






















๑. อยากให้ท่านเล่าเกษตรศาสตร์ เมื่อวันวานในสมัยที ่
ท่านยังเป็นนิสิต

     สมัยที่เรียนอยู่นัน้มี ๔ คณะ  คือ คณะสหกรณ์ วนศาสตร์  
กสิกรรมและสัตวบาล และประมง สภาพแวดล้อมก็เป็นที่นาเก่า  
มีหอพักไม้ทัง้หมด ๙ หอ บริเวณหน้าหอจะเป็นสนามรักบี้สนาม
ฟุตบอล สระน้ํา โดยทัว่ไปก็จะใช้สระน้ํานี่แหละเป็นที่อาบน้ํา  
ล้างเท้า ล้างตัว เวลาที่ลงแปลงเกษตรมา ในช่วงเวลานัน้จะมี
แต่รถจักรยาน   ไม่มีมอเตอร์ไซค์  ถนนก็ไม่ค่อยดีเป็นดินโคลน 
ปัจจุบันที่เห็นเหลืออยู่ก็มีตึกเรือนขาว (ตึกสัตวบาลเก่า)  ปัจจุบัน
เป็นพิพิธภัณท์   ชัน้ ๒  ด้านขวา เป็นสถานที่ที่ในหลวงพระราช- 
ทานปริญญาบัตรเป็นครัง้แรก      มีตึกเรือนเขียว  ซึ่งสมัยก่อนใช้เป็น
ตึกอํานวยการของมหาวิทยาลัย   ส่วนที่ทํางานอธิการบดีก็จะ เป็น
โรงไม้เล็กๆ ด้านข้างเป็นที่เลี้ยงไก่ขนาดประมาณ กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๔ เมตร โดยมีหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ  เป็นอธิการบดีคนแรก

 

๒.  ท่านได้คลุกคลีกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มา
เป็นเวลานาน  มีสิ่งใดทีท่่านประทับใจในช่วงนัน้เป็น
พิเศษบ้าง
       งานเกษตรแห่งชาติ    ที่มีการจัดกิจกรรมเต้นรําตอนกลางคืน 
ประเพณีชิงธงเขียว   ตัง้แต่สมัยเข้าศึกษาในปีที่๑    และประเพณี
ปล้นหอ

๓.  ตําแหน่งสําคัญๆ ทีท่่านได้รับมา  มีตําแหน่งใดบ้างทีเ่ป็น
ความภาคภูมิใจของท่านมากทีสุ่ด
 ตําแหน่งองคมนตรี  เพราะได้รับความไว้วางใจจากพระ-
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งหลังจากเกษียณอายุราชการ และพ้น
จากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี  
พ.ศ.  ก็เว้นว่างอยู่ ๒ ปี และมารับตําแหน่งองคมนตรีในปี
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา ๑๗ ปี
โดยภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนัน้  
ก็จะเป็นงานด้านเกษตร และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งความภาคภูมิใจสูงสุด
ที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่าน  

INTERVIEW

 พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ของไทยล้วนทรงมีพระราชกรณียกิจทีม่ากล้น ดังนัน้ตัง้แต่สมัยรัชกาล
ทีห่้าเป็นต้นมาจึงกําเนิดปรีวีเคาน์ซิล (Privy council) หรือ ทีป่ฤกษาในพระองค์ จนถึงในรัชกาลของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลปัจจุบัน) ซึง่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา และถือได้ว่าทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ทีท่รงประกอบพระราชกรณียกิจมากทีสุ่ดในโลก 
  ดังนัน้พระองค์จึงมีทีป่รึกษาในพระองค์ เพื่อช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจ และทําหน้าทีเ่ป็นทีป่รึกษา 
แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับข้อราชการงานเมืองในทุกๆ เรื่อง  และด้วยเหตุนี้แล้ว ปรีวีเคาน์ซิล (Privy council) 
หรือ ทีป่ฤกษาในพระองค์ หรือ ปัจจุบันนี้เราอาจรู้จักกันในตําแหน่งขององคมนตรีนัน้ จึงเป็นหน้าทีอ่ันทรง
เกียรติทีไ่ด้รับใช้ใต้เบือ้งพระยุคลบาท และเป็นหน้าทีท่ีช่าวไทยทุกคนควรให้ความยกย่องและตระหนักถึง
ความสําคัญ

