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สวัสดีค่ะ
	 วงลอ้เวลาไดห้มนุจากวนิาทสีูน่าท	ีช่ัวโมง	วนั	เดอืน	และปีตามลำาดบั	อกีไมถ่งึสามเดอืนกก็า้วสู ่
80	ปแีหง่การสถาปนามหาวทิยาลยัธรรมศาสตรแ์ล้ว	อนัเปน็วาระสำาคญัสำาหรับลูกแมโ่ดม	ขอบอกเล่า
กจิกรรมตา่งๆ	นอกเหนอืจากของทีร่ะลกึ	80	ปฯี	ทีม่หาวิทยาลัยไดจ้ดัทำาขึน้	ยงัมนิีทรรศการ	“กำาแพง
กาลเวลา”	แสดงจารกึเหตกุารณส์ำาคัญๆ	ของมหาวทิยาลยั	อยูบ่นกำาแพงวงัหนา้สว่นสดุทา้ยทีย่งัเหลอือยู ่
(ด้านหลังคณะพาณิชย์ฯ	และสังคมสงเคราะห์ฯ)	หนังสืออิเล็กทรอนิคส	์(อี-บุ๊ค)	สื่อดิจิตอลในรูป 
อินเตอร์แอคทีฟ	ที่นำาเสนอเรื่องราวของมหาวิทยาลัยโดยละเอียด	มีเนื้อหาถึง	6	เล่ม	ติดตั้งไว้ที่จอ	
LCD	ระบบสัมผัสขนาดใหญ่ที่	 มธ.	ท่าพระจันทร์	 และเวทีอภิปรายและเสวนาด้านวิชาการและอื่นๆ	
อีกมากมาย		รอคอยการไปชมของทุกๆ	ท่านอยู่
	 อกีหนึง่กจิกรรมทีส่ำาคญั	คอื	การจดัสรา้งพระ	80	ปฯี	เพือ่เปน็สริมิงคลและทีร่ะลกึสกัการะ 
ของประชาคมธรรมศาสตร์	 ซ่ึงจะทำาตามจำานวนสั่งจองเท่านั้น	 การจัดสร้างพระครั้งนี้จะจัดสร้าง
พระพทุธธรรมทฐิศิาสดา	ขนาดหนา้ตกั	31.5	นิว้	1	องค์	ไวป้ระดษิฐาน	ณ	มธ.	(ศูนยพ์ทัยา),	พระบูชา 
พระพทุธธรรมทฐิศิาสดา	หนา้ตกั	9	นิว้	(เนือ้ล้ำาอูแ่ดง)	และพระชัยวฒัน	์ขนาดสูง	2	ซม.	(เน้ือทองคำา	เงนิ 
และนวโลหะ)	ซ่ึงจะผา่นการเททอง	ณ	วดัพระศรรีตันศาสดาราม	ในวนัที	่27	มยิ.	2557	(ถา้ไมม่กีาร
เปลีย่นแปลง)	และพิธพีทุธาภเิษกจากพระอรยิสงฆ	์108	รปู	ณ	หอประชุมใหญ	่มธ.	ในวันที	่5	พ.ย.	2557 
โดยได้นำาทองชนวนจากการสร้างพระ	50	ปี	60	ปีธรรมศาสตร	์ทองชนวนจากการสร้างพระอื่นๆ	
ที่ศิษย์เก่ามอบให้	 และแผ่นทองจาร-แผ่เมตตาของพระอริยสงฆ์สายปฏิบัติที่มีชื่อเสียงและมีพรรษาสูง 
อีกจำานวนมาก	 ตลอดจนการนำามวลดินของสี่สังเวชนียสถานและกุฏีพระสีวลีจากประเทศอินเดีย 
มารวมในการจัดสร้างพระครั้งนี้ด้วย	 ซึ่งลูกแม่โดมไม่ควรจะพลาดโอกาสบูชาไว้เป็นสิริมงคลในชีวิต	
และสำานกังานฯ	จะไดแ้จง้ความคบืหนา้ในการจดัสรา้งตอ่ไป	โดยทา่นทีส่นใจสามารถตดิตอ่สอบถาม
รายละเอียดได้ที่	งานประชาสัมพันธ์	มธ.	โทร.	0-2613-3030	หรือ	0-2564-4493
	 ในวาระอนัสำาคญัดงักลา่ว	หากทา่นรูส้กึดีๆ 	และคดิอยากทำาอะไรเพือ่สถาบนับา้ง	กอ็ยา่ลมืนกึถงึ
กองทุนทำาบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์	 ซึ่งจะหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาด้อยโอกาส 
และปีนี้ก็จะมีเมล็ดพันธุ์ที่เกิดจากการบ่มเพาะจากดอกผลของเงินกองทุนฯ	จนกลายเป็นต้นกล้าที่น่า
ภาคภูมิใจรุ่นแรกออกไปรับใช้ประเทศ
	 ทา้ยทีส่ดุนี	้ในดถิขีึน้ปใีหมไ่ทย	ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัดลบนัดาลใหท้กุทา่นประสบแต ่
จตุรพิธพรตลอดไปค่ะ
     
	 	 สวัสดีปีใหม่
	 	 	ฐิติมน	เลิศศิริสาคร	
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 ทำ�ไมจึงตัดสินใจเลือกเข้�ศึกษ�มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์  

 และอะไรเป็นเหตุจูงใจให้เลือกศึกษ�ในคณะพ�ณิชยศ�สตร์ 

 และก�รบัญชี ?

 ความจริงในเวลานั้น มีหลายคณะในฝันให้เลือก ซึ่ง 

ยุคนั้นการสอบ Entrance สามารถเลือกได้ 6 คณะ โดยส่วน

ตัวแล้วที่เลือกไว้มีคณะต่างๆ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ม.เกษตรศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล, คณะ 

ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ, คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ เมื่อผลสอบ

ประกาศออกมาปรากฏว่าติดคณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.ซึ่งผม

เลือกไว้เป็นลำาดับที่ 3 ถ้าถามว่าพอใจไหมที่ได้เข้ามาเรียนที่

มธ. ก็ตอบได้ว่าพอใจ เพราะโดยส่วนตัวแล้วผมสนใจกิจกรรม

การเมืองและสังคมตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนแล้ว และแวะมา

ธรรมศาสตร์บ่อยๆ เมื่อมีนิทรรศการหรือมีการเคลื่อนไหวทาง 

การเมืองในยุคนั้น จึงรู้สึกคุ้นเคยกับหอประชุมใหญ่ หอประชุม

เล็ก (สมัยนั้นยังไม่ได้ตั้งชื่อว่าหอประชุมศรีบูรพา) รวมทั้งเดิน

ไปดูการทำากิจกรรมของนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ตึกกิจกรรม 

อยู่บ้าง สำาหรับคณะพาณิชยศาสตร์ฯ นั้นผมต้ังใจเลือกเรียน

สาขาการตลาดตั้งแต่แรก เพราะชอบในสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งและไม่

อยู่ในกรอบ ซึง่ผมเหน็วา่ สาขาบญัชแีละสาขาการเงนิ มแีตเ่รือ่ง

ที่อยู่ในกรอบ เรียนแล้วคงไม่สนุกเท่าไหร่

 

 ยอ้นอดตีเมื่อครัง้เปน็นกัศกึษ�ธรรมศ�สตร ์ในคว�มทรงจำ� 

 เกี่ยวกับธรรมศ�สตร์ ท�่นรู้สึกประทับใจและคิดถึงอะไร

 เมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ตอนปีแรก สิ่งที่

ประทับใจและชอบมาก คือ เต็มไปด้วยเรื่องราวที่รุ่นพี่จัดไว้

เป็นนิทรรศการให้อ่าน มีบทกลอนต้อนรับเพื่อนใหม่เต็มไปทั่ว

มหาวิทยาลัย มีหนังสือหนังหาพ็อคเก็ตบุ๊คให้อ่านมากมายทั้ง

จากรุ่นพี่ๆ จากศูนย์หนังสือฯ และสัมผัสได้ว่าที่นี่มีเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็น ยุคที่ผมเข้าคือปี 2521 ซึ่งเป็นช่วงที่

นศ.กำาลังเรียกร้องให้มีสโมสรนักศึกษาฟื้นคืนกลับมา ภายหลัง

จากเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 จึงมีโอกาสฟังรุ่นพี่ๆ เล่าเรื่องอดีต  

