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ก�าหนดการ งานสิงห์คืนถ�้า ประจ�าปี 2562 
ในโอกาสครบรอบ 70 ปี “สิงห์แดง”

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 

09.00 น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 และคณะรัฐศาสตร์

ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

10.30 น. พิธีทักษิณานุประทาน และเจริญพระพุทธมนต์

11.30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

15.15 - 16.45 น. การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562 

 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 และการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562 

 มูลนิธิรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ

ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

16.30 น.  เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
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17.00 น. พิธีกรน�าชาวสิงห์แดงร่วมกันขับร้อง

 เพลงพระราชนิพนธ์ “ยูงทอง” และเพลงมาร์ชรัฐศาสตร์

17.10 น. พิธีมอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี 2562” 

 จ�านวน 14 ท่าน

 *ถ่ายภาพหมู่ผู้ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี 2562” 

 ร่วมกับนายกสมาคมฯ ประธานจัดงานฯ และคณบดี*

17.30 - 18.30 น.  การแสดงดนตรีของวงเฉลิมราชย์ 

 ควบคุมวงโดย อ.วิรัช อยู่ถาวร “สิงห์แดง รุ่น 12” 

 ดนตรีสุนทราภรณ์ และเพลงดังในอดีต (1 ชม.)

18.30 น.  พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

 ประธานจัดงานสิงห์คืนถ�้า ประจ�าปี 2562 

 (นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี) 

 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน

 นายกสมาคมรัฐศาสตร์ฯ 

 (นายระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ.ฉะเชิงเทรา) 

 กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานและผู้เกี่ยวข้อง

 การแสดงมุทิตาจิตของน้อง ๆ สิงห์แดง ต่อรุ่นพี่สิงห์แดง

18.45 - 19.00 น. การแสดงของเชียร์ลีดเดอร์

19.00 - 20.30 น.  การแสดงดนตรีของวง The Palace (1.30 ชม.)

20.45 - 21.45 น.  การแสดงดนตรีของ แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร (1 ชม.)

22.00 - 23.00 น.  การแสดงดนตรีของวง The Mousses (1 ชม.)

23.00 น. ปิดงาน และพบกันใหม่ในงาน “สิงห์คืนถ�้า 2563”
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สารจาก นายกสภา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในโอกาส 70 ปี ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางสมาคม

รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์ ได้จัดงานชุมนุม

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเพื่อพบปะสังสรรค์กันในวาระนี้ ผมขอให้ท่านทั้งหลายที่

เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมระลึกถึงคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชา

ของคณะ ที่ได้ให้ความรู้แก่เรามา จนมีวิชาไปท�างานให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวเอง

และครอบครัว

ความส�าเรจ็ของคณะรฐัศาสตร์ทีผ่่านมานัน้ เกดิจากความต้ังใจและการท�างาน 

ที่จริงจังของผู้บริหารและคณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ จึงเป็นสิ่งที่จารึกอยู่ในใจ

ของศิษย์เก่าทั้งหลาย จึงขอขอบพระคุณ และในโอกาสนี้ ขอให้พวกเราได้ช่วยกัน

ท�านุบ�ารุงคณะให้รุ่งเรืองต่อไป

ศ. (พิเศษ) นรนิติ เศรษฐบุตร

นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สารจาก นายกสมาคมรัฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 งานสิงห์คืนถ�้าเป็นกิจกรรมส�าคัญของพวกเราชาวสิงห์แดง รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ที่

จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นโอกาสดีที่สิงห์แดงหลายรุ่นจะมีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน หลายท่าน

ไม่ได้รู้จักคุ้นเคยกันมาก่อน แต่ความสัมพันธ์ในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องสิงห์แดง ก็เชื่อมโยงเกี่ยวร้อย

พวกเราให้ทักทายกันได้อย่างสนิทสนม 

 เป็นที่น่ายินดีว่า งานสิงห์คืนถ�้า 2562 ตรงกับวาระที่คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 

มีอายุครบรอบ 70 ปีพอดี ผมตระหนักว่า พวกเราต่างภาคภูมิใจในคณะ และมุ่งหวังให้

คณะมีความก้าวหน้า มั่นคง สง่างาม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อ

การจัดการศึกษา ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยพลังของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้น�าความรู้ที่ร�่าเรียนไป

พัฒนาองค์กร หน่วยงาน สังคม สร้างสรรค์สิ่งดีงามต่างๆ จะมีส่วนส่งเสริมให้คณะรัฐศาสตร์ 

ธรรมศาสตร์ยังคงเป็นสถาบันอันดับแรกๆ ที่คนรุ่นใหม่ตั้งใจเข้ามาศึกษาหาความรู้

 ในนามของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานปีนี้ ทั้งผู้มีส่วนร่วมจัดงาน และผู้ที่มาร่วมงาน เราต่าง

เป็นพี่น้องสิงห์แดง การมาพบปะกันพร้อมหน้าท�าให้วันนี้เป็นวันที่อบอวลไปด้วยความรักความ

สามัคคี และขอให้พวกเรารักษาความผูกพัน สมานฉันท์เช่นนี้ สืบไป

นายระพี ผ่องบุพกิจ (สิงห์แดง รุ่น 30)

นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

และผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
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ถึงประชาคมสิงห์แดง ... จากคณบดี 

ยากเสมอเวลาคิดจะเขียนอะไรสั้นๆ ด้วยภาษาง่ายๆ ถึงประชาคมสิงห์แดง เพราะหากจะ 
ให้สั้นและง่ายเพื่ออธิบายทั้งหมดของความเป็น “รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์” ก็คือปล่อยให้ค�าว่า  
“สงิห์แดง” ถูกเขียนให้เด่นอยู่กลางหน้ากระดาษแค่นั้น ก็เพียงพอ ไม่รู้ว่าเพราะในมุมหนึ่งเรารูแ้ละ
เข้าใจความเป็นตวัตนของเราทีถู่กหล่อหลอมมา ให้ตัง้ม่ันอยูใ่นการด�ารงตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
และประชาชน หรือเป็นเพราะอีกมุมหนึ่งที่เราเรียนรู้ที่จะให้เกียรติกับความคิดและความแตกต่างของ
คนอื่น ให้เสมอเท่าที่เราให้ความส�าคัญกับการยึดมั่นในตัวเราเอง ด้วยแบบนี้เลยไม่เคยนิยามความเป็น
สิงห์แดงให้สั้นและเป็นแบบเดียวได้สักครั้ง ... แต่ไม่ว่าจะแบบไหน ก็คือพวกเรา

สิงห์คืนถ�้าในปี 2562 นี้ ถือเป็นการส่งท้ายปีที่ 70 ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เพื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 71 อย่างเต็มภาคภูมิ ในปีที่ผ่านมา คณะรัฐศาสตร์ได้สื่อสารสู่สังคม
ถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การสร้างงานวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหาร
จัดการ เพื่อรองรับความปั่นป่วนและความยากของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยรอบ ซึ่งท่ามกลางการ
พัฒนาเพื่อให้สามารถยืนหยัดอยู่อย่างสง่างามดังเช่นที่เป็นมานั้น ผ่านความอุตสาหะและร่วมมือกัน 
ของประชาคม ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร ผู้บริหารทั้งคณะและระดับมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งเครือข่ายคู่ความร่วมมือที่แข็งแกร่ง ... ขอขอบพระคุณในความรักและความผูกพัน ในจิตใจที่
เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ที่ช่วยกันโอบอุ้ม ผลักดัน และเชิดชูสถาบันการศึกษาอันเป็นที่รักยิ่งนี้ เสมอมา 

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช (สิงห์แดง รุ่น 42)
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สารจาก คณบดี 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สารจาก ประธานจัดงาน “สิงห์คืนถ�้า 2562”
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวาระพิเศษที่พี่น้องสิงห์แดงทุกท่าน ทั้งศิษย์เก่าส�านักท่าพระจันทร์ และศิษย์ปัจจุบันแห่ง
ทุ่งรังสิต หวนคืนถิ่นร่วมชุมนุม พบปะเพื่อร�าลึกถึงบรรยากาศแห่งความสัมพันธ์ สมัครสมานสามัคค ี
ในงาน “สิงห์คืนถ�้า 2562” นี้

ผมในฐานะประธานจัดงาน “สิงห์คืนถ�้า 2562” ขอถือโอกาสนี้ ต้อนรับพี่น้องสิงห์แดง
ที่มาร่วมงานทุกท่าน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 4 ประการ คือ 1) เพื่อเชิดชูเกียรต ิ
ศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้รับรางวัล 2) เพื่อชี้แจงผลการด�าเนินงานของสมาคมรัฐศาสตร์ฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  
3) เพื่อเป็นโอกาสสังสรรค์ของชาวสิงห์แดงทุกรุ่น และ 4) เพื่อร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 
70 ปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แหล่งผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มาร่วมพัฒนาสังคมไทย

ในการจัดงานคร้ังนี้ ผมขอขอบคุณ คณาจารย์ และทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ดูแลทุก
หลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้พัฒนาก้าวไปข้างหน้าต่อไปอย่างไม่รู้จัก
เหน็ดเหนื่อย เพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินไทย

ผมขอขอบคุณ คณะผู้ท�าหนังสือที่ระลึกฉบับน้ี ซ่ึงท�าหน้าที่บันทึกเส้นทางของชาวสิงห์แดง 
จากหลากรุ่น หลายวงการ เป็นบทสะท้อนผลงานรูปธรรมของคณะรัฐศาสตร์ ที่ร่วมรับใช้สังคมไทยมา
นานกว่า 7 ทศวรรษ

ผมขอขอบคุณ คณะกรรมการจดังาน คณะกรรมการทีป่รกึษา และผูแ้ทนรุ่นทัง้รุน่อาวโุสระดบั
ต�านาน และรุน่ใหม่ไฟแรง ทีร่่วมด้วยช่วยกนัผลกัดันจนสร้างบรรยากาศทีค่กึคกั ตัง้แต่รเิริม่เตรยีมการ 
ช่วยกันคดิสร้างสรรค์ พลิกโฉมหน้าให้เกดินวัตกรรมใหม่ในงาน ขอขอบคณุผูใ้ห้การสนับสนนุการจัดงาน
ทกุองค์กรและทุกท่าน และทีส่�าคญัยิง่ขอขอบคุณชาวสงิห์แดงทกุคน ทีร่่วมกันเตมิเตม็ทกุภาคส่วนของ
งานจนน�ามาสู่วันอันยิง่ใหญ่ “สงิห์คืนถ�า้ 2562”

นายภัครธรณ์ เทียนไชย (สิงห์แดง รุ่น 32)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ประธานจัดงาน “สิงห์คืนถ�้า 2562”
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ค�ำประกาศรายนามผู้ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี 2562
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ค�ำประกาศรายนามผู้ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี 2562
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รายนามศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี 2562

ด้านการปกครอง

นายพินิจ บุญเลิศ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

รัฐศาสตรบัณฑิต รุ่น 30

ด้านการปกครอง

นายนิมิต วันไชยธนวงศ ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

รัฐศาสตรบัณฑิต รุ่น 31



7 ทศวรรษ "สิงห์แดง" เบื้องหน้าคือความหวัง  เบื้องหลังคือตำานาน

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 17

รายนามศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี 2562

ด้านการปกครอง

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

รัฐศาสตรบัณฑิต รุ่น 32

ด้านการบริหาร

นายฤทธี ศรีสวัสดิ์
รองผู้อ�านวยการ 

ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ
รัฐศาสตรบัณฑิต รุ่น  30
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รายนามศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี 2562

ด้านการบริหาร

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
รองปลัดกระทรวงคมนาคม

EPA  รุ่น  16

ด้านการเมือง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  

รัฐศาสตรบัณฑิต รุ่น 33
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รายนามศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี 2562

ด้านการต่างประเทศ

นางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์
เอกอัครราชทูต

ประจ�ากระทรวงการต่างประเทศ
รัฐศาสตรบัณฑิต รุ่น  32

ด้านการต่างประเทศ

นายวิชชุ เวชชาชีวะ
อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้  

รัฐศาสตรบัณฑิต รุ่น  35



รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์20

รายนามศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี 2562

ด้านการต่างประเทศ

นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง
อธิบดีกรมความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ
รัฐศาสตรบัณฑิต รุ่น  36

ด้านความมั่นคง

พล.ต.ต.อรรถภณ วิลาวรรณ
ผู้บังคับการ

ประจ�าส�านักงานผู้บัญชาการ
ต�ารวจแห่งชาติ

รัฐศาสตรบัณฑิต รุ่น 31
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สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 21

รายนามศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี 2562

ด้านธุรกิจเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ

นางน�้าฝน รัษฎานุกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า
ภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)  

รัฐศาสตรบัณฑิต รุ่น  32

ด้านธุรกิจเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ

นางทีนามารี (โชติรวี)  
ผลาดิกานนท์

ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

รัฐศาสตรบัณฑิต รุ่น 34



รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์22

รายนามศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี 2562

ด้านธุรกิจเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด 
EPA รุ่น 12

ด้านการบริหารวิชาการ

ผศ. ดร.ทวิดา กมลเวชช
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐศาสตรบัณฑิต รุ่น  42



7 ทศวรรษ “สิงห์แดง”
เบื้องหน้าคือความหวัง เบื้องหลังคือต�านาน

 เจ็ดทศวรรษ รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ยังองอาจ ผงาดกล้า เดินหน้าต่อ

ด้วยสืบสาน จิตวิญญาณ มธก. เป็นห่วงข้อ ประวตัศิาสตร์ ไม่ขาดตอน

 ผลิตคน รับใช้ชาติ ราชกิจ งานสัมฤทธิ์ สร้างชื่อ ลือกระฉ่อน

ร่วมขับเคลื่อน สังคมไทย สถาพร กล้าต่อกร กล้าท�า น�าชาติไทย

 จากภาครัฐ สู่ภาค ประชาชน  ทุกแห่งหน มุ่งมั่น ไม่หวั่นไหว

ร่วมปรึกษา ร่วมสู้ อยู่ด้วยใจ ยืนหยัดใน ความถูกต้อง เพื่อผองชน

 โลกหมุนเปลี่ยน เราเรียนรู้ เรากล้าปรับ มาไกล เกินจะกลับ ด้วยสับสน

เคยสู้มา อย่างไร ย่อมหยัดทน เป็นแบบอย่าง ของคน ในทุกกาล

  เจ็ดทศวรรษ รัฐศาสตร์ ประกาศว่า จะสร้างชาติ ด้วยวิชา อย่างกล้าหาญ

พร้อมเดินหน้า ก้าวน�า สร้างต�านาน จิตวิญญาณ สิงห์ศักดิ์ พิทักษ์ธรรม

ประพันธ์โดย :  สุนันทา วัฒนาคงทอง (รุ่น 28) 

  จุฑา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (รุ่น 32)
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เล่าเรื่องรุ่นพี่ทศวรรษที่ 1 “นักศึกษาหญิงคนแรกของคณะ”
นายสมหมาย ฉัตรทอง (สิงห์แดง รุ่น 11)

การจัดท�าหนังสือท่ีระลึกในปีนี้ มีแนวคิดท่ีจะหาตัวแทน หรือเรื่องราวที ่

โดดเด่นในแต่ละทศวรรษมาน�าเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหนังสือว่า 7 ทศวรรษ  

“สิงห์แดง” เบื้องหน้าคือความหวัง เบื้องหลังคือต�านาน และส�าหรับทศวรรษที่ 1 

นั้น กองบรรณาธิการเลือกน�างานเขียนของ พี่สมหมาย ฉัตรทอง รุ่น 11 ที่สะท้อน

ถึงต�านานของทศวรรษ ได้แก่ ระหว่าง พ.ศ.2492 - พ.ศ.2501 มาน�าเสนอใหม ่

อีกครั้ง งานเขียนดังกล่าวเป็นการเล่าเรื่องรุ่นพี่ทศวรรษที่ 1 เน้นไปที่นักศึกษาหญิง

คนแรก ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่มีชีวิตชีวาและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้หญิงที่สนใจด้าน

รัฐศาสตร์ 
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ดูเสมือนจะเป็นสถานศึกษาส�าหรับเพศชาย 
ท่ีตั้งใจเข้ามาเรียนเพ่ือเป็นปลัดอ�าเภอ 
การมีนักศึกษาหญิงสนใจเข้ามาเรียนจึงเป็นเรื่องแปลก

การนัดพบพี่สมหมายมีขึ้นที่บ้านพักของพี่สมหมายในหมู ่บ้านแกรนด์

คาแนล ย่านดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาตพี่สมหมายน�าผลงานมา

เรียบเรียงให้เป็นต�านานฝากไว้ในหนังสือเล่มนี้ 

พี่สมหมายในวัย 78 ปี มีปัญหาด้านสุขภาพบ้าง แต่ยังคงออกก�าลังกาย 

ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว และมีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งที่จะน�าต�านานของ

ทศวรรษมาบอกเล่าอกีครัง้หนึง่ 

พี่สมหมาย ให้ข้อมูลว่า ได้เริ่มบันทึกเรื่องเล่าของ คณะรัฐศาสตร์ ในเว็บไซต์ 

Gotoknow โดยการน�าผลงานของรุ่นพี่ที่เขียนไว้มาเผยแพร่ เช่น เรื่อง “ร�าลึก

ความหลัง” ของ ร.ต.เสมอใจ พุ่มพวง (2/ร) ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือคณะรัฐศาสตร์ 

ครบรอบ 15 ปี ในเร่ือง มีเน้ือหาบางส่วนบอกเล่าถึง นักศึกษาหญิงคนแรก  

ชื่อว่า นางสาวศุภางค์ โพวาทอง (280/ร) และเรื่อง หอพักชาย ของ จรินทร์  

กาญจโนมัย (508/ร) ตีพิมพ์ในอนุสรณ์รัฐศาสตร์ 30 ปี เป็นต้น กล่าวได้ว่าหาก 

พีน้่องสงิห์แดงสนใจอ่านต�านานของคณะทางสือ่ออนไลน์ โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 

แรกนั้น เว็บไซต์ Gotoknow ชื่อ สมหมาย ฉัตรทอง ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ท่าน

สามารถเข้าไปค้นอ่านได้
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เรือ่งทีพ่ีส่มหมายสนใจเป็นอย่างมาก คอื เรือ่งนักศกึษาหญงิคนแรกของคณะ 

ซึง่ปรากฏในงานของ ร.ต.เสมอใจ พุ่มพวง เนื่องจากพี่สมหมายมองว่าขณะนัน้ 

คณะรฐัศาสตร์ ดเูสมอืนจะเป็นสถานศกึษาส�าหรบัเพศชาย ท่ีตัง้ใจเข้ามาเรียนเพือ่

เป็นปลดัอ�าเภอ การมนัีกศกึษาหญงิสนใจเข้ามาเรียนจงึเป็นเรือ่งแปลก ท�าให้ศกึษา

ค้นคว้าเพิม่เติม และโพสต์ไว้ทีเ่วบ็ไซต์ Gotoknow ชือ่เรือ่ง “รฐัศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 

แรกม”ี มีการเขยีนเพิม่เติมปรบัปรงุข้อมลูเนือ้หาให้สมบูรณ์ขึน้ในหลายโพสต์ ได้แก่ 

โพสต์หมายเลข 543396 หมายเลข 544595 และหมายเลข 543139

เนื้อหาที่น�ามาเรียบเรียงใหม่ส�าหรับหนังสือเล่มนี้ มีดังนี้

เมื่อแรกเปิดคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ในช่วง ปี พ.ศ.2492-2496 นั้น 

มีการรับนักศึกษาหญิงเข้าเรียนระดับปริญญาตรี แต่ในปี พ.ศ.2497 คณะเริ่มให้

นักศึกษาชาย ต้องอยู่ประจ�าหอพัก จึงหยุดรับนักศึกษาหญิง และเริ่มกลับมารับ

นักศึกษาหญิงอีกครั้งในปี พ.ศ. 2502 โดยรับนักศึกษาหญิง 20 คน แบ่งเป็นแผนก

รัฐศาสตร์ 3 คน และแผนกการทูต 17 คน และรับตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

ในระหว่างปี พ.ศ. 2492 - 2496 มีนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีทั้งหมด  

7 คน ได้แก่

1. นางสาวศุภางค์ โพวาทอง 280/ร

2. นางสาวสาลี ลดานนท์ 290/ร

3. นางสาวสุภรณ์ บุณยะชัย 326/ร

4. นางสาวสุมน คุปตารักษ์ 327/ร

5. นางสาวจันทรศรี ตันธนานนท์ 350/ร

6. นางสาวจันทร์เพ็ญ สุนทโรดม 361/ร

7. นางสาวสายสัมพันธ์ กิติโกเศศ 398/ร
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ด้วยจ�านวนผู้หญิงที่มีไม่มากนัก และกิจกรรมขณะนั้นก็เป็นแต่ด้านกีฬาและ

เชียร์ ดังนั้น นักศึกษาหญิงจึงมักจะเล่นกีฬาได้ เช่น บาสเกตบอล เพราะไม่มีตัว

เลือก แต่หากเล่นไม่ได้ก็ต้องท�าหน้าที่เชียร์กีฬาไป

นางสาวสาลี ลดานนท์ นางสาวจนัทร์เพญ็ สนุทโรดม

เมือ่ตรวจดทูะเบยีนบณัฑติ ก็พบว่ามผีูศ้กึษาจบหลกัสตูรเป็นรฐัศาสตรบณัฑติ 

เพียง 2 คน คือ

คนแรก นางสาวสาลี ลดานนท์ (290/ร) เกิดวันที่ 6 ธันวาคม 2472 จบเป็น

รฐัศาสตรบณัฑติ รุน่ท่ี 4 ปี พ.ศ. 2498 และศกึษาต่อจนจบปรญิญาโทรฐัศาสตร์ เข้า

รบัราชการในกรมการปกครอง ไม่ได้เป็นนายอ�าเภอหญงิ เพราะระเบยีบยงัไม่ได้แก้ไข

ให้สตรเีป็นนายอ�าเภอได้ แต่ก็เตบิโตในระบบราชการจนถงึระดบัข้าราชการชัน้เอก 

เทยีบเท่าหวัหน้ากอง

คนที่สอง คือ นางสาวจันทร์เพ็ญ สุนทโรดม (361/ร) เกิดวันที่ 30 สิงหาคม 

2471 จบเป็นรัฐศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ. 2500 

นอกนั้น ตรวจรายชื่อไม่พบว่าจบเป็นรัฐศาสตรบัณฑิตแต่อย่างใด
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มีอีกคนหนึ่งที่ขอบันทึกไว้คือ คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์ อดีตปลัด

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2516 ซึ่งจบเป็นธรรมศาสตร์บัณฑิต (ธ.บ.) ในขณะนั้น และ

ศึกษาต่อระดับปริญญาโท เป็นรัฐศาสตรมหาบัณฑิตหญิงคนแรกของคณะ ขณะที่

คุณสาลี ลดานนท์ เป็นรัฐศาสตรมหาบัณฑิตหญิงคนที่สอง

นางสาวศุภางค์ โพวาทอง

“ป้าศุภางค์” ของนักข่าวรุ่นหลัง อดีตนายกสมาคม
ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ประจ�าประเทศไทย 2 สมัย... 

