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 ครองฉัตระสัตตติวสา ฤจะหากษัตริยใด
ทุกดาวและคราวยุคสมัย บมิเปรียบมิปานองค
 โครงการประมาณจตุสหัส พระนวัตกรรมทรง
สรรคศาสตรศิลปะประจง ก็พิศาลพิสิฐคุณ
 ทุกแดนสดับพระคิตรส ระบุบทระบือบุญ
วาทิตกวีดุริยสุน- ทรขัตติยอุบัติไทย
 โอทูลกระหมอม พระติยลัก- ษณะควักหทัยไป
หลัดหลัดพระลัดสุระคระไล บมิอาจเสด็จโดย
 ดังตองคะนองอสนิบาต อุระราษฎรละหอยโหย
หยอมหญานิราพิร�ณโปรย อุระชนก็กลกัน
 ลับแลวพระแกวหทยชาติ อุระราษฎรมิมีขวัญ
ทนทุกขนิตยนิรัน- ดรวางมิสรางซา
 นอมกราบพระทราบธุลิพระบาท ศิระราษฎรละหอยหา
ถิ่นทิพสถิต ณ ดุสิตา ทิพโสตพระโปรดฟง
 ภักดีจะมีมิละมิเลือน ฐิตเหมือนสมัยหลัง
จงรักจะรักษจิรจิรัง ณ พระบาทมิคลาดคลาฯ
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	 					 สวัสดีปีใหม่ค่ะ

        
     ปีใหม่ปีนี้ไม่เหมือนปีไหนส�ำหรับคนไทย สิบสำมตุลำคมปีที่ผ่ำนมำเป็นวันท่ีคนไทยต้องประสบ 

         กับกำรสูญเสียครั้งยิ่
งใหญ่ในชีวิต เมื่อได้รับทรำบว่ำพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเด

ช 

          
เสด็จสวรร

คต พระองค์ทรงเป็นพลัง ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจปวงชนชำวไทยทั้งประเทศ หลำยคนรู้สึกโศกเศ
รำ้ 

    เคว้งคว้ำ
งหมดพลัง ปีใหม่ปีนี้ขอตั้งจิตอธิษฐำนน้อมให้คนไทยมีก�ำลังกำยที่แข็งแรง มีก�ำลังใจท่ี

เข้มแข็ง  

   หนักแน่น และมีสติรู้เทำ่ทันอยู่เสมอ ดังพรพระรำชทำนใน ส.ค.ส. ข
ึ้นปีใหม่ 2559 ส.ค

.ส. พระรำชทำนฉบับสุดท้ำย 

และขอตั้ง
จิตมุ่งมั่นจะเดินตำมวิถีที่พ่อหลวงสอน

 สมำคมนิสิตเก่ำอักษรศำสตร์ฯ ได้ร่วมท�ำกิจกรรม
เพ่ือน้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเด
ช กำรร่ว

มท�ำบุญถวำยเป็นพระรำชกุศ
ลร่วมกับทำงคณะอักษรศำสตร์แ

ละจุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย เช่น
 กำรสวด

มนต์ถวำยเป
็นพระรำชกุศ

ล ณ คณะอักษรศำสตร์ 
และกำรร่ว

มกิจกรรรม
 "จุฬำฯ จุดเท

ียน

บวงสรวง ด
้วยดวงใจภ

ักดิ์" เมื่อวันที่ 5 ธันวำค
มที่ผำ่นมำซึ่งชำวอักษ

รศำสตร์ไ
ด้ไปร่วมงำนนี้กันเป็นจ�ำนวนมำก

 ส�ำหรับกิจกรรมต่ำงๆ ในโอกำสที่คณะอักษรศำสตร์มี
อำยุครบ 100 ปีนั้น นอกจำกงำ

นคืนสู่เหย้ำที่ต้องเลื่อน

ไปแล้ว ทำงสมำคมฯ ยังคงเด
ินหน้ำด�ำเนินกำรกิจกร

รมอื่นๆ เช่น กำรจัดท
�ำหนังสือที่ระลึก 100

 ปีคณะอักษรศำสตร์  

ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
 ได้ทรงพระเมตตำพระรำชทำนชื่อหนังสือให้ว่ำ "อมฤตำภรณ์ อักษรศำสตร์ห

นึ่งร้อยปี"  

กำรจัดท�ำสำรคดี 
เพลง และก

ำรจัดท�ำของที่ระลึกในโอกำสคร
บ 100 ปีคณะอักษรศำสตร์ 

สมำคมฯ ก็ยังคง
จัดท�ำและ

จ�ำหนำ่ยอยำ่งต
่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นเข็มกลัดลำยพ

ระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
  ผำ้พันคอ ฯลฯ 

ทั้งนี้สมำคมฯ

ได้น�ำเงินรำยได้บำงส่วนไปใช้ในกิจกรรมท่ีเรำได้ด�ำเ
นินกำรมำอย่ำงต่อ

เนื่อง เช่น กำรให้ทุนอำหำรกลำงว
ันแก่นิสิต 

ที่ขำดแคลน
ทุนทรัพย์ และกำร

ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมตำ่งๆ ขอ
งนิสิตปัจจุบัน เป็นต้น

 ในปี 2560 น
ี ้เรำยงัคงม

กีจิกรรมต่ำงๆ อย่ำ
งต่อเนือ่ง ท้ังในส่วนท่ีเกีย่วข้องก

บักำรน้อมร�ำลกึถงึพ
ระมหำกรุณำธคิณุ

ของพระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภมิูพลอดลุยเด
ช และกจิก

