


ด้วยใจ
ซาฟีนา โกมลตะเมธี

นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สวัสดีค่ะ
	 26	 มกราคม	2561	 คือวันสุดท้ายของการท�างานของ 
นายกฯ	 และคณะกรรมการฯ	 ชุดท่ี	22	 ให้สมาคมนิสิตเก่า
อักษรศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ตลอดระยะเวลาสองปี 
เราตัง้ใจปฏบัิตหิน้าท่ีอย่างเตม็ก�าลงัในวาระท่ีคณะอกัษรศาสตร์
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีอาย	ุ99	และ	100	ปี	
	 ด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธิคุณ	และซาบซึง้ในพระเมตตา	
ในวาระท่ีคณะอักษรศาสตร์ครบรอบหนึง่ร้อยปี	สมาคมฯ	ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยาม
บรมราชกุมารี	 พระราชทานลายพระหัตถ์มาเป็นต้นแบบของ
เขม็ท่ีระลกึ	พระราชทานชือ่หนงัสอืท่ีระลกึอย่างไพเราะงดงาม
ว่า	 “อมฤตาภรณ์ อกัษรศาสตร์ร้อยปี”	 และในการจัดท�า
หนังสือและสารคดี	100	 ปี	 อักษรฯ	 ได้รับพระราชานุญาต 
ให้เข้าเฝ้าฯ	เพือ่ขอพระราชทานสมัภาษณ์	ในหวัข้อความทรงจ�า
เกีย่วกบัการเรยีนในคณะฯ	และสิง่ท่ีทรงได้รบัจากอักษรศาสตร์	
พร้อมทั้งบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว			
	 ส�าหรับวาระอันพิเศษย่ิงนี้	 นอกจากการจัดท�าเข็มท่ีระลึก 
ลายพระหัตถ์	 หนังสือ “อมฤตาภรณ์	 อักษรศาสตร์ร้อยปี”		 
การจัดท�าวีดิทัศน์สารคดี	 สมาคมฯ	 ยังได้จัดท�าผ้าพันคอ	
กระเป๋า	เสื้อยืด	ได้น�าเพลงประจ�าคณะฯ	ที่มีอยู่เดิม	คือ	เพลง	
“มาร์ชอักษรศาสตร์”	มาเรียบเรียงและบันทึกเสียงใหม่	และยัง
ได้แต่งเพลงใหม่เพิ่มขึ้นอีก	2	เพลง	คือ	“กลับบ้านสีเทา”	และ	
“นิสิตเทวาลัย”
	 มีการจัดงาน	“สดดีุมหาคตีราชนั”	เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถ
บพิตร	 ในพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีและภาษา	 โดยรวบรวม
บทเพลงพระราชนิพนธ์	 ค�าร้องภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ี
ประพนัธ์โดยชาวอกัษรศาสตร์	มาน�าเสนอในรปูแบบท่ีแตกต่าง	 
จากบทเพลงพระราชนิพนธ์	48	เพลง	มีชาวอักษรศาสตร์เป็น
ผู้ประพันธ์ค�าร้องถึง	23	 เพลง	 รวมท้ังการจัดละครการกุศล
รอบพิเศษ	 “สุนทราภรณ์	 เดอะมิวสิคัล”	 การริเริ่มให้มีการ
ประชุมผูแ้ทนรุน่	หรอื	“ชงโคสงัสรรค์”	และตัง้กลุม่ไลน์เพ่ือเป็น 
ช่องทางสื่อสารกับผู้แทนรุ่น

	 นอกจากนี้ยังมีการจัดท�าศูนย์ข้อมูลและสื่อสาร 
สนเทศทางออนไลน์	ในเวบ็ไซต์	www.100ปีอกัษรจฬุา.
com		เพื่อรวบรวมข้อมูลของนิสิตเก่าทุกรุ่น	เรื่องเล่า
ประจ�ารุ่น	 “อักษรจรัส”	 และข้อมูลประวัติของคณะฯ	
ตั้งแต่ก่อตั้ง	เข้าไปเยี่ยมชมกันนะคะ
	 ในวาระสองปีของกรรมการบริหารสมาคมฯ	ชุดที่	
22	ได้หารายได้เพื่อใช้เป็นทุนส�าหรับการจัดกิจกรรม
ต่างๆ	ท่ีสมาคมฯ	จดัข้ึน	และสนบัสนนุกจิกรรมของคณะฯ 
และของนสิติปัจจบัุน	ปีนีส้มาคมฯ	ทลูเกล้าฯ	ถวายเงนิ 
จ�านวนสามล้านบาท	 โดยแบ่งเป็นสมทบทุนมูลนิธ ิ
มหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์	จุฬาฯ	จ�านวน
สองล้านบาท	และสมทบทุนอักษรศาสตร์	จฬุาฯ	100	ปี	 
กองทุนบรมราชกมุาร	ีคณะอกัษรศาสตร์	จุฬาฯ	จ�านวน 
หนึ่งล้านบาท	
	 นายกฯ	‘100	ปี’	คนนี้	ขอขอบคุณส�าหรับทุกพลัง
ของ	 ‘คนอักษรฯ’	 ท่ีเข้ามาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน
ท�าให้ปีท่ี	100	 ของเราเป็นปีที่มีความหมายอย่างย่ิง	
และหวังว่าเราจะช่วยกนัสบืสานส่งต่อสายใยแห่งความ
สัมพันธ์ของ	‘คนอักษรฯ’	ให้ต่อเนื่องยาวนาน
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ด้วยรักจากใจ 
คณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯ ชุดที่ 22

