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	 สวสัดค่ีะ	เปิดบ้านอกัษรฯ	เดอืนแห่งวันแม่	พบกับเรื่องราวแสนน่ารัก
และสายสัมพันธ์	 คู่คุณแม่คุณลูกชาวอักษรฯ	 กว่า	 20	 คู่	 	 รวมทั้ง
ครอบครัวชาวอกัษรฯ	3	เจเนอเรชัน่	และครอบครัวคุณพ่อ	คุณแม่	คุณลกู
ชาวอกัษรฯ	นะคะ	อ่านเพ่ิมเติมได้ใน	www.arts.chula.ac.th/AlumWeb	
หรือ	Facebook	Fanpage	“สมาคมนสิติเก่าอกัษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย”	 อ่านไปยิ้มไปนึกถึงวันแสนสุขที่คณะอักษรศาสตร	์ 
ของเราค่ะ
	 หลังการจัดรวมพลคนอักษรฯ	 ในงานชงโคสร้างสรรค์	 2562	 ไป 
เมือ่วันที	่23	มถุินายน	2562		มผีูแ้ทนรุ่นต้ังแต่	อบ.25	ถึง	อบ.67	ร่วมงาน
กว่า	100	ท่าน	คณะกรรมการสมาคมฯ		ได้รับข้อแนะน�าดีๆ	เพื่อมาท�า
กจิกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตเก่า	นิสิตปัจจุบัน	และคณะอักษรศาสตร์	
อาทิ	โครงการพี่ช่วยน้อง	โครงการช่วยเหลือสังคม	ได้แก่	โครงการสอน
ภาษาอังกฤษให้นักเรียนท้องถ่ินต่างๆ	 เพ่ือใช้ประกอบอาชีพได้	 และ
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม	ช่วยกันลดขยะ	เป็นต้น
	 คณะอักษรศาสตร์	 และสมาคมฯ	 จะร่วมกันจัดงานอักษรแฟร์	
2019	ระหว่างวันที	่22-24	พฤศจิกายน	2562	เพื่อสร้างสมัพนัธ์ระหว่าง
สมาชิก	 และหารายได้ให้สมาคมฯ	 เพื่อใช้ท�าประโยชน์ ให้กับสมาชิก	 และ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ของนิสิตปัจจุบัน	คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญ
สมาชิกและครอบครัวชาวอักษรฯ	ร่วมงานดังกล่าว	 และโปรดติดตาม
รายละเอียดของงานต่อไปค่ะ
	 พบกันในงานอักษรแฟร์	2019	ค่ะ

ปฏิมา	ตันติคมน์
นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์	จุฬาฯ	

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี



Stage of
the ARTS

Stage of
the ARTS

คุณสมประสงค์ ปางพุฒิพงศ์ (อบ.17)
คุณจันทนา ปางพุฒิพงศ์ (อบ.47)

เรอือากาศเอกหญงิ จงดี ยอดอาวุธ (อบ.17)  
คุณเลิศลักษณา ยอดอาวุธ (อบ.52) 

ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ (อบ.13)
คุณกุณฑลี แก้วจินดา (อบ.44)

รศ.ถนอมศรี จ่างตระกูล (อบ.18)
คุณณิยะดา จ่างตระกูล (อบ.45)

คุณหญิงสุภา กิจจาทร (อบ.21)
ดร.วีรภา กิจจาทร (อบ.55)

คุณศรีสว่าง วงศ์ทองศรี (อบ.9)
รศ.ปิยะวดี อภิชาตบุตร (อบ.37)

ผศ. ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม (อบ.63) 

คุณรัชนิบูล ปราณีประชาชน (อบ.14)คุณเพชราภรณ์ อัศวานันท์ (อบ.41)
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	 อักษรสัมพันธ์ ได้รวบรวมภาพความประทับใจจากเหล่าคู ่แม่ลูก 
ชาวอักษรฯ	 กว่า	 20	 คู ่ 	 มาให้ ได ้ร ่วมชื่นชมกัน	 และสามารถติดตาม 
บทสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์และ	Facebook	Fanpage	ของสมาคมฯ	

