


	 สวัสดีศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน	 อย่าง

ที่ทราบกันดีแล้วว่า	 ภายในระยะเวลาอันใกล้นี้จะมีการเปิดประชาคม

อาเซียนขึ้น	 คณะนิติศาสตร์ของเราเองก็ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง 

ที่จะเกิดขึ้น	 รวมถึงในปีน้ีเองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการเฉลิมฉลอง 

ครบรอบ	50	ปี	(5	ทศวรรษ	มช.	รวมพลังเพื่อแผ่นดิน)	วารสารฉบับนี้จึงเต็มไป

ด้วยข่าวสารต่างๆอาทิ	กิจกรรมของคณะ	ประสบการณ์เรื่องราวดีๆจากศิษย์เก่า	

ประสบการณ์จากศิษย์ปัจจบุนั	บทความทางวชิาการทีมี่ความเกีย่วข้องกบัประชาคมอาเซยีน	

รวมถึงเรื่องราว	50	ปีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

	 	 ผมในนามคณะนิติศาสตร์	 และน้องๆศิษย์ปัจจุบันหวังเป็นอย่างยิ่ง 

ว่าวารสารฉบับนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากศิษย์เก่าทุกๆท่าน

	 สวัสดีศิษย์เก่านิติ	 มช.ที่น่ารักทุกคน	 วารสารแสงนิติศาสตร์ฉบับแรกก็ผ่านไป 

พร้อมกระแสตอบรับทัง้ค�าตชิม	บางท่านก็โพสภาพวารสารบน	Social	Media	ด้วยความตืน่เต้น

พวกเรากรู้็สกึดทีีไ่ด้มโีอกาสท�าให้หลายคนได้หวนคดิถงึชีวติสมยัเป็นเดก็นติ	ิมช.ข้ึนมาได้บ้าง	

ส�าหรับฉบบัทีส่องกค็งต้องเริม่ด้วยข่าวสารความเคลือ่นไหวในคณะของเรา	และไปอ่านสาระดีๆ  

เกี่ยวกับกฎหมายและการเปิดประชาคมอาเซียนโดยอาจารย์	ดร.พรชัย	วิสุทธิศักดิ์

อาจารย์ใหม่ประจ�าคณะของเรา	 หลงัจากนัน้กม็า	 Update	 อาคารเรยีนและบรหิาร 

คณะนิติศาสตร ์	 มช.	 หลังใหม่ที่สง ่างามและใกล้เป ิดใช ้งานเต็มตัวแล ้ว 

และอกี	2	ความพิเศษในเล่มนีก็้คอืเราได้รบัเกียรติจากศษิย์เก่าร่วมเขยีนเล่าความหลังที่

ประทับใจสมัยเรียน	 และอีกท่านก็ได้ให้เราสัมภาษณ์ชีวิตการงานที่น่าสนใจ 

ส่วนจะเป็นท่านใดกันบ้าง	 เพื่อนร่วมรุ ่นใครกันบ้าง	 ก็ติดตามในฉบับนี้ได้เลย 

แม้ว่าเราจะไกลกนัด้วยระยะทางแต่ก็หวงัว่า	"วารสารแสงนติศิาสตร์"  จะท�าให้เราได้

ใกล้กันในความรู้สึกมากยิ่งขึ้น





      "5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน"
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดให้วันที่	 22	 มกราคม	 2557	 ถึง	 24	 มกราคม	 2558	 เป็นช่วงเวลา	 1	 ปีของการ

ฉลองวาระครบรอบ	 50	 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย	 ภายใต้ชื่องาน	 "	 5	 ทศวรรษ	 มช.	 รวมพลังเพื่อ

แผ่นดิน"	 โดยเป็นการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ	พบปะนักศึกษาเก่าทั่วภูมิภาค	และอื่นๆ	 โดยเฉพาะในเดือน 

มกราคม	2558	ที่จะครบ	50	ปีบริบูรณ์จะเป็นการจัดกิจกรรมพิเศษอย่างยิ่งใหญ่มากมาย	งานนี้อยากเชิญชวน

ศิษย์เก่านิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย	 	 ติดตามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่	งานประชาสัมพันธ์กองกลาง	http://www.prcmu.cmu.ac.th	

ส�าหรับกิจกรรมของคณะนิติศาสตร์ที่จะร่วมเฉลิมฉลองครั้งนี้ติดตามได้ที่	

http://www.law.cmu.ac.th/lawalumni

           "น้องใหม่สู่รั้วนิติศาสตร์ มช."
วันที่	 5-7	 สิงหาคม	 2557	 นักศึกษาใหม่ของคณะนิติศาสตร์	 มช.จ�านวน	 250	 คน 

ได ้ เข ้ าร ่ วมกิจกรรม	 Pre-Col lege	 และค ่ายพัฒนานักศึกษากฎหมาย

รุ ่นใหม่อย่างมีคุณธรรม	 โดยกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความส�าคัญและ 

ความรู ้ เกี่ยวกับ	 "หลักสูตรการเรียนการสอน"	 "การเตรียมความพร้อม 

สู่การใช้ชวีติในมหาวทิยาลยั"	"การเตรยีมตวัเพ่ือเข้าสู่การศกึษาในศตวรรษที	่21" 

	ตลอดจน	"คณุธรรม	จรยิธรรมและความคาดหวงั	มุง่มัน่ในการศกึษานติศิาสตร์"	

และกิจกรรม	 "เรียน-เล่นให้เป็นอย่างฝัน"	 ผ่านค�าบอกเล่าของรุ่นพี่ๆมากมาย 

เพื่อให ้น ้องๆได้น�าไปขบคิดและวางแผนการเรียนและการใช้ชีวิตใน 

คณะนิติศาสตร์ได้อย่างมีความสุข

ข่าวดสี�าหรบัผูท้ีส่นใจจะศกึษาต่อในระดับปรญิญาโท	 (ต่างประเทศ)	 ทางคณะ	 ได้ร่วมมอื 

กับ	 Chicago-Kent	 College	 of	 Law	 (CK.)	 สถาบันศึกษาทางด้านกฎหมายในระดับ

ต้นๆ	ของเมอืงชคิาโก	รัฐอิลลนิอยส์	ประเทศสหรัฐอเมริกา	เปิดหลกัสตูร	Master	Of	law	 

(LL.M	Program)		โดยแบ่งการเรียนการสอนเป็น	2	หลกัสตูร	คือ	

	 	 	 หลักสูตรท่ี	 1	 เรียนท่ีคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 1	 ภาคเรียนและเรียน 

ที	่Chicago-Kent	College	of	Law	1	ภาคเรียน	

หลักสูตรที่	 2	 เรียนที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 2	 รายวิชา	 และเรียนที่ 

Chicago-Kent	College	of	Law	2	ภาคเรยีนโดยทัง้	2	หลกัสตูรจะเร่ิมการเรียนการสอนทีค่ณะนติิศาสตร์	 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 ในเดอืนธนัวาคม	2557	และ	 ท่ี	Chicago-Kent	College	of	Law	ในเดือน	 

สงิหาคม	2558	ท่านทีส่นใจสามารถตดิต่อขอรบัข้อมลูเพิม่เตมิได้ที	่คณะนติศิาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		 

โทร	053-942920	หรือ	https://www.facebook.com/CmuCkProgram	http://www.law.cmu.ac.th/cmu-ck

เมื่อวันเสาร์ที่	13	กันยายน	2557	ชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์	ได้มาร่วมให้ก�าลังใจ

น้องๆนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์	 และได้มอบกระเป๋าสะพายสีน�้าเงินลายช้างน้อย

แสนน่ารักในกิจกรรมน�านักศึกษาใหม่นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ	ประจ�าปี	 2557	

บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นทั้งพี่ศิษย์เก่า	นักศึกษา	คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
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	 คณะนติศิาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ได้จดัโครงการศกึษาดงูาน

มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 ระหว่างวันที่	 15-19 

กรกฎาคม	2557	โดยมีคณาจารย์ทั้งหมด	3	ท่าน	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

และนกัศกึษาอกี	13	คน	การเดินทางครัง้น้ีมุง่เน้นให้นักศกึษาและเจ้าหน้าท่ี 

ได้มีโอกาสศึกษา	 แลกเปลี่ยนความรู้	 ความคิดทางนิติศาสตร์และ

การบรหิารจดัการภารกจิของสถาบนัการศกึษา	 ตลอดจนแลกเปลีย่น

วฒันธรรมระหว่างกนั	 ท�าให้ผูร่้วมเดนิทางได้รู้จกัและเข้าใจความเป็น

อาเซยีนมากยิ่งขึ้น	 "การได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้	 รู ้สึกประทับใจ 
เป็นอย่างมาก	 เนื่องจากได้รับประสบการณ์ใหม่ๆและได้รับความรู ้

