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ธ  สถิตในดวงใจไทย ตราบนิจนิรันดร์
เตือนใจ เจริญพงษ์

 พระราชพธีิถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่	9	เป็นพระราชพิธีที่

รฐับาลไทยจดัขึน้เพือ่ถวายความอาลยัเป็นครัง้สดุท้ายแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ณ	พระเมรมุาศ	มณฑลพธิี

ท้องสนามหลวง	ระหว่างวันที่	25	 -	29	ตุลาคม	พ.ศ.	2560	หมายก�าหนดการให้วันที่	26	ตุลาคม	พ.ศ.	2560	 เป็นวันถวาย 

พระเพลิง		พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ	เริ่มเตรียมการตั้งแต่เดอืนพฤศจกิายน	พ.ศ.	2559	เรือ่ยมา	มกีารสร้างพระเมรมุาศ	

และอาคารประกอบ	การบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาพิชัยราชรถ	ราชยาน	และเครื่องประกอบพระราชพิธี	รวมถึงจัดงานมหรสพในงาน

ออกพระเมรุ	
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	 พระเมรมุาศครัง้นี	้ยดึหลกัราชประเพณโีบราณตามสมยั

กรุงรัตนโกสินทร์	 โดยศึกษารูปแบบพระเมรุมาศของพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	รัชกาลท่ี	4	พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	และพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	รัชกาลที่	8	อีกทั้งได้ยึดหลักไตรภูมิ

ตามคัมภีร์พระพุทธศาสนา	และความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์	คือ	

สมมติเทพ	ตามระบบเทวนิยม	ที่มีแนวคิดว่าพระนารายณ์อวตาร

ลงมาเป็นพระมหากษัตริย์	พระมหากษัตริย์เป็นดั่งสมมติเทพ

อวตารลงมายังโลกมนุษย์เพื่อคุ้มครองให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข	

เมือ่สวรรคตกเ็สดจ็กลบัสูส่รวงสวรรค์	จากธรรมเนยีมปฎบิตัติัง้แต่

สมัยกรุงศรีอยุธยา	มีการจัดพระราชพิธีพระบรมศพอย่างยิ่งใหญ	่

หลายขั้นตอนตั้งแต่การสรงน�้าพระบรมศพ	การประกอบพิธี

บ�าเพ็ญพระราชกุศล	สวดพระอภิธรรม	โดยพระพิธีธรรมเป็น

ท�านองหลวง	มีการท�าพิธีกงเต็กหลวงเพื่อถวายพระราชกุศลแด่

ดวงพระวิญญาณของพระมหากษัตริย์	กระทั่งถึงข้ันตอนการ 

จัดงานพระบรมศพ	พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 

เริ่มตั้งแต่การก่อสร้างพระเมรุมาศ	และเครื่องประกอบต่างๆ	อาทิ	

พระโกศจันทน์การบูรณะปฎิสังขรณ์ราชรถ	ราชยาน	เป็นต้น

	 พระเมรุมาศในรัชกาลท่ี	9	ถือเป็นงานศิลปกรรมชั้นสูง 

ที่มีการผสมผสานศิลปะแขนงต่างๆ	มาประยุกต์เข้ากับโครงการ 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารกิว่า	4,000	โครงการได้อย่างกลมกลืน	

และถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านไว้อย่างงดงาม	

และเป็นรูปธรรม	

	 ผู้เขียนได้รวบรวมเรื่องราวของพระเมรุมาศ	ซึ่งเป็นศูนย์

รวมแห่งศาสตร์และศิลป์ทุกแขนงในการถวายพระเกียรติยศแด่

พระเจ้าแผ่นดนิหลงัจากเสดจ็สวรรคต	รายละเอยีดน่าสนใจอย่างยิง่

กล่าวคอื	

	 การก่อสร้างพระเมรุมาศครั้งนี้	ยังคงแก่นความส�าคัญ

สะท้อนความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ท่าน	

ผ่านส่วนประกอบต่างๆ	ท่ีท�าให้พระเมรมุาศสมพระเกยีรตทิีสุ่ด	นบั

จากน้ี	คอื	9	ใจความส�าคัญของพระเมรมุาศ	ท่ีเรยีบเรยีงมาน�าเสนอ		
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	 1.	พระเมรมุาศ	เปรยีบเหมอืน	เขาพระสเุมรุ	ใจกลางหลกั

จักรวาล	ตั้งอยู่เหนือน�้า	84,000	โยชน์	มีภูเขารองรับ	3	ลูก	โดย

ส่วนฐาน	คือ	ตรีกูฏ	(สามเส้าหรือสามยอด)	มีภูเขาล้อมรอบ	7	ทิว	

เรียกว่า	 สัตตบริภัณฑคีรี	ประกอบไปด้วยทิวเขา	ยุคนธร	กรวิก	 

อิสินธร	สุทัศ	เนมินธร	วินตก	และอัสกัณ	มีเทวดาจตุมหาราชิก	

และบริวารสถิตอยู่	ซึ่งทิวเขาเหล่านั้นก็คือ	อาคารประกอบ	ได้แก่

ประดุจโบสถ์	วิหาร	มีระเบียงล้อมรอบ	ซึ่งเรียกว่าทับเกษตร	หรือ

ทีพ่กับนยอดเขาพระสเุมร	ุคอื	สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์	ซึง่ยอดบนสงูสดุ

ของพระเมรมุาศ	มกีารจารกึพระปรมาภไิธย	พระนามาภไิธย	และ

เศวตฉัตร	

	 การสร้างพระเมรุมาศในแต่ละครั้งถือเป็นงานใหญ	่ 

มหีลกัฐานปรากฏมาต้ังแต่สมยักรุงศรีอยธุยา	สบืทอดเป็นแบบแผน

ให้กับงานพระราชพิธีจนมาถึงปัจจุบัน	ถือเป็นงานสถาปัตยกรรม

ชัน้สูงทีต้่องเรียนรูก้ารสร้างอาคารหมู	่และอาคารหลงัเดีย่วทัง้เลก็

และใหญ่	รู้กระบวนการช่างไทยทุกสาขา	ทั้งด้านศิลปกรรม	และ

สถาปัตยกรรมรวมกันทุกแขนง

	 2.	ลักษณะพระเมรุมาศที่ปรากฏมาแต่โบราณมีทั้ง	 

พระเมรุทรงปราสาท	และ	พระเมรุทรงบุษบก	

	 พระเมรุทรงปราสาท	คือ	อาคารพระเมรุมีรูปลักษณะ

อย่างปราสาท	สร้างเรือนบุษบกบัลลังก์	คือ	พระเมรุทองซ้อนอยู่

ภายใน	พระเมรุทองประดิษฐานบนเบญจา	พระจิตกาธานรองรับ

พระโกศพระศพ	ปิดทองล่องชาด	พระเมรทุรงปราสาทนีย้งัแยกได้

อีก	2	ลักษณะ	คือ	พระเมรุทรงปราสาทยอดปรางค์	และ	พระเมรุ

ทรงปราสาทยอดมณฑป	ซึ่งปรากฏในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

	 พระเมรุทรงบุษบก	คือ	พระเมรุที่สร้างบนพื้นที่ราบ	โดย

ดัดแปลงอาคารปราสาทเป็นเรือนบุษบกขยายพระเมรุทองใน

ปราสาททีเ่ป็นเรอืนบษุบกบลัลังก์แต่เดิมให้ใหญ่ขึน้	เพือ่การถวาย

พระเพลงิ	ตัง้เบญจาพระจติกาธานรบัพระโกศพระบรมศพ	ซึง่เกดิ

ข้ึนครั้งแรกในงานถวาย	พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

	 3.	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา

นุวัตติวงศ์	ทรงสันนิษฐานเกี่ยวกับ	คติการสร้าง	“พระเมรุ”	ว่าได้

ชือ่มา	แต่การปลกูสร้างปราสาทอนัสูงใหญ่	ท่ามกลางปราสาทน้อย	

มีลักษณะดุจเขาพระสุเมรุต้ังอยู ่ท ่ามกลางเขาสัตตบริภัณฑ  ์

ล้อมรอบ	จึงเรียกว่าพระเมรุ	

	 ภายหลัง	เมือ่ท�าย่อลง	ไม่มอีะไรล้อม	เหลอืแต่ยอดแหลมๆ	

ก็ยังคงเรียกเมรุ	ด้วยคนไทยมีความเช่ือ	และยึดถือ	เรื่องไตรภูม ิ

ตามคติทางพระพทุธศาสนาท่ีกล่าวถึงภาพจกัรวาล	มเีขาพระสเุมรุ

เป็นศูนย์กลางของภูมิทั้งสาม	รายล้อมด้วยสรรพสิ่งนานา	อันเป็น

วิมานของท้าวจตุโลกบาล	และเขาสัตตบริภัณฑ์	ดังนั้น	จึงน�าคติ

ความเช่ือจากไตรภูมิมาเป็นแนวทางในการจัดพิธีถวายพระเพลิง	

เพือ่ได้ถงึภพแห่งความดงีามอนัมแีดนอยูท่ีเ่ขาพระสเุมร	ุสิง่ก่อสร้าง

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง	จะจ�าลองให้ละม้ายกับดินแดนเขา

พระสุเมรุด้วย
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	 4.	ความส�าคัญของการจัดพระราชพิธีพระบรมศพนั้น	

นอกจากจะถือเป็นการถวายพระเกียรติยศ	แสดงความเคารพ 

อย่างสงูส�าหรบัพระมหากษตัรย์ิแล้ว	ในสมยัโบราณ	พระราชพธินีี้	

ยังถือเป็นการประกาศความมั่นคงของบ้านเมือง	เนื่องจากเป็น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผ่นดินสืบสันตติวงศ์

ต่อไป

	 ส่วนหนึ่ง	ดูจากการสร้างพระเมรุมาศประกอบพระราช

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพว่า	สามารถท�าได้ยิ่งใหญ่เพียงใด	

เพราะส่วนที่บ่งบอกถึงฐานะ	และอ�านาจของพระมหากษัตริย์

พระองค์ใหม่ได้อย่างดีประการหนึ่ง	จึงถือได้ว่า	งานพระเมรุเป็น

ศักดิ์ศรีและเป็นเกียรติยศที่ปรากฏแผ่ไพศาลตั้งแต่ต้นแผ่นดิน	

	 5.	ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น	

นิยมปลูกสร้างเป็นรูปพระเมรุขนาดใหญ่	ในสมัยรัชกาลที่	5	ถือ

เป็นจดุเริม่ต้นของการเปลีย่นแปลงการสร้างพระเมรุมาศให้มขีนาด	

“ย่อมลง”	อันเป็นไปตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงต้องการให้จัดงานแต่เหมาะสม	 

มิให้สูงถึง	2	 เส้นดังแต่กาลก่อน	 โดยยกพระเมรุชั้นนอกทรง

ปราสาทออกเสยี	สร้างแต่องค์ใน	คือ	พระเมรทุองหรอืพระเมรมุาศ	

ภายในตั้งพระจิตกาธานส�าหรับประดิษฐานพระโกศพระบรมศพ

	 ครัน้ถงึรชักาลที	่6	พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั

มพีระราชบนัทกึตดัทอนการปลกูสร้างพระเมรมุาศ	และการบ�าเพญ็

พระราชกุศลของพระองค์ลงอีกหลายประการ	งานพระเมรุจึงลด

ขนาดลงนับตั้งแต่นั้นมา

	 6.	นอกจากขนาดของพระเมรุมาศแล้ว	 ในสมัยงาน

พระบรมศพ	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว	ยังมี

พระบรมราชโองการแสดงพระราชประสงค์ให้รวบรัดหมาย

ก�าหนดการให้น้อยลง	 เพื่อประหยัดตามกาลสมัย	 โดยพระราช

พินัยกรรมระบุถึงการจัดงานพระบรมศพให้งดราชประเพณีเก่าๆ	

หลายอย่าง	อาท	ิการงดการโยงโปรย	ยกเลกินางร้องไห้	ซึง่รบกวน

พระราชหฤทัยต้ังแต่งานพระบรมศพพระราชบิดา	 เป็นเหตุให้

ประเพณีดังกล่าวงดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา	การยกเลิกการถวาย

พระเพลิงพระบุพโพกลางแจ้งด้วยวิธีการเคี่ยว	เป็นต้น	

	 7.	 ในอดีตการถวายพระเพลิงพระศพแต่โบราณ	มี 

รายละเอยีดมาก	ก�าหนดเป็นงานใหญ่ในช่วงฤดกูาลทีไ่ม่มฝีนอย่าง

เดือนเมษายน	ใช้เวลาประมาณ	14	วัน	14	คืน	เป็นเกณฑ์	มักจะ

เริ่มงาน	ตั้งแต่ขึ้น	5	ค�่า	หรือ	6	ค�่า	ไปจนถึงแรม	4	ค�่า	ที่เป็นแบบ

นั้น	ก็เพราะในสมัยโบราณ	จ�าเป็นต้องอาศัยแสงจันทร์ช่วยให ้

ความสว่างด้วยนั่นเอง

	 8.	ส�าหรบัรายละเอยีดในงานออกพระเมร	ุจะเริม่ด้วยการ

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกสู่พระเมรุพระราชาคณะสวด

พระพุทธมนต์ในวันแรก	แล้วค่อยจัดสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ

ด้วยการจดุดอกไม้ไฟในค�า่วนัที	่2	ก่อนจะอัญเชญิพระบรมอฐิัออก

สู่พระเมรุ	สมโภช	1	วัน	กับ	1	คืน	แล้วจึงอัญเชิญกลับ	จากนั้นจึง

อัญเชิญพระบรมศพออกจากพระมหาปราสาทไปสมโภช	ณ	พระ

เมรุมาศ	7	วัน	7	คืน	โดยหลังจากถวายพระเพลิงเสร็จแล้ว	ก็จะ

สมโภชพระบรมอัฐิ	อีก	3	วัน	3	คืน	รวม	14	วัน	14	คืน
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	 ปัจจุบัน	มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียด	และตัดทอนพิธี 

กรรมหลายๆ	อย่างลง	เช่น	งดการอญัเชญิพระบรมสารรีกิธาต	ุและ

พระบรมอัฐิออกสมโภชก่อนงานพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมศพ	

พระศพ	ท�าให้ตดัทอนพธิอีืน่ๆ	ตามมา	ไม่ว่าจะเป็น	การจดุดอกไม้ไฟ

สมโภช	หรอื	ลดการสมโภชพระศพเมือ่ประดิษฐานบนพระเมรแุล้ว	

เป็นต้น

	 ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	งานภูมิสถาปัตยกรรม

เชื่อมโยงกับตัวอาคาร	 เข้ากับสิ่งที่แสดงถึงในหลวงรัชกาลท่ี	9	 

อนัมคีวามเกีย่วพนักบัโครงการพระราชด�าริ	ในพืน้ทีด้่านทศิเหนอื	

เป็นทางเข้าหลักสู่พระเมรุมาศ	มีการสร้างสระน�้าบริเวณ	4	มุม	 

การจ�าลองนาขั้นบันได	หญ้าแฝก	แก้มลิง	และกังหันน�้าชัยพัฒนา	

รวมทั้งพันธุ์ข้าวจากภูมิภาคต่างๆ	ได้แก่	 พันธุ์ปทุมธานี	1	เป็น

ตวัแทนของข้าวภาคกลาง	พนัธุข้์าวขาวดอกมะล	ิ105	เป็นตวัแทน

ของข้าวในภาคอสีานและเหนอืท่ีนยิมปลกูข้าวพนัธุน์ี	้พนัธุข้์าว	กข	

31	หรือพันธุ์ปทุมธานี	80	ที่ต้ังชื่อเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติใน

โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ	80	พรรษา	โดยออกแบบ

แปลงนาเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นเลขเก้าไทยสีดินทอง	เป็นสัญลักษณ์

สื่อว่าพระเมรุมาศนี้สร้างขึ้นเพื่อในหลวงรัชกาลที่	 9	กษัตริย์ 

นักพัฒนา

	 9.	พระเมรมุาศพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ประกอบด้วยอาคารทรงบษุบก	จ�านวน	

9	องค์	ตั้งอยู่บนฐานชาลารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส	3	ชั้น	มีบันไดทางขึ้น	

ทัง้	4	ทศิ	ทศิตะวนัตกหนัหน้าเข้าพระทีน่ัง่ทรงธรรม	ทศิตะวนัออก

ติดตั้งลิฟต์	และทิศเหนือติดตั้งสะพานเกรินส�าหรับเชิญพระบรม

โกศจากราชรถปืนใหญ่ขึ้นบนพระเมรุมาศ

	 โดยโครงสร้างพระเมรมุาศ	ประกอบด้วย	ลานอตุราวรรต	

หรือ	พื้นรอบฐานพระเมรุมาศ	มีสระอโนดาดทั้งสี่ทิศ	และเขามอ

จ�าลอง	มีประติมากรรมสัตว์หิมพานต์	ได้แก่	ช้าง	โค	สิงห์	ม้า	และ

สัตว์หิมพานต์ตระกูลต่างๆ	ประดับโดยรอบ

 ฐานชาลาชั้นที่	1	มีฐานสิงห์เป็นรั้วราชวัตร	ฉัตร	แสดง

อาณาเขตพระเมรุมาศ	และมีเทวดานั่งคุกเข่าถือบังแทรก

	 ฐานชาลาชั้นที่	2	มีหอเปลื้องทรงบุษบกรูปแบบเดียวกัน

ตั้งอยู่ท่ีมุมท้ังสี่	 ใช้ส�าหรับจัดเก็บพระโกศทองใหญ่และพระโกศ 

ไม้จันทน์	รวมถึงอุปกรณ์ส�าหรับงานพระราชพิธี

	 ฐานชาลาช้ันท่ี	3	ฐานบุษบกประธานประดบัประตมิากรรม

เทพชุมนุม	จ�านวน	132	องค์	 โดยรอบ	รองรับด้วยฐานสิงห์ซ่ึง

ประดบัประตมิากรรมครฑุยดุนาคโดยรอบอกีชัน้หนึง่	มมุทัง้ส่ีของ

ฐานชัน้ที	่3	นี	้เป็นทีต่ัง้ของซ่างทรงบษุบกยอดมณฑปชัน้เชงิกลอน	

5	ชั้น	
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	 จุดก่ึงกลางชั้นบนสุดมีบุษบกองค์ประธานต้ังอยู่	 เป็น

อาคารทรงบุษบกยอดมณฑปชั้นเชิงกลอน	7	ชั้น	ภายในมีพระ 

จิตกาธาน	เป็นที่ประดิษฐานพระบรมโกศ	ผนังโดยรอบเปิดโล่ง	 

ติดตั้งพระวิสูตร	(ม่าน)	และฉากบังเพลิงเขียนภาพพระนารายณ์

อวตารตอนบน	และภาพโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 

ตอนล่าง	ที่ยอดบนสุด	ประดิษฐานนพปฎลมหาเศวตฉัตร

	 บรรยากาศครั้งนี้	แม้รัฐบาลได้จัดเตรียมพระเมรุมาศ

จ�าลองไว้ทั่วประเทศ	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ก็ตาม	แต่ปรากฎว่ามีประชาชนนับแสนคนยังคงหลั่งไหลจากทั่ว

ประเทศเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร	

โดยทยอยผ่านจุดคัดกรอง	9	จุด	คือ	แยกสะพานมอญ,	ท่าช้าง,	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	พระแม่ธรณีบีบมวยผม,	ถนนกัลยาณ 

ไมตร,ี	แยกสะพานช้างโรงสี,	แยกพระเชตุพน,	แยกท่าพระจันทร์	

และใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ	ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะปิดจุด 

คดักรองในเวลา	06.00	น.	โดยมปีระชาชนเข้าพืน้ท่ี	กว่า	110,000	คน

	 ส่วนบรรยากาศท่ีบรเิวณถนนราชด�าเนนิกลาง	ประชาชน

ยงัคงทยอยเดนิทางเข้ามาในพ้ืนทีส่นามหลวงอย่างเนอืงแน่น	เพือ่

จับจองพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดแม้จะเข้าไปในส่วนพระราชพิธีไม่ได้ก็ตาม	

โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า	1	ชั่วโมง	ในการเดินเข้ามาพ้ืนท่ี

ด้านใน	แม้จะไม่สามารถหาที่นั่งได้	แต่ส่วนใหญ่ไม่ย่อท้อ	โดยระบุ

ว่าขอพยายามเดินเข้าไปให้ใกล้สนามหลวงมากที่สุด

	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพย 

วรางกูร	รัชกาลที่	10	และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยาม

บรมราชกุมารี	พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์	ทรงร่วมร้ิวขบวน

พระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาศ	 

พสกนิกรชาวไทยต่างร�่าไห้	ด้วยความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้



www.ku-alumni.org

9

	 เมือ่ริว้ขบวนพระบรมราชอสิรยิยศเคลือ่นผ่านมปีระชาชน

มาเฝ้าชมตลอด	2	ข้างฝั่งบริเวณฟุตปาธเป็นจ�านวนมาก	ทั้งถนน

มหาราช	ถนนท้ายวัง	ถนนสนามไชย	หน้าวัดพระเชตุพนวิมล

มังคลาราม	ถนนสนามไชย	เข้าสู่ถนนราชด�าเนินใน	โดยประชาชน

ต่างใส่เสื้อสีด�าสุภาพ	อยู่ในอาการส�ารวม	มีใบหน้าที่เศร้าหมอง	 

แต่มกี�าลงัใจทีมุ่ง่มัน่เพือ่จะเข้าร่วมในพธิปีระวติัศาสตร์เพ่ือส่งเสดจ็

ในหลวงรัชกาลที่	9	ที่บางคนถึงกับกลั้นน�้าตาไว้ไม่อยู่	ร้องไห้ออก

มา	แม้แดดจะร้อนแต่ก็ไม่ย้อท้อ	ขอเพียงให้ได้อยู่ใกล้ชิดริ้วขบวน	

และเมื่อร้ิวขบวนเคลื่อนผ่านหรือใกล้เข้ามาต่างชูภาพพระบรม

ฉายาลกัษณ์ไว้เหนอืศรีษะ	บ้างถอืไว้แนบอก	บางคนก้มกราบแนบ

พ้ืนน�า้ตาคลอ	และยกโทรศพัท์มอืถือขึน้มาถ่ายภาพประวตัศิาสตร์

ที่ทุกคนจะไม่มีวันลืมเลือน

	 อนึง่	งานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ	พระบาท

สมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ครัง้นี	้ปรากฎว่ามีสมาชกิ

ราชวงศ์และบุคคลส�าคัญจาก	42	ประเทศ	ประกอบด้วย	พระ

ประมุข	ประมุข	และพระราชวงศ์	รวม	24	ประเทศ	อาทิ	สมเด็จ

พระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน,	สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จ 

พระราชินีแห่งภูฏาน,	จ้าชายอะกิชิโนะ	และพระชายา	แห่งญี่ปุ่น,	

แกรนด์ดยุก	กีโยม	ฌอง	โจเซฟ	มารี	รัชทายาทแห่งลักเซมเบิร์ก	

เป็นต้น	และรองประมุข	หัวหน้ารัฐบาล	และผู้แทนพิเศษ	รวม	18	

ประเทศ	เช่น	นายเจมส์	แมต็ตสิ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม

แห่งสหรัฐอเมริกา,	นายจาง	เกาลี่	รองนายกรัฐมนตรีจีน,	นาย

ฌอง-มาร์ก	อายโรลต์	อดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส	และภริยา	

เป็นต้น	ได้เดนิทางเข้าร่วมพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ	

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	

เพ่ือน้อมร�าลึกถึงองค์พระมหากษัตริย์ผู ้ยิ่งใหญ่	 ตอกย�้าความ

สมัพนัธ์อนัแน่นแฟ้นระหว่างราชอาณาจกัรไทยและนานาประเทศ	

พร้อมกับถวายดอกไม้จันทน์	 เมื่อวันที่	26	ต.ค.	2560	ณ	พระ

เมรุมาศ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง	กรุงเทพมหานคร	
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สัมภาษณ์พิเศษ… 

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ศิษย์เก่า มก. รุ่น 39 

บิ๊กบอสวงการอุตสาหกรรมโคนมไทย

	 ตลอดระยะเวลากว่า	33	ปี	ที่	ดร.ณรงค์ฤทธิ์	วงศ์สุวรรณ	หัวเรือใหญ ่

ผู้เตบิโตมากบัองค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย	(อ.ส.ค.)	ด้วยระยะเวลา

อนัยาวนาน	ตลอดเส้นทางทีเ่ริม่ต้นด้วยการเป็นพนกังาน	กระทัง่ได้รบัความไว้วางใจ

ให้รับต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุด	ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.	ล�าดับที่	21	และยัง

ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นจากทาง	ม.เกษตรศาสตร์	ถึง	2	รางวัลด้วยกัน	คือ	

	 1.	นสิติเก่าดีเด่นคณะเกษตร	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ประเภทนกับรหิาร

ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ	ประจ�าปี	2559

	 2.	รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น	ประจ�าปี	2560	จากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 วันนี้	ดร.ณรงค์ฤทธิ์จึงพร้อมบอกเล่าเร่ืองราวจากประสบการณ์ท่ีสั่งสม	

สะท้อนให้เห็นการพัฒนาองค์กร	ตลอดจนเส้นทางที่จะฝ่าฟันสู่เป้าหมายเพื่อสร้าง

ความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป	
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 ก้าวแรกสู่ครอบครัวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 
	 จากบัณฑิตป้ายแดงแห่งภาควิชาพืชไร่-นา	คณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รุ่นที่	39	ซึ่งหลังจบปริญญาตรีคณะ

เกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ปี	2526		

	 ผมเริม่งานที	่อ.ส.ค.	ในต�าแหน่งพนักงานเกษตรตร	ีแผนก

พืชอาหารสัตว์และทุ่งหญ้า	ฝ่ายงานฟาร์ม	ปฏิบัติหน้าที่ดูแล 

รับผิดชอบทุง่หญ้าพชือาหารสตัว์ท้ังในส่วนของ	อ.ส.ค.	และการให้

บรกิารแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม	รวมทั้ง	เป็นวิทยากรในเรื่องการ

ปลกูสร้างทุง่หญ้า	พชื	อาหารสตัว์	และการจดัการ	ทัง้ภาคทฤษฎแีละ

ปฏิบัติ	ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาของการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร

ทีจ่ะเร่ิมเข้าสูอ่าชพีการเลีย้งโคนม	ด้วยความพร้อมของ	อ.ส.ค.	ท่ีมมีา

อย่างต่อเนือ่ง	เรามฟีาร์ม	มรีะบบการจัดการทีท่�าจริงๆ	เกษตรกรจึง

สามารถเรียนรู้ท้ังระบบ	เมื่อผ่านการอบรมก็ประกอบอาชีพได้

อย่างแท้จริง

 วันที่ความฝันเริ่มก่อตัว
	 จากพื้นฐานความรู้ที่มีมาและความรับผิดชอบในงานท่ี

ปฏิบตัยิงัไม่สามารถเตมิเตม็	core	value	ขององคก์รในเร่ืองโคนม

ได้	จนกระทั่ง	ผมได้รับโอกาสไปฝึกงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์	

เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม	 (Animal	

Husbandry	และ	Dairy	Processing)	เป็นระยะเวลา	6	เดือน	

	 ได้รบัองค์ความรูอ้ย่างครบวงจร	นบัเป็นประสบการณ์อนั

ล�้าค่าที่องค์กรมอบให้	และเป็นการจุดประกายความฝัน	ท�าให้ผม 

มีความมุ่งมั่นอยากก้าวต่อไปในสายงานนี้หากมองย้อนกลับไปจะ

เห็นว่า	อ.ส.ค.	ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นองค์กรที่

พร้อมมอบความหวงัและสร้างแรงบันดาลใจแก่พนกังานส�าหรบัผม

แรงบันดาลใจเริ่มก่อตัวข้ึนตั้งแต่ได้ร่วมงานกับ	อ.ส.ค.	ไม่นานนัก

เมื่อทราบว่า	คุณพิเชฐ	ศักดิ์พิทักษ์สกุล	หัวหน้าฝ่ายงานฟาร์มใน

ขณะนัน้	(ภายหลงัท่านด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการ	ล�าดบัที	่11)	ได้

รับทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทท่ีประเทศนิวซีแลนด์	นับเป็น

พนักงานคนแรกซึ่งได้รับโอกาสเช่นนี้	ประกอบกับช่วงเวลานั้น	

Prof.	B.R.	Watkin	อดีตคณบดีคณะเกษตรของมหาวิทยาลัย	

MASSEY	ประเทศนิวซีแลนด์	ท่านเดินทางมาเป็นที่ปรึกษาให้กับ	

อ.ส.ค.	และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ผมได้พูดคุยและร่วมเป็น

ทมีงานด้านต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นงานวจัิย	การจดัสมัมนาจดัท�าฟาร์ม

สาธติให้เกษตรกรมาศกึษาดงูาน	ฯลฯ	สิง่เหล่านีล้้วนเป็นแรงผลกัดนั

ก่อให้เกิดความมุ่งมั่น	ตั้งใจพัฒนาตัวเอง	 ทุ่มเทท�างาน	พร้อม 
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ไขว่คว้าโอกาสดีๆ 	ท่ีองค์กรมใีห้ในสมัยผูอ้�านวยการ	เฉลิมชัย	เลก็ชม	

(พ.ศ.	2527-2535)	ได้วางนโยบาย	เพื่อมุ่งพัฒนาบุคลากรของ	

อ.ส.ค.	ให้รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ	จึงส่ง

พนักงานไปดูงาน	ฝึกอบรม	ทั้งในและต่างประเทศ	ส�าหรับการ

ศึกษาต่อยังต่างประเทศน้ัน	ได้จัดท�าแผนพัฒนาองค์ความรู้ใน

หลากหลายสาขา	ด้วยผลพวงจากนโยบายดังกล่าว	ผมจึงเป็นอีก

หน่ึงคนทีไ่ด้รับโอกาสไปศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโทและปรญิญา

เอก	จากมหาวทิยาลัย	MASSEY	ประเทศนิวซแีลนด์	ใน	พ.ศ.	2534

  สิ่งแรกที่ท�าเมื่อเข้ารับต�าแหน่งผู้อ�านวยการ อ.ส.ค.
	 นโยบายแรกหลงัจากผมรับต�าแหน่งผูอ้�านวยการ	คอื	การ

สร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์โคนม	 

ซ่ึงในช่วงที่ผ่านมาการให้ความส�าคัญในเรื่องนี้อาจจะขาดหายไป

บ้าง	การได้เขา้ไปพบปะผูน้�าเกษตรกร	เยี่ยมเยือนไถถ่ามหาข้อมลู

ต่างๆ	รวมถึงรับรู้ปัญหาความต้องการ	ย่อมช่วยลดช่องว่างและ

ฟื้นฟูความสัมพันธ์ปัจจุบัน	เราเปิดโอกาสให้ผู้แทนเกษตรกรร่วม

เป็นอนุกรรมการบริหารร่วมรับทราบนโยบาย	รวมถึงทิศทางของ

องค์กร	 เกษตรกรจึงเข้าใจและเชื่อมั่น	อ.ส.ค.	มากข้ึน	อ.ส.ค.	 

ยังคงใช้นโยบาย	“นมโคสดแท้	100%	ไม่ผสมนมผง”	เป็นการ

ตอกย�้าบทบาทหน้าท่ีหลักขององค์กรมาโดยตลอด	 เรารับซ้ือ 

น�้านมดิบทุกหยดจากเกษตรกร	แล้วเราจะไม่ให้ความส�าคัญกับ	

เกษตรกรต้นน�้าได้อย่างไรส�าหรับการบริหารจัดการกลางน�้าเพื่อ

แปรรูปผลิตผลิตภัณฑ์นมคงต้องมุ่งมั่นพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยี

และมาตรฐานระดับสากล	เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและ

มาตรฐานนมไทย-เดนมาร์ค	ส�าหรบัเรือ่งการบรหิารจดัการองค์กร

ให้ทันสมัยสามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจ	รวมถึงการพัฒนาบุคลากร

องค์กร	ก็ต้องเริ่มด�าเนินการอย่างเร่งด่วนควบคู่กันไปเช่นกัน

 สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน สู่  
“นมแห่งชาติ”
	 การขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แผนวิสาหกิจ	อ.ส.ค.	ปี	

2560-2564	เพือ่ก้าวเข้าสูว่สิยัทศัน์	“นมแห่งชาตภิายในปี	2564”	

โดยวสิยัทศัน์ดังกล่าว	ได้ก�าหนดตวัชีว้ดัดงันี	้1)	EBITDA	664	ล้าน

บาท	2)	Top	of	Mind	ในอุตสาหกรรมโคนม	3)	ศูนย์กลางข้อมูล

และความรู้เรื่องอุตสาหกรรมโคนม	และ	4)	รัฐวิสาหกิจระดับ	B	

ส�าหรบัพนัธกจิส�าคญัตามแผนวสิาหกจิ	คอื	ส่งเสรมิการเลีย้งโคนม

ให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างม่ันคงและยั่งยืน	พัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม	สร้างแหล่งความรู้

ด้านกจิการโคนมและอตุสาหกรรมนม	และมุง่บรหิารจดัการองค์กร

ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง	(HPO)	ด้วยหลักธรรมาภิบาล	

โดยมีโครงการเชิงยุทธ์	5	ธีมใหญ่	 (Project	Theme)	 ได้แก่	 

1)	หุบเขาแห่งอุตสาหกรรมโคนม	D.P.O.	Milk	Valley	2)	องค์กร

สมรรถนะสูงด้วยระบบสารสนเทศ	 IT	Excellence	3)	การปรับ

เปลี่ยนศักยภาพบุคลากร	HR	Transformation	4)	งานความรับ

ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	CSR	4.0	และ	5)	การปรับปรุง

กระบวนการการผลิตในภาคอุตสาหกรรมนม	 ให้ยกระดับสู ่

มาตรฐาน	Operational	Excellence
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 ดูแลระดับต้นน�้าให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน
	 อ.ส.ค.	เป็นรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ได้มุ่งท�าก�าไรอย่าง

ภาคธุรกิจทั่วไป	แต่มีบทบาทส�าคัญให้การดูแลเกษตรกรท่ีเป็น 

ต้นน�า้ด้วย	รวมถึงสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค	จ�ากดั	จ�านวนหลาย

สิบแห่งกระจายตัวอยู่ทุกภาคของประเทศ	ซึ่งมีเกษตรกรเป็น

สมาชกิจ�านวนกว่า	4,000	ราย	และมกี�าลงัผลิตน�า้นมดบิโดยเฉลีย่

จากเกษตรกรราวกว่า	600	ตัน/วัน	ซึ่งเป็นสัดส่วน	20%	ของ

จ�านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งระบบด้วยก�าลังผลิตทั้งระบบ	

3,000	ตัน/วัน	การบริหารจัดการปริมาณน�้านมดิบด้วยการ

วางแผนที่ดี	รวมถึงส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพด้วย	ไม่ว่าจะเป็นการบริการด้านผสมเทียม	

บริการด้านสัตวแพทย์	การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตน�้านม

ดิบของเกษตรกร	การบริหารจัดการฟาร์ม	การฝึกอบรม	การจัด

กจิกรรมส่วนรวมเพ่ือเกษตรกร	เช่น	Field	Day	เป็นต้น	ตลอดรวม

ถึงได้ขับเคล่ือนตามแนวทางแผนวิสาหกิจ	เพื่อก้าวเข้าสู่นมแห่ง

ชาติ	อาทิ	การจัดท�าแผนพัฒนาพื้นที่	อ.ส.ค.	มวกเหล็ก	จ.สระบุรี	

ให้เป็นหุบเขาแห่งอุตสาหกรรมโคนม	(D.P.O.	Milk	Valley)	 

การพฒันาและเผยแพร่องค์ความรู	้TMR	และการสร้างนกัส่งเสรมิ

มืออาชีพเพื่อท�าหน้าที่ดูแลเกษตรกร

	 นอกจากนี้	ได้พัฒนาฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค	ให้ก้าวสู่

มาตรฐาน	“ฟาร์มโคนมอินทรีย์”	มาตรฐาน	100%	เตรียมขยาย

ก�าลงัผลติรบักระแสตลาดสขุภาพ	จากการที	่อ.ส.ค.	ได้พัฒนาและ

ปรบัเปลีย่นรปูแบบการเลีย้งโคนมของฟาร์มโคนม	อ.ส.ค.	มวกเหลก็	

จังหวัดสระบุรี	เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง	ท�าให้ฟาร์ม

โคนมดังกล่าวได้รับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์จากกรม

ปศุสัตว์	จากเดิมประมาณ	133	ไร่	เพิ่มขึ้นเป็น	1,000	ไร่	มีโคนม

อินทรีย์กว่า	376	ตัว	เป็นแม่โครีดนม	ประมาณ	94	ตัว		มีก�าลัง

ผลติน�า้นมดบิอนิทรย์ี	1,000-1,500	กโิลกรมั/วนั		จากเดมิท่ีมพ้ืีนท่ี

ฟาร์มโคนมอินทรีย์	โคนมอินทรีย์	45	ตัว	เป็นแม่โครีดนม	23	ตัว	

ซ่ึงผลิตน�้านมอินทรีย์ได้วันละ	300-350	กิโลกรัมเท่านั้น	ท�าให้

สามารถขยายก�าลังการผลิตน�้านมดิบอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น	โดย	ได้

น�าไปแปรรูปเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิค	ตราไทย-เดนมาร์ค	

“มอร์แกนิค”	 (Morganic)	ป้อนเข้าสู ่ตลาดเพื่อรองรับความ

ต้องการของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น
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 จัดการระดับกลางน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ
	 ด้านการผลติผลติภณัฑ์นม	อ.ส.ค.	มคีวามได้เปรยีบไม่แพ้

ใคร	เนื่องจากมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมทั่วทุกภูมิภาค	ไม่ว่าจะ

เป็นสระบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	ขอนแก่น	สุโขทัย	และเชียงใหม่	โดย

ขณะนีม้กีารปรบัปรงุกระบวนการผลตินม	อ.ส.ค.ได้เริม่เดนิเครือ่ง

บรรจุนม	ยู.เอช.ที	แบบไฮสปีด	(High	Speed)	ที่ติดตั้งใหม่ใน

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม	2	แห่งแล้ว	คือ	โรงงานนม	อ.ส.ค.	

ภาคกลาง	อ�าเภอมวกเหล็ก	จังหวัดสระบุรี	จ�านวน	3	 เคร่ือง	 

มกี�าลงัการผลติ	24,000	กล่อง/ชัว่โมง/เครือ่ง	จากเครือ่งเดมิทีเ่ป็น

แบบโลว์สปีด	(Low	Speed)	ก�าลงัผลติชัว่โมงละ	5,000	กล่อง/เคร่ือง	

สามารถรองรับปริมาณน�้านมดิบได้สูงข้ึนจาก	210-220	ตัน/วัน	

เพิ่มเป็น	250-300	ตัน/วัน	และโรงงานนม	อ.ส.ค.ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	จังหวัดขอนแก่น	จ�านวน	1	เครื่อง	สามารถรองรับ 

น�้านมดิบได้เพิ่มข้ึนจากเดิม	120	ตัน/วัน	 เป็นวันละ	150	ตัน	

การน�าเคร่ืองบรรจแุบบไฮสปีดมาใช้ท�าให้โรงงานแปรรูปนม	อ.ส.ค.	

