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การเมือง  ซ่ึงนกัศึกษาสมยันั้นไม่เขา้ใจความห่วงใยและเอ้ืออาทรน้ี 
 มีศิษยค์นหน่ึงท่ีท างานใกลชิ้ด บนัทึกถึงการเสวนาท่ีมีผูพ้าดพิงถึงหนงัสือของอาจารยเ์สน่ห์อยา่งรู้ใจไวว้า่   
"หนังสือทีท่่านเขียนนั้น  พมิพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม ใช้เวลาขายมาแล้ว  ๑๐  ปี... ยงัไม่หมด   ( อาจารยท์รงยศ แววหงษ ์ความน าก่อน
เสวนา ในงานโครงการต าราสงัคมศาสตร์ปริทรรศน์ วนัท่ี ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๔๙  ท่ีศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร )  ผู้คนในห้องประชุม
หัวเราะกนัครืน ดฉัินเข้าใจว่าท่านอาจารย์กห็ัวเราะด้วย พลางคดิในใจ  “นั่น ไม่ใช่ปัญหาของผม..” แสดงถึงมุมมองลึกท่ีถึงแก่น  
และความสุขมุของอาจารยท่ี์ต่างจากความคิดของคนอ่ืน  หรือส่ิงท่ีคนอ่ืนคิดวา่เป็นปัญหาของท่าน  แต่อาจไม่ใช่หรือไม่ไดคิ้ด
เช่นนั้น   

คตทิีย่ดึถือ 
 Love and Honesty(ความรักและจริงใจ) เป็นคติท่ีอาจารยอ์ธิบายถึงจิตใจท่ีพึงมีความรักต่อผูอ่ื้น การด าเนินชีวติท่ีมีความ
ซ่ือสตัย ์จริงใจต่อตวัเองและผูอ่ื้น ไม่ชอบความเกลียดชงั อิจฉาริษยาใคร สะทอ้นออกมาเป็นบุคลิกภาพท่ีสุภาพ สุขมุ ใหค้วามเคารพ
และรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น 
 รักในอาชีพและความเป็นครู  จะเห็นไดจ้ากการทุ่มเทในการคิดสร้างสรรคผ์ลงานวชิาการ  งานวจิยั  การสอนท่ีเอาจริงเอา
จงั  มุ่งมัน่ท่ีจะใหค้วามรู้แก่ศิษย ์ และรับผิดชอบต่อการสอบของนกัศึกษา  และท าตนเป็นแม่พิมพท่ี์ดี 
 การจดัตั้งโครงการรัฐศาสตร์ศึกษาข้ึนมา  เพ่ือใหค้วามคิดแก่นกัศึกษาในช่วง ๑๔ ตุลาคม และสืบเน่ืองไปถึงการต่ืนตวัของ
นกัศึกษาหลายคนในยคุนั้นทั้งดา้นการเมืองและวชิาการในปัจจุบนั  แมอ้าจารยจ์ะช่ืนชมศิษยห์ลายคน  และเอ่ยช่ือถึงต่างกรรมต่าง
วาระ   อาจารยเ์สน่ห์ จามริกจะกล่าวในท านองท่ีวา่ 
 “แต่ละคนมีดี มีความสามารถในตวัอยูแ่ลว้  ผมไม่ไดท้ าอะไร  เพียงแต่เปิดเง่ือนโอกาสใหไ้ดคิ้ดไดแ้สดงออก  และมี
เสรีภาพเท่านั้น  ความดีเด่นก็ออกมาเป็นตวัเอง" 

 หลายคนอาจจะเคยขอค าปรึกษาจากอาจารย ์ โดยติดต่อขอนดัสนทนาดว้ยในประเดน็ปัญหานั้น  จากท่าทีรับฟัง  และคอย
ซกัถามไปเร่ือย ๆอยา่งสนใจ  ในท่ีสุดก็เขา้ใจปัญหานั้นเอง  น่ีเป็นการสอนดว้ยค าถาม  สอนใหต้ั้งค  าถามต่อ ๆไปเร่ือย ๆ  และการ
รู้จกัตั้งค  าถามต่อส่ิงต่างๆท่ีเขา้มาในชีวติ 
  ส าหรับศิษยท่ี์เป็นทีมงาน  อาจารยจ์ะเป็นแบบอยา่งและสอนศิษยถึ์งความเอ้ืออาทรเพ่ือนมนุษย ์ผูถู้กเอารัดเอาเปรียบ หรือ
ดอ้ยโอกาสทางสงัคม เป็นการเรียนรู้ร่วมกนั  ท่ีส าคญั เป็นการเรียนรู้วชิาการ  โลก สงัคม ชุมชน และชีวติ 
 ขณะเดียวกนัก็มีท่วงท านองรับฟัง  ใหเ้กียรติ  ใหโ้อกาส และส่งเสริม  เม่ือเห็นวา่คนรุ่นหลงัสนใจเร่ืองอะไร  บางคนคง
ไดรั้บเอกสารหรือหนงัสือท่ีอาจารยส์ าเนาใหท้ั้งเล่ม(ภาษาองักฤษ) เหมือนจะบอกวา่ "เล่มน้ีมีเร่ืองท่ีคุณสนใจอยูน่ะ" การท างานดา้น
สงัคม  แบบอยา่งของอาจารยคื์อการใหค้วามส าคญัต่อคนรุ่นหลงั  ดว้ยรับเชิญไปอภิปรายหรือปาฐกถาอยูเ่สมอ  โดยเฉพาะงานดา้น
ชนบทนั้นท าใหบ้างคนผกูพนักบัอาจารย ์ ในส านึกท่ีวา่ อาจารยไ์ม่เคยปฏิเสธการรับเชิญไปพดูกบัคนดอ้ยโอกาส หรือคนห่างไกล
ปืนเท่ียงเลย  ถา้หากอาจารยมี์เวลา   
 จดหมายลาอาจารยเ์สน่ห์ไปใชชี้วติในต่างจงัหวดัฉบบัน้ี  สะทอ้นความรู้สึกคนบางคนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 “อาจารยเ์สน่ห์ ครับ 
 ผมฝากหนงัสือพ่ีนอ้งคารามาชอฟ  วรรณกรรมคลาสสิคของรัสเซีย  เขียนโดยดอสโตเยฟสก้ี มากบันิพทัธ์พร  เพง็แกว้  
ผูช่้วยคนใหม่ของพ่ีธนพรรณ  ส าหรับอาจารยอ่์านเล่นเม่ือมีเวลา  ดว้ยความระลึกในพระคุณ  ท่ีอาจารยใ์หเ้กียรติเด็กอยา่งผม  ชนิดท่ี
ผมไม่ไดรั้บจากผูใ้หญ่บางคนในแวดวง  อาจารยใ์หเ้กียรติผมทั้งๆท่ีผมเป็นเพียงคนท างานรับจา้งธรรมดาคนหน่ึง ในโครงการ
จดัพิมพค์บไฟนั้น...."  

