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  ตอนรับ “สูโดม” 

สวัสดีคะ

 ผานวสันตเขาสูตนเหมันตอยางรวดเร็ว ตามสภาวะความแปรปรวนของอากาศในปนี้ แมอากาศจะแปรปรวน 
เชนไรก็ตาม แตจุลสาร “สูโดม” ฉบับไตรมาสท่ี 4/2553  ก็มาพบกับศิษยเกาพรอมกับช่ือผูที่ประชาคมธรรมศาสตร
ฝากอนาคตไว ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ฯ มีมติเปนเอกฉันทใหดำรงตำแหนงอธิการบดีเรียบรอยแลวเม่ือ 18 ตค. 2553 
และเนื้อหาสาระประจำคอลัมนตาง ๆ เชนเดิม โดยเฉพาะอยางย่ิงในฉบับนี้บทสัมภาษณในคอลัมน “จารึกลานโพธิ์” ที่รุนพี่ 
ตมธก. รุน 5 (พ.ศ. 2482-2486) คุณเพลินจิตต พงศอารยะ ไดใหเกียรติใหสัมภาษณ และยังมีบทความในคอลัมน 

“จากนองถึงพี่” ที่นำเสนอความเรียง “75 ปธรรมศาสตร สรางชาติ สรางธรรม” ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร 
ที่ไดรับทุนการศึกษาจากกองทุน “75 ปธรรมศาสตรฯ” ไดตั้งใจเขียนสะทอนบทบาทของมหาวิทยาลัย ในการสรางชาติ 

สรางธรรมไดอยางนาสนใจยิ่ง  และมีความยาวในการนำเสนอตอเนื่องในจุลสารถึง  2 ฉบับ  
 ฉะน้ัน จึงหวังเปนอยางย่ิงวาจุลสารฉบับน้ี จะมีสวนชวยใหผูอานไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ความเคล่ือนไหว 
ของทั้งนักศึกษา มหาวิทยาลัย และศิษยเกา ที่เกิดข้ึนในชวงไตรมาสท่ีผานมา
         
       ฐิติมน  เลิศศิริสาคร

             บรรณาธิการ
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ชีวิตครอบครัว
 สามีเปนผูวาราชการจังหวัด มีบุตรชาย-หญิง    
รวม 4 คน สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร          
2 คน  คูชีวิตเปนขาราชการกระทรวงมหาดไทย เปนผูวาราชการ

จังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสุดทาย เปนสิงหแดงจากธรรมศาสตร   
นอกเหนือจากตัวทานเองเปน ตมธก. รุน 5 นับเปนครอบครัว      
ธรรมศาสตรอีกครอบครัวหน่ึงท่ีนาภูมิใจ

 บานที่อยูในปจจุบัน  ซึ่งซ้ือมาตั้งแตที่ดินราคาตารางวาละ
600 บาท (พ.ศ. 2508) ขณะน้ันคุณวุฒินันท พงศอารยะ  
รับราชการเปนปลัดจังหวัดสกลนคร
 คุณเพลินจิตตไดทำหนาที่แมอยางสมบูรณ เลี้ยงดู 
ใหการศึกษา ใหเปนคนดี มีมานะอดทน ใหเห็นการศึกษาเปนสิ่งท่ี 
จำเปนและสำคัญสำหรับทุกคน เมื่อมีโอกาสแลวตองต้ังใจเรียน 
อยางเต็มที่

ชีวิตหลังเกษียณ
 ไดชวยงานสังคมและสาธารณกุศลมาโดยตลอด  

ไมวาจะเปนกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพยตามอัตภาพ และ       
แนนอนถาเปนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะทำอยาง 
เต็มที่ เทาที่จะทำได  นอกจากความผูกพันและความกตัญูที่มีตอ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในฐานะลูกแมโดมแลว ยังเห็นวา 
มหาวิทยาลัยแหงนี้ ไดสร างคนที่ มีคุณภาพออกไปรับ ใช  

ประเทศชาติในทุกระดับ ทุกยุคทุกสมัย ตั้งแตตำแหนงองคมนตรี 

นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานสภาผูแทนราษฎร  

ตลอดจนตำแหนงสำคัญตาง ๆ ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน     
จึงนับไดวาบัณฑิตธรรมศาสตรไดรับใชประชาชนในทุกระดับ 
เสมอมา  

ความผูกพัน ของ ตมธก. 
 ตมธก . รุน 5 ในสมัยนั้นมีอยูประมาณ 800 
ทาน (ปจจุบันนาจะเหลืออยูประมาณ 100 ทาน) สมัยที่เรียน 
มีดวยกันทั้งหมด 15 หอง แตเพื่อน ๆ ก็รูจักกันและมีความสนิท 
สนมกันทั่วถึง เพราะวาเมื่อมีการสอบเสร็จในแตละภาค  ก็จะมีการ
สลับเปล่ียนหองเรียนกัน   
 เมื่อถามถึงความประทับใจในทานผูประศาสนการ  
ทานกลาววา “ทานอาจารยปรีดี ทานไมไดสอน แตทานก็ไดมาทำ 

กิจกรรมรวมกับนักศึกษาเสมอ ทำใหเกิดความรูสึกผูกพันกับ 
ทานมาก ใครทีม่โีอกาสไดใกลชดิกบัทาน ตางกร็ูสกึเคารพและนบัถอื 

ทานมาก”  
 ที่ผานมาเพ่ือนๆ ตมธก. ทุกรุนมีการนัดพบกันตลอด  
ซึ่งตนเองก็เพิ่งได เขามารวมดวย หลังจากท่ีเกษียณเพราะ 
เดิมทำงานตางจังหวัดตลอดมา ในปจจุบันก็ยังมีการพบปะ
กันทุกเดือน และถามีเพื่อนคนใดเสียชีวิต ทางชมรม ตมธก. 
ก็จะมีเงินชวยเหลือรายละ 8,000 บาท (เดิม 6,000 บาท)  เพื่อเปน 
การแสดงน้ำใจตอเพือ่นรวมมหาวิทยาลยัและคงความผูกพนัในเร่ือง
จิตวิญญาณ “ธรรมศาสตรรักกัน” 
 ทายสุดทานไดฝากถึงคนธรรมศาสตรทุกคนวา  
 

“ ใหคิดดี  ทำดี  พูดดี  รัก กัน ใหมากๆ 
และคิดถึงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร เพราะวา 

มหาวิทยาลัยมีบุญคุณกับเรา”

