สวัสดีศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน อย่าง
ที่ทราบกันดีแล้วว่า ภายในระยะเวลาอันใกล้นี้จะมีการเปิดประชาคม
อาเซียนขึ้น คณะนิติศาสตร์ของเราเองก็ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงในปีนี้เองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 50 ปี (5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน) วารสารฉบับนี้จึงเต็มไป
ด้วยข่าวสารต่างๆอาทิ กิจกรรมของคณะ ประสบการณ์เรื่องราวดีๆจากศิษย์เก่า
ประสบการณ์จากศิษย์ปจั จุบนั บทความทางวิชาการทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับประชาคมอาเซียน
รวมถึงเรื่องราว 50 ปีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย
ผมในนามคณะนิติศาสตร์ และน้องๆศิษย์ปัจจุบันหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าวารสารฉบับนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากศิษย์เก่าทุกๆท่าน

สวัสดีศิษย์เก่านิติ มช.ที่น่ารักทุกคน วารสารแสงนิติศาสตร์ฉบับแรกก็ผ่านไป
พร้อมกระแสตอบรับทัง้ ค�ำติชม บางท่านก็โพสภาพวารสารบน Social Media ด้วยความตืน่ เต้น
พวกเราก็รสู้ กึ ดีทไี่ ด้มโี อกาสท�ำให้หลายคนได้หวนคิดถึงชีวติ สมัยเป็นเด็กนิติ มช.ขึน้ มาได้บา้ ง
ส�ำหรับฉบับทีส่ องก็คงต้องเริม่ ด้วยข่าวสารความเคลือ่ นไหวในคณะของเรา และไปอ่านสาระดีๆ
เกี่ยวกับกฎหมายและการเปิดประชาคมอาเซียนโดยอาจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
อาจารย์ใหม่ประจ�ำคณะของเรา หลังจากนัน้ ก็มา Update อาคารเรียนและบริหาร
คณะนิ ติ ศ าสตร์ มช. หลั ง ใหม่ ที่ ส ง่ า งามและใกล้ เ ปิ ด ใช้ ง านเต็ ม ตั ว แล้ ว
และอีก 2 ความพิเศษในเล่มนีก้ ค็ อื เราได้รบั เกียรติจากศิษย์เก่าร่วมเขียนเล่าความหลังที่
ประทับใจสมัยเรียน และอีกท่านก็ได้ให้เราสัมภาษณ์ชีวิตการงานที่น่าสนใจ
ส่วนจะเป็นท่านใดกันบ้าง เพื่อนร่วมรุ่นใครกันบ้าง ก็ติดตามในฉบับนี้ได้เลย
แม้วา่ เราจะไกลกันด้วยระยะทางแต่กห็ วังว่า "วารสารแสงนิตศิ าสตร์" จะท�ำให้เราได้
ใกล้กันในความรู้สึกมากยิ่งขึ้น
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"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�ำหรับกิจกรรมของคณะนิติศาสตร์ที่จะร่วมเฉลิมฉลองครั้งนี้ติดตามได้ที่
http://www.law.cmu.ac.th/lawalumni

"น้องใหม่สู่รั้วนิติศาสตร์ มช."

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2557 นักศึกษาใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มช.จ�ำนวน 250 คน
ได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม Pre-College และค่ า ยพั ฒ นานั ก ศึ ก ษากฎหมาย
รุ ่ น ใหม่ อ ย่ า งมี คุ ณ ธรรม โดยกิ จ กรรมประกอบด้ ว ยการให้ ค วามส� ำ คั ญ และ
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ "หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน" "การเตรี ย มความพร้ อ ม
สูก่ ารใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย" "การเตรียมตัวเพือ่ เข้าสูก่ ารศึกษาในศตวรรษที่ 21"
ตลอดจน "คุณธรรม จริยธรรมและความคาดหวัง มุง่ มัน่ ในการศึกษานิตศิ าสตร์"
และกิจกรรม "เรียน-เล่นให้เป็นอย่างฝัน" ผ่านค�ำบอกเล่าของรุ่นพี่ๆมากมาย
เพื่ อ ให้ น ้ อ งๆได้ น� ำ ไปขบคิ ด และวางแผนการเรี ย นและการใช้ ชี วิ ต ใน
คณะนิติศาสตร์ได้อย่างมีความสุข
ข่าวดีสำ� หรับผูท้ สี่ นใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ต่างประเทศ) ทางคณะ ได้รว่ มมือ
กับ Chicago-Kent College of Law (CK.) สถาบันศึกษาทางด้านกฎหมายในระดับ
ต้นๆ ของเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดหลักสูตร Master Of law
(LL.M Program)  โดยแบ่งการเรียนการสอนเป็น 2 หลักสูตร คือ
    หลักสูตรที่ 1 เรียนที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ภาคเรียนและเรียน
ที่ Chicago-Kent College of Law 1 ภาคเรียน
หลักสูตรที่ 2 เรียนที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 รายวิชา และเรียนที่
Chicago-Kent College of Law 2 ภาคเรียนโดยทัง้ 2 หลักสูตรจะเริม่ การเรียนการสอนทีค่ ณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเดือนธันวาคม 2557 และ ที่ Chicago-Kent College of Law ในเดือน
สิงหาคม 2558 ท่านทีส่ นใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
โทร 053-942920 หรือ https://www.facebook.com/CmuCkProgram http://www.law.cmu.ac.th/cmu-ck

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ได้มาร่วมให้ก�ำลังใจ
น้องๆนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ และได้มอบกระเป๋าสะพายสีน�้ำเงินลายช้างน้อย
แสนน่ารักในกิจกรรมน�ำนักศึกษาใหม่นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ประจ�ำปี 2557
บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นทั้งพี่ศิษย์เก่า นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
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คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จดั โครงการศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 15-19
กรกฎาคม 2557 โดยมีคณาจารย์ทั้งหมด 3 ท่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
และนักศึกษาอีก 13 คน การเดินทางครัง้ นีม้ ง่ ุ เน้นให้นกั ศึกษาและเจ้าหน้าที่
ได้มีโอกาสศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดทางนิติศาสตร์และ
การบริหารจัดการภารกิจของสถาบันการศึกษา ตลอดจนแลกเปลีย่ น
วัฒนธรรมระหว่างกัน ท�ำให้ผรู้ ่วมเดินทางได้ร้จู กั และเข้าใจความเป็น
อาเซียนมากยิ่งขึ้น "การได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ รู้สึกประทับใจ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับประสบการณ์ใหม่ๆและได้รับความรู้

เกี่ ย วกั บ กฏหมายของประเทศเวี ย ดนาม อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ แ ลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นในประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจ ซึ่งโครงการนี้นับว่าเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมมือทางด้านกฎหมายกับประเทศเวียดนาม
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดประชาคมอาเซียนที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นใน
ไม่ช้านี้" และนี้คือหนึ่งความเห็นของนายศรัณย์วฒุ ิ น้อยภู่ (น้องแมน ปี3)
นักศึกษาผูเ้ ข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกฎหมายระหว่าง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม กิจกรรมนี้นับเป็นอีกหนึ่งในพัฒนาการของ
คณะนิติศาสตร์ มช.ของเรา

       นายปิยะดล เจิมแหล่ (หวาย) และนายชลทิตย์ ธีรศานติพนั ธ์  (โดม)
นั ก ศึ ก ษานิ ติ ศ าตร์ ช้ั น ปี ที่ 4 และ 2 ได้ รั บ คั ด เลื อ กร่ ว มกั บ
นักศึกษาทั่วประเทศอีก 70 คนให้เข้าร่วมโครงการ JENESY 2.0
ณ ประเทศญีป่ นุ่ ระหว่างวันที่ 18 - 26 มิถนุ ายน 2557 เพือ่ เรียนรูเ้ ทคนิค
การรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติทั้งในแง่วิทยาศาสตร์และสังคม
ตลอดจนทัศนศึกษาสถานที่ที่มีองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติหลายแห่ง

