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สวัสดีค่ะ
 จุลสารฉบับนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นในระหว่างเหตุการณ์บ้านเมืองอยู่ในช่วงหน้าสิ่ว
หน้าขวาน ด้วยเกรงว่าจะส่งต้นฉบับไม่ทันกำหนด จึงได้เข้ามาเตรียมต้นฉบับในวันที่
มหาวิทยาลัยประกาศให้งดการเรียนการสอนและการทำงานทุกศูนย์การศึกษา และงด
ติดต่อราชการในวันที่3-4ธันวาคม2556ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่มีแนวโน้ม
ว่าจะรุนแรงหลังจากการออกมาแสดงพลังของมวลมหาประชาชนเมื่อวันที่24พฤศจิกายน
ซึ่งในช่วงเวลาไม่นานนักสถานการณ์ทางการเมืองได้คลี่คลายไปในทางที่ดี และได้ก่อให้
เกิดอาการ“งง”กันทั้งภายในและต่างประเทศและมวลมหาประชาชนก็ได้หลั่งไหลออกมา
เต็มถนนอีกครั้งในวันที่9ธันวาคม2556ไม่ว่าจะ“งง”จะ“งวย”อย่างไรตามก็ขอให้
สถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายไปในทางที่ดีเพื่อประเทศจะได้เดินหน้าต่อไป
 ในทำนองเดียวกันกับการผ่านร้อนและหนาวของมหาวิทยาลัยที่จะย่างก้าวสู่80ปี
แห่งการสถาปนาในเดือนมิถุนายน 2557 แล้ว ความทรงคุณค่าในด้านคุณงามความดี
ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิชาการหรืออุดมการณ์ในอดีตที่เข้มข้นอันเป็นที่ประจักษ์ในสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุดมการณ์เพื่อประชาชน ซึ่งค่อยๆ จางลง ในท่ามกลางของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อมป้จจุบันฉะนั้นความท้าทายในการดำรงอยู่ต่อๆ
ไปในคุณงามความดีดังกล่าว คงเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ประชาคมธรรมศาสตร์คงต้อง
ระดมมวลชนธรรมศาสตร์กระทำการใดการหนึ่ง เพื่อให้ประชาคมธรรมศาสตร์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการให้รุ่นหลังๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเจริญรอยตาม สมกับคำขวัญที่ว่า
“8ทศวรรษอภิวัฒน์สังคมไทย”และธำรงไว้ซ่ึงความเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนต่อไป
 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งในปีใหม่นี้เมื่อทุกๆท่านสามารถเลือกได้แต่สิ่งดีๆงามๆให้กับ
ชีวิตตนเองแล้วอย่าลืมที่จะทำอะไรเพื่อสังคมประเทศชาติบ้าง

  สวัสดีปีใหม่ค่ะ
  ฐิติมนเลิศศิริสาคร
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	 ทำไมจึ งต ั ดสินใจ เล ื อก เข้ าศึกษามหาวิทยาล ัย	 
	 ธรรมศาสตร์	 และอะไรเป็นเหตุจูงใจให้เลือกศึกษาใน
คณะเศรษฐศาสตร์	? 

 ผมตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาใน มธ. เพราะในสมัยนั้นมี
เพียง มธ. และจุฬาลงกรณ์ฯ ที่มีชื่อเสียงดีมากและเป็นที่ใฝ่ฝัน
ของนักเรียน ผมได้สมัครเลือกเข้า 2 คณะ คือ คณะวิศวกรรมที่
จุฬาลงกรณ์ฯ และคณะเศรษฐศาสตร์ที่ มธ. และโชคดีที่สอบเข้า
ได้ ซึ่งเป็นคณะที่ผมชอบ เพราะผมชอบอ่านหนังสือพิมพ์มาก 
และชอบอ่านข่าวแนวเศรษฐกิจและการเมืองในหน้าหนังสือ 
พิมพ์ ผมเป็นนักศึกษาปี 1 คณะเศรษฐศาสตร์ได้ให้นักศึกษา
เศรษฐศาสตร์เรียนรวมกันในห้อง B 15-20 ในคณะศิลปศาสตร์ 
ซึ่งอาจเป็นความต้องการของอาจารย์ป๋วย ที่ต้องการเน้นให้  
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์เรียนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 
 เมื่อได้เข้ามาศึกษาแล้วรู้สึกไม่ผิดหวังจริงๆ เพราะผมได้
รับการบ่มเพาะในหลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของผม 
  
 ย้อนอดีตเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์	 ในความ	 
	 ทรงจำเกี่ยวกับธรรมศาสตร์ท่านรู้สึกประทับใจ	 และ
คิดถึงอะไร	และผลจากความประทับใจในอดีต	ได้ทำให้ท่านอุทิศ
และเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก	 ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
ของหน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรหลาย	 ๆ	 แห่ง	 การที่
ท่านได้เสียสละทำงานเพื่อสังคมเช่นนี้	 ท่านมีอุดมการณ์	 หรือ
แรงดลใจ	 หรือมีใครเป็นแบบอย่างในอุดมคติของท่านหรือไม่
อย่างไร	? 

 ผมประทับใจอาจารย์ป๋วยมาก ซึ่งในขณะนั้นท่านเป็น  
นักวิชาการที่สังคมยอมรับว่ามีชื่อเสียงและมือสะอาด และสมถะ
มาก จำได้ว่าในวันปฐมนิเทศถามว่ารู้จักท่านมั้ย ซึ่งส่วนมากก็
รู้จักชื่อท่านบนธนบัตร  ท่านได้กล่าวว่าท่านอยากออกจาก ธปท. 
ซึ่งขณะนั้นรับเงินเดือน 60,000 บาท มาเป็นคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์และสอนหนังสือ รับเงินเดือน 8,000 บาท  
แต่รัฐบาลยังไม่ยอมให้ลาออก หลังจากนั้นก็มีความทรงจำดีๆ 

เกี่ยวกับตัวท่านตลอดมา ท่านมีบุคลิกภาพเป็นกันเอง ไม่ถือตัว 
เอาใจใส่นักศึกษา ท่านขับรถมาทำงานเอง แล้วจะลงมาเดินตรวจ
ตราบริเวณคณะและดูแลทุกข์สุขของบุคลากรและนักศึกษา ถ้ามี
โอกาสก็จะมาร่วมเตะตะกร้อกับนักศึกษาด้วย มีครั้งหนึ่งท่านได้
ถามผมว่า “ What are your major ?” ผมตอบว่า “My 
major is Economics.” ท่านหัวเราะและตอบว่า “No, your 
major is activities.” เพราะในสมัยนั้นผมเป็นคนชอบทำ
กิจกรรมและทำกิจกรรมหลายอย่างของคณะ 
 ภายใน 4-5 ปี ท่านได้พัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์จนเป็น
สถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศ และ
ท่านได้สร้างอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมากกว่า 
40 ท่าน ซึ่งเป็นคณะที่มี ดร. มากที่สุด (เดิมคณะเศรษฐศาสตร์  
มี ดร. เพียง 2 ท่าน คือ ดร. เดือน บุนนาค และ ดร. ป๋วย  
อึ๊งภากรณ์) และยังวางแผนพัฒนา มธ. จากด้านสังคมศาสตร์สู่
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อมาด้วย 
  
 การเข้าเร ียนใน	 มธ.	 ม ีส่วนช่วยสนับสนุนให้ท่าน	 
	 ประสบความสำเร็จในธ ุรกิจอย่างมากหร ือไม่	 ?	 
อย่างไร	?	

 ผมเห็นว่าการเข้าเรียนใน มธ. มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผม
ประสบความสำเร็จในธุรกิจอย่างมากๆ เพราะผมสามารถทำงาน
ทั้งในภาคธุรกิจและงานสังคมได้หลายๆ อย่าง อาทิ ธุรกิจ
รถยนต์, ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่, ประธานหอการค้าจังหวัด, ประธาน
ชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่จังหวัดฉะเชิงเทรา, กรรมการพัฒนาไก่ไข่ (Egg 
Board), กรรมการสุขภาพแห่งชาติ, กรรมการสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ, ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และเลขาชมรมธรรมศาสตร์ฉะเชิงเทรา 
เป็นต้น ซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์ในการทำกิจกรรมหลายๆ 
กิจกรรม  ทำให้ผมมีเครือข่ายมากมายและมีความรู้ความ
สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้ 

คุณสุพัฒน์	ธนะพิงค์พงษ์		
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จารึกลานโพธิ์ •	

 ประสบการณ์ชีวิตของท่านที่ผ่านมา	 ไม่ว่าสมัยที่เป็น	 
	 นักศึกษาหรือทำงาน	 ท่านคิดว่าช่วงชีวิตใดที่มีความ
เหน่ือยยาก	 และช่วงชีวิตใดที่ท่านมีความรู้สึกสนุกที่ส ุด	 ?	 

