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 สวัสดีศิษยเกาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมทุกทาน
ภายหลังจากท่ีทุกทานสําเร็จการศึกษาจากท่ีนี่ หลายทานก็ตางแยกยาย
ไปประกอบอาชีพของตนเอง บางก็ไปศึกษาตอในชวงช้ันท่ีสูงขึ้น การรับรู
ขาวสารของคณะนิติศาสตรจึงอาจเปนไปไดยาก ผมจึงขอเสนอวารสาร 
“แสงนิติศาสตร” อันเปนวารสารศิษยเกาฉบับแรกที่จะใชเปนสื่อกลาง
ในการติดตอกันระหวางคณะฯ ศิษยปจจุบัน และศิษยเกา

 วารสารทีท่านกาํลงัถืออยูนีจ้ะเตม็ไปดวยขาวสารตางๆ ทีเ่กีย่วกบั 

กิจกรรมของคณะฯ ทั้งที่ผานมาแลวและกําลังจะจัดขึ้น ความสําเร็จของ

ศิษยเกาของเรา บทความทางวิชาการเกร็ดความรูทางกฎหมายรวมทั้ง

เรือ่งเลาทีท่านอาจจะเคยไดยนิตอๆ กนัมา และภาพความทรงจาํทีอ่าจทําให

ทานนึกถึงสมัยที่ทานยังเรียนอยู

 สําหรับฉบับแรกน้ีก็ไดนองๆ ศิษยปจจุบันเขามารวมกันจัดทํา

อยางต้ังอกต้ังใจและคาดหวังอยางยิ่งวาจะไดรับการตอบรับเปนอยางดี

จากศิษยเกาทุกคน

239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
โทรศัพท : 053-942909-10 ตอ 0,  053-942911, 053-942919  โทรสาร : 053-942914

E-mail : lawcmu@hotmail.com,  lawcmumail@gmail.com

ผูชวยศาสตราจารยชาตรี เรืองเดชณรงค

(คณบดีคณะนิติศาสตร)



 สวัสดีศิษยเกานิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ที่รักและคิดถึงทุกคน “วารสารแสงนิติศาสตร” คือจุดรวม
ทุกเฉดแสงที่หลากหลายความเปนไปของศิษยเกา คณาจารย 
ศิษยปจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อสงตอ “ขาวสาร 
เรื่องราว และความทรงจํา” ไปยังทุกคนใหเรา ไดรับรูและ
ระลึกถึงในยามหางไกลเพื่อเราจะไดใกลชิดกัน ในความรูสึก
ตลอดไป คณะผู จัดหวังเปนอยางยิ่งว าจะไดรับคําติชม
เพื่อชวยกันสรางสรรคใหเปนวารสารที่ทุกคนเฝาติดตาม
ยิ่งๆ ขึ้นไป

พีรพงศ เหลืองออน : เขมภัท ลีละวัฒนพันธ : สิริรัตน ยงจิระนนท : อนุมัติ ริวน

ปณิธาน พุมบานยาง : ณัฐวุฒิ มีสกุล : มณีเนตร สอนทุง

อาจารยชัยณรงค เหลืองวิลัย

(บรรณาธิการ วารสารแสงนิติศาสตร)

ฉบับปฐมฤกษ
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  แจงเกิดสูวงการบันเทิง – ขอแสดงความยินดีกับ

สมาชิกวง MUSKETEERS (มัสคีเทียร) เท็น ชาครีย 

ลาภบุญเรอืง รองนาํ พ ูภาคภมู ินิม่ละมัย กตีาร ศษิยเกา

รุน13, นักแสดงชอง 7 ฝาย ณิชานันท ฝนแกว ศิษยเกา

รุ น12 และลาสุดกับการสูการเปนนักแสดง ชอง 3 

พลอย ภทัรากร ตัง้ศุภกุล ศษิยเการุน16 ดกีรีเกียรตินยิม

อันดับ 2 ที่ไดแจงเกิดสูวงการบันเทิงอยางเต็มตัว

ในละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอนคณุชายรัชชานนท 

ซึ่งไดรับกระแสตอบรับเปนอยางดีในบทของ “จันทา” 

และยังจะมีผลงานละครออกมาใหไดติดตามกันอีก

อยู เรื่อยๆ ซึ่งไดสรางชื่อเสียงและเปนหนาเปนตา

ใหแกคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปน

อยางมาก
ขอบคุณภาพจาก : หนังสือพิมพเชียงใหมนิวส

  แดอาจารยผูเปนที่รัก – อาจารยวรีะวฑุฒิ ์วฑัฒนายน

อาจารยที่เปนที่รักยิ่งของลูกศิษยไมวาจะกี่รุนตอกี่รุน

กต็าม ทีแ่มจะมีอาย ุ66 ป กย็งัสละเวลาเพือ่มาถายทอด

ความรูใหแกลูกศิษยลูกหาอยูไมขาดแตดวยการติดเชื้อ

กระแสโลหิตท่ีลิ้นหัวใจทําให ในวันนี้ ไม มีอีกแล ว

อาจารยที่ถือไดวาเปนครูโดยแท ครูที่เปนผูใหตลอดมา 

ถือได ว าเป นการสูญเสียคร้ังยิ่งใหญสําหรับคณะ

นติศิาสตรมหาวิทยาลัยเชยีงใหม แตถงึอยางนัน้กย็งัเช่ือ

อยูเสมอวาสิง่ทีอ่าจารยไดเคยพรํา่สอนกบัลูกศิษยไปนัน้

ไมมทีางทีจ่ะลบเลอืนไปอยางแนนอน ดวยรกัและอาลยั

  งานศษิยเกาสัมพนัธ – รวมพลศิษยเกาคณะนติศิาสตร มช. ในงาน LAW CMU Live In Bangkok เมือ่วนัท่ี

10 – 11 ตลุาคม ทีผ่านมากจิกรรมดังกลาวไดจดัขึน้เพือ่กระชบัความสมัพนัธระหวางรุนพีรุ่นนองชาวนิต ิมช.

โดยไดรับเกียรติจาก อาจารยชัยณรงค เหลืองวิลัย เขารวมกิจกรรมดังกลาวในฐานะผูแทนผูบริหาร

คณะนิติศาสตรบรรยากาศภายในงานก็เปนไปดวยความอบอุนและอีก 1 กิจกรรมทิ้งทายกอนปใหมเมื่อ

วันที่ 7 ธันวาคม ที่ผานมาชมรมศิษยเกาคณะนิติศาสตร ไดจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีแก

ทั้งศิษยเกาและศิษยปจจุบัน โดยใชชื่องานวา LAW CMU Live In Chiang Mai กิจกรรมภายในงาน

ตลอดทั้งวัน แบงออกเปน 3 ชวงคือ ชวงเชา รวมกันมอบขนมและของใชสําหรับเด็กใหแกมูลนิธิ

เด็กกําพราบานก่ิงแกววิบูลสันติ ชวงบายแขงฟุตซอลเช่ือมความสัมพันธระหวางศิษยเกาและปดทาย

ดวยงานเล้ียงสังสรรคศิษยเกาคณะนิติศาสตร ณ รานโตง คาเฟ โดยไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารย

ชาตร ีเรอืงเดชณรงค คณบดคีณะนติศิาสตรมากลาวเปดงานในคร้ังนี้

 สวสัดคีรบั ในคอลมันตราชูอพัเดทของเราวันนีก้จ็ะมาอพัเดทขอมูลขาวคราวตางๆ ทีเ่กดิขึน้
ตลอดชวงหน่ึงปที่ผานมา ไมวาจะเปนขาวคราวของศิษยเกาหรือแมแตเหตุการณที่เกิดขึ้นภายใน
คณะนติศิาสตรกต็าม วาในหนึง่ปทีผ่านมานีม้เีหตกุารณอะไรทีน่าสนใจเกดิขึน้บาง

