
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3/2558



  สวัสดีศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน 

ส�าหรับวารสารแสงนิติศาสตร์ ฉบับที่ 3 นี้ได้รวบรวมเนื้อหาที่มีความสนใจ

อยู่อย่างหลากหลาย อาทิ ข่าวสารกิจกรรมที่ทางคณะฯ จัดขึ้น แวดวงทาง

วิชาการเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน นอกจากนี้ยังมีเสียงเล็กๆ จากน้อง

นักศึกษาคลินิกกฎหมายที่พวกเรารู้จักกันดี และในปีนี้คณะฯ ของเราก็ได้

ย้ายที่ท�าการเข้ามาที่อาคารเรียนหกลังใหม่แล้ว ทั้งด้านการเรียนการสอน

และส�านักงานบริหาร หากศิษย์เก่าคนใดมาเชียงใหม่ก็มาแวะเยี่ยมชมอาคาร

เรียนหลังใหม่ได้

  ผมในนามตวัแทนคณะนติศิาสตร์ และน้องๆ        ศิษย์ปัจจบุนัหวงั

เป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก 

ศิษย์เก่าทุก ๆ ท่าน

 

 ตอนนี้ทางคณะและน้องๆศิษย์ปัจจุบันก�าลังง่วนกับการต้อนรับน้องใหม ่

“นิติ มช.รุ่นที่ 24” ส�าหรับปีการศึกษา 2558 น้องรุ่นใหม่ต่างถูกคาดหวังให ้

พัฒนาศักยภาพของตัวเองในทุกด้านนอกจากด้านความรู้ความเข้าใจเน้ือหา

สาระกฎหมาย วันนี้น้องๆยังต้องพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอื่นที่จ�าเป็นในศตวรรษ 

ที่ 21 เพื่อให้เป็นนักกฎหมายที่สามารถอ�านวยความเป็นธรรมท่ามกลางสังคม 

สมัยใหม่และการแข่งขันทั้งภายในประเทศและระดับสากล ทางคณะจึงอยากจะ 

เรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านมาร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ที่ดีในการท�างาน 

ให้กับน้องๆ ศิษย์เก่าท่านใด กลุ่มไหนอยากจะช่วยสานฝันกับคณะก็สามารถติดต่อ

เข้ามาได้นะครับ ไว้มีโอกาสคณะก็จะได้เดินสายพูดคุยกับพี่ๆ ส�าหรับวารสาร 

แสงนิติศาสตร์ ฉบับที่ 3 นี้ก็ได้รับความร่วมมือจากน้องๆปีปัจจุบันร่วมกันคิด 

และสร้างสรรค์แต่ละคอลัมน์เพื่อพี่ๆทุกคนต้องขอบใจนักศึกษาและเจ้าหน้าที ่

งานกิจการนักศึกษาที่ทุ่มเทกับงานอย่างดี เรายังยินดีรับค�าเสนอแนะจากพี่ๆ

เพื่อให้เป็นวารสารของศิษย์เก่าอย่างแท้จริงครับ แล้วพบกันฉบับต่อไปนะครับ





  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 คณะนิติศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัด "วิชาการลูกรพีภาคเหนือ ครั้งที่ 2" โดยมี 12 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

นิติศาสตร์ในเขตภาคเหนือเข้าร่วมน�าเสนอผลงานด้านบริการวิชาการ วิจัยและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จ�านวน 18 หัวข้อ งานในครั้งนี้ท�าให้

นักศึกษา คณาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาผ่านเวทีวิชาการตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระดับเครือข่ายมากยิ่งขึ้น 

รายละเอียดกิจกรรมติดตามต่อได้ที่ www.law.cmu.ac.th

เมื่อวันที่  9 – 11 มกราคม 2558 ชมรมนิติพัฒน์

ร่วมกับศูนย์ให้ค�าปรึกษากฎหมาย ได้จัดกจิกรรม 

ค่ายนิติอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 

อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมประกอบ

ด้วยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปรับภูมิทัศน์หอพัก

ให้กับโรงเรียนและให้ความรู ้ด้านกฎหมายแก่

ชาวบ้านในชุมชน โดยมีนักศึกษา คณาจารย์

และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งงาน

นี้ได้มีศิษย์เก่า "พี่บรีส&พี่เนม" แวะไปเยี่ยมเยียน

ค่าย สร้างความตื่นเต้นและอบอุ่นใจให้แก่น้องๆ 

ชาวค่ายไม่น้อยเลยทีเดียว

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ Tilleke & Gibbins

ส�านักงานกฎหมายที่มีชื่อเสยีงล�าดบัต้นๆ ของประเทศไทย

และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพ-

มหานคร เพื่อเป็นการเปิดมุมมองและสร้างแรงบันดาล

ใจต่อการเลือกประกอบวิชาชีพกฎหมาย โดยโครงการ

 นีม้คีณะผูบ้รหิาร เจ้าหน้าทีแ่ละนกัศกึษาชั้นปีที่ 1 - 4 

เข้าร่วมจ�านวนทั้งสิ้น 45 คน

เมือ่วนัที ่ 27 – 29 มนีาคม 2558 คณะนติศิาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ส่งนกัศกึษาเข้าร่วมการ 

แข่งขันกีฬาลูกรพีภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ณ ส�านักวิชา

กฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย งานนี้น้องๆ

คว้ามาได้ 2 รางวัล คือ รางวัลรองชนะเลิศการ

แข่งขันกีฬาบาสเกตบอลและรางวัลรองชนะเลิศ

การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลและเตรียมพบกันใหม่

อีก 2 ปีข้างหน้า (2560) ณ จังหวัดพิษณุโลก
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เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 1 ณ Bully bowl อุทยานการค้า

กาดสวนแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์และอาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมและมอบถ้วยรางวัลส�าหรับผู้ที่ชนะการแข่งขัน ซึ่งบรรยากาศในวันดังกล่าวก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

และความอบอุ่นจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

     การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ ไม่เพียงแต่จะส่ง

เสริมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองสถาบัน แต่ยังเป็นการส่งเสริม 

ที่จะมุ่งมั่นเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษา 

โดยผ่านการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยน การพัฒนารูปแบบงานวิจัย วิชาการ 

ให้สามารถพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ทางกฎหมายได้ทัดเทียมกับนานาชาติ

         คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ : 

ภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (English for Lawyers Training Programme) โดย

ผู้สอนชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์การท�างานทางกฎหมาย เพื่อเป็นการส่งเสริม 

ให้ศิษย์เก่าและนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ ได้ฝึกทักษะการทางภาษาอังกฤษ

ทางกฎหมายในด้านต่างๆ เช่น การอ่าน การพูด การเขียน อันจะได้น�าความรู้ที่ได ้

ไปใช้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพของตนได้ในอนาคต ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น 

เป็นครั้งที่ 2 แล้วและยังเป็นโครงการต่อเนื่องที่จะจัดขึ้นในปีต่อไป ท่านใดสนใจ

สามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าได้ที่ http://www.law.cmu.ac.th/lawalumni
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  ในต้นปีที่ผ่านมา จังหวัดทางภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่

ต่างประสบปัญหาหมอกควันที่รุนแรงกว่าทุกๆ ปีซึ่งปัญหาหมอกควัน 

เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเราท่ีเรามักจะไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ 

วิธีการแก้ไขต้นตอปัญหา แต่จะมุ่งความสนใจในลักษณะของการกล่าวโทษ

ว่าผู้ใดเป็นผู้ก่อปัญหา วารสารแสงนิติศาสตร์ฉบับนี้จึงขอน�าเสนอประเด็น

ปัญหาหมอกควันที่ เป็นปัญหาสิ่ งแวดล้อมใกล้ตัวเราผ่านแนวคิด 

ทางกฎหมายโดยการให้สัมภาษณ์อาจารย์ ดร. นัทมน คงเจริญ อาจารย ์

ประจ�าคณะนิติศาสตร์ที่จะแสดงให้เห็นถึงสาเหตุการแก้ไขการป้องกัน 

ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในแต่ละปี

        สวัสดีครับอาจารย์ เริ่มค�าถามเลยนะครับ อาจารย์คิดว่าปัญหา

หมอกควันในแต่ละปีมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างครับ

  ปัญหาของการเกิดหมอกควัน อธิบายได้บนข้อสันนิษฐาน 

3 ประการ ประการแรก จากไฟป่า เป็นไฟป่าทั้งที่เกิดจากความแห้งแล้ง 

และจากการที่มีการลักลอบเผา ประการสอง การเกิดปัญหามลพิษจาก

การด�าเนินวิถีชีวิต อย่างเช่น การเผาขยะ หรือการใช้รถยนต์บนท้องถนน  

อาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วหมอกควันไม่ได้เกิดมาจากไฟป่าเท่านั้น อาจ

มีปัจจัยของควันเสียจากการเผาขยะเผาใบไม้ตามบ้านเรือนทั่วไป 

และการใชร้ถยนตด์ว้ย         อาจารยจ์�าไดว้า่เมือ่ประมาณสอง-สามปกีอ่น เนือ่งจาก

งานมหกรรมพืชสวนโลกท�าให้มีนักท่องเที่ยวมากอย่างต่อเนื่อง ส่งผล

ให้มกีารใช้รถมากขึ้นด้วยในเชียงใหม่ ถึงแม้ช่วงนั้นจะไม่ใช่ช่วงของการม ี

ปัญหาเรื่องวิกฤตไฟป่า แต่ว่ามลพิษในเมืองก็เพิ่มขึ้นมาก นี่ก็เป็นปัญหา 

หมอกควันที่มาจากสภาพวิถีชีวิต จากครัวเรือน การเผาขยะ และการใช้รถ 

ประการที่สาม จากกิจกรรมของภาคการเกษตรเนื่องจากหลังการเก็บเกี่ยว

เกษตรกรต้องมีการปรับที่ดินเพ่ือเตรียมการเพาะปลูกหรือว่าจะเป็นการเผา

พื้นที่การเกษตรเพื่อก�าจัดกากของผลผลิตหรือวัชพืช เท่าที่อาจารย์ได้ข้อมูล

บางส่วนจากชาวบ้าน เขาบอกว่าการไถพรวนก็สามารถท�าได้

แต่ปัญหาของชาวบ้่านคือวัชพืชสามารถขึ้นมาใหม่ได้ เรื่องนี้ไม่ใช่แค ่

ประเด็นชาวบ้านต้องการเตรียมดินส�าหรับการเพาะปลูกในฤดูถัดไป

เท่านั้นแต่รวมถึงเรื่องของต้นทุนและการลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกด้วย 