 ช่วงชีวิตที่มีความเหนื่อยยากที่สุดก็คือ การทำธุรกิจใน  
ปี พ.ศ. 2540 ที่เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง ซึ่งผมได้ทำฟาร์มไก่ไข่ 
บริษัทฉะเชิงเทราฮอนด้าคาร์ การทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ 
และร่วมกับเพื่อนๆ ทำธุรกิจในหลายๆ บริษัท เมื่อฟองสบู่แตก 
ธุรกิจที่ทำหยุดชะงักและตกต่ำ ทำให้เหนื่อยยากมากในการทำ
ธุรกิจ และที่ดินก็ถูกยึดไปหลายแปลง เป็นเวลาหลายปีกว่าทุก
อย่างจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี ทุกๆ อย่างจึงเป็นบทเรียนที่มี
ค่าและราคาแพงมากสำหรับผม 
 ช่วงชีวิตที่ผมมีความรู้สึกสนุกที่สุด คือ ในช่วงที่เป็น  
นักศึกษาและได้ทำกิจกรรมในวัยใสๆ ซึ่งไม่มีเรื่องผลประโยชน์
เข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่ผมจะทำกิจกรรมมากกว่า ผมไม่ค่อย
เข้าเรียน ผมเริ่มกิจกรรมแรก คือ ค่ายอาสาพัฒนา SCI ซึ่งเป็น
ค่ายอาสาพัฒนาของนานาชาติ ที่มีหลายสถาบันร่วมทำงานด้วย
กัน พอปี 2 ผมเป็นกรรมการได้หาทุนทำค่ายอาสาพัฒนา และ
ออกค่ายอาสาพัฒนาที่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ กิจกรรมต่อมา
เป็นชมรมฝึกพูด ในขณะนั้น มธ. ยังไม่มี ปีที่ 3 ได้ทำบอร์ด
เศรษฐสัมพันธ์ขึ้น โดยเป็นบรรณาธิการบอร์ดฯ ซึ่งเป็นบอร์ด
หนังสือพิมพ์ เป็นที่สำหรับฝึกให้นักศึกษาเขียนบทความ และที่
แซวอาจารย์ และได้กลายเป็นศูนย์รวมตัวของนักเขียนคนดังต่อ
มาหลายท่าน ต่อมาทำกิจกรรมสโมสรโรตาแรคท์, บอร์ดธรรม
จักร, ชมรมเศรษฐธรรม และชมรมฝึกพูดเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชมรมโรตาแรคท์ที่ธรรมศาสตร์เป็นสโมสร
โรตาแรคท์แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งทำกิจกรรมเหมือนโรตารี่
ทุกประการ ผมได้เป็นนายกสโมสรคนที่ 2 มีการริเริ่มทำกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาให้นักเรียนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก
ของประเทศไทย ผมและคณะนักศึกษาธรรมศาสตร์ 10 คน ได้มี
โอกาสไปเยี่ยมเยียนสโมสรโรตาแรคท์ในประเทศมาเลเซียและ
สิงคโปร์ โดยการสนับสนุนของสโมสรโรตารี่ธนบุรี ซึ่งสร้างความ
ประทับใจและเป็นจุดที่ทำให้ความคิดเปลี่ยน ทำให้ผมเห็นคุณค่า
ของภาษาอังกฤษและหันมาฝึกฝนด้านภาษาอังกฤษ เมื่อสำเร็จ
การศึกษาก็มีบริษัทติดต่อให้ไปทำงาน แต่ผมไปเรียนต่อปริญญา
โทที่สหรัฐฯ ส่วนชมรมเศรษฐธรรม ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจและการเมืองโดยนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์เป็น  
ส่วนมาก เพราะในขณะนั้นนักศึกษายังไม่ค่อยสนใจการเมือง  
ซึ่งกิจกรรมสำคัญที่ได้ทำขึ้น คือ การตั้งกลุ่มสังเกตการณ์การ
เลือกตั้งของนักศึกษา ได้ทำการสังเกตการณ์การเลือกตั้งครั้งแรก
ของ กทม. และต่อมาได้พัฒนาร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยอื่นๆ จัดการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง สส. ขึ้น ภายหลัง 
ผมจึงรู้สึกสนุกและประทับใจมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่
ทำในสมัยนั้น ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่และได้มีพัฒนาการขึ้น 
    
	 ท่านมีข้อคิดเห็นต่อ	มธ.อย่างไรบ้าง	? 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้
โอกาสกับนักศึกษามาก  บางคนมุ่งเรียน แต่หลายคนได้เข้ามาบ่ม
เพาะความรู้ สร้างเครือข่าย และประสบการณ์จากการทำ
กิจกรรม  ฝึกการทำงานก่อนสู่โลกความเป็นจริง ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้
สร้างคนออกไปทำประโยชน์ให้ประเทศชาติจำนวนมาก และอีก
หลายๆ คนก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและธุรกิจ   
และที่สำคัญ คือ การบ่มสอนให้รักประชาชนและทำงานเพื่อ
สังคม ผมเป็นหนี้บุญคุณของมหาวิทยาลัยอย่างมาก จากชีวิตใน
ธรรมศาสตร์ที่ได้ให้ความรู้และโอกาสแก่ผม ทำให้ผมสามารถ
ทำงานสาธารณะและประสบความสำเร็จในธุรกิจ 
  
	 ท่านมีข้อคิด	 ฝากถึงชาวธรรมศาสตร์ทั้งศิษย์เก่าและ	 
	 ศิษย์ปัจจุบันอย่างไรบ้าง	?	
 ช่วงก่อนเหตุการณ์ 14 ตค. 2516 นักศึกษายังไม่ค่อย
สนใจการเมือง แต่ในช่วง 14 ตค. 2516 นักศึกษามีความสนใจ
ทางการเมืองมาก และเป็นการเมืองที่ไม่มีเรื่องของผลประโยชน์
เข้ามาเกี่ยวข้อง ประกอบกับชนชั้นปกครองพยายามเน้นให้นัก
ศึกษาเรียนหนังสือ ในยุคต่อมานักศึกษาขาดความสนใจด้าน
การเมือง ประกอบกับผู้ปกครองพยายามมุ่งเน้นให้ศึกษาเล่า
เรียน และไม่ให้เกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งมีเรื่องของผลประโยชน์
เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่กระแสการเมืองตอนนี้ได้ทำให้นักศึกษาเริ่ม
เข้ามาสนใจการเมืองมากขึ้น ซึ่งเป็นนิมิตรหมายอันดี จึงขอฝาก
นักศึกษาปัจจุบันให้ความสำคัญและสนใจกับการทำกิจกรรมมาก
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมหรือกิจกรรมการเมือง ซึ่งก็
ล้วนจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาในอนาคต 
 แม้ในปัจจุบันนี้กระแสทุนนิยมจะเข้ามามีอิทธิพล
แทรกแซง จนทำให้กระแสทางความคิดของบางท่านได้เปลี่ยนไป 
แต่ศิษย์ เก่ าส่ วนมากก็ยั งคงตระหนักในจิตวิญญาณของ
ธรรมศาสตร์ที่ว่า “เหลือง คือ ธรรมประจำจิต แดง คือ โลหิต
อุทิศให้” และ “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉัน
รักประชาชน” จึงมีความเห็นว่า ศิษย์เก่าควรกลับมามองสถาบัน
บ้าง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยบ่มเพาะและทำให้เรามีทุกอย่างในวันนี้ว่าจะ
ทำอะไรให้ได้บ้าง เพราะเป็นสถาบันหลักของชาติในการสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป  
 

สถิติศิษย์เก่าที่ ให้เกียรติสัมภาษณ์ ในจุลสาร “สู่โดม) แยกตามคณะ 

ตมธก. 1 วารสารศาสตร์ฯ 1  

นิติศาสตร์ 3 สังคมวิทยาฯ 2 

พาณิชยศาสตร์ฯ 1 วิทยาศาสตร์ฯ 1 

รัฐศาสตร์ 1 แพทยศาสตร์ 3 

เศรษฐศาสตร์ 3 ส.เทคโนโลยีฯ สิรินธร 1 

สังคมสงเคราะห์ฯ 1 ทันตแพทยศาสตร์ 1 

ศิลปศาสตร์ 1  
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กำหนดนโยบายเทคโนโลยี	
สารสนเทศและการสื่อสารฯ 

 

โดย : คุณธงชัย ณ พัทลุง  

จากน้องถึงพี่

 การวิจัยกระบวนการกำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(e-education) เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการกำหนดนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ที่มีความเชื่อมโยงกับความเป็นมาและ
พฤติกรรมการกำหนดนโยบายของผู้กำหนดนโยบาย ความต้องการและพฤติกรรมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับนโยบายซึ่งผู้วิจัยได้นำทฤษฎีแนวคิดเช่นทฤษฎีนโยบายสาธารณะทฤษฎี
การบริการสาธารณะ แนวคิดรัฐบาลประกอบการ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ และทฤษฎีทาง
จิตวิทยาที่มีความเกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงอย่างบูรณาการเพื่อสร้างกรอบแนวความคิดในการวิจัย

