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ให้แก่โรงพยาบาลที่ต้องการเร่งด่วน 7 เคร่ือง
ด ้วยกัน มอบเงินบริจาคแก ่ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย รวมพลัง 
ชาวอักษรฯ บริจาคข ้าวกล ่องช ่วยเหลือ 
ชุมชนต่างๆ  ในโครงการข้าวแสนกล่อง และ
ล่าสุดในการระบาดระลอกที่ 4 นี้ สมาคมฯ 
ยังผนึกก�าลังกับนิสิตเก ่าอักษรฯ ทุกรุ ่น 
รับบริจาคเพื่อช ่วยเหลือในการก ่อสร ้าง
โรงพยาบาลสนามฉุกเฉินของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 ปี 2564 นี้ แม้พวกเราจะยังไม่มีโอกาส
รวมตัวแบบเห็นหน ้าเห็นตากัน แต ่ ก็ เ กิด 
ปรากฏการณ์รวมพลังของชาวอักษรฯ จุฬาฯ 
ทุกรุ่นในการสร้างสรรค์ภารกิจที่เป็นประโยชน์
แก่ประชาคมอักษรฯ ของเรา และเป็นประโยชน์
ต ่อสั งคมส ่วนรวมได ้อย ่างดี  สมาคมฯ 
ต้องขอขอบพระคุณในความร่วมมือ เสียสละ 
และพลังอันย่ิงใหญ่ของนิสิตเก่าอักษรฯ จุฬาฯ 
ทุกท่านค่ะ

 ในช่วงการระบาดของไวรัส COVID–19 
กิจกรรมของสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ 
จุฬาฯ ของเราอาจปรับรูปแบบ เปลี่ยนแปลง
เวลาเลื่อนออกไป หรือบางกิจกรรมอาจต้อง
ยกเลิกไปเลย เช่น งานชงโคสร้างสรรค์ และ
งานคืนเหย้า 104 ปี เมื่อเดือนมกราคม 2564 
เป็นต้น  แต่สมาคมฯ ก็ยังคงท�ากิจกรรมที่
ยังสามารถท�าได ้  ที่ เป ็นการรวมพลังของ
ชาวอักษรฯ จุฬาฯ ในการช่วยเหลือนิสิต
ป ัจจุบันที่ ได ้ รับผลกระทบจากการระบาด
ของ COVID-19 โดยให้เงินทุนสงเคราะห์จาก 
ผู ้ บ ริ จ า ค ใ ห ้ ส ม า ค ม ฯ  เ นื่ อ ง ใ น วั น เ กิ ด 
สมาคมฯ ยังได้ช ่วยเหลือ พ่ี-น้องนิสิตเก่า
อักษรฯ ที่ประสบปัญหาขายของไม่ได้ ในช่วง 
วิกฤตเศรษฐกิจให้มีรายได้ โดยให้น�าสินค้า 
หลากหลายมาจ�าหน่ายในงาน ARTS CU 
MARKET 2020 ที่ ศูนย ์การค้าสามย่าน 
มิตรทาวน์ และมีแผนการจะจัดอีกครั้งในเดือน
พฤศจิกายน 2564 หากสถานการณ์อ�านวย
ให้จัดได้ค่ะ
 นอกจากนี ้สมาคมนสิติเก่าอกัษรศาสตร์ 
จุฬาฯ ยังได้ร่วมกับพี่-น้องนิสิตเก่าอักษรฯ 
จุฬาฯ  ทุกรุ ่ น  ช ่ วย เห ลือสั งคมในภาวะ
วิกฤต COVID-19 โดยการรับบริจาคเงิน 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ HIGH FLOW 

ปฏิมา ตันติคมน์ 

นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
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A-List
 เพราะเดี๋ยวนี้โลกทั้งใบเชื่อมต่อกันง่ายแค่ปลายน้ิว การสื่อสารระหว่างกัน
ให้ประสบความส�าเร็จจึงเป็นเรื่องส�าคัญและน่าสนใจ โดยเฉพาะเม่ือเป็นการส่ือสารในระดับประเทศ 
อักษรสัมพันธ์ฉบับนี้ขอพาทุกคนไปตามติดชีวิตการท�างานและเคล็ดลับการส่ือสารดีๆ 
จากศิษย์เก่าอักษรฯ คนเก่งที่เลือกต่อยอดไปเติบโตในแวดวงการต่างประเทศ และก�าลังปฏิบัติหน้าที่
ตัวแทนประเทศไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

เราไม่เคยคิดอยากเป็นนักการทูต 
จริงๆ แล้วอยากเป็นอาจารย์ 

ก่อนสอบเข้าอักษรฯ อยากเป็นครูอนุบาล
แต่คุณป้า (ศ.กิตติคุณ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร)

อยากให้ลองเข้าอักษรฯ
เราสอบเข้าอักษรฯ รหัส 30 (อ.บ.55)

วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทสองสาขา คือ
 ประวัติศาสตร์และการละคร

พอเรียนจบก็อยากสอนวรรณคดี
อยากไปเรียนต่อทางด้านวรรณคดี

บังเอิญ เพื่อนอีกคนหนึ่งก�าลังจะสอบเข้า
กระทรวงฯ ได้มาหาที่บ้าน คุณป้าจึงให้เรา
ไปสอบด้วย เราก็เตรียมตัวอ่านหนังสือและ

