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“ฉันรักธรรมศาสตร 
เพราะธรรมศาสตร

สอนใหฉันรักประชาชน”



ขอขอบคุณ: ภาพสวยๆจากงานประชาสัมพันธ มธ.  ชุมนุมถายภาพ และคอลัมนดีๆจากชาวเหลืองแดงทุกทาน

สูโดม

สวัสดีคะ

 กลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับจุลสารสูโดม ฉบับที่ 2 ดวยเนื้อหาสาระในคอลัมนและภาพควันหลงจากงาน 

“รำลึก 75 ปธรรมศาสตร” สำหรับศิษยเกาที่ไมไดไปรวมงานแลว  ยังมีบทสัมภาษณที่พิเศษสุดในคอลัมน “จารึกลานโพธิ์” 

ซึ่งทางคณะจัดทำฯไดรับความอนุเคราะหอยางสูงจากศิษยเกาผูซึ่งทำประโยชนสูงสงใหประเทศชาติและเปนแบบอยางที่ดี

ของประชาคมธรรมศาสตรและสังคมไทยอนุญาตใหเขาสัมภาษณและบทความในคอลัมน “ศิษยเกาเลาเรื่อง” ที่ไดรับความ

กรุณาจากศิษยเการุนพี่ชวยเขียนใหซึ่งจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนสำหรับลูกโดมที่ยังไมรูอีกหลายๆทาน  คณะผูจัดทำฯ 

จึงขอขอบพระคุณทานทั้งสองอยางสูงอีกครั้งมาในโอกาสนี้ ตลอดจนลูกแมโดมทุกทานที่ไดใหคำชี้แนะผานทางแบบสอบ

ถาม สำหรับคำชี้แนะที่เปนประโยชนและอยูในวิสัยที่จะกระทำได ทางคณะผูจัดทำจะไดดำเนินการตอไป  และขอถือโอกาส 

นี้เรียนเชิญชวนศิษยเการวมเขียนบทความสำหรับคอลัมน “ศิษยเกาเลาเรื่อง” ซึ่งเปนคอมลัมนที่เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมี  

สวนรวมโดยการเขียนเลาประสบการณและความคิดเห็นผานทางจุลสารดวย

       ฐิติมน  เลิศศิริสาคร

                                                                                      บรรณาธิการ
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สารบัญ
01 บทบรรณาธิการ
03 ศิษยเกาสัมพันธ : ขาวสารประชาสัมพันธจากสำนักงาน ฯ 

และศิษยเกา

05 ศิษยเกาเลาเรื่อง : ฉันรักธรรมศาสตร เพราะธรรมศาสตร
สอนใหฉันรักประชาชน

08 จารึกลานโพธิ์ : เรื่องเลาสมัยเปนนักศึกษาธรรมศาสตร 
ของทานชวน หลีกภัย 

11 จากนองถึงพี่ : พาพี่เที่ยวทั่ว รอบรั้วทาพระจันทร
13 บทความพิเศษ : ในยุคที่มากกวา สายลมและแสงแดด
14 ซุบซิบวงใน : แซวนิด สะกิดหนอย ดวยความรักและเคารพ 

15 สนุกสนานทายเลม : ยังจำไดมั้ย?

จุลสารศิษยเกา “สูโดม”

คณะที่ปรึกษา รศ. ยุพา กาญจนดุล  รศ. ประนอม โฆวินวิพัฒน  รศ. วิทยา ดานธำรงกุล  ผศ. ชุลีพร เกษโกวิท  

นางสาวสิริลักษณ จันทรวงศ  นายวรวิทย ศรีอนันตรักษา  และ นายมนตรี ฐิรโฆไท 

คณะทำงาน นางสาวอัจฉราพร กมุทพิสมัย  นางสาวฐิติมน เลิศศิริสาคร  นางสาวณัชฎา คงศรี  

นางสาวชนกนาถ สิทธิอำไพ  และ นางสาวองคอร สหชัยรุงเรือง

จุลสารศิษยเกา “สูโดม” 

 “ฉันรักธรรมศาสตร เพราะธรรมศาสตรสอนใหฉันรักประชาชน”



ความเปนมา

     กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตรกอตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2546 โดยการริเริ่มของอาจารยเกษมสันต  วีระกุล มีวัตถุประ

สงคเพื่อนำดอกผลของเงินบริจาคจากศิษยเกา องคกร และผูมีจิต

ศรัทธาทั่วไป จัดสรรเปนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่ดอยโอกาส 

ลักษณะพิเศษของกองทุน 

1. เปนกองทุนที่ผูบริจาค สามารถบริจาคเงินไดตามกำลังความศรัทธา 

ในรูปของกองทุนยอย ซึ่งสามารถตั้งชื่อกองทุนยอยไดตามเจตนจำนง

ของผูบริจาค  โดยกองทุนยอยของทานจะดำรงอยูเปนอนุสรณตลอดไป 

ในความดูแลของมหาวิทยาลัย

2. เปนกองทุนที่จัดสรรเฉพาะดอกผลจากเงินตนของกองทุนทำบุญวัน

เกิดกับธรรมศาสตร ซึ่งประกอบดวยกองทุนยอยตางๆ ที่ตั้งขึ้นตาม

เจตนจำนงของผูบริจาค สำหรับใหเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษามหา

วิทยาลัยธรรมศาสตร

3. เปนกองทุนที่เปดโอกาสใหทานไดหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาแก

ผูดอยโอกาส ในวาระสำคัญวันคลายวันเกิดของทาน หรือวันที่รูสึกดีๆ 

และอยากทำความดีเพื่อสังคมบาง

วิธีการบริจาคเงิน

1. กรอกใบแสดงความจำนงบริจาคเงินเพื่อรวมเพาะเมล็ดพันธุการศึก-

ษา  ซึ่งขอไดที่สำนักงานศิษยเกาสัมพันธ  หรือดาวนโหลดจากเว็บไซต 

www.alumni.tu.ac.th

2. บริจาคเงินเขากองทุน โดย

 - ชำระเปนเงินสด หรือเช็คขีดครอมสั่งจายกองทุนทำบุญวันเกิดกับ

ธรรมศาสตร พรอมใบแสดงความจำนงบริจาคเงิน สงที่ สำนักงาน

ศิษยเกาสัมพันธ ชั้น 2  อาคารอเนกประสงค1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200

  - ฝากเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อ “กองทุนทำบุญวันเกิดกับ

ธรรมศาสตร”ที่ธนาคารดังขางลางนี้  แลวแฟกซใบนำฝาก พรอมใบ

แจงความจำนงบริจาคเงิน ไปที่ 0-2613-2043

สำนักงานศิษยเกาสัมพันธ

   ธ. กรุงเทพ สาขาทาเตียน  เลขที่บัญชี 136-0-89298-6

   ธ. กรุงไทย สาขาทาเตียน เลขที่บัญชี  026-1-50941-1

   ธ. กสิกรไทย สาขาบางลำภู เลขที่บัญชี 008-2-00500-7

   ธ. ไทยพาณิชย สาขาทาพระจันทร เลขที่บัญชี 114-2-09967-8

   ธ. ทหารไทย สาขา มธ.(ทาพระจันทร) เลขที่บัญชี 155-2-02779-7

  - บริจาคเงินออนไลน (ตัดเงินจากบัตรเครดิตของธนาคารใด

ก็ได) ผานเว็บไซต สำนักงานศิษยเกาสัมพันธ ที่

http://www.alumni.tu.ac.th

  - บริจาคเงินเปนจำนวนเทากันตามงวดเวลา เชน ทุกเดือน 

ทุกสามเดือนหรือทุกป เปนตน (Recurring) ดวยการตัดเงินจากบัตร

เครดิตของธนาคารใดก็ได ติดตอแสดงความจำนงบริจาคเงิน ไดที่ 

คุณชมพูนุท  ไชยเทพ   สำนักงานศิษยเกาสัมพันธ  

โทรศัพท 0-2613-4000 หรือ 0-2623-5540

  - บริจาคผาน Counter Service

เงินบริจาคนี้สามารถนำไปหักลดหยอนภาษีเงินไดได

การมอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึก

  - เกียรติบัตร  มอบใหกับผูบริจาคเงิน ตั้งแต 10,000 บาท

  - เข็มที่ระลึก มอบใหกับผูบริจาค 2 ระดับ คือ 100,000 และ 

500,000 บาท 

การใหทุนการศึกษา

       กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร เริ่มใหทุนการศึกษาแกนัก-

ศึกษาไดภายหลังจากมีเงินบริจาคสะสมรวมแลวมากกวาสิบลานบาท 

ซึ่งปการศึกษา 2552 นี้กองทุนฯ ไดประกาศใหทุนแกนักศึกษาเปนครั้ง

แรก จำนวน 3 ทุน ทุนละ 80,000 บาทตอป ทั้งนี้จนกวาจะสำเร็จการ

ศึกษา ผูที่ไดรับทุนการศึกษาไดแก   

   1. นายขวัญชัย  แซเอ็ง  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

(ผานการคัดเลือกจากโครงการนักศึกษาเรียนดีเขตเมือง)