รรมอ่ืนๆ ของสม
ำคมฯ เช่น กำรร่วมงำนท�ำบุญตกับำตร

ในโอกำสวัน
เกิดคณะฯ ปีนี้จะจัดในวัน

พุธที่ 4 มกรำคม และกำรป
ระชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปีของสมำคมฯ ในวันศุกร์ที่ 20 

มกรำคม 2560

 สมำคมฯ จะจดังำ
น "สดดุมีหำคีตรำชนั

" ข้ึน เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิ
ระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภมิูพลอดลุยเด

ช  

ในพระอัจฉริยภำพด้ำนดนตรีและภำษำ โดยจะรวบรวมบทเพลงพระรำชนิพนธ์ ค�ำร้องภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

ทีป่ระพนัธ์โดยชำวอั
กษรศำสตร์ ม

ำน�ำเสนอในรปูแบบท่ีแตกต่ำง จ
ำกบทเพลงพระรำชนพินธ์ 48 เพลง มชีำวอกัษรศำสตร์

เป็นผู้ประพนัธ์ค�ำร้องถ
งึ 23 เพลง นบัเป็นควำมภำคภูมิใจของชำว

อกัษรฯ ท่ีได้ถวำยงำ
นองค์มหำคตีรำชัน

   และสม
ำคมฯ 

ยังมีควำมต้ังใจท่ีจะจดังำน
  "สดดุมีหำอักษรรำชนั" เพ่ือเฉลมิพระเกยีรตพิ

ระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเด
ช  

ในพระอัจฉริยภำพด้ำนกำรใช้ภำษำไทย โปรดติดตำม
รำยละเอีย

ดของกิจก
รรมดังกล่ำวแ

ละกิจกรร
มที่จะจัดขึ้นตำ่งๆ ได้

ทำงช่องทำงสื่อสำรข
องสมำคมฯ เช่น ทำงไลน์แอปพลิเคชันและเฟซบุ๊ก

 ปีใหม่ปีนีข้อให้พีน้่องชำวอกั
ษรศำสตร์แ

ละครอบครวัมสีิง่ดีๆ  เข้ำ
มำในชวีติ มีควำมสขุ สขุภำพแขง็แรงแ

ละมีพลงั

แห่งควำมดีงำมที่จะช่วยให
้ก้ำวต่อไป

อย่ำงเข้ม
แข็งค่ะ

 ด้วยใจ

 ซำฟีนำ โกมลตะเมธี

  นำยกสม
ำคมนิสิตเก่ำอัก

ษรศำสตร์ จ
ุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

   ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
 สยำมบรมรำชกุมำรี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  วันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2493 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

และสมเด็จพระนำงเจำ้ฯ พระบรมรำชินีนำถ เสด็จพระรำชด�ำเนินมำพระรำชทำนปริญญำบัตรและอนุปริญญำบัตร
แก่จุฬำบัณฑิต รุ่นที่ 22 ณ หอประชุมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เป็นครั้งแรก และจำกนั้นบัณฑิตจุฬำฯ ก็ได้รับพระรำชทำน 

พระมหำกรุณำธิคุณมำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี กำลล่วงผ่ำนมำจนถึงวันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2541 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระรำชด�ำเนินมำพระรำชทำนปริญญำบัตรด้วยพระองค์เองเป็นครั้งสุดทำ้ย

 
วันทรงดนตรี

 “วันทรงดนตรี” เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
โปรดเกลำ้ฯ ให้นิสิตจุฬำฯ เข้ำเฝำ้ฯ เมื่อวันที่ 6 กันยำยน พ.ศ. 2500 ณ เวทีลีลำศสวนอัมพร 
พระองค์ทรงเดี่ยวแซกโซโฟนพระรำชทำนแก่นิสิตจุฬำฯ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยนับเป็นมหำวิทยำลัย
แห่งแรกที่เสด็จพระรำชด�ำเนินมำทรงดนตรี หลังจำกนั้น ระหว่ำง พ.ศ. 2500-2516 ชำวจุฬำฯ จึงมี
โอกำสชื่นชมพระอัจฉริยภำพทำงดนตรีรวม 15 ครั้ง ทรงวำ่งเว้นไปหนึ่งปีคือใน พ.ศ. 2503 เนื่องจำก
เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศ  หลังจำก พ.ศ. 2516 แล้ว งำนวันทรงดนตรี
มีอันต้องยุติไปเนื่องจำกทรงมีพระรำชกรณียกิจมำก แต่ชำวจุฬำฯ ก็ได้สืบสำนงำน “วันท่ีระลึกวันทรงดนตรี” ในวันท่ี 20 กันยำยน  
ของทุกปีสืบมำ

