
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุลสารศิษย์เก่า

ฉบับที่ 16 ปีที่ 5 ประจำ�ไตรม�สที่ 3

ขอเพียงทุกคนช่วยกันทำ�สิ่งที่ดีๆ
ให้แก่สังคมทุกวัน วันละเล็กละน้อย

จะช่วยให้สังคมดีขึ้น....
แล้วอย่�ลืมตอบแทนสถ�บันธรรมศ�สตร์ 

ที่สร้�งเร�ม�



สวัสดีค่ะ

ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลของท่านผู้ประศาสน์การ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ และ

ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ท่านแรกก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย

ปณธิาน เพือ่ความเสมอภาคในการศกึษาของราษฎรไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเรยีนตอ้งได้

เรียน และเพื่อความเป็นธรรมในสังคม อีกท่านหนึ่งสืบทอดเจตนารมณ์ วางรากฐาน 

และพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศไทย ผนวกกับ 

จิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ที่เข้มข้นยิ่งของลูกแม่โดมรุ่นอาวุโส ได้ร่วมกัน

ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ เสมอมา 

 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 79 ปี และย่างเข้าสู่ปีที่ 80 อย่างสง่างาม 

จนกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบได้ในปัจจุบันและไม่ลืมคุณธรรมรับใช้ 

สังคม ถึงแม้บางช่วงเวลาต้องเจอกับมรสุมทางการเมือง จนมีคำากล่าวขานว่า 

ประวตัศิาสตรข์องมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรก์ค็อืประวตัศิาสตรข์องกรงุรตันโกสนิทร ์

นัน่เอง จงึอาจกลา่วไดว้า่ ไมม่มีหาวทิยาลยัใดๆ ในโลก ทีม่ปีระวตัศิาสตรค์วามเปน็มา 

และเกียรติภูมิที่น่าภาคภูมิใจเช่นนี้  

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอดีตที่ยิ่งใหญ่ ได้สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและ 

มีชื่อเสียงออกไปรับใช้สังคม ในฐานะผู้นำาและผู้บริหารระดับสูงของประเทศ 

และหน่วยงาน มีปัจจุบันที่เกรียงไกร และอนาคตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ก็คงอยู่ในมือของพวกเราชาวธรรมศาสตร์?

   

     

  ฐิติมน เลิศศิริสาคร

  1 มิถุนายน 2556 

บทบรรณาธิการ
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คณะที่ปรึกษ�

รศ. ยุพ� ก�ญจนดุล

รศ. ประนอม โฆวินวิพัฒน์

รศ. วิทย� ด่�นธำ�รงกุล

ผศ. ชุลีพร เกษโกวิท

น�งส�วสิริลักษณ์ จันทร์วงศ์

น�ยวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษ�

น�ยมนตรี ฐิรโฆไท

น�ยพีรพล กนกวลัย

น�ยธีร์ภัทร สูตะบุตร

คณะทำ�ง�น

น�งส�วอัจฉร�พร กมุทพิสมัย

น�งส�วฐิติมน เลิศศิริส�คร

น�งส�วนิภ�พรรณ แสงอินทร์

น�ยธงชัย ณ.พัทลุง

น�ยทวีทัศน์ ทับทิมศรี

น�ยสุวิจักขณ์์ เตชะทัตสกุล

น�ยภ�ธร สันติวงษ์

จุลส�รศิษย์เก่� “สู่โดม”

สำ�นักง�นศิษย์เก่�สัมพันธ์ มธ.

สถ�นที่ติดต่อ

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์

แขวงพระบรมมห�ร�ชวัง

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 กรกฎ�คม 2556
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บทบรรณ�ธิก�ร

จ�รึกล�นโพธิ์
สัมภาษณ์  คุณคณิต ลิมปิพิชัย 

นายกสมาคมสังคมวิทยาฯ มธ.

จ�กน้องถึงพี่ 

เครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา ศูนย์ลำาปาง

ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สภ�นักศึกษ� มธ. 

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กับการพัฒนาธรรมศาสตร์ เพื่อลูกแม่โดม

ศิษย์เก่�เล่�เรื่อง

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ปูพื้นฐานของการพัฒนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในยุคปัจจุบัน

ซุบซิบ

ศิษย์เก่�สัมพันธ์ 

กิจกรรม และแนะนำาคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

สู่โดม 03

CONTENTสารบัญ



คุณคณิต ลิมปิพิชัย 
น�ยกสม�คมสังคมวิทย�ฯ มธ.

 ทำาไมจึงตัดสินใจเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัย 
 ธรรมศาสตร ์และอะไรเปน็เหตจุงูใจใหเ้ลอืกศกึษา
ในคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 ผมมีความผูกพันกับธรรมศาสตร์มาตั้งแต่เด็ก 
เนื่องจากบ้านอยู่ ใกล้ (อยู่แถวกระทรวงมหาดไทย)  
และชอบติดตามข่าวสารการเมือง ในสมัยตุลาคม 2516  
และ 2519 ก็ได้ติดตามการเคลื่อนไหวโดยตลอด รู้สึกว่า
ธรรมศาสตร์เป็นสถาบันที่โดนใจมาก จึงตั้งใจว่าจะต้องเข้า
เรียนธรรมศาสตร์ 
 ส่วนที่เลือกคณะสังคมวิทยาฯ ก็ต้องบอกตาม
ตรงว่า ที่จริงแล้วเลือกธรรมศาสตร์ถึงสี่คณะ ทั้งบัญชี 
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และแผนกอิสระสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา (ในสมัยนั้นยังไม่เป็นคณะครับ) รู้สึกสนใจ
สังคมวิทยาก็เพราะเห็นว่า เป็นคณะที่สอนให้เข้าใจภาพ
ของสังคม วัฒนธรรม ความเป็นมาของกลุ่มชน ซึ่งตรงกับ
ความสนใจของผมครบั เมือ่เขา้ไปเรยีนแลว้กไ็ดค้วามรูแ้ละ
แนวคิดที่น่าสนใจมาก ส่วนวิชาโทก็เลือกเศรษฐศาสตร์
เพราะเป็นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในเชิงความพึงพอใจ 
การบริโภค และการลงทุน 
 (สังคมวิทยาได้ชื่อว่าเป็น King of Social 
Science ในขณะที่ เศรษฐศาสตร์เป็น Queen of  
Social Science ทั้งสองวิชานี้มีที่มาจากนักคิดคนเดียวกัน
คือ August Comte ผมจึงจัดว่าโชคดีที่ได้ศึกษาทั้งสอง
แขนง)
 
