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สวัสดีค่ะ
	 วันเวลาผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว	ลมเหมันต์ก็ผ่านมาอีกหนพร้อมความแปรปรวน
ของสภาพอากาศ	 ที่เกิดขึ้นจากผลการกระท�าของน�้ามือมนุษย์	 ชีวิตคนต่างก็แล่น 

ไปตามบทบาทและวิถีชีวิตแห่งตน	บ้างก็เข้าบทบาทปฏิรูปประเทศชาติที่ส�าคัญในขณะนี้	
แต่ส�าหรับบทบาทส�านักงานฯ	ก็ไม่หยุดที่จะก้าวไป	เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย	และคงค่อย	ๆ 
ก้าวโตขึ้นอย่างช้า	ๆ	และมั่นคง	ภายใต้ศักยภาพที่มีอยู่	และด้วยความสนับสนุนจาก
ศิษย์เก่าเป็นส�าคัญ		
	 ฉะนั้น	 กิจกรรมหลากหลายที่ได้สร้างสรรค์เพิ่มขึ้นตามบทบาทก็เพื่อศิษย์เก่า 
และสงัคม	จลุสารฉบบันีจ้งึถอืโอกาสประชาสัมพันธ์กิจกรรมใหม่	ๆ 	ทีจ่ดัขึน้ในคอลมัน์	
“ศิษย์เก่าสัมพันธ์”	 และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากศิษย์เก่า 
เช่นเคย	เพื่อการก้าวไปสู่เป้าหมายและเพื่อมหาวิทยาลัยอันเป็นที่รัก

     
	 	 ฐิติมน	เลิศศิริสาคร
	 	 25	กันยายน	2557
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 	 ท�ำไมจึงตัดสินใจเลือกเข้ำศึกษำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 และ 

	 	 อะไรเป็นเหตุจูงใจให้เลือกศึกษำในคณะรัฐศำสตร์?

	 	 เหตุผลที่ผมเลือกศึกษาคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	 เพราะในอดีตผมเรียนอยู่ชั้นประถมปีท่ี	 7	 โรงเรียน
เทศบาล	 2	 วัดประสาททอง	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 ได้ท�าข้อสอบของ
คณะรัฐศาสตร	์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		เรื่องการต่างประเทศได้		
ก็เกิดความประทับใจว่าน่าจะเรียนไม่ยาก	 และรู้สึกตรงใจเพราะ
ชอบอ่านหนังสือเก่ียวกับประวัติศาสตร์	 รวมทั้งความสัมพันธ์และ
การสงครามระหว่างประเทศ	 และเม่ือตอนเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่	 5	 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 ได้เป็นผู้น�า
นักเรียนเดินขบวน	 เรื่องพฤติกรรมของหัวหน้าส่วนราชการสมัยนั้น	
มโีอกาสเข้าร่วมประชมุและได้เหน็บทบาทของท่านผูว่้าราชการจงัหวดั
สมยันัน้	คือ	ท่านสวัสดิ	์มีเพยีร	ซึง่เป็นผูน้�าทีถ่งึลกูถงึคน	ตรงประเดน็ 
มีน�า้ใจ	ใจถึง	และพึ่งได	้ก็เลยเกิดความประทับใจ	คิดตลกในขณะ
นัน้ว่า	อยากเป็นผูว่้าราชการจงัหวดับ้างจะได้ไหม	ประกอบกบัตัง้แต่
อยู่ชั้นประถมปีที่	6	-	7	ก็ได้อ่านหนังสือในห้องสมุด	พอได้ข้อมูลมา
บ้างว่า	ถ้าจะเป็นทตูหรอืผูว่้าราชการจงัหวดักต้็องเรยีนท่ีมหาวทิยาลัย 
ธรรมศาสตร์	หรอืไม่กจ็ฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โดยเฉพาะอย่างยิง่
ก่อนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย	ผมมีโอกาสสอบโครงการช้างเผือก
ของคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล	 โดยสอบที่จังหวัดสุพรรณบุรี		
ปรากฏว่าตอนสอบสมัภาษณ์	คณุหมอทีส่อบสมัภาษณ์บอกคะแนน
ที่ดีพอกัน	3	คน	คือ	นายส�าเริง	ศรีผุดผ่อง,	น.ส.ละเอียด	นาคใหม่		
(ทั้ง	2	คน	ได้ทุนแพทย์โครงการช้างเผือกที่ศิริราช)	และนายอุกริช		
พึง่โสภา	แต่พอสัมภาษณ์เสรจ็	คุณหมอท่านน้ันกบ็อกว่า	คณุน่าจะ
ไปเรียนทางการเมืองการปกครอง	และถ้าจะให้ตรงบุคลิกก็ต้องที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์เอวังก็มีด้วยประการละฉะนี้แล	

  ย้อนอดีตเมื่อครั้งเป็นนักศึกษำธรรมศำสตร์	 ในควำมทรงจ�ำ 

	 	 เกี่ยวกับธรรมศำสตร์	ทำ่นรู้สึกประทับใจและคิดถึงอะไร  
	 	 ผมรู ้สึกประทับใจในค�าประกาศหลักการปฏิบัติตนใน
มหาวิทยาลัย	และประทับใจ		3		สิ่ง	คือ
 •	 ชื่อของมหาวิทยาลัยเดิม		คือ	“	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการเมือง”	 เพราะพออยู่ปี	 1	 โชคดีได้พักหอพักนักศึกษาชื่อว่า	 
“หอรัชดาภิเษก	 (ปัจจุบัน	 คือพระต�าหนักสวนตาลของส�านัก
พระราชวัง)”	 ตอนอยู่หอพักก็มีเพื่อนนักศึกษามาชักจูงให้เข้าเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองในมหาวิทยาลัย	 เพื่อช่วยกิจกรรมของ	อมธ.	
(องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)		ในช่วงป	ี	2518		เพื่อ