เคยเปิดใจว่านักข่าว คืออาชีพท่ีน่าพิสมัยท่ีสุดในโลก

คนทีน่่าสนใจมาก กค็อื คณุศภุางค์ โพวาทอง (เกดิวนัที ่5 พฤศจิกายน 2475) 

นกัศึกษาหญิงคนแรกของคณะ เพราะมีความสนใจด้านรัฐศาสตร์ จึงโอนย้ายจาก 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมาเรียนที่คณะนี้ แต่เมื่อตรวจดูรายชื่อผู้จบเป็น 

บณัฑิตแล้วไม่พบว่าจบการศกึษา แต่ชาวธรรมศาสตร์ ถอืว่าเมือ่เข้ามาลงทะเบยีนเรยีน 

เป็นนกัศกึษา เดนิผ่านใต้เงาโดมแล้วกถ็อืว่าเป็นศษิย์เก่าธรรมศาสตร์ด้วยกนัทกุคน
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ตามที่ ร.ต.เสมอใจ พุ่มพวง เล่าไว้ใน ร�าลึกความหลัง เกี่ยวกับ คุณศุภางค์ 

โพวาทอง ก็คือ 

“.....เพราะคณะเรามีสุภาพสตรีน้อยเต็มที มีคุณศุภางค์ โพวาทอง รัฐศาสตร์

หญิงคนแรก ซึ่งรูปร่างหน้าตาก็กระจุ๋มกระจิ๋ม พอจะแข่งกับคณะบัญชีเขาอยู่ได้

หรอก แต่เจ้าตัวไม่สมัครใจเลยวางตัวเสียอย่างผู้ชาย...”

“นักข่าวสมัยก่อน จึงถูกจับด้วยข้อหาว่า
ปักหลักด้วยอุดมการณ์เรียกร้องวันสันติภาพโลก”

คุณศุภางค์ ผู้มีความสนใจวิชารัฐศาสตร์ ได้ด�าเนินอาชีพเป็นนักข่าว

หนังสือพิมพ์ จนวาระสุดท้ายบั้นปลายชีวิต จากโลกนี้ไปในปี พ.ศ.2553 ด้วยวัย 78 

ปี โดยมีข้อมูลอ้างอิงจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 11 มีนาคม 2553 ปีที่ 19 

ฉบับที่ 7042 คอลัมน์ ข่าวทะลุคน ชื่อเรื่อง วงการสื่อลดธง อาลัย ศุภางค์ โพวาทอง 

มีเนื้อหา ดังนี้

ศภุางค์ โพวาทอง ล่วงไปในวยั 78 ปี ผูส้ือ่ข่าวอาวโุส หรอื “ป้าศภุางค์” ของ 

นกัข่าวรุน่หลงั อดีตนายกสมาคมผูส้ือ่ข่าวต่างประเทศประจ�าประเทศไทย 2 สมยั 

ทกัษะทางภาษาและการสือ่สาร บวกมนษุยสมัพันธ์ น�าสูก่ารมแีหล่งข่าวทีด่ ี ผลงาน

เป็นท่ียอมรบัของเพือ่นสือ่ทัง้ไทยและต่างประเทศ เคยเปิดใจว่า นกัข่าว คอื อาชพี

ทีน่่าพิสมยัทีส่ดุในโลก เพราะตดิตามเรือ่งทีอ่ยากรูอ้ยากอ่าน และน�ามาเขียนอย่าง

ตัง้ใจ เสนอความจรงิอันประเสริฐ ให้อาหารชวิีตแก่ตวัเองและผูอ่้านทีห่วงัดีต่อสงัคม  

“นักข่าวสมัยก่อนจึงถูกจับด้วยข้อหาว่า ปักหลักด้วยอุดมการณ์เรียกร้องวัน

สันติภาพโลก” และมอบแนวคดิให้วงการสือ่ไว้ว่า “คนเราไม่ได้เกดิมาเพ่ือถกูสัง่ให้

ท�า แต่มนษุย์เกดิมามสีมอง มอีดุมการณ์ ต้องให้ข้อเทจ็จรงิ มเีป้าหมายน�าสงัคมไปใน

ทางท่ีถกูต้อง”
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• เกิด 5 พฤศจิกายน 2475 ศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

ธรรมศาสตร์ ก่อนย้ายเข้าคณะรฐัศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และเป็นนกัศึกษา

หญงิคนแรกในคณะนี้

• เริม่งานหนงัสอืพมิพ์ตัง้แต่ยงัเป็นนกัศกึษา ด้วยความสนใจการบ้านการเมอืง

อย่างยิง่

• เป็นผู้สื่อข่าวหญิงรุ่นแรกๆ ของเมืองไทย

• หนึ่งในงานชิ้นส�าคัญ คือ ไปท�าข่าวการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งแรก 

พ.ศ.2498 ที่อินโดนีเซีย

• ต่อมาไปเรยีนต่อสาขาวชิาการโฆษณา มหาวทิยาลยัฮวิส์ตนั สหรฐัอเมรกิา

• กลับมาท�างานส�านักข่าวต่างประเทศประจ�าประเทศไทยหลายแห่ง 

รวมถึงวอยซ์ ออฟ อเมริกา (VOA)

• ในวัยเกษียณ ยังสนใจข่าวสารอยู่เสมอ และพบปะนักข่าวรุ่นหลังกับ

เพื่อนๆ

กระทัง่โรคภยัรุมเร้า ฝากต�านานดอกไม้เหลก็ ผู้ซือ่ตรงต่อหน้าทีส่ือ่สารมวลชน 

ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป

สมหมาย ฉัตรทอง (737/ร) รุ่น 11 

• เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2484 ณ ลุ่มน�้าจังหวัดลพบุรี

• เรียนสายวิทยาศาสตร์ แต่ตัดสินใจเรียนรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เพราะ

เห็นบทบาทของข้าราชการในภูมิภาคว่ามีความส�าคัญจะช่วยเหลือคนได้

มาก เกษียณอายุราชการที่ต�าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดก�าแพงเพชร 

ปี พ.ศ.2544
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นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ (สิงห์แดง รุ่น 16) 
ประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

เย็นฤดี วงศ์พุฒ สิงห์แดงรุ่น 16 ผู้ยืนอยู่หัวแถวของงานพัฒนาเยาวชน 

มาแต่ครั้งสวมเครื่องแบบนักศึกษายุคก่อน 14 ตุลา 2516 และยังคงมีบทบาท

ในภาคประชาสังคมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

นัดพบพี่เย็นวันนี้ ในบรรยากาศง่ายๆ สบายๆ ด้วยรอยยิ้มแบบคนอารมณ์ด ี

พีเ่ยน็เริม่ย้อนให้เราฟังถงึรปูแบบการเรยีนของนกัศึกษาธรรมศาสตร์สมัยเมือ่ปี 2507

พี่เข้าปี 2507 มาคณะปี 2508 เพราะสมัยนั้น ทุกคนที่เข้าธรรมศาสตร์ต้อง

ไปเรียนร่วมกันหมดที่ Liberal Arts คือ คณะศิลปศาสตร์ แล้วเขาก็จะเรียงตาม

คะแนนภาษาอังกฤษ พี่อยู่ B10 จบชั้นปีที่ 1 กลุ่ม B10 มาเรียนรัฐศาสตร์ 3 คน 

คือ ชูศักดิ์ รามบุตร กับ สัมฤทธิ์ ภิรมย์รื่น และพี่
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ความสนุกสนานในปีแรกที่เข้ามาเรียนที่คณะ ก็คือ การแข่งขันกีฬาระหว่าง

คณะรัฐศาสตร์ กับ คณะนิติศาสตร์ ที่มีการตีกับคณะนิติศาสตร์ ขณะแข่งกีฬา

บาสเกตบอล เธอเล่าด้วยน�้าเสียงสนุกสนานว่า “คณะเรากับนิตินี้ก็จะตีกันเรื่อย 

แล้วปีนั้นก็เกิดการตีกันอีก เหตุที่ตีกัน คือ ตอนนั้น พี่ขุม-สุขุม นวลสกุล เป็น

ประธานเชยีร์ อย่างเราเรยีนรฐัศาสตร์เวลาเราร้องเพลงมาร์ชรฐัศาสตร์ ทกุคนก็จะยนื 

คณะนิติศาสตร์เขาก็ร้องเพลงนิติศาสตร์ก่อน เขาก็ขึ้น ....

“ตราชูสัญลักษณ์ของนิติศาสตร์ เป็นเครื่องหมายประกาศความบริสุทธิ์และ

ยุติธรรม นิติศาสตร์คือสมบัติแห่งธรรม พวกเราสุขล�้าเป็นผู้น�ายุติธรรมไปพิทักษ์

ประชากร”

... เมื่อฝั่งเขาร้องจบ แทนที่กองเชียร์จะยืนตรงร้องเพลงมาร์ชรัฐศาสตร์ต่อ 

พี่ขุมก็บอกว่า พวกเราอย่าเพิ่งร้องเพลงมาร์ช ฟังพี่ก่อนแล้วค่อยร้องตาม พี่ขุมก็ขึ้น

เพลงแต่งใหม่ ให้น้องๆ ร้องตาม

“...ปลาทูสัญลักษณ์ของชาวตลาด ขายเข่งละบาทที่ตลาดท่าพระจันทร์..” 

พอถึงท่าพระจันทร์เท่านั้นล่ะ ก้อนหินมันลงมาท่ีสนามบาส ก็ตีกันเลย ต่างก็วิ่ง

เอาตัวรอดมาท่ีคณะกนัหมด ตกัีนเพราะเสียงเชยีร์... อนันีก้เ็ป็นประสบการณ์ทีส่นกุ  

อาจารย์เสน่ห์ถามว่า
...ไปค่ายน่ีเอาเงินมาจากไหน ก็บอกว่าจากโต้วาทีในหอประชุม 
จะโต้วาทีก็เอาขันวางไว้ ได้เท่าไหร่ก็ได้ค่ารถก็พากันไป 
เพราะว่าตอนท่ีเราเรียนรวมปี 1 น้ัน เรามีเพื่อนอยู่ทุกคณะ
ก็ชวนไปกัน รวมท้ังเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยด้วย
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พีเ่ยน็เล่าพลางหวัเราะพลาง ก่อนทีจ่ะให้บทสรปุอนัเป็นมลูเหตทุีท่�าให้พวกเราไม่มกีาร

แข่งขนักฬีาระหว่างคณะ “ก็ถ้าเกิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะขึ้นมาแล้ว พอซ้อม

กัน ก็จะมีปัญหา”

งานพฒันาเยาวชน ซึง่กลายมาเป็นความสนใจในวถีิชวีติของพ่ีเยน็ ได้ก่อ

ร่างข้ึนในระหว่างยังเป็นนกัศึกษา เป็นชีวติกจิกรรมในมหาวทิยาลัยทีก้่าวหน้าไป 

ในปี 2508 ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ซึ่งได้รางวัลรามอน แมก

ไซไซ สาขาบริการสาธารณะในปีนั้น อาจารย์เสน่ห์ จามริก จึงแนะน�าให้พี่เย็น

ซึ่งท�ากิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทอยู่แล้วในขณะนั้น ให้ไปขอการสนับสนุน

จากอาจารย์ป๋วย

“อาจารย์เสน่ห์ถามว่า ..ไปค่ายนีเ่อาเงนิมาจากไหน กบ็อกว่าจากโต้วาทใีนหอ

ประชมุ จะโต้วาทกีเ็อาขนัวางไว้ ได้เท่าไหร่ กไ็ด้ค่ารถ กพ็ากนัไป เพราะว่าตอนทีเ่ราเรยีน

รวมปี 1 นัน้ เรามเีพือ่นอยูท่กุคณะกช็วนไปกนั รวมทัง้เพือ่นต่างมหาวทิยาลยัด้วย”

ช่วงวันหยุดกีฬาเอเชียนเกมส์ปี 2509 เราได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลไป 

ส�ารวจพ้ืนที่หาที่ตั้งค่ายภาคฤดูร้อนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมอ่ืนๆ 

ท�าได้ด้วยเงินจากการโต้วาที และเมื่อได้เงินสนับสนุนจากอาจารย์ป๋วย ทีมงาน

ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ศ.เสน่ห์ จามริก
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จากทุกมหาวิทยาลัย จึงน�าเงินมาจัดสัมมนาหัวข้อ “บทบาทของนักศึกษากับ 

ความรับผิดชอบในจริยธรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ” ที่ศูนย์กลางนักศึกษา SCC 

(Students Christian Centre) สะพานหัวช้าง ราชเทวี เพื่อระดมความคิด

พิจารณาภาพรวมของประเทศ มีอาจารย์ป๋วย และ อาจารย์สัญญา ธรรมศักด์ิ  

มาบรรยาย แบ่งกลุ่มถกเถียงถึงปัญหาและแนวทางอนาคตของประเทศ และได้น�า

ความคิดไปสู่การปฏิบัติ เกิดเป็นค่ายอาสาพัฒนารุ่นแรกๆ ก่อนหน้านี้ ธรรมศาสตร์

ก็มีงานค่ายอาสาของตนอยู่ก่อนแล้ว อาจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน เคยไป ค่าย SCC ก็

น�ามาพัฒนาเป็นค่าย สจม.

พอดีกับที่ อาจารย์แสวง เสนาณรงค์ (พลเอกแสวง เสนาณรงค์) ท่าน

สอนที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านเป็นรัฐมนตรีประจ�าส�านัก 

นายกรัฐมนตร ีคมุทัง้ ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน คมุทัง้ ส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ และ

งานต่างประเทศ พอท่านเห็นรายงานการประชุมของเรา ท่านตื่นเต้นมาก เลย

เอาเงินมาสนับสนุนกิจกรรมที่ประเทืองปัญญานักศึกษา อุดม สิงห์แดงรุ่น 18  

จัดสัมมนาที่ค่ายลูกเสือก�าแพงแสน เกื้อ แก้วเกตุ นายกสโมสรนักศึกษา จาก 

ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ พลเอกแสวง เสนาณรงค์
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร น�าแนวคิดมาพัฒนากิจกรรม

นกัศึกษาอย่างต่อเน่ือง จนภายหลังเกิดเป็นการตั้งศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่ง

ประเทศไทย (ศนนท.) หัวขบวนน�าในการเคลื่อนไหวทางการเมืองยุคต่อมา

พี่เย็นยังเอ่ยถึงรุ่นแรกๆ ที่ร่วมสัมมนายุคนั้น “พี่จวบ-ประจวบ ไชยสาส์น 

รุ่น 15 จุฬา, พิรุณ ฉัตรวนิชกุล, ธีระชัย เชมนะสิริ, บุญชู เย็นสบาย และวิชา  

มหาคุณ ฯลฯ” จากนั้น จึงเกิดเป็นค่ายอาสาพัฒนาและกิจกรรมอื่นๆ มากมายที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม ด้วยแนวคิดแบบเดียวกัน “นักศึกษาจะเอาแต่เป็นปัญญาชน 

อยู่อย่างสบายๆ ไม่ได้ ในเมื่อชาวบ้านเขายากจน เราต้องไปเรียนรู้ว่าจะท�าอะไร

กับเขา ถ้าเราไม่ได้เห็นความทุกข์ยากของประชาชน เราก็จะแก้ปัญหาไม่ตรง

ประเด็น”

ช่องว่างระหว่างพวกคนเรียนหนังสือกับชาวบ้าน คนจนกับคนรวย มันจะ

ห่างกันไปเร่ือยๆ เพราะฉะนั้น นักศึกษาจะต้องมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม 

นอกจากค่ายอาสา ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์เกิดขึ้นเต็มไปหมด รัฐบาลก็เอาเงินมา 

สนับสนุนด้วย

...แต่นักศึกษาสมัยโน้น เขาไม่ได้แค่พูดอย่างเดียว 
เขาลงมือท�า เขาลงไปซ่อมโรงเรียนท่ีมันผุพัง 

เอาเด็กมาสอนหนังสือ อะไรท่ีเขาไม่เข้าใจ 
ไปอยู่ในหมู่บ้านเดือนเดียว 
เขาได้ภาพรวมของชุมชน 

ชนบทท่ีชัดเจนเลย
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ทุนเริ่มต้นกิจกรรมในวันน้ัน จึงมีท้ังเงินก้อนแรกจากอาจารย์ป๋วย เงิน

สนับสนุนจากรัฐบาล และการร่วมแรงร่วมใจของนิสิตนักศึกษา “จิตอาสาสมัย

ก่อนมันเกิดจากใจ เงินไม่พอเราจัดโต้วาที แล้วมีชมรมวรรณศิลป์ พ่ีนรนิติ 

(ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร) จบมาใหม่ๆ มาเป็นที่ปรึกษาอยู่หลายชมรม มีท�า

หนังสือพิมพ์ช่ือ มหาวิทยาลัย  สัมมนาเรื่องอะไร เราก็เอามาลงหนังสือพิมพ์ขาย

ที่ประตูท่าพระจันทร์เล่มละบาท  เอาเงินมาท�าค่ายอาสา และจัดสัมมนาในสิ่งที่

เราอยากรู้”

ผลงานจากการทุ่มเทออกค่าย และจัดท�ารายงานการสัมมนามากมาย ไป

เข้าตา อาจารย์แสวง (พลเอกแสวง เสนาณรงค์) ซึ่งร่วมอยู่ในคณะรัฐมนตรีขณะ

นั้นซึ่งมีนโยบายเร่ืองการพัฒนาเยาวชนอยู่พอดี จึงรับทั้งแนวคิดและการปฏิบัติ

ของกลุ่มนี้มาพัฒนาต่อเนื่อง จัดท�านโยบายเยาวชนแห่งชาติ และ ครม.มีมติให้ตั้ง

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) ขึ้นเมื่อ 11 กรกฎาคม 

2511 พี่เย็นเรียนจบพอดี จึงเป็นข้าราชการรุ่นแรกที่ สยช. สนับสนุน และเป็นจุด

เชื่อมโยงกับงานกิจกรรมนักศึกษาซึ่งเฟื่องฟูอยู่ในช่วงปีระหว่างนั้น

“...อันธรรมศาสตร์ลือนาม  สถาบันล�้าวิชา  
เราทุกคนฟันฝ่า  ไม่ยอมน้อยหน้าหนีใคร  

ท้ังเล่น ท้ังเรียน เพียรท�า ใครหรือจะน�าเราได้...” 

เห็นไหม ค�าท่ีกลั่นกรองออกมา มันพร้อมท่ีจะลงมือท�าได้เลย 
เราท�างานจะต้องมีหลักวิชา เราจะอยู่ในสังคมได้จะต้องไม่ท้ิงประชาชน

“

“
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เสกสรรค์ ประเสริฐกุล รุ่น 20 กลับมาจาก AFS ใหม่ๆ ก็มาขอทุน สยช. 

จัดนิทรรศการรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ แต่ ดร.นิพนธ์ ศศิธร รองเลขาธิการ 

สยช. ขณะนั้นยังไม่เห็นด้วย เสกสรรค์เลยไปใช้เงินของ Asia Foundation มา

จัดนิทรรศการที่ใหญ่มาก ไล่มาตั้งแต่ความคิดของ Plato โลกนี้ควรเป็นอย่างไร 

การเมืองระหว่างประเทศควรเป็นอย่างไร Aristotle มาจนถึง Karl Marx และ 

Lenin  มาจบที่ความคิดหลักรัฐศาสตร์ นักกิจกรรมต่างตื่นเต้นกันมาก

วิทยากร (วิทยากร เชียงกูล) ก็เขียน ...ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง ฉันจึงมาหา 

ความหมาย ฉันหวังอะไรไปมากมาย สุดท้ายได้กระดาษแผ่นเดียว... วิทยากรอยู ่

ชมรมวรรณศลิป์ พยายามเขยีนเพือ่ส่ือแนวคดิการเปลีย่นแปลงสงัคมอย่างสร้างสรรค์

แล้ววันดีคืนดี ก็มีการรัฐประหารตนเองของ จอมพลถนอม กิตติขจร 

รัฐธรรมนูญร่างมา 9 ปีถูกฉีกท้ิง เมื่อมีการเรียกร้องรัฐธรรมนูญของนักศึกษา

รามค�าแหง และนักศึกษาถูกจับ มีนักกิจกรรมมาเดินขบวนขับไล่ จอมพลถนอม 

กิตติขจร และ ประภาส จารุเสถียร จนเกิดเป็นเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 อันนั้น 
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คือการปฏิวัติประชาชนครั้งแรกในประเทศไทย จากความคิดเล็กๆ จากสมอง

เล็กๆ แต่ว่ามันกระจายไปทั้งห้านิ้วอย่างเท่าเทียม

พี่เย็น เรียนจบในสาขาการระหว่างประเทศ แต่มาท�างานในภาคเยาวชน 

และมุ่งเน้นไปที่การออกไปปฏิบัติงานในชนบท เธอเชื่อมโยงทั้งสองด้านให้เห็นว่า 

ชนบทเป็นเหมือนบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นเรื่องของประเทศ

ต่อประเทศ ถ้าบ้านเราไม่แข็งแรง เราจะไปติดต่อกับประเทศอื่นได้อย่างไร เรา

ต้องรู้จักบ้านของเราก่อนเป็นสิ่งแรก ต้องรู้ว่าเราเป็นใคร เราท�าอะไร จากนั้นจึง

สามารถไปสร้างสัมพันธ์กับบ้านเมืองอื่นได้อย่างเท่าเทียม ท�าให้รู้ว่าเราจะไปเชื่อม

กับบ้านเมืองอื่นได้ในเรื่องที่เราที่ถนัด

ถามถึงความแตกต่างระหว่าง คนรุ่นโน้นกับคนรุ่นใหม่ พี่เย็นให้คุณค่าใน

เรื่องของความสะดวกรวดเร็วที่มาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

“รุ่นหลังนี่พี่คิดว่าเขาง่ายกว่าเราเยอะ เพราะมีมือถือ ค้นทุกอย่างได้จาก 

Google ...แต่นักศึกษาสมัยโน้น เขาไม่ได้แค่พูดอย่างเดียว เขาลงมือท�า เขาลง

ไปซ่อมโรงเรียนที่มันผุพัง เอาเด็กมาสอนหนังสือ อะไรที่เขาไม่เข้าใจ ไปอยู่ใน

หมู่บ้านเดือนเดียว เขาได้ภาพรวมของชุมชน ชนบทที่ชัดเจนเลย” สิ่งเหล่านี้คือ

รากฐานของการสร้างความรับรู้ของคนรุ่นนั้น เป็นการสร้างความเข้าใจในสังคมที่

ชนบทเป็นเหมือนบ้าน 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นเร่ืองของประเทศต่อประเทศ 
ถ้าบ้านเราไม่แข็งแรง 
เราจะไปติดต่อกับประเทศอ่ืนได้อย่างไร
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ชัดเจน ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านมาจนถึงระดับจังหวัด และขึ้นไปสู่ระดับประเทศ เพราะ

ฉะนั้น เมื่อนักศึกษาสมัยนั้นต้องการเรียกร้องเรื่องอะไร เขาจะท�าด้วยเหตุผล

และมีภูมิหลังศึกษาค้นคว้า มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการถกเถียงและ

การหาข้อมูลที่เป็นจริงก่อนทุกครั้ง

“เราไม่รู้อะไร อาจารย์จะลิสต์รายชื่อหนังสือมาให้เราเลย ไปอ่านเอาเองใน

ห้องสมุด หรือให้ชื่อไปหาคนโน้นคนนี้ เราได้ Tacit Knowledge คือความรู้จากใน

หัวของคนที่ผ่านการปฏิบัติจริงมา”

ความคิดที่พี่เย็นเน้น และอยากจะฝากไปถึงคนรุ่นใหม่ คือ การเรียนรู้เพื่อ

ความเข้าใจถึงฐานรากความเป็นไทย

“เราจะต้องมีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา ที่เหนียวแน่น คือเข้าใจตนเอง 

เข้าใจครอบครัว เข้าใจสังคมก่อน แล้วจึงจะสามารถน�าพาสังคมแห่งการเรียนรู้ของ

ประเทศไทยไปได้ ถ้าท�าได้อย่างนี้ เราจะไม่แพ้มาเลเซีย เหมือนที่เราแพ้มาแล้ว เรา

จะไม่แพ้สิงคโปร์ ไม่แพ้เวียดนาม ที่มาเรียนแล้วไปท�าได้ดีกว่า ความสุขสบายของ

เด็กไทยในช่วงหลังท่ีมีการพัฒนา ท�าให้เขาอาจจะมองไม่เห็นความเหลื่อมล�้าใน

สังคมอันเป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศ

หากตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานพระราชด�าริชี้แนะ

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ประเทศไทยก็จะมีความมั่นคง ลดความเหลื่อมล�้าได้ 

ถ้าคนรุ่นใหม่สามารถรักษาสิ่งนี้ให้ลึกซึ้ง สังคมไทยก็จะไปได้ไกล ต่อยอดได้ดี ต้อง

พัฒนาตนเองจนมีพลังแล้วก็ต่อยอดได้ มีเครือข่ายที่ดี ก็ไปได้ เราต้องท�าแค่พัฒนา

คนเท่านั้นแหละ ให้รู้รอบ รู้ลึก รู้จริง ขยันอดทน ซื่อสัตย์ มีวินัย”

ก่อนจบบทสนทนาอันสนุกสนานวันนั้น พี่เย็นสรุปวิธีคิดที่เธอได้มา ยืนยัน

ถึงจิตวิญญาณ “สิงห์แดง” ที่ยังยืนยงคงกระพันอยู่ในสายเลือดด้วยบทเพลง
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“..อันธรรมศาสตร์ลือนาม สถาบันล�้าวิชา เราทุกคนฟันฝ่า ไม่ยอมน้อย 

หน้าหนีใคร...ทั้งเล่นทั้งเรียน เพียรท�า ใครหรือจะน�าเราได้....”

