


เมื่อกาวเขามาสูแดนรมจามจุรี
เอิบอิ่มฤดีเย็นใจใตรมใบบัง

เหมือนไมโอบอวยชัยใหสมหวัง
เหมือนเปนกำลังใจใหกาวเดิน...





รายช�อนองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓ รวม ๑๓ คณะ

สแกน QR Code เพ�อดูรายช�อเปนรายคณะ

หรือดูไดที่ http://www.cmadong.com/board/cu2513/

หรือ https://cu13.jertam.com/



๕๐ ป นองใหมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๑๓๕๐ ป นองใหมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๑๓



สารบัญ

พระคุณของแหลงเรียนมา 
ชีวิตนี้เพ�อทะเลและสิ่งแวดลอมไทย

แน�งนอย ยศสุนทร

 

ฝนที่ไมจริง จริงที่ไมฝน

โดม สุขวงศ

รอยเทาในลุมน้ำแมจัน

เตือนใจ (กุญชร ณ อยุธยา) ดีเทศน

ดาราศาสตร: แรงบันดาลใจสูเปาหมายในชีวิต

บุญรักษา สุนทรธรรม

บนเสนทางเกียรติและศรีแหงจามจุรี

ประภาศรี (วิริยพันธ) สุฉันทบุตร

หมอยาจุฬาฯ อาสาบริการสังคม

อุทัย สุวรรณกูฏ

เริ่มเวลารับชาวจุฬาฯ
นองใหม
ทีเด็ดวันรับนอง ผยองจนออกส�อ

สิงคิวรรณ ไฟล 

 

ชีวิตนองใหม...วากแลวปลอบ

ชยกร ปุตระเศรณี

 

นองใหมวิดยา ๑๓

พาชิตชนัต (ทัศนาญชลี) ศิริพานิช

นองใหมหญิง แกผาเดี๋ยวนี้

นิสารัตน เตชาวัฒนวิศาล

รับนองชาวอินทาเนีย

กอเกียรติ เกงสกุล

รับนองใหมสไตลซีมะโดง

หนุมสาวชาวหอ ๒๕๑๓

อมยิ้ม 

ประชาธิปไตยใชที่คิดในวันวาน

ประสาร ไตรรัตนวรกุล

จาก...บางกอก สู...บางนรา

กรรณิกา (อองสกุล) ดำรงวงศ

นิสิตพรอมหนา สัญญาประคอง

ธีรพล นิยม

อมยิ้ม
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จากใจ
                          
บรรณาธิการแถลง
  
รอยพระบาทยาตรา
ยังจารึก

อาศิรวาท



ภูมิใจไดเปนลูกพระเกี้ยว
ความทรงจำครั้งหนึ่ง

อัศศิริ ธรรมโชติ

วันอันยิ่งใหญ

ภานินี สมุทรเสน 

กวาจะไดใสเสื้อกาวน

วัลลี สัตยาศัย 

อดีตวาดอนาคต

สันติ ฉันทวิลาสวงศ 

นอย...ไมนอยกับความทรงจำดีๆ

สิริวัน รมฉัตรทอง

ทันตแพทยรุน “ปฐมบริสุทธิ์เลือดจุฬาฯ”

อังศิกา กุศลาสัย 

ความประทับใจของฉัน

ผุสดี พานิชกุล 

หลับตา ลืมตา วันวาน วันนี้

สันติ พูลเกษร 

หนังสือพิมพเล็กพริกขี้หนู

โดม สุขวงศ สายัณห จันทรวิภาสวงศ

บุรณี สุนทรธัย 

๕๐ ปแหงความทรงจำ

วินธชา ศิริทวีสุข 

แมพระเภสัชของไทย

สงกรานต สติมา 

อบอุนในบานหลังใหญ

พัชรินทร (ปลอดภัย) จำรูญโรจน 

ลาออกแตกาย ใจยังผูกพัน

พีระ พนาสุภน 

เกียรติสูงสุดอันมิอาจลืม

ปาลินี (ณ ปอมเพชร) หะรินสุต 

สี่ปที่จุฬาฯ ผมวานอยไป

ปกาศิต จันวินิจ
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กิจกรรมนั้นสำคัญไฉน
ชมรมดนตรีไทย ประทับใจไมมีวันลืม

วิสาขา (สุทัศน ณ อยุธยา) ภูมิรัตน

บันทึกทองของฉัน

คุณหญิงอุไรวรรณ สวัสดิศานต 

เมียซามูไรในราโชมอน

สุณิสา สวัสดิรักษ 

คายอาสาฯ สจม. รักงานกิจการสังคม

ชาวคายจุฬาฯ ๒๕๑๓-๒๕๑๖

วงดนตรี CU BAND ๒๕๑๓-๒๕๑๖

อนนต วงษเกษม 

ยกเฟรชชี่ทั้งรุนขึ้นเวทีละคร

ชัย เมฆราตรี 

ตำนานมวยไทยในรั้วปราสาทแดง

เสวี เรืองตระกูล 

เลนมากกวาเรียนในวัยนิสิต

รัชนี ศรีวชิรวัฒน 

เร�อง(ไม)เรียนของนายหัว

วิฑูรย วิระพรสวรรค 

ยุววิศวกรบพิธ สะพานเช�อมวันวานสูวันนี้

อนุวัตร เชื้อพิบูลย

จีระศักดิ์ เปรมจิตต

รมจามจุรีนี้คือรมใจ
ถิ่นงามจามจุรี

ผุสดี พานิชกุล 

๘ หญิงครุวิทย ศิษยมีครู

กลุมบีสองโอหก 

บันทึกไวกอนลืม

สันติ ฉันทวิลาสวงศ 

เรียนหมอสนุก ไมน�ากลัวอยางที่คิด

พิสิษฐ วัฒนวิทูกูร 

คำใหการมือใหมหัดขับ

บุษบา บุรกสิกร 

พี่วาไง นองวาตามคราบ

ศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ 

ทัศนศึกษาหมาแหงน

ศิวพงศ ศรีถาพร 

สมาชิกสหกรณ เลขที่... ฮาฮาฮาฮา

พัชรินทร (ปลอดภัย) จำรูญโรจน

เม�อกลางป ตนจามจุรีฝกหลน

วิสาขา (สุทัศน ณ อยุธยา) ภูมิรัตน 

เลกเชอรตางลีลา

บุษบา บุรกสิกร 

เลนเคร�องบินที่จุฬาฯ

ปกาศิต จันวินิจ

๑๔๒

๑๔๖

๑๕๒

๑๕๓

๑๖๐

๑๖๔

๑๖๕

๑๖๘

๑๗๑

๑๗๒

๑๘๖

๑๘๗

๑๙๑

๑๙๒

๑๙๔

๑๙๕

๑๙๖

๑๙๗

๑๙๘

๒๐๐

๒๐๑



แพชนะวัดกันที่ใจ
เสนทางนักดาบจุฬาฯ สูเวทีโอลิมปก

เสน�ห เชาวสุรินทร 

เม�อมิกกี้ เมาสเปนนักดาบสากล

ศิริกาญจน (สันติธวัช) จอนสัน 

เดินเดินเถิดรา นิสิตมหาจุฬาลงกรณ

มยุรี จิรา 

ฝนของคนเดินพาเหรด

บุษบา บุรกสิกร สุพิมพ รุงธนาภิรมย 

ขอทานหามเขา !

บุรณี สุนทรธัย 

พาเหรดแปรขบวน....สะพานแขวน

ประหยัด ครองอภิรดี 

เสียงเชียรดังกองสนาม อธิบายไมถูกจริงๆ

วุฒิธนา รังสิธนานนท 

เชียรรอบกรุง วันบอลประเพณี

กมลนุช (ผลโภค) ชัยสิทธิกุล 

เรียนกันเราอยู เลนกันเราสู

พัชริน (บูรณศิรินทร) บุญยสิริวัฒน 

ทุมใจกายสุดชีวิต

สยุมพร ลิ่มไทย 

สปริตวิศวหญิง ชิงทุกสนาม

พิมวรินทร (ทองอยู) คณารักษสันติ 

วีรกรรมหรือเวรกรรมนักวายน้ำ

โดม สุขวงศ 

ใครวาพวกถาปดเลนกีฬาไมเกง

ประภาภัทร (สงวนนอย) นิยม

ประเพณีนี้ จุฬาฯเรามี
นางนพมาศจุฬาฯ

พัชรินทร วังซาย 

ของขึ้นใน...คืนเพ็ญ

จันทนิภา สุริยง ณ อยุธยา

เด็กหอขออวดหองพัก

สุนิตา (ภูริพันธุ) ภิญโญลักษณา 

’ถาปด จุฬาฯ ๑๓ ไหวครู 

โยนน้ำ บูมบาลากา

วินธชา ศิริทวีสุข 

อมยิ้ม

 

รำลึก...วันวาร  

พ.ศ. ๒๕๖๓
รอยสัมพันธฉันเพื่อน 

คณะกรรมการ
จัดงาน ๕๐ ป
นองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓ 

คณะผูจัดทำหนังสือ
รื่นรมยใตรมจามจุรี        
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วันเวลาผานไปรวดเร็ว 

นำใหนองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓ 

ม า ร วมฉลองม ิ ต รภ าพ 

ที ่ยาวนานถึง ๕๐ ป เราได 

มาสานสัมพันธภาพ ดวย 

การจัดกิจกรรมหลากหลาย 

เพ�อสังสรรคในหมูพวกเรา 

และเพ�อทำประโยชนตอ 

สังคมไทย การระบาดของ 

โควิด-๑๙ ไมไดทำใหความ 

มุงมั ่นของพวกเราลดนอย 

ลง แตกลับตอบสนองตอ 

สถานการณอยางฉับไว ที่น�าปลาบปลื้ม คือ 

การระดมเงินอยางรวดเร็วจากเพ�อนๆ ครอบครัวและ 

ญาติมิตร เพ�อสูภัยโควิด-๑๙ จนสำเร็จลุลวงไดเปน 

จำนวนถึง ๓.๑ ลานบาท ในเวลาเพียงสัปดาหเดียว 

และไดมอบใหโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 

เพ�อชวยเหลือบุคลากรทางการแพทยและผูปวยตอไป  

กิจกรรมเพ�อสูภัยดานสาธารณสุขครั้งนี้  นับวาทาทาย 

แตชี ้ ใหเห็นถึงพลังและศรัทธาแรงกลาของนองใหม 

๒๕๑๓ และเปนการโหมโรงสูกิจกรรมเพ�อสังคมอ�นๆ 

มากมายที่พวกเราไดรวมกันดำเนินการตลอดป ๒๕๖๓ 

เริ่มตั้งแตการไดรับอนุญาตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ใหจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

ราชกุมารี ณ หอประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จนถึง 

โครงการมอบแดดใหหลาน โครงการนั ่งสุข ลุกสบาย 

โครงการปลูกตนตาลที่จังหวัดเพชรบุรี การจัดกอลฟ 

การกุศลชิงถวยพระราชทานเพ�อหารายได ไว ใช ใน 

กิจกรรมเพ�อสังคม การจัดนิทรรศการ “รำลึก วันวาร” 

จากใจ
ภายใต โครงการพิพิธภัณฑความทรงจำ และการสนับ 

สนุนภารกิจของงานจราจรในโครงการพระราชดำริ  

เม�อพวกเราไปทำกิจกรรมรวมกัน เราลวนพรอมใจ 

กันใสเสื้อสีชมพูปกตราสัญลักษณ ๕๐ ป นองใหมจุฬาฯ 

๒๕๑๓ ซึ ่งมีเอกลักษณและสรางสีสัน ใหแกกิจกรรม 

ของพวกเรา ผมจึงขอเปนตัวแทนนองใหม ๒๕๑๓ 

กล าวขอบค ุณค ุณประพ ันธ ว ิมลวาท ิน จากคณะ 

สถาปตยกรรมศาสตร ที่ออกแบบตราสัญลักษณอันเปน 

ที่ถูกใจทุกคน

ผมรูสึกซาบซึ้งและขอบคุณเพ�อนๆนองใหม ๒๕๑๓ 

ที ่ ให เกียรติไววางใจและแตงตั ้งผมเปนประธาน

กรรมการโครงการ ๕๐ ป นองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓  ผมขอ 

ขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการ 

ดำเนินงานแตละฝาย ที ่รวมมือทำกิจกรรมทุกอยาง 

ดวยจิตสาธารณะและความเต็มใจจนสำเร็จลุลวง 

หนังสือที่ทานถืออยูนี ้ จะสำเร็จอยางสวยงามและ 

น�าอานไมได หากไมมีกองบรรณาธิการที ่ทุมเทอยาง

ยิ่งยวด ผมขอขอบคุณคุณสมถวิล จรรยาวงษ บรรณาธิการ 

และคณะทำงานในกองบรรณาธิการทุกทานที่จัดทำ 

หนังสือชุดนี้ออกมาดวยเนื้อหาที่โดดเดน เหมาะเปนที่ 

ระลึกในโอกาสพิเศษนี้ และขอช�นชมคุณปรีชา กลิ่นแกว 

ที ่วางแนวทางการหารายไดมาสนับสนุนคาออกแบบ 

และจัดพิมพหนังสือไดอยางกลมกลืนลงตัว 

ทายที ่ส ุด  ผมขอขอบคุณนองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓ 

ทุกทาน  ที ่ทำใหเราไดเดินกลับเขารั ้วจามจุรีอยาง 

ภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่ง 

ชัยวัฒน อุทัยวรรณ 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   

ประธานกรรมการโครงการ ๕๐ ป นองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓

ร�นรมยใตรมจามจุรี๖



เม�อไดรับมอบหมายใหจัดทำหนังสือในโอกาส ๕๐ ป 

นองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓ คิดฝนไวเลยวา อยากใหหนังสือ 

เลมนี้พาผูอานหวนกลับไปยังฉากเดิมและกาลเวลาเดิม 

ที่พวกเรากาวเขามาเปนนองใหมดวยหัวใจอันเบิกบาน

แลวยอนรำลึกถึงประสบการณทั้งในและนอกหองเรียน 

ทั้งเสียงหัวเราะและน้ำตา  ทั้งหวั่นไหวและแกรงกลา 

ตอสิ่งทาทายรอบดานเม�อครั้งเปนนิสิต อีกทั้งอยากให 

เนื้อหาของหนังสือเต็มเปยมดวยเร�องราวที่หนักแน�น 

หากร�นรมย สมดังช�อที่ปรากฏบนหนาปกนี้ 

เช�อวาผูอานคงจะยิ้มโดยไมรูตัวกับขอเขียนหลาย 

เร�องในหนังสือเลมนี้ เร�องราวที่เพ�อนๆนำมาเลา ลวน 

เปนเร�องในอดีต แตเปดโลกทัศนใหมๆใหเราหลายคน 

ที่อาจไมเคยรับรูมากอน จนชักนึกสงสัยวาเปนเพ�อนใน 

สถาบันเดียวกันและเคยอยูในหวงเวลาเดียวกันจริงหรือ 

และบางเร�องตอกย้ำความภาคภูมิใจตอจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย ตลอดจนความปลาบปลื้มในเพ�อนรวมรุน 

ที่สรางคุณประโยชนใหแกสังคม สมดังความตั้งใจของ 

แตละคนที่ตองการทดแทนพระคุณของแหลงเรียนมา 

เปนเร�องยากที่จะตีตรานักเขียนหลายคนในหนังสือ 

เลมนี้วาสมัครเลน มือใหม หรือเฉพาะกิจ ดวยวามีฝมือ 

ในการบรรยายพรรณนาที ่ล�นไหล หรือใชสำนวนและ 

ทักษะการเดินเร�องอยางมีเหลี่ยมเชิงแตมุงมั่น หรือแม 

แตสอดแทรกอารมณขันจนอานแลวหุบยิ้มไดยาก

บรรณาธิการแถลง
รูปภาพที ่ ไดจากผู เขียน 

จากสาราณียกรแตละคณะ 

จากเพ�อนรวมรุน  หรือจาก 

แหลง ขอมูลตางๆ  ชวยให 

บทความสมบูรณน�าอานยิ่งขึ้น   

ขอขอบคุณทุกทานที่ชวยเหลือ 

ในการสืบคนพรอมจัดหา รวม 

ท้ังคุณนพดล อาชาสันติสุข เพ�อน 

จากคณะวิทยาศาสตร ผูเปนชางภาพที่ถายทอดกิจกรรม 

ตางๆออกมาไดคมชัดสมเปนมืออาชีพ  ขอขอบคุณ 

นองใหม ๒๕๑๓ อีกสองทาน ที่สรางงานศิลปะเปนสีสัน 

อันงดงามใหแกหนังสือเลมนี้ คือ สพ.ญ.ผุสดี พานิชกุล 

เจาของนามปากกากวีสีน้ำ ที ่วาดรูปประกอบสะทอน 

เอกลักษณและสอดคลองกับเนื้อหา ตั้งแตหนาแรกเร�อย 

ไปจนทายเลม และรศ.ดร.สันติ คุณประเสริฐ  ผูเช่ียวชาญ 

ดานอักษรวิจิตร  คณะครุศาสตร ที่ออกแบบปกหนังสือ 

ทั ้งสองเลม “ระลึกถึงวันทรงดนตรี” และ “ร�นรมย ใต 

รมจามจุรี” ซึ่งเปนชุดหนังสือที่ระลึกมอบแดเพ�อนๆใน 

วาระท่ีเปนนองใหมจุฬาฯ ครบ ๕๐ ป ใน พ.ศ. ๒๕๖๓

สมถวิล จรรยาวงษ 

คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บรรณาธิการ 

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๗





สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือพระราชอิสริยยศ 

เดิมคือ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา 

กิติวัฒนาดุลโสภาคย ทรงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย แผนกศิลปะจากโรงเรียนจิตรลดา 

ดวยคะแนนเปนอันดับที่หนึ่งของประเทศไทย และใน 

ปการศึกษา ๒๕๑๖ ทรง 

สอบเขาศึกษาตอระดับ 

อุดมศึกษาในคณะอักษร 

ศาสตร จุฬาลงกรณมหา 

วิทยาลัย พ.ศ ๒๕๒๐ ทรง 

สำเร็จการศึกษาปริญญา 

อ ักษรศาสตรบ ัณฑ ิต 

เกียรติน ิยมอันดับหนึ ่ง 

เหรียญทอง สาขาประวัติ 

ศาสตร จากนั้นทรงศึกษา 

ตอในหลักสูตร อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

บาลี-สันสกฤต และทรงสำเร็จการศึกษาเม�อ พ.ศ. ๒๕๒๔

การที่พระองคทรงเขาศึกษาในจุฬาลงกรณมหา 

วิทยาลัย นับวาเปนบันทึกหนาสำคัญยิ่งสำหรับประวัติ 

ศาสตรของมหาวิทยาลัย เพราะทรงเปนสมเด็จเจาฟา 

พระองคแรกที่เปนนิสิต  บัณฑิตและมหาบัณฑิตของ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ ๒๕๑๖ นองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓ ศึกษาอยูในชั้นปที่ 

๔ จึงเปนโอกาสใหไดมีบทบาท ในเหตุการณอันแสน 

ประทับใจครั้งนั้น 

ในวันรับนองใหม รุน ๒๕๑๖ วันที ่ ๒๗ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๖ มีพิธีรับนองใหม เริ ่มดวยสมเด็จพระเจา 

ลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ  เสด็จฯไปตามซุม 

รับนองของพี่คณะตางๆ ที ่ 

เรียงรายอยูรอบสนามใหญ 

จุฬาฯ  ทรงไดรับพวงมาลัย

กิ่งและใบจามจุรีติดริบบิ้น 

สีชมพู คลองพระศอ เชน 

เด ียวก ับน องใหมทุกคน 

จากนั้น ทรงเขารวมพิธีใน 

หอประชุมจุฬาฯ ในฐานะ

ที่ทรงเปนผูแทนนองใหม 

ของคณะอ ักษรศาสตร 

เริ่มดวยพิธีบายศรีสูพระขวัญ มีพระราชครูพราหมณฯ 

ถวายน้ำส ังข  ลำด ับต อมาห ัวหน าน ิส ิตหญิงคณะ 

อักษรศาสตรในฐานะผูแทนรุนพี่ถวายการผูกสายสิญจน 

ที่ขอพระกร

ในการศึกษาของพระองคที ่คณะอักษรศาสตร 

นอกเหนือจากการศึกษาตามหลักสูตรในแตละระดับชั้น 

แลว ยังทรงเขารวมกิจกรรมของชมรมที่ทรงสนพระทัย 

ณ  หองแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจาฯ

รอยพระบาทยาตรายังจารึก

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๙



เชน ชมรมประวัติศาสตรของคณะอักษรศาสตร เปนการ 

ทรงฝกฝนงานวิชาการในภาคปฏิบัติ ทรงกีฬาหลาย 

ประเภทเพ�อเช�อมความสามัคคีระหวางนิสิตชั้นปตางๆ 

ทรงเขารวมกิจกรรมเหลานี้ดวยความเรียบงาย ราเริง 

และมีพระอารมณขัน เปนที่ประทับใจอยางยิ่งของนิสิต 

คณะอักษรศาสตร รุน ๒๕๑๓ ผูไดมีโอกาสเขาเฝาฯ นอก 

จากนี ้ ยังทรงเปนสมาชิกชมรมวรรณศิลปและชมรม 

ดนตรีไทย ของสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ทรงรวมกิจกรรมของทุกชมรมอยางเต็มพระทัย ทรง 

แสดงความเคารพคณาจารยผูเกี่ยวของ ทรงเปนกันเอง 

กับนิสิตรวมชมรม ซึ่งเปนภาพแหงความทรงจำที่มิรูลืม 

ของชาวจุฬาฯ ที่มีโอกาสไดช�นชมพระบารมี 

นอกจากนั้น นิสิตรุน ๒๕๑๓ บางรายยังไดเขารวม 

กิจกรรมในโอกาสที่ทรงเขาแขงขัน “กลอนสดนองใหม 

จุฬาฯ ๒๕๑๖” ของชมรมวรรณศิลป ซึ ่งไดรับรางวัล 

ชนะเลิศรวมกับคณะบัญชีฯ  สำหรับชมรมดนตรีไทย 

พระองคทรงดนตรีรวมกับนิสิตรุน ๒๕๑๓ และรุนอ�นๆ 

รวมทั ้งน ิส ิตร ุ น ๒๕๑๓ ของชมรมดนตร ีไทยย ังได 

มีโอกาสบรรเลงซอสามสายคลอเม�อทรงขับรองเพลง 

อีกดวย

นอกเหนือจากพระราชภารกิจดานการศึกษา ยังตอง 

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จเจาฟาพระ 

ราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา 

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เชน การตาม 

เสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎรในทองถิ่นหางไกล ซึ่งทำให 

ไมทรงสามารถเสด็จฯมาทรงพระอักษรและทรงรวม 

กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยไดอยางสม่ำเสมอ ในชวงเวลา 

ดังกลาวนั้น พระองคไดมีลายพระหัตถถึงพระอาจารย 

นิสิตรุนพี ่และพระสหาย ทรงเลาถึงการเสด็จเยี ่ยม 

ราษฎร สภาพภูม ิประเทศและการทำมาหาก ินของ 

ราษฎรในทองถิ่นนั้น รวมทั้งทรงแสดงความหวงใยใน 

การเรียนและกิจกรรมตางๆที ่ทรงปฏิบัติรวมกับรุนพี ่ 

และพระสหายที่คณะและมหาวิทยาลัย พระมหากรุณา 

ธิคุณทั้งปวงนี้ยังความปลื้มปติอยางยิ่งแกผูรับ และผูที่มี 

โอกาสอานลายพระหัตถดังกลาว

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๐



ดวยเหตุนี ้ นิสิตจุฬาฯรุน ๒๕๑๓ จึงไดขออนุญาต 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จ ัดนิทรรศการเฉลิมพระ 

เกียรติฯ เพ�อแสดงพระราชจริยวัตร พระราชอุตสาห 

วิริยะในการศึกษาเลาเรียน และพระปรีชาสามารถใน 

การเขารวมกิจกรรมของชมรมตางๆของสโมสรนิสิต 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ ่งขณะนั้นมีที ่ทำการอยูที ่ 

“ตึกจักรพงษ” หรือ หอประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ในปจจุบัน นิสิตจุฬาฯ ๒๕๑๓  ที่เคยทำงานสนองพระ 

เดชพระคุณในชวงเวลานั ้นจะจัดหาพระฉายาลักษณ 

ภาพถายและสิ่งของที่เกี ่ยวของมาจัดแสดง เพ�อฉาย 

ภาพประวัติศาสตรอันสำคัญนี้ใหกระจางชัดเจน ชาว 

จุฬาฯ และประชาชนที่ไดเขาชมนิทรรศการเฉลิมพระ 

เกียรติฯ จะไดยอนกลับสูบรรยากาศแหงความปลื ้ม 

ปติและความประทับใจของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ในครั ้งที ่สมเด็จเจาฟานิสิตพระองคแรกของจุฬาฯ 

ทรงพากเพียรศึกษาอยางเขมขน ทรงเขารวมกิจกรรม 

กับนิสิตจุฬาฯอยางขันแข็ง และทรงประสบความสำเร็จ 

เพียบพรอมทุกดาน จึงทรงเปนตนแบบอันเลิศของ 

ชาวจุฬาฯ นับแต พ.ศ. ๒๕๑๖ สืบมาจนถึงปจจุบัน

สถานที่ดำเนินการ

หอประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ตึกจักรพงษ) ช้ัน ๒ 

วิธีดำเนินการ

๑. จัดหาภาพ สำเนาลายพระหัตถ สิ ่งตีพิมพและ 

อ�นๆที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตร 

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหวางที่ทรงศึกษา 

ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๒. จัดแสดงสิ ่งของตามขอ ๑ ณ หองนิทรรศการ 

เฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มเติมจากที่มีอยูเดิม เพ�อใหผูเขา 

เยี่ยมชมมีความรู ความเขาใจที่กระจางชัดยิ่งขึ ้นดวย 

ภาพถาย สิ่งของจริง และส�อมัลติมีเดีย

หองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กำหนดเปดแสดงในลักษณะนิทรรศการถาวร ณ หอ 

ประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งแตเดือนมกราคม 

๒๕๖๔ เปนตนไป

หองเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยูภายในหอประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตึกจักรพงษ

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๑



อาศิรวาท
 ๕๐ ปแหงจุฬาฯ ๒๕๑๓ วันน้ีคือฤกษยามความเหมาะสม

ท่ีนิสิตท้ังหลายจักถวายบังคม เบ้ืองบรมบาทบงสุพระทรงชัย

 สามพระองคผูทรงพระกรุณา         แกประชามาเน่ินนานกาลสมัย

ทรงสถิตเปนศรีศักด์ิเปนหลักไทย และเปนขวัญกำลังใจใหจุฬาฯ

 หน่ึงคือพระปยมหาราช ธ นำชาติประชาไทยใฝศึกษา

ทรงริเร่ิมใหราษฎรรัฐพัฒนา เปดโรงเรียนสอนวิชาขาราชการ

 สองคือพระมหาธีรราช ธ เปนปราชญปลูกปญญามหาศาล

อวยท่ีดินผืนกวางสรางอาคาร พระราชทานนามวา“จุฬาลงกรณ”

 เปนมหาวิทยาลัยไทยแหงแรก        ไมแบงแยกชนช้ันเชนวันกอน

ไพรผูดีเสมอหนาดวยอาทร อนุสรณสืบดำริพระบิดา

 สามคือพระภูบาล รัชกาลท่ี ๙ ซ่ึงเคยเฝาฯ เห็นพระองคอยูตรงหนา

ทุกคนยังซาบซ้ึงถึงพระกรุณา รับปริญญาจากพระหัตถชัดเจนใจ

 หลบรอนใตจามจุรีท่ีทรงปลูก         เสมือนรมเพ�อลูกก็วาได

มหาจุฬาลงกรณ เพลงมหาวิทยาลัย ฟงคราวใด หวนคำนึงถึงพระองค

 กลับมาเยือนจุฬาฯกันในวันน้ี ดวยสำนึกในหนาท่ีท่ีสูงสง

เราจะหลอมรวมใจใหม่ันคง เพ�อธำรง เพ�อชูเชิด เทิดพระนาม

 เราจะพิทักษรวมรักษา เกียรติภูมิของจุฬาฯ ๒๕๑๓

สรางแตกิจกรณีอันดีงาม จารึกความเปนจุฬาฯ จวบฟาดิน

คุณหญิงอุไรวรรณ สวัสดิศานต ผูประพันธ

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๒



ของแหลงเรียนมา
พระคุณ



ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๔



ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๕



ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๖



ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๗



ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๘



ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๙



ร�นรมยใตรมจามจุรี๒๐





ร�นรมยใตรมจามจุรี๒๒



ร�นรมยใตรมจามจุรี ๒๓
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ร�นรมยใตรมจามจุรี๒๔



ร�นรมยใตรมจามจุรี ๒๕



ร�นรมยใตรมจามจุรี๒๖



ร�นรมยใตรมจามจุรี ๒๗



ร�นรมยใตรมจามจุรี๒๘





ร�นรมยใตรมจามจุรี๓๐





ร�นรมยใตรมจามจุรี๓๒



ร�นรมยใตรมจามจุรี ๓๓



ร�นรมยใตรมจามจุรี๓๔



ร�นรมยใตรมจามจุรี ๓๕



ร�นรมยใตรมจามจุรี๓๖



ร�นรมยใตรมจามจุรี ๓๗



ร�นรมยใตรมจามจุรี๓๘



ร�นรมยใตรมจามจุรี ๓๙



ร�นรมยใตรมจามจุรี๔๐



ร�นรมยใตรมจามจุรี ๔๑



ร�นรมยใตรมจามจุรี๔๒



กวาจะเปนผาลายลูกหวายตองผานกระบวนการยอมสีธรรมชาติและถักทอหลายขั้นตอน

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๔๓



ร�นรมยใตรมจามจุรี๔๔



ร�นรมยใตรมจามจุรี ๔๕



ร�นรมยใตรมจามจุรี๔๖



ร�นรมยใตรมจามจุรี ๔๗



ร�นรมยใตรมจามจุรี๔๘



ร�นรมยใตรมจามจุรี ๔๙



ร�นรมยใตรมจามจุรี๕๐



อาคารเรียนและปฏิบัติการ

คณะเภสัชศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



ร�นรมยใตรมจามจุรี๕๒



ร�นรมยใตรมจามจุรี ๕๓



ร�นรมยใตรมจามจุรี๕๔



ร�นรมยใตรมจามจุรี ๕๕



ร�นรมยใตรมจามจุรี๕๖



ร�นรมยใตรมจามจุรี ๕๗



เรือกอและพระราชทาน

ร�นรมยใตรมจามจุรี๕๘



ปกหนังสือเลาเร�องเมืองบางนรา

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๕๙



ร�นรมยใตรมจามจุรี๖๐



ร�นรมยใตรมจามจุรี ๖๑



ร�นรมยใตรมจามจุรี๖๒



ร�นรมยใตรมจามจุรี ๖๓



ร�นรมยใตรมจามจุรี๖๔



ร�นรมยใตรมจามจุรี ๖๕



ร�นรมยใตรมจามจุรี๖๖



ร�นรมยใตรมจามจุรี ๖๗



ร�นรมยใตรมจามจุรี๖๘



ร�นรมยใตรมจามจุรี ๖๙



ร�นรมยใตรมจามจุรี๗๐



ตุก ตุก ตุก ตุก ไปครุศาสตร

ครุศาสตร เทาไหร

ครุศาสตร เทาไหร

ตุก ตุก ตุก ตุก ไปครุศาสตร

ครุศาสตร สามบาท

ครุศาสตร สามบาท

ตุก ตุก ตุก ตุก ไปครุศาสตร

กลอนดน
ปากเปลา

ศ.วิกรม เมาลานนท ซึ่งดำรงตำแหน�งประธานศาลฎีกาในป

๒๕๒๐-๒๕๒๑ เปนผูประพันธเนื้อรองและทำนองเพลงเกียรติภูมิจุฬาฯ 

วันรักเรียนของนักรักบี้
แผนกวิชานิติศาสตร คณะรัฐศาสตร ในสมัยกอนมีอาจารยประจำไมมาก 

จึงเชิญผูพิพากษาในศาลฎีกามาเปนอาจารยพิเศษ โดยมาสอนตอนเย็น 

ซึ่งมักจะตรงกับเวลาซอมกีฬาของนักกีฬาสวนใหญ ชัยวัฒน นติยาพร 

นักรักบ้ี สจม. เดินเขามาในหองเรียนขณะ ศ.วิกรม เมาลานนท กำลังสอน 

วิชาตั๋วเงิน ใหแกนิสิตปสาม

“วันนี้ ชัยวัฒน นิตยาพร มาเขาเรียนไดแลวนะ” ศ.วิกรมทักขึ้น 

ชัยวัฒนรีบเดินกมหนาขณะ ศ.วิกรม พูดตอใหกำลังใจ “แตก็ดีนะ ถา 

ชัยวัฒนมาเขาเรียนบอย แลวไมไดไปซอมกีฬารักบี้ จุฬาฯก็คงไมชนะ 

รักบี้ประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร” 
จิรวัธน โฆษะปญญาธรรม คณะรัฐศาสตร

ศูนยยังไงก็เปนศูนย
ในหองซอมเชียร รุนพี่หมอรคงรูตัววา ชักจะวาก 

หนักเกินไป เลยชวนนองๆคุยเปนการผอนคลาย... 

"ใครมีแฟนเปนสาวเฟรชชี่ ในคณะบาง ยกมือขึ้น" 

พี่ป ๒ ตะโกนถาม... ใครจะกลายกมือละ 

"ทำไมไมจีบ" รุนพี่คนเดิมรุกตอ "ใหหนุม 

คณะอ�นมาจีบไมไดเด็ดขาด เขาใจมั้ย"

บรรยากาศรอบตัวนองใหมวังเวงเหมือนเดิม ทุก 

คนหุบปาก ในที่สุด พี่หมอรคนเดิมชี้มา 

ที่คนนั่งขางๆผม พรอมถามเสียงดัง "ไหนบอกมาซิ 

ทำไมไมจีบ" ใจผมตกไปที่ตาตุม คิดวาชี้ผม 

แตทำใจดีสูเสือ มองเพ�อนขางๆ บุยใหเพ�อนตอบ 

แลวก็เปนเพ�อนจริงๆที่งานเขา..."นายนั่นแหละ 

ตอบเร็วๆ ทำไมไมจีบ" รุนพี่เจาเกาชี้ไปที่เพ�อน 

เขารวบรวมความกลาลุกขึ้นตอบ "ก็พวกพี่ย้ำ 

ในหองเชียรทุกวันวา 'สิทธิ์นองใหมเปนศูนย' 

แลวผมจะกลาจีบเหรอครับ"  
วินธชา ศิริทวีสุข คณะวิศวกรรมศาสตร

หลบก็ยังไมวาย
หลายครั้งที่พวกเราเดินออกทางประตูเล็กดาน 

คณะบัญชี แลวสวนกับรุนพี่ผูชาย เรามักสงสัย “เอะ...ทำไม 

หนาขาวจัง” โดยเฉพาะพวกพี่ที่ผิวออกคล้ำหน�อย จะเห็น 

ไดชัด นอกจากหนาขาวแลว ยังยิ้มเจี๋ยมเจี้ยมดวย 

เพ�อนๆเฉลยวา... พี่เขาออกมาจากส.โบตั๋น...สิ้นสงสัย 

ตั้งแตนั้นเปนตนมา 
สุพิมพ รุงธนาภิรมย คณะเศรษฐศาสตร

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๗๑













รับชาวจุฬาฯ นองใหม
เริ่มเวลา



สิงคิวรรณ   ไฟล   คณะอักษรศาสตร

จนออกสื่อ

ทีเด็ดวันรับนอง

หาสิบปผานไปแตความทรงจำ ไมเคยเลือนหาย นับตั้งแตวันที่ขานช�อนองใหมในหอง ๑๐ 

(อาคารมหาจุฬาลงกรณในปจจุบัน) ทุกคนตางก็เฝารอวันสำคัญ นองใหมตองอยูภายใตกฎ 

ระเบียบมานานพอสมควร อยางนอยก็เร�องเคร�องแบบ ที่นองใหมฝายหญิงตองใสถุงเทาขาว 

รองเทาขาว ฝายชายตองผูกเนกไทรัดจนลูกกระเดือกแทบปลิ้น ก็ควรถึงเวลาฮาเฮกันไดแลว

ทุกคนตางเคยไดยินเร�องเลาขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ 

ของวันรับนองใหม วันที่นองใหมเดินลอดซุมของคณะ 

ตางๆ ใหบรรดารุนพี่ไดอวดศักดาของความเปนรุนพี่ 

คำสั่งของพี่นองตองทำ ใหวี้ดตองวี้ด  ใหบูมตองบูม ให 

เตนระบำรำฟอน นองก็ตองทำ ยักยายสายสะโพกให 

พี่ขำ พี่ชอบ ถามอะไรนองตองตอบ คำถามจะพิลึกพิลั่น 

อยางไรก็ ไมใชเวลาที ่นองตองมาทำตัวเปนนางอาย 

โซตัสน�ะ รูจักใชไหม ตอบคำถามมาซะดีๆ

ความขลังอลังการของวันรับนอง ทำใหเรานองใหม 

ตางจินตนาการไปตางๆนานา เราไดยินมาวาพี ่ๆจะ 

พยายามทำตัวโหดเหี้ยม ทำทีแกลงนองใหไดอาย รุนพี่ 

บางคนเพิ่งขึ้นปสอง ลืมไปแลววาตัวเองเพิ่งถูกรับนอง 

ตัวลีบตัวสั่นมาหยกๆ พอเปนรุนพี่เขา แมเจา! ไดทีทำตัว 

ยืดผึ ่งผาย ตะเบ็งเสียงดังปานฟาผา ไมได... ไมได... 

ตองขมนองไวกอน รุนพี่ปสองหลายคนคิดยังงั้น

ระบบโซตัสที่รุนนองตองเช�อฟงรุนพี่ เปนเร�องที่นอง 

ใหมสมัยเราตองจำใสใจ อยาไดหือไดอือ คณะอ�นคอน 

ขางเอาเปนเอาตาย แตคณะอักษรศ าสตรของเรามี 

ยืดมีหยอนอักษรฯเราไมเหมือนใคร เราสวย เราเกง เรา

เดน (เราคิดเอาเอง) พี่ๆก็เลยหยวนๆ  หยอนๆมั่ง ทุกคน

ตางก็รอวันสำคัญ วันรับนองใหม เอ...เราจะถูกวากแค 

ไหนยังไง จะสูรบตบมือกับรุนพี่ไดแคไหน ยิ่งนองใหม 

ฝายหญิงของอักษรฯก็ไมเหมือนใครอยูแลว นองใหม 

คณะอ�นเขานุงกระโปรงแปดจีบคลุมเขา แตนองใหม 

อักษรฯรุนเรานุงกระโปรงตามใจชอบ จะแปดจีบ สิบจีบ 

หรือไมมีซักจีบก็ได นุงสั ้นนุงยาวแลวแตใจชอบ กลุม 

เรียบรอยก็แตงกายสุภาพ แตกลุมเราแหกกฎทุกอยาง 

นุงกระโปรงสั้นแบบไมเกรงใจใคร ทำใหหนุมเพ�อนบาน 

ชาววิศวฯ เภสัชฯ แถมรวมไปถึงหนุมรุนพี่ชาวรัฐศาสตร 

ตางพากันหมั่นไสชิงชัง เออนะ เราจะถูกรับนองแบบ 

ไหนกันหนอ

วาดภาพไวทั้งแบบอลังการและเหี้ยมโหด พอถึงวัน 

จริง เราตางตั้งแถวดวยใจจดจอกอนจะเดินเปนคูตาม 

รายช�อชนิดเรียงตามตัวอักษรไปตามคณะตางๆชั้น เดิน 

ใกลคนสวยของคณะ เดินไปไหนมีแตคนชมวานองสวยจัง 

ก็ชมเพ�อนน�ะสิ... จะมาชมชั้นทำไมละ

ระหวางที่เดินลอดซุมของรุนพี่หลายคณะก็หวั ่นใจ 

วาจะโดนแกลงใหทำอะไรที่ไมปลื้ม แตเอาเขาจริงกลับ 

ผูเขียนนั่งในกระทะกับรุนพี่สถาปตยฯ เสียดายไมเห็นกระทะใบเข�อง

ร�นรมยใตรมจามจุรี๗๘



ไมมีอะไรชวนสยอง มีใหตอบคำถามนั่นนี่พอเพลินๆ รุนพี่ 

ใหเราวี้ดบูมไปตามเร�องตามราว บางคนทำเปนโวกวาก 

มือไมกวักไกว ขมนองใหมขวัญออน แตจริงๆแลวก็ไม 

เห็นมีอะไรใหน�าตกใจ แตจะวาไป ชั้นเดินอยูแถวหลังๆ 

เรียงตามตัวอักษร ก็เลยไมรูไมเห็นวาเพ�อนๆ ที่เดิน 

แถวหนาโดนรับนองยังไง แลวกลุมเพ�อนรักที่อยูกลางๆ 

แถวจะโดนอะไรมั่งก็ไมรู แหม...เดนๆกันทั้งนั้น อาจโดน 

แกลงโดนขูบางก็เปนได

สวนเพ�อนกลุมทายๆก็ลวนแตเรียบรอย ตอบคำถาม 

หรือทำตามความประสงคของพี่ๆ แบบเกๆกังๆ ชั้นไม 

โดนพี่คณะไหนทำรายน้ำใจ  จะมีแตรุนพี่ผูชายอักษรฯ 

แวดและวากใสจนชั้นตกใจ รองไห 

ถึงจะดูหาวหาญแตขวัญออนเปน 

เหมือนกัน เลนเอารุนพี่งงงวยถึง 

กับหนาเสียดวยความตกใจ 

“เอ...หรือเราจะขูนองเกินไป” 

พี่สมชายคงคิดอยางนั้น

วี ้ดๆบึ ้มๆจนคอหอยแทบแตก 

ก็เดินไปถึงคณะสถาปตยฯ ฮั่นแน� 

ผมทรงม็อดทันสมัยเฉียบของชั้นเกิดเตะตารุนพี่หัวใจ 

ศิลปนเขา

"เอา...ยัยผมมานั่น ออกมาขางหนาหน�อย" 

พี่สถาปตยฯคนหนึ่งในหลายสิบคนที่นั่งเปนพระ 

อันดับเต็มบันไดคณะ แผดเสียงเรียก  พี่คนอ�นสมทบ

เซ็งแซ สั่งใหชั้นลงไปนั่งในกระทะที่เตรียมไวแลว กอนจะ 

บอกรุนพี่คนหนึ่งในกลุมวา... 

"เออ หนาตาคลายกัน ลงไปนั่งในกระทะกับนอง 

หน�อย"  แลวบรรดารุนพี่ตางก็แยงกันบัญชาการเสียง 

สนั ่นลั ่นโลก "นอง นอง นองตองทำตัวเหมือนกำลัง 

สองกระจกอยู ถาพี่เขาทำอะไร นองก็ตองทำตาม ทำให 

เหมือนละ"

แมโวย...คนเปนรอยเปนพัน ทั้งนิสิต ครูบาอาจารย 

และชางภาพ ตางเปนสักขีพยาน เผอิญชั้นไมใชคนขี้อาย 

ใหลงก็ลงซิ กระทะกระทิงมีไว ใหนั่งคูรุนพี่สถาปตยฯ เขา 

วายังง้ัน แลวตางก็โหวกเหวกโวยวายส่ังใหรุนพ่ีสถาปตยฯ 

ที่นั่งในกระทะทำโน�นทำนี่ ใหทำทาลางหนา แปรงฟน หวี 

ผม ช�นชมตัวเองในกระจก รายละเอียดจำไมไดหมด รู 

แตวารุนพี่ในกระทะไมใชสายวาก และออกจะเรียบรอย 

ก็เลยทำตามคำสั่งชาๆใหชั้นพอมีเวลาสังเกตและทำ 

ตาม ผิดมั่งถูกมั่ง ใหรุนพี่เฮกันไมขาดสาย กวาจะไดออก 

จากกระทะ เหน็บแทบกิน ความรูสึกเหมือนปลาหมอตก 

กระทะยังไงยังงั้น

วันรุงขึ้นหนังสือพิมพไทยรัฐ ลงขาววันรับนองใหม 

ของเราชาวจุฬาฯ แตรูปที ่ลงหนา 

หนึ ่ง   คือร ูปร ุ นพี ่สถาปตยฯใน 

กระทะและชั ้นผูทำตัวประดุจเงา 

ในกระจก รูปใหญเบอเริ่มเทิ่ม เกไก 

มาก ถึงแมชั้นจะดูสวยนอยกวาตัว 

จริงก็เถอะ สนุกสนานกันถวนหนา 

เราเปนนอง ใหมจุฬาฯเต็มตัวแลว 

เสียงเพลงจามจุรีศรีจุฬาฯดังกระหึ่ม

ทั่วมหาวิทยาลัย  และกระหึ่มอยูในดวงใจของเราชาว 

อักษรศาสตรทุกคน

"เม�อตนปจามจุรีงามลน เคร�องหมายของสิ่งมงคล 

ทุกคนเริ ่มตนสนใจ เริ ่มเวลารับชาวจุฬาฯนองใหม 

เบิกบานสำราญฤทัย  นองเรามาใหม...”   วันเวลา

หมุนเวียนผานไป  จามจุร ีผลัดใบและรวงหลนตาม 

เนื้อเพลงแสนไพเราะ  แตความทรงจำถึงวันรับนองใหม 

ในวันนั ้น  จำหลักอยู ในหัวใจชั ่วนิร ันดร  ดวยความ 

ภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของชาวเทวาลัยและชาวจุฬาฯ

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๗๙



ชยกร  ปุตระเศรณี  คณะเศรษฐศาสตร

วากแลวปลอบ
ชีวิตนองใหม

วันแรกของการเปนนิสิตจุฬาฯ ตรงกับศุกรที่ ๑๒ 

มิถุนายน ๒๕๑๓ มีปฐมนิเทศที่หอประชุมใหญ นิสิต 

นองใหมทั้งหมดนั่งแยกกลุมกันตามคณะ หลังเสร็จ 

ปฐมนิเทศ รุนพี่พาเดินไปที่ตึกคณะพาณิชยศาสตร 

และการบัญชี เดินดูตึกตางๆ แลวเขาหองประชุมรวม 

ทุกแผนก ทั้งบัญชี เศรษฐศาสตร และสถิติ อธิบายกฎ 

เกณฑแนวทางปฏิบัติตางๆ ตลอดจนสถานที่ที ่หาม 

นองใหมเดินผาน  

ในป ๒๕๑๓ พวกเราเปนนองใหมเศรษฐศาสตรรุนที่ 

๓ ตึกคณะเศรษฐศาสตรกำลังกอสราง อยูบนพื้นที่ใกล 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะของเราเพิ่งแยก 

ออกมาจากคณะบัญชี พวกเราจึงเรียนและทำกิจกรรม 

นองใหมรวมกับคณะบัญชี

หลังอธิบายเสร็จ พี ่ๆก็ใหนิสิตหญิงออกจากหอง 

เหลือเฉพาะนิสิตชาย รุนพี่ที่เปนวากเกอรแตงตัวแบบ 

เซอรๆ กางเกงยีนส ผมยาว รองเทาผาใบ บางคนใส 

แวนตาสีดำ...เริ ่มตนวากเสียงดัง เอ็ดตะโร และตรวจ 

เคร�องแบบของนองใหม ทำใหเฟรชชี ่หลายคนตกใจ 

สุดขีด เพราะรุนพี่พูดเสียงดัง บางคนใชวาจาไมสุภาพ 

ไมน�าฟง สวนการประชุมนองใหมคณะเศรษฐฯ ครั้งแรก 

จัดขึ ้นที ่หนาโรงอาหาร รุนพี ่เศรษฐฯรุมวากกัน ใหญ 

หาเร�องสารพัด  

“ใครรูจักโซตัสบาง” รุนพี่คนหนึ่งตะโกนถาม 

ทุกคนเงียบจนมีนองใหมชายใจกลาลุกขึ ้นตอบ 

เพราะเคยไดยินจากคุณพอที่เปนนิสิตเกาจุฬาฯ เลยชวย 

กูหนานองใหมทั้งหองไปได

กอนเลิกประชุม รุนพี่สั ่งใหทุกคนทำความรูจักกัน 

ภายใน ๕ วัน แลวจะนัดประชุมอีกเพ�อทดสอบ ทุกคน 

กลัวโดนลงโทษ ตางคนตางเที่ยวถามช�อเพ�อน แนะนำ 

ตัวเองกันวุนวายไปหมด ทำใหรูจักและสนิทสนมกัน 

ในเวลารวดเร็ว

จะวาไป การวากก็มีขอดีตรงทำใหทุกคนรวมตัวกัน 

รูสึกเปนเพ�อนรวมชะตากรรมเดียวกัน หลายคนกลัว 

เพราะไม เคยเจออะไรแบบนี ้มากอน เลยปลอบโยน 

ใหกำลังใจกันและกัน ทำใหมีความรักสามัคคี รวมกันเปน 

หนึ่งเดียว คณะเศรษฐศาสตรรับนองใหม ๙๙ คน รวม 

นิสิตจากลาว ๓ คนที ่ ไดทุนมาเรียน จำนวนชายหญิง 

ทั้งหมดพอๆกัน

ร�นรมยใตรมจามจุรี๘๐



พี่ที่วากเกง เสียงดัง วาจาเหี้ยมนั้น พิสูจนในภายหลัง 

วาใจดีทุกคน ไมวาจะพี่โกรง พี่แปม พี่ปศาจ หรือพี่ทีป... 

พอไอติมสงเสียงเตงเตงทีไร พี่จอมวากก็ซื้อไอติมเลี้ยง 

นองๆประจำ  เพ�อนๆคงมีประสบการณดานการรับนอง 

ที่คณะหรือรับนองรวมในจุฬาฯคลายๆกัน  เลยขอเลาถึง 

การรับนองแบบกระชับแน�นเขาไปอีกของเศรษฐศาสตร...

เช าตร ู ว ันอาทิตยที ่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๓ ร ุ นพี ่ 

เศรษฐฯนัดนองป ๑ ทุกคนเจอกันที่บริเวณสระเขียวใน 

จุฬาฯ เพ�อนสวนใหญใสเสื้อมอฮอม และกางเกงขายาว 

หลายคนใสชุดปอนๆ เพราะไดขาววาตองลอดซุม และ 

อาจจะโดนระบายสีหรือของสกปรก พวกเราเคล�อน 

ขบวนจากจุฬาฯ เวลา ๙ โมงเชา ไปบานรุนพี่คนหนึ่งที่ 

สุขุมวิท ซอย ๕๔ (ไมแน�ใจวาสุขุมวิทหรือเปลา)

เม�อถึงบริเวณจัดงานก็มีการตั้งแถว แบงเปนกลุม 

เล็กๆทยอยเดินลอดซุมตางๆที่มีรุนพี่ประจำซุมคอยสั่ง 

ใหทำโน�นทำนี่  เชน  รองเพลงบูม  ฯลฯ  มีการเขียนปาย 

หอยคอ ขอความตางๆ นานา  ระบายสีลงบนหนาของ 

แตละคน ผมจำไดวาโดนรุนพี่กลุมหนึ่งใหกินขนมปงใส 

กะปกับน้ำปลา อาหารทุกอยางที่กินกอนหนานี้แทบจะ 

ออกมาจนหมดทอง ไมรูวาเพ�อนคนอ�นโดนอะไรมั่ง หรือ 

โดนกินอะไรแบบนี้หรือเปลา

การรับนองตามซุมตางๆของรุนพี่เสร็จประมาณเที่ยง 

หยุดพักกินขาว ลางหนา ลางตา บายมีการแสดงของ 

พวกเราป ๑ หลังจากนั้นมีการเลนเกมกันอยางสนุกสนาน 

สงทายดวยการทำพิธีรับขวัญนองใหม รุนพี่แตละคน 

ผูกขอมือนองดวยมาลัยดอกไม พรอมทั ้งอวยพรให 

นองๆมีสุขภาพดี แข็งแรง ประสบความสำเร็จ ในการ 

เรียน การใชชีวิตในรั้วจุฬาฯ ฯลฯ 

ทุกคนสนุกสนานประทับใจในการตอนรับแบบกระ

ชับของรุนพี่ และรับรูถึงความปรารถนาดีที่พี่ๆมีตอ 

รุนนอง วันนั้นมีความสุขมาก

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๘๑



พาชิตชนัต (ทัศนาญชลี) ศิริพานิช
คณะวิทยาศาสตร

นองใหม
วิดยา ๑๓

   ยอนระลึกนึกถึงปหนึ่งสาม   สิ่งงดงามความหลังยังจำได

เอ็นทรานซติดวิดยาน�าภูมิใจ   เปนนิสิตสดใสในจุฬาฯ

วันแรกไปใสกระโปรงโปงโลงมาก   จับจีบฟากละหก-เจ็ดเกร็ดหนาๆ

ยาวคลุมเขาถุงเทาขาวเขาตำรา   เฟรชชี่จามาใหมใหรูกัน

   พอวันแรกแจกปกแฟมแถมใหนอง  ถือเปนของคูกายหมายคาดคั้น

นองใหมตองติดตัวไวใชทุกวัน   แตปกบางอยางนั้นมันไมทน

มีบางคนซนบางจนพลั้งพลาด   ทำปกขาดปาดเหง�อเจือสับสน

ถูกดุวาหนาชั้นฉันลานลน    กลัวแทนคนทำขาดขยาดจัง

    เปนเฟรชชี่มีเร�องตองเรียนรู   จะไดอยูอยางดีตามที่หวัง

ทั้งเรียนร่ำทำ lab แบบจริงจัง   แลวก็ยังอยูเย็นเปนประจำ

รุนพี่จะประชุมกลุมนองใหม   ตั้งแตเย็นยาวไกลไปถึงค่ำ

ทั้งอบรมบมความคิดเร�องกิจกรรม   SOTUS ที่พี่ย้ำจำไดดี

    กลับบานค่ำแมพร่ำบนจนหูดับ   ขูสำทับทุกวันกระชั้นถี่

เปนสาวแซแมหวงปวงภัยมี   เร�องคดีฉุดคราน�าตกใจ

แตประชุมเชียรหนาไมกลาหนี   กลัวรุนพี่จี้วาพาหวั่นไหว

ครั้นจะอยูจนค่ำสุดทำใจ    แมหวงใยไมหลับนอนกอนลูกมา

    สุดอดกลั้นวันหนึ่งถึงที่สุด   จะขอหยุดเร�องนี้สักทีหนา

หลังประชุมเชียรปบจับพี่ยา   แจงปญหาคาใจแกไขที

พี่ถามฉันบานอยูไหนจะไปสง   บอกวาลงตรงดินแดงแจงถวนถี่

ไดสมหวังดังขอไมรอรี    ไปพรอมพี่สามสี่นายสบายใจ

    พอถึงบานพานพบพอมารอรับ  ดวยพรอมสรรพกับตะพดจดจองไว

พอเห็นพี่...พอสะดุดหยุดทันใด   รีบวางไมหมายจักจะทักทาย

แตตะพดกดกระแทกดังแปลกหู   เสียงสะเทือนเหมือนขูดูใจหาย

เหลือบไปเห็นเปนพี่ทั้งสี่นาย   หนาซีดคลายหายใจขัดอึดอัดใจ

ร�นรมยใตรมจามจุรี๘๒



    ที่เคยเครงเกงกลาตอหนานอง   พูดช่ำชองคลองจังฟงล�นไหล

มาบัดนี้พี่ชายเสียงหายไป    นั่งตัวแข็ง...แรงไรไมพูดจา

เราเตี๊ยมกันกอนมาวาจะชวย   ใหบอกดวยชวยขอพอแมหนา

“ทำกิจกรรมค่ำนิดผิดเวลา   อยาโกรธาวากลาวลูกสาวเลย”

    แลวทำไมไมปูดไมพูดบาง   ทำตาคางนั่งเหวอเกอละเหวย

ตางจอมจมกมหนาไมกลาเงย   จะอยูเฉยเชนนั้นกันกี่ป

พอออกปากเปรยวาพี่น�ารัก   อุตสาหชักชวนกันมาวันนี้

“ขอบใจหนามาสงบงสิ่งดี    เปนเคร�องชี้พี่ใสใจใฝดูแล”

    พี่สี่นายหายคอตีบรีบลากลับ   ดวนปุบปบไปไวไมแยแส

เราก็ไมไตถามตามตอแย    ในใจแคขอบคุณอบอุนใจ

ทำไมหนอพอเราเอาตะพด   มาประชดประชันฉันสงสัย

พอบอกวามาแกลงแซงแมไง   ลูกจะไดไมโดนแมบนเอา

    ฮา ฮา เห็นเปนพอหัวรอใหญ   ไมตั้งใจใหดูเหมือนขูเขา

ไมรูนี่พี่มาเยือนถึงเรือนเรา   แคหยอกเยาเอาสนุกเหมือนทุกวัน

    วันตอมามีเร�องฉันเฟ�องใหญ   คนนินทาทั่วไปใหลือลั่น

ลูกคนเดียวเชียวหนอพอกีดกัน   หวงมหันตฉันทะมโนไป

มีอีกอยางฟงมาน�าสงสาร    พี่เม�อวานบานอยูดูมิใกล

ทาดินแดงแหงหนฝงธนไง    มันหางไกลหลายสิบโล...โอพี่ชาย

    เม�อคืนนี้พี่ครับนอนหลับไหม   ยังตัวสั่นหวั่นไหวหรือใจหาย

ถึงบานพี่ตีอะไรหวงไมวาย   เริ่มผอนคลายสบายดีกี่โมงยาม

แลวเร�องนี้ก็รี่ไหลดุจสายน้ำ   คนเลิกพูดเลิกจำทำมองขาม

มีมากมายหลายกิจใหติดตาม   งานลนหลามทำใหลืมไปเลย

    มีวันหนึ่งซึ่งเราไมเขารวม (ประชุมเชียร)  เหตุกำกวมกระไรไมเฉลย

ขาดประชุมเชียรไปใชเฉยเมย   แคละเลยลืมลามาวิวรณ

ตอมาที่มีประชุมพี่รุมวา    นองคนไหนไมมาเม�อครากอน

จงออกมาอยารอรั้งพึงสังวร   ใหรอนๆสะทอนใจทำไงดี

    ตัดสินใจไคลคลาไปหนาชั้น   ขาสั่นๆหวั่นผวาหนาถอดสี

เหมือนทำผิดคิดรายหลายคดี   เดินรอรีเล�อนลอยไรเรี่ยวแรง

ยืนแปบเดียวเหลียวเห็นเปนรุนพี่   ที่ไปบานวันโนนโดนพอแกลง

เดินตรงมาทำไมใหระแวง    คิดจะแฝงฝงแคนตอบแทนฤๅ

    มาชี้หนาวานองตองกลับที่   อยาพิรี้พิไรทำไขสือ

อาจเปนเร�องรอนใจใหร่ำลือ   จะรับมือไมไหวตอไปนา

ฉันงงงงสงสัยทำไมหนอ    ยังของใจใครตอขอปุจฉา

ใหสิทธิพิเศษเพราะเวทนา    หรือพี่ยายังขยาดหวาดตะพด

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๘๓



นิสารัตน  เตชาวัฒนวิศาล
คณะวิศวกรรมศาสตร

แกผาเดี๋ยวนี้!
นองใหมหญิง 

สาวนอยจากโรงเรียนหญิงลวนมาตลอดชีวิตนักเรียน เกิดมาสอบติดวิศวฯที่เต็มไปดวยหนุมๆ 

ทั้งคณะ ตองมาโดนพี่ๆวากในหองประชุมเชียรตอนเที่ยง นั่งแถวหนาซะดวย เห็นพวกเพ�อนชายถูก 

ลงโทษเพราะเขาหองเชียรชา ใหคลานรอบหองผานหนาไป 

วายยย...หนูตกใจโมด

วันรับนองใหมจำไดไมมีวันลืมวา นองใหมหญิงตองใสกระโปรงสีเลือดหมู-สีประจำคณะ แต 

กระโปรงเจากรรมนี่สิ เย็บมาแบบงายสุดๆ เหมือนผาถุงที่ใสยางยืดที่เอวเทานั้น จะอวนผอมยังไง 

ก็ใสไดหมด มีกระเปาใหขางเดียว อีตอนที่กระเปาวางก็ไมมีปญหา แตพอผานไปหลายซุม พี่ๆ น�ารัก 

สุดลิ่ม ใหตอบคำถาม ใหทำทาอะไรตอมิอะไร ก็ไดรางวัลมา แตเปนเงินเหรียญทั้งนั้น เลยตองเอาใส 

กระเปากระโปรง เอาละซิ...มันก็เริ่มถวงจนกระโปรงจะหลุดมิหลุดแหล ตองคอยมัดคอยหิ้วอยูอยาง 

นั้น ทาทางคงทุลักทุเลพิลึกแตก็ผานมาได กระโปรงเอวยืดไมหลุดจนตองโป

มีอยูซุมหนึ่ง พอลอดออกมาไดอยางยากลำบาก รุนพี่สั่งทันที "แกผาเดี๋ยวนี้" ตาเถร...จะมา 

ไมไหนกันอีกละนี่ พอดีเหลือบไปเห็นที่กิ่งไมขางซุมมีผาเช็ดหนาผูกอยูก็เลยแกสงใหไป เรียก 

เสียง เฮ ปรบมือดังรอบขาง...รอดไปอีกหนึ่ง

ซุมสุดทายจำไดติดตา พอคลานมุดซุมออกมาได ก็เจอกับกระโถนวางอยูเกือบ ๑๐ ใบ ทุกใบอยา 

ใหตองบรรยายเลย เห็นแลวจะอวก อึ๋ยยยย...ไดกลิ่นโชยมาเลย...ขี้หมาคงเกลี้ยงจุฬาฯแน� พี่คนหนึ่ง 

เอากระบวยตักใสถวย ทั้งน้ำ ทั้งเนื้อ พี่อีกคนดานหลังเอาหนากากใสนอนมาสวมปดตา “ผูโชคราย”

"เอา...แกเหน�อย ด�มใหหมดถวยเลยนะ ย�นมือมารับดวย" รับถวยมาถือในมือ เหวอ...มันยังอุนๆ 

อยูเลย เอาวะ เปนไงเปนกัน...เดี๋ยวแมจะโวยใหบานแตก พอยกถวยตั้งใจจะด�มจริง ไดกลิ่นเกกฮวย 

หอมฉุย เลยยกถวยด�มหมด เคี้ยวดูก็เปนกลวยเช�อมหวานอรอย หายเหน�อยจริงๆ

ตบทายดวยวันแขงกีฬานองใหมปนั้น คณะวิศวฯมีนองใหมหญิงแค ๘ คน เราลงแขงวิ่งผลัด เกิด 

รับไมตก ตองวิ่งยอนกลับมาเก็บ เรียกเสียงหัวเราะขำขันกันไปทั้งสนามจุบ...เปอซะไมมี เปนความ 

ทรงจำที่เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเม�อวานนี้เองคะ

อาวุโสเทอดไว น้ำใจระเบียบเรานี้ พรอมประเพณี เสริมใหมีแตวัฒนา

ร�นรมยใตรมจามจุรี๘๔



กอเกียรติ เกงสกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร

รับนองชาวอินทาเนีย

   หลายรสชาติวันรับนองหวนยอนหลัง เจอของขลังอินทาเนียไมเสียหลาย

เดาไมถูกสนุกไหมหรือใกลตาย ศักดิ์ศรีชายชมพูรั้วกลัวอะไร

เชารุนพี่ขมีขมันจัดสรรฉาก เห็นหลายหลากเริ่มใจสั่นหวั่นสงสัย

เสียงวากลั่นไลมุดถ้ำจำฝนใจ คลานเขาไปแถวเรียงหนึ่งอื้ออึงเทียว

   มุดไปเร�อยใครเอ�อยเฉ�อยอาจถูกถีบ เสียงใหรีบติดตูดเพ�อนเพิ่มความเสียว

เพ�อนตัวสั่นดันเสือกตดรดหนาเชียว ดมจนเหี่ยวหนีไมไดตายแน�กู!

คลานจนค่ำเห็นเวทีดีใจหน�อย รุนพี่คอยปอนมื้อเย็นเปนงานหรู

คุยสนุกปลุกเสือปาฮาพรั่งพรู ใจฮึดสูทาดวลเหลาเริ่มเมามาย

   ไมเคยเมาวันนี้เมาเยาหยอกเลน เม�อมาเปนอินทาเนียตองสืบสาย

ด�มเหลาชนจนสลบครบทุกราย ว.ศ.ชายปราสาทแดงแรงฤทธา

หาสิบปที่วันวานผันผานแลว แตเกลอแกวยังสนิทเสน�หา

เราพรอมพรักรักพันผูกลูกจุฬาฯ รวมรักษามิตรสัมพันธชั่วกัลปเอย

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๘๕



หนุมสาวชาวหอ ๒๕๑๓
สไตลซีมะโดง

ถา “นัย” ของเนื้อเพลงนี้ส�อถึงบานสำหรับนิสิตทั่วไป ก็ไมน�าจะผิดอันใด ถาจะกลาววาสำหรับนองใหมจุฬาฯ 

จากตางจังหวัด “นัย”ดังกลาวนั้น หมายถึง “หอพักนิสิต” ซึ่งภารกิจเขาเรียนจุฬาฯมิไดหยุดอยูที่การเอ็นทรานซ 

ผานเทานั้น แตยังตองขมีขมันพยายามเขาหอพักใหไดดวย ทั้งนิสิตชายและหญิง

นองใหมที่เขามาเปนนิสิตใหมจุฬาฯตางรูสึกภาคภูมิใจ และถูกปลูกฝงใหมีความรักความผูกพันกับคณะ แต 

สำหรับนองใหมจุฬาฯ ป ๒๕๑๓ ทั่วสารทิศในทุกภูมิภาคที่มาอยูหอพัก นอกจากมหาวิทยาลัยและคณะแลว จะได 

รับการปลูกฝงใหผูกพันกับที่อยูใหม  กอปรกับการดูแลเอาใจใสอยางดีจากอาจารยและรุนพี่  จนเกิดเปนรัก    

ไมรูลืมกับที่อยูใหมแหงนี้ ที่ไดอาศัยพำนักตลอดหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต 

หอพักนิสิตหญิงจุฬาฯ หรือที่เรียกวา “หอเจาจอม” 

ในสมัยนั ้น เดิมตั ้งอยูริมถนนพญาไท บริเวณสมาคม 

นิสิตเกาจุฬาฯ (สนจ.) และบางสวนของพื้นที่ที่เปนของ 

ศูนยการคามาบุญครองในปจจุบัน หอหญิงมีอาคาร 

เช�อมตอกันคลายรูปเกือกมา มีหอเหนือหอใตอยูคน 

ละปก และหอกลางเช�อมอยูตรงกลาง หอหญิงจัดให 

นิสิตเขาพักหองละ ๒ คน จับคูนิสิตใหมดวยกัน หรือ 

บางหองนองใหมก็เขาไปอยูกับรุนพี่ เปนสัมพันธอันดี 

แตแรกเริ่ม

สำหรับหอพักนิสิตชายก็ตั้งอยูริมถนนพญาไทเชนกัน 

แตอยูถัดไปในที ่ต ั ้งฝ งตรงขามกับโรงเรียนเตรียม 

อุดมศึกษา มี ๓ อาคาร แตที่จัดใหเปนของนองใหมเปน 

อาคารไม ๒ ชั้น จำนวน ๒  หลัง เรียกขานตามทิศที่ตั้งวา 

หอเหนือและหอใต อยูหองละ ๔ คน ใชเตียงนอนแบบ 

๒ ชั้น คนมากก็ครื้นเครง อบอุน แตไมถึงกับอุนจนรอน

นองใหมที่ประสงคจะเขาหอพักตองสมัครและรับ 

การสัมภาษณ โดยคณาจารย ผูบริหาร และผูดูแลที ่ 

มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ ้น ทั ้งทานอนุสาสก รอง/ผูชวย 

อนุสาสก และผูแทนนิสิตที่เปนคณะกรรมการ  สวนของ 

หอหญิงจะเพิ ่มเติมอีก ๑ ทาน คือ อาจารยแมบานซึ ่ง 

เพียงแตทานมองลอดแวน สาวเซียนๆจอมแกนก็สะทาน 

แตเม�อเวลาลวงผานไปก็ไดรับรูวา   แทจริงแลวทาน 

เอ็นดูนิสิตเหมือนลูกหลาน 

หอชายมีนิสิตสมัครจำนวนมาก    หองพักมีจำกัด

จึงตองมีการจับสลาก  ผนวกกับการสัมภาษณ  ต�นเตน 

ลุนกันครื้นเครงเหมือนจับใบดำใบแดงในการเกณฑทหาร 

ที่วิจิตรพิสดารคือนำสลากเทาจำนวนผูสมัคร พรอมระบุ 

กวาจะไดเปนชาวหอ

รับนองใหม

ร�นรมยใตรมจามจุรี๘๖



ผานการปฐมนิเทศโดยคณะผูบริหาร นิสิต ผูแทน 

คณะกรรมการ ตลอดจนนิสิตรุนพี่กลาวตอนรับแสดง 

ความยินดี แนะนำการใชชีวิต การเรียน การทำกิจกรรม 

และการครองตน การแบงเวลาใหเหมาะสม เพ�อให 

ประสบผลสำเร็จ และสาระสำคัญอยางยิ่งอีกประการ 

หนึ ่ง คือ การละลายพฤติกรรมของตนเพ�อใหทุกคน 

อย ู ร วมก ันในหอได อย างสร างสรรค และสงบส ุข  

น�าอัศจรรยที่เราตางเขามาดวยขาวของนอยชิ้นเทาที่   

จำเปนคือ กระเปาและหรือเพิ่มอีก ๑ กลองใหญ เทานั้น 

ถือเปนความเทาเทียมจากภาย นอก ที ่ยัง ไมได 

บงบอกหรือสะทอนฐานะจริง บางคน อาจเปน 

ลูกเศรษฐี คหบดี เจาของกิจการ หรือขาราชการ 

ผู ใหญ จนถึงเพ�อนบางคนที่ครอบครัวอาจยากไร 

มิไดสะดวกสบายนัก  แตวันนี ้ทุกคนก็รักที ่จะละทิ้ง 

เปลือกออกหมด กาวไปขางหนารวมกันดวยความ 

สมานฉันทแหงความเปนเพ�อน 

นองใหมกับการถูกถามบอยครั้งวา อยูหอพักจุฬาฯ 

ทำไมถึงเรียกตนวาเปนชาวซีมะโดง  ตองยอมรับวา 

เปนสิ่งหนึ่งที ่ตอบยาก ดวยไมรูที ่มาที ่ไปชัดเจน  อาจ 

เพราะเรามีเพลงประจำหอที่ช�อ เพลงซีมะโดง รองกัน 

มาจนเปนตำนาน และรองไดไมมีวันลืมเลือน ทั้งที ่ไม 

ทราบวาใครแตง ใครนำมาเผยแพร แตก็เขาใจกันวาตอง 

เปนชาวหอแน�ๆ สวนความหมาย อาจส�อวา “กินมะพราว”

 เน�องจากคนอีสานใตเชื ้อสายเขมร ในสุรินทร  บุรีร ัมย 

และศรีสะเกษ  ได ใหความหมายคำ “ซี”  ว า  “กิน” 

คำ “โดงหรือ มะโดง” วา “มะพราว” ซีมะโดงจึงอาจมี 

รากศัพทมาจากภาษาเขมร แตจะสนใจมากมายไปไยใน 

ความหมายของคำ ไมทราบแน�ชัดก็ขลังดี และที่แน�ๆคำ 

แปลกๆนี ้ ไดสรางความผูกพันระหวางพี ่ๆนองๆของ 

หอพักนิสิตจุฬาฯ เปนอยางดี 

กิจวัตรประจำวันที่หอชาย เพ�อใหสมความเปนชาย 

รางกายแข็งแรงและบึกบึน นองใหมชายทุกคนจะถูก 

ปลุกประมาณตี ๕ ใหเวลากับธุระสวนตัว ๑๕ นาที   หลัง 

จากนั้นพี่ๆจะพาทุกคนไปออกกำลังกายวิ่งรอบสนาม 

ฟุตบอลหนาหอประชุม   แลวมาทำกายบริหารอีก 

ประมาณ ๑ ชั่วโมง หลังคดหลังโคงเหง�อโซมกายแลว 

กลับหอเตรียมตัวไปเรียน

สำหรับหอหญิงโดยมากพี่จะเรียกรวมพลตอนเย็น 

คำ ได/ไมได ตามจำนวนหองที่วาง 

มวนลง “ไห” ขนาดกลาง แลวขาน 

ช�อใหจับทีละคน นับวายุติธรรมทีเดียว 

ใครจับไดก็ดีใจไปสุดๆ  และที่ไมไดก็แทบ 

เขาทรุด   น้ำตาลูกผูชายไหลใหเห็นก็มี  ในที่สุด 

หอชายก็ไดมาครบ ๖๐ คนพอดี  เขาเปนสมาชิกหอป ๑๓   

ที่ยังส�อสารติดตอกันในไลนก็มีหลายช�อ เชน วิศว: 

ปอง-สุร ิยา ตา-พนัส สิงห-มานพ ชาติ-สุรชาติ และ 

หวัด-ประวัติ วิทยา :  มา-นพดล  เภสัช :  ทัย-อุทัย 

ชู-ชูว ิทยา รัฐศาสตร : ศักดิ ์-อ ิทธิศักดิ ์ แดง-มณฑล 

ตอก-ชวลิต และถุง-อภิชาติ ครุ: โดง-ดุสิต สถาปตย: 

แมว-วิวัฒน และ บัญชี: มนัส   

ในสวนของหอหญิงรับไวทั ้งหมด ๓๒ คน ที ่ยังติด 

ตอส�อสารกันในไลน ดูจะมีมากกวาหอชาย เชน ครุ: 

แอะ-ประภาศรี นอย-แน�งนอย เหน�ง-สิร ิพร วิทยา: 

อ ัญ-อ ัญชล ี บ ัญช ี : ต ิ ๋ ง -พรท ิพย สวย-ส ุภรร ัตน 

ติ๋ว-จันทรแจม และแจว-พิมลรัตน ทันตะ: นิ-อรวรรณ 

เภส ัช: ห ุย-ส ุดาร ัตน ใหญ -ว ิมลมาศ แพทย : หมอ 

รัชญาณิศา (รัชนีวรรณ) นิเทศ : รัตน-สุดารัตน ที่เหลือ 

เปนกลุมใหญ อักษร  :   ออย-กรองอร   โมย-สุวดี 

นิด-ขนิษฐา หมง-อนงค  อิ ๊ด-สุน ิตา ออง-กรรณิกา 

และอิส-อรพินท 

?

กิจกรรมนองใหมชาวหอ

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๘๗



ตอค่ำหลังอาหาร ไมตองกรำแดด เพราะใชพื้นที ่โถง     

ชั ้นลางใตหอกลางเปนที่ฝกเพลง  ๓๒  คน  นองๆ 

ปรองดองไมมีใครกินแรงใคร เพลงกระชับกระชั ้น 

ก็ดั ้นดนไปตามจังหวะ  ใสพละพลังเสียงดังได ใจพี ่ๆ 

มีเหมือนกันที่ถูกตวาดใส ก็ไมคิดอะไรไดอรรถรสดี

นองใหมชายหญิงตางไดฝกผนึกรักสมัครสมาน 

เหมือนดังรักคณะที่ตนเรียน เรารองเพลงที่แสดงความ 

รักหอ และรองเพลงเชียร เพ�อสรางความฮึกเหิมใหนัก 

กีฬาและกองเชียร แตที ่น ับวาแปลกคือ หอมีเพลง 

ประเภทที่ ๓ ดวย  เพลงชุดนี ้จะมีนัยบงบอกถึงความ 

เปนพื้นที่ตางจังหวัด  ซึ่งแน�นอนมิไดรังเกียจวัฒนธรรม 

ของกลุมชนเพ�อนบาน เชน เพลง ซีมะโดง... ซีมะโดง 

โดง โดง สาเร หัดซาละยอง ซีมะโดง สาเร เฮย บานซี 

สุรารำ หัดซาละยอง หัดซาละ ยอง...รองกันจนจำไดไม 

มีลืม ดวยลีลาทวงทำนองแบบเขมร อีกเพลงคือ สุมปน 

ตอยเร สุมปน ตอยเร หะเร หะสู สุเร ปนยา สุมา หมัน 

ยา สุมา ปนตอย ฮะเหร ฮะเร จังหวะกระทุง กระแทก 

สนุกไปอีกแบบ ดวยลีลาและทวงทำนองแบบมอญหรือ 

พมา คลายเพลงบุเรงนองลั่นกลองรบ หรือทุงยาบาเล 

นอกจากนี ้ก็มีเพลงมารชชาวหอ หรือเพลงที ่รอง 

แกกัน เชน ลมส�อรัก รำวงชาวหอ ตะลุง ซีมะโดงและ 

เพลงเฉพาะหอชาย เชน พวกเรา เอย สวนของหอหญิง 

ก็คือ โพธิ์สัมพันธ บอกไดเลยวาเพลงหอนั ้นไพเราะ 

ส�อความหมายถึง การใหคุณคากับความสมัครสมาน 

กลมเกลียว  ดุจจะใหนิสิตหอพักจุฬาฯจากทุกคณะ 

ซึ่งลวนมาจากตางจังหวัดไดรวมพลังเปนหนึ่งเดียวกัน 

คือ “นิสิตจุฬาฯ”

กิจกรรมวันรับนองนี ้ถือเปนหัวใจของทั ้งหอชาย

และหอหญิง พี ่ๆทุกคนมีโอกาสทำความรูจักกับนอง 

เริ ่มจากการทำบุญเลี ้ยงพระ  รับสิริมงคลในชวงเชา 

รับประทานอาหารกลางวัน  และเม�อบาย  เวลาผานผันก็จะ

ลอดซุม  และแขงกีฬาสัมพันธไปในคราวเดียว เม�อถึง 

เวลาค่ำ  เปนอีก ๑ ชวงสำคัญของการรับนอง เพราะจะมี 

การแสดงของนองใหม  ทั้งชายและหญิง ใหไดชม

ในวันรับนองใหมนี ้ สิ ่งที ่ทำใหนองใหมชายและ        

หญิงไดต�นตาต�นใจกันก็คือ “เสื้อใหมผาดิบ” ที่พี่ๆชวย 

กันวาดลวดลาย เพนตสีที่ดานหลังใหอลังกและสวยงาม 

ตามจินตนาการของความเปนพี่ 

ถามวา ไยใหเราสวมใสเสื ้อผาดิบ คาดเดาวาคง 

เพราะตั้งใจจับหยิบใหผานี้ ไดสะทอนความเปนไทยๆ 

ในตางจังหวัด ที่ไมมีวันลืมรากเหงาของตน เปนทำนอง 

เม�อจะกาวไปขางหนา เราตองไมลืมแลหลัง 

ในท ุกป สโมสรน ิส ิตจ ุฬาฯกำหนดให ม ีการจ ัด            

แขงขันกีฬาระหวางคณะในมหาวิทยาลัย ในกรณีนี ้

หอพักชายหญิงในฐานะเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัย 

ที่อาจเทียบเทาคณะ ก็ไดจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน 

ผาดิบมีความหมาย

ร�นรมยใตรมจามจุรี๘๘



และน องใหม จ ุฬาฯ ๒๕๑๓ ก ็ ร วม 

แขงกีฬานี ้ดวย กีฬาที ่โดดเดนทำช�อ 

เสียง ใหกับชาวหอ คือ เน็ตบอลอันเปน 

ก ีฬาท ี ่น ักก ีฬาหอหญิงท ำได อย าง 

เขมแข็ง   ปราบคณะใหญๆ ไดอยาง 

ราบคาบ ยิ ่งกวานั ้นหอพักยังจัดแขง 

ขันกีฬาภายในแบบเนนความสนุกสนาน 

และก็ช างอัศจรรย  ถ าแขงระหวาง 

หญิงกับชาย  แพพายคือชาย   ไดชัย 

คือหญิง คำตอบไมยากเพราะ จำนวนนัก 

กีฬาหญิงตอนักกีฬาชาย จะเปน ๒ ตอ  

๑ ตลอด อยาง เชน ชักเยอ แขงที่ไร หอหญิงเธอไดเฮ 

ไปทุกครั้ง

จุดเดนของงานรับนองก็คือ การแสดงภาคค่ำที่จะมี 

ทั ้งนองหอหญิงหอชายรวมกันนำเสนอภายใตการ 

ฝกฝนของพี่ฝายบันเทิง ที่จำฝงใจก็คือ การแสดงระบำ 

ชาวเขาเผา  “ปูจาโม”  นองใหมกลุมสาวๆอยู ในชุด 

ชาวดอย และนองใหมชายสวมชุดมอฮอม  ไดรวม 

ขบวนแหแหนเพ�อมาชุมนุมกัน บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ 

เผา พรอมเสลี่ยงธิดาดอย ที่ฝายชาย ๔ คน ซึ่งถูกคัดมา 

แบกแทบจะเดินคอเอียง เพราะน้ำหนักเสลี่ยงอันโอฬาร 

กับธิดา “ปูจาโม” ซึ่งสวยสงา โออา สูงใหญ นัยวาเปน 

สัญลักษณแสดงคว ามอุดมสมบูรณของชนเผาใน 

จินตนาการนี ้ ฝ ายชาย ทาหนาดำ ตัวดำ ซ้ำทะเลน 

จังหวะที่แบกเสลี ่ยงเขามา   ก็จะสงเสียงรุกเรา 

พรอมกันวา ปูจาโม ปูจาโม ปูจาโม ปูจาโม ฮะ  ฮะ เฮย 

ราชา เฮ เฮ เฮ  มีความเทในความดำของเขมากนหมอ 

บังเกิดความหฤหรรษกันถวน หนาในวันนั ้น พวกเรา 

ก็เลยพลันกลายเปนนักแสดง ที ่รวมแรงสะทอน 

วัฒนธรรมชายขอบ อยางที่ผูชมก็ฮาเฮรวมชมชอบไป 

ดวยกันนั่นเอง

มีหลายครั้งคราที่พี่ๆจะรวมกันมารังสรรคใหเราเปน

หนุมสาวชาวกรุง ที ่เจริญรุง แคลวคลอง เห็นไดจาก 

เม�อมีงานสังสรรคระหวางหอชายกับหอหญิง ในยาม 

ค ่ำค ืนซ ึ ่งย ังไม ด ึกมากน ักพ ี ่ๆก ็ ให ฝ กเต นรำหร ือ 

ลีลาศเพ�อความบันเทิง จนไดเห็นวาหลายคนมีทักษะ 

ฝกเพลงสองเพลงก็เตนได จะจังหวะใดก็พลิ้วแขงขา 

พลิ้วกาย เปนเทาไฟไดอยางดี 

สำหรับหอหญิง  เปนที่รับทราบกันดีวา  มีระเบียบ 

การอยูหอในลักษณะบางอยางของนักเรียนประจำ ดัง 

โรงเรียนในกรุงอยางชัดเจน  ซึ่งในเร�องของความเปนอย ู

ทั ้งหอชายหอหญิงก็จะมีระเบียบชัดเจน  โดยทางหอ 

หญิงตองกลับเขาหอพักไดไมเกิน ๒๐.๓๐ น.  ทั้งนี้หอ 

ไดคำนวณเวลาพอเหมาะสำหรับนิสิตที่เรียนภาคสมทบ 

ที่อาจกลับเขาหอชา และไมควรมีอันตรายกับการกลับ 

ดึกเกินไป  แตเพราะมีเง�อนไขเวลาที่ดูเหมือนเคอรฟว 

กลุมที่ประสงคจะออกไปชิลๆในเวลาที่หาม เชน ไปชม

รวมพลเตรียมการแสดง

ชีวิตนองใหมชาวหอ

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๘๙



ภาพยนตรที่สยามสแควร ก็จะรวมตัวกันแบบสาวหนุม 

ชาวกรุง  ขออนุญาตอาจารยออกไปโดยผูปกครองรับทราบ  

และตองมีสัญญาณสัญญากับพวกคุณลุงยามดวย

เน�องจากทางหอพักมีความประสงคที ่จะสอน ให 

นิส ิตหญิงดำเนินชีว ิตอยางเปนระเบียบ กรรมการ 

หอหญิงจึงจัดใหมีการประกวดหองพัก นองใหม ๒๕๑๓ 

ก็บรรจงจ ัดหองกันใหกรรมการไดพิจารณาเต็มที ่ 

มีเร�องเลากันขำขันวา หองหนึ่งตั้งใจจัดใหน�าอยู ดูสวย 

งามสดใสแบบนองใหม แตบังเอิญอาจารยที ่เปน 

กรรมการตาไว  มองไปเห็นฝุนกองบนหิ ้งหนังสือ 

จึงพลาดรางวัลไป แตความที่รักจะปรับปรุงหองใหดู 

ดีเขาไว  จึงไดควาชัยในปถัดมา 

สวนในเร�องการรับประทานอาหารทั ้ง ๒ หอ จะมี 

โรงอาหาร ของหอชายจะซื้อกันเอง แตหอหญิง ทางหอ 

พักจะจ ัดทำให โดยมีโรงอาหารสะอาดสะอ านถูก 

ส ุขล ักษณะ อาหารรสชาติถ ูกปาก แมบางครั ้งอาจ 

แอบไมถูกใจ และซ้ำมีระเบียบวินัยในการรับประทาน 

โดยมีสำรับกลางสำหรับ ๔-๕ คน รับประทานพรอมกัน 

เสร็จพรอมกัน จะวาไปแลว พวกเราก็คุนกับ “กินรอน 

ชอนกลาง” มาตั้งแตครั้งนั้น เพียงแตยังไมตองคาดหนา 

กากอนามัย เวนระยะหาง หรือลางมือดวยเจลแอลกอฮอล 

ทุกครั ้ง  ไมเชนนั ้นก็จะมีวิถีชีวิตแบบ  New Normal 

มากอนใครแลว 

อาหารที ่ขึ ้นช�อของแตละจังหวัดนั ้น ชาวหอรูจัก 

ก ันมากอนจะมีโอท็อปและกอนไปรษณีย ไทยจะ 

แนะนำเสียอีก เพราะเปนเด็กตางจังหวัด พอกลับบาน 

ปดภาคเรียน ก็จะมีโน�นนี ่ของดีของจังหวัดมาฝาก 

และแลกเปลี ่ยนกัน และบางครั ้งเม�อพอแมมาเยี ่ยม 

ก็ถือโอกาสติดมือมาฝากเพ�อนๆของลูก และอาจารยดวย 

ถือเปนการเอื้ออารี แสดงมิตรไมตรีทีน�ารัก

อีกเร�องหนึ่งที่ตองกลาวไว ในที่นี้คือ เม�อเปนหอพัก 

มีน ิส ิตมารวมกันอยู มาก ก็ตองมี “ดาวเดือน” เปน 

ธรรมเนียม ดาวของหอหญิง เดือนของหอชาย แตจะไม 

เฉลยละวา “ดาวหอหญิง” คือใคร ใหสังเกตแตเพียงวา 

เม�อใดที ่สาวๆหอ ๒๕๑๓ เดินกันไปเปนกลุม สาวราง 

โปรงสูง และสวยสะดุดตากวาใคร นั่นละใช “เธอผูเปน 

ดาวหอ” แน�นอนสวนของหอชายมีการคัดเลือกหนุมคน 

ที ่เดนดังเชนกัน แตดวยคุณสมบัติใดไมอาจเฉลยได 

ในที่นี้ พบเจอกับหนุมๆหอชายเม�อใด ขอไดโปรดกระซิบ 

ถามเปนการภายในกันไดเลย

มาที ่เร �องอาหารการกินอีกครั ้ง สวนของหอชาย 

“กินใคร กินมัน” จนเกิดเร�องขำขันกันขึ ้น ดวยความ 

ที ่ครานจะนึกวาสิ ่งที ่ประสงคจะกินคืออะไร บังเอิญ 

วันหนึ่งก็เลยเกิดอาหารเมนูใหม “ไขเนรมิต” สืบเน�อง 

จากนิส ิตชายคนหนึ ่ง ช�อเนรมิต ไอเดียบรรเจิดสั ่ง 

แมคาใหทำไขเจียวทอดฟูกรอบ ดูน�าทาน แมคาใจดี 

ก็ทำให ไมชักชา ทำเสร็จวางไวหนาแผง สงเสียงบอก 

ผูสั่งวา “ไขเนรมิต เสร็จแลว” คนอ�นเม�อไดเห็นไดยิน 

ก็รูสึกวารูปลักษณน�ารับประทาน ประมาณวา “เปนเมนู 

ชาวกรุง” ก็เลยนึกวาเปนช�ออาหาร จึงขอสั่งไขเนรมิต 

ตาม ดูชางเปนความเชยเล็กๆของเด็ก ตจว. เปนชาวหอ 

ที่แสนน�ารักและก็หอชายอีกเชนกัน ซึ่งไมใชรุน ๒๕๑๓ 

แตยืนยันไดวาเปนเร�องจริง อางอิงตัวบุคคลได ดวยความ  

ที่ชาวหอรักเพ�อน วันไหนมีกิจกรรมที่คณะหรือที่อ�น ๆ  

ดึกกลับบานไมทัน ก็แอบมาอาศัย “สิงหอ” จนวันหนึ่ง 

จากเพ�อนก็เดือดรอนไปถึงผูเปนพอดวย  เชามืดรุนพี่มา 

เคาะปลุกเพ�อใหไปวิ่ง เปดประตูปง “เอะ! นองใหมหรือนี่ 

เนรมิตเมนูเด็ด
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ทำไมหนาแกจังวะ” แลวก็มีเสียงตอบ โดยสุภาพ “ไมใช 

