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สวัสดีค่ะ
วงล้อเวลาได้หมุนจากวินาทีสนู่ าที ชัว่ โมง วัน เดือน และปีตามลำ�ดับ อีกไม่ถงึ สามเดือนก็กา้ วสู่
80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว อันเป็นวาระสำ�คัญสำ�หรับลูกแม่โดม ขอบอกเล่า
กิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากของทีร่ ะลึก 80 ปีฯ ทีม่ หาวิทยาลัยได้จดั ทำ�ขึน้ ยังมีนทิ รรศการ “กำ�แพง
กาลเวลา” แสดงจารึกเหตุการณ์ส�ำ คัญๆ ของมหาวิทยาลัย อยูบ่ นกำ�แพงวังหน้าส่วนสุดท้ายทีย่ งั เหลืออยู่
(ด้านหลังคณะพาณิชย์ฯ และสังคมสงเคราะห์ฯ) หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (อี-บุ๊ค) สื่อดิจิตอลในรูป
อินเตอร์แอคทีฟ ที่นำ�เสนอเรื่องราวของมหาวิทยาลัยโดยละเอียด มีเนื้อหาถึง 6 เล่ม ติดตั้งไว้ที่จอ
LCD ระบบสัมผัสขนาดใหญ่ที่ มธ. ท่าพระจันทร์ และเวทีอภิปรายและเสวนาด้านวิชาการและอื่นๆ
อีกมากมาย  รอคอยการไปชมของทุกๆ ท่านอยู่
อีกหนึง่ กิจกรรมทีส่ �ำ คัญ คือ การจัดสร้างพระ 80 ปีฯ เพือ่ เป็นสิรมิ งคลและทีร่ ะลึกสักการะ
ของประชาคมธรรมศาสตร์ ซึ่งจะทำ�ตามจำ�นวนสั่งจองเท่านั้น การจัดสร้างพระครั้งนี้จะจัดสร้าง
พระพุทธธรรมทิฐศิ าสดา ขนาดหน้าตัก 31.5 นิว้ 1 องค์ ไว้ประดิษฐาน ณ มธ. (ศูนย์พทั ยา), พระบูชา
พระพุทธธรรมทิฐศิ าสดา หน้าตัก 9 นิว้ (เนือ้ ล้�ำ อูแ่ ดง) และพระชัยวัฒน์ ขนาดสูง 2 ซม. (เนือ้ ทองคำ� เงิน
และนวโลหะ) ซึง่ จะผ่านการเททอง ณ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม ในวันที่ 27 มิย. 2557 (ถ้าไม่มกี าร
เปลีย่ นแปลง) และพิธพี ทุ ธาภิเษกจากพระอริยสงฆ์ 108 รูป ณ หอประชุมใหญ่ มธ. ในวันที่ 5 พ.ย. 2557
โดยได้นำ�ทองชนวนจากการสร้างพระ 50 ปี 60 ปีธรรมศาสตร์ ทองชนวนจากการสร้างพระอื่นๆ
ที่ศิษย์เก่ามอบให้ และแผ่นทองจาร-แผ่เมตตาของพระอริยสงฆ์สายปฏิบัติที่มีชื่อเสียงและมีพรรษาสูง
อีกจำ�นวนมาก ตลอดจนการนำ�มวลดินของสี่สังเวชนียสถานและกุฏีพระสีวลีจากประเทศอินเดีย
มารวมในการจัดสร้างพระครั้งนี้ด้วย ซึ่งลูกแม่โดมไม่ควรจะพลาดโอกาสบูชาไว้เป็นสิริมงคลในชีวิต
และสำ�นักงานฯ จะได้แจ้งความคืบหน้าในการจัดสร้างต่อไป โดยท่านทีส่ นใจสามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มธ. โทร. 0-2613-3030 หรือ 0-2564-4493
ในวาระอันสำ�คัญดังกล่าว หากท่านรูส้ กึ ดีๆ และคิดอยากทำ�อะไรเพือ่ สถาบันบ้าง ก็อย่าลืมนึกถึง
กองทุนทำ�บุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ซึ่งจะหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาด้อยโอกาส
และปีนี้ก็จะมีเมล็ดพันธุ์ที่เกิดจากการบ่มเพาะจากดอกผลของเงินกองทุนฯ จนกลายเป็นต้นกล้าที่น่า
ภาคภูมิใจรุ่นแรกออกไปรับใช้ประเทศ
ท้ายทีส่ ดุ นี้ ในดิถขี นึ้ ปีใหม่ไทย ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยดลบันดาลให้ทกุ ท่านประสบแต่
จตุรพิธพรตลอดไปค่ะ
					
สวัสดีปีใหม่
ฐิติมน เลิศศิริสาคร
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จารึกลานโพธิ์
คุณบุญสม อัครธรรมกุล
ทำ�ไมจึงตัดสินใจเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และอะไรเป็นเหตุจูงใจให้เลือกศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี ?
ความจริงในเวลานั้น มีหลายคณะในฝันให้เลือก ซึ่ง
ยุคนั้นการสอบ Entrance สามารถเลือกได้ 6 คณะ โดยส่วน
ตั ว แล้ ว ที่ เ ลื อ กไว้ มี ค ณะต่ า งๆ เช่ น คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล, คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ, คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และคณะ
พาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี ม.ธรรมศาสตร์ เมื่ อ ผลสอบ
ประกาศออกมาปรากฏว่าติดคณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.ซึ่งผม
เลือกไว้เป็นลำ�ดับที่ 3 ถ้าถามว่าพอใจไหมที่ได้เข้ามาเรียนที่
มธ. ก็ตอบได้ว่าพอใจ เพราะโดยส่วนตัวแล้วผมสนใจกิจกรรม
การเมืองและสังคมตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนแล้ว และแวะมา
ธรรมศาสตร์บ่อยๆ เมื่อมีนิทรรศการหรือมีการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองในยุคนั้น จึงรู้สึกคุ้นเคยกับหอประชุมใหญ่ หอประชุม
เล็ก (สมัยนั้นยังไม่ได้ตั้งชื่อว่าหอประชุมศรีบูรพา) รวมทั้งเดิน
ไปดูการทำ�กิจกรรมของนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ตึกกิจกรรม
อยู่บ้าง สำ�หรับคณะพาณิชยศาสตร์ฯ นั้นผมตั้งใจเลือกเรียน
สาขาการตลาดตั้งแต่แรก เพราะชอบในสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งและไม่
อยูใ่ นกรอบ ซึง่ ผมเห็นว่า สาขาบัญชีและสาขาการเงิน มีแต่เรือ่ ง
ที่อยู่ในกรอบ เรียนแล้วคงไม่สนุกเท่าไหร่
ย้อนอดีตเมื่อครัง้ เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ ในความทรงจำ�
เกี่ยวกับธรรมศาสตร์ ท่านรู้สึกประทับใจและคิดถึงอะไร
เมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ตอนปีแรก สิ่งที่
ประทับใจและชอบมาก คือ เต็มไปด้วยเรื่องราวที่รุ่นพี่จัดไว้
เป็นนิทรรศการให้อ่าน มีบทกลอนต้อนรับเพื่อนใหม่เต็มไปทั่ว
มหาวิทยาลัย มีหนังสือหนังหาพ็อคเก็ตบุ๊คให้อ่านมากมายทั้ง
จากรุ่นพี่ๆ จากศูนย์หนังสือฯ และสัมผัสได้ว่าที่นี่มีเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น ยุคที่ผมเข้าคือปี 2521 ซึ่งเป็นช่วงที่

