
 

ปที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ สานสายใย รวมใจ ชาวอักษรศาสตร 

ราชินยาศิรวาท 

 สิบสองสิงหมาสแมน  มงคล 

ครบรอบวันเฉลิมพระชนม  เกริกกอง 

สมเด็จฯ มิ่งเกลากมล  ปวงราษฎร สยามนา 

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซอง  สฤษฎสลางสรรพพระพร 
 

 สถาวรพระยศแพรว  พรรณราย 

พระเกียรติคุณกําจาย  จรดดาว 

พระจริยวัตรเพริศพราย  พราวพิสุทธิ์ เสมอแล 

พระกุศลกอปรกาว  กองเกื้อกมลเกษม โสตถิ์เทอญ 

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ 
ขาพระพุทธเจา สมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาฯ 

(หมอมราชวงศอรฉัตร ซองทอง อ.บ. รุน ๒๗ - รอยกรอง) 

โคลงสี่สุภาพ 

พระเกียรติกองฟา 
เยอรมนีถวายตําแหนง “วุฒิสภากิตติมศักดิ์” 
แด...เจาฟามหาจักรีสิรินธร  

มูลนิธ ิการประชุมผูไดร ับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ-
สาธารณรัฐเยอรมนี ไดประกาศทูลเกลาฯ ถวายตําแหนง “วุฒิสภากิตติมศักดิ์” (สภา
สูง) ของมูลนิธิฯ แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดวยเห็น
วา พระองคทานไดทรงทําคุณประโยชนอยางเดนชัดแกการประชุมที่เมืองลินเดาและ
แกมูลนิธิฯ ทรงเสียสละเวลาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือพันธกิจดานการศึกษา 
วิทยาศาสตรของเมืองลินเดา โดยทรงสนับสนุน เชื่อมโยง และชักนําใหนัก
วิทยาศาสตรรุนเยาวจากประเทศไทยไดมารวมในการประชุมที่จัดขึ้นทุกป 
และทรงผลักดันพวกเขาใหเขาสูวงการวิทยาศาสตรระดับสากล มีการ
แลกเปลี ่ยนความรูและเรียนรูซึ ่งกันและกัน พระองคทรงเปนผู 
คัดเลือกนักวิทยาศาสตรตัวแทนจากประเทศไทยดวยพระองคเอง 
นับเปนน้ำพระทัยอันงดงามและเปยมดวยพระเมตตา พระองค
ทรงทุ มเทและเสียสละแกงานดานวิทยาศาสตร ไมใชเพื ่อ
พระองคเอง แตเพื่อประโยชนของสวนรวม คือสังคมโลก และ
ประเทศไทยเอง สําหรับประเทศเยอรมนี การที่เจาฟาจากเมือง
ไทย ไดรับการทูลเกลาฯ ถวายพระเกียรติเชนนี้ นับเปนเรื่องที่
ยิ่งใหญมาก เพราะไมเคยมีมากอน 
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๑. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส
ใหคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตรจุฬาฯ รุนที่ ๑๙ เขาเฝาฯ ถวายตัวและ
กราบบังคมทูล ถวายรายงานกิจกรรมการดำเนินงานของสมาคมฯ และเบิกผูไดร ับการ 
คัดเลือกเปนนิสิตเกาอักษรศาสตรดีเดน จุฬาฯ ประจำป ๒๕๕๒ เขารับพระราชทานพระเกี้ยว
ทองคำ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

๒. นางวิมลา ไตรทศาวิทย นายกสมาคมฯ พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิม-
พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง ๑๑ ถนน
วิภาวดีรังสิต เมื่อวันศุกรที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

๓. วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ฝายกิจการนิสิตคณะอักษร-
ศาสตร รวมกับ สมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาฯ จัดเสวนายามบายเรื่อง “จบอักษรซะ

อยาง... ทำไดทุกอยางจริงหรือ” สำหรับนิสิตคณะอักษรศาสตร ณ หอง ๒๑๐ อาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาฯ ทีมวิทยากรไดแก คุณ

เพ็ญโสม เลิศสิทธิชัย นักการทูตกรมอเมริกาและแปซิฟคใต กระทรวงการตางประเทศ ม.ร.ว.อุษณิษา สุขสวัสดิ ์ บรรณาธิการ 
Outlook หนังสือพิมพบางกอกโพสต คุณภาณ ุ สังขะวร ผูอำนวยการศูนยสรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน และคุณวนิษา เรซ (หนูดี) ประธานกรรมการบริษัทอัจฉริยะสรางได จำกัด โดยมีคุณลดาวัลย บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรม
ประชาสัมพันธ เปนผูดำเนินรายการ วิทยากรและพี ่ๆ แตละทาน ไดมาบอกเลาประสบการณการเรียนตอตางประเทศ ประสบการณการ
ทำงานที่ผานมา และเคล็ดลับตาง ๆ จนกาวสูความสำเร็จในวิชาชีพ บรรยากาศดำเนินไปดวยความราบรื่น ทามกลางความกระตือรือรน
สนใจใครฟงของนิสิตปจจุบันเต็มหองเสวนา 

