


	 สวัสดีศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ทุกท่าน	 สำาหรับวารสารแสง-

นิติศาสตร์ฉบับที่	4	นี้	มีทั้งข่าวสารและสาระดีๆมากมายรวมถึงมีข่าวสาร

กจิกรรมจากทางคณะฯ	จัดขึน้	โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมือ่วนัที	่25	มนีาคม	2559	

ที่ผ่านมาเราได้จัดพิธีเปิดอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์และ 

เปน็วนัสถาปนาครบรอบ	10	ป	ีคณะนติศิาสตร์	ซึง่นบัตัง้แต่สภามหาวิทยาลยั

เชียงใหม่มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะฯ	ในกำากับเมื่อวันที่	25	มีนาคม	2549	

เป็นต้นมา

	 	 	 นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัย

เชี ยง ให ม่ของ เรามีหลักสูตรนิ ติศาสตรบัณฑิต 

มาครบ	25	 ปีนี้ด้วย	 หากศิษย์เก่าท่านใดที่พลาด 

ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมก็สามารถแวะเข้ามาเย่ียม

คณาจารย์และชมอาคารใหมข่องเราไดต้ลอดเวลา	

เรายินดีต้อนรับศิษย์เก่าทุกท่านอย่างอบอุ่น

	 			ผมในนามคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัย-

เชียงใหม่	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารแสงนิติศาสตร์	

ฉบบันีจ้ะสร้างความประทบัใจใหก้บัทกุทสา่นดว้ยดเีชน่เคย





	 	 ชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสครบรอบวัน

สถาปนา	10	ปี	 คณะนิติศาสตร์	 เม่ือวันที่	25	 มีนาคม	2559	 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี-	 

เรืองเดชณรงค์	 คณบดีคณะนิติศาสตร์	 เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวต้อนรับศิษย์เก่าที่มาร่วมกิจกรรมใน

คร้ังนี้	 สำาหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์และเพื่อเป็นการสร้างความกลมเกลียว 

ในหมู่ศิษย์เก่าด้วยกัน	ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทำาให้บรรยากาศเต็มไป

ดว้ยความอบอุน่	โดยเราจะกลบัมาพบกนัใหมอ่กีคร้ังในวนัที ่25 มีนาคม 2560 ศิษย์เกา่สามารถตดิตามรายละเอยีด

ได้ที่เพจชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ได้ที่ https://www.facebook.com/niticmualumni

เมื่อวันที่	12	กันยายน	2558	ชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้เข้ามาร่วมให้กำาลังใจน้องๆ	นักศึกษา

ใหม่คณะนิติศาสตร์และได้มอบของที่ระลึก	 คือ	หมวกที่ระลึกสีดำา 

ด้านหน้าหมวกปักรูปช้างชคูบเพลงิแสนน่ารักในกจิกรรมนำานกัศึกษา

ใหม่นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ	ประจำาปี	2558	บรรยากาศเป็นไป

อย่างอบอุ่นทั้งพี่ศิษย์เก่า	นักศึกษา	คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

	 							 เมื่อวันที่	11	กันยายน	2558	ชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์นิติศาสตร์ 

คร้ังที	่2	ณ	bully	bowl	อทุยานการค้ากาดสวนแก้ว	สำาหรับการจัดกจิกรรม

ในคร้ังนี้เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า	 ศิษย์ปัจจุบันและเพื่อ

หารายได้สบทบเข้าชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์	 โดยการจัดกิจกรรม 

ในคร้ังนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยณรงค์	 เหลืองวิลัย	 รองคณบดี- 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและอาจารย์ศักดิ์ชาย	 จินะวงค์	หัวหน้าสำานักวิชา-

นติศิาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมทัง้มอบถ้วยรางวลัแก่ผู้ชนะการแข่งขัน



”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี	เรืองเดชณรงค์	คณบดีคณะนิติศาสตร์	เป็นประธานเปิดงานสัมมนา	เรื่อง	รู้และเข้าใจลิขสิทธิ์...ก่อนทำาผิดไม่รู้ตัว

ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย	 คณะนิติศาสตร์	 ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา	 โดยได้รับเกียรติจากคุณจิตติมา	 ศรีถาพร	 นิติกร 

ชำานาญการพิเศษ	 สำานักกฎหมาย	 กรมทรัพย์สินทางปัญญา	 คุณสุขเปรม	 สัจจเดชะ	 ผู้แทนสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยและ 

อาจารย์กัญญา	 หิรัณย์วัฒนพงศ์	 ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์	 ร่วมเป็นวิทยากรเมื่อวันศุกร์	 ที่	29	 มกราคม	2559	 เวลา	09.00	–	15.00	 น.	 

ณ	ห้องประชุมใหญ่	อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ในระหว่างวันที่	23	-	30	มีนาคม	2559	สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร ์

ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์นิติวิชาการ	 ประจำาปีการศึกษา	2558	 โดยมีกิจกรรม 

แข่งขันตอบปัญหากฎหมายระหว่างชั้นปี	กิจกรรมโต้วาที	กิจกรรมบรรยายวิชาการ

กิจกรรม	ALSA	กิจกรรมความรู้จากคลินิกกฎหมาย	 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดพิธี

มอบเกี ยร ติบัตรสำ าห รับ ผู้ที่ ชนะ 

การแข่งขันตอบปญัหากฎหมาย	ซึง่ได้

รับเกียรตจิาก	ผศ.ชาตรี	เรืองเดชณรงค	์

คณบดคีณะนติศิาสตร์	เปน็ประธานใน

พิธีมอบเกียรติบัตร	ณ	ห้องประชุมใหญ่	

คณะนิติศาสตร์

	 หนึง่ในกจิกรรมประจำาปกีารศึกษาทีน่อ้งใหม่ไม่พลาดเขา้ร่วมนัน่ก็คือ	

การแข่งขันกีฬาเฟรชชีที่ได้จัดขึ้นในช่วงภาคเรียนที่	1	 ปีการศึกษา	2558	 

ซึ่งกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้น้องๆ	 ปี	1	 ได้ร่วมแสดงศักยภาพทางกีฬา 

ได้วัดกำาลังกายและกำาลังใจในการแข่งขันกับเพื่อนๆ	ต่างคณะ	 โดยกลุ่ม

ชมรมกฬีาในสงักัดสโมสรนกัศึกษาคณะนติศิาสตร์ไดส้ง่นกักฬีาเขา้ร่วมการ

แข่งขันในหลายรายการ	อาทิ	ฟุตบอล	ว่ายน้ำา	 วอลเลย์บอล	บาสเกตบอล	

แบดมนิตนั	มวย	เทนนสิ	และอกีหลายประเภทกฬีาทีม่นีกักฬีามากความสามารถ

ซึง่กิจกรรมนีไ้ดเ้ปน็สว่นหนึง่ในการชว่ยสานสมัพนัธ์ระหวา่งพีน่อ้งและเพือ่นทัง้

ในคณะและนอกคณะตลอดทั้งทำาให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน 

อีกด้วย

กิจกรรมน้องใหม่ที่น่าสนใจอย่าง

“ Intersoi	#ป ิดซอยรอจอยเธอ” 

ที่ จัดไปเมื่อวันที่	15	 พ.ย.	2558 

ณ	ถนนสุโขทัย	ภายใมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	 เป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกัน	

4	 คณะ	 ได้แก่	 คณะนิติศาสตร ์

คณะเศรษฐศาสตร์	วิทยาลัยศิลปะ	สื่อและเทคโนโลยี	และคณะการสื่อสาร-

มวลชน	ภายในงานมีกิจกรรมต่าง	ๆ	มากมายให้ผู้สนใจเข้าร่วมสนุกไม่ว่า

จะเป็นการฉายหนังกลางแปลงเร่ือง	 “King	man”	 ซุ้มเกม	 ซุ้มขายของจาก 

พี่น้องนักศึกษาทั้ง	4	คณะ	มินิคอนเสิร์ตทั้ง	4	คณะและ	Sex	Loso	รวมถึงการ

ประกวด	Miss	Intersoi	2016

ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม	

( ภ า ย ใ ต้ ศู น ย์ บ ริ ก า ร

วิชาการทางกฎหมาย)	ได้

จั ด พิ ธี ล ง น า ม บั น ทึ ก 

ข้อตกลงความร่วมมือการ

ใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมายแกเ่กษตรกร	ระหวา่งสภาเกษตรกรแหง่ชาต	ิ

กับคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	25	มีนาคม	2559	ซึ่งลง

นามโดย	ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์	กล้าวิกรณ์	เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่ง

ชาติ	และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี	เรืองเดชณรงค์	คณบดีคณะนิติศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โดยได้รับเกียรติจาก	ศ.เกียรติคุณ	นายแพทย์เกษม

วัฒนชัย	 องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ศ.คลินิก 

นายแพทย์นเิวศน	์นนัทจิต	อธิการบด	ีมช.		ประธานสภาเกษตกร	17	จังหวดั

ภาคเหนือ	สำานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่	ฯลฯ	ร่วมเป็นสักขีพยาน



 หากเรามองย้อนกลับไปพิจารณาในเรื่องของการจัดรูปแบบการปกครอง

ของประเทศไทยก็จะพบว ่า	 ตั้ งแต ่สมัยรัชกาลที่ 	 5	 ประเทศเราได ้มีการรวม

ศูนย์อำานาจการปกครองไว ้ที่ รัฐบาลกลางผู ้ที่ มีอำานาจบริหารประเทศต้องแบก

รับภาระจัดทำานโยบายสนองความต้องการให ้กับคนทั้งประเทศ	 จึงทำาให ้เกิด

ปัญหาที่สามารถเห็นได้บ่อยๆ	 ตามหัวข่าว	 เม่ือรัฐบาลกลางไม่สามารถตอบ

สนองความต้องการที่แตกต่างกันของในแต่ละท้องที่ที่มีความต้องการ 

หลากหลาย	 สุดท้ายก็จบลงด้วยการเคลื่อนกลุ ่มเข้าเมืองหลวงปักหลัก

กันชุมนุมให้เห็นกันอยู่เป็นประจำา	 แม้ว่าหลัง	 ปี	 พ.ศ.2540	 รัฐธรรมนูญ

แห ่งราชอาณาจักรไทยจะได ้ รับรองการจัดการปกครองแบบกระจาย

อำานาจ	 โดยให้ท้องถ่ินมีอำานาจอิสระในการบริหารงานของตนเองมากข้ึน 

ผู้บริหารและสภาท้องถ่ินมาจากการเลือกตั้ง	 แต่หากเราพิจารณาในทางปฏิบัติ

แล้ว	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีหน้าที่บริหารจัดการก็ยังคงต้องดำาเนิน

ตามนโยบายที่ส ่วนกลางกำาหนดกรอบเอาไว้	 ในวาระที่จังหวัดเชียงใหม่ 

มีอายุครบรอบ	700	ปีเมื่อปี	พ.ศ.	2539	ในปีนั้นได้เกิดกระแสความนิยมในความ

เป็นชาวเชียงใหม่อย่างแพร่หลายจนทำาให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มต่าง	ๆ 

ที่ เ กิ ด ข้ึนมา เพื่ ออนุ รั กษ ์ ดู แล เ มือง เชี ย ง ใหม ่ และหนึ่ ง ในนั้ น ก็คื อ 

กลุ่มเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็นซึ่งกลุ ่มฯ	 ได้มีข้อเสนอให้กระจายอำานาจ 

อย่างแท้จริง	 โดยยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคเหลือเฉพาะแต่การบริหาร

ราชการแบบการปกครองส่วนท้องถ่ิน	รวมทัง้เสนอให้มกีารออกกฎหมายเพือ่ทีจ่ะ

กำาหนดให้จังหวดัเชยีงใหม่กลายเป็นเชยีงใหม่มหานคร	เพือ่ให้เกดิการกระจาย 

อำานาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม

 จากประวติัการปกครองอย่างค่ราวๆ	ของเมอืงเชยีงใหม่นัน้

ได้มปีระเดน็ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัรูปแบบการปกครองและการกระจา

ยอำานาจการปกครอง	ซึง่วารสารแสงนติิศาสตร์ฉบบันีจึ้งจะพา	พี	่ๆ  

ศิษย์เก่าไปทำาความเข้าใจกับรูปแบบการจัดการปกครองรูปแบบใหม่ 

ที่กำาลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในจังหวัดเชียงใหม่	 เม่ือปี	2558 

ทีผ่่านมา	โดยวนันี	้อาจารย์ไพสฐิ	พาณชิย์กลุ	หนึง่ในทมีกฎหมาย 

ผู้ยกร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครจะมาตอบคำาถามข้อ

สงสัยเกี่ยวกับเชียงใหม่มหานครกันครับ

	 ก่อนที่เราจะไปพูดถึงพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานคร 

หรือการปกครองแบบท้องถ่ินจัดการตนเอง	ขอทำาความเข้าใจกับ

การจัดระบบการปกครองของไทยในปัจจุบันกันก่อน	ปัญหาที่เกิด

ข้ึนในพื้นที่ต่างๆ	การแก้ปัญหาจะข้ึนอยู่กับนโยบายของรัฐบาล

กลาง	 เราจัดโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถ่ินตามแบบที่เคย 

ใชกั้นในชาติใต้อาณานคิม	(รูปแบบทีใ่ชจั้ดการปกครองครองในชาติ

ที่ตกอยู่ใต้อาณานิคม)	คือ	 รูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำาบล	

องคก์ารบริหารสว่นจังหวดัและเทศบาล	ซึง่เปน็การจัดการทีผิ่ดฝา

ผิดตัวบนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เพราะว่าการปกครอง 

รูปแบบนี้เกิดขึ้นจากการให้ความอิสระเพียงเล็กน้อย	 ให้มีอำานาจ

ในการแก้ไขปัญหาในท้องถ่ินอันเป็นที่มาของระบบบริหารราชการ

แผ่นดินแบบ

  
“แบ่งอำานาจ” และ “กระจายอำานาจ” 

	 สองคำานี้จริง	ๆ	แล้วไม่ต่างในเชิงพฤติกรรมแต่ในทาง

ทฤษฎี		2		คำานี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง



 ถ้ าหากเป็น เ ร่ืองของการกระจายอำ านาจ					

(Decentra l izat ion)	 จะต้องให้อำานาจกับท้อง ถ่ินใน 

การตัดสินทำานโยบายหรือแก้ไขปัญหาในท้องถ่ินของตนได้

อย่างอิสระ	หน้าที่ของรัฐบาลส่วนกลางมีเพียงการกำากับให้การ

ใช้อำานาจของท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายส่วนกลาง

 แต่ถ้าเป็นเรื่องของการแบ่งอำานาจ		(	Deconcentration	)	เป็น

เร่ืองที่รัฐบาลส่วนกลางแบ่งอำานาจบางส่วนที่รัฐบาลกลางมีมาให้ส่วน

ภูมิภาค	ซึ่งแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ครอบการปกครองส่วนท้องถ่ินโดยไม่

ได้ไปดูถึงที่มาที่ไปของรูปแบบการปกครองประเทศไทยไปเอาแบบของ

ประเทศอื่นเขามา	ถ้าเราย้อนกลับไปดูในประเทศฝรั่งเศส	สหรัฐอเมริกา

หรือสหราชอาณาจักร	จะพบว่าท้องถ่ินมคีวามเข้มแข็งและเตบิโตมาก่อน

ที่จะเกิดรูปแบบความเป็นรัฐสมัยใหม่	 จึงทำาให้ท้องถ่ินมีอำานาจต่อรอง

กับรัฐบาลกลาง	โดยให้รัฐชาติมีอำานาจดูแลเพียงกิจการหลัก	4	ด้านของ

 ประเทศ	คือ	ด้านความมั่นคง	ด้านการระหว่างประเทศ	ด้านการศึกษา

และด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ทำาให้ประเทศชาติเข้มแข็งและ