ครับ ผมเปนพอ มาธุระในกรุงเทพฯ เลยขอมาแวะเยี่ยม 

ลูกครับ” หะ ฮา นึกวา ไดนองใหม ภูมิฐานเกินวัยซะแลว

นิสิตหอชายตางตระหนักดีวา เขาชางโชคดีที ่ม ี 

อาจารยผูเชี ่ยวชาญชวยติวเขมในวิชายากๆ ไมวาจะ 

เปนคณิต ฟสิกส เคมี หรือ ภาษาอังกฤษ ก็ไดทานผูชวย 

อนุสาสกของหอชายมาชวยเนนย้ำให การไดเกรด A 

และ B กลายเปนเร�องจอย ถือเปนผลพลอยได ที่ตอง 

ขอกราบงามๆ ๓ ที จากใจ ศษิยชาวหอตอพระคุณครู

เปนนอง ใหม ไดสัก 

ระยะก็ถึงวาระหอจัดงาน 

ปใหม ทั้งหอหญิงและหอ 

ชาย นองใหมป ๑ ไดรับ 

มอบหมาย ให จ ั ดก า ร 

แสดง หอหญ ิ งค ิดก ัน 

อย างดี แลวก็มาลงตัว 

ที่เลนลิเก หรือนาฏดนตรี 

ศ ิลปะพื ้นบ านของไทย 

นี่ก็เปนอีก ๑ ความภูมิใจ 

ท ี ่ ได ร วมก ันร ังสรรค 

และร ักษาว ัฒนธรรมพื ้นบ านไทย   ช วยก ันแต ง 

บทเร �องจ ันทโครพ   ด ัดแปลงยักเย ื ้องเล ็กน อย 

พอใหดูแล วอิ ่มอร อย เหยาะชูรส แทรกความเปน 

อยูในหอพักเขาไป ผูชมทั้งพี่ๆหอ อนุสาสกและอาจารย 

ผู ใหญหัวรอชอบใจ “เออ! นองใหมมันทำดี”

ความที ่ เปนนองใหม เราได รวมกันถวายบังคม 

พระบรมรูปทรงมา รัชกาลที่ ๕  และพระบรมรูปรัชกาล

ท ี ่ ๖ พระผ ู ให กำเน ิดและ สถาปนาจ ุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย พี่ๆจะมาปลุกแบบเบิกฟารับอรุณ เพ�อเทิด 

พระเกียรติคุณ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู ให 

กำเนิดจุฬาฯ นอกจากนี ้ย ังมี โอกาสอ�นๆอีกที ่พ ี ่ๆมา

พาเรา ไปบำเพ็ญประโยชน   และทำงานดานสังคม 

หลากหลาย  เชน  ไปเลี ้ยงอาหาร  ไปรองเพลงเพ�อ 

ปลอบขวัญคุณลุงคุณปาที่บานพักคนชรา  และคุณนอง 

บานทุงมหาเมฆ ตลอดจนบานปากเกร็ด ไดฝกเปนผู ให 

และรูจักการแบงปน ใชทั้งเมตตา กรุณา และบริจาคะ

น องใหม ชายหญิงร องเพลงก ันเฮฮา   พลางก ็ 

ตระหนักในใจวา เรายังโชคดีกวานองๆ ลุงปาปูตา ยา 

ยายที่พบ  และเร�องเพลงนั้น  ใครขึ้นอะไรมา  นองใหม

ฉันเปนนักรองคนเกง แต 

ไมเนนนะวาผูชมมีเพียง

คุณลุงคุณปาและคุณ 

นองๆเทานั้น 

เร�องบำเพ็ญประโยชน

ที่จะไมกลาวถึงมิได ก็คือ 

ทางหอจุฬาฯไดรวมกัน 

ดำเนินการจัดตั้งงานคาย 

อาสาสมัครชาวหอ   ซึ ่ง 

เปนการริเริ่มที่สรางสรรค

ไปคาย   ไปสรางอาคาร

เรียน โดยปแรกเริ่มเม�อป ๒๕๑๔ ที่ดงเสลา จ.สุพรรณบุรี

ตอนปดเทอมใหญป  ๒  ของพวกเรา  จากนั้นในชวงปด 

เทอมใหญของทุกป ก็จะมีคายที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ตอเน�อง

 มา  ถือเปนอีก  ๑  กิจกรรมที ่ปลูกฝงความมีจิตอาสา 

และรูจักฟนฝาอุปสรรค 

หอพักจุฬาฯจึงมิได เปนเพียงที ่พ ักอาศัย แตได 

สรางสายใยแหงน้ำใจของความสัมพันธ ในหมูนองพี่ 

สีชมพู เชิดชูความรัก ความหวงใย ความผูกพันและรวม 

กันทำคุณประโยชนเพ�อสังคมและประเทศชาติ 

เราภูมิใจที่ตัวแทนชาวหอรุน ๒๕๑๓ ไดรวมทำงาน

ในช�อ  “ชมรมนิสิตเกาหอพักนิส ิตจุฬาฯ”  สืบเน�อง 

สำนักฤๅษีจันทโครพ ก็มีซอมเชียร

ก็เฮฮาตอกันไดทุกเพลง เอาไปคุยอวดที่คณะตนไดเลยวา
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มานาน   จนเม �อไดพิจารณาว าสมาชิกเร ิ ่มมากขึ ้น 

ความคิดก็ขยายกวางไกล มีชาวจุฬาฯ ที ่เปนผู ใหญ 

มีซีมะโดงทั ้งหญิงชายเรียงรายอยู ในซีกสวนตางๆ 

สมดังเพลงเกียรติภูมิจ ุฬาฯที ่วา “ทั ่วราชอาณาจักร 

น ี ้ เราเปนหลักอยู แตละส วน” จ ึงไดมีการค ิดอ าน 

ประสานตั้ง “สมาคมนิสิตเกาหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย” ขึ้นไดสำเร็จ และชวยกันสืบสานพัฒนา 

เริ ่มจากจุดเล็กๆในสังคม เชน ไปทำบุญกับวัดเล็กๆ 

ในจ ังหว ัดท ี ่ต องการความช วยเหลือ  ไปตั ้งค าย 

อาสาสมัคร ไประดมทุนเพ�อพากันไปสนับสนุนนองๆ 

นักเร ียนที ่ควรจะได เจ ือจ ุนในต างจ ังหว ัด  ภารกิจ 

ดังกลาวนี้ นองใหมป ๒๕๑๓ หลายคน ยังเขมแข็งอยู 

ในการรวมกิจกรรมกับสมาคมฯ   จนทุกวันนี ้   โดยได 

ประสานงานกันมาอยางตอเน�อง   จึงนับเปนผูรวม 

สืบทอดเจตนารมณของชาวหออยางแทจริง 

ทายสุดนี ้ ใครที ่จะสรุปว า  ชีว ิตชาวหอทั ้งหญิง 

และ ชาย  เราอยูหออยางสะดวกสบาย   ชีว ิตที ่ผาน

การรับนองใหมสไตลซีมะโดงแบบที ่เลามาชวย

อำรุงเราใหเติบโตทางความคิด  และมีวุฒิภาวะ  เรากาว 

ผานสภาพการณหลายๆดานหลายครั ้งคราว จนเปน    

หนุมสาวชาวกรุงที ่ ไมลืมรากเหงาของตนเอง และ 

ดวยคุณสมบัตินี ้จ ึงไดเอื ้อประโยชนยิ ่ง เม�อออกมา 

ทำงาน ไมวาจะทำธุรก ิจ ร ับราชการ หรืออ�นใด เรา 

สามารถเขากับคนตางจังหวัดไดงาย และรูจักเห็นใจ 

ผูที ่ควรไดรับโอกาส จึงมิเฉพาะเพ�อนที ่ทำงานไดดี 

มีช�อเสียงในสวนกลาง หรือกรุงเทพมหานคร หลายคน 

ที ่ไปตางจังหวัด ซึ ่งแมมิใชภูมิภาคของตน ก็สามารถ 

ทำภารกิจไดสัมฤทธิ์ผลเปนผลดี ทั้งตนเองและสังคม 

ทั ้งนี ้สวนหนึ ่งก็จากประสบการณ ที ่ไดรับการกลอม 

เกลาจากการที่เราไดอยูหอพักนิสิตจุฬาฯนั่นเอง

ขอบคุณอาจารย และพี่พี่ ที่ฟูมฟก

กลอมเกลารัก เหมือนลูกหลาน อยางกานตเกื้อ

ไดวุฒิภาวะ และรูคุณ รูจุนเจือ 

รูโอบเอื้อ มิทดทอ “ชาวหอจุฬาฯ”

เตรียมตัวเปนบัณฑิตจุฬาฯ ปการศึกษา ๒๕๑๖ อาจารยและนองๆรวมยินดี
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เพ�อนหญิงคนหนึ่งในรุนเปนผูเชี่ยวชาญดานการ 

เปนลม เหน�อยเม�อไหรก็จะเปนลม บางทียังไมทัน 

เหน�อยก็เปนลมแลว กอนเปนลมมีการฝากเนื้อฝาก 

ตัวกับเพ�อนดวยนะ "เดี๋ยวฉันจะเปนลมแลวนะ เธอ 

ใหฉันหนุนตัก แลวเอาพวกยาหอม ยาหมองมาให 

ชั้นดม" (ยาดมยังไมพกเองเลย) "ไมตองพาไปหา 

หมอนะ แปบเดียวฉันจะฟนเอง” วาแลวก็เอนตัว 

ลงหนุนตักเพ�อน แลวก็จะแน�นิ่งไป ปากเขียวยิ่งกวา 

ผิวพระราม ดูน�าตกใจวาจะฟนไหม แตเธอทำตาม 

คำพูด พอพวกเราเอายาหมองมาไวตรงจมูก แปบ 

เดียวเธอก็ฟน คอยๆลุกขึ้น นั่งพักอยูสัก ๑๐ นาที 

ก็เดินได เปนอยางนี้หลายครั้ง การเปนลมเกงทำให 

เธอกลายเปนอภิสิทธิชนหลายเร�อง เชน เวลารุน 

พี่ลงโทษใหนองวิ่งรอบคณะ เธอก็ถูกเรียกออกมา 

ใหนั่งดูเพ�อนวิ่ง ไมตองเหน�อยเลย น�าอิจฉาจริงๆ

บุษบา บุรกสิกร คณะเศรษฐศาสตร

เปนลมบอยก็ดีนะ

อินทาเนียเรียนกฎหมาย
เม�อเขาเรียนวิศวป ๑ อาจารยที่สอนทุกวิชาจะบอกช�อหนังสือพรอมช�อผูแตง เพ�อให 

นิสิตไปหาอานประกอบ นิสิตวิศวที่เขาเรียนป ๒๕๑๓ เปนรุนแรกที่ตองเรียนกฎหมาย 

เปนวิชาบังคับ พอเขาเรียนชั่วโมงแรก อาจารยผูสอนจากคณะรัฐศาสตรกลาวถึงความ 

สำคัญของกฎหมายตออาชีพวิศวกรรม อาจารยแนะนิสิตใหไปหาซื้อหนังสือ "ประมวลกฎหมายอาญา" มาศึกษา 

นิสิตนองใหมทั้งหองรออยางอดทนใหอาจารยบอกช�อผูแตง แตอาจารยไมมีทีทาจะเปดเผย เพ�อนคนหนึ่งทนไมไหว 

ยกมือถาม..."อาจารยครับ หนังสือประมวลกฎหมายอาญาที่อาจารยแนะนำ ใครเปนผูแตงครับ" อาจารยตอบ 

ดวยสีหนางุนงง "ตั้งแตผมสอนหนังสือมาก็เพิ่งมีหองนี้แหละ ที่ถามช�อผูแตงประมวลกฎหมายอาญา" อาจารยกม 

หนาเงียบพักใหญ แลวพูดกลั้วเสียงหัวเราะดังลั่น "สภานิติบัญญัติเปนผูแตงครับ"

วินธชา ศิริทวีสุข คณะวิศวกรรมศาสตร

มีวันนั้นเพราะยืม
ผมไมมีเงินเชาเสื้อครุยใสใน 

วันรับพระราชทานปริญญา แตโชคดี 

ไดรับความเมตตาจากคุณประสาร 

ไตรรัตนวรกุล ใหยืม โดยเหมียวเพ�อน 

ผูมีน้ำใจ ไปขอยืมมาใหอีกที คณะวิศวฯรับปริญญากอน 

คณะนิเทศฯหนึ่งวัน ผมไปรับและคืนเสื้อคุณประสารที่ตึก 

จักรพงษ เสื้อครุยคณะวิศวฯติดแถบสีเลือดหมู ผมไมมีเวลา 

เปลี่ยนแถบเปนสีน้ำเงินของคณะผม เลยใสเสื้อครุยแถบ 

สีเลือดหมูนั่นแหละ ตอนนี้คิดแลวก็อดปลื้มไมไดวา เคยใสเสื้อ 

ครุยรับปริญญาของผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเชียวนะ
  

วิรัตน นาคชาติ คณะนิเทศศาสตร

หมูนอยอลเวง
ตอนเรียนสัตวแพทยป ๕ ไปคายชาวเขาที่บานปางสา 

จ.เชียงราย เจอครูแดง เตือนใจ ดีเทศน ดวย แตคิดวาเปนรุนพี่ 

วันหนึ่งชาวเขาเอาหมูตัวผูขนาดเล็กมาใหตอน ซ้ำยังแนะวาใหใช 

ใบเกกฮวยถูตรงบริเวณที่จะผาเพ�อใหชา เลยทำตาม เอาใบเกกฮวย 

มาขยี้ จนไดน้ำสีเขียวไปทาบริเวณลูกอัณฑะหมู กะวาน�าจะชา 

แลวก็ลงมีดกรีด แตหัวใจแทบวายเม�อลูกหมูรองกรี๊ดสุดเสียง 

ตองรีบบอกเจาของใหชวยปดปากหมูที่สงเสียงโหยหวน พอหาย 

ชุลมุน ก็ลองเอา“สมุนไพรวิเศษ” มาถูแขนตัวเอง ไมเห็นชาเลย 

จากเร�องเล็กกลายเปนเร�องใหญ ธรรมดาการตอนหมูตัวเล็ก 

ขนาด ๒-๕ กก. ไมตองใชยาชา แคกรีดแผลเล็กๆ เอาลูกอัณฑะ 

ออก ไมตองเย็บปด ทาทิงเจอรกับโรยผงเนกาซันก็หาย แตตอง 

ทำอยางรวดเร็ว...ดันหลงเช�อภูมิปญญาชาวเขาที่ไมใชชาวเรา 

เฮอ !!! 

สมลักษณ พวงชมภู  คณะสัตวแพทยศาสตร
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ไดเปนลูกพระเกี้ยว  
ภูมิใจ



อัศศิริ ธรรมโชติ  คณะนิเทศศาสตร
ความทรงจำ

ครั้งหนึ่ง

ปรับพระราชทานปริญญาบัตรจำไดวา ซื้อเสื้อ 

ครุยตัวละ ๔๐๐ บาท แถวทาพระจันทร หลังเลิก 

งาน ไดมอบใหทางคณะเก็บไว เปนสวนกลาง 

สำหรับใหนิสิตรุนตอไปขอยืมใช ปานนี้คงเป�อย 

ยุยเปนผุยผง เพราะนานมาแลวเกือบครึ่งศตวรรษ

แตสำหรับความทรงจำในการเปนนองใหมที่คณะ 

นิเทศศาสตร ยังจดจำอะไรหลายอยางไดดีเหมือนกับ 

วา เพิ ่งจะผานมาเม�อไมนานนี ้ ยังจำภาพวันที ่ผูก 

เน็กไทสีน้ำเงินปกตราพระเกี ้ยวสีชมพูหวาน แลว 

โหนรถเมลไปเรียนไดอยางติดตาฝงใจในการเปน 

นองใหมจุฬาฯเม�อ ๕๐ ปกอน

ผมเรียนอยูที่โรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินอันเปน 

โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภมากอน จึงคุนเคยดี 

กับเสื ้อราชปะแตนและสมุดของโรงเรียนที ่ม ีตรา 

พระมหามงกุฎบนปก เม�อมาเขาจุฬาฯ ดูเหมือนจะไม 

ตางกัน เพียงแตเปลี่ยนมาเปนตราพระ 

เกี้ยวเทานั้น แรกที่เปนนองใหม ผมเฝา 

คิดถึงแตโรงเรียนวังไกลกังวลที่จากมา

 ขอกราบพระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร  และพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ 

ดวยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

อันลนพนเปนที่สุด

ผมเปนนองใหมคณะนิเทศศาสตร 

จ ุฬาฯ ป ๒๕๑๓ ที ่ ในขณะนั ้นย ังเปน 

แผนกอิสระส�อสารมวลชน นับเปน สม. 

รุน๖ ที่มีตึกเรียนหลังเดียวตั้งอยูนอกรั้วมหาวิทยาลัย 

ติดกับชุมชนสลัมเกาที ่เพิ ่งจะถูกรื ้อ นั ่งอยูที ่โรง 

อาหารมองออกไปในขณะนั้น ยังไดเห็นคอกหมูกับ 

โถสวมที่ยังไมมีใครเอาไป ตั้งอยูในพงหญา

ปแรกที่เปนนองใหมจุฬาฯ เกิดการประทวงใหญ 

ขึ้นดวยเร�องปญหาการบริหารของครูบาอาจารยใน 

ขณะนั้น และไดมีการเดินขบวนจากสามยานไปยัง 

ทำเนียบรัฐบาลดวย ผมก็รวมเดินไปดวยอยางรูบาง 

ไมรูบางวาเกิดอะไรขึ้น นึกถึงทุกวันนี้แลวบอกตาม 

ตรงวา...ยังรูสึกผิดบาป

ใครจะวาอยางไรไมรู แตสำหรับครูบาอาจารย 

ของผมในระหวางที ่เรียนอยูคณะนิเทศศาสตรนั ้น 

ลวนแตกราบไหว ได อยางเชน อาจารยบำรุงสุข 

สีหอำไพ ผูกอตั ้งคณะฯ อาจารยรอง ศยามานนท  

อาจารยเจือ สตะเวทิน อาจารยไพฑูรย พงศะบุตร  

อาจารยกระมล ทองธรรมชาติ อาจารยจรูญ สุภาพ  

ผูเขียนในวันเรียนหนังสือที่คณะนิเทศฯ เพ�อนถามวากำลังทำอะไร ตอบวา: “จำไมได” 
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อาจารยพงษเพ็ญ ศกุนตาภัย (พอตาคุณอภิสิทธิ ์ฯ 

อดีตนายกรัฐมนตรี) อาจารยพูน เกษจำรัส อาจารย 

เหลานี้ลวนมีช�อเสียงคับแผนดินกอนจะลวงลับไป

คณะนิเทศศาสตรเม�อแรกเริ่ม ลวนแตไดอาจารย 

ดีมีช�อเสียงมาสอน วาไปก็ไมน�าเช�อ ตอนเปนนอง 

ใหมป ๒๕๑๓ เรียนวิชาพุทธศาสนากับพระหนุมรูป 

หนึ ่ง คือ ทานมหาประยุทธ ปยุตฺโต ที ่ปจจุบัน คือ 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย นึกถึงภาพที่ทานมานั่ง 

สอนนั่งบรรยายแลว ยังรูสึกอิ่มเอิบใจตื้นตันอยูไมหาย

สำหรับหอประชุมจุฬาฯ รูปทรงที ่เหมือนโบสถ 

หรือวาศาลาการเปรียญ เต็มไปดวยภาพแหงความ 

ทรงจำตลอดกาล หลายอยาง

นับตั ้งแตวันเปนนองใหม 

เข ามาจนถึงว ันท ี ่ลาจาก 

จบออกไปไดรับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร สถานที่แหงนี้  

ใชเปน “วันอันแสนสุข”

ในพิธีร ับนองใหมอันตรา 

ตร ึงใจ  และที ่สำค ัญคือ

ว ันที ่ เม �อครั ้งหนึ ่งน ิส ิต 

ทุกคนรอคอย คือ “วันทรง  
ดนตรี”

“วันทรงดนตรี” คือ วันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกป 

เปนวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา 

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระ 

ราชดำเนินมาทรงดนตรี พระราชทานแกนิสิตเปนการ 

สวนพระองค 

แต “วันทรงดนตรี” วันนั้น สำหรับนองใหมรุนป 

๒๕๑๓ กลับแตกตางไปจากคร ั ้งก อนๆ ว ันท ี ่ ๒๐ 

กันยายน ป ๒๕๑๓ ขณะที ่ทรงดนตรีอยู พระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงหยุดเลนดนตรีและตรัส 

บอกกับทุกคนที ่อยู เฝาฯภายในหอประชุมวา ไดมี 

รายงานดวนเขามาบอกวา มีเหตุรายเกิดขึ้นที่จังหวัด 

เชียงราย คือ ผูวาราชการจังหวัดเชียงรายในขณะนั้น 

กับคณะไดถูกกลุมผูกอการรายคอมมิวนิสตลอบ 

สังหารเสียชีวิต เปนผลใหบรรยากาศที่กำลังร�นเริง 

สนุกสนานนั้น พลันแปรเปลี่ยนเปนสลดโศกเศราไป 

ในทันที นี่คือเหตุการณที่เกิดขึ้นใน “วันทรงดนตรี” 

ของป ๒๕๑๓ ในขณะที่เปนนิสิตใหม จำไดไมรูลืม...

เม�อพูดถึงนองใหมป ๒๕๑๓ ที่คณะนิเทศศาสตร 

เวลาถูกรุนพี่ไลตอนใหมายืนเขาแถวรวมกันอยูหนา 

ตึกของคณะที่ฝงตรงขาม คือ คณะครุศาสตร ก็จะมี 

รุนนองของฝงโนนคงจะถูกตอนมาเชนกันใหมายืน 

เผช ิญหน าก ันอย ู คนละ 

ฟากฝง และหนึ ่งในนั ้นที ่ 

ยืนอยูฝงตรงกันขามเปน 

สาวนอยรางโปรง หนาตา 

คลายฝรั ่งงามเดน สะดุด 

ตา ที่ตอมาพอเอยช�อ ใคร 

ต อใคร ก ็ต องร องอ อ 

เพราะเธอช �อว า ส ีตลา 

เร ืองศ ิ ร ิ เป นน อง ใหม 

ครุศาสตรป ๒๕๑๓ เชนกัน

ที่ผมอยากกลาวถึงเธอก็เพราะสีตลา เรืองศิริ 

มีประวัติบันทึกวา เธอเปนนักรองคนแรกและคน 

เดียวของวงดนตรี สจม. ที ่ไดเขาเฝาฯและขับรอง 

เพลงถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ 

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช 

ชนนีพันปหลวง ในวันเสด็จทรงดนตรี เธอเปนดารา 

มีช�อเสียงโดงดังในเวลาตอมา ที่ประสบความสำเร็จ 

ทั ้งในดานการรองเพลงและการแสดงกอนที่จะจบ 

ชีวิตอันแสนเศราลงในป ๒๕๕๘ ดวยวัย ๖๕ ป สีตลา 

เรืองศิริ  เธอเปนนักเขียนดวย  ถายังมีชีวิตอยู เธอ 

ก็คงจะรวมรำลึกเขียนหนังสือเลมนี้ดวย
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ยังมีอีกเร�องที่ตองฝงใจจำไปจนตายเม�อตอนที่ 

เปนนองใหมคณะนิเทศศาสตร คือ ไดเลนละครบน 

เวทีโรงละครแหงชาติ เชิงสะพานพระปนเกลา "ศรี 

ธรรมาโศกราช" เปนละครของคณะที่มีสวนทำให 

นองใหมนิเทศศาสตรรุนผม ป ๒๕๑๓ ไดรูจักและ 

สนิทกันรวดเร็ว ก็เพราะวาตองไปซอมละครดวยกัน 

อยูนานนับเดือน

ผมเลนเปนทหารแขกพลรบของพระเจากุโลตน 

ตามทองเร�องเปนคูศึกของพระเจาศรีธรรมาโศกราช 

ถาจำไมผิดมีโดม สุขวงศ (อดีต ผอ.หอภาพยนตร 

องคการมหาชน) กับชัย เมฆราตรี (พอชลลดา เมฆ 

ราตรี ดาราภาพยนตร) ก็เลนเปนทหารแขกดวยกัน 

เวลาพระเจากุโลตนจะยกทัพออกโรง พวกผมก็ตอง 

รองวา “พระเจากุโลตน... เออเออเอิ่งเงย... ผูเปน 

ใหญ...”

พระเจากุโลตนแสดงโดยรุนพี่ของคณะ เม�อไม 

นานมานี ้เม�อมีคนมาบอกวา “เฮยพระเจากุโลตน 

ตายแลว...นายรูมั้ย” ผมรูสึกวาใจหายเหมือนสูญเสีย 

เจานายเกา

ชีวิตการเปนนองใหมจะมีเร�องที่ใหระทึกใจอยู 

เสมอ ก็เวลาเขาหองเชียรไดเจอกับ “วากเกอร” รุนพี่ 

ประจำคณะซึ่งจะบอกเราอยูเสมอวา “นองใหมมีสิทธิ์ 

เทากับศูนย” คือ ไมมีสิทธิ์อะไรเลย ฉะนั้นจงนั่งนิ่ง 

เช�อฟงที่สวนใหญก็ใหรอง “บูมบาลากา” และทราบ 

วาเดี๋ยวนี้ไดเปลี่ยนไปเสียแลว

ผมเปนคนเรียนรูและปรับตัวงาย เม�อรุนพี่บอก 

ใหทำอะไรที่ไมเหลือบากวาแรงก็จะทำตามแตโดยดี 

ไมรูสึกวาข�นขมหรือเจ็บปวดแตอยางใด หวนกลับไป 

มองแลว...สนุกดีซะอีก

นับตั้งแตที่ยางเทากาวเขาไปภายในรั้วจุฬาลงกรณ  

มหาวิทยาลัยและคณะนิเทศศาสตร ไมวาจะเปน 

เฟรซชี ่นองใหมหรือเปนซีเนียรรุนพี ่  ลวนแตได 

พบพานแตสิ่งที ่ดีมีน้ำใจ ทั้งสองแหงนี้เปนเหมือน 

“บาน” ที่พรั่งพรอมไปดวยทั้งความรู ความรัก งดงาม 

ไปดวยทั้งสถานที่และบุคคล ไมวาจะเปนเพ�อน พี ่ 

นองและครูบาอาจารย นับวามีความสุขมากที่สุดใน 

ชวงหนึ่งของชีวิต

นิสิตจุฬาฯป ๒๕๑๓ กอนจบออกไป เช�อวาเกือบ 

ทุกคนไดเขารวมเดินขบวนในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 

ที ่ทำใหประวติศาสตรของประเทศไดเกิดเปลี ่ยน 

แปลงครั้งสำคัญในเวลาตอมา

โรงอาหารนิเทศศาสตรเม�อครั้งมีตึกอยูหลังเดียว 

คับแคบแทบจะนั่งเบียดกันกิน มีรานอาหารตามสั่ง 

ขายโอเลี้ยงและน้ำปน ถาไมเขาหองเรียน ก็มักจะนั่ง 

สุมหัวกันที่นี่แหละ บางกลุมบางคนนั่งตั้งแตเชายัน 

เย็นไปจนถึงค่ำมืด และอาจจะถึงดึกด�นที่ทางคณะ 

ปดตึกเงียบหมดแลวก็ยังนั่งคุยกันอยูได

เร�องที ่คุยกันก็มีสารพัดเร�อง อยางที ่วากันวา 

สากกระเบือถึงเรือรบ ตามหลักสูตรของคณะนิเทศ 

ศาสตรที่วางไวแตแรกเริ่ม คือ สอนให “รูบางอยาง 

ในทุกอยาง” นิสิตที่นี่สวนใหญจึงรอบรูและรูหมดทั้ง 

เร�องการเมือง การเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วรรณ 

กรรม เพลงดนตรี เปน “เปด” ที ่บินไดและวายน้ำ 

เกง วางั้นเถิด

ชวยกันติดปายประกาศการแสดง “ศรีธรรมาโศกราช”

หนาโรงละครแหงชาติ
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ภานินี   สมุทรเสน  คณะรัฐศาสตร

วันอันยิ่งใหญ
วันที่มาดูบอรด รูวาสอบติดจุฬาฯ รีบเอาขาว 

ดีไปบอกพอแม วา เราไดมีโอกาสกาวเทาเขาสู 

สถาบันอันทรงเกียรติของประเทศ  ภูมิใจที่สุดใน 

ชีวิต  กอนวันเขาเรียน  แมหาเสื้อผา  รองเทาขาว 

หานานมากกวาจะไปไดที่ราน Thomson บางลำพู  

ใกลวัดบวร ฯ 

เปดเทอมวันแรก แมต�นมาแตงตัวใหและกลัด 

เข็มพระเกี้ยวดวยมือแมเอง เพราะเปนความฝน 

ของแม  แมเคยอยูเตรียมอุดมมากอน แตกาวไป 

ไมถึงจุฬาฯเพราะบานไฟไหม  แมเลยตองเลิก 

เรียน  สวนความรูสึกภูมิใจที่เราทุกคนมีในวันแรก 

ของการสวมเคร�องแบบนิสิตคงเหมือนกันหมด  

วันนี้เรากาวมาถึง ๕๐ ป ของการเปนนองใหม 

จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ใหอนาคตเราทุกคน  

ใ หความรูสึกนึกคิดที ่ดีงาม สดใส  หลอหลอม 

ความเปนคนดีของสังคม

อัศศิร ิ ธรรมโชติ เปนศิลปนแหงชาติ สาขา

วรรณศิลป ประจำป ๒๕๔๓ ในพ.ศ. ๒๕๖๓ เขาไดรับ 

การประกาศยกยองเปนนักเขียนอมตะ คนที ่ ๑๐ 

โดยมูลนิธิอมตะ และไดรับรางวัลวรรณกรรมสราง 

สรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (ซีไรต) ในพ.ศ. ๒๕๒๔

ที่โรงอาหารอันคับแคบแหงนี้ สำหรับผมแลวนับ 

เปน  “หองเรียน”  นอกเวลาอีกแหงหนึ ่งที ่ม ีว ิชา 

สารพัดใหเรียนรู เชนเดียวกับตลาดสามยานที่อยูหาง 

ออกไป มีของขายสารพัดนับตั ้งแตอาหารอรอยๆ 

จนถึงรานเหลา รานหนังสือ และรานอาบอบนวด 

(ส.โบตั๋น) ที่ปจจุบันไมมีแลว

หลายสิ่งหลายอยางหายไปกับกาลเวลา ก็ตั้ง ๕๐ 

ปมาแลว สำมะหาอะไรจะจีรังยั่งยืน “เกิดขึ้น ตั้งอยู 

และดับไป” เปนธรรมดาของโลกและชีวิต

แตก็ขอย้ำวา ขณะที่เรียนหนังสืออยูที ่จุฬาฯ 

และคณะนิเทศศาสตร...ไดเพ�อนดี มีครูดี มีความ 

สุขจริงๆครับ

รุนพี่บอกใหทำอะไรที่ไมเหลือบากวาแรงก็จะทำตาม

แตโดยดี หวนกลับไปมองแลว...สนุกดีซะอีก

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๐๓



วัลลี สัตยาศัย  คณะแพทยศาสตร

เสื้อกาวน
กวาจะไดใส

ยอนหลังไปตอนสอบเขามหาวิทยาลัยเม�อ ๕๐ ป 

กอน สาขาที่นิยมกันไมหมอก็วิศว สาวๆจำนวนมาก 

ใฝฝนจะเรียนหมอแมจะตองเรียนนานถึง ๖ ป สวน 

หนุมๆก็เลือกวิศวบาง หมอบาง เราเห็นเพ�อนๆเลือก 

เรียนหมอก็เลือกดวย ในตอนนั้นไมไดมีอุดมการณ 

อะไรหรอก 

เลือกทุกคณะแพทยที ่ม ี ในตอนนั ้น แมรุ นพี ่ 

หลายคนเตือนวา คนเรียนหมอจะไมมีโอกาสเปนสาว 

สะพรั่งนะนองเอย จากเด็กก็แกเลย แตดูเหมือนคำ 

เตือนจะไมมีผล จวบจนนิสิตแพทยทุกคนขามฟาก 

มาเรียนในชั้นคลินิก จึงซึ้งแกใจ 

เตรียมแพทย ลั้นลาสองปี

การเรียนแพทยในสมัยกอนแบงเปน ๓ ระยะ สองป 

แรกเรียกวาเตรียมแพทย เรียนวิชากลางทั่วๆไปกับวิชา 

ทางสายคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยเรียนรวม 

กับนิสิตสายวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพที่ 

คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ ชวงนี้นิสิตแพทยยังใชชีวิตได 

สนุกเต็มที่ เรียนสบายๆ มีเวลาวางมาเฮฮาปารตี้เปน 

ระยะ ไดรูจักเพ�อนตางคณะจนปงกันขามคณะ บางคู 

รักกันยืดยาวจนแตงงาน บางคูเปนรักหวานแหววแลว 

เล ิกราก ันไป สม ัยเร ียนป ๑ ท ุกคนต องแต งกาย 

เรียบรอยตามระเบียบ ตอนเย็นมีการซอมเชียรอยาง 

ดุเดือดและดุดัน บางวันรุนพี่บังคับใหซอมจนพระจันทร 

ขึ ้นถึงไดกลับบาน เลยเปนโอกาสใหหนุมไดพาสาว 

ที่แอบเล็งไวไปสงบานตามธรรมเนียมของสุภาพบุรุษ 

ธรรมเนียมนี้มักใชกับสาวหนาตาดี สวนสาวที่หนาตา 

พอไปวัดไปวา ก็หาทางกลับบานเอาเอง

พอใกลฤดูฟ ุตบอลประเพณีจ ุฬา-ธรรมศาสตร 

นิสิตป ๑ ตองซอมเพลงเชียรกันเขมขน ซอมขบวน 

พาเหรดและแปรอักษร คนสวยและหลอไดรับเลือก 

เปนดรัมเมเยอรหรือเชียรลีดเดอร นิสิตแพทยรุนเรา 

ไดเปนดรัมเมเยอรทั้งหญิงและชาย ถือเปนการลบคำ 

สบประมาทที่วาพวกแพทยคงแกเรียน หาหนาตาดียาก 

ผูหญิงที่เขาเรียนแพทยในแตละปมีไมกี่คน หากมีสาว 

สวยหลุดมาเรียนตองถือวาบุญโข ตัวเรานั้นไดช�อวา 

เปนผูหญิงแถวหนา ไมวาจะจัดแถว ซอมเชียรหรือ 

ขบวนพาเหรด ตองไดอยูแถวหนาเสมอ...ไมใชจาก 

ความงามหรือความสามารถ...แตจากธรรมชาติสรางมา 

ใหตัวเล็ก

พอขึ้นป ๒ ทุกคนเหมือนหลุดจากกฎระเบียบ ชวง 

นั ้นแฟชั ่นกระโปรงสั ้นกำลังฮิต กระโปรงสาวๆเลย 

พร อมใจก ันหดส ั ้นจ ู  ประหย ัดผ าไปด วย เคยต ัด 

กระโปรง ๑ ตัว ใชผาเทากันไดถึง ๒ ตัว สาวๆมีสอง 

กลุม คือกลุมขาสวยกับกลุมขาใหญ พวก ’ขาใหญ’ ไม 

คอยมีหนุมเดินตามหรอก เปนนิสิตป ๒ อิสระเสรีดี ไมมี 

รุนพี ่มาคอยอบรมในหองเชียร มีนองป ๑ มาใหมให 

อบรมแทน 

ชวง ๒ ปแรก นิสิตแพทยสวนใหญไมอนาทรรอน 

ใจเร�องเรียน เพราะเรียนเกงกันทั้งนั ้น ซ้ำยังชวงชิง 

คะแนนท็อปไปหลายวิชา บางคนเปนติวเตอร ใหเพ�อนๆ 

ยามวางก็มานั่งติวกันที่มาหินรอบคณะ บางคูติวกันไป 

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๐๔



มองตากันไปอยางซาบซึ้ง ยามปดเทอม มีคายอาสา 

พัฒนาใหผูสนใจสมัครไปทำประโยชนแกชาวบาน 

ในชนบท สรางโรงเรียนบาง หองสมุดบาง นิสิตแพทย 

รุนเราสมัครไปคายนี้หลายคน บางคนเปนหัวโจก นำทีม 

จนเปนที่รูจักของเพ�อนๆตางคณะ ถือเปนโอกาสดีที ่ 

ไดรูจักเพ�อนวิชาชีพอ�น เปนการเปดโลกทัศนของพวก 

เรียนแพทยใหกวางขึ้น เรียกวาชีวิตเตรียมแพทยนั้น 

แสนสุข แถมไมมีอะไรเปนสิ่งบอกเหตุซักนิดวา จะตอง 

มาตกทุกขไดยากในการเรียนปตอๆไป

พรีคลินิก ระยะเตือนภัย

สองปถัดมาเรียกวาพรีคลินิก นิสิตแพทยทุกคน 

ขามฟากมาเรียนที่คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ ที่ศิริราช 

เขาขามฟากคือนั่งเรือขามแมน้ำ สวนพวกเรา ขามฟาก 

คือเดินขามถนนอังรีดูนังต จากคณะวิทยาศาสตรมา 

คณะแพทยศาสตร รุนเราตอนสอบเขามีแค ๘๔ คน 

แตมีรุนพี่บางคนที่คงเห็นรุนเราน�ารัก เลยมาเรียนดวย 

อีก ๓-๔ คน การเรียนและการใชชีวิตในชวงนี้ยังไมได 

สัมผัสคนไขตัวเปนๆ แตเรียนกับผู เสียชีวิตที ่อ ุทิศ 

ร างกายใหแก โรงเร ียนแพทย เพ�อใช ในการเร ียน 

การสอน ที่เราเรียกวา อาจารยใหญ เพราะทานมีพระ 

คุณ ทำใหพวกเราไดเรียนรู สวนตางๆของรางกาย 

มนุษยจากของจริง พวกเราเรียนกับอาจารยใหญที่ตึก 

ซึ ่งเร ียกกันวา ‘ตึกกรอส’ ชั ้นบนสุดเปนที ่เก ็บราง 

อาจารย ใหญ ตึกกรอสของโรงเรียนแพทยทั ้งหลาย 

มักมีเร�องเลาตางๆนานา ที่จุฬาฯก็ไมนอยหนา ชวงที่ 

พวกเราเรียนอยูป ๓ หรือปแรกของพรีคลินิก ตกค่ำ 

ในวันหนึ่ง ชาวหอพักหญิงทุกคนไดยินเสียงดังมาจาก 

ตึกกรอส ซึ่งอยูตรงขามกับหอพัก เหมือนใครมาเขยา 

อะไรเปนพักๆ  เสียงนี ้ดังเปนระยะอยูหลายคืน  จน 

สงสัยกันวาเกิดจากอะไร บางคนอยากทาพิสูจน สุดทาย 

ก็มีผูกลาหาญที่ไมขอกลาคนเดียว มาชักชวนเพ�อนๆ 

ไปดูกันเปนฝูง เราตกกระไดพลอยโจนเปนหนึ ่งใน 

ผูกลาทั้งที่กลัวจนหัวหด กลุมผูกลาชวนกันยองไปตึก 

กรอสอยางหวั ่นๆในตอนค่ำ โดยสัญญากันวาจะเกิด

อะไรหรือเห็นอะไรก็ตาม เราจะไมทิ้งกัน เม�อเดินไปถึง 

ตึกกรอส ทุกคนเกาะกันแน�นไปขึ้นลิฟตเพ�อขึ้นไปชั้น 

ที ่เก็บรางอาจารย ใหญ พอขึ ้นไปถึงก็สำรวจกันเปน 

การใหญ เพ�อหาที ่มาของเส ียง ประหลาดที ่ เราได 

ยินตอนกลางคืน แตการทาพิสูจนนี้ ไมเปนผล ไมพบที่ 

มาของเสียง ครั ้นจะอยูจนดึกเพ�อรอฟง ก็ ไมมีใคร 

อาจหาญพอ ส ุดท ายเลยล าถอยกล ับลงมาพร อม 

ปลอบใจกันเองวา “คงเปนเสียงหนูละมั้ง” หลังจากนั้น 

เราก ็ย ังไดยินเส ียงดังแบบเดิมอ ีกเปนครั ้งคราว 

ในตอนดึก จนทุกวันนี้ยังไมมีใครรูวาเสียงที่ไดยินนั้น 

เกิดจากอะไร

หล ังเร ียนจากร างอาจารย ใหญจนจบในปนั ้น 

นอกเหนือจากการทำบุญรางของทาน พวกเราก็ถือ 

โอกาสทำบุญตึกกรอสดวย ถัดจากปนั้นก็ไมมีใครไดยิน 

เสียงประหลาดอีกเลย ตึกกรอสหลังเดิมถูกทุบทิ้งใน 

ภายหลังเพ�อสรางตึกใหม

สองปในชั้นพรีคลินิกเนนการเรียนวิทยาศาสตรการ

แพทยพื้นฐาน เชน กายวิภาค สรีระวิทยา เภสัชวิทยา 

พยาธิวิทยา และจุลชีววิทยา ไมตางจากปจจุบัน ชีวิต 

ยังพอจะเปนปกติสุขตามอัตภาพแมการเรียนจะหนัก 

นิสิตแพทยในพิธีทำบุญรางอาจารยใหญ

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๐๕



ขึ ้นบาง ชวงเชาวันเสารจะตองขึ ้นไปเรียนผาราง 

อาจารย ใหญที่ตึกกรอส แตยังไดหยุดชวงบาย และ 

วันอาทิตยทั ้งวัน สมัยนั ้นเรียนกันกลุมใหญ และยัง 

ไมมีเทคโนโลยีทันสมัย อาจารยบางทานชอบปดไฟเพ�อ 

ฉายสไลด พอเปดไฟอีกที บรรดาหนุมๆ(ไม) คงแก 

เรียนทั้งหลายก็หลับฝนดีกันคอนหอง เดือดรอนตอน 

ใกลสอบ ตองทำตาละหอยมาขอยืมเลกเชอรสาวๆไป 

อาน คนลายมือสวยแทบจะไมไดเจอเลกเชอรของตัว 

เองอีกเลย เพ�อนบางคนยืมแลวแทบจะยืมเลย บางก็ 

เอามาโยนคืนใหที ่ระเบียงหลังหอพักตอนค่ำกอน 

วันสอบ

ชวงพรีคลินิกสมัยนั้น พวกเรายังพอมีเวลาวางไปทำ 

กิจกรรมตางๆได ไมวาจะเปนดนตรี กีฬา โตวาที หรือ 

ทองเที่ยว ปดเทอมก็ออกคายพัฒนาสาธารณสุขตาม 

ชนบท ใหความรูประชาชนบาง ตรวจอุจจาระหาพยาธิ 

บาง เปนการฝกทำตนใหเปนประโยชน ฝกใหกินงายอยู 

งาย เขาถึงและเขาใจการดำรงชีวิตของชาวบานมาก 

ขึ้น พวกเราไดฝกทั้งการตำขาวเปลือก การกินอึ่ง กินแย 

ที่ไมเคยลิ้มรสมากอน ยามค่ำก็รองรำทำเพลงกันสนุก 

สนาน สรางสัมพันธไมตรีที่ดีตอกัน

ชวงปที่ ๔ หรือป ๒ ของพรีคลินิก  เกิดเหตุการณที่ 

พวกเราทุกคนตองจารึกไว ในประวัติศาสตร เปนชวง 

การเปลี ่ยนแปลงสำคัญของระบอบประชาธิปไตย 

เกิดเหตุการณมหาวิปโยคในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 

มีการปะทะครั ้งใหญของนิสิตนักศึกษาที ่ตอสู เพ�อ 

ประชาธิปไตยกับกลุมทหารที่ออกมากวาดลาง  นิสิต 

นักศึกษาบาดเจ็บและลมตายกันมากกอนจะสงบลง 

ดวยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผูทรง 

เปนที่พึ่งของนิสิตนักศึกษาในยุคนั้น นิสิตแพทยหลาย 

คนรวมท้ังรุนเรา ไปรวมอยูในกลุมตอสูเพ�อประชาธิปไตย 

หลังเลิกเรียนก็ ไปรวมเดินขบวนยาวหลายกิโลเพ�อ 

ประทวงรัฐบาล  ตกค่ำไปชุมนุมกันที ่มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร รวมฟงคำปราศรัยของบรรดาแกนนำ  

เหตุการณคอยๆทวีความรุนแรงจนเกิดการแตกหัก 

และสูญเสียที่ทุกคนจำไดไมลืม โชคดีที่นิสิตแพทยรุน 

เราปลอดภัยจากเหตุการณในครั้งนั้นทุกคน

การเรียนคลินิก โหด มัน (ไม)ฮา

สองปสุดทายที่เรียนในชั้นคลินิก พวกเราเริ่มสัมผัส 

กับการเริ ่มตนของชีวิตแพทย โดยแทจริง ความสุข

สนุกสนานคอยๆถอยหางออกไป  ทุกคนจำตองเขามาอยู 

หอพักในคณะฯ เพ�อเตรียมรับมือกับการเรียนและ 

การปฏิบัติงานที ่มักจะบอกกันวา “โหด มัน แตฮาไม 

ออก” นิสิตหญิงที ่อยู ในวัยอันควรแกการเติบโตเปน 

สาวเต็มตัว ก ็ม ีโอกาสแปรสภาพจากเด็กเปนสาว 

แกไดทันควัน เริ่มตี ๕ ก็ตองรีบวิ่งไปเจาะเลือดคนไข 

ไมตองคิดเลยเร�องแตงหนาใหงาม บรรดาพยาบาล 

ของโรงพยาบาลจุฬาฯสมัยนั้นขึ้นช�อในเร�องความโหด 

เธอไมมีทางมาชวยเจาะเลือดเด็ดขาด  ไมวาเราจะ 

สงสายตาชวนสงสารเพียงใด สุดทาย ก็ตองลากรถเข็น 

ของไปเจาะคนไขแตละเตียงอยางเดียวดาย พอเจาะ 

เลือดเสร็จ ตองเอาไซริงคที่ใชแลวไปลางใหเรียบรอย 

กอนเก็บเขาที่ ใครที่ลางจานชามไมเปนก็ไดฝกกันตอนนี้ 

หากทิ้งของไวเรี่ยราดโดยไมลางหรือเก็บเขาที่ ก็จะได 

เห็นคุณพยาบาลในชุดขาวมีตาสีเขียว ตามดวยเสียง 

หมดความหวาน เอ็ดตะโรใสนิสิตแพทยตาดำๆอยางไร 

ความเอ็นดู  หลังเจาะเลือดเสร็จ  ตองรีบวิ่งกลับมากิน 

ขาวที่โรงอาหารไผสิงโตที่นับวาหรูหราสุดในสมัยนั้น 

เพราะมีอยูแหงเดียว  ตั ้งหนาตั ้งตากินโดยไมตอง
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แลใครเพราะตองขึ ้นไปราวน วอรดตอ  ตอนเย ็น 

หลังกินขาวเสร็จไมทันจะไดพูดคุยกับใครก็ตองขึ้นไป 

ทำแล็บที ่วอรด สมัยนั ้นนิสิตแพทยทุกคนตองตรวจ 

เลือด (CBC) และตรวจปสสาวะ (UA) คนไขของตัวเอง 

ทุกราย ในแตละวันที่เรียนแผนกอายุรศาสตรนั้น พี่ๆ 

แพทยประจำบานจะแจกคนไข ใหมใหรุนนองรับไป 

บางวันก็มีของแถมใหดวยการสั่งใหทำแล็บคนไขเกา 

อีกดวย กวาจะรับคนไขเสร็จ ทำแล็บเสร็จ พระจันทร 

ก็ ไปลอยอยูกลางทองฟา 

เรียบรอย 

ว ันร ุ งข ึ ้นอาจารย ท ี ่ 

ปร ึกษาจะมาราวน และ 

ตรวจรายงาน โดยอาจารย 

๑ คนดูแลนิสิตแพทย ๒ คน 

ฉะนั ้นอยาหวังวาจะหลุด 

รอดสายตาของอาจารย 

ไปได แลวยังตองอยูเวรกัน 

ยันเที่ยงคืนกวาจะไดไปนอนที่หอ บางวันเผลอหลับที่ 

หองรุนพี่แพทยประจำบานจนดึก ต�นมาก็ลากสังขาร 

กลับไปนอนตอที่หอ  แบบนี้แลวจะเอาเวลาที่ไหนมา 

เสริมความงามกันเลา  กวานิสิตสาวที่เรียนแพทยจะได 

เปลงประกายความงาม ก็ตองรอจนเรียนจบ ความงาม 

ที่เคยมีนั้น หลบตัวชั่วคราว คนมีแฟนอาจตองเลิกรากัน  

ตอนนี้ ไหนจะไมมีเวลา ไหนจะหนาตาโทรมและเหี่ยว

ทำงานจนตัวเปนเกลียว แตบางคนเลือกเพ�อนเปนแฟน

เสียเลย อาจจะดวยความเห็นอกเห็นใจกันในยามยาก 

หรือไมก็เห็นหนากันทุกวัน ไมมีเวลาไปมองหนาใคร 

ในดานการแตงกายและกิริยามารยาท พอขึ้นชั ้น 

คลินิกแลว ทุกอยางตองเปะตามแบบฉบับวัฒนธรรมไทย 

เม�อไรที ่เผลอใส เสื ้อกาวน เดินโชวความเปนนิส ิต 

แพทยไปกินขาวขางนอก หากรูถึงอาจารย จะถูกเรียก 

ไปอบรมจนหูชา อาจารยแพทยสมัยนั ้นเขมงวดมาก

เวลาไปเรียนกับอาจารยเปนกลุม ถาเกาอี้มีจำกัด แลว 

หนุมๆเผลอนั่งกอน ปลอยใหสาวๆยืนเรียน ก็ไมแคลว 

ถูกเทศนาวาดวยความเปนสุภาพบุรุษ

ป ๗ ชีวิตแพทยฝกหัด

สมัยพวกเรา แมจะเรียนแพทยครบ ๖ ป ไดปริญญา 

มานอนกอด ๒ ใบ ทั ้งว ิทยาศาสตรการแพทยและ 

แพทยศาสตร ก็ไมถือวาเปนแพทยโดยสมบูรณ ตอง 

ผ านการอบรมแพทยฝก 

หัดอีก ๑ ป เพ�อนบางคน 

เล ือก ไปผจญภ ัยในโลก 

ภายนอก โดยออกไปฝ ก 

งานท ี ่ โรงพยาบาลต าง 

จังหวัด คนที่ไมรูจะไปไหน 

หรือรักจุฬาฯมาก ก็สมัคร 

ฝกงานที่โรงพยาบาลจุฬาฯ 

นั ่นแหละ การทำงานของ 

แพทยฝกหัดที่จุฬาฯ สมัยนั้นมีประโยคที่กลาวกันตาม 

เพลงฮิตวา “ใชงานทั้งวัน อินเทิรนจุฬาฯ” การเรียน 

คลินิก ๒ ปที่วาโหดกลับกลายเปนจิ๊บๆไปเลย ที่คิดวา 

จะไดเปนสาวสวยหลังเรียนจบยังไมตองพูดถึง หาไดมี 

เวลาแตงเติมเสริมความงามไม บางแผนกที่แบงสาย 

งานแลวมีแพทยฝกหัดเพียงคนเดียว ก็ไดอยูเวรกัน 

อยางคุมคาตลอด ๓๐ วัน กวาจะไดเปนแพทยเต็มตัวก็ 

ตองอึดและถึก

น ี ่คือชีวิตของนิสิตแพทยสมัยพวกเรา กวาจะได 

ใสเสื้อกาวน แตละคนลวนผานทุกขสุขกันมามาก 

มาย แตเม�อไปถึงจุดหมาย ทุกอยางก็กลายเปน 

ความรูและประสบการณที่สอนใหพวกเราเติบโต 

ไปเปนแพทยที่ดี ปจจุบันนี้แตละคนตางมีชีวิตตาม 

เสนทางที่เลือกเดิน ไมวาจะเลือกเสนทางใด เราก็คือ 

แพทยจุฬาฯ และวิดยาป ๑๓ ตลอดไป

รศ. พญ.วัลลี สัตาศัยไดรับยกยองเปนครูแพทยแหงชาติ ป ๒๕๖๒ และเปนแพทยคนแรกท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติเปนกีรตยาจารย 

สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป ๒๕๕๔
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ตนป ๒๕๑๓ เปนหวงเวลาสำคัญ ตองพรอมเพ�อ 

การสอบแขงขันเขาเรียนในมหาวิทยาลัย ครานั้นผม 

เลือกคณะที ่ประสงคจะเขาศึกษาเพียงสองคณะ 

ม ีคณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ุฬาลงกรณ มหา 

วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากรเทานั้น จำไดวา 

สอบวิชาการตางๆ ที่ตึกเกาในคณะครุศาสตร เปนตึก 

ซึ ่งออกแบบโดยศาสตราจารย อน นิมมานเหมินท 

สวนการสอบความถนัดวาดเขียน ใชอาคาร ๓ ของ 

คณะวิศวกรรมศาสตร

แลววันประกาศผลก็มาถึง 

ซ ึ ่งไม ปรากฏมีช �อต ัว   ครั้ง 

นั ้นมีคนรูจักซึ ่งชวยงานดาน 

คะแนนและการประกาศผลมา 

ปลอบใจวาคะแนนที่ทำไดขาด 

ไปเพียงเล็กนอยเทานั้นเอง

ฤดูรอนปนั้นจึงไดไปทดลอง 

งานโดยชวยทำหุ นจำลองที ่ 

สำนักงานสถาปนิก แถวถนน 

สาทรของม.ล. จุลจรีย กัมลาศน 

พี่จุลและภรรยาคือพี่เอ็ก เปน 

ผูมีพระคุณกับผม เปนผูแนะนำ 

ใหผมรูจักคำวา ‘สถาปตยกรรม’ 

ตั้งแตผมยังเรียนอยูชั้นประถม 

ศึกษาปที่ ๔ 

ผมทำงานที ่สำนักงานไปไดหลายวัน แลวก็มีอยู 

วันหนึ่งเกิดอาการขี้เกียจไมอยากออกจากบาน จึงต�น 

สายและโอเออยูที ่บานจนกระทั ่งสายๆ มีไปรษณีย 

มากดออดใหรับจดหมายที่เปนเอกสารราชการ  ใน 

จดหมายแจงใหรีบไปรายงานตัวเพ�อการสอบสัมภาษณ 

โดยดวนที ่คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย อานจดหมายแลวรูสึกงงๆ แฝงความดีใจ 

ไว แตก็ไมแน�ใจวาหมายความวาอยางไรกัน

แตละปคณะสถาปตย จุฬาฯ รับนิสิตใหมราว ๘๐ คน

สวนที่ศิลปากรรับนอยกวานั้น ผมไดทำความเขาใจเอา

เองในภายหลังวาที ่ประกาศรับนิส ิต ใหมของคณะ 

สถาปตยไปมีเพียงเจ็ดสิบกวาคนเทานั้น สวนที่เรียกตัว 

เพิ ่มเติม (รวมทั้งตัวผม) อีกจำนวนหนึ่งตอมาคงเปน 

กลุมคนที่มีคะแนนเทาหรือใกลเคียงกันและมีจำนวนคน 

มาก ถาเรียกเอาทั้งหมดน�าจะเกินจำนวนตามเปาหมาย 

ที ่ตั ้งไวออกไปมาก ฉะนั ้นการเรียกสอบสัมภาษณจึง 

มีความสำคัญ (ทั้งหมดนี้เปนการคาดเดาไปเอง ไมอาจ 

อางอิงหลักฐานอะไรได) เม�อ 

ประกาศผลการสอบแขงขัน 

อีกครั ้ง    ปรากฏวาผมไดรับ 

เลือกเปนนิสิตใหมของคณะฯ 

สมดังตั้งใจไว พรอมกับเพ�อน 

ที่สมทบกันเขามา ผมไดเลขที่ 

สถ.๑๗๖ หมายความวาเปน 

นิสิตของคณะสถาปตยกรรม 

ศาสตร ชั ้นปที ่ ๑ ในลำดับที ่ 

๗๖ สวนคนสุดทาย สถ. ๑๘๑ 

คือวิศัลย แกวคูณ เปนนักดนตรี 

มือกลองคนสำคัญของรุน ไมทัน 

ที่มหาวิทยาลัยจะเปดเทอมใน 

เดือนมิถุนายน นองใหมก็ถูก 

พี่ๆเรียกตัวใหมาออกกำลังกาย 

และเล นก ีฬาแทบท ุกเย ็น 

ไปจรดค่ำ บริเวณ สนามหญา 

หนาตึกที ่ช ุมนุมของพวกเราเปนพื ้นที ่ท ี ่พี ่ๆนองๆ 

ตางไดมาทำความรูจักกัน แน�นอนวาที่นี่แหละที่พวกเรา 

รูจัก “พี่ทาว” และกีฬา “รักบี้” ผมเองก็เปนคนหนึ่งที่นัว 

อยูในพื้นที่นี้ จนวันหนึ่งเกิดสำนึกขึ้นไดวาพื้นที่ตรงนั้น 

เม�อหลายป เคยเปนแนวคูน้ำยาวไปถึงถนนอังรีดูนังต 

แตวันที ่มาเปนนองใหมไดกลายเปนสวนขยายของ 

สนามหญาสำหรับกีฬารักบี้ และฟุตบอลที่วางอยูเคียงกัน  

สนามรักบี้วางติดกับสระน้ำ และมีลูแดงสำหรับวิ่งวน

ลอมเอาไว แมจะไมมีคูน้ำแลว สวนสนามฟุตบอลไมมี

อดีตวาด
อนาคต

สันติ ฉันทวิลาสวงศ 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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การเนนอะไรแตก็ยังพอเห็นรองรอยของเดิมไดโดยเห็น

เปนบอน้ำอยูสองจุด จุดหนึ่งเปนบอน้ำใหญอยูตรงหัว 

โคงถนนหนาคณะฯ ถัดไปเปนสระน้ำจุฬาฯ บอนี้มีตน 

กระถินณรงคขึ ้นคลุมอยูขางหนึ ่ง อีกขางหนึ ่งเปน

กอพลับพลึงขึ้นอยูที่ขอบบอ ยามที่ดอกพลับพลึงบาน

จะสงกลิ่นหอมจางๆใหหมายรู ช�นใจได สำหรับละออง 

เหลืองของเกสรดอกกระถินณรงค บางคนอาจแพและ 

มีอาการคันได อีกจุดหนึ่งเปนบอน้ำขนาดเล็กกวา อยูใกล 

โรงปฏิบัติการของภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 

(ID)  อยูตรงปลายสุดของคณะฯ  ที ่ติดกับตึกเคมี ๑ 

บอน้ำทั ้งสองจุดนี ้เคยใชสำหรับพิธีแห เชือกขามน้ำ 

ในคืนวันรับนองใหมอยางตอเน�องเปนเวลานานป 

ซึ่งพวกเรายอมจำกันไดดีทุกคน  ถึงกระนั้น  บอน้ำทั้ง 

สองจุดนี้ ปจจุบันก็ไมมีใหเห็นแลวเชนกัน

เม�อพวกเราออกกำลังเลนกีฬาจนเหน�อยออน จะ 

ปรากฏมีชายรางเล็กแบกกระติกบรรจุไอติม (หวานเย็น) 

มาเชิญชวนโดยปนเปอยูกับพวกเรา ไดยินพี่ๆเรียกเขา 

วา  “โปย”  โปยเปนพอคาอิสระ  อยูไดไมนาน  โปยก็ถูก 

บริษัทเสริมสุขซื ้อตัวไปเปนผูจัดการสาขาฯ   บริษัท 

เสริมสุขไดขอมหาวิทยาลัยตั ้งสาขาเปนเพิงเปบซี ่ 

อยูตรงลานดินขางบอน้ำขนาดเล็กที ่กลาวถึงไปแลว 

ที ่ริมบอน้ำขางเพิงเปบซี่ของโปยไดรมของตนพุทรา 

และไมพุมขึ ้นปองบังสายตาของผูคนไดพอสมควร 

จึงเปนที ่ตั ้งที ่มีบรรยากาศดี และกิจการของโปยก็ดี 

ขึ้นอยางเห็นไดชัด ราคาน้ำอัดลมจากขวดละหนึ่งบาท 

ราคาก็คอยเพิ่มทีละสลึงสองสลึงเร�อยมา นอกจากการ 

ขายเปบซี ่น ้ำอ ัดลม ภาคบังค ับแลว โปยยัง ไดนำ 

ซาลาเปา ขนมจีบ กุยฉาย ขนมหวานและผลไม มีแตงโม 

เปนตน มาวางขายดวย เปนการเพิ ่มยอดขายและ 

ดึงลูกคาเขารานไดเปนอยางดี มีลูกคาหนาแน�นจน 

บอยครั้งที่โปยไมอาจแชน้ำไวเย็นเปนเกล็ดไดทันการ 

บริโภคของพวกเรา

เย็นวันหนึ่งหลังเลนกีฬา พวกเราออกจากสนามก็ 

เดินตรงไปรานโปยอยางที่เคย พวกเราคนหนึ่งสั่งเปบซี่ 

ไปด�ม หลังจอปากเขากับขวดและกรอกน้ำซาผาน 

ลำคอไปแลว ก็ตรงไปบนปนรองทุกขกับโปย “ขวดนี้ 

ไมเย็นเลย ขอเปลี่ยนขวดใหมไดไหม” เม�อโปยไดยิน 

ก็ร ีบตรงไปที ่ต ูแช พยายามควานหาเปบซี ่ขวดใหม 

พอไดมาก็จัดการเปดขวดแลวยกขึ้นจอปากจิบน้ำซา 

จากขวด เม�อมั ่นใจแลวจึงย�นสงขวดนั ้นใหเพ�อนเรา 

โดยสำทับวา ขวดนี้ใชได เย็นแน�นอน พวกเราที่ลอม 

รับรู เหตุการณอยูตรงนั ้นตางหัวรอ ชอบใจที ่ไดเห็น 

อัธยาศัย และชั้นเชิงการคาของโปย

กาลเวลาลวงเลยไป โปยก็กลายเปนลุงโปย กิจการ 

คาไดผองถายไปสูเมงลูกชายคนโต และตอมาก็เปน 

จิวลูกชายคนเล็ก แตจิวขาดวิญญาณพอคาเชนโปยผูพอ 

อีกทั้งมหาวิทยาลัยไมสนับสนุนการตั้งเพิงขายของอีก 

ตอไป ตำนานรานโปยจึงปดฉากลงในที่สุด

ความทรงจำเล ็กน อยที ่นำมาเล าส ู ก ันฟ งนี ้ 

จุดประกายขึ้นจากการไปเจอภาพเขียนสีน้ำมันที่ซุก 

อยูใตบันไดบาน บานที่บุรุษไปรษณียไปกดออดใหผม 

มารายงานตัวเม�อ ๕๐ ปกอนหนานี้ เปนภาพการบาน 

เปนภาพที่ตองสงเพ�อเอาคะแนนในวิชาจิตรกรรม 

เม�ออยูชั้นปที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๑๖) เรียนกับอาจารยสน 

สีมาตร ัง จากมหาวิทยาลัยศ ิลปากร เปนภาพที ่ 

ผมมองจากโรงจอดรถหนาคณะฯที่ปลายสุดของตึก 

ตำแหน�งน ั ้น มองเห็นบอน้ำเล ็ก ตนพุทรา เห ็น 

อาคารเคมี ๑ และทางเทา แตไมเห็นรานโปย ภาพ 

เขียนชิ้นนี้เสมือนหนึ่งวา เปนการเขียนภาพอนาคต 

ของผมเอง เพราะทุกวันนี้ ผมนั่งทำงานอยูในอาคาร 

ศิลปวัฒนธรรม ซึ ่งเปนตึกเคมี ๑ เดิมนั ้นแหละ 

และเปนภาพที ่ป จจุบ ันแขวนประดับอยู ในหอง 

ทำงานของผมครับ

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๐๙



ดิฉันมีช�อเลนที่คุณแมตั้งใหวา “นอย” แตชีวิตที่ 

ผานมาไมเคยนอยเลย ความไมนอยนั้น สวนสำคัญมา 

จากการไดเปนนิสิตคณะบัญชี จุฬาฯ ตั้งแตวันนั้นมา 

ชีว ิตมีความหมายมากขึ ้นทุกวัน ถาจะพูดถึงความ 

ประทับใจในสมัยที ่เร ียน อยากจะบอกวามีมากมาย 

เหลือเกิน ทุกอยางยังกระจางอยูในความทรงจำ แตถา 

ใหหยิบยกความประทับใจที ่อาจจะตางไปจากคนอ�น 

คือความเขมขนของระบบโซตัส การดูแลนองใหมแบบ 

อำนาจนิยมของรุนพี่ ขอหามตางๆที่เราเคารพเช�อฟง 

อยางน�าขัน กลัวพี่สตาฟเชียรมากกวาอาจารย การที่รุน 

พี่ใชเสียงดังตะโกน วาก ขมขวัญนองๆตอนซอมเชียร 

เพลงเชียรที่ใหรองซ้ำรองซากทุกวัน เพ�อจะหลอหลอม 

ปลูกฝงความยึดมั่นใน “คณะนิยม” บางคนอาจรูสึกอึด 

อัดเหมือนถูกคุกคาม หรือเปนการลิดรอนสิทธิมนุษยชน 

แตเม�อมองยอนไปในอดีต ดิฉันคิดวาเปนความประทับ 

ใจเชิงบวก แบบที่ชั่วชีวิตนี้ไมอาจเลือนลืม 

เม�อไดกลับไปชวยคณะบัญชี สอนวิชาแรงงานสัมพันธ 

ไดถามนิสิต Gen-Y ในหองวาชอบชีวิตนองใหมและ 

ระบบการเชียรของบัญชีจ ุฬาฯไหม  ถึงไดทราบวา 

ความสัมพันธระหวางนองพี ่เชนนั ้นไมมีอีกแลว... 

ชางเปนเร�องน�าเสียดาย

ดิฉันน�าจะมีลีลาชีวิตที่แตกตางจากชาว SHI ทั่วไป 

คือไมไดประสบความสำเร็จจากการทำงานเปนนัก 

บัญชีสายตรง แตมีโอกาสปกธงฟาของบัญชีฯ จุฬาฯ ใน 

ประวัติศาสตรวงการแรงงานของประเทศไทย ในฐานะ 

ตัวแทนที ่ไดรับการเสนอช�อจากองคการนายจางใน 

ภูมิภาคอาเซียน เพ�อเขารับเลือกตั ้งเปนกรรมการ 

บร ิหาร (Governing Body) ขององคการแรงงาน 

ระหว างประเทศ (ILO) องคการชำนัญพิเศษแหง 

สหประชาชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ณ กรุงเจนีวา 

ประเทศสวิตเซอรแลนด นับเปนหญิงไทยคนแรก และ 

เปนผูหญิงคนเดียวของประวัติศาสตรอาเซียนในรอบ 

๑๐๐ ปของการกอตั้งองคการแรงงานระหวางประเทศ 

(นับถึงปจจุบัน)

เม�อเพ�อนรัก แจด ศรีประภา มารวมยินดี และบอก 

วาเปนมิติใหมของคณะบัญชีที่มีบัณฑิตประสบความ 

สิริวัน รมฉัตรทอง  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
นอย…ไมนอยกับความทรงจำดีๆ

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๑๐



สำเร็จระดับสากลนอกกรอบวิชาชีพนักบัญชี  จึงควร 

ถายทอดเร�องราวของความสำเร็จใหสมาคมนิสิตเกา

คณะฯไดรับรู สวนเกียรติบัตร "นิสิตบัญชีจุฬาฯดีเดน ป 

๒๕๕๗" ที ่ ได ร ับนั ้น นอกจากจะภาคภูม ิใจที ่ ได ร ับ 

เกียรติจากคณะฯแลว ยังเปนพลังใหดิฉันเดินหนาชวย 

พัฒนาประเทศชาติตอไป ทั้งที่เปนเพียงเฟองเล็กๆ

 เม�อมีผูถามวา ทำไมคนที่ไมไดจับตองงานบัญชีมา 

กวา ๒๕ ป จึงไดรับเกียรติยศนี ้ ดิฉันมักจะตอบดวย 

โคลงของทานศรีปราชญ

  เกียรติบัตรนี้ทานไดแต ใดมา

 สมาคมนิสิตเกาเภตรา มอบให

 ทำชอบสิ่งใดนา วานบอก

 สรางช�อเสียงใหประเทศไซร SHI ใหรางวัล

      หากจะเปรียบเทียบชีวิตและความสำเร็จในวันนี้ 

เปนงานปูนปน คณะบัญชีไดมอบวัตถุดิบ คือดินชั้นดีที่ 

พรอมจะนำไปขึ้นรูปทรงสวยงามอยางไรก็ไดตามตอง 

การ เม�อนำวัตถุดิบที่ไดรับจากคณะบัญชีมาผสมผสาน 

กับความพยายามและการยอมรับความทาทายที่มีอยู 

ในตัวตนชาวบัญชีเกือบทุกคนนั้น เร�องที่ไมเคยเกิดขึ้น 

ก็ ไม ไดยากเกินไปนัก ดังเชนเม�อเร ิ ่มเขาสู วงการ 

แรงงานและการบริหารงานบุคคล ดิฉันเขารวมงาน 

กับสภาองคการนายจางแหงประเทศไทย (ECOT) 

ซึ่งในชวงแรกๆ มีผู ใหญบางทานกังวลใจปนเปนหวงวา 

ดิฉ ันจะทำงานไดหรือ เพราะจบบัญชี ไมมีพื ้นฐาน 

ด านแรงงานเลย จะมาทำงานด านแรงงานระด ับ 

อินเตอร ไดอยางไร ซึ ่งสมัยที ่เร ียนนั ้น ในหลักสูตร 

ของคณะบัญชี ไมมีเร�องของแรงงานเลยแมแตนอย 

(น�าดี ใจที ่ตอนนี ้คณะฯ มีว ิชาแรงงานสัมพันธ เปน 

หนึ่งในวิชาเลือก) และตองยอมรับวา ความหวงใยของ 

ผ ู ใหญหลายท านมีส วนใหดิฉ ันเพ ิ ่มความมุ งม ั ่น 

ทุมเทในการทำงาน พรอมกับความตองการพิสูจนวา 

“บัญชีทำอะไรก็ได เปนอะไรก็ได” และนึกยอนไปถึง 

ครั้งหนึ่งที่ยังทำธุรกิจและเขาไปรวมงานขายสินคาใน 

จุฬาฯ ขณะที่กำลังนำเสนอสินคาใหผูซื้ออยางเอาจริง 

เอาจัง ก็ ไดยินเสียงลอยมาวา “รูแลววาทำไมบัญชี 

ผลิตบัณฑิตมาเทาไหรก็ไมเคยพอ เพราะมาเปนแมคา 

กันหมดนี่เอง” เสียงนั้นคือเสียงของอาจารยนันทพร 

เลิศบุศย จากคณะบัญชีนั ่นเอง วันนั ้นดีใจมากที ่ม ี 

โอกาสไดพบทาน และยังเรียนตอบทานไปแบบขำๆวา 

“บัญชีเปนอะไรก็ได ทำอะไรก็ไดคะ อาจารย”

ในแตละชวงทางเดินของชีวิต ดิฉันตระหนักวาเรามี 

วันนี้เพราะเรามีเลือดนักสูของชาวบัญชี และมี “DNA 

จุฬาฯ” พันธมิตรที่ทำงานรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 

มีพี่ๆเพ�อนๆนองๆชาวจุฬาฯอยูทุกที่คอยเปนกำลังเกื้อ 

หนุนสงเสริมกันและกัน สมดังเนื้อเพลงเกียรติภูมิจุฬาฯ 

ที่วา “ทั่วราชอาณาจักรนี้เราเปนหลักอยูแตละสวน”  

อีกหนึ่งในขุมทรัพยที่ดิฉันไดจากการเขาเปนนอง 

ใหมจุฬาฯ ในป ๒๕๑๓ และเปนปจจัยเกื้อหนุนที่สำคัญ 

ที ่ส ุดตอความสำเร็จของชีว ิตการทำงาน คือ หนุ ม 

วิศวจุฬาฯ ๑๓ ที่ตกลงปลงใจมาเปนคูชีวิต เปนผูที่เขาใจ 

ใหกำลังใจ และให โอกาสดิฉันทำงานอะไรตอมิอะไร 

มากมาย โดยไมเรียกรองวาจะตองใหเวลาดูแลเขามาก 

กวาที่เปน เราโตมาดวยกันและกำลังแกไปดวยกัน

ไมวากาลเวลาจะผานไปนานเทาไร และบนเสนทาง 

ชีวิตการงานที่ดิฉันทั้งไดเลือกที่จะเดิน และทั้งไดเดิน 

ผานมาแลวนั้น ลวนเกิดจากพลังความเปน SHI และ 

จิตวิญญาณชาวเภตรา ที ่ยังคงเปนสีฟาเขมเสมอใน 

มุมนอยๆของความทรงจำที่ไมนอยคุณคาเลย

 ชีวิตดีดีในวันนี้ทานได แตใดมา  

 ความรูจากบัญชีจุฬาฯ สงให

 สิ่งใดมีคาล้ำ วานบอก   

 รูยังประโยชนตนและชาติไซร ยิ่งใหญรางวัล

นอมกราบและขอนำผลงานอมตะของศรีปราชญ 

กวีเอกแหงรัชสมัยพระนารายณมหาราช มาใชดวย 

ความศรัทธาและเจตนาเชิดชูอยางแทจริง

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๑๑



อังศิกา กุศลาสัย  คณะทันตแพทยศาสตร

ฉันสอบติดคณะทันตแพทยศาสตร ในป ๒๕๑๓ 

เปนปแรกที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะนี้ขึ ้น 

และเป ดร ับสม ัครผ านการสอบเอ ็นทรานซ รวม   

ประจำป ตามระบบการอุดมศึกษาในสมัยนั ้น แตน�า 

ส ับสนอย ู บ างเม �อร ุ นของฉ ันถ ูกจ ัดให เป นน ิส ิต 

ทันตแพทย จุฬาฯ รุนที่ ๓๒ ทั้งนี้เพราะจุฬาฯ ไดยอน 

ไปนับทันตแพทยศาสตรบัณฑิตทุกร ุ นที ่จบจาก 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร มาเปนบัณฑิตของจุฬาฯ 

และในภายหลัง  เม �อมหาว ิทยาล ัยแพทยศาสตร 

เปล ี ่ยนช �อเป นมหาว ิทยาล ัยมหิดล จ ุฬาฯก ็ย ังให 

นักศึกษาทันตแพทย มหาวิทยาลัยมหิดลทุกร ุ นที ่ 

อาวุโสกวารุนของเรา แตยังไมจบหลักสูตรทันตแพทย 

บัณฑิต สามารถเลือกที ่จะโอนมาเปนนิสิตจุฬาฯได 

โดยสมัครใจ เพ�อที ่จะเปนทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

ของจุฬาฯ ดังนั้น คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาฯ จึงมีรุน 

ตางๆยอนหลังตอเน�องกันไปถึง ๓๒ ป รุนของเราเปน 

น ิส ิตและเปนบัณฑิตท ันตแพทย จ ุฬาฯ ร ุ นท ี ่ ๓๒ 

แตเปนรุนแรกที่มีเลือดจุฬาฯเต็มตัว พวกเราจึงภูมิใจ 

ในเอกลักษณนี้มาก

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาฯ ตั้งอยูในบริเวณเดิม 

ของคณะทันตแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรและ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอยูในอาณาเขตที่ดินของจุฬาฯ 

มาตั้งแตเริ่มจัดใหมีการสอนวิชาทันตแพทยศาสตรใน 

ประเทศไทย อาคารนี้ตั้งอยูดานหลังของสยามสแควร 

ทางเขาดานหนาอยูที ่ถนนอังรีดูนังต  อยูติดคณะ 

สัตวแพทยศาสตร จุฬาฯ มีทางออกขางหลังติดตอกับ 

บริเวณสยามสแควร

เรียนดวยกัน เชียรดวยกัน

สองปแรก พวกเราเรียนรวมกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร 

หลักสูตรที ่เร ียนเรียกวา "วิทยาศาสตรการแพทย" 

ตองเรียนวิทยาศาสตรพื ้นฐานเพ�อการแพทยทั ่วไป 

เชนเดียวกับเพ�อนๆคณะแพทยศาสตร สัตวแพทย 

ศาสตร และเภสัชศาสตร คณะวิทยาศาสตรไดรับการ 

ทันตแพทยรุน

ภาพบน : แมจะเปนนิสิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตในวันรับนองใหมที ่คณะทันตแพทย (ตอนขึ ้นปการศึกษาที ่๓)  พวกเรา 

ก็ยังตองแตงตัวในชุดแบบเดียวกับนองใหมทันตแพทยสมัยท่ียังอยูในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ดวยความอนุรักษนิยมของคณะเราในสมัยน้ัน 

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๑๒



ทพญ. พัชริน บูรณศิรินทร สวมเส้ือกาวนทับบนชุดนิสิตจุฬาฯ

ขณะปฏิบัติการกับคนไขในคลินิก

จัดตั้งเปนคณะแรกๆของจุฬาฯ เปนคณะใหญที่มีนิสิต 

มาก มีหลายสาขาวิชา มีอาณาบริเวณกวางขวาง มีตึก 

เร ียน ตึกปฏิบ ัต ิการใหญๆมากมาย ทั ้งเก าทั ้งใหม 

แตฉันรูจักอยูไมกี ่ตึก เพราะกวางขวางสลับซับซอน 

จริงๆ และพวกเราไมคอยมีเวลาไดเดินสำรวจกันนัก

พี่ๆนองๆในคณะวิทยาศาสตรดูแลปกครองกันดวย 

ระบบโซตัส ซึ่งอนุรักษนิยมอยางเขมขนมาก นองใหม 

มักไมชอบระบบนี้ ดวยรูสึกวาบีบบังคับและลิดรอน  

เสรีภาพ แตเม�อมองยอนไป ฉันกลับเห็นแงดีที่ทำใหฉัน 

และเพ�อนๆไดรูจักคุนเคยกันอยางกวางขวาง เน�องดวย 

คณะเรามีนิสิตมาก แลวยังแบงเปนแผนกยอยๆอีก 

เยอะแยะ เราจึงรูจักกันยาก และตองแยกกันเรียนดวย 

หากไมมีการบังคับใหทำกิจกรรมรวมกัน ก็คงไมอาจทำ 

ใหคุนเคยกันไดงายๆ

สองปแรกในคณะวิทยาศาสตร ตึกเรียนบางวิชา 

เชน วิชาเคมี และอินทรียเคมีแยกตัวไปไกลจากที่ตั ้ง 

หลักของคณะฯ ไปอยูขางคณะสถาปตย ฝงตรงขาม 

สระน้ำใหญโน�น ถาตองไปเรียนหรือปฏิบัติการในหอง 

ทดลองวิชาดังกลาว เรามักจะเดินไปดวยกันเปนกลุม 

เลยไดแนะนำตัว พูดคุยกันสนุกสนาน มีบางครั ้งเรา 

ตองไปเขาหองเลกเชอรหรือสอบบางวิชาดวยกันถึงที่ 

คณะวิศวกรรรมศาสตร ซึ่งไกลออกไปอีก

พูดถึงคณะวิศวฯ ขอเลานิดหน�อยถึงเลือดรอนแรง 

ของหนุมจุฬาฯสองคณะนี้ ที่สามารถเดือดใสกันถึงขั้น 

ชกตีจนหัวรางขางแตก รอนถึงตำรวจ อาจารย และผู 

ปกครองตองมาชวยกันแกไข เหตุการณนี้มีมากอนหนา 

แลว แตทำใหตั้งแตพวกเราเขามาเปนนองใหมวิทยาฯ 

จะไดยินกฎเฉียบขาด “หามคบ หามคุย หามควงกับ 

พวกวิศวฯ ไมวาหนาไหนหรือรุนไหน” หากถูกจับได จะ 

ถูกประจานและรับโทษหนาหองเชียร พวกผูชายก็หาม 

ทำตัวเปนมิตรกับพวกวิศวฯ พวกเรากลัวมากจนไม 

กลาละเมิด แตพอกาวพนชีวิตเฟรชชี่ กฎเหล็กเหลานี้ก ็

หมดความหมาย

ดานกิจกรรมกีฬานั้น ไมมีการแขงขันใดจะยิ่งใหญ 

เทาฟุตบอลพระเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร ซึ่งเปนที่สนใจ 

ของคนทั่วไปและส�อในสมัยนั้น หลังเสร็จสิ้นฟุตบอล 

ประเพณีก็ถึงวาระของการเตรียมตัวเพ�อสอบปลายป 

กอนที่จะปดภาคเรียนใหญตลอดฤดูรอน ซึ่งจะไดพัก 

ผอน หากผลการเรียนไมตกหลนจนตองมาเรียนเพ�อ 

สอบซอม

เหตุการณที่กลาวมาคือวาระประจำในชวง ๒ ปแรก 

ที่ฉันและเพ�อนๆในแผนกวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 

ไดมีประสบการณรวมกัน ไดเรียนไดเลน (ทำกิจกรรม) 

อยูดวยกันในคณะวิทยาศาสตร ตราบจนถึงบัดนี้ เพ�อนๆ 

รวมคณะวิทยาศาสตรทั้งหมดในรุนนั้นก็ยังนัดพบปะ 

สังสรรค จัดทัศนศึกษา และทำกิจกรรมดีๆรวมกันเสมอ 

แมแผนกของเราจะไดเรียนรวมกับเขาเพียง ๒ ปก็ตาม

คัมภีรน�าเล�อมใสในบานใหม

เม�อใกลเปดภาคเรียนใหมในปที ่ ๓ พวกเราชาว 

วิทยาศาสตรการแพทยตางต�นเตนกับการยายไปเรียน 

ที่คณะใหม เราจะไมใชนิสิตคณะวิทยาศาสตรอีกตอไป 

จำตองอำลาไปเรียนในที่ใหม  สำหรับพวกเราชาว 

ทันตแพทย  ก็คือไปคณะทันตแพทยศาสตร   ถนน 

อังรีดูนังต อาคารรุนแรกๆของคณะนี้น�าจะเกาแกใกล 

เคียงกับตึกคณะวิทยาศาสตร ตึกขนาดใหญสูงไมเกิน 

สองชั้น มีสองตึกในบริเวณที่กวางขวางพอสมควรแหง 

นี ้  เคยเปนที ่ตั ้งของคณะทันตแพทย  มหาวิทยาลัย 

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๑๓



พวกเรานิสิตต้ังอกต้ังใจเปนอยางย่ิงเชนน้ีเสมอในการปฏิบัติการฝกงานชาง

ทางทันตกรรมท่ีตองทำบอยๆ คาบละ ๒-๓ ชม. ตลอดเวลา ๔ ป 

แพทยศาสตรมากอน ตอมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

กองทัพญี่ปุนไดยึดครองตึกนี้และตั้งเปนฐานบัญชาการ

ใหญแหงหนึ ่งประจำพระนคร หลังจากสงครามสงบ 

ก็กลับมาเปนที่เรียนแบบเดิม จนถึงชวงที่มหาวิทยาลัย 

แพทยศาสตรเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยมหิดล

มิใชแตอาคารสถานที่เทานั้นที ่ดูขลัง อาจารยรุน 

อาวุโสที่สอนเรายุคนั้นก็ทรงภูมิน�าเคารพนับถือมาก 

พวกเราชาวทันตแพทยยกยองให เปนรุ น "คัมภีร 

แหงวิชาชีพ" อาจารยหลายทานเปนทั้งครูผูสอน และ

ที ่ปรึกษาใหแกคณะฯดวยใจรัก บุคลิกของอาจารย

ทุกทานน�าเล�อมใส  สวนใหญผานการศึกษาระดับสูง 

ในวิชาชีพสายนี ้จากตางประเทศ ทั ้งสหรัฐฯ อังกฤษ 

และยุโรป ทานแตงกายและวางตัวเยี่ยงชนชั้นสูงใน 

ยุคนั ้น  เชน  ใสสูทผูกหูกระตายมาสอน  คาบไปป 

สูบยาเสนหรือซิการ ในยามพักและผอนคลายในที ่ 

เฉพาะสวนตัว สวนอาจารยหญิงก็แตงตัวสวยงาม 

เรียบรอย จนเกิดเปนประเพณีนิยมของรุนพี่ทั ้งคณะ 

ไปดวย แมเราจะเห็นวาเปนการแสดงออกแบบอนุรักษ 

นิยมมาก แตก็ ไม ไดตอตานโตแยงใดๆ เม�อมีงาน 

กลางคืนที่มักจัดขึ้นในคณะฯ นิสิตหญิงก็แตงชุดราตรี 

สวนนิสิตชายก็ใสสูทผูกเน็กไทหรือหูกระตายกัน

แมแตเคร�องแบบของนองใหมหญิงในวันรับนอง 

ใหมทันตแพทยที่เพิ่งยายคณะไป ซึ่งจัดงานแบบดั้งเดิม 

ดังที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรเคยทำมานาน  ก็ไม 

เหมือนของจุฬาฯเลย นิสิตหญิงรุนพี่ที ่เปนชาวแพทย 

ศาสตรและมหิดลมากอน ชวยจัดหา 

เคร�องแบบมาใหแตง เปนเสื้อเชิ้ตขาว 

แขนสั ้นผ ูกห ูกระต าย ส ีม วงกลางๆ 

(หร ือส ี ในเม ็ดมะปราง) ส ี เด ียวก ับ 

กระโปรงจีบหางๆ รอบตัวยาวปดเขา 

สีมวงนี้เปนสีประจำคณะฯ และประจำ 

ว ิชาชีพทันตแพทย เร ียกว า "ส ีม วง 

บัวขาบ" หรือ มีอีกช�อวา "บัวสุธาสิโนบล"

อาจารยทุกทานในคณะฯอบรมเราในทิศทางเดียวกัน 

เร�องการแตงกาย การพูดจาในหมูพวกเรากันเอง หรือ 

พูดกับอาจารยและคนไข นอกจากนี้ ยังย้ำเสมอเร�อง 

ความออนนอม รูจักอาวุโส และกาลเทศะในทุกเวลา 

ทานสอนวา นี่คือสิ่งที่ผูเปนแพทย หรือ "ผูรักษา" จะ 

ตองมีติดตัวตลอดไป เพราะการรักษาคนไขจะสำเร็จ 

ไดตอเม�อคนไขศรัทธา เช�อถือ และเช�อมั ่นในตัวผู 

รักษากอน เร�องเหลานี ้ลวนมีผลตอการประเมินให 

คะแนนในภาพรวมของการศึกษาดวย

ไตระดับครั้งละสองป

ที่คณะทันตแพทยศาสตร พวกเราใชเวลาเรียน ๔ ป 

โดยแบงเปน ๒ ระดับๆละ ๒ ป ระดับแรกเร ียกว า 

pre-clinic และระดับที่ ๒ เรียกวา clinic

การเรียนในระดับ pre-clinic ไมเกี่ยวของกับการ 

สัมผัสตัวคนไขเลย เปนการเรียนทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยว 