สอบได้ในปี 2535 ต�าแหน่ง
นายเวรกองการสังคม

กรมองค์การระหว่างประเทศ

สวัสดีค่ะ พี่ๆ น้องๆ นิสิตเก่าอักษรฯ จุฬาฯ

 “หลังจากนั้น เราสอบได้ทุน (Fulbright) รวมทั้งทุนการศึกษาจาก 
The John E. Peurifoy Memorial Foundation ไปเรียนปริญญาโท 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ Tufts University สหรัฐอเมริกา และ
กลับมาเป็นเลขานุการตรี ที่กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ 
ดูแลงานด้านสิทธิมนุษยชน จากนั้น ในปี 2542 เราได้ออกประจ�าการครั้งแรก 
ที่พม่าเป็นเลขานุการโท จนถึงครบวาระในปี 2546 เรากลับไทยมาอยู่กรมเอเชีย 
ตะวันออก เป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะ (desk officer) ดูแลความสัมพันธ์ ไทย-พม่า 
กัมพูชา อินโดนีเซีย และติมอร์-เลสเต และกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ 
ดูแลเรื่องความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นงานที่สนุกและมีความ
ท้าทายมาก เราอยู่กระทรวงฯ ประมาณ 8 ปี จึงได้ออกประจ�าการในต่างประเทศ
อีกครั้ง ที่คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครนิวยอร์ก  และกลับมาเป็นผู้อ�านวยการ 
กองเอเชียตะวันออก 1 ปีต่อมา เป็นอัครราชทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงปักกิ่ง และกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซียะเหมิน จนปัจจุบันมาเป็นเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์”
 “ตอนทราบข่าวว่า กระทรวงฯ ให้เราเป็นทูต เราก็ดีใจ เหมือนความ
รู้สึกตอนเรียนจบ ที่ท�าให้พ่อแม่ ครอบครัว และเพื่อน ๆ ภูมิใจ เพราะเราไม่ได้ 
คิดว่าจะได้เป็นถึงทูต เราแค่ท�าหน้าที่ให้ดีที่สุด ความภาคภูมิใจในฐานะ 
นักการทูตของเราไม่ ได้ผูกไว้กับต�าแหน่ง แต่เกิดจากเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีเราได้ท�าแล้วเรามีความชื่นใจ ดีใจ เช่น ตอนเราเป็นกงสุลใหญ่ที่เซียะเหมิน 
มีนักเรียนไทยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต คุณแม่ของน้องติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ 
เพื่อขอความช่วยเหลือ ซึ่งเราได้ช่วยให้วัดจีนประกอบพิธีทางศาสนา และท�าพิธี 
อัญเชิญดวงวิญญาณ ซึ่งโดยปกติแล้ว ความที่จีนเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ 
จะ sensitive กับเรื่องพิธีกรรมแบบนี้  แต่ความสัมพันธ์ที่ดีของไทยและจีน 
และระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ ชุมชนไทย และวัดจีน ท�าให้สามารถประกอบพิธี
จนเสร็จเรียบร้อย และเราได้ให้เชิญอัฐิของน้องมาไว้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ชั่วคราว 
ก่อนคุณแม่จะน�ากลับไทย  โดยในวันที่คุณแม่ และเพ่ือน ๆ น้องมาเคารพอัฐิ 
เราได้เชิญทุกคนทานข้าวกัน ซ่ึงในสภาวะที่โศกเศร้า เราได้ยินเสียงหัวเราะ 
เห็นรอยยิ้มของครอบครัวผู้สูญเสียหรือจากเพื่อนของน้อง เราจึงรู้สึกชื่นใจ 
ที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือและสร้างความอบอุ่นใจให้แก่พวกเขา และสร้างมิตรภาพ 
ที่เกิดขึ้น ซึ่งทุกวันนี้ เราก็ยังติดต่อกับคุณแม่ของน้องอยู่”

กานติมน รักษาเกียรติ (อ.บ. 55) 
เอกอัครราชทูตไทย 
ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์

จากลูกสาวคนเดียวของครอบครัวที่ใฝ่ฝันอยากเป็นครูอนุบาล 
แต่เมื่อค้นพบว่าตนเองมีใจรักในการเรียนการใช้ภาษา 
การตัดสินใจเข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ
จึงได้กลายเป็นงานที่รักและสร้างความ “ชื่นใจ” ให้เสมอมา
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 “แม้ว ่าเราจะเป ็นทูตที่ เป ็นผู ้หญิงคนแรกที่มาประจ�าการ แต่การ 
มาอยู ่ที่ เคนยานี้ เรากลับรู ้ สึกคุ ้นเคยเหมือนเป ็นการ “กลับบ้านเก ่า” 
พร้อมเริ่มท�างานทันทีต้ังแต่วันแรกที่มาถึง เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมา 
ที่กระทรวงฯ เราท�างานที่กรมเอเชียใต ้  ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
อยู่หลายปี แต่เราก็ต้อง update เรียนรู ้สถานการณ์ปัจจุบันของเคนยา
และประเทศอื่นในความรับผิดชอบ ถือว่าเป็นช่วงที่ท�างานยากล�าบากบ้าง
เพราะการระบาดของโควิด ทางแถบแอฟริการะบบสาธารณสุขไม่ค่อยดี 
มากนักจึงย่ิงต้องเพ่ิมความระมัดระวัง ตามปกติ เมื่อทูตเข ้ารับหน้าที ่
ต้องรีบหา connection ท�าความรูจ้กักับทกุภาคส่วน ตอนนีเ้ราท�าได้อย่างจ�ากัด 
เน้นใช้การประสานงานผ่านทางออนไลน์” 
 “การที่กระทรวงฯ มีสถานทูตในทวีปแอฟริกาไม่มาก คือเพียง 7 แห่ง 
เมื่อเทียบกับจ�านวน 54 ประเทศ ท�าให้นอกจากเคนยาแล้ว เรายังมีประเทศ
ในแถบแอฟริกาตะวันออกอีก 10 ประเทศในความรับผิดชอบ เราต้องตีโจทย์
ให้แตกก่อนไปประจ�าการว่า “ผลประโยชน์ของไทยในประเทศท่ีเราดูแล 
คืออะไร” ในส่วนของเคนยาและแอฟริกาหลายๆ ประเทศถือเป็นตลาดวัตถุดิบ
ส�าคัญของอุตสาหกรรมของไทย เช่น อัญมณี ประมง เป็นหนึ่งในตลาดใหม่ 
(emerging market) ที่สามารถรองรับสินค้าส่งออกของไทย นอกจากนั้น 
ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสส�าหรับการลงทุนสาขา Hospitality ด้วย”
 “ผลประโยชน์ทางการเมืองก็ส�าคัญ แอฟริกาทั้งหมด 54 ประเทศ
สามารถเป็นผู้สนับสนุนไทยในเวทีการเมืองระหว่างประเทศได้  ในทางกลับกัน 
เคนยามองไทยว่าเป็นพันธมิตรที่สามารถให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา
ด้วยเทคโนโลยีของไทยซึง่เคนยามองว่าเหมาะกับสภาพแวดล้อมของประเทศ เรา
พยายามท�าให้เคนยามองว่าไทยเป็นเพื่อนในบริบทของความเท่าเทียม” 

 “หนึ่งในหน้าที่ของเรา คือ การให้ความอบอุ ่นใจกับ
คนไทยในต่างแดน ตามค�าขวัญของกระทรวงฯ “การทูตเพ่ือ
ประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล” เราระลึกเสมอว่า ชุมชนไทย 
ในต่างแดน คือ ทูตตัวจริง เพราะพวกเขาต้ังรกราก หรือ
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมท้องถ่ินของต่างประเทศเป็นเวลา
นาน ในขณะที่นักการทูตอย่างเราเองจะอยู่เป็นวาระชั่วคราว 
ดังน้ัน ชุมชนไทยจึงเป็นผู ้เชื่อมโยงสานต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศที่แท้จริง การมีส่วนช่วยในการสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างชาวไทยกับชาวนอร์เวย์มีความส�าคัญมาก 
กระทรวงการต่างประเทศอาจตกลงเพิ่มมูลค่าการค้าหรือ 
สร้างสะพานไปมาหาสูร่ะหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ  ได้มากมาย 
แต่ส่ิงเหล่านี้จะไม่มีความหมายเลย หากประชาชนไทยและ
ประชาชนของประเทศเหล่านี้ไม่เข้าใจกัน เพราะความสัมพันธ์
ระดับประชาชนเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนที่แท้จริง”

ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ (อ.บ. 55)
เอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา

เพราะความมุ่งมั่นตั้งใจตั้งแต่เด็กคือการรับราชการ 
ระยะเวลา 29 ปี ในกระทรวงการต่างประเทศจึงเป็น
การท�างานด้วยความสุขและความภาคภูมิใจ

ตั้งแต่เด็ก เราตั้งใจไว้แล้วว่า
อยากรับราชการ ไม่อยากท�างานเอกชน 

หลังจากเรียนจบอักษรฯ
วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส วิชาโทภาษาอังกฤษ

และประวัติศาสตร์ เราจึงลองหาดูว่า
มีหน่วยงานไหนเข้ากับสิ่งที่เราเรียนมา และ

พบว่ากระทรวงการต่างประเทศนี้น่าจะ
ท�าให้เราได้ใช้เครื่องมือความรู้ที่มีมากที่สุด

พอกระทรวงฯ เปิดสอบในปี 2534
เราจึงไปสอบและได้เริ่มรับราชการ มีโอกาส

ได้ท�าหลายหน้าที่จนมาด�ารงต�าแหน่ง
เอกอัครราชทูตที่กรุงไนโรบี สาธารณรัฐ

เคนยา เมื่อเดือนตุลาคม 2563

ฝากถึงน้องอักษรฯ
การเรียนอักษรฯ นี้มีประโยชน์กับการท�างานที่กระทรวงฯ มาก

เพราะคนนอกอาจจะคิดว่าเป็นทูตควรจบรัฐศาสตร์  

จริงๆ ก็ใช่แต่ไม่ทั้งหมด “เพราะอักษรคือ Humanity”
เราเรียนเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ ซึ่งดีกับงานด้านการทูต

เพราะเป็นงานที่ต้องการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์
กับมนุษย์โดยตรง หลักความคิดและแนวทางพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์ที่ได้รับจากคณะจึงมีประโยชน์มาก

พี่จึงอยากให้น้องๆ สอบเข้ากระทรวงการต่างประเทศกัน
อยากให้น้องมาใช้ความรู้ที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์ คุณป้าเคยบอกว่า

ให้ลองมองไปที่บันไดนาคตรงเทวาลัย คณะเรามีบันไดเยอะมาก
นั่นหมายความว่า “เรามีทางเลือกที่จะเป็นอะไรก็ได้” 

เรียนอักษรฯ เป็นทูตได้แน่นอน 
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ฝากถึงน้องอักษรฯ
ความรู้ในโลกนี้มีมากมายหลายแขนง เรียนรู้ได้ไม่มีวันสิ้นสุด
ซึ่งคณะอักษรศาสตร์ได้เปิดระบบความคิดให้พร้อมรับสิ่งใหม่

และต่อยอดกับการท�างานในอนาคตต่อไป ทางเลือกอาจมี
หลากหลาย น้องๆ อาจจะเลือกเรียนต่อปริญญาโทในสาขาอื่น 
ที่มุ่งหวังจะประกอบอาชีพในอนาคต เช่น การเงิน บริหารธุรกิจ 

นโยบายสาธารณะ ฯลฯ หรือประกอบอาชีพจากความรู้
ด้านอักษรศาสตร์โดยตรง เช่น การเป็นล่าม การเป็นอาจารย ์

ด้านภาษา/วรรณคดี หรือในสาขาที่ใกล้เคียง 
กับที่เรียนมาเช่น การเป็นนักการทูต 

ทั้งนี้ ไม่ว่าตั้งใจจะเป็นอะไรต่อไปก็ตาม ขอให้ใช้เวลา 4 ปี
ในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่าที่สุด เรียนรู้ให้มากที่สุด
และมีความสุขกับการเรียน เพราะในวันที่น้องๆ

ก้าวพันจากรั้วสีเทาแห่งนี้ไปแล้ว น้องๆ จะพบว่า
สิ่งที่ได้เรียนรู้มาช่วยต่อยอดการท�างาน

และการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

 “ เราภูมิ ใจที่สุดที่ ได ้ รับ
ราชการมาอย่างยาวนาน และ
ก ่อนมาที่นี่  พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ทูตไทยเข้าเฝ้าฯ 
รับพระราชทานพระราชสาสน์
ต ร า ตั้ ง  แ ล ะ พ ร ะ ร า ช ท า น
พระบรมราโชวาท เราจดจ�า
และยึดถือเป็นแนวทางในการ
ท� า ง า น ด ้ ว ย ค ว า ม ส� า นึ ก ใ น 
พระมหากรุณาธิคุณ”

ฝากถึงชาวอักษรฯ
การเรียนที่คณะ เป็นพื้นฐานส�าคัญของอาชีพนักการทูต โดยเฉพาะภาษาและทักษะ
ในการสื่อสารเพราะ “การสื่อสารเป็นอาวุธของนักการทูตทุกประเทศ”

เราพูดจาแบบขวานผ่าซากไม่ได้ เราต้องดีไซน์การเจรจาในทุกครั้งให้ตรงตามเป้าหมาย
ให้ได้ผลอย่างที่ต้องการ หลายครั้งไม่ใช่การเจรจาแบบเห็นพ้องต้องกันทั้งสองฝ่าย
เราจะพูดอย่างไรที่ยังคงรักษาสัมพันธ์ด้วยและแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของไทยด้วย

นี่คือสิ่งที่ได้จากคณะ อีกส่วนที่ได้จากการเรียนวรรณคดี วรรณกรรม ประวัติศาสตร์
คือการรู้จักคิด วิเคราะห์ ท�าความเข้าใจมนุษย์ สังคมและบริบทต่างๆ

การรู้จักมองภาพใหญ่ เพื่อท�าความเข้าใจว่าเราควร approach ต่อเรื่องต่างๆ อย่างไร
สองเรื่องนี้คิดว่าเป็นรูปธรรมที่ได้จากคณะ และที่ส�าคัญไม่แพ้กันคือทัศนคติที่ดีในการด�าเนินชีวิต

อาจารย์แต่ละท่านสอนด้วยความเมตตาและสอดแทรกค�าสั่งสอนดีๆ พร้อมกับบทเรียนเสมอ
เรารู้สึกขอบคุณคณาจารย์ทุกท่าน และยังเป็นความประทับใจอยู่จนถึงทุกวันนี้