  ย้อนอดีตเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์
 ผมมักจะบอกเพื่อนๆ และคนรู้จักที่สนิทสนมกัน
เสมอว่า ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดคือ ช่วงที่เรียนปริญญา
ตรี ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นๆ จะรู้สึกแบบเดียวกันหรือไม่ 
แต่ผมเชื่อว่าที่ผมรู้สึกแบบนั้นมีสาเหตุมาจากสองปัจจัย 
คือ ธรรมศาสตร์และสังคมวิทยา
 ธรรมศาสตรเ์ปน็มหาวทิยาลยัทีม่แีนวคดิเพือ่เกือ้กลู
สังคม มีกิจกรรมหลากหลายให้เราได้เรียนรู้ ให้โอกาสใน

การใช้ชีวิตอย่างเสรี ผมได้ใช้เวลาในช่วงนี้อย่างคุ้มค่าที่สุด 
ทั้งเรียนทั้งเล่น ทำากิจกรรม 
 เมื่อเข้าปีหนึ่งก็ประทับใจกับการรับเพื่อนใหม่ ซึ่งที่
ธรรมศาสตร์จะไม่ใช้คำาว่าน้องใหม่ เพราะทุกคนเป็นเพื่อน 
เสมอภาคกัน งานนั้นมีการนำาวงคาราวาน ซึ่งเพิ่งกลับออก
มาจากปา่มารวมวงเลน่ทีห่อประชมุใหญธ่รรมศาสตร ์มกีาร
แสดงและกิจกรรมตลอดทั้งคืน 
 ตลอดเวลาสี่ปี สิ่งที่ประทับใจมากคือ การได้ไปทำา
กิจกรรมภาคสนามกับคณะ ในหลายๆ วิชาเช่นสังคมวิทยา
ชนบท ก็ได้ไปอยู่กับชาวบ้านที่ชุมพรช่วยชาวบ้านทำานา
เกี่ยวข้าว วิชามานุษยวิทยาเศรษฐกิจก็พาไปอยู่กับชาวเขา
บนดอยทีเ่ชยีงรายทา่มกลางอากาศหนาวเหนบ็ ไปดชูาวเขา 
ทำาไร่ในโครงการพัฒนา ดูการใช้ชีวิตวัฒนธรรมของเผ่า
ตา่งๆ วชิาโบราณคดทีีอ่าจารยท์า่นพาไปดแูหลง่โบราณคดี
ต่างๆ เช่นที่สุโขทัย กำาแพงเพชร ไปพักแรมในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย บรรยากาศวังเวงน่ากลัวสุดๆ 
รวมทั้งการทำากิจกรรม เช่น การออกค่ายอาสาพัฒนาใน
หลายๆ ที ่ถอืวา่เปน็การเรยีนรูท้ัง้วชิาการและประสบการณ์
ที่มีค่ามากๆ

 เท่าที่ได้ทราบมา ท่านเป็นผู้ที่อุทิศและเสียสละ 
 เพื่อส่วนรวมอย่างมาก ได้ดำารงตำาแหน่งนายก
สมาคมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาหลายวาระ  การที่
ท่านได้เสียสละทำางานเพื่อสังคมเช่นนี้ ท่านมีอุดมการณ์  
หรือแรงดลใจ หรือมีใครเป็นแบบอย่างในอุดมคติของ
ท่านหรือไม่ อย่างไร   
 ก็คงมาจากลักษณะนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนชอบทำา
กิจกรรมเพื่อส่วนรวม บวกกับความรู้สึกคิดถึงเพื่อนๆ พี่ๆ 
น้องๆ ชาวสังคมวิทยา ทำาให้รู้สึกว่าควรจะสละเวลามา 
สรา้งสรรคส์ิง่ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่หมูค่ณะ นอกจากนีย้งัเปน็ 
การระลึกความหลังเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาได้ด้วย เพราะเรา

จารึกลานโพธิ์



กไ็ดม้สีว่นรว่มกบักจิกรรมตา่งๆ ของคณะและมหาวทิยาลยั
มาโดยตลอด 
 สังคมวิทยาไม่ใช่คณะใหญ่โต มีศิษย์เก่าไม่มาก ซึ่ง
ก็เป็นทั้งวิกฤติและโอกาส วิกฤติก็คือจะหาตัวแทนหรือ 
ทีมงานที่จะเสียสละมาร่วมกันก็น้อย ศิษย์เก่าที่โด่งดัง  
ใหญ่โตก็น้อย มันก็ทำาให้ขาดแรงขาดกำาลังสนับสนุนไป
พอควร แต่ผมก็แก้วิกฤตินั้นโดยการออกแรง ออกทุน สละ
เวลามากขึ้น ในขณะเดียวกันมันก็มีโอกาสในวิกฤติ เพราะ
การที่เป็นคณะไม่ใหญ่ มีศิษย์เก่าไม่มาก การรู้สึกเป็น 
หมู่คณะ รวมกลุ่มกันมันก็สูง การรวบรวมผู้คน การสื่อสาร
ในวงแคบ ก็ทำาได้ง่ายกว่าวงกว้าง ผมใช้เวลากว่าปีในการ 
สบืเสาะ หาชือ่ ทีอ่ยู ่และโทรศพัทข์องศษิยเ์กา่กวา่ยีส่บิรุน่ 
ที่กระจัดกระจาย จนสามารถรวบรวมและจัดทำาทำาเนียบ
รุน่ไดใ้นป ี2545 นบัเปน็ความภมูใิจอยา่งหนึง่ทีเ่ราไดท้ำาให้
กับส่วนรวม

 ประสบการณ์ชีวิต
 หลงัจากจบปรญิญาตรสีงัคมวทิยา ผมกไ็ดเ้รยีนตอ่
ปรญิญาโททางเศรษฐศาสตร ์กบัสถาบนัอืน่ในประเทศ จาก
นั้นก็ออกมาทำางานธนาคาร ด้านการพัฒนา ฝึกอบรม แล้ว
ก็ย้ายมาทำาสินเชื่อ ลิสซิ่ง ปัจจุบันเป็นผู้บริหารของบริษัท 
ลสิซิง่แหง่หนึง่ของญีปุ่น่ และยงัเปน็วทิยากรดา้นบญัช ีภาษี
อากรของธุรกิจลิสซิ่งด้วย
 กว่าจะเดินทางมาถึงตรงนี้ ก็ต้องใช้เวลา ความ
ขยันหมั่นเพียร เพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆ ตลอดเวลา ช่วงชีวิตนั้น
เหนื่อยหนักทีเดียวโดยเฉพาะช่วงที่เราเริ่มไต่ขึ้นสู่ตำาแหน่ง
บริหาร เพราะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่มากขึ้น เผชิญกับความ
ท้าทายหลากหลายทั้งเรื่องงาน เรื่องคน สารพัน มันไม่ง่าย
ไม่สบายเหมือนในฝันที่วาดไว้หรอกครับ แต่ที่ฝ่าฟันมาได้
ก็เพราะเราถูกปลูกฝังมาดี ทั้งจากพ่อแม่ โรงเรียน และ
ธรรมศาสตร์ บางครั้งที่รู้สึกเหนื่อย ท้อแท้ ซึ่งก็ต้องมีบ้าง 
กจ็ะหนัมาพึง่สมาคมนีแ่หละทีช่ว่ยฟืน้ฟจูติใจ ความเขม้แขง็ 
และเรียกความสุข รอยยิ้มกลับมาได้ การได้ทำางานให้ 

