพิพิธภัณฑ์ ตั้งชื่อ 
ตึก ๑ เป็นตึกมหาจุฬาลงกรณ์ และตึก ๒ เป็นตึกมหาวชิราวุธ  
พวกเราได้มีโอกาสใช้อาคารเรียนอีก ๒ ตึก คือตึก ๓ (เรียนภาษา 
อังกฤษ ศิลปการละคร และภาษาศาสตร์)  ตึก ๔  มีห้อง ๔๑๒ 
เป็นห้องเรียนรวม  (และเรียนภาษาไทย ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน  
ภูมิศาสตร์ และภาษาบาลี) ปัจจุบันตึก ๓ และตึก ๔ ไม่มีแล้ว
 บัณฑิตอักษรศาสตร์จุฬารุ ่น ๔๓ เป็นหนึ่งในรุ่นแรกๆ (เริ่ม 
จากรุ ่น ๓๙, ๔๐ และ ๔๑) ที่ก้าวไปท�างานภาครัฐวิสาหกิจและ 
ภาคเอกชนเป็นจ�านวนมาก ทั้งองค์กรระหว่างประเทศ บริษัทท่องเที่ยว 
สายการบิน โรงแรม ธุรกิจบริการ  ธนาคารและการเงิน สื่อมวลชน 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และยังมีอีกมากที่ท�างานด้านการศึกษา 
ทั้งของรัฐและเอกชนตามธรรมเนียมและความสามารถของนิสิต 
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

 กลุ่มนิสิตอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รหัส ๑๘  

นบัเป็นรุน่ที ่๔๓ ตามการจดัล�าดบัรุน่ของสมาคมนสิติเก่าอกัษรศาสตร์  

เป็นรุน่ทีอ่ยูบ่นจดุเปลีย่นส�าคญัของจฬุาลงกรณ์ พวกเราเป็นรุน่สดุท้าย 

ทีล่งทะเบยีนเรยีนแบบดัง้เดมิทีแ่ผนกทะเบยีนของคณะ มคีณุประดษิฐ์  

ตัวสูงๆ เป็นนายทะเบียนใจดีคอยดูแลไม่ให้เราพลาดการลงทะเบียน  

และประกาศเกรดหลังสอบไล่ นิสิตรุ่นน้องจากรหัส ๑๙ เป็นต้นไป 

ลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ที่หน่วยทะเบียนกลาง  

 ๑๖ ปีแล้วทีรุ่น่ ๔๓ รวมตวัเพือ่ท�าบญุด้าน 
การศึกษา
 หลังจากจบการศึกษาปี ๒๕๒๒ พวกเราได ้มีการติดต ่อ 
พบปะพูดคุยระหว ่างกันเรื่อยมา มีการเลี้ยงรุ ่นใหญ่ สองครั้ ง 
(ผู้จัดขาดทุน สมัยนั้นท�าธุรกิจไม่เก่ง) จนกระทั่งปี ๒๕๔๑ เราเริ่ม 
เกาะกลุ ่มกันใหม่ เพื่อรวมพลังท�าบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เพื่อน 
ในรุ ่นที่จากไปก่อนเวลาอันควร ในปีนั้น เราท�าบุญที่วัดสวนแก้ว 
ของพระพยอม นนทบุรี และมูลนิธิเด็ก  
 จากปีนั้นมา อักษรศาสตร์รุ ่น ๔๓ ได้ท�าบุญการศึกษาแก่ 
โรงเรียนที่ยากจนขัดสนในต่างจังหวัด เราเลือกโรงเรียนที่ใช้เวลา 
เดินทางไปกลับได้ในหนึ่งวัน เพื่อความสะดวกของสมาชิกรุ่นและเป็น 
การรวมรุ่นไปในตัว จนถึงปีนี้ เป็นเวลา ๑๖ ปีแล้ว เราไปช่วยเหลือ 
ทั้งก�าลังทรัพย์และก�าลังใจแก่ครูและนักเรียนที่ด้อยโอกาสในโรงเรียน 
ต่างๆ ที่ปากช่องอุทัยธานี นครสวรรค์ กาญจนบุรี ราชบุรี (สองครั้ง) 
ปราจีนบุรี โรงเรียนต่างๆ เหล่านี้ ส่วนใหญ่อาคารเรียนเก่าช�ารุด 

