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บทบรรณาธิการ
ในปี 2559 นี้ เป็นปีทสี่ ำ� คัญอีกปีหนึง่ ของชาวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และสังคมไทยโดยรวม เพราะเป็นวาระครบรอบ 90 ปี วันคล้ายวันเกิด
ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ผู้ก่อตั้งและเป็นอดีตคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผลงานของศาสตราจารย์ ดร.อดุล ทรงคุณประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อวงการศึกษาไทยด้วยการวางรากฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับ
อุดมศึกษาแบบ Liberal Arts ให้กบั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนกระทัง่
ได้รบั การยอมรับและเป็นต้นแบบหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของนักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ๆ ของไทยอย่างแพร่หลาย ท่านยังมีบทบาทส�ำคัญ
ในด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาคุณค่าของ
อารยธรรมไว้ให้เป็นมรดกโลก ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เป็นบุคคล
ทีท่ งั้ ชาวธรรมศาสตร์และสังคมไทยโดยทัว่ ไป ให้ความเคารพรักมากทีส่ ดุ
ท่านหนึง่ และในโอกาสอันดีนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จดั กิจกรรม
เชิดชูเกียรติทา่ นขึน้ เพือ่ เป็นการเผยแพร่ผลงานต่ออนุชนรุน่ หลังได้เรียนรู้
และน�ำไปเป็นแบบอย่าง
ผลงานและเกียรติประวัตขิ องศาสตราจารย์ ดร.อดุล นับเป็นตัวอย่างทีด่ ี
แก่ชนรุน่ หลัง ไม่วา่ จะเป็นในด้านการศึกษา ด้านการรักษาสิง่ แวดล้อม และ
การรักษาคุณค่าแห่งอารยธรรมโลก ด้วยความกล้าริเริม่ สิง่ ใหม่ๆ การมุง่ มัน่
อย่างไม่ย่อท้อ จนประจักษ์เป็นคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองสืบเนื่อง
มาจนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกลุ่มศิษย์เก่า ตลอดจน
ผู้ที่เคารพนับถือและศรัทธาในอาจารย์อดุล จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
เพื่อเชิดชูเกียรติและผลงานของท่านในหลายรูปแบบกิจกรรม ได้แก่
การจัดท�ำหนังสือ “90 ปี อดุล วิเชียรเจริญ ชีวติ และงาน” เรียบเรียงโดย
อาจารย์กติ ติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ และเรือ่ ง “ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
กับหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนี ละอองศรี นางสาววารุณี โอสถารมย์ และ
นายอังคาร จันทร์เมือง นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารจัดนิทรรศการ “ชีวติ และงาน
ของศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ” ณ ชัน้ U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึง่ จะเปิดให้เยาวชนและประชาชน
ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559
เป็นต้นไป เพื่อเรียนรู้ประวัติอันงดงามและผลงานที่ทรงคุณค่า
ของท่านต่อไป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tu.ac.th
จุ ลสารธรรมศาสตร์
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู ้
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อาจารย์อดุล เริ่มเข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ
ประจ�ำแผนกกองสหประชาชาติ กรมการเมืองตะวันออก และ
เป็ น ผู ้ ช ่ ว ยที่ ป รึ ก ษากฎหมายส� ำ นั ก งานที่ ป รึ ก ษากฎหมาย
ในกระทรวงการต่างประเทศ หลังจากนั้น จึงได้มารับราชการต่อ
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะต่างๆ เช่น อาจารย์ประจ�ำ
คณะรั ฐ ประศาสนศาสตร์ แ ละหั ว หน้ า ฝ่ า ยวิ จั ย เลขาธิ ก าร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ และรักษาการในต�ำแหน่งอธิการบดี ไม่นานนัก รัฐบาลไทย
ได้อนุมัติให้ไปปฏิบัติงานในองค์การสหประชาชาติ ในต�ำแหน่ง
Professor for Social Planning, United Nations Asian Institute
for Economic Development and Planning หลังจากนั้น
จึงด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศกึ ษาแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรับราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อ
ตามล�ำดับ นอกจากนี้ อาจารย์อดุล ยังมักจะได้รับเชิญให้ไปราชการ
พิเศษในต่างประเทศอยูบ่ อ่ ยครัง้ ไม่วา่ จะเป็นการเยีย่ มดูงานการสอน
ของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น การไปประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่อง
“Strategy for Peace” ประเทศญี่ปุ่น และการเป็นที่ปรึกษา
ทางกฎหมายขององค์การ SEAMEO ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เป็นผู้สนใจท�ำงานด้าน
การศึกษาของไทยเป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นผู้ริเริ่มโครงการปฏิรูปการ
ศึกษาในมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจั ด ตั้ ง คณะศิ ลปศาสตร์
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนวิชาพื้นฐานทั่วไป
ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักศึกษาธรรมศาสตร์ระดับชั้นปริญญาตรีทุกคน ก่อนจะ
เข้าศึกษาวิชาเฉพาะด้านตามคณะที่นกั ศึกษาเล่าเรียน ทั้งนี้ ก็เพื่อให้
นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในสภาพสังคมและสิง่ แวดล้อม ตลอดจน
เข้าใจในความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องของศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีต่อกัน
ตามอุดมการณ์ด้านการศึกษาของอาจารย์อดุล โดยท่านเห็นว่า
การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนั้น ไม่ควรจ�ำกัดอยู่แค่การเรียน
การสอน หากแต่ยังต้องส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความคิด รู้จัก
แก้ปัญหา และด�ำเนินชีวิตในทางที่ชอบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม
นอกเหนือจากการท�ำงานด้านการศึกษาแล้ว อาจารย์อดุลยัง
อุทิศตนเพื่อการท� ำงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยไม่เคย
มองประโยชน์อื่นส�ำคัญมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
ทั้งที่เป็นการท�ำงานในระดับชาติและระดับโลก ยกตัวอย่างเช่น

รู้จักบุคคลต้นแบบ:

ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ

หากเราตัง้ ค�ำถามถึงศักยภาพทีม่ อี ยูใ่ นมนุษย์หนึง่ คน ว่าสามารถ
ท�ำสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกนี้ได้มากน้อยแค่ไหน คนบางคน
อาจต้องการใช้เวลาครุ่นคิดไตร่ตรองสักพัก ในขณะที่ใครบางคน
ก็อาจมีค�ำตอบถึงสิ่งต่างๆ อยู่ในใจมากมายนับไม่ถ้วน อย่างไรก็ตาม
หากคนที่ มี ห รื อ อาจจะยังไม่มีค�ำตอบอยู่ในใจในขณะนี้ ได้ รั บรู ้
ถึงชีวประวัติ แนวคิด และการท�ำงานของผู้ชายธรรมดาๆ คนหนึ่ง
ผู้ท�ำสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์มหาศาลทั้งต่อชาติไทยและต่อมนุษยชาติ
ทั่วโลก ทั้งในแง่การศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการท�ำงาน
เพื่ออนุรักษ์คุณค่ามรดกโลก ก็จะค้นพบแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการ
ท�ำสิ่งดีๆ ต่อสังคมอย่างแน่แท้ ซึ่งเขาผู้นี้ ก็คือ ศาสตราจารย์
ดร.อดุล วิเชียรเจริญ หรืออาจารย์อดุลทีช่ าวธรรมศาสตร์และสังคมไทย
รักและเคารพมากที่สุดคนหนึ่งนั้นเอง

ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เกิดวันที่ 25 สิงหาคม
พ.ศ. 2469 ในจั ง หวั ด เพชรบุ รี อาจารย์ อ ดุ ล ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา
จากโรงเรียนเตรียมปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์และการเมือง จากนั้นจึงศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่นานนัก อาจารย์อดุลก็สอบชิงทุน
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ จึงได้ไปศึกษาต่อในสาขา
วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ Georgetown University
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และได้ รั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต จาก American
University ในสาขา International Law and Relations นอกจากนี้
อาจารย์อดุล ยังส�ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ 3 และได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางสังคมศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตามล�ำดับอีกด้วย
ศ. ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
ลงพื้นที่จังหวัดน่าน
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เชิดชูเกียรติคุณ ๙๐ ปี

ศ. ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
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การยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2517 ให้ ร วม
การพัฒนาด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าไปไว้ในนโยบายของรัฐ และ
การผลักดันให้อทุ ยานแห่งชาติของประเทศไทย 2 แห่งให้เป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และ
ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นต้น ที่น่าสนใจคือ อาจารย์ยังมีบทบาท
ในด้านการส่งเสริมให้มีการลดการใช้พลังงานที่ไม่จ�ำเป็นมาตั้งแต่แรก
โดยสิ่ ง ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมมากที่ สุ ด จากแนวคิ ด ของท่ า นคื อ การรวม
ศูนย์หน่วยงานราชการต่างๆ ไว้ในจุดเดียวกัน เพื่อลดพลังงานในการ
เดิ น ทาง เพิ่ ม ความสะดวกในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และใช้ ที่ ดิ น ให้
เกิดประโยชน์สงู สุด ซึง่ แนวความคิดนีถ้ อื ได้วา่ เป็นแนวคิดทีล่ ำ�้ สมัยมาก
ในช่วงเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว
สิ่ ง ส� ำ คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ อ าจารย์ อ ดุ ล ทุ ่ ม เทแรงกายแรงใจ
อย่างมหาศาลเพือ่ ผลประโยชน์ของประเทศและของโลก คือ การท�ำงาน
ด้านการอนุรักษ์อารยธรรมให้เป็นมรดกโลก โดยอาจารย์อดุลเคยด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริหารขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) และได้รบั เลือก
ตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยอนุสัญญา
คุ ้ ม ครองมรดกโลก (Intergovernment Committee for the
Protection of the World Cultural and Natural Heritage) ท�ำให้
ในปี พ.ศ. 2535 มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยได้รบั การขึน้ ทะเบียน
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ถึง 3 แห่ง ได้แก่ แหล่งโบราณคดี
บ้านเชียง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก�ำแพงเพชร และ
อุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผูพ้ ทิ กั ษ์
ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ภายใต้บทบาทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโลก
อีกด้วย เช่น การท�ำงานด้านอนุสัญญา UNIDROIT ว่าด้วยเรื่องการ
ส่ ง คื น วั ต ถุ ท างวั ฒ นธรรมที่ ถู ก ขโมย และถู ก ส่ ง ออกนอกประเทศ
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น
ผลงานและเกียรติประวัติของอาจารย์อดุล จึงนับเป็นตัวอย่างที่ดี
แก่ชนรุ่นหลัง ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
และการรักษาคุณค่าแห่งอารยธรรมโลก ด้วยความกล้าคิดริเริม่ สิง่ ใหม่ๆ
การมุง่ มัน่ อย่างไม่ยอ่ ท้อ จนประจักษ์เป็นคุณประโยชน์แก่ชาติบา้ นเมือง
สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า การท�ำงานของอาจารย์อดุล
มีความหลากหลายไม่จำ� กัดความสามารถเฉพาะอยูแ่ ค่เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
หากแต่เป็นการผสมรวม ประยุกต์ความรู้และความสามารถที่มีอยู่
ในตนเอง เพื่อผลักดันให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม นี่จึง
เป็นสิ่งพิสูจน์ได้อย่างดีเยี่ยมว่า ความสามารถของคนเราไม่มีขีดจ�ำกัด
และคนธรรมดาๆ คนหนึง่ ก็สามารถเปลีย่ นแปลงโลกนีใ้ ห้งดงามได้อย่าง
เหลือเชื่อ อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อมั่นในตนเองมากน้อยเพียงใด
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ผู้วางรากฐานการศึกษาวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จนเป็นต้นแบบและเป็นทีร่ จู้ กั ในวงการอุดมศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศจนถึงปัจจุบนั
เกียรติคุณของศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เป็นที่รู้จัก
เลื่องลือไปทั่วทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากผลงานมากมายหลาย
สิ่งที่ท่านได้ท�ำนั้น ล้วนอุทิศเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมทั้งสิ้น โดย
ผลงานด้านหนึง่ ทีท่ า่ นได้ท�ำอย่างจริงจังเห็นประจักษ์แก่สงั คม นัน้ คือ
การอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ ปฏิรูป การศึก ษา ซึ่งท่านเป็น คนริเริ่มหลั ก สู ต ร
การเรียนวิชาพืน้ ฐานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านคณะศิลปศาสตร์
ทีก่ อ่ ตัง้ ในปี พ.ศ. 2504 ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 78 ตอนที่
106 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2504 ด้วยเหตุผลในการประกาศราชกิจ
จานุเบกษาว่า “เพื่อให้นักศึกษาชั้นปริญญาตรีมีความรู้ภาษา
ต่างประเทศและความรู้ทั่วไปในด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ ให้สูงเพียงพอก่อนที่จะเข้าศึกษาในแขนง
วิชาเฉพาะด้าน ซึ่งจัดสอนอยู่ในคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์”
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ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลายด้านไม่วา่ จะเป็นด้านการบริหารงาน
ท่ า นเคยได้ รั บ ต� ำ แหน่ ง เลขาธิ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย คณบดี ค ณะ
ศิลปศาสตร์คนแรก ซึ่งท่านได้ด�ำรงต�ำแหน่งในวาระถึง 6 ปี ตั้งแต่
พ.ศ. 2505 – 2511 ท่านเคยด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
และยังเคยรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น นอกจากนี้
ท่านยังเป็นศาสตราจารย์ ฝ่ายวางแผนทางสังคมของสหประชาชาติ
และผู้อ� ำนวยการส� ำนักงานรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (SEAMES) อีกทั้งยังเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ
ที่เห็นเด่นชัดจนเป็นที่ยอมรับทั่วไปในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ท่านเป็นผู้ริเริ่มและวาง
โครงการปฏิรูประบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้มี
ความเจริญก้าวหน้าในทางวิชาการจนเป็นทีร่ จู้ กั ในวงการอุดมศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน

หากย้ อ นอดี ต กลั บ ไปเมื่ อ พ.ศ. 2505 คณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เริ่มจัดการเรียนการสอน ซึ่งขณะนั้น
มหาวิท ยาลัยก�ำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่า นการศึกษาวิชา
พื้นฐานก่อน 2 ปีแรก ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
ก่อนทีจ่ ะแยกไปศึกษาในแขนงวิชาเฉพาะด้านในชัน้ ปีที่ 3 ซึง่ จัดสอน
ตามคณะต่างๆ ซึ่งในขณะนั้นมีอยู่ 5 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ส� ำเร็จการศึกษา
ชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจ
ในสภาพสังคมและธรรมชาติแวดล้อม ตลอดจนเข้าใจในความ
สั ม พั น ธ์ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ สาขาต่ า งๆ ที่ มี ต ่ อ กั น ตามอุ ด มการณ์
ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้จ�ำกัดอยู่กับการเรียนการสอนเท่านั้น แต่หาก
จะต้ อ งช่ ว ยสร้ า ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู ้ มี ค วามคิ ด
ความอ่าน รูจ้ กั การแก้ปญ
ั ญาและด�ำเนินชีวติ ในทางทีช่ อบ ตลอดจน
การรู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม
“…ผมได้พจิ ารณาเห็นว่าระบบการศึกษาทีเ่ ป็นอยูใ่ นประเทศไทย
นั้นยังเป็นไปในรูปที่ไม่ได้สร้างคนให้รู้จักใช้ความคิด ระบบการ
ศึกษาของเราทัง้ ระบบเป็นระบบทีใ่ ช้ความจ�ำท่องบ่น ครูบาอาจารย์
เปรียบเสมือนเอาช้อนตักแล้วป้อนอาหารให้ตลอดเวลาจนกระทัง่
ส�ำเร็จการศึกษา เป็นการสอนให้คนเรียนรู้แต่เพียงอย่างเดียว
ไม่ได้คิด ไม่ใช่การสร้างให้บุคคลที่ในอนาคตจะออกไปเป็นผู้น�ำ
ไปเป็นคนซึ่งจะรับผิดชอบในการตัดสินใจ....”

