
จารึกลานโพธิ์ 
ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์

ทำไมธรรมศาสตร์จึงใจดีจัง

������ 7 OK.indd   1 1/12/11   9:30:18 AM



  ต้อนรับ “สู่โดม” 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

 เผลอแป๊ปเดียวก็ปีใหม่แล้ว ขอถือโอกาสนี้ อาราธนาอำนาจคณุพระศรรีตันตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์

ทั้งหลายในสากลโลกนี้ จงดลบันดาลความสุข ความมั่งมี และเกษมเปรมปรีดิ์ แด่ท่านผู้อ่านทุกท่าน  

 ในขณะเดียวกันอายุของจุลสารย่างเข้าขวบเศษ จากทารกก็เริ่มหัดเดิน ซึ่งยังคงต้องพัฒนา

เพื่อการเติบโตต่อไปอีก ด้วยความปรารถนาและความตั้งใจในการจัดทำจุลสาร เพียงเพื่อเป็นเฟืองจักร

เล็กๆ ที่ได้ตอบแทนและเป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับท่านผู้อ่าน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร 

และความเคลื่อนไหวของนักศึกษา มหาวิทยาลัย  และศิษย์เก่า  ซึ่งความปรารถนาและความตั้งใจดังกล่าว

คงไมอ่าจลลุว่งดว้ยด ีหากไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุ  ฉะนัน้ คณะผูจ้ดัทำจงึหวงัอยา่งยิง่ในความสนบัสนนุและคำ 

แนะนำจากทา่น ทีจ่ะเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาจลุสาร  ไมว่า่จะเปน็การสง่ขอ้เสนอแนะ  คำตชิม  บทความ 

ร่วมสนุกสนานกับคอลัมน์สนุกสนานท้ายเล่มหรือข่าวความเคลื่อนไหวของศิษย์เก่าไปลงในจุลสารด้วย

      

ฐิติมน  เลิศศิริสาคร

       บรรณาธิการ    
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บทสัมภาษณ์ ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์

เหตุผลที่เลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผมสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายวิทยาศาสตร์ 

ตอนสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย  สามารถเลือกได้ 6 อันดับ ผมเลือกคณะนิติศาสตร์ มธ.  

และเลือกเอาใจคุณแม่ก็คือ เลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ 

ความจรงิคณุแมอ่ยากใหผ้มเรยีนแพทย ์แตผ่มไมค่อ่ยชอบวชิาชวีวทิยา ผมจงึเลอืกเนน้มาทาง 

สายสังคมศาสตร์มากหน่อย  ผมชอบนิติศาสตร์ เพราะนิติศาสตร์เป็นวิชาที่สอนเรื่องความ 

เปน็ธรรม และความยตุธิรรม  แลว้กช็ว่ยคนไดม้าก  เขาถงึไดเ้รยีกหมอความ กอ็าจจะเปน็การ 

เรียกที่ไม่ค่อยดีว่า “หมอความ”  เพราะส่งสัญญาณไปด้านค้าความค่อนข้างมาก แต่ว่าจริงๆ 

แล้ว  คำว่า “หมอ” คือ รักษาคนไข้ ฉะนั้น หมอความ ก็คือ รักษาความเจ็บไข้ในทางกฎหมาย 

ของผู้คนในสังคม  ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้มาเรียนที่คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

เล่าย้อนถึงอดีตเมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ในสมัยที่เป็นนักศึกษาจะทำกิจกรรมมากและเข้าเรียนน้อย (ไม่รู้ว่าเป็นอธิการบดี

พูดอย่างนี้ได้หรือเปล่า)  ผมเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี 2521 จึงไม่ใช่พวกเดือนตุลา  

แตป่ ี2521 เปน็ปทีีต่อ่เนือ่งมา จากเหตกุารณ ์6 ตลุา 2519  นกัศกึษายงัตืน่ตวัทางการเมอืง 

มาก มีการประท้วงเยอะ จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมมาก เคยทำกิจกรรมอยู่พรรคแสงธรรม 

เป็นพรรคนักศึกษาที่นายก อมธ. เกือบทุกคนอยู่ในพรรคนี้ในเวลานั้น นอกจากนี้ยังเข้าร่วม 

ในชุมนุมศิลปะและการแสดง และชุมนุมเชียร์ครับ 

 สมยันัน้ผมไปออกคา่ยบอ่ย แตค่า่ยสมยันัน้ไมเ่หมอืนสมยันี ้เราเลอืกคา่ยหมูบ่า้นที ่

ห่างไกลความเจริญ ไม่มีไฟฟ้า และรถเข้าไม่ถึง เราต้องปรับตัวและฝึกฝนตนเอง ต้องหัดกิน

อาหารทีช่าวคา่ยดว้ยกนัทำ แมท้นกนิไมไ่ด ้จะกนิไขต่ม้กย็งัหา้ม ชวีติแบบนัน้ทำใหช้าวคา่ยมรีะเบยีบ

วินยั มคีวามตดิดนิ มคีวามอดทน และคดิถงึคนอืน่มากกวา่ตนเอง ฉะนัน้นกัศกึษาทกุคนควรจะทำ

กจิกรรม  เพราะกจิกรรมทำใหน้กัศกึษาเปน็ผูใ้หญ ่ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ รูจ้กัการเขา้กลุม่  

รู้จักการอยู่ร่วมในสังคม และการทำงานร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาทักษะในการทำงาน 

เป็นต้น การเรียนหนังสืออย่างเดียวโดยไม่ทำกิจกรรม จะทำให้นักศึกษาเสียโอกาสที่จะได้เรียนรู้   

ความรู้นอกตำราและชีวิตในโลกความเป็นจริง 

ความรู้สึกของท่าน ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผมเรียนเบื ้องต้นก่อนว่าผมได้รับความไว้วางใจจากชาวธรรมศาสตร์

ก็รู ้สึกภูมิใจ ที ่ชาวธรรมศาสตร์ไว้วางใจผม ทั ้งอาจารย์ เจ้าหน้าที ่ และนักศึกษา

และเข้าใจว่าจะเป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ของการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ที่ชนะทั้ง 3 สาย ก็อยากเรียนว่า ผมอยากเห็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พัฒนาไปข้างหน้า เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบในทุกด้าน อาทิ สมบูรณ์แบบด้านวิชาการ 

คือ มีครบทุกสาขา ด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การแพทย์ และสาธารณสุข 
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สมบูรณ์แบบด้านการวิจัย คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมี

ศูนย์เครื่องมือ มีศูนย์ความเป็นเลิศ มีการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 

พร้อมร่วมมือกับ A.I.T. และสวทช. สมบูรณ์แบบด้านที่พักอาศัย 

ที่สามารถรองรับทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาอย่างเพียงพอ   

สมบูรณ์แบบด้านสนามกีฬา มีสนามกีฬาทุกประเภท สมบูรณ์แบบ 

ด้านการแพทย์ โดยมีจุดเน้นเฉพาะทาง ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยจะ  

สามารถก้าวไปอย่างนั้นได้ อธิการบดีต้องทำงานหนัก วิสัยทัศน์ต้อง 

ชัดเจน และที่สำคัญคือ คนภายในมหาวิทยาลัยจะต้องช่วยกัน 

ขับเคลื่อนไปข้างหน้า

ในฐานะอธิการบดีคนใหม่และศิษย์ เก่าของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ท่านเห็นว่าบทบาทของศิษย์เก่าต่อมหาวิทยาลัย 
ควรเป็นเช่นไร
 ผมเรียนอย่างนี้ครับว่า มหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัย  

จำเป็นต้องพึ่งศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย   

ต่างประเทศจะพึ่งศิษย์เก่ามาก แต่มหาวิทยาลัยในเมืองไทยยังพึ่ง 

ศิษย์เก่าน้อย ซึ่งความจริงศิษย์เก่าเป็นขุมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 

ซึง่ขมุทรพัยใ์นทีน่ีไ้มไ่ดห้มายความวา่มเีงนิเยอะ แตห่มายความวา่มปีญัญา 

มพีลงั และรวมถงึมทีรพัยจ์รงิ ๆ  ดว้ย ถา้มหาวทิยาลยัสามารถนำความรู ้

นำปัญญา และนำพลัง ตลอดจนนำทรัพย์สินเงินทองที่ศิษย์เก่ายินดี

บริจาคให้มหาวิทยาลัยมาช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย ก็จะทำให้              

