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ในวาระปีท่ี 90 ของ ศ.เสน่ห ์จามริก 
 

วรศกัดิ ์มหทัธโนบล 
 

 แรกเมือ่เหน็ชื่อ เสน่ห ์จามรกิ นัน้ ผมมอีายุราว 18 ปี ชื่อนี้ปรากฏอยู่บนปกหนังสอืเล่ม
หนึ่งเป็นเล่มบางๆซึ่งผมจ าชื่อไม่ไดแ้ล้ว จ าได้เพยีงว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกบัการเมอืงที่อยู่ในความ
สนใจของผม แต่เนื่องจากตอนนัน้ผมก าลงัตกอยู่ในหว้งภวงัคข์องการเมอืงฝ่ายซา้ย แถมยงัอยู่
ต่างจงัหวดัอกีดว้ย เงนิทีม่จีงึใชส้ าหรบัซือ้หนังสอืซา้ยๆเท่านัน้ แต่ถงึกระนัน้ ชื่อของเสน่ห ์จาม
รกิ กอ็ยูใ่นความจ าของผมตลอดมา 
  

ตราบจนเมือ่ผมเขา้มาเรยีนทีก่รงุเทพฯ และไดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมในกจิกรรมทางการเมอืง
ในมหาวทิยาลยัดว้ยฝนัอนัรุง่โรจน์แลว้ ผมกพ็บว่าบุคคลทีม่ชีื่อสัน้ๆและนามสกุลแปลกๆขา้งต้น
นัน้มคีวามคดิทีก่้าวหน้า และเป็นศาสตราจารยป์ระจ าคณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
และเมื่อได้อ่านงานของท่านกพ็บเหน็ความคดิอนัลุ่มลกึและแหลมคม จนท าใหรู้ส้กึอจิฉาผู้ทีไ่ด้
เป็นศษิยข์องท่านที่ได้เรยีนกบัท่าน ส่วนผมที่ไม่มบีุญเช่นนัน้ก็ได้แต่ติดตามอ่านงานของท่าน
และแอบศษิยน์อกส านกัเรือ่ยมา และไดแ้ต่หวงัว่าสกัวนัหน่ึงคงจะไดรู้จ้กัตวัจรงิของท่านบา้ง 
  

ผมมาไดเ้หน็ตวัจรงิของ อ.เสน่หก์ห็ลงัจากฝนัทางการเมอืงใกลจ้ะสลายเตม็ทนแลว้ และ
ทีไ่ดเ้หน็นัน้กเ็พราะผมท างานอยู่ในองคก์ารพฒันาเอกชนแห่งหนึ่งในขณะทีย่งัเรยีนไม่จบ ตอน
ทีเ่หน็นัน้ อ.เสน่ห์มาในฐานะผูบ้รรยายตามที่องคก์รทีผ่มสงักดัเชญิมา นัน่ถอืเป็นครัง้แรกทีผ่ม
ไดพ้บกบัท่าน   
  

ถ้าให้ผมบรรยายถงึบุคลกิภาพของ อ.เสน่หเ์มื่อแรกเหน็ว่าเป็นอย่างไร ผมคงบรรยาย
ไดย้าวจนจบัเคา้ไมไ่ด ้สูท้ีน่กัวชิาการท่านหน่ึงสรปุไมไ่ดท้ีใ่หภ้าพเพยีงสัน้ๆว่า อ.เสน่หค์อื พญา
ราชสหีแ์ห่งวงวชิาการ   
  

ไม่ใช่ผมคนเดยีวที่รูส้กึเช่นนัน้ อย่างน้อยก็มอีดตีนายกรฐัมนตรขีองไทยอยู่สองท่านที่
พดูถงึบุคลกิภาพทางวชิาการของ อ.เสน่หไ์ปในทางนัน้ ถงึแมอ้ดตีนายกฯทัง้สองท่านจะไม่ไดใ้ช้
ค าว่าพญาราชสหีก์ต็าม 

 
ภาพสรปุเช่นนัน้ไมไ่ดม้าจากผลงานทางวชิาการของ อ.เสน่หแ์ต่เพยีงดา้นเดยีว หากแต่

ยงัรวมเอาบุคลกิส่วนตวั การวางตน อากปักิรยิา น ้าเสยีงที่พูด การด าเนินชวีติ และบทบาท
ในทางสงัคม เป็นต้น เขา้มาด้วย และคงจะด้วยภาพเช่นนี้หรอืไม่ไม่แน่ใจนัก ที่ผมพบว่า หลงั
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 เรื่อยมา เวลาที่มกีารเคลื่อนไหวทางการเมอืงหรอือะไรอื่นๆ
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เพื่อสงัคมส่วนรวม และจะตอ้งมแีถลงการณ์รณรงค์ใหม้กีารลงชื่อของผูเ้รยีกรอ้งแลว้ อ.เสน่หจ์ะ
ไม่ลงชื่อกบัเขาด้วย จนลูกศษิยล์ูกหาหลายคนของท่านเคยพูดกบัผมว่าทัง้งงและไม่เขา้ใจ แต่
หลงัจากที ่อ.เสน่หเ์กษยีณอายรุาชการแลว้ ท่านกลบัลงชื่อ จนศษิยค์นหนึ่งพูดกบัผมว่าแรงกว่า
พวกเราสมยัทีเ่ป็นนกัศกึษาเสยีอกี 