 รักในผู้ด้อยโอกาส 
 เม่ือผูร่้วมงานปรารภ ( ไม่รู้วา่ใชค้  าน้ีกบัทุกคนไดไ้หม? ) ดว้ยความทอ้แท ้“ ท าไมนะ ท าไม ชาวบา้นถึงมองไม่เห็นวา่ การ
ไดเ้งินมาขณะท่ีกลุ่มยงัไม่พร้อม  มนัจะท าลายตนเองได ้“  
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  อาจารยก็์จะตอบน่ิม ๆ “ คุณ...ชาวบา้นเขาโดนกระท าเป็นส่ีสิบหา้สิบปี..มนัมีความเป็นมา  ไม่ตอ้งสงสยัส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนน้ี
...”  ดงันั้นแนวทางงานพฒันา  การด าเนินชีวติและการช้ีทางออก  ควรมองใหเ้ห็นไม่เพียงส่ิงท่ีปรากฏข้ึนเฉพาะหนา้  แต่มองสู่ตน้
ตอของมนัดว้ย 

 ในช่วงชีวติหลงัเกษียณอายรุาชการ  การพฒันาชนบทและดา้นสิทธิมนุษยชนเป็นงานท่ีอาจารยทุ่์มเทอยา่งหนกั  สถาบนั
ชุมชนทอ้งถ่ินพฒันาจดัตั้งข้ึนเพ่ือด าเนินงานพฒันาชาวบา้นและชุมชนในชนบท  อาจารยลุ์ยฝุ่ นลุยน ้ าไปหาชาวบา้นในพ้ืนท่ี
ปฏิบติัการจงัหวดัภาคอีสาน  และรับค าเชิญของชาวบ้า่นหรือชุมชนทัว่ทุกภาคไป  เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจสจัจะความ
จริง  เปิดเวทีชาวบา้นใหมี้ส่วนร่วมในปัญหา  รู้จกัพฒันาบนฐานทรัพยกรของตน  วางแผนงานในพ้ืนท่ีไร่นา  และสร้างเครือข่าย
การเรียนรููู้้กนัและกนั  โดยน าภูมิปัญญาชาวบา้นมาใชพ้ฒันาตนเอง  มีการผลกัดนัใหส้ร้างกฎระเบียบกฎชุมชน  เพ่ือการพฒันา 
พ่ึงพา และอยูร่่วมกนั  ซ่ึงบางทีก็เรียกกนัวา่ "ธรรมนูญชุมชน" พดูหรือปาฐกถาทุกคร้ัง (ย  ้าทุกคร้ัง) ท่านจะไม่เคยหลุด พลาดไปจาก
หลกัใหญ่ท่ียดึมัน่ และทุกอยา่งมีแกนหลกัอยูท่ี่สามญัชน วถีิแห่งสามญัชน แลว้จะมีเน้ือหาอ่ืน ๆ ท่ีเขา้ไปเก่ียวพนัในทุกมิติตามกาล 
ตามวาระ 

 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชนบทท่ีเร่ิมบนฐานทอ้งถ่ิน สงัคม และพฒันาเป็นฐานคิดของตนเอง  อาจารยเ์สน่ห์ 
เช่ือมัน่วา่ เป็นกระบวนการพลวตัของส่ิงต่างๆ  ท่ีตอ้งเรียนรู้ต่อเน่ืองไป  แมชี้วติเราจะหาไม่  แต่มนัก็จะเคล่ือนไปตามกระบวนของ
มนั ดงัท่านปรารภกบัคนใกลชิ้ด “ผมจะมีชีวติทนัไดเ้ห็น การยา้ยกระบวนทศันท่ี์จะเกิดข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นสงัคม ไหมนะ “  

 ไม่เพียงแค่นั้น อาจารยเ์สน่ห์ จามริกยงัใหค้วามเคารพต่อผูน้ าชาวบา้น  ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน  ดว้ยการเรียกช่ือโดยใชค้  าน าหนา้วา่ 
"ครูบา" ใหค้วามเคารพยกยอ่งภูมิปัญญาชาวบา้น  พยายามปลุกเร้ากระตุน้ใหช้าวบา้นประยกุตภู์มิปัญญาแลว้ใชพ้ฒันาหมู่บา้น
ตนเอง การแสดงความเคารพผูน้ าชุมชนท่ีมีปัญญา  แสดงออกมาอยา่งจริงใจ  ไม่ใช่แต่เฉพาะในหมู่บา้น  แมแ้ต่การประชุมกบั
ทีมงานในกรุงเทพฯก็เสมอตน้เสมอปลาย  ปฏิกิริยาจากผูน้ าชาวบา้นอีสาน ก็คือเรียกท่านวา่  "พอ่อาจารยม์หา"   แสดงถึงความ
เคารพท่ียกใหเ้ป็นพอ่..ไม่พอ  ใหเ้ป็นครูบาอาจารยใ์หญ่ และยงัทรงภูมิรู้ระดบัมหา   จึงเป็นท่ีมาของค าลอ้เล่นกนัวา่  “ พี่นอ้ง
ชาวบา้น ไม่เคยไดคุ้ยกบัท่านอาจารยเ์ลย  คุยกบัคุณพอ่ของท่านอาจารยทุ์กคร้ังไป...”   

 Stoop to conquer(ค้อมหัวเพือ่ชัยชนะ)เป็นค าคม  อาจารยส์อนผูร่้วมงาน  ประหน่ึงวา่ เหตุการณ์หรือปัญหาอะไรเกิดข้ึน  
ใหรู้้จกัตวัเอง  มีสติ  ยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึน   เพ่ือวา่ทา้ยท่ีสุดเราจะไดช้ยัชนะ  ไม่ใช่จะดึงดนั หรือตอบโต ้  ให ้"คอ้มหวัยอมรับความ
จริง  เพ่ือจะฝ่าฟันสู่ชยัชนะ" หรืออะไรท่ีเป็นความรุนแรง  ใหใ้ชค้วามอ่อนนอ้มถ่อมตน  สนัติธรรมไปแกปั้ญหา  ดงัจะพบวา่ 
ในช่วงท่ีรัฐบาลหน่ึงใชอ้  านาจความรุนแรงละเมิดสิทธิมนุษยชน  ปราบยาเสพติดดว้ยความรุนแรง  และมีการสงัหารโหดในศาสน
สถานอิสลาม  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่ีอาจารยเ์สน่ห์ เป็นประธาน  ใชห้ลกัการสิทธิมนุษยชน  การปกป้องสิทธิ
เสรีภาพประชาชน และอิงกฎหมาย เป็นเคร่ืองมือ  เพื่อปกป้องความเป็นมนุษยท่ี์เท่าเทียมกนั  อยา่งมีเหตผุล  และยบัย ั้งการใชอ้  านาจ
ของรัฐบาลอยา่งไร้ขอบเขต  ตามอ าเภอใจ  จนภาพท่ีปรากฏออกมา  เสมือนวา่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกบัรัฐบาลสมยันั้นเป็น
ปฏิปักษก์นั  แต่ก็มิใช่ความรุนแรงท่ีจะเอาชนะคะคาน  โตแ้ยง้เป็นปฏิปักษช์นิดแลกหมดักนั  หากท าใหส้งัคมยอมรับถึงความส าคญั
ของสิทธิมนุษยชน กฎหมาย และสร้างกระแสสงัคมคดัคา้นความรุนแรงจากการใชอ้ านาจท่ีไม่ชอบธรรมอยา่งกวา้งขวาง  ดงันั้นชยั
ชนะคงไม่ไดห้มายความวา่อีกฝ่ายจะตอ้งพา่ยแพเ้สียเปรียบอะไร  
 What can't be cured must be endured ...ส่ิงใดท่ีแกไ้ขไม่ได ้ตอ้งอดทนต่อส่ิงนั้น... (Shakespeare's Othello) อาจารยจ์ะ
สอนใหว้เิคราะห์เหตผุล  และเง่ือนไขท่ีท าใหปั้ญหานั้นยงัคงด ารงอยู ่ เม่ือเผชิญกบัมนั  จะตอ้งอดทนอยูก่บัปัญหา  เพ่ือหาเง่ือนไข
โอกาสท่ีจะแกต้่อไป  โดยมีจุดยนือยา่งมัน่คงท่ีไม่ใช่เพ่ือตวัเอง 
 ส่ิงท่ีกล่าวมาน้ี เป็นมุมมองท่ีคณะศิษยก์ลุ่มหน่ึง พยายามท่ีจะเขา้ถึง "ตวัตนของอาจารย์เสน่ห์ จามริก"  ครูอาจารยท่ี์
แตกต่างจากคนอ่ืน  บางคนถือวา่เป็นวาสนาท่ีไดพ้บครูนอกหอ้งเรียน ซ่ึงไม่มานัง่สอนโน่นสอนน่ี แบบลอย ๆ  แต่สอนในระหวา่ง
การท างาน  หยบิ”อาหาร”ใส่เป็นระยะ ๆ ตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน หรือตามขอ้ขอ้งใจท่ีหยบิยกข้ึนมาแลกเปล่ียนกนั  ท่านไม่บอกวา่ 
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ใหท้ าส่ิงนั้นส่ิงน้ี แต่จะช่วยเผยใหเ้ห็นวา่ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้น มีประวติัศาสตร์ มีความเป็นมาอยา่งไร สรรพส่ิงมีกระบวนการ
เกิดและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  หากส่ิงนั้นดีมีประโยชน์ ก็จะมีพลงัศกัยภาพท่ีจะพฒันาต่อไป มนัไม่ใช่ความส าเร็จ  แต่เป็นส่ิงท่ีจะตอ้ง
ท าต่อไปอยา่งไม่ส้ินสุด 

