
สุพรรณิการ์มันปูประดู่แดง
ทองหลางไม้แดงมะเดื�อเสลา
กาสะลองคำอัมพวากันเกรา

สาละพระเจ้าห้าพระองค์

จิกจำป�กระพี�จั�นจันทน์กะพ้อ
สมอพิเภกสมอไทยอย่าใหลหลง

ตะเคียนกาแฟแคทองหอมไกลดง
ตะลิงปลิงป�บประยงค์ยางนา

ไหมจุร�ขานางกัลปพฤกษ์
ชัยพฤกษ์ติ�วดำจำปาป�า

มหาพรหมสรัสวดีศร�ยะลา
โสกพวงโสกระย้าโสกสป�น

แก้วเจ้าจอมพะยอมโพยมเยี�ยม
มะเยาเหลี�ยมเคี�ยมคะนองบัวสวรรค์

รักแรกพบอบเชยเทศว�เศษครัน
รวงผึ�งรังอัญชันกาญจนินทร์

มะม่วงละมุดพุดดงชงโค
ชมพู่โพธิสัตว์ทุเร�ยนตะเคียนหิน

สักคอเดียสนอินเดียอินทนิล
กระถินณรงค์มะยงมะขามจามจุร�

พุดตานคูนโสกขาวโสกเขา
การบูรขนุนมะเม่าหว้าลิ�นจี�

หางนกยูงพะยูงเขลงเต็งตานี
มะฮ็อกกานีกฤษณาน่ายล

ตะแบกกระทิงทองกวาวโสกดาวกระจาย
กาฬพฤกษ์พุงทะลายฝ�ายสายฝน

พิกุลแก้วลำดวนอวลสุคนธ์
ชวนชนชม “                         ”

ผศ. ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

ป�ที� 35 ฉบับ มกราคม-ธันวาคม 2565



กนิษฐาธริาชสดุดี
กนิษฐาธริาชเจา้ เอกอนงค์
วิรยิะปัญญายง เยี่ยมหล้า

อุทิศพระวรองค์ เพ่ือชาติ ชนนา
พระราชปณิธานกล้า กอปรด้วยอุดมคดีฯ

เป็นศรอัีกษรศาสตรล์�า วิมลสมาน
สัพพภาษาชาญ เชีย่วแท้

รูร้อบเรือ่งโบราณ จวบใหม่ สมัยแฮ
เชือ่มโลกถึงกันแล้ กิตติพ้นประพนธข์ยายฯ

พรายอัจฉรยิภาพพรอ้ม ปวงศิลป์
สมบัติแห่งแผ่นดิน สืบสรา้ง
ทิพยธรณิน อภิรกัษ์ ธ�ารงเฮย

สมภาคภูมิไทยสล้าง รุง่เร ือ้งเมืองอารย์ฯ

การศึกษาพระเก้ือ กอปรคุณ
โดยพระมหาการุญ กระจา่งแจง้

ประถมตราบวิบุล อุดมศึก- ษานอ
น�าพระทัยบ่รูแ้ล้ง ซาบซึง้ทรวงเสมอฯ

เลอพระยศยิ่งฟ้า สิรศิร ี
ทูนเทิดมหาจกัร ีฉัตรเกล้า

จุง่พระขัตติยานี นิรนัดรส์วัสด์ิ เจรญิเทอญ
บารเมศพระปกเผ้า เหล่าข้าภักดีสนองฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจา้ สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชรีวณิชย์กุล ประพันธ์



Open House

	 สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์	จุฬาฯ	
ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ	 ประจ�าปี	 2564 
เพื่อ เ ลือกต้ังนายกสมาคมฯ	 ชุดที่ 	 25 
เมื่อวันศุกร์ที่	 18	 กุมภาพันธ์	พ.ศ.	 2565	
ซึ่งดิฉันได้รับการเลือกต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง
นายกสมาคมฯ	ดิฉันขอขอบพระคุณพี่น้อง 
สมาชิกสมาคมฯ	 ทุกท่านที่กรุณามอบ
ความไว้วางใจให้ดิฉันและคณะกรรมการ
ชุดใหม่เข ้ามาท�างานเพ่ือนิสิตเก่าทุกรุ ่น 
และเพื่อคณะอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ	 อันเป็น
ที่รักยิ่งของพวกเรา

รศนาภรณ์ วีรวรรณ
นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในพระราชูปถัมภ์	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

สวัสดีค่ะ พี่น้องชาวอักษรศาสตร์ จฬุาฯ ทกุท่าน
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 	 	 วันพฤหัสบดีที่	 2	 มิถุนายน	พ.ศ.	 2565	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการ
บริหารสมาคมฯ	 ชุดที่	 25	พร้อมด้วยนิสิตเก่าอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ	ดีเด่น	 ประจ�าปี	 2564 
เฝ้าทูลละอองพระบาท	ณ	อาคารชัยพัฒนา	สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต	ยังความปลื้มปิติ
และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

	 ดิฉันขอถือโอกาสนี้แนะน�าคณะกรรมการบริหารสมาคม	ชุดท่ี	25	ทั้ง	20	คน	ที่ปรึกษา	
17	 คน	 และกรรมการกิตติมศักดิ์	 6	 คน	 ซึ่งจะร่วมงานกับพี่ๆ	 น้องๆ	 นิสิตเก่าทุกรุ่นและ 
คณะอักษรศาสตร์	จุฬาฯ	โดยมีแผนการด�าเนินงานดังน้ี
 	 สมาคมฯ	 จะท�าโครงการ	 Arts	Networking	 อย่างต่อเนื่องเพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย
นิสิตเก่าอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ	 ทุกรุ่น	 ทุกสาขาวิชาชีพ	 ให้กลับมาช่วยเหลือคณะตามก�าลัง 
ความสามารถ
 	 สมาคมฯ	 จะจัดท�าโครงการแนะแนวทางและส่งเสริมการเรียนรู ้งานอาชีพเพื่อให ้
เหมาะสมกับตลาดงานใหม่ในปัจจุบัน	 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการท�างานแก่นิสิต 
อักษรศาสตร์ที่จะจบออกไปเป็นบัณฑิตในอนาคต
 	 สมาคมฯ	จะจัดท�าวารสารอักษรสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน
 	 สมาคมฯ	 จะจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในหมู ่นิสิตเก่า 
อักษรศาสตร์ทุกรุ่น	 เช่น	 งานคืนเหย้าอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ	 โครงการหนังสือเสียง	 ภายใต ้
ชื่อ	 “โครงการเสียงอักษร”	 งาน	 ARTS	 CU	MARKET	 2022	 การจัดอักษรสัญจร	 และ 
การจัดเดิน/วิ่ง	“อักษรฯ	จรัล”	เป็นต้น

				 ดิฉันและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ	พร้อมที่จะรับฟังค�าแนะน�าจากพี่ๆ	น้องๆ	ทุกท่าน 
เพ่ือให้การท�างานของเราเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิตเก่าและคณะอักษรศาสตร์ของเรา
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	 เรามีนัดกับพี่ก ้อย	 และณัฐ	 ในบ ่ายวันหนึ่งที่ร ้านหนังสือ 
น่ารักของทั้งสอง	 ในเรือนไม้โบราณอายุกว่าร้อยปี	 ต้ังอยู่ในตรอก
มหรรณพชื่อ	World	at	The	Corner	Bookshop	 เราเร่ิมบทสนทนา 
แบบสบายๆ	 กับ	พี่ก้อย สิวิกา ประกอบสันติสุข อบ. รุ่น 47 
และ ณัฐ ประกอบสันติสุข อบ.รุ่น 51

สมาคมฯ	:	
ความประทับใจกับคณะ ตั้งแต่ปีหน่ึงจนจบปีสี่
คุณสิวิกา
	 ความทรงจ�าในการเรียนที่อักษรมีเยอะมาก	ตอนเรียนก็สนุกมาก 
เพราะก้อยมาจากโรงเรียนสตรีล้วน	คือ	โรงเรียนราชินี	ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน 
ไม่ค่อยได้ ไปไหน	พอเข้ามหาวิทยาลัย	ก็เหมือนเปิดโลกมีเพ่ือนมากมาย 
สนุก	 รับผิดชอบตัวเอง	 เพ่ือนในกลุ่มก็มาจากหลายที่	 ในตอนเรียน 
ได้ใช้เวลาว่างที่ห้องวิชาการที่ตึก	4	อยู่ชมรมสเปน	และช่วยงานวิชาการ	
และยังรับผิดชอบ	ท�าปกหนังสือ	 ได้รู้จักเพ่ือนๆ	ที่ท�ากิจกรรมด้วยกัน 
ทั้งสนุกสนานและมีความทรงจ�าที่ดีตลอดระยะเวลา	4	ป	ี

คุณณัฐ
	 มาเรียนที่อักษรฯ	 นี่สนุกมาก	 เหมือนได้ปลดปล่อย	 ไม่เคยใส่
ชุดนิสิตเลย	 วันวันก็เอาแต่สนุกกับเพื่อน	 จ�าได้ว่าได้รับรางวัลเรียนดี 
เพราะคะแนนตอนที่จบจากสวนกุหลาบ	โดยจะต้องไปรับกับ	อ.สัญญา	
ธรรมศักดิ์	นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น	คุณครูที่โรงเรียนถึงขนาดขับรถ 
มารับ	 มาเจอที่คณะ	 แต่พอเห็นไม่ได้แต่งชุดนิสิต	 และชุดที่ใส่ตอน
นั้นคงไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไร(หัวเราะ)	 ครูอึ้งแล้วเลยบอกจะไปรับให้ 
เราก็งง	 เพราะครูขับรถมาจอด	พูดๆ	 แล้วก็ขับรถกลับไป	 ปล่อยเรา 
ยืนงง	 เรียนไปๆ	 จากที่ เคยได้คะแนน	 3.9	 ที่ โรงเรียน	 ปรากฎว่า 
คะแนนเทอมแรกได้	 2.6	 (หัวเราะ)	 จริงๆ	 เป็นสายกิจกรรม	 เรียนพอ
ประมาณ	 เน้นเที่ยวเน้นสนุกและท�ากิจกรรมมากกว่า	 ท�าให้การเรียน 
ที่อักษรฯ	มีทุกสีสัน	มีแต่ความทรงจ�าดีด	ี

สมาคมฯ	:
แรงบันดาลใจท่ีเลอืกท�างานด้านนี ้งานทีท่�าเกีย่วข้อง
กับส่ิงท่ีเรียนอย่างไร
คุณณัฐ
	 แรกเริ่มตอนจบใหม่ๆ	 มีเพ่ือนชวนไปท�าประสานงานแฟชั่น 
ที่หนังสือแพรวสุดสัปดาห์	 ได้ลองและท�าอยู่ได้	 8	 ปีก็เบื่อ	 เลยไปเรียน
ถ่ายรูปที่อังกฤษ	 หลังจากเรียนได้พักหนึ่งก็ค้นพบว่า	 การถ่ายรูป 
เป็นชีวิตของเรา	เป็นสิ่งที่เราไขว่คว้าหามาตลอด	เป็นหนทางถ่ายทอด
ความคิดของเรา	 	 แม้ว่าที่คณะจะไม่ได้สอนวิชาถ่ายรูป	 แต่	 ด้วยการ