 
แต่จากภาพทีว่่าเช่นกนั หากกล่าวเฉพาะผลงานทางวชิาการแลว้ อ.เสน่หน์ับได้ว่าเป็น

นักวชิาการทีน่อกจากจะเสนอความคดิทีลุ่่มลกึแหลมคมแลว้ ในความลุ่มลกึแหลมคมนัน้กย็งัมี
ศพัท์ใหม่ๆขึน้มาอกีด้วย เช่นค าว่า สมัพนัธภาพทางอ านาจ สงัคมราชูปถมัภ์ ฐานคดิ เป็นต้น  
ด้วยเหตุนี้ จงึไม่แปลกที่เมื่อท่านเกษียณอายุราชการนัน้ ลูกศษิย์ลูกหาต่างร่วมกนัจัดท าและ
เขยีนบทความทางวชิาการตพีมิพเ์ป็นหนงัสอือนุสรณ์ใหก้บัท่าน 

 
แต่กค็งดว้ยฐานะทางวชิาการที่สูงดงักล่าว มาตรฐานการเรยีนการสอนของ อ.เสน่หจ์งึ

ย่อมสูงไปด้วย โดยเฉพาะศิษย์เอกของท่านเท่าที่ผมได้รู้จกันัน้ มกัจะเล่าให้ฟงัต่างกรรมต่าง
วาระและต่างบุคคลด้วยความภูมใิจว่า ตนได้เกรดเอในวชิาของ อ.เสน่ห์ และที่ภูมใิจก็เพราะ
ไมใ่ช่เกรดทีจ่ะไดม้างา่ยๆ 

 
ภาพของ อ.เสน่หท์ีผ่มกล่าวมาขา้งต้นนัน้คงท าไดแ้ต่เพยีงสงัเขป หากจะบรรยายใหไ้ด้

ดจีรงิๆกค็วรจะเป็นลูกศษิยข์องท่านเอง และถ้าเรื่องเป็นดงัทีว่่า ผมกค็วรจะจบขอ้เขยีนชิน้นี้แต่
เพยีงเท่าน้ี เพราะไม่มมีุขอะไรใหเ้ขยีนไดอ้กี แต่ทีย่งัจะเขยีนต่อไปนี้กเ็พราะมมีุขหรอืประเดน็ที่
จะเขยีนจรงิๆ เป็นประเดน็ทีผ่มคดิว่าไม่น่าจะเกดิกบัศษิยข์อง อ.เสน่หท์ุกคน จะมกีแ็ต่ศษิยบ์าง
คนเท่านัน้ทีจ่ะไดส้มัผสักบัประเดน็นี้ และผมทีเ่ป็นเพยีงศษิยน์อกส านักกใ็หบ้งัเอญิไดส้มัผสักบั
ประเดน็น้ีดว้ย 

 
จากประสบการณ์ทางวชิาการของผม ที่จะต้องอุทศิเวลาส่วนหนึ่งใหก้บังานบรหิารอนั

หนกัหนาสาหสัสากรรจน์ัน้ ผมจะขอเรยีกประเดน็น้ีว่า การบรหิารงานวจิยั  
 
จะว่าไปแลว้ประเดน็ทีว่่าจะเกดิกบัผมโดยตัง้ใจหรอืไม่ ผมเองกบ็อกไม่ถูก เพราะเรื่องที่

ผมกล่าวถงึ อ.เสน่หข์า้งตน้นัน้ หากไมน่บัเรือ่งทีแ่อบเป็นศษิยน์อกส านกัแลว้ กเ็หน็จะมอียู่เพยีง
สิง่เดยีวทีผ่มหวงัอยูเ่สมอกค็อื หวงัว่าจะไดร้ว่มงานกบั อ.เสน่ห ์และที่หวงันี้กห็วงัอย่างลอยๆไม่
คดิว่าจะเป็นไปได้ เพราะดูจากชวีติของผมกบั อ.เสน่หท์ี่ไปคนละแนวแล้ว ผมแทบมองไม่เหน็
เลยว่าผมจะมารว่มงานกบัท่านไดอ้ยา่งไร  