อาทิ Panasonic Center [Tokyo] , Honju Life Safety Learning Center
และKamaishi Scram School เพื่อน�ำความรู้กลับมาเผยแพร่
ในประเทศไทยต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเป็นฑูตวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยได้เผยแพร่ความเป็นมิตรและวัฒนธรรมที่ดีงามของ
คนไทยให้ ช าวญี่ ปุ ่ น ได้ เ รี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น นั บ เป็ น ประสบการณ์ ดี ๆ
ของน้องๆนิติศาสตร์ มช.ทั้งสองคน
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อี ก ไม่ น านแล้ ว ที่ ไ ทยจะก้ า วเข้ า สู ่ ค วามเป็ น ประชาคม
อาเซียน ความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายจะเกิดขึ้น และเราในฐานะ
นั ก กฎหมายจะต้ อ งปรั บ ตั ว รั บ มื อ อย่ า งไร จากสิ่ ง ที่ ดู เ หมื อ นจะ
เป็นวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส เรามาพูดคุยกับอาจารย์ ดร.พรชัย วิสทุ ธิศกั ดิ์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในหัวข้อ “ประชาคม
อาเซียน ความท้าทายและโอกาสใหม่ของวิชาชีพกฎหมาย”
อยากให้อาจารย์แนะน�ำตัว พร้อมกับความสนใจทางวิชาการ
อาจารย์ ดร.พรชั ย วิ สุ ท ธิ ศั ก ดิ์ จบการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโททางด้านกฎหมายการค้าจาก
ประเทศออสเตรเลียส�ำหรับปริญญาเอกจบทางด้านกฎหมายการแข่งขัน
กับเศรษฐกิจและธุรกิจกับพลังงานจากประเทศออสเตรเลียเช่นกัน
เริ่มค�ำถามเลยละกันครับ ว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไร และ
ส่งต่อประเทศไทยอย่างไร
หากติ ด ตามเรื่ อ งอาเซี ย นมาจะรู ้ ว ่ า ตอนเริ่ ม แรกอาเซี ย น
ไม่ได้เกิดจากการรวมตัวกันเพื่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจแต่เป็นการ
รวมตั ว กั น ทางด้ า นการเมื อ งเป็ น หลั ก ก่ อ นเพื่ อ ที่ จ ะสร้ า งความ
มั่นใจในช่วงสงครามเย็น จนกระทั่งมารวมตัวกันแน่นแฟ้นเต็มที่ใน
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ปี ค .ศ. 2000โดยมี ก ารตั้ ง เป็ น สามเสาหลั ก คื อ เสาการเมื อ ง
เสาสังคมและเสาเศรษฐกิจ ซึ่งที่เราก�ำลังจะคุยกันนี้เป็นทางด้าน
เศรษฐกิจโดยที่เขามีพิมพ์เขียว  (blueprint)  กันในปีค.ศ. 2015 นี้
เราจะต้องรวมกันโดยเต็มทีใ่ นด้านเศรษฐกิจโดยเราจะต้องลดเงือ่ นไข
ที่เราจะกีดกั้นทางการค้าระหว่างกันภายในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
ซึ่งปัจจุบันเราก็ยังมีข้อกีดกันทางการค้าอยู่เยอะ
แล้วถ้าในแง่ของประเทศไทย ผลกระทบที่ตามมาจะมีอะไรบ้าง
ไทยจะต้องเปิดประเทศให้มากขึ้นไม่มีการกีดกันสินค้า
จากประเทศในอาเซียนและแรงงานจะต้องมีการเปิดให้มากขึ้นให้
มีการหมุนเวียนจากประเทศอื่นให้แรงงานเข้ามาในไทยทั้งแรงงาน
ที่ต้องใช้ทักษะ (Labour skill) และแรงงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะ
(Unlabour skill)
แล้วการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ส่งผลกระทบต่อระบบ
กฎหมายภายในประเทศของไทยอย่างไรบ้าง
มี ผ ลกระทบแน่ น อน ยกตั ว อย่ า งเช่ น ด้ า นเศรษฐกิ จ
ทางด้ า นกฎหมายศุ ล กากรที่ มี พ .ร.บ. ต่ า งๆเราก็ ต ้ อ งมาปรั บ
ไม่ ใ ห้ มี ข ้ อ กี ด กั น หรื อ มี ก ารเก็ บ ภาษี ข องสิ น ค้ า ภายในประเทศ
เพือ่ ทีจ่ ะลดข้อกีดกันทางด้านภาษีอากร   นอกจากนีก้ ฎหมายการลงทุน
ก็ ต ้ อ งมาปรั บ กั น ว่ า จะท� ำ อย่ า งไรให้ พ ร้ อ มรั บ กั บ การ
ลงทุนในอาเซียน ทั้งนี้ต้องมีข้อตกลงระหว่าง
ประเทศกันอยู่ว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องเปิดให้
มีการลงทุน ประเทศไทยก็ต้องมาปรับ
ให้พร้อมกับการลงทุนด้วยอีกตัวอย่างหนึง่
คือกฎหมายแรงงานยังมีการกีดกันอยู่
เช่ น กั น โดยมี ก ฎหมายห้ า ม
คนต่ า งชาติ ท� ำ งานบางประเภท
กฎหมายแรงงานก็ตอ้ งมาปรับปรุง
ให้พร้อมมากขึน้
    นอกจากนี้ ไ ม่ ใ ช่ แค่กฎหมาย
สามตัวที่ได้เล่ามาเท่านั้น กฎหมาย
ทางด้ า นสาธารณสุ ข ทางด้ า นอาหาร
และยากับสินค้าที่ไหลบ่ามาจาก 10 ประเทศ
ในอาเซียนต้องมีการปรับทัง้ หมด  หากแต่วา่ ไม่ใช่แค่
ประเทศไทยทีจ่ ะต้องปรับตัว ทุกประเทศในอาเซียนตอนนีต้ อ้ งปรับตัวหมด
ประเทศที่น่าจะปรับตัวไปไกลแล้วน่าจะเป็นสิงคโปร์เพราะเป็น
ประเทศขนาดเล็กและกฎหมายของสิงคโปร์กเ็ ป็นระดับสากลสอดรับ