ภูมหิลงัชีวติ 
 เสน่ห์  จามริก เกิดเม่ือวนัท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๗๐ บางมูลนาค จงัหวดัพิจิตร เป็นบุตรคนโตของนาย อุ้ย –นาง เนย จามริก 
บิดาเป็นผูมี้การศึกษาในสมยันั้น  เพราะเรียนจบจากโรงเรียนอสัสมัชญั  และไดจ้ดวนัเดือนปีเกิดเดก็ชายเสน่ห์ไวใ้นดิกชนันารีเล่ม
หน่ึง พอ่กบัแม่ท าการคา้อยูท่ี่นครสวรรค ์  
 ชีวติในวยัเด็กผกูพนักบัแม่มาก ผูใ้หญ่เล่าใหฟั้งวา่ เป็นเด็กท่ีซุกซนมาก  มกัไม่อยูน่ิ่งเฉย  แม่จะคอยดูแลเอาใจใส่อยา่งดี  
ภาพตอนเยน็แม่อาบน ้ าราดตวั  ใชผ้า้ผืนเลก็ ๆ ขดัถูข้ีไคล เช็ดตวัและประแป้งใหทุ้กวนั  จึงประทบัใจตลอดมา  พอเจริญวยัข้ึน  แม่
คิดวา่ลูกชายคนโตควรจะไดเ้ล่าเรียนสูง ๆ จึงน าไปฝากเขา้โรงเรียนท่ีนครสวรรค ์ โดยอยูกิ่นกบัครูท่ีรับเด็กอ่ืนมาอาศยัอยูด่ว้ยกนั
หลายคน  การกินอาหารก็ยากล าบาก  จะไม่ทนัเพ่ือนท่ีเร็วกวา่ เพราะมีนิสยักินอาหารชา้ๆ  ท าใหเ้ป็นคนตวัเลก็  และคิดถึงแม่มาก 
 ช่วงก่อนท่ีแม่ตั้งครรภน์อ้งคนสุดทอ้ง  กิจการคา้ครอบครัวก าลงัเจริญรุ่งเรือง  แม่วางแผนวา่หลงัคลอดแลว้  จะพาลูกๆทุก
คนไปเท่ียวทะเลท่ีหวัหิน  แต่แม่เนยตอ้งเสียชีวติจากการคลอดลูกคนสุดทอ้งท่ีโรงพยาบาลศิริราช อาจารยเ์สน่ห์เล่าใหฟั้งวา่ เวลา
ใครพดูถึงโรงพยาบาลศิริราช ก็จะระลึกถึงแม่ท่ีมาเสียชีวติทุกคร้ังไป 
 ส้ินบุญแม่  เด็กชายเสน่ห์จ าเป็นตอ้งมาอยูก่บัตาท่ีสามเสน  บา้นเป็นเรือนแพอยูริ่มแม่น ้ าเจา้พระยา หลงัจากนั้นพอ่ก็มี
ภรรยาใหม่    เป็นเหตุใหพ้อ่อพยพโยกยา้ยครอบครัวใหม่มาอยูท่ี่อยธุยา  และต่อมาเด็กชายเสน่ห์ไดย้า้ยมาอยูก่บัอาผูห้ญิงอาผูช้าย
(สว่างและนิยม  โลห์พนัธ์ุุศรี)ท่ีสวน ลาดหญา้ ฝ่ังธนบุรี ผูมี้พระคุณใหญ่หลวงในชีวติและเป็นผูส้อนใหมี้ความรักในเพ่ือนมนุษย ์
 “ขอ  ร าลึกส่ิงลว้น         กตญัํู 
 มอบ ภาพไวพิ้ศดู             ต่างหนา้ 
 ดว้ย เคารพรักบู-              ชาท่าน  ยิง่นา 
 ใจ  รักเกิดสุขถา้               ท่านไซร้เอน็ดู" 

 น่ีคือโคลงกระทูท่ี้เขียนไวห้ลงัภาพตนเอง  มอบไวแ้ก่อาผูช้ายอาผูห้ญิงบ่งบอกความรู้สึกในใจท่ีรักและห่วงใยอยา่งลึกซ้ึง 
วยัเรียน 
 เขา้เรียนช้ันมธัยมทีโ่รงเรียนวดัราชบพธิ  และจบช้ันมธัยมปีที ่๖ พ.ศ.๒๔๘๔ ประสบการณ์ชีวติวยัรุ่นท่ีคิดดว้ยเหตุผล 
และความฝังใจจากปัญหาท่ีเกิดจากครู  ส่งผลใหภ้ายหลงัเม่ือสมคัรเป็นอาจารยส์อนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  อาจารยเ์สน่ห์ จาม
ริกแสดงความรักความจริงใจต่อลูกศิษยด์ว้ยเมตตา  และสร้างกระบวนการคิดใหพ้ฒันาดว้ยเหตผุล บนจุดยนืเพ่ือความเป็นธรรมและ
สงัคมตามลกัษณะของแต่ละคน 
 ปัญหามีอยูว่า่ ความเป็นนกัเรียนรูปร่างเลก็ ผอมบาง  และมาจากบา้นนอก จึงเป็นเป้าใหเ้พ่ือนท่ีตวัโตกวา่กลัน่แกลง้หรือ
รังแกอยูเ่สมอ  จนเพ่ือนบางคน เช่น จ านงค(์จ านามสกลุไม่ได)้ตอ้งคอยช่วยเหลือปกป้อง  คร้ังหน่ึงเพ่ือนรังแกจนเป็นเหตุใหเ้ร่ืองไป
ถึงครู  จึงตดัสินท าโทษดว้ยการตีต่อหนา้ผูถู้กกลัน่แกลง้  แลว้ครูก็แสดงท่าทีเหมือนกบัจะถามวา่  พอใจไหมละ  ไดท้ าโทษเพ่ือนให้
แลว้  แมจ้ะไม่พดูอะไรออกมา  แต่ในใจนั้นกลบัคิดวา่  ครูท าไม่ถูกตอ้ง  คลา้ยจะบอกวา่แกแ้คน้ใหแ้ลว้นะ แต่วธีิการเช่นน้ีเป็นการ
แกไ้ขปัญหาไม่ถูก  และไม่ตอ้งการใหล้งโทษเช่นนั้นเลย 
 บุคลิกความเป็นอาจารย(์เสน่ห์) จะสุภาพ  รับฟังความคิดเห็น  และเอาใจใส่นกัศึกษา  ถึงกลบัมีเร่ืองเล่าลือวา่  นกัศึกษา
ประสบอุปัทวเหตุอยูโ่รงพยาบาลศิริราช  เม่ือมาสอบไม่ได ้ อาจารยก็์ขา้มฟากเขา้ไปนัง่สอบคุมสอบกนัถึงท่ีเลย  หรือกรณีนกัศึกษา
คนหน่ึงแขนหกั  เขียนหนงัสือไม่ได ้ ท่านใชว้ธีิสอบปากเปล่าแทน 
 ๒๔๘๖ : เตรียมปริญญา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และการเมอืง  ในหอ้งมีเพ่ือนเรียนเก่งๆหลายคน เช่น คุณพจนา นาค
วชัระ(พี่ชายอาจารยเ์จตนา นาควชัระ)ท่ีเป็นเพ่ือนสนิทมาจนบดัน้ี ท าใหอ้าจารยข์ยนัเรียน และใหค้วามสนใจดา้นภาษาศาสตร์มาก 
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เช่น วชิาภาษาฝร่ังเศสและบาลี   
 เรียนจนกระทัง่ไดรั้บปริญญาตรีธรรมศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และการเมอืงปี๒๔๙๑ ภายในช่วงเวลา ๓ปี
คร่ึง  