ท้ัง	5	แห่ง	มีศักยภาพรองรับน�้านมดิบของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม

ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และศูนย์รวบรวมนมดิบ	ประมาณ	48	แห่ง	

ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการน�้านมโค	(MOU)	กับ 

อ.ส.ค.	ได้สูงถึง	700-750	ตัน/วัน	จากปัจจุบันท่ีมีน�้านมดิบเข้าสู่

โรงงานแปรรปูเฉลีย่กว่าวนัละ	600	ตนั	ซึง่เป็นการขยายก�าลงัผลติ

เตรียมพร้อมรองรับปริมาณน�้านมโคโดยรวมท่ีคาดว่า	จะเพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่า	10%	ต่อปี	และเป็นการเตรียมรับมือปัญหานมดิบ 

ล้นตลาดและราคาตกต�่าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	

	 นอกจากนัน้	มคีวามร่วมมอืกบัสหกรณ์โคนมทีม่ศีกัยภาพ	

เช่น	สหกรณ์โคนมพัทลุง	จ�ากัด	ซึ่งได้มีการลงนาม	MOU	เป็น

พันธมิตรร่วมแปรรูปผลิตภัณฑ์นมให้กับ	อ.ส.ค.	กรณีที่ปริมาณ

น�า้นมดบิเกินก�าลงัท่ี	อ.ส.ค.	จะรองรบัได้	โดยสหกรณ์โคนมดงักล่าว	

จะเข้ามาช่วยรองรบัน�า้นมดบิเพือ่แปรรปูเป็นนม	ย.ูเอช.ท	ีและ	นม

พาสเจอร์ไรส์	ในอนาคต	อ.ส.ค.	ได้เตรียมการสร้างพันธมิตรกับ

สหกรณ์โคนมและภาคเอกชนที่มีศักยภาพเพิ่มเติม	เพื่อขยายช่อง

ทางรองรับน�้านมดิบของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม	และเตรียมความ

พร้อมรับปัญหานมดิบล้นตลาดในระยะยาวด้วย
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 พัฒนาระดับปลายน�้าให้เกิดช่องทางและโอกาสทาง 
การตลาด
	 เป้าหมายทางการตลาดของ	อ.ส.ค.	ขึ้นกับการขยายตัว

ของน�า้นมดบิจากเกษตรกร	โดยแม้อตัราการเตบิโตของนมยเูอชที

ทั้งระบบจะอยู่ที่	4%	ต่อปี	แต่	อ.ส.ค.	ก็ต้องผลิตนมยูเอชทีให้

เติบโตปีละ	10%	เนื่องจากต้องรับผิดชอบน�้านมดิบที่รับมาจาก

เกษตรกร	อ.ส.ค.	มีผลิตภัณฑ์นมของตนเองอยู่หลายเซกเมนต์ใน

ปัจจุบัน	ไม่ว่าจะเป็นนมยูเอชที	นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม	(UHT)	นมแช่

เย็น	 (นมพาสเจอร์ไรซ์)	ที่มีหลายขนาด	หลายรสชาติ	 และ	

ผลิตภัณฑ์ใหม่ระดับพรีเมียมที่	อ.ส.ค.	ส่งเข้าตลาดเพื่อชิงแนวรบ

ในตลาดบนและตลาดคนรักษ์สุขภาพ

	 ในปัจจบุนันมววัแดงของ	อ.ส.ค.	ขึน้เป็นผู้น�าของผลติภณัฑ์

นม	เซกเมนต์	General	Milk	ด้วยการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภค

ทราบว่า	นมไทย-เดนมาร์คเป็น	“นมโคสด	100%	ไม่ผสมนมผง”	

ทีม่าจากเกษตรกรล้วนๆ	ไม่มนีมผงผสม	เป็นการรบัรูโ้ดยอตัโนมตัิ

ของตลาดอย่างไม่มีข้อกังขา

	 นอกจากนี้	 ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค	 ได้ส่งออก

ผลิตภัณฑ์นม	UHT	ไทย-เดนมาร์คไปยังประเทศกลุ่มเออีซี	(AEC)		

ได้แก่	ประเทศกัมพูชา	ลาว	และพม่า	เพ่ือมุ่งยกระดับต�าแหน่ง

ตราสินค้าให้ทันสมัยก้าวสู่พรีเมี่ยม	พร้อมขยายฐานผู้บริโภค	และ

อีกหนึ่งประเทศคือ	ประเทศมาเลเซียเป็นอีกหนึ่งตลาดส่งออกที่ 

น่าสนใจ	มีความเป็นไปได้และมีศักยภาพสูง	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง

ข้ันตอนสุดท้าย	คือ	ส่งเอกสารรับรองเพิ่มเติมจากกรมปศุสัตว์ให้

ทางมาเลเซียพิจารณาอนุญาตน�าเข้า
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 วางรากฐานการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
										การขับเคลื่อนสู่ยอดขายผลิตภัณฑ์นมหนึ่งหมื่นล้านบาท

ในปี	2564	นั้น	จะส�าเร็จได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร

ในองค์กร	ในฐานะลกูหม้อของ	อ.ส.ค.	มาก่อน	ย่อมเข้าใจและเหน็

การพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่องที่มีพื้นฐานด้านการเกษตร	 

แต่จากนี้ไปองค์กรก�าลังมาถึงจุดเปลี่ยนผ่าน	จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าจะ

ต้องรับบุคลากรนอกสายการเกษตรให้เข้ามาร่วมงาน	 เพ่ือสร้าง

พลังผนึกใหม่ๆ	ไม่ว่าจะเป็นสายงานวิศวะ	สายงานไอที	สายงาน

ประชาสมัพันธ์	หรอือืน่ๆ	และเร่งด�าเนินการพัฒนาบคุลากรในทุก	ๆ 	

ด้าน	เพือ่รองรับการเจริญเตบิโตขององค์กร	นอกจากนี	้กป็รบัปรงุ

กระบวนการท�างานภายในให้เป็นระบบออโตเมช่ันมากข้ึน	ไม่ว่า

จะเป ็นระบบเอกสาร	 ระบบบัญชี	 ระบบโลจิสติกส ์	 ฯลฯ	 

รวมถงึพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	(ERP)	เพือ่สนบัสนนุการ

บรหิารจดัการทัง้ระบบขององค์กรมาใช้	เพือ่ให้มคีวามทนัสมยัและ

รวดเร็วทันเหตุการณ์อีกด้วย

	 นอกจากนี้	มีการใช้กลยุทธ์ควบคุมค่าใช้จ่าย	ให้อยู่ใน

เกณฑ์ที่มีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้ 

งบประมาณอย่างคุม้ค่า	ส่งเสริมให้มกีารน�าระบบบริหารจดัการเพือ่

สร้างมลูค่าเชงิเศรษฐศาสตร์	(Economic	Value	Management:	

EVM)	มาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กร	ตลอด

รวมถึงการเตรียมการให้กับองค์กรรองรับระบบการประเมิน

คณุภาพรฐัวสิาหกจิ	(State	Enterprise	Performance	Appraisal:	

SEPA)	 ซ่ึงเป็นการประเมินผลในหัวข้อการบริหารจัดการองค์กร

เพ่ือผลักดันให้รัฐวิสาหกิจพัฒนาระบบการบริหารจัดการในด้าน

ต่างๆ	ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรระดับ

สากล

	 ทัง้นีผ้ลจากการร่วมแรงร่วมใจของผูบ้รหิาร	และพนกังาน	

ส่งผลให้องค์กรคว้ารางวลั	รฐัวิสาหกจิดีเด่น	“รางวลัพฒันาองค์กร

ดีเด่น	ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ”	2	ปีซ้อน	ในปี	2558-

2559	และ“ด้านพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม”	ประจ�าปี	2560	

จากพลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ในงานประกาศ

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	ประจ�าปี	2560
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 การตอบแทนคุณแผ่นดิน

	 การสืบสานพระราชปณิธานของพ่อหลวง	รัชการที่	9	

ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ	วงศ์สุวรรณ	ผู้อ�านวยการองค์การส่งเสริมกิจการ

โคนมแห่งประเทศไทย	(อ.ส.ค.)	กล่าวว่า	องค์ความรู้ทางวิชาการ

ถือเป็นหัวใจส�าคัญของการเลี้ยงโคนมซึ่งพระบาทสมเด็จพระ 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ทรงเล็งเห็นและมีพระราชด�ารัสให้

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องใช้เป็นแนวทางการพฒันาอาชพีการเลีย้งโคนม

ในประเทศไทย	อ.ส.ค.	ได้ยึดหลักและน้อมน�าพระราชด�ารัสดัง

กล่าวมาใช้ตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจบัุน	โดยมุง่สร้างจุดแขง็ด้านการส่ง

เสริมการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรสมาชิกอย่างครบวงจร	ไม่ว่าจะ

เป็นการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกร

ทุกภูมิภาค

	 นอกจากนั้น	อ.ส.ค.	ยังมีศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมซึ่งมี

ทีมนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่มีศักยภาพและมีความ

เชี่ยวชาญ	ทั้งยังมีการให้บริการด้านสัตว์แพทย์และผสมเทียมแก่

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม	ขณะเดียวกันก็มีการควบคุมดูแลคุณภาพ

น�้านมดิบที่เกษตรกรผลิตได้	ซึ่งทุกข้ันตอนของการเลี้ยงโคนมจะ

เน้นเรื่ององค์ความรู้และเน้นเรื่องคุณภาพมาตรฐาน	รวมถึงความ

ปลอดภัย	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งภายในและต่าง

ประเทศ

	 ส�าหรับองค์ความรู้ทางวิชาการที่	อ.ส.ค.	ถ่ายทอดให้กับ

เกษตรกรนั้น	มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน	อาทิ	การจัดการฟาร์ม

โคนม	การจัดการด้านการผสมพันธุ์	การดูแลสุขภาพโคนม	การ

ควบคุมและป้องกันโรคสัตว์	การผลิตอาหารสัตว์คุณภาพดี	การ

ผลิตน�้านมดิบที่มีคุณภาพมาตรฐาน	การจดบันทึกข้อมูลฟาร์ม	

ตลอดจนการลดต้นทนุการผลติ	และการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

น�้านมดิบ	ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญที่จะน�าไปสู่การสร้างรายได้	และ

สร้างความมัน่คงในการประกอบอาชีพการเลีย้งโคนมซึง่เป็นอาชพี

พระราชทานให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนสืบไป

	 ขณะเดยีวกนั	อ.ส.ค.	ยงัได้น�าศาสตร์ของพระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มาถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้เล้ียง

โคนม	โดยเฉพาะหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ

ราชด�ารขิองพระราชา	เพือ่ให้เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมสามารถพึง่พา

ตนเองและยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง	

	 รวมถงึด�าเนนิการขบัเคลือ่นโครงการส�าคญัตามนโยบาย

รฐับาล	ได้แก่	การบรหิารจดัการโครงการอาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีน	

อกีทัง้เป็นกลไกส�าคญัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ในการยก

ระดบัคณุภาพน�า้นมของประเทศ	ทัง้นีเ้พือ่ให้เกดิความมัน่คง	มัง่ค่ัง	

และยัง่ยนื	เกดิข้ึนกบัอาชพีการเลีย้งโคนมอาชีพพระราชทาน	และ

คนไทยมีสุขภาพดีจากการได้บริโภคนมที่มีคุณภาพดี
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี

	 เป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาต	ิ(Sustain-

able	Development	Goals-SDGs)	เป็นเป้าหมายที่องค์การ 

สหประชาชาตไิด้ก�าหนดให้ทกุประเทศทีเ่ป็นสมาชกิได้ด�าเนนิการ	

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายภายในปี	ค.ศ.	2030	โดยมวีตัถปุระสงค์หลกั

เพือ่ให้ทกุภาคส่วนในประเทศสมาชกิได้มเีป้าหมายร่วมกนั	ในการ

ขจดัความยากจนทีร่ากเหง้าของปัญหารวมทัง้ปรบัวถิใีนการด�ารง

ชีวิตของประชาชนสู่ความยั่งยืน	เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นต่อๆ	ไป	

เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	Development	Goals	

หรือ	SDGs)	เป็นเป้าหมายของการพัฒนา	ตั้งแต่ปี	2015	-	2030	

โดยมีการต้ังเป้าหมายไว้	17	เป้าหมาย	คือ	1.	ขจัดความยากจน	

(No	poverty)	2.	ขจัดความหิวโหย	(Zero	hunger)	3.	การมี

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	 (Good	health	and	well-being)	

4.	การศกึษาทีเ่ท่าเทยีม	(Quality	education)	5.	ความเท่าเทยีม

ทางเพศ	(Gender	equality)	6.	การจัดการน�้าและสุขาภิบาล

(Clean	water	and	sanitation)	7.	พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้า

ถงึได้	(Affordable	and	clean	energy)	8.	การจ้างงานทีม่คีณุค่า

และการเติบโตทางเศรษฐกิจ	(Decent	work	and	economic	

growth)	9.	อุตสาหกรรมนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน	(Industry	

innovation	and	 infrastructure)	10.	ลดความเหลื่อมล�้า	 

(Reduced	inequalities)	11.	เมอืงและถิน่ฐานมนษุย์อย่างยัง่ยนื	

(Sustainable	cities	and	communities)	12.	แผนการบริโภค

และการผลิตท่ียั่งยืน	 (Responsible	 consumption	and	 

production)	13.	การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

(Climate	action)	14.	การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและ

ทรัพยากรทางทะเล	(Life	below	water)	15.	การใช้ประโยชน์

จากระบบนเิวศ	ทางบก	(Life	on	land)	16.	สงัคมสงบสุข	ยตุธิรรม	

ไม่แบ่งแยก	(Peace,	 justice	and	strong	institutions)	และ	 

17.	ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Partnerships	for	the	

goals)	การทีแ่ต่ละประเทศจะบรรลกุารพฒันาสูเ่ป้าหมายดงักล่าว

ได้นั้น	ทุกภาคส่วน	คือ	ภาครัฐราชการ	ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม	