	 คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร	์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ชุดที	่22	 เข้ามารับหน้าที่ในปี	
2559	และในปี	2560	กเ็ป็นปีท่ีครบรอบ	100	ปีแห่งการก่อตัง้คณะอกัษรศาสตร์	สมาคมฯ	จึงได้วางแผนด�าเนนิงาน 
โดยจัดท�าโครงการต่างๆ	เพื่อเฉลิมฉลองวาระพิเศษนี	้และโครงการอื่นอีกหลายโครงการ	ดังนี้	
 
1. โครงการเพือ่ฉลอง 100 ปี อกัษรศาสตร์ จุฬาฯ 
  1. หนังสือที่ระลึกในวาระที่คณะอักษรศาสตร์ครบรอบ 100 ปี	 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 พระราชทานชื่อหนังสือว่า	 “อมฤตาภรณ์ อักษรศาสตร์ร้อยปี”  
ท้ังยังได้พระราชทานสัมภาษณ์ถึงความทรงจ�าและสิ่งท่ีได้รับจากการเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์	 และยัง 
ได้รับเกียรติจากนิสิตเก่าเกือบหนึ่งร้อยท่านร่วมร้อยเรียงเรื่องราวและเรื่องเล่าความประทับใจในการเป็นนิสิต 
อักษรศาสตร์		รายได้จากการจ�าหน่ายหนงัสอืนีน้�าเข้าสมทบทุนมูลนธิมิหาจกัรสีรินิธรเพ่ือคณะอกัษรศาสตร์	จุฬาฯ	

  2. สารคดี 100 ปี อักษรศาสตร์ จุฬาฯ	 ซ่ึงได้
รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 ให้เข้าเฝ้าฯ	 เพื่อสัมภาษณ์	 และ
บันทึกภาพนิ่งและวีดิทัศน์	 ในหัวข้อความทรงจ�าเกี่ยวกับ 
คณะอักษรศาสตร ์	 และสิ่ ง ท่ีทรงได ้รับจากการเรียน
ท่ีคณะอักษรศาสตร์	 สารคดีดังกล่าวน�าออกเผยแพร  ่
ในการประชุมตัวแทนรุ่น	 การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 
น�าข้ึน	YouTube	 และประชาสัมพันธ์ทาง	Social	Media	 
ค่าใช้จ่ายในการจดัท�าโครงการนี้ได้รบัการสนบัสนนุจากนสิติ
เก่าอักษรศาสตร์รุ่นที่	43
  3. ของท่ีระลึกเนือ่งในโอกาสครบ 100 ปี	 ซ่ึงได้ 
จัดท�าขึ้นหลายอย่างด้วยกัน	เช่น	ผ้าพันคอ	กระเป๋า	เสื้อยืด	
และที่น่าภาคภูมิใจของชาวอักษรฯ	คือ	“เข็มที่ระลึก 100 ปี” 
ซ่ึงได้รบัพระมหากรณุาธคุิณจากสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกมุาร	ีพระราชทานลายพระหัตถ์มาเป็นต้นแบบ 
ของเข็มท่ีระลึก	 โดยสมาคมฯ	 ได้จัดท�าเป็น	2	 รูปแบบ	 
คอืแบบธรรมดาและแบบพเิศษ	รายได้จากโครงการนีส่้วนหนึง่ 
จะน�าเข้าสมทบทุนมูลนธิมิหาจกัรสีรินิธรเพือ่คณะอักษรศาสตร์	
จุฬาฯ	
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 4. โครงการเพลง 100 ปี อกัษรศาสตร์ จฬุาฯ  โดย
น�าเพลงที่มีอยู่เดิม	คือ	เพลงมาร์ชอักษรศาสตร	์ซึ่ง 
ประพันธ์ค�าร้องโดยคุณนวลจันทร์	 พงษ์สิทธิผล	 
มาเรียบเรียงใหม่และบันทึกอย่างเป็นทางการ	 และ
แต่งเพลงใหม่เพิ่มอีก	2	 เพลง	คือ	 “กลับบ้านสีเทา” 
ค�าร้องโดยคณุกษมา	กูต้ลาด	ท�านองโดยคุณชรภิญญ์	 
พงศ์ธรพิพัฒน์	 และ	 “นิสิตเทวาลัย”	 ค�าร้องโดย 
คณุพไิลวรรณ	บุญล้น	ท�านองโดยคณุสนินภา	สารสาส
 5. โครงการศูนย์ข้อมูลและสื่อสารสนเทศ		จัดท�า	
website: www.100ปีอักษรจุฬา.com	 เพื่อรวบรวม
ข้อมูลของนสิติเก่าทุกรุน่	เรือ่งเล่าประจ�ารุน่	และข้อมูล 
ประวตัิของคณะตั้งแต่ก่อตั้ง	ขณะนี้ไดเ้ปิดใช้งานแลว้	
และจะยังด�าเนินการต่อเนื่องต่อไป