ช่วยกันปฏิวัติสังคมไทยในขณะนั้น	 และมีบางกลุ่มที่ต่อต้านก็มา
ชักจูงให้เข้ากับอีกพวกหนึ่ง
 •	 ค�าประกาศหลักการปฏิบัติตนในการด�ารงชีวิตในรั้ว
มหาวทิยาลยัธรรมทีว่่า	“ในธรรมศาสตร์มเีสรภีาพความเสมอภาค		
และภราดรภาพ”	เพราะเหตกุารณ์	6	กันยายน	2519	มหาวิทยาลยัฯ	
จัดประชุมท้ังมหาวิทยาลัย	 (ฝ่ายบริหาร,	 ครูอาจารย์,	 นักศึกษา,	
พนักงาน)	ผมได้ออกมาพูดแสดงความคิดเห็นต่อ	อมธ.	และคณะ
ผู้บริหารว่า
	 	 -	 	 อมธ.	ท�างานนอกจากไม่ฟังคนนอกรั้วมหาวิทยาลัยแล้ว 
ยังล่วงละเมิดสิทธินักศึกษาในเรื่อง	การเรียนการสอน	 (ปิดห้องไม่
ให้นกัศกึษาเข้าสอบ)	ของนกัศกึษา	และเมือ่มเีหตกุารณ์ทีน่กัศกึษา
อาชวีะลยุธรรมศาสตร์ในเดอืนสงิหาคม	2518	ทาง	อมธ.	เอาตวัรอด
ไม่บอกเพื่อนนักศึกษา	 โดยการหนีออกนอกมหาวิทยาลัยไปก่อน		
ขณะทีน่กัศกึษาก�าลงัเรยีนอยู	่(ผมเรียนอยูต่กึเอท)ี	แล้วมหาวทิยาลยั
จึงเป็นคนประกาศให้นักศึกษารีบกลับบ้านพร้อมปลดเครื่องหมาย		
หรอืสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั	เพือ่ความปลอดภยั		พวกนกัศึกษา
ทั้งหญิง		ชาย	ก็หนีกันอย่างหัวซุกหัวซุน		เพราะใครบ้างไม่กลัวตาย		
(ตอนเย็นผมกลับไปหอพักก็พูดในโต๊ะอาหารต่อว่าพวก	อมธ.	แล้ว
กม็เีพือ่นนกัศึกษาคนหนึง่เอาปืนเถือ่นมาจ่อให้ผมหยดุพดู	ผมกบ็อก
ว่าไม่หยุด	 ถ้ามึงยิงกูไม่ตายมึงก็ต้องตาย	 แต่ท่านอาจารย์เจริญ		
อาจารย์ดูแลหอพักมาห้ามเหตุการณ์เลยสงบ	ผมก็เลยมีโอกาสมา
นั่งให้สัมภาษณ์ได้)
	 	 -		คณะผู้บรหิาร	ผมกก็ล่าวว่าผูบ้รหิารท�าเหมอืนรูก้นักบั	อมธ.		
ปากว่าตาขยบิ	เพราะ	อมธ.	ล่วงละเมดิ	“สทิธิ	เสรภีาพ	ความเสมอภาค 
และภราดรภาพ”	ของนักศกึษาในหลายเรือ่งไม่ห้ามปราม		นอกจากนัน้
การที่มหาวิทยาลัยพึ่งมาประกาศห้ามขายหนังสือปลุกระดม	ที่มี
เกลือ่นกลาดในช่วงเดอืนกนัยายน	ซึง่จะปิดเทอมแล้วจะมปีระโยชน์
อะไรแล้ว	ผมเคยเตอืน	อมธ.	และผูบ้รหิารว่าถ้าพวกเราธรรมศาสตร์
ไม่รบัฟังความคิดเห็นข้างนอก	เพือ่มาปรบับทบาทตนเอง	ผมเช่ือว่า	
ไม่เกินเดือนต้องมีเหตุการณ์รุนแรงแน่ๆ	 เมื่อผมพูดเสร็จมี	 2	
เหตุการณ์ที่ผมจ�าแม่นถึงปัจจุบัน	คือ
	 	 (1)	นายก	อมธ.	 สมัยนั้น	 ออกมาร้องไห้น้อยใจกล่าวหาว่า 
ผมไม่เข้าใจการท�างานของ	อมธ.กลางที่ประชุมของมหาวิทยาลัย
	 	 (2)	กลุ่มสมาชิกพรรค	และทีมงานของ	อมธ.	มาล้อมกรอบ
ผมพร้อมกับจดหมายเตือนว่า	“เราให้โอกาสท่าน	พวกขนุศึกศักดินา		
ยงัมเีวลากลบัตวักลบัใจมาอยูก่บัพวกเราได้”	พอเลกิประชมุผมกลบั
บ้านโดยรถเมล์ฟร	ีเพือ่ไปท�างาน	(เพราะผมเป็นพนกังานรบัโทรศัพท์
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จารึกลานโพธิ์	•

ของทีพ่กัชาวต่างชาตมีิหลายชาต	ิอยูท่ี่ทุ่งมหาเมฆ	โดยท�างาน	เวลา		
18.00	น.	 ถึง	 06.00	น.	นอนหรือพักผ่อนช่วงกลางวันที่ห้องสมุด
ธรรมศาสตร์		หรือบนรถเมล์)	ปรากฏว่ามีเพื่อนนักศึกษามาติดตาม
ดูพฤติกรรมของผมอยู่หลายวัน	ผมก็เลยไปที่ตึก	อมธ.	แล้วบอกว่า
ใครสงสัย	หรืออยากคุยอะไรก็คุยกันได	้ เพราะผมท�างานด้วยเรียน
ด้วยตัง้แต่ชัน้ประถมศกึษา	ผมไม่ได้อาศัยเงนิจากหยาดเหงือ่แรงงาน 
ของแม่ผมอย่างเดียว	 (บิดาผมเสียตั้งแต่เด็ก)	 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สมัยนั้นคล้ายกับสมัยนี้ไม่มีผิด
	 (พวกเราคงจ�าได้นะครับว่าหลังจากวันที่	6	กันยายน		2519	ที่
ผมพูดไปได้	1	เดือนก็เกิดเหตุการณ์	6	ตุลาคม	2519	ตามที่ผมเคย
เตือนไว้เป็นเรื่องเหลือเชื่อมาก	ๆ)
	 สิ่งที่ผมเล่ามาถึงช่วงนี้มีหลักฐานยืนยัน	คือ	 อดีตนายก	อมธ.		
มาเล่าความในใจตอนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท�าหนังสือ
ประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย	(จ�าไม่ได้ว่าปี	พ.ศ.	ไหน	แต่เป็นเล่มหนา	ๆ ) 
แล้วตดัพ้อว่านกัศกึษาออกมาโจมตโีดยไม่มีเหตผุล	นกัศกึษาคนน้ัน 
คือ	ผม	นายอุกริช	พึ่งโสภา	ครับ
 •	 ประทับใจกับคณะคร	ู–	อาจารย์	หลาย	ๆ	ท่านที่เป็นที่พึ่ง
และเข้าใจลูกศิษย์	 แต่บางท่านก็มีพฤติกรรมท่ีท�าให้ไม่สบายใจ 
กธ็รรมดานะ	เพราะ	คร	ู–	อาจารย์กป็ถุชุนคนเดนิดนิธรรมดา	คนไหน
ท�าถูกใจเรา-เราก็ชื่นชม	 คนไหนไม่ถูกใจเรา-เราก็ไม่สบายใจ 
ไม่พอใจ	แต่โดยภาพรวมคร-ูอาจารย์ท้ังปี	1	ทีเ่รยีนรวม	หรอืพอแยก
คณะแล้วแยกไปเรยีนตามคณะต่าง	ๆ 		โดยส่วนใหญ่กม็คีวามเข้าใจ
ลูกศิษย์เป็นที่พึ่งได้	 เช่น	ดร.กรรณิการ์	ชินะโชติ	อาจารย์ที่ปรึกษา 
ปีที่	1	ใคร	ๆ 	ที่สัมผัสกับอาจารย์ก็ชื่นชมทั้งนั้น	ส่วนผมเองต้องเรียน
ด้วยและท�างานกลางคืนตั้งแต่เทอมสองปีที่หนึ่ง	จึงมีโอกาสสัมผัส
กับครู-อาจารย์ต่าง	 ๆ	น้อยมาก	แต่ถึงกระน้ันเวลาเข้าห้องเรียนก็ 
ได้รบัการแนะน�าหนงัสอืด	ีๆ 	เยอะมาก	โดยเฉพาะท่ีเรยีกว่า	“TEXT’’	
หรือต�าราจากต่างประเทศ	 ซึ่งต้องชมว่าอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ส่วนใหญ่สมัยนั้นแนะน�าต�าราได้ด ี
มีคุณภาพ	และไม่ตกยุคครับ
	 •	 ประทบัใจมาก	ๆ 	กับคตพิจน์ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ทีว่่า	“ฉนัรกัธรรมศาสตร์	เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉนัรกัประชาชน”
	 	 -	 เพราะคติพจน์ดังกล่าวท�าให้ผมลาออกจากธนาคารมา 
เป็นปลัดอ�าเภอ		และท�าให้ผมมีโอกาสดีในการท�างานในต�าแหน่ง
ทีร่่วมรบัผดิชอบกบัทกุภาคส่วนและพีน้่องประชาชนในการช่วยกัน		
“ลดปัญหา	ลดทุกข	์เพิ่มสุข	ให้กับประชาชน”	จนถึงปัจจุบันนี้จริง	ๆ		

