สวัสดีศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ทุกท่าน สำ�หรับวารสารแสงนิติศาสตร์ฉบับที่ 4 นี้ มีทั้งข่าวสารและสาระดีๆมากมายรวมถึงมีข่าวสาร
กิจกรรมจากทางคณะฯ จัดขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2559
ที่ ผ่ า นมาเราได้ จั ดพิ ธี เ ปิ ด อาคารเรี ย นและบริ ห ารคณะนิ ติ ศ าสตร์ แ ละ
เป็นวันสถาปนาครบรอบ 10 ปี คณะนิตศิ าสตร์ ซึง่ นับตัง้ แต่สภามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะฯ ในกำ�กับเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2549
เป็นต้นมา
นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ ข องเรามี ห ลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
มาครบ 25 ปีน้ีด้วย หากศิษย์เก่าท่านใดที่พลาด
ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยม
คณาจารย์และชมอาคารใหม่ของเราได้ตลอดเวลา
เรายินดีต้อนรับศิษย์เก่าทุกท่านอย่างอบอุ่น
   ผมในนามคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารแสงนิติศาสตร์
ฉบับนีจ้ ะสร้างความประทับใจให้กบั ทุกทส่านด้วยดีเช่นเคย

       เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์นิติศาสตร์
ครัง้ ที่ 2 ณ bully bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ส�ำหรับการจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและเพื่อ
หารายได้สบทบเข้าชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและอาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์ หัวหน้าส�ำนักวิชานิตศิ าสตร์เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมทัง้ มอบถ้วยรางวัลแก่ผชู้ นะการแข่งขัน

ชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสครบรอบวัน
สถาปนา 10 ปี คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรีเรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวต้อนรับศิษย์เก่าที่มาร่วมกิจกรรมใน
ครั้งนี้ สำ�หรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์และเพื่อเป็นการสร้างความกลมเกลียว
ในหมู่ศิษย์เก่าด้วยกัน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทำ�ให้บรรยากาศเต็มไป
ด้วยความอบอุน่ โดยเราจะกลับมาพบกันใหม่อกี ครัง้ ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ศิษย์เก่าสามารถติดตามรายละเอียด
ได้ที่เพจชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ได้ที่ https://www.facebook.com/niticmualumni

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 ชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ามาร่วมให้ก�ำลังใจน้องๆ นักศึกษา
ใหม่คณะนิติศาสตร์และได้มอบของที่ระลึก คือ หมวกที่ระลึกสีด�ำ
ด้านหน้าหมวกปักรูปช้างชูคบเพลิงแสนน่ารักในกิจกรรมน�ำนักศึกษา
ใหม่นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ประจ�ำปี 2558 บรรยากาศเป็นไป
อย่างอบอุ่นทั้งพี่ศิษย์เก่า นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

หนึง่ ในกิจกรรมประจำ�ปีการศึกษาทีน่ อ้ งใหม่ไม่พลาดเข้าร่วมนัน่ ก็คอื
การแข่งขันกีฬาเฟรชชีที่ได้จัดขึ้นในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม
ซึ่งกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้น้องๆ ปี 1 ได้ร่วมแสดงศักยภาพทางกีฬา
( ภ า ย ใ ต้ ศู น ย์ บ ริ ก า ร
ได้วัดกำ�ลังกายและกำ�ลังใจในการแข่งขันกับเพื่อนๆ ต่างคณะ โดยกลุ่ม
วิชาการทางกฎหมาย) ได้
ชมรมกีฬาในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ได้สง่ นักกีฬาเข้าร่วมการ
จั ด พิ ธี ล ง น า ม บั น ทึ ก
แข่งขันในหลายรายการ อาทิ ฟุตบอล ว่ายน้ำ�  วอลเลย์บอล บาสเกตบอล
ข้อตกลงความร่วมมือการ
แบดมินตัน มวย เทนนิส และอีกหลายประเภทกีฬาทีม่ นี กั กีฬามากความสามารถ
ซึง่ กิจกรรมนีไ้ ด้เป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างพีน่ อ้ งและเพือ่ นทัง้ ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรกร ระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ในคณะและนอกคณะตลอดทั้งทำ�ให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ซึ่งลง
นามโดย ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่ง
อีกด้วย
ชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม
วั ฒ นชั ย องคมนตรี แ ละนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ศ.คลิ นิ ก
นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต อธิการบดี มช.  ประธานสภาเกษตกร 17 จังหวัด
ภาคเหนือ สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน
กิจกรรมน้องใหม่ที่น่าสนใจอย่าง
“Intersoi #ปิ ด ซอยรอจอยเธอ”
ในระหว่างวันที่ 23 - 30 มีนาคม 2559 สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ที่ จั ด ไปเมื่ อ วั น ที่ 15 พ.ย. 2558
ได้ จั ด กิ จ กรรมสั ป ดาห์ นิ ติ วิ ช าการ ประจำ � ปี ก ารศึ ก ษา 2558 โดยมี กิ จ กรรม
ณ ถนนสุโขทัย ภายใมหาวิทยาลัย
แข่งขันตอบปัญหากฎหมายระหว่างชั้นปี กิจกรรมโต้วาที กิจกรรมบรรยายวิชาการ
เชียงใหม่ เป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกัน
กิจกรรม ALSA กิจกรรมความรู้จากคลินิกกฎหมาย โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดพิธี
4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์
มอบเกี ย รติ บั ต รสำ � หรั บ ผู้ ที่ ช นะ
คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี และคณะการสื่อสารการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ซึง่ ได้
มวลชน ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายให้ผู้สนใจเข้าร่วมสนุกไม่ว่า
รับเกียรติจาก ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์
จะเป็นการฉายหนังกลางแปลงเรื่อง “King man” ซุ้มเกม ซุ้มขายของจาก
คณบดีคณะนิตศิ าสตร์ เป็นประธานใน
พี่น้องนักศึกษาทั้ง 4 คณะ มินิคอนเสิร์ตทั้ง 4 คณะและ Sex Loso รวมถึงการ
พิธีมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมใหญ่
คณะนิติศาสตร์
ประกวด Miss Intersoi 2016
”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง รู้และเข้าใจลิขสิทธิ์...ก่อนท�ำผิดไม่รู้ตัว
ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้รับเกียรติจากคุณจิตติมา ศรีถาพร นิติกร
ช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา คุณสุขเปรม สัจจเดชะ ผู้แทนสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยและ
อาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรเมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากประวัตกิ ารปกครองอย่างค่ราวๆ ของเมืองเชียงใหม่นนั้
ได้มปี ระเด็นทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับรูปแบบการปกครองและการกระจา
ยอ�ำนาจการปกครอง ซึง่ วารสารแสงนิตศิ าสตร์ฉบับนีจ้ งึ จะพา พี่ ๆ
ศิษย์เก่าไปท�ำความเข้าใจกับรูปแบบการจัดการปกครองรูปแบบใหม่
ที่ก�ำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2558
ทีผ่ า่ นมา โดยวันนี้ อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กลุ หนึง่ ในทีมกฎหมาย
ผู้ยกร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครจะมาตอบค�ำถามข้อ
สงสัยเกี่ยวกับเชียงใหม่มหานครกันครับ
ก่อนที่เราจะไปพูดถึงพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานคร
หรือการปกครองแบบท้องถิ่นจัดการตนเอง ขอทำ�ความเข้าใจกับ
การจัดระบบการปกครองของไทยในปัจจุบันกันก่อน ปัญหาที่เกิด
ขึ้นในพื้นที่ต่างๆ การแก้ปัญหาจะขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล
กลาง เราจัดโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบที่เคย
ใช้กนั ในชาติใต้อาณานิคม (รูปแบบทีใ่ ช้จดั การปกครองครองในชาติ
ที่ตกอยู่ใต้อาณานิคม) คือ รูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำ�บล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ซึง่ เป็นการจัดการทีผ่ ดิ ฝา
ผิดตัวบนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เพราะว่าการปกครอง
รูปแบบนี้เกิดขึ้นจากการให้ความอิสระเพียงเล็กน้อย ให้มีอำ�นาจ
ในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นอันเป็นที่มาของระบบบริหารราชการ
แผ่นดินแบบ

