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สวัสดีปีใหม่ 2565 ค่ะ
  คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ สนอจ.ชุดที่ 24 จะครบวาระในการท�างานระหว่าง 
ปี 2563 - 2564 ในเดือนมกราคม 2565 นี้ และจะได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี พ.ศ. 2564 
พร้อมกับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 
 พูดคุยกันฉันท์พี่น้องอักษรฯ ฉบับนี้ จึงเป็นบทส่งท้ายที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดนี ้

 จะได้กล่าวขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน พี่ เพื่อน น้องนิสิตเก่าอักษรฯ ทุกรุ ่นที่ได้กรุณาสนับสนุน 
มีส ่วนร ่วมและ เป ็นพลังส� า คัญในการท�ากิจกรรมที่ เป ็นประ โยชน ์ต ่อคณะอักษรศาสตร ์

ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต่อสังคมไทยโดยส่วนรวม 

     ในระหว่าง 2 ปี ที่มีสถานการณ์ COVID-19 สมาคมฯ ได้ท�ากิจกรรมทั้งภาควิชาการ 
ที่ ส ่ ง เส ริมการ เรียนการฝ ึกทักษะ  และการ เป ิด โลกทัศน ์อา ชีพใหม ่ที่ มีอนาคตไกล 

ให้แก่นิสิตปัจจุบัน สมาคมฯได้จัดกิจกรรมที่สร้างสัมพันธ์ และระดมความคิดเห็นสร้างสรรค ์
จากพี่ๆ  นิ สิตเก ่า  เพื่อช ่วยเหลือเกื้อกูลแก ่สมาชิกนิ สิตเก ่า  และช ่วยเหลือนิ สิตป ัจจุบัน 

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ไม่ว ่าจะเป็นงาน ARTS CU MARKET 2020 
งานชงโคสร้างสรรค์ 2021 โครงการทุนวันเกิดเพื่อน้องอักษรฯ เป็นต้น นอกจากนี้ สมาคมฯ 
ยัง เป ็นส่ือกลางในการรับบริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์  เพื่อช ่วยเหลือโรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลทั่วประเทศ และรับบริจาคสิ่งของ อาหารให้แก่ชุมชน 

ผู้ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 อีกด้วย

      การท�างานของสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ได้รับพลังใจ พลังการ
สนับสนุน และพลังสามัคคีของชาวอักษรฯ ทุกท่าน ในนามของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 24 
ดิฉันขอกราบหัวใจพี่น้องนิสิตเก่าอักษรฯ ทุกท่าน                                   
                                          กราบขอบพระคุณทุกก�าลังใจ
 และขอส่งต่อพลังรักน้องพี่อักษร จุฬาฯ ให้กับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ที่จะน�าพา 
สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และ คณะอักษรศาสตร์ที่รักยิ่งของพวกเรา ให้ก้าวสู่เกียรติภูมิ

ความเป็นเลิศทางวิชาการ และ
ความเป็นหนึ่งในการรับใช้ประชาชน

           
                                                                                                         สวัสดีค่ะ

ปฏิมา ตันติคมน์ 
นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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A-List

ARTS in the News 19

	 นับว่าหาได้ยากยิ่งในวงการบันเทิงไทยท่ีนักร้อง 
Diva	 ตัวแม่เสียงทรงพลังและนักแสดงยอดฝีมือ 
ผู้ตีแตกในทุกบทบาทรวมอยู่ในคนคนเดียว!	 แต่เธอ
ก็อยู่ที่น่ีแล้ว	 ต๊งเหน่ง-รัดเกล้า	 อามระดิษ	 (อ.บ.55)	
ศิษย์เก่าคนเก่งท่ีอักษรสัมพันธ์ติดตามชื่นชมผลงาน
ของเธออยู่เสมอ	
	 ต้ังแต่สมัยเธอยังเป็นนักร้องน�ำของชมรมดนตรีสำกล	
สโมสรนสิิตจฬุำฯ	มำจนถงึซิงเกลิ	“ลมหำยใจ”	ของบอย	โกสยิพงษ์ 
อัลบั้ม	Rhythm	&	Boyd	ต่อมำเป็นอัลบั้มของเธอเอง	ทั้ง	Request	
Released	 และ	 Relax	 หรือแม้กระทั่งเสียงประกำศอันกังวำน 
ชัดถ้อยชัดค�ำของระบบรถไฟฟ้ำบีทีเอสในปัจจุบัน!	
	 ตกค�่ำหน่อยเรำก็พบเจอเธอได้ที่หน้ำจอทีวี	 ทั้ง	“อีแย้ม”	
ใน	 “สุดแค้นแสนรัก”	 และ	 “กรงกรรม”	“เซ็นเซย์ยูกิ”	 ใน	 “ล่ำ”	
หรือแม้แต่	“ป้าอร”	ใน	“กำหลมหรทึก”	ตัวละครเหล่ำนี้ท�ำให้เรำ 
“อิน”	 ในบทบำท	 ขนลุกใน	 “ภำษำกำรแสดง”	 ของเธอ	ทั้งข�ำขัน 
ปนหมั่นไส้	 เป็นที่สนุกสนำนสมกับควำมบันเทิงที่ เธอบรรจง
มอบให้แก่ผู้ชมอย่ำงเรำ	 และจึงได้ร่วมยินดีอย่ำงยิ่งในทุกรำงวัล
ทำงกำรแสดงของเธอ	 ทั้งรำงวัล “นาฏราช”	 “คมชัดลึก 
อวอร์ด”	“สยามดารา	สตาร์ส	อวอร์ดส์”	ฯลฯ	
	 อักษรสัมพันธ์ฉบับนี้จึงพิเศษมำกเมื่อคุณรัดเกล้ำได้มำ
ร่วมแบ่งปันประสบกำรณ์ในแวดวงบันเทิงของเธอ	

ความสามารถของคุณรัดเกล้าได้รับการกล่าวขาน
เล่ืองลือในหลายด้าน	 ท้ังการร้องเพลง	 การแสดง 
หรือแม้แต่การพากย์เสียง	 อยากทราบว่าจริงๆ	 แล้ว
ตัวคณุรดัเกล้าเองชอบงานด้านใดมากทีสุ่ด
งำนร้องเพลง	 งำนแสดงและงำนพำกย์เสียงเป็นงำนที่ส่ือสำร
อำรมณ์	 ควำมรู ้สึกและควำมคิดทั้งส้ิน	 ถือเป็นงำนประเภท
เดียวกันแต่ต่ำงเพียงรูปแบบกำรน�ำเสนอ	ดังนั้นจึงชอบท้ังหมด
เท่ำ	ๆ	กันค่ะ

คุณรัดเกล้าได้รับรางวัลต่างๆ	จากงานด้านการแสดง
เป็นจ�านวนมาก	 อยากทราบว่ามีความภาคภูมิใจใน
รางวัลใดมากที่สุด
ทุกรำงวัลที่ได้รับถือเป็นเกียรติอย่ำงสูงต่อชีวิตกำรท�ำงำนและ
เป็นก�ำลังใจที่เสริมให้ท�ำงำนที่รักอย่ำงเต็มที่ต่อไปค่ะ	 ทุกรำงวัล
จึงมีค่ำต่อชีวิตกำรท�ำงำนเท่ำกัน

อยากขอให้คุณรัดเกล้าช่วยแบ่งปันประสบการณ์ด้าน
การแสดงท่ีประทับใจมากที่สุด
กำรแสดงทุกเรื่องมีรำยละเอียดที่เฉพำะตัวแตกต่ำงกันไป	 จึง
ท�ำให้สนุกกับกำรท�ำงำนจนถึงทุกวันนี้	 ขอยกเรื่องแรกในชีวิต
มำเป็นตัวอย่ำง	 นั่นคือ	 ละครเวทีเรื่อง	 “ปลำยทำงที่ควำมบ้ำ” 

ซึ่งเป็นละครแนวแอบเสิร์ด	 (Absurd)	 ที่ได้ร่วมแสดงเมื่อเป็นนิสิต 
ชั้นปีท่ี	 2	 และแม้จะเรียนศิลปะกำรละครเป็นวิชำโท	 แต่ก็ยังต้อง 
ออดิชัน	 (Audition)	 กว่ำจะได้รับกำรคัดเลือกให้ร ่วมแสดง 
เรื่องนี้ เป็นละครที่ไม่มีบทพูด	 แต่ใช้กำรเคลื่อนไหวพร้อมกัน 
เป็นกลุ ่มและพูดเป็นค�ำย�้ำ	 ๆ	 พร้อมกัน	 จึงต้องผ่ำนกำรซ้อม 
อย่ำงหนักถึงจะเคล่ือนไหวและพูดได้พร้อมกัน	ภำยใต้กำรก�ำกับ
ของอำจำรย์อะสำ	 ซำกอร์สก้ี	 ซึ่งเก่งมำก	 ถือเป็นกำรเปิดโลก 
กำรแสดงที่ประทับใจมำกค่ะ

ส่ิงท่ีอยากจะท�าในอนาคต
ตอนน้ียังไม่มีโครงกำรอะไรที่ คิดไว ้ว ่ำจะท�ำ	 ขอต้ังใจท�ำงำน 
ที่รับผิดชอบอยู่ทุกงำนให้เต็มท่ีท่ีสุดเพรำะยังมีควำมสุขกับ 
งำนน้ีอยู่ค่ะ

ฝากถึงน้องอักษรฯ	รุ่นใหม่ที่อยากประสบความส�าเร็จ
แบบพ่ีต๊งเหน่ง
ขอให้น้อง	 ๆ	 ต้ังใจท�ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันอย่ำง 
เต็มที่ท่ีสุด	เมื่อเรำผ่ำนช่วงเวลำนี้ไปแล้วจะได้ไม่เสียใจว่ำเรำไม่ได้
ทุ่มเทอย่ำงเต็มก�ำลัง	ถ้ำเรำท�ำอย่ำงดีที่สุดเต็มก�ำลังเท่ำที่ปัจจัย
แวดล้อมเอื้ออ�ำนวย	 ก็สำมำรถภูมิใจกับผลลัพธ์ที่ได้	 ไม่ต้อง 
เสียใจภำยหลัง	ย่ิงถ้ำค้นพบว่ำรักที่จะท�ำสิ่งใด	ย่ิงจะมีแรงผลักดัน
ให้ท�ำสิ่งน้ันได้อย่ำงไม่รู้สึกเบื่อหน่ำย	 และเรำเรียนรู้ที่จะรักในสิ่ง 
ที่ท�ำได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องท�ำในสิ่งที่รักเท่ำนั้น	 โดยลองเปิดใจ 
มองหลำย	 ๆ	 มุม	 และลองทุ่มเทกับงำนน้ันอย่ำงเต็มที่ดู	 ขอให้ 
น้อง	ๆ 	ต้ังใจเรียนและใช้เวลำในรั้วมหำวิทยำลัยอย่ำงเต็มที่ที่สุดค่ะ
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นิสิตเกาอักษรศาสตร จ�ฬาฯ ดีเดน ประจำป 2564