   2. นางสาวทิพยรัตน  ศรีอนุสรณ  คณะพยาบาลศาสตร 

(ผานการคัดเลือกจากโครงการนักศึกษาเรียนดีเขตเมือง)

“กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร”

ศิษยเกาสัมพันธฉบับนี้ขอแนะนำกิจกรรมของสำนักงาน ฯ โดยเริ่มจากกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร
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  3.นางสาวกมลชนก ไวโอเล็ต  คณะศิลป

ศาสตร(ผานการคัดเลือกจากโครงการนัก-

ศึกษาเรียนดีจากชนบท)

     นอกจากนี้กองทุน ฯ ยังไดทำการประ-

สานงานกับผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงินทุน

การศึกษาแบบตอเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

จำนวน 1 ทุน แกนายวิทยา ศิริพร คณะ

วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

ซึ่งผานการคัดเลือกจากโครงการนักศึกษา

ผูพิการ  

คณะกรรมการที่ปรึกษากองทุนฯ 

นายชวลิต  เศรษฐเมธีกุล  นายกอศักดิ์  

ไชยรัศมีศักดิ์  นางกุลชลี  เตียวตระกูล  

นายเกษมสันต  วีระกุล  รศ. นพ. จิตตินัดด  

หะวานนท  รศ.ดร.นริศ  ชัยสูตร  นายปริญวุฒิ  บัณฑิตยานนท  

นายพีรพล  ตริยะเกษม  นายวรวิทย  เจนธนากุล  และนายสุภชัย  

วีระภุชงค

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

รศ. ยุพา  กาญจนดุล  รศ. ประนอม โฆวินวิพัฒน  

รศ. ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล นายวรวิทย ศรีอนันตรักษา  

นางสุวรรณา บุญคุณศักดิ์ นายสงาพล  สวางกัลป 

อ.ทพ. สำเริง  อินกล่ำ  นางอุษณีย  วรวนิช มหากิจศิริ 

 นส.ฐิติมน  เลิศศิริสาคร

กิจกรรมอื่นๆ ของกองทุนฯ

       นอกจากการจัดเสวนาธรรมที่ไดจัดติดตอกันมา 3 ครั้งแลว 

ในปนี้กองทุนฯ ยังไดประสานงานกับคณะทันตแพทยศาสตร และคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และดวยความรวมมือและการ

สนับสนุนของชมรมศิษยเกาธรรมศาสตรฉะเชิงเทรา และทานผูวา

ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อออกไปให

บริการทางการแพทยและทันตบริการ 

แกชุมชนในทองถิ่นกันดารที่ บานนางาม 

ตำบลทากระดาน อำเภอสนามชัยเขต

จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันเสารที่ 21 

พฤศจิกายน 2552 นี้  และยังจะมีการ

มอบถุงยังชีพ อุปกรณการเรียนการสอน

หนังสือ อื่น ๆ แกประชาชนและเยาวชนที่

มารับบริการอีกดวย

       จึงขอเชิญชวนลูกแมโดมและผูมีจิต

ศรัทธาไดรวมสนับสนุนการเพาะเมล็ด

พันธุการศึกษา และสนับสนุนการดำเนิน

งานของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรม

ศาสตรตามกำลังศรัทธา ไดที่สำนักงาน

ศิษยเกาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรม

ศาสตร อาคารอเนกประสงค 1 ทาพระจันทร โทรศัพท 0-2613-3777, 

0-2613-4000 และ 0-2613-2044 แฟกซ 0-2613-2043

เชิญ ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร

รวม ชวยชาติตอความรูผูขัดสน

ให โอกาสการศึกษาปญญาชน

ทุน กอผลพาเด็กไทยไดสมปอง

ทำ เทาไรตามแตจิตคิดปรารถนา

บุญ ดีกวาสูญเสียเงินเพลินฉลอง

วัน เกิดทานทานกุศลดลครรลอง

เกิด ปราชญผองเพื่อพัฒนายาตราไทย
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ประกาศ 

       -   มธ. รุน 01  ขอเชิญเพื่อน ๆ รวมงานเลี้ยงสังสรรค ในวันเสารที่ 7 พย. 2552 เวลา 11.00-16.00 น. ณ สโมสรอุทยานทหารเรือ  

ตรงขาม รพ. ธนบุรี

       -   นิติ-โดม 141 ขอเชิญเพื่อน ๆ รวมงานรุน ในวันเสารที่ 14 พย. 2552 ณ โรงแรมเจาพระยาปารค ตั้งแตเวลา 18.00 น. เปนตนไป

       -   กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร  ขอเชิญชวนลูกแมโดมรวมและสนับสนุนกิจกรรมหนวยแพทยเคลื่อนที่ “ธรรมศาสตรพบ

ประชาชน” ครั้งที่ 1 บานนางาม ต.ทากระดาน  อ.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา  ในวันเสารที่ 21 พย. 2552  

       -   ขอเชิญลูกแมโดมรวมงาน “ธรรมศาสตร 75ป สามัคคีสีเหลือแดง” ณ บริเวณสนามฟุตบอล มธ.(ทาพระจันทร) วันที่ 10 ธ.ค. 

2552 เวลา 18.00 น. 



       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรยุคสมัยป พ.ศ. 2513-

2517  ที่ผูเรียนมีโอกาสไดเขาไปสัมผัส ไดเขาไปศึกษาและ

หลอหลอมจิตวิญญาณการตอสูเพื่อชาติเพื่อประชาชนของ

ชาวธรรมศาสตรรุนพอ-รุนพี่ที่สรางแบบอยางที่กลาหาญ

เสียสละและงดงาม  ถือเปนชวงชีวิตที่มีคาและมีความ

หมายยิ่ง !!.....

       ความประทับใจแรก ๆ พี่จำไดในยุคนั้น คือ ธรรม-

ศาสตรเปนมหาวิทยาลัยของนักสูเปนแหลงรวมของคนที่สน

ใจปญหาการเมือง  และที่สำคัญ คือ ธรรมศาสตรเปนมหา

วิทยาลัยที่ไมปดกันโอกาสการเรียนรูของลูกหลานคนยาก

คนจน  แมในยุคที่ผูเขียนเขาไปเรียนจะตองเปลี่ยนระบบ 

ตองสอบเขาแลวก็ตาม  แตความประทับใจของนักศึกษารุน

พี่ ที่เลาใหฟงถึงอดีตแหงการเปนมหาวิทยาลัยเปดแบบ

ตลาดวิชา  ที่อนุญาตใหคนยากคนจนก็มีสิทธิ์เขามาเรียน

ไปดวย ทำงานหาเงินรายได เพื่อมาเสียคาเทอมไปดวยได  

ผิดแผกแตกตางไปจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในยุคนั้น  ก็

ทำใหผูเขียนประทับใจในความใจกวาง  มีจิตที่เมตตา 

และมองเห็นคุณคาของคนจน-คนยาก  พี่เปนชนสวนใหญ

ของสัดสวนประชากรประเภทนี้.....

       ตอมาหลังจากไดเขามาเรียนแลว  ยิ่งผูเขียนไดทราบ

ถึงเจตนารมณของทานผูประศาสนการมหาวิทยาลัย คือ 

อาจารยปรีดี  พนมยงค ที่กลาวไวในการสถาปนามหาวิทยา

ลัยวา “.....มหาวิทยาลัยยอมอุปมาประดุจบอน้ำบำบัดความ  

กระหายของราษฎรผูสมัครแสวงหาความรูอันเปนสิทธิและ

โอกาสที่เขาควรมีควรได  ตามหลักแหงเสรีภาพในการศึกษา  

รัฐบาลและสภาผูแทนราษฎรเห็นความจำเปนในขอนี้  จึงได

ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น.......ยิ่งสมัยที่ประ-

เทศของเราดำเนินการปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญเชนนี้ 

แลว  เปนการจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีมหาวิทยาลัยสำหรับ 

ประศาสนความรูในวิชาธรรมศาสตรและการเมืองแกพลเมือง

ใหมากที่สุดที่จะเปนไปได เปดโอกาสใหแกพลเมืองที่จะใชเสรีภาพ

ในการศึกษากวางขวางยิ่งขึ้น  เพื่อประโยชนของประเทศ 

สืบไป.......”

