


เมื่อวันอังคารที่  11 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกสมาคม 
นิสิต เก ่ าอักษ รศ าส ตร ์  จุฬาลงกร ณ ์มหา วิทยาลัย  พร ้อมด ้ วย  
คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน
เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานแผนการด�าเนินงาน และผลงาน 
ของสมาคมฯ ระหว ่างป ี  2561-2562  พร ้อมด้วย อักษรศาสตร ์
ดีเด่นประจ�าปี 2561 จ�านวน 9 ท่าน เข ้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก  
และตัวแทนผู้สนับสนุนการแสดงโขนรอบพิเศษ จ�านวน 7 องค์กร เข้ารับ
พระราชทานของที่ระลึก ในโอกาสนี้ สมาคมฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได ้
หลังหักค่าใช ้จ ่าย จากการแสดงโขนพระราชทาน โดยมูลนิธิส ่งเสริม 
ศิลปาชีพฯ รอบพิเศษ จ�านวน 400,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ 
มหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
รายได้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

    ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ภาพจากส�านกัพระราชวัง
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 สมาคมฯ เปิดศักราช 2562 ด้วยกิจกรรมท�าบุญตักบาตร  
วนัสถาปนา คณะอกัษรศาสตร์ ครบ 102 ปี ในวนัที ่3 มกราคม 2562 
และตามด้วย งานคืนเหย้า 102 ปี อักษร จุฬาฯ  ณ ลานรอบสนาม  
ตึกคณะอักษรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ซึ่งได้รับเกียรติ
จากน้อง-พ่ี ชาวอักษรฯ ทุกรุ่น  แสดงความจ�านงมาร่วมงานอย่าง
คึกคักในปีนี้ค่ะ
 สมาคมฯ ยังมีแผนงานจัดกิจกรรมร่วมกับคณะอักษรศาสตร์  
ในงาน เดิน-วิ่งการกุศล “อักษรฯ จรัล 102” ในวันอาทิตย์ที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2562 และในช่วงกลางปี 2562 สมาชกิฯ จะได้พบกับกิจกรรม
สุดยิ่งใหญ่อีกครั้ง  ที่จะเป็นความร่วมมือร่วมใจของพี่ๆ น้องๆ นิสิตเก่า
อักษรฯ ทุกรุ่น เพื่อคณะอักษรศาสตร์ของเราค่ะ
 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ดิฉันในนามของสมาคมนิสิตเก่าอักษร 
จุฬาฯ ขออาราธนาคุณพระศรรีัตนตรัย และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ 
คุ้มครองพี่-น้องอักษรฯ ทุกท่าน ให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งหลาย 
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบความส�าเร็จทุกกิจการงาน  
สมความปรารถนาทุกประการ ตลอดปี 2562 และตลอดไปค่ะ

 

ปฏิมา ตันติคมน์
นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

HAPPY GREAT 
   NEW YEAR

สวัสดีปีใหม่
2562

2019
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ร่วมสืบสาน 
    ต�านาน โขน

ARTS
of Khon

ARTS
of Khon

 เมือ่วันที ่25 พฤศจิกายนทีผ่่านมา สมาคมฯ ได้จดัการแสดงโขน มูลนิธิ 
ส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน พิเภกสวามิภักด์ิ รอบพเิศษ ณ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย โดยมีสมาชิกนิสิตเก่าทุกรุ่นร่วมงานคับค่ัง รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย  
ทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สมทบทุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษร จุฬาฯ ในโอกาสนี้  
ได ้พระราชทานช ่อดอกไม ้ ให ้ผศ.ดร.ประพจน ์  อัศววิรุฬหการ 
ประธานการจัดงานเป็นผู ้แทนพระองค์ มอบแก่คณะผู ้จัดการแสดง  สนอจ.  
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานในคร้ังนี้ ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัท คมน์ จ�ากัด บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท บ้านปู  
จ�ากัด (มหาชน) รวมทั้งผู้ชมทุกท่านที่ ได้ช่วยให้รอบพิเศษของเราเป็นความพิเศษ 
อย่างแท้จริง ในงาน คุณปฏิมา ตันติคมน์ นายกสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทน 
สนอจ. มอบเงินจ�านวน 2 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้จัดการแสดง