เก่ียวกับกฏหมายของประเทศเวียดนาม	 อีกท้ังยังได้แลกเปล่ียน 
ความคดิเห็นในประเด็นกฎหมายท่ีน่าสนใจ	 ซ่ึงโครงการนี้นับว่าเป็น 
จุดเร่ิมต้นท่ีดีในการร่วมมือทางด้านกฎหมายกับประเทศเวียดนาม 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดประชาคมอาเซียนที่ก�าลังจะเกิดขึ้นใน 
ไม่ช้านี้"	และนี้คือหนึ่งความเหน็ของนายศรณัย์วฒุ	ิน้อยภู	่(น้องแมน	ปี3)	 

นกัศกึษาผูเ้ข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกฎหมายระหว่าง

คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม	 กิจกรรมนี้นับเป็นอีกหนึ่งในพัฒนาการของ 

คณะนิติศาสตร์	มช.ของเรา

							นายปิยะดล	เจมิแหล่	(หวาย)	และนายชลทิตย์	ธรีศานติพันธ์		(โดม) 

นักศึกษานิติศาตร ์ชั้นป ีที่ 	 4	 และ	 2	 ได ้ รับคัดเลือกร ่วมกับ 

นักศึกษาทั่วประเทศอีก	 70	 คนให้เข้าร่วมโครงการ	 JENESY	 2.0 

ณ	ประเทศญ่ีปุน่ระหว่างวนัที	่18	-	26	มถินุายน	2557	เพือ่เรยีนรูเ้ทคนคิ	

การรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติทั้งในแง่วิทยาศาสตร์และสังคม	

ตลอดจนทัศนศึกษาสถานที่ที่มีองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติหลายแห่ง 

อาท	ิPanasonic	Center	[Tokyo]	,	Honju	Life	Safety	Learning	Center	

และKamaishi	 Scram	 School	 เพื่อน�าความรู ้กลับมาเผยแพร่ 

ในประเทศไทยต่อไป	 นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเป็นฑูตวัฒนธรรมของ

ประเทศไทยได้เผยแพร่ความเป็นมิตรและวัฒนธรรมท่ีดีงามของ 

คนไทยให้ชาวญี่ปุ ่นได้เรียนรู ้ร ่วมกัน	 นับเป็นประสบการณ์ดีๆ 

ของน้องๆนิติศาสตร์	มช.ทั้งสองคน
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	 อีกไม่นานแล้วที่ไทยจะก้าวเข้าสู ่ความเป็นประชาคม

อาเซียน	ความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายจะเกิดขึ้น	และเราในฐานะ 

นักกฎหมายจะต้องปรับตัวรับมืออย่างไร	 จากสิ่งที่ดูเหมือนจะ

เป็นวกิฤตให้กลายเป็นโอกาส	เรามาพดูคยุกบัอาจารย์	ดร.พรชยั	วสิทุธศิกัด์ิ 

อาจารย์คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		ในหัวข้อ	“ประชาคม

อาเซียน	ความท้าทายและโอกาสใหม่ของวิชาชีพกฎหมาย”

อยากให้อาจารย์แนะน�าตัว	พร้อมกับความสนใจทางวิชาการ

	 อาจารย์	 ดร.พรชัย	 วิสุทธิศักดิ์	 จบการศึกษาปริญญาตรี 

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ปริญญาโททางด้านกฎหมายการค้าจาก

ประเทศออสเตรเลยีส�าหรบัปรญิญาเอกจบทางด้านกฎหมายการแข่งขนั

กับเศรษฐกิจและธุรกิจกับพลังงานจากประเทศออสเตรเลียเช่นกัน

เริ่มค�าถามเลยละกันครับ	 ว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไร	 และ 

ส่งต่อประเทศไทยอย่างไร

		 หากติดตามเร่ืองอาเซียนมาจะรู ้ว ่าตอนเริ่มแรกอาเซียน

ไม่ได้เกิดจากการรวมตัวกันเพ่ือเป้าหมายทางเศรษฐกิจแต่เป็นการ

รวมตัวกันทางด ้านการเมืองเป ็นหลักก ่อนเพ่ือที่จะสร ้างความ

มั่นใจในช่วงสงครามเย็น	 จนกระทั่งมารวมตัวกันแน่นแฟ้นเต็มที่ใน 

5



ปีค.ศ.	 2000โดยมีการตั้ ง เป ็นสามเสาหลักคือเสาการเมือง	 

เสาสังคมและเสาเศรษฐกิจ	 ซึ่งที่เราก�าลังจะคุยกันนี้เป็นทางด้าน

เศรษฐกิจโดยที่เขามีพิมพ์เขียว		(blueprint)		กันในปีค.ศ.	2015	นี ้

เราจะต้องรวมกนัโดยเตม็ทีใ่นด้านเศรษฐกจิโดยเราจะต้องลดเงือ่นไข

ที่เราจะกีดกั้นทางการค้าระหว่างกันภายในอาเซียนทั้ง	 10	 ประเทศ 

ซึ่งปัจจุบันเราก็ยังมีข้อกีดกันทางการค้าอยู่เยอะ

แล้วถ้าในแง่ของประเทศไทย	ผลกระทบที่ตามมาจะมีอะไรบ้าง

	 ไทยจะต้องเปิดประเทศให้มากข้ึนไม่มีการกีดกันสินค้า 

จากประเทศในอาเซียนและแรงงานจะต้องมีการเปิดให้มากขึ้นให ้

มีการหมุนเวียนจากประเทศอื่นให้แรงงานเข้ามาในไทยทั้งแรงงาน 

ที่ต้องใช้ทักษะ	 (Labour	 skill)	 และแรงงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะ	

(Unlabour	skill)

แล้วการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น	 ส่งผลกระทบต่อระบบ

กฎหมายภายในประเทศของไทยอย่างไรบ้าง	

	 	 มีผลกระทบแน่นอน	 ยกตัวอย่างเช่น	 ด้านเศรษฐกิจ

ทางด้านกฎหมายศุลกากรที่มีพ.ร.บ.	 ต ่างๆเราก็ต ้องมาปรับ 

ไม่ให้มีข ้อกีดกันหรือมีการเก็บภาษีของสินค้าภายในประเทศ 

เพือ่ทีจ่ะลดข้อกดีกนัทางด้านภาษอีากร			นอกจากนีก้ฎหมายการลงทนุ 

ก็ต้องมาปรับกันว่าจะท�าอย่างไรให้พร้อมรับกับการ

ลงทุนในอาเซียน	 ทั้งนี้ต้องมีข้อตกลงระหว่าง

ประเทศกันอยู่ว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องเปิดให้ 

มีการลงทุน	 ประเทศไทยก็ต้องมาปรับ 

ให้พร้อมกบัการลงทนุด้วยอกีตวัอย่างหนึง่ 

คอืกฎหมายแรงงานยงัมกีารกดีกนัอยู่

เ ช ่ นกัน 	 โดยมีกฎหมายห ้ าม

คนต่างชาติท�างานบางประเภท

กฎหมายแรงงานกต้็องมาปรับปรุง

ให้พร้อมมากขึน้

	 	 	 นอกจากนี้ไม ่ใช ่แค่กฎหมาย

สามตัวที่ได้เล่ามาเท่านั้น	 กฎหมาย 

ทางด้านสาธารณสุข	 ทางด้านอาหาร

และยากับสินค้าที่ไหลบ่ามาจาก	10	ประเทศ 

ในอาเซยีนต้องมีการปรับทัง้หมด		หากแต่ว่าไม่ใช่แค่

ประเทศไทยทีจ่ะต้องปรับตัว	ทกุประเทศในอาเซยีนตอนนีต้้องปรบัตวัหมด 

ประเทศที่น่าจะปรับตัวไปไกลแล้วน่าจะเป็นสิงคโปร์เพราะเป็น

ประเทศขนาดเลก็และกฎหมายของสงิคโปร์กเ็ป็นระดบัสากลสอดรับ 

กับนโยบายการค้าระหว่างประเทศ	

ประเทศไทยก็ต ้องปรับตั ว เพื่ อ ให ้

กฎหมายมีความสอดรับเช่นกัน

แล้วในวิชาชีพสายกฎหมาย	ทั้งทางราชการ

และเอกชนจะมีผลกระทบและต้องปรับ

ตัวอย่างไรบ้าง

	 นักกฎหมายไทยยังมีข้อได้เปรียบ 

คือต้องมีสัญชาติไทยต้องได้รับอนุญาตจาก 

สภาทนายความในสายงานอาจจะไม่ได้กระทบ

อะไรมากเท่าไหร่แต่หากถามว่านักกฎหมาย

ไทยพร้อมที่จะอยู ่ในประชาคมอาเซียนหรือยัง? 

