จุลสารศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผมรู้สึกภาคภูมิใจยิ่งในความเป็นศิษย์เก่า
ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ...และขอให้ลูกแม่โดมได้รัก
หวงแหน ภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรี
และช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
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บทบรรณาธิการ
สวัสดีคะ่ ท่ามกลางปรากฏการณ์พเิ ศษของการเมือง
ไทยในขณะนี้ ไม่วา่ จะเป็นกรณีของการยุบสภาโดยกำหนด
ให้มีการเลือกตั้ง สส. ใหม่ การบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้ง
ม.88, ม.89  จนการรณรงค์ให้ “Vote No” กลายเป็นวาระ
แห่งชาติ และอาจกล่าวได้วา่ เป็นวิกฤตการณ์ทางการเมือง
หลังจากมีการปกครองระบอบประชาธิป ไตยก็ตาม แต่
บทบรรณาธิการพิเศษฉบับนี้ อยู่ ในช่วงที่มหาวิทยาลัย
ครบรอบ 77 ปีของการก่อตั้ง จึงขอท้าวความเป็นมาที่เป็น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
ไม่ มี ม หาวิ ท ยาลั ย ใดๆ ในโลกที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
เกียรติภูมิเช่นนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน
ได้ตระหนักถึง และปรับฐานะปัจจุบันให้เข้าสู่มาตรฐานที่
สูงขึ้นดังนี้
กำเนิดของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มาจากปณิธานของ
ท่านผูป้ ระศาสน์การและผูก้ อ่ การ ทีต่ อ้ งการจะให้เสรีภาพ
ในการศึ ก ษา ดั ง วลี ที่ ห ลายคนคงได้ อ่ า นจนคุ้ น ตาว่ า
“...มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน้ำ บำบัดความ
กระหายของราษฎรผู้ ส มั ค รแสวงหาความรู้ อั น เป็ น
สิ ท ธิ แ ละโอกาสที่ เ ขาควรได้ ตามหลั ก เสรี ภาพในการ
ศึกษา...” และเพื่อสอดคล้องกับหลักประการที่ 6 ในหลัก
6 ประการของคณะราษฎร ดังนั้น รัชสมัยรัชกาลที่ 7 เมื่อ
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2476 ในการประชุมครั้งที่ 21/2476
(สามัญ) สมัยที  ่ 2 วาระที  ่ 4 สภาผูแ้ ทนราษฎรจึงได้พจิ ารณา
ลงมติผ่านร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
การเมือง โดยได้ประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา ในวันที่
20 มีนาคม 2476
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองได้สถาปนา
ขึ้นอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477
ซึ่งทำให้วันดังกล่าวเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ส่วนวัน
สำคัญนอกจากนี้ก็คงมีวันที่ 11 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่ง
ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของท่านผู้ประศาสน์การ และทาง
มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันดังกล่าวเป็นวันแรกพบของ
นักศึกษาใหม่ในปีนั้นๆ ซึ่งในปีนี้ได้จัดกิจกรรม โดยมีวลี
ที่แสดงนัยยะสำคัญในแนวคิดที่ว่า “เพียงหวังจะเฟื่องฟุ้ง
ฤาจึงมุ่งมาศึกษา รับใช้ประชา คือ ปลายทางเราที่

เล่าเรียน” สำหรับเพื่อนใหม่ และอีกวัน ที่สำคัญ คือ
วันที่ 10 ธันวาคม หรือวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
กำหนดวันดังกล่าวเป็นวันธรรมศาสตร์
ในส่วนของสีประจำของมหาวิทยาลัย คือ สีเหลืองแดง อันว่า “...เหลืองของเราคือธรรมประจำจิตต์ แดง
คือโลหิตอุทิศให้” ซึ่งปรากฏในเพลงของมหาวิทยาลัย
ทำนองมอญดูดาว (เช่นเดียวกันในเพลงพระราชนิพนธ์
ธรรมศาสตร์ ก็ได้ปรากฏคำว่า “เหลือง-แดง” ด้วย) และ
มีตราธรรมจักร เป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
นอกจากปณิธานของท่านผูป้ ระศาสน์การฯ การก่อตัง้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองคงจะไม่สำเร็จได้
หากปราศจากความใจกว้างของคณาจารย์ประจำคณะ
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ที่ ได้ยินยอมมาสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ง ณ
เวลานั้นเป็นตลาดวิชา จึงทำให้นักศึกษาสามารถลงเรียน
วิชาที่แม้จะไม่เกี่ยวข้องได้ ทำให้บัณฑิตในยุคนั้นมีความรู้
กว้างขวาง ทั้งนี้ ก็มาจากวิสัยทัศน์ของผู้ประศาสน์การฯ
ผูบ้ ริหาร และคณาจารย์ ในเวลาดังกล่าว ซึง่ เมือ่ มีอาจารย์
ทีด่ แี ละมีความสามารถทีส่ ดุ ของชาติในยุคนัน้ มาเป็นผูส้ อน
ผลที่ได้จงึ ทำให้ศษิ ย์ทสี่ ำเร็จจากมหาวิทยาลัยแห่งนี  ้ ได้รบั
ความรูค้ วามสามารถ ดุจต้นไม้ทแี่ ผ่กงิ่ ก้านสาขาแตกแขนง
แตกหน่อออกไปเป็นไม้ใหญ่จำนวนมาก อันมีพันธ์ุและ
ผลผลิตทีย่ งั คงไว้ซงึ่ ปริมาณและคุณภาพเช่นเดียวกัน โดย
สายพันธ์ุนั้นสามารถที่จะรับมือกับปัญหาที่ถาโถมเข้ามา
อาศัยภูมติ า้ นทานทีม่ ี จึงสามารถต่อสูไ้ ด้กบั ทุกสภาวการณ์
และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ได้โดยไม่
สูญพันธ์ุ แม้จะปรากฏว่าในช่วงหลังนัน้ ต้นกล้าที่ได้เติบโต
ขึน้ นัน้ จะแคระแกรน เนือ่ งจากสภาวะโลกร้อน กระนัน้ ก็ตาม  
แต่ผลที่ได้มาก็ยังคงบริบทของสายพันธ์ุที่ดี (Evolution)
ปรากฏคุณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง จนสามารถต่อสู้และ
เอาตัวรอดจากทุกปัญหาทีเ่ ข้ามาได้เช่นเดียวกับต้นแม่พนั ธ์  ุ
ดังจะเห็นได้ตลอด 77 ปีที่ผ่านมาในหลายๆ เหตุการณ์
นั่นเอง
ฐิติมน  เลิศศิริสาคร
27 มิถุนายน 2554
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จารึกลานโพธิ์

