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จารึกลานโพธิ์

คุณอุกริช พึ่งโสภา
ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด น่ า น

ท�ำไมจึงตัดสินใจเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
อะไรเป็นเหตุจูงใจให้เลือกศึกษาในคณะรัฐศาสตร์?
เหตุ ผ ลที่ ผ มเลื อ กศึ ก ษาคณะรั ฐ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ เพราะในอดีตผมเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ 7 โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดประสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ท�ำข้อสอบของ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่องการต่างประเทศได้  
ก็เกิดความประทับใจว่าน่าจะเรียนไม่ยาก และรู้สึกตรงใจเพราะ
ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ รวมทั้งความสัมพันธ์และ
การสงครามระหว่างประเทศ และเมื่อตอนเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เป็นผู้น�ำ
นักเรียนเดินขบวน เรื่องพฤติกรรมของหัวหน้าส่วนราชการสมัยนั้น
มีโอกาสเข้าร่วมประชุมและได้เห็นบทบาทของท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัด
สมัยนัน้ คือ ท่านสวัสดิ์ มีเพียร ซึง่ เป็นผูน้ ำ� ทีถ่ งึ ลูกถึงคน ตรงประเด็น
มีนำ�้ ใจ ใจถึง และพึ่งได้ ก็เลยเกิดความประทับใจ คิดตลกในขณะ
นัน้ ว่า อยากเป็นผูว้ า่ ราชการจังหวัดบ้างจะได้ไหม ประกอบกับตัง้ แต่
อยู่ชั้นประถมปีที่ 6 - 7 ก็ได้อ่านหนังสือในห้องสมุด พอได้ข้อมูลมา
บ้างว่า ถ้าจะเป็นทูตหรือผูว้ า่ ราชการจังหวัดก็ตอ้ งเรียนทีม่ หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ หรือไม่กจ็ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิง่
ก่อนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผมมีโอกาสสอบโครงการช้างเผือก
ของคณะแพทย์ ศิ ริ ร าชพยาบาล โดยสอบที่ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี  
ปรากฏว่าตอนสอบสัมภาษณ์ คุณหมอทีส่ อบสัมภาษณ์บอกคะแนน
ที่ดีพอกัน 3 คน คือ นายส�ำเริง ศรีผุดผ่อง, น.ส.ละเอียด นาคใหม่  
(ทั้ง 2 คน ได้ทุนแพทย์โครงการช้างเผือกที่ศิริราช) และนายอุกริช  
พึง่ โสภา แต่พอสัมภาษณ์เสร็จ คุณหมอท่านนัน้ ก็บอกว่า คุณน่าจะ
ไปเรียนทางการเมืองการปกครอง และถ้าจะให้ตรงบุคลิกก็ต้องที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอวังก็มีด้วยประการละฉะนี้แล
		ย้อนอดีตเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ ในความทรงจ�ำ
เกี่ยวกับธรรมศาสตร์ ท่านรู้สึกประทับใจและคิดถึงอะไร
ผมรู ้ สึ ก ประทั บ ใจในค� ำ ประกาศหลั ก การปฏิ บั ติ ต นใน
มหาวิทยาลัย และประทับใจ  3  สิ่ง คือ
• ชื่อของมหาวิทยาลัยเดิม  คือ “ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการเมือง” เพราะพออยู่ปี 1 โชคดีได้พักหอพักนักศึกษาชื่อว่า
“หอรั ช ดาภิ เ ษก (ปั จ จุ บั น คื อ พระต� ำ หนั ก สวนตาลของส� ำ นั ก
พระราชวัง)” ตอนอยู่หอพักก็มีเพื่อนนักศึกษามาชักจูงให้เข้าเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยกิจกรรมของ อมธ.
(องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  ในช่วงปี  2518  เพื่อ

ช่วยกันปฏิวัติสังคมไทยในขณะนั้น และมีบางกลุ่มที่ต่อต้านก็มา
ชักจูงให้เข้ากับอีกพวกหนึ่ง
• ค� ำ ประกาศหลั ก การปฏิ บั ติ ต นในการด� ำ รงชี วิ ต ในรั้ ว
มหาวิทยาลัยธรรมทีว่ า่ “ในธรรมศาสตร์มเี สรีภาพความเสมอภาค  
และภราดรภาพ” เพราะเหตุการณ์ 6 กันยายน 2519 มหาวิทยาลัยฯ
จัดประชุมทั้งมหาวิทยาลัย (ฝ่ายบริหาร, ครูอาจารย์, นักศึกษา,
พนักงาน) ผมได้ออกมาพูดแสดงความคิดเห็นต่อ อมธ. และคณะ
ผู้บริหารว่า
-  อมธ. ท�ำงานนอกจากไม่ฟังคนนอกรั้วมหาวิทยาลัยแล้ว
ยังล่วงละเมิดสิทธินักศึกษาในเรื่อง การเรียนการสอน (ปิดห้องไม่
ให้นกั ศึกษาเข้าสอบ) ของนักศึกษา และเมือ่ มีเหตุการณ์ทนี่ กั ศึกษา
อาชีวะลุยธรรมศาสตร์ในเดือนสิงหาคม 2518 ทาง อมธ. เอาตัวรอด
ไม่บอกเพื่อนนักศึกษา โดยการหนีออกนอกมหาวิทยาลัยไปก่อน  
ขณะทีน่ กั ศึกษาก�ำลังเรียนอยู่ (ผมเรียนอยูต่ กึ เอที) แล้วมหาวิทยาลัย
จึงเป็นคนประกาศให้นักศึกษารีบกลับบ้านพร้อมปลดเครื่องหมาย  
หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ความปลอดภัย  พวกนักศึกษา
ทั้งหญิง  ชาย ก็หนีกันอย่างหัวซุกหัวซุน  เพราะใครบ้างไม่กลัวตาย  
(ตอนเย็นผมกลับไปหอพักก็พูดในโต๊ะอาหารต่อว่าพวก อมธ. แล้ว
ก็มเี พือ่ นนักศึกษาคนหนึง่ เอาปืนเถือ่ นมาจ่อให้ผมหยุดพูด ผมก็บอก
ว่าไม่หยุด ถ้ามึงยิงกูไม่ตายมึงก็ต้องตาย แต่ท่านอาจารย์เจริญ  
อาจารย์ดูแลหอพักมาห้ามเหตุการณ์เลยสงบ ผมก็เลยมีโอกาสมา
นั่งให้สัมภาษณ์ได้)
-  คณะผูบ้ ริหาร ผมก็กล่าวว่าผูบ้ ริหารท�ำเหมือนรูก้ นั กับ อมธ.  
ปากว่าตาขยิบ เพราะ อมธ. ล่วงละเมิด “สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค
และภราดรภาพ” ของนักศึกษาในหลายเรือ่ งไม่หา้ มปราม  นอกจากนัน้
การที่มหาวิทยาลัยพึ่งมาประกาศห้ามขายหนังสือปลุกระดม ที่มี
เกลือ่ นกลาดในช่วงเดือนกันยายน ซึง่ จะปิดเทอมแล้วจะมีประโยชน์
อะไรแล้ว ผมเคยเตือน อมธ. และผูบ้ ริหารว่าถ้าพวกเราธรรมศาสตร์
ไม่รบั ฟังความคิดเห็นข้างนอก เพือ่ มาปรับบทบาทตนเอง ผมเชือ่ ว่า
ไม่ เ กิ น เดื อ นต้ อ งมี เ หตุ ก ารณ์ รุ น แรงแน่ ๆ เมื่ อ ผมพู ด เสร็ จ มี 2
เหตุการณ์ที่ผมจ�ำแม่นถึงปัจจุบัน คือ
(1) นายก อมธ. สมัยนั้น ออกมาร้องไห้น้อยใจกล่าวหาว่า
ผมไม่เข้าใจการท�ำงานของ อมธ.กลางที่ประชุมของมหาวิทยาลัย
(2) กลุ่มสมาชิกพรรค และทีมงานของ อมธ. มาล้อมกรอบ
ผมพร้อมกับจดหมายเตือนว่า “เราให้โอกาสท่าน พวกขุนศึกศักดินา  
ยังมีเวลากลับตัวกลับใจมาอยูก่ บั พวกเราได้” พอเลิกประชุมผมกลับ
บ้านโดยรถเมล์ฟรี เพือ่ ไปท�ำงาน (เพราะผมเป็นพนักงานรับโทรศัพท์

