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ภูมิบุพเพฯ
รศ.ดร.ศิริวิ ไล ธีระโรจนารัตน์ (อบ.54)  

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรฯ จุฬาฯ

แผนที่กรุงศรีอยุธยา A Map of the City of Siam
แผนที่มีระบุที่ตั้งสถานที่ส�าคัญ

ทั้งภายในและภายนอกกรุงศรีอยุธยา 
จ�านวนทั้งสิ้น 12 แห่ง

ARTS
in Trend

ARTS
in Trend

 ข้อมูลต่างๆ ที่ “รอมแพง” น�ามาใช้ประกอบการประพันธ์  
“บุพเพสันนิวาส” เกิดจากการรวบรวมข้อมูลและเหตุการณ์ที่ม ี
ผูบ้นัทกึไว้เป็นหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ในยคุนัน้ โดยเฉพาะการใช้
ข้อมลูจาก “จดหมายเหต ุลา ลแูบร์ ว่าด้วยราชอาณาจกัรสยาม” ซึง่
ประพันธ์โดย มองซเิออร์ เดอ ลาลแูบร์ (Monsieur de La Loubère) 
เอกอคัรราชทตูของพระเจ้าหลยุส์ที ่14 แห่งฝรัง่เศส ในราวทศวรรษ 
2230 ลาลแูบร์ ได้พรรณนาเก่ียวกับราชอาณาจกัรสยาม ซึง่ในทีน่ีคื้อ  
กรุงศรีอยุธยา ไว้ ในหลายๆ ด้าน รวมทั้งยังได้วาดแผนที่แสดง
อาณาเขตและแผนที่เส้นทางน�้าไว้ด้วย สิ่งที่น่าสนใจ คือ การสังเกต  
จดบนัทกึ และพรรณนาเก่ียวกับเร่ืองราวและสิ่งต่างๆ ทีพ่บเหน็ นบัเป็น 
งานของนักภูมิศาสตร์โดยแท้
 ที่กล่าวมานี้  เพ่ือชี้ ให ้เห็นความแตกต่างของการศึกษา
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ กล่าวคือ นักประวัติศาสตร์ ให้ความ
สนใจในการรวบรวมข้อมลูและเหตกุารณ์ทีม่ผีูบ้นัทกึไว้เป็นหลกัฐาน
ในยุคสมัยหรือช่วงเวลาหนึ่งๆ ในอดีต เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงและ 
เผยแพร่ให้แก่ผู้คนในปัจจุบันได้ทราบ ได้เรียนรู้ และใช้เป็นบทเรียน 
ส�าหรับประกอบการตัดสินใจในเร่ืองใดๆ ทั้งในปัจจุบันหรืออนาคต 
ส่วนนักภูมิศาสตร์ ให้ความสนใจสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าในพื้นที่
หนึง่ๆ สงัเกต รวบรวม บนัทกึ และบรรยายข้อมลูเก่ียวกับเหตุการณ์
และปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึ้น ทัง้ทีเ่กิดขึ้นจากฝีมอืมนษุย์และธรรมชาติ  

ดังเช่นการจดบันทึกและวาดแผนที่ของ ลาลูแบร์ที่กล่าวข้างต้น นอกจากน้ี  
นักภูมิศาสตร์ยังพยายามหาเหตุผลอธิบายความเป็นไปของปรากฏการณ์และ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่นั้น เช่น สภาพการณ์น�า้ท่วม ภัยแล้ง ภาวะโลกร้อน 
พยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอันสืบเน่ืองมาจากการใช้พื้นท่ี รวมถึงคาดการณ์และ
พยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากข้อมูลของพื้นที่ที่มีอยู่
 อาจกล่าวได้ว่า ภูมิศาสตร์เน้นศึกษาที่ตั้งใดๆ ท้ังในแง่กายภาพและ
วัฒนธรรม และดูความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ส่วน ที่เรียกว่า ภูมิศาสตร์กายภาพ 
(physical geography) และภูมิศาสตร์มนุษย์ (human geography) รวมถึง
แนวคิดในการใช้พื้นท่ี โดยใช้แผนที่เป็นตัวบรรยายเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์
ในพื้นที่ใดๆ นอกจากนี้ การอยู่รอดและความรุ่งเรืองของเมืองยังต้องอาศัยความรู ้
ในส่วนอืน่ประกอบด้วย เช่น การศึกษาพื้นทีใ่นเชงิประวัติทีม่า ทีเ่รียกว่า ภมูศิาสตร์เชงิ
ประวติั (historical geography) การศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจซึง่เก่ียวกับอาชพี
หรือการครองชพีของมนษุย์ ทีเ่รียกว่า ภมูศิาสตร์เศรษฐกิจ (economic geography) 
หรือน�าไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นด้วย เช่น การศึกษาอิทธิพลของสถานที่

ต้ังทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อความสัมพันธ์ทางการเมือง 
กับรัฐอื่นๆ ที่เรียกว่า ภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitics) 
 การศึกษาทางภูมิศาสตร์ ในยุคปัจจุบันมีศาสตร์
วิชาด้านเทคนคิการท�าและการใช้แผนทีด้่วยคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคการท�างานในภาคสนาม เทคโนโลยีทางภูมศิาสตร์ 
เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การส�ารวจจาก
ระยะไกล (Remote Sensing) อย่างไรก็ดี ภาควิชา
ภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ตระหนักในการคงความรู้
และการเรียนการสอนในส่วนเนือ้หาซึง่ครอบคลมุรายวิชา
ภูมิศาสตร์มนุษย์ ภูมิศาสตร์กายภาพและส่ิงแวดล้อม 
และภูมิศาสตร์ภูมิภาคไว้อีกด้วย เพือ่ช่วยเสริมให้เข้าใจ
มนุษย์และการใช้พื้นท่ีของมนุษย์ ได้ดีย่ิงขึน้ จึงนับเป็น 
ข้อได้เปรียบของบัณฑิตซึ่งสามารถท�างานในสายงาน
อกัษรศาสตร์หรืองานท่ีเก่ียวข้องกับภูมิศาสตร์ในองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานสิ่งแวดล้อม บริษัท
แผนท่ี การผงัเมือง การท่องเท่ียว อาเซยีนศึกษา ส�านกัพิมพ์
 ใน ค.ศ. 2017 ภาควิชาฯ ได้รับการจัดอันดับจาก 
QS World University Rankings by subject ในสาขา 
geography and area studies เป็นอนัดบัที ่101 ของโลก  
นับเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์แห่งเดียวในประเทศไทยที่ติด
อันดับโลก   
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ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ (อบ.51)
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรฯ ศิลปากร