สัมภาษณ์

คุณวีระ ศรีวัฒนตระกูล
ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คอลัมน์ “จารึกลานโพธิ์” ฉบับนี้ ผู้สัมภาษณ์
ต้องขอบพระคุณ คุณวีระ ศรีวัฒนตระกูล ท่านผู้ว่า
ราชการจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่
กรุ ณาให้ ผู้ สั ม ภาษณ์ ไ ด้ ท ำการสั ม ภาษณ์ ใ นขณะ
ที่ ก ำลั ง รั ก ษาสุ ข ภาพ จากการประสบอุ บั ติ เ หตุ
ณ โรงพยาบาลศิริราช   

ตุลาคม และต้องใช้ชีวิตอยู่กับการเรียนและการ
ทำงานช่วยเหลือตัวเอง ทั้งนี้ เพราะในสมัยที่เรียน
มหาวิทยาลัยเป็นเด็กวัด และต้องทำงานในวันหยุด
ควบคู่กับการเรียนไปด้วย เพื่อให้มีรายได้มาจุนเจือ  
เนือ่ งจากฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไม่ดี จึงได้
มุง่ การเรียนมากกว่า และได้รว่ มทำกิจกรรมบ้างเป็น
ครัง้ คราวกับชมรมทีท่ ำโครงการช่วยเหลือชนบท และ
กิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยเมื่อมีโอกาส
ผมมีความประทับใจอย่างมาก ในเรื่องของ
การปลูกฝังจิตวิญญาณเพือ่ ช่วยเหลือประชาชนของ
มหาวิทยาลัย ที่ได้ซึมซับเข้าไปในจิตสำนึก ซึ่งก็ตรง
กับแนวความคิดของผมอยู่แล้ว จึงทำให้ผมทำงาน
มุ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยมุ่งที่จะทำงานเป็น
ปลัดอำเภอในสมัยนั้น

➟ เหตุผลทีเ่ ลือกเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ ➟ ในเรือ่ งการทำงาน ด้วยบทบาทหน้าทีก่ ารงาน

ผมอยู่และเติบโตในชนบท ในตอนนั้นมีความ
รู้สึกอยากจะทำงานช่วยเหลือประชาชน และทำงาน
ในสังคมทีอ่ ยูร่ ว่ มกันอย่างมีความเข้าใจกัน ซึง่ ในสมัย
นั้น คณะรัฐศาสตร์ก็มีวัตถุประสงค์ในการจัดการ
เรียนการสอนทีม่ งุ่ ให้ผสู้ ำเร็จการศึกษาเป็นนักพัฒนา
และออกไปทำงานช่วยเหลือประชาชนในต่างจังหวัด
และชนบท จึงได้สมัครเข้าศึกษาในคณะนี้

➟ ขอให้เล่าย้อนอดีต เมือ่ ครัง้ เป็นนักศึกษา
มธ. ได้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง อย่างไร และท่านมี
ความประทับใจในเรือ่ งใด ซึง่ อยากจะบอกเล่า
ให้ประชาคมธรรมศาสตร์ได้รับทราบ
ผมเข้ า เรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
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ที่ มี เ กี ย รติ แ ละมี ค วามสำคั ญ ต่ อ ประเทศชาติ
ท่ า นมี ห ลั ก การ และแนวคิ ด ในการทำงานเพื่ อ
ประสบความสำเร็จอย่างไร และมีบุคคลใดที่เป็น
บุคคลต้นแบบของท่าน
จากการที่ได้รบั การหล่อหลอมจากมหาวิทยาลัย
ในเรือ่ งอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยทีป่ ลูกฝังให้รบั ใช้
สังคม และมีจิตมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาชนบท และ
ระบบราชการซึง่ มีจดุ บอดในสมัยนัน้ ได้สร้างจิตสำนึก
ติดตัวมาตลอด ทำให้มีจุดยืนที่มุ่งมั่นจึงทำให้ไม่ถูก
กลืนโดยระบบราชการซึ่งมีภาพของเจ้าขุนมูลนาย
เช้าชามเย็นชาม ผสมกลมกลืนกับการนำความรู้ที่
ศึกษาด้านรัฐศาสตร์ จิตวิทยา และการบริหารมาใช้ใน
การทำงาน จึงได้ทำงานให้ได้ผลงานอย่างมีคุณภาพ
โดยการทำให้ดีอย่างสุดฝีมือด้วยความซื่อสัตย์ และ

สู่โดม

ทำงานอย่างมีจิตวิญญาณ ไม่ย่อท้อต่อความลำบาก
และใช้เวลาทุกนาที ให้มีค่ามากที่สุด และประการ
สำคัญคือ ทำงานให้ได้น้ำใจของคนด้วย ฉะนั้นเมื่อ
ได้รบั มอบหมายทำหน้าที่ในตำแหน่งงานใดๆ ก็จะทำ
อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพราะไม่ว่าตำแหน่ง
ใดก็มีความสำคัญหมด ทำให้มีการตอบสนองใน
หน้าที่ตำแหน่งงานที่เจริญก้าวหน้าตามลำดับ และมี
ชื่อเสียงที่ดี ในทุกวงการ เมื่อได้รับการเสนอชื่อให้
ตำแหน่งหน้าทีก่ ารงานทีด่ ขี นึ้   ก็จะได้รบั การสนับสนุน
ตลอดมา
ส่วนแบบอย่างในการทำงาน ผมจะนึกถึง
ในหลวงซึ่งทรงมีพระอัจฉริยภาพในหลายๆ ด้าน
และทรงเป็ น แบบอย่ า งของคนที่ ข ยั น มี ค วาม
รับผิดชอบสูง ทำงานเพื่อบ้านเมือง ด้วยความทุ่มเท
และทรงทำเพื่อประชาชนแทบทุกเรื่อง ซึ่งกระแส
พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทของพระองค์
ท่านเป็นคำตอบทีถ่ กู ต้องเสมอ พระองค์ทา่ นทรงงาน
ทรงศึกษาหาความรูอ้ ย่างมาก และทรงผิดพลาดน้อย  
จึงทรงเป็นต้นแบบของคนทำงานทีค่ นไทยควรยึดถือ
เป็นแบบอย่าง  
		

➟ ในฐานะศิษ ย์เก่าของ มธ. ท่านคิดว่า
บทบาทของศิษ ย์เก่าต่อมหาวิทยาลัยควรเป็น
อย่างไร