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถพัฒนาไปได้อีกไกล 

 แนวนโยบายในเรื่องศิษย์เก่าของผมชัดเจนครับ คือ        

มหาวทิยาลยัตอ้งเสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัศษิยเ์กา่ใหก้ระชบัและแนน่

แฟ้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ได้หมายความว่าสมัย ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์  

ไมไ่ดก้ระชบัและแนน่แฟน้  แตห่มายความวา่มหาวทิยาลยัสามารถทำให้

กระชับและแน่นแฟ้นมากกว่านี้  เช่น ทำอย่างไรให้ศิษย์เก่ามาแวดล้อม  

มหาวิทยาลัย ผมอยากเห็นศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนแนะนำอธิการบดีว่า 

ควรจะทำอย่างไร อย่างเช่นที่ผ่านมาก็มีศิษย์เก่ามาแนะนำบ้างเช่นกัน

 ในเรือ่งของการพฒันาโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ์ การปรบัปรงุตกึโดม  

และควรจะให้มีโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ เป็นต้น 

 ในความเป็นจริงคนเป็นอธิการบดีคิดไปทั้งหมดไม่ได้ 

หรอกครับ แต่ถ้ามีคนมาคอยช่วยคิด ช่วยดูและเสนอแนะให้ มหาวิทยาลัย

ก็จะผลักดันแนวคิดเหล่านั้นให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ดีขึ้นกว่าเดิม กล่าวโดยสรุป คือ ผู้บริหารชุดใหม่ต้อง 

สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ซึ่งศิษย์เก่าก็พร้อมช่วยมหาวิทยาลัย

ทั้งกำลังกาย กำลังความคิด และกำลังทรัพย์ เพียงแต่มหาวิทยาลัย

ต้องรู้จักที่จะนำพลังเหล่านี้มาใช้ให้ได้

ในฐานะอธิการบดีท่านคิดว่าอนาคตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ควรมุ่งไปในทิศทางใด
 เป็นมหาวิทยาลัยที่ เป็นศูนย์รวมของผู้รู้ทางวิชาการ  

มีองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และเป็น University of     

creative incubator สามารถนำความรู้ดังกล่าวชี้นำสังคม ตลอดจน            

การมศีกัยภาพในการแขง่ขนักบัมหาวทิยาลยัในประเทศและตา่งประเทศ 

และบุคลากร นักศึกษาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำได้             

เพราะมีอาจารย์ที่มีความรู้ทางวิชาการดี บุคลากรที่ขยันขันแข็ง 

และนักศึกษาที่มีคุณภาพ ที่สำคัญคือมีศิษย์เก่าจำนวนมาก และเป็น   

ศิษย์เก่าที่มีใจให้กับมหาวิทยาลัยตลอดมา ฉะนั้นโอกาสจึงอยู่ไม่ไกล   

เพียงแต่มหาวิทยาลัยจะต้องไขว่คว้าและก้าวเดินให้ถูกทาง 

 ในด้านต่างประเทศที่ผ่านมาก็ร่วมมือกับต่างประเทศมาก 

แต่ยังขาดการประสานงานกันภายใน กล่าวคือต่างคนต่างทำกันไป 

บางคณะก็ร่วมมืออย่างเหนียวแน่นกับฝรั่งเศสและเยอรมัน เช่น 

คณะนิติศาสตร์ บางคณะก็ร่วมมือกับอังกฤษเป็นอย่างดีเช่นคณะ 

วิศวกรรมศาสตร์ ส่วนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีก็เหนียวแน่น

กับทางสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผมอยากให้มีการเน้นด้านเอเชียตะวันออก

ด้วย โดยเฉพาะ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และเกาหลี เป็นต้น

ในเรื่องของการทำงาน ท่านมีแนวคิดหรือหลักการใดที่ท่านยึดถือ 
ปฏิบัติเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
 ต้องบริหารเวลาให้เป็น เพราะทุกคนมีเวลาเท่ากัน คือ 

วันละ 24 ชั่วโมง ฉะนั้นการบริหารเวลาจึงเป็นเรื ่องที่สำคัญมาก

ต้องแบ่งเวลาให้ถูก และต้องจัดลำดับความสำคัญของงาน เช่น 

งานทีย่งัพอมเีวลา ไมค่วรตอ้งรบีทำ  งานบางอยา่งอาจตอ้งทำพรอ้มกนั  

ถ้าหากไม่สามารถจัด Priority ได้  ก็ไม่มีทางบริหารเวลาได้  และไม่มี

ทางเป็นผู้บริหารที่ดีได้เช่นกัน ต้องรู้จักบริหารคนด้วย  ตัวอย่างเช่น  

ตัวเองซึ่งโดยพื้นฐานแล้วไม่ใช่คนใจเย็น แต่ด้วยผ่านโลก ผ่านร้อน 

ผ่านหนาวมา 51 ปีแล้ว ก็เลยใจเย็นขึ้นมาก ไม่ค่อยโมโหใคร 

แต่ว่าไปตามเนื้อหา ลูกน้องทำงานผิดก็จะสอบสวนและลงโทษเลย  

แตจ่ะไมเ่รยีกมาดา่มาวา่  เพราะคดิวา่มนษุยท์กุคน  ไมว่า่จะเปน็อาจารย ์

เป็นเจ้าหน้าที่ ต่างก็มีศักดิ์ศรีและมีความเป็นมนุษย์ทุกคน 

 นอกจากนี้ต้องให้ความสำคัญกับคน เพราะคนเป็น

ปัจจัยของความสำเร็จโดยส่วนรวมแล้วคนธรรมศาสตร์เป็นคนดี   

สู่โดม 4
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ก้าวไปข้างหน้าครับ  แต่ผมคิดว่าที่ผมมาเป็นอธิการบดีเพราะผม

อยากให้ธรรมศาสตร์ก้าวไปข้างหน้าเร็วขึ้นกว่าเดิม และอยากจะบอก

กับประชาคมธรรมศาสตร์ ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษาว่า 

ผมมาเพื่อแก้ปัญหาให้ธรรมศาสตร์ และจะทำให้ธรรมศาสตร์ 

ก ้าวไปข ้างหน ้า ท ัดเท ียมก ับมหาว ิทยาล ัยในอารยประเทศ 

เป็นมหาวิทยาลัยที่คนเข้ามาแล้วได้ความรู้ มีคุณธรรม และมีความสุข

โดยเฉพาะทุกคนที่จบจากธรรมศาสตร์ไปแล้ว ก็เป็นเมล็ดพันธุ์

ของธรรมศาสตร์ เมื่อ ไปตกที่ ไหนก็ทำให้ประเทศชาติพัฒนา 

เจริญก้าวหน้า ในความเป็นจริงประเทศไทยยังพัฒนาไปได้อีกมาก

ซึ ่งผมเชื ่อว่า คนธรรมศาสตร์ก็จะเป็นหัวหอกสำคัญของการ

พัฒนาประเทศ ถ้ามหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตและอาจารย์ที่ดี

และสามารถผลิต ทรัพยากรบุคลากรที่ดีได้พอสมควร ธรรมศาสตร์

ก็จะเป็นสะดมใหญ่ของประเทศ ในการนำพาประเทศไปยังจุดหมาย  

ที่พวกเราต้องการทุกคน สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปได้ ก็ด้วยความร่วมมือ

จากชาวธรรมศาสตร์ แล้วศิษย์เก่าก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน ฉะนั้น

ผมยืนยันว่าผมต้องการให้ศิษย์เก่า และคนในธรรมศาสตร์ทั้งหลาย

ติดตามการทำงานของผม อันไหนที่ผมเดินออกนอกลู่นอกทางก็

ขอให้เตือน อะไรที่ผมทำถูกแล้วแต่ต้องทำเพิ่มหน่อยก็ขอให้แนะนำ 

อะไรที่ผมทำดีมากๆ ก็ขอให้กำลังใจบ้าง เพราะว่าคนทำงานก็คง

อยากได้กำลังใจในการทำงาน

 ท้ายสุดผมขอฝากธรรมศาสตร์ ไว้ ในใจของชาว 

ธรรมศาสตร์ทุกท่านด้วย และผมเองก็จะพยายามนำพาธรรมศาสตร์

ไปให้ดีที่สุดครับ 

มีความรักมหาวิทยาลัย ถ้าอยากให้มหาวิทยาลัยก้าวหน้า ก็ต้อง 

ให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนเอง โดยต้องบอกทิศทางของ          

มหาวทิยาลยัใหท้กุคนทราบอยา่งชดัเจน  ผมมคีวามเชือ่วา่ทกุคนพรอ้ม 

จะไปด้วยกัน แต่ต้องดูแลเขาให้ดีด้วย คนจะทำงานหนักให้ก็ต่อเมื่อมี 

ระบบดูแลที่ดี เช่น ถ้าเป็นอาจารย์ก็ต้องดูแลเรื่องเงินเดือน 

ค่าสอน เงินวิจัย และทุน ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ ก็ต้องดูแลค่าตอบแทน 

