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จุฬาฯ ภาคเหนือ
ข้อความจากใจ บรรณาธิการ
ร้อยดวงใจ ถวายสักการะพระมหากรุณาธิคุณ
ร้อยปี แห่ง ความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจ
26 มีนาคม 2559 ครบรอบ 99 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดี พี่น้องชาว จุฬาฯ ที่เคารพรัก ทุกท่าน วารสารฉบับนี้ มาเยือน
และทักทาย พี่น้อง ล่วงหน้าต้อนรับวันสำ�คัญ ของชาวจุฬาฯทุกคน
ความภาคภูมใิ จที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของเรา จะก้าวย่าง สูป่ ที ี่ 100
ณ วันที่ 26 มีนาคม 2559 ทีจ่ ะถึงนี้ นับเป็นวันทีม่ คี วามสำ�คัญอย่างยิง่
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ จึงใคร่ขอเรียน
เชิญ พี่น้องทุกท่านร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมทำ�บุญในวันสำ�คัญนี้ที่
สมาคมฯของเราข้างโรงเรียนวัฒโนฯ ตามกำ�หนดการทีแ่ จ้งไว้ใน จม.นี้
และขอโอกาสนี้ ปชส.ให้จุฬาฯส่วนกลางสักนิด คือในวันที่ 26
มีนาคม2559นี้ นอกจากจะมีงาน ”ชุมนุมจุฬาฯบานสะพรัง่ ทัง้ แผ่นดิน„
ตั้งแต่เวลา 11.30 น.ที่ กทม.แล้วนั้น ในภาคค่ำ�ยังได้มีการจัดงาน ”99
ปี คืนเหย้าก้าวสู่ 100ปีจุฬาฯ„ ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระปิยะมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยขายบัตรให้
นิสิตเก่าที่สนใจเข้าร่วมงานในราคาใบละ 200 บาท ซึ่งใน จ.เชียงใหม่
ของเราได้โควต้ามา 10 ใบ ผูท้ สี่ นใจติดต่อได้ที่ คุณอ้น 091 856 3343
หรือ ที่ สมาคม หมายเลข 088 289 0085
ขอบพระคุณ พี่น้องชาวจุฬาฯ สำ�หรับทุกน้ำ�ใจและความอบอุ่น ที่เรา
มีกันและกัน
				
จากใจ กองบรรณาธิการ

วันสถาปนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมทำ�บุญและเฉลิมฉลอง ครบรอบ 99 ปี
เข้าสู่ปีที่ 100 แห่งสายใยความผูกพันธ์ด้วยกันนะคะ
ขอเรียนเชิญพีน่ อ้ งร่วมทำ�บุญ ณ สมาคมนิสติ เก่าจุฬาภาคเหนือ ในวันเสาร์
ที่ 26 มีนาคม 2559 ณ. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ
08.00 น.
09.09 น.
10.00 น.
11.00 น.

- ลงทะเบียน
- พิธีสงฆ์
- นิมนต์พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร
- รายงานประจำ�ปีและแถลงงบดุล
- โครงการที่จะทำ�ต่อไป
12.00 น. - รับประทานอาหารร่วมกัน

SP.CON
56/2 หมู่ 8 ถ.เชียงใหม่-แม่ออน ต.บวกค้าง อ.สันกำ�แพง จ.เชียงใหม่ 50130
Tel. 053-446058

การแข่งขันกีฬาประเพณี ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1
การแข่งขันกีฬาประเพณี ธรรมศาสตร์-จุฬาฯภาค
เหนือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
ผลปรากฎว่า กีฬา ชักคะเย่อหญิง ชัยชนะตกเป็น
ของ สาวๆ จากฝั่งสามย่าน จุฬาฯ
ส่วนผลฟุตบอลชาย 7 คน หนุ่มใหญ่สามย่าน ไม่
สามารถต้านทานพลังหนุม่ ลูกแม่โดมได้ พ่ายแพ้ไป
ถึง 6-1 ไม่ได้นอ้ ยหน้าเกมส์ใหญ่ทสี่ นามศุภชลาศัย
เลยแม้แต่น้อย
เหนือสิง่ อืน่ ใด ไม่ได้อยูท่ ผี่ ลแพ้ชนะ แต่อยูท่ คี่ วาม
รัก และสามัคคีจากพวกเราทัง้ 2 สถาบันทีจ่ ะมัน่ คง
และยืนยงอยู่ตลอดไป

