
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุลสารศิษย์เก่า

ฉบับที่ 15 ปีที่ 5 ประจำไตรมาสที่ 2

“ขอขอบคุณรุ่นพี่ศิษย์เก่าทุกท่าน

ที่ได้นำความรู้และปรัชญาของมหาวิทยาลัย

ไปใช้ในการทำงานจนประสบความสำเร็จในชีวิต

และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา

ทำให้บัณฑิตรุ่นน้องๆได้รับการยอมรับ

จากผู้คนทั่วไปเป็นอย่างดี”
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 สวัสค่ะ 

 

 ลุ้นน้ำท่วมไม่ท่วมไปแล้ว แต่ที่ต้องลุ้นต่อ ก็คือ จุลสารฉบับนี้จะออกได้

ตามกำหนดเวลาหรือไม่ เพราะล่าช้ามาหลายฉบับแล้ว อันเนื่องจากสำนักงาน  

ยังขาดบุคลากรเฉพาะด้านที่จะรองรับงาน โชคดีที่น้องนักศึกษาที่มีจิตวิญญาณ

ความเป็นธรรมศาสตร์เข้มข้นได้เสียสละเวลาช่วยเขียนบทความในคอลัมน์ และ  

ถ่ายภาพปกให้ มิฉะนั้น คงต้องลุ้นการปิดต้นฉบับก่อนลุ้นกำหนดเวลาเป็นแน่  

อย่างไรก็ตามก็ยังสู้ สู้ และฉบับนี้คงเป็นที่ถูกใจสำหรับศิษย์เก่าหลายๆ ท่านที่จะได้

รับทราบว่า บทบาทของสภานักศึกษาธรรมศาสตร์ยังไม่ ได้หายไปไหน พร้อมด้วย

การนำเสนอกิจกรรมใหม่ๆ ของสำนักงาน เพื่อลูกแม่โดมโดยเฉพาะ ซึ่งสำนักงาน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการพิจารณาและสนับสนุนจากท่าน 

  

  ฐิติมน เลิศศิริสาคร 

  15  มีนาคม 2556 

บทบรรณาธิการ

_13-0286.indd   2 3/22/13   2:03:54 PM



C
O
N

T
E
N

T
สารบัญ

CONTENT

คณะที่ปรึกษา

รศ. ยุพา กาญจนดุล

รศ. ประนอม โฆวินวิพัฒน์

รศ. วิทยา ด่านธำรงกุล

ผศ. ชุลีพร เกษโกวิท

นางสาวสิริลักษณ์ จันทร์วงศ์

นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา

นายมนตรี ฐิรโฆไท

นายพีรพล กนกวลัย

นายธีร์ภัทร สูตะบุตร

คณะทำงาน

นางสาวอัจฉราพร กมุทพิสมัย

นางสาวฐิติมน เลิศศิริสาคร

นางสาวนิภาพรรณ แสงอินทร์

นายธงชัย ณ.พัทลุง

นายทวีทัศน์ ทับทิมศรี

นายสุวิจักขณ์์ เตชะทัตสกุล

จุลสารศิษย์เก่า “สู่โดม”

สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ.

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์

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

ฉบับเดือน เมษายน 2556

4

2

8

บทบรรณาธิการ 

 

จารึกลานโพธิ์ 

สัมภาษณ์  ทพ.ชุมแสง วิภาพเสถียรกุล 

 

จากน้องถึงพี่  

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เพื่อ ธรรมศาสตร์ เพื่อ ประชาชน 

เพื่อประเทศไทย 

14

15

12

10

สู่โดม 03

อัพเดทสตอรี่ 

เปิดประเทศเพื่อนบ้าน... บรูไนดารุสซาลาม

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง

ตึก “เดือน บุนนาค”

ซุบซิบ

ศิษย์เก่าสัมพันธ ์

เสนอกิจกรรมสำนักงานฯ

_13-0286.indd   3 3/22/13   2:04:09 PM



จารึกลานโพธิ์

หมอชุมแสง

 ทำไมจึงตัดสินใจเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัย



 ธรรมศาสตร์
 และอะไรเป็นเหตุจูงใจให้เลือก



 ศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์

	 หลั ง จ ากที่ ผ ม เรี ย นจบคณะวิ ท ย าศ าสตร์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หนึ่งปี	ผมทราบข่าวจากเพื่อน
ว่า	 คณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำลังจะเปิดสอบคัดเลือกนักศึกษารุ่นแรก	 เพื่อเรียนต่อ
อีก	 5	ปี	 จึงตัดสินใจสมัครสอบเข้าเรียน	 เนื่องจากเห็นว่า
ทันตแพทย์เป็นอาชีพที่มีเกียรติ	งานสบาย	และมีรายได้ดี	
ถ้าเรียนจบแล้ว	ก็คิดจะเปิดคลินิกต่อ	
  
 ย้อนอดีตเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ใน



 ความทรงจำเกี่ยวกับธรรมศาสตร์
 เมื่อครั้งเป็น



 นักศึกษาธรรมศาสตร์รู้สึกประทับใจ
 และเมื่อ



 เอ่ยถึง
 ธรรมศาสตร์
 คิดถึงอะไร
 (หมายถึงเรื่อง



 ที่สามารถเล่าได้ทุกครั้งที่พูดถึงธรรมศาสตร์



 ในช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่
 เช่นเรื่องที่พูดถึงเกือบ



 ทุกครั้งเมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อน
 ๆ
 อาจารย์
 หรือ




 วิชาโหดของคณะ
เป็นต้น)

	 ก่ อ น อื่ น ผ ม ข อ เ ก ริ่ น ถึ ง ป ร ะ วั ติ ข อ ง คณะ	 
ทันตแพทยศาสตร์ก่อนว่า	 เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก	 
ปี	 2539	 มี	 รศ.ทพ.	 ประทีป	 พันธุมวนิช	 เป็นคณบดี	 
คนแรก	 และ	 ผศ.ดร.ทพญ.	 ยุพิน	 ส่งไพศาล	 เป็น	 
รองคณบดี	 อาจารย์ทั้งสองท่านได้นำแนวคิดการจัด		 
กา ร เรี ยนกา รสอนรู ปแบบ ใหม่ เ หมื อนกั บคณะ
แพทยศาสตร์มาใช้	คือ	การเรียนการสอนแบบ	Problem	
Base	 Learning	 (PBL)	 ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 
การเรียนรู้	 เน้นการบูรณาการความรู้สาขาต่างๆ	 เข้าด้วย
กัน	 เพื่อดูแลผู้ป่วยแบบเป็นองค์รวม	 ควบคู่ไปกับการ
ป้องกันโรค	 และการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก	 ถือว่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก		 
ที่คณะทันตแพทยศาสตร์เปิดสอนในระบบนี้	นักศึกษารุ่น	 