กับการทำงานทันตแพทย ไดแก กายวิภาคศาสตร 

จุลชีววิทยา เนื้อเย�อวิทยา สรีระวิทยา ทันตกาย วิภาค 

ศาสตร (เรียนรูลักษณะของอวัยวะในชองปาก และ 

อวัยวะใกลเคียงที่เกี่ยวของ) ทันตวัสดุศาสตร (อุปกรณ 

เคร�องมือ วัสดุสิ ้นเปลืองที ่ใช ในการรักษาหรือชวย 

คนไข) เภสัชศาสตร ศัลยศาสตรพื้นฐาน พยาธิวิทยา 

และทันตพยาธิวิทยา (โรคพยาธิในระบบทั ่วไปและ 

ระบบทันตกรรม) ฯลฯ

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๑๔



ผูเขียน (ซาย) ถายรูปในวันรับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รวมกับเพ�อนและ

อาจารย: (ถัดไปจากซาย)  ทพญ. วรนุช พรอมนาวิน, ทพญ. โสภารัตน สุวรรณจินดา

และ อจ. ทพ. ไพจิตร หัมพานนท

เวลาของหลักสูตรระดับนี้ที่ตอง 

ใชไปมาก คือ วิชาการทางชางฝมือ 

ที ่เกี ่ยวของกับการรักษา หรือการ 

ซอมสรางอวัยวะพวกฟน เหงือก 

และสันเหงือก หรือทำเทียมขึ ้นมา 

รวมทั ้งการเสริมสวย เราตองยึด 

พื ้นฐานทางธรรมชาติของอวัยวะ 

ตางๆเปนหลัก (ยึดจากการเรียนรู 

วิชาทันตกายวิภาคศาสตร ที ่เรียน 

พรอมๆกับปฏิบัติ) อีกทั้งเรียนรูเร�อง 

เคร�องมือ เคร�องใชตางๆ ที่เราตอง 

จำ ตองใช ตองทำใหคุนเคย และ 

เก ิดความชำนาญมากข ึ ้นเร �อยๆ เช น เร ียนร ู จาก 

ปฏิบัติการกับ model ฟนปลอม เหงือกปลอม และขา 

กรรไกรปลอม เปนตน เรียนรูการอุดฟนแบบตางๆ การ 

ครอบฟน การทำฟนปลอมแบบตางๆ  ทั ้งแบบติด 

ตรึงถาวรเหมือนธรรมชาติ และแบบถอดทำความ 

สะอาดได มีการใชหุนจำลองทำขึ ้นเอง  หรือที ่ผลิต 

สำเร็จรูปมาให ใชศึกษาฝกจนชำนาญกอนขึ้นสูระดับ 

ที่จะไปทำในคนไขจริง

ระดับ pre-clinic ปแรกนี้ วิชาที่ต�นเตนมากที่สุด 

คือกายวิภาคศาสตร ซึ ่งพวกเราจะตองจัดกลุม ๖-๗ 

คนเพ�อศึกษาจากศพของอาจารย ใหญ ๑ ราง โดย 

พวกเราตองคอยๆชำแหละใหสวนที่จะศึกษาเปดเผย

ออกมาใหเห็น ชำแหละไปศึกษาไปพรอมๆกัน โดยอยูใน 

การดูแลและการสอนอยางใกลชิดของอาจารย พวก 

เราเรียนรูสภาพรางกายของคนจริงๆ ทั้งกระดูกกลาม 

เนื้อ อวัยวะตางๆ เสนเลือดดำ/แดง เสนประสาทใหญ/ 

ยอย เนนมากในสวนคอถึงศีรษะทั้งหมด นอกจากราง 

ของทานอาจารย ใหญแลวยังมีโครงกระดูกทั ้งราง 

และเฉพาะกะโหลกดวย นิส ิตบางคนอาจสลับก ัน 

นำไปศึกษาเองที่บานหากตองเรงเรียนรูเพ�อใหทันสอบ 

ความหวงวาจะสอบตกทำใหพวกเราทำกันไดขนาดนำ 

กะโหลกมนุษยเขาบาน  โดยซอนใหพนจากสายตา

คนทั ่วไปและคนในครอบครัว หรือไมก็หลอกวาเปน 

หุนพลาสติกเพ�อใช ในการเรียน เปนเร�องที่อดขำไมได 

เวลากลับมาคุยความหลังกัน

มีคนถามวา ทำไมตองเรียนทั ้งร างกายเหมือน 

พวกแพทยดวย คำตอบคือ อวัยวะทุกชิ ้นทุกสวนใน 

รางกายมนุษยมีสวนสัมพันธโยงใยถึงกันหมด แพทย 

และทันตแพทยตองทำงานรวมกันบอยครั้งเพ�อรักษา 

อาการเดียวของคนไขนั ้นๆ ตัวอยางเชน คนไขเปน 

เบาหวาน หรือเปนโรคทางระบบอ�นๆ หากทันตแพทยไม 

ซักถาม/สืบ/ดูประวัติคนไข ใหดีกอน ไปถอนฟนหรือ 

ทำอะไรใหเชื้อโรคในชองปากของคนไขแพรกระจาย 

ไปสูกระแสเลือด โดยไมเตรียมคนไข ใหพรอมลวงหนา 

ดวยการใหยาปฏิชีวนะไปอยูในเลือดใหมากพอเพ�อ 

คอยฆาเชื ้อโรคที ่มาจากการถอนฟน คนไขอาจติด 

เชื ้อทางเลือดและแพรเชื้อไปยังอวัยวะอ�นที่ออนแอ 

อยูแลวของคนไข หรือไปเพิ่มผลรายแกโรคระบบอ�นๆ 

ของรางกายที่คนไขเปนอยูแลว จนอาจเปนอันตราย 

ถึงชีวิตไดงายๆ

ปริญญาใบแรกเปนกำลังใจ 

เม�อจบการศึกษาชวง pre-clinic พวกเราก็ไดรับ 

พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร 

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๑๕



เรารูสึกภูมิใจมากที่ใกลความเปน "คุณหมอ" เขาไป 

ทุกขณะ อาจารยที่สอนทานก็ฉลาดมากที่ใชจิตวิทยา 

ทั้งกับเราและคนไข คืออาจารยเรียกนิสิตดวยคำแทน 

ตัววา "หมอ" ทำใหเราภูมิใจและมั่นใจมากขึ้น ที่จะวาง 

ตัวและปฏิบัต ิหนาที ่ ใหดีท ี ่ส ุดเพ�อใหคนไขนับถือ 

พรอมๆกับใหอาจารยและเพ�อนๆช�นชม ศาสตร ใดๆ 

ประดามีที่เคยร่ำเรียนมาใน ๔ ปแรกก็นำมาใช ในการ 

เรียนทันตแพทยระดับใกลจะเปนบัณฑิตนี้ ทางทฤษฎีก็ 

ยังคงการเรียนในหองเลกเชอร ทางปฏิบัติการก็คือการ 

รักษาคนไขจริงๆในคลินิก และยังตองทำงานฝมือใน 

หองปฏิบัติงานชางทันตกรรม เชน การอุดฟนบางแบบ 

การทำฟนปลอมนานาประเภท และการทำหุนจำลอง 

เกี่ยวกับชองปากในการรักษาทางทันตกรรมตางๆ 

ดังนั ้นการศึกษา ๒ ปสุดทายในระดับ clinic นี ้ 

จ ึงเหน �อยยากหน ักหนา  หลายคนต องทำงานใน 

หองปฏิบัติงานชางจนมืดค่ำ ตองปดหองปฏิบัติงาน 

ชางแทนภารโรงเลย (มักตองมีพี่ หรือนอง หรือเพ�อน 

ผูชายเปนผูรวมทำงานอยูดวยกันจนถึงเลิกเสมอ) 

ฉันโชคดีที ่ม ีที ่พักในหอหญิงของคณะฯ เพราะบาน 

อยูไกลเกินจะเดินทางไดปลอดภัย หากตองอยูทำงาน 

เกินเวลาไปมาก เหมือนเพ�อนๆอีกหลายคน

ช�อเสียงของคณะทันตแพทย จุฬาฯ ประกอบกับ 

ความสามารถของคณาจารย ทำใหประชาชนเช�อมั ่น 

เสมอ คนไขจำนวนมากทราบดีวาจะตองมาใหนิสิตลอง 

วิทยายุทธ แตก็มั ่นใจวาการควบคุมงานและการถาย 

ทอดวิชาที่ดีของระบบการศึกษาที่คณะเรา จะชวยใหเขา 

พนทุกขหรือหายเจ็บปวดได เราไมเคยประสบปญหา 

จำนวนคนไขไมเพียงพอสำหรับการเรียนในวิชาฝก 

ฝมือทางคลินิกเลย มีแตจำนวนรอลนคิวอยูตลอดเวลา

เราแบงจำนวนเวียนกันไปทำคลินิกทุกประเภท 

โดยจัดเปนชวงๆในแตละวิชา มีการคิดคะแนน ประเมิน 

ผลเปนของแตละแผนกแตกตางกัน เชน คลินิกตรวจ 

โรค (ทางทันตกรรม) คลิน ิกอ ุดถอน ร ักษารากฟน 

การแพทย เหมือนเปนรางวัลที่ไดเรียนหนักมาถึง ๔ ป 

และเปนกำลังใจที ่จะตองเรียน หนักตอไปอีก ๒ ป 

ปริญญานี้มีรุนนองถัดลงมาอีกเพียง ไมกี่รุนที ่ไดรับ 

ซึ่งตอมาในรุนที่ไมไดรับ การเรียนของพวกเขาในคณะ 

วิทยาศาสตร จุฬาฯก็ลดลง ๑ ปดวย ทำใหพวกฉัน 

รูสึกวาโชคดีมาก ที่นอกจากจะไดรับปริญญา ๒ ใบแลว 

ยังมีสายเลือดจุฬาฯเขมขนถึง ๖ ป   ไดรูจักและ

สนิทสนมกับเพ�อนๆหลากหลายกลุม จากคณะวิทยา 

ศาสตร  ไดรับนับถือเปนวิทยาศาสตรบัณฑิตรุนเดียวกัน 

คือ รุนจบหลักสูตรป ๒๕๑๖ รับปริญญากลางป ๒๕๑๗

จากนั้นพวกเราก็กาวขึ้นสูการเรียนระดับ clinic อีก 

๒ ป เริ่มดวยการฝกปฏิบัติงานกับหน�วย (unit) ทำฟน 

และเคร�องมือมากมาย ทั้งใหญและเล็ก ฝกการนั่ง ยืน 

และทำงานกับตัวคนไข ในตอนแรกเราจับคูกันเอง 

ผลัดกันเปนหมอและคนไข หัดทำงานละเอียดขนาด 

เล็กๆในชองปาก ทั้งดวยสายตาที่เห็นภาพจริง และผาน 

ภาพสะทอนจากกระจกสองฟนเล็กๆกลมๆ ฟงดูงาย 

แตไมงายดังพูด ทุกอยางกลับซายเปนขวา บนเปนลาง 

ทำใหเราใชมือไมถนัด เงอะงะกันอยูนาน แตพอจับทาง 

ได ก็ไปไดคลองแคลว

เราตองใสเสื้อกาวนสีขาวคลุมชุดนิสิต ตองคาดผา 

ปดปากจมูกทุกครั ้งที ่จะเริ ่มสนทนาหรือลงมือปฏิบัติ 

การกับคนไข ยุคนั้นโรคระบาดรุนแรง เชน เอดส หรือ 

ไขหวัดชนิดรายแรงตางๆ ยังไมมีใหตองขวัญผวา การ 

ปองกันตัวเองอยางแรกๆเพียงแคนั้นก็ดูจะเพียงพอ 

แลว จะมีอีกก็คือใสถุงมือยางในกรณีที ่ควรใสตาม 

ความเหมาะสม  

เราไมเคยประสบปญหาจำนวนคนไข
ไมเพียงพอสำหรับการเรียน
ในวิชาฝกฝมือทางคลินิกเลย
มีแตจำนวนรอลนคิวอยูตลอดเวลา

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๑๖



รักษาโรคปริทันต ทันตกรรมสำหรับเด็ก คลินิกผาตัด 

เล็กๆนอยๆในชองปาก ผาตัดตกแตง สภาพสันเหงือก 

รวมกับการใสฟน/การรักษาโรคเหงือก ถอนฟนธรรมดา 

ถอนฟนยากๆ เชน ฟนคุด ฟนผิดปกติ ที ่มีการผาตัด 

เหงือกหรือกรอกระดูกรวมดวย มีวิชาเดียวในระยะนั้น 

ที ่เราไมไดเรียนในระดับปฏิบัติการอยางจริงจัง คือ 

คลินิกจัดฟน เราไดเรียนแคทฤษฎีพื ้นฐานของการ 

จัดฟน นอกจากนี้ที่มีอีกคือคลินิกใสฟนนานาประเภท 

ใสถาวร/ใสติดตรึงในแบบตางๆ ขอกำหนด ภาคบังคับ 

ในสมัยนั ้นกอนสำเร็จหลักสูตร เทาที ่ฉันจำไดพอจะ 

นำมายกเปนตัวอยาง ไดแก นิสิตแตละคนตองทำฟน 

ปลอมทั้งปากใหคนไข ๑ รายเปนอยางนอย ตองเคย 

ถอนฟนยากๆที่มีการกรอกระดูก ผาตัดเหงือกตัดตัว 

ฟนรวมดวย (เชนการผาฟนคุด หรือฟนที่ขึ้นผิดปกติ) ๓ 

ราย เปนอยางนอย ฯลฯ

ฉันยังสงสัยมาจนทุกวันนี้วา เรียนจบมาไดอยางไร 

เพราะเนื้อหาและรายละเอียดของการเรียนชางมาก 

มายขนาดนั้น...เราทุกคนไดทุมเทเวลาและจิตใจไปมาก 

จริงๆ

สองปสุดทายในระดับ clinic พวกเราไมคอยไดพบ 

ปะสังสรรคกันเลย อีกทั ้งไมคอยไดพักผอนหรือนัด 

เที่ยวเหมือนตอนเรียนในระดับ pre-clinic เวลาผาน 

ไปรวดเร็วเหลือเกิน จนเราทั ้งหมดสำเร็จการศึกษา 

พรอมกันยกชั้น ไดรับพระราชทานปริญญาอีกใบ คือ 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทบ.)  มีช�อคุณวุฒิในภาษา 

อังกฤษวา Doctor of Dental Surgery (D.D.S.)

จากลา หากมิอาลัย

เราจบการศ ึกษาหล ักส ูตรในป ๒๕๑๘ และร ับ 

พระราชทานปริญญาชวงกลางป ๒๕๑๙ เม�อมายอน 

คิดดู รูสึกแปลกใจตรงที่วา เรารวมเรียนกันมาถึง ๖ ป 

แตชวงจะจากกันกลับไมรูสึกอาลัยอาวรณกันมากนัก 

ชีวิตของทันตแพทยมักจะเปนเชนนั้น คือมีสิ ่งใหมๆ 

งานใหมๆ ชีวิตใหมๆเขามาใหทำไมวางเวน งานที่เรา 

ทำมักกินเวลา เพราะเปนงานแพทยกึ่งงานชางฝมือ 

ที่ตองใชความประณีตละเอียดลออ เม�อเรียนจบ พวก 

เรามีงานรอใหเลือกทำไดสบายๆ แตงานก็มักจะหนัก 

และเหน�อย เราตองทำไปตามศักยภาพของแตละคน 

อีกสาเหตุที่ทำใหเราไมคอยอาลัยอาวรณกันมาก ก็คือ 

การเรียนหนักที่ผานมาทำใหเราไมมีโอกาสสรางความ 

สนิทสนมแบบคลุกคลีกันนัก นอกจากในเร�องเรียนและ 

เร�องงาน และอีกเหตุหนึ่งที่ดูจะมีเหตุผลมากที่สุดใน 

ความคิดของฉัน คือที ่พวกเราไมตองอาลัยอาวรณ 

กันมาก  เพราะเรายังคงพบปะกันไดเสมอ ดวยเรามี 

ท ันตแพทยสมาคมแห งประเทศไทย  ในพระบรม 

ราชูปถัมภ เปนศูนยรวม หรือเปนศูนยกลางของการ 

พัฒนาวิชาชีพทันตแพทย คอยจัดกิจกรรมแหงวิชาชีพ 

ตางๆ ทันตแพทยทุกคนที่ไมอยากลาหลัง ตองรวมเปน 

สมาชิก รวมกิจกรรมในสมาคมฯ เร�องนี้ทำใหเรารูสึกวา 

เรายังคงมีเอกภาพรวมกัน มีการลงทะเบียนใหสืบ 

หากันไดหากตองการจะติดตอกัน

บทสงทาย

ฉันไดชวนเพ�อนๆที่เปนนองใหมจุฬาฯ ป ๒๕๑๓ 

ทุกคณะมารวมรำลึกถึงอดีตอันงดงามผานตัวหนังสือ 

ที่บันทึกไวนี้ ดวยหวังวาจะใหเพ�อนๆและผูสนใจได 

ทราบขอมูลที่อาจไมทราบมากอน ในฐานะที่ผูบันทึก 

เคยเปนนิสิตคณะทันตแพทยศาสตรรุนแรก ที่มีเลือด 

จุฬาฯ เต็มตัว  อีกทั ้งหมายใจจะบันทึกเก็บไวเปน 

ประวัติศาสตรสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัย และของทั้ง 

๒ คณะที่ฉันไดผานการศึกษามา

 นองใหม ๒๕๑๓ ทุกคนคือเพ�อนรวมรุนที่มีโอกาส 

เขามาร่ำเรียนในรั้วจามจุรี ไดเอาวิชาความรู ไปชวย 

สรางเสริมชีวิตและสังคม ฉันหวังวาเราจะดำเนินชีวิต 

ตอไปดวยความภาคภูมิใจ และยึดมั่นในการทำความดี 

สมกับที ่เราไดรับการศึกษาอบรมจากจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย...สถาบันที่เรารักและเทิดทูนเสมอมา

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๑๗



ผุสดี  พานิชกุล  คณะสัตวแพทยศาสตร

ความประทับใจของฉัน

ครั้งเม�อยัง แรกเขาเ ปนนองใหม โอกระไร กิจกรรม ดูนำหนา

เตรียมสัตวแพทย ก็เรียนหนัก เอาเร�องนา แตศรัทธา ในโซตัส พี่จัดแรง

พอเขามา ตรวจเสื้อผา อยาผิดกฎ นองหัวหด กระโปรงจีบ ไมกลาแผลง

แจกแฟมหนีบ(สีน้ำตาล) ตราวิดยา บอกแสดง กลัววากแฉง นองรวมมั่น สัมพันธพูน

ถึงกลางวัน กินขาว อยางเราเรง ซอมรองเพลง เชียรประจำ ทำวี้ดบูม 

หัดผิวปาก หากเสียงเบา น้ำลายฟูม แถมหนาตูม ทำคอตก อกระรัว

เรียนวิดยา แคสองป ที่งานหนัก เดินขามฝง เรียนเคมี นี้ปวดหัว

วันใดควิซ จิตตก ใหนึกกลัว เอาแตมัว ดูสูตรยุง มุงอยางเดียว

เวลาได ผอนคลาย ใกลสระนอย นั่งออยสอย ขางยูเนียน มิเคยเปลี่ยว

เพ�อนผานทัก ฝากสัมพันธ กระชับเกลียว ตอนนี้เหลียว หาไมมี สระที่เคย

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๑๘



สันติ พูลเกษร 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ผมหลบัตา นกึถึงวันแรกทีเ่ดนิเขามายงัคณะสถาปตย- 

กรรมศาสตร จฬุาฯ ในชุดนสิิตปที ่๑ ความรูสกึของผมและ

เพ่ือนๆคงไมตางกัน เรามคีวามภมูใิจในเกียรตแิละศกัดิศ์รี

ของสถาบันที่อบรมสั่งสอน สรางคนดีคนสําคัญมาเปน

กําลังของประเทศชาติ

ในชวงเปลี่ยนแปลงของชีวิตจากเด็กนักเรียนมาเปน

นิสิต อะไรก็ดูดีไปหมด มีอิสระและเปนตัวของตัวเอง

อยากคดิอยากทาํอะไร ทาํไดหมด  มนัชางดจีริงๆ  มาทีค่ณะ

สถาปตยกรรมศาสตร ผมไดอะไรบาง

ขอ ๑ คือผมคิดถึงตึกถาปดของเราที่ใหญโต เสาใหญ 

บันไดกวาง เพดานสูง มันยิ่งใหญอยางมีเหตุผลนะครับ 

มันเหมาะสําหรับคนเยอะ ทานอาจารยดูเหมือนจะใหขอ 

จํากัดความของงานสถาปตยกรรมนี้วา Form follows 

function นั่นสิครับ อยางนี้ถูกตองเลย แลวถานําเอาชีวิต 

ปรัชญา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรมมาคละเคลากันอีก 

ผมจะไดรูขอจํากัดความหมายของงานสถาปตยกรรมอีก

แบบหนึ่งวา Less is more ผมชอบเลยกับแนวคิดนี้ 

ผมคิดถึงขอ ๒ คืออาจารยของเรา ทานเปนทุกอยาง 

เปนผสูอน เปนผช้ีูแนะ เปนพี ่และเปนเพือ่น ผมแอบอจิฉา 

เพื่อนๆหลายคนที่สนิทกับอ.แสง อ.วีระ อ.ตอ อ.รังสรรค 

และอาจารยอกีหลายทาน ผมเสียดายครับทีผ่มไมกลาคยุ 

กับอาจารย ผมกลวัคณุครูกลวัอาจารยมาตัง้แตอยโูรงเรียน 

เตรียมอุดมฯ ผมคิดวาชีวิตนี้ เราทํางานประกอบอาชีพ 

เลี้ยงตัวได อยูมาไดก็เพราะคุณครูและอาจารยทั้งหลาย 

ทานดีอยางไรแคไหน ผมรูเสมอ ขอรําลึกถึงพระคุณทาน 

อยางที่สุดครับ

ผมคิดแลวยิ้มกับขอ ๓ คือเพื่อน คิดดวยความขบขัน

เมื่อคิดถึงเพื่อนของผมทุกคน คิดคราวใดก็มีความสุข 

ทุกครั้งมันเปนความรัก ความชอบ ความประทับใจ ผมพูด 

ไมถูก มันแปลกมากๆครับ เพื่อนคือที่สุดของผม

หาสิบปแลวนะครับ ความคิดคอยๆเลือนราง แตผม 

ไมลืมและยังคิดถึงเสมอ เพื่อนหลายคนประสบ  ความ 

สําเร็จ มีชื่อเสียงในประเทศ นอกประเทศ เปนขาราชการ

เปนนักวิชาการ เปนนักปกครอง เปนนักการเมือง เปนนัก 

ธุรกิจ เปนนายหัว เปนพอเลี้ยง ใหญโตไปหมด นาชื่นชม 

จริงๆ

ผมลืมตา...ภาพนั้นยังอยู รูสึกดีใจที่มาเรียนที่นี่ 

ไดพบเพื่อน...เพื่อนที่เปนเพื่อนกันตลอดไปครับ

ทีทาขะมักเขมนในการเรียนของนองใหมถาปด

หลับตา
ลืมตา

วันวาน
วันนี้

นองใหมคณะสถาปตยในการแสดงละครหนาพระที่นั่ง ที่สวนอัมพร

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๑๙



                       เปนหนังสือพิมพภาคปฏิบัติงาน 

ของนิสิตคณะนิเทศศาสตร (แผนกอิสระส�อสารมวลชน 

และการประชาสัมพันธ หรือ สม. ในขณะนั้น) ที่เลือก 

เรียนสาขาส�อสารมวลชนเปนวิชาเอก เม�อเรียนป ๓ 

จะไดเปนฝายลงมือทำ คือทำหนาที ่จัดการและดูแล     

กองบรรณาธิการ เปนการฝกใหเรียนรูกระบวนการ 

ทำหนังสือพิมพตั้งแตเริ่มตนจนพิมพออกมาเปนเลม 

ขนาดแทบลอยด  สวนพวกเราที ่เปนนองใหมในปี 

๒๕๑๓ หร ือตอนเร ียนป ๑ ก ็ ได ม ีส วนร วมสำค ัญ 

คือถูกจัดแบงกลุมใหเปนฝายปฏิบัติการขาย หรือเด็ก 

ขายหนังสือพิมพไปกอน แตสักพัก พี่กองบก. ป ๓ ก็เริ่ม 

ใหพวกเราแตละกลุมทดลองไปทำขาวและถายรูปขาว 

เปนประสบการณ ทำนองผลักหมาตกน้ำใหเรียนรูการ 

เอาตัวรอดเอง เปนขาวงายๆกอน  เชน  ขาวกิจกรรม

ตางๆภายในมหาวิทยาลัย

หัดเปนเด็กขายหนังสือพิมพ

ทุกเชาวันพุธ เม�อหนังสือพิมพออกจากแทน รุน 

นองป ๑ ตองไปรับหนังสือจากพี่ๆตั ้งแตเชามืดและ 

กระจายไปเรขายตามประตูเขาคณะตางๆในจุฬาฯ 

เพ�อนบางกลุ มตองขึ ้นรถไปขายตางมหาวิทยาลัย 

ทั้งธรรมศาสตร แพทยศิริราช เกษตรศาสตร ศิลปากร 

และมศว.ประสานมิตร ขายเลมละบาท น�าเห ็นใจ 

เพ�อนที ่ตองไปขายถึงเกษตรศาสตร เพราะไกลมาก 

ตอนไปมีรถตูจากจุฬาฯไปสงถึงที ่ แตตอนกลับเม�อ 

ขายหมดแลว นิสิตป ๑ ตองหาทางกลับเองดวยการ 

โบกรถรุนพี่เกษตรฯใหชวยพามาสงที่สามยาน ดวยวา 

เปนนองใหมถุงเทารองเทาขาวน�ารักน�าเอ็นดู เลยไดรับ 

ความกรุณาจากรุนพี่ตางสถาบัน

ในสมัยนั้น หนังสือพิมพจริงๆ เชน ไทยรัฐ เดลินิวส 

น�าจะขายเลมละ ๑.๕๐ บาท หรือ ๒ บาท  สวนคูแขง 

ของ “นิสิตนักศึกษา” คือหนังสือพิมพ “มหาวิทยาลัย” 

ของคณะวารสารศาสตร มธ. ไมรูวาใครเริ่มทำกอนกัน

สิ้นปการศึกษา ประกาศผลการแขงขันขายหนังสือ 

พิมพของนองใหม ผูไดรางวัลยอดขายดีเดน กลับเปน 

เฟรชชี่ชาย—สุชิน ติยวัฒน และธเรศว สุศิวะ—หาใช 

นิสิตหญิงอยางคาดเดากัน ทำใหนองใหมหญิงตระหนัก 

วายังออนหัดนัก ตองฝกปรือวิทยายุทธการขายอีกมาก 

โดยเฉพาะสินคาที ่ขายยากชนิดปราบเซียนแบบนี ้ 

ถาสัปดาหไหนเจอคูแขงรอนแรงอยางหนังสือพิมพ 

แนวตลก “เรือนไทย” ของคณะถาปด ก็เตรียมแพ็ก 

กระเปากลับบานไดเลย หรือไมก็รอจนเขาขายหมด 

แลวคอยออกไปเรขาย...ชางรูหลบเปนปกรูหลีกเปนหาง

โดม สุขวงศ�  สายัณห� จันทรว�ภาสวงศ� และบุรณ� สุนทรธัย คณะน�เทศศาสตร�

หนาแรกนสพ.นิสิตนักศึกษา โดยกอง บก. นองใหมนิเทศ ๒๕๑๓

หนังสือพิมพเล็กพริกขี้หนู

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๒๐



ลงสนามฝกจริงไรจริง

พ.ศ. ๒๕๑๕ เม�อพวกเราขึ ้นป ๓ หัวหนังสือพิมพ 

นิสิตนักศึกษาระบุปที ่ ๖ ฉบับที ่ ๑๒๑ แสดงวาออก 

๒๕๑๐ เปนปแรกและรุนแรกที่ทำคือนิสิต สม. รุน ๑ 

โดมไดรับเลือกเปนบรรณาธิการคนแรกของรุนเรา 

ม ีสาย ัณห จ ันทรว ิภาสวงค ก ับอาย ุร ี จ ันทร เร ือง 

เปนผูชวย พวกเราไฟแรง เห็นวา “นิสิตนักศึกษา” 

ควรมีหนาตาเปนหนังสือพิมพจริงๆ ไมใชแบบเลมกอนๆ 

ที่ลงรูปใหญเต็มหนาแรกเหมือนพวกนิตยสารที่ชอบลง 

รูปนางแบบ เราตัดสินใจเปลี ่ยนโฉม จัดหนา ๑ แบบ 

หนังสือพิมพคุณภาพ ไมพาดหัวหวือหวา และพยายาม 

ทำขาวพิเศษของเราเอง

เวลานั้นพวกนิสิตนักศึกษาไทยกำลังตอตานสินคา 

และอิทธิพลญี่ปุน บรรณาธิการนั่งรถเมลผานสี่แยก 

เพลินจิตทุกเชา เห็นเด็กนักเรียนประถมญี่ปุนชายหญิง 

เดินเขาไปในสถานที่ลับๆดานหลังตึกแถว สงสัยวาเปน 

โรงเรียนหรือเปลา ก็เลยเสนอเปนเร�องพิเศษที่เรียกวา 

สกูปหรือขาวเจาะ สงคนกองบก.ไปสืบ ไดเร�องวาเปน 

โรงเรียนจริงๆ แตไมไดรับใบอนุญาตจากกระทรวง 

ศึกษาธิการ เราคิดวาเปนขาวเดนแน� จะพาดหัวหนา ๑ 

เลย แตเกิดความขัดแยงในใจระหวางมนุษยธรรมกับ 

จริยธรรมวิชาชีพ เพ�อนเราที่ไปเจาะขาวนี้เกิดสงสาร 

พวกเด็กๆ เพราะครูโรงเรียนญี ่ป ุ นขอความเห็นใจ 

บอกวาไมอยากใหเปนขาว โรงเรียนจะถูกปด เด็ก 

นักเรียนจะเดือดรอน พวกเราใจออนหรือออนหัดใน 

วิทยายุทธหนังสือพิมพก็ ไมทราบได เลยไมพาดหัว 

ยายเร�องนี้ ไปลงเปนคอลัมนเรียบๆหนาใน แตไมวาย 

มีผลตอวงการหนังสือพิมพอาชีพ เพราะมีหลายฉบับ 

เอาขาวนี้ ไปตามตอ จนในที่สุด กระทรวงศึกษาฯยอม 

ใหใบอนุญาตโรงเรียนญี่ปุน

หนังสือพิมพแตละฉบับมีเวลาทำงาน ๑ สัปดาห 

เม�อทำเลมแรกออกมาแลว พวกเรากองบก.ก็มานั ่ง

ประชุมเพ�อสรุปผลงานกัน ที่โตะมานั่งทางเดินในตึก 

อาจารยสุรพล วิรุฬหรักษ เดินผานมาหยุดฟง และชมวา  

“เพิ่งเห็นรุนนี้แหละ ที่ทำงานแลวมาประชุมสรุปงานกัน” 

เราจึงถือโอกาสขอหองกองบก.เปนกิจลักษณะ  ไดหอง  

เล็กๆที่ชั้น ๔ แตไมคอยไดใช เลยสลายไปในที่สุด

หลงกลิ่นหมึก, หัวหนาชางที่โรงพิมพเปนครู

โรงพิมพแรกที่พิมพ “นิสิตนักศึกษา” คือโรงพิมพ 

สังคมศาสตรที่โดงดังในแวดวงวิชาการของคนรุนใหม 

ซึ่งถูกรื้อไปในภายหลัง บริเวณที่ตั้งนั้น ในปจจุบัน คือ 

สมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ โรงพิมพสังคมศาสตรเปนอาคาร 

เรือนไม บรรยากาศขรึมขลัง ถึงแมจะอยูในความทรงจำ 

แตก็เลือนๆไปบาง น�าจะเปนอาคาร ๒ ชั้น แตพวกเรา 

ก็ ไม เคยขึ ้นไปขางบนเลย เคร�องพิมพอยูหองโถง 

ใหญดานลาง ยังเปนระบบแทนพิมพแบบที ่เรียกวา 

ฉับแกระ มีชางเรียงพิมพนำตัวอักษรตะกั ่วมาเรียง 

เปนคำ เปนประโยค เปนเร �อง แลวนำไปพิมพบน 

กระดาษแผนเดียว เอามาพิสูจนอักษรกอน ถาผิดก็ 

แกไข แลวเอาที่แกมาใหตรวจอีก จนคิดวาถูกหมดแลว 

จึงนำไปเขาหนา มีการตรวจหนาแทนอีกเปนที ่ส ุด 

จากนั้นสั่งพิมพโลด แตเอาเขาจริง มันจะมีผิดเล็ดลอด 

ใหเจ็บใจแทบทุกครั ้ง เขาทำนองถี ่ลอดตาชาง หาง 

ลอดตาเล็น

ขั้นตอนการพิสูจนอักษรนี้ นองใหมบางคนเทานั้น 

ที ่ ได ร ับโอกาสจากพี ่กองบก.ป ๓ ให ไปชวย  ไม ได 

ไปกันทุกคน นองใหมนักกิจกรรมคนหนึ่งที่ไดรับโอกาส 

ใหไปชวยรุนพี่ตรวจปรูฟบอยจนประทับใจในกลิ่นหมึก 

พิมพ ไมลืมเลยคือ บุรณี สุนทรธัย ประทับใจเพราะ 

สนุกดี ไดเห็นขั้นตอนตางๆในการทำงานของโรงพิมพ 

เล็กๆในตำนาน 



แตเม�อพวกเราไดทำหนังสือพิมพตอนป ๓ ไมรูทำไม 

คณะฯไดยายไปพิมพที่โรงพิมพไทยมิตร ซอยเกษมสันต 

๒ ตรงขามสนามกีฬาแหงชาติ

งานหนักอยางหนึ ่งของการทำหนังสือพิมพภาค 

ปฏิบัติ คือการไปทำที่โรงพิมพ ตองทำดัมมี่ สงเร�องให 

เขาเรียงพิมพ สงรูป และตรวจปรูฟ ซึ่งตองเวียนไปสง 

โรงพิมพเร�อยๆจนวันสุดทายคือวันอังคาร เรามักไปอยู 

ที่โรงพิมพตั้งแตเย็นจนดึก หรือบางครั้งจนสวางคาตา 

ถึงตอนเชาวันพุธที่หนังสือพิมพจะออกจำหน�าย

ที่ไทยมิตรการพิมพนี้ เราสนิทกับพวกคนงาน ชาง 

เรียง ชางแทน โดยเฉพาะหัวหนาชาง ซึ่งนับเปนครูวิชา 

ทำหนังสือพิมพคนหนึ่งของพวกเราทีเดียว อยางไรก็ดี 

ดูเหมือนจะมีเหตุจำเปนอะไรบางอยาง คณะฯไดเปลี่ยน 

ไปพิมพ “นิสิตนักศึกษา” ชั ่วคราวราวสองฉบับที ่โรง 

พิมพคุรุสภา แถวลาดพราว ซึ่งสมัยนั้นถือวาอยูไกลสุดก ู

แตเปนโรงพิมพยักษใหญที่สุดของประเทศ พิมพตำรา 

เรียนมา  ตั้งแตพวกเราเรียนอนุบาล  มีอาจารยกำธร 

สถิรกุล เปนผูอำนวยการ ทานคือผูสอนวิชาการพิมพ 

แกพวกเรา

พวกเราผลัดกันเปนบก. และกองบก.ก็ชวยกันเข็น 

“นิสิตนักศึกษา” ออกมาตรงเวลาตลอดเทอม 

จากฉบับที่ ๑๒๑ ถึง ๑๔๓ ก็จบหลักสูตร พรอมจะ 

ไปเปนนักหนังสือพิมพในชีวิตจริง

มีเกร็ดมาเลานิดหน�อย คือสมาชิกกองบก.หลาย 

คนชวยกันวาดการตูนลอเลียนลงหนังสือพิมพ หนึ่งใน 

นั้นคือพี่บุรินทร สวนโดมวาดการตูนลอฉบับแรก เปน 

การตูนลอหนังสือพิมพตัวเอง ทำนองวาตองวิ่งตื๊อขาย 

คนซื้อก็วิ่งหนี เพราะไมอยากเสียตังค ซึ่งแสดงวาเปน 

การทำงานอยางมีอ ิสระของกองบก. เพราะบรรดา 

อาจารยที่ปรึกษาไมมายุงเลย เม�อหนังสือออก อาจารย 

ทานหนึ่งจึงวิจารณในชั้นเรียนวา “ทำไมถึงลอตัวเอง 

แสดงวาหนังสือเราขายไมดีนะสิ”

ทำ  “น ิส ิตน ักศ ึกษา”  ฉบับภาษาไทยยังไมพอ 

เม�อขึ ้นป ๔ พวกเราก็ไดฝกทำ “The Student” เปน 

หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ แตออกเดือนละเลม กระนั้น 

ก็ทำใหพวกเรามีความเปนอินเตอรทีเดียว

มืออาชีพหรือมืออาถรรพ

หน ังส ือพ ิมพ “The Student” ออกเด ือนละ 

ครั ้งหรือตามวาระ สายัณหขออนุญาตอาจารยไปทำ 

สกูปขาวเร�องญวนอพยพหลายพันคนเขามาขอพึ่งไทย 

และขอตั้งชุมชนเอกเทศที่จังหวัดนครพนม 

การตูนลอเลียนในหนังสือพิมพ วาดโดย บก.โดม สุขวงศ

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๒๒



เขายืมกลองซูมของคณะฯ และไปพรอมเพ�อนอีก ๓ 

คน เม�อไปถึง ไดเขาคารวะผูวาราชการจังหวัด ซึ่งกรุณา 

จัดหารถจี๊ปปฏิบัติการลาขาวอยางเก ทีมนักขาวหัวเห็ด 

ของสายัณหลอบขึ้นไปบนที่สูงๆเพ�อใชกลองซูมถาย 

สภาพคายชุมชนของชาวญวนอพยพ เพ�อใหเห็นวา 

มีคนอพยพจำนวนเยอะมาก  รายงานขาวชิ ้นนี ้ 

แสดงใหเห็นไฟฝน และอุดมการณหรือสปริตของ 

นิสิตวิชาหนังสือพิมพที่มุงมั่นจะทำขาวอยางเอาจริง 

เอาจัง ถึงลูกถึงคน ไม เคยคิดกลัวยากกลัวลำบาก 

อีกกรณีหนึ ่งสำหรับ “The Student” สายัณหและ 

ไพศาล สุริยวงศไพศาล ขอนัดสัมภาษณเอกอัครราชทูต 

อเมริกันประจำประเทศไทย ซึ่งสมัยนั้นนับเปนแหลง 

ขาววีไอพีมาก โดยจะถามเร�องการที่สหรัฐฯใชอูตะเภา 

ของไทยเปนฐานทัพทำศึกเวียดนาม เราเอาเทปไป 

อัดการสัมภาษณเองโดยไม ใชลาม พอมาเปดเทป 

สัมภาษณฟง อาว ชิบ... ปรากฏวาไมมีเสียง คืออัด 

ไมเขา...มืออาชีพฝกหัดกลายเปนมืออาถรรพเฉยเลย... 

แตนักขาวมือสกูปของเราไมยอมเสียหนา ทำเนียนโทรฯ 

ไปขอเทปของสถานทูตที่อัดการสัมภาษณไวเหมือนกัน 

บอกวาขอมาเทียบกัน ซึ่งทางสถานทูตก็ใหมาและขอ 

อ านบทสัมภาษณที ่ เราเข ียนกอนตีพ ิมพ กองบก. 

ของเราประชุมกันเครียด และลงมติวาเปนการละเมิด 

เสรีภาพส�อสารมวลชนอยางรายแรง มีหรือที่จะยอม 

สงใหเขาดู

การถายรูปนิ่งเปนอีกวิชาหนึ่งที่ตองเรียนรู ในการ 

ทำหนังสือพิมพ เม�อไดจับกลอง มือสมัครเรียนทั้งหลาย 

ตางรูสึกวาตนเปนมืออาชีพขึ้นมาทันที แตไมวายเกิด 

อาการหวั่นใจเม�อตัองกดชัตเตอรแตละคลิก สมัยนั้นเรา 

ถายรูปดวยกลองฝกหัดของคณะฯ ซึ่งเปนกลองบอกซ 

แบบเลนสแฝด  มองโฟกัสในชองกระจก ใชฟลม ๑๒๐ 

หรือ ๖x๖ ซม. ถายทีละรูป แลวหมุนปุมเดินฟลมอยาง 

ใจเย็น หากจะใชกลองที ่ทันสมัยทันใจก็ตองหยิบยืม 

จากที่บานหรือเพ�อนฝูง เปนกลองคอมแพ็คซิงเกิลเลนส  

ใช ฟ ล ม ๓๕ มม. ถ าย 

แชะๆ  เล �อนฟลมฉับๆ 

ด วยห ัวแม ม ือ  พวกเรา 

ยังตองฝกโหลดฟลม ลางฟลม และอัดขยายรูปขาวดำ 

ในหองแล็บดวยตัวเอง หองมืดซึ่งเปดไฟสีแดงสลัวๆ 

ที่ทั้งน�ากลัวผีและน�าโรแมนติกดี

พวกเรากองบก.ตองงัดเอาความสามารถในการถาย

รูปที่เรียนตอนป ๑ แลวลองถายเลนบางจริงบางตลอด 

๒ ป มาทำงานจริงไมเลนใหหนังสือพิมพตอนอยูป ๓ 

และป ๔ แตทำเปนเลนไป บางครั้งก็เกิดขอผิดพลาด 

จนหนาแตกบอยๆ เชน ไปไมทันเหตุการณ ไปทันแต 

ถายไมชัด ถายผิดคน ถายไมติด ฯลฯ ซึ่งไมมีทางกลับ 

ไปแกตัวอีกแลว เพราะขาวไมใชหนังใชละคร จะขอเทก 

๒ ได แตเม�อชางภาพฝกงานทำพลาดมา บก.ฝกงาน 

ของพวกเราก็สามารถฝกวิธีแกผาเอาหนารอดใหได 

เสมอ 

เม�อยอนรำลึกถึง ๕๐ ปกอนที่พวกเรา นองใหม 

จุฬาฯ นิเทศฯ ๑๓ ไดเรียนและฝกทำหนังสือพิมพ 

“นิส ิตน ักศ ึกษา” และ “The Student” ในยุคที ่ 

หนังสือพิมพกำลังเปนส�อสารมวลชนและฐานันดร 

สี ่อันทรงอิทธิพลยิ ่งกวาวิทยุและโทรทัศนเสียอีก 

กอนที่พวกเราจำนวนหนึ่งไดจบออกไปเปนนักขาว 

นักหนังสือพิมพอาชีพจริงๆ และมีช�อเสียงระดับ 

ชาติหลายคน แตมาถึงวันนี้ หนังสือพิมพกำลังตาย 

ไปทีละฉบับสองฉบับ และเปนส�อที ่กำลังหมดยุค 

พนสมัยไปแลว อนิจจา อนิจจัง

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๒๓



ผมกับภรรยาเห็นตรงกันว า การขับรถร ับส ง 

ลูกชายเม�อครั ้งเร ียนวิศวฯ จุฬาฯ เปนเวลาของ 

ครอบครัวที่มีคา เราไดอยูพรอมหนากันและมีเวลา 

คุยกันทุกเร�องในรถ ลูกชายผมก็เหมือนวัยรุนใน 

สมัยนี้ อยูบานก็ขลุกอยูกับมือถือและคอมพิวเตอร 

ทั้งวัน   เวลาที่จะพูด 

ค ุย ก ันจ ึ งม ี เฉพาะ 

ตอนนั ่งทานขาวรวม 

กัน กับเวลาไปรับสง 

ลูกนี่แหละ

พอผมขับรถเลี ้ยว 

เข าประต ูใหญ ผมช ี ้ 

ตึกถาปด แลวบอกลูก 

วา “พอสอบเอ็นทรานซบนชั้น ๒ ตึกนี้แหละลูก” 

สวนผลสอบ เขาติดบนกระดานเรียงเปนแนวยาว 

ริมสระน้ำหนาจุฬาฯ ฝงสนามฟุตบอล เวลาหาผลสอบ 

ก็ตองไลตามลำดับเลขประจำตัวสอบของเราจากซาย 

ไปขวา

ณ สนามหญาแหงนี้ตอนเชาวันนั้น เราไดยินเสียง 

กรีดรองดีใจของคนที ่สมหวัง คละเคลาไปกับเสียง 

รองไหดวยความเสียใจที ่ผิดหวัง ลูกชายฟงผมเลา 

แลวทึ่ง

“บรรยากาศสมัยนั้น มันวาวสุดๆเลยนะพอ”

 “กระดานผลสอบของพออยู ก ึ ่งกลางแถวพอดี 

พอไลจนเจอช�อตัวเอง ดีใจจนบอกไมถูก” ผมเลาตอ 

“ความรูสึกดีใจครั้งนั้นยังฝงอยูในใจพอมาจนทุกวันนี้” 

ผมเปร ียบให ล ูกฟ งว า การเอ ็นทรานซ ต ิด ค ือ 

“กุญแจเปดประตูสู โอกาสอันสดใสของชีวิตพอเลย 

ทีเดียว”

“เพราะมีวันนั้น ครอบครัวเราจึงมีวันนี้” ผมพูดขณะ 

หันไปสบตาลูก 

เราผานเสาธงจุฬาฯหนาหอประชุมใหญ ที่ไดช�อวา 

เปนเสาธงสูงที่สุดในประเทศไทยในยุคนั้น ผมชี้ไปตรง 

มุมหนึ่งใตตนจามจุรี ที่เม�อ 

เก ื อบ ๕๐ ป ก อน ผมน ั ่ ง 

อธิษฐานดวยหัวใจแน�วแน� 

ขอพระบารมีของพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา 

อยูหัว ดลบันดาลใหผมสอบ 

เอ็นทรานซติดคณะวิศวฯ 

จุฬาฯ ดวยเถิด

เม�อเราขับรถผานศาลา 

พระเกี ้ยว ที ่มีรูปทรงสมัยใหม เหมาะแกยุคนั ้น ผมก็ 

เลาตอ “สมัยกอน พอตองมาย�นใบสมัครสอบดวยตน 

เองที่ชั้นบนศาลาพระเกี้ยวนี่แหละ” 

ที ่ผมเลาใหลูกฟง เพราะทุกขั ้นตอนในสมัยนั ้น 

เปนไปตามยุคแอนะล็อก ซึ่งแตกตางกับยุคสมัยดิจิทัล 

ของลูก การสมัครสอบสมัยนี ้ทำผานจอคอมพิวเตอร 

การดูผลสอบก็ดูผานจอคอมฯ ความสะดวกรวดเร็วมา 

แทนที่ แตบรรยากาศแหงความทรงจำยอมเลือนหายไป

โลกเรานี้ชางเปลี่ยนไปมากเสียจริง

วินธชา ศิริทวีสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร

แหงความทรงจำ
ป๕๐

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๒๔



ขับรถมาถึงตึก ๓ คณะวิศวฯ ผมชี้ไปที่หองประชุม 

ใหญ ตึก ๓ เลาใหลูกฟงวา “พอเคยคลานรอบหอง 

ประชุม ตึก ๓ คลานไป บูมไป” ลูกถามอยางไมเขาใจวา 

ทำไปทำไม

ผมตอบดวยเสียงเบาเกือบกระซิบวา รุนพี่ป ๒ ลง 

โทษที่ขาดเชียร 

“ฮ า . . . ” ล ู กชายร อง 

อยางไมเช�อหู

ข ับรถผ านไปถ ึงสระ 

วายน้ำ ผมชี้ไปที่หนาตึก ๑ 

แลวเล าความหลังตอ .. . 

สม ัยโน น ม ีกฎห ามน อง 

ใหมเดินผานตึก ๑ และเวลาเดินสวนรุนพี ่ นองใหม 

ตองเปนฝายหลบทางให 

“ฮา...” ลูกชายอุทานเหมือนเดิมอีกครั้ง 

ยอนกลับมาที่พื ้นปูนตรงบันไดหนาตึก ๓ ผมบอก 

ลูกวา สมัยกอน หลังกินขาวเที่ยงเสร็จ รุนพี่ป ๒ จะนัด 

นองใหมมานั่งรวมกลุมบนพื้นปูนนี่แหละ แลวซอมเพลง 

เชียร พอนองใหมทำผิดอะไรซักคนหนึ่ง รุนพี่จะลงโทษ 

นองใหมทั้งรุน และโทษที่น�าเบ�อที่สุด คือวิ่งรอบจุฬาฯ 

ผมอดยิ้มไมไดเม�อไดยิน “ฮา...” เปนครั้งที่ ๓ ตาม 

ดวยคำถาม “แลวพอยอมไดไง” 

“สมัยกอนจะใหไปรองเรียนที่ไหนละลูก” ผมตอบ 

พลางลดเสียงจนเบาที่สุด (กลัวภรรยาไดยิน) “เหน�อย 

ไมวา แตพออายสาวๆคณะอ�นจังเลยวะ”...พูดจบ อด 

หัวเราะไมไดทั้งคนเลาและคนฟง

ตัดฉากจากเร�องคุยกับลูก  ผมขอเขาเร �องโดย 

ตรงเลยดีกวาครับ เนนชวงสมัยที่เปนนองใหม ตัวผม 

ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ฝงใจไมรูลืมคือ  สมัยนั้นทุกครั้งที่รับ

เสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   มหา 

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร นิสิตคณะ 

วิศวกรรม ศาสตร ป ๑ จะยึดครองสองขางทางบริเวณ 

ที่ติดกับหอประชุมจุฬาฯ เพ�อนั่งคุกเขากราบลงกับพื้น 

ภาพการกมกราบและเงยขึ้นจะเรียงเปนคล�นสวยงาม 

ตามการเคล�อนตัวอยางชาๆของรถยนตพระที่นั่ง เพ�อ 

ถวายความจงรักภักดี เปน 

เชนนี ้ท ุกคร ั ้งท ี ่พระองค 

เสด็จฯ มาหอประชุมจุฬาฯ 

ผมเก็บ ความทรงจำนั ้นไว 

ก ับตัวเองตลอดมาจนทุก 

วันนี้

คร ั ้นเร ียนจบ  ผมไปสมัครทำงานภาคเอกชนที ่ 

บริษัทกอสรางอิตาเลียน ไทย ในปแรก ผมถูกสงตัวไป 

คุมงานกอสรางถนนสาย ปว-เชียงกลาง-น้ำยาว เปน 

คำสั่งที่ทำเอาผมตกใจ เพราะบริเวณนั้นของจังหวัดน�าน 

เปนเขตที่ผูกอการ รายคอมมิวนิสตปฏิบัติการรุนแรง 

แตคุณหมอชัยยุทธ กรรณสูต ประธานกรรมการบริษัทฯ 

อธิบายใหผมฟงวา “เราตองไปได เพราะที่นั่นคือดินแดน 

ของประเทศไทย”

ที่นั ่น นายชางโครงการแนะนำวา อยาใสชุดนอน 

ตอนกลางคืน ใหแตงกายตามปกติ ถาผูกอการรายบุก 

จะไดหนีทันทวงที แถมกำชับดวยวาให ใสกางเกงยีนส 

จะไดคลานสะดวก

หากนับการรับพระราชทานปริญญาจากพระหัตถ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนครั้งที่ ๑ โครง 

การสรางถนนกลางดงคอมมิวนิสตนี้ ก็ถือเปนครั้งที่ ๒ 

ที่ผมไดมีโอกาสเขาเฝาพระองคอยางใกลชิด พระองค 

เสด็จพระราชดำเนินมาในครั้งนั้นเพ�อทรงเปดอนุสาวรีย

วีรกรรมพลเรือน ตำรวจ และทหารผูพลีชีพ เพ�อปกปอง 

แผนดินไทยที่ทุงชาง

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๒๕



พระองคทรงหยุดและมีพระราชดำรัสกับคณะ 

ทำงานโครงการของบร ิษ ัทฯ ผมยืนด านหลังผ ู จ ัด 

การโครงการ ต�นเตนจนไมอาจจำกระแสรับสั่งไดทั้งหมด 

แตจับใจความไดวา พระองคทรงใหกำลังใจที่มาสราง 

ถนนเพ�อพัฒนาทองถิ่นทุรกันดาร ซึ่งสรางความปลื้มปติ 

ตราตรึงใจพวกเราคณะวิศวกรโครงการตราบจนทุกวันนี้

การรับเสด็จในครั ้งนั ้นทำใหผมเขาใจคำอธิบายของ 

คุณหมอชัยยุทธที ่วา “เราตองไปได เพราะที ่นั ่นคือ 

ดินแดนของประเทศไทย” ไดอยางลึกซึ้ง 

ผมเปนวิศวกรในบริษัทกอสรางเอกชนที่ไดงานดวย 

การชนะประมูลงานจากทางราชการ เชน สรางทางกับ 

กรมทางหลวง สรางเข�อนกับการไฟฟาฝายผลิต สราง 

ทาเรือ สรางนิคมอุตสาหกรรม และอีกหลายโครงการ 

ซึง่ลวนแตเปนของหน�วยราชการ เพราะเปนงานโครงการ 

สาธารณูปโภคพื ้นฐาน พอมีกิจตองไปติดตอหน�วย 

ราชการดังกลาว ผมก็เจอพี่ๆเพ�อนๆวิศวฯ จุฬาฯ ที่ทำ 

งานในหน�วยราชการเหลาน้ัน จึงย่ิงซาบซ้ึงถึงความหมาย 

ของ SOTUS เราเรียนรูเร�องระบบอาวุโสตั ้งแตสมัย 

อยูคณะฯ ทุกครั้งที่ไปติดตองานราชการที่มีรุนพี่วิศวฯ 

จุฬาฯ เราจะเรียกเขาวาพี่ พี่ก็พูดคุยกับเราเหมือนนอง 

ชาย ชวยเหลือทุกอยางที่จะชวยได ชางอบอุนและราบ 

ร�นเสียนี่กระไร

“ทั ่วราชอาณาจักรนี ้เราเปนหลักอยูแตสวน ชาว 

จุฬาฯจึงควรรูคาแหงเกียรติภูมิจุฬาฯ” เพลงเกียรติภูมิ 

จุฬาฯในทอนนี้บงบอกอยางชัดเจน และเราก็สามารถ 

สัมผัสไดจากแววตาและทวงทาของวิศวกรรุนพี ่ๆที ่     

รับราชการในกรมทางหลวง การไฟฟาฝายผลิต ฯลฯ 

ทุกคนตางรักในวิชาชีพวิศวกร ภูมิใจที่ได ใชความรูที ่ 

ร่ำเรียนมาเพ�อรับใชชาติและแผนดิน

สมัยกอน บานเมืองเราถูกจัดใหอยูในกลุมประเทศ 

กำลังพัฒนา การกอสรางถนน เข�อน ทาเรือ โรงไฟฟา 

โรงกรองน้ำ  และทาอากาศยาน  ลวนเปนของแปลก 

ใหมสำหรับวิศวกรไทย  วิศวกรรุนพี ่ๆที ่ผมไดสัมผัส 

ตางแน�วแน�ที่จะพัฒนาขีดความสามารถของวิศวกรไทย 

ใหทัดเทียมคนรวมวิชาชีพในอารยประเทศ บางงาน 

เราสรางโดยรวมลงทุนกับตางชาติ เพ�อจะไดเรียน 

รูเทคโนโลยี และเราก็สรางไดสำเร็จงดงามทุกโครงการ

มองยอนกลับไปในยุคนั้น ตอนเริ่มโครงการ เสนทาง 

ที ่เราเขาไปทำงานลวนแตทุรกันดาร เดินทางลำบาก 

แตพอโครงการนั้นๆแลวเสร็จ ความเจริญทั้งหลายก็คืบ 

คลานเขาไป ทุกวันนี้ ทุกครั้งที่ผมมีโอกาสกลับไปเยี่ยม 

โครงการตางๆที ่เคยทำในอดีต ผมพบวาบริเวณโดย 

รอบโครงการเหลานั ้นมีอาคารบานเรือนและชุมชน 

ผุดขึ้น ทั้งๆที่ในสมัยที่เราไปบุกเบิกกอสราง พื้นที่เหลา 

นั้นเปนปาและพื้นที่ทุรกันดาร ทุกครั้งที่มีโอกาสไปเยือน 

ผมจะรูสึกปลาบปลื้มที่เรามีสวนในการพัฒนาชาติบาน 

เมือง 

ถามีเคร�องยอนเวลาที่สามารถพาผมกลับไปอดีตได 

ผมอยากยอนกลับไปปพุทธศักราช ๒๕๑๓...กลับไป 

ในชวงที ่ผมยังเปนนองใหม และตองกลับไปในเวลา 

ที่ผมกำลังนั่งคุกเขา กราบรับเสด็จพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว ดวยหัวใจเต็มเปยม ดวยความปติที่ได 

เกิดในแผนดินรัชกาลที่ ๙ พรอมจิตอธิษฐาน “ขอเปนขา 

รองพระบาททุกชาติไป”

ผมเช�อวา ผูอานทุกทานลวนมีความภาคภูมิใจ 

เหม ื อนผมท ี ่ ไ ด เก ิ ด เป นคนไทย อย ู ภ าย ใต  

พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตร ิยที ่ทรง 

ปกครองอาณาประชาราษฎรดวยทศพิธราชธรรม 

สมดั่งพระราชปณิธานของพระองคที่วา... “เราจะ 

ปกครองแผนดินโดยธรรมเพ�อประโยชนสุขแหง 

มหาชนชาวสยาม
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สงกรานต สติมา  คณะเภสัชศาสตร
แมพระเภสัชของไทย

ผมชอบมีขออางวาตองซอมกีฬาหนัก 

เพราะเลนกีฬามหาวิทยาลัยสองประเภท 

เลยหล ับในห องเร ียนประจำ ต องถ าย 

เอกสารเลกเชอรของเพ�อนๆ และเขาคาย 

ติวกับเพ�อนกอนสอบ จนป ๑ ติดโพรเบชั่น 

ก็ไมรูรอดมาไดอยางไร

ผมมองวาหองเลกเชอรไมใชที่ร่ำเรียนวิชา 

การเพียงอยางเดียว  แตเปนสถานที ่คอย 

กระตุนใหเราคิดและทำเพ�อสังคม 

อาจารยสำล ี  ใจดี   สอนวิชาสรีรวิทยา 

แตทานมักสอดแทรกการสรางจิตสำนึกเพ�อ 

สังคม ที่ผมขอเรียกวา “สรีรสังคม” ไวดวยทุก 

ครั้งที่ทำได อาจารยสำลีเปนคนจริงจังกับงาน 

จนเปนที ่ยอมรับอยางกวางขวางในแวดวง 

วิชาชีพ ทานทำตัวเปนแบบอยางที่น�านับถือ 

เชน ตั้งกลุมศึกษาปญหายา มูลนิธิสาธารณสุข 

กับการพัฒนา และมูลนิธิเภสัชศาสตรเพ�อ 

สังคม เปนตน อีกทั ้งพานิส ิตไปทำงานกับ 

ชุมชน ชวนนิสิต อาจารย และศิษยเกาเขามา 

ร วมผลักดันนโยบายสาธารณะ อาจารยมี 

ผลงานเปนที่ประจักษหลายเร�อง เชน การยก 

เลิกสูตรยา APC  (ยาซองที ่ชาวบานกินกัน 

จนติด มีผลเสียตอสุขภาพกันทั ้งประเทศ) 

และยาหลายชนิดที่มีอันตราย 

จุดยืนเพ�อสังคมของอาจารยสำลีนั้นมั่นคง

จนดูเหมือนทานเปนคนดุ แตแทจริงแลว ทาน 

อารมณดี มีเมตตาตอลูกศิษย จนหวงใยไปถึง 

ครอบครัวของลูกศิษยดวย

อาจารยสำลีรูปรางผอม ไมทานอาหารมาก 

แตชอบด�มกาแฟจนลูกศิษยลอวาติดกาแฟ 

(ซึ ่งมีคาเฟอีนเหมือนใน APC ที่ชาวบานติด 

กัน) อาจารยไดแตหัวเราะ แตพอลูกศิษยเรียน 

จบไปทำงานก็ติดกาแฟเหมือนอาจารย

ผมยึดถือการอุทิศตนใหกับงานเพ�อสังคม 

และการเสียสละตอสูเพ�อวิชาชีพเภสัชกรรม 

ของอาจารยสำลีเปนแบบอยางมาตลอด 

ผมพูดอยางภูมิใจเสมอวา “ผมคือ ลูกศิษย 

ของอาจารยสำลี ใจดี”

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๒๗



ฉันไดรับความรัก ความอบอุนจากคุณพอคุณแม 

ฉันไดรับความรูในวัยเยาวจากคุณครูที่เอาใจใส การ 

กินการอยูรวมกันฉันครอบครัวญาติสนิทมิตรสหาย 

เริ่มตนที่จังหวัดเล็กๆไมหางไกลจากกรุงเทพฯ นั่นคือ 

ที่จังหวัดราชบุรี จวบจนกระทั่งฉันไดมีโอกาสเขามา 

เรียนในระดับมัธยมปลายที่กรุงเทพมหานคร ที่กลาว 

มานั่นทั้งหมด ฉันหมายถึงบานหลังแรกของฉัน

หลังจากนั้นฉันไดยายเขาบานหลังที่สอง ที่เพิ่มพูน 

ความรูและประสบการณตางๆใหแกฉัน ทั ้งความรัก 

ความอบอุ น ม ิตรภาพที ่แน �นแฟน ในหมู เพ �อนฝูง 

มิตรสหาย ยิ ่งนำมาซึ ่งความประทับใจที ่งดงามยาก 

ที่จะลืมเลือน และในสวนลึกของหัวใจ ยังรูสึกขอบคุณ 

เพ�อนๆทุกคนดวยดวงจิตที ่ยังระลึกนึกถึงเพ�อนชาว 

อักษรศาสตร จุฬาฯ ทุกคนเสมอ...

ณ  ตึกเทวาลัย หรืออาคารมหาจุฬาลงกรณ ใน 

ปจจุบันยังฉายภาพอดีตของบรรดาเหลานิสิตอักษร 

ศาสตรรุนแลวรุนเลา คราใดที่ฉันผานอาคารดังกลาว 

ก็อดที่จะหวนนึกถึงภาพตางๆในชวงเวลาตลอดสี่ปที่ได 

มาร่ำเรียนเขียนอานที่คณะอักษรศาสตรแหงนี้ ไมได 

เพ�อนๆและฉันไดเคยเรียน ฟงและลอกเลกเชอร ติว 

ทบทวนวิชา กิน เลน สรวลเสเฮฮา เลนดนตรี เลนกีฬา 

คุยสนุกสนานทั้งเร�องมีสาระและไรสาระ ไดคุนเคยกับ 

เพ�อนกลุมใหญบาง กลุมเล็กบาง มีบางครั ้งถึงขนาด 

หอบเสื ้อผาไปกินไปนอนที ่บานเพ�อน  เพ�อทบทวน

วิชาที่ไมคอยเขาใจ หรือติดตามไมทัน และทำใหไดรูจัก 

คุนเคยญาติผู ใหญ พอ แม พี ่นองของผองเพ�อนซึ ่ง

ทานกรุณาใหความรักความเมตตาเหลาบรรดาเพ�อนลูก

ทั้งหลาย

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๒๘



ผูเขียน (นั่งที่สองจากซาย) กับเพ�อนๆอักษรฯ

ในงานสังสรรคหลังการแขงกีฬาเพ�อกระชับมิตรระหวาง

คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยศิลปากร (ทับแกว)

ที ่จุฬาฯ เรามีกิจกรรมมากมาย เลนกีฬานองใหม 

เด ินขบวนพาเหรด ก ิจกรรมชมรมตามความสนใจ 

บางครั ้งม ีงานปารตี ้ ฉ ันก็ซน สนุก และคึกคะนอง  

ตามประสาวัยรุน แตจำไดวายังอยูในหูในตาของพอแม 

คือทานจะกำหนดเวลากลับบาน การรับสง ขณะนั้นก็ 

คือไมเกินเที่ยงคืน ซึ่งเราก็ไมเคยแสดงอาการขัดขืน 

หรือขัดแยงแตประการใด แมกระทั่งกับครูบาอาจารย 

เราก็ไมเคยกาวราวกับทาน เราใหความเคารพคุณครู 

อ า จ า รย ด วยห ั ว ใ จ 

ไม ออกไปเร ียกร อง 

ประชาธ ิ ป ไตยแบบ 

ขางๆคูๆ (ไมมีเหตุผล 

หร ือเหต ุผลย ังไม ตก 

ผลึกจริง) แม ในชวงที่ม ี

เหตุการณ ๑๔ ตุลาคม 

๒๕๑๖ เราก็อยู ในที ่ที ่ 

ช วยก ันระแวดระว ัง 

ไมใหภัยถึงตัว  ถารูวา 

เพ�อนคนใดตกอยู ใน 

อันตราย ก็จะชวยบอก 

เตือน ดวยความหวงใย 

ตลอดระยะเวลาสี่ปที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ความคิด

ของเราเติบโตตามกาลเวลา  ผานประสบการณหลากหลาย 

มาดวยกัน

ทุกๆป ในวันครบรอบวันเกิดคณะอักษรศาสตร จุฬาฯ 

คณะกรรมการจัดงานคืนสู เหยาอักษรศาสตร จุฬาฯ 

จะจัดงานวันคืนสูเหยา พวกเราก็จะนัดรวมตัวกันไป 

รวมงาน และพบปะเจอะเจอกันเปนประจำ มิใชเพียง 

เทานั้น เรายังจัดนัดพบปะสังสรรคเปนการเฉพาะกลุมใหญ

กล ุ มย อยตามโอกาสอ ันควร   ป ละสองคร ั ้ ง เป น

อยางนอย...แมกระทั่งบางครั้ง  ถาฉันมีโอกาสแวะไป      

เยี่ยมเยียนเพ�อน นำผลไมตามฤดูกาลไปฝากใหเพ�อน 

และคุณแมเพ�อนไดรับประทาน ก็ยังความปลาบปลื้มใจ 

ใหคุณแมที่ครั้งหนึ่งสมัยที่ฉันเปนนิสิตจุฬาฯ ทานเคย 

เอ็นดูฉันในฐานะเพ�อนของลูก รับสงเสมือนเปนลูกสาว 

คนหนึ่งของครอบครัว ทานยังรำพึงรำพันถึงเร�องราว 

ครั้งหลังอดีต ที่ทานนั่งรถ รับสงลูกสาวและเพ�อนลูก 

สาวของคุณแมคนนี ้ด วย 

เหมือนภาพเหลานั้นยังแจม 

ชัดในความทรงจำของทาน 

และท านย ังให ศ ีลให พร 

อยางไพเราะใหฉัน ตลอด 

จนสามีและลูกหลานทุกคน 

ใหมีความสุขความเจร ิญ 

ใหปราศจากโรคภัยอันตราย 

ใหพบแตความเปนสิริมงคล

ภายใตหลังคาบานหลังนี้ 

มีทั ้งความรู คุณธรรม และ 

ประสบการณที ่หลอหลอม 

พวกเราชาวจุฬาฯ นองใหมรุ น ๒๕๑๓ ใหมีรสนิยม 

ละมายใกลเคียงกัน ทำใหเราสามารถนำความรู ไป 

ประกอบสัมมาอาชีพ คุณธรรมไปถายทอดสงตอให 

ลูกหลาน ญาติมิตร ตลอดจนมิตรภาพล้ำลึกที่สานตอ 

อยางยั่งยืนยาวนานมาโดยตลอด...เม�อกาลเวลาผานไป 

ถึง ๕๐ ป...คราใดมีโอกาสนั่งตรึกตรองทบทวนดู อดคิด

ไมไดวาการพบปะเจอะเจอมิใชเร�องบังเอิญแตเปน

บุญวาสนาที่เราเคยมีตอกัน และสรางสมสืบเน�อง 

เปนกัลยาณมิตรกันอีกกี่ภพกี่ชาติมิอาจทราบได 

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๒๙



พีระ พนาสุภน  คณะวิศวกรรมศาสตร

ใจยังผูกพัน
ลาออกแตกาย

ผมเขาคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ เม�อป ๒๕๑๓ 

ลาออกเม�อป ๒๕๑๘ ! เพ�อนสวนใหญเขาใจวา ผมรีไทร 

ตอนนั้นผมเหลือวิชาที่จะตองสอบอีก ๓-๔ วิชา ประมาณ 

๑๒ หน�วยกิต

ผมลาออกเพราะอยากทุมเทเวลาใหกับโรงเรียนกวด

วิชา MAC ซึ่งมีนักเรียนจากจังหวัดใกลเคียงนั่งรถไฟ 

มาสถานีหัวลำโพง เพ�อมาเรียนกวดวิชากันมากแตเชา 

ตรูในชวงเปดเทอม และเปนแรงบันดาลใจใหผมจัดทำ 

“วารสารแม็ค” และคูมือเตรียมสอบ เพ�อสรางโอกาสให 

นักเรียนตางจังหวัดที่อยูหางไกล ไมสามารถมาเรียนกวด 

วิชากับแม็คในกรุงเทพฯ

ผมกลับมาเปนลูกพระเกี้ยวอีกครั้งในป ๒๕๔๖ ดวย 

การสมัครเขาเรียนดานจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา 

จุฬาฯ ในระดับปริญญาโท โดยใชปริญญาตรี สาขาการ 

จัดการทั่วไป คณะศิลปศาสตร ที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย 

เอกชนแหงหนึ ่ง แตเรียนเพียงเทอมเดียวก็มีอันติด 

ภารกิจสำคัญตองขอลาออกอีก อยางไรก็ตามผมปฏิเสธ 

ไมไดเลยวา ความรูและประสบการณที่ผมไดรับจากการ 

เรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร ๕ ป และคณะจิตวิทยา แม 

จะเพียงสั้นๆ ลวนชวยใหผมมีเพ�อนฝูงและรุนพี่รุนนอง 

ซึ่งตางภูมิใจที่ไดเขามาศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรติ 

แหงนี้ สิ ่งที ่ผมไดรับจากจุฬาฯมีสวนอยางแน�นอนตอ 

ความสำเร็จในชีวิตและหนาที่การงานของผมตลอดมา

ผมตั้งใจจะเกษียณตอนอายุ ๖๐ เม�อปลายป ๒๕๕๓ 

จึงตัดสินใจซื้อที่ดินบนดอยที่จังหวัดเชียงใหม เพราะ 

ผมชอบปาไม ความเงียบสงบหางไกลผูคน และอากาศ 

เย็นสบายบนที่สูง

ลูกผมชอบเร�องกาแฟ และอยากปลูกกาแฟไวเล็กๆ 

นอยๆแบบศิลปน แตความที่ผมรักลูกมาก เลยปลูกไว 

ใหหลายแสนตน! พอปลูกกาแฟไป ๕-๖ ป กาแฟเริ ่ม 

ออกลูก ผมจึงเขาใจวาทำไมเกษตรกรถึงไดยากจน ผล 

ผลิตที่ไดไมคุมกับคาใชจายเลย ในป ๒๕๕๙ ผมตัดสินใจ 

ซื ้อที ่ดิน ๒๔ ไร เพ�อสรางโรงงานกาแฟมารองรับผล 

ผลิตจากไรของตนเอง

ผมอยู ในแวดวงการศึกษามาทั ้งชีว ิต เม�อมาทำ 

โรงงานกาแฟ จึงนำเร�องการศึกษามาใสลงในกาแฟ อัน 

เปนที่มาของศูนยเรียนรูกาแฟ “The Coffeenery” และ 

สถาบันกาแฟที่ทุกคนสามารถมาเรียนรูเกี่ยวกับกาแฟได 

ทกุเร�อง ต้ังแตการเพาะตนกลา การปลูกกาแฟ การแปรรูป 

การคั่ว การบรรจุ ตลอดจนการชงและการชิมกาแฟ

ขณะนี้ The Coffeenery ไดรับการยอมรับจากคน 

ในวงการกาแฟ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจน 

ส�อมวลชน ใหเปนศูนยเรียนรูกาแฟครบวงจร ที่สวยงาม 

ทันสมัย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากที่สุดในเอเชีย

ผมตั้งใจสรางศูนยเรียนรูกาแฟ The Coffeenery 

เพ�อเปนผลงานศิลปะชิ้นสุดทายในชีวิตของผม คือ 

เร�อง การศึกษานั่นเอง

ผูเขียน (ขวาสุด) รวมออกคายสรางสะพาน “ยุววิศวกรบพิธ”

ที่หมูบานมวงชุม อ.ฝาง จ.เชียงใหม ตนป ๒๕๑๔ 



ปาลินี (ณ ปอมเพชร) หะรินสุต  คณะเศรษฐศาสตร

เกียรติสูงสุดอันมิอาจลืม

ชวงเวลาสี่ปที่เปนนิสิตคณะเศรษฐศาสตร 

จุฬาฯ นับแตวันเปนนองใหมป ๒๕๑๓ ดิฉัน 

ไดรับโอกาสและประสบการณที่ดีในหลายเร�อง 

เชน การไดรับเลือกเปนกรรมการสภานิสิต 

ของคณะเศรษฐศาสตรเม�อดิฉันอยูชั้นปที่ ๒ 

ซึ่งเปนความภาคภูมิใจอยางยิ่ง สวนเหตุการณ 

ที่ตราตรึงอยูในความทรงจำของดิฉันตลอด 

มาจนทุกวันนี้ คือการไดรับเลือกเปนตัวแทน 

ของคณะเศรษฐศาสตร เข าเฝ าสมเด ็จ 

พระราชิน ีนาถเอลิซาเบธที ่ ๒ แหงสหราช 

อาณาจักร และเจาชายฟลิป  ดยุกแหงเอดิน 

บะระ พระราชสวามี ที่เสด็จพระราชดำเนินมา 

เยือนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนครั้งแรก 

ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๑๕ ขณะที่ดิฉันเรียน 

อยูชั้นปที่ ๒ เชนกัน

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ พรอม 

ดวยเจาชายฟลิป ดยุกแหงเอดินบะระ และ 

เจาฟาหญิงแอนน พระราชกุมารี เสด็จเยือน 

ประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะพระ 

ราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ในวันที่ ๑๐-๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๑๕

ในการเสด็จมาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผ ู บร ิหารมหาว ิทยาล ัยได ถวายเล ี ้ยงพระ 

กระยาหารสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ 

และพระราชสวามี ซึ่งจัดขึ้นที่ศาลาพระเกี้ยว 

ผูบริหารจุฬาฯและนิสิตตัวแทนคณะตางๆไดมี 

โอกาสรวมในงานเลี้ยงครั้งนี้ ดิฉันไดรับเกียรติ 

อันสูงสุดในชีวิต รวมโตะเสวยกับเจาชายฟลิป 

ดยุกแหงเอดินบะระ

ดิฉันยังจำไดดีถึงความต�นเตนเม�อไดรวม 

โตะเสวยทรงกลมที่จัดไวอยางงดงาม เจาชาย 

ฟลิปประทับดานตรงขามกับดิฉัน พระสุรเสียง 

ชัดเจน ทรงมีรับสั่งเร�องระบบการศึกษาของ 

ประเทศอังกฤษ ชวงแรก ทุกคนคอนขางเกร็ง 

บรรยากาศตึงเครียด แตเจาชายฟลิปทรงมี 

พระอารมณขันและทรงสรวลเปนระยะๆ ชวย 

ใหบรรยากาศผอนคลายเปนกันเองมากขึ ้น 

พระองคเสวยพระกระยาหารอยางเอร็ด 

อรอย ทำใหพวกเราที่ไดมีโอกาสรวม  

โตะเสวยภูมิใจเปนอยางมาก

การไดเขาเฝารับเสด็จในครั้งนั้น 

เปนชวงเวลาแหงความปติยินดีและ 

มีความหมายอยางยิ่งในชีวิตของการ 

เปนนิสิตจุฬาฯที่มิอาจลืมเลือนได

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๓๑



ปกาศิต จันวินิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร

ผมวานอยไป
สี่ปที่จุฬาฯ 

ผมใชเวลาหกปครึ่งกวาจะเรียนจบปริญญาตรี ใน 

ขณะที่เพ�อนรุนผมสวนมากเรียนกันเพียงสี ่ปก็ ได 

เปนบัณฑิต เพราะอะไรผมจะขอเลาใหฟง...

ผมจบจากโรงเร ียนเตร ียมอุดมศึกษาป ๒๕๑๒ 

(รุนขอสอบรั่ว) ปนั้น ม.ศ.๕ สอบไลสองครั้ง ผมเรียน 

อยูในหองเด็กระดับกลางๆของโรงเรียน เพ�อนในหอง 

สอบเอ็นทรานซติดแพทย วิศวจุฬาฯเปนสวนใหญ 

ผมเลือกวิศวจุฬาฯเปนอันดับแรก แตผิดหวังเพราะติด 

วิศวเกษตรฯ เศราใจมากแตก็ตองเขาไปเรียนที่นั่น

ชางเหมือนฝนรายเสียนี่กระไร ผมไมชอบระบบรับ 

นอง ที ่รูสึกวาปาเถ�อน เชน ถูกบังคับให 

กินเหลาเมายาอยูหลายเดือน กลาง 

ดึกมีการ “ปลนหอ” เอานองใหมออก 

มาทรมาน ผมทนอยูจนถึงวันรับนอง 

ใหม แลวเริ่มตนใหมดวยการถอยออก 

ไปกอนที่จะตาย 

พอตั ้งสต ิได ค ืนว ันหน ึ ่งราวต น 

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๒ เวลาประมาณ 

สองทุม ผมตัดสินใจทิ้งทุกอยางไว ในหอ 

รวมทั้งจักรยานของผมหนึ่งคัน เดินออกจาก 

ประตูมหาวิทยาลัย โดยไมบอกกลาวอะไร 

ใครทั้งสิ้น เรียกแท็กซี่กลับบาน ทิ้งทุกอยางไว 

ขางหลังใหกลายเปนอดีต

ผมรายงานคุณพอเร�องการตัดสินใจครั้งนี้ คุณพอ 

ไมขัดเลยแมแตนอย และใหกำลังใจวา “เริ่มตนใหมได 

ไมตองกลัวเสียเวลา”

ออกมาปลีกวิเวกอยูเดือนเศษ ไมทำอะไรเลย นอก 

จากออกเดินไปไกลๆทุกวัน เดินจากบานแถวสามเสน 

ใกลโรงเรียนราชินีบน  ไปสีลม  ทานขาวกลางวัน  แลว 

เดินกลับบาน   บางวันเดินไปถึงโบสถที ่ซอยวัฒนา 

สุขุมวิท

หลังจากนั้นจึงนั่งติวตัวเองที่บานดวยตำรา ม.ศ.๕ ที่ 

ยังเก็บไว  บำเพ็ญเพียรเอาใหม  สอบเอ็นทรานซใหม 

จนความเพียรประสบผลสำเร็จ ผมสอบเขาวิศวจุฬาฯได 

ดีใจเหมือนเกิดใหม!

ผมเปนนองใหมของเพ�อนๆโรงเรียนเตรียมฯ เขา 

เรียนปการศึกษา ๒๕๑๓ เพ�อนขึ้นปสอง 

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๓๒



ผมเริ่มปหนึ่ง บรรยากาศที่จุฬาฯตางจากที่ที่ผมทิ้ง 

มาอยางสิ้นเชิง จุฬาฯก็มีระบบโซตัสเหมือนที่เดิม แตที่นี่ 

มีอารยธรรมมากกวา อีกประการคือ ไมมีใครกลาแหยม 

มาวากผม เพราะรุนพี่สวนมากก็คือเพ�อนผม รุนพี่ที่มา 

จากโรงเรียนอ�น ก็พอรูวาผมเกามาจากที่อ�น

ที่คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ ผมเริ่มสนุก เรียนๆ 

เลนๆ สอบตกเปนประจำจนทางบานกลุมใจ เพ�อนๆจบ 

ไปแลว แตผมยังไปไมถึงไหนดวยความที่ไมคอยเขา 

เรียน ผลการเรียนอยูในขั้นวิกฤตหลายเทอม 

ผมเริ่มตั้งสติไดอีกครั้ง เพราะสงสารพอแม จึงกัด 

ฟนทิ้งชีวิตไรสาระออกไปจนหมดสิ้น มุงหนาเรียนจริง 

จังอยูอีกหลายเทอม เรียนภาคฤดูรอนดวย จนในที่สุด 

วันประกาศผลสอบครั้งสุดทายมาถึง ผมเดินทองน้ำไป 

ฟงผลสอบ ตอนนั้นน้ำทวมกรุงเทพฯ ปรากฏวาเพ�อน 

รุนนองที่ไปดูผลสอบมากอน เดินสวนกับผมในจุฬาฯ 

แลวแสดงความยินดีที ่เห็นช�อผมในกลุม “เรียนจบ” 

ผมไมเช�อจนไปอานผลที ่ติดไว ในหองกระจกที ่ตึก ๓ 

ของคณะดวยตัวเอง ไดพบอาจารยที่ปรึกษา อาจารย 

แทบจะกอดและแสดงความดีใจกับผม  “ปกาศิต ผม 

ยินดีดวยที่สุด บอกตามตรงวา คุณเปนลูกศิษยที่ผม 

เปนหวงที่สุดคนหนึ่ง” อาจารยบอก ใบหนาโรยดวย 

รอยยิ้ม

อาจารยแนะใหผมรีบกลับบานไปบอกพอแมใหดีใจ 

“อยาไปฉลองที่ไหนเลย” 

ผมเช�อทาน นั่งรถเมลกลับบาน เดินทองน้ำเขาบาน 

ทุกคนรออยู ขาดคุณแมเพียงคนเดียว เพราะทานไปอยู 

อเมริกากับนองสาวผม

“ผมเรียนจบแลว” ผมประกาศเสียงดังทามกลาง 

สายตาทุกคูที่รอคอย  ทุกคนมากอดผม  คุณตาถึงกับ 

น้ำตาไหล แลวไปเปดเบียรมาชนแกวกับผม ทางบาน 

แทบจุดพลุฉลอง ตอนผมจบนั้น นองสาวผมที่เรียนวิศว 

จุฬาฯรุนหลังผมหนึ่งปจบไปนานแลว  คุณพอสงไปทำ 

ปริญญาโทที่สหรัฐฯ คุณแมจึงไปอยูอเมริกาชวงนั้นดวย 

อนิจจา! นองจบปริญญาโท ผมเพิ่งจบปริญญาตรี

วีรกรรมผมมีมากมายจนหลายคนที่มาทราบทีหลัง 

ตางสายหนา ที่รอดมาไดก็ดวยสติแทๆ 

ผมสารภาพหมดเปลือกวา ในชวงที่เรียนอยูที่จุฬาฯ 

ผมอยากลาออกไปเรียนบิน เพราะอยากเปนนักบิน 

อาชีพ (สมัยนั้นการเรียนเปนนักบินพาณิชย ใชวุฒิแค 

จบมัธยมปลาย ไมตองมีปริญญาตรีอยางต่ำเหมือน 

ปจจุบัน) ผมขอผู ใหญไปเรียนบิน แตคุณตาคุณยาย 

คุณพอคุณแม และนาๆทั้งหลายลงมติหามความตั้งใจ 

ของผม 

แตไมมีใครมาขวางกั ้นความรักการบินของผมได 

เม�อผู ใหญทั้งบานลงมติหามไมใหผมเปนนักบิน ผมก็ 

แอบไปบินจนได บินแบบเถ�อนๆที ่สนามบินหัวหิน ไป 

นอนคางคลุกคลีกับครูการบินและบรรดาศิษยการบิน 

ชางเคร�อง แมบานที่หอพัก จนครูใหญเปดหองใหผม 

พักประจำ จะไปเม�อไหรก็ได ตอนนั้นผมอางกับที่บาน 

วาไปเที่ยวกับคณะวิศวฯ  ขาไปนั่งรถเมล บขส.  ขากลับ 

ขอติดเคร�องบินตำรวจที่จะกลับดอนเมืองอยูแลว

ทำจนทางบานเห็นเปนปกติ ไมสงสัยใดๆ ขาด 

เรียนประจำ เพ�อนๆเรียนกันสี่ปจบ ผมซัดเขาไปหกป 

ครึ่ง แฮร...