ท้องถิ่นก็เข้มแข็งไปด้วย

	 หากเรามาดูกรณีของประเทศไทย	 มันเสมือนกับว่าเรามี 

รัฐชาตเิกดิข้ึนมากอ่นแลว้เข้ามารุกยึดเอาอำานาจของทอ้งถ่ินจากนัน้กท็ำาลาย

ความเปน็ทอ้งถ่ินลง	ซึง่ทำาใหป้ระเทศชาตมิคีวามเข้มแขง็แตท่อ้งถ่ินกลบั

อ่อนแอ	 เพราะความต้องการที่จะออกแบบรัฐให้มีรูปแบบของการ 

รวมศูนย์อำานาจ	ปัญหาที่ตามมาคือท้องถ่ินไม่สามารถต่อยอดขีดความ

สามารถและแก้ไขปัญหาต่างๆของตนเองได้	 โดยต้องพึ่งพาทั้ง 

งบประมาณ	แรงงานคน	และทรัพยากรจากรัฐบาลกลาง	การที่รัฐบาล

สว่นกลางแต่งต้ังผู้วา่ราชการจังหวดั	นายอำาเภอเข้ามาจัดการบริหารทอ้งถ่ิน 

ทำาให้ปัญหาต่าง	ๆ	 ไม่ได้รับการแก้ไข	 อาทิ	 ปัญหาการไม่ได้รับความ 

เป็นธรรมของประชาชนในท้องถ่ิน	 การแก้ปัญหาเร่ืองทรัพยากร 

เรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ก็เพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำานาจเอาไว้

 สำาหรับรูปแบบการปกครองที่มีการนำาเสนอผ่านงานวิจัยใน

โครงการศึกษารูปแบบสภาพลเมืองที่ เหมาะสมสำาหรับเชียงใหม่ 

จัดการตนเองนั้นจะมุ่งเน้นไปที่รูปแบบการกระจายอำานาจอย่างแท้จริง	

คือ	การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนในท้องถิ่น	มุ่งเน้นไปที่การ

ออกแบบรูปแบบการปกครองผ่านการมีส่วนร่วมและไม่ตายตัว	 เป็นการ

ปรับเปลี่ยนทีละน้อย	ๆ	เพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้ศึกษาและทำาความ

เข้าใจ	 เพื่อให้เกิดการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่เป็นของตนเองได้

อย่างยั่งยืน

เมื่อเรามองถึงจุดนี้แล้วก็เห็นว่า	 ตอนนี้เนื้อหา

สาระของร่างพระราชบญัญตัเิชยีงใหม่มหานครจะมหีนา้ตา

อย่างไรคงไม่สำาคัญเท่ากับการสร้างความเข้าใจและพลังที่อยากจะลุก

ขึ้นมาจัดการตนเองของคนในท้องถิ่นได้

	 หลังจากที่เร่ิมมีการรณรงค์กันอย่างจริงจังถึงความต้องการ 

ที่จะจัดการตนเองของเชียงใหม่ก็ได้มีการออกมาแสดงความเห็นจาก 

คนหลายภาคส่วน	 หนึ่งในนั้น	 คือ	 หม่อมหลวงปนัดดา	 ดิศกุล	 

ปลดัสำานกันายกรัฐมนตรีซึง่เปน็อดตีผู้วา่ราชการจังหวดัเชยีงใหม	่ไดใ้ห้

ความเหน็ว่า	“ผู้วา่ราชการจังหวดัในขณะนีเ้ปน็ระบบทีเ่รียกวา่ประเทศไทย

เดยีวกนั"	คือ	ผู้วา่ราชการจังหวดัทำาหนา้ทีเ่ปน็ตวัแทนรัฐบาลทีไ่ปประจำา

อยู่ใน	76	จังหวดั	ดงันัน้ข้าราชการในภูมภิาคจึงทำาหนา้ทีเ่ชือ่มโยงความ

เ ป็ น ป ร ะ เ ทศ ไทย เ ดี ย ว กั น 	 ห าก เ ป็ น ก า ร เ ลื อ กตั้ ง ทั้ ง หมด 

ทกุระดบัความเชือ่มโยงนีจ้ะขาดหายไป	ซึง่เร่ืองดงักลา่วเปน็เร่ืองทีต่อ้ง

พิจารณาให้ดี	 โดยการเลือกต้ังในระดับท้องถ่ิน	อาทิ	 องค์การบริหาร

ส่วนตำาบล	(อบต.)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	(อบจ.)	 มีการเลือกต้ัง 

อยู่แล้วโดยถือเป็นการกระจายอำานาจ	 ถ้าเป็นการเลือกตั้งทุกระดับ

รัฐบาลส่วนกลางจะมีระบบเชื่อมโยงทั้งเร่ืองงบประมาณการบริหาร

จัดการไปสู่ระบบ	76	จังหวัดได้อย่างไร	ทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าผู้ที่เสนอใน

เรื่องนี้อาจคำานึงถึงเรื่องการกระจายอำานาจ	ซึ่งรัฐบาลส่วนกลางจำาเป็น

ต้องมีกลไกในการเชื่อมโยงการบริหารจัดการราชการแผ่นดิน"1

1zชนดิา	ศรีปัญญา.	(2557).	ม.ล.ปนดัดาเบรกเลอืกผู้ว่าฯ-กระจายอำานาจอยู่แล้ว`

 ผ่าน	อบต.-อบจ.,	12	มกราคม	2559
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	 ท้ายนี้ผู้เขียนได้สอบถามความคิดเห็นไปยังผู้ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ในสถานะ

นักศึกษา	 แต่มีความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินที่แตกต่าง 

จากสว่นทอ้งถ่ินอืน่	ๆ 	อกีทัง้สามารถวิเคราะหส์ถานการณไ์ดอ้ย่างมเีหตุผลและนา่สนใจกบัเร่ืองราวของ	

”เชียงใหม่จัดการตนเอง”	 เราไปฟังกับอีกความคิดเห็นดี	ๆ	จากนางสาวนิชาภัทร	 โตปิติ	(การ์ตูน)	

นกัศึกษาคณะนติิศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่ชัน้ปทีี	่4	ไดใ้หค้วามเหน็วา่	เมือ่มกีารเปลีย่นแปลง	

ทุก	ๆ	ส่วนย่อมมีการเสียประโยชน์และได้ประโยชน์ทั้งนั้น	ซึ่งมีหลายมิติที่ต้องพิจารณา	เพราะใน

ทุกมิติมีความทับซ้อนกันอยู่	 กล่าวคือ	หากมองในแง่ของชาวเชียงใหม่	 การปกครองตนเองและ

การปรับเปลี่ยนผังการปกครองใหม่นั้น	อาจช่วยให้เรื่องต่าง	ๆ	มีความ	“ง่าย”	ขึ้น	ยกตัวอย่าง

เช่น	 การของบประมาณจากส่วนกลางมาใช้ในการพัฒนาเชียงใหม่จะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน	

เพราะเม่ือเชียงใหม่ปกครองตนเองงบประมาณที่จะต้องส่งส่วนกลางก็น้อยลง	ทำาให้เชียงใหม่

สามารถจัดการบริหารงานพัฒนาเมือง	 โดยงบประมาณที่มากข้ึนของตนเองได้อย่างรวดเร็ว 

ไม่จำาเป็นต้องผ่านส่วนกลางให้ล่าช้า	 อีกทั้งทำาให้การตัดสินใจในหลายๆเร่ืองของเชียงใหม ่

มีความสะดวกขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการคมนาคม	การขนส่งหรือการท่องเที่ยวก็ตาม

 นอกจากนี	้หากเกดิการปกครองตนเองข้ึนมาจริงๆ	เชยีงใหมอ่าจไดเ้ปรียบเพราะ	

เปน็จังหวดัทีมี่พืน้ทีม่าก	มหีลายอำาเภอ	มทีรัพยากรทางธรรมชาต	ิและแหลง่ทอ่งเทีย่วเปน็

จำานวนมาก	ซึ่งสามารถสร้างรายได้แก่จังหวัดได้อย่างมหาศาล	การปกครองตนเองคงจะ

ช่วยส่งเสริมในจุดนี้ให้มีความเข้มแข็งในด้านการเงินและการพัฒนา

	 แต่หากมองอีกมุม	 ถ้าว่าด้วยเร่ืองการเมืองการปกครองและมุมมองจากส่วน

กลาง	 การที่แยกตัวออกไปของจังหวัดเชียงใหม่แม้จะไม่ได้มีการแยกตัวเสียทั้งหมด

หลายๆอย่างยังเหมือนเดิมบางส่วนจึงอาจมองว่าการแยกตัวนั้นได้ประโยชน์	 แต่ก็มี

หลายฝ่ายที่การแยกตัวของจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นเร่ืองที่ควรพิจารณาให้ถ่ีถ้วน 