รองศาสตราจารย์
ดร.เพ็ญศิริ เจริญพจน์

อ.บ.30
	 จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ 	 จุฬาฯ	 เกียรตินิยม
อันดับสอง	 และศึกษาระดับปริญญาตรี	 โท	 เอก	 ท่ีประเทศฝรั่งเศส 
โดยทุนรัฐบาลฝรั่งเศส
      รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศิริ เป็นอดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร ์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร  แ ล ะ เ ดิ น ท า ง ไ ป ป ฏิ บั ติ ห น ้ า ที่ ส อ น วิ ช า 
ภาษาไทยและวรรณคดีไทย เป ็นเวลา 3 ป ี  ที่คณะเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้และแปซิฟิก สถาบันภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกแห่งชาติ 
(INALCO) กรุงปารีส ซึ่งเป็นสถาบันเก่าแก่ อายุ 200 ปีที่มีชื่อเสียง 
ที่ สุดแห ่งหนึ่ ง ในการสอนภาษาต ่างประ เทศมากกว ่า  90 ภาษา 
สถาบันได้ฉลองครบ 100 ปี การสอนภาษาไทย ในปี พ.ศ. 2542 และ 
ในปี พ.ศ. 2543 ได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ทางด้านภาษาศาสตร์ แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศิริ เจริญพจน์ ได ้รับการยกย่อง 
จากรัฐบาลฝรั่ ง เศส ว ่า เป ็นบุคลากรดี เด ่นทางด ้านการศึกษา 
โ ด ย ไ ด ้ รั บ อิ ส ริ ย า ภ ร ณ ์  P a l m e s  A c a d e m i q u e s  ร ะ ดั บ 
Commandeur ในปีพ.ศ. 2546 ได้ ใช ้ความรู ้ความสามารถ และ 
ทักษะด้านภาษาฝร่ังเศส สร้างชื่อเสียงให้คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 
และประ เทศไทยอีกมากมาย อาทิ  การจัดสัมมนาทางวิชาการ 
ที่มหาวิทยาลัย Paris IV (Sorbonne) เนื่องในการจัดเทศกาล
วัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส “Tout a fait Tha  ” (ไทยแท้ๆ) ณ กรุงปารีส 
ในปีพ.ศ.2549

นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์
อ.บ.32

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	 คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ 
และได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาวิชาภาษาญี่ปุ่น	ณ	มหาวิทยาลัย 
โอซากา	ประเทศญี่ปุ่น	เป็นผู้ร่วมก่อต้ังและด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)
กับนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 
บรษิทั ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) บรษัิททางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทด้านก่อสร้างและพลังงานอีกหลายบริษัทด้วยกัน
       นางสายเกษมได้ ใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ด้านภาษาญ่ีปุ่น 
มีบทบาทส�าคัญและมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจครอบครัวและเจรจา 
ความร่วมมือกับบริษัทก่อสร้างใหญ่ของญ่ีปุ่น จนพัฒนาธุรกิจก่อสร้าง
เล็ก ๆ ให้กลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ปัจจุบันบริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) นับเป็น 
บริษัทก่อสร้างที่ใหญ่อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย และท�างานโครงการ 
ขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ มูลค่าโครงการระดับแสนล้านบาท และ 
มีวิสัยทัศน์ ในการเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ 
ทั้งการลงทุนในระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่งมวลชนและพลังงาน
       นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ ได้อุทิศตนท�างานให้สมาคมนิสิตเก่าและ 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ มาตลอด รวมทั้งอุทิศแรงกายและทุนทรัพย์
สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อประโยชน์แก่นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ มอบเงินเพื่อ 
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนส�าหรับอาคารบรมราชกุมารี มอบทุน 
การศึกษาให้แก่นิสิตปัจจุบันและนิสิตหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการแปลและการล่าม เป็นต้น

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ถนอมนวล โอเจริญ   อ.บ.34
	 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	 (ภาษาเยอรมัน)	 เกียรตินิยมอันดับสอง	 และปริญญาโท 
(ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน)	 จากคณะอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ	 เป็นอดีตหัวหน้าภาควิชาภาษา 
ตะวันตก	 และศาสตราจารย ์ประจ�าสาขาวิชาภาษาเยอรมัน	 คณะอักษรศาสตร ์ 	 จุฬาฯ 
เป ็นผู ้มีบทบาทส�าคัญในการร่างและพัฒนาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปลและ 
การล่ามระดับสากล โดยมุ่งเน้นให้น�าภาษาต่างประเทศไปใช้ ได้จริงในการประกอบอาชีพ ในการเจรจา 
ทางธุรกิจการค้า ทางการทูต และความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับนานาประเทศ ซ่ึงเป็นหลักสูตรแรก และ 
หลักสูตรเดียวในประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งได้รับการยอมรับจากสมาคมล่ามอาชีพสากล (AIIC)
 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ถนอมนวล โอเจริญ เป็นผู้อุทิศตนในการสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ อาทิ เป็นประธานจัดงานประชุมนานาชาติในหัวข้อ Translation 
and Interpretation in a Multilingual Context ส�าหรับผู้สอนแปลและล่ามในระดับอุดมศึกษา กรรมการ
บริหารของมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน (เกอเธ่) และ ผลงานทางวิชาการ ต�าราการสอนและวิจัย 
ด้านวรรณคดีคลาสสิกและสมัยใหม่ของเยอรมัน ล้วนมีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องอย่างสูง
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นายธงชัย ชาสวัสด์ิ   อ.บ.47 
    จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร ์ 	 จุฬาฯ 
และจบการศึกษา	จีนศึกษา	จาก	Renmin	University 
of	China	 	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการใหญ ่
(เทียบเท่าเอกอัครราชทูต)	 ส�านักงานการค้าและ 
เศรษฐกิจไทยไทเป  เป ็นผู ้มี ศักยภาพและความรู ้ 
ภาษาจีนดีมาก และมีบทบาทส�าคัญในการส ่ง เสริม 
กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและทางการทูต กับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ได้แก่การเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในมณฑลที ่
เป ็นศูนย์กลางส�าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาของภาคตะวันตกของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ท�าให ้ เกิดประโยชน์ด ้านการติดต่อทางการค้าระหว่างไทย - จีนเพิ่มข้ึน 
นอกจากนี้ยั งสนับสนุนกิจกรรมแลกเปล่ียนด ้านวัฒนธรรมไทย อาทิ  การจัดงาน
เทศกาลไทย ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเฉิงตูในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาบัตร 
สาขาวิชาภาษาไทย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู 
มาเรียนภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   นายธงชัย ชาสวัสดิ์  เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่ง อธิบดีกรมการกงสุล ได ้พัฒนาและ
เปล่ียนแปลงการให้บริการด้านหนังสือเดินทางให้เป็น One Stop Service ที่เพิ่มจุดบริการ
หนังสือเดินทาง เพ่ือให้บริการที่รวดเร็ว และระบบส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ เมื่อคร้ัง
ด�ารงต�าแหน่งเอกอัครราชทูต ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้จัดงาน The Finest Thai  เพ่ือส่งเสริม
สินค้าไทยระดับพรีเมี่ยม และปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการใหญ่ ส�านักงานการค้าและ
เศรษฐกิจไทย ไทเป ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการขยายตลาดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวไทย  
ในไต้หวัน

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ	 และระดับปริญญาโท	 และเอก 
จาก	The	University	of	Kansas,	Lawrence	ประเทศสหรัฐอเมริกา	 	 มีผลงานวิจัยองค์ความรู้ใหม่
ด้านรูปแบบการสอนและการพัฒนาการรู้หนังสือ	 ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ท่ัวโลกอย่างต่อเน่ือง 
ในโครงการพัฒนาการรู้หนังสือในประเทศไทยด้วยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา	(Concentrated		
Language	 Encounter	 Approach)	 และเป็นหัวหน้าคณะวิจัย	 โครงการประภาคารการรู้หนังสือ	
(Lighthouse	 Literacy	 Project) ซึ่งเป็นโครงกำรอบรมบุคลำกรแกนน�ำทำงกำรศึกษำ	 เพื่อพัฒนำ 
กำรศึกษำในระบบ	 นอกระบบ	 กำรศึกษำพิเศษ	 และชนเผ่ำ	 มีเป้ำหมำยเพ่ือยกระดับทักษะอำชีพ	 เกิดกำร
พัฒนำเศรษฐกิจ	พัฒนำคุณภำพชีวิต	และเพิ่มศักยภำพทำงกำรแข่งขันระดับประเทศ	โดยได้รับกำรสนับสนุน 
จำกโรตำรีสำกล	UNESCO,	UNICEF	และ	World	Bank	เป็นต้น
							ศำสตรำจำรย์	 ดร.เสำวลักษณ์	 รัตนวิชช์	 เป็นผู ้ท�ำคุณประโยชน์ ให้แก่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
และประเทศไทย	 โดยเป็นกรรมกำรก่อต้ังศูนย์สันติภำพโรตำรี	ณ	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 ได้รับเลือกต้ัง 
เป ็นกรรมกำรบริหำรโรตำรีสำกลที่ เป ็นสุภำพสตรีคนแรกในภูมิภำคเอเชียในปี	 พศ.	 2558	 -	 2560 
และปัจจุบันได้รับกำรแต่งต้ังจำกองค์กรโรตำรีสำกลให้เป็นทูตส่งเสริมพลังเยำวสตรี	 (EMPOWERING 
GIRLS	AMBASSADOR)	 ใน	 8	 ประเทศของภูมิภำคอำเซียน	 ในกำรเป็นผู้น�ำกำรส่งเสริมโอกำส	 ช่วยเหลือ 
เด็กหญิงด้อยโอกำสให้มีทักษะประกอบอำชีพ	 มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น	 และปลอดภัยจำกควำมรุนแรงและ 
กำรถูกเอำรัดเอำเปรียบทำงเพศ

นางสวลี ศิริผล   อ.บ.40
 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	 จากคณะ
อักษรศาสตร์	 จุฬาฯ	 	 และได้ศึกษาต่อทางด้าน	
Tourism	Marketing	 ท่ี	 School	 of	 Tourism 
and	Hotel-Viterbo	ประเทศอิตาลี	 ได้ใช้ความรู	้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและประวัติศาสตร	์
เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวและชื่อเสียงของประเทศไทย
ในฐานะพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ	ของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย และเมื่อได้มีการจัดตั้งสมาคมส่งเสริม
การประชุมนานาชาติ(ไทย) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ MICE ในพ.ศ.2528  นางสวล ี
ได้รับแต่งต้ังเป็นผู ้อ�านวยการบริหาร คนที่ 2 (พ.ศ.
2540-พ.ศ.2541) ท�าหน้าที่ประสานงาน ส่งเสริมให้
สมาคมและหน่วยงานในประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมนานาชาติ ท�าให้กิจการด้านการประชุมนานาชาติ 
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ
ของประเทศไทยเจริญก้าวหน้า น�ารายได้เข้าประเทศไทย
อีกทางหนึ่ง ซึ่งสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ 
(ไทย) นี้ ได้เป็นพ้ืนฐานหนึ่งของการจัดต้ัง ส�านักงาน 
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
(สสปน. หรือ TCEB) ในพ.ศ. 2545
  นางสวลี  ศิริผล มีผลงานด ้านวิชาการ เป ็น 
ผู ้เรียบเรียงต�ารา วิชาธุรกิจการประชุมและสัมมนา 
และเป ็นอาจารย์พิเศษสาขาวิชาเดียวกันนี้  ซึ่งเป ็น
หลักสูตรท่ีส ่ง เสริมอาชีพและฝ ึกอบรมนักศึกษา 
และผู ้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมท ่องเที่ยว 
นางสวลีได้อุทิศตนท�างานช่วยเหลือสมาคมนิสิตเก่า 
อักษรศาสตร ์  จุฬาฯ ในฐานะกรรมการ ต้ังแต ่ 
พ.ศ.2553-พ.ศ.2564และมีบทบาทส�าคัญในการ 
หารายได ้สนับสนุนกิจกรรมอันเป ็นประโยชน์ของ 
สมาคมฯ และของคณะอักษรศาสตร์ตลอดมา

 จบการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม 
อันดับหน่ึง	เหรียญทอง	สาขาปรัชญา)	จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย	 และระดับปริญญาโทและเอก	 สาขา 
ปรัชญาจาก	University	 of	Hawaii	 (at	Manoa) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 เป็นอดีตหัวหน้าภาควิชา 
ปรั ชญาและอดีตรองคณบดีฝ ่ ายวิ จั ย 	 คณะ 

อักษรศาสตร ์ 	 จุฬาฯ  ป ัจจุบันยังด�ารงต�าแหน ่งส�า คัญอีกหลายต�าแหน ่ง  ได ้ แก  ่
กรรมการทุนอานันทมหิดล และประธานคณะอนุกรรมการเทคนิคด้านมนุษยศาสตร  ์
สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ (Frontier Knowledge, PMU-B) กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเป็นประธานกรรมการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน)
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ เป็นนักวิชาการปรัชญา ที่มีผลงาน
เขียนและวิจัยดีเด่นตีพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ 
สร้างเครือข่ายและเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้เสนอความคิด 
และร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ศาสตราจารย์
ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์

