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การตัง้ ชื่อและความหมายของชื่อถนนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ รังสิตและท่ าพระจันทร์
ถนนมี ค วามส าคั ญ ต่ อ มนุ ษ ย์ อ ย่ า งยิ่ ง ไม่ ว่ า จะใช้ ด้ านการคมนาคมเพื่ อ ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร กั น
ด้ านเศรษฐกิจและความเป็ นอยู่ของประชาชนทังประเทศ
้
ถนนนามาซึ่งความเจริ ญทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของชาติ เป็ นการขยายความเจริญออกไปตามพื ้นที่ตา่ ง ๆ ไม่ว่าจะใกล้ หรื อไกล บ้ านเมืองใดไม่มี
ถนน ความเจริ ญ ก็ ไ ม่ส ามารถเข้ า ไปสู่ชุม ชนต่า ง ๆ ได้ แต่น อกจากการมี ถ นนไว้ ใ ช้ แ ล้ ว ชื่ อ ถนนก็ มี
ความสาคัญไม่น้อยไปกว่ากัน กล่าวคือ การมีชื่อเรี ยกถนนเส้ นต่าง ๆ ก็เพื่อเป็ นการระบุตาแหน่งหรื อบอก
เขตพื น้ ที่ ที่ ชัด เจนว่ า สถานที่ ต่า ง ๆ ตัง้ อยู่ที่ ใ ด ถนนเส้ น ใดตัด ผ่ า น นอกจากนี แ้ ล้ ว ชื่ อ ถนนก็ ยัง เป็ น
แหล่งข้ อมูลด้ านประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม วิ ถีชีวิต รวมไปถึงสภาพแวดล้ อมของท้ องถิ่น
บริ เ วณถนนเส้ น นัน้ ๆ อี กด้ ว ย เพราะเมื่ อ มี ถนนก็ ย่อ มมี ผ้ ูคนมี ชุม ชนจนเกิ ดการสร้ างขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีร่วมกัน ซึง่ ก็มกั จะถ่ายทอดออกมาเป็ นชื่อเรี ยกหมูบ่ ้ าน เมือง แม่น ้า และถนนหนทางต่างๆ
ผู้ศึกษามี ความสนใจที่จะศึกษาการตังชื
้ ่อและความหมายของชื่อถนนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนื่องด้ วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประวัติศาสตร์ ยาวนานเพราะเป็ นมหาวิทยาลัยที่ก่อตังเป็
้ นแห่งที่ 2
ของประเทศไทย อีกทังมหาวิ
้
ทยาลัยธรรมศาสตร์ ยงั มีพื ้นที่ขนาดใหญ่และมีหลายศูนย์ แค่เพียงศูนย์รังสิตก็
มีพื ้นที่ถึง 1,757 ไร่ (ไม่รวม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (A.I.T.) และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)) จึงมีถนนเส้ นต่าง ๆ จานวนมากเหมาะแก่การเก็บข้ อมูลมาศึกษา ในการเก็บ
ข้ อ มูล มาศึก ษานัน้ ผู้ศึก ษาเลื อ กเก็ บ ข้ อ มูล ชื่ อ ถนนของมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูน ย์ รั ง สิต และท่า
พระจันทร์ จากการรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์พบชื่อถนนทังหมด
้
22 ชื่อ แบ่งเป็ น ศูนย์รังสิต 19 ชื่อ และ
ท่าพระจันทร์ 3 ชื่ อ ผลการศึกษาพบว่า การตัง้ ชื่อและความหมายของชื่อถนนมี 5 ประเภท โดยเรี ยง
ตามลาดับที่พบมากที่สดุ ไปสู่ลาดับน้ อยที่สดุ ดังนี ้ 1)การตังชื
้ ่อถนนด้ วยคาที่ให้ ความหมายเกี่ยวกับความ
เป็ นสิริมงคล 2)การตังชื