ส�าหรับน้องๆ อยากบอกว่าการเรียนที่คณะ เป็นพื้นฐานส�าคัญและมีประโยชน์มากไม่ว่าจะไปต่อยอด
หรือท�างานอะไรในอนาคต ขอให้เปิดใจเรียนรู้สาขาวิชาใหม่ๆ ที่ต่างออกไป เพื่อพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นว่าถ้าน้องๆ ตั้งใจจะท�าอาชีพอะไรก็จะประสบความส�าเร็จได้ ขอฝาก
หลักอิทธิบาท 4 ที่เราใช้ในการด�ารงชีวิต ในการท�างาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นหลัก

ในการด�าเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท ไม่บาดเจ็บจากการสะดุดหกล้ม ในแต่ละช่วงของชีวิตมากนัก

อักษรศาสตร์สอนให้รู้จัก
เปิดกว้างทางความคิด ยอมรับความคิดที่แตกต่าง 
เข้าใจอดีต ผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วรรณคดี 

วรรณกรรมต่างๆ สิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้
ชาวอักษรศาสตร์มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

และสามารถพัฒนาตนเองในทักษะ
ที่หลากหลาย พร้อมเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ

และมีความอดทน เพราะได้ผ่านการเรียน
ที่เข้มข้นมาแล้วซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้
จะช่วยให้ท�างานได้ดีในโลกปัจจุบันที่
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

และคาดการณ์ได้ยาก 

อรนุช วรรณภิญโญ (อ.บ. 66)
กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์)
และผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
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 ค.ศ. 1902 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงด�ารง
ต�าแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร 
ก็ได้เสด็จพระราชด�าเนินเยือนกรุงเวียนนาเป็นเวลา 4 วัน สมเด็จพระจักรพรรดิ 
ฟรันซ์ โยเซฟที่ 1 ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีพิธีรับรองอย่างสมพระเกียรติ ได้เสด็จฯ 
เข้าร่วมพิธสีวนสนามประจ�าปีต้นฤดใูบไม้ผลิ ณ ลานสวนสนาม (Exerzierplatz der 
Schmelz) พร้อมกับสมเด็จพระจักรพรรดิและเจ้าชายเลโอโพลท์แห่งบาวาเรีย 
 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โลกเปล่ียนผ่านเข้าสู่ยุคสมัยใหม่มีการพัฒนา
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ การเดินทางติดต่อกัน
ระหว่างประเทศก็ ได้รับการฟื้นฟูขยายตัว สัมพันธไมตรีทางการทูตระหว่าง
ไทยและออสเตรีย ได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการกลับขึ้นมาใหม่ ปี ค.ศ.
1963 รัฐบาลไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตและส่งผู้แทนทางการทูตไปประจ�า 
ณ กรุงเวียนนาเป็นการถาวร มีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นเอกอัครราชทูต 
คนแรก ในขณะเดียวกัน ดร.อันโทน ไมเออร์-ฮาร์ทิง (Dr.Anton Mayr-Harting) 
ก็ ได้รับการแต่งต้ังเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจ�าประเทศไทย 
คนแรก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1963
 นับต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา การพัฒนาสัมพันธไมตรีของทั้งสองประเทศ 
ก็เจริญงอกงาม มีมิตรภาพที่ แน ่นแฟ ้นโดยเฉพาะเมื่อพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ 
พระนางเจ ้าสิริ กิ ต์ิ  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป ีหลวง 
ได ้ เสด็จพระราชด�าเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียอย ่างเป ็นทางการ 
ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1964 

ซึ่งทางออสเตรียได้ถวายการรับรองอย่างย่ิงใหญ่ มีรายการเสด็จพระราชด�าเนิน 
เยี่ยมชมกรุงเวียนนา เมืองซัลซ์บวร์ก (Salzburg) เมืองลินซ์ (Linz) เมืองโบราณ 
เดีร ์นซะไตน (Dirnstein) และป ่านอกกรุงเวียนนาที่มีภูมิประเทศงดงาม 
ทั้ งสองพระองค ์ทรงพระส�าราญพระราชอิริยาบถอย่างย่ิงในออสเตรีย 6

 สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐออสเตรียด�าเนินมา
อย่างแน่นแฟ้นยาวนาน ต้ังแต่สยามและ
ออสเตรียได้ลงนามในหนังสือสัญญา
ทางไมตรี การค้า และการเดินเรือ 
เม่ือ ค.ศ. 1869 ซึง่ได้น�าไปสู่การเดนิทาง 
ติดต่อกันอย่างต่อเน่ืองระหว่างชาวไทย 
และชาวออสเตรียน ท้ังการค้าขาย 
การศึกษาการแลกเปล่ียนความรู ้ 
ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
ในระดับประมุข และพระบรมราชวงศ์ 
ก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมาแต่ต้น 
เม่ือครัง้พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า 
เจ ้าอยู ่ หัว เสด็จฯ ประพาสยุโรป 
เป ็นครั้งแรกเม่ือ ค.ศ. 1897 ก็ ได ้
เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรออสเตรีย 
และฮังการี อย่างเป็นทางการระหว่าง
วันที่ 17-30 มิถุนายน ค.ศ. 1897 ด้วย 
เสด็จฯ ประทับแรม ณ เมืองตากอากาศ 
บาดอีเซิล (Bad Ischl) กรุงเวียนนา 
และกรุงบูดาเปสต์ ตามล�าดับ สมเด็จ 
พระจักรพรรดิฟรันซ ์  โยเซฟท่ี 1 
ได ้ถวายการต ้อนรับอย ่างดีเยี่ยม 
ทรงน�าเสด็จฯ ชมภูมิประเทศ และ 
โบราณสถานต่าง ๆ อย ่างใกล ้ชิด 
โดยตลอด

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค�่า เป็นการ
ตอบแทนประธานาธิบดีและคณะรัฐบาล
ณ โรงแรมที่ประทับ ภายในกรุงเวียนนา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง 
เสด็จฯ ออกหน้ามุขระเบียงของโรงแรมที่ประทับ 
เพื่อให้ประชาชน เฝ้าฯ ชมพระบารมี
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 สัมพันธไมตรีระหว ่างไทยและออสเตรียได ้รับการ 
ส่งเสริมให้กระชับแน่นแฟ้นย่ิงขึ้น เมื่อ สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสดจ็ฯ เยือนออสเตรียเป็นเวลา 6 วัน ในเดอืนกุมภาพนัธ์ 
ค.ศ. 1982 มีการเผยแพร่ข่าวทางโทรทัศน์อย่างกว้างขวาง  
ในโอกาสนี้  ทางมหาวิทยาลัยอินน์สบรุค (Innsbruck) 
ได ้ถวายพระเกียรติให ้ทรงเป ็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ 
สภามหาวิทยาลัยอินน์สบรุค นับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ
ศึกษาวิจัย แลกเปล่ียนความรู้ด้านวิชาการ เศรษฐกิจ และ 
อื่น ๆ ระหว่างสองประเทศสืบต่อมาอย่างใกล้ชิด 