เรียนวิชาต่างๆ	ที่คณะอักษรฯ	ท�าให้เราแปลกกว่าคนอื่นๆ	เพราะไม่ได ้
คิดจากพื้นฐานการถ่ายภาพ	 ไม่ได้ยึดกับเทคนิค	 แทบจะไม่รู ้เรื่อง 
เทคนิคเลยด้วยซ�้า	 เพราะที่นั่น	 เขาสอนให้ปฏิบัติ	 เราก็เร่ิมคิดงาน 
ด้วยวิธีการคิดจากพื้นฐานการละครที่เราเรียนมา(วิชาโท)	 คิดจาก
พื้นฐานวรรณคดี(วิชาเอก)	 ตีความคอนเซ็ปต์ของเรื่อง	 ท�าให้ภาพ 
มีความหมาย	 และมีที่มาท่ีไป	 เพราะการเรียนที่คณะจะสอนพ้ืนฐาน 
การคิด	 การวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต ่างๆ	 ในทุกวิชาที่ เ รียน	 จนเรา 
หล่อหลอมมาเป็นตัวเรา	 ท�าให้เราได้เปรียบกว่าคนอื่นในการท�างาน 
เพราะมีวิธีการคิดที่แปลกออกไป
คุณสิวิกา
	 พ่ออยากให้ลูกสาวเรียนคณะอักษรฯ	 มาก	พาไปงานจุฬาฯ 
ทุกปีและตอนลูกสาวอยู ่ม.ศ.	 3	 คุณพ่อก็บอกเพื่อนว่าลูกสาว 
จะเข ้าคณะอักษรฯ	 เราอายมากแต่ก็เกิดเป ็นแรงกระตุ ้นให ้ต ้อง 
เ ข ้ าคณะอักษรฯ ให ้ ได ้ 	 ทั้ ง ๆ 	 ที่ ครู แน ะ แนวที่ โ ร ง เ รี ยน ไม ่ แน ะ 
ให ้ เ ลือกเพราะคะแนนไม ่ ได ้ดีมากอาจเอนทรานซ ์ ไม ่ ติด	 แต ่ เรา 
ไม ่ยอมแพ ้ 	 ในท่ีสุดก็สอบติดคณะอักษรฯ	 หลังจากนั้น 	 ณัฐก็ 
ตามมาเรียนเพราะเคยไปหาที่คณะไปดูละครเห็นตึกสวยเลยมุ ่งมั่น 
จะต้องเข้าคณะนี้ให้ ได้	 ก้อยซ่ึงไม่ได้เรียนการละคร	 แต่ชอบไปช่วย 
งานละครเพราะเพื่อนเยอะ	 สนุก	 โดยท�างานเบื้องหลังอย่าง	 แต่งตัว 
นักแสดง		หรือเดินตั๋วละคร
	 หลังจากจบคณะอักษรฯ	 เรียนต่อโทท่ีศิลปากรเพราะสนใจ 
โบราณคดี	และช่วงท่ียังท�าวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จ	ก็อยากสร้างแรงกระตุ้น 
ให้ตัวเองจึงหางาน	 part	 time	 โดยได้ท�างานกับองค์กรเอกชน	 ชื่อ 
Caring	for	young	refugees	(ต่อมาเปลี่ยนเป็น	กลุ่มเพื่อการพัฒนา 
และการศึกษาเด็ก)	 ซึ่งท�างานกับค่ายอพยพที่เขาอีด่าง	 อรัญประเทศ 
โดยคนญ่ีปุ่นเป็นผู้อ�านวยการ	 เริ่มงานเป็นเลขานุการผู้อ�านวยการ 
และต่อมาเป็นผู้อ�านวยการองค์กร	จนลาออกมาช่วยงานคุณณัฐ	
	 การเรียนวรรณคดี	ประวัติศาสตร์	จากคณะอักษรฯ	เป็นพ้ืนฐาน 
ของความรู้	 ก็ท�าให้เรารู้จักวิเคราะห์	 ท�าความเข้าใจกับมนุษย์และ 
สิ่งรอบตัว	 และได้ ใช้ความรู ้ด้านภาษาในการเขียนหนังสือ	 ตอนที ่
เ ขียน เรื่ องท ่อง เที่ ยว ให ้ กับหนั งสือนิตยสารหลายเล ่ม 	 ได ้ ใช ้ 
ความสามารถทางภาษา	 และมีสไตล์การเขียนที่เป็นตัวของตัวเอง 
ซึ่งได้จากการเรียนที่คณะฯ	

15	กรกฎาคม	2565	
สัมภาษณ์  คุณสิวิกา ประกอบสันติสุข
และ คุณณัฐ ประกอบสันติสุข
ที่ร้าน	World at the Corner
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คุณณัฐ
	 ความฝันที่ฝันมาต้ังแต่เด็กๆ	 คือ	 อยากมีร้านหนังสือ	 เมื่อเรา 
แก ่ ตัวลงก็ เ ร่ิมคิดว ่า 	 บ้ันปลายชี วิตเราจะอยู ่อย ่างไร	 วันหนึ่ ง 
ซื้อหนังสือกลับบ้านมาเป็นต้ังสองต้ังที่ทั้งชีวิตนี้ก็คงอ่านไม่หมด 
แล้วมีความสุขมาก	มีความสุขที่ได้อยู่ท่ามกลางหนังสือ	
	 เราท�าร้านหนังสือให้มีชีวิตเป็นของเขาเอง	 เราสองคนเป็นคน 
ชอบเดินทาง	 ชอบที่จะได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่ต่างๆ	 ใช้เวลาให้คุ้มค่า 
อยู่ที่หน่ึงนานๆ	 หนังสือจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้เกิดแรงบันดาลใจ 
ให ้ เดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ	 ดังนั้น 	 จึง เป ิดร ้านหนังสือแนวนี ้
และ	 ต้ังชื่อร้านว่า	WORLD AT THE CORNER เพราะอยากให ้
คนที่มาได้มาเจอโลกของวัฒนธรรมอ่ืนๆ	 หนังสือที่ร ้านไม่ได้เน้น 
แค่หนังสือท่องเที่ยวอย่างเดียว	 แต่เน้นหนังสือที่เขียนโดยนักเขียน 
ประเทศนั้นๆ	 เรื่องราวของประเทศนั้นๆ	 เพราะจะท�าให้เราได้รู ้จัก 
สถานที่	ผู้คน	และวิถีชีวิตที่ลึกซึ้งขึ้น		
	 สิ่งที่เราสองคนได้จากการเดินทางมาคร่ึงโลกนั้นคือ	 เม่ือเรา
เห็นวัฒนธรรมความเชื่อของชนชาติอื่นที่หลากหลายมากๆ	เข้า	เราจะ 
เกิดความเคารพ	 เราจะเริ่มไม่ตัดสินโดยใช้ความคิดของเราฝ่ายเดียว	
เพราะแต่ละคน	 แต่ละภาษา	 แต่ละวัฒนธรรมเขาก็มีความเชื่อ	 มีข้อแม้	
มีเงื่อนไขในชีวิตที่แตกต่างกัน	 เราไม่สามารถไปชี้จ�าเพาะได้ว่าสิ่งใด 
ถูกหรือผิด	ใครท�าอย่างไรก็รับผิดชอบอย่างนั้น
	 ส่วนตัวคิดว่า	สงครามจะไม่เกิดขึ้นหากมีความเข้าใจซ่ึงกันและกัน	
มีความเคารพกัน	นี่คือจุดประสงค์ของร้าน
	 ตอนนี้	ร้านได้จัดท�า	corner	ใหม่	คือ	หนังสือ	ภาพถ่าย	เพราะเรา
เป็นช่างภาพ	ก็เลยอยากเลือกหนังสือที่เราเห็นว่าดี	มาให้คนที่สนใจได้
เลือกซื้อหา	หลายเล่มที่ได้หายากๆ	ก็มี

คุณสิวิกา
	 เราเปิดแค่สามวันในหนึ่งอาทิตย์	 เพราะเราต้องการต้อนรับ
ลูกค้าเอง	 จะได้คุย	 ได้ ให้ค�าแนะน�าเร่ืองหนังสือ	 ได้แลกเปล่ียนความรู้		
ประสบการณ์		และบ่อยครั้งที่ลูกค้ายังแนะน�าหนังสือให้เราอีกด้วย
	 หนังสือในร้าน	มีทั้งนวนิยาย	อัตชีวประวัติ	ชีวประวัติ	ประวัติศาสตร์		
Cookbook	 จากท่ัวโลก	 วัฒนธรรม	 หนังสือเด็ก	 ศิลปะ	 หนังสือภาพ 
และ	 Photography	 books	 โดยเราจัดชั้นหนังสือ	 และอารมณ์ร้านให ้
ความรู้สึกเหมือนไปนั่งเล่นบ้านเพ่ือน
	 โดยเฉพาะตู้ที่เป็นเรื่องผจญภัย	เช่น	การค้นพบต่างๆ	ตุตันคาเมน	
มาชู	 ปิคชู	 อียิปต์	 พีระมิด	 เป็นตู้ที่ชอบมากเป็นพิเศษ	 และเลือกมาเอง 
ทุกเล่ม
	 นอกจากนี้ 	 ในร ้านยังมีพวกของ ท่ีระลึกจากที่ต ่ างๆ	 เช ่น 
จากเยเมน	 เอธิโอเปีย	 ท่ีเราซื้อสะสมไว้ระหว่างการเดินทาง	 เพ่ือให้ 
ได้กลิ่นไอของประเทศต่างๆ	ตามชื่อร้าน
สมาคมฯ	:
ค�าแนะน�าท่ีจะฝากถึงน้องๆ อักษรฯ ท้ังด้านการเรียน
และการท�างาน
 คุณณัฐ
	 ตอนที่เรียน	 ก็สนุก	 ได้ ใช้ชีวิตนิสิตในมหาวิทยาลัย	 แต่เหมือนจะ 
สนุกมากเกินไป(หัวเราะ)	 ไม่ได้จะให้น้องๆ	 เรียนได้	 A	 รวด	 แต่ให้น้องๆ	
ขวนขวายการเรียนให ้มากที่สุด	 เพราะพอจบมาแล ้วจะเสียดาย 
ถ้ามีแผนการเรียนก็ ให้เน้นเรื่องนั้นๆ	 แล้วเวลาที่ เหลือก็เลือกเรียน 
ให้หลากหลาย	เชื่อเถอะว่าคุ้ม
	 อย่าห่วงแต่สังคมภายนอกมากเกินไป	 และอย่าอยู่กับ	 social	
media	 มากเกินไปมันไม่ใช่ชีวิตหรอก	 มันมีแต่ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ออกไป 
โดยไม่ได้อะไรมาเพิ่มเติม	 อย่าคิดแค่ว่ามีอินเทอร์เน็ต	 อยากรู้อะไร 
ก็เปิดดูเอา	 เพราะมันผิวเผินจนท�าให้เราก็เหมือนคนอื่นๆ	 ในสังคม 
ให้	 Balance	 โดยเรียนรู ้ เรื่องที่ เราสนใจให้มาก	 เก็บเก่ียวให้เต็มท่ี 
เพ่ือสร้างความแตกต่างให้ตัวเอง	 ให้หัดมองสิ่งต่างๆ	 ให้ลึกซึ้ง	 ยอมรับ
ข้อดี	 ข้อเสียว่าเรามีตรงไหนขาดตรงไหน	ฝึกการคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆ	
และฝึกการเป็นคนช่างสังเกต	 ในชีวิตจริง	 ไม่ว่าจะท�างานส่วนรวมหรือ
ส่วนตัว	เราก็ต้องใช้มัน
คุณสิวิกา
	 อักษรศาสตร์เป็นพื้นฐาน	หลายๆ	วิชาสอนความเข้าใจในความเป็น 
มนษุย์				ซึง่จะช่วยในการด�าเนนิชวีติในอนาคต	ท�าให้เรารูจ้กัคิด	วิเคราะห์และ 
มองผู้คนอย่างลึกซึ้ง		ท�าให้การเรียนอักษรศาสตร์ ไปแล้วท�าได้ทุกอย่าง		
	 สุดท้าย	 เราถามถึงความฝันของท้ังสองท่าน	 ถ้าไม่ได้เป็น 
ส่ิงท่ีเป็นตอนน้ี
	 คุณก้อยตอบว่าอยากเป็นนักโบราณคดี	ส่วน	คุณณัฐอยากเป็น	
hair	stylist	และท�าร้านหนังสือ
 บทสนทนาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เพลิดเพลินจนเราไม่รู้
ตัว และสัญญากับตัวเองว่าต้องหาโอกาสกลับมาเยือนบ้าน
หลังน้ี อีกครั้ง..
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ARTS in Trend 