2. โครงการ “สดดีุมหาคตีราชนั” 	เป็นโครงการ
เพิ่มเติมข้ึนจากแผนด�าเนินการท่ีวางไว้	 จัดข้ึนเพ่ือ
เป็นการสดุดีพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถ
บพิตร	 โดยเพลงพระราชนิพนธ์ท่ีอัญเชิญไปบรรเลง
ในงานเป็นเพลงท่ีพระองค์ท่านได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ	 ให้นิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ 
ประพันธ์ค�าร้อง	 ซ่ึงมีถึง	23	 เพลง	 จากบทเพลง 
พระราชนิพนธ์ท้ังหมดจ�านวน	48	 เพลง	 ขับร้อง
โดยนักร้องชาวอักษรศาสตร์	 ชาวจุฬาฯ	 และนักร้อง
รับเชิญ	 นอกจากนี้ผู้ถวายค�าประพันธ์	2	 ท่านได้แก่	
ศ.	ดร.ประเสริฐ	ณ	นคร	และ	รศ.สดใส	พันธุมโกมล  
ยังได้กรณุามาบอกเล่าเรือ่งราวความประทับใจในการ
ได้ถวายงานส�าคัญนี้ให้แก่ผู้ชมอีกด้วย	 เงินรายได ้
จากการบริจาคเข้าร ่วมชมน�าไปสมทบทุนมูลนิธิ 
มหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์	จุฬาฯ	

4



3. การด�าเนินงานด้านอืน่ๆ	ได้แก่
	 	 	 	 	1.	 	สมาคมฯ	ได้ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะ
วิทยาศาสตร์	 จุฬาฯ	 ซึ่งเม่ือแรกก่อตั้ง	 ทั้งสองคณะ
ได้ถือก�าเนิดข้ึนเป็นคณะเดียวกันในชื่อ	 “คณะอักษร
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์”	จดัละครการกศุลรอบพิเศษ  
สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล	 เพื่อหารายได้สมทบทุน
มลูนธิมิหาจกัรสีรินิธรเพือ่คณะอกัษรศาสตร์	จฬุาฯ	และ
สมทบทุนการด�าเนนิงานของสมาคมฯ	ซ่ึงส่วนหนึง่ใช้
เป็นทุนส�าหรบัการสนบัสนนุกจิกรรมของนิสติปัจจบัุน	
เช่น	การให้ทุนอาหารกลางวนั	การจดัสมัมนาวิชาการ 
ให้น้องๆ	 การสนับสนุนกิจกรรมของภาควิชาต่างๆ	
เช่น	ภาควิชาภาษาไทย	เป็นต้น	
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	 2.	 กรรมการสมาคมฯ	 และสมาชิกรวมจ�านวน	
50	 คน	 ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพงานบ�าเพ็ญ 
พระราชกุศลถวายพระบรมศพ	 พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	เมื่อ
วันที	่23	มกราคม	2560
	 3.	สมาคมฯ	 ยังคงท�าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลาง	 ในการ
ติดต่อระหว่างนิสิตเก่าด้วยกัน	 ทั้งการพบปะ	 การ
แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์
ระหว่างสมาชิก	 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสมาชิก	 เช่น	
การจัดอักษรสัญจร	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
การจัดงานชงโคสังสรรค์	 ซึ่งเป็นการสังสรรค์กับ
ตัวแทนรุ ่นเพื่อระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในการด�าเนินงานของสมาคมฯ	 การจัดท�าวารสาร
อักษรสัมพันธ์	การรับเงินจากโครงการ	“1,000	บาท	
1	วันเกิด”	เป็นต้น
	 	คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ	ชุดที่	22	จะพ้น
ต�าแหน่งในเดอืนมกราคม	2561	การด�าเนนิงานในรอบ 
2	ปีท่ีผ่านมา	สมาคมฯ	ได้รบัความร่วมมอืจากนสิติเก่า 
เป็นอย่างดี	 จนสามารถที่จะทูลเกล้าฯ	 ถวายเงิน 
โดยเสด็จพระราชกุศล	จ�านวน	3,000,000	บาท	โดย
จ�าแนกเป็นสมทบทุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะ
อักษรศาสตร์	 จุฬาฯ	 จ�านวน	2,000,000	บาท	และ	
สมทบเงินทุนอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ	100	 ปี	 กองทุน
บรมราชกุมารี	 คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	จ�านวน	1,000,000	บาท	
 ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน มา ณ โอกาส นี้