       เจตนารมณอันสูงสงของทานผูประศาสนการที่ตองการ

สรางมหาวิทยาลัยใหประดุจบอน้ำบำบัดความกระหายของ  

ราษฎรผูสมัคร-แสวงหาความรู อันเปนสิทธิและโอกาสที่เขา 

ควรมีควรไดนี้  ทำใหลูกศิษยชาวธรรมศาสตรทุกคนรวม

ไปถึงประชาชนในวงกวางตางก็มีศรัทธาและเคารพรัก  
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ฉันรักธรรมศาสตร เพราะธรรมศาสตรสอนใหฉันรักประชาชน

โดย คุณโชติชัย  พิสุทธิพร



อาจารยปรีดี  พนมยงค  ความมีวิสัยทัศนยาวไกลของทาน

ที่ใหความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ซึ่งถือเปน

ทรัพยากรที่มีคาสูงสุดของประเทศ  ดวยการใหการศึกษา

อยางเต็มที่แกราษฎรทั่วประเทศ  หากรัฐบาลทุกชุดปฏิบัติ

ตามเจตนารมณของทานอยางจริงจังและตอเนื่องแลว

สภาพการเมืองไทยและสังคมไทยนาจะพัฒนาไดกาวไกล

มากกวานี้ !!....นอกจากนั้นประเด็นการเปดโอกาสใหลูก

หลานคนยากคนจน โดยเฉพาะลูกชาวไรชาวนา ลูกกรรมกร

และคนหาเชากินค่ำ จะทำอยางไรจึงจะมีโอกาสไดเขามาเรีย

นตอในธรรมศาสตรได  โดยเฉพาะในยุคมหาวิทยาลัยออก 

นอกระบบ ที่คาเลาเรียนทุกอยางจะยิ่งแพงมากยิ่งขึ้นนี้  

ก็เปนคำถามที่อยากฝากถึงทุกฝายที่มีหนาที่รับผิดชอบ  

ไดโปรดชวยกันคิดคนหาทางแกไขอยางจริงจังดวย....

เพราะนี่ถือเปนการแสดงความเคารพ-ศรัทธาตอทานผูประ-

ศาสนการดวยการปฏิบัติบูชา คือ เดินตามแนวทางที่ทาน

วางรากฐานไวใหแลว.......

       ตลอดชวง 4 ปพี่เรียนในธรรมศาสตรถือเปนประสบ-

การณชีวิตที่ล้ำคา  สิ่งที่ผูเขียนสรุปได คือ นอกจากการ

เรียนรูในหองเรียน  จากครูบาอาจารยและตำรับตำราทั้งหลาย

แลว  ตองไมลืมการเรียนรูชีวิต, เรียนรูจักผูคนและเรียนรู

สังคมภายนอกมหาวิทยาลัย  จำไดวารุนพี่บอกตั้งแตวันแรก

ที่ผูเขียนเดินเขาไปในธรรมศาสตรเลยวา  ตองรูจักแบงเวลา

เรียน แบงเวลาไปทำกิจกรรมควบคูกันไป เพราะกิจกรรม

จะสอนอะไรอีกมากมาย  ที่เราไมสามารถเรียนรูไดจากตำรา

หรือในหองเรียน!!....

       กิจกรรมทำใหเรามีเพื่อน,มีพี่มากขึ้น, ทำใหชีวิตมีคุณ-

คา มีอะไรอีกมากมาย ที่ตองเรียนรูเพิ่มเติม  ชมรมกิจกรรม

ที่คอนขางฮิตในสมัยนั้น คือ ชมรมปาฐกถาและโตวาที,ชมรม

พุทธศาสตรและประเพณี, ชมรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม และชมรมคายอาสาพัฒนาชนบท เปนตน ชีวิตการ

ทำกิจกรรมจะฝกฝนและหลอหลอมเราใหมีกรอบและวิธีคิด

ที่กวางไกลมากขึ้น ทำใหเราไมหมกมุนอยูแตในโลกแคบ ๆ 

ของตัวเอง  ยกตัวอยางเชน คายอาสาสอนหนังสือเด็กสลัม 

หรือการออกคายอาสาพัฒนาชนบท ผูเขียนจำไดดีวาเพื่อนๆ

ที่รวมออกคายในคราวแรก ๆ หลายคนยังไมรูวา “ตนขาว” 

หนาตามันเปนอยางไร ? ...กระบวนการปลูกขาวของชาวนา  

ตั้งแตหวานไถ-ปกดำ-ลงแขกเก็บเกี่ยว หรือพิธีบวงสรวง

พระแมโพสพ, พิธีเตนกำรำเคียว, พิธีลอยกระทง รวมไป

ถึงสภาพชีวิตความมีน้ำใจงามและความทุกขยากของชาวนา

ชาวไรในชนบท  การไดออกคายจะเปลี่ยนกรอบวิธีคิดของ

คนเราใหรูจัก เขาใจและสงสารตอเนื่องไปจนถึงอยากจะ

มีสวนอุทิศตนเองชวยเหลือสังคม,ชวยเหลือประเทศชาติ 

อยางไร?.... 

       แมเวลาจะลวงเลยมาถึง 35 ปแลว ที่ผูเขียนกาวพน

จากออมอกของ “แมโดม”  แตยังประทับใจกับสิ่งดีๆมาก

มาย... ยังสำนึกในบุญคุณของครูบาอาจารยและสถาบัน

การศึกษาที่เรารักและภาคภูมิใจที่สุด ที่ไดกาวเขามาเปน 

“ลูกแมโดม” ภาพความทรงจำเกา ๆ ยังประทับฝงแนนไม

มีวันลืม บรรยากาศแวดลอมในยุคนั้นเต็มไปดวยเสรีภาพ

ทางวิชาการ  ตั้งแตเชาประตูทางเขามหาวิทยาลัย ทั้งดาน

หนาตรงขามสนามหลวงและประตูทาพระจันทร  จะมีรุนพี่-

รุนนองยืนขายวารสาร,นิตยสาร  ตั้งแตชวงเริ่มรับนองใหม 

ไปจนถึงสอบเสร็จ  ปดเทอมใหญกอนออกทำกิจกรรมคาย

อาสา  ก็ยังมีนิตยสาร-วารสาร สาระดี ๆ นาอาน นารู 

ออกมาขายอยางตอเนื่อง  หองประชุมคณะ, ชมรม-สโมสร

ตางๆรวมไปถึงหอประชุมเล็กและหอประชุมใหญ ดานหนา

ประตูดานสนามหลวง  จะมีโปรแกรมอภิปราย-สัมมนา 

หรือ ปาฐกถาพิเศษ ที่ใหสาระความรูนาสนใจติดตามฟง

อยางตอเนื่อง  ยังจำไดแมนยำวา  กอนเกิดเหตุการณ 14 

ตุลา 2516 อธิการบดีมหาวิทยาลัยยุคนั้น คือทานอาจารย 

สัญญา  ธรรมศักดิ์  ทานประกาศนโยบายตั้งแตวันแรก

ที่ทานกาวขึ้นรับตำแหนงอธิการบดีวา “ธรรมศาสตร มีเสรี

ภาพทุกตารางนิ้ว” ทานเคารพและสงเสริมเสรีภาพทางวิชา

การอยางเต็มที่  ยกตัวอยางเชน ยุคนั้นไทยยังไมไดเปด  

สัมพันธทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมี พ.ร.บ.

ปองกันและปราบปรามภัยคอมมิวนิสตบังคับใชอยู ภาพ

ลักษณของประชาชนทั่วไปยังถูกปลุกระดมใหหวาดกลัว

คอมมิวนิสตเหมือนเปนยักษเปนมารอยู  
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ทางองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดยื่นขอ

อนุญาตใชสถานที่หอประชุมใหญ จัดนิทรรศการเปดสัม-

พันธทางการทูตไทย-จีน,มีเอกสารหนังสือเกี่ยวกับจีนคอม-

มิวนิสตออกวางขายเกลื่อนกลาดหนาหอประชุมใหญซึ่ง

ทานอธิการบดี อาจารยสัญญา ธรรมศักดิ์  ทานก็ใจกวาง

ยินดีอนุญาตใหนักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเมืองกัน

ได อยางคึกคัก...หลังจากนั้นธรรมศาสตรก็กาวเขาสูการ

เปนแกนนำรวมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และภาคประ-

ชาชนในการเคลื่อนไหว 14 ตุลา 2516 ขับไลทรราช-

ถนอม  กิตติขจร-ประภาส  จารุเสถียร  

อำนาจเผด็จการ ทหาร และอำนาจอธรรมทุกรูปแบบ  

ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย  แทบจะทุกครั้งที่มีการเดินขบวน-

ตอสูของภาคประชาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเขาไป

มีสวนรวมตลอดมา  เกียรติประวัติอันสูงเดนของ 

“ธรรมศาสตร” 

จึงเปนตำนานแหงสถาบันนักตอสู เพื่อสิ่ง

ที่ถูกตองและชอบธรรม  ดังเชนคำกลาวอมตะของ 

“กุหลาบ  สายประดิษฐ  หรือศรีบูรพา” ศิษยเกาธรรม

ศาสตรอาวุโส ที่กลาววา  “ …นักศึกษาและบัณฑิตของ 

ม.ธ.ก.มีความรักในมหาวิทยาลัยของเขา  มิใชเหตุเพราะ

แตเพียงวาเขาไดเรียนในมหาวิทยาลัยนี้...เขาไดวิชาความ

รูไปจากมหาวิทยาลัยนี้  เขารักมหาวิทยาลัยนี้ เพราะวา

มีธาตุบางอยางของมหาวิทยาลัยนี้ที่สอนใหเขารูจักรักคน

อื่น รูจักคิดถึงความทุกขยากของคนอื่น...เพราะวามหา   

วิทยาลัยนี้ไมไดกักกันเขาไวในอุปาทาน และความคิดที่จะ 

เอาตัวรอดเทานั้น  ชาว ม.ธ.ก. รักมหาวิทยาลัยของเขา  

เพราะวามหาวิทยาลัยของเขารูจักรักคนอื่นดวย...”