การยกย่องเชิดชู การให้เกียรติ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้  

รวมถึงเงิน top up เงินเดือน และเงินช่วยค่าครองชีพ เป็นต้น

เรื่องมหาวิทยาลัยในกำกับหรือการออกนอกระบบของ
มหาวิทยาลัย ตอนนี้เป็นอย่างไร
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่าง พรบ.มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ในกำกับ มาตั้งแต่สมัย รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร 

เป็นอธิการบดี และเข้าใจว่ามีการทบทวนในระดับคณะ/มหาวิทยาลัย/

สภามหาวิทยาลัยหลายครั้ง และขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของ 

คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว

 ณ เวลานี้มีมหาวิทยาลัยจำนวนมากได้เปลี่ยนสภาพไป 

เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับแล้ว ไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยบูรพา ฯลฯ  

ฉะนั้น การจะดำรงสภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในส่วน

ราชการต่อไป อาจจะทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ล้าหลังกว่า 

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ แต่เท่าที่ทราบมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสภาพไป 

แล้วก็มีปัญหามากพอควร มหาวิทยาลัยจึงต้องให้ความระมัดระวัง

กับการออกนอกระบบในขณะเดียวกันด้วย

สุดท้ายนี้ ท่านมีอะไรอยากจะฝากถึง ชาวธรรมศาสตร์ 
ทั้งศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบัน อย่างไรบ้าง
 ท้ายที ่สุดผมอยากฝากประชาคมธรรมศาสตร์ว่า  

จริงๆ จะว่าฝากก็ไม่เชิงหรอกครับ ผมอยากบอกว่า อยากให้             

ประชาคมธรรมศาสตร์ติดตามการทำงานของผมในฐานะอธิการบดี  

ผมตัง้ใจมาทำงานกเ็พราะผมเปน็ศษิยเ์กา่ธรรมศาสตร ์ผมเปน็ลกูแมโ่ดม 

ผมเปน็ลกูหลานอาจารยป์รดี ีพนมยงค ์ผมเปน็ศษิยข์องอาจารยส์ญัญา 

ธรรมศักดิ์ ผมเป็นอีกหลายๆ อย่างในธรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ 

ของคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ ผมเป็นหนี้ธรรมศาสตร์ พูดตรงๆ 

แบบนี้แล้ว ผมคิดว่า 3 ปีที่ผมเป็นอธิการบดี ผมจะผลักดันให้ 

มหาวิทยาลัยก้าวไปข้างหน้า ความจริงแม้ไม่เป็นผม มหาวิทยาลัยก็

สู่โดม 5
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3.ธรรมศาสตร์รังสิต

 “ขอให้นักศึกษาธรรมศาสตร์ ดูนายปรีดี เป็นตัวอย่าง            

ทำงานอุทิศตัวให้บ้านเมืองมาชั่วชีวิต แต่ไม่เคยคิดหาประโยชน์ใส่ตัวเลย” 

พูนศุข พนมยงค์,2548

 จากหัวข้อที่ผ่านมาเป็นการกล่าวถึงบทบาทของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์และนักศึกษาที่มีต่อสังคมการเมืองไทยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปี 

พ.ศ.2528 ซึ่งบทบาทดังกล่าวที่ผ่านมาได้สร้างภาพมหาวิทยาลัยแห่งนีแ้ละ

นักศึกษาว่า เป็นผู้มีบทบาทหลักอย่างโดดเด่นในการเรียกร้องความเป็นธรรม

และต่อสู้กับเผด็จการหรือที่สังคมเรียกขานว่า จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ 

แต่กระนั้นก็ตามในช่วง 2 ทศวรรษกับอีก 4 ปี (พ.ศ.2529-2553) ที่ผ่านมา 

โดยเฉพาะในชว่งวกิฤตกิารเมอืงของไทยทีก่ำลงัดำเนนิอยูใ่นปจัจบุนั  กลบัพบ

วา่มหาวทิยาลยัและนกัศกึษาแหง่นีม้ไิดม้บีทบาทโดดเดน่  ในการทีจ่ะคลีค่ลาย 

วิกฤติดังกล่าวที่เกิดขึ้น คำถามที่ตามมาคือ เกิดอะไรขึ้นกับนักศึกษาและ

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ นักศึกษาและมหาวิทยาลัยแห่งนี้มิ ได้สร้างชาติ  

สร้างธรรม ดังเช่นอดีตแล้วหรือ แล้วอนาคตต่อไปนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

จะมีบทบาทต่อการเมืองไทยอย่างไร เพื่อเป็นการตอบคำถามดังกล่าว          

ผู้เขียนจะได้แบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 3.1 นักศึกษาและมหาวิทยาลัยแห่งนี้มิได้สร้างชาติสร้างธรรม 

ดังเช่นอดีตแล้วหรือ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นับตั้งแต่เริ่มแรกก่อตั้งจนกระทั่ง

ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว 5 ครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 2492 

เมือ่มกีารแยกคณะเปน็ครัง้แรก ครัง้ที ่2 เกดิขึน้ในป ี2495 เมือ่มหาวทิยาลยั 

วิชาธรรมศาสตร์และการเมืองถูกบังคับให้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ์ และจากชือ่ภาษาองักฤษ  “University of Moral and Political 

Science” เป็น “Thammasat University” ครั้งที่ 3 ในปี 2504 เมื่อมีการ

เปลี่ยนระบบมหาวิทยาลัยจากตลาดวิชาเป็นมหาวิทยาลัยปิด  ครั้งที่ 4 ในปี 

2529 เมื่อมีการเปิดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเริ่มมีการเรียนการ 

สอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ครั้งสุดท้ายในปี 2549 เมื่อ   

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติทั ้งหมดจะต้องทำการศึกษาที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั ้ง 4 ปี ที ่ผู ้เขียนเลือกที ่จะ

“75 ปี ธรรมศาสตร์ : สร้างชาติ สร้างธรรม” 
คุณเกียรติศักดิ์ คำสี 
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากน้อง
ถึงพี่(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
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กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่เกิดขึ้นนั้น นอกจาก                   

ต้องการให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยแห่งนี้               

เพื่อเป็นเกร็ดทางประวัติศาสตร์แล้ว ผู้เขียนยังต้องการให้ผู้อ่านได้ตระหนัก

ว่า ทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งปัญหาและความต้องการของสังคม

ก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้  ตามกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

บทบาทของนักศึกษาก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์และความ

ต้องการของสังคมเช่นกัน

 ดงันัน้จงึมใิชเ่รือ่งแปลกทีน่กัศกึษาและมหาวทิยาลยัในชว่งกวา่ 

2 ทศวรรษที่ผ่านมา จะมิได้มีบทบาทที่โดดเด่นในด้านการเมืองดังเช่นอดีต  

เพราะบทบาททีเ่คยโดดเดน่ในทางการเมอืงในอดตีไดถ้กูถา่ยโอนไปใหป้ระชาชน

พรอ้มกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและความซบัซอ้นของการเมอืงทีเ่กดิขึน้  

โดยในชว่งเริม่แรกบทบาทของการเคลือ่นไหวทางการเมอืงกถ็า่ยโอนไปใหก้บั 

ชนชั้นกลาง เห็นได้จากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬและการชุมนุมของกลุ่ม

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่ชนชั้นกลางมีบทบาทที่โดดเด่นในการ 

เคลื่อนไหวทางการเมือง ต่อมาประชาชนชั้นรากหญ้าก็เริ่มที่จะมีบทบาททาง 

การเมือง และมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้น เห็นได้จากชุมนุมของ    

กลุ่มแนวร่วมเพื่อประชาธิปไตยแห่งชาติ ที่คนส่วนใหญ่ที่ร่วมชุมนุมเป็นชนชั้น 

รากหญ้า ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น ก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