และสถาบนัการศกึษาในแต่ละประเทศจะเป็นปัจจยัทีส่�าคญัในการ

ร่วมกันปรับเปลี่ยนวิธีคิด	และพัฒนาวิธีด�าเนินการสู่ความยั่งยืน	

คือ	การท�าให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุล	เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน	2/5	ในการพัฒนาภาค

อตุสาหกรรมของประเทศไทยตามแนวทางของการพฒันาทีย่ัง่ยนื	

จึงจ�าเป็นต้องสร้าง	ความเข้าใจ	และจิตส�านึก	ตลอดจนการ
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สนับสนุนจากภาครัฐและประชาสังคม	 เพื่อให ้การพัฒนา

อุตสาหกรรมมีความสมดุลทั้งในด้านการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ

ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	เพ่ือไม่ให้เป็นการ	

สร้างภาระให้คนรุน่หลงัต้องมาแบกรบัผลลพัธ์ทางเศรษฐกจิ	สงัคม	

และสิ่งแวดล้อมของคนในรุ่นปัจจุบัน	หรือเป็นการตัดโอกาสของ

คนรุ่นต่อๆ	ไป	ที่จะได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ	ในการนี้

แต่ละหน่วยงานจะไม่สามารถด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

ดงักล่าวได้โดยล�าพงั	แต่จ�าเป็นต้องร่วมมอืกบัหน่วยงาน	และองค์กร

อื่นๆ	ด้วย	ทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและในภาคสังคม	รวมทั้ง	

สถาบันอุดมศึกษา	ตลอดจนชุมชม	และสังคมโดยใช้การพัฒนา

ความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นฐานในการขับเคลื่อนสู ่

เป้าหมาย	รายงานการศึกษาวิจัย	(เล็กๆ	)	ของนักศึกษาหลักสูตร	

“นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ	อุตสาหกรรมและการ

ลงทุน”	(วธอ.)	รุน่ที	่4	เมือ่เดือนสงิหาคม	2560	ได้เสนอแนวปฏบิตัิ

ทีด่ขีององค์กรในภาค	ส่วนต่าง	ๆ 	รวม	5	องค์กรของบ้านเรา	องค์กร

ทั้ง	5	แห่ง	ประกอบดว้ย	มหาวิทยาลัยสยาม	บริษัทบางจาก

คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	

จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	โกลบอลเทคโนโลยี	อินทิเกรเทด	จ�ากัด	

และกลุ่มบริษัท	ณุศาศิริ	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งองค์กรเหล่านี้ได้เลือก

บางเป้าหมายใน	SDGs	เป็นเป้าหมายในการพฒันาองค์กร	ร่วมกับ	

เป้าหมายในเชงิธรุกจิอย่างสมดุลโดยการจดัวางกลยทธ์ุและพฒันา

กิจกรรม	รวมท้ังสร้างดัชนีช้ีวัดเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายข้างต้น	

นอกจากการถอดบทเรยีนของแนวปฏบัิตท่ีิดดีงักล่าวแล้ว	รายงานน้ี

ยังได้ส�ารวจถึงปัจจัยท่ีน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจ	และอุตสาหกรรม

อย่างยั่งยืนของท้ัง	5	องค์กรดังกล่าวด้วย	จากกรณีศึกษาพบว่า	

ปัจจัยส�าคัญซึ่งจะน�าไปสู่ความส�าเร็จในการด�าเนินการ	4	อันดับ

แรก	ได้แก่	(1)	การมคีวามเข้าใจในศาสตร์และศลิป์ของการพฒันา

อย่างยัง่ยนืและวสิยัทศัน์ของผูน้�า	(2)	การมนีโยบายและ	การหนนุ

เสริมจากหน่วยงานภาครัฐหรือผู้ก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง	(3)	

การขบัเคลือ่นกระบวนการพัฒนา	อย่างต่อเนือ่งและต่อยอด	และ	

(4)	การถอดบทเรียนและการพัฒนาวงจรการเรียนรู ้ที่ไม่จบ	

รายงานฉบับนี้ยังได้จัดท�า	“ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย”	9	ข้อ	ใน

การพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรม	และบริการของไทย	 สู่การ

พัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	อันประกอบด้วย	(1)	

ควรบูรณาการหลักการของ	SDGs	เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ

หลัก	(Main	Business	Process)	ขององค์กร	เพื่อให้เกิดความ 

สมดุลทั้งในมิติการพัฒนาทางธุรกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมควบคู่

กันไป	 (2)	ควรจัดให้มีหน่วยงานและบุคคลที่รับผิดชอบในการ

พัฒนาสู ่ความย่ังยืน	 (Office	of	 Sustainability)	 เพ่ือเป็น 

ผู้ประสานงาน	และรวบรวมข้อมูลที่	3/5	เกี่ยวข้อง	(3)	ควรมีการ

จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู ่ไปกับการจัดท�า 

รายงานประจ�าปีขององค์กร	(4)	มหาวิทยาลยัควรมบีทบาทร่วมกบั
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ภาคส่วนต่าง	ๆ 	ในการพฒันาองค์ความรูด้้านการวจิยั	การแลกเปลีย่น

องค์ความรู	้และการต่อยอดองค์ความรูท้ีเ่กีย่วข้องในลกัษณะห้อง

ทดลองที่มีชีวิต	 (Living	Lab)	เพ่ือใช้เป็นฐานในการพัฒนาของ

องค์กรทางธุรกิจและสังคม	(5)	ควรมีการจัดท�าหลักสูตรในแต่ละ

สาขาวชิาทีค่รอบคลมุมติิของความยัง่ยนื	รวมทัง้รายวชิาการศึกษา

ทั่วไป	เพื่อท�าการฝึกและศึกษา	(Train)	และท�าการฝึกและศึกษา

เพิ่มเติม	 (Retain)	บุคลากรที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม	 

(6)	ควรมีการจัดสรรงบประมาณทางด้านการวิจัยเพื่อความยั่งยืน

อย่างต่อเนื่อง	(7)	ควรมีมาตรการแรงจูงใจ	และการส่งเสริมจาก

รฐับาลและองค์กรในภาครฐั	และองค์กรทีก่�ากบันโยบายอย่างเป็น

รูปธรรม	และ	(8)	สถาบนัวจัิยหรอืสถาบนัการศึกษาควรจดัท�าดชันี

ช้ีวัดความส�าเร็จขององค์กรในด้านดังกล่าว	รวมทั้งการเผยแพร่

แนวปฏิบัติที่ดีสู่สังคม	และ	(9)	ควรมีการจัดตั้ง	SDGs-UBI	Net-

work	(University	Business	Industry	Network)	เพื่อผลักดัน

การพฒันาไปสูเ่ป้าหมายอย่างเป็นรปูธรรมยิง่ขึน้ทกุวนันีก้ารเรยีนรู้

หรอืการต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนา	(RND)	และการเรยีนรูจ้าก

กรณีศึกษา	 (Case	 Study)	 ที่มีคุณภาพ	 จึงมีความส�าคัญ 

อย่างยิ่งต่อความส�าเร็จหรือล้มเหลวในการบริหารจัดการองค์กร	

โดยการถอดบทเรียน	ทั้งเรื่องที่ประสบความส�าเร็จหรือความ 

ล้มเหลว	 เพ่ือน�ามาปรับเปลี่ยนนโยบาย	ยุทธศาสตร์และแผน

ด�าเนินการขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	แต่ที่ส�าคัญก็คือ	

การเรียนรู้จากความล้มเหลว	ซ่ึงมีความส�าคัญมากขึ้นทุกทีเพราะ

ความล้มเหลวจะท�าให้เราต้องหาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้นๆ	เครื่องมือที่

มีประสิทธิภาพเครื่องมือหนึ่งท่ีนิยมใช้ให้ในหน่วยงานภาครัฐของ

ประเทศต่างๆ	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้ด�าเนิน

การจัดการแก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมได้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น	 

กค็อื	“เครือ่งมอืทางการยทุธศาสตร์ส่ิงแวดล้อม”	แม้ว่าตลอดเวลา

ท่ีผ่านมาพัฒนาการทางเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อมของไทย

จะดีข้ึนตามล�าดับ	แต่เราก็ต้องยอมรับว่าการพัฒนาในช่วง	20	 

กว่าปีที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อมและความ 

เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมากในบ้านเรา	 

ทุกวันนี้ปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อมซ่ึงเคยถูกมองว่ามีความส�าคัญ

น้อยกว่าปัญหาทางเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง	ได้กลายเป็น

ปัญหาทีท่วคีวามรนุแรงมากขึน้ตามล�าดบั	จนบ่อยครัง้ทีก่่อให้เกดิ

ความขัดแย้งระหว่างประชาชน	 (ผู ้ได้รับผลกระทบหรือความ 

เสียหายจากโครงการต่างๆ	ของภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ)	 

กับโรงงานและภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง	4/5	ตลอดเวลาที่ผ่านมาแม้จะ

มีมาตรการและวิธีแก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมหลายประการ	แต่

กฎหมายสิง่แวดล้อมของไทยทีเ่น้นมาตรการก�ากบัและควบคมุเป็น

หลักยังมีข้อจ�ากัดในการแก้ไขปัญหา	เนื่องจากความไม่เข้มงวดใน
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การบังคับใช้กฎหมาย	บทลงโทษและค่าปรับตามกฎหมายที่ต�่า	

และหน่วยงานรฐัยงัขาดการ	ตดิตามตรวจสอบแหล่งก�าเนดิมลพษิ

อย่างทันการณ์ด้วยเหตุผลด้านบุคลากรงบประมาณและอื่นๆ	จึง

ปรากฏว่าผู้ที่ต้องได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมและการ

ขาดประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการมลพษิสิง่แวดล้อม	จงึมกัตก

ไปอยูท่ีก่ลุ่มคนทีย่ากจนและด้อยโอกาสในสงัคม	ปัจจบุนัประเทศ

ต่างๆ	ได้น�า	“เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์”	(Economic	Instru-

ments)	มาเสริมมาตรการก�ากับและควบคุมดูแลในการบริหาร

จัดการปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมากข้ึน	 เพราะเครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตร์ถือเป็นกลไกส�าคัญ	ประการหนึ่งในการสะท้อน 

ต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมตาม	“หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย”	

(Polluter	Pays	Principle	:	PPP	)	และเป็นมาตรการที่สร้างแรง

จงูใจให้ผูก่้อมลพษิและผู้บรโิภคเปลีย่นแปลงพฤติกรรมและด�าเนนิ

กิจกรรมที่ลดการสร้างมลพิษสิ่งแวดล้อมด้วยกฎหมายที่ว่าด้วย

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร ์เพื่อการบริหารจัดการมลพิษ 

สิ่งแวดล้อมจึงเป็นนวตักรรม	ใหม่ท่ีจะมาช่วยเสริมความเข้มแข็ง

ให้แก่กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่โดยการเปิดให้หน่วยงานต่างๆ	

สามารถน�าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการ

มลพิษส่ิงแวดล้อมได้อย่างหลากหลายตามความเหมาะสม	และ

ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน	รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการ 

กระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้เข้ามามีบทบาท

ส�าคัญในการแก้ปัญหาและมีรายได้จากการบริหารจัดการมลพิษ

สิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ท่ีว่านี้ได้แก่ค่าปรับ	 

ค่าภาษกีารปล่อยมลพษิ	การซือ้ขายหรอืขอใบอนญุาต	การปล่อย

มลพิษ	ค่าธรรมเนียมการอนุญาต	การใช้ระบบภาษีที่แตกต่างกัน	

มาตรการอุดหนนุ	การวางประกนัความเส่ียงหรอืความเสยีหายต่อ

สิง่แวดลอ้ม	ระบบมดัจ�าคนืเงนิ	เป็นต้น	เครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร์

จะมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ	2	ประการ	คือ	 เพื่อเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู ้ผลิตและผู ้บริโภคในการลดการก่อมลพิษ 

สิ่งแวดล้อม	และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลดการก่อมลพิษ	การเก็บ

ภาษีมลพิษตามปริมาณน�้าเสียหรืออากาศเสียที่ระบายออกสู ่

สิง่แวดล้อม	จะท�าให้ผูก่้อมลพษิต้อง	พยายามด�าเนนิมาตรการหรือ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อทา	ให้เกิดน�้าเสียหรืออากาศเสีย

น้อยลง	การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์จึงไม่ใช่การก�ากับและ

ควบคมุดแูล	แต่เป็นการสร้างแรงจงูใจทาง	เศรษฐกจิเพือ่ให้องค์กร

หรอืผูบ้รหิารตระหนกัถงึต้นทนุทีแ่ท้จรงิของทรพัยากร	และค�านงึ

ถงึผลกระทบต่อภายนอกองค์กรของกจิกรรมนัน้ๆ	จงึเป็นการเปิด

โอกาสให้ผู้ผลิตหรือผู้บริโภคตัดสินใจเองว่าจะด�าเนินมาตรการ

อย่างไรต่อไปหรอืจะเลอืกผลติเลอืกใช้ผลติภณัฑ์ทีก่่อให้เกดิมลพษิ

น้อยลงประการใดหรอืไม่	5/5	ทัง้หมดทีก่ล่าวนีก้เ็พือ่ใหเร้าได้บรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ	ครับผม	!
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Smart Home, Smart City  
และวิถีไทยแลนด์ 4.0 กับ งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560