จามจุรีพระราชทาน
 รำวปี พ.ศ. 2500 จุฬำฯ มีกำรเติบโตและมีคณะตำ่งๆ เพิ่มขึ้น ยังผลให้ต้องโค่นต้นจำมจุรีเพื่อก่อสร้ำงอำคำรใหม่ ต้นจำมจุรีจึง
ลดจ�ำนวนลงอย่ำงน่ำใจหำย ในวันที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2505 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชจึงเสด็จพระรำชด�ำเนิน
มำทรงปลูกต้นจำมจุรี 5 ต้น หนำ้หอประชุมจุฬำฯ และได้พระรำชทำนพระรำชด�ำรัสควำมตอนหนึ่งว่ำ “...ต้นไม้นี่ชื่อว่าจามจุรี...ก็ได้
น�ามาห้าต้น ห้าต้นนี้ได้เลีย้งต้ังแต่เกดิ...เลีย้งจนเติบโตพอควรกเ็ห็นว่าโตแล้ว ควรเข้ามหาวทิยาลยัเสยีที...เชือ่ว่าต้นไม้ท้ังห้าต้นนี ้นสิติ
ทั้งหลายคงรักษาไว้ให้เติบโต ไม่ให้ล้มตาย...ฝากต้นไม้ไว้ 5 ต้นให้เป็นเครื่องเตือนใจตลอดกาล...” จำมจุรีพระรำชทำนห้ำต้นจึงยืนต้น
อย่ำงแข็งแรงเป็นศรีสง่ำและสิริมงคลแก่ชำวจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยจวบจนปัจจุบัน

29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ
 เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2505 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระรำชด�ำเนิน
มำเป็นประธำนในกำรประชุมทำงวิชำกำรของชุมนุมภำษำไทย ที่คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ทรงเปิดอภิปรำยในหัวข้อ "ปัญหำกำรใช้ค�ำไทย" พระรำชด�ำรัสในครั้งนั้น มีใจควำมตอนหนึ่งว่ำ 
        "...เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้..." 
            เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
   เนื่องในมหำมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวำคม พ.ศ. 2542 
          รัฐบำลจึงก�ำหนดให้วันที่ 29 กรกฎำคมของทุกปีเป็น "วันภำษำไทยแห่งชำติ"  

สายธารพระมหากรุณาธิคุณ
 เป ็นเวลำยำวนำนกว่ำ 60 ปี ท่ีชำวจุฬำฯ ได้รับพระรำชทำน 

พระมหำกรณุำธิคณุอนัหำท่ีสดุมิได้จำกพระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภมิูพลอดุลยเดช 
ในกำรเสด็จพระรำชด�ำเนินมำทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจ ในพระฐำนะพระบรมรำชูปถัมภกแห่ง

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั เป็นพระองค์ท่ี 5 สบืเนือ่งจำกพระบำทสมเดจ็พระปกเกล้ำเจ้ำอยูหั่ว สมเด็จพระปิตลุำธิรำช และพระบรมเชษฐำธริำช
ของพระองค์ อันได้แก่
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จดจารพระราชด�ารัส
เรื่องความสามัคคี

 แรงบันดำลใจของกำรเข้ำศึกษำต่อท่ีคณะอักษรศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยของฉัน เริ่มต้นข้ึนโดยมีพ่ีสำว 
คนที่สองซึ่งอำยุมำกกว่ำ 8 ปี คือ คุณจงดี บุนนำค อบ.๑๗ 
เป็นแบบอย่ำงในกำรศึกษำเล่ำเรยีน พีจ่งดเีป็นผูส้อนหนงัสอื
อบรมควบคุมให้จดและท่องศัพท์ภำษำอังกฤษ ต่อศัพท์กัน
ทุกวัน ตอนนั้นมีพี่น้องสำมสำววัยไล่เลี่ยกัน เรียนหนังสือ
มำพร้อมๆ กัน ตั้งแต่สมัยเรียนช้ันมัธยมศึกษำ ม.2-ม.6 
ท่ีโรงเรียนเทเวศร์วิทยำลัย ถนนบ�ำรุงเมือง แต่เมื่อจบช้ัน
มัธยมศึกษำ จะต้องเข้ำศึกษำต่อในระดับเตรียมอุดมศึกษำ 
1-2 (หรือ ม.7-ม.8 ในสมัยก่อน) พี่น้องอีก 2 คน ต่ำง 
แยกย้ำยกันไปเข้ำเรียนท่ีอ่ืน ส่วนฉันนั้นชอบเรียนภำษำ
จึงสอบเข้ำเรียนต่อท่ีแผนกอักษรศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ กลำยเป็น ต.อ. รุ่นที่ 19 อยำ่ง
สมบูรณ์ 
 ฉนัต้ังใจเรยีนจนท�ำคะแนนสอบของสำยศลิป์ในระดบั
ชั้น ม.8 ได้เป็นล�ำดับที่ 18 จำกผู้สอบมำกกว่ำ 20,000 คน  
ท่ัวประเทศ ท�ำให้มชีือ่ตดิบอร์ดเป็น 1 ใน 50 อย่ำงเตม็ภำคภมูิ  

เทวาลัยรฦก
จารุดี (บุนนาค) ผโลประการ (อบ.26)