ต้อนรับเดือนแห่งความอบอุ่นของ

สายสมัพนัธ์แม่ลกู

คุณกาญจนี วินิจฉัยกุล (อบ.3)

รศ. ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ (อบ.34)   

และดร.สาวิตา ดิถียนต์ (อบ.64)



อ.นวลจันทร์ พงษ์สิทธิผล (อบ.23)
คุณพรรณสินี ประดับศรีเพชร (อบ.55)

ผศ. ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข (อบ.34) 
คุณฐิพิชญ์ญา โกมารทัต (อบ.68)
คุณชลิศา ไตรทศาวิทย์ (อบ.70)

คุณภาวิณี เอกกมลกุล (อบ.49)
คุณพริมา เอกกมลกุล (อบ.76)

คุณสุปริญา ลุลิตานนท์ (อบ.42) 
คุณลลิตา ลุลิตานนท์ (อบ.70)

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประพิณ
มโนมัยวิบูลย์ (อบ.29)

อ.ปฤณา มโนมัยวิบูลย์ (อบ.65)

คุณรัศมี วานิชอังกูร (อบ.26)
คุณนุสบา ปุณณกันต์ (อบ.58)

รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ (อบ.23) 
ดร.นิธินาถ เตลาน (อบ.52)

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง
นิมมานเหมินท์ (อบ.26) 

อาจารย์นพีสี  เรเยส (อบ.50)

อ.จิตปรานี จิตรใจ (อบ.25) 
คุณณัฐวดี จิตรใจ (อบ.51)

รศ.สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (อบ.25)

คุณร้อยกรอง ตุลานันท์ (อบ.56)

รศ.มธุรส วิสุทธกุล (อบ.28) 
คุณวิภาสิรินทร์ วิสุทธกุล (อบ.61)
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คุณโสภา สุยะนันทน์ (อบ.41)
คุณอาภาศรี สุยะนันทน์ (อบ.70)

คุณรวิมน ไวยะวงษ์ (อบ.45) 
คุณรินรดา ไวยะวงษ์ (อบ.81)
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       จากนิสิตอักษรศาสตร์ สู่การเป็นอาจารย์ และในที่สุดก็ ได้รับต�าแหน่ง
ส�าคัญด้านบริหาร – ท่านคณบด ีศ. ดร.ก่ิงกาญจน์ เทพกาญจนา (อบ.45) 
ได้เห็นพัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลง ความเป็นไปของคณะอักษรฯ มาเกือบ 
ตลอดชีวิตการเรียนและการท�างาน เรามาฟังความในใจของท่านและ 
ความคาดหวังที่มีต่อคณะของเราในอนาคต...

ความประทับใจในคณะอักษรศาสตร์
	 คณะอักษรศาสตร์มีความโดดเด่นในด้านของ
คณาจารย์	ทีม่คีวามเข้มแขง็ทางวิชาการ		มคีวามรบัผดิชอบ 
และจริยธรรมสูง	 อุทิศตนในการสอนและช่วยเหลือนิสิต	
เสียสละทั้งแรงกาย	 แรงสมอง	 และเวลาเพื่อนิสิต	 นิสิต
อักษรศาสตร์จึงโชคดีมาก	 มีสมาชิกสภาคณาจารย  ์
ท่านหนึ่งได้ท�าวิจัยเกี่ยวกับนิสิตในคณะต่างๆ	เล่าให้ฟังว่า 
นิสิตอักษรศาสตร์พูดถึงอาจารย์ ในทางที่ดีมากและ 
ในหมูค่ณาจารย์ก็ ไม่ค่อยแบ่งเป็นฝักฝ่ายมากนกั	เรียกว่า
มีปัญหา	“การเมือง”	ค่อนข้่างน้อยเมื่อเทียบกับคณะอื่นๆ	