แรกๆ	 รับเฉพาะผู้มีวุฒิการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	 
เท่านั้น	ต่อมาภายหลังจึงเปิดรับนักเรียนชั้น	ม.6	ด้วย	
			 เนื่องจากการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่	 ที่ทั้ง
อาจารย์และนักศึกษาต่างก็ไม่คุ้นชิน	 ประกอบกับ	 
การเป็นนักศึกษารุ่นแรก	 ไม่มีรุ่นพี่	 จึงมีสิ่งที่น่าจดจำ	 
หลายเรื่อง	 ตั้งแต่เพื่อนๆนักศึกษาทุกคนจบปริญญาตรี	 
มาแล้ว	 บางคนเพิ่งจบคณะสัตวแพทย์	 (เพิ่งจะเรียน
ปริญญาตรีผ่านมา	 6	 ปี	 จะมาเรียนต่อทันตแพทย์	 
อีก	 5	 ปี)	 บางคนมีประสบการณ์การทำงานเกือบ		 
10	 ปี	 คือมีอายุ	 30	 ปีพอดีที่คณะฯ	 รับ	 ถ้าปีนี้สอบ	 
ไม่ได้	ปีหน้าก็หมดสิทธิ์สอบแล้ว	
		 การเรียนในระยะแรกๆ	 ผมยังจำได้ดีว่า	 ท่าน
คณบดีมักจะพูดกับพวกเราเป็นประจำด้วยความ	 
เป็นห่วงว่า	 “ผมเป็นห่วงพวกคุณมากว่า	 จะเรียนไหวกัน
หรือไม่”	 เนื่องจากหลักสูตรการเรียนที่เน้นการเรียนรู้		 
ที่ผู้ เรียนต้องค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองเป็นอย่างมาก		 
นักศึกษาจึงต้องมีความรับผิดชอบตนเองสูงทำให้ต้อง
ปรับตัวเป็นอย่างมาก	 อย่างไรก็ตามมาถึงวันนี้ผมต้อง	 
บอกว่านักศึกษารุ่นแรกได้พิสูจน์ให้อาจารย์เห็นแล้วว่า	 
พวกเราสามารถทำได้เป็นอย่างดี	 เนื่องจากมีบัณฑิต	 
ทันตแพทย์ที่จบการศึกษารุ่นแรก	 13	 คน	 ปัจจุบันสำเร็จ	 
ปริญญาเอกเป็นอาจารย์	 3	 คน	 ส่วนทันตแพทย์อีก		 
10	คน	ทำงานในภาคราชการ	และเอกชน	
	 ต่อมาเป็นเรื่องการเรียน	 จากเดิมที่ เคยเรียน
ปริญญาตรีสบายๆ	นั่งฟังแต่	Lecture	ซึ่งอาจารย์ได้ย่อย
เนื้อหาและเรียบเรียงเนื้อหาที่เรียนมาให้เป็นอย่างดี		 
แต่การเรียนที่ธรรมศาสตร์กลับมี	 Lecture	 น้อยมาก		 
นักศึกษาทุกคนต้องอ่านหนังสือหนักเกือบจะทุกวัน	 ต้อง
พยายามย่อยเนื้อหาและพยายามเรียงลำดับความคิดเอง	
เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนและต่อยอดความรู้กับเพื่อนๆ	 

สัมภาษณ์		ทพ.ชุมแสง	วิภาพเสถียรกุล			
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ในตอนเรียนกลุ่มย่อย	 หากไม่เข้าใจ	 ก็ต้องถามเพื่อนๆ		 
ซึ่งหากเพื่อนตอบได้ก็จบ	 แต่หากตอบกันเองไม่ได้	 ก็ต้อง
กลับไปค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วกลับมาแลกเปลี่ยนกันใหม่	
และหากไม่ได้ข้อสรุปอีก	 ก็จะนำไปสอบถามจากอาจารย์	 
พิเศษ	ตอนสรุปเนื้อหาการเรียนรู้ของแต่ละวิชา	ทำให้นัก
ศึกษาต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก	 ต้องเรียกว่าการเรียน
คณะฯ	 นี้เป็นการเรียนที่เรียกว่า	 “เรียนจริงๆ”	 โดย
เฉพาะช่วง	2	ปีแรก	ผมจำได้ว่ากิจวัตรประจำวัน	คือ	ตื่น
เช้าไปเรียนหนังสือ	 เย็นกลับมาพักผ่อนนอนหลับ	 หัวค่ำ
ต้องอ่านหนังสือจนดึก	เป็นอย่างนี้เกือบทุกวัน	
	 แม้แต่อาจารย์ก็ต้องปรับตัวมากเช่นกัน	 จาก	 
บทบาทเดิมที่อาจารย์เป็นศูนย์กลาง	 มาเป็นบทบาทของ
ผู้คอยอำนวยการเรียนรู้	 (Moderator)	 เปิดโอกาสให้	 
นักศึกษาสามารถถกกับอาจารย์ถึงประเด็นทางวิชาการ
ได้	 อาจารย์บางท่านเพิ่งจบใหม่	 อายุน้อยกว่าลูกศิษย์	
ทำให้พวกเรามีคำพูดหยอกอาจารย์ว่า	 “ศิษย์พี่	 อาจารย์
น้อง”	 บรรยากาศการเรียนการสอนของคณะฯ	 เป็นไป
ด้วยความเอื้ออารี	 ระหว่างอาจารย์กับศิษย์	 ทำให้
บรรยากาศการเรียนการสอนไม่ตึงเครียดจนเกินไป	
		 ความไม่พร้อมด้านสถานที่เรียน	 ต้องอาศัยอาคาร
เรียนของคณะแพทยศาสตร์	 เนื่องจากอาคารคณะฯ	 ยัง
ไม่ได้สร้าง	 ประกอบกับความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์	 
การเรียน	 มีประสบการณ์ที่ยังจำได้ดี	 คือ	 การเรียนวิชา	 
อุดฟันวิชาแรก	 มีการฝึกปฏิบัติอุดฟัน	 โดยอาศัยยูนิต
ทำฟันและแบบจำลองช่องปากสำหรับฝึกอุดฟัน	ตอนเริ่ม
ต้นเรียนนั้น	 อาจารย์บอกว่ายูนิตกำลังส่งมาจากประเทศ
ญี่ปุ่นทางเรือ	 จะติดตั้งทันเราเรียนหรือเปล่าไม่รู้	 จวบจน
จะหมดช่วงเวลาเรียนวิชานี้อยู่แล้ว	 ยูนิตเพิ่งจะติดตั้ง
เสร็จ	 ทำให้เราต้องเร่งเรียนภาคปฏิบัติกันอย่างมาก		 
ผมยังจำได้ว่าเราฝึกปฏิบัติอุดฟันกับแบบจำลองตั้งแต่
กลางวันจนถึงเที่ยงคืน	 วันนั้นอาจารย์มรกต	 วงศ์ภักดี	
และอาจารย์ศิริวรรณ	 สืบนุการณ์	 ได้สั่งพิซซามาเลี้ยง
พวกเราตอนหัวค่ำ	และอยู่สอนพวกเราจนเลิกเรียนพร้อม
กัน	 เหตุการณ์เช่นนี้คงมีเฉพาะรุ่นหนึ่งเพียงรุ่นเดียว
เท่านั้น	
 
 เท่าที่ได้ทราบมา
 ท่านเป็นผู้ที่อุทิศ
 และเสียสละ



 อย่างมาก
 โดยได้มาทำงานในจังหวัดที่ห่างไกล



 และทุรกันดาร
 ทั้งๆ
 ที่ผู้สำเร็จการศึกษาใน



สู่โดม 05จารึกลานโพธิ์


 สาขาวิชาชีพนี้
 มีโอกาสในความก้าวหน้าทั้ง



 ด้านหน้าที่การงาน
 และทางเศรษฐกิจสูง
 แต่



 ท่านได้เสียสละมาทำงานที่นี้
 ตั้งแต่สำเร็จ



 การศึกษา
 ท่านมีอุดมการณ์
 หรือ
 แรงดลใจ



 หรือมีใครเป็นแบบอย่างในอุดมคติของท่าน



 หรือไม่
อย่างไร



























 