ยกตัวอย่างเช่นเรื่องภาษาอังกฤษถ้าไม่รู ้เลยก็ไม่

ได้และกฎหมายในอาเซียนเรารู ้มากน้อยแค่ไหน?	

กฎหมายแต่ละประเทศเป็นอย่างไรประเทศลาว	 พม่า	

กัมพูชาท่ีเราอยู ่ ใกล ้ๆกันเรารู ้ ไหมว ่าเขามีระบบ 

การปกครองเป็นอย่างไร?	กฎหมายรฐัธรรมนญูเป็นอย่างไร?	

กฎหมายการลงทุนของประเทศต่างๆเป็นอย่างไรพอให ้

รู้คร่าวๆเรายังไม่รู้กันเลย	 แต่ตอนน้ีในประเทศเวียดนาม 

ที่อาจารย์ไปศึกษาดูงานกับประเทศสิงคโปร์เขามีแหล่งเก็บ

ข้อมูลไว้เกือบหมดพร้อมที่จะเดินต่อไปแล้วซ่ึงเรื่องนี ้

น่าจะเป็นปัญหาของประเทศไทย	 นักกฎหมาย

และทนายความทางด้านเอกชนควรจะ

เตรียมพร้อมต้องรู ้ภาษาอังกฤษและรู้

กฎหมายที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไป	

นอกจากนี้นักกฎหมายของรัฐก็ต้อง

ปรับตัวเช่นกัน	 ผู้พิพากษาต้องรู้เกี่ยว

กับอาเซียนให้มากขึ้นเพราะมันเป็น

เรื่องพลวัตของการหมุนเวียนโดยเฉพาะ

เรื่องคดีความที่เป็นการข้ามเขตรัฐหรือ

ข้ามประเทศ	 (cross	 sector	 and	 cross	

country)	 ต้องท�าอย่างไร?	 ปัจจุบันก็มีความ

พยายามปรับตัวกัน	 เช่น	 มีการประชุมอาเซียน 

ทีเ่กีย่วกบักฎหมายโดยจดัเป็นอาเซยีน	 Law	 Forum 

ซึ่งมีทั้งสายภาครัฐ	 ผู้พิพากษา	 นติกิร	 	และหน่วยงานอืน่ๆ 

กต้็องมกีารปรับปรุงความรู้ของตัวเองทัง้หมด		ไม่ใช่รูแ้ค่กฎหมายไทยแล้ว 

เพราะท่านจะต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งต้องรู้กฎหมายอาเซียนด้วย 

ไม่อย่างนัน้ถ้าเอกชนพัฒนาไปกว่าภาครฐั			ภาครฐักไ็ม่อาจจะไปควบคมุเอกชนได้ 
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อย่างกรณศีลุกากรถ้าเอกชนรูม้ากกว่า	นกักฎหมายเอกชน

มาท�าข้อตกลงกับนักกฎหมายศุลกากรก็ไม่สามารถที่จะ

ตามทันนักกฎหมายพวกนี้ได้	 อย่างไรก็ตามแต่	 ตอนนีภ้าค

รฐัก�าลังจะปรบัตวักระทรวงแต่ละกระทรวงนักกฎหมายที่

ท�างานด้านกฎหมายในกระทรวงก็ต้องไปปรับตัวกันเอง

อยู่ดี

อย่างในกรณีเวียดนามมีฐานข้อมูลท่ีรวบรวมไว้เกี่ยวกับ

อาเซียนแล้ว	ส่วนของประเทศไทยนั้นมีไหมครับ

		 มีนะแต่ยังเข้าไม่ถึงฐานข้อมูลกฤษฎีกา	 ตอนนี ้

ก็เริ่มเก็บไว้เยอะแล้วแต่ก�าลังสรุปข้อมูล	โดยทางกฤษฎีกา

ก็ได้มีการจัดจ้างให้นักวิชาการไปท�าสรุปกฎหมายแต่ละ

ประเทศในด้านการลงทุน	 10	 ประเทศ	 ตอนนี้คณะ

นิติศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ไปศึกษากฎหมายการค้าการ

ลงทุนของประเทศเวียดนาม	 	 เนื่องจากประเทศไทยก�าลัง

เตรียมพร้อมข้อมูลกฎหมายการค้าการลงทุนในอาเซียน

ซึ่งใครอยากศึกษาสามารถเข้าไปได้ที่ส�านักงานกฤษฎีกา

ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็เริ่มที่จะมีการเตรียมความ

พร้อมด้านกฎหมายเพือ่ให้สอดรบักับบรบิทการเปลีย่นของ

ไทยต่ออาเซียน

ถ้าเราจะศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับอาเซียน	 ควรจะตั้งต้นหา 

ข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง

	 ต้องไปทีก่ระทรวงการต่างประเทศ	ทางกระทรวงฯ 

จะมีกฎหมายต่างประเทศหรือดูจากเว็บไซต์ของแต่ละ 

ประเทศก็อาจจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนหรือ 

ไปส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 (broad	 of	

investment)	 ได้เพราะว่ามันจะมีแนวทางการลงทุนใน

ประเทศอาเซียนบางประเทศอยู่	 หรือไม่ก็ไปดูที่กฤษฎีกา 

กเ็คยเหน็มรีายงานกฎหมายเก่ียวกับอาเซียนอยูบ้่างเหมือนกนั 

นอกจากนี้บริษัทต่างๆ	 ที่เป็นส�านักที่ปรึกษากฎหมายจะ

มีการท�าสรุปกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางในเรื่องการลงทุน 

หรือว่าเป็นแนวทางในเรื่องเชิงนโยบายและกฎหมาย

ประเทศนั้นเอาไว้อยู่แล้ว	 แต่ละส�านักที่ปรึกษากฎหมาย 

จะท�าไว้หมด	 ต้องเตรียมพร้อมเพราะจะได้เอาแนวทาง 

เหล่านีไ้ปให้ลกูค้าทีม่าขอค�าปรกึษา

	 	 	 	 เมือ่เหน็แนวทางเหล่านีแ้ล้วก็จะสะท้อนถึงความพร้อม

ของบริษัท	 ลูกค้าจะเช่ือมั่นและจะมาหาบริษัทเพ่ือขอ 

ค�าปรึกษาทางด้านกฎหมายต่อไป	
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อยากให้อาจารย์พูดเชิญชวนว่าถ้าพร้อมแล้ว	 เช่น	 ในด้านภาษาอังกฤษ

ความรูก้ฎหมายในอาเซียน	โอกาสของคนทีม่คีวามพร้อม	จะไปเจออะไร

บ้าง	ได้รับโอกาสอะไรบ้างครับ

	 ยกตัวอย่างง่ายๆ	 แค่ท�างานหาเงินในอาเซียน	 10	 ประเทศ 

นกักฎหมายกไ็ม่เพยีงพอแล้ว	ถ้านกักฎหมายทีม่คีวามรู้ท่ีมคีวามสามารถ

ในอาเซยีนจะมีงานเยอะมากนึกภาพประเทศญีปุ่น่จะมาลงทนุในอาเซยีน

เขาอยากจะได้สทิธปิระโยชน์ในอาเซยีนจะท�ายงัไง		อาจารย์เคยไปคุยกบั

ทีส่�านกังานปรกึษากฎหมายของคนไทยในประเทศลาว	ทีใ่ห้ค�าปรกึษากับ 

นกัลงทนุต่างชาตซิึง่จะใช้ลาวเป็นฐาน	เขาบอกว่า	"เขาท�าคดแีทบจะไม่ไหว

รายได้มันเยอะมาก"

		 ถ้าจะให้เทียบความพร้อมของคนแต่ละประเทศในอาเซียน	 

คนที่พร้อมจริงๆคือนักกฎหมายจากสิงคโปร์	 เพราะหนึ่งสิงคโปร์

เตรียมความพร้อมเป็นระดับระหว่างประเทศตั้งนานแล้วนักกฎหมาย 

จากสงิคโปร์		มกีารพัฒนาทกัษะไปเป็นทนายทีอ่งักฤษ		อเมรกิา	ออสเตรเลยี

ได้ทุกประเทศเลยเพราะสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระบบกฎหมาย 