กั บ นโยบายการค้ า ระหว่ า งประเทศ
ประเทศไทยก็ ต ้ อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้
กฎหมายมีความสอดรับเช่นกัน
แล้วในวิชาชีพสายกฎหมาย ทั้งทางราชการ
และเอกชนจะมี ผ ลกระทบและต้ อ งปรั บ
ตัวอย่างไรบ้าง
นั ก กฎหมายไทยยั ง มี ข ้ อ ได้ เ ปรี ย บ
คื อ ต้ อ งมี สั ญ ชาติ ไ ทยต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
สภาทนายความในสายงานอาจจะไม่ได้กระทบ
อะไรมากเท่ า ไหร่ แ ต่ ห ากถามว่ า นั ก กฎหมาย
ไทยพร้ อ มที่ จ ะอยู ่ ใ นประชาคมอาเซี ย นหรื อ ยั ง ?
ยกตั ว อย่ า งเช่ น เรื่ อ งภาษาอั ง กฤษถ้ า ไม่ รู ้ เ ลยก็ ไ ม่
ได้ แ ละกฎหมายในอาเซี ย นเรารู ้ ม ากน้ อ ยแค่ ไ หน?
กฎหมายแต่ละประเทศเป็นอย่างไรประเทศลาว พม่า
กั ม พู ช าที่ เ ราอยู ่ ใ กล้ ๆ กั น เรารู ้ ไ หมว่ า เขามี ร ะบบ
การปกครองเป็นอย่างไร? กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไร?
กฎหมายการลงทุนของประเทศต่างๆเป็นอย่างไรพอให้
รู้คร่าวๆเรายังไม่รู้กันเลย แต่ตอนนี้ในประเทศเวียดนาม
ที่อาจารย์ไปศึกษาดูงานกับประเทศสิงคโปร์เขามีแหล่งเก็บ
ข้อมูลไว้เกือบหมดพร้ อ มที่ จ ะเดิ น ต่ อ ไปแล้ ว ซึ่ ง เรื่ อ งนี้
น่าจะเป็นปัญหาของประเทศไทย นักกฎหมาย
และทนายความทางด้ า นเอกชนควรจะ
เตรี ย มพร้ อ มต้ อ งรู ้ ภ าษาอั ง กฤษและรู ้
กฎหมายที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ นั ก กฎหมายของรั ฐ ก็ ต ้ อ ง
ปรับตัวเช่นกัน ผู้พิพากษาต้องรู้เกี่ยว
กั บ อาเซี ย นให้ ม ากขึ้ น เพราะมั น เป็ น
เรื่องพลวัตของการหมุนเวียนโดยเฉพาะ
เรื่องคดีความที่เป็นการข้ามเขตรัฐหรือ
ข้ามประเทศ (cross sector and cross
country) ต้องท�ำอย่างไร? ปัจจุบันก็มีความ
พยายามปรับตัวกัน เช่น มีการประชุมอาเซียน
ทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายโดยจัดเป็นอาเซียน Law Forum
ซึ่งมีทั้งสายภาครัฐ ผู้พิพากษา นิตกิ ร  และหน่วยงานอืน่ ๆ
ก็ตอ้ งมีการปรับปรุงความรูข้ องตัวเองทัง้ หมด  ไม่ใช่รแู้ ค่กฎหมายไทยแล้ว
เพราะท่านจะต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งต้องรู้กฎหมายอาเซียนด้วย
ไม่อย่างนัน้ ถ้าเอกชนพัฒนาไปกว่าภาครัฐ   ภาครัฐก็ไม่อาจจะไปควบคุมเอกชนได้

7
อย่างกรณีศลุ กากรถ้าเอกชนรูม้ ากกว่า นักกฎหมายเอกชน
มาท�ำข้อตกลงกับนักกฎหมายศุลกากรก็ไม่สามารถที่จะ
ตามทันนักกฎหมายพวกนี้ได้ อย่างไรก็ตามแต่ ตอนนีภ้ าค
รัฐก�ำลังจะปรับตัวกระทรวงแต่ละกระทรวงนักกฎหมายที่
ท�ำงานด้านกฎหมายในกระทรวงก็ต้องไปปรับตัวกันเอง
อยู่ดี
อย่างในกรณีเวียดนามมีฐานข้อมูลที่รวบรวมไว้เกี่ยวกับ
อาเซียนแล้ว ส่วนของประเทศไทยนั้นมีไหมครับ
มีนะแต่ยังเข้าไม่ถึงฐานข้อมูลกฤษฎีกา ตอนนี้
ก็เริ่มเก็บไว้เยอะแล้วแต่ก�ำลังสรุปข้อมูล โดยทางกฤษฎีกา
ก็ได้มีการจัดจ้างให้นักวิชาการไปท�ำสรุปกฎหมายแต่ละ
ประเทศในด้ า นการลงทุ น 10 ประเทศ ตอนนี้ ค ณะ
นิติศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ไปศึกษากฎหมายการค้าการ
ลงทุนของประเทศเวียดนาม   เนื่องจากประเทศไทยก�ำลัง
เตรียมพร้อมข้อมูลกฎหมายการค้าการลงทุนในอาเซียน
ซึ่งใครอยากศึกษาสามารถเข้าไปได้ที่ส�ำนักงานกฤษฎีกา
ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็เริ่มที่จะมีการเตรียมความ
พร้อมด้านกฎหมายเพือ่ ให้สอดรับกับบริบทการเปลีย่ นของ
ไทยต่ออาเซียน
ถ้าเราจะศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับอาเซียน ควรจะตั้งต้นหา
ข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
ต้องไปทีก่ ระทรวงการต่างประเทศ ทางกระทรวงฯ
จะมีกฎหมายต่างประเทศหรือดูจากเว็บไซต์ของแต่ละ
ประเทศก็อาจจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนหรือ
ไปส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (broad of
investment) ได้เพราะว่ามันจะมีแนวทางการลงทุนใน
ประเทศอาเซียนบางประเทศอยู่ หรือไม่ก็ไปดูที่กฤษฎีกา
ก็เคยเห็นมีรายงานกฎหมายเกีย่ วกับอาเซียนอยูบ่ า้ งเหมือนกัน
นอกจากนี้บริษัทต่างๆ ที่เป็นส�ำนักที่ปรึกษากฎหมายจะ
มีการท�ำสรุปกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางในเรื่องการลงทุน
หรื อ ว่ า เป็ น แนวทางในเรื่ อ งเชิ ง นโยบายและกฎหมาย
ประเทศนั้นเอาไว้อยู่แล้ว แต่ละส�ำนักที่ปรึกษากฎหมาย
จะท�ำไว้หมด ต้องเตรียมพร้อมเพราะจะได้เอาแนวทาง
เหล่านีไ้ ปให้ลกู ค้าทีม่ าขอค�ำปรึกษา
    เมือ่ เห็นแนวทางเหล่านีแ้ ล้วก็จะสะท้อนถึงความพร้อม
ของบริษัท ลูกค้าจะเชื่อมั่นและจะมาหาบริษัทเพื่อขอ
ค�ำปรึกษาทางด้านกฎหมายต่อไป
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อยากให้อาจารย์พูดเชิญชวนว่าถ้าพร้อมแล้ว เช่น ในด้านภาษาอังกฤษ
ความรูก้ ฎหมายในอาเซียน โอกาสของคนทีม่ คี วามพร้อม จะไปเจออะไร
บ้าง ได้รับโอกาสอะไรบ้างครับ
ยกตัวอย่างง่ายๆ แค่ท�ำงานหาเงินในอาเซียน 10 ประเทศ
นักกฎหมายก็ไม่เพียงพอแล้ว ถ้านักกฎหมายทีม่ คี วามรูท้ มี่ คี วามสามารถ
ในอาเซียนจะมีงานเยอะมากนึกภาพประเทศญีป่ นุ่ จะมาลงทุนในอาเซียน
เขาอยากจะได้สทิ ธิประโยชน์ในอาเซียนจะท�ำยังไง  อาจารย์เคยไปคุยกับ
ทีส่ ำ� นักงานปรึกษากฎหมายของคนไทยในประเทศลาว ทีใ่ ห้คำ� ปรึกษากับ
นักลงทุนต่างชาติซงึ่ จะใช้ลาวเป็นฐาน เขาบอกว่า "เขาท�ำคดีแทบจะไม่ไหว
รายได้มันเยอะมาก"
ถ้าจะให้เทียบความพร้อมของคนแต่ละประเทศในอาเซียน
คนที่ พ ร้ อ มจริ ง ๆคื อ นั ก กฎหมายจากสิ ง คโปร์ เพราะหนึ่ ง สิ ง คโปร์
เตรียมความพร้อมเป็นระดับระหว่างประเทศตั้งนานแล้วนักกฎหมาย
จากสิงคโปร์  มกี ารพัฒนาทักษะไปเป็นทนายทีอ่ งั กฤษ  อเมริกา ออสเตรเลีย
ได้ ทุ ก ประเทศเลยเพราะสิ ง คโปร์ เ ป็ น ประเทศที่ มี ร ะบบกฎหมาย
แบบคอมมอนลอว์ (Common law)   แถมใช้ภาษาอังกฤษแล้วตอนนี้
ภายใต้อาเซียนนี้เขาปรับตัวง่ายมากเพราะเขาไประดับระหว่างประเทศ
มาแล้ว ดังนั้นส�ำนักที่ปรึกษากฎหมายส่วนใหญ่ของสิงคโปร์ก็จะมามี
สาขาในอาเซียนเพิ่มขึ้น
ในแง่เงินเดือนถ้าได้ทั้งภาษาอังกฤษและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับอาเซียนไม่ต้องกลัวเลยเพราะจากประสบการณ์ของอาจารย์เอง
ตอนที่อยู่ออสเตรเลีย   ส�ำนักที่ปรึกษากฎหมายเองเขาก็ไปตั้งเป็น
ASEAN Centre เขาก็มีเศรษฐกร มีนักกฎหมายคอยดูคอยเป็นที่
ปรึกษาให้ ดังนั้นนักกฎหมายที่คอยให้ค�ำปรึกษาจะได้เงินเยอะมากและ
นั ก กฎหมายดั ง กล่ า วส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ค ่ อ ยยุ ่ ง กั บ คดี ค วามในศาลหรอก
ถ้าใครรู้กฎหมายอาเซียนก็จะก้าวกระโดดกว่าคนอื่น
แสดงว่ า แม้ ก ระทั่ ง ในภาครั ฐ เองถ้ า เรามี ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษที่ ดี
ก็สามารถที่จะได้ท�ำงาน ในต�ำแหน่งที่มีการก�ำหนดแผนงานมากขึ้น
สรุปง่ายๆ ถ้าเป็นนักกฎหมายที่ไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษ
กับไม่ค่อยรู้กฎหมายอาเซียนก็จะไม่ค่อยได้ไปท�ำการเจรจากับ
ต่างประเทศ ยกตัวอย่างเพื่อนของอาจารย์ที่เห็นกันเก่งภาษา
อังกฤษกับมีความรู้เรื่องอาเซียนส่วนใหญ่จะถูกเลือกเป็นหนึ่ง
ในคณะเจรจาซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้เราสร้างเครือข่ายและ
ร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศมากขึ้ น    มี รุ ่ น พี่ บ างท่ า นอาจจะไม่ เ ป็ น
นักกฎหมายแต่อยูก่ ระทรวงมหาดไทยได้ไปเจรจากฎหมายอาเซียนเกีย่ ว
กับที่ดินเขาจะต้องอยู่ในคณะกรรมการตลอดเวลามีประชุมอะไรก็ต้อง
ไปร่วมประชุมด้วยตลอดเวลาเพราะฉะนัน้ มันเปิดศักยภาพของเราให้เข้า
สูค่ วามเป็นสากลถ้าเทียบกับนักกฎหมายหรือทนายความทัว่ ไปทีย่ งั ไม่ได้
ปรับตัวหรือนิติกรธรรมดาที่ยังไม่รู้กฎหมายอาเซียนศักยภาพจึงต่างกัน