คณาจารยคณะนิตศิาสตร ลาศกึษาตอในระดับปรญิญาเอก

นกัเรยีนทนุประเภทบุคคลท่ัวไปตามความตองการของคณะนิตศิาสตร (ระดบัปริญญาเอก)

1. นายปดิเทพ อยูยืนยง กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ De Montfort University

 สาขาวิชากฎหมายส่ิงแวดลอม ประเทศอังกฤษ

2. นายวรุฒน ทรงสุริตกุล กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ University Oj London

 สาขากฎหมายดานเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคม ประเทศอังกฤษ

3. นางสาวนวพร เสนียวงศ กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ University Of Dundee

 ประเทศอังกฤษ

1. อาจารยวาทิศ โสตถิพันธุ กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก
 ณ The University Of New England ประเทศออสเตรเลีย
2. อาจารยวชญามณ ีพริยะวณชิย กาํลงัศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก
 ณ วทิยาลัยศลิปะส่ือและเทคโนโลยี สาขาการจัดการองคความรู
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประเทศไทย
3. อาจารยทศพล ทรรศนกุลพันธ กําลังศึกษาตอปริญญาเอก
 ณ University Of Barcelona สาขาวิชากฎหมายและ
 รัฐศาสตร ประเทศสเปน
4. อาจารยบุญชู ณ ปอมเพชร กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก
 ณ คณะมนุษยศาสตร สาขาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประเทศไทย
5. อาจารยชัยณรงค เหลืองวิลัย กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ วิทยาลัยศิลปะส่ือและเทคโนโลยี สาขาการจัดการ
 องคความรู มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประเทศไทย
6. อาจารยพลอยแกว โปราณานนท กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ University Of Glasgow สหราชอาณาจักร
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6 กรณีขอพิพาท

ระหวางไทยกับกัมพูชา

เร่ืองปราสาทเขาพระวิหารที่เปน

ขาวกระแสหลักและเปนที่สนใจอยางมาก

อีกครั้งในชวงไมกี่ปที่ผานมาน้ี เม่ือฝายกัมพูชาไดยื่น

ความจํานงข้ึนทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกตอ

คณะกรรมการมรดกโลกจนเป นเหตุให ต องนําข อขัดแย งนี้ ข้ึนสู ศาล

ยุติธรรมระหวางประเทศอีกครั้ง

 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่ผานมาน้ี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

เชียงใหม รวมกับ กรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการตางประเทศ 

ไดจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “คดีปราสาทพระวิหาร – ไขปริศนาคดี

ตีความ” ขึ้น โดยมีวิทยากรซ่ึง เปนผู ปฎิบัติหนาที่ในคดีดังกลาวมารวม

สัมมนาครั้งนี้ นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮกและนายวรเดช วีระเวคิน

อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย โดยมีวิทยากรรวมคืออาจารย ดร.พรชัย

วิสุทธิศักดิ์ และผูดําเนินการสัมมนาคืออาจารยกัญญา หิรัณยวัฒนพงศ 

ผูชวยคณบดี คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ทั้งน้ีมีนักศึกษา คณาจารย 

บุคลากรมหาวิทยาลัยและผูสนใจเขารวมรับฟงการสัมมนาเปนจํานวนมาก 

และหากในโอกาสตอไปทานใดมีความสนใจท่ีจะเขาร วมฟงการสัมมนา

ทางดานวิชาการสามารถติดตามขาวสารไดที่ www.law.cmu.ac.th

อะไรคือ

สิ่ ง สํ า คั ญ ท่ี

นักกฎหมายในประชาคม

อาเซียนตองมี ? เพื่อกระบวนการ

ทางการศึกษาและการประกอบวิชาชีพกฎหมาย

อยางมีประสิทธิภาพในยุคของการแขงขันท่ีรุนแรง 

ใชหรือไม ภาษาที่จะใชเปนสื่อกลางในการสื่อสารนั้นยอมมีความ

สําคัญมาก เพราะเหตุวาภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการประจําประชาคม

อาเซียน ดังนั้นวันนี้คุณพรอมแลวหรือยัง ? ทางคณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ได  เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเตรียม

ความพรอมของนักศึกษาที่จะจบไปเปนนักกฎหมายในยุคของประชาคม

อาเซียน โดยไดจัดใหมีโครงการ English for lawyer โครงการจัดอบรม

ภาษาองักฤษทางดานกฎหมาย ดาํเนนิการสอนโดย Mrs.Susan Billstrom 

(นักกฎหมายชาวอเมริกันและผานการอบรมการสอนภาษาอังกฤษ

แกคนตางชาติ) ทั้งนี้ อ.กัญญา หิรัณยวัฒนพงศ ผูชวยคณบดีฯ ผูควบคุม

ดูแลโครงการฯ ยังฝากถึงศิษยเกาทุกทานที่มีความสนใจจะพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษทางดานกฎหมายกส็ามารถตดิตามขาวสารการเปดคอรสเรยีน

ไดที่ www.law.cmu.ac.th อีกทั้งตอนนี้ก็มีขาวดีสําหรับผูที่สนใจจะ

ศึกษาตอในระดับปริญญาโท ทางคณะ ไดรวมมือกับ Chicago-Kent

College of Law(CK.) สถาบันศึกษาทางดานกฎหมายในระดับตนๆ

ของเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปนหลักสูตร

2 ภาคการศึกษา (เรียน 1 ภาคการเรียนที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สอนโดยคณาจารยผูเชี่ยวชาญจาก CK. ทั้งสิ้น 

และอีกหนึ่งภาคการเรียนที่ CK. เมืองชิคาโก)

สามารถติดตอเพ่ือรับขอมูลเพิ่มเติมไดที่
คณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หรือ
https://www.facebook.com/ CmuCkProgram

https://www.law.cmu.ac.th/cmu-c
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ผูสัมภาษณ  : สวัสดีครับอาจารย
สมชาย  : สวัสดีๆ
ผูสัมภาษณ : พอดีวันนี้มีเรื่องท่ีอยากจะใหอาจารยมาใหความรูในเร่ือง
  LGBT หนอยนะครับ
สมชาย : ก็สอนไปหมดแลวนิ เปดอานหนังสือเองก็ได
  ไมตองมาถามผมหรอก
ผูสัมภาษณ : พอดีอยากไดความคิดเห็นของอาจารยนะครับ
  คือตอนแรกก็อยากจะทราบกอนวา LGBT คืออะไร
  แลวยอมาจากอะไรเหรอครับ ?
ผูสัมภาษณ : โดยทั่วไปเรามักจะจําแนกมนุษยออกเปนชายหรือหญิง
  และเชือ่วาสิง่ทีเ่รยีกวาเพศวถิขีองมนษุยควรจะตองเปนไป
  ตามเพศกําเนิด เชน ถาเพศกําเนิดเปนชายก็ควรจะตอง
  มีเพศวิถีที่ควรจะรักผูหญิง แตถาเกิดเปนผูหญิงก็ควรจะ
  ตองรักผูชาย แตทีนี้ในโลกของความเปนจริงเรามักจะเห็น
  คนที่มีเพศวิถีที่มันไมสอดคลองกับเพศกําเนิดแบบที่เรา