แบบคอมมอนลอว์	 (Common	 law)	 	 แถมใช้ภาษาอังกฤษแล้วตอนนี้

ภายใต้อาเซียนนี้เขาปรับตัวง่ายมากเพราะเขาไประดับระหว่างประเทศ

มาแล้ว	 ดังนั้นส�านักท่ีปรึกษากฎหมายส่วนใหญ่ของสิงคโปร์ก็จะมามี

สาขาในอาเซียนเพิ่มขึ้น

	 ในแง่เงินเดือนถ้าได้ทั้งภาษาอังกฤษและกฎหมายที่เก่ียวข้อง

กับอาเซียนไม่ต้องกลัวเลยเพราะจากประสบการณ์ของอาจารย์เอง 

ตอนที่อยู ่ออสเตรเลีย	 	 ส�านักที่ปรึกษากฎหมายเองเขาก็ไปตั้งเป็น 

	 ASEAN	 Centre	 เขาก็มีเศรษฐกร	 มีนักกฎหมายคอยดูคอยเป็นที่

ปรึกษาให้	ดังนั้นนักกฎหมายที่คอยให้ค�าปรึกษาจะได้เงินเยอะมากและ 

นักกฎหมายดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่ค่อยยุ ่งกับคดีความในศาลหรอก	 

ถ้าใครรู้กฎหมายอาเซียนก็จะก้าวกระโดดกว่าคนอื่น

แสดงว่าแม้กระท่ังในภาครัฐเองถ้าเรามีทักษะภาษาอังกฤษที่ด ี

ก็สามารถที่จะได้ท�างาน	ในต�าแหน่งที่มีการก�าหนดแผนงานมากขึ้น

		 สรุปง่ายๆ	 ถ้าเป็นนักกฎหมายท่ีไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษ

กับไม่ค่อยรู้กฎหมายอาเซียนก็จะไม่ค่อยได้ไปท�าการเจรจากับ 

ต่างประเทศ	 ยกตัวอย่างเพ่ือนของอาจารย์ที่เห็นกันเก่งภาษา

อังกฤษกับมีความรู้เร่ืองอาเซียนส่วนใหญ่จะถูกเลือกเป็นหนึ่ง

ในคณะเจรจาซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้เราสร้างเครือข่ายและ 

ร่วมมือกับต่างประเทศมากขึ้น	 	 มีรุ ่นพี่บางท่านอาจจะไม่เป็น 

นกักฎหมายแต่อยูก่ระทรวงมหาดไทยได้ไปเจรจากฎหมายอาเซยีนเกีย่ว

กับที่ดินเขาจะต้องอยู่ในคณะกรรมการตลอดเวลามีประชุมอะไรก็ต้อง 

ไปร่วมประชมุด้วยตลอดเวลาเพราะฉะนัน้มนัเปิดศกัยภาพของเราให้เข้า

สู่ความเป็นสากลถ้าเทยีบกับนกักฎหมายหรือทนายความทัว่ไปทียั่งไม่ได้

ปรับตัวหรือนิติกรธรรมดาที่ยังไม่รู้กฎหมายอาเซียนศักยภาพจึงต่างกัน

สุดท้ายฝากปิดท้ายให้ก�าลังใจศิษย์เก่าในเวลาอีก 

ไม่กี่เดือนก่อนที่จะเข้าอาเซียน

	 ให้ก�าลังใจคือเรายังปรับตัวทันอยู ่ เรา

ยังพอมีเวลาอยู่	 ถามว่าน้อยไหม	 ก็น้อยแต่ทัน 

ถ้าเราพยายามจริงๆแล้ว	ถ้าเกิดเราท�าได้แล้วมัน

ก็ง่ายไปหมดแล้วละ	 1.ก็คือด้านภาษาอังกฤษ

ส่วนใหญ่นกักฎหมายเมอืงไทยยงัมปัีญหาด้าน

นี้แล้ว	 2.ด้านกฎหมายเก่ียวกับอาเซียนยัง

ขาดความรู้ความเข้าใจ	 เพียงสองหลักข้างต้น 

ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถ	 ถ้าเรา

พยายามจะทันแน่นอนและถ้าเราจริงจัง

กับการปรับตัวของเราเอง

ขอบคุณครับอาจารย์	

ในฉบับต่อไปสาระตราชูของเรา

กย็งัมบีทสัมภาษณ์ดีๆ 	และเป็น

ประโยชน์เก็บมาฝากอีกเช่น

เคยแล้วพบกันใหม่นะครับ
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 “พีปู่ อมุาวด ี รุ่งเรืองบางขนั รุน่ท่ี4 ปัจจบุนัท�างานด้าน

การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทกรุงเทพประกันสุขภาพ 

จ�ากัด (มหาชน) เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ”

 “เม่ือนึกย้อนอดีตไปเม่ือเกือบ	 20	 ปีที่แล้ว(นานจนน่า

ตกใจ)	ความทรงจ�าต่างๆมันเลือนลางดูเป็นภาพเบลอๆ”

	 เหมอืนบรรยากาศท่ามกลางทะเลหมอกทีห้่วยน�า้ดงัระหว่างทาง 

ทีเ่คยไปเทีย่วแม่ฮ่องสอนกับรุน่พีรุ่น่1,2,และ3		ซ่ึงแน่นอนเราเป็นนติศิาสตร์รุน่	4 

ในตอนนัน้พวกเราเป็นดัง่น้องนชุสดุท้องทีพ่ี่ๆ ตัง้ตาคอย	(คดิเอาเอง)	การได้มา

เรียนทีม่หาวิทยาลยัเชยีงใหม่เป็นเรือ่งทีน่่าตืน่เต้นมากส�าหรบัเดก็ต่างจงัหวดั

ทางภาคใต้อย่างเรา	 และอีกเรื่องท่ีดูจะเป็นเรื่องท่ีน่าตื่นเต้นส�าหรับเราคือ

ประเพณทีีน่่ารักน่าประทับใจคอื	รับน้องรถไฟ	และรบัน้องขึน้ดอย	

	 ลองนกึภาพเข้ามหาวิทยาลยัวนัแรกไม่รูจั้กใครสกัคน	ญาตทิีเ่ชยีงใหม่ 

ก็ไม่มี	 เพื่อนก็ไม่มี	 เชียงใหม่หน้าตาเป็นยังไงไม่เคยไปเลยสักครั้งในชีวิต 

ดอย	คอือะไร	ฉนัรู้จกัแต่ทะเล	รูจ้กัแต่เกาะ	วนัแรกทีส่ถานรีถไฟหวัล�าโพงเดนิดุม่ๆ 

เข้าไปในฝูงชน	ณ	 ชานชาลาเส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่	 เห็นคนเยอะด ี

ดทู่าทางแล้วน่าจะใช่รุน่พีม่ช.แน่ๆเข้าไปแจ้งชือ่	แจ้งคณะ	รบัป้ายช่ือมาคล้องคอ	

ขึ้นรถไฟชั้นสาม	 ตลอดทางก็เล่นเกมบ้าง	 น่ังหลับบ้าง	 จนถึงปลายทาง

สถานเีชยีงใหม่	ความทรงจ�ากข็าดตอน		มาปะตดิปะต่อได้อีกครัง้ตอนทีเ่ดนิ 

เข้าคณะวันแรก	กว่าจะเดินจากหอพักหญิง	 2	มาตามทางเดินขึ้นเนินบ้าง	

ผ่านป่าต้นสักบ้าง	 ผ่านห้องสมุด	 ข้ามถนนมาถึงคณะเจอเด็กผู้ชายคนนึง

(ตอนนี้มันคงแก่แล้วเหมือนกับเรา)	 ตะโกนถามเราว่า	 “เดินไปไหน	 นิติฯ

หรือเปล่า?”	 “อ๋อ	 ใช่ค่ะ”	 เราตอบ	 ไอ่น้ีแหล่ะเพ่ือนคนแรกที่จ�าได้เมื่อมา 

ถงึนติฯิมช.	วนัแรก	หน้าตามันดมูนี�า้ใจน่าคบค่ะ	มารูท้หีลงัว่ามนัเป็นลกูชาย

อาจารย์ทีค่ณะ	แถมมพีีช่ายเป็นนติฯิรุน่	3	อกีต่างหาก	มนัชือ่	“พริยิะ	ไทยทอง	

หรือนู๋เล็ก”	พวกเราเรียก	“ไอ่…เล็ก”