นั่งฟังรุ่นพี่ๆ ตั้งเวทีไฮปาร์คเพื่อเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ ต่อมาผมจึง

เข้าร่วมกิจกรรมการเมืองกับรุ่นพี่ๆ อย่างเอาจริงเอาจัง ตั้งเป็น 

กลุ่มเพื่อนใหม่ 21 คือ รวมเพื่อนใหม่หลายๆ คณะมาจับกลุ่ม

พบปะพูดคุยกันตามความสนใจ บ้างก็ชอบวิชาการ บ้างก็ชอบ

ดนตรี บ้างก็ชอบวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เป็นต้น ต่อมาในปี 2-4 

ผมจึงคลุกคลีกับกิจกรรมนักศึกษามาตลอดจนเรียนจบ

 รบัทร�บม�ว�่ ในสมยัทีท่�่นเปน็นกัศกึษ� ท�่นเปน็นกักจิกรรม 

 ที่เข้มแข็ง และดำ�รงตำ�แหน่ง น�ยก อมธ. ในสมัยนั้น อย�ก 

 ทร�บว่�จ�กประสบก�รณ์ ในสมัยนั้นได้มีส่วนช่วยสนับสนุน

ให้ท่�นประสบคว�มสำ�เร็จในตำ�แหน่งหน้�ที่ก�รง�นหรือไม่? และ 

ท่�นมีอุดมก�รณ์ หรือแรงดลใจ หรือมี ใครเป็นแบบอย�่งในอุดมคติ

ของท�่นหรือไม่อย�่งไร?

 การเข้าร่วมทำากิจกรรมนักศึกษาในยุคนั้น ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยก็เริ่มเปิดพ้ืนที่เสรีภาพมากขึ้น ทำาให้เกิดการจัด

ตั้งชุมนุมและชมรมต่างๆ ตามความชอบของนักศึกษาขึ้นมา

มากมาย  ภายหลงัจากทีม่หาวทิยาลยัยอมใหม้กีารจดัตัง้สโมสร

นักศึกษาขึ้นมาได้  เมื่อเกิดชุมนุมและชมรมต่างๆ ขึ้นมา แต่ละ

ชุมนุม/ชมรมก็คิดสร้างสรรค์กิจกรรมขึ้นมาหลากหลาย ผมจึง

เข้าไปร่วมกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งเรื่องกีฬา เรื่อง

การออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท รวมทั้งกิจกรรมในกลุ่มเพ่ือน

ใหม่ 21 ต่อมารุ่นพี่คงเห็นหน่วยก้านเราและเห็นความแข็งขัน

ในการทำากิจกรรม จึงชวนให้ไปช่วยงานที่สโมสรนักศึกษาด้วย 

โดยทำางานเปน็ Staff ฝา่ยประชาสมัพนัธ ์เพราะผมเปน็คนเขยีน

โปสเตอร์สวย ขึ้นปี 2 (ปี 2522) สโมสรนักศึกษาเปล่ียนเป็น

องค์การนักศึกษา (อมธ.) และเริ่มมีสภานักศึกษา ปีนี้เองผมได้

เป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ อมธ. เพราะรุ่นพ่ีชวน นับว่า

เป็นกรรมการ อมธ. คนเดียวที่อยู่ปี 2 คนอื่นๆ มีแต่ปี 3 และปี 4  

คุณบุญสม อัครธรรมกุล
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จารึกลานโพธิ์	•

ในปีนีอ้งค์การนกัศึกษาของแต่ละมหาวทิยาลัยมีการรวมตวักนั

เป็นกิจจะลักษณะในชื่อว่า “องค์การนักศึกษา 18 สถาบัน” เพื่อ

วา่เวลามีการเคลือ่นไหวประเดน็ทางการเมอืงหรอืสงัคมภายใน

จะใช้ชื่อ 18 สถาบันเป็นองค์กรนำาในการเคลื่อนไหว

 เมื่อขึ้นช้ันปีท่ี 3 ผมไม่มีตำาแหน่งใน อมธ.เพราะผมได้

รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน อมธ.ไปประสานงาน 18 สถาบัน 

ชีวิตส่วนมากในตอนปี 3 ผมจึงเดินทางไปตามสถาบันต่างๆ 

มาก ใช้เวลาอยู่ในมหาวิทยาลัยเพียง 40-50% พอขึ้นชั้นปีที่ 4 

จงึกลบัเขา้มาเปน็นายก อมธ.ในป ี2524 ถามวา่ไดป้ระสบการณ์

มากไหม?  ตอบไดเ้ลยวา่ มากทเีดยีว เพราะการทำางานประสาน

กบัคนจำานวนมากตอ้งใชค้วามอดทน อดกลัน้ ใชศ้ลิปะการจงูใจ  

ใช้ศิลปะการพูดในวาระโอกาสต่างๆ รวมทั้งศิลปะการประชุม 

การรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆ และพี่ๆ โดยเฉพาะเมื่อไป

ประชุมกับองค์การนักศึกษาต่างสถาบัน ยิ่งต้องใช้ศิลปะต่างๆ 

ทีก่ลา่วมายิง่มากเปน็พเิศษ นบัเปน็ชว่งชวีติทีคุ่ม้คา่มากในระยะ

เวลา 4 ปีครึ่งที่ผมเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้

 ประสบก�รณ์ชีวิตในชีวิตของท่�นที่ผ่�นม� ไม่ว่�สมัยที่เป็น 

 นักศึกษ�หรือทำ�ง�น ท่�นคิดว่�ช่วงชีวิตใดที่มีคว�ม 

 เหนื่อยย�ก และช่วงชีวิตใดที่ท�่นมีคว�มรู้สึกสนุกที่สุด?

 ความเหน่ือยยากในช่วงชีวิตของคนเรา ผมคิดว่าทุก

คนต่างเผชิญด้วยกันทั้งนั้น หนักบ้าง เบาบ้าง แล้วแต่เรื่องและ

แลว้แตส่ถานการณ ์ สำาหรบัชวีติผม ผมคดิวา่ชวีติผมอยูก่บัเรือ่ง

การบุกเบิกสิ่งใหม่ๆ เสมอมา ต้ังแต่สมัยทำากิจกรรมนักศึกษา

มาจนถึงช่วงชีวิตวัยทำางาน การบุกเบิกสิ่งใหม่ๆ ย่อมพบกับสิ่ง

ท้าทายควบคู่กันไป ดังนั้น จึงต้องฝ่าฟันอุปสรรคนับไม่ถ้วนนะ  

แตห่ากจะนบัถงึความหนกัหนว่งวา่ชว่งไหนหนกัหนว่งทีส่ดุ  ผม

คิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตฟองสบู่แตกในปี 2540 ซึ่งเป็น

ช่วงเวลาที่ผมกำาลังสร้างเนื้อสร้างตัว สร้างครอบครัวเพราะลูก

กำาลังอยู่ในวัยเรียน วิกฤตฟองสบู่แตกจนเป็นเหตุให้เกิดวิกฤต

สถาบันการเงินของประเทศคราวนั้น ส่งผลกระทบต่อหนี้สิน

ส่วนตัวชนิดตั้งตัวไม่ติด ต้องจัดระบบระเบียบในชีวิตใหม่หมด 

ต้องขายทรัพย์สินออกไปบ้างเพื่อชำาระหนี้  ต้องประนอมหน้ี

บัตรเครดิตซึ่งผมใช้อยู่ถึง 7-8 ใบ เหล่านี้เป็นต้น แต่ก็ผ่านพ้นไป 

ดว้ยด ีใชเ้วลาประมาณ 3-4 ปกีเ็ริม่เขา้ทีเ่ขา้ทาง สว่นความรูส้กึที่

สนกุในชวีติ  ผมคดิวา่ 4 ปทีีท่ำากจิกรรมนกัศกึษาในมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ คือ ช่วงชีวิตที่ได้อะไรมากมายที่สุด ทั้งเพ่ือน 

ทั้งความรู้ ทั้งประสบการณ์ ทั้งครูอาจารย์และได้เรียนรู้ชีวิต

ชนบทอย่างมาก

 ในฐ�นะท่ีท่�นได้รับก�รแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ย 

 ศิษย์เก่�สัมพันธ์ ท่�นมีข้อคิดเห็นต่อ มธ. อย่�งไรบ้�ง?  