เห็นไหม ค�าที่กลั่นกรองออกมา มันพร้อมที่จะลงมือท�าได้เลย เราท�างานจะ

ต้องมีหลักวิชา เราจะอยู่ในสังคมได้จะต้องไม่ทิ้งประชาชน....

เย็นฤดี วงศ์พุฒ 1345/ร (รุ่น 16)

• เกิดวันที่ 1 มกราคม 2488 ที่จังหวัดอุดรธานี

• ม.6 สตรีราชินูทิศ (รน.) จังหวัดอุดรธานี

• ม.8 อุดรพิทยานุกูล (อพ.) จังหวัดอุดรธานี

• รบ. (การทูต) มธ. ปี 2511 

• Diploma in Educational Planning จาก University of London

• M. Sc. (Rural Development Planning) จาก AIT

• งานที่ภูมิใจ คือ ร่วมสร้างงานเยาวชนที่ สยช. จากมติ ครม. 

• เป็นผู้แทนไทยไปประชุม World Conference MINEP 3 ที่ อุรุกวัย  

ปี 2542 แล้วกลับมาเสนอแผนจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

• เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์พิธีการ และต้อนรับ VIP ในงานลูกเสือโลก 

ครั้งที่ 20 ที่หาดยาว อู่ตะเภา ครั้งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
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นายพีรศักย จันทวรินทร์ (สิงห์แดง รุ่น 27) 
อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

ท่านทูตพีรศักย จันทวรินทร์ เป็นสิงห์ในรุ่นทศวรรษที่ 3 ที่จะมาบอกเล่า 
เรื่องราวและมุมมอง ท่านทูตอยู่ในบรรยากาศท้ังในช่วง 14 ตุลาคม 2516 และ  
6 ตุลาคม 2519 ตั้งแต่ยังท�ากิจกรรมนักเรียน จนกระทั่งมีบทบาทน�าในกิจกรรม
นักศึกษาหลังจากที่การเมืองเริ่มผ่อนคลาย และกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
รื้อฟื้นขึ้นได้อีกคร้ังหนึ่ง

ก่อนอื่นขอทราบภูมิหลังท่านทูต ในคณะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ 

ผมท�ากิจกรรมตั้งแต่ช่วงท่ีเรียนชั้นมัธยมท่ีสวนกุหลาบวิทยาลัย เคยเป็น
ประธานชุมนุมสังคมศึกษา เคยจัดงานสังคมนิทรรศน์ ซ่ึงท�าให้สนใจรัฐศาสตร์ 
และเลือกเรียนที่ธรรมศาสตร์ พอเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภา
นักศึกษาของธรรมศาสตร์ 2 ปี ตอนเรียนอยู่ปี 1 กับปี 2



รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์42

ผมสนใจท่ีมุมมอง และแนวคิดท่ีจะน�าไปใช้ต่อได้ 
เหมือนท่ีผมเคยไปบรรยายท่ีศูนย์รังสิต แล้วเห็นค�าขวัญของ
ไอน์สไตน์เขียนติดไว้บนผนังว่า “Education is not the learning of 
facts, but the training of the mind to think” 
ผมคิดว่าสิ่งน้ีเป็นแก่น เราไม่สามารถท่ีจะจ�าสาระของวิชาตั้ง 10 กว่า
วิชา แต่เราจะจ�ามุมมอง จ�าวิธีคิด และการท่ีเราเรียนโดยมีอาจารย์ท่ี
สามารถกระตุกต่อมความคิดของเราได้ 
ผมคิดว่าอันน้ันส�าคัญ

สมัยผม บริบททางสังคมเป็นช่วงการเรียกร้องประชาธิปไตย มีเหตุการณ์ 
14 ตุลาคม 2516 ที่ท�าให้สังคมตื่นตัว ผู้คนสนใจเรื่องการบ้านการเมืองกันมาก 
นิสิตนักศึกษายุคน้ันก็มีความตื่นตัวทางการเมืองสูง มีประสบการณ์ตรงกับเรื่อง
ทางสังคม มีการถกเถียงทางความคิดและได้ปฏิบัติจริง โดยมีกิจกรรมให้ท�าใน
มหาวิทยาลัยอย่างหลากหลาย ท้ังกิจกรรมชมรมประเภทต่างๆ กิจกรรมคณะ 
กิจกรรมพรรคการเมือง องค์การนักศึกษา แล้วก็เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ขึ้น

ต่อมาเมื่อบรรยากาศทางการเมืองผ่อนคลาย ช่วงที่ผมอยู่ปี 3 ทางคณะได้
เปิดสมัครคณะกรรมการนักศึกษาขึ้น ผมกับเพื่อนๆ ก็ได้ลงสมัครแล้วชนะการเลือก
ตั้ง โดยเริ่มแรกเรียกว่าคณะอนุกรรมการนักศึกษา เพราะสมัยนั้นยังไม่อนุญาตให้มี
คณะกรรมการนักศึกษาอย่างเป็นทางการ โดยอาจารย์เมธา สุดบรรทัด ท่านเป็น
กรรมการนักศึกษาแทน แล้วอาจารย์นรนิติ ที่เป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คนต่อมาก็ให้ความเข้าใจกับนักศึกษาเป็นอย่างมาก
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กจิกรรมนักศึกษาท�าให้เราเป็นคนรอบรู้ และในส่วนของตัวผมเอง ได้ฝึก 
ความเป็นผู้น�า การท�างาน การระดมคน ระดมความคิด การชี้แจงเหตุผลการ 
กระท�าของเรา ผมท�ากิจกรรมแต่คนที่เป็นนักวิชาการผมก็คุยได้ คนที่กินเหล้าผม
ก็คุยได้ คือเราอาศัยความเข้าอกเข้าใจเขา อย่างการเป็นคณะกรรมการนักศึกษา
ผมก็ถือว่าผมเป็นประธานนักศึกษาของทุกคน ไม่ใช่แค่ของกลุ่มที่ชนะการเลือกตั้ง 
ฉะนั้นกิจกรรมของเราก็ต้องสนองตอบต่อทุกกลุ่ม

ในเรื่องของการเรียน สมัยนั้นปี 1 เรียนรวมกัน แล้วแยกเข้าคณะตอนปี 2 ซึ่ง
ผมเลือกเรียนสาขาบริหารรัฐกิจ แล้วต่อปริญญาโทสาขาการปกครอง แต่ได้ท�างาน 
ด้านการต่างประเทศ ซึ่งก็ได้ใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์ทุกแขนงวิชาในการท�างาน คือ
ตอนนั้นผมค่อนข้างสนใจในหลายประเด็น ส�าหรับผมขณะนั้นเวลาลงเรียนผมจะด ู
2 อย่าง อย่างแรก คือดูวิชาที่ผมสนใจ อย่างที่สองผมดูอาจารย์ ผมโชคดีในสมัยนั้น
มีท่านอาจารย์เสน่ห์ อาจารย์ทักษ์ อาจารย์พิษณุ ผมจ�าได้อาจารย์พิษณุ น�าแนว 
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เราควรจะเน้นเร่ืองพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
จะต้องสอนให้คนคิด คนกล้า คนมีความคิดสร้างสรรค์ 
การคิดนอกกรอบ คนท่ีจะ Debate ได้ คือคนคุณภาพแบบน้ี 
ไปอยู่ในองค์กรไหน ก็สามารถท่ีจะสร้างความเจริญ
ให้องค์กรน้ันได้ ตัวผมเองอยากให้คณะพัฒนา เป็นสถาบันแห่ง
ปัญญาและความเชี่ยวชาญทางรัฐศาสตร์ 
หมายความว่าเราสามารถที่จะมีคนท่ีคิด 
ท�างานอย่างมีคุณภาพ

Dependency มาสอน ผมสนใจที่มุมมองและแนวคิดที่จะน�าไปใช้ต่อได้ เหมือนที่
ผมเคยไปบรรยายที่ศูนย์รังสิตแล้วเห็นค�าขวัญของไอน์สไตน์เขียนติดไว้บนผนังว่า 
“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to 
think” ผมคดิว่าสิง่นีเ้ป็นแก่น เราไม่สามารถทีจ่ะจ�าสาระของวชิาตัง้ 10 กว่าวิชา 
แต่เราจะจ�ามมุมอง จ�าวธิคีดิ และการทีเ่ราเรยีนโดยมอีาจารย์ท่ีสามารถกระตกุ
ต่อมความคดิของเราได้ ผมคดิว่าอันนัน้ส�าคญั  

คณะจะท�าอะไรได้ที่จะเพิ่มสิ่งเหล่านี้ให้กับนักศึกษา เพื่อที่จะให้เมื่อออก
ไปแล้วได้น�าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

ต้องให้ความรู้ รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เหมือนจะมาถูกทางในเชิงของกรอบ 
อย่างสมัยผม คนที่เรียนปกครองเขาจะเรียกเรียน “ปกครอง” ตอนนี้เราใช้ค�า
ว่า “การเมืองและการปกครอง” ซึ่งผมคิดว่ามันตรงขึ้น คือค�าว่า Government 
หากไปใช้ว่า “ปกครอง” เหมือนการตีกรอบ ค�าว่าปกครอง ถ้าภาษาอังกฤษคือ 
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Rule ดังนั้นมโนทัศน์ของคนที่เรียนจะคิดในเรื่องของการใช้อ�านาจ กฎหมายเพื่อ
ไปบังคับ แต่ถ้าพูดเรื่องการเมืองการปกครองจะเป็นอีกแบบหนึ่ง ความจริงค�าว่า 
Government แปลตรงๆ ควรแปลว่า “การจัดการรัฐ” ถ้าคนเรียนการจัดการรัฐ 
ก็จะต้องค�านงึถงึเรือ่งของการจัดการภายในรฐั การจดัการระหว่างรัฐกบัผูร้บับรกิาร 
ประชาชน มันก็จะมีมิติมากขึ้น หรืออย่างจุฬาฯ ใช้ค�าว่า ภาคความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ แต่เราใช้ค�าว่า สาขาการระหว่างประเทศ คืออันนี้ตรงกว่า เพราะค�าว่า 
International Relations ไม่ใช่เรื่องของระหว่างรัฐต่อรัฐเท่านั้น เดี๋ยวนี้มีเรื่องของ 
NGOs เรื่องขององค์กรหลายๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นในเชิงของกรอบของ
โครงสร้าง คณะเรามาถูกทิศทางแล้ว
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ผมเคยเห็นมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เขาโฆษณารับนักเรียนคณะรัฐศาสตร์ 
เขาก็บอกว่าถ้าคุณมีคุณสมบัติ 3-4 ข้อนี้นะ คุณควรจะเรียนรัฐศาสตร์ คือเป็นคน
ที่สนใจเรื่องการบ้านการเมือง สนใจในทุกๆ สิ่งในเชิงลึก เห็นอะไรแล้วอยากจะรู้
อยากจะหาค�าตอบว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไร แล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถ
ในการที่จะสื่อสาร การถ่ายทอด และการรับฟัง และเป็นคนที่พร้อมเผชิญและแก้ไข
ปัญหาที่ยุ่งยาก ฉะนั้นถ้าคุณมีคุณสมบัติแบบนี้ คุณมาเรียนรัฐศาสตร์ ดังนั้นสิ่งที่
รัฐศาสตร์ควรสอนคือ สอนให้พิจารณาวิเคราะห์ปัญหาในระดับลึก คณะจะต้อง 
มีเครื่องมือให้เขา และจะต้องมีอาจารย์ที่มีความสามารถที่จะอธิบายในเรื่องพวกนี้
ให้นักศึกษาได้ มันก็จะประกอบกัน ถ้าเราได้อาจารย์ดี หลักสูตรดี วิชาดี เราก็จะ
ดึงดูดใจคนเก่งคนดีเข้ามาอยู่ในคณะ 

ต่อไปข้างหน้า “สิงห์แดง”ควรจะเป็นอย่างไร

สิงห์แดงก็เป็นลักษณะหนึ่งของกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ในการศึกษา การใช ้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยด้วยกัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ด ี
ที่รักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ ช่วยเหลือกัน หรืออยู่ต่างองค์กรก็สามารถที่จะ
ถามไถ่ปรึกษาหารือกันได้ก็ดี แต่เรื่องนี้ควรใช้ในระดับที่เหมาะสม เพราะผูกโยง 
กับระบบอุปถัมภ์ของสังคมไทย ถ้าเป็นดีกรีที่สุดขั้วเกินไปก็จะเป็นลักษะของการ
แข่งขันกับกลุ ่มอื่นเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องมากกว่าการสนับสนุนคนตามความ
สามารถ ตรงนี้ท�าให้นึกถึงค�าขวัญของคณะที่ว่า สามัคคี ประเพณี เป็นพี่น้อง 
ค�าขวัญก็ดีแต่มันขึ้นอยู่กับเนื้อหาและคุณภาพ ขึ้นกับตัวบุคคลที่น�าค�าขวัญไปใช้ 
มีความพอเหมาะอย่างไร หรือเรื่องค�าขวัญมันอาจจะเป็นเรื่องของยุคสมัย ยุคนั้น
อาจจะเน้นในเรื่องของระบบโซตัส เน้นเรื่องความเป็นพรรคพวก แต่ในปัจจุบันเรา
อาจจะหาค�าขวัญที่เหมาะกับยุคสมัยได้ อย่างค�าขวัญคณะอาจจะเป็น สมัครสมาน 
สานปัญญา น�าพาประเทศ อะไรแบบนี้ คนก็จะมีวิสัยทัศน์อีกแบบหนึ่ง ถ้าค�าขวัญ
ใช้ได้ในปัจจุบันก็ใช้ต่อ ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะก็ปรับไป เพราะแต่ละเจเนอเรชั่น X Y 
Z ต่างกัน เครื่องมือและสิ่งแวดล้อมต่างกัน เมื่อก่อนสมัยเราไม่มี Social Media  
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ปัจจุบันมีความ Individual สูงข้ึน 
เขายังต้องอาศัยการพ่ึงพาระหว่างบุคคล
มากน้อยแค่ไหน อันน้ีผมไม่ได้ค้านของเดิมนะ 
เพียงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล องค์กร สังคม 
มันปรับเปลี่ยนได้ตามบริบท 
เราต้องมองในลักษณะท่ีเป็นพลวัต 
คือให้มันขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปได้

เมื่อก่อนต้องมีความเป็นกลุ่มก้อนสูง แต่ปัจจุบันมีความ Individual สูงขึ้น เขายัง
ต้องอาศัยการพ่ึงพาระหว่างบุคคลมากน้อยแค่ไหน อันนี้ผมไม่ได้ค้านของเดิมนะ 
เพียงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล องค์กร สังคม มัน
ปรับเปลี่ยนได้ตามบริบท เราต้องมองในลักษณะที่เป็นพลวัต คือให้มันขับเคลื่อน 
เปลี่ยนแปลงไปได้ 

มองไปข้างหน้าเป็นสิงห์แดง 100 ปี ท่านทูตมีวิสัยทัศน์อย่างไร

เราควรจะเน้นเรื่องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ จะต้องสอนให้คนคดิ คนกล้า 
คนมีความคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ คนที่จะ Debate ได้ คือคนคุณภาพ
แบบนี้ไปอยู่ในองค์กรไหนก็สามารถท่ีจะสร้างความเจริญให้องค์กรนั้นได้ ตัวผม
เองอยากให้คณะพัฒนา เป็นสถาบันแห่งปัญญาและความเชี่ยวชาญทางรัฐศาสตร์ 
หมายความว่า เราสามารถที่จะมีคนที่คิดท�างานอย่างมีคุณภาพ เวลามีปัญหาใน
สังคม ทางคณะมีคนที่จะไปบอกไปเล่าให้ทิศทาง ชี้แนะ ให้ความเห็นสังคมได้ แล้ว
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สิ่งที่พูดออกไปมันสามารถที่จะไปจุดประกาย ให้มุมมอง ให้ความชัดเจนกับผู้คน
ได ้ ให้เป็นเสมือนดวงประทีปทางปัญญาแห่งรัฐศาสตร ์ เราควรที่จะสร้างคนที่มี
คุณสมบัติแบบนั้น ซึ่งจะท�าให้เรามีคนที่เป็นนักการเมืองที่ดี ข้าราชการที่ดี เป็น
คนในองค์กรต่างๆ ที่ดี เราสามารถประกอบอาชีพ รับราชการ หรือท�างานทางการ
เมือง เป็นนักการทูตที่มีคุณภาพ นักการทูตที่รู้ทั้งภาษา ทั้งการปฏิบัติ มีความรอบรู้
อะไรท�านองนี้ เราควรสร้างคนที่ครบเครื่องทั้งศาสตร์และศิลป์ 

ในส่วนของธรรมศาสตร์เอง เราได้เปรียบหลายสถาบัน เพราะพื้นฐานการ
เติบโตของธรรมศาสตร์ จริงๆ เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน เป็นตลาดวิชา ส่วน
ใหญ่จะเป็นคนระดับกลางๆ ระดับชาวบ้าน จึงท�าให้เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีกรอบทาง
สังคมติดตัวมาเท่าไหร่ คนพวกนี้สามารถที่จะไปไหนมาไหน เรียนรู้อะไรได้ค่อนข้าง
จะกว้าง ดังนั้นคนแบบนี้ถ้าเราสามารถที่จะหล่อหลอมเขาได้ ถ้าเราให้ทิศทางที ่
ถูกต้อง เขาก็จะเป็นคนมคีณุภาพทีจ่ะมองปัญหาชวีติ มองปัญหาการเมืองได้มากกว่า
หลายสถาบนั 
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สุดท้าย ท่านทูตมีอะไรจะฝากไว้บ้าง

ผมต้องออกตวัว่าในส่วนของสงิห์แดงผมไม่ได้มาสมัผสัมากเท่าไหร่ เพราะอยู่
ต่างประเทศมากกว่า แต่ผมมีความชื่นชมกับการอุทิศเสียสละของเพื่อนในคณะที่
ได้จัดงานสิงห์คืนถ�้าต่อเนื่องกันมา ซึง่เป็นการสร้างความสามคัครีะหว่างคนในคณะ 
ผมต้องขอชืน่ชม แต่เราต้องพยายามน�าความรักของพวกเราให้มันเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรหรือประเทศชาติต่อไป ฝากขอบคณุฝากชืน่ชมคณะกรรมการคนจดังาน 

และอย่างที่บอกยังอยากจะมองเห็นคณะรัฐศาสตร์สามารถที่จะพัฒนาต่อ
ไปได้ ผมมองว่ารัฐศาสตร์ยังเป็นวิชาที่ละเลยไม่ได้ เพราะสังคมเป็นสังคมการเมือง 
จึงจะต้องมีการจัดการทางสังคม จัดการวางระบบที่มันเหมาะกับสังคมในยุคนั้นๆ 

เร่ืองพวกน้ีผมคิดว่าความคงอยู่ของรัฐศาสตร์ยังมี เพยีงแต่เราจะท�าอย่างไร
ให้มีคณุภาพการท�างานท่ีมปีระสทิธิภาพจะต้องเริม่จากการมทัีศนคตทิีดี่ มีมุมมองดี  
เราคิดด ีคนกส็นใจ เป็นเรือ่งของความคดิมมุมอง โดยเฉพาะเรือ่งเหตกุารณ์บ้านเมอืง 
ถ้าเกิดอะไรขึ้น ไม่มีคนกล้าสวนกระแส กล้าอธิบาย ไม่มีคนที่จะบอกได้ว่ามันเกดิ
อะไรข้ึนในสงัคม สงัคมกจ็ะงงสบัสน แต่ถ้ามคีนท่ีสามารถอธิบายเรือ่งเหล่านีไ้ด้ เขาก็
จะเข้าใจ และรูว่้ามนัเกิดอะไรข้ึน ซึง่นกัรฐัศาสตร์มบีทบาทท่ีจะตอบในเรือ่งน้ีได้ 

พีรศักย จันทวรินทร์ รุ่น 27 (ปริญญาตรี 188425, ปริญญาโท 220222)

• เกิดวันที่ 14 มิถุนายน 2499 ณ จังหวัดนครราชสีมา 

• จบการศกึษาช้ันมธัยม สายวทิยาศาสตร์จาก โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั 

รุ่น 89 แต่สนใจเรื่องสังคมจึงเลือกเรียนที่ธรรมศาสตร์

• รบัราชการกระทรวงการต่างประเทศ เกษยีณอายใุนต�าแหน่งเอกอคัรราชทตู  

ณ กรงุไคโร ประเทศอยีปิต์ เมือ่ปี 2559
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พล.ต.ต. ต่อศักดิ์ สุขวิมล (สิงห์แดง รุ่น 38)  
รองผู้บัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง 

พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล หรือ พี่ต่อ ให้โอกาสพวกเราได้สัมภาษณ์ท่านที่ร้าน

คอมมานโด พิบูลสงคราม 9 ร้านอาหารอร่อยของจังหวัดนนทบุรี ฉายาของพี่ต่อ 

คือ มือปราบธรรมะ ผู้มีความสามารถยิงปืนแม่นย�าในระดับครูฝึก แต่เข้าวัดป่า

ปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิจ ภาพของพี่ต่อที่โด่งดังในโลก Social Media คือ ภาพนาย

ต�ารวจแต่งเต็มยศ ก้มกราบหญิงชราที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จฯ ริมถนน

ขอทราบประวัติของพี่ต่อหน่อยครับ

พี่เกิดที่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม ปี 2507 เป็นลูกคนสุดท้องนะ 

มีพี่อีก 4 คน ภรรยาของพี่คุณนิภาพรรณ เรามีลูกสาวน่ารัก 2 คนครับ
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พ่ีต่อจบมัธยมปลาย จากโรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นนักกีฬายิงปืนเยาวชน 

ทีมชาติ ก่อนที่จะเข้าเรียนที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอนนั้นมี

ให้เลอืก 6 อนัดบั อนัดบัแรกพีเ่ลือกวศิวะ จฬุาฯ แล้วอนัดบั 2 กเ็ลอืกรฐัศาสตร์เลย 

พี่เรียงตามความชอบ แต่ตอนไปสอบพี่ท�าฟิสิกส์ไม่ได้ ก็เลยไม่ไปสอบความถนัด

ทางวิศวะ เขาก็เลยมาคิดคะแนนเป็นอันดับ 2 ได้เรียนรัฐศาสตร์ ถามว่าตอนนั้นคิด

อะไรมาเรียนรัฐศาสตร์ ค�าตอบก็เพื่อจะเป็นปลัดอ�าเภอ 

พี่อยู่โต๊ะอะไรครับ

พี่อยู่โต๊ะ “มาสิคะ” แต่ไปสิงอยู่ “แสงจันทร์” เป็นกลุ่มเซอร์เวย์รับน้อง  

พี่เป็นรังสิตรุ่นแรก การที่เราไปเรียนที่รังสิต เราได้เพื่อนที่เรียนปี 1 มาด้วย ได้เพื่อน