ทางสังคม กล่าวคือ ประชาชนชนชั้นรากหญ้านั้นแต่เดิมนโยบายของรัฐ 

มิได้มีผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มนี้โดยตรงเพราะประชาชนกลุ่มนี้สามารถ 

ดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยพึ่งพาเฉพาะการทำการเกษตร แต่ในปัจจุบันประชาชน   

กลุ่มนี้มิสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยพึ่งพิงเฉพาะการทำการเกษตร แต่       

ประชาชนกลุม่นีต้อ้งพึง่พงิรายไดจ้ากนอกการเกษตรมากขึน้ เพือ่ทีจ่ะใหช้วีติ 

อยู่รอดหรือต้องพึ่งพิงนโยบายต่างๆ จากรัฐมากขึ้นนั้นเอง แต่กระนั้นก็ใช่

ว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่มิได้โดดเด่นดังเช่นอดีต จะหมาย       

ความว่านักศึกษาและมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพิกเฉยหรือเมินเฉยต่อการเมือง

เพราะนกัศกึษากย็งัคงมบีทบาทในทางการเมอืง เชน่ บทบาทในการกอ่กระแส  

ใหเ้กดิการเรยีกรอ้งประชาธปิไตยในชว่งทีค่ณะรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยแหง่

ชาตยิดึครองอำนาจ  จนนำไปสูก่ารชมุนมุใหญใ่นเดอืน พฤษภาคม 2535 หรอื 

การที่นักศึกษาธรรมศาสตร์นำโดยองค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์ร่วมกัน 

ลา่รายชือ่ถอดถอน พ.ต.ท.ทกัษณิ  ชนิวตัร ออกจากตำแหนง่นายกรฐัมนตร ี

ในปี พ.ศ.2549 หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการชุมนุมทางการเมืองของ 

กลุ่มต่างๆ ของนักศึกษาและคณาจารย์

 นอกจากนั้นการที่ประเทศไทยมีการพัฒนามาในช่วงระยะเวลา

หนึง่ ผลกระทบทีต่ามมาจากการพฒันาทีเ่หน็ไดเ้ดน่ชดักค็อื  ปญัหาสิง่แวดลอ้ม 

ปา่ไมถ้กูทำลาย มลพษิในอากาศมมีากขึน้  ซึง่ทำใหน้กัศกึษาหนัไปสนใจปญัหา 

ดา้นสิง่แวดลอ้มและเคลือ่นไหวในดา้นสิง่แวดลอ้มมากขึน้  ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนกค็อื 

กระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการสร้างเขื่อนน้ำโจน ซึ่งชุมนุมอนุรักษ์    

ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นตัวหลักในการ 

เรยีกรอ้ง เพราะการสรา้งเขือ่นดงักลา่วนอกจากจะทำใหเ้สยีพืน้ทีป่า่ทีส่ำคญัไป

เป็นจำนวนมากแล้ว ก็ยังเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน เพราะเขื่อนนั้นเป็น

ที่เก็บน้ำเพียงชั่วคราว แต่ป่าจะเป็นตัวเก็บน้ำที่อยู่ได้ตลอดกาล 

 ซึ่งการเรียกร้องดังกล่าวก็ประสบผลสำเร็จทำให้ทางรัฐบาล 

ต้องระงับการก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้ในปี พ.ศ. 2531 นอกจากปัญหาในด้าน

สิ่งแวดล้อมนักศึกษายังได้สนใจปัญหาในด้านอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งเห็นได้จาก

การทำกิจกรรมของนักศึกษาที่มีหลากหลาย เช่น การที่นักศึกษาในกลุ่ม  

สุขศาสตร์ลงไปตรวจสุขภาพของคนในชุมชนต่างๆ การที่มีชุมนุม            

ชมรมไปออกค่ายสอนหนังสือเด็ก ไปสร้างสถานที่ ให้ชุมชนหรือเมื่อ 

เกิดภัยพิบัติสึนามิ นักศึกษาธรรมศาสตร์ก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่าง

ดีในการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หลังจากเหตุการณ์

สึนามินักศึกษาธรรมศาสตร์ก็ได้มีส่วนร่วมในโครงการ U-Volunteer 

คลื่นลูกใหม่หัวใจเพื่อสังคม ในการลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านหลักประกันสุขภาพ

และช่วยฟื้นฟูสุขภาพจิต เป็นต้น

 ในส่วนบทบาทของมหาวิทยาลัยนั้นก็มิได้น้อยหน้านักศึกษา

ในการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่สังคมในประเด็นอื่นๆ ที่นอกเหนือ

จากการเมือง เห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยมีสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร 

ในการบริการให้การศึกษาแก่นักศึกษา ในการออกไปช่วยเหลือสังคม หรือ 

การที่มหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกในการเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยสึนามิ หรือการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานอาสาสมัครพร้อมกับเตรียมพร้อมในการ

จัดการอาสาสมัคร เพื่อลงไปช่วยเหลือเมื่อประเทศประสบภัยพิบัติ หรือ      

การที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีชั่วโมงเรียนการหาทางออก และที่สำคัญ

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มที่

โดยที่มิ ได้มีการปิดกั้น เห็นได้จากคำกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ในปี 

2549 ของอธิการบดีที่ว่า “...ผมจึงขอเชิญชวนให้พวกเราทำ

กิจกรรมไม่ว่าจะด้านไหน บำเพ็ญประโยชน์ กีฬา วัฒนธรรม 

วิ ช า ก า ร  แม้ ก ร ะ ทั่ ง ก า ร เค ลื่ อ น ไห ว  ใ นท า ง ก า ร เมื อ ง 

ล้วนแต่เป็นการเรียนรู้ เรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์ และที่สำคัญคือเรียนรู้

ที่จะให้...” หรือในปีการศึกษา 2553 ที่มหาวิทยาลัยประกาศเป็นปีส่งเสริม

การทำกิจกรรมนักศึกษาดังนั้น จึงคงจะมิเป็นการเกินไปถ้าจะกล่าวว่า 25 

ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังคงสืบสาน จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ 

ทีค่นรุน่กอ่นไดส้รา้งเอาไว ้เพราะจติวญิญาณธรรมศาสตรน์ัน้มไิดจ้ำกดัแต่

เพียงการเคลื่อนไหวทางการเมืองเท่านั้น  แต่ยังรวมถึงการช่วยเหลือคนใน

สงัคมดว้ย เหน็ไดจ้ากในเนือ้เพลง มอญดดูาว ทีก่ลา่วถงึสปีระจำมหาวทิยาลยั 

ใจความวา่ “เหลอืงของเราคอืธรรมประจำจติ แดงของเราคอืโลหติอทุศิให”้  

และที่สำคัญมหาวิทยาลัยและนักศึกษาธรรมศาสตร์ก็ยังคงมีบทบาทใน

การสร้างชาติสร้างธรรมเหมือนกับในอดีต เพียงแต่มีรูปแบบและวิธีการที่

ต่างกันเท่านั้นเอง
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3.2 จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ฉบับศูนย์รังสิต

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอดีต และ

มีเรื่องเล่าไว้ให้นักศึกษาผู้เข้ามาใหม่ได้ภาคภูมิใจในตัวของมหาวิทยาลัย 

และศรัทธาในความเป็นธรรมศาสตร์ แต่กระนั้นก็ตามประวัติศาสตร์ที่บอกเล่า

กันก็ยังคงเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซึ่ง

เป็นสิ่งที่ดี แต่ผู้เขียนมองว่ามันจะดีกว่าหากจะมีเรื่องเล่าที่น่าภาคภูมิใจสำหรับ

พื้นที่ธรรมศาสตร์รังสิตด้วย ซึ่งผู้เขียนมองว่าธรรมศาสตร์รังสิตก็มีเรื่องเล่า

ที่น่าภาคภูมิใจแล้ว เช่น การที่มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติสึนามิ เป็นต้น นอกจากนั้นธรรมศาสตร์รังสิตยังพยายาม

ในการที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับธรรมศาสตร์  ซึ่งหากทำได้สำเร็จ

ธรรมศาสตร์รังสิตก็จะมีเรื่องเล่าให้เพื่อนใหม่ที่เข้ามา ได้ภาคภูมิใจและศรัทธา

ในมหาวิทยาลัย โดยความพยายามดังกล่าวมีเรื่องราวดังนี้

 ในอดีตที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวทางการเมืองแทบทั้งหมดของ