  อําพล  เสนาณรงค ์  KU๑๑

๒๕๓๕

หนึ่งในองคมนตรี
คณะที่ปรึกษาชัน้สูงสุดของพระมหากษัตริย์



๔.อยากทราบความประทับใจสูงสุดของท่าน

  ในหลวงท่านมอบหมายงานเป็นเรื่อง ๆ เช่น น้ําท่วมที่
จังหวัดชุมพรและท่ีรามคําแหง ฝนเทียม และในปีพ.ศ.๒๕๔๗ ๔๘ 
พระองค์ ท่ าน ได้พร ะ ร าชทานแนวคิ ด เกษตรทฤษฎี ใหม่  
ให้ไปพิจารณาทําแปลงทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่ที่จังหวัดสระบุรี 
ซึ่งผมได้นําไปเขียนขยายความเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้ว
นําขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระองค์ท่านให้ทรงมีพระราช
วินิจฉัยซึ่งได้ทรงแก้ไขกลับมาหลังจากนัน้จึงได้นําไปจัดทําเป็น
คู่มือเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
นับเป็นการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมา
ประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

๕.   ทราบว่าท่านเคยดํารงตําแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย มาหลายสมัย   ในช่วงเวลานัน้มีการ 
เปลีย่นแปลงทีโ่ดดเด่นอะไรบ้าง

     ผมเป็นนายกสภามา ๑๐ ปี ตัง้แต่สมัยของ ศาสตราจารย์ 
ดร.ธีระ  สูตะบุตร  และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์  
เป็นอธิการบดี ในฐานะนายกสภาผมพยายามดูให้เป็นไปตาม
แนวทางทุกอย่าง   เมื่อมีการนําปัญหาเข้าที่ประชุมไม่ใช่รับทราบ
และอนุมัติเพียงอย่างเดียว   ยกตัวอย่างเช่น  มีแนวคิดที่จะสร้าง
อนุสาวรีย์ ๓ บูรพาจารย์ตามวิทยาเขตต่างๆ    ซึ่งผมก็ให้ข้อคิด
ว่า   มันจะส่งผลให้วันสถาปนามหาวิทยาลัยไม่ตรงกับวันที่ใช้กันอยู่
ในปัจจุบันซึ่ งในที่สุดที่ประชุมก็ได้ยกเลิกโครงการก่อสร้าง
ดังกล่าวไป 

๖.  ตามทีท่่านได้ร่วมงานกับสํานักงาน กปร นัน้อยาก
ทราบว่าท่านได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลเกีย่วกับ
พระราชภารกิจอะไรบ้าง

      ในการร่วมงานกับ สํานักงาน กปร.  นัน้   ผมได้ช่วยประสาน
งานทุกอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมอบหมาย
ให้สามารถดําเนินการไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ     และในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานอํานวยการศูนย์ศึกษา
และ พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   ๖ ศูนย์   ซึ่งผมได้ช่วย
กํากับดูแลในฐานะประธานที่ปรึกษา  

๗.ขอให้ท่านฝากข้อคิดในการปฏิบัติงานและการดํารงตน
ให้ เ กิ ดผลดี ทั ้ง ต่ อหน้ าที ่ก า ร ง านและครอบครั ว
ให้กับน้องๆรุ่นหลังได้นําไปใช้เป็นแนวทาง

      สิ่งที่สําคัญต้องทําตัวเองให้เป็นตัวอย่างไม่ว่ากับลูกหรือ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องซื่อตรง  ไม่ทุจริต   หมัน่ศึกษาหาความรู้
และหาประสบการณ์ตลอดชีวิต   คนเราทํางานต้องมีความรู้
และประสบการณ์   ไม่ใช่ว่าจบแล้วก็เลิก   ดังพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระราชทานไว้  

� สิ่งทีส่ําคัญต้องทําตัวเองให้เป็นตัวอย่าง  ไม่ว่ากับลูก
หรือ ผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องซื่อตรง  ไม่ทุจริต   

หมัน่ศึกษาหาความรู้  และหาประสบการณ์ตลอดชีวิต   
คนเราทํางานต้องมีความรู้และประสบการณ์   ไม่ใช่ว่าจบแล้วก็เลิก   

ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทีไ่ด้ทรงพระราชทานไว้�



ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นายอําพล  เสนาณรงค์
วัน เดือน ปี เกิด ๓๐  ตุลาคม ๒๔๗๔
สัญชาติ  ไทย
บิดา  พล.อ.หลวง  เสนาณรงค์
มารดา  นางเยี่ยมจิตร  เสนาณรงค์
สถานภาพ สมรส
  ภริยา -  คุณหญิง ชีวันต์  เสนาณรงค์ 
(ถึงแก่อนิจกรรม) 
  บุตร -  นายอัคคพล  เสนาณรงค์  
  บุตรี -  นางสาวดนยา  เสนาณรงค์       

ประวัตกิารศึกษา

 ก่อนระดับอุดมศึกษาได้เข้าเรียนหลายโรงเรียนในต่าง 
จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์  เบญจมราชูทิศราชบุรีและนครศรีธรรม
 ราชวชิราวุธวิทยาลัย  เซนต์คาเบรียลและเตรียมอุดมศึกษา
 ๒๔๙๘ -ปริญญาตรีทางกสิกรรมและสัตวบาล  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ๒๕๐๒ -ปริญญาโททางเกษตรสาขาพืชกรรม  
มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปป้ี (Mississippi  State  University)   
สหรัฐอเมริกา
 ๒๕๐๗ -ปริญญาโททางวิทยาศาสตร์สาขาปรับปรุง 
พันธุ์พืชและพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนบราสก้า (University of 
Nebraska) สหรัฐอเมรกิา
 ๒๕๒๔  -ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์       
สาขาเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ๒๕๒๙  -ปริญญาบัตร  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
รุ่นที่ ๒๘
 ๒๕๓๒ -  ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารพัฒนาการ
เกษตร  รุ่นที่ ๑
 ๒๕๔๓ - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร     มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ๒๕๔๗ - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาพืชศาสตร์ (พืชไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ๒๕๔๙- ปริญญากิตติมศักดิบ์ริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยภาคกลาง  จังหวัดนครสวรรค์
 ๒๕๕๒ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
สาขาการจัดการ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 ๒๕๕๒ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย
 ๒๕๕๔ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์      
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการทํางาน
 ๒๔๙๙- นักกสิกรรมตรี  กรมกสิกรรม
 ๒๕๐๔- หัวหน้าสถานีทดลองกสิกรรมบางเขน  
กรมกสิกรรม
 ๒๕๑๑- หัวหน้าสาขาข้าวโพดข้าวฟ่าง
กรมวิชาการเกษตร (เปลี่ยนชื่อจากกรมกสิกรรม) 
 ๒๕๒๐- ผู้อํานวยการกองพืชไร่  กรมวิชาการเกษตร
 ๒๕๒๓-๒๕๓๔ รองอธิบดี(ฝ่ายบริหารและฝ่ายสถานี
วิจัย) กรมวิชาการเกษตร
 ๒๕๓๔- อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
 ๒๕๓๕- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตําแหน่งปัจจุบัน องคมนตรี

กรรมการและหน้าที่พิเศษในปัจจุบัน
 
 ๑. ที่ปรึกษา (พิเศษ) ด้านนโยบายและแผน  
กรมวิชาการเกษตร
 ๒. กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ  มูลนิธิ 
�อานันทมหิดล�
 ๓. รองประธาน คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 ๔. ประธานอนุกรรมการวิชาการศูนย์ศึกษาการ 
พฒันาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 ๕. ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี
 ๖. กรรมการ  มูลนิธิชัยพัฒนา

หน้าที่และความรับผิดชอบในอดีต (บางเรื่อง)

 ๑. นักปรับปรุงพันธุ์และนักพันธุศาสตร์  
กรมวิชาการเกษตร
 ๒. เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิจัยพืชต่างๆ 
ของกรมวิชาการเกษตร
 ๓. ประธานกรรมการบริหารสภาวิจยัแห่งชาติ
 ๔. ประธานกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
 ๕. เป็นประธาน รองประธานและกรรมการทางด้าน
วิชาการและด้านบริหารต่างๆกว่า๑๐๐ คณะ ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน 
(สิ่งแวดล้อม)  ทบวงมหาวิทยาลัยและอื่นๆ 