  คุ นเคยอยู เยอะแยะ เราเห็นคนท่ีเปนชายรักชาย
  หญิงรักหญิง หรืออื่นๆเกิดขึ้น ดังนั้นกลาวรวมๆ แลว
  LGBT ซึ่งเปนคํายอที่มาจากคําวา L-Lesbian, G-Gay,
  B-Bisexual, T-Transgender คือกลุมคนที่ไมอาจ
  ถูกจําแนกอยู ในกรอบตามเพศแบบดั้งเดิมที่เราคุนเคย
  หรือที่เราเขาใจไดนั่นแหละ
ผูสัมภาษณ  : แลว Queer นี่มันเหมือนกับ LGBT ไหมครับ ?
สมชาย : Queer มนัจะเปนแนวความคดิแบบอยางหนึง่นะสวนถา
  LGBT เปนการใชเรียกกลุมคน แต Queer นั้น เปนแนว
  ความคิดที่พยายามจะอธิบายส่ิงที่เรียกวาความหลาก
  หลายทางเพศก็ได มันเปนแนวความคิดแบบหนึ่ง
  ซึ่งคนกลุมนี้สวนหนึ่งก็อาจจะอยูภายใตแนวความคิด
  แบบ Queer Theory คือเชื่อในความหลากหลาย
  ทางเพศก็ได
ผูสัมภาษณ : งั้นแสดงวาคนกลุม LGBT ก็มีแนวคิดแบบ Queer
  ไดใชไหมครับ?
สมชาย : ผมคิดวา Queer มันเปนทฤษฎีอยางหนึ่งท่ีมันเอ้ือ
  ใหกับการเกิดขึ้นและปรากฏตัวของกลุม LGBT คือ
  ไอแนวความคิดแบบQueer มันจะอธิบายวา เฮย…
  มนุษยไมจําเปนตองผูกติดอยูเพศกําเนิดกับเพศวิถีก็ได
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  เพราะงัน้มันก็เลยเกดิคนกลุมตางๆขึน้มา ซึง่ปจจบุนัมนัอาจ
  จะมี LGBT อยางเดียวเลยกไ็ด หรอือนาคตมันอาจจะมีอืน่ๆ
  มากกวานี้ก็ได เราก็ไมรู แตปจจุบันเทาที่เราเห็นเราก็เห็น
  อยูเทาท่ีมี ซึ่งเราอาจจะคิดวาเทาท่ีมันมีอยูมีแคนี้ อันนี้ก็
  ไมแน ก็เหมือนกับที่สมัยกอนเราเช่ือวามีแคผูชายผูหญิง
  แตเดี๋ยวน้ีมันมีอะไรหลายอยางที่ เพิ่มเข ามา ดังนั้น
  ในอนาคตอาจจะมีอะไรเพิ่มมาอีกก็ไดผมก็ไมรู
ผูสัมภาษณ  : แลวการที่อาจารยออกไปพูด หรือไปบรรยายในเรื่อง
  พวกน้ีตามงานตางๆ มีคนเขามาถามอาจารยบางมั้ยครับ
  วาอาจารยเปนหรือไมเปน ?
สมชาย : ก็มี เมื่อไรที่ยังมีคําถามน้ีอยู แสดงวาเคายังคิดวาเรื่องน้ี
  เปนเรื่องผิดปกติอยู คือถาเมื่อไรท่ีเราเห็นหรือมองวามัน
  เปนเรื่องปกติเราจะไมมานั่งถามกันหรอก แตตราบเทาที่
  เมือ่ไรท่ีเรารูสกึสงสัยอยูวา นีเ่ปนเกยรเึปลา แสดงวาเรายัง
  รูสึกวามันยังเปนเรื่องที่ผิดปกติอยูเพราะถาเกิดวามันเปน
  เรื่องปกติเราจะไมมาถามกันอยูหรอกวาเปนเพศอะไร
  จะเปนเกย เปนกะเทย เปนทอม เปนด้ี ก็เปนไปเปนเรื่อง
  สวนตัวของเคา

ผูสัมภาษณ  : แลวปญหาที่กลุม LGBT ออกมาเรียกรองสวนใหญจะเปน
  เรื่องอะไรหรือครับ ?
สมชาย : ถาเทาทีผ่มอานมา หรอืเทาทีผ่มเหน็มา ทัว่โลกจะคลายๆ กนั
  แตผมคิดวามีอยูสองเรื่องที่สําคัญ เรื่องหนึ่งคือเร่ืองเพศ
  ในทางกฎหมาย หมายถึงการเปล่ียนเพศ หรือการยอมรับ
  ในสถานะตัวตนในทางกฎหมาย กบัอกีอนัหน่ึง คอืเร่ืองระบบ
  ครอบครัวในการแตงงาน ผมคิดวาอันนี้เปนสองเร่ืองซ่ึงใน
  ชวงปลายศตวรรษที่ 20 มาจนกระทั่ง ถึงปจจุบันก็ยังเปน
  เรื่องที่กําลังอยูในชวงเปล่ียนแปลงอยู
ผูสัมภาษณ  : แลวในเร่ืองการสมรสในเพศเดียวกันนี่ ทั่วโลกเคาเร่ิมมี
  การยอมรับเรื่องพวกน้ีอยางกวางขวางหรือยังครับ ?
สมชาย : เริม่มมีาตัง้แตปลายศตวรรษที ่20 ละวามกีารยอมรบัเกดิขึน้
  แตก็จะเปนการยอมรับที่มีหลายระดับ เชน จดทะเบียน
  ไดแลว แตยังไมยอมรับในเร่ืองทรัพยสิน บางประเทศ
  ยอมรับในเรื่องการจดทะเบียนและทรัพยสิน  แตเรื่องการ
  รับบุตรบุญธรรมยังไมให ก็ยังถือว ามีหลายระดับอยู  
  เทาที่เห็นสวนใหญจะเกิดขึ้นในยุโรปในอเมริกามีเพียง
  บางรัฐ
ผูสัมภาษณ  : ในทวีปเอเชียละครับ ?
สมชาย : ในเอเชียเรื่องการสมรสในเพศเดียวกันจนถึงตอนนี้ยังไมมี
  เลยนะ ก็ยังมีการผลักดันเรื่องนี้อยูในหลายประเทศแตยัง
  ไมสําเร็จ เทาที่ทราบในไตหวันจะมีการ
  ผลักดันอยางมากในเร่ืองนี้
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ผูสัมภาษณ  : แลวในไทยน่ีมีมานานหรือยังครับในเรื่องการเรียกรอง
  สิทธิพวกน้ี ?
สมชาย : ผมคิดวามีการพูดถึงสิทธินี้อยางกวางๆ มาต้ังแตตอน
  รางรฐัธรรมนูญป 50 กเ็ริม่มีรองรอยน้ีแลว จะเริม่เหน็วา
  มีคนเสนอใหมีการเขียนเก่ียวกับเพศหลากหลายไวใน
  รัฐธรรมนูญ แตก็ไมประสบผลสําเร็จ ถึงอยางนั้นก็เปนที่
  ยอมรับกันวา นอกจากผูชาย ผูหญิง แลวยังมีกลุมคน
  ที่วาเรียกวาเพศหลากหลายอยู ผมคิดวาหลังป 2550
  นาจะเร่ิมเกิดการเคล่ือนไหวข้ึนในแงที่มีการพยายาม
  จะโตแยงอยางเชน กรณีเกณฑทหาร เคาก็โตแยง จนมี
  การสูคดใีนศาลเลยวาคนท่ีเปนกะเทยรูสกึวาตวัเองไมควร
  ถูกตีตราวาเปนโรคจิตอยางถาวรก็มีการสูในศาลกัน
  รวมกระท่ังเรื่องอื่นๆ เราจะเห็นการเรียกรองสิทธิของคน
  กลุมน้ีเพิ่มกวางขวางขึ้นกวาแตกอน