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์คือ
 1) เพื่อศึกษานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e-education) เพื่อ
การพัฒนาด้านการศึกษา
 2)เพื่อศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(e-education)เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา
 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร(e-education)เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 4)เพื่อเสนอแนะแนวทางกำหนดรูปแบบ การกำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (e-education) เพื่อนำไปพัฒนาการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีประสิทธิภาพโดยผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล4ระดับซึ่งมีข้อมูลรวบรวมได้
ทั้งหมด51ชุดแบ่งเป็นการสัมภาษณ์ระดับผู้ร่วมกำหนดนโยบายจำนวน6คนประกอบไป
ด้วยเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต1และ2ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนัก
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จากน้องถึงพี่	•	

การศึกษา กรุงเทพมหานคร และหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนการจัดการศึกษา สำนักงาน
ยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ต่อมา คือการทำการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างในสถานศึกษาประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาภายใต้สพฐ.ในเขต1และเขต2
เขตละ3แห่งและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของกทม.อีก3แห่งซึ่งมีการสัมภาษณ์ระดับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมด 9 คน บุคลากรครู 27 คน และทำการสนทนากลุ่มกับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด 9 กลุ่ม (81 คน) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลถูกแบ่งออก
เป็น2ส่วนคือการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารเพื่อการตอบคำถามของการวิจัยในข้อ1และ2
และการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นในแบบสัมภาษณ์ประกอบกับการสังเกตในข้อ1-5

ผู้วิจัยได้ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ดังนี้
 1) นโยบาย e-education เป็นนโยบายประเภทมุ่งเน้นขอบเขตเฉพาะด้านที่ไม่
สมบูรณ์เนื่องมาจากหลายเหตุผล เช่น ในด้านความครอบคลุมของนโยบาย นโยบายฯ ยังมี
เนื้อหาสาระที่กว้างไป ไม่มีมาตรการการกำหนดที่ชัดเจนสำหรับโรงเรียนที่อยู่ในบริบทและปัจจัย
แวดล้อมที่ต่างกัน เส้นทางการปฏิบัติและเส้นทางที่จะทำให้นโยบายบรรลุผลยังไม่ชัดเจน และ
การสนับสนุนจากหน่วยงานเพื่อผลักดันให้นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นที่
รับรู้และนำไปปฏิบัติยังไม่ถูกทำอย่างจริงจัง
 2)กระบวนการกำหนดนโยบายฯ อยู่ในลักษณะจากบนลงล่าง ซึ่งหมายความว่านโยบาย
ถูกกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบายแต่ไม่ได้รับโอกาส นโยบายที่ถูกกำหนดออกมาจึงไม่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
โดยเฉพาะกับโรงเรียนเล็กที่มีทรัพยากรสนับสนุนไม่เพียงพอ
 3)ปัญหาและอุปสรรคในการกำหนดนโยบายฯ ให้บรรลุผลและมีประสิทธิภาพยังมีอีกมาก
โดยไล่จากที่ถูกพูดถึงมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด เช่น ปัญหาเรื่องการบริหารงานของรัฐที่ล่าช้า
ไม่ต่อเนื่องจริงจังและไม่ตรงจุด ปัญหาเรื่องงบประมาณ การประสานงานที่ไม่เป็นระบบ
การสนับสนุนโครงสร้างและอุปกรณ์สารสนเทศในโรงเรียนที่ไม่เพียงพอ เป้าหมายและเส้นทาง
การปฏิบัติของนโยบายฯ ที่ไม่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายฯบุคลากร
ที่ขาดทักษะและขาดแรงจูงใจในการใช้สื่อฯ นโยบายไม่ครอบคลุมบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก
และปัญหาเรื่องการขาดทักษะในการใช้สื่อของนักเรียน
 4)พบว่าข้อเสนอแนะแนวทางกำหนดรูปแบบการกำหนดนโยบายมีความสอดคล้องกับ
ปัญหาและอุปสรรคที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลต้องการให้ปรับปรุง คือ ผู้ปฏิบัติต้องการมีส่วนร่วมกำหนด
นโยบายกระบวนการกำหนดนโยบายควรอยู่ในลักษณะจากล่างขึ้นบนต้องการให้มีการตรวจสอบ
สภาพความเป็นจริง คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของโรงเรียนในแต่บริบทรวมไปถึงโรงเรียนเล็ก ซึ่ง
การกำหนดนโยบายต้องมีความครอบคลุมมีหนทางปฏิบัติที่ชัดเจนสามารถบรรลุผลได้จริงและ
ไม่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนมากขึ้นไปอีก

(จากบทสรุป“การวิจัยกระบวนการกำหนดนโยบายสารสนเทศและการสื่อสาร(e-education)
เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ”โดยนางสาวบัวบุตรีศิริวัฒน์)
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ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีหมู่เกาะ
น้อยใหญ่มากมายกระจัดกระจายเป็นวง

กว้าง เปรียบดั่งมนต์เสน่ห์แห่งภาคพื้นสมุทร  
ที่รวบรวมทุกความอัศจรรย์ของทุกสิ่งไว้ อาทิ 
ศาสนสถานอันเลอค่า ‘บุโรพุทโธ’ หรือภูมิทัศน์
วัฒนธรรมเขตบาหลี ซึ่งนั่นคือหนึ่งประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาคแห่งอัตลักษณ์เดียวกันนี้... 
อินโดนีเซีย   
 อินโดนีเซีย หรือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
(Republic of Indonesia) เป็นประเทศที่มี
ลักษณะเป็นหมู่เกาะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ระหว่าง
คาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีป
ออสเตรเลีย ทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้และ
มหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับ
มหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกติดกับติมอร์-
เลสเต และปาปัวนิวกินี และทิศใต้ติดกับทะเล
ติมอร์ อินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่ยังมีความ
หลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่ ง 
เปรียบได้กับปอดของโลกใบนี้ก็ว่าได้ ประเทศนี้
นับว่ามีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง เพราะ

เป็นประเทศที่มีป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ มี
ฝนตกชุกตลอดทั้งปี มีสัตว์ป่าและพืชพรรณหา
ยากมากมาย และด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็น
หมู่เกาะนี้ ทำให้อินโดนีเซียสามารถจับสัตว์น้ำได้
มาก สำหรับผู้คนในอินโดนีเซียถือว่ามีความ
หลากหลายของเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม  
อินโดนีเซียมีประชากรประมาณ 241,000,000 
คน นับว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเกือบครึ่ง
หนึ่งในอาเซียน อิสลามเป็นศาสนาของคนส่วน
ใหญ่ที่นับถือในอินโดนี เซีย ส่วนภาษาที่ ใช้
สนทนาและติดต่อส่วนราชการคือ ภาษา
อินโดนีเซีย แต่ก็ยังมีภาษาท้องถิ่นที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลาย คือ ภาษาชวา 
 สำหรั บด้ านการ เมื อ งการปกครอง 
ประเทศอินโดนี เซียมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดี
เป็นประมุขและทำหน้าที่ปกครองประเทศ โดย
ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือ ดร.ซูซิโล บัมบัง 
ยูโดโยโน (Dr.Susilo Bambang Yudhoyono) 

โดย : คุณทวีทัศน์ ทับทิมศรี  

อพัเด
ทสตอร่ี
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อินโดนีเซียมีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 30 จังหวัด 
และเขตการปกครองพิเศษ 4 เขต ได้แก่ กรุงจาการ์ตา 
เมืองยอกยาการ์ตา จังหวัดอาเจะห์ และจังหวัดปาปัว
และปาปัวตะวันตก มีวันชาติตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม
ของทุกปี 
 ประเทศอินโดนี เซีย เป็นประเทศที่มีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น
ประเทศคู่ค้าที่สำคัญอันดับ 2 ของไทยในอาเซียนรอง
จากมาเลเซีย อินโดนีเซียมีสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ 
ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม้ เสื้อผ้า รวมถึง
ปัจจุบันอุตสาหกรรมที่มาแรงของประเทศนี้คือ 
อุตสาหกรรมรถยนต์ โดยค่ายรถยักษ์ใหญ่หันมาลงทุน 
ในประเทศ อย่างเจเนอรัล มอเตอร์ ฟอร์ด ทาทา และ
บริษัทอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยกำลังซื้อที่
มากของคนอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากร
มากเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากจีน อินเดีย และ
สหรัฐอเมริกา จึงส่งผลให้นักลงทุน และบริษัทต่างชาติ
สนใจเข้ามาทำธุรกิจ เพราะเขาเหล่านี้มั่นใจว่าจะ
สามารถจำหน่ายสินค้าในอินโดนีเซียได้อย่างแน่นอน  
 จากข้างต้น อินโดนีเซีย คงจะเป็นหนึ่งตัวเลือก
ในการเดินทางไปเยือนเพื่อท่องเที่ยว ศึกษา และ  
การประกอบธุรกิจ เพราะประเทศแห่งนี้ มีผู้คน
ม า ก ม า ย ที่ จ ะ ต อ บ
สนองต่อความต้องการ
ของนักธุรกิจทั้งหลาย
ในหลายภาคส่วน และ
ถ้าจะเดินทางไปท่อง
เที่ยวก็เป็นประเทศหนึ่ง
ที่มีความหลากหลาย  
ที่น่าหลงใหลและซับ
ซ้อนจนทำให้น่าค้นหา 
ดังนั้น อินโดนีเซีย จึง
เป็นประเทศเพื่อนบ้าน
อี ก หนึ่ ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น
อาเซียนที่คนไทยอย่าง
เราไม่ควรมองข้าม 
 