ออกนอกประเทศ  นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

และประชาชนเรือนหมื่น-เรือนแสนเขาชุมนุมในธรรม-

ศาสตรและทองสนามหลวง  กอนเคลื่อนขบวนออกไป

ประทวงที่อนุสาวรียประชาธิปไตย  จนเหตุการณบานปลาย 

ถึงขั้นจลาจลเมื่อตำรวจใชกระบองทุบตีและยิ่งใสขบวน

นักศึกษา-ประชาชน  บริเวณดานหนาพระราชวังสวนจิตร-

ลดารโหฐาน  ผลสุดทาย 3 ทรราช คือ ถนอม-ประภาส-

ณรงคยอมลาออกและขอบินลี้ภัยออกนอกประเทศ  

เหตุการณจึงสงบลง

        ประวัติศาสตรของธรรมศาสตร คือ ประวัติศาสตร

ของสถาบันที่เปนกองหนาในการเคลื่อนไหวตอสูกับ
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(1)  ทำไมมาเรียนธรรมศาสตร
       ระบบการศึกษาของประเทศไทยในสมัยที่ผมเปนนักเรียน จะมี

ระดับประถม 4 ป มัธยม 6 ป แลว ม.7 ม.8 อีก 2 ป จึงจะเขามหา-

วิทยาลัยได

       จังหวัดตรังของผม ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ม. 6 ถาจะเรียน

ตอ ม.7 ม.8 ตองเขากรุงเทพ ฯ เมื่อผมจบ ม.6 จากโรงเรียนตรังวิทยา

แลว ผมสอบไดทุนของจังหวัดเพื่อมาเรียนวิชาครูวาดเขียนที่โรงเรียน

เพาะชาง

       เมื่อเดินทางเขากรุงเทพ ฯ ผมอานพบประกาศในหนังสือพิมพ

สยามนิกรรายวันวา  โรงเรียนศิลปศึกษาเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร

เปดรับสมัครนักเรียนเตรียมปที่ 1 ผมจึงไปสอบดวย ปรากฏวาสอบได

ผมจึงสละทุนครูมาเรียนที่เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร

       ระหวางเรียนอยูปที่ 1 ผมก็สอบ ม.8 ได เมื่อปรึกษาพอแมแลว

ก็ตัดสินใจสมัครเรียนที่คณะนิติศาสตรธรรมศาสตร ตอนแรกตั้งใจจะ

เรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรดวยพรอมๆกันไป แตในปนั้นมหาวิทยาลัย

เริ่มประกาศหามนักศึกษาเรียน 2 มหาวิทยาลัย ผมเปนคนซื่อๆแบบ

คนตางจังหวัดเมื่อเขาหามก็ไมเรียน 2 แหงก็เลือกเอาธรรมศาสตรที่

เดียวหวังวาเปนวิชาชีพที่จะออกไปทำงานในอาชีพของนักกฎหมายตอไป   

แตก็ใชเวลาไปเรียนเตรียมศิลปากรจนจบ

(2)  สภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสมัยนั้นเปน

อยางไร
       ธรรมศาสตรในสมัยเมื่อ 50 

ปกวามาแลว เปนตลาดวิชา มีคณะวิชา

อยู 5 คณะ ใครมีคุณสมบัติครบก็สมัคร

เขามาเรียนไดโดยไมตองสอบเขา ยกเวน

คณะรัฐศาสตรที่รับจำกัด นักศึกษา

ตองสอบเขาตองแตงเครื่องแบบ ตอง

อยูประจำหอพักในมหาวิทยาลัย

มีคนหลากหลายวัยหนุมๆสาวๆ 

ที่เพิ่งจบ ม. 8 ก็มี ผูสูงอายุที่กำลัง

ทำงานอยูก็มี บางคนก็กำลังจะ

เกษียณราชการอยู แลว  ก็ยังมาเปนนักศึกษารวมรุนกับพวกเรา

       ถาพูดถึงบุคลากรครู อาจารย สำหรับคณะนิติศาสตร มีอาจารย

ประจำเพียงสักคนสองคนเทานั้นอาจารยสวนใหญเปนอาจารยพิเศษ

เปนผูสูงอายุมีฐานันดรเปนคุณหลวง คุณพระ รวมทั้งพระยา ทานคือ 

พระยานิติศาสตรไพศาล สอนประวัติศาสตรกฎหมาย ทานอาจารย

เหลานี้เปนผูเสียสละ เพื่อประโยชนของการศึกษาเพราะคาตอบ

แทนนอยมาก

       ความเปนตลาดวิชา ทำใหนักศึกษามีอิสระที่จะเรียนก็ไดไมเรียน

ก็ได ใครควบคุมตัวเองไมได  ไมมีความรับผิดชอบตอตัวเองการเรียน

ก็ลมเหลว ปสองปก็หายไปจากมหาวิทยาลัยก็มีมาก ไมมีอาจารยคอย

มาแนะนำหรือตักเตือน

       โดยที่ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยเนนการสอนกฎหมาย การเมือง 

การปกครอง จึงถูกเพงเล็งจากรัฐบาลที่มาจากการ ปฏิวัติ ในสมัยที่ผม

เปนนักศึกษา เปนชวงสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ ซึ่งยึดอำนาจการปกครอง

จากรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนผูคุมอำนาจ รัฐบาลคณะ

ปฏิวัติจึงสงจอมพลถนอม กิตติขจร มาเปนอธิการบดีที่ธรรมศาสตร

แลวสงจอมพลประภาส จารุเสถียรไปเปนอธิการบดีที่จุฬาฯเวลามีการ

แขงขันฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร ในสมัยนั้นจึงมีเพลงที่มี

เนื้อรองลอเลียนวา “ลามะลิลา ขึ้นตนเปนมะลิซอน  พอแตกใบออน

เปนมะลิลา  ถนอมอยูธรรมศาสตร ๆ  แตประภาสนั้นอยูจุฬา”

(3) ประทับใจธรรมศาสตรอยางไร
       อยางที่เลาไวแลววา ความเปนตลาดวิชาทำใหนักศึกษาทั่วไปไม

วามีหรือจนเขามาเรียนได  ในปแรกที่ผมเขามาเรียน คาเลาเรียนปละ

40 บาทเทานั้น ถือวาธรรมศาสตรเปนสถาบัน ที่เปดโอกาสใหประชาชน

ทุกระดับมากที่สุด

       และแมธรรมศาสตรจะเรียนแบบเปนตลาดวิชา  ในทางความรูก็

ไดมาตรฐาน เพราะการที่มีอาจารยเปนผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งวัยวุฒิดวย

ทำใหเราไดเรียนกับผูรูทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งประสบการณ

ที่ทานมีอยูอาจารยสวนใหญมีตำแหนงทางราชการเปนอธิบดี รองปลัด

กระทรวง หรือผูพิพากษาศาลสูง อาจารยเหลานี้จะเขมงวดกับการสอบ

มาก  ถาไมมีความรูเพียงพอก็ยากจะสอบผานไปได  ประกอบกับกฎ- 

ปกวามา

อยู 5 ค

เขามาเรี

คณะรัฐ

ตองส

อยูปร

มีคน

ที่เพิ่

ทำง

ว  ก็ยังมาเปนนักศึกษารวมรุนกับพวกเรา

  ี 

จารึกลานโพธิ์ 

โดย ชนกนาถ สิทธิอำไพ

นายชวน หลีกภัย
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ระเบียบการศึกษาในบางคณะกำหนดไวอยางเขมแข็งมาก เชน ในคณะ

นิติศาสตร  แมไมจำกัดเวลาเรียนกี่ปก็ได  ไมรีไทรไลออก แตถาสอบ

ไมผานปต่ำ  แมเพียงวิชาเดียว วิชาปสูงที่สอบไดหมดทุกวิชาแลวนั้น

ถือวาเปนโมฆะ ตองสอบใหมหมดทุกวิชา เชน สอบวิชาป 2 มี 9 วิชา

ผานหมดทุกวิชา แตตกวิชาป 1 เพียงวิชาเดียว ในจำนวน 7 วิชา ก็ถือ

วาวิชาป 2 สอบผานแลวทั้ง 9 วิชาเปนโมฆะหมด ตองสอบป 2 ใหม

ทุกวิชา  ตลาดวิชาของธรรมศาสตรในสมัยนั้นจึงเขางาย ออกยาก 

เขามาก ออกนอย  เปนสวนดีที่ทำใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปนที่ 

