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ค ำปรำศรยัแสดงควำมยินดี 
จำก 

ศำสตรำจำรยน์รนิติ เศรษฐบตุร นำยกสภำมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

 

 ขา้พเจา้ขอแสดงความยนิดเีป็นอยา่งยิง่ต่อผูส้ าเรจ็การศกึษาทุกทา่นในวนัน้ี 

 อนัทีจ่รงิ เมื่อเดอืนกรกฎาคม ปีทีแ่ลว้ ขา้พเจา้กไ็ดร้บัปรญิญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิจ์าก
มหาวทิยาลยัโซกะ ในฐานะผูส้ าเรจ็การศกึษาจากสถาบนัเดยีวกนั  ขา้พเจา้จงึรูส้กึปลาบปลืม้ใน
ความส าเรจ็ของทุกทา่น และขอแสดงความยนิดดีว้ยเป็นอยา่งมาก 

 แมข้อ้ตกลงแลกเปลีย่นทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรก์บัมหาวทิยาลยัโซกะ 
จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1985 แต่โดยสว่นตวัแลว้ ขา้พเจา้มคีวามสมัพนัธก์บัมหาวทิยาลยัโซกะมา
ตัง้แต่ก่อนหน้านัน้ คอืในปี ค.ศ. 1984 สมยัทีข่า้พเจา้เป็นรองอธกิารบดขีอง
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ขา้พเจา้น าทมีฟุตบอลของมหาวทิยาลยัมาทีป่ระเทศญีปุ่่ น เพือ่ลงแขง่ขนั
ฟุตบอลกระชบัมติรกบัมหาวทิยาลยัโซกะ ผลการแขง่ขนัเป็นอยา่งไรไม่ส าคญั แต่ทีจ่ าไดด้กีค็อื 
นกัศกึษาทัง้สองมหาวทิยาลยั ไดพ้บปะและเลน่กฬีารว่มกนัอยา่งมติร  

 อยา่งไรกด็ ี นบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 1985  คณาจารยแ์ละนกัศกึษาจ านวนมากไดส้รา้ง
ประวตัศิาสตรก์ารแลกเปลีย่นทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัโซกะเรื่อยมา ความสมัพนัธข์องทัง้สอง
มหาวทิยาลยัจงึลกึซึง้และแน่นแฟ้นยิง่ขึน้ 

 เดอืนกุมภาพนัธ ์ปี ค.ศ. 1994 ขา้พเจา้มโีอกาสตอ้นรบัอาจารยอ์เิคดะ ผูก้่อตัง้มหาวทิยาลยั
โซกะ ในงาน “นิทรรศการภาพเขยีนของเดก็จากทัว่โลก” ซึง่จดัทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ และ
ไดร้บัเสดจ็สมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์ ขณะนัน้ 
ขา้พเจา้ด ารงต าแหน่งอธกิารบดขีองมหาวทิยาลยั 

 ต่อมา งานสมัมนาทางวชิาการ The Sixth Pacific Basin Symposium  ซึง่มหาวทิยาลยัโซ
กะเป็นผูจ้ดัหลกั ไดถู้กจดัขึน้อยา่งยิง่ใหญ่ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เมื่อเดอืนมนีาคม ค.ศ. 1998 

 และเมื่อปีกลาย ไดม้พีธิเีปิด “ศูนยป์ระสานงานมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร-์มหาวทิยาลยัโซกะ” 
อนัเป็นสญัลกัษณ์แหง่มติรภาพระหวา่งสองมหาวทิยาลยั ณ ตกึคณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
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 สิง่ทีส่มัผสัไดจ้ากการแลกเปลีย่นทางวชิาการเหลา่น้ี คอื นกัศกึษามหาวทิยาลยัโซกะมี
วสิยัทศัน์ในระดบัสากลเสมอ และมคีวามพากเพยีรทีจ่ะพฒันาตนเองใหเ้ป็นคนทีส่ามารถอุทศิตน
เพือ่สนัตภิาพและความสขุของมวลมนุษยชาต ิแมภ้ายหลงัจากทีส่ าเรจ็การศกึษาแลว้ จติวญิญาณที่
ไดร้บัการปลกูฝังเชน่น้ี ยงัคงหยัง่รากลกึ 
อยูใ่นผนืดนิแหง่จติใจของแต่ละคน ก่อใหเ้กดิการพฒันาตนเองเพิม่ขึน้ ดว้ยความตัง้ใจวา่จะผลดิอก
ผลแหง่ความส าเรจ็อยา่งงดงาม 