 มีแนวท�งในก�รบริห�รและนำ�พ�สำ�นักง�นศิษย์เก่�สัมพันธ์

ไปในทิศท�งใด?

 ประวตัศิาสตรธ์รรมศาสตรเ์ปน็ประวตัศิาสตรท์ีม่คีณุคา่

ต่อการสร้างพลเมือง สร้างการเปล่ียนแปลงสังคมเสมอมา 

บคุคลากรของมหาวทิยาลยัทีไ่ดส้รา้งคณุคา่ตอ่ประเทศชาต ิและ

สรา้งสิง่ดีๆ  ในสงัคมไมว่า่วงการไหนกต็ามมมีากมาย ทัง้ผูท้ีเ่ปน็ 

ศิษย์เก่า ทั้งผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ ผมคิดว่าอยากรวบรวมส่ิง

เหล่านี้ให้นักศึกษารุ่นหลังได้เรียนรู้ ได้จดจำา และได้ซาบซึ้งถึง

จิตวิญญาณของธรรมศาสตร์ แต่จะทำาได้มากน้อยแค่ไหนยัง 

ไม่ทราบนะ แต่บอกได้ว่านี่เป็นสิ่งที่อยากทำา

  

 ท่�นมีข้อคิด ฝ�กถึงช�วธรรมศ�สตร์ทั้งศิษย์เก่�และศิษย์ 

 ปัจจุบันอย่�งไรบ้�ง?

 สำาหรับนศ.ยุคปัจจุบันซ่ึงเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ สภาพ

แวดล้อมอาจเต็มไปด้วยการแข่งขันที่เข้มข้นข้ึน เป็นความ 

เขม้ขน้ทัง้โลกไมใ่ชเ่ฉพาะในประเทศเรา นศ.ปจัจบุนัจงึดเูหมอืน

ต้องทำาทุกอย่างเพ่ือถีบตัวเองให้สามารถออกไปแข่งขันกับคน

อื่น ไปแข่งกับชาติอื่นให้ได้ ทำาให้ต้องใช้เวลาไปกับการตั้งหน้า

ตัง้ตาเรยีน หาความรู ้เพิม่พนูขดีความสามารถตนเอง เราจงึเหน็ 

นศ.ยคุนีไ้มค่อ่ยใสใ่จปญัหาสงัคม ปญัหาการเมอืง เพราะลำาพงั

ใส่ใจเรื่องตัวเองก็รู้สึกว่าเวลายังไม่ค่อยพอ ถึงอย่างไรก็ตาม 

ในชีวิตจริง  ไม่มีใครหลบหลีกเรื่องการเมืองและเรื่องสังคมรอบ

ตัวได้ เพราะมีผลกระทบต่อทุกคนไม่โดยตรงก็โดยอ้อม ผมยัง

อยากเหน็ นศ.ไดแ้สดงความคดิเหน็หรอืแสดงออกในเรือ่งสงัคม

และการเมืองบ้าง

 สำาหรับศิษย์เก่า ผมคิดว่าแต่ละท่านมีหมวกหลายใบ

เมื่อต้องออกไปประกอบอาชีพต่างๆ ทุกคนมีภารกิจมากมาย  

แตเ่มือ่ถงึเวลาทีเ่หมาะสม  ผมอยากเหน็ศษิยเ์กา่ไดก้ลบัมาชว่ย

กนัสรา้งสรรคส์ิง่ดีๆ  ใหแ้กม่หาวทิยาลยั  จะมากหรอืจะนอ้ยไมใ่ช่

เรื่องใหญ่ แต่ขอให้แบ่งปันเวลามาบ้างก็จะดีมาก

สถิติศิษย์เก่าที่ ให้เกียรติสัมภาษณ์ ในจุลสาร “สู่โดม) 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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1 เปลว สีเงิน, จงยอมผิดกฎหมาย เพื่อทำาสิ่งที่ถูกให้ชาติ, (ออนไลน์) 

http://www.thaipost.net/news/271113/82657 เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2557

ปฏิรูปยังไง?
โดย : คุณสุวิจักษณ์  เตชะทัตสกุล

จากน้องถึงพี่

	 สวัสดีครับ	 ท่านผู้อ่านทุกท่านครับ	 ในคอลัมน์นี้ผมจะพูดถึงประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในช่วงเวลาที่
ผา่นมาจนถึงปจัจบัุน	นัน่คอืประเด็น	“การเมอืง”	และวธิกีารแกป้ญัหาทีห่ลายๆ	ฝา่ยพยายามทีจ่ะหาทางออก
ร่วมกัน	ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่าย	กปปส.	กลุ่มคนเสื้อแดง	หรือ	รัฐบาล	และอีกหลายๆ	ภาคส่วน
	 วิธีการแก้ปัญหานั้นดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก	 เพราะต่างฝ่ายก็มีแนวทางเป็นของตนเอง 
และค่อนข้างยืนกรานในจุดยืนของตนเองโดยไม่เปลี่ยนแปลง	 เช่น	 ฝ่าย	 กปปส.	 ก็ยืนกรานว่าต้องตั้ง 
สภาประชาชน	และมีการปฏิรูปประเทศไทย	รวมถึง	นายสุเทพ	เทือกสุบรรณ	แกนนำา	กปปส.	ได้ประกาศไว้ 
อย่างชัดเจนว่า	 แม้จะผิดกฎหมายก็ต้องยอม	 ทั้งนี้	 ก็เพื่อล้มรัฐบาลที่ฉ้อฉลให้ได้1	 ซ่ึงฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย 
กับ	กปปส.	กม็องวา่เปน็การเลน่นอกเกม	แตใ่นขณะเดยีวกนั	ฝา่ย	กปปส.	กม็องวา่ไมม่ทีางทีจ่ะลม้รฐับาลนี้ 
เพราะรัฐบาลได้กุมอำานาจเอาไว้ในหลายภาคส่วน	 จนกระทั่งกลายเป็นเผด็จการเสียงข้างมากที่ไม่มีใคร
สามารถทำาอะไรได้	 ดังนั้น	 เทคนิคนอกระบบจึงถือเป็นสิ่งที่จำาเป็นต้องทำาเพื่อรักษาความถูกต้องเอาไว้ 
อีกทั้งกฎหมายยังไม่มีความยุติธรรมต่อพวกเขาด้วย	 ผมขอยำ้าว่าที่กล่าวมานั้นเป็นมุมมองของ	 กปปส. 
เท่าที่ผมได้สัมผัสมาจากหลายท่านที่ไปเข้าร่วมการชุมนุม	 แต่ในขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลก็มองว่าพวกเขา
ได้ทำาตามระบบ	 และดำาเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว	 และไม่ต้องการให้ประเทศถอยหลังลงคลอง
ด้วยการทำาผิดกฎหมาย
	 ดังนั้น	วิถีทางทางการเมืองของทั้งสองฝ่ายจึงเป็นการต่อสู้เชิงเทคนิค	ที่ฝ่ายหนึ่งก็ต่อสู้ด้วยระบบ	
แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ต่อสู้ด้วยวิถีทางนอกระบบ	แต่ไม่ว่าจะเป็นวิถีทางแบบใดก็ตาม	ทั้งสองฝ่ายก็อ้างว่ามีความ
ชอบธรรม	และมีผู้เห็นด้วยกับวิถีทางของทั้งสองฝ่ายเป็นจำานวนมาก	จนดูเหมือนจะตกลงกันไม่ได้	
	 แต่ถือว่าเป็นการดีที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมร่วมกันอย่างหนึ่ง	ซึ่งก็ถือเป็นความหวังที่จะทำาให้ทั้งสอง
ฝ่ายคลี่คลายปัญหาได้	 นั่นคือ	 “การปฏิรูป”	 ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็เห็นว่า	 ประเทศไทยจำาเป็นจะต้องปฏิรูป 
ได้แล้ว	 ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปในด้านใดก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการเมือง	 ทั้งประเด็นความยุติธรรมก็
จำาเป็นที่จะต้องปฏิรูป	แม้ว่าจะมีปัญหาว่า	กปปส.	ไม่ยอมรับแนวทางการปฏิรูปของรัฐบาล	และรัฐบาลเองก็
ดูไม่สอดรับแนวทางการปฏิรูปของ	กปปส.	เช่นกัน	แต่ก็ถือเป็นจุดร่วมหนึ่งที่เหมือนกัน	แม้ว่าจะมีแนวทาง
ไม่ตรงกันก็ตามท	ี
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จากน้องถึงพี่	•