ความน่าสนใจของคณะอักษรศาสตร์
	 ดิฉันไม่เคยตระหนักว่าคณะอักษรศาสตร์จะเป็น 
ที่สนใจของคนภายนอกสูงขนาดนี้		
	 อาจเป็นเพราะคณะอกัษรศาสตร์มคีวามหลากหลาย
ทางวิชาการ	ภาพลักษณ์ดี	อาจารย์มีเครือข่ายกับวงการ
ต่างๆ		อาจารย์และนสิติมคีวามสามารถสงู		สถานทตูต่างๆ	 
เข้ามาติดต่อเพื่อจะท�ากิจกรรมร่วมกัน	 มหาวิทยาลัย 
ต่างประเทศอยากท�าบันทึกข้อตกลงหรือ	MOU	ร่วมกับ
คณะฯ	เป็นจ�านวนมาก

ความคาดหวังตั้งใจเมื่อได้มาเป็นคณบดี
	 ดิฉันมีความคาดหวังหลายประการ	 ทั้งในด้าน
ของการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาบุคลากร	 เช่น	
ต้องการปรับลดหน่วยกิตของหลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิตหลักสูตรปกติลง	 และปรับให้มีความเป็นสหสาขา
วิชามากขึ้น	ปรับหลักสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิตสาขาภาษา
และวัฒนธรรม	 (หลักสูตรนานาชาติ)	 หรือ	BALAC	 ให ้
ทันสมัยและน่าสนใจ	 	 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นิสิต 
เพื่อเพิ่มทักษะด้านอื่นๆ	มากขึ้น
	 ในส่วนของบุคลากร	 อยากจะให้มีการฝึกอบรม
บุคลากรสายปฏิบัติการให้มีทักษะในการท�างานและ
สนับสนุนให้อาจารย์ท�าวิจัยให้มากขึ้น	 โดยขอเงินทุนวจิัย
ทั้งจากภายในและภายนอก
	 ส�าหรบัคณะฯ	ก็จะพยายามเชือ่มโยงคณะอกัษรศาสตร์ 
สู่สังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นจากการท�างานในต�าแหน่ง
	 ต้องขอบอกว่าไม่ใช่ความส�าเร็จของดิฉันคนเดียว	
แต่เป็นความส�าเร็จของทีมบริหารชุดใหญ่ทั้งทีม	 ต้ังแต่
รองคณบดี	ผู้ช่วยคณบดีทุกคน	รวมทั้งผู้บริหารศูนย์และ
หลักสตูรต่างๆ	ในคณะฯ	และหวัหน้าภาควิชาและสาขาวิชา	
ท�าให้สามารถด�าเนินงานต่างๆ	ส�าเร็จลุล่วงในหลายด้าน	
ทั้งในด้านหลักสูตร	การพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ
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	 นอกจากนี	้ยังได้บรรจุอาจารย์ชาวไทย	20	กว่าคนผูม้ี
คุณภาพสงู	และยังได้เป็นผูน้�าการจดัโครงการดแูลสขุภาวะ
ทางจิตของนิสิตครบวงจร	ต้องขอขอบคุณ	ผศ.ดังกมล	 
ณ	ป้อมเพ็ชร	 รองคณบดีด้านกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
 ด้านวิชาการ	 ได้จัดการบรรยาย	 สัมมนา	 และ
เสวนาต่างๆ	โดยเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วม	เกิดความ 
คึกคักทางวิชาการ	 และเกิด	 “แฟนคลับ”	 ของคณะฯ	ต้อง 
ขอขอบคุณรองคณบดีที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริม 
ผลงานวิชาการ	 ได้แก่	 รศ.	 ดร.พรรณี	 ชีวินศิริวัฒน  ์
	 นอกจากนั้น	 คณะฯ	 ยังสามารถขยายเครือข่าย
ต่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง	 และส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยน 
ในต่างประเทศได้ เป ็นจ�านวนมาก	 ต้องขอขอบคุณ 
รศ.	ดร.สุรเดช	โชติอุดมพันธ์	และ	ผศ.	ดร.นิรดา	จิตรกร

