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ด้วยใจ
ซาฟีนา โกมลตะเมธี

นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

	 ในวาระครบรอบ	100	 ปี	 แห่งการประดิษฐาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	รุน่ปี	2510	ไดจ้ดังานเทศนม์หาชาตขิึน้
ถงึสามวนั	ณ	หอประชุมใหญ่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั		
งานได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากในความงดงามของ
บรรยากาศและการตกแตง่เวทีท่ีช่วยเพิม่ความซาบซ้ึง
ในรสพระธรรม		ทางสมาคมฯ	ได้เป็นเจ้าภาพร่วมใน
กัณฑ์ทศพร	ซึ่งเป็นกัณฑ์แรก	ในวันที่	20	พฤษภาคม	
และได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจากสมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชดำาเนิน	
มาทรงสดับพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก 
ในกณัฑท์ศพรนี	้งานนีมี้พีน่อ้งชาวอกัษรฯ	มารว่มงาน
และร่วมทำาบุญกันหลายคน 
	 วันท่ี	17	 มิถุนายน	 เราก็ได้มาร่วมสนุกสนาน	
ประทับใจไปกับการนำาบทเพลงอันเป็นอมตะของวง 
สุนทราภรณ์	มาเรียบเรียง	เล่าเรื่องราวในละครเพลง	

“ขอพบในฝัน สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล”	ซ่ึงมลูนธิิ
สุนทราภรณ์	 ในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระเทพรตัน 
ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	และ	บริษัท	เจเอสแอล	 
โกลบอล	มเีดยี	จำากดั	รว่มกนัจัดข้ึน	โดยทางสมาคมฯ	 
และสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
ได้ร่วมสนับสนุนการจัดแสดงรอบพิเศษในวันดังกล่าว	
	 วันที่	29	กรกฎาคม	ซึ่งเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ	 
ภาควิชาภาษาไทย	คณะอักษรศาสตร์ได้จัดการประชุม
วิชาการของภาควิชาภาษาไทยเรื่อง	 “พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับ
ภาษาและวรรณคดีไทย” เ พ่ือน้อมรำาลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านท่ีมีต่อภาษา	
วรรณคดีไทย	 และคณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัอย่างตอ่เนือ่งตลอดมา	โดยทางสมาคมฯ	 
ได้จัดทำาวีดิทัศน์เพื่อใช้เผยแพร่ในโอกาสนี้
	 นอกจากนีส้มาคมฯ	ยังไดร้ว่มกบัคณะอักษรศาสตร	์ 
ในการรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพ่ือใช้ในงาน
พระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	 
	 สมาคมฯ	 ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน	 ทุกฝ่ายท่ี 
รว่มมือกนัทำาให้ทุกกจิกรรมสำาเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดีเป็นท่ี 
ประทับใจตลอดมา	

สวัสดีค่ะ
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมา

สมาคมฯ ได้ร่วมทำากิจกรรมดังนี้ 
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	 แม่	รักลูกพ่างเพี้ยง				 รักตะวัน			
	ลูก	ดุจแสงเฉิดฉัน				 ชุบหล้า
ผูก	ร้อยรัดเกี่ยวพัน				 รักกว่า
พัน	จิตชูจิตกล้า					 แกร่งต้านทุกข์หนี
			 ทุก	นาทีลูกร้อน					 ใจรอ
วัน	ต่อวันลูกขอ					 สดับถ้อย
คิด	จนสุดใจจ่อ					 เต็มจิต
ถึง	แม่แม้แต่น้อย				 ลูกพร้อมยอมเวลา
	 ติด	ตาแต่เนตรซึ้ง				 ตรึงใจ
ตรึง	ลูกไว้ในหทัย				 แม่แท้
ตลอด	รักตลอดใน				 อกคู่
กาล	เคลื่อนไป่เคลื่อนแม้			 หนึ่งน้อยอณูเดียว

