จุลสารศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉบับที่ 16 ปีที่ 5 ประจำ�ไตรมาสที่ 3

ขอเพียงทุกคนช่วยกันทำ�สิ่งที่ดีๆ
ให้แก่สังคมทุกวัน วันละเล็กละน้อย
จะช่วยให้สังคมดีขึ้น....
แล้วอย่าลืมตอบแทนสถาบันธรรมศาสตร์
ที่สร้างเรามา

สู่โดม 02

บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะ
ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลของท่านผู้ประศาสน์การ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ และ
ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ท่านแรกก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย
ปณิธาน เพือ่ ความเสมอภาคในการศึกษาของราษฎรไทย ผูท้ ปี่ ระสงค์จะเรียนต้องได้
เรียน และเพื่อความเป็นธรรมในสังคม อีกท่านหนึ่งสืบทอดเจตนารมณ์ วางรากฐาน
และพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศไทย ผนวกกับ
จิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ที่เข้มข้นยิ่งของลูกแม่โดมรุ่นอาวุโส ได้ร่วมกัน
ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ เสมอมา
บัดนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 79 ปี และย่างเข้าสู่ปีที่ 80 อย่างสง่างาม
จนกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบได้ในปัจจุบันและไม่ลืมคุณธรรมรับใช้
สังคม ถึงแม้บางช่วงเวลาต้องเจอกับมรสุมทางการเมือง จนมีคำ �กล่าวขานว่า
ประวัตศิ าสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กค็ อื ประวัตศิ าสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์
นัน่ เอง จึงอาจกล่าวได้วา่ ไม่มมี หาวิทยาลัยใดๆ ในโลก ทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ความเป็นมา
และเกียรติภูมิที่น่าภาคภูมิใจเช่นนี้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอดีตที่ยิ่งใหญ่ ได้สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและ
มี ชื่ อ เสี ย งออกไปรั บ ใช้ สั ง คม ในฐานะผู้ นำ � และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของประเทศ
และหน่วยงาน มีปัจจุบันที่เกรียงไกร และอนาคตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก็คงอยู่ในมือของพวกเราชาวธรรมศาสตร์?
			
					
ฐิติมน เลิศศิริสาคร
		
		
1 มิถุนายน 2556
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กลานโพธิ์
4 จารึสันายกสมาคมสั
มภาษณ์ คุณคณิต ลิมปิพิชัย
งคมวิทยาฯ มธ.
บทบรรณาธิการ

องถึงพี่
6 จากน้
เครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา ศูนย์ล�ำ ปาง

ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กศึกษา มธ.
10 สภานั
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กับการพัฒนาธรรมศาสตร์ เพื่อลูกแม่โดม
าเรื่อง
12 ศิป๋วษยย์เก่อึา๊งเล่ภากรณ์
ผู้ปูพื้นฐานของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในยุคปัจจุบัน
14 ซุบซิบ
ย์เก่าสัมพันธ์
15 ศิกิจษกรรม
และแนะนำ�คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

จารึกลานโพธิ์
คุณคณิต ลิมปิพิชัย
นายกสมาคมสังคมวิทยาฯ มธ.
ทำ�ไมจึงตัดสินใจเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และอะไรเป็นเหตุจงู ใจให้เลือกศึกษา
ในคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ผมมี ค วามผู ก พั น กั บ ธรรมศาสตร์ ม าตั้ ง แต่ เ ด็ ก
เนื่ อ งจากบ้ า นอยู่ ใ กล้ (อยู่ แ ถวกระทรวงมหาดไทย)
และชอบติดตามข่าวสารการเมือง ในสมัยตุลาคม 2516
และ 2519 ก็ได้ติดตามการเคลื่อนไหวโดยตลอด รู้สึกว่า
ธรรมศาสตร์เป็นสถาบันที่โดนใจมาก จึงตั้งใจว่าจะต้องเข้า
เรียนธรรมศาสตร์
ส่ ว นที่ เ ลื อ กคณะสั ง คมวิ ท ยาฯ ก็ ต้ อ งบอกตาม
ตรงว่า ที่จริงแล้วเลือกธรรมศาสตร์ถึงสี่คณะ ทั้งบัญชี
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และแผนกอิสระสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา (ในสมัยนั้นยังไม่เป็นคณะครับ) รู้สึกสนใจ
สังคมวิทยาก็เพราะเห็นว่า เป็นคณะที่สอนให้เข้าใจภาพ
ของสังคม วัฒนธรรม ความเป็นมาของกลุ่มชน ซึ่งตรงกับ
ความสนใจของผมครับ เมือ่ เข้าไปเรียนแล้วก็ได้ความรูแ้ ละ
แนวคิดที่น่าสนใจมาก ส่วนวิชาโทก็เลือกเศรษฐศาสตร์
เพราะเป็นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในเชิงความพึงพอใจ
การบริโภค และการลงทุน
(สั ง คมวิ ท ยาได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น King of Social
Science ในขณะที่ เ ศรษฐศาสตร์ เ ป็ น Queen of
Social Science ทั้งสองวิชานี้มีที่มาจากนักคิดคนเดียวกัน
คือ August Comte ผมจึงจัดว่าโชคดีที่ได้ศึกษาทั้งสอง
แขนง)

การใช้ชีวิตอย่างเสรี ผมได้ใช้เวลาในช่วงนี้อย่างคุ้มค่าที่สุด
ทั้งเรียนทั้งเล่น ทำ�กิจกรรม
เมื่อเข้าปีหนึ่งก็ประทับใจกับการรับเพื่อนใหม่ ซึ่งที่
ธรรมศาสตร์จะไม่ใช้คำ�ว่าน้องใหม่ เพราะทุกคนเป็นเพื่อน
เสมอภาคกัน งานนั้นมีการนำ�วงคาราวาน ซึ่งเพิ่งกลับออก
มาจากป่ามารวมวงเล่นทีห่ อประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ มีการ
แสดงและกิจกรรมตลอดทั้งคืน
ตลอดเวลาสี่ปี สิ่งที่ประทับใจมากคือ การได้ไปทำ�
กิจกรรมภาคสนามกับคณะ ในหลายๆ วิชาเช่นสังคมวิทยา
ชนบท ก็ได้ไปอยู่กับชาวบ้านที่ชุมพรช่วยชาวบ้านทำ�นา
เกี่ยวข้าว วิชามานุษยวิทยาเศรษฐกิจก็พาไปอยู่กับชาวเขา
บนดอยทีเ่ ชียงรายท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บ ไปดูชาวเขา
ทำ�ไร่ในโครงการพัฒนา ดูการใช้ชีวิตวัฒนธรรมของเผ่า
ต่างๆ วิชาโบราณคดีทอี่ าจารย์ทา่ นพาไปดูแหล่งโบราณคดี
ต่างๆ เช่นที่สุโขทัย กำ�แพงเพชร ไปพักแรมในอุทยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ สุ โขทั ย บรรยากาศวั ง เวงน่ า กลั ว สุ ด ๆ
รวมทั้งการทำ�กิจกรรม เช่น การออกค่ายอาสาพัฒนาใน
หลายๆ ที่ ถือว่าเป็นการเรียนรูท้ งั้ วิชาการและประสบการณ์
ที่มีค่ามากๆ