นศ.กำ�ลังเรียกร้องให้มีสโมสรนักศึกษาฟื้นคืนกลับมา ภายหลัง
จากเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 จึงมีโอกาสฟังรุ่นพี่ๆ เล่าเรื่องอดีต
นั่งฟังรุ่นพี่ๆ ตั้งเวทีไฮปาร์คเพื่อเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ ต่อมาผมจึง
เข้าร่วมกิจกรรมการเมืองกับรุ่นพี่ๆ อย่างเอาจริงเอาจัง ตั้งเป็น
กลุ่มเพื่อนใหม่ 21 คือ รวมเพื่อนใหม่หลายๆ คณะมาจับกลุ่ม
พบปะพูดคุยกันตามความสนใจ บ้างก็ชอบวิชาการ บ้างก็ชอบ
ดนตรี บ้างก็ชอบวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นต้น ต่อมาในปี 2-4
ผมจึงคลุกคลีกับกิจกรรมนักศึกษามาตลอดจนเรียนจบ
รับทราบมาว่า ในสมัยทีท่ า่ นเป็นนักศึกษา ท่านเป็นนักกิจกรรม
ที่เข้มแข็ง และดำ�รงตำ�แหน่ง นายก อมธ. ในสมัยนั้น อยาก
ทราบว่าจากประสบการณ์ ในสมัยนั้นได้มีส่วนช่วยสนับสนุน
ให้ท่านประสบความสำ�เร็จในตำ�แหน่งหน้าที่การงานหรือไม่? และ
ท่านมีอุดมการณ์ หรือแรงดลใจ หรือมี ใครเป็นแบบอย่างในอุดมคติ
ของท่านหรือไม่อย่างไร?
การเข้าร่วมทำ�กิจกรรมนักศึกษาในยุคนั้น ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยก็เริ่มเปิดพื้นที่เสรีภาพมากขึ้น ทำ�ให้เกิดการจัด
ตั้งชุมนุมและชมรมต่างๆ ตามความชอบของนักศึกษาขึ้นมา
มากมาย ภายหลังจากทีม่ หาวิทยาลัยยอมให้มกี ารจัดตัง้ สโมสร
นักศึกษาขึ้นมาได้ เมื่อเกิดชุมนุมและชมรมต่างๆ ขึ้นมา แต่ละ
ชุมนุม/ชมรมก็คิดสร้างสรรค์กิจกรรมขึ้นมาหลากหลาย ผมจึง
เข้าไปร่วมกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งเรื่องกีฬา เรื่อง
การออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท รวมทั้งกิจกรรมในกลุ่มเพื่อน
ใหม่ 21 ต่อมารุ่นพี่คงเห็นหน่วยก้านเราและเห็นความแข็งขัน
ในการทำ�กิจกรรม จึงชวนให้ไปช่วยงานที่สโมสรนักศึกษาด้วย
โดยทำ�งานเป็น Staff ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพราะผมเป็นคนเขียน
โปสเตอร์สวย ขึ้นปี 2 (ปี 2522) สโมสรนักศึกษาเปลี่ยนเป็น
องค์การนักศึกษา (อมธ.) และเริ่มมีสภานักศึกษา ปีนี้เองผมได้
เป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ อมธ. เพราะรุ่นพี่ชวน นับว่า
เป็นกรรมการ อมธ. คนเดียวที่อยู่ปี 2 คนอื่นๆ มีแต่ปี 3 และปี 4

จารึกลานโพธิ์ •
ในปีนอี้ งค์การนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยมีการรวมตัวกัน
เป็นกิจจะลักษณะในชื่อว่า “องค์การนักศึกษา 18 สถาบัน” เพื่อ
ว่าเวลามีการเคลือ่ นไหวประเด็นทางการเมืองหรือสังคมภายใน
จะใช้ชื่อ 18 สถาบันเป็นองค์กรนำ�ในการเคลื่อนไหว
เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 ผมไม่มีตำ�แหน่งใน อมธ.เพราะผมได้
รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน อมธ.ไปประสานงาน 18 สถาบัน
ชีวิตส่วนมากในตอนปี 3 ผมจึงเดินทางไปตามสถาบันต่างๆ
มาก ใช้เวลาอยู่ในมหาวิทยาลัยเพียง 40-50% พอขึ้นชั้นปีที่ 4
จึงกลับเข้ามาเป็นนายก อมธ.ในปี 2524 ถามว่าได้ประสบการณ์
มากไหม? ตอบได้เลยว่า มากทีเดียว เพราะการทำ�งานประสาน
กับคนจำ�นวนมากต้องใช้ความอดทน อดกลัน้ ใช้ศลิ ปะการจูงใจ
ใช้ศิลปะการพูดในวาระโอกาสต่างๆ รวมทั้งศิลปะการประชุม
การรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆ และพี่ๆ โดยเฉพาะเมื่อไป
ประชุมกับองค์การนักศึกษาต่างสถาบัน ยิ่งต้องใช้ศิลปะต่างๆ
ทีก่ ล่าวมายิง่ มากเป็นพิเศษ นับเป็นช่วงชีวติ ทีค่ มุ้ ค่ามากในระยะ
เวลา 4 ปีครึ่งที่ผมเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้
ประสบการณ์ชีวิตในชีวิตของท่านที่ผ่านมา ไม่ว่าสมัยที่เป็น
นั ก ศึ ก ษาหรื อ ทำ � งาน ท่ า นคิ ด ว่ า ช่ ว งชี วิ ต ใดที่ มี ค วาม
เหนื่อยยาก และช่วงชีวิตใดที่ท่านมีความรู้สึกสนุกที่สุด?
ความเหนื่อยยากในช่วงชีวิตของคนเรา ผมคิดว่าทุก
คนต่างเผชิญด้วยกันทั้งนั้น หนักบ้าง เบาบ้าง แล้วแต่เรื่องและ
แล้วแต่สถานการณ์ สำ�หรับชีวติ ผม ผมคิดว่าชีวติ ผมอยูก่ บั เรือ่ ง
การบุกเบิกสิ่งใหม่ๆ เสมอมา ตั้งแต่สมัยทำ�กิจกรรมนักศึกษา
มาจนถึงช่วงชีวิตวัยทำ�งาน การบุกเบิกสิ่งใหม่ๆ ย่อมพบกับสิ่ง
ท้าทายควบคู่กันไป ดังนั้น จึงต้องฝ่าฟันอุปสรรคนับไม่ถ้วนนะ
แต่หากจะนับถึงความหนักหน่วงว่าช่วงไหนหนักหน่วงทีส่ ดุ ผม
คิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตฟองสบู่แตกในปี 2540 ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่ผมกำ�ลังสร้างเนื้อสร้างตัว สร้างครอบครัวเพราะลูก
กำ�ลังอยู่ในวัยเรียน วิกฤตฟองสบู่แตกจนเป็นเหตุให้เกิดวิกฤต
สถาบันการเงินของประเทศคราวนั้น ส่งผลกระทบต่อหนี้สิน
ส่วนตัวชนิดตั้งตัวไม่ติด ต้องจัดระบบระเบียบในชีวิตใหม่หมด
ต้องขายทรัพย์สินออกไปบ้างเพื่อชำ�ระหนี้ ต้องประนอมหนี้
สถิติศิษย์เก่าที่ ให้เกียรติสัมภาษณ์ ในจุลสาร “สู่ โดม) แยกตามคณะ
ตมธก.
1
วารสารศาสตร์ฯ
1
นิติศาสตร์
3
สังคมวิทยาฯ
2
พาณิชยศาสตร์ฯ
2
วิทยาศาสตร์ฯ
1
รัฐศาสตร์
1
แพทยศาสตร์
3
เศรษฐศาสตร์
3
ส.เทคโนโลยีฯ สิรินธร
1
สังคมสงเคราะห์ฯ
1
ทันตแพทยศาสตร์
1
ศิลปศาสตร์
1
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บัตรเครดิตซึ่งผมใช้อยู่ถึง 7-8 ใบ เหล่านี้เป็นต้น แต่ก็ผ่านพ้นไป
ด้วยดี ใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีกเ็ ริม่ เข้าทีเ่ ข้าทาง ส่วนความรูส้ กึ ที่
สนุกในชีวติ ผมคิดว่า 4 ปีทที่ �ำ กิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ คือ ช่วงชีวิตที่ได้อะไรมากมายที่สุด ทั้งเพื่อน
ทั้งความรู้ ทั้งประสบการณ์ ทั้งครูอาจารย์และได้เรียนรู้ชีวิต
ชนบทอย่างมาก