กิจกรรมสมาคม 

วารสารอักษรสัมพันธ กำหนดเผยแพรปละ ๓ ฉบับ ในเดือนเมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม จัดพิมพ : สมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หอง ๑๐๕ อาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐ โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๓-๒๐๕๙ Homepage : http://www.arts.chula.ac.th/
AlumWeb/index.html • E-mail : artsalumni19@gmail .com สาราณียกร : นายประสิทธิ์ รุงเรืองรัตนกุล ศิลปกรรม : บริษัทสรางสรรคบุคส จำกัด 
พิมพ : คอนเซ็พทพริ้นท โทรศัพท ๐-๒๖๗๒-๕๗๗๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
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บคุคลผูใชภาษาไทยดีเดน ป ๒๕๕๓  
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเปน “วันภาษาไทย

แหงชาติ” ณ หอประชุมจุฬาฯ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ (สวช.) ไดประกาศยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูใชภาษาไทย
ดีเดน ประจําป ๒๕๕๓ ในการนี้ มีผูทรงคุณวุฒิชาวอักษรฯ ที่ 
ไดรับการยกยอง ดังนี้ 

สองศิลปนสาวอกัษรฯในฝร่ังเศส  
ประเทศไทยไดเชิดหนาชูตาอีกครั ้ง เมื ่อ ๒ ศิลปนสาว

อักษรฯ คุณสาวิตรี สุวรรณสถิตย (อ.บ.รุน ๒๘) และคุณวัฒนา 
(หนุนภักดี) โบโทรี่ (อ.บ.รุน ๓๐) ไดรับเชิญใหไปแสดงผลงาน
ภาพเขียนรวมกับศิลปนชาติอื่น  ๆอีก ๕ ประเทศ ในงานวันสตร ี
สากล เม่ือวันท่ี ๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ท่ีหอง Miro ๑-๑๑๑ สํานัก- 

งานยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยงาน
แสดงของคณุสาวติร ี ช่ือ “ผูหญงิ ธรรมชาตทิี่ย่ังยืน 
และสันติภาพ” (Women, Sustainability and Peace) 
งานของคุณวัฒนา ชื่อ “สีและแสง” (Colors and 
Light) 

คณุสาวติร ี สวุรรณสถิตย เปนอดีตรองปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ หลังจากเกษียณอายุราชการ 
ไดผันตัวเองมาเปนนักเขียน นักแปล และศิลปน 

คุณวัฒนา โบโทรี่ ปจจุบันเปนศิลปนวาด
ภาพมืออาชีพ พํานักอยูในประเทศฝรั่งเศส และเคยมี

ผลงาน “ภาษาทองถ่ิน” ของ 
ศาสตราจารยดร.คุณหญงิสุริยา รัตนกลุ 

ดวยความเคารพและอาลัย 
คุณชนดิ สายประดิษฐ 

เกียรติภูมิชาวอักษรฯ 

ศาสตราจารย ดร .คุณหญิ งสุ ริ ย า  
(บุนนาค) รัตนกุล (อ.บ.รุน ๓๑) เปนบุตรีของ
อดีตนักเขียนชื ่อ คุณศุภร (ศิวะศรียานนท) 
บุนนาค (อ.บ.ร ุ น ๙) ไดร ับพระราชทานทุน 
อานันทมหิดล ไปศึกษาตอทางดานภาษาศาสตร 
เพื่อมาทําพจนานุกรมภาษาชาวเขาเผาตาง ๆ 

ศ.ดร.คุณหญิงสรุิยา เปนนักวิชาการที่ได
ศึกษาภาษาทองถิ่นตาง  ๆ ในประเทศไทยไวเปน 

จํานวนมาก อาทิ ภาษามง กะเหรี ่ยง ละวา ลั ้วะ ไดจัดทํา 
พจนานุกรมไทย-มง พจนานุกรมภาษาไทย-กะเหรี่ยงสะกอ ภาษา
ละวา และเพิ่งจบผลงาน หนังสืออารยธรรมไทย รวมทั้งภาษา
มายา อันเปนความสนใจสวนตัวที่นําไปสูการประพันธจินตนิยาย 
“มายาในมายา” (กําลังตีพิมพในนิตยสารสกุลไทย) 

ศ.ดร.คุณหญิงสุริยา เปนผูกอตั้งและผูอํานวยการคนแรก
ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัย 
มหิดล ปจจุบันยังคงสอนหนังสือ เปนศาสตราจารย ซี ๑๑ 
วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล 

คณุชนดิ (ปรญิชาญกล) สายประดษิฐ 
(ประกาศนียบัตรครูมัธยมและแผนกอักษร
ศาสตร รุน ๕ พ.ศ. ๒๔๗๗) นักแปลอาวุโส 
เจาของนามปากกา “จูเลียต” ไดถึงแกกรรม
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ดวยโรคมะเร็ง
ลำไส ในวัย ๙๗ ป เจาภาพไดจัดงานฌาปน- 

กิจศพ ที่วัดเทพศิรินทราวาสฯ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓  
“ความรักของเจนแอร” เปนผลงานแปลเรื ่องแรกของ 

คุณชนิดตั้งแตเรียนที่คณะอักษรฯ สวนนามปากกา “จูเลียต” ตั้ง
ใหโดย คุณกุหลาบ สายประดิษฐ หรือ “ศรีบูรพา” เจาของ 
บทประพันธ “ขางหลังภาพ” ผูเปนสามี 

ชมุทางชาวอกัษรฯ แวดวง “ไตรภาค”ี 
ในชวงพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๕๓ เก็บขาวมาเลาตอโดย ศรีอรทัย บุรณศิริ 

ปูชนียบุคคลดานภาษาไทย 
๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุจริต เพียรชอบ 

(อ.บ. รุน ๑๘ / นิสิตเกาอักษรศาสตรดีเดน ป ๒๕๔๘) 
๒. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละ-