แม่ลูกผูกพันตลอดกาล

ชมัยภร แสงกระจ่าง (อบ.36)
ร้อยกรองเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
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คนอักษรฯ คว้ารางวัล “คึกฤทธิ์” 2560 
	 มูลนิธิคึกฤทธิ์	80	 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ถือฤกษ์	
20	 เมษายนของทุกปี	 ซ่ึงเป็นวันคล้ายวันเกิดของ	 
ศ.	 พล.ต.	 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	 ปราโมช	 เป็นวันจัดงาน	 
“วันคึกฤทธิ์”	 และมอบ	 “รางวัลคึกฤทธิ์”	 เพื่อเชิดชู
ยกย่องศิลปินท่ีมีคุณงามความดีและคุณประโยชน์แก่
วงการศิลปินไทยในสาขาต่างๆ	 โดยในปีน้ี	 ครูบัว- 
ผศ. ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์ (อบ.64) ได้รับ
รางวลัในสาขาวรรณศลิป	์(ผูเ้ขียนบทละคร)	จาก
การเป็นนกัวชิาการรุน่ใหม่	ผูส้รา้งผลงานดา้นบทละคร 
อย่างต่อเนื่อง	 ผลงานส่วนใหญ่เป็นท่ียอมรับและ 
ไดร้บัการยกย่องจากแวดวงวชิาการและการละคร	เช่น	
บทละครเรื่อง	“ฉุยฉายเสน่หา”	ได้รับรางวัลบทละคร 
ดั้งเดิมยอดเย่ียมจากชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง	
เมื่อปี	2556	และการนำาวรรณกรรมเรื่อง	“หลายชีวิต”	
มาวจิยัและดดัแปลงเป็นบทละครเวที	จดัแสดง	ณ	ศนูย ์
ศิลปการละครสดใส	พันธุมโกมล	เมื่อต้นปีที่ผ่านมา	

สองรางวัลใหญ่ในแวดวงละครเวที
	 เมื่อวันที่	18	เมษายน	2560	ชมรมวิจารณ์ศิลปะ 
การแสดงไดจ้ดังานประกาศรางวัลชมรมวิจารณศ์ลิปะ
การแสดง	(IATC)	ประจำาปี	2559	ให้แก่คนในแวดวง 
ละครเวที	ณ	ห้องอเนกประสงค	์ช้ัน	1	หอศลิปวฒันธรรม 
แห่งกรงุเทพมหานคร	โดยละครเวทีเรือ่ง	“คนก้างปลา”  
(Stick Figures)	ได้รับไปถึง	2	รางวัลใหญ่	ได้แก่	 
รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมโดยนักแสดงหญิง	วรัฏฐา 
ทองอยู่ (อบ.77) และรางวัลการกำากับการแสดง 
ยอดเย่ียม	 ภัทรสุดา อนุมานราชธน (อบ.68)  
หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารางวัลน้ีจะเป็นแรงผลักดันให้ 
ท้ังสองสาวสร้างสรรค์ผลงานดีๆ	 ออกมาให้ชมกัน 
อย่างต่อเนื่องต่อไป

รับมอบรางวัลสถาบันสุนทรภู่
	 ขอแสดงความยนิดกีบั	ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง  
(อบ.27)	 และ	 ศ. ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต  
(อบ.38) ท่ีไดร้บั	“รางวลัสถาบันสนุทรภู”่	จากสถาบัน
สุนทรภู่	เมื่อวันที่	25	มิถุนายน	2560	ณ	ห้องอำาไพ	
สุจริตกุล	 คณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ในฐานะบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านร้อยกรองและ
วรรณศลิป์ของไทย	ท้ังในด้านรอ้ยกรอง	งานประพันธ	์
และการสนับสนุนกิจกรรมทางวรรณศิลป์	

รางวัลผู้ทำาคุณประโยชน์แก่สังคม
	 เม่ือวันท่ี	27	 มิถุนายน	2560	 เนื่องในโอกาส 
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ	83	ปี	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ
ผู้ทำาคุณประโยชน์แก่สังคมให้แก่ รศ. ดร.ธิดา 
บุญธรรม (อบ.25)	 อุปนายกสมาคมครูภาษา
ฝรัง่เศสแห่งประเทศไทย	ผูเ้ป็นอาจารยป์ระจำาภาควชิา 
ภาษาฝร่ังเศส	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 
จนเกษียณอายุราชการ	 ในฐานะท่ีทุ่มเทบุกเบิก 
องค์ความรู้เกี่ยวกับภาษา	 วรรณคดี	 และวัฒนธรรม
ฝรั่งเศสให้กว้างขวางและมั่นคงมายาวนาน