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตรุน่ แรก
ของคณะ ในปี พ.ศ. 2508 จ�ำนวน 71 คน จากสาขาวิชา คณิตศาสตร์
สาขาบรรณารักษศาสตร์ สาขาประวัตศิ าสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์
และสาขาสถิติ โดยนักศึกษารุ่นแรกที่ส�ำเร็จการศึกษาได้ผ่านการ
ศึกษาด้วยวิชาพื้นฐานตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล
ก่อนที่จะเรียนหลักสูตรเฉพาะสาขาที่ตนเลือกนั้น ในความตอนหนึ่ง
ของศาสตราจารย์ ดร.อดุล ได้กล่าวไว้ว่า “ปูพื้นฐานในแง่ที่ให้
ความรู้ทั่วไป สร้างวิจารณญาณกระตุ้นให้เกิดความคิดอ่าน และให้มี
ความรู้สึกรับผิดชอบในสังคม เน้นความต่อเนื่อง หรือคุณประโยชน์
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านที่สัมพันธ์อยู่กับสังคมกับสิ่งต่างๆ...ยังมี
ปั ญ หาอยู ่ ที่ ค นยั ง ไม่ เข้ า ใจในปรั ช ญาการศึ ก ษาแบบนี้ จึ ง มี ก าร
เรียกร้องว่าหากมาศึกษาวิชาพื้นฐาน นักศึกษาจะมีวิชาเฉพาะด้าน
น้อยลงเพราะมีเวลาศึกษาน้อย แต่ที่แท้จริงแล้วการศึกษานั้นไม่ใช่
การเข้าไปรู้ข้อเท็จจริงในทุกอย่างในทุกวิชา เนื้อหารายละเอียดนั้น
พอสอบเสร็จก็ลืม สิ่งที่ติดอยู่นั้นถ้าเราสามารถจัดระบบการศึกษา
ได้ถูกต้องแล้ว คือสาระส�ำคัญที่เป็นหลักของวิชานั้น เมื่อเข้าใจแล้ว
ก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมต่อได้อีกมากมาย สามารถวิจารณ์ วิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง...มาวิเคราะห์ดูกันจริงๆแล้ว บุคคลที่
ได้ศึกษาวิชาด้านหนึ่งด้านใดออกไปแล้ว และท�ำงานในสายวิชาชีพ
ที่เรียนมา ในที่สุดก็จะมาถึงจุดๆ หนึ่งที่ไม่ได้ใช้วิชาเฉพาะ แต่
จะมาท�ำงานบริหารที่ต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจและเป็นผู้น�ำ
ยิ่งในสังคมสมัยใหม่เป็นสังคมที่มีความเคลื่อนไหวทางสังคมอย่าง
มาก การสร้างคนออกไปท�ำงานเฉพาะอย่างเดียวไม่ถกู ต้อง ต้องสร้าง
คนที่สามารถปรับตัวไปท�ำงานอะไรก็ได้... จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
มีการปูพื้นฐานให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาออกไป เป็นผู้มีความเข้าใจ
รู้จักใช้วิจารณญาณ สามารถตัดสินใจด้วยการใช้ความคิดวิเคราะห์
เรื่องราวต่างๆ รอบด้าน...”

ศ. ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
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การวางหลักสูตรพื้นฐานของคณะศิลปศาสตร์ แม้เวลาจะ
ล่วงเลยมานานเท่าไร ก็ยังคงเป็นจริงและทันสมัยอยู่จนถึง
ปัจจุบัน
การวางหลักสูตรวิชาพื้นฐานของคณะศิลปศาสตร์เป็นการ
วางรากฐานระบบการศึกษาที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้รอบด้าน
มีความเป็นผู้น�ำ และเป็นผู้มีความส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
โดยฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นแกนน�ำในการ
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไป (General Education)
ให้มีความเหมาะสมที่จะเป็นเครื่องมือในการสร้างให้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้น�ำในโลกยุคใหม่ แห่งศตวรรษที่
21 ภายใต้แนวคิด “GREATS” “อันเป็นคุณสมบัติที่นักศึกษา
และบัณฑิตธรรมศาสตร์พงึ มี ซึง่ ประกอบไปด้วย ทันโลกทันสังคม
(Global Mindset) ส�ำนึกรับผิดชอบอย่างยัง่ ยืน (Responsibility)
สือ่ สารอย่างสร้างสรรค์และทรงพลัง (Aesthetic Appreciation)
เป็นผู้น�ำท�ำงานเป็นทีม (Team Leader) และมีจิตวิญญาณ
ธรรมศาสตร์ (Spirit of Thammasat) เพื่อให้นักศึกษามีความ
รู้เท่าทันโลก มีความรับผิดชอบ มีสุนทรียภาพ การเป็นผู้น�ำและ
ผู ้ ต ามที่ ดี รวมทั้ ง การมี จิ ต ส� ำ นึ ก เพื่ อ ส่ ว นรวมในแบบของ
ธรรมศาสตร์ โดยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพื้นฐาน หรือ
วิชาพื้นฐานทั่วไป ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการสร้าง
นักศึกษาและบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ GREATS ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้แบบ Active Learning”
จากแนวคิดการจัดหลักสูตรพืน้ ฐานของศาสตราจารย์ ดร.อดุล
วิเชียรเจริญ แม้เวลาจะล่วงเลยมานานเท่าไหร่ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ยังเป็นผู้น�ำเรื่องวิชาพื้นฐานมาโดยตลอด และยัง
คงเป็นจริงและทันสมัยอยู่จนถึงปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร.อดุล
วิเชียรเจริญ ผู้วางรากฐานของการศึกษาปีหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และเป็นต้นแบบให้กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
ในประเทศไทย ในการวางหลักสูตรวิชาพืน้ ฐาน หรือวิชาการศึกษา
ทัว่ ไปให้กบั นักศึกษาทุกคณะก่อนทีน่ กั ศึกษาจะเรียนวิชาในสาขา
ของตั ว เอง เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ้
รอบด้าน ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่าง
เพียงพอ ซึง่ จะเห็นจากการเรียนวิชาต่างๆ ในปัจจุบนั เช่น การเรียน
วิชาปรัชญา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เป็นต้น นับว่า
เป็นความก้าวหน้าในทางวิชาการ นอกเหนือไปจากทีม่ หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานแล้ว ยังมี
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม หรือ วิชา TU 100 อีกด้วย
"ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2500 (ถ่ายโดย นายมานะ ไตรพงษ์)"
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เปิดบ้าน

แห่งความสุนทรีย์ :

การพักผ่อนคือการเรียนรู้สิ่งใหม่
ประติมากรรมเหล็กแผ่น สุนทรียภาพในวันว่าง
ของ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
เรื่องพัฒน์ รพี