9 อัพเดทสตอรี่	•	
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 มธ. นับตั้งแต่วันก่อตั้งมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2477 จนถึงปัจจุบันเป็น
เวลาเกือบ 80 ปีแล้วในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
มหาวิทยาลัยได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มากมายทั้งในเรื่องดีและเรื่องร้าย 
อย่างไรก็ตามผู้นำของมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าจำนวนมากก็ได้ต่อสู้และได้
ทำงานอย่างเข้มแข็งเพื่อรักษามหาวิทยาลัย และเพื่อผลประโยชน์ของสังคม
ไทย และจะคงอยู่เป็นมหาวิทยาลัยคู่กับประเทศไทยตลอดไป 
 สำหรับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย หรือยุคมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมืองนั้น มีเรื่องที่เล่าสู่กันฟังโดยสังเขป ดังนี้ 
1. ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง 
 ผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย คือ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ 
หรือ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม ผู้นำคนสำคัญฝ่ายพลเรือนในคณะราษฎรที่ยึด
อำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้เป็นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2475 โดยต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันการศึกษาขั้นสูงที่เป็นรากฐานขยายและเผยแพร่ความรู้ ในเรื่อง
ระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน และเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตกำลังคน
ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของประเทศ เพื่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและการเมือง เพื่อความอยู่ดีกินดี
ของประชาชนชาวไทย 
 ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย คือ ตำแหน่งผู้ประศาสน์การ
มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ประศาสน์การคนแรกและคน
เดียว ตั้งแต่วันที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย คือ วันที่ 27 มิย. 2477 จนถึงวันที่ 8 พย. 
2490 เมื่อเกิดรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลของพลเรือตรี หลวงธำรงนาวา
สวัสดิ์ ที่เป็นนายก รมต. ในขณะนั้น ทำให้ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ ต้องลี้ภัย
การเมืองไปอยู่ต่างประเทศ ในระหว่างนั้น ศาสตราจารย์ ดร.เดือน บุนนาค 
ได้เป็นผู้รักษาการแทนผู้ประศาสน์การ จนถึงวันที่ 13 มี.ค. 2495 ได้มีการ
ตรา พรบ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเป็น 
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” และได้ยุบเลิกตำแหน่งผู้ประศาสน์การ และให้มี
ตำแหน่งอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย โดยมี จอมพล   
ป.พิบูลสงคราม เป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัย 
 การบริหารงานใน มธก.นั้น เป็นระบบของมหาวิทยาลัยเปิด โดย  
นักศึกษาไม่ต้องเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย แต่มหาวิทยาลัยจะจัดพิมพ์ตำราและ
คำสอน หรือคำบรรยายแต่ละวิชาให้แก่นักศึกษา และมีหน่วยการประสาน
งานกระจายอยู่ตามหัวเมืองสำคัญทั่วประเทศ และจัดสอบวัดความรู้ทางวิชา
การทุกปีการศึกษา 
 อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยต้องมีระบบการบริหารงานในด้านต่างๆ ตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ผู้ที่รับผิดชอบในการบริหาร คือ ตำแหน่งเลขาธิการ
มหาวิทยาลัย ซึ่งท่านแรกที่ดำรงตำแหน่ง คือ ศ.ดร.เดือน บุนนาค และท่าน
ต่อมา คือ อาจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ 
 ในด้านของการเรียนการสอนนั้น ทุกวิชาจะมีอาจารย์ผู้บรรยายที่
มหาวิทยาลัย ส่วนนักศึกษาจะเข้าฟังการบรรยายหรือไม่นั้น ไม่มีการบังคับแต่
ขอให้สอบผ่านตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ครบจำนวนวิชาที่ได้กำหนดไว้
ในหลักสูตรก็ถือว่าจบ แต่การจะเป็นบัณฑิตได้รับปริญญานั้นจะต้องสอบ  
ปากเปล่า หรือประมวลวิชาในสาขาวิชาที่จบการศึกษานั้น แต่ถ้าสอบตกก็จะ
ต้องสอบใหม่ในปีต่อไป ดังนั้น กว่าจะจบเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้นั้น ก็
จะต้องผ่านการสอบอย่างเข้มข้น กล่าวได้ว่าการเข้าเรียนที่ มธก. นั้น “เข้าง่าย
แต่จบยาก”  

 สำหรับอาจารย์ผู้บรรยายวิชาต่างๆ นั้น ล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสูง ส่วน
ใหญ่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ทำงานที่ศาลและกระทรวงต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย
เชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษ ส่วนอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย
นั้นมีไม่มาก อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชิญมาบรรยายนั้น จะเป็นผู้ที่จบการ
ศึกษาจากต่างประเทศ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ  
2. ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ท่าพระจันทร์ 
 ในระยะเริ่มแรกนั้นมหาวิทยาลัยไม่มีที่ตั้งถาวรเป็นของตนเอง การก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยได้ทำโดยการตราพระราชบัญญัติ มธก. เมื่อวันที่ 20 มีค. 2476 
โดยให้โอนคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้ว
เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในรูปแบบของตลาดวิชา ดังนั้น จึง
ไม่มีที่ตั้งเป็นของตนเอง 
 อย่างไรก็ตาม มธก. ก็ได้พยายามหาที่ตั้งถาวรของมหาวิทยาลัย ในที่สุด
ก็ได้เจรจาขอซื้อที่ดินจากกระทรวงกลาโหมได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 21 มีค. 2479 
มธก. ได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน เนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน ที่เป็นโรงทหารของกองพันที่ 4 
และ 5 จำนวน 4 หลัง ขนานกับแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ประตูด้านถนน
พระอาทิตย์ถึงประตูท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างและปรับปรุงโรง
ทหารเดิม โดยได้สร้างตึกเชื่อมตึกหลังที่ 2 และหลังที่ 3 เมื่อหันหน้าเข้าหา
แม่น้ำเจ้าพระยา ด้านโรงพยาบาลศิริราช ตึก 1 และ 2 อยู่ทางขวามือ ส่วน
ตึก 3 และ 4 จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ เดิมเคยเป็นที่ตั้งของคณะเศรษฐศาสตร์ 
ปัจจุบันเป็นตึกอเนกประสงค์ 1 และตึกที่สร้างเชื่อมโรงทหารหลังที่ 2 กับ 3 
คือ ตึกโดมในปัจจุบัน สำหรับที่ดินที่ซื้อจากกระทรวงกลาโหมนั้นได้ซื้อ  
ในราคา 300,000 บาท 
 ต่อมามหาวิทยาลัยได้รับสิทธิประโยชน์จากที่ดินสาธารณะสมบัติ บริเวณ
หลังตึกโดมกับสนามหลวง และระหว่างวัดมหาธาตุกับพิพิธภัณฑ์สถาน  
แห่งชาติ คือ บริเวณสนามฟุตบอลกับหอประชุมใหญ่ในปัจจุบัน รวมแล้วที่
ศูนย์ท่าพระจันทร์ในปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคที่
สำคัญในการพัฒนาและขยายมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 
2510 อาจารย์ป๋วย อื๊งภากรณ์ สมัยที่เป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ได้เสนอ
ให้มหาวิทยาลัยแลกที่ดินของมหาวิทยาลัยที่อำเภอมีนบุรี กทม. จำนวน
ประมาณ 700 ไร่ กับที่ดินของกระทรวงอุตสาหกรรม ประมาณ 2,430 ไร่ ที่
ตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 41 และ 42 บริเวณพื้นที่ระหว่างถนน
พหลโยธินกับทางรถไฟ คือ ที่ตั้งของศูนย์รังสิตในปัจจุบัน 
 สำหรับที่ดินที่ มธก. ซื้อจากกระทรวงกลาโหม จำนวน 14 ไร่ 2 งาน นั้น 
เป็นรากฐานแห่งแรกของมหาวิทยาลัยนับว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดา การที่ มธก. 
สามารถซื้อที่ดินจากกระทรวงกลาโหมได้นั้น ก็เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนา
อุดมศึกษาของชาติ แต่ในขณะเดียวกันก็ได้แสดงความสำคัญของ มธก. และ
อำนาจบารมีของท่านผู้ประศาสน์การ ซึ่งก็ทำให้ทหารบกส่วนหนึ่งไม่พอใจ 
3. ปรัชญาการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง หรือ 
มธก. 
 ปรัชญาการก่อตั้ง มธก. นั้น เพื่อให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน ที่
สนับสนุนและเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมี
หลักการสำคัญในเรื่อง เสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ และความ
อยู่ดีกินดีของประชาชนชาวไทย ตามหลักหกประการในการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองคณะราษฎร ซี่งมีดังนี้ 
 • จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายของประเทศ เช่น เอกราชทาง  
การเมือง การศาล เศรษฐกิจที่มั่นคง 