 
แต่เรื่องของเรื่องกเ็กดิขึน้จนได ้กล่าวคอื หลงัจากทีเ่รยีนจบและไดผ้่านงานในองคก์าร

พฒันาเอกชนมาระยะหนึ่ง ผมกผ็นัตวัเองมาเป็นนักวชิาการในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในช่วง
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ทีท่ างานดงักล่าวผมมเีหตุทีจ่ะตอ้งตดิต่อเรือ่งงานกบั อ.เสน่หอ์ยู่เป็นระยะๆ ตดิต่อจนท่านจ าผม
ได้ จนในต้นพุทธทศวรรษ 2540 ผมก็ได้รบัการชกัชวนจาก อ.เสน่ห์ให้มาร่วมโครงการวจิยั
เกีย่วกบัสทิธมินุษยชน และเนื่องจากโครงการนี้เป็นชุดโครงการขนาดใหญ่ จงึมนีักวชิาการและ
นกัวจิยัมาเขา้รว่มนบัสบิคน และผมกเ็ป็นหนึ่งในนัน้ 

 
ตลอดเวลาทีร่ว่มงานกนันัน้ ผมคงไมต่อ้งพดูถงึประเดน็ทางวชิาการของ อ.เสน่ห ์เพราะ

อย่างไรเสยีผมก็ได้ฟงัจากท่านอย่างเอกอุทุกครัง้ทีม่กีารประชุม แต่ที่ผมพบเหน็ไดอ้ย่างหนึ่งก็
คอื หลงัการพูดคุยประเดน็วชิาการไปแลว้ อ.เสน่ห์กจ็ะนัดหมายการพบกนัในครัง้ต่อไป พรอ้ม
กนันัน้กใ็หท้ีป่ระชุมช่วยกนัก าหนดเรื่องทีพ่งึพูดคุยกนัในครัง้หน้า ตอนนี้เองทีผ่มไดพ้บเหน็การ
ก าหนดรายละเอยีดต่างๆทีค่รอบคลุมรอบดา้น เรยีกไดว้่าแทบจะไม่มเีรื่องใดหรอืประเดน็ใดตก
หล่นหรอืหลุดไปได้ จนผมทีก่่อนจะมาร่วมโครงการนี้กม็งีานบรหิารอยู่บา้งนัน้ได้ประสบการณ์
ไปเตม็ๆ 

 
แต่สิง่ทีผ่มจ าไม่รูล้มืแมจ้นทุกวนันี้กค็อื เมื่อการประชุมไดเ้ดนิทางมาถงึช่วงที่ผูว้จิยัทุก

คนจะตอ้งเสนอโครงการของตวัเองแลว้ ผมกถ็ามขึน้ในทีป่ระชุมเกี่ยวกบัค่าตอบแทนผูว้จิยัว่าจะ
ใหก้ าหนดอยา่งไร อ.เสน่หต์อบแทบไมต่อ้งคดิว่า ท่านใหผู้ว้จิยัในแต่ละโครงการย่อยก าหนดเอง
บนพืน้ฐานทีท่่านเรยีกว่า ระบบเกยีรตยิศ (honor system) 

 
จากนัน้ อ.เสน่หก์อ็ธบิายต่อไปว่า ไมเ่พยีงเรือ่งการก าหนดงบประมาณเท่านัน้ แมแ้ต่ใน

การท างานรว่มกนัท่านกย็ดึหลกัการนี้ คอืท่านเชื่อในเกยีรตขิองทุกคน กล่าวอกีอย่างคอื ทุกคน
ลว้นมเีกยีรตใินตน และทุกคนกพ็งึใหเ้กยีรตผิูอ้ื่นคู่กนัไปดว้ย 

 
พลนัที่ไดย้นิเช่นนัน้ผมไม่เพยีงจะเขา้ใจในประเดน็ที่ผมถามเท่านัน้ แต่ยงัเขา้ใจท่าททีี ่

อ.เสน่หม์ต่ีอทุกคนมาโดยตลอดก่อนหน้านี้อกีดว้ย ท่าทเีช่นนี้มไีม่เวน้แมแ้ต่สรรพนามหรอืค าที่
ท่านใช้เรยีกขานผู้ร่วมโครงการ ซึ่งถือเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สมัผสัได้ถึงการให้
เกยีรตผิูอ้ื่นของ อ.เสน่ห ์  

 
นับแต่นัน้มาผมก็จ าใส่ใจในค านี้เรื่อยมา และใชค้ านี้อยู่เสมอเมื่อมโีอกาส เช่นเดยีวกบั

ประสบการณ์ที่ไดจ้ากการร่วมงานในครัง้นัน้ ทีผ่มน ามาใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างมากทัง้ในงานวจิยั
และการบรหิารงานวจิยัของผม จนบางครัง้ก็มผีูร้่วมงานถามผมว่าท าเช่นนี้ได้อย่างไร ผมก็จะ
ตอบว่าผมไดส้ิง่นี้จากการรว่มงานกบั อ.เสน่หท์ุกครัง้ไป 

