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สวัสดีปีใหม่ ไทย
พุทธศักราช

ค่ะ2562
	 คณะกรรมการบริหารชุดที่	 23	 สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร	์
จุฬาฯ	 ก้าวสู ่ปีที่	 2	 ของการท�างาน	 ด้วยกิจกรรมดีๆ	 นับแต่ต้นปี	 
3	 มกราคม	 2562	 เริ่มด้วยพิธีตักบาตรท�าบุญวันสถาปนาคณะ 
อักษรศาสตร์ครบ	102	ปี	ตามด้วยงาน	102 ปี คืนเหย้าชาวอักษรฯ  
ในเดือนกุมภาพันธ์	มีงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ งาน
เดิน-วิ่งอักษรฯ จรัล	เดือนมีนาคม	งาน Career & Internship Day 
จัดให้นิสิตอักษรฯ	 ปัจจบุันได้เยี่ยมชมดูงานภาครัฐและเอกชน	 เพ่ือ
เตรียมพร้อมกับชีวิตวัยท�างาน	 และเมื่อ	 26	มีนาคม	2562	สมาคมฯ	 
ได้ร่วมจัดงานวันสถาปนา 102 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และ
งานคืนเหย้าชาวจุฬาฯ	 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จฯ	ร่วมงาน
	 ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม	 สมาคมฯ	 จัดกิจกรรมสร้าง
สัมพันธ์น้องพี่อักษรฯ	และสร้างสรรค์ความรู้	โดยการจัดอักษรสัญจร 
เข้าร่วมชมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมไทย 
ที่สวยวิจิตรที่สุด	 คือสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย	ส่วนในเดือนมิถุนายน	
จะเป็นการประชุมประธานและผู้แทนรุ่นอักษรฯ	ทุกรุ่นในงานอักษร
สร้างสรรค์ ประจ�าปี 2562
	 สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ	 ยังได้เตรียมแผนงานและ
กิจกรรมต่อเนื่องตลอดครึ่งปีหลังของปี	 2562	 เพ่ือให้สมาชิกนิสิตเก่า
ได้มีโอกาสกลับมาท�าประโยชน์ ให้กับคณะอักษรศาสตร์อันเป็นที่รัก 
ของเราค่ะ	พบกับเร่ืองราวดีๆ	 เหล่านี้ ได้ ในอักษรสัมพันธ์ฉบับนี้	 และ
ติดตามเข้าร่วมโครงการต่างๆ	ของสมาคมฯ	กันนะคะ

ปฏิมา ตันติคมน์
นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
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	 ขอไม่บรรยายมาก	 เพราะภาพความสนุกในงาน	 เดิน-วิ่งการกุศล 
“อักษรฯ จรลั 102” เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 102 ปี คณะอกัษรศาสตร์ 
จุฬาฯ	เมื่อวันอาทิตย์ที่	10	กุมภาพันธ์	2562	มีมากมาย	พี่ๆ	น้องๆ	อักษรฯ	
พร้อมใจกนัไปงานนีอ้ย่างอบอุน่	อยากน�าภาพบรรยากาศสนกุๆ	สวยๆ	งามๆ 
ของสาวอักษรฯ	มาโชว์ ให้เห็นความสนุก	 ความคึกคัก	ความอลังการกัน 
ให้เต็มตา...โอกาสนี้	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ	 มาทรงเป็นประธาน	พร้อมทรงร่วมเดินระยะทาง	 2	 กม.	 ยังความ
ปลาบปล้ืมประทับใจแก่	 “เหล่าบรรดาจุฬาลงกรณ์	 เราอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ”	
เป็นยิ่งนัก
	 มีเสียงเรียกร้องให้จัดอีก...	ใครพลาด	รอโอกาสหน้านะคะ