ศิษย์เก่าต้องรักษาชื่อเสียง เกียรติยศ และ
ศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่ อ งของการหล่ อ หลอมจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น
ธรรมศาสตร์ ที่ เ ข้ ม ข้ น ในอดี ต เมื่ อ มี โ อกาสควร
หล่อหลอมเรื่องนี้และสิ่งที่ดีงามที่มหาวิทยาลัยมี ให้
นักศึกษาซึง่ เป็นเพือ่ นรุน่ น้องได้สบื ทอดอุดมการณ์ที่
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ถูกต้อง การที่เรามีทุกวันนี้ได้ ก็เพราะมหาวิทยาลัย
ฉะนัน้ ควรเอือ้ เฟือ้ และช่วยเหลือเกือ้ กูลมหาวิทยาลัย
ในทุก ๆ ด้าน เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยสามารถยืนหยัดและ
ยึดมัน่ ในอุดมการณ์  หล่อหลอมสิง่ ทีด่ งี าม และผลิต
บัณฑิตที่เป็นคนดีและมีคุณภาพของประเทศต่อไป    

➟ ท่านจะมีอะไรฝากถึงลูกแม่โดม ทั้งที่
เป็นศิษ ย์เก่าและศิษ ย์ปัจจุบันอย่างไรบ้าง

สำหรับศิษย์เก่าผมอยากให้ยึดมั่นในพระราช
ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และช่วย
กันพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง ด้วยการทำหน้าที่
ของตนเองในแต่ละวัน อย่างเต็มความสามารถทั้ง
สติปัญญาและพลัง ในแต่ละบทบาทให้ดีที่สุด
ในส่วนของบทบาทของศิษ ย์เก่า ต้องรักษา
และสื บ ทอดอุ ด มการณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย อั น เป็ น
เกียรติภมู ทิ นี่ า่ ภาคภูมยิ งิ่ และคอยให้ความช่วยเหลือ
และเกื้อกูลต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เพื่อให้
มหาวิ ท ยาลั ย สามารถทำบทบาทหน้ า ที่ ใ นฐานะ
สถาบันการศึกษาที่ดี และการปลูกฝังหล่อหลอม
จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ธรรมศาสตร์ อั น เป็ น
เอกลักษณ์และเกียรติภูมิที่ภาคภูมิใจ และในฐานะ
รุ่น พี่ก็ควรให้ความช่วยเหลือเพื่อนรุ่น น้องๆ เพื่อ
สืบทอดบทบาทที่ดีต่อไป
สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ควรทำหน้าที่ของ
นักศึกษาให้ดีที่สุด โดยการใช้โอกาสที่เข้ามาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยศึกษาหาความรู้ ซึมซับสิ่งที่ดีๆ ของ
มหาวิทยาลัย ด้วยการรับการหล่อหลอมจิตวิญญาณ
ในการรับใช้ประเทศชาติ ประชาชน ด้วยความ
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ออกไป เพื่ อ เป็ น ผลผลิ ต ที่ ดี ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย และที่ ส ำคั ญ คื อ ต้ อ งตระหนั ก ว่ า
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นอกจากการเป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ ดี ที่ ต้ อ งศึ ก ษาหา
ความรู้ แ ล้ ว ยั ง ต้ อ งทำหน้ า ที่ พ ลเมื อ งที่ ดี ข อง
ประเทศชาติ ด้วยการให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ประเทศ และยึดมั่นในระบบประชาธิป ไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ไม่ควรศึกษา
ลัทธินอกระบบแล้วนำมาชี้นำสังคม ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศและขัดต่อการปกครองของ
ประเทศ ซึ่งในอดีตก็มีตัวอย่างมาแล้ว ที่ทำตาม
ความคิดเห็นของตนเอง โดยไม่พจิ ารณาดูสงั คม ระบบ
การปกครองของประเทศ ดังเช่นประสบการณ์ของ
ตนเองในสมัยที่เรียน เคยเข้าไปร่วมทำกิจกรรม  ซึ่ง
มีการสอดแทรกลั ทธิการเมืองอื่น เช่น ลัทธิมาร์ก  

มีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย  ์ จึงได้ถอนตัวจาก
กิจกรรมในยุคนั้น เป็นต้น

➟ เรื่องอื่นๆ ที่ท่านประสงค์จะบอกเล่าให้
ประชาคมธรรมศาสตร์ได้รับทราบ

ผมรู้สึกภาคภูมิใจยิ่งในความเป็นศิษ ย์เก่า
ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และทุกวันนี้ก็ยังคงนึกถึง
อุดมการณ์ที่มหาวิทยาลัยได้หล่อหลอม ให้ทำงาน
เพื่อประชาชนอยู่ตลอด และขอให้ลูกแม่โดมรัก
หวงแหนภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรี และ
ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยตลอดไป

จากน้องถึงพี่
ฉบับนี้ขอแนะนำนักศึกษาใหม่และความรู้สึกของนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาของ
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3
โดยนักศึกษาของกองทุนฯ จะได้รับทุนการศึกษาปีละ 80,000 บาท ต่อเนื่อง 4 ปีการศึกษา

นางสาวเบญจมาศ อินหวัน (คณะนิติศาสตร์)
การศึกษาชั้นมัธยม
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
งานหารายได้พเิ ศษ เป็นมัคคุเทศก์นำเทีย่ วตลาดน้ำ
กิจกรรมที่ทำ พิธีกร, ค่ายอาสาฯ
ความรู้สึกต่อกองทุนฯ
นักประติมากรรมกรีกโบราณเคยสร้างประติมากรรมลอยตัวขึ้นมาชิ้นหนึ่งมีคำสลักใต้ภาพพอสรุป
ได้วา่ ฉันชือ่ โอกาสและมีรปู ร่างดังนี้ ผมด้านหน้าของ
โอกาสนั้นมัดยาวไว้เมื่อเข้าไปหาใครก็จะได้ดึงหรือ
หยิบฉวยฉันไว้ได้ ผมด้านหลังของโอกาสล้านเกลีย้ ง
เพื่อแสดงว่าเมื่อฉันจากไปก็จะไม่สามารถหยิบฉวย
ฉันไว้ได้เลย โอกาสมีปกี เพือ่ ทีจ่ ะแสดงว่า “ฉันไปเร็ว
มาเร็ว” โอกาสมักยืนเขย่งเท้าเพื่อแสดงว่า “ฉันจะ
อยู่ไม่นาน” ตอนนี้ดิฉันกำลังอยู่กับโอกาส โอกาสที่
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์มอบให้ เมือ่ ได้
โอกาสแล้วสิ่งที่สำคัญคือ การใช้โอกาสให้เกิดผล
แต่ผลนั้นจะออกมาเป็นเช่นไร ดิฉันขอพยายาม
สร้างโอกาสนีใ้ ห้เกิดผลดีทงั้ ต่อตนเอง และครอบครัว
ให้มากทีส่ ดุ สุดท้ายนีข้ อกราบขอบพระคุณพี่ ๆ และ
ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่บริจาคเงินให้
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ซึง่ เป็นเสมือน
หนึ่งผู้ที่ได้มอบโอกาสอันงดงามให้แก่ดิฉันในครั้งนี้

