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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชัน้น�าของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต 
การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหา ของประเทศโดยยึดมัน่คุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน

บทบรรณาธิการ

ในปี 2559 นี ้เป็นปีทีส่�ำคญัอกีปีหนึง่ของชำวมหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ 

และสังคมไทยโดยรวม เพรำะเป็นวำระครบรอบ 90 ปี วันคล้ำยวันเกิด 

ศำสตรำจำรย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ผู้ก่อตั้งและเป็นอดีตคณบดีคณะ

ศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และอดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย

ศิลปำกร ผลงำนของศำสตรำจำรย์ ดร.อดุล ทรงคุณประโยชน์อย่ำงยิ่ง

ต่อวงกำรศึกษำไทยด้วยกำรวำงรำกฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในระดับ

อดุมศกึษำแบบ Liberal Arts ให้กบัมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์จนกระทัง่ 

ได้รบักำรยอมรับและเป็นต้นแบบหลกัสตูรกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำนของนกัศึกษำ

ในสถำบนัอดุมศกึษำอืน่ๆ ของไทยอย่ำงแพร่หลำย ท่ำนยงัมบีทบำทส�ำคญั 

ในด้ำนกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกำรรักษำคุณค่ำของ

อำรยธรรมไว้ให้เป็นมรดกโลก ศำสตรำจำรย์ ดร.อดลุ วเิชียรเจรญิ เป็นบคุคล

ทีท่ัง้ชำวธรรมศำสตร์และสงัคมไทยโดยทัว่ไป ให้ควำมเคำรพรกัมำกทีสุ่ด

ท่ำนหนึง่ และในโอกำสอนัดนีี ้มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ จงึได้จดักจิกรรม

เชดิชเูกยีรตท่ิำนขึน้เพือ่เป็นกำรเผยแพร่ผลงำนต่ออนชุนรุน่หลงัได้เรยีนรู้

และน�ำไปเป็นแบบอย่ำง

ผลงำนและเกยีรตปิระวตัขิองศำสตรำจำรย์ ดร.อดลุ นบัเป็นตวัอย่ำงทีด่ี 

แก่ชนรุ่นหลงั ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนกำรศกึษำ ด้ำนกำรรกัษำสิง่แวดล้อม และ

กำรรักษำคณุค่ำแห่งอำรยธรรมโลก ด้วยควำมกล้ำรเิริม่สิง่ใหม่ๆ กำรมุง่มัน่ 

อย่ำงไม่ย่อท้อ จนประจักษ์เป็นคุณประโยชน์แก่ชำติบ้ำนเมืองสืบเนื่อง

มำจนปัจจุบัน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์และกลุ่มศิษย์เก่ำ ตลอดจน

ผู้ที่เคำรพนับถือและศรัทธำในอำจำรย์อดุล จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม 

เพื่อเชิดชูเกียรติและผลงำนของท่ำนในหลำยรูปแบบกิจกรรม ได้แก่ 

กำรจดัท�ำหนงัสอื “90 ปี อดลุ วเิชยีรเจรญิ ชีวติและงำน” เรยีบเรยีงโดย 

อำจำรย์กติตพิงศ์ กมลธรรมวงศ์ และเรือ่ง “ศำสตรำจำรย์ ดร.อดลุ วเิชยีรเจรญิ 

กับหลักสูตรวิชำพื้นฐำนศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์” โดย  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กำญจนี ละอองศรี นำงสำววำรุณี โอสถำรมย์ และ 

นำยองัคำร จนัทร์เมอืง นอกจำกนีย้งัได้มกีำรจดันทิรรศกำร “ชีวติและงำน 

ของศำสตรำจำรย์ ดร.อดลุ วเิชยีรเจรญิ” ณ ชัน้ U2 หอสมดุปรดี ีพนมยงค์  

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ ท่ำพระจนัทร์ ซึง่จะเปิดให้เยำวชนและประชำชน 

ที่สนใจทั่วไปสำมำรถเข้ำชมนิทรรศกำรได้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยำยน 2559 

เป็นต้นไป เพื่อเรียนรู้ประวัติอันงดงำมและผลงำนที่ทรงคุณค่ำ

      ของท่ำนต่อไป 
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ศ. ดร.อดุล วิเชียรเจริญ

ลงพื้นที่จังหวัดน่าน

หากเราตัง้ค�าถามถงึศกัยภาพทีม่อียูใ่นมนษุย์หนึง่คน ว่าสามารถ

ท�าสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกนี้ได้มากน้อยแค่ไหน คนบางคน

อาจต้องการใช้เวลาครุ่นคิดไตร่ตรองสักพัก ในขณะที่ใครบางคน 

ก็อาจมีค�าตอบถึงสิ่งต่างๆ อยู่ในใจมากมายนับไม่ถ้วน อย่างไรก็ตาม  

หากคนที่มีหรืออาจจะยังไม่มีค�าตอบอยู ่ในใจในขณะน้ี ได้รับรู ้

ถึงชีวประวัติ แนวคิด และการท�างานของผู้ชายธรรมดาๆ คนหนึ่ง 

ผู้ท�าสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์มหาศาลทั้งต่อชาติไทยและต่อมนุษยชาต ิ

ทั่วโลก ทั้งในแง่การศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการท�างาน

เพื่ออนุรักษ์คุณค่ามรดกโลก ก็จะค้นพบแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการ 

ท�าสิ่งดีๆ ต่อสังคมอย่างแน่แท้ ซึ่งเขาผู ้นี้ ก็คือ ศาสตราจารย์  

ดร.อดลุ วเิชยีรเจริญ หรอือาจารย์อดลุทีช่าวธรรมศาสตร์และสังคมไทย

รักและเคารพมากที่สุดคนหนึ่งนั้นเอง

ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เกิดวันที่ 25 สิงหาคม  

พ.ศ. 2469 ในจังหวัดเพชรบุรี อาจารย์อดุลส�าเร็จการศึกษา 

จากโรงเรียนเตรียมปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์และการเมือง จากนั้นจึงศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่นานนัก อาจารย์อดุลก็สอบชิงทุน

กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ จงึได้ไปศกึษาต่อในสาขา

วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ Georgetown University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับดุษฎีบัณฑิตจาก American 

University ในสาขา International Law and Relations นอกจากนี้  

อาจารย์อดุล ยังส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

รุ ่นที่ 3 และได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางสังคมศาสตร์และ

ศิลปศาสตร์ จากมหาวทิยาลัยศิลปากรและมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตามล�าดับอีกด้วย

อาจารย์อดุล เริ่มเข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ 

ประจ�าแผนกกองสหประชาชาติ กรมการเมืองตะวันออก และ

เป ็นผู ้ช ่ วยที่ปรึกษากฎหมายส�านักงานที่ปรึกษากฎหมาย  

ในกระทรวงการต่างประเทศ หลังจากนั้น จึงได้มารับราชการต่อ 

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะต่างๆ เช่น อาจารย์ประจ�า 

คณะรัฐประศาสนศาสตร ์และหัวหน ้าฝ ่ายวิจัย เลขาธิการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองอธิการบดี

ฝ่ายวชิาการ และรกัษาการในต�าแหน่งอธกิารบด ี ไม่นานนกั รฐับาลไทย

ได้อนุมัติให้ไปปฏิบัติงานในองค์การสหประชาชาติ ในต�าแหน่ง 

Professor for Social Planning, United Nations Asian Institute 

for Economic Development and Planning หลังจากนั้น  

จงึด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการ ส�านกังานเลขาธกิารรฐัมนตรศึีกษาแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรับราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อ 

ตามล�าดับ นอกจากนี้ อาจารย์อดุล ยังมักจะได้รับเชิญให้ไปราชการ

พเิศษในต่างประเทศอยูบ่่อยครัง้ ไม่ว่าจะเป็นการเยีย่มดงูานการสอน 

ของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น การไปประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่อง 

“Strategy for Peace” ประเทศญี่ปุ ่น และการเป็นที่ปรึกษา 

ทางกฎหมายขององค์การ SEAMEO ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เป็นผู้สนใจท�างานด้าน 

การศึกษาของไทยเป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นผู้ริเร่ิมโครงการปฏิรูปการ

ศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์

ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสอนวิชาพ้ืนฐานทั่วไป 

ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

ให้แก่นักศึกษาธรรมศาสตร์ระดับชั้นปริญญาตรีทุกคน ก่อนจะ 

เข้าศึกษาวิชาเฉพาะด้านตามคณะที่นกัศึกษาเล่าเรียน ทั้งนี้ ก็เพื่อให้

นกัศกึษามคีวามรูค้วามเข้าใจในสภาพสงัคมและสิง่แวดล้อม ตลอดจน 

เข้าใจในความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องของศาสตร์แขนงต่างๆ ท่ีมีต่อกัน 

ตามอุดมการณ์ด้านการศึกษาของอาจารย์อดุล โดยท่านเห็นว่า  

การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนั้น ไม่ควรจ�ากัดอยู่แค่การเรียน

การสอน หากแต่ยังต้องส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความคิด รู้จัก 

แก้ปัญหา และด�าเนินชีวิตในทางที่ชอบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และส่วนรวม

นอกเหนือจากการท�างานด้านการศึกษาแล้ว อาจารย์อดุลยัง

อุทิศตนเพื่อการท�างานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยไม่เคย

มองประโยชน์อ่ืนส�าคัญมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 

ทั้งที่เป็นการท�างานในระดับชาติและระดับโลก ยกตัวอย่างเช่น  

รู้จักบุคคลต้นแบบ: 
 ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ

เชิดชูเกียรติคุณ ๙๐ ปี ศ. ดร.อดุล วิเชียรเจริญ4 5



การยกร่างรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2517 ให้รวม 

การพัฒนาด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าไปไว้ในนโยบายของรัฐ และ 

การผลกัดนัให้อุทยานแห่งชาตขิองประเทศไทย 2 แห่งให้เป็นมรดกโลก 

ทางธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และ 

ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นต้น ที่น่าสนใจคือ อาจารย์ยังมีบทบาท

ในด้านการส่งเสริมให้มีการลดการใช้พลังงานที่ไม่จ�าเป็นมาตั้งแต่แรก  

โดยสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดจากแนวคิดของท่านคือ การรวม 

ศูนย์หน่วยงานราชการต่างๆ ไว้ในจุดเดียวกัน เพื่อลดพลังงานในการ 

เดินทาง เพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และใช้ที่ดินให ้

เกดิประโยชน์สงูสดุ ซึง่แนวความคดินีถ้อืได้ว่าเป็นแนวคดิท่ีล�า้สมยัมาก

ในช่วงเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว

สิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่งที่อาจารย์อดุลทุ ่มเทแรงกายแรงใจ 

อย่างมหาศาลเพือ่ผลประโยชน์ของประเทศและของโลก คอื การท�างาน 

ด้านการอนุรักษ์อารยธรรมให้เป็นมรดกโลก โดยอาจารย์อดุลเคยด�ารง 

ต�าแหน่งกรรมการบริหารขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ

วฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก (UNESCO) และได้รับเลอืก

ตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยอนุสัญญา 

คุ้มครองมรดกโลก (Intergovernment Committee for the 

Protection of the World Cultural and Natural Heritage) ท�าให้  

ในปี พ.ศ. 2535 มรดกทางวฒันธรรมของประเทศไทยได้รับการขึน้ทะเบยีน

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ถึง 3 แห่ง ได้แก่ แหล่งโบราณคดี 

บ้านเชียง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก�าแพงเพชร และ

อทุยานประวตัศิาสตร์พระนครศรอียธุยา นอกจากนี ้ท่านยงัเป็นผูพ้ทิกัษ์

ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ภายใต้บทบาทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโลก 

อีกด้วย เช่น การท�างานด้านอนุสัญญา UNIDROIT ว่าด้วยเร่ืองการ 

ส่งคืนวัตถุทางวัฒนธรรมท่ีถูกขโมย และถูกส่งออกนอกประเทศ 

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น

ผลงานและเกียรติประวัติของอาจารย์อดุล จึงนับเป็นตัวอย่างที่ดี

แก่ชนรุ่นหลัง ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 

และการรกัษาคณุค่าแห่งอารยธรรมโลก ด้วยความกล้าคดิรเิริม่สิง่ใหม่ๆ 

การมุง่มัน่อย่างไม่ย่อท้อ จนประจกัษ์เป็นคณุประโยชน์แก่ชาตบ้ิานเมอืง

สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า การท�างานของอาจารย์อดุล 

มคีวามหลากหลายไม่จ�ากดัความสามารถเฉพาะอยูแ่ค่เรือ่งใดเรือ่งหนึง่ 

หากแต่เป็นการผสมรวม ประยุกต์ความรู้และความสามารถที่มีอยู ่

ในตนเอง เพื่อผลักดันให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม น่ีจึง 