จารึกลานโพธิ์ •
ของทีพ่ กั ชาวต่างชาติมหี ลายชาติ อยูท่ ที่ งุ่ มหาเมฆ โดยท�ำงาน เวลา  
18.00 น. ถึง 06.00 น. นอนหรือพักผ่อนช่วงกลางวันที่ห้องสมุด
ธรรมศาสตร์  หรือบนรถเมล์) ปรากฏว่ามีเพื่อนนักศึกษามาติดตาม
ดูพฤติกรรมของผมอยู่หลายวัน ผมก็เลยไปที่ตึก อมธ. แล้วบอกว่า
ใครสงสัย หรืออยากคุยอะไรก็คุยกันได้ เพราะผมท�ำงานด้วยเรียน
ด้วยตัง้ แต่ชนั้ ประถมศึกษา ผมไม่ได้อาศัยเงินจากหยาดเหงือ่ แรงงาน
ของแม่ผมอย่างเดียว (บิดาผมเสียตั้งแต่เด็ก) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สมัยนั้นคล้ายกับสมัยนี้ไม่มีผิด
(พวกเราคงจ�ำได้นะครับว่าหลังจากวันที่ 6 กันยายน  2519 ที่
ผมพูดไปได้ 1 เดือนก็เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ตามที่ผมเคย
เตือนไว้เป็นเรื่องเหลือเชื่อมาก ๆ)
สิ่งที่ผมเล่ามาถึงช่วงนี้มีหลักฐานยืนยัน คือ อดีตนายก อมธ.  
มาเล่ า ความในใจตอนมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ท� ำ หนั ง สื อ
ประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย (จ�ำไม่ได้ว่าปี พ.ศ. ไหน แต่เป็นเล่มหนา ๆ)
แล้วตัดพ้อว่านักศึกษาออกมาโจมตีโดยไม่มเี หตุผล นักศึกษาคนนัน้
คือ ผม นายอุกริช พึ่งโสภา ครับ
• ประทับใจกับคณะครู – อาจารย์ หลาย ๆ ท่านที่เป็นที่พึ่ง
และเข้าใจลูกศิษย์ แต่บางท่านก็มีพฤติกรรมที่ท�ำให้ไม่สบายใจ
ก็ธรรมดานะ เพราะ ครู – อาจารย์กป็ ถุ ชุ นคนเดินดินธรรมดา คนไหน
ท� ำ ถู ก ใจเรา-เราก็ ชื่ น ชม คนไหนไม่ ถู ก ใจเรา-เราก็ ไ ม่ ส บายใจ
ไม่พอใจ แต่โดยภาพรวมครู-อาจารย์ทงั้ ปี 1 ทีเ่ รียนรวม หรือพอแยก
คณะแล้วแยกไปเรียนตามคณะต่าง ๆ  โดยส่วนใหญ่กม็ คี วามเข้าใจ
ลูกศิษย์เป็นที่พึ่งได้ เช่น ดร.กรรณิการ์ ชินะโชติ อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีที่ 1 ใคร ๆ ที่สัมผัสกับอาจารย์ก็ชื่นชมทั้งนั้น ส่วนผมเองต้องเรียน
ด้วยและท�ำงานกลางคืนตั้งแต่เทอมสองปีที่หนึ่ง จึงมีโอกาสสัมผัส
กับครู-อาจารย์ต่าง ๆ น้อยมาก แต่ถึงกระนั้นเวลาเข้าห้องเรียนก็
ได้รบั การแนะน�ำหนังสือดี ๆ เยอะมาก โดยเฉพาะทีเ่ รียกว่า “TEXT’’
หรือต�ำราจากต่างประเทศ ซึ่งต้องชมว่าอาจารย์คณะรัฐศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่สมัยนั้นแนะน�ำต�ำราได้ดี
มีคุณภาพ และไม่ตกยุคครับ
• ประทับใจมาก ๆ กับคติพจน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทีว่ า่ “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉนั รักประชาชน”
- เพราะคติพจน์ดังกล่าวท�ำให้ผมลาออกจากธนาคารมา
เป็นปลัดอ�ำเภอ  และท�ำให้ผมมีโอกาสดีในการท�ำงานในต�ำแหน่ง
ทีร่ ว่ มรับผิดชอบกับทุกภาคส่วนและพีน่ อ้ งประชาชนในการช่วยกัน  
“ลดปัญหา ลดทุกข์ เพิ่มสุข ให้กับประชาชน” จนถึงปัจจุบันนี้จริง ๆ  
สถิติศิษย์เก่าที่ ให้เกียรติสัมภาษณ์ ในจุลสาร “สู่ โดม” แยกตามคณะ
ตมธก.
นิติศาสตร์
พาณิชยศาสตร์ฯ
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ฯ
ศิลปศาสตร์

1
3
2
2
3
1
1

วารสารศาสตร์ฯ
สังคมวิทยาฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
แพทยศาสตร์
ส.เทคโนโลยีฯ สิรินธร
ทันตแพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

1
2
1
3
1
1
1
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แล้วตอนผมเรียนอยู่ปี 3 เทอมสอง ทางธนาคารกสิกรไทยได้มารับ
นักศึกษาที่จะจบปริญญาตรีไปท�ำงานที่ธนาคาร ผมก็โชคดีได้งาน
ท�ำช่วงนั้น (เทอม 2 ปี 3 ผมต้องลงอีก 3 หน่วยกิต เพื่อจะครบ
หลักสูตร และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดว่าอย่างน้อยต้อง
6  ภาคปกติ ซึ่งต้องขอโทษนักศึกษาธรรมศาสตร์รุ่นหลัง ๆ ด้วยที่
มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้มีพฤติกรรมการเรียนแบบผมแล้ว –
อย่าโกรธนะครับ) จากประสบการณ์ที่ช่วงกลางวันท�ำงานธนาคาร  
ตอนเย็ น เรี ย นปริ ญ ญาโทที่ ธ รรมศาสตร์ กลางคื น ท� ำ งานเป็ น
พนักงานรับโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ซึ่งมีโอกาสคุยกับชาวรัสเซีย  
ชาวอเมริกนั   ชาวฝรัง่ เศส หรือชาวออสเตรเลีย ก็มสี ว่ นสร้างมุมมอง
ว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์  เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”
เป็นค�ำที่ส�ำคัญยิ่ง ดังนั้น เวลาผมท�ำงานในพื้นที่ตั้งแต่รับราชการ
คือ 22  มกราคม 2522 ผมจึงยึดคติพจน์ดังกล่าว และเมื่อตอนสอบ
วิสยั ทัศน์เป็นผูว้ า่ ราชการจังหวัด กรรมการผูส้ อบสัมภาษณ์ทา่ นหนึง่
ถามผมว่า “ถ้าคุณเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด คุณจะท�ำงานผลงาน
ชิ้นใดที่แสดงถึงความส�ำเร็จ” ผมก็ตอบไปว่า “หากผมเป็นผู้ว่า
ราชการจังหวัดสิ่งที่มุ่งหวังที่สุด คือ “การที่สามารถได้รับความร่วม
แรงร่วมใจในการบูรณาการประสานกับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาค
ประชาชน องค์กรประชาชน ในการช่วยกันบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขให้
กับคนในพื้นที่ครับ” นั้นคือ เราต้องสร้างศรัทธาให้ประชาชน และ
ร่วมเดินไปด้วยกันด้วยค�ำคติพจน์ที่ว่า “ฉันรักประชาชน” ครับ
		