ในฐานะที่ท่ า นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอธิก ารบดีฝ่ าย
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ท่านมีข้อคิดเห็นต่อ มธ. อย่างไรบ้าง?
มีแนวทางในการบริหารและนำ�พาสำ�นักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
ไปในทิศทางใด?
ประวัตศิ าสตร์ธรรมศาสตร์เป็นประวัตศิ าสตร์ทมี่ คี ณ
ุ ค่า
ต่อการสร้างพลเมือง สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมเสมอมา
บุคคลากรของมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้สร้างคุณค่าต่อประเทศชาติ และ
สร้างสิง่ ดีๆ ในสังคมไม่วา่ วงการไหนก็ตามมีมากมาย ทัง้ ผูท้ เี่ ป็น
ศิษย์เก่า ทั้งผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ ผมคิดว่าอยากรวบรวมสิ่ง
เหล่านี้ให้นักศึกษารุ่นหลังได้เรียนรู้ ได้จดจำ� และได้ซาบซึ้งถึง
จิตวิญญาณของธรรมศาสตร์ แต่จะทำ�ได้มากน้อยแค่ไหนยัง
ไม่ทราบนะ แต่บอกได้ว่านี่เป็นสิ่งที่อยากทำ�
		
ท่านมีข้อคิด ฝากถึงชาวธรรมศาสตร์ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันอย่างไรบ้าง?
สำ�หรับนศ.ยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ สภาพ
แวดล้อมอาจเต็มไปด้วยการแข่งขันที่เ ข้มข้นขึ้น เป็นความ
เข้มข้นทัง้ โลกไม่ใช่เฉพาะในประเทศเรา นศ.ปัจจุบนั จึงดูเหมือน
ต้องทำ�ทุกอย่างเพื่อถีบตัวเองให้สามารถออกไปแข่งขันกับคน
อื่น ไปแข่งกับชาติอื่นให้ได้ ทำ�ให้ต้องใช้เวลาไปกับการตั้งหน้า
ตัง้ ตาเรียน หาความรู้ เพิม่ พูนขีดความสามารถตนเอง เราจึงเห็น
นศ.ยุคนีไ้ ม่คอ่ ยใส่ใจปัญหาสังคม ปัญหาการเมือง เพราะลำ�พัง
ใส่ใจเรื่องตัวเองก็รู้สึกว่าเวลายังไม่ค่อยพอ ถึงอย่างไรก็ตาม
ในชีวิตจริง ไม่มีใครหลบหลีกเรื่องการเมืองและเรื่องสังคมรอบ
ตัวได้ เพราะมีผลกระทบต่อทุกคนไม่โดยตรงก็โดยอ้อม ผมยัง
อยากเห็น นศ.ได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกในเรือ่ งสังคม
และการเมืองบ้าง
สำ�หรับศิษย์เก่า ผมคิดว่าแต่ละท่านมีหมวกหลายใบ
เมื่อต้องออกไปประกอบอาชีพต่างๆ ทุกคนมีภารกิจมากมาย
แต่เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ หมาะสม ผมอยากเห็นศิษย์เก่าได้กลับมาช่วย
กันสร้างสรรค์สงิ่ ดีๆ ให้แก่มหาวิทยาลัย จะมากหรือจะน้อยไม่ใช่
เรื่องใหญ่ แต่ขอให้แบ่งปันเวลามาบ้างก็จะดีมาก
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ปฏิรูปยังไง?
โดย : คุณสุวิจักษณ์ เตชะทัตสกุล

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่านครับ ในคอลัมน์นี้ผมจะพูดถึงประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในช่วงเวลาที่
ผ่านมาจนถึงปัจจุบนั นัน่ คือประเด็น “การเมือง” และวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีห่ ลายๆ ฝ่ายพยายามทีจ่ ะหาทางออก
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่าย กปปส. กลุ่มคนเสื้อแดง หรือ รัฐบาล และอีกหลายๆ ภาคส่วน
วิธีการแก้ปัญหานั้นดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก เพราะต่างฝ่ายก็มีแนวทางเป็นของตนเอง
และค่อนข้างยืนกรานในจุดยืนของตนเองโดยไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ฝ่าย กปปส. ก็ยืนกรานว่าต้องตั้ง
สภาประชาชน และมีการปฏิรูปประเทศไทย รวมถึง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำ� กปปส. ได้ประกาศไว้
อย่างชัดเจนว่า แม้จะผิดกฎหมายก็ต้องยอม ทั้งนี้ ก็เพื่อล้มรัฐบาลที่ฉ้อฉลให้ได้1 ซึ่งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย
กับ กปปส. ก็มองว่าเป็นการเล่นนอกเกม แต่ในขณะเดียวกัน ฝ่าย กปปส. ก็มองว่าไม่มที างทีจ่ ะล้มรัฐบาลนี้
เพราะรัฐบาลได้กุมอำ�นาจเอาไว้ในหลายภาคส่วน จนกระทั่งกลายเป็นเผด็จการเสียงข้างมากที่ไม่มีใคร
สามารถทำ�อะไรได้ ดังนั้น เทคนิคนอกระบบจึงถือเป็นสิ่งที่จำ�เป็นต้องทำ�เพื่อรักษาความถูกต้องเอาไว้
อีกทั้งกฎหมายยังไม่มีความยุติธรรมต่อพวกเขาด้วย ผมขอยํ้าว่าที่กล่าวมานั้นเป็นมุมมองของ กปปส.
เท่าที่ผมได้สัมผัสมาจากหลายท่านที่ไปเข้าร่วมการชุมนุม แต่ในขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลก็มองว่าพวกเขา
ได้ทำ�ตามระบบ และดำ�เนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว และไม่ต้องการให้ประเทศถอยหลังลงคลอง
ด้วยการทำ�ผิดกฎหมาย
ดังนั้น วิถีทางทางการเมืองของทั้งสองฝ่ายจึงเป็นการต่อสู้เชิงเทคนิค ที่ฝ่ายหนึ่งก็ต่อสู้ด้วยระบบ
แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ต่อสู้ด้วยวิถีทางนอกระบบ แต่ไม่ว่าจะเป็นวิถีทางแบบใดก็ตาม ทั้งสองฝ่ายก็อ้างว่ามีความ
ชอบธรรม และมีผู้เห็นด้วยกับวิถีทางของทั้งสองฝ่ายเป็นจำ�นวนมาก จนดูเหมือนจะตกลงกันไม่ได้
แต่ถือว่าเป็นการดีที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมร่วมกันอย่างหนึ่ง ซึ่งก็ถือเป็นความหวังที่จะทำ�ให้ทั้งสอง
ฝ่ายคลี่คลายปัญหาได้ นั่นคือ “การปฏิรูป” ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็เห็นว่า ประเทศไทยจำ�เป็นจะต้องปฏิรูป
ได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปในด้านใดก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการเมือง ทั้งประเด็นความยุติธรรมก็
จำ�เป็นที่จะต้องปฏิรูป แม้ว่าจะมีปัญหาว่า กปปส. ไม่ยอมรับแนวทางการปฏิรูปของรัฐบาล และรัฐบาลเองก็
ดูไม่สอดรับแนวทางการปฏิรูปของ กปปส. เช่นกัน แต่ก็ถือเป็นจุดร่วมหนึ่งที่เหมือนกัน แม้ว่าจะมีแนวทาง
ไม่ตรงกันก็ตามที
1