กวาดรางวัล กระหึ่มเวที WCOPA 2017
	 เมื่อวันท่ี	9	 กรกฎาคม	 ท่ีผ่านมา	 คุณโน้ต-
ศรัณย์ คุ้งบรรพต (อบ.69)	นักร้องเสียงทรงพลัง 
มากความสามารถได้สร้างความภูมิใจให้แก่คนไทย	 
ดว้ยการควา้	6	เหรยีญทอง		5	เหรยีญเงนิ	และ		3	เหรยีญ 
ทองแดง	รวมทั้ง	3	โล่เกียรติยศ	รางวัลคะแนนสูงสุด 
ในประเภท	Pop	Broadway	และ	Gospel	จากการแข่งขนั	 
World	Championship	of	Performing	Arts	 หรือ	
WCOPA	ที่สหรัฐอเมริกา	
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รบัพระราชทานเหรยีญดษุฎมีาลา เขม็ศลิปวทิยา  
สาขามนุษยศาสตร์
	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรง
พระกรณุาโปรดเกลา้ฯ	ให้สรา้งเหรยีญดษุฎมีาลา	เข็ม
ศิลปวิทยาขึ้นเมื่อปี	2425	พระราชทานแก่นักปราชญ ์
ราชกว	ีหรือชา่งฝมีอืผูป้ระดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม	่หรือผูท้ี่
ได้แต่งหนังสือตำาราวิทยาการต่างๆ	อันเป็นประโยชน์
แก่ชนทั่วไป	บ้านเมือง	และราชการ	อักษรสัมพันธ์จึง
ขอแสดงความยนิดีกบั	ศ. ดร.นววรรณ พนัธเุมธา  
(ราชบัณฑติ) (อบ.29)	ในโอกาสไดร้บัพระราชทาน
เหรยีญดุษฎมีาลา	เข็มศลิปวทิยา	สาขามนษุยศาสตร	์
ประจำาปี	 2559	 ด้วยเป็นผู้มีกิตติคุณดีเด่นด้าน 
ภาษาไทย	 ได้แต่งตำาราและหนังสืออ้างอิงสำาหรับ 
วิชาภาษาไทยเป็นจำานวนมาก	 เช่น	 ไวยากรณ์ไทย	
คลังคำา	และพินิจภาษา	

ขอแสดงความยนิดกัีบศาสตราจารย์กิตตคิณุ
 ศ. ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำา (อบ.32) 
อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งจาก 
สภามหาวิทยาลยัให้เป็นศาสตราจารย์กติติคุณ	ประจำา
ปีการศึกษา	2559	 ด้วยเป็นผู้มีความรู้ความชำานาญ 
พิเศษ		และอำานวยประโยชน์ด้านวิชาการแก่มหาวิทยาลัย 
มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

เอกอัครราชทูตศรีลังกาคนใหม่
	 ขอแสดงความยินดีในโอกาสท่ีคุณจุฬามณี  
ชาตสิวุรรณ (อบ.47)	อัครราชทูต	คณะผู้แทนถาวร
ไทยประจำาสหประชาชาต	ิณ	นครนวิยอรก์	สหรฐัอเมรกิา	
ได้รับตำาแหน่งเอกอัครราชทูต	 สถานเอกอัครราชทูต	 
ณ	กรุงโคลัมโบ	สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลังกา

รางวัลด้านภาษาไทย
 ขอแสดงความยินดีกับ	คุณประกอบ ลาภเกษร  
(อบ.20 และอกัษรศาสตรดี์เดน่ 2556) ซ่ึงไดร้บั
รางวัลผูม้คีณุปูการต่อการใช้ภาษาไทย	ประเภทบุคคล	 
และ ศ. ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (อบ.38 และ 
อักษรศาสตร์ดีเด่น 2558) ซ่ึงได้รับรางวัล 
ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย	 จากกระทรวงวัฒนธรรม	 
เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ	 ประจำาปี	2560	 
เมื่อวันที่	27	กรกฎาคมที่ผ่านมา	ณ	หอประชุมใหญ่	
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ยินดีกับกงสุลใหญ่
	 ข อแสด งความ ยิ นดี กั บคุณพรรณนภา  
จันทรารมย์ (อบ.52)	ท่ีได้รับแต่งต้ังให้เป็นกงสุลใหญ่	
ณ	นครแฟรงก์เฟิร์ต	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

กรรมการสมาคมข้าราชการอาวุโสแห่ง
ประเทศไทยชุดใหม่
 ขอแสดงความยินดีกับชาวอักษรฯ	 ท่ีได้รับ 
แต่งตั้ งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสมาคม
ข้าราชการอาวโุสแห่งประเทศไทย	ประจำาปี	2560-
2563	ได้แก ่ คุณอรุณ งามดี (อบ.25)  และ 
คุณผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ (อบ.28)  
รวมท้ังคุณพรนิภา ลิมปพยอม (อบ.30)  
ซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นท่ีปรึกษาสมาคมฯ	 และ
คุณภาณุ สังขะวร (อบ.43) ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นอุปนายกสมาคมฯ
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รู้ รักษ์ ภาษาไทย พร้อมใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
“วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560”