		มหาวิทยาลัยครบรอบ 80 ปีในปีนี้ และท่านก็เป็น 1 ใน 80 ท่าน
ของศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย ท่านมีข้อคิดเห็นต่อ มธ.
อย่างไรบ้าง? ในทิศทางใด?
ช่วงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อายุ  70 – 80  ปี  ก็คล้าย ๆ กับ
มนุษย์ปุถุชนคนทั่วไปก็เริ่มจะหลง ๆ ลืม ๆ เพราะ ในอดีตชื่อ คือ  
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อการ
สนับสนุน “สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ” รวมทั้ง
บทเพลงพระราชนิพนธ์ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์
มีขอ้ ความหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ คือ “ทรงธรรมปานดังตราชูเด่น” การเติบโต  
และก้าวไปก็ตอ้ งรักษาสิง่ ต่าง ๆ ดังกล่าวไว้  แต่พออายุมากขึน้ คล้าย
ปุถุชนทั่ว ๆ ไป คือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนส�ำคัญของ
จิตวิญญาณ “ธรรมศาสตร์” มีวิธีคิดและวิถีแห่งการด�ำรงชีวิตที่
แกว่ง ๆ ไปคล้ายกับคนทีเ่ ริม่ ชรา และเกิดภาวะหลง ๆ ลืม ๆ ในอนาคต
หลังจากอายุ 80 ปี ถ้าเป็นคนอายุยืนเกิน 80 ปีก็จะถือว่าเป็นเซียน
แต่ถา้ เป็นสถาบันก็ถอื ว่ามี “มนต์ขลัง แกร่งดังศิลา” ใครๆ ก็แสวงหา
อยากเข้าเป็นส่วนหนึ่ง แต่หากสถาบันนั้นๆ ไม่สามารถท�ำหน้าที่
ของตนเองได้อย่างปกติ  ไม่กา้ วเดินไปอย่างทีจ่ ดุ ก�ำเนิดได้กอ่ ไว้เมือ่   
80 ปีทแี่ ล้ว และทีส่ ำ� คัญคือ ไม่สามารถสอนให้คนมาเรียน “ธรรมศาสตร์”
แล้วตระหนักกับค�ำว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์  เพราะ ธรรมศาสตร์สอน
ให้ฉันรักประชาชน” ได้แล้วละก้อ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คง
ไม่มปี ระวัตศิ าสตร์ ทีส่ ร้างความทรงจ�ำแบบในอดีตส�ำหรับคนทัว่ ไป
อย่างแน่นอน

6

จากน้องถึงพี่

จาก

น้องถึงพี่ฉบับนี้ขอน�ำเสนอสองในสี่บัณฑิตใหม่ ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่
เกิดจากการบ่มเพาะของทุกท่านที่ได้บริจาคเงินเข้ากองทุนท�ำบุญวันเกิด
กับธรรมศาสตร์ จนกลายเป็นต้นกล้าที่น่าภาคภูมิใจ และยังเป็นมหากุศลยิ่งส�ำหรับท่าน
ที่ดอกผลจากเงินกองทุนฯ ได้สร้างบัณฑิตที่มีคุณค่าและคุณธรรมออกไปรับใช้ประเทศ
และน้องบัณฑิตทั้งสองอยากสะท้อนความรู้สึกและความคิดเห็นให้ท่านได้รับทราบ ดังนี้

นางสาวชารดา จิตต์งาม
เอกประชาสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์ฯ
ที่ท�ำงาน : บริษัท เค เอ็ม แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ต�ำแหน่ง : Corporate Communication Executive
ความคาดหวังและเป้าหมายของชีวติ เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษา
: คาดหวังไว้ว่าหลังจากส�ำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้ท�ำงาน
ที่เกี่ยวข้องกับด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
ในองค์กรที่สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ และได้
ฝึกประสบการณ์ที่มีประโยชน์และพัฒนาตนเอง มีเงินเดือนที่เพียงพอต่อการใช้จ่าย และ
มีเป้าหมาย หากมีโอกาสก็จะศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสนใจ
เพิ่มเติมต่อในอนาคต
แบบอย่างในการด�ำรงชีวิต : มีหลายบุคคลมาก และที่รู้จักและได้ซึมซับแนวคิดมาก
ท่านหนึ่ง คือ ท่านอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งหนึ่งเมื่อดิฉันได้อ่านประวัติของท่านโดยย่อ
และรู้สึกประทับใจในความเป็นนักคิด นักพัฒนา และสึ่งหนึ่งที่เป็นแบบอย่างในการ
ด�ำรงชีวิตที่ส�ำคัญ คือ การมีเป้าหมายในชีวิต และพยายามท�ำให้ส�ำเร็จ และเมื่อมีโอกาส
ก็ต้องไม่ลืมที่จะหยิบยื่นโอกาสดี ๆ ให้แก่ผู้อื่นด้วย
ความภาคภูมใิ จในชีวติ : รูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นนักศึกษาและก�ำลังจะเป็นบัณฑิตของ มธ.

นางสาวโบตั๋น เมืองโคตร
สาขาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

ที่ท�ำงาน : Siam Paragon ต�ำแหน่ง : Customer Service
ความคาดหวังและเป้าหมายของชีวิตเมื่อส�ำเร็จการศึกษา : สิ่งแรกที่ตั้งใจจะท�ำ คือ
หาประสบการณ์ชวี ติ และน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปช่วยเหลือสังคม โดยต้องการไปสอนหนังสือ
ให้เด็กชาวกะเหรี่ยง ที่โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 ที่
จังหวัดตาก ซึ่งเด็ก ๆ เหล่านี้มีโอกาสที่จะรู้หนังสือน้อยมาก เมื่อเราได้โอกาสทาง
การศึกษา จึงอยากมอบโอกาสและแบ่งปันความรู้ให้เด็ก ๆ เหล่านี้บ้าง หลังจากสอน
หนังสือแล้วจึงเริม่ ท�ำงานทีม่ นั่ คง โดยวางแผนอยากท�ำงานเอกชนเพือ่ หาประสบการณ์
ชีวิตและวิธีการคิดต่าง ๆ รวมทั้งการท�ำธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองก่อน

