
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุลสารศิษย์เก่า

ผมรู้สึกภาคภูมิใจยิ่งในความเป็นศิษย์เก่า
ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ...และขอให้ลูกแม่โดมได้รัก
หวงแหน ภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรี
และช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
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บทบรรณาธิการ
	 สวสัดคีะ่	ทา่มกลางปรากฏการณพ์เิศษของการเมอืง 

ไทยในขณะนี	้ไมว่า่จะเปน็กรณขีองการยบุสภาโดยกำหนด 

ให้มีการเลือกตั้ง	สส.	ใหม่	การบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้ง	 

ม.88,	ม.89		จนการรณรงคใ์ห	้“Vote	No”	กลายเปน็วาระ 

แหง่ชาต	ิและอาจกลา่วไดว้า่เปน็วกิฤตการณท์างการเมอืง	 

หลังจากมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็ตาม	 แต่ 

บทบรรณาธิการพิเศษฉบับนี้	 อยู่ในช่วงที่มหาวิทยาลัย 

ครบรอบ	77	ปีของการก่อตั้ง	จึงขอท้าวความเป็นมาที่เป็น 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้	 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า 

ไม่มีมหาวิทยาลัยใดๆ	 ในโลกที่มีประวัติศาสตร์และ 

เกียรติภูมิเช่นนี้	ทั้งนี้	เพื่อให้ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน 

ได้ตระหนักถึง	 และปรับฐานะปัจจุบันให้เข้าสู่มาตรฐานที่ 

สูงขึ้นดังนี้

	 กำเนิดของมหาวิทยาลัยแห่งนี้	 มาจากปณิธานของ 

ทา่นผูป้ระศาสนก์ารและผูก้อ่การ	ทีต่อ้งการจะใหเ้สรภีาพ 

ในการศึกษา	 ดังวลีที่หลายคนคงได้อ่านจนคุ้นตาว่า	 

“...มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน้ำ บำบัดความ 

กระหายของราษฎรผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็น 

สิทธิและโอกาสที่เขาควรได้ตามหลักเสรีภาพในการ 

ศึกษา...”	และเพื่อสอดคล้องกับหลักประการที่	6	ในหลัก	 

6	ประการของคณะราษฎร	ดังนั้น	รัชสมัยรัชกาลที่	7	เมื่อ 

วันที่	5	มีนาคม	พ.ศ.	2476	ในการประชุมครั้งที่	21/2476	 

(สามญั)	สมยัที	่	2	วาระที	่	4	สภาผูแ้ทนราษฎรจงึไดพ้จิารณา 

ลงมติผ่านร่าง	 พ.ร.บ.	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ 

การเมือง	 โดยได้ประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา	 ในวันที่	 

20	มีนาคม	2476

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองได้สถาปนา 

ขึ้นอย่างเป็นทางการ	 ในวันที	่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	 และอีกวันที่สำคัญ	 คือ	 

วันที่	10	ธันวาคม	หรือวันรัฐธรรมนูญ	ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ 

กำหนดวันดังกล่าวเป็นวันธรรมศาสตร์

	 ในส่วนของสีประจำของมหาวิทยาลัย	คือ	สีเหลือง- 

แดง	 อันว่า	 “...เหลืองของเราคือธรรมประจำจิตต์ แดง 

คือโลหิตอุทิศให้”	 ซึ่งปรากฏในเพลงของมหาวิทยาลัย	 

ทำนองมอญดูดาว	(เช่นเดียวกันในเพลงพระราชนิพนธ์ 

ธรรมศาสตร์	ก็ได้ปรากฏคำว่า	“เหลือง-แดง”	ด้วย)	และ 

มีตราธรรมจักร	เป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

	 นอกจากปณธิานของทา่นผูป้ระศาสนก์ารฯ	การกอ่ตัง้ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองคงจะไม่สำเร็จได	้ 

หากปราศจากความใจกว้างของคณาจารย์ประจำคณะ 

นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		 

ที่ได้ยินยอมมาสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ซึ่ง	 ณ 

เวลานั้นเป็นตลาดวิชา	 จึงทำให้นักศึกษาสามารถลงเรียน 

วิชาที่แม้จะไม่เกี่ยวข้องได้	ทำให้บัณฑิตในยุคนั้นมีความรู้ 

กว้างขวาง	 ทั้งนี้	 ก็มาจากวิสัยทัศน์ของผู้ประศาสน์การฯ	 

ผูบ้รหิาร	และคณาจารย์	ในเวลาดงักลา่ว	ซึง่เมือ่มอีาจารย์ 

ทีด่แีละมคีวามสามารถทีส่ดุของชาตใินยคุนัน้มาเปน็ผูส้อน	 

ผลที่ไดจ้งึทำใหศ้ษิยท์ีส่ำเรจ็จากมหาวทิยาลยัแหง่นี	้	ไดร้บั 

ความรูค้วามสามารถ	ดจุตน้ไมท้ีแ่ผก่ิง่กา้นสาขาแตกแขนง	 

แตกหน่อออกไปเป็นไม้ใหญ่จำนวนมาก	 อันมีพันธ์ุและ 

ผลผลติทีย่งัคงไวซ้ึง่ปรมิาณและคณุภาพเชน่เดยีวกนั	โดย 

สายพันธ์ุนั้นสามารถที่จะรับมือกับปัญหาที่ถาโถมเข้ามา 

อาศยัภมูติา้นทานทีม่	ีจงึสามารถตอ่สูไ้ดก้บัทกุสภาวการณ์ 

และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ได้โดยไม่ 

สญูพนัธ์	ุแมจ้ะปรากฏวา่ในชว่งหลงันัน้	ตน้กลา้ที่ไดเ้ตบิโต 

ขึน้นัน้จะแคระแกรน	เนือ่งจากสภาวะโลกรอ้น	กระนัน้กต็าม		 

แต่ผลที่ได้มาก็ยังคงบริบทของสายพันธ์ุที่ดี	(Evolution)	 

ปรากฏคุณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง	 จนสามารถต่อสู้และ 

เอาตวัรอดจากทกุปญัหาทีเ่ขา้มาไดเ้ชน่เดยีวกบัตน้แมพ่นัธ์	ุ	 

ดังจะเห็นได้ตลอด	77	 ปีที่ผ่านมาในหลายๆ	 เหตุการณ์	 

นั่นเอง

ฐิติมน		เลิศศิริสาคร

27	มิถุนายน	2554
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บทบรรณาธิการ