หากเรามองย้อนกลับไปพิจารณาในเรื่องของการจัดรูปแบบการปกครอง
ของประเทศไทยก็ จ ะพบว่ า ตั้ ง แต่ ส มั ย รั ช กาลที่ 5 ประเทศเราได้ มี ก ารรวม
ศู น ย์ อ�ำนาจการปกครองไว้ ที่ รั ฐ บาลกลางผู ้ ที่ มี อ�ำนาจบริ ห ารประเทศต้ อ งแบก
รั บ ภาระจั ด ท�ำนโยบายสนองความต้ อ งการให้ กั บ คนทั้ ง ประเทศ จึ ง ท�ำให้ เ กิ ด
ปัญหาที่สามารถเห็นได้บ่อยๆ ตามหัวข่าว เมื่ อ รั ฐ บาลกลางไม่ ส ามารถตอบ
สนองความต้ อ งการที่ แ ตกต่ า งกั น ของในแต่ ล ะท้ อ งที่ ที่ มี ค วามต้ อ งการ
“แบ่งอำ�นาจ” และ “กระจายอำ�นาจ”
หลากหลาย สุ ด ท้ า ยก็ จ บลงด้ ว ยการเคลื่ อ นกลุ ่ ม เข้ า เมื อ งหลวงปั ก หลั ก
กั น ชุ มนุ มให้ เ ห็ น กั น อยู่เ ป็น ประจ�ำ  แม้ว่าหลัง ปี พ.ศ.2540 รัฐ ธรรมนูญ
สองคำ�นี้จริง ๆ แล้วไม่ต่างในเชิงพฤติกรรมแต่ในทาง
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยจะได้ รั บ รองการจั ด การปกครองแบบกระจาย
อ�ำนาจ โดยให้ท้องถิ่นมีอ�ำนาจอิสระในการบริหารงานของตนเองมากขึ้น ทฤษฎี  2  คำ�นี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ผู้บริหารและสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง แต่หากเราพิจารณาในทางปฏิบัติ
แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่บริหารจัดการก็ยังคงต้องด�ำเนิน
ตามนโยบายที่ ส ่ ว นกลางก�ำหนดกรอบเอาไว้ ในวาระที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
มีอายุครบรอบ 700 ปีเมื่อปี พ.ศ. 2539 ในปีนั้นได้เกิดกระแสความนิยมในความ
เป็นชาวเชียงใหม่อย่างแพร่หลายจนท�ำให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มต่าง ๆ
ที่ เ กิ ดขึ้ น มาเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ดูแ ลเมื อ งเชี ย งใหม่ แ ละหนึ่ ง ในนั้ น ก็ คื อ
กลุ่มเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็นซึ่งกลุ่มฯ ได้มีข้อเสนอให้กระจายอ�ำนาจ
อย่างแท้จริง โดยยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคเหลือเฉพาะแต่การบริหาร
ราชการแบบการปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ เสนอให้มกี ารออกกฎหมายเพือ่ ทีจ่ ะ
ก�ำหนดให้จงั หวัดเชียงใหม่กลายเป็นเชียงใหม่มหานคร เพือ่ ให้เกิดการกระจาย
อ�ำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม

ถ้ า หากเป็ น เรื่ อ งของการกระจายอำ � นาจ     
(Decentralization) จะต้ อ งให้ อำ � นาจกั บ ท้ อ งถิ่ น ใน
การตัดสินทำ�นโยบายหรือแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของตนได้
อย่างอิสระ หน้าที่ของรัฐบาลส่วนกลางมีเพียงการกำ�กับให้การ
ใช้อำ�นาจของท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายส่วนกลาง
แต่ถ้าเป็นเรื่องของการแบ่งอำ�นาจ  ( Deconcentration ) เป็น
เรื่องที่รัฐบาลส่วนกลางแบ่งอำ�นาจบางส่วนที่รัฐบาลกลางมีมาให้ส่วน
ภูมิภาค ซึ่งแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ครอบการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่
ได้ไปดูถึงที่มาที่ไปของรูปแบบการปกครองประเทศไทยไปเอาแบบของ
ประเทศอื่นเขามา ถ้าเราย้อนกลับไปดูในประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา
หรือสหราชอาณาจักร จะพบว่าท้องถิน่ มีความเข้มแข็งและเติบโตมาก่อน
ที่จะเกิดรูปแบบความเป็นรัฐสมัยใหม่ จึงท�ำให้ท้องถิ่นมีอ�ำนาจต่อรอง
กับรัฐบาลกลาง โดยให้รัฐชาติมีอ�ำนาจดูแลเพียงกิจการหลัก 4 ด้านของ
ประเทศ คือ ด้านความมั่นคง ด้านการระหว่างประเทศ ด้านการศึกษา
และด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ท�ำให้ประเทศชาติเข้มแข็งและ
ท้องถิ่นก็เข้มแข็งไปด้วย
หากเรามาดู ก รณี ข องประเทศไทย มั น เสมื อ นกั บ ว่ า เรามี
รัฐชาติเกิดขึน้ มาก่อนแล้วเข้ามารุกยึดเอาอำ�นาจของท้องถิน่ จากนัน้ ก็ท�ำ ลาย
ความเป็นท้องถิน่ ลง ซึง่ ทำ�ให้ประเทศชาติมคี วามเข้มแข็งแต่ทอ้ งถิน่ กลับ
อ่อนแอ เพราะความต้องการที่จะออกแบบรัฐให้มีรูปแบบของการ
รวมศูนย์อำ�นาจ ปัญหาที่ตามมาคือท้องถิ่นไม่สามารถต่อยอดขีดความ
สามารถและแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆของตนเองได้ โดยต้ อ งพึ่ ง พาทั้ ง
งบประมาณ แรงงานคน และทรัพยากรจากรัฐบาลกลาง การที่รัฐบาล
ส่วนกลางแต่งตัง้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายอำ�เภอเข้ามาจัดการบริหารท้องถิน่
ทำ�ให้ปัญหาต่าง ๆ ไม่ได้รับการแก้ไข อาทิ ปัญหาการไม่ได้รับความ
เป็ น ธรรมของประชาชนในท้ อ งถิ่ น การแก้ ปั ญ หาเรื่ อ งทรั พ ยากร
เรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ก็เพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำ�นาจเอาไว้
สำ�หรับรูปแบบการปกครองที่มีการนำ�เสนอผ่านงานวิจัยใน
โครงการศึ ก ษารู ป แบบสภาพลเมื อ งที่ เ หมาะสมสำ � หรั บ เชี ย งใหม่
จัดการตนเองนั้นจะมุ่งเน้นไปที่รูปแบบการกระจายอำ�นาจอย่างแท้จริง
คือ การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนในท้องถิ่น มุ่งเน้นไปที่การ
ออกแบบรูปแบบการปกครองผ่านการมีส่วนร่วมและไม่ตายตัว เป็นการ
ปรับเปลี่ยนทีละน้อย ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้ศึกษาและทำ�ความ
เข้าใจ เพื่อให้เกิดการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่เป็นของตนเองได้
อย่างยั่งยืน