พฤกษาแสนงามนาม “รวงผ้ึง”
ชวนค�านึงพระที่น่ังอัมพรสถาน

พระจุลจอมเกล้าทรงปลูกไว้เน่ินเนานาน
เหลืองตระการกล่ินเกสรขจรขจาย

ในกาลน้ันสมเด็จพระวชริเกล้า
พระผ่านเผ้าพระราชสมภพดังชนหมาย

ดอกรวงผ้ึงชวนชืน่ร ืน่รมย์ราย
จงึถวายเป็นต้นไม้ประจ�าพระองค์

ณ ที่น้ีเทวาลัยอักษรศาสตร์
พระกนิษฐาธริาชทรงพระประสงค์

น้อมถวายต้นรวงผ้ึงยั่งยืนยง
แด่พระทรงพิภพหล้าจุฬาลงกรณ์

จงึรวงผ้ึงไม่ลาเลือนเตือนดวงจติ
ความจงรกัภักดีสนิทมหิศร

สองรชักาลประดิษฐานไว้ถาวร
คู่แผ่นดินถ่ินอักษรฯ นิจนิรนัดร์

ผศ. ดร. อาทิตย์ ชรีวณิชย์กุล   รอ้ยกรอง

สวนสวยในคณะอักษรศาสตร์ 
รศ.ดร.สุรเดช	โชติอุดมพันธ ์

 นอกจาก “ต้นชงโค” ซ่ึงถือกันว่าเป็นต้นไม้ประจ�าคณะ
อักษรศาสตร์แล้ว ในบริเวณพื้นที่รอบๆ คณะของเรา มีต้นไม้ 
อีกมากมายหลายประเภท ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก และสมุนไพร 
จ�านวนไม่น้อยเป็นพรรณไม้ในวรรณคดี  

	 ป ัจจุบันมีต้นไม้ ในบริเวณหน้าอาคารมหาจักรีสิรินธร	 อาคาร 
บรมราชกุมารี	 รวมทั้งอาคารมหาวชิราวุธ	 รวมกว่า	 200	ต้น	 การปลูก
ต้นไม้ ในคณะอักษรศาสตร์เน้นความหลากหลายของพันธุ์ ไม้	 จึงมีต้นไม้ 
พันธุ์ต่างๆ	อาทิ	พิกุล	พะยอม	ทองกวาว	ชัยพฤกษ์	 กันเกรา	กัลปพฤกษ์	 
รวมไปถึงอโศกพันธุ์ต่างๆ	 ได้แก่	 อโศกสะปัน	 อโศกน�้า	 อโศกขาว	 อโศก
ระย้า	 อโศกเขา	 อโศกดาวกระจาย	 และอโศกเหลืองศรียะลา	 นอกจากนี้ 
ใน	 “ลานแวววชิระ” 	 ซึ่งอยู ่ ติดกับถนนอังรีดูนังต ์ 	 ก็มีพันธุ ์ ไม ้อีก 
หลากหลาย	รวมทั้งต้นกาแฟ	ทั้งพันธุ์โรบัสตาและอาราบิกาด้วย		

	 ในบรรดาต้นไม้กว่า	200	ต้นนี้			มีหลายต้นที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีทรงปลกู	เมือ่	พ.ศ.	2517 
ขณะยังทรงเป ็นนิสิต	 ได ้ทรงน�าต ้นพันธุ ์  “รวงผึ้ง”จากพระต�าหนัก 
จิตรลดารโหฐาน	 ซึ่งมาจากต้นพันธุ์เดิมที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวัง 
ดุสิต	 มาปลูก	 2	 ต้นตรงบริเวณลานด้านหน้าทางเชื่อมระหว่างอาคาร 
มหาจุฬาลงกรณ์และอาคารมหาวชิราวุธ	 ด้วยทรงทราบว่าต้นรวงผึ้ง 
เป็นพันธุ์ ไม้ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรด	
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สวนอักษรฯ

คันทวยท่ีซ่อนอยู่



	 คณะอักษรศาสตร์	 ได ้ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องในการดูแลพันธุ์ ไม้บริเวณ
รอบคณะอักษรศาสตร์	 อาทิ	 ในช่วงปลายปี	 2563	 ได้ประสานกับ 
กรมป่าไม้	ซึ่งได้ ให้ความอนุเคราะห์ส่งทีมงานน�าโดย	ดร.คงศักดิ์	มีแก้ว 
ผู ้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้มาส�ารวจและฟื ้นฟ ู
ต้นรวงผึ้งทรงปลูก	 ก�าจัดหนอนแมลงศัตรูพืช	 ติดแท็กต้นรวงผึ้ง 
เพื่อติดตามการพัฒนาของเรือนยอด	นอกจากนั้น	คณะอักษรศาสตร	์
โดยกลุ่มภารกิจสารบรรณ	พิธีการ	และกายภาพ	ได้หมั่นส�ารวจต้นไม้
บริเวณรอบคณะฯ	 อย่างสม�่าเสมอและประสานกับส�านักบริหารระบบ
กายภาพ	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในการฟื้นฟูและตัดแต่งพันธุ์ ไม้ 
มีการปูหญ้าใหม่	เพื่อความสวยงาม	เป็นระเบียบเรียบร้อยของภูมิทัศน์	
และความเขียวขจีท่ีย่ังยืนตลอดไป

	 ต่อมาใน	พ.ศ.2537	 เมื่อเสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดอาคาร 
บรมราชกุมารี	 ทรงปลูกต้นเสลาไว้บริเวณหน้าอาคาร	 และเม่ือป  ี
พ.ศ.2553	 เมื่อเสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดอาคารมหาจักรีสิรินธร 
ทรงปลูกต ้นมหาพรหมและต ้นสรัสวดี ไว ้ที่บ ริ เวณหน ้าอาคาร 
เพื่อเป็นที่ระลึก	 ต้นสรัสวดีนี้เดิมชื่อต้นนางแดง	 แต่ได้พระราชทาน 
นามว่าต้นสรัสวดี	 เพ่ือเป็นสิริมงคลคู่กับต้นมหาพรหมตามคติท่ีว่า 
พระสรัสวดี เป ็นชายาของพระพรหม	 และพระสรัสวดียังถือเป ็น 
เทวีแห ่งป ัญญาความรู ้ 	 ปรากฏในตราสัญลักษณ์ทั้ งของคณะ
อักษรศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ฯ	อีกด้วย		
	 ในปี	 พ.ศ.2555	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า	 กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี 	 ได ้ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ	 ให้น�าพันธุ ์ ไม้ผลและพันธุ ์ ไม้ที่หายากมาปลูกเพิ่มเติม 
เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ร ่มรื่นและสร้าง “สวนพฤกษศาสตร์” 
ขนาดย่อมภายในบริเวณคณะฯ	การนี้	ผู้บริหารคณะฯ	ภาควิชาต่างๆ 
คณาจารย ์ 	 และนิ สิต เก ่ าน� า โดยอักษรศาสตรบัณฑิตรุ ่น 	 66 
ได้ร่วมกันสนองพระราชด�าริด�าเนินโครงการปลูกต้นไม้โดยรอบคณะ 
อักษรศาสตร์โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การสวนพฤกษศาสตร	์
	 ระหว่าง	พ.ศ.2555-2558	 ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานต้นไม้
และเสด็จพระราชด�าเนินทรงปลูกต้นไม้ ในบริเวณคณะอักษรศาสตร์ 
อีกเป็นจ�านวนมาก	อาทิ	 เค่ียมคะนอง	 ยางนา	ตะเคียนทอง	 เต็งตาน ี
หอมไกลดง	 พะยอม	 อโศกเหลืองศรียะลา	 ตะเคียนหิน	 อัมพวา 
จ�าปีสิรินธร	กาญจนินทร์	และแก้วเจ้าจอม

	 วันที่	3	มกราคมของทุกปีเป็นวันอักษรศาสตร์	สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 จะ
เสด็จพระราชด�าเนินทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรเป็นประจ�า	หลัง
จากน้ันก็มักจะเสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรต้นไม้ ในบริเวณคณะ
อักษรศาสตร์	และพระราชทานพระราชวินิจฉัยเก่ียวกับต้นไม้ต่างๆ	ด้วย
ความใส่พระทัยย่ิง	หลายครั้ง	ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปยังลานแวววชิระ	
ซึ่งห่างจากบริเวณท่ีทรงบาตรพอสมควร	เพ่ือทอดพระเนตรและติดตาม
การเจริญเติบโตของต้นกาแฟพระราชทาน	คร้ันเมื่อต้นกาแฟออกผล 
คณะอักษรศาสตร์จะจัดส่งไปทูลเกล้าฯ	 ถวายเพ่ือกราบบังคมทูล 
รายงานการเติบโตของผลกาแฟและการค่ัวเมล็ดกาแฟ	

ต้นกาแฟในลานแวววชิระ

ต้นรวงผึ้งทรงปลูกในปัจจุบัน

7
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Stage of the ARTS

8

สมาคมฯ ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ส ย า ม บ ร ม ร า ช กุ ม า รี 	 พร ะราชทาน 
พระราชวโรกาสให้	นางรศนาภรณ์	วีรวรรณ	
นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ	
พร ้อมด้วย	 นางปฏิมา	 ตันติคมน์	 นายก 
สมาคมฯ	ชุดที่	๒๓	และ	๒๔	คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาฯ	 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ	
ชุดที่	๒๔	และ	๒๕	เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท	
กราบบังคมทูลรายงานผลการด�าเนินงาน
ของสมาคมฯ	ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	-	๒๕๖๔ 
และแผนการด�าเนินงานของสมาคมฯ	ปี	พ.ศ.	
๒๕๖๕	-	๒๕๖๖	รวมทั้งทูลเกล้าฯ	ถวายเงิน
สมทบทุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธร	 เพื่อคณะ
อักษรศาสตร์	จุฬาฯ	และทูลเกล้าฯ	ถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	
พร้อมนี้	 ได้น�านิสิตเก่าอักษรศาสตร์จุฬาฯ 
ดี เด ่น 	 ประจ�าป ี 	 ๒๕๖๔	 จ�านวน	 ๗	 คน 
เข้ารับพระราชทานเข็มพระเก้ียวทองค�า	 และ 
น�าผู ้สนับสนุนงาน	 ARTS	 CU	 MARKET	
๒๐๒๐	เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๒๔ และ ๒๕ ได้เข้าเฝ้าฯ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพพระราชทาน	/	เครดิต	ช่างภาพกองงานในพระองค์
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	 FAO	ถวายต�าแหน่ง	“ทูตพิเศษด้านการขจัดความอดอยาก
หิวโหย	 (FAO	 Special	 Goodwil l 	 Ambassador	 for	 Zero	
Hunger	 for	 Asia	 and	 the	 Pacific)	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๕-๒๕๖๗” 
แด่	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 	 เพื่อยกย ่องการทรงงานช ่วยเหลือและ 
แก้ ไขปัญหาความหิวโหยของผู ้ยากไร ้ ในไทยและภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก	 รวมทั้ง	 ทรงสนับสนุนงานด้านการปรับเปลี่ยนพลิกโฉม
ระบบอาหารและเกษตร	 (Agri-food	 systems	 transformation)	
ของ	 FAO	 เพื่อน�าไปสู ่การพัฒนาที่ดีข้ึนของการผลิตโภชนาการ 
สิ่งแวดล้อม	และสภาพชีวิตของทุกคน	(Better	Production,	Better	
Nutrition,	Better	Environment,	Better	Life)