 ตลอดปี ค.ศ. 2019 จึงได้มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ 
ต่าง ๆ ทั้งที่กรุงเวียนนา และกรุงเทพฯ รวมทั้งจัดท�าหนังสือ 
ที่ระลึกเพื่อเฉลิมฉลองสัมพันธไมตรี 150 ปี ที่ด�าเนินมา 
อย่างดียิ่งระหว่างทั้ง 2 ประเทศนี้ด้วย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สมาชิกสภามหาวิทยาลัย
กิตติมศักดิ์
ของมหาวิทยาลัยอินน์สบรุค
เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ 1982
(ภาพจากหนังสือพิมพ์ในรัฐทิโรล)

โดยเฉพาะ เ ก่ียวกับดนตรี  สมเด็จพระนาง เจ ้ าสิ ริ กิ ต์ิ 
พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง ทรงพอพระทยั 
ที่ ได้เสด็จฯ ชมโอเปราของโมซาร์ท ในการแสดงคอนเสิร์ต 
ถวาย ณ คอนเสิร ์ตฮอลล์กรุงเ วียนนา ทางวงดนตรี 
ออสเตรียได ้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์บรรเลงร ่วม 
ในโปรแกรม มีการถ ่ายทอดสดออกอากาศทางวิทยุ 
กระจายเสียงเป็นที่ชื่นชมของผู ้ฟังทั่วประเทศ นอกจากนี้  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร ยังได ้ เสด็จฯ ทรงดนตรีแจ ๊ส 
เป ็นการส่วนพระองค์ร ่วมกับคณะดนตรีของออสเตรีย 
ถึง 2 คร้ัง ทรงมีความเกษมส�าราญอย่างย่ิง ในวันสุดท้าย 
ทางสถาบันดนตรีและศิลปะการแสดงแห ่งกรุงเวียนนา 
ได้กราบบังคมทูลเชิญพระองค์ให้ทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ ์
ของสถาบันฯ นับเป็นชาวเอเชียพระองค์แรกที่ทรงได้รับการ 
ถวายพระเกียรตินี้

เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรละครโอเปร่าของโมซาร์ท
ณ โรงละครโอเปร่า กรุงเวียนนา

 ในปี ค.ศ. 2004 ในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี 
ของความร่วมมือระหว่างออสเตรีย-ไทย ทางด้านการศึกษา 
และวิชาการ ได้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการจ�านวนมาก 
ในทั้ง 2 ประเทศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได ้ เสด็จ 
พระราชด�าเนินไปออสเตรีย เพื่อทรงเปิดงานที่จัดแสดง 
พั ฒ น า ก า ร ค ว า ม ส� า เ ร็ จ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ต ่ า ง ๆ 
ด้วยพระองค์เอง ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์เหรียญ 
ทองใหญ่แห ่งสาธารณรัฐออสเตรียพร้อมสายสะพาย 
และเหรียญตราใหญ่รูปนกอินทรีแห่งรัฐทิโรล (Tirol) 
 ปี ค.ศ. 2011 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ได ้ รับการกราบบังคมทูล เชิญ 
ให้เสด็จฯ ไปยังมหาวิทยาลัยอินน์สบรุค เพ่ือทรงร่วมงาน 
ฉลองครบรอบ 30 ปี ความร่วมมือทางการศึกษาและ 
วิชาการระหว่างมหาวทิยาลัยไทยและมหาวิทยาลยัอินน์สบรคุ
 ปี ค.ศ. 2019 เป็นปีเฉลิมฉลอง 150 ปี สัมพันธไมตรี 
ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรียที่ด�าเนินมา 
อย่างใกล้ชดิยาวนาน สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงให้การ
สนับสนุนกิจการด้านความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
ของไทยและของออสเตรยีมาโดยตลอด ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิ
ไปทรงเป็นประธานการแสดงดนตรฉีลอง 150 ปี สมัพนัธไมตรี
ไทย-ออสเตรีย ณ พระราชวังเชนิบรนุน์ กรงุเวียนนา ในโอกาสนี้ 
ทางรฐับาลสาธารณรฐัออสเตรยีได้ขอพระราชทานทลูเกล้าฯ 
ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ Austrian Cross of Honour 
for Science and Art First Class เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
ค.ศ. 2019 ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติพร้อมหน้า
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นายพจน์ หาญพล (อ.บ. 49) 
ได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง
เอกอัครราชทูต ประจ�าสาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
อนึ่ง นายพจน์ เคยด�ารงต�าแหน่ง 
อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย 
ประจ�าสาธารณรัฐอิตาลีมาก่อน 

นางชนิดา กมลนาวิน (อ.บ. 48) 
ได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง
เอกอัครราชทูต ประจ�าสาธารณรัฐชิล ี
อนึ่ง นางชนิดา เคยด�ารงต�าแหน่ง
รองอธิบดี กรมพิธีการทูตมาก่อน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ประจ�าปีการศึกษา 2563 ผลการพิจารณาอนุมัติ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ.บ. 41) 
ทรงได้รับอนุมัติวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(กรณีพเิศษ)
ศ.พเิศษ ดร.ประพณิ มโนมัยวบิลูย์ (อ.บ. 29) 
ได้รับอนุมัติอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ทั้งนี้ จุฬาฯ ก�าหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่บัณฑิตจุฬาฯ ประจ�าปีการศึกษา 2563 
ในเดือนตุลาคม 2564 นี้
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ขอแสดงความยินดีกับ
น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ (อ.บ. 54) 
ผู้อ�านวยการส�านัก (ผู้อ�านวยการระดับสูง) ส�านักโฆษก ส�านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง 
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ�าด้านประสานกิจการ
ภายในประเทศ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 
ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส�านักนายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2563 ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2564

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2564 ณ ท�าเนียบเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐออสเตรีย ประจ�าประเทศไทย ได้จัดพิธี
มอบเครื่องอิสริยาภรณ์กางเขนเกียรติยศของออสเตรีย 
ทางด้านวิชาการและศิลปะ (Ostereichisches 
Ehrenkreuz fur Wissenchaft und Kunst) 
ให้แก่ ศ.พิเศษ ดร.อ�าภา โอตระกูล (อ.บ. 22) 
อดีตอาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 
ท่านได้มีบทบาทส�าคัญ ในการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย
มาอย่างยาวนานต่อเนื่อง  ทั้งการได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรอาคันตุกะ ณ มหาวิทยาลัยออสเตรีย 
และการต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจากออสเตรีย
ที่สนใจศึกษาเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
นอกจากนี้ ท่านยังมีผลงานแปลวรรณกรรมออสเตรีย
จ�านวนมาก อาทิ วรรณกรรมเยาวชนของคริสทีนเนอร์
เนอร์ลิงเงอร์ แอร์วิน โมเซอร์ และ มิรา โลเบอร์
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เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ได้ประกาศเกียรติคุณให้นักเขียน นักแปล กวี นักหนังสือพิมพ์ 