ซึ่ ง สามารถท� ำ กิ จ กรรมควบคู ่ กั บ การเรี ย นได้ อ ย่ า งมี
ความสุข ไม่กระทบต่อผลการเรียน และสามารถรักษาระดับ
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดมา
ความประทับใจต่อ มธ. และข้อคิดส�ำหรับน้อง ๆ ใน
กองทุนฯ : มหาวิทยาลัยมีเสรีภาพให้กับนักศึกษาทุกคน
สามารถเลือกปฏิบัติสิ่งที่ตนเองปรารถนาได้ โดยเพียง
แต่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น นั่นเป็นสิ่งที่ดี และท�ำให้ดิฉัน
ได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ กล้าคิด
กล้าพูด กล้าท�ำ และกล้าที่จะแตกต่างอย่างสร้างสรร
ข้อคิดส�ำหรับน้องๆ ในกองทุนฯ : ขอให้มสี ติ สัมปชัญญะ
ในการใช้ชวี ติ อยูเ่ สมอ เลือกท�ำสิง่ ทีม่ คี วามสุข และสิง่ นัน้
ต้องก่อให้เกิดการพัฒนาหรือเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อื่นด้วย และอย่าลืมตอบแทนสังคมเมื่อมีโอกาส

จากน้องถึงพี่ •
แต่มีความฝันจะเป็นครูอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลัง เพราะ
มองว่า สิ่งส�ำคัญที่เราจะสามารถช่วยเหลือและท�ำคุณประโยชน์ให้กับ
สังคมได้ คือ การเป็นครูอาจารย์ที่จะอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ และพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชนให้ดีที่สุด เพราะเด็ก ๆ คือ อนาคตของชาติ เมื่อเรา
ได้รับโอกาสทางการศึกษา จึงคาดหวังว่าจะได้มอบโอกาสนี้ให้กับคน
รุ่นหลังเช่นกัน
มีใครเป็นแบบอย่างในการด�ำรงชีวิต : บุคคลแรกที่โบตั๋นน�ำมาเป็น
แบบอย่าง คือ บิดามารดาที่อบรมเลี้ยงดูโบตั๋นมาโดยตลอด ท่านสอนสั่ง
และเลี้ยงดูให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและยึดมั่นในความดี เชื่อว่าการท�ำความดี
คือสิ่งที่ส่งผลให้เราได้รับสิ่งดี ๆ กลับมา และท่านยังเป็นก�ำลังใจส�ำคัญ
ในการด�ำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เพราะการที่ต้องจากบ้านมาใช้ชีวิต
คนเดียวในมหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยทีใ่ หญ่และมีชอื่ เสียง การอยู่
ในสังคมที่ไม่คุ้นเคย แน่นอนว่าต้องเจอปัญหาอุปสรรคที่หลากหลาย
ดังนั้น ท่านทั้งสองจึงคอยเป็นทั้งก�ำลังใจและเป็นผู้แนะน�ำแนวทางการ
ใช้ชวี ติ ให้ ท�ำให้สามารถฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆ จนสามารถส�ำเร็จการศึกษา
ได้ บุคคลที่สอง คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระองค์ คือ เจ้าหญิงที่รักมากที่สุด และน�ำมาเป็นแบบอย่างในการ
ด�ำเนินชีวติ พระองค์ทรงมีพระเมตตา ทรงช่วยเหลือปวงชนทัง้ ปวง แม้การ
เดินทางจะยากล�ำบาก พระองค์ยังทรงอุทิศตนเพื่อเหล่าพสกนิกร อีกทั้ง
ทรงวางพระองค์เป็นกันเอง แม้พระองค์ทรงเป็นพระราชธิดา แต่พระองค์
กลับทรงวางตัวเฉกเช่นบุคคลทัว่ ไป พระองค์ทรงปฏิบตั ติ วั เป็นแบบอย่าง
ที่ดี สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ท�ำให้ชื่นชมและรักในตัวพระองค์มาก บุคคลที่สาม
คือ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ภาคภาษาศาสตร์ทุกท่าน ซึ่งได้แนะน�ำ
การใช้ชีวิตการศึกษาแนวคิดการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมและปรับปรุงตัว
เพื่อสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มาก รวมถึงความมีน�้ ำใจ
และการช่วยเหลือสังคม ซึ่งท�ำให้รู้สึกชื่นชมและอยากเป็นอย่างอาจารย์
เหล่านั้น จึงเป็นแบบอย่างที่ได้น�ำมาปฏิบัติ
ความภูมใิ จในชีวติ : รูส้ กึ ภาคภูมใิ จมากทีส่ ดุ ในชีวติ ทีไ่ ด้รบั โอกาสศึกษา
เข้ามาศึกษาที่ มธ. เพราะโดยส่วนตัวแล้วเป็นเด็กบ้านนอกและมีฐานะ
ค่อนข้างยากจน โอกาสทีจ่ ะเรียนใน มธ. ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยทีช่ อื่ เสียงของ
ประเทศและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงเป็นสิ่งที่ยากมาก ท�ำให้รู้สึกว่าเรา
มีความสามารถ มหาวิทยาลัยได้เห็นความสามารถและเปิดโอกาสให้กับ
เด็กด้อยโอกาสด้วย และสิ่งที่ภาคภูมิใจอีกประการหนึ่ง คือ การได้รับ
รางวัลนักกิจกรรมดีเด่นของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นโล่รางวัลชีวิต
ที่ตลอดสี่ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือและร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัด
ความประทับใจต่อ มธ. มีความประทับใจต่อธรรมศาสตร์หลาย ๆ อย่าง
แต่ที่ประทับใจเป็นพิเศษ คือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มี
โอกาสได้เข้ามาศึกษาในสถานทีด่ ี ๆ แห่งนี้ เพราะเชือ่ ว่ามีเด็กอีกจ�ำนวนมาก
ทีม่ ศี กั ยภาพและมีความสามารถแต่ไม่มโี อกาส จึงท�ำให้พลาดโอกาสหลาย ๆ
อย่างในชีวิตไป จึงรู้สึกประทับใจว่ายังมีสถานที่ดี ๆ และมีโอกาสดี ๆ
ยืน่ ให้เราเสมอ สิง่ ต่อมา คือ ประทับใจการปลูกฝังและความเป็นประชาธิปไตย
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ให้รู้จักเคารพประชาธิปไตย เคารพ
สิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน ท�ำให้ได้
เรียนรู้ มีความคิดกว้าง และมีมุมมอง
ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้อาจารย์และ
นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึง่ กันและกันได้ ท�ำให้นกั ศึกษามีความ
เป็ น ตั ว ของตั ว เอง มี ค วามคิ ด กล้ า
แสดงออก มีความมั่นใจ และท�ำงาน
ได้เต็มที่ ที่ส�ำคัญ คือ การปลูกฝังเรื่อง
จิตอาสาและความเสียสละ สามารถ
น�ำความรู้ที่มีไปพัฒนาหรือช่วยเหลือ
สังคมได้ ท�ำให้ทุกคนมีรอยยิ้มและ
ความสุข และรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่
ได้ท�ำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย
ข้อคิดส�ำหรับน้องๆ ในกองทุนฯ : ต้อง
ตั้งเป้าหมายไว้ว่าชีวิตนี้เราอยากท�ำ อยากได้อะไรก่อน เพราะจะเป็นแรง
จูงใจให้สามารถตัดสินอะไรหลาย ๆ อย่างได้ และมีสติในการด�ำเนินชีวติ
เมือ่ เราก้าวเข้ามาในสังคมทีใ่ หญ่ขนึ้ มีหลายสิง่ หลายอย่างให้ตดั สินใจ และ
บางครั้งมีสิ่งที่ล่อตาล่อใจมากมาย เช่น การเที่ยวกลางคืน ติดเพื่อน
หรือติดแฟน ซึ่งแน่นอนที่ต้องมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย
จะท�ำอย่างไรให้สามารถควบคุมตัวเองได้ ไม่ให้หลงเข้าไปในสิ่งเหล่านั้น
มากนัก แต่ที่สิ่งส�ำคัญอยู่ที่ว่าจะท�ำอย่างไรให้สามารถบังคับตนเองและ
รับผิดชอบการเรียนให้ดีที่สุดได้ ซึ่งการมีสติเท่านั้น ที่สามารถแยกแยะว่า
อะไรดีไม่ดี อะไรควรไม่ควร อย่างที่สาม คือ การจัดสรรหรือวางแผนชีวิต
ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลา ที่บางครั้งเราอาจได้ท�ำงานหลายอย่าง
ไม่ได้มีหน้าที่แค่เรียนหนังสือ แต่ต้องท�ำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองเพิ่ม เพื่อ
ผ่อนเบาภาระทางบ้าน ทัง้ กิจกรรมต่าง ๆ มากมายทีช่ ว่ ยมหาวิทยาลัย ถ้าหาก
ไม่สามารถจัดตารางเวลาชีวิตได้ ก็อาจมีผลกระทบต่อการเรียนหรือ
กิจกรรมทุกอย่างได้ และประการส�ำคัญอีกอย่างคือ เรื่องเงินหรือทุนการ
ศึกษา เมือ่ ได้รบั โอกาสและได้รบั ทุนเพือ่ มาเรียนหนังสือ ควรต้องรูค้ ณุ ค่า
ทุนที่ได้รับมา ควรมีสติระลึกว่า สิ่งที่เราได้รับมานั้นควรน�ำไปใช้ในทางใด
เพื่อเป็นประโยชน์กับชีวิต และสุดท้าย คือ เมื่อน้องพอมีเวลา ก็ควรกลับ
มาช่วยเหลือ ๆ งานกองทุนฯ บ้าง ต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณ เพราะเชื่อ
ว่าการที่เรารู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณ ท�ำให้เราได้รับโอกาสหรือได้รับสิ่งดี ๆ
ตอบแทนกลั บ มาทุ ก ครั้ ง ขอขอบพระผู ้ บ ริ จ าคเงิ น และบุ ค ลากรของ
กองทุนฯ ทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้โอกาสเหล่านีแ้ ก่นอ้ ง ๆ หากไม่มกี องทุนนี้ เยาวชน
ของชาติทมี่ มี ศี กั ยภาพหลาย ๆ คนคงไม่สามารถพัฒนาตนเองและมีชวี ติ
ที่ดีได้ และเชื่อว่ากองทุนนี้เหมือนให้ชีวิตใหม่แก่พวกเขา เหมือนอย่างที่
ดิฉันได้รับชีวิตใหม่เช่นกัน จนสามารถส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ที่ดี ๆ และมีชื่อเสียงของประเทศได้ และขอขอบพระคุณอีกครั้งจากใจจริง
โดยสัญญาว่าเมื่อมีโอกาสแล้วจะกลับมาให้โอกาสน้อง ๆ เช่นกันค่ะ
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เปิดประเทศเพื่อนบ้าน...