จารึกลานโพธิ์

สัมภาษณผ์ูว้า่ราชการจงัหวัดประจวบคีรขีนัธ ์

จากน้องถึงพี่

แนะนำนักศึกษาของกองทุนทำบุญวันเกิด

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง

“วันรับเพื่อนใหม่ในอดีต”ิ์

ซุบซิบ

กิจกรรมสัมพันธ์

ความเคลื่อนไหวของกองทุนฯ
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	 คอลัมน์	“จารึกลานโพธิ์”	ฉบับนี้	ผู้สัมภาษณ์ 

ต้องขอบพระคุณ	คุณวีระ	ศรีวัฒนตระกูล ท่านผู้ว่า 
ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นอย่างยิ่ง	 ที่ 

กรุณาให้ผู้สัมภาษณ์ได้ทำการสัมภาษณ์ในขณะ 

ที่กำลังรักษาสุขภาพ	 จากการประสบอุบัติเหตุ	 

ณ	โรงพยาบาลศิริราช			

➟	เหตุผลท่ีเลือกเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์

	 ผมอยู่และเติบโตในชนบท	ในตอนนั้นมีความ 

รู้สึกอยากจะทำงานช่วยเหลือประชาชน	และทำงาน 

ในสงัคมทีอ่ยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามเขา้ใจกนั	ซึง่ในสมยั 

นั้น	 คณะรัฐศาสตร์ก็มีวัตถุประสงค์ในการจัดการ 

เรยีนการสอนทีมุ่ง่ใหผู้ส้ำเรจ็การศกึษาเปน็นกัพฒันา 

และออกไปทำงานชว่ยเหลอืประชาชนในตา่งจงัหวดั 

และชนบท	จึงได้สมัครเข้าศึกษาในคณะนี้

➟	 ขอใหเ้ลา่ยอ้นอดตี เมือ่ครัง้เปน็นกัศกึษา 
มธ. ไดท้ำกจิกรรมอะไรบา้ง อยา่งไร และทา่นม ี
ความประทบัใจในเรือ่งใด ซึง่อยากจะบอกเลา่ 
ให้ประชาคมธรรมศาสตร์ได้รับทราบ
 ผมเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปี	 พ.ศ.	2517	 ซึ่งหลังจากการเกิดเหตุการณ์	14 

จารึกลานโพธิ์

ตุลาคม	 และต้องใช้ชีวิตอยู่กับการเรียนและการ 

ทำงานช่วยเหลือตัวเอง	 ทั้งนี้	 เพราะในสมัยที่เรียน 

มหาวิทยาลัยเป็นเด็กวัด	 และต้องทำงานในวันหยุด 

ควบคู่กับการเรียนไปด้วย	 เพื่อให้มีรายได้มาจุนเจือ		 

เนือ่งจากฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวัไมด่	ีจงึได ้

มุง่การเรยีนมากกวา่	และไดร้ว่มทำกจิกรรมบา้งเปน็ 

ครัง้คราวกบัชมรมทีท่ำโครงการชว่ยเหลอืชนบท	และ 

กิจกรรมอื่นๆ	ของมหาวิทยาลัยด้วยเมื่อมีโอกาส

 ผมมีความประทับใจอย่างมาก ในเรื่องของ 

การปลกูฝงัจติวญิญาณเพือ่ชว่ยเหลอืประชาชนของ 

มหาวิทยาลัย	ที่ได้ซึมซับเข้าไปในจิตสำนึก	ซึ่งก็ตรง 

กับแนวความคิดของผมอยู่แล้ว	 จึงทำให้ผมทำงาน 

มุ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชน	 โดยมุ่งที่จะทำงานเป็น 

ปลัดอำเภอในสมัยนั้น

➟	 ในเรือ่งการทำงาน ดว้ยบทบาทหนา้ทีก่ารงาน 

ที่มี เกียรติและมีความสำคัญต่อประเทศชาติ  

ท่านมีหลักการ และแนวคิดในการทำงานเพื่อ 

ประสบความสำเร็จอย่างไร และมีบุคคลใดที่เป็น 

บุคคลต้นแบบของท่าน

	 จากการท่ีได้รับการหล่อหลอมจากมหาวิทยาลัย	 

ในเรือ่งอดุมการณข์องมหาวทิยาลยัทีป่ลกูฝงัใหร้บัใช ้

สังคม	 และมีจิตมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาชนบท	 และ 

ระบบราชการซึง่มจีดุบอดในสมยันัน้	ไดส้รา้งจติสำนกึ 

ติดตัวมาตลอด	 ทำให้มีจุดยืนที่มุ่งมั่นจึงทำให้ไม่ถูก 

กลืนโดยระบบราชการซึ่งมีภาพของเจ้าขุนมูลนาย	 

เช้าชามเย็นชาม	 ผสมกลมกลืนกับการนำความรู้ที่ 

ศกึษาดา้นรฐัศาสตร	์จติวทิยา	และการบรหิารมาใชใ้น 

การทำงาน	จึงได้ทำงานให้ได้ผลงานอย่างมีคุณภาพ	 

โดยการทำให้ดีอย่างสุดฝีมือด้วยความซื่อสัตย์	และ 

สัมภาษณ์ 

คุณวีระ ศรีวัฒนตระกูล
ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ทำงานอย่างมีจิตวิญญาณ	ไม่ย่อท้อต่อความลำบาก	 

และใช้เวลาทุกนาทีให้มีค่ามากที่สุด	 และประการ 

สำคัญคือ	 ทำงานให้ได้น้ำใจของคนด้วย	 ฉะนั้นเมื่อ 

ไดร้บัมอบหมายทำหนา้ที่ในตำแหนง่งานใดๆ	กจ็ะทำ 

อย่างเต็มกำลังความสามารถ	 เพราะไม่ว่าตำแหน่ง 

ใดก็มีความสำคัญหมด	 ทำให้มีการตอบสนองใน 

หน้าที่ตำแหน่งงานที่เจริญก้าวหน้าตามลำดับ	และมี 

ชื่อเสียงที่ดีในทุกวงการ	 เมื่อได้รับการเสนอชื่อให้ 

ตำแหนง่หนา้ทีก่ารงานทีด่ขีึน้		กจ็ะไดร้บัการสนบัสนนุ 

ตลอดมา	

	 ส่วนแบบอย่างในการทำงาน	 ผมจะนึกถึง 

ในหลวงซึ่งทรงมีพระอัจฉริยภาพในหลายๆ	 ด้าน	 

และทรงเป็นแบบอย่างของคนที่ขยัน	 มีความ 

รับผิดชอบสูง	ทำงานเพื่อบ้านเมือง	ด้วยความทุ่มเท	 

และทรงทำเพื่อประชาชนแทบทุกเรื่อง	 ซึ่งกระแส 

พระราชดำรัส	 และพระบรมราโชวาทของพระองค ์

ทา่นเปน็คำตอบทีถ่กูตอ้งเสมอ	พระองคท์า่นทรงงาน	 

ทรงศกึษาหาความรูอ้ยา่งมาก	และทรงผดิพลาดนอ้ย		 

จงึทรงเปน็ตน้แบบของคนทำงานทีค่นไทยควรยดึถอื 

เป็นแบบอย่าง		

  

