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  ต้อนรับ “สู่โดม” 
สวัสดีค่ะ

	 เผลอแป๊บเดียวก็ผ่านพ้นครึ่งปี	2553	แล้ว		เข็มนาฬิกาช่างหมุนเร็วเหลือเกิน		ช่วงนี้ก็ย่างเข้าฤดูฝนแล้ว		อย่างไรก็ตามสำนักศิษย์เก่า

สัมพันธ์	ฯ	ก็ขอให้ศิษย์เก่าทุก	ๆ	ท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะ		เพื่อจะได้ไปร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่สำนักงานจัดขึ้น

	 จุลสาร	“สู่โดม”	ฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่	5	แล้ว	ซึ่งมีการออกล่าช้าบ้าง	ด้วยติดขัดทางเทคนิคบางประการ		ก็ต้องขออภัยมาในโอกาสนี้ด้วย		

สำหรับเนื้อหาในฉบับนี้ก็คงครอบคลุมถึงศิษย์เก่า	 นักศึกษาปัจจุบัน	 และมหาวิทยาลัยเช่นเคย	 	 แต่ฉบับนี้มีความพิเศษตรงที่ทีมงานได้มีโอกาสไปสัมผัส							

กบันกัศกึษาของกองทนุทำบญุวนัเกดิกบัธรรมศาสตรอ์ยา่งใกลช้ดิ		และไดม้สีว่นชว่ยสะทอ้นความรูส้กึ		พรอ้มนำคำกลา่วของนอ้ง	ๆ 	ทีม่ถีงึพี	่ๆ 	ศษิยเ์กา่	

และผู้มีจิตศรัทธาที่ได้บริจาคเงินให้กองทุนฯ		ซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากในการเติมเต็มในโอกาสทางการศึกษาและอนาคตที่ดีให้กับน้อง	ๆ	ให้ได้รับทราบกัน		

และคราวนี้อิงกระแสบอลโลกที่เพิ่งผ่านไปหมาด	ๆ	สักนิดหนึ่ง		ซึ่งท่านจะให้เจ้าพอลปลาหมึกยักษ์	หรือจะเป็นน้องหลินปิงที่แสนน่ารักช่วยก็ได้นะคะ	     

ไม่ถือว่าผิดกติกาแต่อย่างใดสำหรับการรวมสนุกสนานท้ายเล่ม	 และประการสำคัญ	 คือ	 การนำเสนอกิจกรรมดีๆ	 เพื่อเชิญชวนลูกแม่โดม	                            

ร่วมกิจกรรมที่ได้ทั้งเที่ยวและเป็นประโยชน์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม	 ซึ่งเป็นอุดมการณ์สืบเนื่องของพวกเราชาว		

ธรรมศาสตร์	จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากท่าน		

 

	 ท้ายสุดนี้ทีมงานต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง		สำหรับคำแนะนำจากศิษย์เก่าที่กรุณาให้เกียรติแนะนำมา		และขอน้อมรับไว้ปรับปรุง		

แก้ไข	โดยจะพยายามพัฒนาจุลสารให้ครอบคลุม	เนื้อหา	สาระได้ตรงใจผู้อ่าน		เพื่อสักวันหนึ่งจุลสารเล็ก	ๆ	ฉบับนี้จะได้มีแฟนคลับกับเขาบ้าง		และถ้า	

ท่านใดมีข้อคิดหรือกิจกรรมดี	ๆ	ที่อยากให้ทางสำนักงานจัด		ขอเชิญส่งข้อคิดของท่านไปที่	www.alumni.tu.ac.th	หรือทางอื่นตามที่ท่านสะดวก

	 	 	 	 	 	 	 	 ฐิติมน		เลิศศิริสาคร

	 	 	 	 	 	 	 	 					บรรณาธิการ
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เหตุผลที่ เลือกเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และท่านคิดว่าการเลือก   
เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีส่วนช่วย   
สนับสนุนให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
หรือไม่ อย่างไร?
 ผมเลือกเข้าเรียนที่ธรรมศาสตร์ด้วยเหตุผลสำคัญ	

2	-	3	ประการ	ประการแรก	ธรรมศาสตร์	เป็นมหาวิทยาลัยเปิด	

เป็นตลาดวิชา	 เป็นที่พึ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการแสวงหาความรู้	

ประการสอง	 การเรียนที่ธรรมศาสตร์ทำให้ผมทำงานไปด้วยได้	

(ซึ่งผมจำเป็นต้องทำ)	 และเรียนไปด้วย	ประการสาม	ค่าธรรมเนียม

การศึกษาและค่าสมัครสอบก็ไม่แพง	 (ทำงานเป็นเสมียนก็มีเงินพอ	

เรียนได้)

	 สมัยนั้นนักศึกษาสามารถเลือกเรียน2คณะได้	 ผม

จึงเลือกเรียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและคณะเศรษฐ

ศาสตร์	 ที่เลือกเรียนคณะพาณิชย์ฯ	 เพราะวิชาบัญชีเป็นวิชาชีพ	

เรียนจบไปมีงานทำแน่นอน	และกำลังเป็นที่ต้องการของวงการธุรกิจ 

และแม้แต่หน่วยราชการก็ต้องการ	 ที่เลือกเรียนคณะเศรษฐศาสตร์	

เพราะเห็นเป็นวิชาใหม่ในประเทศไทย	 ขณะที่เลือกก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่า	

ดร.อรัญ		ธรรมโน

“ “โดม	เจ้าพระยา	ท่าพระจันทร์”
	 “ถ้าขาดโดม	เจ้าพระยา	ท่าพระจันทร์	

ก็ขาดสัญลักษณ์พิทักษ์ธรรม””

จบแล้วจะออกไปทำอะไรบ้าง

	 แต่ด้วยจังหวะและกติกาที่อำนวย	 ทำให้ได้ปริญญา	

เศรษฐศาสตร์บัณฑิตก่อน	จึงไม่ได้พยายามเรียนจนได้ปริญญาตรี

ทางพาณิชย์	และประกาศณียบัตรทางการบัญชี	ทั้งๆ	ที่เรียนไปแล้ว

ได้เกินครึ่งทาง	ทั้งสองด้าน

	 การเดนิทางเขา้สูร่ัว้โดมเมือ่เดอืนพฤษภาคม	2495	ตอ้ง

นบัเปน็การตดัสนิใจทีด่ทีีส่ดุในชวีติ	ทำใหส้ามารถไดม้ชีวีติการทำงาน	

และมีชีวิตส่วนตัวที่ต้องยอมรับว่าประสบความสำเร็จเกินกว่าที่	

เคยใฝ่ฝันไว้

ในความทรงจำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์รู้สึกประทับใจ 
และเมื่อเอ่ยถึงธรรมศาสตร์จะคิดถึงอะไร (หมายถึง            
เรื่องที่สามารถเล่าได้ทุกครั้งที่พูดถึงธรรมศาสตร์
ในช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ เช่น เรื่องที่ต้องพูดถึง     
เกือบทุกครั้งเมื่ออยู่ ในกลุ่มเพื่อนๆ อาจารย์ 
หรือวิชาโหดของคณะ เป็นต้น
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	 เข้ ามา เรี ยนธรรมศาสตร์ เมื่ อ 	 พ .ศ . 	 2495	

จะตื่นเต้นกับสถานที่และวลีสั้นๆ

     “โดม เจ้าพระยา ท่าพระจันทร์”

“ถ้าขาดโดม เจ้าพระยา ท่าพระจันทร์ ก็ขาดสัญลักษณ์พิทักษ์ธรรม”

		 พวกเราตื่นตัวและเข้าใจกันว่า	 เราชาวธรรมศาสตร์			

มาแสวงหาความรู้ไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเอง	 เรามามีส่วนในการสร้าง	

ความเป็นประชาธิปไตย	 มาต่อต้านระบบเผด็จการ	 มาช่วยขจัด	

ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในสังคม

	 พวกเรามคีวามรูส้กึและมคีวามเชือ่กนัวา่ธรรมศาสตร์

เป็นสถาบันที่ตระหนักเรื่องการเมืองมากกว่าใคร	 มีหน้าที่ต่อสู้ทาง	

การเมืองกระตุ้นคนทั่วๆ	ไปได้เข้าใจเรื่องการเมือง

 การถูกตัดช่ือ	 “และการเมือง”	 ออกไปจากช่ือด้ังเดิม	

ของมหาวิทยาลัย	ย่ิงทำให้เรามีความม่ันใจและม่ันคงในอุดมการณ์มากข้ึน

	 แม้กระทั้งปัจจุบัน	 พวกเราใน	 “ชมรมเพื่อนโดม”	

(ซึง่สว่นใหญก่ม็อีายถุงึ	75	ปกีนัแลว้)	เมือ่พบกนักย็งัคงมคีวามคดิ	

ที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้องในสังคม	 และยังคงภาคภูมใจกับสิ่งที่เรา				

เคยทำร่วมกันสมัยเรียนธรรมศาสตร์เมื่อกว่า	50	ปีก่อน

ท่านคิดว่า ธรรมศาสตร์ได้ให้อะไรกับท่าน
 ธรรมศาสตร์ได้ให้ผมหลายสิ ่งหลายอย่างตั ้งแต่

ผมเข้าเรียนในธรรมศาสตร์	ผมเรียนจบ	มาแล้ว	 ทำงานจนเกษียณ	

อายุราชการมา	15	ปีแล้ว	ธรรมศาสตร์ก็ยังให้และพร้อมที่จะให้	

แก่ผมและนักศึกษาเก่าของธรรมศาสตร์เสมอ

	 ธรรมศาสตรไ์ดใ้หค้วามรูแ้ละใหป้รญิญาเศรษฐศาสตร	

บัณฑิต	ทำให้ผมมีปัญญามากขึ้น		คิดเป็น	มีความเป็นคนมากขึ้น

สอนให้ผมรู้รักสามัคคี	ทำงานร่วมกันเพื่อชีวิตและสังคมที่ดีขึ้นพร้อม

ที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้องในสังคม

	 ผมจบออกมาแล้ว	ธรรมศาสตร์ก็ได้ให้การยอมรับให้

กำลังใจแก่ผมเสมอมาตามควรแก่เวลาให้โอกาสผมทำงานรับใช้

ธรรมศาสตร์ในหน้าที่ต่างๆ	ได้ให้ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ได้ให้	 “เข็มเกียรติยศ”	 แก่ผมในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ครบ	 70	 ปี	 ได้ให้ความอบอุ่น	 เมื่อผมเข้ามาในธรรมศาสตร์ไม่ว่า	

จะเป็น	 “ท่าพระจันทร์”	 หรือ	 “รังสิต”	 ธรรมศาสตร์มีบุญคุณ					

อันใหญ่หลวงสำหรับผม

ท่านมีความประทับใจอะไรเป็นพิเศษ ก่อน และ หลัง 
เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 ยากที่จะกล่าวว่าผมมีความประทับใจอะไรเป็นพิเศษ

เกี่ยวกับธรรมศาสตร์	ก่อนและหลังเข้าศึกษา	ในช่วงความ   

สัมพันธ์ระหว่างผมกับธรรมศาสตร์ที่มีมายาวนานกว่า	58	ป ี

ผมประทับใจในแทบทุกสิ ่งทุกอย่างที ่เป็นจิตวิญญาณของ

ธรรมศาสตร์	ผมซาบซึ้งกับคำกล่าวที่ว่า “ธรรมศาสตร์ 

สู่โดม 4
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สอนให้เรารักประชาชน”	แต่ก็กังวลใจอยู่บ้างเหมือนกันว่า					

พวกเราชาวธรรมศาสตร์ทุกคนรู้รักประชาชนอย่างจริงจังและจริง

ใจเหมือนที่ธรรมศาสตร์ต้องการหรือไม่

ช่วงชีวิตใดที่ท่านคิดว่าผ่านมาอย่างเหนื่อยยาก      
และช่วงใดที่สนุกที่สุดในแต่ละช่วงได้สอนหรือให้ข้อ
คิดอะไรกับท่านไว้บ้าง
 ผมเห็นว่าชีวิตการเป็นนักศึกษาเป็นช่วงชีวิตที่สนุก	   

ตืน่เตน้และใหค้วามหวงัมากทีส่ดุ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปน็นกัศกึษา

ที่ธรรมศาสตร์	ระหว่าง	พ.ศ.	2495	–	2499	ซึ่งเราต้องเผชิญ	

ปัญหาการเมืองจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยเราเอง	 ช่วง

ชีวิตเป็นนักศึกษาเป็นช่วงที่เรายังมีอายุน้อย	 ยังมีพลัง	 มีความฝัน	

มีความหวัง	มีความทะเยอทะยานสูง	ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไร	เราจึง	

ไม่รู้สึกเหนื่อยและไม่เคยเชื่อว่าเราจะผ่านพ้นอุปสรรค์ไม่ได้

 ผมมีโอกาสได้เป็นผู้บริหารระดับสูงอยู่หลายหน่วยงาน

ของรัฐ	 เป็นระยะที่ไม่สนุก	 เหนื่อยใจมากบางครั้งแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่	

จะบอกว่าเหนื่อยยาก	 งานทุกงานก็สามารถทำได้สำเร็จระดับที่น่า	

พอใจ	อปุสรรคมมีากตามลกัษณะของหนว่ยงาน	แตเ่ราตอ้งมคีวาม	

พร้อมและมีการสะสมบารมีไว้ให้พอเพียงกับงานที่รับผิดชอบ

ในการทำงาน ทา่นคดิวา่ประสบการณใ์นชว่งเวลาใด
ที่มีผลต่อความคิดในการทำงานระดับผู้บริหาร
 ผมโชคดทีีไ่ดม้โีอกาสทำงานทีส่ำนกังานปลดักระทรวง