อิสระ บุญยัง

	 ผู้เขียนในฐานะเป็นนายกกิตติมศักด์ิสมาคมธุรกิจบ้าน

จดัสรรได้รับเชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาต	ิ

2560	ซึ่งจัดโดย	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรม

ราชปูถมัภ์	(วสท.)	และจะจดัให้มีงานในวนัที	่16	-	18	พฤศจกิายน	

2560	ณ	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะมี

วิศวกรชั้นแนวหน้าจาก	10	ประเทศ	ใน	AEC	อีก	5,000	คน	ที่จะ

มาร่วมประชมุนานาชาตสิมาพนัธ์วศิวกรรมแห่งอาเซยีนด้วย	และ 

ผูเ้ขยีนเหน็ว่าการจดังานน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่	ท้ังต่อภาคครวั

เรอืน	ภาคธรุกจิอตุสาหกรรมต่างๆ	รวมถงึภาคอสงัหารมิทรัพย์ด้วย	

											ความน่าสนใจของงานในครั้งนี้	คือ	กระแสการเปลี่ยน

ผ่านของเทคโนโลยีไปสู่ไทยแลนด์	4.0	ที่ทุกภาคส่วนจะได้เรียนรู้	

ปรับตัว	และใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของดิจิตอลและ

เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายและมีราคาถูกลง	ในบริบทท่ีเช่ือมต่อกับ

โลก	 ท ่ามกลางคล่ืนยักษ ์ ดิ จิตอลและเทคโนโลยี ท่ี เข ้ามา

เปลี่ยนแปลงฉับพลัน	(Disrupt)	และสร้างโมเดลใหม่ๆ	อย่างเช่น	 

ธุรกิจธนาคาร	และห้างสรรพสินค้า	โดยต่อไปอาจเป็นเพียงโชว์รูม

เท่าน้ัน	คนจะไปเดนิเล่นแล้วกลบัมาซือ้ผ่านออนไลน์แทนเนือ่งด้วย

ราคาที่ถูกกว่า	กรณีตัวอย่างของ	Facebook,	Google	ที่มีรายได้

จากการโฆษณามหาศาล	โดยไม่มีพนักงานขายโฆษณา	

	 ปัจจบัุนภาคอสงัหารมิทรพัย์มกีารน�าเทคโนโลยมีาพฒันา

กระบวนการออกแบบก่อสร้าง	เช่น	ระบบ	BIM	(Building	Infor-

mation	Modeling	)	หรือการจ�าลองข้อมูลต่างๆของอาคารมาใช้	

ซึ่งจะมีประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้าง	 คือ	

1.สามารถควบคุมเวลา	2.ควบคุมต้นทุน	3.เพิ่มประสิทธิภาพรอบ

การท�าธุรกิจ	และ	4.ลดการใช้แรงงานและลดแรงงานฝีมือ	 

ซึ่งปัจจุบันภาคการก่อสร้างต้องใช้แรงงานต่างด้าว	80-90%	ทั้งนี้

จะพบว่า	การก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร	 (กรุงเทพฯ	และ

ปรมิณฑล)	ประมาณ	75%	จะใช้ระบบพรคีาสคอนกรตี	(Pre	cast)

ซ่ึงเบ้ืองหลงัช้ินงานส�าเรจ็รปู	คอื	การใช้หุน่ยนต์	(Robot)	ในการตดั

เหลก็	ดดัเหลก็	สานเหลก็	วางแบบเหลก็	เทคอนกรตีหรอืช้ินงาน
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	 ส�าหรับไทยแลนด์	4.0	นั้น	ตามนโยบายของรัฐบาลใน

การพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก	หรอื	(EEC)	ซึง่ส่งเสรมิ	

10	อุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาน้ัน	ถือเป็นการสร้างความ

ชัดเจนในการประกาศนโยบายต่อนักลงทุนทั่วโลก	ขณะเดียวกัน	

งบประมาณจ�านวนมหาศาลในเฟสแรก	1.5	ล้านล้านบาท	มจี�านวน

ถึง	4	แสนล้านบาท	การลงทุนเพื่อการพัฒนาเมืองใหม่	 (Smart	

City)	ซึ่งจะเป็นการออกแบบพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนรวมถึงการ

สร้างส่ิงอ�านวยความสะดวกท้ัง	โรงพยาบาล	สถาบันการศึกษาท่ี

เชื่อมต่อถึงงานวิจัย	พัฒนา	และที่อยู่อาศัย	4.0	โดยท�าให้เมืองมี

ความสมดุลรอบด้านระหว่างความก้าวหน้าทันสมัย	เทคโนโลย	ี

เศรษฐกิจ	ชุมชนสังคม	พลังงานและส่ิงแวดล้อม	ซึ่งหากมีการ

พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับสินค้าและวัสดุที่มาใช้กับท่ีอยู่อาศัยได	้	

โดยอปุกรณ์ดจิทิลัและเทคโนโลย	ีทีน่�ามาใช้จะสามารถตอบสนอง

ต่อสังคมผู้สูงอายุด้วย	บ้านยุค	4.0	ในอนาคต	จะเป็นบ้านที่เชื่อม

ต่อกบัอนิเตอร์เนต็มากยิง่ขึน้	ไม่เพยีงคอมพวิเตอร์	แต่จะเชือ่มโยง

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วย	ท�าให้สะดวกสบาย	ปลอดภัย

และควบคุมได้แม้ไม่ได้อยู่บ้าน	วัสดุก่อสร้างจะมีการคิดค้นใหม่ๆ

เพ่ือความม่ันคงแขง็แรง	เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม	ก่อสร้างได้เร็ว		ลด

ความส้ินเปลอืงพลงังาน	จะเหน็ว่าบ้านในหลายเมอืงทัว่โลกเริม่ใช้

พลังงานทางเลือกกันแล้ว	เช่น	พลังงานแสงอาทิตย์	พลังงานลม	มี

อุปกรณ์ให้เลือกใช้โดยมีประสิทธิภาพสูงและราคาถูกลง	ซึ่งวันนี้ก็

เริ่มมีบางโครงการจัดสรรที่ทุกบ้านติดโซล่าเซลล์	ค�านวนการใช้

พลงังานให้พอเหมาะกบัการใช้	สิง่เหล่านีจ้ะเป็นการผสมผสานและ

น�ามาใช้กบัทีอ่ยูอ่าศยั	บ้าน	4.0	จะสามารถชาร์จไฟจากแสงอาทติย์

ในเวลากลางวนัแล้วกักเกบ็พลงังานด้วยตูก้กัเก็บพลงังาน		ESS	ซึง่

นบัวนัจะมกีารพฒันาก้าวหน้าขึน้เรือ่ยๆ	รถยนต์ไฟฟ้าซึง่ก�าลงัเป็น

ที่นิยมและขยายตลาดต่อเนื่องนั้น	สามารถใช้	EV	Charger	ชาร์จ

ไฟจากระบบในบ้านอนาคตได้	ในยคุของข้อมลูข่าวสารอนัมหาศาล	

หรอื	Big	Data	บ้าน	4.0	ต้องมรีะบบความปลอดภยัทางสารสนเทศ

และติดตั้งระบบความปลอดภัยต่างๆ	 เช่น	ระบบตรวจจับควัน	

ความร้อนและดับเพลิง	CCTV	ที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนให้เห็นความ

เป็นไปในบ้าน	ระบบแจ้งเตือนเจ้าของบ้านถึงอุบัติเหตุของผู้สูงวัย

ในบ้าน	เป็นต้น	
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										ระบบอตัโนมัติและหุน่ยนต์	(Automation	and	Robotics)	

มไิด้เข้ามามบีทบาทเฉพาะการปรบัเปลีย่นในภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิตเท่านั้น	แต่ยังเข้ามาสู่ในบ้านด้วย	หลายท่านคงจะได้เห็นการ

แถลงข่าวเมื่อเร็วๆ	นี้	ในการเปิดตัว	หุ่นยนต์ที่ชื่อ	โซเฟีย	ซึ่งได้รับ

สิทธิ์การเป็นพลเมืองของประเทศซาอุดิอาราเบีย	เป็นตัวแรกของ

โลก	เป็น	Social	Robot	ทีไ่ด้รบัการออกแบบมาให้มผิีวหนงัสมจริง	

พูดโต้ตอบได้อย่างน่าทึง่	สบสายตา	แสดงอารมณ์ทางใบหน้าได้ถงึ	

62	แบบ	มุ่งการใช้งานช่วยเหลือมนุษย์ในอนาคตมีการคาดการณ์

ว่าแทบทุกบ้านจะมีหุ่นยนต์	1	ตัว	เพื่อใช้งานที่ท�าซ�้า	งานที่ใช้แรง

หรอืงานเสีย่งอันตราย	หุน่ยนต์ในบ้านบางแบบจะเป็นเพือ่นผูสู้งวยั	

คอยเสนอโปรแกรมชวนออกก�าลังกาย	เล่นเกมส์	เตือนทานข้าว	

ทานยาตามเวลา	ยามทีล่กูหลานไปท�างาน	กส็ามารถดคูวามเป็นไป

ในบ้านและพดูคุยกบัผูส้งูวยัในบ้านผ่านสมาร์ทโฟนและหน้าจอบน

หุ่นยนต์ได้ด้วย

	 งานวิศวกรรมแห่งชาติ	2560	ในครั้งนี้	ผู้เขียนจึงเห็นว่า	

จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่

ก�าลงัก้าวสูช่วีติและครอบครัว	และธรุกจิอตุสาหกรรมทกุประเภท		

แต่ทัง้นีก้อ็ย่าลมืเติมความรกัความอบอุน่ให้คนในบ้าน	เพือ่ให้บ้าน

เป็นฐานก�าลังของความสุขที่พร้อมจะเดินหน้าสร้างสรรค์พัฒนา

บ้าน	4.0	Smart	City	และ	Thailand	4.0	ด้วยกันนะครับ
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ย้อนอดีต…
เค.ยู. แบนด์ ในยุค 2 ทศวรรษแรก

รุ่งแสง

	 เค.ยู .แบนด์	 เป ็นวงดนตรีสากลของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นวงดนตรีสากลของสถาบันการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาวงแรกของประเทศไทย	เกิดขึ้นจากแรงผลักดันด้วยใจ

รักของ	ม.จ.จกัรพนัธ์เพญ็ศริ	ิจกัรพนัธ์	รองอธกิารบดีมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ในขณะนั้น		เค.ยู.แบนด์	เมื่อวันที่	8	กันยายน	2494				

ม.จ.จกัรพนัธ์เพญ็ศิรฯิ	ได้เป็นผูจั้ดหาเครือ่งดนตรใีห้กบัเค.ย.ูแบนด์	

และเป ็นพระมหากรุณาธิคุณอันล ้นพ ้นที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	พระราชทานให้ยืมเครื่องดนตรีแก	่

ม.จ.จกัรพนัธ์เพญ็ศิรฯิ	อาท	ิโซปราโนแซก็โซโฟน,	อลัโตแซก็โซโฟน,	

เทเนอร์แซกโซโฟน	บารโิทนแซก็โซโฟน	ฯลฯ	ส�าหรับการซ้อมดนตรี		

เค.ยู.แบนด์	 ได้ใช้ห้องว่างของเรือนเขียวซึ่งเป็นที่ท�างานของ

ส�านกังานอธกิารบดีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์อยูห่น้าตกึสตัวบาล	

ใกล้ประตู	1	ริมถนนงามวงศ์วาน

	 ต่อมาในภายหลัง	เมื่อ	เค.ยู.แบนด์	มีพัฒนาการก้าวหน้า

มากขึ้น เป ็นล�า ดับสามารถจัดหาเครื่ องดนตรีได ้ เ พ่ิมขึ้น	

ม.จ.จกัรพนัธ์เพ็ญศริฯิ	จงึได้ถวายคนืเครือ่งดนตรทีีพ่ระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที	่9	พระราชทานให้ยมื	เพือ่น�าไปจดัแสดงใน

พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีเก่าส่วนพระองค์ที่สวนหลวง	 ร.9	ตาม 

พระราชด�าริ	 ส่วนเครื่องดนตรีแซ็กโซโฟนท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั	รชักาลท่ี	9	พระราชทานให้	ยมืมานัน้ซึง่	เค.ย.ู	แบนด์	

ได้อัญเชิญขึ้นเป็น	“เครื่องครู”	 ในพิธีไหว้ครูของ	 เค.ยู.แบนด	์ 

แต่เมื่อ	ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริฯ	ได้ถวายคืนไปแล้ว	พระองค์จึง

พระราชทานภาพแซ็กโซโฟนขนาดใหญ่ส�าหรับวง	เค.ยู.แแบนด	์				

ใช้ประกอบพิธีไว้แทน		



วารสารนนทรี/ ส.มก.