  
	 ตั้งแต่ผมเรียนจบ	 ก็เลือกมาทำงานในโรงพยาบาล
ชุมชนที่จังหวัดน่านจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา	 12	 ปี	 ใน
เดือนเมษายนนี้พอดี	
		 ผมอาจโชคดีที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี	 มีบุคคลผู้เป็น
แบบอย่างที่ดีให้ผมได้เห็นตลอด	 เริ่มตั้งแต่คุณพ่อ	คุณแม่
ที่สอนให้ลูกๆ	 ใช้ชีวิตเรียบง่าย	 ซื่อสัตย์สุจริต	 ต่อมาเป็น
คุณครูอาจารย์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย	
ที่ได้สอนผมให้มีความรู้และเป็นคนดีของสังคม			
	 พอมาเรียนที่ธรรมศาสตร์	 ผมก็โชคดีอีก	 ที่ได้มี	 
โอกาสเรียนกับอาจารย์ทันตแพทย์หลายๆ	 ท่าน	 ที่มีทั้ง	 
ความเป็นแพทย์ที่ดี	 และความเป็นอาจารย์ที่ดี	 ในคนๆ	 
เดียวกัน	 อาจารย์หลายท่านมักจะสอนให้นักศึกษารักษา	 
ผู้ป่วยทุกคนเหมือนกับกำลังรักษาญาติของเราเอง	 ทำให้
เรารักษาผู้ป่วยอย่างดีที่สุด	 และต้องขอกล่าวถึงอาจารย์
พิเศษท่านหนึ่ง	 คือ	 อาจารย์ศุภผล	 เอี่ยมเมธาวี	 เป็น	 
ทันตแพทย์เอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก
และ	แม็กซิโลเฟเชียลที่เก่งมาก	อาจารย์มีคลินิกที่จังหวัด	 
นครราชสีมา	 มาสอนวิชาทางศัลยศาสตร์เป็นประจำ		 
แม้อาจารย์จะไม่ค่อยมีเวลาว่างนัก	 แต่กับนักศึกษา
ธรรมศาสตร์แล้ว	 ผมรู้สึกได้ว่า	 อาจารย์จะต้องพยายาม	 
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เจียดเวลามาสอนจนได้	 ซึ่งบางครั้งสอนตั้งแต่เช้าจนค่ำ	
เนื่องจากเวลาเรียนมีจำกัด	อาจารย์ไม่เคยรับค่าตอบแทน
เลย	 ผมยังจำได้ดีว่า	 วันหนึ่งอาจารย์มาเยี่ยมให้กำลังใจ
พวกเราซึ่งกำลังรักษาผู้ป่วยอยู่	 ขณะที่อาจารย์เดินดู
เพื่อนผมกำลังรักษาผู้ป่วย	 ผมได้ยินอาจารย์พูดกับ	 
ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ว่า	 “คุณลุง	 ผมเป็นหมอบ้านนอก		 
ขออนุญาตมาดูหมอธรรมศาสตร์ เขารักษาคนไข้	 
หน่อยนะ”	 เมื่อผมได้ยินคำว่า	 “หมอบ้านนอก”	 นั้น		 
ผมรู้สึกว่า	 เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสำหรับผม	หากมีโอกาส	
ผมอยากเป็นหมอบ้านนอกแบบอาจารย์บ้าง	
	 เมื่อผมเรียนคณะนี้นานเข้า	 ทำให้มโนภาพของ
ทันตแพทย์ที่ผมเคยเข้าใจในตอนแรกเปลี่ยนไปเป็นอย่าง
มาก	 จากความคิดที่ว่า	 ทันตแพทย์เป็นอาชีพที่ทำรายได้	 
ดีนั้น	 ที่จริงแล้วทันตแพทย์เป็นอาชีพที่ไม่เหมาะที่จะทำ	 
เพื่อแสวงหาความร่ำรวยต่างหาก	 เนื่องจากเป็นอาชีพที่
ต้องช่วยเหลือผู้อื่น	 เพื่อให้เขาพ้นจากความทุกข์	 จาก	 
ความเจ็บป่วย	 ดังนั้น	 เมื่อเรียนจบใหม่ๆ	 จึงตั้งใจว่าจะไป
ทำงานไกลบ้านก่อน	 เพื่อหาประสบการณ์ชีวิตในชนบท
ก่อน	แล้วค่อยย้ายกลับบ้านภายหลัง	
		 พอจบมาทำงานก็มีตัวอย่างแพทย์ที่ดีอีกหลาย
ท่าน	 ที่ต้องกล่าวถึงคืออาจารย์หมอบุญยงค์	 วงศ์รักมิตร	 
และอาจารย์หมอคณิต	 ตันติศิริวิทย์	 อาจารย์เป็นแบบ	 
อย่างแพทย์ที่ดีของเมืองน่าน	 ท่านใช้ชีวิตเรียบง่าย	 
ทำงานด้วยความเสียสละเพื่อผู้ป่วยและชาวบ้าน	 แม้จะ	 
เกษียณอายุราชการแล้ว	ปัจจุบันท่านยังคงทำงานเพื่อคน
น่านอย่างต่อเนื่อง	
	 แรงบันดาลใจสูงสุดในชีวิตการทำงานของผม	 คือ	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ซึ่งผมเคยได้รับทราบ	 
จากอาจารย์ว่า	 แม้ในขณะที่ในหลวงทรงประชวรอยู่นั้น		 
ท่านก็ยังทรงงานเพื่อราษฎรของพระองค์ตลอดเวลา	 
เช่น	 ครั้งหนึ่งที่ท่านปวดพระทนต์	 ขณะที่อาจารย์	 
ทันตแพทย์กำลังถวายการรักษาคลอบรากฟัน	 เพื่อรักษา	 
อาการปวดพระทนต์	 พอท่านทราบว่าต้องใช้เวลารักษา	 
นาน	 ท่านจึงขอให้อาจารย์ทันตแพทย์ใส่ยาเพื่อบรรเทา	 
อาการปวดของท่านก่อนแล้วค่อยรักษาต่อภายหลัง		 
เนื่องจากขณะนั้น	 มีเหตุการณ์น้ำท่วม	 พระองค์ทรง	 
ต้องการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยก่อน	 และอีก	 
ครั้งหนึ่งขณะที่ท่านได้รับการถวายการรักษาด้วยการใส่	 
รากฟันเทียมเสร็จ	 ท่านทรงตรัสถามคณะอาจารย์ผู้ถวาย	 

การรักษาว่า	 รากฟันเทียมแบบนี้	 ชาวบ้านโครงการ	 30	
บาทฯ	 สามารถใส่ได้หรือไม่	 จึงเป็นที่มาที่ทำให้อาจารย์
ทันตแพทย์จากสถาบันต่างๆ	 มาร่วมกันวิจัยเพื่อพัฒนา
รากฟันเทียมของคนไทย	 ซึ่งมีคุณภาพทัดเทียมกับ	 
ตา่งชาต	ิแตม่รีาคาถกูกวา่มาก	และเปน็ทีม่าของโครงการ	 
รากฟันเทียมพระราชทาน	 เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ได้	 
มีโอกาสใส่รากฟันเทียมเช่นเดียวกับพระองค์	 ซึ่งนับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรของพระองค์ท่านอย่าง
หาที่สุดมิได้	
   
 ประสบการณ์ชีวิต
 ผ่านชีวิตการเป็นนักศึกษา




 และมาทำงานในจังหวัดที่ห่างไกล
 ท่านคิดว่า



 ช่วงชีวิตใดที่คิดว่า
 ผ่านมาอย่างเหนื่อยยาก




 และช่วงเวลาใดที่สนุกที่สุด

	 ช่วงชีวิตที่ผมคิดว่าผ่านมาอย่างเหนื่อยยากคือ	 
ช่วงที่ เป็นนักศึกษาโดยเฉพาะช่วงสองปีแรกที่ เรียน	 
วิชาพรีคลินิกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์	 เนื่องจากเป็น
วิชาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	 เพื่อนๆ	 ที่ เรียนจบ	 
คณะทางด้านการแพทย์	 เช่น	 คณะพยาบาล	 คณะ	 
เทคนิคการแพทย์	 จะมีพื้นฐานวิชาที่เคยเรียนมาบ้างแล้ว	
ทำให้ต่อยอดง่าย	 ส่วนผมจบคณะวิทยาศาสตร์	 พื้นฐาน
วิชาที่เรียนมาแทบไม่ตรงเลย	 ทำให้ต้องเรียนหนักกว่า
เพื่อนๆ	เพื่อไล่ตามเพื่อนๆ	ให้ทัน	
		 ส่วนช่วงเวลาที่สนุกที่สุดคือ	 ช่วงทำงาน	 โดย	 
เฉพาะการทำงานด้านทันตกรรมชุมชน	 ซึ่งผมต้องไป
ทำงานร่วมกับชาวบ้าน	 เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีสุขภาพ	 
ช่องปากที่ดีขึ้น	 ทำให้ผมมีโอกาสพูดคุย	 และทำกิจกรรม	 
ร่วมกับชาวบ้าน	 ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน	 เป็นงานที่	 
ผมชอบและรู้สึกสนุกมาก	
  ชวีติการทำงานทีผ่า่นมา
ทา่นคดิวา่ประสบการณ
์