ยอมรับกัน

       อยางไรก็ตามกฎเกณฑที่ผมพูดถึงนี้  ไดยกเลิกไปหมดแลว

ธรรมศาสตรเปลี่ยนแปลงไปเปนมหาวิทยาลัยปดที่ตองสอบเขาและรับ

จำกัดเหมือนมหาวิทยาลัยทั่ว ๆ ไป

(4)  ประทับใจอาจารยคนไหน
       เนื่องจากอาจารยสวนใหญเปนอาจารยพิเศษ ทานสละเวลามา

ชวยสอน  นักศึกษาจึงใหความเคารพทุกทานและแตละทาน มีวิธีการ

สอนที่แตกตางกันไป  อาจารยรุนใหม ๆ เชน อาจารยประภาส อวยชัย 

จะใจดี เอาแผนชีทคำสอนมาแจกนักศึกษาเสมอ  อาจารยธานินทร  

กรัยวิเชียร  สอนภาษาอังกฤษ  ในระหวางการสอน  ทานจะตักเตือน

แนะนำการประพฤติปฏิบัติตัวของนักศึกษาไปดวย เชน ทานเตือนนัก-

ศึกษาไมควรกินเหลา ดื่มเบียร ทานมีวิธีพูดใหเห็นภาพอันนากลัวของ

เหลาหรือเบียร  แตละอึกที่ดื่มเขาไปวา  จะเขาไปทำลายเซลลสมองครั้ง

ละกี่ลานตัว  เซลลสมองเมื่อถูกทำลายมากขึ้น ๆ สมองก็จะเสื่อมลง  

ผมเห็นวาเปนการตักเตือนที่ดีมากสำหรับนักศึกษาไทย ซึ่งวุฒิภาวะจะ

ยังไมเปนผูใหญเพียงพอ  ผมอยากใหอาจารยในสมัยนี้ชวยแนะนำนัก

เรียน นิสิตนักศึกษาแบบเดียวกันนี้ดวย เพราะนักศึกษาของเราบางคน

ยังตองการการแนะนำที่ดี

       สำหรับอาจารยผูใหญรุนผูสูงอายุ ดังที่เลาไวแลววา สมัยนั้นยัง

เปนชวงเวลาที่อาจารยสวนใหญเปนคุณหลวง คุณพระและพระยา เปน

อาจารยพิเศษ ไมไดคลุกคลีกับนักศึกษา  นักศึกษาจะรูจักทานในชื่อ

ของอาจารยไมไดใกลชิดสนิทสนม  อาจารยในคณะนิติศาสตรที่นักศึก-

ษาในสมัยนั้นจำทานไดทุกคน คือ อาจารยหลวงศรีปรีชาธรรมปาฐก

ทานสอนกฎหมายแพงและพาณิชยหุนสวนบริษัท ทานอาจารยเปนนัก

เรียนอังกฤษ ตอนนั้นทานเปนรองปลัดกระทรวง ทานถือมาตรฐานของ

ทาน  วิชาของทานจึงสอบผานยากมาก  นักศึกษาเคารพทาน  แตแทน

ที่เรียกทานวา  หลวงศรีปรีชาธรรมปาฐก  กลับไปเรียกทานวา 

หลวงศรีปรีชาธรรมดาตกคือเปนธรรมดาที่นักศึกษาจะสอบตกในวิชา

ของทาน  นักศึกษารุนนั้นยังระลึกถึงทานอยูเสมอวา ความเขมงวดของ

วิชานี้ไดประโยชนมาก เมื่อออกมาทำงาน เพราะความรูแนน

(5)  อยากใหเลาประสบการณของตัวเองในตอนเรียน

ธรรมศาสตร
      ผมเขามาเรียนธรรมศาสตรพรอมกับเพื่อนเด็กวัดที่อยูกุฏิในคณะ

3 วัดอมรินทรารามดวยกัน คือ คุณณรงค พกเกษม เปนชาวพระนคร

ศรีอยุธยา จบ ม. 8 จากโรงเรียนเทพศิรินทร เปนเพื่อนสนิทที่ใกลชิด

ชวยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมา

       เมื่อเรียนไดสักปสองป ก็มีเพื่อนฝูงมากขึ้น  ผมถือวาการเรียน

เปนภาระที่สำคัญอันดับแรก แตมีเวลาผมก็ทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย

ไปดวย  พรอมกับทำงานรับจางพิเศษบาง เชน เคยรวมกับเพื่อน ๆ 

ที่ศิลปากร ไปรับจางเขียนภาพฝาผนังที่พระที่นั่งในวัง พอมีรายไดชวย

แบงเบาภาระทางบาน

       สวนกิจกรรมในมหาวิทยาลัยนั้น เนื่องจากในขณะนั้นเปนยุค

สมัยของคณะปฏิวัติปกครองประเทศ จึงหนีไมพนที่นักศึกษาธรรม

ศาสตรจะวิพากษวิจารณเหตุการณบานเมืองกัน ประกอบกับมหาวิทยา-

ลัยมีการเปลี่ยนแปลงมาก เชน คาเลาเรียนเพิ่มจาก 40 บาท เปน 400 

บาท มีขอบังคับใหแตงเครื่องแบบ จึงมีปฏิกิริยาประทวงคัดคานจาก

นักศึกษา ในที่สุดผูนำประทวงก็ถูกมหาวิทยาลัยลบชื่อคือถูกไลออก

หลายคนพวกเราจึงใชวิธีแสดงออกโดยการแสดงบนเวทีจึงไดเกิดงิ้ว

ธรรมศาสตรขึ้นมาเปนครั้งแรก โดยนำเหตุการณบานเมืองและเหตุการณ

ในมหาวิทยาลัยมาแทรกใหอยูในบทงิ้ว

(6)  อยากใหทานชวยเลาบรรยากาศประสบการณใน

ตอนนั้น
       ชวงเวลานั้น มหาวิทยาลัยอยูภายใตความกดดันบรรยากาศเงียบสงบ 

มหาวิทยาลัยไมใหจัดกิจกรรมที่เคยจัดกันมาในวันสำคัญตางๆ 

ของแตละคณะ หนังสือพิมพรายวัน ราย 3 วันหรือราย 7 วันที่เคยออก

เผยแพรในมหาวิทยาลัยในปแรกๆ ที่เราเห็นก็หมดไป การแสดงออก

จึงทำไดยาก มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหคณะตาง ๆมีกิจกรรมแสดง

ไดเฉพาะในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 มิถุนายน จึงไดมีงิ้ว

นิติศาสตรขึ้น การแสดงครั้งแรกของงิ้วนิติศาสตรในชื่อเรื่อง“เตียว

เสี้ยนก็มีหัวใจ” ปรากฏเปนที่ฮือฮากันมาก  เพราะเอาเหตุการณบาน

เมืองและเหตุการณในมหาวิทยาลัยมาแทรกเขาในบทงิ้ว กอนจะแสดง

พวกเราไมไดมีความรูเรื่องงิ้วกันมากอน  ตองตระเวนไปตามโรงงิ้วเยาวราช

เพื่อไปเรียนรูและจดจำสิ่งตาง ๆ ที่เปนเอกลักษณของงิ้วและเพื่อน

คณะบัญชีของเราในคณะงิ้ว คือ คุณพิสุทธิ์  ศรีลานพงศ  นำพวกเรา

ไปหาคุณเสนห  โกมารชุน  ดาวตลกในยุคนั้น  ขอความรูจากทาน

       ผมเขียนบทและแสดงเปนหลีจิง ทหารเอกตั๋งโตะ ซึ่งไมมีตัวตน

จริงในสามกก ดร.พีระพงศ อิศระภักดี เลนเปนตั๋งโตะ คุณไชยยันต 

กุลบุญ เลนเปนเตี้ยวเสี้ยน เขาเสียชีวิตไปแลวคุณปรีชา แสงสวาง

จากคณะบัญชีเปนลิโป มีคณะตีกลองตีฉาบ อีกหลายคน เปนเพื่อน ๆ 

จากในคณะนิติศาสตร และคณะอื่น ๆ มาชวยกัน ในปตอ ๆ มา 

จะมีการเลนลิเกเรื่องจันทโครพ  ตอนแผนดินไมไรเทาใบชงโค 

เปนบรรยากาศของนักศึกษาที่มีโควตาใหเรียนไมเกิน 8 ป 

จันทโครพก็ไปเรียนกับพระเจาตา

จนครบ 8 ป ในปที่ไทยมีขอ

พิพาทกับเขมร กรณีเขาพระ-

วิหารก็มีการแสดงโขนเรื่อง 

“ทศกันฑวันดวล” ตอนทาว

มาลีวราชวาความตัดสิน

า
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ขอพิพาทแบงนางสีดา  ระหวางทศกัณฑกับพระรามโดยจะแบงกันที่ 