้ ่อถนนที่สะท้ อนถึงวัฒนธรรม สัญลักษณ์ และเอกลักษณ์ขององค์กร 3)การตังชื
้ ่อ
ถนนจากวันและเหตุการณ์สาคัญ 4)การตังชื
้ ่อถนนจากชื่อบุคคลสาคัญ และ 5)การตังชื
้ ่อถนนจากสถานที่
หรื อสภาพแวดล้ อม
วิธีการตัง้ ชื่อ
 การตัง้ ชื่อถนนด้ วยคาที่ให้ ความหมายเกี่ยวกับความเป็ นสิริมงคล
ถนนร่ มเย็น เป็ นชื่อที่ตงขึ
ั ้ ้นให้ เพื่อเป็ นสิริมงคล ให้ ความหมายว่าอยู่พื ้นที่แห่งนี ้มีความ
ร่มเย็น น่าอยูอ่ าศัย เพราะถนนเส้ นนี ้ล้ อมรอบหอพักนักศึกษา จึงต้ องการสื่อความว่าพื ้นที่บริ เวณนี ้
มีความร่มเย็น เหมาะแก่การพักอาศัย
ถนนเป็ นสุข เป็ นถนนที่ เชื่ อมต่อกับถนนร่ มเย็น โดยจงใจที่ จะให้ ชื่ อคล้ องจองกันเป็ น
“ร่มเย็นเป็ นสุข” เพราะถนนทังสองเส้
้
นนี ้แต่เดิมล้ อมรอบบริ เวณหอพักนักศึกษา (ปั จจุบนั หอพัก
เก่าบางส่วนถูกปรับปรุ งใหม่ให้ เป็ น โรงเรี ยนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงเรี ยน

ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ) จึงต้ องการสื่อความว่าพื ้นที่บริ เวณนี ้มีความร่มเย็นเมื่อเข้ ามาอยู่อาศัย
ก็จะมีแต่ความสบายกายสบายใจ
ถนนพิทักษ์ ธรรม ชื่อของถนนเส้ นนีต้ ้ องการสื่อความหมายว่า ผดุงความยุติธรรมหรื อ
ความหมายอีกนัยหนึ่งก็คือให้ ปกป้องดูแลธรรมศาสตร์ ซึ่งทังสองความหมายนี
้
้ต่างไปหัวใจหลัก
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ต้องการให้ นกั ศึกษายึดมัน่ และผดุงความยุติธรรม พร้ อมทังร่้ วมกัน
ดูแลรักษามหาวิทยาลัยให้ เป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนสืบไป
ถนนโดมร่ วมใจ “โดม” เป็ นชื่อเรี ยกแทนอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มี
รูปทรงตรงกลางเป็ นโดม รูปแบบของโดมนี ้ กล่าวอธิบายกันในภายหลังว่านารูปแบบมาจากดินสอ
แปดเหลี่ยมที่เหลาจนแหลมคม เพื่อแสดงถึงภูมิปัญญาที่สงู ส่งของการจัดการศึกษา ตึกโดมนี ้จึง
กลายเป็ นสัญลักษณ์สาคัญอีกอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อถนนเส้ นนี ้ต้ องการจะ
สื่อความหมายให้ ชาวธรรมศาสตร์ มีความสามัคคี ร่ วมใจกันทาสิ่งดี ๆ เพื่อประชาชน สังคม และ
ประเทศชาติ
ศรีธรรมศาสตร์ ชื่อถนนนี ้มีที่มาจาก 3 อนุสาวรี ย์ “คนดีศรี ธรรมศาสตร์ และประเทศไทย”
ได้ แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปรี ดี พนมยงค์ ตังอยู
้ ่ที่หน้ าตึกยิม 2 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
ตังอยู
้ ่ที่หน้ าตึกเรี ยนรวมสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (SC) และศาสตราจารย์สญ
ั ญา ธรรมศักดิ์ ตังอยู
้ ่
ที่หน้ าตึกคณะนิติศาสตร์ -คณะรัฐศาสตร์ ทัง้ 3 ท่านถือเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญต่อประเทศไทย