เสยีก่อนทีจ่ะดำาเนนิการใดๆ	เพราะนบัวา่เปน็เร่ืองทีล่ะเอยีดออ่น	และแนน่อนวา่ตอ้ง

กระทบต่ออำานาจการปกครองของกลุ่มอำานาจหลายฝ่าย	 ไม่มากก็น้อย	 

มีหรือจะยอมง่ายๆ

	 ดังนั้น	 เราจึงควรคำานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและสาธารณะให้มาก

ทีส่ดุ	เพือ่ใหก้ารตดัสนิใจในคร้ังนีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิผลประโยชนแ์ละคุม้คา่กบัทกุฝ่าย	

ไม่ว่าจะเป็นประชาชนชาวเชียงใหม่และชาวไทย	 บุคลากรต่างๆ	 ผู้บริหาร

ราชการบา้นเมือง	รวมไปถึงประเทศไทยของเราและควรจะมีการดำาเนนิการให้

สอดคล้องกับกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง	



		 	 อีกบุคคลหนึ่งที่ผู้เขียนอยากจะพาทุกท่านเข้าไปรู้จักซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาเก่ียวกับ

การเมอืงการปกครองโดยตรงแตก่ลบัมมุีมมองทีแ่ตกตา่งออกจากสาขาวชิาทีเ่รียน		หากมกีารจัดทำา	

พระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครข้ึนจริงเราไปฟังความคิดเห็นกับนายปรีชภักดิ์	 ทีคาสุข	 (บูล)	

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		ชั้นปีที่		4		ซึ่งให้ความ

คิดเห็นว่า		ถ้าพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครฉบับนี้เกิดขึ้นจริง	ข้าพเจ้าคิดว่าส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจแน่นอน	 เพราะจะทำาให้จังหวัดเชียงใหม่ทั้งจังหวัดสามารถกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้

แตท่ัง้นีก้ต้็องยอมรับวา่หากเกิดข้ึนแลว้การแข่งขันทางธุรกจิจะสงูขึน้มากและจะไมเ่ปน็เชยีงใหม่

อย่างที่ทุกคนรู้จักในอดีต	 เชียงใหม่อาจกลายเป็นแหล่งลงทุนที่มีแต่ผู้คนแย่งกันเข้ามาลงทุน 

โดยเฉพาะทางด้านธุรกิจจนอาจทำาให้	SMEs	หรือกลุ่มผู้ค้ารายย่อยและกลุ่มผู้ที่ทำาการค้าขาย

บางกลุ่มต้องได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงแล้วล่มสลายลงไป

ในที่สุด	แต่ทั้งนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน	คือ	ความเป็นอิสระในการที่ท้องถิ่นสามารถบริหาร

จัดการตนเองในลักษณะการกระจายอำานาจ	 เพื่อความสะดวกในการพัฒนาและปรับปรุง

โครงการต่างๆของตนเองโดยไม่ต้องรออำานาจจากส่วนกลางของภาครัฐ	 ในทางกลับกัน 

ผลเสียที่จะตามมาอย่างแน่นอน	คือ	 เชียงใหม่จะมีการหลั่งไหลของประชากรจำานวนมาก

เหมือนคลื่นขนาดใหญ่ที่เข้ามากระทบชายฝั่งซึ่งจะทำาให้เกิดผลตามมา	คือ	การคมนาคม

จะหนาแนน่มากย่ิงข้ึน	อาจมกีารบกุกว้านซือ้ทีด่นิในเชยีงใหม	่รวมถึงการสร้างสถานทีท่อ่ง

เที่ยวเพิ่มข้ึนเพื่อเป็นจุดขายจำานวนมาก	ซึ่งในหลาย	ๆ	คร้ังอาจนำามาซึ่งมลภาวะหรือ

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้โดยง่าย	 ถัดมาพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ว่างเปล่าใน

เชียงใหม่อาจมีจำานวนน้อยลงอาจเกิดจากการสร้างรีสอร์ท	 ที่พัก	 รวมถึงบ้านจัดสรรที่

เพิม่มากขึน้อาจทำาใหภ้าพอนัสวยงามของความเปน็ชนบททีห่ลายๆคนจากสงัคมเมือง

โหยหานั้นอาจจะทลายหายไปในเร็ววันก็เป็นได้

	 	 นบัวา่เปน็อกี	2	ความคิดเหน็จากนกัศึกษาทีม่มีมุมองตอ่พระราชบญัญตัิ

เชียงใหม่มหานคร	 สำาหรับคอลัมน์สาระตราชูฉบับนี้ก็ได้นำาความรู้ดีๆถึงความ

เคลือ่นไหวของพระราชบญัญัติเชยีงใหมม่หานครมาฝากทกุทา่นแลว้		ฉบบัตอ่ไปเรา

จะมีอะไรมาฝากทุกท่่านติดตามกันต่อได้ใน	วารสารแสงนิติศาสตร์ 

ฉบับที่ 5	สำาหรับฉบับนี้	ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ....





 

ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องของคณะนิติศาสตร์	รุ่นแรกเริ่มก็เช่นกัน

	 หลงัจากทีไ่ด้มีการเปิดการเรียนการสอนสาขาวชิานติศิาสตร์

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาของคณะสังคมศาสตร์นั้น	 ก็นับเป็นก้าวแรก

ของการเร่ิมต้นครอบครัวใหม่ของเราที่ยากพอสมควร	 แต่คร้ังนั้นเรา

ก็ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวเดิม	 รุ่นพี่จากคณะสังคมศาสตร์มา

คอยเป็น	พี่เทค	 และจัดกิจกรรมรับน้องอย่างอบอุ่นให้กับนิติศาสตร์

รุ่นที่	1	ของเรา

	 และเมื่อถงึเวลาหนึ่ง	เราก็ได้ตกลงกันเลือกที่จะแยกออกมา

จัดกจิกรรมต่างๆ	ด้วยตวัเองภายในสาขาวชิานติศิาสตร์ซึง่มีจำานวนคน

เพยีงสีส่บิกว่าคนเท่านัน้	สำาหรับห้องเชยีร์	ในตอนนัน้เราได้แยกออกมา

จากคณะสังคมฯ	มาเป็นห้องเชียร์ของสาขาตัวเอง	ห้องเชียร์ของเรา

เน้นความอบอุ่นและใช้อุดมการณ์ที่ว่า	"ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ 

ในร่างกายและความคิดเท่าเทียมกัน" "ไม่มีการบังคับก็รักกันได ้

ไม่ต้องทรมานก็รักกันได้"	 ซึ่งนับว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของความอบอุ่นกัน

ภายในกลุ่มนิติศาสตร์กันเองและด้วยความที่เป็นรุ่นแรก	 ไม่มีรุ่นพี่	

หน้าที่เช็คชื่อทำากิจกรรมเราก็ต้องเช็คกันเอง

		 แสงนิติศาสตร์	ฟาดฟันต่อไป	อุดมการณ์ล้นหัวใจ

	 แสงนิติศาสตร์	ส่อง	ศรัทธา	

	 ฟ้ายังรอดาว	สาดแสงดังพวกเรา	นิติศาสตร์

	 สำาหรับเพลงในห้องเชียร์	นอกจากเพลงประจำามหาลัยแล้ว

เรากมี็	"เพลงแสงนติศิาสตร์"	ซึง่ถือว่าเป็นเพลงประจำาคณะนติศิาสตร์ 

ที่ใช้ร้องร่วมกันตั้งแต่รุ่นที่	1	จนถงึรุ่นปัจจบุันเลยทีเดียว	และนอกจาก

นี้ในตอนนั้นเราก็ยังมีการแบ่งกลุ่มภายในรุ่นโดยให้แต่ละกลุ่มไปแต่ง

เพลงที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเรามาแล้วมาร่วมกันเลือก 