เปลว สีเงิน, จงยอมผิดกฎหมาย เพื่อทำ�สิ่งที่ถูกให้ชาติ, (ออนไลน์)
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ดังนั้น การพยายามที่จะหาจุดร่วมกันนั้น อาจต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยควรจะชี้
ให้เห็นว่าความขัดแย้งที่ผ่านมานั้น ส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก ไม่เพียงแต่ทรัพย์สิน หรือค่า
เสียเวลาจากความวุ่นวายต่างๆ แต่รวมถึงชีวิตที่ต้องสูญเสียไปเป็นจำ�นวนมาก นับตั้งแต่มีเหตุการณ์ความ
ไม่สงบทางการเมือง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ควรจะป้องกันและหลีกเลี่ยงได้ หากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ที่จะตระหนักถึงซึ่งกันและกัน
สิ่งที่ผมในฐานะนักศึกษาคนหนึ่งได้มองเห็น และอยากจะนำ�เสนอไปยังหลายภาคส่วนก็คือ การ
ที่ทุกภาคส่วนมีแนวคิดที่จะปฏิรูปเหมือนๆ กันนั้น ควรที่จะต้องรับฟังให้ครบทุกภาคส่วนด้วย ส่วนเล็ก
ส่วนน้อยก็มีความสำ�คัญไม่แพ้กัน เช่น พรรคการเมืองพรรคเล็กๆ อย่างพรรคคนธรรมดา ที่ ศ.ดร.นิธิ
เอียวศรีวงศ์ มองว่าเป็นพรรคการเมืองที่เสนอแนวทางการปฏิรูปอย่างเป็นระบบที่สุด2 หรือคุณอลงกรณ์
พลบุตร อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก็ได้เสนอพิมพ์เขียวปฏิรูปพรรคการเมืองเช่นกัน แต่ดูเหมือน
สังคมคาดหวังประเด็นที่มาจากขั้วอำ�นาจที่ขัดแย้งหลักมากกว่า แต่ถึงกระนั้นการตั้งประเด็นปฏิรูปของทั้ง
สองฝ่ายก็ถือเป็นเรื่องสำ�คัญที่จำ�เป็นเช่นกัน แต่ก็ไม่ควรละเลยเสียงอื่นๆ ด้วย  ซึ่งหากมีการเสนอแนวทาง
ปฏิรปู ของทัง้ สองฝ่ายแล้ว แนวทางการปฏิรปู ของทัง้ สองฝ่ายควรมีความชัดเจน และหาจุดร่วมทีเ่ หมือนกัน
ให้ได้ รวมถึงหาเวทีกลางที่จะร่วมกันหาทางออกให้แก่ประเทศ รวมถึงการปฏิรูปนั้นควรเป็นการปฏิรูปที่ภาค
ประชาชนเองก็ควรจะมีส่วนได้ส่วนเสียด้วย มิเช่นนั้นอาจเป็นการตกลงผลประโยชน์ของกลุ่มขั้วการเมือง
ของสองขัว้ ทีม่ คี วามขัดแย้งจากผลประโยชน์ แม้อาจเคยมีนกั วิชาการหลายท่านพูดว่า การตกลงผลประโยชน์
สองขั้วอำ�นาจลงตัวก็จะส่งผลให้การเมืองสงบ อันนี้ผมเห็นด้วยว่าวิกฤตการเมืองจะสงบ แต่วิกฤตความ
เหลื่อมลํ้าอาจจะยังไม่หายไป แต่สำ�หรับผมการตกลงผลประโยชน์ระหว่างสองขั้วอำ�นาจนั้นก็ใช้ประชาชน
เป็นคนสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพมายาคติ ภาพเหมารวม ภาพตัวแทนต่างๆ ขึ้นมา อีกทั้งมีการใช้
วาทกรรมโจมตีกันอย่างสาดเสียเทเสีย ซึ่งผมคิดว่า การป้ายสีกันนั้นควรจะเลิกทำ�ได้แล้ว ไม่ว่าจะฝ่ายใด
ก็ตาม แต่ควรจะอภิปรายกันด้วยเหตุและผล ซึ่งทั้งสองฝ่ายเองก็นิยามตัวเองว่าเป็นคนดี และมีเหตุมีผล
ดังนัน้ การคุยกันด้วยเหตุและผลจึงมีความสำ�คัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรับฟังซึง่ กันและกัน จะเป็นทางออก
ที่ดีสำ�หรับประเทศไทย ณ ตอนนี้
สุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมจะได้นำ�เรียนให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความคิดเล็กๆ ของนักศึกษาคนหนึ่งอย่างผม
คือ เราจะคาดหวังให้เกิดความเป็นหนึง่ เดียวอาจเป็นไปไม่ได้ ในวิถที างตามระบอบประชาธิปไตย เพราะระบอบ
ประชาธิปไตย คือ การอยูท่ า่ มกลางความหลากหลาย และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือก ตรวจสอบ สิง่ นัน้ ๆ
โดยที่ประชาชนมีสิทธิ์ มีเสียง มีอำ�นาจต่ออนาคตเพื่อสังคมของพวกเขา โดยพวกเขามีสิทธิ์ที่จะเห็นต่าง
มีสิทธิ์ที่จะตั้งพรรคการเมืองแข่งกันได้ และประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินชะตาของพวกเขาด้วยกันเอง ดังนั้น
เราควรจะอยู่ท่ามกลางความหลากหลายได้อย่างมีเหตุผล ไม่ใช่อย่างมีอารมณ์ที่เหนือเหตุผล และควรที่จะ
รับฟังซึง่ กันและกัน โดยเราขัดแย้งกันได้ แต่เราจะต้องไม่แตกแยก เราทะเลาะกันได้ แต่เราต้องห้ามฆ่ากันหรือ
ทำ�ร้ายกัน เราวิจารณ์กนั ได้ แต่เราต้องรับฟังกันอย่างมีเหตุมผี ล และวิจารณ์อย่างมีเหตุมผี ล ผมเชือ่ ว่าหากเรา
ตระหนักในสิ่งนี้ได้ สังคมที่กำ�ลังตกอยู่ภายใต้ความขัดแย้งก็จะเริ่มปรากฏความสงบสุขมากขึ้น ดังนั้น
การปฏิรูปที่ดีที่สุดสำ�หรับๆ คนอย่างเราๆ ท่านๆ อาจเป็นการเริ่มปฏิรูปโดยตัวเราเองก่อนก็เป็นได้
2

นิธิ เอียวศรีวงศ์, ปฏิรูปการปฏิรูป, (ออนไลน์) http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=
1390820438&grpid=01&catid=02&subcatid=0207, เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2557
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เปิดประเทศเพื่อนบ้าน...

ลาว
ค

โดย : คุณทวีทัศน์ ทับทิมศรี

วามคล้ายทางสังคม... ความคล้ายทางภาษา...
ความคล้ายทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
คงจะเป็นสิง่ หนึง่ ซึง่ สามารถกล่าวได้วา่ บ้านใกล้เรือน
เคียงที่เปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องกับไทยนั้น คือ
ประเทศ ชาติรัฐใด แต่เมื่อยังคิดไม่ออกก็เปรยบอก
อยู่ริมโขงนั้นไซร้ คงจะเป็น “ลาว” นี่ไงชาติมิตรภาพ
ไทยเรา
ลาว หรือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (Lao People’s Democratic Republic) เป็น
ประเทศที่ ไ ม่ มี ท างออกสู่ ท ะเล เนื่ อ งด้ ว ยตลอด
แนวชายแดนของประเทศลาวได้ถูกห้อมล้อมไปด้วย
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีพรมแดนติดกับจีนแผ่นดิน
ใหญ่ทางทิศเหนือ ติดกับเมียนมาร์ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ติดกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติด
กับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดกับไทยทางทิศตะวันตก
ประเทศลาวมีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่
บนใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีน มีแม่นาํ้ สายสำ�คัญ
อยูห
่ ลายสาย แม่นาํ้ ซึง่ เป็นสายหัวใจหลักของประเทศ
คือ “แม่นํ้าโขง” ที่ไหลผ่านประเทศลาวเป็นระยะทาง
1,835 กิโลเมตร
สำ�หรั บ แม่ นํ้ า โขงถื อ เป็ น แม่ นํ้ า ที่ สำ�คั ญ ของ
ประเทศลาว เพราะแม่ นํ้ า สายนี้ มี ค วามสำ�คั ญ

ทั้ ง ในด้ า นเกษตรกรรม การ
ประมง การผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า
การคมนาคมจากลาวเหนือไปถึงลาวใต้
และยังถูกใช้เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่าง
ลาวกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ส่ ว นลั ก ษณะภู มิ
อากาศ ประเทศลาวอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อน มีลม
มรสุมแต่ไม่มีลมพายุ สำ�หรับเขตภูเขาภาคเหนือและ
เขตเทือกเขา อากาศจะมีลักษณะกึ่งร้อนกึ่งหนาว
ความเป็ น ธรรมชาติ ข องประเทศลาวยั ง คง
ปรากฏให้เห็นมากกว่าหลายๆ ประเทศในภูมิภาคนี้
ตามข้อมูลจากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน หรือ BOI ได้อธิบายไว้ว่าพื้นที่ป่าไม้ในลาว
มีมากกว่า 11 ล้านเฮกตาร์ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 47 ของพืน
้ ทีท
่ งั้ ประเทศ รัฐบาลลาวมีนโยบาย
ชัดเจนทีจ่ ะรักษาพืน
้ ทีร่ อ้ ยละ 40 ของประเทศ ให้เป็น
เขตป่าและธรรมชาติเพื่อรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อย่างไรก็ดี
จากการที่ประเทศลาวมีผืนป่าที่มาก จึงทำ�ให้ลาวมี
อุตสาหกรรมป่าไม้เป็นอุตสาหกรรมหนึง่ ทีส่ ำ�คัญของ
ประเทศ โดยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เป็นสินค้าส่งออก
สำ�คัญอันดับ 4 ของประเทศลาว ส่วนใหญ่ส่งออกใน
รูปไม้ซุง ไม้แปรรูป ไม้อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ไม้