แล้วตอนผมเรียนอยู่ปี	3	เทอมสอง	ทางธนาคารกสิกรไทยได้มารับ
นักศึกษาที่จะจบปริญญาตรีไปท�างานที่ธนาคาร	ผมก็โชคดีได้งาน
ท�าช่วงน้ัน	 (เทอม	 2	ปี	 3	 ผมต้องลงอีก	 3	หน่วยกิต	 เพื่อจะครบ
หลักสูตร	 และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนดว่าอย่างน้อยต้อง 
6	 	ภาคปกต	ิซึ่งต้องขอโทษนักศึกษาธรรมศาสตร์รุ่นหลัง	ๆ	ด้วยที่
มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้มีพฤติกรรมการเรียนแบบผมแล้ว	 –	 
อย่าโกรธนะครับ)	 จากประสบการณ์ที่ช่วงกลางวันท�างานธนาคาร		
ตอนเย็นเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์	 กลางคืนท�างานเป็น
พนักงานรับโทรศัพท์ระหว่างประเทศ	ซึ่งมีโอกาสคุยกับชาวรัสเซีย		
ชาวอเมรกินั		ชาวฝรัง่เศส	หรอืชาวออสเตรเลยี	กม็ส่ีวนสร้างมมุมอง
ว่า	“ฉันรักธรรมศาสตร	์	เพราะธรรมศาสตรส์อนให้ฉันรักประชาชน”	
เป็นค�าที่ส�าคัญยิ่ง	 ดังนั้น	 เวลาผมท�างานในพื้นที่ตั้งแต่รับราชการ	
คือ	22		มกราคม	2522	ผมจึงยึดคติพจน์ดังกล่าว	และเมื่อตอนสอบ
วิสยัทศัน์เป็นผูว่้าราชการจังหวัด	กรรมการผูส้อบสมัภาษณ์ท่านหนึง่ 
ถามผมว่า	 “ถ้าคุณเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด	 คุณจะท�างานผลงาน 
ชิ้นใดที่แสดงถึงความส�าเร็จ”	 ผมก็ตอบไปว่า	 “หากผมเป็นผู้ว่า
ราชการจังหวัดสิ่งที่มุ่งหวังที่สุด	คือ	“การที่สามารถได้รับความร่วม
แรงร่วมใจในการบูรณาการประสานกับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ	 ภาค
ประชาชน	องค์กรประชาชน	ในการช่วยกันบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุขให้
กับคนในพื้นที่ครับ”	นั้นคือ	 เราต้องสร้างศรัทธาให้ประชาชน	และ
ร่วมเดินไปด้วยกันด้วยค�าคติพจน์ที่ว่า	“ฉันรักประชาชน”	ครับ
  

  มหำวิทยำลัยครบรอบ	80	ปีในปีนี้	และท่ำนก็เป็น	1	ใน	80	ท่ำน 

	 	 ของศิษย์เก่ำดีเด่นของมหำวิทยำลัย	 ท่ำนมีข้อคิดเห็นต่อ	 มธ.	 

	 	 อยำ่งไรบ้ำง?	ในทิศทำงใด?

	 ช่วงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาย	ุ	70	–	80		ปี		ก็คล้าย	ๆ	กับ
มนุษย์ปุถุชนคนท่ัวไปก็เริ่มจะหลง	 ๆ	ลืม	 ๆ	 เพราะ	 ในอดีตช่ือ	คือ		
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง”	 ซ่ึงก่อตั้งขึ้นเพื่อการ
สนับสนุน	“สิทธิ	เสรีภาพ	ความเสมอภาค	และภราดรภาพ”	รวมทั้ง
บทเพลงพระราชนิพนธ์ธรรมศาสตร์	ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์
มข้ีอความหนึง่ทีส่�าคญั	คอื	“ทรงธรรมปานดงัตราชเูด่น”	การเตบิโต		
และก้าวไปกต้็องรกัษาสิง่ต่าง	ๆ 	ดังกล่าวไว้		แต่พออายมุากขึน้คล้าย
ปุถุชนทั่ว	ๆ	ไป	คือ	บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนส�าคัญของ
จิตวิญญาณ	 “ธรรมศาสตร์”	 มีวิธีคิดและวิถีแห่งการด�ารงชีวิตท่ี 
แกว่ง	ๆ 	ไปคล้ายกับคนทีเ่ร่ิมชรา	และเกดิภาวะหลง	ๆ 	ลืม	ๆ 	ในอนาคต
หลังจากอายุ	80	ป	ีถ้าเป็นคนอายุยืนเกิน	80	ปีก็จะถือว่าเป็นเซียน	
แต่ถ้าเป็นสถาบนัก็ถอืว่ามี	“มนต์ขลงั	แกร่งดังศิลา”	ใครๆ	กแ็สวงหา
อยากเข้าเป็นส่วนหนึ่ง	 แต่หากสถาบันนั้นๆ	 ไม่สามารถท�าหน้าที ่
ของตนเองได้อย่างปกต	ิ	ไม่ก้าวเดนิไปอย่างทีจ่ดุก�าเนดิได้ก่อไว้เมือ่		
80	ปีทีแ่ล้ว	และทีส่�าคญัคอื	ไม่สามารถสอนให้คนมาเรียน	“ธรรมศาสตร์”  
แล้วตระหนักกบัค�าว่า	“ฉนัรกัธรรมศาสตร์		เพราะ	ธรรมศาสตร์สอน
ให้ฉันรักประชาชน”	 ได้แล้วละก้อ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คง 
ไม่มปีระวตัศิาสตร์	ทีส่ร้างความทรงจ�าแบบในอดตีส�าหรบัคนทัว่ไป
อย่างแน่นอน

สถิติศิษย์เก่าที่ ให้เกียรติสัมภาษณ์ ในจุลสาร “สู่โดม” แยกตามคณะ

ตมธก. 1 วารสารศาสตร์ฯ 1 

นิติศาสตร ์ 3 สังคมวิทยาฯ 2

พาณิชยศาสตร์ฯ 2 วิทยาศาสตร์ฯ 1

รัฐศาสตร ์ 2 แพทยศาสตร์ 3

เศรษฐศาสตร์ 3 ส.เทคโนโลยีฯ สิรินธร 1

สังคมสงเคราะห์ฯ 1 ทันตแพทยศาสตร์ 1

ศิลปศาสตร ์ 1 วิศวกรรมศาสตร์  1
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นางสาวชารดา จิตต์งาม
เอกประชาสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์ฯ 

จากน้องถึงพี่ฉบับนี้ขอน�าเสนอสองในสี่บัณฑิตใหม่  ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที ่

เกิดจากการบ่มเพาะของทุกท่านที่ได้บริจาคเงินเข้ากองทุนท�าบุญวันเกิด 

กับธรรมศาสตร์ จนกลายเป็นต้นกล้าที่น่าภาคภูมิใจ และยังเป็นมหากุศลยิ่งส�าหรับท่าน 

ที่ดอกผลจากเงินกองทุนฯ ได้สร้างบัณฑิตที่มีคุณค่าและคุณธรรมออกไปรับใช้ประเทศ 

และน้องบัณฑิตทั้งสองอยากสะท้อนความรู้สึกและความคิดเห็นให้ท่านได้รับทราบ ดังนี้

ที่ท�างาน  :  บริษัท เค เอ็ม แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด  

ต�าแหน่ง  :  Corporate Communication Executive    

ความคาดหวงัและเป้าหมายของชวีติเมือ่ส�าเรจ็การศกึษา  

:  คาดหวังไว้ว่าหลังจากส�าเร็จการศึกษาแล้ว จะได้ท�างาน

ที่เกี่ยวข้องกับด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

ในองค์กรที่สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ และได้ 

ฝึกประสบการณ์ที่มีประโยชน์และพัฒนาตนเอง มีเงินเดือนที่เพียงพอต่อการใช้จ่าย และ 

มีเป้าหมาย หากมีโอกาสก็จะศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสนใจ 

เพิ่มเติมต่อในอนาคต

แบบอย่างในการด�ารงชีวิต :  มีหลายบุคคลมาก และที่รู ้จักและได้ซึมซับแนวคิดมาก 

ท่านหนึ่ง คือ ท่านอาจารย์ป๋วย  อึ๊งภากรณ์  ครั้งหนึ่งเมื่อดิฉันได้อ่านประวัติของท่านโดยย่อ

และรู ้สึกประทับใจในความเป็นนักคิด นักพัฒนา และสึ่งหนึ่งที่เป็นแบบอย่างในการ 

ด�ารงชีวิตท่ีส�าคัญ คือ การมีเป้าหมายในชีวิต และพยายามท�าให้ส�าเร็จ และเมื่อมีโอกาส 

ก็ต้องไม่ลืมที่จะหยิบยื่นโอกาสดี ๆ ให้แก่ผู้อื่นด้วย

ความภาคภมูใิจในชวีติ :  รูส้กึภาคภมูใิจทีไ่ด้เป็นนกัศกึษาและก�าลงัจะเป็นบณัฑติของ มธ.  