พี่น้องชาวอักษรฯ ร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรม
อันงดงามของไทยซึ่งเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น 

“มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ ได้ของมนุษยชาติ” 
โดยองค์การยูเนสโก
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สาวอักษรฯฯ 
 ฟ้อนร�าในอดีต

ARTS
in My Mind

ARTS
in My Mind

 เมื่อย่างเท้าเข้ามาในประตูสีเทา เมื่อปีการศึกษา 2502  ข้าพเจ้า
ก็ ได้ข้ึนสูเ่วทีอกัษรฯ ตัง้แต่งานต้อนรับน้องใหม่ทัง้ทีต่นเองก็เพ่ิงเข้าไปเป็นน้องใหม่
ในปีนัน้  ได้ร�าอวยพรร่วมกับรุน่พี่ปีสามทีเ่ป็นญาตกัิน และเคยรูจ้กักันมาตัง้แต่สมยัอยู่
มัธยมที่โรงเรียนราชินี  ความประทับใจในกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ฝังอยู่ในใจ ตั้งแต่เป็น
เด็กมัธยมที่ราชินีมาแล้ว จึงท�าให้ข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิเสธ และเต็มใจที่จะยืนหยัดอยู่บนเวที
อักษรศาสตร์ตั้งแต่นั้นมา
 ทั้งสี่ปีที่อยู่ในคณะอักษรฯ ข้าพเจ้าได้รู้จักนาฏศิลปินสมัครเล่นทุกรุ่น  ทั้งเพื่อน
ร่วมรุ่นและรุ่นพ่ีรุ่นน้องที่อยู่ในสมัยเดียวกัน และได้รับภาระเรื่องการแสดงนาฏศิลป์ 
ท้ังสี่ปี ได้เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ทางนาฏศิลป์แทบทุกท่านที่ได้รับเชิญเข้าไปสอน
นิสิตแต่ละรุ่นในจุฬาฯ  รวมทั้งผู้ที่เคยแสดงร่วมกันมา และยังคบหาสมาคมกันอยู่ใน
ปัจจุบัน
 นอกจากการแสดงร�าอวยพรในโอกาสต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแล้ว พวกเรายัง
ได้รับเชิญจากสมาคมหลายแห่ง เช่น ส.น.จ. และ องค์กรภายนอก ฯลฯ ที่ขอการแสดง
มาเป็นคร้ังเป็นคราว  เช่น ร�าอวยพรทีต้่องประพนัธ์บทขึ้นใหม่ และเท่าทีจ่�าได้ การแสดง
หลายชุดของกรมศิลปากร เราก็ ได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ที่เป็นศิลปิน 
แห่งชาติ และอาจารย์นาฏศิลป์จากกรมศิลปากรก็ ได้กรุณามาถ่ายทอดวิชาให ้
หลายท่านด้วยกัน

  นาฏศิลป์หลายชุดที่พวกเราร่วมกันแสดง เท่าที่พอจะจ�าได้ก็มี เช่น  
ร�ากลองยาว ในโอกาสต่างๆ หลายครั้ง  ซึ่งต้องใช้ผู้แสดงเป็นนิสิตหญิงทั้งหมด 

ร�าทั้งบทของชายและหญิง เพราะอักษรฯ มีนิสิตชายน้อย ไม่มีใครยอมหัดร�า  
แต่บางครัง้นสิติชายก็ต้องช่วยแสดงด้วย เป็นฉิ่ง ฉาบ กรบั โหม่ง เป็นต้น  สมยันัน้ 