เมื่อเรามองถึงจุดนี้แล้วก็เห็นว่า ตอนนี้เนื้อหา
สาระของร่างพระราชบัญญัตเิ ชียงใหม่มหานครจะมีหน้าตา
อย่างไรคงไม่สำ�คัญเท่ากับการสร้างความเข้าใจและพลังที่อยากจะลุก
ขึ้นมาจัดการตนเองของคนในท้องถิ่นได้
หลังจากที่เริ่มมีการรณรงค์กันอย่างจริงจังถึงความต้องการ
ที่จะจัดการตนเองของเชียงใหม่ก็ได้มีการออกมาแสดงความเห็นจาก
คนหลายภาคส่ ว น หนึ่ ง ในนั้ น คื อ หม่ อ มหลวงปนั ด ดา ดิ ศ กุ ล
ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีซงึ่ เป็นอดีตผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้
ความเห็นว่า “ผูว้ า่ ราชการจังหวัดในขณะนีเ้ ป็นระบบทีเ่ รียกว่าประเทศไทย
เดียวกัน" คือ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทำ�หน้าทีเ่ ป็นตัวแทนรัฐบาลทีไ่ ปประจำ�
อยูใ่ น 76 จังหวัด ดังนัน้ ข้าราชการในภูมภิ าคจึงทำ�หน้าทีเ่ ชือ่ มโยงความ
เป็ น ประเทศไทยเดี ย วกั น หากเป็ น การเลื อ กตั้ ง ทั้ ง หมด
ทุกระดับความเชือ่ มโยงนีจ้ ะขาดหายไป ซึง่ เรือ่ งดังกล่าวเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ ง
พิจารณาให้ดี โดยการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีการเลือกตั้ง
อยู่แล้วโดยถือเป็นการกระจายอำ�นาจ ถ้าเป็นการเลือกตั้งทุกระดับ
รัฐบาลส่วนกลางจะมีระบบเชื่อมโยงทั้งเรื่องงบประมาณการบริหาร
จัดการไปสู่ระบบ 76 จังหวัดได้อย่างไร ทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าผู้ที่เสนอใน
เรื่องนี้อาจคำ�นึงถึงเรื่องการกระจายอำ�นาจ ซึ่งรัฐบาลส่วนกลางจำ�เป็น
ต้องมีกลไกในการเชื่อมโยงการบริหารจัดการราชการแผ่นดิน"1
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ท้ายนี้ผู้เขียนได้สอบถามความคิดเห็นไปยังผู้ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ในสถานะ
นั ก ศึ ก ษา แต่ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงการบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ แ ตกต่ า ง
จากส่วนท้องถิน่ อืน่ ๆ อีกทัง้ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจกับเรือ่ งราวของ
”เชียงใหม่จัดการตนเอง” เราไปฟังกับอีกความคิดเห็นดี ๆ จากนางสาวนิชาภัทร โตปิติ (การ์ตูน)
นักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชัน้ ปีที่ 4 ได้ให้ความเห็นว่า เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
ทุก ๆ ส่วนย่อมมีการเสียประโยชน์และได้ประโยชน์ทั้งนั้น ซึ่งมีหลายมิติที่ต้องพิจารณา เพราะใน
ทุกมิติมีความทับซ้อนกันอยู่ กล่าวคือ หากมองในแง่ของชาวเชียงใหม่ การปกครองตนเองและ
การปรับเปลี่ยนผังการปกครองใหม่นั้น อาจช่วยให้เรื่องต่าง ๆ มีความ “ง่าย” ขึ้น ยกตัวอย่าง
เช่น การของบประมาณจากส่วนกลางมาใช้ในการพัฒนาเชียงใหม่จะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน
เพราะเมื่อเชียงใหม่ปกครองตนเองงบประมาณที่จะต้องส่งส่วนกลางก็น้อยลง ทำ�ให้เชียงใหม่
สามารถจัดการบริหารงานพัฒนาเมือง โดยงบประมาณที่มากขึ้นของตนเองได้อย่างรวดเร็ว
ไม่จำ�เป็นต้องผ่านส่วนกลางให้ล่าช้า อีกทั้งทำ�ให้การตัดสินใจในหลายๆเรื่องของเชียงใหม่
มีความสะดวกขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการคมนาคม การขนส่งหรือการท่องเที่ยวก็ตาม
นอกจากนี้ หากเกิดการปกครองตนเองขึน้ มาจริงๆ เชียงใหม่อาจได้เปรียบเพราะ
เป็นจังหวัดทีม่ พี นื้ ทีม่ าก มีหลายอำ�เภอ มีทรัพยากรทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเทีย่ วเป็น
จำ�นวนมาก ซึ่งสามารถสร้างรายได้แก่จังหวัดได้อย่างมหาศาล การปกครองตนเองคงจะ
ช่วยส่งเสริมในจุดนี้ให้มีความเข้มแข็งในด้านการเงินและการพัฒนา
แต่หากมองอีกมุม ถ้าว่าด้วยเรื่องการเมืองการปกครองและมุมมองจากส่วน
กลาง การที่แยกตัวออกไปของจังหวัดเชียงใหม่แม้จะไม่ได้มีการแยกตัวเสียทั้งหมด
หลายๆอย่างยังเหมือนเดิมบางส่วนจึงอาจมองว่าการแยกตัวนั้นได้ประโยชน์ แต่ก็มี
หลายฝ่ายที่การแยกตัวของจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วน
เสียก่อนทีจ่ ะดำ�เนินการใดๆ เพราะนับว่าเป็นเรือ่ งทีล่ ะเอียดอ่อน และแน่นอนว่าต้อง
กระทบต่ อ อำ � นาจการปกครองของกลุ่ ม อำ � นาจหลายฝ่ า ย ไม่ ม ากก็ น้ อ ย
มีหรือจะยอมง่ายๆ
ดังนั้น เราจึงควรคำ�นึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและสาธารณะให้มาก
ทีส่ ดุ เพือ่ ให้การตัดสินใจในครัง้ นีไ้ ด้กอ่ ให้เกิดผลประโยชน์และคุม้ ค่ากับทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นประชาชนชาวเชียงใหม่และชาวไทย บุคลากรต่างๆ ผู้บริหาร
ราชการบ้านเมือง รวมไปถึงประเทศไทยของเราและควรจะมีการดำ�เนินการให้
สอดคล้องกับกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง

อีกบุคคลหนึ่งที่ผู้เขียนอยากจะพาทุกท่านเข้าไปรู้จักซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองโดยตรงแต่กลับมีมมุ มองทีแ่ ตกต่างออกจากสาขาวิชาทีเ่ รียน  หากมีการจัดทำ� 
พระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครขึ้นจริงเราไปฟังความคิดเห็นกับนายปรีชภักดิ์ ทีคาสุข (บูล)
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ชั้นปีที่  4  ซึ่งให้ความ
คิดเห็นว่า  ถ้าพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครฉบับนี้เกิดขึ้นจริง ข้าพเจ้าคิดว่าส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจแน่นอน เพราะจะทำ�ให้จังหวัดเชียงใหม่ทั้งจังหวัดสามารถกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้
แต่ทงั้ นีก้ ต็ อ้ งยอมรับว่าหากเกิดขึน้ แล้วการแข่งขันทางธุรกิจจะสูงขึน้ มากและจะไม่เป็นเชียงใหม่
อย่างที่ทุกคนรู้จักในอดีต เชียงใหม่อาจกลายเป็นแหล่งลงทุนที่มีแต่ผู้คนแย่งกันเข้ามาลงทุน
โดยเฉพาะทางด้านธุรกิจจนอาจทำ�ให้ SMEs หรือกลุ่มผู้ค้ารายย่อยและกลุ่มผู้ที่ทำ�การค้าขาย
บางกลุ่มต้องได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงแล้วล่มสลายลงไป
ในที่สุด แต่ทั้งนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน คือ ความเป็นอิสระในการที่ท้องถิ่นสามารถบริหาร
จัดการตนเองในลักษณะการกระจายอำ�นาจ เพื่อความสะดวกในการพัฒนาและปรับปรุง
โครงการต่างๆของตนเองโดยไม่ต้องรออำ�นาจจากส่วนกลางของภาครัฐ ในทางกลับกัน
ผลเสียที่จะตามมาอย่างแน่นอน คือ เชียงใหม่จะมีการหลั่งไหลของประชากรจำ�นวนมาก
เหมือนคลื่นขนาดใหญ่ที่เข้ามากระทบชายฝั่งซึ่งจะทำ�ให้เกิดผลตามมา คือ การคมนาคม
จะหนาแน่นมากยิง่ ขึน้ อาจมีการบุกกว้านซือ้ ทีด่ นิ ในเชียงใหม่ รวมถึงการสร้างสถานทีท่ อ่ ง
เที่ยวเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นจุดขายจำ�นวนมาก ซึ่งในหลาย ๆ ครั้งอาจนำ�มาซึ่งมลภาวะหรือ
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้โดยง่าย ถัดมาพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ว่างเปล่าใน
เชียงใหม่อาจมีจำ�นวนน้อยลงอาจเกิดจากการสร้างรีสอร์ท ที่พัก รวมถึงบ้านจัดสรรที่
เพิม่ มากขึน้ อาจทำ�ให้ภาพอันสวยงามของความเป็นชนบททีห่ ลายๆคนจากสังคมเมือง
โหยหานั้นอาจจะทลายหายไปในเร็ววันก็เป็นได้
นับว่าเป็นอีก 2 ความคิดเห็นจากนักศึกษาทีม่ มี มุ มองต่อพระราชบัญญัติ
เชียงใหม่มหานคร สำ�หรับคอลัมน์สาระตราชูฉบับนี้ก็ได้นำ�ความรู้ดีๆถึงความ
เคลือ่ นไหวของพระราชบัญญัตเิ ชียงใหม่มหานครมาฝากทุกท่านแล้ว  ฉบับต่อไปเรา
จะมีอะไรมาฝากทุกท่่านติดตามกันต่อได้ใน วารสารแสงนิติศาสตร์
ฉบับที่ 5 สำ�หรับฉบับนี้ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ....

ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องของคณะนิติศาสตร์ รุ่นแรกเริ่มก็เช่นกัน
ถ่ายทอดเรื่องราวโดยศิษย์เก่านิติศาสตร์รุ่นที่ 1

หลังจากทีไ่ ด้มกี ารเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชานิตศิ าสตร์
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาของคณะสังคมศาสตร์นั้น ก็นับเป็นก้าวแรก
ของการเริ่มต้นครอบครัวใหม่ของเราที่ยากพอสมควร แต่ครั้งนั้นเรา
ก็ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวเดิม รุ่นพี่จากคณะสังคมศาสตร์มา
คอยเป็น พี่เทค และจัดกิจกรรมรับน้องอย่างอบอุ่นให้กับนิติศาสตร์
รุ่นที่ 1 ของเรา

เราจึงใช้เงินที่ได้มาท�ำการลงทุนเพื่อหาก�ำไร เราเริ่มลงทุน
จากการฉายหนัง เราเช่าโรงหนังและซื้อหนังที่ยังอยู่ในกระแสมา
ฉายในโรงด้วยความที่ในตอนนั้นเชียงใหม่ยังมีโรงหนังแค่ที่เดียว
จึงท�ำให้ประสบความส�ำเร็จจากการลงทุนครั้งนั้นอย่างมาก เราได้
ก�ำไรจากการขายตัว๋ หนังพอทีจ่ ะน�ำไปลงทุนขายของอืน่ ๆ ได้ตอ่ เรือ่ ยๆ
ซึ่งของที่ขายในตอนนั้นก็เป็นสมุดและปากกา พวกเราช่วยกันขาย
ที่บริเวณถนนหน้ามอ แม้ว่าตอนนั้นจะเหนื่อยมากแต่พอคิดว่าเงิน
จากตรงนี้จะสามารถน�ำไปใช้จัด กิจกรรมกัน ภายในสาขาวิช าได้
เราก็รู้สึกหายเหนื่อยและสนุกไปกับมัน