มองอนาคตคณะอักษรศาสตร์
	 ดิฉันเห็นว่าคณะอักษรศาสตร์ต้องมีการพัฒนา 
ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในด้านต่างๆ	เช่น	การปรับหลักสูตร
อกัษรศาสตรบณัฑิตหลกัสตูรปกติให้มคีวามเป็นสหสาขา
วิชามากขึ้น		พยายามส่งนสิิตไปแลกเปล่ียนทีม่หาวิทยาลยั
ต่างประเทศให้มากขึ้นเพื่อให้นิสิตได้	 “ประสบการณ  ์
ต่างประเทศ”	ให้มากทีส่ดุ	รวมทัง้ให้นสิิตมโีอกาสไปฝึกงาน
ให้มากขึ้น		ต้องสนบัสนนุให้อาจารย์ท�างานวิจยัเป็นกลุ่มและ
ท�าวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับสังคมมากขึ้น	 	พยายามระดม
เงินบริจาคจากภายนอกให้มากขึ้นเพื่อจัดท�าโครงการ 
ส่งเสริมให ้นิสิตมีคุณภาพและเพื่อช ่วยเหลือนิสิตที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการเรียน	 ซ่ึงมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึน้
อย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งต้องดูแลสุขภาวะทางจิตของนิสิต 
ในคณะฯ	 พร ้อมกันด ้วย	 เนื่องจากนิสิตป ัจจุบันมี
ความเครียดสูงและเปราะบางมากกว่านิสิตสมัยก่อน

ตัวอย่างของความส�าเร็จที่ได้ด�าเนินการไปแล้ว	ได้แก่	
	 ด้านหลักสูตร	 ปรับหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
ส�าเร็จ	 โดยลดหน่วยกิตลง	ต้องขอขอบคุณรองคณบดี 
ด้านวิชาการ	รศ.	ดร.วิลิตา	ศรีอุฬารพงศ์
	 การปรับหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขา 
ภาษาและวัฒนธรรม	 (หลักสูตรนานาชาติ)	 ให้ทันสมัย 
เป ็นสหสาขาวิชา	 และแข็งแกร่งมากขึ้น	 ด ้วยการหา 
อาจารย์ประจ�าทั้งไทยและต่างประเทศ	 ต้องขอบคุณ 
รองคณบดี	 2	ท่าน	 ได้แก่	 รศ.	ดร.สุรเดช	 โชติอุดมพันธ ์
และ		รศ.	ดร.วิลิตา	ศรีอุฬารพงศ์	
	 มีการจัดต้ังหลักสูตรบริการวิชาการใหม่ที่น่าสนใจ
หลายหลักสูตร	น�ารายได้เข้าคณะฯ	เป็นจ�านวนมาก	ต้อง 
ขอขอบคณุผูอ้�านวยการศนูย์บริการวิชาการท่านแรก	คือ	
รศ.	ดร.รักสงบ	วิจิตรโสภณ	และท่านปัจจุบัน	คือ	อาจารย์	
ดร.สืบพงศ์	 ช้างบุญชู	 และผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์ฯ	 คือ	 
อาจารย์ป ิยะวัฒน์	 ธรรมกุลางกูร	 รวมทั้งได ้จัดตั้ง 
ศูนย์ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ	ท�าหน้าทีส่อนภาษาไทย 
ให้แก่ชาวต่างชาติ	ต้องขอขอบคุณ	รศ.	ดร.กนกวรรณ	 
เลาหบรูณะกิจ	คะตะกิร	ิและ	ผศ.	ดร.หนึง่หทยั	แรงผลสมัฤทธิ	์
 ด ้านการบรหิารและพัฒนาบุคลากร 	 ได ้จัด
โครงสร้างการบริหารคณะฯ	 ใหม่โดยมีกลุ่มภารกิจต่างๆ	
ตามนโยบายของมหาวิทยาลยั	ท�าให้คณะฯ	มโีครงสร้างงาน 
บริหารที่เป็นระบบและบุคลากรสายปฏิบัติการมีเส้นทาง 
เติบโตในสายงาน	 ท�าให้เกิดขวัญและก�าลังใจที่ดีในการ 
ท�างาน	ต้องขอขอบคุณรองคณบดีที่รับผิดชอบด้านแผน
และพัฒนา	 ได้แก่	 รศ.	 ดร.วิโรจน์	 อรุณมานะกุล	 ทั้งยัง 
ท�าให ้บุคลากรสายปฏิบัติการหลายคนได้รับรางวัล	
“คนดีศรีจุฬา”	 ต้องขอขอบคุณ	 รศ.	 ดร.กนกวรรณ	 
เลาหบรูณะกิจ	คะตะกิริ	รองคณบดทีีรั่บผดิชอบงานบริหาร 
ที่ท�างานด้านนี้อย่างแข็งขัน
 