พวกพอ้ง นอ้งพี ่การไดเ้จอ ไดค้ยุกบัเพือ่นๆ พี่ๆ  นอ้ง อาจารย์
และข้าราชการที่เรารู้จักในสมัยเรียนนั้น เป็นเหมือน 
พลงังานทีเ่ตมิเขา้มาใหเ้ราสูต้อ่ไป สดชืน่ มคีวามสขุอกีครัง้
ลองทดลองทำาดูได้ครับไม่สงวนลิขสิทธิ์
  
 การเข้าเรียนใน มธ. มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ 
 ท่านทำางานในภาวะแวดล้อมเช่นนี้ และช่วยให้
ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงานหรือไม่ อย่างไร
 อย่างที่ ได้กล่าวแล้วว่าธรรมศาสตร์นั้นเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีความเกื้อกูลต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์ 
รักความเป็นธรรมและเสรีภาพ ตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า 
จิตวิญญาณของธรรมศาสตร์ ซึ่งได้หล่อหลอมปลูกฝัง 
ให้กับนักศึกษาสืบต่อกันมา กอร์ปกับการได้ เรียน
สังคมวิทยาก็ยิ่งช่วยเสริมสร้างให้มีความเข้าใจในสังคม 
สภาพแวดล้อม ความเป็นมาเป็นไป ได้เป็นอย่างดี การที่
เรามจีติวญิญาณธรรมศาสตรบ์วกกบัความรูท้ีไ่ดร้ำา่เรยีนมา 
ทำาให้มีความโดดเด่นในการทำางาน การบริหารจัดการใน
ธุรกิจ นอกเหนือจากความสามารถทางวิชาการที่ช่วยให้
เราประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี ผมรู้สึกว่าตัวเองเป็น
คนทีโ่ชคดทีีม่โีอกาสไดเ้รยีนสงัคมวทิยาทีธ่รรมศาสตรค์รบั

 ท่านมีข้อคิดเห็นต่อ มธ.อย่างไรบ้าง
 ธรรมศาสตร์จัดเป็นสถาบันทางสังคมนับตั้งแต่ได้
มีการสถาปนาขึ้นมา ได้ยืนหยัดเคียงข้างความยุติธรรม 
ความถูกต้อง และประชาชน มาโดยตลอด
 ในปัจจุบัน รู้สึกว่าธรรมศาสตร์ได้ขยายวงทาง
วิชาการไปในสาขาวิชาต่างๆ มากมาย มีความก้าวหน้า
และความแข็งแกร่งทางวิชาการมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ในทาง
ตรงข้ามจิตวิญญาณของความเป็นธรรมศาสตร์กลับดู
เหมือนจะลดน้อยลง จึงอยากบอกกับผู้บริหารและศิษย์
ปจัจบุนัทกุๆ ทา่นวา่ ในสภาพสงัคมปจัจบุนันัน้ ความเปน็
ธรรมศาสตร์จะช่วยนำาพาสังคมเราให้ดียิ่งขึ้น ขอให้ทุกคน
ช่วยกันสร้างจิตวิญญาณนี้ให้แข็งแกร่งแพร่หลายมากขึ้น 

 ทา่นมขีอ้คดิ ฝากถงึชาวธรรมศาสตรท์ัง้ศษิยเ์กา่
 และศิษย์ปัจจุบันอย่างไรบ้าง
 ขอเพียงทุกคนช่วยกันทำาสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม
ทกุวนั วนัละเลก็ละนอ้ยกจ็ะชว่ยใหส้งัคมนีด้ขีึน้ ยดึหลกั
การของความพอเพยีง ชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั แลว้อยา่ลมื
ตอบแทนสถาบัน “ธรรมศาสตร์” ที่สร้างเรามา

สถิติศิษย์เก่าที่ให้เกียรติสัมภาษณ์ในจุลสารสู่โดม
ตมธก. 1 วารสารศาสตร์ฯ 1 

นิติศาสตร์ 3 แพทยศาสตร์ 3

พาณิชยศาสตร์ฯ 1 ส.เทคโนโลยีฯ สิรินธร 1

รัฐศาสตร ์ 1 ศิลปศาสตร์ 1

เศรษฐศาสตร ์ 2 สังคมวิทยาฯ 2

สังคมสงเคราะห์ฯ 1 ทันตแพทยศาสตร์ 1
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กลับมาอีกครั้งนะครับกับเครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา 

ศูนย์ลำาปาง ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ซึ่งเมื่อคราวที่แล้วเราก็ได้นำาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความ

เป็นมาและข้อมูลต่างๆ ของศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์กันไปแล้ว โดยในครั้งนี้ เราจะพูดถึงสิ่งที่ เรา

ได้ไปทำากิจกรรมมาสดๆ ร้อนๆ กับเพื่อนหัวใจอาสาที่จะทำา

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ด้วยความเชื่อตามกวี ของพี่นเรศ  

นโรปกรณ์ (ศิษย์เก่ารั้วโดมของเรา) ที่ว่า...