หลากหลายคณะ เนื่องจากปี 1 ต้องเรียนรวมกัน เมื่อก่อนจะเห็นว่าตอนแข่งบอล

เราชอบทะเลาะตีกันกับนิติศาสตร์ประจ�า เพราะเราเรียนแยกคณะ ที่ท่าพระจันทร์ 

แต่เวลาเราไปเรียนที่รังสิต เราเรียนรวมกัน มันก็เลยเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมา

ด้วยกัน หอชายมีหอเดียว หอหญิงมี 2 หอ รถโดยสารประจ�าทางนี่ 2 ทุ่มหมดแล้ว 

เราต้องคิดว่า
เราเป็นประชาชนคนนึง เป็นญาติพี่น้อง 
เวลาญาติพ่ีน้องเรามาให้เราแก้ปัญหา 

เราจะแก้ให้เขาเลย รับฟังเขาหน่อย 
ให้ก�าลังใจ หาทางออกให้เขา 

น่ีคือหน้าท่ีของต�ารวจ
ท่ีพึงกระท�าต่อพี่น้องประชาชน

“

“
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ช่วงแรกพี่พักอยู่บ้านที่จังหวัดนนทบุรี แต่ตอนหลังมันเดินทางไม่ไหว เพราะ

ต้องต่อรถ 2 ทอด จากบ้านไปเข้าจังหวัดนนทบุรี จากนนทบุรีขึ้นรถ 63 ไปต่อรถไฟ

ที่บางเขน วู้ดแรกไม่เป็นไร...รถมันติด วู้ดสองต้องวิ่งแล้ว เพราะขบวนต่อไปจะเป็น

ขบวนที่ไปจอดเชียงราก เราต้องลงเชียงรากก็นั่งสองแถวเข้ามหาวิทยาลัย ตอนหลัง 

พี่ไม่ไหว เดินทางไม่ไหว ด้วยความเป็นนักกีฬา ก็ไปขอห้องเสริมส�าหรับนักกีฬา  

ก็เลยได้อยู่หอ อยู่ไปประมาณสักครึ่งปีกว่า ก็ได้เพื่อนเยอะ พี่จะเหมือนหัวโจก แต่ 

ไม่ได้ไปทะเลาะกับใครนะ คือ พี่ซิ่วมา 2 ปี น้องๆ เขาก็ให้ความเคารพเรา แล้วพี่

ช่วยเหลือน้องๆ หลายคน ไปมีปัญหากับใคร พี่จะเป็นคนประสานให้ แล้วตอนนั้น 

รฐัศาสตร์กบันติฯิ ก็เป็นหวัโจกกนั เพราะตอนนัน้จะมีไม่กีค่ณะ บญัชกีผ็ูห้ญงิมากกว่า

ผูช้าย จะอยู่ที่นิติฯ กับรัฐศาสตร์ แต่มันรวมกลุ่มกันได้ เตะบอลด้วยกันได้ พี่เป็น 

พีใ่หญ่ น้องๆ ให้ความเคารพ มีปัญหาอะไรกพ็ีต่่อทัง้นัน้ เลยได้เพ่ือนได้ฝงู 4 ปีครบ 
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ความฝันที่จะเป็นปลัดอ�าเภอหายไปได้อย่างไร

พี่จบสาขาการเมืองการปกครอง เอกบริหารรัฐกิจ พี่เริ่มท�างานที่บริษัทน�้ามัน 

คาลเท็กซ์ ตอนนั้นต�าแหน่งเป็น Sale Representative ท�าอยู่ประมาณสัก 3-4 

เดือน ฝ่าย Government Relation ก็มีต�าแหน่งว่างพอดี พี่ได้โอนมาอยู่ฝั ่ง 

Marketing ดูเรื่อง Work Permit Officer การขอใบอนุญาตจากหน่วยราชการ 

ในการตัง้สถานีบรกิารน�า้มนั การขอเปิดใช้อาคาร พรบ.ควบคมุน�า้มนัเชือ้เพลงิ แล้ว

กต้็องตดิต่ออ�าเภอ ส่วนราชการ มนักเ็ป็นข้อดขีองเราทีมี่รุน่พี ่ เป็นนายอ�าเภอ เป็น

ผูว่้าฯ รองผูว่้าฯ ทีเ่ขาดูงานในเร่ืองทีเ่ราประสานงานอยู ่พีอ่ยูค่าลเทก็ซ์ทัง้หมด 8 ปี 

ตอนนัน้กม็เีปิดสอบปลดั ข้าราขการเงนิเดอืน 4,300 แต่คาลเทก็ซ์นีส่ตาร์ทเงินเดอืน 

8,000 บาท รถ 1 คนั น�า้มนัเบกิได้อีกรวมทัง้หมดได้ประมาณ 30,000 - 40,000 บาท 

จะไปไหมล่ะ กเ็ลยท�างานทีน่ัน่มาตลอด 

วิชาการหลักมันก็คงต้องมีอยู่
แต่อยากเห็นรัฐศาสตร์

เอารุ่นพี่ท่ีประสบความส�าเร็จในชีวิต

มาท�าเป็นวิชาชีวิต แนวทางการด�าเนินชีวิต 
เพ่ือจุดประกายเขา 

สร้างเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาเลย
สร้างมุมมอง แนวความคิดของเขา

“

“
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แล้วมาเป็นต�ารวจได้อย่างไรครับ

จุดพลิกผันก็คือว่า วันหนึ่งก็มีการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน ในบริษัทน�้ามัน

เขาถือว่าเงินเดือนเป็น Confidential ระหว่างคน ห้ามคุยกัน ต่างกับส่วนราชการ

ที่ติดเลยว่าใครได้ขึ้นเท่าไร ส่วนในบริษัทเนี่ยเขาถือเป็นความลับ ถ้าคุยกันเรื่องเงิน

เดอืนไล่ออกเลย แต่พีเ่ข้าบรรจุหลงัเดือนมถินุายน แล้วผลประกอบการไตรมาสท่ี 2 

ไม่ดี ดงันัน้เงนิเดอืนพ่ีขึน้แค่ 8% ฝรัง่เขากถ็าม พีเ่งยีบ ฝรัง่เหน็พีไ่ม่พูดอะไร เขาก็

ให้ผู้จดัการถามว่าท�าไมต่อศกัดิไ์ม่เหน็พูดอะไร ไม่มีคอมเมนต์อะไรเลยหรือ มนัก็

ท�าให้พีค่ดิว่าชวิีตเราไม่ใช่เร่ืองเงนิแล้ว ตวัเงินไม่ใช่ค�าตอบทกุอย่างของชวีติ แล้ว

เป็นจังหวะที่ต�ารวจเปิดพอดี พี่ก็เลยมาสอบเข้าต�ารวจสายสอบสวน รุ่น 4 ตอนนั้น 

อายุน่าจะโค้งสุดท้าย ไม่เกิน 35 พี่ 34 ครั้งเดียวติด ติดไม่ธรรมดาด้วยนะ ติด 

อันดับ 2-3 แต่ไม่ได้ไปท�างานสอบสวนเลย พี่ท�างานฝ่ายปฏิบัติการ อยู่ 191 

สายตรวจ ต่อมามีเปิดหลักสูตร FBI พี่ก็สมัครไปเรียน ก็ได้ที่ 1 ของ FBI เลยต้อง

กลับไปเป็นครูที่โรงเรียนนายร้อยต�ารวจตอนปี 2542 ตอนนี้ 20 ปีแล้วที่พี่เป็น

ครูสอน จากนั้นก็ไปเรียนหลักสูตรสืบสวน อยู่ 4 เดือน เป็นหลักสูตรที่ยาวที่สุด  

ใช้งบประมาณต่อหัวมากจากนั้นก็อยู่กองปราบมาตลอด พี่อยู่ในหน่วยคอมมานโด 

กองปราบ ตั้งแต่ร้อยโทจนเป็นรองผู้การ

เรื่องให้ความส�าคัญกับการ Training บุคลากร 
พอ Knowledge รู้แล้ว คุณจะรู้ Know-how 
หาก Knowledge งานในหน้าท่ี คุณยังไม่รู้ว่ามีอะไร 
คุณจะไปรู้ Know-how ได้ยังไง
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การเรียนท่ีคณะรัฐศาสตร์เป็นประโยชน์ในการท�างาน และการใช้ชิวิต 

อย่างไรครับ

เราเรียนรัฐศาสตร์มา เราก็เอามาใช้ในการบริการประชาชน พี่จะคิดแบบ

ประชาชน พี่เอาใจเขาใส่ใจเรา พี่จะถามว่าถ้าเขาเป็นเราเขาจะชอบไหม ถ้าชอบ 

คือท�าเลย นั่นคือเอาความรู้สึกของพี่น้องประชาชนมาใส่ในใจเรา พี่สอนลูกน้อง 

เสมอว่าเราจะคดิว่าเราเป็นต�ารวจเฉพาะของเราเองเท่านัน้ อย่าคดิว่าเราเป็นต�ารวจ 

กับพี่น้องประชาชน เราต้องคิดว่าเราเป็นประชาชนคนหนึ่ง เป็นญาติพี่น้อง เวลา

ญาติพี่น้องเรามาให้เราแก้ปัญหา เราจะแก้ให้เขาเลย รับฟังเขาหน่อย ให้ก�าลังใจ 

หาทางออกให้เขา นี่คือหน้าที่ของต�ารวจที่พึงกระท�าต่อพี่น้องประชาชน 
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อย่างเรื่องภาษาอังกฤษนี่ โชคดีพี่อยู่บริษัทน�้ามัน พี่สนทนาภาษาอังกฤษได ้

พี่ไม่ใช่คนเก่ง เรียนธรรมศาสตร์ก็เซคเช้ารับอรุณ รู้ๆ กันอยู่ แต่นั่นแหละพอพี่ไป

ท�างานกับฝรั่ง 8 ปี มันท�าให้เราไม่กลัวฝรั่ง คาลเท็กซ์สอนเราหลายๆ อย่างนะ เช่น 

เรื่องให้ความส�าคัญกับการ Training บุคลากร พอ Knowledge รู้แล้ว คุณจะรู ้

Know-how หาก Knowledge งานในหน้าที่ คุณยังไม่รู้ว่ามีอะไร คุณจะไปรู้ 

Know-how ได้ยังไง

เวลาน้ีเด็กรุ่นใหม่เลือกเรียนรัฐศาสตร์กันมากข้ึน พี่มีมุมมองอย่างไรต่อ 

การจดัการศึกษารัฐศาสตร์ในปัจจุบัน

ต้องปรับเปลี่ยนนะ สมัยพี่เรียนรัฐศาสตร์ เขาให้วิเคราะห์ 3 อย่าง คือ 

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิเคราะห์แนวโน้มประเทศเราจะเป็นยังไง แต่สมัยเรา

โทรศัพท์เป็นรุ่น 3310 โนเกีย มันไม่มีแบบนี้ นี่มันเป็น สมาร์ตโฟน แอปฯ และ

อินเทอร์เน็ต ทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์ ความคิดของเด็กมันเวิลด์ไวด์แล้ว มันไม่มี

อะไรมาปิดกัน้ ฉะนัน้ เวลาพีไ่ปบรรยายทีไ่หน พีใ่ห้วิเคราะห์เศรษฐกจิ การเมอืง 

สงัคม และโซเชยีลเนตเวร์ิค ว่าแนวโน้มของโซเชยีลไปทางไหน จริงๆ โซเชยีลมันอาจ

จะสวนกระแสสงัคมกไ็ด้ และมนัมผีลต่อแนวความคิดของเด็ก สือ่โซเชยีลส�าคัญ 
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พี่ว่ารัฐศาสตร์มันเปิดสมองเรา ให้เราบริหารจัดการได้ แล้วคุณก็ต้องไป

เรียนต่อ พี่ถามว่าทุกคนไม่ได้จบปริญญาตรีที่รัฐศาสตร์หรอก ที่สุดก็ต้องไปต่อโท  

การต่อปรญิญาโท คอื การรวบรวมวชิาในสมยัทีเ่ราเรยีนปริญญาตรมีาเป็นหมวดหมู่ 

แล้วเอามาใช้อย่างมีหลักทฤษฎี เราเรียนหลากหลาย แต่เรามาบริหารจัดการให้

เป็นหมวดหมู ่ มาใช้เป็นองค์ความรู้ เอาทฤษฎอีะไรมาจบั ให้เราเอามาบรหิารงานได้ 

มันท�าให้เราเอางานกับประเด็นที่เราเรียนหลากหลายมาใช้ในการบริหาร 

มุมมองของพี่ รัฐศาสตร์ ในอีก 30 ปีข้างหน้า ครบ 100 ปี จะเป็นอย่างไร 

พี่ว่าวิชาการหลักมันก็คงต้องมีอยู่ แต่อยากเห็นรัฐศาสตร์เอารุ่นพี่ที่ประสบ

ความส�าเร็จในชีวิตมาท�าเป็นวิชาชีวิต แนวทางการด�าเนินชีวิต เพื่อจุดประกายเขา 

สร้างเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาเลย สร้างมุมมอง แนวความคิดของเขา 

ท�าไมคนตามเพจพี่เยอะ (เพจ Torsak Sukvimol) เพราะพี่ใช้หลักความคิด พี่แก้

ปัญหาอะไรพี่ก็จะบอก มันอาจจะมีคนร้อยคนมีปัญหาเหมือนพี่ แต่เขาอาจจะใช้วิธี

การของพี่ไม่ได้ทั้งหมดร้อยคน แค่ 10 คนเราก็ถือว่าช่วยเขา เขาจะได้มีไอดอล 
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หลกัสตูร 4 ปีในมหาวทิยาลยั พีว่่าสดัส่วนของวชิาชวีติจะสกั 70% เลยไหม

มนักไ็ม่ได้ทัง้หมดเพราะในบางวิชา หลกัวชิาการยงัต้องใช้อยู ่ ในบางสาขาเอก 

อย่างวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มันยังต้องมีวิชาหลักก่อน อาจจะเป็นสัก 

60:40 70:30 ใส่เข้าไปใส่เพื่อเป็นแนวทาง

อยากจะฝากอะไรเป็นข้อคิดสุดท้ายครับ

ลดอีโก้ตัวเอง อย่ามีความเป็นอัตตาในตัวเอง พอเราต�าแหน่งสูงขึ้น ลูกน้อง

นี่แหละจะท�าให้เราเฟื่องฟู ที่สุดคืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่มีอะไรเป็นของเรา 

ปลดเกษียณ ดูแลสุขภาพให้ดี วันนี้พี่ยังโดดร่มได้ วัดมาไม่มีเรื่องความดัน ปกติ  มัน

อยู่ที่เราดูแล พี่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่
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คุณยังไม่ดูแลตัวเอง แล้วคุณจะดูแลพี่น้องประชาชนยังไง คุณต้องเอาตัวให้

รอดก่อน เหมือนหลักสูตร Rescue สอนให้คุณต้องแกร่งก่อน เอาตัวเองให้รอด

ก่อน เพื่อจะไปช่วยคนอื่น เรายังไม่เป็นผู้น�าของผู้ใต้บังคับบัญชาเลย อย่างบอกว่า

อย่าเล่นการพนัน อย่าไปกินเหล้า คุณยังเย้ๆ อยู่เลย แล้วคุณจะไปสอนเขายังไง งั้น

ไปวัดกัน วันที่พี่ปลดเกษียณพี่จะไปนั่งชายหาด กินกาแฟ ดูเดือนดูดาวได้ กับอีก

คนหนึ่งต้องเข็นรถนอนติดเตียง ดังนั้นคิดให้ดี Positive Thinking มันจะมีความสุข 

อยู่ที่ตัวเรา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าทุกอย่างเกิดที่ตัวเราทั้งนั้นไม่ว่าดีหรือเลว

พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รุ่น 38 (2903612790) 

• เกิดวันที่ 27 มกราคม 2507 ที่จังหวัดเพชรบุรี

• จบมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต จากโรงเรียนโยธินบูรณะ

• ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งรองผู้บัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง
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ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช (สิงห์แดง รุ่น 42) 
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ถ้าจะบอกว่า อาจารย์ทวิดา คือ ผู้มีบทบาทในการออกแบบและ

ควบคุมการผลิต “สิงห์แดง” ในปัจจุบันคงจะไม่ผิดนัก ด้วยบุคลิกคล่องแคล่ว 

น�้าเสียงสดใส ท่านคณบดีร้อยเรียงเรื่องราวของเธอเอง ร่ายยาวบอกเล่าถึงแรง

จูงใจ ประสบการณ์ มุมมอง ความคิดเห็น พร้อมกับน�าเสนอภาพหวังต่ออนาคต

ของสิงห์แดงได้อย่างสนุกสนานทีเดียว
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อาจารย์สิงห์แดง

เป็นเดก็สายวทิยาศาสตร์ แต่อยากเข้าทางด้านบรหิารจดัการเพราะรูส้กึเหมาะ 

กับตัวเองมากกว่า รัฐศาสตร์ ก็เลยเป็นหนึ่งในตัวเลือก

พอจบแล้ว ก็ไปเข้าบริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่ไฮเทคมากในช่วงนั้น เป็นบริษัทที่

ท�าเกี่ยวกับ Information Technology ซึ่งยุคนั้นถือว่าใหม่มาก อยู่ในตลาดหุ้น 

ตลาดทุน ตลาดเงิน ซึ่งพูดกันตรงๆ คือไอ้ที่เรียนรัฐศาสตร์มานี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลย

คุณน่ะมันเห็นแก่ตัว สมองก็ดี เรียนก็ดี 
แต่ไปท�างานเอกชน และน่ีก็จะไปเมืองนอก 
ท�าไมไม่รู้จักเอาสมองมาช่วยสอนเด็กรัฐศาสตร์ 
ให้น้องๆ ได้คิด โอ๊ย... แกด่าดังนะ หน้าคณะด้วย

แต่ด้วยความที่มันเป็นรัฐศาสตร์มั้ง มันก็เลยฟอร์มเราให้เป็นคนที่ดิ้นรน

พอควร ก็คือว่าวิชารัฐศาสตร์มันท�าให้เรารู้ว่ามันยังมีอะไรอีกเยอะที่ท�าให้เรา

ต้องเรียนรู้มันเป็นวิชาท่ีท�าให้เรารู้สึกว่า แกต้องคิดให้รอบคอบรอบด้านนะ คือ

แบบต้องดูโน่นดูนี่ มันเลยสร้างให้เราเป็นคนที่มันแกร่ง มันเห็นการดิ้นรนด้วยหลัก

วิชา มันเห็นการดิ้นรนด้วยประวัติศาสตร์ทางการเมือง ประวัติศาสตร์ของคณะ 

ของมหาวิทยาลัย ศักยภาพที่คณะมีมันท�าให้เราคิดเป็น วิเคราะห์เป็น มันก็ท�าให้

เรารับความรู้อื่นได้ง่าย
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ตัวเองเรียนปริญญาโทที่คณะเราด้วย แล้วไปเรียนที่เมืองนอกอีกอันหนึ่งเป็น 

Public Management ระหว่างที่อยู่เมืองนอกทราบว่า มีความต้องการอาจารย์

ที่คณะ แล้วมีคนตามเราอยู่ถึง 3 คนจ�าได้แม่นเลย คนที่ 1 คือเพื่อน คนที่ 2 คือ 

เจ้าหน้าที่คณะ แต่อีกคนนึงที่ส�าคัญมากซึ่งเป็นคนหลักเลยที่ท�าให้ข้าพเจ้ากลับ

มาก็คือ อาจารย์ชุมพร สังขปรีชา ตอนเรียนจบปริญญาโทแล้ว ก็จะไปเรียนเมือง

นอกเนี่ย อาจารย์ชุมพรเคยเจอกันหน้าคณะ อาจารย์พูดประโยคหนึ่ง จ�าแม่นเลย 

บอกว่า คุณน่ะมันเห็นแก่ตัว สมองก็ดี  เรียนก็ดี แต่ไปท�างานเอกชน และนี่ก็จะ

ไปเมืองนอก ท�าไมไม่รู้จักเอาสมองมาช่วยสอนเด็กรัฐศาสตร์ ให้น้องๆ ได้คิด โอ๊ย.... 

แกด่าดังนะ หน้าคณะด้วย คุณกลับมาสิ ผมจะได้มีคนช่วยสอนหนังสือ ผมจะได้ไป

ท�าอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างนี้ ก็มาคิดดูก็…เอาวะ…มาเป็นอาจารย์
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อาจารย์ทวิดา ได้ทุน “Fulbright”  ไปเรียนปริญญาเอกด้านการจัดการ 

ภัยพิบัติ ที่สหรัฐอเมริกา และกลับมาบุกเบิกวิชาการจัดการภัยพิบัติให้คณะ

คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ให้อะไร

...คนรัฐศาสตร์มันมีความสามารถอย่างหนึ่งคือ การเอาตัวรอด เราแกร่งนะ 

ไม่รู้เหมือนกันว่าคณะสอนยังไง ไม่รู้ว่าคณะสอนให้เราฉลาดแค่ไหน หรือเก่งแค่ไหน 

แต่ที่แน่ๆ คณะสอนให้เราสู้ อันนี้คือชัวร์และก็สู้ด้วยความสามารถ 

แล้วเอาเข้าจริงขอบคุณ มหาวิทยาลัยด้วย ชื่อเสียงของคณะมันช่วยส่งให้เรา

เป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าตัวเราที่เป็นจริงๆ อย่างเมื่อ 15 ปี ที่แล้วกลับมาใหม่ๆ  

กลับมาเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานสหรัฐฯ ในการจัดท�าภัยพิบัติให้ประเทศไทย   

โอ๊ย... เด็กผู้หญิงตัวกะเปี๊ยก กลับมาจากเมืองนอกไม่มีใครฟังหรอก ที่เขายอมรับ

ฟังคือได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จากชื่อเสียงของคณะเองนี่

แหละที่ท�าให้หน่วยงานก็ยอมรับเรามากขึ้น

เราอาจจะดูเป็นสิงห์บ้านๆ เป็นสิงห์ธรรมดาๆ 
แต่เราเก่งในแบบบ้านๆ ของเรา เรา Adapt เข้ากับ
ทุกสถานการณ์ ได้ดี เราปรับตัวได้ เราผิดหวังเป็น 

และเราสู้ใหม่ได้อันน้ีน่าจะเป็นสไตล์เรา
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สไตล์ “สิงห์แดง”

ความทีค่นจะชอบมองว่าเราเป็นพวกรองบ่อนหน่อยๆ คอืคล้ายๆ ว่า ถ้าเทยีบ

สงิห์ทัง้หลายแหล่ บางทเีราอาจจะไม่ใช่แบบต้องมาอนัดับ 1 ในทกุๆ สถานการณ์ ท�าให้

เรามีบางจังหวะเราอ่อนน้อมกว่า ในบางจังหวะเราสู้ยิบตาไม่ถอย เราแบบกล้าได ้

กล้าเสีย เป็นหัวหมู่ทะลวงฟัน ก็จะมองสิงห์แดงแบบนี้นะคะ คือ มองในแง่ที่ว่า

เราอาจจะดูเป็นสิงห์บ้านๆ เป็นสิงห์ธรรมดาๆ แต่เราเก่งในแบบบ้านๆ ของเรา  

เรา Adapt เข้ากับทุกสถานการณ์ได้ดี เราปรับตัวได้ เราผิดหวังเป็น และเราสู้ใหม่

ได้อันนี้น่าจะเป็นสไตล์เรา

ค�าขวัญ “สามัคคี ประเพณี เป็นพี่น้อง”