การคลัง	และสำนักงานเศรษฐกิจ	การคลังระหว่าง	ปี	พ.ศ.	2504	

–	2510	ทำให้ได้มีโอกาสเห็นภาพรวมทางเศรษฐกิจสังคมของ

ประเทศคอ่นขา้งชดัและใกลช้ดิ	ไดม้โีอกาสรว่มในการออกความเหน็ใน

การแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศร่วมกับผู้ใหญ่ที่มีความรู้

ความสามารถเปน็ทีป่ระจกัษใ์นทกุๆ	ดา้น	ประสบการณร์ะยะนีช้ว่ยผม

ในการแก้ไขปัญหาการบริหารในระยะที่ผมมีโอกาสได้เป็นผู้บริหาร

ระดับสูงในระยะต่อๆ		มาอย่างดี

ในเรือ่งของการทำงาน ทา่นมแีนวคดิหรอืหลกัการ 
ใดที่ท่านยึดถือปฏิบัติเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
	 ผมจะยดึถอืหลกัการงา่ยๆ	วา่	ไดร้บัมอบหมายงานใดๆ	

ก็ตาม	เราจะต้องปฏิบัติให้ดีที่สุดที่เราจะทำได้	ผลสำเร็จออกมาเป็น

ประการใดก็ต้องยอมรับสภาพ

ทราบมาว่าสมัยเรียน ท่านได้เป็นผู้หน่ีงท่ีมีผลการเรียน 
อยูใ่นระดบัดเียีย่ม สอบตดิ 1 ใน 50 ของประเทศไทย 
ได้ทุน ก.พ. ไปศึกษาต่อต่างประเทศมาแล้ว และยังมี   
เกยีรตปิระวตัทิางดา้นการเรยีนมากมาย อยากทราบ 
ว่าท่านมีเคล็ดลับในการเรียนอย่างไร
 ผมเป็นผู้หนึ่งที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่อง	 “เคล็ดลับ”	 หรือ	

“ทางลัด”	 ในการเรียนหนังสือที่ได้ผลอย่างจริงจัง	 แต่อาจจะมี	

“เกร็ด”	หรือ	“วิธี”	ที่ทำให้การเรียนง่ายขึ้นบ้าง

 ผมคิดว่ามีป ัจจัยพื ้นฐานสำคัญอยู ่	2	ประการ

ในเรื่องการเรียน	คือ	 ประการแรก	 เชื่อมั่นว่าการเรียนจะนำไปสู่ควา
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มก้าวหน้าในชีวิตหรือทำให้ชีวิตเจริญขึ้น	 ประการที่สอง	 ขยันอ่าน			

หนังสือและทำความเข้าใจกับหนังสือที่เรียน

	 ผมเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจนและพ่อก็เสียไปตั้ง

แต่ผมอายุแค่	10	ขวบ	มีแม่ที่ต้องเลี้ยงดูผมและน้องอีก	4	คน	ผม

จำเปน็ตอ้งไปอาศยัวดัเพือ่เรยีนหนงัสอื	ไดม้โีอกาสคดิคนเดยีวบอ่ยๆ	

ว่าทำอย่างไร	 จะพ้นจากสภาพที่ เป็นอยู่จะได้ช่วยครอบครัว

ได้ดีขึ้น	 มองหาทางออกใดๆ	 ก็ไม่เจอนอกจาก	 “การเรียน”					

จึงต้องตั้งหน้าตั้งตาเรียนจริงๆ	 และเรียนให้ถูกวิธี	 ผมจึงจำเป็น	

ต้องมีประวัติการเรียนที่ดี

	 การขยันอ่านหนังสือเป็นเรื่องจำเป็นมากๆ	 นอกจาก	

จะเป็นเรื่องจำเป็นแล้วยังต้องฝึกให้เป็นนิสัย	 แน่นอนว่าบางครั้ง	

ความรูก้ม็าจากความคดิของเราเอง	แตผ่มเชือ่วา่อยา่งนอ้ยรอ้ยละ	

90	 ของความรู้ได้มาจากการอ่านแล้วเรานำมาต่อยอดได้อีกระดับ	

หนึ่ง	สมัยยังเรียนหนังสืออยู่	ผมได้กำหนดเวลาไว้ค่อนข้างแน่นอน

ว่า	จะอ่านหนังสือสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง	แม้แต่ในปัจจุบันที่ผมมีอายุ	75	

ปีเต็มแล้ว	 (ไม่อยากจะบอกว่าอายุ	 76	ปี)	 ผมก็ยังตั้งเป้าหมายใน	

การอ่านหนังสือไว้ว่า	ปี	2553	ตั้งใจจะอ่านหนังสือยาวๆ	6	เรื่อง	

(ได้เลือกซื้อหนังสือมา	 6	 เล่ม	 ความยาวรวมกว่า	 3,200	 หน้า)	

ตอนนี้ผมอ่านจบไปแล้ว	(เลยได้มีเวลาเครียดมากๆ	กับสถานการณ์	

บ้านเมืองที่เหลือเชื่อว่านี้คือประเทศไทย)

 บ่อยๆ	ครั้งที่ผมนั่งทบทวนเกี่ยวกับความสำเร็จของ

การเรียนของตัวเอง	 แล้วก็ต้องบอกกับตัวเองว่า	 ความสำเร็จ	

ของการเรียนมาจากปัจจัย	2	ปัจจัยที่กล่าวเป็นส่วนสำคัญก็จริง

แต่คงมีตัวช่วยจากที่ไหนสักแห่ง	 คงจะต้องเรียกว่า	 “เบื้องบน”	

ทีค่อยชว่ยเหลอือยู	่โดยเบือ้งบนคงไดเ้หน็แลว้วา่	เราเกดิมาเปน็คนจน	

แต่มีความตั้งใจดี	จะต้องช่วยให้มีความจำเป็นพิเศษและถ้ามีอุปสรรค

ก็ให้มีผู้อุปถัมภ์มาแก้ไขกฎกติกาต่างๆให้การเรียนต่างๆ	 จึงได้	

ผ่านพ้นไปอย่างดียิ่งตามที่ปรากฏ

อยากให้ท่านช่วยเล่าประสบการณ์ครั้งที่ได้ทำงานกับ
 ดร.ปว๋ย  อึง้ภากรณ ์วา่เปน็อยา่งไร มคีวามประทบัใจ 
ในเรื่องใดเป็นพิเศษ ปัญหาในการทำงานสมัยนั้น 
แล ะท่ านได้อ ะ ไรจากการทำงานกับ ดร.ป๋วย    
อึ้งภากรณ์
 ผมมโีอกาสรบัราชการภายใตบ้งัคบับญัชาของ	ดร.ปว๋ย		

อึ้งภากรณ์	โดยตรงอยู่	2	ระยะ	ระยะแรกระหว่างปี	พ.ศ.	2496	–	

2497	ทีส่ำนกังานปลดักระทรวงการคลงั	และระยะทีส่องระหวา่งป	ี

พ.ศ.	2504	–	2510	ทีส่ำนกังานเศรษฐกจิการคลงั	หลงัจากป	ีพ.ศ.	

2510	 ก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับท่านเป็นระยะๆ	 ในภาระกิจพิเศษ	

ทั้งที่เกี่ยวกับราชการ	การศึกษา	และงานด้านสังคม	แต่ตลอดระยะ	

เวลาความสัมพันธ์ระหว่างผมกับท่าน	มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์	

ระหว่างศิษย์กับอาจารย์มากกว่าระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับ 

บญัชา	หรอืระหวา่งเพือ่นรว่มงาน	โดยคงมสีาเหตมุาจากทีว่า่	ผมรูส้กึ	

อยู่เสมอว่าท่านอยู่เหนือเราในทุกสถานะ	 และท่านเป็นผู้ให้ตลอดกาล	

ความรู้สึกเกรงอยู่ในระดับสูงมาก	 แม้แต่จะนินทาลับหลังก็ยัง		

ไม่กล้า

	 ผมมคีวามประทบัใจในการทำงาน	และการบรหิารของ	

ทา่นในหลายเรือ่งหรอืแทบทกุเรือ่ง	จนยากทีจ่ะยกเรือ่งใดมากลา่วเปน็	

พิเศษ	เพราะ	ดร.ป๋วย	อึ้งภากรณ์	เป็นผู้ที่ทำงานเพื่อประโยชน์	 

ของประเทศชาติด้วยความมุ่งมั่นและมีเจตนารมย์ที่แน่วแน่ที่จะเห็น

ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น	การทำงานของท่านเป็นไปด้วยความโปร่งใส

	บริสุทธิ์	สะอาด	และท่านไม่ได้มีความหวั่นวิตกเกี่ยวกับผลกระทบที่

จะมีกับตัวท่านแม้แต่น้อย	งานที่ท่านทำจึงมักจะประสบความสำเร็จ

เป็นประโยชน์สูงต่อประเทศชาติเสมอ

	 การได้มี โอกาสเป็นศิษย์	 เป็นผู้ ใต้บังคับบัญชา	

และไดม้โีอกาสไดพ้บรูจ้กักบั	ดร.ปว่ย	อึง้ภากรณ	์	ถอืไดว้า่เปน็วาสนา	

เป็นประโยชน์ต่อการครองชีวิตของผมในทุกๆ	ด้านอย่างมากมาย 

	 ผมไม่ได้มีความสามารถและไม่อาจประพฤติปฎิบัติตนได้อย่างท่าน	

ทุกด้าน	แต่ผมก็ได้ยึดถือท่านเป็นผู้ชี้ทางให้แสงสว่างที่แท้จริง
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ด้านวิชาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์	 ผมเชื่อว่าผมมีความรู้ไม่น้อย	

กว่าครึ่งหนึ่งของท่าน	เพราะในการถกเถียงกันบางครั้งผมก็

มีเหตุผลดีกว่า	บางเรื่องท่านก็ต้องถามผม	แต่ในเรื่องความเป็นคน	

ถ้าผมสามารถทำได้ร้อยละ	25	ของท่านผมก็ถือว่าผมพอใจแล้ว

 ผมถือเสมอมาว่า	ดร.ป๋วย	อึ้งภากรณ์	เป็นแบบอย่าง

ในอุดมคติของผม	 และผมไม่มีวันที่จะประพฤติปฏิบัติตามแบบท่าน

ได้ถึงครึ่ง

จากวันนั้นถึงวันนี้ท่านมองว่า ธรรมศาสตร์ มีความ
เหมือนหรือต่างไปจากเดิมหรือไม่อย่างไร
	 ในด้านภาพลักษณ์ธรรมศาสตร์วันนี้แตกต่างไปจากเดิม	

สมัยที่ผมเข้าเรียนเมื่อปี	พ.ศ.	2495	มากมาย	ธรรมศาสตร์ได้เปลี่ยนจาก	

มหาวิทยาลัยเปิด	 มาเป็นมหาวิทยาลัยปิด	 ธรรมศาสตร์เคยมีคณะเพียง	

4	 คณะ	 บัดนี้ธรรรมศาสตร์มีคณะและสถาบันต่างๆ	 มากมาย	

มีที่ตั้งทั้งภาคตะวันออก	 ภาคเหนือ	 และภาคใต้	 ธรรมศาสตร์วันนี้จึงไม	่

เหมือนกับธรรมศาสตร์สมัยที่ผมเข้าเรียนโดยสิ้นเชิง	 ยังคิดเล่นๆ	 ว่า	

ถ้าผมเกิดช้าไปสัก	58	ปี	ผมอาจจะไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สดุทา้ยนี ้ทา่นมอีะไรอยากจะฝากถงึ ชาวธรรมศาสตร ์
ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันอย่างไรบ้าง
 ธรรมศาสตร์	มีศิษย์เก่าจำนวนมากมายเป็นผู้มีชื่อเสียง

	 มีบทบาทสำคัญทั้งในภาครัฐ	 และภาคเอกชน	 มีบทบาทสำคัญในการ	

พัฒนาบ้านเมืองเรามา	ผมอยากเห็นศิษย์เก่าเหล่านี้เข้ามารับใช้และสนับสนุน

ธรรมศาสตร์ให้มากขึ้น	 ผมอยากเห็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ทุกคนยึดมั่น			

และนำเอาอุดมการณ์ของธรรมศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

	 ส ำ ห รั บ ศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น 	 ผ ม อ ย า ก จ ะ บ อ ก ว่ า	

การที่ ได้เข้าเรียนธรรมศาสตร์	 แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้	

มีสติปัญญาสูงพอสมควร	 อยากขอให้ท่านตั้งใจมุ่งมั่นแสวงหาความรู้ที่

ธรรมศาสตร์มอบให้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง	 ใช้เวลาทำกิจกรรมเพื่อ	

สังคมให้มากขึ้น	 ยึดมั่นในอุดมการณ์ของธรรมศาสตร์	 และช่วยกัน									

เผยแพร่ชื่อเสียงของธรรมศาสตร์ให้แพร่กระจายและเด่นชัดยิ่งขึ้น

ใครเป็นแบบอย่างในอุดมคติหรือ role model 
ของท่าน และเพราะอะไรท่านจึงเลือกท่านผู้นั้นเป็น
แบบอย่าง
	 ผมโชคดีที่ได้มีโอกาสพบผู้ใหญ่ที่ถือได้ว่าเป็นคนดีพอที่