คุณเพลินจิตต  พงศอารยะ  ตมธก. รุน 5 
(พ.ศ. 2485-2486) อายุ 85 ป

“ใหคิดดี ทำดี พูดดี รักกันใหมาก ๆ  และคิดถึง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพราะวามหาวิทยาลัยมีบุญคุณกับเรา”



 “มหาวิทยาลัยยอมอุปมาประดุจบอน้ำ บำบัดความ    
กระหายของราษฎรผูสมัครแสวงหาความรู อันเปนสิทธิและโอกาส
ที่เขาควรมีไดตามหลักแหงเสรีภาพในการศึกษา” ปรีดี  พนมยงค
 “...จิตวิญญาณธรรมศาสตร คือการที่มหาวิทยาลัย 
เอื้อมมือออกไปสุดแขนเพ่ือสัมผัสประชาชนใหมากที่สุดเทาท่ีจะ 
มากได ไมใชหดมือเขามาแลวใหประชาชนเอื้อมสุดแขนเพื่อสัมผัส 
กับมหาวิทยาลัย...” นิธิ เอียวศรีวงศ,2544
ความเบ้ืองตน
 บทความชิ้นนี้เปนความพยายามในการที่จะมอง       
ประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา ในชวง 75 
ปที่ผานมานั้น สถาบันแหงน้ีไดมีบทบาทในการสรางชาติและ 
สรางธรรมอยางไรบาง ซึ่งจากการศึกษาพบวา 75 ปที่ผานมา   
สถาบันแหงนี้เปนกลจักรสำคัญในการสรางชาติ สรางธรรมใน 
หลายๆ ดานและในอนาคต ภายภาคหนาสถาบันแหงน้ีก็ยังจะมีบท
บาทในการสรางชาติ สรางธรรมตอไป
 ผูเขียนแบงการนำเสนอบทความออกเปน 3 สวนดวยกัน 
สวนแรก มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร และการเมือง                       
กลาวถึงในความเปนมาในการกอต้ังสถาบันแหงน้ี สวนที่สอง 
ความเจริญเดนิตามกงลอ(ธรรมจกัร) กลาวถงึบทบาทของสถาบัน 
แหงนี้ในชวงป 2477-2528 ที่มีผลตอการสรางชาติ สรางธรรม 
สวนทีส่าม ธรรมศาสตรรงัสติ กลาวถึงบทบาทของมหาวทิยาลยั 
ตัง้แตป 2529 จนถงึปจจุบนั ทีม่มีผีลตอการสรางชาต ิสรางธรรม 
และกลาวถึงบทบาทของสถาบันแหงน้ีในอนาคต
1.มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง
 การจะทำความเขาใจถึงสาเหตุแหงการกอตั้ง            
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง มคีวามจำเปนอยางย่ิง 
ในการที่จะตองทำความเขาใจประวัติศาสตรการเมืองไทย
 ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2475 เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในระบอบการปกครองของไทย โดยในรุงเชาของวันดังกลาว 
กลุมบุคคลในนามคณะราษฎร ไดทำการปฏิวัติยึดอำนาจจาก         
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 แลวทำการ         
เปล่ียนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  
มาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 
โดยในวันที่ 27 มิถุนายน 2475 ก็ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ 
ฉบับแรก ซึ่งใชชื ่อวา “ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยาม”

          มีหลักการสำคัญที่ระบุไวเปนลายลักษณอักษรในมาตรา 
1 วา “อำนาจสูงสุดของประเทศน้ันเปนของราษฎรท้ังหลาย” หรือ
ประเทศไทยน้ีเปนของคนไทยทุกคน มิใชของคนใดคนหน่ึง
 ผลพวงจากการเปล่ียนแปลงการปกครองดังกลาว 
ทำใหเกิดมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง กลาวคือ 
นายปรีดี  พนมยงค ซึ่งเปนหัวหนาสายพลเรือนในคณะราษฎร 
(ในคณะราษฎร แบงออกเปนสามสายดวยกัน คือสายทหารบก 
สายทหารเรือ และสายพลเรือน) เห็นความจำเปนในการที่จะตอง         
ใหการศึกษาแก ราษฎรไทยอยางเต็มท่ี เพื่อที่จะเขาไปเปนสวนหนึ่ง 
ในกลไกการขับเคลือ่นระบอบการปกครองใหม จงึไดกอต้ังมหาวิทยาลยั 
วิชาธรรมศาสตรและการเมืองขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2477 
โดยในวนัดงักลาวนายปรดี ี พนมยงค ผูประศาสนการมหาวทิยาลยั 
ก็ไดกลาวรายงานที่มีใจความที่แสดงใหเห็นถึงความจำเปนใน 
การก่อตั ้งมหาวิทยาลัยแห่งนี ้ว ่า “...ยิ ่งในสมัยที ่ประเทศ
ของเราดำเนินการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญเช่นนี ้แล้ว
เป็นการจำเป็นอย่างยิ ่งที ่จะต้องมีมหาวิทยาลัยสำหรับ
ประศาสน ความรูในวิชาธรรมศาสตรและการเมืองแก
พลเมืองใหมากท่ีสุดที่จะเปนไปไดเปดโอกาสใหแกพลเมือง
ที่จะใชเสรีภาพในการศึกษากวางขวางข้ึน เพื่อประโยชน 
ของประเทศชาติสืบไป...”
 ดวยความทีต่องการใหการศกึษาแกประชาชนทกุชนชัน้ 
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองในแรกเร่ิมจงึเปนสถาน
ศกึษาแบบตลาดวิชา ทีเ่ปดโอกาสใหผูคนท่ัวไปไดมีโอกาสศึกษาโดยใน
การศึกษานั้นเปนการใหการศึกษาแบบสหวิทยาการและบูรณาการ
ทางการศึกษา ทัง้วชิาธรรมศาสตรและการเมือง วชิากฎหมายและ 
วิชาอื่นๆ เพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใชสังคม
2. ความเจริญเดินตามกงลอ (ธรรมจักร)
 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง(มธก)
ถือไดวามีความเก่ียวของและสัมพันธกับประวัติศาสตรการเมือง 
ไทยอยางแนบแนน โดยมหาวิทยาลัยแหงน้ีถือไดวาเปนตัวละคร    
หลักที่โดดเดนซึ่งโลดแลนอยูบนเสนทางการเรียกรองประชาธิปไตย 
การสรางชาติ การตอสูกับเผด็จการและการเรียกรองความเปน  
ธรรมของสังคมการเมืองไทย จนอาจกลาวไดวาความเจริญของ 
ระบบประชาธิปไตย การสรางชาติและความเปนธรรมของสังคม 
ไทยเปน “ความเจริญเดินตามกงลอ(ธรรมจักร)” หรือกลาวงายๆ 