อ.บ.36

ศาสตราจารย์กิตติคุณ 
ดร.สวุรรณา สถาอานันท์   อ.บ.41



ARTS in Trend 
ยูเนสโก	ประกาศร่วมเฉลิมฉลองบุคคลส�าคัญของไทย			

ปี	๒๕๖๕	–	๒๕๖๖	
 ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโก  ที่กรุงปารีส ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ได ้มีมติรับรอง และประกาศร่วมเฉลิมฉลองบุคคลส�าคัญและเหตุการณ์ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ของโลก 
ในปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ จ�านวนทั้งสิ้น ๖๗ คน/สถาบัน  ทั้งนี้ บุคคลส�าคัญของไทย มี ๑ พระนาม และ ๑ บุคคล 
อยู่ในล�าดับที่  ๖๐ และ ๕๙

ล�าดับท่ี  ๖๐ 
การเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ป ี

วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  

ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 
ซ่ึงจะครบรอบในวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

	 สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอฯ	 ทรงงำนเป็นสมเด็จอำจำรย	์
สอนวิชำภำษำฝร่ังเศสให้แก่	นิสิต	ชั้นปีที่	๔	ที่คณะอักษรศำสตร	์	
จุฬำฯ	เมื่อ	พ.ศ.๒๕๐๐	(ที่มำ:		อักษราฉายาลักษณ์.	หน้ำ	๒๐๐)

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
			 ทรงประกอบพระกรณียกิจนำนัปกำรที่มี คุณูปกำร 
อันย่ิงใหญ่ต่อประเทศหลำยด้ำน	 ด้วยพระปณิธำนแน่วแน  ่
ที่จะท�ำประโยชน์เพื่อประชำชนชำวไทยและสังคมโลก	 ทั้งยัง
ทรงยึดมั่นในคุณค่ำของมนุษย์และศักยภำพของกำรพัฒนำ 
พระองค์จึงทรงอุปถัมภ์กิจกำรทั้งปวง	 ที่ เ ก่ียวกับกำรศึกษำ	
ด้ำนวิทยำศำสตร์ประยุกต์	 กำรแพทย์และกำรสำธำรณสุข	 
ด้ำนสังคมสงเครำะห์	 ด้ำนสัมพันธไมตรี	 กำรสื่อสำร	 รวมทั้ง 
กำรแลกเปล่ียนทำงวัฒนธรรม	ศำสนำ	และศิลปะที่เป็นประโยชน์
ต่อสำธำรณะและพสกนิกรชำวไทย	อำทิ	
 ด้านการศึกษา  ทรงส ่งเสริมกำรเข ้ำถึงกำรศึกษำ	
ส�ำหรับคนยำกจน	คนชำยขอบและเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ		
โรงเรียนบนภูเขำและเกำะที่ห่ำงไกล	พื้นที่ชำยแดนและชุมชนแออัด 
ทรงรับองค์กรกำรกุศลไว้ ในพระอุปถัมภ์หลำยองค์กร	 และ 
ยังทรงเป็นอำจำรย์สอนภำษำฝรั่งเศสในหลำยมหำวิทยำลัย
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ยูเนสโก	ประกาศร่วมเฉลิมฉลองบุคคลส�าคัญของไทย			
ปี	๒๕๖๕	–	๒๕๖๖	

 ประทำนพระโอวำทแก่นิสิตที่คณะอักษรศำสตร์	พ.ศ.	๒๔๙๘
	(ท่ีมำ:		อักษรำฉำยำลักษณ์.	หน้ำ	๑๙๙)

ล�าดับท่ี ๕๙
การเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๒๐๐ ปีชาตกาล 
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ด้านการศึกษา และวัฒนธรรม
ซ่ึงจะครบรอบในวันท่ี  ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
 เป ็ นนักปร ะพันธ ์ 	 ก วี 	 ครู 	 ในสมัยรั ชกำลที่ 	 ๕ 
มีบทบำทส�ำคัญในด้ำนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ	 โดยเป ็น 
ผู ้บุกเบิกกำรจัดท�ำต�ำรำเรียนภำษำไทยชุดแรกของไทย 
คือ แบบเรียนหลวง (มี	 ๖	 เล่ม)	 เป็นแบบหัดอ่ำนเบื้องต้น 
ของนักเรียนชุดแรก	 ฯลฯ	 และมีกวีนิพนธ์ ท่ีทรงคุณค่ำ 
อีกหลำยเรื่อง	 ผลงำนส�ำคัญเรื่องหนึ่ง	 คือเป ็นแม ่กอง 
ตรวจโคลงบรรยำยประกอบรูปภำพ	 เรื่อง	 รำมเกียรติ์ 
รอบระเบียงพระอุโบสถ	 วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม	 ในวำระ 
ที่กรุงรัตนโกสินทร์	ครบรอบ	๑๐๐	ปี			
	 นอกจำกนี้ 	 ท ่ ำนมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถด ้ ำน 
ภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี	และยังด�ำรงต�ำแหน่งเป็นองคมนตรี 
ในสมัยรัชกำลที่	๕	อีกด้วย

      ด้านวิทยาศาสตร์			ทรงให้ควำมส�ำคัญกับวิทยำศำสตร์	
เพื่อกำรสร้ำงสันติภำพ	กำรขจัดควำมยำกจน	 และกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม	 ทรงสนับสนุนนโยบำยระยะยำวด ้ำน
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์	เพื่อควำมเป็นเลิศและกำรพัฒนำ	
โดยทรงส่งเสริมด้ำนเงินทุน	 ให้นักเรียนเข ้ำร ่วมกำรแข่งขัน 
ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ระดับโลก	
    ด ้านวัฒนธรรม 	 	 พระองค์ทรงรับสั่งได ้หลำยภำษำ 
ท�ำให้ทรงมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและชุมชนที่มีควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรม	 นอกจำกนี้	 ยังทรงให้กำรสนับสนุนวงดนตร ี
และกำรแสดงของไทยในท้องถ่ิน	 เช่น	 คณะหุ่นกระบอกโจ	หลุยส	์
เพื่อกำรอนุรักษ์ศิลปะเก่ำแก่ของกำรเชิดหุ่นกระบอกเล็กของไทย		
ทรงจัดต้ังกองทุนเพื่อกำรส่งเสริมดนตรีคลำสสิก	 สนับสนุน 
นักดนตรีไทย	 ทั้งกำรศึกษำต่อและเข ้ำร ่วมกำรแข่งขัน	 ทรง
สนับสนุนวงดุริยำงค์ซิมโฟนีกรุงเทพ	 และวงซิมโฟนีออร์เคสตรำ
แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	นอกจำกนี้		ยังทรงเป็นองค์อุปถัมภ์
ของโรงละครโอเปร่ำกรุงเทพ	รวมทั้งสถำบันดนตรีกัลยำณิวัฒนำ
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	 พระยำศรีสุนทรโวหำร	(น้อย	อำจำรยำงกูร)	(พ.ศ.	๒๓๖๕-
๒๔๓๔)	 เป็นต้นสกุลอำจำรยำงกูร	 เดิมชื่อน้อย	 เกิดเมื่อวันท่ี 
๕	 กรกฎำคม	 พ.ศ.	 ๒๓๖๕	 ตรงกับปลำยรัชกำลพระบำท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย	รัชกำลที่	๒	เป็นชำวฉะเชิงเทรำ 
เ กิดที่บ ้ำนในคลองโสธร	 แขวงเมืองฉะเชิง เทรำ	 เป ็นบุตร 
คนที่	 ๖	 ของครอบครัว	บิดำมีนำมว่ำทองดี	 มำรดำมีนำมว่ำบัว		
มีควำมรู้แตกฉำนทั้งภำษำไทย	ภำษำเขมร	ภำษำบำลีและภำษำ
สันสกฤต		รวมทั้งมีควำมรู้เรื่องฉันทลักษณ์เป็นอย่ำงด	ี
	 พระยำศรีสุนทรโวหำร	(น้อย	อำจำรยำงกูร)	เริ่มรับรำชกำร
โดยถวำยตัวเป็นมหำดเล็กหลวงในกรมมหำดเล็กเวรศักดิ 
ในรัชกำลพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ ้ำอยู ่หัว	 ควำมรู  ้
หนังสือไทยและหนังสือขอมของท่ำนเป็นที่ต้องพระรำชอัธยำศัย
ของพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ ้ำอยู ่หัวเป ็นอย่ำงมำก 
รับรำชกำรเพียงปีเดียวก็ได้เลื่อนเป็น	 “ขุนประสิทธิอักษรสำตร	
(น้อย)”	 ผู ้ช ่วยเจ้ำกรมพระอำลักษณ์	 และว่ำที่เจ้ำกรมอักษร 
พิมพกำรเมื่อ	พ.ศ.	๒๓๙๗
	 ในรัชกำลพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ ้ำอยู ่หัว 
“ขุนประสิทธิอักษรสำตร	 (น ้อย)”	 ได ้ เลื่อนบรรดำศักดิ์ เป ็น 
“ขุนสำรประเสริฐ	(น้อย)”	ใน	พ.ศ.	๒๔๑๒		เมื่อเจ้ำนครเชียงใหม่
น�ำช้ำงเผือกมำถวำย	 ขุนสำรประเสริฐ	 (น้อย)	 เป็นผู้ขนำนนำม
ช้ำงเผือกและแต่งฉันท์กล่อมช้ำงพระเสวตรวรวรรณ	 ซึ่งเป็น 
ช้ำงแรกที่เข้ำสู่พระบำรมี

พระยาศรีสุนทรโวหาร	(น้อย	อาจารยางกูร)
ได้รับการรับรองจากยูเนสโก	(องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ)	ให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลก

	 พ.ศ.	๒๔๑๓	 “ขุนสำรประเสริฐ	 (น้อย)”	 ได้เล่ือนบรรดำศักดิ์
เป็นที่	“หลวงสำรประเสริฐ	(น้อย)”	ท�ำหน้ำที่เป็นครูสอนหนังสือไทย
ที่กรมทหำรมหำดเล็ก
	 พ.ศ.	๒๔๑๔	 “หลวงสำรประเสริฐ	 (น้อย)”	 ได้แต่งแบบเรียน
ภำษำไทยซึ่งเป็นแบบเรียนหลวงชุดแรกรวม	๖	 เล่มเมื่อมีกำรปฏิรูป
กำรศึกษำต้นสมัยรัชกำลท่ี	 ๕	 	 และมีกำรต้ังโรงเรียนหลวงแห่งแรก 
ในพระบรมมหำรำชวัง	 โดยน�ำแบบเรียนทั้ง	 ๖	 เล ่มมำใช ้สอน 
ในโรงเรียนหลวง	 ในแบบเรียนดังกล่ำว	 หลวงสำรประเสริฐ	 (น้อย)	
น�ำควำมรู้ในหนังสือ	จินดำมณี		ซึ่งแต่งในสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์
มหำรำชมำขยำยควำมและยกตัวอย่ำงให้มำกขึน้เพือ่สอนเดก็แรกเรียน		