ในช ่วงอำทิตย ์นั้น ท่ี ได ้ฟ ังวิทยุอ ่ำน 
รำยช่ือของผู้สอบได้ 50 ล�ำดบัแรก ของท้ัง 
สำยวิทย์และสำยศิลป์ออกอำกำศ ใจฉัน
กจ็ะตืน้ตนัด้วยควำมปลำบปล้ืมยินด ีเมือ่
อำจำรย์ของโรงเรียนเทเวศร์วิทยำลัย
ได้ฟังวิทยุจึงขอสมุดพกของฉันไปเป็น 
แบบอย่ำงให้เด็กๆ รุ ่นน้องมีก�ำลังใจ
ศกึษำเล่ำเรียน และยังไม่คนืมำจนกระท่ัง
บัดนี้      
 ครั้นเมื่อจะต้องเลือกศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ ต่ำงคนก็
ต่ำงแยกยำ้ยกันอีกครั้ง ฉันสอบติดคณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยได้สมใจ โดยท�ำคะแนนสอบเข้ำได้เป็นล�ำดับท่ี 3  
อีกด้วย  
 ฉนัยงัจ�ำได้ไม่ลมืว่ำผูส้อบได้คะแนนเป็นล�ำดบัท่ี 1 คือ สชุำติ 
เดชอุดม ผู้มำจำกโรงเรียนมำแตร์เดอีวิทยำลัย กำรเรียนกำรสอน
ท่ีคณะอกัษรศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัยในขณะนัน้ แบ่งออก
เป็น 4 หมวด คือ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ภำษำฝรั่งเศส และ
ประวัติศำสตร์ซึ่งรวมเอำวิชำภูมิศำสตร์เข้ำไว้ด้วย เฟรชชี่ปีหนึ่ง
จ�ำเป็นต้องเรียนและสอบให้ผำ่นทั้ง 4 หมวดนี้เพื่อเลื่อนชั้นขึ้นไป
เรียนในปีสอง มีคนสอบตกอยู่มำกเหมือนกัน และโดยมำกแล้ว 
จะสอบตกในหมวดวชิำภำษำไทย จ�ำได้ว่ำม ีRepeat ซ�ำ้ชัน้ Re-exam 
สอบซ่อม และ Retire ที่ไม่มีใครอยำกโดน คือ ให้ออก 

 ใครที่สอบผ่ำนได้เรียนจบชั้นปีที่ 2 แล้ว จะสำมำรถเลือกทิ้ง
กำรเรียนไปได้ 1 หมวดวิชำ แล้วแต่ควำมสนใจ และเมื่อถึงชั้นปี
ที่ 3 ก็จะทิ้งได้อีก 1 หมวดวิชำ ท�ำให้ในปีสุดท้ำยของกำรเรียนที่
คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยจะเหลือวิชำเอกเพียง 
2 หมวดวิชำเท่ำนั้นท่ีแสดงถึงควำมถนัดเฉพำะของแต่ละบุคคล 
ยกเว้นหมวดวิชำภำษำไทยที่เลือกแล้วจะต้องเรียนจนครบทุก
รำยวิชำจนหมด ขณะที่อีก 3 หมวดวิชำสำมำรถเลือกเรียนในบำง
รำยวิชำได้ เช่น เลือกเรียนภำษำหรือวรรณคดีฝรั่งเศส ส่วนหมวด
วชิำภำษำองักฤษมกีำรตัดคะแนนในรำยวชิำองักฤษ 1 เพือ่คดัเลอืก
ผู้ที่จะเลือกเรียนรำยวิชำอังกฤษ 2 ต่อไปได้ 
 ฉันชอบภำษำไทยอยู่แล้วจึงเลือกเรียนภำษำไทยแน่นอน 1 
หมวดวิชำจนจบปี 4 เรียนหมดทั้งภำษำบำลี สันสกฤต เขมร และ
วรรณคดีต่ำงๆ ด้วยควำมต้ังใจมุ่งมัน่ ท�ำให้เป็นท่ีรกัของคณำจำรย์
ทุกคน แถมยังท�ำคะแนนสอบได้ดีทีเดียว อีก 1 หมวดวิชำนั้น 
ฉันเลือกเรียนภำษำอังกฤษ เพรำะคิดว่ำจะต้องเป็นประโยชน์และ 
ได้ใช้งำนมำกกว่ำในอนำคต จงึต้องตดัใจท้ิงหมวดภำษำฝรัง่เศสซ่ึง
ก็เรียนได้ดีไม่แพ้กันไปท่ำมกลำงควำมเสียดำยของทั้งตนเองและ
อำจำรย์ผู้สอน อย่ำงหม่อมเจ้ำขจรจบกิตติคุณ กิติยำกร ครูผู้เป็น
ที่รักและตัดพ้อฉันในครั้งนั้น            
 ณ คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฉันมีโอกำส
ได้รับเสด็จฯ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
ทั้งในแถวขบวนที่รถยนต์พระที่นั่งจะแล่นผ่ำนเพื่อเสด็จฯ 
มำทรงดนตรี หรือพระรำชทำนปริญญำบัตร ฉันยังได้
เขำ้ไปเป็นส่วนหนึ่งของวันทรงดนตรีตั้งแต่เรียนชั้น 
ปี 1-ปี 4 ได้จดจ�ำร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
ด้วยควำมซำบซึ้งใจ แต่สิ่งที่แจ่มชัดอยู่ในห้วงความทรงจ�า
คือเหตุการณ์เมื่อฉันส�าเร็จการศึกษาและได้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์ เมื่อ พ.ศ. 2504 
ประกำรหนึ่งเพรำะปีนั้นเป็นปีแรกที่เปลี่ยนจำก
กำรนั่งรับเป็นยืนรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