“75 ป ธรรมศาสตร : สรางชาติ สรางธรรม”
คุณเกียรติศักดิ์ คำสี 
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

จากนอง
ถึงพี่



ก็คือความเจริญเติบโตของประชาธิปไตย การสรางชาติและความ 
เปนธรรมในสังคมไทยเปนผลพวงจากการเติบโตของมหาวิทยาลัย
แหงน้ี ซึ่งมีเคร่ืองหมายตราธรรมจักรเปนสัญลักษณ โดยการ            
เติบโตของมหาวิทยาลัยแหงนี้ก็เฉกเชนกับการท่ีกงลอธรรมจักร  
หมุนไปขางหนาอยางมิเหน็ดเหน่ือย และเพ่ือเปนการยืนยันคำกลาว
ขางตน ผูเขียนจะไดนำเสนอบทบาทของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
ที่ไดรวมกนัสรรคสรางในชวงเวลา พ.ศ. 2475 จนถึง พ.ศ.2528 
โดยสังเขปเปนดานๆ ดังตอไปนี้
 2.1 ดานการสรางชาติและสรางเสริมประชาธิปไตย
 ในดานการสรางชาติและสรางเสริมประชาธิปไตยนั้น   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมืองไดมีบทบาทสำคัญอยางยิ่ง  
โดยมหาวิทยาลัยแหงนี้ทำหนาที่เปนแหลงใหความรูในดานประชา
ธิปไตยเพ่ือที่จะสงเสริมอุดมการณประชาธิปไตยใหแพรหลายไปใน 
หมูประชาชน แมวาในป พ.ศ. 2495 จะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมืองเปนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และในป พ.ศ.2505 มีการลมเลิกระบบตลาดวิชาจากมหาวิทยาลัย 
เปดมาเปนมหาวิทยาลัยปด แตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็มิไดบั่นทอน 
บทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในการผลิตนักประชาธิปไตย 
ที่มิยอมกมหัวใหกับเผด็จการและตอสูกับผูมีอำนาจที่ไมเปนธรรม 
มาโดยตลอดเห็นไดจาก ขบวนการเสรีไทย คือ ขบวนการใตดินที่มี 
เปาหมายเพื่อสรางสมกำลังพลและอาวุธเพื่อตอสูกับการยึดครอง 
ของกองทัพญี่ปุนในไทย โดยมีศูนยบัญชาการของขบวนการอยูที่    
ตึกโดม(อาคารสัญลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมสาสตรและเปนท่ี 
ทำงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย) เปนศูนยกลางของขบวนการ
รัฐประชาธิปไตย ในการกอบกูประชาธิปไตยท่ีสมบูรณจากการยึด
อำนาจของคณะทหารในป พ.ศ.2490 ซึ่งเปนผลใหประเทศไทยได 
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2492 ทีเ่ปนรฐัธรรมนูญ 
ที่มีความเปนประชาธิปไตยสูง นักศึกษา มธก มีสวนรวมในกบฏ
สันติภาพในการตอตานการสืบทอดอำนาจการปกครองตอจาก  
คณะผูปกครองท่ียึดอำนาจเขามา ในป พ.ศ.2495 นักศึกษา มธ.  
มีสวนสำคัญในการตอตานการเลือกต้ังที่สกปรกในป พ.ศ.2500 
นักศึกษา มธ. มีบทบาทสำคัญในเหตุการณเรียกรองประชาธิปไตย 
ครั้งยิ่งใหญ 14 ตุลาคม 2516 และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
เปนศูนยกลางในการตอสูดังกลาว เหตุการณนองเลือดในมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 6 ตุลาคม 2519 ที่รัฐใชความรุนแรงในการจัดการ 
ปญหาความขัดแยงในสังคมไทย
 2.2 ดานการสรางธรรม
 มหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตรและการเมอืง นอกจาก
จะเปนเบาหลอมในการผลติบณัฑติทีม่ยิอมกมหวัใหกบัเผดจ็การแลว 
มหาวิทยาลัยแหงนี้ยังเปนเบาหลอมใหเหลานักศึกษารักความเปน

ธรรมอีกดวย เห็นไดจากการตอสูเรียกรองความเปนธรรมของ      
นักศึกษาในกรณีตางๆดังจะไดกลาวโดยสังเขปดังนี้
 การตอสูเพือ่สทิธทิีถ่กูลดิรอน : กรณีเนติบณัฑิตยสภา 
ในกรณนีีเ้กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงบทบาทของเนตบิณัฑติยสภาใน
ป พ.ศ.2491 ทีม่กีารกำหนดใหผูทีจ่ะเขาเปนสมาชิกของเนติบณัฑิตย
สภาจะตองผานการอบรมกอน 1 ป (การเปนสมาชกิของเนตบิณัฑติย 
สภามีผลตอการประกอบอาชีพทนาย) และมีการวิจารยวา ธรรมศาสตร 
บัณฑิตยังไมมีการอบรมกอน 1 ป ทำใหนักศึกษา มธก รูสึกวาโดน  
กลัน่แกลงและมไิดรบัความเปนธรรม จงึทำใหเกดิการชมุนมุเรียกรอง 
ของนักศึกษา
 การตอสูเพือ่สทิธทิีถ่กูริดรอน : กรณีกฎ ก.พ. ที ่110 
กฎขอนี้มีใจความคือ การที่รัฐศาสตรบัณฑิต จาก มธก มิไดมีสิทธิ
เทาเทียมในการเขารบัราชการเม่ือเทียบกับรฐัศาสตรบัณฑิตจากจุฬา 
เชน รฐัศาสตรบณัฑติจาก มธก ควรไดเงินเดือนนอยกวารัฐศาสตร 
บัณฑิตจากจุฬา เปนตน จึงทำใหเกิดการเรียกรองของนักศึกษา      
โดยเหตุการณทั้งสองที่ไดกลาวมาก็เปนพลังในการหลอหลอม
ใหนักศึกษา มธก เปนผูมีความรักความเปนธรรม และมิยอมนิ่งเฉย 
กับความอยุติธรรม
 แมผูเขยีนจะไดแยกบทบาทของนกัศกึษาออกเปนสองดาน 
แตกระน้ันก็ตามบทบาทของนักศกึษาในแตละดานกม็คีวามสมัพันธกนั 
เชน การรกัความเปนธรรมของนกัศกึษา กส็งผลใหนกัศกึษาตอสูกบั 
เผด็จการ เปนตน
 จากเหตุการณตางๆ ที่ไดยกตัวอยางมาขางตน 
ไดหลอมรวมมาเปนอุดมการณของ มธก ที่ปรากฏใหเห็นไดในหมู 
นกัศกึษา เชน ในบทกว ี“โดม...ผูพทิกัษธรรม” ของเปลือ้ง วรรณศร ี
(2495) ที่ในตอนทายไดเขียนไววา “หากขาดโดม เจาพระยา 
ทาพระจันทร ก็ขาดสัญลักษณพิทักธรรม” หรือในบทความเร่ือง 
“ดูนักศึกษา มธก ดวยแวนขาว” ของกุหลาบ สายประดิษฐ 
(2495) กย็งัคงถกูผลติซำ้ปรากฏใหเห็นกนัเรือ่ยมา ในคำขวญัทีว่า 
“ฉันรักธรรมศาสตร เพราะธรรมศาสตรสอนใหฉันรักประชาชน” 
หรือ การที่แสดงใหเห็นวา มหาวิทยาลัยแหงนี้เปนพื้นที่สำหรับอุดม 
การณเสรีภาพ ผานคำกลาวของอาจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ที่วา 
“ธรรมศาสตรมเีสรภีาพทกุตารางนิว้” ซึง่อดุมการณทีถ่กูถายทอด 
ผานวาทกรรมเหลานี้ไดหลอมรวมกลายมาเปนสิ่งที่เรียกกันวา 
“จิตวิญญาณธรรมศาสตร” โดย นภดล เฮงเจริญ(2546) ไดชี้ให
เห็นวาตัวตนแหงจติวญิญาณธรรมศาสตรประกอบดวย 3 สวนคอื 
1) จิตวิญญาณประชาธิปไตย ตองมีใจและการกระทำท่ีเปนประชา 
ธิปไตย 2) จิตวิญญาณที่มุ งรับใชสังคมตองมีจิตสาธารณะ 
3) จิตวิญญาณที่มุงดำรงความเปนธรรม ตองสรางสรรคและ 
ดำรงคุณงามความดี