ในอดีตบริเวณถนนหน้าโรงอาหารสังคม ถือเป็นสถานทีท่ ที่ กุ
และเมื่อถึงเวลาหนึ่ง เราก็ได้ตกลงกันเลือกที่จะแยกออกมา คนในรุน่ ล้วนมีความผูกพัน เราใช้เป็นจุดนัดพบกัน ไม่วา่ จะนัดประชุม
จัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเองภายในสาขาวิชานิตศิ าสตร์ซงึ่ มีจ�ำนวนคน นัดท�ำงาน ท�ำกิจกรรม หรือแม้แต่พบปะพูดคุยกันในยามว่าง จุดดังกล่าว
เพียงสีส่ บิ กว่าคนเท่านัน้ ส�ำหรับห้องเชียร์ ในตอนนัน้ เราได้แยกออกมา ถือเป็นที่นัดรวมตัวของเราชาวสาขาวิชานิติศาสตร์
จากคณะสังคมฯ มาเป็นห้องเชียร์ของสาขาตัวเอง ห้องเชียร์ของเรา
เน้นความอบอุ่นและใช้อุดมการณ์ที่ว่า "ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ
แล้ววันหนึ่งเราก็มีรุ่นน้องเข้ามา นิติศาสตร์รุ่นที่ 2
ในร่างกายและความคิดเท่าเทียมกัน" "ไม่มีการบังคับก็รักกันได้
เรามีน้องรหัส และเราได้เป็นพี่รหัส
ไม่ต้องทรมานก็รักกันได้" ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความอบอุ่นกัน
ภายในกลุ่มนิติศาสตร์กันเองและด้วยความที่เป็นรุ่นแรก ไม่มีรุ่นพี่
เราได้จัดกิจกรรมรับน้องอย่างอบอุ่นให้รุ่นที่ 2 ทั้งกิจกรรม
หน้าที่เช็คชื่อท�ำกิจกรรมเราก็ต้องเช็คกันเอง
ขันโตกของสาขาวิชานิตศิ าสตร์ กิจกรรมออกค่ายอาสา และนอกจาก
กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์เหล่านี้ เรายังมีกจิ กรรมกีฬาภายในสาขา
แสงนิติศาสตร์ ฟาดฟันต่อไป อุดมการณ์ล้นหัวใจ
ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล หรือแชร์บอล
แสงนิติศาสตร์ ส่อง ศรัทธา
ที่ท�ำให้พวกเราเกิดความสามัคคีและความผูกพันมากยิ่งขึ้น
ฟ้ายังรอดาว สาดแสงดังพวกเรา นิติศาสตร์
ส�ำหรั บ ประเพณี เ ดิ น ขึ้ น ดอย ซึ่ ง เป็ น ประเพณี ป ระจ�ำ
ส�ำหรับเพลงในห้องเชียร์ นอกจากเพลงประจ�ำมหาลัยแล้ว มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ครอบครั ว นิ ติ ศ าสตร์ ข องเราแม้ จ ะเป็ น
เราก็มี "เพลงแสงนิตศิ าสตร์" ซึง่ ถือว่าเป็นเพลงประจ�ำคณะนิตศิ าสตร์ ครอบครัวเล็กๆ แต่เราก็รว่ มกันเดินขึน้ และลงดอยไปด้วยกันทั้งพี่และ
ที่ใช้ร้องร่วมกันตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นปัจจุบันเลยทีเดียว และนอกจาก น้องตลอดเส้นทางอย่างอบอุ่น
นี้ในตอนนั้นเราก็ยังมีการแบ่งกลุ่มภายในรุ่นโดยให้แต่ละกลุ่มไปแต่ง
เพลงที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเรามาแล้วมาร่วมกันเลือก
การสร้างความเป็นนิตศิ าสตร์ของเรานัน้ นอกจากจะใช้เพลง
ให้เป็นเพลงของนิติศาสตร์เราเอง ในขณะนั้นรุ่นแรกเริ่มก็ยังร่วมกัน แสงนิติศาสตร์แสดงถึงความเป็นสาขาวิชา เราก็ยังมีการท�ำ เนคไทค์
คิดบูมให้กับรุ่น ไม่ว่าจะเป็นบูมปีกที่แสดงถึงความแข็งแกร่งหรือ สีด�ำ ตราชูสีแดง (ตุ้งติ้ง) หัวเข็มขัดตราชูและเสื้อนิติศาสตร์สีขาว
บู ม กอดคอที่ ห มายถึ ง ความอบอุ ่ น ระหว่ า งกั น แม้ เ ราจะเป็ น ขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความเป็นเรา สิ่งเหล่านั้นได้เป็นต้นแบบให้กับรุ่น
ครอบครั ว เล็ ก ๆ แต่ เ ราก็ มี ค วามอบอุ ่ น และสนิ ท สนมกั น ไม่ แ พ้ หลังๆและยังคงใช้แบบเดิมจนถึงทุกวันนี้
ครอบครัวใหญ่ๆ เลย
เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ย กับเรื่องราวเก่าๆถ่ายถอดโดย
ในการจัดกิจกรรมอื่นๆ แน่นอนว่าการขับเคลื่อนจะต้อง พี่ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 อ่านแล้วคงจะมีร้อยยิ้มตามๆกันไปแน่นอน ส�ำหรับ
ใช้ทุนและด้วยความที่เราเริ่มจากศูนย์ ดังนั้นเราก็ต้องหาเงินทุน เรื่องเล่าดีๆแบบนี้ยังคงมีให้ติดตามกันต่อไปอีกเรื่อยๆ ในฉบับหน้า
มาด�ำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ ในตอนนั้นเราเริ่มการเรี่ยไรเงิน จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกัน อย่าลืมมาติดตามกันนะจ๊ะ
จากคนในรุน่ กันเอง แต่กไ็ ม่ได้เก็บมากนักเพราะรูด้ วี า่ พืน้ ฐานของแต่ละ
คนไม่เหมือนกัน
การเป็นตราชูรุ่นแรก แม้จะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ภายใต้คณะสังคมฯ
ที่บุกเบิกความเป็นนิติศาสตร์ มช. ของเรา แต่ส่ิงต่าง ๆ ที่ท�ำร่วมกัน
ปัญหาที่ร่วมกันแก้ไข สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นความทรงจ�ำที่มีคุณค่า
ที่อยากจะกลับมาเล่าสู่กันฟังรุ่นต่อรุ่น อย่างไม่รู้ลืม

คอลัมน์ตราชูเชิดเกียรติฉบับนี้ เราขอจะนำ�ทุกท่านไป
รู้จักกับ พี่เดือน วงษา ศิษย์เก่าคนแรกของคณะนิติศาตร์ ที่ได้รับ
รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริการสังคม จากสมาคมนักศึกษา
เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2557 เรื่องราวของพี่เดือน
เป็นอย่างไร อะไรที่ทำ�ให้พี่เดือนได้รับรางวัลนี้มา  มาหาคำ�ตอบ
ผ่านบทสัมภาษณ์กันได้เลย

จากการที่พี่เข้าไปทำ�งานกับผู้อพยพและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นั้น
ทำ�ให้เราได้เห็นปัญหาที่แท้จริง