  หำกแต่เหตุผลประกำรส�ำคัญคือ ในปีนั้น พระบำท
สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรงทรำบถึง
ข ่ำวกำรทะเลำะเบำะแว ้งลงไม้ลงมือกันระหว่ำงนิสิต
คณะรัฐศำสตร ์และวิศวกรรมศำสตร ์ของจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั ตำมประสำคณะท่ีมีประชำกรชำยเป็นส่วนมำก  
พระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านหลังจากท่ีพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแล้วจึงมีเนือ้หาใจความส�าคัญกล่าวถึง “ความ
สามัคคี” ขอให้สามัคคีกัน คนเราอยู่ท่ีไหนก็ควรจะมีความ
สามคัค ีแม้ว่าจะมเีหตกุระทบกระท่ังก็ไม่ควรท่ีจะแตกสามคัคี 
เพราะจะท�าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของท้ังตนเองและสถาบัน
ท่ีสังกัดอยู่ ความสามัคคีนั้นจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความ
เจรญิรุง่เรอืง พระบรมรำโชวำทเร่ืองควำมสำมัคคีนี ้พระบำท
สมเด็จพระปรมินทรมหำภมูพิลอดลุยเดชได้พระรำชทำนและ
ทรงเน้นย�้ำแก่องค์กร หน่วยงำนอื่น และประชำชนชำวไทย
ต่อมำอีกหลำยครั้ง
 55 ปีมำแล้ว ฉันยังจ�ำได้อย่ำงแม่นย�ำ จงึหวงัว่ำชำวไทย 
ทุกคนจะน้อมน�ำพระบรมรำโชวำทเรื่องควำมสำมัคคีมำใช้
เป็นหลักในกำรด�ำเนินชีวิตด้วยกันตลอดไป
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พิธีถวายสักการะ
และน้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 
จุฬาฯ จุดเทียนบวงสรวง ด้วยดวงใจภักดิ์
 ชำวอักษรฯ รวมใจร่วมงำน จุฬำฯ จุดเทียนบวงสรวง ด้วยดวงใจภักดิ์ 
อย่ำงอุ่นหนำฝำคั่ง เพื่อถวำยควำมอำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทร 
มหำภมิูพลอดลุยเดช ณ สนำมหน้ำพระบรมรำชำนสุำวรย์ี สมเด็จพระปิยมหำรำช  
และสมเด็จพระมหำธีรรำชเจำ้ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 
ณ โถงอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์
 ชำวอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยมำพร้อมกันในเวลำ 
9.00 น. เพื่อร่วมกิจกรรมกำรสวดมนต์ถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมิูพลอดลุยเดช เนือ่งในพระรำชพธิทีรงบ�ำเพญ็
พระรำชกุศลปัณรสมวำร (15 วัน) เริ่มต้นด้วยบทบังคมบรมธรรมิกรำช 
โดย ผศ.ดร.อำทติย์ ชีรวณชิย์กลุ แล้วจงึน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมร�ำลกึใน
พระมหำกรุณำธิคุณ ตั้งจิตสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 
ณ โถงอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

 คณำจำรย์ นสิติเก่ำ และนสิติปัจจบัุน รวมท้ัง
บุคลำกรของคณะอักษรศำสตร ์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ร่วมในพิธีถวำยสักกำระและลงนำม
ถวำยควำมอำลัย น้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
โดยมี รศ.ดร.กิ่งกำญจน์  เทพกำญจนำ คณบดีคณะ
อักษรศำสตร์เป็นประธำนในพิธี

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ สนามหญ้า
ด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
 คณำจำรย์ พร้อมด้วยนสิติ และบุคลำกรจำกจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย กว่ำ 3,000 คน 
น�ำโดย รศ.ดร.บัญชำ ชลำภิรมย์ รองอธิกำรบดีด้ำนกำรพัฒนำนิสิตและนิสิตเก่ำสัมพันธ์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย รวมตัวกันที่จุฬำฯ ตั้งแต่เวลำ 07.00 น. กระทั่งเวลำ 8.30 น. 
ได้ร่วมกันกล่ำวอำเศียรวำท และสักกำระพระบรมรูป 2 รัชกำล แล้วจึงเดินทำงมำถวำย
บังคมพระบรมรูปพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจ้ำอยู่หัว บริเวณลำนพระรำชวังดุสิตซึ่ง
เป็นธรรมเนียมท่ีปฏบัิตสิบืกนัมำทกุปี จำกนัน้จงึเดนิเท้ำผ่ำนอนสุำวรีย์ประชำธปิไตยเข้ำมำ
ทำงประตูสวัสดิโสภำ ผำ่นประตูมณีนพรัตน์มำยังสนำมหญ้ำหน้ำศำลำสหทัยสมำคม เพื่อ
กล่ำวบทอำเศยีรวำทน้อมร�ำลกึพระมหำกรุณำธคิณุ และกรำบสักกำระพระบรมศพพระบำทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
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ร่วมชื่นชมกับการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จากเยอรมนี
 เอกอัครรำชทูตเยอรมนีประจ�ำประเทศไทย ฯพณฯ เพเทอร์ พรือเก้ล 
ได้ท�ำพิธีมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์เหรียญกำงเขนเหล็กพร้อมโบ  
(Bundesverdienstkreuz am Bande) จำกประธำนำธิบดีแห่งสหพันธ์
สำธำรณรัฐเยอรมนี ให้แก่ศำสตรำจำรย์ ดร.พรสรรค์ วัฒนำงกูร (อบ.37)
เพือ่เป็นเกยีรติคณุในกำรทีศ่ำสตรำจำรย์ ดร.พรสรรค์ วฒันำงกรู ท�ำงำนด้ำน 
ส่งเสรมิภำษำและวรรณคดเียอรมัน และอักษรศำสตร์เยอรมนัเชิงวฒันธรรม
ท่ีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยเป็นระยะเวลำนำนกว่ำ 36 ปี รวมท้ังงำนด้ำน
วัฒนธรรม ควำมสมัพันธ์ไทย-เยอรมัน ในฐำนะนำยกสมำคมไทย-เยอรมัน 
ซ่ึงได้สืบสำนและฟื้นฟูสมำคมไทย-เยอรมันส�ำเร็จขึ้นมำอีกครั้งใน พ.ศ. 
2557 