(อานตอฉบับหนา)



ศิษยเกาเลาเรื่อง

ธรรมภาวนาท่ีถ้ำผาปลอง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม

คุณสุวดี  ชัญญาวงศศักดิ์

     ถ้ำผาปลอง เปนสถานปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่ง       
ของจงัหวัดเชยีงใหมตัง้อยูทีอ่ำเภอเชียงดาว ใกลๆ  กบัถำ้เชยีงดาว 
เปนสถานท่ีบำเพ็ญเพียรภาวนา ของหลวงปูสิม พุทฺธาจาโร   
ศิษยในสายพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต (พระปรมาจารยสาย 
วิปสสนากรรมฐานท่ีมีชื่อเสียง มีผูเคารพนับถือมาก) 
       หลวงปูไดรบัยกยองวาเปนพระผูปฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบในธรรม  
เปยมลนดวยพระเมตตาสูง จนไดรับความเลื่อมใสศรัทธาจาก  
ประชาชนทั่วประเทศ ทานมรณภาพแลวเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 
2535

หลวงปูสิม

ปจจุบัน
 พระอาจารย เมธาสุเมโธ 
(พระครู โสภณกิตยาภรณ ) เป น
หั ว หน า สงฆ ถ้ ำ ผ าปล อ ง ได สื บ
ตอแนวทางปฏิบัติจากหลวงปูสิม 
มาจนถึงทุกวันนี้ ทานเปนศิษยเกา
คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรม-
ศาสตรป 2517 เปนศษิยใกลชดิหลวงปู  
ไดบรรพชาเปนพระภิกษุมาต้ังแตป 
พ.ศ. 2522 และจำพรรษาที่ถ้ำผา   
ปลองมาโดยตลอดจวบจนหลวงปูละสังขาร

 หลวงปูสิม พุทฺธาจาโร (พระญาณสิทธาจารย) เปน
พระฝายธรรมยุตสายพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต ไดธุดงคมาพบถ้ำ

ผาปลองซึ่งตั้งอยูบนดอยสูง รอบๆ ถ้ำเปนปาทึบ มีความเงียบสงบ 
เหมาะแกการบำเพ็ญเพียรภาวนา จึงอยูจำพรรษาและพัฒนาถ้ำ   

ผาปลองเร่ือยมาจนเปนสำนักสงฆที่ใหการอบรมภาวนาแก พระเณร 

และอุบาสก อุบาสิกา จนกระทั่งทุกวันนี้ เปนสถานปฏิบัติธรรมที่      
เหลาศษิยานศุษิยตัง้แตสมยัหลวงปูยงัมชีวีติอยู รวมถงึคณะศรทัธา 

ไดแวะเวยีนมาเยีย่มเยอืน กราบสกัการะองคหลวงปู อกีทัง้ยงัรวมใจ 
กันทำนุบำรุง สืบทอดเจตนารมณของหลวงปู จนเปนสถานปฏิบัติ  
ธรรมที่เปนที่รูจักกันดีในหมูผูปฏิบัติธรรม ตลอดจนถึงนักทองเที่ยว

ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ



คณะศิษยเกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนำผาปาไปถวาย  พระอาจารยเมธา สุเมโธ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2551

ทัศนียภาพผืนปาท่ีอุดมสมบูรณ รอบๆ ถ้ำผาปลอง   

นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติแวะเวียนกันมา
เย่ียมเยือนตลอดท้ังป

การปฏิบัติธรรมท่ีถ้ำผาปลอง 
 ถ้ำผาปล่อง ถือเป็นสถานที ่ที ่มีความศักดิ ์สิทธิ ์ 

เปนที่บำเพ็ญศีลภาวนาของพระอริยเจาที่อุทิศตนใหกับพุทธศาสนา 
เผยแผพระธรรมคำสอน เปนสถานท่ีเหมาะกับการปฏิบัติธรรม
สำหรับผูที่ชื่นชอบบรรยากาศของปาเขาลำเนาไพร ธรรมชาติ 
และความสงบ ตัวถ้ำตั้งอยูบนเขา ตองเดินเทาขึ้นบันได 510 ขั้น 
ตลอดสองขางทางรมเย็นดวยตนไมใหญ ทัศนียภาพสวยงาม 
ดวยปาเขาที่เขียวชอุม และอุดมสมบูรณ อากาศเย็นสบายตลอดป 
จะหนาวจัดในชวงหนาหนาว (10 - 15 องศา หรือต่ำกวา) การ   
เดินทางในชวงฤดูกาลนี้จะตองเตรียมเครื่องกันหนาวมาใหพรอม 