การไถกลบไม่สามารถก�าจัดวัชพืชได้อย่างถาวรยังต้องใช้ยาฆ่าหญ้าซ้�าลงไป 

เพราะไถแล้วรากมันไม่ไปไหน เกษตรกรก็เพิ่มภาระในแง่ของการที่ไถพรวน 

ที่ต้องเตรียมทั้งรถ น้�ามัน ยาฆ่าแมลง เพราะฉะนั้นวิธีการที่ง่ายและประหยัด

ที่สุดส�าหรับเขาคือการเผา การเผาสามารถลดค่าใช้จ่ายของเขาทั้งหมด 

อย่างไรก็ตามการเผาเพื่อเตรียมดินไม่ได้มีเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ 

เท่านั้น ภาคกลางก็มีการเผาเพื่อเตรียมดินส�าหรับการเกษตรเช่นกัน 

สังเกตได้จากเวลาที่เรานั่งรถลงไปภาคกลางเราจะพบว่า ช่วงหลังการเก็บ

เกี่ยวก็จะมีการเผาตลอดข้างทางเช่นกัน แต่ภาคเหนือมีปัญหาหนักกว่า 

เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ เพราะฉะนั้นจึงท�าให้เกิด

ผลร้ายแรงเนื่องจากอากาศไม่สามารถถ่ายเทไปไหนได้ โดยเฉพาะใน 

สภาพอากาศปิด เมื่อมีความกดอากาศเข้ามาปิดท�าให้ควันไม่สามารถ
ลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศได้  ทั้งสามประการนี้เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้น 
ส�าหรับสาเหตุของปัญหาหมอกควัน

 อาจารย์คิดว่าจะมีวิธีการแก้ไขหรือมาตรการรับมือกับปัญหานี้อย่างไร

หรือไม่ครับ

  โดยทั่วไปวิธีการจัดการกับปัญหา ได้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด 

คือ การควบคุมบังคับ (command and control)  เช่น ให้พ่อหลวงบ้าน 

(ผู้ใหญ่บ้าน) ประกาศว่าห้ามเผาถ้าเผาต้องจับ ผิดกฎหมายแต่ก็อาจมีการ 

แอบเผากันตอนกลางคืน หรืออย่างไฟป่า อาจโยงไปว่ามคีนจุดไฟเผาป่า

เพื่อกระตุ้นให้เห็ดถอบเจริญเติบโตขึ้นมา การใชม้าตรการควบคุม 

บังคับ (command and control) นี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านประกาศ 

ห้ามเผา มีมาตรการปราบปรามเข้าไปป้องกันการเกิดขึ้นของไฟป่า ตัวอย่าง 

เช่น หน่วยพิทักษ์ป่าเป็นผู้ป้องกันและควบคุม โดยมีการจ้างอาสาสมัคร 

คอยช่วยเหลือออกแผ้วถางท�าแนวกันไฟจ�าเป็นต้องมีงบประมาณ
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ส�าหรับจ้างท�าแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า แต่มักจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีผลประโยชน ์

เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของไฟป่า จึงท�าให้ไฟป่าไม่อาจหมดไปได้ เมื่อเกิดความคิด 

หวาดระแวงแบบนี้ ส่วนกลางอาจไม่ส่งงบประมาณมาหรือด�าเนินการยากขึ้นเป็น 

ปัญหาความยุ่งยากล่าช้าของการด�าเนินการเข้าไปอีก อย่างไรก็ตามข้อกล่าวหานี ้

อาจารย์คิดว่าเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยพิสูจน์ได้ยาก แต่ก็เป็นกระแสอันหนึ่ง

ที่สะท้อนให้เห็นปัญหาของวิธีการจัดการในลักษณะใช้มาตรการควบคุมบังคับ 

(command and control) เป็นกรณีของหน่วยงานที่เข้ามาดูแลเข้ามาปราบปราม 

  ปัญหาอีกด้านหนึ่งของการใช้มาตรการควบคุมบังคับ (command and

control) เป็นการห้ามไม่ให้มีการเผาขยะ ตรวจควันรถ ตรวจสภาพห้ามใช้รถเก่า 

มีข้อสังเกตว่า เขาก็เผามาตั้งนานแล้ว การเผาใบไม้ เผาขยะ มีข้อวิพากษ์บอกว่า

ในเรื่องนี้มันเป็นวัฒนธรรม ทีนี้ค�าถามของอาจารย์ คือถ้าเราไม่ให้ชาวบ้านเผา  

เรามีมาตรการอะไรมารองรับไหม

  เรื่องการเผาขยะ เช่น ใบไม้ โดยเฉพาะทางเหนือ มีต้นล�าไยที่ใบร่วงมาก 

ชาวบ้านมักจะกวาดใบไม้แล้วเผาบางบ้านเผาขยะที่อันตรายด้วย คือมีการเผา

พลาสติกด้วยท�าให้เกิดมลพิษยิ่งขึ้น  ปัญหาเรื่องนี้มาจากความรู้สึกและประเพณี

ด้ังเดิมที่อาจารย์เห็นมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายว่าชาวบ้านกวาดและเผาใบไม้

ตลอดเวลา อาจารย์เคยคุยกับแม่ว่า เราอย่าเผาใบไม้เลยปล่อยให้มันทับถมเป็นปุ๋ย 

ดีกว่า แม่บอกว่า ไม่ได้หรอก กลัวไฟไหม้ ตอนนี้ชาวบ้านแก้ปัญหาโดยการเอาใบไม้

ใส่ถุงขยะไปทิ้งเพิ่มจ�านวนขยะมากขึ้นเป็นปัญหาไปอีก ทางออกเล็กๆทางหนึ่งคือ 

มีคนต่างชาติมาอยู่ในหมู่บ้านซื้อเครื่องบดกิ่งไม้ใบไม้ ราคาประมาณสี่หมื่นบาท 

มาบดกิ่งไม้ใบไม้ก็เป็นการแก้ปัญหาแบบปัจเจก จะให้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนม ี

เครื่องแบบนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นการแก้ปัญหาน่าจะท�าได้โดยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเข้ามาจัดการการบอกชาวบ้านว่าห้ามเผาไม่พอ รัฐต้องเข้ามาหาทางออก

ให้กับชาวบ้านด้วย เช่น ต้องมีหน่วยงานเข้ามารับเอาใบไม้ไปหรือซื้อเครื่อง 

บดก่ิงไม้ใบไม้ของชุมชนหรือมีการแนะน�าให้จัดการอย่างไรกับขยะออร์แกนิค 

หรือแม้แต่การอบรมพยายามลดขยะ      ซึ่งจะไปเกี่ยวโยงกับการจัดการขยะของ 

เมืองด้วยส่วนหนึ่ง ในบ้านเราการจัดการเกี่ยวกับขยะน้อยมาก อย่างเช่น การแยก

ขยะออร์แกนิคใส่ถังหมักก็จะกลายเป็นปุ๋ยคอกนั้นเป็นการรีไซเคิล แต่ทุกวันนี้เรา

ไม่มีการจัดการกับขยะ เราทิ้งทุกอย่าง ท�าให้ของที่ไม่ใช้แล้วกลายเป็นขยะประเภท

เดียวกันทั้งหมด จึงเป็นการเพิ่มภาระให้กับชาวบ้านซึ่งไม่มีทางออก

  เรื่องการเผาเตรียมที่เพื่อการเพาะปลูก ซึ่งเป็นปัญหาทั้งเรื่องเทคโนโลยี

และเรื่องความเชื่อ ทัศนคติด้วย เกษตรกรรายหนึ่งเคยอธิบายให้ฟังโดยเปรียบ

เทียบพื้นที่สองแปลงระหว่างแปลงหนึ่งที่ท�าการไถกลบมีหญ้าขึ้น ท�าให้เจ้าของที่ดิน

แปลงนั้นต้องใช้วิธีการก�าจัดวัชพืชอีกครั้งหนึ่ง แต่เมื่อทางการสั่งห้ามไม่ให้เผา 

ชาวบ้านก็จ�าใจต้องท�าตาม ทั้งๆที่ไม่เชื่อว่าการไถกลบเป็นวิธีการที่ดีในขณะที่อีก

แปลงหนึ่งใช้วิธีเผาแต่อาจจะเผาก่อนช่วงที่อากาศปิด คือเผาก่อนหน้าที่จะเกิด

วิกฤตหมอกควัน จึงไม่ถูกเพ่งเล็งมากนักที่ดินในแปลงที่เผาไม่มีปัญหาเรื่องของ 

วัชพืชเลย ท�าให้เกษตรกรเชื่อว่าการเผาคือวิธีการที่ดีที่สุดแต่เมื่อเกิดวิกฤต 

หมอกควันเกษตรกรที่ต้องเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกฤดูต่อไปจึงเกิดภาวะกดดัน

ระหว่างที่ทางการประกาศว่าห้ามเผาแต่ชาวบ้านเชื่อว่าต้องเผา

  จากปัญหาข้างต้น วิธีการแบบควบคุมบังคับ (command and control) 

ต้องมีคนที่เข้ามาช่วยจัดการ จะห้ามเพียงอย่างเดียวไม่ได้รัฐต้องมีแผนหรือวิธีการ

รองรับสิ่งที่เรามองควรมีสามขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรกคือหาดูว่าสาเหตุเกิดจาก

