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ไดอารี่ ส.มก. 
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ไดอารี่ ส.มก. 

14 พฤษภาคม 2552 

นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชิวะ 
แสดงปาฐกถา 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ในหัวขอ การเกษตรประเทศไทย 
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ชมรมนิสิตเกาเค.ยู.ประจวบฯ บริจาคเงิน สิ่งของ เล้ียงอาหารกลางวันเด็กจำนวน 60 คน ที่ ร.ร.ตชด.  

บานยานซ่ือ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ และเอาพันธุไมหอมไปปลูกท่ี ร.ร.จำนวน 100 ตน โดยครูใหญและ      

ครูนอยเปนตำรวจตชด.ทั้งหมด มีครูทั้งหมด 8 คน เขารับสมัครครูอาสาดวยนะคะ ใครสนใจก็เชิญจา  

  นายก ส.มก.เขาพบและเรียนเชิญ      
คุณศิริพล  ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวง
พาณิชย และ ดร .อนันต  ดาโลดม นายก
สมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย รวมเปน
วิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ “เกษตรยุคใหม
กุมหัวใจเศรษฐกิจไทย” ซึ่งจะจัดในวันพุธท่ี 19 
สิงหาคม 2552 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 
จองที่นั่งที่ 0 2579 2419 

ดร.อนันต  ดาโลดม 
นายกสมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย 

 

คุณศิริพล  ยอดเมืองเจริญ 
ปลัดกระทรวงพาณิชย 
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  เกษตรเปนแหลงรวมชีว ี  นนทรีเปรียบไมแทนตน  กิง่คอืแขนงวชิา  ศกึษา 

  มานะ อดทน  ใบคือพวกเรานี้   เขียวขจีเลือดเกษตรทุกคน”  วารสารนนทรี
ฉบับปฐมฤกษ  ประจำป  2552  .....9  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

พระราชทานถวยรางวัลชนะเลิศ  ในการแขงขันโบวลิ่งการกุศล  2552  ของ  ส.มก.  ซึ่งจัดในวัน
อาทิตยที่  26  กรกฎาคม  2552   ณ  SF  BOWL  เดอะมอลลงามวงศวาน  กรุงเทพฯ  นับเปนปที่  
2  ของการชิงถวยโบวลิ่งพระราชทาน  ยังความปลาบปล้ืมปติยินดีแกเหลามวลสมาชิกนิสิตเกา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในพระบรมราชูปถัมภ  เปนลนพน  ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่ง
ยืนนาน  ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ .....9  ขอตอนรับกรรมการ  ส.มก. ชุดใหม นำทีมโดย  
อนันต  เภตรา KU. 32 หนุมใหญไฟแรงสูง  วิสัยทัศนกวางไกล  ใจถึง  แถมดารคทอลแอนด
แฮนดซัมอีกตางหาก .... ส.มก.กาวไกลไชโย!!! 9 ส.มก. ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย 
ระพี สาคริก KU. 2  ที่ไดรับพระราชทานตำแหนง “ปราชญ
เกษตรผูทรงภูมิปญญาและมีคุณูปการตอภาคการเกษตรไทย”  
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ในพระราช
พิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ปพุทธศักราช  2552  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ .....9  ดีอกดีใจกันยกใหญ  
สำหรับหนุมหาวสาวเปรี้ยว  KU. 27  ที่  ธีระ วงศสมุทร  เพื่อน
รวมรุนไดรับการโปรดเกลาฯ  ใหดำรงตำแหนง  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ..... ส.มก. ขอแสดงความยินดีดวย
นะครับ 9 สงขาวมาจาก  KU. 29  เฉลิมพร  พิรุณสาร       
ไดรับตำแหนง  เลขาธิการ  สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
และ  ชูชาติ  ตันอังสนากุล  ไดรับตำแหนง  ผูอำนวยการ
องคการสวนยาง..... รุนนี้ของเขาดีจริง ๆ  นะ  9 เจษฎา เรือง
จุติโพธิ์พาน  ผูแทนรุน  KU. 32  แจงมาวา  อนันต  ภูสิทธิกุล  ไดรับตำแหนง  อธิบดี  กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ  ..... ขอใหเจริญๆ  นะครับ  9  เพื่อนๆ  เศรษฐศาสตร  KU. 38  ลงขันเลี้ยงแสดง

ความยินดีใหกับ รศ.อัจฉรา  ชีวะตระกูลกิจ  
ที่ไดรับแตงตั้งเปนคณบดี คณะเศรษฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ที่จิตร
โภชนา เมื่อตนเดือนมิถุนายนที่ผานมา..... 
ขาววา  ถาไดเปนอธิการบดีเมื่อไร จะปด
สนามอินทรียเล้ียงใหทันที  9  “กองทุน
นนทรี กฟภ.”  ซึ่งเปนกองทุนเฉพาะนิสิตเกา  
มก. ที่ทำงานในการไฟฟาสวนภูมิภาค  จัด
งานเลี้ยงสังสรรคประจำป  และฉลองวัน
คลายวันเกิดทานผูวาการ  อดิศร เกียรติโชค

วิวัฒน KU. 30 เมื่อวันอังคารท่ี  9  มิถุนายน  ที่ผานมา   ณ  โรงแรมโซฟเทลเซ็นทาราแกรนด 
กรุงเทพ สมาชิกมากันจนลนหอง.....นาชื่นใจแทนผูจัดจริงๆ 9 ดร.พินิต สุวรรณะชฏ จัดเลี้ยง
รุน KU. 5  ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ขอใหทุกทานสุขภาพแข็งแรงครับ 9 รศ.ลาวัณย  ไกรเดช  KU. 19  
อดีตนิสิตเกาดีเดน  ส.มก.  ดานบริการสังคม  ป  พ.ศ. 2548  ไดรับเลือกตั้งเปนประธานชมรม
ลีลาศ  ส.มก. ประจำป  พ.ศ.  2552 – 2554  ซึ่งเหมาะสมกับตำแหนงเปนอยางยิ่ง  ดวยไดผานการ
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พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู หรือที่เรียกกันทั่วไปวา สุนทรภู (26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 - พ.ศ. 

2398) เปนกวีชาวไทยท่ีมีชื่อเสียง ไดรับยกยองเปน มหากวีแหงรัตนโกสินทร หรือ เชกสเปยรแหง

ประเทศไทย เกิดหลังจากต้ังกรุงรัตนโกสินทรได 4 ป และไดเขารับราชการเปนกวีราชสำนักในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เม่ือส้ินรัชกาลไดออกบวชเปนเวลารวม 20 ป กอนจะกลับเขา

รับราชการอีกคร้ังในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โดยเปนอาลักษณในสมเด็จเจา

ฟาจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค ในสมัยรัชกาลท่ี 4 ไดเล่ือนตำแหนงเปน พระสุนทรโวหาร เจากรม

อาลักษณฝายพระราชวังบวร ซึ่งเปนตำแหนงราชการสุดทายกอนสิ้นชีวิต 

อบรมเปนผูฝกสอนนักกีฬาลีลาศเพื่อการแขงขันขั้นตน  ขั้นกลาง  และ
ขั้นสูง  รวมทั้งสอบไดใบอนุญาตเปนผูตัดสินกีฬาลีลาศ (License  C) 
สมาคมกีฬาลีลาศแหงประเทศไทย....เห็นทีชมรมลีลาศ  จะรุงโรจนโชติ
ชวงชัชวาลแนๆ 9  อรรถพร  รักขลา  KU. 32  ประธานชมรมกอลฟ  
ส.มก. คนใหม  หนุมใหญฟตเปรี๊ยะ  รับตำแหนงปุบ  แตงต้ังคณะ
กรรมการปบ  เรียกประชุมทันที  วางโครงการตลอด  2  ป  ถือเปน
โอกาสทองของนักกอลฟ  ส.มก. ที่ไดผูบริหารชมรมขยันขันแข็ง.....พี่
นองเพื่อนฝูงกวนกอลฟมาชวยกันหนอยเดอ 9 สมาชิกชมรมบันเทิง

และการทองเที่ยว ส.มก. เห็นพองตองกัน
ให  ผาสุข  เลาหประสิทธิพร  KU. 34  
ดำรงตำแหนงประธานชมรม  ดวยเห็น
ฝมือและความตั้งใจในการทำงานแบบ
ทุมเทท้ังตัวและหัวใจ..... นับถือ นับถือ 
9       ขอแสดงความชื่นชมกับอุปนายก
สมาคมฯ สมชาย  สัญลักษณศิริ KU. 34  

ประธานคณะกรรมการจัดประชุมสัมมนา
วิชาการ  ที่เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ  

ผลักดันใหกิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการของ ส.มก. ดำเนินไป
ไดอยางราบร่ืน  สมดังเจตนารมณของ  ส.มก...... แฟมบุคคลขอปรบ
มือให  9  นี่ก็เปนอีกบุคคลหนึ่งที่สมควรปรบมือให  อุปนายก
สมาคมฯ  สกล  มงคลธรรมากุล  KU.36  ประธานจัดงานมหกรรม
เกษตรรวมใจ  ใคร ๆ  ก็เชื่อถือในฝมือ  งานนี้รับรองย่ิงใหญอลังการ  

สมคำร่ำลือแนๆ ..... เอาไปเลย    5  ดาว  9  
สำหรับสมาชิก  ส.มก. ทุกทาน  หากผูใดมีขาว
ของรุนหรือคณะ  รวมทั้งรูปภาพกิจกรรม  ตางๆ  
ที่ตองการจะประชาสัมพันธลงในวารสารนนทรี  
โปรดสงรายละเอียดมาที่สมาคมฯ  ไดทุกเวลา  ทางคณะอนุกรรมการจัดทำ
วารสารนนทรี  ยินดีใหบริการ  และขอขอบพระคุณท่ีใหเกียรติรวมมือ        
ในทุกๆ  กิจกรรมของ ส.มก. พบกันใหมฉบับหนา ขอใหมีความสุข            
ทุกๆ  ทาน  

สวัสดีครับ 

ส
ส
ข
ที
โ
ว
ใ
ท
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  ที่ 22 ถึง 25 มกราคม  2552 ที่ผานมา สมาคม

นิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ  ไดจัด

งานโครงการเครือขายธุรกิจ “มหกรรมเกษตรรวมใจ ครั้งที่ 1” 

ขึ้น ณ MCC  HALL เดอะมอลล  บางกะป โดย สมเด็จพระเจา

ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ไดเสด็จ

เปนองคประธานในการเปดงาน และพระราชทานของที่ระลึกแก  

ผูใหการสนับสนุน ในวันศุกรที่ 23  มกราคม  2552 ยังความ

ปลาบปลืม้ใจแกนสิติเกาของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ทกุๆ คน 

ที่ไดรวมชมพระบารมีในวันนั้น 

สำหรับบรรยากาศงานมีการจัดรูปแบบของงานที่นาสนใจ  

ไดรูปแบบงานท่ีลงตัวโดยมีการแบงพ้ืนท่ีขนาดใหญมากเปน

โซนๆดังนี้ 

บริเวณซุมทางเขางาน ทุกคนจะตะลึงกับมหัศจรรยพันธุ

เกษตร (พันธุไมแปลกๆ  รวมถึงพืชเมืองหนาวท่ีเพ่ิงบมเพาะ

สำเร็จ) เหมือนเปนทุงดอกไมขนาดใหญ เห็นหนุมสาว และ

ครอบครัวมาถายภาพเปนท่ีระลึกตามมุมตางๆ ตรงสุดขอบแปลง

ดอกไมก็จะพบกับภาพขนาดใหญของ 3 บูรพาจารยที่เคารพของ

พวกเราชาวนนทรี 
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เม่ือผานประตูเขาไปในฮอลลใหญก็พบกับบรรยากาศอัน

อบอุนแบบนองพี่ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีตนนนทรี

ซึ่งเปนสัญลักษณแหงสถาบันมาเปนเสมือนแกนกลางของงานที่

แผกิ่งกานผลิดอกใบ เปนผลิตผลชาวเกษตรรุนแลวรุนเลา พรอม

การตกแตงบรรยากาศของงานใหเปนแบบบานสวนเกษตรท่ีคุน

เคย มีรถจักรยานเกๆ จอดไวชวนใหรำลึกถึงความหลังอันงดงาม 

โดยในบริเวณใกลเคียงจัดแบงพ้ืนที่งาน ในการใหขอมูลความรู

ตางๆ เชน 

 

นิทรรศการพระประวัติของสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ขณะท่ีทรงศึกษา ณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Hall of Frame นิสิตเกาดีเดนจากอดีตจนถึงปปจจุบัน 

โซนนิทรรศการองคความรู และผลงานวิจัยจากเครือขาย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในบานนวัตกรรมประกอบดวย 7 

มหัศจรรยนวัตกรรม จากชาวเกษตรศาสตรที่นาทึ่ง 

เลือดจระเขแหงสำหรับผูมีบุตรยาก 
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สาร AHA ที่ใชผสมกับนมผงธรรมดาทำใหไดคุณคาทาง

อาหารแกเด็กทารกเทียบเทาน้ำนมจากแม 

สารทดสอบคุณภาพนมสดดวยตัวเอง 

สมุนไพรกำจัดปลวกดวยสารจากธรรมชาติไรสารพิษ 

เทคโนโลยีใหกุงกามกรามออกลูกเปนตัวผูที่เล้ียงไดน้ำ

หนัก และโตเร็วไดราคาดี 

หุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดระดับแชมปโลก 

การผลิต Furniture จากเศษวัสดุเหลือใช 

 