วณิชย (อ.บ.รุน ๒๗ / นิสิตเกาอักษรศาสตรดีเดน ป 
๒๕๔๔) 

๓. ศาสตราจารยกิตติคุณปรีชา ชางขวัญยืน 
(อ.บ.รุน ๓๒ / อดีตอุปนายกราชบัณฑิตยสถาน) 

๔. รองศาสตราจารยดร.ดวงมน จิตรจํานงค 
(อ.บ.รุน ๓๓ / อดีตหัวหนาภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

ผูใชภาษาไทยดีเดน 
๑. ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง (อ.บ. รุน ๒๗ /  

 นิสิตเกาอักษรศาสตรดีเดน ป ๒๕๕๒) 
๒. คุณชมัยภร แสงกระจาง (อ.บ.รุ น ๓๖ /  

 นายกสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทยคน 
 ปจจุบัน) 

ศ.ดร.สุจริต 

ศ.ดร.ปราณี 

ศ.ปรีชา 

ม.ร.ว.อรฉตัร 

ชมัยภร 

แฟนคลับของสองศิลปนสาว 

คุณวัฒนา 

“แตวาเราก็เปนนักเขียนไปแลว เพราะฉะนั้น นอกจาก
ความมีประโยชน ความสนใจในเรื่องภาษา ยังเปนของเลนที่ชวยให
เรามีอะไรทําอยูตลอด” 
 

บุคคลดีเดนของชาติ ๒๕๕๒  
คุณพรศิริ มโนหาญ (อ.บ.รุน ๓๔ / นิสิตเกา

อักษรศาสตรดีเดน ป ๒๕๕๒ / อดีตผูวาการการ 
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย) ไดรับการประกาศเกียรติคุณ 
เปน “บุคคลดีเดนของชาติ” สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ 
ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๒ 

คุณสาวิตรี 

ผลงานแสดงที่ Grand 
Palais หน่ึงในพิพิธภัณฑ
ช้ันนําใจกลางกรุงปารีส 
อยางตอเนื่องเปนเวลา 
๔ ปแลว 
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• ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ศาสตราจารยกิตติคุณอําไพ สุจริตกุล 

(อ.บ.รุน ๑๖ / นิสิตเกาอักษรศาสตรดีเดน ป 
๒๕๓๘) และ ศาสตราจารยกิตติคุณสุมน 
อมรววิฒัน (อ.บ.รุน ๑๘ / นิสิตเกาอักษรศาสตร 
ดีเดน ป ๒๕๔๒) เปนคณาจารยผูทรงคุณวุฒ ิ 
คณะครุศาสตร จุฬาฯ ผูไดรับปริญญาพุทธศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตรและ
ศิลปะแหงชีวิต และสาขาการสอนพุทธศาสนา 
ตามลําดับ จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย โดยพิธีฯจัดขึ้นที ่ มหาวิทยาลัยฯ 
อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื ่อวันที ่ ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

• งานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระครบรอบ ๗๒ ป  
 ศาสตราจารยกิตติคุณทัศนีย นาควัชระ 

เม ื ่อว ันศ ุกร ท ี ่ ๑๒ ม ีนาคม 
๒๕๕๓ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ 
ภาควิชาภาษาตะวันตกไดจัดงาน “๖ 
รอบนักษัตรทัศนีย” เพื่อแสดงมุทิตาจิต
เนื ่องในวาระครบรอบอาย ุ ๗๒ ป แด

ศาสตราจารยกิตติคุณทัศนีย นาควัชระ อดีตหัวหนาภาควิชา
และอาจารย ประจำภาคว ิชาภาษาตะว ันตก โดยม ีผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดี เปน
ประธานเปดงาน และเปนผูแทนพระองคสมเด็จพระเทพรตันราช- 
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อัญเชิญแจกันดอกไมพระราชทานแก
ศาสตราจารยกิตติคุณทัศนีย นาควัชระดวย โดยมีผูชวย
ศาสตราจารย ดร.หนึ่งฤดี โลหผล หัวหนาภาควิชาภาษาตะวัน
ตก และผูชวยศาสตราจารย ดร.วารณีุ ปทมะศังข เปนผูแทนกลาว
แสดงมุทิตาจิต บรรยากาศของงานเต็มไปดวยความอบอุนและนา
ประทับใจย่ิง โดยมีคณาจารยและแขกผูมีเกียรติมารวมงานอยางคับค่ัง 

• จุฬาฯ ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เมื่อวันที ่ ๘-๙  
กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
ณ หอประชุมจุฬาฯ  
ไดมีพิธีพระราชทาน
ป ร ิ ญ ญ า บ ั ต ร แ ก  
บัณฑิตจุฬาฯ ประจํา 
ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
โดยพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให สมเด็จพระเทพรตัน-
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแกบัณฑิตทุกระดับ รวมทั้งสิ้น ๙,๗๕๖ คน 

ในพิธีวันแรก สภาจุฬาฯ ไดทูลเกลาฯถวายปริญญา
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แดสมเด็จพระ-
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

รอบรั้วจุฬาฯ 

• ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปการ

ศึกษา ๒๕๕๒ ของจุฬาฯ รองศาสตราจารยสดใส 
พนัธุมโกมล (อ.บ.รุน ๒๐ / นิสิตเกาอักษรศาสตร 
ดีเดน ป ๒๕๔๖) หรือ “ครูใหญ” ของชาวอักษรฯ
ไดรับปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
ในฐานะอาจารยผูทรงคุณวุฒิดานศิลปการละคร 