บริษัท ฟิล แอ็ลไล จำ�กัด
หมู่บ้าน วิลล่า คุณาลัย เลขที่ 219/61 ตำ�บลบางรักพัฒนา อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร. 0-2194-5088-9 แฟกซ์ 0-2194-5090

บริษัท ทูพีเค เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)

79/107 หมู่ 10 ถ.จันทร์ทองเอี่ยม ต.บางแม่นาง
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 081-686-2689, 081-628-9472

อุทยานจุฬาฯ ๑๐๐ ปี ของขวัญอันยิ่งใหญ่ให้สังคม
สืบสานความสง่างาม สอดประสานองค์ความรู้ สร้างสรรสู่ความยั่งยืน
ตามรอยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระราชประสงค์ ที่พระราชทานที่ดินให้แก่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นพื้นที่สำ�หรับการเรียนรู้และคืนประโยชน์สู่สังคมอุทยานจุฬาฯ ๑๐๐ ปี จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
แนวคิดในการจัดพื้นที่สีเขียว บนพื้นที่ประมาณ ๓๐ ไร่ เพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ระหว่างนิสิตกับชุมชน คนกับธรรมชาติ รองรับ
การใช้งานของสาธารณชนทุกกลุม่ ทุกเพศทุกวัย เป็นแลนด์มาร์คทีส่ �ำ คัญแห่งหนึง่
ของพื้นที่สวนหลวง – สามย่าน
ในโอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะครบรอบ ๑๐๐ ปี ใน พ.ศ.๒๕๖๐ และ
เพือ่ ให้เป็นไปตามแผนขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ในหมวด “เกือ้ กูล” ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อันเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
ส่วนรวม รวมทัง้ ผังแม่บทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีแนวคิดหลักเรือ่ งพืน้ ทีส่ เี ขียว
ของผังแม่บทสองพื้นที่ คือ การเชื่อมพื้นที่สีเขียวตามแนวแกนตะวันออก-ตะวัน
ตกของถนนพญาไท จากเขตการศึกษาไปยังเขตผลประโยชน์บริเวณบรรทัดทอง
และเพื่อเชื่อมพื้นที่สีเขียวตามแนวเหนือ-ใต้ ในเขตผลประโยชน์ ให้ถนนจุฬาฯ
ซอย ๕ ตลอดแนวเพื่อสร้างเป็นถนนสวยแห่งความสุข ร่มรื่น และน่าเดินที่สุด
ให้กับชุมชนอีกแห่งของกรุงเทพฯ
[ขอบคุณข้อมูลจาก : CU Property]

จามจุรีพระราชทาน ... ขอฝากต้นไม้ไว้ 5 ต้น ให้เป็นเครื่องเตือนใจตลอดกาล ...
15 มกราคม 2015 เวลา 15:22 น.
“จามจุรี” เป็นต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจุฬาฯ มีความผูกพันกับชาวจุฬาฯ มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็น
มหาวิทยาลัย ด้วยวัฏจักรของจามจุรีมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวจุฬาฯ กล่าวคือ มีสีเขียวชอุ่มให้ความสดชื่นในช่วงเวลา
ภาคต้นของการศึกษาเสมือนนิสติ ปีท๑ี่ ทีย่ งั คงเริงร่าสนุกสนานกับการเป็นน้องใหม่ และเมือ่ เวลาผ่านไปในภาคปลายของการศึกษา
ทั้งใบและฝักย้ำ�เตือนให้นิสิตเตรียม ตัวสอบปลายปีมิฉะนั้นอาจจะต้องเรียนซ้ำ�ชั้นหรือถูกไล่ออก
หลักฐานที่ระบุชัดเจนเกีย่ วกับที่มาของการถือว่าจามจุรีเป็นต้นไม้ประจำ� มหาวิทยาลัย หรือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึง่ ของชาวจุฬาฯ
นั้นยังไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัด เรื่องนี้ก็คงจะคล้ายกับประเพณีของจุฬาฯ ในหลาย ๆ เรื่องไม่มีใครบันทึกไว้ว่ามีมาเมื่อใด ใครเป็นผู้
กำ�หนด ทำ�ไมจึงกำ�หนด แต่ก็เป็นที่ยึดถือปฏิบัติต่อ ๆ กันมา ประเพณีบางอย่างก็ไม่มีการปฏิบัติอีกแล้ว แต่ประเพณีหลายอย่าง
ก็มีการปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบัน

สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั้งชาวจุฬาฯ และสังคมทั่วไปก็คือ บริเวณที่เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นมีต้นจามจุรีขึ้นอย่างหนา
แน่น อาจารย์และนิสติ รุน่ เก่า ๆ เล่าให้ฟงั ว่า ในอดีตใครก็ตามประสงค์จะไปติดต่อราชการหรือธุระส่วนตัวที่ “โรงเรียนมหาวิทยาลัย”
หรือ ”โรงเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ซึง่ ค่อย ๆ สัน้ ลงมาเป็น “โรงเรียนจุฬาฯ” และเหลือแต่ “จุฬาฯ” นัน้ จะมีผแู้ นะนำ�ให้สงั เกต
ว่าทีใ่ ดเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยนัน่ คือไปทีป่ ระทุม วัน บริเวณทีม่ ถี นนผ่านต้นจามจุรมี าก ๆ พอไปถึงจะเป็นตึกเรียน นักเรียนและ
อาจารย์เส้นทางที่จะไปสถานที่ซึ่งมีจามจุรีมาก ๆ คือ ถนนพระราม 1 ถนนพระราม 4 และถนนพญาไท
นิสติ รุน่ พ.ศ.2460 กว่า ๆ เล่าให้ฟงั ว่า บริเวณทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของสนาม
ศุภชลาศัยและทีเ่ ป็น “เชียงกง” และร้านค้าใกล้สแี่ ยกเจริญผลเป็นสวน
ผัก ซึง่ นิสติ จะแอบมองและเกีย้ วพาราสี “หมวยสาว” โดยเฉพาะผูท้ อี่ ยู่
หอพักหลังวังวินด์เซอร์ ส่วนบริเวณที่เป็น Siam Square ในปัจจุบัน
เป็นสวนหย่อมซึง่ ทางราชการใช้เป็นแหล่งทดลองปลูกหม่อนเลีย้ งไหม
เส้นทางถนนพญาไท ทางเดินและทางรถยนต์เลีย้ วเข้าวังวินด์เซอร์แถว
หน้าโรงเรียมเตรียมอุดมศึกษา ในปัจจุบันนั้น เป็นเส้นทางซึ่งสมเด็จ
พระบรมราชชนกทรงขับรถยนต์พระที่นั่งผ่านเพื่อไปสอน หนังสือที่วังวินด์เวอร์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์คงจำ�กันได้แม่นยำ�ว่าจะ
พากันเดินช้า ๆ (กะว่าเวลารถยนต์พระที่นั่งผ่าน) พระองค์ท่านจะทรงหยุดรถและรับนิสิตขึ้นรถยนต์พระที่นั่งเพื่อให้ไปเรียนทัน
บ่อยเข้าก็รับสั่งอย่างรู้ทันว่าหากอยากนั่งรถยนต์พระที่นั่งก็รอปากทางก็ แล้วกัน ไม่ต้องเดินทอดน่องให้เห็นหรอก เล่นเอานิสิตผู้
วางแผน “มาสาย” เขินไปตาม ๆ กัน นิสิตรุ่นนั้นต่างเล่าตรงกันว่าต้นจามจุรีให้ร่มเงาในเวลาเดินทางไปมา และเดินทางจากวังวินด์
เซอร์ไปเรียนทีอ่ าคารตึกบัญชาการ (ตึกอักษรศาสตร์ 1 ในปัจจุบนั ) และได้อาศัยโคนต้นจามจุรเี ป็นทีน่ งั่ พักผ่อนตลอดจนดูหนังสือ