คนเขียนนิยายและเขียนบทโทรทัศน์ เพราะว่าถ้าเขาบิดออกไปนิดเดียว 
คนจะเชือ่ตามอย่างแน่นอน สิ่งหนึง่ทีฉ่นัชอบจากละครเรื่องนีก็้คือ เขาเสนอ
ภาพพระเพทราชาอย่างที่ท�าให้เห็นว่าทรงไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว และเสนอ
ให้เห็นว่าพระเพทราชาทรงใกล้ชิดสมเด็จพระนารายณ์อย่างไร ไม่ใช่แค ่
ขุนนางธรรมดาแล้วปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษตัริย์ ไม่ได้เป็นพวก “บ้านนอก”  
แบบที่พระราชพงศาวดารหลายฉบับพยายามให้ภาพเช่นนั้น แต่กับ 
ตัวละครบางตัวเช่นพระปีย์ และหลวงสรศักดิ์ ฉันว่าให้ภาพแบบนั้นมัน 
ล่อแหลมเกินไป แต่ก็เอาเถอะ นักประวัติศาสตร์จะได้มีอะไรอธิบายเพิ่ม
 สิ่งส�าคัญจากการได้ดูละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้ก็คือ ความ
โด่งดังของละครบอกให้เรารู้ว่าวิชาความรู้ทางมนุษยศาสตร์น้ีขายได้  
ใช้หากินได้ง่ายๆ ด้วย ขอเพียงจับให้ถูกจดุ เสนอสาระท่ีสมดุลกับ 
ส่ิงที่ผู้คนต้องการ จะเขียนนิยาย ท�าบทโทรทัศน์ โปรโมทการท่องเที่ยว
แนวใหม่ ฯลฯ ก็ท�าได้ทั้งนั้น ขอให้มี “ความรู้” และ “องค์ความรู้” อย่างคุณ 
“รอมแพง” ผู้เขียนเรื่องนี้ คุณรู้ ไหมว่าก่อนที่เธอจะเขียนเร่ืองนี้เธอเคยมา
เรียนระดบัปริญญาโทวิชาประวัตศิาสตร์ทีค่ณะอกัษรศาสตร์ของเรา เธอจึง 
ไม่ได้มีเพียงความรู้ประวัติศาสตร์ศิลป์ที่เรียนมาจากคณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ 
จะไม่มีความรู้ประวัติศาสตร์อย่างไรได้
 ฉันมักจะบอกลูกศิษย์อยู่เสมอว่า การเรียนภาษานั้นดีเพราะภาษา
เป็นเครื่องมือสื่อสาร แต่ต้องมี “สาระ” ส�าหรับการสื่อสารด้วย นั่นก็คือ 
ประวัติศาสตร์ถือเป็นสาระส�าคัญประเภทหนึง่ (และรวมถึงวิชาสาระอ่ืนๆ ด้วย)  
หากคุณรู้ประวัติศาสตร์ คุณจะคุยกับใครเขาก็รู้เรื่อง มีเรื่องราวส�าหรับ
ต่อบทสนทนาอย่างมเีสน่ห์ ในทีน่ีม้ไิด้จ�ากัดเพียงประวติัศาสตร์ ไทยเท่านัน้ 
ประวัติศาสตร์ทุกชาติส�าคัญหมด คุณจะหาสาเหตุของเหตุการณ์ ใด 
เหตุการณ์หนึ่งไม่ได้ คุณจะหาความสืบเนื่องไม่ได้ คุณจะหารากเหง้าที่มา
ของตนเองไม่ได้ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าท�าไมสหรฐัอเมริกา โดยประธานาธบิดี
ผมเป๋ต้องโจมตีซีเรีย ทั้งหมดนี้คุณจะไม่รู้เลยหากคุณไม่กลับเข้าไปดูอดีต
หรือประวัติศาสตร์ โดยใช้ศาสตร์ท่ีเรียกว่าประวัติศาสตร์ (เห็นไหมว่า
ประวัติศาสตร์ก็แปลว่าอดตีได้ด้วยนอกจากหมายถึงศาสตร์ทีว่่าด้วยอดตี)
 ฉันเรียนประวัติศาสตร์มาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ส�านกันี ้แม้จะไม่สอนให้ตีความและสงัเคราะห์อย่างหวือหวา แต่
สอนให้เสนอข้อเทจ็จริง ไม่สอนให้ตีความเกินหลกัฐาน สอนให้รูจ้กัหาจิ๊กซอว์ 
ทีห่ายไปจากภาพอดตี โดยมจีุดมุง่หมายส�าคัญอยู่ท่ีการเรียนเพ่ือให้เข้าใจ 
มนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญอย่างย่ิงส�าหรับการด�ารงชีวิตในปัจจุบัน วิชา 
ประวัติศาสตร์มดีกีว่าทีคุ่ณหรือใครๆ จะคิดถงึ มาเรียนประวัติศาสตร์กันเถดิ

 ยามนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก “บุพเพสันนิวาส” ละครที่โด่งดัง 
และสร้างกระแสให้แก่คนไทยกันไปแทบทุกภาคส่วนของ
ประเทศ การใช้สรรพนามออเจ้าแทนบุรุษที่สองก็กระจายกัน 
ไปทั่ว แม้ว่าวันนี้ละครจะจบแล้ว แต่กระแสความใฝ่รู ้เร่ือง
ของประวัติศาสตร์ ไทยก็ยังคงอยู่ และฉันหวังว่าจะยังคง
อยู่ไปอีกนานๆ หนังสือประวัติศาสตร์ที่แต่เดิมขายไม่ค่อย 
จะออก เพราะมีคนซื้อเพียงกลุ่มเดียวกลับขายดิบขายดี (เช่น
หนังสือของตัวฉันเองนี่แหละ ดีใจกับส�านักพิมพ์ด้วย) หนังสือ
จินดามณีทีแ่สนจะยาก กลบัมคีนอยากได้ จนกรมศิลปากรต้อง
พิมพ์ออกมาต้ังหมืน่เล่มเพ่ือขายในงานสัปดาห์หนงัสอืครัง้ที่
เพิ่งผ่านมา พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเล่มหนาปึก  
มีคนอยากได้ สิ่งเหล่านี้ ไม่น่าเชื่อ แต่ก็เกิดขึ้นแล้ว ตอนนี ้
นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปเที่ยวโบราณสถานกันจน 
กรมศิลปากรต้องขยายเวลาเปิดวัดไชยวัฒนาราม 
 มาน่ังคิด นอนคิด บพุเพหรือทีแ่ปลว่า ก่อน แรก เบือ้งต้น 
ของฉันนั้น ก่อนที่จะมาเป็นฉันที่นั่งดูละครแล้วย้อนคิดถึง
เหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์ ได้เป็นฉากๆ นั้น ฉันก็เรียนรู้
ประวัติศาสตร์อยุธยามาจากอาจารย์หลายๆ ท่านที่ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ของเรานีแ่หละ และนอกจากสอนประวัตศิาสตร์ อาจารย์ทีค่ณะ
อักษรศาสตร์ยังสอนให้เข้าใจโลก เข้าใจมนุษย์ จึงท�าให้ฉัน 
ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ หากตัวละครในเร่ืองจะพูดอะไรหลายๆ 
ประโยคทีน่กัประวตัศิาสตร์อย่างฉนัอาจจะร้องว่า “ไม่ใช่นีน่า”  
หรือ “เป็นแบบนี้ได้อย่างไร” แม้จะร�่าร้องแต่ฉันก็พอทนไหว 
เพราะอาจารย์ของฉันไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วิลาสวงศ์ อาจารย์
บุษกร อาจารย์ธิดา อาจารย์ปิยนาถ อาจารย์ธีรวัติ อาจารย์ 
สุเนตร และอกีหลายๆ ท่านสอนให้ฉนัเข้าใจข้อเทจ็จริง หลักฐาน 
การตีความ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ประวัติศาสตร์ 
และถ้าจะมใีครออกมาโวยวายว่านี่ไม่ใช่ต้องแบบนีแ้บบนัน้ ท่าน 
ก็คงบอกว่านี่มันคือละคร เขาเสนอข้อเท็จจริงได้ขนาดนี ้
ก็นับว่าเก่งมากแล้ว (เพราะหากนักประวัติศาสตร์เสนอเอง 
มกัไม่ค่อยมคีนอ่าน…ฮา) อย่างน้อยในสมยัหนึง่เราก็เคยเชือ่ 
อย่างนี้แหละ เขาไม่ได้ตีความใหม่หรือพยายามเปล่ียน
ประวัติศาสตร์ที่คนทั่วไปรับรู้ ซึ่งข้อนี้ต้องยกความดีให้ทั้ง 