นางสาวโบตั๋น  เมืองโคตร 
สาขาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

ที่ท�างาน  :  Siam Paragon    ต�าแหน่ง : Customer Service

ความคาดหวังและเป้าหมายของชีวิตเมื่อส�าเร็จการศึกษา :  สิ่งแรกที่ตั้งใจจะท�า คือ 

หาประสบการณ์ชวีติและน�าความรูท้ีไ่ด้ไปช่วยเหลอืสงัคม โดยต้องการไปสอนหนงัสอื

ให้เด็กชาวกะเหรี่ยง ท่ีโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 ที่ 

จังหวัดตาก ซึ่งเด็ก ๆ เหล่านี้มีโอกาสที่จะรู้หนังสือน้อยมาก เมื่อเราได้โอกาสทาง 

การศึกษา จึงอยากมอบโอกาสและแบ่งปันความรู้ให้เด็ก ๆ เหล่านี้บ้าง หลังจากสอน

หนงัสอืแล้วจงึเริม่ท�างานทีม่ัน่คง โดยวางแผนอยากท�างานเอกชนเพือ่หาประสบการณ์

ชีวิตและวิธีการคิดต่าง ๆ รวมทั้งการท�าธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองก่อน 

ซึ่งสามารถท�ากิจกรรมควบคู ่กับการเรียนได้อย่างมี 

ความสขุ ไม่กระทบต่อผลการเรยีน และสามารถรกัษาระดบั

ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดมา

ความประทับใจต่อ มธ. และข้อคิดส�าหรับน้อง ๆ ใน 

กองทุนฯ : มหาวิทยาลัยมีเสรีภาพให้กับนักศึกษาทุกคน 

สามารถเลือกปฏิบัติสิ่งที่ตนเองปรารถนาได้  โดยเพียง 

แต่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น นั่นเป็นสิ่งที่ดี และท�าให้ดิฉัน

ได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ กล้าคิด 

กล้าพูด  กล้าท�า และกล้าที่จะแตกต่างอย่างสร้างสรร 

ข้อคดิส�าหรบัน้องๆ ในกองทนุฯ :  ขอให้มสีต ิสมัปชญัญะ

ในการใช้ชวีติอยูเ่สมอ  เลอืกท�าสิง่ทีม่คีวามสขุ และสิง่นัน้

ต้องก่อให้เกิดการพัฒนาหรือเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

และผู้อื่นด้วย  และอย่าลืมตอบแทนสังคมเมื่อมีโอกาส     
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แต่มีความฝันจะเป็นครูอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลัง เพราะ

มองว่า สิ่งส�าคัญที่เราจะสามารถช่วยเหลือและท�าคุณประโยชน์ให้กับ

สังคมได้ คือ การเป็นครูอาจารย์ที่จะอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ และพัฒนา

ศักยภาพของเยาวชนให้ดีที่สุด เพราะเด็ก ๆ คือ อนาคตของชาติ เมื่อเรา

ได้รับโอกาสทางการศึกษา จึงคาดหวังว่าจะได้มอบโอกาสนี้ให้กับคน 

รุ่นหลังเช่นกัน

มีใครเป็นแบบอย่างในการด�ารงชีวิต :  บุคคลแรกที่โบตั๋นน�ามาเป็น 

แบบอย่าง คือ บิดามารดาที่อบรมเลี้ยงดูโบตั๋นมาโดยตลอด ท่านสอนสั่ง

และเลี้ยงดูให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและยึดมั่นในความดี เชื่อว่าการท�าความดี

คือสิ่งท่ีส่งผลให้เราได้รับส่ิงดี ๆ กลับมา และท่านยังเป็นก�าลังใจส�าคัญ

ในการด�าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เพราะการที่ต้องจากบ้านมาใช้ชีวิต 

คนเดยีวในมหาวทิยาลยั ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่และมชีือ่เสยีง  การอยู่

ในสังคมที่ไม่คุ้นเคย แน่นอนว่าต้องเจอปัญหาอุปสรรคที่หลากหลาย  

ดังนั้น ท่านทั้งสองจึงคอยเป็นทั้งก�าลังใจและเป็นผู้แนะน�าแนวทางการ 

ใช้ชวีติให้  ท�าให้สามารถฝ่าฝันอปุสรรคต่างๆ จนสามารถส�าเรจ็การศกึษา

ได้ บุคคลที่สอง คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระองค์ คือ เจ้าหญิงที่รักมากที่สุด และน�ามาเป็นแบบอย่างในการ 

ด�าเนนิชวีติ พระองค์ทรงมพีระเมตตา ทรงช่วยเหลอืปวงชนทัง้ปวง แม้การ

เดินทางจะยากล�าบาก พระองค์ยังทรงอุทิศตนเพื่อเหล่าพสกนิกร อีกทั้ง 

ทรงวางพระองค์เป็นกันเอง แม้พระองค์ทรงเป็นพระราชธิดา แต่พระองค์

กลบัทรงวางตวัเฉกเช่นบคุคลทัว่ไป  พระองค์ทรงปฏบิตัติวัเป็นแบบอย่าง

ที่ดี สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ท�าให้ชื่นชมและรักในตัวพระองค์มาก บุคคลที่สาม 

คือ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ภาคภาษาศาสตร์ทุกท่าน ซึ่งได้แนะน�า 

การใช้ชีวิตการศึกษาแนวคิดการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมและปรับปรุงตัว  

เพื่อสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มาก รวมถึงความมีน�้าใจ 

และการช่วยเหลือสังคม ซ่ึงท�าให้รู้สึกชื่นชมและอยากเป็นอย่างอาจารย์

เหล่านั้น จึงเป็นแบบอย่างที่ได้น�ามาปฏิบัติ 

ความภมูใิจในชวีติ :  รูส้กึภาคภมูใิจมากทีส่ดุในชวีติทีไ่ด้รบัโอกาสศกึษา

เข้ามาศึกษาที่ มธ.  เพราะโดยส่วนตัวแล้วเป็นเด็กบ้านนอกและมีฐานะ 

ค่อนข้างยากจน  โอกาสทีจ่ะเรยีนใน มธ.  ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัทีช่ือ่เสยีงของ

ประเทศและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงเป็นสิ่งที่ยากมาก ท�าให้รู้สึกว่าเรา 

มีความสามารถ มหาวิทยาลัยได้เห็นความสามารถและเปิดโอกาสให้กับ

เด็กด้อยโอกาสด้วย และสิ่งที่ภาคภูมิใจอีกประการหนึ่ง คือ การได้รับ

รางวัลนักกิจกรรมดีเด่นของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นโล่รางวัลชีวิต 

ที่ตลอดสี่ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือและร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัด  

ความประทับใจต่อ มธ.  มีความประทับใจต่อธรรมศาสตร์หลาย ๆ อย่าง 

แต่ที่ประทับใจเป็นพิเศษ คือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มี