อะไร ขั้นที่สองคือการป้องกันไม่ให้มีการเผา โดยการควบคุมบังคับ

ขั้นที่ที่สาม คือมาตรการช่วยเหลือและเสนอทางออกซึ่งเรายังไม่มี

มาตรการที่ชัดเจนในเรื่องนี้สังคมไม่เคยแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเลยสักปี 

เพราะทุกครั้งที่ถึงขั้นวิกฤตเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อย่างเช่น เอาน้�ามา

ฉีดพรม ท�าฝนเทียม รอพายุเข้า เมื่อฝนตกปัญหาก็จบแล้วทุกคนก็จะลืมไป 

ปีหน้าเอาใหม่ ปัญหามาก็พยายามประคองกันไปจนกว่าฝนจะตก

  ทางออกที่อาจารย์คิดไว้คือจะต้องมีการด�าเนินการแต่เน่ินๆ 

ตั้งแต่ต้นฤดูแล้ง หน่วยกันไฟป่าหรือหน่วยที่ช่วยจัดการแก้ปัญหาซึ่งเข้าใจว่า

ก็ด�าเนินการอยู่ แต่ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือการหาทางจัดการกับการเผาไม่ว่าจะ 

เป็นการเผาตามบ้านเรือนหรือการเผาเพื่อเตรียมดินในภาคเกษตรโดยไม่

ต้องรอให้ถึงหน้าแล้งแล้วค่อยมานั่งคิดว่าจะแก้ปัญหาช่วยกันหาทางออก

อย่างไร ควรแก้ไขตั้งแต่ตอนนี้เพราะปัญหาหมอกควันมาทุกปีไม่ใช่ให ้

มีหมอกควันก่อนแล้วค่อยเรียกประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหา

   นอกจากนี้ยังมีปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน ในแง่ของ

จุดกระแสของพื้นที่ (hot spot) ของแหล่งไฟป่าหมอกควันไม่ได้มาจาก 

ของประเทศเราเท่านั้น แต่มาจากประเทศข้างเคียงด้วย ค�าถามคือในเมื่อรู ้

แล้วท�าไมไม่มีจัดการปัญหาพอเป็นเรื่องปัญหาระหว่างประเทศ รูปแบบการ 

แก้ปัญหาก็ต่างออกไปเพราะไม่ใช่ปัญหาเฉพาะภายในบ้านเรา ถ้าคุณจะ 

แก้ปัญหาต้องไปคุยกับเพื่อนบ้านด้วย อาจารย์คิดจะมีปัญหานี้แก้ได้ยาก 

เช่น บางพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมีการสู้รบกันอยู่ปัญหาความไม่สงบ 

ในพื้นที่ ท�าให้การเข้าไปแก้ปัญหาไฟป่าท�าได้ยากขึ้น (ทั้งการเผาเองหรือไฟป่า

ตามธรรมชาติ) เพราะฉะนั้นเรื่องของการเจรจาข้ามรัฐควรจะต้องมีการ 

เจรจาตั้งแต่เนิ่นๆ ในเรื่องของสาเหตุ การแก้ไข การป้องกัน

  อยากให้อาจารย์พูดถึงวัฒนธรรม วิธีการ หรือสภาพการเพาะ

ปลูกในอดีตกับปัจจุบันว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

  การศึกษาวงจรการเกษตรของไทย กับปัญหาเกษตรพันธะสัญญา

ปัญหาการใช้พื้นที่ทางการเกษตรรวมถึงปัญหาหมอกควันในปัจจุบันเป็น

ปัญหาที่เชื่อมโยงกัน มีข้อสังเกตมากมายจากผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้ เช่น งานของ 

วิทูร เลี่ยนจ�ารูญ1  จากมูลนิธิชีววิถีที่ศึกษาเรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตร 

คือมองการเกษตรแบบครบวงจร เมื่ออ่านงานของคุณวิทูร แล้วพบว่า 

มีปัญหาจากการปลูกข้าวโพดซึ่งการปลูกข้าวโพด อาจจะเป็นปัญหาซ้อนกัน 

อยู่กับเรื่องปัญหาหมอกควันด้วย กล่าวคือการปลูกข้าวโพดไม่เฉพาะ 

เรื่องหมอกควันยังมีปัญหาการบุกรุกที่ป่าด้วย งานอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจ 

ท�าให้เห็นภาพปัญหาของการใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรเป็นสารคดีของสถานี

โทรทัศน์ ThaiPBS ชื่อว่า"สารคดีข้าวปลาอาหาร" สามารถหาดูได้จาก 

YouTube ในสารคดีนี้ตอนหนึ่งพูดถึงเรื่องการปลูกข้าวโพดเกษตรพันธะ

สัญญาวิถีชีวิตของเกษตรกรและการจัดการทรัพยากร เดิมเราบอกว่าทาง 

ออกของการจัดการทรัพยากรก็คือเรื่องสิทธิชุมชน แต่ปรากฏว่าในเขต 

พื้นที่ป่าไม่ว่าเป็นป่าสงวนหรือพื้นที่อุทยาน พอเราใช้วิธีควบคุมบังคับ 

(command and control) คือมีกรมป่าไม้เข้าไปเฝ้าระวังลาดตระเวน 

มาตรการแบบนี้ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหา เราต้องใช้มาตรการเสริม 

คือการมีส่วนร่วมของชุมชนต้องใช้คนในพื้นที่ ปัญหาคือ ณ ปัจจุบันคน 

ในชุมชนหรือคนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร ส่วนใหญ่การมองสิทธิชุมชน

แบบหยุดนิ่งอยู่กับที่คือการมองว่าจะมีชุมชนและเข้าไปจัดการป่า แต่ว่าปัญหา

คือ ชุมชนที่อยู่กับป่าหมายความว่าเขามีพื้นที่เพาะปลูก เขาอยู่กับป่าเพื่อที่

จะพ่ึงพิงทรัพยากร อย่างเช่น ต้องการน้�า ที่อ�าเภอแม่ทาเขามีพื้นที่เพาะปลูก
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มีบ้านเขาอนุรักษ์ป่าเพราะป่าของเขาเป็นแหล่งน้�าของชุมชนเขา แต่การที่เข้าไปปลูก

ข้าวโพดบนดอยเข้าไปเป็นกองทัพมด คือขับมอเตอร์ไซค์์ขึ้นไปบนดอยตัดป่าแบบ 

เตียนโล่ง (clear cut) แล้วปลูกข้าวโพดอันนี้ไม่ใช่สิทธิชุมชน ไม่ใช่การจัดการแบบ

ชุมชนเลย แค่มีคนต้องการเข้าไปใช้พื้นที่ทำาการเกษตรในเขตป่าเท่านั้น 

  พื้นที่บนดอยไม่เหมาะสมกับการเกษตรเพราะเป็นที่ลาดชัน ต่างจากวิธีการปลูก

อย่างชาวเขาที่เป็นการปลูกพืชไร่ที่ปลูกโดยวิธีกระทุ้งปลูก คือกระทุ้งดินเป็นหลุมแล้วหยอด

เมล็ดและต้องไม่ใช่พืชพาณิชย์ พอเป็นพืชพาณิชย์ก็สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

ตลอดเพราะพืชพาณิชย์ต้องใช้ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย ท�าให้หน้าดินพังทลายปลูกอย่างเดียว 

เป็นพื้นที่กว้าง เช่น กะหล่�าที่ต้องใชปุ้๋ยและยาฆ่าแมลง ยิ่งไปกว่านั้นในแง่ของข้าวโพด 

ที่เป็นระบบเกษตรพันธะสัญญา คือมีคนมาให้เมล็ดพันธุ์ ให้ปุ๋ย ยา เกษตรกรแค่ลง 

แรงและพื้นที่เพาะปลูก จะมีกองทัพมดขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปบนดอย (ไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่ได ้

อาศัยในพื้นที่นั้น) เพื่อขึ้นไปปลูกแต่คนที่ปลูกนี้ก็จะสังเวยสุขภาพของตัวเองด้วยเพราะ 

ข้าวโพดใช้สารเคมีเยอะมาก ในสารคดีที่ไปถ่ายท�าเวลาเตรียมดินใช้ยาฆ่าหญ้าใน 

รอบแรก รอบสองลงปุ๋ยเมล็ดข้าวโพดก่อนหยอดต้องคลุกยาฆ่าแมลงพอหยอดเสร็จ 

แตกยอดอ่อนก็ต้องพ่นยาฆ่าแมลงตลอดเวลา คนปลูกก็ต้องสังเวยสุขภาพของตัวเอง 

ในขณะที่พื้นที่ลาดชันเอง ยาฆ่าแมลงก็จะลงมาตามน้�าลงมาพื้นที่ต่�า ตัวอย่างเช่น ที่น่าน 

กลุ่มฮักเมืองน่านเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งมาก ตอนนี้ก็เอาไม่อยู่พอทุนเข้ามาคนก็เปิดรับ 

ทั้งที่น่านและที่แม่แจ่มก็จะมีการปลูกข้าวโพดเยอะที่แม่แจ่มมี NGO เข้าไปพยายาม 

อธิบายถึงแง่ของการท�าการเกษตร อ�านาจต่อรองของเกษตรกร สมมุติว่าเขาเป็นเจ้าของ 

ที่ดินและแค่จะเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกก็ยากมาก อย่างเช่น คนเคยปลูกพืชเศรษฐกิจโดย 

ใช้ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยอย่างเต็มที่คุณจะได้ผลผลิตจ�านวนมากแต่พอคุณเปลี่ยนวิธีปลูกมา 

เป็นออร์แกนิคฟาร์ม (Organicfarm) ผลผลิตลดลงท�าให้รายได้ลดลงจากเดิมในขณะ 

ที่หนี้สินก็ต้องมีเพราะอย่างนี้ท�าให้เกษตรกรดิ้นไม่หลุด เรียกว่า "บ่วงบาศพิฆาตเกษตรกร"2 