เป็นสิ่งพิสูจน์ได้อย่างดีเยี่ยมว่า ความสามารถของคนเราไม่มีขีดจ�ากัด 

และคนธรรมดาๆ คนหนึง่กส็ามารถเปลีย่นแปลงโลกนีใ้ห้งดงามได้อย่าง 

เหลือเชื่อ อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อมั่นในตนเองมากน้อยเพียงใด
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เกียรติคุณของศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เป็นที่รู้จัก 

เลื่องลือไปทั่วทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากผลงานมากมายหลาย

สิ่งที่ท่านได้ท�านั้น ล้วนอุทิศเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมทั้งสิ้น โดย 

ผลงานด้านหนึง่ทีท่่านได้ท�าอย่างจรงิจงัเหน็ประจกัษ์แก่สงัคม นัน้คอื  

การอุทิศตนเพื่อปฏิรูปการศึกษา ซึ่งท่านเป็นคนริเริ่มหลักสูตร 

การเรียนวชิาพ้ืนฐานในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ผ่านคณะศลิปศาสตร์ 

ทีก่่อตัง้ ในปี พ.ศ. 2504 ตามพระราชกจิจานเุบกษา เล่มที ่78 ตอนที่ 

106 วนัที ่19 ธนัวาคม พ.ศ. 2504 ด้วยเหตผุลในการประกาศราชกจิ 

จานุเบกษาว่า “เพื่อให้นักศึกษาชั้นปริญญาตรีมีความรู้ภาษา 

ต่างประเทศและความรู้ทั่วไปในด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

และมนุษยศาสตร์ ให้สูงเพียงพอก่อนท่ีจะเข้าศึกษาในแขนง

วิชาเฉพาะด้าน ซึ่งจัดสอนอยู่ในคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์”

ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เป็นผู ้ที่มีคุณูปการต่อ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์หลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการบรหิารงาน 

ท่านเคยได้รับต�าแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัย คณบดีคณะ

ศิลปศาสตร์คนแรก ซึ่งท่านได้ด�ารงต�าแหน่งในวาระถึง 6 ปี ตั้งแต่  

พ.ศ. 2505 – 2511 ท่านเคยด�ารงต�าแหน่งรองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ 

และยังเคยรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น นอกจากนี้

ท่านยังเป็นศาสตราจารย์ ฝ่ายวางแผนทางสังคมของสหประชาชาติ 

และผู้อ�านวยการส�านักงานรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ (SEAMES) อีกทั้งยังเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ

ที่เห็นเด่นชัดจนเป็นที่ยอมรับทั่วไปในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ท่านเป็นผู้ริเริ่มและวาง

โครงการปฏิรูประบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้มี

ความเจรญิก้าวหน้าในทางวชิาการจนเป็นทีรู่จ้กัในวงการอดุมศกึษา

ทั้งในและต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน

หากย้อนอดีตกลับไปเมื่อ พ.ศ. 2505 คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เริ่มจัดการเรียนการสอน ซึ่งขณะน้ัน  

มหาวิทยาลัยก�าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการศึกษาวิชา

พื้นฐานก่อน 2 ปีแรก ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  

ก่อนทีจ่ะแยกไปศกึษาในแขนงวชิาเฉพาะด้านในชัน้ปีที ่3 ซึง่จดัสอน

ตามคณะต่างๆ ซึ่งในขณะนั้นมีอยู่ 5 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ 

คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี คณะรฐัศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ส�าเร็จการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจ 

ในสภาพสังคมและธรรมชาติแวดล้อม ตลอดจนเข้าใจในความ

สัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาต่างๆ ที่มีต่อกัน ตามอุดมการณ์ 

ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้จ�ากัดอยู่กับการเรียนการสอนเท่านั้น แต่หาก 

จะต้องช่วยสร้าง ช่วยส่งเสริมให้กับนักศึกษาเป็นผู ้มีความคิด 

ความอ่าน รูจ้กัการแก้ปัญญาและด�าเนนิชวีติในทางทีช่อบ ตลอดจน 

การรู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม

“…ผมได้พจิารณาเหน็ว่าระบบการศกึษาทีเ่ป็นอยูใ่นประเทศไทย

นั้นยังเป็นไปในรูปที่ไม่ได้สร้างคนให้รู้จักใช้ความคิด ระบบการ

ศึกษาของเราท้ังระบบเป็นระบบท่ีใช้ความจ�าท่องบ่น ครูบาอาจารย์

เปรยีบเสมอืนเอาช้อนตกัแล้วป้อนอาหารให้ตลอดเวลาจนกระทัง่

ส�าเร็จการศึกษา เป็นการสอนให้คนเรียนรู้แต่เพียงอย่างเดียว  

ไม่ได้คิด ไม่ใช่การสร้างให้บุคคลที่ในอนาคตจะออกไปเป็นผู้น�า 

ไปเป็นคนซึ่งจะรับผิดชอบในการตัดสินใจ....”