ในการนี้ คณะอักษรศาสตรและลูกศิษยลูกหาทุกสารทิศ รวมใจกัน
จัดงานแสดงความยินดี มีผูมารวมงานคับคั่ง ณ หอง ๑๐๕ อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา 
๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. ประกอบดวยรายการชมวีดิทัศนชีวิตและ 
ผลงานของครูใหญ คณบดีกลาวแสดงความยินดี ครูใหญกลาว
ขอบคุณ ครูแอว รองศาสตราจารยอรชุมา ยุทธวงศ ในฐานะ
ตัวแทนศิษย กลาวแสดงความยินดี และรับประทานของวาง น้ำชา  
กาแฟ เปนตน 

ศ.กิตติคุณสุมน 

ศ.กิตติคุณอําไพ 

I am not so sure if I totally agree with George Bernard Shaw on this account, although I rather 
like his paradoxical statement. As a young-er student (note I call myself a student which I still am – 
no one is too old to learn), many of my best years were spent “hanging out” and “getting the 
wisdom” from  at the old Arts Building. Part of the fun of being an Arts student is that I realised it 
was the age of discovery for me and for my other friends and classmates. 

Once the excitement and novelty of being one of the Freshmen at the oldest university - 
studying in the most beautiful building on campus have subsided, I have come to appreciate the beauty 
around me. The beauty of youth and vitality of my new friends at Arts and the friendship that we will 
nurture, the new learning discipline, the privilege of being taught by the scholars of our country at the 
time – great names, great professors, wonderful experiences –obtained from both the extra and not so 
extra-curricular activities, these memorable times have lingered after all these years. 

“Youth is wasted on the young.” ??? 
article by Pornsawan (Tosanguan) Brawn Arts 37, Sydney - Australia 

How can we forget the first moon landing being broadcast on TV in 1969? Professor Rong cancelled his history lecture on the 
grounds that we should ourselves be witnessing history in the making. Of course a few friends and I chose to “witness” this by watching 
TV at the Faculty of Engineering. How convenient was that? (and we were armed with a good excuse provided by our own professor of 
History)? Being young and exuberant, we absorbed the joie de vivre with gusto.  

For me - youth is not wasted on the young. Every day is a new day for a new Arts student of today as it is for our Alumni – 
whether you live in Thailand or overseas.  A 16th century Frenchman, Henri Estienne, said “Si jeunesse savoit; si vieillesse pouvoit” , and I 
would like to add that if we maintain our level of enthusiasm at any age, we can both “savoit” and “pouvoit” – this I have learnt from 
being an Arts graduate and I owe it to everyone – my lecturers, professors, my friends and classmates and “Khun Pradit” who always 
dutifully checked our attendance in the lecture theatres so that we would not run amok and cut classes too often. How my friends who have 
become successful in their careers and personal lives and I myself (who am making a living from my English language skills – acquired 
during my youthful years at Arts) cherish those years at our Alma mater! • 

 
 

aksorn y23 t2_1.indd   4 9/10/10   1:40:34 PM



ดวยความเคารพรักและอาลัย
ปูชนียาจารยผูจากไป 

ศาสตราจารยฉลวย (กาญจนาคม) 

วุธาทิตย (อ.บ.รุน ๑ พ.ศ. ๒๔๗๘) อดีต
หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก ผูเคย
ถวายพระอักษรภาษาบาลี สมเด็จพระ-

เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดถึงแกกรรมดวยโรค
ชรา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ สิริอายุได ๙๖ ป ในการนี้ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จฯ
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ที่วัดธาตุทอง ในวันเดียวกันนั้น 

ใตชายคาเทวาลัย 

รางวัลผลงานวิจัยดีมาก ประจำป ๒๕๕๒ จากจุฬาฯ 
ศาสตราจารย

ดร.พรสรรค วฒันางกูร 

(อ.บ. รุน ๓๗ กรรมการ 
สมาคมฯชุดท่ี ๑๙) ภาค 
วิชาภาษาตะวันตก คณะ 
อ ักษรศาสตร  ได ร ับ
รางว ัลผลงานว ิจ ัยด ี

มาก ประจําป ๒๕๕๒ จากจุฬาฯ จากผลงานศึกษาวิจัยเรื ่อง 
“การเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ ๑ ในรัชกาลที่ ๕ กับความ

สัมพันธระหวางราชอาณาจักรสยามกับราชสํานักยุโรป” ซึ่งได
รับทุนวิจัยจากจุฬาฯ ในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๕๐ ป วันพระบรม
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ในการเลือกศึกษาดานความสัมพันธระหวางราชอาณาจักร
สยามและราชสํานักยุโรป ศ.ดร.พรสรรค ตองการชี้ใหเห็นวา 
การเสด็จฯครั้งนั้นมีผลลัพธเชิงจิตวิทยา ซึ่งชวยใหประเทศสยาม
รอดพนจากการตกเปนอาณานิคมของตางประเทศไดอยางไร โดย
ไดมีการศึกษาและสังเคราะหในรายละเอียดจากขอมูลฝายไทยและ
ฝายยุโรปหลายประเทศอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป 

สําหรับผลงานวิจัยชิ้นนี้ ไดมีการเผยแพรและมีบทความ 
สืบเนื่องอยางมากมายและตอเนื ่องสม่ำเสมอ ทั้งในภาษาไทย 
เยอรมัน และอังกฤษ เปนการเผยแพรพระเกียรติคุณและพระ- 
ปรีชาญาณอันประเสริฐแหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ใหเปนที่รูจักแพรหลายในระดับนานาชาติ 