ถ้ำผาปลอง



รูปเหมือนหลวงปูภาพครูบาอาจารยสายกรรมฐานบนผนังถ้ำใหไดนอมรำลึกถึง 

บรรยากาศภายในถ้ำผาปลอง
 จุดเดนอยางหนึ่งของถ้ำผาปลองคือธรรมชาติที่ 
สมบูรณความเงียบสงบ ความสะอาดสะอาน ความเปนระเบียบ    
เรียบรอยที่ยังคงรักษาไวไดเหมือนสมัยที่หลวงปูยังมีชีวิตอยู              
รวมถึงการนั่งสมาธิภาวนาท่ียังยึดปฏิบัติตามแบบของหลวงปู คือ 
การนัง่ขดัสมาธเิพชร และฟงธรรมเทศนาจากหลวงปู จะเริม่ทำวตัร 
เชาประมาณตีสามกวาๆ สวดมนต ฟงเทปธรรมะ ทานอาหารเชา    
ประมาณแปดโมงคร่ึงจากน้ันแยกยายกันไปหาท่ีนัง่สมาธิภาวนาตาม
แตใจชอบ ปฏบิตักิจิสวนตวั จนถึงเวลาหนึง่ทุม สวดมนต ทำวตัรเย็น 
นั่งสมาธิ ฟงเทปธรรมะ แลวจึงแยกยายกันไป
 การปฏิบัติธรรมที่ถ้ำผาปลอง ไมมีคาใชจายใดๆ 
ขึ้นอยูกับจิตศรัทธา ขาวสาร อาหารแหง ตลอดจนส่ิงของเคร่ือง
ใชที่จำเปน จะมีประโยชนอยางยิ่ง ชวยแบงเบาภาระของสำนักสงฆ 
โดยเฉพาะในชวงท่ีมผีูไปปฏบิตัธิรรมกนัเปนจำนวนมาก การแตงกาย 
จะสวมชุดขาว หรือสีสุภาพก็ได
 แมถ้ำผาปลองจะต้ังอยูทามกลางปาเขา แตก็มีสิ่ง     
อำนวยความสะดวกแกญาติโยมที่มาเยือน มีที่พักเปนเรือนไม             
2 ชั้น (นอนรวม พรอมหมอน เสื่อ ผาหม) หองน้ำมีเครื่องทำน้ำอุน 
หองครัวกวางขวาง สะอาดสะอาน เปนระเบียบ พรั่งพรอมดวย 
เครื่องอำนวยความสะดวก เชน ไมโครเวฟ ตูเย็น มีแมชีเปนผูดูแล  
ความเรียบรอย  

เรือนพักสองชั้นรองรับผูมาปฏิบัติธรรม 

หองครัว



 บนเสนทางสูถ้ำผาปลองมีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง 
และวัดดังหลายแหงใหแวะเวียนทองเที่ยวกันกอนจะถึงจุดหมาย
ปลายทางที่พักใจเพื่อหาความสงบจากการปฏิบัติภาวนา  
เชน ถ้ำเชียงดาว ปางชางแมตะมาน วัดพระพุทธบาทสี่รอย 
วัดปาดาราภิรมย วัดบานเดน และยังมีรีสอรทเล็กๆ เกิดข้ึน 

มากมายบริเวณใกลกับถ้ำผาปลอง จัดเปนเสนทางทองเที่ยวปฏิบัติ          
ธรรมที่นาสนใจอีกเสนทางหนึ่งที่นักทองเที่ยวใหความสนใจ 
ปจจบุนั ถำ้ผาปลองเปนท้ังสถานปฏิบตัธิรรม และสถานท่ีทองเทีย่ว 
โดยเฉพาะ ในชวงวันหยุดจะเนืองแนนดวยผูมีจิตศรัทธา มาพักผอน 
ทำบุญ  ฝกสติ กอนจะกลับไปเผชิญกับชีวิตประจำวันตอไป ถ้ำผาปลอง 
จึงมีผูมาเยี่ยมเยือนไมขาดสาย ดวยศรัทธาในพระพุทธศาสนา        
และองคหลวงปูที่เปนศูนยรวมจิตใจของคณะศิษยานุศิษย ญาติโยม 
ตลอดจนผูมีจิตศรัทธาจากทุกสารทิศ ไดมุงมั่นที่จะชวยกันทำนุ     
บำรุงรักษาตามรอยหลวงปูใหเปนสถานท่ียึดเหน่ียวจิตใจของ 
ศาสนชนรุนตอๆ ไป

เสนทางสูถ้ำผาปลอง

การเดินทาง
 ใ ช เ ส น ท า ง เ ดี ย ว กั บ ท า ง ไป ถ้ ำ เ ชี ย ง ด า ว 
อยูหางจากถ้ำเชยีงดาวประมาณ 10 กม. เดนิทางสะดวกสบาย 

ถนนดี มีที่จอดรถภายในบริเวณสำนักสงฆ รถทัวรจอดได

สถานที่ติดตอ
สำนักสงฆถ้ำผาปลอง  ต. เชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม 

50170 โทร. 053-455-100

พระเจดียพุทธจารานุสรณ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ภายในเปนพิพิธภัณฑแสดงเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู



  

ถึงวาระท่ีจำใจจำจากโดมอีกรุนแลว เหลาบุคลากรท่ีตอง  
เกษียณอายุราชการ ต.ค. นี้ ทั้ง ๆ ที่หลายทานก็ยังแข็งแรง 
สดสวย กระชุมกระชวย ขอใหสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข
มาก ๆ ในชีวิตหลังเกษียณ ไมวาทานจะไปอยูมุมไหนของโลก  
คิดถึงธรรมศาสตรบางนะคะ และธรรมศาสตรพรอมตอนรับ 
การกลับมาเยือนเสมอ เพราะเราคือ ธรรมศาสตร 

งานน้ีเพือ่ชาตจิรงิ ๆ  ยอมเสยีสละงานสวนตัว เปล่ียนจากสายธุรกจิ 
ไปศกึษาดานการพฒันาการศกึษา  เพิม่อกี เพือ่กลบัมาพฒันาประเทศ 
สมกบัเปนลกูแมโดมจริง ๆ  ทีเ่ปยมไปดวยอดุมการณ “ธรรมศาสตร
เพื่อชาติและราษฎรไทย” ของวาท่ี ดร.อรภัค สุวรรณภักดี  

หมดสมัยผูบริหาร ศ.ดร. สุรพล  นิติไกรพจน  ก็รีบหาความ
รู

ตอทันทีไมสนใจพักผอน โดยการเรียนตอ ปรอ. รุน 23 ทุกว
ัน  

เชนเดียวกับ รศ. กำชัย จงจักรพันธุ ที่ขยันไมแพกันเขาเรีย
น 

ปยส. รุน 15 และขอฝากชวยประชาสัมพันธกิจกรรมสำนักงา
น

กับเพื่อน ๆ ลูกแมโดมในรุนดวยนะคะ
ไมผดิหวงัแมแต

ครัง้เดยีว  โทร
ไปถงึพ่ีไพโรจน

  เอือ้บญุกลุท่ีไร   

กไ็ดรบัการสน
บัสนนุกจิกรรม

ของสำนกังาน
 ฯ เสมอ  ขอให

พี ่

พบแตสิ่งดี ๆ 
และมีสุขภาพแ

ข็งแรงตลอดไ
ป

ขอชื่นชมความสำเร็จในการจัดงาน open house ที่ มธ. 