สร้างประวัติศาสตร์ ปลัด กต. หญิงคนแรก
 ขอแสดงควำมยินดีกับคุณบุษยำ มำทแล็ง (อบ. 45 ภำษำฝรั่งเศส 
เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) ท่ีได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นปลัดกระทรวง 
กำรต่ำงประเทศ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุำคม พ.ศ. 2559 คณุบุษยำนบัเป็นสภุำพสตร ี
คนแรกที่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งอันส�ำคัญยิ่งนี้ โดยก่อนหน้ำนี้ คุณบุษยำเคยด�ำรง
ต�ำแหน่งส�ำคญั อำท ิเอกอคัรรำชทตูไทยประจ�ำกรงุดำกำร์ สำธำรณรฐัเซเนกลั 
เอกอคัรรำชทตูไทย ณ กรงุมำดรดิ รำชอำณำจกัรสเปน รวมท้ังเอกอคัรรำชทตู
ไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์และเมธีวิจัยอาวุโส
 ขอแสดงควำมยินดีกบัรองศำสตรำจำรย์พรรัตน์ ด�ำรงุ (อบ.41) ในโอกำสที่ได้รับ
พระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง “ศำตรำจำรย์” ในสำขำวชิำ
ศิลปกำรละคร สังกัดคณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย รวมทั้งได้รับทุน 
เมธีวิจัยอำวุโส สกว. ประจ�ำปี 2559 ด้วยโครงกำรวิจัยกำรแสดง : สร้ำงสรรค ์
งำนวิจัยในสำขำศิลปกำรแสดงไทยร่วมสมัย

หญิงแกร่งแห่งท่าอากาศยานภูเก็ต
 หลังจำกที่ นำงมนฤดี เกตุพันธุ์ (อบ.42 ) ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง 
ผู้อ�ำนวยกำรท่ำอำกำศยำนภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ได้สำนต่อ
นโยบำยกำรบริหำรงำนของบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (มหำชน) (ทอท.) 
ในกำรมุ่งม่ันพัฒนำคุณภำพ บริกำรและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก รวมท้ังกำร
ก่อสร้ำงอำคำรผู้โดยสำรระหวำ่งประเทศ และปรับปรุงอำคำรผู้โดยสำรปัจจุบัน
ให้ได้มำตรฐำนพร้อมเป็นประตูสูอั่นดำมนั รองรบัประชำคมอำเซยีน ซ่ึงเป็นงำน 
ที่ต้องอำศัยควำมสำมำรถ ซ่ือสัตย์ อดทน และควำมเพียรเป็นอย่ำงสูง  
จนในท่ีสุดกำรปรับปรุงพัฒนำท่ำอำกำศยำนภูเก็ตได ้แล ้วเสร็จและ 
เปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อเดือนกันยำยนที่ผ่ำนมำ อักษรสัมพันธ์ 
ขอชื่นชมและเป็นก�ำลังใจให้หญิงแกร่งคนนี้
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1,000 บาท 1 วันเกิด

 นิสิตเก่ำจุฬำฯ ซึ่งเข้ำศึกษำในปี 2510 จ�ำนวน 2,314 คน  
ใช้โอกำสครบ 50 ปีของรุน่ ที่ตรงกับครบ 100 ปี ของมหำวิทยำลัย
ในปี 2560 ร่วมเฉลมิฉลองพระนำมจฬุำลงกรณ์ด้วยกจิกรรมจติอำสำ
เพื่อสังคมหลำกหลำยรูปแบบ โดยสุธำทิพ ธัชยพงษ์ ประธำน 
อักษรศำสตร์รุ ่น 2510 เป็นหัวแถวเปิดกิจกรรมแรกเมื่อ 30 
สิงหำคม พ.ศ. 2559 ท่ีบ้ำนผู้สูงอำยุบำงแค โดยมีชำวอักษรฯ  

ปลื้มปีติ

น้องใหม่ 2510 ฉลองร้อยปีจุฬาฯ 

ด้วยกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เข้ม

 เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม พ.ศ. 2559 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
มีพระมหำกรุณำธิคุณพระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ที่ปรึกษำและกรรมกำรสมำคมนิสิตเก่ำ
อักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี ชุดที่ 22 (2559-2560) เข้ำเฝ้ำฯ ถวำยตัว และน�ำคณะบุคคลผู้ได้รับรำงวัล
อกัษรศำสตร์ดเีด่น ประจ�ำปี 2558 เข้ำรบัพระรำชทำนเขม็ท่ีระลกึ ณ อำคำรชัยพฒันำ สวนจติรลดำ