เม่ือเดินลึกเขาไปอีกก็จะพบกับเวทีสัมมนาและสาธิต

เพ่ือขยายความรูสูการทำธุรกิจ  และการแสดงบันเทิงเชิง

เกษตร ทั้ง KU Band   KU Chorus  ดาวกระจุย และโปงลาง

ชาวขจี ใหสาระและบันเทิงตอเน่ืองตลอดงาน สลับกับการ

จำหนายสินคาเกษตรราคาถูกพิเศษ เชนไขฟองละ   1 บาท 

ขาวกิโลกรัมละ 10 บาท เปนที่ฮือฮาของผูเขาชมงาน 

ไมไกลจากเวทีจะพบกับ คลินิกเกษตร ทั้งหมอพืช หมอ

สัตว และหมออ่ืนๆ ที่ชวยกันมาใหความรูที่เก่ียวเน่ืองกับภาค
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เกษตรกรรม 

ใกลๆ กันก็เปนโซนที่ปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อนักลงทุน SME ทั้งโอกาสธุรกิจ และแหลงเงินทุน ซึ่งธนาคารกรุงเทพ 

สปอนเซอรใหญไดเขามาอำนวยความสะดวกใหแกนักลงทุน 

โซนรวมของดีชาวเกษตร 4 ภาค ก็พบกับของดีหายากเฉพาะงานน้ี หลายสินคานาสนใจมากเชนผลิตภัณฑจาก

นมควาย น้ำสมสายชูจากขาวโพดคุณประโยชนสูง เสียดายมีรานมาออกนอยไปนิด คร้ังหนาคงมีมาเพ่ิมอีกเพ่ือความ

คึกคัก  

โซนเครือขายธุรกิจท่ีรวมกิจการของเหลานิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งสินคาจากผลผลิตภาคเกษตร 

และนอกภาคเกษตร เชนรานเพชร  

โซนธุรกิจแฟรนไชสที่นิสิตเกาเกษตร เปนเจาของใหผูคนสามารถลงทุนไดแบบเบากระเปา 

สุดทายเปนโซนฟารมสัตว ทั้งหมู วัว แพะ ไก หลายๆพันธหายากมาใหชมกันในงาน 

 

จากความสำเร็จของงานมหกรรมเกษตรรวมใจ คร้ังท่ี 1 คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ  ชุดปจจุบันจึงมีความมุงม่ันท่ีจะจัดงานคร้ังตอไปใหยิ่งใหญอลังการยิ่งข้ึน          

ขอเชิญสมาชิกทุกทานไดโปรดติดตามภายในอีกไมกี่เดือนนับจากนี้ครับ 
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จุบัน อาชีพเกษตรกรในประเทศไทย มีจำนวนกวา 5.6 ลาน 

ครอบครัว ครอบคลุมประชากรถึง 23 ลานคน จากประชากร 

62.8 ลานคน มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 125 ลานไร ที่ใชเพื่อผลิตพืช และ

สัตวเศรษฐกิจ  

จากขอมูลของสำนักงานเศรษฐกิจเกษตร ในป พ.ศ. 2549 

มูลคาทางเศรษฐกิจจากผลผลิตของพืชและสัตว 5 ลำดับแรก ไดแก ยางพารา 

ขาว กุงทะเล มันสำปะหลัง ไก ที่มีมูลคารวมกวา  430,000 ลานบาท  

ดังน้ัน อาชีพเกษตร ที่ทำอาชีพเกษตร เปน

ธุรกิจเกษตรจึงมีความสำคัญ เน่ืองจากธุรกิจเกษตรเปน 

ภาคการผลิตที่แทจริงของสังคมไทย   

ในชวง 40-50 ป ที่ผานมา อาชีพธุรกิจเกษตร  

ภาคการผลิตที่แทจริง ที่เคยเปนอาชีพหลักของประเทศไทย  

ไดลดจำนวนลงถึง 6 เทา ผลการศึกษาของสถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม แหงมหาวิทยาลัยมหิดล ระบุวา 

“สัดสวนประชากรท่ีมีประชากรที่มีอาชีพเกษตรกรตอ

อาชีพนอกเกษตรกรรม”  มีแนวโนมลดลงอยางนาวิตก 

ไพโรจน  ภูตอง 

“http://www.kon9na.com” www.kon9na.com 

มือถือ 081-7335423 
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จากในป พ.ศ. 2503 ที่เคยมีสัดสวน รอยละ 80 ตอ    

รอยละ 20  แตในป พ.ศ. 2548 กลับลดลงเปนสัดสวน 

รอยละ 38 ตอ รอยละ 62  ดังแสดงในรูปที่ 1   คาดวา 

อีก 30 ป ขางหนาอาจจะไมมีอาชีพเกษตรกร อีกตอไป  

รูปที่ 1 รอยละของประชากร จำแนกตาม

อาชีพ พ.ศ. 2503 – 2548 

ที่มา:  สำนักงานสถิติแหงชาติ และการ

ประมวลขอมูลโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม แหง 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

การลดลงอยางนาวิตกของอาชีพเกษตรกร 

และ ธุรกิจเกษตร คือ สัญญาณอันตรายของสังคมไทย ที่

เกิดจากขาดการสืบทอดอาชีพธุรกิจเกษตร ซึ่งเปนภูมิ

ปญญาดานการเกษตรสูทายาท เปนเหตุเร่ิมตนแหงการ

ลมสลายของภาคการผลิตของสังคมไทย และ เศรษฐกิจ

ของประเทศ   

การนำองคความรูสมัยใหม และทัศนคติที่

ถูกตอง  ใหทายาทธุรกิจน้ัน สามารถแกไขปญหาการ

สืบทอดธุรกิจเกษตรสูทายาท  และสามารถปองกันการ

ลมสลายของภาคการผลิตที่แทจริงได  

ปญหาของการสืบทอดธุ ร กิจเกษตรสู

ทายาทเปนเหตุเร่ิมตนของการลมสลายภาคการผลิตของ

สังคมไทยไดอยางไร? การแกไขปญหาการสืบทอดธุรกิจ

เกษตรสูทายาทไดอยางไร ? แลวจะปองกันปญหาการ

สืบทอดธุรกิจเกษตรสูทายาทไดอยางไร? การเร่ิมตน

สืบทอดธุรกิจเกษตรสูทายาท ทำไม ตองเริ่มที่ :  ทัศนคติ

ที่ถูกตองเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกร?   

 

ปญหาการสืบทอดธุรกิจเกษตรสูทายาทธุรกิจ 
ปญหาของการสืบทอดธุ ร กิจเกษตรสู

ทายาทธุรกิจ เกิดข้ึน เม่ือมีการสูญเสียท่ีสำคัญ คือ การ

จากไปของนักธุรกิจเกษตร โดยเฉพาะนักธุรกิจเกษตรท่ี

เปนภูมิปญญาฯ  และ ขาดการสืบทอดสูทายาทธุรกิจ

เกษตร   ที่มีผลตอทั้งระดับคน และ ระดับประเทศ   

ในระดับคนมีผลตอการขายธุรกิจเกษตรทิ้ง

ไป  เนื่องจากทายาทธุรกิจ ใหเหตุผลวา ไมชอบ ไมถนัด 

ไมไดเรียนมา  ทำไปก็ไมคุม  ทำงานอยูไกลบาน ดูแลไม

ทั่วถึง ไดผลไมเต็มเม็ดเต็มหนวย   

ตัวอยาง 3 กรณี ที่เกิดขึ้นจริงในปญหาการ

สืบทอดธุรกิจเกษตร   ดังนี้  

เม่ือพอเสียชีวิตกระทันหัน แตแมไมมีความ

รูเร่ืองธุรกิจเกษตร ที่ดินมีเปนพันไร ลูกสาวก็ไมสืบทอด

ธุรกิจ เนื่องจากไมชอบ ไมถนัดงานสวน ชอบคาขายวัสดุ

กอสรางมากกวา จึงใชที่ดินกูเงินมาทำธุรกิจอ่ืน  ทาย

ที่สุดธุรกิจเกษตรก็โดนธนาคารยึดไป อยางนาเสียดาย  

แมวาพอยังมีชีวิตอยู พอสรางสวนปาลม

เปนพันไร สงลูกชายเรียนจบเมืองนอกเมืองนา พอเรียน

จบก็ใหมาดูแลธุรกิจที่บาน ปกติลูกชายไมเคยไปสวน ไม

ชอบสวน มีเร่ืองเศราเลาแลวไมตลกวา  วันหนึ่งขณะท่ี

ลูกชาย นั่งรถไปสวนกับคนขับรถ เกิดปวดปสสาวะ จึง

บอกใหคนขับรถจอดไปปลดทุกข  เขาไดเห็นสวนที่เขาไป

ปลดทุกขวา เปนสวนท่ีสวยมาก เมื่อกลับขึ้นรถ จึงถาม

คนขับรถวา ตรงนั้นนะสวนใคร คนขับรถอมยิ้มแลวตอบ

วา “สวนแปลงน้ีก็ของพอเจานายนั่นแหละ”  นาเศรา ที่

ลูกเจาของสวนไมรูวาสวนอยูที่ไหนบาง  …แลวถาพอไม

อยูจะสืบทอดธุรกิจกันอยางไร … 

ในหมูบานหนึ่ง ปลูกยางพารา  สงเสียให

ลูกเรียนจนจบปริญญาตรี ดานการจัดการบาง วิศวกรรม
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บาง  เศรษฐศาสตรบาง  ลูกๆ ไปทำงานในกรุงเทพฯ บาง 

หัวเมืองใหญๆ บาง ปหนึ่ง 365 วัน กลับบานไมถึง 20 วัน 

แมวาวันน้ี พอแม ยังมีชีวิตอยู แตถาไมมีพอกับแมแลว 

สวนยางพาราจะเปนอยางไร ? พอแมบางคนก็เริ่มทำใจ 

วาทายาทธุรกิจเกษตรคงขายเพราะทำอยางอื่นดีกวาทำ

สวน สืบทอดธุรกิจจาก พอแม  แลวภูมิปญญาท่ีพอแม

สะสมมาก็จะหายไปอีก… 

จากระดับคน ถาพิจารณาในทุกภูมิภาค 

และ ประเทศ ก็จะพบปญหาแบบเดียวกัน ปญหาการ

สืบทอดธุรกิจสูทายาทธุรกิจเกษตร โดยที่ นักธุรกิจเกษตร

ที่เปนภูมิปญญาฯ  มีอยูทั่วทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ  การที่

บุคคลท่ีมีคุณคาในระดับนี้จากไป โดยท่ีไมมีการสืบทอด 

ปลอยใหภูมิปญญา สูญหายไปเร่ือยๆ ตามกาลเวลา 

และ อายุขัย จึงเปนเหตุเริ่มตนแหงการลมสลายของภาค

การผลิตท่ีแทจริงของสังคมไทย การลมสลายของภาค

การผลิตของสังคมไทยจะเริ่มสะสมมากขึ้น และในอีก 30  

ป ขางหนา การลมสลายของภาคการผลิตไทยจะรุนแรง

มากกวานี้    

ปญหาการสืบทอดธุรกิจเกษตรสูทายาท

ธุรกิจทั้งในระดับคน และระดับประเทศ แกไขได และ 

ปองกันไดดวยองคความรูสมัยใหม และทัศนคติที่ถูกตอง 

องคความรูสมัยใหม คือ การใชขอมูลใน

การตัดสินใจ เพื่อบริหารจัดการธุรกิจเกษตร ใหทายาท

ธุรกิจ วางแผน และ ควบคุมธุรกิจเกษตร ไดอยางทั่วถึง 

และ เต็มเม็ดเต็มหนวย ตามวงจรของเดมม่ิง  ประกอบ

ดวย การวางแผน(Plan) การดำเนินการ(Do) การตรวจ

สอบ(Check) และ การพัฒนาแผน (Action)   

สำหรับทัศนคติที่ถูกตองคือ การเห็นคุณคา 

ความสำคัญ อนาคตของอาชีพเกษตรกร ซึ่งจะกลาวใน

ลำดับถัดไป  

 

การแกไขปญหาการสืบทอดธุร กิจเกษตร        
สูทายาท ดวยองคความรูสมัยใหม และ
ทัศนคติที่ถูกตอง 

ในการแกไขปญหาฯ ผูเขียนในฐานะเปน

ทายาทธุรกิจเกษตรคนหนึ่ง  ซึ่งมีอาชีพเปนวิศวกร  เปนผู

จัดการโครงการสรางผูประกอบการใหมของ ม.เกษตร 

ศาสตร แตครอบครัวอยูที่จังหวัดพังงา ทำอาชีพสวนยาง

และสวนปาลม   ผูเขียนมีประสบการณจริงในการแก

ปญหาการสืบทอดธุรกิจเกษตรเมื่อแมและพอเสียชีวิตไป   
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ในตอนเร่ิมตน ดวยความไมเอาใจใส   

ทำใหไมเห็น “สมุดบัญชีเกษตร” ของแม ที่ทานบันทึก

ธุรกิจเกษตรในชวงป 43-ป 49  จึงทำตองใหลองผิดลอง

ถูก ถึง 2 ป แมวาจะรูวาสวนอยูที่ไหนบาง แตไมรูวาสวน

ปาลม แตละสวนมีกี่ตน มีกี่รุน เวลาจางเหมาก็คาใชจาย

สูงเพราะผูรับเหมาเหมาในรุนที่ราคาแพงท่ีสุด ไมรูจัก

การควบคุมคาใชจาย สิ่งเหลานี้ทายาทธุรกิจจำเปนตองรู 

ไมรูไมได  

 แตที่สำคัญสำหรับทายาทธุรกิจที่ เ ร่ิม

สืบทอดธุรกิจ  ก็คือความไมรูวา เวลาไหนตองทำอะไร 

เชน พอถึงหนาฝน เจาของสวนรายอ่ืนถามวา ไมใสปุย

หรือ ?  พอรูวาตองใสปุย ก็ไมรูวา ตองใสปุยสูตรอะไร ? 