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๓๓

















สำคัญไฉน
กิจกรรมนั้น



วิสาขา (สุทัศน ณ อยุธยา) ภูมิรัตน  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
ชมรมดนตรีไทย ประทับ ใจ ไมมีวันลืม

เปดเทอมแรกเดือนมิถุนายน ๒๕๑๓ บรรดานองใหม 

มีโอกาสเลือกเขารวมชมรมกิจกรรมตางๆของมหา 

วิทยาลัย ชมรมดนตรีไทย สจม. เปนชมรมที ่ฉันสนใจ 

มากที่สุด เพราะมีพื้นฐานเรียนเปยโนเพลงไทยเดิมกับ 

คุณครูสุมิตรา สุจริตกุล มาหลายป และไดเริ่มเรียนซอ 

สามสายกับคุณครูเจริญใจ สุนทรวาทิน ในชวงปดเทอม 

ใหญกอนเขาเปนนองใหมจุฬาฯ  ในรุนนั้นมีพวกเรา ๕ 

คนที่เขามาเปนสมาชิกใหมของชมรมฯ จากคณะวิศวฯ 

หนึ ่งคน ช�อ วีระ  ร ิ ้วพิท ักษ (เปนประธานชมรมฯ ป 

๒๕๑๖-๒๕๑๗) รุงฟา คณะอักษรฯ และคณะบัญชี ๓ 

คน ค ือ แหมม ส ุก ัญญา (ว ิโรจนว ัฒน ) ส ุว ัฒนวงศ 

เลนซอดวง (หัวหนาวง ๒๕๑๖-๒๕๑๗) ติ๊ก ผศ. สุทธิมา 

(พลับจาง) ชำนาญเวทย (อาจารยประจำคณะบัญชี 

จุฬาฯปจจุบัน) เลนขิม และตัวฉันเอง อุม วิสาขา (สุทัศน 

ณ อยุธยา) ภูมิรัตน เลนซอสามสาย

ในชวงที่พวกเราเขามารวมวง มีรุนพี่ฝมือดีหลายคน 

เปนวงมโหรีปพาทยครบเคร�องและบรรเลงไดไพเราะ 

งดงาม ภายใตการควบคุมฝกซอมของอาจารยเจริญใจ 

สุนทรวาทิน (ศิลปนแหงชาติ ป ๒๕๓๐) อาจารยเมธา 

หมูเย็น และอาจารยเบญจรงค ธนโกเศศ (ศิลปนแหง 

ชาติ ป ๒๕๔๑) พี่ๆที่มีช�อเสียงโดงดังในรุนนั้น เชน พี่ 

พิชิต อาจารยพิชิต ชัยเสรี พ่ีจุง อารดา (สุมิตร) กีระนันทน 

และอีกหลายทาน ฉันมีโอกาสดีไดเลนซอสามสาย นั่งคู 

กับคนงามและมากฝมืออยางพี่จุง พวกเราขยันเขาชมรม 

ตอเพลง ฝกซอมดวยกันหลังเลิกเรียน ตอนนั้นชมรม 

อยูที่ชั้น ๒ ตึกจักรพงษภูวนาถ บรรยากาศแบบไทยสมัย 

เกาเปนใจในการซอมมาก พวกเราสมาชิกใหมไมใครได 

ออกงานนักเพราะฝมือยังออนหัด แตจำไดวาในวันลอย 

กระทง หลังจากเขารวมขบวนแหนางนพมาศของคณะ 

บัญชีแลว พวกเราก็ไดรวมบรรเลงเพลงกับวงดนตรีไทย 

สจม. บนเวทีที่จัดไวที่สนามขางสระน้ำ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจาฯ ทรงขับรองเพลงไทยในวงมโหรีของชมรมดนตรีไทย สจม. ๒๐ กันยายน ๒๕๑๖

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๔๒



ขึ้นป ๒ รุนพี่เกงๆเรียนจบเปนบัณฑิตกันไปหลายคน 

เหลือพวกเราที่ฝมือดีขึ้นจากการเคี่ยวเข็ญของอาจารย 

ชมรม และมีรุนนอง ๒๕๑๔ ฝมือดีๆเขามารวมวงหลาย 

คน ในแตละป ชมรมฯไดออกงานแสดงหลายครั ้ง 

นอกจากไปรวมบรรเลงในงานตางๆภายในจุฬาฯตาม 

แตจะมีผูขอมา เชน งานร�นเริงของคณะ ไหวครู ลอย 

กระทง และงานนอก ตามแตจะมีหน�วยงานสถานศึกษา 

ภายนอกชักชวนมา เรามีงานใหญๆประจำป คืองาน 

บรรเลงที ่สถานีว ิทย ุแห งประเทศไทย กรมประชา 

สัมพันธ งานแสดงถวายพระพรวันเฉลิมพระชนม 

พรรษา งานคันธรรพศาลา ทางไทยทีวีชอง ๔ บางขุน 

พรหม งานสังคีตศาลา ที ่สนามหนาพิพิธภัณฑสถาน 

แห งชาต ิ   งานช ุมน ุม ดนตร ี ไทยอ ุดมศ ึกษาท ี  ่

มหาวิทยาลัยตางๆสลับกันเปนเจ าภาพแตละปี 

ฉันจำไดวา งานชุมนุมดนตรีไทยอุดมศึกษาเปนงาน 

ที่สนุกมาก พวกเราจะดูโปรแกรมวามหาวิทยาลัยไหน 

จะเลนเพลงอะไรที่เราชอบ แลวเราก็จะวิ่งไปจองที่นั่ง 

ฟงหนาวงนั้น เปลี่ยนที่ไปเร�อยๆตั้งแตเชาจนดึก มีนัก 

ดนตรีเกงๆของแตละสถาบันมาเดี่ยวเคร�องดนตรีที่ตน 

ถนัดในวงดวย เปนโอกาสรูจักเพลงไทยและเคร�อง 

ดนตรีมากขึ ้น และยังไดรูจักเพ�อนตางมหาวิทยาลัย 

ที่มีความสนใจในทางเดียวกันดวย ในชวงนั้น วงดนตรี 

ไทย  สจม.  มีฝมือความไพเราะในระดับนำระหวาง 

มหาวิทยาลัยตางๆ เกษตรศาสตรมีวงของด็อกเตอร 

อุทิศ นาคสวัสดิ์ เปนวงปพาทยไมแข็ง ฝมือแกรงกลา 

ไพเราะโดงดัง ธรรมศาสตรมีนักดนตรีเกงๆและเดน 

ทางการแสดงโขน สวนจุฬาฯมีวงปพาทยไมนวม เคร�อง 

สาย และวงมโหรี  ในแบบมโหรีหลวง  เลนเพลงในแบบ 

พลิ ้วพราย  โดยเฉพาะทางรองของอาจารยเจริญใจ 

ซึ่งไมมีมหาวิทยาลัยอ�นเทียบได

ประมาณป ๓ ชมรมตองยายจากตึกจักรพงษไปยัง  

ศาลาพระเกี้ยวดานหลัง ในชวงที่มีงานแสดงตองซอม 

หนัก พวกเราสิงสถิตกันอยูที่ชมรมเพ�อตอเพลงใหมๆ 

ดวยความจำ (สมัยนั้นไมใครมีการทำโนตแตละเคร�อง 

ดนตรีแจกใหฝกซอมดังเชนในสมัยนี ้) นักดนตรีจึง 

ตองมีสมาธิจดจำทวงทำนองเพลงที่ครูตอให ทองจำ 

ฝกฝนใหคลองและเขาซอมดวยกันใหสอดประสาน 

และไพเราะ การใชเวลารวมกันเกือบจะทุกวัน ทำเพลง 

ใหไพเราะเขากัน สรางความสามัคคีในกลุมพวกเรา 

และยังคงความสนิทสนมรักใคร เลนดนตรีดวยกัน 

มาจนถึงทุกวันนี ้ หลายคู เปนแฟนกันในชมรม และ 

มีอีกหลายคูที่แฟนๆมาชวยเหลือขนเคร�องและรับสาวๆ 

กลับบานตอนค่ำ ตัวฉันเองใชวิธีหาเชากินค่ำ คือ เชา 

กอนไปเรียนที ่คณะบัญชีก็แวะตอเพลงกับอาจารย 

เจร ิญใจที ่บ านซอยแสนสบาย (สมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

ราชกุมารี พระราชทานช�อ “เรือนมโหรี”) ตกเย็นก็รวม 

ซอมกับวงเกือบทุกค่ำ  ขึ ้นกับวาชวงไหนมีงานมาก 

นอยแคไหน และแวะสงอาจารยเจริญใจที ่บานในวัน 

ที่อาจารยเขาควบคุมการฝกซอมที่ชมรม 

สมัยนั ้นยังไมมีโทรศัพทมือถือ ถาจะซอมค่ำมาก 

ก็ตองลงไปที่ตู โทรศัพทสาธารณะที่สหกรณจุฬาฯ ชั้น 

ลางศาลาพระเกี้ยว เพ�อบอกทางบานวาจะกลับค่ำมาก 

มีอยูวันหนึ่ง เราซอมกันเพลิน กวาจะนึกออกวายังไม 

ได โทร.แจง ก็เปนเวลาหลังสองทุมซึ ่งรานสหกรณ 

ปดแลว ไมมีที่ให โทร. ไมเชนนั้นก็ตองออกไปสามยาน 

ซึ ่งไกลเกินไป ปรากฏวาคืนนั ้นสามทุ มครึ ่ง ข ับรถ 

กลับถึงบาน พอไมอยู ขับรถออกตามหาลูกสาวที่ไมกลับ 

บานและไมติดตอขอกลับผิดเวลา

การแสดงถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๑๖

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๔๓



๒

๑

ป ๔ เปนปพิเศษสุดของชมรมดนตรีไทย สจม. ที่ได 

รับเสด็จสมาชิกนิสิตใหมของชมรม สมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจาฯ หรือ “ทูลกระหมอมนอย” ของพวกเราในขณะ 

นั้น และเปนครั้งแรกที่ชมรมดนตรีไทย สจม.ไดแสดง 

ดนตรีไทยในงานวันทรงดนตรี ๒๐ กันยายน ๒๕๑๖

“ทูลกระหมอมนอย” ทรงขับรองและทรงซอดวงรวม 

กับวงมโหรีของชมรม เสด็จฯมาทรงซอมเพลงที่ชมรม 

รวมกับนักดนตรีในวงหลายครั้งในปนั้นและปตอๆมา 

ทรงมีพระอัชฌาสัยนุมนวลเปนกันเองกับรุนพี่รุนนอง 

ในชมรม ทรงเคารพครูอาจารยผูฝกสอนควบคุมวง เปน 

ที่ประทับใจของพวกเราชาวชมรมทุกคน ทั้งยังทรงมีพระ 

อารมณขันบอยครั้ง พวกเราไดแสดงดนตรีไทยในงาน 

ใหญๆหลายงาน เชน งานรับเสด็จสมเด็จพระราชินีนาถ 

เอลิซาเบธที่ ๒ แหงสหราชอาณาจักร ณ เมืองโบราณ 

รายการสังคีตภิรมยซึ่งพระองคทรงซอดวงในวงมโหรี 

ของชมรมออกโทรทัศนรวมกับพวกเรา

ความทรงจำของพวกเราชาวชมรมในชวงเวลาทั้ง ๔ 

ป และหลายปหลังจากนั้นมีมากมาย ทั้งความใกลชิด 

สนิทสนมดวยการฝกซอมเพลง ทำงาน ขนเคร�องดนตรี 

ตั ้งวง เตรียมเวทีและการแสดง และไปเที ่ยวสถานที่ 

ตางๆดวยกัน ทั้งความปลาบปลื้มที่ไดเปนสวนหนึ่งของ 

ผูรวมอนุรักษสืบสานดนตรีไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระ 

มหากรุณาธิคุณของทูลกระหมอมนอยตอชาวชมรม 

และตอดนตรีไทย ที ่สรางความสนใจเรียนรู ในศิลปะ 

ของชาติใหแพรหลายมากขึ ้น ตลอดจนสรางความ 

ยั่งยืนและตอยอดใหเยาวชนรุนตอๆมาใฝใจสรางฝมือ 

และดนตรีไทยใหเปนที่นิยมมากขึ้นจนทุกวันนี้ ตัวฉันเอง 

มี ๔ เหตุการณแหงความทรงจำที่ไมมีวันลืมตราบชีวิต 

จะหาไม คือ

เหตุการณที่ ๑ ปกติในการแสดงดนตรีไทย เราจะ 

ตองเลนเพลงโหมโรงเปนเพลงแรก เพลงที่เราใชประจำ 

คือโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ ซึ ่งมักจะขึ ้นนำดวยซอ 

สามสาย วันหนึ่ง อาจารย 

เจร ิญใจ ได มอบสำเนา 

จดหมายที่พระองคทานมี 

ล ายพร ะ ร าชห ั ต ถ  ถ ึ ง 

อาจารยวา “…เม�อวันที่ ๓ 

มกราคม ก ็ ได เลนเพลง 

มหาจุฬาลงกรณกับราตรี 

ประดับดาวกับวงดนตรี 

ของคณะอ ักษรศาสตร 

คราวนี้ไมมีพีอุ่มขึ้นให เลย 

ตองเปนคนขึ้นเอง” เปนพระมหากรุณาธิคุณ 

อันหาที่สุดมิได  ที่ทรงรำลึกถึงขาพระพุทธเจา ฉันเก็บ 

สำเนาหนังสือถึงอาจารยเจริญใจฉบับนั ้นใสกรอบผา 

ไหมสีมวง ตั้งแตวันที่ไดรับมาเม�อป ๒๕๑๗ จนถึงทุก 

วันนี้กวา ๔๖ ปแลว

เหตุการณที ่๒ ตอนป ๔ พระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ 

บพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง โปรดเกลาใหจัดงานขอบใจ 

ผูรวมสนับสนุนการจัดงานกาชาด ชมรมดนตรีไทย สจม. 

ไดเขาไปแสดงดนตรีไทยในงานวันนั้นดวย เม�อทั้งสอง 

พระองคและพระราชธิดาเสด็จพระราชดำเนินมาถึง 

หนาวงดนตรีไทยที่พวกเราแสดงอยู พวกเราหมอบกราบ 

ไดเขาเฝาใกลชิดเบื้องพระยุคลบาท เปนที่ปลาบปลื้ม 

เปนยิ ่งน ัก ไดฟงพระสุรเส ียงของพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัวตรัสขอบใจพวกเราที่มาชวยงาน และได 

เห็นรอยแยมพระสรวลงดงามของสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ไมแน�ใจวาฉันหูฝาดหรือฝนไปหรือ 

เปลา แตฉันวาฉันไดยินพระองคมีรับสั่งวา พี่อุมก็มาดวย 

ฉันคิดไดอยางเดียววา ทรงสนิทเสน�หาสมเด็จพระเจา 

ลูกเธอเปนอยางยิ่งจนทรงทราบความเปนไปในจุฬาฯ 

ทรงรูจักอาจารยเจริญใจและลูกศิษยนักดนตรีชาวชมรม 

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๔๔



ทรงพระเกษมสำราญกับชาวชมรมดนตรีไทยระหวางรอเวลาอัดเทปโทรทัศนที่ทีวีสีชอง ๕

การแสดงถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๑๘

๓ ๔
เหตุการณที่ ๓ ปลายปการศึกษา ๒๕๑๖ ราวปลาย 

เดือนมกราคมหรือตนเดือนกุมภาพันธ ๒๕๑๗ กอนการ 

สอบไลจบการศึกษา วันหนึ ่งอาจารยเจริญใจโทร. มา 

หาฉัน ขอใหเขาวังสวนจิตรฯดวยกันในบายวันนั้น ดวยมี 

พระราชประสงคจะฟงดนตรีไทยในสวนระหวางเวลา 

เสวยพระสุธารส อาจารยฯนำนักรองและนักดนตรีอีก 

สองสามคนและฉันเดินทางเขาวังในบายวันนั้น พวกเรา 

ตั้งวงเคร�องสายเล็กๆ ๔-๕ ชิ้นที่ศาลาในสวน จำไดวา 

วันนั้นอากาศแจมใสเย็นสบาย เม�อเริ่มบรรเลงไปไมนาน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจาลูกเธอทั้งสอง 

พระองค ก็เสด็จฯลงในสวนเพ�อเสวยพระสุธารสยามเย็น 

ในพระอิริยาบถสบายๆผอนคลาย พวกเราเลนเพลงไทย 

ไปเร�อยๆ และแลวสิ ่งที ่พวกเราไมคาดคิดและจดจำ 

วันนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ ก็คือ “ทูลกระหมอมนอย” และ 

“ทูลกระหมอมเล็ก” เสด็จพระราชดำเนินมายังศาลาที่ 

พวกเราเลนดนตรีอยู “ทูลกระหมอมนอย” ทรงขับรอง 

เพลงกับวงเคร�องสายของเรา และ ”ทูลกระหมอมเล็ก” 

คงทรงนึกสนุก ทรงลุกขึ ้นฟอนลาวดวงเดือนที่สมเด็จ 

พระพี่นางทรงขับรอง พวกเราไดเห็นภาพความสุข ความ 

อบอุนของครอบครัวของพระมหากษัตริย  ผูทรงมี 

บุญญาธิการตอประเทศชาติของเรา นับเปนบุญวาสนา 

ของพวกเราที่จะจดจำไมมีวันลืม

เหตุการณที่ ๔ เม�อป ๒๕๕๘ สมเด็จ 

พระกน ิษฐาธ ิราชเจ าฯ โปรดเกล า 

พระราชทานพระราชวโรกาสให 

ชาวชมรมดนตรีไทย รุน 

๒๕๑๓–๒๕๑๙ ซึ่งเปน 

นักดนตรีที่เคยทรงรวม 

วงด วย เข าเฝ าถวาย 

พ ร ะ พ ร   แ ล ะ ถ ว า ย

ของขว ัญว ันคล ายว ัน 

พระราชสมภพ ครบ ๖๐ พระชันษา 

และพระราชทานเลี ้ยงอาหารค่ำที ่วังสระประทุม หลัง 

เสร็จเสวยพระกระยาหารค่ำ ทรงบรรเลงเพลงไทยกับ 

พวกเราจนเรียกวาหมดเพลงที่จะเลนแลว ทรงชวนพวก 

เราเดินออกกำลังวนรอบสนาม ทรงรองเพลงเดินจุฬาฯ 

นำ พวกเรารองและเดินตามไปดวยกันเปนที่สนุกสนาน 

จบดวยการบูมจุฬาฯกอนเสด็จขี ้นตำหนักที ่ประทับ 

เปนอีกภาพแหงความทรงจำที่ตราตรีงใจไมมีวันลืม

แม เวลาจะล วงเลยผ านมานานหลายส ิบป 

พระองคทานยังคงทรงมีพระเมตตาและพระมหา 

กรุณาแกพวกเราชาวชมรมฯตลอดมา

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๔๕



บันทึกทองของฉัน
ฉันสอบติดคณะอักษรศาสตร เมื่อ พ.ศ ๒๕๑๓ และ

เขามาใชชีวิตนิสิตใหมจุฬาฯ เหมือนนองใหมทั่วไป แต

ไมทันไรชีวิตก็ถึงจุดเปลี่ยนอยางมโหฬาร เพราะในเดือน 

แรกนั้นเองก็มีพี่อักษรป ๓ ช่ือพี่ชมัยพร วิทูธีรศานต 

(ปจจุบันคือพี่ชมัยภร บางคมบาง ศิลปนแหงชาติ สาขา

วรรณศลิป) มาประกาศชักชวนนองใหมอกัษรไปแขงกลอน

สดนองใหมระหวางคณะ ซ่ึงข้ันแรกจะตองมีการทดสอบ

ฝไมลายมือกอนวาแตละคนมีพื้นฐานดานกลอนมาขนาด

ไหน เมือ่ผานข้ันนี้ไปจงึจะไดเขารวมการฝกสอนอยางเขม

ขน เพราะการแขงขันจะเร่ิมตนในอีกไมถึงเดือนขางหนา

เร่ืองทาทายและมีว่ีแววสนุกสนานแบบนี้จะปลอยใหผาน

ไปไดไง ฉันจึงไมรีรอที่จะลงชื่อเขารวมการทดสอบขั้นตน 

ทันที ในใจคิดวางานนี้อยางนอยก็ตองไดวิชากลอนติด

สมองไปบางละ

สถานที่ฝกซอมคร้ังแรกและหลายคร้ังตอมาคือลาน

ชงโคหลังหอง ๑๐ (ในสมัยนั้น) ที่พอลงบันไดนาคมาก็

จะมีมาหินตั้งอยูตามใตตนชงโค สําหรับเปนที่นั่งพักผอน 

ของสาวอกัษร ลานชงโคอยรูะหวางเทวาลยักับอาคารเรียน

ของคณะวิศวะ มีเพียงถนนคั่นกลางเทานั้น ทําให

มีคนเดินผานไปมาเสมอ เพ่ือนบางคนก็แวะเวียนเขามา

ดูดวยความสนใจวาพวกเรากําลังทําอะไร จึงอาจทําใหนัก

กลอนนองใหมอักษรบางคนเสียสมาธิได

วันแรกมี เ พ่ือนมาร วมทดสอบก่ีคนฉันจําไม ได 

แต ไม ช าพี่ชมัยพรก็คัดเลือกนักกลอนไดหลายคน 

นอกจากฉันแลว ที่จําช่ือไดคือ อัญชลี สุธรรมพิทักษ 

(นักเขียนเร่ืองส้ันรางวัลซีไรต ) เครือวัลย นาคสุข 

สิริรัตน เกตุษเฐียร และเสาวณิต วิงวอน ในการซอมจะ

จับเวลาเสมือนแขงจริง เมื่อผูฝกใหกระทูหรือหัวขอมา

แลว เราจะมีเวลาไมเกิน ๗ นาที สําหรับตีความและรัว

กลอนกันแบบมือไมสั่น

ฉันสงงานเร็วมากจึงถูกจับแยกไปเขียนกลอนเดี่ยว 

ซ่ึงจะไดเวลาเขียนเพียง ๕ นาทีเทานั้น ทําใหฉันถูกฝก 

คุณหญิงอุไรวรรณ สวัสดิศานต

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๔๖



แตกตางจากเพื่อนๆ เพราะขอสอบของกลอนทีม คือ บท

ดอกสรอย สักวา โตวาที และกวีวัจนะ อันไดแกการ

รอยเรียง โคลง ฉันท กาพย และกลอนเขาดวยกัน 

สวนตัวฉันฝกแตกลอนอยางเดียวเพ่ือแขงเดี่ยว ภาษา 

นักกลอน เขาเรียกการแขงกลอนเดี่ยววากลอนชาวบาน 

คอืเอาเร็วเขาวา แตความสละสลวยอาจจะสูกลอนทมีไมได 

กลอนชาวบานจึงมักจะชนะกันไปดวยความคิดและลีลา

ของการแตงกลอนสด

ตอมามีพี่อักษรป  ๒ ที่ เปนนักกลอนของชมรม 

วรรณศิลปเขามารวมควบคุมการฝกดวยอีกคน ช่ือพ่ี 

วรรณา เวียงนนท (ปจจุบันคือพ่ีวรรณา นาวิกมูล) พ่ี 

วรรณาจะเปนผูชวยลดความเครียดจากการฝกซอม ซ่ึง

แผรังสีอํามหิตออกมาโดยพี่ชมัยพร เราจะถูกโขกสับ 

เบาะๆ แตสมํ่าเสมอดวยคําวา “เขียนแบบนี้มันนํ้าทวม 

ทุ งไรสาระ” “กลอนแบบนี้เขาเรียกวา กลอนลิเก” 

“โอย... อานจบแลวรองเออเอิงเงยตอไดเลย” ประมาณนี้ 

เปนระยะๆ ถาใครบอบบางทางอารมณทําทานํ้าตาคลอ

ก็จะมี พ่ีวรรณามาชวยเฉไฉไปทางขบขันเสียจนเรา

หัวเราะออกมาได ดังนั้นส่ิงแรกสุดที่เราตองทําในการ 

แตงกลอนคือตีความกระทู ใหออกมาในแงที่คิดวาเกไก 

และเฉียบคม เพราะการตีความนี้จะควบคุมกลอนหรือ 

กวีวัจนะทั้งชุดใหส่ือความหมายชัดเจนจนเรียกคะแนน 

จากกรรมการได

ในที่สุดเราก็ไดเขาแขงขันกลอนสดนองใหมระหวาง

คณะที่ชมรมวรรณศิลป ใตถุนศาลาพระเก้ียว เมื่อประ 

ฝมือกันจนครบทุกคณะที่ลงแขงแลวอักษรแพรัฐศาสตร 

ไปอยางเฉียดฉิว พวกเราออกแนวไมยินยอมพรอมใจ 

แอบกระซิบกระซาบกันวากรรมการ ๔ ทานเปนรุนพ่ี 

รัฐศาสตรตั้ง ๒ คน แบบนี้โอลิมปกเขาไมยอมหรอกจะ 

บอกให แตตอมาความหมองหมางก็เร่ิมลบเลือน และ 

กลายเปนเพื่อนกันไปหมดทุกคณะ

ฉันจํานักกลอนทีมของรัฐศาสตรไมได แตจํานักกลอน 

เดี่ยวที่แขงกับฉันได เขาคือ พี่กําแหง วิชิตพันธ (ถึงแก 

กรรม) พ่ีกําแหงใหฉันเรียกเขาวาพ่ีทั้งที่เปนรุนเดียวกัน 

อางวาอายุมากกวา แตส่ิงที่ซอนอยูเบื้องหลังคําอาง

ไมแนวาคือความตองการใหฉันยอมออนนอมใหหรือไม

พอถึงปลายป ๒๕๑๓ จุฬาฯ จะมีการแขงกลอน 

ระหวางมหาวิทยาลัย พ่ีชมัยพรและพ่ีวรรณาสงฉันเขา 

ฝกซอมแขงขันกลอนสดรวมกับรุนพี่หลายคณะ รวม 

ทั้งพ่ีกําแหงจากรัฐศาสตรดวย นัยวาตองการลางตา 

ใหเห็นแจงแดงแจไปเลยวาใครกันแนที่จะเปนตัวแทน 

จุฬาฯ เขาแขงขันกลอนเดี่ยวระดับมหาวิทยาลัย

ตกมาถึงตอนนี้ รุนพ่ีรัฐศาสตรที่เคยเปนกรรมการ 

ตัดสินกลอนนองใหมและอยู ในความทรงจําของสาว 

อักษร คนหนึ่งกลายมาเปนพ่ีใหญของทีมกลอนจุฬาฯ  

คือพี่ปยะพันธุ จัมปาสุต และอีกคนหนึ่งคือ พี่อดุล จันทร 

ศักดิ ์ (ศิลปนแหงชาตสิาขาวรรณศลิป รุนกอนพ่ีชมยัพร) 

เปนผูฝกสอน ฉันไดผานการเคี่ยวกรําจากพ่ีอดุลและรุน

พ่ีอักษรจนในที่สุดก็ไดเปนตัวแทนจุฬาฯ ลงชิงชัยกับ 

มหาวิทยาลยัอืน่ๆ ยกเวนรอบชิงชนะเลศิ ของป ๒๕๑๓ ที่ 

จุฬาฯ จะตองชนกับมือเกาของธรรมศาสตรพ่ีอดุลจึง 

ขอใหพ่ีปยะพันธุลงชิง และพ่ีปยะพันธุก็รักษาศักดิ์ศรี

ความเปนพี่ใหญของทีมกลอน จุฬาฯ ไวไดอยางงดงาม

เวลาซอมกลอนเดี่ยวหรือกลอนชาวบาน เราจะซอม

พรอมกัน กระทูเดียวกัน แตจะตองทําเวลาใหเร็วขึ้น จน 

กระทั่งจบไดภายใน ๓ นาที เพื่อจะไดเหลือเวลามาอาน

ทวนหาขอบกพรอง แลวผูฝกจะวิจารณผลงานใหเราฟง 

แตจะไมบอกลวงหนาวาจะใหใครลงแขง เราจงึไปรวมงาน

พรอมหนาพรอมตากัน และรอผูฝกสอนระบุวาวันนี้จะให

ใครลงแขงดวยใจระทึก ตางจากกลอนทีมที่จัดวางตัวกัน

มาแตตน เพราะตองเตรียมปายช่ือ วางเรียงตามตาํแหนง

ที่นั่งของแตละคนใหพรอมบนโตะแขงขัน ใครเปนคนเริ่ม

ตน ใครจะรับลูก ใครจะตบทายตองชัดเจนมาตั้งแตกอน

ข้ึนรถออกจากจุฬาฯแลว แตกลอนชาวบานไมใช เพราะ

จะตองไปยืนเขียนบนกระดานหนาเวทีคนเดียว ไมมีปาย

ช่ือ จึงเปลี่ยนตัวไดเสมอ จนถึงวินาทีสุดทายที่เสียงจาก

ผูฝกผลักเราออกไปยืนอยูหนาเวที

ในการแขงกลอนสด ไมวาจะระหวางคณะหรือ ระหวาง

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๔๗



มหาวิทยาลัย มีธรรมเนียมวาแตละทีมตองอานกลอน 

ไหวครูกอนการแขงขันและอานกลอนอําลาเมื่อประกาศ

ผลการตัดสินแลว กลอนไหวครูนี้เตรียมมากอนได และ

เมื่อรูวาคูตอสูรูคือใครก็จะมีการพาดพิงถึงแบบหยิกแกม

หยอกพอประมาณ แตกลอนอําลานี่สิ เราไมรูวาใครจะ

เปนฝายมีชัย ดังนั้นจึงตองเขียนหลังคําตัดสิน บทอําลา

จากผูชนะมักจะหยิ่งยโส เยยเยาะ และถลมคูตอสูอยาง

ไมปรานีปราศรัย เปนการยั่วยุใหกลับมาประฝมือกันใหม 

แตสําหรับผูแพแลว จะเขียนแบบโศกเศราเคลานํ้าตา 

ตัดพอเทวดาฟาดิน หรือจะโทษวาหมาเหาจนเสียสมาธิ

คิดไมออกก็ไมวากัน มีแตเสียงปรบมือและเสียงฮาดังรับ

แทบทุกวรรค

ครั้งหนึ่งในป ๒๕๑๔ ฉันโคจรมาพบกับพี่วาณิชย จรุง

กิจอนันต (นักเขียนเรื่องสั้นรางวัลซีไรตผูลวงลับ) หัวหนา

ทีมกลอนศิลปากร ในสนามแขงขันที่ชมรมวรรณศิลป 

จฬุาฯ  พ่ีวาณชิยเปนผคูงแกเรียน คอืเรียนมาหลายปมาก

จดัเจนเวท ีและแทบจะผกูขาดเขียนกลอนทัง้หมดแทนทมี

ก็วาได

ฉันออกไปยืนหนากระดานดํา คนละฟากกับพี่วาณิชย 

มือถือชอลครอฟงกระทูจากกรรมการ จํากระทูของวันนั้น

ไมไดแตจําบรรยากาศไดดี พอสิ้นเสียงกรรมการประกาศ

กระทูพี่วาณิชยก็ลงมือเขียนทันที สวนฉันยืนอึ้ง คิดแต

วาถาฉันตีความแบบธรรมดา ก็จะไมมีทางชนะพ่ีวาณิชย 

แลวก็จรดชอลคลงไปอยางลังเล ๑ วรรค จน ๓ นาที

ผานไป  กระดานของฉนัยงัมกีลอนเพียงบทเดยีว  พ่ีวาณชิย 

เหลอืบดฉูนั รูสึกวาเขาผอนคลายลงมาก คอยๆ เขียนตาม

สบาย ในขณะที่ความกดดันกลับไปอยูที่ฝายจุฬาฯ กอง

เชียรเงียบกริบ ฉันรูวาทุกคนคิดวาฉันตองแพแนนอน 

เพราะเวลาที่เหลืออีกเพียงนอยนิดนั้น แคจะเขียนกลอน

ลงบนกระดานใหครบ ๘ วรรคก็ยังไมพอเลย

ในที่สุด เสียงกร่ิงหมดเวลาก็ดังข้ึน ฉันยืนหันหลัง 

ใหกระดาน มือกําไมโครโฟนไว ขณะที่พ่ีวาณิชยหันหนา 

เขาหากระดานและอานกลอนของเขาจนจบ ฉันมองดู

พี่ๆ จุฬาฯ ที่หนาเสีย บางคนไมยอมสบตาฉัน คลายกับ

ทนดูหมูถูกเชือดไมได สวนกรรมการก็สงสายตาสุดแสน

เวทนามายังฉัน แลวฉันก็ยกไมโครโฟนข้ึนอานกลอน 

บทแรกที่เขียนคางไวบนกระดานดํา จากนั้นวรรคตอๆ 

ไปก็ไหลหลั่งพร่ังพรูออจากปากเปนกลอนสด ระหวาง 

นั้นรอบๆตัวเงียบเสียยิ่งกวาเงียบ เมื่อจบแลวเสียงปรบ 

มือและเสียงกร๊ีดก็ดังข้ึนสนั่นหว่ันไหว ฉันหันกลับไป 

เขียนกลอนบทกระดาษใหจบ และนาทีตอมากรรมการ

ทุกคนก็ตัดสินใหฉันชนะเปนเอกฉันท

กลอนอําลาวันนั้น มีวรรคหนึ่งซ่ึงพ่ีวาณิชยอานวา 

“และเพราะเธออุไรวรรณ ฉันรองไห” ซ่ึงฉันจําไดดีและ 

ยังระลึกถึงพี่วาณิชยมาจนทุกวันนี้

ทีมกลอนจุฬาฯ และฉัน (ซึ่งภายหลังลงแขงกวีวัจนะ 

ในฐานะมือกาพยดวย) พาจุฬาฯชนะเลิศติดตอกันจน

เปนที่ไหวหวั่นของสถาบันอื่น แมจะบอกวางานนี้ไมมีใคร

กลวัใคร แตรัศมสีชีมพทูีเ่จดิจากับความมัน่ใจ ทีพ่กมาเกิน

รอยก็ทําใหคูตอสูดูเงียบหงอยไปอยางเห็นไดชัด

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๔๘



ป ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕ ฉันรวมสืบทอดเปนทีมฝกกลอน 

นองใหมอักษรเพ่ือเขาแขงขันระหวางคณะ แพบางชนะ 

บางวากันไปดวยความสนุกสนาน จนกระทั่งป ๒๕๑๖

มาถึง ฉนัเปนรุนพ่ีป ๔ ทีผ่านเวทกีารแขงขันมาจนโชกโชน 

จึงตองรับหนาที่เปนผูฝกทีมกลอนนองใหมอักษรศาสตร 

๒๕๑๖ รุนที่ ๔๑ อยางเต็มตัว

แตปนี้เปนปพิเศษสุดของคณะอักษรศาสตร ดวยมี 

ขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศเขามาเปนนองใหมขวัญใจ 

จุฬาฯ และขวัญใจคณะอักษรศาสตร นองใหมคนนั้น

คือสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา 

กิติวัฒนาดุลโสภาคย ผูทรงสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 

จิตรลดาดวยคะแนนเปนอันดับหนึ่งของประเทศไทยใน

แผนกศิลปะ ฉันก็เหมือนชาวอักษรทั้งหลายที่สุดแสน 

ปลื้มในเจาฟาหญิงพระองคนี้ ทุกยามเชา ชาวอักษรจะ 

เฝาดูรถพระที่นั่งมาเทียบลงตรงบันไดนาคหนาโถงทาง 

เดินเช่ือมระหวางตึก ๑ และตึก ๒ หรืออาคารมหา 

จุฬาลงกรณและมหาวชิราวุธในบัจจุบัน เจาฟาหญิงใน

ชุดนิสิตนองใหม กระโปรงจีบยาวคลุมพระชานุ จะทรง

หิ้วพระกระเปาแบบนักเรียนมัธยมใบโตดวยพระองค 

เอง ทรงพระดําเนินข้ึนบันไดมาอยางรวดเร็ว โดยมีพระ 

พี่เลี่ยงและนางสนองพระโอษฐตามมาติดๆ พระเกศา 

ถักเปนเปยเดียวยาวถึงพระปฤษฎางค พระพักตรงาม 

แบบไทยแท ประกอบดวยพระขนงเขม พระเนตรคม 

พระนาสิกโดง และพระโอษฐจิ้มลิ้มสีหมากสุกสดใส ดู

เปลงปลั่งไปทั้งพระวรองคแบบผูมีสุขภาพดี รุนพี่ชาว

อักษรที่เมียงมองอยู บางถอนสายบัวถวายความเคารพ 

บางก็ออกแนวเกอเขินยืนเกกังอยูขางทางเสด็จฯ แตรอย

แยมพระสรวลที่สงมาก็ทําใหทุกคนสบายใจหายประหมา 

รุนพี่ยิ้มมาเจาฟายิ้มตอบประมาณนั้น จนในที่สุดก็เริ่มชิน

ตากับภาพที่พระองคทรงพระดําเนินไปมาพรอมดวยพระ

สหายกลุมใหญอยูเสมอ

สมัยนั้น  สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหรือ 

สจม. จะใหนองใหมทุกคณะสมัครเปนสมาชิกชมรมตางๆ 

ได ๓ ชมรม ซ่ึงฉันไดทราบดวยความปลื้มแลวปลื้มอีก 

วาเจาฟาหญงิแหงคณะอกัษรศาสตร ทรงเลอืกเปนสมาชิก

ชมรมดนตรีไทยและชมรมวรรณศิลป

แลวเดือนมิถุนายน ๒๕๑๖ ภารกิจของฉันในฐานะ 

ผูฝกทีมกลอนนองใหมอักษรศาสตรก็เร่ิมข้ึน ฉันไปโกง 

คอประกาศในหอง ๑๐ เชิญชวนนองใหมสมาชิกชมรม 

วรรณศลิปมาสมคัรเปนนกักลอนเพ่ือแขงกลอนสด ระหวาง

คณะตามประเพณี เนื่องจากกิจกรรมนี้เปนกิจกรรมแรกๆ

ของมหาวิทยาลัย จึงมีนองใหมมาสมัครหลายคน แตราย

ช่ือผูสมัครที่ทําใหฉันแทบจะกระโดดตัวลอยก็คือเจาฟา

หญิงนองใหมนั่นเอง รายช่ือนอกจากนี้ฉันจําไดแตผูที่

ภายหลังไดรับคัดเลือกเปนนักกลอนแลว เชน ประพจน 

อัศววิรุฬหการ หนุมนอยตัวบางปานจะปลิวลม ประสิทธิ์ 

รุงเรืองรัตนกุล หนุมตี๋ไฟแรง สวนสาวนอยทั้งหลายก็

ลวนแลวแตนารักนาเอ็นดู เชน กรรณิการ นลราชสุวัจน  

ภรณี พูนพิพัฒน  ทิพวรรณ ธรรมผุสนา  วราภรณ 

วิเลปสุวรรณ  รุจิวรรณ เวชชศาสตร  พรทิพย บุญลิขิต 

และสายพิณ เมฆสกุล (ถึงแกกรรม) ฉันจะเรียกชื่อเลน

ของนองทุกคน และเรียกเจาฟาหญิงขวัญใจของทีมวา 

“ทูลกระหมอม” หรือ สั้นลงไปอีกเปน “ทูลหมอม” ตาม 

พระสหายของพระองค

สถานที่ฝกซอมของนักกลอนนองใหมอักษรในตอน 

กลางวันสวนใหญคือระเบียงหลังหองเรียนรวมบนช้ัน 

๒ ของตึก ๑ ซ่ึงช้ันนี้ทางคณะอักษรฯ จัดหองหนึ่งไว

เปนที่ประทับสําหรับทูลหมอมทรงพักระหวางคาบเรียน 

และเสวยพระกระยาหารกลางวัน สวนตอนเย็นถาหอง 

เรียนติดการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาโท 

พวกเราจะมาเอะอะมะเทิ่งไมได ก็จําตองยายไปที่อื่น 

เชนที่หองอาหารประชาสงเคราะห ซ่ึงเย็นลงจะวางวาย

ไรผูคน (แตอาจจะมียุงกัดบาง) หรือหองใดหองหนึ่งใน

ตึกศิลปะการละคร ที่เดี๋ยวนี้กลายเปนอาคารบรมราช

กุมารีไปแลว

ฉันยังมีรุนนองป ๓ และ ป ๒ มาเปนผูชวยดูแลการ 

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๔๙



ฝกซอมดวย เชน สาโรช พหลยุทธ  สุจิตรา สุดเดียวไกร

และกัลยา กลอมวิทย  แนนอนวาฉันอาวุโสที่สุดจึง 

ตองเปนคนกําหนดกระทูและวิจารณผลงานของนองๆ 

นอกจากโคลงเทานั้นที่อาจมอบใหสาโรชดูแลเปนพิเศษ 

เพราะฉันยกใหสาโรชเปนผูเช่ียวชาญเร่ืองโคลงมากถึง 

มากที่สุด

เราตองรีบฝกซอมกันเปนการดวนเพราะการแขงขัน 

จะเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมแลว และจะจบลงกอนวันรับ

นองใหม ทุกคนตองรีบรับประทานอาหารกลางวัน และ

กระวีกระวาดมาซอม ฉันขอบอกไว ณ ที่นี้เลยวา ฉันรูสึก

ขอบคณุนองๆ เปนอยางยิง่ทีท่กุคนมนีํา้ใจ  มคีวามสามคัคี 

และรักษาระเบียบวินัยเปนอยางดี เพื่อนําพาทีมกลอน

นองใหมอักษรไปสูความสําเร็จ แมบางคร้ังทูลหมอมจะ

รับสั่งพระสุรเสียงออยวา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินนีาถไมโปรดใหพระองคเสดจ็ฯ กลบัคํา่ แตก็ทรงรวม

การฝกซอมจนจบเปนสวนใหญ

นอกจากนองนกักลอนและเพ่ือนๆ แลวยงัมพีระพีเ่ลีย้ง

และนางสนองพระโอษฐที่จะคอยดูแลทูลหมอมอยูไมหาง

นัก ทานเหลานี้กลายเปนกองเชียรทีมกลอนโดยอัตโนมัติ 

เพราะทานจะนั่งดูการฝกซอมอยูตลอดเวลา ฉันเคยถาม

ทานดวยความเกรงใจวา “ตองคอยนานๆทุกวัน เบื่อไหม

คะ” ทานตอบวา “ไมเบื่อหรอกจะ เห็นทูลหมอมทรงสนุก

ก็ดีใจแลว” ภายหลังฉันจึงทราบวานางสนองพระโอษฐ 

๒ ทานทีต่ามเสดจ็เปนประจาํนัน้เปนรุนพ่ีอกัษรศาสตร คอื

ทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค และทานผูหญิงมนัสนิตย 

วณกิกุล ทัง้ ๒ ทานนี้ใหความเมตตาฉนัมาก ตอนพกัเทีย่ง

เมื่อฉันข้ึนไปจัดเกาอี้เรียนออกมาเรียงเตรียมไวสําหรับ

นองนักกลอน ทานจะนําผลไมทายเคร่ืองเสวยมาใหฉัน 

โดยบอกวา “หนูข้ึนมาเร็ว กลัวจะยังไมไดทานกลางวัน

ทานนี่รองทองไปกอนนะ” เมื่อฉันทําเปนอิดเอื้อนพอเปน

พิธี ทานก็บอกวา “เสวยไมหมดหรอก หนูทานเถอะ” วา

แลวก็วางกลองอาหารไวใหแลวรีบผละไป ฉันยังจําเงาะ

ควานและแอปเปลปอกอยางสวยงามที่ฉันไดรับประทาน

บอยๆมาจนถึงทุกวันนี้ และทราบดวยวานองๆ ก็ได

รับพระราชทานผลไมจากทูลหมอมเหมือนกัน เชน

ออยควั่นแบบชาววังที่บรรจงปอกจนบางเรียวเหลือชิ้นละ

เทานิ้วกอยเทานั้น

ฉันใหนองๆทุกคนเริ่มฝก จากการเขียนกลอนแบบ 

อิสระ จากนั้นก็เปนรอยกรองที่มีฉันทลักษณตางๆ เชน 

โคลง ฉันท และกาพย ตอนนี้นองๆเร่ิมแสดงศักยภาพ 

เฉพาะตัวออกมาใหเห็นอยางเดนชัด เชน ประสิทธิ์แตง 

กลอนเร็วที่สุดฉันจึงคัดไปฝกกลอนชาวบาน ทูลหมอม 

และประพจนถนัดโคลง ก็ตองเตรียมพรอมสําหรับลง 

แขงในชุดกวีวัจนะ กรรณิการใหแตงฉันท ภรณีเขียน 

กาพย เปนตน แตประสิทธิ์จะเปนเสมือนยาดําแทรก 

อยูทุกชุด เพราะสามารถเปนตัวชวยเพื่อนๆ ไดดี

 เพ่ือใหการซอมกลอนคึกคักสนุกสนาน ฉันจึงแบง 

นองๆ เปน ๒ ทีม และใหแขงกันเองเหมือนการแขงจริง 

วันหนึ่งฉันคะเนวามีเวลามากพอควรจึงจัดใหนองๆ ซอม 

โตวาทีเปนกลอนสด โดยใหจับฉลากกันวา ใครจะเปน 

ฝายเสนอหรือฝายคาน ชวงนั้นนวนิยายเร่ืองเมียหลวง 

ของกฤษณา อโศกสิน และเมียนอยของทมยันตีกําลัง 

ดัง กระทูวันนั้นจึงใชวา “เปนเมียนอยดีกวาเมียหลวง” 

ซ่ึงทีมของทูลหมอมเปนฝายคาน ตองรับบทเมียหลวง 

และทูลหมอมทรงเปนฝายคานคนที่ ๑

การโตวาทีวันนั้นดุเดือดมาก นองใหมวัยละออนสวม 

วิญญาณเมียนอยและเมียหลวงปะทะกันแบบใครดี ใคร 

อยู ทุก ๒ นาทีที่แตละฝายตองออกกลอนของตน กอง 

เชียรจะฮากันจนทองคัดทองแข็ง เชน 

วราภรณ ฝายเมียนอยคนที่ ๑ เสนอวา

“อยูกับเราจนหลับไมกลับบาน เพราะรําคาญ

เมียแก เอาแตบน” 

ทูลหมอม ฝายเมียหลวงคนที่ ๑ คานวา 

“แตถึงคราวผัวเราเปนนายพล เราคือคนเปน

คุณหญิง ยิ่งสบาย”

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๕๐



นองใหมอักษรรุน ๔๑ ไปแขงกลอนสดกับหลากหลายคณะที่ชมรมวรรณศิลป ศาลาพระเก้ียว และผาน 

ทุกคณะไปจนไดเขาชิงชนะเลิศและครองถวยรางวัลรวมกับคณะบัญชี ทูลหมอมไมไดทรงลงแขงดวยทุกนัด 

เพราะการแขงขันเร่ิมตอนเย็นกวาจะจบก็คํ่ามาก และบางคร้ังพระองคก็ทรงติดพระราชภารกิจ ถาเปนกรณี 

เชนนี้จะโปรดใหฉันโทรศัพทไปกราบบังคมทูลรายงานผล ซ่ึงโชคดีเหลือเกินที่อักษรชนะมาโดยตลอด แตถานัด 

ใดที่ทรงลงแขงดวยแลว ชาวจุฬาฯ จะแหมาชมการแขงขันกันจนศาลาพระเกี้ยวแทบแตก

ฉันขอสงตัวอยางกลอนอําลาของทีมนองใหมอักษรฯ หลังไดชัยชนะมาลงไวเพื่อเปนที่ระลึกในบันทึกทอง ดังนี้

  “ยุทธศักดิ์กลอนกานทลานพระเกี้ยว  หนุมแพสาวปราดเปรียวเสียวลิ้มยี่

 มาผยองกับนักสูชั้นผูดี    ก็คงมีแตโชครายไปเปนพร

 อาวุธทานมีแตเกียรจึงเสียทา   พายนางฟาจากตําหนักตึกอักษร

 เปนบูตึงตํ่าศักดิ์วงนักกลอน   จึงตองรอนลงไปพับกับตึกแดง”

        ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๖

  “X + Y ∏r วิทยาแพ   อักษรแนกวีเดนเห็นถนัด

 ใครหาญสูเราคนดังพังทุกนัด   ถูกหมากัดเจ็บไมเทาแพเราไป

 แขงเสร็จแลวขอลาอยาคิดมาก   สูตรกลอนยากเกินวิทยจะคิดได

 แพวันนี้วิทยาอยาเสียใจ    แลววันใหมยิ้มแกกันฉันเพื่อนเอย”

        ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๖

ฉันขอจบบันทึกทองของฉันลงตรงที่วา ภารกิจของการเปนนักกลอนชมรมวรรณศิลปทําใหฉันไดเขียนกลอน 

ลงในวารสารของชมรม และทูลหมอมทรงนําไปทูลเกลาฯถวายสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง  หลังจากฉันเรียนจบอักษรศาสตรแลว พระองคจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

รับฉันเปนขาราชบริพาร ฉันจึงไดตามเสด็จไปชวยเหลือประชาชน มีโอกาสไดถวายงานแดพระบรมราชวงศจักรี 

รวมทั้งทูลกระหมอมขวัญใจชาวไทยและชาวจุฬาฯ สืบมาจนถึงบัดนี้

ภาพบน: ผศ.ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ  นายประสิทธ์ิ รุงเรืองรัตนกุล  คุณหญิงอุไรวรรณ สวัสดิศานต  ดร.กรรณิการ นลราชสุวัจน
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สุชาติ อุทธยาสกุลและจันทรา ชัยนาม นิเทศฯ รุน ๔ 

ทั้งคู รับบทซามูไรและเมียซามูไร

สุณิสา สวัสดิรักษ  คณะนิเทศศาสตร

ในราโชมอน 
ราโชมอน  ละครเวทีย ิ ่งใหญอีกเร �องหนึ ่งท ี ่คณะ 

นิเทศศาสตรจัดทำขึ ้นในป ๒๕๑๔ จากบทแปลและบท 

ละครเวทีของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ละครเร�องนี้เปนการ 

รวมแรงรวมใจของนิสิตนิเทศฯ รุน ๔, ๕, ๖ และ ๗ ตาง 

ทำหนาที ่แตกตางกันอยางสนุกสนาน กำกับการแสดง 

โดยพี่เปยก เพ็ญศรี เผาเหลืองทอง แสดงที่หอประชุม 

เอยูเอ

ผูเขียนเปนนองใหมป ๒๕๑๓ อยูนิเทศฯ รุน ๖ โชคดี 

ที่ไดมีสวนรวมเลนละครเร�องนี้ดวย โดยรับบทเปนเมีย 

ซามูไร พี่สุชาติ อุทธยาสกุล พระเอกของคณะฯในยุคนั้น 

รับบทซามูไร สวนบทเมียซามูไรใชนักแสดงสองคน คือ 

พี่แดง  จันทรา  ชัยนาม  แสดงรอบประชาชนทั่วไป  และ 

ผูเขียนแสดงรอบนักเรียน  

ละครเวทีเปนศาสตรการแสดงที่มีเสน�ห แสดงยากกวา 

ละครประเภทอ�นๆ เพราะเปนการแสดงสด มีมิติ นักแสดง 

และผูชมจะอยูในอารมณรวมกันขณะนั้น การตอบสนอง 

เกิดขึ้นทันที เสน�หของละครเวทีจึงอยูตรงนี้ พวกเราตอง 

ฝกซอมอยางหนัก ฝกการแสดงและการใชเสียง ในสมัย 

นั้นยังไมมีไมโครโฟนไรสายชวยเร�องเสียง เราจึงตองฝก

ใชเสียงใหไดยินทั่วหอประชุม คนที่นั่งแถวหลังสุดตองได 

ยินเสียงพูดสดของเราดวย รวมทั้งตองแสดงสงพลังให 

ถึงแถวสุดทาย เราฝกกันหนักตรงนี้ เปนความยากอันดับ 

แรก แตพวกเราก็ทำไดจนเคยชิน 

ผู เขียนตองฝกเพิ ่มอีกอยางหนึ ่งซึ ่งถือวายากที ่สุด 

คือการเดินใหเหมือนสาวญี่ปุน ลองนึกภาพสาวญี่ปุนใส 

กิโมโน ใสเกี๊ยะ เดินกาวสั้นๆเหมือนเดินยอเขาปลายเทา 

เขาหากัน ตองฝกเดินอยูนานมาก แตทำอยางไรก็ยังไม 

เปนสาวญี่ปุนสักที วันหนึ่งพี่เปยกผูกำกับการแสดงเชิญ 

คุณสุพรรณ บูรณะพิมพ ปรมาจารยดานการแสดงมาดู 

การซอม ทานเห็นการเดินของเมียซามูไรคนนี ้  ถึงกับ 

บอกวา “เมียซามูไรเดินเปน...เจกลากรถ” นึกภาพออกเลย 

คุณสุพรรณแนะนำการเดินใหม แตทำยังไงขาก็ไมเปน 

ใจ ซอมอยูนาน ในที่สุด ทานหาวิธีใหเอาผาผูกเขาทั้งสอง 

ขางใหชิดกันไว เวลาเดินตองเดินยอเขา ใหปลายเทา 

เขาหากัน ฝกไปฝกมาจนชินและทำไดเหมือนสาวญี่ปุน 

เพราะเม�อเขาชิดกัน ตองกาวเทาสั้นลง ยอเขาได เดิน 

ปลายเทาเขาหากันได ปญหาเดินเปนเจกลากรถก็หมด 

ไปโดยผาผูกเขา ดวยประการฉะนี้

การแสดงรอบนักเรียนเปนความสนุกอีกแบบหนึ ่ง 

เด็กๆเฮฮา ขำงาย รอบสุดทาย ผูเขียนตั้งใจเลนทิ้งทวน 

ใหจดจำ รูวาเด็กๆชอบซีนเมียซามูไรโดนโจรผลัก พอถึง 

จ ังหวะน ั ้น ผ ู เข ียนแกล งทำเปนโดนผลักอย างแรง 

จนตัวลอยกระเด็นไปสุดฉาก ลอยจริงๆ ตอนนั้นน้ำหนัก 

ตัวยังเปนใจชวยใหตัวลอยได เรียกเสียงฮือฮาไดพอควร 

ดีใจที่เด็กๆชอบ

ราโชมอนเปนประสบการณ ในการเลนละครเวที 

ครั้งแรก ทำใหผูเขียนเรียนรูมากมาย และภูมิใจที่ไดมี 

สวนรวมในกิจกรรมที่ประทับใจไมรูลืมครั้งนี้

เมียซามูไร

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๕๒



กิจกรรมคายของพวกเราในสมัยนั้นไมมีงบประมาณ 

ใดๆสนับสนุนเหมือนเชนปจจุบัน เราตองหาทุนกันเอง 

ทั ้งหมด กิจกรรมตางๆจึงเริ ่มตั ้งแตกอนออกคาย คือ 

การหาทุน วัสดุอุปกรณ เคร�องมือเคร�องใช และสิ่งของ 

จำเปน พวกเราจัดกิจกรรมหาทุนหลายอยาง เชน จัด 

ดนตรี ภาพยนตร ขายปฏิทินปใหม และขายของชำรวย 

โดยใชเวลาวางจากการเรียนหรือวันหยุดมาชวยกัน

การสำรวจคายเปนกิจกรรมสำคัญที ่ตองทำกอน 

ออกคาย โดยชวงปดเทอมกลางปจะมีชุดออกไปสำรวจ 

สถานที่เหมาะสมเพ�อออกไปปฏิบัติงาน โดยเนนพื้นที่ 

ชนบทหางไกล กันดาร ประชาชนยังขาดบริการขั ้น 

พื้นฐาน เชน ถนน สะพาน ฝาย และโรงเรียน พื้นที่สวน 

ใหญมักอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีภาคเหนือ 

อยูบาง โดยสำรวจไว ๓ ถึง ๕ แหง เพ�อนำมาสรุปวาจะไป 

ออกคายกันที่ไหน ๒ แหงในแตละป การออกสำรวจใน 

สมัยนั ้นคอนขางยากลำบาก สังคมและหน�วยงาน 

ราชการกล ัวน ิส ิตน ักศ ึกษาไปปล ุกระดมชาวบ าน 

เน�องจากเปนชวงของการเดินขบวนเรียกรองสิทธิ 

เสรีภาพ ประชาธิปไตย รวมทั ้งเหตุการณ ๑๔ ตุลาฯ 

จึงตองอาศัยความชวยเหลือของรุ นพี ่ร ัฐศาสตรที ่     

เปนปลัดอำเภอ นายอำเภอ หรือผูวาราชการจังหวัด

ตองผานดานแรก

แตละปมีนิสิตสนใจไปคายกันมากเกินจำนวนที่ตอง 

การ จึงตองคัดเลือกดวยการสัมภาษณโดยพี่ๆชาวคาย 

คำถามยอดนิยมคือ ทำไมอยากไปคาย

“เคยคิดวาถาเขาจุฬาฯได  จะตองไปรวมงานคาย 

ใหได เปนการเปดประตูสูตัวตนภายในที ่ซุกซอนอยู 

เราเปนเด็กกรุงเทพฯ อยากรูจักโลกที่นอกเหนือจากบาน 

และโรงเรียน” นาฏยา ยมกานนท (จุม) คณะอักษรฯ 

เลาความหวังตั้งแตยังเรียนมัธยม

ดาเรศ ศุภวิวรรธน (เล็ก) คณะบัญชี อยากหากิจกรรม 

ที่เปนประโยชนตอสวนรวมในชวงปดเทอม “ตอนสมัคร 

ก็ไมคอยม่ันใจวาจะได ทราบวาสมัครกันเยอะ การสัมภาษณ 

ก็จริงจังและเขมงวด พอประกาศวาได และทางบาน 

อนุญาตก็ดีใจ” 

“เปนความศรัทธาที่แรงกลามากๆ ถึงขนาดลงทุนเขา 

ไปคลุกคลีชวยงานพี่ๆชาวคายตั้งแตยังไมเปดรับสมัคร” 

บุรณี สุนทรธัย (เหมียว) คณะนิเทศฯ พูดถึงความมุงม่ันใน 

อดีต “คงดวยเจตนารมณอันแรงกลานี้ เลยไดไปคายใน 

ที่สุด”  

ชาวคายจุฬาฯ  ๒๕๑๓-๒๕๑๖
คายอาสาฯ สจม. รักงานกิจการสังคม

งานคายอาสาสมัครเปนกิจกรรมหนึ่งที่นิสิตจุฬาฯทุกคณะไดมาทำงานรวมงานกันใน 

ชวงปดเทอมปลายของทุกปการศึกษา ไดออกไปปฏิบัติงานในชนบทกันดาร เรียนรูเร�องราว 

ของชนบทไทย บำเพ็ญประโยชนเพ�อสังคม และเตรียมความพรอมที่จะออกไปดูแลตนเอง  

ครอบครัว สังคม และชีวิตการทำงานหลังเรียนจบ

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๕๓



เตรียมงานเพ�อเปดคาย

กอนปดเทอมปลายป มีการเลือกคณะกรรมการ 

บริหารงานแตละคาย ประกอบไปดวยผูอำนวยการคาย 

(ผอก.) รองผูอำนวยการ เลขานุการ เหรัญญิก และ 

ประธานฝายตางๆ ไดแก โครงงาน อาหาร สวัสดิการ 

ประชาสัมพันธ และบันเทิง โดยเลือกจากชาวคาย 

ที่เห็นวาเหมาะสม

กอนออกไปทำงาน ตองจัดชุดเตรียมคายประมาณ 

๗-๑๐ คนเพ�อเตรียมพรอมรับชาวคาย ๖๐ กวาคน 

ที ่จะมาทำกิจกรรมรวมกัน ๒๐ วัน โดยใชเวลาในการ 

เตรียมคาย ๑ สัปดาห ทั้งเร�องที่พัก ที่ประชุม หองครัว 

หองน้ำ หองสวม พื้นที ่โครงงาน วัสดุอุปกรณ ขอมูล 

และการทำความเขาใจกับชาวบานลวงหนา

นิสิตรอยกวาคนออกเดินทางโดยรถยนตของมหา 

วิทยาลัย หรือของบริษัทขนสงที่รุนพี่สนับสนุน หรือของ 

ทางราชการ ตามแตจะขอรับการสนับสนุนได แยกกัน 

ไปตามแตละคาย (๒ คายตอป) หากตองเดินทางโดย 

รถไฟ ก็นัดพบกันที่สถานีหัวลำโพง มุงสูพื้นที่ที่ชุดเตรียม 

คายไปจัดไวใหลวงหนา

 สมพงค วิทยศักดิ์พันธุ (พงค) คณะอักษรฯ ยังจำได 

แมนยำวา คายแรกที่ไปคือคายบานเหลา อ.ลอง จ.แพร 

“เรานั่งรถไฟไปถึงสถานีเดนชัยราว ๒-๓ ทุม ขนของขึ้น 

รถดัมพเพ�อเดินทางตอทามกลางความมืด มองลงจาก 

เสนทางที ่เปนภูเขา เห็นตัวเมืองมีไฟสวางสวยงาม 

แตที่งดงามกวาคือ ดวงดาวระยิบระยับบนทองฟาที่ไมมี 

พระจันทร”

ตอนเชาของวันเปดคายหรือวันแรกของการทำงาน 

มีพิธ ีเชิญธงชาติ และธงจุฬาฯขึ ้นยอดเสา โดยเชิญ 

ผู ใหญทางจังหวัดและอำเภอมาเปนประธานและมี 

ชาวบานมารวมงานจำนวนมาก เปดเสร็จก็ปูเส�อนั่งลอม 

วงกินขาวรวมกันกับพวกเรา

ทั้งหมัด มด แมลง หลับไดหรือ

ที่พักของชาวคายเปนไปตามสภาพของแตละพื้นที่ 

บางคายพักที่บานชาวบาน บางคายพักที่โรงเรียนหรือ 

ศาลาวัด บางแหงไมมีอาคารใหพักก็ใชเต็นท หรือสราง 

อาคารชั่วคราวหลังคามุงจากหรือหญา ซึ่งเปนภาระหนัก 

ของชุดเตรียมคาย พวกเราขอเส�อและหมอนของชาว 

บานหรือวัดมาปูหนุน 

นอน นอกจากน ี ้ ย ัง 

ต องทำห องอาบน้ำ 

และห องส วม แยก 

ชายหญิง หร ือบาง 

แหงก็สรางเพิ่มจาก 

ที่มีอยูบาง 

ที่คายหนองบึง  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร  เราพักกัน 

บนบานใตถุนสูงของชาวบาน โดยใตถุนบานเปนที่ให 

ควายนอน ชวงแรกๆก็อยูสบายดี แตชวงทายๆหมัด 

ควายขางลางขึ้นไปกัดพวกเราขางบนที่พัก ทำเอาชาว 

คายหญิงหลายคนเปนตุมผ�นแดงและคันทั่วตัว กวาจะ 

รักษาหายตองใชเวลาหลายเดือน บางคนเปนป 

ดาเรศ ศุภวิวรรธน (เล็ก) คณะบัญชี ซึ ่งอยูคายที่ 

เหลาคาม-โคกสูง จ.นครพนม ยังจำไดวาตองปูเส�อนอน 

บนดินกับเพ�อนๆในโรงเรือนหลังคามุงจาก ที่ชุดเตรียม 

คายสรางขึ ้นกลางทุงนา บางชวงถูกมดตัวนอยและ 

แมลงกัดตอย คืนแรกๆนอนไมคอยหลับ แตอยูไปสักพัก 

ก็เคยชิน หรืออาจหลับเพราะเหน�อยจากการขนปูนสราง 

อาคารเรียนตอนกลางวัน 

“ชวงเวลาที่มีความสุขเปนพิเศษ คือเวลาอาบน้ำ” 

ดวงพร คำนูณวัฒน (นอย) คณะนิเทศฯ เลาดวยรอยยิ้ม 

“เปนการอาบน้ำท่ีคลาสสิกมาก กลางแสงจันทร หองอาบ 

น้ำอยูกลางทุงนา มีฝาปดมิดชิดทุกดาน แตไมมีหลังคา” 

 

หนักและเหน�อย แตประทับใจ

ในคายจะแบงงานเปนฝายตางๆ มีหัวหนาฝายเปน 

ผู ร ับผิดชอบ โดยใหชาวคายผลัดเปลี ่ยนหมุนเวียน 

กันจนครบทุกฝาย เพ�อจะไดเรียนรูงานทุกอยาง โดยที่ 

ฝายโครงงานน�าจะงานหนักที่สุด ทั้งนี้แตละแหงจะมีราย 

ละเอียดไมเหมือนกัน มีทั้งสรางอาคารเรียน ฝายน้ำลน 

ถนน สะพาน ฯลฯ ตองใชแรงทั้งวันในการขนดิน หิน ปูน 

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๕๔



ทราย ไม และอ�นๆ  ตกกลางคืนจะปวดราวไปทั ้งตัว 

แทบทุกคน แถมยังตองนอนบนเส�อ พื้นกระดาน พื้นดิน 

แข็งๆ แตมาถึงขนาดนี้แลว สูสู

พรทิพย อองศรี (ติ ๋ง) สาวบัญชีพื ้นเพนครพนม

ไดรับมอบหมายใหไปคายเหลาคาม-โคกสูง ต.คำอาฮวน 

อ.มุกดาหาร (ขณะนั ้นยังไมไดยกฐานะเปนจังหวัด) 

เธอหมุนเวียนทำทุกหนาที่ในทุกฝาย ซึ่งลวนเปนงาน 

ที่ไมเคยทำมากอน เลยต�นเตนประทับใจไปหมด 

“เม�ออยูโครงงานที่สรางอาคารเรียนใหเด็กๆในหมู 

บาน ตองหิ้วถังปูนซึ่งหนักเอาการ จนนิ้วพองเปนเม็ด 

ใสๆ พวกเราเร ียกสวยหร ูว า 

โป งข าม” ต ิ ๋ งพ ูดกล ั ้ ว 

หัวเราะ “แขนก็มีกลาม 

พองาม ถาเปนสมัยนี้คง 

เปนพวกสายสุขภาพ” 

ขนด ินห ินป ูนทราย 

แสนจะหนัก ยังมีอารมณ 

แซวก ันอ ีก  นวลน อย 

เจริญผล (นอย) สาวครุฯ 

ย้ำวา “กระเซาเยาแหยไม 

พอ รองเพลงไปดวยก็ม ี เปนพลังความสามัคคีท ี ่ 

ทำใหคายประสบความสำเร็จ เทคนิคการไลนเพ�อ 

ขนของมีประโยชนมาก ถึงขนาดนำมาปรับใช ในชีวิต 

จริงบอยๆเวลาตองขนของหนักแยะๆ ก็จะไหววานใหมา 

ชวยกันดวยวิธีนี้” 

บุรณี สุนทรธัย (เหมียว) คณะนิเทศฯ ไปถึงคายแรก 

ที่บานเหลา ต.เวียงตา อ.ลอง จ.แพร ก็เจอเร�องประทับ 

ใจไมแพนวลนอย ภาพที่เธอจดจำไดเปนอยางดี แมจะ 

ผานมากวา ๔๐ ป คือกองคาราวานเกวียนของชาวบาน 

นับสิบเลมลำเลียงหินมาจอดรวมกันเพ�อชวยสรางฝาย 

น้ำลน 

“ตอนนั้นคิดวา มันเยอะเหมือนกองทัพเลย เปนการ 

ประสานงานอันยอดเยี ่ยม จนไดรับความรวมมือจาก 

ชาวบานมากมาย”  เหมียวเลาดวยน้ำเสียงต�นเตน 

เหมือนเหตุการณสดๆรอนๆ

เร�องโรงครัวที่ไมอยากเลา

ฝายอาหารทำหนาที ่ดูแลปากทองชาวคายทุกมื ้อ   

ทุกวัน บางวันใจดีมีอาหารวางแถม โรงครัวมีเร�องเลา 

ขานใหชาวคายขำระคนเศราสารพัด พอครัวแมครัว 

ลวนเปนพวกมือใหมหัดผัด เขาครัวครั ้งแรกก็ที ่คาย 

นี่แหละ แคหุงขาวก็ตกมาตายกันเปนแถว ตองหุงขาว 

ดวยหมอใบใหญๆ  ข าวเลยมักจะออกมาสุกๆดิบๆ 

แตสวนใหญ ไหม เพราะคนขาวไมทั่วหรือคนไมถึงกน 

หมอ กวาจะจับทางไดวาตองหุงยังไง ก็ไดเวลาปดคาย 

วัตถุดิบนั้นเตรียมกันมาพอสมควร แตก็ตองไปจาย 

ตลาดเพ�อมาเติมบาง พอถึงชวงปลายๆคาย ของที่เตรียม 

มารอยหรอ ตัวชวย คือ ฟกทอง 

ฟกทอง และฟกทอง 

จิราพรรณ ลิ่มไทย (สาว) คณะ 

นิเทศฯ เลาตำนานฟกทองวา “เรา 

ทำอาหารทุกอยางจากฟกทองเต็ม 

ชุด มีทั้งผัดฟกทอง แกงสมฟกทอง 

บวดฟกทอง ทุกคนจำไดแมนยำ 

หลายคนถึงขนาดเขียนในไดอะรี ่ 

จากคายวาจะจำเมนูฟกทองไปอีก 

นานแสนนาน”

คราวนี้มาถึงขาวตมช็อกโกแลตที่ฟงดูเทแบบ East 

meets West วันนั ้น ภัทรันดา ลีละยูวะ (ปอม) คณะ 

บัญชี อยูเวรทำอาหารเชาขณะที่ทุกคนไปเขาแถวรอง 

เพลงชาติ “พี ่สั ่งใหดูขาวตม เราก็ดูจริงๆ ไมเคยรูวา 

ขาวตมในหมอใหญขนาดนั้นตองคนตลอดเวลา ขาวตม 

ก็เลยไหม เชานั้นชาวคายตองกินขาวตมช็อกโกแลต” 

ปอมเลา “อับอายจริงๆแตตอนนี้นึกแลวก็ขำ”

 วันหนึ่งฝายอาหารตกลงกันวา จะทำถั่วเขียวตมน้ำตาล 

เปนของหวานเล้ียงชาวคาย รุนพ่ีมอบหมายยาใจ ศรีวิโรจน 

(แหมม) คณะนิเทศฯ ใหชวยดูหมอถั่วเขียว พรอมกำชับ 

วา ถาถั่วเขียวเป�อยก็ใชได “เฝาหมอถั่วเขียวอยูพักใหญ 

ไมเห็นเป�อยซักที” แหมมบอก “สรุปคือเราใสน้ำตาล 

ไปพรอมกับถั่วเขียว ถั่วเขียวเลยไมเป�อย ชาวคายอด 

กินของหวานอยางน�าเสียดาย” 

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๕๕



ตักน้ำหรืออาบน้ำ ลวนมีเทคนิค 

ฝายสวัสดิการเปนงานแมบาน ใหบริการดูแลความ 

เปนอยูของชาวคาย ทำความสะอาด จัดระเบียบที่พัก 

และบริเวณโดยรอบ เติมน้ำในหองน้ำ หองสวม หองครัว 

จัดหาน้ำด�มบริการชาวคายที่ทำโครงงาน เรียกงายๆคือ 

เบ นั่นเอง

การหาน้ำด�มน้ำใช ในคายเปนงานที ่หนักเอาการ 

ไมมีน้ำประปา มีแตน้ำบาดาล น้ำจากบอ หรือบึงตาม 

ธรรมชาติ ซึ่งมักจะอยูไกลจากที่ตั้งคาย บางคายน้ำบอ 

ไมมีคันโยก ตองใชความสามารถในการโยนกระปอง 

ลงไปก นบ อ แล วด ึงน ้ำข ึ ้นมา ใหม ๆชาวค ายส วน 

ใหญทำไมเปน โยนลงไปกี่ครั้งก็ไมไดน้ำสักครั้ง

“ตองเรียนรูวิธีการจากชาวบาน บางแหงดีหน�อย มี 

รถเข็นหรือใชเกวียนขนน้ำ แตบางแหงตองใชกระปอง 

หาบน้ำกัน กวาจะไดน้ำเต็มตุมตามจุดตางๆในแตละวัน 

เลนเอาไหลดานกันไปเลย” มณฑล มีอนันต (แดง) คณะ 

รัฐศาสตร ยอนความหลัง

ถังใสน้ำมีรูปแบบตางๆกันไป ถังยางมะตอยก็เปน 

ภาชนะอยางหนึ่ง 

“ตอนอาบน้ำตองใชขันตักน้ำในถังมาอาบ มียาง 

มะตอยปนอยูดวย ไมรูจะทำยังไงก็ตองทนอาบไป มีสมุด 

เฟรนดชิปที่นอย ประนอม เขียนไววา ‘แดงคงจำยาง 

มะตอยไดนะ’ หลังจากนั้น เห็นยางมะตอยทีไร คิดถึง 

คายทุกที” อรพรรณ ยังนอย (แดง) คณะครุฯ เลาไป 

ยิ้มไป

ตัวเดียวอันเดียวและตมยำมนุษยกบ 

ในการทำงานประชาสัมพันธ พวกครุฯมักชวนเด็กๆ 

มารวมกล ุ มเพ �อสอนหนังส ือ พวกแพทยก็ออกไป 

ตรวจสุขภาพของชาวบาน พวกสัตวแพทยไปดูเร�อง 

สัตวตามถนัด ที่เห็นประจำคือ ตอนควาย เริ ่มจากผูก 

เช ือกเพ �อช วยก ันด ึงก ับชาวบ านใหควายลมนอน 

แลวเอาไมพาดทับไว ชาวคายหญิง ๒-๓ คนยืนบนไม 

บังคับควายไมใหดิ้น คนที่ ๑ ตองถือใบตองเพ�อรองรับ 

ตัวเดียวอันเดียว 

เครือวัลย ลิ ่มอภิชาต (เครือ) คณะอักษรฯ รับบท 

คนยืนบนไมคนที่ ๒  “พอผาตัวเดียวอันเดียวออกมาได 

คณะที่ตอนก็จะสงใหคนที่ ๑ แตดวยความที่ไมเคย 

เห็นเลือดสดๆ หรือรังเกียจเจาตัวเดียวอันเดียวก็เหลือ 

จะเดา เพ�อนหญิงคนแรกตกใจ เปนลมไปเลย”

ควายดิ้นจะลุกใหได ไมที่พาดควายไวเริ ่มโยกเยก 

“พี่สัตวแพทยบอกใหเครือรับ เราก็บาจี้รับดวยมือเปลาๆ 

เลือดเต็มมือ หลังจากนั ้นก็ ไดรับความไววางใจให 

เปนคนยืนบนไมพาดควายคนที่ ๑ เปนประจำ” ผูชวย 

สัตวแพทยจำเปนเลาพรอมเสียงหัวเราะสนุก

ความจริงงานฝายประชาสัมพันธ ไมตองเหน�อย 

แตการตอนควายเปนขอยกเวน สวนใหญออกไปพบ 

ปะชาวบานเพ�อทำความรูจัก เรียนรูวิถีของชาวชนทบ 

และสรางสัมพันธที่ดีกับทุกครัวเรือน 

“วันหนึ่งตองรวมวงกินขาวกับชาวบาน อาหารทำมา 

ใหมๆรอนๆ คลายตมยำ แตเปนตมยำเขียดแหง เห็น 

ลอยอยูเต็มชาม ดูคลายมนุษยกบ” นิตยา เลิศหิรัญวงศ 

(โก) คณะอักษรฯ ทำทาประกอบคำบรรยาย “ก็ทำเปน 

ตักโน�นตักนี่ แตเลี่ยงเจากบนอยจนผานพนไปได” 

ชาวคายแตละคนมีลูกเลนตางกันในการเขาถึงชาว 

บาน “บางไปถึงบานเขา ทำเปนไมรูไมชี้ ลมตัวลงนอน 

ใตถุนบาน ถือโอกาสหลับไปเลย บางก็เขาไปชวยทำงาน 

ที่ชาวบานกำลังทำกันอยู”  บุรณี  สุนทรธัย  (เหมียว) 

คณะนิเทศฯ เผยถึงเทคนิคหลากหลาย 

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๕๖



ลูกแมวที่น�าสงสาร

ฝายบันเทิงทำหนาที่จัดกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในคาย 

ทั้งกับชาวบานและเด็กๆ  เพ�อสรางความสัมพันธที่ดี 

ระหวางชาวคายดวยกันเอง และระหวางชาวคาย 

กับชาวบาน มีเกมสนุกสนานใหพวกเราไดผอนคลาย 

จากการทำงานหนัก และชวยใหหายคิดถึงบาน รายการ 

บันเทิงหลังประชุมมีแตเสียงหัวเราะ ‘แมวที่น�าสงสาร’ 

เปนเกมที่ อรพรรณ  ยังนอย  (แดง)  คณะครุฯ  จำได 

แมนยำจนทุกว ันน ี ้ คนท ี ่ เป นแมวตองคลานไปหา 

เพ�อน แลวทำทาทางตลกใหเพ�อนหัวเราะ ถาทำใหเพ�อน 

หัวเราะได คนหัวเราะตองมาเปนแมวแทน เพ�อนที่กลั้น 

หัวเราะไดตองทำนิ่งๆไว แลวเอามือไปแตะแมว พูดวา 

“โถ ลูกแมวที่น�าสงสาร” 

แดงเลาตอ “บางคนเงียบๆ เรียบรอย ทำตลกโปก 

ฮาไมเปน เปนลูกแมวที่น�าสงสารจริงๆ จนเพ�อนตองยอม 

ทำเปนหัวเราะให” 

คนที ่มาคายสวนใหญมักเปนคนเฉยๆในชวงแรก 

แต เม�ออยู ไปกลายเปนคนชางพูด  กลาแสดงออก 

เพราะพี่ๆเพ�อนๆนองๆคอยกระเซาเยาแหย  กิจกรรม 

ตางๆ  รองเพลง เลนเกม เลานิทาน ทำใหไดหัวเราะและ 

งานหนักเครงเครียดผานพนไปไดดวยดี

“เปนสิ่งที่ไดนำมาใชกับตัวเองในการทำงาน เวลามี 

ปญหาก็พยายามนึกถึงสิ่งที่จะเปนจุดใหยิ้มหรือหัวเราะ 

เพ�อกำจัดความพิโรธ ทำใหสามารถแกไขเหตุการณ 

ตางๆได” นาฏยา ยมกานนท (จุม) คณะอักษรฯ บอก

 ทุกคืนหลังเสร็จงานจะมีการประชุมเพ�อสรุปผลการ 

ทำงานของทุกแผนก ดาเรศ ศุภวิวรรธน (เล็ก) คณะ 

บัญชี รูสึกประทับใจกับการประชุมเชนนี้ เพราะไดเห็น 

ชาวคายทำงานเปนระบบ เปนทีม ทุกคนกลาแสดงออก 

มีการแจงปญหาและหาทางออกรวมกัน   

“ชวงประชุมกลางคืน ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็นกัน ทุกคนเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 

อยางมีเหตุมีผล ไมถือวาผูอำนวยการคายตองเปนใหญ 

แตเพียงผูเดียว” นวลนอย เจริญผล (นอย) คณะครุฯ เลา

ลากอนเพ�อนที่รัก

วันสิ ้นสุดการทำงานคายเปนวันที ่พวกเราประทับ     

ใจไมรูลืม ชาวบานทำพิธีผูกขอมือสูขวัญตามประเพณี 

ใหกับชาวคายในวันปดคาย หลังจากทำงานกันมา ๒๐ 

วัน โดยพอหมอเปนคนทำพิธีและมีผูเฒาผูแกในหมูบาน 

มาผูกขอมือใหศีลใหพรพวกเรา เปนบรรยากาศที่อบอุน 

ปลื ้มใจจนน้ำตาปริ ่ม ทั ้งชาวบานและชาวคาย และที่ 

ประทับใจมากที่สุดคือ ทามกลางความเปนอยูที่ขัดสน 

แตเต็มไปดวยน้ำใจ ชาวบานจะนำของที่ระลึกทำดวย 

มือตนเองมาใหชาวคายทุกคน เปนหมอนทำจากผาทอ 

มือยัดนุน แมจะเปนของเล็กๆนอยๆแตยิ่งใหญมีคุณคา 

ยิ่งในความรูสึกของพวกเรา 

คืนสุดทายมีกิจกรรมรอบกองไฟ บรรยากาศคอน 

ขางเงียบ เริ่มดวย ผอก. ถือคบไฟแลวยืนขึ้นพูดเสียง 

ดังในสิ่งที่อยากจะพูด แลวปาคบไฟไปที่กองไฟ หลังจาก 

นั้นก็ใหทุกคนทำเชนเดียวกัน คือพูดในสิ่งที่อยากพูดหรือ 

อยากระบายระหวางที่อยูคาย 

“แลวน้ำตาก็คอยๆไหล ทั ้งจากคนพูดและคนฟง 

ทุกคนไดปลดปลอยเร�องไมสบายใจไวที่กองไฟ เหลือ 

แตสิ ่งดีๆที ่นำกลับไป” นอยทิพย ลิ ้มยิ ่งเจริญ (นอย) 

คณะครุฯ เลาถึงกิจกรรมที่เธอชอบที่สุด

เชาวันรุงขึ้น ชาวบานมารอสงพวกเรา เรียกวามากัน 

หมดหมูบานก็วาได ชวยกันขนของดวย ตางร่ำลาดวย 

ความอาลัย พอรถเคล�อนออก ชาวบานที ่มาสงตาง 

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๕๗



สอนโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษได 

คะแนนนอย รวมทั้งการขาดแคลนทุนทรัพย พวกเราคิด 

กันวา ถาโรงเรียนถูกยุบ ช�อโรงเรียนราษฎรจุฬาสามัคคี 

ก็จะหายไปจากจังหวัดอุดรธานี และสารบบการศึกษา 

ไทย จึงพรอมใจกันผลักดันพลังแหงความรักและความ 

สามัคคีเปนพลังศรัทธา โดยมีชาวคายจุฬาฯเปนผู 

ประสานกับผูที่เกี ่ยวของ ทั้งครู นักเรียน ผูนำทองถิ่น  

ผูนำทองที ่ ผูนำชุมชน ชาวบาน ชมรมนิสิตเกาจุฬาฯ 

อุดรธานีและภาคสวนอ�นๆ ไปแกไขปญหาดวยความมุง 

หวังจะให โรงเรียนราษฎรจุฬาสามัคคีคงอยู และชาว 

บานก็มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ ้นดวย โดยสนับสนุนสง 

เสริมดานการศึกษา พยายามยกระดับการพัฒนาให 

เปนศูนยเรียนรู สนับสนุนทุนทรัพย วัสดุอุปกรณดาน 

การพัฒนาอาชีพ สุขอนามัย สิ่งแวดลอมและอ�นๆ จน 

ในป ๒๕๖๓ ทุกอยางเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอยาง 

ทันตาเห็น โดยเฉพาะดานการศึกษาที่ดีขึ้นทุกดาน จน 

เปนโรงเรียนที่ไดมาตรฐาน พนจากการถูกยุบ ทำใหช�อ 

โรงเรียนราษฎรจุฬาสามัคคียังคงอยูจนทุกวันนี้ นับเปน 

ตัวอยางของการพัฒนาตอเน�องจากผลงานคายที่ผานมา 

เราเรียกวา ‘คำแหนโมเดล’ ซึ่งจะเปนตนแบบของการ 

รวมพัฒนาในพื้นที่อ�นๆ ที่พวกเราไปออกคายตามศักยภาพ 

ที่จะทำไดตอไป

ท ั ้ งหมดน ี ้ ค ือค ายอาสาสม ัครจ ุฬาลงกรณ        

มหาว ิทยาล ัยท ี ่พวกเราร ัก  ศร ัทธา  และผ ูกพ ัน 

ตลอดกาล

โบกมือลา เลยรองไหกันทั้งคนบนรถและคนมาสง 

ประภาศรี สุฉันทบุตร (แอะ) คณะครุฯ ยังจำเพลง 

‘ลากอนเพ�อนที ่ร ัก’ ไดแมนยำ เสียงเพลงที ่รองรอบ 

กองไฟในคืนสุดทาย ยังกองอยูในหูและติดอยูในใจเธอ 

เสมอมา

“ลากอนเพ�อนที่รัก ลากอนเพ�อนที่รัก ลากอน ลากอน 

เราจะพบกันอีก เราจะพบกันอีก ลากอน ลากอน...”

ลากอนไมลาลับ กลับมาคำแหนอีกคำรบ

คายที่สรางความประทับใจ คือคายคำแหน อ.บานผือ 

จ.อุดรธานี ที่พวกเราไปสรางอาคารเรียนหลังใหมในป 

๒๕๑๖ แทนหลังเกาที ่ชำรุด และตั ้งช�อวา ‘โรงเรียน 

ราษฎรจุฬาสามัคคี’

หลังกลับจากคายก็ไมไดติดตอกันอีกเลย จนวันที่ 

๑๕-๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ พวกเรากลับไปเยี่ยมชาวบาน 

และโรงเรียนอีกครั้ง ชาวบานบางคนเคยพูดอยางเช�อ 

มั่นวา วันหนึ่งพวกเราจะกลับมาที่คำแหนอีก แลวพวก 

เราก็กลับมาจริง ชาวบานดีใจเม�อไดพบพวกเรา ผูเฒา 

ผูแกที่เคยรวมกันสรางอาคารเรียนและกิจกรรมตางๆ 

ในชวงที่ไปตั้งคาย ยังเลาเร�องราวตางๆไดชัดเจน บาง 

ตอนชาวบานเลาไป น้ำตาก็ไหลไปดวยความปติ แมจะมี 

อาคารเรียนหลังใหม ก็ยังใหคงอาคารเรียนที่เรารวมกัน 

สรางไว  

การไปเยี ่ยมคายครั ้งน ั ้นทำใหพวกเราทราบวา 

โรงเรียนราษฎรจุฬาสามัคคีอาจถูกยุบ เพราะมีจำนวน 

นักเรียนต่ำกวาเกณฑ ผลการประเมินการเรียนการ 

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๕๘



ไดอะไรจากคาย
“การไดไปเห็นชีวิตชาวบาน
เปนการเรียนรูที่เหมือน 
ใสปุยเรงใหเราเติบโตเร็วขึ้น 
หลายเรื่องผูเฒาผูแก แมแต 
เด็กๆชาวบาน กลายเปนครู 
สอนเราโดยไมไดตั้งใจ” 

“รูจักตัวตนของตนเองและผูอื่น 

นำมาปรับใชกับการ
ทำงานและการดำรงชีวิต
ไดรูเห็นสภาพชีวิตความเปนอยู 
และวัฒนธรรมประเพณี
ที่เรียบงายของชาวชนบท”

จิราพรรณ ลิ่มไทย นิเทศฯ

“ไมมีปญหาใดจะเปนปญหาไดตลอดไป

มันมีที่มา ที่ไปทั้งนั้น ถาเปนคำพูดยุคใหม

คือ  อยาดรามา
เปนครั้งแรกที่เขาใจคำที่พี่ๆชาวคาย 

บอกกอนไปวา...

อยาทำตัวเปนจุดศูนยกลาง 
ใหทำตัวเปนเสนรอบวง”

สุภาวดี อังศุสิงห บัญชี

เรณู ชมชาญ นิเทศฯ นอยทิพย ลิ้มยิ่งเจริญ ครุฯ

ชูแรง เวชประสิทธิ์ เภสัชฯ

“ความสัมพันธของพวกเราล้ำลึก

เปนลักษณะเฉพาะของชาวคาย
พี่พงษ จิรโสภณ ซึ่งเปนแบบอยาง 
ของชาวคายที่ชัดเจน พูดเสมอวา 
คุณสมบัติชาวคาย ก็คือ

          ไมถือเขาถือเรา” 

นิตยา เลิศหิรัญวงศ อักษรฯ

“กลับจากคายถึงบานดวยใจที่วิเวก
วิเหวโหว คิดถึงไอดิน กลิ่นฟาง ลมรอน 
ฟากวางที่กลางคืนเต็มไปดวยดาว”

“มีสายใยของความ ‘เหมือนเดิม’
ผูกคลองรอยรวมกันไว 
จะจากกันนานแคไหน 
เมื่อเจอกันก็ยังเหมือนเดิม”

ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ เภสัชฯ

“เห็นความมีน้ำใจของความเปน
พี่นองเลือดจุฬาฯชัดเจนขึ้น 
ทำใหเขาใจและซาบซึ้งถึง
เนื้อเพลงมหาจุฬาลงกรณ บทเริ่ม 
ตนที่วา ‘น้ำใจนองพี่สีชมพู’ 
ไดอยางแทจริง” 

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๕๙



CU Band เริ ่มกอตั ้งเปนวงดนตรีแจซวงใหญ 

ตั้งแต ป๒๔๙๙ โดยนิสิตจุฬาฯ นำโดยประดับ สุขุม 

สันทัด ตัณฑนันทน และสมาชิกผูรวมกอตั้งอีกกลุม 

หนึ ่งจากการเตรียมการของสดใส   พันธุมโกมล 

(วานิชวัฒนา)  ในปกอนหนาหลังจากตั ้งวงแลว 

ก ็ ได ร วมกันสร างช�อเส ียงและเก ียรต ิประว ัต ิท ี ่ 

งดงามอยางตอเน�องมาโดยตลอด มีสวนรวมในการ 

ถวายงานทางดนตรีหลายครั้ง

สมาชิกของวงหลายทานไดรวมเปนสมาชิกของ อ.ส. 