สุ ด ท้ า ยฝากปิ ด ท้ า ยให้ ก� ำ ลั ง ใจศิ ษ ย์ เ ก่ า ในเวลาอี ก
ไม่กี่เดือนก่อนที่จะเข้าอาเซียน
ให้ ก� ำ ลั ง ใจคื อ เรายั ง ปรั บ ตั ว ทั น อยู ่ เ รา
ยังพอมีเวลาอยู่ ถามว่าน้อยไหม ก็น้อยแต่ทัน
ถ้าเราพยายามจริงๆแล้ว ถ้าเกิดเราท�ำได้แล้วมัน
ก็ง่ายไปหมดแล้วละ 1.ก็คือด้านภาษาอังกฤษ
ส่วนใหญ่นกั กฎหมายเมืองไทยยังมีปญ
ั หาด้าน
นี้แล้ว 2.ด้านกฎหมายเกี่ยวกับอาเซียนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ เพียงสองหลักข้างต้น
ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถ ถ้าเรา
พยายามจะทันแน่นอนและถ้าเราจริงจัง
กับการปรับตัวของเราเอง
ขอบคุณครับอาจารย์
ในฉบับต่อไปสาระตราชูของเรา
ก็ยงั มีบทสัมภาษณ์ดๆี และเป็น
ประโยชน์เก็บมาฝากอีกเช่น
เคยแล้วพบกันใหม่นะครับ
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การเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่างเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยอยู่ใน
“พีป่ ู อุมาวดี รุง่ เรืองบางขัน รุน่ ที4่ ปัจจุบนั ท�ำงานด้าน
การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทกรุงเทพประกันสุขภาพ ความทรงจ�ำเอาซะเลย นึกไม่ออกด้วยซ�้ำว่าเรียนจบกันมาได้ยังไง   อีกทั้ง
เพือ่ นบางคนทีผ่ ลการเรียนดีมากๆได้เกียรตินยิ มอีกต่างหาก มันก็เทีย่ วเล่น
จ�ำกัด (มหาชน) เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ”

“เมื่อนึกย้อนอดีตไปเมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว(นานจนน่า
ตกใจ) ความทรงจ�ำต่างๆมันเลือนลางดูเป็นภาพเบลอๆ”
เหมือนบรรยากาศท่ามกลางทะเลหมอกทีห่ ว้ ยน�ำ้ ดังระหว่างทาง
ทีเ่ คยไปเทีย่ วแม่ฮอ่ งสอนกับรุน่ พีร่ นุ่ 1,2,และ3  ซงึ่ แน่นอนเราเป็นนิตศิ าสตร์รนุ่ 4
ในตอนนัน้ พวกเราเป็นดัง่ น้องนุชสุดท้องทีพ่ ๆี่ ตัง้ ตาคอย (คิดเอาเอง) การได้มา
เรียนทีม่ หาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ตืน่ เต้นมากส�ำหรับเด็กต่างจังหวัด
ทางภาคใต้อย่างเรา และอีกเรื่องที่ดูจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นส�ำหรับเราคือ
ประเพณีทนี่ า่ รักน่าประทับใจคือ รับน้องรถไฟ และรับน้องขึน้ ดอย

บันเทิงมาพร้อมกับเรานีน่ า (คงเป็นพรสวรรค์ลว้ นๆหรือสมองทีแ่ ตกต่างกัน
หรืออย่างไร?) เวลาส่วนมากของพวกเรามักรวมตัวกันที่ซุ้มนิติฯ (สมัยก่อน
อยูข่ า้ งๆห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์) จ�ำไม่ได้จริงๆว่าส่วนใหญ่เรานัง่ ท�ำอะไร
ที่ซุ้ม จ�ำได้แค่มันเป็นช่วงเวลาที่สนุกมาก ปิดเทอมทีไรไม่เคยคิดถึงบ้าน
ต่างจังหวัดกันเลย มีแต่จะหาเรื่องเรียนซัมเมอร์เพื่อไปเที่ยวตามที่ต่างๆ
อย่างห้วยน�้ำดัง ปาย ทุ่งบัวตองที่แม่ฮ่องสอน ภูชี้ฟ้า เขื่อนแม่กวง ป่าสน
ดอยอินทนนท์ ขุนช่างเคี่ยน ดอยหลวงเชียงดาวฯลฯ สี่ปีก็เที่ยวไม่หมด
ค่ะ จนกระทั่งเรียนจบรับปริญญา การได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ยังคงเป็นเรื่อง
น่าตื่นเต้นเสมอไม่เคยเบื่อ  
เมื่อเรียนจบทุกคนแยกย้ายกันขนของกลับบ้านต่างจังหวัดบ้าง
ลงมากรุงเทพฯเพือ่ เรียนต่อเนติบณ
ั ทิตฯบ้าง แต่สำ� หรับฉันมันไม่ใช่ทางจริงๆค่ะ
เรียนจบมาได้เกรดปานกลางก็ถือว่าบุญมากแล้ว การเรียนจบปริญญาตรี
ไม่ว่าจะสาขาอะไรไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะตกงาน หากชอบทางกฎหมาย
ก็มุ่งเอาดีทางนี้ไปเลยค่ะ หากไม่ใช่แต่บังเอิญเอนทรานซ์ติดอย่างฉันและ
ค้นหาตัวเองไม่เจอว่าชอบอะไรกันแน่ในระยะที่อยู่ในช่วงวัยเรียนก็ยัง
ไม่สายค่ะ เพราะเราสามารถเรียนรูไ้ ด้จากทุกอย่างรอบตัว ทัง้ ภาษาอังกฤษ
และคอมพิวเตอร์ สมัยปี พ.ศ. 2538 ในมหาวิทยาลัยมีห้องคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีเครื่อง PC อยู่ประมาณ 2-3 ตัว เราแทบไม่เคยแตะมัน ภาษาอังกฤษ
มีให้เรียนแบบพื้นฐานแต่ไม่ได้ใช้งานจริงก็ต้องรื้อฟื้นใหม่หมด สิ่งที่ส�ำคัญ
กว่านั้นคือการไม่หยุดความกระหายอยากเรียนรู้ “Stay Hungry, Stay
Foolish” หรือจงกระหายและท�ำตัวโง่ให้ตลอดเวลา เพราะถ้าเมือ่ ไหร่เราอิม่
และเรารูส้ กึ ว่าตัวเองฉลาด เราจะไม่มที างพัฒนา ค�ำกล่าวของ Steve Jobs