เมียนมาร์

โดย : คุณทวีทัศน์ ทับทิมศรี

อดีตรัฐลับแลแห่งเอเชีย บัดนี้ถูกเนรมิตขึ้นใหม่เหมือนดั่งฝัน ชาติพันธุ์นับร้อยกลุ่ม
ชนบนผืนแผ่นดินเดียว ทัง้ โบราณสถานอันเลอค่าและเฉิดฉายความเป็นอัตลักษณ์
ปรากฏให้เห็น ณ ‘เมียนมาร์’ รัฐหนึ่งในดินแดนสุวรรณภูมิ
เมียนมาร์ หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar)
หรือ พม่า ที่คนไทยส่วนมากจะคุ้นชินและเรียก
กันจนติดปาก เป็นประเทศที่มีพรมแดนติดต่อ
กับบังกลาเทศและอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือ
พรมแดนทางเหนื อ และตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ติ ด ต่ อ กั บ ทิ เ บตและมณฑลยู น นานของจี น
พรมแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ ติดต่อกับลาว
และไทย และมี แ นวชายฝั ่ ง ต่ อ เนื่ อ งตามอ่ า ว
เบงกอลและทะเลอันดามัน ทางตะวันตกเฉียงใต้
และใต้ เมี ย นมาร์ เ ป็ น ประเทศที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด บน
ผืนแผ่นดินใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่

ส่วนใหญ่ยังคงอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ส�ำคัญ อาทิ น�้ำมันปิโตรเลียม แร่ธาตุ ก๊าซ
ธรรมชาติ ป่าไม้ ประเทศเมียนมาร์มป
ี ระชากรกว่า
60 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยชนเผ่าหรือชาติพันธุ์
นับร้อยกลุม่ จึงท�ำให้เมียนมาร์มคี วามหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์แห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้ เมียนมาร์
นั บถื อศาสนาพุ ท ธนิ ก ายเถรวาทเป็ นส่ ว นใหญ่
และมีภาษาที่ใช้สื่อสารกัน โดยเป็นภาษาราชการ
ของประเทศคือ ภาษาเมียนมาร์ หรือพม่า แต่ใน
พืน
้ ทีต่ า่ งๆ ยังคงมีภาษาถิน
่ ทีใ่ ช้กน
ั อย่างแพร่หลาย
เช่น ภาษาไทเขิน ภาษากะเหรี่ยง