โดย นายภาธร สันติวงษ์
แกนนำาเครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา ศูนย์ลำาปาง

ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

”
เพียงหวังจะเฟื่องฟุ้ง หรือจึงมุ่งมาศึกษา  เพียงเพื่อปริญญา เอาตัวรอดเท่านั้นฤา

แท้ควรสหายคิด และตั้งจิตร่วมยึดถือ  รับใช้ประชาคือ ปลายทางเราที่เล่นเรียน



 กวีที่คอยเตือนใจเพื่อนนักศึกษาธรรมศาสตร์ทุกคน 

ที่จะรับใช้ประชา คือ ปลายทางเราที่เล่าเรียน ทำาให้เราทุกคน

ร่วมใจกันที่จะทำากิจกรรมออกค่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

สุขต่อประชาชน 

 โดยกิจกรรมที่เราพึ่งไปทำามาสดๆ ร้อนๆ นั่นก็คือ 

โครงการดอกไม้แห่งกาลเวลา ปี 3 ครั้งที่ 1 (เป็นโครงการ

ต่อเนื่อง) ซึ่งโครงการนี้ มีพันธกิจในการเสริมสร้างความรัก 

ในการเป็นพลเมือง และภูมิคุ้มกันสุขภาวะทางสังคม ตลอดจน

สร้างรอยยิ้ม ความรัก และโอกาสของเด็กและเยาวชนบนพื้นที่

สงู ทำาใหเ้ราตอ้งลงพืน้ทีเ่พือ่สำารวจวา่พืน้ทีใ่ดทีย่งัตอ้งการความ

ช่วยเหลือและเข้าถึงได้ยากมากที่สุด จนในที่สุดการทำาโครงการ

ครั้งนี้ เราได้เลือกพื้นที่ คือ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 

ไลนอ์อนมหาจกัร 9 บา้นปา่ขา้วหลาม ตำาบลกึด๊ชา้ง อำาเภอแมแ่ตง 

จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และหลาย

หลังคาเรือนภายในชุมชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ตลอดจนทางโรงเรียน

ยังต้องการความช่วยเหลือในหลายด้าน เช่น ด้านอาหาร ด้าน

อปุกรณก์ารเรยีน/สือ่การเรยีนรู ้ดา้นอาคารสถานที ่เปน็ตน้ หรอื

บางกรณีอย่างอาคารสถานที่ คือ ห้องพยาบาลของโรงเรียน 

หลังคามีลักษณะเป็นทรงสามหน้าจั่ว พอถึงเวลาหน้าฝน นำ้าฝน 

ก็ไหลลงมาภายในห้องพยาบาล ทำาให้เวชภัณฑ์ต่างๆ ภายใน 

ห้องพยาบาลได้รับความเสียหาย 

 ทำ า ให้พวก เราชาวธรรมศาสตร์  โดย เครือข่ าย

ธรรมศาสตร์ อ าสา  ศู นย์ ลำ า ป าง  ศู นย์ อ าสาสมั คร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เร่งดำาเนินการระดมทุนเพื่อ

ดำาเนินการโครงการนี้ ไม่ว่าจะเป็น งบประมาณ อุปกรณ์

การเรียน หมอน ผ้าห่ม เป็นต้น โดยใช้ระยะเวลาในการระดม 

ทั้งทุน ทรัพยากรบุคคล และภาคีเครือข่าย ใช้เวลาประมาณ 

1 เดือน ซึ่งในระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้เอง ก็ไม่ได้เรียบง่ายเหมือน

มีคนโรยกลีบดอกไม้ไว้ให้ เพราะทุกอย่างย่อมมีขวากหนาม 

เนื่องจากบางครั้งก็ได้รับการสนับสนุนบ้าง บางครั้งก็ไม่ได้

รับ ก็ทำาให้มีความกังวลอยู่บ้างเพราะการเดินทางครั้งนี้จำาเป็น

ต้องใช้งบประมาณ แต่อย่างไรก็ตาม อุปสรรคมันก็ต้องยอมแพ้

ต่อความมานะอดทนของคนธรรมศาสตร์ จนสามารถมีความ

พร้อมในทุกด้านสำาหรับค่ายในครั้งนี้ และยังได้รับการสนับสนุน 

ยานพาหนะในการเดินทาง ของศูนย์พัฒนาสังคมที่ 13 จังหวัด

เชียงใหม่ ทำาให้ประหยัดค่าเดินทางไปได้ส่วนหนึ่ง

 พวกเราเริ่มเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ลำาปาง ประมาณหกโมงเช้า ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 

2556 ถึงโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนไลน์ออนมหาจักร 9  

ประมาณเที่ยงๆ เมื่อถึงพื้นที่แล้วก็เริ่มประชุมวางแผนเตรียมงาน 

หลังจากเสร็จการประชุมก็ออกมวลชนสัมพันธ์กับชาวบ้านและ
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เด็กๆ ในชุมชนและโรงเรียน ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าในพื้นที่นี้ ชาว

บ้านเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ ซึ่งชาวบ้านน่ารักมาก เดิน

ผ่านไปไหนมาไหนก็จะยิ้มให้กันตลอด แสดงออกถึงไมตรีจิตที่มี

ให้กันและกัน ทำาให้เรามีความกล้ามากขึ้น ในการเข้าไปพูดคุยถึง 

สารทกุขส์ขุดบิของชาวบา้นและวิง่เลน่กบัเดก็ พอตกเยน็เพือ่นอาสา 

ที่เป็นผู้หญิงก็จะเริ่มทำาอาหาร ผู้ชายก็จะทยอยไปอาบนำ้าที่แม่นำ้า

แมแ่ตง เปน็แมน่ำา้ทีม่คีวามสวยงามและใสสะอาดมาก พอเริม่ตกดกึ 

เราก็คุยกันหรือถอดบทเรียนเกี่ยวกับในช่วงบ่ายที่เราได้ไปทำา

กจิกรรมมวลชนสมัพนัธก์บัชาวบา้น เพือ่ใหร้บัรูถ้งึความรูส้กึของ

ชาวบา้นและเดก็ๆ หลงัจากถอดบทเรยีนเสรจ็แลว้ กเ็ขา้นอนทีบ่า้น

พอ่หลวง (ผูใ้หญบ่า้น) และทีโ่รงเรยีน รุง่เชา้เรากเ็ริม่ทำากจิกรรม

ทันทีในตอนเช้า โดยในช่วงเช้าจะเป็นช่วงเวลาที่แจกอุปกรณ์การ

เรียนแก่น้องๆ และมอบหมอนผ้าห่มให้กับทางโรงเรียน หลังจาก

นั้นทีมงานก่อสร้างหลังคา ก็เริ่มลงมือรื้อถอนหลังคาแล้วปรับ

เปลี่ยนหลังคาใหม่ ให้กลายเป็นหลังคาหน้าจั่วเดียว จากเดิมที่

หลังคาห้องพยาบาลเป็นสามหน้าจั่ว เมื่อฝนตกทำาให้นำ้าไหลลง

มาโดนเวชภัณฑ์ภายในห้องพยาบาล 

 ส่วนทีมกิจกรรม ก็ดำาเนินการจัดกิจกรรมที่จะทำาให้

น้องได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเกม/กิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมทักษะ

ในความรัก ความสามัคคี การเรียนรู้เพื่อความเป็นพลเมือง

ร่วมกัน เช่น กิจกรรมสร้างฝันชุมชน, กิจกรรมสร้างอนาคต

ฉัน, กิจกรรม Walk Rally สร้างรัก และกิจกรรมพลเมือง

ตัวน้อย ทุกกิจกรรมที่กล่าวมาทำาให้เราได้เห็นรอยยิ้มของ

เด็กๆ ทำาให้เรามีความสุขกับการเป็นผู้ให้ เป็นผู้เสียสละ แววตา

ของน้องๆ ทำาให้เรามีความรู้สึกว่า “ขอให้เราได้ทำาอะไรดีๆ ให้

กับสังคมแบบนี้ตลอดไป” และการที่เราได้ทำากิจกรรมร่วมกัน

กับเพื่อนๆ ทำาให้เรารักกันมากขึ้น เข้าใจกันมากขึ้น สิ่งนี้คือ

ผลพลอยได้ระหว่างทางของเป้าหมายในการทำาโครงการครั้งนี้ 

สุดท้ายกิจกรรมสำาหรับวันนั้น (10 กุมภาพันธ์ 2556) สำาเร็จ

ลุล่วงเป็นอย่างดี เว้นแต่การสร้างหลังคาที่ผิดคาด จาก 

ทีแรกจะต้องเสร็จภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 แต่

มันยังเหลืออีกประมาณ 30-40 เปอร์ เซ็นต์ที่ยังไม่ เสร็จ 

ทำาให้ เราต้องอยู่ต่ออีกหนึ่งวัน เพื่อสร้างหลังคาให้ เสร็จ

เรียบร้อยสมบูรณ์ ดังนั้นทีมกิจกรรมจึงดำาเนินกิจกรรม 

กับน้องๆ ต่ออีกหนึ่งวัน 

 หลังจากนั้น ประมาณ 16.00น. (ของวันที่ 11 

กุมภาพันธ์ 2556) กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหลังคา

หรือกิจกรรมกับเด็กๆ ก็ได้ยุติลง เพราะงานสำาเร็จเสร็จลุล่วง

ตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เท่ากับว่าโครงการ

ดอกไม้แห่งกาลเวลา ปี 3 ครั้งที่ 1 นี้ ได้เสร็จสิ้นลง เพราะ

เพื่อนธรรมศาสตร์อาสาทุกคนจะต้องกลับไปเรียนเพื่อนำาความ

รู้จากสิ่งที่ได้รำ่าเรียนจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ์กลบัมารบัใชป้ระชาชนตอ่ไป ดว้ยธาตอุะไรบางอยา่ง 
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ที่อยู่ในใจของนักศึกษา ไม่ใช่เพียง 4 ปี ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

แห่งนี้ เท่านั้น แต่ยังคงอยู่ ในจิตใจของเราตลอดไป หรือเรียก 

อีกอย่างว่า “ธรรมศาสตร์ตลอดชีวิต”

 ดังนั้ นการ เป็นคนธรรมศาสตร์จึ ง ไม่ ได้ หมายถึงการ

เรียนเพียง 4 ปี เท่านั้น แต่การเป็นคนธรรมศาสตร์ จะเป็นไป

ตลอดชีวิต ซึ่งมันจะบ่งบอกผ่านตัวเราเองเสมอ ด้วยประโยค 

ที่ พวก เราคุ้ นชินกันที่ กล่ าวว่ า “ฉันรักธรรมศาสตร์  เพราะ

ธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน” เมื่อเราจบจากมหาวิทยาลัย 

แห่งนี้ไปแล้ว พวกเราก็ยังทำาประโยชน์ให้กับสังคม ประชาชนเสมอมา 

ทกุรุน่ ทกุยคุ ทกุสมยั และมนัจะเปน็เชน่นีแ้บบเสมอตน้ เสมอปลาย เสมอไป 

เพราะจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ไม่เคยจางหายไปจากจิตใจของ 

พวกเราทุกคน

 ในโอกาสนี้ เครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา ศูนย์ลำาปาง ศูนย์

อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะขอประชาสัมพันธ์ โครงการ

ดอกไม้แห่งกาลเวลา ปี 3 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 

จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 ตำาบลท่าสองยาง อำาเภอท่าสองยาง จังหวัด 

ตาก ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน โดยในครั้งนี้มีความพิเศษ 

ทั้งในชื่อของโรงเรียนและความตั้งใจที่จะสร้างห้อง “ศูนย์การเรียนรู้

อาเซียน” โดยฝีมือของชาวธรรมศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง 

เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและประชาชน ที่จะเรียนรู้ 

สู่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประชาคมอาเซียน  

ในปี พ.ศ.2558 ดังคำากล่าวของ ซุนวู นักปราชญ์

จีน ที่ ว่ า “รู้ เขา รู้ เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อย

ครั้ง” ตลอดจนเป็นการแสดงถึงสายใยผูกพันของ

ธรรมศาสตร์ ต่อโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 

จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 อีกด้วย

 ในการนี้ พี่ศิษย์เก่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรม 

บริจาคสิ่งของ หรือบริจาคงบประมาณได้ โดยติดต่อ

ประสานงานมายัง 080-042-3537/086-917-3326/

Jay_Santiwong@hotmail.com เครอืขา่ยธรรมศาสตร์

อาสา ศูนย์ลำาปาง ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ อย่างไรก็ตามน้องๆ ขอขอบพระคุณ 

พี่ศิษย์เก่ามา ณ โอกาสนี้ด้วย ที่จะทำาให้พวกเราเดินหน้า

ต่อไป เพื่อสังคม เพื่อประชาชน ตลอดไป

**หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนตำารวจ

ตระเวนชายแดน จฬุา-ธรรมศาสตร ์3 http://www.bpp.

go.th/bppmain_school/index.php?option=com_con

tent&view=article&id=297&Itemid=63
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สภานักศึกษา มธ.

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กับการพัฒนาธรรมศาสตร์ 

เพื่อลูกแม่โดม
โดย นายสุวิจักขณ์ เตชะทัตสกุล รองประธานสภานักศึกษา มธ. 