วันศุกร หรือ อัมพรสถานวันศุกร ที่มาสืบตอจากวงลาย 

คราม จนกระทั่งป ๒๕๐๘ วงดนตรีแจซวงใหญของจุฬาฯ 

ก็ขาดการสืบทอดและขาดหายไปตามอิทธ ิพลของ 

ดนตรีสมัยนิยมตะวันตกแบบกีตารคอมโบ (สตร ิง 

คอมโบ) ที่เริ่มตนจากวงดนตรีในสหราชอาณาจักร ช�อ 

The Shadows ที่ทำใหเรียกวงแบบนี้วาวงชาโดวอยาง 

แพรหลายในยุคนั้น และมาเฟ�องฟูอยางที่สุดโดย The 

Beatles ที่เขามาครอบงำดนตรีสมัยนิยมทั่วโลกในราวป 

๒๕๐๗-๒๕๑๑ 

ป ๒๕๑๓ ไดมีการฟนฟู CU Band ใหกลับมาเปนวง 

ดนตรีแจซวงใหญโดยนิสิตแปดคน สามคนในกลุมคือ 

พีระศักดิ์ สุขเปนแกว, ไพบูลย ปรัชญานุสรณ และกิตติ 

มณีฉายวงศ (คณะวิทยาศาสตร) อีกสี ่คนคือ โกศล 

ตัณฑมานะธรรม, สมศักดิ์ ธรธรรม (วิโรจนพัฒนาวงศ), 

พรชิต วาณิชผล และอนนต วงษเกษม (คณะวิศกรรม 

ศาสตร) แลวไปชักชวนวิชัย พรรณเชษฐ (คณะพาณิชย 

ศาสตรและการบัญชี) ใหเขามารวมฟนฟูวง หกในแปด 

คนเขาเปนนิสิตจุฬาฯในป ๒๕๑๓ 

ในชวงเริ ่มตนมีอุปสรรคหลายเร�อง เชน เคร�อง 

ดนตรีไมครบ ไมมีโนตเพลง (ทำใหผูเขียนมีโอกาสทำ 

หนาที่ผูเรียบเรียงเสียงประสานเพิ่มเติมจากการหยิบ 

ยืมจากแหลงอ�นๆ) และไมมีหองซอม (ตองซอมกันที่ตึก 

จักรพงษที่น�าจะเปนที่เดือดรอนรำคาญอยูบาง) แตหลัง 

จากที่เดินหนาไดแลว ก็ชักชวนผูมีความสามารถในการ 

ดนตรีเขามารวมงาน เฉพาะจากคณะวิศวกรรมศาสตร 

ไดชักชวนเพ�อนๆใหมาชวยงานเปนประจำหรือเปนครั้ง 

คราว เชน สุรพล มงคลรังสฤษฎ, ปญจพร วัฑฒกานนท, 

สุทรรศน รักษพลเมือง และพิภพ สิริวณิชพันธ รวมทั้ง 

ไดชักชวนรุนพี่ (วศ. ๒๕๑๒) กิตติ ศรีเปารยะ (เปนนัก 

ดนตรีหลักทานหนึ่งของวงและทำหนาที่หัวหนาวงสืบ 

ตอมาในป ๒๕๑๕ และ ๒๕๑๖) ยงศักด ิ ์ ว ัชรว ิภาส 

(ประธานชมรมฯ ป  ๒๕๑๖)  ร ุ นนอง  (วศ.๒๕๑๔) 

เทาที่จำไดคือ สุพจน กริชพิพรรธ, พิทักษ ครองสินสุข 

และชัยวัฒน เยาวพงศศิริ นอกจากนี ้ย ังมีนักดนตรี 

เกงๆจากคณะอ�นเขารวมวง CU Band เชน ธวัชชัย 

นาควงษ , เมธี สกาวแสง, ผาณิต บิลมาศ, น้ำท ิพย 

เชี่ยวชาญ, สุทัศน จารุดิลก และรังสรรค ดวงพัตรา 

CU
BAND

อนนต วงษเกษม
คณะวิศวกรรมศาสตร

วงดนตรี 

๒๕๑๓-๒๕๑๖

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๖๐



CU Band ยุคนี ้มีวิชัย พรรณเชษฐ ในฐานะผูรวม 

ฟ นฟูวงเปนนักรองคนแรก ตอมามีน ิส ิตที ่ม ีความ 

สามารถทางดานการขับรองเขารวมเปนสมาชิกมากมาย 

จัดเปนสามกลุมตามปที่เขามารวมกิจกรรมดนตรีไดดังนี้

กล ุ มแรก (เข าวงป ๒๕๑๓) ไดแก ปยะ รณร�น, 

วิสุทธิจิตรา วานิชสมบัติ, วีรวรรณ บารมงคล (วรรุตม), 

กรองกาญจน ป ตตพงศ , ลาว ัณย ทองเจ ียม และ 

พรรณประภา วงศธนานันท (อินทรวิทยนันท)

กลุ มท ี ่สอง  (เข าวงป ๒๕๑๔)  ไดแก  ส ุน ิสา 

วงศวัจฉละกุล (จิตติมา เจือใจ), เบญจมาศ กำเนิดดี, 

สรอยเพชร ขจรศิลป, ม.ร.ว.ไชยฉัตร สุขสวัสดิ์, วีระศักดิ์ 

พัฒนศิริมงคล และปญญา คำพรเหลือ

กลุมที ่สาม  (เขาวงป ๒๕๑๕)  สีตลา  เรืองศิร ิ

(นวมานนท), เยาวลักษณ สถิตายุทธิ์, ชวนา ภัทรนาวิก, 

ชูทิพย ทิพยบุญทอง, ศรีพรรณา เทพชาตรี, วรรณพร 

เฉลากาญจนา, สุมาลี เดอเยซู, สุนทรี พิพิธกุล, ชัยรัตน 

วงศเกียรติขจร ฯลฯ

เม�อไดรับเลือกจากสมาชิกของวงใหทำหนาที่หัวหนา

วงในป ๒๕๑๔ และประธานชมรมฯในป ๒๕๑๕ ไดทำ 

เร�องที่เช�อวามีสวนสำคัญทำให CU Band มีรากฐานที่ 

ม ั ่นคงมาจนถึงทุกว ันนี ้ ค ือการเร ียนเชิญ อ.สันทัด 

ตัณฑนันทน (พี ่ตัน) พี ่เกาคนสำคัญ มาเปนที ่ปรึกษา 

ควบคุมวง และเรียนเชิญ อ.ดร.สุรพล สุดารา (พี่หยอง) 

มาเปนอาจารยที่ปรึกษาชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิต 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สจม.) ทั้งสองทานเปนสมาชิก 

วง CU Band รุ นแรก ทำใหพัฒนามาตรฐานของวง 

ใหดีขึ ้นมากอยางรวดเร็ว ไดทรัพยากรที ่จำเปน เชน 

เคร�องดนตรี หองฝกซอม และการวางระบบจัดการใหวง 

CU Band รายช �อน ิส ิตจ ุฬาฯ ร ุ นป ๒๕๑๓ ม ีความ 

เขมแข็งจนมีโอกาสขึ ้นรวมแสดงในชวงพักวงอัมพร 

สถาน (อ.ส.ว ันศุกร ) ในการเสด็จมาทรงดนตรี ในป 

๒๕๑๕ และ ๒๕๑๖ แทนการเปนเพียงวงรับเสด็จที่หนา 

หอประชุมจุฬาฯกอนหนานี้

ในป ๒๕๑๔ CU Band ไดสรรคสรางบทเพลงที ่ 

ประชาคมชาวจุฬาฯนิยมชมชอบกันมากอีกเพลง คือ 

“จามจุรีประดับใจ” โดยปยะ รณร�น (ปจจุบันคือกฤตบุญ 

รณร �น หร ือ”ล ุงบ ุญ”) น ิส ิตคณะร ัฐศาสตร เป นผู 

ประพันธ โดยสุนิสา วงศวัจฉละกุล (จิตติมา เจือใจ) 

นิสิตคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี เปนศิลปน 

น ักร องตนตำร ับ และอนนต วงษ เกษม น ิส ิตคณะ 

วิศวกรรมศาสตร เปนผูเรียบเรียงเสียงประสาน

ในว ันทรงดนตร ี ๒๐ ก ันยายน ๒๕๑๕ และ ๒๐ 

กันยายน ๒๕๑๖ CU Band ไดมีโอกาสรวมแสดงใน 

ชวงพักวง อ.ส.วันศุกร และในชวงป ๒๕๑๓-๒๕๑๖ CU 

Band มีงานแสดงประจำอีกหลายงาน เชน งานแสดง 

ดนตรีในงานประเพณีวันลอยกระทง (ครั ้งแรกชวง 

ปลายป ๒๕๑๓ ถือเปนการแสดงครั ้งแรกของวงยุค 

ฟ นฟู) งานแสดงหลังการแขงขันฟุตบอลประเพณี 

จ ุฬฯ-ธรรมศาสตร (คร ั ้งแรกในช วงต นป ๒๕๑๔) 

และงานแสดงทางสถานีโทรทัศน ในงานวันสถาปนา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผู เข ียนขอถือโอกาสนี ้ขอบคุณพี ่น องนักดนตรี 

นักรอง บุคลากร และคณาจารยทุกทานที ่ม ีสวนใน 

การส ืบสานและพ ัฒนา CU Band ให ก าวหน ามา 

ถึงทุกวันนี้ จนเปนวงดนตรีที ่เปนความภาคภูมิใจของ 

ประชาคมชาวจุฬาฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผศ.ดร.สุรพล 

ที่สงเสริม ผลักดัน และสนับสนุนกิจกรรมของ CU Band 

อยางเขมแข็งจริงจัง และอยางสูงสุดคือพี่ตัน (อ.สันทัด) 

รุนพี่ผูเปนที่เคารพรักของรุนนองทุกรุนทุกคน เปนผูรวม 

กอตั้งวงดนตรีนี้และผูกพันคลุกคลีอยูรวมกับวงอยาง 

ตอเน�องยาวนาน  ทำหนาที ่เปนผูฝกสอน  ชี ้แนะ 

ใหคำแนะนำ  ให โอกาส  และเปนกำลังสำคัญในการ 

พัฒนา CU Band อยางตอเน�องยาวนานกวากึ่งศตวรรษ

ภาพบน: นิสิตหญิง รุนป ๒๕๑๓ นักรอง CU Band วันเสด็จฯทรงดนตรีป ๒๕๑๕:(จากซาย)พรรณประภา วงศธนานันท (อินทรวิทยนันท)

สีตลา เรืองศิริ (นวมานนท) เยาวลักษณ สถิตายุทธิ์ และสุนิสา วงศวัจฉละกุล (จิตติมา เจือใจ) ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๖๑



รายช�อนิสิตจุฬาฯ รุนป ๒๕๑๓ ที่มีสวนรวมในกิจกรรม 

CU Band จำแนกตามรายคณะ

คณะคร ุศาสตร : พรรณประภา วงศ ธนาน ันท 

(อินทรวิทยนันท) - นักรอง, เยาวลักษณ สถิตายุทธิ ์ - 

นักรอง, สีตลา เรืองศิริ (นวมานนท) - นักรอง

คณะพาณ ิชย ศาสตร และการบ ัญช ี : ส ุน ิสา 

วงศวัจฉละกุล (จิตติมา เจือใจ) - นักรอง

คณะรัฐศาสตร: รังสรรค ดวงพัตรา - แซ็กโซโฟน

คณะวิทยาศาสตร: กิตติ มณีฉายวงศ - กลองชุด, 

ธวัชชัย นาควงษ - แซ็กโซโฟน, ไพบูลย ปรัชญานุสรณ - 

ทรัมเปต

คณะวิศวกรรมศาสตร: โกศล ตัณฑมานะธรรม - 

ทรัมเปต, ปญจพร วัฑฒกานนท - กีตารเบส, พรชิต 

วาณิชผล - กีตารเบส, พิภพ สิริวณิชพันธ - แซ็กโซโฟน, 

วีระศักดิ ์ พัฒนศิริมงคล - นักรอง, สมศักดิ ์ ธรธรรม 

(วิโรจนพัฒนาวงศ) - แซ็กโซโฟน, สุทรรศน รักษพล 

เมือง - กีตาร, สุรพล มงคลรังสฤษฎ - กลองชุด เคร�อง 

จังหวะ, อนนต วงษเกษม - แซ็กโซโฟน, กีตารเบส

บทเพลงพระราชนิพนธ “ความฝนอันสูงสุด” 

“ความฝนอันสูงสุด”  เปนเพลงพระราชนิพนธ 

ลำดับที่ ๔๓ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูม ิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ที่ทรงพระราชน ิพนธ  เม �อ  พ.ศ. ๒๕๑๔ 

จากบทกลอนหาบท ที ่ประพันธ โดยทาน

ผูหญิงมณีรัตน บุนนาค ผูไดรับพระราช 

เสาวน ีย จ ากสมเด ็ จพระนาง 

เจาสิร ิก ิติ ์  พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ใหเขียนเม�อ พ.ศ. ๒๕๑๒ เพ�อ 

แสดงความนิยมสงเสริมคนดี

ใหมีกำลังใจทำงานเพ�ออุดม 

คต ิ และเพ �อประเทศชาต ิ 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม 

ราชินีนาถ ทรงโปรดใหพิมพ

   

บทกลอนนี้ลงในกระดาษการดแผนเล็กๆ พระราชทาน 

แกขาราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และผูทำงานเพ�อ 

ประเทศชาติ เตือนสติมิใหทอถอยในการทำความดี 

ตอมาทรงกราบบังคมทูลพระกรุณาขอใหพระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใสทำนองเพลงในคำกลอนนี ้

เปนบทเพลง “ความฝนอันสูงสุด”

ในวันทรงดนตรี ๒๐ กันยายน ๒๕๑๕ CU Band ได 

เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ “ความฝนอันสูงสุด” เรียบเรียง 

เสียงประสานโดยอาจารยสันทัด มาใหสีตลา เรืองศิริ 

(นวมานนท) นิสิตป ๓ คณะครุศาสตร เปนผูขับรอง 

ถวาย ดังปรากฏวาเปนที่พอพระราชหฤหัยของทั้งสอง 

พระองคเปนอยางมาก โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจา 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ซึ่งไดมีพระราชเสาวนียใหสีตลาเขาเฝาฯในครั้งนั้นอยู 

นาน และขับรองถวายในวาระตางๆในเวลาตอมาอีก 

หลายครั้ง นอกจากนั้นยังทรงโปรดใหตามเสด็จไปที่วัง 

ไกลกังวล และสนองงานเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาค 

หางไกลอยูระยะหนึ่ง

สตีลา (พ.ศ. ๒๔๙๖-๒๕๕๘) เปนบุตรีของนายแพทย 

ไฉนและนางนารี นวมานนท จบการศึกษาระดับมัธยม 

ศึกษาตอนตนจากโรงเรียนราชินีบน และมัธยมศึกษา 

ตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขาศึกษาตอ 

ในคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม�อป พ.ศ. 

๒๕๑๓ ไดเขารวมเปนนักรอง CU Band ใน ๒๕๑๕ 

หลังจบการศึกษาไดเขาทำงานในภาคเอกชน ควบไปกับ 

การรองเพลงและแสดงละครโทรทัศน มีงานแสดงละคร 

โทรทัศนหลายเร�อง ที่เดนสุด คือบท ดร.วิกันดา จาก 

ละครเร�อง “เมียหลวง” เม�อป ๒๕๒๒ เคยบันทึกเสียง 

บทเพลง “ชีวิตนี้เพ�อเธอ” ซึ่งเปนเพลงประกอบละคร 

ภายหลังไดกาวเขามาสูถนนสายวรรณกรรม และสราง 

สรรคงานเขียน  ผลงานเร�องแรกของเธอ “เสียงหัวเราะ 

เสียงบนจากบนฟา” เขียนจากประสบการณในชวงที่ 

ทำงานแอรโฮสเตสในป ๒๕๓๔ สีตลาประสบอุบัติเหตุ 

ตกจากหลังคาบานระหวางขึ้นไปชวยเหลือแมว ทำให 

เธอตองนั่งบนรถเข็นนับแตนั้นมา เปนเวลา ๑๔ ป กอน 

เสียชีวิตในป ๒๕๕๘  

สีตลา เรืองศิริ (นวมานนท) ขับรองเพลงพระราชนิพนธ “ความฝนอันสูงสุด” ในวันทรงดนตรี ๒๐ กันยายน ๒๕๑๕ 



ตำนานจามจุรีประดับใจหมายเลขหนึ่ง

 “จามจุรีประดับใจ” เปนบทเพลงที่ประชาคมชาว 

จุฬาฯนิยมชมชอบอีกเพลงหนึ่ง ประพันธโดยปยะ รณร�น 

จากคณะรัฐศาสตร โดยมีสุนิสา วงศวัจฉละกุล (จิตติมา 

เจือใจ) จากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี เปน 

น ักร องต นตำร ับ และอนนต วงษ เกษม จากคณะ 

วิศวกรรมศาสตร เปนผูเรียบเรียงเสียงประสาน ทั้งสาม 

คนเปนนิสิตจุฬาฯ และสมาชิกของ CU Band ในยุค 

ฟนฟูวงหลังจากที่ขาดไปในชวงหนึ่ง จิตติมาเปนนักรอง 

CU Band ในป ๒๕๑๓-๒๕๑๖ เธอเลือกเดินบนเสนทาง 

ศิลปนนักรองอาชีพเม�อจบการศึกษา มีผลงานสราง 

ช�อเสียงมากมาย เริ่มตั้งแตอัลบั้มชุดแรกช�อ “ถาหัวใจ 

ฉันมีปก”  ในป ๒๕๑๙  เธอไดรับแผนเสียงทองคำ 

พระราชทานในป  ๒๕๒๒  จากบทเพลง  “เหวหิน” 

ประพันธโดยชัยรัตน วงศเกียรติขจร (อดีตนักรอง CU 

Band) และไดรับความนิยมอยางลนหลาม จนมีผลงาน 

ออกมาอีกหลายอัลบั้ม 

ในสมัยที่เปนนักรอง CU Band จิตติมาไดชวยเหลือ 

ทำงานของวงดนตรีและชมรมดนตรีสากล สจม. ดวยจิต 

อาสา เปนผูมีอัธยาศัยดี มีน้ำใจกับทุกคน ปจจุบันเธอ 

ยังรองเพลงไดดี ที ่น �าภาคภูมิใจและถือเปนเกียรติ 

ประวัติ คือเธอไดรับหนาที่เปนผูพิพากษาสมทบศาล 

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศอยาง 

ยาวนานจนถึงปจจุบันนี้

ผูเขียนขอถือโอกาสนี้ช�นชม “จามจุรีประดับใจ” 

ฉบับอ�นๆของชาว CU Band ที ่ข ับรอง และ/หรือ 

เรียบเรียงเสียงประสานโดยรุนนองๆ ที่แสดงใหเห็น 

ความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสาน การ 

เลนดนตรี และการขับรอง ทำใหบทเพลงนี้ทุกฉบับมี 

ความงดงามทางศิลปการดนตรี และมีความไพเราะ 

น�าฟง

อนนต วงษเกษม เปนหัวหนาวง CU Band ป ๒๕๑๔ และประธานชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สจม.) ป ๒๕๑๕

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจานองนางเธอ

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี พรอมดวยนักดนตรีและนักรอง CU Band

ในวันทรงดนตรี ป ๒๕๑๖

CU Band ในงานวันสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ครบรอบ ๕๖ ป เม�อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๖ ทางสถานีโทรทัศน

CU Band ในวันทรงดนตรี ป ๒๕๑๕ 
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ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๖๓



เม �อเปดเร ียนภาคแรกหลังเร ิ ่มร ู รสชาติของ 

การเปนนองใหมในหองประชุมเชียร  และซึมซับ 

บรรยากาศของการฝกรองเพลง แทรกดวยเสียง 

ตะโกนดุของวากเกอร ก็ถึงเวลาที่เฟรชชี่ป ๒๕๑๓ 

จะตองไปแสดงละครฟอรมยักษของคณะนิเทศศาสตร 

ที่โรงละครแหงชาติ (โรงละคอนแหงชาติในสมัยนั้น)

พวกเราเปนนองใหมรุนแรกและรุนเดียวที ่ "ถูก 

เกณฑ" ใหไปรวมเลนละครดึกดำบรรพเร�อง ศรีธรรมา 

โศกราช จากบทประพันธของสมภพ จันทรประภา ไดขาว 

วา อ.สุรพล วิรุฬหรักษ ผูอำนวยการแสดง ม.ล.จุลลา 

งอนรถ ผ ู กำก ับการแสดงและ 

พวกรุนพี ่ๆเตรียมการมานาน 

เปนป จนในที่สุดก็ไดนักแสดง 

ที ่รอคอยถึง ๑๒๐ คน พวกเรา 

ยกรุนไปเปนนักแสดงบนเวที 

ระดับชาติกันเลยทีเดียว 

บทท ี ่ ได ร ับก ็ โดดเด นไม 

หยอก นิสิตชายแสดงเปนทหาร 

รบทั้งสองฝาย คือฝายพระเอก 

และฝายขาศึก  ตองฝกซอม

การฟนดาบ  และแบกเสลี ่ยง 

เจาหญิง สวนนิสิตหญิงรับบท 

นางรำศรีวิชัย นำขบวนอภิเษก 

สมรสของกษัตริยเพ�อปดทาย 

ตอนจบ ลีลาการรำแบบศรีวิชัย 

นั้น สันนิษฐานวาเหมือนของอินโดนีเซีย เวลารายรำ 

ตองบิดเอวและสะโพก หนักหนาสาหัสเอาการ ขนาด 

สถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ตองสงผูรูมา 

ชวยฝกทารำให ฟอรมใหญขนาดนี้ พวกเรามีเวลาซอม 

แคเดือนเดียว 

การซอมเริ ่มตั ้งแตอาทิตยแรกๆที ่เขาเรียนป ๑ 

เฟรชชี่ตองอยูซอมหลังเลิกเรียนทุกเย็นจนดึกด�น บรรดา 

ผูปกครองที่หวงลูกหลานมาคอยรับทุกคืน พอแมบางคน 

มาเฝาดูการซอมจนรองเพลงไดหมด และแทบจะเลนไดเอง

นองใหมที่ไมไดแสดง ก็รับหนาที่แตงตัวใหนักแสดง 

ซอมกันจนชวยเพ�อนนุงโจงกระเบน ใสเคร�องประดับได 

คลองแคลว แมจะดำเนินไปดวยความชุลมุน แตเปน 

ประสบการณครั้งหนึ่งในชีวิตที่หาไมไดอีกแลว

ที่จำกันไดไมลืมคือ ในการแสดงละครรอบบายวัน 

เสาร มีนักเรียนมัธยมหญิงมาดูกันเกือบเต็มโรง ทำเอา 

บรรดานักแสดงหนุมทั้งหลายอยากโชวฟอรม พอละคร 

ดำเนินถึงตอนสูรบกันของฝายพระเอกและฝายขาศึก 

นักรบหนุมทั้งสองฝายเตรียมพรอมทันทีที ่จบเพลงรำ 

ธงศึก ซึ่งโชวเดี่ยวโดยนักแสดงหนุมเฟรชชี่รางกำยำ

สูง ๑๘๐ ซม. (ผมเอง! ฮา) ทั้งสอง 

ฝายก็เฮโลยกกองทัพเขาหากัน 

เงื้อดาบขึ้นฟาดฟน ปะทะตาม 

เทคนิคที่ซอมกันมา แตสมจริง 

สมจังจนดาบเกิดประกายไฟได 

เลือดกันซิบๆ เปนที่ถูกใจของ 

ผู ชม รบเสร็จวิ ่งเขาหลังโรง 

ตองรีบหาหยูกยามาหามเลือด 

กันโกลาหล              

วันเสารและอาทิตย ซึ ่งมี 

การแสดงรอบบายและรอบค่ำ 

มีตลาดนัดรอบสนามหลวงติด 

กับโรงละครแหงชาติ พอจบ 

การแสดงรอบบาย มีเวลาพัก 

หลายชั ่วโมงกอนรอบค่ำ เหลา

 

ตัวที่ตลาดนัดสนุกสนานในชุดละคร โดยไมแครสายตา 

ใครทั้งนั้น

หลังจากศรีธรรมาโศกราช ซึ ่งแสดงถึงความ 

กลาหาญของนักรบกูชาติและอาณาจักรศรีวิชัยอันรุง 

เรือง มีอาณาเขตจากเมืองไชยาถึงเกาะสุมาตราแลว 

ก็ไมเคยเห็นการแสดงละครเวทียิ่งใหญขนาดนี้อีกเลย 

ในคณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ

ยกเฟรชชี่ทั้งรุน
ขึ้ น เ ว ที ล ะ ค ร

ชัย เมฆราตรี  คณะนิเทศศาสตร

นักแสดงสมทบชายทั ้งหลายจึงถือโอกาสไปเดินโชว 

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๖๔



เสวี เรืองตระกูล  คณะวิศวกรรมศาสตร

ตำนานมวยไทยใน

หาสิบกวาปมาแลว ผูที ่ผานไปทางคณะวิศวกรรม 

ศาสตร จุฬาฯ คงแปลกใจที่เห็นคนกลุมหนึ่งตั้งหนาตั้ง 

ตาฝกซอมมวยไทยอยางจริงจัง ผูพบเห็นคงคิดเพียงวา 

อาจมีคนภายนอกมาขอยืมใชสถานที่ ไมไดนึกวากลุมคน 

ระดับหัวกะทิของชาติจะมาสนใจฝกในกิจกรรมที่เห็นกัน 

วา เปนเร�องของนักเลงหัวไมที่ชอบความรุนแรง ซึ่งคน 

ทั่วไปมักจะหลีกเลี่ยงไมอยากใหลูกหลานมาเกี่ยวของ

จุดเริ่มตนเกิดขึ้นที่บริเวณสนามและระเบียงตึก ๓ 

ของคณะวิศวฯ จุฬาฯ ซึ่งเพิ่งสรางเสร็จใหมๆ ป ๒๕๑๑ 

รุนพี่วิศว ๒๕๐๗ คนหนึ่ง ซึ ่งเปนประธานชุมนุมตอสู 

ปองกันตัวของคณะฯ ไดชักชวนรุนนองๆใหมาเรียนรู 

ศ ิลปะมวยไทย เพ �อฝ กร างกายและเจร ิญสต ิก ัน 

หลังเลิกเรียน แทนที่จะทำตัวเปนหนอนหนังสือในหอง 

สมุดหรือไปเฮฮากันอยูแถวสามยาน รุนพี ่ทานนี ้คือ 

พี่ชัยสวัสดิ์ หรือ รศ.ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย ศิษยของทาน 

บูรพาจารยมวยไทย รจน ไชยจักร เมืองลำปาง ชุมนุม 

ปองกันตัวขณะนั้นมีพี่ภูเธียร พงษพิทยาภา เปนผูสอน 

กระบี่กระบองและดาบไทยดวย

นิสิตกลุมนี้เริ ่มจาก ๕-๖ คน แรกเริ ่มก็ฝกกันที่ปก 

ระเบียงของตึก ๓ ดานหนาตึก ๑ น�าสนใจที่นิสิตนักเรียน 

มวยไทยชุดแรกๆเปนผูที ่เร ียนหนังสือคอนขางเกง 

เรียบรอย และออนนอมเชนเดียวกับครูผูสอน ครูของเรา 

เขมงวดกับความประพฤติและนิสัยใจคอของลูกศิษยมาก 

คนที ่ดูเรียบรอยมักจะไดรับเขาเรียนเม�อมาสมัคร 

สวนคนที่ดูทานักเลงเกเร หรือผมยาวไมเรียบรอยก็จะถูก

ลองใจหลายวันจนครูยอมรับ ถึงจะไดเรียน (เชนผูเขียน 

เปนตน) นักเรียนมีทั ้งออนและกระดาง ผสมผสาน

กันไป  คนที่ออนก็จะถูกคั ้นใหแข็งขึ ้น  คนที่แข็งก็จะ 

ถูกบีบใหออนลง

เลิกจากเรียนปกติก็เปลี่ยนเปนชุดฝกที่พี่ชัยสวัสดิ์ 

ออกแบบมาให (กางเกงขาสั ้นสีดำ เสื ้อยืดสีเลือดหมู 

แบบไมมีแขน) ออกวิ ่งวอรมอัพเปนขบวนกันไป ออม 

รอบสระหนาจุฬาฯ แลวมาฝกซอมกันวันละ ๒-๓ ชั่วโมง 

จนค่ำ เหน�อยกันเต็มที่แลวถึงจะยอมกลับบาน ฝนตก 

แดดออกไมสนใจ ยามฝนตกเลนอยูที่ชานระเบียง ฝน 

ไมตกแดดออกก็ฝกกันที่ลานจอดรถ ทุกคนตั้งอกตั้งใจ 

ฝกฝนกันจริงจัง โดยไมไดคิดจะเอาไปชกตอยกับใคร 

หรืออยากเปลี ่ยนอาชีพเปนนักมวย (อยางนอยก็อาจ 

เปนทางเลือกกรณีตกงาน) แตตางมีความอยากรูเพ�อเขา 

ถึงองคความรูและศาสตรของศิลปะมวยไทยที่แทจริง

กวาจะผานความรูพื้นฐานก็ใชเวลาและสะบักสะบอม

กันพอควร หลายคนเลิกไปเพราะไมอยากเปลืองเนื้อตัว 

กลัวชอกช้ำหรือแฟนเปนหวง  ที่เหลือก็มุงมั ่นพัฒนา 

ตอไปไมหยุดยั ้ง แตละแมไมลูกไมกวาจะไดมาก็ ไม 

ง ายนัก ตองผ านการถูกซ ักซอมวิเคราะห ทั ้งภาค 

ทฤษฎีและปฏิบัติใหเขาใจถึงเหตุผลจนอธิบายได (ตาม 

แนววิถีทางของวิศวกร)

ตอมา พี่ชัยสวัสดิ์ไปศึกษาตอที่สหรัฐฯ นองๆกลุม 

มวยไทยก็ชวยกันฝกซอมกันเอง เม�อพี่ชัยสวัสดิ์สำเร็จ 

การศึกษาปริญญาโทกลับมา ก็นำการฝกซอมที่คณะฯอีก

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๖๕



อาจารยเขตร ศรียาภัย มาสอนลูกศิษยที่คณะวิศวฯ

ซอมกันจริงจังท่ีคณะวิศวฯ

เม�อกลุมเริ ่มใหญขึ้น การฝกก็เขมขนจริงจังขึ้นอีก 

มีการเชิญครูผูเชี่ยวชาญดานอ�นๆมาชวยเสริมทักษะ เชน 

ครูเสถียร ผูเชี่ยวชาญทางมีด มาสอนการตอสูดวยมีด 

สั้น ป ๒๕๑๕ อาจารยชัยสวัสดิ์นำลูกศิษยที่ฝกกันมาจาก 

รุนแรกๆไปเขาพิธีขึ้นครู และรับการเรียนรูทักษะเพ่ิมเติม 

เปนพิเศษจากบูรพาจารย ผูประสาทวิชา ครูรจน ไชยจักร 

ที่จังหวัดลำปาง ทำใหศิษยรุนแรกๆ 

สมัยนั้น ภูมิใจที่เปนศิษยมีครูกัน 

โดยสมบูรณ

เม�อสมาชิกเพิ ่มมากขึ ้น จึง 

ยายมาฝกที ่ลานอาคารเกา AIT 

มีรุนนองๆตามเขามาฝกเรียนกัน 

มากขึ ้นเร�อยๆจนเต็มลาน (รวม 

๖๐ คน) ตั ้งแตรุน ๒๕๑๑ ไปจน 

ถึงรุน ๒๕๑๖ แตเม�อนับจำนวน 

แลวถือไดวาวิศวกรนักมวยไทย 

รุน ๒๕๑๓ (วศ.๕๔) เปนกลุมหลัก 

ที่สนใจเขารวมฝก  และมีความ 

เกี ่ยวของอยู ในตำนานนี ้เปน 

จำนวนมากหากเทียบกับรุนอ�นๆ 

ถึงแมจะเรียนจบไปแลว สมาชิก 

บางคนย ังพยายามหาโอกาส

มาร วมฝ กฝนก ันต อท ี ่คณะฯ 

จนกลายเปนความผูกพันที่ไมลืมกัน

ชวงป ๒๕๑๖ พวกเราโชคดีที ่ทานปรมาจารยเขตร 

ศรียาภัย (ศิษยของทานปรมาจารยกิมเส็ง ทวีสิทธิ์) ใน 

ขณะที่ทานอายุ ๗๐ ป ไดเมตตาอนุเคราะหมาชวยถาย 

ทอดศาสตรของมวยทวีสิทธิ ์และมวยไชยาใหแกศิษย 

วิศวจุฬาฯ ซึ่งถือเปนเกียรติประวัติของกลุมพวกเราเปน 

อยางยิ่ง (ทานอาจารยเขตรเองก็ประทับใจที่ไดมาสอน 

พวกเรา ดังที่ปรากฏรูปอยูในนิตยสารฟาเมืองไทย) ทำให 

ความรูทางศาสตรมวยไทยของพวกเราแตกฉานข้ึนอีกมาก 

การฝกเรียนรูของเราจะเปนแบบสำนักมวย (ไมใช 

คายมวย) ซึ ่งเนนในเร�องของเชิงมวยและความครบ 

เคร�องของศาสตรและศิลปของแมไมมวยไทยเปนหลัก 

รวมไปถึงแนวทางประยุกตใชเพ�อปองกันตัว หลีกเลี่ยง 

การปะทะหักหาญที่รุนแรง  โดยยึดเอาความปลอดภัย 

เปนพื ้นฐาน มีหลักการที ่สามารถถายทอดความเปน 

ศาสตรตอไปไดอยางมีระบบ ตางจากคายมวยอาชีพ 

ท ั ่วไปท ี ่ เน นในการเสร ิมสร าง 

คว ามแข ็ งแก ร ง อดทนของ 

รางกาย ฝกเนนการปะทะและมุง 

กับชั้นเชิงมวยชกที่เฉียบขาดเพ�อ 

ใช ในการแขงขันเอาแพชนะกัน 

ใหไดภายใตกติกาบนเวที

การสอนของทานอาจารย จะ 

ยึดเอาคานิยมหลัก (core values) 

เปนหัวใจ เนนในความมีระเบียบ 

วินัย ความออนนอมถอมตน การ 

ปฏิบัติตามประเพณีธรรมเนียม 

ไทย ความเปนตัวเอง (self-es-

teem ) และลดความม ีอ ัตตา 

(ego) เหลานี้เปนแนวทางใหเหลา 

ล ู กศ ิษย ได นำไป ใช ให เป น 

ป ร ะ โ ยชน ก ั บช ี ว ิ ต เ สมอม า 

ถ ึงแม คร ูจะกำช ับกล ุ มชมรม   

มวยไทยเสมอวา การเรียนมวย 

เปนศาสตรชั ้นสูง  ไม ให ไปโออวด  หรือแสดงออก 

หรือใชรังแกใคร ให ใชตอสูปองกันตัวในยามที่เลี ่ยง 

ไมได แตก็ ไมวายมีหนุมเลือดรอนบางคนกลับรอน 

วิชาอดไมได แอบไปลุยกับเขาเปนครั้งคราว (เลากันวา 

ตอนคราวถูกเลือกจับคู ดูเหมือนวาใครหนาตาละออน 

ดูคงแก เร ียน  ก ็จะถูกฝ ายตรงข ามแยงเลือกกอน 

เพราะนึกวาคงจะเปนหมูที ่ส ั ่งสอนกันไดงายๆ  แต 

ปรากฏวาคิดผิดถนัด) ผลออกมาเปนที่สะใจและประทับ 

ใจกันดีของกองเชียรชาววิศวกร  อยางไรก็ตาม เม�อขาว

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๖๖



ทราบถึงอาจารยชัยสวัสดิ ์ในวันรุ งขึ ้น 

นักสูเหลานี้ก็ตองกมหนาเขารับการอบรม 

เพ�อถอดถอนความอวดเกงใหกลับมา 

อยูกับที่กับทางตามเดิม

ป ๒๕๒๐ ถือเปนชวงทายของการฝก 

เรียนวิชามวยไทยในรั ้วคณะวิศวกรรม 

ศาสตร จุฬาฯ เพราะอาจารยชัยสวัสดิ ์ 

ตองรับหนาที่ไปเปนผูบริหารสถาบันการ 

ศึกษาอ�น และไปเกษียณราชการที ่มหา 

วิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

นักเรียนวิศวกรมวยไทยเหลานี ้ ได 

พิสูจนใหเห็นวา มวยไทยไมใชเร�องของ 

ความรุนแรงที ่ ไมควรไปเกี ่ยวของ แต 

กลับใหเห็นวาการฝกมวยไทยที่ถูกตอง 

เปนการสงเสริมความแข็งแรงของรางกายและจิตใจ 

รวมไปถึงการพัฒนาสมรรถภาพทางสมอง และชวย 

ใหการเคล�อนไหวของอวัยวะทุกสวนของรางกาย 

สัมพันธสอดคลองกันไดเปนอยางดียิ ่ง การฝกมวย 

ไทยจะเนนเร�องการฝกสติและโฟกัส ซึ่งสงผลใหทั้งการ 

เร ียนปกติและการปฏิบ ัต ิก ิจกรรมทุกอยางในชีว ิต 

ประจำวันเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

เราเร ียนไปดวยฝกมวยไปดวย (โดยไมตองเอา 

เวลาไปติวหนังสือกันเชนทุกวันนี้) แตทุกคนก็เรียนจบจน 

รับปริญญากันมาไดอยางสบายๆ หลายคนเติบโตเปน 

หลักสำคัญของชาติในระดับผูบริหารประเทศ ทั ้งใน 

ภาครัฐและเอกชน บางคนก็ยายถิ่นไปอยูตางประเทศ 

และไดนำเอาความเปนมวยไทยติดตัวไปใชประโยชนกัน 

ดวยทุกคน 

พี่นองนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ ที่รวมเรียน 

รูและฝกฝนศิลปะมวยไทยดวยกันมาหลายป ยังผูกพัน 

แน�นแฟนมาจนทุกวันนี ้ทุกป ณ บานพักของอาจารย 

ชัยสวัสดิ์ อ.บางกรวย จะมีการพบปะกันเพ�อประกอบ 

พิธีบูชาครูและฝกซอมเพิ่มเติมทักษะมาอยางสืบเน�อง

ความประทับใจของนิสิตเกาวิศวจาก “คายปราสาท 

แดง” คือโอกาสและความโชคดีที ่ ไดรับการปลูกฝง 

ความรู ในศาสตรมวยไทย แนวปรัชญาและเปนทักษะ 

(soft skill) ที่มีคุณคา ที่สามารถนำไปใชไดควบคูไปกับ 

วิถีการดำเนินชีวิต อีกทั้งไดพกพาเอาความเปนเอกลักษณ 

ไทยติดตัวไปดวย ไมวาจะอยูสวนไหนในโลก

อีกสิ่งหนึ่งที่ ไดสืบตอมาจากกิจกรรมเรียนรูศิลป 

ศาสตรมวยไทยในครั ้งนั ้น คือการจุดประกายและ 

สงผลให เกิดองคกรไมแสวงหาผลกำไร “มูลนิธ ิ 

มวยไทย” ขึ ้นในวาระตอมา (กอตั ้งเม�อ ๑๔ ก.พ. 

๒๕๖๒) โดยมีจุดประสงคเพ�อสืบสานเจตนารมณ 

ของบูรพาจารยใหยั่งยืนสืบไป ภายใตแนวคิด “เราไม 

ไดมาสรางนักมวย แตจะเอาความเปนมวยเขาสู 

ทุกคนในครอบครัว

ผูเขียนสาธิตมวยไทยใหชาวตางชาติดูในวันชาติไทย ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ป ๒๕๒๐



ขอยืมชุดของพี่สาวเปนเสื้อคลุมชุดวายน้ำ ขึ้นรับเหรียญทองวายเดี่ยว

รัชนี ศรีวชิรวัฒน   คณะนิเทศศาสตร
ในวัยนิสิต

เลน

1

มากกวาเรียน

ตอนจบ ม.ศ. ๕ เพ�อนๆไปกวดวิชาและขะมักเขมนดู 

หนังสือเพ�อเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัย แตรัชนีได 

คะแนนม.ศ.๕ แค ๕๐.๓% ไมมีความหวังใดๆ เลยไม 

กวดวิชา 

พี ่ๆชวยเลือกคณะบัญชีจุฬาฯ บัญชีธรรมศาสตร 

และแผนกอิสระส�อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ 

(ส.ม.) วันประกาศผลเอ็นทรานซ ไปไลดูผลสอบจาก 

ลำดับทายๆขึ้นไป ไมเห็นช�อตัวเอง จนถึงตนๆ...อาว เจอ 

ช�อ! ใจเตนเหมือนตีกลอง ขยี้ตาหลายรอบจองใหชัดๆ

วันสอบสัมภาษณที่ส.ม. หรือคณะนิเทศศาสตร ใน 

วันนี ้ ทุกคนตองกรอกรายละเอียดในแบบสอบถาม 

หลายหนา อาจารยอยากรู จ ักผูสอบได ใหมากที ่ส ุด 

เพราะตองคัดออก ๘๐ จากผูสอบติด ๒๐๐ คน...โหดนะ

รชันีโดนอาจารยถามหนัก เพราะจบม.ศ.๕ ได ๕๐.๓%

"สอบตก แตเขาปดขึ้นมั้ง" อาจารยสอบสัมภาษณ 

พูดยิ้มๆ

รัชนีตอบเร็ว "สอบไดดวยความสามารถคะ ถาปดขึ้น  

จะไดแค  ๕๐.๐% คะ”

"ถาเขาได ก็เรียนไมจบ” อาจารยเยย

"ดูหลักสูตรแลว มีวิทยแควิชาเดียว วิชาอ�นไมหวงคะ” 

ตอบเสียงมั่นใจ อาจารยเปลี่ยนเร�อง “ชอบดูทีวีรายการ 

อะไร” 

"การตูนปอปอายกับมวย ปล้ำคะ สนุกดี”

อาจารยทานหนึ่งคงสงสารที่ตอบใสซ�อ เลยชวยถาม 

นำ "การตูนแสดงใหเห็นวาคนดีตองเปนผูชนะในที่สุด 

ใชไหม"

"คะ” อาจารยถามตอ "ไมดูขาวหรือ”

"ดูคะ เพราะควรรูเหตุการณบานเมือง"

"แลวทำไมไมบอก" อาจารยสงสัย “ก็อาจารยถามวา 

ชอบดูรายการอะไร ไมไดถามวาดูรายการอะไรบางนี่ 

คะ” ตอบเสร็จเห็นรอยยิ ้มบนหนาอาจารย แตยังมี 

คำถามอ�นๆอีกมากมาย ในที่สุดก็ผานสัมภาษณ

วันแรกที่หองเชียร รุนพี่ผูหญิงวากนองที่ใสกระโปรง 

สั้น "นุงสั้นขนาดนี้มาเรียนหรือมาทำอยางอ�น” แตพอ 

มองมาที่รัชนี รุนพี่ยิ ้มแลวเดินมากระซิบ... "นองเอา 

ชายกระโปรงขึ ้นหน�อย ยาวถึงแขงขนาดนี ้ เดี ๋ยวขึ ้น 

รถเมลถูกเหยียบชายกระโปรงหกลม"

เด็กคลองแขงวายน้ำ

ตอนคัดตัวนักวายน้ำเพ�อเขาแขงกีฬานองใหม เด็ก 

ปากคลองอัมพวาอยางรัชนียอมไมมีปญหา เม�ออายุ 3-4 

ขวบเดินกับพี่สาว พอเห็นน้ำตรงปากคลองเต็มฝงก็บอก 

พี่สาววาอยากวายน้ำ แลวเดินลงน้ำเลยทั้งที่วายไมเปน 

แมคาพายเรือผานมาตะโกนลั่น “เด็กตกน้ำ" แมกำลัง 

นอนอานหนังสือพิมพ กระโดดผลุงลงมาชวยเลย ไดหัด 

และวายน้ำคลองประจำ เกาะเรือโยงไปไกลๆแลววาย 

กลับ เคยวายน้ำขามแมน้ำแมกลองดวย (ตอนน้ำลง)

ตอนเรียนจุฬาฯ แมใหเงินใชแคเดือนละ ๖๐๐ บาท 

จะไดไมมีเงินเที่ยว คาหอรวมอาหารเชาและเย็นเดือนละ 

๔๕๐ บาท คาอาหารกลางวัน ๒๒ มื้อๆละ ๕ บาท รวม 

๑๑๐ บาท ค ารถเมล ไปเร ียน ๒๒ บาท ค ารถกล ับ 

อัมพวาเดือนละครั้ง ๑๘ บาท หมด ๖๐๐ บาทพอดี

ตอนแขงวายน้ำ ตองซื้อชุดวายน้ำ บางยี่หอ ๑๕๐ 

บาทแตบางมาก มีผาชั้นเดียว โดนน้ำแลวเหมือนไมใส 

อะไรเลย โปเด็ดขาด มีเด็กหนุมมาสารภาพทีหลังวา 

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๖๘



"วันนี ้ ไปวายน้ำ เจอผูหญิงคนหนึ ่งใสชุดวายน้ำ 

บางมากๆ บางเหมือนไม ใสอะไร ต�นเตนจนวายน้ำ 

ไมออกเลย"

ไงละ!! รัชนีก็เลยตองไปเลือกชุดสปโดที ่มีซับใน 

และชอบที่มีกระโปรงคลุม ดูไมโปมาก ตัวละ ๖๕๐ บาท 

ตองไปขอตังคแม

"ตัวนึงถึง ๕๐ บาทไหม” แมถาม พอบอกวามากกวา 

นั้น แมตกใจ "โอโห ตัวนิดเดียว งั้น ๖๐-๗๐ ถึงไหม"

พูดไมออก เลยขอมาไดแค ๑๐๐ บาท แลวมาขอทุน 

นิสิตเรียนดีแตยากจนของ ส.ม.ไดมา ๕๐๐ บาท ขาดอีก 

๕๐ บาท เลยตองยายหองนอนท่ีหอพักจากฝงท่ีมีหนาตาง 

ไปอยูฝงไมมีหนาตาง มีแตชองลม ลดราคาลงได ๑๐๐ 

บาท เอามาเปนคาชุดวายน้ำ ๕๐ บาท และเปนคาซักรีด 

เสื้อผา ๕๐ บาท เดือนอ�นๆเหลือเปนคาของใชจำเปน

หลังเรียนจบ เลาใหแมฟงเร�องยายไปนอนหองไมมี 

หนาตาง อากาศไมพอเหมือนถูกผีอำบอย แมบอก "ก็แก 

ไมบอกฉันนี่ ฉันไมอยากใหแกมีตังคเหลือ กลัวเที่ยว”

นองใหมกวาดเหรียญ

ตอนแขงวายน้ำนองใหม รัชนีวาย ๖ ประเภท ได 

เหรียญทองวายเดี ่ยว ๔ ประเภท สวนประเภททีมได 

เหรียญเงินและเหรียญทองแดง ในการแขงทีมฟรีสไตล 

รัชนีวายเปนคนสุดทายของทีม คูแขงคณะอ�นทุกคน 

วายไปแลวราวครึ่งสระ พอรัชนีกระโดดลงสระ  ไดยิน 

เสียงเพ�อนคณะวิศวฯเชียรให ส.ม.ดังกระหึ่ม เลยวาย 

สุดกำลัง ผลคือทีม ส.ม.เขาเปนที่สอง แตที่ดีมากคือ 

ส.ม.ไดถวยนองใหมในปนั้น

ในวันที่ตองแขงวายน้ำหลายประเภท ใจหนึ่งบอก 

ตัวเองใหวายสุดกำลังเพ�อจะไดเปนผูชนะ แตใจหนึ่ง 

ก็อยากออมกำลังไวบาง เพ�อจะวายชนะประเภทอ�นๆ 

ดวย ปรากฏวาชวงหนึ่งที ่ออกแรงวายสุดฤทธิ ์ ไดยิน 

เสียงผูชายตะโกนวา "ไมตองรีบวาย ชนะแลว” โผลจาก 

น้ำขึ้นมาดู ชนะแลวจริงๆ เลยคอยๆวายแตะขอบสระ

ตอนเรียนปหนึ่ง รัชนีผานการคัดตัวเปนนักวายน้ำ สจม. 

โคชช�อสมชาย ลิมปชาติ ชวนใหเปนนักวายน้ำทีมชาติ 

แตรัชนีปฏิเสธ เพราะไมอยากเดินทางไปวายน้ำที่สนาม 

กีฬาแหงชาติทุกวัน โคชเลยใหรัชนีซอมวายน้ำพรอม 

นักกีฬาชายที่เขาทีมชาติ  ๗ คน  ถาใครวายแพรัชนี 

ผูชายทุกคนในทีมตองวิดพื้น ๑๐๐ ครั้ง เปนการกดดัน 

ใหทุกคนวายเต็มที ่ แตโคชมีขอแมเพิ ่มอีก "ถาคุณ 

วายไดบวย ตองวิดพื้น ๑๐๐ ครั้งเหมือนกัน”

"ไมเอาคะ งั้นไมวายดวยนะคะ”

ตอนแขงกับธรรมศาสตร รัชนีเคยทำสถิติวายฟรี 

สไตล ๕๐ เมตร ที ่ ๒๖.๕๔ วินาที (สถิติประเทศไทยป 

๖๒ ที่ ๒๕.๓๒ วินาที) นักวายน้ำ สจม. ตองซอมวันละ ๖ 

กม. รอบเชา ๓ กม. รอบเย็นอีก ๓ กม. เชาตองถึงสระ 

ตีหาครึ่ง ทุกคนตองวิ่งรอบสระ ยกน้ำหนัก  สก็อตจัมป 

และอ�นๆกอนลงสระ ชวงหนาหนาวทารุณมาก ยังไมทัน 

ลงน้ำก็หนาวจนตัวสั ่น เวลาวายน้ำฟนกระทบกันดัง 

กึกๆตลอด

รัชนีลงแขงวายน้ำใหคณะฯ ส.ม. และสจม. ตลอดสี่ปี 

และเปนตัวแทนไปแขงกับสโมสรตางๆ อาทิ สโมสร 

ทาเร ือ และธรรมศาสตร ได เหรียญรวมทั ้งส ิ ้น ๓๗ 

เหรียญ ทั ้งทอง เงิน และทองแดง นอกจากนี ้ยังเปน 

ประธานชมรมวายน้ำคณะฯ และรองประธานวายน้ำ 

สจม. ที่รับตำแหน�งพวกนี้เพราะเพ�อนๆยุใหสมัคร พอ 

ของบฯเพ�อซื้อเสื้อคลุมกับผาขนหนูใหนักวายน้ำ รุนพี่ 

โวยวาไมจำเปน รัชนีขี ้เกียจตอรอง งั ้นก็หามากันเอง 

ทุกคน ของรัชนีก็ไปเอาเสื้อใสอยูบานของพี่สาวมาใช 

แทน เสื้อไมซับน้ำเลย แตเดนไปอีกแบบ

เจอโรคราย แตใจสู

ตอนอยูป ๔ เห็นนักวายน้ำรุนนองผ�นขึ้น ไปบอกเขา 

วาเปนลมพิษ แตพอตัวเองกลับถึงหอพัก จูๆก็เปนลม 

พิษรุนแรงขึ้นมา มีผ�นปนใหญๆ หนาบวม ตาปด ปากเจอ 

หายใจไมออก และคันสุดขีด ตองรีบไปหาหมอที ่รพ. 

จุฬาฯ หมอบอกวาไมเคยพบใครมีอาการรุนแรงขนาดนี้ 

มากอน กินยาก็ไมหาย นานเปนเดือนๆ เลยกลับบาน 

อัมพวา พอตมยาหมอใสกระโจมใหนั่งอบวันละ ๓ เวลา 

รักษาเปนเดือนก็ไมหาย จนเพ�อนกลุมหนึ่ง จำไดวามี 

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๖๙



ผูเขียน(ซาย) เรียนขี่มาเม�ออยูป ๔ ทุกกิจกรรมที่ทำ สนุกกวาเรียนทั้งนั้น

4
จิราพรรณ ลิ่มไทย (สาว) อยูดวย มาตามถึงอัมพวา บอก 

ใหไปสอบ เพ�อนชางจิตใจดีงาม ไมงั้นก็อาจเรียนไมจบ

ไปถึงคณะพรอมผ�นมากมาย คนเห็นถอยกรูด ทำ 

หนาเหมือนเราเปนโรคเรื้อน ตอนนั่งสอบ ลมพิษก็เหอ 

จนตาปดบวม หนาเบี้ยว ปากเจอ มือบวมแดงคันตลอด 

เวลา อาจารยเห็นแลวตกใจ แมจะเห็นใจก็ยังถอยหาง

วายน้ำอยางเดียวยังไมพอ ไปสมัครเลนยูโดดวย 

เพราะอยากฝกวิชาปองกันตัว กีฬานี้มีผูหญิงเลนนอย 

อาจเปนเพราะตองประชิดตัวกัน เสื ้อยูโดของกลาง 

เหม็นสุดๆ ตอนเลนใหมๆไดกลิ่นเสื้อถึงกับผงะ

ในการซอมยูโดครั้งหนึ่ง รัชนีถอย  ๓ กาว  แลวถีบ 

ทองรุนพี่วิดยาที่เปนคูซอม จนตัวลอยกระเด็นขามหัว 

รูเลยวาถีบผิด  เพราะมันนิ่มผิดปกติ คูซอมชายรองโอย 

ลงไปนอนนิ่ง ไมไดตั้งใจจริงๆ แตจะเดินไปหาเพ�อขอโทษ 

ก็ไมกลา กลัวเขารูวาเรารูตัววาเราถีบผิด พี่เจิดพงษ 

ปุณโสนี ประธานชมรมยูโด เลยเดินเขามาหาและเปน 

คูซอมใหแทน รุนพี ่วิดยาตะโกนลั ่น “พี ่เจิด ระวังนะ 

ผมหนาเขียวไปคนนึงแลว” รัชนีหนารอนดวยความ 

อับอาย พี่เจิด สงสารเลยยอมลมให พี่เจิดเปนนักยูโด 

สายดำและนักรักบี ้ สูงเกือบ ๑๙๐ ซม.มั ้ง หนักใกล 

๑๐๐ กิโล เวลาซอมมักไมยอมลมใหใคร สวนรุนพี่วิดยา 

โชครายคนนั้น ไมมาซอมใหอีกเลย คงกลัวถูกถีบพลาด 

อาจถึงขั้นพิการ รัชนียังเปนหวงถึงตอนนี้ จริงๆนะ

นอกจากชมรมวายน้ำและชมรมยูโดแลว ยังไปเขา 

รวมชมรมอ�นๆ ทั้งชมรมจิตศึกษา ชมรมคายอาสา ชมรม 

รัฐศึกษา และชมรมวิเทศสัมพันธ  ชมรมหลังสุดนี่ชอบ 

มาก เพราะไดพาชาวตางชาติไปฟารมจระเข  สวนสาม 

พราน และตลาดน้ำ  เปนตน นอกจากไดเที่ยวไดฝกพูด 

ภาษาอังกฤษแลว ยังไดเบี้ยเลี้ยงและไมตองเขาเรียน 

ทั้งวันดวย

เร�องไมตองเขาหองเรียนถือวาถูกจริตจริงๆ ตอนป ๔ 

ไปขี ่มาที ่ฟารมโชคชัย ควบไปกลับไดไกลมากโดยไม 

ตกมาเลย จนมีอาจารยสอนคณะสัตวแพทยชวนไปขี่มา 

ที ่สนามเปาทุกวันเสารอาทิตย แตตกมาราว ๓๐ ครั ้ง 

จนเดินโขยกเขยกบอยๆและหนักถึงเอ็นไหลขาดก็เคย

ตองเขาเฝอกเปนเดือน เทานี้ยังไมพอ เคยหัวฟาดพื้น 

เกือบสลบ ลุกขึ้นมานั่งทวนความจำตัวเอง พูดวาสัปดาห 

หนึ่งมี ๗ วัน-อาทิตย จันทร อังคาร พฤหัส ศุกร เสาร 

เอะ...ทำไมมี ๖ วัน นับวนไปวนมาหลายเที่ยว

คนขี่มาที่นั่นมีทั้งคนดัง คนรวย นักธุรกิจ ลูกคนใหญ 

โตและลูกทหาร ซึ่งไดมาเช�อง วางาย แตเราไดมาดื้อ มา 

พยศที่ไมมีใครอยากขี่ มาชอบแกลงคนขี่ใหมๆ หกหนา 

หกหลัง พอเราเผลอ มาก็ยกสูงทั้งตัว ตกมาจนได กวา 

ครูสอนจะสงสารใหยืมมาประจำตัวเขาก็หลายป หลัง 

จากนั้นจึงไดซอมกระโดดขามเคร�อง และเคยขี่แหถวย 

รางวัลที่สนามมานางเลิ้ง คนดูเห็นผูหญิงขี่ เฮกันใหญ 

ไดลองแทงมาดวย เปนมานอกสายตา ๑ ตอ ๑๔๗ แทง 

๑๐ บาท ไดมา ๑,๔๗๐ บาท 

โดดเรียนสุดๆ แตยิ้มได

อาจารยเจือ สตะเวทิน สอนภาษาไทย เคยขอดูตัว 

แลวบอกวา "ฉันอานลายมือเธอไมออก"..."ฉันไมเคย 

เห็นหนาเธอเลย"

เพ�อนๆหัวเราะกันครืน เปนที่รูกันวา รัชนีโดดเรียน 

สุดๆ เวลาเขาเรียนก็หลับภายใน  ๕ นาที โชคดี ที่เพ�อน 

ใจดีใหลอกเลกเชอร ตลอด รัชนีก็ทองโดยใชเวลานอย 

แตจำไดเกือบหมดดวยวิธีการของตนเอง มีเร�องบังเอิญ 

ครั้งหนึ่งกอนเขาสอบ เหมือนมีผูดลใจใหเปดวิทยุครั้ง 

แรกในรอบหลายเดือน เจอรายการ ‘ฟงไวกำไรชีวิต’ ซึ่ง 

ไมเคยฟงมากอน พอเขาหองสอบหลังจากนั้น ขอสอบ 

ออกมาใหวิจารณรายการนี้

เรียน ๔ ปจบ โดดมากกวาเรียน ไดเกียรตินิยม 

อันดับ ๒...ไดมายังไงละนี่!!

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๗๐



จำไดวาตอนสอบภาษาอังกฤษเทอมตนป ๑ เพ�อน 

ถาปดหลายคนขอใหนายหัวชวยฝน คงคิดกันวารูปหลอ 

มาจากเซนตจอหน น�าจะเกงประกิดแบบแน�วแน�แชแปง 

แตที่ไหนได สอบตกครับ! เพราะมั่วไมถูก พอภาค 

ปลาย เพ�อนที่เคยจองจะฝนก็หายไรรอง 

รอย แถมยังไมทิ้งกลิ่นใหติดตามกัน 

กลางหองเรียนฮิสตอรีกลางเทอมป ๑ พี่ออด สุรพล 

(ป ๔) ตากลองของคณะฯ เขามาบอกกลาว “ตามพี่มา 

ไดเลย” พวกเรานองใหมก็เฮไปกันหลายคน ชวยกัน 

สรางกระตอบมุงจาก เรียกกันเสียโกวา ศาลาพระเกี้ยว 

อยู ๓ ป พี่วาว วิษณุเปนประธานเชียร สจม. ลากเอา 

นายหัวไปเปนศิลปกรรม สจม. กับเขาดวย มีคนบอกวา 

“อยาเห็นตึกจักรเปนดอกบัว” รวมทั้งภาษิตเถ�อนที่วา 

“เรียนไมยุง มุงแตกิจกรรม” นายหัวเขานอกออกใน 

คณะตางๆเปนวาเลน (แหะๆ ไดเหลสาวๆไปดวย) ไหน 

จะงานรับนอง งานลอยกระทง งานจิ๊บงานจอยไดหมด

ที ่บิ ๊กๆหน�อยตองฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ- ธรรม- 

ศาสตร สตาฟโคชแอบเชาหองแถวปดลับสุดยอดใน 

ซอยวัดแขกสีลม ทำโคดแปรอักษรกันเปนเดือนๆ แลว 

จะหาหองเรียนเจอไดยังไงกัน คืนสุกดิบกอนงาน ไปติด 

โคดกัน แตนายหัวผล็อยหลับขางขอบสนามกอนฟาสาง 

ต�นอีกทีเพราะเสียงเฮลั่นสนามศุภฯ อาว...ธรรมศาสตร 

ยิงนำจุฬาฯหนึ่งศูนยพูนสวัสดิ์ 

พี่นองถาปดคงเห็นวานายหัวทำงานโรงพิมพไดสะตุง 

สะตังคมาเฮฮาปารต้ีแถวสามยานกันเปนประจำ ตอนป ๔ 

ถูกจับใหเปนสาราณียกรคณะฯ งานหลักตองทำหนังสือ 

นองใหมเลมหนา ปนั้นเศรษฐกิจฝดเคืองและสปอนเซอร 

รดัเข็มขัดกันแน�น อีกท้ังสาราฯออกจะข้ีเกียจ (ขอสารภาพ) 

จากเลมหนาเลยกลายเปนเลมบาง และแถมยอเปนเลม 

จิ๋วขนาดตัด ๓๒ แทบจะหยิบฉวยไมติด

ธีสิสไอดีป ๕ นายหัวทำหนังโฆษณารณรงคความ 

ปลอดภัยการใชถนน เปนงานชางครับ ไดพ่ีโชต รังสี 

วิฑูรย วิระพรสวรรค  คณะสถาปตยกรรมศาสตร
เรื่อง(ไม)เรียนของนายหัว

ไปยืมกลองถายหนังจากทานมุย พี่ตอย วิศัลย ชวยมา 

กำกับกลอง พี่ปด ดำรงคศิลปและพี่แหมง ไพศาล มากิน 

กับนายหัว (มีน้ำฟองสีอำพันดวยจา) และ คุณนายหมู 

เปนผู อำนวยการสร าง  โชคดีอาศัยอาจารย

โพธิ์ทองที่รูจักสารวัตรใหญโรงพักบางรัก ขนาด 

ปดถนนสีลมถายทำกันเลย โกชะมัดยาด 

ปลายป ๕ สงทายทำกิจกรรมมหาลัย นายหัวเสนอ 

หนาเปนสาราณียกรหนังสือบัณฑิตจุฬาฯ นิสิตตองจาย 

เงินใหมีรูปตัวเองเปนหลักฐานวา ฉันจบหลักสูตรแลวจา 

เลยไดเลมหนาตึก มีเพ�อนพี่นองมาชวยกันมากมาย

ชวงนั้น นายหัวฝกใฝเร�องการเปลี่ยนแปลงสังคม 

และอำนาจรัฐดวยปากกระบอกปน รวมกับพวกเราอีก 

หลายคน (ก็พวกแปลนทั้งหมดนั่นแหละ ไมตองเดา) ปก 

หนังสือเลยสีแดงเถือก แถมเร�องในเลมมีเนื้อหาแดง 

กวา ดีนะที่ไมถูกสันติบาลเชิญตัวไปปรับทัศนคติเหมือน 

ทุกวันนี้ 

จบถาปดปุบ ตั้งกลุมแปลนปบ กับ...พี ่แบน ธีรพล 

นิยม ศิลปนแหงชาติวันนี้ พี่ตุม สันติพงศ นอยพันธุ ตอ 

มาเปนธรรมธำรง ตอนนั้นยังไมไดบวช เลยยังไมตอง 

มีคำว าหลวงพี ่นำหนาเร ียก  พระทานคงบวชแบบ 

ไมสึก เลยตองเรียกหลวงพอแลวละ พระคุณเจาจำวัด 

ที่วัดปาสุคะโต ชัยภูมิ สวนพี่ครอง ครองศักดิ์ จุฬามรกด 

ทุมเททั้งชีวิตจิตใจทำพิพิธภัณฑแม พี่หลอ อำพล กีรติ- 

บำรุงพงศ หันมาทำสวนฝนแสวงหาความจริงของชีวิต 

ดานใน ที่ตาดโดน ชัยภูมิ และคนพิเศษสุด คนน�ารักที่ซูด 

(ไมเช�ออยาลบหลู) แหะๆ...! คุณนายหมู พิมาย มวงโก- 

ศัย เพ�อนรวมรุนที่นายหัวเอาเพ�อนมาเปนเมียครับ

พูดก็พูดไป วิชาจากหองเรียนเหมือนมีดที่ 

อาจารย ใหไวติดตัว ตองไปลับคมเอง จะไปฟาดฟน 

รันแทงอะไร ก็ตามจริตและดวงแตละคน พูดใหถึงที่สุด 

แลว ถาโรงเรียนไมได ใหมีดกับเรา  จะเอาหอกเอา 

พระแสงรวมงาวดวยก็ไดที่ไหนมาลับคมกันนะ

พระคุณของแหลงเรียนมา จุฬาลงกรณฯ

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๗๑



ณ ตึกพิพิธภัณฑจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บน   

ผนังดานหนึ่งของหองจัดแสดง ช�อ “รอยเร�องจามจุรี 

๑๐๐ ปจุฬาฯ” มีเร�องคายยุววิศวกรบพิธ พรอมคำ 

บรรยายความเปนมาของนามพระราชทานนี ้ และ 

กิจกรรมอาสาชวยประชาและพัฒนาชนบทของชมรม

อาสาพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร มีหุนจำลองของ 

โครงการสะพานยุววิศวกรบพิธ ๒ ซึ่งชาวบานและ 

นิสิตกำลังชวยกันกอสราง ภาพอดีตกลับมาอีกครั้ง 

เม �อได เห ็นน ิทรรศการน ี ้ น องใหม ว ิศว ๒๕๑๓ 

จำนวนหนึ่งเคยมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาวและ 

ความทรงจำยังตราตรึงแนบแน�นตราบจนทุกวันนี้

ชมรมอาสาพัฒนาของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร 

กอตั้งโครงการนี้ขึ ้นในป ๒๕๑๒ การออกคายครั้งแรก 

เปนงานสรางสะพานไมถาวรใหแกนิคมสรางตนเอง 

ต.อาวนอย ประจวบคีรีขันธ ตามที่ราษฎรตำบลนั้นได 

กราบบังคมทูลขอพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร พระองค ได พระราชทานพระราช 

ทรัพยสวนพระองคเพ�อการนี้ พรอมกับทรงมีพระราช 

กระแสรับสั ่ง ซึ ่งพี ่หัวหนาคณะฯไดเชิญมาแจงเหลา 

นิส ิตว ิศวว า “จงทำตนให เปนผู ใหญและรอบคอบ 

ทำอะไร  อยาใหบานปลาย”  นับเปนพระมหากรุณาธิคุณ 

อันเปยมดวยพระเมตตา เกินกวาที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบ 

ได โครงการนี้กลายเปนตนแบบสำหรับโครงการตอๆ 

มาจนถึงปจจุบัน  โดยมีการปรับเปลี ่ยนไปเพ�อความ 

เหมาะสมกับยุคสมัย

เม�อโครงการนี ้เขาสูปที ่ ๒ พวกเรานองใหมวิศว 

๒๕๑๓ กลุมใหญสมัครเขารวมกิจกรรม โดยเปนการ 

ไปใชแรงงานรวมกับรุนพี่ เพ�อสรางสะพานแขวนขาม 

หวยผักไหที่บานมวงชุม บนขุนเขาใกลชายแดน ต.มอน- 

ปน อ.ฝาง เชียงใหม นี่เปนโครงการสนองพระราชดำริ 

เม�อสรางเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระ 

ราชทานนามวา “สะพานยุววิศวกรบพิธ” อันเปนจุด 

เริ่มตนของช�อยุววิศวกรบพิธ ซึ่งในปตอๆมา คณะกรรม- 

การนิสิตวิศวกรรมศาสตรไดขอพระราชทานพระบรม 

ราชานุญาตใชช�อนี้สำหรับสิ ่งปลูกสรางที่ชมรมอาสา 

พัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร ไดสรางใหแกชุมชนในถิ่น 

ทุรกันดารเปนสาธารณสมบัติ เม�อนับอายุตามปการ 

ศึกษาแลว  ก็ควรจะถือไดวานาม  “ยุววิศวกรบพิธ” 

ไดผานกาลเวลามาครบ ๕๐ ป พรอมกันกับนองใหม 

จุฬาฯ ๒๕๑๓ 

พวกเราไดเขาไปอยูในอีกมิติหนึ่งที่มีครบทุกรสชาติ 

ไดงานและความสนุกต�นเตน สลับกับความเหน็ดเหน�อย 

จากการใชกำลังแบกหาม หลังเลิกงาน เราตางกลับที่พัก 

ผลัดผาขาวมา มือกำสบู เดินลงถนนดินกลางหมูบาน 

ไปอาบน้ำในลำหวย เรานอนบนพื้นกระดานในโรงเรียน 

อนุวัตร เชื้อพิบูลย
จีระศักดิ์ เปรมจิตต
คณะวิศวกรรมศาสตร

สะพานเชื่อมวันวานสูวันนี้
ยุววิศวกรบพิธ

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๗๒



พวกแรงงานอยากเท

ที ่คาย ๑ หัวงานเปนหวยน้ำบนพื ้นหิน มีหินกอน 

ใหญเล็ก น้ำใสสะอาดไหลตลอดแม ในฤดูแลงที่เราไป 

พวกพี ่ป ๓-๔ ซึ ่งบริหารคาย นอนในเต็นทที ่หัวงาน 

พวกแรงงานป ๑ พักที ่โรงเรียนหางออกไป พวกแรง 

งานคิดวาอยูในเต็นทดูเทน�าอิจฉา ไดแสดงความแกรง 

ของลูกผูชาย แตเอาเขาจริงมีปญหามาก กลางคืนมี 

สัตวหลายชนิดแอบเขามานอนดวย รวมทั ้งงูซึ ่งเจอ 

ตอนเชา เวลาฝนตกตองระวังน้ำรั่วจากขางบน และน้ำ 

ทวมบนพื้น ไมไดหลับนอน ขอดีคือสะดวกเม�อไปอาบน้ำ 

เลนน้ำในหวยใกลๆ ไดสนุกกับธรรมชาติที่แทจริง พวก 

แรงงานป  ๑  ท ี ่พ ักใน 

โรงเรียน น�าจะปลอดภัย 

กวา มีที ่อาบน้ำและหอง 

ส วมเปนกิจจะลักษณะ 

แตที ่ห ัวงาน ม ีแคหอง 

สวมชั่วคราว สรางกันเอง 

ใชไมไผ กิ่งไม ใบไมและ 

เชือกกลวย ประตูสวมพอ 

ป ดบ ังได แต ไม ม ั ่นคง 

เวลามีลมแรงหรือความกระเทือนจากหองขางๆ อาจ 

หลุดลมลงเปดใหเห็นคนนั่งทำกิจสวนตัว 

งานใหญใชคนมากยอมตองมีอาหารการกินเพียงพอ 

งานคายเราเสร็จสิ้นดวยดีเพราะมีคนครัว ซึ่งเปนชาว 

คายที ่ชวยจัดทำเสบียงสนองความตองการของคน 

ทำงานที่หิวโซจากงานหนัก แมจะมีขอติงเสมอเร�องกับ 

ขาวชนิดหนึ่งที ่มีเกือบทุกวัน คือผัดกะหล่ำปลี แรกๆ 

ก็มีไมกี่วัน  แตเพิ่มความถี่ขึ้นเร�อยๆจนกลายเปนเร�อง 

ที่พวกแรงงานในคายเกือบลุกขึ้นกอการจลาจล แตก็ 

ผานไปไดดวยดีเม�ออาหารรายการนี ้หายไปชวงหนึ่ง 

เร�องอาหารนั้นเปนประเด็นเชนกันในคายปตอๆมา จน 

เกิดตำนาน “ผัดเลือดหมู” คือไมมีเลือดหมู แตเปน 

อาหารหลักของพวกคายวิศว ก็สีเลือดหมูเปนสีประจำ 

คณะฯนั่นเอง พวกเรามารู ในภายหลังวาตอนจายตลาด 

หน�วยเสบียงอาหารไปพบกะหล่ำปลีกองใหญขางทาง 

คนขายบอกเปนสวนเกินกำลังรวบรวมไปทิ้ง เขาจึงเหมา 

ท้ังกองแค ๑๐๐ บาท ทำเล้ียงชาวคายไดหลายสัปดาห 

แมการทำงานในคายยุววิศวกรบพิธแตละครั้งจะใช 

เวลาเพียง ๒ เดือนในชวงปดเทอม แตหลายคนยอม 

รับวา ประสบการณเหลานั้นมีอิทธิพลตอชีวิตของเรา 

อยางยิ่งในเวลาตอมา 

ปตอๆมา โครงการยุววิศวกรบพิธ ๒ และ ๓ เริ ่ม 

ดำเนินการโดยมีพัฒนาการมาตั ้งแตกลางภาคเรียน 

แรกของปการศึกษา ๒๕๑๖ มีการพูดค ุยเร �องการ 

เตร ียมงานมาเป นลำด ับ เราออกหน ังส ือต ิดต อ 

ขอความอนุเคราะหจาก 

ผูมีอุปการคุณทั่วไป และ 

รุนพี่ในสวนราชการตางๆ 

ท ั ้ งการสน ับสน ุน ด าน 

การเง ินและความช วย 

เหลืออ �นๆ ศ ูนยบร ิการ 

โลห ิตอน ุญาตให นาย 

แพทยศุภชัย แสงวิเชียร 

ไปออกคายร วมกับเรา 

ในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ พี่ตอย ทิวาถวัลย วิชัยขัทคะ 

วศ.๒๕๑๑ (ถึงแกกรรม) วางแผน ออกสำรวจพื ้นที ่ 

หลายแหงเพ�อเลือกสถานที่ทำโครงการ โดยใชชวงเวลา 

ปดภาคเรียนในเดือนตุลาคม เร�องที่หลับที่นอนไมตอง 

หวง ค่ำไหนนอนนั ่น เราขออาศัยนอนบนชานเรือน 

ของผู ใหญบานที่เราไปพูดคุยดวย เรา ๔ คนมีพี่ตอย, 

พี ่หม ุ ย ว ันชัย เพียรผดุงส ิทธ ิ ์ วศ.๒๕๑๒, อดิศ ักดิ ์ 

สิริสุทธิ์ วศ.๒๕๑๓ (ถึงแกกรรม) และอนุวัตร เชื้อพิบูลย 

วศ.๒๕๑๓ ออกสำรวจตั้งแตกลางเดือนตุลาคม ๒๕๑๖ 

เปาหมายแรกไปเยี่ยมสะพานยุววิศวกรบพิธที่มอนปน 

และเยี่ยมชาวบานมวงชุมที่พวกเราเคยรูจัก เพ�อหยั่ง 

ทุกขสุขความเปนไปในชวงที ่ผานมา ๒ ปเศษตั ้งแต 

ปดคายอาสาฯ  ดวยหวังวาจะเปนบทเรียนสำหรับ 

การปรับปรุงโครงการตอไป

สะพานยุววิศวกรบพิธ ๑ 

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๗๓



สะดุดนิดแตไปตอ 

ขอเลาเหตุการณที่มาแทรกการออกสำรวจวา ชวง 

เวลานั้นมีการชุมนุมใหญของนิสิตนักศึกษา นักเรียน 

และประชาชน มีนิสิตวิศวรวมดวย พี่ตอยตองตัดสินใจ 

ว าควรเด ินทางหร ือไม จ ึงพรอมกับเราทั ้งสามคน 

เดินดูการชุมนุมตลอดทาง จากเสาชิงชาไปธรรมศาสตร 

เม�อถึงตึกโดม พี่ตอยขึ้นไปพบคุณประสาร  ไตรรัตนวรกุล 

วศ.๒๕๑๓ (นายกสโมสรนิสิตจุฬาฯ ในป ๒๕๑๖ และ 

เปนหนึ่งในผูนำการเจรจากับรัฐบาล) เม�อไมมีสัญญาณ 

วาการชุมนุมจะยกระดับกลายเปนจลาจล พี ่ตอยจึง 

ตัดสินใจออกเดินทางในวันรุงขึ้น ถึงเชียงใหมเม�อใกล 

ค่ำ ระหวางทางไดฟงขาวทางวิทยุวา  เกิดเหตุการณ 

รุนแรง มีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก พี่ตอยใน 

ฐานะหัวหนาคณะฯมีความเปนหวง จึงตัดสินใจกลับ 

กรุงเทพฯ ออกจากเชียงใหมหลังสองยาม โอกาสนั้นเรา 

ไดอาสานำหีบบรรจุถุงโลหิต ที่กาชาดเชียงใหมตั้งเต็นท 

รับบริจาคตั้งแตหัวค่ำ  ลงมากรุงเทพฯ มีคุณหมอศุภชัย 

ซึ่งเดินทางมาถึงเชียงใหมกอนเรา และสุภาพบุรุษผูขัน 

อาสาอีกกลุมหนึ่ง นำลงมาดวยคนละหีบ แยกยายกัน 

ลงมาดวยรถสวนบุคคล เพราะกังวลวาหากชักชา โลหิต 

ของผูบริจาคจะเสียหาย เราสงมอบหีบถุงโลหิตให 

โรงพยาบาลศิร ิราชโดยเร ียบรอยท ามกลางความ 

โกลาหลที่นั่น

ตนเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๖ เหตุการณคลี่คลายลง 

การสำรวจเร่ิมตนอีกคร้ัง โดยไปเย่ียมสะพานยุววิศวกรบพิธ 

ตามความตั ้งใจเดิม เราพบวาเวลาผานไปเพียง ๒ ป 

ชีวิตชาวบานและความเปนไปของทองถิ่นเปลี่ยนแปลง 

ไปมาก ราวกับวากระโดดไปเร็วกวาเวลา ๒-๓ เทาตัว 

จากฝาง เรากลับมาเริ่มตนใหมที่กรุงเทพฯ คราวนี้ 

ตีกรอบการสำรวจแคบลง เปนเขตพื้นที่ อ.สวางแดนดิน 

สกลนคร พื ้นที ่แถบนี ้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เคยเสด็จมาทรงงานกอนแลว เราเขาไปที่หมูบาน ๒-๓ 

แหง ทั้งดานทิศเหนือและทิศใตของถนนสายสกลนคร- 

อุดรธานี เริ ่มที ่กิ ่ง ต.สองดาว และพื้นที่ใกลเคียง ซึ่ง 

ทราบวาในเวลานั้นเปนพื้นที่สีแดง มีกองกำลังติดอาวุธ 

ตอตานอำนาจรัฐเคล�อนไหวอยู

ชมรมอาสาพัฒนาเลือกบานโมน ต.พันนา เปนที ่ 

ดำเนินโครงการ ผูนำชุมชนที่นั่นตอบสนองดี แรกเริ่ม 

จะทำสะพานขามหวยยามเพียงโครงการเดียว แตตอมา 

ชมรมฯตัดสินใจทำ ๒ โครงการพรอมกัน ไดแก โครง 

การสรางสะพานขามหวยยามที ่บานโมน (ยุววิศวกร 

บพิธ ๒) และโครงการสรางอาคารเรียนที ่โรงเรียน 

บานพันนา (ยุววิศวกรบพิธ ๓) ทั้ง ๒ แหงอยูหางกัน ๒ 

กม.เศษ บนถนนสายสกลนคร-อุดรธาน ีในเขต ต.พันนา 

อ.สว างแดนดิน  จ.สกลนคร  โครงการได รับความ 

อนุเคราะหอยางดีจากหัวหนาสวนราชการในพื้นที่ ซึ่งมี 

รุนพี ่วิศวจุฬาฯหลายคน รวมทั ้งพันตรีเจริญ  เจริญ- 

ประกอบ นายอำเภอสวางแดนดิน (ทราบภายหลังวา 

เปนบิดาของนิรุธ เจริญประกอบ วศ.๒๕๑๓) นอกจากนี้ 

พี่ปรีณะ ลีพัฒนะพันธ ผูอำนวยการศูนยเรงรัดพัฒนา 

ชนบท สกลนคร วศ.๒๕๐๔ ไดกรุณามอบหมายรถแลนด 

โรเวอรพรอมคนขับ ใหมาประจำอยูที่คายตั้งแตวันที่เรา 

เริ่มบุกเบิกสรางแคมปหัวงาน ดวยวาแคมปของเราอยู 

หางจากตัวเมืองสกลนครถึง ๗๐ กม. การเดินทางเขา 

เมืองเพ�อซื ้อเสบียงและวัสดุกอสราง ตลอดจนกรณี 

ฉุกเฉินหรือเจ็บปวย  จะลำบากหากตองใชบริการรถ

ฝกใชวัสดุที่มีในพื้นที่และทักษะการประสานงาน 

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๗๔



โดยสาร และเปนบุญของพวกเราจริงๆ เพราะชวงหนึ่ง 

เกิดมีสมาชิกคายหลายคนทองรวงฉับพลันพรอมกัน 

กลางดึก   ก็ ไดรถของพี ่ปรีณะลำเลียงผูปวยสง 

โรงพยาบาลไดทันการ 

ดวยความที่พวกเราเปนคนแปลกหนา นอกจากสวน 

ราชการและผูนำทองถิ่นแลว เราจำเปนตองผูกสัมพันธ 

กับทุกฝาย ไมเวนแมสหายทหารปา โดยผูนำทองถิ่นเปน 

ตัวกลางนำวัตถุประสงคของชมรมอาสาพัฒนาไปแจง 

ใหพวกเขารู เราทราบในเวลาตอมาวา พวกเขาคอยติดตาม 

งานกอสรางและความเคล�อนไหวของเราตลอดเวลา

สองโครงการพรอมกันไป  

ยอนกลับไปที่งานคายอาสาฯ สามปผานไปหลังจาก 

คาย ๑ ที ่อ.ฝาง พวกเราก็ ไดทำงานของชมรมอาสา 

พัฒนาอีกครั้ง คราวนี้กรรมการคายคิดวา เราสามารถ 

ทำกิจกรรมเพิ่มเติมจากการสรางสะพาน คือสรางอาคาร 

โรงเรียนตามที่ชาวบานตองการไปดวยในเวลาเดียวกัน 

โดยรับอาสาสมัครเพิ่ม และนับกิจกรรมนี้เปนงานคาย ๓ 

โดยจีระศักดิ์ เปรมจิตต วศ.๒๕๑๓ เปนหัวหนาโครงการ 

สะพาน ตองปลูกสะพานพาดลงกลางหวย มีเสาตอมอ 

คานตง พื ้นสะพานและราวสะพานเปนทอนซุงดิบๆ 

และไมกระดาน งานนี้ตองใชแรงงานแบกหามเปนหลัก 

เขาไมดวยการบากและเจาะรูรอยสลักเกลียว  ความ 

ละเอียดประณีตเปนรอง สวนโครงการอาคารเรียน 

พี ่นฤนัย แสน พล วศ.๒๕๑๑ เปนหัวหนา สรางตาม 

แบบมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ปลูกบนที่ดอน 

ดินแข็งมาก ตองเฉาะนำดวยอีเตอร (เคร�องมือขุดดิน 

มีหัวเปนเหล็กทุบขึ้นรูปคลายคอน แตมีน้ำหนักมากกวา 

หลายเทา ดานหนึ ่งของหัวยาวหนาเรียวสอบไปทาง 

ปลายแหลม อีกดานหนึ่งคลายจอบหนาแคบ) ปรากฏวา 

พี่ตอยขุดหลุมตอมอลงไปลึกแคศอกเดียว ก็โดนไหที่ 

จมดินอยูแตก เม�อเอาขึ้นมาเห็นวา ไหมีลวดลายละมาย 

ไหโบราณซึ่งอาจเกี่ยวเน�องกับบานเชียง แตความสนใจ 

โบราณคดีของพวกเราจัดวายังนอยอยู จึงมิได ใหความ 

สำคัญเทาไร  ปจจุบันนี ้ หากใครสนใจจะขุดคนทาง 

โบราณคดีตอ ก็น�าจะไปคุยกับครูใหญโรงเรียนบาน 

พันนาเสียกอน

พวกผูบริหารอยูในเต็นทใกลหัวงานเชนเดียวกับคาย 

๑ จีระศักดิ ์ซึ ่งเล�อนระดับจากแรงงานมาเปนหัวหนา 

คาย ๒ ตองดูแลทั ้งพวกสรางสะพานและพวกสราง 

โรงเรียนที่อยูดวยกัน แมจะมีชาวคายหลายคนไดผาน 

งานคาย ๑ มากอน แตก็ไมสามารถแกไขปญหาเกาๆได 

ทั้งหมด พวกอยูเต็นทยังตองผจญภัยกับสัตวปา และ 

พายุฝน สวมสนามก็ยังไมแข็งแรงพอ และยังไมอาจ 

กำจัด “ผัดเลือดหมู” ใหหมดไป พวกเราพบวาประวัติ- 

ศาสตรมักจะซ้ำรอย และบางโจทยก็ไมมีคำตอบที่ถูก 

ตองชัดเจน

งานคายมีเหตุการณน�าต�นเตนแทบทุกวัน แตนาที 

ระทึกใจสำหรับคาย ๒ เกิดขึ ้นตอนจบ เม�อสะพานไม 

เสร็จเรียบรอย และเปดให ใชงานในตอนเชาวันรุงขึ้น 

เสาค้ำสายเคเบิลตั้งอยูบนตอมอซึ่งมีฐานเปนเสาเข็ม พี่เกาไดอนุเคราะหใหทั้งเสาเข็ม ปนจั่น และคนงานตอกเข็ม 



ปรากฏวามีรถบรรทุกขนาดใหญบรรจุของเต็มที ่

คงหนักมากกวา ๑๐ ตันมาจอดรอเปนคันแรก พรอมจะ 

เคล�อนขามสะพานทันทีที ่เปด  ความคิดผานสมอง 

ห ัวหน าโครงการอย างรวดเร ็วถ ึงข อจำก ัด ความ 

แกรงของไมทอนที ่นายอำเภอและชาวบานจัดหามา 

ฐานรากและโครงไมที่จัดทำโดยจิตอาสาชาวคายผูมี 

อ ุดมคติส ูงแตประสบการณนอย ความเสี ่ยงเร �อง 

สะพานทรุดทันทีจึงไมมีอยู ในความคิด ปรากฏวารถ 

ผานสะพานไปได ในเวลาไมถึง ๑๐ วินาที สะพานมีการ 

เคล�อนไหวเห็นไดชัดตามกฎของความเคนและความ 

เครียด แตกลับคงรูปเดิมหลังจากรถผานไป พรอมกับ 

ความโลงอกของชาวคายทุกคนที่สังเกตการณอยู

วิศวกรหญิงเสริมสัมพันธ

นอกจากการสรางถาวรวัตถุแลว ชมรมฯยังเพิ ่ม 

กิจกรรมเพ�อชุมชนดวย เชน งานโครงการเกษตรสาธิต 

ชักชวนชาวบานเพาะเห็ดขายและทำปุยหมัก โดยมีพี่ 

เกียรติ อุยวิรัช วศ.๒๕๑๒ (ถึงแกกรรม) เปนแมงาน 

มีงานชุมชนสัมพันธและอนามัย ซึ ่งอดิศักดิ ์ สิริสุทธิ ์ 

วศ.๒๕๑๓ รับผิดชอบ และมีนายแพทยศุภชัยแหงศูนย 

บริการโลหิตมารวมใหการสนับสนุนดานการแพทยและ 

อนามัย อดิศักดิ ์เองก็ไดคุณหมอศุภชัยชวยเย็บแผล 

แตกยาวที่ศีรษะดวย

ความสัมพันธกับชาวบานทั้งผู ใหญและเด็กดำเนินไป

ดวยดี เรามีชาวคายที่เปนนิสิตวิศวหญิงหลายคนชวย

ใหคายอาสานี้มีคุณลักษณะน�าคบหามากขึ้น เปนคุณตอ 

การสรางสัมพันธกับชาวบานทั ้งชายหญิงและเด็ก 

การที ่แคมปหัวงานและที ่พักของเราปกหลักอยูที ่

บานโมน เราจึงอาบน้ำในหวยเดียวกับชาวบาน และ 

ควายของชาวบานมักลงมาแชน้ำดักรอดูหนาพวกเรา 

ตอนเราดำผุดดำวาย ชาวคายจึงมีโอกาสสังสรรคเปน 

กันเองกับผู ใหญและเด็กบานโมน บานถอน และบานงิ้ว 

ตกค่ำกำนันมักจะเชิญพวกเราไปเสวนารวมกับสมาชิก 

หมูบาน บางครั้งก็เสวนากันหนักจนมีคนใจรอนโผลง 

จากเรือน หัวทิ่มลงกระไดมาเลย กำนันก็ดีใจหาย สั่งให 

ลูกบานขี่เกวียนรับพวกเรากลับมาสงถึงที่แคมป และใน 

วันฉลองปดคาย กลุมชาวบานสตรีไดรวมกันแสดงเซิ้ง 

กระติ๊บอยางสวยงามแทนการขอบคุณอีกดวย 

พื้นที่รอบๆที่เราทำโครงการกันไมไดเงียบสงบสันติ 

แตมีความเคล�อนไหวของกำลังฝายรัฐและฝายทหาร 

ปาซอนอยู ยามดึกสงัดมักมีเสียงยิงปนใหญแววมาเสมอ 

คืนหนึ่งในกระตอบที่หัวงานสะพาน ขางนอกมืดสนิท 

มีเสียงฝเทาคนถี่ๆมาจากทางทิศใตหลังแคมป ดังพอได 

ยิน แตฟงไมออกวามีกี่คน เสียงฝเทาผอนชาลง แลว 

ผานไปทางดานหนาแคมปโดยมิไดรบกวนพวกเรา หลาย 

คนที่นอนอยูคงไดยิน แตไมมีใครเอยคำใดๆ ไมนานก็มี 

เสียงฝเทาหนักแน�นอีกกลุมหนึ่งมาจากทิศเดิม คราวนี้ 

สงเสียงเรียก แสดงตนวาเปนเจาหนาที่ พี่ตอยลุกออก 

ไปหา มีเสียงสนทนากัน  เม�อทราบวาตามมาถูกทางก็ 

ผละไปอยางเร็ว สวนพวกเราก็ลมตัวลงนอนหลับตอไป 

อยางงายดาย

หากกลาวถึงความรวมแรงรวมใจระหวางรุนพี่รุน 

นองในคายอาสา ทุกคนมีใจใหงานอยางจริงจัง โครงการ 

จึงสำเร็จไดทันเวลากอนกลับไปเรียน สวนปญหาในงาน 

ก็ม ี ใหแก ไขเปนรายวัน เพราะนี ่เปนการลงมือจริง

แตพวกเรา “วาที่วิศวกร” ก็พรอมกันใชปญญา แกไขปญหา 

จนงานสำเร็จลุลวงได ตลอดชวงเวลาที่ผานมา สะพาน 

เกาหลายแหงตองมีการรื้อถอนเพ�อสรางใหม ทั้งนี้เกี่ยว 

กับอายุการใชงานโดยทั่วไป สำหรับงานสะพานหรือถนน

ฝกใชวัสดุที่มีในพื้นที่และทักษะการประสานงาน

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๗๖



ในชนบท   จะตองมีการซอมใหญหรือรื ้อทิ ้งในเวลา 

นอยกวา ๕๐ ป เปนเร�องน�ายินดีที่พวกเราดูแลรักษาตัว 

ไดดี จึงมีอายุยืนนานกวาสะพาน 

หาสิบปที่ผานมา ชมรมอาสาพัฒนา คณะวิศวกรรม 

ศาสตร ไดทำกิจกรรมคายอาสา “ยุวว ิศวกรบพิธ” 