ผูสัมภาษณ  : แลวกอนป 2550 นีเ้ริม่มกีารปรากฏตวัของกลุมคนเพศ
  หลากหลายใหเห็นเยอะหรือยังครับ ?
สมชาย : โฮ...กอนหนาป 2550 นี้มีใหเห็นเยอะอยูนะ เราเห็นกัน
  ตั้งแตเด็กๆ เราเห็นแบบกลุมท่ีเปนกะเทยอยางเชน
  อัลคาซา หรือกลุมพวกตลกท่ีเลนเปนกะเทยหรือ
  ขามเพศผมคิดวาสังคมไทยน่ีเราคุนเคยกับคนกลุมนี้
  มากนะ ตางจากสังคมอ่ืนอีกหลายๆ สังคมท่ีการ
  แสดงออกนั้น จะไมคอยถูกยอมรับเทาไร ผมคิดวา
  สังคมไทยมีการยอมรับคอนขางกวางขวางเลยละ
ผูสัมภาษณ  : แลวอาจารยคดิวามนัมปีจจยัอะไรท่ีทาํใหอยูดีๆ  คนกลุม
  นี้ขึ้นมาเรียกรองมากกวาเม่ือกอนครับ ?
สมชาย : ผมคิดวามันเกิดจากการคอยๆยอมรับดวยความชอบ
  ธรรมทําใหเคารูสึกเริ่มมั่นใจที่จะพูดไดวาพวกเคาเปน
  คนธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งที่สมควรไดสิทธิ เคาถึงคอยๆ
  เคลื่อนมาสูการเรียกรองอันนี้ คือถาแตเดิมเราอาจจะ
  รูสึกวาจะมีก็มีไปแตอยาทําอะไรที่มันประเจิดประเจอ
  หรอืเกินกวานัน้ สรปุงายๆ วาเม่ือไรท่ีเรารูสกึวาเคาปกติ
  เหมือนคนอ่ืน เคาก็ตองออกมาเรียกรองสิทธิที่เคา
  ควรจะได เชน ถาเคาเปนกระเทยทําไมเคาตองมา
  แตงตัวเปนผูชายอยูมันไมจําเปนแลวนิ
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ผูสัมภาษณ  : ทั้งๆที่ในไทยนี้มีการเรียกรองมานานแลวแตมันยังไมประสบผลสําเร็จออกมาเปนรูป
  เปนรางเลยละครับ ?
สมชาย : เปนเรื่องปกติ ถาเรื่องไหนเปนการผลักดันจากกลุมประชาชนยอมเปนเรื่องปกติที่มัน
  จะตองใชเวลา ไมใชแตเพยีงเรือ่งนีใ้นเรือ่งอืน่ๆ กเ็หมอืนกนั เรือ่งของกรรมกรกเ็หมอืนกนั 
  เรือ่งของชาวนาก็เหมือนกัน มหีลายเร่ืองมากเพราะง้ันผมคิดวา ไมแปลกท่ีการเกิดขึน้
  ของกฎหมายที่เมื่อไรมาจากการผลักดันจากประชาชนจะคอยขางเปนไปไดยาก
  สักหนอย
ผูสัมภาษณ  : แลวทําไมอาจารยถึงมาใหความสนใจในปญหาเรื่องนี้ครับ เพราะในสังคมก็ยังมี
  ปญหาเรื่องอื่นท่ีนาสนใจอยูอีกตั้งเยอะแยะ ?
สมชาย : ผมสนในเรือ่งของคนตวัเลก็ๆ ในสงัคม คนทีไ่มคอยมเีสียงดงั เพราะผมคดิวากลุม
  คนที่เปนตัวเล็กๆ ของสังคมนั้น คนมักจะไมคอยสนใจและเคามักจะถูกละเมิด
  สิทธิไมวาจะเปนชาวเขา คนจน ชาวนา เกษตรกรรายยอย กรรมกรผูใชแรงงาน
  คนพวกน้ีสวนใหญเปนคนที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งผมคิดวาถาเกิดเราดูกฎหมาย
  ที่พุงเปาไปที่คนตัวเล็กๆ ในสังคมเราจะเห็นปญหาของกฎหมายชัดขึ้น ถาเรา
  มวัแตไปดูทีค่นรวย คนท่ีมสีถานะทางสังคมก็จะเห็นวาไมคอยท่ีจะถูกละเมิด 
  ถาเปนอยางนั้นเราคงจะไมมีทางมองเห็นปญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ ได
ผูสัมภาษณ  : วันน้ี พวกผมก็ขอขอบคุณอาจารยมากๆ นะครับที่มาใหความรู
สมชาย : อาว หมดคําถามแลวหรอ แลวมีอีกเรียนมั้ยวันนี้?
ผูสัมภาษณ  : ไมมีแลวครับอาจารย ขอบคุณมากครับ
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 ผมช่ือ “โต” ครับ “นายอรรถโกวิท ชาวเหนือ” ตอนเขามาก็ไมรูอะไร 

มีพี่ๆ สโมฯคณะสังคมมารับนองให พอมีนองรุ น 2 เขามาพวกพี่ๆ ก็จัดการ

เรื่องกิจกรรมตางๆ ดวยตัวเอง ซึ่งพ่ีเปนหัวหนาฝายเอนเตอรเทน พี่จําชื่อ 

นามสกุลจริงนองๆ ไดทุกคนเพราะตองเปนคนคอยเช็คช่ือ นึกถึงตอนน้ันแลวก็

สนุกดี... สวนใหญพี่ทํากิจกรรมในเมเจอรนะ โดยเนนรับนองและงานตางๆ 

ของเมเจอร ตอนปสามก็เปนประธานเมเจอร ถาเปนสมัยนี้ ก็คือนายกสโมฯ 

แตตอนเปนนี่เกรดตกมากเพราะไมอานหนังสือ มัวแตทํากิจกรรม พี่ๆ บางคน

ก็ไปทํากิจกรรมอยูพรรคของสโมฯกลาง ตอนนั้น มี 2 พรรค คือ 12 ประสาน

กับยุวธิปตย บางคนก็ไปอยูชมรมตางๆ ของมหา’ลัย

 วีรกรรม สวนตัวพ่ีไมคอยมีอะไรนะ จะมีที่จําไดขึ้นใจอยากเลาไวให

นองเปนอุทาหรณ คือ ตอนเรียนวิชา วิธีพิจารณาความอาญา กับ ทานอาจารย

พรรณรายรัตน ตอนนั้น อาจารยสั่งใหทํารายงานเรื่องวิสามัญฆาตกรรมเพื่อนท่ี

อยู กลุ มเดียวกันซึ่งมีเพื่อนเรียนอยูที่จุฬาฯ บอกวา “พวกมึงไมตองหาขอมูล

เดีย๋วกูจะใหเพือ่นถายเอกสารวทิยานพินธเรือ่งนีม้าให อาจารยไมรูหรอก” สมัยกอน

ไมไดมีคอมพิวเตอรใหคนหาขอมูลงายเหมือนปจจุบัน พอไดมาพ่ีมีหนาท่ีอาน

ใหเพ่ือนอีกคนพิมพ พอเกรดออกสมาชิกได F เกือบยกกลุมมีเพื่อนคนที่เอา

วิทยานิพนธมารอดคนเดียวได D ตอนน้ันโดนอาจารยเรียกวา “พวกอาชญากร

ทางวิชาการ” อาจารยบุญชูโดนหนักสุด เพราะอาจารยพรรณรายรัตน เรียกไปวา

ในฐานะอาวุโสสุด ไมดูแลนองๆ ในกลุม สวนพี่คนอื่นๆ ในรุนก็มีวีรกรรมกันเยอะ

ตองลองไปถาม อาจารยบุญชูดูนะ ฮาๆๆ

 สมัยเรียนพี่ไมไดดื่มหรือเที่ยวเทาไหรนะ เพราะไมคอยมีเงิน แตพวกที่

เที่ยวก็มีบาง สวนใหญตอนนั้นผับที่ดังๆ ก็จะเปนกังสดาล แตตอนน้ีไมมีละมีทริป 

ทีป่ระทับใจก็ตอนไปเดินขึน้ภกูระดึงกบัเพ่ือนๆ เกบ็เงินเชารถตูไปกันขีม่อเตอรไซค

ไปนอนที่ดอยอินทนนท พี่ชวนเพ่ือนไปนอนบานที่อําเภอฝางบางก็สนุกดีนะ

 พี่เปนคนไมคอยชอบอานหนังสือตอนเรียนนะ แตจะชอบเขาฟงเวลา

อาจารยสอนมากกวา พอสอบก็ตองอานตองทอง ทําความเขาใจ วิชาที่จําไดขึ้นใจ

และภูมิใจ มาก คือ วิชานิติกรรมสัญญา เรียนกับทานอาจารยไพสิฐ ตอนหนาหนาว 

และ 8 โมงเชา ที่ตึก RB พี่ก็ไมเรียนตลอดนะเขาใจ บางไมเขาใจ

บางตามประสาแตเปนวิชาที่กอนสอบอานหนังสือและ

ทําความเขาใจเอาเอง โดยเร่ิมจากมาตรา 149 และ

เอาแตละคํามาโยงกับมาตราที่เหลือพอขอสอบออก

เขาทางพอดี เพราะอาจารยถาม ขอเดียว คือ ทานเขาใจ

วานิติกรรมสัญญาคืออะไร? จงอธิบาย ตอนนั้นเขียนไป

จนหมด
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เวลาผลออกมาได A รูสึกภูมิใจในตัวเองมากเกรด