จะมีการจัดงานที่เวทีลีลาศ ณ สวนอัมพร ในวันที่ 22 ตุลาคม แทบทุกปี  
เรียกว่า “วันสีชมพู” เพื่อร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึง่ชาวจุฬาฯ ทกุคนเทดิทนูไว้เหนอืเกล้าฯ  ระบ�า
กลองยาวของชาวอกัษรฯ กเ็ป็นทีโ่ด่งดงัมากในความทรงจ�าของชาวจุฬาฯ 
  นอกจากนี้ ระบ�าชุดใหม่ที่ต้องแต่งเนื้อเพลงขึ้นใหม่ก็มี เช่น ระบ�า

พระเกี้ยวแก้ว ร�าถวายราชสดุดี ร�าอวยพร ในโอกาสต่างๆ และ ระบ�าที่แสดง
ในโอกาสที่จุฬาฯ จัดงานฉลองครบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัย  นอกจากนั้น ก็

เป็นการแสดงของกรมศิลปากรที่เราเชิญอาจารย์ภายนอกเข้ามาสอน เช่น ร�า
ดาวดึงส์  ร�าซัดชาตรี ร�าสี่บท ร�าพม่า-มอญ ระบ�าอัศวลีลา ร�ากลองยาว (เถิดเทิง) 

ฯลฯ  ละครเรื่อง พระลอ ตอนลงสวน ละครร�า เรื่อง พระนล การแสดงละครใน เรื่อง 
อิเหนา ตอนชมดง ในงานของชมรมนิสิตหญิง เป็นต้น
  งานที่ประทับใจพวกเราที่ สุดคือ การแสดงถวายหน ้าพระที่นั่ ง  
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึง่เป็นการร�าฉลองในงานพิธเีปิด
อนสุาวรีย์สองรชักาล ซึง่ผูร้�าทกุคนปลาบปลืม้ใจเป็นอย่างย่ิง  เมือ่พระองค์ทรงมรีบัสัง่ว่า 
ให้พวกเราชาวจุฬาฯ มาร่วมใจกันแสดงอีก ในวาระที่จุฬาฯ ครบร้อยปี

หม่อมราชวงศ์อรฉัตร (ศุขสวัสดิ์) ซองทอง (อบ.27)
- ประพันธ์  ขอบคุณ อรพรรณ (พินทุโยธิน) สุวรรณรัตน์  

(อบ.29) และ กฤษณา (โพธิ์เจริญ) เพ็ชรรัตน์ (อบ.27) 
- ให้ข้อมูล
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Stage of
the ARTS

Stage of
the ARTS

ข่าวดีๆ
ของชาวอักษรฯ 

อักษรสัมพันธ์ฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ น้องๆ คนเก่งของอักษรฯ

ศาสตราจารย์ เมตตา วิวฒันานุกูล (อบ.43) 
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานิ เทศศาสตร ์  สั ง กัดคณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559

คุณปภาวี สุธาวิวัฒน์ รอง
ประธาน อบ.41 คนปัจจุบัน  
และเป็นรองประธานสถาบัน 
อุตสาหกรรมเพ่ือการเกษตร  
ได้รับรางวัล ASEAN AGROW  
Awards 2018 ในงาน ASEAN  

คุ ณ อั ม พ วั น  ว ร ร ณ โ ก  ( อ บ . 4 5 )  
ผู ้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ได้รับ 
แต ่งตั้ ง ให ้ด�ารงต�าแหน ่งอธิบดีกรมท ่า
อากาศยาน (ทย.) ต้ังแต่วันที ่1 ตลุาคม 2561

Agriculture Summit 2018 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ กรุง
มะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ บริษัทสวิฟท์เป็นบริษัทเดียวจาก
ประเทศไทยที่ ได้รับรางวัลครั้งนี้ เพราะเป็นบริษัทที่มีมาตรฐาน 
ด้านความปลอดภัยของอาหารสูงสุด สวิฟท์โมเดลยังเป็นแบบของ 
การช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ด้วย 