ให้เป็นเพลงของนิติศาสตร์เราเอง	 ในขณะนั้นรุ่นแรกเร่ิมก็ยังร่วมกัน

คิดบูมให้กับรุ่น	 ไม่ว่าจะเป็นบูมปีกที่แสดงถึงความแข็งแกร่งหรือ 

บูมกอดคอที่หมายถึงความอบอุ ่นระหว ่างกัน	 แม ้ เราจะเป ็น 

ครอบครัวเล็กๆ	 แต่เราก็มีความอบอุ ่นและสนิทสนมกันไม่แพ้ 

ครอบครัวใหญ่ๆ	เลย

	 ในการจัดกิจกรรมอื่นๆ	 แน่นอนว่าการขับเคลื่อนจะต้อง

ใช้ทุนและด้วยความที่เราเร่ิมจากศูนย์	 ดังนั้นเราก็ต้องหาเงินทุน 

มาดำาเนินกิจกรรมตามที่วางแผนไว้	 ในตอนนั้นเราเร่ิมการเร่ียไรเงิน 

จากคนในรุ่นกนัเอง	แต่กไ็ม่ได้เก็บมากนกัเพราะรู้ดว่ีาพืน้ฐานของแต่ละ

คนไม่เหมือนกัน

 

	 เราจึงใช้เงินที่ได้มาทำาการลงทุนเพื่อหากำาไร	 เราเร่ิมลงทุน

จากการฉายหนัง 	 เราเช่าโรงหนังและซื้อหนังที่ยังอยู่ในกระแสมา

ฉายในโรงด้วยความที่ในตอนนั้นเชียงใหม่ยังมีโรงหนังแค่ที่เดียว 

จึงทำาให้ประสบความสำาเร็จจากการลงทุนคร้ังนั้นอย่างมาก	 เราได้ 

กำาไรจากการขายตัว๋หนงัพอทีจ่ะนำาไปลงทนุขายของอืน่ๆ	ได้ต่อเร่ือยๆ

ซึ่งของที่ขายในตอนนั้นก็เป็นสมุดและปากกา	พวกเราช่วยกันขาย 

ที่บริเวณถนนหน้ามอ	 แม้ว่าตอนนั้นจะเหนื่อยมากแต่พอคิดว่าเงิน 

จากตรงนี้จะสามารถนำาไปใช้จัดกิจกรรมกันภายในสาขาวิชาได ้

เราก็รู้สึกหายเหนื่อยและสนุกไปกับมัน

 ในอดตีบริเวณถนนหน้าโรงอาหารสงัคม	ถือเป็นสถานทีท่ีท่กุ

คนในรุ่นล้วนมีความผูกพนั	เราใช้เป็นจุดนดัพบกนั	ไม่ว่าจะนดัประชมุ 

นดัทำางาน	ทำากิจกรรม	หรือแม้แต่พบปะพดูคยุกันในยามว่าง	จุดดงักล่าว

ถือเป็นที่นัดรวมตัวของเราชาวสาขาวิชานิติศาสตร์

	 แล้ววันหนึ่งเราก็มีรุ่นน้องเข้ามา นิติศาสตร์รุ่นที่ 2

	 เรามีน้องรหัส	และเราได้เป็นพี่รหัส

	 เราได้จัดกิจกรรมรับน้องอย่างอบอุ่นให้รุ่นที่	2	ทั้งกิจกรรม

ขันโตกของสาขาวชิานติศิาสตร์ กจิกรรมออกค่ายอาสา	และนอกจาก

กจิกรรมกระชบัความสมัพนัธ์เหล่านี	้เรายังมีกจิกรรมกฬีาภายในสาขา

ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล	 บาสเกตบอล	 วอลเลย์บอล	 หรือแชร์บอล 

ที่ทำาให้พวกเราเกิดความสามัคคีและความผูกพันมากยิ่งขึ้น

	 สำาหรับประเพณีเดินข้ึนดอย ซึ่งเป ็นประเพณีประจำา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครอบครัวนิติศาสตร์ของเราแม้จะเป็น 

ครอบครวัเลก็ๆ	แต่เรากร่็วมกนัเดินขึน้และลงดอยไปดว้ยกนัทั้งพี่และ

น้องตลอดเส้นทางอย่างอบอุ่น

  การสร้างความเป็นนติศิาสตร์ของเรานัน้	นอกจากจะใช้เพลง

แสงนิติศาสตร์แสดงถึงความเป็นสาขาวิชา	เราก็ยังมีการทำา เนคไทค์ 

สีดำา ตราชูสีแดง (ตุ้งติ้ง) หัวเข็มขัดตราชูและเสื้อนิติศาสตร์สีขาว 

ข้ึนมาเพื่อแสดงถึงความเป็นเรา	สิ่งเหล่านั้นได้เป็นต้นแบบให้กับรุ่น

หลังๆและยังคงใช้แบบเดิมจนถึงทุกวันนี้

	 เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ย	 กับเร่ืองราวเก่าๆถ่ายถอดโดย 

พี่ศิษย์เก่ารุ่นที่	1	อ่านแล้วคงจะมีร้อยยิ้มตามๆกันไปแน่นอน	สำาหรับ

เร่ืองเล่าดีๆแบบนี้ยังคงมีให้ติดตามกันต่อไปอีกเร่ือยๆ	 ในฉบับหน้า 

จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกัน	อย่าลืมมาติดตามกันนะจ๊ะ

การเป็นตราชูรุ่นแรก แม้จะเร่ิมต้นจากจุดเล็กๆ ภายใต้คณะสังคมฯ 

ที่บุกเบิกความเป็นนิติศาสตร์ มช. ของเรา แต่สิ่งต่าง ๆ ที่ทำาร่วมกัน 

ปัญหาที่ร่วมกันแก้ไข สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นความทรงจำาที่มีคุณค่า 

ที่อยากจะกลับมาเล่าสู่กันฟังรุ่นต่อรุ่น อย่างไม่รู้ลืม

ถ่ายทอดเรื่องราวโดยศิษย์เก่านิติศาสตร์รุ่นที่	1





	 คอลัมน์ตราชูเชิดเกียรติฉบับนี้	 เราขอจะนำาทุกท่านไป

รู้จักกับ	พี่เดือน	วงษา	ศิษย์เก่าคนแรกของคณะนิติศาตร์	ที่ได้รับ

รางวลันกัศึกษาเกา่ดเีดน่	สาขาบริการสงัคม	จากสมาคมนกัศึกษา

เก่า	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ประจำาป	ี2557	 เร่ืองราวของพี่เดือน

เป็นอย่างไร	อะไรที่ทำาให้พี่เดือนได้รับรางวัลนี้มา		มาหาคำาตอบ

ผ่านบทสัมภาษณ์กันได้เลย

	 สวัสดีคะ	พี่ชื่อเดือน	วงษา		ค่ะ	นิติศาสตร์	มช.รุ่นที่	5	

ปัจจุบันพี่ทำางานอยู่องค์กร	IRC	(International	Rescue	Committee	)

ในโครงการชื่อศูนย์ให้ข้อมูลและรับคำาปรึกษาด้านกฎหมาย	

ประจำาจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ	โดยก่อนหน้านี้	พี่เองก็ทำางานมา

ในหลายตำาแหนง่เหมือนกนั	ถ้าจะถามวา่เข้ามาทำางานในปจัจุบนั

ได้ยังไงก็คงต้องย้อนไปถึงตอนเรียนจบเลยค่ะ

 ต้ังแต่ทีพ่ียั่งเรียนมหาวทิยาลยัอยู่	ตวัพีก่ไ็มไ่ดมี้ความสนใจ

ในสายงานนิติศาสตร์กระแสหลักสักเท่าไหร่	 ดังนั้นเมื่อเรียนจบ

แล้ว	 พี่จึงไม่ได้เรียนต่อเนติบัณฑิตหรือสอบต๋ัวทนายความ

เหมือนคนที่เรียนนิติศาสตร์คนอื่นๆ	ประกอบกับหลังจากที่จบ		

พี่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีงานอะไรบ้างที่จะเป็นทางเลือกของเราได้	

กเ็ลยตัดสนิใจเขา้ทำางานทีบ่ริษทัเอกชนแหง่หนึง่เปน็งานเก่ียวกับ

การนำาเข้า	 ส่งออกสินค้า	 และงานนี้เองที่ทำาให้พี่ได้ฝึกฝน 

พืน้ฐานและทกัษะในการทำางานอย่างมาก	จนเมือ่ทำาไปสกัระยะ

กเ็ร่ิมทีอ่ยากจะใชค้วามรู้ดา้นกฎหมายทีเ่รียนมาใหเ้ปน็ประโยชน	์

จึงตัดสินใจเข้าทำางานในองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำาเก่ียวกับ 