เส้นทาง
เล็กๆ

สู่ โรงเรียน
น้อยๆ
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บางโรงเรียนปลวกกินหลังคาจนใกล ้พัง นักเรียนได ้งบอาหาร 
กลางวันไม่พอ ในระยะหลังก็มีปัญหาน�้าท่วม  โรงเรียนในราชบุรี 
และกาญจนบุรี  เราเรียกโรงเรียนอินเตอร ์ เพราะเด็กนักเรียน 
เป็นมอญ กระเหรี่ยงเราไปไกลใต้สุดถึงนราธิวาส (๒ ครั้ง) ไม่ได้ 
เดินทางไปเอง แต่ประสานงานกับนาวิกโยธินที่ดูแลพื้นที่ ช่วยเหลือ 
โรงเรียนที่โดนไฟไหม้เมื่อปี  ๒๕๕๐
 เมื่อทางคณะอักษรศาสตร์ ต ้องการความช่วยเหลือจาก 
นิสิตเก่าเพื่อระดมทุนใช้จ่ายในการสร้างจัดหาอุปกรณ์ และจัดการ 
ดูแลค่าใช้จ่ายค่าน�้า ค่าไฟ ของตึกมหาจักรีสิรินธร พวกเราก็พร้อมใจกัน 
ช่วยเหลือโรงเรียนเก่าของเราอย่างเต็มที่ในปี ๒๕๕๐ เช่นกัน
 รุ่น ๔๓ ขอให้รุ่นน้องๆ ที่ก�าลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคม 
ต่อไป รวมตัวกันอย่างเข้มข้น เพื่อกลับมาช่วยเหลือคณะ โรงเรียน 
เดิมของเรา ตามนโยบายออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยของรัฐ 
คณะอักษรศาสตร์ต้องช่วยเหลือตัวเอง ในเรื่องค่าใช้จ่ายทางการเรียน 
การสอนมากขึ้น ทั้ งการพัฒนาอาจารย ์ ทุนการศึกษาต ่อของ 
อาจารย ์ การหาทุนให ้นิสิตที่ขาดแคลน และค่าใช ้จ ่ายในการ 
จัดการดูแลอาคาร คณะอักษรศาสตร์จัดเป ็นคณะยากจนที่สุด 
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ซึ่งรวยที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัย 
ของรัฐ) เพราะไม่มีรายได้จากการสอนปริญญาโทเหมือนคณะ 
อื่นๆ ที่สอนวิชาชีพ ไม่ว ่าจะเป็น คณะพาณิขยศาสตร์และการ 
บัญชีที่เปิดสอน MBA ได้รายได้มากมาเกื้อหนุนปริญญาตรี คณะ 
แพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สามารถมีรายได้จากการ 
สอนปริญญาโท และสามารถระดมทุนจากนิสิตเก่าที่เป็นเจ้าของ 
กิจการ หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรระดับชาติ 
 สรุปก็คือ รายได้จากค่าหน่วยกิตไม่พอกับค่าใช้จ่ายใน 
การศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้นทุกขณะและยิ่งเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต

 ภาพที่เห็นคือ โรงเรียนล่าสุดที่อ�าเภอบางปะอิน แม้ผ่านภัยน�้าท่วมใหญ่

มา ๓ ปี แล้วก็ยังไม่ได้งบพอเพียงที่จะบูรณะโรงเรียนให้พร้อม โดยเฉพาะในด้าน

คุณภาพชีวิตและสุขภาพ พวกเราช่วยสร้างห้องสุขาให้ ตามก�าลังทรัพย์ที่มี

 หากทุกๆ รุ ่น ช่วยกันรุ ่นละเล็กน้อย ตามก�าลังศรัทธา 
คณะอักษรศาสตร์จะได้พลังยิ่งใหญ่จากนิสิตเก่าทุกรุ่น มาช่วยกัน 
พัฒนาคณะ และช่วยนิสิตรุ่นน้อง อนาคตของชาติให้ยั่งยืนต่อไป 
 สิ่งที่อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ รุ่น ๔๓ ท�า เราท�าในนาม 
โรงเรียนที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ้ให้ คณะอักษรศาสตร  ์
ที่เรารักและภาคภูมิใจ และเพื่อตอบแทนคุณูปการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ทูลกระหม่อมรุ่นพี่ ๔๑ ที่นิสิตอักษรศาสตร์ทุ่นรุ่น
เคารพเทิดทูน