ในช่วงเวลาใดที่มีผลต่อความคิดในการทำงานที่ต้อง


เสียสละแบบนี้
 และท่านรู้สึกท้อแท้ในเรื่องใดบ้าง
 และ
ผ่านพ้นช่วงเวลานั้นมาได้อย่างไร

	 จากการทำงานในโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆ	 ทำให้
ผมพบว่า	 ยังมีชาวบ้านอีกมากที่มีปัญหาในการเข้าถึง
บริการทางการแพทย์	 แม้เขาไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล	 
ก็ตาม	 เช่น	 ครอบครัวหนึ่งมี	 พ่อ	 แม่	 และลูกสาว		 
พ่อมีโรคประจำตัว	 ไม่สามารถทำงานได้	 แม่ป่วยเป็น	 
โรคหัวใจ	 ต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลน่านทุก		 
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3	 เดือน	 ลูกสาววัย	 15	 ปีเศษ	 ควรจะเรียนหนังสือ		 
แต่กลับต้องมาทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัว	 ดูแลพ่อแม่	 
ต้องทำงานรับจ้างได้ค่าจ้างวันละร้อยกว่าบาท	 เพื่อหา
รายได้มาดูแลครอบครัว	 เมื่อแม่ต้องไปโรงพยาบาลน่าน
ตามหมอนัด	 ลูกสาวต้องไปทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมา
เป็นค่าจ้างรถไปส่งและรับกลับครั้งละพันกว่าบาท		 
ผมเห็นสีหน้าน้องขณะที่พาคุณแม่มาทำฟันกับผม		 
เป็นเด็กที่มีแววตาเศร้า	 แต่เมื่อเขาเห็นแม่ได้รับการรักษา	 
แล้ว	น้องก็ยิ้มแย้มกับคุณแม่	ผมมีหลายความรู้สึกเกิดขึ้น	 
ทันที	 ตั้งแต่หดหู่ใจ	 ขณะเดียวกันก็ปลื้มใจที่มีโอกาสได้	 
ช่วยเหลือครอบครัวนี้	 เรื่องที่ผมรู้สึกท้อแท้	 คงเป็นเรื่อง
ข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ	 ซึ่งเป็นอย่างนี้	 
ตั้งแต่ที่ผมเริ่มทำงานจนถึงปัจจุบัน	 โรงพยาบาลต้อง
พยายามให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามศักยภาพที่	 
สามารถทำได้	 พยายามลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลง	 และ	 
หารายได้ในช่องทางอื่นเพิ่มเติม	 ส่วนผมก็ทำความเข้าใจ
ว่าปัญหานี้คงจะเป็นปัญหาไปอีกนาน	 ผมก็ทำงานเท่าที่
เราจะสามารถทำได้	ภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่	
  
 การเข้าเรียนใน
 มธ.
 มีส่วนช่วยสนับสนุนให้



 ท่านทำงานในภาวะแวดล้อมเช่นนี้
 และช่วย



 ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือ



 ไม่
อย่างไร

	 ผมยอมรับว่า	 การเรียนในธรรมศาสตร์มีส่วนช่วย
สนับสนุนให้ผมทำงานในสภาวะแวดล้อมเช่นนี้มาก	 ไม่ว่า
จะเป็นคำสอนจากอาจารย์หลายท่าน	 ที่ให้มองผู้ป่วยเป็น
เพื่อนมนุษย์	 ไม่ใช่พยายามรักษาแค่โรคที่เขาเป็นอยู่
เท่านั้น	 มันทำให้ผมมองเห็นปัญหาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง	 
ความเจ็บป่วยอีก	 ทำให้เราต้องพยายามดูแลเขาเป็น	 
อย่างดี	 ผมเคยคิดเหมือนกันว่า	 หากผมทำงานที่กรุงเทพ
เหมือนคนอื่น	 ปัจจุบันผมน่าจะมีอะไรหลายๆ	 อย่างที่	 
คนกรุงเทพเขาอยากมี	 ทำไมถึงต้องมาทำงานที่น่านนะ		 
แต่เมื่อมองอีกมุมหนึ่งว่า	 แม้ผมจะมาทำงานไกล	 แต่ผม	 
ก็ยังมีโอกาสดีกว่าชาวบ้านอีกหลายๆ	 คน	 มันทำให้เกิด
กำลังใจที่จะทำงานที่น่านต่อไป	
     

 ท่านมีข้อคิดเห็นต่อ
มธ.อย่างไรบ้าง


 ผมมีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติแก่
ครอบครัวเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสศึกษาที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 เพราะธรรมศาสตร์เป็นสถาบันที่มีเกียรติ
ประวตัอิยูคู่ป่ระเทศไทยมายาวนาน	 อยากใหธ้รรมศาสตร์
สืบสานปรัชญา	 แนวคิดของธรรมศาสตร์ต่อไปอีกยาว	 
นาน	เพื่อผลิตบัณฑิตออกมารับใช้สังคม	
  
 ท่านมีข้อคิด
ฝากถึงชาวธรรมศาสตร์ทั้งศิษย์เก่า



 และศิษย์ปัจจุบันอย่างไรบ้าง

	 ผมต้องขอขอบคุณรุ่นพี่ศิษย์เก่าทุกท่าน	 ที่ได้นำ
ความรู้และปรัชญาของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการทำงาน
จนประสบความสำเร็จในชีวิต	 และสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยด้วยดีมาตลอด	ทำให้บัณฑิตรุ่นน้องๆ	ได้รับ
การยอมรับจากผู้คนทั่วไปเป็นอย่างดี	
		 สำหรับศิษย์ปัจจุบัน	ผมอยากจะบอกว่า	ท่านเป็น
ผู้โชคดีกว่าคนอื่นๆอีกมากมายที่ได้มีโอกาสศึกษาใน
สถาบันแห่งนี้	 จงอย่าปล่อยโอกาสอันดีนี้หลุดลอยไป		 
ขอให้ท่านตั้งใจศึกษาและทำกิจกรรม	 เพื่อนำความรู้ไป
รับใช้ประเทศให้เจริญก้าวหน้าสืบไป	 ให้สมกับที่เป็นชาว
ธรรมศาสตร์	 “ฉันรักธรรมศาสตร์	 เพราะธรรมศาสตร์
สอนให้ฉันรักประชาชน”	

สถิติศิษย์เก่าที่ให้เกียรติสัมภาษณ์ในจุลสารสู่โดม


	 ตมธก.	 1	 วารสารศาสตร์ฯ	 1	 
	 นิติศาสตร์	 3	 แพทยศาสตร์	 3	
	 พาณิชยศาสตร์ฯ	 1	 ส.	เทคโนโลยีฯ	สิรินธร	 1	
	 รัฐศาสตร์	 1	 ศิลปศาสตร์	 1	
	 เศรษฐศาสตร์	 2	 สังคมวิทยาฯ	 1	
	 สังคมสงเคราะห์ฯ	 1	 ทันตแพทยศาสตร์	 1	

_13-0286.indd   7 3/22/13   2:04:14 PM



จากน้องถึงพี่

	 สวัสดีครับ	 ท่านผู้อ่านทุกๆ	 ท่าน	 คอลัมน์	 

ที่ท่านผู้อ่านกำลังจะได้อ่านต่อไปนี้	 เป็นคอลัมน์	 

ที่เกิดขึ้น	 โดยสภานักศึกษา	 มธ.	 ท่าพระจันทร์	 

เป็นผู้รับผิดชอบในเบื้องต้น	 โดยจะนำเรื่องราว	

ข่าวสาร	 กิจกรรม	 ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ		 

ของสภานักศึกษามาบอกกล่าวสู่ท่านผู้อ่านให้

ทราบถึงความเคลื่อนไหว	 และ	 เป็นไปของสภา

นักศึกษา	 มธ.ที่มีอุดมการณ์ในการรักษาสิทธิ	

และสวัสดิการให้นักศึกษา	 รวมถึงเป็นสภา	 

นักศึกษาเพื่อประชาชนด้วย	 สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่