การต่อต้านการค้ามนุษย์องค์กรหนึ่ง	โดยเริ่มต้นจากโครงการที่

มีชื่อว่า	 “Trafcord”	 ซึ่งอยู่ภายใต้มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก 

โดยมุ่งเน้นให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งส่วน

ใหญจ่ะเปน็เดก็กับผู้หญงิ	ชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเข้าไปให ้

คำาแนะนำาและให้คำาปรึกษาในด้านกฎหมายเพื่อที่จะช่วยเหลือ 

ผู้เสียหายให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยได้	 ให้การ

สนบัสนนุดา้นเศรษฐกจิ	การดแูลเร่ืองความปลอดภยัของผู้เสยีหาย 

รวมถึงเผยแพร่ให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงและคนในชุมชนด้วย 

หลังจากนั้นพี่ก็เข้าทำางานกับองค์กร	International	Rescue	

Committee	(IRC)	 โดยพี่เองได้รับผิดชอบในส่วนงานด้านการให้

ข้อมูลและให้คำาปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้หนีภัยจากการสู้รบ 

บนพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อให้เขาสามารถเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมของไทยรู้ถึงสิทธิของตนเองและเรียนรู้เร่ืองหลักสิทธิ 

มนุษยชนต่างๆ	 โดยเร่ิมในศูนย์พักพิงในพื้นที่จังหวัดตากและต่อ

มาจึงย้ายมาทำาศูนย์พักพิงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จากการที่พี่เข้าไปทำางานกับผู้อพยพและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นั้น

ทำาให้เราได้เห็นปัญหาที่แท้จริง

	 การทีเ่ราทำางานเก่ียวข้องกับประเดน็กฎหมายทำาใหเ้ราทราบวา่

มีช่องทางไหนบ้างที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขซึ่งทำาให้เราสามารถ

สะท้อนกลับปัญหาเหล่านั้นไปยังผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและ 

ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องเพื่อนำาไปสู้การแก้ไขปัญหาหรือเพื่อการบังคับใช้

กฎหมายทีมี่ประสทิธิภาพตอ่ไป	ซึง่โดยสว่นตวัแลว้คดิวา่ในกระบวนการ

แก้ไขปัญหานั้น	 วิชาชีพกฎหมายจะเป็นหนึ่งในวงจรการแก้ปัญหาใดๆ

โดยอาศัยความร่วมมอืจากวชิาชพีอืน่รวมทัง้ภาคประชาสงัคม	คดิวา่การ

ร่วมมือกันควรเป็นไปด้วยทัศนคติและทีท่าที่ดีต่อกันจึงจะสามารถแก้ไข

ปัญหาที่มันมีความซับซ้อนได้สำาเร็จ		

 

	 ในการทำางานนี้เป็นแรงผลักดันให้พี่ทำาประโยชน์ดีๆ	เพื่อสังคม

จนไดรั้บการเสนอชือ่เขา้รับรางวลัจนไดรั้บรางวลันกัศึกษาเกา่ดเีดน่	สาขา

บริการสังคม	สำาหรับรางวัลที่พี่ได้รับมานั้นถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติและ
เป็นการแสดงถึงจุดยืนของคณะเรา ซึ่งต้องการให้บัณฑิตที่จบจากการ
ศึกษาได้รับใช้สังคมไม่ว่าจะเป็นการทำางานในรูปแบบไหนก็ตาม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานที่เราเองทำาอยู่	และจริงๆแล้วก็ไม่เคยคิดว่าเราจะต้อง

ได้รับรางวัลอะไร	 เราทำางานไปเร่ือยซึ่งที่ผ่านมาก็มีทั้งข้อผิดพลาดและ

ความสำาเร็จ	แต่พีค่ดิวา่การทีง่านของเราทำาใหค้นอืน่ไดเ้หน็วา่จุดเปลีย่น

เล็ก	 ๆ	 ก็สามารถสร้างความแตกต่างและนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

ทางสังคมได้	 ซึ่งอาจเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจในการทำางานเพื่อ

สังคมให้แก่คนอื่น	ๆ	 ได้ซึ่งอาจจะเป็นจากจุดนี้เองที่ทำาให้พี่เดือนได้รับ

รางวัลนี้มา

 

	 สดุทา้ยนีพ้ีค่ดิวา่ปจัจุบนันติศิาสตร์	มช.	เรามาไกลมากมีความ

แตกต่างกับสมัยที่พี่เรียนเยอะมาก	 และก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงใน 

ทางที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งก็เป็นเพราะความมุ่งมั่นทุ่มเทของศิษย์เก่า		

คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านในคณะ	พี่คิดว่าน่าจะดีถ้าหลังจากนี้ไป

เรามกีารเชื่อมโยงกนัระหวา่งศษิยเ์กา่	ศษิยป์ัจจบุัน	และบุคลากรรวมไป

ถึงคณาจารย์	อกีทัง้พีก็่เชือ่ม่ันวา่ถ้าเรามีความเข้มแข็งแบบนี	้	ในอนาคต

เราจะสามารถสร้างบัณฑิตที่แตกต่าง	มีความหลากหลายและสร้างการ

เปลี่ยนแปลงในสังคมให้เกิดข้ึนได้ด้วยศักยภาพของนิติศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ค่ะ

 

	 เรื่องราวของพี่เดือน	 วงษา	คงพอจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับ

ใครหลายๆ	คน	ทัง้ในการทำางานและแงค่ดิดีๆ ในการทำางานอย่างมคีวามสขุ

และประสบความสำาเร็จอย่างที่ไม่คาดคิดจนนำาพาไปสู่การรับรางวัล 

		 ทุกท่านติดตามเรื่องราวของศิษย์เก่าที่น่าสนใจได้ที่ฐานข้อมูล

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



 สวัสดีครับ	คอลัมน์ตราชูวัยใสฉบับนี้	 พวกเราจะชวนพี่ๆมา
รู้จักกับ	 ชาร์รีฟ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แห่งคณะนิติศาสตร์	 ตึกใหม่ 
ที่มีพื้นใสดั่งกระจกเงา	ผู้มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นผู้พิพากษา	จากการ
ดูภาพยนตร์โทรทัศน์เร่ืองเปาบุ้นจ้ิน	 ชาร์รีฟเป็นนักศึกษาที่มีความ 
น่าสนใจมาก	 เพราะนอกจากชาร์รีฟจะเรียนเก่งแล้ว	 ชาร์รีฟยังเป็น
นกัศึกษาทีท่ำากจิกรรมอกีดว้ย	เพือ่ใหเ้ปน็การทำาความรู้จักอย่างรู้ลกึและ
รู้จริงถึงตัวตนของชาร์รีฟ	พวกเราจึงได้มาถ่ายทอดเร่ืองราวให้พี่	 ๆ	 
ศิษย์เก่าได้อ่านกัน

“ย้่อนวัน”
	 ความรู้สึกก่อนหน้าและหลังจากได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ค่อนข้างต่างกัน	หลังจากที่เข้ามาตัวเราเองจะรู้สึกว่าโลกแห่ง
ความเป็นจรงิมนัไมไ่ด้สวยหรอูยา่งที่เราอยากใหเ้ปน็ครบั	และมนักย็าก
ทีเ่ราจะไปเปลีย่นแปลงมนั	เพราะเมือ่กอ่นนัน้	ผมคิดวา่อยากจะเปน็คน
สร้างความยุติธรรมให้สังคมครับ	แต่พอมาเรียนก็คิดว่ามันยากที่จะใช้
คนเพียงคนเดียวในการทำาให้เปลี่ยนแปลง
	 สำาหรับตัวผมแลว้ชวีตินกัศึกษาของผมไม่ไดมี้แตก่ารเรียน	ตวั
ผมสามารถทำากิจกรรมไปพร้อมๆ	กบัการเรียนได	้ทกุอย่างผมคดิวา่มัน
ข้ึนอยู่กับการแบง่เวลาของเราเอง	ในแต่ละเทอมผมตอ้งเรียงลำาดบัความ
สำาคัญของกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องทำา	 การเรียน	 กิจกรรม	 ศาสนา 
ออกกำาลังกาย	ฯลฯ	และในเร่ืองการเรียนจะต้ังเป้าหมายให้กับตัวเอง
เลยว่า	 เทอมนี้ต้องได้เกรดไม่ต่ำากว่าเท่าไหร่	 เหมือนเป็นการกดดันตัว
เอง	เพราะผมเชือ่วา่แรงกดดนัย่ิงมาก	ความพยายามจะมากตามไปดว้ย	
และเมือ่เรามีเปา้หมายแลว้	เรากต้็องมแีผนเพือ่นำาเราไปสูเ่ปา้หมายตรงนัน้	
โดยผมจะเขียนแผนการเรียนทั้งหมดในเทอมนั้นลงในกระดาษ 1 แผ่น  
ในแผนจะประกอบไปด้วยวิชาที่เรียน หนังสือที่ต้องอ่าน ข้อสอบที่ต้องทำา 
วนัและเวลาสอบ งานทีต้่องทำาสง่ ฯลฯ แล้วแปะกระดาษแผ่นนัน้ไวท้ีห่วัเตียง
เอาไว้เตือนตัวเองทั้งตอนก่อนนอนและตอนตื่นนอน