นิสิตรุ่น พ.ศ. 2470 กว่า ๆ ต่างก็ให้ข้อมูลตรงกัน เช่น ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ นพวงศ์ องคมนตรี คุณเกรียง กีรติกร อดีตอธิบดี
กรมสามัญศึกษา (ถึงแก่กรรมมาหลายปีแล้ว) เล่าให้ฟังว่าคุณเกรียงกับศาสตราจารย์ ม.ล. จิรายุ นพวงศ์ เป็นคู่หนึ่งในหลาย ๆ คู่
ที่ซ้อนท้ายจักรยานจากวังวินด์เซอร์ไปเรียนที่ตึกบัญชาการเวลาเปลี่ยน ชั่วโมงเรียนเพื่อไปเรียนภาษาอังกฤษ ได้อาศัยร่มเงาของ
จามจุรีเดินทางทั้งตามถนนโรยกรวด หรือถ้าไม่มีฝนตกก็ลัดเลาะผ่านต้นจามจุรีซึ่งขึ้นเต็มไปหมด
นิสิตรุ่น พ.ศ.2480 กว่า ๆ ได้เล่าให้ลูกศิษย์และน้อง ๆ และลูกหลานฟัง โดยเฉพาะนิสิตหญิงคณะอักษรศาสตร์จะจดจำ�กันว่าเวลา
ถึงหน้าหนาวจะต้องคอยดู เสือ้ กันหนาวของตนให้ดี นิสติ ทีย่ งิ่ สวยมากเท่าไรก็มโี อกาสทีเ่ สือ้ กันหนาวจะลอยไปค้างทีก่ งิ่ จามจุรหี ลัง
ตึกอักษรศาสตร์ ส่วนใหญ่กลัว 2 อย่างคือกลัวผี เพราะมีคนผูกคอตายหลายราย กับกลัวสัตว์รา้ ย โดยเฉพาะงู เพราะต้นจามจุรขี นึ้
หนาทึบ ตามพื้นดินมีกิ่งไม่ใบไม้ทับถมหนา จามจุรีจึงเป็นต้นไม้แห่งความหลังอันระทึกใจ และมีทั้งชื่นใจและตรอมใจอยู่หลายคู่
นิสติ รุน่ พ.ศ.2490 กว่า ๆ เริม่ พบกับจามจุรที เี่ ป็นซุม้ รับน้องใหม่ ปลายทศวรรษนีเ้ ริม่ มีมาลัยจามจุรมี อบให้นอ้ งใหม่หรือเป็นรางวัล
สำ�หรับนัก กีฬาของคณะต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2492 ต่อ 2493 สุนทราภรณ์ได้แต่เพลง “จามจุรศี รีจฬุ าฯ” ให้แก่ชาวจุฬาฯ ทัง้ นีเ้ พราะสมัย
โน้นวงดนตรีสนุ ทราภารณ์และจุฬาฯ ใกล้ชดิ กันมาก สุนทราภรณ์ได้น�ำ ความผูกพันระหว่างชาวจุฬาฯ และจามจุรีมาแต่เนือ้ ร้องทีม่ ี
ความหมายกินใจ และใส่ทำ�นองเพลงที่ไพเราะยิ่งเชื่อว่าสายสัมพันธ์อันเป็นที่มาของเพลงนี้คง จะมีมาก่อนทศวรรษ 2490 แน่นอน
ช่วงเวลา พ.ศ. 2490 จามจุรีเป็นชื่อทีมฟุตบอลที่แข่งขันถ้วยต่าง ๆ สโมสรนิสิต (สจม.) และสโมสรนิสิตเก่า (สนจ.) ใช้เป็นชื่อทีม
ฟุตบอลแข่งขันงานที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดขึ้น คนรุ่นหลังโดยเฉพาะผู้ที่ชอบและติดตามการแข่งขันฟุตบอลเริ่มรู้ว่า
ชาวจุฬาฯ มีความผูกพันกับจามจุรีเพียงใด
61 ม.3 ถนนสนามบิน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200โทร.053-284245