 อาจารยเ์สน่ห์ชอบภาษาฝร่ังเศส ดว้ยเหตผุลท่ีเป็นภาษาไพเราะมาก  แมก้ระทัง่ช่วงไปเรียนท่ีมหาวทิยาลยัแมนเชสเตอร์
ประเทศองักฤษ เม่ือปิดเทอมทุกคร้ัง อาจารยเ์สน่ห์จะขา้มไปเรียนภาษาฝร่ังเศสเพ่ิมเติมท่ีสวสิบา้ง ฝร่ังเศสบา้ง จนในปีพ.ศ.๒๕๐๐ 
ได้รับปริญญาตรี B.A. in Administration, Manchester University, England. 

 เคยมีผูถ้ามวา่ หากพิจารณาถึงสติปัญญาและความสามารถของท่าน  ท าไมไม่เขา้เรียนท่ีมหาวทิยาลยัออ็กซ์ฟอร์ด หรือ
มหาวทิยาลยัเคมบริจส์  ก็ไดค้  าตอบวา่ การท่ีไม่เคยจากบา้นไปไหนไกลๆ  ท าใหเ้กิดโรคคิดถึงบา้น(Home Sick)มาก  ถึงขนาดไม่
สามารถเขียนหนงัสือดว้ยมือขวาได ้จนตอ้งหดัเขียนดว้ยมือซา้ย  เม่ือไปสมคัรเขา้เรียน  และเขา้ไปสอบ  อ่านขอ้สอบแลว้ก็คิดวา่ท า
ไดห้มด  แต่ปัญหามือเขียนไม่ไดเ้ป็นอุปสรรค  และท่านก็ไม่ไดบ้อกเจา้หนา้ท่ีคุมสอบ  แตห่ลงัจากนั้นก็ไปสอบเขา้มหาวทิยาลยั
แมนเซสเตอร์ได ้ ซ่ึงเรียนท่ีเดียวกบัคุณพจนา นาควชัระท่ีไดทุ้นการรถไฟไปเรียนท่ีนัน่ดว้ย 
 เม่ือเรียนจบปริญญาโทจากองักฤษแลวั  ท่านมาเรียนต่อระดบัปริญญาเอกท่ีมหาวทิยาลยัปารีส ฝร่ังเศส  จนใกลจ้ะจบแลว้ 
แต่กระทรวงต่างประเทศเรียกตวักลบัเมืองไทยด่วน เร็วกวา่ท่ีก าหนด  กล่าวกนัวา่มีผูก้ลัน่แกลง้  ฝ่ายอาผูช้ายทราบข่าวก็แจง้ไปวา่ 
จะช่วยพดูจากบัผูห้ลกัผูใ้หญ่ทางเมืองไทยใหร้ะงบัการเรียกตวักลบั  อาจารยเ์สน่ห์ไม่ยนิยอม  เพราะนิสยัไม่ชอบเร่ืองอภิสิทธ์ิชน 
และไม่อยากเป็นหน้ีบุญคุณใคร  
 ศิษยบ์างคนเคยถามวา่   เม่ือกลบัมาแลว้อาจารยท์ราบหรือไม่วา่ใครกลัน่แกลง้ ก็ไดรั้บค าตอบท่ีเรียบเฉยวา่ ไม่อยากรู้วา่
ใครเป็นคนท าใหต้อ้งรีบกลบัเมืองไทยก่อนก าหนด  ผูท่ี้เคยร่วมงานกนัอยา่งสนิท  จะรู้ดีวา่อาจารยเ์ป็นคนตรง  สุภาพบุรุษ มี
หลกัการ  เหตุผล  และความเป็นตวัของตวัเอง  ไม่คิดร้ายกบัใคร โดยเฉพาะการไม่อยากรู้  หรือไดย้นิในส่ิงท่ีท าใหจิ้ตขุ่นมวั  ใครไม่
ชอบใคร ใครกลัน่แกลง้ ถา้มีผูเ้อาเร่ืองมาบอกกล่าว  จะไม่อยากฟัง  ถา้ไม่ชอบก็จะเดินหนี จนบางคนคิดวา่เป็นจุดอ่อนท่ีท าใหถู้ก
รังแก  และกระทบต่อการท่ีจะตดัสินปัญหา  หรือส่ิงใดกต็ามหากพูดไปแล้วไม่เป็นประโยชน์  หรือพูดกนัถึงเปลอืกนอกไม่ถึงเนือ้ใน  
โดยมองไม่เห็นความจริงทีซ่่อนอยู่  ใครๆมกัจะไดย้นิอาจารยพ์ดูเสมอวา่ "ไม่ใช่ปัญหาของผม" 

 ส่วนความรู้ดา้นภาษาบาลี  มาใชป้ระโยชน์มากในช่วงท่ีอุปสมบทท่ีวดัเทพศิรินทราวาส  อุทิศกศุลแสดงกตญัํูใหคุ้ณอา
ทั้งสองและนอ้งสาวท่ีประสบอุบติัเหตเุสียชีวติ เห็นพระไตรปิฏก ฝุ่ นเขลอะท่ีไม่มีใครจบั  จึงเปิดอ่านศึกษาดว้ยตนเอง 
 หลงัจากกลบัมาจากฝร่ังเศสแลว้  อาจารยเ์สน่ห์ตดัสินใจไปเป็นอาจารยค์ณะรัฐศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ตลอดชีวติของอาจารยเ์สน่ห์ จามริก  อาจารยเ์ป็นแบบอยา่งอนัดีในการรักษาสุขภาพอนามยั  ไม่ด่ืมสุราของมึนเมา  และ
สูบบุหร่ีเลย  ทั้ง ๆ ท่ีสภาพแวดลอ้มในชีวติวยัเด็กนั้น พอ่สูบบุหร่ีจดั  เม่ือมาอยูก่รุงเทพฯ คุณอาผูช้ายก็สูบบุหรี่ดว้ย  อาจารยเ์ล่าวา่
เคยด่ืมไวน์กบัเพ่ือน ๆ นกัการทูตท่ีฝร่ังเศส  หนา้จะแดง  แลว้ก็หลบัไปโดยไม่รู้ตวั  
 ถา้หากมองลึกถึงชีวติท่ียนืยาวมาถึง ๘๔ ปี  ร่างกายแขง็แรง  และสามารถสร้างสรรคผ์ลงานทางความคิด  งานพฒันา
ชนบท  งานดา้นสิทธิมนุษยชน  และงานวชิาการท่ีเป็นประโยชนต์่อสงัคมไทยมายาวนาน  สุขภาพอนามยัท่ีดีของอาจารยน์ั้นมาจาก
ความดูแลเอาใจใส่ของศรีภรรยา   พญ.อ านวยศรี  จามริก  ผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัในฐานะเป็นแพทยส่์วนตวั และแม่บา้นท่ีดี  รวมไปถึง
ผูร่้วมงานท่ีเป็นกลัยาณมิตร  จะพบวา่ขา้วท่ีรับประทานเป็นขา้วปลอดสารพิษ หรือขา้วกลอ้ง  มีผกัและผลไม ้ ในช่วงท่ีอาจารยอ์อก
ชนบท  เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ชาวบา้นอีสานพฒันา  วางแผนพฒันาชีวติตวัเอง  ดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ในช่วงปลายฝนตน้
หนา้  ทีมงานจะเตรียมน ้ าปลาหวานเอาไว ้ รถยนตร์ท่ีมีอาจารยแ์ละสมาชิกอ่ืนๆนัง่  จะเดินทางไปก่อน  คนัหลงัจะแวะขา้งทางปีน
ป่ายเด็ดใบอ่อนและดอกสะเดาตามหลงั  ปลาดุกยา่งไปหาขา้งหนา้  อาหารประเภทสะเดาน ้ าปลาหวานเคียงปลาดุกยา่งช่างเป็น
อาหารอนัโอชะท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย  ละเวน้การเสพของมึนเมา  และรักความสะอาด  จึงท าใหชี้วติอาจารยเ์สน่ห์ จามริกยนืยาว  
สามารถสร้างสรรคง์านและอ่านหนงัสือมาตลอดชีวติ  
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 ปริญญากติตมิศักดิ์ 