เราจะกราบไหวไ้ด	้โดยไมต่ะขดิตะขวงใจหลายทา่น	พอทีจ่ะถอืเปน็แบบ	

อย่างในอุดมคติได้	ถ้าจะกล่าวถึงทุกท่านก็คงจะใช้เวลาและเนื้อที่มาก

ก็อยากขอกล่าวถึง	ดร.ป๋วย	อึ้งภากรณ์	ท่านเดียว

 ถึงแม้จะถือว่า	ดร.ป๋วย		อึ้งภากรณ์	เป็นแบบอย่าง

ในอุดมคติ	แต่ผมก็ไม่ได้และไม่เคยทะเยอทะยานที่จะยึดถือท่านเป็นแบบ

อย่างในทุกๆ	 ด้านของการครองชีวิตได้	 เพราะนอกจากวิถีชีวิต	

ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแล้ว	 แบบอย่างบางด้านของท่านก็เป็น

สิ่งที่ผมไม่สามารถปฎิบัติตามได้	 และผมเชื่อว่าคงมีคนน้อยคนมาก

ที่จะปฎิบัติตามท่านได้

	 ผมคงไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลว่า	 ทำไมผมจึงยึดถือ	

ดร.ป๋วย	อึ้งภากรณ์	เป็นแบบอย่างในอุดมคติ	เพราะได้มีการเขียน	

เรื่องราวต่างๆ	 เกี่ยวกับท่านไว้มากมาย	จนเรื่องราวเกี่ยวกับท่าน	

เป็น	 “ตำนาน”	 ไปแล้ว	 ผมเพียงขอยกเรื่องส่วนตัว	 2	 เรื่อง	

มาเล่าสู่กันฟัง

	 เมื่ อผมแต่งงานกับคุณเรวดี 	 ประดิษฐ์ทัศนีย์ 	

ท่านกรุณารับเป็นเจ้าภาพให้	แต่เราได้เลือกฤกษ์สวมมงคล 

และหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ตรงกับฤกษ์วางศิลาฤกษ์ธนาคาร	

แห่งประเทศไทย	 สาขาหาดใหญ่	 (เป็นสาขาแรก)	 คือ	 9.16	 น.	

ของวันที่	 17	 พฤษภาคม	 2506	 ผมก็ถามท่านว่า	 อาจารย์คง	

มาเป็นประธานในพิธีให้ไม่ได้	ท่านตอบว่า	“ธนาคารแห่งประเทศไทย	

มีความมั่นคงอยู่แล้ว”	 ขอท่านรองผู้ว่าการฯ	 (คุณพิสุทธิ์										

นิมมานเหมินท์)	 ไปแทนก็ได้	 แต่การเริ่มต้นชีวิตของคุณมีความ

สำคัญ	 ผมจะไปทำพิธีให้	 เช้าวันนั้น	 (17	 พ.ค.	 2506)	 ดร.ป๋วย		

อึ้งภากรณ์	 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	 ขับรถเก๋งเก่าคัน

หนึ่งไปจอดหน้าบ้านเลขที่	 248	 ซอยรุ่งอรุณ	 (ลาดพร้าว	 12)	

เพื่อเป็นประธานในพิธีมงคลสมรส	 เราเชิญแขกภายนอกท่านเดียว	

คือ	ท่านประธานในพิธี

	 ครั้งหนึ่งผมเคยนั่งคุยกับท่าน	 ผมได้บอกท่านว่าใน

สู่โดม 7
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 ฉบบันี	้จลุสาร	“สูโ่ดม”	ขอแนะนำนกัศกึษาทีไ่ดร้บัทนุจาก	“กองทนุทำบญุวนัเกดิกบัธรรมศาสตร”์	ซึง่กองทนุนีจ้ะประกอบ	ดว้ยกองทนุยอ่ยๆ	

ในนามของผู้บริจาคเงิน	และมหาวิทยาลัยจะจัดสรรดอกผลจากเงินกองทุน	เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่	เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์	นักศึกษา

ที่ได้รับทุนจากกองทุนนี้	ทุกคนมีความภาคภูมิใจและซาบซึ้งถึงความมีน้ำใจของศิษย์เก่า		ทุกท่านและผู้มีจิตศรัทธา	ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการ

ศึกษาของประเทศชาติและนักศึกษาปัจจุบัน	เรามาสัมภาษณ์ถึงความ	รู้สึกของน้องๆ	ทั้ง	5	คนนี้กันเลยค่ะ

จากน้องถึงพี่

บทสัมภาษณ์นักเรียนทุน

สู่โดม 8
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นางสาว อัจฉรา  เนียมศรีเพชร (ปูแดง) 

ประวัติส่วนตัว

เกิด: 26  ตุลาคม 2533

การศึกษา: ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 1

    มัธยมศึกษา- โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”

กิจกรรมที่เข้าร่วม: งานรับเพื่อนใหม่ ปี 53 , ค่ายช้างเผือก 

30 ปี ทำดีเพื่อสังคม, แดนเซอร์ของกองสันทนาการ, 

ค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์

รู้สึกอย่างไรบ้าง เมื่อได้รับทุนนี้
 ดีใจมากค่ะ	 เพราะเป็นโอกาสต่อลมหายใจ	 ทางการศึกษา				

ถา้ไมไ่ดท้นุนีก้อ็าจจะหยดุเรยีนแค	่ม.6	คะ่	คอืตวัหนเูองเกอืบจะไมไ่ดเ้รยีนตัง้

แต่	ม.3	แล้วนะคะ	แต่ก็ทำงานเรื่อยๆ	ทำทุกอย่าง	เพื่อจะได้เรียนจนจบม.6	

ตอนนี้หนูอยู่กับยายซึ่งชรามาก	 อายุ	 80	 ปีกว่าๆ	 หนูต้องรับผิดชอบ							

ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบ้านด้วยค่ะ	ทุนการศึกษาจากกองทุนนี้ช่วยได้มาก

เลยค่ะ	หนูภูมิใจที่คนอื่น	เขาไว้วางใจที่ให้ทุนเราค่ะ

ทำไมน้องถึงเลือกที่จะสมัครรับทุนนี้
 ก็ เ พ ร า ะ ว่ า ห นู ไ ด้ รั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก ให้ รั บ ทุ นจ า ก	

โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท	 (ช้างเผือก)	 ของมหาวิทยาลัย	

ในตอนแรกแล้ว	ทางเจ้าหน้าที่บอกว่า	ถ้าหนูรับได้ทุนจากกองทุน	วันเกิด		

ทุนของช้างเผือกก็จะให้เพื่อน	 ซึ่งก็เป็นการช่วยให้เพื่อนที่ยังไม่ได้ทุน	

ก็มาได้ในส่วนนี้ค่ะ	 แล้วก็คิดว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์

ของรุ่นพี่ด้วย			

น้องคิดว่ากองทุนนี้ให้อะไรกับน้องบ้าง
 หนึ่ ง เลยคือการปลูกจิตสำนึกค่ ะ 	 เพราะที่ มาของ	

กองทุนก็มาจากศิษย์เก่า	 ทำให้หนูรู้สึกว่ามีคนอยากจะช่วยหนูค่ะ	 ถ้าหนู

มีโอกาสก็อยากที่จะช่วยคนอื่นได้บ้างค่ะ

น้องมีการบริหารเงินที่ได้รับจากกองทุนนี้อย่าง
ไรบ้าง
 ส่วนรายเดือน	4,000	บาท	คือว่า	กินอาหาร	ใช้ในการกิน	

ก็ประมาณวันละ	 100	 แล้วก็กิน	 30	 วัน	 ก็คือ	 3,000	 บาท	 ส่วน	

1,000	 ที่เหลือก็จะเอากลับไปให้ยายด้วยเพราะว่าอยู่กับยาย	 2	 คน		

คา่ใชจ้า่ยทีไ่มจ่ำเปน็กไ็มซ่ือ้	หรอื	พวกเสือ้ผา้	หนงัสอืกเ็อามาจากรุน่พีบ่า้ง	

ส่วนเรื่องเรียนพิ เศษก็ ไม่ ได้ เรียน	 เพราะว่าให้รุ่นพี่ติวให้มากกว่า	

แล้วก็ไม่ต้องเสียอะไรมาก	 คือ	 ถ้าไม่ได้อะไรมากก็อยู่ได้ค่ะ	 4,000	 บาท	

ก็เพียงพอแล้วค่ะ

มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่ให้ทุนนี้บ้าง
 หนูขอบพระคุณอย่างยิ่งเลย	 คือ	 อย่างที่บอกไปขั้นต้น	

เลยก็ คื อ เหมื อนกั บการต่ อลมหาย ใจ ให้ โอกาสทางการศึกษา	

มันก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งค่ะ	 คือ	 พื้นฐาน	 ของคนนะคะ	 จะมาด้วย	

ทาน	ศีล	ภาวนา	คือ	สิ่งที่ทุกท่านให้หนูมาก็คือ	การทำทาน	และคือ		   

การต่อโอกาสทางการศึกษาให้ความรู้	เป็นอะไรที่เป็นบุญเยอะมากแล้วค่ะ

ขอขอบพระคุณที่ไม่ทิ้งหนู	และขอให้ศิษย์เก่าช่วยกองทุน	ฯ	ต่อไปนะคะ    

เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่ไม่มีอะไรอย่างหนูเลย

สู่โดม 9
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นางสาว โบตั๋น  เมืองโคตร (โบตั๋น)  

ประวัติส่วนตัว

เกิด: 31  มกราคม 2534

การศึกษา: ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

    มัธยมศึกษา - โรงเรียนมุกดาหาร

กิจกรรมที่เข้าร่วม: รับเพื่อนใหม่ ปี 53, ค่ายช้างเผือก 

30 ปี ทำดีเพื่อสังคม, สมาชิกชมรมคนอีสาน, 

สมาชิกชมรมพุทธกรรมฐาน, บริจาคโลหิต, 

กองสันทนาการ, ค่ายอาสา

รู้สึกอย่างไรบ้าง เมื่อได้รับทุนนี้
 ตอนแรกก ็ร ู ้ส ึกงงเหม ือนก ันว ่ากองท ุนทำบ ุญวันเกิด 

กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คืออะไร	 แต่พอโทรไป	 ถามพี่ๆ	 ที่ทำงาน	

ของกองทุนนี้	 พี่เขาก็บอกว่ามันเป็นกองทุนที่	 รุ่นพี่ศิษย์เก่า	 และ

ผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคมาเพื่อให้นำดอกผลมาเป็นทุนการศึกษาให้หนู		

หนูก็รู้สึกว่าดีใจมากๆ	 เพราะรู้สึกว่ารุ่นพี่	 ให้ความสำคัญกับการเรียน	

ของรุ่นน้องๆ	 เป็นความรู้สึกที่เราจะต้อง	 ตั้งใจเรียนเพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่

พี่ๆ	เขามอบให้ค่ะ

ทำไมน้องถึงเลือกที่จะสมัครรับทุนนี้
 ก็คิดว่ าถ้ าหนู ได้ทุนนี้ แล้ว	 เพื่ อนๆที่ เขา ไม่มี โอกาส	

เขาจะได้มีโอกาสรับทุนเพิ ่มขึ ้น	เพราะหนูก็สามารถสละสิทธิ ์ทุน 

เต็มจำนวนที่หนูได้จากโครงการช้างเผือก	 เพื่อนๆจะได้มีโอกาส	 หนูก็							

เลยเลือกกองทุนนี้เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยค่ะ	 ให้สมกับการ	 ที่พี่ๆ	

เขาที่ได้ช่วยเหลือหนูด้วยค่ะ

น้องคิดว่ากองทุนนี้ให้อะไรกับน้องบ้าง
 ใหโ้อกาสหนเูยอะแยะมากมายเลยคะ	ถา้หนไูมไ่ดท้นุนี	้หนกูค็ง	

ไมม่สีทิธิท์ีจ่ะเขา้มาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ซึง่ทนุนีใ้หท้ัง้	คา่เลา่เรยีน	

ใหค้า่ใชจ้า่ยประจำเดอืน		ซึง่ทางบา้นหนเูอง	ถา้พดูถงึวา่ลำพงัแคค่ณุอาที่

สง่มาให	้ใชจ้า่ย	คงไมพ่อแลว้	หนกูไ็ดท้นุนีม้าชว่ย	แลว้หนกูค็ดิวา่อยา่งนอ้ย	

ก็ทำให้คนทางบ้านได้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น	แล้วทำให้หนูตระหนักว่า	

หนูได้รับทุนนี้หนูต้องทำความดี	และต้องตั้งใจเรียนให้มากขึ้น

น้องมีการบริหารเงินที่ได้รับจากกองทุนนี้อย่าง
ไรบ้าง
	 อันดับแรกเลย	หนูจะคิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียน	ไว้ก่อน	

คะว่าในแต่ละเดือนต้องใช้จ่ายการเรียนเท่าไรบ้างแล้ว	 ค่าใช้จ่ายในชีวิต	

ประจำวันอย่างเช่นค่าข้าว	 ซึ่งหนูทานข้าว	 วันละ	 3	 มื้อ	 หนูก็จะต้อง	

Fix	 ไว้ว่าวันนี้หนูต้องใช้จ่ายประมาณเท่าไร	 อะไรทำนองนี้	 เช่น	

วันนี้เราไม่มีค่าใช้จ่ายกิจกรรม	อะไร	ก็มีแต่ค่าข้าว	ก็ตกประมาณวันละ

90	บาท	ถ้ารวมค่าน้ำแล้วหนูก็จะแยกส่วนว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้	จะเก็บไว้ใช้