งานอักษรฯ จรัล 102 
ฉลอง 102 ปี อกัษรศาสตร์

ARTS
in Trend

ARTS 
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	 โครงการ	Career	and	Internship	(C&I)	เป็นกิจกรรมทีค่ณะอกัษรศาสตร์ 
ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ฯ	จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิต
เรียนรูวิ้ธกีารตัง้เป้าหมายชวิีตทีม่ปีระสทิธภิาพ	เพิ่มโอกาสให้นสิติรู้จกัประเมนิ
ตนเองในสิ่งทีส่นใจและสิ่งทีค่วรพฒันาเพ่ิม	รวมทัง้เตรียมความพร้อมให้นสิติ 
เข้าสูต่ลาดแรงงาน		โดยเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆ	เข้าถึงแหล่งบคุลากรตรงตาม 
ความต้องการ	 นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ	 และความรู ้ 
ความสามารถของบุคลากรที่ผลิตโดยคณะอักษรศาสตร์	จุฬาฯ	อีกด้วย	
	 โครงการ	C&I	ประกอบด้วยกิจกรรมดีๆ 	มากมาย	เช่น	การสมัมนา	การพบ 
องค์กร/บริษัทต่างๆ	 และสมัครงาน	 (Job	 Fair/Opportunities)	 การไป 
ทัศนศึกษาในหน่วยงานที่น่าสนใจ	 รวมทั้งการติดต่อให้นิสิตไปฝึกงาน 
ตามสถานที่ท�างานต่างๆ
	 โครงการ	C&I	ปีนี้ ได้รับผลตอบรับอย่างดียิง่	 มีนิสิตมาร่วมกิจกรรม
อย่างคึกคัก	และมหีน่วยงาน	บริษทั	องค์กรต่างๆ	ร่วมกิจกรรมจ�านวนมาก	เช่น	
Workpoint	Entertainment	PCL.	Thai	Beverage	PCL.	Omnicom	Media	
Group	และ	The	Mall	Group	เป็นต้น

คุณบุลวิทย์ วงษ์ภิรมย์ (โจ) (อบ.46)	 ผู้จัดการ
กองฝึกอบรมบริการระดับพื้นฐาน	ฝ่ายฝึกอบรม
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	 บมจ.	 การบินไทย	
ร่วมเสวนาเรื่อง	Job	Opportunity	with	TG

คุณณิยะดา จ่างตระกูล (เจน) (อบ.45)	 รอง
กรรมการผูจ้ดัการ	บริษัทหลกัทรัพย์	ทรีนต้ีี	จ�ากัด	
และทีมงาน	มาร่วมให้ความรู้

โครงการ Career 
    and Internship (C&I)



คุณปริษา ปานะนนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการตลาด) 

บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จ�ากัด

	 “ความอึด	 คือสิ่งที่ได้จากการเรียนอักษรฯ” น�้า-ปริษา ปานะนนท์  
(อบ.57) บอกกับ	“อกัษรสัมพันธ์”	เพราะคนอกัษรฯ	เป็นคนทีมุ่ง่มัน่	อยากรู้ 
หรือสงสัยอะไร	 จะต้องหาความรู้ ในเร่ืองนั้นให้ ได้	 เมื่อจะต้องท�าเรื่องใหม่ๆ	 
ก็ศึกษาหาข้อมูลอย่างไม่รู้สึกเบื่อหน่าย	ด้วยความเป็นนักอ่าน	
	 เส้นทางสายอกัษรฯ	ของน�า้อาจจะนบัได้ว่าเริม่จากการได้เป็นนกัเรียน
แลกเปล่ียน	AFS	ทีป่ระเทศอติาลี	ท�าให้เมือ่กลับมาเข้าเรียนทีอ่กัษรฯ	จึงเลอืก
เรียนเอกภาษาอิตาเลียน	เพื่อจะได้คุยกับครอบครัวและเพื่อนๆ	ที่อิตาลี
	 หลังจากเข้าเรียนอักษรฯ	 ได้ ไม่นาน	 “แมวมอง”	 ซ่ึงก็มิใช่ใครอื่น	 พ่ีจุ๊	 
ธิษณา	 เดือนดาว	 (อบ.52)	 ที่ตอนนั้นท�างานบริษัทโฆษณา	 เห็นว่า 
หน่วยก้านดี	จึงชักชวนเข้าสู่วงการ	 เริ่มด้วยการเป็นตัวประกอบในโฆษณา
ต่างๆ	 จนในที่สุดก็ ได้บท	 “สมศรี”	 ที่เหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ของน�้าไป 
ช่วงหนึ่งเลยทีเดียว	
	 หลังจบเกียรตินิยมอันดับ	1	เหรียญทองภาษาอิตาเลียน	แม้จะได้ทุน 
ไปเรียนต่อทีอ่ติาล	ีแต่ด้วยความที่ไม่อยากเป็นอาจารย์	จึงมาเรียนปริญญาโท 
ด้านบริหารที่ศศินทร์ฯ	 แทน	 ที่น่ีเองท�าให้น�้าที่เคยเป็นนักเรียนเรียนด ี
อันดับต้นๆ	ได้รู้จัก	“การตกเหว”	เป็นครั้งแรก	เมื่อพบว่าวิชาที่ต้องใช้ความ
สามารถด้านคณิตศาสตร์	มันช่างโหดหินเหลือเกิน	แต่ด้วย “ความอึด” 
แบบคนอักษรฯ น�้าจึงเอาชนะส่ิงท่ี ไม่ชอบได้ในที่สุด ด้วยคะแนนเต็ม 
ในวิชาที่แทบไม่มีทักษะเลย 
	 ในระหว่างเรียนท่ีศศินทร์ฯ	น�า้เลือกเรียน	Cross	Registration	ในด้าน
งานบนัเทงิทีส่ถาบนั	USC	ซึง่จอร์จ	ลูคัส	เป็นผูก่้อตัง้	เมือ่เรียนจบจากศศินทร์ฯ	 
น�้ายังท�างานในแวดวงบันเทิงเรื่อยมา	แต่เป็นงาน	“เบื้องหลัง”	