เท่าที่ได้ทราบมา ท่านเป็นผู้ที่อุทิศและเสียสละ
เพื่อส่วนรวมอย่างมาก ได้ดำ�รงตำ�แหน่งนายก
สมาคมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาหลายวาระ การที่
ท่านได้เสียสละทำ�งานเพื่อสังคมเช่นนี้ ท่านมีอุดมการณ์
ย้อนอดีตเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์
ผมมักจะบอกเพื่อนๆ และคนรู้จักที่สนิทสนมกัน หรือแรงดลใจ หรือมีใครเป็นแบบอย่างในอุดมคติของ
เสมอว่า ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดคือ ช่วงที่เรียนปริญญา ท่านหรือไม่ อย่างไร
ก็คงมาจากลักษณะนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนชอบทำ�
ตรี ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นๆ จะรู้สึกแบบเดียวกันหรือไม่
แต่ผมเชื่อว่าที่ผมรู้สึกแบบนั้นมีสาเหตุมาจากสองปัจจัย กิจกรรมเพื่อส่วนรวม บวกกับความรู้สึกคิดถึงเพื่อนๆ พี่ๆ
น้องๆ ชาวสังคมวิทยา ทำ�ให้รู้สึกว่าควรจะสละเวลามา
คือ ธรรมศาสตร์และสังคมวิทยา
ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ แี นวคิดเพือ่ เกือ้ กูล สร้างสรรค์สงิ่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ หมูค่ ณะ นอกจากนีย้ งั เป็น
สังคม มีกิจกรรมหลากหลายให้เราได้เรียนรู้ ให้โอกาสใน การระลึกความหลังเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาได้ด้วย เพราะเรา

จารึกลานโพธิ์
ก็ได้มสี ว่ นร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย
มาโดยตลอด
สังคมวิทยาไม่ใช่คณะใหญ่โต มีศิษย์เก่าไม่มาก ซึ่ง
ก็เป็นทั้งวิกฤติและโอกาส วิกฤติก็คือจะหาตัวแทนหรือ
ทีมงานที่จะเสียสละมาร่วมกันก็น้อย ศิษย์เก่าที่โด่งดัง
ใหญ่โตก็น้อย มันก็ทำ�ให้ขาดแรงขาดกำ�ลังสนับสนุนไป
พอควร แต่ผมก็แก้วิกฤตินั้นโดยการออกแรง ออกทุน สละ
เวลามากขึ้น ในขณะเดียวกันมันก็มีโอกาสในวิกฤติ เพราะ
การที่เป็นคณะไม่ใหญ่ มีศิษย์เก่าไม่มาก การรู้สึกเป็น
หมู่คณะ รวมกลุ่มกันมันก็สูง การรวบรวมผู้คน การสื่อสาร
ในวงแคบ ก็ท�ำ ได้ง่ายกว่าวงกว้าง ผมใช้เวลากว่าปีในการ
สืบเสาะ หาชือ่ ทีอ่ ยู่ และโทรศัพท์ของศิษย์เก่ากว่ายีส่ บิ รุน่
ที่กระจัดกระจาย จนสามารถรวบรวมและจัดทำ�ทำ�เนียบ
รุน่ ได้ในปี 2545 นับเป็นความภูมใิ จอย่างหนึง่ ทีเ่ ราได้ท�ำ ให้
กับส่วนรวม
ประสบการณ์ชีวิต
หลังจากจบปริญญาตรีสงั คมวิทยา ผมก็ได้เรียนต่อ
ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ กับสถาบันอืน่ ในประเทศ จาก
นั้นก็ออกมาทำ�งานธนาคาร ด้านการพัฒนา ฝึกอบรม แล้ว
ก็ย้ายมาทำ�สินเชื่อ ลิสซิ่ง ปัจจุบันเป็นผู้บริหารของบริษัท
ลิสซิง่ แห่งหนึง่ ของญีป่ นุ่ และยังเป็นวิทยากรด้านบัญชี ภาษี
อากรของธุรกิจลิสซิ่งด้วย
กว่าจะเดินทางมาถึงตรงนี้ ก็ต้องใช้เวลา ความ
ขยันหมั่นเพียร เพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆ ตลอดเวลา ช่วงชีวิตนั้น
เหนื่อยหนักทีเดียวโดยเฉพาะช่วงที่เราเริ่มไต่ขึ้นสู่ต�ำ แหน่ง
บริหาร เพราะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่มากขึ้น เผชิญกับความ
ท้าทายหลากหลายทั้งเรื่องงาน เรื่องคน สารพัน มันไม่ง่าย
ไม่สบายเหมือนในฝันที่วาดไว้หรอกครับ แต่ที่ฝ่าฟันมาได้
ก็เพราะเราถูกปลูกฝังมาดี ทั้งจากพ่อแม่ โรงเรียน และ
ธรรมศาสตร์ บางครั้งที่รู้สึกเหนื่อย ท้อแท้ ซึ่งก็ต้องมีบ้าง
ก็จะหันมาพึง่ สมาคมนีแ่ หละทีช่ ว่ ยฟืน้ ฟูจติ ใจ ความเข้มแข็ง
และเรียกความสุข รอยยิ้มกลับมาได้ การได้ทำ �งานให้
สถิติศิษย์เก่าที่ให้เกียรติสัมภาษณ์ในจุลสารสู่โดม
ตมธก.
1 วารสารศาสตร์ฯ
3 แพทยศาสตร์
นิติศาสตร์
พาณิชยศาสตร์ฯ
1 ส.เทคโนโลยีฯ สิรินธร
รัฐศาสตร์
1 ศิลปศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
2 สังคมวิทยาฯ
สังคมสงเคราะห์ฯ
1 ทันตแพทยศาสตร์