	 เมือ่เข้าสูห้่องเชียร์คอืห้องทีใ่ห้รุน่พีรุ่น่น้องได้ท�าความรูจ้กักนั	ขานชือ่ 

จ�าช่ือเพื่อน	 เล่นเกมสานสัมพันธ์	 สมัยน้ันหลายคณะห้องเชียร์จะเป็น

แบบพ่ีว้าก	 คือเน้นการดุ	 การทรมานน้อง	 เพื่อให้น้องๆรักกันสามัคคีกัน	 

"แต่ส�าหรับนิติฯรุ่นพวกเราห้องเชียร์จะใช้อุดมการณ์ว่าทุกคนมีสิทธิ
และเสรีภาพในร่างกายและความคิด ไม่ต้องดุไม่ต้องทรมานก็รัก
กันได้ (ดูดีมีชาติตระกูลค่ะ)"	 ระหว่างเล่นเกมขานช่ือกันในห้องเชียร	์ 

สายตาและหูของฉันไปสะดุดอยู่ท่ีเด็กผู้หญิงคนนึง	 น�้าเสียงและใบหน้า 

ของเธอคือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นจังหวัดเชียงใหม่อย่างแท้จริง	 แม้กระทั่ง

ตอนนี้เสียงของเธอยังดังก้องอยู่ในโสตประสาทและความทรงจ�าของฉัน

อย่างชัดเจนค�าแรกที่ได้ยินจากเธอคนนี้	“ชื่อแอนค่ะ	ศรัญญา	ธรรมสอน”	 

นี่เล่าไปได้แค่	2	คนเอง	หากให้เล่าครบทั้งรุ่นก็จะเกรงใจคุณผู้อ่าน	ทั้งๆที่มี

เพื่อนๆอีกหลายคนที่น่ารักและน่าประทับใจเช่น	คุณโหน่ง	คุณโจ้	คุณแสบ	

ฯลฯ	(หากไม่ได้กล่าวถึงใครห้ามแอบดีใจนะคะ)

	 การเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่างเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยอยู่ใน 

ความทรงจ�าเอาซะเลย	 นึกไม่ออกด้วยซ�้าว่าเรียนจบกันมาได้ยังไง	 	 อีกทั้ง

เพือ่นบางคนทีผ่ลการเรยีนดมีากๆได้เกยีรตนิยิมอกีต่างหาก	มนักเ็ท่ียวเล่น

บนัเทงิมาพร้อมกบัเรานีน่า	(คงเป็นพรสวรรค์ล้วนๆหรอืสมองทีแ่ตกต่างกัน

หรืออย่างไร?)	เวลาส่วนมากของพวกเรามักรวมตัวกันที่ซุ้มนิติฯ	(สมัยก่อน

อยูข้่างๆห้องสมดุคณะสังคมศาสตร์)	จ�าไม่ได้จรงิๆว่าส่วนใหญ่เรานัง่ท�าอะไร

ที่ซุ้ม	 จ�าได้แค่มันเป็นช่วงเวลาที่สนุกมาก	 ปิดเทอมทีไรไม่เคยคิดถึงบ้าน 

ต่างจังหวัดกันเลย	 มีแต่จะหาเรื่องเรียนซัมเมอร์เพื่อไปเท่ียวตามท่ีต่างๆ

อย่างห้วยน�้าดัง	ปาย	ทุ่งบัวตองที่แม่ฮ่องสอน	ภูชี้ฟ้า	 เขื่อนแม่กวง	ป่าสน

ดอยอินทนนท์	 ขุนช่างเค่ียน	 ดอยหลวงเชียงดาวฯลฯ	 สี่ปีก็เท่ียวไม่หมด

ค่ะ	 จนกระทั่งเรียนจบรับปริญญา	 การได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ยังคงเป็นเร่ือง 

น่าตื่นเต้นเสมอไม่เคยเบื่อ		

	 เมื่อเรียนจบทุกคนแยกย้ายกันขนของกลับบ้านต่างจังหวัดบ้าง 

ลงมากรงุเทพฯเพือ่เรยีนต่อเนตบิณัทติฯบ้าง	แต่ส�าหรบัฉนัมนัไม่ใช่ทางจรงิๆค่ะ	

เรียนจบมาได้เกรดปานกลางก็ถือว่าบุญมากแล้ว	 การเรียนจบปริญญาตรี 

ไม่ว่าจะสาขาอะไรไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะตกงาน	 หากชอบทางกฎหมาย 

ก็มุ่งเอาดีทางน้ีไปเลยค่ะ	 หากไม่ใช่แต่บังเอิญเอนทรานซ์ติดอย่างฉันและ

ค้นหาตัวเองไม่เจอว่าชอบอะไรกันแน่ในระยะที่อยู่ในช่วงวัยเรียนก็ยัง 

ไม่สายค่ะ	เพราะเราสามารถเรยีนรูไ้ด้จากทกุอย่างรอบตัว	ท้ังภาษาอังกฤษ

และคอมพิวเตอร์	 สมัยปี	 พ.ศ.	 2538	 ในมหาวิทยาลัยมีห้องคอมพิวเตอร ์

ซึ่งมีเครื่อง	PC	อยู่ประมาณ	2-3	ตัว	เราแทบไม่เคยแตะมัน	ภาษาอังกฤษ

มีให้เรียนแบบพ้ืนฐานแต่ไม่ได้ใช้งานจริงก็ต้องรื้อฟื้นใหม่หมด	 สิ่งที่ส�าคัญ

กว่านั้นคือการไม่หยุดความกระหายอยากเรียนรู้	 “Stay	 Hungry,	 Stay	

Foolish”	หรอืจงกระหายและท�าตวัโง่ให้ตลอดเวลา	เพราะถ้าเมือ่ไหร่เราอ่ิม

และเรารูส้กึว่าตวัเองฉลาด	เราจะไม่มทีางพฒันา	ค�ากล่าวของ	Steve	Jobs	

	 สุดท้ายค่ะ	 นอกจากความรู้ในห้องเรียน	 นิติฯ	 มช.ได้ให้ในสิ่งที ่

เราซึมซับไปเองโดยไม่รู ้ตัวนั่นคือจิตส�านึกทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ความรกัในขนบธรรมเนยีมประเพณท้ีองถิน่	และทีส่�าคัญนติฯิมช.ให้เพือ่นรกั

ให้รุ่นพีท่ีน่่ารกั	ให้ความผกูพันอย่างมากมาย	ไม่น่าเชือ่ว่าเวลาเพยีง	4	ปีท่ีมาเรยีน

กลับท�าให้รู้สึกเหมือนเชียงใหม่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองที่ต้องกลับมา

เยี่ยมเยียนกันทุกปี...

	 แม้ภาพเก่าๆอาจจะเริม่เลือนลางไปบ้างตามกาลเวลา	แต่ดเูหมอืน

ว่าความประทับใจของพี่ปูนั้นยังคงไม่เคยเลือนลางจางหายไป...	
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	 ตราชูเชิดเกียรติฉบับนี้ขอน�าเรื่องราวศิษย์เก่ารุ่น	 15	ที่มีวิถีชีวิต 

ที่น่าสนใจหลังจบจาก	 นิติ	 มช.	 น�าเสนอ	 บางช่วงบางตอนของการพูดคุย 

กส็ะท้อนให้เหน็แง่มมุดีๆ 	และประทบัใจในความมุง่มัน่เพือ่ตนเอง	ครอบครวั

และสังคม	 ศิษย์เก่าท่านใดมีเรื่องราวดีๆอยากร่วมน�าเสนอแลกเปลี่ยน 

ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ	 ส�าหรับเรื่องราวของ	 "ต้น	 ถิรพล	 บุญสูง" 

จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลย...........

ช่วงม.ปลายมีการวางแผนการเรียนไว้ยังไงบ้างคะ?

	 ก็มีการวางแผนเหมือนเด็กมัธยมทั่วๆไปคือต้องการเข้าศึกษาต่อ

ในคณะและก็มหาวิทยาลัยชื่อดัง	 เพ่ือหน้าท่ีการงานที่ดี	 พี่ก็เลยเลือก 

จะเรียนคณะนติศิาสตร์เพราะอยากเป็นทนายความด้านภาษ	ีสอบแอดมชิช่ัน 

มาพี่ก็ไม่ได้ติดคณะนิติฯนะ	 พี่ติดคณะรัฐศาสตร์	 มช.	 แต่ว ่าคือเรา 

ไม่อยากเรียนรัฐศาสตร์	ก็เลยมาเลือกเรียนนิติฯภาคพิเศษแทน

ตอนเรียนจบพี่ท�างานอะไร	ช่วงแรกๆคะ?