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นอย่างมาก เพราะท่านได้ สร้ างคุณประโยชน์ ต่อบ้ านเมืองไว้
มากมาย เป็ นมิ่งขวัญของชาวธรรมศาสตร์ ชื่อถนนเส้ นนี ้จึงตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นการราลึกถึงทัง้ 3 ท่าน
เพื่ อ ให้ ช าวธรรมศาสตร์ น าท่ า นไปเป็ น แบบอย่ า งในการท างานอุ ทิ ศ ตนเพื่ อประชาชนและ
ประเทศชาติด้วยคุณธรรม นอกจากนี ้ ชื่ อถนนเส้ นนีก้ ็ มีความหมายที่เป็ นสิริมงคลด้ วย แปลว่า
ธรรมศาสตร์ เจริญในความดี
ถนนประชาสันติ ชื่อถนนเส้ นนี ้ตังขึ
้ ้นเพื่อให้ ชื่อมีความหมายสิริมงคล มีความหมายให้
ประชาชนอยู่ร่ ว มกัน อย่ า งสัน ติ ไม่ มี ค วามขัด แย้ ง กัน ที่ รุ น แรง เหมื อ นในอดี ต ที่ ผ่ า นมา เช่ น
เหตุการณ์ 14 ตุลา และ 6 ตุลา ที่เกิดความขัดแย้ งกันจนนาไปสู่เหตุการณ์นองเลือดที่น่าเศร้ าสลด
ใจของประวัตศิ าสตร์ การเมืองไทย
 การตัง้ ชื่อถนนที่สะท้ อนถึงวัฒนธรรม สัญลักษณ์ และเอกลักษณ์ ขององค์ กร
ถนนธรรมจักร ชื่อถนนเส้ นนี ้มีที่มาจาก ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
นัน่ ก็คือ ตราธรรมจักร เป็ นรู ปธรรมจักรสีเหลือง ตัดเส้ นด้ วยสีแดง มีพานรัฐธรรมนูญสีแดงสลับ
เหลืองอยู่กลาง “ตราธรรมจักร บอกความหมายว่า สถาบันแห่งนี ้ยึดถือคติธรรมของพุทธศาสนา
เป็ นหลักกล่อมเกลาบัณฑิต สิ่งที่อยูก่ ลางธรรมจักร คือ พานรัฐธรรมนูญ หมายถึง การยึดมัน่ เชิดชู
รัฐธรรมนูญเป็ นหลักการที่ มธก. ยึดถือ และประพฤติปฏิบตั ิ” (สานักนันธรรมศาสตร์
้
และการเมือง,

2535, น.54) ชื่อถนนเส้ นนี ้จึงเป็ นการช่วยย ้าถึงจิตวิญญาณและกระตุ้นให้ เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ
แก่นกั ศึกษา เมื่อพบชื่อถนนเส้ นนี ้ก็จะนึกถึงความหมายของตราธรรมจักรอยูเ่ สมอ
ถนนยู ง ทอง “ยูง ทอง” นัน้ เป็ น ชื่ อ ที่ ช าวธรรมศาสตร์ เ รี ย ก ต้ น หางนกยูง ฝรั่ ง ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จมาทรงปลูกไว้ ที่หน้ าหอประชุมใหญ่
(ท่าพระจันทร์ ) จานวน 5 ต้ น เมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 เวลา 14.30 น. และในวันที่ 3
พฤศจิกายน 2529 ทรงปลูกต้ นหางนกยูงฝรั่ง หรื อ ยูงทอง อีกครัง้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รังสิต พร้ อมกับทรงพระราชทานให้ เป็ นต้ นไม้ สญ
ั ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะหาง
นกยูงฝรั่งนัน้ ออกดอกสีเหลืองและแดงในช่วงหน้ าร้ อน มีสีสอดคล้ องกับสีประจามหาวิทยาลัยคือ
สีเหลือง-แดง นอกจากนี ้ ในปี พ.ศ.2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