ไม่อยากใช้ค�าขวัญที่เรามีมาก�าหนดว่านี่เป็นอัตลักษณ์ เป็นคุณลักษณะของ

สิงห์แดง คือจริงๆ สิงห์ไหนๆ มันก็รักกันมั้ง แต่ว่าค�าขวัญ สามัคคี พี่น้อง พอมัน

ผ่านเวลา อาจจะไม่ได้ด�ารงความเป็นพี่เป็นน้องในลักษณะนั้นมาก

อาจารย์ว่า มันเป็นเร่ืองของการที่เราแบบเอ็นดูกัน ไปไหนพอเรารู้ว่า 

เป็นน้องเป็นพี่เรามีความรู้สึกอบอุ่น มันไม่ใช่เรื่องของการเล่นพรรคเล่นพวก 

คือความอบอุ่นเวลาไปไหน “อ้าวรุ่นพี่นี่หว่า” เวลาเห็นกันก็ “นี่รุ่นน้องเรานี่” เวลา

มันจะท�าอะไรผิดไปบ้าง ปากเสียบ้าง ทะเล่อทะล่ามั่ง เออ เอ็นดูมันนะ ตรงนี้คือ

ความหมายของค�านี้มากกว่า

แล้วถามว่าความหมายแบบนี้ ถ้าเราเอารวมกับการที่เราเป็นนักรัฐศาสตร ์

ในแบบทีเ่ปิดกว้าง ลยุ สู ้แขง็แกร่ง อยากท�าประโยชน์ให้สงัคม ยอมรับความผดิพลาด 

ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ ถ้าท�าแบบนี้เราน่าจะสามารถน�าพาสังคมให้

ไปสูก่ารเรยีนรู้ทีด่ขีึน้ สงัคมปัจจบุนัเป็นสงัคมทีต้่องการความหลากหลายในความคดิ 

ต้องเถียงกันได้ ต้องยอมรับความผิดพลาดกันได้ ความอบอุ่นตรงนี้ การไม่ถือผิด  
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ถือถูก กันแบบนี้ ถ้าในที่สุดมันออกมาในลักษณะของการรู้จักถกเถียงกันให้เป็น 

แลกเปลี่ยนกัน ให้ได้ เรียนรู้ระหว่างกันได้ สังคมมันจะเปลี่ยนสภาพไปอีกแบบหนึ่ง

ไม่ใช่สังคมที่แตกร้าว

อนาคตของวิชารัฐศาสตร์

“อนาคตรัฐศาสตร์ล�าบากแล้ว เราก�าลังล�าบากในหลายๆ ประเด็น”

ประเด็นที่หนึ่งคือ รัฐศาสตร์อย่างที่เคยเป็นรัฐศาสตร์สายอาชีพ และในสาย

ขององค์ความรู้มันถูกรบกวนด้วยองค์ความรู้ใหม่ๆ ค่อนข้างเยอะ รัฐศาสตร์เอง

ตอนนี้ไม่น่าจะสามารถอยูเ่ดีย่วได้แล้ว มนัไม่ใช่เรือ่งการเสือ่มถอยขององค์ความรู้

แต่ส่วนมากจะเป็นเรือ่งทีก่ารปัจจบุนัโลกมนัซับซ้อนจนองค์ความรู้ก็เยอะไปหมด 

เมื่อมันเยอะไปหมดรัฐศาสตร์มันเลยไปแทรกเข้ากับความรู้แขนงต่างๆ มาก อย่าง

ตัวเองท�าภัยพิบัติอย่างนี้ การจัดการภัยพิบัตินี่ต้องใช้รัฐศาสตร์ทั้งหมด 3 สาขา 
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ด้วยซ�้า เท่ากับว่ารัฐศาสตร์เองก็ต้องไปแทรกซึมในองค์ความรู้อื่นๆ และองค์ความ

รู้อื่นๆ ก็เริ่มเข้ามาแทรกซึมอยู่ในรัฐศาสตร์ เพราะฉะนั้นอาจารย์แต่ละท่านต้อง

เปลี่ยนวิธีการสอน เอาความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่เด็กในโลกปัจจุบันมาแทรก แล้ว

ท�าให้มันกลมกล่อม

... หัวใจของเราคือ ความพยายามที่จะเข้าใจสังคม แก้ไขปัญหาสังคม และ

ท�าให้สังคมดี บนความแตกต่างหลากหลายที่มันมีอยู่นี้ จึงต้องเป็นหน้าที่เรา ใน

ฐานะอาจารย์ที่จะต้องถ่ายทอดและใช้ความรู้เราที่มีเข้าใจเงื่อนไขสมัยใหม่ที่

มันเปลี่ยนแปลงไป และท�าให้องค์ความรู้มันเหมาะกับเขา ช่วยให้เขาอยู่ได้อย่างมี

ความสขุและเป็นคนทีม่ปีระโยชน์ อนัน้ีมนักเ็ลยรบกวนมากว่าเราในฐานะคนสอนเรา

ปรบัได้เรว็แค่ไหน เราเอาองค์ความรูม้าเอือ้ให้กับเดก็สมัยนีไ้ด้มากน้อยแค่ไหน เพราะ

เดก็สมยันีก้อ็าจจะเรยีนรู้เองในบางเรือ่ง ไอ้เรือ่งทีจ่�าเป็นมนัอาจจะไม่เรยีนรู้กไ็ด้ 

สิ่งรบกวนในแบบที่สองก็คือว่า คณะอื่นๆ ที่มีองค์ความรู้อื่น ก�าลังปรับใน

การจะเรียนเกี่ยวกับศาสตร์แห่งรัฐ ขณะนี้ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมบางสาขา เริ่ม

เรียนเกี่ยวกับ Human Capital, Human Resource ในรูปแบบของ Informatic 

ใช้ Data Analytics เอ้ายุ่งแล้วสิ รัฐศาสตร์เราเคยเป็นเจ้าครองนคร การบริหาร

การเจ้าหน้าที่บริหารบุคคล แล้วเราจะไปยังไง หรือเราจะตีวงแคบลง เรียนเฉพาะ

การบริหารบุคลากรในระบบราชการละ ไม่มีทางละ ระบบราชการเด๋ียวนี่มันก ็

ความอบอุ่นตรงน้ี การไม่ถือผิด ถือถูกกัน แบบน้ี 
ถ้าในท่ีสุดมันออกมาในลักษณะของการรู้จักถกเถียงกันให้เป็น 
แลกเปลี่ยนกันให้ ได้ เรียนรู้ระหว่างกันได้ 
สังคมมันจะเปลี่ยนสภาพไปอีกแบบหน่ึง ไม่ใช่สังคมท่ีแตกร้าว
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จะต้องแปลง เป็นระบบ Contract บ้าง มีการจ้างงานในหลายๆ รูปแบบบ้าง  

มีพนักงาน มีอะไรเยอะแยะไปหมด เพราะฉะนั้นเส้นมันก็เบลอเราเองก็สะเทือน 

ถ้าตอบโจทย์สังคมโดยรวมสังคมจะได้บุคลากรที่รอบด้านมากขึ้น ถ้าตอบแบบ

คณะรัฐศาสตร์ที่อาจจะต้องปรับตัวเร็วและแรงมากไม่งั้นจะตามโลกไม่ทัน เราก็

สะเทือนนะตอนนี้

วิสัยทัศน์รัฐศาสตร์ 100 ปี

ถ้าจะอยู่ให้ถึง 100 ปีจริงๆ แล้วผลิตคนที่ตอบโจทย์สังคม เราต้องปรับชุด

องค์ความรู้ที่มีรัฐศาสตร์เป็นรากเดิม รัฐศาสตร์ในแบบเดิมๆ เพียวๆ ใช้ไม่ได้แล้ว 

รัฐศาสตร์ที่จะแข็งขืนว่าตัวเองตอบได้ทุกอย่าง ก็จะไม่มีแล้ว

คณะต้องทนัสมยักว่านี ้ทนัสมยัในทีน่ีคื้อ ความรูท้ีเ่ปลีย่นไปทกุวนั สถานการณ์ 

ที่เปลี่ยนไปทุกวัน ความหลากหลายที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน จริยธรรมชุดใหม่ซึ่งมี

ขึ้นทุกวัน ต้องใช้ความเข้าใจในแบบไหน ต้องใช้สติปัญญาในการพยายาม ความ

สามารถในการเลือกที่จะท�าความเข้าใจ มีอิสระมากพอที่จะรู้ ถ่ายทอด แล้วสร้าง

ให้เกิดเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาสังคม ควรไปแบบนั้น เป็น 

Problem-Based ก็คือ คนจะต้องรู้จักที่จะเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาสร้างให้เกิดการ

พัฒนาได้จริงจัง

รากเดิมของการสร้างนวัตกรรม มาจากรากของ Policy Analysis คือการ

วิเคราะห์นโยบาย ตอบโจทย์ใหม่ๆ ของสังคมให้ถูกจุด คือว่ามัน Disrupt รุนแรง

มาก คือมันมีความหลากหลายของความรู้ มันมีความทันสมัย จนเราปรับวิธีการรู้ 

วิธีการหาความรู้ในแบบของเราไม่ทัน ทั้งๆ ที่ถ้าเราท�าทันนี่ เราจะเป็นฝ่ายพูดถึง

เรื่องสิ่งใหม่ๆ นวัตกรรมการตั้งค�าถามการตอบโจทย์ของคนหลายๆ กลุ่มมาตั้งนาน

แล้ว แต่เราไม่ท�า แล้วทีนี้พอจะกลับตัวมันก็เจอวาทกรรมค�าใหม่ๆ เข้ามาครอบจน

ท�าให้งงไป
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เพราะฉะน้ันก็เลยกังวลนิดหน่อยกับก้าวย่างข้างหน้าที่จะมาถึง มีความ

ล�าบากรออยู่ค่อนข้างเยอะ ท้ังในเชิงคนผลิตบัณฑิต ผลิตสิงห์อีกหลายๆ รุ่นออก

ไปนี่แหละที่อยากจะบอกว่า มันต้องเป็นสิงห์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป

อนาคตของสิงห์แดงจะต้องมีความลึก

เรายังมีศักยภาพ เราเป็นคนที่จะต้องตอบโจทย์สังคมอยู่ ถ้าพูดแบบไม่ยอ 

คณะตัวเองเลยก็คือว่า เอาเข้าจริงสังคมมันขาดนักคิดแบบนักรัฐศาสตร์ไม่ได้

หรอก ไม่มีใครคิดได้รอบเท่า แต่ให้บังเอิญว่า สังคมในวันข้างหน้ามันไม่ได้ต้องการ

แค่ความรอบอย่างเดียว มันต้องการความลึก สิงห์แดงเราแต่ไหนแต่ไรมารอบจัด

จริงและมีความรู้รอบตัว แต่เราลึกของเราอยู่เรื่องเดียวเสมอมา คือเรื่องของรัฐและ

สังคม ปัจจุบันมีเรื่องอื่นที่เราต้องรู้ให้ลึกไปอีกด้วยเช่นกัน

เพราะฉะนั้นสิงห์ในวันข้างหน้าจะต้องเป็นสิงห์ที่เก่งกว่าสิงห์ที่ผ่านมาเยอะ 

ความเก๋าอาจไม่เท่าเพราะมันเป็นเรื่องของการที่ต้องผ่านโลกนะ แต่ในแง่ของความ

รู้ความสามารถและสมรรถนะสิงห์รุ่นหลังๆ จะเก่งกว่า รอบรู้กว่า มีความเชี่ยวชาญ

มากด้านกว่า ก็หวังว่าพี่ๆ ที่เป็นสิงห์แดงรุ่นก่อนหน้าจะใช้ความเอ็นดูที่มีในการ

สอนคนที่มีความรู้ความสามารถ ให้เก๋าเกมให้มากกว่าที่ตัวเองเคยเป็น และก็เปิด

กว้างให้ได้จริงๆ กับการยอมรับสิ่งที่เราซึ่งเป็นพี่ๆ รู้ได้ไม่เท่าและเขารู้มากกว่า....

ทวิดา กมลเวชช รุ่น 42 

(ปริญญาตรี 3303612042, ปริญญาโท 3703030049)

• เกิดวันที่ 30 กันยายน 2515 ที่กรุงเทพฯ 

• จบการศึกษาชั้นมัธยม สายวิทยาศาสตร์  

จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล (สิงห์แดง รุ่น 60) 
รองโฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี สมัยปัจจุบัน ผู้มา

จากตระกูลนักการเมือง และเข้าสู่สังเวียนการเมืองในปี 2562 

นาทีนั้นท�าไมเลือก รัฐศาสตร์ มธ.  เล่าความเป็นมาหน่อยครับ

จริงๆ ที่บ้านท�าการเมืองอยู่แล้ว คุณพ่อเป็นนายกฯ อบจ. แล้ว โดยส่วนตัว

ชอบการต่างประเทศ ก็เลยหาจุดลงตัว ก็เลยมาที่รัฐศาสตร์ แล้วคิดว่าเราไม่ต้อง

ค้นคว้าเพิ่ม มันอยู่ในสายเลือด จิตส�านึก เพราะโตมากับการเมือง อันนั้นเป็นการ

เมืองแบบที่เราเข้าใจนะ เพราะคุณพ่อก็เป็นนักการเมืองอยู่ ถ้าพูดถึงในวงการ

การเมืองนะ ก็ต้องรัฐศาสตร์ แล้วคณะรัฐศาสตร์ ก็ต้องธรรมศาสตร์ ก็เลือก

สอบตรง โดยส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบการเมืองเท่าไร เพราะอยู่กับมันมาตลอด เบื่อ แต่

รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ไม่ต้องคิดมากเพราะก็เป็นตัวตน และที่อยากเป็นคืออยากเป็น

นักการทูต ไปอยู่ต่างประเทศ 
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ตอนน้ัน คิดว่า หากเป็นการเมือง ก็ต้องธรรมศาสตร์ อาจารย์ก็เจ๋ง เรื่อง

เพื่อนเราก็ยังไม่รู้ แต่คิดว่าถ้าสอบตรง ก็น่าจะคัดคนที่ชอบอะไรเหมือนๆ กัน คือ

ไม่ต้องพูด ก็รู้เรื่อง มองตาก็เข้าใจ ต่อให้คิดไม่เหมือน แต่ระบบความคิด ก็คิดว่า  

ก็คัดคนที่ชอบอะไรมาเหมือนกัน มันก็ไม่น่าจะจูนกันยาก

4 ปี ในธรรมศาสตร์ ท�าอะไรบ้าง

จรงิๆ เพ่ือนคณะจะไม่ค่อยรูจ้กั เพราะท�างานทีบ้่านด้วย ก็ไปกลบัเดือนละครัง้ 

งานส่วนใหญ่ดูแลแขกของพ่อ ของแม่ คุณแม่ก็เป็น สว. ช่วงเวลาหนึ่ง แต่ตอนนั้น

มีปฏิวัติก็เลยไม่ได้เป็น แต่ญาติ ก็เป็นตระกูลนักการเมืองหมด ก็ไปดูแลแขก ดูแล

งาน ช่วยที่บ้านบ้าง ช่วยดูแลประชาชนในพื้นที่ ก็เหมือนช่วยคุณพ่อไปด้วย ฉะนั้น

เวลาเรียน กิจกรรมที่คณะก็ไม่ได้ท�าเท่าไร เพราะกิจกรรมนักศึกษา ค่ายสร้าง ทาสี 

อะไรต่างๆ ก็ท�าอยู่แล้วในชุมชน แต่มีอะไรช่วยได้ก็สนับสนุนไป

“รัฐศาสตร์” 
ต้องทันโลก ต้องคิดทัน 

การเรียน เราไม่ได้เรียนแต่เรื่องอดีต 
แต่เรียนท้ัง อดีต ปัจจุบัน อนาคต 

ต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหม่เรื่อยๆ 
ไม่ได้เชื่อทุกอย่าง แต่ก็ไม่ได้ปิดก้ันทุกอย่าง 

ตอนเรียนกับอาจารย์เกษียร 
ก็เครียดเหมือนกันนะ

“

“
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วิชา หรือ อาจารย์ ในคณะที่เปลี่ยนโลกทัศน์ของเรา คือใคร

อาจารย์ในคณะรัฐศาสตร์ หลายๆ คน ก็คือเปลี่ยนหมดเลยนะ ในแต่ละมุม 

แต่ละคน ก็มุมที่ต่างกัน ได้เปิดมุมมอง เหมือนตอนแรก ก็เจอ อาจารย์สุวินัย  

(คณะเศรษฐศาสตร)์ วิชา TU124 ก็เป็นวิชาแรก ครั้งแรกที่มาเรียน ก็แปลก แต่

อาจารย์รัฐศาสตร์ ก็ให้ความคิดมุมมอง มันไม่ได้แบบมานั่งบอกว่าอะไรเป็นอะไร 

Circle ของเพื่อน เป็นอย่างไรบ้างต่างจากที่อื่นไหม 

ต่างนะ เหมือนเป็นคนที่พูดกันรู้เรื่อง บางเรื่องเราไม่สามารถไปเล่ากับเพื่อน

คณะอื่น คนอื่นๆได้ คุยกันแล้วสนุก คนอื่นไม่มีอารมณ์ร่วม แล้วอย่างเป็นสิงห์แดง 

พอเข้ามาก็เป็นเลย แล้วเป็นตลอดชีวิต เหมือนแบบมันก�าหนดอัตลักษณ์ความ

เป็นตัวเราที่ทุกคนไม่รู้ บางทีการอธิบายตัวตนที่ง่ายที่สุดคือ สิงห์แดง 60 ค่ะ คือ

พูดแค่นี้ โอเค กว่าที่เราจะเข้ามาได้ จบมาได้ เราก็ต้องมีดีบ้างล่ะ มันนิยามได้ 
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ยังมีคนเดินมาหาแล้วแนะน�าตัวว่า รุ่นน้องสิงห์แดงไหม

มีค่ะ รุ่นพี่ก็มี เป็นพวกหรือพี่น้องกัน หรือถ้าเจอพี ่ๆ ที่เพิ่งรู้ว่าเป็นสิงห์แดง 

ก็จะรายงานตัวค่ะว่า สิงห์แดง 60

คณะนี้ท�าให้คนชื่อกวางเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง 

เปลี่ยนไปก็คือ คุณต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเรียนรัฐศาสตร์องค์

ความรู้มันไม่ได้อยู่นิ่ง อย่างบางทีแพทย์เรียนมาก็เพื่อรักษา แต่รัฐศาสตร์ต้อง

ทันโลก ต้องคิดทัน การเรียนเราไม่ได้เรียนแต่เรื่องอดีต แต่เรียนทั้งอดีตปัจจุบัน

อนาคต ต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหม่เรื่อยๆ ไม่ได้เชื่อทุกอย่าง แต่ก็ไม่ได้

ปิดกั้นทุกอย่าง ตอนเรียนกับอาจารย์เกษียร ก็เครียดเหมือนกันนะ ตอนนั้นเรียน

การเมืองเปรียบเทียบ 

เราทุกวันนี้ที่เป็น ก็ได้จากทั้งที่บ้านและที่คณะ คือเราก็มีทั้งความกล้า และ 

ความอ่อนน้อม จากที่บ้านเป็นนักการเมือง มีความเป็นผู้ให้ เป็นคนที่รับฟัง ต้อง

อ่อนน้อม ไม่แข็งกร้าวเพราะเป็นนักการเมืองด้วย แต่รัฐศาสตร์ก็สอนให้กล้าคิด 

แต่สุดท้ายก็มาคิดว่า ถ้าเป็นอย่างน้ีต่อไปเรื่อยๆ
แล้วทุกคนเป็นอย่างน้ีหมด แล้วประเทศมันจะไปอย่างไร 
แล้วท่ีเราร�่าเรียนมาล่ะ  อย่างท่ีว่า “รับใช้ประชาคือปลายทาง
เราท่ีเล่าเรียน” ช่วยเหลือประชาชน 
อย่างน้อยเราก็ต้องมีส่วนช่วยเหลือประเทศบ้าง
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อะไรที่ได้หยิบมาใช้งานในต�าแหน่งรองโฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

มากที่สุด 

จริงๆ รองโฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี เน้นในเรื่องประชาสัมพันธ์มาก

กว่าเนาะ  แต่ที่จริงไม่ค่อยเก่งทางด้านประชาสัมพันธ์ เพราะว่าอย่างเวลาท�าอะไร

ไม่ค่อยประชาสัมพันธ์ตัวเองอยู่แล้ว ครอบครัวก็เหมือนกันท�าเหมือนปิดทองหลัง

พระมากกว่า แต่คนในพื้นที่จะรู้ เราไม่ค่อยโฆษณา แต่พูดถึงความจ�าเป็นของยุคนี ้

ก็ต้องมีบ้าง แต่ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นจุดอ่อน แต่ก็ได้จุดอื่น อย่างการเข้าหาคน 

หรืออย่างการอ่าน จับใจความส�าคัญ สรุป แล้ววิเคราะห์ วาระ ครม. ที่เยอะมาก 

แล้วพดูออกมาอย่างไรให้เป็นภาษาคน ก็ยาก เพราะบางทอ่ีานไม่เข้าใจนะ แล้วบางที

เป็นเรื่องสืบเน่ืองต่อเนื่องจากเรื่องครั้งท่ีแล้วในอดีต เราก็ต้องไปค้นคว้าย้อนมา 

ก็อาจจะได้สกิลล์ตรงนี้มาหน่อย หรือบางเรื่องเป็นวาระจรเข้ามา คือคุณฟังแค่

ตรงนั้น เท่านั้น แล้วคุณต้องมาพูด ถ้าไม่มีสกิลล์มา ก็ยากพอสมควร การฟัง จด 

สรุป แล้วพูดต่อให้คนเข้าใจ ก็ได้มาตอนที่ไปเรียน 
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จากที่จบมาจากคณะ แล้วมาต�าแหน่งปัจจุบัน เล่าเส้นทางให้ฟังหน่อย

จริงๆ จบมา เบื่อการเมืองไปพักใหญ่ เจออะไรซ�้าๆ ปฏิวัติๆ เหมือนหมดไฟ 

ไปเลย ทั้งเรื่องการเมือง คือจบมาใหม่ๆ ก็คิดบ้างว่าอยากเป็น ส.ส., รัฐมนตรี 

เพราะพ่อก็ท�าท้องถิ่นอยู่แล้ว มองโอกาสในแง่ว่าอยากเล่นการเมืองระดับประเทศ 

แต่จบมาเจอสถานการณ์การเมืองก็รู้สึก ปล่อย ก็ท�างานหาแต่เงิน ก็คือไม่สนใจ

สังคม กลับไปท�าธุรกิจตัวเอง และช่วยที่บ้าน แล้วไปเรียนต่อภาษาที่ต่างประเทศ  

สั้นๆ แล้วป่วยหนักก็เข้าโรงพยาบาลอยู่นานพอสมควร จนพ่อแม่ขอให้กลับมา 

แล้วก็กลับไปใหม่ ต่อมาก็มาเป็นครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในท้องถิ่น เหมือนขอ

อาสาสมัคร เพราะขาดแคลน ก็สนุกดี สอนตั้งแต่ ม. 1 - ม. 6 ซึ่งโรงเรียนท้องถิ่น 

บ้านเราก็จะติดชายแดนกัมพูชา เด็ก ๆ ก็จะอ่อนภาษามากๆ แล้วจากนั้นก็มา

ท�าธุรกิจ ก็คิดว่าประสบความส�าเร็จในระดับหนึ่ง แล้วติดอยู่ในวังวนท�าธุรกิจมา

เรื่อยๆ จนเลือกตั้งครั้งล่าสุด 

แต่สดุท้ายกม็าคิดว่า ถ้าเป็นอย่างนีต่้อไปเรือ่ยๆ แล้วทกุคนเป็นอย่างน้ีหมด 

แล้วประเทศมันจะไปอย่างไร แล้วที่เราร�่าเรียนมาล่ะ  อย่างที่ว่า “รับใช้ประชา

คือปลายทางเราท่ีเล่าเรียน” ช่วยเหลือประชาชน อย่างน้อยเราก็ต้องมีส่วนช่วย

สิงห์แดงก็เป็นคนท่ีมีโอกาสเยอะ 
จริงๆ เราเปลี่ยนประเทศมาหลายครั้งแล้วนะ 

ดูจากในอดีต เรามีบทบาทกับทุกประวัติศาสตร์ท่ีมีมา 
และเราก็มี MINDSET ท่ีจะท�าเพ่ือส่วนรวมอยู่แล้ว 