นักศึกษาล้วนเป็นความพยายามในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนบน 

กล่าวคือพยายามเปลี่ยนแปลงจากบนลงล่าง แต่สิ่งที่ขาดไปก็คือการพยายาม

เปลีย่นแปลงจากลา่งขึน้บน ซึง่ผูเ้ขยีนมองวา่มคีวามสำคญั และนา่จะทำควบ

คูไ่ปกบัการเปลีย่นแปลงจากบนลงลา่ง  เชน่เดยีวกบัการทำกจิกรรมออกคา่ย

ของนักศึกษาที่ปัจจุบันยังคงดำเนินรอยตามอดีต คือ ไปออกค่ายในพื้นที่

ไกลๆ เพื่อที่จะสร้างสิ่งต่างๆ ให้กับชุมชน แต่ยังมิได้ให้ความสนใจในชุมชน

ที่อยู่รอบข้างเท่าที่ควร

 ดังนั้น จึงมีความพยายามของมหาวิทยาลัยและนักศึกษา 

ในการที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตนเองก่อน

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีการจัดค่ายต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างคนขึ้นมา 

ต่อมาก็พยายามในการที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนรอบๆ ข้างมหาวิทยาลัย     

โดยการที่นักศึกษาลงไปทำกิจกรรมต่างๆในชุมชนที่อยู่รอบข้างมหาวิทยาลัย

ซึ่งก็ได้มีการนำร่องไปแล้วใน “โครงการธรรมศาสตร์อาสาเพื่อชุมชน”

ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาและชุนชนในระดับดีมากสำหรับการเริ่มต้น

ซึ่งหากการดำเนินการดังกล่าวประสบความสำเร็จ และสามารถเป็น

แบบอย่างให้มหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ ผู้เขียนก็จะขอเรียกการกระทำดังกล่าวว่า    

       “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ฉบับศูนย์รังสิต” 

 ที่เห็นใจคนรอบข้างและช่วยเหลือคนรอบข้าง  ซึ่งหาก

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศดำเนินการเฉกเช่นเดียวกับจิตวิญญาณ

ธรรมศาสตร์ ฉบับศูนย์รังสิต (ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

รับผิดชอบในการดูแลจังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับผิดชอบ

จงัหวดัขอนแกน่ เปน็ตน้) สิง่ทีเ่กดิขึน้ตามมากค็อื การเปลีย่นแปลงประเทศไทย 

เพราะมหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีครอบคลุมแทบทุกจังหวัด

 ในด้านการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้น นอกจากการเคลื่อนไหว

เพื่อเปลี่ยนแปลงจากล่างขึ้นบน  โดยการให้ความรู้กับประชาชนในการรับรู้

ข้อมูล ข่าวสาร และข้อเท็จจริงทางสังคมแล้ว ผู้เขียนยังมองว่าบทบาทของ

นักศึกษาและมหาวิทยาลัยที่สามารถทำได้ก็คือ การเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยน

แปลงในเชิงโครงสร้าง ตัวอย่างเช่น ผู้เขียนในฐานะนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

ผู้เขียนรู้ว่ากลไกตลาดนั้น โดยตัวของมันเองมิได้มีหน้าที่ในการลดความ

เหลือ่มลำ้ทางสงัคม ทำใหใ้นปจัจบุนัความเหลือ่มลำ้ในสงัคมไทยมสีงูมาก  แต่

สิ่งที่จะสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ คือ ภาษี เช่น ภาษีทรัพย์สิน 

ซึง่ยงัไมม่ใีนประเทศไทยและถงึแมพ้ยายามจะมกีย็งัไมป่ระสบผลสำเรจ็ ดงันัน้ 

นักศึกษาอย่างผมก็จะสามารถเคลื่อนไหวให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีทรัพย์สิน     

แล้วล่ารายชื่อเพื่อสนับสนุนหรือเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินตามช่อง

ทางของกฎหมายที่สามารถทำได้ เป็นต้น

บทสรุป
 จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นว่าผู้เขียนได้ยกแต่สิ่งที่ดีๆ 

นำมาบอกเล่า จึงมิใช่การยากเลยในการที่จะกล่าวว่า 75 ปีที ่ผ่านมา        

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างชาติและสร้างธรรม

และจะสร้างต่อไปในอนาคต แต่นอกจากสิ่งดี ๆ  ดังกล่าวแล้ว หากเราเชื่อว่า 

คงไม่มีชีวิตของปัจเจกชนคนใดที่มีความสมบูรณ์พร้อม ชีวิตของสถาบัน

แห่งนี้ก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกัน ที่ยังมีข้อบกพร่องเช่นเดียวกับที่บุคคลภายนอก

มอง คือ มีช่วงที่นักศึกษาไม่สนใจการเมืองจริง นักศึกษาที่เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนตัวมากกว่าส่วนร่วมก็มี และมีช่วงที่สถาบันแห่งนี้เพิกเฉยต่อการเมืองจริง

แต่ผู้เขียนเลือกที่จะไม่กล่าวถึงรายละเอียดในที่นี้  เพราะผู้เขียนยึดคำ

ของท่านพุทธทาสที่ว่า

 “เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วน

ที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้าง ยังน่าดู ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ 

ของเขาเลย จะหาคนมีดี โดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหา 

สหายเอ๋ย เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่า ตายเปล่าเอย

ฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริง”

 นอกจากนั้นสิ่งที่ผู้ เขียนมองว่า เป็นข้อยืนยันที่ ชัด เจน

ข้อหนึ่ง  ในการที่จะแสดงว่า 75 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร์สร้างชาติสร้างธรรมจริง และในอนาคตก็จะยังมีบทบาทต่อ

การเมืองไทยก็คือ การที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ผลิตบุคลากรออกไปหล่อเลี้ยง

กลไกของสังคมไทยให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เหมาะสม บนอุดมการณ์

เพื่อประชาชนเป็นจำนวนมาก และมีบทบาทโดดเด่นในการช่วยเหลือสังคม

หรือให้แง่คิดแก่สังคม เช่น มด วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ซึ่งอยู่เคียงข้างคอย

ช่วยเหลือคนยากคนจนมาโดยตลอด หรือ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 

ที่ได้ให้แง่คิดที่ดี ๆ ให้แก่สังคมไว้มากมาย

สู่โดม 8
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 เข็มนาฬิกาช่างหมุนอย่างรวดเร็ว พอย่างเข้าเดือนพฤษภาคมที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ก็ให้เตรียมงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยท่านประธาน

คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ (รศ.ยุพา กาญจนดุล) ได้ให้นโยบายที่ชัดเจนว่า การดำเนินงาน

ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จะทำด้วยใจบริสุทธิ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว การดำเนินงานจะต้อง

ไม่เบียดเบียนและสร้างความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ต้องไปติดต่อ จากนโยบาย

ดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่จะต้องเตรียมหาและรวบรวมข้อมูลสำหรับการเลือก

พื้นที่ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งในเบื้องต้นก็ได้รับการเชื้อเชิญจากอดีตกรรมการสมาคม

ธรรมศาสตร์ พิษณุโลก (คุณธง วิราวรรณ) ในฐานะศิษย์เก่า ให้ไปดำเนินการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ

ทีพ่ษิณโุลกซึง่เปน็พืน้ทีท่ีน่า่สนใจ จงึไดเ้กดิการประชมุรว่มระหวา่งคณะกรรมการบรหิารกองทนุฯ 

และคณะกรรมการสมาคมธรรมศาสตร์พิษณุโลก ซึ่งได้เลือกอำเภอนครไทยเป็นพื้นที่ดำเนินงาน   

 แต่ในขณะที่เตรียมการนี้เอง ก็ได้มีการทักท้วงจากศิษย์เก่าซึ่งปัจจุบันรับราชการ

เป็นแพทย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรว่า ปกติมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกได้

นำคณะต่างๆ รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์ออกไปให้บริการในลักษณะเดียวกันเป็นประจำอยู่แล้ว  

ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง และเห็นว่าการดำเนินการของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์น่าจะเป็นการซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีผลทำให้เสียง

ส่วนใหญ่ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ เห็นชอบที่จะเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินงาน  ซึ่งใน

ขณะนั้นพอดีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ (นายมนตรี ฐิรโฆไท) ได้รับหนังสือของสมาคม