พีจ่ะมาตกมากตอนป 3 ตอนน้ันเปนประธานเมเจอร

เกรดเทอมแรกไดแค 1.8 นะถาจําไมผิด มีทั้ง F D

เพียบ ไดมาแกตัวตอนอยูป 4 ไดเหรียญทองแดง

เปนเหรียญเรียนดีประจําปของมหา’ลัย แตเกรด

ตอนจบก็ไมดีเทาไหร ได 2.95

 ตอนจบเม่ือป 2539 ยงัไมรูวาจะไปทางไหน

ก็แหไปสมัครเรียนเนติ์ฯกับเพ่ือนๆ แตดวยความ

ที่เราอยากทํางานไมอยากรบกวนท่ีบานอีก เลยหา

งานทํา ตอนนั้นไดรับความกรุณาจากทานอาจารย

วัชรพล ซึ่งสอนวิชาวาความ ทานมีสํานักงาน

ทนายความอยู

 เลยไปอาศัยทาน ตอนนั้นเปนแคเสมียน

ทนายความ ซึ่งปกติจะไมไดเงินเดือนแตทาน

อาจารยก็ใหความกรุณาถือวาโชคดีมากๆ แตเมื่อ

อยู ไปแลวรู วาอาชีพน้ีไมคอยเหมาะกับนิสัยเรา

มากนักเลยไปสมัครทํางานท่ีบรษิทันยิมพานิชจํากัด

ตําแหนงพนักงานสินเช่ือ ทําไดประมาณ 3 เดือน

สํานักงานบังคับคดีจั งหวัดเชียงใหม  เป ด รับ

ตําแหนงนิติกรแตเปนลูกจางชั่วคราว ไดทําไป

สักพักหนวยงานตางๆ ก็เปดรับสมัคร

 ตอนนั้นจังหวัดเชียงใหมเป ดรับนิติกร

อบต.พี่ไปสอบไดที่ 3 ของจังหวัด แตก็ไมไปรับ

การบรรจุเพราะคิดวาเปนขาราชการ สวนทองถิ่น

เลยรอจนกระท่ังกรมคุมประพฤติเปดรับสมัคร

สอบพนักงานคุมประพฤติ 3 พี่สอบไดที่ 12 ของ

สายงานท่ีจบนิติศาสตร บรรจุที่จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2540 เงินเดือน 6,360.- บาท

ทํางานหนักมากอยูปกวาๆ สวนเร่ืองเรียนเนต์ิฯ

ก็ไมไดทิ้ง จนกระทั่งโชคดีไดโอนยายมาอยูกรม

บังคับคดี ในตําแหนงนิติกรซ่ึงอยู ที่กรุงเทพฯ

จนสอบผ านการอบรมวิชาว าความของสภา

ทนายความ รุ น 12 จบเป นเนติบัณฑิตไทย 

สมัยที่ 53

 ปจจุบันพี่ก็ยังคงทํางานที่กรมบังคับคดี

ในตาํแหนงนิตกิรชาํนาญการ (เดมิตาํแหนงนติกิร 7 ว)

ตอนนี้อยูที่สํานักงานบังคับคดีจังหวัดลําพูน

 สุดทายนี้ ที่อยากจะฝากถึงเพื่อนๆ นองๆ

ศิษยเกาคือ พี่วาทุกคนตางก็มีวิถีชีวิตของแตละ

คนนะ แตเราจะทํายังไงใหมีความสุขกับสิ่งที่ทําอยู

ในปจจบุนั และพยายามทําหนาทีข่องเราในขณะน้ัน

ใหไดดีที่สุด สิ่งที่ไดรับในขณะเรียนมันขึ้นอยูกับวา

เราแสวงหามันมากนอยแคไหน

//...................................................................................//

ทั้ งความรู  และกิจกรรมพอจบออกมาแล ว 

การศึกษาท่ีได รับก็จะเปนเหมือนส่ิงท่ีนํามา

ตอยอดใหชีวิตเรา บางคนอาจไปไดไกล บางคน

อาจลมลุกคลุกคลานบาง แตสุดทายเราก็ตองอยู

ใหได ความสขุของเรากบัความสขุของคนอืน่อาจไม 

เหมือนหรือเทากัน เราเอาตัวเราไปเปรียบเทียบ 

กบัคนอ่ืนไดถามันทาํใหเรามีกาํลงัใจ แตถาเปรียบ

เทยีบแลวทาํใหเราทกุขกพ็ยายาม อยาทําจะดกีวา

เราเปนคนท่ีอยู ในสังคมไดรับอะไรจากสังคม

ก็ควรจะใหกลับคืนไปบางตามกําลังและศรัทธา

ของแตละคน สําหรับพี่สวนตัวแลวกับนิติศาสตร 

มช. พี่ไมเคยทอดท้ิง เพราะพ่ีถือวาพี่เกิดจากท่ีนี้

มีอะไรที่ ตอบแทนไดพี่ก็จะพยายามทํา จบมาก็

ยังคงทํางานใหชมรมศิษยเกามาโดยตลอด

เพราะเราคือ นิติศาสตร มช. ครับ

แนะนําเพ่ือบอกรับสมาชิก “วารสารแสงนิติศาสตร”
 สมาชิกใหม    สมาชิกเกา (เปล่ียนแปลงท่ีอยู)    แนะนําสมาชิกศิษยเกา นิติ-มช.

ชื่อ..................................... สกุล....................................... รหัสนักศึกษา..................................

รุน.......... ที่อยู.................................. ถนน.................................... ตําบล.................................

อําเภอ................................ จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย................................

ตัดและติดหลังไปรษณียบัตรสงมาที่ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
239 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 : หรือสงมาท่ี E-mail : Law.cmu@hotmail.com 

ชองทางติดตามรับขาวสารศิษยเกา

“นิติศาสตร-มช.”
ชองทางท่ี 1 : www.law.cmu.ac.th/lawalumni

ชองทางท่ี 2 : www.facebook.com/Alumniniticmu
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ตั้งใจเลือกเรียนนิติ ตั้งแตแรกแลวรึปาวคะ?

ใช บานพ่ีอยูเชียงใหม จบโรงเรียนมงฟอรตฯ

สายวิทยมา แตเลือกเอนทรานสวิศวฯ กับ

นิติฯ สุดทายติดนิติฯ พอก็อยากใหเรียนที่นี่ 

เลยเรียน

การเรียนเปนไงบางคะ?

พี่ก็จบสายวิทยมา ปแรกเกือบรีไทร ได 1.8 เอง พี่ไมไดเรื่องพวกทองจํา

พี่มาไดเกรด 3.6 - 3.7 ตอนปสามปสี่ พวกเชิงวิเคราะหพี่จะทําไดดี พวกทอง

พี่ไมถนัดจบมาก็เกรด 2.1 เอง

จบมาทําอะไรบาง แลวทํายังไงกวาจะไดเปนนักบินคะ?