1
3
1
1
2
1
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พวกพ้อง น้องพี่ การได้เจอ ได้คยุ กับเพือ่ นๆ พีๆ่ น้อง อาจารย์
และข้ า ราชการที่ เรารู้ จั ก ในสมั ย เรี ย นนั้ น เป็ น เหมื อ น
พลังงานทีเ่ ติมเข้ามาให้เราสูต้ อ่ ไป สดชืน่ มีความสุขอีกครัง้
ลองทดลองทำ�ดูได้ครับไม่สงวนลิขสิทธิ์
		
การเข้าเรียนใน มธ. มีส่วนช่วยสนับสนุนให้
ท่านทำ�งานในภาวะแวดล้อมเช่นนี้ และช่วยให้
ประสบความสำ�เร็จในหน้าที่การงานหรือไม่ อย่างไร
อย่ า งที่ ไ ด้ ก ล่ า วแล้ ว ว่ า ธรรมศาสตร์ นั้ น เป็ น
มหาวิทยาลัยที่มีความเกื้อกูลต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์
รักความเป็นธรรมและเสรีภาพ ตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า
จิตวิญญาณของธรรมศาสตร์ ซึ่งได้หล่อหลอมปลูกฝัง
ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาสื บ ต่ อ กั น มา กอร์ ป กั บ การได้ เ รี ย น
สังคมวิทยาก็ยิ่งช่วยเสริมสร้างให้มีความเข้าใจในสังคม
สภาพแวดล้อม ความเป็นมาเป็นไป ได้เป็นอย่างดี การที่
เรามีจติ วิญญาณธรรมศาสตร์บวกกับความรูท้ ไี่ ด้ราํ่ เรียนมา
ทำ�ให้มีความโดดเด่นในการทำ�งาน การบริหารจัดการใน
ธุรกิจ นอกเหนือจากความสามารถทางวิชาการที่ช่วยให้
เราประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างดี ผมรู้สึกว่าตัวเองเป็น
คนทีโ่ ชคดีทมี่ โี อกาสได้เรียนสังคมวิทยาทีธ่ รรมศาสตร์ครับ
ท่านมีข้อคิดเห็นต่อ มธ.อย่างไรบ้าง
ธรรมศาสตร์จัดเป็นสถาบันทางสังคมนับตั้งแต่ได้
มีการสถาปนาขึ้นมา ได้ยืนหยัดเคียงข้างความยุติธรรม
ความถูกต้อง และประชาชน มาโดยตลอด
ในปัจจุบัน รู้สึกว่าธรรมศาสตร์ได้ขยายวงทาง
วิชาการไปในสาขาวิชาต่างๆ มากมาย มีความก้าวหน้า
และความแข็งแกร่งทางวิชาการมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ในทาง
ตรงข้ า มจิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ธรรมศาสตร์ ก ลั บ ดู
เหมือนจะลดน้อยลง จึงอยากบอกกับผู้บริหารและศิษย์
ปัจจุบนั ทุกๆ ท่านว่า ในสภาพสังคมปัจจุบนั นัน้ ความเป็น
ธรรมศาสตร์จะช่วยนำ�พาสังคมเราให้ดียิ่งขึ้น ขอให้ทุกคน
ช่วยกันสร้างจิตวิญญาณนี้ให้แข็งแกร่งแพร่หลายมากขึ้น
ท่านมีขอ้ คิด ฝากถึงชาวธรรมศาสตร์ทงั้ ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันอย่างไรบ้าง
ขอเพี ย งทุ ก คนช่ ว ยกั น ทำ � สิ่ ง ดี ๆ ให้ แ ก่ สั ง คม
ทุกวัน วันละเล็กละน้อยก็จะช่วยให้สงั คมนีด้ ขี นึ้ ยึดหลัก
การของความพอเพียง ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน แล้วอย่าลืม
ตอบแทนสถาบัน “ธรรมศาสตร์” ที่สร้างเรามา

จากน้องถึงพี่

โดย นายภาธร สันติวงษ์
แกนนำ�เครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา ศูนย์ล�ำ ปาง
ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก

ลั บ มาอี ก ครั้ ง นะครั บ กั บ เครื อ ข่ า ยธรรมศาสตร์ อ าสา
ศูนย์ลำ�ปาง ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่ ง เมื่ อ คราวที่ แ ล้ ว เราก็ ไ ด้ นำ � เสนอเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ความ
เป็ น มาและข้ อ มู ล ต่ า งๆ ของศู น ย์ อ าสาสมั ค รมหาวิ ท ยาลั ย

“

ธรรมศาสตร์ กั น ไปแล้ ว โดยในครั้ ง นี้ เราจะพู ด ถึ ง สิ่ ง ที่ เรา
ได้ไปทำ�กิจกรรมมาสดๆ ร้อนๆ กับเพื่อนหัวใจอาสาที่จะทำ �
กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ด้วยความเชื่อตามกวี ของพี่นเรศ
นโรปกรณ์ (ศิษย์เก่ารั้วโดมของเรา) ที่ว่า...

เพียงหวังจะเฟื่องฟุ้ง หรือจึงมุ่งมาศึกษา เพียงเพื่อปริญญา เอาตัวรอดเท่านั้นฤา

”