โดย : ศ. (เกียรติคุณ) เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 

ยุค 
ศิ ษ ย์ เ ก่ า

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง 
พ.ศ. 2477-2490 
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 • จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ และให้การประทุษภัย  
ต่อกันลดลง 
 • ต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่  
จะหางานให้ราษฎรทุกคนทำ และวางโครงการเศรษฐกิจของชาติไม่ให้ราษฎร
อดอยาก 
 • ต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน 
 • จะต้องให้ราษฎรมีเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ และเสรีภาพนี้ต้องไม่ขัด
หลักห้าประการที่เหลือ 
 • จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร 
 
 สำหรับหลักการของคณะราษฎรนั้น หลักข้อที่ 6 เป็นภาระเร่งด่วนของ 
มธก. ในระยะเริ่มแรก ดังนั้น จึงได้จัดการศึกษาในรูปของตลาดวิชา ซึ่งท่านผู้  
ประศาสน์การ อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ได้กล่าวไว้ในวันเปิดมหาวิทยาลัย  
ตอนหนึ่งว่า 
 “...มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของ
ราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้อันเป็นสิทธิและโอกาสที่ควรมีควรได้ตาม
หลักแห่งเสรีภาพในการศึกษา...” 
4. การสร้างคนดี คนเก่ง และคนกล้าที่ทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม กับการ
ตั้งโรงเรียนเตรียมธรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งที่ผลิตปัญญาชนและผู้นำออกไปทำงานเพื่อ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและของตนเอง ดังนั้น คุณสมบัติที่สำคัญ คือ  
1. เป็นคนดี 2. เป็นคนเก่ง และ 3. เป็นคนกล้าที่จะทำความดีเพื่อผล
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ  
 ความสำเร็จในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของแต่ละ
ประเทศก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของปัญญาชน หรือผู้นำของประเทศเป็นสำคัญ 
กล่าวคือถ้าผู้นำส่วนใหญ่เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้าก็จะทำให้ประเทศเจริญ
รุ่งเรือง 
 อย่างไรก็ตาม มธก. ในระยะแรกได้ประสบความสำเร็จในด้านจำนวนผู้
เข้ารับการศึกษา กล่าวคือ ในปีแรกที่เปิดมหาวิทยาลัยนั้นมีผู้สมัครเข้าเรียน
มากกว่า 7,000 คน มากกว่าจำนวนนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นรวมกัน 
ในขณะเดียวกัน มธก. ก็ได้ใช้มาตรฐานที่สูงในเรื่องคุณภาพและผู้ที่จะสอบ
ผ่านแต่ละวิชา ดังนั้น จึงมีนักศึกษาส่วนใหญ่สอบตกไม่ผ่านมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย  
 เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดมาได้ 4 ปีแล้ว จึงได้หาทางออกด้วยการคัดเลือก
คนเก่งเข้าเรียนใน มธก. ด้วยการเปิดโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยวิชาธรรม
ศาสตร์และการเมือง หรือเรียกว่า เตรียม มธก. (ต.ม.ธ.ก.) ในปี พ.ศ. 2481 
โดยได้รับคัดเลือกคนเก่งเข้าเรียนในระดับมัธยมปลาย คือ ม.7 และ ม.8 ใน
สมัยนั้นเมื่อเรียนจบ “ตมธก.” แล้ว ก็เข้าเรียนต่อ “มธก.” ได้เลย หรือจะไป
เรียนที่มหาวิทยาลัยอื่นก็ได้  ส่วนการรับนักศึกษาทั่วไปยังคงใช้ระบบตลาด
วิชาเหมือนเดิม กล่าวคือ ผู้เข้าเป็นนักศึกษา มธก. นั้น มีทั้งผู้ที่จบ ม.8 ทั่วไป 
และจบ ตมธก.” 
 เตรียม มธก. ได้เปิดรับนักศึกษา 10 รุ่น คือ ระหว่างปี พ.ศ. 2481 – 
2490 แต่ได้ปิดไปเมื่อเกิดรัฐประหารปี 2490 ดังนั้น จึงมีผู้ที่จบการศึกษาจาก 
ตมธก. เพียง 8 รุ่น 
 ในการจัดการศึกษาของ ตมธก. นั้น มหาวิทยาลัยได้คัดสรรครู อาจารย์
ชั้นที่ดีมากมาเป็นผู้สอน ในขณะเดียวกันคนเก่งที่ตั้งใจจะเรียนทางด้าน
นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์และการบริหารการ
ปกครอง จึงได้สมัครเข้าเรียนซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยได้นักศึกษาชั้น 
“หัวกะทิ” เข้าเรียน ดังนั้น จึงได้ผลิตปัญญาชน หรือผู้นำที่เก่งและดีได้เป็น
จำนวนมาก ส่วนความเป็น “คนกล้า” นั้น ก็ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของแต่ละ
คนเป็นสำคัญ แต่โดยทั่วไปแล้วอาจกล่าวได้ว่านักศึกษาธรรมศาสตร์นั้นเป็น
คนกล้าคิด กล้าทำ และกล้าพูด เป็นส่วนใหญ่ 
 โรงเรียนเตรียมธรรมศาสตร์ได้ทำชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยมาก ปรากฏว่า
ในปี พ.ศ. 2491 การสอบชั้นมัธยมที่ 8 ของทั่วประเทศและนักเรียนเตรียม 
มธก. เข้าสอบด้วย ปรากฏ่าผู้ที่เข้าสอบได้ระดับ 50 คนแรกของประเทศนั้น 
เป็นนักเรียนเตรียมธรรมศาสตร์ 20 คน โดยผู้สอบได้ลำดับที่ 1 ถึง 6 เป็น