ทิศทางอักษรฯ

จาก “มุมมอง”  
             คณบดี
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ขอแสดงความยนิดี
กับพี่น้องชาวอักษรฯ ทุกท่าน

นักแปลดีเด่น	 “รางวัลสุรินทราชา”	ประจ�าปี	 	พ.ศ.	 2562 
ของสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย	
ศาสตราจารย์	ดร.สมภาร	พรมทา	อกัษรศาสตรดษุฎีบณัฑิต	 
ปีการศึกษา	 2534	 	 อดีตอาจารย์ประจ�าภาควิชาปรัชญา	 
คณะอักษรศาสตร์	จุฬาฯ		
ผศ.พรรณศักดิ์ 	 สุ ขี (อบ.53) 	 หัวหน้าภาควิชาศิลปะ
การแสดง	 คณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 และ 
ผู้อ�านวยการศิลป์ของ	BU	Theatre	Company

ศาสตราจารย ์ 	 ดร.ชลดา 
เรืองรักษ ์ลิ ขิต	 (อบ.38) 	 ใน 
โ อกาส ได ้ รั บพร ะราชทาน 
เ ข็ ม เ กี ย ร ติ คุณผู ้ อ นุ รั ก ษ ์ 
มรดกไทยดีเด่น	 และในโอกาส 
ทีส่ภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	
แ ต ่ ง ต้ั ง ใ ห ้ ด� า ร ง ต� า แ ห น ่ ง	
“ศาสตราจารย ์ กิตติคุณ” 
ประจ�าปีการศึกษา	2561

รศ.	 ดร.ปรมินท์	 จารุวร (อบ.61)	 ได้รับรางวัลผู้ ใช  ้
ภาษาไทยดีเด่นจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 กระทรวง
วัฒนธรรม	เนือ่งในวันภาษาไทยแห่งชาติ	พ.ศ.	2562
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ศาสตราจารย์กิตตคิณุ	ดร.อัจฉรา	 	วงศ์โสธร  
(อบ.30) คุณสุนันท์	 โชคดารา (อบ.32)	 และ	
ดร.สร้อยเพชร	 เรศานนท์ (อบ.48)	 ได้รับ
พระราชทานเกียรติบัตร	 “สตรี ไทยดีเด่น”
ประจ�าปี	 2562	 จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 
พร ะบรมรา ชิ นี 	 ใ น โ อก าส วั นสตรีไ ท ย 
1	สงิหาคม	2562