แล้วก็เก็บหอมรอมริบไว้ค่ะ	ค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งก็จะเกี่ยว	กับการศึกษา	

จะแบ่งเป็นส่วนๆ	ค่ะ

มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่ให้ทุนนี้บ้าง
 อยากจะขอบพระคุณพี่ๆ	 และผู้มีจิตศรัทธา	 ทุกๆท่านนะคะ	

ซึ่งมีพระคุณกับหนู	 บริจาคเงินให้กับกองทุนนี้ 	 เพราะกองทุนนี้ 																		

ช่วยทำให้เด็กที่ไม่มีโอกาส	 อย่างเช่น	 พวกหนูได้มีโอกาสเข้ามาเรียน	

ในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่	 และได้มีโอกาสที่จะศึกษาแล้วก็นำความรู้ไป	

พัฒนาสังคม	 	 ซึ่งทำให้พวกหนูตระหนักว่า	 การที่หนูได้มีโอกาสแบบนี้	

หนูก็ควรที่จะให้โอกาสคนอื่นๆ	 ด้วย	 ก็อยากจะขอบพระคุณกับผู้ที่มี	

พระคุณต่อพวกหนูด้วยค่ะ

สู่โดม 10
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นายขวัญชัย  แซ่เฮ็ง (โจ้)   

ประวัติส่วนตัว

เกิด: 2 เมษายน  2533

การศึกษา: ปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ชั้นปีที่ 2

  มัธยมศึกษา - โรงเรียนวัดพุทธบูชา

กิจกรรมที่เข้าร่วม:  กิจกรรมค่ายกล้าโดม, งานไหว้ครู 

ปี 52, สมาชิกชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี, 

กิจกรรมงานรับเพื่อนใหม่ ปี 52 และ 53 

(ฝ่ายกองอำนวยการ), อาสาสมัครช่วยงานกองกิจการ

นักศึกษา

รู้สึกอย่างไรบ้าง เมื่อได้รับทุนนี้
 รู้สึกดีครับ	เพราะ	กองทุนนี้มันเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจ

ให้ผมเรียนที่นี้อย่างมีความสุข	 	 ทุนนี้มีคุณค่ามากและให้อะไรผมมากมาย	

เมื่อจบออกไปแล้ว	ผมสัญญาว่าผมจะกลับมา	ตอบแทนกองทุน	คือ	เมื่อ

ทางมหาวิทยาลัยต้องการให้ช่วยบริจาค	ผมจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	

ทำไมน้องถึงเลือกที่จะสมัครรับทุนนี้
 ไดผ้า่นการคดัเลอืกจากมหาวทิยาลยัโดยได	้โควตา้ทีน่ัง่เรยีน	

แตไ่มไ่ดร้บัทนุการศกึษา	ผมกเ็ลยสมคัรขอรบัการพจิารณาจากกองทนุ	ฯ	

ผ่านทางสำนักทะเบียน	ฯ		พอดีคุณสมบัติผมผ่าน	ผมก็เลยได้

น้องคิดว่ากองทุนนี้ให้อะไรกับน้องบ้าง
 ใหผ้มรูจ้กัคำวา่บญุคณุ	คอื	เขาใหท้นุผม	ทัง้ๆ	ทีผ่มไมค่อ่ยมเีงนิ	

แล้วเขาก็ไม่ใช้ผู้ปกครองโดยตรง	 ผู้ปกครองโดยตรงคือพ่อแม่ผม	

แต่เขาก็เป็นผู้ปกครองเหมือนกัน	 และผมก็ได้รู้จักเจ้าหน้าที่ของสำนัก	

ทะเบียน	ฯ	ซึ่งเป็นคนให้ข้อมูล	และเสนอชื่อให้ทางกองทุน	ฯ	พิจารณาครับ				

ซึ่งเป็นอีกท่านหนึ่งที่ผมจะไม่ลืมบุญคุณ	นี้คือสามัญสำนึกของผม

น้องมีการบริหารเงินที่ได้รับจากกองทุนนี้อย่าง
ไรบ้าง
 ผมจะมีบัญชี	 บัญชีส่วนนี้ที่ผมทำมา	 ผมตั้งใจ	 ทำมาเพื่อ

ที่จะได้รู้ว่าผมจะใช้จ่าย	 บริหารเงินอย่างไร	 คือในแผนของผมครับ	 คือ	

ใช้	3	ส่วน	ได้เงินมา	4,000	เก็บไว้	1,000	ทุกเดือนครับ	ได้	3,000	นี้	

ถา้เกดิเหลอืกเ็กบ็เอาไว	้กพ็ยายามใชอ้ยา่งประหยดั	ใชอ้ยา่งรูค้ณุคา่ของเงนิ	

แตไ่มเ่คยขีเ้หนยีวกบัเพือ่น	มอีะไรกเ็ลีย้งเพือ่นตลอด	คอืแมแ้ตเ่พือ่นไมเ่ลีย้งผม	

ผมก็อาจจะเลี้ยงเพื่อน	 อาจจะเป็นของเล็กๆ	 น้อยๆแต่มันก็มีคุณค่า	

เพราะผมได้สรรหามา

มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่ให้ทุนนี้บ้าง
 ขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเลยนะครับที่มีบุญคุณ

กับผม	 ให้โอกาสผม	 ตอนแรกผมเรียนได้เกรด	 1.88	 ยังไม่ถึง	 2	

แต่ผมมีโอกาสเรียน		จนผลการเรียนของผมตอนนี้ได้	2.19	และผมคิดว่า	

ถ้าผมจบออกไปแล้วต้องเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป	

สู่โดม 11
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นางสาว ทิพยรัตน์   ศรีอนุสรณ์ (ทิพย์) 

ประวัติ

เกิด:  29  กันยายน  2533

การศึกษา:  ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

มัธยมศึกษา- โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์

กิจกรรมที่เข้าร่วม: กีฬาเฟรชชี่เกมส์, งาน ปลูกข้าว 

เกี่ยวข้าว, วันไหว้ครู, บริจาคโลหิต

รู้สึกอย่างไรบ้าง เมื่อได้รับทุนนี้
 รูส้กึดใีจมากคะ่	เพราะวา่ทางบา้นมปีญัหาในเรือ่งทนุทรพัย์	

เนือ่งจากคณุแมท่ำงานคนเดยีว	ซึง่มนัไมพ่อกบัคา่ใชจ้า่ยในการทีจ่ะใชจ้า่ย

ในมหาวิทยาลัย	ซึ่งเมื่อได้กองทุนนี้มาช่วยก็สามารถช่วยคุณแม่ในการที่

จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากเลยค่ะ

น้องคิดว่ากองทุนนี้ให้อะไรกับน้องบ้าง
 มากมายเลยคะ	 และที่รู้สึกดี ใจ	 คือ	 การให้ โอกาส	

ทางการศึกษาแก่หนูค่ะ	ถ้าไม่ได้กองทุนนี้	หนูก็คิดว่าคุณแม่	คงไม่มีกำลัง

ทรัพย์เพียงพอที่จะส่งหนูเรียนจนจบใน	4	ปีได้แน่นอน	ซึ่งทุนนี้เป็นทุน

ต่อเนื่องที่จะใหห้นูปีละ	80,000	ต่อเนื่อง	4	ปี	จนจบการศึกษาเลยค่ะ

น้องมีการบริหารเงินที่ได้รับจากกองทุนนี้อย่าง
ไรบ้าง
 เงินทุนนี้เขาจะจัดสรรให้เป็นส่วนๆ	ค่ะ	จะเป็นส่วน	เงินเดือน	

ส่วนค่าเทอม	ส่วนค่าเสื ้อผ้านี ้	เขาจะให้ปีละครั ้ง	แล้วก็ค่าหนังสือ	

ส่วนเงินเดือนก็เอามาใช้จ่ายส่วนตัวแล้ว	 ก็ยังพอมีเหลือเก็บบ้างค่ะ	

แล้วก็ค่าชุดนักศึกษาที่เขาให้	 ถ้าเกิดไม่ได้ใช้ก็จะเก็บไว้	 แต่ส่วนใหญ่	

จะได้ใช้มากกว่า	เพราะว่า	อย่างปีนี ้หนูจะต้องฝึกงานพยาบาล		           

ก็จะต้องใช้เงินในส่วนนี้จ่ายค่าตัดชุดที่จะต้องใช้ขึ้นหวอด	 หรือออกชุมชน	

อีกส่วนหนึ่ง		เป็นค่าหนังสือที่เขาให้มาก็จะนำไปซื้อเอกสารประกอบการ

เรียนบ้าง	ค่าหนังสือเรียนบ้างค่ะ

มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่ให้ทุนนี้บ้าง
	 ก็อยากจะกราบขอบพระคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ร่วม	

บริจาคกับกองทุน	ฯ	ทำให้นักศึกษาส่วนหนึ่งที่มีผลการเรียนค่อนข้าง 

ดีอย่างหนูหรือคนอื่นๆ	 แต่ไม่มีทุนทรัพย์พอ	 ที่จะส่งเสียตัวเองเรียน	

ได้มีโอกาสได้เรียน	และได้จบออกไป	ทำงานให้สังคมค่ะ

อยากทราบว่าทำไมน้องถึงเลือกที่จะสมัครรับทุนนี้
	 ส่ วนหนึ่ ง เลยก็คื อกองทุนนี้ ให้ ต่ อ เนื่ อง 	 4	 ปี เ ลย	

และอีกอย่างหนึ่ งก็คือ	 สามารถที่จ ะช่วยทางบ้านได้ เยอะ	 คือ	

ค่าเทอมหนูไม่ต้องเสียเอง	 เพราะค่าเทอมที่จะต้องเสียในแต่ละเทอม	

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 อย่างน้อยก็ต้อง	 10,000	 บาทขึ้นไป	

ถ้าคุณแม่ทำงานคนเดียว	 รับรองได้เลยว่าไม่สามารถที่จะหาจ่ายให้ได้		

ไหนจะค่าเบ็ดเตล็ด	จุกจิก	ค่ากิจกรรมของคณะ		ซึ่งตรงนี้กองทุนใหห้น ู

ไม่ได้ก็จริง		แต่กองทุนช่วยสนับสนุน	ในเรื่องค่าเทอม	ทำให้หนูพอที่จะจ่าย	

ค่าตรงนี้ได้เอง	ส่วนค่าเทอมกองทุน	ฯ	ก็ช่วยแบ่งเบาภาระไปได้เยอะค่ะ

สู่โดม 12
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นางสาว รสสุคนธ์  จิตต์งาม (บุ๊ค)  

ประวัติส่วนตัว

เกิด: 9  กุมภาพันธ์ 2535

การศึกษา: ปริญญาตรี  

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์  ชั้นปีที่ 1   

   มัธยมศึกษา - โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

กิจกรรมที่เข้าร่วม: รับเพื่อนใหม่ ปี 53, 

ค่ายช้างเผือก 30 ปี ทำความดีเพื่อสังคม , 

กิจกรรมรับน้องคณะวารสารฯ

รู้สึกอย่างไรบ้าง เมื่อได้รับทุนนี้
 ตอนแรกเลย	 ก็คือไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ทุนนี้	 ก็หวังในใจ	

ลึกๆ	 ค่ะ	 แต่พอรู้ว่าได้ทุนคือดีใจมากเลยค่ะ	 คือเป็นเหมือนการได้ต่อยอด	

การศกึษาของตวัเองดว้ย	อนาคตของ	ตวัเองทีจ่ะไดเ้รยีนจบแนน่อน	มัน่คง	

ก็ดีใจมากค่ะตอนแรกที่ได้

ทำไมน้องถึงเลือกที่จะสมัครรับทุนนี้
 พิจารณาเกณฑ์ก่อนค่ะ	 ว่าหนูมีเกณฑ์ถึงไหม	 แล้วก็คิดว่า	

ถ้าเกณฑห์นูถึงคุณสมบัตหินูก็ได้ด้วย	แล้วอีกอย่างก็คือมีความต้องการ

แล้วก็เดือดร้อนที่ต้องใช้ทุนจริงๆ	ค่ะ

น้องคิดว่ากองทุนนี้ให้อะไรกับน้องบ้าง
 สิ่งแรกเลยก็คือให้ทุนการศึกษาช่วยต่อยอดการเรียน	

ของหนูแน่นนอน	 สิ่งถัดมาก็คือทำให้ชีวิตการเรียนมหาวิทยาลัยของหนู	

ดีขึ้น	ไม่ลำบากมากจนเกินไปค่ะ

น้องมี ก ารบริ ห าร เงิ นที่ ไ ด้ รั บจ ากกองทุ น 
นี้อย่างไรบ้าง
 ต้องรู้จักใช้เงินให้เป็น	โดยแบ่งเงินเป็นสัดเป็นส่วนเลยว่าอันนี้

หนูจะใช้จ่ายในเรื่องอาหารแค่นี้	แล้วก็ต้องแบ่งเป็นส่วนไปเป็นเงินค่าโดยสาร

ค่าซื้อหนังสือ	ซื้อสมุด	มีการวางแผนการเงินใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้แน่นอน	   

แล้วส่วนที่เหลือพอเหลือได้ก็จะเก็บไว้เผื่อฉุกเฉิน

มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่ให้ทุนนี้บ้าง
 ขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านนะคะที่ได้ช่วยเหลือ