อัพเดทสตอรี่ •
ปั จ จุ บั น ประเทศลาวมี ป ระชากรประมาณ
6,850,000 คน ภาษาราชการ คือ ภาษาลาว มีระบบ
การเมืองการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์กรในการขับ
เคลื่อนประเทศ ผู้นำ�สูงสุดของประเทศคนปัจจุบัน
เรี ย กว่ า ประธานประเทศ คื อ พลโท จู ม มะลี
ไซยะสอน ทั้ ง นี้ ได้ ดำ�รงตำ�แหน่ ง เลขาธิ ก ารใหญ่
คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวตั ลิ าว
อีกตำ�แหน่งหนึ่งด้วย ส่วนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
คือ นายทองสิง ทำ�มะวง ได้แบ่งเขตการปกครอง
เป็น 17 แขวง โดยในหนึ่งแขวงจะมีหลายเมือง ซึ่ง
จะมีหนึ่งเมืองเป็นเมืองหลวงเรียกว่า เมืองเอก และ
1 เขตปกครองพิเศษที่เรียกว่า นครหลวง นั่นก็คือ
นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเอง
สำ�หรับภาวะเศรษฐกิจลาวได้มกี ารพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีเป็นระดับ เนื่องด้วยระบบเศรษฐกิจเสรี
การตลาดที่มีการนำ�มาใช้แทนระบบเศรษฐกิจเดิม
แบบสังคมนิยม จึงทำ�ให้ประเทศลาวมีการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี และ
ในปัจจุบันประเทศลาวมีความกระตือรือร้น
ที่ จ ะพั ฒ นาตนเองอย่ า งมาก เพื่ อ ที่ จ ะได้
ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและอย่ า งเต็ ม ภาคภู มิ
ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการเปิ ด โอกาสให้ นั ก
ลงทุนมากมายเข้าไปลงทุน อาทิ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการ ธุรกิจ
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คาสิโน เป็นต้น นอกจากนี้ อุตสาหกรรมพลังงานก็
ถือได้วา่ เป็นตัวทำ�ให้เศรษฐกิจลาวมีความเจริญเติบโต
ที่ สู ง ขึ้ น เพราะประเทศลาวมี แ หล่ ง นํ้ า ในการผลิ ต
ไฟฟ้า และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในลูกค้าที่สำ�คัญ
ของลาวด้วย
อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ลาวได้พยายามผลักดัน
ตนเองให้ ทั ด เที ย มกั บ นานาประเทศ ทั้ ง ในภู มิ ภ าค
เดียวกันและประชาคมโลก แม้ว่าประเทศนี้ยังคงมีข้อ
จำ�กัดมากมายในเรื่องเงื่อนไข แต่ลาวก็ได้เปิดโอกาส
เล็กๆ ที่ไม่ใหญ่เกินตัวให้กับนักลงทุนและนักธุรกิจทั่ว
ทุกมุมโลก ที่มีความสนใจได้ไปสัมผัสกับผลกำ�ไรที่จะ
เกิดขึน
้ จากประเทศนี้ จึงเป็นการดีที่ “ลาว” จะมีความ
มั่งคั่งและเจริญยิ่งต่อไป ในฐานะสมาชิกประชาคม
อาเซียนเพื่อนบ้านของเรา
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ยุค

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
พ.ศ. 2477-2490

การที่ ป ระเทศไทยสามารถรั ก ษาความเป็ น เอกราชได้
ทั้งที่อยู่ฝ่ายผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ร่วมอยู่กับประเทศญี่ปุ่น
ท่านผู้ประศาสน์การ อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ขบวนการเสรีไทย
และ มธก. ได้รับความชื่นชมจากประชาชนมาก
อย่ า งไรก็ ต าม ความยิ น ดี ป ราโมทย์ นั้ น ก็ อ ยู่ ไ ด้ ไ ม่ น าน
เพราะหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ประเทศไทยต้ อ งประสบ
กั บ ปั ญ หาวิ ก ฤติ ก ารณ์ ท างเศรษฐกิ จ มากมาย โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ปั ญ หาเงิ น เฟ้ อ ที่ รุ น แรง หรื อ ภาวะที่ เ รี ย กว่ า
“ข้าวยากหมากแพง” ได้ทำ�ให้ประชาชนทั่วไปเดือดร้อนมาก ใน
ขณะเดียวกันการแพ้สงครามทำ�ให้เกียรติภูมิของฝ่ายทหารได้
ตกตํ่าลงมาก ได้มีการกระจายข่าวทหารบกจำ�นวนหนึ่งที่ไปรบ
ที่ภาคเหนือต้องเดินทางกลับบ้าน “ด้วยการเดินนับไม้หมอน
รถไฟ” เพราะไม่มีรถไฟที่จะกลับบ้าน
จากความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนและความไม่ พ อใจ
ของฝ่ า ยทหาร จึ ง เป็ น โอกาสให้ ท หารบกบางส่ ว นนำ � โดย
พลโท ผิน ชุณหะวัณ และพอ. สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำ�รัฐประหาร
ยึดอำ�นาจ และเชิญจอมพล ป. พิบูลสงคราม ขึ้นเป็นนายก ซึ่ง
อาจถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น “ยุคมืด” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งจะเล่าสู่กันฟังด้วยหัวข้อ ดังนี้
1. อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศและ
		 เป็นการสิ้นสุดตำ�แหน่งผู้ประศาสน์การ ปี 2490
2. ม ห า วิ ท ย า ลั ย ถู ก ท ห า ร ยึ ด ค ร อ ง เ มื่ อ เ กิ ด ก บ ฏ
		 แมนฮัตตันปี 2494
3. วั น ธรรมศาสตร์ ส ามั ค คี ท วงคื น มหาวิ ท ยาลั ย แต่ ชื่ อ
		 ของมหาวิ ท ยาลั ย ถู ก เปลี่ ย นเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
		 ธรรมศาสตร์ ปี 2494-2495
4. การเป็นมหาวิทยาลัยระบบปิด และถูกสกัดกั้นความ
		 เจริญเติบโต ปี 2503-2504
5. ข้ อ จำ � กั ด ในเรื่ อ งที่ ดิ น และการขาดพื้ น ฐานเป็ น การ
		 พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.1 อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศและ

เป็นการสิ้นสุดตำ�แหน่งผู้ประศาสน์การ ปี 2490
เมื่อฝ่ายทหารได้ก่อรัฐประหารยึดอำ�นาจจากรัฐบาลเมื่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 นั้น ฝ่ายทหารและฝ่ายที่อยู่ตรงข้าม