ศูนยรังสิต ไดขาววา ผูเขารวมงานมากจนแทบจะไมมีที่ยืน  

ชื่อผูจัด รศ.เกศินี  วิฑูรชาติ เปนประกัน คงตองถูกทาบทาม 

เปนผูบริหารอีกสมัยแนนอนเชียว

นอง ๆ  BE, BBA, วทิยาลัยนานาชาติปรดี ีและอีกหลาย ๆ  คน 
ชอบอกชอบใจกันยกใหญ และขอบคุณ ที่รุนพี่ (คุณอุษณีย 
วรวนิช มหากิจศิริ) ไดนำครีสป ครีม โดนัท มาแจกให 
ทดลองชิมกันจนอ่ิมเปรมปรี ขอใหธุรกิจไปโลดว่ิงฉิว 
เหมือนน้ำใจนะจะ ขนมอรอยมาก พวกเราจะตามไปอุดหนุน 
ที่พารากอนคะ 

ตองขอบคุณคุณธารเกษม  วนิชจัก
รวงศ  ที่มีน้ำใจชว

ยเหลือ 

และสนับสนุนการ
งานของสำนักง

านแบบติดทองห
ลังพระ 

ตลอดมา แมงานใ
นธุรกิจจะรัดตัวแค

ไหนก็ตาม

และไมยอมนอยหนาเชนกัน คุณสุรเดช พรทวีทัศน คุณยรรยง  
อคัรจินดานนท คณุมงคล  เหลาวรพงศ  กำลังทำโครงการระดมทุน  
เพื่อมูลนิธิปรีดี  พนมยงค  ทั้ง ๆ ที่ธุรกิจรัดตัว  สมเปนลูกแมโดมจริง ๆ   

ตองขอแสดง
ความยินดีเปน

อยางยิ่งกับอ
ดีตทานอธิกา

รบดี 

ศ.ดร.สุรพล 
นิติไกรพจน 

ที่ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต      

กติติมศกัดิ ์(D
octor Honoris

 Causa) จาก 
มหาวทิยาลยัโซ

กะ 

ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ 6
 กันยายน 25

53

ตองขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย            เปนอยางย่ิงกับตำแหนงอธิการบดีคนใหมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยังไงทางสำนักงานศิษย เกาสัมพันธ ก็ตองขอฝากสำนักงานดวยนะเจาคะ

เพียงวลีสั้น ๆ แตมีความหมาย
ลึกซึ้ง จากลูกแมโดม “ผมเปนห

นี้      

บญุคณุมหาวทิยาลยัแหงนีอ้ยางมาก” ข
องคณุชวลิต เศรษฐเมธีกลุ 

และคุณวิจิตร จุลมณีโชติ ไมใชแตคำพูดเทานั้น แตส
ิ่งที่ทานได  

กระทำสม่ำเสมอที่ผานมา สะทอ
นเห็นถึงจิตวิญญาณธรรมศาสตร

และอุดมการณอันเขมขนของลูกแมโดม ซึ่งร
ุนหลังควรเอาเปน 

แบบอยางย่ิง

สูโดม 10



     คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร           
เปดรับผูสมัครคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร 
เศรษฐศาสตรธุรกิจ (หลักสูตรภาษาไทย) รุนที่ 15 ประจำป 
การศึกษา 2554
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. เปนผูที่สำเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจาก         
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย 
รับรองวิทยฐานะ

2.  เปนผูมีประสบการณในการทำงานไมนอยกวา 1 ป
3. เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 8 แหงขอบังคับของมหาวิทยาลัย

 ขอเชิญร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื ่อนที ่
“ธรรมศาสตรพบประชาชน” ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนอนุบาล 
สวนผึ้ง เทศบาลตำบลบานชัฎปาหวาย อำเภอสวนผึ้ง 
จงัหวัดราชบุร ีและวันใหบริการ คอื วนัเสารที ่13 พฤศจิกายน 
2553 เวลา 9.30 -15.00 น. 

กิจกรรมสัมพันธ
    สำนักงานศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุน 75 ป ธรรมสาสตร 
75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร” เมื่อวันที่ 1 
กันยายน 2553 ณ หองประชุมวรรณ ไวทยากร ตึกโดม                
ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541 

และฉบับแกไขเพิ่มเติมฯ 
กำหนดการรับสมัคร  

ตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2554
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปรญิญาโทเศรษฐศาสตรธรุกจิ ชัน้ 5 คณะเศรษฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร)

โทร. 0-2623-5145, 0-2613-2423, 0-2613-2479  

โทรสาร. 0-2623-5145
Email: mbe@econ.tu.ac.th, www.econ.tu/mbe



           คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดละครประจำป เรื่อง Spook The Musical 

           ในวันอาทิตยที่ 28 พ.ย. 53 รอบ 14.00 น. เปนรอบพิเศษ รอบศิษยเกา รอบนี้ อาจารย มัทนี โมชดารา 

รัตนิน (ครูมัท) จะรวมแสดงดวย 

SPOOK THE MUSICAL 
ปศาจโสภา

โดย ดร. พรชัย ศรีประไพ
 หลายประเทศในโลกหันมาสนใจกับ เศรษฐกิจ 
สรางสรรค แทนเศรษฐกิจเดิม ที่เนนการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
หรือภาคเกษตรกรรม เศรษฐกิจสรางสรรคเกิดจากการใชความ
คิด(สรางสรรค) บวกกับการใชความรูความสามารถ ประเทศที่   
หันมายึดแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรคพบวา จะสามารถพัฒนา      
รายไดและขีดความสามารถในเชิงแขงขันไดดีขึ้นมาก
 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มี แผนที่ จ ะรองรับการ เปลี่ ยนแปลงทางด าน โครงสร าง เพื่ อ                          
สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจสรางสรรคของรัฐ ในแผน 15 ป 
ของคณะฯ เราได้ใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นหัวใจของการ