แล้วก็ ได้ ให้ โอกาส	 นักศึกษาคนหนึ่ งที่ กำลังต้องการทุนแล้วก็ 	

มีความอยากเรียน	 แล้วก็สานฝันให้เป็นจริง	 ก็ต้องขอบพระคุณมาก	

แล้วก็รู้สึกดีใจมากคะ

สู่โดม 13
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ความเจริญวัยเติบโตทางด้านความคิดทางการเมือง

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

สังคมชนชั้น  มีการกดขี่ขูดรีด
	 จากที่ เคยอ่านหนังสือสมัยที่ชาวยุ โรปไปล่าคนแอฟริกา  

เพื่อนำไปขายในยุโรปและอเมริกา	เมื่อพวกเขาจับคนแอฟริกาได้	พวก     

เขาจะเอามาร้อยส้นเท้าตรงที่เรียกว่ารอยร้อยหวายมัดติดกับแคมเรือ	

และร้อยติดกันเป็นพืดนอนเป็นแถว	 เหมือนคนแอฟริกาเป็นสัตว์ก็ไม่ปาน		

และตามที่เคยได้ดูภาพยนตร์เรื่อง	สปาร์ตาคัสที่โรงหนังเฉลิมไทยสมัยก่อน

เกี่ยวกับการลุกขึ้นสู้ของพวกทาส		ทาสไม่มีสิทธิเสรีภาพใด	ๆ	ทั้งสิ้น				

ชวีติทัง้ชวีติของพวกเขาเปน็ของนายทาส		จนกระทัง่ลกู	หลาน	เหลนโหลน	

ชัว่โคตรของทาส		กเ็ปน็กรรมสทิธิข์องเจา้ทาส		นายทาสจะขม่เหงทรมาน	

โบยตีกระทั่งเข่นฆ่าได้ตามใจชอบ	 พวกทาสเหลือแต่ลมหายใจเข้าออกที่	

พอจะมีชีวิตไว้รับใช้เจ้าทาส	 พวกเจ้าทาสเสวยสุขอยู่บนชีวิตเลือดเนื้อและ

กองกระดูกของพวกทาส	 นายทาสเอาทาสมาสู้กันเพื่อให้นายทาสชม	

อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน	 ใครตายก็แล้วไป	 ทั้งยังมีการเอาทาสไปสู้	

กับสัตว์ร้ายเสือ	สิงโต	วัวกระทิง	เป็นต้น	สู้ได้ก็อยู่	สู้ไม่ได้ก็ตาย

“ ที่ใดมีการกดขี่  ที่นั่นก็มีการต่อสู้ ”
 

	 มสีจัธรรมขอ้หนึง่กลา่ววา่	“ทีใ่ดมกีารกดขี	่ทีน่ัน่กม็กีารตอ่สู”้	

การกดขี่ยิ่งหนัก	 การต่อสู้ยิ่งรุนแรง	 สปาร์ตาคัสนำพวกทาสลุกขึ้นสู้		

พวกนายทาสปราบหนัก		จับพวกทาสตอกใส่หลักไม้กางเขนเป็นแถวตอก

ตะปูที่หัวไว้กับเสาหลัก	กางแขนออกทั้งสองข้าง	ตอกตะปูที่ฝ่ามือ	ขาทั้ง	

2	ขา้งจบัไขวก้นัตอกเทา้ทัง้สองตดิกบัเสาหลกั		พวกทาสเลอืดไหลโซมตวั		

ถูกให้ตายไปอย่างนั้นทิ้งให้แร้งกากิน	 	 ในเมืองไทยก็เคยมียุคทาสมาก่อน		

ต้นตระกูลฉันก็เคยมีทาสที่บ้านแต่ในที่สุดทาสก็ลุกขึ้นมาสู้รุ่นแล้วรุ่นเล่า		

จนได้รับชัยชนะในที่สุด		และปิดฉากยุคทาสลงไปได้ทั้งยุค	เมืองไทยก็เพิ่ง	

เลิกทาสในรัชกาลที่	5	นี่เอง		ใช่จะนานเกินไป

	 การกดขี่ขูดรีดถือกำเนิดมาตั้งแต่มีมนุษยชาติเกิดขึ้นมาใน	

โลกนีก้ระนัน้หรอื	?	หามไิด	้	ตอนเรยีนหนงัสอืเมือ่เดก็	ๆ 	กเ็คยรูว้า่	มนษุย	์

เรามาจากมนุษย์วานรที่ได้พัฒนาสรีระร่างกายจากการใช้แรงงานเพื่อ

การดำรงชีวิต		จนกลายเป็นมนุษย์เหมือนทุกวันนี้		มนุษย์เรามีบรรพบุรุษ	

มาจากมนุษย์วานรเหมือนกันหมด	 ถ้าหากมีอีวาอาดัมมนุษย์คู่แรกที่เกิด	

มาในโลกนี ้จริง	เขาก็คงมาจากมนุษย์วานรเช่นกัน	โชคดีที ่เคยได้ดู	        

ภาพยนตรข์องออสเตรเลยีสมยักอ่นทีฉ่ายใหด้ทูีห่อสมดุแหง่ชาตทิีต่ดิอยูก่บั

วัดมหาธาตุนี่เอง		ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานพิสูจน์เรื่องนี้ได้		ไม่มีเทวดาหน้า	

ไหนลงมาจุติเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้หรอก	เกิดกันมาแต่ตัวทั้งนั้น

 ในการสั่งสมความรับรู้ที่จะเอาชนะธรรมชาติ	เพื่อความ

อยู่รอดในเวลาอันยาวนานเป็นหลายร้อยหลายพันปี	 ผ่านยุคหิน	

ยุคค้นพบโลหะ	 ก็รู้จักทำขวานหินเพื่อล่าสัตว์	 หาอาหารมาได้ก็มา	

แบ่งกันกินเท่าเทียมกัน	 ไม่มีพอเหลือกินเหลือเก็บเผื่อไว้ให้ได้กดขี่ขุดรีดกัน		

คุณสิริลักษณ์		จันทรวงศ์

ม.ธ.ก.รุ่น	2491
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ไม่มีชนชั้นวรรณะใครรวยใครจน	และต่อมาก็รู้จักทำไร่ทำนาทำการเกษตร 

ผลผลิตก็เพิ่มพูนขึ้น		เมื่อมนุษย์รู้จักรวมตัวกัน	

เป็นหมู่ เป็นเหล่า	 เพื่อ เอาชนะธรรมชาติ	

สัตว์ร้ายต่างๆ	 เกิดมีหัวหน้ากลุ่มหัวหน้า	

เผา่ขึน้มา				หวัหนา้กลุม่หวัหนา้เผา่เหลา่นีบ้างที

กต็อ่สูก้นั	เผา่ไหนชนะกเ็อาเผา่ทีแ่พม้าเปน็ลกูนอ้ง

หรอืมารบัใชเ้ผา่ตน	นานเขา้เริม่มอีภสิทิธิช์นขึน้มา	

เริ่มมีหน่อสังคมชนชั้นขึ้นมาแล้ว

สังคมบรรพกาลผ่านเข้ายุคทาสยุคศักดินา 
ยุคทุนนิยม 
 สังคมชนชั้นในยุคแรกก็คือยุคทาสที่มีชนชั้นทาสและชนชั้น

เจ้าทาส	 เจ้าทาสกดขี่ขูดรีดทาส	 ทาสคือผู้ที่ถูกกดขี่ขูดรีด	 จากรอยต่อ	

แห่งยุคที่ผสมผสานกันมา	 ก็เกิดมีชนชั้นศักดินา	 ชนชั้นทาสดับสูญ		

ก็ถึงยุคศักดินา	 มีชนชั้นศักดินาเกิดขึ้น	 ชนชั้นศักดินาเจ้าที่ดินนายเงิน	

หน้าเลือดกดขี่ขูดรีดชาวนา	 ชนชั้นชาวนาถูกกดขี่ขูดรีด	 เมื่อการผลิตใน	

สงัคมกา้วหนา้ยิง่ขึน้	โดยเฉพาะเมือ่มเีครือ่งจกัรกลเครือ่งมอืการผลติเทค

โนโลยีสมัยใหม่		เกิดมีการผลิตทางอุตสาหกรรม		เมื่อมีเครื่องจักรไอน้ำ	

ในยุคใกล้นี้	 	 การผลิตทางสังคมก็ก้าวหน้า	 มีผลผลิตเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น	

แบบกา้วกระโดด		ยคุทนุนยิมกเ็กดิขึน้	มชีนชัน้นายทนุทีเ่กดิขึน้มาพรอ้มกบั	

ชนชัน้กรรมกรคูแ่ฝด		ชนชัน้ศกัดนิากเ็ริม่สัน่คลอนถดถอยออ่นกำลงัและเขา้	

แทนทีด่ว้ยชนชัน้นายทนุ		สงัคมกเ็ขา้สูย่คุทนุนยิม		ระบอบทนุนยิมครองโลก	

มีชนชั้นนายทุนเป็นชนชั้นกดขี่ขูดรีดกรรมกรและประชาชนชั้นล่างเป็น	

ชนชัน้ถกูกดขี	่ชนชัน้ศกัดนิากเ็สือ่มสลายไป	ชนชัน้นายทนุกดขีข่ดูรดีกรรม	

กรและประชาชนในประเทศ		 เมื่อมีการผลิตล้นเกินภายในประเทศ		ชนชั้น			

นายทุนทางแถบยุโรปก็แย่งชิงกันล่าเมืองขึ้นในแถบเอเชียแอฟริกาที่ยังคง	

เป็นประเทศที่ล้าหลัง		บ้างก็ยังป่าเถื่อนเสียด้วยซ้ำ	ด้วยวิธีการที่โจ่งแจ้ง

ไมป่ดิบงัโฉมหนา้เลยแมแ้ตน่อ้ย		ดว้ยการใชอ้าวธุทีท่นัสมยัเขา้ปราบปราม	

บงัคบัเขน่ฆา่ประชาชนในแถบนี	้ลา่พวกเขาลงเปน็ทาส		ประเทศตา่ง	ๆ 	รอบ	

บา้นเรากล็ว้นเคยตอ้งตกเปน็เมอืงขึน้ของประเทศองักฤษ	ฝรัง่เศสมากอ่น		

หลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 ประเทศเหล่านี้ได้ต่อสู้กอบกู้เอกราชของชาติ	

กลับคืนมา	เช่นประเทศ	เวียดนาม	ลาว	พม่า	กัมพูชา

ปัจจุบันระบอบทุนนิยม ได้ก้าวเข้าสู่ระบอบทุน 
ผูกขาดแล้วกลายเป็นประเทศจักรวรรดินิยม

	 หลังสงครามโลกครั ้งที ่	2	เป็นต้นมา	สหรัฐอเมริกา	

กลายเป็นประเทศทุนนิยมที่มั่งคั่งร่ำรวย

ที่ สุ ด 	 มี ค ว ามก้ า วหน้ า สู ง สุ ด ท าง	

อุตสาหกรรม	 วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	

การค้นคว้าทางอวกาศ	อเมริกากลายเป็น	

อภิมหาอำนาจเพียงประเทศเดียวในยุคนี	้ 

รูปแบบวิธีการรุกรานประเทศอื่นก็แตกต่าง

ไปจากนักล่าเมืองขึ้นเก่า	 โดยจะใช้วิธีการ	

ยกทหารอาวธุยทุโธปกรณเ์ขา้รกุราน	โดยตรงคงไมไ่ดแ้ลว้	หากใชว้ธิกีารลา่	

เมืองขึ้นแบบใหม่		โดยวิธีการที่แยบยล		ใช้สิ่งที่เรียกว่า	“การช่วยเหลือ”	

ทางด้านเศรษฐกิจ	“ทางการทหาร”	เข้าแทรกแซงครอบงำทางด้าน     

เศรษฐกจิการเมอืงการทหารของประเทศอืน่	เคยหลงภาคภมูใิจในเอกราช

ของชาตไิทย		แตป่ระเทศไทยกโ็ดนเขมอืบเขา้เหมอืนกนั	ทัง้นีโ้ดยการรว่มมอื	

ชว่ยเหลอืจากชนชัน้ปกครองไทย		กระทัง่ประเทศไทยตอ้งสง่ทหารไปรบัใช้

การรุกรานของอเมริกาในสงครามรุกรานเกาหลี	เวียดนาม	ลาว	เป็นต้น	

แม้กระทั ่งในอิรักในตอนหลังนี ้	หลังจากเกิดกรณีเครื ่องบินถล่มตึก

เวิร์ดเทรดเซ็นเตอร์ของอเมริกา	 เมื่อวันที่	 11	 กันยายน	 2544	

สหรฐักใ็ชข้อ้อา้ง	“ปราบบนิลาดนิ”	และ	“ขบวนการกอ่การรา้ยขา้มชาต”ิ	

ร่วมกับพันธมิตรและคนของอัฟกานิสถานที่เป็นพวกของอเมริกาเข้าถล่ม	

อัฟกานิสถาน		โดยใช้กำลังทัพบก	เรือ	อากาศ	และอาวุธยุทโธปกรณ์ที่	

ทนัสมยัทีส่ดุ		ยดึครองอฟักานสิถานในทีส่ดุ		หลงัจากนัน้กบ็กุโจมตอีริกัอกี		

ด้วยกำลังทหารและอาวุธร้ายแรงทันสมัยเช่นเดียวกัน	 อ้างว่าจะ	

“กำจัดซัดดัม	 ฮุดเซ็น”	 ประธานาธิบดีอิรัก	 ซึ่งไม่ใช่กงการอะไรของ	

สหรัฐแม้แต่น้อย	 และว่าเพื่อจะ	 “ทำลายอาวุธร้ายแรง”	 ของอิรัก		

ซึ่งในที่สุดก็ยึดครองอิรักอีก		อาวุธร้ายแรงที่เป็นข้ออ้างก็หาไม่พบ		ซึ่ง	

แทจ้รงิกเ็พือ่ทีจ่ะครองบอ่นำ้มนัของอริกัตา่งหาก		กลา่วกนัวา่ยงัมอีกีหลาย	

ประเทศที่อเมริกาจะบุกทำลายต่อไป	เช่น	เกาหลีเหนือ	อิหร่าน	เป็นต้น

ชนชั้นในสังคมต้นตอการขูดรีด มันจะดำรงอยู่ต่อไป  
เช่นนี้ชั่วฟ้าดินสลายกระนั้นหรือ ? 
	 ตอนแรกการเขียนบันทึกเล่มนี้ก็เพียงหวังว่า	เขียนอ่านเอง