โอกาสได้เข้ามาศกึษาในสถานทีด่ ีๆ  แห่งนี ้เพราะเชือ่ว่ามเีดก็อกีจ�านวนมาก

ทีม่ศีกัยภาพและมคีวามสามารถแต่ไม่มโีอกาส  จงึท�าให้พลาดโอกาสหลาย ๆ  

อย่างในชีวิตไป จึงรู้สึกประทับใจว่ายังมีสถานที่ดี ๆ และมีโอกาสดี ๆ 

ยืน่ให้เราเสมอ   สิง่ต่อมา คอื ประทบัใจการปลกูฝังและความเป็นประชาธปิไตย

ให้รู้จักเคารพประชาธิปไตย เคารพ

สิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน ท�าให้ได้

เรียนรู้ มีความคิดกว้าง และมีมุมมอง 

ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้อาจารย์และ

นักศึกษาสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู ้

ซึง่กนัและกนัได้ ท�าให้นกัศกึษามคีวาม

เป็นตัวของตัวเอง มีความคิด กล้า

แสดงออก มีความมั่นใจ และท�างาน 

ได้เต็มที่ ที่ส�าคัญ คือ การปลูกฝังเรื่อง

จิตอาสาและความเสียสละ สามารถ 

น�าความรู้ที่มีไปพัฒนาหรือช่วยเหลือ

สังคมได้ ท�าให้ทุกคนมีรอยยิ้มและ

ความสุข และรู้สึกมีความสุขทุกคร้ังที่

ได้ท�ากิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย

ข้อคดิส�าหรบัน้องๆ ในกองทนุฯ :  ต้อง

ตั้งเป้าหมายไว้ว่าชีวิตนี้เราอยากท�า อยากได้อะไรก่อน เพราะจะเป็นแรง

จงูใจให้สามารถตัดสินอะไรหลาย ๆ  อย่างได้ และมีสตใินการด�าเนนิชวีติ 

เมือ่เราก้าวเข้ามาในสงัคมทีใ่หญ่ขึน้ มหีลายสิง่หลายอย่างให้ตดัสนิใจ และ

บางคร้ังมีส่ิงที่ล่อตาล่อใจมากมาย เช่น การเที่ยวกลางคืน ติดเพื่อน 

หรือติดแฟน ซึ่งแน่นอนที่ต้องมีเร่ืองพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย  

จะท�าอย่างไรให้สามารถควบคุมตัวเองได้ ไม่ให้หลงเข้าไปในสิ่งเหล่านั้น

มากนัก แต่ที่สิ่งส�าคัญอยู่ที่ว่าจะท�าอย่างไรให้สามารถบังคับตนเองและ 

รับผิดชอบการเรียนให้ดีที่สุดได้  ซึ่งการมีสติเท่านั้น ที่สามารถแยกแยะว่า

อะไรดีไม่ดี อะไรควรไม่ควร อย่างที่สาม คือ การจัดสรรหรือวางแผนชีวิต

ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเวลา ที่บางคร้ังเราอาจได้ท�างานหลายอย่าง  

ไม่ได้มีหน้าที่แค่เรียนหนังสือ แต่ต้องท�างานหาเงินเลี้ยงตัวเองเพิ่ม เพื่อ 

ผ่อนเบาภาระทางบ้าน  ทัง้กจิกรรมต่าง ๆ  มากมายทีช่่วยมหาวทิยาลยั ถ้าหาก

ไม่สามารถจัดตารางเวลาชีวิตได้ ก็อาจมีผลกระทบต่อการเรียนหรือ

กิจกรรมทุกอย่างได้ และประการส�าคัญอีกอย่างคือ เร่ืองเงินหรือทุนการ

ศกึษา เมือ่ได้รบัโอกาสและได้รบัทนุเพือ่มาเรยีนหนงัสอื ควรต้องรูค้ณุค่า

ทุนที่ได้รับมา ควรมีสติระลึกว่า สิ่งที่เราได้รับมานั้นควรน�าไปใช้ในทางใด

เพื่อเป็นประโยชน์กับชีวิต และสุดท้าย คือ เมื่อน้องพอมีเวลา ก็ควรกลับ

มาช่วยเหลือ ๆ งานกองทุนฯ บ้าง ต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณ เพราะเชื่อ

ว่าการที่เรารู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณ ท�าให้เราได้รับโอกาสหรือได้รับสิ่งดี ๆ  

ตอบแทนกลับมาทุกครั้ง ขอขอบพระผู ้บริจาคเงินและบุคลากรของ 

กองทนุฯ ทกุท่าน ทีไ่ด้ให้โอกาสเหล่านีแ้ก่น้อง ๆ  หากไม่มกีองทนุนี ้เยาวชน

ของชาตทิีม่มีศีกัยภาพหลาย ๆ  คนคงไม่สามารถพฒันาตนเองและมชีวีติ

ที่ดีได้ และเชื่อว่ากองทุนนี้เหมือนให้ชีวิตใหม่แก่พวกเขา เหมือนอย่างที่

ดิฉันได้รับชีวิตใหม่เช่นกัน จนสามารถส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ที่ดี ๆ  และมีชื่อเสียงของประเทศได้ และขอขอบพระคุณอีกครั้งจากใจจริง 

โดยสัญญาว่าเมื่อมีโอกาสแล้วจะกลับมาให้โอกาสน้อง ๆ เช่นกันค่ะ
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โดย : คุณทวีทัศน์ ทับทิมศรี 

อพัเดทสตอรี่

อดีตรัฐลับแลแห่งเอเชีย บัดนี้ถูกเนรมิตขึ้นใหม่เหมือนดั่งฝัน ชาติพันธุ์นับร้อยกลุ่ม
ชนบนผนืแผ่นดนิเดยีว ทัง้โบราณสถานอนัเลอค่าและเฉดิฉายความเป็นอตัลกัษณ์ 
ปรากฏให้เห็น ณ ‘เมียนมาร์’ รัฐหนึ่งในดินแดนสุวรรณภูมิ 

ส่วนใหญ่ยังคงอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาต ิ

ที่ส�าคัญ อาทิ น�้ามันปิโตรเลียม แร่ธาตุ ก๊าซ

ธรรมชาติ ป่าไม้ ประเทศเมยีนมาร์มปีระชากรกว่า 

60 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยชนเผ่าหรือชาติพันธุ์

นบัร้อยกลุม่ จึงท�าให้เมยีนมาร์มคีวามหลากหลาย

ทางชาติพันธุ์แห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้ เมียนมาร์

นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นส่วนใหญ่ 

และมีภาษาที่ใช้สื่อสารกัน โดยเป็นภาษาราชการ

ของประเทศคือ ภาษาเมียนมาร์ หรือพม่า แต่ใน

พืน้ทีต่่างๆ ยงัคงมภีาษาถิน่ทีใ่ช้กนัอย่างแพร่หลาย 

เช่น ภาษาไทเขิน ภาษากะเหรี่ยง 

 เมียนมาร์ หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar) 
หรือ พม่า ที่คนไทยส่วนมากจะคุ้นชินและเรียก
กันจนติดปาก เป็นประเทศท่ีมีพรมแดนติดต่อ 
กบับงักลาเทศและอนิเดยีทางตะวนัตกเฉยีงเหนอื  
พรมแดนทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดต ่อกับทิ เบตและมณฑลยูนนานของจีน 
พรมแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ ติดต่อกับลาว 
และไทย และมีแนวชายฝั ่งต่อเนื่องตามอ่าว
เบงกอลและทะเลอันดามัน ทางตะวันตกเฉียงใต้
และใต้ เมียนมาร์เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดบน 
ผืนแผ่นดินใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่
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เปิดประเทศเพื่อนบ้าน...