จำนวนเทาไหร?   ก็ถาม ๆ คนอื่นเอา พอใสเสร็จเขาถาม

วา ทำไมไมกำจัดหญากอน ? กวาจะรูก็ทำผิดไปแลว 

หนาฝนปหนาถึงจะแกตัวไดใหม   

หนาฝนปถัดมา คราวนี้ไดแกตัว  โดยการ

กำจัดหญา แลวใสปุย  แตก็ทำผิดพลาดในปญหาใหม

อีก  เขาถามคำถามใหมวา  ทำไมไมตัดทางปาลมกอน   

ความรูสึกตอนนั้นแยมาก  เพราะไมรูวา

ตองทำอะไรก่ีอยาง  และทำผิดลำดับข้ันตอนมาสองป

แลว  เสียประโยชนที่ควรไดรับไปเยอะ รูสึกวาดูแลไมทั่ว

ถึง ไดผลไมเต็มเม็ดเต็มหนวย   ถาทายาทธุรกิจรูในหัวใจ

สำคัญเหลานี้ จะมีโอกาสสูงในการสืบทอดธุรกิจเกษตรสู

ทายาทได 

แตพอเริ่มมีทัศนคติที่ถูกตอง เร่ิมเอาใจใส 

และ ใชองคความรูสมัยใหม ทำใหผูเขียนเห็น “สมุด

บัญชีเกษตร”  เมื่อศึกษาอยางต้ังใจ  กลับพบวาหัวใจ

สำคัญถูกบันทึกไวอยางละเอียดชัดเจน  ขอมูลที่ทาน

บันทึกในธุรกิจ 2 ประเภท คือ ยางพารา 2 แปลง และ 

ปาลมน้ำมัน 2  แปลง  ที่ตอบคำถามไดหมดวาแตละ

สวนมีกี่ตน กี่รุน  และตอบหัวใจสำคัญวาในทุกชวงเวลา 

ตองทำกิจกรรมใด  โดยระบุคนท่ีทำงานดวย ลักษณะ

งาน ปริมาณงาน คาใชจาย  และ เบอรโทรศัพทติดตอ  

ไวพรอมสรรพ เปนลำดับข้ันตอน และท่ีสำคัญท่ีสุด       

มีบัญชีรายรับ ที่ทำใหรูวาตองดูแลอยางไรจึงจะทั่วถึง ได

ผลเตม็เม็ดเต็มหนวย   

เม่ือใชองคความรูสมัยใหม ทำใหเช่ือมโยง

ขอมูลท่ีทานบันทึกไว นำมาเปนขอมูลในการวางโครง 
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สรางของธุรกิจ มาวางแผนงานประจำป  วางแนวทาง

ตรวจสอบ ควบคุม ไดภายใน 1 เดือนเทาน้ัน  จึงไดพบ

แนวทางในการสืบทอดธุรกิจเกษตรสูทายาทธุรกิจท่ี

สามารถปฏิบัติไดจริง      

ความรูสึกจากการแกปญหาการสืบทอด

ธุรกิจหลังจากแมและพอเสียชีวิตไปแลวน้ันลำบาก   

และยากมาก   จึงมีแรงบันดาลใจวาถาปองกันปญหา

การสืบทอดธุรกิจสูทายาทธุรกิจเกษตรได   นอกจากจะ

ชวยแกปญหาการสืบทายาทธุรกิจเกษตรสูทายาทธุรกิจ

แลว ยังชวยสังคมในการสืบทอดภูมิปญญาดาน

การเกษตร  ที่จะปองกันการลมสลายของภาคการผลิต

ที่แทจริงของสังคมไทยอีกดวย 

การปองกันปญหาการสืบทอดธุรกิจเกษตรสู
ทายาท ดวยองคความรูสมัยใหมและทัศนคติที่
ถูกตอง 

ถาการแกปญหาการสืบทอดธุรกิจสูทายาท

ธุรกิจทำหลังจาก พอแม จากไป ซึ่งทำไดลำบาก และ 

ยากมาก ดังน้ัน การปองกันท่ีดีที่สุด ก็คือ การสืบทอด

ธุรกิจสูทายาทธุรกิจในชวงที่ทานมีชีวิตอยู ดวยองคความ

รูสมัยใหม และ ทัศนคติที่ถูกตอง   

 สำหรับองคความรูสมัยใหม จะชวยให

ทายาทธุรกิจเกษตร  ที่เรียนจบมาในดานอ่ืน ๆ ที่ไมใช

ดานการเกษตร แมจะไมมีความรู และ ไมมีประสบการณ

ดานการเกษตร ถาเติมองคความรูสมัยใหมแลว จะทำให

ทายาทธุรกิจเกษตร เชื่อมโยงภูมิปญญาของพอแม มา

เปนขอมูลในการตัดสินใจบริหารจัดการธุรกิจ ไมตอง 

“การลองผิดลองถูก” ในการสืบทอดธุรกิจเกษตร สามารถ

ดูแลธุรกิจเกษตรไดทั่วถึง ไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวยเหมือน

เดิม  เหมือนรุนพอรุนแม 

ในสวนของทัศนคติที่ ถู กตอง เปนการ

ปองกัน ปญหาการสืบทอดธุรกิจวา  ถานักธุรกิจ

เกษตร(พอแม) และ ทายาทธุรกิจเกษตร มีทัศนคติที่ถูก
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ตองเห็นคุณคาวา อาชีพเกษตรกรไมตางอะไรกับนัก

ธุรกิจ  เห็นความสำคัญวา ธุรกิจเกษตร วาเปนภาคการ

ผลิตที่แทจริงของสังคมไทย และเห็นอนาคตวา  ผลผลิต

ของธุรกิจเกษตร เปน จุดเร่ิมตน ของอุตสาหกรรม วัสดุ 

พลังงาน อาหาร และ ยา 

การสืบทอดธุรกิจเกษตรสูทายาท ก็จะเกิด

ขึ้น เปนการปองกันเหตุเริ่มตนของการลมสลายของของ

ภาคการผลิตที่แทจริงของสังคมไทย  

ดังน้ัน การเร่ิมตนสืบทอดธุรกิจเกษตรสู

ทายาทน้ัน ตองเริ่มท่ี? เติมทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับ

อาชีพเกษตรกร?   

 

ทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกร คือ 
อะไร?   

เน่ืองจากทัศนคติเดิม ที่พอแม ไมอยากให

ลูกลำบาก เหน่ือย จึงสอนใหลูกตั้งใจเรียนหนังสือ ตอไป

จะไดเปนเจาคนนายคน นั้นทำใหทายาทมีทัศนคติไมถูก

ตองตอ “อาชีพเกษตรกร” จึงไมไดสืบทอดธุรกิจเกษตร 

สูทายาท 

แตเรามีความเช่ือวาถาทายาทไดรบัทัศนคติ 

ที่ถูกตองวา “อาชีพเกษตรกร ไมตางอะไรกับการเปนนัก

ธุรกิจ  ธุรกิจเกษตรมีความสำคัญ เพราะเปนภาคการ

ผลิตท่ีแทจริงของสังคมไทย ผลผลิตของธุรกิจเกษตร

นี่เอง ที่เปนจุดเริ่มตนของอุตสาหกรรมวัสดุพลังงาน 

อาหาร และ ยา”  

การสืบทอดธุรกิจเกษตรก็จะเริ่มมากขึ้น ๆ  

 

อาชพี เกษตรกร ไมตางอะไรกบัการเปนนกัธุรกิจ 
ในอดีตคุณคาทางสังคม และคุณคาท่ีแท

จริง  ของอาชีพเกษตรกรถูกมองในมุมแคบ ๆ สำหรับ

คุณคาทางสังคม อาชีพเกษตรกรเปนอาชีพท่ีถูกมองวา 

เปนงานที่หนัก เหนื่อย แต รายไดไมดี  ยากจน  เปนหนี้

เปนสิน ไมตองพูดถึงทรัพยสิน  บางคนมองวา เปนแค

งานที่อดิเรก ไมสามารถเปนรายไดหลักได เปนแครายได

เสริม เปนอาชีพของคนที่ไมมีงานทำ พอเกิดวิกฤติ

เศรษฐกิจครั้งหนึ่ง เมื่อตกงานก็กลับไปทำอาชีพเกษตรกร  

แตในปจจุบัน เมื่อมองในมุมที่กวางข้ึนจะ

เห็นคุณคาทางสังคมของอาชีพเกษตรกร ชัดเจนข้ึน มีผู

ประสบความสำเร็จจากอาชีพเกษตรกรมากมาย ที่ทำ

อาชีพเกษตรกรเปนธุรกิจเกษตร  แมจะยังเปนงานหนัก 

แตรายไดดี มีฐานะ ไมเปนหนี้สิน สรางและขยายทรัพย

สินได สงทายาทธุรกิจเกษตรจบการศึกษาสูงๆ  บางคน

ทำธุรกิจเกษตร จนสงลูกเรียนจบ ปริญญาเอก จากอเมริ

กา ก็ยังมี..  

ดังนั้น คุณคาทางสังคมของอาชีพเกษตรกร 



www.ku-alumni.org / Email : ku@ku-alumni.org / นนทรี  33  

ที่ทำการเกษตรเปนธุรกิจเกษตร จึงมีคุณคาไมแตกตาง

อะไรกับ นักธุรกิจ  แตเปนนักธุรกิจเกษตร 

ในสวนของคุณคา ท่ีแทจริ งของอาชีพ

เกษตรกร ที่ไมไดรับการยอมรับและยกยองเทาที่ควร คือ  

อาชีพเกษตรกร เปนภูมิปญญาของสังคมในธุรกิจเกษตร  

ซึ่งมีคุณคาที่แทจริง 4   ประการ  

เปนภูมิปญญาท่ีสะสมมาจากการลองผิด

ลองถูกดานการเกษตรมาตลอดชีวิต  

คือ ความเขาใจในธรรมชาติที่มีผลตอ

จำนวนผลผลิต อยางลึกซึ้ง แจมแจง 

คือ  ความเขาใจดานธุรกิจเกษตร ในดาน

ขอจำกัด การสรางประโยชนสูงสุด การลดตนทุนการผลิต 

มีความสามารถในการทำซ้ำ พัฒนา รวมถึง 

การขยาย ธุรกจิเกษตรได อยางเหมาะสม  

ดวยคุณคาท่ีแทจริงของภูมิปญญาของ

สังคมในธุรกิจเกษตร  จึงมีความสำคัญ เพราะเปนภาค

การผลิตที่แทจริงของสังคมไทย  

เม่ือมองใหลึกลงไป จะเห็นความสำคัญ

ของธุรกิจเกษตรวา  ธุรกิจเกษตรเปนภาคการผลิตท่ีแท

จริงของสังคมไทย  ภาคการผลิตที่แทจริง คือ การผลิตที่

ใชทรัพยากรภายในประเทศ   โดยเฉพาะการใชภูมิ

ปญญาของสังคมในธุรกิจเกษตร จากรุนบรรพบุรุษ ที่

สืบทอดมาถึงรุนพอรุนแม  หรือ องคความรู (Know how) 

ในสถาบันอุดมศึกษา   ใชวัตถุดิบ  ใชที่ดิน ใชแรงงาน  

เพ่ือผลิตผลิตผลทางการเกษตร  ความสำคัญของภาค

การผลิตท่ีแทจริงน้ัน คือ การไมตองพึ่งพาตางชาติ  

ประโยชนทางเศรษฐกิจทั้งหมดอยูภายในประเทศไทย 

รวมถึงการสรางธุรกิจ หรือ อาชีพ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

เกษตร เชน ธุรกิจปจจัยการผลิต ธุรกิจการเก็บเกี่ยว

ผลผลิต ธุรกิจการขนสง ธุรกิจลานรับซื้อผลผลิต ดวยแลว 

ยิ่งมีความสำคัญทางเศรษฐกิจตอสังคมไทยอยางยิ่ง 

ถ า เ ป รี ยบ เที ยบกั บภาคกา รผ ลิ ต ใน

อุตสาหกรรมทั่วไป และภาคธุรกิจการเงิน ที่เปนตัวอยาง

ของภาคท่ีไมใชการผลิตท่ีแทจริง  จะเห็นภาพไดของ

คุณคาของภาคการผลิตที่แทจริง อยางชัดเจน 

สำหรับภาคการผลิตในอุตสาหกรรมท่ัวไป

ตองพ่ึงพาตางชาติอยางมาก ตั้งแตวัตถุดิบก็ตองนำเขา 

องคความรู เครื่องมือ อุปกรณ ก็ตองนำเขามาจากตาง

ประเทศ  ใชเพียงแรงงานราคาถูก และประโยชนทาง

ภาษี  ที่ประเทศไทยไดประโยชนทางเศรษฐกิจเพียงแค

คาแรงเทานั้น  

ในสวนของภาคธุรกิจการเงิน  ถามองแค

ราคาน้ำมันในภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน กับราคาท่ีเคย

ปนจากภาคการเงิน ไปเปนหลักรอยดอลลารตอบารเรล 

แลว   สรุปวา ธุรกิจการเงินไมใชการผลิตที่แทจริง ทำให

นึกถึงประโยคอมตะของ ม.จ. สิทธิพร กฤดากร “บิดา

แหงการเกษตรแผนใหม” ที่วา “เงินทองเปนของมายา 

ขาวปลาเปนของจริง”   ขึ้นมาจับใจ  

ในปจจุบันความสำคัญของ “ของจริง” จาก

ภาคการผลิตท่ีแทจริง ไมไดมีเฉพาะขาว และปลา 

เทาน้ัน ยังรวมถึง ยางพารา ขาว กุงทะเล มันสำปะหลัง  

ไกเนื้อ ที่เปนพืชและสัตวเศรษฐกิจ 5 ลำดับแรก จาก

ขอมูลของสำนักงานเศรษฐกิจเกษตร  ใน ป พ.ศ. 2549  

ที่มีมูลคารวมกวา  430,000 ลานบาท  

และประโยชนจากผลผลิตของธุรกิจเกษตร

ยังเปนจุดเริ่มตนของอุตสาหกรรม…. 