นายณัฐวุฒิ อยู่สูง

(คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

การศึกษาชั้นมัธยม
โรงเรียนทรายมูลวิทยา จังหวัดยโสธร
งานหารายได้พิเศษ
ไม่ได้ทำ แต่ช่วยทำงานที่วัดทุกอย่าง
กิจกรรมที่ทำ
เป็นกรรมการสภานักเรียน, ประธานกีฬาสี
ความรู้สึกต่อกองทุนฯ
เนื่องจากทางครอบครัวของกระผมมีรายได้
ค่อนข้างน้อย และการที่ได้เข้ามาศึกษาที่ มธ. ต้อง
ใช้ทุนทรัพย์จำนวนมาก ทางครอบครัวคงส่งเสีย
ไม่ไหวแน่ ถ้ากระผมไม่ได้ทุนของกองทุนกระผมคง
ไม่สามารถศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเเห่งนี้ได้ เป็น
เพราะได้รับความเมตตาจากท่านจึงทำให้กระผมมี
โอกาสได้มาศึกษาที่ มธ. พระคุณครั้งนี้ผมจะจดจำ
มิลืมเลือน และกระผมสัญญาว่ากระผมจะอุทิศตน
เพื่อช่วยเหลือสังคมถือหลักความถูกต้อง ถ้าท่านมี
กิ จ กรรมอั น ใดที่ ก ระผมพอจะช่ ว ยได้ ก็ ข อให้ บ อก
สุดท้ายนี้กระผมก็ขอขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งที่ให้
โอกาสผม และกระผมจะน้อมนำหลักธรรมศาสตร์
มาเป็ น แนวทางในการดำเนิ น ชี วิ ต ตลอดไปและ
ตลอดกาล
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นายวีรวัฒน์ แข่งขัน

นางสาวชนากานต์ จันทรสิงหาญ

การศึกษาชั้นมัธยม
โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี
งานหารายได้พิเศษ
เก็บเศษของขายตอนเช้าและเย็น, รับจ้างขายของ
ช่วงปิดภาคเรียน
กิจกรรมที่ทำ
เป็นประธานจัดการแข่งขันฯ, พิธีกรของงาน
ความรู้สึกต่อกองทุนฯ
ขอขอบพระคุณในกุศลจิตของท่านผูบ้ ริจาคเงิน
ให้กองทุนฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนทำบุญ
วันเกิดกับธรรมศาสตร์ ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์พจิ ารณา
ให้ ก ระผมได้ ทุ น การศึ ก ษานี้ เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง ซึ่ ง ทุ น
การศึกษานี้จะช่วยต่อยอดอนาคตของกระผม ให้ได้
ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษา เป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วาม
สามารถและช่วยเหลือรับใช้ประเทศชาติได้ในอนาคต
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทัง้ หลาย จงดลบันดาลให้ทกุ ท่านประสบแต่ความสุข
สวั ส ดิ์ พิ พั ฒ น์ ม งคล สมบู ร ณ์ พู น ผลในสิ่ ง อั น พึ ง
ปรารถนาทุกประการ

การศึกษาชั้นมัธยม
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
งานหารายได้พิเศษ
ทำงานเสมียน ขายเสื้อร้านเสื้อผ้า ขายขวดน้ำ
รับจ้างทำรายงาน
กิจกรรมที่ทำ
กีฬาสีของโรงเรียน เป็นผู้นำเชียร์
ความรู้สึกต่อกองทุนฯ
รูส้ กึ ดีใจมากค่ะ เพราะเป็นโอกาสทีด่ ที ไี่ ด้รบั มา
และจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และยังเป็นการ
เพิ่มโอกาสให้กับน้องๆ รุ่นต่อไป เพิ่มโอกาสในการ
ศึกษา ขอขอบคุณกองทุนวันเกิดของธรรมศาสตร์
รวมถึงผู้ที่บริจาคทุกท่านมากค่ะที่ให้โอกาสที่ดีต่อ
เด็กคนหนึ่ง หนูขอสัญญาว่าจะใช้โอกาสที่ได้รับให้ดี
ที่สุด ขอบคุณค่ะ

(คณะศิลปศาสตร์)

(คณะพยาบาลศาสตร์)

สู่โดม
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คุณวิไลวรรณ (สิทธิพิทักษ์) อ่ำเมือง, คุณภัทรวดี เทพกุศล (นิตยา พวงงาม)

ก้าวย่างแรกของชีวติ ในรัว้ อุดมศึกษา ในฐานะ
นักศึกษาใหม่ของ มธ. เมื่อ 40 กว่าปีก่อน เป็นความ
ประทั บ ใจที่ ตั้ ง อยู่ บ นความพร้ อ มของการเปิ ดใจ
และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบัน
การศึกษาที่มีกรอบความคิดและการแสดงออกเชิง
ประจักษ์ ที่ไม่เหมือนสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในช่วง
เวลานั้น
เริ่มจากก้าวแรกของการเข้ามาเป็นนักศึกษา
ปีหนึ่ง พวกรุ่นก่อนๆจะเรียกพวกเราว่า “เพื่อนใหม่”
มิใช่ “น้องใหม่” อย่างสถาบันการศึกษาอื่น
“การรับเพื่อนใหม่” จึงเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่
มิได้มีกฎเกณฑ์หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ “ตายตัว”
หากมีการสร้างสรรค์ขึ้นตามความเหมาะสมของ
เวลาและเงื่อนไขทางสังคมในแต่ละยุคสมัย หากแต่
สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาธรรมศาสตร์ยึดเป็นหลักการของ
การรับเพื่อนใหม่จากอดีตที่ผ่านมาคือ สถานภาพ
ของ “เพื่อนใหม่” ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ เสรีภาพ
ทางความคิด และความเสมอภาคในการแสดงความ
คิดเห็น
หลายๆ ท่านอาจจะไม่เข้าใจและตัง้ คำถามกับ
หลั ก การข้ า งต้ น แต่ นั ก ศึ ก ษาธรรมศาสตร์ เ มื่ อ
ผ่านพ้นวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ย่อมประจักษ์
โดยถ้วนหน้าว่า นี่คือการปลูกฝังให้เรา “คิดเป็น”