พัฒนาทั้งบุคลากร หลักสูตร แนวทางการสรางและผลิตผลงาน 
การเตรียมตัวเพ่ือเขาสูอาชีพ และการพัฒนาชุมชนและสังคมอยาง 

ยั่งยืน ดังนั้น จึงไดวางแผนออกมาเปนชวงๆ ตามแผนที่วางไว 
ใน 4 ปแรกนี้จะเปน 4 ปของการวางรากฐาน วางหลักสูตร 
วางแผนพัฒนาคณะ กลยุทธหลักของแผนสี่ปแรกนี้คือ การสราง 

พลงัจากภายในและภายนอก การหาความรวมมืออยางจริงจงัจาก 
ภาครัฐและเอกชน การคนพบศักยภาพของคณะและนักศึกษา และ    

การนำผลงานของนักศึกษาออกไปเผยแพรแกสาธารณชน
 ตามแนวทางเชิงกลยุทธ 4 ปแรกจึงเปนเวลาสำคัญ 

ที่จะวางรากฐานแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับคณะฯ คณะ 

จะตองคนหาศักยภาพของตนเองใหพบ จะตองสรางพันธมิตรท้ัง
ทางดานการพัฒนา การเรียน การสอน และการนำเสนอผลงาน 
จะตองวางระบบ หลักสูตร และแนวทางการทำงานอยางชัดเจน 
เพื่อจะไดเดินไปสูเปาหมายที่ 2 – 3 และ 4 ตอไป โดยมุงหวังวา    
ในที่สุดคณะศิลปกรรมศาสตรจะกลายเปนเลิศทางดานเศรษฐกิจ 
สรางสรรค
 การสรางละครเพลงเรื่องปศาจโสภา เปนประกาย 

ความคิดของอาจารยสมพร ฟูราจ ที่จะนำศักยภาพ ความรู   

ความสามารถของนกัศกึษาและอาจารยในคณะฯ มาผลติงานละคร 
คณุภาพ เปนงานทีส่ะทอนใหเหน็ความสามารถในเชงิสรางสรรคของ

นักศึกษาในการทำงานใหญเพื่อเสนอใหกับสาธารณชนไดอยาง
ภาคภูมิ มีการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ โดยการนำความรู 
ดานตางๆ ทั้งทางดานการแสดง การกำกับ การออกแบบฉาก 
การออกแบบแสง เทคนิคเวทีและภาพบนเวที การออกแบบทาทาง 
การออกแบบและสรางสรรคเสียงและดนตรี การออกแบบเคร่ือง 

แตงกายและการแตงหนา การสรางบททีม่คีณุคา ความรูดานตางๆ 
เหลานีเ้ปนความรูทางดานศิลปบนัเทิง (อนัเปนสาขาหนึง่ของเศรษฐ
กจิสรางสรรค) มาบูรณาการ ซึง่เปนปจจยัสำคญัในการขับเคลือ่น

ผลงานของคณะฯ ออกไปสูตลาด
 เพื่อให ปศาจโสภา SPOOK THE MUSICAL เปน

งานบันเทิงที่แฝงดวยขอคิดและปรัชญา อาจารยสมพร จึงสราง 

พิเศษ



ละครเร่ืองนี้ออกในแนว MUSICAL แตไมใชแบบ BROADWAY      

เปนละครเพลงไทยผสมสากลท่ีไดแรงบันดาลใจมาจากทำนอง  

เพลงและวัฒนธรรมของภาคอิสาน มาเรียบเรียงสรางเปนเรื่องขึ้น 

ใหม โดยจำลองทวิทศันและภมูปิระเทศของภหูนิงามจงัหวัดชยัภมูมิา 
เปนฉากของการดำเนินเรือ่ง อาศัยเทคนิคแสง ส ีดนตรีและมลัติมเีดีย 

ควบคูไปกบัลลีาการเคลือ่นไหวของนกัแสดงเพือ่สรางมิตแิหงความฝน
และ FANTASY เพื่อนำผูชมไปสูฉากอื่นๆ ที่ยิ่งเพิ่มความตื่นเตน 
และลี้ลับขึ้นไปอีก ทุกฉาก ทุกตอน เปนงานท่ีทาทายความสามารถ 
ในเชิงศิลปะ ในการผลิต และในการนำเสนอ ทั้งน้ีเพื่อแสดงความ 
สามารถของทีมงานนักศึกษา พรอมๆ กับวางมาตรฐานสำหรับ 
งานตอๆ ไปในอนาคต
 สำหรับกรอบความคิดและปรัชญาของละคร ปศาจโสภา 
นั้น อาจารยสมพรไดนำประเด็นสิ่งแวดลอม ธรรมชาติ และความ
สัมพันธของส่ิงแวดลอมกับมนุษย ทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม 
มานำเสนอ ความสัมพันธเหลานี้ถูกแปลออกมาในรูปของความ 
เชื่อ เรื่องเลา นิทาน และบทเรียนตางๆ ที่แฝงอยูในวัฒนธรรม 
กลางของไทยและวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยใชวิธีเลาเร่ืองผานนิทาน 
เกี่ยวกับเด็กหญิงชื่อ “ลิลลี่” ที่ตองออกไปอยูกลางปาหินกับพอ 
ที่ไปทำงานวิจัยทางดานธรณีวิทยา ลิลลี่จึงไดสัมผัสกับธรรมชาติ
ที่อยูในรูปแบบของปศาจ 4 ตน คือ อัคนีวาทย ปฐพี วายุและวารี 
 ในบทล ะครห รือ เ ร่ื องราวส วน ใหญที่ เ กี่ ย ว กับ
ชีวิตมนุษย ผู เขียนบทมักจะช้ีใหเห็นการตอสูระหวางความดี
กับความช่ัว ระหวางข้ัวบวกกับข้ัวลบ แตในความเปนจริง
ขั้วที่มีความสำคัญท่ีสุดคือความเปนกลาง หรือความพอดี 
ธรรมชาติในทัศนะของอาจารยสมพร มีความเปนกลางอยูในตัว 
ธรรมชาติดำรงอยูเพื่อมนุษย มนุษยจะเลือกสรางความสัมพันธกบั
ธรรมชาตอิยางไร ผลลพัททีต่ามมากข็ึน้อยูกบัการเลอืกของมนษุย 
ถามนุษยเลือกท่ีจะอยูกับธรรมชาติอยางสรางสรรค ธรรมชาติก็ 
จะเปนประโยชนอยางมาก แตถาเลือกจะทำลาย ธรรมชาติก็อาจ  
จะดูโหดรายและทารุณ
 อัคนีวาทย ปฐพี วายุและวารี สรางปมปริศนา 
ใหลลิลีเ่ลอืก เมือ่ลลิล่ีผานดานแตละดาน ลลิลีก่ถ็กูลองใจดวยรางวลั 