พี่รู ตัวเองตั้งแตเด็ก พี่ไมคิดจะเปนผูพิพากษาหรืองานสายกฎหมายเลย

พี่อยากเปนนักบิน แตนักบินจบปริญญาตรีสาขาอะไรก็ไดเพื่อที่จะไปเปน

นักบิน ตอนจบใหมก็ไปเปนทนายที่สํานักงานที่ปรึกษาทางดานสิ่งแวดลอม

อยูกรุงเทพฯ พี่ก็ไปคนเดียวเลยพ่ีทําที่นั่น 2 ป ละตอนน้ันพี่ก็สอบนักเรียน

ทุนการบินไทยไปดวย ปแรกไมติด ปที่สองก็ไมติด...จะทําไง? พี่ไมเกงอังกฤษ 

พี่ก็เลยไปเรียนภาษาอังกฤษ ที่ปนัง มาเลเซีย 1 ป เรียนไปดวยทํางานไปดวย 

ตอนเย็นก็ไปทํางานรานอาหารในผับ ที่มาเลย... กลับมาพี่ก็มาทํา catering 

หัวหนาชุดเอาอาหาร

 ขึน้เคร่ืองบิน ของ Lufthansa.Airline ปครัง้ ชวงนัน้ก็สอบนกับนิ

ตลอด สอบๆ สอบยังไงก็ไมติด สอบทุกป ถานักบินสอบรอบสุดทายตองรอ

สามปจึงจะสอบใหมได พี่ก็ตองหาเงินคาเรียนนักบินสองลานหา ทํางาน

แคทเทอริ่งไมเวิรค ก็ไปลองสอบเปนลูกเรือ Pbair ที่ตอนนี้เลิกกิจการไปแลว 

ละตอจากนั้นการบินไทยประกาศพี่ก็ไปอยูการบินไทย สิบป...พอทําไดซัก

หาป ก็พอมีเงินเก็บ ก็เริ่มไปเรียนหัวหิน เรียนไป ทํางานไป นั่งรถทัวรไปกลับ

กรุงเทพฯ - หัวหินตลอด พี่ก็ได License นักบิน

กวาจะสอบได ใชเวลากี่ปคะ?

พี่รอกวาจะไดเปนนักบิน 14 ป พี่เพ่ิงไดทํางานเปนนักบิน เม่ือสามปที่แลว

นี่เอง พอจบหัวหินมายังหางานไมไดก็ทํางานไปกอน เก็บชั่วโมงไปเร่ือยๆๆๆ

นักบินมันวัดกันที่ชั่วโมงบิน!! พี่ตองเก็บชั่วโมงบินไปแขงกับทหารอากาศ

พี่เคยทอม้ัยคะ?
ทอสิ เราก็ตองถามตัวเองวา “เราชอบมั้ยละ?” เหมือนเพื่อนพี่ที่อยาก
เปนผูพิพากษาอยากเปนแลวไง? ก็ตองสอบ สอบเนติ์ฯ สอบผูชวย ตองอาน
หนังสือตระเวนสอบไปเร่ือยๆ ทุกอาชีพแหละ คุณจะไปถึงจุดสูงสุด ตองสู
สถานเดียว คุณไมมีทางเลือก!! พี่ก็สอบไป 14 ป มีเพื่อนพี่คนหน่ึง จบมช.
เหมือนกัน จบปุบก็ไปเปนนักบินเลย ตอนน้ีเปนกับตันไปแลวแต พี่ยัง
เปนนักบินผูชวยอยูเลย พี่ก็ตองอยูนี้ไปอีก 3-5 ป

แลวพ่ีตั้งเปาหมายชีวิตไวยังไง และตั้งแตเม่ือไหรคะ?
ตั้งไวตั้งแตเด็กๆ ละเราชอบ ชอบไปเท่ียวสนามบิน เราก็คลุกคลีกับเร่ือง
พวกนี้ หนังสือก็หามาศึกษาเอง

ฝนไวตั้งแตเด็กแลวเหรอคะ วาอยากเปนนักบิน?
พี่ชอบบบบต้ังแตเด็ก แตพี่ไม ไปเปนทหารอากาศ? ก็พี่ไม ไดอยาก
ขับเคร่ืองบินรบไง พี่อยากเปนนักบินเคร่ืองบินโดยสารน่ีแหละเพราะ
เคร่ืองบินโดยสารมันผานหลังคาบานพี่ทุกวันเลย

ถาไมไดเปนนักบินละคะ?
ก็เปนสจวตไปเร่ือยๆ เติบโตในสายงานสจวตไป เสิรฟอาหารไป เปนครูไป
วากันไป ชวงนั้นเปนสจวตอยูแลวพ่ีอยากเรียนนักบิน พี่ก็เรียนไปพี่ก็สนอง
ตัณหาตัวเอง ยังไงชีวิตนี้ตองเปนนักบินใหได แตชีวิตนี้เราจะไดเปนนักบิน
รึปาวเราก็ไมรูหรอกแตทําไมเรายังมุงม่ัน เพราะเราเช่ือไงเราเช่ืออยางน้ัน
ถาเรามุมานะสักวันเราก็ตองประสบความสําเร็จ แตพี่จะไมกลับไปเปน
ทนาย เพราะพี่ไมชอบนองๆ จะทําอะไรก็ไดที่ตื่นมาแลวรูสึกวาอยากไป
ทํางาน มันจะเปนอะไรก็ได ขายกวยเต๋ียวก็ได ไมตองไปสนใจเลยอาชีพ
ที่คนอ่ืนอาจจะบอกวา “เฮย! มันไมดี ไมเทห ไมนูน ไมนี่...” แตถามวา
ถาเราสามารถเล้ียงตัวเองได ตื่นเชามาเปดรานขาวมันไกขายเส้ือผา 
ทําอะไรก็ไดที่เรามีความสุข มันไมดีกวาเหรอ? ดีกวาเราเดินตามชาวบาน
เขาไปแลวพอถามวา “ทาํไมเราเปนอาชีพนีล้ะ?” “ไมรู!”กค็นอืน่เขาเปนกนั
แลวเขารวย มนัก็ไมใชไง ถาถามพ่ีนะ ถาเรามคีวามสขุกับอาชพีท่ีทาํแลวเรา
ทํามันไดดี เดี๋ยวเงินมันก็ตามมาเอง ถามวาคนประกอบอาชีพทั่วๆ ไป 
คนขายขาวมันไก คนขายกวยเตี๋ยวรวยๆ เยอะแยะไป แมแตขายหมูปง 
ขางบานพี่เขาขายหมูปงวันละเปนพันไมรวยไหม? รวยดิ! ไมละตั้ง 10 บาท 
ไดวันละหม่ืนแลว... จะทําอะไรก็ไดครับพี่อยากใหกําลังใจนอง สวนใหญ
ก็เออๆออๆ ตามๆ กันไป หรืออยาคิดวาจบนิติมาตองอยูในสายกฎหมาย
อยางเดียว

ตอนที่พี่พยายามจะเปนนักบิน พอแมเห็นดวยไหมคะ?
เห็นดวยนะ ที่จริงพอแมพี่มีธุรกิจที่แมฮองสอนแตพี่กับนองสาวไมมีใคร
อยากสานตอ เขาถามวาเราจะเอาไหม เราก็บอกไมชอบ ไมชอบก็ไมวากัน
ทําอะไรที่ตัวเองชอบละกัน เขาก็เซงกิจการใหคนอ่ืนไป พี่แตงงานมา
สิบกวาปครอบครัวพ่ียังไงก็ได เพราะเราแตงงานกันต้ังแตพี่เปนสจวต
การบินไทย
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แลวพอเราประสบความสําเร็จ พอแม ครอบครัว 
และคนรอบขางมทีทีายงัไงกบัความสาํเรจ็ในวนัน้ี ?
เขาก็ดีใจเพราะเราทําอาชีพที่มีความสุข เชามาตื่น
มาเรามีความสุขเราไปทํางาน เรามีความสุขกับงาน
ที่เราทํา เขาก็มีความสุข สมมุติวาพี่ไปทํางาน
หนานิ่วคิ้วขมวดกลับบานมาไมมีเวลาพักผอน
แตพี่ เป นนักบินดีอย าง พี่มี เวลาพักหลายวัน
ตั๋วเครื่องบินก็ไดในราคา 10% จากราคาปกติ
พี่ก็พาครอบครัว พอแมไปเที่ยว อยากกินไรก็กิน
อยากทําไรก็ทํา อาชีพน้ีมันดีอยางคือ จบแลว
จบเลย พอพี่เดินออกจากเครื่องพ่ีก็ยกงานเอาไว
ที่ทํางาน ไมตองเอามานั่งคิด