เมียนมาร์

•	อัพเดทสตอรี่



อพัเดทสตอรี่

 ในด้านการเมืองการปกครอง เมียนมาร์มี
ลักษณะระบอบการปกครองแบบรัฐสภา ที่สมาชิก 
มาจากการเลือกตั้ง โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข
ของประเทศและหัวหน้ารัฐบาล ประธานาธิบดีคน
ปัจจุบัน คือ นายเต็ง เส่ง มีผู้น�าฝ่ายค้านในรัฐสภา 
คือ นางอองซาน ซูจี วีรสตรีแห่งประชาธิปไตยพม่า 
เขตการปกครองเมียนมาร์ ได้แบ่งการปกครองเป็น 
7 รัฐ ส�าหรับเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป ็นชน 
กลุ ่มน้อย และ 7 ภาค ส�าหรับเขตท่ีประชากร 
ส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายพม่า
 เศรษฐกิจของเมียนมาร์ในยุคสมัยนี้ ถือเป็น
ประเทศที่มีความรุดหน้าอย่างมาก จากอดีตท่ีเป็น
ประเทศถกูลมืจากสายตาสงัคมโลก กลบัมาพร้อมกบั
พลังแห่งแรงดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลจากนักลงทุน
กระเป๋าหนักรอบรั้วรอบบ้าน รวมถึงอีกฟากหนึ่ง 
ของโลก เพราะด้วยนโยบายและแผนในการส่งเสริม
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การลงทุนท่ีเป็นสิ่งล่อตา 
ล่อใจอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น ประเทศเมียนมาร์ยังคง
เป็นประเทศทีอ่ดุมไปด้วยทรพัยากรธรรมชาต ิจงึเป็น
ประเทศที่คุ้มค่าในการลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะ
หลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อย่าง ยังคงรอการพัฒนาอย่าง
สมบูรณ์แบบ ทั้งระบบสาธารณูปโภคและวิถีชีวิต 
ของผู้คนในสังคม ดังที่เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ออนไลน์ วนัที ่3 มถินุายน 2556 ได้กล่าวไว้ในคอลมัน์ 
‘สงัคมโลก’ ว่า พม่า ประเทศเพือ่นบ้านใกล้เรอืนเคยีง
ของเรา มีอนาคตสดใสท่ีรออยู่เบ้ืองหน้า เพราะมี
ความเป็นไปได้ที่มูลค่าทางเศรษฐกิจพม่าจะขยายตัว
ถึง 4 เท่าเป็น 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 

2573 หากคิดอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน 

1 ดอลลาร์ประมาณ 30 บาท เศรษฐกิจพม่า

ที่ขยายตัว 4 เท่าจะมีมูลค่าสูงถึง 6 ล้าน 

ล้านบาทเลยทีเดียว 

 ส�าหรบัการท่องเทีย่วประเทศเมยีนมาร์ 

เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจเลยทีเดียว  

เพราะประเทศแห่งนี้ยังมีอะไรให้น่าค้นหา 

อีกมาก สถานที่เที่ยวมากมายที่บ่งบอกถึง 

อัตลักษณ์ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณี วิถีการด�าเนินชีวิต รวมท้ังความ

หลากหลายของชาติพันธุ ์ในหนึ่งแผ่นดิน 

ที่มีเสน่ห์และน่าหลงใหล ยังคงรอให้ท่าน 

ผู้สนใจไปเยี่ยมเยือนได้ทุกขณะ ไม่ว่าจะเป็น

พระราชวังมัณฑะเลย์ เจดีย์ชเวดากอง หรือ

จะเป็นเมืองเชียงตุงแห่งรัฐฉาน ปัจจุบันเรา

สามารถเดินทางไปยังประเทศเมียนมาร์ 

ได้หลายช่องทาง ท้ังทางรถยนต์และทาง

เครื่องบิน

 อย่างไรแล้วประเทศเมียนมาร์ก็เป็น 

อีกหนึ่งประเทศในดินแดนเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ที่น่าเดินทางไปเยี่ยมเยือน เพราะ

ถือว่าเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมของโลก 

จึงเป็นการเปิดรับประสบการณ์ที่ดียิ่ง เพื่อ 

ที่คุณจะได ้สัมผัสและลิ้มลองความเป ็น 

เมียนมาร์อย่างแท้จริง ว่าจะได้รสชาติอย่าง

ที่เขาว่าหรือไม่... ลองดู แล้วคุณจะรู้เอง   

อัพเดทสตอรี	่•
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โดย	:	ศ.	(เกียรติคุณ)	เกริกเกียรต	ิพิพัฒน์เสรีธรรม

ยุค

ศิ ษ ย์ เ ก่ า

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกควบคุมและ 
สกัดกั้นความเจริญเติบโตโดยอำานาจเผด็จการ
ฝ่ายการเมือง พ.ศ. 2490-2517
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	 	 อย่างไรก็ตามเรื่องข้อจ�ากัดเกี่ยวกับท่ีดินน้ันได้รับ

การแก้ไขไประดับหนึ่งในสมัยที่พลตรี	 กรมหม่ืนนราธิป 

พงศ์ประพันธ์	 เป็นอธิการบดี	 (2506-2514)	 กล่าวคือ	

มหาวิทยาลัยได้ใช้เงินของมหาวิทยาลัยจัดซื้อที่ดินจาก

ส�านักงานงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	 จ�านวน	289	

ไร่เศษ	 เป็นจ�านวนเงิน	 5,168,481	 บาท	 ในราคาไร่ละ 

7,500	 บาท	 ท่ีดินดังกล่าวจะอยู่ที่ต�าบลบางชัน	 อ�าเภอ

มีนบุรี	กรุงเทพมหานคร	ท�าการจัดซื้อในปี	พ.ศ.	2507	แต่

มหาวิทยาลัยก็ยังไม่มีโครงการท่ีจะท�าอะไร	 เพราะผืนท่ีดิน

อยู่ห่างไกลความเจริญและมหาวิทยาลัยก็ไม่มีโครงการ

ขยายการเรียนการสอนแต่อย่างใด	 ต่อมาเมื่อปี	 พ.ศ.	

2510	 อาจารย์ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์	 ได้เสนอให้มหาวิทยาลัย

ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลกที่ดินผืนดังกล่าวกับที่ดิน

กระทรวงอุตสาหกรรมขนาดพื้นที่ประมาณ	 2,410	 ไร่ 

ท่ีอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรท่ี	 41	และ	 42	 ถนนพหลโยธิน 

คือเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ศูนย์รังสิตในปัจจุบัน

  ประการท่ีสาม	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2513	 เป็นต้นมา		

เศรษฐกิจของประเทศไทยได้เจริญเติบโตในอัตราที่สูงมาก 

และมีความต้องการก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเป็นจ�านวนมาก	แต่มหาวิทยาลัยไม่มีคณะวิชา

ที่ผลิตก�าลังคนทางด้านนั้นเลย

(ต่อจากฉบับที่	19)

2.5	ข้อจ�ากัดในเรื่องที่ดินและการขาดพื้นฐานในการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 การที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่สามารถขยาย

การผลิตก�าลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการในการ

พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศนั้น	 ได้ลดบทบาท

และความส�าคัญของมหาวิทยาลัยลงอย่างมาก	 ได้กลาย

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นสองไม่ใช่มหาวิทยาลัยช้ันน�าของ

ประเทศไทย		ทัง้นี	้เนือ่งดว้ยปจัจัยและสาเหตหุลายประการ

ด้วยกัน

  ประการแรก ฝ่ายที่มีอ�านาจทางการเมืองของ

ประเทศไมต่อ้งการใหม้หาวทิยาลยัธรรมศาสตรเ์จรญิเตบิโต		

เพราะมหาวิทยาลัยมีบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองสูง	

ดังนั้น	 เมื่อมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนระบบการรับเข้าศึกษา

เปน็	“ระบบปิด”	จงึเป็นไปตามความตอ้งการของผูท้ีม่อี�านาจ

ทางการเมืองในสมัยนั้น

  ประการที่สอง	 ข้อจ�ากัดในเรื่องที่ดินที่จะขยาย

มหาวิทยาลัยถูกจ�ากัดอยู่ที่วิทยาเขตท่าพระจันทร์	 มีพื้นที่

รวมประมาณ	50	 ไร่	 และไม่มีทางที่จะขยายออกได้	 และ

จะสร้างอาคารสูงก็ล�าบาก	 ในสมัยนั้นมักจะมีความคิดว่า	

มหาวิทยาลัยควรจะอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน	 ไม่ได้คิด