 มหาวทิยาลยัโซกะทีซ่ึง่อบรมบม่เพาะผูม้คีวามสามารถระดบัโลกผูร้บัผดิชอบยคุ สมยัต่อไป
มาโดยตลอด ปัจจุบนัไดพ้ฒันาไปเป็นตวัแทนของประเทศญีปุ่่ นในฐานะ Global University ทีม่ี
เครอืขา่ยรว่มกบัมหาวทิยาลยั 182 แหง่ใน 54 ประเทศและเขตการปกครอง และในปี ค.ศ. 2014 ยงั
ไดร้บัเลอืกจากรฐับาลญีปุ่่ น ใหเ้ป็น Super Global University ยนือยูห่วัแถวในการน ามหาวทิยาลยั
ต่าง ๆ ในประเทศญีปุ่่ นกา้วสูค่วามเป็นสากล ในสว่นน้ี ผมอยากใหข้อ้สงัเกตกบัทา่น ทีจ่ะเป็น
บณัฑติของมหาวทิยาลยัโซกะวา่ การมเีครอืขา่ยระหวา่งประเทศเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นมาก ในวนัน้ีทา่น
จะตอ้งมเีพือ่นไมเ่พยีงแต่ในชาตเิดยีวกนั แต่ตอ้งมใีนโลกเดยีวกนัดว้ย จะไดช้ว่ยกนัสรา้งสนัตภิาพ 
ผมไดท้ราบวา่มหาวทิยาลยัโซกะของทา่นไดเ้ป็นผูน้ าในเรื่องสนัตภิาพ 

 เมื่อไดท้ราบวา่วฒันธรรมและจติวญิญาณในการบม่เพาะนกัศกึษามหาวทิยาลยัโซกะ เกดิ
จากปรชัญาของอาจารยอ์เิคดะ ผูก้่อตัง้มหาวทิยาลยั  ขา้พเจา้รูส้กึประทบัใจอยา่งสุดซึง้ 

 อาจารยอ์เิคดะใหค้วามรกัต่อเยาวชนและตัง้ความหวงัในตวัเยาวชนอยา่งไรข้ดีจ ากดัอยู่
เสมอ ดว้ยเหตุน้ี ในเดอืนสงิหาคม ค.ศ. 2013 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรจ์งึมอบปรญิญาศลิปศาสตร
ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิแ์ดอ่าจารยอ์เิคดะ  ขา้พเจา้รูส้กึเป็นเกยีรตอิยา่งยิง่ 

 ในค าปราศรยัตอบขอบคุณของอาจารยอ์เิคดะ กลา่วถงึจติเจตนารมณ์ของการก่อตัง้
มหาวทิยาลยัโซกะวา่ “มหาวทิยาลยัก่อตัง้ขึน้เพือ่รบัใชป้ระชาชนทีไ่มม่โีอกาสเขา้เรยีนใน
สถาบนัการศกึษาชัน้สงู” ขา้พเจา้จงึอยากขอใหผู้ส้ าเรจ็การศกึษาทุกทา่นในวนัน้ี  อยา่ไดล้มื
เจตนารมณ์ดงักลา่วและด าเนินชวีติอยา่งมคีุณคา่โดยแทจ้รงิ 

 ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ดร.ปรดี ี พนมยงค ์ ผูป้ระศาสน์การมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
เคยกลา่ววา่ “..มหาวทิยาลยัยอ่มอุปมา ประดุจบอ่น ้าบ าบดัความกระหายของราษฎร ผูส้มคัร
แสวงหาความรู ้อนัเป็นสทิธแิละโอกาสทีเ่ขาควรมคีวรได ้ตามหลกัเสรภีาพของการศกึษา..”  ดงันัน้
มหาวทิยาลยัจงึไดใ้หเ้สรภีาพในการศกึษา แก่นกัศกึษาอยา่งมาก  
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 ภายหลงัส าเรจ็การศกึษา สิง่ทีร่อทุกทา่นอยูค่อืความเป็นจรงิในสงัคมทีเ่ขม้งวด แมส้ิง่ทีท่า่น
สามารถท าไดจ้ะเป็นเรื่องเลก็น้อยกต็าม ขอใหเ้ชื่อมัน่วา่ ความวริยิะพากเพยีรโดยไมล่มืเจตนารมณ์
ดงักลา่วจะกลายเป็นประวตัศิาสตรอ์นัน่าภาคภมูขิองสถาบนัทีท่า่นส าเรจ็การศกึษามา 

 หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ทุกท่านจะภาคภมูใิจเชน่น้ี และเตบิโตเป็นผูม้ชียัชนะอยา่งแทจ้รงิในชวีติ 

ขา้พเจา้ขอจบปราศรยัแต่เพยีงเทา่น้ี  ขอบคุณครบั  
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