34  นนทรี / www.ku-alumni.org / Email : ku@ku-alumni.org

 

ถามองใหไกลจากภาคการผลิตท่ีแทจริง   

สูอุตสาหกรรม จะเห็นอนาคต   และจะพบวา ผลผลิต

ของธุรกิจเกษตรน่ีเอง ที่เปนจุดเริ่มตนของอุตสาหกรรม

วัสดุ พลังงาน อาหาร ยา  โดยที่อุตสาหกรรมเหลานี้ ผลิต

ปจจัยพื้นฐานสำหรับการอุปโภค และบริโภคที่ตอบสนอง

ทั้งในวิถีชีวิตของคนไทย และ ประชาคมโลก  

เ ร่ิมท่ีอุตสาหกรรมวัสดุ  มียางพาราพืช

เศรษฐกิจอันดับหนึ่ง  ที่เปนจุดเริ่มตนของวัสดุ เชน ยาง

รถยนต และวัสดุอื่นๆ ในอุตสาหกรรมรถยนต  วัสดุใน

ทางการแพทย  อื่นๆ รวมถึงมันสำปะหลัง ที่เปนวัสดุที่

นิยมใชในหลายอุตสาหกรรม เพราะยอยสลายได  เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 

สำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน มีพืชพลังงาน 

หลายชนิด เชน ออย มันสำปะหลัง ปาลมน้ำมัน สบูดำ  

เปนจุดเริ่มตน ในอุตสาหกรรมพลังงาน ที่นอกจากจะ

ทดแทนการนำเขาน้ำมันท่ีนับวันจะหมดไปแลว พืช

พลังงานยังสามารถท่ีปลูกข้ึนมาใหมจากแผนดินไทยได

อยางไมมีวันหมด   

ในสวนอุตสาหกรรมอาหาร  มี ขาว กุงทะเล 

ไกเน้ือ  เปนจุดเร่ิมตน  ซึ่งในอุตสาหกรรมนี้ประเทศไทย 

มีศักยภาพมากพอท่ีจะเปนครัวของโลกได     

สุดทายท่ีอุตสาหกรรมยา ที่รวมไปถึง ยา 

สุขภาพ และ ความงาม ที่มีมูลคาตลาดสูงมาก สังเกต

จากโฆษณาทางโทรทัศน สวนใหญจะเปนดานสุขภาพ  

ดานความงาม โดยเฉพาะการชะลอความแก ลดริ้วรอย

แหงวัย    เชื่อมั่นวามีสารสกัดจากธรรมชาติ หลายชนิด  

เปนจุดเร่ิมตน  และเมื่อดูจากในประเทศไทย มีพื้นฐาน

การบริการท่ีดีเลิศ ในดานสุขภาพ และ ดานความงาม 

อุตสาหกรรมนี้คงเปนอนาคตที่สดใส สำหรับประเทศไทย 

ดังนั้นเพื่อปองกันปญหาการลมสลายของ

ภาคการผลิตที่แทจริงของสังคมไทย จึงตองนำทายาท

ของธุรกิจเกษตร ซึ่งเปนภาคการผลิตท่ีแทจริง ของสังคม

ไทย กลับสู การสืบทอดธุรกิจ ของบรรพบุรุษตนอยางเต็ม

กำลัง โครงการฝกอบรมทายาทธุรกิจภาคการผลิตท่ีแท

จริงของภาคธุรกิจเกษตร จึงเกิดขึ้น  เพ่ือเติมองคความรู

สมัยใหม และทัศนคติ ที่ถูกตองในการสืบทอดธุรกิจ

เกษตร   และสรางความมั่นคงและยั่งยืนภาคการผลิต

ที่แทจริงของสังคมไทยสืบไป     
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นันต เภตรา KU 32 นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตร  

ศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ คนลาสุดกลาวอยางมั่นใจวา “ผม
พรอมแลวที่จะรับใชสถาบันที่ผมรัก” 

 

หลังจากอยูเบ้ืองหลังในฐานะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเกา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในพระบรมราชูปถัมภ  มาหลายสมัย วันนี้คุณอนันต

ไดกาวสูแถวหนาเพ่ือนำ ส.มก.มุงสูเปาหมายท่ีจะเปนศูนยกลางในการสนับสนุน

กิจกรรมของนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกรุน รวมทั้งรวมขับเคลื่อนชื่อ

เสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหขจรขจายไปในทุกภาคสวนของประเทศ 

ภายใตความมุงหวังที่วา  “ส.มก. กาวไกล ..... เกษตรไทยกาวหนา” 

 

กอนถึงวันนี้คุณอนันตไดเลาใหวารสารนนทรีทราบถึงประวัติของเขา

จากบรรทัดถัดจากนี้ 

คุณอนันตเปนคนพ้ืนเพจังหวัดปทุมธานี เปนลูกเจาของโรงสีที่ขยัน

ขันแข็ง ทั้งๆที่เปนลูกคนท่ี 8 จากพ่ีนองทั้งหมด 13 คน  ก็ตองมาชวยงานท่ีโรงสี

เชนเดียวกับพ่ีๆนองๆทุกคน สมัยเปนวัยรุนรางกายแข็งแรงเขาแบกขาวสาร

กระสอบละ 100 กิโลกรัมไดอยางสบาย สำหรับขาวเปลือกที่ใสในกระบุงปากบาน

น้ำหนัก 60 กิโลกรัมก็ไมยากสำหรับเขา คุณอนันตเลาใหฟงวาถึงแมจังหวัด
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 มหามงคล ดลดิถี สี่กรกฎา 
เหลาปวงขาฯ ชาวเกษตร ทั่วเขตขันธ 
นอมรำลึก   ในพระคุณ อเนกอนันต 
องคมิ่งขวัญ “เจาฟาหญิง จุฬาภรณ” 
 
 ขอพระองค ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน 
พระหฤทัย ชุมชื่นบาน อยารูหอน 
พระพลานามัย ใหแกรงกลา สถาพร 
เกษมสุข สโมสร นิรันดรกาล 

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ 
ขาพระพุทธเจา  สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ในพระบรมราชูปถัมภ 
(รอยกรองโดย  นายประเดิมชัย  แสงคูวงษ) 
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ปทุมธานีจะอยูใกล กทม. แตในอดีตเมื่อ 

40 กวาปกอนวิถีชีวิตของคนปทุมฯก็แตก

ตางจากคนในเมืองหลวงมาก 

บานของคุณอนันตอยูฝง

ตะวันตกของแมน้ ำ เจ าพระยาฟาก

เดียวกันกับตลาดและศาลากลางจังหวัด 

สมัยเรียนชั้นประถมตนก็นั่งเรือพายขาม

แมน้ำเจาพระยาไปที่โรงเรียนวัดมะขาม 

ซึ่งอยูตรงขามกับบานพอดี สำหรับชวง

ประถมปลายก็เรียนท่ีโรงเรียนสาทร

วิทยาท่ีอยูเหนือโรงเรียนเดิมขึ้นไปทาง

เหนือแค 3-4 กิโลเมตร พอถึงชั้นมัธยมก็

เขาเรียนที่โรงเรียนปทุมวิไล ซึ่งเปน

โรงเรียนประจำจังหวัดจนจบ ม.8 

คุณอนันตเคยคิดจะไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัย

ขอนแกนเพราะอยากใชชีวิตอิสระ แตหลังจากตาม

เพ่ือนๆมาเที่ยวท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดเห็น

กิจกรรมของนิสิตเกษตรฯ ที่สนุกสนานและเนนความรัก

สามคัคขีองหมูคณะ ทำใหคณุอนนัตเบนเขม็มาทีเ่กษตรฯ 

และสอบเขา ก.1 รุน  KU 32 ไดสมหวัง สมัยนั้น ก.1 

เปนการเรียนรวมของนิสิตที่เรียนสายวิทยาศาสตรทุกๆ

คณะ และมาเลือกคณะเมื่อจะขึ้นป 2 ทำใหนิสิตแทบทุก

คนมีความสนิทสนมกันมากเพราะตอนเรียนป 1 ก็เรียน

รวมกัน ยังไมทราบวาปถัดไปจะเรียนคณะใด คุณอนันต

สนุกกับชีวิตในมหาวิทยาลัยในเทอมแรกมากจนเกือบถูก

คัดออก แตก็เอาตัวรอดไดในเทอมที่สอง เมื่อจะข้ึนป 2  

ก็เลือกเขาภาควิชาสงเสริมฯ คณะเกษตร 

ชีวิตของคุณอนันตในร้ัวเกษตรฯมีความสุข

สนุกสนานมาก ทั้งกับเพ่ือนๆ ที่ตึก1 และการเลนฮอกกี้

ใหรุน KU 32 ผลการเรียนคอนขางกระทอนกระแทน แต

ไดคำแนะนำท่ีดีจากอาจารย ดร.พจน บุญเรือง จึง

ประคองตัวมาได และในชวงปทายๆ ไดคบหากับคุณ

อุทัยรัตนภรรยา ซึ่งเปนนิสิตเรียนดีของภาควิชา

อุตสาหกรรมเกษตร ที่ชวนคุณอนันตใหทำการบาน และ

เขาหองสมุด ทำใหคุณอนันตเรียนดีขึ้นโดยอัตโนมัติ

พรอมกับความรักที่งอกงาม 

สมัยท่ีเรียนเกษตรฯ เปนสมัยท่ีประชาธิปไตย 

เบงบาน ทั้ง 14 ตุลา 16 และ 6 ตุลา 18  คุณอนันตเลา

วาสมัย14 ตุลา 16 นิสิตเกษตรฯไดรวมเดินเทาไปจนถึง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คุณอนันตเองไดเปนหัวหนา

พรรค”พัฒนาสังคม”ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ

ไดสงเสริมใหเพ่ือนในพรรคไดเปนนายก อ.มก. วันน้ี

เพ่ือนบางคนท่ีมุงเนนการเมืองจนสามารถเปน สส. และ 

สว.ก็มีหลายคน 

เม่ือเรียนจบถึงแมตั้งใจจะทำธุรกิจสวนตัว

แตคิดวานาจะหาประสบการณในการทำงานที่หลาก

หลายกอน คุณอนันตจึงเขาทำงานเปนลูกจางกรม

พัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนเวลา 4 ป

โดย 2 ปแรกไปทำงานท่ีจังหวัดชัยนาท และอีก2 ปที่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนโครงการในพระราชดำริ 

บริเวณตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน ซึ่งคุณอนันตทำ

หนาท่ีควบคุมการปรับพ้ืนท่ีซึ่งเคยเปนปาเส่ือมโทรมให

เปนพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรกรรม  โดยคุณอนันตจะนำรถ

บรรทุกไปรับคนงานรับจางรายวันจากตลาดหัวหินกวา 

50 คน ไปทำงานในพื้นที่ เปนงานกลางแจงที่อาศัยความ

ทรหดอดทนไมนอย อีกท้ังบรรดาคนงานรับจางรายวัน

หลายคนก็เปนหัวโจกซึ่งแมแตเ รือประมงตังเกก็ไม

ยอมรับเขาทำงาน แตคุณอนันตก็นำไมตรี ระบบงานท่ีดี

และความขยันอดทนเขาแลก จนซ้ือมิตรภาพจากพวก

เขาได จากเดิมเจาหนาที่ควบคุมตองพกปนไปทำงาน แต

คุณอนันตเม่ือไดใจคนเหลาน้ันแลวก็มีแตการชวยเหลือ

รวมมือกัน ทำใหผลงานรุดหนาจนผูบังคับบัญชาชมเชย 

อันเปนความภาคภูมิใจของผูรวมงานทุกคนที่คร้ังหน่ึงใน
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ชีวิตที่ไดใชแรงงานแรงใจสนองโครงการในพระราชดำริ 