พระราชทานทานองเพลงพระราชนิพนธ์ "ยูงทอง" ให้ เป็ นเพลงประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต่อมานายจานง ราชกิจ (จรัล บุณยรัตพันธุ์) ข้ าราชสานักเป็ นผู้ประพันธ์ เนื ้อร้ อง และยกร่ างโดย
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ทังต้
้ นยูงทอง ต้ นไม้ ที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หวั ฯ ทรงปลูกด้ วย
พระองค์เอง และเพลงพระราชนิพนธ์ยงู ทอง ทาให้ เหล่าชาวธรรมศาสตร์ มีความปลาบปลื ้มเป็ นล้ น
พ้ น ในพระมหากรุ ณ าธิ คุณ ที่ พ ระองค์ ท รงเป็ น พระมหากษั ต ริ ย์ ที่ เ ปี่ ยมล้ น ไปด้ ว ยน า้ พระทัย
ที่แผ่ไพศาลไปทัว่ แผ่นดิน
ถ น น เ ส รี ภ า พ เ ป็ น ชื่ อ ที่ ตั ง้ ขึ น้ เ พื่ อ ต้ อ ง ก า ร จ ะ เ น้ น ย า้ ถึ ง จิ ต วิ ญ ญ า ณ ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย เชิดชูหลักเสรี ภาพ-เสมอภาค-ภราดร
ภาพ เคารพความแตกต่างหลากหลายทางความคิด และส่งเสริ มสิทธิเสรี ภาพในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มที่ อีกทังถนนเส้
้
นนี ้ยังตังอยู
้ ่บริ เวณตึกกิจกรรมเก่า (ปั จจุบนั เป็ นหอพักนักศึกษา
หญิง) ซึ่งเป็ นแหล่งรวมชมรมต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ แก่นกั ศึกษาได้ ทา โดยตังอยู
้ ่บนพื ้นฐาน
สิทธิเสรี ภาพว่าจะเข้ าร่วมหรื อไม่เข้ าร่วมก็ได้
ถนนตลาดวิ ช า ถนนเส้ นนี ม้ ี ที่ ม าจากรู ป แบบการศึก ษาดัง้ เดิ ม ของมหาวิ ท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ คือรู ปแบบที่นกั ศึกษาสามารถเลือกเรี ยนวิชาใดก็ได้ ตามที่ตนเองสนใจ ไม่ต้องสอบ
เข้ าแข่งขัน และไม่จาเป็ นต้ องเข้ าห้ องเรี ยน ประชาชนที่ประกอบอาชีพอยู่สามารถเรี ยนได้ ถือว่า
เป็ น มหาวิ ท ยาลัย แห่ง แรกของประเทศไทยที่ ให้ เ สรี ภ าพกับ ประชาชนทั่ว ไปให้ มี โ อกา สได้ รั บ
การศึก ษา โดยไม่แ บ่ง ชัน้ วรรณะ ชื่ อ ถนนเส้ นนี จ้ ึง เป็ น การร าลึก ถึ ง เอกลัก ษณ์ ข องความเป็ น
ธรรมศาสตร์ ตงแต่
ั ้ เริ่มก่อตัง้
ถนนพิราบขาว นกพิราบขาว เป็ นสัญลักษณ์ สากลแห่งความสันติภาพหรื อความเป็ น
อิสระ นอกจากนี ้ยังเป็ นสัญลักษณ์ของกลุม่ นักเรี ยกร้ องสิทธิมนุษยชน สาหรับ ในด้ านการเมืองแล้ ว
ยัง น าไปใช้ เ ป็ น สัญ ลัก ษณ์ ข องนัก การเมื อ งที่ ใ ช้ สัน ติวิ ธี ใ นการแก้ ปั ญ หา ทุก ครั ง้ ที่ นัก ศึก ษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ทากิจกรรมทางการเมืองก็จะยึดมัน่ ในวิถีแห่งสันติภาพเสมอเปรี ยบ
ตนเองเป็ นนกพิราบขาว ที่ขบั เคลื่อนสังคมให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่ประชาชนด้ วยสันติวิธี
 การตัง้ ชื่อถนนจากวันและเหตุการณ์ สาคัญ
ถนนเอเชี่ยนเกมส์ ชื่อถนนเส้ นนี ้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครัง้ ที่ 13 (พ.ศ.