	 จริงๆแล้วผมคิดว่าผมมีสิ่งหนึ่งต่างจากเพื่อนคนอื่นด้วยนะ 
นั่น	คือ	 เวลาอ่านหนังสือของผม	ผมคิดว่าเวลาอ่านหนังสือมีอยู่เกือบ
ตลอดเวลา	 แต่บางคนอาจไม่ได้สังเกตและอาจใช้เวลานั้นไปกับสิ่งอื่น	
เชน่	เลน่โทรศัพท	์เลน่เกม	ฯลฯ	ตอนแรก	ๆ 	กฝื็นตวัเองอยู่แตพ่อหลงัๆ	
ติดเป็นนิสัย	คือ	ว่างไม่ได้จะต้องมีหนังสือหนึ่งเล่มติดตัวไว้	ไม่ว่าจะไป
ดบูอลหรือทำาอะไร	แบบพกัคร่ึงผมก็อา่น	ถ้าบอลเตะกนันา่เบือ่ผมก็อา่น
แล้วนั่งฟังคนพากย์เอาอย่างเดียว	 ผมชอบอยู่กับเพื่อนที่ติดโทรศัพท์	 
เพราะเขาชอบก้มหน้าไม่คุย	 แล้วผมก็เลยได้อ่านหนังสือไปเลย 
แต่ความจริงแล้วผมว่าการเรียนกฎหมายไม่จำาเป็นต้องอ่านหนังสือ 
อย่างเดียว	 อาจใช้การนำาเทปบันทึกคำาบรรยายที่อาจารย์สอนในห้อง	
หรือคำาบรรยายเนติบณัฑิตทีห่าไดต้ามเวบ็ทัว่ไปมาฟงัขณะทีเ่ราทำาสิง่อืน่
พร้อมกันไปก็ได้	ซึ่งผมเคยทำาแล้วและได้ผลดีมาก

	 เมือ่ตอนป	ี3	ผมไดเ้ข้ามารับหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบทีส่ำาคญั
ในตำาแหน่งรองนายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์	 ฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ	 คือ	 ที่จริงตอนที่ผมสมัครเป็นสโมฯ	 ผมคิดว่าเป็น 
ฝ่ายวิชาการก็ทำาเร่ืองวิชาการอย่างเดียวแต่พอมาเป็นจริงๆ	แล้วมันไม่ใช่
มันต้องทำาทุกอย่าง	ทำาทุกกิจกรรม	เป็นอะไรที่เกินความคาดหมายมากๆ	
สโมฯ	มนัทำาทัง้ป	ีทำาทกุกจิกรรม	เราตอ้งรับผิดชอบตอ้งชว่ยเพือ่นและพวก
วชิาการทีผ่มรับผิดชอบอกี	ฝ่ายอืน่เขากอ็ยากมาชว่ยนะ	แตเ่หมือนชว่ยได้
ไมเ่ต็มที	่เชน่	เร่ืองเตรียมการสอนในกจิกรรมติวนอ้ง	เร่ืองตดิตอ่อะไรตา่งๆ	
ผมก็ต้องทำาเองหมดเลยปีสามเป็นอะไรที่หนักมากๆ	 เป็นปีที่ท้อมาก	 

ท้อที่สุดแล้วและในทีมสโมฯผมก็ไม่ค่อยสนิทกับเขา	 ทำางานก็ไม่ได้่ 

มีความสุขเท่าไหร่แต่ก็ทำา	ๆ	 ไปให้งานมันสำาเร็จแต่หน้าที่หลักของเรา 

คือ	การเรียนนะผมเตอืนตัวเองไวต้ลอด	ซึง่ผมก็ยังสามารถไดเ้กรดเฉลีย่

สงูสดุของทกุปเีลย	ทัง้ทีก่จิกรรมกต็อ้งทำาทัง้ทีท่อ้	แต่กไ็มไ่ดรู้้สกึดใีจนะ	

รู้สึกเฉยๆ		(หัวเราะ)



	 ในช่วงปี	4	ก็ได้เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์	 ไปแข่งขันตอบ
ปัญหากฎหมายทั่วประเทศ	 เนื่องในวันรพี	 ประจำาปี	2558	 จัดโดย
สำานักงานศาลยุติธรรมกับเพื่อนร่วมทีมอีก	2	คน	ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกัน 
พวกเรามีการเตรียมตัวกันเองก่อนแข่งขัน	 ซึ่ง	7	 วันแรกที่เร่ิมอ่าน 
มันสบายมาก	 เพราะผมอ่านตั้งแต่ฝึกงานแล้ว	 แต่เพื่อนในทีมที่เพิ่ง 
มาอ่าน	ตอนแรกก็ไม่มีความกดดันเท่าไหร่	 แต่หลัง	ๆ	อ่านรอบที่สี่	
รอบที่ห้า	มันจะเริ่มท้อ	เหนื่อยมากๆ	เมื่อถึงวันแข่งขันมันรู้สึกว่าก็ตื่น
เตน้มากๆ	เพราะวา่เนือ้หาทีแ่ตล่ะคนเตรียมมามนัแยกออกจากกันต่าง
หากเลย	คอื	ทกุคนมสีว่นรับผิดชอบในวชิาของตวัเอง	ถ้าเปน็วชิาของ
เพื่อน	ผมก็ไม่มีอำานาจในการตัดสินใจเท่าไหร่	ผมได้แต่ลุ้นว่าจะตอบ
ถูกหรือเปล่าและผมก็ได้ทำาอย่างเต็มที่ในรอบคัดเลือก	 ระดับภาค	5	
ทีมเราต้องแข่งชิงอันดับที่	2	ซึ่งต้องแข่งขันแบบ	sudden	dead	แข่งกัน
เปน็สบิข้อ	พอชนะมันกรู้็สกึสะใจ	รู้สกึดใีจ	ทมีเราไดอ้นัดบัที	่2	ไดเ้ปน็
ตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศต่อไป	ตอนแข่งขันระดับประเทศก็ไป
แข่งแบบไม่คิดอะไรมากแต่พอได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับมา	 คือ 
รองชนะเลศิอนัดบั	2	กรู้็สกึดใีจนะแตท่ีท่ีผ่มไดจ้ริงๆ คอื ไดเ้พือ่นเพิม่ 
ในตอนแรกเพือ่นทัง้สองคนทีไ่ปไมไ่ดส้นทิกันเลย เพราะเขาเปน็ผู้หญิง
ทั้งสองคนแต่พอได้นั่งอ่านหนังสือด้วยกัน มันก็ได้สนิทกันขึ้น