6



	 เมือ่วนัท่ี		27	สงิหาคมท่ีผ่านมา	นสิติเก่าอักษรฯ		ได้มา 
รวมตัวกนัอีกครัง้ในงาน	“ชงโคสงัสรรค์”	ซ่ึงจัดขึน้ 
เป็นปีท่ี	2	ติดต่อกนั	เป็นการสงัสรรค์เลก็ๆ	ของตวัแทน 
รุน่	รุ่นละ	3-4	คน	เพือ่รบัทราบข้อมูลความเคลือ่นไหว	
ความคืบหน้าของงานต่างๆ	 ท่ีสมาคมนิสิตเก่าอักษร
ศาสตร์ฯ	 ได้ด�าเนินการไป	 รวมท้ังเพ่ือแจ้งข่าวคราว
เกีย่วกบักจิกรรมท่ีก�าลงัจะมข้ึีน	ให้ตวัแทนรุน่ต่างๆ	ได้
ทราบและร่วมกันแบ่งปันความคิดความเห็น	 เพื่อให้ 
งานของสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ฯ	 สามารถ 
ด�าเนินไปได้อย่างดี	 และมีประโยชน์ต่อท้ังนิสิตเก่า	
นิสิตปัจจุบัน	และคณะของเรา
	 ส�าหรับงานในครั้งนี้	มีพิธีกรคนเก่งคือ	คุณผุสชา	 
โทณะวนิก	 (อบ.45)	 โดยคุณซาฟีนา	 โกมลตะเมธี 
นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ฯ	 กล่าวเปิดงาน 
ข่าวคราวหลักๆ	 ที่สมาคมฯ	 น�ามาแจ้งให้ตัวแทนรุ่น
ทราบ	ได้แก่	การจดังานคนืสูเ่หย้า	ในงานน้ีคณุธษิณา	
เดือนดาว	 (อบ.52)	 ได้ร่วมชี้แจงรายละเอียดของ 
การจดังานซ่ึงก�าหนดข้ึนในวนัศกุร์ท่ี	26	มกราคม	2561	 
ณ	ลานประชุมกร	ข้างหอประชุมจฬุาลงกรณ์	ในงานนี ้
ตวัแทนนสิติเก่าหลายๆ	รุน่	ได้เสนอทีจ่ะร่วมออกร้าน	
ซุ ้มอาหารท่ีก�าหนดไว ้ ท่ี ซุ ้มละ	 10,000	 บาท	 
มตีวัแทนรุน่ต่างรบีจองซุ้มกนัอย่างคกึคกั	ส�าหรบับัตร
เข้างาน	 ราคา	1,000	บาท	 รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 
จะน�าไปสนับสนุนกองทุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรฯ	 
และกองทุนบรมราชกุมารีฯ	 เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ของคณะอักษรศาสตร์ต่อไป	
 เรือ่งต่อมาคอื	การสรรหาอักษรศาสตร์ดเีด่นประจ�าปี	
2560	ซ่ึงคณุผสุชาได้ช้ีแจงรายละเอียดเกีย่วกบัเกณฑ์
การคัดเลือก	 และแต่ละรุ ่นได้น�ากลับไปช่วยกัน
พิจารณาส่งตัวแทนเข้าชิงต�าแหน่งกันต่อไป	 โดยมี
ก�าหนดให้ส่งเสนอช่ือได้ภายในวันท่ี	22	 กันยายน	
2560

ชงโคสังสรรค์เพื่อชาวอักษรฯ

	 นอกจากนี	้พิธกีรยังได้แจ้งให้ทราบว่า	เว็บ	“อกัษรจฬุา	 
100ปี.com”	ได้เปิดใช้งานแล้ว	นสิติเก่าสามารถเข้าไปดู
ทะเบียนรุน่	เรือ่งเล่าประจ�ารุน่	สมดุภาพ	และเรือ่งราวดีๆ 	 
เกี่ยวกับคณะของเราได้
	 งาน	 “ชงโคสังสรรค์”	 ประจ�าปี	2560	 ครั้งนี้ 
เป็นการประชุมท่ีเป็นกันเอง	 มีนิสิตเก่าเข้าร่วมงาน
จ�านวนมาก	พร้อมท้ังได้ช่วยกนัระดมความคดิเห็น	และ 
สอบถามข้อสงสัยต่างๆ	 ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง	
นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ	ที่สมาคมฯ	ได้จัดขึ้นเพื่อ
สมาชิก
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แต่งตัง้กรรมการข้าราชการพลเรอืน
ในสถาบันอุดมศกึษา 

In the Spotlight

	 รางวลัรัตโนบล
	 ชาวอักษรฯ	ขอแสดงความยินดีกับ	ศาสตราจารย์
ดร.ปิยนาถ บุนนาค (อบ.33)	ในโอกาสที่ได้รับรางวัล
รัตโนบล	 ประเภทบุคคล	 ประจ�าปีการศึกษา	2559	
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ด้วยเป็นผู้มีคุณูปการ
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	 พัฒนาบุคลากร	 มาเป็น
ระยะเวลามากกว่าสบิปี	ท้ังยังเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
ช่วยเหลือสาธารณชน	โดยเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้ง	“กองทุน
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ (นิโครธา) บุนนาค เพื่อเด็ก 
ผู ้พิการและผู ้สูงอายุท่ีด ้อยโอกาส”	 รวบรวมทุน 
การศกึษาจากหน่วยงานต่างๆ	และศิษย์เก่า	เพือ่พัฒนา 
และมอบโอกาสแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ให้มีโอกาสในการศกึษาข้ันพืน้ฐานและการศกึษาระดับ
อุดมศึกษา	ตลอดระยะเวลาเกือบ	20	ปี	มีผู้ได้รับทุน
การศึกษาจากกองทุนนี้มากกว่า	1,000	คน	