๒๕๒๘  : ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขารัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
๒๕๓๔  : ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการเมืองการปกครอง 
     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
๒๕๔๓   : ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาพฒันาชุมชน 
     มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
๒๕๕๐   : ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการบริหารการพฒันา 
      สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
 

ประวตักิารท างานและประสบการณ์ 

๒๔๙๒-๙๓  : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์
๒๔๙๓-๙๖  : กรมการเมือง กระทรวงต่างประเทศ 
(๒๔๙๖-๒๕๐๑ : ศึกษาต่อประเทศองักฤษ) 

๒๕๐๑-๐๓  : กรมการเมือง กระทรวงต่างประเทศ 
๒๕๐๓-๓๐  : อาจารยป์ระจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
๒๕๑๒-๑๕  : หวัหนา้โครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหวัหนา้สาขาวชิาการระหวา่ง 

  ประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
๒๕๑๖-๑๗  : สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
๒๕๑๗-๑๘  : ร่วมก่อตั้งและไดรั้บเลือกตั้งเป็นประธานสหภาพเพ่ือสิทธิเสรีภาพของ 

  ประชาชน (ปัจจุบนั : สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)) 

๒๕๑๘-๑๙  : รองอธิการบดี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
๒๕๑๘  : ศาสตราจารย ์คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
๒๕๒๑-๒๓  : หวัหนา้โครงการวจิยั "พฒันาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" 

     มูลนิธิฟอร์ด และมูลนิธิเอเชีย 
๒๕๒๑-๕๒  : ประธานมูลนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
๒๕๒๔-๒๘  : ผูอ้  านวยการสถาบนัไทยคดีศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
๒๕๒๔-๒๘  : นายกสมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
๒๕๓๔-๓๕  : กรรมการ Council of Trustees, Thailand Development Research  

  Institute. (TDRI) 

๒๕๒๗-๓๐   : ผูป้ระสานงานโครงการวจิยัเร่ือง  
"Self-Reliance in Science and Technology for National   Development" ของมหาวทิยาลยั
สหประชาชาติ กรุงโตเกียว 

๒๕๓๐-ปัจจุบนั : ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพฒันา 
๒๕๓๒-๓๔  : ประธานคณะกรรมการประสานงานองคก์รพฒันาเอกชน (กป.อพช.) 

๒๕๓๒-๕๓  : รองประธานมูลนิธิชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา 
๒๕๓๔-๓๗  : ประธานสถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา (พฒันาพ้ืนฐานการก าหนด 
     ใจตนเองของชุมชนทอ้งถ่ินชนบท) 
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๒๕๓๔-๓๗  : หวัหนา้โครงการวจิยัสิทธิชุมชน ภายใตโ้ครงการ  
      "ป่าชุมชนในประเทศไทย : แนวทางการพฒันา" มูลนิธิฟอร์ด 
๒๕๓๘-๔๔  : ผูอ้  านวยการสถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา - อีสาน 
๒๕๓๙-๔๒  : หวัหนา้โครงการ "เครือข่ายชุมชนเกษตรกรรมยัง่ยนื"  

     โครงการสนบัสนุนของ กองทุนส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงวทิยาศาสตร์ 
      เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 
๒๕๔๑-๕๐  : หวัหนา้ชุดโครงการวจิยั  "สิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล"     

                            ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) และไดรั้บรางวลังานวจิยัดีเด่น 
      สกว. ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ปีท่ีสกว.ครบรอบ ๑๐ปี) 

๒๕๔๔-๕๒  : ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๒๕๔๖-๕๐   : ผูป้ระสานงานชุดโครงการวจิยั “สิทธิชุมชนศึกษา” (สกว.) ไดรั้บรางวลั 
     งานวจิยัดีเด่นของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 
                           ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   :  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิสมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
๒๕๕๓  :  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิมูลนิธิชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา 
 

 การเป็นกรรมการ (เฉพาะหน่วยงานรัฐ/องคก์รระหวา่งประเทศ) 

๒๕๒๓-๒๔  : ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี และประธานคณะท างาน  
     "นโยบายการพฒันาชนบท" 

๒๕๒๙-๓๔  : กรรมการกองทุนพฒันาทอ้งถ่ินไทย - แคนาดา 
๒๕๓๑  : ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาหาแนวทางส าหนบัการพฒันาการ 
      ศึกษาในอนาคต ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
๒๕๓๓  : คณะอนุกรรมการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๗ 
๒๕๔๐-๔๔  : อนุกรรมการท่ีปรึกษา โครงการชนบทศึกษา ทบวงมหาวทิยาลยั 
๒๕๔๐-๔๔  : รองประธานคณะอนุกรรมการความร่วมมือภาคเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
      กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยฯี 
๒๕๔๒-๔๔  : กรรมการท่ีปรึกษา โครงการสถาบนัเครือข่ายพฒันาการส่งเสริมการวจิยั 
      ระดบัพ้ืนท่ี สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 
 

รางวลัทีไ่ด้รับ 

๒๕๓๑  : รางวลั นกัสิทธิมนุษยชนดีเด่น สาขางานวจิยั สมาคมสิทธิเสรีภาพของ 
     ประชาชน (สสส.) 

๒๕๔๒  : รางวลั TTF Award (TOYOTA THAILAND FOUNDATION) 

      หนงัสือชุดรวมบทศึกษาสิทธิมนุษยชน เร่ือง 
     สิทธิมนุษยชน : เกณฑคุ์ณค่าและฐานความคิด 
๒๕๔๗   : รางวลันกัเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น 
๒๕๔๘  : รางวลั ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา สาขานกัต่อสูเ้พ่ือสนัติภาพ 
๒๕๔๘ : รางวลั องคก์รอิสระยอดเยีย่มแห่งปี โดย สมาคมรัฐธรรมนูญเพ่ือ  
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                           ประชาชน 
  

ผลงานทางวชิาการ 

  "มหาวทิยาลยักบัการพฒันา,"สังคมศาสตร์ปริทัศน์ , ปีท่ี ๑  ฉบบัท่ี ๒ ( ตุลาคม  ๒๕๐๖.) 

  แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ, แปลจาก  J. K. Galbraith, Economic , “Delopment in Perspective”(บทความ), และภาคผนวก 
เร่ือง "ปัญหาของไทย,"(พระนคร : โรงพิมพส์มาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๐๗.)  

   "เหนือเผด็จการแอฟริกนั,”แปลจาก  W. Arthur Lewis , “Beyond African Dictatorship,”(1965), สังคมศาสตร์
ปริทัศน์ , ๒๕๐๘.   

 ระบบการเมืองปัจจุบัน ยโุรป : เอเชีย ,เสน่ห์ จามริก บรรณาธิการแปล,จาก  Modern Political Systems ,รวบรวมโดย โร
เบิร์ต อี วอร์ด และ รอยซี แมครีดิช , เสน่ห์  จามริกแปล "สหภาพโซเวยีต”( พระนคร : โรงพิมพช์วนพิมพ,์ ๒๕๑๐.) (๒ เล่ม) 

  "ประชาธิปไตยแอตแลนติก,"  แปลจาก ชาลส์ เดอ โอล์พเวอร์ ฟาแรน, Atlantic Democracy(พระนคร : สภาวจิยัแห่งชาติ, 

๒๕๑๒.) 