สันปนน้ำ  เปนโขนลอการเมืองระหวางประเทศ

       กรณีที่นักศึกษาเลนงิ้วลิเก หรือโขนก็ดี เปาหมายก็คือ การใช

การแสดงเอาเรื่องของมหาวิทยาลัยหรือเรื่องของบานเมืองมาสะทอน

ปญหาแทนการประทวงดวยวิธีอื่นเพราะไมเชนนั้นก็จะโดนลบชื่อ คือ

ไลออก ในปสุดทายเราเลนละครลิงลอเลียนทานเลขาธิการมหาวิทยาลัย 

คือ ศาสตราจารย ดร. อดุลย  วิเชียรเจริญ  โดยเฉพาะปญหาของมือ

ที่สาม  ซึ่งเปนการแสดงครั้งสุดทายกอนพวกเราจะจบรับปริญญาแยก

ยายกันไป 

(7) ทานไดทำกิจกรรมอื่น ๆ นอกมหาวิทยาลัยหรือไม
       ในชวงปฏิวัตินั้น กิจกรรมของนักศึกษาจะถูกสันติบาลติดตาม

โดยตลอด และตอมาเราจึงไดรูวาสันติบาลก็คือ เพื่อนๆนักศึกษาที่เรียน

อยูกับเรานั่นเอง ดังนั้น กิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยเราทำไดก็คือ

การออกพัฒนาพื้นที่ เชน การไปชวยขุดลอก คูคลอง จำไดวา 

ดร. พีระพงศ เคยนำพวกเราไปรวมกันพัฒนาโรงพยาบาลปญญาออน

(8) ตอนไหนของชีวิตที่ลำบาก
       การเขามาอยูกรุงเทพฯ ปแรกๆ เปนชวงที่ปรับตัวยากไมเคยชิน

กับวัฒนธรรมและชีวิตในเมืองหลวงไมอยากอยูกรุงเทพฯ แตคิดวาอด

ทนอยูเพื่อรีบๆ เรียนหนังสือ เพราะนองๆอีกหลายคนก็กำลังเรียนไลๆ

กันมา ถาเราไมชวยตัวเอง ทางบานพอแมจะลำบากมาก พวกเราคือ 

พี่ๆ นองๆ จึงตองแบงเบาภาระของพอแม  โดยตองหาวัดเปนที่อาศัย

เพราะนอกจากไมตองจายคาหอพักแลว  บางมื้อยังไดกินขาววัดดวย

ประหยัดรายจายไดมาก  แตการที่จะเขาไปอาศัยอยูวัดใดวัดหนึ่งใน

สมัยนั้น กวาจะหาวัดที่ยอมรับใหเราอยูไดก็ใชเวลาเกือบครึ่งปเพราะไป

วัดไหนหลวงพอทานก็ไมรับ เนื่องจากทานไมรูหัวนอนปลายตีนของเรา

ไมมีเสนสายฝากฝง แตในที่สุดหลวงพี่ที่วัดอมรินทรารามบางกอกนอย

ก็จำใจรับผมไว  เพราะผมชื่อเหมือนกับทาน คือ พระชวน สงวนวงศ 

เปนชาวราชบุรี-กาญจนบุรี  ผมกับนองชาย คือ ถาวร หลีกภัย ซึ่งเรียน

อยูที่เตรียมอุดมศึกษา และเขาตอที่จุฬาจึงแยกกันอยูคนละวัด เพื่อให 

ใกลมหาวิทยาลัย  นองชายผมไปอยูวัดสำเหร นั่งรถเมลสายจุฬา-

สำเหร ทอดเดียวก็ถึงจุฬา  สวนผมเสียคาเรือขามฟากเที่ยวละ 25 

สตางคก็ถึงธรรมศาสตร  ผมจึงเปนหนี้บุญคุณพระศาสนา พระสงฆ 

และชาวบานที่ใสบาตรมาก  เพราะบางวันไมรีบรอนไปเรียนก็ไดกินมื้อ

เชาที่วัด วันเสาร วันอาทิตย ผมวิ่งเลียบคลองบางกอกนอยไปกินขาว

กับหลวงพี่ชาวปกษใตที่วัดทอง หรือสุวรรณารามเพราะกับขาวจะสม

บูรณกวาที่วัดอมรินทร  สวนมื้อเที่ยงในวันเปดเรียนในปแรก ผมผูก

ขาวของภารโรง กันเผื่อมื้อเย็นไปดวย กินจุจนภารโรงตกใจ แตทานก็

เมตตาและใหผมกินเต็มอิ่ม  สภาพของชีวิตตอนนี้ดูเหมือนจะลำบาก

หนอย  แตเหมือนบังคับตัวเราเองใหทุมเทกับการเรียนอยางเดียว  8 

เดือนตอมาผมก็สอบ ม. 8 ได

       ชวงแรกของชีวิตในกรุงเทพฯถือวาเปนประสบการณที่ใหขอคิด

แกเรามากมาย

(9) ชวงที่ดีใจที่สุด
       ชีวิตก็มีทั้งดีใจ เสียใจ  ผมก็เหมือนคนอื่น ๆ แตไมเคยดีใจจน

ตองเลี้ยงฉลอง ไมเคยเสียใจจนถึงกับตองไปกินเหลาปลอบใจ ที่ดีใจ

มากในครั้งแรกๆ คือ ตอนไดยินเขาประกาศทางวิทยุกระจายเสียงสอบ

ม. 8 ได ดีใจมาก เพราะพอแมก็พอใจ  ในตอนนั้นผมไดของขวัญ      

เปนชิ้นแรกที่มีคาที่สุดในชีวิตจากคุณครูที่สอนผมในจังหวัดตรัง คือ 

ครูดี ธรรมวงศ เปนนาิกาขอมือเรือนแรก ยี่หอเท็คโนสราคาประมาณ

600 บาท ในขณะนั้นครูมีเงินเดือน ๆ ละ 1,200 บาท ซึ่ง 600 บาท 

เปนครึ่งหนึ่งของเงินเดือนของทาน

       มีการเรียน การแขงขันทางการเมืองที่ทำใหผมดีใจอีกหลายครั้ง  

แตผมไมเคยไดเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีเลย  แมเมื่อชนะการเลือก

ตั้งครั้งแรกและหลาย ๆ ครั้งตลอดมา

(10) ประสบการณการทำงาน
       หลังจากจบธรรมศาสตร  ผมก็ฝกงานเปนทนายความอยูใน

กรุงเทพ ฯ  เมื่อสอบเนติบัณฑิตไทยไดเปนทนายความที่กรุงเทพฯ 

และจังหวัดชลบุรี  ตั้งใจแนวแนวาจะเลนการเมือง  จึงไมไดสอบเปน

ผูพิพากษาและอัยการโดยรอคอยรัฐธรรมนูญออกมาใช ซึ่งรัฐธรรมนูญ

ฉบับนั้นใชเวลารางถึง 10 ป  เมื่อประกาศใชและเลือกตั้งในป พ.ศ. 

2512 ผมอายุครบพอดี  จึงตัดสินใจลงสมัครเปนผูแทนราษฎรในป 

พ.ศ. 2511 เพื่อเลือกตั้งในตนป พ.ศ. 2512  ผมชนะไดที่ 1 ในการ

เลือกตั้งเปนครั้งแรก และตอมาอีกทุกครั้ง ผมทำงานดานการเมือง

ตลอดมาจนปจจุบันเปนเวลา 40 ปแลว ผมเลือกทำงานเลนการเมือง

ดวยความตั้งใจตั้งแตตน

(11) ทานมีอะไรฝากถึงธรรมศาสตรและการเมืองบาง
       ธรรมศาสตรและการเมืองกอตั้งขึ้นมาในเวลาใกลเคียงกับการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง คือ ในป 2477 เจตนารมณในการกอตั้งเพื่อ

สรางคนในระบอบประชาธิปไตย ถือวาประสบความสำเร็จ  บัดนี้มหา-

วิทยาลัยธรรมศาสตรไดเปลี่ยนแปลงไปมากตามแผนพัฒนาของบาน

เมือง จากที่มหาวิทยาลัยมี  5 คณะ เมื่อป พ.ศ. 2501 เมื่อสมัยที่ผม

เขาเรียน  ตอนนี้ขยายเปน 17 คณะ เมื่อรวมกับหนวยงานที่จัดการ

เรียนการสอนมีถึง 23 หนวยงาน  มีความหลากหลายในวิชาที่สอน 

ทั้งดานกลุมงานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร มีกลุมวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  มีหลักสูตรภาษาไทย-อังกฤษ 

นานาชาติ มีอาจารยประจำนับเปนพันๆ คน นับวามีความกาวหนาไป

มาก ซึ่งตองชื่นชมทานผูบริหารที่ผานทุกทานทุกรุนจนถึงปจจุบันที่ได 

พัฒนาธรรมศาสตรใหกาวหนามาตลอด

       แตสิ่งหนึ่งที่ธรรมศาสตรจะตองรักษาไวตลอดไปก็คือ การปลูก

ฝงใหนักศึกษามีความผูกพันกับประเทศชาติและประชาชนเชื่อมั่นใน

แนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข ยึดมั่นในความซื่อสัตย สุจริตและเที่ยงธรรม จะเปนอะไรจะทำ