อัพเดทสตอรี่ •

ในด้ า นการเมื อ งการปกครอง เมี ย นมาร์ มี
ลักษณะระบอบการปกครองแบบรัฐสภา ที่สมาชิก
มาจากการเลือกตั้ง โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข
ของประเทศและหัวหน้ารัฐบาล ประธานาธิบดีคน
ปัจจุบัน คือ นายเต็ง เส่ง มีผู้น�ำฝ่ายค้านในรัฐสภา
คือ นางอองซาน ซูจี วีรสตรีแห่งประชาธิปไตยพม่า
เขตการปกครองเมียนมาร์ ได้แบ่งการปกครองเป็น
7 รั ฐ ส� ำ หรั บ เขตที่ ป ระชากรส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ชน
กลุ ่ ม น้ อ ย และ 7 ภาค ส� ำ หรั บ เขตที่ ป ระชากร
ส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายพม่า
เศรษฐกิจของเมียนมาร์ในยุคสมัยนี้ ถือเป็น
ประเทศที่มีความรุดหน้าอย่างมาก จากอดีตที่เป็น
ประเทศถูกลืมจากสายตาสังคมโลก กลับมาพร้อมกับ
พลั ง แห่ ง แรงดึ ง ดู ด เม็ ด เงิ น มหาศาลจากนั ก ลงทุ น
กระเป๋าหนักรอบรั้วรอบบ้าน รวมถึงอีกฟากหนึ่ง
ของโลก เพราะด้วยนโยบายและแผนในการส่งเสริม
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การลงทุนที่เป็นสิ่งล่อตา
ล่อใจอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น ประเทศเมียนมาร์ยังคง
เป็นประเทศทีอ่ ดุ มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็น
ประเทศที่คุ้มค่าในการลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะ
หลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อย่าง ยังคงรอการพัฒนาอย่าง
สมบูรณ์แบบ ทั้งระบบสาธารณูปโภคและวิถีชีวิต
ของผู้คนในสังคม ดังที่เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ออนไลน์ วันที่ 3 มิถน
ุ ายน 2556 ได้กล่าวไว้ในคอลัมน์
‘สังคมโลก’ ว่า พม่า ประเทศเพือ่ นบ้านใกล้เรือนเคียง
ของเรา มีอนาคตสดใสที่รออยู่เบื้องหน้า เพราะมี
ความเป็นไปได้ที่มูลค่าทางเศรษฐกิจพม่าจะขยายตัว
ถึง 4 เท่าเป็น 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี
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2573 หากคิดอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน
1 ดอลลาร์ประมาณ 30 บาท เศรษฐกิจพม่า
ที่ขยายตัว 4 เท่าจะมีมูลค่าสูงถึง 6 ล้าน
ล้านบาทเลยทีเดียว
ส�ำหรับการท่องเทีย่ วประเทศเมียนมาร์
เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจเลยทีเดียว
เพราะประเทศแห่งนี้ยังมีอะไรให้น่าค้นหา
อีกมาก สถานที่เที่ยวมากมายที่บ่งบอกถึง
อัตลักษณ์ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีการด�ำเนินชีวิต รวมทั้งความ
หลากหลายของชาติ พั น ธุ ์ ใ นหนึ่ ง แผ่ น ดิ น
ที่มีเสน่ห์และน่าหลงใหล ยังคงรอให้ท่าน
ผู้สนใจไปเยี่ยมเยือนได้ทุกขณะ ไม่ว่าจะเป็น
พระราชวังมัณฑะเลย์ เจดีย์ชเวดากอง หรือ
จะเป็นเมืองเชียงตุงแห่งรัฐฉาน ปัจจุบันเรา
สามารถเดิ น ทางไปยั ง ประเทศเมี ย นมาร์
ได้ ห ลายช่ อ งทาง ทั้ ง ทางรถยนต์ แ ละทาง
เครื่องบิน
อย่างไรแล้วประเทศเมียนมาร์ก็เป็น
อีกหนึ่งประเทศในดินแดนเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ที่น่าเดินทางไปเยี่ยมเยือน เพราะ
ถือว่าเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมของโลก
จึงเป็นการเปิดรับประสบการณ์ที่ดียิ่ง เพื่อ
ที่ คุ ณ จะได้ สั ม ผั ส และลิ้ ม ลองความเป็ น
เมียนมาร์อย่างแท้จริง ว่าจะได้รสชาติอย่าง
ที่เขาว่าหรือไม่... ลองดู แล้วคุณจะรู้เอง
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ศิ ษ ย์ เ ก่ า

ยุค

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกควบคุมและ
สกัดกั้นความเจริญเติบโตโดยอำ�นาจเผด็จการ
ฝ่ายการเมือง พ.ศ. 2490-2517
โดย : ศ. (เกียรติคุณ) เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

(ต่อจากฉบับที่ 19)

2.5 ข้อจำ�กัดในเรื่องที่ดินและการขาดพื้นฐานในการ

อย่างไรก็ตามเรื่องข้อจำ�กัดเกี่ยวกับที่ดินนั้นได้รับ
การแก้ไขไประดับหนึ่งในสมัยที่พลตรี กรมหมื่นนราธิป
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่สามารถขยาย พงศ์ ป ระพั น ธ์ เป็ น อธิ ก ารบดี (2506-2514) กล่ า วคื อ
การผลิ ต กำ�ลั ง คนเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการในการ มหาวิทยาลัยได้ใช้เงินของมหาวิทยาลัยจัดซื้อที่ดินจาก
พั ฒ นาสั ง คมเศรษฐกิ จ ของประเทศนั้ น ได้ ล ดบทบาท สำ�นักงานงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำ�นวน 289
และความสำ�คัญของมหาวิทยาลัยลงอย่างมาก ได้กลาย ไร่เศษ เป็นจำ�นวนเงิน 5,168,481 บาท ในราคาไร่ละ
เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น สองไม่ ใ ช่ ม หาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นำ�ของ 7,500 บาท ที่ดินดังกล่าวจะอยู่ที่ตำ�บลบางชัน อำ�เภอ
ประเทศไทย  ทงั้ นี้ เนือ่ งด้วยปัจจัยและสาเหตุหลายประการ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ทำ�การจัดซื้อในปี พ.ศ. 2507 แต่
มหาวิทยาลัยก็ยังไม่มีโครงการที่จะทำ�อะไร เพราะผืนที่ดิน
ด้วยกัน
		ประการแรก ฝ่ า ยที่ มี อำ�นาจทางการเมื อ งของ อยู่ห่างไกลความเจริญและมหาวิทยาลัยก็ไม่มีโครงการ
ประเทศไม่ตอ้ งการให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจริญเติบโต   ขยายการเรี ย นการสอนแต่ อ ย่ า งใด ต่ อ มาเมื่ อ ปี พ.ศ.
เพราะมหาวิทยาลัยมีบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองสูง 2510 อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้เสนอให้มหาวิทยาลัย
ดังนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนระบบการรับเข้าศึกษา ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลกที่ดินผืนดังกล่าวกับที่ดิน
เป็น “ระบบปิด” จึงเป็นไปตามความต้องการของผูท้ มี่ อี ำ�นาจ กระทรวงอุ ต สาหกรรมขนาดพื้ น ที่ ป ระมาณ 2,410 ไร่
ที่อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 41 และ 42 ถนนพหลโยธิน
ทางการเมืองในสมัยนั้น
		ประการที่ ส อง ข้ อ จำ�กั ด ในเรื่ อ งที่ ดิ น ที่ จ ะขยาย คือเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยถูกจำ�กัดอยู่ที่วิทยาเขตท่าพระจันทร์ มีพื้นที่ 		ประการที่ ส าม ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2513 เป็ น ต้ น มา  
รวมประมาณ 50 ไร่ และไม่มีทางที่จะขยายออกได้ และ เศรษฐกิจของประเทศไทยได้เจริญเติบโตในอัตราที่สูงมาก
จะสร้างอาคารสูงก็ลำ�บาก ในสมัยนั้นมักจะมีความคิดว่า และมี ค วามต้ อ งการกำ�ลั ง คนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
มหาวิทยาลัยควรจะอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน ไม่ได้คิด เทคโนโลยีเป็นจำ�นวนมาก แต่มหาวิทยาลัยไม่มีคณะวิชา
ที่ผลิตกำ�ลังคนทางด้านนั้นเลย
แบบมีหลายวิทยาเขตเหมือนในต่างประเทศ

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง •
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ปัญหาและอนาคตของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์นั้น เป็นเรื่องที่ชาวธรรมศาสตร์
ทุกคนจะต้องให้ความสนใจติดตามดู
การเปลี่ยนแปลง และสนับสนุน
การทำ�งานของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นมหาวิทยาลัยที่ดี และทำ�งานเพื่อ
ผลประโยชน์ของสังคมไทยตลอดไป