บริษัท เอิร์ทสเคป จำ�กัด

นอกเหนือจากข้อมูลที่ประมวลมาเสนอข้างต้นแล้ว สิ่งที่นิสิตจุฬาฯ มีความรู้สึกนึกคิดตรงกันคือสีดอกจามจุรีเป็นสีชมพู จามจุรี
ให้รม่ เงาสำ�หรับการเดินไปมา การพักผ่อน การดูหนังสือ ใช้กงิ่ ก้านใบจามจุรใี นกิจกรรมรับน้องใหม่กบั การแข่งขันกีฬา วัฏจักรของ
จามจุรีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวจุฬาฯ กล่าวคือ สีเขียวชอุ่มให้ความสดชื่นในภาคต้น และภาคที่สองทั้งใบและฝักเตือนให้รีบ
ดูหนังสือเตรียมตัวสอบปลายปีมิฉะนั้นจะ พบกัน repeat หรือ retire จามจุรีอยู่ที่จุฬาฯ มานานจนบอกไม่ได้ว่าเมื่อไร ด้วยเหตุนี้
จามจุรีกับจุฬาฯ จึงผูกพันกันมากจนกลายเป็นต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัยและเป็นสัญลักษณ์อย่าง หนึ่งของจุฬาฯ
ประมาณต้นทศวรรษของ พ.ศ. 2500 ผู้บริหารของจุฬาฯ เห็นว่าจามจุรีเป็นไม้ที่สลัดใบ และฝักทำ�ให้ถนนและคูข้างถนนในจุฬาฯ
สกปรก มีโรคพืชทำ�ให้กิ่งก้านหักหล่น จึงไม่มีนโยบายปลูกทดแทนต้นที่ตายไป นอกจากนั้นในช่วง พ.ศ.2480-2500 มีคณะต่าง
ๆ เกิดขึ้นมาก จึงต้องโค่นจามจุรีเพื่อสร้างตึกใหม่ จามจุรีจึงลดจำ�นวนลงอย่างน่าใจหาย ส่วนจะมีเหตุอะไรที่อยู่เบื้องหลังนโยบาย
ไม่ปลูกต้นจามจุรีจะมีอะไรบ้างนั้น คงจะเล่าเรื่องบางเรื่องในข้อเขียนไม่ได้เพราะเสี่ยงต่อการตกเป็นจำ�เลยในข้อ หาหมิ่นประมาท
จากการที่จามจุรีมีน้อยลงอย่างเห็นชันเจน พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชกระแสถามถึงเหตุที่ทำ�ไม
จามจุรีจึงมีน้อย อาจารย์และนิสิตเก่าอาวุโสหลายท่านเล่าให้ฟังว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงรับสัง่ ว่าจามจุรมี คี วามผูกพันกับ
คนแถวนนี้มาก หากจุฬาฯ ไม่ปลูกจะเสด็จพระราชดำ�เนินมาปลูก
ต้นจามจุรีเอง โดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ในวันที่ 15 มกราคม
พ.ศ. 2505 มีโทรศัพท์จากพระราชตำ�หนักจิตรดารโหฐานถึงผูบ้ ริหาร
จุฬาฯ ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำ�เนินมา
ปลูกต้นจามจุรี ความโกลาหลระคนกับความปลื้มปิติเกิดขึ้นและแผ่ขยายไปทั้งจุฬาฯ
ในวันนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงปลูกต้นจามจุรี 5 ต้นหน้าหอประชุม ได้พระราชทานพระราชดำ�รัสถึงความผูกพันระหว่าง
ชาวจุฬาฯ กับจามจุรี ทรงเน้นว่าดอกสีชมพูเป็นเป็นสัญลักษณ์สูงสุดอย่างหนึ่งของจุฬาฯ ทรงเล่าว่าทรงปลูกต้นไม้ที่พระตำ�หนัก
ไกลกังวล จามจุรีงอกขึ้นที่บริเวณต้นไม้ซึ่งทรงปลูกไว้ จึงทรงถือว่าทรงปลูกจามจุรีเหล่านั้นด้วย เมื่อจามจุรีโตขึ้นแล้วเห็นว่าควร
เข้ามหาวิทยาลัยเสียที สถานที่เรียนนั้นไม่มีที่ใดเหมาะเท่าจุฬาฯ จึงทรงนำ�มาปลูกไว้ที่จุฬาฯ ก่อนจบกระแสพระราชดำ�รัสในวันที่
ได้รับสั่งว่า “ฝากต้นไม้ไว้ห้าต้น ให้เป็นเครื่องเตือนใจตลอดกาล” จามจุรีพระราชทานทั้งห้าต้นจึงยืนต้นอย่างแข็งแรงเป็นศรีสง่า
และสิริมงคลแก่ ชาวจุฬาฯ มาจนถึงปัจจุบันและตลอดไป
ในหลวงกับลานจามจุรี สถานที่ประวัติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวาระครบรอบ 79 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิดลานจามจุรี สถานทีป่ ระวัตศิ าสตร์แห่งหนึง่ ของชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปลูกต้นจามจุรี 5 ต้น ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ 2
รัชกาล เมื่อวันที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2505
อาจารย์สวัสดิ์ จงกล ผูเ้ ชีย่ วชาญเอกสารหอประวัตจิ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้บนั ทึกถึง ความผูกพันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กับจามจุรี อันเป็นทีม่ าของลานจามจุรนี ไี้ ว้ในสูจบิ ตั รการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครัง้ ที่ 21 จามจุรเี กมส์วา่ ต้นจามจุรมี คี วามผูกพัน
กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสยามประเทศมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ตลอดถนนพญาไทซึ่งยังไม่กว้าง
เหมือนสมัยนี้ มีต้นจามจุรีทั้ง 2 ฝั่ง มีผู้คนให้ข้อสังเกตว่าถ้าจะมาโรงเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ให้ดูบริเวณถนนที่ผ่านต้น
จามจุรีมาก ๆ เป็นหลัก และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อาศัยร่มเงาต้นจามจุรีในขณะที่เดินทางมา เรียน อาศัยโคนต้นเป็น
ที่อ่านหนังสือ พูดคุยปรึกษา และยังเป็นที่ ๆ เกิดตำ�นานรัก หนุ่มสาวชาวจุฬาฯ หลายคู่