คุณพรรณนภา 	 จั น ท ร า รมย ์ 	 ( อ บ . 5 2 ) 	 ไ ด ้ รั บ 
พระมหากรณุาธคุิณ	โปรดเกล้าฯ	แต่งต้ังให้เป็นเอกอัครราชทตู	 
(นักบริหารการทูตระดับสูง)	 สถานเอกอัครราชทูต	 ณ	 
กรงุเทลอาวีฟ	รัฐอิสราเอล	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า	 กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร ี
จะเสด็จพระราชด�าเนินไปในการพระราชทาน 
เพลิงศพ	ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 ไพฑูรย  ์
พงศะบุตร	ในวันอาทิตย์ที่	15	กันยายน	2562 
เวลา	 17.00	น.	ณ	 เมรุหลวง	หน้าพลับพลา 
อิศริยาภรณ์	วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร	 
อักษรสัมพันธ์ขอแสดงความเสียใจและอาลัย
เป็นอย่างสูงต่อการจากไปของอดีตคณบดีและ
อาจารย์ผู้มีคุณูปการยิ่งต่อคณะอักษรศาสตร์

เมื่อเร็วๆ	นี้	 อบ.41	น�าโดย	คุณยุวดี	ต้นสกุลรุ่งเรือง	 ได้ร่วมสมทบทุน 
โครงการ	“พี่ช่วยน้อง”	:	โครงการระดมทนุเพือ่ช่วยเหลือนสิติอกัษรศาสตร์	
จุฬาฯ	เป็นจ�านวน	207,000	บาท	อกัษรสมัพนัธ์ขอปรบมอืให้ค่ะ



Upcycling the Ocean

ชงโคสร้างสรรค์

ARTS
in Trend
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in Trend

	 เราพบกันอีกแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่	 23	มิถุนายน 
2562	 เป ็นการประชุมสังสรรค์ของตัวแทนนิสิต 
รุ่นต่างๆ	 เพ่ือมาช่วยกันระดมความคิด	 สร้างสรรค์
กิจกรรมดีๆ	 เพ่ือพัฒนาสมาคมฯ	 และช่วยให้คณะ 
อกัษรศาสตร์ของเรามคีวามก้าวหน้ายิง่ขึ้น	โดยได้ร่วมกัน 
พิจารณาและระดมความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	 ทั้ง
กิจกรรมส�าหรบันสิติเก่า	นสิติปัจจบุนั	กิจกรรมเพ่ือคณะ
และคณาจารย์	รวมทัง้กิจกรรมเพ่ือสงัคม	(CSR)	นบัเป็น
โอกาสอนัดแีละเป็นประโยชน์อย่างย่ิงส�าหรับชาวอกัษรฯ

โครงการ 10
สายธารแห่งความดี
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 การบรรยายและให้ความรู้เก่ียวกับการน�าพลาสติกใช้แล้ว	 กลับไปผลิตเป็น
สิ่งของน�ากลับมาใช้ใหม่	มกีารออกแบบทีส่วยงามน่าใช้งาน	ขอขอบคณุความรูดี้ๆ	จาก	 
PTT	GC	 (บริษัทในเครือปตท.)	 ท่ี ได้จัดให้สมาชิกสมาคมฯ	 เข้าฟังการบรรยาย 
เมือ่วนัองัคารที	่18	มถุินายน	2562	ณ	อาคารเอนเนอร์ย่ี	คอมเพล็กซ์	ปตท.	

	 เมื่อวันที่	 22	กรกฎาคม	2562	คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 นิสิตเก่า	 และ
นสิติปัจจุบนั	คณะอกัษรศาสตร์	จุฬาฯ	 ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา	 โครงการ	 
10	สายธารแห่งความดี	เป็นสายที	่5	โดยได้ไปเย่ียมเยียนให้ก�าลังใจผูป่้วยและ
เจ้าหน้าทีป่ระจ�าสถานคุ้มครองและพฒันาคนพิการบ้านก่ึงวิถี	(ชาย)	จงัหวัด
ปทมุธาน	ีมอบเงินบริจาค	10,000	บาท	มอบส่ิงของเคร่ืองใช้จ�าเป็น	และเลีย้ง
ก๋วยเต๋ียว	1,000	ชาม	เป็นอาหารกลางวันให้แก่ผูป่้วย	500	คน	อกัษรสมัพนัธ์
ขออนโุมทนาบญุ