“ชีวิตที่ใกล้ธรรมชาติ เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุด” ด้วยปรัชญาชีวิต
เช่นนั้น ‘บ้านป่าตะโก’ กิโลเมตรที่ 11 บนถนนมาลัยแมน อ�ำเภอ
ก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จึงเป็นความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์
ของ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ไม่ว่าจะมีต�ำแหน่งเป็น คณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เป็นศาสตราจารย์ฝ่ายวางแผนทางสังคม
ของสหประชาชาติ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMES)
พืน้ ทีก่ ว่า 5 ไร่ของบ้านป่าตะโกร่มเย็นด้วยแมกไม้เขียวขจี เป็นที่
พักพิงทั้งกายและใจของหลายชีวิตด้วยด้านหน้าบ้านเรือนไทยไม้สัก
เป็นคอกม้าและสนามทรายส�ำหรับเจ้าเบบี๋และเจ้าสีหมอกแข่ง
วัยฉกรรจ์ที่มีแม่พันธุ์ชื่อแม่พลอย เกือบทุกเสาร์-อาทิตย์ ดร.อดุล
จะมาใช้ชวี ติ ทีน่ พี่ ร้อมกับครอบครัว มาขีม่ า้ ออกเหงือ่ ในช่วงเช้า ดูแล
ต้นหมากรากไม้ และเอาใจใส่ใกล้ชิดกับสัตว์ทุกชนิดในกรงช่วงบ่าย
และหลายๆ ครัง้ เรือนไม้อกี หลังตรงริมน�้ำก็กลายเป็นบ้านรับรองมิตร
สหายในแวดวงวิชาการทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศรวมทัง้ อาคันตุกะ
ของบ้านเมืองอย่างเลียวนาร์ด อังเกอร์ อดีตเอกอัคราชทูตสหรัฐฯ
ประจ�ำประเทศไทย
แต่ในมุมหนึ่งของกิจกรรม ชีวิตอันละเอียดอ่อนที่บ้านป่าตะโก
เรายังได้เห็นโรงไม้หลังเล็กๆ ใกล้ประตูทางเข้า พื้นที่ไม่กี่ตารางเมตร
ตรงนั้น เป็นที่มาของ ‘เพชรด�ำ’, ‘แม่พระธรณีบีบมวยผม’, ‘เซ้ล์ฟ
พอร์ทเทรท’, ‘ข่มขืน’ และ ฯลฯ ซึง่ เป็นงานประติมากรรมเหล็กแผ่น
ที่หนักแน่นด้วยอณูแห่งวัตถุธาตุ แต่ละเมียดละไม ด้วยความคิดจาก
จินตนาการของศาสตราจารย์นักการศึกษาคนนี้
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เวิร์คช็อปหลังเล็กๆ หลังนี้ บรรจุเครื่องมือส� ำหรับงานเหล็ก
ไว้อย่างสมบูรณ์แบบนับแต่ตะไบ คีมจับ สิ่ว สว่าน เหล็กฉาก
เครื่องจับระดับไปจนถึงเครื่องตัดเหล็ก จานขัดเงาและโต๊ะอ๊อก
รวมถึงเศษเหล็กแผ่นชิ้นเล็กชิ้นน้อยวางสลับซับซ้อนนับชิ้นไม่ถ้วน
แต่ไม่ใช่เพื่อน�ำไปตั้งแสดง ไม่ได้แอบแฝงเพื่อการตีค่าเป็นตัวเงิน
เชิงธุรกิจ แต่เป็นความพึงพอใจจะกระท�ำเป็นงานอดิเรก เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความรู้สึกนึกคิดส่วนตนเท่านั้น
“ช่วงที่เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผมได้อยู่ในแวดวง
ศิลปิน ได้ใกล้ชดิ ครูบาอาจารย์ทางศิลปะ เป็นแรงกระตุน้ ให้ผมกลับไป
ท�ำงานอย่างทีเ่ คยท�ำ” ดร.อดุลในชุดสมบุกสมบันทีเ่ หลือเพียงแว่นตา
ที่บ่งบอกความเป็นนักวิชาการ เล่าที่มาของงานอดิเรกกับแผ่นเหล็ก
“ผมเคยเขียนภาพสีนำ�้ มันมาก่อน แต่ในช่วงนัน้ เกิดแรงบันดาลใจ
ว่า งานศิลปะในรูปแผ่นเหล็กนี้ยังไม่เคยมีใครเขาท�ำกัน นอกจาก
เอาเหล็กเป็นชิ้นๆ มาตัดเชื่อมกันไปมาเป็นรูปโมเดิร์นอาร์ตเฉยๆ
ความคิดที่เกิดขึ้นก็คือ แผ่นเหล็กมีข้อจ�ำกัดที่เป็นของแข็งยิ่งหนา
ยิ่ ง ตั ด ยาก และที่ ส� ำ คั ญคื อมี พื้ น หน้ า เรี ย บ มี เ พี ย งสองมิติ เป็ น
จุดท้าทายให้เราเอาของแข็งที่ท�ำยาก มาเป็นเส้นที่อ่อนนุ่มชดช้อย
และท�ำให้เกิดเป็นมิติที่สามขึ้นมา”
‘ม้าผยอง’ ขัดมันวาววามทีว่ างอยูต่ รงหน้า อธิบายความพยายาม
เอาชนะโลหะแผ่นเรียบที่ ดร.อดุลกล่าวได้ดีที่สุด เพราะนอกจาก
ท่วงท่าสง่างามของมันในยามที่ยืนผยองแล้ว การใช้ความร้อนเผา
บริเวณล�ำคอไล่ลงมาถึงสะโพกด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมจนเกิดเป็น
สีน�้ำตาลปนน�้ำเงิน แล้วขัดเงาก่อนลงแชล็คจนเป็นมันวาว ประหนึ่ง