	 แบบเรียนทั้ง	๖	เล่ม	ได้แก่	
	 	 ๑.	มูลบทบรรพกิจ	(สอนเรื่องประสมอักษร)
	 	 ๒.	วำหนิติ์นิกร	(สอนเรื่องผันอักษรน�ำ)
	 	 ๓.	อักษรประโยค	(สอนเรื่องผันอักษรควบกล�้ำและกำรใช้	
	 	 	 ค�ำบุพบท	กับ	แก่	แต่	ต่อ)
	 	 ๔.	สังโยคพิธำน	(สอนเรื่องตัวสะกดในมำตรำแม่ต่ำง	ๆ)
	 	 ๕.	ไวพจน์พิจำรณ์	(สอนเรื่องค�ำพ้อง)
	 	 ๖.	พิศำลกำรันต์	(สอนเรื่องค�ำที่มีเครื่องหมำยกำรันต์)
	 กำรแต่งแบบเรียนหลวงครั้งนี้ เป็นที่ถูกพระรำชหฤทัยของ
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	เป็นอันมำก	พระองค์โปรด
เกล้ำฯ	ให้โรงพิมพ์หลวงจัดพิมพ์แบบเรียนชุดนี้ถึง	๒,๐๐๐	เล่ม	และ
ทรงเลื่อน	“หลวงสำรประเสริฐ		(น้อย)”	เป็น	“พระสำรประเสริฐ	(น้อย)”	
ปลัดทูลฉลอง	 กรมพระอำลักษณ์	 นอกจำกนี้	 “พระสำรประเสริฐ	
(น้อย)”	 ยังได้รับพระมหำกรุณำธิคุณให้เป็นอำจำรย์ใหญ่คนแรก 
ของโรงเรียนหลวงและเป็นครูสอนหนังสือไทยด้วย
	 พ.ศ.	๒๔๑๖	 “พระสำรประเสริฐ	 (น้อย)”	 ได้รับโปรดเกล้ำฯ 
ให้เป็นอำจำรย์ถวำยพระอักษรแด่พระรำชวงศ์ที่ยังทรงพระเยำว  ์
และสอนบุตรหลำนข้ำรำชกำรด้วย		

ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต : เขียน
พัชรินทร์ จ�ารูญโรจน์ : ถ่ายภาพ   

8



	 พ.ศ.	๒๔๑๘	หลังจำกที่พระยำศรีสุนทรโวหำร	(ฟัก	สำลักษณ)	
เจ้ำกรมพระอำลักษณ์	 ถึงแก่อนิจกรรม	 “พระสำรประเสริฐ	 (น้อย)” 
ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณโปรดเกล้ำฯ	ให้เป็นที่	“พระศรีสุนทรโวหำร	
(น้อย)”	เจ้ำกรมพระอำลักษณ์	
	 พ.ศ.	๒๔๒๒	เมื่อมีกำรปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม
ครำวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ	 ๑๐๐	 ปี	 พระศรีสุนทรโวหำร	
(น้อย)	 มีส่วนร่วมในกำรแต่งโคลงรำมเกียรต์ิ	 จำรึกที่ระเบียงรอบ 
พระอโุบสถและยังเป็นแม่กองตรวจโคลงรำมเกียรต์ิทีข้่ำรำชกำรต่ำง	ๆ  
แต่งทูลเกล้ำฯ	 ถวำยอีกด้วย	 	 ผลงำนและควำมชอบในครั้งนี้ท�ำให้ 
ได้เลื่อนบรรดำศักดิ์เป็น	“พระยำศรีสุนทรโวหำร	ญำณปรีชำมำตย์	
บรมนำรถนิตยภักดี	พิริยพำหะ”	
	 พ.ศ.	 ๒๔๒๕	 “พระยำศรีสุนทรโวหำร	 (น้อย)”	 ได้รับควำม 
ไว้วำงพระรำชหฤทัยจำกพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
ให ้ เป ็นองคมนตรีที่ปรึกษำรำชกำรแผ่นดิน	 และท�ำหน้ำที่ เป ็น
เลขำนุกำรสภำที่ปรึกษำรำชกำรแผ่นดิน	 รวมทั้งเป็นองคมนตรี 
สภำอีกด้วย		
	 ต่อมำพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ ้ำอยู ่หัวได้ทรง 
พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	 ให้พระยำศรีสุนทรโวหำร	 (น้อย)	 เป็น 
พระอำจำรย ์ถวำยพระอักษรแด ่สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช 
เจ้ำฟ้ำมหำวชิรุณหิศ	สยำมมกุฎรำชกุมำร		รวมทั้งถวำยพระอักษร
แด่สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช	 เจ้ำฟ้ำมหำวชิรำวุธ	 สยำมมกุฎ 
รำชกุมำรด้วย
	 นอกจำกแต่งแบบเรียนหลวง	 ๖	 เล่มแล้วพระยำศรีสุนทร
โวหำร	 (น้อย	 อำจำรยำงกูร)	 ยังมีผลงำนอื่น	 ๆ	 อีกจ�ำนวนมำก
เช่น	 อนันตวิภำค	 เขมรำกษรมำลำ	 (หนังสือขอม) 
นิติสำรสำธก	ปกีรณ�ำพจนำดถ์	 (ค�ำกลอน)		
วรรณพฤติค�ำฉันท์		ฉันท์กล่อมช้ำง		ร่ำยน�ำ 
ในหนังสือโคลงภำพพระรำชพงศำวดำร 
ค�ำบรรยำยโคลงภำพพระรำชพงศำวดำร
ภำพที่ 	 ๖๕	 และ	 ๘๕	 พรรณพฤกษำ	 และ 
สัตวำภิธำน

ในตอนต้นรัชกำลที่ 	 ๕	 ตลอดมำรำวครึ่งรัชกำล	 เปนศำลฎีกำ 
ในเรื่องหนังสือไทย	 เมื่อตัดสินว่ำกระไรก็เปนค�ำพิพำกษำสุดท้ำย 
ใครจะเถียงว่ำกระไรอีกก็ฟังไม่ขึ้นในสมัยนั้น”	 เพรำะว่ำท่ำนยึดวิธี
กำรเขียนค�ำตำมแบบโบรำณเป็นหลัก	 เช่น	 ใช้ตัว	 ษ	 เป็นตัวกำรันต ์
อย่ำงค�ำว่ำ	“วงษ์”			ใช้	ธ	เป็นตัวสะกดอย่ำงค�ำว่ำ	“ครุธ”	เพรำะโบรำณ
ไม่ใช้ตัว	ฑ	เป็นตัวสะกด
	 พระยำศรีสุนทรโวหำร	 (น้อย	อำจำรยำงกูร)	 ถึงแก่อนิจกรรม
เม่ือวันท่ี	 ๑๖	 ตุลำคม	 พ.ศ.	 ๒๔๓๔	 ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	สิริอำยุได้	๖๙	ป	ี	
	 ด้วยคุณควำมดีท่ีพระยำศรีสุนทรโวหำร	(น้อย	อำจำรยำงกูร) 
ได้สร้ำงไว้ในแผ่นดิน	 จึงได้รับยกย่องโดยมีกำรสร้ำงอนุสำวรีย  ์
พระยำศรีสุนทรโวหำร	(น้อย	อำจำรยำงกูร)	ไว้ในจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
	 	 	 	 ซึ่งเป็นถ่ินเกิดของท่ำน	 น�ำนำมของท่ำนมำใช้เป็นชื่อโรงเรียน 

ชื่อถนน	 และชื่อสะพำน	 เช่น	ถนนพระยำศรีสุนทร	 	 สะพำน 
พระยำศรีสุนทรโวหำร	รวมทั้งมีกำรน�ำนำมของท่ำน

มำไว้ ในค�ำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรำด้วย 
คือ	 “แม่น�้ำบำงปะกงแหล่งชีวิต	พระศักดิ์สิทธ์ิ 
หลวงพ ่อโสธร	 พระยำศรีสุนทรปรำชญ  ์
ภำษำไทย	เขำอ่ำงฤำไนป่ำสมบูรณ์”
	 จำกท่ีกล่ำวมำเห็นชัดเจนว่ำพระยำ 
ศรีสุนทรโวหำร	(น้อย	อำจำรยำงกูร)	ไม่เพียงแต่ 
เป็นบุคคลส�ำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรำเท่ำนั้น 

แต่ยังเป็นบุคคลส�ำคัญของชำติไทยท่ีได้สร้ำง 
คุณประโยชน์มำกมำยมหำศำลแก่แผ่นดินอย่ำงประจักษ ์
ชัดแจ้งโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงได้สร้ำงคุณประโยชน์แก่วงกำร 
กำรศึกษำของไทยและแก่วงกำรภำษำและวรรณคดีไทย 
จึงมีกำรเสนอชื่อของท่ำนแก่ยูเนสโกให้เป็นบุคคลส�ำคัญ 
ของโลกและได้รับกำรรับรองจำกยูเนสโกแล้ว

9

								พระรำชวรวงศ์เธอ	กรมหมื่นพิทยำลงกรณ	ทรงกล่ำวไว ้
ในค�ำน�ำหนังสือปกิรณ�ำพจนำดถ์	 	 ซึ่งเป็นผลงำนเรื่องหนึ่ง 
ท่ีพระยำศรีสุนทรโวหำร	 (น้อย	 อำจำรยำงกูร)	 แต่งไว้ว่ำ 
หนังสือนี้	 “เปนเครื่องประกอบกำรศึกษำต�ำนำนตัวสกด” 
ของคนสมัยก่อน	 และทรงกล่ำวถึงพระยำศรีสุนทรโวหำร	
(น้อย	อำจำรยำงกูร)		ว่ำ		“เปนใหญ่ในพวกอำจำรย์หนงัสอืไทย 
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	 ที่ ชิคำโก	 นำยอรุณใช ้ เวลำของชี วิตอย ่ำงคุ ้มค ่ำ เสมอ 
เขำพยำยำมเจียดเวลำ	 ทุ ่มเทท�ำงำนท่ีเขำชอบอย่ำงต่อเนื่อง 
มำตลอด	 ป ัจจุบันนำยอรุณ	 ก�ำลัง เขียนงำนส�ำคัญ	 ๒	 ชิ้น 
คือ	 “กลบทพจน์พิสดาร” และ งานมหากาพย์กวีนิพนธ์ 
(Epic  Poetry)  ทศชาดกค�ากลอน “ทศบารมีวัตร
วิถีสู ่พร ะ โพ ธิญาณ” อัน เป ็นปณิธำนสูงสุด ในชี วิตของ 
นำยอรุณ	 โดยเริ่มเขียนต้ังแต ่ เดือนกันยำยน	 ๒๕๖๓	 ขณะนี้	 
ได้ส�ำเร็จลุล่วงไปแล้ว	 ๗	 ชำดก	 คงเหลืออีก	 ๓	 ชำดก	 ก็จะเป็น 
มหำกำพย์กวีนิพนธ์ทศชำดกที่สมบูรณ	์
	 ส่วนเวลำที่เหลือ	นำยอรุณ	ทุ่มเทให้กับกำรปฏิบัติธรรม

“ผู้น�าครัวไทยสู่ครัวโลก” 
	 ตลอดเวลำท่ีผ่ำนมำกว่ำ	๔๐	ปี	ต้ังแต่นำยอรุณไปตั้งภูมิล�ำเนำ
อยู่ท่ีนครชิคำโก	 สหรัฐอเมริกำ	 ด้วยควำมต้ังใจเร่ิมแรก	 จะท�ำ
ปริญญำเอก	 แต่ระหว่ำงนั้น	 นำยอรุณ	 เริ่มเป็นที่รู้จักทั่วทั้งชิคำโก 
ในฐำนะ	 “พ่อครัว”	 ฝ ีมือดี 	 และได ้รับรำงวัลดี เด ่นด ้ำนศิลปะ 
กำรประกอบอำหำร	 จำกสถำบันศิลปะกำรประกอบอำหำรและ
สื่อมวลชนต่ำง	ๆ	ทั่วสหรัฐอเมริกำ	พร้อมกับกำรยอมรับในวงกำร
ร้ำนอำหำรของสหรัฐฯ	เป็นล�ำดับ			
	 อำชีพหลักของนำยอรุณ	 เริ่มขึ้นเม่ือวันท่ี	 ๑๗	พฤษภำคม 
ค.ศ.	 ๑๙๘๕	 (พ.ศ.	 ๒๕๒๘) ในบทบาทพ่อครัว (เชฟ) 	 และ 
เจ้าของ “ร้านอรณุ” (Arun’s Thai Restaurant) ร้ำนอำหำรไทย 
เล็กๆ	มี	๖	โต๊ะ	

อรุณ	ในชุดพ่อครัว	 	 	ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในร้าน