ลองนึกภาพเข้ามหาวิทยาลัยวันแรกไม่รจู้ กั ใครสักคน ญาติทเี่ ชียงใหม่
ก็ไม่มี เพื่อนก็ไม่มี เชียงใหม่หน้าตาเป็นยังไงไม่เคยไปเลยสักครั้งในชีวิต
ดอย คืออะไร ฉันรูจ้ กั แต่ทะเล รูจ้ กั แต่เกาะ วันแรกทีส่ ถานีรถไฟหัวล�ำโพงเดินดุม่ ๆ
เข้าไปในฝูงชน ณ ชานชาลาเส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ เห็นคนเยอะดี
ดูทา่ ทางแล้วน่าจะใช่รนุ่ พีม่ ช.แน่ๆเข้าไปแจ้งชือ่ แจ้งคณะ รับป้ายชือ่ มาคล้องคอ
ขึ้นรถไฟชั้นสาม ตลอดทางก็เล่นเกมบ้าง นั่งหลับบ้าง จนถึงปลายทาง
สถานีเชียงใหม่ ความทรงจ�ำก็ขาดตอน  มาปะติดปะต่อได้อกี ครัง้ ตอนทีเ่ ดิน
เข้าคณะวันแรก กว่าจะเดินจากหอพักหญิง 2 มาตามทางเดินขึ้นเนินบ้าง
ผ่านป่าต้นสักบ้าง ผ่านห้องสมุด ข้ามถนนมาถึงคณะเจอเด็กผู้ชายคนนึง
(ตอนนี้มันคงแก่แล้วเหมือนกับเรา) ตะโกนถามเราว่า “เดินไปไหน นิติฯ
หรือเปล่า?” “อ๋อ ใช่ค่ะ” เราตอบ ไอ่น้ีแหล่ะเพื่อนคนแรกที่จ�ำได้เมื่อมา
ถึงนิตฯิ มช. วันแรก หน้าตามันดูมนี ำ�้ ใจน่าคบค่ะ มารูท้ หี ลังว่ามันเป็นลูกชาย
สุดท้ายค่ะ นอกจากความรู้ในห้องเรียน นิติฯ มช.ได้ให้ในสิ่งที่
อาจารย์ทคี่ ณะ แถมมีพชี่ ายเป็นนิตฯิ รุน่ 3 อีกต่างหาก มันชือ่ “พิรยิ ะ ไทยทอง
เราซึ ม ซั บ ไปเองโดยไม่ รู ้ ตั ว นั่ น คื อ จิ ต ส� ำ นึ ก ทางสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
หรือนู๋เล็ก” พวกเราเรียก “ไอ่…เล็ก”
ความรักในขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน่ และทีส่ ำ� คัญนิตฯิ มช.ให้เพือ่ นรัก
เมือ่ เข้าสูห่ อ้ งเชียร์คอื ห้องทีใ่ ห้รนุ่ พีร่ นุ่ น้องได้ทำ� ความรูจ้ กั กัน ขานชือ่ ให้รนุ่ พีท่ นี่ า่ รัก ให้ความผูกพันอย่างมากมาย ไม่นา่ เชือ่ ว่าเวลาเพียง 4 ปีทมี่ าเรียน
จ�ำชื่อเพื่อน เล่นเกมสานสัมพันธ์ สมัยนั้นหลายคณะห้องเชียร์จะเป็น กลับท�ำให้รู้สึกเหมือนเชียงใหม่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองที่ต้องกลับมา
แบบพี่ว้าก คือเน้นการดุ การทรมานน้อง เพื่อให้น้องๆรักกันสามัคคีกัน เยี่ยมเยียนกันทุกปี...
"แต่ส�ำหรับนิติฯรุ่นพวกเราห้องเชียร์จะใช้อุดมการณ์ว่าทุกคนมีสิทธิ
แม้ภาพเก่าๆอาจจะเริม่ เลือนลางไปบ้างตามกาลเวลา แต่ดเู หมือน
และเสรี ภ าพในร่ า งกายและความคิ ด ไม่ ต ้ อ งดุ ไ ม่ ต ้ อ งทรมานก็ รั ก
กันได้ (ดูดีมีชาติตระกูลค่ะ)" ระหว่างเล่นเกมขานชื่อกันในห้องเชียร์ ว่าความประทับใจของพี่ปูนั้นยังคงไม่เคยเลือนลางจางหายไป...
สายตาและหูของฉันไปสะดุดอยู่ที่เด็กผู้หญิงคนนึง น�้ำเสียงและใบหน้า
ของเธอคือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นจังหวัดเชียงใหม่อย่างแท้จริง แม้กระทั่ง
ตอนนี้เสียงของเธอยังดังก้องอยู่ในโสตประสาทและความทรงจ�ำของฉัน
อย่างชัดเจนค�ำแรกที่ได้ยินจากเธอคนนี้ “ชื่อแอนค่ะ ศรัญญา ธรรมสอน”
นี่เล่าไปได้แค่ 2 คนเอง หากให้เล่าครบทั้งรุ่นก็จะเกรงใจคุณผู้อ่าน ทั้งๆที่มี
เพื่อนๆอีกหลายคนที่น่ารักและน่าประทับใจเช่น คุณโหน่ง คุณโจ้ คุณแสบ
ฯลฯ (หากไม่ได้กล่าวถึงใครห้ามแอบดีใจนะคะ)
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ตราชูเชิดเกียรติฉบับนี้ขอน�ำเรื่องราวศิษย์เก่ารุ่น 15 ที่มีวิถีชีวิต
ที่น่าสนใจหลังจบจาก นิติ มช. น�ำเสนอ บางช่วงบางตอนของการพูดคุย
ก็สะท้อนให้เห็นแง่มมุ ดีๆ และประทับใจในความมุง่ มัน่ เพือ่ ตนเอง ครอบครัว
และสังคม ศิษย์เก่าท่านใดมีเรื่องราวดีๆอยากร่วมน�ำเสนอแลกเปลี่ยน
ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ส�ำหรับเรื่องราวของ "ต้น ถิรพล บุญสูง"
จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลย...........