แบบมีหลายวิทยาเขตเหมือนในต่างประเทศ
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ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง	•
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	 	 ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยที่ เ กิดใหม่	 เช่น	

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่มหาวทิยาลยัขอนแกน่	มหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์ 	 และมหาวิทยาลัยกลุ่มเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า	 และมหาวิทยาลัยอ่ืนที่ผลิตก�าลังคนด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ก็ได้ขยายงานโดยได้รับการ

ลงทุนพัฒนาขยายการเรียนการสอน	และส่งคนไปเรียนต่อ

ตา่งประเทศจ�านวนมาก	ตอ่มาเมือ่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

คิดจะขยายการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีก็มักจะถูกสกัดกั้น	 โดยอ้างว่ามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ยังไม่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและ 

ก�าลังคน	 	 เพราะไม่มีคณะวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เป็นฐานในการขยายงาน

	 	 ในทางการเมอืงทัง้ฝา่ยการเมอืงและฝา่ยขา้ราชการ

ประจ�าบางส่วนก็ไม่ต้องการเห็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เจริญเติบโต	 เราะจะไปแบ่งงบประมาณ	และท�าให้มีคู่แข่ง

เพิม่ขึน้		ขอ้จ�ากดัดงักลา่วจะท�าใหม้หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

เจริญเติบโตไม่ได้เลย	 เพราะไม่ได้งบประมาณเพื่อเตรียม

ความพร้อมและการการสนับสนุนจากฝ่ายการเมือง

	 	 อยา่งไรกต็ามเมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง

หลังเหตุการณ์	14	ตุลาคม	2516	มหาวิทยาลัยอยู่ฝ่ายชนะ	

และอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ศ.สัญญา	 

ธรรมศักดิ์	 ได้รับโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี	

ปัญหาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกสกัดกั้นความเจริญ

เตบิโต	ก็ยงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ข	เพราะในขณะนัน้ประเทศไทย

ได้เผชิญกับปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ	 และปัญหา

ความมัน่คงทีส่�าคญัเหลา่นัน้กอ่น	สว่นเรือ่งของมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตรย์งัไมไ่ดร้บัการดแูลทีด่	ีถ้าไมท่�าอะไรเลยคงตอ้ง

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นสองตลอดไป

	 	 การแก้ปัญหาข้อจ�ากัดที่สกัดกั้นความเจริญเติบโต 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นได้รับการแก้ไขไป 

ระดับหน่ึง	 เมื่ออาจารย์ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์	 ได้เป็นอธิการบดี 

ในปี	 2518-2519	 ท่านได้วางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	

และได้สร้างผู้น�ารุ่นใหม่จ�านวนหลายคน	 ต่อผู้น�ารุ่นใหม่

เหล่าน้ันได้เป็นอธิการบดี	 และได้พัฒนามหาวิทยาลัยตาม

แนวทางท่ีได้วางแผนไว้ด้วยการขยายการเรียนการสอน

ไปที่ศูนย์รังสิตในปี	 2529	 ได้รับไฟเขียวจากฝ่ายการเมือง

ให้ต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์	 ใน

ปี	 2531	 รวมถึงการดึงการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์	 ครั้งที่ 

13	 มาจัดที่ศูนย์รังสิตในปี	 2538	 ซึ่งจะได้กล่าวถึงเรื่อง 

ดังกล่าวในตอนต่อไป	ปัญหาและอนาคตของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์น้ันเป็นเรื่องท่ีชาวธรรมศาสตร์ทุกคนจะต้องให้

ความสนใจติดตามดูการเปลี่ยนแปลง	และสนับสนุนการ

ท�างานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปน็มหาวทิยาลยัทีด่แีละท�างานเพือ่ผลประโยชนข์องสงัคม

ไทยตลอดไป

	 	 อย่างไรก็ตามการให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ทั้งหมดไปเรียนที่ศูนย์รังสิต	 แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีและจ�าเป็น

ต้องท�าก็ตาม	 แต่ในเรื่องจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัย	

และบทบาทอิทธิพลของมหาวิทยาลัยในสังคมไทยก็ 

ได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วย	 ดังนั้น	 จึงเป็นเรื่องที่ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและประชาคมธรรมศาสตร์จะต้อง 

หนักลบัมาพจิารณากนัอยา่งจรงิจงัวา่	ท�าอยา่งไรจงึจะสามารถ

รักษาจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยในเรื่อง	ประชาธิปไตย	

ความเป็นธรรมในสังคมไทย	ยังคงมีอยู่ตลอดไป	 ในขณะ

ที่จะต้องพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า	 ทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจโลก

ปัญหาและอนาคตของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์นั้น เป็นเรื่องที่ชาวธรรมศาสตร์
ทุกคนจะต้องให้ความสนใจติดตามดู
การเปลี่ยนแปลง และสนับสนุน
การทำางานของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นมหาวิทยาลัยที่ดี และทำางานเพื่อ
ผลประโยชน์ของสังคมไทยตลอดไป
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แม้จะผ่านวัยเกษียณมา
หลายปีอย่าง รศ.ประนอม

โฆวินวิพัฒน์ ก็สร้างบรรยากาศใน 
การสัมมนาและพบเพื่อนใหม่กองทุนฯ 
ได้อย่างมีสีสันและอบอุ่นอย่างเหลือเชื่อ 
นอกจากคารมคมคายแล้ว ยังเล่นมุข 

อีกมากมาย ทิ้งมาดอดีตอาจารย์
ที่ดุขึ้นชื่อหมด

จัดกิจกรรมสัมมนาและ
พบเพื่อนใหม่กองทุนฯ ครั้งแรก  

น้อง ๆ กองทุนรู้สึกอบอุ่นเป็นพิเศษ
นอกเหนือจากศิษย์เก่ากองทุนฯ รุ่นแรกแล้ว
ยังมีพี่ ๆ ศิษย์เก่าครบทุกเจนเนอเรชั่น ตั้งแต่

รุ่นคุณปู่คุณย่าถึงรุ่นคุณพี่ มาให้ประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ในการด�ารงชีวิตที่

หาซื้อไม่ได้ ยังได้เรียนรู้และตามรอย
อาจารย์ป๋วยในหลาย ๆ เรื่อง
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พลาดไม่ได้งานนี้ที่จะต้อง
คอยติดตามและมีส่วนร่วมด้วย

เมื่อจะครบ 100 ปีชาตกาลอาจารย์ป๋วย
ในปี 2559  ปรากฏว่ามีการเตรียมการส�าหรับ

กิจกรรมที่หลากหลายยิ่งใหญ่ เพื่อเชิดชูและสืบทอด
คุณงามความดี ความซื่อสัตย์ และกล้าหาญของอาจารย์

ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมปัจจุบันเรียกร้อง ต้องบอกว่า
สุดยอดจริง ๆ ภายใต้การน�าของผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ (คุณบุญสม อัครธรรมกุล) ที่ขยันขันแข็ง
และศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ

ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
และมีความรัก เคารพ และศรัทธา

ต่ออาจารย์ป๋วย  

ถึงนักศึกษาหลอก 
ก็ยินดีให้หลอก ถ้าไม่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติของนักศึกษาทุนแล้ว 

รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน์ ก็มีความสุข 
เพราะสี่ปีผ่านไปก็ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดี

และมีคุณภาพคืนสู่สังคม แต่เที่ยวหน้า
การสัมภาษณ์นักศึกษากองทุน

คงเข็มข้นกว่านี้

ขอบพระคุณ
การสนับสนุนจากศิษย์เก่า
ต่อกิจกรรม “ธรรมศาสตร์

พบประชาชน” ที่จะน�าบริการด้าน
การแพทย์และวิชาการไปสู่สังคม
แม้ยังไม่มีก�าหนดการที่ชัดเจน