พี่เปนนักบิน วิธีพักผอนทําไง ?
นักบินก็บินตามเวลา ถาบินไกลจะไดพักยาว
มันจะมีระบบคอมพิวเตอรที่วัดวาเราบินเยอะ
แลว ควรพักระยะเวลาเทาไหร มันจะเตือนเรา
ถาพี่บินมาสี่วันพี่ก็จะไดหยุดสามวัน บินสิบวัน
พักสิบสองวัน บินหกวัน พักแปดวันไรงิ

มีปญหาสุขภาพจากการบินนานๆ ไหมคะ ?
ไมมีนะ เพราะเราถูกบังคับใหตองตรวจสุขภาพ
ทกุป พอเราเปนอะไรหนอย หมอกจ็ะเตือนเราแลว
อยาไปทําอะไรท่ีมันเส่ียงๆ เพราะนักบินจะขาหัก

ไมได นิว้หกัไมได เรากอ็อกกาํลงักายบาง กบัเพือ่นๆ
เหมือนคนปกติทั่วไป กินอิ่ม นอนหลับ อยาไปใช
ชีวิตกับสภาวะที่เสี่ยงตอสิ่งเหลานี้

แลวชีวิตตอนนี้มีความสุขดีไหมคะ?
เราจะไปตอบวาความสุขของเรามากกวาคนอ่ืน
รึปาว เราก็ตอบไมไดเนาะ เพราะแตละคนเขา
ก็มีความสุขในอาชีพของตัวเอง ผู พิพากษาเขา
กม็คีวามสุขในอาชีพเขา อยัการเขาก็แฮปปของเขา
เขาอาจจะมองวาการเอางานมาทําที่บานมันเปน
เร่ืองธรรมดา แตสําหรับเรา เรามองวามันไมปกติ
ก็ไมวากัน

นิติศาสตร มช. ใหอะไรกับพี่บางคะ ?
ได  เยอะมากเราเริ่มจากศูนย  อาจารย ชาตรี
อาจารยพรรณก็ชวยกัน โชคดีที่เราไดเร่ิมสราง
ทุกอยางเอง และพวกพี่ๆ รักกันมาก ทําซุมเอง
ทําอะไรเองทุกอยาง เราตองวางรากฐานใหนองๆ
และเรามีความสุขมาก พอเราเปนผูใหญเราก็เอา
สิ่งเหลานี้มาใชได แลวเอาส่ิงดีๆ คืนสูคนในคณะฯ 
เราก็ชวยๆ กันไปและเราภูมิใจมากๆ แตในสมัยนั้น
เรากลัวมากเวลาไปสมัครงานที่ไหน เราไมใช

ธรรมศาสตร จุฬาฯ เคาก็ถามเราวา นิติฯ มช.
มีดวยเหรอ โกหกรึปาว เราก็ใหเขาดูใบปริญญา
เราสิ... แต ณ วันนี้ใครจะไมรูจักบาง? ผูพิพากษา 
อัยการก็จบนิติฯ มช. เยอะแยะไปหมด!

มีขอคิดอะไรอยากฝากถึงเพื่อนๆนอง ศิษยเกา
ไหมคะ?
เราจะทําอาชีพอะไรก็ไดที่เรามีความสุขจะรวย
หรือจนเปนอีกเร่ืองหน่ึง อยาตามกระแส ถาเรา
ถามใจตัวเองแลวยังไมรูวาอยากทําอะไร ก็ลองไป
ทําดูในสายงานนั้น ถาไมใชตองรีบเปลี่ยน ลองไป
ถาม ลองไปดคูนทีเ่ขาทาํงานในสายงานนัน้ ทาํแลว
มีความสุขก็ทําได เราไมไดจบแบบ Special list
มากๆ จบนิติมันกวาง จะไปทางไหนก็ได

“ความมุงมั่นและความพยายามเทานั้นท่ีจะทําให
เราเปลี่ยนความฝนใหเปนความจริงได... และนี่
กระมัง คงเปนสิ่งที่ทําใหเราตองนํามาเชิดชูและ
เปนตัวอยางที่ดีกับชาวนิติศาสตรมช.”

กิจกรรมรวมสนุกชิงรางวัลเสื้อจาก “วารสารแสงนิติศาสตร” จํานวน 10 รางวัล

กติกางายๆ เพียงตอบคําถามดานลางน้ี

แลวถายรูปลง Facebook ที่ www.facebook.com/Alumniniticmu

คําถาม : ชื่อวารสารนิติศาสตรเกิดขึ้นจากแนวคิดใด ?คําถาม : ชื่อวารสารนิติศาสตรเกิดข้ึนจากแนวคิดใด ?

1. เพลงแสงนิติศาสตร   2. วันเปดหองเชียร   3. วันสอบเพลงแสงนิติศาสตร1. เพลงแสงนิติศาสตร   2. วันเปดหองเชียร   3. วันสอบเพลงแสงนิติศาสตร

เลือกคําถามโดยการวงกลมคําตอบที่ถูกตอง แลวถายรูปสงมาเลย นะจะ!! 
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 “ผมจําไมไดเลยดวยซํ้าวาเธอลมทับผมตอนไหน เธอรองจน

สุดเสียงกอนเธอจะลมมาหา นํ้าตาอาบแกมรางกายโรยแรง ผมอุมเธอไป

ยังหนวยพยาบาล พรอมกับเสียงเพลงที่ขับขานอยางไมขาดสาย โชคดี

ที่เธอไมไดเปนไรมาก เธอแคเปนลมลมไป”