	 ดังนั้น	 การพยายามที่จะหาจุดร่วมกันนั้น	 อาจต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม	 โดยควรจะชี้ 
ให้เห็นว่าความขัดแย้งท่ีผ่านมานั้น	 ส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก	 ไม่เพียงแต่ทรัพย์สิน	 หรือค่า
เสียเวลาจากความวุ่นวายต่างๆ	 แต่รวมถึงชีวิตที่ต้องสูญเสียไปเป็นจำานวนมาก	 นับตั้งแต่มีเหตุการณ์ความ 
ไม่สงบทางการเมือง	ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ควรจะป้องกันและหลีกเลี่ยงได	้หากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ที่จะตระหนักถึงซึ่งกันและกัน	
	 สิ่งที่ผมในฐานะนักศึกษาคนหนึ่งได้มองเห็น	 และอยากจะนำาเสนอไปยังหลายภาคส่วนก็คือ	 การ
ที่ทุกภาคส่วนมีแนวคิดที่จะปฏิรูปเหมือนๆ	 กันนั้น	 ควรท่ีจะต้องรับฟังให้ครบทุกภาคส่วนด้วย	 ส่วนเล็ก 
ส่วนน้อยก็มีความสำาคัญไม่แพ้กัน	 เช่น	 พรรคการเมืองพรรคเล็กๆ	 อย่างพรรคคนธรรมดา	 ที่	 ศ.ดร.นิธิ 
เอียวศรีวงศ์	 มองว่าเป็นพรรคการเมืองที่เสนอแนวทางการปฏิรูปอย่างเป็นระบบที่สุด2	 หรือคุณอลงกรณ์	 
พลบุตร	อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์	ก็ได้เสนอพิมพ์เขียวปฏิรูปพรรคการเมืองเช่นกัน	แต่ดูเหมือน
สังคมคาดหวังประเด็นที่มาจากขั้วอำานาจที่ขัดแย้งหลักมากกว่า	 แต่ถึงกระนั้นการตั้งประเด็นปฏิรูปของทั้ง
สองฝ่ายก็ถือเป็นเรื่องสำาคัญที่จำาเป็นเช่นกัน	แต่ก็ไม่ควรละเลยเสียงอื่นๆ	ด้วย		ซึ่งหากมีการเสนอแนวทาง
ปฏริปูของทัง้สองฝ่ายแลว้	แนวทางการปฏริปูของท้ังสองฝา่ยควรมคีวามชดัเจน	และหาจดุร่วมทีเ่หมอืนกนั
ให้ได	้รวมถึงหาเวทีกลางที่จะร่วมกันหาทางออกให้แก่ประเทศ	รวมถึงการปฏิรูปนั้นควรเป็นการปฏิรูปที่ภาค
ประชาชนเองก็ควรจะมีส่วนได้ส่วนเสียด้วย	 มิเช่นนั้นอาจเป็นการตกลงผลประโยชน์ของกลุ่มข้ัวการเมือง
ของสองขัว้ทีม่คีวามขดัแยง้จากผลประโยชน	์แม้อาจเคยมนีกัวชิาการหลายทา่นพดูวา่	การตกลงผลประโยชน์ 
สองขั้วอำานาจลงตัวก็จะส่งผลให้การเมืองสงบ	 อันนี้ผมเห็นด้วยว่าวิกฤตการเมืองจะสงบ	 แต่วิกฤตความ 
เหลื่อมลำ้าอาจจะยังไม่หายไป	 แต่สำาหรับผมการตกลงผลประโยชน์ระหว่างสองขั้วอำานาจนั้นก็ใช้ประชาชน 
เป็นคนสนับสนุน	ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพมายาคติ	ภาพเหมารวม	ภาพตัวแทนต่างๆ	ขึ้นมา	อีกทั้งมีการใช้
วาทกรรมโจมตีกันอย่างสาดเสียเทเสีย	 ซึ่งผมคิดว่า	 การป้ายสีกันนั้นควรจะเลิกทำาได้แล้ว	 ไม่ว่าจะฝ่ายใด
ก็ตาม	 แต่ควรจะอภิปรายกันด้วยเหตุและผล	ซึ่งทั้งสองฝ่ายเองก็นิยามตัวเองว่าเป็นคนด	ี และมีเหตุมีผล 
ดงันัน้	การคยุกนัดว้ยเหตแุละผลจงึมคีวามสำาคญั	โดยเฉพาะอย่างย่ิงการรับฟังซ่ึงกนัและกนั	จะเปน็ทางออก
ที่ดีสำาหรับประเทศไทย	ณ	ตอนนี้	
	 สุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมจะได้นำาเรียนให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความคิดเล็กๆ	ของนักศึกษาคนหนึ่งอย่างผม
คอื	เราจะคาดหวงัใหเ้กดิความเปน็หนึง่เดยีวอาจเปน็ไปไม่ได	้ในวิถีทางตามระบอบประชาธปิไตย	เพราะระบอบ
ประชาธปิไตย	คอื	การอยูท่า่มกลางความหลากหลาย	และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ลอืก	ตรวจสอบ	สิง่นัน้ๆ	
โดยที่ประชาชนมีสิทธิ์	 มีเสียง	 มีอำานาจต่ออนาคตเพื่อสังคมของพวกเขา	 โดยพวกเขามีสิทธิ์ที่จะเห็นต่าง 
มีสิทธิ์ที่จะตั้งพรรคการเมืองแข่งกันได้	 และประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินชะตาของพวกเขาด้วยกันเอง	 ดังนั้น 
เราควรจะอยู่ท่ามกลางความหลากหลายได้อย่างมีเหตุผล	 ไม่ใช่อย่างมีอารมณ์ที่เหนือเหตุผล	 และควรที่จะ 
รบัฟงัซึง่กันและกนั	โดยเราขดัแยง้กนัได	้แตเ่ราจะตอ้งไมแ่ตกแยก	เราทะเลาะกนัได	้แตเ่ราตอ้งหา้มฆา่กนัหรอื
ทำารา้ยกัน	เราวจิารณก์นัได	้แตเ่ราตอ้งรบัฟงักนัอยา่งมเีหตมุผีล	และวจิารณอ์ยา่งมเีหตมุผีล	ผมเชือ่วา่หากเรา 
ตระหนักในสิ่งนี้ได้	 สังคมที่กำาลังตกอยู่ภายใต้ความขัดแย้งก็จะเริ่มปรากฏความสงบสุขมากขึ้น	 ดังนั้น 
การปฏิรูปที่ดีที่สุดสำาหรับๆ	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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ความคล้ายทางสังคม... ความคล้ายทางภาษา... 
ความคล้ายทางศาสนา ประเพณ ีและวฒันธรรม 

คงจะเปน็สิง่หนึง่ซึง่สามารถกลา่วไดว้า่ บา้นใกลเ้รอืน
เคียงที่เปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องกับไทยนั้น คือ 
ประเทศ ชาติรัฐใด แต่เมื่อยังคิดไม่ออกก็เปรยบอก
อยู่ริมโขงนั้นไซร้ คงจะเป็น “ลาว” นี่ไงชาติมิตรภาพ
ไทยเรา 
 ลาว หรอื สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว (Lao People’s Democratic Republic) เป็น
ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เนื่องด้วยตลอด 
แนวชายแดนของประเทศลาวได้ถูกห้อมล้อมไปด้วย
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีพรมแดนติดกับจีนแผ่นดิน 
ใหญ่ทางทิศเหนือ ติดกับเมียนมาร์ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ติดกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติด 
กับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดกับไทยทางทิศตะวันตก 
ประเทศลาวมีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่
บนใจกลางของคาบสมทุรอนิโดจนี มแีมน่ํา้สายสาํคญั
อยูห่ลายสาย แมน่ํา้ซึง่เปน็สายหวัใจหลกัของประเทศ 
คือ “แม่นํ้าโขง” ที่ไหลผ่านประเทศลาวเป็นระยะทาง 
1,835 กิโลเมตร 
 สําหรับแม่นํ้าโขงถือเป็นแม่น้ําที่สําคัญของ
ประเทศลาว เพราะแม่นํ้าสายนี้มีความสําคัญ