	 เม่ือวันเสาร์ท่ี	29	 กรกฎาคมท่ีผ่านมา	 ณ	 ห้อง
อเนกประสงค์	ชั้น	9	อาคารมหาจักรีสิรินธร	ภาควิชา
ภาษาไทย	คณะอักษรศาสตร	์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั	
ได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง	 “พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับภาษาและ
วรรณคดีไทย”	ข้ึน	ในโอกาส	100	ปี	แห่งการสถาปนา 
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	100	ปี	แห่งการสถาปนาคณะ
อักษรศาสตร	์100	ปี	แห่งการกอ่ต้ังภาควชิาภาษาไทย	 
และครบรอบ	55	 ปี	 แห่งการเสด็จพระราชดำาเนิน 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
บรมนาถบพติร	เพือ่ทรงเป็นประธานและพระราชทาน
กระแสพระราชดำาริ ในการประชุมวิชาการเรื่อง	
“ปัญหาการใชค้ำาไทย”	ของชุมนมุภาษาไทย	คณะ
อักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เมื่อวันที่	29	
กรกฎาคม	พ.ศ.	2505	อันเป็นท่ีมาของ	“วนัภาษาไทย 
แห่งชาติ”	ในเวลาต่อมา		
	 ภายในงานมี	ผศ. ดร.ประพจน ์อศัววรุิฬหการ  
(อบ.41) ผศ. ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข (อบ.34)  
ศ. ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (อบ.38) และ	 
ผศ. ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล (อบ.66)	 ร่วม
เป็นวทิยากรบรรยายในหลากหลายประเดน็เพือ่แสดง 

“...เรามีโชคดีท่ีมีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีจะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษา
ภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธ์ิในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน   
อีกอย่างหน่ึงต้องรกัษาให้บรสุิทธ์ิในวธิใีช ้หมายความวา่วธิใีชค้ำามาประกอบเป็นประโยค นบัเป็นปญัหาทีส่ำาคญั 
ปัญหาท่ีสามคอืความร่ำารวยในคำาของภาษาไทยซึง่พวกเรานึกวา่ไมร่่ำารวยพอ จึงต้องมกีารบัญญติัศพัท์ใหม่
มาใช้...”
 พระราชดำารัส ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ในการประชุมวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 
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ให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย	 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรือ่งของการใชค้ำาไทยและศพัท์
บัญญัติ	 รวมถึงแนวคิด	 การใช้ภาษา	 และความรัก
ความผูกพันต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา 
อานันทมหิดล	 พระอัฐมรามาธิบดินทร	 ท่ีสะท้อน
ออกมาในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ท้ังจาก 
พระบรมราโชวาท	และพระราชดำารัส	รวมท้ังพระราชนิพนธ์ 
เรื่อง	 “พระมหาชนก”	 “พระราชานุกิจรัชชกาลท่ี	8*”	
และ	“เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์**”	
	 นอกจากนี้	ผศ.	ดร.อาทิตย์	ยังได้แนะนำารายวิชา
พระราชนพินธ์ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวภมิูพล 
อดุลยเดช	ซ่ึงเปิดการเรยีนการสอนครัง้แรกในภาคตน้	 
ปีการศึกษา	2560	เพ่ือศึกษาพระราชประวัติ	พระราชดำารัส	 
พระบรมราโชวาท	 พระราชนิพนธ์เรื่องต่างๆ	 คุณค่า
ทางภาษา	 วรรณคดี	 และความสัมพันธ์กับสังคม	

รวมท้ังวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติและวรรณกรรม
โศกาลยั	(งานวรรณกรรมแสดงความอาลยั)	ในรปูแบบ 
ต่างๆ	ด้วย
	 	 ทางสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	ในพระราชปูถมัภฯ์	ไดร้ว่มจดัทำาวดีทัิศน ์
เพ่ือนำาเสนอความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ	
สะท้อนความสำาคญัของภาษาไทย	และถา่ยทอดความ
ซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้ต่อคณะ
อักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	 การประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก
นักเรียน	นิสิตนักศึกษา	ครูอาจารย์	และบุคคลทั่วไป
กวา่	300	คน	ซ่ึงไดร้ว่มประทับใจไปกบัพระอัจฉรยิภาพ 
และพระปรีชาญาณอันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	ท่ีทรง
มีต่อภาษาไทยในฐานะสมบัติของชาติ
*,** สะกดตามต้นฉบับ
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	 สมาคมนสิติเกา่อกัษรศาสตร	์และสมาคมนสิติเกา่
วทิยาศาสตร	์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั		รว่มกบัมูลนธิิ
สุนทราภรณ์	 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีและ	บรษัิท	เจเอสแอล	
โกลบอล	มีเดีย	จำากัด		ร่วมจัดงาน		“ขอพบในฝัน  
สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล”	รอบปฐมทัศน์	ในวันเสาร์ท่ี	 
17	มิถุนายน	2560	ณ	โรงละครเอ็ม	เธียเตอร์	 เพื่อ
หารายได้สมทบการดำาเนินงานของสมาคมนิสิตเก่า
อักษรศาสตร์ฯ	 ในโอกาสนี้ี	คุณซาฟีนา	โกมลตะเมธี		 
(อบ.43)	 นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ฯ	 ได้
มอบช่อดอกไม้แก่นักแสดงและผู้จัดการแสดง	 โดย	 
ศ.	 ดร.บัณฑิต	 เอื้ออาภรณ์	 อธิการบดีจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย	ร่วมแสดงความยินดีด้วย