และ ประธานบริหารสภานักศึกษาศูนย์ท่าพระจันทร์

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ครั้งนี้เราได้มา

พบกันอีก หลังจากคราวก่อน ผมได้นำาเสนอ

เรือ่งราวของ สภานกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ที่ยังคงมีบทบาทและหน้าที่ต่อสังคมไทยอย่างไม่

เสื่อมคลาย โดยยุคที่นักศึกษามีบทบาทต่อสังคม

และการเมืองมากที่สุดของประวัติศาสตร์ชาติไทย 

คือช่วง 14 ตุลาคม 2516 หรือ 6 ตุลาคม 2519 

หลังจากนั้นดูเหมือนบทบาทของนักศึกษาต่อสังคม

จะลดลง แต่สิ่งเหล่านี้ผมได้ถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่าน

โดยผ่านประสบการณ์การทำางานในสภานักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วว่า สิ่งเหล่านั้นจะยัง

ไมห่ายไป นกัศกึษารุน่ใหมอ่ยา่งผมยงัคงตระหนกัตอ่

ภาระหนา้ทีอ่นัใหญห่ลวงนีอ้ยูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง แตภ่าระ

หน้าที่อันใหญ่หลวงอีกหนึ่งอย่าง คือ การดำาเนินใดๆ 

เพื่อรักษาสิทธิ์ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พึงควรจะมี ซึ่งในส่วนนี้สภานักศึกษามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ก็ตระหนักอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายเช่น

เดียวกับการมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อ

สังคมไทย 

      แน่นอนว่าสภานักศึกษามาจากการเลือกตั้ง 

โดยนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะมา

เลือกตั้งกันในวันเวลาที่กำาหนด เพื่อหาตัวแทนของ

นกัศกึษาเขา้ไปเปน็ผูแ้ทนการทำางานในสภานกัศกึษา 

โดยคัดเลือกจากนักศึกษาที่ลงสมัครในนามของ 

กลุ่มต่างๆ และคัดเลือกในรูปแบบบัญชีรายชื่อ โดย

มีลักษณะการเลือกตั้งแบบเดียวกันกับการเลือกตั้ง

ในสนามใหญ่ของประเทศไทย จึงถือเป็นการเรียนรู้

และสง่เสรมิประชาธปิไตยในอกีมมุมองหนึง่ โดยหลงั

จากที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อมีการนับผลคะแนน

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการโหวตเลือกประธาน

สภานักศึกษาจากสมาชิกที่ได้รับการรับเลือกเข้าไป

ในสภานักศึกษา จะเห็นได้ว่าการทำางานในสภา

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นั้น ต้องได้รับ

ความไว้วางใจจากเพื่อนๆ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนทุกอย่างในสภานักศึกษาจะเป็นไปในแบบ

ฉบับของประชาธิปไตย ฉะนั้น การทำาหน้าที่ก็ต้อง

กระทำาไปเพื่อผลประโยชน์อันสูงสุดของนักศึกษา

ผู้ เลือกเราเข้ามาเป็นผู้แทนเช่นเดียวกัน โดยปี 

การศึกษา 2555 (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - มิถุนายน 

พ.ศ. 2556) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้ง 3 ศูนย์ 

คือ ท่าพระจันทร์ รังสิต ลำาปาง ได้มีการเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างมาก จากการผลักดันของสภานักศึกษา 

เพือ่เปน็การตอบแทนนกัศกึษาทีไ่วว้างใจใหเ้ขา้มาทำา

หน้าที่แทน โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ จะเป็น

หัวข้อหลักที่ผมต้องการสื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ

ในคอลัมน์นี้ โดยจะไล่เรียงการปรับปรุงและพัฒนา 

ทั้ง 3 ศูนย์ ดังนี้
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สภานักศึกษา มธ.

 1. ท่าพระจันทร์ติดกล้อง CCTV ขึ้นเป็น

จำานวนมาก โดยเพิ่มกล้อง CCTV กว่า 140 ตัว ทั่วทั้ง

มหาวทิยาลยั ซึง่นบัรวมคณะตา่งๆ ทกุคณะในทา่พระ

จนัทรท์ีต่ดิกลอ้ง CCTV ใหมด่ว้ย นอกจากนี ้ตกึกจิกรรม

นักศึกษายังได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ทั้งหมด 

โดยมีระบบการรักษาความปลอดภัยและระบบสิทธิ 

สวัสดิการแก่นักศึกษาที่ทำากิจกรรมทั้งชุมนุมและ

ชมรมเป็นอย่างดี และสิ่งที่สำาคัญสิ่งหนึ่งที่จะไม่

กล่าวถึงไม่ได้เลย คือ การปรับปรุงโรงอาหารคณะ

สงัคมสงเคราะหศ์าสตรแ์ละโรงอาหารกลาง (ฝัง่ประตู

พระอาทิตย์) ซึ่งเก่าแก่และชำารุดเสียหายตามกาล

เวลา จนได้ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด และ ได้

เพิ่มร้านอาหารเข้ามาจากการคัดเลือกอย่างถี่ถ้วน 

พร้อมได้เพิ่มจำานวนร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือก

อย่างรอบคอบ โดยคำานึงถึงเรื่องสุขอนามัยเป็นสิ่ง

ที่สำาคัญที่สุดในการปรับปรุงโรงอาหารทั้ง 2 ในครั้ง

นี้  และสุดท้ายเรื่องการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติม

ประตูท่าพระจันทร์ โดยเป็นแบบสปอร์ตไลท์เพื่อลด

อาชญากรรมและมีแผนติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มทั่วทั้ง

มหาวิทยาลัย 

 2. ศูนย์รังสิต ขณะนี้ได้มีการปรับปรุงโรง

อาหารกลางโดยมีโครงการจะทำาเป็นลักษณะที่ทัน

สมัยในแบบของคอมเพลกซ์ รวมไปถึงมีการผลักดัน

เปดิประตเูชยีงรากตลอด 24 ชัว่โมง เพือ่ความสะดวก

ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 

และ สภา นศ. ได้เป็นคณะกรรมการทางจักรยาน 

และทางเท้า ได้เสนอให้มีปรับปรุงทางจักรยานให้มี 

แสงไฟสวา่ง ใหม้เีสน้ทางทีค่รอบคลมุมากขึน้ โครงการ 

ปรับปรุงสวนหย่อม ดร.เทียม โชควัฒนา หน้าสำานัก

ทะเบียนและประมวลผล จากที่สภา นศ. ได้อยู่ใน

คณะกรรมการที่มีชื่อว่าคณะกรรมการมีส่วนร่วมกับ

นักศึกษาของสำานักทะเบียน และสุดท้ายโครงการ

ปรับปรุงอาคารกิจกรรม ศูนย์รังสิต ซึ่งอยู่ในระหว่าง

การรวบรวมข้อมูลและความเห็นจากนักศึกษา

 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำาปาง  

โดมแก้วพร่างลำาปางธานีนั้นก็ได้มีการการพัฒนา

หลายดา้นดว้ยเชน่กนั ทัง้ดา้นวชิาการโดยจะมกีารเพิม่ 

คณะซึ่งจะเปิดใหม่ในอีกไม่กี่ปีนี้ได้แก่ สาธารณสุข

กับบัญชี อีกทั้งยังมีการสร้างตึกเพื่อรองรับสำาหรับ

เป็นที่พักของบุคลากร ด้วยภูมิศาสตร์ที่โอบล้อมไป

ด้วยธรรมชาติทำาให้บรรยากาศรอบๆ มหาวิทยาลัย

มีความร่มรื่นและมีทัศนียภาพที่สวยงาม ในส่วน

ของสภานักศึกษาจะเน้นและผลักดันในด้านสิทธิ

และสวัสดิการของนักศึกษาเป็นหลัก เนื่องด้วยเป็น

สิทธิโดยตรงที่นักศึกษาควรได้รับอย่างเต็มที่โดย

สามารถแจ้งปัญหาได้โดยตรงต่อสภานักศึกษาผ่าน

ทางโทรศัพท์ของผู้บริหารได้โดยตรงอย่างไม่ปิดกั้น

ตลอด 24 ชม.