	 หลั งจากร ่วมงานกับหลายบริษัท	 
ท้ายที่สุดได้มาอยู่กับช่อง	3	 เป็นเวลาหลายปี 
ในช่วงหนึ่งได้จับโปรเจกต์ดีๆ	 อย่างรายการ	
“ธรรมะติดปีก”	 ของท่าน	ว.วชิรเมธี	ท�าให้น�้า
ได้ซึมซับความรู้สึกอยากช่วยเหลือสังคม	และ
อยากจะท�างานเพ่ืออุดมการณ์บ้าง	 จึงหันเห
เข้าสู่วงการรัฐวิสาหกิจ เพราะ “อยากช่วย
ให้ภาคราชการพัฒนาขึ้นกว่าเดิม”	 โดยมา
ท�างานกับ	บริษัท	ไปรษณีย์ ไทย	จ�ากัด	เมื่อปี	 
2549	เริ่มต้นจากงานด้าน	Branding	ต่อมา
จึงมาจบังานด้านสือ่สารการตลาด	และได้ร่วม 
สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรนี้	
	 ความยากของงานที่ไปรษณย์ี ไทย	อยูท่ี ่
การเป็นองค์กรภาครฐัขนาดใหญ่ทีป่ระกอบด้วย 
พนักงานหลากหลายประเภท	 ความเป็น	
“คนอักษรฯ”	 ที่มีความสามารถอันโดดเด่น 
ในการรู้จักคดิวิเคราะห์	“อา่นระหว่างบรรทัด”	
และรู ้จักการสื่อสารอย่างเหมาะสม	 ท�าให้
สามารถส่ือสารกับคนทุกระดับในองค์กร 
ได้ดีขึ้น	นอกจากนี้ความรู้ทางภาษายังช่วยให้ 
การค้นหาข้อมลูทางอนิเทอร์เนต็เป็นเรื่องทีง่่าย 
และสนุก	 บางคร้ังเธอจึงต้องแปลเอกสาร 
เหล่านั้นเพื่อแบ่งปันความรู้ให้แก่คนในองค์กร
	 น�า้นยิามตนเองและสิ่งทีท่�าให้มวัีนนีข้อง
เธอว่า	 เธอมี	“Combination ท่ีดีระหว่าง
ความเป็นอักษรฯ กับความเป็นศศินทร์ฯ 
และความเป็นคนบันเทิง” 
	 น�า้ฝากถึงน้องๆ	อกัษรฯ	รุน่ใหม่ว่า	“แทบจะ 
ไม่มใีครทีจ่บมาแล้วจะได้ท�างานอย่างทีเ่รียนมา	 
ดงันัน้เราจะต้องพร้อม	“เติมเต็ม”	ความรู้ใหม่ๆ	 
เพ่ือน�ามาใช้กับงาน	 ขอให้เป็นคนท่ีเรียนรู  ้
ตลอดชวิีต	เชือ่มัน่	และอย่าท้อ	ก็สามารถก้าวข้าม 
อุปสรรคในชีวิต	และประสบความส�าเร็จได้”

นักบริหาร
รุ่นใหมไ่ฟแรง
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สาวอักษรฯ
ผู้กล้าท้าทายงานวิศวะ

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ช. การช่าง จ�ากัด (มหาชน) 