ไม่ว่าจะ 70 ปี 100 ปี ก็อยากให้เป็นแบบน้ีไปเรื่อยๆ ให้อยู่นานๆ
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เหลือประเทศบ้าง ถ้ามัวแต่ท�าตัวตกเป็นทาสของเงินอยู่อย่างนี้แล้วจะช่วยคนอื่น

อย่างไร ก็เลยเริ่มคิดได้ ถ้ามีโอกาสก็น่าจะโอเคนะ 

ในการมาท�าหน้าที่ตรงนี ้ ตอนแรกเราคิดหลายตลบเลยว่าเป็นงานยาก แต่

คุณพ่อก็ให้ก�าลังใจตลอด สอนให้เราเรียนรู้เพื่อเสริมประสบการณ์ ถ้ารุ่นเราไม่ท�า 

แล้วรุ่นต่อๆไป ใครจะท�า ก็เลยได้มารู้ว่าในวงประชุม ครม. ท�ากันอย่างไร ตอนที่

เราเข้ามาเราไม่คิดนะว่า รองโฆษกฯ มันจะมีโอกาสขนาดนี้ เราก็ได้อยู่กับรัฐมนตรี

ทุกท่าน ได้รู้จักทุกคน ได้ท�านู่นนี่เยอะ แม้งานนี้จะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลย  

ไม่ได้ให้คุณให้โทษใครได้ แต่เราก็พยายามสื่อสารความจริงให้ประชาชน เพราะบาง

เรื่องใน ครม. มันส่งผลกระทบชีวิตเขาอย่างไร

เราจะท�าประโยชน์ให้สังคมได้อย่างไรบ้าง ในวาระ 70 ปี สิงห์แดง 

จริงๆ ไม่ใช่แค่ในวาระ 70 ปีนะ คือทุกคนเข้ามาเรียน ก็มีความคิดที่อยากจะ

เปลี่ยนแปลงประเทศชาติให้มันดี ประชาชนมีความสุข ดีขึ้นกว่านี้ ดีไปเรื่อยๆ คือ

เรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อคนรุ่นต่อไป ถ้าคนทุกคนเห็นแก่ตัว เอาว่าตัวเองรอด อนาคตต่อ
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ไป ลูกเราจะอยู่อย่างไร จะให้จมอยู่อย่างนี้ จะเป็นอย่างไร แล้วสิงห์แดงก็เป็นคน

ที่มีโอกาสเยอะ จริงๆ เราเปลี่ยนประเทศมาหลายครั้งแล้วนะ ดูจากในอดีต เรามี

บทบาทกับทุกประวัติศาสตร์ที่มีมา และเราก็มี mindset ที่จะท�าเพื่อส่วนรวมอยู่

แล้ว ไม่ว่าจะ 70 ปี 100 ปี ก็อยากให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ ให้อยู่นานๆ อยากให้พอ

คนอื่นรู้ว่าเราเป็นสิงห์แดง ก็ไว้ใจอยากจะให้ท�างานไปเรื่อยๆ

ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร มากไปกว่าค�าว่าขอบคุณแล้ว เพราะที่ท�าให้มาถึงทุก

วันนี้ ส่วนหนึ่งก็มาจากรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ แล้วท�าให้ได้มีโอกาสมาช่วยเหลือ

ประเทศชาติ และกวางก็ไม่ลืมว่าสิ่งที่กวางฝัน สิ่งที่ตั้งใจจะท�าตั้งแต่แรก ความ

มุมานะที่จะช่วยเหลือคนอื่น ก็เหมือนที่พูดกันว่า “รับใช้ประชาคือปลายทางเราที่

เล่าเรียน” หรือที่อดีตที่ผ่านมาที่รุ่นพี่ของเราเขาแลกมา สู้มา เพื่อให้เรามีทุกวันนี ้

คือไม่อยากให้กินบุญเก่า เพราะหลายๆคนทุกวันนี้ชอบกินบุญเก่า เราก็โดนพูด

มานะว่ากินบุญเก่า เพราะไม่เห็นพลังความเปลี่ยนแปลงอะไรของพวกเธอเลย เขา

คาดหวังว่าสิงห์แดงต้องท�าอะไรสักอย่างเวลามีสถานการณ์ทางการเมือง หรือมี

เรื่องอะไรเกิดขึ้น เขาก็มองมาเป็นจุดแรก แล้วเขาก็บอกว่าเหมือนเขาไม่เห็นอะไร 

เราก็ไม่รู้ว่าสังคมมันเปลี่ยน หรือว่าอะไร แต่อยากให้รู้ว่าเขาคาดหวังกับเรามาก  

แต่จริงๆ ถ้าจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องพวกเรา ที่มี mindset แบบนี้ และลึกๆ กวาง

เชื่อว่าทุกคนคิดเหมือนกันว่าอยากจะให้สังคมเรา เจออะไรที่ดีกว่านี้ ก็ต้องช่วยกัน

ไตรศุลี ไตรสรณกุล รุ่น 60 (รหัส 5103682208)

• เกิดวันที่ 25 มิถุนายน 2533

• จบการศึกษาชั้นมัธยมจาก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

• ได้รับแต่งตั้งเป็นรองโฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี  

โดยมติ ครม.เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
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นายภูเบศ แสงดี (สิงห์แดง รุ่น 69)  
ประธานคณะกรรมการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ (กนศ.ร)

ส�าหรับทศวรรษที่เจ็ด จะเป็นใครไปไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ประธานคณะกรรมการ

นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์คนปัจจุบัน นายภูเบศ แสงดี หรือ บูธ สิงห์แดงรุ่น 69 

หนุ่ม Generation Z ที่เติบโตมากับสิ่งอ�านวยความสะดวกมากมาย ว่ากันว่าคน 

Gen Z มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ และเรียนรู้ได้เร็ว มุมมองของบูธ

ต่อ 7 ทศวรรษ “สิงห์แดง” เบื้องหน้าคือความหวัง เบื้องหลังคือต�านาน จะน่า

สนใจอย่างไร พบกับหนุ่มน้อยอารมณ์ดีคนนี้ ท่ีมีเรื่องราวสะท้อนความเป็นตัวตน 

และมุมมองที่ให้แง่คิดท่ีดีอีกรูปแบบหนึ่งกันค่ะ
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แนะน�าตัวให้ทุกคนรู้จักหน่อย 

ชื่อบูธ นายภูเบศ แสงดี สิงห์แดงรุ่น 69 ครับ ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 สาขา

การระหว่างประเทศ เรียนที่ศูนย์รังสิต และเป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษา

คณะรฐัศาสตร์ด้วยครบั ผมมีโอกาสร่วมท�ากจิกรรมตัง้แต่ ปี 1 ปี 2 เคยไปสมคัร

องค์กรต่างๆ มากมาย แต่ไม่ได้รบัคัดเลอืก พอขึน้ปี 3 ก็ฟอร์มทมีสมคัรเลอืกตัง้เป็น

คณะกรรมการนกัศกึษาของคณะ เสนอนโยบายต่างๆ อยูห่ลากหลายประการ ไม่ว่า

จะเป็นการจดักิจกรรมใหม่ๆ ก็ด ีการปรบัปรงุเร่ืองทีเ่ป็นจดุช่องโหว่กด็ ีเป็นต้น ครบั

ช่วยเล่าภูมิหลัง ตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าเรียนที่คณะ และการตัดสินใจมาเข้า

เรียนที่คณะนี้

ต้องย้อนไปถึงค�าถามตั้งแต่สมัยเด็กๆ เลยครับ ว่า “โตขึ้นอยากเป็นอะไร” 

ตอนเด็กๆ ก็ตอบไปว่า “อยากเป็นเชฟ” แต่พอมาวันหนึ่งได้ดูข่าวในพระราชส�านัก 

แล้วเห็นภาพท่านทูตเฝ้าฯรับเสด็จฯ ที่ต่างประเทศ ค�าตอบจึงหันเหไปในทางนั้น  

เพราะตวัเองอยากไปท�างานทีต่่างประเทศ ประกอบกบัทีต่วัเองชอบเรยีนวชิาสงัคมด้วย 

“คณะรัฐศาสตร์” จึงเป็นคณะในฝันมาตั้งแต่เด็ก รวมถึงการสนับสนุนให้อิสระ

ของคุณพ่อคุณแม่ ที่ให้เลือกคณะเองได้เลย บวกกับทั้งสองท่านก็จบรัฐศาสตร์อีก 

(ไม่ใช่ที่นี่นะครับ) ก็เลยเลือกเส้นทางของตัวเองจนมาถึงจุดนี้ครับ 

ส่วนเร่ืองภาษาต่างประเทศ ผมก็มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ และภาษา

ฝรั่งเศส แต่วิชาโทที่เลือกเรียน คือ วิชาของคณะวารสารศาสตร์ฯ กลุ่มวิทยุ

โทรทัศน์นะครับ เพราะผมก็ชอบด้านการสื่อสารด้วย และเป็นการเพิ่มศักยภาพให้

ตัวเองในการเลือกอาชีพในอนาคตได้ง่ายขึ้นด้วยครับ
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ได้อะไรจากคณะรัฐศาสตร์ เป็นไปตามที่คิดไว้หรือไม่ อย่างไร

ในฐานะที่ตอนน้ีเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ก็มองว่าตัวเองก็ได้อะไรหลายๆ 

อย่างจากการได้เรียนที่นี่ ทั้งด้านการเรียนก็ดี มีอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

ด้านกิจกรรมก็ดี (ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย) ยิ่งตอนนี้มาท�างานเป็น

กรรมการนักศึกษาด้วย ก็ยิ่ง “เปิดโลก” ของตัวเองมากขึ้นไปอีก ได้เจอสังคมที่

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับหนึ่ง ได้เจอประสบการณ์ต่างๆ ที่รู้สึกว่าคงหาไม่ได้

จากที่อื่นถ้าไม่ได้เรียนที่นี่ครับ  หากถามว่ามีปัญหาอื่นๆ บ้างไหม ก็มีอยู่บ้าง เช่น 

เรื่องการลงทะเบียน แต่หากผมลงวิชานี้ไม่ได้ ผมก็ไปลงวิชาอื่นครับ

ได้อะไรจากคณะรัฐศาสตร์ ที่ส่งผลต่อชีวิตด้านอื่น นอกเหนือจากการงาน 

หรือไม่ เช่นอะไรบ้าง

ผมคดิว่าทีค่ณะน้ีเป็นทีท่ีไ่ด้เจอ “เพือ่นเก่า” อกีครัง้หนึง่ ซึง่เป็นเพือ่นจาก

โรงเรียนเก่าท่ีสนทิกนัอยู่พอสมควรและไม่ได้เจอมานาน (ส�าหรบัช่วงมธัยมทีผ่่านมา 

ผมเรียนมัธยมต้นที่สวนกุหลาบฯ มัธยมปลายอยากเรียนสายศิลป์ อาจารยจึ์ง

ตัวเองก็ได้อะไรหลายๆ อย่างจากการได้เรียนท่ีน่ี 
ท้ังด้านการเรียนก็ดี มีอาจารย์ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ด้านกิจกรรมก็ดี (ท้ังในระดับคณะและมหาวิทยาลัย) 
ย่ิงตอนนี้ มาท�างานเป็นกรรมการนักศึกษาด้วย 
ก็ย่ิง “เปิดโลก” ของตัวเองมากข้ึนไปอีก
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แนะน�าให้ไปเตรียมอุดมฯ จะดีกว่า ก็เลยไป…ซึ่งเพื่อนๆ ที่เตรียมฯ ส่วนมากไปอยู่

จุฬาฯ แทบทั้งสิ้น มีมาอยู่ที่ธรรมศาสตร์บ้างบางส่วนครับ) เพื่อนเก่าที่เจอกัน ก็

เลือกเรียนสาขาตามที่เขาสนใจ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง บริหารรัฐกิจ และ

การระหว่างประเทศ

จากประสบการณ์ คิดว่ามีอะไรอีกหรือไม่ ที่คณะฯ สามารถปรับเปลี่ยน 

หรือเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสหรือเป็นประโยชน์ต่อบัณฑิต

คิดว่าสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ อย่างอุปกรณ์การเรียน รวมถึงความใกล้

ชิดสนิทสนมกับอาจารย์ยังสามารถปรับปรุงได้มากขึ้นกว่านี้ รวมถึงเนื้อหาวิชา

ที่ต้องพัฒนาไปตามยุค ตามสมัย และเรื่องปัจจัยต่างๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้

พัฒนาต่อไปครับ
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มองค�าว่า “สิงห์แดง” อย่างไร

มองว่าเป็น “ชื่อเล่น” ของคณะเรา รวมถึงเป็น “นามสกุล” เวลาแนะน�าตัว

ด้วยครับ ฮ่าๆๆ เช่น บูธ สิงห์แดง 69 เป็นต้น

มีสิงห์แดงรุ่น 100 รุ่น 101 และไปเร่ือยๆ ครับ ถ้าเห็นสิงห์แดง 
วิทยาเขตในต่างประเทศได้ก็ดีครับ ผมมองว่ารัฐศาสตร์
ยังเป็นศาสตร์ท่ีจ�าเป็นส�าหรับสังคม ไม่เป็นความรู้ท่ีตายตัว 
สามารถประยุกต์ ไปใช้ ได้ในหลากหลายอาชีพ

คิดว่า ค�าขวัญ “สามัคคี ประเพณี เป็นพี่น้อง” มีความหมายอย่างไรใน

สังคมปัจจุบัน

คิดว่าคือ “ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน” เพราะ

จากประสบการณ์ส่วนตัวก็ได้รับความเมตตา ช่วยเหลือจากรุ่นพี่ในหลายๆ ด้าน 

และถ้าว่ากันตามตรงแล้ว มันก็คือระบบคอนเนคชั่น ถ้าสังคมไทยยังนิยมระบบ

อุปถัมภ์อยู่ ก็เชื่อว่าระบบนี้ยังจ�าเป็นเพื่อเพิ่มโอกาสในการอยู่ในสังคมนี้

ปัจจบัุน คณะรฐัศาสตร์มอีายคุรบ 70 ปี จากน้ีไปในอนาคต คณะรฐัศาสตร์ 

น่าจะก้าวต่อไปอย่างไร

คงจะก้าวต่อไปด้วยความเขม้ข้นทางวิชาการ ความเข้มแข็งด้านความรว่มมือ 

ทั้งภายในและภายนอก และความสุขของบุคลากรทุกต�าแหน่ง ตั้งแต่นักศึกษายัน

คณบดีครับ ฮ่าๆๆๆ
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อยากให้คณะยังเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของนักเรียนผู้สนใจ เหมือนที่เป็น

อยู่ตอนนี้ เมื่อคนนึกถึงคณะรัฐศาสตร์ต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศ รวมถึงสถานะของ

คณะรัฐศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วยครับ

ถ้าคณะรัฐศาสตร์มีอายุครบร้อยปี ภาพที่อยากเห็นควรจะเป็นอย่างไร

มสีงิห์แดงรุน่ 100 รุ่น 101 และไปเรือ่ยๆ ครบั ถ้าเหน็สิงห์แดงวทิยาเขต 

ในต่างประเทศได้ก็ดีครับ ผมมองว่ารัฐศาสตร์ยังเป็นศาสตร์ที่จ�าเป็นส�าหรับสังคม  

ไม่เป็นความรูท้ีต่ายตวั สามารถประยกุต์ไปใช้ได้ในหลากหลายอาชพี การจัดการ

เรยีนการสอนคงมกีารเปล่ียน Platform ไปบ้างตามเทคโนโลยทีีก้่าวหน้าขึน้ แต่เนือ้หา

องค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ ยังต้องอาศัยการสนทนาแลกเปลี่ยนกันต่อไปครบั 

ความเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับ 7 ทศวรรษ “สิงห์แดง” เบื้องหน้าคือความหวัง 

เบื้องหลังคือต�านาน

70 ปีนี้ ผมมองว่ารัฐศาสตร์พัฒนาตัวเองตลอดนะครับ มิฉะนั้นแล้ว ก็

เหมือนกับการกินบุญเก่า ชื่อเสียงของคณะมาจากอาจารย์ ศิษย์เก่า กิจกรรมต่างๆ 

ที่ประกอบร่างสร้างขึ้น รุ่นพี่ก็มีความทรงจ�าเกี่ยวกับอาจารย์ เกี่ยวกับคณะที่แตก

ต่างจากรุ่นของผม คณะในภาพรวมก็ต้องสร้างมาตรฐานเพื่อก้าวไปสู่อนาคต ซึ่ง

อาจารย์และนักศึกษาเองก็มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ต้องก้าวอย่างระมัดระวัง และท�า

อย่างมีเหตุมีผลชัดเจน (ยกเว้นเรื่องความรัก ที่เราไม่ใช้สมองตอบ แต่เราใช้หัวใจใช่

ไหมครับ…ฮ่าๆๆ)

ภูเบศ แสงดี (6003682025/ร) รุ่น 69

• เกิดวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ณ กรุงเทพมหานคร

• จบมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 135

• จบมธัยมศกึษาตอนปลาย สายศลิป์-ฝรัง่เศส โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา รุน่ 77
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The Future of Work
นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา (สิงห์แดง รุ่น 36)

ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ�าวัน ไม่ว่า 

จะเป็นระบบการท�างานแบบอัตโนมัติ (Automation) หุ่นยนต์ (Robot) หรือ

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่จะมาท�าหน้าที่บางอย่างแทนมนุษย ์

ในอีกไม่ช้า 

แนวโน้มเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการท�างานของพวก

เราทุกคนไม่มากก็น้อย ผู้น�าจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างทักษะใหม่ๆ ให้ทีมงาน

และบุคลากรในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อม ให้อยู่รอดและเติบโตสู่ความส�าเร็จ

ที่ยั่งยืน ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เชี่ยวกราก ต่อไป
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จากผลการวิจัยของ Zenger Folkman สถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านการ

พัฒนาภาวะผู้น�าส�าหรับผู้บริหาร สัญชาติอเมริกา พบว่าหนึ่งในความรู้ความ

สามารถ (Competency) ที่ผู้น�ายุค 4.0 จ�าเป็นต้องมี คือ การเชือ่มต่อบคุลากร

ภายในองค์กรให้เข้าใจถงึการเปลีย่นแปลงของโลกภายนอก (Connecting People 

to the Outside World)

ในขณะที่ Dr.Herminia Ibarra ศาสตราจารย์ด้านภาวะผู้น�า (Professor in 

Leadership and Learning) ของมหาวิทยาลัย INSEAD ประเทศฝรั่งเศส ยืนยัน

ว่า 75% ของหัวหน้าระดับผู้จัดการ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกภายนอกองค์กร 

เพราะพวกเขามักให้ความสนใจกับทักษะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง 

(Technical & Functional Skills) เท่านั้น จึงมองข้ามการพัฒนาความรู้ความ

สามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่มีความจ�าเป็นส�าหรับการท�างานและ

น�าพาทีมงานให้ก้าวผ่านความผันผวน ความไม่แน่นอน ความสลับซับซ้อน และ

ความคลุมเครือของโลกยุคปัจจุบัน ไปอย่างน่าเสียดาย

วันนี้ผมจึงขอน�าแนวโน้มที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในโลกของการท�างาน 10 ประการ 

ที่ทุกท่านควรทราบ มาฝากเป็นอาหารส�าหรับสมอง

โลกก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ผลกระทบท่ีตามมาคือ 
สัดส่วนของผู้เกษียณอายุ 
ซ่ึงต้องพ่ึงพิงคนท�างานจะเพิ่มสูงข้ึน
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1. New Types of Retirement Plan : โลกก�าลังก้าวเข้าสู่สังคม 

ผู้สูงอายุ ผลกระทบที่ตามมาคือ สัดส่วนของผู้เกษียณอายุซึ่งต้องพึ่งพิงคนท�างาน

จะเพ่ิมสูงขึ้น ประเทศแถบตะวันตกและญี่ปุ่น เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมแบบนี้ 

เพียงแต่คนของเขามีเงินเก็บเพียงพอที่จะเลี้ยงดูตนเอง และรัฐบาลก็ร�่ารวยพอที่จะ

จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับประชากรของเขา แต่อีกหลายประเทศ รวมทั้งไทยด้วย 

ยังไม่พร้อม ดังนั้นแนวโน้มต่อไปในอนาคต ประเทศต่างๆ จะเลียนแบบสิงคโปร์ 

ที่บังคับคนท�างานทุกคนให้ลงทุน 20% ของรายได้ต่อเดือนและจะน�าเงินเหล่านั้น

กลับมาใช้ได้เม่ือเกษียณแล้วเท่านั้น ส่วนผู้ที่ไม่สามารถออมเงินได้เพียงพอเมื่อถึง

เวลาเกษียณ ก็ยังคงต้องท�างานต่อไป

2. Big Data : สมัยก่อนเมื่อติดขัด มีปัญหา หรือไม่สามารถตัดสินใจได้  

เรามักได้ยินค�าอ้างคลาสสิคว่า “ข้อมูลไม่พอ” แต่ทุกวันนี้ ปัญหาส่วนใหญ่กลับมา

จากการมี “ข้อมูลมากเกินไป” จนไม่รู้ว่าข้อมูลไหนจริงหรือเท็จและจะน�ามาใช้

ประโยชน์ได้อย่างไร ดังนั้นความสามารถในการบริหารจัดการและใช้ข้อมูลขนาด

ใหญ่ที่มีจ�านวนมหาศาล (Big Data) จะเป็นตัวตัดสินใจว่า ใครจะอยู่และใครจะไป 

ใครจะประสบความส�าเร็จและใครจะไม่ประสบความส�าเร็จ
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3. Telediagnostics, Remote Maintenance & Upkeep : ในอนาคต 

อันใกล้ เราจะไม่ต้องจ้างช่างมาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในบ้านอีก

ต่อไป เพราะพัฒนาการของระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีจะท�าให้การติดต่อ 

สือ่สารง่ายและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน ช่างสามารถนัง่อยูท่ีบ้่านเขา ต่ออนิเทอร์เนต็ 

เข้ามาที่บ้านเรา แล้วซ่อมหรือแนะน�าให้เราซ่อมได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาให้เสีย

เวลาและค่าใช้จ่าย

4. School Without Teachers : แนวโน้มนี้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่

ผมท�าอยู่โดยตรง เพราะขณะนี้ หลายบริษัทในโลกเริ่มมีการน�าเสนอ “โรงเรียนที่

ไม่มีครู” เช่น Ecole 42, Hive และ โรงเรียนออนไลน์ Mitra School เป็นต้น 

การเรียนรู้แบบเดิมๆ ที่คุณครูเป็นศูนย์กลาง (teacher-centric) เป็นผู้สอนหรือ 

ผู้ให้ข้อมูลความรู้ ก�าลังจะหมดไป การเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ จะเข้ามาแทนที่ 

มีการคาดการณ์กันว่าภายในปี 2030 นักเรียนจะเรียนรู้จากหุ่นยนต์และปัญญา

ประดิษฐ์มากกว่าเรียนรู้จากครูถึง 10 เท่า

ผู้ท่ีจะอยู่รอดและเติบโต 

ไม่ใช่ผู้ท่ีแข็งแรงท่ีสุด 

หากแต่เป็นผู้ท่ีสามารถ

ปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลง

ได้มากท่ีสุด

“

“
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5. Sharing Economy : การแบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้

หรือจับต้องไม่ได้ ระหว่างคนและองค์กร จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความคุ้มค่า

ในการใช้ทรัพยากรนั้นๆ ให้แก่ทุกฝ่าย เรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบชนะ-ชนะ 