	 รางวลันราธิปพงศ์ประพันธ์	
	 ขอแสดงความยินดีกับชาวอักษรฯ	 ท่ีได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์	 ประจ�าปี	2560	 ได้แก่ศาสตราจารย์
กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติยวดี บุญซ่ือ ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ 
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ ศาสตราจารย์วาสนา ชลศึกษ์ เคนแมน และรองศาสตราจารย์สดใส  
พันธุมโกมล  
 รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์	 เป็นรางวัลท่ีสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยมอบให้นักเขียน	 นักหนังสือพิมพ ์
กวี	 นักแปล	 และบรรณาธิการอาวุโสที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง	 ยาวนาน	 และผลงานได้รับการยกย่อง 
อย่างกว้างขวาง	

	 ขอแสดงความยินดีกับ	 รองศาสตราจารย์สุภัทรา  
โกไศยกานนท์ (อบ.39) อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา	
(ก.พ.อ.)	
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	 เลขาธิการ	BOI	คนใหม่
	 ขอแสดงความยินดีกับ	 คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์  
(อบ.48)	 ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	 คุณดวงใจส�าเร็จ 
การศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต	 เอกภาษาฝรั่งเศส 
ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	 เหรียญทอง 
เมือ่ปี	2527	และยังเป็น	“อักษรจรสั”	ของรุน่	48	อีกด้วย

	 แต่งตัง้คณะกรรมการสภาการศกึษา
	 เมื่อวันที่	12	กันยายน	2560	คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้แต่งตั้ง
กรรมการในคณะกรรมการสภาการศกึษา	จ�านวน		28	คน	 
หนึ่งในนั้น	คือ	ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ 
(อบ.36)	 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรง
คณุวฒุ	ิด้านการศกึษา	เนือ่งด้วยเป็นผูบุ้กเบิกการเรยีน 
การสอนสารสนเทศศาสตร์ด ้วยระบบการศึกษา 
ทางไกลของประเทศไทย	 ในระดับปริญญาตรี	 โท	
และเอก	 ริเริ่มขยายโอกาสทางการศึกษาในวิชาชีพ
สารสนเทศศาสตร์	เพือ่พฒันาบคุลากรด้านสารสนเทศ
ของประเทศไทย	 ผลงานวิจัยด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ได้รับรางวัล	 มีการเผยแพร่
และน�าไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงในระดับชาติและ
สากล		ท้ังยังเคยด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมห้องสมดุ 
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์	สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีด้วยความรูค้วามสามารถ	 
ประสบการณ์	 และผลงานต่างๆ	 เป็นที่ประจักษ์ชัด		
ศาสตราจารย์	 ดร.ชุติมา	 จึงได้รับการยกย่องให้เป็น
นิสิตเก่าอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ	 ดีเด่น	 ประจ�าปี	2558	 
อีกด้วย

	 รางวลัวรรณศลิป์อุชเชนี
	 เมื่อวันที	่20	ธันวาคม	2560	สื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทยร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย	 และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย	
ได้จดัโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล	“วรรณศลิป์ 
อุชเชนี”	 ข้ึน	 ในประเภทกลอนสุภาพและความเรียง	 
ส�าหรบันกัเรยีนและประชาชนท่ัวไป	ชงิโล่พระราชทาน	 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเพ่ือ
เชิดชู	“อุชเชน”ี หรอื	อาจารย์ประคณิ ชุมสาย ณ อยุธยา 
(อบ.6) ศลิปินแห่งชาต	ิสาขาวรรณศลิป์	ปี	2536	ผูส้ร้าง 
แรงบันดาลใจให้แก่ผู ้รักงานวรรณกรรมรวมท้ัง 
งานวรรณศลิป์	จากผลงานเลือ่งช่ือ	“ขอบฟ้าขลบิทอง” 
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ชาวอักษรศาสตร์
 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่