บุพเพสันนิวาส
กับการเรียน

ประวัติศาสตร์ของฉัน
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 ใน “บุพเพสันนิวาส” มีมนตร์กฤษณะกาลีเป็นกิมมิคหนึ่ง
ในการผูกปมและด�าเนินเรื่อง 
 กฤษณะเป็นอวตารปางหนึ่งของพระวิษณุ  มีกายด�า  
หนุ่มหล่อและเจ้าชู้ หรือค�าว่า กฤษณะ เป็นค�าคุณศัพท์ แปลว่า 
ด�า ก็ ได้ ส่วนกาลีหมายถงึเจ้าแม่กาลทีีม่กีายสดี�า หรือหมายถงึ 
สีด�าก็ ได้ เจ้าแม่กาลีเป็นเทวีที่ดุร้ายเก่ียวข้องกับความตาย  
ค�าว่า กาลี ยังหมายถึงความวิบัติฉิบหาย มนตร์กฤษณะกาลี
จึงน่าจะหมายถึง “มนตร์ด�า” ที่ใช้ท�าร้ายคนจนถึงแก่ความตาย 
 หากจะย้อนไปดคูตเิรื่องมนตร์ในสงัคมวฒันธรรรมไทย  
คงจะต้องสืบความไปถึงในคัมภีร์พระเวท
 คัมภีร์พระเวทเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอารยันคือ 
แขกขาวในอินเดียเหนือ คัมภีร์พระเวทมี 4 เล่ม ได้แก่ ฤคเวท 
คือชุมนุมบทประพันธ์ที่เป็นบทสดุดีพระเจ้าต่างๆ เป็นคัมภีร์ที่
เก่าที่สุด อายุประมาณ 3,500 ปี คัมภีร์ฤคเวทมีความส�าคัญที่
เปรียบเสมือนบันทึกประวัติการต้ังถ่ินฐานของชาวอารยันเมื่อ
อพยพมาจากเอเชียกลาง เข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนตอนเหนือ 
ของอินเดีย เช่นบทสดุดีพระอินทร์ว่าเป็นเทพแห่งฝน ผู้ท�าลาย
ปีศาจแห่งความแห้งแล้ง แสดงให้เห็นว่าชาวอารยันด�ารงชีวิต
ด้วยการเพาะปลูกพืชพันธ์ุธัญญาหาร พระอินทร์ยังเป็นเทพ
แห่งสงครามด้วย พระองค์ช่วยชาวอารยันปราบปรามคน 
พื้นเมือง เรื่องนี้แสดงว่าการต้ังถิ่นฐานของชาวอารยันใน 
อินเดียเหนือไม่ได้ราบรื่นสะดวกสบาย ยชุรเวทเป็นชุมนุม 
บทประพันธ์ที่เป็นสูตรส�าหรับสวดในพิธีกรรมต่างๆ สามเวท
เป็นชุมนุมบทประพันธ์ส�าหรับสวดในพิธีบูชาพระโสม บทสวด
ในทั้งสองเล่มนี้น�ามาจากฤคเวทเป็นส่วนใหญ่
 คัมภีร์พระเวทที่ส�าคัญอีกเล่มหนึ่งคือ อถรรพเวท เป็น
ชุมนุมบทประพันธ์ที่เป็นมนตร์และค�าสาปที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน
ของชาวอารยัน อถรรพเวทมีคุณค่าในด้านเป็นแหล่งให้ความรู้ 
เก่ียวกับความเป็นอยู่ ความเชื่อ และค่านิยมของชาวอารยัน 
มนตร์และค�าสาปในพระเวทเล่มนีม้ปีระมาณ 6,000 บท แบ่งเป็น 
มนตร์ส�าหรับคนทั่วไป ส�าหรับกษัตริย์ ส�าหรับพราหมณ์ และ
ส�าหรับไหว้เทพต่างๆ  มนตร์ส่วนใหญ่เป็นมนตร์ขาว คือมนตร์
ทีเ่ชือ่ว่าน�าความสุข ความเจริญมาให้  ทีเ่ป็นค�าสาปหรือมนตร์ด�า 
มีน้อยมาก

 มนตร์ขาว ส�าหรับคนทั่วไป เช่น มนตร์รักษาโรค
ต่างๆ อาทิ ไข้ ไอ ปวดหัว ท้องมาน อัมพาต โรคหัวใจ 
พยาธทิัง้ในคนและในสตัว์  บาดแผล มนตร์ขอให้อายุยืน   
มนตร์อวยพรบ่าวสาว มนตร์ปลูกผม มนตร์ขอให้
ร�่ารวย มนตร์ขอสามี มนตร์ขอภรรยา เป็นต้น
 “ข ้าแต่พระพรหมผู ้ค�้าจุนโลก ค�้าจุนสวรรค์ 
และดวงอาทิตย์ โปรดช่วยให้สาวคนนี้ ได้สามีตามใจ
ปรารถนาด้วยเถิด” (ถ้าประสงค์มสีามใีห้บชูาพระพรหม)
 “ข้าแต่พระอินทร์ ด้วยทรัพย์สมบัติมหาศาล และ
ตะขอทองที่ย่ิงใหญ่ ข้าแต่พระสวามีของพระศจี โปรด
จดัหาภรรยาให้ข้าตามทีข้่าปรารถนาด้วย” (ถ้าประสงค์
มีภรรยาให้บูชาพระอินทร์)
 มนตร์ด�า ส�าหรับคนทั่วไป เช่น มนตร์สะกดคน 
ในบ้านให้หลับเพ่ือหนุ่มจะได้ลอบอยู่กับสาว มนตร์แช่ง
คู่แข่ง 
 “ข้าแต่พระยม ข้าขอถวายนางคนนี้ให้เป็นคนเฝ้า
สวรรค์ของพระองค์ ขอให้นางได้อยู่แต่กับญาติพ่ีน้อง
จนผมร่วงหมดหัว”
 “ด้วยมนตร์ของพระเสาร์ ของพระฤษีกัศยปะและ
ของแม่มดคยา ขอให้ข้าได้แอบซ่อนโชคลาภของเจ้าไว้ 
เหมือนหญิงซ่อนบางสิ่งไว้ในตู้” 
 นอกจากคุณค่าด้านเนื้อหาแล้ว อถรรพเวทยังม ี
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ทั้งการเลือกใช้ค�า และการใช้
ความเปรียบต่างๆ ด้วย 

ว่าด้วยมนตร์ขาว 
มนตร์ด�า จนถึง

มนตรก์ฤษณะกาลี
รศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ (อบ.35)