นักเรียนเตรียมธรรมศาสตร์ 
 ผู้ที่สอบได้ที่หนึ่งในสมัยนั้น คือ ศาสตราจารย์ ดร.ประชุม โฉมฉาย ซึ่งได้
รับทุนของรัฐบาลไปศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส และประเทศอังกฤษ ได้เป็น
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์คนแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาได้
ทำงานที่องค์กรระหว่างประเทศ 
 โรงเรียนเตรียมธรรมศาสตร์ ได้ทำให้ชื่ อ เสียงของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ขจรกระจายไปทั่วประเทศ กล่าวโดยทั่วไปแล้วผู้ที่จบจาก ตมธก. 
ได้เป็นรากฐานที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยปรากฏว่า  
ส่วนใหญ่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน  และได้กลับมาช่วย
มหาวิทยาลัยในภายหลัง 
 สำหรับศิษย์เก่าเตรียมธรรมศาสตร์ที่ทำงานในเกือบทุกกระทรวง ทบวง 
กรมของราชการหลายคนได้ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของสถาบันที่สำคัญของ
ประเทศ เช่น นายมารุต บุนนาค ได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และ
ประธานรัฐสภา นายธานินท์ กรัยวิเชียร ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้เป็น
องคมนตรี และอีกหลายคนได้เป็นประธานศาลฎีกา ส่วนในวงการธุรกิจก็มี
ศิษย์เก่าจำนวนมากเรียกได้ว่าเกือบทุกวงการเศรษฐกิจ 
 อย่างไรก็ตามคนเก่ง คนดี และคนกล้าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มี
จำนวนไม่น้อย แต่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในทางเศรษฐกิจและ
การเมืองนั้น จะขออนุญาตกล่าวถึงบุคคลสัก 2 คน เพื่อเตือนความจำของ
ชาวธรรมศาสตร์ คือ 
 อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ท่านได้เข้าเรียนที่ธรรมศาสตร์ปี พ.ศ. 2477 เป็นนักศึกษารุ่นแรกของ
มหาวิทยาลัย ได้สอบชิงทุนไปเรียนต่อวิชาเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาเอก
ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อกลับประเทศได้รับราชการที่กระทรวงการคลัง ได้เป็น  
ผู้อำนวยการของสำนักงานงบประมาณคนแรก และได้เป็นผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศ ถึง 12 ปี ในขณะเดียวกันก็เป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์ เป็นเวลาประมาณ 10 ปี ต่อมาได้เป็นอธิการบดีของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี 2518-2519 เป็นบุคคลสำคัญที่ได้ปูพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยให้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ ดังที่เราได้เห็นกันอยู่
ในปัจจุบัน 
 อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ นอกจากจะเป็นคนเก่งและคนดี แล้วท่านยัง
เป็นคนกล้าที่กล้าจะทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่
ถูกต้องด้วย กล่าวคือในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่านได้สมัครเป็นทหาร
ในกองทัพของประเทศอังกฤษได้ทำงานเป็น “เสรีไทย” ช่วยให้ประเทศไทย
ไม่ถูกประเทศพันธมิตรยึดครองเมื่อแพ้สงคราม ในเรื่องการสนับสนุนการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยนั้น ท่านได้เป็นผู้ต่อต้านการทำรัฐประหาร ล้ม
การปกครองแบบประชาธิปไตยในปี 2514 ของจอมพลถนอม กิตติขจร จน
ทำให้ผลกระทบกระเทือนที่ยิ่งใหญ่ จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองกลับสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม 2516 
 ความเป็นคนเก่ง คนดี และคนกล้า ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้เป็น
แบบอย่างของคนหนุ่มสาวจำนวนมาก ซึ่งหลายคนต่อมาได้ทำงานสำคัญที่
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ในวงการแพทย์และในที่อื่นๆ อีกมาก ถ้าประเทศไทยมีผู้ใหญ่ หรือผู้นำแบบ
อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นจำนวนมากแล้ว ประเทศไทยคงจะดีกว่าทุกวันนี้
มากมาย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีหน้าที่ผลิตคนดี คนเก่ง และคนกล้า เพื่อ
ทำงานของประเทศ และสร้างสรรค์สังคมที่มีความสงบสุข 
 หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล (อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ
ไทย) 
 มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นผู้ที่ชื่นชมอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มาก ได้
สมัครเข้าเรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2507 หลังอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
เป็นเวลา 30 ปี 
 มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล เมื่อจบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์แล้วได้ไป
เรียนต่อด้านบริหารธุรกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้
กลับประเทศไทยทำงานในธุรกิจการธนาคารและการเงินจนเป็นผู้บริหาร
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ระดับสูง หลังจากนั้นก็ได้เป็นผู้บริหารสูงสุดของธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำเข้า ได้มีบทบาทสำคัญในธุรกิจการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ กล้าที่จะ
ให้ความเห็นและคัดค้านการกระทำที่ไม่ถูกต้อง 
 ต่อมาได้เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และได้เป็นรองนายก
รัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจในรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ เมื่อพ้นหน้าที่
ทางการเมืองแล้วก็ได้เป็นนักวิชาการอิสระ 
 มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นคนที่มีแบบอย่างคล้ายกับอาจารย์ป๋วย 
อึ๊งภากรณ์ คือ กล้าคัดค้านการกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง โดยไม่เกรงกลัวต่อ
อิทธิพลทางการเมือง เช่น ในปี 2555-2556 ได้ออกมาคัดค้านโครงการรับ
จำนำข้าวของรัฐบาลที่ได้ทำความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยเป็น
จำนวนมหาศาล ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ผู้เคยทำงานสำคัญของประเทศ หรือผู้ที่
เป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนั้น ไม่กล้าที่จะออกมาแสดงความเห็นคัดค้าน  
การกระทำที่ไม่ถูกต้องของคนที่มีอำนาจ หรือเป็นรัฐบาล เพราะกลัวว่าจะ
เปลืองตัว จึงทำให้การทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยเจริญเติบโตและทำลาย
ความสงบสุขของสังคมไทย 
 นอกจากทั้งสองท่านที่ได้กล่าวนามแล้ว ก็ยังมีคนดีและคนกล้าของ
ธรรมศาสตร์เป็นจำนวนมาก ที่ต่อสู้กับความไม่ถูกต้องในสังคม ความไม่เป็น
ธรรม และการใช้อำนาจเผด็จการโดยเฉพาะการต่อสู้ทางการเมือง เพื่อ
ปลูกจิตสำนึกของชาวธรรมศาสตร์ด้านวรรณกรรมบทกวี และข้อเขียนที่ได้มี
การกล่าวถึงอยู่เสมอ เช่น  
 “ฉันรักธรรมศาสตร์  เพราะธรรมศาสตร์สอนให้รักประชาชน” 

(กุหลาบ สายประดิษฐ์, คนจังหวัดพระนคร) 
 “หากขาดโดมเจ้าพระยา ท่าพระจันทร์ก็เหมือนขาดสัญญาลักษณ์
พิทักษ์ธรรม” 

(เปลื้อง วรรณศรี, คนจังหวัดสุรินทร์) 
 “ฉันเยาว์ ฉันทึ่ง ฉันจึงมาหาความหมาย ฉันหวังเก็บอะไรไปมากมาย 
สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว” 

(วิทยากร เชียงกูล, คนจังหวัดสระบุรี) 
  
 ความกล้าของรุ่นพี่หลายคนได้มีส่วนที่สนับสนุนให้ผู้ เขียนได้ เป็น
อธิการบดีปี 2531 – 2534 ที่จะขออนุญาตกล่าวถึงในที่นี้ คือ คุณมารุต 
บุนนาค คุณบุญชู โรจนเสถียร คุณประยูร จินดาประดิษฐ์ และคุณสุวัฒน์ 
วรดิลก ในช่วงที่เป็นอธิการบดีนั้น ก็ได้พี่น้องชาวธรรมศาสตร์เป็นจำนวนมากได ้
สนับสนุนการทำงานของผู้เขียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณประมวล สภาวสุ ซึ่ง
เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในสมัยนั้น ได้บอกว่าท่านเข้าใจผู้เขียนผิดใน
ตอนแรก แต่เมื่อได้รู้ข้อเท็จจริงแล้วก็ได้สนับสนุนการทำงานของผู้เขียนอย่าง
เต็มที่ อาจกล่าวได้ว่า ท่านเป็นผู้ปิดทองหลังพระในการทำงานใหญ่หลายเรื่อง
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสมัยนั้น อีกประมาณ 20 ปีต่อมา ผู้เขียนได้
พบกับรุ่นพี่หลายคนได้บอกว่า “พอใจที่ได้เห็นธรรมศาสตร์ทุกวันนี้” พร้อม
กับบอกว่าผู้เขียนได้ตัดสินใจถูกแล้วที่กล้าตัดสินใจในสมัยนั้น โดยตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์   
 ความกล้าที่จะทำความดี หรือสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประเทศชาตินั้นได้มาเป็น
จิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งต้องรักษาไว้ตลอดไป 
5. ขบวนการเสรีไทยกับความเป็นอิสระเอกราชของประเทศไทย 
 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพของประเทศญี่ปุ่นได้บุกประเทศ
ไทย เพื่อทำสงครามกับประเทศอังกฤษ หรือฝ่ายสัมพันธมิตรเข้าโจมตี
ประเทศมลายู สิงค์โปร์ และพม่า และได้บังคับให้ประเทศไทยสมัยจอมพล 
ป.พิบูลสงคราม ร่วมรบด้วยโดยได้ประกาศทำสงครามกับกลุ่มประเทศ
สัมพันธมิตร 
 อย่างไรก็ตาม ท่านผู้ประศาสน์การ อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเป็นผู้
สำเร็จราชการในสมัยนั้นด้วย เห็นว่าเป็นกระทำที่ไม่ถูกต้อง จึงได้ต่อต้าน
ประเทศญี่ปุ่นด้วยการก่อตั้ง “ขบวนการเสรีไทย” พร้อมกับร่วมมือกับฝ่าย
ประเทศสัมพันธมิตรทั้งในประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา สำหรับใน
ประเทศนั้น ขบวนการเสรีไทยได้ใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นศูนย์
ประสานงานลับต่อสู้กับญี่ปุ่น 