 ทา่นผูอ้า่นจะเหน็ไดว้า่ ธรรมศาสตร ์ทัง้ 3 ศนูย์

นั้นได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา ขึ้นเรื่อยๆ 

โดยทั้งนี้อาศัยความร่วมมือจากนักศึกษาที่ระดมกัน

แจง้เรือ่งราว และปญัหา ถงึสภานกัศกึษา และผูบ้รหิาร 

มหาวิทยาลัย ที่ได้สั่งดำาเนินการแก้ไข สภานักศึกษา

ขอสัญญาว่าจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนา 

เพื่อให้ธรรมศาสตร์เป็นสถานที่ที่นักศึกษาทุกคน

มาเรียนแล้วมีความสุขกับสถานศึกษาในแต่ละศูนย์ 

เพราะ เมือ่สถานทีท่ีเ่ราไดม้าศกึษาเลา่เรยีนมอบความ

สุข ความอุ่นใจให้แก่เรา เราก็จะเอาความอุ่นใจ และ 

ความสุขนี้ ไปแสวงหาความรู้ ความคิด จิตนาการ 

และ ความสรา้งสรรค ์ไดอ้ยา่งเตม็ที ่เพือ่พฒันาตนเอง 

พัฒนาสังคม พัฒนาประเทศไทยต่อไป
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ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ

ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์

และการเมือง หรือ มธก. ได้ถือกำาเนิด

ขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2477 เป็น 

ผลพวงของการปกครองมาสู่การปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย  

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 วันสถาปนา 

ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ตรงกบัวนัที ่

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 

ศิษย์เก่า

โดย ศ. (เกียรติคุณ) เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม

ป๋วย อึ๊งภากรณ์  

ผูปู้พื้นฐานของการพัฒนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในยุคปัจจุบัน

แก่ปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นหลักของการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 

  นับตั้ งแต่วันที่ก่อตั้ งมหาวิทยาลัย 

จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่

อาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีอายุครบ 100 ปี

ของชาตกาล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 82 ปี ดังนั้น บทความ

นี้จึงได้เขียนขึ้นเพื่อสดุดีเกียรติคุณ และ 

คุณงามความดีของอาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
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ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง

ที่มีต่อการปูพื้นฐานของการพัฒนามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

  จากประวัติของมหาวิทยาลัย อาจจะกล่าว 

ได้ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ถูกอำานาจเผด็จการ

ฝา่ยการเมอืงเขา้ควบคมุและสกดักัน้ความเจรญิเตบิโต

ของมหาวิทยาลัยเป็นเวลาถึง 40 ปี กล่าวคือ ตั้งแต ่

ปี 2490 จนถึงวันที่อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ 

รับเลือกตั้งให้เป็นอธิการบดี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  

2517 ท่านได้ลาออกจากการเป็นอธิการบดีและ 

ได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อลี้ภัยทางการเมือง  

หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2516

  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

จะเป็นอธิการบดีเพียง 2 ปีก็ตาม แต่ท่านได้มีบทบาท

สำาคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่

เมื่อท่านได้เป็นคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เสนอให้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แลกที่ดินของมหาวิทยาลัย 

จำานวนประมาณ 700 ไร่ ที่ตำาบลบางชัน อำาเภอ

มีนบุรี กับที่ดินของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ศูนย์

รังสิตในปัจจุบัน พื้นที่ประมาณ 2,300 ไร่ เมื่อ 

วันที่ 31 ตุลาคม 2510 เมื่อท่านเป็นอธิการบดีได้

วางแผนการพัฒนาศูนย์รังสิต และได้สร้างผู้นำารุ่น

ใหม่หลายคน ซึ่งได้มีโอกาสเป็นอธิการบดี และได้

ทำางานพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางของอาจารย์ 

ปว๋ย อึง๊ภากรณ ์อยา่งตอ่เนือ่งเปน็เวลาประมาณ 10 ปี 

กล่าวคือ ตั้งแต่ขยายการเรียนการสอนไปที่ศูนย์รังสิต

เมื่อปี 2529 ได้รับไฟเขียวจากฝ่ายการเมืองให้ก่อตั้ง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ในปี 

2531 รวมถึงการแก้ปัญหาการขาดแคลนอาคารที่พัก

และสิ่งอำานวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยด้วย

การดงึโครงการกอ่สรา้งสนามกฬีา และสิง่อำานวยความ

สะดวกของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13  

ให้มาใช้ที่ดินที่ศูนย์รังสิตเมื่อปี 2538 จากการ

ทำางานอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

เป็นเวลาประมาณ 10 ปี ได้เป็นพื้นฐานในการพัฒนา

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรใ์หเ้ปน็มหาวทิยาลยัสมบรูณ์

แบบในปัจจุบัน

 

  สำาหรบัการพฒันามหาวทิยาลยัธรรมศาสตรน์ัน้ 

จะได้แบ่งหัวข้อการพิจารณาโดยสังเขป ดังนี้

1. ยุคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง 

 พ.ศ. 2477-2490

2. ยุ คที่ มหาวิ ทยาลั ยถู กควบคุ มและสกั ดกั้ น 

 ความเจริญเติบโต พ.ศ. 2490-2517

3. ยุคที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ต่อสู้และพัฒนา 

 ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ในปัจจุบัน โดยมี 

 อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 

 และพัฒนา พ.ศ. 2517-2547

4. การเป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้ประชาชนและสังคม 

 ไทย พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน
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ขอชื่นชมกับศิษย์เก่า
ธรรมศาสตร์ในภูมิภาค ที่ไม่เว้นที่

จะทำากิจกรรมเพื่อสังคมเมื่อมีโอกาส ล่าสุด
ชมรมศิษย์เก่า มธ. จังหวัดนครปฐม นำาโดย 
นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ ประธานชมรมฯ