“แบ่งปัน”
	 ต้องบอกก่อนว่าบางวิชาผมจะเริ่มอ่านหนังสือที่ต้องเรียนใน 
เทอมนัน้ๆ	กอ่นเปดิเทอม	และจะเร่ิมอา่นทกุวชิาตอนเปดิเทอม	ซึง่ผม
ก็อ่านไปเร่ือยๆ	 เม่ือถึงช่วงก่อนสอบก็อ่านไปได้หลายรอบแล้ว 
เลยอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน	 เผ่ือตัวเราจะตกเนื้อหา 
สว่นไหนไป	หรือเข้าใจผิดในเนือ้หาบางสว่น	ตอนตัง้วงอา่นหนงัสอืกนั	
ผมก็จะสรุป	 และเชื่อมโยงเนื้อหาทั้งหมด	ประกอบคำาพิพากษาฎีกา	
และข้อสอบ	ซึง่การตวิแต่ละคร้ังก็มีคำาถามทีผ่มไมส่ามารถหาคำาตอบได	้
หรือเป็นข้อถกเถียงที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้	ก็จะจดไปถามอาจารย์
ทีหลัง	 ตัวผมคิดว่าการติวได้ประโยชน์ทั้งคนติว	 และคนร่วมติว 
คนติวได้ทวนเนื้อหาที่อ่านไป	 โดยต้องเชื่อมโยงเนื้อหาและอธิบายให้
เข้าใจง่ายที่สุดเพื่อให้เพื่อนเข้าใจ	 ซึ่งเป็นการย้ำาความรู้ที่เรามีให้แน่น
ย่ิงข้ึนอีกทั้งถ้าเราย้ำาคีย์เวิร์ดในแต่ละมาตราเท่าไหร่	 เราก็สามารถ 
จำาถ้อยคำานัน้ไดโ้ดยไม่ต้องเสยีเวลาทอ่งจำาอกี	นอกจากนีเ้พือ่นอาจจะ
อ่านหนังสือเองแล้วไม่เข้าใจ	 สิ่งที่เราจะช่วยเขาได้ก็มีเท่านี้ผมเคยมี
ประสบการณ์ไม่ดี	 คือ	ตอนปี	1	 ติวเพ่ือนคนหนึ่ง	 เขาเป็นคนหัวช้า 
แต่นิสัยดีมาก	 ผมติวเขาแต่เพื่อนคนนั้นไม่เข้าใจสิ่งที่ผมอธิบายเลย 
ผมก็พยายามอธิบายให้ช้า	 และง่ายต่อการเข้าใจมากที่สุดแต่เค้าก็
เขา้ใจบา้ง	ไมเ่ข้าใจบา้ง	สดุทา้ยแลว้เพือ่นกพ็น้สภาพการเปน็นกัศึกษา
ตั้งแต่ปี	1	ผมไม่อยากให้เพื่อนผมคนอื่นเป็นแบบนั้นอีก	ถา้มีอะไรช่วย
ได้ ก็ จะช่ วย เต็ มที่ 	 เ ช่ น 	 ให้ เพื่ อน ยืม ข้อสอบ	 ห รือส รุปไป 
ถ่ายเอกสาร	นั่งติวเพื่อน	พยายามถามฎีกาเมื่อมีเวลาว่างๆ

“ความฝัน”
 แรงบันดาลใจที่ต้องทำาในสิ่งที่ต้องการให้สำาเร็จ คือ คุณแม่  
เพราะว่าคุณแม่เล่าชีวิตคุณแม่ให้ฟังหลายคร้ังว่าชีวิตคุณแม่ลำาบากมาก		
ตอ้งทำาอะไรหลายๆอย่างดว้ยตวัเองตัง้แตเ่ดก็	ทัง้ทำางานบา้น	ชว่ยคณุยาย
ขายของ	ฯลฯ	ค่อนข้างที่จะเป็นคนจริงจังกับชีวิตพอสมควร	ผมก็อยาก 
ที่จะทำาให้คุณแม่มีความสุข	 มีความภูมิใจในตัวผมเท่าที่ผมจะทำาได้ 
ซึง่ทกุ	ๆ 	ความสำาเร็จทีผ่มทำา	ผมกเ็อาไปใหค้ณุแม่ดอูยากเหน็รอยย้ิมของ
คุณแม่ที่มีต่อความสำาเร็จของผม	แต่ครอบครัวผมไม่ค่อยจะชมเชยอะไร
กันเท่าไหร่	แต่แค่นั้นก็ดีใจแล้ว
	 คุณแม่เป็นแรงบันดาลใจที่สำาคัญมาก	คือ	 คุณแม่เหนื่อยและ
เครียดมามากแล้ว	ผมอยากให้ท่านสบายใจบ้าง	ผมก็จะทำาเท่าที่ความ
สามารถของผมจะทำาได้
	 แตถ้่าไม่สามารถทำาความฝันหรือสิง่ทีต่อ้งการใหส้ำาเร็จไดก้ค็งจะ
รู้สึกเสียใจ	 เพราะคุณพ่อคุณแม่มักจะต้ังความหวังในตัวผมสูง	 ก็กลัว 
คุณพ่อกับคุณแม่จะผิดหวัง	 แต่จริงๆแล้วท่านมาบอกเราว่าไม่เป็นไร 
ไม่ได้คาดคั้นอะไรมากมาย	 ตัวผมแล้วคิดว่าเราทำาเต็มที่แล้ว	 ถือเป็น
ประสบการณท์ีม่ค่ีาคร้ังหนึง่ในชวีติเรา	สิง่ทีต่อ้งจัดการกเ็ลยตอ้งเปน็ความ
รู้สึกของเราเอง ต้องไม่ยึดติดกับอดีตที่มันผ่านไปแล้ว  ต้องไม่โทษตัวเอง
หรือคนอืน่ และหยุดเปรียบเทยีบเรากับคนอืน่ซึง่มนัจะบัน่ทอนจิตใจตวัเอง
แม้จะมคีนพดูดถููกหรือลอ้เลยีนอะไรกไ็มส่นใจ ถ้าเราจัดการความรู้สกึเรา
อย่างมีสติได้ เราก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 เร่ืองราวของตราชวูยัใสฉบบันีไ้ดพ้าทกุทา่นพบกบัเปา้หมายชวีติ
ของชาร์รีฟ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งจะจบการศึกษาในปีนี้และเขามีความฝัน
สูงสุดคือ อยากเป็นผู้พิพากษา เรามาร่วมเป็นกำาลังใจให้เขากันนะครับ 
ตราชูวัยใสฉบับนี้ก็ปิดท้ายไว้เพียงเท่านี้ พี่ๆศิษย์เก่าอย่าลืมส่งกำาลังใจมา
ให้น้อง ๆ นิติศศาสตร์ มช. กันเยอะ ๆ นะครับ แล้วพบกันใหม่ในฉบับ
หน้าครับ....

“มุมมองพี่ชาร์รีฟ	จากคนภายนอก”
 
   ช า รี ฟ เ ข้ า ม า ต อ น ช า ร์ รี ฟ อ ยู่ ปี 	 3 	 ม า อ ยู่  
  ตั้งแต่เป็นนักศึกษาอาสาสมัครในการเผยแพร่ความรู้

กฎหมาย	 ชาร์รีฟเป็นคนเรียนเก่งอยู่แล้ว	 และเป็นคน
ขยันแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ทำางานอาสาสมัครเพ่ือคนอื่น

ตลอดเวลาและก็มีงานแข่งวิชาการอะไรก็ไป	มีการแข่งกีฬาก็ไป	 มีความ
สนใจและกเ็ชีย่วชาญในหลายด้าน	ซึ่งบางคนกม็องวา่ชารร์ฟีเครยีดเพราะ
อา่นหนงัสอืตลอดเวลา	แตเ่ขามคีวามสขุกบัการอา่น	นัน่มนัเปน็ไลฟส์ไตล์
ของเขา	 ชาร์รีฟเป็นคนที่ไม่กลัวที่จะแสวงหาความรู้	 สามารถเข้าหาคน
แต่ละแบบเพื่อขอคำาแนะนำาหรือหาคำาตอบสำาหรับตัวเองได้
 
 ชาร์รีฟเป็นคนที่ขยันมาก	 ชอบอ่านหนังสือ	 เรียนเทพมาก 
ได้รางวัลเรียนดีสามปีซ้อน	 แล้วก็ไม่เคยเรียนวิชาไหนได้เกรดต่ำากว่า	B	 
เป็นคนบ้าบอล	ชอบดูบอล	และเล่นฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจ	ทีม
โปรดของชาร์รีฟคืออาร์เซนอล	ปีนี้เรียนจะจบแล้วก็อยากจะ
บอกชาร์รีฟวา่อย่าอา่นหนงัสอืหกัโหมมากนะ	อยากใหพ้กับา้ง
อะไรบ้าง	(หัวเราะ)