2541) ซึ่งประเทศไทยได้ รับเป็ นเจ้ าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยมีมติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
10 มกราคม 2538 ให้ ใช้ สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็ นสนามหลักในการจัดการ
แข่งขันกีฬาฯ เป็ นผลให้ มีการก่อสร้ างสนามกีฬาหลัก ยิมเนเซียม สระว่ายน ้า และหอพักนักกีฬา
ซึ่ง ต่อ มาได้ ป รั บ เปลี่ ย นเป็ น หอพัก นัก ศึก ษาและบุค ลากรจ านวน 23 หลัง ตลอดจนงาน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทังก่
้ อสร้ างอาคารต่าง ๆ เป็ นจานวนมาก งานแข่งขันกีฬาในครัง้ นันสร้
้ าง
ความภาคภูมิใจแก่ชาวธรรมศาสตร์ เป็ นอย่างมาก ที่ได้ เป็ นส่วนสาคัญในกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับ
โลก
ถนนมิตรภาพ ถนนเส้ นนี ้เชื่อมกับถนนเอเชี่ยนเกมส์ ซึ่งชื่อถนนเส้ นนี ้มีที่มาจากคาขวัญ
ของการแข่งขันกีฬาเอเชี่ ยนเกมส์ครัง้ ที่ 13 คือ “Friendship beyond Frontiers” หรื อ “มิตรภาพไร้
พรมแดน” เป็ นการตังชื
้ ่อเพื่อระลึกถึงการเป็ นส่วนหนึ่งในการจัดงานการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์
ครัง้ ที่ 13 ซึง่ สร้ างความภาคภูมิใจให้ แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นอย่างมาก
ถนน 16 สิงหา “นามถนนเส้ นนี ต้ งั ้ ขึน้ เพื่ อระลึกถึงวันสันติภ าพ คือวันที่ 16 สิง หาคม
2488 ซึง่ เป็ นวันที่รัฐบาลไทย “ประกาศสันติภาพ” เพื่อยกเลิกการประกาศสงครามกับอังกฤษและ
สหรั ฐ ซึ่ง รั ฐ บาลจอมพล ป.พิ บูล สงคราม ประกาศเมื่ อวัน ที่ 25 มกราคม 2485 ภายหลัง เริ่ ม
สงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อปลายปี พ.ศ. 2484 และรัฐบาลไทยตัดสินใจอยู่ข้างฝ่ ายอักษะ ซึ่ง
ประกอบไปด้ วย เยอรมนี อิตาลี และญี่ปนุ่ แนวถนนเส้ นนี ้พาดอยู่บนแนวกาแพงเมืองและกาแพง
วังหน้ า ที่เชื่อมระหว่างป้อมพระจันทร์ และป้อมพระอาทิตย์ เมื่อมีการสร้ างหอสมุดปรี ดี พนมยงค์
และ อาคาร 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริ เวณด้ านหน้ าคณะรัฐศาสตร์ จึงขุดพบซากกาแพง
เมื อ งและก าแพงวัง หน้ า ครั ง้ ต้ น รั ต นโกสิ น ทร์ ซึ่ง ปั จ จุบัน ได้ จ าลองแนวก าแพงไว้ ใ นหอสมุด
ด้ านหน้ าคณะรัฐศาสตร์ และจาลองเทคนิคการก่อสร้ างไว้ ภายในโรงอาหาร ริ มแม่น ้าเจ้ าพระยา”
(นิภาพร รัชตพัฒนากุลและเทอดพงศ์ คงจันทร์ , 2549, น.126)
ถนนเดือนตุลา ชื่อถนนเส้ นนี ้ตังขึ
้ ้นเพื่อราลึกถึงเหตุการณ์ทางการเมืองครัง้ สาคัญของ
ประเทศไทย ได้ แก่ เหตุการณ์ 14 ตุลา และเหตุการณ์ 6 ตุลา
“เหตุการณ์ 14 ตุล าคม 2516 เป็ น การชุม นุม และเดิน ขบวนครั ง้ ยิ่ ง ใหญ่ ที่สุด ใน
ประวัตศิ าสตร์ การเมืองไทย มีนกั เรี ยน นิสิต นักศึกษา และประชาชนเข้ าร่วมกว่าห้ าแสนคน ทาให้
ยุคเผด็จการทหารที่ครองอานาจอย่างยาวนานตังแต่
้ การรัฐประหารในปี 2490 ได้ สิ ้นสุดลง และ
ทาให้ ประชาธิปไตยได้ กลับมาสู่ประเทศไทยอีกครัง้ เป็ นประชาธิปไตย สิทธิและเสรี ภาพที่แลกมา

ด้ ว ย เ ลื อ ด เ นื อ้ แ ล ะ ชี วิ ต ข อ ง วี ร ช น จ า น วน ม า ก มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต 77 ค น บ า ด เ จ็ บ 857”
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2557, น.30)