       "การเปล่ียนแปลงและอนาคตของสงัคมไทย," เอกสารแสดงปาฐกถา ณ  สยามสมาคม  กมุภาพนัธ์  ๒๕๑๔. 

  "พทุธธรรมและหลกัการสิทธิเสรีภาพ,"  เอกสารส าหรับแสดงธรรมในนามฉายา “ขีณสิเนโห”  กนัยายน   ๒๕๑๔. 

 "รัฐศาสตร์ : ปรัชญา vs  พฤติกรรม ?,”   รัฐศาสตร์สาร ,ปีท่ี ๑  ฉบบัท่ี ๒ (มกราคม- กมุภาพนัธ์ ๒๕๑๖.)   

 “Questions of Stability and Security In Thailand,” Trends in Thailand, ISTER: Institute of Southeast Asian Studies, 

Singapore, 1973. 

 "การเมืองไทยกบัปฏิวติัตุลาคม,” วารสารธรรมศาสตร์ , ปีท่ี ๓  ฉบบัท่ี ๓  (พฤษภาคม ๒๕๑๗.) 

 "หลกัการสิทธิเสรีภาพ หลงัปฏิวติัตุลาคม ๒๕๑๖,"  เอกสารแสดงปาฐกถาประจ าปี มูลนิธิโกมล คีมทอง, ๒๕๑๘.  

 จักรวรรดินิยมญ่ีปุ่นปัจจุบัน ระบบวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา, แปลจากจอห์น ฮอลลิเดย ์และ เกแวน แมค็คอร์แมค, 

“Japanese Imperialism Today,” (กรุงเทพฯ : โครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  สมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย, ๒๕๑๘.)  

   "ปัญหาและอนาคตของเมืองไทย,” (กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์มาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๑๙.) 

  "เศรษฐศาสตร์การเมืองในบริบทสงัคมไทย,”  เอกสารแสดงปาฐกถาในโอกาสเปิดหอ้งสมุด สุภา ศิริมานนท ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 "รัฐประศาสนศาสตร์ในทศวรรษท่ี ๑๙๗๐,”  ในรัฐศาสตร์ ๒๑ : ขอบเขตและแนวทางในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์, 

(กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๒๑.) 

  "ปัญหาผูน้ าการเมืองไทย,” เอกสาร (กรุงเทพฯ : สมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๒๒.) 

  ความคิดทางการเมืองจากเปลโต้ถึงปัจจุบัน, แปลจาก เอม็. เจ. ฮาร์มอน, Political Thought : from Platoto the Present,

พิมพค์ร้ังท่ี ๔(กรุงเทพฯ:โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,๒๕๒๒.) (พิมพค์ร้ังแรก ๒๕๑๐.) 

  “Social Science in a Non-Western Milieu,”  Paper presented at the seminar on “Western Ideas and Higher Education in 

Southeast Asia.” Jakarta, June 26-28,1980. (14 pages) 
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 “Some Thoughts on Human Rights Protection and Promotion,” Paper delivered at  The 18th  World Congress of The 

World Federalist Movement ,Rissho Kosei-Kai, Tokyo, July 24-30 , 1980. (21 pages) 

  "สงัคมศาสตร์นอกสงัคมตะวนัตก,”  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  ปีท่ี ๔  ฉบบัท่ี ๒  (ตุลาคม ๒๕๒๓ – 
มีนาคม ๒๕๒๔.) 

 “Problems of Development in Thai Political Setting,”  Paper presented for International Conference on Thai Study. 

New Delhi, February 25-27,1981 ; and The Siam Society, Bangkok, April 21,1981. (45 pages) 

 "แนวทางการพฒันาประเทศในช่วงระยะ ๑๐ ปี ขา้งหนา้,”  เอกสารการอภิปรายในรายงานการสมัมนาเร่ือง รูปแบบท่ี
เหมาะสมของมหาวทิยาลยัในอนาคต จดัโดยทบวงมหาวทิยาลยั ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๕.   

 “Toward Human Rights Teaching  and Research in Asian Context,”   Presentation at The Meeting of Experts on the 

Teaching of Human Rights organized by The United Nations Educational , Scientific, and Cultural Organization, 

Strasbourg,  26-31 July, 1982.  

 "ปัญหาการพฒันาในสภาพการเมือง," โครีน  เฟ่ืองเกษม แปลจากเสน่ห์ จามริก,“Problems of Development in Thai 

Political   Setting,” (กรุงเทพฯ : สถาบนัไทยคดีศึกษา, คณะนิติศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
และมูลนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๒๖.)เดิมเป็นเอกสาร โครงการพฒันาสงัคมศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. ๒๕๒๖. 

 "สงัคมศาสตร์ไทยจะไปทางไหน,”  มติชนสุดสัปดาห์ ,ปีที ๖ ฉบบัท่ี ๑๙๙๖ (๒๑-๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๖.) ;และ 
หนงัสือพิมพส์ยามรัฐ (ปีที ๓๔ วนัท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๒๖.) จากค าปราศรัยของนายกสมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย  เน่ืองใน
โอกาสประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๒๖, ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๖  

 "แนวทางการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ไทย,”  ปาฐกถาน า การประชุมสมชัชาวิชาการสงัคม-ศาสตร์เพื่อการวจิยั ประจ าปี 
๒๕๒๖ สถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๖ ในวิจัยสังคม, ปีท่ี ๖ ฉบบัท่ี ๑ (ม.ค.-มิ.ย.๒๕๒๖.) 

  "แนวทางการศึกษาเร่ืองพฒันาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย,”  วารสารธรรมศาสตร์,  ปีท่ี ๑๒  ฉบบัท่ี ๓ (กนัยายน  
๒๕๒๖.)  

  “Peace and Development in Asia : A Grassroots Perspective,”  Global Community Lecture Series, United Nations 

University. ToKyo, March 30-31,1984. (11 pages) 

  “Towards Positive Regionalism in Southeast Asia,” Paper delivered at the  conference on Peace and Transformation in 

the Asia-Pacific Region, Yokohama.  Kanagawa, Japan, 26-29 March, 1984. 

  "ปัญหาการบริหารมหาวทิยาลยัในกระบวนการเปล่ียนแปลงของสงัคมไทย,”  เอกสารการบรรยายในการประชุมสภา
อาจารยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เร่ือง แนวคิดและการปฏิบติัในการบริหารการศึกษาของมหาวทิยาลยัไทย ในวารสารครุ
ศาสตร์, ปีท่ี ๑๒ ฉบบัท่ี ๔ (เม.ย.-มิ.ย.๒๕๒๗.) 

  "ภูมิภาคศึกษากบัพฒันาการสงัคมศาสตร์,”  ค าอภิปรายของนายกสมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย  เน่ืองในการ
ประชุมใหญ่ประจ าปี และการสมัมนาวชิาการร่วมกบัสถาบนัไทยคดีศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๗ ใน
วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง ,ปีท่ี ๔ ฉบบัท่ี ๑ (กนัยายน ๒๕๒๗.)  

 "สถานภาพของสงัคมศาสตร์ระดบัสากลและในสงัคมไทย,” ในจุลสารไทยคดีศึกษา, ปีท่ี ๒ ฉบบัท่ี ๓-๔ (ตุลาคม 
๒๕๒๗.) จากการบรรยายในการสมัมนาเร่ือง สถานภาพของสงัคมศาสตร์ภาคใต ้มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (วทิยา
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เขตปัตานี) ๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๗   

  "รัฐศาสตร์กบัการพฒันาประเทศ,”  ปาฐกถาน าในการสมัมนาเร่ือง “รัฐศาสตร์กบัการพฒันาประเทศ”  จดัโดยคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง ๘-๙ ธนัวาคม ๒๕๒๘ ใน เอกสารสรุปผลการประชุมทางวชิาการ เร่ืองรัฐศาสตร์กบัการ
พฒันาประเทศ. 