ในขณะเดี ย วกั น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ กิ ด ใหม่ เช่ น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ และมหาวิ ท ยาลั ย กลุ่ ม เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า และมหาวิทยาลัยอื่นที่ผลิตกำ�ลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ได้ขยายงานโดยได้รับการ
ลงทุนพัฒนาขยายการเรียนการสอน และส่งคนไปเรียนต่อ
ต่างประเทศจำ�นวนมาก ต่อมาเมือ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คิดจะขยายการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ก็ มั ก จะถู ก สกั ด กั้ น โดยอ้ า งว่ า มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ยั ง ไม่ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและ
กำ�ลังคน   เพราะไม่มีคณะวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์
เป็นฐานในการขยายงาน
ในทางการเมืองทัง้ ฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการ
ประจำ�บางส่วนก็ไม่ต้องการเห็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เจริญเติบโต เราะจะไปแบ่งงบประมาณ และทำ�ให้มีคู่แข่ง
เพิม่ ขึน้   ขอ้ จำ�กัดดังกล่าวจะทำ�ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เจริญเติบโตไม่ได้เลย เพราะไม่ได้งบประมาณเพื่อเตรียม
ความพร้อมและการการสนับสนุนจากฝ่ายการเมือง
อย่างไรก็ตามเมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง
หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มหาวิทยาลัยอยู่ฝ่ายชนะ
และอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศ.สัญญา
ธรรมศักดิ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ปัญหาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกสกัดกั้นความเจริญ
เติบโต ก็ยงั ไม่ได้รบั การแก้ไข เพราะในขณะนัน้ ประเทศไทย
ได้เผชิญกับปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และปัญหา
ความมัน่ คงทีส่ ำ�คัญเหล่านัน้ ก่อน ส่วนเรือ่ งของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ยงั ไม่ได้รบั การดูแลทีด่ ี ถ้าไม่ทำ�อะไรเลยคงต้อง
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นสองตลอดไป

การแก้ปัญหาข้อจำ�กัดที่สกัดกั้นความเจริญเติบโต
ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ นั้ น ได้ รั บ การแก้ ไ ขไป
ระดับหนึ่ง เมื่ออาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้เป็นอธิการบดี
ในปี 2518-2519 ท่ า นได้ ว างแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
และได้สร้างผู้นำ�รุ่นใหม่จำ�นวนหลายคน ต่อผู้นำ�รุ่นใหม่
เหล่านั้นได้เป็นอธิการบดี และได้พัฒนามหาวิทยาลัยตาม
แนวทางที่ได้วางแผนไว้ด้วยการขยายการเรียนการสอน
ไปที่ศูนย์รังสิตในปี 2529 ได้รับไฟเขียวจากฝ่ายการเมือง
ให้ ตั้ง คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ แ ละคณะแพทยศาสตร์ ใน
ปี 2531 รวมถึงการดึงการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่
13 มาจัดที่ศูนย์รังสิตในปี 2538 ซึ่งจะได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าวในตอนต่อไป ปัญหาและอนาคตของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่ชาวธรรมศาสตร์ทุกคนจะต้องให้
ความสนใจติดตามดูการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนการ
ทำ�งานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นมหาวิทยาลัยทีด่ แี ละทำ�งานเพือ่ ผลประโยชน์ของสังคม
ไทยตลอดไป
อย่ า งไรก็ ต ามการให้ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ทั้งหมดไปเรียนที่ศูนย์รังสิต แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีและจำ�เป็น
ต้องทำ�ก็ตาม แต่ในเรื่องจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัย
และบทบาทอิ ท ธิ พ ลของมหาวิ ท ยาลั ย ในสั ง คมไทยก็
ได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วย ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและประชาคมธรรมศาสตร์จะต้อง
หันกลับมาพิจารณากันอย่างจริงจังว่า ทำ�อย่างไรจึงจะสามารถ
รักษาจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยในเรื่อง ประชาธิปไตย
ความเป็นธรรมในสังคมไทย ยังคงมีอยู่ตลอดไป ในขณะ
ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจโลก
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แม้จะผ่านวัยเกษียณมา
หลายปีอย่าง รศ.ประนอม
โฆวินวิพัฒน์ ก็สร้างบรรยากาศใน
การสัมมนาและพบเพื่อนใหม่กองทุนฯ
ได้อย่างมีสีสันและอบอุ่นอย่างเหลือเชื่อ
นอกจากคารมคมคายแล้ว ยังเล่นมุข
อีกมากมาย ทิ้งมาดอดีตอาจารย์
ที่ดุขึ้นชื่อหมด

พลาดไม่ได้งานนี้ที่จะต้อง
คอยติดตามและมีส่วนร่วมด้วย
เมื่อจะครบ 100 ปีชาตกาลอาจารย์ป๋วย
ในปี 2559 ปรากฏว่ามีการเตรียมการส�ำหรับ
กิจกรรมที่หลากหลายยิ่งใหญ่ เพื่อเชิดชูและสืบทอด
คุณงามความดี ความซื่อสัตย์ และกล้าหาญของอาจารย์
ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมปัจจุบันเรียกร้อง ต้องบอกว่า
สุดยอดจริง ๆ ภายใต้การน�ำของผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ (คุณบุญสม อัครธรรมกุล) ที่ขยันขันแข็ง
และศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
และมีความรัก เคารพ และศรัทธา
ต่ออาจารย์ป๋วย

จัดกิจกรรมสัมมนาและ
พบเพื่อนใหม่กองทุนฯ ครั้งแรก
น้อง ๆ กองทุนรู้สึกอบอุ่นเป็นพิเศษ
นอกเหนือจากศิษย์เก่ากองทุนฯ รุ่นแรกแล้ว
ยังมีพี่ ๆ ศิษย์เก่าครบทุกเจนเนอเรชั่น ตั้งแต่
รุ่นคุณปู่คุณย่าถึงรุ่นคุณพี่ มาให้ประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ในการด�ำรงชีวิตที่
หาซื้อไม่ได้ ยังได้เรียนรู้และตามรอย
อาจารย์ป๋วยในหลาย ๆ เรื่อง

ถึงนักศึกษาหลอก
ก็ยินดีให้หลอก ถ้าไม่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติของนักศึกษาทุนแล้ว
รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน์ ก็มีความสุข
เพราะสี่ปีผ่านไปก็ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดี
และมีคุณภาพคืนสู่สังคม แต่เที่ยวหน้า
การสัมภาษณ์นักศึกษากองทุน
คงเข็มข้นกว่านี้