	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.ประพิณ	 มโนมัยวิบูลย์	 ศาสตรา 
ภิชาน	และอดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
เป ็นผู ้บุก เบิกการเ รียนการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา 
ในประเทศไทย	 ได้รับแต่งต้ังเป็น	 ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ของ 
มหาวิทยาลัยเฉิงตู	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 เป็นผู ้ก่อต้ังสมาคม
ครูภาษาจีนแห่งประเทศไทย	 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราช
กุมารี	เพ่ือสร้างฐานสัมพันธ์	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	และพัฒนาวิชาชีพ
ครูภาษาจีนของประเทศไทยทุกระดับชั้น	 ได้ด�ารงต�าแหน่งนายก 
สมาคมฯ	ระหว่าง	ปี	๒๕๔๖-๒๕๖๐	และเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์	
จุฬาฯ	ดีเด่น	ปี	๒๕๕๓

	 สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในการประชุมครั้งที่	 ๕๕๒ 
เมื่อวันที่ 	 ๒๔	 มิถุนายน	 พ.ศ. 	 ๒๕๖๔	 ได ้พิจารณาเห็นว ่า	
ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.ประพิณ	มโนมัยวิบูลย์	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ีเป็นแบบอย่างของนักวิชาการ	 ผู ้มีความรู ้และความเชี่ยวชาญ 
ด้านศาสตร ์ภาษาจีน	 จนสามารถเป ิดสอนภาษาจีนในระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตเป็นคร้ังแรกในประเทศไทยเมื่อปี	 ๒๕๕๒ 
ได้อุทิศแรงกาย	 แรงใจ	 และสติปัญญา	 เพื่อความเจริญก้าวหน้า
ของการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย	 ยากจะหาผู ้ ใด 
เทียบได้	 เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ	สมควรได้รับการยกย่องเป็นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เพ่ือเป็นเกียรติและแบบอย่างอันดีสืบไป

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อม	
ถวายต�าแหน่งทูตพิเศษโครงการขจัดความหิวโหย	(FAO	Special	
Goodwil l 	 Ambassador	 for	 Zero	 Hunger)	 ขององค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (Food	 and	 Agriculture	
Organisation	 of	 the	 United	 Nations:	 FAO)	 คร้ังแรกเมื่อป  ี
พ.ศ.	๒๕๕๙		ทั้งนี้	FAO	จะประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการยกย่อง
แต่งต้ังเป็นทูตพิเศษ	(Special	Ambassador)	เป็นประจ�าทุก	๒	ปี

ข้อมูล:	ส�านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจ�ากรุงโรม

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๒๔ และ ๒๕ ได้เข้าเฝ้าฯ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพพระราชทาน	/	เครดิต	ช่างภาพกองงานในพระองค์

FAO ถวายต�าแหน่ง “ทูตพิเศษด้านการขจัดความอดอยากหิวโหย ๒๕๖๕-๖๗”

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
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	 สมาคมภาษา แล ะหนั ง สื อ แห ่ ง ป ร ะ เ ทศ ไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์	 มีด�าริต้ัง	 รางวัลหนังสือวิชาการ
ดีเด่น	“ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์”	มอบแก่
หนังสือ	ต�ารา	งานวิจัย	หรืองานวิชาการทางด้านภาษา 
วรรณกรรม	วรรณคดี	คติชน	และวัฒนธรรม	เพื่อเผยแพร ่
เกียรติคุณของ	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 รื่นฤทัย	 สัจจพันธุ์	
ที่ ได้สร้างคุณูปการแก่วงการภาษา	 วรรณกรรม	 และ
วรรณคดีมาโดยตลอด		

ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๕ 
	 ในวันภาษาไทยแห่งชาติ	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๖๕		สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์	จุฬาฯ	ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเก่าอักษรศาสตร์
ที่ได้รับยกย่องให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาไทย	ดังนี้

รองศาสตราจารย์ โชษิตา มณีใส
อ.บ.๔๒

	 คณะกรรมการบริหารสมาคมภาษาและหนังสือแห ่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์มีมติเป็นเอกฉันท์	 มอบรางวัลหนังสือวิชาการดีเด่น	
“ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์”	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๔	 ให้แก่หนังสือ 
ประวตัวิรรณคดีไทย ฉบับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา	อนัเป็นหนงัสอืชดุ 
ที่มีประโยชน์อเนกอนันต์ต่อการศึกษาวรรณคดีไทย	
	 หนังสือประวัติวรรณคดีไทย ฉบับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สร้างนวลักษณ์ในการเขียนประวัติวรรณคดีไทย	 	 คณะผู้จัดท�าไม่ได้อิงขนบ
การเขียนประวัติวรรณคดีไทยที่ ไล ่ เรียงวรรณคดีตามสมัยราชธานีไทย 
แต่จัดหมวดหมู่ตามประเภทของวรรณคดี	 ได้แก่	 วรรณคดีประเภทเร่ืองเล่า	
วรรณคดีบทละครและบทมหรสพอื่น	 วรรณคดีนิราศและวรรณคดีบันทึก 
การเดินทางและประสบการณ์	 วรรณคดีค�าสอน	 และวรรณคดีบันทึก	
ต�านาน	 และต�ารับต�ารา	 การจัดหมวดหมู่เช่นนี้	 ท�าให้ผู ้อ่านเห็นภาพรวม 
และพัฒนาการของวรรณคดีไทยแต่ละประเภท	และยังได้รวบรวมชื่อวรรณคดี
ไว้ ได้มากที่สุด	มีทั้งวรรณคดีเล่มส�าคัญที่รู้จักกันดี	วรรณคดีที่ได้รับอิทธิพล
จากชาติอื่น	และวรรณคดีชายขอบที่ตกส�ารวจ	ท�าให้หนังสือชุดน้ีไม่เพียงแต ่
เป ็น  “คลังความรู ้ส�าคัญ” 	 แต ่ ได ้ขยายขอบฟ้าแห ่งวงวรรณคดีศึกษา 
ให ้กว ้างไกล	 สร ้างความต่ืนตาต่ืนใจแก ่นักศึกษาวรรณคดีที่จะได ้ รู ้จัก
วรรณคดีไทยนอกกระแสหลักอีกเป็นจ�านวนมาก	 อันจะยังประโยชน์ ให้มี 
การศึกษาค้นคว้าวรรณคดีไทยในระดับลึกซึ้งต่อไป	

 รางวัลหนังสือวิชาการดีเด่น ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์  
จาก สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
สมพงศ์ วิทยศักด์ิพันธุ์

อ.บ.๓๘

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
สุกัญญา สุจฉายา

อ.บ.๔๑

 ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย   

 ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น   ผู ้ใช้ภาษาไทยถ่ินดีเด่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
อ.บ.๖๖

 

  
รองศาสตราจารย์ ดร. พิเชฐ แสงทอง
อ.ด. (วรรณคดีเปรียบเทียบ ๒๕๔๗)
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	 สมาคมฯ	 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัจฉราพรรณ 
ไพบูลย์สุวรรณ อักษรศาสตรบัณฑิต	 รุ ่น	 ๓๗	 ที่ ได ้รับรางวัล
พระเสมาสยาม	 รางวัลประทาน	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๕	 สาขาผู ้ปฏิบัติ
ธรรมและส่งเสริมการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องใน 
วันอาสาฬหบูชา	 และได้รับการยกย่องเป็นบุคคลวัยเกษียณ	ที่มี 
พลั ง ในการ ใช ้ ชี วิ ตด ้ านการดู แล สุขภาพ	 ภายใต ้ โครงการ 
“เปลี่ยนเกษียณให ้ เป ็นพลัง” 	 ของกระทรวงการอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)	 โดยส�านักการงานวิจัย 
แห่งชาติ	(วช.)	มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ	เมื่อ	วันที่	๒๓	กุมภาพันธ์	
พ.ศ.๒๕๖๕
       

 อัญชลี วิวัธนชัย หรือเจ้าของ	นามปากกา	อัญชัน	นักเขียน
รางวัลซีไรต์	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๓	 เป็นอักษรศาสตรบัณฑิต	 รุ ่น	 ๓๘ 
ได้รับรางวัลวรรณกรรมนักเขียนสตรีไทย	 “ชมนาดเกียรติยศ” 
จากส�านักพิมพ์ประพันธ์สาส์น	ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ	
๖๐	ปี	“ประพันธ์สาส์น-PRAPHANSARN 60th Anniversary” 
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ	คร้ังที่	๕๐	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๕	เมื่อวันที	่ 
๒๙		มีนาคม	๒๕๖๕
			 รางวัลชมนาดเกียรติยศ	 มี วัตถุประสงค ์ เ พ่ือยกระดับ 
นักเขียนไทยสู ่ ร ะดับสากล	 โดยนักเขียนรางวัล เ กียรติยศนี	้
อัญชลี	 	 วิวัธนชัย	มีผลงานภาษาอังกฤษ	๒	 เร่ืองซึ่งน�ามาแนะน�า 
ในงานนี้ 	 ได ้แก ่ 	 The	 Sheltering	 Skies	 และ	 Once	 Upon 
A	 Dream	 ซึ่งใช ้นามปากกา	 Anchalee	 Viva	 โดยมี	 รศ.ดร. 
ต รี ศิลป ์ 	 บุญขจร 	 อดี ตนายกสมาคมภาษา แล ะห นั งสื อ 
แห ่งประเทศไทย	 และ	 รศ.ดร.สุรเดช	 โชติอุดมพันธ ์ 	 คณบด ี
คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร ่วมพูดคุยถึง
แนวคิดของหนังสือทั้ง	๒	เล่ม

 ผู ้ใช้ภาษาไทยถ่ินดีเด่น 

รางวัล พระเสมาสยาม และรางวัลบุคคลวัยเกษียณ ที่มีพลังในการใช้ชีวิต

รางวัลชมนาด - อัญชลี วิวัธนชัย (อัญชัน) อ.บ. ๓๘

			 รศ.ดร.ตรีศิลป์	กล่าวถึงผลงานเล่มแรก	THE	SHELTERING 
SKIES	 ว่าเป็นนวนิยายยุคใหม่แนวโลกอนาคต	 หรือ	 dystopia 
เ รื่ องราวของครอบครัวพ ่อแม ่ลูกที่ อา ศัยในโลกยุคที่ต ้อง 
แบ ่งอากาศกันหายใจ	 แต ่อากาศมีส�าหรับ	 ๒	 คน	 เท ่านั้น 
สิ่ งที่มนุษยชาติต ้องฝ ่าฟ ันเพื่อมีชีวิตรอด	 คือความงดงาม
จากปลายปากกาของนักเขียนหญิง “อัญชัน” ซึ่งได ้ เขียนถึง 
ความเป ็นป ิตาธิปไตย	 สังคมชายเป ็นใหญ่	 ความกล้าหาญ 
ที่ เขียนในประเด็นความไม่ เท ่าเทียมกันของชายและหญิง	 และ 
เป ็นงานเขียนคุณภาพที่มี เสน ่ห ์มากของนักเขียนหญิงคนน้ี	 
ส่วนอีกเล่ม	ONCE	UPON	A	DREAM	 เจ้าของผลงาน	 อัญชลี	
กล่าวแนะน�าสั้น	 ๆ	 เก่ียวกับโลกแห่งความเป็นจริงที่เต็มไปด้วย
ความซับซ้อน	 ตัวละครหลักในเรื่องเป็นเด็ก	 ผูกเรื่องให้คนอ่าน
ตีความ	เขาอาจจะป่วยเป็นโรคจิตเภท
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อนุกรรมการเกี่ยวกับ
ต�าแหน่งทางวิชาการ  
	 ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ 	ศาสตราจารย์กิตติคุณ 
 ดร.กุสุมา รักษมณี (อ.บ. ๓๐) และศาสตราจารย์พรรัตน์ ด�ารุง 
(อ.บ. ๔๑) ได้รับการแต่งต้ังเป็นอนุกรรมการเก่ียวกับต�าแหน่ง 
ทางวิชาการของข ้าราขการพลเ รือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะศิลปะ	 ของคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	(ก.พ.อ.)
 