เม่ือคุณอนันตเห็นวาไดเรียนรูงานราชการ

ในระดับหน่ึงแลวจึงไปขอลาออกแตผูบังคับบัญชา ก็

พยายามยับย้ังไวโดยเสนอวาจะบรรจุใหเปนขาราชการ

ในไมชา แตคุณอนันตก็ยืนยันความต้ังใจเดิมที่ตั้งใจจะ

ทำธุรกิจสวนตัว แตเพื่อใหมีประสบการณครบจึงไดเขา

ทำงานเอกชนในบริษัทเจริญโภคพันธ อยูกับ ดร.หยี นัก

วิจัยชาวไตหวัน ทำการวิจัยพัฒนาพืชกลุมถั่วเหลือง

สำหรับเปนอาหารสัตว ที่ปากชองอีก 2 ปกอนลาออกมา

ทำธุรกิจสวนตัวในที่สุด 

ธุรกิจท่ีคุณอนันตอยากเร่ิมตนไมใชธุรกิจ

โรงสีที่ครอบครัวทำมาแตเดิม แตคุณอนันตอยากทำ

สถานีขายน้ำมัน เพราะในสมัยน้ันปมน้ำมันในจังหวัด

ปทุมธานียังลาหลังมาก เติมน้ำมันกันกลางแดดกลางฝน  

คุณอนันตจึงเดินทางไปติดตอบริษัทเชลลซึ่งสมัยน้ันต้ัง

อยูบนถนนวิทยุดวยตัวเอง สถานีขายน้ำมันเชลล “ดำรง

ชัยวัฒนา” ปมน้ำมันที่ทันสมัยที่สุดในจังหวัดปทุมธานีจึง

ไดเปดใหบริการในเวลาตอมา กิจการปมน้ำมันกาวหนา

โดยลำดับจึงขยายไปอีกหลายสาขา ตอมาคุณอนันตคิด

ที่จะเร่ิมธุรกิจขายรถยนต จึงโอนกิจการปมน้ำมันใหพี่

นองคนอื่นทำแทน การทำธุรกิจขายรถยนตไมใชเปนเรื่อง

งายๆ แตเน่ืองจากครอบครัวของคุณอุทัยรัตนภรรยาคุณ

อนันตไดเปดธุรกิจขายรถยนตมากอนแลวที่จังหวัดชุมพร 

จึงแนะนำใหคุณอนันตลองขายรถจักรยานยนตกอน และ

เร่ิมเปนโบรคเกอรขายรถยนตอยูระยะหน่ึง แลวจึงเปนผู

จำหนายรถยนตอยางเต็มตัวในภายหลัง ปจจุบันคุณ

อนันตประกอบธุรกิจเปนผูจำหนายรถยนตเปนหลัก โดย

มีโชวรูม รถยนตชั้นนำหลายย่ีหอ ทั้งเบนซ  โตโยตา  มาส

ดา และพ่ีๆนองๆก็ขายฮอนดาดวย ครอบครัวเภตราจึง

นับวาเปนครอบครัวนักธุรกิจผูจำหนายรถยนตที่สำคัญ

ของจังหวัดปทุมธานี 

สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมคุณอนันตไดเสีย

สละทำงานเพ่ือจังหวัดบานเกิดอยางตอเนื่องโดยเขารับ

ตำแหนงประธานหอการคาจังหวัดปทุมธานี 2 สมัยเปน

เวลา 4 ป และยังเปนนายกสมาคมสงเสริมการทองเที่ยว

จังหวัดปทุมธานีอีกดวย นอกจากนี้ยังเคยเปนที่ปรึกษา

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 2 สมัย ทั้งสมัยพลเอก

เชษฐา ฐานะจาโร และสมัยของพลเอกสัมพันธ บุญ

ญานันท  จากสายสัมพันธที่ไดเรียน วปรอ.รุน 4515 กับ

นายทหารชั้นผูใหญหลายทาน 

บัดน้ีคุณอนันตคิดวา ถึงเวลาแลว ท่ีจะ

ทำงานรับใชสถาบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ตนได

เขาศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และหลักสูตรปริญญาโท

เพ่ือผูบริหาร (Executive MBA รุน 5) ทั้งน้ีบุตรคนท่ี 2 

จากจำนวน 3 คน ก็ยังจบจากคณะสังคมศาสตร รุน KU 

61 และไดเขามาชวยบริหารกิจการที่ขยายไปอยางกวาง

ขวางทั่วจังหวัดปทุมธานี คุณอนันตจึงมีความพรอมที่จะ

บริหาร ส.มก.อยางเต็มที่โดยไดเคยเขามาเปนกรรมการ

กลางสมัยนายกศิริ ชมชาญ และเปนอุปนายกฯสมัย

นายกสุเทพ วงศรื่น 
 เม่ือถามถึงแนวนโยบายการบริหาร ส.มก.      

คุณอนันตกลาววา ... ผม และกรรมการบริหารชุดปจจุบัน      
จะผลักดันใหสมเจตนารมณของสโลแกนท่ีวา “ส.มก. กาวไกล 

.....เกษตรไทยกาวหนา”  ดวยความมุงมั่นอยางเต็มที่ 
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จนา เปนชาวราชบุรี โดยกำเนิด คุณพอพิษณุ และคุณแมปราณี มีอาชีพ 

คาขาย พจนาไดเขาเรียนที่โรงเรียนนารีวุฒิตั้งแตชั้น อนุบาล 1 ถึง 

มัธยมศึกษาชั้นปที่ 5 ป 2533 – 2547 และจบช้ันมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 ที่โรงเรียนรัตน

ราษฎรบำรุง ในป 2548 

 

พจนาเลือกเขาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัย

ของรัฐบาลท่ีมีชื่อเสียง มีหลายวิทยาเขต มีความรมรื่น และมีความเปนเลิศทั้งทางดาน

วิชาการและกิจกรรม โดยไดเลือกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหงนี้เปนอันดับที่ 1 

พจนามีความประทับใจกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตั้งแตแรกเขา เพราะ 

รุนพ่ี ๆ อบอุน นารัก เกษตรฯ มีประเพณีที่ดีงาม  และพจนาหวังวาจะทำตนใหมีคา

ตอบแทนคุณของมหาวิทยาลัย  สำหรับแรงบันดาลใจที่พจนามาสมัครเปนนายกองคการ

บริหาร องคการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (อบ.ก.) เนื่องจากมีความตองการ

พัฒนามหาวิทยาลัยใหดีขึ้น อยากมีสวนรวมท่ีจะชวยใหมหาวิทยาลัยคงอยูและกาวหนา

มากขึ้น 

สำหรับหนาที่หลักที่ทำในฐานะ นายก อบ.ก. คือ ดูแลและตรวจสอบกิจกรรม

ที่มีความเกี่ยวของกับนิสิตท้ังหมดในมหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอก พจนาอยากให

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีศักยภาพทางดานการเรียน รวมไปถึงการทำกิจกรรม

ตาง ๆ โดยกลาววา   

“สำหรับนิสิตปจจุบัน อยากใหนิสิตทุกคนมีความภาคภูมิใจในการท่ีไดรับคัด

เลือกเขามาในร้ัวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และพรอมที่จะเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพใน

อนาคตเพื่อชวยกันดูแลและพัฒนาประเทศใหดียิ่งขึ้น เพราะเราเปนพลังของแผนดินและ

ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยที่เปนศาสตรแหงแผนดิน” 

“สำหรับนิสิตเกา อยากใหพี่ ๆ คอยดูแลสงเสริมนอง ๆ นิสิตปจจุบันในการ

ทำกิจกรรม และเปนกำลังสำคัญใหสถาบันอันทรงเกียรติแหงนี้คงอยูตอไป” 

“ขอขอบคุณคณาจารยทุกทานที่เสียสละตนในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพให

กับสังคมและประเทศชาติ” 

แผนการสวนตัวในอนาคต เมื่อเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหงนี้ 

พจนามีความใฝฝนท่ีจะทำงานที่เกี่ยวของกับวิชาที่ศึกษามา คือนักจิตวิทยาอุตสาหกรรม

ตามบริษัท และอยากเรียนตอในสาขาที่สามารถพัฒนาตนเองไดมากขึ้น เชน บริหารธุรกิจ 

หรือ ศึกษาตอเฉพาะทางทางดานจิตวิทยา ตอไป 

พี่ๆ นิสิตเกาขอเปนกำลังใจใหพจนาปฏิบัติหนาท่ีในฐานะของ นายก อบ.ก. 

อยางเต็มกำลังความสามารถ และสำเร็จการศึกษาไดเขาทำงานตามความคาดหวังครับ 
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  อาสาฬหบูชา (บาลี: อาสาฬหปูชา; อังกฤษ: Asalha  

  Puja) เปนวันสำคัญทางพุทธศาสนาของชาวพุทธ

เถรวาทในประเทศไทย อาสาฬหบูชา ยอมาจาก “อาสาฬหปูรณมีบูชา” 

แปลวา “การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ” อันเปนเดือนท่ีสี่ตาม

ปฏิทินของอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย 

(มักจะตรงกับเดือนมิถุนายน หรือเดือนกรกฎาคม) ถาในปใดมีเดือน 8 

สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลัง 

วันอาสาฬหบูชา ไดรับการยกยองเปนวันสำคัญทางพระพุทธ

ศาสนาเนื่องจากเหตุการณสำคัญท่ีเกิดข้ึนเมื่อ 2,500 กวาปกอน (45 ป 

กอนพุทธศักราช) ในวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ 

(วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แควน

มคธ ซึ่งเปน วันท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเปนครั้งแรก 

(ปฐมเทศนา) คือ (ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) แกปญจวัคคีย ซึ่งการแสดง

ธรรมครั้งนั้นทำใหพราหมณโกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปญจวัคคีย เกิดความ

เลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจา จนไดดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุ

เปนพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ทานจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัย

ของพระพุทธเจา (พระพุทธศาสนา) ดวยวิธี เอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญ

ญาโกณฑัญญะจึงกลายเปนพระสงฆองคแรกในโลก และดวยเหตุที่ทาน

ไดบรรลุธรรมเปนพระอริยบุคคล (อนุพุทธะ) เปนคนแรก จึงทำใหพระ

รัตนตรัยครบองค 3 บริบูรณเปนครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระ

ธรรม และพระสงฆ ครบสามรัตนะ ดวยเหตุนี้จึงทำใหวันนี้ถูกเรียกวา 

วันพระธรรมจักร (วันที่ลอแหงพระธรรมของพระพุทธเจาไดหมุนไปเปน
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ครั้งแรก) และ วันพระสงฆ (วันที่มีพระสงฆเกิดขึ้นครั้งแรก) อีกดวย 

การบูชาในเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชานั้น คณะสังฆมนตรี 

(มหาเถรสมาคม) ไดกำหนดใหเปนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของ

ประเทศไทยเปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2501 โดยไดมีมติใหเพิ่มวัน

อาสาฬหบูชาเปนวันสำคัญทางพุทธศาสนา (ในประเทศไทย) ตามคำ

แนะนำของ พระธรรมโกศาจารย (ชอบ อนุจารี) โดยคณะสังฆมนตรี

ไดออกเปนประกาศสำนักสังฆนายกเมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 

2501 กำหนดใหวันอาสาฬหบูชาเปนวันสำคัญทางพุทธศาสนาพรอม

ทั้งกำหนดพิธีอาสาฬหบูชาขึ้น ทำใหตั้งแตป พ.ศ. 2501 เปนตนมา 

เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 8 ของทุกป (หรือเดือน 8 หลัง ในปที่มอีธิกมาส) 

พุทธศาสนิกชนชาวไทย ทั้งพระมหากษัตริยพระสงฆ และประชาชน 

จะรวมกันจัดพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นอยางพรอมเพรียงท่ัวราชอาณาจักร 

เพื่อเปนการบำเพ็ญกุศลและบูชารำลึกถึงวันสำคัญยิ่งของชาวพุทธนี้ 

ความสำคัญ 

เพื่อเปนการระลึกถึงวันคลายวันที่เกิดเหตุการณสำคัญของ

พระพุทธศาสนาในวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งมีเหตุการณสำคัญเกิด

ขึ้นดังนี้ 

1. เปนวันแรกที่พระพุทธเจาทรงประกาศพระพุทธศาสนา  

2. เปนวันแรกท่ีพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร 

ประกาศสัจจธรรม อันเปนองคแหงพระสัมมาสัมโพธิญาณ  

3. เปนวันท่ีพระอริยสงฆสาวกองคแรกบังเกิดข้ึนในโลก คือ 

พระอัญญาโกณฑัญญะ ไดรับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา ในวันนั้น  

4. เปนวันแรกท่ีบังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณเปนพระรัตนตรัย 

คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ 

5. เปนวันแรกที่พระพุทธเจาทรงประกาศพระพุทธศาสนา  

6. เปนวันแรกท่ีพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร 

ประกาศสัจจธรรม อันเปนองคแหงพระสัมมาสัมโพธิญาณ  

7. เปนวันท่ีพระอริยสงฆสาวกองคแรกบังเกิดข้ึนในโลก คือ 

พระอัญญาโกณฑัญญะ ไดรับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา ในวันนั้น  

8. เปนวันแรกท่ีบังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณเปนพระรัตนตรัย 

คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ 

9. เปนวันแรกที่พระพุทธเจาทรงประกาศพระพุทธศาสนา  

10. เปนวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร 

ประกาศสัจจธรรม อันเปนองคแหงพระสัมมาสัมโพธิญาณ  

11. เปนวันที่พระอริยสงฆสาวกองคแรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ 

พระอัญญาโกณฑัญญะ ไดรับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา ในวันนั้น  

12. เปนวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณเปนพระรัตนตรัย 

คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ 

เหตุการณสำคัญที่เกิดในวันอาสาฬหบูชา 

หลังจากพระพุทธเจาทรงตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาใน
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วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 แลว ในชั้นแรกพระองคทรงคำนึงวา ธรรมะที่

พระองคไดตรัสรูนั้นเปนของลึกซ้ึง ยากท่ีคนจักรูได แตหลังจาก

พระพุทธองคไดทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุ ทรงเห็นวา มนุษย