26

	 ในปี	2496	ม.จ.จักรพันธ์เพญ็ศิริฯ	ได้น�านักดนตรีวง	เค.ย.ู

แบนด์	 เข้าเฝ้าฯ	ณ	พระที่นั่งอัมพรสถานเพื่อถวายตัว	และเล่น

ดนตรีถวายพระองค์โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุ	อ.ส.	 เป็น

ประจ�าทุกวันศุกร์ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปี	

	 เค.ยู.แบนด์ได้ออกงานเล่นดนตรีเป็นครั้งแรกในงาน 

วันไก่ซึ่งเป็นการประกวดไก่ไข่ดกมีการมอบรางวัลแก่เกษตรกร 

ผู ้ เ ล้ียงไก่ที่ชนะการประกวดซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู ้ เ ล้ียงไก  ่

แห่งประเทศไทย	นักดนตรี	วงเค.ยู.แบนด์ที่เล่นดนตรีในวันนั้น	

ประกอบด้วย	ม.จ.จักรพนัธ์เพญ็ศิรฯิทรงบรารโิทนแซก็โซโฟน	และ

นิสิตชายอีก	9	คน	ได้แก่	ปิฏฐะเป่าเทเนอร์เซ็กโซโฟน,	ตระกูลเป่า

โซปรานโินแซก็โซโฟน,	อวบ	เหมะ	รัชตะเป่าทรมัเป็ต,	ระพี	สาคริก

เล่นไวโอลิน,	พลทิพ	โกมารกุล	ณ	นครเล่นกีตาร์ฮาวาย,	ประเทือง

เล่นกีตาร์	สแปนิช,	สุรพล	สงวนศรีเล่นกีตาร์สแปนิช,	ชูชีพเล่น

กีตาร์เบสและทวีชัยตีกลอง	ส่วนนิสิตชายและหญิงซ่ึงเป็นนักร้อง

ม	ี8	คน		ได้แก่	เสริมลาภ,	ศรพีกัตร์,	พยนัต์,	วเิชยีร,	อวยชัย,	วารณุ,ี	

มณฑา	และพิมล	นอกจากนี้ยังมี	ร.อ.	คนึง	เกรียงศักดิ์พิชิต	เล่น

แอคคอร์เดียนซ่ึงเป็นแฟนของนักร้องหญิงคนหนึ่ง	และโฉมฉาย 

ซึ่งเป็นน้องสาวของ	พลทิพ	โกมารกุล	ณ	นคร	มาร่วมร้องเพลง 

อีกด้วย

	 เครื่องดนตรีที่ใช้เล่นในงานวันไก่นั้น	นอกจากจะเป็น

เครื่องดนตรีที่ได้รับพระราชทานให้ยืมแล้ว	ยังต้องไปเช่าเพิ่มเติม

จากร้านขายเครื่องดนตรีท่ีเวิ้งนาครเขษม	การเล่นดนตรีในวันนั้น

เริ่มเล่นตั้งแต่	16.00	-	18.00	น.	โดยเล่นเพลงพระราชนิพนธ์	 

“ใกล้รุ่ง”	เป็นเพลงแรก	หลังจากการเล่นดนตรีในงานวันไก่แล้ว	

เค.ย.ูแบนด์	ได้มโีอกาสไปเล่นดนตรใีนงานนอกสถานทีเ่ป็นครัง้แรก

ซึ่งเป็นวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งานที่สองไปเล่น

ดนตรีในงานแต่งงานของนิสิตเก่าที่จังหวัดกาญจนบุรี

											ในปี	2495	เค.ยู.แบนด์	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จัดซ้ือเครื่องดนตรีจากมหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์และองค์การ

นสิติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ประกอบด้วย	กลอง	1ชดุ	ทรมัเป็ต

และเบสอย่างละ	1	ช้ิน	นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก

บุคคลภายนอกสนับสนุนกิจการของวง	เค.ยู.แบนด์โดยมี	จอมพล

ผิน	ชุณหวัณ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริจาค

เงินให้หลายครั้งและมอบเปียโนหนึ่งหลัง	พล.ต.ท.ละม้าย	อุทยา

นานนท์	รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้คน

สนทิน�าเงนิมามอบให้วงเค.ย.ูแบนด์หลายครัง้	ๆ 	ละหลายพนับาท

										ในระหว่างปี	2495-2496	เค.ยู.แบนด์ได้เล่นในงานวัน 

พระราชทานปริญญาบัตร	งานต้อนรับน้องใหม่และยังได้เล่นงาน

นอกสถานที่หลายแห่ง	อาทิ	งานวันเกิด	งานวันแต่งงาน	ฯลฯ	
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	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 

หาท่ีสุดมิได้ในปี	2506	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี	9	

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปลูกต้นนนทรี	จ�านวน	9	ต้น	บริเวณ 

ริมสระน�้า	หน้าหอประชุมใหญ่เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	2506	 

หลงัจากทรงปลกูต้นนนทรไีด้เสดจ็พระราชด�าเนนิ	เข้าหอประชมุใหญ่

เพื่อทรงดนตรีร่วมกับ	วง	เค.ยู.แบนด์	ซึ่งนับเป็นเวลาต่อเนื่องถึง	 

9	ปี	ตั้งแต่ปี	2506-	2515

	 เรื่องราวในอดีตที่	เค.ยู.แบนด์มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล

ส�าคัญซึ่งป็นนายกรัฐมนตรี	มี	3	คน	คือ	ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	ปราโมช	

เจ้าของกจิการหนงัสือพมิพ์สยามรัฐในขณะน้ัน	อยากทดสอบความ

สามารถของวง	เค.ยู.แบนด์	โดยขอให้เล่นเพลงไทยเดิมดูเหมือน

ว่าจะเป็นเพลงตับเพลงเถา	เนื่องจากวงเค.ยู.แบนด์เป็นวงดนตรี

สากลไม่สามารถเล่นเพลงไทยเดิมได้	จึงแก้ไขสถานการณ์โดยให	้

ทัศนีย์	(ดร.พรพรหม)	ร้องเพลง	“นกขมิ้น”	ซึ่งมี	อ.ระพี	สาคริก	

เล่นไวโอลนิ	และในครัง้หน่ึงซึง่เป็นช่วงเวลาใกล้สอบวง	เค.ย.ูแบนด์ 

ได้ร่วมเล่นดนตรีกับวงลายครามที่สถานีวิทยุ	อส.	ม.ร.ว.เสนีย์	

ปราโมช	ได้ให้ก�าลงัใจกบันกัดนตรวีง	เค.ย.ูแบนด์	โดยแต่งเพลงสกัวา

อวยพรให้ทกุคนสอบได้คะแนนดี	และเม่ือวนัที	่4	พฤษภาคม	2499	

เค.ย.ูแบนด์ได้ไปเล่นดนตร	ีในงานสมรสของนายอานนัท์	ปัณยารชนุ	

กบั	ม.ร.ว.	สดศร	ีเค.ย.ูแบนด์ได้เล่นเพลง	“สดศร-ีอานนัท์”	ซึ่งเป็น

เพลงที่	ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริฯ	เป็นผู้แต่งเพื่ออวยพรแก่คู่บ่าวสาว

ทั้งสอง

	 ในปี	2495	วงเค.ยู.แบนด์	ได้เดินทางไปเล่นดนตรีที่ภาค

เหนือเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	 เกษตรศาสตร์	และ 

ในวนัท่ี	1	ตลุาคม	2496	เค.ยู.แบนด์ได้เข้าเฝ้าฯ	สมเด็จพระนางเจ้า

ร�าไพพรรณีและเล่นดนตรีถวายที่วังสุโขทัย

	 ในปี	2496	และ	ปี	2497	เค.ยู.แบนด์ไปเล่นดนตรีที่ร้าน

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นงานฉลองรัฐธรรมนูญ 

ที่สวนลุมพินี	งานนี้เลิกดึกในช่วงเวลา	ตี	2	-ตี	3	แต่นักดนตรีต้อง

ตื่นเช้าไปเรียนหนังสือทุกวันตามปกติ



วารสารนนทรี/ ส.มก.

28

	 วันที่	16	ธันวาคม	2497	สถานีวิทยุ	อ.ส.	และสมาคม

ดนตรีแห่งประเทศไทยได้จดัให้มกีารประกวดดนตรสีากลประเภท

มหาวิทยาลัยและโรงเรียนเป็นครั้งแรก	สถาบันการศึกษาที่ส่ง 

วงดนตรีเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้มี	8	แห่ง	ประกอบด้วย	

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,	มหาวทิยาลยั

แพทย์ศาสตร์,	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,	โรงเรยีนนายร้อย	จปร.,	

โรงเรียนนายเรือ,	โรงเรยีนวชิราวธุ,	และโรงเรยีนช่างก่อสร้างอเุทน

ถวาย	ผลการประกวดวงดนตรีในคร้ังน้ัน	วงเค.ยู.แบนด์	ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ

	 ในปี	2498	วงเค.ยู.แบนด์ได้ไปเล่นดนตรีเป็นประจ�าท่ี

สโมสรจสัแม็กซ่ึงเป็นหน่วยทหารของสหรฐัอเมรกิาในประเทศไทย	

เมือ่วันที	่2	สิงหาคม	2498	วงเค.ย.ูแบนด์ได้เล่นดนตรอีดัแผ่นเสยีง

เป็นครั้งแรกที่บริษัทดี	คูเปอร์	ถนนราชด�าเนินกลางโดยอัดเพลง

ท้ังหมดรวม	6	เพลง	เมือ่ปลายเดอืนสงิหาคม	2498	วงเค.ย.ูแบนด์				

ได้เล่นดนตรีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลท่ี	9	ใน

งานเปิดเขือ่นเจ้าพระยาจงัหวดัชัยนาท	ระหว่างวนัที	่4-17	ตลุาคม	

2498	วงเค.ย.ูแบนด์ได้ไปตระเวนเล่นดนตรภีาคเหนอืเป็นครัง้ที	่2	

หลงัจากทีเ่คยตระเวนภาคเหนอืเป็นครัง้แรกเมือ่ปี	2496	ในครัง้นี	้

ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริฯ	และหม่อมวิภาได้เดินทางร่วมกับวง 

เค.ย.ูแบนด์	หลงัจากตระเวนเล่นดนตรภีาคเหนอืกลบัมาแล้ว	วงเค.ย.ู	

แบนด์ได้ไปเล่นดนตรีสลับกับรีวิวญี่ปุ่นท่ีโรงภาพยนตร์เฉลิมเขต

ติดต่อกันหลายวันวันๆละหลายรอบรวมถึงไปเล่นดนตรีในงาน

ต่างๆ	อีกมากมาย	ทั้งงานแต่งงาน	งานวันเกิด	งานลีลาศและ

งานการกุศลต่าง	ๆ

	 การเล่นดนตรขีองวงเค.ย.ูแบนด์	ในระยะแรก	เพลงทีเ่ล่น

เป็นหลกั	ได้แก่	เพลงพระราชนพินธ์	และเพลงที	่ม.จ.จกัรพนัธ์เพญ็

ศิริฯ	เป็นผู้แต่งค�าร้องและท�านอง	นอกจากนี้ยังมีเพลงท่ี	ศ.ดร.

ประเสริฐ	ณ	นคร	เป็นผู้แต่งต่อมาภายหลังเมื่อนักดนตรี	วง	เค.ยู.

แบนด์อ่านโน้ตได้คล่องแคล่วข้ึนและมีการพัฒนาทักษะการเล่น

ดนตรี	ดีขึ้นจึงเริ่มเล่นเพลงเซ็ทของวงดนตรีชั้นน�าโลก	อาทิ	 

วง	Glenn	Miller,	วง	Benny	Googman,	เพลง	Duke	Ellington,	

เพลง	Count	Basey	ฯลฯ
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	 เพลงดังของวง	เค.ยู.แบนด์	ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟัง	

ได้แก่	เพลงที่	ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริฯ	แต่งค�าร้องและท�านอง	อาทิ	

หลงคอย,	ดาวดล,	จวบฟ้าดิน	ฯลฯ	รวมถึงเพลงร�าวง	อาทิ	ร�าวง

เกษตร,	ร�าวงชาวทะเล	เพลงร�าวงทีเ่ป็นเน้ือร้องภาษาองักฤษ	ได้แก่	

Bangkok	Swing	(มาละเหวย	มามละวา)	Bangkok	Blue	(ร�าวง

พวงมาลัย)	ฯลฯ	เพลงที่	ศ.ดร.ประเสริฐ	ณ	นคร	เป็นผู้แต่ง	อาทิ	

พร�า่รัก,	ฝากรกั	ฯลฯ	เพลงที	่ศ.	ระพ	ีสาครกิ	เป็นผูแ้ต่งค�าร้องและ

ท�านอง	คอื	ทะเลงาม	ส่วนเพลงบรรเลงทีว่งเค.ย.ูแบนด์	เล่น	ได้แก่	

เพลงของ	Glenn	miller	อาทิ	เพลง	In	the	Mood,	Moonlight	

Serenade	ฯลฯ	วง	Duke	Ellington	อาทิ	 In	a	Mellotone,	

Satin	Doll,	Mood	Indigo	ฯลฯ	วง	Count	Basey	อาทิ	Perdido,	

Skylark,	Take	the	“A”	Train,	Blue	Moon	ฯลฯ	เพลงสากลที่	

มจ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ	ร้องมีหลายเพลง	อาทิ	My	Blue	Heaven,	

Dinah,	St.Louis	Blue,	St.James	Infirmary	Blue	etc.