	 การจัดงาน	“ขอพบในฝัน สุนทราภรณ์ เดอะ 
มิวสิคัล”	 รอบปฐมทัศน์การกุศลครั้งนี้	 สนอจ. 
ไดร้บัการสนนัสนนุจากการไฟฟา้นครหลวง		การไฟฟา้ 
ฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย	บรษัิท	ปตท.	จำากดั	(มหาชน)	
บริษัท	 ช.การช่าง	 จำากัด	(มหาชน)	 บริษัท	 โตโยต้า	 
(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	และ	Soft	Square

รวมพี่รวมน้อง เริงรื่นชื่นบาน ในงาน 
“ขอพบในฝนั สุนทราภรณ์ เดอะมิวสคิลั”
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อักษรสัญจร ต้นปี 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 7-13 พ.ค. 2560 รายการ
 “เสน่ห์ม่วงระย้า ฟูจียามะ วัฒนธรรมยุคเอโดะ” เรื่องและภาพ โดย ศรีอรทัย บุรณศิริ (อบ.30)
 สมาชิกอกัษรสญัจรรวม	29	คน		(อบ.26-44)	หัวหนา้คณะฯ:	คณุสปุระดษิฐ	์หุตะสงิห์	อดตีปลดักระทรวงยุตธิรรม/รองประธานศาลฎกีา	กรรมการรว่มสญัจร:	 
คุณสวลี/คุณจำารัส	 ผจก.โครงการ+ควบคุมการสัญจร:	 ศรีอรทัย ประเมินผล:	 สมาชิกให้คะแนนนิยม	 “ยอดเยี่ยมเต็มร้อย”	 ด้วยความเบิกบานและ 
อ่ิมเอมเปรมปรดีิเ์ตม็หัวใจตลอด	6	วนัในภมูภิาคคนัโต	ไดเ้ห็น	ไดใ้กลชิ้ด	ไดถ้า่ยรปูกบัทุ่งดอกไม้ตา่งพนัธุถ์งึ	3	สวน	บานสะพรัง่นบัลา้นๆ	ดอก	พรอ้มกบั 
ได้ยลโฉม	 “ฟูจิซัง”	 อันงามสง่าตระการตาอย่างเด่นชัด	 สร้างความประทับใจเกินกว่าท่ีคาดคิดไว้ก่อนสัญจร	 (ขอ	1	 จัดให้	3)	 “คุ้มเกินคุ้ม”	 
คำาชื่นชมอีก	1	วลี

 ชม 3 สวนดอกไม้สวยสะพรั่งหลากพันธุ์ ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดัง	 
และฟูจิซัง อันงามสง่า...	การแช่ออนเซนจากแหล่งน้ำาพุร้อนเก่าแก่
คุณภาพสูง	1	ใน	3	แหล่งออนเซนที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น	ที่เมืองเก่า	Kusatsu	
Onsen

 เส้นทางอักษรสัญจรต้ังต้นท่ีน่ี... ภูมิภาคคันโตแหล่งวัฒนธรรม  
“มรดกโลก” ยุคเอโดะ...	 จากสนามบินนาริตะ	 ในช่วงเวลาท่ีอากาศ 
เริ่มอบอุ่น	 เย็นสบาย	 รายล้อมด้วยธรรมชาติงดงาม	 เราได้สัญจร 
ไปตามเมืองเล็กๆ	 ท่ีเป็นท้ังแหล่งประวัติศาสตร์	 ศิลปสถาปัตยกรรม 
อันทรงคุณค่า	 ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นยังคงอนุรักษ์ความสมบูรณ์แบบของ 
อาคารบ้านเรือนยุคเอโดะ	ท่ามกลางอาคารสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว
 ยุคเอโดะ ค.ศ.	 1603-1868/เม่ือโชกุนโทกุงะวะ	 อิเยยะสุ	 
รวมอำานาจ	 จัดตั้ งรัฐบาลโชกุนท่ี เมืองเอโดะ	 เป็นยุคท่ี ญ่ี ปุ่น 
ปิดประเทศ	 (รัฐบาลโชกุนเปิดการติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยา 
เป็นครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ)...	 จบยุคเอโดะ	 ด้วย
สงครามโบชิน	 จักรพรรดิเมจิ	 ยึดอำานาจคืน	ล้มล้างระบบโชกุน	 เข้าสู่	
“ยุคเมจิ”	และเปลี่ยนชื่อเมืองเอโดะเป็น	“โตเกียว”
 นิกโก้ เมืองมรดกโลก 1999 ด้วยสถาปัตยกรรมอาคารเก่าแก่/
ทรงคุณค่า