ยังมิเลือนหายไป	 และจะได้นำมาเล่าให้ท่านผู้

อ่านได้ทราบ	

	 เป็นที่ทราบกันดีว่า	 สภานักศึกษา	 มธ.นั้น	 

มบีทบาทคอ่นขา้งมากตอ่นกัศกึษา	 มธ.	 เชน่เดยีว	 

กันไม่เพียงแค่นั้นในอดีตสภานักศึกษา	 ยังมี	 

ส่วนร่วมในเชิงสังคมและการเมืองอย่างต่อเนื่อง	

แต่ปัจจุบันหลายท่านมีคำถามว่า	 “นักศึกษา

ธรรมศาสตร์กำลังทำอะไรอยู่	 ?”	 “สภานักศึกษา	

มธ.หายไปไหน	?”	นักศึกษาในสมัยนี้	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง	“นักศึกษา	“ธรรมศาสตร์”	ยังมีพลังอยู่

ไหม	 ?”	 หรือว่า	 หมดพลังแล้ว	 และเอาแต่สนใจ	 

แต่สิ่งเร้าและเทคโนโลยีรอบตัว	โดยไม่ตอบสนอง

สังคม	 คำตอบเหล่านั้น	 ผมจะตอบให้ท่านผู้อ่าน

ไดเ้หน็วา่	 สภานกัศกึษายงัไมไ่ดห้ายไปไหน	ตัง้แต่

ยุคสมัย	14	ตุลาคม	2516,	6	ตุลาคม	2519	สภา

นักศึกษายังคงทำงานเพื่อตอบสนองนักศึกษา

และสังคมมาอย่างสม่ำเสมอ	

 	 ผลงานอันเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากที่สุด	คือ	

การที่สภานักศึกษา	 มธ.	 ได้มีส่วนเป็นตัวตั้ง	 

ตัวตีผลักดันให้เกิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ในมหาอุทกภัย	 ปี	 2554	 ประชาชนหลายคน	 

ที่ เดือดร้อนและได้มาพักพิง	 ณ	 ศูนย์พักพิง	 

ผู้ประสบภัย	 วันหนึ่งในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย	

คุณยายท่านหนึ่งได้กล่าวกับนักศึกษาคนหนึ่งว่า	

“ฉันไม่มีที่พึ่ง	 ไม่มีที่จะไป	บ้านฉันถูกน้ำท่วมเสีย

หาย	 ไม่หลงไม่เหลืออะไรอีกต่อไปแล้ว…	 หาก

ไม่มี	“ธรรมศาสตร์”	มาช่วยให้ฉันได้อยู่ที่นี่	ฉันก็

คงต้องตายไปแล้ว”	 เมื่อพูดเสร็จ	คุณยายก็น้ำตา

ไหล	 พร้อมกับยกมือไหว้	 หยดน้ำตาที่น่าจะมา

จากความรู้สึกที่ว่าด้วยคุณค่าของการมีชีวิตได้

หลั่งออกมา	 นั่นอาจจะเป็นความทุกข์	 ความไม่

สมหวัง	 แต่มันก็แฝงไปด้วยความรู้สึกอบอุ่น	

ความรูส้กึทีน่กัศกึษาสมัผสัได	้เราสมัผสัไดถ้งึคณุคา่	 

จากการตระหนักที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ	

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เพื่อธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน
เพื่อประเทศไทย

โดย	นายสุวิจักขณ์	เตชะทัตสกุล	รองประธานสภานักศึกษา	มธ.		
และ	ประธานบริหารสภานักศึกษาศูนย์ท่าพระจันทร์	
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จากน้องถึงพี่ สู่โดม 09

เพื่อนร่วมสังคม	 เพื่อนมนุษย์	 สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่

นักศึกษาอย่างนักศึกษา	 “ธรรมศาสตร์”	 ภูมิใจ

เป็นที่สุด	 ดังบทกลอนที่มีความว่า	 “เพียงหวัง	 

จะเฟื่องฟุ้ง	 ฤา จึงมุ่งมาศึกษา	 เพียงเพื่อปริญญา	

เอาตัวรอดเท่านั้นฤา ?	 แท้ควรสหายคิด	 จงตั้งจิต

มั่นยึดถือ	 รับใช้ประชาคือปลายทางเราที่เล่า

เรียน”		หรือ	วลีที่ว่า	“ฉันรักธรรมศาสตร์	เพราะ

ธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”	

	 สิ่งเหล่านี้ยังไม่หายไปครับ	 สภานักศึกษา

ยังคงทำงานเพื่อตอบโจทย์สังคมไทยต่อไป		 

นอกเหนือจากจะมีงานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย

แล้ว	 ยังได้จัดงานเสวนา	 “กองทัพไทย	 กับ	

ประชาธิปไตย”	 และ	 เสวนา	 “เหนือเมฆ	 2	 :	

บทบาท	 และความรับผิดชอบของสื่อต่อสังคม		

รวมถึงได้ออกแถลงการณ์คัดค้านมติ	 ที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร	 มธ.	 ที่ว่าด้วย	 ห้าม	 

นักศึกษากลุ่มคณะอาจารย์นิติราษฎ์เคลื่อนไหว

ความคิดเห็น	 สภานักศึกษาเลือกทำในสิ่งที่	 

ตอบโจทย์	 สิทธิ	 เสรีภาพ	 ตามกรอบขอบเขต

บรรทัดฐานของสังคมไทย	 และล่าสุดสภา	 

นักศึกษาได้เคลื่อนไหว	 กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติ

ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกนอกระบบ		 

ซึ่งมติของสภานักศึกษา	 และองค์กรนักศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องมีมติ	 ไม่เห็นด้วย	

ซึง่ในวนัพธุที	่20	กมุภาพนัธ	์2556	สภานกัศกึษา

และหน่วยงาน,องค์กรนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง	 ได้

รวมตัวกันที่รัฐสภา	 เพื่อขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี	 

และประธานรฐัสภา	 เพือ่ทบทวนมตคิณะรฐัมนตร	ี 

เรื่อง	 “ธรรมศาสตร์ออกนอกระบบ”	 ซึ่ง	 สภา	 

นักศึกษาได้มอบหนังสือให้แก่ตัวแทนนายก

รัฐมนตรี	 และประธานรัฐสภา	 อีกทั้งมีตัวแทน

จากสภานักศึกษา	 มธ.	 เข้าร่วมการสัมภาษณ์	 

ในรายการเจาะข่าวเด่น	 ของ	 นายสรยุทธ		 

สุทัศนจินดา	 ทางทีวี.ช่อง	 3	 อีกด้วย	 หลายๆ		 

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า	 ในฐานะนักศึกษา	

“ธรรมศาสตร์”	 เราไม่ได้นิ่งเฉยต่อสิ่งที่เป็นความ	 

อยุติธรรมใดๆ	ก็ตามที่เกิดขึ้นในสังคม	ท่านผู้อ่าน	 

ท่านใดที่เป็นศิษย์เก่า	ผมและรุ่นผมมีความเชื่อว่า	

เมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นนักศึกษา	 มธ.อันเป็นที่รัก

แหง่นี	้ ผมเชือ่วา่ทา่นทัง้หลายคงยอ่มเคยตระหนกั

ถึงชื่อเสียงระบือนาม	 ของ	 “ธรรมศาสตร์”	 ชื่อที่

หลายคนย่อมรู้ดีว่า	 ชื่อนี้เกี่ยวข้องกับการเมือง

ไทย	 ชื่อที่หลายคนรู้ดีว่า	 เรารักประชาชน	 ชื่อที่

หลายๆ	 คนรู้ดีว่า	 มหาวิทยาลัยของเรา	 เสียสละ

มากแค่ไหนเพื่อสังคม	 ในฐานะที่เราเป็นนักศึกษา

ลูกแม่โดม	ชาวธรรมศาสตร์	 เราจะทำสิ่งเหล่านั้น

ต่อไป	 เพราะ	 “ฉันรักธรรมศาสตร์	 เพราะ

ธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”	
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เปิดประเทศเพื่อนบ้าน...