กิจกรรมดีเดนของนิสิตอักษรศาสตร 
• บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
 ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 

รางวลัคะแนนยอดเย่ียมเส้ือครุยคณะฯ ไดแก นางสาว  

 ณัฏฐพรรณ เรอืงศิรนิสุรณ สาขาวิชาภาษาจีน แตมเฉล่ีย 
 สูงสุด ๓.๙๙ 

เหรียญรางวัล แตมเฉลี่ยสะสมสูงสุดแตละภาควิชา 

สาขาวิชาภาษาไทย : นางสาวมุจลินท สุดเจริญ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ : นางสาวปญจพร ธรรมนิยม 
สาขาวิชาภมิูศาสตร : นางสาวมนตสินี เกียรติศักด์ิโสภณ 
สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา : นางสาวณัฐพร ม่ันเหมือนปอม 
สาขาวิชาปรัชญา : นางสาวปานฝน นิรันดรกุล 
สาขาวิชาศิลปการละคร : นายเกียรติภูมิ นันทานุกูล 
สาขาวิชาภาษาจีน : นางสาวณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน : นางสาวน้ำใส ตันติสุข 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส : นายภวิศ ธีระพงศ 
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน : นางสาวนันทนา อนันตโกศล   
สาขาวิชาภาษาสเปน : นายรัฐธีร เรืองพิศาลสิน 
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน : นายณัฐพล เรืองศรี   
 

• นิสิตนองใหมคณะอักษรศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕๓ 
นิสิตใหม ป ๒๕๕๓ มียอดรวม จํานวน ๓๑๕ คน 
นางสาวสวิะพร กวยสมบูรณ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน สอบ 

เขาคณะอักษรฯ ไดคะแนนสูงสุด ๙๑.๓๕ % 

• รางวัลชนะเลิศพานไหวครู 
ในพิธีไหวครูของนิสิตจุฬาฯ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ณ 

หอประชุมจุฬาฯ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ พานไหวครูของ
นิสิตคณะอักษรศาสตร ไดรับรางวลัชนะเลศิอนัดับหนึ่ง ประเภท 

สวยงาม 

• การประกวดเรียงความชิงรางวัลเงินทุนภูมิพล 
 ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 

ประเภทเรียงความ เรื่อง การเสด็จประพาสตน : พระ- 

มหากรณุาธิคณุสูปวงประชา รางวัลท่ี ๒ เงินจํานวน ๘,๐๐๐ บาท 
พรอมเกียรติบัตร ไดแก นายณัชพล ศิรสิวัสด์ิ อักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ประเภทบทความวิชาการ เรื่อง โครงการพระราชดําริกับ

การพัฒนาชาต ิ รางวัลที่ ๑ เงินจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท พรอม
เกียรติบัตร ไดแก ผลงานของกลุมนิสิตซ่ึงประกอบดวย นายณัชพล 

ศิรสิวสัด์ิ อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นางสาวสุธิญา 

พนูเอยีด อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นางสาวอรชมุา 

วงศ ศรีก ุล อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และ 
นายเธียรดนยั เสรมิบุญไพศาล คณะวิทยาศาสตร 

• นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย 
 หลักสูตรนานาชาติรุนแรก 

ศาสตราจารยดร.ศิราพร ณ ถลาง ผูอำนวยการศนูยไทย- 
ศึกษา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดสัมนานำ
เสนอผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธของนิสิตที่จบหลักสตูรปริญญาเอก 
สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ  Ph.D Thai Studies) รุนแรก 
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• นิสิตอักษรศาสตร ชนะเลิศแขงขันอานฟงเสียง 
 โครงการนครหลวงไทย อนุรักษเอกลักษณไทย ครั้งที่ ๓๘  

นายณัชพล ศิรสิวสัด์ิ อักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ไดร ับรางวัลชนะเลิศถ วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม-
บรมราชกุมารี ในการแขงขัน “โครงการนครหลวง
ไทย อนรุกัษเอกลักษณไทย : การแขงขันอาน
ฟงเสียง” ครั้งที ่ ๓๘ ประจําป ๒๕๕๒ ระดับ

อุดมศึกษา (ประเภทชาย) 
นายณัชพล และ ผู ชวยศาสตราจารย สรรควัฒน 

ประดิษฐพงษ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต ไดเขารับพระราชทาน
ถวยรางวัลชนะเลิศจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม-
บรมราชกุมารี เมื ่อวันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ศาลา 
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ 

 

 
รายงานโดย ศรีอรทัย บุรณศิริ กรรมการกลาง รับผิดชอบกิจกรรมอักษรสัญจรและสันทนาการ 

ในปนี้ สมาคมฯ ไดกำหนดจัดรายการเพื่อสมาชิกสัมพันธและสันทนาการ รวม ๓ รายการ คือ อักษรสัญจร ๒ ครั้ง และงาน
ลีลาศการกุศล “อักษราลีลาศ” ครั้งที่ ๑๕ 

๑. งานลลีาศการกศุล “อกัษราลีลาศ” ครัง้ที ่๑๕  
วันเสารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. สถานที่ : หองอังรีดูนังต ราชกรีฑาสโมสร วงดนตรี : SENSATION 
สมาชิกที่มารวมงาน : ๒๔๑ คน (ลีลาศ ๑๘๗ คน / ฟงเพลง ๕๔ คน) 