	 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 พระบาท 
สมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร	 
เมื่อวันท่ี	 26	 ตุลาคม	 2560	 ถือได ้ว ่าเป ็นวัน	
“ประวัติศาสตร์”	อีกวันหนึ่งของพวกเราชาวไทย	เชื่อ
ว่าชาวอักษรศาสตร์จ�านวนนับร้อยนับพัน	ได้เข้าร่วม 
ในพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่นี้อย่างแน่นอน	ไม่ว่าจะเป็น
ชาวอักษรฯ	ที่เป็นราชสกุลและได้มีโอกาสร่วมเดินใน 
ริว้ขบวนพระบรมราชอสิรยิยศครัง้นี	้เช่น	ม.ล.เอือ้มสขุย์	 
กิติยากร	 (ศุขสวัสดิ์)	 (อบ.32)	 ท่านผู้หญิงรวิจิตร	์
สุวรรณบุบผา	 (อบ.32)	 ม.ร.ว.อุษณิษา	 ศุขสวัสดิ	์ 
(อบ.	41)	และ	ม.ล.อุบลวด	ีชยางกูร	(อบ.48)	รวมทั้ง 
ชาวอักษรศาสตร์ท่ีได้ร่วมเดนิในริว้ขบวนพระบรมราช
อิสริยยศ	ริ้วขบวนที่	2	ตอน	6	จ�านวน	4	คน	ได้แก่	
ผศ.ชลทิชา	 สุทธินิรันดร์กุล	(อบ.37)	 คุณฉวีวัณณ	์ 
วิชชุภานันท์	 (อบ.42)	 คุณเก็จกาญจน์	 วิริยะสวัสด์ิ	
(อบ.45)	 ในนามของสมาคมนิสิตเก่า	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 และคุณโศรดา	
ดุ๊ก	(อบ.46)	 ในนามของโครงการการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม	
	 นอกจากนียั้งมีความภาคภมิูใจของ	4	สาว	อบ.	49 
	-	กระเจี๊ยบ	(หิตธารี	สุรชาติธ�ารงรัตน์)	ฟ้อง	(จันทรา	
เซาเทอร์-แซรวาส)	ติก๊	(ดารณ	ีรตันนกุรม)	และลกัษณ์	

(อ.ทรงลกัษณ์	เกษชุมพล)		ทีสู่อ้ดทนไปเข้าควิรอเพือ่
จะได้มีโอกาสเข้าสู่บริเวณพิธี	 ต้องตากฝนทนเปียก	
สลับกับทนแดดท่ีแผดเผา	 ไม่เพียงคืนเดียว	 แต่สาว 
อักษรฯ	กลุ่มนี้ไปเข้าคิวรอตั้งแต่คืนวันที่	23	ตุลาคม	
เพ่ือให้ได้เข้าไปรบัขบวนพระราชอิสรยิยศอย่างใกล้ชิด 
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้	 พวกเธอต้องทนตากฝนตากแดด	
กนิ	นอนอยู่ข้างถนนเป็นเวลาถงึ	3	คนื	แต่ก็เป็นความ
พยายามท่ีคุ้มค่าน่าจดจ�าเป็นอย่างย่ิง	 ดังท่ีกระเจี๊ยบ
ได้บันทึกไว้	 “...ในท่ีสุดพวกเราก็ได้ท่ีนั่งตรงหน้า
กระทรวงกลาโหมด้านที่ใกล้กับศาลหลักเมือง... เมื่อ
ได้เวลาริ้วขบวนฯ ผ่านมา ร่มทุกคันต้องหุบ หมวก
ทุกใบต้องถอด ไม่มีพัด ไม่มีแว่นตากันแดด เสียง
เครื่องดนตรีไทยกระห่ึมไปถึงหัวใจ จ�าได้ว่าเจ้าหน้าท่ี 
สั่งให ้หมอบกราบลงไปเม่ือริ้วขบวนฯ อัญเชิญ
พระบรมโกศเคลือ่นผ่านมา ครัน้เงยหน้าข้ึนมองน�า้ตา
ได้ไหลลงพรั่งพรูเต็มใบหน้าด้วยความอาดูรอย่าง 
สุดซึ้ง...”
	 อักษรสัมพันธ์ขอช่ืนชมในความมุ่งม่ันและอดทน
ของชาวอักษรฯ	 ทุกท่านท้ังท่ีได้เอ่ยนามและมิได้ 
เอ่ยนามในท่ีนี	้ท่ีได้รวมใจกนัเฝ้าส่งเสดจ็พระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 
พระมหากษัตริย์ผู ้เป็นท่ีรักย่ิงของปวงชนชาวไทย	 
เป็นวาระสุดท้าย
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เล่าเรื่องด้วยภาพ