 ดร. สุภามาส ตรีวศิวเวทย์ หรือ หนิง (อบ.59)  
สาวอักษรฯ	 เอกภาษาอิตาเลียน	 ที่ เกือบจะไปเรียนต่อ
วรรณคดอีติาเลยีนแล้ว	แต่เส้นทางชวิีตก็พลกิผนัมาสู่แวดวง
การก่อสร้างได้อย่างเนียนๆ...	
	 หลังจากจบปริญญาตร	ี วิชาเอกภาษาอิตาเลียน 
โทอังกฤษ	หนิงอยากจะเรียนต่อโทด้านวรรณคดี	อิตาเลียน
ตามความฝัน	 แต่ค�าแนะน�าจากผู ้ ใหญ่ที่นับถือ	 ได้เปิด 
มุมมองใหม่ให้เธอ	 หนิงจึงเลือกเรียนต่อปริญญาโทด้าน	
Public	 Policy	 ซึ่งสอนให้คิดเชิงวิเคราะห์	 เป็นระบบและ 
ใช้ตรรกะเหตุผลในการวิเคราะห์ปัญหาและสรุปข้อมูลได ้
อย่างกระชบั	ตรงประเดน็	โดยมพีื้นฐานจากการเรียนอกัษรฯ
มาช่วยเสริม	
	 เมื่อจบปริญญาโทแล้ว	 หนิงกลับมาท�างานที่	World	
Bank	สั่งสมประสบการณ์สักพัก	จึงไปต่อปริญญาเอกด้าน	
Public	Management	 ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของทางเดินสาย 
ผู้บริหารของเธอ	
	 หนิงเคยถามคุณพ่อว่า	 “ไม่ ได้เป็นวิศวกร จะมา
ท�างานในบริษัทก่อสร้าง เป็นการ Put the Right Man 
to the Right Job แล้วหรือ?	คุณพ่อบอกว่า	ใช่...	เพราะ
งานที่ต้องท�าคือ	การบริหารคนและบริหารจัดการงาน	ไม่ได ้
ให้มาก่อสร้าง...”	 	 แม้ว่าการที่ต้องข้ามสายการเรียนมา 
บริหารกิจการด้านวิศวกรรม	ถือเป็นส่ิงท่ี	“ยากมาก”	ส�าหรบั 
เธอ	 แต ่ด ้วยความพยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู  ้
ในสิ่งใหม่ๆ	ก็ท�าให้เธอผ่านพ้นเรื่องยากๆ	มาได้	
	 “ความรู้ด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างที่เราไม่ม ี
พ้ืนฐาน	 แต่เป็นหัวใจของธุรกิจของเรา	 เราจึงจ�าเป็นต้องหา
ความรู้จากการถามค�าถาม	ขอข้อมลู	เข้าประชมุ	คลุกคลกัีบ
คนที่รู้จริง	ท�างานเป็นทีมกับพี่ๆ	 เพื่อนๆ	ร่วมงานที่ช�านาญ 
ในแต่ละด้าน	ต้องสร้างความเข้าใจในเนือ้หางานของเราให้ได้”	
	 และที่ส�าคัญ	ด้วย Communication Skill ท่ี ได ้
จากการเรียนอักษรศาสตร์ ท�าให้เธอสามารถสื่อสาร 
กับคนต่างสาขาอาชพีในองค์กรได้อย่างราบรื่น นอกจากนี ้
พื้นฐานทางภาษายังช่วยให้การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
ในสิ่งที่ไม่คุ้นเคย	ไม่ยากจนเกินไป	