อะไรก็ใหระลึกถึงประโยชนของประเทศชาติและประชาชนไวเสมอ

สูโดม II  จารึกลานโพธิ์

10



สูโดม II  จากนองถึงพี่

       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร เปนวิทยาเขตแหงแรกของ

ธรรมศาสตร ซึ่งมีประวัติศาสตรที่สำคัญอยางยิ่งเกี่ยวกับการเมืองไทย

ในอดีต ทั้งในเรื่องประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญไทย วิทยาเขตแหงนี้ ตั้ง

อยูบริเวณเกาะรัตนโกสินทร ซึ่งติดกับแมน้ำเจาพระยาและสนามหลวง มี

เนื้อที่ทั้งหมด ๔๙ ไร

       ฉบับนี้ นองๆจึงขอนำพี่ๆศิษยเกา มธ.ทุกทานเยี่ยมชมรั้วทาพระ-

จันทรในปจจุบัน ซึ่งไดมีการปรับปรุงสถานที่ตางๆและสรางอาคารใหมให

ทันสมัยมากยิ่งขึ้น แตยังคงความเปนธรรมศาสตรทาพระจันทรในสมัย

กอนทั้งในเรื่องบรรยากาศภายในรั้วและนอกรั้วมหาวิทยาลัย

       เริ่มจากประตูทางเขามหาวิทยาลัยฝงตรงขามสนามหลวง จะพบ

หอประชุมใหญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและหอประชุมศรีบูรพา 

หอประชุมใหญแหงนี้ สรางขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๙๗ ในวาระครบรอบ ๒๐ ป

ของการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

อธิการบดีคนแรกของธรรมศาสตรไดอนุมัติใหสรางขึ้น ในอดีตนักศึกษา

ธรรมศาสตรเคยภาคภูมิใจวาเปนหอประชุมที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต ปจจุบัน หอประชุมแหงนี้ไดใชเปนสถานที่ในการพระ-

ราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตธรรมศาสตร และใหหนวยงานภายนอก

เขามาเชาพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมตางๆ สวนหอประชุมศรีบูรพานั้น เดิมชื่อ 

หอประชุมเล็ก และเปลี่ยนชื่อเปนหอประชุมศรีบูรพาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เนื่องในวาระสดุดียกยองและเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ป ศรีบูรพา (กุหลาบ 

สายประดิษฐ) 

       บริเวณหนาหอประชุมใหญ จะพบหินที่มีขอความวา “๖ ตุลา ๒๕๑๖” 

มีแบบจำลองของประติมากรรม “ลานประวัติศาสตร” สรางขึ้นเพื่อนำ

เสนอเรื่องราวของธรรมศาสตรกับการตอสูเพื่อประชาธิปไตย 

ซึ่งมีการจัดทำประติมากรรมทั้งหมด ๑๑ ชิ้น ไดแก การอภิวัฒน ๒๔๗๕, 

การกอตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง, ธรรมศาสตรกับขบวน

การเสรีไทย, ขบวนการนักศึกษา ๑๑ ตุลาคม ๒๔๙๔, ขบวนการสันติภาพ 

พฤศจิกายน ๒๔๙๕, การเดินขบวนประทวงการเลือกตั้งสกปรกป ๒๕๐๐, 

ยุคสายลมแสงแดด, ยุคแสวงหา, ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖, ๖ ตุลา ๒๕๑๙ และ 

ธรรมศาสตรปจจุบันมุงสูอนาคต

       ตนยูงทอง สัญลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พระบาทสม-

เด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานทำนองเพลง

พระราชนิพนธ “ยูงทอง” เพื่อเปนเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เนื่องในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรม

ศาสตรในปพ.ศ.๒๕๐๖ และไดทรงปลูกตนหางนกยูงเปนที่ระลึก ๕ ตน 

บริเวณหนาหอประชุมใหญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

    เมื่อเดินตรงเขาไปผานหอประชุมใหญ จะพบหอพระ “พระพุทธธรรม

ทิฐิศาสดา” ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไดจัดสรางพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย

ขึ้นเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรครบรอบการสถาปนาป

ที่ ๕๐ ในป ๒๕๒๗ และในบริเวณนี้ จะเปนตึกของคณะนิติศาสตร 

ซึ่งเปนคณะแรกของมหาวิทยาลัย มีบทบาทที่สำคัญเกี่ยวกับการเมืองไทย

มาโดยตลอดและยังเปนคณะยอดนิยมที่นักเรียนสนใจจะเขาศึกษาตออีกดวย

ปจจุบันคณะนิติศาสตรยังไดเปดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคปกติ     

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง ตามนโยบายการกระจายการ-   

ศึกษาวิชานิติศาสตรสูทองถิ่นอีกดวย 

        อาคารกิจกรรมนักศึกษาอยูถัดจากตึกคณะนิติศาสตร เปนอาคาร

ที่สรางใหมหลัง ๖ ตุลา เพราะไฟไหมอาคารเนื่องจากถูกระเบิดโดยกลุม

กระทิงแดง อาคารนี้เปนศูนยรวมของการทำกิจกรรมตางๆของ

นักศึกษาหลายคณะ 

       

พาพ่ีเที่ยวทั่ว...

โดย องคอร สหชัยรุงเรือง

รอบร้ัวทาพระจันทร

ตึกโดม



สูโดม II  จากนองถึงพี่

สนามฟุตบอล อยูบริเวณหนาหลังตึกโดม ในอดีตมีความ

สำคัญ คือเปนสถานที่รองรับกิจกรรมของนักศึกษา ใชเปน

ฟลอรเตนรำยักษในงานฉลองรับปริญญา และจัดงานเลี้ยง

เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาภาพงานฟุตบอลประ-

เพณี ธรรมศาสตร-จุฬา อีกดวย สนามฟุตบอลแหงนี้

ไดกลายเปนเวทีชุมนุมของนิสิตนักศึกษาเพื่อตอสูความ

ไมเปนธรรมในเรื่องตางๆ โดยเฉพาะเหตุการณสำคัญ

ระหวางวันที่ ๑๐-๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ปจจุบัน มี

ผูคนจำนวนมากมาออกกำลังกายในตอนเย็นและสนาม

ฟุตบอลแหงนี้เปนจุดของการถายรูปที่ดีที่สุดในวันรับ

ปริญญาอีกดวยเพราะสามารถเห็นภาพโดมเบื้องหลัง 

      ตึกโดม สัญลักษณสำคัญของธรรมศาสตร เปนอาคารแรกของมหา-

วิทยาลัยธรรมศาสตร มียอดแหลมเปนรูปแปดเหลี่ยมมบนหลังคา ไมวา

กาลเวลาจะลวงเลยผานไปนานเทาไร ตึกโดมก็ยังคงตั้งตระหงานคอยบันทึก

เรื่องราวตางๆในสมุดบนทองฟาของผูคนบนดินแดนธรรมศาสตรอยางไม

จบไมสิ้น สวน ลานปรีดี พนมยงค ดานหนาตึกโดมนั้น มีอนุสรณสถาน  

ปรีดี พนมยงค กอสรางขึ้นเพื่อรำลึกถึง นายปรีดี พนมยงค ผูนำขบวน   

เสรีไทยและผูประศาสนการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง

ซึ่งภายในอาคารโดม ชั้น ๒ นั้น มีหองอนุสรณสถานปรีดี พนมยงค 

สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเปนแหลงความทรงจำและรำลึกถึง

นายปรีดี พนมยงค โดยนำเสนอชีวประวัติ แนวความคิดทางการเมือง 

และผลงานตางๆของทาน หองอนุสรณสถานแหงนี้จึงเปนสิ่งที่มีคุณคา

อยางยิ่งของชาวธรรมศาสตรทุกคน 

       ภายในอาคารโดม ชั้น ๓ ยังมีสถานที่ที่สำคัญแหงหนึ่งซึ่งเปน

แหลงเรียนรูภูมิหลังทางประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

นั่นคือ “หอประวัติศาสตรเกียรติยศ” สรางขึ้นบนแนวความคิดที่วา 

“เกียรติยศของสถาบันมิไดขึ้นอยูกับผูใดหรือกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่งเทา

นั้น หากแตเกิดจากพลังของผูคนมากมายที่ชวยกันขับเคลื่อนสถาบันให

เดินฝามรสุมหรือวิกฤตการณตางๆเพื่อกาวสูความรุงโรจน”

       เมื่อเดินเลี้ยวขวาจะผาน ลาน ๖๐ ป ธรรมศาสตร ลานกวาง

ที่อยูทางซายมือ เปนจุดพักผอนของผูคนจำนวนไมนอยเพราะบรรยากาศ

รมรื่นและสามารถนั่งพักชมวิวบริเวณริมแมน้ำเจาพระยาในยามเย็น 

ถัดจากลาน ๖๐ ป ธรรมศาสตร จะพบ สำนักหอสมุดปรีดี พนมยงค ซึ่ง

เปนหอสมุดที่ใหญแหงหนึ่งและแหงเดียวของประเทศที่สรางอยูใตดิน 

สวนหนึ่งเกิดจากการระดมทุน “กองทุน ๑๐๐๐ บาท เพื่อธรรมศาสตร 

๖๐ ป” ซึ่งไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากศิษยเกา มธ. หอสมุดแหงนี้มี