รางวัลสุรินทราชา 
	 ขอแสดงความยินดีกับพ่ีน้องอักษรศาสตร์ที่ ได้รับรางวัลสุรินทราชา	 ๓	 นักแปลและล่ามดีเด่น	 จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่ง
ประเทศไทย		ในงาน	“วันนักแปลและล่าม ครั้งท่ี ๑๔ และ ๑๕”	วันอาทิตย์ที่	๑๙	มิถุนายน	๒๕๖๕	ณ	โรงแรมตรัง	ถนนวิสุทธิกษัตริย์

 ล่ามดีเด่น 2565 
ผศ.ดร.หน่ึงหทัย แรงผลสัมฤทธ์ิ

อ.บ.๖๐

 นักแปลดีเด่น 2565 
ผศ.กอบกุล อิงคุทานนท ์

อ.บ.๓๖  

 

 นักแปลดีเด่น 2564 
คุณดารกา วงศ์ศิร ิ

อ.บ.๔๐

	 ภาควิชาภาษาไทย	คณะอักษรศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ขอกราบแสดง 
ความยินดีแด่	ศาสตราจารย์กิตติคุณ 
ดร.กาญจนา นาคสกุล 	 ที่ ได ้ รับ 
พร ะมหากรุณา ธิ คุณ 	 โปรด เกล ้ าฯ 
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา 	 เข็ม
ศิลปวิทยา	 สาขามนุษยศาสตร์	 ประจ�าปี
พุทธศักราช	๒๕๖๔

งานอายุวัฒนมงคล กาญจนปัญญา : 
ภาษาไทย-เขมร – ภาควิชาภาษาไทยแสดงความยินดีในโอกาส ศ.กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล 
ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขามนุษยศาสตร์
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รางวัลผู้ประกาศข่าวหญิง
กรุณา บัวค�าศรี

(อ.บ.๕๗)
รายการรอบโลก DAILY

นายกสมาคมชุมชนคนไทย
ในรัฐอริโซนา สมัยที่ ๒
	 ขอแสดงความยินดีกับ จิระอนงค์ แมนโซ 
คนเก่งของรุ ่น ๕๕	 ที่ ได้รับการลงคะแนนเสียง 
เลือกต้ังจากชุมชนคนไทยในรัฐแอริโซนา	 สหรัฐ 
อเมริกา 	 ให ้ด� ารงต�าแหน ่ งนายกสมาคมฯ 
เป็นสมัยที่สอง

นักการตลาดไทย
 ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง อ.บ. ๖๗ 
ได้รับการยกย่องจาก	Market	 Think	 ให้เป็น 
นักการตลาดไทยที่ โด ่ งดั ง ใน โลก โซ เขี ยล 
ด ้านการน�า เสนอคอนเทนต ์ เชิ งธุร กิจและ 
การตลาด	พร้อม	Business	Gag

รางวัลเหรียญเงิน กีฬาฟันดาบ ซีเกมส์ ฮานอย
	 ขอแสดงความยินดี เนื่ อง ในโอกาสที่  กัญญาภัทร มีชัย  อ.บ.๘๒ 
ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์	 คว้าเหรียญเงิน(ประเภททีมหญิง)	 จากการแข่งขัน 
กีฬาฟันดาบ	 ประเภทเอเป ้ 	 ในการแข ่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์	 คร้ังท่ี	 ๓๑ 
ณ	กรุงฮานอย	ประเทศเวียดนาม
 

รางวัลนาฎราช ครั้งที่ ๑๕

รางวัลผู้จัดรายการเพลงและ
บันเทิง ประเภทรายการวิทยุ

ผุสชา โทณะวณิก 
(อักษรจรัส อ.บ.๔๕) รายการมิวสิคกูรู

	 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ฯ	๒	ท่าน	ที่ได้รับรางวัลนาฏราช	
ครั้งที่	๑๓	ของสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
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อ�าลา อาลัย

รายชื่อนิสิตท่ีได้รับรางวัลคะแนนยอดเย่ียมเสื้อครุยคณะ  และผู้ท่ี ได้รับคะแนนยอดเย่ียมเหรียญรางวัล ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๔
รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม   เสื้อครุยคณะ
 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น          นางสาวณัฏฐา			พิกุลสวัสดิ์	 แต้มเฉลี่ยสูงสุด			๓.๙๖
รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม เหรียญรางวัล (เหรียญทอง)
นิสิตสอบได้เกียรตินิยมอันดับหน่ึง และได้แต้มเฉลี่ยสูงสุดในบรรดาผู้ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรและปีการศึกษาเดียวกัน
มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัล 
 สาขาวิชาภาษาไทย	 นายนฤสิริ			เชาวน์ฤทธิ์	 แต้มเฉลี่ยสูงสุด		๓.๙๑
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  						 นางสาวธนัชพร			วระพงษ์สิทธิกุล	 แต้มเฉลี่ยสูงสุด		๓.๙๕	
 สาขาวิชาประวัติศาสตร์  		 นายดอม			รุ่งเรือง											 แต้มเฉลี่ยสูงสุด		๓.๙๓
 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ			 นายภาริศร์		เสนีวงศ์	ณ	อยุธยา	 แต้มเฉลี่ยสูงสุด		๓.๗๕
 สาขาวิชาปรัชญา 			 นายภูวิศ			พิศวง											 แต้มเฉลี่ยสูงสุด		๓.๗๗
 สาขาวิชาศิลปการละคร  					 นายภูมินทร์			ทองปัตย์	 แต้มเฉลี่ยสูงสุด		๓.๖๕
ภาควิชาภาษาตะวันออก
    สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้   นายฐิติพงศ์			ปัญญาธโฬ	 แต้มเฉลี่ยสูงสุด		๓.๘๑
     สาขาวิชาภาษาจีน 									 นางสาววัศยา			ส�าราญทรัพย์	 แต้มเฉลี่ยสูงสุด		๓.๘๙
     สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น   				 นางสาวณัฏฐา			พิกุลสวัสดิ์																			 แต้มเฉล่ียสูงสุด		๓.๙๖
     สาขาวิชาภาษาเกาหลี 	 นางสาวชลลดา			เฉลิมไพโรจน์														 แต้มเฉลี่ยสูงสุด		๓.๘๖
ภาควิชาภาษาตะวันตก
     สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส	 นางสาวไพลิน			พุฒตาล	 แต้มเฉลี่ยสูงสุด		๓.๗๔
     สาขาวิชาภาษาเยอรมัน	 นางสาวสิรภัทร			จงวัฒนาบุญ														 แต้มเฉลี่ยสูงสุด		๓.๙๕
     สาขาวิชาภาษาสเปน	 นางสาวภคนัท			อภัยโส																						 แต้มเฉลี่ยสูงสุด		๓.๘๙
												 นางสาวณัฐธยาน์			กาญจนภวนาถ								 แต้มเฉลี่ยสูงสุด		๓.๘๙
     สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน		 นางสาวกมลมาศ			สมุทรรัตนกุล												 แต้มเฉลี่ยสูงสุด		๓.๘๗
 สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ	 นางสาวกานต์ชนิต			พิศพันธุ์												 แต้มเฉล่ียสูงสุด		๓.๙๒
												 นายรฐนนท์			เจียมสันดุษฎี				 แต้มเฉลี่ยสูงสุด		๓.๙๒

รางวัลเสื้อครุยคณะและเหรียญทอง ๖๕
สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนิสิตอักษรศาสตร์ท่ี ได้รับรางวัลการเรียนดีในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.เพ็ญศรี	 ดุ ๊ก	
ราชบัณฑิตส�านักธรรมศาสตร์	 ประเภท
วิชาประวัติศาสตร ์ยุ โรป	 อดีตหัวหน ้า 
ภาควิชาประวัติศาสตร์	คณะอักษรศาสตร	์
จุฬาลงกรณ ์มหา วิทยา ลัย 	 เคย เป ็น
ประธานคณะบรรณาธิการท�าสารานุกรม
ประวั ติศาสตร ์สากล	 และ	 เลขาธิการ
ราชบัณฑิตยสถาน	 มีผลงานวิชาการ
มากมาย

อาจารย์ ดร.วนิยั พงศ์ศรเีพยีร 
อ.บ.๓๖
ถึงแก่กรรม

เมื่อ	วันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๖๕ 
สิริอายุ	๗๔	ปี	  

อาจารย์	คณะอักษรศาสตร์	
มหาวิทยาลัยศิลปากร
และเมธีวิจัยอาวุโส	สกว.	

ศาสตราจารย์เกียรติคณุ
ดร.แถมสุข นุม่นนท์ อ.บ.๒๑ 

ถึงแก่กรรม	เมื่อ	วันที่		๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๕
สิริอายุ	๘๖	ปี

ศาสตราจารย ์ เ กียรติคุณ	 ดร.แถมสุข 	 นุ ่มนนท  ์
อดีตอาจารย ์ประจ�าภาควิชาประ วั ติศาสตร ์ 	 ใน
มหาวิทยาลัยถึง	๓	แห่ง	คือ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และมหาวิทยาลัยศิลปากร	
ตามล� าดับ 	 แล ะ เป ็นที่ รู ้ จั กจากผลงานวิ ชาการ 
หลายชิ้น	 ที่ขึ้นชื่อเรื่องความละเอียดและเป ็นกลาง 
ในการใช ้หลักฐานในการเขียน	 เช ่น	 หนังสือเรื่อง 
“เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง”	หรือ	“ยังเติร์ก
รุ ่นแรก	 กบฏ	 ร.ศ.๑๓๐”	 และ	 “ละครการเมือง	 ๒๔	
มิถุนายน	๒๔๗๕”	ที่ตีแผ่การกระท�าอันไม่ถูกต้อง	

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ดร.เพ็ญศรี ดุ๊ก อ.บ.๑๕ 

ถึงแก่กรรม	เมื่อ	วันที่	๒๕	เมษายน	๒๕๖๕
สิริอายุ		๙๔		ปี



ARTS on the Go
	 ศรีอรทัย	:	พาไปชม	+	เล่าเรื่อง

อักษรสัญจร ปี ๒๕๖๕ : เพ่ือสมาชิกคนรักวัด-วัง ๒ คณะ : สองเสาร์ ที่ ๙ ก.ค./๒๐ ส.ค.