ผูมี้ช่ือเสยีง เช่น นรีนชุ ปัทมสตู อัจฉรำ เสรบุิตร อมัพร กรีตบุิตร  เป็น
จติอำสำร้องเพลงเป็นประจ�ำทุกเดอืนท่ีศนูย์แพทย์เฉลมิพระเกยีรติ  
โรงพยำบำลรำมำธิบดี และโรงพยำบำลพระมงกุฎเกลำ้
 กจิกรรมหลำกหลำยมท้ัีงกำรเลีย้งอำหำรกลำงวนัแก่ผูส้งูอำย ุ
กำรร้องเพลงเพื่อสร้ำงควำมบันเทิงแก่ประชำชน และกำรบ�ำเพ็ญ
กศุล เป็นต้น และเมือ่ต้นเดอืนตลุำคม 2559 จดัสมำชกิจำก 8 คณะ
จ�ำนวน 120 คน บันทึกภำพ MV เพลง "เกียรติภูมิจุฬำฯ" เพื่อร่วม
แสดงพลังฉลอง 100 ปีจุฬำฯ

 บรรรยำกำศกำรมอบเงนิบรจิำค 
1,000 บำท 1 วันเกิด จำกสมำชิก
สมำคมนิสิตเก่ำอักษรศำสตร์ฯ 
 ขอเชิญชวนสมำชิกบริจำคเงิน
สมทบเข้ำสมำคมฯ ในโอกำสวนัคล้ำย
วันเกิดได้ตำมรำยละเอียดดำ้นหลัง 



การสมัครสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนนิสิตใหม่ นิสิตที่ก�ำลังจะส�ำเร็จกำรศึกษำ นิสิตเก่ำ ให้เขำ้มำเป็นสมำชิกสมำคมฯ 
และสมำชิกสมทบเพ่ือร่วมกันเป็นก�ำลังในกำรท�ำประโยชน์ให้แก่คณะอักษรศำสตร์ ผู ้ท่ีสนใจสำมำรถขอรับใบสมัครหรือดำวน์โหลด 
แบบฟอร์มจำกเว็บไซต์ของสมำคมฯ และส่งเอกสำรกำรสมัครได้ทำง E-mail โทรสำร หรือยื่นใบสมคัรทีส่�ำนกังำนสมำคมฯ ค่ำสมำชกิสำมญั
ตลอดชพี 500 บำท สมำชกิสมทบ (นสิติปัจจบุนัระดบัปรญิญำตร)ี 100 บำท ช�ำระเงินได้ที่ส�ำนักงำนสมำคมฯ หรือโอนเงินเข้ำบัญชีของ 
สมำคมฯ แล้วส่งส�ำเนำใบโอนเงินมำยังส�ำนักงำนสมำคมฯ ทำงโทรสำร หรือทำงไปรษณีย์ตำมที่อยู่ของสมำคมฯ
 ทั้งนี้ หำกสมำชิกท่ำนใดมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว สมำคมฯ ขอควำมร่วมมือสมำชิกกรุณำแจ้งมำยัง E-mail เพื่อทำงสมำคม 
จะได้ปรบัปรงุข้อมูลทะเบียนสมำชกิต่อไป และทำงสมำคมฯ จะจดัท�ำบัตรสมำชิกใหม่ให้แก่สมำชกิทุกท่ำน ซ่ึงท่ำนจะได้รบัสทิธปิระโยชน์ 
มำกมำย อำทิ ได้รับส่วนลดจำกศูนย์หนังสือจุฬำฯ True Coffee และ Major Cineplex

วำรสำรอักษรสัมพันธ์ ก�ำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ในเดือนเมษำยน สิงหำคม และธันวำคม
จัดพิมพ์: สมำคมนิสิตเก่ำอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

ห้องเลขที่ 146 M1 (ชั้นลอย) อำคำรมหำจักรีสิรินธร คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ถนนพญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2253 2059, 0 2218 4858 โทรสำร 0 2253 2059 Facebook: www.facebook.com/artschula.alumni

Homepage: www.arts.chula.ac.th/AlumniWeb/index.html  E-mail: artsalumnicu@gmail.com
สำรำณียกร: เลิศลักษณำ ยอดอำวุธ (อบ.52) ศิลปกรรม: บริษัท ดำวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ำกัด พิมพ์ที่: บริษัท ที.เค. พริ้นติ้ง จ�ำกัด