จากคำ�บอกเล่าของนิสิตรุ่นปีพุทธศักราช 2490 เล่าว่า ในพิธีรับน้องใหม่เริ่มมีการนำ� กิ่งก้านของจามจุรีมาใช้ในการทำ�ซุ้มและเริ่ม
มีมาลัยใบจามจุรีมอบให้น้องใหม่ เป็นรางวัลสำ�หรับนักกีฬาของคณะต่าง ๆ มีการนำ�ใบและดอกจามจุรีมาเป็นสัญลักษณ์ครั้งแรก
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือ่ ครัง้ ทีส่ โมสรนิสติ เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันฟุตบอลโดย
ใช้ชื่อทีมฟุตบอลว่าจามจุรี
ในปีพุทธศักราช 2493 จามจุรีซึ่งเป็นที่รู้จักกัน
เป็นอย่างดีในสมัยนั้นว่าเป็นสัญลักษณ์อย่าง
หนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ถูกนำ�มา
เรียงร้อยเป็นบทเพลงจามจุรีศรีจุฬาฯ โดยวง
ดนตรีสุนทราภรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนใจ
ให้นสิ ติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความมุง่ มัน่
ขยันหมัน่ เพียรในการเล่าเรียนศึกษา ความหมาย
ทีป่ รากฏของเนือ้ เพลงได้ใช้วฎั จักรทางธรรมชาติ
ในการดำ�รงอยู่ของต้น จามจุรีที่ผ่านไป แต่ละ
ช่วงเวลา เปรียบได้กบั วิถชี วี ติ การเรียนของนิสติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัง้ แต่เริม่ เข้าศึกษาใน
ชัน้ ปีที่ 1 ให้มคี วามระมัดระวังอย่าประมาทให้มี
ความสนใจในการศึกษามากยิ่งขึ้น
และเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2500 มีคณะต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย จึงต้องโค่นต้นจามจุรีเพื่อสร้าง ตึกใหม่ ต้นจามจุรีจึงลดน้อย
ลงอย่างน่าใจหาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงรับสัง่ ว่าต้นจามจุรมี คี วามผูกพันกับคนแถวนี้ มาก หากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่ปลูกจะเสด็จพระราชดำ�เนินมาปลูกต้นจามจุรีเอง และในวันที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้เสด็จพระราชดำ�เนินมาทรงปลูกต้นจามจุรี 5 ต้น หน้าหอประชุม และได้พระราชทานพระราชดำ�รัชถึงความผูกพันระหว่างชาว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับต้นจามจุรี ทรงเน้นว่าดอกสีชมพูเป็นสัญลักษณ์สงู สุดอย่างหนึง่ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเล่า
ว่า ทรงปลูกต้นไม้ที่พระตำ�หนักไกลกังวล ต้นจามจุรีงอกขึ้นบริเวณต้นไม้ที่ทรงปลูกไว้ จึงทรงถือว่าทรงปลูกจามจุรีเหล่านั้นด้วย
เมื่อจามจุรีโตขึ้นแล้วเห็นว่าควรเข้ามหาวิทยาลัยเสียที ก่อนจบกระแสพระราชดำ�รัส ได้รับสั่งว่า ฝากต้นไม้ไว้ 5 ต้นให้เป็นเครื่อง
เตือนใจตลอดกาล จามจุรีพระราชทานห้าต้นจึงยืนต้น อย่างแข็งแรงเป็นศรีสง่าและสิริมงคลแก่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมา
จนถึง ปัจจุบันและตลอดไป
[ สวัสดิ์ จงกล หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]
[ขอบคุณข้อมูลจาก หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]
โรงแรม เพมเบอลี่ เฮ้าส์