เพราะไม่มีทางที่เกษตรกรจะออกจากวงจรนี้ได้ นอกจากคุณจะมีสายป่านที่ยาวเพราะ 

ว่าดินที่เคยใช้ปุ๋ยเคมีจะกลับมาปลูกพืชออร์แกนิคต้องใช้เวลาพักดินบ�ารุงดินหลาย

ปีช่วงนี้เกษตรกรจะต้องขาดรายได้นอกจากน้ีเกษตรกรยังต้องมีวิถีการความเป็นอยู่ที่ 

พอเพียงไม่เพาะปลูกเชิงพาณิชย์ จากปัญหานี้กลับมาที่เรื่องข้าวโพดบนดอยปัญหา 

ของการเผาซังข้าวโพดเป็นแค่ส่วนหนึ่งของวิถีการเกษตร ในขณะนี้ทางแก้ไขปัญหา 

เช่น ในอ�าเภอแม่แจ่มมีนักสิ่งแวดล้อมที่พยายามคุยกับชาวบ้าน กรมป่าไม้ รวมถึงบริษัท 

เกษตรกรที่จ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์เพราะเป็นแหล่งที่มาของเมล็ด ยา ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 

ในแง่ของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบว่าไม่เกี่ยวกับ 

ตนไม่ได้ เพราะคนที่เกษตรกรที่เป็นเครือข่ายของบริษัทไปเพาะปลูกที่ไหนใช้วิธีเพาะ 

ปลูกอย่างไร ประเด็นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกัน

  อาจารย์พอจะมีความเห็นอย่างไรก็การแก้ปัญหานี้ครับ

  ข้อสันนิษฐานของอาจารย์คือ การใช้มาตรการทางเศรษฐกิจมาควบคุม

บริษัทเกษตรกรรมเราจะเปลี่ยนวัฒนธรรมการเพาะปลูกอย่างเดียวไม่ได้ เพราะถ้าคุณ

เปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วเกษตรกรจะด�าเนินชีวิตอย่างไร หากเปลี่ยนแปลงต้องมีแนวทางให ้

เกษตรกรยังสามารถด�าเนินวิถีชีวิตต่อไปได้ โดยเฉพาะสัญญาเพราะเป็นสิ่งส�าคัญ สัญญา 

เป็นตัวก�าหนดเงื่อนไขต่างๆให้เกษตร ดังนั้นสามารถก�าหนดเงื่อนไขในการเพาะปลูกว่า 

เป็นอย่างไร การเผาเศษซากแต่ค�าถามที่ส�าคัญคือ ถ้าบริษัทก�าหนดเงื่อนไขแล้วจะได้อะไร

ดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าท�าไมต้องเสียเวลาก�าหนดเงื่อนไขหรือลงแรงท�าเรื่องแบบนี้  

ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องสร้างคุณค่าตรงนี้ให้แก่บริษัทเอกชนด้วย เช่น ภาระความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมต้องไม่สร้างภาระให้แก่สังคมจากการผลิตของสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคการ 

เกษตรหรือภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์คาดหวังอีกประการคือ พลังของภาค

ประชาสังคม
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  ถ้าผู้บริโภคเป็นคนบอกบริษัทว่าบริษัทต้องรับผิดชอบต่อสังคม  อย่างใน 

ต่างประเทศกรณีของ Nike ที่มีการใช้แรงงานทาส ผู้บริโภคเมื่อทราบเรื่องจึงรวมตัวกัน

คว่�าบาตร (boycott) ให้ Nike เปลี่ยนแปลงจ้างงานอย่างเป็นธรรม

  ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับภาคประชาสังคม ทั้งนี้ก็ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องอย่าง งานวิจัย 

ที่จะสนับสนุนให้พลังภาคประชาสังคมขับเคลื่อนได้มิเช่นนั้นก็จะไม่มีหลักเกณฑ์ 

อะไรยืนยันพลังภาคประชาสังคม อย่างไรก็ตามการที่คนในสังคมจะยอมลุกขึ้นมาปกป้อง

สิทธิก็ต่อเมื่อตนเองได้รับผลกระทบ ปัจจุบันจะเห็นว่าคนในเมืองที่เมื่อก่อนไม่ได้สนใจ 

สภาพแวดล้อมเท่าไหร่ พอได้ผลกระทบจากมลภาวะ เช่น หมอกควันท�าให้หายใจไม่ออก 

หรือแม้กระทั่งคนเราจะสนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ต่อเมื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัว 

อย่างเพียงพอแล้ว อย่างกรณีในปักกิ่งเมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว ที่เกิดมลภาวะหมอกควันในอากาศ 

เมื่อประชาชนไม่ไหวรัฐบาลหรือภาคประชาสังคมจึงเข้าไปจัดการกับต้นตอของปัญหา 

ดังนั้นอาจารย์จึงหวังว่าซักวันในไทยจะมีการใช้พลังภาคประชาสังคมจัดการกับปัญหาน้ี 

  

   มีค�ากล่าวอ้างว่า"ปัญหาหมอกควันมาจากการเผาเพื่อท�าไร่หมุนเวียนของ 

คนบนดอย" ซึ่งจริงๆแล้วการเผาเพื่อท�าไร่หมุนเวียนดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิชุมชนตาม

รัฐธรรมนูญแต่เม่ือเผาแล้วควันไปไปกระทบต่อผู้อื่นจะเป็นการใช้สิทธินั้นจะเป็นการใช้

สิทธิเกินส่วนในทางละเมิดหรือไม่ครับ 

  ในเรื่องนี้มีวิธีคิดหลายแบบ อย่างการอ้างสิทธิตามจารีต เช่น การล่าแมวน้�าใน 

รัสเซีย การล่าวาฬในญี่ปุ่น การกระท�าดังกล่าวคนในพื้นที่นั้นๆเขามีการจัดการอยู่อย่างนี้

มานานและท�าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการกระท�าของกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะได้รับการรับรอง 

ด้วยแต่ในไทยอาจารย์คิดว่ายังไม่มีการรับรองเพราะยังมีข้อจ�ากัดอยู่มากมาย เช่น การท�าไร่

หมุนเวียนบนพื้นที่สูงที่อธิบายว่าการท�าไร่ดังกล่าวเวียนไปตามที่ต่างๆ และมีการจัดป่าไม ้

ที่ใช้ในการเพาะปลูกในวิธีของกลุ่มชาติพันธุ ์ วิถีีชีวิตซึ่งกฎหมายไทยยังไปไม่ถึงการใช ้

กฎหมายแบบพหุนิยม (legal pluralism) ที่จะมีการปรับใช้กฎหมายเพื่อให้เข้ากับกลุ่ม

คนที่แตกต่างหลากหลาย การที่กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงเขาปลูกพืช เพื่อการด�ารงชีพ 

ไม่ได้ปลูกเพื่อพาณิชย์แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนไป จ�านวนประชากรเปลี่ยนไป เช่น กลุ่มชาติพันธุ์

ที่อยู่บนพื้นที่สูงมีจ�านวนมากขึ้นหรือลดลง อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองมากน้อยแค่ไหน 

 ถ้าอยู่บนดอย วิถีชีวิตของเขาเป็นอย่างไรเขามีสิทธิในกาก�าหนดอนาคตของตัวเองแค่ไหน

อย่างไร เช่น การเพิ่มจ�านวนประชากร

1งานเสวนา “ปัญหาที่ซ่อนในห่วงโซ่อาหาร ปลาป่น ข้าวโพด หมอกควัน น้�าท่วม” 10 เมษายน 2558  

WEBSITE: HTTP://THAIPUBLICA.ORG/2015/04/MAIZE-CROP-CYCLE-4/
2ทศพล ทรรศนกุลพันธ์. บ่วงบาศพิฆาตเกษตกร: สภาพปัญหาและการคุ้มครองสิทธิเกษตรกรในระบบ

เกษตรพันธสัญญา (กรุงเทพฯ: ซีเอด, 2556)

เราไม่สามารถไปห้ามเขามีลูกมีหลานเพื่อขยายเผ่าพันธุ์ ได ้ เมื่อคนมากขึ้น 

ก็จ�า เป็นต้องเพาะปลูกมากข้ึนดังนั้นวิ ถีชีวิตไม่สามารถคงอยู่

ตลอดเวลาได้และเราก็ไม่สามารถไปบังคับให้คงจ�านวนเท่าเดิมได้ 

ดังนั้นต้องถามกลับไปว่าแล้วท�าไมคนข้างล่างเมื่อก่อนไม่ได้ใช้รถเยอะ

ขนาดนี้แต่ตอนนี้รถเยอะมาก ท�าไมคุณถึงไม่ลดการใช้รถ ในเมื่อคน

ข้างล่างมีสิทธิในการก�าหนดชีวิตของตัวเองดังนั้นคนข้างบนก็ต้องมี

สิทธิในการก�าหนดวิธีชีวิตของตนเองเช่นกัน แต่ว่าค�าถามคือ ณ จุดที่ 

มันวิกฤต เมื่อการเผาในพื้นที่สูงเพิ่มขึ้นบวกกับคนข้างล่างก็ใช้รถมาก 

ขึ้นมีโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น ทั้งนี้ต้องให้ทุกฝ่ายมาคุยกันในแง ่

ของการใช้สิทธิเกินส่วนมีแน่นอน แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะชี้ไปที ่

กลุ่มชาติพันธุ์อย่างเดียวไม่ได้ คนข้างล่างก็ใช้สิทธิเกินส่วนเหมือนกัน 

ในการผลิตหรือบริโภคซึ่งทุกๆฝ่ายก็ต้องลดการปล่อยมลพิษและ
ความสะดวกสบายของตัวเองลงอย่างไรก็ตามใช่ว่ากลุ่มชาติพันธ์ุ 

เขาเผาท�าไร่หมุนเวียนอย่างเดียว พวกเขาก็มีวิธีการจัดการป่าที่เขาใช้

อย่าง การท�าแนวกันไฟป้องกันไฟป่า เพราะเขาต้องใช้ประโยชน์จากป่า

(น้�าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า)  แต่ทั้งนี้การอ้างจารีตดั้งเดิมก็ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ควร