คุณชมัยภร บางคมบาง (ชมัยภร 
แสงกระจ่าง-ไพลนิ รุง้รตัน์) (อบ.36)  
ได้รบัพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาไทย) 
จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ (อบ.37) อดีต 
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการโรงเรียนสาธิต
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี 
2561 สาขาการบริหารการศึกษา จากมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย 
ประจ�าปี พ.ศ. 2561 โดยมพีลเอกสรุยทุธ์ จุลานนท์ เป็นประธาน 
ในพิธี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
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ผู้หญิงเก่ง
       ในภาครัฐ

คุณบุษยา มาทแล็ง (อบ.45)  
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

 คณุบุษยา มาทแล็ง กล่าวถงึหลักการและปรชัญาในการ
ท�างานและใช้ชวีิต ทีท่�าให้สามารถสร้างประวตัศิาสตร์ปลดั 
คนแรกของกระทรวงบัวแก้วท่ีมาจากคณะอกัษรศาสตร์
 “ประเทศไทยยคุ 4.0 คือ ยคุทีม่กีารเปลีย่นแปลง ไม่ว่าจะเป็น
หญิงหรือชายก็จะต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง
ให้ ได้ จะต้องเป็นผู้แสวงหาความรู้ ให้ตนเองอย่างสม�่าเสมอ 
เพื่อให้เราสามารถด�าเนินบทบาท และท�าตามหน้าที่ในปัจจุบัน 
ของตนเองให้ดีที่สุด... ดิฉันโชคดีที่เติบโตมาในครอบครัว 
ท่ีเป ิดกว้างทางการศึกษา ให้ลูกหลานได้เลือกเรยีนและ 
เลือกท�างานในส่ิงที่ชอบ และก็โชคดีที่ได้มาท�างานที่กระทรวง 
การต่างประเทศ การสงัเกตทกุจงัหวะของชวีิต ทกุประสบการณ์
ทีเ่ข้ามา เป็นปัจจยัต่างๆ จะท�าให้รู้ว่าตนเองต้องการอะไร ขอเพียง 
เปิดกว้างพร้อมรับประสบการณ์ หาคุณค่าที่ในส่ิงที่ตัวเองท�า  
และท�างานด้วยสติและปัญญา... เราต้องหมัน่ส�ารวจตนเองและ 
สิ่งรอบตัวอยู่เสมอ เพื่อให้มองเห็นข้อบกพร่องของตนเอง 
หรือความจ�าเป็นที่จะต้องเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ดิฉันเห็น 
ข้อได้เปรียบนี้จากการเรียนจบจากคณะอักษรศาสตร์ ซึ่ง
สอนให้เรามีความรู้กว้าง มีความเข้าใจบริบททั้งทางสังคมและ
วัฒนธรรมทีแ่ตกต่าง สามารถปรับตัว และต่อยอดการท�างานที่ 
หลากหลายสาขา”

 เคล็ดลับความส�าเร็จของท่านปลัดฯ บุษยา  
คือ การให้คุณค่าในทกุส่ิงทีท่�า และเชือ่มัน่ในส่ิงทีต่นเอง
ท�า... คนที่เป็นข้าราชการมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละ โดยค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชนและส่วนรวม 
เป็นทีต้ั่ง โดยยึดถอืคตสิ�าคัญเป็นหลักในการด�ารงชวิีต 
คือ การท�าความด ีและมคุีณธรรม
 ท่านปลัดฯ ได้ฝากทิ้งท้ายถึงนิสิตรุ่นใหม่ๆ ของ
คณะอักษรศาสตร์ว่า “คณะอักษรศาสตร์มีชื่อเสียงใน
ด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จึงท�าให้นสิติ 
มี   “ เคร่ืองมือ”  ที่จะแสวงหาความรู ้  ต ่อยอด 
ในสาขาวิชาอื่นๆ ได ้อย ่างรวดเร็ว ช ่วยให ้นิสิต 
มีความเข้าใจในวัฒนธรรม สังคม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของคนชาติอื่นได ้ดี  ส ่งผลให ้ เป ็นผู ้ที่มี 
ความรู ้รอบด้าน มีความสามารถในการปรับตัว 
ได้ดี อยากจะให้น้องๆ ใช้ความรู้ และทักษะด้านภาษา 
ให้เป็นประโยชน์ รวมทัง้หมัน่ฝึกฝนเพิ่มพูนความสามารถ
เชิงวิเคราะห์ เพ่ือน�ามาพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากร 
ทีม่คุีณภาพของประเทศต่อไปในอนาคต”