และภาคภูมิใจในการมี “เกียรติภูมิแห่งความเป็น
มนุษ ย์”
บางแง่มุมของวันรับเพื่อนใหม่ (เมื่อวันวาน)
นับแต่ปี พ.ศ. 2506 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปรั บ รู ป แบบเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ปิ ด การเข้ า เป็ น
นักศึกษาต้องผ่านกระบวนการสอบเข้า (เอนทรานซ์)
เลือกคณะวิชาต่างๆ ตามลำดับความสนใจ การจะ
สอบติดคณะใดก็ขึ้นกับคะแนนที่ทำข้อสอบได้ตาม
กำหนดของคณะนัน้ ๆ สำหรับผูท้ สี่ อบติดมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ นักศึกษาปี 1 ของทุกคณะจะต้อง
เรี ย นรวมกั น (วิ ช าพื้ น ฐาน) ที่ ค ณะศิ ล ปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแบ่งนักศึกษาปี 1 เป็น 2 สาย เรียกว่า
สาย A (เน้นผู้ที่จบสายศิลป์) และสาย B (เน้นผู้ที่จบ
สายวิทยาศาสตร์และศิลป์คำนวณ) แต่ละสายแบ่ง
เป็น 10 กลุ่ม เรียกขานกันเป็น A1-A12 นักศึกษา
จะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 80%
จึงจะมีสทิ ธิส์ อบวิชานัน้ ๆ ด้วยเหตุนกี้ ารเรียนรวมของ
คณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาจะต้องนั่งตามแผนผังที่
มหาวิทยาลัยกำหนด ประสบการณ์เรือ่ งนีท้ ำให้เรียนรู้
อะไรๆ หลายอย่างด้วยตัวเอง บางครัง้ ก็ตอ้ งแลกกับ
“การสอบได้ สอบตก” ด้วยความเป็นนักศึกษาใหม่
เพือ่ นบางคนไม่ทราบว่าจะต้องนัง่ ประจำที  ่ เพราะจะ
มีเจ้าหน้าที่เช็คเวลาเรียนของนักศึกษา ดังนั้นใน
บางครัง้ จึงมีการย้ายทีน่ งั่ ไปยังทีน่ งั่ ว่างข้างๆ นักศึกษา
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ที่หวังอยากจะทำความรู้จัก ทำให้ที่นั่งของตัวเองถูก
เช็คชื่อขาดเรียน ขณะที่นั่งที่ไปนั่งแทนที่กลับมีเวลา
เรียนเพียงพอทั้งๆ ที่ไม่ได้เข้าเรียน เรื่องแบบนี้ต้อง
เรียนรู้เองด้วยความเจ็บปวด!
ย้อนกลับมาสู่ความทรงจำวันรับเพื่อนใหม่   
ก่อนที่จะรับเพื่อนตามกลุ่มย่อย A-B จำได้ว่ามีการ
ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ที่หอประชุมมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ในวันนั้นจะมีการกล่าวต้อนรับจาก
อธิการบดี เลขาธิการมหาวิทยาลัยหรือรองอธิการบดี
ฝ่ายนักศึกษาในเวลาต่อมา สุดท้ายจะเป็นการกล่าว
ต้อนรับ และแนะนำตัวของนายกสโมสรนักศึกษา
(สมธ.) ซึง่ จะใช้คำพูดทีส่ ร้างพลังให้นกั ศึกษา
ใหม่ รู้ สึ ก ภู มิ ใจในการเข้ า สู่ รั้ ว มธ.
เช่น การมีหอประชุมที่ใหญ่ที่สุดใน
เอเชียอาคเนย์  (ในเวลานัน้ ) หรือ มธ.
มีอธิการบดีหลายคนทีด่ ำรงตำแหน่ง
นายกรั ฐ มนตรี ข องประเทศไทย
เช่น ดร.ปรีดี พนมยงค์ จอมพล
ป.พิบลู สงคราม จอมพลถนอม กิตติขจร
และในยุคต่อมาก็มี ศาสตราจารย์ สัญญา
ธรรมศักดิ์ ช่วงท้ายของรายการที่หอประชุมใหญ่
ก็มีการร้องเพลงของมหาวิทยาลัย เช่น มอญดูดาว
Yellow-Red เป็นต้น
การรับเพื่อนใหม่ที่แยกตามกลุ่ม A-B นั้น
จะมีจำนวนจำกัดกว่าและมักนิยมพาเพื่อนใหม่ไป
ทัศนศึกษาสถานที่ ในต่างจังหวัดใกล้ๆ เช่น ชะอำ
แก่งกระจาน สวนสน วังตะไคร้ฯ กิจกรรมนี้จะไม่
บังคับกัน หากเพื่อนใหม่ไม่พร้อมหรือมีข้อติดขัด
ไม่ไปก็ไม่ถูกลงโทษ แต่ส่วนใหญ่มักจะไปกันเพราะ
อยากมีประสบการณ์