ได้ทำาการปรับปรุง “ศาลาโดม” ในนามของชมรม  
เป็นศาลาที่พักของประชาชนที่เดินทางมาติดต่อ
ราชการที่ศาลากลางจังหวัด ซึ่งสร้างในปี 2549 

แต่ชำารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา
ให้สวยงามเด่นสง่าอีกครั้ง

ขอขอบพระคุณ 
ศ. (เกียรติคุณ) เกริกเกียรติ  
พิพัฒน์เสรีธรรม อดีตอธิการบดี

เป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาเขียนบทความสำาหรับ
คอลัมน์ “ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง” ให้อย่าง 

ต่อเนื่องแล้ว ยังทำาให้ได้รับรู้ประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในหลายๆ ด้าน
ที่ลูกโดมอีกหลายๆ ท่านไม่รู้ด้วย

ศิษย์เก่าหายกังวลใจได้แล้ว
อีกไม่นานเกินรอที่ มธ. จะอยู่ในลำาดับต้นๆ 

ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดีเด่น
เป็นแน่แท้เมื่อทีมนักวิจัยแม่โดมผงาดเวทีโลก

ด้วยรางวัล 2 เหรียญทอง (เหรียญทองเกียรติยศ
และ รางวัลเหรียญทอง) รางวัล 4 เหรียญเงิน

รางวัล 2 เหรียญทองแดง และ 
2 รางวัลพิเศษ ในเวทีประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 41 
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

เมื่อ 10-14 เมย. 56

สมาคมธรรมศาสตร์
อุดรธานี ภายใต้การนำาของ

ท่านจารึก ปริญญาพล เตรียมการ
ต้อนรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ

อย่างขันแข็ง พร้อมเชิญชวนลูกแม่โดม
สานสัมพันธ์ที่อุดรธานี 5 ต.ค. 56

ลูกแม่โดมอุดรธานี
รออยู่จ้ะ

ขอแสดงความยินดี
กับนายเดชอุดม 

ไกรฤทธิ์ ที่ได้รับเลือกตั้ง
เป็นนายกสภาทนายความ

เป็นสมัยที่ 3
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1.	 รศ.ประนอม	โฆวินวิพัฒน์	 ประธานกรรมการ

2.	 นายสุพัฒน์	ธนะพิงค์พงษ์	 รองประธานกรรมการ

3.	 นายสมพงษ	์กฤตลักษณ์	 กรรมการ

4.	 นายธวัช	ดำาสอาด	 กรรมการ

5.	 ดร.ณราทิพย์	อร่ามวัฒนานนท์	 กรรมการ

6.	 นายวรวิทย์	ศรีอนันต์รักษา	 กรรมการ

7.	 นางสุวรรณา	บุญคุณศักดิ์	 กรรมการ

8.	 นายคณิต	ลิมปิพิชัย	 กรรมการ

9.	 นายสุรเดช	พรทวีทัศน์	 กรรมการ

10.	 นางสาวเสาวณิต	มหาศรี	 กรรมการ

11.	 ผศ.ดร.รัชฎา	คงคะจันทร์	 กรรมการ

12.	 นางอุษณีย์	วรวนิช	มหากิจศิริ	 กรรมการ

13.	 รศ.พญ.ชนิสา	โชติพานิช	 กรรมการ

14.	 นางสาวอรภัค	สุวรรณภักดี	 กรรมการ

15.	 ทพ.ดร.สำาเริง	อินกลำ่า	 กรรมการ

16.	 นายชาญกิจ	ไตรรัตนานนท์	 กรรมการ

17.	 นางสาวฐิติมน	เลิศศิริสาคร	 กรรมการและเลขานุการ

18.	 นางสาวอมรรัตน์	สิทธิมงคลชัย	 ผู้ช่วยเลขานุการ

ศิษย์เก่า
  ในวาระสำาคัญที่มหาวิทยาลัยจะครบรอบ 79 ปี ในวันที่ 27 มิ.ย. 
2556 และก้าวสู่ 80 ปี สำานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ โดยกองทุนทำาบุญวันเกิด
กับธรรมศาสตร์ จึงได้จัดทำากิจกรรมพิเศษขึ้น ทั้งกิจกรรมที่รำาลึกถึงคุณงาม 
ความดีและเผยแพร่เกียรติคุณ ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคม และขอแนะนำา 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ใหม่ฯ ดังนี้

วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่

22-23 มิ.ย. 2556 “ตามรอยครูผู้ยิ่งใหญ่ อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์” จ. ชัยนาท 
(สำารองที่นั่งภายใน 31 พ.ค. 56) 

27 มิ.ย. 2556
เวลา 13.30 - 16.30 น.

เสวนาหัวข้อ “ก้าวสู่ 80 ปีธรรมศาสตร์ มองผ่านผู้ประศาสน์การ 
อธิการบดี มธก. - มธ.”  
• ผู้ประศาสน์การ มธก. ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค ์
 โดย ดร. ฐาปะนันท์  นิพิฏฐกุล 
• อธิการบดี มธ.จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
 โดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิร ิ
• อธิการบดี มธ. นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 
   โดย ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร 
• อธิการบดี มธ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
  โดย ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
• ผู้ดำาเนินรายการ โดย รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ 
*วิทยากรอยู่ระหว่างการประสานงานและรอการตอบรับ*

ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย 
ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1

(สำารองที่นั่ง)
ภายใน 15 มิ.ย. 56

6-7 ก.ค. 2556 “ตามรอยคนดี ปรีดี พนมยงค์”
วิทยากร อาจารย์ ทรงยศ แววหงษ์

จ.พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี 
(สำารองที่นั่ง ภายใน 7 มิ.ย. 56) 

5  ต.ค. 2556 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 5 อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

4-6  ต.ค. 2556 “สานสัมพันธ์ลูกแม่โดมอุดรธานี” จ.อุดรธานีและเวียงจันทร์ 
(สำารองที่นั่งภายใน 15 ก.ค. 56)

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองทุนทำาบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. 
โทร. 0-2613-3777 หรือ email : tualumnioff@gmail.com

แนะนำ�คณะกรรมก�รบริห�รกองทุนทำ�บุญวันเกิดกับธรรมศ�สตร์ ชุดใหม่

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	ชุดเดิมได้หมดวาระลง	มหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	ใหม่	ดังนี้
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“ชมรมธรรมศาสตร์นครปฐม”

“ชวนกันไปวัดและศูนย์รังสิต”

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 ๕/๒๕๕๑

ไปรษณีย์หน�้พระล�น

ดร.ณราทิพย์	อร่ามวัฒนานนท์

บริจาคเงิน	100,000	บาท

ให้กองทุนทำาบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์