จากงานวรรณศิลป์ 
นายอรุณ สัมพันธวิวัฒน์ (อักษรจรัส	 ของ	 อ.บ.	 รุ ่น	 ๓๓) 
ได้ไปต้ังภูมิล�ำเนำ	และใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกำ	ต้ังแต่เมื่อ	๔๐	ปีเศษ 
โดยประกอบอำชีพ	 เป็นเจ้ำของ “ร้านอรุณ”(Arun’s Thai 
Restaurant) ที่โด่งดัง	ณ	 นครชิคำโก	 อย่ำงไรก็ตำม	 บัณฑิต
อักษรฯ	 ผู ้นี้ 	 มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ	 และ	 “พรสวรรค์”	 ในงำน 
ด้านวรรณศิลป์ หลำยแขนง	 มำต้ังแต่เป็นนิสิต	 และยังรังสรรค ์
ผลงำนกำรประพันธ์ร้อยกรองอันไพเรำะและงดงำม	 รวมท้ังงำน 
ด้ำนศิลปะ	ทั้งภำพเขียนและบทเพลงมำกมำย	ฯลฯ		มำอย่ำงต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน	อำทิ	บทร้อยกรองในโอกำสส�ำคัญต่ำง	ๆ

   หนังสือ ชื่อ “รสถ้อยร้อยวัน ร�าพันพิลาป 
พระบรมราชานุสรณ์ ดวงใจพสกนิกรชาวไทย” 
	 ค�ำประพันธ์ที่ ใช ้ฉันทลักษณ์หลำกหลำย	 กว่ำ	 ๑๐๐	 บท 
โดยเขียนวันละบท	 ทุกวัน	 ต้ังแต่กลำงเดือนตุลำคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	
จนถึง	๑๐๐	 วันที่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพล
อดลุยเดชมหำรำชบรมนำถบพติร	เสดจ็สวรรคต	เพือ่เทดิพระเกียรติ	
พร้อมกับกำรถวำยควำมจงรักภักดีและแสดงควำมอำลัย	 ท้ังยัง 
เชื่อมโยงพระรำชกรณียกิจของพระองค์	กับทศบำรมี	ท�ำให้เห็นภำพ
พระรำชกรณียกิจของพระองค์อย่ำงเด่นชัด	
	 นำยอรุณ	 คือ	 ตัวแทนคนไทยไกลบ้ำนเกิดเมืองนอน	 ท่ีม ี
ควำมรูส้กึจงรกัภกัดแีละเทดิทนู	พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	 เฉกเช่นพสกนิกร 
ชำวไทยทั่วรำชอำณำจักร

 บทร้อยกรอง ชื่อ “ศุภวารศตวรรษ”
ในหนังสืออมฤตาภรณ์ อักษรศาสตร์ร้อยปี  
	 (หน้ำที	่๑๓๐	–	๑๓๑)	จัดพมิพ์โดย	สมำคมนสิติเก่ำอกัษรศำสตร์ 
จุฬำฯ	 (คณะกรรมกำรฯ	 ชุดที่	 ๒๒)	 เป็นอนุสรณ์	 ในโอกำสที่คณะ
อักษรศำสตร์	จุฬำฯ	มีอำยุครบ	๑๐๐	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐

 บทอาศิรวาท “ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี”
เมื่อ	๑๒	สิงหำคม	๒๕๖๔

    จากงานวรรณศิลป์ สู่ “ผู้น�าครัวไทยสู่ครัวโลก” 
ศรีอรทัย บุรณศิริ ( อ.บ. ๓๐) เรียบเรียง
รศ.ดร. นิตยา ภัสสรศิริ ( อ.บ. ๓๓) 
เอ้ือเฟื้อข้อมูลและภาพ
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	 ***	เพียงสองเดือน น.ส.พ. Chicago Tribunes ประเดิม
รำงวัลให้ถึง	๓	ดำว	 	อีกสองเดือนต่อมำได้รำงวัล	 	๓.๕	ดำว	จำก	
Chicago Sun-Times ปลำยปี	 พ.ศ.๒๕๒๘ “ร้านอรุณ” 
ได้รับคะแนนเต็ม	(๑๐	/๑๐/๑๐)		จำก	CH-7 ABC	(ทีวีช่อง	๗	ABC) 
และในปีต่อ	 ๆ	 มำ	 ก็ ได้รับรำงวัลอีกมำกมำยจำกแหล่งต่ำง	 ๆ 
ที่ทยอยกันมำ	 อำทิ	รางวัลจากประเทศไทย : Thai Select 
Premium ของกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	 กระทรวง
พำณิชย์			งาน 2005 Taste of Thailand	ซึ่งเป็นเทศกำลอำหำร	
ศิลปะ	 วัฒนธรรมไทย	 เป็นกำรเผยแพร่ครัวไทยสู่ครัวโลก	ประสบ
ควำมส�ำเร็จอย่ำงดีตำมเป้ำหมำย
 ท่ีโดดเด่นเป็นพิเศษ คือ รางวัล ๔ ดาว	 จำก	Chicago 
Tribunes	และรางวัลสูงสุดของสหรัฐฯ อีก ๒ รางวัล	คือ		

  “2000 Best Chef :  Midwest James  
  Beard Foundation” ใน มหานคร New York

   รางวัล “Five Diamond Award” จาก AAA’s 
  ติดต่อกันทุกปี มากว่า  ๑๒ ปี 

 ***นิตยสาร New York Times ยังเคยประกาศ
ยืนยันว่า “ร้านอรุณ” เป็นร้านอาหารไทยท่ีดีที่สุดในโลก  
หนังสือ “1,000 Places to See Before You Die” 
ยังได้แนะน�า “ร้านอรุณ” ว่า เป็น ๑ ในสถานที่ส�าคัญ  
๑,๐๐๐ แห่งของโลก ท่ีควรต้องไปเย่ียมชม
	 ค�ำยกย่องเหล่ำน้ี	 คือประจักษ์พยำนท่ีรับรองคุณภำพและ
เกียรติประวัติของร้ำนอำหำรไทยแห่งนี้		อันน�ำควำมภำคภูมิใจมำสู ่
ตัวเขำ	 และเกียรติภูมิอันสูงส่งย่ิงมำสู่ประเทศไทย	 รวมทั้งวงกำร 
ร้ำนอำหำรไทยในสหรัฐฯ	โดยเฉพำะได้สร้ำงชื่อเสียงให้แก่นครชิคำโก
	 นับได้	ว่ำ นายอรุณ คือ คนไทยผู้สร้างชื่อเสียง ในฐานะ 
“ผู ้บุกเบิกและผู ้น�าด ้านอาหารไทย” ผู ้ เผยแผ่สถานะ  
“ครัวไทยให้ก้าวขึ้นสู่ครัวโลก” พร้อมกับความส�าเร็จอย่าง
งดงาม
	 บัดนี้ “ร้านอรุณ” ซึ่งด�ำเนินกิจกำรมำต้ังแต่	พ.ศ.	๒๕๒๘ 
นำนกว่ำ	 ๓๕	 ปี	 โดยบริกำรเฉพำะอำหำรค�่ำ	 เป็นชุด	 (course) 
อำหำรไทย	ประมำณ	๑๒	ชุด	ที่พ่อครัวอรุณ	จะเป็นผู้เลือกให้ตรงกับ 
ควำมชอบของลูกค้ำด้วยตนเอง	 (ลูกค้ำจึงต้องจองที่นั่งล่วงหน้ำ 
ปัจจุบัน	มี	 ๙๗	 โต๊ะ)	 นำยอรุณได้ตัดสินใจปรับปรุงร้ำนใหม่	 เพ่ือให้ 
“ร้านอรุณ”	เป็นร้ำนอำหำรไทยระดับโลกที่สมบูรณ์แบบ

อรุณ	สัมพันธวิวัฒน์							การจัดอาหารอย่างประณีต	๑,๐๐๐	ชุดแจกชุมชน

	 อนึ่ ง 	 ชื่อเสียงของนำยอรุณ	 มิ ได ้อยู ่ที่อำหำรไทยเพียง 
ด้ำนเดียว	 เขำยังมีบทบำทอื่น	 ๆ	 อีกหลำยด ้ำนในสังคมทั้ ง
ระดับชุมชน	 และระดับชำติ	 อำทิ	 ต�ำแหน่ง	 President	 of	 Thai	
Restaurant	 Association	 แห่งมลรัฐ	 Illinois	 ปี	 พ.ศ.๒๕๕๕ 
กำรจัดงำน  Lunar Event 	 ขององค์กร	 Asian	 Coalition 
ท่ีนครชิคำโก	 สำมำรถน�ำรำยได้ส่วนหนึ่ง	 จ�ำนวน	 $๓๕,๐๐๐	
(ประมำณมำกกว่ำ	 ๑	 ล้ำนบำท)	 บริจำค	 ผ่ำนสภำกำชำดไทย	
เพื่ อ ช ่ วย เหลื อผู ้ ป ร ะสบอุทก ภัย ใหญ ่ที่ ป ร ะ เทศ ไทย 	 ในป ี 
พ.ศ.	๒๕๕๕	

๕	พฤษภาคม	๒๕๖๑	
อรุณ	สัมพันธวิวัฒน์
(Arun	Sampanthavivat)	
ได้รับ	2018	Outstanding	
Service	in	Business	Award

ภาพ	“พุทธประวัติ”	จิตรกรรมฝาผนัง	
ฝีมือ	อนวัช	สัมพันธวิวัฒน์	น้องชาย

ผลงานแกะสลักผักผลไม้ของอรุณ				แตงโม																ช่อกุหลาบจากแครอท



	 เมื่อวันที่	 29	 กรกฎำคม	 ๒๕๖๔	
เนื่องในวนัภำษำไทยแห่งชำต	ิกรมส่งเสรมิ 
วัฒนธรรม	 (สวธ)	 ได ้จัดพิธีประกำศ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ใช้ภำษำไทย 
ดีเด่น	ประจ�ำปี	๒๕๖๔
	 ในกำรนี้	 ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ศิษย์เก่ำ 
อักษรศำสตร ์ 	 จุฬำฯ	 ๓	 คน	 ได ้รับ 

Stage of the ARTS 

พิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศส L’Ordre des Palmes Academiques 
เมื่อวันที่ 	 ๒๔	 พฤศจิกำยน	 ๒๕๖๔	 สถำนเอกอัครรำชทูตฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย 
ได้จัดพิธีมอบ เครื่องอิสริยาภรณ์ L’Ordre des Palmes Academiques ให้แก่อำจำรย์ 
ชำวไทยที่สอนวิชำภำษำฝรั่งเศส		
     

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อนุมัติปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ ประจ�าปี ๒๕๖๔
เมื่อวันที่	 	 ๑๒	 ธันวำคม	๒๕๖๔	สภำมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี	ได้อนุมัติปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์	สำขำวิชำประวัติศำสตร์	ประจ�ำปี	๒๕๖๔	
แด่	 ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ	 ดร.	 ปิยนำถ	 บุนนำค	
(อ.บ.รุ่น	๓๓)

เพื่อเชิดชูเกียรติในฐำนะผู้ท�ำคุณประโยชน์ด้ำนกำรสอนภำษำและวัฒนธรรมฝรั่งเศส	รวมทั้ง	กิจกรรม
โครงกำรต่ำงๆ	 ที่ช่วยให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทย	 –	 ฝรั่งเศส	 แน่นแฟ้นย่ิงขึ้น	 ในพิธีฯ	 ดังกล่ำว	 
มีอำจำรย์และนิสิตเก่ำอักษรศำสตร์	จุฬำฯ		๒	ท่ำนที่ได้รับเครื่องอิสริยำภรณ์อันทรงเกียรตินี้		คือ
 ชั้น  Officier - อาจารย์ ดร. สิริวรรณ จุฬากรณ์ (อ.บ. รุ่น ๔๗) 
 อดีตอำจำรย์ประจ�ำสำขำวิชำภำษำฝร่ังเศส	ภำควิชำภำษำตะวันตก	คณะอักษรศำสตร์	จุฬำฯ
 ชั้น  Chevalier - อาจารย์ ดร. ไพริน ศิริอังกูร (อ.บ. รุ่น ๓๘) 
	 จำกโรงเรียนศรีอยุธยำ	กรุงเทพมหำนคร