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็ นเหตุการณ์จลาจลและปราบปรามนักศึกษาและผู้ประท้ วง
ในและบริ เวณหน้ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และท้ องสนามหลวง ขณะที่นกั ศึกษา
จากหลายมหาวิทยาลัยกาลังชุมนุมประท้ วงการเดินทางกลับประเทศของจอมพล ถนอม กิตติขจร
อดีตนายกรัฐมนตรี ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถิติอย่างเป็ นทางการระบุว่า มี
ผู้เสียชีวิต 46 คน ซึง่ มีทงถู
ั ้ กยิงด้ วยอาวุธปื น ถูกทุบตี หรื อถูกทาให้ พิการ
ถนน 27 มิถุนา ชื่อถนนเส้ นนีต้ งขึ
ั ้ น้ เพื่อราลึกถึงวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 27 มิ ถุนายน พ.ศ. 2477 ซึ่ง เกิ ดจากความคิดริ เริ่ ม ของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรี ดี พนมยงค์
(รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง มหาดไทย ในขณะนัน)
้ โดยเล็งเห็นว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน
ขณะนันยั
้ งไม่เพียงพอ หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 จึงต้ องการบุคคลที่มี
ความรู้ ทางกฎหมาย การปกครอง และสัง คม มารั บ ใช้ ประเทศชาติโ ดยด่วน จึง ได้ เ สนอร่ า ง
"พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย วิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง พ.ศ. 2476" โดย ศาสตราจารย์ ดร.
ปรี ดี พนมยงค์ ได้ รับแต่งตังเป็
้ น "ผู้ประศาสน์การ” คนแรกของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาแห่ง
นี ก้ ่ อ ตัง้ ขึ น้ โดยมี เ ป้ า หมายที่ จ ะให้ การศึ ก ษาอย่ า งเต็ ม ที่ แ ก่ ร าษฎร เป็ น "ตลาดวิ ช า" หรื อ
"มหาวิทยาลัยเปิ ด" แห่งแรกของประเทศไทย
นอกจากนี ้ ชื่ อ ถนนเส้ นนี ย้ ัง เป็ นการราลึกถึ ง 27 มิ ถุน ายน 2475 วัน ที่ มี ป ระกาศใช้
รัฐธรรมนูญปกครองแผ่นดินสยามชัว่ คราว พุทธศักราช 2475ซึ่งกฎหมายสูงสุดในการปกครองรัฐ
หลังจากคณะราษฎรทาการอภิวฒ
ั น์ก ารปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ก็ได้ ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ (Constitution) ฉบับนี ้ ซึ่งนับเป็ นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย ร่ างโดย นาย
ปรี ดี พนมยงค์ มันสมองของคณะราษฎร โดยมีเจตนารมณ์ ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อให้
ประเทศนี ้เป็ นของ "ประชาชน" อย่างแท้ จริ ง รัฐธรรมนูญฉบับนี ้มีจดุ เด่นที่ได้ ระบุคณ
ุ สมบั ติของผู้ที่
จะลงสมัครรับเลือกตังเป็
้ นผู้แทนราษฎรว่า จะต้ องมีอายุ 20 ปี และจะต้ องสอบไล่วิชาการเมืองได้
ตามหลั ก สู ต รซึ่ ง สภาได้ ตัง้ ขึ น้ ไว้ และนี่ ก็ เ ป็ นเหตุ ผ ลส าคัญ อี ก ประการหนึ่ ง ในการก่ อ ตัง้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมืองขึ ้นมา
 การตัง้ ชื่อถนนจากชื่อบุคคลสาคัญ
ถนนปรี ดี พนมยงค์ ถนนเส้ นนี ้ตังอยู
้ ่บริ เวณอาคารบรรยายเรี ยนรวม 1 ไปจนถึงประตู
พหล 3 ชื่อถนนเส้ นนี ้ตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปรี ดี พนมยงค์ ปูชนียบุคคลของ
ประเทศไทย ท่านเป็ นผู้สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมือง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
พ.ศ. 2475 ดร.ปรี ดี พนมยงค์ ร่ วมกับข้ า ราชการทหารพลเรื อนจ านวน 99 คน ในนามของ