กิจกรรมทีร่ นุ่ พีเ่ ตรียมการสำหรับรับเพือ่ นใหม่
ก็ มี ห ลากหลาย แล้ ว แต่ ก ารคิ ด สร้ า งสรรค์ ข อง
แต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่ม A 11 เมื่อปี 2512 จัดรับน้องที่
บางแสน โดยการสร้างกระโจมที่มีการจุดเทียนไว้
ข้ า งใน และให้ เ พื่ อ นใหม่ แ ต่ ล ะคนเข้ าไปสั ม ผั ส
เปลวเทียน เพื่อกลับมาตอบคำถามรุ่นพี่ว่า “รู้สึก
อย่ า งไร” ซึ่ ง ต่ า งตอบเป็ น เสี ย งเดี ย วว่ า “ร้ อ น”
จึ ง มาถึ ง คำอธิ บ ายของรุ่ น พี่ ว่ า “ให้ รู้ ว่ า ไฟร้ อ น
ฉะนั้นอย่าเล่นกับไฟ”
กิจกรรมอื่นๆ ก็มีการแนะนำตัว มอบดอกไม้
โดยพีท่ มี่ ลี ำดับเรียกชือ่ ตรงกับรุน่ น้อง จะจับคูก่ นั เพือ่
ทำความคุ้นเคยและหยิบยื่นความช่วยเหลือ
ในเรื่องต่างๆ ให้ตามความเหมาะสม
  (ปัจจุบันรู้จักในชื่อกลุ่ม พี่รหัส     
น้องรหัส)
   พวกเราที่เป็นเพื่อนใหม่ในกลุ่ม
ต่างๆ จะกลับมาเล่าประสบการณ์
รับเพื่อนใหม่ จำได้ว่าเพื่อนกลุ่มหนึ่ง
เล่ า ให้ ฟั ง ด้ ว ยความรู้ สึ ก เชื่ อ มั่ น ใน
ตัวเองว่า เขาถูกรุน่ พีถ่ ามบางเรือ่ งที่ไม่อยาก
อธิบายจึงตอบไปว่า “เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว” รุ่นพี่
ก็เข้าใจและตอบกลับว่า “ที่ธรรมศาสตร์เคารพ
ความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละคน จึงขอโทษด้วย”
นักศึกษาใหม่ของธรรมศาสตร์ครั้งกระโน้น
ยังมีกิจกรรมที่ต้องเรียนรู้และสนุกสนาน พร้อมมี
ความรู้สึกร่วมตลอดช่วงชีวิตของการเป็นนักศึกษา
โดยช่วงเวลาก่อนเหตุการณ์ ตุลาคม 2516,2519
การเดินขบวนเพื่อประท้วงเรียกร้องความชอบธรรม
และแสวงหาความถูกต้องตามครรลองประชาธิปไตย
ดูจะเป็นกิจกรรมที่มีสีสันมากที่สุดของชีวิตนักศึกษา
ธรรมศาสตร์ครั้งนั้น

สู่โดม

อีกวันหนึ่ง (10 สค. 54) ที่ลูกแม่โดมทั้งหลาย
มี ค วามปลื้ ม ปิ ติ ยิ น ดี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ทูลเกล้ า ฯ ถวายปริ ญญานิติศาสตรดุษ ฎีบัณฑิต
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ แด่ พ ระเจ้ า หลานเธอพระองค์ เ จ้ า
พัชรกิติยาภา ประจำปีการศึกษา 2553
เลือดเหลืองแดงเข้มข้น  แม้ภารกิจธุรกิจส่วนตัว
และสังคมจะล้นมือแล้ว คุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี
ยั ง กลั บ มาช่ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ในฐานะประธาน
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ทำบุ ญ วั น เกิ ด กั บ
ธรรมศาสตร์ เพื่อระดมเงินบริจาคให้กองทุนฯ
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ฯพณฯ ชวน
หลีกภัย และ คุณสมเกียรติ คงสวัสดิ์ ที่ได้รบั คัดเลือก
เป็นนักกฎหมายดีเด่น และนักศึกษากฎหมายดีเด่น
ตามลำดับ คุณอภัย จันทนจุลกะ ที่ได้รบั เข็มเกียรติยศ
ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2554 และศิษ ย์เก่า
รวม 77 ท่าน ที่ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงฯ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวาระครบรอบ 77 ปี
แห่งการสถาปนา เห็นรายชื่อแล้วก็รู้ว่าท่านทำเพื่อ
ธรรมศาสตร์จริง ๆ และ คุณผาณิต พูนศิริวงศ์ ซึ่ง
ได้รบั ปริญญาวารสารศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
ประจำปีการศึกษา 2553
ต้องภูมิใจแทนคณะพาณิชยศาสตร์ฯ จริงๆ
ที่ โ ครงการบั ญ ชี แ ละการบริ ห ารธุ ร กิ จ หลั ก สู ต ร
นานาชาติ (BBA) ได้รับรางวัลระดับประเทศและ
นานาชาติอยูเ่ ป็นนิจ แถมยังมีบณ
ั ฑิตทีเ่ พิง่ สำเร็จการ
ศึกษาจากโครงการฯ ได้รบั ค่าตอบแทนเป็นหลักแสน  
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ไม่ยอมน้อยหน้าเช่นกันโครงการปริญญาตรีหลักสูตร
นานาชาติของคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพออกไปทำงานหรือศึกษาต่อ ทัง้ ในหน่วยงาน
หรือองค์กรนานาชาติที่มีชื่อเสียง และสถาบันการ
ศึกษาระดับท็อปเท็น เช่น บริษั ท เดอะ บอสตัน
คอนซัลติง กรุป๊   (ประเทศไทย)  จำกัด  และมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด มีลูกมีหลานเห็นจะต้องสนับสนุนให้เข้า
เรียนในโครงการฯ
โครงการจัดตั้งศูนย์เกษตรผสมผสานเพื่อ
เศรษฐกิจพอเพียง ของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์ฯ  เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่าง เมื่อรุ่นพี่
อาวุโสอย่างพี่ไพโรจน์ พี่ไกรฤกษ์ และ พี่สุนีย์
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ได้เข้ามาช่วยอย่างขันแข็ง
โดยมีสำนักงานศิษ ย์เก่าสัมพันธ์ฯ เป็นสื่อกลางใน
การประสานงานให้ เลือดเหลืองแดงไม่แบ่งแยกสี
และคณะ
เมื่อเห็นบรรยากาศวันแรกพบที่มหาวิทยาลัย
ได้กำหนดให้วันที่ 11 พค. (วันปรีดี) เป็นวันแรกพบ
ของเพื่ อ นใหม่ ทำให้ พี่ ๆ ที่ ม างานวางพานพุ่ ม
อาจารย์ปรีดี ที่ลานปรีดี รู้สึกกระชุ่มกระชวยและ
อบอุ่นใจ อยากหวนกลับสู่ชีวิตการเป็น นักศึกษา
อีกครั้ง เมื่อเพื่อนใหม่รุ่นหลาน-เหลนทุกคณะได้มา
ทำกิจกรรมกันอย่างคึกคักที่ท่าพระจัน ทร์ ทำให้
สถานที่คับแคบไปโดยปริยาย
ขอแสดงความเสียใจกับคุณเดชอุดม ไกรฤทธิ์
ที่สูญเสียคุณพ่อ เมื่อ 11 พค. 2554 ด้วย
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		 ฉบับนีส้ ำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ ขอบอกเล่า กองทุนตามกำลังทรัพย์และความศรัทธา เพือ่ ร่วมกัน
เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของ เพาะเมล็ดพันธ์ทุ างการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป
สำนักงานฯ ดังนี้
และขอให้รบั ทราบด้วยว่า ท่านได้สร้างอภิมหากุศล
• การเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการบริหาร กับทุกเมล็ดพันธ์ุทางการศึกษาที่รับทุนการศึกษา
ซึ่งล้วนแต่มีความขัดสนด้านเศรษฐกิจสูงสุด
กองทุนฯ
หลังจากได้สละเวลากลับมาช่วยงานมหาวิทยาลัย
ในวัยเกษียณอายุ ด้วยการอุทศิ ทัง้ กำลังกายและกำลังใจ
ให้กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์อย่างเต็มที่
ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึง่ ได้
ทำหน้าทีต่ อ่ เนือ่ งครบสองวาระ (พ.ศ. 2550-2554)
โดยได้วางรากฐานและแนวทางในการดำเนินงานของ
กองทุนฯ ไว้เป็นอย่างดี ทำให้กองทุนฯ เจริญก้าวหน้า
อย่างต่อเนือ่ งมาตลอด อดีตท่านประธานคณะกรรมการ
บริหารกองทุน (รศ. ยุพา กาญจนดุล) ก็มีภารกิจ
ส่วนตัวต้องไปปฏิบัติธรรม จึงไม่สามารถรับภาระ
หน้าที่ต่อไป
กรุงศรีอยุธยาไม่สนิ้ คนดีฉนั ใด ธรรมศาสตร์กไ็ ม่สนิ้
คนดีฉนั นัน้ จึงมีศษิ ย์เก่าผูม้ จี ติ วิญญาณธรรมศาสตร์
เข้มข้น ได้สละเวลากลับมาช่วยงานมหาวิทยาลัย
ในฐานะประธานคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ฯ
คนใหม่ ทัง้ ๆ ทีย่ งั มีภารกิจทางธุรกิจและสังคมทีต่ อ้ ง
รับผิดชอบมาก เช่น คุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี พร้อม
ด้วยกรรมการบริหารกองทุนฯ จากชุดเดิมอีกหลายๆ
ท่าน และกรรมการใหม่ซึ่งล้วนแต่เป็นลูกแม่โดม ที่
เข้ามาร่วมกันสานต่อภารกิจของกองทุนฯด้วยความ
เสียสละ จึงขอเชิญชวนลูกแม่โดม รวมใจกันสนับสนุน
และเสียสละเพื่อส่วนรวม ด้วยการบริจาคเงินเข้า