ว่ า ง เมื่ อ ไร ก็ เ ขี ย น ไม่ รี บ ไม่ ร้ อ น 	 แต่ ส มจิ ต รกลั บ ท วงถามบ่ อ ยๆ	

วา่เมือ่ไรจะเขยีนเสรจ็สกัท	ีอยากอา่น	ตอนหลงักบ็อกวา่	มคีนจองหนงัสอื	

เล็กแล้วนะ	 ตัวเองไม่เคยคิดหวังถึงกับพิมพ์เป็นเล่มออกจำหน่ายจ่ายแจก 

เพราะรู้ตัวว่าไม่ใช่คนดัง	 คงจะไม่มีใครสนใจมาซื้อหา	 	 เมื่อไม่กี่วันมีเพื่อน	

“...ระบอบทุนนิยมครองโลก มีชน 

ชั้นนายทุนเป็นชนชั้นกดขี่ขูดรีด 

กรรมกรและประชาชนชั้นล่าง 

เป็นชนชั้นถูกกดขี่...”
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รุ่นน้องก็เร่งมาอีก	 พูดตรง	 ๆ	 ว่า	 เวลาของพี่คงไม่ยาวนานนักหรอก		

ไม่มีอะไรแน่นอน		อะไรก็เกิดขึ้นได้...

	 เมื่อเริ่มมีสังคมชนชั้น	 มีการกดขี่ขูดรีด	 มันก็ยากที่จะ	

หาความสงบสันติสุขในโลกนี้ได้	 	 มีแต่ผู้กดขี่ขูดรีดเพียงหยิบมือเดียวก็	

เสวยสุข	 ผู้คนที่ถูกกดขี่ขูดรีดซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่	 ก็คงประสบแต่ความ	

ทุกข์ยากอดอยากหิวโหยทุกข์ทรมาน	 ขาดสิทธิเสรีภาพเยี่ยงมนุษย์พึงมี		

ทุกยุคทุกสมัย	 ประชาชนที่ถูกกดขี่ขูดรีด	 	 จึงถูกบีบบังคับให้ต้องลุกขึ้น	

ต่อสู้	 เพื่อความอยู่รอดของตนเอง	 จากการต่อสู้เช่นนี้	 ก็จะขับเคลื่อน	

สังคมก้าวรุดหน้าไปเรื่อยๆ	แต่ละขั้นตามกฎวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์	

ชนชัน้ทีก่ดขีข่ดูรดีพวกเขามกัไมช่อบคำวา่	“ชนชัน้”	มกักลา่ววา่ไมม่ปีญัหา	

ชนชั้นในสังคม	 ทั้งนี้เพราะพวกเขาเกรงกลัวการลุกขึ้นสู้ของชนชั้นที่ถูก	

กดขี่ขูดรีด	เมื่อมีการสู้แล้ว	มันก็ย่อมมีความรุนแรงยิ่งนัก

	 จากหนังสือเรื่องสปาร์ตาคัสอีกครั้งหนึ่ง		หนังเรื่องนี้ฉัน

ได้เห็นพวกทาสลุกขึ้นต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวห้าวหาญมาก	 ไม่กลัวถูกฆ่าถูก	

ทรมานอย่างเหี้ยมโหดทารุณ	 และจากหนังเรื่องวีรสตรีมาเรเต	้ ที่เพื่อน								

ชวนไปดูที่โรงหนังโอเดียนสมัยก่อน	มาเรเต้เป็นวีรสตรีของรัสเซียที่เข้าร่วม

การปฏวิตัใินสมยัโนน้	เธอยงัอยูใ่นวยัเยาวชน	วยัเดยีวกนักบัพวกเรา	สมยักอ่น 

เธอถูกจับและถูกนำเดินทางมากลางท้องนาที่ต้นข้าวขึ้นเขียวขจีปลิวไสว	 

ดุจระลอกคลื่ น ในมหาสมุทรกว้ างสุด

ลูกหูลูกตา	 	 เธอย่างก้าวอย่างองอาจ	

ผมยาวประบ่าของเธอปลิวไสว	เธอเชิดหน้า

อย่างทระนงไม่สะทกสะท้านแม้แต่น้อย

แม้ต่อหน้าความตายอีกเรื่องหนึ่งอ่านจาก

หนงัสอืเรือ่ง	ชองดารก์		วรีสตรขีองฝรัง่เศส	

ที่ต่อสู้อย่างองอาจห้าวหาญเช่นเดียวกัน  

เธอถูกประหารอย่างเหี้ยมโหดด้วยการเผา 

ทั้งเป็น	ต่อหน้าการถูกเข่นฆ่าอย่างเหี้ยมโหด 

ทารุณเยี่ยงนี้	พวกเธอวีรสตรีเหล่านี้	ไม่เคย		

หวั่นไหวและไม่ยอมสยบต่อศัตรูจนสิ้นลมหายใจ

วีรชนไทยก็มีให้เห็นเป็นแบบอย่างไม่น้อย...

เรื่องราวเหล่านี้ประทับใจฉันมาก	 และค่อยๆ	 ซึมซับเข้าในมันสมองที่เคย	

ว่างเปล่าไร้	เดียงสาของฉัน

 บรรดาวีรชนที่ยอมเสียสละชีวิตทั้งชีวิตคนแล้วคนเล่า

เพื ่อมวลชนเรือนแสนเรือนล้าน	เพื ่อมวลมนุษยชาติ	เพื ่อสังคมใหม่

ทีส่วยสดงดงาม		พวกเขามชีวีติทีส่งูสง่ยิง่นกั		ฉนัคารวะพวกเขาจากใจจรงิ	

และสมควรถือเป็นแบบอย่าง	 สังคมคอมมิวนิสต์เป็นสังคมสุดท้ายที่ชนชั้น	

จะถูกทำลายจนหมดสิ้น

	 การตอ่สูย้อ่มมทีัง้พา่ยแพแ้ละชนะในทีส่ดุฝา่ยธรรมะยอ่มชนะ

อธรรม		นีค่อืสจัธรรมทีค่ำ้จนุโลกตลอดมา		ฝา่ยทีถ่กูกดขีข่ดูรดียอ่มชนะ	

ผู้ที่กดขี่ขูดรีด	ทาสชนะพวกเจ้าทาสแล้ว		สังคมทาสดับสูญไปทั้งโลก    

สงัคมศกัดนิากเ็สือ่มถอยดบัสญูไปตามยคุสมยั		ขณะนีโ้ลกเรายงัอยูใ่นยคุ	

สงัคมทนุนยิม	ประเทศไทยกเ็ขา้สูร่ะยะผา่นเขา้สูส่งัคมทนุนยิมแลว้	และในโลกนี	้

มีบางประเทศก็เดินเข้าสู่สังคมนิยมแล้ว			ซึ่งเป็นระบอบสังคมที่สูงขึ้น		

เป็นระยะผ่านสู่สังคมคอมมิวนิสต์	 	 โซเวียตและประเทศยุโรปตะวันออก	

หลายประเทศเดินมาแล้ว		แต่ล่มสลายไปเพราะดำเนินนโยบายผิดพลาด  

	ไมใ่ชเ่พราะดำเนนิลทัธสิงัคมนยิมอยา่งถกูตอ้ง		เดีย๋วนีค้งเหลอืประเทศจนี	

เกาหลเีหนอื	เวยีดนาม	ลาว	และควิบา	ทีก่ำลงัสรา้งสรรคล์ทัธสิงัคมนยิม

ที่เหมาะสมกับสภาวะของประเทศตนเองอยู่	 	อาจจะล้มลุกคลุกคลานบ้าง	

ตามประสาการทดลองของใหม่	 	 แต่ต่างก็มุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกัน	 คือ	

สังคมลัทธิคอมมิวนิสต์		สังคมคอมมิวนิสต์เป็นสังคมสุดท้ายที่จะทำลาย	

ชนชัน้จนหมดสิน้	และจะไมม่ชีนชัน้ไมม่กีารกดขีข่ดูรดีอกี		ทกุคนเทา่เทยีมกนั	

เป็นสังคมที่รุ่งเรืองไพบูลย์ที่สุด	 คงเหมือนกับโลกพระศรีอารย์ที่คนไทย

เล่าขานกัน

 ฉั น ไม่ กลั วที่ จ ะกล่ าวถึ ง	

สังคมคอมมิวนิสต์หรอก	 เพราะ ใน	

มหาวิทยาลัยก็มีในหลักสูตร	 เคยเรียนมา 

ฉันคาดฝันไม่ได้หรอกว่า	 อีกกี่ร้อยกี่พัน

ปีสังคมเช่นนี้จึงจะเกิดขึ้น	 รู้แต่เพียงว่า	

ปั จ จุ บั น ฉั น ไ ม่ ช อ บ สั ง ค ม ช น ชั้ น	

เ ก ลี ย ด ก า ร กด ขี่ 	 ขู ด รี ด 	 เ ก ลี ย ด	

ความไม่เป ็นธรรมทั ้งปวง	ไม่อยากเห็น

ประชาชนเรือนแสนเรือนล้านที่ต้องทนทุกข์	

ยากอดอยากหิวโหยมองใกล ้ต ัวก ็ค ือ

คนทั้งชาติ	 	 คือประเทศของเรา	 ขณะที่คน				

บางจำพวกส่วนน้อยนิดเสวยสุขอยู่บน	

ความทุกข์ยากของพวกเขา	 อยู่บนชีวิตเลือดเนื้อกองกระดูกของพวกเขา		

ฉันอยากเห็นโลกทั้งโลกล้วนสุขสันต์อำไพล้วนรักใคร่อาทรซึ่งกันและกัน

	 ขอสลบัฉากระหวา่งฉนัเรยีนอยูธ่รรมศาสตรฉ์นักค็งมแีฟน

กับเขาบ้าง	จากที ่เขาติดสอยห้อยตาม	เอาอกเอาใจ....แต่ต่อมา

ฉันจึงเห็นว่ามันไม่ใช่...เขาไม่สนใจเรียน	 ฉันพูดกับใครก็มักมีเรื่อง...		

บรรดาวี รชนที่ ย อม เสี ยสล ะ 

ชี วิ ต ทั้ ง ชี วิ ต ค น แ ล้ ว ค น เ ล่ า  

เพื่อมวลชนเรือนแสนเรือนล้าน 

เ พื่ อ ม ว ล ม นุ ษ ย ช า ติ   

เพื่อสังคมใหม่ที่สวยสดงดงาม  

พวกเขามี ชี วิ ตที่ สู งส่ งยิ่ งนั ก  

ฉันคารวะพวกเขาจากใจจริง 

และสมควรถือเป็นแบบอย่าง
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เมื่อฉันเข้าร่วมการปฏิวัติแล้ว	 ต้องสัมพันธ์กับผู้คนมากหน้าหลายตาขึ้น	

มันขัดแย้งกัน	และฉันก็เป็นคนที่รักความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองเต็มตัว	

ฉันก็เลิก	ก็จบกัน	และมันเป็นช่วงชีวิตที่ไม่น่าพึงพิสมัยเลยจริงๆ

 

ฉัน- ปัญญาชนคนหนึ่ง- เดินสู่หนทางปฏิวัติ
	 ฉนัซึง่เปน็ปญัหาชนคนหนึง่หากคดิจะตอ่สูเ้พือ่โลกทีส่วยสด

งดงามไร้การกดขี่ขูดรีดเช่นนี้ต่อสู้คนเดียวไม่ได้หรอก		เรื่องใหญ่ยิ่งเช่นนี้	

หากเกิดมาได้หลายชาติซึ่งความจริงไม่มี		อีกร้อยชาติพันชาติก็ไม่สำเร็จ		

ฉันจึงเดินเข้าสู่หนทางปฏิวัติด้วยเหตุนี้		แม้รู้ว่าจะต้องผ่านความเจ็บปวด	

ความยากลำบากกระทัง่ตอ้งเอาชวีติเปน็เดมิพนั		รวมทัง้ครอบครวั	คนรกั	

เกียรติยศชื่อเสียงฐานะตำแหน่งการงานที่กำลังรุ่งเกินหน้าเพื่อนฝูงเสีย	

ดว้ยซำ้...หนทางสายนีย้งัคดเคีย้วยาวไกล		กระทัง่มองยงัไมเ่หน็ปลายทาง		

อาจเดินทางผิดบ้างถูกบ้าง	 ชนะบ้างแพ้บ้าง	 	 แต่ฉันก็เพียงแต่หวังว่า							

ฉันขอเป็นเพียงเม็ดทรายเม็ดหนึ่งของประชาชนเรือนแสนเรือนล้านที่	

ลุกขึ้นต่อสู้	เพื่อโลก	“พระศรีอารย์”	นี้

	 เมื ่อฉันเข้าร่วมการปฏิวัติแล้วฉันก็ได้ศึกษามากขึ้นฉัน

เคยเข้าร่วมหน่วยศึกษาหลายครั ้ง	และจะถือเป็นความลับสุดยอด				

ครั้งหนึ่งฉันเคยไปยืนรอผู้ที ่จะมารับไปเข้าร่วมหน่วยศึกษาที่พาหุรัด

ไม่รู้ว่าคนมารับเป็นใคร	ถึงเวลานัดจะมีคนขับมอเตอร์ไซค์มาจอดตรงหน้า

เรียกให้ขึ้นรถไปร่วมหน่วยศึกษา	จนป่านนี้ฉันยังไม่รู้ว่าเขาคนนั้นเป็นใคร 

ฉนัเคยเปน็คนจดัหนว่ยศกึษาเพือ่ศกึษาใหค้นอืน่ดว้ย		ครัง้หนึง่ผูท้ีเ่ขา้รว่ม	

หน่วยศึกษาเป็นนักศึกษาหญิงที่ธรรมศาสตร์นั่นเอง		ถึงเดี๋ยวนี้ฉันจำชื่อ

จำหน้าจำตาพวกเขาไม่ได้หรอก

	 หลังจากมีการปลดปล่อยผู้ต้องขังคดี	 “กบฏสันติภาพ”	