 ในที่สุดฝ่ายประเทศสัมพันธมิตรเป็นผู้ชนะสงคราม ประเทศญี่ปุ่นเป็น  
ผู้แพ้ถูกทหารของฝ่ายสัมพันธ์มิตรเข้ายึดครองรวมทั้งประเทศไทยก็ถูกทหาร
ของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ายึดครองด้วย แต่ด้วยการทำงานของท่านผู้ประศาสน์
การและขบวนการเสรีไทยก็ได้ช่วยให้ประเทศไทยไม่ถูกยึดครองทั้งที่อยู่ฝ่าย  
ผู้แพ้สงคราม 
 การทำงานของขบวนการเสรีไทยและของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับ
การชื่นชมจากประชาชนมาก ได้จัดงานเดินสวนสนามของขบวนการเสรีไทย 
ในถนนราชดำเนินอย่างยิ่งใหญ่ ในขณะเดียวกันผู้ประศาสน์การและรัฐบาลใน
สมัยนั้นได้ช่วยให้ จอมพล ป.พิบูลสงคราม และผู้นำทหารหลายคนรอดพ้น
จากการลงโทษเป็นอาชญกรสงคราม อย่างไรก็ตามฝ่ายทหารและฝ่าย
การเมืองจำนวนมากที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับผู้ประศาสน์การต้องสูญเสียอำนาจ 
ซึ่งได้ทำให้บุคคลเหล่านั้นไม่พอใจ จนได้กลายเป็นสาเหตุสำคัญไม่พอใจแล้ว 
กลับมาทำร้ายผู้ประศาสน์การและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนั้น เมื่อเกิด
การเพลี่ยงพล่ำทางการเมืองของท่านผู้ประศาสน์การจึงได้ทำให้มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้รับความกระทบกระเทือนด้วย จนในที่สุดเมื่อเกิด “กบฏแมน
ฮัตตั้น” ทหารบกได้ยึดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี พ.ศ. 2494 
6. การลงทุนในธนาคารเอเซียฯ และการก่อศัตรูทางการเมือง 
 เมื่อเปิดดำเนินการของ มธก. ในระยะแรกนั้น มหาวิทยาลัยมีรายได้จาก
การดำเนินงานมาก กล่าวคือในปี พ.ศ. 2477 มีรายได้จากนักศึกษาถึง
ประมาณ 400,000 บาท แต่มีรายจ่ายเพียง 100,000 บาท โดยทั่วไปแล้ว 
มธก. จะมีรายได้ปีละประมาณ 400,000 บาท ส่วนรายจ่ายนั้นจะขึ้นอยู่กับ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งจะไม่เกินปีละ 200,000 บาท ดังนั้น ผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยจึงหาทางลงทุนเพื่อหาดอกผลให้แก่มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม
ต่อมารายได้ของมหาวิทยาลัยได้ลดลงบ้าง เมื่อจำนวนนักศึกษาได้ลดลง 
 ในปี พ.ศ. 2482 มธก. ได้ตั้งธนาคารชื่อ “ธนาคารแห่งเอเชียเพื่อการ
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม” โดยการซื้อกิจการมาจากธนาคารของญี่ปุ่น 
“ธนาคารโยโกฮามา” เพื่อใช้เป็นแหล่งลงทุนหารายได้ของ มธก. และเป็นที่
ฝึกงานของนักศึกษาด้วย 
 ในการตั้งธนาคารเอเชียฯ นั้นมีทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านบาท โดยแบ่งเป็น
หุ้นรวม 10,000 หุ้น แต่ มธก. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 7,600 หุ้น ปรากฏว่า 
มธก.ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนในธนาคารมาก ในขณะเดียวกัน 
อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ก็มีบทบาททางการเมืองในคณะราษฎร์มาก ได้มีการ
ตั้งพรรคการเมืองเพื่อสนับสนุนการทำงานการเมืองด้วย ในขณะเดียวกันก็ได้
ใช้ธนาคารเอเซียฯ เป็นแหล่งเงินสนับสนุนทางการเมืองของคณะราษฎร์ด้วย 
ซึ่งได้ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่พอใจดังนั้น เมื่ออาจารย์ปรีดี พนมยงค์สูญเสีย
อำนาจ มหาวิทยาลัยจึงถูกฝ่ายตรงกันข้ามเล่นงานอย่างหนัก 
 ดังนั้น เมื่อเกิดรัฐประหาร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 นำโดยพลโท 
ผิน ชุณหะวัณ ยึดอำนาจจากรัฐบาลของพลเรือตรี หลวงธำรง นาวาสวัสดิ์ 
และได้ตั้งจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนอาจารย์ปรีดี   
พนมยงค์ ต้องลี้ภัยทางการเมืองไปต่างประเทศในขณะนั้นได้มีการกวาดล้าง 
หรือการแก้แค้นทางการเมืองกัน และ มธก. ก็พลอยได้รับผลกระทบได้ด้วย 
ปรากฏว่าในปี พ.ศ. 2493 จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ ได้บังคับซื้อหุ้นของธนาคาร
เอเชียไปจาก มธก. 
 ในเรื่องการลงทุนในธนาคารเอเชียฯ ในสมัยนั้นนับว่าถูกต้อง ในประเทศ
ที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แต่นับว่าเป็นการลงทุนที่เสี่ยงมาก เมื่อมี
ปัจจัยทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเป็นฝ่าย  
ผู้แพ้ในเรื่องดังกล่าวมีผู้ให้ความคิดเห็นว่า ถ้าผู้นำของมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น
ใช้เงินลงทุนในที่ดินแบบสำนักงานทรัพย์สินฯ แล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จะมีที่ดินอยู่ในใจกลางเมือง กทม. และมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าที่เป็นอยู่ทุก
วันนี้ อย่างไรก็ตามการเอามหาวิทยาลัยเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเมือง ย่อมมี
ทั้งผลบวกและผลลบ ในเรื่องการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ชาวธรรมศาสตร์ควรให้
ความสนใจและจะต้องยืนอยู่กับผลประโยชน์ของส่วนรวม คือ ประชาธิปไตย 
และความเป็นธรรมในสังคม 
 ขอจบหัวข้อที่ 1 ยุคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองเพียงแค่นี้ 
ตอนต่อไปจะได้กล่าวถึง ยุคมืดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกควบคุมและ
สกัดกั้นความเจริญเติบโตจากอำนาจเผด็จการของฝ่ายการเมือง  

•	ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง 12 
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ซุบซิบ	•	

 

เมื่อท่านประธาน

กองทุนฯ	(รศ.ประนอม	โฆวิน	 

วิพัฒน์)	ไปเชิญชวนลูกศิษย์	(คุณชาญชัย	

สุพานิชวรภาชน์)	เจ้าของธุรกิจผลิตโอ่งเชิงศิลปะที่

ใหญ่ที่สุดใน	S	E	A	ให้ร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์ทางการศึกษา		

เจรจาความอย่างไรไม่ทราบ	ผลกลายเป็นโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์ฯ	ได้รับส้มลูกโตๆ	หล่นใส่	(งงจริงๆ	แต่	

ไม่เป็นไรถึงอย่างไรก็ถือว่าให้ธรรมศาสตรเ์หมือนกัน)		

เป็นโอ่งใหญ่ที่มีสีสรรสวยงามมาก	ไปประดับสถานที่	

กว่า	40	ใบ	ยิ่งมีต้นไม้ด้วยทำให้โรงพยาบาลฯ	

ดูภูมิฐานขึ้นมาก	แต่โอกาสหน้ากองทุนฯ	

ขอเปลี่ยนเป็นเงินเข้ากองทุน	

แทนนะคะ	

 

แสนชื่นใจเมื่อได้ยิน

อาสาสมัครลูกแม่โดมหลายๆ	ท่าน

บอกว่า	ปีหน้าจัดที่ไหนก็ขอตาม	

ไปด้วย	เพื่อทำประโยชน์ให้สังคม	

จัดกิจกรรมครั้งแรกของชมรม	“ฝึกรู้ทันจิต”	

ได้รับการสนับสนุนท่วมท้นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม	แถม

รูปแบบการจัดกิจกรรมก็เป็นที่ประทับใจ	

พอเห็นชื่อที่ปรึกษาและประธานชมรม	ก็ถึงบางอ้อ		

ถ้าสนใจเชิญติดตามกิจกรรม	

ครั้งต่อๆ	ไปของชมรมได้ทางสื่อ	

ของกองทุนฯ 

 

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ	

ครั้งนี้	สปิริตเข้มข้น	ระยะทางหาใช่

ปัญหา	ลูกแม่โดมอาสาจากเชียงใหม่	คุณศจี		 

เศรษฐบุตร	คุณชุมศักดิ์	ธรรมรัตนพร	ร่วมมากับรถบัสพร้อม

อาสาส่วนกลาง	แม้รุ่นพี่อาวุโสอย่างท่านอดุลย์	บุษยาสกุลก็ไม่

ยอมน้อยหน้าบินมาสมทบ	ส่วนลูกแม่โดมแพทย์	ทันตแพทย์	และ

พยาบาล	รุ่นลูกรุ่นหลานในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงก็ไม่ยอม

น้อยหน้า	มาร่วมด้วยช่วยกัน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกแม่โดมในสมาคม

ธรรมศาสตร์อุดรธานี	ตั้งแต่ท่านรองผู้ว่าราชการ	(ท่านณรงค์	พลละเอียด) 

ท่านนายกสมาคมฯ	(ท่านจารึก	ปริญญาพล) พี่ศิวกร	เถลิงวุฒิวงศ์		 

คุณวิวัฒน์	พิพัฒน์ไชยศิริ	คุณบุญถึง	กลิ่นเกสร	คุณกนกวรรณ	ดงศรีแก้ว 

และอีกหลายๆ	คน	ที่ทุ่มเทอย่างมาก	จนทำให้งานออกมาใหญ่โตและ	

มีความประทับใจ	สามารถประชาสัมพันธ์ให้คนจังหวัดอุดรธานี

ได้รับรู้กันอย่างทั่วถึง	สมกับเป็นลูกแม่โดมจริงๆ	

นี้แหละ	คือ	สปิริตลูกแม่โดมภูมิภาคจริงๆ		

 
 

อายุนั้นเป็นเพียง

ตัวเลข	แต่สปิริตเป็นสำคัญ		

คุณเพลินจิตต์	พงศ์อารยะ	(ตมธก.	รุ่นที่	5)	 