ท�าหรือชอบแล้วเสมอไป เช่น การขลิบอวัยวะเพศหญิง (FGM: female 

genital mutilation ) เพราะเราจะอ้างว่าท�ามานานแต่เป็นการกระทบ

สิทธิมนุษยชนอย่างมากก็ไม่สามารถท�าได้ การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งที่มีการ 

ท�ามานานแต่เมื่อมีการระบาดของไข้หวัดนกมีการห้ามเลี้ยงสัตว์ปีก 

ในที่โล่ง การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งจึงถูกจ�ากัดลง จะเห็นว่าเมื่อสังคมเปลี่ยน

ต้องมีการปรับจารีตก็อาจต้องมีการเปลี่ยนถ้าจ�าเป็น แต่การปรับ

เปลี่ยนที่ว่าคุณต้องมีทางเลือกอย่างอื่นให้กับเขา

  ขอบคุณครับอาจารย์

  เพื่อนๆพี่ๆศิษย์เก่านิติศาสตร์ มช. ทุกท่านยังสามารถ

ติดตามเรื่องราวสาระท่ีน่าสนใจในคอลัมน์สาระตราชูได้ใหม่ใน 

ฉบับหน้า แล้วพบกันใหม่ครับ
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   เม่ือได้พบหนังสือค�าอธิบายกฎหมายในชั้นหนังสือท่ีบ้าน

โดยบังเอิญในขณะที่ยังเป็นเด็กแล้วพลิกอ่านได้ไม่กี่หน้า ก็พบว่า

กฎหมายเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก จึงหาค�าตอบให้กับตัวเองได้ตั้งแต่

ตอนนั้น  ว่า"เราอยากจะเรียนกฎหมาย" และก็มีความตั้งใจที่จะเป็น

ผู้พิพากษาให้ได้ ด้วยความที่เป็นเด็กเชียงใหม่ สาขานิติศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ มช. จึงเป็นจุดมุ่งหมายเดียวในการศึกษาต่อในระดับ 

มหาวิทยาลัย เพราะอยากอยู่บ้าน อยากอยู่ใกล้พ่อแม่ และเชื่อมั่นใน

ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าไม่ได้แตกต่าง

จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ

 

 ต่อมาเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังจ�าได้ตั้งแต ่

วันที่มาสัมภาษณ์นักเรียนโครงการเรียนดี ตอนนั้นสาขานิติศาสตร์

ของเรายังไม่เป็นคณะเลย เป็นเพียงสาขาหนึ่งในคณะสังคมศาสตร ์

(ซึ่งหลังจากจบไปท�างานก็ท�าให้พี่ต้องตอบค�าถามคนอยู่บ่อยๆ ว่า

จบคณะสังคมศาสตร์มา ได้นิติศาสตรบัณฑิตด้วยหรือ? ก็ได้แต่ยิ้มให้

แล้วตอบว่า ได้ค่ะๆ) ทั้งที่ในขณะนั้นการจัดการเรียนและหลักสูตร 

เราก็มีความพร้อมที่จะเป็นคณะได้แล้วนะ แต่อาจจะติดในเรื่อง

ของอาคารหรือนโยบายบางอย่าง ท�าให้เรายังต้องสังกัดในคณะ

สังคมศาสตร์ไปก่อนไม่สามารถแยกเป็นคณะนิติศาสตร์ได้แบบใน

ปัจจุบัน
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        ความประทับใจแรกเริ่มคงจะหนีไม่พ้นเทอมแรกท่ีเข้ามา

เรียน มช. สาขานิติศาสตร์ของเรา ตอนนั้นพี่เข้ามาเป็น นิติ มช. รุ่นที่ 7

แล้วเรามีการรับน้องห้องเชียร์กันเองเป็นเอกเทศจากสาขาอื่นๆ ในคณะ 

เกือบทุกวันในช่วงเย็นๆ เพื่อนๆต่างตั้งหน้าตั้งตาดูนาฬิการีบไป 

ห้องเชียร์ให้ทันตามเวลาที่พี่ๆ นัดเอาไว้ บรรยากาศในห้องเชียร์ตอนนั้น

ก็มีทั้งเครียด แอบกลัว และกดดันอยู่บ้างแต่ก็มีกิจกรรมสนุกๆ 

อยู่ไม่น้อย ซึ่งท�าให้พวกเราได้รู้จัก ได้มาสนิทกัน และก็็นับว่า 

โชคดีมากที่รุ่นของพี่มีแค่ 74 คนทุกคนจึงรู้จักกันหมดเลยค่ะ และ

พวกเรามักท�ากิจกรรมต่างๆทั้งในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียนด้วย

กันบ่อยๆ เพื่อนๆแทบทุกคนสนิทกันมาก

   ชีวิต 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยนับว่าเป็นช่วงชีวิตที่มีเรื่องให้ 

จดจ�ามากกว่าหลายๆช่วงในชีวิต เราได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆ 

ไปเที่ยวด้วยกัน เวลาเครียดจากอ่านหนังสือช่วงดึกก็ชอบไปหา 

อะไรอร่อยๆทาน ไม่ว่าจะเดินเล่นหน้ามอ ไก่ทอดเที่ยงคืนนี้สมัย

นั้นก็มีแล้วคะ พวกเราก็ไปกัน เวลาเรียนพวกเราก็ช่วยกัน พี่ชอบ

ที่จะเข้าฟังบรรยายสม�่าเสมอและจดเลคเชอร์ตามที่อาจารย์พูด

เกือบทั้งหมด พอใกล้สอบเพื่อนๆ ก็มายืมไปถ่ายเอกสาร หลายครั้ง 

ก็ไม่ได้เลคเชอร์กลับมาในสภาพเดิม ฮ่าๆ แต่ก็ไม่โกรธเพื่อนนะคะ 

ถือว่าได้ช่วยกันเรียน จนถึงตอนที่รุ่นของพวกพี่เรียนจบ พี่กับเพื่อน

อีกหลายคนได้ไปเรียนต่อประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต  การใช้ชีวิตที่

เนติฯ จึงเหมือนกับพวกเรายกกลุ่มกันไปเรียน เกาะกลุ่มกันอยู่กับ 

เพื่อนเดิมๆ แต่เนื่องจากพวกเราต้องไปเรียนกันที่กรุงเทพฯ และเนื้อหา

การเรียนก็เข้มข้นมากขึ้นท�าให้เราได้รับมุมมองใหม่ๆ ความสนุกที ่

แตกต่าง แต่ก็อุ่นใจเพราะมีเพื่อนเดิมๆอยู่มาก หลังจากเรียนเนติฯ 

อยู่ 1 ปี เมื่อสอบเนติบัณฑิตได้ก็เข้าท�างานเป็นทนายความที่ บริษัท 

White & case (ประเทศไทย) จ�ากัด  ในตอนนั้น ถือว่าเป็นการเปิด 

โลกให้กับนักศึกษากฎหมายที่จบใหม่ๆ อย่างพี่มาก จากตอนที่เราเรียน

มีประมวลกฎหมาย 4 เล่มที่เรียนวนเวียนอยู่อย่างนั้น แต่พอมาท�างาน

จริงๆ กลับพบว่ามีกฎหมายอื่นๆอีก

เป็นร้อยๆฉบับที่เราต้องศึกษาเพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายกับคน

ที่เข้ามาปรึกษาคดี การท�างานที่นี่นับว่าสนุกและได้ประสบการณ์

เยอะมาก หลังจากนั้นตอนที่อายุถึงเกณฑ์จะสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา 

ก็ตัดสินใจลาออกเพื่อมาสอบตามความฝันของตัวเอง และก็นับ

ว่าความพยายามที่ตั้งใจเล่าเรียนมาส่งผลให้พีส่ามารถสอบเป็นผู้ช่วย 

ผู้พิพากษาได้ด้วยการสอบแค่ครั้งเดียวและได้เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา

รุ่นที่ 54

 จนกระทั่งเม่ือย้ายมารับต�าแหน่งเป็นผู้พิพากษาที่ศาล

จังหวัดล�าปาง พี่ได้รับโอกาสดีจากทางคณะ ติดต่อมาให้พี่มาเป็น

อาจารย์พิเศษสอนน้องๆ ในวันที่เข้ามาสอนครั้งแรกหลังจากที่ไม่

ได้กลับเข้ามาคณะเกือบ 10 ปี ท�าให้บรรยากาศเก่าๆ ตอนที่เป็น

นักศึกษา เรื่องราวที่เคยมีร่วมกับเพื่อนๆ ย้อนกลับมาอีกครั้ง เจอกับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ ซึ่งตอนนี้อาจารย์ท่านก็เป็น

คณบดีแล้ว ดีใจที่ท่านยังจ�าเราได้ รู้สึกอบอุ่นมากเลยค่ะ อีกทั้งตอนนี ้

คณะของเราก็มีตึกเป็นของตัวเองแล้ว เป็นตึกใหม่ที่โอ่โถง สวยงาม 

มีห้องเรียนที่ทันสมัย น่ายินดีกับน้องๆ จริงๆ ค่ะ

 สุดท้ายนี้ ติ๊ก ก็อยากจะฝากถึงพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ 

ทุกรุ่นว่าถ้าคิดถึงนิติศาสตร์ มช. ก็ให้กลับมาแล้วจะได้รับการต้อนรับ

อย่างอบอุ่นจากทั้ง อาจารย์ พี่ๆในคณะ และน้องศิษย์ปัจจุบัน ถ้ามี

กิจกรรมรวมตัวศิษย์เก่าหรือรวมรุ่นก็อยากให้มาเจอกัน ติ๊กเชื่อว่า

บรรยากาศเดิมๆ ดีๆที่พวกเราเคยมีร่วมกันมา จะหวนกลับมาให้พวก

เราระลึกถึงได้อีกครั้ง ไม่ว่าจะห่างหายกันไปกี่ปีก็ตาม 
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  ตราชูเชิดเกียรติฉบับนี้ขอน�าเรื่องราวศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 ที่มี 

วิถีชีวิตที่น่าสนใจหลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาพสะท้อน

ชีวิตการท�างานที่ต้องดูแลชีวิตผู้คนที่หลากหลายผนวกกับ เรื่องราว 

ชีวิตของตนเองปะปนผสมผสานกัน จนกลายเป็นวิถีชีวิตประจ�าวัน 

เรามาติดตามเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจ ของ "ปลา สุกุณฑี อนุราช " 

กัน ...................

อะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือแรงผลักดันที่ท�าให้พี่หันมาเป็นนักสังคม

สงเคราะห์ทั้งที่ไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมาเลยครับ

  เนื่องจากเรามองว่าตัวเรามีศักยภาพ มีความพร้อมมากกว่า

ผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม เราก็ควรจะเสียสละเวลาความรู้ต่างๆ เพื่อที่

จะมาท�าการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้น ซึ่งการท�างานด้านสังคม

สงเคราะห์ เป็นงานที่ไม่ใช่เรื่องของการแจกของเท่านั้น แต่เป็น

การพัฒนาคน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อช่วยให้เขาช่วยเหลือตนเองได้

อยากให้พี่ปลาช่วยเล่าเรื่องที่ประทับใจในการท�างานด้านสังคมส่งเคราะห์

ให้พวกเราฟังหน่อยครับ

  ก็มีอยู่กรณีหนึ่งนะคะ น้องเป็นเด็กที่เกิดมาแล้วมีความ

พิการคือไม่มีแขนและขา เราก็ได้ไห้การช่วยเหลือเขา ซึ่งหลายๆ 

หน่วยงาน อย่างเช่น แพทย์ ผู้น�าชุมชน ข้าราชการจากหลายๆ หน่วย

งานได้ร่วมมือกันเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กคนนีท้ี่มีฐานะล�าบาก 

มากและบ้านพักอาศัยไม่เหมาะสม ทางผู้น�าชุมชนก็ไปประสานกับ

นายอ�าเภอเพื่อขอบ้านในโครงการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาให้

กับครอบครัวนี้ ท�าให้ครอบครัวนี้ได้บ้านหลังใหม่ที่มีความมั่นคง

แข็งแรงปลอดภัยให้กับลูกๆ นอกจากหน่วยงานข้างต้นแล้วนะคะ 

ก็ยังมีโรงพยาบาลที่มาตรวจสุขภาพของเด็กอยู่เสมอแล้วต่อไปก็จะ

ฝึกให้น้องคนนี้สามารถช่วยเหลือตนเองได้เท่าที่เขาจะสามารถท�าได้

อีกทั้งยังมีในส่วนของหน่วยงานกาชาดที่ช่วยบริจาคสิ่งของเครื่องใช ้

ในชีวิตประจ�าวัน อย่างเช่น โทรทัศน์ เป็นต้น และในส่วนของส�านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัด ก็ช่วยในเรื่อง 

เครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อจะใหค้รอบครัวของ

น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งตอนนี้คุณภาพชีวิตของครอบครัวนี้

ดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะ

พี่ปลามีมุมมองในเรื่องความเหมือนและความต่างของอาชีพนักสังคม

ส่งเคราะห์กับนักกฎหมาย อย่างไรบ้างครับ

   ถ้าเกิดจะพูดแล้วนะคะ มันแทบจะไม่มีข้อแตกต่างกันเลยคะ

เพราะว่าการเป็นนักกฎหมายนั้นก็มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ที ่

ตกอยู่ในภาวะที่จะต้องพึ่งพากฎหมาย  นักกฎหมายจะเป็นผู้ที่ให ้

ค�าปรึกษาให้ความช่วยเหลือเขาในสิ่งที่เขาไม่รู้  ส่วนงานสังคมสงเคราะห์

ก็เช่นเดียวกันคะ บางครั้งปัญหามันเป็นปัญหาเส้นผมบังภูเขาในมุม

มองของบางคนเรื่องบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ยาก แต่เมื่อมีข้อเสนอแง่ดีๆ 
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มีค�าแนะน�าจากทีมสหวิชาชีพด้านการสังคมสงเคราะห์เขาก็สามารถ

ที่จะแก้ไขปัญหาตรงจุดนั้นได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ เช่นเดียวกัน

กับนักกฎหมายที่จะต้องให้ความรู้ให้ค�าแนะน�า ข้อคิดเห็นแก่ผู้ที่มา

ปรึกษาเพื่อที่เค้าจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มากก็น้อยคะ

ใน 24 ชั่วโมงของพี่ปลา ตั้งแต่เข้ามาท�าอาชีพเป็นนักสังคมสงเคราะห์ 

เป็นยังไงบ้างครับ

   ในการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ มันก็เป็นงานที่

เหมือนต้องท�างาน 24 ชั่วโมงนะเพราะเป็นการช่วยเหลือคน 

ดังนั้นเราจะก�าหนดไม่ได้ว่าเป็นเวลาไหนหรือเมื่อไหร่ เมื่อมีผู้ที ่

ประสบปัญหาทางสังคม ไม่ว่าปัญหาใดๆก็ตาม เราต้องพร้อมที่

จะให้การช่วยเหลือเขาได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ คือเรารับฟังปัญหา

เขาและให้การช่วยเหลือเแต่เราไม่จ�าเป็นที่จะต้องแบกภาระ 

ตรงนั้นกลับไปที่บ้านด้วยซึ่งจะเป็นการผิดหลักนะคะ เพราะมันจะ

ท�าให้เราเกิดความเครียด คือถ้าเราสามารถตัดตรงนั้นออกไปได้ 

เราก็สามารถที่จะด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้อย่างปกติเลยคะ

ตั้งแต่พี่ปลาท�างานด้านนี้มาสิ่งที่พี่ปลาคิดไว้ก่อนที่จะเข้ามาท�างาน

ในด้านนี้ กับเมื่อได้เข้ามาท�างานจริงๆแล้ว แตกต่างจากที่พี่ปลาคิด

ไว้ยังไงบ้างครับ

  ในทัศนคติสิ่งที่คิดไว้ก็คือช่วยเหลือเขาให้เขาช่วยเหลือ

ตัวเองได้ แต่ในการปฏิบัติงานจริงๆแล้วนั้นก็มีปัญหาอุปสรรค

มากมายหลายแบบเหมือนกันที่เข้ามา เราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาใน

การแก้ไขปัญหาต่างๆให้มันผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งเราอาจจะช่วย

เหลือเขาได้ไม่หมดตามที่ใจอย่างที่เราคิด แต่เราก็สามารถช่วย

เหลือเขาในระดับหนึ่งให้ตัวเขาสามารถด�าเนินชีวิตต่อไปและก็
ช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคตค่ะ

แล้วพี่ปลามองว่านักสังคมสงเคราะห์ในอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงครับ

  อาชีพนักสังคมสงเคราะห์ในโอกาสข้างหน้าต่อไป พี่คิด

ว่าจะมีบทบาทมากขึ้นคะ เพราะว่าสังคมเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง

ในหลายๆอย่างมีคนหลากหลายรูปแบบมีทั้งชาวต่างชาติที่เข้าใน

ประเทศมากขึ้นด้วย ทั้งในเรื่องของการค้ามนุษย์ในเรื่องของการ

ทอดทิ้งผู้สูงอายุ การทอดทิ้งเด็ก ที่เป็นข่าวในแต่ละวันซึ่งท�าให้เรา

เห็นว่าปัญหาเช่นนี้มีเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นนักสังคมสงเคราะห์

จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องของกฎหมาย เช่น การฟ้องคดี

อาญาที่จะต้องเข้าร่วมสอบปากค�าร่วมกับอัยการและทนายความใน 

การสอบปากค�าเด็กแล้วในเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์ก็อยู่ในการ

ดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งจะมี

นักสังคมสงเคราะหใ์ห้ความช่วยเหลือเรื่องนี้เช่นเดียวกัน อย่างใน

ยุคการบริหารงานรัฐบาลปัจจุบันนี้ก็ให้ความส�าคัญในเรื่องปัญหา

ของการค้ามนุษยแ์ละก็มีอีกหลายๆ หน่วยงาน เช่น ศูนย์ผู้สูงอายุ 

เนื่องจากปัจจุบันก็จะมีผู้สูงอายุเข้ามาขอรับบริการเพิ่มมากขึ้น ดังนี้

ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่านักสังคมสงเคราะห์จะเข้าไปมีบทบาทใน

หลายๆ ด้านของสังคมในอนาคตค่ะ

  “พี่ปลา นิติ-มช รุ่น2” อดีตบัณฑิตกฎหมายที่ผันตัวเอง 

มาเป็น “นักสังคมสงเคราะห์” ได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตการท�างาน

ของตนเองตลอดสิบกว่าปีผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ด้วยน�้าเสียง 

ที่พวกเรารู้สึกได้ถึงความมุ่งมั่นและภาคภูมิใจในงาน พวกเราเชื่อว่า

พี่ปลาคงได้มีส่วนให้โอกาสดีๆให้กับหลายชีวิตและพวกเราก็ยังเชื่ออีก 

ว่าคงมีพี่ๆ นิติ-มช. อีกมากมายที่ก�าลังช่วยกันสร้างสรรค์สังคมตาม

วิถีของตนเอง เพราะเรามีอัตลักษณ์เดียวกันคือ “วิชาการคุณภาพ

วิชาชีพคุณธรรม น้อมนำาสังคม” ขอบคุณ “พี่ปลา” ที่ให้โอกาสพวกเรา

น�าเสนออีกแง่มุมดีๆ ของชาว นิติ-มช.