➟	 ในฐานะศิษย์เก่าของ มธ. ท่านคิดว่า 
บทบาทของศิษย์เก่าต่อมหาวิทยาลัยควรเป็น 
อย่างไร
	 ศิษย์เก่าต้องรักษาชื่อเสียง	 เกียรติยศ	 และ 

ศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 

เรื่องของการหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็น 

ธรรมศาสตร์ที่เข้มข้นในอดีต	 เมื่อมีโอกาสควร 

หล่อหลอมเรื่องนี้และสิ่งที่ดีงามที่มหาวิทยาลัยมีให้ 

นกัศกึษาซึง่เปน็เพือ่นรุน่นอ้งไดส้บืทอดอดุมการณท์ี ่

ถูกต้อง	การที่เรามีทุกวันนี้ได้ ก็เพราะมหาวิทยาลัย 

ฉะนัน้	ควรเอือ้เฟือ้และชว่ยเหลอืเกือ้กลูมหาวทิยาลยั 

ในทกุ	ๆ 	ดา้น	เพือ่ใหม้หาวทิยาลยัสามารถยนืหยดัและ 

ยดึมัน่ในอดุมการณ	์	หลอ่หลอมสิง่ทีด่งีาม	และผลติ 

บัณฑิตที่เป็นคนดีและมีคุณภาพของประเทศต่อไป				

➟	 ท่านจะมีอะไรฝากถึงลูกแม่โดม ทั้งที่ 
เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่างไรบ้าง
	 สำหรับศิษย์เก่าผมอยากให้ยึดมั่นในพระราช 

ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 และช่วย 

กันพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง	 ด้วยการทำหน้าที่ 

ของตนเองในแต่ละวัน	 อย่างเต็มความสามารถทั้ง 

สติปัญญาและพลัง	ในแต่ละบทบาทให้ดีที่สุด

	 ในส่วนของบทบาทของศิษย์เก่า	 ต้องรักษา 

และสืบทอดอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยอันเป็น 

เกยีรตภิมูทิีน่า่ภาคภมูยิิง่	และคอยใหค้วามชว่ยเหลอื 

และเกื้อกูลต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ	 เพื่อให้ 

มหาวิทยาลัยสามารถทำบทบาทหน้าที่ ในฐานะ 

สถาบันการศึกษาที่ดี	 และการปลูกฝังหล่อหลอม 

จิตวิญญาณของความเป็นธรรมศาสตร์อันเป็น 

เอกลักษณ์และเกียรติภูมิที่ภาคภูมิใจ	 และในฐานะ 

รุ่นพี่ก็ควรให้ความช่วยเหลือเพื่อนรุ่นน้องๆ	 เพื่อ 

สืบทอดบทบาทที่ดีต่อไป

	 สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน	 ควรทำหน้าที่ของ 

นักศึกษาให้ดีที่สุด	 โดยการใช้โอกาสที่เข้ามาศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยศึกษาหาความรู้	ซึมซับสิ่งที่ดีๆ	ของ 

มหาวทิยาลยั	ดว้ยการรบัการหลอ่หลอมจติวญิญาณ 

ในการรับใช้ประเทศชาติ	 ประชาชน	 ด้วยความ 

ซื่อสัตย์สุจริตออกไป	 เพื่อเป็นผลผลิตที่ดีของ 

มหาวิทยาลัย	 และที่สำคัญคือต้องตระหนักว่า	 
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นอกจากการเป็นนักศึกษาที่ดีที่ต้องศึกษาหา 

ความรู้แล้ว	 ยังต้องทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของ 

ประเทศชาติ	 ด้วยการให้ความร่วมมือในการพัฒนา 

ประเทศ	 และยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย	 อันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข	 ไม่ควรศึกษา 

ลัทธินอกระบบแล้วนำมาชี้นำสังคม	ซึ่งเป็นอุปสรรค 

ต่อการพัฒนาประเทศและขัดต่อการปกครองของ 

ประเทศ	 ซึ่งในอดีตก็มีตัวอย่างมาแล้ว	 ที่ทำตาม 

ความคดิเหน็ของตนเอง	โดยไมพ่จิารณาดสูงัคม	ระบบ 

การปกครองของประเทศ	 ดังเช่นประสบการณ์ของ 

ตนเองในสมัยที่เรียน	เคยเข้าไปร่วมทำกิจกรรม		ซึ่ง 

มีการสอดแทรกลัทธิการเมืองอื่น	 เช่น	 ลัทธิมาร์ก		 

มกีารโจมตสีถาบนัพระมหากษตัรยิ	์	จงึไดถ้อนตวัจาก 

กิจกรรมในยุคนั้น	เป็นต้น

➟	 เรื่องอื่นๆ ที่ท่านประสงค์จะบอกเล่าให ้
ประชาคมธรรมศาสตร์ได้รับทราบ
 ผมรู้สึกภาคภูมิใจยิ่งในความเป็นศิษย์เก่า 

ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และทุกวันนี้ก็ยังคงนึกถึง 

อุดมการณ์ที่มหาวิทยาลัยได้หล่อหลอม	 ให้ทำงาน 

เพื่อประชาชนอยู่ตลอด	 และขอให้ลูกแม่โดมรัก  

หวงแหนภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรี และ 

ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยตลอดไป



ฉบับนี้ขอแนะนำนักศึกษาใหม่และความรู้สึกของนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาของ

กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3 

โดยนักศึกษาของกองทุนฯ จะได้รับทุนการศึกษาปีละ 80,000 บาท ต่อเนื่อง 4 ปีการศึกษา

จากน้องถึงพี่

การศึกษาชั้นมัธยม

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

งานหารายไดพ้เิศษ เปน็มคัคเุทศกน์ำเทีย่วตลาดนำ้ 

กิจกรรมที่ทำ พิธีกร, ค่ายอาสาฯ

ความรู้สึกต่อกองทุนฯ  

 นักประติมากรรมกรีกโบราณเคยสร้างประติมา- 

กรรมลอยตัวขึ้นมาชิ้นหนึ่งมีคำสลักใต้ภาพพอสรุป 

ไดว้า่ ฉนัชือ่โอกาสและมรีปูรา่งดงันี ้ผมดา้นหนา้ของ 

โอกาสนั้นมัดยาวไว้เมื่อเข้าไปหาใครก็จะได้ดึงหรือ 

หยบิฉวยฉนัไวไ้ด ้ผมดา้นหลงัของโอกาสลา้นเกลีย้ง 

เพื่อแสดงว่าเมื่อฉันจากไปก็จะไม่สามารถหยิบฉวย 

ฉนัไวไ้ดเ้ลย โอกาสมปีกีเพือ่ทีจ่ะแสดงวา่ “ฉนัไปเรว็ 

มาเร็ว” โอกาสมักยืนเขย่งเท้าเพื่อแสดงว่า “ฉันจะ 

อยู่ไม่นาน” ตอนนี้ดิฉันกำลังอยู่กับโอกาส โอกาสที่ 

กองทนุทำบญุวนัเกดิกบัธรรมศาสตรม์อบให ้เมือ่ได ้

โอกาสแล้วสิ่งที่สำคัญคือ การใช้โอกาสให้เกิดผล  

แต่ผลนั้นจะออกมาเป็นเช่นไร ดิฉันขอพยายาม 

สรา้งโอกาสนีใ้หเ้กดิผลดทีัง้ตอ่ตนเอง และครอบครวั 

ใหม้ากทีส่ดุ สดุทา้ยนีข้อกราบขอบพระคณุพี ่ๆ  และ 

ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่บริจาคเงินให้ 

กองทนุทำบญุวนัเกดิกบัธรรมศาสตร ์ซึง่เปน็เสมอืน 

หนึ่งผู้ที่ได้มอบโอกาสอันงดงามให้แก่ดิฉันในครั้งนี้ 

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 

กิจกรรมอันใดที่กระผมพอจะช่วยได้ก็ขอให้บอก  

สุดท้ายนี้กระผมก็ขอขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งที่ให้ 

โอกาสผม และกระผมจะน้อมนำหลักธรรมศาสตร์ 

มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตลอดไปและ 

ตลอดกาล

นางสาวเบญจมาศ อินหวัน (คณะนิติศาสตร์) นายณัฐวุฒิ อยู่สูง
(คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
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การศึกษาชั้นมัธยม 

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี

งานหารายได้พิเศษ  

ทำงานเสมียน ขายเสื้อร้านเสื้อผ้า ขายขวดน้ำ  

รับจ้างทำรายงาน

กิจกรรมที่ทำ 

กีฬาสีของโรงเรียน เป็นผู้นำเชียร์

ความรู้สึกต่อกองทุนฯ  

 รูส้กึดใีจมากคะ่ เพราะเปน็โอกาสทีด่ทีีไ่ดร้บัมา 

และจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และยังเป็นการ 

เพิ่มโอกาสให้กับน้องๆ รุ่นต่อไป เพิ่มโอกาสในการ 

ศึกษา ขอขอบคุณกองทุนวันเกิดของธรรมศาสตร์ 

รวมถึงผู้ที่บริจาคทุกท่านมากค่ะที่ให้โอกาสที่ดีต่อ 

เด็กคนหนึ่ง หนูขอสัญญาว่าจะใช้โอกาสที่ได้รับให้ดี 

ที่สุด ขอบคุณค่ะ

การศึกษาชั้นมัธยม

โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี

งานหารายได้พิเศษ

เก็บเศษของขายตอนเช้าและเย็น, รับจ้างขายของ 

ช่วงปิดภาคเรียน

กิจกรรมที่ทำ

เป็นประธานจัดการแข่งขันฯ, พิธีกรของงาน

ความรู้สึกต่อกองทุนฯ  

 ขอขอบพระคณุในกศุลจติของทา่นผูบ้รจิาคเงนิ 

ใหก้องทนุฯ และคณะกรรมการบรหิารกองทนุทำบญุ 

วนัเกดิกบัธรรมศาสตร ์ทีใ่หค้วามอนเุคราะหพ์จิารณา 

ให้กระผมได้ทุนการศึกษานี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทุน 

การศึกษานี้จะช่วยต่อยอดอนาคตของกระผม ให้ได้ 

ศกึษาตอ่จนสำเรจ็การศกึษา เปน็ผูท้ีม่คีวามรูค้วาม 

สามารถและชว่ยเหลอืรบัใชป้ระเทศชาตไิดใ้นอนาคต   

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ทัง้หลาย จงดลบนัดาลใหท้กุทา่นประสบแตค่วามสขุ 

สวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึง 

ปรารถนาทุกประการ

นางสาวชนากานต์ จันทรสิงหาญ 
(คณะพยาบาลศาสตร์)

นายวีรวัฒน์ แข่งขัน
(คณะศิลปศาสตร์)
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คุณวิไลวรรณ (สิทธิพิทักษ์) อ่ำเมือง, คุณภัทรวดี เทพกุศล (นิตยา พวงงาม)

	 กา้วยา่งแรกของชวีติในรัว้อดุมศกึษา	ในฐานะ 

นักศึกษาใหม่ของ	มธ.	เมื่อ	40	กว่าปีก่อน	เป็นความ 

ประทับใจที่ตั้งอยู่บนความพร้อมของการเปิดใจ	 

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	ทา่นอาจจะไมเ่ขา้ใจและตัง้คำถามกบั 

หลักการข้างต้น	 แต่นักศึกษาธรรมศาสตร์เมื่อ 

ผ่านพ้นวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี	้ ย่อมประจักษ์ 

โดยถ้วนหน้าว่า	 นี่คือการปลูกฝังให้เรา	 “คิดเป็น” 

และภาคภูมิใจในการมี	 “เกียรติภูมิแห่งความเป็น 

มนุษย์”

	 บางแง่มุมของวันรับเพื่อนใหม่	(เมื่อวันวาน)	 

นับแต่ปี	 พ.ศ.	2506	 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปรับรูปแบบเป็นมหาวิทยาลัยปิด	 การเข้าเป็น 