 ผานมาหลายปแลวต้ังแตเรียนจบมา อดถามตัวเองไมไดวาทําไม

เวลามันผานไปเร็วขนาดนี้ ผมน่ังอยู มาน่ังหินออนตัวเดิมที่ไมสะทก

สะทานกับกาลเวลาที่แปรเปลี่ยน แมจะดูเกาไปบางแตมันก็ยังต้ังอยู

ในสวนในสุดของ “อางแกว” ในสมัยเรียนไมรูดวยซํ้าวาที่นี่มันถูกเรียกวา

อะไร จนกระท่ังไดเห็นปายสีเขียวสนิมเกาะท่ีตั้งอยูตรงทางเขา สมัยนั้น

มันเปนมุมลับๆ ของเรา เธอมักน่ังไมไกลจากผมเทาไหรนัก

 เทาที่จําความได มันไมมีความต่ืนเตนเสียดวยซ้ํากับการได

จับมือเธอเปนครั้งแรกตอนเรารับนองข้ึนดอย อาจจะเพราะเหน่ือยกับ

โคงมหาบรรลัยน่ันเกินกวาที่จะมาดีใจจนเน้ือเตนกับการไดจับมือผูหญิง

หรืออาจจะเปนเพราะการไดปฏิสัมพันธกับเธอมากกวาจับมือมาแลว

ดวยการอุมเธอไปสงหนวยพยาบาลเมื่อครั้งสอบสันอาง แตถาเอาเขาจริง

แลวตอนนั้นผมไมคอยชอบเธอเทาไหรนัก

 เธอเปนผู หญิงรางใหญ ที่ใสเสื้อดูใหญโต และสวมแวนหนา

เตอะ ถาไมเห็นเธอใสกระโปรงผมอาจจะเขาใจวาเธอเปนผูชายผมยาว

(ผมอาจจะพูดเกินจริงไป) แตเธอนั้นไดรวมความเปนที่สุดในหลายๆ

เรื่องไวกับตัวเอง นอกจากตัวจะใหญที่สุดในบรรดาผูหญิงท้ังหมด

เธอยงัฉลาดทีสุ่ด รอบรูทีส่ดุ และพดูมากทีส่ดุ ซึง่สรปุแลวทําใหผมไมชอบ

เธอท่ีสุดในบรรดาผูหญิงทั้งหมด แตทําอยางไรได เรามีเพื่อนกลุมเดียวกัน

และเพ่ือไมใหกระทบความสัมพันธฉันทเพ่ือน ผมจึงตองเก็บความรูสึก

ไมชอบนี้ไวใหลึกที่สุดเทาที่จะเปนไปได

 ผมจําคําพูดตอนที่เราซอมเพลงเชียรได “นายคิดวาแตละเพลง

มันแตงกันงายๆ หรือไง พี่รุนหนึ่งกวาจะแตงเพลงนี้ได เขาจัดกลุมชวยกัน

แตงกลุ มละเพลง ยิ่งเพลงแสงนิติศาสตร พี่สโมฯสังคมมาชวยเรา
แตงเสียดวยซํา้ มนัถึงไดออกมาเพราะขนาดนีไ้ด นายกต็ัง้ใจซอมหนอยดิ”
มันเปนชวงเวลาที่ผมเกลียดที่สุดเทาที่จําได ความพลาดพลั้งที่ดันไป

ดแูคลนความไมคลองจองไพเราะตามขนบเพลงท่ีควรจะเปน และไมตัง้ใจ
ซอมเทาที่ควร เธอตอวาผมบอยๆ ในเร่ืองทํานองน้ีในระหวางท่ีเราซอม

รองเพลงเชียรในฐานะพี่เชียรของนองๆ ในอนาคต “เธอก็อยาจริงจัง
ใหมาก ดูสังขารตัวเองกอนท่ีจะทุมเททําอะไรดวยนะ เด๋ียวก็เปนลมไป
อกีหรอก” ผมกลาวจบแลวเดินออกมาโดยไมสนใจน้ําตาท่ีเออนองของเธอ

 เราไมไดคุยกันหลายวัน เจอหนาก็ไมไดทัก แตดวยภารกิจสําคัญ
ของการเปนพ่ีเชียรและการทํางานรุ น ทําใหเรากลับมาคุยกันไดแต

ก็เปนการคุยแตเร่ืองงาน กิจกรรมมากมายท่ีเขามาใหพวกเราจัดการ
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ทําใหเราไมไดมีเวลาคิดเร่ืองความไมชอบสวนตัวและหันมาทําความรูจัก
กันมากข้ึน มันมีทั้งขาวดีและขาวรายในยอหนานี้ ขาวดีคือเราสนิทกัน
มากขึ้น ผิดใจกันนอยลง ขาวรายคือผมกลับชอบเธอเสียแลว

 เธออาจเปนผูหญิงรางใหญที่ผมไมชอบ แตเม่ือข้ึนปสองเธอ
ก็ไมใชผูหญิงที่แตงตัวไมเปน ทั้งนี้ที่สําคัญที่สุดที่ผมชอบเธอนั้น คงเปน
ความมุงมั่นตั้งใจของเธอมากกวาที่ทําใหผมตองยอม เธอต้ังใจทําทุกงาน
ใสใจทุกรายละเอียด ไมแปลกที่จะไดรับเลือกเปนประธานของรุ น
ดวยความที่เธอไมคอยเกรงใจผมเทาไหร ผมมักถูกเรียกใหไปทําการงาน
หลายๆ อยางแทนเธอ เราติดกันแจ ผมกลายเปนเหมือนมือขวาคอยชวย
งานเธอตลอด และคอยรบัเร่ืองราวทีไ่มพอใจและไมสบายใจอยูมากหลาย
เรื่องจากอาการขยับปากหยุดพูดไมไดของเธอ

 นึกไดอีกที เราก็มาอยูที่มาหินออนแหงนี้แลว จําไมไดเหมือน
กันวาเธอมาอยูตรงน้ีไดอยางไรและไปบอกเธอเก่ียวกับฐานลับของผม
ตอนไหน แตเทาที่จําไดเรามักปลีกตัวเองออกจากซุมคณะท่ีเต็มไปดวย
ผูคนมากมาย มันสนุกนะแตไมสวนตัว การมาอยูที่นี่สองตอสองทําให
ไดยินหลายเรื่องที่ไมเคยไดยินมากอน เชน เรื่องเลาวิญญาณที่หอพัก
นักศึกษาหญิง ประวัติศาสตรการสอบสันอางที่เริ่มจากการพานองไปรอง
เพลงท่ีอางแกว ไปจนถึงเพลงแสงนิติศาสตรที่ไปสอดคลองกับบทกลอน
ของจิตร ภูมิศักดิ์ ผมไมไดเชื่อเธอไปหมดทุกเร่ืองหรอก แตพอมาน่ังๆคิด
มันก็นาสนใจอยูหลายเร่ืองไมนอย.

 เราคุยกันและดากันมาตลอดเวลา 4 ปที่เรียนอยู เราไดทําอะไร
หลายๆ อยางรวมกัน โดยเฉพาะทุกๆ ปที่มีกิจกรรมกีฬาประจําป
แตกองเชียรโดดเดนกวา (สปอตเดย) เราใชมือจุมกาวแปงเปยกรอนๆ
ทําเปเปอรมาเชเพื่อประกอบแสตนเชียรในชวงหนาหนาว ปนปายขึ้น
ทอนเหล็กจํานวนมากเพ่ือประกอบนั่งราน แวะซื้อหมูปงแลวเตรียมตัวไป
เดนิขบวนพาเหรดตอนเชา ใกลสอบก็นัง่อานหนังสอื ทองประมวลกฎหมาย
เราใชสถานท่ี ริมอางแกวนี้เปนฐานหลบภัยจากความวุนวายในคณะฯ
แมในระยะหลังมันอาจจะไมใชที่ของเราคนเดียวเสียแลว แตในความรูสึก
ที่นี่มันเปนของเรา เราถือใบพระราชทานปริญญาบัตรมานั่งคุยกันท่ีนี่
ก็ยังเปนภาพท่ีผมจําไดไมมีวันลืม ผมชอบเธอมากแตไมเคยบอกและ
ไมมีโอกาสไดบอกจนกระทั่งตอนน้ี เธอจากไปดวยโรคภัยที่ใชชื่อเรียก
แสนยาก แตเธอจากไปดวยความสงบ

 เธอจะรูไหมวาตอนน้ีอะไรหลายๆ อยางเปล่ียนแปลงไปมาก
เรามีรุนนองมากข้ึนกวาเทาตัว กิจกรรมท่ีทําตอนนี้จะมากข้ึนกวาแตกอน
เรากาํลงัจะมีตกึคณะทีใ่หญโตโอโถง ถงึอยางไรแมวนัเวลาจะเปลีย่นแปลง
ไปมากแตสิ่งหนึ่งที่ไมเคยเปลี่ยนไปคือความทรงจําของเราตอที่แหงน้ี
ผมเชื่อวาแตละคนตางก็ตางมีมุมเล็กๆ ที่ตัวเองจดจําและนึกถึงเสมอ
เมื่อกลับมาท่ีแห งนี้  และน่ีคือความทรงจําที่ผมนึกถึงมากท่ีสุด
แมไมปะติดปะตอมากก็หวังวาคุณจะเขาใจ ผมคิดวาคุณก็คงมีอะไร
ใหนึกถึงเหมือนกัน ...
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