ความร้อนแรงทางการเมืองผ่อนคลายลงและมีกลิ่นอายเสรีภาพ	

ขึ้นมาบ้าง	 เพื่อนฝูงและผู้ใหญ่บางคนที่ถูกจับก็ถูกปล่อยออกมาแล้ว			

และพวกเขายังคงต่อสู้ต่อไป	ประชาชนทุกหมู่เหล่าเริ่มเคลื่อนไหวเรียกร้อง	

ให้รัฐบาลแก้ไขสภาพชีวิตความเป็นอยู่	 การทำงาน	 และการเล่าเรียน	

เป็นต้น

	 นักเรียนแม่โจ้ที่เชียงใหม่(ตอนหลังเป็นมหาวิทยาลัยแล้ว)	  

มาเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงสภาพการเล่าเรียนถึงกรุงเทพ	ฯ   

ไปชุมนุมกันที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ	 	ฉันไปด้วย	 	นำหน้าเขาเรียกให้	

รัฐมนตรีมาพบนักเรียน	จนเป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์หน้า	1	ด้วย		เขาเอา

ไปติดไว้ที่กำแพงที่มหาวิทยาลัยหรา

 ต่อมานักศึกษาคณะไหนจำไม่ได้แล้ว	ไม่พอใจสภาพการ 

เรียนการสอนออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	

ฉันก็ไปกับเขาด้วยนำหน้าเขาอีก	 อยู่หน้าสุด	 หันมาดูข้างหลัง	 อ้าว!	

มีแต่นักศึกษาชายทั้งนั้น

 ทางด้านกรรมกรผู้ใช้แรงงานซึ่งภาวะเศรษฐกิจบีบคั้น

	อย่างหนัก	พวกเขาได้เคลื่อนไหวเรียกร้องสวัสดิการค่าครองชีพที่ดีขึ้น

		และเรียกร้องให้แก้ไขสภาพการจ้างงานของนายจ้าง	กรรมกรได้มีการ	

จัดตั้งสหภาพแรงงานในสาขาต่าง	ๆ	มีการนัดประท้วง	เช่น	การนัดหยุด 

งานของกรรมกรบรษิทับอมเบยเ์บอรม์า่	เปน็เวลา	8	วนั	ทีเ่กดิขึน้ชว่งปลายป	ี

2494	ถงึตน้ป	ี2495	การนดัหยดุงานของกรรมกรองคก์ารไฟฟา้-รถราง		

การนัดหยุดงานของกรรมกรรถไฟมักกะสัน	 ในเดือนมีนาคม	 2495		

ต้องถูกปราบปรามจับกุมครั้งใหญ่	นอกจากนี้ยังมีการนัดหยุดงาน     

ของกรรมกรบริษัทอีสต์เอเซียติกในเดือนเมษายน	2495	การนัดหยุดงาน

ของกรรมกรโรงงานทอผ้าหลายแห่ง	 	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรรมกรหญิง		

ฉันกับปาน(ณัญจนา)	ก็ไปทำบัญชีให้กับสหภาพแรงงานโรงงานทอผ้า

บางซ่ อนแล ะวั ดสร้ อยทอง	 ได้ ลง ไปสั มผั สกั บกรรมกรบ้ าง	

และได้รู้จักเพื่อนกรรมกรหลายคน	 ได้พบปะกับครูครอง	 จันดาวงศ์	

ตัวแทนชาวนา	ที่สฤษดิ์ได้ใช้อำนาจเผด็จการสั่งประหารชีวิตเมื่อวันท่ี		

31	 พฤษภาคม	 2504	 ด้วยข้อหาคอมมิวนิสต์เดินขบวนครั้งใหญ่	

คัดค้านการเลือกตั้งสกปรก

 ในช ่ วงป ี 	2500	คงอย ู ่ ในย ุ คร ั ฐบาลจอมพล 

ป.	พิบูลสงคราม	นิสิตนักศึกษาประชาชนเรือนแสนออกมาเคลื่อนไหว

คัดค้านการเลือกตั้งสกปรก	 นับว่าเป็นการเคลื่อนไหวใหญ่มากในครั้งนั้น	

เหมอืนคลืน่มนษุย	์	ฉนัและเพือ่น	ๆ 	กไ็ปรว่มดว้ย	เดนิไปตามถนนราชดำเนนิ	

พอดึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศก็มีทหารมาตั้งแถวสกัดกั้นประชาชน	

หันปลายกระบอกปืนมาจ้องพวกเรา	จึงเกิดชุลมุนวุ่นวายกันขึ้นพักหนึ่ง

จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 ก็เป็น	 “อัศวินขี่ม้าขาว”	 ออกมาหย่าทัพ			

เรื ่องจึงยุติลง	จากกรณีนี้ทำให้ประชาชนเกิดเพ้อฝันต่อสฤษดิ์มาก

เปิดทางให้สฤษดิ์ได้ขึ้นครองอำนาจต่อมา	 และออกค่ำสั่งคณะปฏิวัติ	

กดหัวประชาชน	ร่วมกับพรรคพวกเร่งมือปล้นสะดมบ้านเมืองอย่าง   

ตะกละตะกรามเป็นประวัติการณ์ยิ่งกว่าครั้งใด	ๆ	ใช้มาตรา	17	สั่งฆ่า 

ประชาชนตามใจชอบโดยไม่มีการไต่สวน
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ซุบซิบ

 ศิษย์เก่าสัมพันธ์ขอแสดงความยินดี	เป็นอย่างยิ่ง
กับบัญชีดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	นายศุกรีย์	แก้วเจริญ	
และศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี	2553	ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย	
ทั้ง	 12	 ท่าน	 คือ	 นางกาญจนา	 กี่หมัน	 นายขวัญชัย		
วงศ์นิติกร	นายชัยสิทธิ์	ตราชูธรรม	พลเอก	ปิยะพล		วัฒนกุล	
นายไพรตัน	์สกลุพนัธ	์นายยทุธนา	ทัพเจริญ		นางสาววลยัรัตน์		
ศรีอรุณ		นายวิจักร	วิเศษน้อย	นายวิฑูรย์	สิมะโชคดี	นายวินัย	
วิทวัสการเวช	 นายสบโชค	 สุขารมณ์	 และนางสาวสุภา	
ปิยะจิตติ	 และศิษย์เก่าที่ได้รับโล่เกียรติยศประเภท	 ผู้ทำคุณ	
ประโยชนใ์หก้บัมหาวทิยาลยั	พนัเอก	(พเิศษ)		วเิชยีร		หาลำเจยีก		
นายอนุภาพ	 ธีรณิศรานนท์	 นายณรงค์	 ปัทมะเสวี	 และ	
ดร.สุรชาติ	กิ่มมณี

	
แม้จะใกล้หมดวาระการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

แล้ว	 ท่านอธิการบดีก็ยังคงขยันและทำตัวเหมือนเดิม	 คือ	

ขับรถกอล์ฟดูงาน	 เดินเดี่ยวไปรับประทานอาหารกลางวันที่	

โรงอาหารใหญ่	ที่รังสิต	เดินสำรวจมหาวิทยาลัย	และเดินไป

รับประทานอาหารกลางวันที่ท่าพระจันทร์	(ประชาคมธรรมศาสตร์	

ยังอยากให้กลับมาอีกหลังเว้นวรรคตามระเบียบ	 ฯ	 และยังมี	

นศ.ที่ไม่รู้จักท่านอีกมาก)

 พ้นจากตำแหน่งคณบดีไปนั่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

	 (ศูนย์รังสิต)	 รศ.	 เกศินี	 วิฑูรชาติยังคงขยันขันแข็งทำงานแบบ	

ไม่มีจำกัดเวลาเหมือนเดิม	 ทำให้ภูมิทัศน์ของรังสิตสะอาด	 ดูงามตา	

เป็นระเบียบยิ่งขึ้น 

	
เป็นที่น่าชื่นชมสำหรับเลือด	 เหลือง	 –	 แดง	

แท้	 อย่างศ.	 ดร.	 คณิต	 ณ	 นคร	 ที่รับเป็นประธาน	
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง	
เพื่อการปรองดองแห่งชาติ		(ค.อ.ป.)		ซึ่งเป็นภาระที่หนักยิ่ง		
สมกับที่ เป็ นลู กแม่ โดมที่ ตร ะหนักถึ งหน้ าที่ แล ะความ
รับผิดชอบต่อสังคม	 	 “สำนึกไหนหมายชูประเทศชาติ		
สำนึกนั้นธรรมศาสตร์และการเมือง”

 เป็นตัวอย่างที่ดีและน่าชื่นชมยิ่งสำหรับลูกแม่โดม	

รุน่หลงั		ทัง้	รศ.	ยพุา	กาญจนดลุ	และรศ.	ประนอม		โฆวนิวพิฒัน	์	

แม้จะผ่านวัยเกษียณมาหลายปีก็ยังอุทิศตนให้ธรรมศาสตร ์

							ทำงานให้กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์	และยัง

เพิ่มกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างไม่รู้สึกเหนื่อย	 ลงพื้นที่ด้วยต
นเอง		

ทำให้กองทุนฯ	โตวันโตคืน	สามารถจัดสรรดอกผลไปเป็นท
ุนการ	

ศึกษาให้นักศึกษาได้ทุก	ๆ	ปี		รุ่นน้อง	ๆ	เห็นแล้วยังต้อ
งอาย   

และเชื่อว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริง	ๆ	

 
เ ลื อ ด เ ห ล

ื อ ง แ ด ง เ
ข้ ม ข้ น ไ ม่ จ

ื ด จ า ง		

เมื่อเกษียณ
จากงานพี่ ไ

พโรจน์	 เอื้อ
บุญกุล	 ก็ยังแว

ะมา 

มหาวิทยาลัย
เช่นเคย	 และ

ยังหมั่นแวะม
าให้กำลังใจน

้อง	 ๆ	

ที่สำนักงานด
้วย

 
ภาพในวันที่	 24	 มิย.	 53	 ทำให้รุ่นน้อง	 รุ่นลูก-

หลานหลาย	 ๆ	 คน	 ต้องรู้สึกซาบซึ้ง	 อบอุ่นและประทับใจยิ่ง	

เมื่อพี่เพลินจิตต์	 พงศ์อาริยะ	 ลูกแม่โดมรุ่นอาวุโส	 ฉายเดี่ยว	

มามอบเงินให้มหาวิทยาลัย	 และยังไปร่วมงานต่อที่สถาบันปรีดี		

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	 จงดลบันดาลให้พี่มีสุขภาพ	

พลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ตลอดไป

 ศิษย์ เก่ าสัมพ
ันธ์ขอแสดง

ความยินดี ย้
อนหลัง

กับผู้บริหารค
นใหม่ของคณ

ะนิติศาสตร์ ,พ
าณิชยศาสตร์	 ฯ

		

และศิลปศาสต
ร์	 	 ซึ่งเป็นคน

รุ่นใหม่	 ที่มาด
้วยกันเหมือนน

ัดหมาย	

ด้วยความเป็นล
ูกแม่โดมทั้งหมด

	นอกจากจะเป
็นกำลังสำคัญ

ในการ

ขับเคลื่อนมหาว
ิทยาลัย		ที่ต้อ

งรับภาระหน้าท
ี่หนักแล้ว		ยัง

มีภาระ	

หน้าที่อื่นในสังค
มมากมาย		โด

ยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท่านคณบดีนิติศาสตร์	

ที่เป็นหนึ่งในคณ
ะกรรมการ	ค.