11 ซอย 7 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำ�บลสุเทพ
อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ประวัติ การก่อตั้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 100 ปี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำ�เนิดจากโรงเรียนสำ�หรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยได้รบั พระ
มหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น ณ ตึกยาวข้างประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ.
๒๔๔๒[ประเทศไทยเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินสากลในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ (ค.ศ. ๑๙๔๐) ดังนั้น พ.ศ. กับ ค.ศ. ก่อนหน้านี้จึงเหลื่อมกันอยู่ ๑ ปี] และ
ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก เมื่อ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๕ ทั้งนี้เพื่อผลิตบุคลากรให้รับราชการ ซึ่งมีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว อันเป็นผลจากพระบรมราโชบายปฏิรปู ระบบบริหารราชการแผ่นดินเมือ่ พ.ศ.๒๔๒๕ ต่อมาทัง้ ภาคราชการและเอกชนต้องการบุคลากรทำ�งานใน
สาขาวิชาต่างๆ กว้างขวางมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระอนุสรณ์คำ�นึงถึงพระบรมราโชบายในสมเด็จพระบรมชนกาธิราช
ที่จะ “ให้มีมหาวิทยาลัยขึ้นสำ�หรับเป็นสถาบันอุดมศึกษาของชาวสยาม” พอที่จะช่วยให้กิจการปกครองท้องที่ของกระทรวงมหาดไทยดำ�เนินไปได้ดีใน
ระดับหนึ่ง แล้วสมควรขยายการจัดการศึกษาเพือ่ สนองความต้องการของ กระทรวง ทบวง กรมอืน่ ๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียน
มหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษา พระราชทานนามว่า“โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ” เมือ่ ๑ มกราคม ๒๔๕๓
ต่อมาทรงเห็นว่าควรขยายกิจการให้กว้างขวางตามพระราชประสงค์เพือ่ ให้เป็นพระบรมราชานุสาวรียอ์ นั ยิง่ ใหญ่และถาวรในสมเด็จพระบรมชนกาธิราช
พระองค์จึงได้พระราชทานเงินทุนที่เหลือจากการที่ราษฎรได้เรี่ยไรเพื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าจำ�นวนเก้าแสนกว่าบาทให้ใช้เพื่อ
สร้างอาคารเรียนและเป็นตึกบัญชาการบนทีด่ นิ ของพระคลังข้างทีจ่ �ำ นวน ๑,๓๐๙ ไร่ ซึง่ อยูท่ อี่ �ำ เภอปทุมวัน และเงินทีเ่ หลือจากการสร้างก็ได้พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ใช้เพื่อกิจการของโรงเรียนต่อไป ทั้งนี้ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำ�เนินและ ทรงวางศิลาพระฤกษ์ในการ
สร้างอาคารดังกล่าวเมื่อ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๘
ในครั้งนั้นมีการเปิดสอน ๘ แผนกวิชา ได้แก่ การปกครอง กฎหมาย การฑูต การคลัง การแพทย์การช่าง การเกษตร และวิชาครู จัดการศึกษาใน ๕
โรงเรียน (คณะในปัจจุบัน) คือ โรงเรียนรัฏฐประศาสนศาสตร์ ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ตั้งอยู่ท่ีบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โรงเรียนราชแพทยาลัย ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช โรงเรียนเนติศึกษา ตั้งอยู่ที่เชิงสะพานผ่านพิภพลีลา และโรงเรียนยันตรศึกษา ตั้งที่วังใหม่ หรือวัง
กลางทุ่ง หรือวังวินเซอร์ (เคยเป็นวังของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ)
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำ�ริที่จะขยายการศึกษาในโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น คือ ไม่เฉพาะ
สำ�หรับผู้ที่จะเล่าเรียนเพื่อรับราชการเท่านั้น แต่จะรับผู้ซึ่งประสงค์จะศึกษาขั้นสูงให้เข้าเรียนได้ทั่วถึงกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐาน
โรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ขึ้นเป็น “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เมื่อ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ เพื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติแห่ง
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ให้เจริญก้าวหน้ากว้างขวางแผ่ไพศาล และมิรู้เสื่อมสูญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำ�หนดการวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบ 99 ปี
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559