นกัศกึษาตอ้งผา่นกระบวนการสอบเขา้	(เอนทรานซ)์ 

เลือกคณะวิชาต่างๆ	 ตามลำดับความสนใจ	 การจะ 

สอบติดคณะใดก็ขึ้นกับคะแนนที่ทำข้อสอบได้ตาม 

กำหนดของคณะนัน้ๆ	สำหรบัผูท้ีส่อบตดิมหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์	 นักศึกษาปี	1	 ของทุกคณะจะต้อง 

เรียนรวมกัน	 (วิชาพื้นฐาน)	 ที่คณะศิลปศาสตร์		 

มหาวิทยาลัยแบ่งนักศึกษาปี	1	เป็น	2	สาย	เรียกว่า	 

สาย	A	(เน้นผู้ที่จบสายศิลป์)	และสาย	B	(เน้นผู้ที่จบ 

สายวิทยาศาสตร์และศิลป์คำนวณ)	 แต่ละสายแบ่ง 

เป็น	10	กลุ่ม	เรียกขานกันเป็น	A1-A12	นักศึกษา 

จะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า	80%	 

จงึจะมสีทิธิส์อบวชิานัน้ๆ	ดว้ยเหตนุีก้ารเรยีนรวมของ 

คณะศิลปศาสตร์	 นักศึกษาจะต้องนั่งตามแผนผังที่ 

มหาวทิยาลยักำหนด	ประสบการณเ์รือ่งนีท้ำใหเ้รยีนรู ้

อะไรๆ	หลายอยา่งดว้ยตวัเอง	บางครัง้กต็อ้งแลกกบั	 

“การสอบได้ สอบตก”	ด้วยความเป็นนักศึกษาใหม่	 

เพือ่นบางคนไมท่ราบวา่จะตอ้งนัง่ประจำที	่	เพราะจะ 

มีเจ้าหน้าที่เช็คเวลาเรียนของนักศึกษา	 ดังนั้นใน 

บางครัง้จงึมกีารยา้ยทีน่ัง่ไปยงัทีน่ัง่วา่งขา้งๆ	นกัศกึษา 
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ที่หวังอยากจะทำความรู้จัก	ทำให้ที่นั่งของตัวเองถูก 

เช็คชื่อขาดเรียน	ขณะที่นั่งที่ไปนั่งแทนที่กลับมีเวลา 

เรียนเพียงพอทั้งๆ	ที่ไม่ได้เข้าเรียน	เรื่องแบบนี้ต้อง 

เรียนรู้เองด้วยความเจ็บปวด!

	 ย้อนกลับมาสู่ความทรงจำวันรับเพื่อนใหม่		 

ก่อนที่จะรับเพื่อนตามกลุ่มย่อย	A-B	 จำได้ว่ามีการ 

ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ที่หอประชุมมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์	 ในวันนั้นจะมีการกล่าวต้อนรับจาก 

อธกิารบด	ีเลขาธกิารมหาวทิยาลยัหรอืรองอธกิารบด ี

ฝ่ายนักศึกษาในเวลาต่อมา	สุดท้ายจะเป็นการกล่าว 

ต้อนรับ	 และแนะนำตัวของนายกสโมสรนักศึกษา 

(สมธ.)	ซ่ึงจะใช้คำพูดท่ีสร้างพลังให้นักศึกษา 

ใหม่รู้สึกภูมิใจในการเข้าสู่รั้ว	 มธ.	 

เช่น	การมีหอประชุมที่ใหญ่ที่สุดใน 

เอเชยีอาคเนย	์	(ในเวลานัน้)	หรอื	มธ.	 

มีอธิการบดีหลายคนท่ีดำรงตำแหน่ง 

นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย	 

เช่น	 ดร.ปรีดี	 พนมยงค์	 จอมพล	 

ป.พิบูลสงคราม	จอมพลถนอม	กติตขิจร	 

และในยุคต่อมาก็มี	 ศาสตราจารย์	 สัญญา	 

ธรรมศักดิ์	 ช่วงท้ายของรายการที่หอประชุมใหญ่ 

ก็มีการร้องเพลงของมหาวิทยาลัย	 เช่น	มอญดูดาว	 

Yellow-Red	เป็นต้น

	 การรับเพื่อนใหม่ที่แยกตามกลุ่ม	A-B	 นั้น 

จะมีจำนวนจำกัดกว่าและมักนิยมพาเพื่อนใหม่ไป 

ทัศนศึกษาสถานที่ในต่างจังหวัดใกล้ๆ	 เช่น	 ชะอำ	 

แก่งกระจาน	 สวนสน	 วังตะไคร้ฯ	 กิจกรรมนี้จะไม่ 

บังคับกัน	 หากเพื่อนใหม่ไม่พร้อมหรือมีข้อติดขัด	 

ไม่ไปก็ไม่ถูกลงโทษ	แต่ส่วนใหญ่มักจะไปกันเพราะ 

อยากมีประสบการณ์

	 กจิกรรมทีรุ่น่พีเ่ตรยีมการสำหรบัรบัเพือ่นใหม ่

ก็มีหลากหลาย	 แล้วแต่การคิดสร้างสรรค์ของ 

แต่ละกลุ่ม	เช่น	กลุ่ม	A	11	เมื่อปี	2512	จัดรับน้องที่ 

บางแสน	 โดยการสร้างกระโจมที่มีการจุดเทียนไว้ 

ข้างใน	 และให้เพื่อนใหม่แต่ละคนเข้าไปสัมผัส 

เปลวเทียน	 เพื่อกลับมาตอบคำถามรุ่นพี่ว่า “รู้สึก 

อย่างไร”	 ซึ่งต่างตอบเป็นเสียงเดียวว่า “ร้อน”  

จึงมาถึงคำอธิบายของรุ่นพี่ว่า “ให้รู้ว่าไฟร้อน  

ฉะนั้นอย่าเล่นกับไฟ” 

	 กิจกรรมอื่นๆ	ก็มีการแนะนำตัว	มอบดอกไม้	 

โดยพีท่ีม่ลีำดบัเรยีกชือ่ตรงกบัรุน่นอ้ง	จะจบัคูก่นัเพือ่ 

ทำความคุ้นเคยและหยิบยื่นความช่วยเหลือ 

ในเรื่องต่างๆ	 ให้ตามความเหมาะสม	 

	 	 (ปัจจุบันรู้จักในชื่อกลุ่ม	 พี่รหัส					

น้องรหัส)