 วัน เวลา	:	วันที่	27	พฤศจิกายน	2560	/	09.00-12.00	น.	สมาชิกสัญจร :	รวม	30	คน	(กรรมการบริหาร	สมาคมนิสิตเก่าอักษรฯ	
จุฬาฯ	และผู้แทนฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)	
	 ด้วยปี	2560	เป็นวาระท่ีคณะอกัษรศาสตร์	จุฬาฯ	ครบรอบ	100	ปีแห่งการสถาปนา	รายการอักษรสญัจรเมอืงไทย	ทั้ง	2	ครั้งของปี	2560	
จึงได้ตั้งโครงการเฉพาะ	การ	“เลาะวัด-เลียบวัง”	ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	เท่านั้น	ได้แก่	
ครัง้แรก เดอืนกมุภาพนัธ์	ได้จดัรายการ	“เลาะวดั-เลยีบวงั	เกาะสชัีง-ศรรีาชา”	2	ครัง้	ชมพพิธิภณัฑ์พระจฑุาธชุราชฐาน	สชัีง	และพพิธิภณัฑ์
สมเดจ็พระศรสีวรนิทิรา	บรมราชเทว	ีใน	ร.พ.สมเดจ็พระบรมราชเทว	ีณ	ศรรีาชา
ครัง้ท่ี 2 เดอืนพฤศจกิายน	เป็นโอกาสดมีาก	ท่ีส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตรย์ิ	ได้เชญิคณะกรรมการบรหิารสมาคมนสิติเก่าอักษรฯ	
จุฬาฯ	เป็น	“คณะแรก”	เข้าเยี่ยมชมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม	ซึ่ง	รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนา เมื่อ พ.ศ. 2442 และพระราชทานนาม  
ซ่ึงแปลว่า	 วัดพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ท่ี 5...	 วันนั้น	 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้ถ่ายทอดความรู้ให้อย่างละเอียด	 ให้ข้อมูลมากกว่าท่ีเคย 
รับทราบมาก่อน	 รวมท้ังการเปิดพระท่ีนั่งทรงผนวช	 ให้เข้าเย่ียมชมเป็นกรณีพิเศษ	 ซึ่งเดิมประดิษฐานอยู่ในพระบรมมหาราชวัง	 
เพ่ือเป็นท่ีประทับของรัชกาลท่ี	5	 ขณะทรงผนวช	 เมื่อพระชนมายุ	20	 พรรษา	 พ.ศ.	2416	 ภายในมีสิ่งอันเกี่ยวพันกับองค์รัชกาลท่ี	5	 
หลายประการ	นับเป็นประสบการณ์ “Unseen” ส�าหรับพวกเราชาวอักษรฯ เป็นอย่างยิ่ง...	รายการสัญจรรอบพิเศษ	ที่วัดเบญจมบพิตรฯ	 
ส�าเร็จลุล่วงบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว	้พร้อมบรรยากาศอบอุ่น	เป็นกันเองระหว่างสมาชิกของ	2	องค์กร

ในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธชินราชจ�าลอง งานฝีมือชั้นเยี่ยม 
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่จ�าลองแบบพระพุทธชินราช อายุกว่า 900 ปี 
จากพิษณุโลก ถือเป็นพระพุทธรูปจ�าลององค์แรก

ด้านหลังพระอุโบสถ ตกแต่งด้วยหินอ่อนงดงามวิจิตร ประดิษฐานพระพุทธรูปยืน
ปางห้ามญาติ สมัยลพบุรีและสิงห์คู่หินอ่อนจากอิตาลี

ต้นศรีมหาโพธิ์ จากหน่อที่ 2 ที่น�ามาจากพุทธคยา อินเดีย 
สมัย ร.5 หน่อแรกปลูกอยู่ที่วัดอัษฎางคนิมิตร เกาะสีชัง

คุณหญิงสุภา กิจจาทร กรรมการที่ปรึกษา ได้เป็นผู้แทนถวายพวงมาลัย
เป็นราชสักการะ ที่พระบรมรูป ร.5  

บริเวณพระระเบียง ประดิษฐานพระพุทธรูป 52 องค์ ไม่ซ�า้แบบ พุทธลักษณะ
งดงามด้วยฝีมือช่างยุคต่างๆ  

Arts 8-up/อบ.21 ดร.รัตนาและคุณหญิงสุภา 
ข้างโบสถ์

สะพานพระรูป สร้างขึ้นด้วยเงินค่าขายพระบรมรูป 
อันจ�าหลักในแผ่นทองแดงกะไหล่ทอง

รายการอกัษรสญัจรเมอืงไทยรอบพเิศษ  “เลาะวงั-เลียบวดั”  ปลายปี 2560  ส่งท้ายกจิกรรมสมาคมฯ ชดุที ่22 
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
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การสมัครสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ	 ขอเชิญชวนนิสิตใหม่	 นิสิตที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษา	 นิสิตเก่า	 ให้เข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมฯ	 และสมาชิกสมทบเพื่อร่วมกัน
เป็นก�าลังในการท�าประโยชน์ให้แก่คณะอักษรศาสตร์	 ผู้ท่ีสนใจสามารถขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของสมาคมฯ	 และส่งเอกสารการสมัครได้ทาง	
E-mail	โทรสาร	หรือยื่นใบสมัครที่ส�านักงานสมาคมฯ	ค่าสมาชิกสามัญตลอดชีพ	500	บาท	สมาชิกสมทบ	(นิสิตปัจจุบันระดับปริญญาตรี)	100	บาท	ช�าระเงินได้ที่ส�านักงาน
สมาคมฯ	หรือโอนเงินเข้าบัญชีของสมาคมฯ	แล้วส่งส�าเนาใบโอนเงินมายังส�านักงานสมาคมฯ	ทางโทรสาร	หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของสมาคมฯ	ทั้งนี้	หากสมาชิกท่านใดมี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว	สมาคมฯ	ขอความร่วมมือสมาชิกกรุณาแจ้งมายัง	E-mail	เพื่อทางสมาคมจะได้ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนสมาชิกต่อไป	และทางสมาคมฯ	จะจัดท�า
บัตรสมาชิกใหม่ให้แก่สมาชิกทุกท่าน	ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย	อาท	ิได้รับส่วนลดจากศูนย์หนังสือจุฬาฯ	True	Coffee	และ	Major	Cineplex