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้ผลติบณัฑติรุ่นแรก

ของคณะ ในปี พ.ศ. 2508 จ�านวน 71 คน จากสาขาวชิา คณติศาสตร์ 

สาขาบรรณารกัษศาสตร์ สาขาประวตัศิาสตร์ สาขาวชิาภาษาศาสตร์ 

และสาขาสถิติ โดยนักศึกษารุ่นแรกท่ีส�าเร็จการศึกษาได้ผ่านการ

ศึกษาด้วยวิชาพื้นฐานตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล  

ก่อนที่จะเรียนหลักสูตรเฉพาะสาขาที่ตนเลือกนั้น ในความตอนหนึ่ง 

ของศาสตราจารย์ ดร.อดุล ได้กล่าวไว้ว่า “ปูพื้นฐานในแง่ที่ให ้

ความรู้ทั่วไป สร้างวิจารณญาณกระตุ้นให้เกิดความคิดอ่าน และให้มี

ความรู้สึกรับผิดชอบในสังคม เน้นความต่อเนื่อง หรือคุณประโยชน์

ของสาขาวิชาเฉพาะด้านที่สัมพันธ์อยู่กับสังคมกับสิ่งต่างๆ...ยังม ี

ปัญหาอยู ่ท่ีคนยังไม่เข้าใจในปรัชญาการศึกษาแบบนี้ จึงมีการ 

เรียกร้องว่าหากมาศึกษาวิชาพื้นฐาน นักศึกษาจะมีวิชาเฉพาะด้าน

น้อยลงเพราะมีเวลาศึกษาน้อย แต่ที่แท้จริงแล้วการศึกษานั้นไม่ใช่

การเข้าไปรู้ข้อเท็จจริงในทุกอย่างในทุกวิชา เนื้อหารายละเอียดนั้น

พอสอบเสร็จก็ลืม สิ่งที่ติดอยู่นั้นถ้าเราสามารถจัดระบบการศึกษา

ได้ถูกต้องแล้ว คือสาระส�าคัญที่เป็นหลักของวิชานั้น เมื่อเข้าใจแล้ว

ก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมต่อได้อีกมากมาย สามารถวิจารณ์ วิเคราะห์ 

และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง...มาวิเคราะห์ดูกันจริงๆแล้ว บุคคลที่

ได้ศึกษาวิชาด้านหน่ึงด้านใดออกไปแล้ว และท�างานในสายวิชาชีพ

ท่ีเรียนมา ในท่ีสุดก็จะมาถึงจุดๆ หนึ่งที่ไม่ได้ใช้วิชาเฉพาะ แต่ 

จะมาท�างานบริหารที่ต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจและเป็นผู้น�า  

ยิ่งในสังคมสมัยใหม่เป็นสังคมที่มีความเคลื่อนไหวทางสังคมอย่าง

มาก การสร้างคนออกไปท�างานเฉพาะอย่างเดยีวไม่ถกูต้อง ต้องสร้าง

คนที่สามารถปรับตัวไปท�างานอะไรก็ได้... จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้อง 

มีการปูพื้นฐานให้ผู ้ส�าเร็จการศึกษาออกไป เป็นผู ้มีความเข้าใจ 

รู้จักใช้วิจารณญาณ สามารถตัดสินใจด้วยการใช้ความคิดวิเคราะห ์

เรื่องราวต่างๆ รอบด้าน...”

ผู้วางรากฐานการศึกษาวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จนเป็นต้นแบบและเป็นท่ีรู้จักในวงการอุดมศึกษาท้ังในและต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน
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การวางหลักสูตรพื้นฐานของคณะศิลปศาสตร์ แม้เวลาจะ
ล่วงเลยมานานเท่าไร ก็ยังคงเป็นจริงและทันสมัยอยู่จนถึง
ปัจจุบัน 

การวางหลักสูตรวิชาพื้นฐานของคณะศิลปศาสตร์เป็นการ

วางรากฐานระบบการศึกษาที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้รอบด้าน  

มีความเป็นผู้น�า และเป็นผู้มีความส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

โดยฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นแกนน�าในการ

ปรับเปลี่ยนหลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไป (General Education) 

ให้มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นเครื่องมือในการสร้างให้นักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้น�าในโลกยุคใหม่ แห่งศตวรรษที่  

21 ภายใต้แนวคิด “GREATS” “อันเป็นคุณสมบัติที่นักศึกษา

และบณัฑติธรรมศาสตร์พงึม ีซ่ึงประกอบไปด้วย ทนัโลกทนัสงัคม 

(Global Mindset) ส�านกึรบัผดิชอบอย่างยัง่ยนื (Responsibility) 

สือ่สารอย่างสร้างสรรค์และทรงพลงั (Aesthetic Appreciation) 

เป็นผู้น�าท�างานเป็นทีม (Team Leader) และมีจิตวิญญาณ

ธรรมศาสตร์ (Spirit of Thammasat) เพื่อให้นักศึกษามีความ

รู้เท่าทันโลก มีความรับผิดชอบ มีสุนทรียภาพ การเป็นผู้น�าและ 

ผู ้ตามที่ดี รวมทั้งการมีจิตส�านึกเพื่อส ่วนรวมในแบบของ

ธรรมศาสตร์ โดยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพื้นฐาน หรือ

วิชาพื้นฐานทั่วไป ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการสร้าง

นักศึกษาและบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ GREATS ผ่านกระบวนการ

เรียนรู้แบบ Active Learning”

จากแนวคดิการจดัหลกัสตูรพืน้ฐานของศาสตราจารย์ ดร.อดลุ 

วิเชียรเจริญ แม้เวลาจะล่วงเลยมานานเท่าไหร่ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ยังเป็นผู้น�าเรื่องวิชาพื้นฐานมาโดยตลอด และยัง

คงเป็นจริงและทันสมัยอยู่จนถึงปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร.อดุล 

วิเชียรเจริญ ผู้วางรากฐานของการศึกษาปีหนึ่งของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และเป็นต้นแบบให้กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ  

ในประเทศไทย ในการวางหลกัสตูรวชิาพืน้ฐาน หรอืวชิาการศกึษา

ทัว่ไปให้กบันกัศกึษาทกุคณะก่อนทีน่กัศกึษาจะเรยีนวชิาในสาขา 

ของตัวเอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษามีความรู ้

รอบด้าน ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นของการเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์อย่าง 

เพยีงพอ ซึง่จะเหน็จากการเรยีนวชิาต่างๆ ในปัจจบุนั เช่น การเรยีน 

วิชาปรัชญา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เป็นต้น นับว่า

เป็นความก้าวหน้าในทางวชิาการ นอกเหนอืไปจากทีม่หาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานแล้ว ยังมี

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา พลเมืองกับความรับผิดชอบ

ต่อสังคม หรือ วิชา TU 100 อีกด้วย
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"ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2500 (ถ่ายโดย นายมานะ ไตรพงษ์)"



“ชีวิตที่ใกล้ธรรมชาติ เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุด” ด้วยปรัชญาชีวิต