	 ปรัชญาการท�างานของสาวอักษรฯ	ผู้ข้ามห้วยมาสู่งาน
วิศวกรรมท่ีท�าให้เธอสู้กับความท้าทายต่างๆ	มาได้ถึงวันนี ้
เกือบ	15	ปีแล้ว	ในการเป็นผู้บริหารขององค์กร	คือ	
	 “อย่างแรกเลยคือต้องมีความรักและเชื่อมั่นในสิง่ที่ท�า
มองว่างานของบริษัทฯ	 เป็นการสร้างส่ิงที่เป็นประโยชน์	สร้าง
ความเจริญก้าวหน้าของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ	 
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศ	จึงรู้สึกว่างานนี ้
เป็น	 passion	 เป็นความสนุก	 ท้าทาย	 และเป็นธุรกิจที่เรา 
เชื่อมั่นว่าดี	
	 “ประการต่อมาคือ	 ต ้องมีการทุ ่มเทท�างานอย่าง 
สุดความสามารถ	หาความรู้และศึกษาสิ่งใหม่ๆ	ที่ไม่เคยเรียน	
ไม่เคยมีประสบการณ์	
	 “การท�างานเป็นทีม	 เป็นปรัชญาอีกข้อหนึ่งที่จะน�าพาให ้
งานประสบความส�าเร็จได้	 การเป็นผู ้บริหารต้องท�าให้คน 
พร้อมที่จะท�างานร่วมกัน	 และดึงความสามารถของแต่ละคน
ออกมาใช้ให้ ได้อย่างเต็มที่
	 “และสดุท้ายคือ	ความอดทนและเสยีสละ	ในฐานะเป็นผูน้�า
จะต้องยอมเหนือ่ยเพื่อทีจ่ะน�าพาองค์กรให้เดนิหน้าไป	ต้องรู้จกั
งานทกุอย่าง	สามารถท�าได้แม้แต่งานเล็กน้อยทีค่นอืน่อาจมอง
ว่าไม่ส�าคัญ
	 “นอกจากนี้	ความที่เป็นผู้หญิงยังสามารถช่วยให้งาน 
ท่ียาก ป ัญหาที่ ยุ ่ง  หรือการประชุมที่ เครียดมีความ 
ผ่อนคลายไม่หนักหนาจนเกินไป” 
	 ก่อนจบการสนทนา	ดร.สุภามาส	ฝากข้อคิดไว้ให้น้องๆ	
อักษรฯ	รุ่นหลังว่า	“หากอยากจะเรียนอะไร	สนใจสิ่งไหน	สิ่งใด 
ท่ีท�าแล้วมีความสุข	 ให้เรียนไป	 ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีงานหรือ
ไม่ใช่สายงานที่ตลาดต้องการ	 เพราะหากเราท�าในสิ่งที่ถนัด	 
มีความสุขกับสิ่งที่เรียนและเลือกท�าแล้ว	 หนทางก็จะมีมาเอง	 
ขอให้เชื่อมั่นในตนเอง	 เข้าใจใช้จุดแข็งของตนเองและพร้อมที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่	เวลาของการเรียนรู้ ไม่ใช่แค่	4	ปีในมหาวิทยาลัย	
แต่เป็นตลอดชีวิต	ส่วนเวลาในคณะอักษรศาสตร์นั้น	 ขอให้ใช้
ให้เต็มที่	 เพราะนอกจากให้พ้ืนฐานด้านภาษา	 และการสื่อสาร 
ที่ดีแล้ว	ยังสร้างมิติที่ลุ่มลึกรอบด้านให้กับชีวิตเราด้วย”
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หลากเรื่องราว
ชาวอักษรฯ 
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the ARTS
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ขอแสดงความยินดี กับ 	 ศ . ด ร .
กุสุมา รักษมณี (อบ.30)	 ในโอกาส 
ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ	
แต่งตั้งเป็น	 ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
ประเภทวิชาวรรณศิลป์	 สาขาวิชา
วรรณคดเีปรียบเทยีบ

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์	 ได ้จัดงาน	
“กตเวทิตา	 บุรพคณาจารย์”	 เนื่องในวาระ 
ครบ	96	ปี	ชาตกาล	ศาสตราจารย์กิตติคุณ 

สุทธิลักษณ์ อ�าพันวงศ์ (อบ.8) พร้อมท้ัง 
จั ด เ สวนา 	 “ศาสตราจารย ์ กิ ตติ คุณ 
สุทธิลักษณ์	ประจักษ์พระคุณ”	 โดยมี	ศ.ดร.	
ชุติมา	 สัจจานันท์	 และ	 ผศ.ดร.	พิมพ์ร�าไพ	
เปรมสมิทธ์	ร่วมเสวนา