ร่วมกันแนะน�าบุคคลต้นเรื่องมาได้ที่ cmu.law@cmu.ac.th

เราจะได้ตามไปเจาะเอามาขยายให้อิ่มอกอิ่มใจ 

พบกันฉบับหน้า...สวัสดี
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  สวัสดีครับ พี่ๆ ศิษย์เก่านิติศาสตร์ทุกคน ในฉบับนี้วารสารแสงนิติศาสตร ์

ได้มีการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ นั่นคือ ตราชูวัยใส : เรื่องเล่าจากศิษย์ปัจจุบัน ขึ้นมา

เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของคณะนิติศาสตร์ในปัจจุบัน ผ่านการบอกเล่าของรุ่นน้อง

นิติศาสตร์ที่ก�าลังศึกษาอยู่ อันเป็นการเชื่อมความผูกพันกับรุ่นพี่ที่จบไปแล้ว ซึ่งไม่

ว่าเราจะอยู่ห่างกันสักกี่ปี แต่สุดท้ายแล้วพวกเราพี่น้องต่างก็เป็น “นิติศาสตร์ มช.” 

เหมือนกัน

 ในฉบับนี้ทีมงานตราชูวัยใสจะขอน�าเรื่องราวการท�างานในศูนย์ให้ค�าปรึกษา

ทางกฎหมายหรือที่พวกเราเรียกกันสั้นๆ ว่า "คลินิกกฎหมาย" โดยถ่ายทอดผ่าน 

การบอกเล่าจากตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ�านวน 3 คน ที่ท�างานในคลินิก

กฎหมาย ก่อนที่จะได้รู้เรื่องราวต่อไปเรามาท�าความรู้จักกับศูนย์ให้ค�าปรึกษา

ทางกฎหมายหรือคลีนิกกฎหมาย คืออะไร ตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่ และมีหน้าที่อย่างไร 

ตามไปอ่านกันเลย

  โครงการให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชน (คลินิกกฎหมาย) จัดตั้ง 

ขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดยสาขาวิชานิติศาสตร์ ตามข้อเสนอของรองศาสตราจารย ์

ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ เมื่อนักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิตขึ้นสู่ชั้นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทาง

กฎหมายแก่นักศึกษาในเรื่องการให้บริการแก่ประชาชน ในช่วงเริ่มต้นส่วนใหญ ่

เป็นการให้ค�าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ภายหลังได้เป็นคณะนิติศาสตร์

ในปี พ.ศ. 2549 โครงการให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชนได้เปลี่ยนชื่อ 

เป็นศูนย์ให้ค�าปรึกษาทางกฎหมาย (คลินิกกฎหมาย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูก

ฝังจริยธรรมและหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายร่วมถึงการให้บริการ 

แกป่ระชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Probono) และการบริการวิชาการให้ความรู้

ทางกฎหมายแก่ชุมชน ส�าหรับการด�าเนินงานส่วนหนึ่งได้มีนักศึกษาอาสาสมัครเป็น

ผู้ใหบ้ริการภายใต้การก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์
  เมื่อได้รู้ความเป็นมาของคลินิกกฎหมายกันไปคร่าวๆ แล้วทีมงานตรา-

ชูวัยใสก็ขอเชิญทุกท่านมาดูมุมมองของทั้ง 3 คน ที่เคยท�างานที่คลินิกกฎหมายกัน

ว่าหลังจากที่เขาผ่านการท�างานที่คลินิกกฎหมายกันไปแล้ว พวกเขามีความรู้สึกกัน

อย่างไร

 “ก่อนที่พวกเราจะสมัครนั้น ตั้งแต่เรียนมา พวกเราไม่เคยรู้มาก่อนเลย

ว่าคลินิกกฎหมายมีระบบการท�างานอย่างไร รู้แค่ว่าได้ไปสอนกฎหมายคนอื่น 

มีการให้ค�าปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ผู้ที่เดือดร้อนต่อมาก็ได้รับการชักชวน

จากรุ่นพี่ให้ไปเป็นอาสาสมัครสอนกฎหมายแค่เล็กๆ น้อยๆเท่านั้น ทันททีี่คลินิก 

เปิดรับสมัครให้นักศึกษาเข้าร่วมท�างาน

ตอนช่วงปี 3 พวกเราก็เริ่มคิดว่า 

การเรียนอย่างเดียวมันท�าให้

มองไม่เห็นภาพว่าการใช้

กฎหมายจริงๆนั้นเป็น

อย่างไร จึงอาสาเข้ามา

ท�างานในคลินิกกฎหมาย 

เพื่อเป็นการลองเปิด

ประสบการณ์

การใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ เป็นการ

ลองฝึกฝนตนเองในการอธิบายหลัก

กฎหมายให้คนอื่นที่ไม่รู ้กฎหมายเลย

ให้เข้าใจในหลักกฎหมายและสามารถ

น�าไปต่อยอดในการท�างานได้หลังจาก

ที่เรียนจบแล้วซึ่งการท�างานในคลินิก

กฎหมายนั้นนอกจากจะมีประโยชน ์

ดังกล่าวแล้วยังเป็นการช่วยเหลือผู้อ่ืนที่

ขอรับค�าปรึกษาเพื่อน�าค�าปรึกษาไปใช้

ท�าในสิ่งที่ต้องการหรือแก้ปัญหาของเขาได้อีกด้วย ซึ่งพวกเราเองต่างก็มุ่งหวังให้เกิด

การพัฒนาทักษะของตนเองในด้านต่างๆ ถ้าแบ่งง่ายๆก็สามารถแบ่งทักษะที่ได้จาก

การท�างานที่คลินิกกฎหมายได้ประมาณนี้

 1. ทักษะการรับข้อเท็จจริงต้องสอบถามลูกความว่าข้อเท็จจริงเป็น

อย่างไรเก็บข้อเท็จจริงให้ครบและต้องเลือกข้อเท็จจริงที่น�ามาใช้ได้ซึ่งในการเรียน

ไม่มี เป็นการต่อยอดการท�าข้อสอบกฎหมายว่าจะตอบอย่างไรให้ครบประเด็น

 2. ทักษะการใช้หลักกฎหมายซึ่งในข้อเท็จจริงหนึ่งมักเกี่ยวพันกับข้อ 

กฎหมายที่หลากหลาย จึงต้องวิเคราะห์ประเด็นให้ถูกปรับหลักกฎหมายให้ถูกและ

ครบถ้วน

 3. ทักษะการพูดในการอธิบายค�าปรึกษาให้กับลูกความ การใช้ภาษา

กฎหมายกับคนทั่วไปหรือชาวบ้านจะไม่เข้าใจ จึงต้องปรับภาษากฎหมายให้เป็นภาษา 

ท่ัวไปธรรมดาซ่ึงปกติเคยเขียนแต่ข้อสอบไม่เคยเขียนการให้ค�าปรึกษาซึ่งวิธีการเขียน 

ก็จะต่างกัน 

  ส�าหรับข้ันตอนการให้ค�าปรึกษากับลูกความน้ันก็จะมีช่วงการรับข้อเท็จ

จริงจากลูกความเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญมาก ถ้าอยากจะช่วยเขาให้ได้ต้องรู้ข้อเท็จจริง 

ที่ครบถ้วน เพื่อจะสามารถน�ามาปรับกับหลักกฎหมายได้ถูกต้อง วิธีการพูดกับ

ลูกความก็ต้องไม่ใช้ค�าพูดกฎหมาย พวกกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง พวกนี้จะใช้ไม่ได ้

ต้องใช้ความเป็นเจ้าของ ฯลฯ อะไรพวกนี้แทน ซึ่งวิธีพวกนี้ทุกคนที่สมัครจะได้รับ

การอบรมจากอาจารย์ก่อน ต่อมาเมื่อรู้ข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องไปค้นหาหลักกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมวินิจฉัยน�าข้อเท็จจริงมาปรับกับหลักกฎหมาย จากนั้นจึงส่งให้

อาจารย์ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเสร็จจึงให้ค�าปรึกษากับลูกความได ้ บางทีจะมีให ้

ค�าปรึกษาเป็นทางเลือกแบบ  หนึ่ง สอง สาม สี่ ในกรณีที่ลูกความต้องการท�าอะไร 

สักอย่างหนึ่งหรือต้องการข้อมูลเพื่อจะท�าให้เกิดผลทางกฎหมาย ก็จะมีวิธีการในทาง

กฎหมายหรือในทางปฏิบัติหลายๆ ทางที่ลูกความสามารถท�าได้ แต่ก็จะมีหนึ่งวิธ ี

ที่แนะน�าให้ลูกความซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด

  การติดตามหลังให้ค�าปรึกษาแล้วจะมีการประเมินความพึงพอใจโดยลูกความ

เป็นผู้ให้ความเห็นเพราะจริงๆแล้วนักศึกษาเองก็ไม่ได้เป็นทนาย ไม่ได้มีผลประโยชน์

อะไรด้วยมันเป็นเพียงแค่การชี้แนะแนวทาง บางทีเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากพวกเรา

ก็มีแต่บางคนที่เขาจ�าเป็นจริงๆ เขาก็จะตามเรื่องเองจนเสร็จเรียบร้อย แล้วก็จะโทรมา

ขอบคุณ.......
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ประสบการณ์ของลูกความคนแรกที่พวกเรารับผิดชอบในการท�างานให้ค�าปรึกษา

ก็ประมาณว่าตื่นเต้นมาก ความรู้สึกมันจะต่างกับตอนที่ท�าข้อสอบ ไม่รู้ว่าต้องพูด

อะไรกับเขาบ้าง มาถึงก็แจ้งระเบียบก่อนว่าไม่สามารถให้ปรึกษาหรือความเห็น

ทางกฎหมายได้ทันที จากนั้นก็รับข้อเท็จจริง พอตื่นเต้นเลยท�าให้เก็บข้อเท็จ

จริงไม่ครบ สุดท้ายต้องโทรไปสอบถามลูกความใหม่ ลูกความแรกไม่ค่อยยากมาก 

เพราะเพื่อนๆช่วยกันท�าแต่เป็นรายที่ท�านานที่สุด เพราะยังไม่รู้ขั้นตอนในการ

ท�าอีกท้ังยังต้องส่งค�าปรึกษาให้อาจารย์ตรวจหลายรอบทุกวันนี้ทุกครั้งที่รับลูก

ความก็จะรู้สึกตื่นเต้นตลอด ยิ่งถ้าเป็นลูกความของชาวต่างชาติ ก็ยิ่งต้องพยายาม

คุยให้รู้เรื่อง

  ส่วนการให้ค�าปรึกษาที่ยากที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีอากร ตอน