เป็นรูปปั้นม้าที่สง่าและหนั่นแน่นด้วยกล้ามเนื้อบอกความแข็งแรง
สมบูรณ์
“เพราะผมประทับใจในความสง่าของม้า โดยเฉพาะม้าเพศผู้
มีความสง่ามีมาเจสดี้มาก ผมรู้จักสรีระวิทยา รู้จักสัดส่วนของมันดี”
และที่ส�ำคัญคือรูปหน้าของงานม้าทุกตัว ดร.อดุลจะถ่ายทอดจาก
รูปหน้าของม้าอาหรับ ซึ่งได้ชื่อว่ามีรูปหน้างดงามตามอุดมการณ์
ของมนุษย์มากที่สุด อย่างเจ้า ‘เพชรด�ำ’ ในท่าเหยาะย่าง สร้าง
ความประทับใจให้กบั พระสหายชาวอเมริกนั ของเสด็จพระราชชนนีฯ
คนหนึง่ ยิง่ นัก จนเธอขอซือ้ ไปในราคาหมืน่ บาท เป็นรายได้สมทบทุน
ช่วยเหลือโครงการบ้านพักฉุกเฉินเพื่อสตรีมีปัญหาของคุณหญิง
ขนิษฐา วิเชียรเจริญ จึงนับได้ว่าเจ้า ‘เพชรด�ำ’ ซึ่งที่จริงเป็นม้า
ทีด่ ร.อดุลโปรดปรานแต่เสียชีวติ ไปแล้ว ได้มสี ว่ นช่วยเช็ดน�ำ้ ตาให้กบั
ผู้หญิงจ�ำนวนมาก และนับเป็นงานประติมากรรมแผ่นเหล็กชิ้นแรก
ที่ ดร.อดุล สร้างสรรค์ขึ้นและยอมขายไปเพื่อการกุศล
นอกจากงานม้าแล้ว ประติมากรรมแผ่นเหล็กในเชิงสะท้อน
ความประทับใจในรูปทรงทางธรรมชาติของดร.อดุล ยังมี ‘แม่พระธรณี
บีบมวยผม’ ซึ่งเลียนจากศิลปะไทยแต่ดั้งเดิม ใช้เทคนิคการขัดเงา
เพิ่มมิติที่สามเช่นเดียวกับงานม้าผยอง
‘มิติที่ 4’ เป็นงานประติมากรรมเหล็กแผ่นอีกแนวหนึ่ง ซึ่งเกิด
จากการแปรความคิดรูปธรรมทางวิทยาศาสตร์ออกมาเป็นนามธรรม
ทางศิลปะ รูปเหล็กวงกลมซ้อนต่อเนื่องกันขึ้นไปเรื่อยๆ จึงล้วนเป็น
ตัวแทนของความกว้าง, ยาวและสูง ในขณะที่รูปครึ่งวงกลมบนสุด
บ่งบอกมิติที่ 4 ซึ่งเป็นมิติแห่งกาลเวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุด ปล่อยทิ้ง
ให้ขาดตอนไว้เพื่อเป็นจินตนาการอิสระของผู้เสพศิลป์ชิ้นนี้ต่อไป

“ผมเคยสอนปั ญ หาปรั ช ญา โดยเฉพาะเรื่ อ งคอนเซ็ ป ต์ ท าง
วิทยาศาสตร์มันพัวพันอยู่กับเรื่องของปรัชญาและสังคมอยู่มาก
เมื่อมาคิดท�ำงานประติมากรรมเหล็กก็เลยเอาแนวคิดอัตนัยทาง
วิทยาศาสตร์มาแปลงเป็นงานศิลปะอย่างเป็นรูปธรรม แล้วก็ยัง
สื่อความหมายทางอัตนัยนั้นไว้ด้วย นั่นคือเป็นการอธิบายความรู้สึก
นึกคิดของศิลปินด้วยรูปร่างนั่นเอง”
นานมาแล้วที่ดร.อดุลยึดมั่นว่า การพักผ่อนคือการเปลี่ยน
จากการท�ำ การคิด การอ่านสิ่งหนึ่ง มาท�ำ มาคิด มาอ่านอีกสิ่งหนึ่ง
ไม่ ใช่ ก ารหยุ ด นิ่ ง อยู ่ เ ฉยๆ ในช่ ว งหนึ่ ง ที่ ค วามคิ ด จะท� ำ งาน
ประติมากรรมเหล็กแผ่นเป็นงานอดิเรก การพักผ่อนของเขาก็คือ
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทักษะงานโลหะจากหนังสือแล้วมาฝึกหัด
ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองจนเชีย่ วชาญ พัฒนาจากการซ่อมแซมกรงนก คอกไม้
เล็กๆ น้อยๆ ในบ้านป่าตะโก มาสู่การใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์
ทันสมัยอย่างเชี่ยวชาญ จนถึงขั้นที่สามารถประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ
อย่างคีมจับเหล็ก, โต๊ะอ๊อกเหล็กด้วยตนเอง
ในวันซึ่งดร.อดุลลงมือท�ำงานชิ้นใดก็ตาม จึงมักจะหายเข้าไป
ในเวิร์คช็อปตั้งแต่หลังอาหารเช้า ด้วยชุดท�ำงานมอมแมมพร้อม
ผ้าคาดจมูกกันฝุ่น พักช่วงสั้นๆ ด้วยการออกมารับประทานอาหาร
กลางวัน จนกว่าอาทิตย์ลับขอบฟ้า หรือบางครั้งก็ล่วงเลยไปถึงเวลา
กลางคืนที่มีเพียงแสงไฟจากหลอดนีออนและเสียงครางกระหึ่มจาก
พัดลมปรับอากาศทางช่องหน้าต่างเป็นเพื่อน ในสภาพที่เหงื่อไหล
โทรมกายจากไอร้อนของเครื่องตัดเหล็กและเสื้อ, กางเกง, รองเท้า
บู๊ทที่หนาและอบอยู่ตลอดเวลา กว่าจะออกมาจากเวิร์คช็อปอีกครั้ง
ก็มีเสียงไก่ขันบอกเวลารุ่งสางเสียแล้ว

ศ. ดร.อดุล วิเชียรเจริญ

13

เรียนรู้
อยู่คู่สิ่งแวดล้อม:
ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ

กับแนวคิดการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว
บริเวณคุ้งบางกะเจ้า - ปอดของคนกรุงเทพฯ
บางกะเจ้า จากมุมสูง