ทั้งในด้านเกษตรกรรม การ
ประมง การผลิตพลังงานไฟฟ้า 
การคมนาคมจากลาวเหนือไปถึงลาวใต้ 
และยงัถกูใชเ้ปน็พรมแดนธรรมชาตริะหวา่ง
ลาวกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนลักษณะภูมิ
อากาศ ประเทศลาวอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อน มีลม
มรสุมแต่ไม่มีลมพายุ สําหรับเขตภูเขาภาคเหนือและ
เขตเทือกเขา อากาศจะมีลักษณะกึ่งร้อนกึ่งหนาว
 ความเป็นธรรมชาติของประเทศลาวยังคง
ปรากฏให้เห็นมากกว่าหลายๆ ประเทศในภูมิภาคนี้ 
ตามข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน หรือ BOI ได้อธิบายไว้ว่าพ้ืนท่ีป่าไม้ในลาว 
มีมากกว่า 11 ล้านเฮกตาร์ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ
รอ้ยละ 47 ของพืน้ทีท่ัง้ประเทศ รฐับาลลาวมนีโยบาย
ชดัเจนทีจ่ะรกัษาพืน้ทีร่อ้ยละ 40 ของประเทศ ใหเ้ปน็
เขตป่าและธรรมชาติเพื่อรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม 
และเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ อย่างไรก็ดี
จากการท่ีประเทศลาวมีผืนป่าท่ีมาก จึงทําให้ลาวมี
อตุสาหกรรมปา่ไมเ้ปน็อตุสาหกรรมหนึง่ทีสํ่าคญัของ
ประเทศ โดยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เป็นสินค้าส่งออก
สําคัญอันดับ 4 ของประเทศลาว ส่วนใหญ่ส่งออกใน
รูปไม้ซุง ไม้แปรรูป ไม้อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ไม้ 

โดย : คุณทวีทัศน์ ทับทิมศรี 
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 ปัจจุบันประเทศลาวมีประชากรประมาณ 
6,850,000 คน ภาษาราชการ คือ ภาษาลาว มีระบบ
การเมืองการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ 
โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์กรในการขับ
เคลื่อนประเทศ ผู้นําสูงสุดของประเทศคนปัจจุบัน
เรียกว่า ประธานประเทศ คือ พลโท จูมมะลี 
ไซยะสอน ทั้งน้ี ได้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการใหญ่
คณะบรหิารงานศนูยก์ลางพรรคประชาชนปฏวิตัลิาว 
อีกตําแหน่งหนึ่งด้วย ส่วนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน 
คือ นายทองสิง ทํามะวง ได้แบ่งเขตการปกครอง
เป็น 17 แขวง โดยในหนึ่งแขวงจะมีหลายเมือง ซ่ึง
จะมีหนึ่งเมืองเป็นเมืองหลวงเรียกว่า เมืองเอก และ 
1 เขตปกครองพิเศษที่เรียกว่า นครหลวง น่ันก็คือ  
นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเอง
 สําหรบัภาวะเศรษฐกจิลาวไดม้กีารพฒันาไปใน
ทิศทางที่ดีเป็นระดับ เนื่องด้วยระบบเศรษฐกิจเสรี
การตลาดที่มีการนํามาใช้แทนระบบเศรษฐกิจเดิม
แบบสังคมนิยม จึงทําให้ประเทศลาวมีการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองในแต่ละปี และ
ในปัจจุบันประเทศลาวมีความกระตือรือร้น
ที่จะพัฒนาตนเองอย่างมาก เพื่อที่จะได้
ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่าง
มีประสิทธิภาพและอย่างเต็มภาคภูมิ  
ดังจะเห็นได้จากการเปิดโอกาสให้นัก
ลงทุนมากมายเข้าไปลงทุน อาทิ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการ ธุรกิจ

อพัเดทสตอรี่ คาสิโน เป็นต้น นอกจากนี้ อุตสาหกรรมพลังงานก็ 
ถอืไดว้า่เปน็ตวัทาํใหเ้ศรษฐกจิลาวมคีวามเจรญิเตบิโต
ที่สูงขึ้น เพราะประเทศลาวมีแหล่งนํ้าในการผลิต
ไฟฟ้า และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในลูกค้าท่ีสําคัญ
ของลาวด้วย
 อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ลาวได้พยายามผลักดัน
ตนเองให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ทั้งในภูมิภาค
เดียวกันและประชาคมโลก แม้ว่าประเทศนี้ยังคงมีข้อ
จํากัดมากมายในเรื่องเงื่อนไข แต่ลาวก็ได้เปิดโอกาส
เล็กๆ ที่ไม่ใหญ่เกินตัวให้กับนักลงทุนและนักธุรกิจทั่ว
ทุกมุมโลก ที่มีความสนใจได้ไปสัมผัสกับผลกําไรที่จะ
เกดิขึน้จากประเทศนี ้จงึเปน็การดทีี ่“ลาว” จะมคีวาม
มั่งคั่งและเจริญยิ่งต่อไป ในฐานะสมาชิกประชาคม
อาเซียนเพื่อนบ้านของเรา 
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 การที่ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นเอกราชได้ 
ทั้งที่อยู่ฝ่ายผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ร่วมอยู่กับประเทศญ่ีปุ่น 
ท่านผู้ประศาสน์การ อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ขบวนการเสรีไทย
และ มธก. ได้รับความชื่นชมจากประชาชนมาก
 อย่างไรก็ตาม ความยินดีปราโมทย์นั้นก็อยู่ได้ไม่นาน 
เพราะหลังสงครามโลกครั้งที่  2 ประเทศไทยต้องประสบ
กับปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจมากมาย โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งปัญหาเ งิน เฟ้อที่ รุ นแรง  หรื อภาวะที่ เ รี ยกว่ า 
“ข้าวยากหมากแพง” ได้ทำาให้ประชาชนทั่วไปเดือดร้อนมาก ใน
ขณะเดียวกันการแพ้สงครามทำาให้เกียรติภูมิของฝ่ายทหารได้
ตกตำ่าลงมาก ได้มีการกระจายข่าวทหารบกจำานวนหนึ่งที่ไปรบ
ที่ภาคเหนือต้องเดินทางกลับบ้าน  “ด้วยการเดินนับไม้หมอน
รถไฟ” เพราะไม่มีรถไฟที่จะกลับบ้าน
 จากความเดือดร้อนของประชาชนและความไม่พอใจ
ของฝ่ายทหาร จึงเป็นโอกาสให้ทหารบกบางส่วนนำาโดย 
พลโท ผิน ชุณหะวัณ และพอ. สฤษดิ์  ธนะรัชต์  ทำารัฐประหาร
ยึดอำานาจ และเชิญจอมพล ป. พิบูลสงคราม ขึ้นเป็นนายก  ซึ่ง
อาจถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น “ยุคมืด” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ซึ่งจะเล่าสู่กันฟังด้วยหัวข้อ ดังนี้
 1. อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศและ 
  เป็นการสิ้นสุดตำาแหน่งผู้ประศาสน์การ 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. วันธรรมศาสตร์สามัคคีทวงคืนมหาวิทยาลัย แต่ชื่อ 
  ของมหาวิทยาลัยถูก เปลี่ ยน เป็นมหาวิทยาลัย 
  ธรรมศาสตร์ ปี 2494-2495
 4. การเป็นมหาวิทยาลัยระบบปิด และถูกสกัดกั้นความ 
  เจริญเติบโต ปี 2503-2504
 5. ข้อจำากัดในเรื่องที่ดินและการขาดพื้นฐานเป็นการ 
  พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.1 อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศและ 
เป็นการสิ้นสุดตำาแหน่งผู้ประศาสน์การ ปี 2490
 เมื่อฝ่ายทหารได้ก่อรัฐประหารยึดอำานาจจากรัฐบาลเมื่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 นั้น ฝ่ายทหารและฝ่ายที่อยู่ตรงข้าม

กับอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ก็ได้เริ่มการกวาดล้างทางการเมือง
ด้วยการทำาลายฐานสนับสนุนทางการเมืองทั้งในทางเศรษฐกิจ 
และในระบบราชการ เช่น กลุ่มของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้
บังคับซื้อธนาคารเอเชียฯ ไป ในระบบราชการโดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงกระทรวงมหาดไทยได้สกัดก้ันความเจริญเติบโตของผู้ที่จบ
การศึกษาจากมธ. อย่างไม่เป็นธรรม ทำาให้ศิษย์เก่าจำานวนไม่
น้อยต้องเอาตัวรอดด้วยการเปล่ียนแปลงอุดมการณ์ อย่างไร
กต็ามสว่นราชการทีไ่ดร้บัผลกระทบกระเทอืนนอ้ย คอื ระบบศาล
ยุติธรรม
 ในด้านการบริหารงานใน มธ. ตำาแหน่งผู้ประศาสน์การ หรือ
ตำาแหนง่ผูบ้รหิารสงูสดุของมหาวทิยาลยัถกูยบุเลกิไปโดยปรยิาย 
เพราะไมม่กีารตัง้ผูอ้ืน่เขา้มาแทนอาจารยป์รดี ีพนมยงค ์ ในระยะ
แรกอาจารยเ์ดอืน บนุนาค ไดเ้ปน็ผูร้กัษาการแทน แตก่ไ็ดถ้กูลด
อำานาจไปมาก อำานาจการบริหารงานส่วนใหญ่จะอยู่ในมือของ
เลขาธิการมหาวิทยาลัย ซึ่งฝ่ายทหารหรือรัฐบาลในสมัยนั้นจะ
ส่งคนของตนเข้ามาควบคุมการบริหาร
 หลังยุบเลิกตำาแหน่งผู้ประศาสน์การแล้ว มหาวิทยาลัย
ได้ถูกเปล่ียนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ตาม พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2495 ในช่วงปี พ.ศ. 2495- 
2516 มีรายชื่อบุคคลเป็นอธิการบดี ดังต่อไปนี้
 1.  จอมพล ป. พิบูลสงคราม  พ.ศ. 2495-2500
 2.  หลวงจำารูญเนติศาสตร ์  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

สำาหรับรายชื่อของบุคคลที่เคยได้ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ
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)

โดย : ศ. (เกียรติคุณ) เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

ยุค
ศิ ษ ย์ เ ก่ า

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
พ.ศ. 2477-2490
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 7. นายสมทบ สุวรรณสุทธ ิ  (พ.ศ. 2507-2510)
 8. นายศักดิ์ ผาสุกนิรันดร์  (พ.ศ. 2510-2516)
 ในยุคมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง คือ ช่วง
ที่อาจารย์ปรีดี  พนมยงค์ เป็นผู้ประศาสน์การ 2477-2490 นั้น  
ตำาแหน่งเลขาธิการได้ทำางานบริหารมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ 
เพราะอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ไม่ค่อยมีเวลา และอาจารย์เดือน  
บนุนาค และอาจารยวิ์จิตร ลลุติานนท ์กเ็ปน็คนทีท่า่นผูป้ระศาสน์
การไว้วางใจมาก ดงันัน้ อาจารยเ์ดอืน บนุนาค และอาจารยว์จิติร 
จึงเป็นกำาลังสำาคัญที่บริหาร มธก. 
 อย่างไรก็ตาม หลังการรัฐประหาร 8 พฤศิจกายน 2490 
เลขาธิการมหาวิทยาลัย คือ อาจารย์ขุนประเสริฐ ศุภมาตรา 
และอาจารย์วิบูลย์ ธรรมวิทย์ ได้มีอำานาจน้อยลง เพราะต้องรับ
นโยบายจากรัฐบาลมาบริหารงาน
 ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2494 เป็นต้นมา คนที่ เป็นเลขาธิการ
มหาวิทยาลัยจะเป็นคนที่ฝ่ายทหาร หรือรัฐบาลเผด็จการส่ง
เข้ามาควบคุมโดยตรง เป็นช่วงมหาวิทยาลัยถูกสกัดกั้นความ
เจริญเติบโตโดยเร่ิมจากนายฉัตร ศรียานนท์ เป็นน้องชายของ 
พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ รัฐบาลเป็นผู้ส่งเข้ามาควบคุมโดยตรง 
หลังเกิดกบฎแมนฮัตตัน ส่วน ดร. อดุล วิเชียรเจริญ เป็นผู้เริ่มต้น 
ดำาเนินนโยบายมหาวิทยาลัย “ปิด” และตั้งคณะศิลปศาสตร์
 อย่างไรก็ตามการที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เข้ามาเป็น
อธิการบดี และนายฉัตร ศรียานนท์ เป็นเลขาธิการมหาวิทยาลัย
นั้นก็พอจะมีผลดีต่อ มธ. อยู่บ้างเหมือนกัน กล่าวคือรัฐบาล
ตอ้งการเอาใจนกัศกึษา มธ. จงึไดอ้นมุตัเิงนิจำานวนมากเพือ่สรา้ง
หอประชมุใหญข่องมหาวทิยาลยั  ซึง่ถอืวา่เปน็หอประชมุทีใ่หญ่
ที่สุดในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยนั้น
 หอประชุมใหญ่ดังกล่าวได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 27  
มิ.ย. 2497 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยได้ก่อต้ังหรือสถาปนามา
เป็นเวลา 20 ปี อาคารหอประชุมใหญ่ของ มธ. ถือได้ว่าเป็น
สถาปตัยกรรมไทยประยกุตท์ีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศไทย  รปูลกัษณ์
ของอาคารดังกล่าวได้เป็นแบบอย่างของการสร้างอาคารของ 
ราชการอื่นๆ ทั่วประเทศ
 หอ้งประชมุของหอประชมุใหญแ่บง่เปน็ 2 หอ้ง  กลา่วคอื ตวั
ห้องประชุมใหญ่มีที่นั่งรวม 2,500 ที่นั่ง คือ 1,800 ที่นั่งสำาหรับ 
ชัน้ลา่ง และชัน้บนมทีีน่ัง่ 700 ที ่สว่นอกีหอ้งหนึง่เปน็หอ้งประชมุ
เล็กขนาด 500 ที่นั่ง อยู่ทางด้านวัดมหาธาตุ ในสมัยนั้นเคยจัด
เป็นห้องประชุมระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และ
เป็นที่รับแขกเมืองของประเทศในสมัยนั้น และได้ใช้เป็นเวที
ประชุมและการอภิปรายทางวชิาการและการเมอืงอยา่งมากมาย 
ในช่วงหลังวันที่ 14 ตค. 2516 ส่วนหอประชุมเล็กต่อมาได้
ตั้งชื่อว่า “หอประชุมศรีบูรพา” เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกุหลาบ 
สายประดษิฐ ์ ศษิยเ์กา่และนกัตอ่สูท้ีม่ชีือ่เสยีงของมหาวทิยาลยั
 หอประชุมใหญ่ได้วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างในปี 2497 และได้
เสรจ็สมบรูณเ์มือ่ป ี2506 ในวนัทีท่ำาพธิวีางศลิาฤกษน์ัน้ จอมพล 
ป. พบิลูสงครามไดก้ลา่วไวใ้นพธิกีารอยา่งนา่ประทบัใจตอนหนึง่ 
ความว่า

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง	•

 “....แม้เสียชีวิตวิญญาณของข้าพเจ้า 

ก็ยังคงปกปักษ์รักษามหาวิทยาลัยนี้...”