เพราะอะไรถึงคิดอยากจะไปท�ำงานเกษตรกรคะ?
เอาจริงๆนะในช่วงทีพ่ ที่ ำ� งานด้านทนายตอนนัน้ เหมือนเริม่ ค้นหา
ตัวเองอีกครัง้ หนึง่ หลังจากทีเ่ ราคิดว่าการท�ำงานด้านกฎหมายไม่ใช่ตวั เราละ
จนไปเจอเหตุการณ์หนึ่งที่ท�ำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่ก็คือ ในช่วงที่พี่เริ่ม
ท�ำทนายความ พอดีแม่พี่มีสวนอยู่ที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ พี่ก็ได้ไปเที่ยว
สวนแล้วก็ไปช่วยคนงาน ซึ่งคนงานของแม่ตัดแต่งกิ่งมะม่วง ตอนนั้นก็ไม่
ได้คดิ อะไรมากครับ ก็ปนี ขึน้ ไปบนต้นมะม่วง ฝนก็ตกลงมาตอนนัน้ แต่รสู้ กึ ว่า
ช่วงม.ปลายมีการวางแผนการเรียนไว้ยังไงบ้างคะ?
ท�ำแล้วเราสบายใจ สนุกกับสิ่งที่ได้ท�ำมันก็เกิดความคิดว่าเออลองลงมาท�ำ
ก็มีการวางแผนเหมือนเด็กมัธยมทั่วๆไปคือต้องการเข้าศึกษาต่อ ดูดีกว่า ตอนแรกก็แบ่งเวลาช่วงจันทร์-ศุกร์เราท�ำงาน เสาร์-อาทิตย์
ในคณะและก็มหาวิทยาลัยชื่อดัง เพื่อหน้าที่การงานที่ดี พี่ก็เลยเลือก ก็ลงมาท�ำสวน ขับรถกลับไปๆมาๆอ.แม่อายกับตัวเมืองเชียงใหม่ ท�ำอย่างนี้
จะเรียนคณะนิตศิ าสตร์เพราะอยากเป็นทนายความด้านภาษี สอบแอดมิชชัน่ ประมาณ 3-4 เดือน จนในที่สุดก็ตัดสินใจลงมาอยู่ที่ อ.แม่อาย
มาพี่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ติ ด คณะนิ ติ ฯ นะ พี่ ติ ด คณะรั ฐ ศาสตร์ มช. แต่ ว ่ า คื อ เรา
ไม่อยากเรียนรัฐศาสตร์ ก็เลยมาเลือกเรียนนิติฯภาคพิเศษแทน
ท�ำไมพี่ถึงคิดท�ำเพื่อชุมชน ท�ำไมไม่ท�ำธุรกิจคนเดียว ส�ำเร็จคนเดียวดีกว่า?
ถามพีว่ า่ ท�ำเพือ่ ชุมชนหรือเปล่า พีก่ ต็ อบไม่ได้เต็มปากว่าพีท่ ำ� เพือ่ ชุมชน
ตอนเรียนจบพี่ท�ำงานอะไร ช่วงแรกๆคะ?
คือสิง่ ทีพ่ ที่ ำ� ตอนนี้ เรียกว่าเป็นระบบคูข่ นานดีกว่า ตอนนัน้ พีจ่ ะตัง้ วิสาหกิจชุมชน
ช่ ว งที่ จ บมาใหม่ ๆ ก็ ท� ำ งานเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งด้ า นสิ ท ธิ บั ต รและ เกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของพี่ 164 คน คือจะคอยป้อนผลผลิตมาแล้ว
เป็นทนายความทั่วไป ท�ำประมาณ 1 ปี ช่วงนั้นพี่ก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยชอบ เราก็มหี ลักป้องกันให้เขา มีการถ่ายทอดองค์ความรูต้ า่ งๆ ช่วยเหลือด้านปุย๋
เท่าไหร่กับงานด้านกฎหมาย
ด้านยา ส่วนอีกทางหนึ่งก็คืองานของพี่เอง ซึ่งก็คือการแปรรูป แล้วก็ขาย
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ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนแบ่งบางส่วนพี่ก็ย้อนกลับไปหาเกษตรกร ร่วมกันได้เรียนรู้ ในด้านชีวิตและการท�ำงาน ซึ่งสิ่งนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ในสหกรณ์ คือเหมือนกับว่า พีไ่ ด้เขาได้ เราเติบโตไปด้วยกัน ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก็คือ ทีท่ �ำให้พี่สามารถก้าวมาจนถึงทุกวันนี้
คนที่ท�ำงานให้กับเราเขาก็หวังว่าถ้าหากเขาลงเรือล�ำเดียวกับเราแล้วเขา
จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นี่คือสิ่งที่พี่คิด มันไม่ได้เป็นการส�ำเร็จแค่ พีม่ ีข้อคิดอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ศิษย์เก่าบ้าง
คนเดียวหรอก
อย่างแรกทีส่ ดุ ก็ตอ้ งถามตัวเองว่า เราต้องการอะไรในชีวติ อย่าไปทิง้ ฝัน
อย่าไปทิ้งสิ่งที่เราอยากจะท�ำ  พี่เข้าใจนะโลกทุกวันนี้กระแสของโลกนี้
หลังจากที่เปลี่ยนงานมาท�ำงานเกษตรพี่เจอปัญหาอะไรไหมคะ?
มันบีบบังคับให้เราเข้าสู่ระบบที่เราไม่สามารถจะดิ้นรนได้ ท�ำงานประจ�ำ
ปัญหาอย่างแรกเลยคือเราไม่มอี งค์ความรูด้ า้ นเกษตร เราต้องย้อน หรือท�ำงานราชการ ซึง่ พีก่ ไ็ ม่ได้มองว่าเป็นสิง่ ไม่ดนี ะ เพียงแต่วา่ เราต้องมอง
กลับไปถามหนังสือ ถามผูร้ ู้ ผ่านการลองผิดลองถูก แต่อกี ส่วนหนึง่ คือปัญหาใหญ่ ตัวเราเองก่อนว่าเราชอบจริงๆหรือเปล่า ถ้าสิ่งที่เราท�ำมันไม่ใช่ เราก็ควร
ก็คอื การรักษาความสัมพันธ์กบั เกษตรกรและผูร้ ว่ มงาน อย่างเช่น เกษตรกร เริ่ ม เปลี่ ย นแปลงตั ว เองและลงไปท� ำ มั น อย่ า ไปคิ ด กลั ว ปั ญ หามั น มี
สิง่ ทีเ่ ขาต้องการคือก�ำลังใจ เราก็ให้ไปตลอด ให้ปยุ๋ ให้ยา ให้ความรูท้ กุ อย่าง ทุกอย่างแหละ แล้วทุกปัญหาพี่ก็เชื่อว่ามีทางออกแต่ที่ส�ำคัญก็คือโอกาส
เป็นเงินหมด ผลผลิตที่ได้ เราต้องให้เขาในราคาที่เหมาะสม
ที่เข้ามาหาเรา มันไม่ได้มีมาก จิตใจเราส�ำคัญที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจ

พีไ่ ด้ทำ� งานมาถึงจุดนี้ พีม่ องนะว่าสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ไม่ใช่ความเก่งกาจ
พี่เคยอยากกลับไปท�ำงานด้านกฎหมายเหมือนเดิมไหมคะ?
แต่มนั คือจิตใจของเราทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ฝ่าฟัน
พีไ่ ม่ได้มองอย่างนัน้ นะ พีม่ องว่างานด้านกฎหมายเราท�ำได้ตลอด อุปสรรคต่างๆได้
แม้ขณะที่พี่ก�ำลังท�ำงานนี้อยู่ กฎหมายมันก็ไม่ได้ถูกทอดทิ้ง เกษตรกรหรือ
ว่าคนที่เรารู้จักก็เข้ามาปรึกษาความรู้ด้านกฎหมาย เราก็สามารถที่จะ
ตราชูเชิดเกียรติก็ขอชื่นชม "พี่ต้น"
ให้ความรู้เข้าได้ และยังใช้คุ้มครองเราได้ กฎหมายมีอยู่ในทุกๆส่วนของ ถึงแม้ว่าจะท�ำงานในเชิงธุรกิจ แต่ก็ไม่คิดเอา
การท�ำงานพี่ เช่น เรื่องสัญญาและเรื่องภาษี