ในสังคมปัจจุบัน ประชาชนเริ่มให้ความสนใจในประเด็นเรื่อง
สิ่ง แวดล้ อ มมากขึ้ น เนื่ องด้วยผู ้ค นเริ่ มตระหนัก อย่ างจริ ง จั ง ถึ ง
ความเชือ่ มโยงทีส่ มดุลระหว่างธรรมชาติและชีวติ สิง่ ทีเ่ รารับประทาน
สภาพแวดล้อมทีเ่ ราอยู่ และวิถชี วี ติ ทีเ่ ราด�ำเนินอยูเ่ ป็นประจ�ำทุกๆ วัน
ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพในทุกๆ ด้าน ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาพืน้ ที่
สีเขียวในเมืองหลวงจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งพัฒนาควบคูไ่ ปกับ
การเติบโตของเมือง แนวคิดที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนี้ แม้จะฟังดูเป็น
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แนวคิดสมัยใหม่ ที่สามารถพบเจอได้บนพื้นที่สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน
ทั้งหลาย อย่างไรก็ตาม หากเราได้อ่านประวัติข้อมูลจากหนังสือ
หลายๆ เล่ม จะพบว่า ค�ำว่า “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เริ่มปรากฏ
ในสังคมไทยอย่างจริงจังบนเอกสารราชการเมือ่ ประมาณ 30 ปีทแี่ ล้ว
ซึง่ หนึง่ ในบุคคลส�ำคัญผูผ้ ลักดันให้เกิดการตระหนักเรือ่ ง “การอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม” ในสังคมไทยนัน้ อย่างจริงจังก็คอื ศาสตราจารย์ ดร.อดุล
วิเชียรเจริญ

ย้อนกลับไปเมือ่ ปี พ.ศ. 2520 ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
ผูอ้ ทุ ศิ ตัวเพือ่ การท�ำงานด้านสิง่ แวดล้อมของประเทศไทยเป็นอย่างยิง่
ได้เกิดแนวคิดอนุรกั ษ์พนื้ ทีส่ เี ขียวบริเวณโค้งน�้ำเจ้าพระยา ทีก่ นิ พืน้ ที่
ถึง 6 ต�ำบลในอ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ ประกอบ
ด้วย ต�ำบลบางกะเจ้า ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง ต�ำบลบางกอบัว ต�ำบล
บางกระสอบ ต�ำบลบางยอ และต�ำบลทรงคนอง โดยศาสตราจารย์
ดร.อดุล เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีเขียวใกล้เมืองกรุง ซึ่งจะ
มีประโยชน์เป็นอย่างมากในการกรองอากาศเสีย และป้อนอากาศ
บริสุทธิ์กลับเข้ามาให้กรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีแก่คน
ในพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ให้กับผู้คนในวันหยุดสุดสัปดาห์ ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น
จึงมีมติเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2520 ให้อนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าว
รอบคุ้งบางกะเจ้า โดยไม่อนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างสูงเกิน
กว่าก�ำหนด เวลาผ่านไปอีก 14 ปี วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2534
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดตั้ง “โครงการสวนกลางมหานคร” ซึ่ง
ถือเป็นการเริม่ ต้นพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียวนีอ้ ย่างจริงจัง และศาสตราจารย์
ดร.อดุล ผู้มีบทบาทริเริ่มและผลักดันให้อนุรักษ์พื้นที่ตรงนี้ ก็ได้ด�ำรง

ต�ำแหน่งเป็นอนุกรรมการและที่ปรึกษาโครงการสวนกลางมหานคร
ส�ำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
แม้วา่ กรุงเทพมหานครในวันนีจ้ ะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้า คลาคล�่ำ
ด้ ว ยรถน้ อ ยใหญ่ เ ต็ ม ท้ อ งถนน แต่ ใ นอี ก มุ ม หนึ่ ง ที่ ไ ม่ ไ กลจาก
เมืองนัก ก็ยังมีพื้นที่สีเขียวป่าชุ่มน�้ำที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่ง
ในประเทศไทย ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปอดของคนกรุงเทพฯ โครงการ
สวนกลางมหานครอันกว้างใหญ่นี้ กินเนื้อที่เกือบ 9,000 ไร่ มีพื้นที่
ส�ำหรับพักผ่อนหย่อนใจรองรับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น
การปั่นจักรยาน พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย สวนสาธารณะ หอดูนก
ป่าชายเลน ตลาดนัดจากคนท้องถิ่น และสวนผลไม้จากชาวบ้าน
เป็นต้น นอกจากนี้ ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพของบางกะเจ้านั้น
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอ่าวไทย จึงท�ำให้คุ้งบางกะเจ้าได้รับอิทธิพลจาก
ระดับน�้ำขึ้นน�้ำลง เกิดเป็นระบบนิเวศ 3 น�้ำ คือ น�้ำจืด น�้ำเค็ม
และน�้ำกร่อย ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำที่อุดมสมบูรณ์และมีความ
หลากหลายของสังคมพืชและสัตว์สงู เหมาะแก่การศึกษาระบบธรรมชาติ
เป็นอย่างยิ่ง
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การพัฒนาพืน้ ทีต่ ามวิถที างแห่งความยัง่ ยืนทีศ่ าสตราจารย์
ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ได้ริเริ่มในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้านั้น ถือได้
ว่าเป็นโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประสบ
ความส� ำ เร็ จ มากแห่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง สามารถยื น ยั น ผ่ า นรางวั ล
การันตีคุณภาพและงานวิจัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยใน
ปี พ.ศ. 2549 นิตยสารไทม์เอเชีย ฉบับ Best of Asia
ได้ยกย่องให้บางกะเจ้าเป็นปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย
(The Best Urban Oasis) และงานศึกษาวิจัยขององค์การ
บริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก (องค์ ก ารมหาชน) และ
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2554
ก็ได้ระบุว่าพื้นที่สีเขียวของบางกะเจ้านั้น สามารถดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ยปีละประมาณ 6,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ และผลิตออกซิเจนได้ถงึ 6 ล้านตันต่อวัน
ความสามารถและความตั้ ง ใจจริ ง ของศาสตราจารย์
ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ในการท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ได้
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งไม่เพียงเฉพาะแค่มนุษย์เราเท่านั้นที่ได้รับผลประโยชน์
จากการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หากแต่สัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่ต่างๆ เองก็ได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียม
อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นได้ว่า การอยู่คู่ธรรมชาติเป็น
สิง่ ส�ำคัญ เพราะชีวติ ทุกชีวติ ไม่สามารถแยกออกจากธรรมชาติ
ได้โดยสิ้นเชิง ดังนั้น เราจึงต้องเรียนรู้และอยู่คู่สิ่งแวดล้อม
ตลอดไป
ขอบคุณภาพจาก:

http://chocogreenteajourney.blogspot.com, http://terrabkk.com,
http://www.matichon.co.th, http://www.thaihealth.or.th,
http://www.oknation.net,
https://marinmans.wordpress.com
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3.