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรฯ ศลิปากร (เกษยีณ)
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ได้ปุบ๊ เราเอา main idea นัน้ สงัเคราะห์ แตกยอดออกมาได้อกี  
ส่ิงเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการท�ารายงานและตอบสอบ
ประเภท 1 ข้อ 1 เล่ม (หัวเราะ) เพราะฉะน้ัน เม่ือเราจะคดิงาน 
อะไรก็ตามเราจะใช้สูตรของอักษรศาสตร์ก่อน คือหา 
theme ก่อน แล้วค่อยใส่เทคนิคการเขียนมา ซึ่งอันนี้ท�าให้
รายการของป๋อมแป๋มดูง่าย ดูแล้วเข้าใจได้เลย โดยท่ีตัวตน 
บุคลิกภาพ หรือความสนุกสนานของเราก็ยังไม่หายไป 
 อีกอย่างคือเรื่องอ่านระหว่างบรรทัด เราถูกสอนให้
ตีความมากกว่าตัว text เสมอ อันนี้เป็นประโยชน์กับการ
เป็นเจ้าคนนายคน (หัวเราะ) คือในอักษรฯ น่ะ มีค�าถามว่า 
ผู ้ เขียนมีน�้าเสียงอย่างไร คือเราต้องเดาแม้แต่จาก 
ตัวหนังสือได้ เพราะฉะน้ัน เราเจอมนุษย์ท่ีพูดจากับเรา  
มีน�้าเสียงมาแล้วเนี่ยสบายเลย 
ฝากบอกอะไรถึงน้องๆ 
 ตรงน้ีท่ีอักษรฯ น่ะ เรามีอาจารย์ท่ีมีขุมความรู้
มหัศจรรย์มากอยู่ในมือ ทุกท่านพร้อมท่ีจะถ่ายทอด
วิชาเพลงกระบ่ีเพลงดาบให้เรา ถ้าเราไม่ท�าตัวเป็นฟองน�า้ 
ที่จะ absorb อาจารย์น่ะ มันจะน่าเสียดายมากจริงๆ เลย
อยากให้น้องๆ ตักตวงไว้ แล้วขวนขวายเอาเองในการวิ่ง
เข้าไปในห้องสมุด หาหนังสือเก๋ๆ ดีๆ แปลกๆ มาอ่าน สร้าง
บรรยากาศของการ discuss ถกเถียงทางวิชาการ เพ่ือ
ผลิตและต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ

นิติ ชัยชิตาทร (อบ.66)
ผู้บริหาร โปรดิวเซอร์ ครีเอทีฟ 

นักแสดง พิธีกร ในเครือ GMM TV

จากนิสิตอักษรฯ
สู่พิธีกร คุณภาพ

 A-List วันนี้ ขอพื้นที่กรี๊ดดังๆ ให้กับพิธีกรมากความ
สามารถ “ป๋อมแป๋ม-นิติ ชัยชิตาทร” ที่ล่าสุดคว้ารางวัล 
“พิธีกรเดี่ยวดีเด่น” จากรายการ “ทอล์ก-กะ-เทย Tonight” 
ในงานประกาศผลรางวัล “โทรทัศน์ทองค�า” ครั้งที่ 32 ประจ�า
ปี 2560 มาครองได้อย่างน่าภาคภมูใิจ มาดกัูนสว่ิา คนดงัของ
รุ่น 66 มีเบื้องหลังความส�าเร็จอย่างไร
ท�าไมถึงเลือกเรียนอักษรฯ
 ก็เหมอืนเดก็สายศิลป์ทัว่ไป เลอืกอกัษรฯ ไว้เป็นอนัดบั 1  
เผอิญสอบติด (หัวเราะ) แต่คือต้ังแต่มัธยมเป็นคนชอบอ่าน
หนังสือ ชอบภาษา ชอบพูดภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส  
ภาษาไทยที่มันไพเราะเสนาะหู ก็เลยดูว่าคณะนี้น่าจะเข้าทาง
ตัวเองที่สุด รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาในส่วนนี้ต่อไป
เลือกเรียนเอกอะไรและเพราะอะไร
 เลือกเรียนเอกภาษาบาลีสันสกฤต ตอนนั้นเป็นนิสิต
เอกภาษาบาลีสันสกฤตคนเดียวในรุ่น ส่วนวิชาโทเลือกคู่กัน
ระหว่างละครกบัอังกฤษ เราประทับใจมากคือมันมีส่วนภาษา
ที่อยู่ในวรรณคดีในโศลกทั้งหลาย ซ่ึงเมื่อแปลแล้วมีความ 
เปรียบเปรยที่สวยมากน่ะ แล ้วก็ ได ้ศึกษาวัฒนธรรม
ของอินเดียซึ่งมีความ exotic ตอนเรียนก็มีคนถามว่า 
เรียนไปจะเอาไปท�าอะไร ตอนนั้นคิดแค่ว่า knowledge for 
knowledge’s sake คือเราสนใจองค์ความรู้นี้เพราะรู้สึกว่า
องค์ความรู้นี้น่าสนใจ 
 คือเราเป็นคนโหวกเหวกน่ะ เราสามารถพูดภาษาที ่
ต�า่ทีส่ดุได้ แต่การเรียนภาษาบาลสีนัสกฤตท�าให้เราได้รู้ภาษา
ที่สูงที่สุด เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกับเทพ
วิชาอักษรฯ มีส่วนสร้างความส�าเร็จในชีวิตการท�างาน
อย่างไร
 ชัดเจนที่สุดและรู้สึกว่าเป็นอาวุธของเรา คือเราเก่งมาก
ในการจบั main idea แล้วส่ิงทีเ่ก๋กว่านัน้คือ พอจบั main idea  
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Stage of
the ARTS

Stage of
the ARTS

 ขอน�าบรรยากาศสนุกสนาน อบอุ่น ประทับใจระหว่าง
ศิษย์กับอาจารย์และรุ่นพ่ีรุ่นน้อง ภายในงานมาเล่าสู่กันฟัง 
โดยเฉพาะงานในยามเย็นย�่า ลมพัดเย็นสบาย ปลายเดือน
มกราคม นิสิตเก่ากว่าพันคนที่ได้ซื้อบัตรเริ่มทยอยกันมายัง
บริเวณงาน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้น ณ ลานประชุมกร ข้าง
หอประชมุจุฬาฯ โปร่งโล่งสบายใต้เงาจามจุรีทีแ่ผ่ก่ิงก้านร่มรื่น 
งานเริ่มขึ้นด้วยพิธีคารวะอาจารย์อาวุโส ตามด้วยความ
บันเทิงหลากหลายรูปแบบจากรุ่นพี่รุ่นน้องหลายรุ่น 