และ/หรือบรรณาธิการอาวุโส เป็นผู้ ได้รับรางวัล
นราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจ�าปี 2563 ในการนี้ 
ชาวอักษรฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้รับเกียรตินี้ด้วย คือ 

ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง (อร อักษรา) (อ.บ. 27)
ศ.เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี (อ.บ. 30)

ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง
(อร อักษรา)  (อ.บ. 27)

ศ.เกียรติคุณ
ดร.กุสุมา รักษมณี (อ.บ. 30)

 

นางดารกา วงศ์ศิริ 
(อ.บ. 40) 

ผู้ทรงคุณวุฒิชาวอักษรฯ 2 ท่าน ผู้มีผลงานดีเด่น
และได้รับรางวัลสุรินทราชา พ.ศ. 2564 ในสาขานักแปลดีเด่น 
เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2564 คือ รศ.ดร.จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล 
(อ.บ.31) อดีตอาจารย์ประจ�าคณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
ผู้มีงานแปลจ�านวนมาก ล้วนเป็นคุณูปการ จากภาษา
อังกฤษ-ไทย-สเปน ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี อาทิ เร่ือง “หงส์ป่า” 
“History of Lanna” แปลจากประวัติศาสตร์ล้านนา และ
นางดารกา วงศ์ศิริ (อ.บ. 40) นักเขียนและนักแปลบทละครเวที 
ทั้งจากภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ผลงานส�าคัญคือ 
“ราตรีที่สิบสอง” (ละครสุขนาฏกรรมของวิลเลียมส์ เชคสเปียร์)

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศเกียรติคุณ
รางวลัเสฐยีรโกเศศวถีิกรีตชิน สาขาต่างๆ ประจ�าปี 2564 
ให้แก่คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ศิษย์เก่าอักษรฯ จุฬาฯ) 4 ท่าน ดังนี้ 
ศ.เกียรตคิณุ ดร.กสุุมา รกัษมณี (อ.บ. 30) 
สาขาวรรณคดีและการแปล 
ศ.พเิศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ (อ.บ. 26) สาขาคติชนวทิยา
ศ.กิตตคิณุ ดร.กาญจนา นาคสกุล (อ.บ. 22) 
สาขาภาษาไทย 
รศ. ดร.นววรรณ พนัธเุมธา (อ.บ. 29) สาขานริกุติศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2564 ผู้ ได้รับรางวัลเสฐียรโกเศศฯ ทั้ง 4 ท่าน 
ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล 
หลังจากนั้นได้มาถ่ายภาพร่วมกันที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 

รศ.ดร.จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล 
(อ.บ. 31)
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น.ส.สุมณฑา สวนผลรัตน์

นายนวพล ธ�ารงรัตนฤทธิ์

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2563 ในพิธีมอบรางวัล
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจ�าปี 2563 
ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล (อ.บ. 66) 
จากภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 
ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์
ด้านกิจการนิสิต ประเภททั่วไป ระดับดีมาก 
ประจ�าปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2564 ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 
ได้ประกาศรายชื่อ 7 ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร ประจ�าปี 2564 
ชาวอักษรฯ ได้รับรางวัลนี้ 2 คน คือ น.ส.สุมณฑา สวนผลรัตน์
(อ.ม. สาขาวิชาศิลปการละคร) ได้รางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง 
เธอเป็นนักแสดงหญิงที่มีคุณภาพดีที่สุดคนหนึ่งของไทย มีผลงานการแสดงเป็นที่
ยอมรับต่อเนื่องและยาวนาน ทั้งในและต่างประเทศมากว่า 3 ทศวรรษ และ 
นายนวพล ธ�ารงรัตนฤทธ์ิ (อ.บ. 70) ได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาภาพยนตร์และ 
สื่อเคล่ือนไหว เป็นนักเขียนบทภาพยนตร์และผู้ก�ากับภาพยนตร์ชื่อดัง มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ทั้งในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงานและในฐานะผู้ก�ากับฯ โดยพยายามสะท้อน
ประเด็นความสนใจและความรู้สึกของคนร่วมสมัย  

นางจ�านรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี (อ.บ. 37) ประธานบริษัท JSL 
ได้รับรางวัลเกียรติยศ “บุคคลดีเด่น” ในด้านโทรทัศน์ 
ในงานประกาศรางวัลนาฏราช ครั้งท่ี 11 ปี 2563 
โดยการลงคะแนนเสียงจากบุคคลในวงการโทรทัศน์ที่โหวตให้
ละครซีรีส์ เรื่อง “Mother เรียกฉันว่า... แม่” ของ JSL 
ได้รับ 3 รางวัล จาก Asian Academy Creative Awards 
2020 ชนะเลิศรางวัลระดับเอเชียซึ่งเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุด 

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564 จุฬาฯ ได้เปิดตัว 4 นิสิต 
ที่ได้รับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ประจ�าปี 2564 
ซ่ึงได้แสดงความสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะไทย
ในแขนงต่างๆ ในการนี้ 1 ใน 4 นิสิตดีเด่น คือ 
นายภูริทัต หงส์วิวัฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 
ซ่ึงเรียนด้านวรรณคดีไทยและ ท�าคะแนนได้มากที่สุด ได้เกรด A 
ในทุกรายวิชาทางวรรณคดี พร้อมกันนี้ ได้ส่งบทกลอน
เข้าประกวดมาโดยตลอด และได้รับรางวัลของชมรมวรรณศิลป์ 
จุฬาฯ รวมทั้งเคยเป็นตัวแทนอ่านบทกวีในงานต่างๆ ด้วย    
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อ่างทอง จังหวัดเล็กๆ ใกล้กทม. ริมฝั่งแม่น�้าน้อยและเจ้าพระยา เส้นทางเดินทัพท�าศึกของไทย-พม่า มีเสน่ห์ด้วยมรดก
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ และสังคมเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ อู่ข้าวอู่น�้าในวิถีชนบทสงบ

วัดท่าสุทธาวาส อยู่ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวัดเก่ายุคอยุธยาตอนต้น ตั้งอยู ่ริม ม.เจ้าพระยา ที่ต.บางเสด็จ 
อ.ป่าโมก บริเวณวัดร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พลับพลาที่ประทับ 
กลางสระน�้าและพระบรมราชานุสาวรีย ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ 
ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน “หลวงพ่อยิ้ม” พระประธานศักดิ์สิทธิ์และภาพจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตร 
โดดเด่นไม่เหมือนใคร อาทิ ภาพไตรภูมิ เรื่องพระมหาชนก วิถีชีวิตชาวอ่างทอง