อยางตอเน�อง แมจะไมติดตอกันทุกป ถึงวันนี้มียุววิศวกร 

บพิธลำดับที ่ ๔๘ แลว เม�อตนเดือนพ.ย. ๒๕๖๒ ชาว 

คายอาสายุววิศวกรบพิธไดจัดชุมนุมเสวนา “๕๐ ป 

ยุววิศวกรบพิธ” ทำใหทราบวามีการแกไขปรับปรุงการ 

ทำคายอาสาอยูเสมอ ทั้งการหาทุน การส�อสารประชา 

สัมพันธ รูปแบบและเปาหมายของงาน พวกเราเช�อวา 

หากยุววิศวกรรุนใหมๆสามารถปรับกิจกรรมคายอาสา 

ใหเหมาะสมกับยุคสมัยและความตองการของชุมชน 

แลว นามพระราชทานยุววิศวกรบพิธยอมดำรงสืบเน�อง 

ตอไปอีกนาน

คาย ๒ และ คาย ๓ ทำการเม�อ ๓ ปหลังจากคาย ๑ 

แมไมมีงานคายในชวงที่วาง แตมีการเตรียมการและ 

สำรวจพื้นที่ มองกลับไปจากปจจุบันจะเห็นวา เปนปญหา 

เดียวกันกับโลกนอกมหาวิทยาลัย เชน โครงการใหญ 

ของรัฐบาลหรือองคกรบริษัท ขอสำคัญคือขนาดความ 

ยากงาย และการหางบประมาณของโครงการ ถาหาขอ 

ยุติที่สมควรไมได โครงการก็ดำเนินไปไมได คงไมมีสูตร 

สำเร็จที ่จะชวยในเร�องนี ้ ได  นอกจากการใชความ 

พยายามหาจุดสมดุลระหวางความตองการตางๆนี้ ผูทำ 

การคายในปตอๆมาก็ไดพูดถึงปญหานี้เชนกัน 

ไมตองเริ่มจาก ๑ เสมอไป

หากสังเกตใหดี จะพบตัวเลขที่ไมลงตัว เชน ๒๕๑๔, 

๒๕๖๒, ๕๐ป, คาย ๐ และ คาย ๔๗ เลขเหลานี้ลวนมี 

เร�องราวที่น�าภูมิใจและประทับใจ เริ่มจากชวงเวลาแรก 

ของการจัดตั้งงานคายอาสาฯวิศวฯเม�อป ๒๕๑๒ เกิด

พายุฝนและอุทกภัยที ่ภาคใต  ประชาชนไดรับความ 

เดือดรอนจำนวนมาก นิสิตวิศวเรงสรางสะพานไมสนอง 

พระราชดำริที ่ประจวบคีรีขันธ  เสร็จสิ ้นใน  ๙  วัน 

งานแรกนี ้ม ิไดมีช �อเปนทางการ ตอมาก็ม ีงานคาย 

สนองพระราชดำริอีกในป  ๒๕๑๔  ที่เชียงใหม  เปน 

สะพานแขวน สรางแทนสะพานเกาที่โดนน้ำหลากเสีย 

หายไป และเม�อเสร็จสมบูรณไดรับพระราชทานนามวา 

ยุววิศวกรบพิธ หมายถึง “นายชางนอยเปนผูสราง” 

เม�อมีงานคายสะพานไมและโรงเรียนตอมาที่สกลนคร 

ในป ๒๕๑๗  จึงไดรับพระบรมราชานุญาตให ใชช�อของ 

สองคายในป ๒๕๑๗ เปนคายยุววิศวกรบพิธ ๒ และ 

คายยุววิศวกรบพิธ  ๓  ดังนั ้นงานแรกในป  ๒๕๑๒ 

จึงเรียกกันในหมูผูทำงานวาเปนคายฯ ๐ และในป ๒๕๑๔ 

เปนคายฯ ๑

การที ่ชาวคายมารวมกันทำกิจกรรมนี ้ ไม ใช 

เพราะเปนงานที่งาย แตเพราะเปนงานที่ยากตางหาก 

งานคายที่ทำการกอสรางตองมีการวางแผน ออกแบบ 

ใชเงินทุนพอสมควร บริหารจัดการคน และทำงานใน 

ชนบทหางไกลตัวเมือง เปนการฝกฝนที่ดี ตองแก 

ปญหาเหมือนการทำงานจริง พวกจิตอาสาสวนใหญ 

จะไดรูวา งานที ่สรางสรรคตองใชความพยายาม 

เหน�อยยาก สวนพวกที่กำลังจะจบป ๔ มีความเครียด 

เพิ่มวา ควรไปทำงานหารายไดดีกวามาคายหรือไม 

บางก็หวงงานหรือสถานที่เรียนตอที่สมัครไววาจะรับ 

หร ือไม ชาวค ายแตละคนอาจคิดถ ึงผลลัพธ ไม 

เหมือนกันวา ประโยชนแกตัวเองและประโยชนแก 

ชาวบานมีคุณคามากนอยเพียงใด แตการที่งานอาสา 

เดินทางมาไกลถึงคาย ๔๗ ยอมตอกย้ำวา ตลอดเวลา 

อันยาวนานนี้ นิสิตอาสาทุกคนเห็นประโยชนสูงของ 

งานคายยุววิศกรบพิธ

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๗๗

















คือรมใจ
รมจามจุรีนี้



ผุสดี  พานิชกุล  คณะสัตวแพทยศาสตร

ถิ่นงามจามจุรี
   จามจุรีศรีจุฬา ฯ มานานนัก 

มีความรักผูกพันอันซึ้งอยู

ผูกสัมพันธ วันรับนอง ผองพธู

แรกมาสูดวยใบ ใช คลองคอ

ดอกชมพูงามพริ้งเสียจริงเจา

ละเอียดเบา ดั่งไหมวิไลหนอ

คอยเตือนติดคิดหมั่นขยันพอ

แมยอทอ คงรวงหลน ไมพนกัน

กิ่งไม ใหญใหรมหมไพศาล  

ยามเดินผาน เย็นสบายใจสุขสันต

จามจุรี ศรีจุฬา ฯมานานนั้น

ยามไดผันกลับเยือนเจอเพ�อนยา

แมจากไป ไกลหางทางชีวี

จามจุรี ไมหนียังคอยทา  

วันนี้กลับ คืนผิน ถิ่น จุฬาฯ

ช�นอุราอบอุนและคุนเคย

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๘๖



๘

กลุมสาวครุศาสตร นองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓ รวมตัว 

กัน ๘ คนเพราะชอบหลายอยางเหมือนกัน เวลาซอม 

เชียรตอนป ๑ จะนั่งแถวใกลๆกัน และชอบรองเพลง 

เชียรกันทุกคน เวลาคณะครุฯแขงกับคณะอ�น กลุม 

เราก็ไปรวมเชียรแทบไมเคยขาด

 แมแตเวลาเรียน เราก็พยายามลงทะเบียนวิชา 

ตางๆใหไดเวลาเดียวกันมากที่สุด นัดกินขาวเที่ยงดวย 

กัน เริ่มชวนกันไปดูหนัง ไปบานเพ�อนในกลุมแมจะตอง 

นั่งรถเมลเกือบครึ่งวัน เริ่มจับกลุมไปรวมกิจกรรมตางๆ 

ทั้งเดินพาเหรด เชียรกีฬา และเดินขบวน  

ช�อกลุม  ‘บีสองโอหก’  มีที ่มาจากหองเรียนชีวะ 

วันหนึ่งอาจารย ใหฝกเจาะเลือดที่ปลายนิ้วเพ�อตรวจ 

กรุปเลือด แตละคนไมกลาเจาะนิ้วตัวเอง เลยใหเพ�อน 

เจาะให พบวาเลือดของพวกเรามีกรุปบี ๒ คนและกรุป 

โอ ๖ คน เลยเห็นพองใหตั ้งช�อกลุมวา ‘บีสองโอหก’ 

ซึ่งคบกันเหนียวแน�นจนทุกวันนี้

ความประทับใจเม�อแรกเขาเรียนคณะครุศาสตรดัน 

ไปอยูที่การลงทะเบียนในแตละภาคเรียน ทางคณะฯมี 

เอกสารแจงวิชาที่จะตองเรียน ทั้งวิชาบังคับ วิชาเอก 

วิชาโท และวิชาเลือกเสรี ทั้งหมดกี่หน�วยกิต  จำนวน 

หน�วยกิตในแตละวิชา ขอจำกัดเร�องจำนวนหน�วยกิต 

ที่ลงได ในแตละภาคเรียน และจำนวนหน�วยกิตสะสม 

ท้ังหมด วาตองไดเทาไหรถึงจะจบไดรับปริญญา มีตาราง 

เวลาและจำนวนกลุม (section) ที่เปดใหเรียน ในแตละ 

ภาคเรียนในแตละปการศึกษา  ทั ้งหมดนี ้ทางคณะฯ 

ไมไดจัดมาให นิสิตตองจัดตารางเรียนเอง เม�อ ๕๐ ป 

กอน ไมมีการลงทะเบียนออนไลน ตองไปยืนเขาคิว 

เพ�อลงกลุมที่เลือกในแตละวิชา ถาลงไมทันหรือกลุมเต็ม 

ก็ตองจัดตารางเรียนใหม ในภาคเรียนแรก อาจารยที่ 

ปรึกษาชวยเลือกให เลยไมยุงยาก  ภาคตอๆไปใหลุยเอง 

วิ ่งไปถึงคณะฯตั ้งแต ๖ โมงเชา  คิวลงทะเบียนยาว 

เหมือนงู สำหรับคนเรียนครุวิทย กลุมวิชาที่เลือกตอง 

หญิงครุวิทย
ศิษยมีครู๘ กลุมบีสองโอหก  คณะครุศาสตร

ภาพบน: สมาชิกกลุมบีสองโอหก (จากซาย) ประทุม, อัญชณา, นวลนอย, สายัณห, ยุพดี, วีรียา, ลัดดาวัลย และปราณี

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๘๗



ขามไปคณะวิทยาฯ เราไมเคยลงทะเบียนวิชาฟสิกส 

กลุมที่ อ.แสวง โพธิ์เงิน สอนไดทันแมแตครั้งเดียว ขึ้น 

ภาคเรียนที่ ๒ ตองวิ่งขาขวิดไปเขาคิวลงกลุม เพราะ 

อยากเรียนกลุมเดียวกัน พอถึงคิวพบวาเต็ม เขาแทบ 

ทรุด บางคนถึงกับรองไห ตองมานั่งสุมหัวจัดกันใหม 

ครั้นผานไปหลายภาคเรียน เริ่มเรียนรูวาการลงทะเบียน 

และจัดตารางเรียน ตองเลือกกลุมอ�นรองรับไวกรณี 

กลุมเต็มและยังอยากเรียนกับเพ�อนกลุมเดียวกัน ตรงนี้ 

สวนใหญจะเปนวิชาบังคับที่ทุกคนตองเรียน สวนวิชา 

เอกและวิชาโท เลือกไมตรงกันอยูแลว แตเลือกยังไงก็ 

ตองไมใหกระทบกลุมวิชาบังคับที่อยากเรียนกับเพ�อนๆ 

การจัดตารางเรียนตองทำเอง โดยไมมีคอมพิวเตอร 

ชวย การเขาคิวจองกลุมเรียนเหมือนเขาคิวหาหมอที่ 

โรงพยาบาล  อย างไรก ็ด ี  ท ั ้งหมดนี ้ก ็ฝ กให น ิส ิต 

ครุศาสตรมีความรับผิดชอบ คิดอยางเปนระบบ แก 

ปญหาเฉพาะหนาได และยอมรับเม�อไมอาจลงเรียน 

ในกลุมที่ตองการ ขณะเดียวกันตองคอยตรวจดูวาจะจบ 

ใน ๔ ปไหม ไหวพริบและการหาทางออกเหลานี้ติดตัว 

นิสิตครุฯจนนำไปแกปญหาในการทำงานไดอยางมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุมเรานัดไปถายรูปกันแถวหอประชุมใหญและ 

คณะอักษรฯตอนกลางป ๑ เพ�อเปนที่ระลึก มีครุวิทย 

ชายอีกกลุมไปรวมดวย เราเลือกที่นี ่เพราะเปนอาคาร 

หลังแรกเม�อเริ ่มกอตั้งมหาวิทยาลัย  ถายรูปกันสนุก 

ตั้งแตบายจนเกือบค่ำ เปนวันที่ตรึงอยูในความทรงจำ 

ของพวกเราตลอดมา แลวเราก็ไดไปถายรูปในชุดนิสิต 

กันอีกครั ้งตอนภาคเรียนสุดทาย ป ๔ หลังเสร็จสิ ้น 

การฝกสอนในภาคแรก  โดยยอนรอยสถานที่ การวาง 

ตำแหน�งยืนใหเหมือนตอนถายรูปเม�อป ๑ ทุกวันนี้หยิบ 

รูปชุดนี้ขึ้นมาดู ตางก็ยังยิ้มกับตัวเอง

SOTUS เปนระบบที่กระชับมิตรภาพของกลุมเรา 

ใหแนบแน�นยิ่งขึ ้น เม�อเขาหองประชุมเชียรครั ้งแรก 

ประธานเชียรพูดถึงระบบนี้ดวยน้ำเสียงหนักแน�นจน 

รูสึกไดถึงความศักดิ์สิทธิ์

SENIORITY  อาว ุ โสเท ิดไว  ความ 

เปนพี่นองจุฬาฯใหความอบอุน พี่ป ๒ กับ 

นองใหมจะสนิทกันที่สุด พี่ๆจัดทำแฟมให 

ทุกคนไวใสหนังสือ ใหหนังสือเรียน เอาสมุด 

จดวิชาที ่พี ่เรียนแลวมาให เผ�อพวกเราจดไมทัน โดย 

เฉพาะวิชาที่ไปเรียนรวมกับคณะวิทยาฯ คณะแพทยฯ 

และคณะวิศวฯ เราตองเรียนและตัดเกรดกับเขา... ชาง 

อนาถแท

S

บีสองโอหก...นองใหมหญิงครุศาสตร จุฬาฯ ๒๕๑๓ ทั้งแปดคน ถายรูปเปนที่ระลึกรวมกันที่เทวาลัยบีสองโอหก...นองใหมหญิงครุศาสตร จุฬาฯ ๒๕๑๓ ทั้งแปดคน ถายรูปเปนที่ระลึกรวมกันที่เทวาลัย



พวกเราเรียกรานกวยเตี๋ยวหลังสนามจุบที่รุนพี่พา 

ไปทานวา “รานเมาเซตุง” ขายชามละ ๖ สลึง มีลูกชิ้น 

หมูและลูกชิ้นกรอบ รอนานแตอรอยจนติดใจ พอตกค่ำ 

ก็พาพวกเราไปตลาดสามยาน ทานอาหารตามสั่ง  ไอติม 

ปนใสขนุนลูกชิด ถวยละบาทเดียว ที่หนาตลาดมีราน 

โชหวยที่พึ ่งของชาวจุฬาฯเกือบทุกคน รานจีฉอยหอง 

แถวหองเดียว แตกลาทาลูกคาวาตองการอะไรมีให 

ทุกอยาง และคนขายก็เนรมิตใหไดดังปากวา รานรก 

รุงรัง ลูกคาหาของไมเจอ แตความจำเจาของรานเปนเลิศ

  
ORDER ระเบียบวินัย พวกเราได 

รับการฝกใหเครงครัดในระเบียบวินัย 

ที ่เห็นชัดเจนจนทุกวันนี ้ คือการแตง 

กาย นองใหมหญิงจะไมนุงกระโปรง 

สั้น กระดุม เสื้อ เข็มขัด เข็มพระเกี้ยว รองเทาขาว และ 

ถุงเทาขาวตองพรอม นองใหมชายผูกเน็กไท สอดเสื้อ 

ในกางเกงไมหลุดลุย วันที ่บอกอำลาถุงเทาเม�อเรียน 

จบป ๑ ขอเทาพวกเราเปนรอยจากถุงเทาที ่ใสทุกวัน 

โดยถวนทั่ว

คณะครุฯมีนิสิตที่สอบเขามาตามประเภทวิชาหลาย 

กลุม ก็ตองมีครูหลากหลายวิชาที่จะสอนลูกศิษย เชน 

กลุมวิทย กลุมอักษร กลุมศิลปะ และกลุมพละ กลุมเรา 

มีโตะนั ่งพักประจำอยู ใตถุนตึก ๓ วางของหนังสือ 

สัมภาระไวที่โตะ ไมมีการหาย ที่โตะจะมีเพ�อนๆผูชาย 

มารวมกลุมดวย หลายคนชอบโดดเรียน เฝาโตะ เลน 

หมากกระดานติดพัน เร�องเรียนตกมั่งผานมั่ง ไมเห็น 

เดือดรอนกันนัก

TRADITION  ประเพณีท ี ่ส ืบสาน

ตอเน�องมาในจุฬาฯ พวกเรารวมกิจกรรม 

ไมเคยขาด ทั้งประเพณีรับนองใหมที่ต�น 

เตนสุขใจ ตั้งแตเชาตรู นองใหมครุฯตอง 

ขามฟากไปเขาประตูใหญเพ�อรับนองรวมทุกคณะ พวก 

เราขามไปพรอมกัน แตพอเริ ่มเขาประตูเลี ้ยวซายไป 

ทางคณะสถาปตย ก็แยกกันตามแตพวกรุนพี่จะกักตัวไว 

ทำกิจกรรม พี่ๆลวนใจดีอยากใหพวกเราสนุก  มักจะให 

เรารองเพลงเคารพพี่ แลวพี่ก็ใหพวงมาลัยชอจามจุรี 

มาคลองคอ พี ่บางคนก็ผูกจุกบนหัวนองใหมแลวทา 

แปงให เอาเน็กไทนองใหมชายคณะอ�นมาผูกขอมือ 

แลวบอกวา “เอา พี่ใหควายตัวนึง นองจะจูงไปไหนก็ได 

ตามใจ” ชวงบายพวกเรากลับมาเขารวมการรับนองที่ 

คณะครุฯ พี่ๆทำแหวนรุนไวใหนองทุกคน  ตอนรับแหวน 

รุน  มีการเขากระโจมขนาดคอนขางใหญที่พี ่ๆทำขึ ้น 

ตั้งอยูใกลรั้วระหวางตึก ๒ กับตึก ๓...อีกหนึ่งประเพณี 

ที่ศักดิ์สิทธิ์  ชาวจุฬาฯถือเปนมงคลยิ่งคือ  การถวาย 
บังคมพระบรมรูปทรงมาในวันปยมหาราช ไปเจอกันที่ 

ลานพระบรมรูปทรงมาแตเชามืด ไมมีการซอมใดๆแต 

พวกเราถวายบังคมไดพรอมเพรียงสวยงามจนรูสึก 

ปลื้มปติ นี ่เปนพิธีใหญ นองใหมชายทุกคนตองใสชุด 

พระราชทานเสื ้อสีขาว มีแผงคอติดปกเสื ้อซายขวา 

สวนประเพณีที ่รวมได ในเวลาหลายชวง คือการแขง 

กีฬา ทั ้งกีฬาภายในจุฬาฯ ซึ ่งแขงระหวางคณะตางๆ 

กีฬามหาวิทยาลัย และฟุตบอลประเพณี ซึ่งสืบทอดมา 

จนทุกวันนี ้ในการแขงกีฬาแตละครั้ง  กองเชียรสำคัญ 

ไมนอย กลุมบีสองโอหกมีเพียงคนเดียวที่เปนนักกีฬา 

วายน้ำของคณะฯ แตตกรอบแรก เลยมาเขารวมกลุม 

เชียร กลุมเราเชียรเปนหลัก ถาไมจำเปนจริงๆจะไมขาด 

เชียรเด็ดขาด พี่ๆจะสอนใหรองเพลงจุฬาฯ และเพลง 

ของมหาวิทยาลัยอ�น ในการแขงกีฬาระหวางคณะ พี่ก็ 

สอนใหรองเพลงของคณะตางๆ  ทุกวันนี ้ย ังพอรอง 

เพลงคณะอ�นได นอกจากนี ้กลุมเราหลายคน ยังเปน 

มือกลองในขบวนพาเหรด พี่ๆสอนตีกลองที่ใตถุนตึก ๓ 

หลังอาหารกลางวัน กลองบางอันเกาชำรุด พี่ก็ซอมจน 

ใชการได วันหนึ ่งพี ่ ใหแบกกลองวิ ่งรอบสนามกีฬา 

ในใจนึกโมโหอยากเอาไมตีกลองทิ่มีหนังหนากลอง 
ใหทะลุ แตสงสารพี่กลัวซอมยาก 555 

T

O
หยิบของมาใหโดยไมตองหยุดคิด

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๘๙



วันสำคัญที่เราชาวจุฬาฯไมอาจลืม คือวันทรงดนตรี 

๒๐ กันยายน ๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรม 

ราชชนนีพันปหลวง  และพระราชธิดาสองพระองค  เสด็จฯ 
เปนการสวนพระองคมาทรงดนตรีที ่หอประชุมจุฬาฯ 

เปนวันที ่พวกเรารอคอยดวยความต�นเตน   ไปรอรับ 

เสด็จฯ ตั ้งแตกอนเที ่ยง  นั ่งรอจนถึงเวลาทรงดนตรี 

ตอนเย็นและเสด็จฯกลับ  โดยไมไดคำนึงถึงอาหาร 

กลางวันหรือเย็น  เพราะอิ่มอกอิ่มใจที่ไดเขาเฝาและชม 

พระองคทานทรงดนตรี พระองคทรงหวงใยในสวัสดิ- 

ภาพของนิสิต ทรงตรัสวา ควรกลับบานกันไดแลว กอนที่ 

Raindrops จะ keep falling on your heads เปนที ่ 

ประทับใจอย างยิ ่งในพระอารมณขันของพระองค 

นับเปนความโชคดีของเหลานองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓ 

ที่มีโอกาสเฝาชมพระบารมีในวันทรงดนตรีที่จัดขึ้นทุกป 

ตั้งแตพวกเราเรียนป ๑ ถึงป ๔  

UN ITY  สาม ัคค ี ค ื อพล ั ง จะ เก ิ ด 

พรอมกับอักษรตัวสุดทาย “S” SPIRIT 

ความมีน้ำใจ งานสวนรวมจะสำเร็จไดก็ 

ดวยน้ำใจและความสามัคคีน ้ำหนึ ่งใจ 

เดียว รุนพี่สืบทอดน้ำใจจุฬาฯมาสูรุนนอง 

เสมอ คณะครุศาสตรมีงานพัฒนาคณะ 

ปละครั ้ง  ทุกคนจะรวมกันทำความสะอาด 
ปรับปรุงและซอมแซม กลุมเราชวยรุนพี่ซอมสะพาน 

ขามบอเล็กๆหนาโรงอาหารระหวางตึก ๒ กับตึก ๓ 

ไมคอยเหน�อย แตหนักไปทางสนุก

ดานการเร ียนก็เขมขนไมนอย แตความทรงจำ 

กระทอนกระแทนยังไงไมรู เร�องการเรียนรวมกับคณะ 

วิดยาฯนั้น รุนพี่กลุมครุวิทยมีเมตตา จัดเวลามาชวยติว 

ใหพวกเราโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรและฟสิกส คณะ 

ครุศาสตรมุงสอนเพ�อใหพื้นฐานความรูหลากหลายและ 

สรางจิตสำนึกในความเปนครู ซึ่งไดฝงลึกในตัวพวกเรา 

สามารถนำไปใช ในการทำงานไดอยางดี แมบางคนจะ 

ไมไดทำงานเปนครู พวกเราโชคดีที ่ม ีอาจารยผูทรง 

คุณวุฒิดานการศึกษาและดานอ�นๆหลายทานมาสอน 

และหลอหลอมความเปนครูให อาจารยเปนแบบอยาง 

ทั ้งการพูด การแตงกาย การเดิน และกิริยามารยาท 

ทานสอนให ใชสมุดบันทึกปกแข็ง จดสิ่งที่เขาเรียนใน 

หองทางดานขวา สวนดานซายใหวางไวเพ�อจดสิ่งที่ไป 

คนควาเพิ ่มเติม หรือพบเจอเร�องราวตางๆเกี ่ยวกับ 

ความเปนครู สอนใหเขาใจเด็กวัยตางๆ ที่จะตองออกไป 

พบ ผานทางวิชาจิตวิทยาเด็กปฐมวัย เด็กเล็ก เด็กวัยรุน 

สิ่งตางๆเหลานี้สำคัญ ควบคูไปกับเนื้อหาวิชาการที่จะ 

นำไปใชประกอบการทำงาน

เดือนมีนาคม ๒๕๑๗ เปนเดือนสุดทายในเคร�อง 

แบบนิสิตจุฬาฯ หลังสอบเสร็จก็แยกยายกันไปสอนใน 

โรงเรียนที่เรียกบรรจุ พวกบรรจุในสังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการเริ่มสอนตั้งแต ๑๗ พ.ค. ๒๕๑๗ สวนพวก 

สาธิตเริ ่ม ๑ มิ.ย. ๒๕๑๗ ทุกคนในกลุมไดงานกัน 

ครบถวน อัตราการแตงงานกับเปนโสดในกลุมคือ ๔:๔ 

เพ�อนที่มีครอบครัว มีหลานออกมาใหสมาชิก ‘บีสอง 

โอหก’เชยชมรวมทั้งหมด ๘ คน... เลขขลังของกลุม 

นี้จริงๆ

คณะครุศาสตร พ.ศ.2513 ART WORK BY ANO. (Ano.by.anothai)



ผมและเพ�อนๆเขาเปนนองใหมของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป พ.ศ. ๒๕๑๓ สมัยนั้น การเรียนการสอน 

แบงไดเปน ๑๓ คณะ หลักสูตรของแตละคณะใชเวลาเรียนยาวนานตางกันไป สวนใหญจะเรียนกันสี่ป สำหรับ 

สถาปตยกรรมศาสตรกับเภสัชฯเรียนกันหาป สวนคณะท่ีเก่ียวกับการแพทยเรียนกันถึงหกป การนับรุนจึงเนนท่ีปเขา 

ไมใชปที่สำเร็จการศึกษา

ตั้งแตเขาสูรั้วจุฬาฯ นิสิตจะไดพบกับกิจกรรมตางๆมากมาย ทั้งที่เปนอิสระและที่เปนกิจกรรมในนามของชมรม 

แตไมวาใครจะเลือกทำอะไรหรือไมก็ตาม ผมเช�อวานิสิตทุกคนยอมจะจดจำเร�องราวตอไปนี้ ไดแมน แมวา 

กาลเวลาไดผานไปนานนับหลายสิบปแลวก็ตาม

• การตอตานสินคาญี่ปุน

• การคิดเห็นที่แตกตางกันในระบบอาวุโส (SOTUS) 

• S คือ seniority  O คือ order  T คือ tradition  U คือ unity และ S คือ spirit

• เหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖

• เหตุการณ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๙

แน�นอนวาไมใชนิสิตทุกคนจะตองมีสวนรวมในทุกกิจกรรมหรือทุกเหตุการณ แตเกือบทุกครั้งจะมีทั้งผูที่เห็น 

ดวยและไมเห็นดวยเสมอ สถานการณบานเมืองและบรรยากาศการศึกษา มีสวนสำคัญอยางยิ่งในการหลอ 

หลอมความคิดอานของนิสิตนักศึกษาใหหนักแน�นและเติบใหญขึ้น จนไดรับการนิยามวาเปน “ปญญาชน”

หลายปตอมา เม�อผมไดเขารับราชการเปนอาจารยในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแลว และไดพบไดรูจักกับผชูวย 

ศาสตราจารย ดร.เดโช อุตตรนที จากภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร คร้ังหน่ึงทานเลาใหผมฟงวา:-

ที่เสาขางโตะในโรงอาหารของนิสิตคณะอักษรศาสตร

วันหนึ่ง มีคนเขียน (ประกาศ) เตือนวา “กินเสียใหหมด คนอดยังมี”

ไมกี่วันตอมา มีขอเขียนตอทายวา “กินเสียจนหมด คนอดจึงมี”

นี่คือตัวอยางการแสดงออกซึ่งความนึกคิดของ “ปญญาชน” ดวยภาษาที่เรียบงายสวยงาม ผมขอแบงปน 

ความทรงจำนี้สูเพ�อนๆและผูอานกอนที่จะถูกลืมไปนะครับ

กอนลืม
บันทึกไว
สันติ ฉันทวิลาสวงศ 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๙๑



ขณะเปนนิสิตแพทย ปที่ ๓ 

สนุก
เรียนหมอ

พิสิษฐ วัฒนวิทูกูร  คณะแพทยศาสตร

สองปแรกที่คณะวิทยาศาสตรในรั้วจุฬาฯ เปนชวง 

เวลาของกิจกรรมเปนสวนใหญ เพราะการเรียนยังไม 

หนักมาก ผมจบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชวง 

แรกๆที ่เขาจุฬาฯ ผมคลุกคลีกับเด็กเตรียมฯดวยกัน 

มีแตหนอนหนังสือทั้งนั้น เลิกเรียนก็กลับบานทันที ไม 

เกิน ๕ โมงเย็นถึงบานแลว ผมรูสึกวาไมสนุก เลยไปอยู 

ในกลุมเด็กสวนกุหลาบฯ ซึ่งมีเร�องใหเลนสนุกทั้งวัน ทั้ง 

ฟุตบอล ตะกรอ ลูกเตะ และอ�นๆอีกมาก คราวนี้กลับ 

บานเลย ๒ ทุมจนคุณแมสงสัย แตก็ไมไดวาอะไร ชวง 

ที่เขากวนเด็กสวนฯ วรวิทย วิศิษฐกิจการ เพ�อนรวมคณะฯ 

ก็เขามาอยูในกลุมเด็กสวนฯเหมือนกัน วรวิทยจบจาก 

โรงเรียนเตรียมฯเหมือนผม แตเราไมเคยรูจักพูดคุยกัน 

มากอน ตางฝายตางคิดวาอีกคนมาจากสวนกุหลาบฯ 

พอรูภายหลังวาเปนเด็กเตรียมฯสองคนเขามาแทรกเปน 

ยาแดงในกลุมเด็กสวนฯ ก็หัวเราะกันใหญ

เร �องเลนก็เลนไป แตผมเปนเด็กเร ียนนะครับ 

เลกเชอรไมเคยพลาด ลายมือดีเสียดวย ประมาณ ๑-๒ 

สัปดาหกอนสอบไล ผมมักจะเตือนเพ�อนๆในกลุมวา 

ใกลสอบแลว พรรคพวกก็ยกทีมไปติวกันที ่บ านผม 

บรรยากาศเปนใจเพราะบานเปนโรงเรียน ผมรับบท

ติวเตอรใหญ การติวก็มีเร�องตลกอีก ผมติววิชาชีววิทยา 

เก็งขอสอบตามที่อาจารย ดร. คลุม วัชโรบล มักจะย้ำวา 

“เร�องนี้เนนนะ ตองตอบอยางนี้นะ” ผมก็เดาวาที่เนน 

นั ้นตองเปนขอสอบแน�ๆ เลยเก็งขอสอบไว ๑๐ ขอ 

ปรากฏวาเก็งถูก ๘ ขอ ผลลัพธคือเพ�อนๆได A กันหมด 

ทุกคน ตัวผมน�ะหรือ ไดแค B ครับ !

ขึ้นปที่ ๒ ก็ยังสนุกกับกิจกรรมจนมีโอกาสคุมขบวน 

พาเหรดของนองใหม แปรขบวนเปนอนุสาวรียชัย 

สมรภูมิ งดงามน�าภูมิใจสมกับที่กอนหนานั้นซอมหนัก 

มาก ทั้งการเดินพาเหรด ขบวนดุริยางค และการแปร 

อักษร พอปลายป เริ่มสนใจสาวช�อแดง  ตัวเล็กน�ารัก 
จีบเธอเพราะชอบ เพ�อนๆก็ชางยุเสียนี่กระไร “เฮย เธอ 

ตัวเล็กนิดเดียว เวลาครูสอนก็โดนเพ�อนตัวโตแยงดู 

หมด ไปติวเธอหน�อย” ใหมๆก็กลาๆกลัวๆ เธอสนบาง 

ไมสนบาง แตนานวันเขา ดูมีความหวัง เลยกลายเปน 

หวงซะงั้น  คอยกันทาเวลาใครจะเขามาจีบ  ในที่สุด 
แดงก็มาเปน  ผบ. ทบ. ที่บานผม (ปจจุบัน พญ. สมลักษณ 
วัฒนวิทูกูร  นามสกุลเดิม  พรหมบุญ)

พอขามมาเรียน  pre-clinic  ที่คณะแพทยศาสตร 
ตอนป ๓-๔ การเรียนเริ่มหนักขึ้นเร�อยๆ แตไมหนักเกิน 

กวาจะติวใหสาวของผมแทบทุกวิชา จนเธอไดคะแนน 

สอบดีกวาผมทุกวิชา ผมชักของใจแลวสิ ที่ผู ใหญชอบ 

เตือนวา ‘รักในวัยเรียน จะพาเสียการเรียน’ นั้นเท็จจริง 

แคไหน การที่ผมตองเตรียมติวใหคนอ�น ก็เลยตองอาน 

หนังสือซึ่งก็มีผลดีคือ ทำใหสอบผานทุกวิชาไดสบายๆ 

เราตองเรียนคอนขางหนักเพ�อเตรียมขึ้นคลินิก 

ไมนากลัวอยางที่คิด

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๙๒



และดูคนไขบนหอผูปวย ในป ๕-๖ ผมโชคดีที่มีรุนพี่ใจดี 

เชน พี่วิทยา ศรีดามา ซึ่งขยันสอน คอยชวยเหลือ เลย 

ทำใหผมอยากเรียนทางอายุรกรรม พอไปตึกเด็กก็เจอ 

พี่ยง ภูวรวรรณ ซึ่งใจดี ขยันสอนมากเชนกัน

แมจะเรียนหนัก แตผมไมบกพรองเร�องติดตาม 

ผลงานสาวของผมตลอด พอวางเราก็เขาหองสมุด 

อานหนังสือ สาวแดงขยันอานหนังสือ เลยพาใหผมได 

อานหนังสือไปดวย สนุกกับการเรียนไปแปบเดียวก็ 

ใกลจบปที่ ๖ แลว เวลาควงแฟนขามไปฝงจุฬาฯ เพ�อนๆ 

ชอบแซววา “ลุงกับหลานจะไปไหนกัน” ดวยวาผมเปน 

คนผอมกะหรอง  ดูแกเกินวัย  สวนแดงนั ้นรูปราง 
กะทัดรัดสมสวน  ผมเช�อของผมแบบนี ้  พอใกลจบ 
พี่ๆก็พยายามสอนเร�องการประยุกตใชวิชาการในการ 

ดูแลผูปวย ไมวาจะเปนพี่วิทยา หรือพี่ยง ซึ่งลวนเปน 

แบบอยางที่ดีใหแกผมในเร�องวิชาความรู การอุทิศเวลา 

และการเอาใจใสดูแลคนไข

ในที่สุด ผมและแดงก็สอบผานสาขาแพทยศาสตร 

มาไดอยางภาคภูมิใจ แมจะรูสึกเหน็ดเหน�อยที่ตองผาน 

วิชาเรียนตั้งแต pre-clinic ๒ ป และ clinic อีก ๒ ป  

เม�อมองยอนกลับไปดูวิชาตางๆที ่ไลสอบมาเร�อย 

ตลอด ๔ ป โอ...เหน�อยมากจริงๆ แลวจะไปยอนคิดทำไม 

ใหเหน�อยในเม�อถึงเสนชัยแลว 

เม�อเปนแพทยฝกหัดในปที ่ ๗  ผมยังคงโชคดี 
เจอแตรุนพี่ที่เกื้อกูลตลอด  รวมทั้งพี่หาญ  สุฉันทบุตร 

(นพ.หาญ ออกจากกรุงเทพฯพรอมแอะ ประภาศรี นอง 

ใหม ๑๓ ครุฯ ถึงสระบุรี เลี ้ยวขวาและลงหลักปกฐาน 

ที่ยโสธร) ที่น�ารัก ใจดีและขยันสอน ผมเริ่มคิดหนักวา 

ปหนาจะตองออกไปใชทุนที่ตางจังหวัด จะเปนหมอคน 

เดียวในโรงพยาบาล ไมมีใครคอยสอนอีกแลว ตำราจาก 

หองสมุดก็ ไมมี แลวเราจะตรวจรักษาคนไข โดยไมมี 

ใครคอยชี้แนะไดไหมหนอ เม�อหวั่นไหวแกมหวาดหวั่น 

เชนนี้  ทั้งผมและแดงเลยยิ่งเขมขนในการดูแลคนไข 

ฟงคำสอนของอาจารยและพี ่ๆ และมุงมั ่นวาจะตอง 

ประยุกตใชวิชาความรูกับคนไขใหได 

เม�อกาวออกจากรั้วจามจุรีสูโลกแหงการทำงาน 

ผมไมเคยลืมและไดทำตามคำมั่นสัญญาที่ใหไวกับ 

ตนเองเสมอมาวา จะตองผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตลอดไป

แปรขบวนรูปอนุสาวรียชัยสมรภูมิในฟุตบอลประเพณี ๒๕๑๔

เที่ยวภูกระดึงกับอนาคต ผบ.ทบ. ป ๒๕๑๕

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๙๓



คำใหการ
บุษบา บุรกสิกร
คณะเศรษฐศาสตร

สมัยที่เราหัดขับรถใหมๆ ก็เปนนิสิตจุฬาฯนั่นแหละ ขับเดินหนาพอได ขับถอยหลังยังไมเกงนัก 

ยังไมกลาแซงคันอ�น นองสาวเราอยูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งขับรถเกงแลว จะขับรถจากบานมา 

ที่จุฬาฯ แลวลงตรงคณะสถาปตย จากนั้นก็ปลอยใหเราขับรถปุเรงๆมาคณะเศรษฐศาสตรเอง

ที่จอดรถก็ใชวาจะหาไดงายๆ แตมีอยูที่หนึ่งจะวางอยูเสมอ นั่นคือทางลาดลงตรงเลยศาลา 

พระเกี้ยวมานิดหน�อย อยูหนาคณะเศรษฐศาสตรพอดี ถาเลี้ยวซายไปจะเปนคณะรัฐศาสตร เราจะ 

จอดไดยังไงหวา ตาก็มองขึ ้นไปบนตึก เห็นเพ�อนผูชายนั่งคุยกันอยู ๒-๓ คน จอดรถใหพอมีที ่ 

ใหรถคันอ�นผานไปได  แลวลงมาเดินกระมิดกระเมี ้ยนขึ ้นไปบอกเพ�อนๆ  ขอแรงหน�อยไดมั ้ย 

เราจะจอดรถ แตมันจอดยากมากเพราะเปนทางลาด เราไมกลาขับถอยหลัง เดี ๋ยวชนคันหลัง 

ที ่จอดอยูแหงๆ พวกเพ�อนๆก็น�ารักสุดยอด ขมีขมันลงมาชวย เราก็จัดแจงขึ้นรถ บิดพวงมาลัย 

เอารถเขาที่จอด ไมตองเหยียบคันเรง เพราะรถไหลลงเองอยูแลว 

กลุมเพ�อนชายที่แสนจะน�ารักชวยกันออกแรงเข็นรถเราถอยหลัง  เราบิดพวงมาลัยเอารถ 
เขาไปใหมากขึ้นอีก เพ�อนก็เข็นถอยหลังใหอีก ทำอยูอยางนี้จนรถจอดเขาที่ไดเรียบรอย เดชะบุญ 

ที่รถเราเปนรถกระปองญี่ปุนคันนิดเดียว คงไมหนักแรงเพ�อนมาก 

วันตอๆมา พอเพ�อนเห็นเราเกๆกังๆจะจอดรถ ก็วิ่งจากตึกลงมาชวยเข็นรถถอยหลังใหเราทุก 

ครั้งโดยที่เราไมตองขออีก  ทำอยูประมาณสัปดาหเดียว บุญแหงการทำความดี 

ก็ไดหลนลงมาทับเพ�อนดังตุบ เพราะเราไมตองขับรถมามหาวิทยาลัยอีก 

คุณแฟนมารับเรากลับบาน เฮ!

ยังไงๆเราก็จะไมลืมบุญคุณเพ�อน 

กลุมนี ้หรอก ชางมีความเปนสุภาพ 

บุรุษ จิตอาสาสูงสง ทำความดีโดยไม 

ต องการผลตอบแทน เพ ียงแต 

ปญหามันอยูที ่ว า เราจำไมไดวา 

เปนใครมั่ง... เคาขอโทษ

มือใหมหัดขับ

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๙๔



ศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ  คณะรัฐศาสตร

พี่วาไง
นองวาตามคราบ

ผมเขาเรียนรัฐศาสตร จุฬาฯ เม�อ 

อายุ ๑๗ ผมยอมรับระบบโซตัสไดงาย 

พอสมควร เพราะคงไมมีรุนพี่คนไหนที่ 

อายุนอยกวาผม คนอายุ ๑๗ ยังเปน 

เด็ก เปนวัยรุน คึกคะนอง อยากลอง 

อยากรู ส ิ ่งท ี ่ ไม เคยเห็นไม เคยทำ 
สิ่งหนึ่งที่รุนพี่สั ่งสอน  พาไปรูไปเห็น 

พาลอง คือการกินเหลา เด็กบานนอก 

มาเรียนมัธยมปลายที่กรุงเทพฯ เกือบ 

รอยทั้งรอยยังไมเคยกินเหลา เพราะ 

สมัยกอนไมมีรานเหลาใกล โรงเรียน 

ใกลมหาวิทยาลัย ไมมีโปรเบียร ๓-๔ 

ขวดรอย ที่ปลอยใหเด็กต่ำกวา ๑๘ เขา 

ไปกินไปด�มได 

กิจกรรมของนิส ิตปหนึ ่ง คือการ 

เชียรและเลนกีฬา นองใหมเกือบทุกคน 

รุนพี่จับเลนกีฬาหมด การเขาหองเชียร 

ทำใหรูจักเพ�อนรุนเดียวกันทุกคน รูจัก 

รุนพี่ที่เปนวากเกอร  รุนพี่ที่สอนรอง 
เพลงเชียร กิจกรรมของชมรมตางๆ 

กฎระเบียบของคณะ เชน หามนองใหม 

ขึ ้นบันไดตึกหนึ ่ง  หรือหามนั ่งโตะ 
อาหารซีเนียร เปนตน พวกนองใหมที่ 

เปนนักกีฬาตั้งแตเรียนมัธยม แยกกัน 

ไปเลนตามที่ถนัด สวนที่เลนไมเปน รุน 

พี่คัดตัวไปฝกไปซอมเอา พวกที่ไมเลน 

กีฬาก็เขาชมรมตางๆตามที ่ชอบ การ 

ซอมเชียร การฝกซอมกีฬา ก็เพ�อแขงขัน 
กีฬานองใหมชวงเทอมสอง หลังจาก 

นั้นเปนกีฬาคณะในชวงปลายป

การเขาหองเชียรและ 

ฝกซอมกีฬา ทำใหรุนพี่ 

ตองดูแลรุนนองอยาง 
ใกลชิด หลังฝกซอม 

กีฬา  รุ นพี ่ก็พาไปกิน 

ข าว  ที ่ประจำคือแถว 

สามยาน ไมรูวาสั ่งสมกัน 

มาแตไหน  รุนพี่ทุกชมรมกีฬา 
จะพารุนนองกินเหลา หรือวาสมัยกอน 

จบรัฐศาสตร นิติศาสตร สวนมากไป 

รับราชการ เปนปลัดอำเภอ นายอำเภอ 

ตำรวจ อัยการ ตองเขาสังคม เขากับ 

ชาวบ าน  ส �อกลางคือเหล า  แลวก็ 

ส ั ่งสมกันตอๆมา  ผมเองไม เคยกิน 

เหลามากอน จำไดวาครั้งแรกที่ไปกิน 

เหลากับรุนพี่สามแกวก็อวกแลว ผมกิน 

เหลาจนกระทั่งปสาม จึงกินเหลาเปน 

ไมอวก 

มีการวัดความเขมดวยการกินเหลา

แบบ CU วิธีการคือใชนิ้วโปงและนิ้ว 

กอยยกแกว โดยนิ ้วกอยอยู ข างบน

นิ้วโปงอยูขางลาง  หงายมือยกแกวเหลา 
แลวหมุนกลับมาใหแกวเขามาจอปาก 

โดยเหลาไมหก  แลวกินรวด 

เดียวหมดแกว หงายมือ 

กล ับเอาแก วไปวาง 

คว่ำ  อีกวิธีเพ�อความ 

สัมพันธรุนพี ่รุนนอง 

หรือเพ�อน ยกแกวแลว 
คลองแขน  หนาชิดกัน  

หงายม ือด �มจนหมดแก ว 

ท ั ้ งสองคน   ต ั วผมเข มไม มาก 

กินเหลาแบบ CU สองแกวก็อวกแตก 

อวกแตน

ผมจบรัฐศาสตรมาเปนปลัดอำเภอ 

นายอำเภอ ปลัดจังหวัด รองผูวาฯ ก็ได 

ใชศิลปะการกระดกแกวอยูบางไมมาก

ก็นอย ฮา

ผูเขียน (ซายสุด) ซอมความเขม

ในการเปนสิงหดำกับเพ�อนรวมรุน

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๙๕



ศิวพงศ ศรีถาพร  คณะวิทยาศาสตร

ทัศนศึกษา หมาแหงน
วิชาสิ่งแวดลอม นิสิตคณะวิดยากับเพ�อนคณะอ�นที่เรียนดวยกัน รวมถึงเพ�อนจากคณะครุศาสตร 

ไปทัศนศึกษาดานสิ่งแวดลอมที่เขาใหญ ซึ่งมีระบบนิเวศหลากหลาย ทั้งปาดิบชื้น ปาเบญจพรรณ 

ทุงหญา และน้ำตก พวกเราเขาพักในโรงเรือนไมโลงๆ ไมมีฝาผนัง หลังคามุงจาก นิสิตหญิงพักอยู 

เรือนแยกกัน เม�อวางสัมภาระเรียบรอยก็ไปอาบน้ำริมลำธารเย็นสบายจนหนาว เพ�อนผูหญิง 

นุงผาถุงกระโจมอก ที่ไมไดเตรียมไปก็หยิบยืมกัน พออาบน้ำเสร็จก็กางมุง ปูเส�อ นอนเรียงเปนแถว 

กลางเพิง 

พอดึก ทีมปาไมจัดรถพาพวกเราไปสองสัตวโดยแบงกลุมกันไป ทุกคนต�นเตน ไมรูวาจะไดเห็น 

สัตวอะไรบาง รถที่พาไปนั้นมีแผงกั้นดานขาง แตไมมีหลังคา เม�อรถเคล�อนชาๆ เจาหนาที่ก็สองไฟ 

เขาไปในปา เห็นแสงสีฟาจุดเล็กๆไกลๆ  

“นั่นไงกวาง” เจาหนาที่บอก 

พวกเราก็คอยมองแสงดวงตากวางไปเร�อยๆจนวกกลับที่เดิม ผลัดใหกลุมอ�นไปชมบาง เขาใจแลว 

วา ‘สองสัตว’ เปนแบบนี้ กลับมาเพิงนอน ชักจะกังวลเร�องความปลอดภัย เพราะเปนเพิงโลงๆกลาง 

ปามืดมิด จะมีเสือ สิงห ตะเข็บ ตะขาบ งูเงี ้ยว มด แมลง ไสเดือน กิ้งกือ แขกที่ไมไดรับเชิญมา 

เยี่ยมไตยั้วเยี้ยไหมหนอ คิดไปก็ขนลุก แตคืนอันเงียบสงัดและมืดมิดก็ผานพนไปดวยดี 

แมวาหลังจากนั้นจะไดไปเขาใหญอีกหลายครั้งและไดสองสัตวดวย แตก็ไมเคยไดนอนเพิง 

(หมาแหงน) ที่ประทับใจไมรูลืมอีกเลย

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๙๖



พัชรินทร (ปลอดภัย) จำรูญโรจน  คณะอักษรศาสตร
สมาชิกสหกรณ เลขที่...ฮาฮาฮาฮา

บัตรประจำตัวสมาชิกรานสหกรณนิสิต 

จ ุฬาลงกรณมหาว ิทยาล ัย เลขที ่ ๕๕๕๕ 
ที่ฉันมีอยู ฉันยังเก็บไวเปนที่ระลึกความทรงจำ 
ตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ 

ไมมีเหตุผลอะไรสำคัญมากไปกวา... 
ประการแรก ความเกี ่ยวเน�องกับเลขที ่บัตร 

ประจำตัวสมาชิกเลขที ่ ๕๕๕๕ แมวาจำงาย 

ก็จริงอยู แตเวลาบอกแจงเลขที ่สมาชิกนี ่สิ 

มันชอบกลอยู เหมือนยืนเปลงเสียงขำๆให 

แคชเชียรฉงนใจเลน วาจะมาแบบชวนขำ 

ชวนฮา หรือแบบยียวนกวนเลน ทำใหฉันตอง 

คิดหาวิธีบอกเบอรสมาชิกแบบแนบเนียนวา 

หาสี่ตัวคะ แทนที่จะ รัว ฮา ฮา ฮา ฮา ใหคน 

ยืนเขาคิวตอขางหลังพลอยขบขันตามไปดวย 

อยางไรก็ตาม รานสหกรณนิสิตจุฬาฯ ก็ 

เปนรานสะดวกซื้อที่ฉันมักจะไปจับจายทุกเม�อ 

เช�อวัน ยางลบ ดินสอ ปากกา กรรไกรตัดเล็บ 

สมุดจดเลกเชอร ขนมขบเคี้ยว แชมพูสระผม 

กระดาษเช็ดหนา ผาเช็ดหนา เคร�องสำอาง 

แปง น้ำหอม ตลอดจนของใชจำเปนทั้งหลาย 

ทั้งปวงของสาวๆ ถาเปนปจจุบันนี้ก็คงเทียบ 

ไดกับร านสะดวกซื ้อ 7-11 ของเจ าสัวนั ้น 

แหละคะ 

ประการตอมา แมวาเวลาผานไป ฉันยัง 

รูสึกดีใจที ่ปจจุบัน  รานสหกรณนิสิตจุฬา-

ลงกรณมหาวิทยาลัยยังตั ้งอยูที ่เดิม ถึงจะ 

ลดขนาดลง แตก็ยังคงเหลือรองรอยที่บรรดา 

รุนพี่ๆไดชวยกันกอตั้งรานสหกรณนิสิตจุฬาฯ 

ขึ้นมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๓ เพ�อรับใชชาวจุฬาฯ 

อยางตอเน�อง และที่ฉันรูสึกภาคภูมิใจที ่สุด 

ก็คือ บรรดานิสิตรุนแลวรุนเลา รวมทั้งตัวฉัน 

ไดมีโอกาสมาฝกงานเปนกรรมการของราน 

สหกรณจุฬาฯแหงนี ้ดวย จึงเปรียบเสมือน 

สถานที่ใหความรูและประสบการณดีเยี่ยมในการ 
ทำงานรวมกับพี่ๆและเพ�อนๆตางคณะ

ฉันขอถือโอกาสนี้กราบคารวะทานอาจารย

ที่ปรึกษา  รุนพี่คณะพาณิชยาศาสตรและการ 

บัญชี  รุนพี่คณะวิศวกรรมศาสตร  อาทิ  คุณ 

เคียง  เมฆเศรษฐพันธุ* คุณพีระ  พนาสุภณ 

โดยเฉพาะพี่ถาวร สุขพอดี รุนพี่คณะอักษร- 

ศาสตร ที่ชักชวนฉันใหไปรวมทำงาน โดยบอก 

ให ฉ ันไปสม ัครร ับเล ือกต ั ้ ง ในตำแหน �ง 

เลขานุการ เม�อ พ.ศ.๒๕๑๔ หลังผานการเลือก 

ตั้งแลว ฉันก็ไดเรียนรูงานจากรุนพี่ ไดรูจักรุนพี่ 

และเพ�อนๆอีกหลายตอหลายคน ทุกคนลวน 

น�ารัก ทำงานเกง เอาจริงเอาจัง มีความเปนมิตร 

และยังเปนกัลยาณมิตร  คิดถึงกันจวบจน 

กระทั่งทุกวันนี้ เปนความทรงจำที่ประทับใจ 

ฉันมิรูลืมเลือน

* คุณเคียง เมฆเศรษฐพันธุ ไดรับรางวัลนักสหกรณ 

ดีเดนแหงชาติ ป ๒๕๓๓ และกาวขึ ้นรับโลเกียรติยศ 

จากอธิการบดีจุฬาฯ ในฐานะผูทำประโยชน ใหแกราน 

สหกรณนิสิต จุฬาฯ ตอเน�องเปนระยะเวลา ๔๐ ป

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๙๗



พวกเราชาวจุฬาฯที่มักนั่งทองหนังสือใตตนจามจุรี น�าจะมีหลายคนที่ฝกจามจุรีหลนใสศีรษะ 

แตจะมีสักกี่คนที่ฝกจามจุรีหลนใสหัวถึงสองครั้งในปเดียวกัน!!!

ฉันเปนคนหนึ่งที่ชอบนั่งคุยสนุกสนานและทองหนังสือที่โตะใตตนจามจุรี ที่สนามในคณะบัญชี 

มากกวาเขาหองสมุด สมัยเม�อ ๕๐ ปกอน อากาศในกรุงเทพฯยังสดใสไรฝุนควัน ไมเหมือนทุกวันนี้ 

วันไหนฝนตก เราก็ตองรีบเก็บขาวเก็บของวิ่งเขาไปหลบฝนในตึก พอฝนหยุดแดดออก ก็ลงมาเช็ด 

โตะเกาอี้ นั่งคุยกัน อานหนังสือในบรรยากาศสบายๆ เขียวขจีรมเย็นใตตนไมใหญตอไป

หลายคนคงเคยไดยินเร�องลางราย สอบตกหรือรีไทรหากฝกจามจุรีหลนใส บัญชีจุฬารุน ๓๑ 

(นองใหมป ๒๕๑๓) เปนรุนสุดทายของการเรียนในระบบเกากอนเขาระบบหน�วยกิต หากสอบตกวิชาใด 
และสอบซอมไมผาน จะตองตกซ้ำชั้นทันที ตองเรียนซ้ำใหมทุกวิชาในปตอไป เสียเวลาไปทั้งป ไม 

เหมือนพวกเรียนระบบหน�วยกิตซึ่งตกเปนวิชา และสอบซอมรายวิชาไดในภาคเรียนตอไป 
 เม�อกลางปตนจามจุรีฝกหลน ถึงเวลาหนาฝนลำตนก็ล�นหนักหนา

ฝกหลนไปทั้งยางก็ไหลลงมา ถาเดินพลั้งพลาดทาจะลมทันที

 ฉันใดก็ดี ยางจามจุรีเตือนใจ วายางที่ไหลนั้นคือยังอายเรานี้

พลาดการศึกษาแสนอายหนักหนาทั้งตาป จำยางจามจุรีเตือนใจ

วิสาขา (สุทัศน ณ อยุธยา) ภูมิรัตน  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
เมื่อกลางปตนจามจุรีฝกหลน

ร�นรมยใตรมจามจุรี๑๙๘



โปะ...ฝกจามจุรีหลนใสหัว ตกนิ่มๆไมเจ็บนัก แตเสียววาบ เราจะพีตไหมนี่ ป ๔ แลวดวย อีกไมกี่ 

เดือนก็จะเรียนจบ คะแนนทุกปที่ผานมาก็ดูดีอยู จะพลาดวิชาไหนไหมนี่ พวกพี่ๆเพ�อนๆรวมโตะ 

หัวเราะกัน ลางรายหรือ ไมน�าเปนไปได ตอนนั้นคิดอยางเดียว รีบทองหนังสือ ตองไมประมาท 

สอบภาคนี้เสร็จ หยุดเทอมเดือนตุลาคม ก็จะไดไปเที่ยวกับเพ�อนๆแลว

อีกประมาณหนึ่งอาทิตยถัดมา อีกโปก...ฝกจามจุรีหลนใสหัวอีกครั้ง ครั้งนี้แรงกวาครั้งแรก 

ใจหายวาบอีกแลว หรือนี่ลางอะไร รายกลายเปนดี...สอบผานหรือรายซ้ำสอง...รีไทร เที่ยวนี้พวกพี่ๆ 

เพ�อนๆรวมโตะชักจะย้ิมไมออก ไดแตปลอบใจ ทองหนังสือไป ไมเปนอะไรหรอก ถาเราขยันสม่ำเสมอ

ปนั้น สอบเสร็จหยุดเทอม มีเหตุการณประทวงวุนวาย ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ นักศึกษาประชาชน 

บาดเจ็บลมตาย ประเทศชาติบอบช้ำ เหตุการณยังคุกรุนไมสงบจนแมจะใกลวันที่ ๒๓ ตุลาคม 

วันปยมหาราช ซึ่งเปนวันถวายบังคมพระบรมรูปทรงมา พระพุทธเจาหลวงรัชกาลที่ ๕ พระผูกอ 

ตั้งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่พวกเราชาวจุฬาฯเคารพนับถือสูงสุด แมไมไดเปนนองใหมแลว ฉันก็ 

ยังไปเขาขบวนถวายบังคมพระองคทานทุกป เพ�อขอพรใหประสบความสำเร็จในการศึกษา ในปนั้น 

เน�องจากเหตุการณยังไมสงบ มีขาวออกมาวาจะมีความวุนวายอีกหากมีการชุมนุมกัน พอของฉัน 

กลัวไมปลอดภัย ไมอนุญาตใหฉันออกไปรวมวันถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงมารวมกับชาวจุฬาฯ 

เปนครั้งแรกที่ฉันดื้อไมทำตามคำพอ ขอออกไปใหไดเพราะเปนปสุดทายในจุฬาฯแลว โดยขอพอวา 

หากมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น ฉันจะวิ่งเขาไปหลบในสวนอัมพร ขอใหพอไปตามหาแถวนั้น วันนั้นผาน 

ไปอยางสงบ ฉันไดถวายบังคม ตั้งจิตรำลึกในพระคุณของพระมหากษัตราธิราช รัชกาลที ่๕ และทุก 

พระองค ขอความเปนสิริมงคลในการศึกษาเลาเรียนของฉัน รำลึกใน...พระคุณของแหลงเรียนมา... 

จุฬาลงกรณ ฉันกลับมาบานดวยจิตใจโปรงสบายและมีความสุข ลดความกังวลที่ฝกจามจุรีหลนใส 

ศีรษะถึง ๒ ครั้งในเวลาไลเลี่ยกัน

 เม�อปลายปดอกจามจุรีรวงหลน ทิ้งใบเกล�อนถนนเหลือเพียงลำตนยืนไว

เหลาจุฬาฯ ทิ้งความสุขาทันใด พอแมนองพี่ไกลใกลอยูไหนลืมพลัน

 ที่กินถิ่นนอน มิไดอาวรณนำพา มีความปรารถนาเหลือเพียงตำราเทานั้น

เพ�อนเชือนชักทิ้งจนคนรักสารพัน หวังมิใหตกชั้นรีไทร

สิ้นป จะเปนเพราะขยันทองหนังสือ หรือไดไปถวายบังคมเพ�อความเปนสิริมงคล หรือเพราะ 

ฝกจามจุรีหลนใสหัวถึง ๒ ครั้ง แกเคล็ดรายกลายเปนดีก็แลวแต เม�อประกาศผลปลายป ฉันจบ 

การศึกษาเปนบัญชีบัณฑิตโดยไมมีการสอบซอมซ้ำชั้นแตอยางใด ซ้ำยังไดคะแนนดีและไดเขา 

เปนอาจารยใหมของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีในเวลาตอมา

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๑๙๙



การจดเลกเชอรเปนเร�องสำคัญอยางหนึ ่ง 

ของการเรียน  อาจารยแตละทานมีวิธีการสอนไม 

เหมือนกัน บางทานพูดชาๆ เนนแลวเนนอีก อยางนี้ไมมี 

ปญหา บางทานพูดเร็วไปเร�อยๆ อยางนี้ตองใชการจดแบบ 

เร็วๆเขาตอสู แตบางทานสอนแบบสอนคนเกง คือพูดแคนี้ควรเขาใจ 

แลว  แตเราไมไดเกงแบบทาน  ก็เลยฟงไมรูเร�อง จดอะไรไปก็ไมรูอีก การจดเลกเชอรมี 

หลายแบบ บางคนใชความเร็วเปนที่ตั้ง จดทุกคำที่อาจารยพูด สวนคนที่จดดวยลายมือไกเขี่ย  ก็มีแตเจาตัว 

เทานั้นที่อานออก สมุดเลกเชอรของนักจดแบบนี้ไมมีวันหาย แมจะลืมทิ้งไวที่คณะ ก็ไมมีใครอยากหยิบไป

เพ�อนหนึ่งเดียวในรุนเขียนโดยไมมีสระทั้งขางลางและขางบน เปนตนวา “การทาตวใหไรเพอน เปนสาเหต 

หนงททาใหเกดความอดอนเพราะไมมทปรกษา” (การทำตัวใหไรเพ�อน เปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหเกิดความอัดอั้น 

เพราะไมมีที่ปรึกษา) เคยยืมเลกเชอรเธอมาอาน กวาจะแกะไดวาเธอเขียนอะไร ก็เพลียใจ และตั้งใจแน�วแน�วา 

จะไมยืมสมุดเธออีก ไมคุมที่จะเหน�อยถอดรหัส สมุดเลกเชอรของเธอไมเคยหายเชนกัน

เพ�อนอีกคนจดแบบชวเลขที่คิดขึ้นเอง ใชตัวยอเต็มไปหมด เชน “อุตภายในปท ตองคำนึงถึง Y, Exp, i ,G 

ฯลฯ เพ�อดูถึง I” (อุตสาหกรรมภายในประเทศ ตองคำนึงถึง รายได คาใชจาย ดอกเบี้ย การใชจายภาครัฐ และ 

อ�นๆอีกมาก เพ�อดูถึงการลงทุน) ในกรณีนี้ ถาคนลอกเลกเชอรรูวาตัวยอคืออะไร ก็ไมมีปญหา 

สมุดของเพ�อนที่ลายมือสวยคนหนึ่งเลิศมาก เลกเชอรน�าอาน ลายมืองดงาม ใชปากกาหลายสีเปลี่ยนไป 

เปลี่ยนมา หลักสำคัญใชปากกาสีแดง ไมสำคัญมากนักใชสีน้ำเงิน ไมสำคัญใชสีเขียว เปนตน 

บางคนก็ใชขีดเสนใตแทน ขีดเสนเดียวบาง สองเสนบาง แลวแตระดับความสำคัญ พวกนี้จดในหองไมทัน 

แน�นอนอยูแลว เลยตองยืมเพ�อนที่จดเร็วไปเขียนเพิ่มเติมภายหลัง เพ�อใหพวกสุดทายที่จะกลาวถึงยืมตอไป

พวกสุดทายไมเคยจดเลกเชอรเลย จะคลานเขามาในหองตอนอาจารยขานช�อ และคลานออกไปเม�อขาน 

ช�อเสร็จ พวกนี้จะขอยืมสมุดเลกเชอรเพ�อนไปถายเอกสารไวอานกอนสอบ นับวาเปนการประหยัดแรงงาน 

สูงสุด แมจะสอบไดคะแนนดีก็ไมควรไดรับการช�นชม เพราะจะเหลิงได

เลกเชอร
ตางลีลา

บุษบา  บุรกสิกร  คณะเศรษฐศาสตร

ร�นรมยใตรมจามจุรี๒๐๐



ปกาศิต จันวินิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร
เลนเครื่องบินที่ จุฬาฯ

คิดถึงสมัยอยูมัธยมชวงปดเทอม ยุคนั้นวิทยุบังคับ 

เคร�องบินแพงมาก ผมไมมีปญญาซื้อ แตก็ไมมีอะไร 

มาขวางกั้นการบินของผมได ผมสรางเคร�องบินเอง 

ใสเคร�องยนตน้ำมัน แลวปลอยมันบินอิสระ ดัดหาง 

เสือไวใหมันบินวนอยูใกลๆ เติมน้ำมันนิดเดียวเพ�อ 

ใหเคร�องยนตดับกอนที่จะติดลมไปไกลจนตามเก็บ 

ไมได บางทีติดลม รอนไปลงไกลมาก กวาจะตามเก็บ 

คืนมาไดแสนยากเย็น

มีอยูวันหนึ่งตอนปดเทอมภาคฤดูรอนในจุฬาฯ ราวๆ 

ตนเดือนเมษายน ผมขนเคร�องมือ ไม กาวและอุปกรณ 

ตางๆ ไปสรางเคร�องบินลำหนึ่งที่หองชุมนุมวิชาการของ 

คณะวิศวฯ สรางเชาเย็นเสร็จ สีไมตองพน เพราะไมมี 

เวลามากพอ ลำไมใหญโตอะไร ปกกางราว ๖๐ ซ.ม. 

สรางทั้งวัน ขาวกลางวันลืมไปเลย มีลูกมือชวยผมสราง 

เคร�องบินลำนั ้นคนหนึ ่ง เขาผูนั ้นคือวิวัฒน วทัญ ุ- 

ตานนท เพ�อนสนิทวิศวกรุปเดียวกับผม ซึ่งตอมาเปน 

กัปตันอยูการบินไทยจนเกษียณ กัปตันวิวัฒนคือสามี 

ของพัชรี ภมรสถิตย อักษรจุฬาฯ รุนป ๑๓ นี่เอง

เคร�องบินเสร็จพรอมทดลองบิน พอแดดรมลมตก 

ก็เอาไปลองบินกัน ตอนนั้นราวๆสี่โมงเย็น เราสองคน 

ขนเคร�องบิน น้ำมันและอุปกรณตางๆไปที่สนามฟุตบอล 

หนาจุฬาฯ ในสนามมีนักกีฬาซอมฟุตบอลกันอยู บางคน 

เปนนักวิ่ง มีนักกีฬาสารพัดประเภทอยูที่สนาม

เราเติมน้ำมันใหเคร�องบินในปริมาณที่ใหเคร�องติด 

อยูแคหนึ่งนาที เคร�องยนตติดแลว ปรับเคร�องยนตให 

ไดรอบที่ตองการ เสียน้ำมันไปนิดหน�อย ผมจึงเติมน้ำมัน 

เพิ่มไปอีกนิด (แตจริงๆแลวคงไมนิดอยางที่คิด) และ 

แลวก็พุงมันสวนลมจากมือ เม�อพนจากมือ มันบินดีมาก 

พวกที่ซอมกีฬาอยู หยุดดูกันหมดทั้งสนามราวกับเคารพ 

ธงชาติ

เสียงเคร�องยนตดังไมมาก แตทำลายความเงียบ 

ไปทั่วอาณาบริเวณ มันเริ่มจากการบินวนระยะต่ำ วงไม 

กวาง สวยงามดีชะมัด แตแลวก็บินสูงขึ้นสูงขึ้น วงกวาง 

ขึ ้นกวางขึ ้น เคร�องยนตไมยอมดับ ผมเริ ่มภาวนาให 

น้ำมันหมด แต...อนิจจา ราวๆสองนาทีตอมา เสียงเคร�อง 

ยนตจึงเงียบไป คือเคร�องยนตดับ ทำใหเคร�องบินไม 

เลี้ยวตามหางเสือ เพราะไมมีลมจากใบพัดมาเปาหาง 

เสือแลว เคร�องจึงบินตรงลิ่วขึ้นไปสูงลิบจนเห็นมันลำ 

นิดเดียว มันบินขามตึกสถาปตย ขามโรงเรียนเตรียม 

อุดมไปทิศทางสยามสแควรจนลับสายตา !

ผมกับวิวัฒนหันมามองตากัน อยากจะรองไหจริงๆ 

แตน้ำตาไมไหล นักกีฬาตางกรูเขามาหาเราสองคน แลว 

ถามวา “มันไปไหนแลว”

“เคร�องยนตไมยอมดับ เลยติดลมหายไปแลว มัน 

เปนอุบัติเหตุ” ผมตอบดวยความผะอืดผะอม ไมมีสิทธิ์ 

จะไปตามอะไรทั ้งนั ้น “เสียดายชิบ---เลย” ผมไดยิน 

เสียงลอดออกมาจากกลุมนักกีฬา...ไมตองบอกก็รู

ผมกับวิว ัฒนมือเทาเย็น เดินคอตกกลับไปหอง 

ชุมนุมวิชาการ หองที่เราสรางเคร�องบินกับมือทั้งวัน เก็บ 

ขาวของ แลวเดินไปฟาดเบียรกันที่รานอี่ เจาประจำที่ 

สามยาน ตกลงวันนั้นบินไดเที่ยวเดียวหายไปเลย เพราะ 

เติมน้ำมันมากเกินไป มากจนเคร�องยนตไมยอมดับตาม 

ที ่คิดไววา จะใหมันทำงานแคหนึ ่งนาที เพ�อใหมันไป 

ไมไกล แลวรอนลงบนสนามฟุตบอล

สรุปแลววันนั้นสูญเสียเคร�องบินพรอมเคร�องยนต

อันมีคาไป แตไดรับความเพลิดเพลินตอนสราง ไดมี 

ความสุขท่ีเห็นมันบิน เพียงแตวา มันบินดีเกินคาดเทาน้ัน 

เคร�องบินแบบที่หายไปนั้น ทำเลียนแบบของจริงที่ออกแบบและสรางโดย

Etienne Dormoy นักออกแบบเชื้อสายฝรั่งเศสที่ตั้งรกรากในสหรัฐฯ 
ร�นรมยใตรมจามจุรี ๒๐๑













วัดกันที่ใจ
แพชนะ



นึกยอนกลับไปสมัยเขามาเปนนองใหม เช�อวา 

ความรูสึกของทุกคนในขณะนั้นคงจะเหมือนผม คือ 

ต�นเตนที่ ไดกาวเขามาอยูในรั้วของสถาบันที่ยิ่งใหญ 

และมาอยู ในคณะที่ใฝฝนมานานวาจะเขามาเรียน 

ผมสนใจในกิจกรรมกีฬาหลายอยาง แต ในที ่สุดก็ 

เลือกกีฬาฟนดาบ จริงๆแลวผมน�าจะเลือกชมรม 

ดาบไทย เพราะเคยฝกพื้นฐานกระบี่กระบองมาบาง 

ในสมัยที ่เปนนักเรียนมัธยม แตผมกลับเลือกดาบ 

สากล เพราะเห็นรุนพี่ซอมใหดูแลวโดนใจมาก มัน 

เทมาก ประกอบกับสมัยนั้นภาพยนตรประเภทดวล 

ดาบอยางทหารเสือราชินีก็มีอิทธิพลคอนขางมาก 

ผมจึงเริ่มกาวเขาสูเสนทางนักดาบตั้งแตตอนนั้น

สนามฝกซอมฟนดาบสากลของคณะรัฐศาสตร คือ 

บริเวณขางถนนระหวางตึกไปโรงอาหาร ทุกเย็นจะมีรุน 

พี่มาชวยสอนตั้งแตเริ่มตน ในรุนผมมีนองใหมเขามา 

ฝกหลายคน เทาที ่จำไดฝายชาย มีหน�อย-ยุคลือชัย 

(ดำรงเดช) ตน-ยรรยง  หมิ่น-ไกรรพ  โจรฟ-จักรินทร 

ฝายหญิงมีตุย-พนิดา  จิ๋ม-ศิริกาญจน  อิ๋ง-อิงอร และ 

ตุกตา-ลาวัลย พวกเรามาซอมกันพรอมเพรียงทุกวัน 

โดยมีพี่รุนตางๆมาควบคุมดูแลใกลชิด เพราะทาเบสิกจะ 

ผิดพลาดไมได

ผมถูกจับฝกทาพื้นฐานนานกวาเพ�อนๆ อาจเปนเพราะ 

ความเขาใจที่ชากวาคนอ�น แตก็เปนสิ่งที่ดีที่ทำใหพื้นฐาน

ของผมแน�นหนา และมีโอกาสไดรับฟงคำอธิบายจาก 

รุนพี่มากกวาคนอ�น โดยเฉพาะพี่ปอง-พีรพล รัฐศาสตร 

รุน ๒๒ (นองใหมป ๒๕๑๒) มักจะมาเปนคูซอมใหผม 

บอยครั้ง พี่บุญเลิศ รุน ๒๑ เปนบุคคลที่ผมจำไดไมลืม 

เพราะพี่บุญเลิศมีเบสิกการปองกันตัวที่ยอดเยี่ยม ปลาย 

ดาบคูตอสูยากที่จะเล็ดลอดเขาไปถึงตัวพี่บุญเลิศได 

(แมตอนหลังเม�อผมเปนนักกีฬาทีมชาติ มีประสบการณ 

มากมาย เม�อมาซอมกับพี่บุญเลิศ ผมก็ไมสามารถเอา 

ชนะพี่เคาไดงายๆเลย) พี่รุน ๒๑ อีกคนหนึ่งที่ผมนับถือ 

เปนแบบอยางเวลาตอสูกับคูตอสูที ่มาในสไตลตางๆ 

คือพี่อูด-อรรถพร พี่อูดสอนใหผมมีสัญชาตญาณในการ 

เขาทำและตอบโตที่เด็ดขาด สามารถแทงดาบออกไป 

จากมุมที่คูตอสูนึกไมถึง ทั้งในขณะเดินหนาเขาทำและ 

ขณะถอยหลัง นอกจากนั้นโดยบุคลิกสบายๆของพี่อูด 

สไตลดาบของพี่จึงเปนสไตลที่ปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา 

เปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณจนยากที่คูตอสูจะจับ 

ทาง และไมยึดติดกับเบสิก แตก็ไมละทิ้งเบสิก

การฝกดาบในสมัยนั้น พี่ๆจะเนนใหพวกเราฝกดาบ 

ฟอยลเพราะเลนไดทั ้งชายและหญิง แตในหองเก็บ 

อุปกรณยังมีดาบอีกสองประเภท ประเภทหนึ่งคือดาบ 

เซเบอร ใชฟนและแทงไดทั ้งลำตัว หัวและแขนได 

อีกประเภทหนึ่งคอนขางเกาเก็บ มีโกรงดาบใหญกวา 

ดาบฟอยล พี่บุญเลิศอธิบายวาเปนดาบเอเป ใชแทงได 

ทั้งตัว ตั้งแตหัวถึงเทา 

ผมขออนุญาตพี่ๆเลนดาบเอเป ผมไดหลอมรวมแนว 

ทางการเลนดาบของพี ่ทั ้งสาม  โดยพี ่ปองเนนความ

รวดเร็วในการเขาทำ พี่อูดมีจังหวะรุกรับที่สามารถเปลี่ยน

เสนทางนักดาบจุฬาฯ
สูเวทโีอลิมปก
เสนห เชาวสุรินทร
คณะรัฐศาสตร

ร�นรมยใตรมจามจุรี๒๐๘



แปลงไดตลอดเวลา สวนพี่บุญเลิศมีการตั้งรับที่หนาแน�น 

ผมได ใชสไตลการเลนผสมผสานที่วานี้ในการแขงขัน    

กีฬามหาวิทยาลัย  ในปตอมา ผมไดรับคัดเลือกจาก 

สมาคมฟนดาบแหงประเทศไทยใหไปรวมฝกซอมกับ 

นักดาบของสมาคมฯ และไดรับการคัดเลือกใหเปนนัก 

กีฬาฟนดาบทีมชาติไทยเม�อผมเรียนอยูชั้นปที่ ๓ 

ในเวลาตอมา ผมเขารับการฝกจากโคชชาวเยอรมัน 

และชาวฮังการี ไดเดินทางไปเขารวมฝกและแขงขันใน 

ตางประเทศหลายรายการสำคัญๆ รวมทั้งการแขงขัน 

ชิงแชมปเอเชียที่อิหราน การแขงขันเอเชียนเกมส ครั้งที่ 

๗ ที่กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน และตระเวนทัวรฟน 

ดาบที่ประเทศจีน รายการนี้มันมากๆเพราะเราไดเดิน 

ทางไปแขงขันกับทีมชาติฮองกง กอนจะขึ้นรถไฟจากชาย 

แดนประเทศจีน เราแวะตามเมืองตางๆแลวลงรถไฟ 

ไปสนามกีฬา ซึ ่งมีประชาชนชาวจีนเขามาชมอยาง 

เนืองแน�น โดยที่เมืองนั ้นๆไดจัดนักกีฬาของเมืองมา 

ทดสอบและประลองกับเรา เสร็จแลวก็ขึ้นรถไฟไปเมือง 

ตอไป ผมจำไดไมละเอียดวาขึ้นลงรถไฟกี่ครั้ง แตน�าจะ 

แวะประมาณ ๔-๕ เมือง เมืองใหญๆที่ลงไปสูแน�ๆคือ 

กวางเจา เซี่ยงไฮ และปกกิ่ง

พ.ศ. ๒๕๑๙ ผมผานการคัดเลือกใหเขารวมแขงขัน 

ฟนดาบในกีฬาโอลิมปกที่เมืองมอนทรีออล  ประเทศ 

แคนาดา นับวาเปนเกียรติประวัติสูงสุดของชีวิตนักกีฬา 

ที่ไดเขารวมแขงขันในมหกรรมกีฬาที่ยิ ่งใหญของมวล 

มนุษยชาติ ในการแขงขันครั้งนั้น แมเราจะไมสามารถ 

ชนะจนไดเหรียญมาครอง แตผมวาเราไดสรางผลงาน 

ทำใหหลายชาติ รวมทั ้งส�อมวลชนในแตละประเทศ 

ยอมรับในความสามารถของเรา ผมปดทายการเปนนัก 

กีฬาทีมชาติไทยในการแขงขันเอเชียนเกมส ครั้งที ่ ๘ 

ในป ๒๕๒๑ ที่กรุงเทพฯ ซึ่งทีมนักดาบไทยยังคงครอง 

อันดับ ๔ ของเอเชียในเวลานั้น

สไตลการตอสูดวยการ “จับจังหวะ ชิงจังหวะ ปด 

จังหวะ และทำลายจังหวะ” ยังคงเปนสไตลที่ใชกัน 

อยูในการแขงขันฟนดาบระดับโลกในปจจุบัน ผมขอ 

กราบขอบพระคุณพี่ปอง-พีรพล พี่บุญเลิศ และพี่อูด- 

อรรถพร ที ่ ไดกรุณาฝกสอนวิชาการฟนดาบสากล 

ใหผมตั้งแตแรกเริ่ม จนสามารถเปนนักกีฬาฟนดาบ 

ทีมชาติไทยไปแขงขันกับนักดาบทั่วโลก

แขงกับทีมคูเวต เสน�หจากไทยเปนฝายชนะ

ฝกทบทวนจังหวะกอนเริ่มแขงขัน

ทีมนักดาบสากลหญิง นองใหมรัฐศาสตร ๒๕๑๓

การแขงขันเอเชียนเกมสที่กรุงเทพฯ

แขงขันกับทีมชาติจีนในกีฬาเอเชียนเกมสที่กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๒๑ ผลรวมทีมไทยไดอันดับที่ ๔

ที่สนามโอลิมปก เมืองมอนทรีออล พ.ศ. ๒๕๑๙
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ศิริกาญจน (สันติธวัช) จอนสัน  คณะรัฐศาสตร

เมื่อมิกกี้ เมาสเปนนักดาบสากล

เขามาเปนนองใหมรัฐศาสตรตองเลือกเลน

กีฬาอะไรสักอยางหนึ ่ง เพ�อนสาวสวนใหญ 

เลือกเลนดาบไทย แตพอไปเห็นการซอม ดูน�า 

หวาดเสียว หากเทียบกับดาบสากลที่ดูเทมาก 

ดวยความบาของตัวเอง เลยเลือกเลนดาบ 

สากล ทั้งที่รูปรางอวนเตี้ย หาความใกลเคียง 

แบบฝรั่งไมไดเลย ในใจคิดวามิกกี้  เมาสยัง 

เลนได ตัวเล็กอยางเราก็น�าจะไดเหมือนกัน 

เพ�อนสาวที ่เลนดาบสากลดวยกัน  เชน 

พนิดาและอิงอร หรือเพ�อนชาย เชน เสน�ห 

ยุคลือชัย(ดำรงเดช) จักรินทร และไกรรพ 

ลวนแตหุนดี สูงชะลูด แขนขายาว ทวงทีเปน 

ฝรั่ง พูดงายๆคือ ทาใหกันทุกคน ยกเวนคนสูง 

๑๕๐ ซม.คนนี้ 

“แขนสั้นขาสั้นไมเปนไร” รุนพี่ในกลุมดาบ 

สากลใหกำลังใจ “รูจักวางทา ไมเปดเปาให 

คูตอสู แลวคอยหาชองโตตอบใหไดแตมก็ 

ไดแลว” 

แถมทุกคนที่เลนดาบสากลตองใสชุดสีขาว 

หนามาก แตดูเทไมหยอก เลยมั ่นใจวาดาบ 

สากลนี่แหละ ใชเลย !

เย็นลงก็ ไปเปลี ่ยนชุดเก หัดทาพื ้นฐาน 

ตางๆ ทาออนการดตองสมบูรณแบบ ถือดาบ 

ตองถูกวิธี กาวขา เดินหนา  ถอยหลัง สืบเทา 

ดวลดาบ ตองทำไงใหถูก ใหไดแตม...ชอบมาก

ฝกอยู หลายเด ือนก็พอได เด ินถ ือดาบ 

เดินหนาถอยหลัง ฟาดฟนอากาศดวยมาดเทๆ 

ดูวาพอจะเลนดาบฝรั ่งกับเขาไดบาง ตลอด 

เวลาที ่ฝกเลนดาบสากล ไม เคยมีบาดเจ็บ 

ตางจากเพ�อนเลนดาบไทยที ่ฟกช้ำดำเขียว 

ไดแผลเลือดออกซิบๆกันบอย เลยบอกตัวเอง 

วา เลือกทางถูกแลวแมนแท !

ปลายป ๒๕๑๓ มีการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยที่เชียงใหม 

เลยไดเปนนักกีฬาดาบสากลไปกับทีมของคณะรัฐศาสตรดวย 

ทั้งที่เลนดาบพอเปนเทานั้น 

ทำไมถึงไดเปนนักกีฬามหาวิทยาลัยเหรอ ก็เพราะตอนนั้น 

จุฬาฯมีนักกีฬาดาบสากลไมมาก นักดาบรัฐศาสตรเลยไดเปน 

นักกีฬาดาบสากลโดยไมตองผานการคัดเลือกใดๆ ยายมิกกี้ 

เมาสขาสั้นแขนสั้นไดไปกับเขาดวย ถึงจะเปนแคตัวสำรองก็ 

ต�นเตนที่ไดไปเชียงใหม ตอนแรกก็หวาดหวั่นวาจะตองไป 

ดวลดาบกับนักกีฬาเกงๆของมหาวิทยาลัยอ�น แตโชคดีจริงๆ 

ถึงตอนลงแขง ตุย-พนิดา เพ�อนรุนเดียวกัน กับรุนพี่รัฐศาสตร 

เปนนักกีฬาตัวจริง ทำหนาที่ลงแขงเต็มที่ ตัวสำรองเปนคู 

ซอมพอสนุก ไดไปเปนนักกีฬาฮาเฮตลอดหลายวันที่มีการ 

แขงขัน 

บรรยากาศหองอาหารที่นักกีฬาตองไปกินกันทุกคนโดย

เฉพาะอาหารเชาคึกคักมาก คนแน�นไปหมด ทุกคนสดใสราเริง 

ร ีบเติมพลังแตเชาเพ�อจะไปแขงกีฬา ตอนนั ่งรถรับสง 

นักกีฬาจากหอพักไปลงสนามแขงขันในที ่ตางๆของม.ช. 

เราเบียดกันไปแน�น แตรองเพลงสนุกกันไปเร�อย เย็นค่ำเสร็จ 

จากการเชียรกลุมโนนกลุมนี้ พวกพี่ๆก็เดินกันมาสงที่หอพัก 

หญิง เรายังเด็กกันทั้งนั้น สนุกอยางเดียวไมไดสนใจอะไร 

เลยไมไดจดจำวา จุฬาฯไดเหรียญอะไรมาบาง

ร�นรมยใตรมจามจุรี๒๑๐



มยุรี จิรา  คณะเศรษฐศาสตร

นิสิตมหาจุฬาลงกรณ
เดินเดินเถิดรา

กอนเขามหาวิทยาลัย ฉันคิดวาเด็กแทบทุกคนน�า 

จะฝนเหมือนๆกัน ถึงความสนุกสนานในวันแขง 

ฟุตบอลประเพณีระหวางจุฬาฯและธรรมศาสตร วันที่ 

จะไดใสเสื้อสีชมพู (หรือเสื้อเหลืองแดง) อยางเต็ม 

ภาคภูมิ รองเพลงเชียรกึกกอง ในขณะนั่งรถไปตาม 

ถนนในกรุงเทพฯ ฉันก็เปนหนึ่งในนั้น 

ป ๒๕๑๓ ที่ฉันไดเขามาเปนนองใหม คณะเศรษฐ- 

ศาสตร จุฬาฯ เปนปที่คณะเศรษฐศาสตรยังอยูระหวาง   

กอต้ัง ตอนสอบเขายังใชรหัสของคณะบัญชี เศรษฐศาสตร 

รุนฉันเลยพิเศษกวาใคร เพราะเปน "นิสิตสองคณะ" 

ไดเรียน ไดรูจักและทำกิจกรรมรวมกันกับเพ�อนๆคณะ 

บัญชี จนถึงปลายปการศึกษาจึงแยกคณะเต็มตัว มีตึก 

ของคณะเศรษฐศาสตรเอง

ในสมัยนั ้น มหาวิทยาลัยจะมีการแขงขันกีฬา 

ระหวางคณะตางๆที ่สนามจารุเสถียรหรือสนามจุป 

แตละคณะจะคัดเลือกนองใหมเขารวมวงโยธวาทิตที่จะ 

นำนักกีฬาของคณะเขาสูสนามแขงขัน

มีเร�องขำขันระหวางการฝกซอมมากมาย เชน ตอง 

เดินเขาจังหวะกลองโดยทองคำวา ซาย-ขวา-ซาย ในใจ 

จากที่เคยแกวงแขนสลับกับขาที่กาวเดิน กลายเปนเดิน 

แกวงแขนขางเดียวกับขาจนตัวแข็งท�อ พี่ๆตองสอนกัน 

ราวกับเด็กหัดเดินครั้งแรก 

เพ�อนที่มีหนาที่ตีกลองแตกก็ตองตามหาหนากลองที่

คอยแตจะแกวงหนีไปตามจังหวะขาที่กาวเดิน สมาชิก 

ของวงตองฝกกันอยูนานกวาจะรูสึกเปนธรรมชาติกับ 

เคร�องดนตรีที่แขวนอยูบนตัว  และเดินพรอมเลนดนตรี 

ไดอยางสงางาม

คณะบัญชีมีดรัมเมเยอรสามคน คือ มณีดวง บุนนาค 

วิสาขา สุทัศน ณ อยุธยา และฉัน มยุรี จิรา มีพี่ตอ ดรัม- 

เมเยอรชายรุนสุดเทสองปกอนนั้น เปนผูฝกสอนเรา 

สามคน เราฝกกันอยางสนุกสนานทุกวัน เพ�อใหทันนำ 

ขบวนนักกีฬาของคณะเขาสนามในวันกรีฑากลางแจง

น�าจะเปนเพราะผูสอนเปนชาย ประกอบกับความซน 

ของพวกเรา พี่สอนให โยนคทา ซึ่งปกติดรัมฯหญิงมัก 

จะแรงนอย โยนคทาในทาโยนตรง คือวางปลายคทา 

บนนิ้วมือ แลวโยนขึ ้นไปตรงๆไดความสูงแคหนึ่งชั ้น 

(คือโยนใหหัวคทาพลิกหนึ่งรอบ รับไม แลวเดินตอให 

เขาจังหวะกลอง) แตเราสามคนพรอมใจกันฝกโยนคทา 

ในทาอ�นๆอีกสามทา คือ 

• โยนขาง โดยใชมือจับกลางไมคทานาบกับแขน 

ศอกฉากใหตัวคทาขนานกับพื ้น เหยียดแขนงางลง 

แลวเหวี่ยงแขนสุดแรง โยนใหหัวคทาลอยขึ้นไปหมุน 

๒-๓ รอบขางบน ไดความสูงสองชั ้นเปนอยางนอย 

จนหัวต่ำลงมารับไมเขามือแลวเดินตอ 

ภาพบน: มยุรี ดรัมฯไมหนึ่ง สจม. โยนคทาในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร สนามศุภชลาศัย 

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๒๑๑



• ทาควงคทาดานหนา แลวปลอยไมโยนขึ้นไปดวย 

มือซายใหหมุนควง ๒-๓ รอบ วนมารับดวยมือขวา และ

• ทาควงคทาดวยมือขวา สะบัดมาทางไหลซายแลว 

ควงยายไปทางขวา สลับกันไปมา พอไดจังหวะดีก็ปลอย 

คทาขึ ้นไปทางขางซาย ใหขึ ้นไปหมุนวน ๒-๓ รอบ 

วนกลับมาดานขวา และรับไมมาควงสลับซายขวาตอ 

กอนที่จะกลับสูทาเดินจังหวะปกติ 

เดี๋ยวนี้ทุกครั้งที่ไดชมการแสดงกระบองไฟที่ผูแสดง 

ควงกระบอง เราก็คิดในใจวา "ไมเทาไหร ฉันก็ทำไดนะ"

ทาโยนสองทาแรกจะใหสวยตองทำพรอมกัน เพราะ 

ทาเตรียมโยนเปนทานิ่ง จึงยากกวาสองทาหลังที่ใชวิธี 

ควงไมใหหมุนกอน ใครไดจังหวะดีก็โยนรับโยนรับไดเลย 

ไมจำเปนตองโยนพรอมกัน แตพยายามมองกันใหหยุด 

หมุนควงไมใหพรอมเพรียงกันกอนกลับเขาสูทาเดินเขา 

จังหวะตอไป 

พวกเราซอมโยนกันสนุกสนานจนคลองแคลว เปนที่ 

เลาลือออกไปยังคณะอ�น กลายเปนวามีคนมาคอยดูตอน 

เราซอมโยนไม เหมือนดูการแสดงกายกรรมหรือปาหี่ !!!