เกียรตินี้ด้วย	คือ	ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
(อ.บ.รุ่น	๔๑	/	อดีตคณบดี	/	นิสิตเก่ำอักษรศำสตร	์
จุฬำฯ	ดีเด่น	ปี	๒๕๕๘)

ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
ประจ�าปี ๒๕๖๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานีรัตน์ จัตุทะศรี
(อ.บ.รุ่น	๖๖)

นางสาวรัดเกล้า อามระดิษ
(อ.บ.รุ่น	๕๕)
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รางวัล ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 

รางวัล ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 



รางวลัโล่เชดิชเูกียรต ิ“วฒันคุณาธร”  ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
	 เมื่อวันที่	๑๖	กันยำยน	๒๕๖๔	กระทรวงวัฒนธรรม	
ได้คัดเลอืก	และประกำศยกย่องเชดิชเูกียรต	ิศาสตราจารย์
พรรัตน์ ด�ารุง (อ.บ. รุ่น ๔๑ / ภาควิชาศิลปการละคร) 
ในฐำนะผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงฯ	ประเภทบุคคล	
ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	

เลขาธิการ กบข.
 ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์  (อ.บ. รุ่น ๕๐) ได้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการคณะ
กรรมการกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.)  ต้ังแต่	วันที่	๑	สิงหำคม	๒๕๖๓	
ทั้งนี้	 ดร.ศรีกัญญำ	มีประสบกำรณ์กำรท�ำงำนท่ีกบข.	 มำเป็นระยะเวลำกว่ำ	 	 ๑๐	ปี 
โดยเร่ิมเข้ำมำรับต�ำแหน่งผู้ช่วยเลขำธิกำร	 กลุ่มงำนสมำชิกสัมพันธ์	 	 แล้วเลื่อนข้ึน 
ด�ำรงต�ำแหน่ง	รองเลขำธิกำร	กลุ่มงำนกิจกรรมองค์กร	กบข.

Empowering Girls Ambassador ของโรตารีสากล 
 ศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (อ.บ. รุ่น ๓๖) ได้รับแต่งต้ังจำกโรตำรีสำกล	
ให้เป็น	Empowering	Girls	Ambassador	ระหว่ำง	พ.ศ.	๒๕๖๔	–	๒๕๖๕	 	 ใน	๘	ประเทศของ
ภูมิภำคอำเซียน		(Thailand,	Myanmar,	Vietnam,	Laos,	Singapore,	Brunei,	and	Malaysia)		
ท�ำหน้ำที่ส่งเสริม	และสร้ำงสรรค์พลังเยำวสตรีในด้ำนต่ำง	ๆ 	เพื่อควำมเสมอภำคทำงสังคม	อำท	ิ
ทำงกำรศึกษำ	ควำมปลอดภัย	สุขภำพพลำนำมัย	กำรกดขี่ทำงสังคม	รวมท้ัง	ควำมไม่เป็นธรรม	
ทั้งจำกครอบครัว	และสังคมสิ่งแวดล้อม

ประธานเจ้าหน้าท่ีหน่วยธุรกิจการบิน (DV) ของบริษัทการบินไทย จ�ากัด 
(มหาชน)
 นางวรางคณา  ลือโรจน์วงศ์ ( อ.บ.รุ่น ๕๕)	กรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยครัวกำรบิน	
บริษัทกำรบินไทย	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ได้รับกำรแต่งต้ัง	 จำกคณะผู้ท�ำแผนฟื้นฟูกิจกำร	
บริษัทฯ	 ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีหน่วยธุรกิจการบิน (DV) ต้ังแต่วันที่	 ๑	
พฤษภำคม	๒๕๖๔	เป็นต้นไป	
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานีรัตน์ จัตุทะศรี
(อ.บ.รุ่น	๖๖)

บุตรธิดำ)	 ไปรับต�ำแหน่งแล้ว	 ท่ำนกงสุลใหญ่ฯ	 ได้ ไป 
ร่วมพิธีเปิดตลำดอำหำรวัดไทยเพื่อชุมชน	 ในโอกำสนั้น 
คุณต่อได ้แสดงเจตนำรมณ์ที่จะ ต้ังใจปฏิบั ติหน ้ำที่ 
ในกำรคุ้มครองดูแล	 และบริกำรประชำชนอย่ำงเต็มที ่
รวมทั้ งสนับสนุนองค ์กรและสมำคมต ่ำงๆ	 ในกำร 
จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชนโดยรวมด้วยเช่นกัน

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  
ประเทศสหรัฐอเมริกา ล�าดับท่ี ๑๘  
	 นำยต่อ	ศรลัมพ์	 (อ.บ.	รุ่น	๖๐)	 ได้
รับกำรแต่งต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่งกงสุลใหญ่ 
ณ	 นครลอสแอนเจลิส	 	 ประเทศสหรัฐ 
อเมริกำล�ำดับท่ี	๑๘			
	 เมื่อวันที่ 	 ๖	 พฤศจิกำยน	 ๒๕๖๔		
หลังจำกได้เดินทำงพร้อมด้วยครอบครัว	
(นำงสิริกมล	 ศรลัมพ์	 อ.บ.รุ ่น	 ๖๐	 และ 



	 เมื่อ	๒๒	-	๓๑	ตุลำคม	๒๕๖๔	นายชนกันต วิทยศักด์ิพันธุ ์
นิสิตคณะอักษรศาสตร ์  ชั้นป ี ท่ี 	 ๔	 ได ้ รับรำงวัลชนะเลิศ 
ในกำรแข่งขนัโต้สำระวำทภีำษำองักฤษ	“Asian	British	Parliament	
2021”	 ในญัตติ	 “เทคโนโลยีลบความเศร้าควรได้รับอนุญาต 
ให้ใช้งาน”  ซึ่งเป็นกำรแข่งขันแบบออนไลน์ระดับเอเชียที่ใหญ่ที่สุด 
ในประวัติศำสตร์	โดยมีทีมแข่งขัน	๑๙๒	ทีม	รวม		๑๗๙	สถำบัน 
จำกประเทศจีนและประเทศต่ำง	 ๆ	 ในภูมิภำคเอเชีย	 จัดโดย		
Diplomatic	 Academy	 of	 Vietnam	 (DAV),	 Vietnam 
และ	 Shanghai	 University	 of	 Finance	 and	 Economics 
(SUFE),	China		

รางวัลโทรทัศน์ทองค�า 
ครั้งท่ี ๓๕ 
ประจ�าปี ๒๕๖๓
น.ส. ทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ (ปราณประมูล) 
(อ.บ.รุ่น	๔๗/	เอก	ศิลปกำรละคร)	
ประเภทรางวัล  บทโทรทัศน์ดีเด่น  
จำกละครเร่ือง “ปลายจวัก”	ช่องไทยพีบีเอส

รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจ�าปี ๒๕๖๔
	 เมื่อวันที่	๖	ตุลำคม		๒๕๖๔	สมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทย	
ได้ประกำศเกียรติคุณให้นักเขียน	นักแปล	กวี	 นักหนังสือพิมพ	์
และ/หรือ	 บรรณำธิกำรอำวุโส	 เป ็นผู ้ ได ้รับรางวัลนราธิป 
พงศ์ประพันธ์ ประจ�าปี ๒๕๖๔ ในกำรนี้ 	 มีผู ้ทรงคุณวุฒิ 
ชำวอักษรศำสตร์	จุฬำฯ	๓	คน	ได้รับเกียรตินี้	คือ

14

อาจารย์อนุช อาภาภิรม 
(อ.บ.รุ่น	๒๖)								

นางสุภา สิริสิงห ( โบตั๋น)
(อ.บ.รุ่น	๓๐	/

นิสิตเก่ำอักษรศำสตร์	จุฬำฯ
ดีเด่น	ปี	๒๕๔๒)										         

นางมนันยา ธนะภูมิ (มนันยา)
(อ.บ.รุ่น	๓๑	/	นิสิตเก่ำ
อักษรศำสตร์	จุฬำฯ	ดีเด่น
ปี	๒๕๖๐)					     

   
น.ส. ผอูน จันทรศิริ
(อ.บ.รุ่น	๔๘	/	โท		ศิลปกำรละคร)
ประเภทรางวัล ผู้ก�ากับดีเด่น   
จำกละครเรื่อง	“รักแลกภพ” 
ช่อง	One	๓๑

นายนวิน  พรกุลวัฒน์  
นิสิตชั้นปีที่		๒			

รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันโต้สาระวาที

ภาษาอังกฤษ “Asian British 
Parliament 2021”  

การแข่งขัน โครงการความเป็นเลิศทางภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษา ๒๕๖๔
จัดโดย ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมแข่งขัน และได้รับรางวัล  
ตามรายการ ดังต่อไปนี้
รายการท่ี ๑  การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝร่ังเศส 
หัวข้อ “ Comment pourrait-on faire face au cyberharcelement ?”
	 (เรำจะจัดกำรกับ	Cyberbullying	ได้อย่ำงไร?)																												
						 รำงวัลชนะเลิศอันดับที่		๑	 :	 นำยนวิน		พรกุลวัฒน์			นิสิตชั้นปีที่		๒			
	 รำงวัลชมเชย		 :	 น.ส.	จุฑำรัตน์	รุ่งจิวำรักษ	์																				
รายการท่ี ๒  การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝร่ังเศส      
					 รำงวัลชนะเลิศอันดับท่ี		๒	 :	 น.ส.	ศิริกร	รอดคล้ำย			นิสิตชั้นปีที่		๒		



รายการท่ี ๑ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝร่ังเศส                                 
	 รำงวัลชนะเลิศอันดับที่		๑	 :	 นำยธีรภัทร์	โชคสุทินสกุล			นิสิตชั้นปีท่ี		๓		
	 รำงวัลชนะเลิศอันดับที่		๒			 :	 นำยนวิ	พรกุลวัฒน์			นิสิตชั้นปีที่		๒												
รายการท่ี ๒ การแข่งขันทักษะภาษาฝร่ังเศส
					 ๒.๑	กำรแข่งขันแสดงละครสั้น	ภำษำฝรั่งเศส	(	แข่งขันแบบกลุ่ม	๕	คน)		
	 รำงวัลชนะเลิศอันดับที่		๒	 :	 น.ส.	จิดำภำ	ศรีนิล	/	น.ส.	จุฑำรัตน์	รุ่งจิวำรักษ์	/	
																																										 	 น.ส.	บัณฑิตำ	กังสวรำงกูร	/	น.ส.	พิชชำภรณ์	วรบุตร	/
	 	 	 นำยภัทรเดช	รักชำติ																		
		 ๒.๒	กำรแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภำษำฝรั่งเศส
			 รำงวัลชมเชย		 :	 น.ส.	ศิริกร	รอดคล้ำย			นิสิตชั้นปีท่ี		๒		

“อำลา อาลัย” 
ดวยความเคารพและอาลัย ปูชนียบุคคลผูจากไป  

15

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส 
ระดับประเทศ 
จัดโดย  สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส
แห่งประเทศไทย
นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  
ชนะเลิศในการแข่งขันฯ  ๒ รายการ

นาวาโทหญิงมายูร บุญยรัตพันธุ์  อ.บ.	รุ่น	๙
ทหำรเรือหญิงคนแรกแห่งรำชนำวีไทย	 ผู ้ออกแบบเครื่องแบบทหำรเรือหญิง 
ผู ้น�ำขบวนทหำรหญิงในกำรสวนสนำม	 อำจำรย์พิเศษ	 โรงเรียนนำยเรือ 
ถึงแก่กรรม	เมื่อ	๔	กรกฎำคม	๒๕๖๔	สิริอำยุ	๙๗	ป	ี	