เวลา 09.09 - 12.00 น.
ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ
08.00 น.
09.09 น.
10.00 น.
11.00 น.

- ลงทะเบียน
- พิธีสงฆ์
- นิมนต์พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร
- รายงานประจำ�ปีและแถลงงบดุล
- โครงการที่จะทำ�ต่อไป
12.00 น. - รับประทานอาหารร่วมกัน

ช่องทางการติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ เพื่ออัพเดทข้อมูลสมาชิก
เพื่อการติดต่อสื่อสารที่ถูกต้อง ทางคณะกรรมการขอความร่วมมือท่านสมาชิกทำ�การอัพเดทข้อมูลสมาชิก
รวมไปถึงการแนะนำ�นิสิตเก่าท่านอื่นๆ ให้มาลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้โดยประสานงานผ่านผู้จัดการสมาคมฯ
เริ่มเปิดลงทะเบียน ! กิจการของนิสิตเก่า เพื่อเป็นเครือข่ายในการช่วยประชาสัมพันธ์
กิจการของท่านให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มสมาชิกนิสิตเก่าจุฬาฯ ในอนาคต ... กรุณาติดต่อ คุณดิลก (อ้น) ผู้จัดการสมาคมฯ
ติดต่อด้วยตนเอง ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ

20 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ (ข้างโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
วันจันทร์-วันเสาร์ (ปิดวันอาทิตย์) เวลา 09.30-17.30 น.

โทร 053-277-722 หรือ 088-289-0085
Email cualumni.nr@gmail.com

ช่องทางการติดต่อและรับข่าวสารจากทางสมาคมฯ
Website

Facebook

www.cuanr.com

ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

สุภาวดี อัชชเสวิน
หมายเลข 083 084 8489
รศ.ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์
หมายเลข 081 796 6044

www.facebook.com/cualumninorth
หรือพิมพ์ “Chula Alumni Northern
Region” ในช่องค้นหา

Line

Line ID: @cuanr

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ
20 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.หายยา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

ผู้รับ
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