การสนับสนุนก็ไหลมา
เทมาแล้ว

พลาดไม่ได้พิธ ี
มหาพุทธาภิเษกพระ 80 ปีธรรมศาสตร ์

5 พ.ย. 57 เพราะมีครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบและมีชื่อเสียงจากทั่วประเทศกว่า 108 
รูปมาร่วมพิธี  ก็ด้วยฝีมือศิษย์เก่าหลายๆ ท่าน 

ในต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นสกลนคร น่าน
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และพัทลุง โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งคุณศิวากร เถลิงวุฒิวงศ์ พี่ใหญ่ 
ของสมาคมธรรมศาสตร์อุดรธานี ที่รับ

ไปนิมนต์ด้วยตนเองได้ครูบาฯ
มาเกินกว่าครึ่ง



สำานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ ไตรมาสที่ 4 สิ้นปีงบประมาณนี้ 

สำานักงานขอรายงานผลการดำาเนินงาน ดังนี้ 

  กิจกรรมระดมเงินทุนให้มหาวิทยาลัย

  • กองทุนทำาบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ 

ยอดเงินบริจาคตั้งแต่ มค. – กย. 57 จำานวน  

9.15 ล้านบาท ยอดบริจาครวม ณ ปัจจุบัน 

รวมทั้งสิ้น 58.7 ล้านบาท และปีการศึกษานี้ได้

จัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาท่ีขาดแคลน 

ทนุทรัพย์ จำานวน 8 ทนุ  8 คณะ คอื คณะนติศิาสตร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ คณะรัฐศาสตร์ คณะ 

สังคมสงเคราะห์ฯ คณะศิลปศาสตร์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะ

ทันตแพทยศาสตร์ และได้ร่วมกับสำานักเสริม

ศึกษา มธ. และสมาคมธรรมศาสตร์อุดรธานี 

จัดอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

สู่อาเซียน : การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ” 2 รุ่น 

สำาหรับศิษย์เก่าและประชาชนจังหวัดอุดรธานี  

ในระหว่างวันที่ 17-29 พฤศจิกายน 2557 

จดักจิกรรม “พบเพือ่นใหม่กองทนุฯ” เป็นครัง้แรก 

ที่มูลนิธิบูรณะพัฒนาชนบทแห่งประเทศไทย 

จังหวัดชัยนาท โดยมีศิษย์เก่าและนักศึกษา 

กองทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรม และได้เรียนรู้ฐาน

ความรู้ต่าง ๆ ในมูลนิธิ และประสบการณ์ชีวิต

จากรุ่นพี่ พร้อมการตามรอยอาจารย์ป๋วยใน

สถานที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชัยนาท

ศิษย์เก่า

13 



กิจกรรมอื่นๆ ของสำานักงาน

  • การประชุมเตรียมจัด

กิจกรรมต่าง ๆ สำาหรับงาน ** “100 

ปีชาตกาลอาจารย์ป๋วย” ร่วมกับ 

ศิษย์เก ่าและหน่วยงานต่าง ๆ  

ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย 

ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ป๋วย ซึ่ง

กำาหนดจะมีขึ้นในปี 2558-2559

  • บัตรเครดิตธรรมศาสตร์-กสิกรไทย มีการทำา 

บัตรใหม่ ตั้งแต่ มค. – กย. 57 จำานวน 301 ราย และ 

ได้รับรายได้จากการหาสมาชิกบัตรใหม่และจากสัดส่วน

การใช้จ่ายผ่านบัตร จำานวน 1,058,046.99 บาท 

ธนาคารจัดสรรเงินให้มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 12.93 

ล้านบาท

14 •	กิจกรรมสำานักงาน



 

  • ร่วมกบัสถาบนัต่อต้านคอรปัชนัแห่งมธ. 

สมาคมธรรมศาสตร์ในภูมิภาค และองค์กรใน

ท้องถิ่น จัดอภิปราย เสวนา และรณรงค์การ 

ต่อต้านคอรปัชนั ทีจ่งัหวดันครราชสมีา อดุรธานี 

และขอนแก่น ตามลำาดับ

  • เป็นสื่อกลางให้ชมรม-สมาคมศิษย์เก่า

ธรรมศาสตร์ภูมิภาค ในการช่วยมหาวิทยาลัย

จำาหน่ายของที่ระลึก 80 ปีธรรมศาสตร์

โดยพระพุทธิสารเถร (พระอาจารย์บญุกู ้อนวุฑโฺน) 

ตามด้วยพิธีไหว้ครูของศิษย์เก่า และจบลงด้วย

การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันระหว่าง

ครูบาอาจารย์และศิษย์เก่า

  

  • กจิกรรม ** “หอมกลิน่ยงูทอง  เยอืนถิน่

แม่โดมทีร่งัสติ” เป็นการนำาศษิย์เก่าธรรมศาสตร์

ทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ทั้งที่เคยสัมผัส 

และไม่เคยสัมผัสบรรยากาศที่ศูนย์รังสิต กลับ 

มาเยือนศูนย์รังสิตอย่างมีศักดิ์ศรี เพื่อให้ได้ 

มาเหน็พฒันาการของมหาวทิยาลยัในด้านต่างๆ 

ด้วยความภาคภูมิใจ และเป็นการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยมาก 

ยิ่งขึ้น

  • กจิกรรม ** ”ธรรมศาสตร์พบประชาชน” 

ครั้งที่ 6 เป็นกิจกรรมนำาบริการทางการแพทย์

และวิชาการด้านต่าง ๆ ไปให้ประชาชนในส่วน

ภูมิภาค  ขณะนี้กำาลังอยู่ในช่วงการประสานงาน

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ **  : สำานักงานฯ จะแจ้งรายละเอียด 

และกำาหนดการที่ชัดเจนอีกครั้ง

กิจกรรมสำาหรับศิษย์เก่า

หลากหลายรูปแบบ ที่ให้ท่านเลือกตามความชอบและรสนิยม

  • กิจกรรมตามรอยเสรีไทย จ.แพร ่    

“อดุมการณ์ทีย่งัไม่ตาย หน้ีบญุคณุทีล่กูหลานไทย

ควรต้องรู้”

  • กิจกรรมปฏิบัติธรรม โดย ชมรมฝึก 

รู้ทันจิต กองทุนทำาบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์  

เป็นการปฏิบัติธรรมโดยพิจารณาอิริยาบถ 4 

สอนโดย พระราชปฏิภาณโสภณ ผู ้ช ่วย 

เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามฯ ณ สำานักปฏิบัติ

วิปัสสนาอ้อมน้อย ซอยเพชรเกษม 126 วันที่ 

13-16 พฤศจิกายน 2557 สนใจดูรายละเอียด 

ได้ที่ www.alumni.tu.ac.th หรือสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมได ้ที่  คุณอมรรัตน์ 0-2613-3777 

รับสมัครเพียง 40 ท่าน ตั้งแต่บัดน้ีจนถึงวันท่ี  

24 ตุลาคม 2557

  • กิจกรรม ** “กตัญญู กตเวทิตา ครูบา

อาจารย์” ณ หอประชมุศรบีรูพา วนัที ่10 ธนัวาคม  

2557 เป ็นพิธีทำาบุญตักบาตรแก่พระสงฆ์ 

ซึ่งเป็นศิษย์เก่าทุกรูป บำาเพ็ญกุศลทักษิณานุ

ประทานอุทิศแด่บูรพาจารย์และดวงวิญญาณ 

ทัง้หลายทีส่ถติย์อยูใ่นมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

แสดงพระธรรมเทศนาเรือ่ง กตญัญ-ูกตเวทติกถา 

15 กิจกรรมสำานักงาน	•



สำ�นักง�นศิษย์เก่�สัมพันธ์ มธ.

เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
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