ที่น�าเห็นใจในกรณีนี้คงเปนเปาะ มณีดวง ที่เปน 

กุลสตรีเร ียบรอย ตองมาหัดใหกลายเปนผา      

ขยุมไวอยางอุม วิสาขาและฉัน

ฉันยังจำครั ้งแรกที ่ ไดซอมรวม 

กับวงโยธวาทิตของคณะหลัง 

จากต างฝ ายต างแยกซ อม 

กันมานาน เราซอมกันบนถนน 

ที่ลอมรอบสนามหญาหนาตึก 

ใหญ เรารูสึกต�นเตน ภูมิใจที่ 

เปนสวนหนึ่งในการนำขบวน 

นักกีฬาคณะเราเขาสูสนาม  

ฝนเปนจริงแลว

หลังวันกรีฑากลางแจง ดรัมเมเยอรจากตางคณะก็ 

ตองเตรียมตัวกันอีกครั้งใหพรอมที่จะนำขบวนพาเหรด 

มหาวิทยาลัยในวันแขงฟุตบอลประเพณีระหวางจุฬาฯ 

และธรรมศาสตร ฉันไมทราบวา การคัดเลือกไมหนึ่งของ 

สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สจม.) ทำกัน 

อยางไร แตในวันที ่ประธานเชียรมหาวิทยาลัยเรียก 

ตัวไป  ไดกำหนดวางตัวตามตำแหน�งที ่เดินไวแลว 

สันนิษฐานวาอาจเปนเพราะฉันตัวเล็กที่สุดในกลุมก็เปน 

ได 

วงโยธวาท ิตของมหาว ิทยาล ัยในป น ั ้น เป นวง 

โยธวาทิตของทหารเรือ ดรัมฯ ที่มาจากตางคณะ ตองมา 

เรียนจากคทากรทหารเรือ เพ�อจะสามารถใหสัญญาณ 

กับวงไดถูกตอง คราวนี้สนามซอมคือถนนรอบเสาธง 

ของมหาวิทยาลัย ที่รายลอมไปดวยตนจามจุรี 

งานกรีฑากลางแจง กีฬาภายในระหวางคณะที่สนามจุบ มยุรีเปนดรัมฯคณะบัญชี

มยุรีและมณีดวง ดรัมเมเยอรจุฬาฯ บนปกนิตยสารสกุลไทย



ในสมัยนั ้นงานฟุตบอลประเพณีถือเปนงานใหญ 

ระดับประเทศทีเดียว ดรัมฯ ของ สจม. ที่ทำหนาที่เปนตัว 

แทนและประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยในปนั ้นมา 

จากคณะบัญชีสองคน คณะอักษรศาสตรสองคน คณะ 

วิทยาศาสตรและครุศาสตรคณะละหนึ่งคน 

ปนั้นธรรมศาสตรมีลูกเลนที่เดนมากคือ ดรัมฯไม 

หนึ ่งที ่นำขบวนของมหาวิทยาลัยเปนชาย จนหนังสือ 

พิมพบางกอกโพสต ขนานนามวาเปนหนามทามกลาง 

ดงกุหลาบ หรือ “A male thorn among roses”

กิจกรรมกอนถึงวันแขงขันประกอบดวยการแถลง 

ขาวทางโทรทัศน มีการสัมภาษณลงหนังสือพิมพไทยรัฐ 

บางกอกโพสต และนิตยสารรายสัปดาหชั้นนำของยุค 

อยางสกุลไทย ทุกครั้งที่มีการแถลงขาวรวมกันของสอง 

มหาวิทยาลัย รุนพี ่ของเราก็ ไมลืมที ่จะคอยกำชับวา 

“อยาไปอยูใกลดรัมฯชายนะ”  

ในที ่สุดวันแขงฟุตบอลก็มาถึง แตฉันไมมีโอกาส 

ได ใสเสื้อชมพูนั่งรถไปตามทองถนนกับเพ�อนๆอยางที่ 

ฝนไว ไมเปนไร ยังมีโอกาสอีกสามป 

เรานัดแตงหนากันที ่รานจันทนา   รานเสริมสวย 

โดงดังของสมัยนั ้น ที ่ร ับดูแลหนาและผมของดรัม- 

เมเยอร จุฬาฯทุกป ขบวนพาเหรดของมหาวิทยาลัย 

ตั้งกันที่หนาคณะสถาปตยฯ ตามดวยขบวนพาเหรดของ 

คณะตางๆ เพ�อเดินออกจากประตูใหญไปตามถนน 

พญาไท เลี ้ยวซายเขาถนนพระรามหนึ่ง จนเขาสนาม 

กีฬาแหงชาติ  มีการปดถนนตลอดเสนทางที่ขบวน 

พาเหรดผาน และมีผูคนมายืนดูกันสนุกสนาน 

ฉันเช�อวางานฟุตบอลประเพณี ยังคงเปนหนึ่งใน 

แรงบันดาลใจของเด็กๆ โดยเฉพาะกลุ มที ่กำลัง 

เตรียมตัวสอบเขามหาวิทยาลัย เปนวันหนึ่งที่มีความ 

หมายมากของการเปนนิสิตนักศึกษา ไมวาจะในฐานะ 

นักกีฬา ผูเชียรบนอัฒจันทร นักดนตรีวงโยธวาทิต 

หรือดรัมเมเยอร ทุกคนตางมุงทำหนาที่ของตนใหดี 

ที ่สุดดวยความร�นเริง  สรางใหเกิดภาพรวมของ 

มหาวิทยาลัยที่งดงาม และเปนประสบการณที่จดจำ 

ไปตลอดชีวิต

ดรัมเมเยอรนองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓ ในนิตยสารสกุลไทย: (จากซาย) พันทิพา จูงมาโนชย อักษรฯ, แน�งนอย โอฬารประเสริฐ ครุฯ,

 มยุรี จิรา เศรษฐศาสตร, มณีดวง บุนนาค บัญชี, มาลินี ปูชานนท วิทยาฯ และ นารีลักษณ วิมุกตานนท อักษรฯ 

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๒๑๓



บุษบา  บุรกสิกร-สุพิมพ  รุงธนาภิรมย
คณะเศรษฐศาสตร

ฝนของคน
เดินพาเหรด

วันกีฬามหาวิทยาลัยของจุฬาฯตองมี 

พาเหรด คณะเศรษฐศาสตรไดรับมอบหมาย 

จากบรรดาสตาฟเช ียร ให ร ับผ ิดชอบ 

วงดุร ิยางค เม�อรับงานมาก็ตองซอมกัน 

อยางขะมักเขมนไมใหเสียช�อ 

ในการซอม เราตองกาวเทาพรอมๆและ 

เทาๆกันขณะเลนเคร�องดนตรีหรือตีกลอง 

แตกดวย หลังเลิกเรียนก็ซอมกันวันละหลาย 

ชั่วโมง 

รุนพี่ออกแบบชุดน�ารักใหพวกวงดุริยางค 

เหมือนพวกทหารสวนสนาม กางเกงขายาวสี 

ดำตางหามาเอง เสื ้อสูทสีแดงมีบั ้งบาเพิ ่ม 

ความเท ใสหมวกสีดำคลายถวยกาแฟที่ไมมี 

หูจับ รองเทาหุมสนสีดำ

สวนเร�องเสื้อผาของคนเดินพาเหรด รุนพี่ 

ใหชางมาวัดตัวเพ�อตัดเสื้อเปนพิเศษกันเลย 

วัดตัวไปนานแลวก็ไดแตรอ... พอใกลวันงาน 

ชางเอาเสื้อนักพาเหรดมาใหลอง แตอนิจจา 

...ไมไดเสื้อกันทุกคน คนที่ไมได เสียใจจนน้ำตารวง 

บางคนที่ไดเสื้อ บั้งบาก็ดันมาอยูใตไหปลารา 

ใสแลวยกแขนไมขึ ้น แกก็ไมทันแลว โชคดี 

มีคนพอถูไถใสไดหลายคน 

จบลงดวยวงดุริยางคไมอลังการเหมือนที่ 

วาดฝน 

หลายคนไมไดลงสนามแสดงฝมือที่ซอมมา

เกือบตาย  ไมได ใสชุดโกหรูเพราะโดนชาง 

หักหลัง ตองไปนั่งแปรอักษรบนอัฒจันทรแทน 

ซอมแทบแยไมไดแสดง แตไดแสดงในสิ่งที่ 

ไมไดซอม

ชีวิตก็เปนอยางนี้ ! 

ร�นรมยใตรมจามจุรี๒๑๔



พ.ศ. ๒๕๑๓ คณะนิเทศศาสตรเปนคณะนองใหมเล็กๆในรั้วจามจุรี ยังใชช�อ "แผนกอิสระส�อสาร 

มวลชนและการประชาสัมพันธ” หรือเรียกยอๆวา “ส.ม.” เม�อเปนคณะเล็ก จำนวนนองใหมนอยนิด 

จะใหเดินพาเหรดแปรขบวนอลังการในวันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร  เหมือนคณะ 

ใหญๆคงไมไหว พวกรุนพี่ฝายเชียรจึงเสนอแนวคิดมินิมอล ในหัวขอ "ถวงความเจริญ" ซึ่งเขากับ 

ประเด็นทางสังคมในยุคนั้น รุนพี่วางตัวชัดเจนวาจะให ใครแตงเปนอะไร มีทั้งโจร นักเรียนแนว 

นักเลงที่ชอบตีกัน ฮิปป ขาราชการคอรัปชั่น ฯลฯ บรรดานองใหม ๑๓ เตรียมการกันสนุกสนาน 

แตมีอยูสองคนที่เหลียวซายแลขวา เห็นทีจะเขากลุมกับใครไมได เพราะแตละกลุมลวนเตรียมบูกัน 

ทั้งนั้น คิดไปคิดมา เลยปง...เปนขอทานดีกวา

เราชวนพริ้มเพรา ตั้งจิตสัตยา มาแตงเปนขอทาน รวมขบวนพาเหรดของนิเทศฯ พอถึงวันแขง 

ฟุตบอล เราสองคนแตงชุดขอทาน เดินสงบเสงี่ยม อิดโรย ไปกับบรรดาบุปผาชน นักประทวง และ 

นักเลง แลวก็ไดเร�องเม�อจะเขาประตูสนามศุภฯ

"มายุงที่นี่ทำไม เขาแขงบอลประเพณีกัน ไปที่อ�น ไป" ยามที่หนาประตูตะโกน พรอมโบกมือไล 

เราสองคน รอนถึงรุนพี่ตองรีบวิ่งมาเคลียร 

"นี่เปนนิสิตในขบวนครับ" เรากับพริ้มเพราแอบยิ้ม 

ขณะเดินผานประตูไปกับขบวนพาเหรดนิเทศฯ

แลวทำไมตองเปนขอทานทาทางอิดโรย 

ขนาดนั้น เร�องของเร�องคือ พริ้มเพราไม 

คอยสบายและยังไมแข็งแรง สวนเราก็ 

เดินกะเผลก เพราะกลามเนื้อขาฉีกตอน 

แขงกีฬานองใหม แตจะใหนั ่งเฉยๆดู 

เพ�อนเดินพาเหรดก็กระไรอยู เลยตัดสินใจ 

เปนขอทานเดินกะยองกะแยงกันสองคน 

แคคิดวาเอาสนุกแตดันสมจริง ขนาดมีคน 

สงสารย�นเศษตังคใหดวยนะ

สองขอทาน พริ้มเพรา (ซาย) และบุรณี อุม “ลูก” ใหสมจริงในขบวนพาเหรด โดยมีฮิปป อรอนงค อันทิวโรทัย แซมตรงกลาง

หามเขา!ขอ
ทาน บุรณี สุนทรธัย  คณะนิเทศศาสตร

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๒๑๕



ประหยัด ครองอภิรดี  คณะวิศวกรรมศาสตร
พาเหรดแปรขบวน...สะพานแขวน

การเดินพาเหรดแปรขบวนรูป “สะพานแขวน” 

ของนองใหมวิศว จุฬาฯ ในวันงานฟุตบอลประเพณี 

จุฬา-ธรรมศาสตร ป ๒๕๑๔ เกิดจากแรงบันดาลใจ 

ในโครงการยุววิศวกรบพิธ  อันเปนกิจกรรมออกคายของ 

นิสิตวิศวกรรมศาสตร การแปรขบวนในครั้งนั้น เกิด 

จากความรวมมือรวมใจของนองใหมวิศว ๒๕๑๓ ทั้ง 

รุนโดยแท และเกิดขึ้นกอนการออกคายสรางสะพาน 

ของจริงเสียอีก

 

บทความนี้ใชช�อ “สะพานแขวน” ตามที่รับรูกันตอน 

นั ้น เพราะสะพานจริงที ่สรางภายหลัง ไดรับพระราช 

ทานนามวา  “สะพานยุววิศวกรบพิธ”  หลังจากสราง 

เสร็จ และการออกคายไปสรางสะพาน หรือสิ่งกอสราง 

อ�นในปตอๆมา เรียกช�อทุกโครงการวา “โครงการยุววิศว 

กรบพิธ”  ตามดวยเลขลำดับของคาย  โดยนับคายป 

๒๕๑๔ เปนคายที่ ๑ สะพานแขวนที่สรางโดยนองใหม 

วิศว ๒๕๑๓ เม�อฤดูรอนป ๒๕๑๔ จึงเรียกวา สะพาน 

ยุววิศวกรบพิธ ๑

ในชวงเดือนตุลาคม ระหวางปดเรียนภาคแรกของป 

การศึกษา ๒๕๑๓ พวกเรานองใหมวิศว ๒๕๑๓ ตองมา 

ฝกซอมเดินพาเหรดสำหรับงานฟุตบอลประเพณีจุฬา- 

ธรรมศาสตร ที่จะจัดตอนตนป ๒๕๑๔ โดยมีรุนพี่ป ๒

ควบคุมการฝกซอม  ตอนแรกเปนการซอมจัดแถว 

เดินแถว  ซอมแลวซอมอีกอยูหลายวัน เปนชวงที่น�าเบ�อ 

เอาการ คิดในใจวา เดินพาเหรดตั้งแตสมัยชั้นประถม 

ในงานกีฬาของโรงเรียนแลว ยังตองมาฝกเดินตอนเรียน 

มหาวิทยาลัยอีก

แตก็เขาใจความจำเปน ยังเห็นมีเพ�อนคนสองคน 

แกวงแขนไมถูก คือเวลายกขาซาย แทนที่จะแกวงแขน 

ขวามาขางหนา กลับแกวงแขนซาย รุนพี่ตองแยกตัวมา 

ซอมเดี่ยวใหถูก ดูแลวนึกขำอยูในใจ เคยเห็นคนเดิน 

แกวงแขนผิดแบบนี้สมัยยังเด็กอยู  ไมนึกวาจะมาเจอ 

ในระดับมหาวิทยาลัย สงสัยต�นเตนไมเคยเดินพาเหรด 

มากอน อีกอยางที่น�าเบ�อคือชวงแรกที่ฝกเดิน ใชนก 

หวีดหรือกลองใหญเปนตัวใหจังหวะ เคยไดยินเสียงวง 

ดุริยางคของคณะอ�นแววมา ก็เขาใจวาเขาคงซอมเดิน 

พรอมกับมีวงดุริยางคบรรเลง  มันน�าสนุกกวาเดินตาม 

เสียงนกหวีดหรือกลองอยางเดียวเปนไหนๆ  ไมรูพวก 

ดุริยางคของคณะเราไปเก็บตัวซอมกันที ่ไหน ไมเคย 

มาบรรเลงให ไดยินเลย จนกระทั ่งซอมถึงวันทายๆ 

คอยมีวงดุริยางคออกมาซอมกับขบวน

ครั้งแรกที่เดินพรอมวงดุริยางค ปรากฏวาบรรเลง 

เพลงไดไพเราะ คอยรูสึกฮึกเหิม เดินกันอยางคึกคัก 

เขมแข็ง ระหวางซอมเดินพาเหรดไดเรียนรูวิธีการแก   



ปญหาของรุ นพี ่หลายอยาง  มีอยู ค ่ำว ันหนึ ่งไฟดับ 

รุนพี่ไปเอารถเกงคันหนึ่งมาจอดสตารทรถไว แลวเปด 

ไฟใหญสองมาที่สนามใหพวกเราไดซอมเดินกันตอ ความ 

จริงก็ไมชวยใหเห็นไดมากขึ้นเทาไหร 

บางปญหารุนพี่วิศวกรเยาววัยของพวกเราก็แกไมได 

คือ เขาอยากใหตนขบวนและทายขบวนออกเดินพรอมๆ 

กันเหมือนการเดินแถวสวนสนามของทหาร แตเอาเขา 

จริงๆก็ทำไมได เพราะเราจะย่ำเทาอยูกับที ่รอใหแถว 

หนาเราออกเดิน แลวแถวเราคอยกาวขาออกเดิน รุนพี่ 

สั่งวา พอไดยินเสียงสัญญาณ 

นกหวีดใหเริ่มเดิน  ปรี๊ดแรก 

ให เตะเท าซ ายออกไปเลย 

โดยไมตองสนใจเพ�อนที ่อยู  

ขางหนาเรา ถาเพ�อนขางหนา 

ทำตามคำสั ่ง  ขบวนก็ออก 

เดินพรอมกันตั้งแตตนขบวน 

ถึงทายขบวน  แตถาเพ�อน 

ขางหนาเราไมทำตามคำสั ่ง 

จะถูกเราเตะขา

รุนพี ่ลองใหซอมทำทีละ 

ขยัก โดยเปานกหวีดปรี ๊ดหนึ่ง ใหเตะขาซายออกเดิน 

ไปหนึ่งกาว แลวหยุดเปา  อีกปรี๊ดใหเตะขาขวาออกเดิน 

ไปอีกหนึ่งกาว แลวหยุด  ทำทีละขยักอยางนี้ ตนขบวน 

ทายขบวนขยับพรอมกันได แตพอเปานกหวีดเปนจังหวะ 

ตอเน�องตามปกติก็ทำไมไดอีก  ไมมีใครยอมเตะขา 

เพ�อนขางหนาที่ยังไมขยับขา รุนพี่พยายามแกปญหา 

นี้สักพักก็เลิก  ยอมรับกันวา ถาแถวสั้นทั้งขบวนจะออก 

เดินพรอมกันได  แตถาแถวยาวเกินไปจะไมสามารถทำ 

ได จากน้ันเร่ิมฝกซอมแปรขบวน เปนชวงท่ีเร่ิมสนุกแลว   

รุนพี่ปตางๆไดวางแผนไวแลววา จะไปออกคายสราง 

สะพานแขวนที ่ อ.ฝาง  จ.เชียงใหมในภาคฤดูรอนป 

๒๕๑๔ จึงไดออกแบบใหพวกเราแปรขบวนเปนรูป 

สะพานแขวน เพ�อประชาสัมพันธงานออกคายสราง 

สะพานแขวนภาคฤดูรอนของคณะเรา การแปรขบวน 

ทำโดยการตอตัวกันเปนรูปราวสะพานแขวนสองขาง 

ขนานกัน ราวสะพานแตละขางมีเสา ๓ เสา  มีเคเบิล 

โคงขึงระหวางเสา ๒ ชวง  และมีเคเบิลขึงจากเสาริม 

ไปตรึงที่คอสะพานแตละขาง  เรามาทราบกันภายหลัง 

วาสะพานท่ีสรางจริง ราวสะพาน

แตละขางมีเพียง ๒ เสา 

การซ อมแปรขบวนเร ิ ่ม 

ดวยการลองตอตัว เปนสวน 

ของเสากอน  เปนโครงสราง 

ที ่สูงที ่สุด ของสะพาน  มีทั ้ง 

หมด ๖ เสา  สวนลางของแต 

ละเสาใชเพ�อน ๓ คนที่รูปราง 

สูงไลเลี่ยกันและแข็งแรง ยืน 

เกาะกันใหมั่นคง เพ�อใหเพ�อน 

ที่ตัวเล็ก  น้ำหนักเบาอีก ๓ คน 

ขึ้นไปยืนบนบาของเพ�อนขางลาง แลวเกาะบากันเพ�อให 

ทรงตัวอยูได

ผมเปนคนตัวเล็ก เลยถูกจับใหแสดงเปนเสาดานบน 

ขึ ้นไปยืนบนบาเพ�อน จำไมไดวาขึ ้นไปยืนบนบาใคร 

แตจำไดแมนวาคนที่เปนเสาดานบนรวมกันคือ อภิชัย 

(มิ้ง) ยืนกลาง และสุรชัย (ฟุง) ยืนอีกขางหนึ่ง การขึ้นไป 

ยืนบนบาเพ�อนตอนแรกก็แสนจะทุลักทุเล ปรับลองจน 

กระทั ่งลงตัว ใหคนที ่เปนเสาดานลางนั ่งยองๆกอน 

ใหคนที่เปนเสาดานบนขึ้นไปนั่งยองๆบน แลวบาของเสา

  

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๒๑๗



ดานลาง  จากนั้นเสาดานลางคอยๆยืนขึ้นพรอมกันกอน 

สุดทายเสาดานบนจึงคอยๆยืนขึ้นพรอมกัน เสร็จจาก 

การตอตัวเปนเสา  ก็ฝกซอม การตอตัวเปนสวนของเคเบิล 

หลักที่ขึงจากเสา  รุนพี่ตองคัดเพ�อนที่รูปรางเหมาะสม  

ทำทาที ่เหมาะสมเพ�อจะใหไดรูปทรงของเคเบิลหลัก 

หยอนตัวโคงลงมาไดรูปสวยงาม และมีเพ�อนที่แปรเปน 

เคเบิลเสนตั้งที่ยึดพื้นสะพานกับเคเบิลหลักดวย

เราซอมเปนสวนๆกันอยางนี้ที่สนามหญาภายในคณะ

จนคลองแคลวแลว จึงคอยไปซอมใหญ แปรขบวนเปน 

รูปสะพานเต็มตัว ซึ่งน�าจะไปซอมกันที่สนามจุบ เพราะ 

ตองใชพื้นที่มาก และตองการเก็บเปนความลับดวย

และแลววันฟุตบอล 

ประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร

ต นป  ๒๕๑๔  ก ็มาถ ึ ง  

นองใหมวิศวใสสูททรง 

The Beatles แขนยาว 

สีเทา คอกลม เวาลึก กุน 

ขอบสีเลือดหมู กางเกง 

ขายาวสีขาว สวมถุงมือ 

ขาว เดินเปนขบวนนำโดย

ดรัมเมเยอรหนุมหลอ และวงดุริยางคที่บรรเลงไดไพเราะ 

ไมแพใคร  ตามดวยผูถือธงคณะวิศวฯ และแถวนองใหม 

หญิง แลวจึงเปนแถวของนองใหมชาย  พาเหรดเขา 

สนามศุภชลาศัย เดินผานอัฒจันทรดานมีหลังคา แลวเดิน 

เขาสนามหญา จากนั้นเริ่มแยกขบวน วงดุริยางคและแถว 

ของนองใหมชายสวนที่เหลือจากการตอตัวเปนราวสะพาน 

ไปตั้งเปนกองเกียรติยศที่หนาประตูฟุตบอลขางหนึ่ง 

ผูถือธงและแถวของนองใหมหญิงเดินแยกไปประจำ 

ที่จุดหนาอัฒจันทรมีหลังคา พวกที่แปรขบวนเปนราว 

สะพานจัดเปน ๒ แถวขนานกันในแนวทแยงมุมของ 

สนามฟุตบอล 

ดูเหมือนเสียงในสนามขณะนั้นจะเงียบลง  จากนั้น 

วงดุร ิยางคก็ ใหสัญญาณ ขบวนทั ้งสองแถวที ่พาด 

ทแยงมุมสนามฟุตบอล ก็เปลี ่ยนจากทานั่งยอตัวโดย 

ยืดขึ้นมาจากพื้นหญา เห็นเปนรูปสะพานแขวน วินาที 

นั้นเองเสียงปรบมือดังกระหึ่มกึกกองจากรอบทิศ ไดยิน 

แลวขนลุกซู  จากนั้นวงดุริยางคและกองเกียรติยศก็ 

เด ินแถวผ าเข าไประหว างแนวราวสะพานทั ้งสอง 

ประหนึ่งสวนสนามขามสะพานจากขางหนึ่งไปอีกขาง 

หนึ ่ง  แลวยูเทิรนกลับได โดยที ่สะพานไมลมพังครืน 

ไปเสียกอน ไดรับการปรบมือจากรอบสนามอีกครั ้ง 

สะพานสลายตัวอยางรวดเร็วเพราะเห็นใจคนถูกเหยียบบา 

ขบวนทั้งหมดปรับเปลี่ยนกลับมาเปนแถวตอนเรียงสี่

ตามเดิม  เดินแถวออก 

นอกสนามไป  งานแปร 

ขบวนเปนรูปสะพาน

แขวนนี้  มีสวนคลาย 

โครงการสรางสะพาน 

จริงอยูหลายประการ 

งานนี ้น องใหม เปนผู 

ใชแรงงาน   ไมตองคิด 

อะไร   รุนพี่เปนคนทำ 

ใหทุกอยาง  ตั ้งแตวางแผน  ออกแบบ  หาเงินทุนมา 

สนับสนุน  ควบคุมการฝกซอม แกไขปญหา ออกแบบชุด  

และควบคุมการแสดงจร ิงให ไดงานออกมาตามที ่ 

ออกแบบไว งานสำเร็จไดดวยการรวมมือจากทุกฝาย

งานนี้ไดช�อวาเปนผลงานของนองใหมทั้งรุน ถึงกับ 

มานั ่งเขียนเปนบทความระลึกความทรงจำกันตรงนี ้ 

แตรุนพี่ผูออกแบบตัวจริงผูอยูเบื้องหลังเรา กลับไม 

ทราบวาเปนใครบาง จึงขอยกเครดิตความสำเร็จของ 

งานแปรขบวนเปนรูปสะพานแขวนนี ้ ใหรุนพี ่ว ิศว 

จุฬาฯ ปที ่ ๒-๔ ในปการศึกษา ๒๕๑๓ ดวยความ 

เต็มใจ

ร�นรมยใตรมจามจุรี๒๑๘



เราตองชวยกันระดมนักดุริยางคมือเกาจากทุกรุน   

ป ไดมาเพียง ๓๐ กวาคน แคครึ่งเดียวของวงราชนาวี 

ระดับมืออาชีพ  ตอนเที ่ยงเราตองเดินเลาะถนน 

อังรีดูนังตกันไปซอมดนตรีที ่หองดุริยางคกรมตำรวจ 

หลังโรงพยาบาลตำรวจ จนสุดทายตองขอยืมเคร�อง 

ดนตรีของเขาทั้งชุดมาซอมเดิน รอบคณะบาง รอบตึก 

อักษรบาง แตตองแอบซอมตอนกลางคืน เพราะคนเบา 

บางหน�อย ไมรบกวนนิสิตที่เรียนภาคค่ำมากนัก 

วันจริง ผมเปาเจาอึ่งอางทูบา (Tuba) เดินแถวจาก 

จุฬาฯมาสนามศุภฯ โดยไมเหน�อยเลย ไมรูวาเพราะซอม 

หนักหรือเพราะไดเดินตามดรัมเมเยอรสาวไปตลอด 

ถนนพญาไท ครั ้นถึงคิวขบวนจุฬาฯเขาสนาม ผมเดิน 

อยูแถวหลังสุด  พอลอดอัฒจันทร  ผมมีหนาที ่ให 

สัญญาณตะโกนขึ้นเพลงแรก ...ทีเด็ดกำลัง จะเริ่มขึ้น 

แลว เราเลือกเพลงมหาจุฬาลงกรณเปนเพลงเขาสนาม 

พออินโทรจบ  ทุกคนจับทำนองได  ก็รีบลุกขึ้นยืนอยาง 

พรอมเพรียงกันทั้งสนาม  ไดยินโฆษกสนามประกาศ 

อะไรแววๆ   ผมวาทั้งดรัมเมเยอร  ขบวนธงสีชมพู 

ธงคณะหลากสี  และเสลี่ยงอัญเชิญพระเกี้ยวที่อยูในขบวน  

ตองสวยงามมากแน�ๆ  เสียงปรบมือจึงไมขาดชวงเลย 

เราเลนเพลงเดียวตั้งแตเขาสนาม  ทางดานอัฒจันทร

โลง ผานที่ประทับแลวเดินออก เฉพาะวงดุริยางคเลี้ยว 

วุฒิธนา รังสิธนานนท  คณะวิศวกรรมศาสตร

เสียงเชียรดังกองสนาม
อธิบายไมถูกจริงๆ

ขวาเขาสนามหญา วกกลับมาบรรเลงสงขบวนใหญจน 

พนประตู แลวจึงเริ่มเพลง The Marine Hymm ขบวน 

ถัดไปเปนพาเหรดของนองใหมคณะวิศวฯ ๔๐๐ คนเขา 

ขบวน ตามมาโดยใชวงดุริยางควงเดียวกัน 

ปนั ้น คณะวิศวฯแปรขบวนตอตัวกันเปนสะพาน 

แขวน “ยุววิศวกรบพิธ” ทอดตัวยาวกลางสนาม ไดรับ 

เสียงปรบมือดังสนั่น จากนั้นวงดุริยางคก็เริ่มเคล�อนตัว 

ขึ้นเพลง The River Kwai March เปนเพลงจบ เสียง 

เชียรกึกกองจากผูชมในสนามตอนนั้นยังฝงใจอยูถึง 

ตอนนี้ เหมือนทุกคนคิดตรงกันวา วงดุริยางคน�าจะเดิน 

ขามสะพานซะหน�อยนะ  ดังนั้น เม�อดุริยางคเลี้ยวซายวก 

เขาหาสะพาน...เทานั้นเอง เสียงกรี๊ด เสียงเฮ เสียงเปา 

ปาก และเสียงปรบมือ ดังขึ้นกวาเดิม คงเปนเพราะตรง 

ใจคนดูที ่คาดหวังไว เสียเชียรและปรบมือดังกองไป 

ทั่วสนาม เปนความรูสึกที ่อธิบายไมถูกจริงๆ... ขนลุก 

ซูเลย เสียงเชียรยังดังตอเน�องจนวงดุริยางคเดินพน 

สะพาน เลี ้ยวออกจากสนามพรอมกับที ่สะพานสลาย 

ตัวกลับเขารูปแถวเดิม แลวพาเหรดก็ตามออกไป 

นี่เปนครั้งเดียวในชีวิตที่ไดรับเสียงเชียรจากผูชม 

ในสนามมากมายถึงเพียงนี้ แมผมจะมีสวนรวมใน  

พาเหรดเพียงนอยนิด แตก็รูแลววา หัวใจฮึกเหิมเปน 

เชนนี้นี่เอง

ฟุตบอลประเพณีในอดีต จุฬาฯมักใชวงดุริยางคราชนาวีเปนวงนำขบวนอัญเชิญพระเกี้ยว สวนธรรมศาสตร 

ใชวงของตำรวจในขบวนอัญเชิญธรรมจักร ป ๒๕๑๔ วิศว จุฬาฯหาญกลาขันอาสาและไดรับอนุมัติใหนำวงดุริยางค 

ของคณะวิศวกรรมศาสตรขึ้นนำขบวน อัญเชิญพระเกี้ยวแทนวงราชนาวี 

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๒๑๙



เชียรรอบกรุง
กมลนุช (ผลโภค) ชัยสิทธิกุล  คณะรัฐศาสตร

เม�อยอนมองฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร 

สมัยรุนเราเรียนมหาวิทยาลัย อดไมไดที ่จะนึกถึง 

ความร�นเริงขณะนั่งรถเปดประทุนวนรอบเมือง เจอ 

กันก็โบกมือทักทาย รองเพลงเชียรใสกันดวยความ 

ดีใจ เสียงเพลงเชียรและเสียงบูมฮึกเหิมดังกองถนน 

เปนที่สนใจของผูคนตามรานคาบานเรือนริมถนนที่ 

มักจะออกมาโบกมือต�นเตนไปกับนิสิตนักศึกษา

ตอมาในภายหลัง การจราจรคับคั่ง ไมเหมาะจะสนุก 

สนานแบบนั้น การขับรถตระเวนจึงคอยๆหายไป ทราบ 

มาวานิสิตนักศึกษาบางพวกหันมาทำกิจกรรมบำเพ็ญ 

ประโยชน เชน รวมกันกวาดถนน หรือบริจาคโลหิต 

โดยใชช�อเกไกวา กิจกรรมเลือดไมแบงสี เปนตน

ฟุตบอลจุฬาฯ-ธรรมศาสตร จัดที่สนามศุภชลาศัย 

ทุกป โดยเปดใหจัดครั้งแรกในป ๒๔๘๑ นับเปนครั้งที่ ๕ 

ของกิจกรรมนี้ ครั้งแรกจัดขึ้นที่สนามหลวง และครั้งลา 

สุดจัดเม�อ ๘ ก.พ. ๒๕๖๓ นับเปนครั้งที่ ๗๔

นิส ิตนักศึกษาที ่อ ัดแน�นกันไปในรถเปดประทุน 

ตระเวนตามทองถนน ก็นั่งบาง ยืนหรือโหนบางเพ�อจะได 

เห็นบรรยากาศโดยรอบชัดเจน กอนถึงวันแขงฟุตบอล 

นิสิตที่หารถไดตองเตรียมการวาจะเอารถมาอยางไร ใคร 

จะไปรถคันไหน นัดแนะไปรับที่บาน หรือมารวมพลกันที่ 

คณะตั้งแตเชามืด

รถเปดประทุนของนิสิตรัฐศาสตรในภาพเปนรถจี๊ป 

ทหารเกาสีน้ำเงิน เดิมใชงานในไรที่สัตหีบ ตอมาที่ดิน 

วันบอลประเพณี

ร�นรมยใตรมจามจุรี๒๒๐



ถูกเวนคืนไปเปนสวนหนึ่งของสนามบินอูตะเภา รถจี๊ป 

จึงจอดไวเฉยๆที่บานในกรุงเทพฯ กิ๋ง ฐากูร ดิษฐอำนาจ 

นองใหมรัฐศาสตร ๒๕๑๓ ขอยืมรถคันนี ้จากคุณพอ 

เพ�อมารวมสนุกในวันแขงฯ คุณพอใจดีชวยตรวจตรา 

ใหมั่นใจวา รถอยูในสภาพพรอมและปลอดภัยที่จะออก 

ถนนหลังจอดทิ้งไวนาน

กิ๋งนัดเพ�อนๆใหมาขึ้นรถแตเชาตรูในวันสำคัญ ๓๐ 

มกราคม ๒๕๑๔ นับเปนความฝนของพวกเรา ที่จะได 

ตามรอยรุนพี ่ในแบบฉบับที ่เคยเห็นตั ้งแตสมัยเรียน 

มัธยม

รถจี ๊ปจอดรอที ่ลานจอดรถขางตึก ๓ ของคณะฯ 

ริมถนนอังร ีด ูน ังต ซึ ่งกลายเปนจุดนัดพบของกอง 

เชียรหลายกลุม กลุมเรารีบขึ ้นรถดวยความต�นเตน 

เบียดแคไหนก็ไมมีปญหา มีพี ่ตุม เชิดวิทย ไชยพันธุ 

พี่ซีเนียร รวมดวย รวม ๑๓ คน โจรฟ จักรินทร เปนคน 

ขับ มีอี๊ด ฉัตรทอง และปุม กุสุมา นั่งเปนหวานใจอยูขางๆ

หมู ชวลิต ประกบริมประตูอ ีกดาน  ในภาพเห็น

โกเวทย  นักรักบี้รางบึกบึนของรัฐศาสตรและ สจม. 

ยืนหอยโหนออกนอกรถกวาครึ่งตัว พลางโบกมือออก 

ไปไกล ดานหนามีสามสาวเกาะราวเหล็ก: ปุ กมลนุช, กบ 

กมลทิพย และปุก ณิติมา สวนทายรถมีกิ๋ง, พี่ตุม, เดน 

จิรวัธน และตุย เกรียงศักดิ ์ อีกคนที ่ทายรถเห็นหนา 

เสี้ยวเดียว จำไมไดวาเปนใคร

รถจี๊ปที่สปริตลนทะลักคันนี้คอยๆเคล�อนดวยความ 

ระมัดระวัง เพราะมีผู โดยสารเต็มอัตรา เลาะแลนไป 

รอบๆมหาวิทยาลัย และออกไปทางถนนพญาไทถึงถนน 

พระราม ๑ วนหนาสนามศุภฯ แลวมุงหนาถนนพญาไท 

ผานน้ำพุราชเทวี ตอไปถึงอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ซึ่งพอดี 

ไดเวลาเหมาะ จอดรถลงพักรับประทานกวยเตี๋ยวเรือ 

อรอยที่คุนเคยกันคนละหลายชาม แลวจึงขึ ้นรถกลับ 

ทางเดิม

ระหวางทางพบรถเชียรทั ้งของจุฬาฯและธรรม- 

ศาสตร สวนกันบาง แลนตามกันบาง รองเพลงสง 

เสียงเชียรและตะโกนบูมใสกันอยางสนุกสนาน  ตุย 

เกรียงศักดิ์ เลาวา "พอไปถึงสนามศุภฯ มีรถเชียรเยอะ 

ตองแลนชาๆ  ตอนรถหยุด  เห ็นคนจากรถเช ียร 

ธรรมศาสตรกระโดดลงวิ่งมาทางรถของเรา จะเอื้อมมือ 

มาฉกหมวก แตไมทัน รถเคล�อนไปขางหนาเสียกอน 

โชคดีของเรา"

เสียงเพลงเชียรและเสียงบูมกองไปตามถนน นิสิต 

นักศึกษาบนรถเชียรทุกคันโบกมือตอบผูคนสองขาง 

ทางที ่โบกมือใหพรอมรอยยิ ้ม รถของเราวิ ่งวนใกลๆ 

มหาวิทยาลัย และขากลับกอนถึงทางเขาประตูจุฬาฯ 

ดานถนนพญาไท เห็นชางภาพยืนอยูบนสะพานคน 

เดินขามถนน ถายรูปรถจี๊ปทหารคันนี้ พวกเราเลยโบก 

มือใหชางภาพและสงเสียงเชียรกันสนุก

วันรุงขึ ้น  หนังสือพิมพบางกอกโพสตลงภาพ 

บรรยากาศงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร 

และร ูปกองเชียร ในรถจี ๊ปเปดประทุนของนิส ิต 

รัฐศาสตรคันนี้ดวย

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๒๒๑



เลนกันเราสู
พัชริน  (บูรณศิรินทร)  บุญยสิริวัฒน   คณะทันตแพทยศาสตร

พูดถึงการแขงขันกีฬาในรั ้วชมพู อวดไดเลยวานองใหมคณะ 

วิดยาจุฬาฯ ๒๕๑๓ ไมเปนสองรองใคร หวนกลับไปมองในตอนนี้ หลัง 

ผานไป ๕๐ ป ยิ่งกระหยิ่มใจ เพราะหลายคนที่ลงสนามเม�ออยูป ๑ ได 

เปนหมอหลากหลายสาขาและนักวิทยาศาสตรมากมายหลายแขนง 

ลวนน�าภูมิใจจวบจนวันนี้

พวกเราทีมนองใหมวิดยารวมพลังกันหลายภาควิชามาก นอกจากจะ 

มีแผนกรวมของเพ�อนวิดยาแลว ยังมีเตรียมแพทย เตรียมเภสัชฯ 

เตรียมสัตวแพทย เคมีปฏิบัติ และที่ขาดไมไดคือเตรียมทันตแพทย ในการแขงกรีฑา พวกเราทำเหรียญ 

ทองไดมากอยางน�าดีใจ จากวิ่งเดี่ยว ๑๐๐ เมตร, ๒๐๐ เมตร, วิ่งผลัด ๔x๑๐๐, ๔x๒๐๐ และ ๕x๘๐ 

ทีมว่ิงผลัดมีออย อรวรรณ (แพทย), กอย มณี (วิดยา), แดง อรพรรณ (เภสัชฯ) และตอย พัชริน (ทันตะ) 

สวนวิ่งผลัด ๕x๘๐ มีขวัญตา (ทันตะ) อยูในทีมดวย นอกจากนี้ยังมีเพ�อนทันตะอีกหลายคนที่เปนนัก 

กรีฑาวิ่งทน เชน แปม พิริยา และอั๋น พิมพพันธ ซึ่งตัวเล็กพริกขี้หนู วิ่ง ๘๐๐ เมตร วิ่งเกงมากและวิ่ง 

จนครบ อึดแบบนี้เรายอมรับเลยวาทำไมได เราวิ่งระยะสั้นไมเกิน ๒๐๐ เมตร วิ่งเร็วแตไมทน อวน ไฉไล 

(ทันตะ) กับอุดมลักษณ (แพทย) เปนนักพุงแหลนและทุมน้ำหนัก อดิศร (แพทย) เปนหนึ่งในนักวิ่งชายดวย 

เกงกาจอดทนกันทั้งนั้น และยังมีอีกมากมายหลายคน  บรรยายไมหมด ดูจากรูปคงจะพอรูวาใครเปนใคร  

ตัวนักกีฬาเองนั้น หัวใจจะเตนแรงสนุกเราใจและประทับใจมากเวลาวิ ่ง ยิ ่งไดยินเสียงเชียรของ 

เพ�อนๆบนอัฒจันทร ยิ่งทำใหเรงสาวเทา ไมมีแมแตวินาทีที่จะปาดเหง�อ 

ขอสารภาพวา ที ่ไปคัดตัวเปนนักกีฬาเพราะไมอยากเขาหองเชียร (กลัวถูกวาก) แตพอ 

หมดงานแขงขันกีฬา ไดเขาหองเชียร กลับไดรับรูถึงความหวงใยและความจริงใจ 

ที ่พวกรุนพี ่มีใหนองใหม ทั ้งดวยภาษากายและคำพูดซาบซึ ้ง น�าประทับใจ 

ซึ่งกลายเปนน้ำชโลมใจนองๆใหสดช�น มีแรงทำกิจกรรมตางๆตอไป

สวนการแขงขันกรีฑาในปนั ้น เราวาทีมวิ ่งนองใหมหญิง 

วิดยา ๑๓ ไดเหรียญทองเยอะที่สุดนะ ๕๕๕

เรียนกันเราอยู 

• ภูมิใจที่สุดไดเหรียญทอง           • ทีมนักกีฬาวิดยาชายหญิงและพี่ๆเพ�อนๆ...สีเหลืองเรืองนาม นั้นคือนามวิดยา...• ภูมิใจที่สุดไดเหรียญทอง           • ทีมนักกีฬาวิดยาชายหญิงและพี่ๆเพ�อนๆ...สีเหลืองเรืองนาม นั้นคือนามวิดยา...

ผูเขียนเขาที่เตรียมออกตัว

ณ จุดสตารทวิ่งเดี่ยว ๒๐๐ เมตร

ผูเขียนเขาที่เตรียมออกตัว

ณ จุดสตารทวิ่งเดี่ยว ๒๐๐ เมตร



เสียงปนลั่น ปง...นักวิ่งนองใหมจากทุกคณะของจุฬาฯพุงทะยานออก 

จากจุดสตารท

ในการแขงขันวิ่ง ๘๐๐ เมตร กีฬานองใหมจุฬาฯ ป ๒๕๑๓ ไอหมู เพ�อน 

จากคณะวิศวฯ วิ่งควบนำหนาเร็วจี๋ เหมือนวิ่ง ๑๐๐ เมตร ตามดวยนักวิ่งอีก 

๓-๔ คน สวนผมอยูในกลุมรั้งทาย เพราะคิดวายังเหลืออยูอีกหนึ่งรอบครึ่ง 

ของสนามจุป ผานไปหนึ ่งรอบ (๔๐๐ เมตร) ผมยังอยู ในกลุมทาย 

วิ ่งผานอัฒจันทรเชียรของคณะรัฐศาสตร ยังแววเสียงเชียร  

ของเพ�อนๆ 

ผมเริ ่มคิดในใจวาจะตอง “ทุมใจกาย สุดชีวิต พิชิต 

เหรียญทอง” ใหได เหลือระยะหางจากนักวิ ่งคนแรก 

ประมาณ ๓๐๐ เมตร ผมเริ่มทำความเร็วแซงทีละคนไป 

เร�อยๆ เสียงเชียรจากอัฒจันทรก็กระหึ่มมากขึ้นทุกครั้ง 

ที่แซงได จนเขาโคงสุดทายระยะ ๑๐๐ เมตร มีนักวิ่งที่ 

นำหนาอยู ๓-๔ คน  ใจผมไมคิดอะไรแลว นอกจากทุมเท 

แรงกาย แรงใจเขาไปสุดชีวิต พุงเขาเชือกเสนชัยเปนคน 

แรก ชนะคนที่ ๒ และ ๓ ประมาณ ๔-๕ เมตร ชนิดที่เรียกวา 

ล็อกถลมทลาย  เปนเหรียญทองเหรียญแรกที่ผมทำใหคณะ 

รัฐศาสตร จุฬาฯ จากสามเหรียญทองที่ผมไดรับในการแขงขันครั้งนั้น 

ผมเดินไปหนาอัฒจันทรเชียรของคณะ เพ�อรับการประกาศนามจาก 

เพ�อนๆ และผมก็ประกาศนามตอบเพ�อนๆดวยถอยคำที่จำได ไมลืม… 

“นี่แหละ นักรัฐศาสตร นี่แหละ สิงหสีหราช...”

การวิ่งครั้งนั้น เม�อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ผมถือหลัก “ทุมใจกาย สุดชีวิต” เพ�อ 

พิชิตเหรียญทองใหได และไดกลายเปนแรงบันดาลใจใหผมใชเปนแนวทาง 

ในการทำงานในกระทรวงมหาดไทยตลอดมา

เหรียญทองนองใหมที่ผมไดในวันนั้น จากเสียงเชียรของเพ�อนสิงหดำ 

รุน ๒๓ ที่ทำหนาที่เชียรอยางสุดชีวิตเชนกัน ไดมีสวนผันแปรใหชีวิตผม 

ในอีก ๔๐ ปตอมา จากการ “ทุมใจกาย สุดชีวิต พิชิตงาน” จนในป ๒๕๓๓ 

ไดรับเหรียญ “ครุฑทองคำ” ในฐานะผูวาราชการจังหวัดดีเดนของประเทศ 

นี่คือสิ่งที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหแกผม และจะเปนความประทับ 

ใจที่มิอาจลืมเลือน

ทุมใจ 
กาย
สุดชีวิต
สยุมพร  ลิ่มไทย
คณะรัฐศาสตร

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๒๒๓



สปริตวิศวหญิง ชิงทุกสนาม

เม�อทราบขาววาติดวิศว จุฬาฯ ก็รูสึกต�นเตน ดีใจ 

และเม�อไดเขาไปเรียนจริงๆก็ยิ่งรูสึกต�นเตนมากขึ้น 

ไปอีก เม�อรูวามีผูหญิงแคแปดใน ๔๐๐ คน ชีวิตการ 

เปนนองใหมหญิงวิศวก็มีทั้งสนุก ต�นเตน และทรหด 

ตองเขาหองเชียรกีฬาเกือบทุกวัน พรอมกับเพ�อนๆ 

ผูชาย มีพี่ผูชายมาวากๆทำใหต�นเตน ตกใจดี เวลา 

กลับบานก็ตองมีเพ�อนผูชายมาสงเปนโขยงๆจนคน 

ในซอยที่บานมองเหลียวหลังวา มีคนอารักขาเยอะจัง

และเม�อมีการแขงกีฬานองใหม ยิ ่งทั ้งสนุกและ 

ทรหดเขาไปอีก เน�องจากผูหญิงมีนอย ก็เลยตองเขา 

แขงขันทุกอยางทั้งบนบกและในน้ำ บนบกก็มีทั ้งกีฬา 

ลูและลาน วิ่งผลัด เสร็จยังไมหายเหน�อย ก็ตองมาทุม 

น้ำหนักอีก แลวตองซอมเกือบทุกวัน ก็รูสึกวาชีวิตนี ้ 

ทรหดดี ยิ่งกีฬาในน้ำยิ่งประทับใจเขาไปใหญ

เน�องจากมีผูหญิงแคแปดคน คณะเราก็พยายามรวม 

แขงขันทุกประเภทที่เปนไปได  และเปนโชครายหรือ 

โชคดีไมแน�ใจ เพราะผูหญิงทั้งหมดมีแคสี่คนที่วายน้ำ 

เปน และเราก็เปนหนึ่งในสี่ที ่พอวายน้ำได เม�อกอนก็ 

เคยแตวายเลนในแมน้ำ เปนเด็กตางจังหวัด แตเอานะ 

แค ๕๐ เมตรเองก็น�าจะวายถึง เรามีการซอมวายน้ำ 

อยูบาง แตซอมกระโดดน้ำนี่สิ ยังไมกลาซอมซักที แตก็ 

คิดวาเม�อถึงเวลาน�าจะทำได เพราะเพ�อนคนอ�นยังทำ 

ไดเลย 

พอถึงวันแขงขัน ซึ่งเปนการแขงวายผลัดสี่คน และ 

เน�องจากเราเปนคนที่วายออนที่สุด เลยไดอยูเปนคน 

สุดทาย

เหตุการณในวันนั้นเปนเหตุการณประทับใจที่ยังจำ 

ไดแมนจนถึงทุกวันนี้ ถึงแมวาเวลาจะลวงเลยมาแลวถึง 

๕๐ ป ทุกคนขึ้นไปยืนเตรียมพรอมที่ขอบสระ มีกองเชียร 

ของคณะตาง ๆ  เต็มไปหมด กองเชียรของคณะวิศวฯ 

น�าจะมีมากที่สุด

คนที่วายคนแรก คือ ซิ้น (ศรีรินทร) ซิ้นวายน้ำเกง 

อยูแลว ก็เลยทำไดอยางดีทั ้งกระโดดน้ำ และวายน้ำ

พิมวรินทร (ทองอยู) คณารักษสันติ  คณะวิศวกรรมศาสตร

ภาพบน: สาววิศวทั้งแปดของรุนนองใหม ๒๕๑๓ร�นรมยใตรมจามจุรี๒๒๔



กองเชียรนองใหมวิศวจัดเต็มทุกการแขงขันในมหาวิทยาลัย

ถึงแมจะไมไดชนะคณะอ�น แตก็วายจบ ไดอยางสวยงาม 

พอคนที่สอง สมหมายจัดแจงไปเตรียมตัวที่จะกระโดด 

ลงสระ พอซิ ้นแตะขอบสระ สมหมายก็กระโดดลงไป 

ทันที เสียงดังลั ่นมาก (แปะ !) หนาทองกระแทกกับ 

ผิวน้ำอยางแรง ทาทางจะเจ็บน�าดู เราดูอยูขางหลังยัง 

ร ู ส ึกเส ียวๆเลย  แตสมหมายก็พยายามว ายจนถึง 

ขอบสระ  พอคนที่สาม  ลัดดา (ดิ่ง)  ดูทาทางเธอ จะกลัว 

กระโดดน้ำอยูเหมือนกัน ก็เลยกระโดดลงเบาๆ แตพอ 

ว ายไปซักพัก  คงจะเหน�อยมาก  เลยลอยคอไปถึง 

ขอบสระ 

เพ�อนที่อยูในกองเชียรก็ลุนกันใหญ บูมบาลากากัน 

สุดเสียง เพ�อใหเพ�อนวายใหถึงสุดทาย  พอดิ่งวายถึง 

ขอบสระ ก็ถึงตาเราแลวสินะ ที่จะตองกระโดดลงน้ำ ทำ 

อยางไรดีละ ในชีวิตก็ไมเคยกระโดดน้ำแขงเลย เคยแต 

กระโดดน้ำในแมน้ำ ซอมกระโดดน้ำก็ไมเคยซอม กลัว 

เจ็บก็กลัว เลยหลับหูหลับตานับหนึ่งถึงสาม กระโดด 

“ตูม!!” ลงไปเลย 

เสียงดังลั่นเหมือนคนตกน้ำ ขาแตะพื้นสระ และแลว 

ก็ทะลึ ่งพรวดขึ ้นมา  เพ�อนบนอัฒจันทรก็เฮกันลั ่น 

และชวยเชียรกันใหญ บูมบาลากา โบ โบ โบ ลั่นไปหมด 

บูมๆๆๆ จนกระทั ่งเราวายถึงขอบสระ เหน�อยทั ้งคน 

เชียรและคนวาย เพ�อนคณะอ�นยังมายืนเชียรเราเลย 

ผลก็คือ นักวายน้ำหญิงวิศวเขาเสนชัยเปนคนสุดทาย 

พอขึ้นจากสระก็รูสึกโลงอกที่ภารกิจนี้สำเร็จลงได

ถึงแมวาเราจะไดที่สุดทาย แตคณะเราน�าจะชนะ 

เลิศนะ เพราะชนะใจคนดู คนดูทั ้งต�นเตนและสนุก 

สนาน คงไมมีการแขงวายน้ำครั้งไหนที่จะมีคนเฮลั่นเทา 

ครั้งนี้อีกแลว ถวย  “สปริตดีเดน”  น�าจะเปนของคณะ 

เรานะ เพราะทั้งๆที่รูอยูวาสูไม ไดเลย แตก็ยังเขารวม 

แขงขันเพ�อแสดงสปริตของเรา ชาววิศว

หลังจากวันนั ้น ทองอยู (พิมวรินทร ในปจจุบัน) ก็ 

กลายเปนที่รูจักของพี่ๆ เพ�อนๆ  และอาจารย เพราะทา 

กระโดดน้ำที่สวยที่สุด รูปลอเลียนติดหราอยูในบอรด 

ของคณะ ยังจำไดดีเลยวา มีอาจารยทานหนึ่งมาทักเรา 

อยางเอ็นดูวา “คุณกระโดดน้ำสวยเหรอ” ก็เลยตองตอบ 

แบบเขินๆไป

ความประทับใจในครั ้งนั ้น ยังทำใหเราจำไดไมลืม 

และรูสึกภูมิใจในตัวเองวา ครั ้งหนึ ่งเราไดพยายาม 

ทำภารกิจเพ�อสวนรวม ถึงแมวาจะเปนภารกิจเล็กๆให 

สำเร ็จลุล วงไปได โดยไม ไดคำนึงถึงตัวเองเลยวา 

ผลลัพธที่ออกมาจะทำใหตัวเองดูดีหรือดูไมดี

“กลาที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองดูไมดี เพ�อประโยชน 

ของสวนรวม”

   “ไมวาจะทำอะไร เราตองคำนึงถึงสวนรวมกอน 

เร�องสวนตัวเสมอ ความสำเร็จของหมูคณะก็คือความ 

สำเร็จของตัวเราเอง” ยังเปนปรัชญาชีวิตที่เรายึดถือ 

ปฏิบัติมาจนกระทั่งทุกวันนี้

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๒๒๕



จูๆเพ�อนรักสมัยเรียนจุฬาฯ มาบอก 

วา ขอใหเขียนเร�องตอนเปนนักวายน้ำ 

คณะนิเทศฯสำหรับหนังสือนองใหม 

จุฬาฯ ๒๕๑๓ ในบทที่วาดวย “นักกีฬา 

คณะ แพชนะวัดกันที่ใจ” ที่จัดทำเพ�อ 

ฉลอง ๕๐ ปกันในป ๒๕๖๓

ผมงุนงง ตอบไปวา

“เออ...น�าจะเขาใจผิดนะครับ ผมวายน้ำไมเปน 

นักกีฬาคณะตอง โน�น แมว รัชนี เงือกสาวเจาสระตัว 

จริง และสิทธิเดช นักกรีฑา เขวี้ยงจักรพุงหอกอะไรโน�น 

กีฬาอะไรผมไมไดความทั้งนั้น”

ชะรอยพวกเพ�อนจะแกลงลอปมที่ไมอยากจำของ 

ผม เพราะรูกันวา ผมเคยสรางสถิติกระโดดน้ำลงสระ 

จุฬาฯ เอาฟนหนาไปวัดพื้นสระถึงบิ่นมาแลว  

แตนั่นมันเปนความซวยที่ไมน�าจำ

อยางไรก็ดี  ไหนๆก็ ไหนๆ  ในความซวยของการ  

เรียนวายน้ำครั้งนั้น มันดันมีความเฮงที่ยังตราตรึงอยูใน 

ความทรงจำที่น�าจะเลา คือการวายน้ำนี้เปนวิชาพิเศษ 

ที่นองป ๑ ส�อสารมวลชน (ส.ม.) ตองเรียนในวันเสาร กับ 

อีกวิชาหนึ่งคือ สันทนาการกิจกรรมเขาจังหวะ ซึ่งสรุปก็ 

คือเตนรำหรือลีลาศนั่นแหละ เรียนกับอาจารยจันทร 

ผองศร ีสวนใครสอนวายน้ำจำไมไดเสียแลว คณะนิเทศฯ

ใหเราเรียนวิชาวายน้ำและเตนรำ  เพราะเห็นวานัก 

ส�อสารมวลชนในอนาคตจะตองผจญภัยในการหาขาว 

อาจพลาดทาตกน้ำตกทา จะไดไมตายอนาถ เปนขาวเสีย 

เอง และบางทีอาจจะตองเขาสังคมออกงานเตนรำเพ�อ 

สืบขาววงสังคมชั้นสูง จะไดแนบเนียน  

ทีนี้ในการเรียนวายน้ำ  นิสิตตองมีกางเกงหรือชุด   

วายน้ำ และตองสมัครเปนสมาชิกสระจุฬาฯเสียกอน 

ตองถายรูปติดบัตร  และที ่สำคัญตองมีใบรับรอง 

แพทย ให เห็นว าเราไมมีโรคติดตอหรือโรคสังคม 

รังเกียจอะไร  

วันหนึ ่ง ผมก็ไปซื ้อกางเกงวายน้ำตัวแรก และตัว 

เดียวในชีวิตไดที่รานขายอุปกรณกีฬา  ซึ่งมีมากมายแถว 

สนามศุภฯ  แลวไปหารานหมอเพ�อขอใบรับรองแพทย 

ผมเดินหารานหมอแถวสามยาน  พบรานหนึ่งก็เขาไป 

บอกความประสงค พี ่พยาบาลบอกวาคุณหมอไมอยู

วีรกรรม
หรือ

เวรกรรม
นักวายน้ำ
โดม สุขวงศ  คณะนิเทศศาสตร

ร�นรมยใตรมจามจุรี๒๒๖



คอยมาใหม ผมคงชักสีหนาผิดหวังหรืออยางไรไมรู 

เธอจึงวา เอาอยางนี้ พี่กำลังจะไปพบคุณหมอพอดี ตาม 

มาก็แลวกัน  แลวเธอก็ออกเดินจากรานที่สามยาน 

ใหผมเดินตามตอยๆไปโดยไมทันตั้งตัว ไมรูดวยซ้ำวา 

เธอจะพาไปไหน  

ปรากฏวา เธอพาเดินขามถนนไปถึงโรงพยาบาล 

จุฬาฯ แลวก็เดินผานตึกตางๆไปเร�อยๆ ผมนึกในใจวา 

ซวยละวา นี่จะพาเราไปตรวจกันในโรงพยาบาลเลยหรือ  

ที่สุดเธอพาผมไปถึงตึกเกาโบราณ  ช�อตึกหลิม- 

ซีเลี่ยม พาขึ้นไปยังหองหนึ่ง เปดประตูเขาไป อาว มัน 

เปนหองผูปวยนี่ มีผูปวยชายสูงอายุคนหนึ่งนอนอยู 

บนเตียง  ทาทางอิดโรยตามปกติเหมือนที่ผูปวยควรจะ 

เปนนั่นแหละ ไมเห็นมีคุณหมอสักคน พี่พยาบาลบอก 

ผูปวยนั ้นวา  นิสิตคนนี ้มาขอใบรับรองแพทย พรอม 

กับย�นแฟมเอกสารใหผูปวยทานนั้น ทานรับแฟมไป แลว 

จองมองดูอยางที่เรียกวาดูสารรูปของผม แลวเปดแฟม 

ขยับปากกาจะเขียน ทานถามวา เธอช�ออะไร นามสกุล 

อะไร ผมก็ตอบไปอยางงงๆ ทานเขียนอะไรชาๆ สักพัก 

ก็เซ็นช�อ ปดแฟมสงใหพี่พยาบาล  

พี่พยาบาลก็ย�นกระดาษนั้นใหผม ผมรับมาดู มันคือ 

ใบรับรองแพทย ที่มีลายมือของผูปวยบนเตียงทานนั้น 

กรอกขอความอยางเรียบรอย ในชองผลการตรวจ ทาน 

เขียนวา “มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง เหมาะสมที่จะ 

รับราชการได” และลงช�อ หลวงเวชอะไรสักอยาง                        

ผมเพิ่งรูสึกตัววา อาว ผูปวยคือคุณหมอ เปนคุณหลวง

ดวย  และทานตรวจรางกายผมเรียบรอยแลว  อาว

รับราชการอะไรกัน

ผมคงเอยปากถามวา เทาไรครับ

ทานยกมือโบกไหวๆ แลวพี่พยาบาลก็พาผมมาสง 

ที่ประตู ผมเดินออกมาและเดินกลับไปคณะดวยความ 

รูสึกที่ก้ำกึ่งวา เปนความเฮงหรือความซวยดี

แลวผมก็ไดบัตรประจำตัวสมาชิกสระวายน้ำจุฬาฯ 

พรอมที่จะเรียนวายน้ำ บัตรนั้นยังเก็บอยู และใบรับรอง 

แพทยก็ยังเก็บอยู (แตวันที่เขียนนี้หาไมเจอ จึงระบุช�อ 

แพทยคุณหลวงอะไรไมได) แสดงวาเอาเขาจริง ไมยัก 

จะตองใช หรือวาเจาหนาที่สนามไมยอมรับ ตองไปหาใบ 

ใหมก็จำไมไดแลว ดูเหมือนตองมีเอกซเรยปอดดวย

สวนวีรกรรมหรือเวรกรรมที่กระโดดลงไปวัดพื้นกน 

สระดวยฟนหนานั้น ไมมีอะไรมาก วันหนึ่งครูสอนใหพวก 

เรากระโดดลงสระแบบนักกีฬาแขงวายน้ำ ใหกระโจน 

พุงหลาวลงไป แลวชูสองแขนขึ้น ดูเหมือนไมมีใครกลา 

ทำ ผมเลยกลั้นใจโดดพุงลงไป ชูสองแขนขึ้นตามครูบอก 

เสียงตูมพรอมรางลอยขึ้นมาสวยงาม จึงมีคนกลาโดด 

ตาม ทีนี ้ผมก็โดดอีกครั้ง แตครั้งนี ้รางมันลงไปถึงกน 

สระ ไมยักลอยขึ้น และรูสึกวาฟนหนากระทบพื้นดังกึก 

เบาๆในสมอง แลวจึงลอยขึ้นในทาไมสวย เม�อจับดูจึง 

รูวาฟนหนาบิ่นไปหนึ่งซี่ เปนที่ตกใจและแอบตลกของ 

ครูและเพ�อนๆ

แตผมก็เรียนวิชาวายน้ำจนจบ โดยสุดทาย แม 

ไหวน้ำไมเปน แตกราบน้ำไดสวย แคนั้นเอง

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๒๒๗



รุนนองใหม ๑๓ เกงทุกคน...รับรองได และเปน 

ความทรงจำที่บันเทิงจิตบันเทิงใจมาก ถึงแมไมได 

เหรียญทองหรือไดบาง แตนั่นไมสำคัญเทาพวกเรา 

ชนะใจคนดู (คือพวกเรากันเอง) ก็แลวกัน

กอนอ�น ตองกลาวถึงนิสิตหญิงนองใหมถาปด ป ๑๓ 

ทั้งหมดมีอยู ๑๗ คน (ชาย ๖๔ คน) นับคนที่เปนนักกีฬา 

จริงๆ ดูเหมือนจะมีหนึ่งคน (ซึ่งก็ไมคอยแน�ใจวาเปนคน 

ไหนแน� ระหวางเขียว สมสุข และเล็ก พัชราภรณ) นอก 

นั้นเปนพวกสมัคร (เขาก็คงไมให) เลน และเปนนักกีฬา 

จำเปนทั ้งสิ ้น คือทุกคนตองเลนกีฬากันคนละอยาง 

สองอยาง พวกเราไดรับความเมตตาจากพี่ทาวเปนผูคุม 

ใหวิ่งรอบจุฬาฯวันละหนึ่งรอบ หอบแฮกๆ นัยวาใหแรง 

อยูตัว พอลงแขงจะแรงดี ไมเช�อลองดูตัวอยางนางสาว 

เฟ�องสุขหรือเตา ที่มีหุนนักกีฬามากที่สุด เพ�อนฝูงไว ใจ 

มากวาเอาอยูแน�นอนโดยเฉพาะกรีฑา ตอนลงแขงวิ่ง 

ขามรั ้ว ๑๐๐ เมตร เรามั ่นใจเต็มที ่วาเธอจะไมทำให 

เพ�อนผิดหวังเลย ในวันที่ชิงเหรียญทองนั้น เพ�อนเชียร 

กันเนืองแน�นขางสนาม เธอวิ่งขามรั้วนำลิ่วมาคนแรก 

จนกระทั่งขามรั้วสุดทายเทานั้นแหละ เธอเห็นวาเสร็จ 

แลวจึงเดินเขาขางสนาม ในขณะที่นักกีฬาคนอ�นที่วิ ่ง 

ตามมาเขาเสนชัยตอหนาตอตา พวกเราที่เชียรอยูขาง 

สนามรองกันเสียงระงมเซ็งแซ ความหวังที่จะไดเหรียญ 

ทองเหรียญเดียวนี้หลุดลอยไปตอหนาตอตาเชนกัน ทั้งๆ 

ที่เธอวิ่งนำสุดกำลังแลว ใครจะไปลืมเธอไดลง เธอเปน 

ดาวในดวงใจของเพ�อน

อยาใหเอยถึงกีฬาอ�นๆ ก็ทำนองเดียวกัน นิสิตหญิง 

ถาปดเลนไดทุกอยาง แตไมเปนทุกอยาง คุณโอะ บรรณ- 

โศภิษฐ ตีดาบแขงกับนักกีฬาหญิงรัฐศาสตร ทาทางเธอ 

ดีมาก หน�วยกานนักสู เต็มที ่ แตเจอคนหวดดาบเอา 

จริงๆถึงกับเบือนหนาหนีเลยทีเดียว คุณจุก จารุโลจน 

เปนนักกีฬาวายน้ำที ่ห ุ นดีเชนกัน เราก็ ไปเชียรกัน 

ถาจำไมผิด เธอน�าจะเปนมามืด  ไดเหรียญทองแดง ๕๐ 

เมตรมาใหไดช�นใจกัน พูดถึงกีฬาเปนทีม อยางบาสเกต- 

บอลหรือวอลเลยบอล พวกเราก็ลงกันเต็มที่ โดยมีคน 

เลนเปนอยูหนึ ่งคน คือคุณเขียว  สมสุข เธอเปนนัก 

วอลเลยบอลนำทีมเพ�อนลงแขงดวยความเหน�อยใจ 

เพราะพึ่งแอบฝกใหเพ�อนเสิรฟเม�อกี ้นี ้เอง หลายคน 

รวมทั้งตัวผูเขียนเองก็ยังไมรูวาตัวเองลงไปวิ่งอยูใน 

ตำแหน�งอะไร ทำหนาที่อะไรดวยซ้ำ ไดแตมองลูกผาน 

สายตาไปขางนั ้นทีขางโนนที เชนเดียวกับคุณเล็ก 

พัชราภรณ ที่นำทีมเพ�อนลงเลนบาสเกตบอล พวกเรา 

หวาดเสียวมาก เพราะเธอถอดแวนตาเลน ไมแน�ใจวา 

เธอเห็นลูกหรือเปลา แตเพ�อนทุกคนก็ลงไปรวมทีมกับ 

เธอใหเต็มสนาม เรากะลังจะแพ แตสูเต็มที่ ทันใดนั้น 

เล็กก็ตะโกนขึ้นมาวา “ทุกคนหยุด อยาขยับ คอนแทก 

เลนสหลุด !!“ พวกเราในสนามทั้งสองฝายก็เลยหยุดเลน

ใครวาพวกถาปดเลนกีฬาไมเกง
ประภาภัทร (สงวนนอย) นิยม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ร�นรมยใตรมจามจุรี๒๒๘



งงกันหมดวาเกิดอะไรขึ ้น  แลวทั ้งในและนอกสนาม 

ก ็เปล ี ่ยนจากเกมบาสเกตบอล เปนเกมชวยกันหา

คอนแทกเลนสใหเล็กกันทั้งสนาม น�ารักมาก ไดเทานี้ก็ 

อบอุนเต็มทีแลว  แมจะวิ ่งกันอลหมานก็ตาม  เพิ ่งรู วา

คอนแทกเลนสก็เปนอุปกรณการเลนกีฬาที่สำคัญชนิดหนึ่ง 

เชนกัน

ลีลานักบาสอีกคนที่พวกเราลืมไมลงคือติ้ง เปนลีลา 

ที่เช�อวาคนดูทึ่งมากๆ เม�อเธอใชวิธีโยกหัวเกามือ แทน 

การใชมือเกาหัว

สวนนองใหมชาย ๑๓ เกงทั้งกีฬาในสนามและกีฬา 

ในรม เชน คุณหมู บริหาร เปนนักกีฬาปงปองมือ 

ระดับชาติ อะไรทำนองนั้น ตะกรอก็เห็น 

เคาฝกกันทุกวันตอนเย็นๆ 

น � าจะได เหร ียญทองก ัน 

มากมาย อีกนายหนึ ่งที ่เปน 

ตัวเก็งนักกรีฑาทีมมหาลัย 

ค ือค ุณกฤษณ   น ักว ิ ่งปอด 

เหล ็ก ท ี ่ทำให พวกเราท ึ ่ ง 

เพราะวิ่งรอบจุฬาฯตั้งแตเราเริ่มซอมรักบี้ และเลิกวิ่ง 

ตอนเราเล ิกซอม (เก ือบสองชั ่วโมง) แตตอนแขง 

จริง (น�าจะ ๘๐๐ ม. สองรอบสนาม) แกออกตัวอยาง 

เร ็วเหมือนวิ ่ง  ๔๐๐ ม.  ว ิศวตัวเต็งตาเหลือก กวด 

ตามพี่กฤษณหนีจนพนทางโคงเขาทางตรง แลววิ่งออก 

นอกสนามไป วิศวหลงกล กวดจนแรงตก ทำใหครุฯได 

เหรียญทองไป ถามพี่กฤษณวาทำไมรีบวิ ่งออก ไดคำ 

ตอบวาหมดแรง อาว...เห็นวิ่งรอบจุฬาฯเปนสิบรอบ ได 

คำตอบวา ก็ว ิ ่งไปรอบนึง แวะทานน้ำท ี ่ โรงอาหาร 

อักษรฯ ดูสาวๆแลวก็วิ ่งตอ วันนึงไดดูสาวๆหลายรอบ 

รอบหลังๆ...พี ่กฤษณบอก ออกประตูวิดยา นั่งตุกๆไป 

เขาอังรี...ลงประตูอักษรฯ วิ่งตอผานหนาคณะ...

พี่กิติ (ปธ.กรีฑา) บอก...เหรียญทอง ชัวร !!!

รักบี้ก็เปนกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่นิสิตชายถาปดทุกคน 

ตองเกง คือเกงไมเกงก็ตองเลน จะเปนแชมปมหาลัย 

หรือไม ก็ไมสำคัญเทากับเปนกีฬาที่สรางรายได ใหกับ 

โปย เจาของราน snack bar ขางตึกถาปดเต็มเม็ดเต็ม 

หน�วย ไมเพียงเทานั้น นิสิตชายจะเชี่ยวชาญกีฬาในรม 

กันมากเปนพิเศษ เลนไดแมกระทั่งในเวลาเรียน หรือพูด 

ใหถูกก็คือแม ในเวลาเรียนก็มีความเชี่ยวชาญสามารถ  

หนีไปเลนกันได ใตถุนตึกเปนที่ฝกปรือกีฬาในรมนี้กัน 

อยางเอาจริงเอาจัง เวลาเลนจะเครงเครียดกันมาก มี 

สมาธิสูง ไมพูดกับใคร เหลือบตาขึ้นมองเพ�อนเเวบหนึ่ง 

ทำหนาเบ�อๆ แลวกมหนากมตาเลนตอ 

กีฬาชนิดนี้จะตองหาที่เลนที่ปลีกวิเวก 

เปนพิเศษจึงจะเหมาะ  ดังนั ้นเราจึงหาเพ�อนไม 

คอยเจอวา เอะๆ เคาหายไปไหนกันหนอ 

ก็อยางที่เลามาวา เราตองเลนกีฬามหาลัยกันทุกคน 

ผูเขียนเองจึงตองหาอะไรซักอยางเลนเชนกัน ในเม�อ 

เห็นวาอยางอ�น เราก็สูเขาไมได จึงมาจับปนยิงเปาดีกวา 

รูสึกจะงายที ่สุดเพราะมีน้ำหนักแคสิบกิโลกรัม แบก 

เดี๋ยวเดียวก็วาง เดี๋ยวก็ยกขึ้นแบกใหม จึงเปนที่มาซึ่ง 

ของเลนชิ้นนี้ ที่เปนเคร�องเตือนใหระลึกถึงสปริตการ 

เลนกีฬาของพวกเรา ความมีน้ำใจนักกีฬาสมัครสมาน 

สามัคคีของพวกเราทุกคน เปนความช�นใจที่ไดเห็นน้ำใจ 

ของทุกคนอยางไมมีเง�อนไขหรือเกี่ยงงอนแมสักนอย 

หาไดที่ไหนกัน จะวาไป ความทรงจำในเร�องเลนๆนี้ ดูจะ 

เดนชัดกวาเร�องเรียนเปนไหนๆ ดีใจที่ไดเปนสวนหนึ่ง 

ของความทรงจำดีๆนี ้ ขอขอบคุณเพ�อนทุกคนที่ไดมา 

เติมเต็มสปริตของความเปนเพ�อนซึ่งกันและกัน

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๒๒๙













จุฬาฯเรามี
ประเพณีนี้



นางนพมาศจุฬาฯ 
ฉันเรียนหนังสือจบม.ศ. ๕ จากโรงเรียนเรยีนา- 

เชลีวิทยาลัย เชียงใหม อยากเรียนตอที่จุฬาฯ และ 

ออกจากเชียงใหมเพ�อเผชิญโลกกวาง  มีเพ�อนสนิท

สามคนที่คิดเหมือนกัน เราสมัครมาเรียนกวดวิชาที่ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ ่งจัดขึ ้นทุกป กอนการ 

สอบเขามหาวิทยาลัย  เปนหลักสูตรติวเขมทุกวิชา 

เหมาะมากสำหรับนักเรียนที่มาจากตางจังหวัด

 
โชคดีที่เราสอบผานเขาจุฬาฯ ไดอยูคณะครุศาสตร 

ทั้งสี ่คน พวกเราต�นเตนกับกิจกรรมทุกอยาง การรอง 

เพลงเชียร การวาก และความอบอุนในวันรับนองทั้ง 

ของคณะและมหาว ิทยาล ัย การได ร องเพลงมหา 

จุฬาลงกรณครั้งแรกในหอประชุมใหญ โดยมีใบจามจุรีที่ 

พี ่โปรยลงมาจากชั ้นสอง จำไดวาซาบซึ ้งน้ำตาไหล มี 

พลังมาก คิดวาเปนวันนี้ที ่มีการประกาศคัดเลือกดาว 

จุฬาฯ นิสิตจากคณะอักษรศาสตร วราภรณ บุณยรักษ 

ผูไดรับคัดเลือก เปนคนสวยน�ารัก ดูเรียบรอยสมกับเปน 

ดาวจริงๆ 

เน�องจากไมไดเรียนหนังสืออยูในกรุงเทพฯ ทำใหไมรู 

ความเปนไปของสังคมในมหาวิทยาลัย ไมรู ว าดาว 

จุฬาฯนั้นเลือกจากดาวคณะตางๆ ไมรูวามีวิธีการเลือก 

อย างไร ต อมาจ ึงร ู ว าจะม ีการเล ือกดร ัมเมเยอร 

ของคณะในงานกีฬาสี จะเลือกดรัมเมเยอรจากคณะ 

ตางๆหาคนเพ�อเปนดรัมเมเยอรของมหาวิทยาลัย 

ไปเดินในงานฟุตบอลประเพณีจ ุฬาฯ-ธรรมศาสตร 

และมีการประกวดนางนพมาศจากคณะตางๆในวัน 

ลอยกระทงเพ�อเปนผูเชิญพระเกี้ยว

ได ทราบจากหน ั งส ื อ “จ ุ ฬาฯจาร ึ ก ” ว า งาน 

ลอยกระทงเปนกิจกรรมที ่น ิส ิตจัดกันเปนประเพณี

ตอเน�องกันมานานแลว และใน พ.ศ. ๒๔๙๕ ไดมีการ 

ประกวดนางนพมาศขึ ้นในงานลอยกระทงจุฬาฯดวย  

นอกจากนี ้ยังมีบันทึกจากคำบอกเลาของนิสิตเกาวา 

“ประเพณีลอยกระทงในจุฬาฯไดรับความสนใจอยาง 

กวางขวาง ทั้งชาวจุฬาฯและบุคคลภายนอก จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัยจึงเปนแหลงที่ใหสาระและบันเทิง มีการ 

จัดกิจกรรมตามคณะตางๆ  มีขบวนแหนางนพมาศ 

ที่มิไดเนนความสวยงามของนางนพมาศ แตจะเนนที่ 

ความหมายของการประดิษฐกระทง ซึ ่งเปนประเพณี 

ปฏิบัติทุกๆป” 

ชีวิตฉันเปลี่ยนไปเม�อมีกีฬาของมหาวิทยาลัย แตละ 

คณะจะฝกซอมเดินพาเหรด มีกองดุริยางค ฉันกับเพ�อน 

อีกสองคนถูกพี่ๆเลือกใหมาเดินแถวหนา  และทำหนาที ่

พัชรินทร  วังซาย  คณะครุศาสตร

ภาพบน: อัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร

เปนเกียรติและความภาคภูมิใจที่ไดทำหนาที่นางนพมาศ



ดร ัมเมเยอร ของคณะคร ุศาสตร 

เราซอมหนักทั้งกับกองดุริยางคและ 

แถวของนิสิตปที ่ ๑ คณะครุศาสตร 

เพ�อความพรอมเพรียง เราสามคน 

ฝกเขม หัดเดินนำหนาวงกองดุริยางค  
สั ่งหยุด  สั ่งเดิน  ยากที ่ส ุดคือโยน 

ไมคทา  โชคดีไมหลนโดนหัวตัวเอง  

มีพี่ผูหญิงสองคนดูแลเราให ซอมตอ 

ทุกเย ็นจนค่ำ  ใหญาติท ี ่ม ีรถยนต

ไปสงเราถึงบาน  โดยมีพี ่น ั ่งไปดวย 
บานแตละคนอยูกันคนละทิศ ตอนนั้น 

การจราจรยังไมหนาแน�นทำใหทำได ตอนเลือกชุด 

พี่ใหญาติที่เรียนทางศิลปะเลือกสีเสื้อชุดโดยออกแบบ 

ชุดเปนสีมวงกับสีเทอรคอยซ สีตัดกันสะดุดตา  ปนั้น 

คณะอ�น  ช ุดของดร ัมเมเยอร เปนสีแดงส วนใหญ 

คณะเรามีดรัมเมเยอรที่ใสชุดสีไมเหมือนใคร ทำใหเดน 

ตอนเย็นทุกคณะมายืนประจำที่ในสนาม มีคนมาลอมดู 

จำนวนมาก

เม�อใกลงานลอยกระทง พี่สองคนเดิมและประธาน 

เชียรมาบอกฉันใหเปนตัวแทนของคณะเขาประกวดนาง

นพมาศกับคณะตางๆในวันลอยกระทง (ราวกับเวที 

ประกวดนางงาม) เพราะเห็นวาแตงหนาขึ้น บุคลิกให 

จากนั้นพี่แสนดีทั้งสองหาชุดไทยสวยงามมาใหลอง 
ทดลองแตงหนา ทำผมจนลงตัว

คืนนั้นเพ�อนผูชายแบกเสลี่ยงที่ฉันนั่งขามจากคณะ 

ไปสนามใหญหนาประตูจ ุฬาฯ  ที ่ม ีเวทีการประกวด

นางนพมาศ  มีการเดินบนเวที  เดินไปลอยกระทง และ 

สัมภาษณ กรรมการรูวาเปนคนเชียงใหม จึงใหพูดคำ 

เมือง พูดอะไรก็ได ฉันพูดออกไปโดยไมตองคิด เพราะ 

รูสึกเชนนั้นจริงๆ 

“ถาเม�อใดเปนครูจะบอตี ๋ละออนเจา” แปลวา 

“ถาเม�อไรไดเปนครูจะไมตีเด็ก” 
ฉันไดรับเลือกเปนนางนพมาศจุฬาฯ ประจำป ๒๕๑๓ 

และเปนผูอัญเชิญพระเกี ้ยวในงานฟุตบอลประเพณี 

จุฬาฯ-ธรรมศาสตร ซึ่งเปนเกียรติ เปนความภาคภูมิใจ 

ยิ่งที่ไดทำหนาที่นี้

หลังจากนั ้นมีการเปลี ่ยนแปลงในการเลือกผู 

อัญเชิญพระเกี้ยว ไมมีการเลือกนางนพมาศจากคณะ 

ตางๆเพ�อทำหนาที่นี ้  สำหรับฉัน  นี่เปนการเริ่มตน 

อยางบังเอิญ  โดยไดเปนดรัมเมเยอรของคณะ  พี่เห็น 

เหมาะสมใหเปนตัวแทนของคณะเขาประกวดนาง 

นพมาศของจุฬาฯ และไดรับเลือกใหเปนนางนพมาศ 

ฉันคิดวาคงเปนความบังเอิญที่กำหนดมาใหฉันทำ 

หนาที่อันทรงเกียรตินี้

      

เพ�อนๆคณะครุศาสตรแตงชุดไทยงดงามในคืนลอยกระทงที่จุฬาฯ

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๒๓๗



คืนเพ็ญ
ของขึ้นใน...