บรูไนดารุสซาลาม

โดย ทวีทัศน์ ทับทิมศรี

อัพเดทสตอรี่สู่โดม 010

ญาสิทธิราชย์	 โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นองค์ 

อธิปัตย์	 ซึ่งหมายความว่าสมเด็จพระราชาธิบดี 

หรือสุลต่าน	 เป็นทั้ งประมุข	 นายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 และรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการคลัง	 โดยประมุขและหัวหน้า 

ฝ่ายบริหารปัจจุบันคือ	 สมเด็จพระราชาธิบดี	 ฮัจญี 

ฮัสซานัล	 โบลเกียห์	 มูอิซซัดดิน	 วัดเดาละห์	 

(Sultan	Haji	 Hassanal	 Bolkiah	Mu’izzaddin	 

Waddaulah)

 

	 ส่วนในเรื่องของความมั่นคง	 บรูไนดารุส 

ซาลามมีกองทัพแห่งชาติที่คอยดูแลรักษาไว้ซึ่ง 

อธิปไตย	 และที่สำคัญสุลต่านยังมีกองทหาร 

 บรูไน
 หรือ
 บรูไนดารุสซาลาม	 (Brunei 

Darussalam)	 เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันตก 

เฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว	 เกาะซึ่งมีขนาดใหญ่ 

เปน็อนัดบั	3	ของโลก	และยงัเปน็พืน้ทีข่องปา่ดบิชืน้ 

ที่เปรียบเสมือนปอดของโลก	 ประเทศบรูไนมี 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม	 และใช้ 

ภาษาติดต่อสื่อสารกันด้วยภาษามาเลย์	 (Bahasa 

Melayu)	 แต่ถึงอย่างไรภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

ได้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศแห่งนี้

	 สำหรับด้านการเมืองการปกครอง	 บรูไน 

เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้	 ที่มีระบอบการปกครองแบบสมบูรณา 


 เมือ่ใดทีไ่ดเ้หน็ภาพมสัยดิทองคำทีเ่หลอืงอรา่ม
ภาพชมุชนกลางนำ้ขนาดใหญ
่บวกกบัภาพวถิชีวีติ


แบบริมน้ำอันเป็นเอกลักษณ์
ก็คงจะเป็นประเทศอื่นใดมิได้
ถ้าไม่ใช่
บรูไนดารุสซาลาม
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อัพเดทสตอรี่ สู่โดม 011

กูรข่า	 (Gurkha)	 ซึ่งเป็นทหารรับจ้างพื้นเมือง 

ของประเทศเนปาล	 โดยทหารกูรข่าได้รับการ 

ยกย่องจากหลายๆ	 สมรภูมิรบว่า	 เป็นทหารที่ 

มีประสิทธิภาพมากที่สุด	 ซึ่งรัฐบาลบรูไนได้ทำ 

การจ้ างไว้ 	 	 เพื่ อดูแลรักษาความปลอดภัย	 

ให้แก่บ่อน้ำมันและกิจการผลิตน้ำมัน	 ประเทศ 

บรู ไนเป็นประเทศที่มี เศรษฐกิจมั่นคง	 และ 

มีกำลังซื้อสูง	 โดยประเทศไทยได้เป็นหนึ่งใน 

คู่ค้าสำคัญ	 ซึ่ งมีการส่งออกสินค้าไปยังบรูไน 

เช่น	 ข้าว	 น้ำตาลทราย	 ผลิตภัณฑ์ยาง	 ปูนซีเมนต์ 

ผลิตภัณฑ์เซรามิก	 อัญมณี	 และเครื่องประดับ	

เป็นต้น	 อย่างไรก็ดีการค้าของทั้งสองเป็นไปตาม 

กรอบข้อตกลงภายใต้ เขตการค้าเสรีอาเซียน 

หรือ	AFTA	(ASEAN	Free	Trade	Area)	จึงทำให้ 

การส่งออกสินค้าไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน 

ปราศจากมาตรการกีดกันทางภาษีและมิใช่ภาษี 

นอกจากนี้ยั งก่อให้ เกิดการขยายตัวของการ 

จ้างงานในสถานประกอบการที่มีการส่งออกสูงขึ้น 

ดังนั้น	 บรูไน	 หรือ	 บรูไนดารุสซาลาม	 จึงเป็น 

ประเทศที่น่าจับตามองสำหรับนักลงทุน	 ในการ 

ที่จะเข้ามาลงทุนและทำมาค้าขาย	 เนื่องด้วย 

บริบททางสังคม	 บรูไนยังเป็นประเทศที่มีความ 

น่าหลงใหล	 เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมากมายมา 

สัมผัสกับกลิ่นอายของวิถีชีวิตผู้คนที่มีความเป็น 

อยู่อย่างเรียบง่าย	 ดังเช่น	 การใช้ชีวิตแบบชาวน้ำ 

อันเป็นอัตลักษณ์ของประเทศแห่งนี้มาตราบ 

หลายชั่วอายุคน
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สู่โดม 012

	 	 ที่ศูนย์รังสิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีตึก	 
ชั้นเดียวใต้ถุนโล่ง	 ดูเหมือนตึกสองชั้น	 อยู่ก่อนจะถึงตึกโดม	
ที่ทำการฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน	 เรียก	 
ชื่อว่า	 “ตึกเดือน	 บุนนาค”	 เป็นที่ทำงานของอาจารย์คณะ
เศรษฐศาสตร์ที่ศูนย์รังสิต	 แยกต่างหากจากที่ทำการของ
คณะเศรษฐศาสตร์	 ที่อยู่ในกลุ่มของอาคารสังคมศาสตร์		 
ซึง่อยูท่างทศิใตข้องศนูยร์งัสติ	 ผูค้นจำนวนมากไมรู่ท้ีม่าของ
ตึก	“เดือน	บุนนาค”	และมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่า	ทำไม	 
คณะเศรษฐศาสตร์จึงมีที่ทำงานแยกต่างหาก	 ไม่เหมือนกับ
คณะทางด้านสังคมศาสตร์อื่นๆ	 และตึกดังกล่าวสร้างขึ้น
เมื่อใด	 ใช้เพื่อประโยชน์อะไร	 ในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 
กับการสร้างตึกดังกล่าว	 จึงขอเล่าความเป็นมาของตึก	
“เดือน	บุนนาค”	ดังนี้	
	 1.	 คณะเศรษฐศาสตร์ได้งบประมาณสร้างตึกที่	
	 	 ท่าพระจันทร์	แต่สร้างไม่ได้	
	 2.	 ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เลขาธิการคนแรกของ	 
	 	 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง	 พ.ศ.		 
	 	 2477	 ผู้ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลของคณะเศรษฐศาสตร์		 
	 	 และเป็นเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 
	 	 คนแรกของคณะเศรษฐศาสตร์	
	 3.	 เคยเป็นที่เรียนชั่วคราวของนักศึกษารุ่นแรกของ	 
	 	 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	
 
1.
 คณะเศรษฐศาสตร์ได้งบประมาณสร้างตึกที่


 ท่าพระจันทร์

แต่สร้างไม่ได้


 
 คณะเศรษฐศาสตร์เดิมอยู่ที่ท่าพระจันทร์	 บริเวณ
หน้าตึกเป็นที่จอดรถยนต์ของอาจารย์	 ติดกับสนามหญ้า
หน้าตึกโดม	 เมื่อผมเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	 พ.ศ.	
2525-2527	 ได้ของบประมาณสร้างตึกเรียนเพิ่มขึ้นบริเวณ	 
ที่จอดรถยนต์	 ได้งบประมาณปี	 2526	 ประมาณ	 20	 ล้าน

บาท	 อย่างไรก็ตามเมื่อจะลงมือก่อสร้าง	 คณะกรรมการ
ควบคุมการก่อสร้างบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ได้ห้าม
ก่อสร้างอาคารสูง	 ดังนั้นจึงสร้างไม่ได้	 แต่มหาวิทยาลัยได้	 
ขออนุมัติสำนักงบประมาณเพื่อโอนเงินงบประมาณ	 
ดังกล่าวไปสร้างที่ศูนย์รังสิต	เพราะในขณะนั้นมหาวิทยาลัย
กำลังขยายการเรียนการสอนไปที่ศูนย์รังสิต	 โดยได้เริ่มต้น
ก่อสร้าง	 “ตึกโดม”	 อาคารเรียนรวมหลังหนึ่ง	 ห้องสมุด	 
และโรงอาหาร	ดังนั้น	จึงได้ออกแบบตึกในลักษณะเดียวกัน
กับตึกที่สร้างที่ศูนย์รังสิตในระยะแรก	 โดยจะใช้เป็นที่ตั้ง
ศูนย์วิจัยและการทำงานของคณะเศรษฐศาสตร์ที่ได้ขยาย
งานมาที่ศูนย์รังสิต	 ต่อมาได้ใช้เป็นที่ตั้งในระยะเริ่มแรก	 
ของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	
  
2.
 ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เลขาธิการคนแรกของ



 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
 พ.ศ.