โดย : ศ. (เกียรติคุณ) เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

กับอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ก็ได้เริ่มการกวาดล้างทางการเมือง
ด้วยการทำ�ลายฐานสนับสนุนทางการเมืองทั้งในทางเศรษฐกิจ
และในระบบราชการ เช่น กลุ่มของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้
บังคับซื้อธนาคารเอเชียฯ ไป ในระบบราชการโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกระทรวงมหาดไทยได้สกัดกั้นความเจริญเติบโตของผู้ที่จบ
การศึกษาจากมธ. อย่างไม่เป็นธรรม ทำ�ให้ศิษย์เก่าจำ�นวนไม่
น้อยต้องเอาตัวรอดด้วยการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ อย่างไร
ก็ตามส่วนราชการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบกระเทือนน้อย คือ ระบบศาล
ยุติธรรม
ในด้านการบริหารงานใน มธ. ตำ�แหน่งผู้ประศาสน์การ หรือ
ตำ�แหน่งผูบ้ ริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยถูกยุบเลิกไปโดยปริยาย
เพราะไม่มกี ารตัง้ ผูอ้ นื่ เข้ามาแทนอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ในระยะ
แรกอาจารย์เดือน บุนนาค ได้เป็นผูร้ กั ษาการแทน แต่กไ็ ด้ถกู ลด
อำ�นาจไปมาก อำ�นาจการบริหารงานส่วนใหญ่จะอยู่ในมือของ
เลขาธิการมหาวิทยาลัย ซึ่งฝ่ายทหารหรือรัฐบาลในสมัยนั้นจะ
ส่งคนของตนเข้ามาควบคุมการบริหาร
หลังยุบเลิกตำ �แหน่งผู้ประศาสน์การแล้ว มหาวิทยาลัย
ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ตาม พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2495 ในช่วงปี พ.ศ. 24952516 มีรายชื่อบุคคลเป็นอธิการบดี ดังต่อไปนี้
1. จอมพล ป. พิบูลสงคราม		
พ.ศ. 2495-2500
2. หลวงจำ�รูญเนติศาสตร์		
พ.ศ. 2500-2502
3. จอมพล ถนอม กิตติขจร		
พ.ศ. 2503-2506
4. ศ. พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่น
		 นราธิปพงศ์ประพันธ์ 		
พ.ศ. 2506-2514
5. ศ. สัญญา ธรรมศักดิ์		
พ.ศ. 2514-2516
สำ�หรับรายชื่อของบุคคลที่เคยได้ดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการ
มหาวิทยาลัยนั้น มีดังนี้
1. นายเดือน บุนนาค		
(พ.ศ. 2477-2484)
2. นายวิจิตร ลุลิตานนท์		
(พ.ศ. 2484-2492)
3. ขุนประเสริฐ ศุภมาตรา		
(พ.ศ. 2492-2493)
4. นายวิบูลย์ ธรรมวิทย์		
(พ.ศ. 2493-2494)
5. นายฉัตร ศรียานนท์		
(พ.ศ. 2494-2502)
6. นายอดุล วิเชียรเจริญ		
(พ.ศ. 2502-2507)

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง •
7. นายสมทบ สุวรรณสุทธิ		
(พ.ศ. 2507-2510)
8. นายศักดิ์ ผาสุกนิรันดร์		
(พ.ศ. 2510-2516)
ในยุคมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง คือ ช่วง
ที่อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ประศาสน์การ 2477-2490 นั้น
ตำ�แหน่งเลขาธิการได้ทำ�งานบริหารมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่
เพราะอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ไม่ค่อยมีเวลา และอาจารย์เดือน
บุนนาค และอาจารย์วจิ ติ ร ลุลติ านนท์ ก็เป็นคนทีท่ า่ นผูป้ ระศาสน์
การไว้วางใจมาก ดังนัน้ อาจารย์เดือน บุนนาค และอาจารย์วจิ ติ ร
จึงเป็นกำ�ลังสำ�คัญที่บริหาร มธก.
อย่างไรก็ตาม หลังการรัฐประหาร 8 พฤศิจกายน 2490
เลขาธิการมหาวิทยาลัย คือ อาจารย์ขุนประเสริฐ ศุภมาตรา
และอาจารย์วิบูลย์ ธรรมวิทย์ ได้มีอ�ำ นาจน้อยลง เพราะต้องรับ
นโยบายจากรัฐบาลมาบริหารงาน
ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2494 เป็ น ต้ น มา คนที่ เ ป็ น เลขาธิ ก าร
มหาวิทยาลัยจะเป็นคนที่ฝ่ายทหาร หรือรัฐบาลเผด็จการส่ง
เข้ามาควบคุมโดยตรง เป็นช่วงมหาวิทยาลัยถูกสกัดกั้นความ
เจริญเติบโตโดยเริ่มจากนายฉัตร ศรียานนท์ เป็นน้องชายของ
พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ รัฐบาลเป็นผู้ส่งเข้ามาควบคุมโดยตรง
หลังเกิดกบฎแมนฮัตตัน ส่วน ดร. อดุล วิเชียรเจริญ เป็นผู้เริ่มต้น
ดำ�เนินนโยบายมหาวิทยาลัย “ปิด” และตั้งคณะศิลปศาสตร์
อย่างไรก็ตามการที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เข้ามาเป็น
อธิการบดี และนายฉัตร ศรียานนท์ เป็นเลขาธิการมหาวิทยาลัย
นั้นก็พอจะมีผลดีต่อ มธ. อยู่บ้างเหมือนกัน กล่าวคือรัฐบาล
ต้องการเอาใจนักศึกษา มธ. จึงได้อนุมตั เิ งินจำ�นวนมากเพือ่ สร้าง
หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัย ซึง่ ถือว่าเป็นหอประชุมทีใ่ หญ่
ที่สุดในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยนั้น
หอประชุมใหญ่ดังกล่าวได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 27
มิ.ย. 2497 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งหรือสถาปนามา
เป็นเวลา 20 ปี อาคารหอประชุมใหญ่ของ มธ. ถือได้ว่าเป็น
สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย รูปลักษณ์
ของอาคารดังกล่าวได้เป็นแบบอย่างของการสร้างอาคารของ
ราชการอื่นๆ ทั่วประเทศ
ห้องประชุมของหอประชุมใหญ่แบ่งเป็น 2 ห้อง กล่าวคือ ตัว
ห้องประชุมใหญ่มีที่นั่งรวม 2,500 ที่นั่ง คือ 1,800 ที่นั่งสำ�หรับ
ชัน้ ล่าง และชัน้ บนมีทนี่ งั่ 700 ที่ ส่วนอีกห้องหนึง่ เป็นห้องประชุม
เล็กขนาด 500 ที่นั่ง อยู่ทางด้านวัดมหาธาตุ ในสมัยนั้นเคยจัด
เป็นห้องประชุมระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และ
เป็นที่รับแขกเมืองของประเทศในสมัยนั้น และได้ใช้เป็นเวที
ประชุมและการอภิปรายทางวิชาการและการเมืองอย่างมากมาย
ในช่วงหลังวันที่ 14 ตค. 2516 ส่วนหอประชุมเล็กต่อมาได้
ตั้งชื่อว่า “หอประชุมศรีบูรพา” เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกุหลาบ
สายประดิษฐ์ ศิษย์เก่าและนักต่อสูท้ มี่ ชี อื่ เสียงของมหาวิทยาลัย
หอประชุมใหญ่ได้วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างในปี 2497 และได้
เสร็จสมบูรณ์เมือ่ ปี 2506 ในวันทีท่ �ำ พิธวี างศิลาฤกษ์นนั้ จอมพล
ป. พิบลู สงครามได้กล่าวไว้ในพิธกี ารอย่างน่าประทับใจตอนหนึง่
ความว่า
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“....แม้เสียชีวิตวิญญาณของข้าพเจ้า
ก็ยังคงปกปักษ์รักษามหาวิทยาลัยนี้...”
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจอมพลป. พิบูลสงคราม จะพยายาม
เอาใจนักศึกษาก็ตาม แต่กไ็ ม่ได้ใจของชาว มธก. เพราะไม่พอใจ
การกระทำ�กับมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา

2.2 มหาวิทยาลัยถูกทหารยึดครองเมือ่ เกิดกบฏแมนฮัตตัน

ปี 2494
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประสบภัยเลวร้ายที่สุด เมื่อ
เกิดกบฏแมนฮัตตัน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2494 กล่าวคือในวัน
ดังกล่าว จอมพล ป. พิบูลสงครามได้เป็นประธานในพิธีรับมอบ
เรือขุดสันดอนแม่นํ้าเจ้าพระยา ชื่อ “แมนฮัตตัน” ซึ่งเป็นความ
ช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มทหารเรือซึ่งนำ�โดย
นาวาโท มนัส จารุภา ได้น�ำ ทหารจับตัวจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ไปเป็นตัวประกัน โดยจับไปไว้ทเี่ รือรบหลวงศรีอยุธยา พิธรี บั มอบ
เรือดังกล่าวได้เกิดขึ้นที่ท่าราชวรดิษฐ์ ฝั่งตรงข้ามกับหอประชุม
กองทัพเรือในปัจจุบัน
ต่อมารัฐบาลได้ใช้ก�ำ ลังทหารบกและทหารอากาศเข้าปราบ
ฝ่ายกบฏ โดยได้ทงิ้ ระเบิดจมเรือรบหลวงศรีอยุธยา แต่จอมพล ป.
พิบลู สงคราม หนีออกมาได้ และสามารถปราบฝ่ายกบฏลงได้เมือ่
วันที่ 30 มิ.ย. 2494 หลังจากนั้นรัฐบาลได้จัดการกับฝ่ายตรงกัน
ข้ามอย่างเด็ดขาด โดยได้สง่ ทหารบกจำ�นวนหนึง่ เข้ายึด มธ. โดย
ได้ให้เหตุผลว่า “ขอยืมใช้เป็นสถานทีช่ วั่ คราวและเพือ่ ความสงบ
เรียบร้อย” ซึ่งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา มธ. ก็ได้ถูกปิดโดยปริยาย
เพราะนักศึกษาไม่มีที่จะเข้าไปเรียนในขณะเดียวกัน ในวันที่ 28
ก.ย. 2494 กองทัพบกได้ขอซื้อ มธ. ด้วยเงิน 5 ล้านบาท เพราะ
เดิม มธก. ได้ซื้อพื้นที่ทหารไปเมื่อปี 2478 ในราคา 3 แสนบาท
อย่างไรก็ตามนักศึกษาธรรมศาสตร์ก็มีความกล้าหาญที่
จะต่อสู้กับความไม่เป็นธรรม และได้รวมตัวกัน หาทางที่จะเอา
มหาวิทยาลัยกลับคืนมา ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

2.3 วันธรรมศาสตร์สามัคคีทวงคืนมหาวิทยาลัย ชื่อของ

มหาวิทยาลัยถูกเปลี่ยนเป็น มธ. (พ.ศ. 2495)
เมื่อมหาวิทยาลัยถูกทหารยึดไปแล้ว มหาวิทยาลัยและ
นั ก ศึ ก ษาก็ ไ ด้ ไ ปขอใช้ ส ถานที่ อื่ น เพื่ อ เป็ น ที่ บ รรยายและ
นักศึกษาได้เข้าฟังคำ�บรรยายของมหาวิทยาลัย ทำ�ให้กิจกรรม
การเรียนการสอนยังคงมีอยูโ่ ดยได้ใช้สถานทีข่ องโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาและที่แห่งอื่น
ในขณะเดียวกันนักศึกษาและศิษย์เก่าก็ได้พยายามเจรจา
กับรัฐบาล เพื่อขอมหาวิทยาลัยคืนแต่ก็ไม่ได้ผล ดังนั้น จึงได้
มีการวางแผนการต่อสู้เพื่อทวงมหาวิทยาลัยคืน ใช้ทั้งวิธีสันติ
วิธีทางสภาผู้แทนราษฎรและทางสื่อมวลชน บางส่วนได้เริ่มใช้
กระบวนการใต้ดินเพื่อต่อสู้ เพื่อให้ได้มหาวิทยาลัยคืนมา
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ในทีส่ ดุ ได้วางแผนทวงคืนมหาวิทยาลัย ด้วยการเดินขบวน
เข้ า ยึ ดมหาวิ ท ยาลั ย คื น จากทหารที่เฝ้า มหาวิท ยาลัย อยู่ใน
ขณะนั้ น โดยได้ จั ด รวมพลั ง นั ก ศึ ก ษาด้ ว ยการจั ด ไปเที่ ย ว
ต่ า งจั ง หวั ด ด้ ว ยขบวนรถไฟ และได้ นั ด หมายกั น ว่ า เข้ า
มหาวิทยาลัยเช้าวันที่ 5 พ.ย. 2494 และได้เตรียมให้นักศึกษา
ส่วนหนึง่ คอยรอบริเวณใกล้ประตูเข้ามหาวิทยาลัย เมือ่ นักศึกษา
กลับจากนำ�เที่ยวต่างจังหวัด ถึงสถานีรถไฟหัวลำ�โพง ได้มีการ
จัดรถยนต์ขนส่ง 12 คัน บรรทุกนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย
ประมาณว่ า มี นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว ม 3,000 คน โดยได้ ใ ช้ ก ลุ่ ม
นักศึกษาหญิงนำ�หน้าขบวนเข้ายึดมหาวิทยาลัยคืน
ในเช้าวันที่ 5 พ.ย. 2494 ทหารที่เฝ้ามหาวิทยาลัยอยู่ไม่ทัน
รู้ตัว ดังนั้น ขบวนการนักศึกษาจึงสามารถยึดมหาวิทยาลัยคืน
อย่างไรก็ตามด้วยแรงกดดันทางสังคมและการต่อสู้ด้านต่างๆ
ของขบวนการนักศึกษาได้รับการสนับสนุนและความเห็นใจ
จากประชาชนมาก จนในที่สุดจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยอม
คืนมหาวิทยาลัยให้แก่ขบวนการศึกษา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น
ชัยชนะครั้งแรกของขบวนการนักศึกษาไทย
แม้ จ ะยอมคื น มหาวิ ท ยาลั ย ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาแล้ ว ก็ ต าม
รัฐบาลก็ได้แสดงให้เห็นถึงอำ�นาจทีจ่ ะควบคุม มธก. ต่อไป โดย
ได้ออกกฎหมาย “พรบ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2495”
เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2495 ซึ่งมีผลต่อการบริหารมหาวิทยาลัยที่
สำ�คัญพอจะสรุปได้ ดังนี้
1. ได้เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยจาก มธก. เป็น มธ.
2. ได้ยุบเลิกตำ�แหน่งผู้ประศาสน์การ และให้มีตำ�แหน่ง
อธิการบดี เป็นผู้บริหารสูงสุด
3. ได้จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็น 4 คณะวิชา
คือ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ และ
เศรษฐศาสตร์
คณะวิชาทั้ง 4 คณะดังกล่าว ถือว่า เป็นเสาหลักของ มธ.
ในสมั ย นั้ น ต่ อ มาได้ มี การตั้ง คณะสัง คมสงเคราะห์ศ าสตร์
แผนกวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน และคณะศิลปศาสตร์
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยในระบบปิด

2.4 การเป็นมหาวิทยาลัยระบบปิด และถูกสกัดกั้น
ความเจริญเติบโต (2503-2504)
มหาวิทยาลัย “ระบบปิด” เป็นการจำ�กัดจำ�นวนนักศึกษาที่
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยจะพิจารณาจากจำ�นวนนักศึกษา
ที่จะเข้าศึกษาและทรัพยากรที่สถาบันการศึกษามีอยู่ เพื่อ
ให้สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและคำ�นึงถึงความรู้
ความสามารถของผูท้ จี่ ะเข้าศึกษาด้วย ระบบปิดดังกล่าวมักจะ
ใช้กบั สาขาวิชาทีต่ อ้ งใช้อาจารย์ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชดิ หรือ
ที่ต้องใช้วิทยากรขั้นสูงส่วนใหญ่มักจะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิทยาการทางด้านการแพทย์ และสาขาทาง
สังคมศาสตร์ที่มีลักษณะจำ�เพาะบางสาขาวิชา