	 			พวกเราที่เป็นเพื่อนใหม่ในกลุ่ม 

ต่างๆ	 จะกลับมาเล่าประสบการณ์ 

รับเพื่อนใหม่	จำได้ว่าเพื่อนกลุ่มหนึ่ง 

เล่าให้ฟังด้วยความรู้สึกเชื่อมั่นใน 

ตวัเองวา่	เขาถกูรุน่พีถ่ามบางเรือ่งที่ไมอ่ยาก 

อธิบายจึงตอบไปว่า	“เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว”	รุ่นพี่ 

ก็เข้าใจและตอบกลับว่า	 “ที่ธรรมศาสตร์เคารพ 

ความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละคน จึงขอโทษด้วย”

	 นักศึกษาใหม่ของธรรมศาสตร์ครั้งกระโน้น 

ยังมีกิจกรรมที่ต้องเรียนรู้และสนุกสนาน	 พร้อมมี 

ความรู้สึกร่วมตลอดช่วงชีวิตของการเป็นนักศึกษา	 

โดยช่วงเวลาก่อนเหตุการณ์	 ตุลาคม	2516,2519	 

การเดินขบวนเพื่อประท้วงเรียกร้องความชอบธรรม 

และแสวงหาความถกูตอ้งตามครรลองประชาธปิไตย	 

ดูจะเป็นกิจกรรมที่มีสีสันมากที่สุดของชีวิตนักศึกษา 

ธรรมศาสตร์ครั้งนั้น
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	 อีกวันหนึ่ง	(10	สค.	54)	ที่ลูกแม่โดมทั้งหลาย 

มีความปลื้มปิติยินดีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ทูลเกล้าฯ	 ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์	 แด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า 

พัชรกิติยาภา	ประจำปีการศึกษา	2553

	 เลอืดเหลอืงแดงเขม้ขน้		แมภ้ารกจิธรุกจิสว่นตวั 

และสังคมจะล้นมือแล้ว	 คุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี  

ยังกลับมาช่วยมหาวิทยาลัยในฐานะประธาน 

คณะกรรมการบริหารกองทุนทำบุญวันเกิดกับ 

ธรรมศาสตร์	เพื่อระดมเงินบริจาคให้กองทุนฯ

	 ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ฯพณฯ ชวน 

หลกีภยั และ	คณุสมเกยีรต ิ คงสวสัดิ ์ที่ไดร้บัคดัเลอืก 

เป็นนักกฎหมายดีเด่น	 และนักศึกษากฎหมายดีเด่น 

ตามลำดบั	คณุอภยั  จนัทนจลุกะ ที่ไดร้บัเขม็เกยีรตยิศ 

ของมหาวิทยาลัย	 ประจำปี	2554	 และศิษย์เก่า 

รวม	77	 ท่าน	 ที่ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงฯ 

ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์ในวาระครบรอบ	77	ป ี

แห่งการสถาปนา	 เห็นรายชื่อแล้วก็รู้ว่าท่านทำเพื่อ 

ธรรมศาสตร์จริง ๆ	และ	คุณผาณิต พูนศิริวงศ์ ซึ่ง 

ไดร้บัปรญิญาวารสารศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์ 

ประจำปีการศึกษา	2553

	 ต้องภูมิใจแทนคณะพาณิชยศาสตร์ฯ	 จริงๆ 

ที่โครงการบัญชีและการบริหารธุรกิจหลักสูตร 

นานาชาติ	 (BBA)	 ได้รับรางวัลระดับประเทศและ 

นานาชาตอิยูเ่ปน็นจิ	แถมยงัมบีณัฑติทีเ่พิง่สำเรจ็การ 

ศกึษาจากโครงการฯ	ไดร้บัคา่ตอบแทนเปน็หลกัแสน		 

ไม่ยอมน้อยหน้าเช่นกันโครงการปริญญาตรีหลักสูตร 

นานาชาติของคณะเศรษฐศาสตร์	 ที่ผลิตบัณฑิตที่มี 

คณุภาพออกไปทำงานหรอืศกึษาตอ่	ทัง้ในหนว่ยงาน 

หรือองค์กรนานาชาติที่มีชื่อเสียง	 และสถาบันการ 

ศึกษาระดับท็อปเท็น	 เช่น	 บริษัท	 เดอะ	 บอสตัน 

คอนซลัตงิ	กรุป๊		(ประเทศไทย)		จำกดั		และมหาวทิยาลยั 

ฮาร์วาร์ด	 มีลูกมีหลานเห็นจะต้องสนับสนุนให้เข้า 

เรียนในโครงการฯ	

	 โครงการจัดตั้งศูนย์เกษตรผสมผสานเพื่อ 

เศรษฐกจิพอเพยีง	ของภาควชิาเทคโนโลยกีารเกษตร	 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ		เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่าง	เมื่อรุ่นพี่ 

อาวุโสอย่างพี่ไพโรจน์ พี่ไกรฤกษ์ และ	 พี่สุนีย์  

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร	์ ได้เข้ามาช่วยอย่างขันแข็ง	 

โดยมีสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ	 เป็นสื่อกลางใน 

การประสานงานให้	 เลือดเหลืองแดงไม่แบ่งแยกสี 

และคณะ

	 เมื่อเห็นบรรยากาศวันแรกพบที่มหาวิทยาลัย 

ได้กำหนดให้วันที่	11	พค.	(วันปรีดี)	เป็นวันแรกพบ 

ของเพื่อนใหม่	 ทำให้พี่ๆ	 ที่มางานวางพานพุ่ม 

อาจารย์ปรีดี	 ที่ลานปรีดี	 รู้สึกกระชุ่มกระชวยและ 

อบอุ่นใจ	 อยากหวนกลับสู่ชีวิตการเป็นนักศึกษา 

อีกครั้ง	เมื่อเพื่อนใหม่รุ่นหลาน-เหลนทุกคณะได้มา 

ทำกิจกรรมกันอย่างคึกคักที่ท่าพระจันทร์	 ทำให้ 

สถานที่คับแคบไปโดยปริยาย

	 ขอแสดงความเสยีใจกบัคณุเดชอดุม ไกรฤทธิ ์ 

ที่สูญเสียคุณพ่อ	เมื่อ	11	พค.	2554	ด้วย
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  ฉบบันีส้ำนกังานศษิยเ์กา่สมัพนัธฯ์ ขอบอกเลา่ 

เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของ 

สำนักงานฯ ดังนี้

• การเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการบริหาร 

 กองทุนฯ

 หลังจากได้สละเวลากลับมาช่วยงานมหาวิทยาลัย 

ในวัยเกษียณอายุ ด้วยการอุทิศท้ังกำลังกายและกำลังใจ 

ให้กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์อย่างเต็มที่   

ในฐานะประธานคณะกรรมการบรหิารกองทนุฯ ซึง่ได ้

ทำหนา้ทีต่อ่เนือ่งครบสองวาระ (พ.ศ. 2550-2554) 

โดยไดว้างรากฐานและแนวทางในการดำเนนิงานของ 

กองทนุฯ ไวเ้ปน็อยา่งด ีทำใหก้องทนุฯ เจรญิกา้วหนา้ 

อย่างต่อเน่ืองมาตลอด อดีตท่านประธานคณะกรรมการ 

บริหารกองทุน (รศ. ยุพา กาญจนดุล) ก็มีภารกิจ 

ส่วนตัวต้องไปปฏิบัติธรรม จึงไม่สามารถรับภาระ 

หน้าที่ต่อไป   

 กรงุศรอียธุยาไมส่ิน้คนดฉีนัใด  ธรรมศาสตรก์ไ็มส่ิน้ 

คนดฉีนันัน้ จงึมศีษิยเ์กา่ผูม้จีติวญิญาณธรรมศาสตร ์

เข้มข้น ได้สละเวลากลับมาช่วยงานมหาวิทยาลัย  

ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

คนใหม ่ทัง้ๆ ทีย่งัมภีารกจิทางธรุกจิและสงัคมทีต่อ้ง 

รบัผดิชอบมาก เชน่ คณุสมศกัดิ ์จติตพิลงัศร ีพรอ้ม 

ดว้ยกรรมการบรหิารกองทนุฯ จากชดุเดมิอกีหลายๆ 

ท่าน และกรรมการใหม่ซึ่งล้วนแต่เป็นลูกแม่โดม ที่ 

เขา้มารว่มกนัสานตอ่ภารกจิของกองทนุฯดว้ยความ 

เสยีสละ จงึขอเชญิชวนลกูแมโ่ดม รวมใจกนัสนบัสนนุ 

และเสียสละเพื่อส่วนรวม ด้วยการบริจาคเงินเข้า 
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กองทนุตามกำลงัทรพัยแ์ละความศรทัธา เพือ่รว่มกนั 

เพาะเมล็ดพันธุ์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป  

และขอให้รับทราบด้วยว่า ท่านได้สร้างอภิมหากุศล 

กับทุกเมล็ดพันธ์ุทางการศึกษาที่รับทุนการศึกษา  

ซึ่งล้วนแต่มีความขัดสนด้านเศรษฐกิจสูงสุด

• กิจกรรมเพื่อสังคมของกองทุนฯ

 ในปนีีค้ณะกรรมการบรหิารกองทนุฯไดก้ำหนดทำ 

กิจกรรมเพื่อสังคมที่ชัดเจนแล้ว 2 กิจกรรม ดังนี้

 กิจกรรมแรก คือ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  

“ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 3 ขณะนี้อยู่ใน 

ช่วงการศึกษาข้อมูลพื้นที่ที่หน่วยแพทย์จะออกไป 

ให้บริการ ซึ่งรายละเอียดของกำหนดการสถานที่ 

บรกิาร และประเภทของบรกิารทางการแพทย ์จะได้ 

แจ้งให้ทราบต่อไป

 กจิกรรมที ่2 เปน็กจิกรรมดา้นธรรมะ ซึง่ไดก้ำหนด 

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
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 กองทนุทำบญุวนัเกดิกบัธรรมศาสตรส์ำนกังาน  
ศษิยเ์กา่สมัพนัธฯ์ ขอเรยีนเชญิทา่นรว่มทอ่งเทีย่วไทย  
แนวใหมอ่ยา่งมคีณุคา่ เทีย่วสขุใจใกลธ้รรมะ ผสมผสาน  
ความรืน่รมยจ์ากความงดงามของสถานทีท่อ่งเทีย่ว  
เขา้กบัการปฏบิตัธิรรม ตามแนวทางอรยิสงฆผ์ูป้ฏบิตั ิ 
ดปีฏบิตัชิอบ สรา้งประสบการณใ์หมข่องการทอ่งเทีย่ว  
ที่ทั้งสนุก ได้ความรู้ และความอิ่มเอิบใจ เส้นทาง  
ความงามสูแ่ดนอสีาน แหลง่ธรรมะแหง่สยามประเทศ 
 วันแรกจากกรุงเทพฯ นำท่านสู่แดนที่ราบสูง  
ผ่านเส้นทางนครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร ที่  
ท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของลำตะคอง   
เปน็แหง่แรก แวะรบัประทานอาหารกลางวนั อ.พล    
แลว้เดนิทางเขา้สูจ่งัหวดัขอนแกน่ แวะชมเจดยี ์9 ชัน้   
ที่วัดหนองแวง หรือพระมหาธาตุแก่นนคร ตั้งอยู่  
ริมแก่นนคร จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาท  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ   
50 ป ีและในโอกาส 200 ปเีมอืงขอนแกน่ ความสงู  
ขององคพ์ระธาตฯุ 80 เมตร เปน็ศลิปะสมยัทวาราวด ี  
ผสมผสานศลิปะอนิโดจนี ทีง่ดงามในความอตุสาหะ  
และฝีมือช่างที่ใครมาขอนแก่นก็แวะชมเจดีย์ 9 ชั้น   
เดินทางสู่อุดรธานี รับประทานอาหารเย็น ที่ร้าน  
ระเบียงพัชนี แล้วเข้าสู่ที่พักโรงแรมบ้านเชียง 

3 วัน 2 คืน
(12 - 14 สิงหาคม 2554)