	 ช่วงที่จบมาใหม่ๆก็ท�างานเก่ียวกับเรื่องด้านสิทธิบัตรและ 

เป็นทนายความทั่วไป	 ท�าประมาณ	 1	 ปี	 ช่วงนั้นพ่ีก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยชอบ 

เท่าไหร่กับงานด้านกฎหมาย	

เพราะอะไรถึงคิดอยากจะไปท�างานเกษตรกรคะ?

	 เอาจรงิๆนะในช่วงทีพ่ีท่�างานด้านทนายตอนนัน้เหมอืนเริม่ค้นหา

ตวัเองอีกคร้ังหน่ึง	หลงัจากทีเ่ราคดิว่าการท�างานด้านกฎหมายไม่ใช่ตวัเราละ	 

จนไปเจอเหตุการณ์หนึ่งที่ท�าให้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่ก็คือ	ในช่วงที่พี่เริ่ม

ท�าทนายความ	พอดีแม่พี่มีสวนอยู่ที่	อ.แม่อาย	จ.เชียงใหม่	พี่ก็ได้ไปเที่ยว

สวนแล้วก็ไปช่วยคนงาน	 ซึ่งคนงานของแม่ตัดแต่งกิ่งมะม่วง	 ตอนน้ันก็ไม ่

ได้คิดอะไรมากครบั	กปี็นขึน้ไปบนต้นมะม่วง	ฝนกต็กลงมาตอนนัน้	แต่รูส้กึว่า

ท�าแล้วเราสบายใจ	สนุกกับสิ่งที่ได้ท�ามันก็เกิดความคิดว่าเออลองลงมาท�า 

ดูดีกว่า	 ตอนแรกก็แบ่งเวลาช่วงจันทร์-ศุกร์เราท�างาน	 เสาร์-อาทิตย์ 

กล็งมาท�าสวน	ขบัรถกลบัไปๆมาๆอ.แม่อายกบัตวัเมอืงเชยีงใหม่	ท�าอย่างนี้

ประมาณ	3-4	เดือน	จนในที่สุดก็ตัดสินใจลงมาอยู่ที่	อ.แม่อาย	

ท�าไมพี่ถึงคิดท�าเพื่อชุมชน	ท�าไมไม่ท�าธุรกิจคนเดียว	ส�าเร็จคนเดียวดีกว่า?

	 ถามพีว่่าท�าเพือ่ชมุชนหรอืเปล่า	พีก็่ตอบไม่ได้เตม็ปากว่าพีท่�าเพ่ือชุมชน

คอืสิง่ทีพ่ี่ท�าตอนนี	้เรยีกว่าเป็นระบบคูข่นานดกีว่า	ตอนนัน้พีจ่ะต้ังวสิาหกจิชุมชน

เกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของพี่	 164	คน	คือจะคอยป้อนผลผลิตมาแล้ว

เรากมี็หลกัป้องกนัให้เขา	มกีารถ่ายทอดองค์ความรูต่้างๆ	ช่วยเหลอืด้านปุย๋

ด้านยา	 ส่วนอีกทางหนึ่งก็คืองานของพี่เอง	 ซึ่งก็คือการแปรรูป	 แล้วก็ขาย
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ผลผลิตทางการเกษตร	 ส่วนแบ่งบางส่วนพ่ีก็ย้อนกลับไปหาเกษตรกร 

ในสหกรณ์	คอืเหมอืนกับว่า	พีไ่ด้เขาได้ เราเตบิโตไปด้วยกนั	ทีส่�าคญัทีส่ดุกค็ือ 

คนท่ีท�างานให้กับเราเขาก็หวังว่าถ้าหากเขาลงเรือล�าเดียวกับเราแล้วเขา

จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 นี่คือสิ่งที่พี่คิด	 มันไม่ได้เป็นการส�าเร็จแค่ 

คนเดียวหรอก	

หลังจากที่เปลี่ยนงานมาท�างานเกษตรพี่เจอปัญหาอะไรไหมคะ?

	 ปัญหาอย่างแรกเลยคอืเราไม่มอีงค์ความรูด้้านเกษตร	เราต้องย้อน

กลับไปถามหนงัสอื	ถามผูรู้	้ผ่านการลองผดิลองถูก	แต่อกีส่วนหนึง่คอืปัญหาใหญ่

กค็อื	การรกัษาความสมัพนัธ์กบัเกษตรกรและผูร่้วมงาน	อย่างเช่น	เกษตรกร

สิง่ทีเ่ขาต้องการคอืก�าลงัใจ	เรากใ็ห้ไปตลอด	ให้ปุย๋	ให้ยา	ให้ความรูท้กุอย่าง

เป็นเงินหมด	ผลผลิตที่ได้	เราต้องให้เขาในราคาที่เหมาะสม

 

พี่เคยอยากกลับไปท�างานด้านกฎหมายเหมือนเดิมไหมคะ?

	 พีไ่ม่ได้มองอย่างนัน้นะ	พีม่องว่างานด้านกฎหมายเราท�าได้ตลอด	

แม้ขณะที่พี่ก�าลังท�างานนี้อยู่	กฎหมายมันก็ไม่ได้ถูกทอดทิ้ง	เกษตรกรหรือ
ว่าคนที่เรารู้จักก็เข้ามาปรึกษาความรู้ด้านกฎหมาย เราก็สามารถที่จะ
ให้ความรู้เข้าได้ และยังใช้คุ้มครองเราได้	 กฎหมายมีอยู่ในทุกๆส่วนของ 

การท�างานพี่	เช่น	เรื่องสัญญาและเรื่องภาษี

คิดว่าประสบความส�าเร็จในชีวิตแล้วหรือยัง	 มีความสุขหรือยัง	 พอใจหรือ

ยัง	มากน้อยแค่ไหน?

	 นี่ก็ตอบยากเหมือนกันนะ	 คือการท�างานมาถึงจุดนี้ว่าประสบ

ความส�าเร็จหรือยัง	พี่ว่ามันเพิ่งเริ่มต้นเอง	พี่เริ่มต้นท�าด้านนี้	พี่เพิ่งเริ่มต้น

ท�าตั้งแต่ปี	2012	ปีนี้	2014	ถามว่าพี่มีความสุขหรือเปล่า	พี่ก็มีความสุขนะ

พี่คิดว่าในอนาคตถ้าประสบความส�าเร็จนี้	 มันก็คือความสุขของพี่ละไง 

ที่พี่ได้อยู่กับมัน	ทั้งมีความสุข	ทั้งมีปัญหา	พี่ก็มีความสุขกับมัน

ในอนาคตที่จะมีการเปิดการค้าเสรีอาเซียน	 พี่ได้วางแผนกับงานตรงนี้ยัง

ไงคะ?

	 ถ้าเปิดอาเซียนสิง่ท่ีส�าคญัท่ีสดุทีค่วรจะท�าคอืมาตรฐานทางกาค้า

มาตรฐานทางการเกษตร	เรยีกว่า	ASEAN	GAP	เป็นมาตรฐานทางการเกษตร

ที่ได้มาตรฐานของอาเซียน	 และมาตรฐานของสากล	 แต่ส่วนของการ

แปรรูปหรือการขาย	 	 พี่มองว่าของพี่ต้องผ่าน	 GMPคือระบบโรงงานที่ดี	 

และกข็อ	อย.	เพือ่ท่ีเราจะสามารถส่งสนิค้าของเราไปขายยงัต่างประเทศได้	

ส่วนนี้เป็นส่วนส�าคัญที่สุด	

นิติศาสตร์	มช.	ให้อะไรกับพี่บ้างคะ?