 ๖. เป็นหัวหน้าคณะและสมาชิกของคณะผู้แทนไทยในการ
ประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศ  การประชุมเชิงปฏิบัติ
การและการประชุมที่ประเทศต่างๆ เช่นสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  
ฝรัง่เศส  ญี่ปุ่น  ออสเตรเลีย  เกาหลี  อินเดีย  ปากีสถาน  ศรีลังกา  
สิงคโปร์  มาเลเซีย  อินโดนิเซีย  บรูไน  ฟิลิปปินส์  เม็กซิโก  
ไต้หวัน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จีน แคนาดา  
เนปาล  เยอรมัน  และเวียตนาม
 ๗. เดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานทางด้าน เกษตร
ในหลายๆ  ประเทศ   เช่น ประเทศต่างๆ  ในข้อ ๖  และเปรู  
โคลัมเบีย  เนเธอร์แลนด์
 ๘. เป็นที่ปรึกษาวิชาการของ FAO   องค์การเพิ่ม ผลผลิต
แห่งเอเซีย     คณะกรรมาธิการแหล่งพันธุกรรมของพืช
ระหว่างประเทศ    ESCAP     และธนาคารโลก
 ๙. เป็นประธานกรรมการและรองประธานจัดการ สัมมนา
ต่างๆ กว่า ๓๖ เรื่อง
 ๑๐. นายกสมาคมปรับปรงุพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืชแห่ง
ประเทศไทย
 ๑๑. นายกสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย
 ๑๒. ประธานบริหารมูลนิธิวัชพืชแห่งประเทศไทย
 ๑๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
 ๑๔. ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการประสานงานด้าน     
แหล่งพันธุกรรมทางพืชสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 ๑๕. กรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนการวิจัย  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 ๑๖. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ๑๗. ประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร์

บทความทางวิชาการ
 ๑. เป็นภาษาไทยกว่า ๑๕๐ เรื่อง
 ๒. เป็นภาษาอังกฤษกว่า ๓๐ เรื่อง

ผลงานทางสังคม
 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาและสมาชิกของ 
สมาคมและชมรมมูลนิธิ ๑๔ แห่ง

ผลงานบางเรื่องในอดีต

 ๑. ได้นําระบบการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดมาใช้ใน
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด  เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าว
โพดในประเทศไทยและได้คัดเลือกแนะนําพันธุ์ข้าวโพด  พันธุ์ส่ง
เสริมพันธุ์แรกของกรมกสิกรรม  คือพันธุ์พระพุทธบาท ๕ เมื่อปี 
๒๕๑๑  และได้ใช้เป็นพันธุ์ส่งเสริมของทางราชการ  ต่อมาอีก ๑๒ 
ปี มีส่วนทําให้ผลผลิตของข้าวโพดได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 
เวลาดังกล่าว
 ๒. ได้นําความรู้ทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ ข้าวโพด มาแก้
ปัญหาการระบาดของโรคราน้ําค้างของข้าวโพดอย่าง 
ทันเหตุการณ์ โดยแนะนําพันธุ์ต้านทานหลายพันธุ์ในปี ๒๕๑๕ ซึ่ง
มี ส่วนทําให้โรคราน้ําค้าง ซึ่งเป็นโรคที่สําคัญ และร้ายแรงที่สุด 
ของข้าวโพด ซึ่งเริ่มระบาดในปี ๒๕๐๐ได้ลดลงอย่างรวดเร็วและ 
สงบลงในที่สุด
 ๓. ปรับปรุงระบบการบริหารงานวิจัย งานวิชาการ และ
วางมาตรฐานงานวิจัยและงานวิชาการ ของกรมวิชาการเกษตร 
โดยจัดทํา  �คู่มือวิจัยของกรมวิชาการเกษตร�  ในปี ๒๕๒๖  และ
เอกสาร �ระบบการทํางานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร� ในปี 
๒๕๒๙  ซึ่งเป็นเอกสารแม่บทที่ใช้เป็นคู่มือของนักวิชาการเกษตร  
มาจนถึงทุกวันนี้
 นอกจากนี้  ยังได้ริเริ่มปรับปรุงระบบบริหารและโครงสร้าง
ของกรมวิชาการเกษตรขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งได้ใช้งบประมาณ
จากเงินกู้ธนาคารโลกและกองทุนระหว่างประเทศ  เพื่อการพัฒนา 
การกสิกรรมและเป็นระบบและโครงสร้างที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้และ
มีส่วนทําให้กรมวิชาการเกษตรได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่าง รวดเร็ว 
ตราบจนทุกวันนี้
 ๔. เป็นผู้ริเริ่มงานวิจัยพืชใหม่ๆ ที่มีศักยภาพหลาย
พืช  โดยทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ หรือผู้จัดการโครงการ  
ตัวอย่างโครงการเหล่านี้ เช่น พืชพลังงาน  มะคาเดเมีย  ปาล์ม
น้ํามัน  มะม่วงหิมพานต์  ฝ้าย  องุ่นทําเมรัย  กาแฟอาราบิก้า มัน
ฝรัง่และมันเทศ  ธัญพืชเมืองหนาว  ไม้ผล และพืชสวนในภาค
อีสาน  โกโก้และน้ําผลไม้ เป็นต้น
 ๕. เป็นผู้ริเริ่มงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรแบบผสมผสานและร่วมก่อตัง้สถาบันวิจัยการทําฟาร์มของ
กรมวิชาการเกษตรมาตัง้แต่ปีพ.ศ.๒๕๒๑ และเริ่มปรั แนวทางและ
พัฒนาสาขาวิชาต่างๆ  ให้เข้าสู่การพัฒนา   ที่ไม่เป็นผลเสียหายแก่  
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ตัง้แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓  และ
การฝึกอบรมและการรณรงค์เรื่องเกษตรยัง่ยืน  ตัง้แต่ 
ปีพ.ศ.๒๕๓๕    ซึ่งยังเป็นแนวทางการดําเนินงานของกรมวิชาการ
เกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบัน

บ



สมาชิกสมาคมและสโมสร

 ๑.สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ๒.สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ๓.สมาคมปรับปรุงพันธ์ุพืชและขยายพันธุ์พืช
แห่งประเทศไทย
  ๔.สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซิสซิปป้ี  
สหรัฐอเมริกา
  ๕.สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยแห่งรัฐเนบราสก้า  
สหรัฐอเมริกา
  ๖.สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ๗.สมาคมไทย-อเมริกัน
  ๘.มูลนธิิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
  ๙.สโมสรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  ๑๐.สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  ๑๑.ชมรมผู้อาวุโสกรมวิชาการเกษตร
  ๑๒.ชมรมผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลเกียรติยศ

 ๑. โล่เกียรติยศด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดของสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
(๒๕๑๗)
 ๒. ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(๒๕๒๔)
 ๓. International  Board of Plant Genetic  Resources (๒๕๒๕)
 ๔. โล่เกียรติยศการปฏิบัติงานดีเด่น จาก กรมวิชาการเกษตร (๒๕๓๕)
 ๕. โล่เกียรติยศการปฏิบัติงานดีเด่น จาก       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒๕๓๕)
 ๖. โล่เกียรติยศนักพันธุศาสตร์ดีเด่น จาก สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล  (๒๕๓๖)
 ๗. โล่เกียรติยศนิสิตเก่าดีเด่น จาก สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์  (๒๕๓๖)
           ๘. โล่เกยีรติยศ  จาก สมาคมปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย  (๒๕๓๙)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 รัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙  ชัน้ ๓    ๕ ธันวาคม  ๒๕๒๓
 จักรพรรดิมาลา      ๕  ธันวาคม  ๒๕๒๔
 พิทักษ์เสริชน   ชัน้ ๒     ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๓๒
 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก     ๕ ธันวาคม   ๒๕๓๕
 ดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา  สาขาเกษตรศาสตร ์   ๔ กรกฎาคม  ๒๕๓๘
 ปฐมจุลจอมเกล้า      ๕  พฤษภาคม ๒๕๔๒



































หลักชาวพุทธ  ภูมิธรรมขัน้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการแห่งชีวิตและสังคม
Principles fpr Living a Buddhist Life



 ปัจจุบันนี้ ปัญหาสําคัญยิ่งอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏชัดในสังคม 
คือการที่คนมากมายเป็นชาวพุทธกันเพียงในนามโดยไม่มีทัง้ความ
รู้ และการปฏิบัติของชาวพุทธ สภาพเช่นนี้เป็นเหมือนเมฆหมอก
ที่บดบังแสงสว่างและความงามแห่งคุณค่าของพระพุทธศาสนา 
นอกจากตัวบุคคลนัน้จะไม่เจริญงอกงามในธรรมแล้ว สังคมก็สูญ
เสียประโยชน์มากมายที่พึงได้จากพระพุทธศาสนา จึงเป็นปัญหา
ร้ายแรงที่ควรตื่นตัวขึ้นมาเร่งแก้ไข