คิดว่าประสบความส�ำเร็จในชีวิตแล้วหรือยัง มีความสุขหรือยัง พอใจหรือ
ยัง มากน้อยแค่ไหน?
นี่ก็ตอบยากเหมือนกันนะ คือการท�ำงานมาถึงจุดนี้ว่าประสบ
ความส�ำเร็จหรือยัง พี่ว่ามันเพิ่งเริ่มต้นเอง พี่เริ่มต้นท�ำด้านนี้ พี่เพิ่งเริ่มต้น
ท�ำตั้งแต่ปี 2012 ปีนี้ 2014 ถามว่าพี่มีความสุขหรือเปล่า พี่ก็มีความสุขนะ
พี่คิดว่าในอนาคตถ้าประสบความส�ำเร็จนี้ มันก็คือความสุขของพี่ละไง
ที่พี่ได้อยู่กับมัน ทั้งมีความสุข ทั้งมีปัญหา พี่ก็มีความสุขกับมัน
ในอนาคตที่จะมีการเปิดการค้าเสรีอาเซียน พี่ได้วางแผนกับงานตรงนี้ยัง
ไงคะ?
ถ้าเปิดอาเซียนสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทีค่ วรจะท�ำคือมาตรฐานทางกาค้า
มาตรฐานทางการเกษตร เรียกว่า ASEAN GAP เป็นมาตรฐานทางการเกษตร
ที่ได้มาตรฐานของอาเซียน และมาตรฐานของสากล แต่ส่วนของการ
แปรรูปหรือการขาย   พี่มองว่าของพี่ต้องผ่าน GMPคือระบบโรงงานที่ดี
และก็ขอ อย. เพือ่ ทีเ่ ราจะสามารถส่งสินค้าของเราไปขายยังต่างประเทศได้
ส่วนนี้เป็นส่วนส�ำคัญที่สุด
นิติศาสตร์ มช. ให้อะไรกับพี่บ้างคะ?
พีม่ คี วามสุขนะทีไ่ ด้เรียนทีน่ ี่ ได้เกิดกระบวนการเรียนรูใ้ นความคิด
ของพี่ ระบบความคิดที่เราได้เรียนรู้ในจุดๆนั้น ไม่ได้เป็นแค่การเรียนในห้อง

มันคือการเรียนรูท้ เี่ ราซึบซับมาจากอาจารย์ จากเพือ่ น และก็จากการท�ำงาน

เปรียบใครและยังใช้ความรู้กฎหมายมาช่วย
เหลือคนรอบข้างรวมถึงเกษตรกรได้ อย่างที่
พี่ต้นได้กล่าวไว้ว่า
“พี่ได้เขาได้ เราเติบโตไปด้วยกัน”
“ต้องให้เขาในราคาที่เหมาะสม”
“เกษตรกรหรือว่าคนที่เรารู้จักก็
เข้ามาก็เข้ามาปรึกษาความรู้ด้าน
กฎหมายเราก็ให้ความรูเ้ ขาได้ และ
ยังใช้คุ้มครองเราได้”
แล้วพบกันใหม่ในฉบับ
หน้านะคะทุกคน
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อะไร…อย่างไร...กับตึกใหม่นิติศาสตร์ มช. ภูมิใจ๊...ภูมิใจ

ช่วงวันสอบเพลงเชียร์ที่สันอ่างแก้วและรับน้องขึ้นดอย 57 ปีนี้สร้างกระแสย้อนอดีตใน Social Media
ของบรรดาศิษย์เก่าได้อยู่ไม่น้อยจนเกิดการ Upload ภาพสมัยเป็นละอ่อนนิติศาสตร์กันยกใหญ่ คิดว่าหลายคน
ก็คงแอบร้องเพลงแสงนิติศาสตร์อยู่ในใจให้หายคิดถึง นิติ มช. บ้างก็ติดตามส่งแรงใจแรงเชียร์ถึงน้องใหม่ทั้งที่พี่ๆ
ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยได้รู้จักหรือเห็นหน้าเห็นตากันเลยอย่างนี้ไม่เรียกว่า “ผูกพัน” แล้วจะเรียกว่าอะไร
คณะนิติศาสตร์ของเราก็มีพัฒนาการมากขึ้นตามวันเวลาตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา วันนี้จึงอยากจะมาเล่า
สูก่ นั ฟังถึงเรือ่ งราวบางส่วนของ “อาคารเรียนและบริหารคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ขอเริม่ ต้นทีง่ บประมาณ
กันก่อนเลยนะ อาคารนี้มีงบประมาณการก่อสร้างวงเงิน 50 ล้านบาทโดยเป็นงบประมาณแบบ Matching Fund คือ
สนับสนุนโดยรัฐบาลผ่านงบประมาณของมหาวิทยาลัยจ�ำนวน 30 ล้านบาทและเงินเก็บสะสมของคณะนิติศาสตร์สมทบ
เข้าไปอีก 20 ล้านบาท และยังต้องใช้เงินรายได้ของคณะในการตกแต่งต่อเติมส่วนเพิม่ ภายในอีกประมาณ 19 ล้านบาท
นอกจากนั้นก็ได้รับสนับสนุนงบประมาณปี 2558 (ตุลาคม 2557-กันยายน 2558) อีก 6.6 ล้านบาทจัดซื้อครุภัณฑ์
เช่น เก้าอี้ห้องเรียน อุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนและอื่นๆ ...เฮ้อ....เห็นตัวเลขแล้วรวมเงินกันเองล่ะกันนะ
ทัง้ หมดนีก้ เ็ พือ่ ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษานิตศิ าสตร์ให้มคี วามรู้
ความสามารถยิง่ ๆขึน้ และเพือ่ ความภาคภูมใิ จในเชิงสัญลักษณ์ของพวกเราชาวนิติ มช. เขียนมาอย่างนีต้ อ้ งบอกก่อนว่าคณะ
เราไม่ได้เน้นวัตถุมากกว่าคุณภาพการศึกษานะ เพียงแต่อาคารสถานที่ก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นและถึงคราวเหมาะสมแก่เวลาที่จะ
มีอาคารเพือ่ การบริหารจัดการของเราได้อย่างเต็มที่ ไว้โอกาสหน้าจะมาเล่าสูก่ นั ฟังเรือ่ งการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
คราวนี้ ก็ จ ะขอแนะน� ำ ส่ ว นหลั ก ๆภายในอาคารให้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ได้ Up to date กั น พอเป็ น สั ง เขปนะ
แบบว่าใครถามก็จะบอกเล่าเก้าสิบกันฟังได้ไม่ตกกระแส ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คณะเราเป็นที่รู้จักไปด้วยในตัว
อาคารนิตศิ าสตร์นตี้ อ้ งบอกว่าทีต่ งั้ นัน้ “เปิงใจ๋ขนาด” เพราะตัง้ อยูร่ มิ อ่างแก้ว ยิง่ อนาคตมหาวิทยาลัยมีแผนจะพัฒนา
ทัศนียภาพอ่างแก้วโดยรอบ อาคารของเราก็จะมองเห็นจากด้านอืน่ ๆของอ่างแก้ว รับรองว่าจะเด่น
เป็นสง่าพอตัวทีเดียว ภายในอาคารมีอะไรกันบ้าง ก็ขอเล่าอย่างนีก้ แ็ ล้วกัน
อาคารถูกออกแบบบนแนวคิดรูปทรง “สมมาตร”
และใช้เส้นตรงตั้งฉากแสดง “ความ
เป็ น ธรรม เท่ า เที ย ม”
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ด้วยเสาขนาดใหญ่ถึง 12 ต้น (อันนี้ยังไม่ทราบความหมาย ติดไว้ก่อนนะ)
เรียกว่าไม่ต้องติดป้ายคณะก็อาจบอกได้ว่าคณะอะไร เอกลักษณ์สุดๆล่ะ
แต่เป็นอาคารนิติศาสตร์ทั้งที่ยังต้องสื่อความหมายถึง “ล้านนาสไตล์” กันบ้าง
ดังนั้นด้านหลังความเที่ยงตรงสมมาตรของอาคารคือ หอประชุมที่ออกแบบ
ให้พอมีความเป็นไทยล้านนาโดยใช้หลังคาจั่วเป็นชั้นลดหลั่นแบบไทยท�ำให้
มองจากด้านหอประชุมก็เหมือนเป็นมุมที่สง่างามอีกด้านหนึ่งก็ว่าได้ สรุปคือ
สวย สง่า เอกลักษณ์แสดงตัวตนชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลังกันเลยทีเดียว
อาคารมีทั้งหมด 4 ชั้นโดยขอเริ่มที่ชั้นแรกซึ่งฝั่งขวาเมื่อหันหน้าเข้า
อาคารจะเป็น “ส่วนบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา” และฝัง่ ซ้าย
ในชัน้ เดียวกันจะเป็น “พืน้ ทีส่ นั ทนาการยามว่าง(Common Area)” ทีน่ กั ศึกษา
จะสามารถมานั่งอ่านหนังสือ พูดคุยในหมู่พี่น้องนิติ มช.ยามว่างจากการเรียน
และใช้ “ห้องคอมพิวเตอร์” เพื่อการศึกษาค้นคว้าต่างๆ ส่วน “ที่ท�ำการสโมสร
นักศึกษา”ก็อยูแ่ ถวชัน้ นีแ้ หละเพียงแต่ขยับไปด้านนอกอาคารเพือ่ จะได้เข้าออก
ได้เต็มที่แม้ตึกด้านในจะปิดให้บริการแล้วก็ตาม
ส่วนชั้นที่สองของอาคารนั้นสามารถเข้าได้จากบันไดโถงกลางหรือ
ด้านข้างอาคารได้ซึ่งฝั่งซ้ายก็จะพบกับ “ห้องเกียรติยศ (Hall of Frame)”
ทีจ่ ะใช้เป็นห้องรับแขกพิเศษโดยมีรางวัลเกียรติยศทีค่ ณะหรือนักศึกษา ศิษย์เก่า
ได้สร้างชื่อเสียงไว้เป็นสิ่งประดับห้องนี้   ถัดไปคือ “ห้องนิติวิทยาศาสตร์”
ที่ภายในมีการจ�ำลองห้องสอบสวนที่ติดกระจกมองได้ด้านเดียวเพื่อการศึกษา
ใกล้กันก็จะเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย” ข้ามไปด้านขวาของอาคาร
ก็จะเป็นส่วนห้องผู้บริหารคณะทั้งหมดใช้เป็นที่ท�ำงาน แต่ที่ส�ำคัญกว่านั้นคือ
“ห้องศาลจ�ำลอง...ขนาดใหญ่” ที่อยู่ตรงกลางของชั้นนี้ คราวนี้นักศึกษาก็
จะได้มีโอกาสได้เรียนและฝึกฝนส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอาจได้เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันระหว่างสถาบันในห้องนี้ก็ได้ และจุดเด่นอีกส่วนของชั้นนี้ก็คือ
“หอประชุมขนาด 250 ทีน่ งั่ ” ทีส่ ามารถใช้ในการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม
ใหญ่อย่างเช่น ในงาน Pre-college 57 ที่ผ่านมาก็ได้รับเกียรติจาก “พี่เท็น”
(ศิษย์เก่าและนักร้องน�ำวง Musketeer) ขึ้น Mini-Concert กับคนดนตรี
นิติ มช.ให้น้องใหม่รุ่น 23 ปลาบปลื้มสนุกสนานกันไปแล้ว    
ชั้ น ที่ ส ามก็ คื อ ส่ ว นของห้ อ งพั ก คณาจารย์ ข องพวกเราทั้ ง หมด
ซึง่ ปัจจุบนั ก็มคี ณาจารย์ทงั้ ท่านเก่าและใหม่รวมกันถึง 23  คนในจ�ำนวนนีม้ รี ะดับ
ปริญญาเอกทัง้ ทีจ่ บและอยูร่ ะหว่างศึกษาต่อรวมทัง้ สิน้ 10 ท่าน อนาคตคงเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ชัน้ ทีส่ ี่ คือ ชัน้ ทีว่ วิ สวยทีส่ ดุ เพราะสามารถมองเห็นทิวเขา
และถ้าได้ตดั แต่งต้นไม้ให้เหมาะสมก็จะสามารถเห็นวิวอ่างแก้ว
ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นคณะจึงได้เลือกให้เป็น
“ห้องเรียนทัง้ หมด 4 ห้อง” โดยรวมๆสามารถรองรับ
นักศึกษาได้ทงั้ หมดประมาณ 600 คน

ถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญศิษย์เก่ามาเยี่ยมชมอาคารหลังใหม่ พวกเรายินดีต้อนรับ
เสมอ
สุดท้ายล่ะ...กว่าที่วารสารเล่มนี้ถึงมือศิษย์เก่าทุกคนก็คาดว่าการ
ก่อสร้างและตรวจรับงานงวดสุดท้ายจะแล้วเสร็จและเตรียมขนย้ายส�ำนักงาน
เพือ่ ให้ทนั ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2 นี้ และเตรียมรองรับกิจกรรมทางวิชาการ
ใหม่ๆที่น่าสนใจ เช่น Law and Society
International Conference 2015
(10-11 มกราคม 2558) www.law.cmu.
ac.th/LASC2015 และการประชุมเพือ่ แลก
เปลีย่ นทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพ
นั ก ศึ ก ษาของคณะนิ ติ ศ าสตร์ ภ าคเหนื อ
ที่คาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
2558 ส่วนการขอพระราชทานเปิดอาคาร
เรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์อย่างเป็น
ทางการก็คงจะได้จัดขึ้นในโอกาสอันใกล้
ต่อไป
มาถึ ง ตรงนี้ ห ลายคนคง
บอกว่าสร้างตึกก็แค่มีเงินก็สร้างได้ซึ่ง
ก็จริง แต่ใครจะให้เงินจ�ำนวนมากๆ
เพื่อสร้างวัตถุแต่ไม่เห็นอนาคตว่าจะ
เกิดประโยชน์อันใด ก็อยากจะบอก
ว่าคณะนิติศาสตร์ได้รับการสนับสนุน
ทั้งงบประมาณและสถานที่ก่อสร้าง
อาคารก็เพราะเราได้ใช้เวลากว่าสอง
ทศวรรษเพื่อสร้างและพัฒนาคุณภาพ
จนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคม
ภายนอกมีความเชือ่ มัน่ ในคุณภาพการศึกษาและศักยภาพของคณะนิตศิ าสตร์เรา
และก็คงต้องบอกว่า “ศิษย์เก่า” ก็
คื อ อี ก ห นึ่ ง ตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภ า พ
ที่ ดี ที่ สุ ด เพราะที่ ผ ่ า นมาสั ง คม
ภายนอกที่ ไ ด้ มี โ อกาสท� ำ งาน
ร่วมกับศิษย์เก่าของเราต่างให้
ค� ำ ชื่ น ชมถึ ง ความเป็ น บั ณ ฑิ ต
คุณภาพ หากจะบอกว่าการเป็น
คนคุณภาพของศิษย์เก่าทุกคน
ที่ได้ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้คณะ
จนเป็นทีย่ อมรับเชือ่ มัน่ ของสังคม
ก็ คื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของการก่ อ ร่ า ง
สร้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์นั้นเอง และเชื่อมั่นว่าศิษย์เก่า
จะได้มีโอกาสช่วยกันส่งเสริมคณะให้ยังคงมุ่งมั่นจัดการศึกษาภายใต้แนวทาง
“วิชาการคุณภาพ วิชาชีพคุณธรรม น้อมน�ำสังคม” อันเป็นอัตลักษณ์ประจ�ำ
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไปนะ

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 "

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง 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