แตดวยใจบริสุทธิ์ของลิลล่ีทำใหเธอเลือกสิ่งที่ถูกตอง เธอจึงได 
ธรรมชาติเปนมิตรกับเธอ

 กระน้ันก็ดี ในธรรมชาติยังมีพลังที่ แอบแฝงอยู 

เปนกิ เลสท่ีเยายวนมนุษย อาจารยสมพรจึงไดสรางผีตานี 
ผปีอปและผีปาตาโปน ใหเปนตัวแทนของกิเลสท่ีคอยจะดึงมนุษยใหตกต่ำ  

และยงันำเอาความเชือ่บางสวนของประเพณอีสีานเขามาผสมผสาน 

ใหเปนฉากขบวนแหผตีาโขน นกหัสดลีงิค ขบวนแหศพของผูมอีำนาจ 

ที่ดึงดูดลิลลี่เขาไปสูดินแดนลี้ลับ ดินแดนที่จะตัดสินชะตากรรม 

ของมนุษย ตรงนีเ้องทีน่ำเอาความเช่ือโบราณเก่ียวกบันรก สวรรค 
พญายม บัญชีของความดีความชั่ว ที่จะมาเปนจุดตัดสินวิถีชีวิต 
ของปุถุชนแตละคน ลิลลี่สามารถผานทุกอยางไปได ดวยความรัก 
ความเมตตา ความกลาหาญและความมีจิตใจที่บริสุทธิ์ การเลือก
ของลิลลี่จึงเปนการเลือกที่ถูกตอง เปนการเลือกที่นำไปสู HAPPY 
ENDING 
 ฉากสุดทายเปนปมท่ีอาจารยสมพรตองการช้ีใหเหน็วา 
ระหวางความจริงกับจินตนาการน้ัน มีเสนขีดคั่นที่บางมาก เรื่องที่ 
เกดิขึน้กบัลลิลีจ่ะเปนความจรงิ ความฝนหรอืจนิตนาการทีล่ลิลีส่ราง 
ขึ้น หลังจากไดฟงนิทานจากพอ ทั้งนี้ผูชมจะตองตัดสินเอาเอง
 ป ศ า จ โ ส ภ า  S P O O K  T H E  M U S I C A L 
เปนละครท่ีสนุก ทางคณะฯ หวังวาจะเปนการจุดประกาย 
ความคิดสรางสรรค จุดประกายความรูความสามารถ 
และความรวมมือรวมใจในการทำงาน จุดประกายการสรางงาน 
ออกไปสูสาธารณชน และที่สำคัญที่สุดคือ จุดประกายทางเดินใหม 
ในอนาคตใหกับคณะฯ นักศึกษาและคณาจารยทุกทาน

 

  เทือกเขาเงาไมรายลอมรอบ 

 กอรปดวยหินผานาเกรงขาม

 ธรรมชาติแตงแตมความงาม  

 ทุกเวลาทุกยามเปล่ียนแปลง

  

  แดนดินนี้มีปานาสงสัย  

 ปาหินงามยามตะวันนั้นสองแสง

 พอพลบค่ำยามราตรีกลับมีแรง  

 พลังแฝงเกิดอัศจรรยเหนือพรรณา

  

  หินทุกกอนซอนกันกลายเปนเทพ 
 เปน ESCAPE FANTASY ที่ชวนผวา
 เปนนิยายเปนเกมสเหนือเวลา  

 เปนจินตนาการใหมใหติดตาม
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นักแสดงนำ

พลอย-ณัฐชา สวัสดิ์รักเกียรติ
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร สาขาการละครช้ันปที่ 4

ผลงานท่ีผานมา :
          • อัลบั้ม Little Voice
         • อัลบั้ม เด็กหญิงขางหนาตาง
         • อัลบั้ม มุมมองของตัวหนอน
         • อัลบั้มพิเศษ The Family
         • อัลบั้ม More Than Words
         • อัลบั้ม Bossa Blossom
         • อัลบั้ม ลานกิโลเมตร

แมท-ภีรนีย คงไทย                      
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร สาขาการละครช้ันปที่ 3

ผลงานท่ีผานมา  :
-โฆษณาครีมอาบน้ำ

-ละครเร่ือง มณีดิน
-ละครเร่ือง ชมพูแกมแหมม
-ละครเร่ือง เรือนนารีสีชมพู

-ละครเร่ือง กวนกามเทพ
-ถายแบบนิตยสาร

ผลงานลาสุด
-ละครเร่ือง หวานใจนายจอมหย่ิง

ใบเฟรน-พิมพชนก พลบูรณ
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร สาขาการละครช้ันปที่ 3

ผลงานท่ีผานมา  :

- ละคร เทิดพรเกียรติ ฟาโอบดินอุน4 
ตอนพอพิมพ ,เพื่อนแซบ 4x4

- missteenthailand 2003 ตำแหนง นางงามมิตรภาพ

-ภาพยนตรเรื่องหัวหลุดแฟมิลี่
-ภาพยนตรเรื่องโกยเถอะโยม

Spook The Musical
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หนวยแพทยเคลื่อนที่ ธรรมศาสตรพบประชาชน ครั้งท่ี 1  จัดขึ้นที่จังหวัดใด ?

สนุกสนานทายเลม

ประกาศราช่ือผูที่ไดรับรางวัลจากฉบับที่แลว
1. คุณเกษรินทร  หวังวงศวิโรจน

2. คุณฐิติมา  สุนิตยสกุล
ของรางวัลจะจัดสงไปตามท่ีอยู

พิษณุโลก ฉะเชิงเทรา ราชบุรี

สำนักงานศิษยเกาสัมพันธ มธ.
เลขท่ี 2 ถ.พระจันทร  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
Tel: 0-2613-2044, 0-2623-5540 Fax: 0-2613-2043 
Website: www.alumni.tu.ac.th Email: tualumnioff@gmail.com

ชำระคาฝากสงเปนรายเดือน

ใบอนุญาตเลขท่ี ๕/๒๕๕๑

ไปรษณียหนาพระลาน

เชิญสงคำตอบมาตามท่ีอยูดานลาง