อักษรสัมพันธ์ฉบับนี้ พามารู้จักสาวอักษรฯ 3 ท่าน
คือ คุณบุษยา มาทแล็ง (อบ.45)  ปลัดกระทรวง 
การต่างประเทศ  คณุอมัพวนั วรรณโก (อบ.45) อธิบดี
กรมท่าอากาศยาน และคุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์  
(อบ.48) เลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน หรือ BOI ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีผลงานเป็นที่
ประจกัษ์จนได้รบัต�าแหน่งสูงสุดใน 3 หน่วยงานภาครฐั  
มาดูกันว่าแต่ละท่านมีแนวคิด มุมมอง และวิธีการ
ท�างานอย่างไรจึงประสบความส�าเร็จอย่างสูง
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คุณอัมพวัน วรรณโก (อบ.45) 
อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ (อบ.48) 
เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน

 คุณอัมพวัน วรรณโก เล่าถึงการเรียนอักษรศาสตร์ท่ี ได้ให้
พื้นฐานการท�างานอย่างมีความสุข นับตัง้แต่วนัแรกของการท�างาน
จนถึงปัจจุบันว่า
 “เวลา 4 ปีที่คณะอักษรศาสตร์ เป็นช่วงเวลาที่ประทับใจ 
สนกุสนาน และมคุีณค่าอย่างยิ่งต่อชวิีต ได้รบัความอบอุน่จากเพื่อนๆ 
และรุ่นพี ่ ซึ่งสร้างมิตรภาพที่ยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้ ส่ิงส�าคัญที่ได้
จากการเรียน คือ คุณค่าของความสัมพันธ์ อักษรศาสตร์สอนให้เรา
มคีวามละเอียดอ่อน เมือ่ท�างาน จึงสามารถอยูร่่วมกับผูอ้ืน่ด้วยความ
เข้าใจ ทัง้ผูบ้งัคับบญัชา เพื่อนร่วมงาน และลกูน้อง ท�าให้การงานลุล่วง 
เมื่อมีปัญหาก็แก้ ไขไปได้อย่างราบรื่น
 ต้ังแต่เรียนจบก็ท�างานที่กรมการบินพาณิชย์มาโดยตลอด  
เร่ิมจากงานด้านบุคลากร จากนั้นไปท�างานด้าน Air Transport ซ่ึง
เป็นงานวิชาการ งานก�ากับดูแล เจรจาความตกลง แลกเปล่ียนสิทธิ
ทางการบิน ซึ่งความรู้ทางภาษาและทักษะในการค้นคว้าที่ ได้จาก 
คณะอักษรฯ มีส่วนช่วยในการท�างานมาก คลุกคลีกับงานวิชาการนี้
อยู่ 10 ปี ก็เปลี่ยนไปท�างานสายปฏิบัติการ (Operation) และเริ่มงาน
ด้านบริหาร ใช้ชีวิตอีกกว่า 10 ปีต่อมาในหลายจังหวัด ในต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานหลายแห่งทั้งโคราช อุบลฯ กระบี่ ล�าปาง 
และอุดรฯ 
 กลับเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ ก็เมื่อเป็นรองอธิบดี เป็นรองอธิบด ี
ได้ ไม่นาน มีการแยกกรมฯ ออกมาเป็น “กรมท่าอากาศยาน” จึงได้
รับต�าแหน่งรองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ดูแลด้านท่าอากาศยาน 
และการจัดการเชิงพาณิชย์ จนก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งอธิบดี ในปี 2561 นี้” 
 คุณอัมพวัน กล่าวถึงการท�างานในต�าแหน่งอธิบดีว่า “ต้อง
ท�างานเต็มที่ ท�าให้ดีที่สุด เพราะมีเวลาเพียง 2 ปีก่อนเกษียณอายุ
ราชการ ที่ตั้งใจเช่นนี้ไม่ใช่เพราะยึดติดต�าแหน่งอธิบดี แต่เมื่อมีภารกิจ 
ได้รับมอบหมาย ได้รับความไว้วางใจ เราต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด”
 ส่ิงที่อยากจะฝากถึงน้องๆ อักษรศาสตร์รุ่นหลังคือ “อยากให้
น้องๆ ท�าตามความปรารถนาของตนเอง เกบ็เก่ียวโอกาสและสิ่งต่างๆ  
ที่น่าสนใจเข้ามาในชีวิต แสวงหาประสบการณ์ ใหม่ๆ อยู่เสมอ...  
ที่ส�าคัญที่สุด ก็คือ ท�าให้สุด ท�าให้สนุก และท�าให้ชีวิตมีความสุข”

 คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เล่าให้เราฟังถึง
วิธีการในการค้นหาส่ิงท่ีตนเองชอบ และต่อยอด
จนกลายเป็นอาชพีตลอดจนผลงานท่ีภาคภมิูใจ ว่า
  “เราอาจจะไม ่รู ้ว ่าตนเองชอบหรือถนัด 
ทางไหนจริงๆ จนกว่าจะได้ลงมอืท�า บางคร้ังจึงเป็น
เร่ืองของโอกาสที่ผ่านมาในชีวิต ส�าหรับตนเอง
ถือว่าเป็นความโชคดทีี่ได้มโีอกาสมาท�างานทีแ่ม้จะ 
ไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมาโดยตรง แต่เป็นงาน 
ที่เราชอบ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา แล้วก็ 
สามารถอาศัยทักษะทางภาษาต่างประเทศเป็น
เครื่องมือได้ดี ชีวิตการท�างานก็เหมือนเส้นทาง 
การเรียนรู ้ ตราบใดที่เราขวนขวายหาความรู ้
ใหม่ๆ เสมอ เราก็พัฒนาตนเองให้ท�างานใดๆ ก็ ได้ 
.... เราต้องมีความต้องการพัฒนาตนเอง ไม่ใช่
รอให้คนอื่นเห็นศักยภาพก่อน เราต้องหาจุดแข็ง 
ของเราให้พบก่อน แล้วใช ้จุดแข็งของเราเป็น 
เคร่ืองมือในการพัฒนาตนเอง การเรียนรู ้ที ่
ไม่สิ้นสุดคือหัวใจของการพัฒนาตนเองก็ว่าได้
 การได้เป็นตัวอย่างหนึ่งของชาวอักษรฯ 
ที่สามารถก ้าวหน ้าในอาชีพในสายงานอ่ืน  
ได้ภูมิใจที่ ได้ท�างานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ 
ตลอดระยะเวลาที่รับราชการที่ BOI ก็ ได้มีโอกาส
ท�าหลายเรื่องที่มีความส�าคัญและเป็นประโยชน ์
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตามงานเหล่านัน้ 
ส�าเรจ็ได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของหลายคน  
คงไม่มงีานส�าคัญที่ไหนทีส่�าเร็จได้ด้วยคนคนเดยีว” 
 สิ่งทีค่ณุดวงใจอยากจะฝากถึงนสิติรุน่ใหม่ๆ 
เพื่อเป็นแรงบนัดาลใจในการเรียนและการประกอบ
อาชีพในอนาคต ...  
 “การเรียนในมหาวิทยาลัยสี่ปีไม่ควรเป็น 
ตัวจ�ากัดเส้นทางอาชพีของเรา เพียงแต่เราต้องหา
ตัวตนและความต้องการของเราให้ ได้ และทุ่มเท 
ให้แก่อาชีพที่เราเลือกอย่างไม่ย่อท้อและลังเล” 
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ARTS in
the News