วัย	87	ปี	ไปร่วมต่อต้าน	พรบ.	นิรโทษกรรม	

ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย	ถ้าไม่ถึงเที่ยงคืนไม่	

อยากกลับ	ถ้าเป็นไปได้ขอไปทุกคืน	เช่นเดียวกับ	

รศ.ประนอม	โฆวินวิพัฒน์	ด้วยวัยที่ไม่ห่างไกล	

กันนัก	แม้มีภารกิจก็ขอไปทำหน้าที่ต่อต้าน	

พรบ.ฯ	ก่อน	อย่างลืมนึกถึงสุขภาพตัวเอง	

ทำเอารุ่นลูกรุ่นหลานลูกแม่โดม	

ต้องอายไปตามๆ	กัน			
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หน่วยแพทย์เคลื่อนที่	

“ธรรมศาสตร์พบประชาชน”	ครั้งที่	5		

สร้างความตื่นเต้นโกลาหลยกใหญ่ให้ลูกแม่โดมทั้ง

ที่กำลังพักผ่อนบนภูฝอยลม	-	ตีนภู	ทันทีที่ได้รับโทรศัพท์

ปลุก	(สัญญาณติดบ้างไม่ติดบ้าง)	เวลา	1.30	น.	(ตาม

กำหนดการถึงอย่างช้าเวลา	24.00	น.)	ว่ารถที่นำเหล่าอาสามาจาก

กรุงเทพฯ	ขึ้นไม่ถึงภู	ไม่มีทางไหนดีกว่าการรีบโทรแจ้งนายอำเภอ

หนองแสง	(พี่มี่	ลูกแม่โดมผู้บริหารท้องถิ่นที่ขันแข็ง)	เป็นการด่วน	

พร้อมโทรปลุกพนักงานขับรถมหาวิทยาลัยทั้งรถตู้และรถหกล้อ	เพื่อนำ

รถลงไปรับเหล่าอาสาฯ	ขึ้นมา	ปรากฏว่าพี่มี่แซงหน้านำรถกะบะ

หลายคันพร้อมเหล่าเจ้าหน้าที่ของอำเภอไปรับอาสาสมัครขึ้นภู

เรียบร้อย	แถมทยอยขับรถส่งตามบ้านพัก	ทำเอาพี่ๆน้องๆ	

และเพื่อนๆ	ทุกคนประทับใจมากค่ะ	ถ้า	

ประเทศมีผู้ว่าราชการแบบนี้ในอนาคต

ประเทศชาติไปโลด		 
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  สำนักงานฯ มีความยินดีรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และกิจกรรมให้ท่านได้รับทราบ ดังนี้ 
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ถึงวันนี้เมล็ดพันธุ์ซึ่งเกิดจากการบ่มเพาะของทุกท่านที่ได้บริจาคเงินเข้ากองทุนทำบุญ
วันเกิดกับธรรมศาสตร์ ได้เจริญเติบโตกลายเป็นต้นกล้ารัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์ฯ และพยาบาลศาสตร์  
ที่กำลังก้าวออกไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ในสิ้นภาคการศึกษา 2/2556 จำนวน 4 คน และจะทยอยเป็นต้นกล้าของคณะ
ต่างๆ ตามกันออกไปอย่างต่อเนื่องอีก ด้วยดอกผลของยอดเงินบริจาคของเงินกองทุนฯ รวม 47.8  ล้านบาท ณ ปัจจุบัน    
  และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนา เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาและอนาคตของชาติ  
จึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ เป็นพิเศษ กองทุนฯ จะได้จัดสรรดอกผลไปเป็น
ทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่ขาดโอกาสได้หลากหลายคณะและมากยิ่งๆ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหวังของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ ที่อยากเห็นยอดเงินบริจาคสูงมากขึ้นเป็นพิเศษ ในปี 2557 แม้จะรู้ดีว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่
ค่อยเอื้ออำนวย แต่ก็ยังไม่หมดหวัง เพราะด้วยสปิริตจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ของศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย 
ความคาดหวังนี้อาจเป็นจริงได้เช่นกัน 
  
กิจกรรมสำนักงาน 
ที่ผ่านมานอกเหนือจากงานประจำแล้ว สำนักงานฯ ได้
จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  1. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัด
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” 
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนหนอง
แสงวิทยาคม อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ปรากฏ
ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
  บริการทางการแพทย์ มีผู้มารับบริการ จำนวน 
585 คน แบ่งเป็นประเภทตรวจรักษาทั่วไป 290 คน 
ตรวจตา 167 คน กระดูก 104 คน และเด็ก 24  คน 
  บริการทันตกรรม มีผู้มารับบริการ จำนวน 170 
ราย (ในจำนวนนี้มีผู้ที่มารับบริการมากกว่า 1 อย่างด้วย) 
และในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ 
สามารถทำการผ่าตัดฟันคุดได้ 2 ราย เนื่องจากเพิ่งได้รับ
บริจาคเครื่องเอ็กซ์เรย์และเครื่องล้างฟิล์มเคลื่อนที่จากศิษย์
เก่า (คุณเพลินจิตต์ พงศ์อารยะ ตมธก. 5) 
  บริการด้านวิชาการ ด้านกฎหมาย และสิ่งแวดล้อม 
มีผู้มารับบริการไม่ได้เป็นไปตามที่ได้ประสานงานล่วงหน้า 
  บริการอื่นๆ  
  • สมาคมธรรมศาสตร์อุดรธานีร่วมกับผู้บริจาคเงินหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่มอบรองเท้าให้นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ของ
อำเภอหนองแสง 18 แห่ง จำนวน 600 คู่ 

ศิษย์เก่า
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  • แจกยาชุดสามัญขององค์กรเภสัชกรรม จำนวน 
200 ชุด ยาชุดสามัญของบริษัทไทยนครพัฒนา จำนวน 800 
ชุด และแปรงสีฟันของบริษัทมายกี้ (ที่เหลือจากครั้งที่ 4 ) 
จำนวน 1,000 อัน 
  • ได้มอบยาทั้งหมดที่เหลือจากการให้บริการ นำไป
ช่วยน้ำท่วมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นศิษย์เก่า 
  2. โดยชมรม “ฝึกรู้ทันจิต” กองทุนทำบุญวันเกิดกับ
ธรรมศาสตร์ได้จัดปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 1 โดย พระอธิการ  
ทรงวุฒิ ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดอาจาโรรังสี ต.ไร่ อ.พรรณานิคม 
จ.สกลน เมื่อวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2556 ณ มธ. ศูนย์พัทยา 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 41 คน 

กิจกรรมสำนักงาน	•	

และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและสร้าง
สรรในวาระครบ 80 ปีแห่งการ

สถาปนามหาวิทยาลัยจึงขอนำเสนอ
กิจกรรมที่น่าสนใจมาเพื่อพิจารณา
สำหรับศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา ดังนี้ 
  1. กิจกรรมเสวนาธรรม วัน
เสาร์ที่ 8 ก.พ. 2557 เวลา 8.00-11.30 น. 
ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 
อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ. ท่าพระจันทร์   
โดย ชมรมฝึกรู้ทันจิต กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ
เสวนาธรรม เรื่อง “สูตรลัดพระโสดาบัน” กับ พระอาจารย์ ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) วัดฝายหิน จ.เชียงใหม่ ผู้อำนวยการ 
“ธรรมสถาน” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
กำหนดการ     
8.00  –  9.00 น. ลงทะเบียน  
9.00  –  9.30 น. ฝึกนั่งสมาธิ 
9.30  –  9.40 น. กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน โดย ประธานชมรมฝึกรู้ทันจิต 
    คุณสุพัฒน์ ธนะพิงศ์พงษ์  
9.40  –  11.30 น.  เสวนาธรรม เรื่อง “สูตรลัดพระโสดาบัน”   
         รับพรจากพระอาจารย์ และปิดงาน 

สำรองที่นั่ง  วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2556 จนถึง วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 ที่สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ 
โทรศัพท์ 0 – 2613 – 3777 (เวลา 9.00 – 16.00 น.) ทั้งนี้ผู้เข้าฟังไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  
  2. กิจกรรมทัวร์ธรรมะ “นมัสการสังเวชนียสถาน-พร้อมเที่ยวอินเดียและเยือนถิ่นเนปาล” 8 วัน 7 คืน (2-9 มีนาคม 
2557) ท่านจะได้ไปนมัสการสังเวชนียสถานครบทั้ง 4 แห่ง พร้อมท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของอินเดีย และสถาปัตยกรรม  
ที่งดงามยิ่งในเมืองภักตะปูร์ ชมยอดเขาหิมาลัย และสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ณ ยอดเขานากาก๊อต ประเทศเนปาล  
ในราคา 56,500 บาท  
  สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2613-2044 หรือ www.alumni.tu.ac.th 
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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 5/2551

ไปรษณีย์หน้าพระลาน
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