“อักษราลีลาศ” งานลีลาศการกุศลของสมาคมฯ กิจกรรมสันทนาการในชวงฤดูฝน สไตลอักษรฯ ยังคงไดรับการตอบรับเปน 
อยางดีจากสมาชิกชาวอักษรฯ และนักลีลาศในวงการลีลาศทั่วไปอีกครั้งหนึ่ง เราเปดงานดวยเพลง “มหาจุฬาลงกรณ” บรรยากาศแหง
มิตรไมตรียามบายของงานตลอด ๕ ช.ม. จึงเริ่มตนดวยความสนุกสนาน และเปนกันเอง ทั้งเตนรำ รองเพลง และฟงเพลง จากการ
บรรเลงเพลงอันไพเราะของวง SENSATION ทั้งเพลงจุฬาฯ และ Golden Oldies ยุคตางๆ แมนั่งฟงเฉยๆ ก็ยังไมเหงา การแสดงชุด Popular 
Formation Show ๘ คู อันสวยงามตระการตา ท่ีคณุโสมรพ ี ศรปีระเสรฐิ มิตรผูอารีของชาวอักษรฯ ไดเอ้ือเฟอจัดมาใหชม เปนท่ีประทับใจ 
มาก กอนอำลาดวยเพลง “ลาแลวจามจุรี” เพื่อจะพบกันใหมในงานครั้งที่ ๑๖ ป ๒๕๕๔ 

ขอขอบคุณ ทานสมาชิกที่มารวมงาน ผูใหการสนับสนุนทุกฝาย และคณะกรรมการจัดงานฯ ทุกทานมา ณ โอกาสนี้ ที่ไดชวยกัน
อยางเขมแข็งและพรอมเพรียง ทั้งขายบัตร ซื้อบัตร สนับสนุนของรางวัล ฯลฯ ทำใหงาน “อักษราลีลาศ” ครั้งที่ ๑๕ บรรลุผลตาม 
เปาหมายและแผนงานที่วางไวทุกประการ (ตามอัตภาพของเรา) คือ ยังคงเปนตัวชวยกระชับความสัมพันธระหวางชาวอักษรฯ รุนพี่รุนนอง
ใหผูกพันอยูกับสมาคมฯดวยดีตอไป พรอมกับไดทุนบริจาคสมทบเพื่อสาธารณประโยชนของสมาคมฯพอสมควร 

อักษรสัญจรและงานลีลาศการกุศล เพื่อสมาชิกสัมพันธ ป ๒๕๕๓ 

• นิสิตอักษรศาสตร จุฬาฯ ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานครถึง ๒ คน ๒ รางวัล  
เมื่อวันเสารที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๓ นิสิตคณะอักษรศาสตร จุฬาฯ ไดเขารับรางวัลเยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) 

จาก ม.ร.ว.สุขุมพันธ บริพัตร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้คือ 
๑. นางสาววันสุดา สวางอารมณ รางวัล

เยาวชนดีเดนดานนันทนาการ 
๒. นางสาวหัตถกาญจน อารีศ ิลปะ 

รางวัลเยาวชนดีเดนดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ในวันดังกลาว ผูชวยศาสตราจารยสรรควฒัน  

ประดิษฐพงษ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะ
อักษรศาสตร ในฐานะตัวแทนคณาจารยและนิสิต
อักษรศาสตรไดมารวมแสดงความยินดีดวย 

อนึ ่ง ในป ๒๕๕๒ นางสาวสุธิญา พูน-
เอียด นิสิตอักษรศาสตร คือผูไดรับรางวัลดีเดนดาน
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมนี้ดวยเชนกัน 

• นิสิตอักษรศาสตร ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน 
 ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา  

นางสาวธนาพร สังขวุฒิชัยกุล นิสิต
อักษรศาสตร ชั้นป ๔ สาขาวิชาภาษาจีน ภาค
วิชาภาษาตะวันออก ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ
ที่ ๑ จากการประกวดสุนทรพจนภาษาจีนระดับ
อุดมศึกษา คร้ังท่ี ๙ จัดโดยสถานเอกอัครราชทตู 
จีนประจําประเทศไทย รวมกับสํานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันศุกรที่ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ ในการนี้ นางสาวธนาพร 
จะเปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันในระดับนานาชาติที่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั ้งไดร ับทุนการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกดวย 

aksorn y23 t2_1.indd   6 9/10/10   1:40:44 PM



เปดงานพรอมกันดวยเพลง “มหาจุฬาลงกรณ” 

 

นักรองรับเชิญกิตติมศักดิ์  คุณรัชทิน ศยามานนท  

พลตรีหญิงพอใจ กลั่นกลิ่นหอม  คุณอติภา เองตระกูล  

ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย และเด็กหญิงพริบพันดาว สุวรรณรัตน 

ขอขอบคุณ คุณโสมรพี ศรีประเสริฐ และอาจารยชิษณุพงศ อัจฉริยปราการ 
และนักแสดงชุด Popular Formation Show ๘ คู อันสวยงามตระการตา 

พิธีกร คุณนีรนุช ปทมสูต 
(อ.บ.รุน ๓๖) 

คณะกรรมการจัดงานฯ ถายรูปหมู และรอตอนรับแขก นายกฯ กลาวตอนรับสมาชิก 

แขก VIP 

สมาคมฯ พาสมาชิกไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลีตามคำขอของสมาชิกที่รอมา ๒ ปแลว โดยสวนกระแสจัดรายการตามสไตล