เช่นนั้น ‘บ้านป่าตะโก’ กิโลเมตรที่ 11 บนถนนมาลัยแมน อ�าเภอ

ก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จึงเป็นความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์

ของ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ไม่ว่าจะมีต�าแหน่งเป็น คณบดีคณะ

ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เป็นศาสตราจารย์ฝ่ายวางแผนทางสังคม

ของสหประชาชาต ิเป็นอธกิารบดมีหาวทิยาลยัศลิปากร ผูอ้�านวยการ 

ส�านักงานรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMES) 

พืน้ทีก่ว่า 5 ไร่ของบ้านป่าตะโกร่มเยน็ด้วยแมกไม้เขยีวขจ ีเป็นที ่

พักพิงทั้งกายและใจของหลายชีวิตด้วยด้านหน้าบ้านเรือนไทยไม้สัก  

เป็นคอกม้าและสนามทรายส�าหรับเจ้าเบบ๋ีและเจ้าสีหมอกแข่ง 

วัยฉกรรจ์ที่มีแม่พันธุ์ชื่อแม่พลอย เกือบทุกเสาร์-อาทิตย์ ดร.อดุล 

จะมาใช้ชวีติทีน่ีพ่ร้อมกบัครอบครวั มาข่ีม้าออกเหงือ่ในช่วงเช้า ดแูล

ต้นหมากรากไม้ และเอาใจใส่ใกล้ชิดกับสัตว์ทุกชนิดในกรงช่วงบ่าย 

และหลายๆ ครัง้ เรอืนไม้อกีหลงัตรงรมิน�้ากก็ลายเป็นบ้านรบัรองมติร

สหายในแวดวงวชิาการทัง้ชาวไทยและต่างประเทศรวมทัง้อาคนัตกุะ

ของบ้านเมืองอย่างเลียวนาร์ด อังเกอร์ อดีตเอกอัคราชทูตสหรัฐฯ

ประจ�าประเทศไทย 

แต่ในมุมหนึ่งของกิจกรรม ชีวิตอันละเอียดอ่อนท่ีบ้านป่าตะโก 

เรายังได้เห็นโรงไม้หลังเล็กๆ ใกล้ประตูทางเข้า พื้นที่ไม่กี่ตารางเมตร

ตรงนั้น เป็นที่มาของ ‘เพชรด�า’, ‘แม่พระธรณีบีบมวยผม’, ‘เซ้ล์ฟ 

พอร์ทเทรท’, ‘ข่มขนื’ และ ฯลฯ ซึง่เป็นงานประตมิากรรมเหล็กแผ่น 

ที่หนักแน่นด้วยอณูแห่งวัตถุธาตุ แต่ละเมียดละไม ด้วยความคิดจาก

จินตนาการของศาสตราจารย์นักการศึกษาคนนี้

เวิร์คช็อปหลังเล็กๆ หลังน้ี บรรจุเครื่องมือส�าหรับงานเหล็ก

ไว้อย่างสมบูรณ์แบบนับแต่ตะไบ คีมจับ สิ่ว สว่าน เหล็กฉาก  

เครื่องจับระดับไปจนถึงเครื่องตัดเหล็ก จานขัดเงาและโต๊ะอ๊อก  

รวมถึงเศษเหล็กแผ่นช้ินเล็กช้ินน้อยวางสลับซับซ้อนนับชิ้นไม่ถ้วน  

แต่ไม่ใช่เพื่อน�าไปตั้งแสดง ไม่ได้แอบแฝงเพื่อการตีค่าเป็นตัวเงิน 

เชิงธุรกิจ แต่เป็นความพึงพอใจจะกระท�าเป็นงานอดิเรก เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตและความรู้สึกนึกคิดส่วนตนเท่านั้น

“ช่วงที่เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผมได้อยู่ในแวดวง

ศลิปิน ได้ใกล้ชดิครบูาอาจารย์ทางศลิปะ เป็นแรงกระตุน้ให้ผมกลบัไป

ท�างานอย่างทีเ่คยท�า” ดร.อดลุในชุดสมบกุสมบนัทีเ่หลือเพยีงแว่นตา 

ที่บ่งบอกความเป็นนักวิชาการ เล่าที่มาของงานอดิเรกกับแผ่นเหล็ก

“ผมเคยเขยีนภาพสนี�า้มนัมาก่อน แต่ในช่วงนัน้เกดิแรงบนัดาลใจ 

ว่า งานศิลปะในรูปแผ่นเหล็กนี้ยังไม่เคยมีใครเขาท�ากัน นอกจาก

เอาเหล็กเป็นช้ินๆ มาตัดเช่ือมกันไปมาเป็นรูปโมเดิร์นอาร์ตเฉยๆ 

ความคิดที่เกิดขึ้นก็คือ แผ่นเหล็กมีข้อจ�ากัดที่เป็นของแข็งยิ่งหนา 

ยิ่งตัดยาก และที่ส�าคัญคือมีพื้นหน้าเรียบ มีเพียงสองมิติ เป็น 

จุดท้าทายให้เราเอาของแข็งที่ท�ายาก มาเป็นเส้นที่อ่อนนุ่มชดช้อย 

และท�าให้เกิดเป็นมิติที่สามขึ้นมา” 

‘ม้าผยอง’ ขดัมนัวาววามทีว่างอยูต่รงหน้า อธบิายความพยายาม

เอาชนะโลหะแผ่นเรียบที่ ดร.อดุลกล่าวได้ดีที่สุด เพราะนอกจาก

ท่วงท่าสง่างามของมันในยามที่ยืนผยองแล้ว การใช้ความร้อนเผา

บริเวณล�าคอไล่ลงมาถึงสะโพกด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมจนเกิดเป็น 

สีน�้าตาลปนน�้าเงิน แล้วขัดเงาก่อนลงแชล็คจนเป็นมันวาว ประหนึ่ง

เป็นรูปปั้นม้าท่ีสง่าและหนั่นแน่นด้วยกล้ามเนื้อบอกความแข็งแรง

สมบูรณ์

“เพราะผมประทับใจในความสง่าของม้า โดยเฉพาะม้าเพศผู้ 

มีความสง่ามีมาเจสดี้มาก ผมรู้จักสรีระวิทยา รู้จักสัดส่วนของมันดี” 