 คําว่า �ชาวพุทธ� มิใช่เป็นถ้อยคําที่พึงเรียกขานกันอย่าง
เลื่อนลอย บุคคลที่จะเรียกได้ว่าเป็น �ชาวพุทธ� จะต้องมีหลักการ 
มีคุณสมบัติประจําตัว และมีมาตรฐานความประพฤติ ที่รองรับ 
ยืนยัน และแสดงออกถึงความเป็นชาวพุทธนัน้

 หลักการ และปฏิบัติการ ที่เรียกว่า �หลักชาวพุทธ�
ดังต่อไปนี้ เป็นภูมิธรรมขัน้พื้นฐานของชาวพุทธผู้ที่ตัง้มัน่อยู่ใน
หลักการ และดําเนินตามปฏิบัติการนี้ นอกจากเป็นชาวพุทธสมแก่
นามแล้ว จะมีชีวิตที่พัฒนาก้าวหน้างอกงาม และช่วยให้สังคมเจริญ
มัน่คงดํารงอยู่ในสันติสุข เป็นผู้สืบต่อวิถีชาวพุทธไว้ พร้อมทัง้รักษา
ธรรมและความเกษมศานต์ให้แก่โลก

  �หลักชาวพุทธ� อันพึงถือเป็นบรรทัดฐาน มีดังต่อไปนี้
หลักการ
๑. ฝึกแล้วคือเลิศมนุษย์: ข้าฯ มัน่ใจว่า มนุษย์จะประเสริฐเลิศสุด 
แม้กระทัง่เป็นพุทธะได้ เพราะฝึกตนด้วยสิกขา คือการศึกษา
๒. ใฝ่พุทธคุณเป็นสรณะ: ข้าฯ จะฝึกตนให้มีปัญญา มีความบริสุทธิ์ 
และมีเมตตากรุณา ตามอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๓. ถือธรรมะเป็นใหญ่: ข้าฯ ถือธรรม คือความจริง ความถูกต้องดีงาม 
เป็นใหญ่ เป็นเกณฑ์ตัดสิน
๔. สร้างสังคมให้เยี่ยงสังฆะ: ข้าฯ จะสร้างสังคมตัง้แต่ในบ้าน 
ให้มีสามัคคี เป็นที่มาเกื้อกูลร่วมกันสร้างสรรค์
๕. สําเร็จด้วยกระทํากรรมดี: ข้าฯ จะสร้างความสําเร็จด้วยการกระ
ทําที่ดีงามของตน โดยพากเพียรอย่างไม่ประมาท

 ปฏิบัติการ  ข้าฯ จะนําชีวิต และร่วมนําสังคมประเทศชาติ 
ไปสู่ความดีงาม และความสุขความเจริญ ด้วยการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ก).มีศีลวัตรประจําตน

 ๑. บูชาบูชนีย์: มีปกติกราบไหว้ แสดง
ความเคารพ ต่อพระรัตนตรัย บิดามารดา ครูอาจารย์ และบุคคล
ที่ควรเคารพ

๒. มีศีลห่างอบาย: สมาทานเบญจศีล 
ให้เป็นนิจศีลคือหลักความประพฤติ
ประจําตัวไม่มืดมัวด้วยอบายมุข

 
 

๓. ฝึกฝนจิตด้วยภาวนา: ทําจิตใจให้สงบ ผ่องใส เจริญสมาธิ อัน
ค้ําจุนสติที่ตื่นตัว หนุนปัญญาที่รู้ทั่วชัดเท่าทัน และอธิษฐาน จิตเพื่อ

จุดหมายที่เป็นกุศล วันละ ๕�๑๐ นาที

๔. ฝึกฝนจิตด้วยภาวนา: ทําจิตใจให้สงบ ผ่องใส เจริญสมาธิ อัน
ค้ําจุนสติที่ตื่นตัว หนุนปัญญาที่รู้ทัว่ชัดเท่าทัน และอธิษฐาน จิตเพื่อ
จุดหมายที่เป็นกุศล วันละ ๕�๑๐ นาที