ทั้งหลายอุปมาดั่งดอกบัวสี่เหลาท่ีจักสอนใหรูตามพระองคไดงายก็มี

สอนไดยากก็มี ฯลฯ จึงทรงต้ังพระทัยท่ีจะนำสิ่งท่ีพระองคตรัสรูมา

สอนแกมนุษยทั้งหลาย พระองคไดทรงพิจารณาหาบุคคลที่สมควร

จะแสดงธรรมท่ีพระองคไดตรัสรูโปรดกอนเปนบุคคลแรก ในคร้ัง

แรกพระองคทรงระลึกถึง อาฬารดาบสกาลามโคตร และ อุทกดาบส

รามบุตร กอน ซึ่งท้ังสองทานเปนพระอาจารยที่พระองคไดเขาไป

ศึกษาในสำนักของทานกอนปลีกตัวออกมาแสวงหาโพธิญาณดวย

พระองคเอง ก็ทรงทราบวาทั้งสองทานไดเสียชีวิตแลว จึงไดทรงระลึก

ถึงปญจวัคคียทั้งหา ผูที่ เคยอุปฏฐากพระองคในระหวางท่ีทรง

บำเพ็ญทุกรกิริยา และทรงทราบดวยพระญาณวา ปญจวัคคียพำนัก

อยูที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี พระองคจึงต้ังใจ

เสด็จไปยังปาอิสิปตนมฤคทายวันเพื่อแสดงธรรมโปรดปญจวัคคีย

ทั้งหาเปนครั้งแรก 

เมือ่พระพุทธองคเสด็จไปถึงท่ีพักของเหลาปญจวัคคีย ในวัน

เพ็ญเดือน 8 (อาสาฬหมาส) ปญจวัคคียไดเห็นพระพุทธเจามาแตไกล 

ดวยเหตุที่ปญจวัคคียรังเกียจวา “เจาชายสิทธัตถะผูไดเลิกการ

บำเพ็ญทุกขกิริยาหันมาเสวยอาหารเปนผูหมดโอกาสบรรลุธรรมได

เสด็จมา” จึงไดนัดหมายกันและกันวา “พวกเราไมพึงอภิวาท ไมพึง

ลุกขึ้นตอนรับพระองค ไมพึงรับบาตรจีวรของพระองค แตพึงวาง

อาสนะไว ถาพระองคปรารถนาจะนั่งก็จักประทับนั่งเอง” 

ครั้นพระพุทธเจาเสด็จเขาไปถึงกลุมพระปญจวัคคีย พระ

ปญจวัคคียนั้นกลับลืมขอตกลงที่ตั้งกันไวแตแรกเสียสิ้น ตางลุกขึ้น

มาตอนรับพระพุทธเจา รูปหนึ่งรับบาตรจีวรของพระผูมีพระภาค รูป

หน่ึงปูอาสนะ รูปหนึ่งจัดหาน้ำลางพระบาท รูปหนึ่งจัดต้ังต่ังรอง

พระบาท รูปหนึ่งนำกระเบื้องเช็ดพระบาทเขาไปถวาย พระพุทธเจาจึง

ประทับนั่งบนอาสนะที่พระปญจวัคคียจัดถวายไว 

พระพุทธองคทรงตรัสวา “เราตถาคตเปนอรหันต ตรัสรูเอง

โดยชอบ พวกเธอจงเง่ียโสตสดับ เราไดบรรลุอมฤตธรรมแลว เราจะ

สั่งสอน จะแสดงธรรม พวกเธอปฏิบัติอยูตามท่ีเราสั่งสอนแลว ไมชา

สักเทาไร จักทำใหเขาใจแจงซ่ึงคุณอันยอดเยี่ยม อันเปนที่สุดแหง

พรหมจรรย ที่คนทั้งหลายผูพากันออกบวชจากเรือนตองการ ดวย

ปญญาอันยิ่ง ดวยตนเอง” 

แรกทีเดียวพระปญจวัคคียยังไมเชื่อวาพระพุทธองคทรงเปน

อรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ จึงคานถึงสามครั้งวา “แมดวยจริยานั้น 

แมดวยปฏิปทานั้น แมดวยทุกกรกิริยาน้ัน พระองคก็ยังไมไดบรรลุ

อุตตริมนุสสธรรม อันเปนความรูความเห็นพิเศษ อยางประเสริฐ 

อยางสามารถ ก็บัดนี้พระองคเปนผูมักมาก คลายความเพียรเวียนมา

เพ่ือความเปนคนมักมาก ไฉนจักบรรลุอุตตริมนุสสธรรม อันเปน

ความรู ความเห็นพิเศษอยางประเสริฐอยางสามารถไดเลา” 

พระพุทธองคทรงตรัสวา “พวกเธอยังจำไดหรือวา เราไดเคย

พูดถอยคำเชนนี้มากอน” 

พระปญจวัคคีย จึงไดยอมเชื่อฟงพระผูมีพระภาค เงี่ยโสต

สดับ ตั้งจิตเพื่อรูยิ่ง 

พระพุทธองคทรงจึงแสดง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเรียก

วา ปฐมเทศนา เปนการยังธรรมจักรคือการเผยแผพระธรรมใหเปน

ไปเปนครั้งแรกในโลก 

เมื่อพระพุทธองคตรัสแสดงพระปฐมเทศนานี้อยู ดวงตาเห็น

ธรรม ไดเกิดขึ้นแกทานพระโกณฑัญญะวา “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิด

ขึ้น เปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวล มีความดับเปนธรรมดา” 

พระพุทธองคทรงทราบความท่ีพระโกณฑัญญะเปนผูได

ดวงตาเห็นธรรม เขาใจอยางแจมแจงในคำสอนของพระองค จึงทรง

เปลงพระอุทานวา “อัญญา สิ วตโภ โกฑัญโญ” ทานผูเจริญ ทาน

โกณฑัญญะ รูแลวหนอ เพราะเหตุนั้น คำวา “อัญญา” นี้ จึงไดเปน

คำนำหนาชื่อของทานพระโกณฑัญญะ 

เมื่อทานพระโกณฑัญญะไดบรรลุโสดาบันแลว จึงไดกราบ

ทูลขอบรรพชาอุปสมบท พระพุทธองคจึงทรงประทาน เอหิภิกขุอุป

สัมปทา วา “เธอจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากลาวดีแลว เธอจง
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ประพฤติพรหมจรรย เพื่อทำที่สุดทุกขโดยชอบเถิด” 

ทานพระอัญญาโกณฑัญญะจึงนับเปน พระสงฆอริยสาวก

องคแรก ในพระพุทธศาสนา ซึ่งวันนั้นเปนวันเพ็ญ กลางเดือน

อาสาฬหะ หรือเดือน 8 เปน วันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ บังเกิด

ขึ้นในโลกเปนคร้ังแรก คือมี “พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ” ครบ

บริบูรณ 

สถานที่สำคัญเนื่องดวยวันอาสาฬหบูชา 

(พุทธสังเวชนียสถาน) 

เหตุการณสำคัญที่เกิดในวันอาสาฬหบูชา เกิดในบริเวณที่ตั้ง

ของ กลุมพุทธสถานสารนาถ ภายในอาณาบริเวณของปาอิสิปตนมฤค

ทายวัน 9 กิโลเมตรเศษ ทางเหนือของเมืองพาราณสี (เมืองศูนยกลาง

ทางศาสนาของศาสนาฮินดู) รัฐพิหาร ประเทศอินเดียในปจจุบัน 

(หรือ แควนมคธ ชมพูทวีป ในสมัยพุทธกาล) สารนาถ จัดเปนพุทธ

สังเวชนียสถานแหงที่ 3 (1 ใน 4 แหงของชาวพุทธ) เหตุที่ไดชื่อวาสาร

นาถเนื่องมาจากสถานที่แหงน้ีเปนสถานที่พระพุทธเจาทรงเร่ิมตน

ประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อเปนที่พึ่งแกมหาชนทั้งหลาย (บางก็วามา

จากศัพทวา สารงฺค+นารถ = ที่อยูของสัตวจำพวกกวาง) ภายใน

อาณาบริเวณสารนาถมี ธรรมเมกขสถูป เปนพุทธสถานขนาดใหญ

ที่สุดและสำคัญท่ีสุด เน่ืองจากสันนิษฐานวาบริเวณที่ตั้งของธรรม

เมกขสถูป เปนสถานที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศ

พระสัจจธรรมเปนครั้งแรกที่นี่ 

สารนาถในสมัยพุทธกาล เรียกกันวา ปาอิสิปตนมฤคทายวัน 

(แปลวา: เขตปาอภัยทานแกสัตวที่เปนท่ีบำเพ็ญตบะของฤษี) เปน

สถานที่สงบและเปนท่ีชุมนุมของเหลาฤษีและนักพรตตาง ๆ ที่มา

บำเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเขาถึงพรหมัน (ตามความเชื่อในคัมภีรอุปนิ

ษัทของพรามหณ) ทำใหเหลาปจจวัคคียที่ปลีกตัวมาจากเจาชาย

สิทธัตถะ (ที่พระองคหันมาเสวยอาหารและถูกปจจวัคคียดูถูกวาไมมี

ทางตรัสรู) มาบำเพ็ญตบะที่นี่ 

ประมาณ 300 กวาปตอมาหลังพุทธกาล ในสมัยพระเจาอโศก

มหาราช กลุมสถานที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมธรรมเทศนาและ

พระธรรมเทศนาอ่ืนๆ แกเบญจวัคคีย และหมูคันธกุฎีของ

พระพุทธเจา ในบริเวณปาอิสิปตนมฤคทายวัน ไดรับการบูรณะและ

กอสรางศาสนสถานเพิ่มเติมครั้งใหญเพ่ือถวายเปนอนุสรณียสถาน

แกพระพุทธเจา และกลุมพุทธสถานเหลานี้ไดเจริญรุงเรืองถึงขีดสุด

ในสมัยราชวงศคุปตะ (บันทึกของพระถังซำจ๋ัง (Chinese traveler 

Hiuen-Tsang) ซึ่งไดจาริกมาราว พ.ศ. 1300 ไดบันทึกไววา “มีพระ

อยูประจำ 1,500 รูป มีพระสถูปสูงประมาณ 100 เมตร มีเสาศิลา

จารึกรูปหัวสิงห และสิ่งอัศจรรยมากมาย ฯลฯ”) และไดถูกทิ้งรางไป

เมื่อกษัตริยโมกุลเขาปกครองอินเดีย จนทานอนาคาริก ธรรมปาละ 

ชาวศรีลังกา ไดมาบูรณะขึ้นใหมอีกคร้ัง และไดรับการบูรณะจาก

รัฐบาลอินเดียเรื่อยมา ทำใหสารนาถกลายเปนจุดหมายปลายทางใน

การแสวงบุญที่สำคัญแหงหนึ่งของชาวพุทธทั่วโลกมาจนถึงปจจุบัน 

 



www.ku-alumni.org / Email : ku@ku-alumni.org / นนทรี  47  

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เปน
ปฐมเทศนา เทศนากณัฑแรก ทีพ่ระพุทธเจา 
ทรงแสดงแกพระปญจวัคคีย เม่ือพระผูมี
พระภาคตรัสธัมมจักกัปปวัตตนสูตรน้ีอยู 
ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลีปราศจาก
มลทิน ก็ไดเกิดข้ึนแกทานพระโกณ
ฑัญญะนับเปนพระสงฆ สาวกองคแรกใน
พระพุทธศาสนา วันนั้นเปนวันเพ็ญกลาง 
เดือนอาสาฬหะหรือเดือน ๘ เปนวันที่พระ
รัตนตรัยครบบริบูรณ บังเกิดข้ึนในโลก
เปนคร้ังแรก คือมี พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆครบบริบูรณ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แสดงถึง 
1. สวนท่ีสุดสองอยางอันบรรพชิต

ไมควรเสพ คือ 
การประกอบตนใหพัวพันดวย

กามสุขในกามทั้งหลาย เปนธรรมอันเลว 
เปนของชาวบานเปนของปุถุชน ไมใชของ
พระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน  

การประกอบความเหน็ดเหนื่อย
แกตน(เชน บำเพ็ญทุกรกิริยา) เปนความ
ลำบาก ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบ
ดวยประโยชน 

ปฏิปทาสายกลาง ไมเขาไปใกล
ที่สุดสองอยางน้ัน ที่พระพุทธองคไดทรง
ตรัสรูแลวดวยปญญาอันยิ่ง ทำญาณให
เกิด ยอมเปนไปเพื่อความสงบเพื่อความรู
ยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน 

 
2. ปฏิปทาทางสายกลางที่พระพุทธ

องคไดทรงตรัสรู ไดแกอริยมรรคมีองค
แปด คือ 

ปญญาเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ)  
ความดำริชอบ (สัมมาสังกัปปะ)  
เจรจาชอบ (สัมมาวาจา)  
การงานชอบ (สัมมากัมมันตะ)  
เลี้ยงชีวิตชอบ (สัมมาอาชีวะ)  

พยายามชอบ (สัมมาวายามะ)  
ระลึกชอบ (สัมมาสติ)  
ตั้งจิตชอบ (สัมมาสมาธิ) 
 
3. อริยสัจส่ี ธรรมท่ีเปนความจริง

อันประเสริฐสี่ประการคือ 
ทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็เปน

ทุกข ความแกก็เปนทุกข ความเจ็บไขก็
เปนทุกข ความตายก็เปนทุกข ความ
ประจวบดวยส่ิงท่ีไมเปนท่ีรัก ก็เปนทุกข 
ความพลัดพรากจากส่ิงเปนที่รัก ก็เปน
ทุกข ปรารถนาส่ิงใดไมไดสิ่งน้ัน ก็เปน
ทุกข โดยยนยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข 

ทุกขสมุทัยอริยสัจ คือ ตัณหา 
ประกอบดวยความกำหนัดดวยอำนาจ
ความเพลิน มีปกติเพลิดเพลินในอารมณ
นั้นๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภว
ตัณหา  

ทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ตัณหาดับ
โดยไมเหลือดวยมรรค คือวิราคะ สละ 
สละคืน ปลอยไป ไมพัวพัน  

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
คือ อริยมรรคมีองคแปด  

 
อริยสัจสี่นี้ 
ทุกขอริยสัจ ควรกำหนดรู.  
ทุกขสมุทัยอริยสัจ ควรละเสีย  
ทุกขนิโรธอริยสัจ ควรทำใหแจง  
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 

คือ อริยมรรคมีองคแปด ควรเจริญ 
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บสก. เปดโครงการ “พออยู พอกิน กับที่ดิน บสก.  ภายใตแนวคิด “ชีวิตที่ดีมีไดจริง” โดยนอมนำแนว

พระราชดำริ “เกษตรทฤษฎีใหม” มาเปนแบบอยางในการดำรงชีวิต  

 

วันนี้ (11 มิถุนายน 2552) เวลา 11.00 น. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายกรณ จาติกวณิช) ไดใหเกียรติ

มาเปนประธานในพิธีเปดโครงการ “พออยู พอกิน กับที่ดิน บสก.”  ณ ที่ดินแปลงสาธิต ถ. รามคำแหง เขตมีนบุรี 

กรุงเทพฯ  โดยนางสวางจิตต จัยวัฒน ประธานกรรมการ บสก. กลาววา การจัดโครงการ “พออยู พอกิน กับที่ดิน บสก.” 