และที่ส�าคัญคือรูปหน้าของงานม้าทุกตัว ดร.อดุลจะถ่ายทอดจาก 

รูปหน้าของม้าอาหรับ ซึ่งได้ชื่อว่ามีรูปหน้างดงามตามอุดมการณ ์

ของมนุษย์มากท่ีสุด อย่างเจ้า ‘เพชรด�า’ ในท่าเหยาะย่าง สร้าง 

ความประทับใจให้กบัพระสหายชาวอเมรกินัของเสดจ็พระราชชนนฯี  

คนหนึง่ยิง่นกั จนเธอขอซือ้ไปในราคาหมืน่บาท เป็นรายได้สมทบทนุ 

ช่วยเหลือโครงการบ้านพักฉุกเฉินเพื่อสตรีมีปัญหาของคุณหญิง

ขนิษฐา วิเชียรเจริญ จึงนับได้ว่าเจ้า ‘เพชรด�า’ ซึ่งที่จริงเป็นม้า 

ทีด่ร.อดลุโปรดปรานแต่เสยีชวีติไปแล้ว ได้มส่ีวนช่วยเชด็น�า้ตาให้กบั

ผู้หญิงจ�านวนมาก และนับเป็นงานประติมากรรมแผ่นเหล็กชิ้นแรก 

ที่ ดร.อดุล สร้างสรรค์ขึ้นและยอมขายไปเพื่อการกุศล

นอกจากงานม้าแล้ว ประติมากรรมแผ่นเหล็กในเชิงสะท้อน 

ความประทบัใจในรปูทรงทางธรรมชาตขิองดร.อดลุ ยงัม ี‘แม่พระธรณ ี

บีบมวยผม’ ซึ่งเลียนจากศิลปะไทยแต่ดั้งเดิม ใช้เทคนิคการขัดเงา

เพิ่มมิติที่สามเช่นเดียวกับงานม้าผยอง

‘มิติที่ 4’ เป็นงานประติมากรรมเหล็กแผ่นอีกแนวหนึ่ง ซึ่งเกิด

จากการแปรความคดิรปูธรรมทางวทิยาศาสตร์ออกมาเป็นนามธรรม

ทางศิลปะ รูปเหล็กวงกลมซ้อนต่อเนื่องกันขึ้นไปเรื่อยๆ จึงล้วนเป็น

ตัวแทนของความกว้าง, ยาวและสูง ในขณะท่ีรูปครึ่งวงกลมบนสุด 

บ่งบอกมิติท่ี 4 ซึ่งเป็นมิติแห่งกาลเวลาท่ีไม่มีท่ีสิ้นสุด ปล่อยท้ิง 

ให้ขาดตอนไว้เพื่อเป็นจินตนาการอิสระของผู้เสพศิลป์ชิ้นนี้ต่อไป

“ผมเคยสอนปัญหาปรัชญา โดยเฉพาะเรื่องคอนเซ็ปต์ทาง

วิทยาศาสตร์มันพัวพันอยู่กับเรื่องของปรัชญาและสังคมอยู่มาก 

เมื่อมาคิดท�างานประติมากรรมเหล็กก็เลยเอาแนวคิดอัตนัยทาง

วิทยาศาสตร์มาแปลงเป็นงานศิลปะอย่างเป็นรูปธรรม แล้วก็ยัง 

สื่อความหมายทางอัตนัยนั้นไว้ด้วย นั่นคือเป็นการอธิบายความรู้สึก

นึกคิดของศิลปินด้วยรูปร่างนั่นเอง”

 นานมาแล้วที่ดร.อดุลยึดมั่นว่า การพักผ่อนคือการเปลี่ยน 

จากการท�า การคิด การอ่านสิ่งหนึ่ง มาท�า มาคิด มาอ่านอีกสิ่งหนึ่ง 

ไม ่ใช ่การหยุดนิ่ งอยู ่ เฉยๆ ในช ่วงหนึ่งที่ความคิดจะท�างาน

ประติมากรรมเหล็กแผ่นเป็นงานอดิเรก การพักผ่อนของเขาก็คือ 

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทักษะงานโลหะจากหนังสือแล้วมาฝึกหัด

ปฏบิตัด้ิวยตนเองจนเชีย่วชาญ พฒันาจากการซ่อมแซมกรงนก คอกไม้ 

เล็กๆ น้อยๆ ในบ้านป่าตะโก มาสู่การใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์

ทันสมัยอย่างเชี่ยวชาญ จนถึงขั้นที่สามารถประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ

อย่างคีมจับเหล็ก, โต๊ะอ๊อกเหล็กด้วยตนเอง 

ในวันซึ่งดร.อดุลลงมือท�างานชิ้นใดก็ตาม จึงมักจะหายเข้าไป 

ในเวิร์คช็อปตั้งแต่หลังอาหารเช้า ด้วยชุดท�างานมอมแมมพร้อม 

ผ้าคาดจมูกกันฝุ่น พักช่วงสั้นๆ ด้วยการออกมารับประทานอาหาร

กลางวัน จนกว่าอาทิตย์ลับขอบฟ้า หรือบางครั้งก็ล่วงเลยไปถึงเวลา

กลางคืนที่มีเพียงแสงไฟจากหลอดนีออนและเสียงครางกระหึ่มจาก

พัดลมปรับอากาศทางช่องหน้าต่างเป็นเพื่อน ในสภาพที่เหงื่อไหล

โทรมกายจากไอร้อนของเครื่องตัดเหล็กและเสื้อ, กางเกง, รองเท้า

บู๊ทที่หนาและอบอยู่ตลอดเวลา กว่าจะออกมาจากเวิร์คช็อปอีกครั้ง

ก็มีเสียงไก่ขันบอกเวลารุ่งสางเสียแล้ว

เปิดบ้าน
แห่งความสุนทรีย์ :

การพักผ่อนคือการเรียนรู้สิ่งใหม่
ประติมากรรมเหล็กแผ่น สุนทรียภาพในวันว่าง
ของ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ

เรื่องพัฒน์ รพี
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บางกะเจ้า จากมุมสูง

ในสังคมปัจจุบัน ประชาชนเริ่มให้ความสนใจในประเด็นเรื่อง 

สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เน่ืองด้วยผู ้คนเริ่มตระหนักอย่างจริงจังถึง 