ระบบปิ ด จะมี ข้ อ ดี ใ นเรื่ อ งจั ด การเรี ย นการสอนอย่ า งมี
คุณภาพ แต่ก็มีข้อเสียที่สำ�คัญ คือ ปิดโอกาสคนที่ต้องการ
เข้าเรียนเป็นจำ�นวนมาก ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวทีย่ ากจน
หรือครอบครัวชนชัน้ กลางจะเข้าศึกษาไม่ได้ ยิง่ ทำ�ให้เกิดปัญหา
ความไม่เป็นธรรมในสังคมมากขึ้น และเป็นการปิดกั้นโอกาส
ของคนจนที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
สำ�หรับ มธ. เริ่มใช้ระบบปิด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2503
โดยคณะวิชาต่างๆ ได้ใช้ระบบสอบแข่งขันเพื่อรับนักศึกษา
ตามจำ�นวนที่แต่ละคณะวิชาจะรับเข้าศึกษา ซึ่งทำ�ให้จำ�นวน
นักศึกษามหาวิทยาลัยรับเข้าลดลงหลายเท่าตัว เมื่อเปรียบ
เทียบกับระบบเปิด
ระบบปิดของ มธ. ได้ทำ�ให้มีความเข้มข้น และมีปัญหา
เพิม่ ขึน้ เมือ่ ตัง้ คณะศิลปศาสตร์ กล่าวคือ นักศึกษาทีจ่ ะเข้าเรียน
ในคณะวิชาต่างๆ จะต้องไปเรียนหลักสูตรศิลปศาสตร์เป็นเวลา
2 ปีก่อน แล้วจึงจะแยกย้ายไปศึกษาในคณะวิชาต่างๆ ใน
ภายหลัง ปรากฏว่า คณะวิชาต่างๆ รับนักศึกษาได้น้อยมาก
และไม่สามารถจัดให้เรียนให้ครบหลักสูตรของแต่ละคณะวิชา
ได้ในเวลาเพียง 2 ปี ดังนัน้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรและแก้ไข
ปัญหากันใหญ่ในเวลาต่อมา โดยได้ลดหลักสูตรศิลปศาสตร์ให้
เหลือเวลาเพียง 1 ปี
อย่างไรก็ตาม คณะศิลปศาสตร์ได้ทำ�ให้ มธ. ขยายสาขา
วิชาไปทางมนุษยศาสตร์ ด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์ และ
สาขาทางด้านสังคมศาสตร์อนื่ ได้หลากหลายมากขึน้ และคณะ
ศิลปศาสตร์ก็จัดการศึกษาได้ดี จนทำ�ให้ มธ. มีชื่อเสียงในด้าน
วิชาการอื่นเพิ่มขึ้น
ในส่วนจำ�นวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในแต่ละปีได้ลดลง
อย่ า งมาก จนน่ า ตกใจได้ มี ผ ลกระทบต่ อ จำ � นวนนั ก ศึ ก ษา
ธรรมศาสตร์กับจำ�นวนรวมของนักศึกษาทั้งประเทศ มธ. ได้
กลายเป็นผู้มีเสียงข้างน้อยและบทบาทอิทธิพลในสังคมลดลง
ด้วย ดังนั้น การให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดไปเรียนที่
ศูนย์รังสิต จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อบทบาทของมหาวิทยาลัย
ในสังคมไทย
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวได้ท�ำ ให้ศษิ ย์เก่าจำ�นวนมากไม่พอใจ
บางคนถึงกลับกล่าวว่า ดร. อดุล วิเชียรเจริญ เป็นผู้ที่เผด็จการ
ทหารส่งมาทำ�ลาย มธ. ซึ่งได้มีผลมาถึงบทบาทและอิทธิพล
ของ มธ. ทุกวันนี้
สำ�หรับการบริหารการศึกษานัน้ การจัดการศึกษาในระบบ
เปิดก็สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้ ด้วยการจัด
หลักสูตรและระบบการวัดผลทางการศึกษาทีด่ ี ซึง่ มหาวิทยาลัย
เคยได้ทำ�มาแล้วในเรื่องโรงเรียนเตรียมธรรมศาสตร์ ในขณะ
เดียวกันถ้าจะขยายการศึกษาไปทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์ก็ย่อมจะทำ�ได้
ดังที่ได้ใช้ในประเทศฝรั่งเศส
ต่อฉบับหน้า
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ขอแสดงความยินดีกับ
นายกสมาคมวารสารศาสตร์ มธ.
คนที่ 8 คุณบัญญัติ คำ�นูญวัฒน์
และศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล
“นักวารสารศาสตร์เพื่อสังคม”
เป็นครั้งแรก คือ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา
สว.รสนา โตสิตระกูล คุณกนก รัตนวงศ์สกุล
คุณสุภิญญา กลางณรงค์ และ
คุณผาณิต พูนศิริวงศ์
ซุบซิบ
ขอแสดงความยินดีกับ
ประชาคมธรรมศาสตร์
ที่ยามนี้การตอกยํ้าศักยภาพด้านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยก็ได้เป็นที่ประจักษ์ของสังคม
ด้วยผลงานวิจัยคุณภาพ ประจำ�ปี 2556
คว้า 8 รางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ โดย
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 1 รางวัล
ผลงานวิจัยแห่งชาติ 3 รางวัล
วิทยานิพนธ์ 2 รางวัล และผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น 2 รางวัล

ทัวร์ธรรมะ “สังเวชนียสถาน
ประเทศอินเดียและเนปาล” ที่ผา่ นมา
ของชมรมฝึกรู้ทันจิต กองทุนทำ�บุญวันเกิด
กับธรรมศาสตร์ ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อิ่มบุญไปตามๆ กัน แม้ว่าต้องเผชิญภัยและทุลักทุเล
กับห้องสุขา แต่ก็คุ้มค่ายิ่งที่ได้ทั้งบุญและเที่ยวแล้ว
ยังได้ฟังการบอกเล่าประสบการณ์ที่เข้มข้น
ฉันท์พี่ฉันท์น้องจากรุ่นเก๋า เช่น พี่สุนีย์ พี่กมลธร
และอีกหลายๆ ท่าน และสุดสะใจกับการได้ช้อปปิ้ง
ต่อราคากันแบบถล่มทลาย ของพ่อซื้อแม่ซื้อ
อย่างมหาราชาทรงพลและ
มหาราณีเสาวรักษ์
ยินดีที่สำ�นักงาน
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ มีผู้นำ�คนใหม่
คุณบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อดีตนายก อมธ. 2524
และนักกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในอดีต
เมื่อผนวกกับประธานคณะกรรมการบริหาร
สำ�นักงานฯ ดร.นริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์
อดีตอธิการบดี นักกิจกรรมและผู้นำ�
เครือข่ายศิษย์เก่าที่กว้างขวาง สงสัยงานนี้
กิจกรรมต่างๆ ของสำ�นักงานฯ
ไปโลด
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ศิษย์เก่า
ส�ำนักงานฯ ขอรายงานผลการด�ำเนินงานและการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ในรอบไตรมาสที่ผ่านมา ดังนี้

> กองทุนท�ำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์

		 ยอดเงินบริจาค มค.-15 มีค. 57 จ�ำนวน
1.85 ล้ า นบาท ยอดบริ จ าครวมทั้ ง สิ้ น 51.2
ล้ า นบาท และกองทุ น ฯ ได้ จั ด กิ จ กรรมในนาม
ชมรมฝึกรู้ทันจิต 2 ครั้ง คือ
• กิจกรรมเสวนาธรรม ในวันที่ 8 กพ. 2557
ณ ห้ อ งประชุ ม บุ ญ ชู โรจนเสถี ย ร ในหั ว ข้ อ
“สู ต รลั ด พระโสดาบั น ในท่ า มกลางวิ ก ฤติ ” โดย
พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฒโน (ภาวิไล)
• กิจกรรมทัวร์ธรรม “นมัสการ 4 สังเวชนีย
สถานฯ” ประเทศอิ น เดี ย และเนปาล วั น ที่ 2-9
มีนาคม 2557

กิจกรรมสำ�นักงาน •
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ิกรไทย
> บัตรเครดิตธรรมศาสตร์-กส
ราย สำ�หรับรายได้จากการหา

		 มีบัตรใหม่เพิ่มขึ้น 50
่ า ยผ่ า นบั ต รเค รดิ ต ยั ง ไม่ ไ ด้
สม าชิ ก บั ต รให ม่ แ ละ กา รใช้ จ
ยังไม่สิ้นไตรมาส (มค.-มีค.)
รับแจ้งจากธนาคารเนื่องจาก
ยได้รับจัดสรรจากธนาคารที่
สำ�หรับยอดเงินที่มหาวิทยาลั
าท
ผ่านมารวมทั้งสิ้น 11.85 ล้านบ

> กิจกรรมสำ�นักงานฯ

		 ร่ ว มงาน “80 ปี ธ รรมศาสตร์ 64 ปี สมาคม
ธรรมศาสตร์ ภ าคเหนื อ ” จั ด โดยสมาคมธรรมศาสตร์
ภาคเหนื อ วั น ที่ 26 ก.พ. – 2 มี . ค. 2557 ณ ประตู
ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึง่ สำ�นักงานได้รว่ มงานออกบูท
้
ประชาสัมพันธ์
ง า น 8 0 ปี
ธรรมศาสตร์
และกิ จ กรรม
ต่ า ง ๆ ข อ ง
สำ�นักงาน

นมัสการ 4 สังเวชนียสถานฯ

สำ�นักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ.
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