(Win-Win) โดยแท้ และนี่คือเหตุผลส�าคัญที่ท�าไม Grab, Uber, Airbnb ฯลฯ จึง

ประสบความส�าเร็จทั่วโลก ต่อไปในอนาคตเราจะเห็นการแบ่งปันเช่นนี้มากขึ้นอีก 

ในหลากหลายทรัพยากร ไม่เว้นแม้กระทั่งบุคลากรขององค์กรด้วย

6. Y Generation to Leading Positions : ในอนาคตอันใกลน้ี้  

คนรุ่นใหม่เจนวาย จะเข้ามาท�างานในต�าแหน่งผู้บริหารมากขึ้นเรื่อยๆ คนรุ่นนี้

มีวิธีคิด ความเช่ือ และแนวทางการท�างานท่ีแตกต่างจากคนรุ่นก่อนมาก ดังนั้น 

รูปแบบของการท�างานจะเปลี่ยนไป เวลาและสถานที่ท�างาน จะมีความส�าคัญน้อย

ลง วฒันธรรมการท�างานในเรือ่งระบบอาวุโสและล�าดับชัน้การบงัคบับญัชา จะค่อยๆ 

หมดไป การตัดสินใจจะรวดเร็วยิ่งขึ้น ความอดทนในการรอคอยสิ่งต่างๆ จะลดลง
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7. From Stores to Showrooms : การเข้ามาของเทคโนโลยีและ

อินเทอร์เน็ตก�าลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการซื้อขายในธุรกิจร้านค้า ในอนาคตองค์กร

ต่างๆ จะต้องลงทุนอย่างมากกับการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า (Customer 

Experience) ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีการรวมบริการทั้งหน้าร้าน และช่องทาง

ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ร้านค้าที่เดิมต้องสต๊อกสินค้าไว้มากมาย เพื่อให้

ลูกค้ามาจับจ่าย ก็จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป ลูกค้าบางคนเพียงแค่มาดูสินค้าตัวจริงที่

ร้าน แล้วกลับไปสั่งซื้อออนไลน์ที่บ้าน

8. Hyperlocalization : แนวโน้มการผลิตหรือสร้างสินค้าให้ตัวเอง ไม่

ว่าจะเป็นอาหาร ข่าวสาร การบริการ และสินค้าต่างๆ จะมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ 

หลายคนเริ่มมองหาช่องทางในการเติมเต็มความต้องการของตนเองจากร้านค้า 

ตัวอย่างเช่น ร้านอาหารที่ลูกค้าสามารถปลูกผักผลไม้และอาหารเอาไว้ทานเอง จะ

เกิดขึ้นมากมาย เพราะแนวทางแบบนี้ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว

9. Customer-to-Customer : ธรุกจิทีล่กูค้าสามารถตดิต่อลกูค้าได้โดยตรง

ไม่ต้องผ่านคนกลาง ท่ีเรียกว่า C2C หรือ P2P (Peer-to-Peer) เช่น Airbnb  

ที่เจ้าของบ้านสามารถคุยกับผู้ต้องการเช่าบ้านได้โดยตรง หรือ Uber ที่เจ้าของรถ 

สามารถคยุกบัผูต้้องการโดยสารรถได้โดยตรง เป็นต้น จะเตบิโตอย่างรวดเรว็ เน่ืองจาก 

ธรุกิจเหล่าน้ี เปิดให้คนทัว่ไปได้ผนัตวัเอง ให้กลายเป็นผูใ้ห้บรกิาร (Service Provider) 

การกู้ยมืเงนิ ต่อไปก็ไม่จ�าเป็นต้องผ่านธนาคาร ผูท้ีม่เีงินสามารถพูดคุยกับผู้ต้องการ

เงินได้โดยตรง และสามารถกู้ยืมกันได้โดยไม่ต้องอาศัยคนกลางอีกต่อไป

10. Value of Degree : สมัยก่อนเวลาองค์กรจะจ้างคน ต้องดูว่าจบการ

ศึกษาอะไร จากสถาบันไหน ยิ่งจบปริญญาหลายๆ ใบ จากสถาบันที่มีชื่อเสียง 

ยิง่มโีอกาสได้งานสงู แต่ปัจจบุนั ความส�าคญัของใบปรญิญา และวฒุกิารศกึษา ก�าลงั

ด้อยค่าลงเรือ่ยๆ ประเทศแถบตะวนัตกและอเมรกิา ให้ความส�าคญักับประสบการณ์
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ในการท�างานและทกัษะทีม่ ี มากกว่าปริญญาทีไ่ด้ แนวโน้มนีก้�าลงัมีให้เหน็มากขึน้

เรือ่ยๆ ในประเทศไทย

การรับรูแ้นวโน้มเหล่านีก่้อนคนอืน่และเตรยีมตัวให้พร้อม ย่อมส่งผลดต่ีอทัง้

ตนเอง ทีมงาน และองค์กรอย่างไม่ต้องสงสยั ค�าพดูของ ชาร์ลส์ ดาร์วนิ นกัธรรมชาติ

วทิยาชาวองักฤษ เมือ่ร้อยกว่าปีก่อน ท่ีว่า “ผูท้ีจ่ะอยูร่อดและเตบิโต ไม่ใช่ผูท้ีแ่ขง็แรง

ทีส่ดุ หากแต่เป็นผูท้ีส่ามารถปรับตวัรบักับการเปลีย่นแปลงได้มากทีสุ่ด” ยงัคงจรงิ

แท้แน่นอน ไม่เปล่ียนแปลง

คุณ...พร้อมรึยัง ?

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา (273012) รุ่น 36

• เกิดวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 ที่กรุงเทพมหานคร

• จบการศึกษาชั้นประถมและมัธยมจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิค

• ปริญญาตรีและปริญญาโท รัฐศาสตร์ (ปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปัจจุบันเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชผู้บริหารระดับสูง ด้านการพัฒนา

ภาวะผู้น�า

• กรรมการ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จ�ากัด
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ประมวลภาพ UNSEEN สิงห์ท่าพระจันทร์ยันรังสิต

ตึกคณะที่ท่าพระจันทร์ 
ทศวรรษที่เท่าไร ใครรู้บ้าง

ตึกคณะที่รังสิต

มุมมองด้านบนของคณะ
ที่ท่าพระจันทร์

ป้ายคณะบนชั้นดาดฟ้า ที่ท่าพระจันทร์

ตึกคณะที่ท่าพระจันทร์ ปัจจุบัน
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ประมวลภาพ UNSEEN สิงห์ท่าพระจันทร์ยันรังสิต

ห้องเรียนในอดีต ท่าพระจันทร์

เลขห้องใหญ่ขนาดนี้ จะอ้างว่ามาสาย
เพราะหาห้องเรียนไม่เจอไม่ได้แล้ว

ห้องเรียนปัจจุบัน ท่าพระจันทร์

นั่งเรียนสบาย แอร์เย็นชื่นใจ
ห้องเรียนที่รังสิต

ทางเข้าตึกคณะรัฐศาสตร์ ที่รังสิต
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ประมวลภาพ UNSEEN สิงห์ท่าพระจันทร์ยันรังสิต

ห้องท�างาน กนศ.ร. ที่รังสิต 
ในปัจจุบัน

กิจกรรม Open House ของคณะ
ที่รังสิต

พี่น้องสิงห์แดง
ในอดีตและปัจจุบัน

กิจกรรมเลือกตั้งแกนรุ่นที่รังสิต
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ประมวลภาพ UNSEEN สิงห์ท่าพระจันทร์ยันรังสิต

มุมพักผ่อน อ่านหนังสือ ท�ากิจกรรม 
ที่รังสิต

ห้องสมุดคณะ ปรับใหม่ใหญ่โต
สะอาด สว่าง น่าอ่านหนังสือ

มุมอ่านหนังสือ
ที่รังสิต

มุมพักผ่อน จุดนัดพบ หน้าคณะ
ที่ท่าพระจันทร์

มุมอ่านหนังสือในห้องสมุดคณะ 
ที่ท่าพระจันทร์
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ประมวลภาพ UNSEEN สิงห์ท่าพระจันทร์ยันรังสิต

ห้องพักอาจารย์ที่ท่าพระจันทร์
ในอดีต

โกงหน้าห้องพักอาจารย์
ที่ท่าพระจันทร์ ปัจจุบัน

ห้องพักอาจารย์ที่รังสิตปัจจุบัน

โกงหน้าห้องพักอาจารย์
ที่ท่าพระจันทร์ ในอดีต

หน้าตึกคณะ ดีไซน์ล�้าสมัยโดดเด่น ที่ท่าพระจันทร์
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ประมวลภาพ UNSEEN สิงห์ท่าพระจันทร์ยันรังสิต

ตึกคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อดีต-ปัจจุบัน
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รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1. นายเชาวน์ สายเชื้อ รุ่น 1

2. นายธวัชชัย สมสมาน รุ่น 1

3. นายประมูล จันทรจ�านง รุ่น 1

4. พล.ต.ต.ชาติชาย อุปพงศ์ รุ่น 1

5. นายอนันต์ อนันตกูล รุ่น 2

6. นายวินัย เพิ่มพูนทรัพย์ รุ่น 2

7. พ.ท.กมล ประจวบเหมาะ รุ่น 6

8. ร.ต.บุญสิน จตุรพฤกษ์ รุ่น 6

9. นายสมพงษ์ กฤตลักษณ์ รุ่น 7

10. นายประสาน สุขรังสรรค์ รุ่น 7

11. นายประเจียด สกุลวงศ์ รุ่น 8

12. นายสุขวิช รังสิตพล รุ่น 9

13. นายผัน จันทรปาน รุ่น 10

14. นายประมวล รุจนเสรี รุ่น 10

15. นายดิเรก อุทัยผล รุ่น 11

16. นายนรินทร์ พรธรรม รุ่น 11

17. ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร รุ่น 12

18. นายสุทธิชัย ทรรศสฤษดิ์ รุ่น 13

19. นายอภัย จันทนจุลกะ รุ่น 13

20. นายประจวบ ไชยสาส์น รุ่น 14

21. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน รุ่น 16

22. นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ รุ่น 16

23. นายพิสิฐ เกตุผาสุก รุ่น 16

24. นางสุกัญญา ศรีพยัตต์ รุ่น 16

25. นายสาโรช คัชมาตย์ รุ่น 16

26. นายจเด็จ อินสว่าง รุ่น 17

27. นายธวัช สุวุฒิกุล รุ่น 17

28. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รุ่น 18

29. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ รุ่น 18

30. นายนัที เปรมรัศมี รุ่น 19

31. นายนพดล เฮงเจริญ รุ่น 19

32. นายสมชาย ชุ่มรัตน์ รุ่น 20

33. นายสมลักษณ์ หิรัญบูรณะ รุ่น 20

34. นายไพรัตน์ สกลพันธุ์ รุ่น 21

35. นายปรีชา เลิศกมลมาศ รุ่น 21

36. คุณจันทนี ธนรักษ์ รุ่น 21

37. นายสุพจน์ ธีรเกาศัลย์ รุ่น 21

38. นายธวัชชัย ฟักอักกูร รุ่น 21

39. นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล รุ่น 22

40. นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รุ่น 22

41. นางเสาวนีย์ กมลบุตร รุ่น 23

42. นางนินนาท ชลิตานนท์ รุ่น 23

43. นางสาวสุวรรณา ส่งเสริมสวัสดิ์ รุ่น 23

44. นางสาวศิริวัลย์ วรรณศิริกุล รุ่น 23

45. นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์ รุ่น 24

46. นายมานิต เตชอภิโชค รุ่น 25

47. นายวิเชียร ชวลิต รุ่น 25

48. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร รุ่น 26

49. นายไมตรี อินทุสุต รุ่น 26

50. นายธิบดี หาญประเสริฐ รุ่น 27
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รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษา 
สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1. นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล รุ่น 22

2. นายมานิต เตชอภิโชค รุ่น 25

3. นายกิตติชาติ แสงมณี รุ่น 24

4. นายวีระ ธีระภัทรานนท์ รุ่น 26

5. นายสุรชัย ขันอาสา รุ่น 27

6. นายพีรศักย จันทวรินทร์ รุ่น 27

7. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รุ่น 29

8. นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รุ่น 30

9. นายวิทูรัช ศรีนาม รุ่น 30

10. นายนิกร สุกใส รุ่น 30

11. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รุ่น 30

12. นายอนุกูล เจิมมงคล รุ่น 30

13. นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รุ่น 30

14. นายฤทธี ศรีสวัสดิ์ รุ่น 30

15. นายสุทธิ สุโกศล รุ่น 30

16. นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รุ่น 30

17. นายลือชัย จิรวินิจนันท์ รุ่น 30

18. นายสมเกียรติ ถาวรวิศิษฐพร รุ่น 30

19. นายพิษณุ ลีละถาวรปัญญา รุ่น 30

20. นายไพสิฐ แก่นจันทร์ รุ่น 30

21. นายสิรภพ ชุณหะมาน รุ่น 30

22. นายสนิท ขาวสอาด รุ่น 31

23. นายสมศักดิ์ จังตระกุล รุ่น 31

24. นายวิเชียร จันทรโณทัย รุ่น 31

25. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม รุ่น 32

26. รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ รุ่น 32

27. ศ.ดร.อัมพร ธ�ารงลักษณ์ รุ่น 32

28. นายจิรายุ นันท์ธราธร รุ่น 32

29. ดร.เชาวนะ ไตรมาศ รุ่น 33

30. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ รุ่น 33

31. นายวันชัย จารุนิเวศน์ รุ่น 34

32. นางสาวหวานใจ เอกบัณฑิต รุ่น 35

33. นายชาย นครชัย รุ่น 35

34. นายจีระวัฒน์ ลีนะกนิษฐ์ รุ่น 35

35. นางสาวรุจิเรศ นีรปัทมะ รุ่น 35

36. ดร.ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ รุ่น 38

37. นายอัษฎาวุธ สาคริก รุ่น 39

38. รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชชวาล รุ่น 45



รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์98

รายนามคณะกรรมการบริหาร 
สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1. นายระพี ผ่องบุพกิจ นายกสมาคม

2. นายปสันน์ เทพรักษ์ อุปนายกสมาคม

3. นายประสงค์ คงเคารพธรรม อุปนายกสมาคมและเหรัญญิก

4. นายชาญนะ เอี่ยมแสง อุปนายกสมาคม

5. นายภัครธรณ์ เทียนไชย อุปนายกสมาคม

6. นายขจิต ชัชวานิชย์ อุปนายกสมาคมและเลขาธิการ

7. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ กรรมการ

8. นายกมล เชียงวงค์ กรรมการ

9. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ กรรมการ

10. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ กรรมการ

11. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ กรรมการ

12. นางณัฏฐ์ชานันท์ อิงคภัทรางกูร ฝ่ายทะเบียน

13. นางพกุล แองเกอร์ กรรมการ

14. นายปริโสทัต ปุณณภุม กรรมการ

15. นางวิวรรณ บุณยประทีปรัตน์ กรรมการ

16. นายเฑวิณฑร์ สมงาม กรรมการ

17. นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ กรรมการ

18. นายเกรียงไกร ปัญญพงศธร กรรมการ

19. นางขจิตพรรณ โกมลฐิติ กรรมการ

20. นางสาวกรณิศ ธนสุนทรกิจ กรรมการ

21. นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการ

22. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ กรรมการ

23. นางพิมพ์นารา ชมเชิงแพทย์ กรรมการ

24. นายชนะ ผาสุกสกุล กรรมการ

25. นายพิสิษฐ์ พินิจโชติภัทร์ กรรมการ

26. ดร.เภา บุญเยี่ยม กรรมการ

27. ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช กรรมการ

28. นางพรพรรษา พันธุ์พิทยุตม์ กรรมการ

29. นายเศรษฐพงศ์ นิมิตกิจจรูญ กรรมการ

30. นางสาวสมใจ ทองงาม กรรมการ
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กจิกรรมในปี 2562 สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เมษายน

	 งาน	“มุทิตาคณาจารย์	สานสัมพันธ์น้องพี่	70	ปี	สิงห์แดง”

 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดงาน “มุทิตาคณาจารย์ สานสัมพันธ์น้องพี่ 

70 ปี สิงห์แดง” ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  มีพิธี

ท�าบุญ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ามหาวิทยาลัย การแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์

และสงิห์แดงอาวโุส  และจดัการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2562 พร้อมเลอืกตัง้นายก

สมาคมฯ รวมทัง้มอบรางวลัศษิย์เก่าดีเด่น ในบรรยากาศ “สามคัค ีประเพณ ีเป็นพีน้่อง”
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กจิกรรมในปี 2562 สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พฤษภาคม

	 วันปรีดี	พนมยงค์

 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายประสงค์ คงเคารพธรรม อุปนายก 

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทน 

นายกสมาคมฯ ไปร่วมงาน “วันปรีดี พนมยงค์” เพ่ือร�าลึกผู้ประศาสน์การ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ และวาง

พานพุ่ม อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ณ บริเวณลานปรีดี หน้าตึกโดม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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กจิกรรมในปี 2562 สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

มิถุนายน

	 สมาคมฯ	มอบเงินสมทบกองทุนรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 นายปสันน์ เทพรักษ์ อุปนายกสมาคม

รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนนายก

สมาคมฯ มอบเงิน จ�านวน 50,000 บาท ให้แก่ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดี

คณะรัฐศาสตร์ เพื่อสมทบ “กองทุนรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ส�าหรับ

พัฒนาการเรียนการสอนและเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ในโอกาสครบรอบ 70 ปี วันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โดยมี นางขจิตพรรณ โกมลฐิติ ผู้จัดการสมาคมฯ ร่วมพิธี ณ คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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กจิกรรมในปี 2562 สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

มิถุนายน

	 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ	 ร่วมแสดงความยินดี

กับศิษย์เก่าดีเด่น	ประจ�าปี	2562

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เป็นวันครบรอบ 85 ปี แห่งการ

สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกมล เชียงวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทย เป็นผู้แทนนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ และ 

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า 

ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�า

ปี 2562” อาทิ พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บังคับการกองบังคับการต�ารวจมหาดเล็ก

ราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 นางพรรณิกา โสตถิพันธุ์ ผู้อ�านวยการสงขลาฟอรั่ม 

นายชลิต มานิตยกุล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจ�าสาธารณรัฐอินเดีย นายวิบูลย์ 

รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดพิจิตร นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายเจริญเกียรติ 

เจริญชันษา ปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก และ นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดัพษิณโุลก ณ หอประชมุใหญ่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์
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กจิกรรมในปี 2562 สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

มิถุนายน

	 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ	ร่วมงานฉลองครบรอบ	

85	ปี	แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานฉลองครบรอบ 85 ปี แห่งการสถาปนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รวมถึงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ นายก

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ 

ที่ปรึกษาสมาคมฯ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ผู้บริหารและ

คณาจารย์ของคณะฯ ร่วมงาน ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ เพลินจิต
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กจิกรรมในปี 2562 สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

กรกฎาคม

 ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ	ครั้งที่	1/2562

 เมื่อค�่าวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายระพี ผ่องบุพกิจ นายกสมาคม

รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ

กรรมการสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดใหม่ (วาระปี 2562-2563) เป็นครั้งแรก  

ณ ห้อง ศ.เสน่ห์ จามรกิ (ร.102) คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์
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กจิกรรมในปี 2562 สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สิงหาคม  

 ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ	ครั้งที่	2/2562

 เมือ่ค�า่วนัพฤหัสบดทีี ่ 22 สงิหาคม 2562 นายระพ ี ผ่องบพุกจิ นายก

สมาคมรฐัศาสตร์แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ จดัประชมุ

คณะกรรมการสมาคมฯ ณ ห้องอาหารญ่ีปุน่ “ไดอจิ”ิ โรงแรมดเิอมเมอรลัด์ ถนน

รชัดาภเิษก มวีาระการประชมุเรือ่งต่าง ๆ รวมท้ัง เร่ือง “งานสงิห์คืนถ�า้ ประจ�าปี 

2562” โดยทีป่ระชมุมมีตแิต่งตัง้ นายภคัรธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจงัหวัดชลบรุี 

และอปุนายกสมาคมรฐัศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ฯ เป็นประธานจดังาน
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กจิกรรมในปี 2562 สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

กันยายน

 กอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์และสามัคคี

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 นายภัครธรณ์ เทียนไชย “สิงห์แดง  

รุ่น 32” ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และอุปนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ฯ ในฐานะ ประธานชมรมกอล์ฟสิงห์แดง จัดกิจกรรม “กอล์ฟเชื่อม

ความสัมพันธ์และสามัคคี” โดยมีสมาชิกศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ รุ่นต่าง ๆ ร่วมงานกันอย่างอบอุ่น ณ สนามกอล์ฟ อมตะ สปริง  

คันทรี คลับ จ.ชลบุรี
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กจิกรรมในปี 2562 สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ตุลาคม

	 ทัศนศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

 เม่ือวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 นายระพี ผ่องบุพกิจ (สิงห์แดง รุ่น 30)  

ผูว่้าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา และนายกสมาคมรฐัศาสตร์แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์  ต้อนรับคณะพี่น้องสิงห์แดง ชมรมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช (สิงห์แดง รุ่น 18) อดีตรัฐมนตรี

ช่วยกระทรวงมหาดไทย และ อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ  ในโอกาส

เดินทางไปกราบพระพุทธโสธร ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ�าเภอเมือง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา และทัศนศึกษาต�านานเมืองแปดริ้ว ณ พิพิธภัณฑ์ฉะเชิงเทรา
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กจิกรรมในปี 2562 สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ตุลาคม

	 ประชุมคณะท�างาน	“สิงห์คืนถ�้า	2562”	ครั้งที่	1

 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 นายภัครธรณ์ เทียนไชย (สิงห์แดง รุ่น 32)  

ผูว่้าราชการจงัหวดัชลบุรี และอปุนายกสมาคมรฐัศาสตร์แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ฯ 

ในฐานะ ประธานจัดงาน “สิงห์คืนถ�้า 2562” นัดประชุมคณะท�างานชุดต่างๆ ณ 

ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเตรียม

งาน “สิงห์คืนถ�้า 2562” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ สนาม

ฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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กจิกรรมในปี 2562 สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ตุลาคม

	 กอล์ฟรวมใจ	ธรรมศาสตร์สามัคคี	4	คณะ

 เมือ่วันอาทติย์ท่ี 20 ตลุาคม 2562 นายภคัรธรณ์ เทยีนไชย “สงิห์แดง รุน่ 32”  

ผูว่้าราชการจงัหวดัชลบุรี และอปุนายกสมาคมรฐัศาสตร์แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ฯ 

ในฐานะ ประธานชมรมกอล์ฟสิงห์แดง ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน “กอล์ฟรวมใจ 

ธรรมศาสตร์สามัคคี 4 คณะ” ซึ่งครั้งนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ ณ สนาม

กอล์ฟคาสคาต้า จังหวัดนครนายก โดยผู้ร่วมงานได้ร่วมกันมอบเงินบริจาค จ�านวน 

15,630 บาท สมทบทุนให้แก่โครงการ “สวนป๋วย” สวนสาธารณะและอุทยานการ

เรียนรู้เพื่อประชาชน ซึ่งตั้งอยู่ใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ด้วย
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กจิกรรมในปี 2562 สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ตุลาคม

	 แสดงความยินดีกับ	 นายศักดิ์สยาม	 ชิดชอบ	 ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 นายระพี ผ่องบุพกิจ (สิงห์แดง รุ่น 30) 

ผูว่้าราชการจงัหวดัฉะเชงิเทรา และนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ในพระบรมราชูปถมัภ์ น�าคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบและมอบช่อดอกไม้แสดง

ความยินดีแก่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ (สงิห์แดง รุน่ 33) ในโอกาสเข้ารบัต�าแหน่ง

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม พร้อมมอบของที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 70 ปี 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องราชรถ กระทรวงคมนาคม ถนน

ราชด�าเนิน
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กจิกรรมในปี 2562 สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ตุลาคม

 อบรมหัวข้อ	“การสร้าง	Digital	Content”

 เมือ่วันพธุที ่23 ตลุาคม 2562 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ในพระบรมราชปูถมัภ์ จดัการอบรมหวัข้อ “การสร้าง Digital Content” เตม็วันทัง้