พลาดไม่ได้พิธี
มหาพุทธาภิเษกพระ 80 ปีธรรมศาสตร์
5 พ.ย. 57 เพราะมีครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบและมีชื่อเสียงจากทั่วประเทศกว่า 108
รูปมาร่วมพิธี ก็ด้วยฝีมือศิษย์เก่าหลายๆ ท่าน
ในต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นสกลนคร น่าน
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และพัทลุง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคุณศิวากร เถลิงวุฒิวงศ์ พี่ใหญ่
ของสมาคมธรรมศาสตร์อุดรธานี ที่รับ
ไปนิมนต์ด้วยตนเองได้ครูบาฯ
มาเกินกว่าครึ่ง
ขอบพระคุณ
การสนับสนุนจากศิษย์เก่า
ต่อกิจกรรม “ธรรมศาสตร์
พบประชาชน” ที่จะน�ำบริการด้าน
การแพทย์และวิชาการไปสู่สังคม
แม้ยังไม่มีก�ำหนดการที่ชัดเจน
การสนับสนุนก็ไหลมา
เทมาแล้ว
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ศิษย์เก่า
ส�ำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ ไตรมาสที่ 4 สิ้นปีงบประมาณนี้
ส�ำนักงานขอรายงานผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
กิจกรรมระดมเงินทุนให้มหาวิทยาลัย
		 • กองทุนท�ำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์
ยอดเงินบริจาคตั้งแต่ มค. – กย. 57 จ�ำนวน
9.15 ล้ า นบาท ยอดบริ จ าครวม ณ ปั จ จุ บั น
รวมทั้งสิ้น 58.7 ล้านบาท และปีการศึกษานี้ได้
จั ด สรรทุ น การศึ ก ษาให้ นั ก ศึ ก ษาที่ ข าดแคลน
ทุนทรัพย์ จ�ำนวน 8 ทุน 8 คณะ คือ คณะนิตศิ าสตร์
คณะพาณิ ช ยศาสตร์ ฯ คณะรั ฐ ศาสตร์ คณะ
สั ง คมสงเคราะห์ ฯ คณะศิ ล ปศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ และได้ร่วมกับส�ำนักเสริม
ศึกษา มธ. และสมาคมธรรมศาสตร์อุดรธานี
จัดอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
สู่อาเซียน : การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ” 2 รุ่น
ส�ำหรับศิษย์เก่าและประชาชนจังหวัดอุดรธานี
ในระหว่ า งวั น ที่ 17-29 พฤศจิ ก ายน 2557

จัดกิจกรรม “พบเพือ่ นใหม่กองทุนฯ” เป็นครัง้ แรก
ที่ มู ล นิ ธิ บู ร ณะพั ฒ นาชนบทแห่ ง ประเทศไทย
จั ง หวั ด ชั ย นาท โดยมี ศิ ษ ย์ เ ก่ า และนั ก ศึ ก ษา
กองทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรม และได้เรียนรู้ฐาน
ความรู้ต่าง ๆ ในมูลนิธิ และประสบการณ์ชีวิต
จากรุ ่ น พี่ พร้ อ มการตามรอยอาจารย์ ป ๋ ว ยใน
สถานที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชัยนาท
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• กิจกรรมสำ�นักงาน

		 • บัตรเครดิตธรรมศาสตร์-กสิกรไทย มีการทำ�
บัตรใหม่ ตั้งแต่ มค. – กย. 57 จำ�นวน 301 ราย และ
ได้รับรายได้จากการหาสมาชิกบัตรใหม่และจากสัดส่วน
การใช้ จ่ า ยผ่ า นบั ต ร จำ � นวน 1,058,046.99 บาท
ธนาคารจัดสรรเงินให้มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 12.93
ล้านบาท

กิจกรรมอื่นๆ ของส�ำนักงาน
		 • การประชุ ม เตรี ย มจั ด
กิจกรรมต่าง ๆ ส�ำหรับงาน ** “100
ปีชาตกาลอาจารย์ป๋วย” ร่วมกับ
ศิ ษ ย์ เ ก่ า และหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาจารย์ ป ๋ ว ย ซึ่ ง
ก�ำหนดจะมีขึ้นในปี 2558-2559

กิจกรรมสำ�นักงาน •
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		 • ร่วมกับสถาบันต่อต้านคอรัปชันแห่งมธ.
สมาคมธรรมศาสตร์ในภูมิภาค และองค์กรใน
ท้องถิ่น จัดอภิปราย เสวนา และรณรงค์การ
ต่อต้านคอรัปชัน ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา อุดรธานี
และขอนแก่น ตามล�ำดับ
		 • เป็นสื่อกลางให้ชมรม-สมาคมศิษย์เก่า
ธรรมศาสตร์ภูมิภาค ในการช่วยมหาวิทยาลัย
จ�ำหน่ายของที่ระลึก 80 ปีธรรมศาสตร์
กิจกรรมสำ�หรับศิษย์เก่า
หลากหลายรูปแบบ ที่ให้ท่านเลือกตามความชอบและรสนิยม
		 • กิ จ กรรมตามรอยเสรี ไ ทย จ.แพร่
“อุดมการณ์ทยี่ งั ไม่ตาย หนีบ
้ ญ
ุ คุณทีล่ กู หลานไทย
ควรต้องรู้”
		 • กิ จ กรรมปฏิ บั ติ ธ รรม โดย ชมรมฝึ ก
รู้ทันจิต กองทุนท�ำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์
เป็ น การปฏิ บั ติ ธ รรมโดยพิ จ ารณาอิ ริ ย าบถ 4
สอนโดย พระราชปฏิ ภ าณโสภณ ผู ้ ช ่ ว ย
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามฯ ณ ส�ำนักปฏิบัติ
วิปัสสนาอ้อมน้อย ซอยเพชรเกษม 126 วันที่
13-16 พฤศจิกายน 2557 สนใจดูรายละเอียด
ได้ที่ www.alumni.tu.ac.th หรือสอบถามข้อมูล
เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ คุ ณ อมรรั ต น์ 0-2613-3777
รับสมัครเพียง 40 ท่าน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
24 ตุลาคม 2557
		 • กิจกรรม ** “กตัญญู กตเวทิตา ครูบา
อาจารย์” ณ หอประชุมศรีบรู พา วันที่ 10 ธันวาคม
2557 เป็ น พิ ธี ท�ำบุ ญ ตั ก บาตรแก่ พ ระสงฆ์
ซึ่ งเป็ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า ทุ กรูป บ�ำเพ็ญกุศลทัก ษิณานุ
ประทานอุทิศแด่บูรพาจารย์และดวงวิญญาณ
ทัง้ หลายทีส่ ถิตย์อยูใ่ นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แสดงพระธรรมเทศนาเรือ่ ง กตัญญู-กตเวทิตกถา

โดยพระพุทธิสารเถร (พระอาจารย์บญ
ุ กู้ อนุวฑฺโน)
ตามด้วยพิธีไหว้ครูของศิษย์เก่า และจบลงด้วย
การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันระหว่าง
ครูบาอาจารย์และศิษย์เก่า
		
		 • กิจกรรม ** “หอมกลิน
่ ยูงทอง เยือนถิน
่
แม่โดมทีร่ งั สิต” เป็นการน�ำศิษย์เก่าธรรมศาสตร์
ทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ทั้งที่เคยสัมผัส
และไม่เคยสัมผัสบรรยากาศที่ศูนย์รังสิต กลับ
มาเยื อ นศู น ย์ รั ง สิ ต อย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี เพื่ อ ให้ ไ ด้
มาเห็นพัฒนาการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ
ด้วยความภาคภูมิใจ และเป็นการเสริมสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ใ กล้ ชิ ด กั บ มหาวิ ท ยาลั ย มาก
ยิ่งขึ้น
		 • กิจกรรม ** ”ธรรมศาสตร์พบประชาชน”
ครั้งที่ 6 เป็นกิจกรรมน�ำบริการทางการแพทย์
และวิชาการด้านต่าง ๆ ไปให้ประชาชนในส่วน
ภูมิภาค ขณะนี้ก�ำลังอยู่ในช่วงการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** : ส�ำนักงานฯ จะแจ้งรายละเอียด
และก�ำหนดการที่ชัดเจนอีกครั้ง

๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย

สำ�นักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ.
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