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ (โครงการในพระบรมราชินยานุเคราะห์) 
ตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2519 ในบริเวณวัดท่าฯ เป็นโครงการปั้นตุ๊กตาชาววังด้วยดินเหนียว เพ่ือให้เป็น “อาชีพ
เสริมพระราชทาน” อย่างยั่งยืน ช่วยชาวบ้านบางเสด็จ หลังประสบอุทกภัยรุนแรง ช่วงปี 2517-18 
นับเป็นประดิษฐกรรมดินเหนียวที่สร้างช่ือให้ “บางเสด็จ” โด่งดังไปทั่วโลก “ภูมิใจที่พระองค์ท่าน 
ทรงให้ชีวิตแก่เรา” ... คณะอส. สังสรรค์อาหารว่างที่ซุ้ม 8 เหลี่ยม และสนุกซื้อที่ “ตลาดร่มแดง”

พระพุทธไสยาสน์ วัดป่าโมกวรวิหาร พระนอนขนาดใหญ่ที่สุดและงดงามที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย นอนตะแคงขวา
แบบสีหไสยา เหนือพระแท่นมรณมัญจาพุทธาสน์ พระเศียรหนุนพระเขนยทรงกระบอก 3 ใบ พ้ืนพระบาทแบนราบ ความยาว
จากพระเมาลีถึงพระบาท 22.58 ม. ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารที่สร้างใหม่ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ หลังจากที่โปรดฯ ให้
ชะลอพระพุทธไสยาสน์จากวิหารริมฝั่ง ม.เจ้าพระยาให้พ้นจากการถูกน�้าเซาะตลิ่งพัง ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ทรงเข้าสักการะพระพุทธไสยาสน์ ก่อนเสด็จฯ ไปทรงท�าสงครามยุทธหัตถี 

หลวงพ่อยิ้ม ภาพเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร

เสน่ห์อ่างทอง เมืองทองสองสายนํ้า 21 พ.ย. 63
อักษรสัญจร รุ่น “ยกการ์ดสูง” 
คณะอส. 47 คน / หน.คณะฯ : ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร / วิทยากร : รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี
คณะผู้ดูแลฯ : ศรีอรทัย+อ้อย+ติ๊ก+ผู้การโรส+มด  

เรื่องพระมหาชนก                                                                                                             หน้าพระอุโบสถ

อู่ข้าวเขียวขจี

 ศ.ดร.อ�าภา+ผศ.ดร.กัลยาณี / รศ.ดร.ปรีดี คณะผู้ดูแล สมาชิก อส.กลุ่มการบินไทย แวะพักที่ปั๊มน�้ามันก่อนเข้าอ่างทอง

ศรีอรทัย  :  เล่าเรื่องพร้อมภาพ
ภาพสวยจากอัลบั้มอ่างทอง
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วดัม่วง อ.วเิศษชยัชาญ ประดษิฐาน “พระพุทธมหานวมนิทร์ศากยมนุศีรวีเิศษชยัชาญ” สทีองอร่าม สงู 95 ม. หน้าตกักว้าง 63.5 ม. 
จัดว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลก สง่างามบนลานกลางแจ้ง คู่เมืองอ่างทอง ใช้เวลาก่อสร้าง 16 ปี (2534-2550) เมื่อกราบขอพร “หลวงพ่อใหญ่” 
แล้ว ควรเข้าไปสักการะพระอุโบสถและพระวิหารแก้วที่สร้างและตกแต่งอย่างอลังการ ประดิษฐานศาสนวัตถุที่มีค่าและงดงามมาก   

ตลาดโบราณศาลเจ้าโรงทอง สายสัมพันธ์จีน-ไทย สายใยกว่าร้อยปี ตั้งถิ่นฐานท�าการค้าอยู่ริมแม่น�้าน้อย อ.วิเศษชัยชาญมากว่า 
100 ปี... ก่อนอ่ืน ไปสักการะ “เจ้าพ่อกวนอู” เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่ศาลเจ้าโรงทอง ซึ่งน�าต้นรงทองล่องชาด มาสร้างด้วยศิลปะที่สวยงาม 
เป็นศูนย์รวมใจและสัญลักษณ์ของชุมชนฯ... เดินชมตลาดโบราณฯ ซึ่งยังคงอนุรักษ์ทั้งบ้านเรือนแถวเก่าแก่ในสไตล์สถาปัตยกรรมจีน 
และศิลปะการท�าขนมไทยโบราณที่สืบทอดมายาวนานกว่า 7 รุ่นจนถึงปัจจุบัน จึงได้รับคัดเลือกให้เป็น “แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม” 
และกระทรวงพาณิชย์มอบเกียรติให้เป็น “ตลาดต้องชม”  

พระต�าหนักค�าหยาด ต.ค�าหยาด อ.โพธิ์ทอง โบราณสถาน UNSEEN ของชาวอักษรฯ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญและสมบูรณ์ที่สุดของอ่างทอง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอยู่หัว 
บรมโกศ พระต�าหนักก่อด้วยอิฐถือปูน สร้างอย่างประณีตสวยงาม สไตล์ลพบุรี เคยเป็นที่ประทับจ�าพรรษา 
ของพระเจ้าอุทมุพรหรอืขนุหลวงหาวัด เมื่อทรงสละราชสมบัติและทรงผนวชที่วัดโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง
 กรมศิลปากรได้ข้ึนทะเบียนโบราณสถาน สนองแนวพระราชด�าริในรัชกาลที่ 5 “ต�าหนักของ
เก่านี้ ได้สั่งห้ามไว้ อย่าให้มาท�าอะไร ถ้าจะท�าวัดวาอารามอะไร ก็ให้ท�าในที่นอกออกไป” 
(อ้างอิงจากอนุสาร อสท. ฉบับที่ 11 ปีที่ 25 พ.ศ. 2528)... พระต�าหนักฯ จึงยังคงตั้งโดดเด่นอยู่กลางทุ่ง 
แต่เหลือเพียงผนัง 4 ด้าน (ตามกาลเวลา) ซึ่งยังคงความงดงามด้านศิลปกรรมไว้ให้ชม... 
 บ่ายวันนั้น มีคณะอส. เดินชมเพียงกลุ่มเดียวแต่ 
คุณยายที่นั่งขายเครือ่งจักสานสวยฝีมอืชาวโพธิท์อง 
ยินดียิ่งนัก ด้วยคณะอส.ช่วยกันซื้อจนหมด