อักษรฯตามรอย “มรดกโลก” (สมาชิกจองที่นั่งเต็มตั้งแต “อักษรสัมพันธ” ฉบับ เม.ย. ๕๓ ยังไมถึงมือสมาชิก ถาทานสนใจ โปรดแจง
ความจำนง แลวจะจัดใหอีกครั้งในเวลาที่เหมาะสม) ประทับใจทั้งความรูและประสบการณที่มีประโยชน ไดสัมผัส เขาใจและรูจักเกาหลีใต 
ณ วันนี้ ในสถานที่จริงมากกวาที่คิดเอาไว ตั้งแตเมืองปูซาน เมืองทาสำคัญทางใตสุดของคาบสมุทรเกาหลี เมืองเคียงจู เมืองหลวงของ
อาณาจักรชิลลา อายุ ๑,๐๐๐ ป ศูนยกลางทางวัฒนธรรมเกาแกที่ใหกำเนิดโบราณสถาน “มรดกโลก” เรื่อยขึ้นมาทางเหนือดวย
รถไฟดวน KTX ความเร็ว ๓๐๐ ก.ม./ช.ม. จนถึงกรุงโซล เมืองหลวงซึ่งตั้งอยูหางจากพรมแดนเกาหลีเหนือเพียง ๑๙๓.๖๐ ก.ม.เทานั้น 
จึงไดพบวาดินแดนนี้มีเสนหพอตัวดวยประชากรเกาหลีเอง ที่เห็นเดนชัดนานิยมยกยองคือ ความรักชาติอยางพรอมเพรียง 

โชคดีที่การเยี่ยมชมเกาหลีใตของคณะฯไดจังหวะที่ดีมาก นอกจากอากาศเย็นสบายแลว ดอกเชอรี่สีชมพูออนโทนมวงยังบาน 
สะพรั่ง ตอนรับพวกเราทั่วประเทศตลอดเสนทางใน ๕ วันนั้น สวยงามมาก และเมื่อถึงวันกลับ กลีบดอกก็ไดเวลาโรยดวยน้ำฝนที่ตกลง
มาวันที่เราลากรุงโซล 

          
๒. กจิกรรมอกัษรสัญจร ป ๒๕๕๓ 

 
๒.๑ รายการท่ีจัดไปแลวเม่ือตนป (ตามคำขอของสมาชกิ) 
 แตยังไมไดเลา  
การจดัอกัษรสญัจรตางประเทศ สูสาธารณรัฐเกาหลี  
รายการ “อันยองฮาเซโย เยือนมรดกโลกเกาหลี 
 วันดอกไมบาน” 
วันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓   
เสนทาง เมืองปูซาน - เคียงจู - ซูอันโบ - ซุนซอน - เกาะนามิ -  
 ซูวอน - Everland - และกรุงโซล 
สมาชิกสัญจร ๓๘ คน  สายการบิน การบินไทย 
บริษัททัวรอำนวยความสะดวก Neo Travel Co.,Ltd. 
ผูจัดการโครงการและผูดูแลคณะสัญจร ศรีอรทัย บุรณศิริ 
หัวหนาคณะอักษรวิศวสัญจร พล.ร.อ.ไพบลูย นาคสกุล 

 

เมืองซุนซอน 
The Garden of Morning Calm 
สวนพฤกษศาสตรขนาดใหญ 
จัดแสดงพันธุไมดอก ไมประดับ 
พื้นเมืองเกาหลีและทั่วโลก 
ในภาพ ดอกเชอรี่ และทิวลิป 
กำลังบานสะพรั่ง 
 

ขอขอบคุณ 

อาจารยอรุณ งามดี มอบรางวัล Super Girl (eighty-up) 
แก อ.บ. รุน ๑๔ คือ ม.ล.พรอมศรี พิบูลสงคราม และคุณชูจิตร สีบุญเรือง 
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สิ่งประทับใจของคณะเรา คือ เขารักษาบานเมืองสะอาด หองน้ำสาธารณะสะอาดมาก ผูคนมีวินัย ถึงแมจะไมยิ้มแยม แตนัก
ทองเที่ยวปลอดภัยพอสมควร ไกดทองถิ่นเรียนภาษาไทย พาเที่ยวดวยภาษาไทย กิมจิ อาหารคูบานคูเมืองของเกาหลี อรอยถูกปาก
พวกเรา ไดคะแนนเต็ม เชนเดียวกับหมูยาง ไกวัยรุน ๔๑ วันตุนโสม นมรสกลวย รวมทั้งสาหรายอบกรอบและผลสตอเบอ(เริ่ม)รี่ หอม
หวาน แตที่ติดอันดับแชมปของนักทองเที่ยวไทยทุกคณะ คือ เครื่องสำอางระดับกลางของเกาหลี ซึ่งมีคุณภาพดีและราคายอมเยา เห็นได

จากที่ราน Skin Food ราน Etude ฯลฯ แนนขนัดดวยสาวไทยกำลังจับจายเหมือนไดฟรี (ไมไปไมรู) 

อารามพลุกุกซาและถ้ำซ็อกคูรัม เมืองเคียงจู พุทธสถาน 
มรดกโลกทางวัฒนธรรมคูกันของ UNESCO ค.ศ. 1995 

เกาะนามิ เกาะสุดรักของชาวเกาหลีใต 
สถานที่ถายทำซีรีสดัง “Winter Love Song” 

คลองชองเกชอน กลางกรุงโซล ยาว ๒.๗ ก.ม. 