ความเชือ่มโยงทีส่มดลุระหว่างธรรมชาตแิละชวีติ สิง่ทีเ่รารบัประทาน 

สภาพแวดล้อมทีเ่ราอยู ่และวถีิชีวติทีเ่ราด�าเนนิอยูเ่ป็นประจ�าทกุๆ วนั  

ล้วนส่งผลกระทบต่อสขุภาพในทกุๆ ด้าน ด้วยเหตนุี ้การพัฒนาพืน้ที่

สเีขียวในเมอืงหลวงจงึเป็นสิง่ส�าคญัอย่างยิง่ทีต้่องพฒันาควบคูไ่ปกบั

การเติบโตของเมือง แนวคิดท่ีได้กล่าวมาเบ้ืองต้นน้ี แม้จะฟังดูเป็น

ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ 
กับแนวคิดการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว 

บริเวณคุ้งบางกะเจ้า - ปอดของคนกรุงเทพฯ

ย้อนกลบัไปเมือ่ปี พ.ศ. 2520 ศาสตราจารย์ ดร.อดลุ วเิชยีรเจรญิ 

ผูอ้ทุศิตวัเพือ่การท�างานด้านสิง่แวดล้อมของประเทศไทยเป็นอย่างยิง่ 

ได้เกดิแนวคดิอนรุกัษ์พืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณโค้งน�้าเจ้าพระยา ทีก่นิพืน้ที่

ถงึ 6 ต�าบลในอ�าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่ประกอบ

ด้วย ต�าบลบางกะเจ้า ต�าบลบางน�้าผึ้ง ต�าบลบางกอบัว ต�าบล

บางกระสอบ ต�าบลบางยอ และต�าบลทรงคนอง โดยศาสตราจารย์ 

ดร.อดุล เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีเขียวใกล้เมืองกรุง ซึ่งจะ

มีประโยชน์เป็นอย่างมากในการกรองอากาศเสีย และป้อนอากาศ

บริสุทธิ์กลับเข้ามาให้กรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดสุขภาวะท่ีดีแก่คน 

ในพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

ให้กับผู้คนในวันหยุดสุดสัปดาห์ ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น 

จึงมีมติเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2520 ให้อนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าว

รอบคุ้งบางกะเจ้า โดยไม่อนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างสูงเกิน

กว่าก�าหนด เวลาผ่านไปอีก 14 ปี วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2534  

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดตั้ง “โครงการสวนกลางมหานคร” ซึ่ง 

ถอืเป็นการเริม่ต้นพฒันาพืน้ทีส่เีขยีวนีอ้ย่างจรงิจงั และศาสตราจารย์ 

ดร.อดุล ผู้มีบทบาทริเริ่มและผลักดันให้อนุรักษ์พื้นที่ตรงนี้ ก็ได้ด�ารง

ต�าแหน่งเป็นอนุกรรมการและท่ีปรึกษาโครงการสวนกลางมหานคร 

ส�านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

แม้ว่ากรงุเทพมหานครในวนันีจ้ะเตม็ไปด้วยตกึสงูระฟ้า คลาคล�่า 

ด้วยรถน้อยใหญ่เต็มท้องถนน แต่ในอีกมุมหนึ่งที่ไม ่ไกลจาก 

เมืองนัก ก็ยังมีพื้นที่สีเขียวป่าชุ่มน�้าที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่ง

ในประเทศไทย ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปอดของคนกรุงเทพฯ โครงการ

สวนกลางมหานครอันกว้างใหญ่นี้ กินเนื้อที่เกือบ 9,000 ไร่ มีพื้นที่

ส�าหรับพักผ่อนหย่อนใจรองรับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น  

การปั่นจักรยาน พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย สวนสาธารณะ หอดูนก  

ป่าชายเลน ตลาดนัดจากคนท้องถิ่น และสวนผลไม้จากชาวบ้าน 

เป็นต้น นอกจากนี้ ลักษณะพื้นท่ีทางกายภาพของบางกะเจ้านั้น 

ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอ่าวไทย จึงท�าให้คุ้งบางกะเจ้าได้รับอิทธิพลจาก

ระดับน�้าขึ้นน�้าลง เกิดเป็นระบบนิเวศ 3 น�้า คือ น�้าจืด น�้าเค็ม 

และน�้ากร่อย ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่อุดมสมบูรณ์และมีความ 

หลากหลายของสงัคมพชืและสตัว์สงู เหมาะแก่การศกึษาระบบธรรมชาติ

เป็นอย่างยิ่ง

เรียนรู้ 
อยู่คู่สิ่งแวดล้อม:

แนวคิดสมัยใหม่ ที่สามารถพบเจอได้บนพื้นที่สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน

ทั้งหลาย อย่างไรก็ตาม หากเราได้อ่านประวัติข้อมูลจากหนังสือ

หลายๆ เล่ม จะพบว่า ค�าว่า “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เริ่มปรากฏ

ในสงัคมไทยอย่างจรงิจงับนเอกสารราชการเมือ่ประมาณ 30 ปีทีแ่ล้ว 

ซ่ึงหนึง่ในบคุคลส�าคัญผู้ผลักดนัให้เกดิการตระหนกัเรือ่ง “การอนรุกัษ์ 

ส่ิงแวดล้อม” ในสังคมไทยนัน้อย่างจรงิจงักคื็อ ศาสตราจารย์ ดร.อดลุ 

วิเชียรเจริญ
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การพฒันาพืน้ท่ีตามวถิทีางแห่งความยัง่ยนืทีศ่าสตราจารย์ 

ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ได้ริเริ่มในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้านั้น ถือได้

ว่าเป็นโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีประสบ

ความส�าเร็จมากแห่งหนึ่ง ซึ่งสามารถยืนยันผ่านรางวัล 

การันตีคุณภาพและงานวิจัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยใน

ปี พ.ศ. 2549 นิตยสารไทม์เอเชีย ฉบับ Best of Asia  

ได้ยกย่องให้บางกะเจ้าเป็นปอดกลางเมืองท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย 

(The Best Urban Oasis) และงานศึกษาวิจัยขององค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ 

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2554  

ก็ได้ระบุว่าพื้นท่ีสีเขียวของบางกะเจ้านั้น สามารถดูดซับ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ยปีละประมาณ 6,000 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์ และผลติออกซเิจนได้ถงึ 6 ล้านตนัต่อวนั