101 ปี คืนเหย้า 
ก้าวสูศ่ตวรรษใหม่

ขอขอบคุณความร่วมแรงร่วมใจของทุกคน  
นี่คือ พลังจากความผูกพันและจะเป็นสายสัมพันธ ์

ที่ร้อยต่อกันไปตราบนานเท่านาน
ผู้บุกเบิกการเรียนการสอนวิชาศิลปการละคร

ในประเทศไทย และผู้ก่อตั้ง
แผนกวิชาศิลปการละคร คณะอักษรฯ จุฬาฯ
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 ถือเป็นวันแห่งความสุข ความอบอุ่นและปลาบปลื้มที่
ไม่มีวันลืมของชาวการละคร อักษรฯ เมื่อภาควิชาศิลปการ
ละคร ได้จัดงานมุทิตาจิต ฉลองวันเกิด 84 ปี ให้แก่ “ครูใหญ่”  
รศ.สดใส พันธุมโกมล บรมครูแห่งภาควิชาศิลปการละคร 
ส่วนหนึ่งของค�า “ครูใหญ่” ที่กล่าวแก่พวกเราในวันนั้น ... 
 “…ค�าว่าแค่ขอบคุณใช้ ไม่ได้แล้ว ภาษาอะไรก็ ใช้ ไม่ได้  
ที่จะขอบอกว่า ทุกคนน่ารักแค่ไหนต้องท�าให้ครูมีชีวิตยืนยาว
แน่ๆ ครจูะต้องหายเจบ็… ไม่เคยดใีจอะไรเท่าวันนี ้ไม่เคยมสีิ่งใด 
ในชีวิตที่ได้รับที่ดีเท่ากับวันนี้ ความรักของทุกคนนี่ ท่วมท้น
หัวใจครูจนพูดไม่ออก ค�าพูดไม่มีความหมาย
 ได้เห็นทุกอย่างวนันี ้ไม่เสียทท่ีีอยู่มาถงึ 84 ปี มคีวามสุข 
เหลือเกิน ขอบคุณ ทกุคนได้บญุมากนะคะ ขอให้มคีวามส�าเรจ็
ทกุอย่าง มคีวามสขุทกุเวลา ส�าเรจ็สมปรารถนาทกุสิ่งในชวิีต 
เพราะว่าวันนี้ท�าบุญให้กับคนแก่ ได้บุญมากๆ จริงๆ…”
และบางส่วนจากใจของลูกศิษย์
 “ฉันโชคดีเหลือเกิน มีครูเป็นผู้วิเศษ เป็นนางฟ้าคอย
ติดปีกติดหางให้ศิษย์ที่ผ่านมือครู ได้ โบยบินสู่โลกกว้าง 
อย่างมั่นใจและเป็นสุข”
 ครูแอ๋ว รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์ (อบ.34) (จากเพจตะวัน
ชายบ่ายคล้อย สู่ย�่าสนธยา 21 มีนาคม 2561)
 “กราบครสูดใส ผูส้อนศิษย์ด้วยการลงมอืปฏบิติั ครรัูก
สิ่งทีค่รทู�า ครใูช้ศิลปะในการสร้างใจคนละครรุน่ใหม่ ให้หลกัคิด  
และเคร่ืองมือ ให้ศิษย์ ได้เติบโต แตกหน่อตามความถนัด  
ในเส้นทางที่ครูแผ้วถางทางไว้ให้”
 ครูอุ๋ย ศ.พรรัตน์ ด�ารุง
 “ครูให้ทุกสิ่งอย่างกับพ่ี  ไม่ใช่แค่ความรู้ด้านวิชาชีพ 
แต่ยังให้ความรักความเมตตาและแนวทางในการด�าเนินชีวิต 
ทุกอย่าง  ครูท�าให้พี่มีศรัทธาในวิชาศิลปการละคร” 
 ดารกา วงศ์สิริ 
  “ครเูป็นครทูีส่มบรูณ์แบบ ครเูป็นมากกว่าครเูพราะครใูช้
หวัใจถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ครเูป็นก�าลงัใจยิ่งกว่าก�าลงัใจ
ไหนๆ เพราะครูอยู่ในหัวใจศิษย์ทุกคน” 
 ยิ่งยศ ปัญญา 

 “พลังแห่งความรักระหว่างครูกับลูกศิษย์ บันดาลให้เกิดเหตุการณ์ที ่
น ่าประทับใจที่ต ้องจารึกไว ้ ในประวัติศาสตร์ของภาควิชาการละคร 
เลยทีเดียว”
 ชาญวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร
 “ครูใหญ่ให้ direction และ inspiration ครูมทีัง้ค�าตอบและทางออกให้
เราเสมอ” 
 ธิษณา เดือนดาว
 “ครูใหญ่คือไอดอล ทัง้ในฐานะนกัแสดง ผูก้�ากับละคร คนท�าละครเวที 
และครู”  
 ดังกมล ณ ป้อมเพชร
 “ครูใหญ่ คือคนที่เป็นครูอย่างแท้จริง คือคนไม่ใช่แค่ให้ความรู้ แต่คือ 
การให้ความรัก ให้แนวทาง เพื่อให้ศิษย์ ได้ “เป็นเอก” ในแบบที่เขาเป็น  
เป็นแสงส่องทางให้ศิษย์ ได้รู้ว่าเราควรจะเป็นอย่างไร และไม่หลงทางในการ 
ใช้ชีวิตของเรา”
 ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

ผู้บุกเบิกการเรียนการสอนวิชาศิลปการละคร
ในประเทศไทย และผู้ก่อตั้ง

แผนกวิชาศิลปการละคร คณะอักษรฯ จุฬาฯ

งานมุทิตาจิต  
รศ.สดใส พันธุมโกมล
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 ขอแสดงความยินดีกับชาวอักษรศาสตร์ที่ ได้รับรางวัล  
นักแปลดีเด่น “รางวัลสุรินทราชา” ปี 2561 จากสมาคม 
นักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