• กิจกรรมเพื่อสังคมของกองทุนฯ
ในปีนคี้ ณะกรรมการบริหารกองทุนฯได้กำหนดทำ
กิจกรรมเพื่อสังคมที่ชัดเจนแล้ว 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมแรก คือ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
“ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 3 ขณะนี้อยู่ใน
ช่วงการศึกษาข้อมูลพื้นที่ที่หน่วยแพทย์จะออกไป
ให้บริการ ซึ่งรายละเอียดของกำหนดการสถานที่
บริการ และประเภทของบริการทางการแพทย์ จะได้
แจ้งให้ทราบต่อไป
กิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมด้านธรรมะ ซึง่ ได้กำหนด
จัดกิจกรรมที่ชัดเจนแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง ดังนี้
โครงการ “เที่ยวไทย ได้ธรรม” เป็นกิจกรรมที่
กำหนดจัดในช่วงวันที่ 12-14 ตุลาคม 2554
โครงการบรรยายธรรมะและนำสมาธิ ในหัวข้อ
“ตายแล้วไปไหน?” โดย พระสาสนโสภณ (พิจิตร
ฐิติวณโณ) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร แก่ศิษย์เก่า
และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่
1 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม
บุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) สนใจ
ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 0-2613-3777

สู่โดม
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3 วัน 2 คืน

(12 - 14 สิงหาคม 2554)
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์สำนักงาน
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ ขอเรียนเชิญท่านร่วมท่องเทีย่ วไทย
แนวใหม่อย่างมีคณ
ุ ค่า เทีย่ วสุขใจใกล้ธรรมะ ผสมผสาน
ความรืน่ รมย์จากความงดงามของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
เข้ากับการปฏิบตั ธิ รรม ตามแนวทางอริยสงฆ์ผปู้ ฏิบตั ิ
ดีปฏิบตั ชิ อบ สร้างประสบการณ์ใหม่ของการท่องเทีย่ ว
ที่ทั้งสนุก ได้ความรู้ และความอิ่มเอิบใจ เส้นทาง
ความงามสูแ่ ดนอีสาน แหล่งธรรมะแห่งสยามประเทศ
วันแรกจากกรุงเทพฯ นำท่านสู่แดนที่ราบสูง
ผ่านเส้นทางนครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร ที่
ท่ า นจะเพลิ ด เพลิ น กั บ ทั ศ นี ย ภาพของลำตะคอง
เป็นแห่งแรก แวะรับประทานอาหารกลางวัน อ.พล
แล้วเดินทางเข้าสูจ่ งั หวัดขอนแก่น แวะชมเจดีย์ 9 ชัน้
ที่วัดหนองแวง หรือพระมหาธาตุแก่นนคร ตั้งอยู่
ริมแก่นนคร จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ
50 ปี และในโอกาส 200 ปีเมืองขอนแก่น ความสูง
ขององค์พระธาตุฯ 80 เมตร เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี
ผสมผสานศิลปะอินโดจีน ทีง่ ดงามในความอุตสาหะ
และฝีมือช่างที่ใครมาขอนแก่นก็แวะชมเจดีย์ 9 ชั้น
เดินทางสู่อุดรธานี รับประทานอาหารเย็น ที่ร้าน
ระเบียงพัชนี แล้วเข้าสู่ที่พักโรงแรมบ้านเชียง
สู่ความสงบงาม...
ที่วัดอาจาโรรังสี
วันที่สองของการเดินทางสู่ จ.สกลนคร นำ
ท่านกราบนมัสการหลวงพ่ออุน่ หล้า ฐิตธัมโม พระที่
ควรค่าแก่การกราบไหว้และเคารพบูชา เป็นศิรมิ งคล
แก่ตัวผู้ได้ไปกราบไหว้เป็นอย่างยิ่ง ที่วัดป่าธรรม
ประวัติ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี ก่อน