รองศาสตราจารย์ ประสิทธ์ิ ตุลยาทร  อ.บ.	รุ่น	๒๒
อดีตรองอธิกำรบดี	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 	 อำจำรย์สอนวิชำภำษำไทย	
ที่	คณะอักษรศำสตร์	จุฬำฯ	และมหำวิทยำลัยฮำวำย	สหรัฐอเมริกำ		ถึงแก่กรรม	
เมื่อ	๒๒	กรกฎำคม	๒๕๖๔		สิริอำยุ	๘๗	ปี

ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธ์ 	อ.บ.รุ่น	๓๕	
นิสิตเก่ำอักษรศำสตร์	 จุฬำฯ	ดีเด่น	 ปี	 ๒๕๕๘	 รำชบัณฑิต	ส�ำนักศิลปกรรม	ประเภทวิชำวรรณศิลป ์
สำขำวรรณกรรมร้อยแก้ว	และปูชนียบุคคลด้ำนภำษำไทย	๒๕๕๘		อดีตอำจำรย์ประจ�ำภำควิชำภำษำไทย 
คณะมนุษยศำสตร์	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง		ถึงแก่กรรม	เมื่อ	๑๑	กันยำยน	๒๕๖๔		สิริอำยุ	๗๑	ป	ี																																		

 อาจารย์บรูซ แกสตัน  
อดีตอำจำรย์ประจ�ำภำควิชำศิลปกำรละคร	คณะอักษรศำสตร์	จุฬำฯ	ผู้ริเร่ิมผสมผสำน
ดนตรีไทยเดิมและสำกลเข้ำด้วยกัน	 ก่อต้ังวงดนตรีฟองน�้ำร่วมกับครูบุญยงค์	 เกตุคง	
ถึงแก่กรรม	เมื่อ	๑๗	ตุลำคม	๒๕๖๔	สิริอำยุ	๗๔	ปี

นายประยอม ซองทอง 	อ.บ.	รุ่น	๒๖
อดีตนำยกสมำคมนิสิตเก่ำอักษรศำสตร์	จุฬำฯชุดที่	๙	(พ.ศ.	๒๕๓๓-๒๕๓๔)		นิสิตเก่ำ 
อักษรศำสตร์จุฬำฯ	ดีเด่น	 ปี	๒๕๓๘	 ศิลปินแห่งชำติ	 สำขำวรรณศิลป์	พ.ศ.	๒๕๔๘		
ถึงแก่กรรม	เมื่อ	๑๐	ธันวำคม	๒๕๖๔	สิริอำยุ	๘๗	ปี



ARTS on the Go
อักษรสัญจรออนไลน์ ตามภาพพาไป  ย้อนกาลเวลา  
ตามเส้นทางอักษรสัญจรในเมืองไทย  ระหว่าง 2536-2563

เชียงราย–เยี่ยมพิพิธภัณฑ์ “บ้านด�า”  
ของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาต ิ      
และอาหารว่างสูตร อ.ถวัลย์ 
                                                       

2563-พระต�าหนักค�าหยาด อ่างทอง           
       สถานที่จ�าพรรษาของพระเจ้าอุทุมพร 
       ปลายกรุงศรีฯ 2310
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2548 – อุทัยธานี : อุทยานห้วยขาแข้ง + หุบป่าตาด ถ�้าประทุน + สุพรรณบุรี - บึงฉวาก   
ป่าดึกด�าบรรพ์ 
ท้ังดงต้นตาด  พืชพันธุ์โบราณ และโถงถ�้า     พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า 

อส.จัดพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
วัดพระมหาธาตุฯ            

2560 : วัดเบญจมบพิตร  
(สนอจ.ชุดท่ี 22)    

2549 : ประจวบคีรีขันธ์  
พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ  
    

2539 - ล่องใต้ (รถไฟ) : สงขลา + นครศรีธรรมราช + สุราษฏร์ธานี

วัดทางสาย เขาธงชัย 
ริมทะเลอ่าวบ้านกรูด

เจ้าดวงเดือน+เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่

พะเยา (อส.เชียงราย ชุด 2)
ยามเย็นที่กว๊านพะเยา

2548-รายการ ล่องน่าน+ม่วนแพร่+สุโขทัย
วนอุทยานแพะเมืองผี แพร่+สักการะพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

คารวะคุณสืบ นาคะเสถียร 
พร้อมวางผ้าขาวม้าคนละผืน

วัดท้ายยอ เกาะยอ 
ชม หมู่กุฎิสงฆ์แบบเรือนไทยปั้นหยา 
สถาปัตยกรรมเอกลักษณ์ 
ของเกาะยอ 

ชมศูนย์ฝึกลิง
ดร.กาญจนา
แสดงแบบ
อุ้มคุณจ๋อ 
แสนรู้

คุณหญิงอรชร+คุณเดือนฉาย 
น�าแถว

พระราชวังสนามจันทร์   มฤคทายวันราชนิเวศน์          พระต�าหนักชมดง (2535) 

2540  “เลาะวัง-เลียบวัด” ชมวังหลวง
ศ.ม.ร.ว. แน่งน้อย ศักดิ์ศรี+คุณเกรียงไกร น�าชม

อ.สิงห์โต จ่างตระกูล ขอบคุณ

กาลครั้งนั้น.... ท่านอยู่ ไหน ในเมืองไทย 
11-12 ก.ค.2535-จัด อส. ครั้งแรก รายการ “ ฟื้นความหลัง ห้าวังของสี่กษัตริย์” 

**พระต�าหนักชมดง หัวหิน อดีตพระต�าหนักส่วนพระองค์ของ
สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี ต่อมา คุณพจน์+คุณวิไล (อ.บ.7) 
สนิทวงศ์ฯ เป็นเจ้าของบ้าน ซ่ึงยังคงเก็บรักษาห้องบรรทมไว้)  

ศรีอรทัย บุรณศิริ (อ.บ. 30 ) สนอจ. เล่าเรื่อง และแฟ้มภาพ

                       



อักษรสัญจรออนไลน์ ตามภาพพาไป  ย้อนกาลเวลา  
ตามเส้นทางอักษรสัญจรในเมืองไทย  ระหว่าง 2536-2563

2563-พระต�าหนักค�าหยาด อ่างทอง           
       สถานที่จ�าพรรษาของพระเจ้าอุทุมพร 
       ปลายกรุงศรีฯ 2310

อักษรสัญจรออนไลน์ ตามภาพพาไป สู่ดินแดน “มรดกโลก” 
ในสองฤดูกาล ของทวีปเอเซีย 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ปราสาท ขุนเขา วิถีท้องถิ่น และธรรมชาติสุดมหัศจรรย์
ทวีปเอเซีย : จีน  ลาว  พม่า  เวียตนาม  มาเลเซีย - สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  เกาหลี   ตุรกี  จอร์แดน  ญี่ปุ่น

Amazing China อส.จัดสัญจร 3 ครั้ง ด้านจีนตะวันตก ในถิ่นโบราณ  เขตเทือกเขาหิมาลัยด้านจีน ชายขอบที่ราบสูงทิเบต สูงกว่า 3,000 ม.รทก. ภูเขา
สูงมหึมาตระหง่าน  ถนนผจญภัยไต่ดอยลอยฟ้า ไม่มีเสาปักกันขอบถนน unseen ของชาวอักษรฯ เมื่อ 18 ปีที่แล้ว ตั้งแต่จีนเริ่มโครงการ “เข่ือนสามผา”

2550–ยูนนาน “มรดกโลก” เมืองลี่เจียง และ จงเตี้ยน ( แชงกรี-ล่า) ต�านานปลายขอบฟ้า

2537-อินโดนีเซีย จาการ์ต้า      
เมืองจ�าลอง Tamanmini  

  ศรีอรทัย บุรณศิริ (อ.บ. 30 ) สนอจ. เล่าเรื่อง และแฟ้มภาพ

  บรรยากาศโรแมนติก จาก “Winter Love Song”

2539 - ล่องใต้ (รถไฟ) : สงขลา + นครศรีธรรมราช + สุราษฏร์ธานี

2547–เสฉวน อุทยานธารสวรรค์ จ่ิวจ้ายโกว มรดกโลก                                     2548–ยูนนาน ป่าทรายเปลี่ยนสี          2548–ป่าภูเขาหมื่นยอด เมืองซิงอี้

ภูเขาหิมะมังกรหยกและสระน�้ามังกรด�า ลี่เจียง    ลี่เจียง เมืองโบราณที่สวยและสมบูรณ์ที่สุด                     เขาหัวเต่า โค้งแรกของ 
ม. หลันซางเจียง (แยงซีเกียง)     

อารามทิเบตซงจ้านหลิน “โปตาลา น้อย” 
อายุกว่า 300 ปี

พระพุทธไสยาสน์ 
“เฉ้าทัตยี” องค์ใหญ่ 
พระพักตร์งาม

ชาวอินทา รอบทะเลสาบ 
ใช้เท้าแจวเรือ

ถ�้าซอกคู รัม (มรดกโลก)
ศาสนสถานโบราณ สวยงาม
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

2557-มาเลเซีย-เมืองปีนัง
ป้อมปืน Fort Cornwallis, 
George Town 

มะละกา      
Dutch Square จุดหมาย

ส�าคัญของย่านเมืองเก่า 

2557-สิงคโปร์    
Supertrees ใน   
Garden by the Bay

รูปปั้นช้าง หน้าอาคาร Art House 
ร.5 พระราชทาน เมื่อเสด็จฯมา ค.ศ.1871  

2552 ตุรกี + 2553 จอร์แดน : สองดินแดนธรรมชาติมหัศจรรย์          
เมืองคัปปาโดเกีย 
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ทะเลทรายวาดิ รัม
ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง
ถิ่นอาศัยของชาวเบดูอิน

ปีนเขาขึ้นจุดชมภูมิทัศน์ทิวเขามหัศจรรย์Long Lake  สีฟ้าใส จากหิมะ+แร่ธาตุ                  ชุดทิเบต 5 หยวน อุ้มแกะ 5 หยวน    

กุหลาบตุรกี
ชากุหลาบ
สินค้าออกส�าคัญ    

Dead Sea ทะเลสาบน�้าเค็ม
ลอยตัวได้ ฝั่งตรงข้าม คือ 
อิสราเอล                                                                                          
      
                

กลุ่มกรวยผาหินลาวายุค 30 ล้านปีก่อน

จอร์แดน / เพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู 
             1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์แห่งโลกยุคใหม่

2541-ลาว หลวงพระบาง   2544-เวียตนาม : เว้              เมืองโบราณฮอยอัน                    ฮาลอง เบย์              ชุด อ๋าว หย่าย ตัดจากเวียตนาม
น�้าตกตาดกวางสี                  ขึ้นเรือจากแม่น�้าหอมชมวังหลวง    สะพานญ่ีปุ่นมีหลังคาคลุม                                           

2544–พม่า : นครย่างกุ้ง   เมืองอมรปุระ เมืองหลวงเก่า   ทะเลสาบอินเล          2533-เกาหลีใต้ : เมืองกยองจู                เกาะนามิ  

(ตามแสงแดด) +ชมประตมิากรรมสามก๊ก 

สักการะพระบรมอัฐิพระเจ้าอุทุมพร เสด็จฯ 
จากกรุงศรีฯ 2310 ขณะอยู่ในเพศบรรพชิต 

จอร์แดน 



สวนชกิิไซ โนะ โอกะ     
Flower Paradise     

หมู่บ้านโบราณชิราคาวะโกะ  บ้านสวยมรดกโลก                                           เกาะมิยาจิมะ เกาะแห่งศาลเจ้า                 
หลังคามุงฟาง  60 องศา  “กัชโช”                                     +อาหารชุดปลาเทราท์     
  

2560  ทางด่วนพิเศษ  ทุ่งดอกชิบะซากุระ สวนฮิตาชิ พาร์ค              เสน่ห์ช่อดอกม่วงระย้า      สะพานชินเกียว เมืองนิกโก ้                                                                                                   
อุโมงค์ทะเลข้ามอ่าวโตเกียว      เชิงภูเขาไฟฟูจี            ทุ่งดอกนิโมฟิล่าสีฟ้า        สวนดอกไม้อะชิคางะ         เพื่อราชวงศ์+โชกุน ผ่านเท่านั้น

2556-Momiji Japan   ใบไม้เปลี่ยนสีสดใส ย่านนครเกียวโต             
วัดโทฟุคุ-จิ                 วัดคินคะคุ-จิ                       เดินเล่นที่ ย่านอะราชิยามะ         
วัดที่ใบไม้ผลัดใบสวยที่สุด     วัดของเณรน้อยอ๊ิกคิวซัง   
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2551/52 Japan Alps -Tateyama Kurobe Alpine Route
วันซากุระบาน      ก�าแพงหิมะ         ยอดดอยมุโรโดะ 2,450 ม.   