 ขอแสดงความยินดกัีบป๋อมแป๋ม-นิติ ชยัชติาทร (อบ.66)  
นิสิตเก่าคนเก่งที่ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองค�าครั้งที่ 32

 ขอชืน่ชมหนุม่อกัษรฯ นัท-ณัชพล ศริิสวสัด์ิ (อบ.74 และ
อดีตกรรมการ สนอจ. ชดุท่ี 21) ที่ได้รบัเลอืกเป็น “Person of 
the Month” ประจ�าเดือนมีนาคม ของสมาคมนักเรียนไทยใน
เยอรมนีฯ นัทเป็นนิสิตเก่าอักษรฯ ที่ก�าลังท�าปริญญาเอกด้าน
พทุธศาสน์ศึกษา อยู่ที่มหาวิทยาลัย Ludwig-Maximilian 
Universität (University of Munich) ประเทศเยอรมนี

ศ.ดร.กุสุมา รักษมณี  (อบ.30)นางนัยนา นาควัชระ  (อบ.47)

 รางวัลพิธีกรประเภทเดีย่วดเีด่น จากรายการ “ทอล์ค-กะ-เทย  
ทูไนท์” ทาง GMM25

ARTS in
the News

ARTS in
the News

 บรรยากาศงานคืนเหย้าชาวจุฬาฯ ปี 2561 “101 ปี คืนเหย้า  
ก้าวสู่ศตวรรษใหม่” เมือ่วนัที ่26 มนีาคมทีผ่่านมา สมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็ทรงร่วมงาน ด้วยพระพกัตร์ย้ิมแย้ม 
แจ่มใส สร้างความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้นแก่นิสิตเก่าที่ไปร่วมงาน

เปล่งประกาย 
ในหลายเวที

ร่วมแสดงความยินดีกับทุกความส�าเร็จ 
ของชาวอักษรฯ
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 เนือ่งจากมคีวามผดิพลาดในข่าว “การมอบรางวลันราธิปพงศ์ประพนัธ์ ประจ�าปี 2560” ในอกัษรสมัพนัธ์ ฉบบัธนัวาคม 
2560 ทีม่ไิด้ปรากฏชือ่ของอาจารย์ที่ได้รับรางวลันราธปิพงศ์ประพนัธ์ ประจ�าปี 2560 อกี 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สดุจิต ภญิโญย่ิง  
และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์
 ฝ่ายสาราณียกรจึงกราบขออภัยท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 รายการอักษรสัญจรต่างประเทศ เพื่อสมาชิกสัมพันธ์ เถลิงศก
สงกรานต์ 2561 ประเดมิกิจกรรมสมาคมฯ ชดุที ่23 รายการ “เก้าวงัเวยีงงาม  
ริมทะเลสาบสวย ขุนเขา และหุบผา แคว้นบาวาเรีย เยอรมนี-ออสเตรีย- 
หนึ่งเมืองเช็ก” เส้นทางสัญจร: เมืองมรดกโลกเล็กๆ สไตล์บาร็อค เลียบ
แอล์ป ริมทะเลสาบสวย TG มิวนิค สู่ Alpine Road-konigssee-Hallstatt- 
St.wolfgang-Salzburg-Mondsee-Linz-Cesky Krumlo-Melk-Vienna 
วันที่ 22-29 เมษายน 2561 ส�าหรับสมาชิกและครอบครัว รวม 26 คน  
(อบ.26-อบ.44) ค่าสัญจร คนละ 92,800 บาท (รวมค่าต๋ัวเครื่องบิน  
31,000 บาท) เดินทางโดยสายการบินไทย

ขอเชิญพี่ๆ น้องๆ ชาวอักษรฯ 
มาสนุกสนานกันกับหลากหลายกิจกรรม

ประกาศ! ท้าดวล 
ชวนรวมแก๊ง

 ขอเชิญชาวอักษรฯ สนุกสนาน
กับการออกก�าลังกายรักษาหุ่นกันให้
สุดเหวี่ยง รับประกันความสนุกตลอด 
2 ชั่วโมงเต็มในงาน ZUMBATHON 
Charity Event ในวันที ่19 พฤษภาคมนี้  
ที่ ศูนย ์ กีฬาจุฬาฯ รายได ้หลังหัก 
ค่าใช้จ่ายจะมอบให้กองทนุอกัษรศาสตร์ 
100 ปี
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การสมัครสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนนิสิตใหม่ นิสิตที่กำ�ลังจะสำ�เร็จก�รศึกษ� นิสิตเก่� ให้เข�้ม�เป็นสม�ชิกสม�คมฯ และสม�ชิกสมทบเพื่อร่วมกัน
เป็นกำ�ลังในก�รทำ�ประโยชน์ให้แก่คณะอักษรศ�สตร์ ผู้ท่ีสนใจส�ม�รถขอรับใบสมัครหรือด�วน์โหลดแบบฟอร์มจ�กเว็บไซต์ของสม�คมฯ และส่งเอกส�รก�รสมัครได้ท�ง 
E-mail โทรส�ร หรือยื่นใบสมัครที่สำ�นักง�นสม�คมฯ ค่�สม�ชิกส�มัญตลอดชีพ 500 บ�ท สม�ชิกสมทบ (นิสิตปัจจุบันระดับปริญญ�ตรี) 100 บ�ท ชำ�ระเงินได้ที่สำ�นักง�น
สม�คมฯ หรือโอนเงินเข้�บัญชีของสม�คมฯ แล้วส่งสำ�เน�ใบโอนเงินม�ยังสำ�นักง�นสม�คมฯ ท�งโทรส�ร หรือท�งไปรษณีย์ต�มที่อยู่ของสม�คมฯ ทั้งนี้ ห�กสม�ชิกท�่นใด 
มีก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว สม�คมฯ ขอคว�มร่วมมือสม�ชิกกรุณ�แจ้งม�ยัง E-mail เพื่อท�งสม�คมจะได้ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนสม�ชิกต่อไป