การทีเ่ ราทำ�งานเกีย่ วข้องกับประเด็นกฎหมายทำ�ให้เราทราบว่า
มีช่องทางไหนบ้างที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขซึ่งทำ�ให้เราสามารถ
สะท้อนกลับปัญหาเหล่านั้นไปยังผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและ
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ�ไปสู้การแก้ไขปัญหาหรือเพื่อการบังคับใช้
กฎหมายทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่อไป ซึง่ โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าในกระบวนการ
แก้ไขปัญหานั้น วิชาชีพกฎหมายจะเป็นหนึ่งในวงจรการแก้ปัญหาใดๆ
สวัสดีคะ พี่ชื่อเดือน วงษา  ค่ะ นิติศาสตร์ มช.รุ่นที่ 5 โดยอาศัยความร่วมมือจากวิชาชีพอืน่ รวมทัง้ ภาคประชาสังคม คิดว่าการ
ปัจจุบันพี่ทำ�งานอยู่องค์กร IRC (International Rescue Committee ) ร่วมมือกันควรเป็นไปด้วยทัศนคติและทีท่าที่ดีต่อกันจึงจะสามารถแก้ไข
ในโครงการชื่อศูนย์ให้ข้อมูลและรับคำ�ปรึกษาด้านกฎหมาย ปัญหาที่มันมีความซับซ้อนได้สำ�เร็จ  
ประจำ�จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ โดยก่อนหน้านี้ พี่เองก็ทำ�งานมา
ในการทำ�งานนี้เป็นแรงผลักดันให้พี่ทำ�ประโยชน์ดีๆ เพื่อสังคม
ในหลายตำ�แหน่งเหมือนกัน ถ้าจะถามว่าเข้ามาทำ�งานในปัจจุบนั
จนได้รบั การเสนอชือ่ เข้ารับรางวัลจนได้รบั รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขา
ได้ยังไงก็คงต้องย้อนไปถึงตอนเรียนจบเลยค่ะ
บริการสังคม สำ�หรับรางวัลที่พี่ได้รับมานั้นถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติและ
ตัง้ แต่ทพี่ ยี่ งั เรียนมหาวิทยาลัยอยู่ ตัวพีก่ ไ็ ม่ได้มคี วามสนใจ เป็นการแสดงถึงจุดยืนของคณะเรา ซึ่งต้องการให้บัณฑิตที่จบจากการ
ในสายงานนิติศาสตร์กระแสหลักสักเท่าไหร่ ดังนั้นเมื่อเรียนจบ ศึกษาได้รับใช้สังคมไม่ว่าจะเป็นการทำ�งานในรูปแบบไหนก็ตาม ซึ่ง
แล้ว พี่จึงไม่ได้เรียนต่อเนติบัณฑิตหรือสอบตั๋วทนายความ สอดคล้องกับงานที่เราเองทำ�อยู่ และจริงๆแล้วก็ไม่เคยคิดว่าเราจะต้อง
เหมือนคนที่เรียนนิติศาสตร์คนอื่นๆ ประกอบกับหลังจากที่จบ   ได้รับรางวัลอะไร เราทำ�งานไปเรื่อยซึ่งที่ผ่านมาก็มีทั้งข้อผิดพลาดและ
พี่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีงานอะไรบ้างที่จะเป็นทางเลือกของเราได้ ความสำ�เร็จ แต่พคี่ ดิ ว่าการทีง่ านของเราทำ�ให้คนอืน่ ได้เห็นว่าจุดเปลีย่ น
ก็เลยตัดสินใจเข้าทำ�งานทีบ่ ริษทั เอกชนแห่งหนึง่ เป็นงานเกีย่ วกับ เล็ก ๆ ก็สามารถสร้างความแตกต่างและนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลง
การนำ�เข้า ส่งออกสินค้า และงานนี้เองที่ทำ�ให้พี่ได้ฝึกฝน ทางสังคมได้ ซึ่งอาจเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจในการทำ�งานเพื่อ
พืน้ ฐานและทักษะในการทำ�งานอย่างมาก จนเมือ่ ทำ�ไปสักระยะ สังคมให้แก่คนอื่น ๆ ได้ซึ่งอาจจะเป็นจากจุดนี้เองที่ทำ�ให้พี่เดือนได้รับ
ก็เริม่ ทีอ่ ยากจะใช้ความรูด้ า้ นกฎหมายทีเ่ รียนมาให้เป็นประโยชน์ รางวัลนี้มา
จึงตัดสินใจเข้าทำ�งานในองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำ�เกี่ยวกับ
สุดท้ายนีพ้ คี่ ดิ ว่าปัจจุบนั นิตศิ าสตร์ มช. เรามาไกลมากมีความ
การต่อต้านการค้ามนุษย์องค์กรหนึ่ง โดยเริ่มต้นจากโครงการที่
มีชื่อว่า “Trafcord” ซึ่งอยู่ภายใต้มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก แตกต่างกับสมัยที่พี่เรียนเยอะมาก และก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงใน
โดยมุ่งเน้นให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งส่วน ทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็เป็นเพราะความมุ่งมั่นทุ่มเทของศิษย์เก่า  
ใหญ่จะเป็นเด็กกับผูห้ ญิง ชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเข้าไปให้ คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านในคณะ พี่คิดว่าน่าจะดีถ้าหลังจากนี้ไป
คำ�แนะนำ�และให้คำ�ปรึกษาในด้านกฎหมายเพื่อที่จะช่วยเหลือ เรามีการเชื่อมโยงกันระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรรวมไป
ผู้เสียหายให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยได้ ให้การ ถึงคณาจารย์ อีกทัง้ พีก่ เ็ ชือ่ มัน่ ว่าถ้าเรามีความเข้มแข็งแบบนี  ้ ในอนาคต
สนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การดูแลเรือ่ งความปลอดภัยของผูเ้ สียหาย เราจะสามารถสร้างบัณฑิตที่แตกต่าง มีความหลากหลายและสร้างการ
รวมถึงเผยแพร่ให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงและคนในชุมชนด้วย เปลี่ยนแปลงในสังคมให้เกิดขึ้นได้ด้วยศักยภาพของนิติศาสตร์บัณฑิต
หลังจากนั้นพี่ก็เข้าทำ�งานกับองค์กร International Rescue มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่ะ
Committee (IRC) โดยพี่เองได้รับผิดชอบในส่วนงานด้านการให้
เรื่องราวของพี่เดือน วงษา คงพอจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับ
ข้อมูลและให้คำ�ปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้หนีภัยจากการสู้รบ
บนพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อให้เขาสามารถเข้าถึงกระบวนการ ใครหลายๆ คน ทัง้ ในการทำ�งานและแง่คดิ ดีๆในการทำ�งานอย่างมีความสุข
ยุติธรรมของไทยรู้ถึงสิทธิของตนเองและเรียนรู้เรื่องหลักสิทธิ และประสบความสำ�เร็จอย่างที่ไม่คาดคิดจนนำ�พาไปสู่การรับรางวัล
ทุกท่านติดตามเรื่องราวของศิษย์เก่าที่น่าสนใจได้ที่ฐานข้อมูล
มนุษยชนต่างๆ โดยเริ่มในศูนย์พักพิงในพื้นที่จังหวัดตากและต่อ
ศิษย์เก่าของคณะนิติศาสตร์ http://www.law.cmu.ac.th/lawalumni
มาจึงย้ายมาทำ�ศูนย์พักพิงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สวัสดีครับ คอลัมน์ตราชูวัยใสฉบับนี้ พวกเราจะชวนพี่ๆมา
รู้จักกับ ชาร์รีฟ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แห่งคณะนิติศาสตร์ ตึกใหม่
ที่มีพื้นใสดั่งกระจกเงา ผู้มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นผู้พิพากษา จากการ
ดูภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องเปาบุ้นจิ้น ชาร์รีฟเป็นนักศึกษาที่มีความ
น่าสนใจมาก เพราะนอกจากชาร์รีฟจะเรียนเก่งแล้ว ชาร์รีฟยังเป็น
นักศึกษาทีท่ �ำ กิจกรรมอีกด้วย เพือ่ ให้เป็นการทำ�ความรูจ้ กั อย่างรูล้ กึ และ
รู้จริงถึงตัวตนของชาร์รีฟ พวกเราจึงได้มาถ่ายทอดเรื่องราวให้พี่ ๆ
ศิษย์เก่าได้อ่านกัน
“ย้่อนวัน”
ความรู้สึกก่อนหน้าและหลังจากได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ค่อนข้างต่างกัน หลังจากที่เข้ามาตัวเราเองจะรู้สึกว่าโลกแห่ง
ความเป็นจริงมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราอยากให้เป็นครับ และมันก็ยาก
ทีเ่ ราจะไปเปลีย่ นแปลงมัน เพราะเมือ่ ก่อนนัน้ ผมคิดว่าอยากจะเป็นคน
สร้างความยุติธรรมให้สังคมครับ แต่พอมาเรียนก็คิดว่ามันยากที่จะใช้
คนเพียงคนเดียวในการทำ�ให้เปลี่ยนแปลง
สำ�หรับตัวผมแล้วชีวติ นักศึกษาของผมไม่ได้มแี ต่การเรียน ตัว
ผมสามารถทำ�กิจกรรมไปพร้อมๆ กับการเรียนได้ ทุกอย่างผมคิดว่ามัน
ขึน้ อยูก่ บั การแบ่งเวลาของเราเอง ในแต่ละเทอมผมต้องเรียงลำ�ดับความ
สำ�คัญของกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องทำ�  การเรียน กิจกรรม ศาสนา
ออกกำ�ลังกาย ฯลฯ และในเรื่องการเรียนจะตั้งเป้าหมายให้กับตัวเอง
เลยว่า เทอมนี้ต้องได้เกรดไม่ต่ำ�กว่าเท่าไหร่ เหมือนเป็นการกดดันตัว
เอง เพราะผมเชือ่ ว่าแรงกดดันยิง่ มาก ความพยายามจะมากตามไปด้วย
และเมือ่ เรามีเป้าหมายแล้ว เราก็ตอ้ งมีแผนเพือ่ นำ�เราไปสูเ่ ป้าหมายตรงนัน้
โดยผมจะเขียนแผนการเรียนทั้งหมดในเทอมนั้นลงในกระดาษ 1 แผ่น
ในแผนจะประกอบไปด้วยวิชาที่เรียน หนังสือที่ต้องอ่าน ข้อสอบที่ต้องทำ�
วันและเวลาสอบ งานทีต่ อ้ งทำ�ส่ง ฯลฯ แล้วแปะกระดาษแผ่นนัน้ ไว้ทหี่ วั เตียง
เอาไว้เตือนตัวเองทั้งตอนก่อนนอนและตอนตื่นนอน