 2477
 ผู้ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลของคณะเศรษฐศาสตร์




 และเป็นเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์คนแรก



 ของคณะเศรษฐศาสตร์


 
 ตึก	 “เดือน	 บุนนาค”	 สร้างเสร็จและเปิดใช้งาน	 
ในปี	 2530	 ในระยะแรกใช้เป็นที่ขยายงานบางส่วนของ
คณะเศรษฐศาสตร์	 และได้มีอนุสาวรีย์ของอาจารย์ป๋วย	 
อึ๊งภากรณ์	 รูปครึ่งตัวตั้งอยู่ตรงบริเวณกลางชั้นล่างของตึก		
ต่อมา	 ดร.	 วินิจ	 วินิจฉัยภาค	 อดีตรองเลขาธิการสำนัก
พระราชวัง	 ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยได้บริจาค	 
กุฏิโบราณ	ที่ท่านได้สะสมไว้จำนวนมากให้แก่มหาวิทยาลัย		
ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยจึงได้ใช้ตึกดังกล่าวเป็นพิพิธภัณฑ์ที่
แสดงวัตถุโบราณอันมีค่าเหล่านั้น	 ซึ่งต่อมาได้โอนให้แก่
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	 สำหรับพิพิธภัณฑ์นั้นได้
เปิดขึ้นในปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระ
ชนมายุครบห้ารอบ	 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ตั้งชื่อ	 

ตึก “เดือน	บุนนาค”	 
 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม 
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ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง สู่โดม 013

“พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ”	 และสมเด็จพระ
เทพรัตน์ฯ	ทรงเปิดเมื่อวันที่	29	มีนาคม	2531	
	 	 ในระยะแรกมกัเรยีกวา่	ตกึคณะเศรษฐศาสตร	์ตอ่มา	 
ก็เรียกชื่อว่า	 ตึกพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	 
อย่างไรก็ตามชื่ออย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย	 เรียก	 
ว่าตึก	 “เดือน	 บุนนาค”	 ได้ตั้งชื่อดังกล่าวในสมัยที่รอง
ศาสตราจารย์	 ดร.สุกัญญา	 นิธังกร	 เป็นคณบดีในราวปี	
2542	
	 	 ศาสตราจารย์	ดร.	เดือน	บุนนาค	เป็นปูชนียบุคคล
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 กล่าวคือได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง	 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	กับศาสตราจารย์	ปรีดี	พนมยงค์		
และได้เป็นเลขาธิการคนแรกของมหาวิทยาลัย	 รับผิดชอบ
งานด้านการบริหารมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น	 เป็นบุคคลที่	 
มีความสำคัญเป็นอันดับสองของมหาวิทยาลัยรองจากท่าน
ผู้ประศาสน์การ	 ท่านเคยเป็นรัฐมนตรีและมีบทบาทสำคัญ
ทางการเมืองในช่วงก่อนปี	พ.ศ.	2495	
	 	 ในด้านการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ใน
ประเทศไทย	 อาจกล่าวได้ว่าท่านเป็นปรมาจารย์วิชา
เศรษฐศาสตร์รุ่นแรก	 กล่าวคือเป็นผู้บรรยายวิชา
เศรษฐศาสตร์และการเมืองของมหาวิทยาลัยในยุคที่สอน
วิชาเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาโท	 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
แห่ งแรกและแห่ ง เดียวที่ สอนวิชา เศรษฐศาสตร์ ใน	 
ประเทศไทย	
	 	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน
ปี	 พ.ศ.	 2495	 และได้มีการตั้งคณะเศรษฐศาสตร์	 ท่านได้
เป็นผู้รักษาการคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์คนแรก	 แต่ไม่
ยอมรับตำแหน่งคณบดี	 ต่อมาได้เป็นอาจารย์ประจำของ
คณะเศรษฐศาสตร์	 ได้เป็นผู้ริเริ่มปรับระบบการเรียนการ
สอนแนววิชาการ	 จากระบบที่ใช้ในประเทศฝรั่งเศสมาเป็น
แนววิชาการที่ใช้ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา	 ซึ่ง
เป็นแนววิชาการเศรษฐศาสตร์	ที่ใช้เป็นสากลในปัจจุบัน	
	 	 ท่านอาจารย์เดือน	 บุนนาค	 ได้แปลตำราหลัก
เศรษฐศาสตร์ของศาสตราจารย์	 แซม	 มิลซัน	 ซึ่งเป็น	 
ตำราหลักเศรษฐศาสตร์ที่ใช้แพร่หลายที่สุดมาเป็นฉบับ	 
ภาษาไทย	 และใช้สอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นตำราวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ดีที่สุดในสมัยนั้น	
	 	 เมื่อศาสตราจารย์	 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์	 เป็นคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยมอบปริญญา
เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 แด่ท่านอาจารย์	 

เดือน	 บุนนาค	 ซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นเศรษฐศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ท่านแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 
	 	 อย่างไรก็ตามตัวศาสตราจารย์	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	นั้น	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มอบปริญญาเศรษฐศาสตร์	 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ท่าน	เมื่อวันที่	21	ตุลาคม	2521		
แต่ท่านได้รับมอบปริญญากิตติมศักดิ์ดังกล่าวเมื่อปี	 2541	
ที่กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	
 
3.
 เคยเป็นที่เรียนชั่วคราวของนักศึกษารุ่นแรกของ



 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร


 
 เมื่ อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตั้ งสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	 (SIIT)	 ในปี	 2535	 นั้น	 ได้
กำหนดเปิดสอนนักศึกษารุ่นแรกในเดือนมิถุนายน	 2535	
โดยได้เปิดการสอน	 3	 สาขาวิชา	 คือ	 วิศวกรรมโยธา		
วิศวกรรมอุตสาหการ	 และวิศวกรรมไฟฟ้า	 จำนวนนัก
ศึกษารวม	 74	 คน	 โดยได้ขอใช้ตึก	 “เดือน	 บุนนาค”	 เป็น
ที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราวในระยะเริ่มแรก	 ในระหว่าง
ตึกที่ทำการถาวรของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	 
กำลังก่อสร้าง	 มีสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรได้ใช้	 
ตึกดังกล่าวประมาณ	2	ปี	
	 	 ในปัจจุบันตึก	 “เดือน	 บุนนาค”	 ได้ใช้เป็นที่ทำงาน
ของอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ที่ศูนย์รังสิต	 และทราบข่าว
ว่าทางคณะเศรษฐศาสตร์ได้ใช้ เงินลงทุนปรับปรุงตึก	 
ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก	 ดังนั้นจึงอยากเห็นการใช้ตึก	
“เดือน	บุนนาค”	อย่างคุ้มค่า	และพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยของคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์	 ให้เป็น	 
สถาบันการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ดีที่สุดของประเทศไทย	
ให้สมศักดิ์ศรีของศาสตราจารย์เดือน	บุนนาค	และศิษย์เก่า	 
จำนวนมากที่อยากเห็นสิ่งดีๆ	 ที่เกิดจากคณะเศรษฐศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	 
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 ศิษย์เก่าขอแสดงความยินดีแด่