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 ขอเชิญชวนสม�ชิกฯ ร่วม
บริจ�คเงินเม่ือถึงวันเกิดจำ�นวน 1,000 บ�ท เพื่อระลึกถึงคณะอักษรศ�สตร์ 
ซ่ึงเป็นแหลง่ประสทิธิป์ระส�ทวชิ� และมีโอก�สรว่มทำ�บุญกบัคณะฯ เงนิบรจิ�คนี ้
จะนำ�ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่�งๆ ของคณะฯ และสม�คมฯ

บัญชีของสม�คมนิสิตเก่�อักษรศ�สตร์ จุฬ�ฯ 
ชื่อ “สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” ประเภทออมทรัพย์

เลขที่ 401-2-12903-0 ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน) 
ส�ข�ย่อยจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

1 ศาสตราจารย์ ดร.อ�าภา โอตระกูล (อบ.22)
 เป็นผู้ก่อตั้งและพัฒนาสาขาวิชาภาษาเยอรมัน
จนเป็นปึกแผ่น และรับหน้าท่ีหัวหน้าสาขาจนเกษียณ
อายุราชการ ปัจจุบันยังคงเป็นกรรมการผู้ตรวจและ
สอบวิทยานิพนธ์ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการสายวิชา
ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์

2 ม.ล.พูนแสง สูตะบุตร (อบ.27)
 เริ่มท�างานท่ีส�านักข่าวสารอเมริกัน มีความ
ก้าวหน้าเรื่อยมาจนได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา
อาวุโสด้านข ่าวสารและวัฒนธรรม ประจ�าสถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย  
ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ความสัมพันธ์ของ
ทั้งสองประเทศเป็นอย่างมาก หลังเกษียณอายุยังได้
ท�างานด้านสาธารณกุศลหลายแห่งจนถึงปัจจุบัน

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดษุฎพีร ช�านิโรคศานต์  (อบ.31)
 เป็นผู ้มีความสามารถ และความเชี่ยวชาญ 
ในการใช้ภาษาไทย ได้สร้างผลงานมาอย่างยาวนาน  
เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาไทย 
เคยด�ารงต�าแหน่ง เลขานุการบัณฑิตศึกษา และรอง
คณบดฝ่ีายกจิการนสิิต  จดัท�าหลกัสตูร Intensive Thai 
ส�าหรบัชาวต่างประเทศในโครงการความร่วมมอืระหว่าง 
คณะอกัษรศาสตร์กับกรมวิเทศสหการ  รวมทัง้มงีานเขียน 
และงานแปลมากมาย

4 นางมนันยา ธนะภูมิ (อบ.31)
 ด้วยความสามารถและประสบการณ์ทั้งในการ
ท�างานและผลงานประพันธ์ต่างๆ ในแวดวงวรรณกรรม 
สร้างชื่อเสียงให้คณะอักษรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีผลงานเขียนและแปลเป็นที่รู ้จักและ 
มีชื่อเสียงมากมาย เช่น ผลงานเรื่องสั้นชุดชาวเขื่อน 

5 ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา (อบ.32)
 ปฏิบัติหน้าในกองราชเลขานุการในพระองค์ 
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีประสทิธิภาพ
จนได้รับความไว ้วางพระราชหฤทัยให ้ เป ็นผู ้ช ่วย 
ราชเลขานุการในพระองค์ฯ และเป็นนางสนองพระโอษฐ์
จนถึงปัจจุบัน 

6 คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ (อบ.34)
 เป็นผู้ ให้การสนับสนุนกิจกรรมทั้งทางศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม โดยเป็นผู ้ริเริ่มจัดการประกวด 
วาดภาพเขียนเดก็ไทย ร่วมกับส�านกังานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ และเป็นประธานคณะกรรมการ 
จัดงาน “นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” 

7 นางเยาวภา พัธโนทัย (อบ.36)
 ได้ท�างานที ่บริษทัปนูซเิมนต์ ไทย จ�ากัด (มหาชน) 
รบัผดิชอบงานด้านบริหารบคุคล ก่อนเกษยีณอายุงาน 
ด�ารงต�าแหน่ง Talent Management Manager 
นอกจากนี้ท่านยังได้อุทิศตนเพื่อช่วยงานของ สนอจ. 
อย่างเข้มแข็ง โดยได้ด�ารงต�าแหน่ง เลขานุการสมาคม  
3 สมัย และอุปนายกสมาคม อีก 2 สมัย 

8 นางสาววริยา ว่องปรีชา (อบ.43)
 เป็นผู้ร่างคู่มือการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
และจรรยาบรรณพนักงานฉบับแรกของ กบข. เมื่อ 
ผลตอบแทนติดลบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกก็ร่วมมอืกับ 
ทีมงานน�าพา กบข. ผ่านพ้นวกิฤตมาได้ ก่อนเกษียณ
อายุราชการ ได้ด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธิการกลุ่มงาน
ปฏิบัติการของกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

9 นางบุษยา มาทแล็ง (อบ.45) 
 เป็นผู้ที่ได้น�าวิชาความรู้ทางอักษรศาสตร์ ไปใช ้
ในการท�างานจนประสบความส�าเร็จสงูสดุในวิชาชพี เป็น
อกัษรศาสตรบณัฑิตคนแรก และผูห้ญงิคนแรกที่ได้ด�ารง
ต�าแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ความภูมิใจของเรา
อักษรศาสตร์ดีเด่น 