แท้ควรสหายคิด และตั้งจิตร่วมยึดถือ รับใช้ประชาคือ ปลายทางเราที่เล่นเรียน
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กวี ที่ ค อยเตื อ นใจเพื่ อ นนั ก ศึ ก ษาธรรมศาสตร์ ทุ ก คน
ที่จะรับใช้ประชา คือ ปลายทางเราที่เล่าเรียน ทำ�ให้เราทุกคน
ร่วมใจกันที่จะทำ�กิจกรรมออกค่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน
โดยกิ จ กรรมที่ เราพึ่ ง ไปทำ � มาสดๆ ร้ อ นๆ นั่ นก็ คื อ
โครงการดอกไม้แห่งกาลเวลา ปี 3 ครั้งที่ 1 (เป็นโครงการ
ต่อเนื่อง) ซึ่งโครงการนี้ มีพันธกิจในการเสริมสร้างความรัก
ในการเป็นพลเมือง และภูมิคุ้มกันสุขภาวะทางสังคม ตลอดจน
สร้างรอยยิ้ม ความรัก และโอกาสของเด็กและเยาวชนบนพื้นที่
สูง ทำ�ให้เราต้องลงพืน้ ทีเ่ พือ่ สำ�รวจว่าพืน้ ทีใ่ ดทีย่ งั ต้องการความ
ช่วยเหลือและเข้าถึงได้ยากมากที่สุด จนในที่สุดการทำ�โครงการ
ครั้งนี้ เราได้เลือกพื้นที่ คือ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
ไลน์ออนมหาจักร 9 บ้านป่าข้าวหลาม ตำ�บลกึด๊ ช้าง อำ�เภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และหลาย
หลังคาเรือนภายในชุมชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ตลอดจนทางโรงเรียน
ยังต้องการความช่วยเหลือในหลายด้าน เช่น ด้านอาหาร ด้าน
อุปกรณ์การเรียน/สือ่ การเรียนรู้ ด้านอาคารสถานที่ เป็นต้น หรือ
บางกรณีอย่างอาคารสถานที่ คือ ห้องพยาบาลของโรงเรียน
หลังคามีลักษณะเป็นทรงสามหน้าจั่ว พอถึงเวลาหน้าฝน นํ้าฝน
ก็ไหลลงมาภายในห้องพยาบาล ทำ�ให้เวชภัณฑ์ต่างๆ ภายใน
ห้องพยาบาลได้รับความเสียหาย
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ทำ � ให้ พ วกเราชาวธรรมศาสตร์ โดยเครื อ ข่ า ย
ธรรมศาสตร์ อ าสา ศู น ย์ ลำ � ปาง ศู น ย์ อ าสาสมั ค ร
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ได้ เร่ ง ดำ � เนิ นการระดมทุ น เพื่ อ
ดำ � เนิ นการโครงการนี้ ไม่ ว่ า จะเป็ น งบประมาณ อุ ป กรณ์
การเรียน หมอน ผ้าห่ม เป็นต้น โดยใช้ระยะเวลาในการระดม
ทั้งทุน ทรัพยากรบุคคล และภาคีเครือข่าย ใช้เวลาประมาณ
1 เดือน ซึ่งในระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้เอง ก็ไม่ได้เรียบง่ายเหมือน
มี ค นโรยกลี บ ดอกไม้ ไว้ ให้ เพราะทุ ก อย่ า งย่ อ มมี ข วากหนาม
เนื่องจากบางครั้งก็ได้รับการสนับสนุนบ้าง บางครั้งก็ไม่ได้
รับ ก็ทำ�ให้มีความกังวลอยู่บ้างเพราะการเดินทางครั้งนี้จำ�เป็น
ต้องใช้งบประมาณ แต่อย่างไรก็ตาม อุปสรรคมันก็ต้องยอมแพ้
ต่อความมานะอดทนของคนธรรมศาสตร์ จนสามารถมีความ
พร้อมในทุกด้านสำ�หรับค่ายในครั้งนี้ และยังได้รับการสนับสนุน
ยานพาหนะในการเดินทาง ของศูนย์พัฒนาสังคมที่ 13 จังหวัด
เชียงใหม่ ทำ�ให้ประหยัดค่าเดินทางไปได้ส่วนหนึ่ง
พวกเราเริ่มเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำ�ปาง ประมาณหกโมงเช้า ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2556 ถึงโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนไลน์ออนมหาจักร 9
ประมาณเที่ยงๆ เมื่อถึงพื้นที่แล้วก็เริ่มประชุมวางแผนเตรียมงาน
หลังจากเสร็จการประชุมก็ออกมวลชนสัมพันธ์กับชาวบ้านและ
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เด็กๆ ในชุมชนและโรงเรียน ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าในพื้นที่นี้ ชาว
บ้านเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ ซึ่งชาวบ้านน่ารักมาก เดิน
ผ่านไปไหนมาไหนก็จะยิ้มให้กันตลอด แสดงออกถึงไมตรีจิตที่มี
ให้กันและกัน ทำ�ให้เรามีความกล้ามากขึ้น ในการเข้าไปพูดคุยถึง
สารทุกข์สขุ ดิบของชาวบ้านและวิง่ เล่นกับเด็ก พอตกเย็นเพือ่ นอาสา
ที่เป็นผู้หญิงก็จะเริ่มทำ�อาหาร ผู้ชายก็จะทยอยไปอาบนํ้าที่แม่นํ้า
แม่แตง เป็นแม่นาํ้ ทีม่ คี วามสวยงามและใสสะอาดมาก พอเริม่ ตกดึก
เราก็คุยกันหรือถอดบทเรียนเกี่ยวกับในช่วงบ่ายที่เราได้ไปทำ�
กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์กบั ชาวบ้าน เพือ่ ให้รบั รูถ้ งึ ความรูส้ กึ ของ
ชาวบ้านและเด็กๆ หลังจากถอดบทเรียนเสร็จแล้ว ก็เข้านอนทีบ่ า้ น
พ่อหลวง (ผูใ้ หญ่บา้ น) และทีโ่ รงเรียน รุง่ เช้าเราก็เริม่ ทำ�กิจกรรม
ทันทีในตอนเช้า โดยในช่วงเช้าจะเป็นช่วงเวลาที่แจกอุปกรณ์การ
เรียนแก่น้องๆ และมอบหมอนผ้าห่มให้กับทางโรงเรียน หลังจาก
นั้นทีมงานก่อสร้างหลังคา ก็เริ่มลงมือรื้อถอนหลังคาแล้วปรับ
เปลี่ยนหลังคาใหม่ ให้กลายเป็นหลังคาหน้าจั่วเดียว จากเดิมที่
หลังคาห้องพยาบาลเป็นสามหน้าจั่ว เมื่อฝนตกทำ�ให้นํ้าไหลลง
มาโดนเวชภัณฑ์ภายในห้องพยาบาล
ส่วนทีมกิจกรรม ก็ดำ�เนินการจัดกิจกรรมที่จะทำ�ให้
น้องได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเกม/กิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมทักษะ
ในความรัก ความสามัคคี การเรียนรู้เพื่อความเป็นพลเมือง
ร่วมกัน เช่น กิจกรรมสร้างฝันชุมชน, กิจกรรมสร้างอนาคต
ฉัน, กิจกรรม Walk Rally สร้างรัก และกิจกรรมพลเมือง
ตั ว น้ อ ย ทุ ก กิ จ กรรมที่ ก ล่ า วมาทำ � ให้ เราได้ เห็ น รอยยิ้ ม ของ
เด็กๆ ทำ�ให้เรามีความสุขกับการเป็นผู้ให้ เป็นผู้เสียสละ แววตา