เมืองคามาคุระ
หลวงพ่อโต “Kamakura Daibutsu”  
วัดโคโตกุ-อิน สูงลำาดับที่ 2  
ด้านหน้ามีต้นสนที่รัชกาลที่ 7  
ทรงปลูกเมื่อ 7 เม.ย. 2474

 All You Can Eat แวะชม ชิมสตรอเบอรี ่
ไร้สาร ลูกโต สด หวาน หอม  
ก่อนลอดอุโมงค์ใต้ทะเล  
ข้ามอ่าวโตเกียวไปโยโกฮามา

ไต่ 400 ข้ันข้ึนเจดีย์ชูเรอิโต 
จุดชมฟูจิซังที่สวยที่สุด 

Ashikaga Flower Park  
อาณาจักรดอกฟูจิ/ม่วงระย้า/วิสทีเรีย

มุมมองฟูจิซังงามสง่าตระการตา
ผ่านทุ่งดอกชิบะซากุระ (Pink Moss) สีชมพูสดใส

การแสดง “Yumomi” 
วิธีลดอุณหภูมิน้ำาร้อนจัดก่อนลงแช่ 

ภูมิปัญญายุคเก่าของ Kusatsu Onsen ราตรียูคาตะ

นิกโก้
ศาลเจ้าโทโชงุ “มรดกโลก” 
อุทิศแด่โชกุนอิเยยะสุ

สะพานไม้ชินเกียว “มรดกโลก”
เพื่อราชวงศ์/โชกุนเดินข้ามไป
ศาสนสถานเท่านั้น

ดอกฟิโนมิล่า หรือ Baby Blue Eyes 
คลุมเนิน Miharashi เป็นทุ่งสีฟ้าอ่อน
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100 ปี จุฬาฯ เทศน์มหาชาติ ถวายพระราชกุศล

ปล้ืมปีติ

 เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2560 สมาคมนิสิตเก่า
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัยในพระบรมราชปูถมัภ ์และชมรม
นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นเข้าปี 2510) ได้
ร่วมกันจัดงานเทศน์มหาชาติในวาระครบรอบ 100 ปี แห่ง
การประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีพิธีบวงสรวงท่ีลาน 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
จากน้ันจึงเริม่การแสดงพระธรรมเทศนาด้วยความเป็นมา
ของเทศน์มหาชาติ ในการน้ี สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงสดับ
พระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกในกัณฑ์ทศพร ซึ่ง
มีพระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์) แห่งวัดประยุรวงศาวาส 
วรวิหาร เป็นองค์ถวาย บรรยากาศของงานเต็มไปด้วย 
เสียงช่ืนชมในความงดงามของเวทีหอประชุมท่ีประดับประดา 
ด้วยพันธ์ุ ไม้และผลไม้นานาชนิดสมจินตนาการป่า 
ในวรรณคดี ประกอบกับธรรมาสน์งามวิจิตรพร้อมท้ัง 
มีการฉายภาพจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัเวสสันดรชาดก
จากหลายวัดเป็นฉากหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับเน้ือเรื่อง
ของแต่ละกัณฑ์ ช่วยเสริมให้บรรยากาศของการฟังเทศน์
เต็มไปด้วยความซาบซึ้ง เป็นความประทับใจท่ีอ่ิมเอม และ
ปลื้มปีติในศรัทธาแห่งผลบุญ  การแสดงพระธรรมเทศนา 
มีต่อเนื่องจนครบ 13 กัณฑ์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม ได้รับ
เงินร่วมทำาบุญเป็นจำานวนมากถึง 22,761,389 บาท

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปร่วมกับ ฯพณฯ ธงชัย ชาสวัสดิ์  
(อบ.47) เอกอัครราชทูต พรอ้มดว้ยขา้ราชการและเจา้หนา้ที ่ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร ์เมือ่วนัท่ี  
26 กรกฎาคมที่ผ่านมา
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พระราชทานเพลิงศพ
	 เม่ือวนัท่ี	27	พฤษภาคม	2560	สมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็พระราชดำาเนนิไป
ยังเมรดุ้านใต้	วัดเทพศรินิทราวาส	ในการพระราชทาน
เพลิงศพ คุณนิลวรรณ ป่ินทอง (อบ.3) อดีตนายก
สมาคมภาษาและหนงัสอืแห่งประเทศไทย	ในพระบรม
ราชูปถมัภ	์ซ่ึงถงึแกก่รรมเมือ่วันท่ี	7	กมุภาพันธ	์2560	
สิริอายุได้	101	ปี