“คณะราษฎร” ทาการปฏิวตั ิเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็ น

ระบอบพระมหากษั ต ริ ย์ โ ดยรั ฐ ธรรมนูญ และด ารงต าแหน่ ง ส าคัญ ๆ เช่ น เลขาธิ ก ารสภา
ผู้แทนราษฎร (คนแรก) กรรมการร่ างรัฐ ธรรมนู ญ เป็ นผู้เสนอ “เค้ าโครงการเศรษฐกิ จ ” เป็ น
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงต่า งประเทศ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลัง ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็ นผู้สาเร็ จราชการแทนพระองค์ รัชกาลที่ 8 เป็ น
หัวหน้ าขบวนการใต้ ดิน “เสรี ไทย” ได้ รับแต่งตังเป็
้ น “รัฐบุรุษอาวุโส” และเป็ นนายกรัฐมนตรี ในปี
พ.ศ. 2543 ในวาระ 100 ปี ชาตกาลของ ดร.ปรี ดี พนมยงค์ องค์การยูเนสโกได้ ประกาศยกย่องให้
ดร.ปรี ดี เป็ นบุคคลสาคัญของโลก
ถนนป๋วย อึ๊งภากรณ์ ถนนเส้ นนี ้ตังอยู
้ ่บริ เวณอาคารหอสมุดป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ไปจนสุด
ประตูพหล 4 ชื่อถนนเส้ นนี ต้ งขึ
ั ้ น้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ อดีต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ น “บุคคลสาคัญของโลก" ซึง่ เป็ นคนไทยคนที่ 26 ที่ได้ รับการ
ยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ น “บุคคลสาคัญของโลก” ด้ านการศึกษาและเศรษฐศาสตร์ โดย
ตลอดช่วงชีวิตของ อาจารย์ ป๋วย ได้ สร้ างคุณงามความดี และคุณูปการแก่ประเทศชาติเป็ นอย่าง
มาก เช่น การอุทิศตนร่ วมเป็ นหนึ่งในขบวนการเสรี ไทย ในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 การเป็ นผู้จดั
วางระบบงบประมาณแผ่นดินให้ มีเสถียรภาพ เมื่อครัง้ รับราชการที่กระทรวงการคลัง การอุทิศตน
ลงมือพัฒนาชนบทเพื่อแก้ ปัญ หาความเหลื่อมลา้ ของสังคมไทย ที่สาคัญที่สุดคือ อาจารย์ ป๋วย
ดารงไว้ ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริ ต ความเป็ นผู้มีธรรมาภิบาลและยึดถือจริ ยธรรมในการทางานตลอด
ชีวิตการรับราชการ จนได้ รับรางวัลแม็กไซไซเมื่อปี 2508 เป็ นต้ น
ถนนประภาศน์ อวยชั ย ชื่ อ ถนนเส้ นนี ต้ ัง้ ขึ น้ เพื่ อ เป็ นอนุ ส รณ์ แ ก่ ศาสตราจารย์
ประภาศน์ อวยชัย อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตประธานสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
และอดี ต อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่ า นมี ผ ลงานมากมาย ขณะด ารงต าแหน่ ง
อธิการบดีของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เช่น โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการ
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเปลี่ยนแผนกอิสระวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชนเป็ น
คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน เป็ นต้ น ท่านถื อเป็ นบุคคลส าคัญในการพัฒ นาระบบ
บริ หารมหาวิทยาลัยแบบสมัยใหม่ ทาให้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พฒ
ั นาไปในทางที่ดีขึ ้นอย่าง
รวดเร็ว
ถนนสัญญา ธรรมศักดิ์ ถนนเส้ นนี ้ตังอยู
้ ่บริ เวณอาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ ซึ่งมีอนุสาวรี ย์