ARTS in
the News

 “Career and Internship” งานดีๆ ที่พ่ีจัดเพื่อน้อง สนอจ. 
ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จัดกิจกรรมให้น้องๆ นิสิตและผู้ปกครอง  
ให้น้องๆ ค้นหาตัวตนและการท�างานในแบบที่ชอบ งานนี้มีแขกรับเชิญ
มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่ คุณธนา 
เธียรอัจฉริยะ Chief Marketing Officer จาก SCB มาคุยให้ฟังเรื่อง 
“The New Normal” และ ดร.หลุยส์ ดนัย คริสธานินทร์ Asst. CEO 
ในเครือ CP ในหัวข้อ “ทักษะท่ีขาดไม่ ได้ ในศตวรรษท่ี 21” งานนี้ 
ผลตอบรับดีมาก และมีก�าหนดจะจัดอีกในปลายปีการศึกษานี้
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***เชญิร่วมอักษรสัญจร รายการพิเศษ 2-3 ก.พ. 2562 : “โครงการพระราชด�าริ เกาะและทะเลไทย แสมสาร-หาดน�า้ใส”

สะพานสุนทรถวาย สักการะเทวาลัยคเณศร์

เปิดประตูวัดความสูง รถเมสเซอร์ชมิดต์
จากเยอรมนี 

รถคันแรกของเจษฎาฯ

หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6

อสส. รุ่น 7 ต.ค. อสส. รุ่น 21 ต.ค.

อ.อุไร และ อ.เพียงเพ็ญ อบ.26 super juniors อบ.53+อบ.53+อบ.47+อบ.46

แม่ลูกผูกพัน 
อบ.31

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง วัดกลางบางแก้ว

มื้อเที่ยง ซื้อผักตลาดท่านา

รศ.ดร.กนิษฐา อบ.25
ผศ.จิตโสมนัส อบ.18

อกัษรสัญจรเมืองไทย เม่ือวนัท่ี 7 และ 21 ตุลาคม 2561 
รายการ นครปฐม-นครชัยศรี 
: อู่อารยธรรม จากอาณาจักรทวารวดี 
ถึงรัตนโกสินทร์

ARTS on the Go

 ยคุทวารวด ี : พระประโทณเจดีย์ มหาธาตทุวารวด ีศนูย์กลาง 
พระปฐมธานี สูง 50 เมตร อายุร่วมสมัยกับพระปฐมเจดย์ี พระพุทธรปู 
ศลิาสลัก พระโอษฐ์แบะ พระขนงท�าเป็นเส้นนูนโค้งต่อกัน

 ช่วงบ่าย เย่ียมชมพระราชวงัสนามจนัทร์ (พ.ศ. 2450)  
รัชกาลท่ี 6 ได้มีพระราชด�ารัส ว่า “เป็นท่ีทราบท่ัวถึงกันอยู่แล้วว่า 
เรามีความพอใจในต�าบลน้ีเพียงใด การท่ีเรามาสร้างพระราชวัง 
ไว้ท่ีพระราชวังสนามจันทร์... จนรู ้สึกตัวว่า เป็นชาวพระปฐม 
ผู้หน่ึง” 

 พัก 1 คืน ริมหาดน�้าใส  แสมสาร ทะเลสวย วิวงาม  เพ่ือพักผ่อนและเย่ียมชมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล  
กองทัพเรือ  ต้ังแต่ยอดเขาถงึใต้ทะเล...  ความสุขเล็กๆ 2 วนั 1 คนื / รับเพียง 40 คน     