ของน้องๆ ทำ�ให้เรามีความรู้สึกว่า “ขอให้เราได้ทำ�อะไรดีๆ ให้
กับสังคมแบบนี้ตลอดไป” และการที่เราได้ทำ�กิจกรรมร่วมกัน
กับเพื่อนๆ ทำ�ให้เรารักกันมากขึ้น เข้าใจกันมากขึ้น สิ่งนี้คือ
ผลพลอยได้ระหว่างทางของเป้าหมายในการทำ�โครงการครั้งนี้
สุดท้ายกิจกรรมสำ�หรับวันนั้น (10 กุมภาพันธ์ 2556) สำ�เร็จ
ลุ ล่ ว งเป็ น อย่ า งดี เว้ น แต่ ก ารสร้ า งหลั ง คาที่ ผิ ด คาด จาก
ที แรกจะต้ อ งเสร็ จ ภายในวั นที่ 10 กุ ม ภาพั นธ์ 2556 แต่
มั น ยั ง เหลื อ อี ก ประมาณ 30-40 เปอร์ เซ็ น ต์ ที่ ยั ง ไม่ เ สร็ จ
ทำ � ให้ เ ราต้ อ งอยู่ ต่ อ อี ก หนึ่ ง วั น เพื่ อ สร้ า งหลั ง คาให้ เ สร็ จ
เรี ย บร้ อ ยสมบู ร ณ์ ดั ง นั้ นที ม กิ จ กรรมจึ ง ดำ � เนิ นกิ จ กรรม
กับน้องๆ ต่ออีกหนึ่งวัน
หลั ง จากนั้ น ประมาณ 16.00น. (ของวั นที่ 11
กุมภาพันธ์ 2556) กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหลังคา
หรือกิจกรรมกับเด็กๆ ก็ได้ยุติลง เพราะงานสำ�เร็จเสร็จลุล่วง
ตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เท่ากับว่าโครงการ
ดอกไม้แห่งกาลเวลา ปี 3 ครั้งที่ 1 นี้ ได้เสร็จสิ้นลง เพราะ
เพื่อนธรรมศาสตร์อาสาทุกคนจะต้องกลับไปเรียนเพื่อนำ�ความ
รู้จากสิ่งที่ได้รํ่าเรียนจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กลับมารับใช้ประชาชนต่อไป ด้วยธาตุอะไรบางอย่าง

จากน้องถึงพี่

ที่อยู่ในใจของนักศึกษา ไม่ใช่เพียง 4 ปี ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
แห่ ง นี้ เ ท่ า นั้ น แต่ ยั ง คงอยู่ ใ นจิ ต ใจของเราตลอดไป หรื อ เรี ย ก
อีกอย่างว่า “ธรรมศาสตร์ตลอดชีวิต”
ดั ง นั้ น การเป็ น คนธรรมศาสตร์ จึ ง ไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง การ
เรี ย นเพี ย ง 4 ปี เท่ า นั้ น แต่ ก ารเป็ นคนธรรมศาสตร์ จะเป็ น ไป
ตลอดชี วิ ต ซึ่ ง มั น จะบ่ ง บอกผ่ า นตั ว เราเองเสมอ ด้ ว ยประโยค
ที่ พ วกเราคุ้ น ชิ น กั น ที่ ก ล่ า วว่ า “ฉั น รั ก ธรรมศาสตร์ เพราะ
ธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน” เมื่อเราจบจากมหาวิทยาลัย
แห่งนี้ไปแล้ว พวกเราก็ยังทำ�ประโยชน์ให้กับสังคม ประชาชนเสมอมา
ทุกรุน่ ทุกยุค ทุกสมัย และมันจะเป็นเช่นนีแ้ บบเสมอต้น เสมอปลาย เสมอไป
เพราะจิ ต วิ ญ ญาณธรรมศาสตร์ ไม่ เคยจางหายไปจากจิ ต ใจของ
พวกเราทุกคน
ในโอกาสนี้ เครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา ศูนย์ลำ�ปาง ศูนย์
อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะขอประชาสัมพันธ์ โครงการ
ดอกไม้แห่งกาลเวลา ปี 3 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 ตำ�บลท่าสองยาง อำ�เภอท่าสองยาง จังหวัด
ตาก ซึ่ ง จะจั ด ขึ้ น ในช่ ว งเดื อ นกั น ยายน โดยในครั้ ง นี้ มี ค วามพิ เศษ
ทั้งในชื่อของโรงเรียนและความตั้งใจที่จะสร้างห้อง “ศูนย์การเรียนรู้
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อาเซียน” โดยฝีมือของชาวธรรมศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและประชาชน ที่จะเรียนรู้
สู่ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ า ประชาคมอาเซี ย น
ในปี พ.ศ.2558 ดังคำ�กล่าวของ ซุนวู นักปราชญ์
จี น ที่ ว่ า “รู้ เ ขา รู้ เ รา รบร้ อ ยครั้ ง ชนะร้ อ ย
ครั้ ง ” ตลอดจนเป็ นการแสดงถึ ง สายใยผู ก พั นของ
ธรรมศาสตร์ ต่ อ โรงเรี ย นตำ � รวจตระเวนชายแดน
จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 อีกด้วย
ในการนี้ พี่ศิษย์เก่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
บริจาคสิ่งของ หรือบริจาคงบประมาณได้ โดยติดต่อ
ประสานงานมายัง 080-042-3537/086-917-3326/
Jay_Santiwong@hotmail.com เครือข่ายธรรมศาสตร์
อาสา ศู น ย์ ลำ � ปาง ศู น ย์ อ าสาสมั ค รมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ อย่างไรก็ตามน้องๆ ขอขอบพระคุณ
พี่ศิษย์เก่ามา ณ โอกาสนี้ด้วย ที่จะทำ�ให้พวกเราเดินหน้า
ต่อไป เพื่อสังคม เพื่อประชาชน ตลอดไป
**หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดน จุฬา-ธรรมศาสตร์ 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