ภายใตแนวคิด “ชีวิตที่ดีมีไดจริง” ถือเปนแนวทางที่ บสก. สงเสริมใหลูกคา และเกษตรกรมีที่ดินเปนของตนเอง โดย

นอมนำโครงการ “เกษตรทฤษฎีใหม”  ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนแบบอยางในการ

ดำรงชีวิต  

 

ทั้งน้ีเปนท่ีทราบกันดีวา ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยป 2552 มีอัตราการขยายตัวท่ีชะลอลงตามภาวะ

เศรษฐกิจโลก สงผลทำใหมีการคาดการณวาในปนี้จะมีการเลิกจางงานอีกเปนจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเปนการรองรับ
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แรงงานท่ีจะกลับสูภาคการเกษตร ตลอดจนเกษตรกร     

ผูที่ไมมีที่ดินเปนของตนเอง และผูเกษียณอายุราชการ    

บสก. จึงไดจัดทำโครงการดังกลาวข้ึนมา โดยมีวัตถุ 

ประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมที่ดีขึ้น 

สามารถดำรงชีพไดอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันยังเปนพื้น

ฐานสำคัญในการคงไวซึ่งระบบการผลิตพืชอาหารของ

ประเทศท่ีจะเปนผลตอการบริโภคของสังคมโลกดวยใน

อนาคต 

สำหรับโครงการ “พออยู พอกิน กับที่ดิน บสก.” 

ไดมีการจัดทำแปลงสาธิต เพื่อใหความรูกับผูสนใจซื้อ

ที่ดินเปลาของ บสก. ทั่วทุกภาค อาทิ กรุงเทพฯ ราชบุรี 

เชียงใหม และเชียงราย เปนตน โดยแบงลักษณะการใช

ประโยชนที่ดินตามแนวทาง “เกษตรทฤษฎีใหม”  ใน

อัตราสวน 30 : 30 : 30 : 10   

คือ 1. ที่ดินสำหรับปลูกขาว 2. ขุดบอเลี้ยงปลา 3. 

ปลูกพืชสวนพืชไร 4.ที่อยูอาศัย  มาเปนแนวคิดในการ

ลงทุนดานเกษตรกรรม โดยยึดหลักแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

ดานนายชาญวิทย จารุสมบัติ รองกรรมการผู

จัดการใหญ ดั๊บเบิ้ล เอ กลาววาโครงการ “พออยู พอกิน 

กับที่ดิน บสก.”  เปนประโยชนตอเกษตรกรอยางแทจริง 

โดยเกษตรกรสามารถทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้ง

การปลูกขาว ปลูกผัก เล้ียงปลา และตามคันนา ขอบ

แปลง หรือรอบบอ ซึ่งเปนพื้นที่วางที่ไมไดใชประโยชน 

เกษตรกรก็สามารถสรางมูลคาเพิ่มได ดวยการนำมาปลูก

ตนกระดาษ ดั๊บเบิ้ล เอ โดยด๊ับเบิ้ล เอ จะใหการ

สนับสนุนตนกลาและรับซ้ือไมคืนจากเกษตรกรในราคา

ประกัน ทั้งน้ีเพ่ือเปนการใชพื้นท่ีอยางคุมคา และชวย

สรางรายไดเสริมท่ียั่งยืนใหกับเกษตรกร นอกจากน้ีการ

ปลูกไมยืนตนยังมีสวนชวยลดภาวะโลกรอนไดอีกทาง

หนึ่ง  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร.02-715-3108 

, 02-715-3105 
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สารจากนายก 

คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประจำป  2552 - 2554 

นายกสมาคมฯ นายอนันต เภตรา อุปนายก นายชัยวัฒน นิยมการ , นายเวทย  นุชเจริญ , นายสมชาย สัญญลักษณศิริ , นายปานศุข ศรีโพธิ์เจริญ , นายสกล มงคลธรรมากุล  
เลขาธิการ นายบัญชา พัฒนชนะ  ผูชวยเลขาธิการ นายอมฤทธิ์ วีรชัยภักดี , นายไพโรจน ภูตอง เหรัญญิก น.ส.อังนี  ไชยานฤปกรณ ผูชวยเหรัญญิก นางไพเราะ รุงเรือง 
ฝายสาราณียกร นายสุพจน หุดากร ฝายปฏิคม นางสาวรำไพวรรณ หอมไกรลาศ ฝายทะเบียน นายวิรัตน หฤทัยธนาสันต ผูชวยฝายทะเบียน นายไพศาล ตันธนวัฒน  

ฝายหารายได นายเจษฎา เรืองจุติโพธิ์พาน , สพ.ญ.ศุภวรรณ ตันมณี , นายวิทวัส ภิญโญวิวัฒน , นายจำลอง เติมกลิ่นจันทน , นางพัชรา  ตัณฑยรรยง , น.สพ.ธานินทร ชีวะผลาบูรณ  
ฝายสโมสร/พัสดุ นายจุฬา เบญจพงศ ฝายสวัสดิการ/สมาชิกสัมพันธ สพ.ญ.ดร.พรเพ็ญ พัฒนโสภณ , น.ส.ผาสุข เลาหประสิทธิพร  

ฝายกีฬา ผศ.พีระ มาลีหอม ฝายประชาสัมพันธ นายสุเทพ กังเกียรติกุล. นายสฤษฎเกียรติ  แจมสมบูรณ   
กรรมการกลาง นางธัญญนรี เห็นสิริสกุล , นางศิริอร ไพหารวิจิตรนุช , ผศ.มยุรี เทศผล , นายประโมทย ฉมามหัทธนา , นายเจนจบ สกุลพราหมณ , น.ส.อนงคศรี ชวนใช , นายประเดิมชัย 

แสงคูวงษ , นายชูพงษ แตงมีแสง , นายการุณ เลาหรัชตนันท , นายวรรณศักดิ์  รุงโรจนวณิชย , นายวีรชัย จุมพลชาติ , นางอุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ , นายฤทธิณรงค  กุลประสูตร  
ผูจัดการสมาคมฯ นางสาวสายทิพย แผนสมบูรณ 

สวัสดีครับทานสมาชิก  ส.มก. ที่เคารพรักทุกทาน  ผมตองขอรายงานตัว           

ในตำแหนงนายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในพระบรมราชูปถัมภ        

และตองขอขอบคุณสมาชิก ส.มก. ทุกทานท่ีไดใหโอกาสผมมาทำงานเปนนายก ส.มก.        

ผมขอเรียนทานสมาชิก  ส.มก. วาผมพรอมที่จะทำงานอยางเต็มกำลังความรู  ความสามารถ  

เพื่อนำ ส.มก. มุงสูเปาหมายที่จะเปนศูนยกลางของนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกรุน  

เพื่อใหสามารถติดตอและสนับสนุนซึ่งกันและกันได  รวมทั้งรวมกันขับเคลื่อนชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหขจรขจายไปในทุกภาคสวนของประเทศ  ตลอดท้ังมีสวนรวม

ในการดูแลนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่กำลังศึกษาอยูในปจจุบันนี้ดวย 

ทั้งหมดนั้นคือแนวทาง  ในการทำงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร  ในพระบรมราชูปถัมภ  ป 2552 – 2554  อีกทั้งเรายังมีกำลังสนับสนุน           

ที่เขมแข็งจากคณะที่ปรึกษา, คณะที่ปรึกษาทางวิชาการ,  นายกสมาคมฯ  สาขา,  ประธานชมรมทุกจังหวัด,  ประธานรุนทุกรุน  ที่จะมา

ผนึกกำลังชวยกันผลักดันเพื่อใหเกิดประโยชนกับสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในพระบรมราชูปถัมภ   กับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและประเทศไทยของเราตลอดไป 

 

ในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารชุดปจจุบันนี้ผมอยากใหทานสมาชิก ส.มก. ทุกทานมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นขอเสนอแนะตาง ๆ  ในที่อันจะเปนประโยชนตอการทำงานของคณะกรรมการโดยทานสามารถสื่อสารผานจดหมาย, 

โทรศัพท  หรืออีเมลของสมาคมฯ   ผมและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ยินดีนอมรับ  และขอขอบคุณลวงหนามา  ณ โอกาสนี้ 

 

 ดวยความรักและเคารพ 

 

 

 

 (นายอนันต เภตรา) 

 นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ารทองเที่ยวในหนาฝนนั้น เปนเรื่องที่คอน 

ขางลำบากสักนิด ทั้งเสนทางการคมนาคม

ที่อาจจะไมสะดวกและปลอดภัยเหมือนกับเท่ียวในหนา

หนาวหรือหนารอน ถนนหนทางอาจมีน้ำทวมขังเปนหลุม

เปนบอ อาจทำใหหงุดหงิดไดบาง แตก็อาจจะถูกอกถูกใจ

สำหรับนักทองเที่ยวแบบออฟโรด เปนอยางมากเชนกัน 

 การทองเท่ียวในอุทยานแหงชาตินั้น 

โดยปกติแลวจะเนนวัตถุประสงคในดานการทองเที่ยวเชิง

นิเวศ หรือที่เราเรียกกันวา Ecotourism เปนหลัก จัด

เปนการทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบในแหลง

ธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน และแหลงวัฒนธรรมที่

เกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกับ

ผูที่เก่ียวของภายใตการจัดการส่ิงแวดลอมและการทอง

เท่ียว เพ่ือมุงใหเกิดจิตสำนึกตอการรักษาระบบนิเวศ

อยางย่ังยืน ดังนั้น ผูที่มีความประสงคจะไปทองเที่ยวใน

อุทยานแหงชาติ ควรศึกษาขอมูลแตละอุทยานแหงชาติ

ใหดีกอนเดินทางไป รวมท้ังกำหนดจุดหมายปลายทาง

ของการเดินทางไปทองเท่ียวใหชัดเจน เพ่ือเตรียมสภาพ

รางกายและอุปกรณการเดินทางใหถูกตอง ในฉบับน้ีขอ

แนะนำแหลงทองเท่ียวที่เหมาะสมกับฤดูกาล คือ ชวงฤดู

ฝน สัก 3 แหง ประกอบดวย อุทยานแหงชาติภูพาน, 

อุทยานแหงชาติภูเรือ และอุทยานแหงชาติภูเวียง ซึ่งมี

รายละเอียดของขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ดังนี้   
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ขอใหผูที่รักธรรมชาติทุกทานมีความสุขกับการเที่ยวชมธรรมชาติยามหนาฝนอยางเต็มอ่ิมและปลอดภัย

ในการเดินทางนะครับ ! และออ ! อยาลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแหงชาติในการทองเท่ียวภายในอุทยาน

แหงชาติดวยนะครับ เพ่ือท่ีธรรมชาติอันสวยงามและทรงคุณคาทางจิตใจจะไดยังคงอยูคูเมืองไทยตอไปตราบนานเทา

นาน ขอขอบคุณทุกๆทานจากใจจริง 
 



52  นนทรี / www.ku-alumni.org / Email : ku@ku-alumni.org

เทศไทยกำหนดใหวันตนไมประจำปของชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกป 
วันตนไมประจำปครั้งแรกของโลกถือกำเนิดในมลรัฐ NEBRASKA ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2415 

เรียกกันวา Arbor Day โดยประชาชนในมลรัฐ NEBRASKA รวมกันปลูกตนไมไดมากกวาหนึ่งลานตน และไดถือเปนประเพณีปฏิบัติ    
สืบตอกันมา ซึ่งมลรัฐอื่นๆ ไดดำเนินการตาม จนแพรหลายไปทั่วโลก 

เมื่อป พ.ศ. 2481 กรมปาไมไดมีการชักชวนขาราชการ พอคา ประชาชน ใหรวมกันปลูกตนไมในวันชาติ คือวันที่ 24 มิถุนายน 
2481 นับเปนคร้ังแรกที่มีการปลูกตนไมตามแบบตางประเทศ ตอมาในป 2484 กรมปาไมไดสั่งการให เจาหนาท่ีปาไมในสวนภูมิภาค 
ดำเนินการรวมกับคณะกรรมการจังหวัด และคณะกรรมการอำเภอ จัดใหมีการปลูกตนไมในวันชาติ เพ่ือใหประชาชนเห็นความสำคัญ
ของตนไมและเปนการเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติ นับวาเปนวันปลูกตนไมอยางเปนทางการครั้งแรก 

พ.ศ. 2484 องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ( FAO ) มีมติใหประเทศสมาชิก จัดเทศกาลปลูกตนไมประจำปแหง
ชาติ ซึ่งกิจกรรมนี้ ประเทศไทยไดมีการดำเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2481 โดยวันตนไมประจำปอยางเปนทางการครั้งแรกในประเทศ
ไทย คือวันที่ 24 มิถุนายน 2484 

พ.ศ. 2503  ไดมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่   21 พฤษภาคม  2503 
ยกเลิกวันชาติ  24  มิถุนายน และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  8  มิถุนายน 2503 กำหนดใหวันเขาพรรษาเปนวันตนไม

ประจำป 
พ.ศ. 2532 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเสนอคณะรัฐมนตรีวา วันวิสาขบูชาอยูในชวงตนเดือนพฤษภาคม ซึ่งโดยทั่วไปเปน

ระยะเริ่มตนของฤดูฝน  ควรกำหนดเปนวันตนไมประจำปของชาติ และคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 
ปจจุบัน จึงถือวา วันวิสาขบูชาของทุกป  เปนวันตนไมประจำปของชาติ 



www.ku-alumni.org / Email : ku@ku-alumni.org / นนทรี  53  



54  นนทรี / www.ku-alumni.org / Email : ku@ku-alumni.org

(กรุณาเขียนตัวบรรจง) 

คำนำหนา ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลเดิม 

คณะ                                           ภาควิชา                                             ระหัส 

ที่อยูปจจุบัน    

โทร. 