หลักชาวพุทธ  ภูมิธรรมขัน้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการแห่งชีวิตและสังคมหลักชาวพุทธ  ภูมิธรรมขัน้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการแห่งชีวิตและสังคม
Principles fpr Living a Buddhist LifePrinciples fpr Living a Buddhist Life

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ธรรมะใต้ร่มนนทรี



ข).เจริญกุศลเนืองนิตย์ข).เจริญกุศลเนืองนิตย์

 ๕. ทํากิจวัตรวันพระ: 
บําเพ็ญกิจวัตรวันพระ ด้วยการตักบาตรหรือแผ่เมตตา ฟังธรรม 
หรืออ่านหนังสือธรรม โดยบุคคลที่บ้านที่วัด ที่โรงเรียน 
หรือที่ทํางาน ร่วมกัน ประมาณ ๑๕ นาที

๖. พร้อมสละแบ่งปัน: เก็บออมเงิน 
และแบ่งมาบําเพ็ญทาน เพื่อบรรเทาทุกข์ เพื่อบูชาคุณ 
เพื่อสนับสนุนกรรมดี คืออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครัง้ 

๗.หมัน่ทําคุณประโยชน์: เพิ่มพูนบุญกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ อุทิศแด่พระรัตนตรัย 
มารดาบิดาครูอาจารย์ และท่านผู้เป็น
บุพการีของสังคมแต่อดีตสืบมา อย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ ครัง้

๘.ได้ปราโมทย์ด้วยไปวัด: ไปวัดชมอารามที่รื่นรมย์ และไปร่วม
กิจกรรม ทุกวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญของ
ครอบครัว

 ๙.กินอยู่พอดี: ฝึกความรู้จัก
                 ประมาณในการบริโภคด้วยปัญญา ให้กินอยู่พอดี

๑๐.มีชีวิตงดงาม: ปฏิบัติกิจส่วนตน ดูแลของใช้ของตนเอง 
และทํางานของชีวิต ด้วยตนเอง ทําได้ ทําเป็น 
อย่างงดงามน่าภูมิใจ 

 

 

๑๑.ไม่ตามใจจนหลง: ชมราย
การบันเทิงวันละไม่เกินกําหนด
ที่ตกลงกันในบ้าน ไม่มัวสําเริง
สําราญปล่อยตัวให้เหลิงหลง
ไหลไปตามกระแสสิ่งล่อเร้าชวน
ละเลิงและมีวันปลอดการบันเทิง อย่างน้อยเดือนละ ๑ วัน

๑๒.มีองค์พระครองใจ: มีสิ่งที่บูชาไว้สักการะประจําตัว 
เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย 
และตัง้มัน่อยู่ในหลักชาวพุทธ 

 

 

 

 



ข).เจริญกุศลเนืองนิตย์
 
ด้วยการปฏิบัติ ๓ หมวด ๑๒ ข้อนี้ ข้าพเจ้าเป็นชาวพุทธแท้จริง 
ที่มัน่ใจว่า จะสามารถรักษาธรรมไว้ และร่วมนําโลกไปสู่สันติสุข

 บุคคลที่ถือปฏิบัติตาม �หลักชาวพุทธ� ดังกล่าวมานี้ 
เป็นผู้มีภูมิธรรมพื้นฐานของชาวพุทธ จึงเป็นชาวพุทธที่แท้จริง 
สมกับชื่อที่เรียกขานแรกที่สุด พอเด็กเกิดมา ลืมตาดูโลก 
การศึกษาก็เริ่ม ลูกจะเห็นโลกและมองโลกอย่างไรก็อยู่ที่พระพรหม 
คือพ่อแม่ จะชี้แสดงชักนําให้ การศึกษาเดินหน้าไป 

 ดังนัน้ ถ้าจะให้แน่จริงและมัน่ใจที่สุด การปฏิบัติตาม
หลักชาวพุทธจึงต้องเริ่มต้นตัง้แต่ที่บ้าน โดยการนําของบูรพาจารย์ 
คือคุณพ่อคุณแม่ ที่แน่แท้ว่าเปน็ครูคนแรกของลูก  เมื่อเด็กมาเข้า
โรงเรียน คือเริ่มเข้าสู่ระบบการศึกษา ถือว่าเป็นจุดกําหนดในการ
แสดงความเป็นผู้ศึกษาให้ปรากฏชัดเจนออกมา เท่ากับบอกแจ้ง
ว่าจะตัง้ต้นเล่าเรียนศกึษาอย่างจริงจัง ให้สมนามที่เรียกว่าเป็น 
�นักเรียน�

 ในขณะที่เริ่มแสดงความเป็นนักเรียนนัน้ เด็กก็ควรได้
โอกาสที่จะเริ่มแสดงความเป็นชาวพุทธของตนให้ปรากฏชัด
ออกมาด้วยเช่นเดียวกนั เพื่อให้กระบวนการของการศึกษาทุก
ส่วนประสานเกื้อกูลและกลมกลืนกัน ดําเนินไปอย่างครบองค์ 
สมที่จะเรียกว่าเป็นไตรสิกขา

   เมื่อเด็กมีภูมิธรรมพื้นฐานของชาวพุทธ ด้วยการถือปฏิบตัิ
ตามหลักชาวพุทธข้างต้นนี้ ความเป็น �ชาวพุทธ� ของเด็ก
ก็จะเริ่มปรากฏชัดเจนออกมา เป็นนิมิตหมายว่าชีวิตของเธอจะ
งอกงามก้าวหน้าไปในพัฒนาการแห่งการศึกษา 
ดุจดวงอาทิตย์ที่อุทัยแล้ว ก็จะขึ้นสูงเด่นงามสง่าทอแสงเจิดจ้า
ให้ความสว่างและพลังอันอํานวยความสัมฤทธิ์สมหวัง
และความรุ่งเรืองทุกประการ

 อุทัยแห่งชีวิตการศึกษาของเด็ก ก็หมายถึงอุทัยแห่งปวง
ความหวังของครอบครัว ของสังคม และของมนุษยชาติทัง้มวล 
อันเป็นหลัก ประกันให้มัน่ใจว่า มนุษย์ทีไ่ด้พัฒนาดีแล้วนี้ 
จะสามารถรักษาธรรมไว้ และนําโลกไปสู่สันติสุขได้ อย่างแน่นอน

 

          � ความผ่องใสเกิดจากการล้างสนิมใจในตัวเราเอง 
 คํายกย่องจากคนอื่นถือเป็นผลพลอยได้
 ดีแท้ต้องเกิดจากภายในก่อน
 คํายกย่องในบางครัง้อาจไม่ได้ล้างสนิมใจ
 แต่อาจเพิ่มสนิมใจให้มากขึ้น ทัง้แก่ตัวเราและคนอื่น
 ที่จ้องอิจฉาพยาบาทเราอยู่รอบด้าน �
    
    พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ)
     วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

ความรู้สึกที่ยิ่งกว่าความรู้สึก
คือ  รู้สึกยิ่งกว่ารู้สึก

เป็นสุดยอดของความรู้สึก
จะนําไปสู่องค์ฌาน  

ความรู้ที่ยิ่งกว่าความรู้
คือ  รู้ยิ่งกว่ารู้

เป็นสุดยอดของความรู้
จะนําไปสู่องค์ญาณ

                             ธวัช  คณิตกุล



                                 กระบวนพยุหยาตราชลมารค หรือ กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เป็นกระบวนเสด็จพระราชดําเนินทางน้ําที่เป็นราชประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ โดยมีหลักฐานชัดเจนตั้งแต่สมัยอยุธยา เรือในกระบวนมีการ
สลักโขนเรือเป็นรูปสัตว์ในเทพนิยาย มีการจัดกระบวนหลายแบบ ที่รู้จักกันดีก็คือ �กระบวนพยุหยาตราเพชรพวง� ดังปรากฏใน 
ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตพรรณนากระบวนเรือ ประพันธ์โดยเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เมื่อ พ.ศ. 2430 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โดยยึดถือตามแบบแผนเดิมแห่งกรุงศรีอยุธยา
 ประเภทของการเห่เรือ สามารถจําแนกออกเป็น 2 ประเภทคือ การเห่เรือหลวง(การเห่เรือในงานพระราชพิธี) และ การเห่เรือเล่น 
(การเห่เรือเล่นของชาวบ้านในงานต่างๆ)ในปัจจุบันการเห่เรือ ยังคงอยู่เฉพาะ การเห่เรือหลวง ที่ใช้ใน กระบวนพยุหยาตราชลมารค
 เรือพระที่นั่งที่ใช้ประกอบพระราชพิธีที่ใช้ในขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วย
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