ส

วัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ครั้งนี้เราได้มา
พบกันอีก หลังจากคราวก่อน ผมได้นำ�เสนอ
เรือ่ งราวของ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ ยั ง คงมี บ ทบาทและหน้ า ที่ ต่ อ สั ง คมไทยอย่ า งไม่
เสื่อมคลาย โดยยุคที่นักศึกษามีบทบาทต่อสังคม
และการเมืองมากที่สุดของประวัติศาสตร์ชาติไทย
คือช่วง 14 ตุลาคม 2516 หรือ 6 ตุลาคม 2519
หลังจากนั้นดูเหมือนบทบาทของนักศึกษาต่อสังคม
จะลดลง แต่สิ่งเหล่านี้ผมได้ถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่าน
โดยผ่านประสบการณ์การทำ�งานในสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วว่า สิ่งเหล่านั้นจะยัง
ไม่หายไป นักศึกษารุน่ ใหม่อย่างผมยังคงตระหนักต่อ
ภาระหน้าทีอ่ นั ใหญ่หลวงนีอ้ ยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง แต่ภาระ
หน้าที่อันใหญ่หลวงอีกหนึ่งอย่าง คือ การดำ�เนินใดๆ
เพื่อรักษาสิทธิ์ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พึงควรจะมี ซึ่งในส่วนนี้สภานักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ก็ตระหนักอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายเช่น
เดียวกั บ การมี ภ าระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อ
สังคมไทย
แน่นอนว่าสภานักศึกษามาจากการเลือกตั้ง
โดยนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะมา
เลือกตั้งกันในวันเวลาที่กำ�หนด เพื่อหาตัวแทนของ
นักศึกษาเข้าไปเป็นผูแ้ ทนการทำ�งานในสภานักศึกษา
โดยคั ด เลื อ กจากนั ก ศึ ก ษาที่ ล งสมั ค รในนามของ

กลุ่มต่างๆ และคัดเลือกในรูปแบบบัญชีรายชื่อ โดย
มีลักษณะการเลือกตั้งแบบเดียวกันกับการเลือกตั้ง
ในสนามใหญ่ของประเทศไทย จึงถือเป็นการเรียนรู้
และส่งเสริมประชาธิปไตยในอีกมุมมองหนึง่ โดยหลัง
จากที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อมีการนับผลคะแนน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการโหวตเลือกประธาน
สภานักศึกษาจากสมาชิกที่ได้รับการรับเลือกเข้าไป
ในสภานั ก ศึ ก ษา จะเห็ น ได้ ว่ า การทำ � งานในสภา
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นั้น ต้องได้รับ
ความไว้วางใจจากเพื่อนๆ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนทุกอย่างในสภานักศึกษาจะเป็นไปในแบบ
ฉบับของประชาธิปไตย ฉะนั้น การทำ�หน้าที่ก็ต้อง
กระทำ�ไปเพื่อผลประโยชน์อันสูงสุดของนักศึกษา
ผู้ เ ลื อ กเราเข้ า มาเป็ น ผู้ แ ทนเช่ น เดี ย วกั น โดยปี
การศึกษา 2555 (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - มิถุนายน
พ.ศ. 2556) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้ง 3 ศูนย์
คือ ท่าพระจันทร์ รังสิต ลำ�ปาง ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่ า งมาก จากการผลั ก ดั น ของสภานั ก ศึ ก ษา
เพือ่ เป็นการตอบแทนนักศึกษาทีไ่ ว้วางใจให้เข้ามาทำ�
หน้าที่แทน โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ จะเป็น
หัวข้อหลักที่ผมต้องการสื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ
ในคอลัมน์นี้ โดยจะไล่เรียงการปรับปรุงและพัฒนา
ทั้ง 3 ศูนย์ ดังนี้
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1. ท่ า พระจั น ทร์ ติ ด กล้ อ ง CCTV ขึ้ น เป็ น
จำ�นวนมาก โดยเพิ่มกล้อง CCTV กว่า 140 ตัว ทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย ซึง่ นับรวมคณะต่างๆ ทุกคณะในท่าพระ
จันทร์ทตี่ ดิ กล้อง CCTV ใหม่ดว้ ย นอกจากนี้ ตึกกิจกรรม
นักศึกษายังได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ทั้งหมด
โดยมีระบบการรักษาความปลอดภัยและระบบสิทธิ
สวัสดิการแก่นักศึกษาที่ทำ�กิจกรรมทั้งชุมนุมและ
ชมรมเป็ น อย่ า งดี และสิ่ ง ที่ สำ � คั ญ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ จ ะไม่
กล่าวถึงไม่ได้เลย คือ การปรับปรุงโรงอาหารคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และโรงอาหารกลาง (ฝัง่ ประตู
พระอาทิตย์) ซึ่งเก่าแก่และชำ�รุดเสียหายตามกาล
เวลา จนได้ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด และ ได้
เพิ่มร้านอาหารเข้ามาจากการคัดเลือกอย่างถี่ถ้วน
พร้อมได้เพิ่มจำ�นวนร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือก
อย่างรอบคอบ โดยคำ�นึงถึงเรื่องสุขอนามัยเป็นสิ่ง
ที่สำ�คัญที่สุดในการปรับปรุงโรงอาหารทั้ง 2 ในครั้ง
นี้ และสุดท้ายเรื่องการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติม
ประตูท่าพระจันทร์ โดยเป็นแบบสปอร์ตไลท์เพื่อลด
อาชญากรรมและมีแผนติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย
2. ศู น ย์ รั ง สิ ต ขณะนี้ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง โรง
อาหารกลางโดยมีโครงการจะทำ�เป็นลักษณะที่ทัน
สมัยในแบบของคอมเพลกซ์ รวมไปถึงมีการผลักดัน
เปิดประตูเชียงรากตลอด 24 ชัว่ โมง เพือ่ ความสะดวก
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
และ สภา นศ. ได้เป็นคณะกรรมการทางจักรยาน
และทางเท้า ได้เสนอให้มีปรับปรุงทางจักรยานให้มี
แสงไฟสว่าง ให้มเี ส้นทางทีค่ รอบคลุมมากขึน้ โครงการ
ปรับปรุงสวนหย่อม ดร.เทียม โชควัฒนา หน้าสำ�นัก
ทะเบียนและประมวลผล จากที่สภา นศ. ได้อยู่ใน
คณะกรรมการที่มีชื่อว่าคณะกรรมการมีส่วนร่วมกับ
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นักศึกษาของสำ�นักทะเบียน และสุดท้ายโครงการ
ปรับปรุงอาคารกิจกรรม ศูนย์รังสิต ซึ่งอยู่ในระหว่าง
การรวบรวมข้อมูลและความเห็นจากนักศึกษา
3. มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ ลำ � ปาง
โดมแก้วพร่างลำ �ปางธานีนั้นก็ได้มีการการพัฒนา
หลายด้านด้วยเช่นกัน ทัง้ ด้านวิชาการโดยจะมีการเพิม่
คณะซึ่งจะเปิดใหม่ในอีกไม่กี่ปีนี้ได้แก่ สาธารณสุข
กับบัญชี อีกทั้งยังมีการสร้างตึกเพื่อรองรับสำ�หรับ
เป็นที่พักของบุคลากร ด้วยภูมิศาสตร์ที่โอบล้อมไป
ด้วยธรรมชาติทำ�ให้บรรยากาศรอบๆ มหาวิทยาลัย
มี ค วามร่ ม รื่ น และมี ทั ศ นี ย ภาพที่ ส วยงาม ในส่ ว น
ของสภานั ก ศึ ก ษาจะเน้ น และผลั ก ดั น ในด้ า นสิ ท ธิ
และสวัสดิการของนักศึกษาเป็นหลัก เนื่องด้วยเป็น
สิ ท ธิ โ ดยตรงที่ นั ก ศึ ก ษาควรได้ รั บ อย่ า งเต็ ม ที่ โ ดย
สามารถแจ้งปัญหาได้โดยตรงต่อสภานักศึกษาผ่าน
ทางโทรศัพท์ของผู้บริหารได้โดยตรงอย่างไม่ปิดกั้น
ตลอด 24 ชม.
ท่านผูอ้ า่ นจะเห็นได้วา่ ธรรมศาสตร์ ทัง้ 3 ศูนย์
นั้นได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา ขึ้นเรื่อยๆ
โดยทั้งนี้อาศัยความร่วมมือจากนักศึกษาที่ระดมกัน
แจ้งเรือ่ งราว และปัญหา ถึงสภานักศึกษา และผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัย ที่ได้สั่งดำ�เนินการแก้ไข สภานักศึกษา
ขอสัญญาว่าจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนา
เพื่ อ ให้ ธ รรมศาสตร์ เ ป็ น สถานที่ ที่ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คน
มาเรียนแล้วมีความสุขกับสถานศึกษาในแต่ละศูนย์
เพราะ เมือ่ สถานทีท่ เี่ ราได้มาศึกษาเล่าเรียนมอบความ
สุข ความอุ่นใจให้แก่เรา เราก็จะเอาความอุ่นใจ และ
ความสุขนี้ ไปแสวงหาความรู้ ความคิด จิตนาการ
และ ความสร้างสรรค์ ได้อย่างเต็มที่ เพือ่ พัฒนาตนเอง
พัฒนาสังคม พัฒนาประเทศไทยต่อไป