โทรศัพท์ 0  2730 8373-6

 วัด-วงั เกาะสชัีง และพพิธิภณัฑ์สมเดจ็พระศรสีวรนิทิราบรมราชเทว ีจ. ชลบุร ีวนัเสาร์
ที่ 4 และ 18 กุมภาพันธ์ 2560
 พบกับควำมรื่นรมย์สบำยๆ ให้เป็นควำมสุขเล็กๆ สักครึ่งวันพร้อมอำหำรทะเลอร่อยๆ 
ม้ือเท่ียงบนเกำะสีชัง ซ่ึงต้ังอยู่ในอ่ำวไทย มีภูมิทัศน์งดงำมและเป็นสถำนท่ีตั้งพระรำชวัง 
บนเกำะแห่งเดียวของประเทศไทย “พระจุฑำธุชรำชฐำน” สร้ำงขึ้นในสมัยรัชกำลท่ี 5 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2432 และเมื่อ พ.ศ. 2521 จุฬำฯ ได้จัดตั้งสถำนีวิจัยวิทยำศำสตร์ทำงทะเล
และศูนย์ฝึกหัดนสิติในควำมรบัผดิชอบของสถำบนัวจิยัทรพัยำกรทำงน�ำ้ จำกนัน้เย่ียมชม 
พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทรำบรมรำชเทวี (พระบรมรำชเทวีในรัชกำลที่ 5) ตั้งอยู่ที่ 
โรงพยำบำลสมเดจ็ ณ ศรรีำชำ จดัแสดงเรือ่งรำวพระรำชประวตั ิพระรำชกรณยีกจิ รวมถงึประวตัโิรงพยำบำลฯ 
ซึ่งพระองค์ท่ำนพระรำชทำนทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสรำ้งขึ้นและก�ำลังจะมีอำยุครบ 115 ปี
 ทรงเสน่ห์ม่วงระย้า ฟูจียามา และวัฒนธรรมเอโดะ  7-13 พฤษภาคม 2560
 เพื่อแสดงควำมยินดี (เงียบๆ) เนื่องในวำระที่คณะอักษรศำสตร์ และจุฬำฯ จะครบรอบ 100 ปี แห่งกำรสถำปนำ ในปี 2560 + สนองตำมค�ำขอของ
เพื่อนสมำชิก ที่รอคอยกำรไปชมดอกวิสทีเรีย (Fuji Flowers) หรือชื่อไทยไพเรำะว่ำ “ม่วงระย้ำ” ที่ญี่ปุ่น
 สมำคมฯ จึงได้ตั้งโครงกำรอักษรสัญจรปี 2560 เพื่อพำสมำชิกไปสัญจรญี่ปุ่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ในวันอำทิตย์ที่ 7 - วันเสำร์ที่ 13 พฤษภำคม 2560 
รวม 7 วนั (เป็นครัง้ท่ี 5 ในรอบ 9 ปี โดยไม่ซ�ำ้สถำนท่ีท่ัวเกำะญีปุ่่น)ซ่ึงเป็นช่วงเวลำท่ีดอกม่วงระย้ำก�ำลงับำนสะพรัง่ โดยขอก�ำหนดพืน้ท่ีสญัจรครัง้นี ้ในเขต 
ภมูภิำคคนัโตะและชิบะ เกำะฮอนชตูอนกลำง (Central Honshu) ซ่ึงเป็นจดุรวมของเป้ำหมำยปลำยทำงของคณะอกัษรสญัจร คอื นครโตเกยีว เมืองหลวงของ
ญี่ปุ่น  และสวนดอกไม้สวยๆ ดำรดำษด้วยดอกม่วงระยำ้ ก�ำลังบำนสะพรั่งที่สวน Ashikaga Flower Park และควำมงำมของทุ่งชิบะซำกุระ หรือ pink moss  
ในอำณำบริเวณที่เป็น Home of Fuji สัญลักษณ์โดดเด่นของญี่ปุ่น พร้อมกับอรรถรสดำ้นประวัติศำสตร์และศิลปวัฒนธรรมในยุคเอโดะ นอกจำกนี้ ยังไป

เย่ียมชมและสักกำระ “หลวงพ่อโตไดบุทสุ” วัดโดโตะกุอิน เมืองคำมำคุระ “เกียวโตแห่งญ่ีปุ่นตะวันออก” สถำนที่ส�ำคัญทำง
ประวตัศิำสตร์ช่วงหนึง่ อนสุรณ์แห่งพระรำชไมตรแีละสำยสมัพันธ์ระหว่ำงรำชวงศ์และประชำชน

ชำวไทยและญีปุ่่นโดยมพีทุธศำสนำเป็นหวัใจ แล้วลดัเลำะต่อไป
เลียบเส้นทำงรมิทะเลสำบโดยรอบภเูขำไฟฟจูยีำมำ ตำม
เมืองเกำ่เล็กๆ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตเกษตรกรรมใน
ชนบท ไปชิมมันหวำนที่เมืองคำวำโกเอะ “ Little Edo” 
และเมืองคุซัตสึ แช่ออนเซนแก้เมื่อย บ�ำรุงผิว และมี
ประสทิธภิำพสงูในกำรรกัษำโรค เป็น 1 ใน 3 ของน�ำ้พรุ้อน
ช่ือดังของญ่ีปุ่น เรื่อยข้ึนไปจนถึงเมืองนิกโก้ เมืองส�ำคัญ
ยุคเอโดะ ที่มีประติมำกรรมลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดตำ ปิดปำก
      ทั้งสองงำนนี้หำ้มพลำดด้วยประกำรทั้งปวง

เชิญร่วมทริปอักษรสัญจร' 60

สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนสมำชิกฯ
ร่วมบริจำคเงินเมื่อถึงวันเกิดจ�ำนวน 1,000 บำท

เพื่อระลึกถึงคณะอักษรศำสตร์ซึ่งเป็นแหล่งประสิทธิ์ประสำทวิชำ
และมีโอกำสร่วมท�ำบุญกับคณะ เงินบริจำคนี้จะน�ำไปใช้ประโยชน์

ในกิจกรรมตำ่งๆ ของคณะและสมำคมฯ

บัญชีของสมำคมนิสิตเก่ำอักษรศำสตร์ จุฬำฯ 
ชื่อ "สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ"

ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 401-2-12903-0
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน)
สำขำย่อยจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

Attention  
    please