อายุ ๖๐๐ ป น้ำใสและทันสมัยอยางนาอัศจรรยใจ 

๒.๒ การจัดอักษรสัญจรในเมืองไทย รายการ “เลาะวัง - เลียบวัด” ริมฝงแมน้ำเจาพระยา  
วันเสารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.  จำนวนสมาชิก ๔๐ คน 
คาสัญจร คนละ ๑,๑๐๐ บาท ราคานี้รวมคารถ อาหารเที่ยง อาหารเชากลอง อาหารวาง ๒ มื้อ คาธรรมเนียมเขาชมพิพิธภัณฑ 
วิทยากร และคาจัดทำเอกสารการเย่ียมชม อาหารกลางวัน แบบบุฟเฟตท่ีโรงแรมเวียงใต บางลำพู ยานพาหนะ รถโคชปรับอากาศ ๔๒ ท่ีน่ัง 
เลาะวังภาคเชา 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร เดินยอนกาลเวลาเขาสูยุควังหนาแหงกรุงรัตนโกสินทรตอนตน อาณาบริเวณพระราชวังบวรสถาน

มงคล หรือวงัหนา สรางเม่ืือ พ.ศ. ๒๓๒๕ เพ่ือเปนท่ีประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ซ่ึงเปนตำแหนงพระมหาอุปราชต้ังแตรัชกาลท่ี ๑ 
ถึงรัชกาลที ่ ๕ พิเศษสำหรับคณะอักษรสัญจร พาเขาสักการะเจาพอหอแกว ชมพระที่นั่งพุทไธสวรรย สถานที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค 
พระท่ีน่ังอิศราวินิจฉัย ทองพระโรง พระตำหนักแดง ชมสถาปตยกรรม“แบบฝร่ัง”ท่ีพระท่ีน่ังอิศเรศราชานุสรณ ของพระบาทสมเด็จพระปนเกลา- 
เจาอยูหัว ชมโรงราชรถ สถานที่เก็บราชรถ ราชยานในงานพระเมรุ ฯลฯ 
พิพิธภัณฑการเรียนรู (พิพิธภัณฑสยาม) เดิมคือกระทรวงพาณิชย ทาเตียน ในอดีตคืออาณาเขตกลุมวังทายวัดพระเชตุพนฯ 
ประกอบดวยวัง ๕ วัง ซึ่งเปนหมูวังของพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ตกทอดสืบมาจนถึงรัชกาล 
ที่ ๕ นับเปนพิพิธภัณฑแหงแรกและแหงเดียวที่ใชรูปแบบ “Discovery Museum” เพื่อการเรียนรูประวัติศาสตร 
เลียบวัดภาคบาย 
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เทเวศร พระอารามหลวงชั้นตรี เดิมชื่อวัดสมอแครงสรางสมัยอยุธยา ปจจุบัน พระเทพคุณาภรณ เจา
อาวาส ไดบูรณะปฏิสังขรณสวนที่ชำรุดทรุดโทรม จนสงางามดวยสถาปตยกรรมและจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (กรมศิลปากรได
จดทะเบียนเปนโบราณสถานสำคัญแลว) สกัการะพระพทุธเทวราชปฏิมากรในพระอโุบสถ และพระบรมสารรีกิธาตุในมณฑปจตรุมขุ 

ชมพิพิธภัณฑสักทอง ผลงานอนุรักษชิ้นสำคัญของมูลนิธิ ดร.อุกฤษฏ มงคลนาวิน เพื่อการอนุรักษบานสักทอง เดิมชื่อบานแกว อยูที่
จังหวัดแพร จัดสรางขึ้นเพื่อการอนุรักษบานสักทอง (เสาสักทอง ๕๙ ตน อายุ ๔๗๙ ป) ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
ครองสิริราชสมบัติครบรอบ ๖๐ ป ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ และทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ป ๒๕๕๐ ชมรปูปนหุนขี้ผึ้งไฟเบอรกลาส 

สมเด็จพระสังฆราช ๑๘ พระองค และพระอริยสงฆ ๑๘ รูป ฯลฯ กอนกลับจุฬาฯ  
สำรองที่นั ่ง: คุณศรีอรทัย บุรณศิร ิ โทร.๐-๒๓๓๒-๑๗๒๘, ๐๘-๑๙๘๕-๔๑๙๑ หรือคุณปยะพร หอมศิริ เจาหนาที่สมาคมฯ 
โทร.๐-๒๒๕๓-๒๐๕๙ ต้ังแตบัดน้ีจนท่ีน่ังเต็ม การชำระคาสญัจร โปรดโอนเงินเขาบัญชอีอมทรพัย ธนาคารกรงุไทย สาขาลาดพราว ๓๓ 

บัญชชีือ่ ศรอีรทยั บุรณศิร ิเลขที่ ๐๑๑-๑-๔๑๖๙๔-๙ หรือชำระเปนเงินสดที่ผูรับสำรอง 

ปอมฮวาซอง เมืองซูวอน ยุคจักรวรรดิโซซอน 
มรดกโลกทางวัฒนธรรม ยาวประมาณ 5,500 ม. 

สวนสนุก Everland ใหญและดีที่สุดของเกาหลีใต 
เจาของคือบริษัทซัมซุง สรางเมื่อป ค.ศ. 1976 

  

ดอกไมในชวงฤดูใบไมผลิ คือ ดอกทิวลิป 
สีสันเจิดจาอรามตา 
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