JESDA TECHNIK  MUSEUM  พิพิธภณัฑ์ยานยนต์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทย ยานยนต์กว่า 500 คนั 100 ย่ีห้อ โดยเน้น  micro car

สมาชกิสัมพนัธ์ 90 คน  : ไม่มีช่องว่างระหว่างรุน่ : จาก SUPER SENIOR ถงึ SUPER JUNIOR  สนุก กลมเกลียว และผูกพนั

พระพุทธนรเชษฐ์ฯ ปางแสดงปฐมเทศนา วัดพระปฐมเจดีย์

 นครปฐมในยุครัตนโกสินทร์ :  ช่วงเช้า เลียบฝั่งแม่น�้านครชัยศรี สักการะสองวัดงาม และพักเที่ยงท่ีตลาดท่านา ยุครัชกาลท่ี 5 :  
อ.สามพราน วดัธรรมปัญญารามบางม่วง  (เฮง เสง็ ยี)่ วดัมหานิกาย อนมันิกาย วดัแรกและวดัเดยีวของนครปฐม เจ้าอาวาสน�าสกัการะหลวงพ่อ 
ยูไลไภษัชยคุรุ พระประธานเน้ือเงินองค์ ใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทย และพระโพธิสัตว์กวนอิม ปางเสวยสุข สีทองอร่าม ยาว 21 เมตร  
วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี เป็นวัดเก่าปลายยุคอู่ทอง พระอุโบสถท่ีปฏิสังขรณ์ใหม่ มีสถาปัตยกรรมที่งามโดดเด่น คือ ลวดลายปูนปั้นและ 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายใน... ม้ือเท่ียงท่ี ตลาดท่านา  ตลาดเก่ากว่า 100 ปี ยุครัชกาลท่ี 5  อดีตท่าเรือขึ้นข้าว ปัจจุบัน เป็นตลาดที่สะอาด  
อาหารอร่อย ทัศนียภาพสวย โดยการดูแลของส�านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์                            
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 สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนนิสิตท้ังเก่าและใหม่ เข้าเป็น
สมาชิกของสมาคมฯ สำาหรบันสิติใหม่ (ท่ีกำาลงัศกึษาระดบัปรญิญาตร)ี สมคัรสมาชกิสมทบ 
100 บาท นิสิตเก่าสมาชิกสามัญ 500 บาทตลอดชีพ และขอเชิญชวนสมาชิกฯ ร่วมบริจาค
เงินจำานวน 1,000 บาท ในวันเกิด เพื่อร่วมสมทบทุนนำาไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ 
ของคณะฯ และสมาคมฯ 

วารสารอักษรสัมพันธ์ กำาหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ในเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม

จัดพิมพ์ : สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 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 E-mail: artsalumnicu@gmail.com

www.arts.chula.ac.th/AlumWeb       Arts Chula Alumni           สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ARTS CU News       ARTSCHULAALUMNI 

สาราณียกร : เลิศลักษณา ยอดอาวุธ (อบ.52) ศิลปกรรม : บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำากัด พิมพ์ที่ : บริษัท ที.เค. พริ้นติ้ง จำากัด โทรศัพท์ 0 2730 8373-6

บัญชีของสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 
ชื่อ “สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” ประเภทออมทรัพย์

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

 สอบถามรายละเอียดได้ในช่องทางการติดต่อด้านล่าง

กิจกรรมเพื่ออักษร
สูศ่ตวรรษที่  

จะไปวิ่ง มหีมวก มรี่ม 
ใส่กระเป๋ากันไว้หรือยังคะ

มาเตรียมตัว
ให้พร้อม 

แวะช็อปปิ้ง
กับสมาคมฯ 
ได้เลยนะคะ