ชื่นชมยินดีกับ	 พีห่น ่อย-คุณจ�านรรค์  ศิริตัน หนุนภักดี  
(อบ.37) และพี่จิ๊-คุณพุทธิอร (อัจฉราพรรณ) ไพบูลย์สุวรรณ 
(อบ.37)	 ที่ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับประทาน	 “รางวัลเสาอโศก	
ผู้น�าศีลธรรม”	ประจ�าปี	2562	ในงานสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนา
เนือ่งในเทศกาลวันมาฆบชูา	ซึง่จดัโดยองค์กรภาคพุทธบรษิทักว่า	 
40	องค์กร
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อกัษรสัมพนัธ์ขอปรบมอืให้	นิต ิชยัชติาทร (ป๋อมแป๋ม)  
(อบ.66)	และ	ณฐัพชัญ์ วงศ์เหรียญทอง (แก่) (อบ.67)  
ที่ได้รับพระราชทานรางวัลเทพทอง	ครัง้ที	่19	ประจ�า
ปี	2560-2561	ของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับ	คุณภาวนา 
อังคณานุวัฒน์ (อบ.46)	 รองผู้ว่า 
การบริหาร	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	 ซึ่งได้รับรางวัลสาขา	
“สตรีผู ้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด ่น”	 
ในโอกาสวันสตรีสากลประจ�าปี	2562	
จัดโดยกระทรวงแรงงาน

ขอแสดงความยินดี กับผู ้ บ ริหาร
คน เก ่ งชาวอักษรฯ 	 คุ ณ ป ร า ณี 
เก้าเอี้ยน (อบ.45)	 ที่ ได้รับแต่งตั้ง 
เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน	(ปปง.)	

ขอแสดงความยินดีกับ	ศ.สุกัญญา 
สุจฉายา (อบ.41)	 ในโอกาสได้รับ 
แต่งต้ังจากราชบณัฑิตยสภา	เป็นภาค ี
สมาชิก	 ประเภทวิชาวรรณศิลป ์	 
สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน	 ส�านัก
ศิลปกรรม	

อีกหนึ่ งหนุ ่มที่อักษรสัมพันธ ์ขอ 
แสดงความชื่นชมยินดี	ผศ.ดังกมล  
ณ ป้อมเพชร	หรือ	ครูเฟี้ยต (อบ.55) 
ในโอกาสได ้รับรางวัลข้าราชการ
พลเรือนดเีด่น	ประจ�าปี	2561	ขอปรบมอื 
ให้กับความส�าเร็จครั้งนี้ค่ะ	



ARTS in
the News
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ข่าวคราวของ
แวดวงอักษรศาสตร์
ช่วงที่ผ่านมามีอะไรบ้าง มาดูกัน

งานสนุกสุดหรรษาประจ�าปี
ที่พลาดไม่ได้	“คืนเหย้า 102 ปี 
อักษร จุฬาฯ”	สนุกแค่ไหน
ไปดูภาพกันค่ะ

งานที่ชาวจุฬาฯ	ทุกคนไม่อยากพลาด	งาน	“คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต”
ช่วงเช้าท�าบุญตักบาตร	กลางวันเปิดประสบการณ์จุฬาฯ	ยุค	5G	ยามค�่าพบปะสังสรรค์พี่น้องผองเพื่อน

ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร	์ชาวอักษรฯ	ไม่เคยพลาดร่วมงาน	ปีนี้จัดเป็นครั้งที่	73	แล้วจ้า
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แสมสาร-หาดน�า้ใส-THAI NAVY SEAL โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตเิกาะและทะเลไทย

ARTS on the Go

“จากยอดเขาถงึใต้ทะเล” ตามรอย “เจ้าฟ้านักอนุรักษ์” หน่วยบัญชาการสงครามพเิศษทางเรือ (นสร.) แสมสาร

เป้าหมายหลกัท่ีสมาชิกฯ สนใจ “ยกก�าลงัสาม” เขา้ร่วมสญัจรอยา่งคบัคัง่และเตม็ทุกหอ้งพกั ขอคารวะน�้าใจของทุกท่าน

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยาเกาะและทะเลไทย (เขาหมาจอ) กองทพัเรือจดัตั้งเป็น Natural History Museum  แห่งแรกของประเทศไทย

ชมนิทรรศการ เจา้ฟ้านกัอนุรักษ.์.. อาคารฯ ชั้น 5 ท่ียอดเขา สามารถมองเห็นภมิูทศันมุ์มกวา้งไกลของทอ้งทะเล

ไปเกาะแสมสาร ชมโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื หน่วยซีลดูแลตั้งแต่ยอดเขาถึงใตท้ะเล ร่วมกบันกัวชิาการจากสถาบนัต่างๆ ชมการ 

อนุรักษป์ะการัง หน่ึงในสตัวป่์าคุม้ครอง ท่ีน่ีเป็นแห่งแรกของไทยท่ีเพาะขยายพนัธ์ุปะการังแบบอาศยัเพศไดส้�าเร็จในปริมาณมาก