หนังสือ จุลสาร วารสาร และสื่อทางการศึกษาหลายประเภทใหนักศึกษา

และประชาชน

ทั่วไปไดคนควาหาความรู ณ ที่แหงนี้ 

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ไดมีการปรับปรุงอาคาร

เรียนใหมหลายคณะใหหรูหราและทันสมัยมากยิ่งขึ้น เชน คณะพาณิชย 

ศาสตรและการบัญชี(ตรงขามกับคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน) 

และคณะเศรษฐศาสตร (ถัดจากสำนักหอสมุดปรีดี พนมยงค) นอกจากนี้

ยังมีหอประชุมที่สรางขึ้นใหมในอาคารเอนกประสงค ๑ เชน หองประชุมบุญชูฯ 

และหองประชุมดิเรก

       เมื่อเดินยอนกลับมามุงสูประตูทาพระอาทิตย จะผาน ลานโพธิ์ 

ลานดานหนาคณะศิลปศาสตร เปนลานประวัติศาสตรที่สำคัญเกี่ยวกับ

การเมืองไทยในเหตุการณ ๑๔ ตุลา และ ๖ ตุลา เพราะเปนจุดรวมตัว

ของนักศึกษาธรรมศาสตรเมื่อมีการประกาศชุมนุมประทวงเรื่องตางๆ

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และลานโพธิ์เปนลานที่ใชจอดรถยนตอยาง

หนาแนนอีกดวย สวนฝงตรงขามคณะศิลปศาสตรคือ อาคารเอนก

ประสงค ๑ ซึ่งภายในอาคารชั้น ๒ จะเปน สำนักงานศิษยเกาสัมพันธ 

มธ. และสำนักทะเบียนและประมวลผล 

      ศูนยหนังสือ มธ. ตั้งอยูตรงขามตึกคณะศิลปศาสตร เปนแหลง

รวมหนังสือเรียนและหนังสือทั่วไปจำนวนมาก ตลอดจนอุปกรณการ

เรียนการสอน ใหอาจารย นักศึกษาและประชาชนทั่วไปไดเลือกซื้อกันที่

ศูนยหนังสือ มธ. แหงนี้ 

    ถึงแมวาเวลาจะผานไปถึง ๗๕ ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทาพระจันทร ก็ยังคงความเกาแกและมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับการ

เมืองไทยจนถึงทุกวันนี้ ความผูกพันและความทรงจำที่ดีภายในรั้วมหา-

วิทยาลัยแหงนี้ของพวกเราชาวธรรมศาสตรก็ยังคงติดตรึงไปตลอดกาล

ดั่งประโยคที่วา “ฉันรักธรรมศาสตร เพราะธรรมศาสตรสอนใหฉันรัก

ประชาชน”

นี้

ุ

ประชาชน

ภาพ: พิชญ ปุณยเขตภิมุข

สนามฟุตบ

สำคัญ คือ

ฟลอรเตน

เมื่อมหาวิ

เพณี ธร

ไดกลา

ไมเปน

ระหวา

ผูคน

ฟุตบ

ปริญญา

ึ โ ั ั
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   ฉันเยาว  ฉันเขลา  ฉันทึ่ง  ฉันจึง  มาหา  ความหมาย

   ฉันหวัง  เก็บอะไร  ไปมากมาย  สุดทาย  ใหกระดาษ  ฉันแผนเดียว

    เพลงเถื่อนแหงสถาบัน  วิทยากร  เชียงกูล (2511)

   ฉันเมา  ฉันหงาว  ฉันอึ้ง  ฉันจึง  มาหา  ความหงอย

   ฉันหวัง  จะดึง  ใหหมดปอย  สุดทาย  ดึงไดนอย  แคกระจุกเดียว

    คนเถื่อนแหงสถาบัน  ไพบูลย  วงศเทศ (2525)

   เราฝน  เราใฝ  จะไปถึง  เราจึง  ยังหา  ความหมาย

   ยังหวัง  สิ่งใด  ไวมากมาย  ทั้งที่เคย  ลมละลาย  สลดใจ

    ฉันจึงยังหาความหมาย  ไพวรินทร  ขาวงาม (2527)

   เฮย  กูเยาว  กูเขลา  กูทึ่ง  กูจึงมาหาความหมาย

   กูจะเก็บแมงใหมากมาย  เก็บไดทั้งกระดาษแผนนั้น (ดวยโวย)

    ชาญวิทย  เกษตรศิริ (2531)

   ฉันเหนื่อย  ฉันหนาย  ฉันนิ่ง  ฉันจึง  เลิกหา  ความหมาย

   หาอะไร  กันให  มากมาย  สุดทาย  ก็ไดกระดาษ  เหมือนเหมือนกัน

    กำลังกาว (2549)

ในยุคที่ีมากกวา...สายลมและแสงแดด...
โดย ณัชฎา คงศรี

สูโดม II  บทความพิเศษ
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สูโดม II  ซุบซิบวงใน

ซุบซิบวงใน

ทุมเทใหงาน “
รำลึก 75 ป ธ

รรมศาสตร” เ
ต็มที่เหมือนม

ืออาชีพ 

ไอเดียเก ไกด
วยการแบงโซน

ทาพระจันทรแ
ละโซนรังสิตไว

ใน

งาน  ทำใหศิษ
ยเการุนกลางถ

ึงอาวุโสไปรวม
งานอยางคับค

ั่ง 

ที่โซนทาพระจ
ันทร  ตองขอ

ตบมือใหผูชวย
อธิการบดีฝาย

ศิษยเกาสัมพัน
ธ (คุณมนตรี  ฐิรโฆไ

ท) อยางนี้ (ส
ำนักงาน

ไมตองหวงอน
าคต) รับเปนอ

อแกนไนเซอร
ไดอยางสบาย

 สปริตเหลืองแดงเ
ขมขน  ตองยกมือ

ใหคุณไพโรจน เอื้อบุญกุล 

ดวยภารกิจสวนตัว
แมจะไมสามารถไป

รวมงาน ก็ยังเดินห
นาขายบัตร

และใหเพื่อนรวมรุน
ไปรวมงานแทนพร

อมสนับสนุน บูทอ
าหารอีก 1บูท

ขอแสดงความยินดียอนหลังกับ ศ.ดร. ชาญวิทย  เกษตรศิริ 
ที่ไดรับเข็มเกียรติยศ คุณวิศิษฎ  วิศษฎสรอรรถ  
คุณวสันต  ภัยหลีกลี้  ที่ไดรับโลเกียรติยศ ประเภทศิษยเกา
ดีเดน คุณเดชอุดม  ไกรฤทธิ์  คุณมนู  เลียวไพโรจน 
ดร.สุรินทร  พิศสุวรรณ  รศ.ดร.สุพจน  จุนอนันตธรรม 
และนางดาราวรรณ  ธรรมารักษ  รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  ประจำป 2552

       ขอแสดงความยินดีกับ ดร. อริสรา กำธรเจริญ 
ที่ไดรับรางวัล Cosmo Re ecting on Time Award 
2009 จากนิตยสาร Cosmopolitan ในฐานะสตรีที่มี
ความโดดเดน ประสบความสำเร็จในหนาที่การงาน และ
สามารถบริหารเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งกับตนเอง 
บุคคลรอบดาน และสังคม

ภาพควันหลงงาน “75 ป ธรรมศาสตร”

สำนักงาน ฯ ข
อแสดงความเ

สียใจกับ

อาจารยเกษมส
ันต  วีระกุล  

ซึ่งสูญเสีย

คุณพอธีระ วีระกุล

มีเสียงกระซิบวา
 ขณะนี้ทานอธิการบ

ดีทำงานตัวเปน

เกลียวหัวเปนนอ
ต  เลขาหนาหอ

งยังพรอมใจกัน
ลา

คลอดโดยไมได
นัดหมายอีก  ส

ำนักงานขอเอาใจ

ชวยนะคะ
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สนุกสนานทายเลม

              ผังบริเวณมหาวิทยาลัย
  

  ขอเชิญชวนศิษยเกาทุกทานมารวมทายปญหาดวยการระบุสถานที่ภายในมธ. ทาพระจันทร

 สามทานแรกที่ตอบถูกจะไดรับรางวัลที่ทางสำนักงานศิษยเกาสัมพันธ มธ. ไดกำหนดไว 

 สามารถสงคำตอบมาตามที่อยูขางลางภายใน วันที่ 31 ธ.ค. 2552

จุลสารศิษยเกา “สูโดม”

สำนักงานศิษยเกาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2 ถนนพระจันทร  แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร  กทม. 10200

โทรศัพท: 0-2613-2044. 0-2623-5540

โทรสาร: 0-2613-2043

Website: www.Alumni.tu.ac.th

Email: tualumnioff@gmail.com

เฉลย เขาคือใครหนอ? ปรากฏวามีผูตอบถูกเพียง 1 ทาน คือ รศ.ขนิษฐา  อุทวนิช  

    ยังจำไดมั้ย?