ที่ทำงาน    

ตำแหนง  โทร.  โทรสาร 

โทรศัพทมือถือ  อีเมล 

ที่อยูที่สะดวกในการติดตอ                              ที่บาน            ที่ทำงาน 

เรียนทานสมาชิกที่เคารพ 

เทาที่ผานมาวารสารนนทรีไดสงมอบใหแกทานสมาชิกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ โดยไมคิด
มูลคามาโดยตลอด  โดยมีการผลิตกวาปละ 100,000 เลม (ปละ 4 ฉบับๆละ 25,000 เลม) เปนงบประมาณในการผลิตวารสารพรอมคาจัดสง 
ราว 2,000,000 บาท  ทั้งนี้หาก ส.มก.นำงบประมาณดังกลาวไปสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตเกา รวมถึงนิสิตปจจุบันซึ่งขณะน้ีมีจำนวนรวม
เกือบสองแสนคน  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของ ส.มก. ที่จะขับเคลื่อนช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหขจรขจายไปในทุกภาคสวน
ของประเทศไดดียิ่งขึ้นก็คงจะสมเจตนารมณของสมาชิก ส.มก.ทุกทานที่ลวนปารถนาดีตอสถาบันอันเปนที่รักของพวกเรา  โอกาสนี้จึงใครขอ
ความอนุเคราะหจากทานสมาชิกท่ีตองการรับวารสารนนทรีไดกรุณาแบงเบาภาระของ ส.มก. โดยการโอนเงิน 200 บาทมายัง ส.มก.ตาม    
แบบฟอรม และรายละเอียดในหนาถัดไป  ซึ่งเจาหนาที่ ส.มก.จะไดจัดสงวารสารนนทรีจำนวน 8 ฉบับ ภายในระยะเวลา 2  ป ไปยังทุกทาน
เหมือนเชนเคย 

อนึ่ง ทานสมาชิกสามารถดาวนโหลดรับวารสารผานทางเว็บไซตของสมาคมได โดยไมมีคาใชจายแตอยางใดท่ี “http://www.        
ku-alumni.org”  

                             ขอแสดงความนับถือ 
  กองบรรณาธิการ วารสารนนทรี 

ชื่อสมาคม / ชมรม  

ที่อยู 

โทรศัพท โทรสาร อีเมล 

ชื่อผูสงขอความ / ผูประสานงาน  โทรศัพท  อีเมล 

ชื่อกิจกรรมที่จัดงาน  สถานที่จัดงาน 

วันที่จัดงาน เวลา              น. ถึง น.  จำนวนผูเขางาน ทาน (ถาระบุได) 

วัตถุประสงคในการจัดงาน 

ผลของการจัดงาน 

ประเด็นเดนของงาน 

เนื้อหา / ขอมูลที่ประสงคใหประชาสัมพันธ 

 
กรณีมีภาพถาย กรุณาสงเปนไฟล JPED ขนาด 400 - 800 1/b (2-6 ภาพ) เพื่ออำนวยความสะดวกใหแก สมาคม / ชมรม ของทานในการประชาสัมพันธขาวสาร

ใหกับสมาชิก ส.มก. โดยทั่วถึง และถูกตอง กรุณากรอกขอมูลในเอกสารใหครบถวน ขอขอบพระคุณ 
สงขอความไดทาง E-mail : suphot.h@mpsthailand.com  หรือ โทรสาร : 0-2940-5926  หรือ ส.มก. 
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วิธีการชำระเงินคาสมาชิกวารสารนนทรีของสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ 

วิธีที่ 1.   ณ เคานเตอรธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาทั่วประเทศ 

วิธีที่ 2.   ณ ตู ATM ธนาคารไทยพาณิชยทั่วประเทศ สามารถโอนเงินเขาบัญชี  

 สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ ไดที่  

 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาบางบัว บัญชีออมทรัพย เลขที่ 053-4-24030-0 วิธีการงายๆ ดังนี้   

 สอดบัตร ATM ของธนาคารไทยพาณิชย และกดรหัส ATM 4 หลัก 

 เลือกบัญชี เปนบัญชีออมทรัพย ใสหมายเลขบัญชี 053-4-24030-0  

 ใสจำนวนเงินที่ตองจายชำระ* (200 บาท) 

 ตรวจสอบรายการและกดปุม “ยืนยัน” 

 ทำรายการเรียบรอยแลว รอรับสลิป ATM เพื่อเปนหลักฐานการชำระเงิน 

 กรุณาสงสำเนาใบเสร็จการโอนเงินไปที่ ส.มก. แฟกซ 0-2940-5926 โดยระบุ ชื่อ นามสกุล และปเขาการศึกษาตามแบบฟอรมดานซายมือใหชัดเจน  

 เพื่อความถูกตองในการดำเนินการจัดสงวารสารนนทรีใหแกทาน 
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คุณพิณภัทรา และคุณณรงคชัย เจาของรานนนทรีเรสเตอรองต ไมใช
หนาใหมในวงการรานอาหาร เพราะไดเปดกิจการรานอาหารมาเกือบ 
20 ปแลวในบริเวณประตูน้ำ ภายใตชื่อ Dragon Seafood ซึ่งทางราน

มีแหลงวัตถุดิบมาจากเจาประจำที่ ระนอง และมหาชัย จึงสามารถรับรองความสด
ใหมของอาหารทุกจานไดอยางเต็มที่  

เบื้องหลังที่ทั้งสองมาเปดนนทรีเรสเตอรองต  ทั้งๆ ที่ไมไดจบเกษตรฯ เพราะ
เพื่อนๆ ชาว OV ของคุณณรงคชัยที่เปนอดีตนักรักบี้ม.ก.ชื่อดัง และอาจารยเกษตรฯ
ที่สนิทสนมไดชวนอยางเปนมิตรใหมาสรางบานหลังท่ีสองเพ่ือบริการชาวนนทรี จึง
ตัดสินใจควักเงินลงทุนกวาสิบลานบาทเปดนนทรีเรสเตอรองต  โดยการออกแบบ
และวางตัวอาคารในแบบ  Tropical  Style  เสมือนรับประทานอาหารในบานหลังที่



58  นนทรี / www.ku-alumni.org / Email : ku@ku-alumni.org

สองของชาวนนทรี  ดวยบรรยากาศบานเรือนไทย  สบายๆ  
โปรงๆ ดวยอาหาร ไทย จีน Seafood  ยุโรป และอีกหลากหลาย
เมนูที่นำมาเสนอใหกับชาวนนทรีและนักชิมทั่วประเทศ  เชน 

1. ปลาทอดตะไครสมุนไพร  ดวยการหมักน้ำสมุนไพร
และนำมาทอดใหเหลืองและรองดวยคะนาบานหั่นฝอยทอด
กรอบ  ถาชอบรสจัดเราจะมีน้ำจิ้มซีฟูดไวคอยบริการดวย 

2. ปูผัดผงกระหร่ี  รสชาติในสไตล จีน – ฮองกง ซึ่งเรา
คัดสรรปูทะเลธรรมชาติจากบางปู  รสชาติหวานและแนนเปน ๆ 
เลยทีเดียว  และนำมาผัดกับเคร่ืองผงกระหร่ีสูตรพิเศษของ
นนทรี 

3. ปลากระพงทอดน้ำปลากรอบนอกนุมในราดดวย
น้ำปลา  ซึ่งปรุงรสพิเศษดวยน้ำปลาแท 

4 .ยำกบหัวปลีไวตอนรับชาวนักดื่มทั้ งหลายและ
กับแกลมอีกมากมาย 

5. สำหรบัทางยโุรปทางรานมพีาสตาอติาเลยีนนำมาผดักบั
ซอสคองกาเซ  ซึ่งคือซอสมะเขือเทศผัดสูตรด้ังเดิมของชาว
อิตาลี  ในเครื่องซีฟูดลงไป  ผสมผสานกับไวนชั้นดีเพื่อเพิ่ม
รสชาติ  ชื่อ ตาเกลียเตเลซีฟูด  หรือจะเปนสเต็กปลาแซลมอล
หมักไวนขาวและสมุนไพร เสริฟพรอมแคปซิคัมซอส  ซึ่งเปน
สูตรเฉพาะของนนทรี 

 ฉะนั้นหากทานสมาชิกผานไปผานมาแถวเกษตรขอ
เชิญมาทดสอบคุณภาพอาหาร และบรรยากาศจากนนทรี        
เรสเตอรองต  ไดตามอัธยาศัย ซึ่งทางรานยินดีใหสวนลด 10% 
แกนิสิตเกา นิสิตปจจุบัน รวมทั้งคณาจารยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร 

 รานเปดทำการทุกวัน  

 เวลา 11:00 – 15:00 น. และ 17:00 – 24:00 น. 

 โทรจองที่นั่งไดที่  0 - 2942 - 7708  ถึง  9 
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รายงานพิเศษ งานมหกรรมเกษตรรวมใจ 
ครั้งที่ 1 

โครงการฝกอบรม 
สืบทอดธุรกิจเกษตรสูทายาท 

อนันต  เภตรา  KU  32 
นายก ส.มก. 

The Stars of KU พจนา  บุญชัยยะ  KU  66 
นายก  อบก. 
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กลับมาแลวครับ ... ขออภัยทุกทานท่ีวารสาร
นนทรีภายใตคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม
ฉบับน้ีออกชาไปสักนิด เน่ืองจากเราไดรอขอมูลเพื่อ
ประชาสัมพันธงานใหญที่กำลังจะจัดประจำปนี้ ซึ่งก็คือ
งานสัมมนาวิชาการท่ี สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกำหนดจะจัด
ในหัวขอเร่ือง “เกษตรยุคใหมกุมหัวใจเศรษฐกิจไทย” 

ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552 ณ หองบอลรูม ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เวลา 
13.00 น. ที่เกาเวลาเดิม โดยการจัดงานสัมมนาวิชาการครั้งน้ี สมาคมฯไดรับ
เกียรติจาก ฯพณฯ นายธีระ วงศสมุทร รัฐมนตรีวาการ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ มาเปนองคปาฐกพิเศษ รวมถึงไดรับเกียรติจากวิทยากรบรรยายรวม
ไดแก คุณศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย ดร.อนันต ดาโลดม 

นายกสมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย และรศ.ดร. สาโรช อังสุมาลิน คณบดี 

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   จึงขอเชิญชวนทุกทานรีบ
จองที่นั่งดวนตามรายละเอียดที่ไดลงในปกหลัง  สำหรับสมาชิก ส.มก.จะไดรับ
บัตรฟรีถาจองกอนวันที่ 12 สิงหาคมนี้ครับ 

เนื้อหาที่เปนสาระ และบันเทิงก็ยังมีครบถวนเชนเดิม  โดยฉบับนี้มี
รายงานพิเศษ จากงานมหกรรมเกษตรรวมใจ คร้ังท่ี 1 ซึ่งสมาคมนิสิตเกา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดขึ้น ณ MCC  HALL 
เดอะมอลล  บางกะป ระหวางวันที่ 22 ถึง 25 มกราคม  2552 ที่ผานมา 

แลวพบกันในฉบับหนาซึ่งจะรายงานการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ   
มาใหทุกทานไดทราบครับ 

อนึ่ง ขอรบกวนทานสมาชิกสมาคมฯ ที่ตองการรับวารสารนนทรีได
โปรดโอนเงิน 200 บาทมายังสมาคมฯตามแบบฟอรม และรายละเอียดหนา   
54 และ 55 โดยทานจะไดรับวารสารนนทรีจำนวน 8 ฉบับ ภายในระยะเวลา    
2  ป หรือโหลดรับวารสารผานทางเว็บไซตของสมาคมโดยไมมีคาใชจายแต
อยางใดที่  “http://www.ku-alumni.org”  

      สุพจน  หุดากร 

  สาราณียกร และบรรณาธิการ 
 

Editor Talk 
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นนทรีตะลอนเที่ยว... 

หนาฝนนี้ไปเที่ยวไหนดีนะ 

นนทรีตะลุยชิม... 
นนทรีเรสเตอรองต 

พอเพียง 

ก็เพียงพอ 
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ไดอารี่ ส.มก. 

การประชุมใหญฯ ส.มก. 

2 ก.พ. 2552 
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