เดิ น ทางสู่ จ.สกลนคร ซึ่ ง ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น อู่ ธ รรมะ
ดินแดนพุทธธรรมแห่งอีสานซึง่ มีวดั เกือบ 800 แห่ง
ในจังหวัดเดียว แวะกราบเจดียพ์ พิ ธิ ภัณฑ์พระอาจารย์
ฝัน้ อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร และรับประทานอาหาร
เที่ยงที่ห้องอาหารสะบันงา 	
หลั ง อาหารเที่ ย งนำชมวั ด ป่ า สุ ท ธาวาส
สถานที่ละสังขารของหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ชม
พิพธิ ภัณฑ์อฐั บริขารหลวงปูม่ นั่ และเจดียพ์ พิ ธิ ภัณฑ์
หลวงปูห่ ลุย จนทสาโร และนมัสการพระธาตุเชิงชุม
ริ ม หนองหาร ที่ มี ค วามเก่ า แก่ ย้ อ นหลั ง ไปได้ ถึ ง
พุทธศตวรรษที่ 15-16 ตามตำนานเล่าว่าเป็นทีท่ ี่
พระพุ ท ธเจ้ า เสด็ จ มาโปรดชาว หนองหาร ชม
สถาปัตยกรรมล้านช้างทีเ่ รียบง่าย งดงามจากฝีมอื
ช่างชัน้ ครู รับประทานอาหารเย็นทีห่ อ้ งอาหารกรีน
คอนเนอร์ จากนั้นเดินทางสู่วัดอาจาโรรังสี วัดป่า
สายหลวงปูเ่ ทสก์ เทสรังสี เพือ่ ทำวัตรเย็น ฟังธรรม
ฝึ ก สมาธิ แ ละเดิ น จงกรม สอนโดยพระอาจารย์
ทรงวุฒิ ธมมวโร เจ้าอาวาส ศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์ มธ. อดี ต เลขานุ ก ารของหลวงปู่ เ ทสก์
เทสรังสี และพักค้างคืน ทีว่ ดั ทีส่ ะอาด สะดวกทว่า
เรียบง่ายแบบชาวพุทธ	
กลับสู่กรุงเทพฯ
วันสุดท้ายของการเดินทาง รับอรุณด้วยการ
ทำวั ต รเช้ า นั่ ง สมาธิ เดิ น จงกรม รั บ ประทาน
อาหารเช้า ถวายสังฆทานลาเจ้าอาวาส ออกเดินทาง
จากวัด แวะรับประทานอาหารเทีย่ งร้านสวนอาหาร
คุณนิด จ.อุดรธานี แวะจับจ่ายซื้อสินค้าพื้นเมือง
ฝากทางบ้าน ก่อนมุง่ หน้าเพลิดเพลินกับทัศนียภาพ
ของลำตะคอง แวะอิม่ อร่อยและอิม่ ธรรมชาติมอื้ เย็น
ที่สวนเมืองพร (เกษตรเชิงอนุรักษ์) ร้านอาหาร
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เหนืออ่างเก็บน้ำของเขื่อนลำตะคอง ผ่อนคลาย
จากสายลมพัดเย็นสบายพร้อมชมซุปเปอร์มาร์เก็ต
ต้นไม้หลากหลายพันธ์ุ แล้วมุ่งหน้ากลับกรุงเทพฯ
ด้วยความสุขใจและอิ่มเอมในทาน ศีล และภาวนา
โดยถ้วนหน้ากัน

เดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง
(บริษัทนครชัยแอร์) พร้อมเบาะนวด จอทีวีส่วนตัว
เบาะปรับเอนได้ 170 องศา
รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.alumni.tu.ac.th หรือติดต่อ
สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. 0-2613-3777

สมาคมธรรมศาสตร์สงขลาจัดงานต้อนรับลูกแม่โดมที่ย้ายมา
รับตำแหน่งในจังหวัดสงขลา นายอำพน เจริญชีวินทร์ อธิบดี
ศาลปกครองสงขลา (แถวยืนที3่ จากซ้าย) นางสาวภาวิณี ศศานนท์
ผูอ้ ำนวยการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จ.สงขลา
(แถวยืนที่7 จากซ้าย) นายไพลินสกุลวงศ์ สรรพากรภาค 12
(แถวยืนที่9 จากซ้าย)

งานวันปรีดี

กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ โดยประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุน (คุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี)
รับเงินจำนวน 100,000 บาท จาก ดร.ณราทิพย์
อร่ามวัฒนานนท์

งานเลี้ยงแสดงความยินดีของกองทุนสัญญาฯ

สู่โดม

งานวันแรกพบ

เพื่อสนอง แนวทาง สร้างภูรี
ให้เรียนรู้ ราวเรื่อง การเมืองรัฐ
ระเบียบบท กฎหมาย สายสาธารณ์
ประชาธิ ปไตย ในยุคแรก
ประชาชน คนไทย อีกก่ายกอง
ธรรมศาสตร์ เปิดสอน ในตอนต้น
เรียนสำเร็จ รับประกาศ เกียรติคุณ
บ้างเข้าคุม เครือข่าย ฝ่ายคลังหลวง
บ้างปกครอง ท้องที่ ทั่วๆ ไป
บ้างเป็นาย ตำรวจ หลายหมวดหมู่
ต้องประจัน พันตู กับหมู่มาร  
ฝ่าวิกฤติ การเมือง เรื่องกลั่นแกล้ง  
หากสาธก ยกยัน มันก็ยาว  
ธรรมศาสตร์สั่งสม บ่มศักดิ์ศรี
เยาวชน คนไทย ได้แอบอิง

ตามรอยท่าน ปรีดีฯ ดำเนินการ
ทั้งกฎบัตร กฎหมาย ฝ่ายโรงศาล
สอดประสาน เครือข่าย ฝ่ายปกครอง
เป็นเรื่องแปลก เปลี่ยนปั๊บ ดังจับถอง
ให้รู้ร่องรอยรัฐ ธรรมนูญ
สามัญชน สอดรับ สนับสนุน
หลายรุ่น เป็นต้นทุน ประเทศไทย
ทั้งหัวหน้า ทบวง กระทรวงใหญ่
บ้างก็ได้ฐานา ตุลาการ
ทั้งฝ่ายบู๊ ฝ่ายบุ๋น เช่นขุนศาล
อันธพาล การเมือง หลายเรื่องราว
จะยื้อแย่ง ยึดโดม ประโคมข่าว
ไม่อยากกล่าว เกาะสะเก็ด ข้อเท็จจริง
สร้างเมธี ให้ประเทศ พิเศษยิ่ง
จงเป็นมิ่ง ขวัญเมือง เฟื่องฟู เทอญ
มนัส เจริญพงศ์
8936/น.
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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 ๕/๒๕๕๑
ไปรษณีย์หน้าพระลาน