เช้า-บ่าย ให้แก่พีน้่องสงิห์แดงไม่จ�ากดัรุ่น โดยม ี ดร.มานะ ตรีรยาภวิฒัน์ (สงิห์แดง  

รุน่ 38) นกัวชิาการด้านสือ่สารมวลชน ทีป่รึกษาสมาคมผูส้ือ่ข่าวออนไลน์ และ จิบ๊ 

มารพณิ (สงิห์แดง รุน่ 40) บลอ็กเกอร์ช่ือดงั และเจ้าของ Youtube ช่อง Feelthai 

เป็นวิทยากร ในบรรยากาศสนกุสนาน อบอุน่ และได้สาระความรูค้รบครนั ณ ห้อง  

ร.406 คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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กจิกรรมในปี 2562 สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ตุลาคม

	 ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานแกนรุ่น

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ดร.เภา บุญเยี่ยม (สิงห์แดง 40) 

ประธานคณะอนุกรรมการประสานงานแกนรุ่น สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมแกนรุ่น ครั้งที่ 1/2562 ระหว่าง

เวลา 12.00-16.00 น. ท้ังนี้เพื่อระดมความคิดเห็นการจัดงานสิงห์คืนถ�้า หารือ

แนวทางการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ รวมถึงการปรับปรุงทะเบียนศิษย์เก่า โดยมี 

พล.ท.หญิงภัทราวรรณ ตระกูลทอง (สิงห์แดง รุ่น 12) และ นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ  

(สิงห์แดง รุ่น 16) พร้อมด้วยพี่น้องสิงห์แดงรุ่นต่าง ๆ มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง  

ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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พฤศจิกายน 

 ประชุมคณะท�างาน	“สิงห์คืนถ�้า	2562”	ครั้งที่	2

 เมื่อคืนวันพฤหัสที่ 7 พฤศจิกายน 2562  นายระพี ผ่องบุพกิจ (สิงห์แดง 

รุน่ 30) นายกสมาคมรฐัศาสตร์แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ ห้อง ร.102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

 พร้อมกันนี้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย (สิงห์แดง รุ่น 32) ประธานจัดงาน  

“สิงห์คืนถ�้า 2562” ประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ ทุกฝ่ายเพื่อเตรียมความ

พร้อมในการจัดงาน “สิงห์คืนถ�้า 2562” วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 โดยมี

พิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลในภาคเช้าที่คณะฯ และงานเลี้ยงสังสรรค์ 

ฉลอง 70 ปี “สิงห์แดง” พร้อมมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี 2562 ที่ 

สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กจิกรรมในปี 2562 สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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รายงานงบการเงิน ประจ�าปี 2562
สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

การด�าเนินกิจการของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

บัญชีรางวัลสลากออมสิน  44,013.23
สลากออมสิน   5,000,000.00
     5,044,013.32

ยอดยกมา บัญชีออมทรัพย์ 1,951,305.18
     ธ.กรุงไทย 30 กันยายน 2561

รายได้
  รายได้รับบริจาค ชมรมกอล์ฟสิงห์แดง 1,000,000.00
  รายได้รับบริจาค “งานมุทิตาคณาจารย์ 8,720.00
     สานสัมพันธ์น้องพี่ 70 ปี สิงห์แดง”
  ดอกเบี้ยรับ 10,179.90
    1,018,899.90
  รวมรายได้  2,970,205.08

ค่าใช้จ่าย
 ค่าใช้จ่ายประจ�าส�านักงาน 16,098.20
 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 204,000.00
 ประกันสังคมเจ้าหน้าที่ 18,270.00
 ค่าพาหนะเดินทาง 9,002.00
 ค่าโทรศัพท์ส�านักงาน 8,988.25
 ค่าไปรษณีย์  2,301.00
 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสมาคม 38,481.00
 ค่าบริจาคช่วยเหลืองานศพ 18,947.00
 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 9,095.00
 ค่าบริการวิชาชีพ 6,500.00
 ค่าสอบบัญชี  5,500.00
 ค่าพานพุ่มวันปรีดี พนมยงค์ 433.80
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รายงานงบการเงิน ประจ�าปี 2562
สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 
 ค่าใช้จ่ายงาน “มุทิตาคณาจารย์  359,960.00
    สานสัมพันธ์น้องพี่ 70 ปี สิงห์แดง” 
 สนับสนุนค่าเช่ารถ ขสมก. รับ-ส่ง นักศึกษา 3,000.00
    ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฯ
 ค่าต่ออายุการเช่า SERVER ของเว็บไซต์ สมาคมรัฐศาสตร์ฯ 2,500.00
 ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสมาคมฯ 4,044.60
 ค่ารับรองการประชุมผู้ประสานงานรุ่น  72,119.33
    บ้านนวธารา จ.ปทุมธานี
 ค่าของใส่บาตรวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3,066.00
 ค่าของที่ระลึกแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า 9,750.00
    ที่ได้รับรางวัลของมหาวิทยาลัย
 สนับสนุนบัตรงานวันคืนสู่เหย้า 15,000.00
    ชาวธรรมศาสตร์ “10 ธันวาคม”
 สนับสนุนออกร้านอาหารงานวันปรีดี  พนมยงค์ 5,000.00
 สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือบันทึกธรรมศาสตร์ 20,000.00
 สนับสนุนค่าแสดงความยินดีครบรอบ 39 ปี 7,500.00
    หนังสือพิมพ์แนวหน้า
   สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟโดมทองค�า 40,000.00
 สนับสนุนซุ้มอาหารวันคืนสู่เหย้าชาวธรรมศาสตร์ 5,000.00
 สนับสนุนงานครบรอบ 70 ปี การสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ มธ. 50,000.00
 สนับสนุนสมทบทุน โครงการสร้าง “สวนป๋วย” 50,000.00
 สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล รู้ รัก สามัคคี 48 ปี กชส. 32,500.00
 สนับสนุนเช่าเต๊นท์ให้นักศึกษารับปริญญา ประจ�าปี 2560 3,000.00
 สนับสนุนกิจกรรมสิงห์แดงสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี 20,000.00

  รวมค่าใช้จ่าย  1,040,056.18
  ยอดเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562  1,930,148.90

  ยอดคงเหลือยกไป  6,974,162.22
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ผูใ้หญ่ใจดี และรายนามผู้สนับสนุนงาน “สิงห์คืนถ�้า 2562”

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน

นายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

 เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รองผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง 

นางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ เอกอัครราชทูตประจ�ากระทรวง

นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูตณ กรุงธากา

นายวุฒิชัย เจนวิริยะกุล ผู้อ�านวยการทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษกลาง

นางสาวจิตติมา ยอดพริ้ง ผู้อ�านวยการส�านักบริหารยุทธศาสตร์ 

 ส�านักงานศาลปกครอง

นางสาวรุจิกร แสงจันทร์ ผุ้อ�านวยการกองเอเชียตะวันออก 1 

 กรมเอเชียตะวันออก

พ.ต.ท.วันชัย ขาวรัมย์ ผู้ก�ากับการ 1 กองบังคับการต�ารวจมหาดเล็ก

 ราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 
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ผูใ้หญ่ใจดี และรายนามผู้สนับสนุนงาน “สิงห์คืนถ�้า 2562”

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผวจ.ปราจีนบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี

นายระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ.ฉะเชิงเทรา นายพินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อุตรดิตถ์ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.นครปฐม

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผวจ.ชุมพร

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ

นายกมล เชียงวงค์ ผวจ.พะเยา นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.สระแก้ว

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง

นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผวจ.บุรีรัมย์ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ตรวจราชการ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ตรวจราชการ

  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงมหาดไทย

นายประสงค์ คงเคารพธรรม รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รอง ผวจ.ปราจนีบรุี

นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รอง ผวจ.สรุาษฎร์ธานี

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รอง ผวจ.จันทบุรี นายโชคดี อมรวัฒน์ รอง ผวจ.แพร่

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.หนองบัวล�าภู นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่

นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รอง ผวจ.นครราชสีมา นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ.ระยอง

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รอง ผวจ.เพชรบุรี

นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยโสธร ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รอง ผวจ.อุทัยธานี

นายศุภมิตร ชิณศรี รอง ผวจ.ตราด นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รอง ผวจ.ตราด

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช นายบัญชา เชาวรินทร์ รอง ผวจ.นครนายก

นายอภิสิทธิ์ สุนทรวิวัฒน์ เลขานุการผวจ.ชลบุรี
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ผูใ้หญ่ใจดี และรายนามผู้สนับสนุนงาน “สิงห์คืนถ�้า 2562”

นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายมานิต เตชอภิโชค

นางเสาวนีย์ กมลบุตร  นางสาวสุวรรณา ส่งเสริมสวัสดิ์

นายปริโสทัต ปุณณภุม นางวิวรรณ บุณยประทีปรัตน์

นางอนงค์ อนันตชินะ นายบุญธรรม ว่องประพิณกุล

นายเฑวิณฑร์ สมงาม นายยุทธ ขุนสีห์ภาคย์

นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์ นางสาวอุษา แตงอ่อน

นายโสรส คล่องเชิงสาน นายวันชัย จารุนิเวศน์

นางสาวจารุณี เพชรเชิดศักดิ์ นางสาวหวานใจ เอกบัณฑิต

นางสาวรุจิเรศ นีรปัทมะ นางสาวกรณิศ ธนสุนทรกิจ

นางสาวจิรภาวดี โสภณ นางสาวทิพาภรณ์ อูนากูล

นายสุทธิพงศ์ บุญญศาสตร์พันธุ์ นางสาวดวงพร บุศราวงศ์

นางวโรชา ชาครศิริ นายนิติพนธ์ สายทอง

นายเฉลิมเกียรติ พลรัตน์ นางนภัสวรรณ์ น้อมงามศักดิ์

นางสาวจิณห์จุฑา ภควิญญู นายจอมกิตติ ศิริกุล

นางสาวณิชชา ก�าโชคภัทรพร นายธัชกร สุวรรณะโสภณ

นางภิรัญญา เชยโพธิ์ นายสิทธิวิชญ์ ตั้งธนาเกียรติ

นายจตุพล อนิลหงษ์ นายธีรวัฒน์ ตั้งเสรี
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รายนามคณะกรรมการจัดงาน “สิงห์คืนถ�้า 2562”

ฝ่ายพิธีการและการแสดง
นางณัฏฐ์ชานันท์ อิงคภัทรางกูร รุ่น 30
นายสุรชัย ปานน้อย รุ่น 36
นายทศพล ศรีสุคนธรัตน์ รุ่น 48
นางสาวเนตรนภา ล�าดับพงศ์ รุ่น 60
นายเจนวิทย์ เชื้อสาวะถี รุ่น 62
นายณัฐพงษ์ เพชรรัตน์ รุ่น 62
นายจักรพันธ์ เตชะฤทธิ์ รุ่น 64
นายภูเบศ แสงดี รุ่น 69
นายศิริพงศ์ อริยสุนทร รุ่น 60

ฝ่ายจัดอาหารเครื่องดื่ม
นายขจิต ชัชวานิชย์ รุ่น 33
นางพรพรรษา พันธุ์พิทยุตม์ รุ่น 43
นายศุภฤกษ์ รัชตวโรทัย รุ่น 58
นางสาวณัฐสุดา รัชตวโรทัย รุ่น 59
นางสาวศุภอร  กองเพ็ง รุ่น 65
นางสาวสมใจ ทองงาม EPA 23
นางน�้าเพชร ฉันทะวิบูลย์ EPA 23
ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์ EPA 27
นายเศรษฐพงศ์ นิมิตกิจจรูญ รุ่น 51

ฝ่ายจัดสถานที่ แสง สี เสียง
นายขจิต ชัชวานิชย์ รุ่น 33
นางสาวปิยวัลย์ นุ้ยเผือก รุ่น 44
นายพิพล กระบวนรัตน์ รุ่น 46
นายปริญญา จันทร์บัว รุ่น 46
นางสาวทิวา เที่ยงตรงดี รุ่น 46
นายภูวดล สายเสมา รุ่น 46

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ประธานกรรมการจัดงาน รุ่น 32
นายมานิต เตชอภิโชค รองประธานกรรมการจัดงาน รุ่น 25
นายวิสิษฏ์ พวงเพชร รองประธานกรรมการจัดงาน รุ่น 30
นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองประธานกรรมการจัดงาน รุ่น 30
นายจิรายุ นันท์ธราธร รองประธานกรรมการจัดงาน รุ่น 32
นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองประธานกรรมการจัดงาน รุ่น 32
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ รองประธานกรรมการจัดงาน รุ่น 34
นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ รองประธานกรรมการจัดงาน รุ่น 35
นายศุภมิตร ชิณศรี รองประธานกรรมการจัดงาน รุ่น 36

นางสาวสุวรรณี สุนทรมณีโชติ รุ่น 60
นายแทนไท สุวรรณรงค์ รุ่น 62
นายรัฐกร ชนะวงศ์ รุ่น 63
นายณัฐพล กุฎีศรี รุ่น 65
นายพีรพัฒน์ ทับบ�ารุง รุ่น 65
นายเศรษฐพงศ์ นิมิตกิจจรูญ รุ่น 51

ฝ่ายจัดหารายได้และจัดหาของรางวัล
นายวิทูรัช ศรีนาม รุ่น 30
นายวิสิษฏ์ พวงเพชร รุ่น 30
นายกมล เชียงวงค์ รุ่น 33
นายปริโสทัต ปุณณภุม รุ่น 30
นายวันชัย จารุนิเวศน์ รุ่น 34
นางวิไลวรรณ โกยแก้วพริ้ง รุ่น 30
นายพิเนตร เลิศเข็มทัต รุ่น 30
นางสาวอุษา แตงอ่อน รุ่น 34
นายธวัชชัย รอดงาม รุ่น 35
นางสาวจารุณี เพชรเชิดศักดิ์ รุ่น 35
นางสาวหวานใจ เอกบัณฑิต รุ่น 35
นายจีระวัฒน์ ลีนะกนิษฐ์ รุ่น 35
นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา รุ่น 36
นายสุวัฒน์ สุประดิษฐ์ รุ่น 36
นางสาวจิรภาวดี โสภณ รุ่น 36
นายณรงค์ เทพเสนา รุ่น 38
นางกนกวรรณ ศรีสุนทร รุ่น 38
นายดงพล รุจิรรรมธัช รุ่น 43
นายจอมกิตติ ศิริกุล รุ่น 52
นางสาวกรณิศ ธนสุนทรกิจ รุ่น 36
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รายนามคณะกรรมการจัดงาน “สิงห์คืนถ�้า 2562”

ฝ่ายการเงิน
นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รุ่น 34
นางขจิตพรรณ โกมลฐิติ รุ่น 36
นางวโรชา ชาครศิริ รุ่น 40
นางสาวชัชณารัช จันทนะ รุ่น 40
นางอุบลรัตน์ เเสงเงิน 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และหนังสือที่ระลึก
นางสาวสุวรรณา ส่งเสริมสวัสดิ์ รุ่น 23
นางณัฏฐ์ชานันท์ อิงคภัทรางกูร รุ่น 30
นางพกุล แองเกอร์ รุ่น 30
นายมานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รุ่น 38
นายเมธี ศรีวิริยะเลิศสกุล รุ่น 38
นายวีรศิลป์ พรเลิศศิลป์ รุ่น 38
นายชนะ ผาสุกสกุล รุ่น 39
นางพิมพ์นารา ชมเชิงแพทย์ รุ่น 39
นางสาวกุลธิดา ตันเจริญ รุ่น 50
ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ รุ่น 50
นายญาณวัฒน์ ชูดวง รุ่น 63
นายกลวัชร สง่าจิตร รุ่น 64
นางสาวภิญญาพัชร์ ศิริธีรเมธารัฐ รุ่น 69
นายอาภิเบศร์ ไทยานนท์ รุ่น 69
นายพิสิษฐ์ พินิจโชติภัทร์ รุ่น 40

ฝ่ายปฏิคม
นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร รุ่น 36
นางสาวกุลธิดา ตันเจริญ รุ่น 50
นายธนศักดิ์ สุขรัตนไชยกุล รุ่น 53
นายชัชชวฤทธิ์ เตชะฤทธิ์ รุ่น 58
นายภูมิ จวงจ่าย รุ่น 58
นายทวีศักดิ์ ชาวไชย รุ่น 59
นายอภิวัฒน์ ศรีส�าราญ รุ่น 60
นายปฐวี กาญจนอุดม รุ่น 61
นายยุทธการ ขัตยพูรณ์ รุ่น 61
นายพีระศักดิ์ ชินชัยหงษ์ รุ่น 61
นายกรัชกร กาบกรณ์ รุ่น 62
นายญาณวัฒน์ ชูดวง รุ่น 63
นายกลวัชร สง่าจิตร รุ่น 64
นายนพรัตน์ ศรีพรหม รุ่น 53

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
พล.ต.ต.กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์ รุ่น 32
นายศุภกฤต บุญขันธ์ 
นายเจษฎา ประภาสะวัต 
นายปริญญา จันทร์บัว รุ่น 46
นายปิยะนันท์ มูลตรีมา รุ่น 60
ว่าที่ ร.ต.รักษ์ตระการ ตระการสุข รุ่น 60
นายศักดิพัฒน์ สวัสดิ์สุข รุ่น 60
นายภูวิช ชัชวาลยางกูร รุ่น 60
นายอุกฤษฏ์ วงษ์พานิช รุ่น 60
นายวิทยา นามค�า รุ่น 60
นายหนึ่งสยาม มีแสงเพ็ชร์ รุ่น 60
นายนิติ เฉลยรส รุ่น 60
นายสุปรีชา ฉัตร์วัชรากูล รุ่น 65
นายศุภมงคล นิลก�าแหง รุ่น 65
เรือโท ภัทรชัย ขันธหิรัญ รุ่น 38

ฝ่ายพิธีสงฆ์
นางวิวรรณ บุณยประทีปรัตน์ รุ่น 32
นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ รุ่น 44
นายชัชวฤทธิ์ เตชะฤทธิ์ รุ่น 58
นายวรพล กลิ่นสุคนธ์ รุ่น 60
นายอ�านวย ทองค�า รุ่น 60
นายสรพงษ์ ลัดสวน รุ่น 60
นายสถาพร เสนาวงค์ รุ่น 63
นายกิตติพงศ์ สุคนธปฏิภาค รุ่น 69
นายภูมิ จวงจ่าย รุ่น 58

ฝ่ายเลขานุการ
นางขจิตพรรณ โกมลฐิติ รุ่น 36
นางสาวชาลินี สนพลาย รุ่น 56
นายสรัญญู วุฒินิธิกร รุ่น 61
นายกิตติชัย วรรณไกรรุ่ง รุ่น 61
นายทศพล เลอสุวณิช รุ่น 61
นายจักรพันธ์ เตชะฤทธิ์ รุ่น 64
นางอุบลรัตน์ แสงเงิน 
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จากใจกองบรรณาธิการ หนังสือที่ระลึก งานสิงห์คืนถ�้า 2562
7 ทศวรรษ “สิงห์แดง” เบื้องหน้าคือความหวัง เบื้องหลังคือต�านาน

ตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้

สร้างต�านานอันน่าภาคภูมิใจไว้มากมาย และยังความปลาบปลื้มเมื่อพวกเราทุกคน 

ได้ย้อนคิดถึงในทุกรอบปี หนังสือท่ีระลึกได้ท�าหน้าที่ย�้าเตือนและทบทวนความ

ทรงจ�าที่น่าภาคภูมิใจเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม 7 ทศวรรษ เป็นเวลาที่ยาวนานเพียง

พอที่เราจะเร่ิมคิดว่า จากนี้ไปข้างหน้า คณะท่ีรักยิ่งของเราจะก้าวต่อไปอย่างไร 

หนังสือที่ระลึกฉบับนี้ จึงไม่เพียงถ่ายทอดความโดดเด่นของพี่น้องสิงห์แดง และ

กิจกรรมของสมาคมรัฐศาสตร์ฯ ในรอบปีที่ผ่านมา แต่ยังอาสาสะกิดเตือนให้พวก

เรามุ่งมองไปข้างหน้าด้วย โดยได้รวมข้อเขียน ข้อคิด และภาพถ่ายจากแต่ละยุคสมัย 

เพื่อสื่อสารมุมมอง 7 ทศวรรษ “สิงห์แดง” เบื้องหน้าคือความหวัง เบื้องหลัง 

คือต�านาน

หนังสือที่ระลึกเล่มนี้ ใช้เวลาน้อยมากในการจัดท�า อีกทั้งยังเต็มไปด้วยข้อ

จ�ากัดมากมาย แต่ก็แล้วเสร็จได้ด้วยดี เนื่องจากเพื่อนๆ พี่ๆ ที่อาสามาร่วมคิด ร่วมท�า 

ด้วยความเสียสละ ต่างอุทิศแรงกายและความสามารถอย่างเต็มที่ จนท�าให้สิ่งที่

ยากจะเป็นไปได้นั้นส�าเร็จลงได้อย่างมีคุณภาพภายในเวลาสั้นๆ ทั้งนี้ โดยได้รับ

ความกรุณาจากผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่าน และความสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสมาคม

รัฐศาสตร์ฯ

ท้ายที่สุด ขอขอบคุณเพื่อนสิงห์แดงทุกรุ่น ที่ช่วยกันเป็นแบบอย่างแห่ง

ความสามัคคี และพลังสร้างสรรค์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและ

สถาบันที่รักยิ่งของพวกเราเสมอมา

แล้วพบกันใหม่ในงาน “สิงห์คืนถ�้า 2563”.......
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กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา นางสาวสุวรรณา ส่งเสริมสวัสดิ์ รุ่น 23

 นางณัฏฐ์ชานันท์ อิงคภัทรางกูร รุ่น 30

 นายภัครธรณ์ เทียนไชย รุ่น 32

 นายมานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รุ่น 38 

บรรณาธิการ นางสาวจุฑา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา รุ่น 32

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางพกุล แองเกอร์ รุ่น 30  

กองบรรณาธิการ นางเกศรา  สุทธิพรประสิทธิ์ รุ่น 30

 นางขจิตพรรณ โกมลฐิติ รุ่น 36

 นายเมธี ศรีวิริยะเลิศสกุล รุ่น 38

 นายวีรศิลป์ พรเลิศศิลป์ รุ่น 38

 นายชนะ ผาสุกสกุล รุ่น 39

 นายพิสิษฐ์ พินิจโชติภัทร์ รุ่น 40

 นางสาวกุลธิดา ตันเจริญ รุ่น 50

 ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ รุ่น 50

 นางสาววลีพร พจนะวาที รุ่น 51

 นายทศพล  เลอสุวณิช รุ่น 61

 นายญาณวัฒน์ ชูดวง รุ่น 63

 นายกลวัชร สง่าจิตร รุ่น 64

 นางสาวภิญญาพัชร์ ศิริธีรเมธารัฐ รุ่น 69

 นายอาภิเบศร์ ไทยานนท์ รุ่น 69

 นางอุบลรัตน์ แสงเงิน เจ้าหน้าที่สมาคม

ออกแบบปก/รูปเล่ม นางพิมพ์นารา ชมเชิงแพทย์ รุ่น 39













R







ไม�พลาดข�าวสารของ 
สมาคมรัฐศาสตรแหงมหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
ในพระบรมราชูปถัมภ

เพ�ยงกด “ถูกใจ” และ “ติดตาม” บนเฟซบุก
  

สามารถ Download ภาพสวยๆ จากงาน “สิงหคืนถ้ำ 2562” 
โดยทีมชางภาพฝมือระดับประเทศ “ปาชู” ว�รศิลป พรเลิศศิลป สิงหแดง 38
ไดที่  https://www.facebook.com/singhadangofficial/

สมาคมรัฐศาสตรแหงมหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท 02-222-5177, 087-109-6170    โทรสาร 02-225-5210
E-mail : posa.tu2492@gmail.com

singdsinghadangofficial

สมาคมรัฐศาสตรแหงมหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
   ในพระบรมราชูปถัมภ official
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