        "จากวงอภิปราย-ประเมินผลแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ,”  ในสังคมพัฒนา,ฉบบัท่ี ๔(๒๕๒๘.)จากการ
บรรยายเร่ืองทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๖  จดัโดย ส านกัเลขาธิการ สภาคาทอลิกแห่งประเทศ
ไทยเพื่อการพฒันา  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๘.  

   "ทฤษฎีและวธีิการศึกษาเร่ืองทอ้งถ่ิน,”  เอกสารปาฐกถาน าในการสมัมนาเร่ือง ทฤษฎีและวธีิการศึกษาเร่ืองทอ้งถ่ิน  จดั
โดยสมาคมประวติัศาสตร์ และสมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เม่ือ ๕ ธนัวาคม ๒๕๒๘  ใน ทิศทางแผนแม่บทการ
พฒันาสงัคมเพ่ือการพ่ึงตนเองกบังานพฒันาภาคเอกชน. โครงการศึกษาทางเลือกการพฒันา สถาบนัวจิยัสงัคม  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

  "การประกนัและการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย,” มติชน , ปีท่ี ๘ (๑๑ ธนัวาคม ๒๕๒๘,)จากปาฐกถาในการ
สมัมนาเร่ือง หลกัประกนัสิทธิราษฎรในกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมาย เม่ือ ๗ ธนัวาคม ๒๕๒๘ 

 “The Role of Private Grant-Making Foundations in Thailand,”  in The Future of  Private Grant-Making Foundations. 

(Tokyo : Toyota Foundation, 1985.)  

 "การเมืองไทยกบัพฒันาการรัฐธรรมนูญ," เอกสารบทสงัเคราะห์ชุดโครงการวจิยัพฒันาการสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทย รวม ๑๐ หวัขอ้เร่ือง โดยการสนบัสนุนของมูลนิธิฟอร์ด  มูลนิธิร๊อกก้ีเฟลเลอร์ และมูลนิธิเอเชีย สถาบนัไทยคดีศึกา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และมูลนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๒๕๒๙ 

  "ทิศทางของมหาวทิยาลยัภูมิภาคในการพฒันาชนบท,”  จากเอกสารประกอบการบรรยาย ซ่ึงรวบรวมไวใ้น เอกสารสรุป
การสมัมนา มหาวทิยาลยัขอนแก่นกบัการพฒันาชนบท จดัโดยสถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัขอนแก่น ๒๖-๒๘ มีนาคม 
๒๕๒๙   

 "รัฐบาลปัจจุบนักบัการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน,”  ปาฐกถาในวาระครบรอบ ๑๓ ปี สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน, 

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๘  ในวารสารเศรษฐศาสตร์- การเมือง ,ปีที ๕ ฉบบัที ๓-๔ (เม.ย.-ก.ย. ๒๕๒๙.)  

 "บทบาทของคนรุ่นใหม่ในวงวชิาการไทย," เอกสารสรุปการสมัมนา บทบาทคนรุ่นใหม่ในวงวชิาการไทย.  ปาฐกถาน า
ในจากการสมัมนาเร่ืองบทบาทของคนรุ่นใหม่ในวงวชิาการไทย, จดัโดย สถาบนัปรีดี พนมยงค ์๒ สิงหาคม ๒๕๒๙   

  "ประเด็นท่ีทา้ทายขบวนการพฒันาและวชิาการเพื่อการพฒันาปัจจุบนั,”  ปาฐกถาน าในการประชุมเชิงปฏฺบติัการเร่ือง 
“การวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อการพฒันาชนบท ; สรุปบทเรียน สถานภาพ และทิศทางร่วม”  ๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๒๙ ในทางเลือกการ
พัฒนาปีท่ี ๔ ฉบบัท่ี ๔  (ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๒๙.) 

 "แนวความคิดในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง  ในทิศทางเศรษฐกิจไทยในทศวรรษหนา้,” (กรุงเทพฯ : คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๒๙.)      

 พทุธศาสนากับสิทธิมนุษยชน Buddhism and Human Rights, (กรุงเทพฯ: สถาบนัไทยคดีศึกษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. ๒๕๓๑.) 

 "บทบาทของวฒันธรรมในการพฒันา,” เอกสารประกอบการสมัมนา เร่ือง วฒันธรรมกบัการพฒันา วนัท่ี๑๙-๒๑ มกราคม 
๒๕๓๒ หอ้งประชุมสาธารณสุขมูลฐาน  มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา นครปฐม 
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 “Technological Self-Reliance and Cultural Freedom ,”  in C. G. Weeramantry  (ed.), Human Rights and Scientific and 

Technological Development , (Tokyo : United  Nations University Press , 1990.) 

 Democracy and Development: A Cultural Perspective. (Bangkok:Local Development Institute. 1993.) 

  รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและ ๖๐ปีประชาธิปไตยไทย,(กรุงเทพฯ : สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา. 
๒๕๓๕.) 

 "ศตวรรษแห่งการปฏิรูป รัชกาลท่ี ๕,”  บรรยายน าเน่ีองในการประชุมวชิาการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๓๕  เร่ือง "๑๐๐ ปี แห่ง
การปฏิรูปการปกครองในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั : พฒันาการและผลกระทบต่อสงัคมไทย”  วนัท่ี๒๐-๒๑ 
กรกฎาคม๒๕๓๕  ณ หอ้งประชุมสารสนเทศ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ป่าชุมชนในประเทศไทย: แนวทางการพัฒนา ,ชุด ๓ เล่ม (ยศ  สนัตสมบติับรรณาธิการร่วม) โดยการสนบัสนุนของมูลนิธิ
ฟอร์ด (กรุงเทพฯ: สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา,๒๕๓๖.) 

 แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย: บทวิเคราะห์เบือ้งต้น,(กรุงเทพฯ:สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, 

๒๕๓๗.) 

 "เศรษฐกิจการเมืองเร่ืองวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี” เอกสารการปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อ้ึงภากรณ์คร้ังท่ี ๒  ณ  หอ
ศิลปวฒันธรรม  จดัโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๓๒ (แกไ้ขปรับปรุง 
มกราคม  ๒๕๓๗) 

 Technological Independence: The Asian Experience,Saneh Chamarik and Susantha Goonatilake(eds), (Tokyo: The United 

Nation University Press. 1994.) 

 สังคมไทยกับการพัฒนาท่ีก่อปัญหา,(กรุงเทพฯ: สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันาและโครงการคบไฟ, ๒๕๓๗.) 

 เง่ือนปมวฒันธรรมในประแสการเปล่ียนแปลง,( กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มูลนิธิโตโยตา้ประเทศไทย และ
มูลนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ๒๕๓๗.) 

 สังคมสันติภาพ,(กรุงเทพฯ: คณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อสนัติภาพ ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั กระทรวง
ศึกษาธิการ,๒๕๓๙.)  

 ธรรมะกับธุรกิจเพ่ือชีวิตและสังคม, (กรุงเทพฯ: หนงัสือครบรอบ ๒๕ ปี บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ไทยโอเวอร์ซีทรัสต ์
จ ากดั. ๒๕๓๙.) 

 ฐานคิด: สู่ทางเลือกใหม่ของสังคมไทย,(กรุงเทพฯ: ชุดภูมิปัญญา ล าดบัท่ี ๓ โครงการวถีิทรรศน.์ ๒๕๔๑.) 

 "โลกาภิวตัน์กบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื,” เอกสารการปาฐกถาพิเศษ เน่ืองในการเสวนา “เดิมพนัของประเทศไทยในการ
ประชุมองัคถ์ดั ๑๐” ณ หอ้งประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ๒๐ มกราคม ๒๕๔๒. 