ธรรมศาสตร์ราชบุรี ที่ทำถึงท่านอธิการบดี เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการริเริ่มทำกิจกรรมของสมาคมฯ

ที่ได้ร้างการทำกิจกรรมมานานกว่า 10 ปี ผู้ช่วยอธิการบดีฯ จึงให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารกองทุนฯ  พิจารณาการไปทำกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ราชบุรี เพื่อช่วยส่งเสริม

การทำกิจกรรมของสมาคมธรรมศาสตร์ราชบุรี ในขณะเดียวกันก็มีการเสนอจากรองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต (รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ) ในขณะนั้นว่า ควรทำกิจกรรม

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จึงต้องทำการพิจารณาเลือกพื้นที่อีกครั้งจากการรวบรวมข้อมูล

ของเลขานุการ  ซึ่งในที่สุดเสียงส่วนใหญ่มีความเห็นให้ไปดำเนินการที่จังหวัดราชบุรี  ทั้งนี้ 

เนื่องจากประชาชนในจังหวัดปทุมธานีสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ได้ง่ายกว่าประชาชน

ในพื้นที่ห่างไกลตัวเมืองของจังหวัดราชบุรี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับ

สมาคมธรรมศาสตร์ในต่างถิ่นด้วย

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 2

ศิษย์เก่า
เล่าเรื่อง
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 คณะทำงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ จึงได้ประสานงาน 

กับเลขานุการสมาคมธรรมศาสตร์ราชบุรี (ผศ.ฐนินี แจ่มจันทร์)

และประชุมร่วมกับกรรมการสมาคม ฯ 2-3 ครั้ง  ในการเลือกพื้นที่

ดำเนินงาน ซึ่งในการทำงานครั้งนี้คณะทำงานฯ ต้องปรับวิธีการ

ทำงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมใหม่ นับจากการ

เริ่มเตรียมการและทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

โดยทีมงานจะต้องยืนหยัดการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด และต้องไม่ก่อ

ความเดือดร้อนให้เจ้าหน้าที่ท้องที่ ในที่สุดกำหนดวันให้บริการและ

จดุปฏบิตักิารของหนว่ยแพทยเ์คลือ่นทีถ่กูกำหนดขึน้ ในวนัที ่11 กนัยายน 

2553 ณ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย 

อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ค่อนข้างเจริญและเป็น

ศนูยก์ลางทีป่ระชาชนในทอ้งทีท่ีห่า่งไกลของอำเภอสวนผึง้สามารถมา

รับบริการได้สะดวก ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในท้องที่ แต่ด้วยเหตุ

จำเป็นบางประการทำให้คณะทำงานต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน

ให้บริการจากวันที่ 11 กันยายน 2553 เป็น วันที่ 13 พฤศจิกายน 

2553  แทน

 อย่างไรก็ตามเพื่อการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้

ประชาชนในท้องที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงาน

ที่แตกต่างโดยสิ้นเชิง จากการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1

(ที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา) คณะทำงานก็ไม่ย่อท้อกับ

การลงพื้นที่หลายๆ ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานคณะกรรมการ

บริหารกองทุนฯ ซึ่งมีความตั้งใจอย่างมาก ที่จะส่งมอบบริการที่ดีที่สุด

ให้ประชาชน (ทำให้เห็นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆ) จึงทำให้การ

ให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้มีรูปแบบต่างจากครั้งแรก 

คือ มีการเพิ่มประเภทบริการหลายประเภท เช่น การให้บริการตัดแว่น

สายตาผู้สูงอายุ – เด็กนักเรียน การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้น

และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และได้ลดบริการเอ็กซ์เรย์ปอด

และการเข้ามามีส่วนร่วมของจังหวัด  

 ก่อนถึงวันให้บริการ คณะทำงานได้เดินทางล่วงหน้าถึง

จุดปฏิบัติการ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553  เวลา 10.00 น. และ

ตามมาด้วยทีมเตรียมงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ในช่วงบ่าย

เนื่องจากต้องขนเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับทำทันตกรรมเคลื่อนที่

จำนวนมาก ปรากฏว่าคณะทำงานยังไม่สามารถดำเนินการใดๆ

ได้ในช่วงเช้าวันนั้น เนื่องจากโต๊ะและเก้าอี้ที่ขอไว้ยังมาไม่ถึงหน้างาน

จะได้เริ ่มงานจริงๆ ก็ช่วงบ่าย กว่างานสถานที่จะเสร็จก็ค่ำ 

คณะทำงานจึงได้รับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน และมีกลุ่มสื่อมวลชน

ซึ่งเป็นศิษย์เก่ามาสมทบด้วย

 บรรยากาศในเช้าวันให้บริการครั้งนี้ต่างจากครั้งแรก

มาก ในครั้งนั้นเวลา 6.00 น. ก็หนาแน่นไปด้วยผู้คนไม่ว่าจะเป็น

ผู้บริหารจังหวัด ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ และทยอยตาม

ด้วยประชาชนผู้มารับบริการ แต่ในเช้าวันนี้กลับมีประชาชนอาวุโส

เข้ามานั่งรอรับบริการแต่เช้า เมื่อใกล้จะถึงพิธีเปิดงาน ผู้บริหาร

ระดับท้องถิ่นก็ทยอยกันมา ส่วนกลุ่มอาสาสมัครที่เดินทางจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์ ก็ทยอย

มาถึงและเข้าประจำหน้าที่พร้อมให้บริการ ทำให้สถานที่นั้นคลาคล่ำ

ไปด้วยผู้คน รวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัย ท่านรองอธิการบดี

ฝ่ายวางแผนและการคลัง (รศ. เกศินี วิฑูรชาติ) ท่านประธาน 

ท่านรองประธาน และกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มาเตรียมต้อนรับ

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสุเทพ โกมลภมร) และเมื่อถึงเวลา 

9.00 น. นายอำเภอสวนผึ้ง (นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศรี) ได้กล่าว

รายงานความเป็นมาในการดำเนินงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ จากนั้น

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน    

และเวลาประมาณ 9.30 น. กลุ่มศิษย์เก่า ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 30 ต้น ๆ 

ถึงอายุ 85 ปี จำนวนหนึ่งคันบัสใหญ่ ที่มาจากกรุงเทพฯ ก็ได้มา

สมทบและเดินเยี่ยมชมเป็นกำลังใจให้เหล่าอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่  

ซึ่งศิษย์เก่าส่วนใหญ่ก็ได้สะท้อนความรู้สึกประทับใจ ที่มหาวิทยาลัยได้

ออกมาทำประโยชน์ให้กับสังคม  และยินดีที่จะให้ความสนับสนุนเพื่อ

สืบทอดเจตนารมณ์และอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย  ก่อนที่จะออก

เดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดราชบุรี    

 สำหรับการให้บริการของเหล่าอาสาสมัครในครั้งนี้

บริการตรวจตาเป็นบริการที่ได้รับความสนใจหนาแน่นเป็นพิเศษ

แต่มีบางบริการก็บางตา จึงได้สอบถามชาวบ้าน  ทำให้ทราบว่า

ในวันดังกล่าว ได้มีงานทอดกฐินหลายวัดในบริเวณใกล้เคียงของ

ท้องที่ที่ให้บริการ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีประชาชนมารับบริการต่างๆ

รวมทั้งสิ้น 587 คน โดยส่วนมากจะรับบริการที่มีแพทย์เป็นผู้ให้บริการ

เมื่อถึงเวลา 15.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่จะต้องยุติการการให้บริการ

การให้บริการของเหล่าอาสาสมัครเกือบทุกกลุ่มก็หยุดให้บริการ

ยกเว้นการให้บริการตรวจตา ที่ยังมีประชาชนรอรับบริการอีกมาก

แต่แพทย์และอาสาสมัครกลุ่มนี้ก็แสนดีและน่ารัก สร้างความประทับใจ

ให้ผู้มารอรับบริการด้วยการให้บริการต่อไปจนหมด ด้วยจิตอาสา
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อันบริสุทธิ์แม้จะแสนเหนื่อยมาตลอดวัน เนื่องจากมีผู้มารอรับ

บริการตลอด จนไม่มีเวลาพักแม้แต่จะรับประทานอาหารกลางวัน 

เหมือนเหล่าอาสาคนอื่น และยังต้องรับประทานอาหารที่เหลือและมี

ลักษณะไม่ดี  

 เมื่อยุติการให้บริการแล้ว เพื่อให้เหล่าอาสาสมัครได้พักผ่อน

หลังจากเสร็จจากภารกิจ ด้วยความกรุณาของท่านนายอำเภอ

สวนผึ้งซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ จึงได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอ

จัดรถนำทางซึ ่งต้องแบ่งออกเป็น 2 สาย เนื ่องจากอาสาสมัครมี

จำนวนมากนำเหล่าอาสาสมัครไปพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวของ

อำเภอ และได้กลับมาร่วมกิจกรรมและทานอาหารค่ำ ซึ่งบรรยากาศ

ในช่วงค่ำเหล่าอาสาสมัครได้ร่วมทำกิจกรรมและรับประทานอาหาร

กับศิษย์เก่าจากสมาคมธรรมศาสตร์นครปฐม และสมาคมธรรมศาสตร์

ราชบุรีโดยมีกลุ่มศิษย์เก่าจากกรุงเทพที่เสร็จจากการท่องเที่ยว

ในจังหวัดราชบุรีกลับมาสมทบด้วย  

 

 ซึ่ง ในงานนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  

(นายณรงค์ พลละเอียด) ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดงานแถมด้วย

การประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีได้อย่าง

น่าสนใจ คาดว่าจะมีเหล่าอาสาสมัครและศิษย์เก่ากลับไปเที่ยวราชบุรี

อย่างแน่นอน และภาพที่น่าประทับใจ คือ การร่วมทำกิจกรรม

ของเหล่าอาสาสมัครและเหล่าศิษย์เก่าอาวุโสทั้งหลาย อย่างน้อยที่สุด

ก็ขอให้ได้ช่วยไกด์คำตอบให้รุ่นน้องๆ ที่ไม่ทราบข้อมูล จนได้รับรางวัลกัน

อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่เพลินจิตต์ พงศ์อารยะ (ตมธก.รุ่น 5)

ที่แสดงจิตวิญญาณธรรมศาสตร์เข้มข้น ซึ่งได้ร่วมเดินทางมากับ

กลุ่มศิษย์เก่าจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่เช้ามืด ยังขึ้นเวทีร้องเพลงและรำวง

ได้อย่างสวยงาม จึงเป็นที่น่าเสียดายสำหรับอาสาสมัครที่ทยอยกลับก่อน

และยังไม่ทันได้เห็นท่านรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา (รศ. ดร.ปริญญา 

เทวานฤมิตรกุล) และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่แสดง

สปิริตบึ่งรถทางไกลจากกรุงเทพฯ หลังจากเสร็จภารกิจอื่น เพื่อไปให้

ทันร่วมกิจกรรมและขึ้นเวทีร้องเพลง และเหล่าอาสาสมัครก็ทยอยกัน

กลับหมดประมาณเวลา 22.00 น. หลังจากที่ท่านรองอธิการบดี

ฝ่ายการนักศึกษาได้กล่าวปิดงาน คงเหลือแต่กลุ่มศิษย์เก่าจากกรุงเทพ

ที่ค้างคืนเพื่อท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีต่ออีก 1 วัน

 ในที่สุดงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน”

ครัง้ที ่2 ทีอ่ำเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบรุ ีเมือ่วนัเสารท์ี ่13 พฤศจกิายน 

2553 ก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถบรรลุเป้าหมายที่

ตั้งไว้ ทั้งในแง่ของการทำประโยชน์เพื่อสังคม และการสานสัมพันธ์

ระหวา่งลกูแมโ่ดมและเหลา่อาสา กองทนุทำบญุวนัเกดิกบัธรรมศาสตร ์

และสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในฐานะผู้ประสานงานการจัดการ 

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมครั้งนี้ ที่มี

นำ้ใจไมตรเีสยีสละเวลาไปชว่ยกนัทำความด ีอยา่งไมเ่หน็แกเ่หนด็เหนือ่ย 

หรือบริจาคเงินและสิ่งของเวชภัณฑ์ ซึ่งทำให้งานลุล่วงไปด้วยดี  

และขอถือโอกาสนี้ขออภัยเป็นอย่างมากต่อข้อบกพร่องในบางเรื่อง

ที่เกิดขึ้น เช่น เรื่องอาหารกลางวันในช่วงท้ายๆ มีลักษณะไม่น่าดู  

หรือกรณีที่อุปกรณ์บางอย่างเกิดขัดข้อง ความขลุกขลักในช่วง

รับประทานอาหารเย็น และการขึ้นรถกลับกรุงเทพฯ เป็นต้น  

 แต่อย่างไรก็ตามวลีเพียงสั้นๆ จากผู้มารับบริการซึ่งเป็น

ชาวบ้านที่หน้าตาดูซื่อๆ และไร้ซึ่งมารยา ว่า  

           

   “ทำไมธรรมศาสตร์จึงใจดีจัง” 
               หรือ 

  “อายุของยายปูนนี้ เพิ่งมีโอกาสได้มาให้หมอตรวจตา” 
 

 คงเป็นยาอายุวัฒนะอีกขนานหนึ่ง ที่ทำให้คณะทำงาน

ไม่รู้สึกเหนื่อยต่อการจัดกิจกรรมเช่นนี้ และหวังว่าจะยังคงได้รับการ

สนับสนุนจากทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอนาคตข้างหน้าต่อไป  
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 กิ จ ก ร ร ม ห น่ ว ย แ พ ท ย์ เ ค ลื่ อ น ที่ ฯ 
ครั้งนี้สร้างความประทับใจหลายๆ อย่างทั้งบวกและลบ  
นอกจากจะได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม และสานสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันต่างรุ่นต่างวัยแล้ว สถานการณ์ยังสร้างดาวจรัส 
แสงได้อย่างน่าฉงน เช่น พี่เพลินจิตต์ พงศ์อารยะ ซึ่งเป็น
ขวัญใจกลุ่มศิษย์เก่าจากกรุงเทพและเหล่าอาสาสมัครได้
อย่างน่าประหลาดใจ ยังมีพี่อานุภาพ และศิษย์เก่าอีกหลายๆ 
ท่านซึ่งต่างรุ่นและต่างวัย    

 เรื่องของงานไม่เลือกเวลาและสถานที่ ทันทีที่พี่ไพโรจน์ เอื้อบุญกุล ได้เจอท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ (รศ.เกศินี  

วิฑูรชาติ) ก็ถูกขอให้ช่วยติดต่อประสานงานกับศิษย์เก่าในรุ่นเพื่อกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ด้วยสปิริตความเป็นธรรมศาสตร์เข้มข้น

พอกลบัถงึกรงุเทพฯ พีไ่พโรจนก์ร็บีทำหนงัสอืตดิตอ่ประสานงานกบัเพือ่นๆ ในรุน่ โดยรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเองทนัท ี(ขอใหพ้ีส่ขุภาพแขง็แรงๆ 

ช่วยทำงานให้ธรรมศาสตร์) เช่นเดียวกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายณรงค์ พลละเอียด) ที่ไม่ยอมน้อยหน้า นอกจากให้

เกียรติมากล่าวเปิดงานร่วมกิจกรรมและรับประทานอาหารค่ำ ก็ยังทำการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัด

ราชบุรีได้อย่างอย่างสนใจ (อย่างนี้ตำแหน่งผู้ว่าราชการจะหนีไปไหน) ยังมีน้องเก๋เที่ยวไปหาลูกค้าทัวร์เนปาลให้สถาบันไทยคดีศึกษาไป

เที่ยวนี้ได้หลายคน (อย่างนี้ท่านผอ.น่าพิจารณาให้สองขั้นนะคะ)   

 ที่อดกล่าวถึงไม่ได้ “โดมชรา” ฉายายานพาหนะที่ถูก

ตั้งโดยกลุ่มอาสาสมัคร ได้ไปถึงจุดปฏิบัติการหน่วยแพทย์

เคลื่อนที่ช้ากว่าเพื่อน จึงต้องรีบส่งกลับเที่ยวแรกทันที่ที่ยุติการ

ให้บริการของหน่วยแพทย์ฯ มิฉะนั้น อาสาสมัครที่โดยสารคง

กลบัถงึรงัสติในวนัใหมเ่ปน็แนแ่ท ้ ปหีนา้ขอเอาเขา้ไวใ้นพพิธิภณัฑ ์ 

เกรงว่าจะนำอาสาสมัครไปให้บริการไม่ทันจ้ะ

 ศษิยเ์กา่ (พีว่ลยัวรรณ กรพีานชิ) กระซบิดงัๆ มาวา่ 
ประทับใจมากเมื่อได้เห็นน้องๆ ออกไปทำงานเพื่อสังคม ถ้าขาด 