3
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ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง

ศิษย์เก่า

ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ผูป
้ ูพื้นฐานของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในยุคปัจจุบัน
โดย ศ. (เกียรติคุณ) เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ
ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์
และการเมือง หรือ มธก. ได้ถือกำ�เนิด
ขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2477 เป็น
ผลพวงของการปกครองมาสู่การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 วันสถาปนา
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรงกับวันที่
พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

แก่ ป วงชนชาวไทย เพื่ อ เป็ น หลั ก ของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
		 นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ก่ อ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย
จนถึ ง วั น ที่ 9 มี น าคม 2559 ซึ่ ง เป็ น วั น ที่
อาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีอายุครบ 100 ปี
ของชาตกาล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 82 ปี ดังนั้น บทความ
นี้ จึ ง ได้ เขี ย นขึ้ น เพื่ อ สดุ ดี เ กี ย รติ คุ ณ และ
คุณงามความดีของอาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง
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ที่ มี ต่ อ การปู พื้ น ฐานของการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย กล่าวคือ ตั้งแต่ขยายการเรียนการสอนไปที่ศูนย์รังสิต
เมื่อปี 2529 ได้รับไฟเขียวจากฝ่ายการเมืองให้ก่อตั้ง
ธรรมศาสตร์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละคณะแพทยศาสตร์ ใ นปี
		 จากประวั ติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย อาจจะกล่ า ว 2531 รวมถึงการแก้ปัญหาการขาดแคลนอาคารที่พัก
ได้ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ถูกอำ�นาจเผด็จการ และสิ่งอำ�นวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยด้วย
ฝ่ายการเมืองเข้าควบคุมและสกัดกัน้ ความเจริญเติบโต การดึงโครงการก่อสร้างสนามกีฬา และสิง่ อำ�นวยความ
ของมหาวิทยาลัยเป็นเวลาถึง 40 ปี กล่าวคือ ตั้งแต่ สะดวกของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13
ปี 2490 จนถึ ง วั น ที่ อ าจารย์ ป๋ ว ย อึ๊ ง ภากรณ์ ได้ ให้ ม าใช้ ที่ ดิ น ที่ ศู น ย์ รั ง สิ ต เมื่ อ ปี 2538 จากการ
รับเลือกตั้งให้เป็นอธิการบดี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ทำ � งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
2517 ท่ า นได้ ล าออกจากการเป็ น อธิ ก ารบดี แ ละ เป็นเวลาประมาณ 10 ปี ได้เป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ได้ เ ดิ น ทางไปต่ า งประเทศเพื่ อ ลี้ ภั ย ทางการเมื อ ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์
แบบในปัจจุบัน
หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2516
		 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
จะเป็นอธิการบดีเพียง 2 ปีก็ตาม แต่ท่านได้มีบทบาท
สำ�คัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่
เมื่อท่านได้เป็นคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เสนอให้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แลกที่ดินของมหาวิทยาลัย
จำ�นวนประมาณ 700 ไร่ ที่ตำ�บลบางชัน อำ�เภอ
มีนบุรี กับที่ดินของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ศูนย์
รั ง สิ ต ในปั จ จุ บั น พื้ น ที่ ป ระมาณ 2,300 ไร่ เมื่ อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2510 เมื่อท่านเป็นอธิการบดีได้
วางแผนการพัฒนาศูนย์รังสิต และได้สร้างผู้นำ�รุ่น
ใหม่หลายคน ซึ่งได้มีโอกาสเป็นอธิการบดี และได้
ทำ�งานพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางของอาจารย์
ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ อย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลาประมาณ 10 ปี

		 สำ�หรับการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นนั้
จะได้แบ่งหัวข้อการพิจารณาโดยสังเขป ดังนี้
1. ยุ ค มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ แ ละการเมื อ ง
พ.ศ. 2477-2490
2. ยุ ค ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ถู ก ควบคุ ม และสกั ด กั้ น
ความเจริญเติบโต พ.ศ. 2490-2517
3. ยุคที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ต่อสู้และพัฒนา
ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ในปัจจุบัน โดยมี
อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนา พ.ศ. 2517-2547
4. การเป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้ประชาชนและสังคม
ไทย พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน
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ซุบซิบ