เดินทางสู่ จ.สกลนคร ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอู่ธรรมะ  
ดนิแดนพทุธธรรมแหง่อสีานซึง่มวีดัเกอืบ 800 แหง่  
ในจงัหวดัเดยีว แวะกราบเจดยีพ์พิธิภณัฑพ์ระอาจารย ์ 
ฝัน้ อาจาโร วดัปา่อดุมสมพร และรบัประทานอาหาร  
เที่ยงที่ห้องอาหารสะบันงา   
 หลังอาหารเที่ยงนำชมวัดป่าสุทธาวาส   
สถานที่ละสังขารของหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ชม  
พพิธิภณัฑอ์ฐับรขิารหลวงปูม่ัน่และเจดยีพ์พิธิภณัฑ ์ 
หลวงปูห่ลยุ จนทสาโร และนมสัการพระธาตเุชงิชมุ    
ริมหนองหาร ที่มีความเก่าแก่ย้อนหลังไปได้ถึง  
พทุธศตวรรษที ่ 15-16 ตามตำนานเลา่วา่เปน็ทีท่ี ่ 
พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดชาว หนองหาร ชม  
สถาปตัยกรรมลา้นชา้งทีเ่รยีบงา่ย งดงามจากฝมีอื  
ชา่งชัน้คร ู รบัประทานอาหารเยน็ทีห่อ้งอาหารกรนี   
คอนเนอร ์ จากนั้นเดินทางสู่วัดอาจาโรรังส ี วัดป่า  
สายหลวงปูเ่ทสก ์เทสรงัส ีเพือ่ทำวตัรเยน็ ฟงัธรรม   
ฝึกสมาธิและเดินจงกรม สอนโดยพระอาจารย ์ 
ทรงวฒุ ิธมมวโร เจา้อาวาส ศษิยเ์กา่คณะพาณชิย-  
ศาสตร ์ มธ. อดีตเลขานุการของหลวงปู่เทสก ์ 
เทสรงัส ี และพกัคา้งคนื ทีว่ดัทีส่ะอาด สะดวกทวา่  
เรยีบงา่ยแบบชาวพทุธ  

 

กลับสู่กรุงเทพฯ   

 วันสุดท้ายของการเดินทาง รับอรุณด้วยการ  

ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ เดินจงกรม รับประทาน  

อาหารเชา้ ถวายสงัฆทานลาเจา้อาวาส ออกเดนิทาง  

จากวดั แวะรบัประทานอาหารเทีย่งรา้นสวนอาหาร  

คุณนิด จ.อุดรธานี แวะจับจ่ายซื้อสินค้าพื้นเมือง  

ฝากทางบ้าน กอ่นมุง่หนา้เพลดิเพลนิกบัทศันยีภาพ  

ของลำตะคอง แวะอิม่อรอ่ยและอิม่ธรรมชาตมิือ้เยน็  

ที่สวนเมืองพร (เกษตรเชิงอนุรักษ์) ร้านอาหาร  

 วันที่สองของการเดินทางสู่ จ.สกลนคร นำ  
ทา่นกราบนมสัการหลวงพอ่อุน่หลา้ ฐติธมัโม พระที ่ 
ควรคา่แกก่ารกราบไหวแ้ละเคารพบชูา เปน็ศริมิงคล  
แก่ตัวผู้ได้ไปกราบไหว้เป็นอย่างยิ่ง ที่วัดป่าธรรม  
ประวัติ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี ก่อน  

สู่ความสงบงาม... 

ที่วัดอาจาโรรังสี 
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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 

กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ โดยประธาน 
คณะกรรมการบรหิารกองทนุ (คณุสมศกัดิ ์จติตพิลงัศร)ี  
รับเงินจำนวน 100,000 บาท จาก ดร.ณราทิพย์  
อร่ามวัฒนานนท์

สมาคมธรรมศาสตร์สงขลาจัดงานต้อนรับลูกแม่โดมที่ย้ายมา 

รับตำแหน่งในจังหวัดสงขลา นายอำพน เจริญชีวินทร์ อธิบดี 

ศาลปกครองสงขลา (แถวยนืที3่ จากซา้ย) นางสาวภาวณิ ีศศานนท ์ 

ผูอ้ำนวยการสถานวีทิยโุทรทศันแ์หง่ประเทศไทย ชอ่ง 11 จ.สงขลา  

(แถวยืนที่7 จากซ้าย) นายไพลินสกุลวงศ์ สรรพากรภาค 12  

(แถวยืนที่9 จากซ้าย)

งานเลี้ยงแสดงความยินดีของกองทุนสัญญาฯ

งานวันปรีดี
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	 เพื่อสนอง	แนวทาง	สร้างภูรี	 ตามรอยท่าน	ปรีดีฯ	ดำเนินการ

ให้เรียนรู้	ราวเรื่อง	การเมืองรัฐ	 ทั้งกฎบัตร	กฎหมาย	ฝ่ายโรงศาล

	 ระเบียบบท	กฎหมาย	สายสาธารณ์	 สอดประสาน	เครือข่าย	ฝ่ายปกครอง

ประชาธิ	ปไตย	ในยุคแรก	 เป็นเรื่องแปลก	เปลี่ยนปั๊บ	ดังจับถอง

	 ประชาชน	คนไทย	อีกก่ายกอง	 ให้รู้ร่องรอยรัฐ	ธรรมนูญ

ธรรมศาสตร์	เปิดสอน	ในตอนต้น	 สามัญชน	สอดรับ	สนับสนุน

	 เรียนสำเร็จ	รับประกาศ	เกียรติคุณ	 หลายรุ่น	เป็นต้นทุน	ประเทศไทย

บ้างเข้าคุม	เครือข่าย	ฝ่ายคลังหลวง	 ทั้งหัวหน้า	ทบวง	กระทรวงใหญ่

	 บ้างปกครอง	ท้องที่	ทั่วๆ	ไป	 บ้างก็ได้ฐานา	ตุลาการ

บ้างเป็นาย	ตำรวจ	หลายหมวดหมู่	 ทั้งฝ่ายบู๊	ฝ่ายบุ๋น	เช่นขุนศาล

	 ต้องประจัน	พันตู	กับหมู่มาร			 อันธพาล	การเมือง	หลายเรื่องราว

ฝ่าวิกฤติ	การเมือง	เรื่องกลั่นแกล้ง			 จะยื้อแย่ง	ยึดโดม	ประโคมข่าว

	 หากสาธก	ยกยัน	มันก็ยาว			 ไม่อยากกล่าว	เกาะสะเก็ด	ข้อเท็จจริง

ธรรมศาสตร์สั่งสม	บ่มศักดิ์ศรี	 สร้างเมธี	ให้ประเทศ	พิเศษยิ่ง

	 เยาวชน	คนไทย	ได้แอบอิง	 จงเป็นมิ่ง	ขวัญเมือง	เฟื่องฟู	เทอญ

มนัส  เจริญพงศ์

8936/น.

งานวันแรกพบ
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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