วารสารอักษรสัมพันธ์ ก�าหนดเผยแพร่ปีละ 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 จ�ากัด พิมพ์ที่: บริษัท ที.เค. พริ้นติ้ง จ�ากัด โทรศัพท์ 0 2730 8373-6

 สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนสมาชิกฯ	 ร่วม
บริจาคเงินเมื่อถึงวันเกิดจ�านวน	1,000	 บาท	 เพื่อระลึกถึงคณะอักษรศาสตร์ 
ซ่ึงเป็นแหลง่ประสทิธิป์ระสาทวชิา	และมโีอกาสรว่มท�าบุญกบัคณะฯ	เงนิบรจิาคนี ้
จะน�าไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ	ของคณะฯ	และสมาคมฯ

บัญชีของสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์	จุฬาฯ	
ชื่อ “สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” ประเภทออมทรัพย์

เลขที่	401-2-12903-0	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	
สาขาย่อยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 •	โอนเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์
โปรดไปที	่https://www.arts.chula.ac.th/~pgateway/Arts100/ipay/	
หรือสแกน	QR	Code	นี้	

กรุณาส่งส�าเนาใบฝากเงินและใบแสดงความจ�านงบริจาคเงิน มาที่ “ส�านักคณบดี 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330” 
โทรสาร 0 2218 4885 หรอื	ท่ี	email: artschula100@gmail.com ภายใน 15 วนั  
หลังการโอนเงิน เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

แทนพระคุณเทวาลัย 
  สู่ศตวรรษใหม่อักษรศาสตร์ 1,000 บาท 

      1 วันเกิด  เนือ่งในวาระ	100	ปี	อักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	คณะอกัษรศาสตร์จงึได้รเิริม่
โครงการระดมเงินบริจาค	 เพื่อบ�ารุงรักษาอาคารมหาจักรีสิรินธรซ่ึงเป็นอาคารหลังเดียว 
ท่ีเป็นของคณะอักษรศาสตร์อย่างสมบูรณ์	เพือ่เป็นเงนิทุนการศกึษาให้แก่นสิติขาดแคลน	
และเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะฯ	 ด้วยการสนับสนุนโครงการ 
แลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์กับสถาบันในต่างประเทศ	
	 ขอเชิญชวนศษิย์เก่าอกัษรศาสตร์ทุกท่านบรจิาคทุนทรัพย์ตามก�าลงัเพือ่ร่วมกนัพฒันา
คณะอักษรศาสตร์ซ่ึงเป็นสถาบันอันเป็นท่ีรักของเราให้สามารถก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี	2 
ได้อย่างเต็มภาคภูม	ิโดยสามารถเลือกบริจาคเข้ามูลนิธิมหาจักรีสิรินธร	(เพื่อบ�ารุงรักษา
อาคารมหาจักรสีรินิธร	ซึง่สามารถน�าไปลดหย่อนภาษีได้	1	เท่า)	และ/หรอื	คณะอกัษรศาสตร์	 
(เพือ่ช่วยเหลือนสิติขาดแคลนและเพือ่พฒันานสิติและอาจารย์ของคณะอกัษรศาสตร์	ซึง่
สามารถน�าไปลดหย่อนภาษีได้	2	เท่า)	

	 -	มอบให้มูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ :	ช่องทางการช�าระเงิน
	 	 •	 เช็ค	เขียนเช็คขีดคร่อม	A/C	Payee	only	และขีดฆ่า	“หรือผู้ถือ”
	 	 สั่งจ่าย	“มูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร	์จุฬาลงกรณ์”
	 	 •		โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย	์สาขาสวนจิตรลดา	
	 	 เลขที่บัญชี	067-210747-4	ชื่อบัญช	ี“มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร
	 	 เพื่อคณะอักษรศาสตร	์จุฬาลงกรณ์”
	 -	มอบให้คณะอักษรศาสตร	์:	ช่องทางการช�าระเงิน
	 	 •	 เงินสด	(น�าส่งด้วยตนเองที่ส�านักคณบดี	อาคารมหาวชิราวุธ	
	 	 คณะอักษรศาสตร	์ในเวลาราชการ)
	 	 •	 เช็ค	เขียนเช็คขีดคร่อม	A/C	Payee	only	และขีดฆ่า	“หรือผู้ถือ”
	 	 สั่งจ่าย	“คณะอักษรศาสตร	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
	 	 •	 โอนเงินเข้าบัญชี
	 	 1.	ธนาคารไทยพาณิชย	์จ�ากัด	(มหาชน)	สาขาสวนจิตรลดา
	 	 เลขที่บัญชี	067-213909-9	ชื่อบัญช	ี“คณะอักษรศาสตร์	จุฬาฯ”
	 	 2.	ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	สาขาสยามสแควร์
	 	 เลขที่บัญชี	152-421-836-7	ชื่อบัญช	ี“คณะอักษรศาสตร	์
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
	 	 3.	ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	สาขาจามจุรีสแควร์
	 	 เลขที่บัญชี	630-2-20769-9	ชื่อบัญช	ี“คณะอักษรศาสตร	์
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”