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจอมพลป. พิบูลสงคราม จะพยายาม
เอาใจนกัศกึษากต็าม  แตก่ไ็มไ่ดใ้จของชาว มธก.  เพราะไมพ่อใจ
การกระทำากับมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา

2.2  มหาวทิยาลยัถกูทหารยดึครองเมือ่เกดิกบฏแมนฮตัตนั 
ปี 2494
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประสบภัยเลวร้ายที่สุด เมื่อ
เกิดกบฏแมนฮัตตัน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2494 กล่าวคือในวัน 
ดังกล่าว จอมพล ป. พิบูลสงครามได้เป็นประธานในพิธีรับมอบ
เรือขุดสันดอนแม่นำ้าเจ้าพระยา ชื่อ “แมนฮัตตัน” ซึ่งเป็นความ
ช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มทหารเรือซึ่งนำาโดย
นาวาโท มนัส จารุภา ได้นำาทหารจับตัวจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ไปเปน็ตวัประกนั โดยจบัไปไวท้ีเ่รอืรบหลวงศรอียธุยา พธิรีบัมอบ
เรือดังกล่าวได้เกิดขึ้นที่ท่าราชวรดิษฐ์ ฝ่ังตรงข้ามกับหอประชุม
กองทัพเรือในปัจจุบัน
 ตอ่มารฐับาลไดใ้ชก้ำาลงัทหารบกและทหารอากาศเขา้ปราบ
ฝา่ยกบฏ โดยไดท้ิง้ระเบดิจมเรอืรบหลวงศรอียธุยา แตจ่อมพล ป. 
พบิลูสงคราม หนอีอกมาได ้และสามารถปราบฝา่ยกบฏลงไดเ้มือ่
วันที่ 30 มิ.ย. 2494 หลังจากนั้นรัฐบาลได้จัดการกับฝ่ายตรงกัน
ขา้มอยา่งเดด็ขาด โดยไดส้ง่ทหารบกจำานวนหนึง่เขา้ยดึ มธ. โดย
ไดใ้หเ้หตผุลวา่ “ขอยมืใชเ้ปน็สถานทีช่ัว่คราวและเพือ่ความสงบ
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
นักศึกษาก็ได้ไปขอใช้สถานที่อื่น เพื่อเป็นที่บรรยายและ
นักศึกษาได้เข้าฟังคำาบรรยายของมหาวิทยาลัย ทำาให้กิจกรรม
การเรยีนการสอนยงัคงมอียูโ่ดยไดใ้ชส้ถานทีข่องโรงเรยีนเตรยีม
อุดมศึกษาและที่แห่งอื่น
 ในขณะเดียวกันนักศึกษาและศิษย์เก่าก็ได้พยายามเจรจา
กับรัฐบาล เพ่ือขอมหาวิทยาลัยคืนแต่ก็ไม่ได้ผล ดังนั้น จึงได้
มีการวางแผนการต่อสู้เพ่ือทวงมหาวิทยาลัยคืน ใช้ทั้งวิธีสันติ
วิธีทางสภาผู้แทนราษฎรและทางส่ือมวลชน บางส่วนได้เริ่มใช้
กระบวนการใต้ดินเพื่อต่อสู้ เพื่อให้ได้มหาวิทยาลัยคืนมา
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•	ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง

ต่อฉบับหน้า

 ในทีส่ดุไดว้างแผนทวงคนืมหาวทิยาลยั  ดว้ยการเดนิขบวน
เข้ายึดมหาวิทยาลัยคืนจากทหารที่เฝ้ามหาวิทยาลัยอยู่ใน 
ขณะนั้น โดยได้จัดรวมพลังนักศึกษาด้วยการจัดไปเที่ยว 
ต่างจังหวัดด้วยขบวนรถไฟ และได้นัดหมายกันว่าเข้า
มหาวิทยาลัยเช้าวันที่ 5 พ.ย. 2494 และได้เตรียมให้นักศึกษา
สว่นหนึง่คอยรอบริเวณใกลป้ระตเูขา้มหาวทิยาลยั เมือ่นกัศกึษา
กลับจากนำาเที่ยวต่างจังหวัด ถึงสถานีรถไฟหัวลำาโพง ได้มีการ
จัดรถยนต์ขนส่ง 12 คัน บรรทุกนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย 
ประมาณว่ามีนักศึกษาเข้าร่วม 3,000 คน โดยได้ใช้กลุ่ม
นักศึกษาหญิงนำาหน้าขบวนเข้ายึดมหาวิทยาลัยคืน
 ในเช้าวันที่ 5 พ.ย. 2494 ทหารที่เฝ้ามหาวิทยาลัยอยู่ไม่ทัน
รู้ตัว  ดังนั้น ขบวนการนักศึกษาจึงสามารถยึดมหาวิทยาลัยคืน  
อย่างไรก็ตามด้วยแรงกดดันทางสังคมและการต่อสู้ด้านต่างๆ 
ของขบวนการนักศึกษาได้รับการสนับสนุนและความเห็นใจ
จากประชาชนมาก จนในที่สุดจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยอม
คืนมหาวิทยาลัยให้แก่ขบวนการศึกษา  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น
ชัยชนะครั้งแรกของขบวนการนักศึกษาไทย
 แม้จะยอมคืนมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาแล้วก็ตาม  
รฐับาลกไ็ดแ้สดงใหเ้หน็ถงึอำานาจทีจ่ะควบคมุ มธก. ตอ่ไป โดย
ได้ออกกฎหมาย “พรบ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2495” 
เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2495 ซึ่งมีผลต่อการบริหารมหาวิทยาลัยที่
สำาคัญพอจะสรุปได้ ดังนี้
 1. ได้เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยจาก มธก. เป็น มธ.
 2. ได้ยุบเลิกตำาแหน่งผู้ประศาสน์การ และให้มีตำาแหน่ง 
อธิการบดี เป็นผู้บริหารสูงสุด
 3. ได้จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็น 4 คณะวิชา 
คือ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ และ
เศรษฐศาสตร์ 
 คณะวิชาทั้ง 4 คณะดังกล่าว ถือว่า เป็นเสาหลักของ มธ. 
ในสมัยนั้น ต่อมาได้มีการตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
แผนกวารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน และคณะศลิปศาสตร ์
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยในระบบปิด

2.4 การเป็นมหาวิทยาลัยระบบปิด และถูกสกัดกั้น 
ความเจริญเติบโต (2503-2504)
 มหาวิทยาลัย “ระบบปิด” เป็นการจำากัดจำานวนนักศึกษาที่
เขา้ศกึษาในมหาวิทยาลยั โดยจะพจิารณาจากจำานวนนกัศกึษา
ที่จะเข้าศึกษาและทรัพยากรที่สถาบันการศึกษามีอยู่ เพื่อ
ให้สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและคำานึงถึงความรู้  
ความสามารถของผูท้ีจ่ะเขา้ศกึษาดว้ย  ระบบปดิดงักลา่วมกัจะ
ใชก้บัสาขาวชิาทีต่อ้งใชอ้าจารยค์วบคมุดแูลอยา่งใกลช้ดิ  หรอื
ที่ต้องใช้วิทยากรขั้นสูงส่วนใหญ่มักจะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิทยาการทางด้านการแพทย์ และสาขาทาง
สังคมศาสตร์ที่มีลักษณะจำาเพาะบางสาขาวิชา