อ.ป.ด้วย

สู่โดม 18
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เที่ยวไทย...ได้ธรรม
เยือนแดนที่ราบสูงยามปลายฝนต้นหนาว	อิ่มใจ..ได้บุญ

กรุงเทพ	-	โคราช	–	ขอนแก่น	–	สกลนคร
สุขจากการท่องเที่ยว	สงบอิ่มเอิบใจจากธรรมะ

โดย	กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์	สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
บริษัท	เอ็น	ซี	เอ	โปรเฟสชั่นแนล	จำกัด	

ในเครือบริษัท	นครชัยแอร์	จำกัด
3	วัน	2	คืน	(23	-	25	ตุลาคม	2553)

เส้นทางความงามสู่แดนอีสาน แหล่งธรรมะแห่งสยามประเทศ
 จากกรุงเทพมหานครนำท่านสู่แดนที่ราบสูงผ่านเส้นทาง
	 โคราช-ขอนแก่น-สกลนคร	 ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของ	
ลำตะคอง	จังหวัดนครราชสีมาเป็นแห่งแรก	แวะอิ่มอร่อยและอิ่มธรรมชาติ	
ที่สวนเมืองพร	(เกษตรเชิงอนุรักษ์)	ร้านอาหารเหนืออ่างเก็บน้ำของ	เขื่อน 
ลำตะคอง	ผ่อนคลายจากสายลมพัดเย็นสบาย		พร้อมชมซุปเปอร์มาเก็ต
ต้นไม้หลากหลายพันธุ์	

กิจกรรมสัมพันธ์
ฉบับนี้สำนักงานขอนำเสนอกิจกรรมดี	ๆ	ที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับ
ศิษย์เก่า	ดังนี้

โครงการ “เที่ยวไทย...ได้ธรรม” 
และโครงการ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 2

	 ก อ ง ทุ น ท ำ บุ ญ วั น เ กิ ด กั บ ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ 	
สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์		ขอเรียนเชิญท่านร่วมท่องเที่ยวไทย		แนวใหม่	
เที่ยวสุขใจใกล้ชิดธรรมะ	ผสมผสานความรื่นรมย์จากความงดงามของ	
สถานที่ท่องเที่ยวเข้ากับการปฏิบัติธรรมตามแนวทางอริยสงฆ์ผู้ 	
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	 สร้างประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวที่ทั้งสนุก	
ได้ความรู้	และความอิ่มเอิบใจ

ก่อนเดินทางเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น
แวะชมและ เลือกซื้ อผ้ า ไหมและ
ผลิตภัณฑ์ ไหมของภาคอีสาน		
และเดินทางต่อไปชมเจดีย์	9	ชั้นที่วัดหนองแวงในตัวเมืองขอนแก่น

เจดีย์ 	 9	 ชั้ นวั ดหนองแวง	 หรื อพระ 
มหาธาตุแก่นนคร	 ตั้ งอยู่ ริมบึงแก่น- 
นคร	 จัดสร้างขึ้น	 เนื่องในวโรกาสที่ 	
พร ะบาทสม เด็ จพร ะ เจ้ า อยู่ หั ว ทรง	
ครองสิริราชสมบัติครบ	 50	 ปี	 และในโอกาส	 200	 ปี	
เมืองขอนแก่น	 ความสูงขององค์พระธาตุฯ	 80	 เมตร	 เป็นศิลปะ	
สมัยทวาราวดี	 ผสมผสานศิลปะอินโดจีนที่งดงามในความอุตสาหะและ	
ฝีมือช่างที่ใครมาขอนแก่นก็ต้องแวะสักการะ

สู่ความสงบงาม..ที่วัดอาจาโรรังสี
 วันที่สองของการเดินทางนำท่านเดินทางจากขอนแก่น
สู่จังหวัดสกลนคร	ซึ่งได้ชื ่อว่าเป็นอู่ธรรมะแห่งภาคอีสาน	แวะชม	 
พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์บนเทือกเขาภูพานท่ามกลางป่าไม้ร่มรื่น	
มีไม้ดอก	 ไม้ประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงาม	 หลังอาหารเที่ยงมื้ออร่อย
นำชมวัดป่าสุทธาวาส	 สถานที่ละสังขารของหลวงปู่มั่น	 ภูริทัตตเถระ	
ชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น	 และเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย	 จนฺทสาโร	
และนมัสการพระธาตุเชิงชุม	ริมหนองหาร	ที่มีความเก่าแก่ย้อนหลังไปได้ถึง
พุทธศตวรรษที่	15-16	ตามตำนานเล่าว่าเป็นที่ที ่พระพุทธเจ้าเสด็จ
มาโปรดชาวหนองหาร	ชมสถาปัตยกรรมล้านช้างที่เรียบง่าย	งดงาม
จากฝีมือช่างชั้นครู	จากนั้นเดินทางสู่วัดอาจาโรรังสี	วัดป่าสายหลวงปู่เทสก์
เทสรังสี 	 เพื่ อทำวัตรเย็น	 ฟังธรรม	 ฝึกสมาธิและ เดินจงกรม	
สอนโดยพระอาจารย์ทรงวุฒิ	 ธมฺมวโร	 เจ้าอาวาส	 ศิษย์ เก่ า	
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
อดีตเลขานุการของหลวงปู่เทสก	์ เทสรังสี	 และพักค้างคืนที่วัด	 ที่สะอาด	
สะดวก	ทว่าเรียบง่ายแบบชาวพุทธ	

วันสุดท้ายของการเดินทาง	 รับอรุณด้วยการทำวัตรเช้า		
นั่งสมาธิเดินจงกรม	 รับประทานอาหารเช้า	 ถวายสังฆทาน	
กราบลาท่านเจ้าอาวาส	 ออกเดินทางจากวัดแวะรับประทาน	
อาหาร เที่ ยงพร้ อมจั บจ่ ายซื้ อสิ นค้ าพื้ น เมื องฝากทางบ้ าน 

ก่อนมุ่งหน้ากลับกรุงเทพมหานครด้วยความสุขใจและอิ่มเอมในทาน	 ศีล	
และภาวนาโดยถ้วนหน้ากัน

เดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ	vip	32	ที่นั่ง	พร้อมเบาะนวด	จอทีวีส่วนตัว	เบาะปรับเอนได้	170	องศา
รับจำนวนจำกัด	30	ท่าน

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	http://www.alumni.tu.ac.th		หรือที่สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์	02	613	3777 
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โครงการ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 2 
 เป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์
ของลูกแม่โดมส่วนใหญ่	และยังเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของท่าน
ผู้ประศาสน์การและอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย	โดยในครั้งนี้ได้มีการทำ
กิจกรรมใน	2	ลักษณะ	คือ
	 1.	กจิกรรมเพือ่สงัคม		จะเปน็การนำบรกิารทางการแพทย	์
(การตรวจรักษาทั่วไป	 ตรวจตา	 ต้อหิน	 ต้อกระจก	 และการให้ความ
รู้เกี่ยวกับโรคต่าง	 ๆ	 )	 บริการทันตกรรม	 (อุดฟัน	 ขูดหินปูน	 ถอนฟัน	
เคลอืบหลมุรอ่งฟนั	เคลอืบฟลูออไรด	์และใหค้ำแนะนำการปอ้งกนัและรกัษา	
โรคฟัน)	การตรวจวัดและบริการแว่นสายตา	และการให้บริการซ่อมแซม
อุปกรณ์เทียม	ไปบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง	และอำเภอบ้านคา	

ณ	โรงเรยีนอนบุาลสวนผึง้	เทศบาลตำบลบา้นชฏัปา่หวาย	อำเภอสวนผึง้	
จังหวัดราชบุรี	ในวันเสาร์ที่	13	พย.	2553		
	 2.	กจิกรรมสมัพนัธ์			“ธรรมศาสตรส์านสมัพนัธล์กูแมโ่ดม	
ราชบุรี”	เป็นกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับศิษย์เก่าที่ไปร่วม
กิจกรรม	“ธรรมศาสตร์พบประชาชน”	ครั้งที่	2	เพราะนอกจากจะได้ทำ
กจิกรรมทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่สงัคมแลว้	ยงัไดม้โีอกาสสานสมัพนัธ์	ดว้ยการ
พบปะและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน	ๆ 	ร่วมรุ่น	หรือพี่	ๆ 	น้อง	ๆ 	ลูกแม่โดม	
และมีโอกาสเปิดวิสัยทัศน์ในธุรกิจหัตถกรรมที่สำคัญของจังหวัดราชบุรี	
ตลอดจนการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจไปกับธรรมชาติด้วย			

								สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ		ขอเรียนเชิญท่านร่วมกิจกรรมเพื่อ	
สังคมและท่องเที่ยวไทย	สุขใจจากการทำประโยชน์ให้สังคมตามแบบฉบับ
ธรรมศาสตร์	รื่นรมย์จากความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยว		สร้าง  
ประสบการณ์จากวิสัยทัศน์ในธุรกิจที่เยี่ยมชม	และ	สนุกสนานในการ
กระชับสัมพันธ์เพื่อนเลือดเหลือง-แดง
	 จากธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์)สู่ โรงเรียนอนุบาล 
สวนผึ้ง	 อ.สวนผึ้ง	 อิ่มอาหารเช้าและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมของ	
น้องๆ	นักศึกษาบนรถ	สู่สนามบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	ร่วมเปิดงาน 
และทำกิจกรรมเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	

 จากนั ้นนำทางมุ ่งสู ่ตัวเมืองราชบุรีเพื ่อรับประทาน	   
อาหารกลางวัน“ก๋วยเตี๋ยวไข่”อันลือชื่อ	
ของจังหวัด	เดินทางต่อไปยัง	อ.โพธาราม	
เพื่อชมจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม	
(วัดมอญ	อายุกว่า	200	ปี)		อันแสนวิจิตร
ละเอียดอ่อนเสมือนถ่ายทอดตามต้นแบบที่มี

ชวีติจรงิ		กลบัสู	่อ.บางแพ	ชมพพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ึง้	
(Siam	Cultural	Park)	ซึ่งจัดแสดงรูปปั้น  
หุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสบุคคลสำคัญทั้งไทย	
และต่างประเทศ	 และสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ	

ลานพระ	3	สมัย	บ้านไทย	4	ภาค	ถ้ำชาดก	
                        เป ็นต ้น	

ธรรมศาสตร์สานสัมพันธ์ลูกแม่โดม “ราชบุรี”
เที่ยวสนุก  ได้ประโยชน์  แบบฉบับธรรมศาสตร์

กรุงเทพฯ – ราชบุรี  2 วัน 1 คืน
โดย สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 เข ้า เม ืองราชบ ุร ีข ึ ้ น เขาแก ่นจ ันทร ์	นม ัสการ
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ	หรือพระสี่มุมเมือง	(1ใน	4	องค์	
ท ี ่พระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอย ู ่ห ัว	ทรงพระกร ุณาโปรดเกล ้า	ฯ 
ให้สร้างขึ้นแล้วพระราชทานไปประดิษฐานไว้	ณ	จ.	ลำปาง	สระบุรี	พัทลุง	
และราชบรุ)ี	และเพลดิเพลนิกบัทวิทศันร์อบเมอืงราชบรุ	ีลงเขาเทีย่วตลาดนำ้	
“โคยกี้”	 ชมวิถีชาวบ้านและอุดหนุนสินค้า	 “โอทอป”	 แล้วเดินทางกลับ
รับประทานอาหารเย็นกับอาสาสมัครหน่วยแพทย์เคลื่อนที	่ และเพื่อน	 ๆ	
ลูกแม่โดมราชบุรี	 พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมสัมพันธ์ล่ารางวัลเสร็จ	
สู่นิทรา	ณ	เรือนสำราญ	รีสอร์ท
	 วันที่สอง	 	 รับอรุณด้วยการสูดอากาศธรรมชาติต้น	
ฤดูหนาว	 รับประทานอาหารเช้าก่อนเดินทางออกจากที่พักสู่ความมหัศ
จรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้น	 “ธารน้ำร้อนบ่อคลึง”	 ธารน้ำแร่ที่สะอาด	
แล้วไปชื่นชมธรรมชาติต่อที่น้ำตกเก้าชั้น	 หรือน้ำตกเก้าโจน	 เหน็ด	
เหนื่อยจากการท่องเที่ยวช่วงเช้า	 แวะรับประทานอาหารเที่ยง	
“ครัวกะเหรี่ยง”	ด้วยบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ	แล้วเข้าเมืองเปิด  
วิสัยทัศน์กับหัตถธุรกิจและซื้อของที่ระลึกที่โรงงานผลิตโอ่ง	“เถ้า	ฮง	ไถ่”	
(ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์)	 มุ่งหน้ากลับผ่าน	
อ.บางแพ	 แวะชมโรงงานพาซาย่า	 หา
ของติ ด ไม้ ติ ดมื อกลั บตามอั ธยาศั ย			
ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ		ด้วยความประ
ทับใจในสายสัมพันธ์เลือดเหลือง-แดง	

สุขใจจากการทำประโยชน์ให้สังคม	เพลิดเพลินไปกับการท่องเที ่ยว	และกิจกรรมสัมพันธ์	รับจำนวนจำกัดเพียง	45	ท่าน
สนใจดูรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที ่	สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์	โทร.	0-2613-3777	

หรือที ่	http://www.alumni.tu.ac.th	email:	TUalumniOff@gmail.com

สู่โดม 20
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อนาคตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จะอยู่ที่ใครหนอ	?

สนุกสนานท้ายเล่ม

รศ.ดร.กำชัย		จงจักรพันธ์

รศ.ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์		สวัสดิวัฒน์

	ศ.ดร.สมคิด		เลิศไพฑูรย์

สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ.
เลขที่	2	ถ.พระจันทร์		แขวง	พระบรมมหาราชวัง	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200	
Tel:	0-2613-2044,	0-2623-5540	Fax:	0-2613-2043	
Website:	www.alumni.tu.ac.th	Email:	tualumnioff@gmail.com

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ ๕/๒๕๕๑

ไปรษณีย์หน้าพระลาน

เชิญส่งคำตอบมาตามที่อยู่ด้านล่าง

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากฉบับที่แล้ว
คุณนิภาพรรณ แสงอินทร์
ของรางวัลจะจัดส่งไปตามที่อยู่
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