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากใจชาวอักษรฯ
	 ชาวอักษรฯ	 ชวนกันมาร่วมกิจกรรมประดิษฐ์
ดอกไมจ้นัทน	์เพือ่ใช้ในงานพระราชพิธถีวายพระเพลงิ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ณ	ห้องอเนกประสงค	์ช้ัน	9	 
อาคารมหาจักรีสิรินธร	 คณะอักษรศาสตร์	 เมื่อวันท่ี	
31	พฤษภาคม	2560	

พิธีบำาเพ็ญกุศลอุทิศและรดน้ำาสงกรานต์
	 เม่ือวันท่ี	27	 เมษายน	2560	 คณะอักษรศาสตร ์
ได้จัด พิธีบำ า เพ็ญกุศลอุ ทิศแด่อดีตคณบดีและ
คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่ล่วงลับไปแล้ว	 และพิธี
รดน้ำาสงกรานตแ์ดอ่ดตีคณบดคีณะอกัษรศาสตร	์	5	ท่าน	 
ได้แก่ ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ (อบ.27)   
ศ.พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิ บูลย์ (อบ.29)  
ผศ. ดร. ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ ศ. ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำา  
(อบ.32) และผศ. ดร.ประพจน ์อัศววริฬุหการ (อบ.41) 
ณ	ห้องอเนกประสงค์	ชั้น	9	อาคารมหาจักรีสิรินธร

ครู-ศิษย์สังสรรค์
 เม่ือวันท่ี	6	 มิถุนายน	2560	 พี่น้องชาวอักษรฯ	 
หลายรุน่ไดม้ารว่มกราบ ศ. ไพฑูรย์ พงศะบุตร (อบ.13)  
ราชบัณฑติสาขาภมูศิาสตร	์ในวาระวนัเกดิ	89	ปี	ของคร	ู 
งานนีจ้งึเตม็เป่ียมไปดว้ยรอยย้ิม	ท้ังของบรรดาลกูศษิย์ 
ท่ีซาบซ้ึงสำานึกในพระคุณของครู	และของครูท่ีภาคภูมิใจ 
ในความสำาเร็จของศิษย์

รับมอบเงินทุนสนับสนุน
 “อมฤตาภรณ์ อักษรศาสตร์ร้อยปี” หนังสือที่ระลึก	
100	ปี	คณะอักษรศาสตร	์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	ซ่ึง
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	พระราชทานช่ือหนงัสอื
ไว้อย่างไพเราะ	 ท้ังยังทรงพระกรุณาพระราชทาน
สัมภาษณ์เกี่ยวกับความทรงจำาเม่ือครั้งเป็นนิสิต	
เพื่อนำามาเรียบเรียงลงในหนังสือเล่มนี้	 ในการจัดทำา
หนังสือครั้งนี้	 สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ฯ	 ได้รับ
การสนับสนุนเงินทุนส่วนหนึ่งจาก “มูลนิธิสุรเกียรต์ิ- 
ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย” โดยคุณซาฟีนา	 
โกมลตะเมธี	นายก	สนอจ.	และคณะกรรมการบริหาร 
สมาคมฯ	ได้รับมอบเช็คจาก	ศ.	ดร.สุรเกียรต์ิ	เสถียรไทย	 
เป็นจำานวน	1	ล้านบาท
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การสมัครสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ	 ขอเชิญชวนนิสิตใหม่	 นิสิตที่กำาลังจะสำาเร็จการศึกษา	 นิสิตเก่า	 ให้เข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมฯ	 และสมาชิกสมทบเพื่อร่วมกัน
เป็นกำาลังในการทำาประโยชน์ให้แก่คณะอักษรศาสตร์	 ผู้ท่ีสนใจสามารถขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของสมาคมฯ	 และส่งเอกสารการสมัครได้ทาง	
E-mail	โทรสาร	หรือยื่นใบสมัครที่สำานักงานสมาคมฯ	ค่าสมาชิกสามัญตลอดชีพ	500	บาท	สมาชิกสมทบ	(นิสิตปัจจุบันระดับปริญญาตรี)	100	บาท	ชำาระเงินได้ที่สำานักงาน
สมาคมฯ	หรือโอนเงินเข้าบัญชีของสมาคมฯ	แล้วส่งสำาเนาใบโอนเงินมายังสำานักงานสมาคมฯ	ทางโทรสาร	หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของสมาคมฯ	ทั้งนี้	หากสมาชิกท่านใดมี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว	สมาคมฯ	ขอความร่วมมือสมาชิกกรุณาแจ้งมายัง	E-mail	เพื่อทางสมาคมจะได้ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนสมาชิกต่อไป	และทางสมาคมฯ	จะจัดทำา
บัตรสมาชิกใหม่ให้แก่สมาชิกทุกท่าน	ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย	อาทิ	ได้รับส่วนลดจากศูนย์หนังสือจุฬาฯ	True	Coffee	และ	Major	Cineplex