ขอแสดงความยินดี
กับนายเดชอุดม
ไกรฤทธิ์ ที่ได้รับเลือกตั้ง
เป็นนายกสภาทนายความ
เป็นสมัยที่ 3

ขอชื่นชมกับศิษย์เก่า
ธรรมศาสตร์ในภูมิภาค ที่ไม่เว้นที่
จะทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมเมื่อมีโอกาส ล่าสุด
ชมรมศิษย์เก่า มธ. จังหวัดนครปฐม นำ�โดย
นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ ประธานชมรมฯ
ได้ทำ�การปรับปรุง “ศาลาโดม” ในนามของชมรม
เป็นศาลาที่พักของประชาชนที่เดินทางมาติดต่อ
ราชการที่ศาลากลางจังหวัด ซึ่งสร้างในปี 2549
แต่ชำ�รุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา
ให้สวยงามเด่นสง่าอีกครั้ง

ศิษย์เก่าหายกังวลใจได้แล้ว
อีกไม่นานเกินรอที่ มธ. จะอยู่ในลำ�ดับต้นๆ
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

ขอขอบพระคุณ
ศ. (เกียรติคุณ) เกริกเกียรติ
พิพัฒน์เสรีธรรม อดีตอธิการบดี
เป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาเขียนบทความสำ�หรับ
คอลัมน์ “ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง” ให้อย่าง
ต่อเนื่องแล้ว ยังทำ�ให้ได้รับรู้ประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในหลายๆ ด้าน
ที่ลูกโดมอีกหลายๆ ท่านไม่รู้ด้วย

สมาคมธรรมศาสตร์
อุดรธานี ภายใต้การนำ�ของ
ท่านจารึก ปริญญาพล เตรียมการ
ต้อนรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ
อย่างขันแข็ง พร้อมเชิญชวนลูกแม่โดม
สานสัมพันธ์ที่อุดรธานี 5 ต.ค. 56
ลูกแม่โดมอุดรธานี
รออยู่จ้ะ
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ศิษย์เก่า
		 ในวาระสำ�คัญที่มหาวิทยาลัยจะครบรอบ 79 ปี ในวันที่ 27 มิ.ย.
2556 และก้าวสู่ 80 ปี สำ�นักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ โดยกองทุนทำ�บุญวันเกิด
กับธรรมศาสตร์ จึงได้จัดทำ�กิจกรรมพิเศษขึ้น ทั้งกิจกรรมที่รำ�ลึกถึงคุณงาม
ความดีและเผยแพร่เกียรติคุณ ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคม และขอแนะนำ�
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ใหม่ฯ ดังนี้
วัน-เวลา
22-23 มิ.ย. 2556

กิจกรรม
“ตามรอยครูผู้ยิ่งใหญ่ อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์”

27 มิ.ย. 2556
เสวนาหัวข้อ “ก้าวสู่ 80 ปีธรรมศาสตร์ มองผ่านผู้ประศาสน์การ
เวลา 13.30 - 16.30 น. อธิการบดี มธก. - มธ.”
• ผู้ประศาสน์การ มธก. ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์
โดย ดร. ฐาปะนันท์ นิพิฏฐกุล
• อธิการบดี มธ.จอมพล ป.พิบูลสงคราม
โดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
• อธิการบดี มธ. นายสัญญา ธรรมศักดิ์
โดย ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร
• อธิการบดี มธ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
โดย ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
• ผู้ด�ำ เนินรายการ โดย รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
*วิทยากรอยู่ระหว่างการประสานงานและรอการตอบรับ*
6-7 ก.ค. 2556

สถานที่
จ. ชัยนาท
(สำ�รองที่นั่งภายใน 31 พ.ค. 56)
ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย
ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1

(สำ�รองที่นั่ง)
ภายใน 15 มิ.ย. 56

5 ต.ค. 2556

“ตามรอยคนดี ปรีดี พนมยงค์”
วิทยากร อาจารย์ ทรงยศ แววหงษ์
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 5

จ.พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี
(สำ�รองที่นั่ง ภายใน 7 มิ.ย. 56)
อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

4-6 ต.ค. 2556

“สานสัมพันธ์ลูกแม่โดมอุดรธานี”

จ.อุดรธานีและเวียงจันทร์
(สำ�รองที่นั่งภายใน 15 ก.ค. 56)

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองทุนทำ�บุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำ�นักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ.
โทร. 0-2613-3777 หรือ email : tualumnioff@gmail.com

แนะนำ�คณะกรรมการบริหารกองทุนทำ�บุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ชุดใหม่
ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ชุดเดิมได้หมดวาระลง มหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ใหม่ ดังนี้
1. รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน์

ประธานกรรมการ

10. นางสาวเสาวณิต มหาศรี

กรรมการ

2. นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์

รองประธานกรรมการ

11. ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์

กรรมการ

3. นายสมพงษ์ กฤตลักษณ์

กรรมการ

12. นางอุษณีย์ วรวนิช มหากิจศิริ

กรรมการ

4. นายธวัช ดำ�สอาด

กรรมการ

13. รศ.พญ.ชนิสา โชติพานิช

กรรมการ

5. ดร.ณราทิพย์ อร่ามวัฒนานนท์

กรรมการ

14. นางสาวอรภัค สุวรรณภักดี

กรรมการ

6. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา

กรรมการ

15. ทพ.ดร.สำ�เริง อินกลํ่า

กรรมการ

7. นางสุวรรณา บุญคุณศักดิ์

กรรมการ

16. นายชาญกิจ ไตรรัตนานนท์

กรรมการ

8. นายคณิต ลิมปิพิชัย

กรรมการ

17. นางสาวฐิติมน เลิศศิริสาคร

กรรมการและเลขานุการ

9. นายสุรเดช พรทวีทัศน์

กรรมการ

18. นางสาวอมรรัตน์ สิทธิมงคลชัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

“ชวนกันไปวัดและศูนย์รังสิต”

“ชมรมธรรมศาสตร์นครปฐม”

ดร.ณราทิพย์ อร่ามวัฒนานนท์
บริจาคเงิน 100,000 บาท
ให้กองทุนทำ�บุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์
สำ�นักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 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�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๕/๒๕๕๑
ไปรษณีย์หน้าพระลาน