ศาสตราจารย์ สัญ ญา ธรรมศัก ดิ์ อยู่ ห น้ า คณะนิ ติ ศ าสตร์ โดยถนนเส้ น นี ส้ ิ น้ สุด ถึ ง โรงพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อถนนเส้ นนี ้ตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แก่ ศาสตราจารย์สญ
ั ญา ธรรมศักดิ์
ปูช นี ย บุค คลด้ า นนิ ติศ าสตร์ ท่า นได้ อุทิ ศ ตนท างานเพื่ อ ประเทศชาติม าตลอด โดยเคยด ารง
ตาแหน่งสาคัญในวาระต่าง ๆ อาทิ ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา รอง

ประธานสภาร่ างรัฐธรรมนูญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นต้ น
 การตัง้ ชื่อถนนจากสถานที่หรือสภาพแวดล้ อม
ถนนทิวสน มีที่มาจากสภาพแวดล้ อมทางภูมิศาสตร์ คือ ถนนเส้ นนี ้จะมีต้นสนอยู่ตลอด
ข้ างทางเป็ นทิวแถวล้ อมด้ านหลังหอพักนักศึกษาเอเชี่ยนเกมส์ โซน B
ถนนบัณฑิตอาสา ถนนเส้ นนีต้ งอยู
ั ้ ่บริ เวณสานักบัณฑิตอาสาสมัคร ซึ่งเป็ นหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยก่อตังขึ
้ น้ ตามดาริ ของศาสตราจารย์ ดร.ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ อดีต
อธิการบดี เพื่อรับผิดชอบดาเนินการให้ การศึกษา อบรม ฝึ กฝน การให้ บริ การแก่ ชมุ ชน และสร้ าง
เสริ มประสบการณ์เกี่ยวกับท้ องถิ่นชนบทให้ แก่บณ
ั ฑิต ที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากทุก
สาขาวิชา และทุกสถาบัน โดยเริ่ มดาเนินการมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2512 โดยเป็ นลักษณะเปิ ดโอกาสให้
บัณฑิตได้ ไปเรี ยนรู้ สภาพชีวิตความเป็ นอยู่ ปั ญหา และความต้ องการของชาวชนบท ทั ง้ ยังได้ ใช้
ความรู้ ที่ ศึก ษาเล่ า เรี ย นมา ท างานให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่อ ชุ ม ชนชนบท ปั จ จุบัน ส านัก บัณ ฑิ ต
อาสาสมัคร ได้ รับการเปลี่ยนชื่อและขยายบทบาทให้ เป็ น “วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์”
จากการวิ เ คราะห์ ก ารตัง้ ชื่ อ และความหมายของชื่ อ ถนนทัง้ หมดในมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์ ครัง้ นี ้ ทาให้ ทราบว่าวิธีตงชื
ั ้ ่อถนนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิยมใช้ คือ การตัง้
ชื่ อ ถนนด้ ว ยค าที่ ให้ ค วามหมายเกี่ ยวกับความเป็ นสิ ริม งคล การตัง้ ชื่ อ ถนนที่ ส ะท้ อนถึง วัฒ นธรรม
สัญลักษณ์ และเอกลักษณ์ขององค์กร การตังชื
้ ่อถนนจากวันและเหตุการณ์สาคัญ การตังชื
้ ่อถนนจากชื่อ
บุคคลสาคัญ และการตังชื
้ ่อถนนจากสถานที่หรื อสภาพแวดล้ อม ซึ่งวิธีการเหล่านี ้ล้ วนสะท้ อนให้ เห็นถึง
ลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และความเป็ นมาทางประวัตศิ าสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ส่งผล
ให้ มีการตังชื
้ ่อถนนที่โดดเด่นในแต่ละพื ้นที่ เช่น พื ้นที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์สาคัญทางการเมืองก็
จะตังชื
้ ่อวันที่เกิดเหตุการณ์ สาคัญนัน้ ๆ เพราะเหตุการณ์ เหล่านันได้
้ ผ่านล่วงเลยไปแล้ วจึงเป็ นการยากที่
จะบันทึกและส่งต่อประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา ค่านิ ยมและวัฒนธรรมในเหตุการณ์เหล่านัน้ จึงต้ องอาศัย
ภาษาเป็ นเครื่ องมือช่วยบันทึกและถ่ายทอดเหตุการณ์ ความทรงจา ความเชื่อ ให้ แก่คนรุ่นหลังได้ ทราบและ
เรี ยนรู้
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