ตุ๊กตาซารุโบโบะ                    
งานฝีมอืพืน้เมือง
ของเขตฮิดะ

นาฬิกาไอน�า้โบราณรปูทรงองักฤษ
ของขวญัทีช่าว Vancouver, Canada ได้มอบให้

ชาวเมืองโอตารุ มีเพียง 2 เรือนในโลก
  

2558–อาโอโมริ  ฮอกไกโด :  
พิพิธภัณฑ์เนบุตะ เวรัสเสะ    
อนุรักษ์หุ่นโคมไฟยักษ์

สวนกหุลาบ อิวะมซิะวะ กหุลาบฮอกไกโด 243 พันธุ์  
โทมติะฟาร์ม     
ไอศกรีมลาเวนเดอร์      

เมืองอูสุกิ เกาะกิวชู

โทริอิสีแดง+กวาง คือสัญลักษณ์ 

ต้นสน รัชกาลที่ 7 ทรงปลูกเมื่อ พ.ศ. 2474
บริเวณลานหน้าองค์พระ “หลวงพ่อโต”   

YOKOSO JAPAN : จัดสัญจร 6 ครั้ง ในฤดูกาลซากุระบาน และใบไม้เปล่ียนสีบนเกาะฮอนชู / กิวชู / ฮอกไกโด
พระพุทธรูปส�าคัญ นิกายเซน : เกาะฮอกไกโด เกาะฮอนชู-เมืองอาโอโมริ คามาคุระ เกียวโต เกาะกิวชู-เมืองอูสุกิ           
Attama Daibutsu                                                     
Hill of Buddha ฮอกไกโด                                
    

Showa Daibutsu 
เมืองอาโอโมริ    

Kamakura Daibutsu 
วัดโคโตกุ-อิน คามาคุระ

พระพุทธรูป
หินโบราณ

แนวซุ้มประตู
โทริอิ ศาลเจ้า
ฟูจิมิ อินาริ ไทฉะ 

ปราสาทมัตสุโมโตะ สร้างข้ึนในปี 1504
สง่างาม ซากุระบาน รอบคูน�้า เมืองทาคายามะ

Little Kyoto
น่ังรถลาก
ชมย่านเมืองเก่า

ใบเมเปิลสวย ที่เบบปุ กิวชู 
ที่บ่อน�้าพุร้อน ออนเซ็น

พักผ่อนในสวนญี่ปุ่น

 หมู่บ้านยูฟุอิน เกาะกิวชู   
 ต้นก�าเนิด OTOP ของไทย  



ARTS in the News 
การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
๒๕๖๓  
	 เมื่อวันที่	 ๒	 กรกฎำคม	พ.ศ.	 ๒๕๖๔ 
สมำคมฯ	 ได ้จัดกำรประชุมใหญ่สำมัญ 
ประจ�ำป ี 	 ๒๕๖๓	 	 โดยเป ็นกำรประชุม 
ออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม	 Zoom	 เนื่องจำก 
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด	-	๑๙	 
สมำชิกส่งใบมอบฉันทะให้กรรมกำรกลำง 
เป็นตัวแทนออกเสียงรับรองวำระประชุม
ต่ำง	ๆ	

การระดมเงินบริจาคช่วยเหลือใน
สถานการณ์โควิด-๑๙  
	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 สิงหำคม	 ๒๕๖๔	 สนอจ.	
และนิสิตเก ่ำอักษรศำสตร์	 ร ่วมใจบริจำค
เงินสนับสนุนกำรก่อสร้ำงหอผู ้ป ่วยสนำม 
“แพทยพัฒน์”	 โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ฯ	
จ�ำนวนเ งิน	 ๑,๕๕๐,๐๐๐.-	 บำท	 โดยมี	
ผศ.พญ.ยุวรีย์	 พิชิตโชค	 รองผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยยุทธศำสตร์องค์กรและทรัพยำกรบุคคล	
และ	ศ.ดร.เสริชย์	โชติพำนิช	รองผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยกำยภำพ	รับมอบ	

งานปิยมหาราชานุสรณ์ ๒๕๖๔
	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 พฤศจิกำยน	 ๒๕๖๔	 สนอจ. 
มอบเงนิจ�ำนวน	๑๔๒,๐๐๐.-		บำท	จำกกำรระดมทนุ 
ร่วมกับนิสิตเก่ำอักษรศำสตร์	จุฬำฯ	เพ่ือสนับสนุน
โครงกำร	 “Less	 is	 More”	 กิจกรรมหนึ่งของ
สมำคมนิสิตเก่ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	ที่จัดขึ้น 
ในงำนปิยมหำรำชำนุสรณ์	 ๒๕๖๔	 	 เพ่ือจัดซื้อ
อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรเรียนทำงออนไลน์
ให้แก่นิสิตปัจจุบัน	 เช่น	 tablet	 ฯลฯ	 เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด-๑๙	

การจัดงานชงโคสร้างสรรค์’๖๔ 
	 เมื่อวันที่	๑๖	ตุลำคม	๒๕๖๔	สนอจ.	 จัดงำนชงโคสร้ำงสรรค์	๒๕๖๔	ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส	์
โปรแกรม	Zoom	เพื่อสำนสัมพันธ์ระหว่ำงสมำคมฯ	กับสมำชิก	และระดมควำมคิดสร้ำงสรรค์ดี	ๆ 
ให้แก่สมำคมฯ	 	 โดยมี	 นำงปฏิมำ	 ตันติคมน์	 นำยกสมำคมฯ	 เป็นประธำน	 งำนดังกล่ำวได้รับ 
ควำมร่วมมือจำกสมำชิกลงทะเบียนร่วมงำนถึง	 ๘๘	 คน	 จำกรุ่นต่ำง	 ๆ	 ต้ังแต่	 อ.บ.	 ๒๗-๘๑ 
นอกจำกนี้	รศ.ดร.สุรเดช	โชติอุดมพันธ์	คณบดีคณะอักษรศำสตร์	ได้ร่วมทักทำยผู้เข้ำร่วมประชุม	
ผ่ำนทำงวีดิทัศน์	และมีกำรร่วมสนุกกับ	“อักษร	Trivia	๒๐	ค�าถาม”	ด้วย

19

 
    สมำคมฯ	 ได ้ รับ เงินบริจำค 
วัน เ กิด 	 เพื่ อสมทบทุนช ่ วย เหลือ
นิสิตปัจจุบัน	 ต้ังแต่	 มกรำคม	 จนถึง	
ธันวำคม	 ๒๕๖๔	 เป ็นจ�ำนวนเงิน	
๑๐๐,๒๖๓.๑๗	 บำท	 	 ขอขอบคุณ
นิสิตเก่ำทุกคนที่ร ่วมท�ำบุญวันเกิด
โดยกำรบริจำคเงิน	 เพื่อช ่วยเหลือ
นิ สิ ต อั กษ รศำสตร ์ ที่ ข ำ ด แคลน 
ทุนทรัพย	์

โครงการบริจาควันเกิด “๑๐๐๐ บาท หน่ึงวันเกิด เพื่อน้อง” ๒๕๖๔

2560  ทางด่วนพิเศษ  ทุ่งดอกชิบะซากุระ สวนฮิตาชิ พาร์ค              เสน่ห์ช่อดอกม่วงระย้า      สะพานชินเกียว เมืองนิกโก ้                                                                                                   
อุโมงค์ทะเลข้ามอ่าวโตเกียว      เชิงภูเขาไฟฟูจี            ทุ่งดอกนิโมฟิล่าสีฟ้า        สวนดอกไม้อะชิคางะ         เพ่ือราชวงศ์+โชกุน ผ่านเท่านั้น

ตุ๊กตาซารุโบโบะ                    
งานฝีมือพืน้เมือง
ของเขตฮิดะ

YOKOSO JAPAN : จัดสัญจร 6 ครั้ง ในฤดูกาลซากุระบาน และใบไม้เปล่ียนสีบนเกาะฮอนชู / กิวชู / ฮอกไกโด
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ฟูจิมิ อินาริ ไทฉะ 
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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

          https://www.arts.chula.ac.th/AlumWeb                          สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  ARTS CU News

ของท่ีระลึกสมาคมฯ
สมำคมฯ	จัดท�ำของที่ระลึก	เช่น	ชุดผ้ำพันคอลำยนกยูง	
และ	ลำยดอกชงโค	๓	ขนำด	และกระเป๋ำผ้ำร่ม	
ขอเชิญผู้สนใจส่ังซื้อได้ที่สมำคมฯ	หรือ	คุณอ้อย	สวล	ี
กรรมกำรสมำคมฯ Line : oyswalee โทร. 801-910-8990

อบ.45

นางโสรยา วัลลิภากร รังเคิล/ 
อาร์ติสต์ผู้ออกแบบและวาดลายผ้า

เข็มท่ีระลึก ๑๐๐ ปี อักษร จุฬาฯ 
จัดท�าพิเศษ ๑๐๐ ชิ้นสุดท้าย ราคา ๑,๐๐๐ บาท ฟรี ค่าส่ง

ขอเชิญชวน สมาชิกสมาคมฯ บริจาคโลหิต 
และติดตามข่าวสารเก่ียวกับการบริจาค
โลหิต กับสภากาชาดไทย

นางโสรยา วัลลิภากร รังเคิล/ 
อาร์ติสต์ผู้ออกแบบและวาดลายผ้า

อบ.45

นางโสรยา วัลลิภากร รังเคิล/ 
อาร์ติสต์ผู้ออกแบบและวาดลายผ้า

ขอเชิญชวน สมาชิกสมาคมฯ บริจาคโลหิต 
และติดตามข่าวสารเก่ียวกับการบริจาค
โลหิต กับสภากาชาดไทย

นางโสรยา วัลลิภากร รังเคิล/ 
อาร์ติสต์ผู้ออกแบบและวาดลายผ้า

อักษรสัมพันธ์	ฉบับน้ี
จัดท�าเป็นฉบับดิจิทัลเป็นฉบับแรก
สามารถติดตามอ่านได้จากเว็บไซต์สมาคม

https://www.arts.chula.ac.th/AlumWeb/ebook.html

สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์	จฬุาฯ

สมาคมนิสิตเก ่าอักษรศาสตร ์  จุฬาฯ เชิญชวน
นิ สิ ต เ ก ่ า แ ล ะ นิ สิ ต ป ั จ จุ บั น  ค ณ ะ อั ก ษ ร ศ า ส ต ร  ์
สมัครเป็นสมำชิกสมำคมฯ	 เพื่อมีส่วนร่วมสร้ำงสรรค์กิจกรรม 
ต่ำง	 ๆ	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อสมำชิก	 นิสิตเก่ำและ	 นิสิตปัจจุบัน	
รวมถึงคณะอักษรศำสตร์	จุฬำฯ	แหล่งประสิทธิ์ประสำทวิทยำกำร
ของชำวอักษรฯ	เช่น	กำรจัดงำนคืนเหย้ำ	กำรจัดงำนว่ิงอักษรจรัล 
งำน	 Arts	 CU	Market	 2022	 กำรสัมมนำเสริมสร้ำงควำมรู้ 
ที่ทันสมัยในโลกปัจจุบัน	 งำนชงโคสร้ำงสรรค์	 ฯลฯ	 ค่ำสมำชิก 
ตลอดชีพ	 ๕๐๐	 บำท	 โดยสำมำรถสมัครผ่ำน	QR	Code	 หรือ 
ทำงเว็บไซต์สมำคมฯ
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