ทีลู่กความมาปรึกษามันก็ใกล้ที่จะต้องช�าระภาษีแล้ว และเขาต้องการจะขอ

ผ่อนช�าระ ตอนที่รับท�าพวกเราก็ยังไม่เคยเรียนกฎหมายนี้ ท�าให้เราต้องไปหา

ข้อมูลที่มากขึ้นเกี่ยวกับประเด็นนี้ อ่านหนังสือกันแบบไม่ต�่ากว่าคนละ 10 รอบ 

ทุกคน ในส่วนของกฎหมายภาษีบอกว่าทางกฎหมายสามารถผ่อนได้ แต่เจ้าหน้าที่อ้าง

ว่าเป็นระเบียบเป็นวิธีการท�างานของเขา อ้างว่าผ่อนได้ แต่ต้องเสียเงินเพิ่ม ซึ่งทาง

เราและอาจารย์เห็นว่า กรณีนี้ไม่เข้าเงื่อนไขที่ต้องเสียเงินเพิ่มจึงมีความเห็นต่างกัน 

มันจึงไม่ได้ยากที่ตัวกฎหมายแต่ยากที่ตัวเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องโทรไปถามตาม

เทศบาลต่างๆ เพราะแต่ละเทศบาลมีการคิดวิธีการผ่อนที่แตกต่างกัน เทศบาลอื่น

เขาท�ากันแบบไหน ท�าตามกฎหมายหรือเปล่า ซึ่งเทศบาลอื่นเขาท�า

ตามกฎหมายเลยผ่อนได้และประกอบกับมันเป็นเร่ืองภาษ ี

ก็เลยต้องไปปรึกษาอาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล พอปรึกษา

อาจารย์ก็เหมือนมีคนบอกเราว่าให้อ่านหนังสือสิ

เพราะอาจารย์ไม่ได้บอกอะไรเลย บอกแค่ว่าให้ไป

ดูเรื่องนี้ อาจารย์ไม่เฉลยให้และให้ไปศึกษากันเอง 

 "ส�าหรับความประทับใจหลังจากเข้ามา

ท�างานที่คลินิกกฎหมายก็คงประทับใจที่มีขนมปี๊บ

ให้กิน แอร์เย็นๆ และก็มีพี่ปลื้ม โดยในตัวพวกเรา 

คลินิกกฎหมายส�าหรับพวกเราคือพี่ปลื้ม เพราะฉะนั้น

สถานที่ไม่ส�าคัญเลย แค่มีพี่ปลื้มก็เหมือนมีคลินิก

กฎหมาย พี่เขาดูแลพวกเราเหมือนพี่น้องเป็นทั้ง

คุณครูด้วยความที่พี่ปลื้มเขาเป็นรุ ่นพี่นิติศาสตร์

เหมือนกัน เขาก็จะแนะแนวทางเราได้หมด พี่เขา

เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากและใส่ใจการท�างาน

แบบสูงสุด"

  ความเร่งด่วนของปัญหาที่มาขอรับค�าปรึกษา

ก็มีปะปนกันไปแต่ส่วนใหญ่มักอยากได้ค�าปรึกษาตอนนั้นเลย ซึ่งก็ต้องแจ้งว่าเราต้อง 

ให้อาจารย์ตรวจแก้ไขก่อนจึงจะสามารถให้ค�าปรึกษาได้ เอาจริงๆแล้วการให้ค�าปรึกษา 

มันมีระยะเวลาก�าหนดคือ ให้ทุกกลุ่มต้องท�าให้เสร็จภายใน 7 วัน ถ้าเร่งด่วนจริงๆ

ก็จะเป็นพี่ปลื้ม เจ้าหน้าที่ของคลินิคเป็นคนรับผิดชอบ ส่วนบางกรณีที่ไม่เร่งด่วนก็เหมือน

เข้ามาเพื่อตัดสินใจท�าอะไรสักอย่าง เช่น ตัดสินใจเช่าหอพักก็เอาสัญญาเช่าหอพักมา 

ให้ดูว่าเป็นธรรมหรือเปล่า ลูกความก็จะรอเพื่อให้ได้รับค�าปรึกษาที่ดีสุดส�าหรับเขา

 บางทีที่ลูกความเข้ามาเขาจะไม่ก�าหนดวันที่ต้องการค�าปรึกษานะ เขาไม่รู้

ด้วยซ�้าว่าเรื่องนี้ด่วนหรือไม่ด่วน เพราะเขาไม่รู้กฎหมายแต่พอได้รับฟังข้อเท็จจริงแล้ว 

เราเองจะรู้เลยว่ามันต้องรีบใช้สิทธิภายในก�าหนดอายุความ ฯลฯ

 ถ้าถามถึงเรื่องอนาคต เรียนจบไปก็ไม่ค่อยอยากท�างานแนวนี้  ถ้าจะท�าคง 

ไม่ท�าเป็นอาชีพหลักเพราะพวกเราเองต่างก็มีความฝันมีงานที่อยากท�าอยู่แล้วเอา

แค่ทุกวันนี้เป็นแค่นักศึกษา พ่อแม่หรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องเวลาเขามีค�าถามอะไร

เกี่ยวกับกฎหมาย เขาจะโทรมาหาเราเลยลักษณะแบบนี้มากกว่าที่อยากจะท�าต่อซึ่ง

มันก็ยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อยู่เหมือนกัน

เปรียบได้กับถ้าสมมติทางคณะของเราไม่มี

คลินิกกฎหมาย ตัวเราเองก็สามารถให้ค�า

ปรึกษาได้ในระดับหนึ่ง แต่แค่ไม่มีอาจารย์

ช่วยตรวจสอบความถูกต้องแค่นั้นเอง

  นอกจากนี้ยังได้อยู่ร่วมกันกับเพื่อนใน

คลินิกมีความผูกพันกัน คลินิกกฎหมายก็

เหมือนบ้านหลังหนึ่ง ที่มีพี่ปลื้มเป็นหัวหน้า

ครอบครัว มีเพื่อนๆ เจอกันทุกวัน อาจจะ

ทะเลาะกันบ้าง อย่างน้อยเราก็ได้ท�างานร่วม

กับเพื่อนและสร้างประโยชน์ให้กับคนอ่ืนไม่เคยนึก

เสียใจเลยที่ได้เข้ามาท�างานที่นี่ เพราะมันท�าให้เราโต

เป็นผู้ใหญ่ขึ้น ท�าให้เราได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ เราเข้ามาท�าด้วยจิตอาสาอยู่แล้ว ไม่ได้ 

หวังผลตอบแทนอะไร แค่ได้เห็นรอยยิ้มของลูกความหลังจากเราให้

ค�าปรึกษาแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

         ในฐานะที่พวกเราจะเรียนจบแล้วในปีการศึกษานี้และ

ขณะเดียวกันก็มีน้องๆ หน้าใหม่ สมัครเข้ามาท�างานในคลินิกฎหมาย

ก็อยากฝากข้อคิดถึงน้องๆ หน้าใหม่ว่า สมมติเข้ามาแล้ว ก็ขอให ้

ตั้งใจท�างาน การท�างานในคลินิกกฎหมายมันเป็นงานที่น่าสนใจ 

การเรียนในห้องอย่างเดียวมันไม่ตอบโจทย์ เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย

4 ปีมันผ่านไปเร็วมาก ถ้าเรามีโอกาสที่จะเข้ามาท�ากิจกรรมเราก็ควร

ที่จะเข้าไปเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จริงอยู่กิจกรรมจะท�าใหเ้รา 

ท�างานเป็นแต่ไม่ใช่ท�าให้เราได้งาน การท�ากิจกรรมมันจะส่งผลต่อ

เมื่อเราได้งานมาแล้ว งานที่เราท�ามันจะเป็นระบบมีการวางแผน

การเข้ามาท�างานในคลินิกกฎหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวเรา

และคนอื่นที่เป็นลูกความ แต่สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได ้

มีแค่ด้านเดียว การท�างานมันก็ต้องยอมรับว่าเหนื่อย ความ 

รับผิดชอบก็ต้องมีคือมันเป็นเรื่องความเดือดร้อนของคนอื่น 

ที่เราเลือกรับมาแล้ว เราต้องรับผิดชอบให้เต็มที่ ถ้าเราท�าไม ่

รอบคอบ ท�าผิดพลาดหรือไม่ตั้งใจท�า คนที่เสียหายไม่ใช่แค่ตัวเรา

แต่รวมถึงลูกความและชื่อเสียงของคณะ แต่ถึงอย่างไรการท�างานใน 

คลินิกกฎหมาย ถ้าเราผิดก็ยังมีอาจารย์ตรวจสอบถ้าลองเป็นการท�างานจริงๆ

 เราท�าผิดไม่ได้เลยนะก็อยากจะฝากไว้

 "เป็นอย่างไรกันบ้างครับ เรื่องราวการท�างานในคลินิกกฎหมายของรุ่นน้อง

นิติศาสตร์ที่มีทั้งความสนุก ตื่นเต้นและประโยชน์มากมายที่ได้จากการท�างาน กว่าที ่

วารสารเล่มนี้จะอยู่ในมือพวกพี่ คลินิกกฎหมายก็คงก�าลังมีน้องรุ่นต่อไปได้สมัครเข้า

มาท�างาน ทางทีมงานวารสารเองก็อยากขอให้พี่ศิษย์เก่าที่มีความสนใจไดเ้ข้าร่วม 

มาแลกเปลี่ยนให้ความรู้กับน้องๆ โดยสามารถติดต่อมาได้ที่ 053-942921

  ท้ายนี้ก็ขอฝากพี่ๆได้ติดตามวารสารแสงนิติศาสตร์และช่วยเป็นก�าลังใจให้

น้องๆ ในการท�างานแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ขอบคุณครับ"
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