เหลือเครื่องมือและเวชภัณฑ์อะไรบอกได้นะ ยินดีสนับสนุนเต็มที่จ้ะ

 ไม่ยอมน้อยหน้าเช่นกัน พี่สุนีย์ ชัยเจนกิจ บอกมา

เลยจะทำกิจกรรมอะไรยินดีเป็นสื่อกลางในการประสานงาน

ประชาสัมพันธ์  และสนับสนุน และยังมีพี ่ ๆ อีกหลายๆ 

ท่านยินดีเป็นเครือข่ายให้ 

 ปีนี้โดนต่อว่าต่อขานว่าจัดกิจกรรมในช่วงทอดกฐิน

ทำให้หลายๆ คนไปร่วมงานด้วยไม่ได้ ต้องขออภัยด้วยนะคะ  

ปีหน้าจะพยายามปรับเวลาใหม่ เพื่อลูกแม่โดมจะได้มีส่วนร่วมทำ

กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงกัน 

 ลูกแม่โดมโปรดทราบปีนี้การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์-จุฬา 
เลื่อนเป็น 5 กพ. 2554 อย่าลืมไปช่วยเชียร์กันนะคะ เพื่อความเกรียงไกรของธรรมศาสตร์

 สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งเป็นทรัพยากร

บุคคลอันมีค่ายิ่งจากเหตุการณ์ อุบัติเหตุที่เยาวชนขับรถเก๋งชนรถตู้โดยสารจนมีผู้โดยสารกระเด็นตกทางด่วนโทลล์เวย์ และขอเป็นกำลังใจ

ให้ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวหายโดยเร็ว

 ทีมอาสาสมัครทันตแพทย์ก็ยังพร้อมเพรียงและ
เหนี่ยวแน่นด้วยสปิริตเหมือนเดิม ทำให้รางวัลตั๋วเครื่องบินภายใน
ประเทศ (ไป-กลบั 2 ที)่ ทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากบรษิทัแซล แทรเวล 
จำกัด ต้องถูกยึดไปครอง    

 คณะทำงานได้รับทราบว่าจักษุแพทย์อาสาต้อง

รับประทานอาหารเที่ยงในสภาพที่แย่มากๆ ต้องขออภัยด้วยนะคะ 

ได้ยินเพื่อนอาสาสมัครชมว่าอาหารเที่ยงที่จัดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงอร่อยมาก คงทานกันเพลินจนไม่เหลือให้

คนข้างหลัง ปีหน้าขอแก้ตัวใหม่นะคะ
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ผลการดำเนินงานของสำนักงานปี 2553
 ในปี 2553 สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. ได้ดำเนินงาน

ตามบทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สานสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย

 - กำลังพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าและได้จัดทำ

จุลสาร “สู่โดม” เพิ่มจากปีละ 3 ฉบับ เป็นรายไตรมาส  เพื่อเป็น 

สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า โดยได้จัดส่งให้ศิษย์เก่า

ผู้บริจาคเงิน ศิษย์เก่าในงานกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ และนำขึ้นบน

เว็บไซต์ของสำนักงาน  

2. รณรงค์หาทุน

 -  ได้ เชิญชวนศิ ษย์ เ ก่ า แล ะผู้ สน ใจทั่ ว ไปจั ดทำ  

บัตรเครดิตร่วมธรรมศาสตร์-กสิกรไทย ซึ่งในปี 2553 ณ ไตรมาส ที่ 3

ได้มีศิษย์เก่าทำบัตรเครดิต ฯ จำนวน 178  ราย ทำให้มหาวิทยาลัย

มีรายได้ที่ธนาคารจัดสรรให้ จากการหาสมาชิกบัตรเครดิต จำนวน 

49,275 บาท และรายได้จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ จำนวน 

1,004,937.03 บาท

 - กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ในปี 2553 มีศิษย์

เก่าและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ จำนวน 1,565 ราย 

ยอดเงินบริจาคจำนวน 8,054,148.16 บาท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 

2553 กองทุนฯ มียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 25,806,633.58 บาท 

และมีผู้บริจาครวม 5,875 ราย ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดสรร

ดอกผลของกองทุนฯ ไปเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาได้ จำนวน 9 ทุน 

ทุนการศึกษาๆ ละ 80,000 บาท ตลอด 4 ปีการศึกษา

 - กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา 

เพือ่นกัศกึษาธรรมศาสตร ์ เปน็กองทนุทีส่ำนกังานไดร้ะดมการบรจิาคเงนิ

มาตัง้แตป่ ี 2552 ซึง่เปน็ปทีีค่รบรอบ 75 ปแีหง่การสถาปนามหาวทิยาลยั  

และได้ดำเนินการจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะต่าง ๆ 

รวมทั้งสิ้น 75 ทุน ทุนการศึกษาละ 30,000 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 

2,250,000 บาท โดยทำการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวแก่นักศึกษา 2 

ครั้ง คือ ในวันที่ 26 มีนาคม 2553 และวันที่ 10 ธันวาคม 2553 

 - สื่อกลางในการรับบริจาค  สำนักงานได้ทำหน้าที่เป็น

สื่อกลางในการประสานงานการรับบริจาคเงินระหว่างศิษย์เก่ากับหน่วย

งานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปี 2553 ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางใน

การรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธากับโครงการนักศึกษาเรียนดีจาก

ชนบท จำนวน 1 ทุน ทุนละ 80,000 บาท ตลอด 4 ปีการศึกษา 

รวมเงิน 320,000 บาท สื่อกลางในการรับบริจาคเงินจากศิษย์เก่ากับ

คณะทนัตแพทยเ์พือ่ซือ้อปุกรณท์นัตกรรมเคลือ่นที ่จำนวน 630,000 บาท 

และเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคเงินจากศิษย์เก่ากับโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์ฯ เพื่อจัดทำห้องคนไข้ จำนวน 3 ล้านบาท เป็นต้น

3. ประชาสัมพันธ์ 

 - สำนักงานได้บริหารจัดการและปรับปรุงเว็บไซต์ของ

สำนักงาน เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ

สำนักงานและมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรมสัมพันธ์ ในปี 2553 สำนักงานได้จัดทำกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้

 - หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” 

ครั้งที่ 2 ณ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

 - กิจกรรม “สานสัมพันธ์ลูกแม่โดมราชบุรี” ซึ่งเป็นการ

นำศิษย์เก่าไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมและท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็สาน

สัมพันธ์กับลูกแม่โดมจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

 - โครงการ “เที่ยวไทย ได้ธรรม” ได้เลื ่อนดำเนินการ 

เนื่องจากเกิดภาวะน้ำท่วมในประเทศไทย ในช่วงเดือน ตค. 2553

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

 ข อ เ ชิ ญ ช ว น ศิ ษ ย์ เ ก่ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม 

"โครงการลูกแม่โดมน้อมใจภักดิ์" ร่วมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมมายุ 84 พรรษา โดยตามรอยโครงการ

พระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เร็วๆ นี้

 ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลของ 

TU รุ่น 2529 ในวันที่ 29 มกราคม 2554 เวลา 11.00 น. 

ณ สนามเมืองเอกวิสต้ากอล์ฟคอร์ส รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย

บริจาคให้มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
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ภาพกิจกรรม

 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันลงนามถวายพระพรฯ 
ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553

   
 
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
“กองทุน 75 ปี ธรรมศาสตร์ 75 
ทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาธรรม
ศาสตร์” 10 ธันวาคม 2553 ณ 
ห้องประชุม สัญญาธรรมศักดิ์
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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 Email: tualumnioff@gmail.com

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ ๕/๒๕๕๑

ไปรษณีย์หน้าพระลาน

สนุกสนานท้ายเล่ม
 

ช่วยบอกด้วยภาพนี้เป็นกิจกรรมอะไรของ มธก.?

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากฉบับที่แล้ว
คุณสุธีร์  สุนิตย์สกุล
คุณสุจิตรา  สรนันท์
คุณอังสนา  ศิริสกาวรัตน์
ของรางวัลจะจัดส่งตามที่อยู่

เชิญส่งคำตอบมาตามที่อยู่ด้านล่าง
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