SEAL FARM ศนูยก์ารเรียนรู้อินทรียว์ถีิไทย แปลงเกษตรเลก็ๆ ตามทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ผลผลิตท่ีไดท้ั้งหมด

เป็นอาหารเล้ียงทหาร นสร. ทั้งหน่วยฯ เป็ดไข่ดก ไดฟั้งเพลง อารมณ์ดีทั้งเป็ด + คนเล้ียง

ศรีอรทยั บุรณศิริ รายงาน

บา้นรับรองท่ีหาดน�้าใส ม้ือค�่าท่ีโรงเต๊ียม

ศาลสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช
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ผบ.นสร. ใหก้ารตอ้นรับอยา่งอบอุ่นและเป็นกนัเอง (ถ่ายรูปตามค�าขอ)

วนัท่ี : 2-3 ก.พ. 62 / สมาชิก 44 คน (อบ.25-53)

วทิยากร : คุณปรินทร (หญิง) วรีพฒันานนท ์วท.บ. / ป.โท โบราณคดี

พื้นท่ีสญัจร : หน่วยบญัชาการสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.)

กองเรือยทุธการ-หน่วยซีล “SEAL”-Sea-Air-Land”

ภาคภมิูใจและช่ืนชม : การจดัอกัษรสญัจร “แสมสาร” ลุล่วงดว้ยดี

ประสบผลส�าเร็จอยา่งงดงาม พร้อมช่ือเสียงของสมาคมฯ

ดว้ยความร่วมมืออยา่งดียิง่ของ นสร. THAI NAVY SEAL Hooyah!

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง พลเรือตรีอาภากร อยูค่งแกว้ ผบ.นสร.

ท่ีกรุณาสนบัสนุนและอ�านวยความสะดวกอยา่งดีเยีย่มทุกดา้น Hooyah!

ถวายสกัการะพระบรม
ราชานุสาวรีย ์รัชกาลท่ี 6
ท่ีฐานทพัเรือสตัหีบ

เวลาสองวนัและหน่ึงคืนท่ีแสมสาร พวกเราไดว้นเวยีนอยูใ่นอาณาจกัร

อนักวา้งใหญ่ ริมทะเลสวยสงบของ นสร. “ตามรอย” หน่วยซีล “ผูอ้นุรักษท์รัพยากรทางทะเล” ภารกิจท่ีทหารเรือภาคภมิูใจ

ทั้งท่ีเขาหมาจอ และเกาะแสมสาร...ไดพ้กัคา้งคืนริมหาดน�้าใส ฯลฯ โดยมีนอ้งปรินทรฯ วทิยากรประจ�าคณะฯ ช่วยประสานงาน

ร่วมกบัหน่วยซีล...นบัเป็นวาระพิเศษสุด เรากลบับา้นพร้อมความรู้หลากอรรถรสและความร่ืนรมย ์ประทบัใจยิง่ในความทรงจ�า

Super Girl + Hooyah!

จากท่าเรือเขาหมาจอ ถึงท่าเรือหาดเทียน

นอ้งหญิง วทิยากร
นอ้งเมย ์นกัวจิยั จากจุฬาฯ นสร. พาด�าน�้า



ขอเชิญพี่น้องชาวอักษร	จุฬาฯ	 เชิญชวนพรรคพวก	 เพื่อนฝูง	 และครอบครัว	สวมเสื้อเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	2562	จดัท�าโดย	มลูนธิมิหาจกัรีสริินธรฯ	สามารถส่ังจองได้แล้ววนันี	้ทีส่มาคมนสิติเก่าอกัษรฯ	หรือ
หากต้องการให้จัดส่ง	จะมีค่าจัดส่งตามราคาของบริษัทจัดส่ง

 สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนนิสิตท้ังเก่าและใหม่ 
เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ สำาหรับนิสิตใหม่ (ที่กำาลังศึกษาระดับปริญญาตรี) สมัคร
สมาชกิสมทบ 100 บาท นสิติเกา่สมาชิกสามญั 500 บาทตลอดชีพ และขอเชิญชวน
สมาชิกฯ ร่วมบริจาคเงินจำานวน 1,000 บาท ในวันเกิด เพื่อร่วมสมทบทุนนำาไปใช้
ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ และสมาคมฯ 
 สอบถามรายละเอียดได้ในช่องทางการติดต่อด้านล่าง

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