คุณประกฤติ               คุณบุญศรี                   อ.ธรรมรส

คณะท�างาน : น้องอ้อย /
ศรีอรทัย / น้องติ๊ก /
เจ้าของบ้าน - คุณบุญศรี

บ้านพิบูลธรรม หรือ บ้านนนทิ                                พระอุโบสถวัดเทพศิรินทร์                                                            น่ังเรือไฟฟ้าล่องคลองผดุงกรุงเกษม

เย่ียมชมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม	“สองศิลป์ต่างสาย”	อันทรงคุณค่าและงามวิจิตรอลังการแห่งกรุงรัตนโกสินทร์	ท่ีเร่ิมสร้างในรัชสมัย	รัชกาล
ท่ี	๕	และยังคงต้ังอยู่อย่างสง่างาม	จนเป็น	unseen	ของชาวอักษรฯ	ในยุคปัจจุบันเมื่อได้ ไปเยี่ยมชม

บ้านพิบูลธรรม-วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร อัญมณีงาม สองศิลป์ต่างสาย
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

...เมื่อเดินเข้าประตูใหญ่ของกรม	พพ.	 มุ ่งหน้าไปตามถนนทางด้านซ้าย	 ติดแนวคลอง	 จะพบ	 “บ้านนนทิ” บ้านหลังใหญ่	 ขนาด “แมนชั่น” 
ของยุโรป	 ประกอบด้วยอาคาร	๒	 ชั้น	 ๒	 หลัง	อาคารหลังหน้า เรียกว่า “ตึกใหญ่” (สมัยรัชกาลท่ี ๕) และอาคารด้านหลัง เรียกว่า 
“หอน่ัง” (สมัยรัชกาลท่ี ๖) เชื่อมต่อกันด้วยสะพาน (เปรียบเหมือนสะพานส่งน�้า (Aqueduct) ของพวกโรมันโบราณ)
...”บ้านนนทิ”	ออกแบบอย่างประณีตงดงาม	ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก	ยุคเรอเนสซองส์ของยุโรปซึ่งเป็นที่นิยมในกรุงสยาม
ขณะนั้น...ด้านหน้าของ	“ตึกใหญ่”	ยังร่มร่ืนด้วยร่มเงาของต้นไกรใหญ่	ซึ่งเป็นต้นไม้เก่าแก่คู่		“บ้านนนทิ” มากว่าร้อยปี

รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก สมัยรัชกาลท่ี ๕ ยุคเรอเนสซองส์ของยุโรป 
สถานท่ีตั้ง	อยู่บนถนนพระราม	๑	ติดกับสะพานกษัตริย์ศึก	ด้านข้างติดกับคลองผดุงกรุงเกษม	
ปัจจุบันนี้	บ้านพิบูลธรรม	อยู่ในเขตพ้ืนที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	(พพ)

๙ ก.ค. : เพื่อ “รุ่นน�าร่อง” คณะ	กก.สนอจ.	จ�านวน	๒๖	คน	/	หน.คณะ	:	อ.รศนาภรณ์	วีรวรรณ	นายก	สนอจ.
๒๐ ส.ค. : เพื่อสมาชิก จ�านวน ๓๒ คน	/	หน.คณะ	:	ม.ล.พูนแสง	สูตะบุตร	อ.บ.	รุ่น	๒๗
คณะท�างาน : ศรีอรทัย ผจก.โครงการฯ+น้องอ้อย-สวลี+น ้องติ๊ก-ดารณี : ส�ารวจ+อ�านวยความสะดวก
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ขอขอบคุณ

 อ.รศนาภรณ์+ม.ล.พูนแสง

หอน่ังตึกใหญ่

ขอบคุณ คุณไพพรรณ (ยืนกลาง)

วิทยากร	:	บ้านพิบูลธรรม	-	คุณบุญศรี	โชติวรรณวิวัฒน์		/		วัดเทพศิรินทร์ฯ	–	อ.ธรรมรส	ทวีศักดิ์
ผู้เก่ียวข้อง	:	บ้านพิบูลธรรม	-	คุณประกฤติ	ฤทธ์ิเจริญ	พพ.ผู้อ�านวยความสะดวกด้านพิธีการในการเข้าชม	/บ.	กรุงเทพธนาคม	จก.	และ
คุณลักษกร	ผู้ประสานการจัดเรือไฟฟ้าล่องคลอง	/	คุณไพพรรณ	หลักแหลม	กก.สนอจ.	+	จนท.	ครัวดอกไม้ขาว	/	เจ้าของภาพทุกคน
ในสมุดภาพบ้านพิบูลธรรม	/	เอกสารอ้างอิง	:	สารบ้านพิบูลธรรม	ความทรงจ�า	๕	แผ่นดิน

บ้านพิบูลธรรม หรือ บ้านนนทิ  โบราณสถานแห่งชาติของกรมศิลปากร



...เป็นผลงานของสถาปนิกอิตาเลียน	 ซึ่งได้เดินทางเข้ามาท�างานและรับราชการในประเทศสยาม	 ตามพระราชด�าริในรัชกาลที่	 ๕	 เพื่อสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ	เขาเหล่านี้จึงเข้ามาด้วยความสัมพันธ์ด้านจิตใจย่ิงกว่าด้านอื่น		พวกเขาจึงต่างร่วมแรงร่วมใจสนองพระราชด�าริ	
จนบางผลงานไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของใคร	รวมทั้ง	การก่อสร้าง	“บ้านนนทิ”	ด้วย

ภาพเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
(ม.ร.ว. เปีย มาลากุล) คนน่ัง 
พ่ีชายของท่านเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี 
(ม.ร.ว. ปุ้ม มาลากุล) คนยืน

ท่านผู้หญิงนงเยาว์ 
ธรรมาธิกรณาธิบดี

ภาพฝีพระหัตถ์ รัชกาลท่ี  ๖ ชนิดภาพล้อเส้นหมึก
มหาเสวกนายก ( เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี)
อ้างอิง : หนังสือ “พระมหาธีรราชเจ้า” โดย ประยุทธ สิทธิพันธ์

บันไดเวียน ส�าหรับบริวาร คนรับใช้ ข้ึน- ลง

ประวัติและความทรงจ�า...เจ้าของ “บ้านนนทิ” คือ เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (ม.ร.ว.ปุ้ม มาลากุล) เสนาบดีกระทรวงวังและอธิบดี
กรมศิลปากร	เป็นโอรส	นายพลเรือโท	พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์	กรมหมื่นปราบปรปักษ์	เกิดเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๒๐	และถึงอสัญกรรม 
เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๕	ท่านเจ้าพระยาฯ	สมรสกับ ท่านผู้หญิงนงเยาว์ (อมาตยกุล) ธรรมาธิกรณาธิบดี	ผู้มีความรู้	ความสามารถและทักษะอย่างสูง 
เรื่อง	 เคร่ืองน�้าอบปรุงและด้านกลิ่นต่างๆของน�้าปรุง	 อันเป็นศิลปะชั้นสูงอย่างหนึ่งในยุคนั้น	 ท่านเจ้าพระยาฯเข้ารับราชการเม่ืออายุ	 ๑๘	 ปี 
ท่านมีบุคลิกสง่าผ่าเผย	 มีปฏิภาณไหวพริบ	 เฉลียวฉลาด	 และยังเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างย่ิง	 ในขณะเดียวกัน	 ท่านก็มีวินัย 
อย่างเฉียบขาด	 ความเป็นศิลปินและผู ้น�าของท่านเจ้าพระยาฯ	 ท�าให้ท่านได้รับการยกย่องนับถือในเหล่าช่างไทยและต่างประเทศ	 รวมทั้ง 
เป็นที่โปรดปรานของเจ้านายและข้าราชการโดยทั่วไป
อนึ่ง	ชื่อ	“นนทิ” เป็นขื่อของวัว “พระนนทิการ” เทวพาหนะของพระอินทร์	อันเป็นตราประจ�าต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงวัง

“ตึกใหญ่” คือ	อาคารหลังแรก	ก่ออิฐถือปูน	๒	ชั้น	สร้างเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๔๐	รัชกาลที่	๕	ได้พระราชทานที่ดิน	และ	“บ้านนนทิ”	ให้เป็นท่ีพ�านักของ
พระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร	เสนาบดีกระทรวงวัง	(ยศของท่านเจ้าพระยาฯ	ในขณะน้ัน)	โอ่อ่าแบบยุโรป	และมีประติมากรรมรูป	“หัววัวนนทิการ” 
เหนือกรอบประตูเฉลียง ผลงานของสถาปนิกชาวอิตาเลียน

นายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์ 
กรมหม่ืนปราบปรปักษ์

เจ้าพระยา
ธรรมาธิกรณาธิบดี 
(ม.ร.ว.ปุ้ม มาลากุล)
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ภาพฝีพระหัตถ์ รัชกาลท่ี  ๖ ชนิดภาพล้อเส้นหมึก
มหาเสวกนายก ( เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี)
อ้างอิง : หนังสือ “พระมหาธีรราชเจ้า” โดย ประยุทธ สิทธิพันธ์

...รูปแบบสถาปัตยกรรม	เป็นแบบเวเนเชี่ยน	โกธิค	มีความงดงามอลังการ	สร้างด้วยความ
ประณีตบรรจงทั้งด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม	การตกแต่งภายในงามวิจิตรด้วยลายไม้
แกะสลัก	ตามเพดานและผนังห้อง
...ภายในห้องโถง	 ก่ึงกลางเพดาน	 ประดับภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบปูนเปียก เรื่อง รามเกียรติ์ วาดโดย จิตรกรชาวอิตาเลียน 
ชื่อ นายคาร์โล ริโกลี จัดเป็นงานฝีมือท่ีหาชมได้ยาก
...คนที่บ้านนนทิ	เรียกอาคารหลังใหม่ว่า “หอน่ัง”	ด้วยรัชกาลที่	๖	ได้เคยเสด็จฯ	มาเสวยพระกระยาหารและทอดพระเนตรละครร้อง	
รวมทั้งประทับค้างแรม	ณ	อาคารหลังนี้
...ในช่วงน้ัน นับได้ว่า “บ้านนนทิ” ของเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (ม.ร.ว.ปุ้ม มาลากุล) มีตัวอาคารและสวนท่ีสวย
สมบูรณ์ท่ีสุด

เพดานห้องโถงนอก ภาพนางเมขลา 
ก�าลังล่อแก้ว เป็นรูปดาว ๗ แฉก
หลอกล่อรามสูร

ภายในห้องโถง ซ่ึงปัจจุบัน จัดเป็นห้อง
ประชุม งดงามด้วยภาพเขียนจติรกรรม
ฝาผนังแบบปูนเปียกแนวตั้งขนาดใหญ ่
เล ่าเรื่องรามเกียรติ์  ภาพพระราม 
พระลักษณ์ นางสีดา ซ่ึงแต่งกายแบบ 
สตรีชาวภารตะ ยืนอยู ่ ใต ้อาศรม 
กวางแปลง คือ มารีศ ด ้านบนสุด 
เป็นภาพทศกัณฐ์ประทับน่ังบนราชรถ 
และมองดูเหตุการณ์อยู่