 ระบบปิดจะมีข้อดีในเรื่องจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ  แต่ก็มีข้อเสียที่สำาคัญ คือ ปิดโอกาสคนที่ต้องการ 
เขา้เรยีนเปน็จำานวนมาก ซึง่สว่นใหญม่าจากครอบครวัทีย่ากจน 
หรอืครอบครวัชนชัน้กลางจะเขา้ศกึษาไมไ่ด ้ ยิง่ทำาใหเ้กดิปญัหา
ความไม่เป็นธรรมในสังคมมากขึ้น และเป็นการปิดก้ันโอกาส
ของคนจนที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
 สำาหรับ มธ. เริ่มใช้ระบบปิด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2503 
โดยคณะวิชาต่างๆ ได้ใช้ระบบสอบแข่งขันเพ่ือรับนักศึกษา
ตามจำานวนที่แต่ละคณะวิชาจะรับเข้าศึกษา ซึ่งทำาให้จำานวน
นักศึกษามหาวิทยาลัยรับเข้าลดลงหลายเท่าตัว เมื่อเปรียบ
เทียบกับระบบเปิด
 ระบบปิดของ มธ. ได้ทำาให้มีความเข้มข้น และมีปัญหา 
เพิม่ขึน้ เมือ่ตัง้คณะศลิปศาสตร ์กลา่วคอื นกัศกึษาทีจ่ะเขา้เรยีน 
ในคณะวชิาตา่งๆ จะตอ้งไปเรยีนหลกัสตูรศลิปศาสตรเ์ปน็เวลา  
2 ปีก่อน แล้วจึงจะแยกย้ายไปศึกษาในคณะวิชาต่างๆ ใน 
ภายหลัง ปรากฏว่า คณะวิชาต่างๆ รับนักศึกษาได้น้อยมาก 
และไม่สามารถจัดให้เรียนให้ครบหลักสูตรของแต่ละคณะวิชา
ไดใ้นเวลาเพยีง 2  ป ีดงันัน้ จงึตอ้งมกีารปรบัหลกัสตูรและแกไ้ข
ปญัหากนัใหญใ่นเวลาตอ่มา โดยไดล้ดหลกัสตูรศลิปศาสตรใ์ห้
เหลือเวลาเพียง 1 ปี
 อย่างไรก็ตาม คณะศิลปศาสตร์ได้ทำาให้ มธ. ขยายสาขา
วิชาไปทางมนุษยศาสตร์ ด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์ และ
สาขาทางดา้นสงัคมศาสตรอ์ืน่ไดห้ลากหลายมากขึน้ และคณะ
ศิลปศาสตร์ก็จัดการศึกษาได้ดี จนทำาให้ มธ. มีชื่อเสียงในด้าน
วิชาการอื่นเพิ่มขึ้น
 ในส่วนจำานวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในแต่ละปีได้ลดลง 
อย่างมาก จนน่าตกใจได้มีผลกระทบต่อจำานวนนักศึกษา
ธรรมศาสตร์กับจำานวนรวมของนักศึกษาทั้งประเทศ มธ. ได้ 
กลายเป็นผู้มีเสียงข้างน้อยและบทบาทอิทธิพลในสังคมลดลง
ด้วย ดังนั้น การให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดไปเรียนที่
ศูนย์รังสิต จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อบทบาทของมหาวิทยาลัย
ในสังคมไทย
 ปรากฏการณ์ดงักลา่วไดท้ำาใหศ้ษิยเ์กา่จำานวนมากไมพ่อใจ
บางคนถึงกลับกล่าวว่า ดร. อดุล วิเชียรเจริญ เป็นผู้ที่เผด็จการ
ทหารส่งมาทำาลาย มธ. ซึ่งได้มีผลมาถึงบทบาทและอิทธิพล 
ของ มธ. ทุกวันนี้
 สำาหรบัการบรหิารการศกึษานัน้  การจดัการศกึษาในระบบ
เปิดก็สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้ ด้วยการจัด
หลกัสตูรและระบบการวดัผลทางการศกึษาทีด่ ี ซึง่มหาวทิยาลยั
เคยได้ทำามาแล้วในเรื่องโรงเรียนเตรียมธรรมศาสตร์ ในขณะ
เดียวกันถ้าจะขยายการศึกษาไปทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์ก็ย่อมจะทำาได้ 
ดังที่ได้ใช้ในประเทศฝรั่งเศส
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ยินดีที่สำ�นักง�น
ศิษย์เก�่สัมพันธ์ฯ มีผู้นำ�คนใหม่ 

คุณบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิก�รบดี
ฝ่�ยศิษย์เก่�สัมพันธ์ อดีตน�ยก อมธ. 2524
และนักกิจกรรมของมห�วิทย�ลัยในอดีต 

เมื่อผนวกกับประธ�นคณะกรรมก�รบริห�ร
สำ�นักง�นฯ ดร.นริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธน�รักษ์ 

อดีตอธิก�รบดี นักกิจกรรมและผู้นำ�
เครือข่�ยศิษย์เก่�ที่กว้�งขว�ง สงสัยง�นนี้

กิจกรรมต่�งๆ ของสำ�นักง�นฯ
ไปโลด 

ซุบซิบ
ขอแสดงคว�มยินดีกับ
ประช�คมธรรมศ�สตร ์

ที่ย�มนี้ก�รตอกยำ้�ศักยภ�พด้�นก�รวิจัย
ของมห�วิทย�ลัยก็ได้เป็นที่ประจักษ์ของสังคม

ด้วยผลง�นวิจัยคุณภ�พ ประจำ�ปี 2556 
คว้� 8 ร�งวัลจ�กสภ�วิจัยแห่งช�ติ โดย
ได้รับร�งวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งช�ติ 1 ร�งวัล 

ผลง�นวิจัยแห่งช�ติ 3 ร�งวัล 
วิทย�นิพนธ์ 2 ร�งวัล และผลง�น

ประดิษฐ์คิดค้น 2 ร�งวัล  

ขอแสดงคว�มยินดีกับ
น�ยกสม�คมว�รส�รศ�สตร์ มธ. 
คนที่ 8 คุณบัญญัติ คำ�นูญวัฒน์ 

และศิษย์เก�่ที่ได้รับร�งวัล 
“นักว�รส�รศ�สตร์เพื่อสังคม” 

เป็นครั้งแรก คือ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑ�
สว.รสน� โตสิตระกูล คุณกนก รัตนวงศ์สกุล 

คุณสุภิญญ� กล�งณรงค ์และ
คุณผ�ณิต พูนศิริวงศ์ 
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ทัวร์ธรรมะ “สังเวชนียสถ�น 
ประเทศอินเดียและเนป�ล” ที่ผ�่นม� 

ของชมรมฝึกรู้ทันจิต กองทุนทำ�บุญวันเกิด
กับธรรมศ�สตร์ ทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมกิจกรรม

อิ่มบุญไปต�มๆ กัน แม้ว่�ต้องเผชิญภัยและทุลักทุเล
กับห้องสุข� แต่ก็คุ้มค�่ยิ่งที่ได้ทั้งบุญและเที่ยวแล้ว

ยังได้ฟังก�รบอกเล่�ประสบก�รณ์ที่เข้มข้น
ฉันท์พี่ฉันท์น้องจ�กรุ่นเก๋� เช่น พี่สุนีย์ พี่กมลธร 
และอีกหล�ยๆ ท่�น และสุดสะใจกับก�รได้ช้อปปิ้ง 

ต่อร�ค�กันแบบถล่มทล�ย ของพ่อซื้อแม่ซื้อ
อย่�งมห�ร�ช�ทรงพลและ 

มห�ร�ณีเส�วรักษ์ 



สำานักงานฯ ขอรายงานผลการดำาเนินงานและการ

จัดกิจกรรมต่างๆ ในรอบไตรมาสที่ผ่านมา ดังนี้

> กองทุนทำาบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์  

  ยอดเงินบริจาค มค.-15 มีค. 57 จำานวน 

1.85 ล้านบาท ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 51.2 

ล้านบาท และกองทุนฯ ได้จัดกิจกรรมในนาม 

ชมรมฝึกรู้ทันจิต 2 ครั้ง คือ

 • กิจกรรมเสวนาธรรม ในวันที่ 8 กพ. 2557  

ณ ห ้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ในหัวข ้อ 

“สูตรลัดพระโสดาบันในท่ามกลางวิกฤติ” โดย 

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฒโน (ภาวิไล)

 • กิจกรรมทัวร์ธรรม “นมัสการ 4 สังเวชนีย

สถานฯ” ประเทศอินเดียและเนปาล วันที่ 2-9 

มีนาคม 2557

ศิษย์เก่า
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> กิจกรรมสำานักงานฯ 

  ร่วมงาน “80 ปีธรรมศาสตร์ 64 ปี สมาคม 

ธรรมศาสตร์ภาคเหนือ” จัดโดยสมาคมธรรมศาสตร์ 

ภาคเหนือ วันที่ 26 ก.พ. – 2 มี.ค. 2557 ณ ประตู 

ทา่แพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่ซึง่สำานกังานไดร้ว่มงานออกบูท้ 

ประชาสมัพนัธ์

ง า น  8 0  ปี

ธรรมศาสตร์

และกิจกรรม

ต่ า ง ๆ  ของ

สำานักงาน

> บัตรเครดิตธรรมศาสตร์-กสิกรไทย

  มีบัตรใหม่เพิ่มขึ้น 50 ราย สำาหรับรายได้จากการหา 

สมาชิกบัตรใหม่และการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ยังไม่ได้ 

รับแจ้งจากธนาคารเนื่องจากยังไม่สิ้นไตรมาส (มค.-มีค.) 

สำาหรับยอดเงินที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรจากธนาคารที่ 

ผ่านมารวมทั้งสิ้น 11.85 ล้านบาท

15 กิจกรรมสำานักงาน	•



สำ�นักง�นศิษย์เก่�สัมพันธ์ มธ.

เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0 2613 2044, 0 2623 5540 Fax: 0 2613 2043

Website: www.alumni.tu.ac.th  E-mail: tualumnioff@gmail.com

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน

ใบอนุญ�ตเลขที่ 5/2551

ไปรษณีย์หน�้พระล�น

นมัสการ 4 สังเวชนียสถานฯ