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ลงทะเบียน
ของยูเนสโกระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม พ.ศ. 2534
กินพื้นที่ครอบคลุม 6 อ�ำเภอของ 3 จังหวัด ได้แก่ อ.บ้านไร่ อ.ลานสัก
อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี อ.สังขละบุรี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และ
อ.อุ้มผาง จ.ตาก มีพื้นที่ 4,046,747 ไร่ หรือ 6,427 ตารางกิโลเมตร

ศ. ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
ในฐานะคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก

5.

ป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่ เป็นมรดกโลกแหล่งที่ 5 ของไทย
ได้ รั บ การลงทะเบี ย นเป็ น มรดกโลกเมื่ อ วั น ที่ 10-17
กรกฎาคม พ.ศ. 2548

ผู้ผลักดันมรดกไทย
สู่มรดกโลก
ศ. ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
กับการท�ำงานร่วมกับ UNESCO

เกียรติคุณของศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ มี
คุณค่ามากมายมหาศาลต่อประเทศชาติซึ่งนอกจากที่ท่าน
ได้ทำ� งานในเรือ่ ง การปฏิรปู ด้านการศึกษา และการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมแล้ว สิ่งส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่ศาสตราจารย์
ดร.อดุ ล ได้ ทุ ่ ม เทแรงกายแรงใจอย่ า งมหาศาลเพื่ อ ผล
ประโยชน์ของส่วนรวม นั้นก็คือ “การท�ำงานเพื่ออนุรักษ์
คุณค่ามรดกโลก” ในอดีตศาสตราจารย์ ดร.อดุล เคยด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริหารขององค์การ UNESCO และได้
รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage
Committee) นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้ผลักดันให้สถานที่
ส�ำคัญของประเทศไทย ทั้ง 5 แห่ง ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก ซึ่งได้แก่

1.

ผลงานและเกียรติประวัติของศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
เป็นสิง่ ทีพ่ สิ จู น์ได้อย่างดีเยีย่ มว่า ความสามารถของคนเราไม่มขี ดี จ�ำกัด
คนธรรมดาก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล
จึงนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นหลัง ด้วยการมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อ
ที่จะผลักดันให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ของเรา

2.

อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โขทั ย -ศรี สั ช นาลั ย ก� ำ แพงเพชร ลงทะเบี ย นเป็ น มรดกโลกเมื่ อ
ปี พ.ศ. 2534
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สถานทีด่ งั กล่าวทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนนัน้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
และมรดกทางธรรมชาติของโลก แต่ละแห่งล้วนมีเอกลักษณ์และ
ความงดงามที่แตกต่างกัน โดยศาสตราจารย์ ดร.อดุล มีบทบาทส�ำคัญ
เป็นอย่างมากตัง้ แต่การกลัน่ กรอง การปรับปรุง และการน�ำเสนอวิธกี าร
อนุรักษ์ เพราะท่านถือว่าการอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมนั้นต้องควบคู่
ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมไปด้วย แต่นอกเหนือจาก
การผลักดันสถานที่ส�ำคัญในประเทศไทยแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.อดุล
ยังมีบทบาทอย่างสูงในการร่วมก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาถึง
คุณค่าอันเป็นสากลของมรดกโลกโดยท่านได้ร่วมพิจารณาการขึ้น
ทะเบียนแหล่งมรดกกว่า 200 แหล่งจากทั่วโลก
ช่วงที่ศาสตราจารย์ ดร.อดุลได้เป็นที่รู้จักในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น
ก็คือช่วงที่ท่านออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
มรดกโลกเขาพระวิหาร ซึง่ เป็นช่วงทีศ่ าสตราจารย์ ดร.อดุลพ้นจากการ
เป็นประธานคณะกร รมการมรดกโลกของไทยแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.อดุล
ยืนยันหลักการว่าควรจะเป็นมรดกข้ามพรมแดนของทั้งสองประเทศ
ถ้าจะขึ้นทะเบียนนั้น น่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนร่วมกัน ศาสตราจารย์
ดร.อดุลได้มีจุดยืนมาตลอดว่าถ้าจะรักษาสิ่งที่เป็นมรดกโลกที่มีความ
โดดเด่นในเชิงสากลนั้น โดยหลักของคณะกรรมการมรดกโลกและ
เงื่อนไขต่างๆ ตามธรรมนูญก็สามารถขึ้นทะเบียนร่วมกันได้ ซึ่งใน
การบริหารจัดการพื้นที่โดยรอบเขาพระวิหาร ก็มีความเกี่ยวเนื่องกับ
ประเทศไทยด้วยเช่นกัน

อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ตั้งอยู่ใน จ.พระนครศรีอยุธยา รับพิจารณา
เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 มีโบราณ
สถานกระจัดกระจายอยู่ไม่ต�่ำกว่า 200 แห่ง
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แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่จ.อุดรธานี เป็นแหล่ง
โบราณคดีส�ำคัญแห่งหนึ่งที่ท�ำให้รับรู้ถึงการด�ำรงชีวิต
ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปีร่องรอยของ
มนุษย์ในประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้ว
ในหลายๆ ด้าน

ศ. ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
ประชุมกับคณะกรรมการมรดกโลก

ศ. ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
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