วารสารอักษรสัมพันธ์ กำาหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ในเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม
จัดพิมพ์: สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ห้องเลขที่ 146 M 1 (ชั้นลอย) อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 0 2253 2059, 0 2218 4858 โทรสาร 0 2253 2059 Facebook: www.facebook.com/CU Arts Alumni Member 

Homepage: www.arts.chula.ac.th/AlumniWeb/index.html   E-mail: artsalumnicu@gmail.com
สาราณียกร: เลิศลักษณา ยอดอาวุธ (อบ.52) ศิลปกรรม: บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำากัด พิมพ์ที่: บริษัท ที.เค. พริ้นติ้ง จำากัด โทรศัพท์ 0 2730 8373-6

 สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนสมาชิกฯ	 ร่วม
บริจาคเงินเมื่อถึงวันเกิดจำานวน	1,000	 บาท	 เพ่ือระลึกถึงคณะอักษรศาสตร์ 
ซ่ึงเป็นแหลง่ประสทิธิป์ระสาทวชิา	และมโีอกาสรว่มทำาบุญกบัคณะฯ	เงนิบรจิาคนี ้
จะนำาไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ	ของคณะฯ	และสมาคมฯ

บัญชีของสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์	จุฬาฯ	
ชื่อ “สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” ประเภทออมทรัพย์

เลขที่	401-2-12903-0	ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)	
สาขาย่อยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของที่ระลึกอักษรฯ 100 ปี
	 ในวาระครบรอบ	100	 ปีคณะอักษรศาสตร์	 สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ 
ได้จัดทำาของที่ระลึกเพื่อเฉลิมฉลองวาระอันพิเศษนี้		ได้แก่

  ผ้าพันคอ   ขนาด	95	x	95	ซม.	 ราคาผืนละ  650  บาท
                          ขนาด	40	x	150	ซม.	 ราคาผืนละ 350  บาท
  เข็มกลัดลายพระหัตถ์พระราชทาน    ราคาช้ินละ  1,000  บาท
  หนังสือ “อมฤตาภรณ์ อักษรศาสตร์ร้อยปี” ราคาเล่มละ		 900  บาท
  ผูส้นใจสามารถตดิตอ่สอบถามและซ้ือไดท่ี้	สมาคมนสิติเกา่อกัษรศาสตร	์จฬุาฯ	ช้ัน	M  
อาคารมหาจักรีสิรินธร	คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		โทร.	0	2218	4858

สรรหานสิิตเก่าอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ ดีเด่น ประจำาปี 2560
	 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตเก่าท่ีได้สร้างคุณความดีและทำาคุณประโยชน์แก่สังคม	 สมาคมนิสิตเก่า
อักษรศาสตร์	จฬุาฯ	ขอเชิญท่านรว่มเสนอช่ือและประวัตขิองนสิติเกา่ท่ีสมควรไดร้บัการพิจารณาเป็นอักษรศาสตร	์
จุฬาฯ	ดีเด่น	ส่งมาที่	สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์	จุฬาฯ	(ตามที่อยู่ด้านล่าง)	หรือทางโทรสาร	0	2253	2059	
ภายในวันที่	22	กันยายนนี้	

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกประวัติได้ท่ี

https://www.arts.chula.ac.th/AlumWeb/index.html 

เกณฑ์การพิจารณาสรรหาผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น  
ประจำาปี พ.ศ. 2560
	 1.	เป็นนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ทั้งที่จบและไม่จบหลักสูตร
	 2.	เป็นผู้ที่สามารถนำาวิชาความรู้ที่ได้รับจากคณะอักษรศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์	หรือสร้างสรรค์ 
	 	 สิ่งที่ดีงามเพื่อประเทศชาติ	สังคม	และสาธารณประโยชน์ทั่วไป
	 3.	เป็นผู้ที่ช่วยเหลือ	ทำาคุณประโยชน์	มีส่วนร่วมในกิจกรรม	หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะอักษรศาสตร์	และ/ 
	 	 หรอื	สมาคมนสิติเกา่อักษรศาสตร	์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั	ในพระราชูปถมัภ	์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	 
	 	 สยามบรมราชกุมารี	และ/หรือ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 4.	เป็นผู้มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มนุษยสัมพันธ์และความประพฤติท่ีดีงาม	 สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น 
	 	 แบบอย่างที่ดี
	 5.	เป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	 เป็นเวลายาวนาน	 สมควรได้รับ 
	 	 การยกย่องประกาศเกียรติคุณเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์	จุฬาฯ	ดีเด่น

ผ้าพันคอ