จริงๆแล้วผมคิดว่าผมมีสิ่งหนึ่งต่างจากเพื่อนคนอื่นด้วยนะ
นั่น คือ เวลาอ่านหนังสือของผม ผมคิดว่าเวลาอ่านหนังสือมีอยู่เกือบ
ตลอดเวลา แต่บางคนอาจไม่ได้สังเกตและอาจใช้เวลานั้นไปกับสิ่งอื่น
เช่น เล่นโทรศัพท์ เล่นเกม ฯลฯ ตอนแรก ๆ ก็ฝนื ตัวเองอยูแ่ ต่พอหลังๆ
ติดเป็นนิสัย คือ ว่างไม่ได้จะต้องมีหนังสือหนึ่งเล่มติดตัวไว้ ไม่ว่าจะไป
ดูบอลหรือทำ�อะไร แบบพักครึง่ ผมก็อา่ น ถ้าบอลเตะกันน่าเบือ่ ผมก็อา่ น
แล้วนั่งฟังคนพากย์เอาอย่างเดียว ผมชอบอยู่กับเพื่อนที่ติดโทรศัพท์
เพราะเขาชอบก้ ม หน้ า ไม่ คุ ย แล้ ว ผมก็ เ ลยได้ อ่ า นหนั ง สื อ ไปเลย
แต่ความจริงแล้วผมว่าการเรียนกฎหมายไม่จำ�เป็นต้องอ่านหนังสือ
อย่างเดียว อาจใช้การนำ�เทปบันทึกคำ�บรรยายที่อาจารย์สอนในห้อง
หรือคำ�บรรยายเนติบณั ฑิตทีห่ าได้ตามเว็บทัว่ ไปมาฟังขณะทีเ่ ราทำ�สิง่ อืน่
พร้อมกันไปก็ได้ ซึ่งผมเคยทำ�แล้วและได้ผลดีมาก
เมือ่ ตอนปี 3 ผมได้เข้ามารับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ �ำ คัญ
ในตำ�แหน่งรองนายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและ
ประกั น คุ ณ ภาพ คื อ ที่ จ ริ ง ตอนที่ ผ มสมั ค รเป็ น สโมฯ ผมคิ ด ว่ า เป็ น
ฝ่ายวิชาการก็ท�ำ เรื่องวิชาการอย่างเดียวแต่พอมาเป็นจริงๆ แล้วมันไม่ใช่
มันต้องทำ�ทุกอย่าง ทำ�ทุกกิจกรรม เป็นอะไรที่เกินความคาดหมายมากๆ
สโมฯ มันทำ�ทัง้ ปี ทำ�ทุกกิจกรรม เราต้องรับผิดชอบต้องช่วยเพือ่ นและพวก
วิชาการทีผ่ มรับผิดชอบอีก ฝ่ายอืน่ เขาก็อยากมาช่วยนะ แต่เหมือนช่วยได้
ไม่เต็มที่ เช่น เรือ่ งเตรียมการสอนในกิจกรรมติวน้อง เรือ่ งติดต่ออะไรต่างๆ
ผมก็ต้องทำ�เองหมดเลยปีสามเป็นอะไรที่หนักมากๆ เป็นปีที่ท้อมาก
ท้อที่สุดแล้วและในทีมสโมฯผมก็ไม่ค่อยสนิทกับเขา ทำ�งานก็ไม่ได้่
มีความสุขเท่าไหร่แต่ก็ทำ�  ๆ ไปให้งานมันสำ�เร็จแต่หน้าที่หลักของเรา
คือ การเรียนนะผมเตือนตัวเองไว้ตลอด ซึง่ ผมก็ยงั สามารถได้เกรดเฉลีย่
สูงสุดของทุกปีเลย ทัง้ ทีก่ จิ กรรมก็ตอ้ งทำ�ทัง้ ทีท่ อ้ แต่กไ็ ม่ได้รสู้ กึ ดีใจนะ
รู้สึกเฉยๆ  (หัวเราะ)

ในช่วงปี 4 ก็ได้เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ ไปแข่งขันตอบ
ปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำ�ปี 2558 จัดโดย
สำ�นักงานศาลยุติธรรมกับเพื่อนร่วมทีมอีก 2 คน ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกัน
พวกเรามีการเตรียมตัวกันเองก่อนแข่งขัน ซึ่ง 7 วันแรกที่เริ่มอ่าน
มันสบายมาก เพราะผมอ่านตั้งแต่ฝึกงานแล้ว แต่เพื่อนในทีมที่เพิ่ง
มาอ่าน ตอนแรกก็ไม่มีความกดดันเท่าไหร่ แต่หลัง ๆ อ่านรอบที่สี่
รอบที่ห้า มันจะเริ่มท้อ เหนื่อยมากๆ เมื่อถึงวันแข่งขันมันรู้สึกว่าก็ตื่น
เต้นมากๆ เพราะว่าเนือ้ หาทีแ่ ต่ละคนเตรียมมามันแยกออกจากกันต่าง
หากเลย คือ ทุกคนมีสว่ นรับผิดชอบในวิชาของตัวเอง ถ้าเป็นวิชาของ
เพื่อน ผมก็ไม่มีอำ�นาจในการตัดสินใจเท่าไหร่ ผมได้แต่ลุ้นว่าจะตอบ
ถูกหรือเปล่าและผมก็ได้ทำ�อย่างเต็มที่ในรอบคัดเลือก ระดับภาค 5
ทีมเราต้องแข่งชิงอันดับที่ 2 ซึ่งต้องแข่งขันแบบ sudden dead แข่งกัน
เป็นสิบข้อ พอชนะมันก็รสู้ กึ สะใจ รูส้ กึ ดีใจ ทีมเราได้อนั ดับที่ 2 ได้เป็น
ตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศต่อไป ตอนแข่งขันระดับประเทศก็ไป
แข่งแบบไม่คิดอะไรมากแต่พอได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับมา คือ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ก็รสู้ กึ ดีใจนะแต่ทที่ ผี่ มได้จริงๆ คือ ได้เพือ่ นเพิม่
ในตอนแรกเพือ่ นทัง้ สองคนทีไ่ ปไม่ได้สนิทกันเลย เพราะเขาเป็นผูห้ ญิง
ทั้งสองคนแต่พอได้นั่งอ่านหนังสือด้วยกัน มันก็ได้สนิทกันขึ้น