 
ผมอยูร่ว่มในโครงการดงักล่าวอยูห่ลายปีกว่าจะจบโครงการ และเมื่อจบโครงการไปแลว้

ผมกย็งัมโีอกาสไดพ้บกบั อ.เสน่หเ์ป็นครัง้เป็นคราวอยู่เสมอ โดยเฉพาะเวลาทีม่งีานสมัมนาทาง
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วชิาการ จนเมื่อท่านมอีายุมากขึน้จงึได้ปลดละวางตวัเองแลว้ใชช้วีติอย่างสงบ และใชเ้วลาส่วน
หนึ่งไปกบัการดูแลสุขภาพที่ถดถอยลงตามวยั ตอนนัน้ผมพบ อ.เสน่หน้์อยลง จะมกีแ็ต่ตอนน ้า
ท่วมใหญ่ปี พ.ศ.2554 เท่านัน้ทีผ่มตามข่าวของท่านดว้ยความเป็นห่วง และเมื่อรูว้่าท่านไปเช่า
โรงแรมเป็นทีพ่กัเพื่อหนีน ้าท่วม ผมกบักลัยาณมติรสองคนจงึนัดกนัไปเยีย่มท่านทีโ่รงแรม ตอน
นัน้จงึไดท้ราบจากท่านว่ามอีาจารยผ์ูใ้หญ่สองท่านทีผ่มเคารพรกัและเป็นศษิยข์องท่าน เป็นคน
จดัการเรือ่งนี้ให ้ผมฟงัแลว้กอ็ดเป็นปลืม้แทนท่านไม่ได ้และนึกชื่นชมอาจารยท์ัง้สองท่านอยู่ใน
ใจแมทุ้กวนัน้ี 

 
ผมพบ อ.เสน่หค์รัง้หลงัสุดกต็อนที่น าหนังสอืที่ผมเขยีนไปมอบให้ท่าน หนังสอืเล่มนี้มี

เนื้อหาเกี่ยวกบัพุทธประวตัิ และมแีรงบนัดาลใจในการเขยีนจากการไดร้่วมงานกบัท่านในครัง้
นัน้  ด้วยเหตุนี้ ผมจงึไดอุ้ทศิหนังสอืเล่มนี้ใหท้่าน โดยในค าอุทศินัน้มขีอ้ความหนึ่งทีผ่มระบุว่า 
หนงัสอืเล่มนี้เกดิขึน้ไดก้เ็พราะจากการรว่มงานในครัง้นัน้ 

 
อนัทีจ่รงิแลว้ผมอยากจะบอกอะไรมากกว่านัน้ในค าอุทศิ แต่กค็งไม่มคี าอุทศิใดทีผู่อุ้ทศิ

จะเขยีนกนัเยิน่เยอ้ จนมาในโอกาสน้ีที ่อ.เสน่หม์อีายุครบ 90 ปี และผมไดม้โีอกาสเขยีนถงึท่าน
โดยตรง ผมจงึอยากจะบอกสิง่ทีม่ากกว่าค าอุทศิทีว่่า กล่าวคอื เวลาทีเ่รามอบสิง่ทีด่ใีหก้บัผูใ้ดที่
เราเคารพรกันัน้ สิง่ทีม่อบใหก้ไ็มต่่างกบัสิง่บรรณาการอยา่งหนึ่ง และเวลาทีเ่ราจะบรรณาการสิง่
ใดใหก้บัผูใ้ด เรามอบให้ไม่เพยีงเพราะบุคคลนัน้เป็นผูม้เีกยีรตเิท่านัน้ หากทีส่ าคญัยิง่กว่ายงัอยู่
ตรงทีว่่า ตวัเราเองกถ็อืว่าไดร้บัเกยีรตอิยา่งยิง่ทีไ่ดม้อบสิง่บรรณาการแก่บุคคลนัน้ดว้ย 

 
ดงันัน้ ก่อนทีจ่ะเขยีนค าอุทศิลงไป ผมจงึไดข้ออนุญาตจากท่านก่อน และท่านกอ็นุญาต

พรอ้มกบักล่าวว่า รูส้กึเป็นเกยีรต ิแต่ส าหรบัผมแลว้กลบัรูส้กึเป็นเกยีรติมากกว่า และเป็นเกยีรติ
อยา่งยิง่ทีท่่านอนุญาต  

 
ผมรูส้กึเช่นนัน้เสมอมา ไมว่่าความรูส้กึนี้จะถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของระบบเกยีรตยิศดว้ย

หรอืไมก่ต็าม  
 
 
 

   
 
      