จันทนิภา สุริยง ณ อยุธยา  คณะอักษรศาสตร

กอนจะมาเรียนวรรณคดีฝรั่งในคณะอักษรศาสตร 

ไมเคยรูมากอนถึงอิทธิพลของพระจันทรวันเพ็ญ 

แมจะเคยฟงเพลงไทยหรือฝร่ัง  ท่ีพูดถึงพระจันทรเต็ม 

ดวงมาแลว ก็ไดแตรองตาม ไมไดอรรถรสความหมาย 

กินใจอยางใดเลย

กิจกรรมประเพณีของคณะอักษรศาสตรมักมีเร�อง 

ความงามเขามาเกี่ยวของ แตก็คงเชนเดียวกับคณะอ�น 

ท่ีตองคัดเฟนดาวคณะ  ดรัมเมเยอร (คำสมัยใหมใชคทากร 
ฟงดูโกมาก) และนางนพมาศ การจะเลือกใครสักคนมา 

เปนดาว รุนพี่ไมไดมองแคความงามใหดูเจริญตาเทานั้น 

ดานกิริยามารยาท ผลการเรียน ยอมเปนปจจัย 

ในการพิจารณาดวย เรียกวาคัดมาแลว 

ตองเพลินพิศและพิศเพลินดวย สมัยนี ้

เขาเรียกงามจากภายใน จะทำอะไรด ู

มีอินเนอร

นองใหมอักษรฯ ป ๒๕๑๓ เร ียน 

เกือบทุกวิชาที่หอง ๑๐ ตึก ๑ นั่งเรียงจาก 

แถวหนาไปแถวหลังตามลำดับอักษร ก ไก ถึง ฮ 

นกฮูก (รุนเราไมมีใครช�อขึ ้นตนดวย ฮ) เม�อนั ่งเรียน 

คุณประดิษฐ เจาหนาที ่จะมายืนหลังหองคอยเช็คช�อ 

ผูเขาเรียนตามลำดับอักษร คุณประดิษฐมายืนเงียบๆ เช็ค 

เงียบๆ และเดินจากไปอยางเงียบๆ...พ่ีท่ีเปนคนมาคัดดาว 

ดรัมฯ นางนพมาศ ใชวิธีคลายๆกันคือมายืนที่ระเบียง 

หอง ๑๐ ชวงพักระหวางเลกเชอรแลวซุบซิบกัน นอกจาก 

วิธีนี ้คงมองดูนองๆในหองโถงกลางบาง เวลาเขาแถว 

เชียรหรือเดินไปกินขาวที ่สโมฯบาง คนสวยมองเห็น 

ไมยากอยูแลว จากนั้นพี่ๆก็จะแจกตำแหน�งวาคนสวยคน 

งามคนไหนเหมาะจะรับหนาที่/ ตำแหน�งอะไร กระจายๆ 

กันไป (คือคนสวยคณะเราเยอะ !) ในท่ีสุด วันสำคัญตางๆ 

ที่ดาว ดรัมฯ นางนพมาศจะตองทำหนาที่ก็ทยอยมาถึงท ี

ละงาน เหลานองใหมท่ีไมไดรับคัดเลือกน้ัน  ใชวาจะสบาย 

ตองทำหนาที่เปนตัวประกอบทุกงานดวย ไหนจะซอม 

เชียร ซอมเดินแถวพาเหรด ซอมขบวนกลอง วันลอย 

กระทงตองแตงชุดไทย เขาขบวนแหนางนพมาศ ทุกๆ 

งาน พวกในขบวนจะตองวุนวายไมแพดาวกับดรัมฯ ตอง 

เตรียมเสื้อผา ถางบไมมาก เราก็ตองยอมเสื้อ 

แบบมัดยอมเอง (พี่ๆสอน) จนเสื้อผาเขา 

สมัยปลายฮิปปเซเวนต้ีสตนๆเชียวแหละ   

มาถึงตรงนี้ตองแอบนินทาวา ป ๑๓ 

น้ัน ประธานเชียรอักษรเปนผูหญิง ดังน้ัน 

เสื้อผาตองมิดชิด เสื้อแขนยาว กางเกง 

ขายาว บางชุดมีเส้ือก๊ักทับดวย (รอนมาก) จึง 

กลายเปนประเด็น เพราะเชียรแลวเดินกลับจาก 

สนามจุป จะถึงคณะแลวนองๆทนรอนไมไหว ถอดเสื้อกั๊ก 

ในแถว เลยโดนวาก หาวาไมสำรวม ไมสุภาพ ตองนั่งฟง 

พี่อบรมนานมาก ประโยคที่จำไดจนทุกวันนี้คือ “ผูหญิง 

ไมถอดเส้ือกลางถนน”

กลับมางานลอยกระทง...นางนพมาศตองไปซอมทำ 

ผม แตงหนา ลองชุด สารพัดสารพันเพ�อใหออกมา 

เจิดจรัสเวลานั่งบนเสลี่ยงที่เขาหามไปประกวดเปนนาง 

เส้ือก๊ักตนเหตุเส้ือก๊ักตนเหตุ

ภาพบน: ชุดสวยคืนลอยกระทง หาซ้ือกันท่ีบางลำพูจนเหน�อย

ร�นรมยใตรมจามจุรี๒๓๘



นพมาศของจุฬาฯ เขาใจวาตำแหน�งนี ้สาวอักษรฯคงได 

มาหลายครั้งในปกอนๆ พี่คนที่เคยไดตำแหน�งนี้ก็ยังเดิน 

สวยไปมาใหเราเห็นท่ีคณะทุกวัน

สวนพวกท่ีตองเขาขบวนคืนลอยกระทง พ่ีๆกำหนดให 

แตงชุดโจงกระเบน เสื้อแขนพองหมูแฮม ระบายลูกไม 

มีสไบ ใสถุงน�องขาว (ตองไปหาซ้ือท่ีบางลำพู)

พระจันทรคืนเพ็ญเดือน ๑๒ ป ๒๕๑๓ สวยหรือเปลา 

ไมทราบ ไมไดแหงนดูฟาเลย เพราะเหลานองใหมตอง 

รวมตัวกันในตึก เตรียมเขาแถว รับแจกกระทงคนละใบ 

ตางต�นเตนที่จะไดไปที่สระและสนามหนาจุฬาฯ ที่ได 

เนรมิตรใหมีเวท ีแสงสีวามวับ บริเวณสนามฟุตบอล 

คืองานวัดขนาดใหญ มีออกรานอาหาร รานขายของ เลน 

เกม ยิงเปา โยนหวง ตกปลา บอลโตะ ฯลฯ พอไดฤกษด ี

พี่ๆจัดขบวน แลวใหนางนพมาศขึ้นเสลี่ยง นั่งใหเพ�อนๆ 

ผูชายหามไป สาวๆตางถือกระทงเขาขบวนเดินตามไป

จากน้ันจำอะไรไมได ไมไดไปยืนดูนางนพมาศคณะอ�น 

และจำไมไดวาลอยกระทงไปตอนไหน จำไดแตวา พอแตก 

แถวก็พากันเดินซัดเซเฮฮาดูโน�นนี่ในงานวัด และไปยืนด ู

รุนพ่ีเลนบอลโตะ

กลับมาที ่สนามระหวางตึก ๑ และตึก ๒ อักษรฯ 

(แถวหนาหอง อ.ฉลวย...ดุมาก) งานใกลเลิกแลว พวกเรา 

ยืนน่ังรวมกันบาง รอผูปกครองมารับบาง รอเพ�อนบาง

Breaking News...พี่ผูชายป ๓ ฟนตูล็อกเกอรของ 

ซีเนียร คือหองสุดทายช้ันลางตึก ๑ ดานติดถนนอังรีดูนังต 

เปนหองปฏิคม/กิจกรรม ที ่ระเบียงมีตูล็อกเกอรของ 

พี่ๆผูชายเรียงอยู (เขาใหล็อกเกอรเฉพาะผูชาย) เวลา 

กลางคืนระเบียงดานนี้จะมืดๆสลัวๆ มีคนวิ่งหนาต�นมา 

ยังพวกที ่กลับจากงานและกำลังนั ่งเกาะกลุมกันอยู 

เขาเลาวาพี่ผูชายคนนั้นเกิด 'ของขึ้น' คลั่งอาละวาด 

เอาขวานจามตูล็อกเกอรของซีเนียรพังไปหลายต ูกำลัง 

ใหคนไปตามพี่ๆซีเนียรที่มัวเลนบอลโตะ ใหกลับมาด ู

สวนคนฟนน่ังตาขวางอยูแถวน้ันกอนจะหายตัวไป 

แลวนองๆผูหญิงที่นั่งอยูตรงสนามจะเปนอยางไรกัน 

หรือ...ก็รองไหแน�นอน หวาดกลัวจนเกาะมือกันเย็นเฉียบ 

ตอนจบเปนอยางไรไมทราบ เพราะรถมารับกลับบานพอดี 

วันหลังๆตอมา พี่มือขวานก็เดินไปมาที่คณะอยางปกต ิ

ไมมีทีทาวา 'ของ' จะขึ้นอีกเลย จะมีพูดอะไรเพี้ยนๆบาง 

แตก็เปนเร�องเปนราว สวนล็อกเกอรนั ้น ตางตนตาง 

ซอม...ม้ัง

กลุมเราประมาณสิบคน คอนขางสนิทกับรุนพี่ผูชาย 

อักษรฯ พ่ีๆก็ผลัดกันมาดูแลแหละ บางวันพ่ีจะมีเพ�อนตาง 

คณะมาคุยเฮฮากัน

หลังวันลอยกระทง มีพ่ีซีเนียรจากคณะไหนไมอยาก 

บอก มาคุยกับพี่ๆที่โตะ เขามาบอกวาอักษรจัดขบวน 

สวย นางนพมาศสวย สารพัดจะชม เเลวเลาตอวา ปท่ี 

เขาเปนนองใหมน�ะ ที่คณะคัดกันนานกวาจะไดคน 

สวยที่มั่นใจวา จะงามไมแพใครบนเวท ีแลวคุยตลกๆ 

วา  หามเสลี่ยงกันกี่คน  หนักยังไง  เดินไกลแคไหน 

กวาจะถึงสระหนาจุฬาฯ ทุกคณะจะมีแถวนางนพมาศ 

ยืนเรียงกัน เขาบอกวาเขาตกตะลึงเม�อหันไปมองนาง 

นพมาศอักษรฯและคณะอ�นๆ เพราะสวยมากจนรูสึก 

วาเสลี่ยงที่ตัวแบกหนักมากขึ้นมาทันท ีอยากจะโยน 

นางนพมาศที่อยูบนเสลี่ยงนั้นลงสระไปใหรูแลวรูรอด 

อุตสาหหามแบกมาต้ังนาน ท้ังหนักท้ังเหน�อย ยังสวยสู 

ของคณะอ�นไมไดอีก เขาวา... ของข้ึนเลย

เส้ือมัดยอมทำมือ..ยอมเอง ใสเอง นักเลงพอเส้ือมัดยอมทำมือ..ยอมเอง ใสเอง นักเลงพอ
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เชาวันเสาร ณ หอพักนิสิตจุฬาฯ เราเห็นเพ�อนๆ 

พี่ๆขางหองทำความสะอาดหองพักกันใหญ เลยฉุก 

คิดไดวาจะมีการประกวดความสะอาดเรียบรอยของ 

หองในชวงเย็นวันนั้น เราไมรอชา รองเพลง “สุนิตา 

สูสู” กับเขาดวย

กอนเขามาอยูหอพักฯ คุณพอ คุณแมให 

เงินมาจำนวนหนึ่งไวซื้อของที่อยากได 

สิ่งแรกท่ีทำคือ ไปซ้ือชุดเคร�องนอนย่ีหอ 

แคนนอนพื ้นขาวลายดอกเดซี ่ส ี

เหลือง ผาปูโตะลายคลายๆกัน โคม 

ไฟตั้งโตะ และเคร�องเลนวิทยุเทป 

ที่หางเซ็นทรัล วังบูรพา ซึ่งเทที่สุด 

แลวในยุคน้ัน

กลับมาเร�องจัดหองประกวด 

ซึ่งมีขึ้นทุกป และทำมานานหลาย 

ปติดตอกันจนกลายเปนประเพณี 

ของหอนิสิตหญิงจุฬาฯ เรารีบทำ 

ความสะอาด กวาดถูพื้นหอง เช็ดตู 

โตะ และปูผาพลาสติกดอกเดซี่ขาว 

เหลือง คลุมโตะทั้งของเราและของ 

รัตน (สุดารัตน  เฉลิม วุฒ า นนท)  เพ�อน 

รวมหองจากแผนกอิสระส�อสารมวลชน 

และการประชาสัมพันธ ในขณะนั ้น  เปลี ่ยนเปนคณะ 

นิเทศศาสตร ในปจจุบัน ชางเขากับชุดเคร�องนอนดอก 

เดซี่สีเหลืองเสียนี่กระไร และหองก็สวางสดใสขึ้นมา 

ทันที

ปกติ เพ�อนรัตนรักษาความสะอาดยอดเยี่ยมอยูแลว 

เราเลยไมตองทำมาก แคจัดวางโคมไฟหัวเต ียงที ่ 

ประดิษฐดวยกระดาษสีหวานๆทั้งสองฝง ชั้นวางหนังสือ 

บนโตะ และขาวของเล็กๆนอยๆภายในหองใหน�าอยูขึ้น

ตกเย็น ไดเวลาที่คณะของอนุสาสกและรองอนุสาสก 

มาตรวจหองพักของพวกเรา ทานชมวาเราจัดหองไดสวย 

พรอมทั้งเอามือลูบสิ่งของตางๆเพ�อหาฝุน สวนเจาของ 

หองยิ้มอยางมั่นใจขณะที่ทานทั้งสองจะกาวเดินออกจาก 

สุนิตา  (ภูริพันธุ) ภิญโญลักษณา
คณะอักษรศาสตร

หอง แตแลวอาจารยสุพพัดดา รองอนุสาสกก็หันกลับ 

มาพรอมกับเอื้อมมือไปเช็ดฝุนบนหลังตูเสื้อผา ยิ้มเรา 

หุบทันทีเม�อนึกขึ้นไดวา เช็ดฝุนบนหลังตูเพียงครั้งเดียว 

ยังไมไดเช็ดซ้ำเปนครั้งที่สอง 

"บนหลังตูยังมีฝุนอยูอีกนะจะ" อาจารยสุพพัดดา 

พูดขึ้น เทานั้นแหละ เรารูเลยวาแพแลว... ฝุนเจา 

กรรมนิดเดียวจริงๆ

พลาดไปแลว แตก็ดี ใจกับเพ�อน 

สนิท  เจาของหองหมายเลข ๔ ของ 

หอกลางที่ชนะไป เจาของหองคือ 

เพ�อนอักษรฯ โมย สุวดี และหมง 

นวลอนงค  ส วนเพ�อนร ัตน 
รูมเมตที ่น�ารัก  บนวาเสียดาย 

ที่ไมรูเร�องการประกวดหอง เลย 

ไมไดชวย แตรัตนแทบไมตอง 

ชวยเลย เพราะฝ งของรัตน 

สะอาดหมดจด

เ ร ายอมพลาดแค ป แรก 

ปตอๆมา  การประกวดหองพัก 

ของนิส ิตฯเนน ๓ ส. ค ือ สะอาด 

สวยงาม และสรางสรรค เปนการ 

ประกวดทั ้งหอพักนิส ิตหญิงจ ุฬาฯ 

คราวนี้เราจัดเต็มดวยความมุงมั่นตั้งใจ 

แลวก็ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดหองพักของหอ 

พักนิสิตหญิงจุฬาฯ สามปซอน

หลังชนะเลิศครั ้งที ่ ๒ และ ๓ อาจารยสุพพัดดา 

และอาจารยอำไพ ซึ่งเปนอาจารยแมบาน แจงใหเรา 

ทราบวา มีนักศึกษาคณะสถาปตย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ติดตอมาเพ�อขอสัมภาษณ เยี่ยมชมหองพัก และถายรูป 

ภายในหอง  เพราะตองการขอมูลไปใช ในโครงการ

วิทยานิพนธเร�องหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

มีหร ือที ่ร ูมเมตคู ห ู  ส ุน ิตาและจิ ๋ม  จ ิราภรณ 

นองครุศาสตรจะขัดของ...เปดประตูหองพักกวางเลย 

ปลื้มสิคะ

เด็กหอขออวด
หองพัก

ร�นรมยใตรมจามจุรี๒๔๐



ชายคนนั้น...เปดเทอมแรกปการศึกษา ๒๕๑๓ 
บายวันหนึ ่ง ณ หองสไลด พวกเราเหลานิสิตใหม 

‘ถาปด จุฬาฯ พรอมเพรียงกันดวยใจจดจอ กระหายรู ใน 

วิชาที่ไมเคยสัมผัส ชั่วโมงแรกของวิชา History of Art 

ทันทีที่ชายชุดซาฟารีสีเขม มาดสุขุม ผลักบานประตู

เขามา เหลานิสิตหญิงชายพรอมใจกันยืนตรงทำความเคารพ

ทันใด ! มิวายที ่เราพยายามกระซิบใหบอกตอๆ กันวา... 

เขาหาใชอาจารยไม 

แต...ไมไดผล

ชายรางทวมใหญ หนวดเขม ผมยาวประตนคอ สวม 

เชิ้ตดำ  ทับดวยแจ็กเกตฟลด  ยางสามขุมหอบกลอง 
สไลด มานั่งกมหนาเรียงลงในถาด เรากระซิบใหเพ�อนๆ 

ยืนขึ้นทำความเคารพ แตไมมีใครขยับ ยังคุยกันอึงมี ่ 

ตอไป

...ไมไดผลอีกตามเคย !

เม�อชายคนนั ้นเริ ่มรายคาถาดวยภาพและบทกวี 

พรรณนาศาสตรแหงศิลปะ เสียงพูดคุยก็คอยๆเบาลง 

เบาลง และเงียบสงัด...ราวถูกมนตรสะกด ครานี ้จ ึง 

พรอมใจกันลุกขึ ้นทำความเคารพอยางพรอมเพรียง 

เม�อสิ้นสุดการบรรยาย เรียกวาตองโดน “ของ” ครู จึงจะ 

ไดผล !!!

ชวงเวลาแหงความสุข  ทุกข  สนุกสนาน  อบอวลดวย 
ความอบอุนภายใตชายคาสำนักเหลือง-น้ำตาล พวกเรา 

ไดซึมซับมนตรขลังจากชายคนนั้น   หนึ ่งในผูอาวุโส 

ของสำนัก   ผูมีเพลงกระบี่ที ่สรางแรงบันดาลใจให 

เขาถึงความจริง  ความดี  ความงาม...บมเพาะพวกเรา 

หลายกระบวนทา ผานการรายมนตรใตตนไม หองสไลด 

นำพาพวกเราทองปาเขาลำเนาไพรไปคารวะ เรียนรูจาก

ภาพบน: ศาสตราจารย ม.ร.ว.แหลมฉาน หัสดินทร คณบดี เปนประธานทำพิธีเจิมหนานิสิตทุกคนในงานรับขวัญนิสิตใหม คณะสถาปตยกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๑๓

’ถาปด
จุฬาฯ ๑๓

ไหวครู
“ถาสถาปนิกไทยปจจุบันยังคิดวางานสถาปตยกรรมของเราไมอาจจะทำอะไรไดดีไปกวาการ 

ลอกเลียนดังที่กลาวมา หรือคิดวาการที่นำความคิดของบรรพบุรุษของเรามาใชกับงานปจจุบัน 

เปนการกระทำที่ถูกแลว วัฒนธรรมไทย (ในดานสถาปตยกรรม) ก็กำลังรอการอวสานอยู และเรา 

ก็ควรจะหันไปใชไตแทนไฟฟา นุงโจงกระเบน นั่งชาง นั่งเกวียนไปไหนตอไหนกันแทน ทั้งนี้เพ�อ 

จะไดใหเกิดบรรยากาศอันสอดคลองกับงานสถาปตยกรรมแบบลอกเลียนของเกา”

                                                     รศ.แสงอรุณ รัตกสิกร

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๒๔๑



ปราชญชาวบานและกูร ูด านตางๆ  คลุกคลีใกลชิด 

พวกเราดวยขาวมันไก  เคลาซีตาร  ไพปอก  ตะกรอ...

กระทั่งเดินขบวน ๑๔ ตุลาฯ

เราไดอานสารผานจดหมายจากชายคนนั ้นไปยัง 

ศิษยรักคนหนึ่ง ถึงการประจักษสุนทรียภาพอันงดงาม 

ของชีวิตและสรรพสิ ่งเม�อวัย ๕๐ ของเขา และอยาก 

ละเลียดชีวิตไปอีกสัก ๑๐๐ ป เพ�อด�มด่ำสุนทรียะแหง 

มนุษยภาพที่งดงามเหลือเกิน

แต...อีกไมกี่ปตอมา ชายคนนั้นก็จากพวกเราไป เปน 

“ตำนาน” อมตะของชาวเหลือง-น้ำตาล  ที่ไดรับการ 
สืบสานตามเหตุปจจัยของศิษยแตละคน เพ�อบูชา 

“ครูแสง” ของพวกเรา

ธีรพล นิยม

ยืนคอยหนาหองสัมภาษณ ที่ประตูติดปายวา ศ. ม.จ. 

ประสมสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นึกในใจวา ตายแลว กูจะเรียก 

ทานวาฝาบาทหรือใตฝาพระบาทดี เอาวะ ตายเปนตาย 

เปดประตูหองเขาไป เห็นทานประสมสวัสดิ์นั ่งอยูกับ 

อาจารยทานหนึ่ง ทราบภายหลังวา คืออาจารยเฉลิม 

สุจริต ผมนั่งนิ ่ง เพราะแสงเฮากวงทานประสมสวัสดิ์ 

เขาตาจนพูดจาไมออก  

“อั๊วถามลื้อตั้งนาน  ไมเห็นลื้อ ตอบ สักที” 

ดวยทานเปนนักเรียนนอก จึงมักใชคำภาษาอังกฤษ 

เชน ทานถามวา คุณมี Hobby Attitude ยังไง ผมตอบ 

ทันทีวา ไมทราบครับวาทานถามวาอะไร วันนั้นถาไมม ี

อาจารยเฉลิมชวยแปลให ผมตายแน� กอนจะจบสัมภาษณ 

ทานพูดขึ้นมา ทำใหผมแทบลมทั้งยืน “อั๊วถามสิบคำถาม

ลื้อตอบไมทราบทั้งสิบคำถาม” นึกในใจวา  กูตายแน�  ยก

มือไหวแทบกมลงกราบ  พอเดินมาถึงประตู  ทานตะโกน 

บอก “แตอั๊วชอบลื้อมาก ลื้อซ�อ(เซอ)จริงๆ” 

เสถียร วัฒนาวีรวงศ

มีวิชาหนึ่งที่ชอบคือ History of Architecture ชอบดู 

Cathedral ที่ อ.เฉลิม รัตนทัศนีย ฉาย slide ใหดู โดย 

เฉพาะอยางยิ ่งโบสถ Gothic ความยิ ่งใหญของ St. 

Peter+++++ ฟง lecture จนรูสึกวาเปนอะไรที ่อยาก 

จะเห็นของจริงมาก

ความรูที่เรามีมาทำใหเราสามารถอานแผนที่ไดอยาง

งาย ไมวาจะไปเริ่มตนเมืองใหมที่ไหน เขาเมืองไหน จับ 

แผนที่ก็ไปไดหมด ไดไลดูของอาจารยสอนสมใจ หลัง 

จากจบจนขณะนี ้ก ็ย ังไลดูของที ่อาจารยสอนอยาง 

สม่ำเสมอ ไมเคยเบ�อ Cathedral สวยๆ เสียงอ.แสง 

(แสงอรุณ รัตกสิกร) และอ.เฉลิม ยังแววอยูในหูตลอด

พัชราภรณ พัฒนตระกูลชัย

ทาทางของอาจารยแตละทานไมซ้ำแบบกัน  เชน 

อ.ทรงคุณ อัตถากร ที่มาดมั่นมากับมาลัยไทย อ.ตอพงศ 

ยมนาค ที่ให โจทยจริ๊งจริง ผูกลวดหลอตอมอ อ.เฉลิม 

รัตนทัศนีย ที่เพ�อนๆเราเคารพเปนพิเศษ คือหลับจริงจัง 

หลังหอง  อ.เอื ้อม  อนันตศานต  ที ่แสนแอคทีฟ 
อ.แสงอรุณ รัตกสิกร ที่นั ่งหนาตึกทุกวันเปนที่พึ ่งของ 

เหลานิสิต  อ.บุญยง  นิโครธานนท  ที่ขับรถเปดประทุน 

มันปลาบเหมือนรองเทาทาน อ.สมัยศารท สนิทวงศ ณ 

อยุธยา ที่พวกเราไดไปดูบาน ทานเรียกสุนัขในบานวา 

เหม็นนอย เหม็นใหญ อ.อุดมศรี บุรณศิริ ที ่ไดยินช�อ 

นึกวาเปนสุภาพสตรี อ.ไขแสง ศุขะวัฒนะ ก็ช�อเพราะมาก

ร�นรมยใตรมจามจุรี๒๔๒



อ.บรรหาร สนั่นพานิชย ซึ่งราวกับเดินอาบเหง�อตางน้ำ 

มาสอนทุกวัน  อ.แน�งนอย  ศักดิ ์ศรี  ที ่คอยตักเตือน 

เร�องแตงกายไมเรียบรอย อ.เฉลิม สุจริต ที ่ยิ ้มกวาง 

ขวางมาก อีกทั ้งอาจารยรุนใหมๆ เชน อ.ผุสดี ทิพทัส 

ผู ใจดี อ.สมสิทธิ ์ นิตยะ ที่ทำใหเขาใจเร�องทิศทางลม 

แดดที ่มีผลตอการออกแบบ  อ.วีระ  บูรณากาญจน 
พาไปสเก ็ตชภาพในสลัมแถวซอยหลังสวน  อ.ก ิต ิ 

สินธุเสก สอนเขียนพอรเทรตและกระตุนแรงบันดาลใจ 

นิสิตตลอดเวลา และอ.ปราโมทย แตงเที่ยง ที่คอมเมนต 

งานอยางคมชัด อาจารยทุกทานใหความเมตตา สอน 

พวกเราดวยความอดทน

ประภาภัทร (สงวนนอย) นิยม

อาจารยเฉลิม สุจริต และอาจารยมานพ พงศทัต 

ใหคำชี้แนะในการเรียนปริญญาโทจนผมผานชวงนี้ ไป 

ดวยดี สวนอาจารยอน นิมมานเหมินท ชวยใหผมไดเห็น 

ประโยชนจากที่ทานพูดเนนมาตลอดคือ ระบบสหกรณที่ 

จะเปนทางรอดของประเทศ อีกทานที่ผมใกลชิดและ 

เคารพรักคืออาจารยแสงอรุณ รัตกสิกร ที่สอนใหเห็น 

ความงดงามของหลายๆอยางและชอบกีฬาประเภท 

เดียวกัน ไมวาจะเปนปงปองและตะกรอ

พล.ต.ท. บริหาร เสี่ยงอารมณ

รูสึกโชคดีที ่ไดเรียนกับ อ.อภิชาติ  วงศแกว  โดย 

เฉพาะในชวงของสังคม  บานเมืองและการเมืองของ 

นักศึกษาที่เขมขน  และการเรียนการสอนที่แสวงหา 
ความหมายเช�อมโยงกับสังคม อาจารยมาสอนพวก 

เราในชวงนั้นพอดี มีการไปออกแบบเมืองสมุทรสาคร 

มีการพัฒนาพื ้นที ่วางที ่มีอยูตางๆ  และเลกเชอรดีๆ

จากอาจารย อ.อภิชาติที่มาสอนพวกเราในชวงเปลี่ยน 

ผานของสถานการณสังคมบานเมือง  อาจมีสวนสำคัญ 

ตอการพัฒนาการของรุนเราไมนอย 

สมสุข บุญญะบัญชา

ผมทำ  Thesis  ที่คณะ  ๒  เดือน  ทาน อ. กฤษฎา 
อรุณวงษ ณ อยุธยา กรุณามาดูแลพวกเราเสมอ เวลาตี 

สอง  ทานยังพาพวกเราไปทานขาวตมหนาวัดบวรฯ 

รูสึกซาบซึ้งในความเมตตาของทาน ขอกราบขอบพระ 

คุณอยางสูงครับ ทานคณบดีในดวงใจของพวกเรา

สมชัย นีติวราภรณ

จบปหนึ่ง สิ ่งที ่ติดตรึงใจคือการบมเพาะสุนทรียะ 

จากทานอาจารยแสงอรุณ รัตกสิกร การเงี่ยหูฟงสรรพ 

เสียงจากประวัติศาสตร  การด�มด่ำกับธรรมชาติ 

ทุกครั้งที่มีโอกาสไดเยือนยานเกาๆในยุโรป ก็แอบมโน 

วาไดยินเสียงเกือกมากระทบพื้นปูหิน... นั ่นคือเสียง 

อาจารย ถือเปนโอกาสอันยิ่งใหญในชีวิตจริงๆ ที่ไดเปน 

ศิษยอาจารยแสง

จำเนียร (หลีกภัย) ดุริยประณีต

เร�องเรียนก็โอเค ไมแพชาวบาน เพราะแคทำความ 

เขาใจก็ตอบไดแลว แตมีอาจารยสองคนที ่สอนและ 

กำราบเราแบบเจ ็บๆ ค ืออาจารย เฉลิม ส ุจร ิต และ 

อาจารยอน นิมมานเหมินท เราเคารพอาจารยสองคนนี้ 

จนบัดนี้เลยคะ เคารพมากจริงๆ

พรสุข สินธุวลี

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๒๔๓



สระน้ำจุฬาฯ ที่เคยเปนสระแขงขันกีฬาทางน้ำ ๕ มหาวิทยาลัย 

(จุฬาฯ ธรรมศาสตร เกษตรศาสตร แพทยศาสตร และศิลปากร) 

ในชวงป ๒๔๙๓-๒๔๙๔ 

โยนน้ำ...เม�อบอกวานี่เปนประเพณีหนึ่งของคณะ 

วิศวฯ จุฬาฯ เม�อหาทศวรรษกอน ความรูสึกวา "โหด" 

อาจแลนเขามาในสมองผูอานทันที

ทหารเรือก็ ไมเปน เรียนประมงก็ไมใช แลวจะมา 

โยนน้ำอะไรกัน ที ่พอจะกลอมแกลมไปไดก็น�าจะเปน 

เร�องหาวเปงในความเปนอินทาเนียเสียมากกวา

นอกจากโซตัสที่ผมถือวาเปนประเพณีในจุฬาฯที่ 

เหมาะกับยุคสมัยนั้นและไดชวยหลอหลอมใหเฟรชชี่กวา 

๔๐๐ คนในรุนผมไดรักใครสามัคคีกันแลว โยนน้ำก็เปน 

อีกประเพณีในความทรงจำของผมจนปจจุบัน

เม�อถึงฤดูกาลแขงขันกรีฑานองใหมจุฬาฯ ป ๒๕๑๓ 

มีหรือที่คณะวิศวฯจะไมเขารวมชิงชัย อยาวาแตกีฬา 

ชายเลย แมแตกีฬาหญิงยากๆหลายรายการ วิศวซึ่งมี 

นองใหมหญิงแค ๘ คนทั้งรุน ยังเขาแขงทุกสนาม ทุก 

ประเภทกีฬา เพ�อนสาวในรุนผมบางคนวายน้ำไดแบบ 

"หางอึ่ง" ยังแสดงสปริตเต็มที่ไปแขงวายน้ำกับคณะอ�น 

เลย...เวลาพวกผมไปเชียรริมสระวายน้ำ ลุนกันแทบ 

ตาย แตตะโกนสงเสียงเชียรดัง...ของแบบนี้มันตองตัด 

ไมขมนามไวกอน

ในการแขงขันกรีฑาครั้งนั้น วิศวชายไดเหรียญรวม 

แพครุศาสตร เม�อพายแพมาแบบนี้ เห็นทีจะตองโดน 

โยนน้ำตามประเพณีชาววิศวเปนแน�แท 

คิดถึงตรงนี้ ใบหนาพี่บุญยิ่ง นาวาประดิษฐ รุนพี่ป ๒ 

ที่เปนหัวหนาทีมกรีฑาคณะและพี่เลี้ยงฝกสอน ก็ลอย 

มาใหผมใจสั่น !!! ปกติ พี่บุญยิ่งจะมีเพ�อนรัก คือพี่บรรพต 

จำรูญโรจน  (หนุมหลอของจิ๋ม พัชรินทร  สาวอักษรฯ

รุนเดียวกับผม) มาชวยฝกพวกเรา แมวาพี่บรรพตจะเปน 
หัวหนาทีมรักบี้ 

ตกค่ำ พวกรุนพี่บอกใหนักกรีฑานองใหมทุกคนยืน 

รอบสระน้ำจุฬาฯ พี่บุญยิ่งประกาศเสียงเฉียบ...

"นองใหมทุกคนไมตองลงสระ ขืนลงไป อนาคตจะ 

ไมรุง"

พี่บุญยิ่งกลาวแสดงความรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว 

แลวเดินลงสระบัวใหญจนน้ำทวมหัว ดำน้ำอยูสักพัก 

ทามกลางเสียงตะโกน  บูมมม..อื ้ออึงของนักกรีฑา 
นองใหมรอบสระ !

การโยนน้ำอาจเปนเร�องที่ไรสาระในสายตาคนทั่วไป 

แตผมวานี่เปนหนึ่งในประเพณีสำคัญที่รุนพี่สอนเราดวย

การกระทำ นั่นคือ ในการเปนผูนำ เราตองเปนผูรับผิด 

ชอบดวย

ประสบการณเร�องการโยนน้ำในวันนั้น กลายเปน 

ขอคิดที่ผมนำมาปรับใชตลอดชีวิตการทำงาน ทุกครั้ง 

ที ่เกิดความผิดพลาดในงาน ผมมักใชวิธีพูดคุยกับ 

ลูกนอง เพ�อหาวิธีปองกันไมใหเกิดขึ้นอีกและถือเปน 

บทเรียน แทนที่จะจับลูกนอง "โยนน้ำ" ตูม

โยนน้ำ 
บูมบาลากา
วินธชา  ศิริทวีสุข   คณะวิศวกรรมศาสตร

ร�นรมยใตรมจามจุรี๒๔๔



คิดเรื่อยเปอย

ชางเถอะ
เคยไปยานบานผือช�อนี้แน�

ตอนตั้งแตเรียนจุฬาฯยังหนาใส

รวมออกคายอาสาพากันไป

ยังจำไดเคยเปนชางสรางโรงเรียน

เขมาภิมุข นันทิวัฒน คณะเศรษฐศาสตร

คนติดเพื่อน
กอนเขามหา’ลัย เราเปนเด็กเรียบรอยมาก แต 

พอเขามหา’ลัย ไฉนเพ�อนทำเราเปลี ่ยนไป (โทษ 

เพ�อนซะงั ้น) วันหนึ ่ง เรานั ่งดานหลังใกลประตู 

พอหัวสงซิก ก็มุดลอดประตูครึ่งบานออกไปทีละคน 

จนไปรวมพลกันที่รถคันนอยของตอย ไปดูหนังเร�อง 

“ตึกนรก” ที่สกาลา สวนวันเสารก็ทำขยัน ขอแมไป 

อานหนังสือที่คณะฯ แตความจริงคือรวมพลกันไป 

เที่ยว ที่จำไดแมนคือไปกาญจนบุรี ๒-๓ เสารติดตอ 

กัน พลขับคือเพ�อนมู ซึ่งชอบนั่งขับแบบเอียงๆ หลัง 

ออกจะพิงกับประตู ไมใชพนักพิงของเกาอี ้คนขับ 

พวกเรายังแซววา ทาเหมือนคนขับแท็กซี่ (ขอโทษนะ 

เพ�อนมูไปสวรรคแลว)

สุพิมพ รุงธนาภิรมย คณะเศรษฐศาสตร

 หาสิบปยอนรอยรอยเร�องเลา นึกถึงขาวรานอี่ที่คิดมั่ว

นั่งหนาตึกบันไดยาวสาวสาวกลัว แลวรวมตัวครบสีตีไงไป  

 ยามเย็นเย็นเลนบอลสอนพี่พี่ (๕๕๕) ใครโชคดีรับลูกโทษโหดพอไหม

คืนสูเหยาเรามาเจอเกลอใกลไกล เลาขานใหมเร�องอีกยาวคราวหนาเอย

ชุน จันทัปปภา คณะสถาปตยกรรมศาสตร

นิสิตสองสี
นิสิตสายวิชากฎหมาย ๑๒๐ คนกาวสูรั ้วจุฬาฯป 

๒๕๑๓ ในฐานะนิสิตแผนกนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร 

ซึ่งมีสีดำเปนสีประจำคณะ สองปหลังจากนั้น คณะ 

ปฏิวัติออกประกาศลงวันที ่๑๕ มิถุนายน ใหจัดตั ้ง 

คณะนิติศาสตรเปนคณะใหมในจุฬาฯ เรารองเพลง 

“สีดำสีเดียว  ร�นรมยกลมเกลียวทุกทาง” ได ๒ ป 

ก็ยายไปอยูคณะนิติศาสตร  ซึ่งมีสีขาวเปนสีประจำ 

คณะ เม�อรับปริญญาประจำปการศึกษา ๒๕๑๖ เสื้อ 

ครุยบัณฑิตของเราจึงเดินเสนขาว และเสื้อ 

ราชปะแตนก็ติดแผงคอสีขาว... 

สองปดำ สองปขาว นองใหมนิติ 

ศาสตรจุฬาฯ ๒๕๑๓ ชางรักษา 

สมดุลหยิน-หยางไดดีแท

จิรวัธน โฆษะปญญาธรรม 

คณะรัฐศาสตร

สปริตจัดเต็ม
ฉันชอบประชุมเชียรและชอบรองเพลงเชียร    

อยางมาก เวลามีแขงตะกรอหรือวอลเลยบอล 

ก็รีบไปเชียรกับเพ�อนๆ และเชียรสุดใจถาเพ�อนรวม 

คณะเปนนักกีฬาดาวเดน ยิ่งถาแขงกับคณะวิศวฯ 

เราจะหวีดเสียงรองเพลง เชียรใหสนั่นขึ้น ๒-๓ เทา 

จนเดี๋ยวนี้ไดยินเสียงเพลงเชียรทีไร หัวใจก็คึกคัก 

พองโตทุกที...มาเถิดมา ภราดาจุฬาฯทุกแหลง มารวม 

แรง รวมรักและสามัคคี...และที่ยังพึมพำในใจ 

จนทุกวันนี้ "ลูกจุฬาฯมุงหนาควาเอาชัย" 

ศิริกาญจน สันติธวัช คณะรัฐศาสตร

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๒๔๕





รำลึก...วันวาร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จฯทอดพระเนตรนิทรรศการ “รำลึก...วันวาร” อันเปนกิจกรรมเฉลิมฉลองเน�องในวาระ

ครบ ๕๐ ป การเปนนองใหมของนิสิตจุฬาฯ ป ๒๕๑๓ ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม�อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดย รศ.ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ 

ประธานโครงการพิพิธภัณฑความทรงจำจุฬาฯ และนิสิตนองใหม ป ๒๕๑๓ เฝารับเสด็จ 

โครงการพิพิธภัณฑความทรงจำจุฬาฯ

น 
อ 

ง ใ
 ห ม  จุ ฬ าฯ ๒ ๕ ๑ ๓

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๒๔๗



พิพิธภัณฑความทรงจำจัดทำขึ ้นเปนครั ้งแรกใน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ดวยความตั้งใจ 

ของนิส ิตที่เข ามาเปนนองใหม ในมหาวิทยาลัยเม�อ 

พ.ศ.๒๕๑๓ และความตองการที่จะนำความทรงจำกลับ 

มาเลาสูกันฟงในลักษณะตางๆ ทั้งที่เปนหลักฐาน สิ่งของ 

เร�องราวและภาพถาย เพ�อเปนการตอยอด 

ประวัต ิศาสตรจุฬาฯ   ที ่หอประวัต ิและ 

พิพิธภัณฑแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได 

ทำอยูแลว  

เร�องราวและประสบการณที ่สะทอนถึงความ 

ทรงจำครึ ่งศตวรรษที่ผานมาในรั ้วจุฬาฯ นำเสนอผาน 

นิทรรศการ “รำลึก...ว ันวาร” ในร ูปของวัตถ ุ 

หรือสิ่งแสดง  ที่จัดไว ในหองนิทรรศสถาน 

อาคารศ ิลปว ัฒนธรรม  จ ุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย  โดยมีท ั ้งเหร ียญตรา 

จดหมาย ภาพเกา เสื้อสามารถนักกีฬา 

กาลครั้งหนึ่ง...

คำขอบคุณ
เพ�อนๆนองใหมจุฬาฯ รุน ๒๕๑๓ ไดมีความเห็นพอง 

กันในการริเริ่มทำโครงการพิพิธภัณฑความทรงจำ อันนำ 

ไปสูนิทรรศการ “รำลึก...วันวาร” ระหวาง ๑๙ ตุลาคม – 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

พวกเราไดเริ ่มงานมาตั ้งแตปลายป ๒๕๖๒ แมน 

ระหวางทางจะประสบปญหาโรคระบาดใหญจนขาด 

ความตอเน�อง และมีเวลาเหลือที่จะเตรียมงานนอยลง 

ไปอยางมาก  แตดวยความมุงมั่นสามัคคีของพวกเรา 

และเพ�อนพองนองพี่อีกมากหนา  ในที่สุด  พวกเราก็ 

สามารถบรรลุผลสมกับที่ไดตั้งความคาดหวังไว 

จึงขอบันทึกไว ณ ที่นี ้เพ�อแสดงความขอบคุณเพ�อนๆ 

และผูคนอีกมากมาย ที่มีสวนรวมในความสำเร็จครั้งนี้

สันติ ฉันทวิลาสวงศ

ประธานฝายสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

โครงการ ๕๐ ป นองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓

อุปกรณในการศึกษา ฯลฯ จึงขอนำเสนอสิ่งของบางชิ้น 

พรอมเร�องเลาไว ณ ที่นี้ 

ความหลากหลายของความทรงจำเหลานี้ไดรับการ 

จัดเก็บและประมวลโดยผูเชี ่ยวชาญที่จัดหมวดหมูไว 

อย างน �าสนใจ   และจะมอบใหแกหอประวัต ิ และ 

พิพิธภัณฑแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตอไป 

จึงนับเปนความภาคภูมิใจของนิสิตนองใหม 

พ.ศ. ๒๕๑๓ ที่ไดรวมสานประวัติศาสตรของ 

มหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติแหงนี้ 

พิพิธภัณฑความทรงจำ และนิทรรศการ 

“รำลึก... วันวาร” เปนการทำงานรวมกันในทุกมิติโดย 

นองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓ ทั้ง ๑๓ คณะที่เปดสอนในขณะ 

นั้น และเปนการทำงานครอบคลุมทั้งสายวิทยาศาสตร 

กายภาพ ชีวภาพ และ สังคมศาสตร แมจะมุงเนนการ 

ยอนมองอดีต  แตพิพิธภัณฑความทรงจำนับเปนทรัพยสิน 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

ร�นรมยใตรมจามจุรี๒๔๘



คำปฏิญญาของผูรับพระราชทานปริญญาในพ.ศ. 

๒๕๑๗ เปนคำมั่นสัญญาของบัณฑิตทุกคนที่ไดกลาวตอ 

หนาพระรัตนตรัย ตอพระพักตรพระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ 

บพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง สำหรับขาพเจาซึ่งทำหนาที่ 

เป นผ ู แทนบัณฑิตกล าวนำคำปฏิญญา   ภาพและ 

บรรยากาศในวันนั้นยังประทับอยูในความทรงจำ จากวัน 

นั้นถึงวันนี้   ใบปริญญาบัตรและคำปฎิญญาเปนสิ่งมี 

คุณคาที ่ไดแสดงผานการใชชีวิตและการทำงานดวย 

ความซ�อสัตยสุจริตเพ�อประโยชนและเกื้อกูลตอผูคน 

ในสังคม 

พัณณมาศ พิชิตกุล คณะอักษรศาสตร

ผมใชดาบและเสื้อนี้ในการแขงขันกีฬาโอลิมปก 

เม�อ พ.ศ. ๒๕๑๙  ทุกครั้งที่เห็นจะหวนคิดถึงจุดเริ่ม 

ตนของการเลนกีฬาฟนดาบ  เม�อเปนนองใหมในพ.ศ. 

๒๕๑๓ ผมสนใจกีฬาหลายอยาง แตเลือกกีฬาฟนดาบ 

เพราะรูสึกดลใจเม�อเห็นรุนพี่ฝกซอม และมาชวยสอน 

รุนนองทุกเย็น ผมถูกจับใหฝกทาพื้นฐานนานกวาเพ�อนๆ 

พื ้นฐานจึงแน�น ผมเลนดาบเอเปโดยหลอมรวมแนว 

ทางโดดเดนของรุนพี่สามคน และใชสไตลการเลนผสม 

ผสานในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 

เม�ออยูป ๓ ผมไดรับคัดเลือกเปนนักกีฬาฟนดาบทีม  

ชาติไทย ไปแขงขันในตางประเทศหลายรายการ และใน 

พ.ศ.  ๒๕๑๙  ไดรับคัดเลือกใหรวมแขงขันฟนดาบใน 

กีฬาโอลิมปก  ที่เมืองมอนทรีออล  ประเทศแคนาดา นับ 

เปนเกียรติประวัติสูงสุดที่ไดเขารวมแขงขันในมหกรรม 

กีฬาอันยิ่งใหญของมวลมนุษยชาติ

เสน�ห เชาวสุรินทร คณะรัฐศาสตร

คำปฏิญญาในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร

กาน้ำชา แฝงคำสอน
เพลงกระบี่ที ่สรางแรงบันดาลใจใหศิษย นิสิตใหมถาปดไดเขาถึงความจริง ความดี 

และความงาม ที่บมเพาะพวกเราดวยหลายกระบวนทา ตลอดจนนำพาพวกเราทองปา 

เขาลำเนาไพร ไปคารวะเรียนรูจากปราชญชาวบาน และกูรูในดานตางๆ แมแตกาน้ำชา 

นี ้ก็ยังแฝงคำสอน “เห็นชางขี ้ อยาขี ้ตามชาง” ซึ ่งยังทันสมัยใชเตือนสติคนรุนนี ้ ได 

ครูแสงเปน “ตำนาน” อมตะของชาวเหลือง-น้ำตาล ที่ไดรับการสืบสานตามเหตุปจจัยของ 

ศิษยแตละคน

ธีรพล นิยม คณะสถาปตยกรรมศาสตร

เสื้อกีฬา
ฟนดาบ

ดาบและ

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๒๔๙



อัศศิริ ธรรมโชติ เขียนจดหมายถึงผมฉบับหนึ่งเม�อป 

๒๕๑๕ และสายัณห จันทรวิภาสวงศ เขียนอีกฉบับในป 

๒๕๑๙ จดหมายทั้งสองฉบับทำใหความทรงจำของผม 

ถึงเพ�อนแจมชัด เม�อครั้งเปนนิสิต ผมสนใจภาพยนตร 

อยางจริงจัง เม�อเรียนจบก็มุงมั่นจะเขียนหนังสือประวัติ 

ศาสตรหนังไทย ซึ่งนำไปสูการขุดคนหาฟลมภาพยนตร 

เก า และในป ๒๕๒๔ ได เจอกร ุภาพยนตร เก าสม ัย 

รัชกาลที่ ๗ ที่การรถไฟฯ อันเปนจุดพลิกผันใหผมหันมา 

เรียกรองใหเกิดการอนุรักษภาพยนตรขึ้นในประเทศไทย 

จนนำไปสูความพยายามจัดตั ้งหอภาพยนตรแหงชาติ 

ซึ ่งจัดตั ้งไดสำเร็จในป ๒๕๒๘ แมจะเผชิญอุปสรรค 

มากมายโดยมีเพ�อนที่คอยสนับสนุนอยางสำคัญ ในชวง 

นั้น อัศศิริเปนนักเขียนดังรางวัลซีไรต เปนคอลัมนิสต 

จดหมายเพื่อน

การเรียนของภาควิชาทันตกรรม 

ประดิษฐ คณะทันตแพทยศาสตร ใน 

สมัยกอน  นิสิตที ่ตองใสฟนใหผูปวย 

ชนิดฟนปลอมแบบถอดได ตองพิมพ 

ปาก เรียงฟน และอัดพลาสติกดวยตนเอง โดย 

ใช flask เปนอุปกรณสำคัญ ตองอัดพลาสติกใหแน�นใน 

ขั ้นตอนของการทำฐาน แผนพลาสติกจะไดไมมีฟอง 

อากาศ และขนาดจะเทากับขี้ผึ้งที่เราแตงแบบไวบนปูน 

ซึ ่งหลอแบบพิมพจากปากผูปวย ตองตม flask ในน้ำ 

เดือดนานเปนชั่วโมง เพ�อใหพลาสติก (อะคริลิก) แข็งตัว 

ตองลุนมากขณะทำงานกันในหองปฏิบัติการ อยูกันถึง 

๒-๓ ทุม จากนั้นจึงนำมาขัดแตง และทำใหเงางาม 

เพ�อใสใหผูปวยในคลินิก ปจจุบันนิสิตไมตอง 

ทำแบบนี้ เพราะมีรานรับทำใหเรียบรอย

ขวัญตา จารุอำพรพรรณ

คณะทันตแพทยศาสตร

Flask
ทำฐานฟนปลอม

และหัวหนาขาวของหนังสือพิมพสยามรัฐและอ�นๆ อัศศิริ 

คือคนแรกที่เปดเวทีและรณรงคเร�องนี้ในคอลัมนของเขา 

สวนสายัณหเม�อครั ้งเปนสมาชิกสภาปฏิร ูปแหงชาติ 

ในที่ประชุมสภาฯ สมาชิกคนหนึ่งพูดวา หอภาพยนตรเปน 

หน�วยงานที่ไมมีผลงาน  ควรจะยุบเสีย  สายัณหลุกขึ้น

ชี้แจง  ทำใหหอภาพยนตรรอดปากเหยี่ยวปากกามาได 

ความทรงจำที่มีคาที่สุดอยางหนึ่งในการเปนนิสิตจุฬาฯ 

ของผม จึงเปนความทรงจำเกี่ยวกับเพ�อน

โดม สุขวงศ คณะนิเทศศาสตร

ร�นรมยใตรมจามจุรี๒๕๐



เภสัชกรทุกคนตองรูจักวิธีใชโกรง 

ในการเตรียมหรือผสมยา หองเตรียม 

ยาจะขาดโกรงไมได แมแตหองยาในโรงพยาบาลก็ 

ตองใชเพ�อเตรียมยาจำนวนนอยๆตามใบสั่งแพทย โกรง 

ใชบดผงยาขนาดใหญเพ�อใหละลายในน้ำกระสายยา 

ไดงาย ชวยกระจายผงยาที่ไมละลายในน้ำใหแขวนตัว 

ไดนาน และชวยบดผสมตัวยาที ่เปนน้ำมันหรือของ 

เหลวที่ไมละลายน้ำใหผสมเปนเนื้อเดียวกัน มีอุปกรณ 

ทดแทนโกรง เชน เคร�องบด เคร�องผสม หรือเคร�องกวน 

ซึ ่งลวนเปนภาชนะปดขนาดใหญ ไมเห็นการเปลี ่ยน 

แปลงที่เกิดขึ้นระหวางการเตรียม จึงไมสรางทักษะของ 

การเร ียนร ู อย างแท จร ิง การเตร ียมยาต องใช ท ั ้ง 

ศาสตรและศิลป จึงจะไดผลิตภัณฑที่ด ีโกรงมีความ 

สำคัญในการเพิ ่มทักษะหรือเทคนิคในการปฏิบัติงาน 

ของเภสัชกรฝายผลิตทุกคน

อุทัย สุวรรณกูฏ คณะเภสัชศาสตร

มีการใช slide rule เปนเคร�องคำนวณทางวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตร ตั้งแตคริสต ศตวรรษที่ ๑๗ โดย 

อาศัยหลักการที ่วา log(xy) = log(x) + log(y) log(y) 

เปลี่ยนการคูณ-หาร เปนการบวก- ลบ ความยาวของขีด 

(scale) บนไมบรรทัด ลักษณะเปนไมบรรทัดที่ชิ้นกลาง 

เล�อนซายขวาระหวางชิ้นบน-ลางได ขีดของไมบรรทัด 

เปนคา logarithm มี cursor กระจก ใสใชเล�อนใหเสน 

ดิฉันสอบไดที่ ๑ ตอเน�องตลอดการศึกษา ๔ ป จึงไดรับ 

พระราชทานเหรียญทองจากพระหัตถพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 

๒๕๑๗ ความรูสึกในวันนั้นเต็มไปดวยความต�นเตนสับ 

สน ทำตัวไมถูก แตดวยรอยแยมพระสรวลของสมเด็จ 

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 

พันปหลวง และสายพระเนตรที่แฝงดวยพระเมตตาของ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดิฉันจึงมีความกลาที่จะ 

ย�นมืออันสั่นเทาออกไปรับ นั่นคือชวงเวลาที่ทำใหเกิด 

ความรัก ศรัทธา และภาคภูมิในความเปนบัณฑิตจุฬาฯ 

จากวันนั้นจนวันนี้ สำนึกในความเปนบัณฑิตจุฬาฯ และ 

สำนึกตอแผนดินไมเคยลดนอยลงเลย

รัชตา มิตรสมหวัง คณะนิเทศศาสตร

Slide rule
ผูใชรุนสุดทาย

เหรียญทอง
เรียนดี

hairline กลาง cursor อานคาผลลัพธเปนตัวเลข 

ที่ไมมีจุดทศนิยม  ผูคำนวณตองประมาณการเองวา 

จุดทศนิยมอยูที่ตำแหน�งใด นอกจากการคูณหาร 

แลวยังใชหาคา square root คา logarithm และคา 

ทางตรีโกณมิติ ฯลฯ ไดดวย

เคร�องคิดเลขอิเล็กทรอนิกสเริ ่มเขามาแทนที ่ 

slide rule เม�อราวพ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๘ ถือไดวานอง 

ใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓ เปนนิสิตรุนสุดทายที่ใชงาน slide 

rule ตลอด ๔ ปที่เรียนอยูที ่จุฬาฯ ปจจุบัน slide rule 

เปนเพียงของสะสมสำหรับผูที ่รูคุณคาของเคร�องมือ 

มาตรฐานชิ้นนี้เทานั้น 

บุญสม เลิศหิรัญวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร

โกรงบดยา
สรางทักษะ

สวนหนึ่งของสิ่งแสดงในนิทรรศการ “รำลึก...วันวาร”

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๒๕๑













พ.ศ. ๒๕๖๓

ฉันเพื่อน

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๒๕๗



คณะกรรมการอำนวยการ งาน ๕๐ ป นอง 

ใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓ จัดกิจกรรมปฐมฤกษ เพ�อ 

นอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแหงพระ 

บรมราชวงศจักร ี ที ่ทรงมีตอจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย  ที ่อาคารมหาจุฬาลงกรณ ใน 

ว ันท ี ่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เร ิ ่มต นด วยคุณ 

ชัยวัฒน  อุทัยวรรณ  ประธานคณะกรรมการ

อำนวยการ ๕๐  ปฯ กลาวรายงาน  จากนั ้น 

ศาสตราจารยกิตติค ุณ  นพ.ภิรมย  กมล- 

รัตนกุล  นายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กล าวต อนร ับและให โอวาท  ค ุณหญ ิง 

อ ุไรวรรณ  สว ัสด ิศานต  ผ ู แทนนองใหม 

จุฬาฯ ๒๕๑๓ อานบทอาเศียรวาทสดุดีพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ผูแทนนองใหมอัญเชิญพุมเงิน พุมทอง ถวายราชสักการะพระบรม 

ฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและถวายความเคารพ หลังจากนั้น  ผูรวมพิธีจากคณะตางๆ 

๑๓ คณะตั้งแถว ณ บริเวณพระบรมรูปสองรัชกาล ผูแทนนองใหมอัญเชิญพุมเงิน พุมทอง ถวายราชสักการะ 

และถวายความเคารพ จากนั้นประธานรุนฯ และผูแทนเชิญ 

พวงมาลัย และอัญเชิญพุมเงิน พุมทอง ถวายราชสักการะ 

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายความเคารพ

       

ปฐมกิจกรรม





ฝายกิจกรรมสัมพันธ โดย นพ. วรวิทย 

วิศิษฐกิจการ ประธานจัดงาน “จากใจถึงใจ 

นองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓” (Party on the Boat for 

CU Freshmen Class ๒๕๑๓) บนเรือ

วรรณวรางค ทาเรือซอยเจริญกรุง ๘๐ เม�อวันที่ 

๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ�อพบปะสังสรรค 

และทำความรูจักกัน กอนที่นองใหม ๒๕๑๓ 

จะมีกิจกรรมดีๆรวมกันตลอดป ๒๕๖๓ 

รายไดทั้งหมดจากงานมอบใหเปนทุนสำหรับ 

ฝายกิจกรรมเพ�อสังคมและกิจกรรมสัมพันธ 

โดยไมหักคาใชจาย มีเพ�อนๆรวมงานประมาณ

๑๒๐ คน และรวบรวมเงินทุนได ๘๑,๙๐๐ บาท



ฝายหารายไดรวมกับคณะกรรมการอำนวยการ

งาน ๕๐ ป นองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓ จัดการแขงขัน 

กอลฟชิงถวยรางวัลพระราชทานของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพ�อหาทุนสำหรับการใชในกิจกรรมเพ�อสังคม 

ที่สนามกอลฟปญญาอินทรา กอลฟคลับ 

เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒ มีนาคม 

๒๕๖๓ โดยมีนักกีฬากอลฟเขารวมแขงขัน

จำนวน ๕๓ ทีม และมีรายรับจากการแขงขัน 

(กอนหักคาใชจาย) เปนจำนวนสี่ลานหนึ่งแสน  

แปดหม�นบาท 

            

แขงขันกอลฟ
ชิงถวยพระราชทาน



วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการอำนวยการงาน 

๕๐ ปฯ  เห็นชอบอนุมัติบริจาคเงินทุนเริ่มตนจากมูลนิธินิสิต 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๑๓ หาแสนบาท มอบใหแก 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เพ�อนำไปใชในการ 

รักษาพยาบาลคนไขที ่ติดเชื ้อโควิด-๑๙ และไดเชิญชวน 

เพ�อนๆรวมบริจาคสมทบ รวมทั้งเปนสะพานบุญชวนครอบ 

ครัว ญาติมิตร และบุคคลภายนอกรวมบริจาคดวย ในเวลา 

เพียงหนึ ่งสัปดาห สามารถรวบรวมเงินบริจาคจากเหลา 

นองใหม ๑๓ และญาติมิตรไดถึงสามลานหนึ่งแสนบาท ทั้งนี้ 

รวมเงินหนึ่งลานบาทที่คุณรัชนี ศรีวชิรวัฒน นองใหม ๑๓ 

นิเทศฯ (รุน ๖) ที่รวมบริจาคเพ�อซื้อเคร�องชวยหายใจสำหรับ 

ใชรักษาคนไข โควิด-๑๙ คณะผูแทนไดมอบเงินดังกลาวให 

แกรพ.จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 

บริจาค ๓.๑ ลานบาท
รวมสูโรคโควิด-๑๙ 



นองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓ ประมาณ ๑๐๐ คน 

รวมทำกิจกรรมเพ�อสังคม "โครงการปลูกตาล 

เมืองเพชร" ที่ จ.เพชรบุรี โดยมีกลาตาล ๑๖๐ 

ตนที่เพาะไวเตรียมใหลงดิน การปลูกตาลนั้น 

เปนความจำเปนอยางหนึ่งสำหรับ จ.เพชรบุรี 

ที่ประชากรตนตาลถูกตัดทำลายจนลดนอยน�า 

ใจหาย  ทั ้งที ่ตาลเปนพืชเศรษฐกิจยั ่งยืนที ่ 

เหมาะสมและจำเปนตอชาวเพชรบุรี จนเปน 

เอกลักษณของจังหวัด

ค ุณสย ุมพร ล ิ ่มไทย อด ีตผ ู ว าราชการ 

จังหวัดเพชรบุรี ไดเขียนบันทึกบทสรุปกิจกรรม 

ครั้งนี้วา “วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ กิจกรรม 

ปลูกตาลเมืองเพชร เปนภาพแหงความสวย 

งามของม ิตรภาพที ่เพ �อนๆน องใหม จ ุฬาฯ 

๒๕๑๓ ทุกคนชวยกันรังสรรคขึ้นมา ยังจำช�อ 

ทุกคนไมได แตจากรอยยิ้มเปอนหนาและเสื้อ 

สีชมพู ทำใหรูวานี ่ค ือเพ�อนของเราจาก ๑๓ 

คณะเม�อ ๕๐ ปที่แลว  บนถนนของชีวิต  ความ 

สุขไมไดอยูที ่ปลายทาง  แตอยูระหวางทางที่ 

เดินผาน ขอบคุณเพ�อนๆทุกคนที่ชวยทำใหเกิด 

มิตรภาพ แมเม�อยามอาทิตยจะอัสดง”

ปลูกตาลเมืองเพชร



นี่เปนหนึ่งในกิจกรรมเพ�อสังคม  โดยจัดซื้อและสงมอบ 

อุปกรณทางการแพทย คือเคร�องฉายแสงรักษาภาวะตัว 

เหล ืองในทารกแรกเก ิด (Phototherapy) ๑๖๐ เคร �อง 

ใหแกโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ดวยความรวมมือ 

จากกลุมนิสิตเกาคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ รุน ๒๕๑๕ 

รวมกับแพทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ซึ่งผลิตเคร�องดังกลาว 

ทารกที่เกิดใหมจำนวนมากเกิดภาวะตัวเหลือง ซึ่งอาจมีผล 

กระทบตอสมองและอันตรายถึงชีวิต ปจจุบันดวยเทคโนโลยี 

ทางการแพทย มีการใช LED จากเคร�องดังกลาวในการรักษา 

อยางมีประสิทธิภาพ นองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓ ไดจัดสงเคร�อง 

Phototherapy ไปใหทุกโรงพยาบาลโดยตรง และไดเดิน 

ทางไปทำพิธีสงมอบในบางจังหวัด เชน สุพรรณบุรี เพชรบุรี 

เพชรบูรณ อุบลราชธานี สุราษฎรธานี (เกาะสมุย) นราธิวาส 

สระบุรี ราชบุรี ชลบุรี และเชียงใหม

มอบแดดใหหลาน



โครงการ “นั่งสุข ลุกสบาย” เริ่มตนที่ อ.เขายอย จ.เพชรบุรี เม�อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยผูแทน 

นองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓ ไดมอบโถสวมแบบนั่งราบ เพ�อชวยใหผูสูงอายุยากไรที่มีปญหาเขาเส�อมหรือนั่ง 

ลุกลำบาก สามารถนั่งสวมไดสะดวกขึ้น จากนั้นจึงขยายผลไปกวา ๑,๐๐๐ ครัวเรือนยากจนใน ๒๐ จังหวัด 

โดยนองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓ ไดเดินทางไปจังหวัดตางๆ เชน ราชบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี นครราชสีมา ลำปาง เชียงใหม ปทุมธานี 

สุพรรณบุรี และสงขลา เพ�อมอบอุปกรณโถสวมดังกลาว   

ที่ศูนยเครือขายการเรียนรูเพ�อภูมิภาค จุฬาฯ อ.แกงคอย จ. สระบุรี ซึ่งเปนสถานที่รับมอบอุปกรณโถสวม นองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓ 

ยังไดปลูกตนรวงผึ้งภายในศูนยฯดวย นอกจากนี้ พี่สืบ รอดประเสริฐ นิสิตเการัฐศาสตร รุน ๑ (นองใหมป ๒๔๙๑) ผูมารวมใหการ 

ตอนรับ กลาววา “...พวกเราที่มาเจอกันวันนี้ ตอไปอาจไมไดเจอกันอีก ตายกันไป แตไมไดหวั่นไหวกับความตายนะ ตราบใดที่ยังมี 

ชีวิตอยู ขอทำหนาที่ใหกับชาติบานเมือง...” 

ที่ จ.ปทุมธานี นองใหมจุฬาฯ ๑๓ เขารวมทำกิจกรรมประมาณ ๕๐ คน ความประทับใจในวันนั้นดลใจใหคุณสยุมพร ลิ่มไทย อดีต 

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เขียนบันทึกไววา "วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสนทางกรุงเทพฯ-ปทุมธานี เปนวันที่ดีวันหนึ่งที่พวกเรา 

CU 13 ไดชวยกันสรรคสรางขึ้น ทำใหเปนการเดินทางที่น�าจดจำและเปยมลนดวยมิตรภาพของเพ�อนที่ดีตอกัน ไดพบผูวาฯติ๊ก (นาย 

ชัยวัฒน ช�นโกสุม) ผูวาฯของประชาชน ความภาคภูมิใจของชาวจุฬาฯในการรับใชประชาชน ไดรวมกันแบงปนความเอื้ออาทรเล็ก 

นอยใหแกผูยากไรในชนบท สุขใจทั้งผู ใหและผูรับ ไดรวมทำบุญใหแก รพ. เลย (ผานผูวาฯติ๊ก) วัดโบสถและวัดเจดียหอย ไดซึมซับ 

กับความงดงามของธรรมชาติ ณ ฟารมปจจุบัน และทุงนามอญ ไมจำเปนตองทองเที่ยวไกลถึงสุดขอบฟา เพราะเมืองไทย คือเมือง 

ที่น�าทองเที่ยวที่สุด ไดเขาใจสัจธรรมของชีวิตจากคำสอนของหลวงพอวัดเจดียหอยวา CU 13 ทุกคน คือผูรวมเสนทางสุดทายเดียว 

กัน อยายึดติดกับตัวกู-ของกู พึงเปนผู ใหแลวจะไดรับ ใชเวลาที่เหลืออยู นอนใหหลับ กินใหอรอย และเที่ยวใหสนุก ขอบคุณที่ได 

รวมอยูในวันดีๆ และเพ�อนดีๆทุกคน”

นั่งสุข
ลุกสบาย

พี่สืบพี่สืบ



ฝายประชาสัมพันธกิจกรรมนองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓ 

จัดงานแถลงขาวขึ้น ที่หอประชุมจุฬาฯ เม�อ ๙ ต.ค. ๒๕๖๓ 

เพ�อแจงใหส�อมวลชนและเพ�อนๆ ทราบถึงกิจกรรม 

เพ�อสังคมตางๆที่ไดทำกันมาอยางเขมขน

โดย ศ. นพ. อดิศร ภัทราดูลย ประธานคณะกรรมการ 

ฝายกิจกรรมเพ�อสังคม เลาถึงกิจกรรมตางๆที่นองใหมจุฬาฯ 

๒๕๑๓ ไดรวมกันทำเพ�อสังคมตั้งแตตนป ๒๕๖๓ เปนตนมา 

ในวันเดียวกันนี้ นองใหม ๒๕๑๓ เกือบ ๓๐๐ คน 

ไดรวมกันสรางปรากฏการณใหม

ดวยการแปรอักษร CU 13 ในหอ

ประชุมจุฬาฯ โดยใชโดรนในการ

บันทึกภาพที่งดงาม สมดังคำขวัญ

“งามทั่วหลา สงาทั่วแผนดิน”

ในวันนั้น  

แปรอักษร
บอกเลากิจกรรม



นองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓ ราว ๒๐๐ คน รวมกิจกรรมเดินจุฬาฯ ภายในรั้ว 

มหาวิทยาลัย ตอนเชาตรูวันที ่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๓ นพ.วรวิทย วิศิษฐกิจการ 

ประธานฝายกิจกรรมสัมพันธ เคาะระฆังสงสัญญาณเริ่มตนการเดิน โดยมีมานัส วงศพิวัฒน (วศ.) 

ทำหนาที่ “เสา” แขวนระฆัง ทันทีที่เสียงระฆังดังขึ้นทามกลางเสียงหัวเราะเฮฮา ความสนุกสนานก็ 

เพิ่มระดับขึ้นทันที 

“เดินเดินเถิดรา นิสิตมหาจุฬาลงกรณ...มีความรูสึกเหมือนเดินเขาไปในอุโมงคเวลา เชาตองรีบไป 

คณะ เจอเพ�อนๆ คุยกันจอกแจกสารพัน แลวไปโรงอาหาร  กินขาวเชากอนไปเขาหอง กอนไปทำ 

กิจกรรม ไปซอมเชียรหรือซอมกีฬา” เฉียดฯ ปริพนธฯ (อบ.) บรรยายผูกโยงไปถึงความหลังครั้งใส 

ถุงเทาขาว “วันนี้เดินออกจากวิดยา (เพิ่งเห็นวาคณะนี้มีตึกเทๆหลายตึกทีเดียว) ไปตามแนวตนจามจุรี 

ผานตึกวิดวะ ผานเทวาลัยอักษร มโนบรรยากาศสมัยเรียนไปเร�อยๆ รูสึกกลับไปเปนเฟรชชี่จริงๆ ... 

มาสักการะพระบรมรูปสองรัชกาลดวยเสียงเชียร ตามการกำกับของสองเชียรลีดเดอรสาว … เชียรเสร็จ 

ไปเดินรอบสระน้ำหนามหา'ลัย บังเอิ๊ญ เปนเสนทางที่สวยเสียดวย ตนจามจุรีเปนแนวสีน้ำตาลเขม 

บางกิ่งโนมยาว ครอมทางเดิน ใบจามจุรีเขียวดวยน้ำฝนที่ตกเม�อเชามืด ตัดกับเสื้อสีชมพูของชาว CU 

Freshies 13 ที่เดินกันเปนกลุมๆ”

“... เราปดกิจกรรมดวยบรรยากาศสมัยเรียน คือกินขาวหมูทอด นี่ถามีฝรั่งดอง สับปะรด มันแกว มะมวงพริกกะเกลือ 

แบบเทียมมี่ดวยละก็ เด็ดสะระตี่ CU 13 เลยละ วันนี้สนุกมากๆ จัดเกงจริงๆ ขอบคุณที่สุด”

เดินจุฬาฯ

จิรวัธน โฆษะปญญาธรรม รวบรวมและเรียบเรียง























คณะกรรมการอำนวยการ

๑. รศ.ดร.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษา

๒. รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ ที่ปรึกษา

๓. ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล ที่ปรึกษา

๔. สมพร ใชบางยาง ที่ปรึกษา

๕. อนนต สิริแสงทักษิณ ที่ปรึกษา

๖. คุณหญิงอุไรวรรณ สวัสดิศานต ที่ปรึกษา

๗. ชัยวัฒน อุทัยวรรณ ประธาน

๘. ณรงคฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร รองประธาน

๙. นพ.วรวิทย วิศิษฐกิจการ รองประธาน

๑๐. ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย รองประธาน

๑๑. รศ.ทพญ.ขวัญตา จารุอำพรพรรณ กรรมการ

๑๒. นวลนอย เจริญผล กรรมการ

๑๓. ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี กรรมการ

๑๔. นิภานันท ชูพจนเจริญ กรรมการ

๑๕. นิสารัตน เตชาวัฒนวิศาล กรรมการ

๑๖. น.สพ.บุญชัย เอื้อวนิชกุล กรรมการ

๑๗. พิเชฐ มั่นคง กรรมการ

๑๘. ยาใจ ศรีวิโรจน กรรมการ

๑๙. ยุพิน ดิสสะมาน กรรมการ

๒๐. ศรินทร วานิชพันธุ กรรมการ

๒๑. สมถวิล จรรยาวงษ กรรมการ

๒๒. รศ.ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ กรรมการ

๒๓. ดร.สุริยา ทัศนียานนท กรรมการ

๒๔. อัญชุลี อัศวพรหมเลิศ กรรมการและเหรัญญิก

๒๕. วัธนชัย วิรยศิริ กรรมการและเลขานุการ

๒๖. ไพริน ศิริอังกูร กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการโครงการหองเฉลิมพระเกียรติฯ

๑. ศ.กิตติคุณ ดร.ปยนาถ บุนนาค ที่ปรึกษา

๕๐ ป นองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓
คณะกรรมการจ ัดงาน

๒. รศ.ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ ที่ปรึกษา

๓. ผศ.ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ ที่ปรึกษา

๔. กรรชิต จิตระทาน (ผูอำนวยการสำนักบริหาร   

         ศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ที่ปรึกษา

๕. ชัยวัฒน อุทัยวรรณ ประธาน

๖. คุณหญิงอุไรวรรณ สวัสดิศานต รองประธาน

๗. พิมพิศา กำเนิดจิรมณี (ผูอำนวยการหอประวัติ

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) รองประธาน

๘. วชิราวรรณ บุนนาค

๙. วัธนชัย วิรยศิริ

๑๐. วิสาขา ภูมิรัตน

๑๑. พัณณมาศ พิชิตกุล 

๑๒. ไพริน ศิริอังกูร

๑๓. ศรินทร วานิชพันธุ 

๑๔. รศ.ดร.สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา

๑๕. อัจฉรา สิทธิพันธ (ผูปฏิบัติการบริหาร ๕ หอประวัติ

      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

คณะกรรมการฝายกิจกรรมเพ�อสังคม     

๑. ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย (แพทยศาสตร) ประธาน

๒. รศ.ทพญ.ขวัญตา จารุอำพรพรรณ

    (ทันตแพทยศาสตร ) รองประธาน

๓. นวลนอย เจริญผล (ครุศาสตร)

๔. ทพญ.เครือระยา แกวนพรัตน (ทันตแพทยศาสตร)

๕. ยาใจ ศรีวิโรจน (นิเทศศาสตร)

๖. ศรินทร วานิชพันธุ (นิเทศศาสตร) 

๗. ภัทรันดา ลีละยูวะ (พาณิชยศาสตรและการบัญชี)

๘. ศรีประภา พริ้งพงษ (พาณิชยศาสตรและการบัญชี)

๙. อมรรัตน ลิ่มไทย (พาณิชยศาสตรและการบัญชี)

ร�นรมยใตรมจามจุรี๒๗๘



๑๐. ภญ.กรรณิกา ฉัตรมหากุลชัย (เภสัชศาสตร)

๑๑. ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (เภสัชศาสตร)

๑๒. วรรณี ศิวยาธร (รัฐศาสตร)

๑๓. สยุมพร ลิ่มไทย (รัฐศาสตร)

๑๔. สัมพันธ หุนพยนต (รัฐศาสตร)

๑๕. สุวดี กอวัฒนา (รัฐศาสตร )

๑๖. นพดล อาชาสันติสุข (วิทยาศาสตร)

๑๗. ประนอม เดชวิศิษฎสกุล (วิทยาศาสตร)

๑๘. ผศ.ดร.รมณี สงวนดีกุล (วิทยาศาสตร)

๑๙. ณรงคฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร (วิศวกรรมศาสตร)

๒๐. ธนวัฒน ศรีสุขสันต (วิศวกรรมศาสตร)

๒๑. นิภานันท ชูพจนเจริญ (เศรษฐศาสตร)

๒๒. ศิริกัญญา จักษุดุลย (เศรษฐศาสตร)

๒๓. สุพิมพ เดชวัฒนสุกรี (เศรษฐศาสตร)

๒๔. น.สพ.บุญชัย เอื้อเวชนิชกุล (สัตวแพทยศาสตร)

๒๕. ธรธิดา อินทรปาลิต (อักษรศาสตร)

๒๖. พัชรินทร จำรูญโรจน (อักษรศาสตร)

๒๗. วณี ธิติประเสริฐ (อักษรศาสตร)

๒๘. อัชณา ลิมปไพฑูรย (อักษรศาสตร)

๒๙. คุณหญิงอุไรวรรณ สวัสดิศานต (อักษรศาสตร)

คณะกรรมการฝายกิจกรรมสัมพันธ 

๑. นพ.วรวิทย วิศิษฐกิจการ (แพทยศาสตร) ประธาน

๒. รศ.ดร.ภรณี ภัทรานวัช (วิทยาศาสตร) รองประธาน

๓. ดร.พรรณประภา อินทรวิทยนันท (ครุศาสตร)

๔. พล.ร.ต.หญิง สิริพร พุมแกว (ครุศาสตร)

๕. รศ.ทพญ.ขวัญตา จารุอำพรพรรณ (ทันตแพทยศาสตร)

๖. ทพญ.เครือระยา แกวนพรัตน (ทันตแพทยศาสตร)

๗. ยาใจ ศรีวิโรจน (นิเทศศาสตร)

๘. วรัทยา วองไววาณิชย (นิเทศศาสตร)

๙. ประวัติ จิรวุฒิตานันท (พาณิชยศาสตรและการบัญชี)

๑๐. อมรรัตน ลิ่มไทย (พาณิชยศาสตรและการบัญชี)

๑๑. รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ (แพทยศาสตร)

๑๒. พญ.สิรนิสถ ประพันธศิลป (แพทยศาสตร)

๑๓. ภญ.วันทนี บูรณสัจจะ (เภสัชศาสตร)

๑๔. ภก.อมร เลิศไพชัยยนต (เภสัชศาสตร)

๑๕. วัลภา สงวนศักดิ์ (รัฐศาสตร)

๑๖. สมศรี แจมจรัสศรี (รัฐศาสตร)

๑๗. ผศ.ดร.กิรณันต รัตนธรรมพันธ (วิทยาศาสตร)

๑๘. นราภรณ โรจนสกุล (วิทยาศาสตร)

๑๙. มานัส วงศพิวัฒน (วิศวกรรมศาสตร)

๒๐. วรพจน  ลือบุญธวัชชัย  (วิศวกรรมศาสตร)

๒๑. กนก เพ็ชรคำ (เศรษฐศาสตร)

๒๒. นิภานันท ชูพจนเจริญ (เศรษฐศาสตร)

๒๓. สันติ พูลเกษร (สถาปตยกรรมศาสตร)

๒๔. น.สพ.บุญชัย เอื้อเวชนิชกุล (สัตวแพทยศาสตร)

๒๕. ธรธิดา อินทรปาลิต (อักษรศาสตร)

๒๖. พัชรินทร จำรูญโรจน (อักษรศาสตร)

คณะกรรมการฝายสาราณียกร

๑. สมถวิล จรรยาวงษ (รัฐศาสตร) ประธาน

๒. ปรีชา กลิ่นแกว (พาณิชยศาสตรและการบัญชี) รองประธาน

๓. พรรณวิลัย วัฒนโยธิน (ครุศาสตร)

๔. ยาใจ ศรีวิโรจน (นิเทศศาสตร)

๕. ศรินทร วานิชพันธุ (นิเทศศาสตร)

๖. พ.ต.ท.มนตรี มนูนาทวิมลกฤตย (รัฐศาสตร)

๗. รศ.ดร.ภรณี ภัทรานวัช (วิทยาศาสตร)

๘. ธีรพงศ เตชะคุณบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร)

๙. เขมาภิมุข นันทิวัฒน (เศรษฐศาสตร)

๑๐. รศ.ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ (สถาปตยกรรมศาสตร)

๑๑. สพ.ญ.ผุสดี พานิชกุล (สัตวแพทยศาสตร)

๑๒. คุณหญิงอุไรวรรณ สวัสดิศานต (อักษรศาสตร)

      

ร�นรมยใตรมจามจุรี ๒๗๙



คณะกรรมการฝายเหรัญญิก    

๑. อัญชุลี อัศวพรหมเลิศ 

(พาณิชยศาสตรและการบัญชี) ประธาน

๒. สุภาวดี อังศุสิงห (พาณิชยศาสตรและการบัญชี)

    รองประธาน

๓. สมศรี แจมจรัสศรี (รัฐศาสตร)

คณะกรรมการฝายสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

๑. รศ.ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ (สถาปตยกรรมศาสตร)

    ประธาน

๒. ผศ.ดร.เครือวัลย ลิ่มอภิชาต (อักษรศาสตร)

    รองประธาน

๓. พรรณวิลัย วัฒนโยธิน (ครุศาสตร)

๔. อมราภรณ รัฐวินิจ (ครุศาสตร)

๕. รศ.ทพญ.ขวัญตา จารุอำพรพรรณ (ทันตแพทยศาสตร)

๖. ทพญ.วัฒนา สงวนนอย (ทันตแพทยศาสตร)

๗. ณัษฐภรณ ศุภศิรตานนท (นิเทศศาสตร)

๘. รศ.ดวงพร คำนูณวัฒน (นิเทศศาสตร)

๙. สายัณห จันทรวิภาสวงศ (นิเทศศาสตร)

๑๐. สายพิณ จินดาวรรณ (นิเทศศาสตร)

๑๑. วิสาขา ภูมิรัตน (พาณิชยศาสตรและการบัญชี)

๑๒. สุภาวดี อังศุสิงห (พาณิชยศาสตรและการบัญชี)

๑๓. ภญ.จันทิพย มานัสสถิตย (เภสัชศาสตร)

๑๔. ภญ.ศิริวรรณ บัวงาม (เภสัชศาสตร)

๑๕. เตือนใจ ดีเทศน (รัฐศาสตร)

๑๖. พ.ต.ท.มนตรี มนูนาทวิมลกฤตย (รัฐศาสตร)

๑๗. สมถวิล จรรยาวงษ (รัฐศาสตร)

๑๘. ผศ.ดร.รมณี สงวนดีกุล (วิทยาศาสตร)

๑๙. ประหยัด ครองอภิรดี (วิศวกรรมศาสตร)

๒๐. เปยมลักษณ จักกะพาก (เศรษฐศาสตร)

๒๑. ศิริกัญญา จักษุดุลย (เศรษฐศาสตร)

๒๒. ชุน จันทัปปภา (สถาปตยกรรมศาสตร)

๒๓. ประพันธ วิมลวาทิน (สถาปตยกรรมศาสตร)

๒๔. พรศิล จันทนากร (สถาปตยกรรมศาสตร)

๒๕. สพ.ญ.ผุสดี พานิชกุล (สัตวแพทยศาสตร)

๒๖. ศ.ดร.ดวงฤดี สุขแสง (อักษรศาสตร)

๒๗. ธรธิดา อินทรปาลิต (อักษรศาสตร)

๒๘. นิรมล ปยจันทรดารา (อักษรศาสตร)

๒๙. รศ.ดร.บุญศิริ อนันตเศรษฐ (อักษรศาสตร)

๓๐. พัชรินทร จำรูญโรจน (อักษรศาสตร)

๓๑. วชิราวรรณ บุนนาค (อักษรศาสตร) 

๓๒. วณี ธิติประเสริฐ (อักษรศาสตร)

๓๓. ผศ.ดร.วินิจ เทือกทอง (อักษรศาสตร)

๓๔. ผศ.สุชีลา เตชาภิวัฒนพันธ (อักษรศาสตร)

๓๕. รศ.ดร.สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา (อักษรศาสตร)

๓๖. อัชณา ลิมปไพฑูรย (อักษรศาสตร)

คณะกรรมการฝายหารายได

๑. ณรงคฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร (วิศวกรรมศาสตร) ประธาน

๒. บุณยพงศ สาระเกษตริน (วิศวกรรมศาสตร) รองประธาน

๓. พิเชฐ มั่นคง (ครุศาสตร)

๔. รศ.ทพญ.ขวัญตา จารุอำพรพรรณ (ทันตแพทยศาสตร)

๕. อัชฌา สุวรรณปากแพรก (นิเทศศาสตร)

๖. จริยา ฉันทวานิช (พาณิชยศาสตรและการบัญชี)

๗. อัญชุลี อัศวพรหมเลิศ (พาณิชยศาสตรและการบัญชี)

๘. นพ.วรวิทย วิศิษฐกิจการ (แพทยศาสตร)

๙. ภญ.กรรณิกา ฉัตรมหากุลชัย (เภสัชศาสตร)

๑๐. มนูญ สรรคุณากร (รัฐศาสตร)

๑๑. สมนึก เสียงกอง (รัฐศาสตร)

๑๒. รศ.ดร.ภรณี ภัทรานวัช (วิทยาศาสตร)

๑๓. สมศักดิ์ ศักดิ์บูรณพงษา (วิศวกรรมศาสตร)

๑๔. เอกสิทธิ์ สินธุสาร (วิศวกรรมศาสตร)

๑๕. ดร.อโศก วงศชะอุม (เศรษฐศาสตร)

ร�นรมยใตรมจามจุรี๒๘๐



๑๖. ดำรงคศิลป ศุภางค (สถาปตยกรรมศาสตร)

๑๗. รศ.สพ.ญ.ดร.สุมลยา กาญจนะพังคะ

      (สัตวแพทยศาสตร)

๑๘. แกมกาญจน สุวรรณทรรภ (อักษรศาสตร)

๑๙. ชนินทร วงษทองดี (อักษรศาสตร)

๒๐. อรพินท ไอยะรา (อักษรศาสตร)

คณะกรรมการฝายทะเบียน

๑. ดร.สุริยา ทัศนียานนท (วิศวกรรมศาสตร) ประธาน

๒. พิเชฐ มั่นคง (ครุศาสตร)

๓. ผศ.ทพญ.อรอนงค วนิชจักรวงศ (ทันตแพทยศาสตร)

๔. ภัทรภูรี จงเฟ�องปริญญา (นิเทศศาสตร )

๕. สมศรี กมลสุวรรณ ( พาณิชยศาสตรและการบัญชี)

๖. นพ.พิสิษฐ วัฒนวิทูกูร (แพทยศาสตร )

๗. ภญ.จันทิพย มานัสสถิต (เภสัชศาสตร )

๘. พ.ต.ท.มนตรี มนูนาทวิมลกฤตย (รัฐศาสตร )

๙. ดร.วรนุช เกิดสินธชัย (วิทยาศาสตร)

๑๐. กษิดิศ วิจารณกุล (วิศวกรรมศาสตร )

๑๑. วัธนชัย วิรยศิริ (เศรษฐศาสตร )

๑๒. รศ.ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ (สถาปตยกรรมศาสตร)

๑๓. สพ.ญ.ผุสดี  พานิชกุล (สัตวแพทยศาสตร )

๑๔. ผศ.ดร.เครือวัลย  ลิ่มอภิชาต (อักษรศาสตร )

คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ

๑. ยาใจ ศรีวิโรจน (นิเทศศาสตร) ที่ปรึกษา 

๒. ศรินทร วานิชพันธุ (นิเทศศาสตร ) ประธาน

๓. ดร.พรรณประภา อินทรวิทยนันท (ครุศาสตร )

๔. ทพญ.อรอนงค วนิชจักรวงศ (ทันตแพทยศาสตร)

๕. จิราพรรณ ลิ่มไทย (นิเทศศาสตร)

๖. รศ.ดวงพร คำนูณวัฒน (นิเทศศาสตร)

๗. ปองรัชต พูนพนิช (นิเทศศาสตร)

๘. วัชราภรณ ศิวะทัต (นิเทศศาสตร)

๙. ดาเรศ ศุภวิวรรธน (พาณิชยศาสตรและการบัญชี)

๑๐. พรทิพย อองศรี (พาณิชยศาสตรและการบัญชี)

๑๑. นพ.พิสิษฐ วัฒนวิทูกูร (แพทยศาสตร )

๑๒. ภญ.วันทนี บูรณสัจจะ (เภสัชศาสตร )

๑๓. จิรวัธน โฆษะปญญาธรรม (รัฐศาสตร)

๑๔. พ.ต.ท.มนตรี มนูนาทวิมลกฤตย (รัฐศาสตร)

๑๕. สมถวิล จรรยาวงษ (รัฐศาสตร)

๑๖. อุษา จารุภา (รัฐศาสตร )

๑๗. นพดล อาชาสันติสุข (วิทยาศาสตร)

๑๘. ประนอม เดชวิศิษฏสกุล (วิทยาศาสตร )

๑๙. ผศ.ดร.รมณี สงวนดีกุล (วิทยาศาสตร)

๒๐. ธีรพงศ เตชะคุณบัณทิต (วิศวกรรมศาสตร)

๒๑. มานัส วงศพิวัฒน (วิศวกรรมศาสตร )

๒๒. วรพจน ลือบุญธวัชชัย (วิศวกรรมศาสตร )

๒๓. กนก เพ็ชรคำ (เศรษฐศาสตร )

๒๔. ประพันธ วิมลวาทิน (สถาปตยกรรมศาสตร )

๒๕. สพ.ญ.ขนิษฐา ใจสงฆ (สัตวแพทยศาสตร)

๒๖. สพ.ญ.ผุสดี พานิชกุล (สัตวแพทยศาสตร)

๒๗. ผศ.ดร.เครือวัลย ลิ่มอภิชาต (อักษรศาสตร )

คณะกรรมการฝายเลขานุการและประสานงาน

๑. วัธนชัย วิรยศิริ (เศรษฐศาสตร) ประธาน

๒. สาลิกา เหมศาสตร (ครุศาสตร)

๓. อมรรัตน ลิ่มไทย (พาณิชยศาสตรและการบัญชี)

๔. นราภรณ โรจนสกุล (วิทยาศาสตร)

๕. ผศ.ดร.วรนุช เกิดสินธุชัย (วิทยาศาสตร)

๖. ธรธิดา อินทรปาลิต (อักษรศาสตร)

๗. พัชรินทร จำรูญโรจน (อักษรศาสตร)

๘. ไพริน ศิริอังกูร (อักษรศาสตร)

๙. รศ.ดร.สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา

    (อักษรศาสตร) 
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รื่นรมยใตรมจามจุรี
ท่ีปรึกษา

รศ.ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ (สถาปตยกรรมศาสตร)

คุณหญิงอุไรวรรณ สวัสดิศานต (อักษรศาสตร)

บรรณาธิการ

สมถวิล จรรยาวงษ (รัฐศาสตร)  

บรรณาธิการรวม

ปรีชา กล่ินแกว (พาณิชยศาสตรและการบัญชี)

วชิราวรรณ บุนนาค (อักษรศาสตร)

บรรณาธิการประสานงาน

พิมลรัตน นีติวัฒนพงศ (พาณิชยศาสตรและการบัญชี)  รศ.ดร.สุวดี ธนประสิทธ์ิพัฒนา (อักษรศาสตร)

รศ.ภก.ดร.อุทัย สุวรรณกูฏ (เภสัชศาสตร)

กองบรรณาธิการ

รศ.ทพญ.ขวัญตา จารุอำพรพรรณ (ทันตแพทยศาสตร)  เขมาภิมุข นันทิวัฒน (เศรษฐศาสตร)

จิรวัธน โฆษะปญญาธรรม (รัฐศาสตร)  จิราพรรณ ล่ิมไทย (นิเทศศาสตร)

รศ.ดวงพร คำนูณวัฒน (นิเทศศาสตร)  ธีรพงศ เตชะคุณบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร)

นวลนอย เจริญผล (ครุศาสตร)  นิภานันท ชูพจนเจริญ (เศรษฐศาสตร)

พรรณวิลัย วัฒนโยธิน (ครุศาสตร)  นพ.พิสิษฐ วัฒนวิทูกูร (แพทยศาสตร)

รศ.ดร.ภรณี ภัทรานวัช (วิทยาศาสตร)  พ.ต.ท.มนตรี มนูนาทวิมลกฤตย (รัฐศาสตร)

วิมลรัตน สถาวรวงศ (พาณิชยศาสตรและการบัญชี)  วิสาขา ภูมิรัตน (พาณิชยศาสตรและการบัญชี)

ศรินทร วานิชพันธุ (นิเทศศาสตร)  ผศ.อนงค รุงแจง (อักษรศาสตร)

ออกแบบปกและอักษรวิจิตร รศ.ดร.สันติ คุณประเสริฐ (ครุศาสตร)

วาดภาพประกอบ สพ.ญ.ผุสดี พานิชกุล (สัตวแพทยศาสตร)

ถายภาพ นพดล อาชาสันติสุข (วิทยาศาสตร)

ศิลปกรรม สมฤกษ เทพวนินกร วรารัตน ดลขุมทรัพย 

ภาพประกอบ ภาพสะสมสวนตัวของนองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๓ และขอขอบคุณหอประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พิมพท่ี พีพร้ินท (๒๐๑๒) เลขท่ี ๑/๑ ถนนเพชรเกษม ๔๘ แยก ๒๒ แขวงบางแวก

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐ โทร. ๐๘๑ ๔๙๐ ๔๓๐๐, ๐๘๘ ๒๗๕ ๑๗๙๕

ค ณ ะ ผู จั ด ทํ า ห นั ง สื อ



...เมื่อจะกาวออกไปจากอกไกลเงาจามจุรี
จากถิ่นนี้นามที่จุฬาลงกรณ
ลมโชยโบกกานใบใหพร

ขอลากอนไมไปลับจะกลับเยือน

สแกน QR Codeสแกน QR Code

เพลงรมจามจุรีเพลงรมจามจุรี