 

ถิ่นศิลป์สวย และทุ่งดอกไม้ ช่วงหน้าร้อนที่ญี่ปุ่น
ฤดูกาลวันดอกกุหลาบและลาเวนเดอร์บาน 7-13 กรกฎาคม 2562

ในวาระ 132 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและญี่ปุ่น
สายการบิน : JAL/ สมาชิก : 22 คน (อบ.25-43) / กรรมการสัญจร : ผศ.ชลธิชา+คุณสวลี / ผจก.โครงการ : ศรีอรทัย บุรณศิริ 
อาโอโมริ เมืองเล็กๆ เหนือสุดของเกาะฮอนชู มีเสน่ห์ด้วยธรรมชาติสวย ป่าสีเขียว แหล่งแอปเปิลพันธุ์ดี วัฒนธรรมยุคเอโดะ 
บรรยากาศชนบทแบบยุคเก่า และออนเซน... ตัวเมืองต้ังอยู่ฟากตรงข้ามกับเกาะฮอกไกโด คณะฯ จึงได้น่ังรถไฟด่วนชินคันเซน 
ข้ามช่องแคบสึงารุ ลอดอุโมงค์ใต้ทะเลเซกัง ที่ลึกที่สุดในโลก ลงไปใต้ดินกว่า 140 ม. ถึงสถานีปลายทางที่ ฮาโกดาเตะ เมืองใต้สุด
ของเกาะฮอกไกโด
ฮอกไกโด เกาะใหญ่เหนือสุดของญ่ีปุ่น (ใกล้รัสเซีย) ถ่ินฐานด้ังเดิมของชนเผ่าไอนุ ไม่ได้เต็มไปด้วยศาลเจ้า ปราสาทหรือ 
ความอึกทึก แต่แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทุ่งดอกไม้ แหล่งอาหารทะเลสดที่ต่างจากถิ่นอื่น ปูยักษ์ หอย ปลาหมึกยักษ์ 

เยี่ยมถิ่นศิลป์สวย ที่อาโอโมริ  สักการะพระพุทธรูปยุคโชวะ : Showa Daibutsu องค์ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สูงกว่า 21.35 ม. และ 
Atama Daibutsu สูง 15 ม. ล้อมด้วยเนินลาเวนเดอร์ 150,000 ดอก ที่ Hill of the Buddha-Sapporo, Hokkaido

ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นโคมไฟยักษ์เนบุตะ วารัสเสะ ที่อาโอโมริ

ชมทุ่งดอกไม้งามบานสะพรั่งที่ฮอกไกโด   สวนกุหลาบ Iwamizawa Park ใหญ่ที่สุด / ทุ่งลาเวนเดอร์+ไอศกรีมอร่อยสูตรเฉพาะ
ที่ Tomita Farm / ชมทัศนียภาพสวยของทุ่งดอกไม้ Shikisai no Oka บนเนินกว้างไกล และ Mt. Daisetsu

อนุสรณ์สถาน                    นาฬิกาไอน�า้โบราณ 1 ใน 2 เรอืนของโลก ของขวญัท่ีชาวแวนคูเวอร์ คานาดา มอบให้ชาวโอตาร ุต้ังอยูห่น้า                                                    
                                     Music Box Museum  

คลองโอตารุ 1923
และโกดังเก่า

“วิหารอิฐแดงอายุกว่าร้อยปี” 
ที่ท�าการรัฐบาลเก่า

โบสถ์รัสเซีย ที่ฮาโกดาเตะ
มรดกทางวัฒนธรรม

ยูคาตะ ออนเซน

T
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ศรีอรทัย บุรณศิริ รายงาน

ARTS on 
the GO

ARTS on 
the GO

อักษรสัญจรญี่ปุ่น
รายการ North to North - Aomori & Hokkaido
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Showa Daibutsu Atama Daibutsu



*เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน�้าเงิน ในเส้นทาง “รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล” ส่วนต่อขยายหัวล�าโพง-บางแค
*เป็นสถานีแรกและแห่งเดียวในระบบใต้ดิน ท่ีต้ังอยู่บริเวณใจกลางพื้นท่ีอนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์ ใกล้กับพระบรมมหาราชวัง 
*สนามไชยเป็นสถานีสุดท้ายของฝั่งพระนคร เชื่อมต่อกับสถานีอิสรภาพ จุดแรกของฝั่งธนบุรี ด้วยอุโมงค์ลอดใต้แม่น�้าเจ้าพระยา 
ซึ่งลึกลงไปใต้ผิวดินของแม่น�้า 30 ม. แล้วจึงยกระดับขึ้นสู่สถานีท่าพระต่อไป
ที่ตั้งสถานี บริเวณถนนสนามไชย ตัดกับถนนพระพิพิธ จนถึงถนนสนามไชย ตัดกับ
ถนนราชินี โดยทางขึ้น-ลง อยู่ที่ประตูหน้าของพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามจึงถูกออกแบบ
เป็นพเิศษ รวมท้ังตัดส่วนหลังคาออก เพือ่ไม่ให้บดบังทัศนียภาพอนัสง่างามของพพิธิภณัฑ์
ผู้ด�าเนินการก่อสร้าง : บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งมี 
ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
ความภูมิใจของชาวอักษรฯ จุฬาฯ ดร.สุภามาสฯ เป็นบัณฑิตอักษรฯ รุ่น 59
และเป็นบุตรีของสาวอักษรฯ คุณสายเกษม อบ.32 ปัจจุบัน ดร.สุภามาสฯ
เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 23 ด้วย
สถาปนิกผู้ออกแบบภายใน : รศ. ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี “ศิลปินแห่งชาติ”
สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ปี 2537 ได้เนรมิตพื้นที่ชั้นจ�าหน่ายตั๋วเสมือน
“ท้องพระโรง” ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างวิจิตรอลังการ จนได้รับการยกย่อง
ให้เป็น “สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในประเทศไทย”

การเยี่ยมชม  จุดนัดพบคือบริเวณพิพิธภัณฑ์ ...
เมื่อเปิดสถานี คณะฯ ลงบันไดเลื่อนเข้าฟังการบรรยายในบริเวณ “ท้องพระโรง” ซึ่งประดับตกแต่งสุดประณีตวิจิตร เสาสดมภ์ 
ตั้งตระหง่านระหว่างทางเดิน ลงลายกระเบื้องเป็นดอกพิกุล ที่ปลายเสาประดับด้วยบัวจงกลปิดทองค�าเปลว... เพดานเป็นลายฉลุ 
แบบดาวล้อมเดือน... พ้ืนและผนังจ�าลองมาจากก�าแพงเมือง ประดับด้วยเสาเสมาของพระบรมมหาราชวัง... ลงไปชมอุโมงค ์
ซึ่งใช้หัวเจาะจากญี่ปุ่นและเทคโนโลยี แบบ “Pipe Roof”

วันที่ 26 เม.ย. : คณะกรรมการสมาคมฯ :

รอเวลาเปิดสถานี

ประตู+ก�าแพงเมือง กระเบือ้งลายดอกพกิลุ ฟังบรรยายในบรเิวณท้องพระโรง ทีมวิทยากรของ ช.การช่าง

ชม “ท้องพระโรง”

วนัที ่17 พ.ค. : สมาชกิสมาคมฯ เต็มพิกดั 80 คน 

ชมอุโมงค์ มื้อเที่ยงที่บ้านจักรพงษ์

ARTS on the Go
อกัษรสญัจรช่วงหน้าร้อนเมอืงไทย : เยีย่มชมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามไชย : 26 เม.ย./17 พ.ค. 62

ศรีอรทัย บุรณศิริ รายงาน

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 
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