นายอีริค มันเฟรดี
ซ่ึงต่อมาภายหลังได้โอนสัญชาติเป็นคนไทย 
ชื่อว่า นายเอกฤทธ์ิ หม่ันเฟ้นดี 
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“หอน่ัง” คือ	 อาคารหลังที่สอง	 สูง	 ๓	 ชั้น	 สร้างเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๕๖	 รัชกาลที่	 ๖	 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ 
ส่วนพระองค์	และโปรดเกล้าฯ	ให้นายช่างสถาปนิกอิตาเลียน	ชื่อ นายอีริค มันเฟรดี	ซึ่งรับราชการในกรมศิลปากร	
เป็นผู ้ออกแบบและก่อสร้างอาคารขึ้นอีกหน่ึงหลัง	 โดยให้มีสะพานเชื่อมกับ “ตึกใหญ่” พร้อมทั้งออกแบบสวน
บริเวณรอบ	ๆ	และตกแต่งปรับปรุงอาคารเดิมด้วย	จึงเป็นไปได้ที่	นายมันเฟรดีจะเป็นผู้ออกแบบอาคารทั้งสองหลัง	
และสะพานเชื่อมระหว่างอาคาร	ตลอดจนงานภูมิสถาปัตยกรรมภายในบริเวณ	“บ้านนนทิ”	ทั้งหมด	
(เขาได้โอนสัญชาติเป็นคนไทย	และเปล่ียนชื่อเป็น	นายเอกฤทธ์ิ หม่ันเฟ้นดี มีครอบครัวอยู่เมืองไทยจนสิ้นชีวิต)

ภาพ นกสดายุต่อสู้กับทศกัณฐ์ ท่ีก�าลัง
อุ้มนางสีดาเหาะหนีไป

จาก “บ้านนนทิ” สู่ “บ้านพิบูลธรรม”
...ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 	 ๒	 “บ้านนนทิ” ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการถูกฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดผิดเป้าหมาย 
เน่ืองจากต้ังอยู่ใกล้สถานีรถไฟหัวล�าโพง	 	 ทายาทของท่านเจ้าพระยาฯ	 จึงเสนอขายให้แก่รัฐบาลมาหลายปี	 จนถึง	 พ.ศ.	 ๒๔๙๘ 
รัฐบาลจอมพล	 ป.	 พิบูลสงครามได้อนุมัติให้ โรงงานยาสูบซื้อและบูรณะไว้เป ็นบ้านพักรับรองแขกบ้านแขกเมือง	 	 และเปลี่ยนชื่อ 
“บ้านนนทิ” เป็น “บ้านพิบูลธรรม” เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๕	 	กรมศิลปากรได้บูรณะซ่อมแซม “บ้านพิบูลธรรม”	 ให้คืนสู่ความงดงาม 
และมีสภาพสมบูรณ์อย่างเช ่นในอดีต	 พร้อมทั้งประกาศให้เป็น“โบราณสถานแห่งชาติ”	 ภายในพ้ืนที่ เขตการควบคุมดูแลของ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	(พพ)
...ปัจจุบัน “บ้านนนทิ”บ้านโบราณท่ีมีอายุถึง ๑๒๕ ปี ยังคงตั้งอยู่อย่างสง่างาม ผ่านกาลเวลา มาถึง ๖ แผ่นดิน

   



ขนมชีสทาร์ตสับปะรด ฝีมือและน�้าใจของน้องชาดา เพ้ียนพักตร์
อ.53 (เสื้อชมพู)เพื่อเพ่ือน อส.

กลุ่มสมาชิก อส. ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๕

18

ประมวลภาพการเยี่ยมชมบ้านพิบูลธรรมของคณะอักษรสัญจร
กลุ่ม “น�าร่อง” สนอจ.  ๙ ก.ค. ๒๕๖๕



ดอกร�าเพย
ร.ร.เทพศิรินทร์

เม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๖ พระอุโบสถ ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ ให้ ได้รับรางวัลพระราชทานอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น 
ประจ�าป ี  ๒๕๕๕ ประเภท ปูชนียสถานและวัดวาอาราม จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

สถาปัตยกรรมภายในพระอุโบสถ 	ผนังสีครีม	ประดับลายดอกไม้	คือ	ดอกร�าเพย	ตามพระนามเดิมพระบรมราชชนนี	รัชกาลท่ี	๕
	 การใช้เสารูปกลมรับโครงสร้างภายในพระอุโบสถ

ความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม คือ พระประธานท่ีรัชกาลท่ี ๕ โปรดเกล้าฯ ให้หล่อข้ึน 
เม่ือ พ.ศ. ๒๔๒๗	 เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิที่ครองจีวรยับย่นสมจริงมาก	 ประดิษฐาน 
อยู่ตรงกลางปราสาทจัตุรมุขสีทองอร่าม	 บนฐานชุกชีขนาดอลังการ	 ซึ่งเดิมเคยเป็นพระแท่น 
เบญจา	ส�าหรับประดิษฐานพระโกศของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์	พระบรมราชเทวี....

วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 
“มณีแห่งพระพุทธศาสนา”
พระอารามหลวงแห ่งกรุงรัตนโกสินทร ์ ในสายธรรมยุติกนิกาย 
ที่มีความส�าคัญในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติไทย 
มาอย่างยาวนาน...ต้ังอยู ่ที่ถนนกรุงเกษม	 ใกล้สะพานกษัตริย์ศึก	
สถานีรถไฟหัวล�าโพง	และคลองผดุงกรุงเกษม
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สถาปัตยกรรมไทยงดงามวิจิตร  “สองศิลป์ต่างสาย” ในสมัยรัชกาลท่ี ๕

รัชกาลท่ี ๕ โปรดเกล ้าฯ ให ้สร ้างข้ึน เ ม่ือ พ.ศ. ๒๔๑๙-๒๔๒๑ เพ่ือทรงเฉลิมพระเกียรติและอุ ทิศพระราชกุศลสนอง 
สมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ซ่ึงเสด็จสวรรคตตั้งแต่รัชกาลท่ี ๕ ยังทรงพระเยาว์  โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
กรมหม่ืนเจริญผลพูลสวัสด์ิ (พระองค์เจ้าชมพูนุช) ทรงออกแบบและก�ากับงานก่อสร้าง ...และต่อมาพ.ศ.	 ๒๔๓๖	 รัชกาลที่	 ๕ 
โปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างสุสานหลวงขึ้นในวัด	 เพ่ือให้เป็นฌาปนสถานส�าหรับพระราชวงศ์ซึ่งไม่ได้สร้างพระเมรุท่ีท้องสนามหลวง	 และส�าหรับ 
ชนทุกชั้น...	ถือว่าเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีสุสานหลวงอยู่ภายในวัด	จนถึงปัจจุบัน
***สถาปัตยกรรมหลักของวัด คือ พระอุโบสถขนาดใหญ่ ท�าหน้าท่ีเป ็นท้ังพระอุโบสถและพระวิหาร โดดเด่นด้วยศิลปะ
สถาปัตยกรรมอันงดงามแบบพุทธศิลป์ท่ีสร้างในสมัยรัชกาลท่ี ๕

สถาปัตยกรรมด้านนอกของพระอุโบสถ  มีลักษณะเด่น คือ การใช้เสารูปกลมรับชายคาภายนอก  หลังคามุงกระเบ้ืองเคลือบส ี
พื้นปูด้วยหินอ่อน...  บนหน้าบัน มีลายปูนปั้น เป็นพระจุลมงกุฎ (พระเก้ียว) ซ่ึงเป็นพระราชสัญลักษณ์ของรัชกาลท่ี ๕ ประดับด้วยฉัตร ๒ ข้าง



รายนามกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ

ท่ีสุดของความงดงามอลังการ คือ การประดับตกแต่งเพดานพระอุโบสถด้วยลายรดน�้า ชาด และสลักลวดลายเป็นรูปเคร่ืองราช
อิสริยาภรณ์ ๕ ตระกูล วิจิตรตระการตาย่ิง ซ่ึงหาชมได้เพียงในพระอุโบสถวัดเทพศิรินทร์ฯ น้ีเท่าน้ัน

ทัศนศึกษาคลองเก่าผดุงกรุงเกษม ซึ่งขุดต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ และลอดสะพานสวย ซึ่งสร้างในยุครัชกาลที่ ๕ 
โดย	บ.กรุงเทพธนาคม	จก.	ให้ความอนุเคราะห์จัดเรือไฟฟ้าพลังงานบริสุทธ์ิ	ซึ่งก�าลังทดลองบริการฟรีตลอดเส้นทาง	๕	ก.ม.	เป็นพาหนะ	๑	ล�า 
อย่างไรก็ตาม	ขึ้นอยู่กับระดับน�้าในคลองเป็นหลัก	ถ้าน�้าข้ึนสูง	ลอดสะพานไม่ได้	หรือ	น�้าแห้ง	เรือติดท้องคลอง…	เรือต้องงดบริการ
...วันที่ ๙ ก.ค.๖๕ โชคดี ท่ีปริมาณน�้าไม่สูงไม่ต�่า น�้าใส...เราลงเรือที่ท่ายศเส	นั่งยาวถึงท่าเทเวศร์	สุดทางแล้ววกกลับ	มาขึ้นที่ท่ากรม	พพ 
...	ประทับใจมาก	อากาศไม่ร้อน	เพราะเมฆฝนก�าลังมา	เรือแล่นเงียบ	ช้า	ๆ	ไม่มีควัน	ไม่มีกลิ่น	ลมพัดเย็นสบาย	ๆ	พอชุ่มฉ�่า	จากละอองฝน
...วันที่ ๒๐ ส.ค.๖๕ กทม. สั่งปิดคลอง จากภาวะวิกฤติ	น�้าท่วมทั่วกรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพการเข้ากราบสักการะ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารของคณะอักษรสัญจร
กลุ่ม “น�าร่อง” สนอจ. ๙ ก.ค.๖๕    

กลุ่มสมาชิก อส. ๒๐ ส.ค.๖๕
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คุณหญิงสุภา กิจจาทร
อ.บ.21

นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
อ.บ.25

นางพรนิภา ลิมปพยอม
อ.บ.30

ศาสตราจารย์
ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

อ.บ.23

ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์

อ.บ.29

คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
อ.บ.24

นางเดือนฉาย คอมันตร์
อ.บ.28

รองศาสตราจารย์
ดร.รัตนา ตุงคสวัสด์ิ

อ.บ.21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข

อ.บ.34

นางวิมลา ไตรทศาวิทย์
อ.บ.37

นางโสภา สุยะนันทน์
อ.บ.41

นางจ�านรรค์ ศิริตัน
อ.บ.37

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ 

อ.บ.41

ศาสตราจารย์
ดร. ก่ิงกาญจน์ เทพกาญจนา

อ.บ.45

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รองศาสตราจารย์

ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์
อ.บ.60

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะอักษรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดังกมล  ณ ป้อมเพ็ชร
อ.บ.55

นางปฏิมา ตันติคมน์
อบ.45

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๒๕ 	(ปี	๒๕๖๕	-	๒๕๖๖)

รายนามกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ
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นางเยาวภา พัธโนทัย
อุปนายก
อ.บ.36

นางเพชรพริ้ง สารสิน
อุปนายก
อบ.47

นางสาวสมศรี พบพิพักตร์
เหรัญญิก
อบ.45

นางวรรณวิภา วงษ์ดีไทย
เลขานุการ
อ.บ.45

นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ
นายกสมาคมฯ

อ.บ.46

นางณิยะดา จ่างตระกูล
อ.บ.45

นางสาววาสนา เชี่ยวชาญ
อ.บ.45

นางสาวพิรญาณ์ ตันติรัฐพงศ์
อ.บ.45

นางอังคณา จิตขจรไพศาล
อ.บ.45

นางสาวภัสรี สิงหเดช
อ.บ.48

นางไพพรรณ หลักแหลม
อ.บ.54

นายธงชัย ชาสวัสดิ์
กิจกรรม (วิชาการ)