	 ศ.ดร.สมคิด	 เลิศไพฑูรย์	 อธิการบดีที่ได้รับการแต่งตั้งจากราชบัณฑิตยสถาน	 เป็นภาคีสมาชิก
ประเภท	 สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง	 ประเภทวิชาสังคมศาสตร์	 สาขานิติศาสตร์	 และที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทยมีมติให้ดำรงตำแหน่งประธาน	ทปอ.	อีกหนึ่งวาระ	
  
	 ดร.	 สุรินทร์	 พิศสุวรรณ	ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นธรรมศาสตราภิชาน	 คนที่	 3	 ของ	 มธ.	 ด้วยเป็นผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ในสาขารัฐศาสตร์	
 
	 รศ.ดร.	กุลภัทรา	สิโรดม	และทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	ที่ได้นำพาคณะพาณิชย์ฯ	
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน	EQUIS	ที่แสดงถึงความเป็นมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก	
  
	 คณาจารย์และนักศึกษา	มธ.	ที่ได้รับ	14	รางวัล	ในด้านต่างๆ	อาทิ	นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ	รางวัลผล
งานวิจัย	รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น	เป็นต้น	จากสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี	2555	สมเป็นการตอกย้ำการ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย	
  
	 ดร.	อริสรา	กำธรเจริญ	ได้รับรางวัลพิธีกรสตรีดีเด่น	ในวันสตรีสากล	8	มีค.	56	
  
	 เมื่อจะก้าวเข้าสู่ยุค	AEC	หนีไม่พ้นที่ทุกหน่วยงานต้องปรับตัวและเตรียมพร้อม	มหาวิทยาลัยเพิ่งเปิด
วิทยาลัยแพทย์นานาชาติ	 ล่าสุดคณะนิติศาสตร์ก็ได้พัฒนาเตรียมเปิดหลักสูตรนิติศาสตร์นานาชาติ	 ระดับ
ปริญญาตรี	 ในปี	 2557	 โดยร่วมกับ	 ม.วิสคอนซิน	 ประเทศสหรัฐ	 อเมริกา	 ขณะนี้ก็มีนักศึกษาของคณะที่
ผา่นการแขง่ขนั	 เปน็ตวัแทนในรอบภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเขา้รว่มแขง่ขนั	 International	 Environmental 
Moot	 Court	 Competition	 ซึ่งจัดโดย	 Stetson	 University	 school	 of	 Law	 ประเทศสหรัฐอเมริกา		 
สมกับเป็นคณะที่มีความโดดเด่นทางนิติศาสตร์	 ที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม	 
ตลอดมา	
  
	 “มีงานวิจัยบอกเอาไว้ว่าชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	 ถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกของการพิจารณา
เลือกที่เรียนของนักเรียนต่างชาติ	 สำคัญกว่าค่าเล่าเรียนและเนื้อหารายวิชา	 ชื่อเสียงที่ดียังช่วยดึงดูดการ
ลงทุนและการบริจาค	 ดังนั้น	 ชื่อเสียงที่โดดเด่นติดอันดับโลกจะมีส่วนช่วยให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนไปสู่
ความสำเร็จในอนาคต”1	 เล่นทำเอาศิษย์เก่าที่รับทราบข้อมูลการจัดลำดับมหาวิทยาลัยดีเด่นจากสื่อสิ่งพิมพ์
ในระยะหลังๆ	นี้		อดกังวลใจไม่ได้	
               
	 จะเป็นข่าวดีหรือไม่สำหรับประชาคมธรรมศาสตร์ก็ตาม	 ในการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย	 ก็
เป็นอีกหนึ่งภาระที่ท้าทายของทีมผู้บริหาร	 ภายใต้การนำพานาวาลำนี้ของท่านอธิการบดี	 ศ.	 ดร.สมคิด		
เลิศไพฑูรย์	 รวมถึงการนำพามหาวิทยาลัยขึ้นแท่นการจัดลำดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในอนาคต	 ศิษย์เก่า
ขอเอาใจช่วย	
  
	 1	มร.	ฟิล	เบดิ	บรรณาธิการ	ไทมัส	ไฮเออร์	เอดูเคชั่น	แรงค์กิ้ง	 
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ศิษย์เก่าสัมพันธ์ สู่โดม 015

สำนักงานมีความภูมิใจนำเสนอกิจกรรมต่างๆ สำหรับลูกแม่โดม ทั้งในรูปแบบของ  

การให้บริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และมีค่าใช้จ่ายเป็นระยะๆ ดังนี้ 

 กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย 




	 กิจกรรม	 “ชวนกันไปวัดและศูนย์รังสิต”	

เป็ นกิ จกรรมที่ กอ งทุ นทำบุญวั น เกิ ดกั บ

ธรรมศาสตร์ได้จัดขึ้นเป็นครั้ งแรกในเดือน

มีนาคม	2556	 เพื่อนำผู้บริจาคเงินกองทุนฯ	ซึ่ง

เป็นศิษย์เก่าหรือผู้มีจิตศรัทธา	 ในแต่ละเดือน

เกดิไปทำบญุเลีย้งเพลพระทีว่ดัตา่งๆ	 ตอ่จากนัน้

ก็จะนำไปเยี่ยมชม	มธ.	ศนูยร์งัสติ”	หรอืสถานที่

เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยตามแต่โอกาสจะ

อำนวย	จึงขอเรียนเชิญผู้บริจาคเงินกองทุนใน

แต่ละเดือนเกิด
 ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้นปัจจัยที่จะถวายพระ

ส่วนตัว	 สามารถแจ้งความจำนงได้ที่
 คุณ



อมรรัตน์
 สิทธิมงคลชัย
 0-2613-3777


ภายในสัปดาห์แรกของเดือน	 (วันกำหนดจัด

กิจกรรมของเดือน	 คือ	 วันเสาร์ที่	 27	 เมษายน	

และวันเสาร์ที่	 18	 พฤษภาคม	 2556	 โดย

กองทุนฯ	 จะแจ้งกำหนดการให้ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมทราบโดยตรง	 สำหรับเดือนถัดๆ	 ไป	

จะแจ้งเป็นระยะๆ)					

 กิจกรรมมีค่าใช้จ่าย 

 

	 กิจกรรม	 “ตามรอยครูผู้ยิ่งใหญ่	 (ป๋วย	

อึ๊งภากรณ์)	 ที่จังหวัดชัยนาท	 เป็นกิจกรรม	 

ที่กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์จัดขึ้น	

เพื่อให้ประชาคมธรรมศาสตร์ ได้มี โอกาส	 

ร่วมปฏิบัติบูชาและหวนรำลึกถึงอาจารย์ป๋วย	 

อึ๊งภากรณ์	 ซึ่งเป็นคนดีของสังคม	 โดยการ	 

ตามรอยและได้มีโอกาสรู้จักท่าน	 ที่ศูนย์	 

การเรียนรู้ชุมชน	 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์	 (Puey	

Ungpakorn	 Learning	 Centre	 :	 Living	

Museum	 for	 Ajarn	 Puey)	 ของมูลนิธิ	 

บูรณะชนบทแห่งประเทศไทย	 ซึ่งท่านได้ร่วม	 

กับเพื่อนๆ	 ก่อตั้งขึ้น	 และสถานที่อื่นๆ	 ที่

เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์	

1.	 เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของอาจารย์	 ป๋วย		 
	 อึ๊งภากรณ์	
2.	 เพื่อซึมซาบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 
	 ของอาจารย์	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	
3.	 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิบูรณะ	 
	 ชนบทแห่งประเทศไทยฯ	
4.	 เพื่อสานสัมพันธ์ซึ่ งกันและกันระหว่าง	 
	 ประชาคมธรรมศาสตร์	

(สามารถดูรายละเอียดและกำหนดการได้ที่	
www.alumni.tu.ac.th)	
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กิจกรรม ชวนกันไปวัดและศูนย์รังสิต 
(9 มี.ค. 56) 

สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 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

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ ๕/๒๕๕๑

ไปรษณีย์หน้าพระลาน

สู่โดม 016

กิจกรรม นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  

ตามรอยอาจารย์ป๋วย ที่ จ.ชัยนาท (15 ก.พ. 56) 
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