ความสามารถและความตั้งใจจริงของศาสตราจารย์ 

ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ในการท�างานด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ได ้

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง  

ซึ่งไม่เพียงเฉพาะแค่มนุษย์เราเท่านั้นที่ได้รับผลประโยชน์ 

จากการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หากแต่สัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัย 

อยู ่ในพื้นท่ีต่างๆ เองก็ได้รับการคุ ้มครองอย่างเท่าเทียม 

อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นได้ว่า การอยู่คู ่ธรรมชาติเป็น 

สิง่ส�าคัญ เพราะชีวติทุกชีวติไม่สามารถแยกออกจากธรรมชาติ

ได้โดยสิ้นเชิง ดังนั้น เราจึงต้องเรียนรู้และอยู่คู่สิ่งแวดล้อม 

ตลอดไป
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ขอบคุณภาพจาก: 
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http://www.oknation.net,

https://marinmans.wordpress.com



3.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ลงทะเบียน

ของยูเนสโกระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม พ.ศ. 2534  

กินพื้นที่ครอบคลุม 6 อ�าเภอของ 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 

4.แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่จ.อุดรธานี เป็นแหล่ง

โบราณคดีส�าคัญแห่งหนึ่งที่ท�าให้รับรู ้ถึงการด�ารงชีวิต 

ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปีร่องรอยของ

มนุษย์ในประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้ว 

ในหลายๆ ด้าน 

5.ป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่ เป็นมรดกโลกแหล่งที่ 5 ของไทย  

ได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 10-17 

กรกฎาคม พ.ศ. 2548 

สถานทีดั่งกล่าวทีไ่ด้รบัการข้ึนทะเบยีนนัน้เป็นมรดกทางวฒันธรรม

และมรดกทางธรรมชาติของโลก แต่ละแห่งล้วนมีเอกลักษณ์และ 

ความงดงามที่แตกต่างกัน โดยศาสตราจารย์ ดร.อดุล มีบทบาทส�าคัญ

เป็นอย่างมากต้ังแต่การกลัน่กรอง การปรบัปรงุ และการน�าเสนอวธิกีาร 

อนุรักษ์ เพราะท่านถือว่าการอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมนั้นต้องควบคู่ 

ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมไปด้วย แต่นอกเหนือจาก

การผลักดันสถานที่ส�าคัญในประเทศไทยแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.อดุล 

ยังมีบทบาทอย่างสูงในการร่วมก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาถึง

คุณค่าอันเป็นสากลของมรดกโลกโดยท่านได้ร่วมพิจารณาการข้ึน

ทะเบียนแหล่งมรดกกว่า 200 แหล่งจากทั่วโลก

ช่วงที่ศาสตราจารย์ ดร.อดุลได้เป็นที่รู้จักในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น 

ก็คือช่วงที่ท่านออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน 

มรดกโลกเขาพระวหิาร ซึง่เป็นช่วงทีศ่าสตราจารย์ ดร.อดลุพ้นจากการ 

เป็นประธานคณะกร รมการมรดกโลกของไทยแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.อดลุ 

ยืนยันหลักการว่าควรจะเป็นมรดกข้ามพรมแดนของทั้งสองประเทศ 

ถ้าจะขึ้นทะเบียนนั้น น่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนร่วมกัน ศาสตราจารย์ 

ดร.อดุลได้มีจุดยืนมาตลอดว่าถ้าจะรักษาส่ิงท่ีเป็นมรดกโลกท่ีมีความ

โดดเด่นในเชิงสากลนั้น โดยหลักของคณะกรรมการมรดกโลกและ

เงื่อนไขต่างๆ ตามธรรมนูญก็สามารถขึ้นทะเบียนร่วมกันได้ ซึ่งใน

การบริหารจัดการพื้นที่โดยรอบเขาพระวิหาร ก็มีความเกี่ยวเนื่องกับ

ประเทศไทยด้วยเช่นกัน

ผลงานและเกียรติประวัติของศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ 

เป็นสิง่ทีพ่สิจูน์ได้อย่างดเียีย่มว่า ความสามารถของคนเราไม่มีขีดจ�ากัด 

คนธรรมดาก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล 

จึงนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นหลัง ด้วยการมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อ

ที่จะผลักดันให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ของเรา

ผู้ผลักดันมรดกไทย 
   สู่มรดกโลก

เกียรติคุณของศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ มี

คุณค่ามากมายมหาศาลต่อประเทศชาติซึ่งนอกจากที่ท่าน

ได้ท�างานในเร่ือง การปฏรูิปด้านการศึกษา และการอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อมแล้ว สิ่งส�าคัญอีกประการหน่ึงที่ศาสตราจารย์ 

ดร.อดุล ได้ทุ ่มเทแรงกายแรงใจอย่างมหาศาลเพื่อผล

ประโยชน์ของส่วนรวม น้ันก็คือ “การท�างานเพื่ออนุรักษ์

คุณค่ามรดกโลก” ในอดีตศาสตราจารย์ ดร.อดุล เคยด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการบริหารขององค์การ UNESCO และได้

รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage 

Committee) นอกจากน้ี ท่านยังเป็นผู้ผลักดันให้สถานที่

ส�าคัญของประเทศไทย ทั้ง 5 แห่ง ได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลก ซึ่งได้แก่ 

1. อุทยานประวัติศาสตร ์พระนครศรีอยุธยา  

ต้ังอยู ่ใน จ.พระนครศรีอยุธยา รับพิจารณา 

เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 มีโบราณ

สถานกระจัดกระจายอยู่ไม่ต�่ากว่า 200 แห่ง 

2.อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-

ก�าแพงเพชร ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือ 

ปี พ.ศ. 2534

ศ. ดร.อดุล วิเชียรเจริญ 

ในฐานะคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก

ศ. ดร.อดุล วิเชียรเจริญ 

กับการท�างานร่วมกับ UNESCO

ศ. ดร.อดุล วิเชียรเจริญ  

ประชุมกับคณะกรรมการมรดกโลกเชิดชูเกียรติคุณ ๙๐ ปี ศ. ดร.อดุล วิเชียรเจริญ18 19