อ.บ.47

นางรัชนีภรณ์ เพ็ญตระกูล
กิจกรรมพัฒนาสังคม

อ.บ.46

นางชมนาด อนันตกูล
กิจกรรมพัฒนาสังคม 

อ.บ.46

นางถนิมกาญจน์ เศาภายน
สมาชิกสัมพันธ์

อ.บ.46

นายคนึง ผ่องส�าเภา 
สมาชิกสัมพันธ์

อ.บ.47

รายนามกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ชุดที่ ๒๕

รายนามกรรมการกิตติมศักดิ์
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นางศรีอรทัย บุรณศิริ
กรรมการกลาง

อ.บ.30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล

กรรมการกลาง
อบ.37

นางสวลี ศิริผล
กรรมการกลาง

อ.บ.40

นางสุปริญา ลุลิตานนท์
กรรมการกลาง

อ.บ.42

นางดารณี รัตนนุกรม
กรรมการกลาง

อ.บ.49

นางฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.บ.42

นางสุณี ปริปุณณะ
ประชาสัมพันธ์

อ.บ.51

นายบุลวิทย์ วงษ์ภิรมย์
กิจกรรม
อ.บ.46

รองศาสตราจารย์
ดร.ณัฐมา พงศ์ ไพโรจน์

นายทะเบียน
อ.บ.47

นางทิพวรรณ แซ่ตั้ง
ปฏิคม
อ.บ.44



18 กมุภาพนัธ์ 2565 การประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2564
	 สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ	 จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
2564	ณ	ห้องประชุม	303	-	304	อาคารมหาจักรีสิรินธร	คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาฯ	 ในการประชุมครั้งนี้ 	 สมาคมฯ	 จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ	 และ 
มอบโล่เกียรติยศ	“อักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น”	ให้แก่	นิสิตเก่าอักษรศาสตร ์
จุฬาฯ	 ที่มีผลงานดีเด ่นในด้านต่างๆ	 จ�านวน	 7	 คน	 และด�าเนินการ 

เลือกต้ังนายกสมาคมฯ	 คนใหม ่ 	 รวมทั้ งกรรมการกลาง 
อีก	 5	 คน	 โดยมีผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.พรทิพย์	 พุกผาสุข 
เป็นประธานการเลือกต้ัง
	 สมาคมฯ	ขอแสดงความยินดีกับ	อาจารย์รศนาภรณ์	วีรวรรณ 
(อ.บ. 	 46) 	 ท่ี ได ้รับ เ ลือกต้ัง เป ็นนายกสมาคมฯ	 โดยด�ารง 
ต�าแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์	จุฬาฯ	2	ปีต่อจาก	
นางปฏิมา	ตันติคมน์	(อ.บ.	45)	นายกสมาคมฯ	ชุดที่	23	-	24

23

กล่องรอดตาย
	 	 	 	 	 สมาคมฯ	 ร่วมโครงการ	 กล่องรอดตาย 
และระบบติดตามอาการผู้ป่วย	 (HI)	ด�าเนินการ 
โดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
อัน เป ็น โครงการต ้นแบบการพัฒนาระบบ 
Home	 Isolat ion	 เพื่อดูแลผู ้ป ่วยโรคไวรัส 
โควิด	19	ที่ดูแลตนเองอยู่ที่บ้าน	จ�านวนประมาณ	
4.5	 หมื่นคน	 ประกอบด้วยบุคลากรชาวจุฬาฯ	
และนิสิตจุฬาฯ	ทั้งนี้มีอาสาสมัครร่วมโครงการนี้ 
ประมาณ	400	คน	 และสมาคมฯ	รับเงินบริจาค 
จากนิสิตเก ่าอักษรศาสตร ์ 	 จุฬาฯ	 มอบให  ้
โครงการนี้ เป ็นเงิน	 167,328.-	 บาท	 ทั้ งนี ้
สมาคมฯ	 ขอขอบคุณนิสิตเก่าอักษรศาสตร	์ 
จุฬาฯ	ที่ร่วมมือสนับสนุนโครงการนี้

โครงการ เสียงอักษร
	 วันที่ 	 6 	 สิ งหาคม	 พ.ศ. 	 2565 
นางรศนาภรณ์		วีรวรรณ		นายกสมาคมฯ 
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการ 
เสียงอักษร	ณ	ห้องประชุม	 401	 ชั้น	 4 
อ า ค า ร ม ห า จั ก รี สิ ริ น ธ ร 	 คณ ะ 
อักษรศาสตร์	 จุฬาฯ	 ให ้แก ่นิสิตเก ่า 
อักษรศาสตร ์ 	 จุฬาฯ	 อาสาสมัคร 
ในโครงการจ�านวน	 30	คน	 เพ่ือเรียนรู้ 
วิ ธีการบันทึกเสียงการอ ่านหนังสือ 
ของโครงการต�าราคณะอักษรศาสตร์	
ม อ บ ใ ห ้ ห ้ อ ง ส มุ ด คนต าบอด แ ล ะ 
ผู ้ พิ ก า รทา งสื่ อ สิ่ งพิ มพ ์ แ ห ่ ง ช า ติ 

I’M POSSIBLE RUN 
วิ่งหฤหรรษ์ บันดาลใจ 
สมาคมนิสิตเก ่าจุฬาลงกรณ์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ใ น พ ร ะ บ ร ม 
ราชูปถัมภ ์ฯ จัดข้ึนในโอกาส 
จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ครบ 105 ปี สมาคมฯ ขอแสดง 
ความยินดีกับนักวิ่งชาวอักษรฯ 
ทุกท่าน 
		 นั บ เ ป ็ นความส� า เ ร็ จ เ กิ น 
คาดหมายที่นัก ว่ิงชาวอักษรฯ	
ร ่ วมแรงร ่ วม ใจ เดิน / ว่ิ งส ะสม 
ระยะทางในการ	 Batt le	 จับคู ่
ส ะสมระยะทางระหว ่างอักษร
ศาสตร ์ และนิ เทศศาสตร ์ 	 กับ	
ครุศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร	์
เพ่ือชิงถ้วยรางวัลสะสมระยะทาง	
ระหว่างวันท่ี	 1	 -	 15	 มิถุนายน	
พ.ศ.	 2565	 โดยเดิน/วิ่งสะสม
ระยะทางได้ถึง	 5,051	 กิโลเมตร	
นายกสมาคมฯ	 นางรศนาภรณ	์
วีรวรรณ	รับมอบถ้วยรางวัลจาก		
นายกสมาคมนิสิต เก ่ าจุฬาฯ 
นางสาวอัจฉรินทร์	พัฒนพันธ์ชัย	
เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	พ.ศ.	2565

วันปิยมหาราชานุสรณ์  
						นายกและกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่า 
อั ก ษ ร ศ า ส ต ร ์ 	 จุ ฬ า ฯ 	 ร ่ ว ม กิ จ ก ร ร ม 
วันป ิยมหาราชานุสรณ ์ 	 จั ด โดยสมาคม 
นิ สิ ต เ ก ่ า จุ ฬ า ล ง ก รณ ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ	 เม่ือวันท่ี	 23	 ตุลาคม 
พ.ศ . 	 2 565 	 มี พิ ธี เ ป ิ ด 	 CU 	 Connex 
ณ	 ห ้องรับรองนิสิต เก ่ าจุฬาฯ	 ท่ีชั้ นล ่ าง 
อาคารศิลปวัฒนธรรม	 เพื่ อ เป ็นที่พบปะ 
ประชุมกลุ ่มย่อยและให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
แก่นสิติเก่าจฬุาฯ			และมกีารจดังานกาล่าดนิเนอร์ 
เพื่อรวบรวมเงินสมทบกองทุนจุฬาสงเคราะห์
และทุนอาหารกลางวันเพ่ือนิสิตจุฬาฯ	

ARTS in the News 

มูลนิ ธิคนตาบอดไทย	 โดยได ้รับความร ่วมมืออย่างดี ย่ิง 
จาก	คุณวรุณลดา	กรุณี	 และ	 คุณชลทิพย์	 ย้ิมย่อง	 วิทยากร 
ของมูลนิธิคนตาบอดไทยในการให้ความรู้และเทคนิคการอ่าน 
เพ่ือบันทึกหนังสือเสียงในโครงการนี	้
	 	 ทั้งนี้ 	 โครงการเสียงอักษร	 จะเป ิดอบรมอาสาสมัคร 
อ่านหนังสือเสียง	ครั้งที่	2	ในปี	2566
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อักษรสัมพันธ์ ฉบับน้ี จัดท�าเป็นฉบับดิจิทัล
ติดตามอ่านได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ

สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์	จุฬาฯ

ARTS CU NEWS

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

ปรางทิพย์	นพรัมภา	อ.บ.42แบบโดย	คุณชาดา	เพี้ยนภักตร์	อ.บ.53

 นางรศนาภรณ์ 	 วีรวรรณ	 นายกสมาคมฯ	 มอบทุนอาหารกลางวันส�าหรับ 
นิสิตอักษรศาสตร์จ� านวนเงิน 	 60 ,000	 บาท	 ส� าห รับภาคการศึกษาปลายป ี 
การศึกษา	 2564	 ให้	 รศ.ดร.สุรเดช	 โชติอุดมพันธ์	 คณบดีคณะอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ 
เมื่อวันที่	17	สิงหาคม		2565
	 ขอขอบคุณ	นิสิตเก่าอักษรศาสตร์	และผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในโครงการหน่ึง
พันบาทหนึ่งวันเกิด	เพื่อการนี้

มอบทุนอาหารกลางวัน

Arts CU Market 2022 
	 มหกรรมสินค้าแฟชั่น	 และ	 อาหารเคร่ืองดื่มจากพี่	 ๆ 
น้อง	ๆ	ชาวอักษรฯ	ร่วม	30	ร้านค้า	ณ	โถงอเนกประสงค์	
อาคารมหาจักรีสิรินธร	คณะอักษรศาสตร์	จุฬาฯ	ระหว่าง
วันที่	1	-	4	พฤศจิกายน	2565	เวลา	9.00-17.00	น.
	 นอกจากสินค้าหลากหลายที่นิสิตเก่าอักษรฯ	 และ
ผู ้สนใจได้มาร่วมออกร้าน	 คณะกรรมการนิสิตอักษร
ศาสตร์	 	 (กอศ.)	 ยังร ่วมงานกับ	 สมาคมฯ	 โดยส่งวง
ดนตรีจากชมรมดนตรีสากลและชมรมดนตรีไทยของคณะ 
มาบรรเลงขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะ	สร้างบรรยากาศ
ครื้นเครงและอบอุ ่นในช ่วงพักของน ้อง	 ๆ	 นิสิตคณะ 
อักษรศาสตร์	ตลอด	4	วัน
	 สมาคมฯ	 ขอขอบพระคุณนิสิตเก่าทุกท่านรวมทั้ง 
ผู ้มาร่วมงานจากคณะอักษรศาสตร์และคณะใกล้เคียง 
ที่ ท ร าบข ่ า ว แล ะพากั นมาอุ ดหนุ นผู ้ ป ร ะกอบการ 
ชาวอักษรศาสตร ์อย ่างอุ ่นหนาฝาค่ัง 	 นับ เป ็นงาน 
ท่ีประสบความส�าเร็จอย่างน่าพอใจ