	 พีม่คีวามสุขนะทีไ่ด้เรยีนท่ีนี	่ได้เกดิกระบวนการเรยีนรูใ้นความคิด

ของพี่	ระบบความคิดที่เราได้เรียนรู้ในจุดๆนั้น ไม่ได้เป็นแค่การเรยีนในห้อง 
มันคอืการเรียนรู้ท่ีเราซบึซบัมาจากอาจารย์ จากเพือ่น และกจ็ากการท�างาน

ร่วมกันได้เรียนรู ้ ในด้านชีวิตและการท�างาน	 ซึ่งสิ่งน้ันเป็นส่วนหน่ึง 

ที่ท�าให้พี่สามารถก้าวมาจนถึงทุกวันนี้	

พี่มีข้อคิดอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆ	พี่ๆ	น้องๆ	ศิษย์เก่าบ้าง

	 อย่างแรกทีสุ่ดกต้็องถามตวัเองว่า	เราต้องการอะไรในชวีติ	อย่าไปทิง้ฝัน

อย่าไปทิ้งส่ิงที่เราอยากจะท�า	 พี่เข้าใจนะโลกทุกวันนี้กระแสของโลกนี ้

มันบีบบังคับให้เราเข้าสู่ระบบที่เราไม่สามารถจะดิ้นรนได้	 ท�างานประจ�า

หรอืท�างานราชการ	ซึง่พีก่ไ็ม่ได้มองว่าเป็นส่ิงไม่ดนีะ	เพยีงแต่ว่าเราต้องมอง

ตัวเราเองก่อนว่าเราชอบจริงๆหรือเปล่า	 ถ้าสิ่งที่เราท�ามันไม่ใช่	 เราก็ควร 

เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองและลงไปท�ามัน	 อย่าไปคิดกลัว	 ปัญหามันมี 

ทุกอย่างแหละ	แล้วทุกปัญหาพี่ก็เชื่อว่ามีทางออกแต่ที่ส�าคัญก็คือโอกาส

ที่เข้ามาหาเรา	มันไม่ได้มีมาก	จิตใจเราส�าคัญที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจ

พีไ่ด้ท�างานมาถงึจดุนี ้ พีม่องนะว่าสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุไม่ใช่ความเก่งกาจ
แต่มนัคอืจติใจของเราทีม่คีวามมุง่มัน่ ฝ่าฟัน
อปุสรรคต่างๆได้ 
 

		 ตราชูเชิดเกียรติก็ขอชื่นชม	 "พี่ต้น" 

ถึงแม้ว่าจะท�างานในเชิงธุรกิจ	 แต่ก็ไม่คิดเอา

เปรียบใครและยังใช้ความรู้กฎหมายมาช่วย

เหลือคนรอบข้างรวมถึงเกษตรกรได้	 อย่างที่

พี่ต้นได้กล่าวไว้ว่า

“พี่ได้เขาได้ เราเติบโตไปด้วยกัน”  

“ต้องให้เขาในราคาที่เหมาะสม” 

“เกษตรกรหรือว่าคนที่เรารู้จักก็

เข้ามาก็เข้ามาปรึกษาความรู้ด้าน

กฎหมายเรากใ็ห้ความรูเ้ขาได้ และ

ยังใช้คุ้มครองเราได้”

 แล้วพบกันใหม่ในฉบับ

หน้านะคะทุกคน
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	 คณะนิติศาสตร์ของเราก็มีพัฒนาการมากขึ้นตามวันเวลาตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา	 วันนี้จึงอยากจะมาเล่า 

สูก่นัฟังถงึเรือ่งราวบางส่วนของ	“อาคารเรียนและบรหิารคณะนติศิาสตร์	มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่”	ขอเริม่ต้นทีง่บประมาณ

กันก่อนเลยนะ	 อาคารนี้มีงบประมาณการก่อสร้างวงเงิน	 50	 ล้านบาทโดยเป็นงบประมาณแบบ	Matching	 Fund	 คือ

สนับสนุนโดยรัฐบาลผ่านงบประมาณของมหาวิทยาลัยจ�านวน	30	ล้านบาทและเงินเก็บสะสมของคณะนิติศาสตร์สมทบ

เข้าไปอีก	 20	 ล้านบาท	 และยงัต้องใช้เงนิรายได้ของคณะในการตกแต่งต่อเตมิส่วนเพิม่ภายในอกีประมาณ	 19	 ล้านบาท	

นอกจากนั้นก็ได้รับสนับสนุนงบประมาณปี	 2558	 (ตุลาคม	 2557-กันยายน	 2558)	 อีก	 6.6	 ล้านบาทจัดซื้อครุภัณฑ์ 

เช่น	 เก้าอี้ห้องเรียน	 อุปกรณ์ต่างๆ	 เกี่ยวกับการเรียนการสอนและอื่นๆ	 ...เฮ้อ....เห็นตัวเลขแล้วรวมเงินกันเองล่ะกันนะ	

ทัง้หมดนีก็้เพือ่ยกระดบัคณุภาพและประสทิธภิาพการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันานกัศึกษานติศิาสตร์ให้มคีวามรู้

ความสามารถยิง่ๆขึน้และเพือ่ความภาคภมูใิจในเชงิสัญลกัษณ์ของพวกเราชาวนติิ	มช.	เขยีนมาอย่างนีต้้องบอกก่อนว่าคณะ

เราไม่ได้เน้นวัตถุมากกว่าคุณภาพการศึกษานะ	เพียงแต่อาคารสถานที่ก็เป็นสิ่งจ�าเป็นและถึงคราวเหมาะสมแก่เวลาที่จะ 

มอีาคารเพือ่การบรหิารจดัการของเราได้อย่างเตม็ที	่ไว้โอกาสหน้าจะมาเล่าสูก่นัฟังเรือ่งการพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอน

	 คราวนี้ก็จะขอแนะน�าส่วนหลักๆภายในอาคารให้ศิษย์เก ่าได้	 Up	 to	 date	 กันพอเป็นสังเขปนะ 

แบบว่าใครถามก็จะบอกเล่าเก้าสิบกันฟังได้ไม่ตกกระแส	 ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คณะเราเป็นที่รู้จักไปด้วยในตัว 

อาคารนติศิาสตร์นีต้้องบอกว่าทีต่ัง้นัน้	“เปิงใจ๋ขนาด”	เพราะตัง้อยูร่มิอ่างแก้ว	ยิง่อนาคตมหาวทิยาลัยมีแผนจะพัฒนา

ทศันยีภาพอ่างแก้วโดยรอบ	อาคารของเรากจ็ะมองเห็นจากด้านอืน่ๆของอ่างแก้ว	 รบัรองว่าจะเด่น 

เป็นสง่าพอตวัทีเดยีว	ภายในอาคารมีอะไรกนับ้าง	ก็ขอเล่าอย่างนีก้แ็ล้วกนั

	 อาคารถกูออกแบบบนแนวคิดรปูทรง	“สมมาตร”	

และใช้เส้นตรงตั้งฉากแสดง	 “ความ

เป็นธรรม	 เท่าเทียม” 

 

อะไร…อย่างไร...กับตึกใหม่นิติศาสตร์ มช. ภูมิใจ๊...ภูมิใจ
	 ช่วงวันสอบเพลงเชียร์ที่สันอ่างแก้วและรับน้องขึ้นดอย	 57	 ปีนี้สร้างกระแสย้อนอดีตใน	 Social	Media	

ของบรรดาศิษย์เก่าได้อยู่ไม่น้อยจนเกิดการ	 Upload	 ภาพสมัยเป็นละอ่อนนิติศาสตร์กันยกใหญ่	 คิดว่าหลายคน

ก็คงแอบร้องเพลงแสงนิติศาสตร์อยู่ในใจให้หายคิดถึง	 นิติ	 มช.	 บ้างก็ติดตามส่งแรงใจแรงเชียร์ถึงน้องใหม่ทั้งที่พ่ีๆ 

ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยได้รู้จักหรือเห็นหน้าเห็นตากันเลยอย่างนี้ไม่เรียกว่า	“ผูกพัน”	แล้วจะเรียกว่าอะไร
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ด้วยเสาขนาดใหญ่ถึง	 12	 ต้น	 (อันนี้ยังไม่ทราบความหมาย	 ติดไว้ก่อนนะ)	

เรียกว่าไม่ต้องติดป้ายคณะก็อาจบอกได้ว่าคณะอะไร	 เอกลักษณ์สุดๆล่ะ	 

แต่เป็นอาคารนิติศาสตร์ทั้งที่ยังต้องสื่อความหมายถึง	“ล้านนาสไตล์”	กันบ้าง	

ดังนั้นด้านหลังความเที่ยงตรงสมมาตรของอาคารคือ	 หอประชุมที่ออกแบบ 

ให้พอมีความเป็นไทยล้านนาโดยใช้หลังคาจั่วเป็นช้ันลดหลั่นแบบไทยท�าให้

มองจากด้านหอประชุมก็เหมือนเป็นมุมที่สง่างามอีกด้านหนึ่งก็ว่าได้	 สรุปคือ	

สวย	สง่า	เอกลักษณ์แสดงตัวตนชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลังกันเลยทีเดียว	

	 อาคารมีทั้งหมด	4	ชั้นโดยขอเริ่มที่ชั้นแรกซึ่งฝั่งขวาเมื่อหันหน้าเข้า

อาคารจะเป็น	“ส่วนบรกิารการศกึษาและพฒันาคณุภาพนกัศกึษา”	และฝ่ังซ้าย

ในชัน้เดยีวกนัจะเป็น	“พืน้ทีส่นัทนาการยามว่าง(Common	Area)”	ทีน่กัศกึษา

จะสามารถมานั่งอ่านหนังสือ	พูดคุยในหมู่พี่น้องนิติ	 มช.ยามว่างจากการเรียน

และใช้	“ห้องคอมพิวเตอร์”	เพื่อการศึกษาค้นคว้าต่างๆ	ส่วน	“ที่ท�าการสโมสร

นกัศกึษา”กอ็ยูแ่ถวชัน้นีแ้หละเพยีงแต่ขยบัไปด้านนอกอาคารเพือ่จะได้เข้าออก

ได้เต็มที่แม้ตึกด้านในจะปิดให้บริการแล้วก็ตาม

 

	 ส่วนชั้นที่สองของอาคารนั้นสามารถเข้าได้จากบันไดโถงกลางหรือ

ด้านข้างอาคารได้ซึ่งฝั่งซ้ายก็จะพบกับ	 “ห้องเกียรติยศ	 (Hall	 of	 Frame)” 

ท่ีจะใช้เป็นห้องรบัแขกพเิศษโดยมรีางวลัเกยีรติยศทีค่ณะหรอืนกัศกึษา	ศษิย์เก่า 

ได้สร้างชื่อเสียงไว้เป็นสิ่งประดับห้องนี้	 	 ถัดไปคือ	 “ห้องนิติวิทยาศาสตร์” 

ท่ีภายในมีการจ�าลองห้องสอบสวนที่ติดกระจกมองได้ด้านเดียวเพื่อการศึกษา	

ใกล้กันก็จะเป็น	 “ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย”	 ข้ามไปด้านขวาของอาคาร

ก็จะเป็นส่วนห้องผู้บริหารคณะทั้งหมดใช้เป็นที่ท�างาน	แต่ที่ส�าคัญกว่านั้นคือ	

“ห้องศาลจ�าลอง...ขนาดใหญ่”	 ที่อยู่ตรงกลางของชั้นนี้	 คราวนี้นักศึกษาก็ 

จะได้มีโอกาสได้เรียนและฝึกฝนส่วนที่เก่ียวข้อง	 ตลอดจนอาจได้เป็นเจ้าภาพ

จัดการแข่งขันระหว่างสถาบันในห้องนี้ก็ได้	 และจุดเด่นอีกส่วนของช้ันนี้ก็คือ 

“หอประชมุขนาด	250	ทีน่ัง่”	ทีส่ามารถใช้ในการเรยีนการสอนหรอืจัดกจิกรรม

ใหญ่อย่างเช่น	ในงาน	Pre-college	57	ที่ผ่านมาก็ได้รับเกียรติจาก	“พี่เท็น”	

(ศิษย์เก่าและนักร้องน�าวง	Musketeer)	 ขึ้น	 Mini-Concert	 กับคนดนตร ี

นิติ	มช.ให้น้องใหม่รุ่น	23	ปลาบปลื้มสนุกสนานกันไปแล้ว				

	 ช้ันที่สามก็คือส่วนของห้องพักคณาจารย์ของพวกเราทั้งหมด 

ซึง่ปัจจบุนักม็คีณาจารย์ทัง้ท่านเก่าและใหม่รวมกนัถงึ	23		คนในจ�านวนนีม้รีะดบั

ปรญิญาเอกทัง้ทีจ่บและอยูร่ะหว่างศึกษาต่อรวมทัง้สิน้	10	ท่าน	อนาคตคงเป็น

ก�าลังส�าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

	 ช้ันทีส่ี่	คอื	ชัน้ทีว่วิสวยทีสุ่ดเพราะสามารถมองเหน็ทวิเขา

และถ้าได้ตดัแต่งต้นไม้ให้เหมาะสมกจ็ะสามารถเห็นววิอ่างแก้ว

ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 ดังนั้นคณะจึงได้เลือกให้เป็น	

“ห้องเรยีนทัง้หมด	4	 ห้อง”	 โดยรวมๆสามารถรองรบั

นกัศกึษาได้ทัง้หมดประมาณ	600	คน	

ถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญศิษย์เก่ามาเยี่ยมชมอาคารหลังใหม่	พวกเรายินดีต้อนรับ

เสมอ

	 สุดท้ายล่ะ...กว่าที่วารสารเล่มนี้ถึงมือศิษย์เก่าทุกคนก็คาดว่าการ

ก่อสร้างและตรวจรับงานงวดสุดท้ายจะแล้วเสร็จและเตรียมขนย้ายส�านักงาน

เพือ่ให้ทนัก่อนเปิดภาคการศกึษาที	่2	นี	้และเตรยีมรองรบักจิกรรมทางวชิาการ

ใหม่ๆที่น่าสนใจ	 เช่น	 Law	and	Society	

International	 Conference	 2015 

	(10-11	มกราคม	2558)	www.law.cmu.

ac.th/LASC2015	และการประชมุเพือ่แลก

เปลีย่นทางวิชาการและการพฒันาคณุภาพ

นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ภาคเหนือ

ที่คาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ	์

2558	 ส่วนการขอพระราชทานเปิดอาคาร

เรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์อย่างเป็น

ทางการก็คงจะได้จัดขึ้นในโอกาสอันใกล ้

ต่อไป	

  

		 มาถึ งตรงนี้หลายคนคง

บอกว่าสร้างตึกก็แค่มีเงินก็สร้างได้ซ่ึง

ก็จริง	 แต่ใครจะให้เงินจ�านวนมากๆ

เพ่ือสร้างวัตถุแต่ไม่เห็นอนาคตว่าจะ

เกิดประโยชน์อันใด	 ก็อยากจะบอก

ว่าคณะนิติศาสตร์ได้รับการสนับสนุน

ทั้งงบประมาณและสถานที่ก่อสร้าง

อาคารก็เพราะเราได้ใช้เวลากว่าสอง

ทศวรรษเพื่อสร้างและพัฒนาคุณภาพ

จนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคม

ภายนอกมีความเชือ่ม่ันในคณุภาพการศกึษาและศกัยภาพของคณะนติศิาสตร์เรา	

และกค็งต้องบอกว่า	“ศิษย์เก่า”	 ก็

คื อ อี กหนึ่ ง ตั ว ชี้ วั ด คุณภาพ

ที่ดีที่สุดเพราะที่ผ ่านมาสังคม

ภายนอกที่ได ้มีโอกาสท�างาน

ร่วมกับศิษย์เก่าของเราต่างให้

ค�าชื่นชมถึงความเป็นบัณฑิต

คุณภาพ	หากจะบอกว่าการเป็น

คนคุณภาพของศิษย์เก่าทุกคน 

ที่ได้ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้คณะ

จนเป็นทีย่อมรบัเชือ่ม่ันของสงัคม

ก็คือส่วนหน่ึงของการก่อร ่าง

สร้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์นั้นเอง	 และเช่ือม่ันว่าศิษย์เก่า

จะได้มีโอกาสช่วยกันส่งเสริมคณะให้ยังคงมุ่งม่ันจัดการศึกษาภายใต้แนวทาง	

“วิชาการคุณภาพ วิชาชีพคุณธรรม น้อมน�าสังคม”	อันเป็นอัตลักษณ์ประจ�า

ของคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไปนะ	
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คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

239	ถนนห้วยแก้ว	ต�าบลสุเทพ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50200	

โทรศัพท์	:	053-942919	หรือ	086-1929191	โทรสาร	:	053-942914

website	:	http://www.law.cmu.ac.th/lawalumni	

Facebook	:	https://www.facebook.com/Alumniniticmu		

E-Mail	:	cmu.law@cmu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
	 กิจกรรมมหาวิทยาลัย	:	22	มกราคม	2558

	 	 	 			"พิีธีพระราชทานปริญญาบัตร	รุ่นที่	48"

	 	 	 			:	23	มกราคม	2558	

	 	 	 			"กิจกรรมลูกช้างคืนถิ่น	ฉลอง	50	ปี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"	

		 กิจกรรมคณะ	 			:	10	-	11	มกราคม	2558	

	 	 	 			"Law	and	Society	International	Conference	2015"	

			 	 						 			:	กุมภาพันธ์	2558	

		 	 	 			"การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ภาคเหนือ"

		 	 						 			:	กุมภาพันธ์	-	มีนาคม	2558	

		 	 	 			"กิจกรรมลูกรพีวิชาการคณะนิติศาสตร์ภาคเหนือ	ครั้งที่	2	"