“ความฝัน”
แรงบันดาลใจที่ต้องทำ�ในสิ่งที่ต้องการให้สำ�เร็จ คือ คุณแม่
เพราะว่าคุณแม่เล่าชีวิตคุณแม่ให้ฟังหลายครั้งว่าชีวิตคุณแม่ลำ�บากมาก  
ต้องทำ�อะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองตัง้ แต่เด็ก ทัง้ ทำ�งานบ้าน ช่วยคุณยาย
ขายของ ฯลฯ ค่อนข้างที่จะเป็นคนจริงจังกับชีวิตพอสมควร ผมก็อยาก
ที่จะทำ�ให้คุณแม่มีความสุข มีความภูมิใจในตัวผมเท่าที่ผมจะทำ�ได้
ซึง่ ทุก ๆ ความสำ�เร็จทีผ่ มทำ� ผมก็เอาไปให้คณุ แม่ดอู ยากเห็นรอยยิม้ ของ
คุณแม่ที่มีต่อความสำ�เร็จของผม แต่ครอบครัวผมไม่ค่อยจะชมเชยอะไร
กันเท่าไหร่ แต่แค่นั้นก็ดีใจแล้ว
คุณแม่เป็นแรงบันดาลใจที่สำ�คัญมาก คือ คุณแม่เหนื่อยและ
เครียดมามากแล้ว ผมอยากให้ท่านสบายใจบ้าง ผมก็จะทำ�เท่าที่ความ
สามารถของผมจะทำ�ได้
แต่ถา้ ไม่สามารถทำ�ความฝันหรือสิง่ ทีต่ อ้ งการให้ส�ำ เร็จได้กค็ งจะ
รู้สึกเสียใจ เพราะคุณพ่อคุณแม่มักจะตั้งความหวังในตัวผมสูง ก็กลัว
คุณพ่อกับคุณแม่จะผิดหวัง แต่จริงๆแล้วท่านมาบอกเราว่าไม่เป็นไร
ไม่ได้คาดคั้นอะไรมากมาย ตัวผมแล้วคิดว่าเราทำ�เต็มที่แล้ว ถือเป็น
ประสบการณ์ทมี่ คี า่ ครัง้ หนึง่ ในชีวติ เรา สิง่ ทีต่ อ้ งจัดการก็เลยต้องเป็นความ
รู้สึกของเราเอง ต้องไม่ยึดติดกับอดีตที่มันผ่านไปแล้ว ต้องไม่โทษตัวเอง
หรือคนอืน่ และหยุดเปรียบเทียบเรากับคนอืน่ ซึง่ มันจะบัน่ ทอนจิตใจตัวเอง
แม้จะมีคนพูดดูถกู หรือล้อเลียนอะไรก็ไม่สนใจ ถ้าเราจัดการความรูส้ กึ เรา
“แบ่งปัน”
ต้องบอกก่อนว่าบางวิชาผมจะเริ่มอ่านหนังสือที่ต้องเรียนใน อย่างมีสติได้ เราก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
เทอมนัน้ ๆ ก่อนเปิดเทอม และจะเริม่ อ่านทุกวิชาตอนเปิดเทอม ซึง่ ผม
เรือ่ งราวของตราชูวยั ใสฉบับนีไ้ ด้พาทุกท่านพบกับเป้าหมายชีวติ
ก็ อ่ า นไปเรื่ อ ยๆ เมื่ อ ถึ ง ช่ ว งก่ อ นสอบก็ อ่ า นไปได้ ห ลายรอบแล้ ว
เลยอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน เผื่อตัวเราจะตกเนื้อหา ของชาร์รีฟ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งจะจบการศึกษาในปีนี้และเขามีความฝัน
ส่วนไหนไป หรือเข้าใจผิดในเนือ้ หาบางส่วน ตอนตัง้ วงอ่านหนังสือกัน สูงสุดคือ อยากเป็นผู้พิพากษา เรามาร่วมเป็นกำ�ลังใจให้เขากันนะครับ
ผมก็จะสรุป และเชื่อมโยงเนื้อหาทั้งหมด ประกอบคำ�พิพากษาฎีกา ตราชูวัยใสฉบับนี้ก็ปิดท้ายไว้เพียงเท่านี้ พี่ๆศิษย์เก่าอย่าลืมส่งกำ�ลังใจมา
และข้อสอบ ซึง่ การติวแต่ละครัง้ ก็มคี �ำ ถามทีผ่ มไม่สามารถหาคำ�ตอบได้ ให้น้อง ๆ นิติศศาสตร์ มช. กันเยอะ ๆ นะครับ แล้วพบกันใหม่ในฉบับ
หรือเป็นข้อถกเถียงที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ก็จะจดไปถามอาจารย์ หน้าครับ....
ทีหลัง ตัวผมคิดว่าการติวได้ประโยชน์ทั้งคนติว และคนร่วมติว
คนติวได้ทวนเนื้อหาที่อ่านไป โดยต้องเชื่อมโยงเนื้อหาและอธิบายให้ “มุมมองพี่ชาร์รีฟ จากคนภายนอก”
เข้าใจง่ายที่สุดเพื่อให้เพื่อนเข้าใจ ซึ่งเป็นการย้ำ�ความรู้ที่เรามีให้แน่น
ยิ่งขึ้นอีกทั้งถ้าเราย้ำ�คีย์เวิร์ดในแต่ละมาตราเท่าไหร่ เราก็สามารถ
		
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
จำ�ถ้อยคำ�นัน้ ได้โดยไม่ตอ้ งเสียเวลาท่องจำ�อีก นอกจากนีเ้ พือ่ นอาจจะ
ตั้งแต่เป็นนักศึกษาอาสาสมัครในการเผยแพร่ความรู้
อ่านหนังสือเองแล้วไม่เข้าใจ สิ่งที่เราจะช่วยเขาได้ก็มีเท่านี้ผมเคยมี
กฎหมาย ชาร์รีฟเป็นคนเรียนเก่งอยู่แล้ว และเป็นคน
ประสบการณ์ไม่ดี คือ ตอนปี 1 ติวเพื่อนคนหนึ่ง เขาเป็นคนหัวช้า
ขยันแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ทำ�งานอาสาสมัครเพื่อคนอื่น
แต่นิสัยดีมาก ผมติวเขาแต่เพื่อนคนนั้นไม่เข้าใจสิ่งที่ผมอธิบายเลย ตลอดเวลาและก็มีงานแข่งวิชาการอะไรก็ไป มีการแข่งกีฬาก็ไป มีความ
ผมก็พยายามอธิบายให้ช้า และง่ายต่อการเข้าใจมากที่สุดแต่เค้าก็ สนใจและก็เชีย่ วชาญในหลายด้าน ซึ่งบางคนก็มองว่าชาร์รฟี เครียดเพราะ
เข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง สุดท้ายแล้วเพือ่ นก็พน้ สภาพการเป็นนักศึกษา อ่านหนังสือตลอดเวลา แต่เขามีความสุขกับการอ่าน นัน่ มันเป็นไลฟ์สไตล์
ตั้งแต่ปี 1 ผมไม่อยากให้เพื่อนผมคนอื่นเป็นแบบนั้นอีก ถ้ามีอะไรช่วย ของเขา ชาร์รีฟเป็นคนที่ไม่กลัวที่จะแสวงหาความรู้ สามารถเข้าหาคน
ได้ ก็ จ ะช่ ว ยเต็ ม ที่ เช่ น ให้ เ พื่ อ นยื ม ข้ อ สอบ หรื อ สรุ ป ไป แต่ละแบบเพื่อขอคำ�แนะนำ�หรือหาคำ�ตอบสำ�หรับตัวเองได้
ถ่ายเอกสาร นั่งติวเพื่อน พยายามถามฎีกาเมื่อมีเวลาว่างๆ
ชาร์ รี ฟ เป็ น คนที่ ข ยั น มาก ชอบอ่ า นหนั ง สื อ เรี ย นเทพมาก
ได้รางวัลเรียนดีสามปีซ้อน แล้วก็ไม่เคยเรียนวิชาไหนได้เกรดต่ำ�กว่า B
เป็นคนบ้าบอล ชอบดูบอล และเล่นฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจ ทีม
โปรดของชาร์รีฟคืออาร์เซนอล ปีนี้เรียนจะจบแล้วก็อยากจะ
บอกชาร์รฟี ว่าอย่าอ่านหนังสือหักโหมมากนะ อยากให้พกั บ้าง
อะไรบ้าง (หัวเราะ)