 สิทธิมนุษยชน : เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด,(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยตา้ประเทศไทย มูลนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ และโครงการจดัตั้งส านกังานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพฒันาสงัคม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล,   

๒๕๔๒ 
  “Oral Tradition in Thailand : A Development Perspective,” Paper presented  at The General Conference of the 

International Federation of Library and Institutions (IFLA) on “Collection and Safeguarding the Oral Tradition : An International 

Conference”. Local organizer : Mahasarakham University, Maha Sarakham. Thailand, August 16-19, 1999. 

 "เรียนรู้อะไรจาก “ปฏิวติัสยาม ๒๔๗๕ ?,” เอกสารประกอบการสมัมนาเร่ือง แลไปขา้งหนา้ : ปฏิวติัสยาม ๒๔๗๕ จดั
โดย มูลนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เน่ืองในวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค๒์๓ มิถุนายน 
๒๕๔๓.  



84-ประวัติท่านอาจารย์เสน่ห์(เตม็)2554  12 

 สิทธิมนุษยชน เส้นทางสู่สันติประชาธรรม,(กรุงเทพฯ :มูลนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ โครงการ
จดัพิมพค์บไฟ ส านกังานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพฒันาสงัคมบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล และสถาบนัชุมชนทอ้งถ่ิน
พฒันา-อีสาน ๒๕๔๓.) 

 “Community Rights in Global Perspective,” Keynote delivered at the III MMSEA (Montane Mainland Southeast Asia) 

Conference, Yunnan, 25 – 28 August 2002. 

 “The Role of National Human Rights Commission,”  Presented at the Conference on National and Regional Systems for 

the Promotion and Protection of Human Rights , organized by the Friedrich Naumann Stiftung, Strasbourg, France, October 7-11, 

2002. 

 “ASEAN Human Rights: Prospects for Convergence,” Concluding remarks at the 3rd Workshop on the ASEAN 

Regional Mechanism on Human Rights, Bangkok, 27-29 May 2003. 

 บทวิเคราะห์ว่าด้วยการศึกษากับสภาวะความรู้มนุษย์,( กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
และมูลนิธิโตโยตา้ประเทศไทย, ๒๕๔๖.) 

 วิกฤตรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ คือวิบากกรรมของแผ่นดิน,( กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 

๒๕๔๖.) 

 “ Asian Positive Regionalism,” Opening Address, 18th November 2004, International Conference on Natural Resource 

Management and Cooperation Mechanism in the Mekong Region, 16th-18th November 2004, United Nations Conference Centre, 

Bangkok, Thailand. 

 “Minorities and Human Rights Problematics,” Discussion paper on Minorities and National Human Rights Institutions, 

parallel meeting, Sixty-first session of the Annual Meeting of  the International Coordination Committee of National Institutions for the  

Promotion and Protection of Human Rights, Geneva, 12 April 2005. 

 “Natural Resources-Related Conflict Management: A Human Rights Perspective,” Keynote address to The IDR-KKU 

International Conference on “Natural Resources-Related Conflict Management in Southeast Asia”, Kosa Hotel, Khon Kaen, 

Thailand, 6-8 September 2005. 

 "ปัจฉิมลิขิตวา่ดว้ยหลุมพรางประชาธิปไตย,” การเมืองไทยกับพฒันาการรัฐธรรมนูญ(บทความส่วนผนวกเน่ืองในโอกาส
ตีพิมพ์คร้ังท่ี ๓),(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,  ๒๕๔๙.) 

 เศรษฐกิจพอเพียง ในกระแสโลกาภิวตัน์, (กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๔๙.)  

 สิทธิมนุษยชนไทย ในกระแสโลก, (กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยัและ สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา. 
๒๕๔๙.บทสงัเคราะห์ชุดโครงการวจิยั รวม ๙ หวัขอ้เร่ืองโดยการสนบัสนุนของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 
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 วจิารณ์หนงัสือชุด วรรณไวทยากร ชุมนุมบทความทางวชิาการถวายพระเจา้วรวงศเ์ธอกรมหม่ืนนราธิปพงศป์ระพนัธ์ ใน
โอกาสท่ีพระชมมค์รบ ๘๐ พรรษาบริบูรณ์ ใน วารสารธรรมศาสตร์ ,ปีท่ี ๑ ฉบบัท่ี ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๑๔.) , หนา้ ๒๓๗-๒๔๘. 

 วจิารณ์หนงัสือ John Holliday and Gavan McCormack, Japanese Imperialism Today : Co-Prosperity in Greater East 

Asia, ในวารสารธรรมศาสตร์, ปีท่ี ๔ ฉบบัท่ี ๒ (ต.ค.๑๗-ม.ค.๑๘) , หนา้ ๑๔๕-๑๔๖. 
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 วจิารณ์หนงัสือไพบูลย ์ช่างเรียน, ลกัษณะสังคมและการปกครองไทย, ใน วารสารธรรมศาสตร์, ปีท่ี ๑ ฉบบัท่ี ๓ (เมษายน 
๒๕๑๕) , หนา้ ๑๐๔-๑๐๗. 

 วจิารณ์หนงัสือของนายปรีดี  วิทยาสารปริทัศน์, ปีท่ี ๒๒ ฉบบัท่ี ๒๘ (๒๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๑๖) , หนา้ ๖๐-๖๑,๖๔. 

 วจิารณ์หนงัสือ เร่ือง "โลกพระศรีอาริยข์องปรีดี พนมยงค,์” แปลและเรียบเรียงโดย ไมตรี เด่นอุดม จากหนงัสือ Sous 

Developpement et Utopie au Siam, by P. Fistie  ในวารสารธรรมศาสตร์, ปีท่ี ๓ ฉบบัท่ี ๑ (มิ.ย.-ต.ค.๒๕๑๖) , หนา้ ๒๐๓-๒๐๕ 

 วจิารณ์หนงัสือ Jayanta Kumar Ray , Portraits of Thai Politics , ในวารสารธรรมศาสตร์,ปีท่ี ๓ ฉบบัท่ี ๑ (มิ.ย.-ต.ค.

๒๕๑๖) , หนา้ ๒๐๐-๒๐๓. 

 สาระดงัไดก้ล่าวมาแลว้ เป็นเพียงสงัเขปชีวประวติั และผลงานยอ่ๆเท่าท่ีรวบรวมได ้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมในการ
พิมพห์นงัสือความคิดทางการเมืองจากเปลโต้ถึงปัจจุบัน ท่ีแปลจาก เอม็. เจ. ฮาร์มอน  เพ่ือร าลึกถึงคุณูปการของอาจารยเ์สน่ห์ จาม
ริก ผูส้ร้างสรรคง์านวชิาการและการพฒันาสงัคมไทยมายาวนาน  ในโอกาสท่ีอาจารยเ์จริญอายคุรบ ๗รอบปีนกัษตัร  ทั้งเหล่าศิษฐ์
พึงกระท าอาจาริยบูชาไดอ้ยา่งยอ่ๆ รวบรัด และค านึงถึงความเหมาะสม  เน่ืองจากอาจารยเ์สน่ห์  จามริกเป็นบุคคลท่ีไม่ค่อยปริปาก
เอ่ยถึงประวติั เร่ืองราว และอวดอา้งผลงานของตวัเองแก่ใคร   แต่เหล่าศิษยก็์พยายามรวบรวมเพียงเพ่ือจะบอกใหส้งัคมไทยรู้วา่  ใน
ดา้นวชิาการพวกเราภูมิใจท่ีเรามีครูจริงๆ  มีนกัวชิาการแท้ๆ   มีนกัรัฐศาสตร์ผูอุ้ทิศชีวติจิตใจใหก้บั ประชาธิปไตย  และผลกัดนัให้
หลกั "สิทธิมนุษยชน"เป็นมาตรวดัการพฒันาความเจริญของสงัคมไทย       

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