เสน่ห์รสมอื อาหารไทยมือ้เทีย่งทีร้่าน “นริมติ” รมิ ม.น้อย 
รสชาติสุดประทับใจทุกรายการ อาทิ ผัดไทกุ้งสด / 
หลน 2 ปู / ผัดพริกขิงปลาดุกฟู / กุ้งเผา / ฉู ่ฉี่ปลา 
เนื้ออ่อน / ต้มย�ากุ้ง ฯลฯ 
สรุปว่า อ่างทองเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่น่าสัญจรที่สุด
เมืองหนึ่ง

วิธีขอพรหลวงพ่อใหญ่ ตามแบบของวัดม่วงอู่ข้าวเขียวขจี
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อกัษรฯ รวมใจสู้ภัยโควดิ! ในเดือนพฤษภาคม 
2564 สมาคมฯ เริ่มด�าเนินโครงการรับ
บริจาคจากนิสิตเก่าอักษรฯ เพื่อจัดซื้อเครื่อง 
High Flow Nasal Cannula ส�าหรับใช้รักษา
บ�าบัดอาการของโรคในระบบทางเดินหายใจ 

มอบให้แก่โรงพยาบาล 7 แห่ง คือ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนฯ 
(มศว. องครักษ์) โรงพยาบาลสนามเอราวัณ โรงพยาบาลสุโขทัย โรงพยาบาลพนมไพร 
จ.ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และทัณฑสถาน 
กรมราชทัณฑ์ โดยสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้ทั้งสิ้น 1,473,500 บาท จัดซื้อเครื่อง  
High Flow Nasal Cannula ได้ 7 เครื่อง เครื่อง Nasal Suction อีก 2 เครื่อง และยังจัดซ้ือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้อีกเป็นจ�านวน 250,000 บาท 

ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 สมาคมฯ  
เข้าร่วมโครงการรับบริจาคเงินเพื่อ
จัดหาอาหารกล่องสู่ชุมชนรอบจุฬาฯ 
ในชื่อ “ข้าวแสนกล่อง” ของสมาคม
นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เพื่อช่วยเหลือ 
ช า ว ชุ ม ช น โ ด ย ร อ บ จุ ฬ า ฯ  ใ น
ส ถ า น ก า ร ณ ์ แ พ ร ่ ร ะ บ า ด โ ร ค 
โควิด-19 โดยในคร้ังนี้ทางสมาคมฯ  
ไ ด ้ รั บ เ งิ น พ ร ะ ร า ช ท า น จ า ก 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ ้ า 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  จ�านวน 
50,000 บาท  และ เมื่ อรวมกับ 
เงินบริจาคจากนิสิตเก่าอักษรฯ ท�าให ้
มียอดบริจาคมากถึง 300,000 บาท 
สามารถจัดหาอาหารจากร้านอาหาร 
ในจุฬาฯ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
และร ้านอาหารที่มีจิตศรัทธาเข ้า
ร่วมโครงการ น�าไปแจกจ่ายได้เป็น 
จ�านวน 8,015 กล่อง

สมาคมฯ รับหน้าที่ประชาสัมพันธ ์
ก า ร บ ริ จ า ค โ ล หิ ต ใ ห ้ แ ก ่ ส ภ า 
กาชาดไทย ซึ่งยังคงขาดแคลนโลหิต 
ส�าหรับผู้ป่วยอีกเป็นจ�านวนมาก เนื่องใน 
โอกาส เดือนแห ่ งการบริ จาคโลหิต 
ตามโครงการของสภากาชาดไทย
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สมาคมฯ จัดงาน  ARTS CU 
MARKET 2020 ขึ้น ระหว่าง
วันที่  6-8 พ.ย. 2563 ณ ชั้น G 
ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เพ่ือ
ช่วยเหลือนิสิตเก่าอักษรฯ จุฬาฯ 
ที่ประกอบธุรกิจและได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 
ในประเทศไทย ภายในงานได้รวบรวม
ผู ้ประกอบการชาวอักษรฯ ทั้งส้ิน 
90 บูธ โดยมีสินค้าหลากหลาย 
ทั้งอาหาร เสื้อผ้า และเครื่องอุปโภค
บริโภค ได้รับความสนใจเข้าชมงาน
อย่างดี ทั้งนี้ สมาคมฯ จะจัดงาน 
ARTS CU MARKET ขึ้นอีกครั้ง 
ในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้



ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนางซาฟีนา 
โกมลตะเมธี (อ.บ. 43) ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที ่
29 ม.ค. 2564 สิริอายุ 65 ปี ขณะที่ด�ารงต�าแหน่ง 
ที่ ปรึกษาสมาคมฯ ชุดที่  24  อนึ่ ง  นางซาฟ ีนา 
เคยด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมฯ ชุดที่ 22 และได้เป็น 
นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจ�าปี 2562

 สมาคมฯ เปิดตัวสินค้าที่ระลึกประจ�าป ี
2 5 6 4  โ ด ย ไ ด ้ รั บ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห ์ จ า ก 
น า ง โ ส ร ย า  วั ล ลิ ภ า ก ร  รั ง เ คิ ล 
(อ.บ.  45)  มอบภาพเขียนสีน�้ าต ้นฉบับ
ลาย “ดอกชงโค”  และ  “นกยูง” เพื่อ 
ผลิตและจัดจ�าหน่ายเป็นสินค้าที่ระลึกหลากหลาย
รูปแบบ 
 น า ง โ ส ร ย า  วั ล ลิ ภ า ก ร  รั ง เ คิ ล 
สนใจการวาดภาพและระบายสีมาต้ังแต่วัยเด็ก 
ผลงานของเธอมีทั้งภาพสีน�้า ปากกา และหมึก 
สีอครีลิคและพู่กันจีน มีงานแสดงภาพผลงาน 
ของเธอในเมืองส�าคัญทั้งในเอเชีย ยุ โรปและ 
สหรัฐอเมริกา ในฐานะภริยานักการทูตสหรัฐ 
โสรยา วัลลิภากร รังเคิล มีผลงานที่สะท้อน 
วัฒนธรรมและภาพวิถีชีวิตจากสถานที่ต ่างๆ 
ที่ ไ ด ้ ไ ป เ ยื อ น แ ล ะ พ� า นั ก อ ยู ่  สี สั น ส บ า ย ต า 
รายละ เอียดและความหลากหลายจากงาน
แสดงผลงานที่ผ่านมาของเธอที่กรุงลอนดอน 
หนังสือพิมพ์ The London Times ได้ยกย่อง
ว ่า โสรยา วัลลิภากร รังเคิล เป ็นอาร์ติสต ์
ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในสื่อ 
หลายรูปแบบ ปัจจุบันพ�านักที่เมือง Portland, 
Oregon สหรัฐอเมริกา
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สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมบริจาคเงิน
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