	 นับตั้งแต่ปี	2494	-ปัจจุบัน	เค.ยู.แบนด์	วงดนตรีสากล

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ก�าลังก้าวเข้าสู่ปีที่	67	เกียรติภูมิ

อนัยิง่ใหญ่และเกยีรตปิระวตัอินัเกรยีงไกรของ	เค.ย.ูแบนด์	ในอดตี

จ�าเป็นจะต้องได้รับการฟื้นฟูให้มีมาตรฐานการเล่นดนตรีเฉกเช่น

ในอดีตและมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงข้ึนเพื่อเป็นการยกระดับ

มาตรฐานการเล่นดนตรีของ	เค.ยู.แบนด์ไปสู่	Big	Band	ระดับ

สากล	มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	สมาคมดนตรสีากล	เค.ย.ูแบนด์	

และนสิติเก่า	เค.ย.ูแบนด์	ทกุคนจะต้องหลอมรวมพลงัเพือ่ช่วยกนั

ขับเคลื่อน	เค.ยู.แบนด์ให้มีอนาคตที่ยิ่งใหญ่สืบไป
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ข่าว มก. :

ปริญญากิตติมศักดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ได้ตระหนักถึงคุณูปการของ

บุคคลในหลากหลายสาขาอาชีพ	ที่ได้อุทิศตนทั้งพลังกาย	พลังใจ

และพลังความคิด	ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านวิชาการ	และด้าน

สังคม	การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ	เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อประชาชน	

สงัคม	ประเทศชาต	ิเพือ่ให้ประชาชนมคีณุภาพชวีติ		ความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้น	จนเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อวงการวิชาการ	สภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงวุฒิในสาขา

วิชาชีพต่างๆ	ประจ�าปีการศึกษา	2559	

	 ดร.กฤษณพงศ์	กรีติกร	นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	

ทูลเกล้าฯ	ถวายพระเกียรติคุณทางวิชาการ	“เกษตราภิชาน”	 

แด่ศาสตราจารย์	ดร.	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลกัษณ์	อคัรราชกมุาร	ี	โดย	ดร.	จงรกั	วชัรนิทร์รตัน์	รกัษาการแทน

อธิการบดี	กล่าวประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติถึงพระปรีชาญาณ

ด้านการวิจัยขั้นสูงในสาขาเกษตรศาสตร์และในสาขาวิชาต่างๆ	 

ส่งผลให้เกิดการพัฒนางานวิจัยแก่นักวิชาการอย่างแพร่หลาย	 

ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถเป็นที่ปรากฏต่อ

สงัคมไทยและสงัคมโลก	มพีระวสิยัทศัน์อนักว้างไกล	ทรงสามารถ

น�าวิทยาการด้านเกษตรศาสตร์	ด้านชีวภาพทางสัตวแพทย์และ

ด้านอื่นๆ	ประยุกต์ในการพัฒนาชีวิตและปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ความเป็นอยู่ของชาวไทยให้ดีเป็นที่ประจักษ์

	 จากนัน้สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	

อัครราชกุมารี	พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงวุฒิ	และ 

ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์		ในพธิพีระราชทาน

ปริญญาบัตร	วันที่	20	-	24	พฤศจิกายน	2560	ณ	อาคารจักรพันธ์

เพ็ญศิริ		ดังนี้	
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	 ดร.	จรัลธาดา	กรรณสตู	องคมนตร	ีปรญิญาปรชัญาดษุฎี

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 (วิทยาศาสตร์การประมง)	ผู้เช่ียวชาญด้าน

พนัธกุรรมสตัว์น�า้	มคีวามรอบรูด้้านการประมง	การบรหิารจดัการ

ทรัพยากรสัตว์น�้าอย่างยั่งยืน	 โดยริเริ่มการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

เศรษฐกิจชนิดใหม่ๆ	การถวายงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�ารด้ิานการประมงและด้านการพฒันาแหล่งน�า้	ตลอดจน

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟทูรพัยากรสตัว์น�า้ให้อดุมสมบรูณ์เพือ่ความมัน่คง

ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง

	 ดร.	วิจารย์	สิมาฉายา	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติม ศักดิ์ 	 ( วิทยาศาสตร ์สิ่ งแวดล ้อม) 	 ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	นักบริหารที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญและประสบการณ์ด ้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 

การจัดการคุณภาพน�้า	ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม	 

เป ็นผู ้มีคุณูปการต่อการพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร  ์

สิ่งแวดล้อม	พัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ

คณะวิทยาศาสตร์	ศรีราชา	มาอย่างต่อเนื่อง

 รองศาสตราจารย์โกศล	เจริญสม	ปริญญาปรัชญาดุษฎี

บณัฑติกติตมิศกัดิ	์(กฏีวทิยา)	ผูบ้กุเบกิศาสตร์ด้านกีฏวทิยาการใช้

แมลงศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช	โดยเฉพาะการเพาะ

เลี้ยงและการใช้แตนเบียนบราคอนในการก�าจัดหนอนหัวด�า

มะพร้าวและยงัได้รวบรวมภาพถ่าย	ข้อมลู	ของแมลงในประเทศไทย

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตและประชาชน

	 ดร.	สุเมธ	ตันติเวชกุล	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์	 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)	กรรมการและเลขาธิการ

มูลนิธิชัยพัฒนา	 บุคคลท่ีมีความรู ้ความเข้าใจในศาสตร์วิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในทุกมิติอย่างเป็นระบบ	โดยอาศัยหลัก

การจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน	และเป็น

วทิยากรถ่ายทอดความรูห้ลกัการปรชัญาการทรงงานของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	อันก่อ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและนานาชาติ
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	 นายอภัย	จันทนจุลกะ	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์	 (สังคมศาสตร์)	ที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	

ยามยาก	สภากาชาดไทย	บุคคลต้นแบบที่ทุ ่มเทความรู้ความ

สามารถในการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดแบบ

บูรณาการ	และสนับสนุนงานทางวิชาการแก่สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา	

	 ศาสตราจารย์	ดร.ดอน	ค	ูล	ี	ปรญิญาปรชัญาดษุฏบีณัฑติ

กิตติมศักดิ์	 (วนวัฒนวิทยา)	ผู ้เชี่ยวชาญด้านการฟื ้นฟูสภาพ

เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่พื้นท่ีสีเขียว	โดยปรับเปล่ียนพื้นที่ดินซึ่ง

ทบัถมด้วยกองขยะสะสมจนเป็นเนนิเขาให้เป็นพืน้ทีที่อุ่ดมไปด้วย

ต้นไม้ดั้งเดิมที่อุดมสมบูรณ์	ซึ่งท�าให้สาธารณรัฐเกาหลีเป็นแบบ

อย่างของการจัดการพื้นที่สีเขียวในระดับนานาชาติ	และสร้าง 

นักวิจัยรุ่นใหม่เป็นจ�านวนมาก

	 นายเชาวลิต	สาดสมัย	ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

กิตติมศักดิ์	 (การบริหารและพัฒนาสังคม)	“ครูเชาว์”	เด็กก�าพร้า			

ผูบ้กพร่องทางสตปัิญญาและพิการทางสายตา	อทุศิตนเป็นครสูอน

อาสา	ครูต้นแบบที่	อบรมสั่งสอน	ให้ความรู้แก่เยาวชน	ผู้ด้อย

โอกาส	และผู้ยากไร้ในเขตเมือง	ตลอดจนผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน	

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	 นายพิชัย	 เจริญธรรมรักษา	ปริญญาวิทยาศาสตรมหา

บณัฑิตกิตตมิศกัดิ	์(พชืไร่)	ผูผ้ลติเครือ่งคัดเมล็ดพันธุข้์าวเครือ่งแรก	

“เฮยีใช้เมลด็พนัธุข้์าว”		ได้พฒันาระบบการผลติเมลด็พนัธุข้์าวมา

อย่างต่อเน่ือง	เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีความบริสุทธิ์	และให้

ความใส่ใจในทุกขัน้ตอน	ซึง่เป็นหัวใจในการผลติเมลด็พันธุข้์าว	ทัง้

ยังช่วยเหลือชาวนาให้มีความมั่นคง	และยังได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้วิถี

ชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย	เป็นแหล่งให้ความรู้การท�านาท่ี

ถูกต้องและเหมาะสม	
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ภาพประวัติศาสตร์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙

๙
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 เกร็ดสาระน่าร้ :

ควรรู้ไว้ !! เจ้าหนี้ - ลูกหนี้ ทวงหนี้อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ทวงหนี้ 2558

	 เปิดข้อกฎหมายว่าด้วย	พ.ร.บ.การทวงถามหนี้	พ.ศ.	

2558	ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่	2	กันยายน	2558	กับ

รายละเอียดที่เจ้าหนี้	 -	ลูกหนี้ควรทราบ	ทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิด

กฎหมาย	ทวงหนีแ้บบใดเข้าข่ายคุกคามหรอืละเมดิสทิธส่ิวนบคุคล

ของลูกหนี้	และลูกหนี้ควรปฏิบัติอย่างไร	หากได้รับความไม่เป็น

ธรรมจากการทวงหนี้	

 การทวงหน้ีอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย ลูกหน้ีร้องเรียนได้
หากพบถกูปฏบัิติไม่เป็นธรรม ตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี ้2558 
	 เปิดข้อกฎหมายน่ารู	้สรปุสาระส�าคญัใน	พ.ร.บ.การทวงถาม

หนี	้พ.ศ.	2558	ซ่ึงเริม่มผีลบังคบัใช้แล้วตัง้แต่วนัท่ี	2	กนัยายน	2558	

กับรายละเอียดที่เจ้าหนี้	 -	ลูกหนี้ควรทราบ	ทวงหนี้อย่างไรไม่ให้

ผิดกฎหมาย	ทวงหนี้แบบใดเข้าข่ายคุกคามหรือละเมิดสิทธิส่วน

บคุคลของลกูหนี	้และลกูหนีค้วรปฏบิตัอิย่างไร	หากได้รบัความไม่

เป็นธรรมจากการทวงหนี้	
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 เจ้าหนี้ควรรู้
	 ลกูหน้ีเหนยีวหนีส้ดุๆ	แต่จะทวงหนีไ้ด้อย่างไรถงึจะไม่ผดิ

กฎหมาย	และสามารถจ้างวางให้คนอื่นท�าหน้าที่ทวงหนี้แทนได้

หรือไม่	ใครเป็นเจ้าหนี้ควรเข้ามาดู	รู้ไว้ก่อนทวงหนี้	ก่อนจะกลาย

เป็นฝ่ายเสียเงินค่าปรับแทนที่จะได้เงินคืน	

	 	1.	“ผู้ทวงถามหนี้”	คือ	เจ้าหนี้	ผู้ให้กู้เงิน	ไม่ว่าจะโดย

ถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม	รวมถึงผู้ได้รับมอบอ�านาจจากเจ้าหนี้ให้

ทวงถามหนี้	อาทิ	บริษัทรับทวงหนี้	

	 2.	“ธุรกิจทวงถามหนี้”	คือ	ผู้ประกอบธุรกิจรับจ้างทวง

หน้ี	ซ่ึงต้องได้รบัการจดทะเบยีนทวงถามหนีต่้อนายทะเบยีน	กรณี

ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีเป็นทนายความ	ให้จดทะเบียนกับ 

สภาทนายความ	ผู้ฝ่าฝืนไม่ไปจดทะเบียนมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	1	ปี	

ปรับไม่เกิน	100,000	บาท

	 3.	กรณีผู้ที่ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้อยู่หน้านี้	 ให้ยื่น

ค�าขอจดทะเบียนภายใน	90	วัน	นับแต่วันที่	พ.ร.บ.การทวงถาม

หนี้	พ.ศ.	2558	มีผลบังคับใช้	(2	กันยายน)	โดยระหว่างนี้ให้ยัง

ประกอบธุรกิจได้อยู่	

	 4.	ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 เช่น	ทหาร	ต�ารวจ	ประกอบ

ธุรกิจรับทวงหนี้	หรือไปช่วยคนอื่นทวงหนี้ท่ีไม่ใช่หนี้ของตัวเอง	 

เว้นแต่เป็นหน้ีของสามีภรรยา	พ่อแม่	หรือลูก	ให้สามารถท�าได ้

ภายใต้กรอบของกฎหมาย	ผูฝ่้าฝืนมโีทษจ�าคุกไม่เกนิ	5	ปี	หรอืปรบั

ไม่เกนิ	500,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 5.	ห้ามทวงหนี้กับคนท่ีไม่ใช่ลูกหนี้	 เว้นแต่เป็นบุคคลที ่

ลูกหนี้ระบุให้ไปทวงถาม	โดยมีข้อปฏิบัติ	คือ

	 -	ผู้ทวงหนี้ต้องแสดงตัว	แจ้งชื่อ-สกุล	พร้อมแสดงเจตนา

ว่าต้องการถามหาข้อมูลเพื่อติดต่อลูกหนี้

	 -	ผู้ทวงหน้ีห้ามเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้	ยกเว้น 

ผู้ที่ได้ติดต่อนั้นเป็นสามี	ภรรยา	พ่อ-แม่	หรือลูกของลูกหนี้	โดยให้

บอกเล่าเท่าที่จ�าเป็น

	 -	ห้ามใช้ข้อความ	เครื่องหมาย	หรือช่ือทางธุรกิจของ 

ผู้ทวงถามหนี้บนซองจดหมาย	

	 -	ห้ามหลอกลวงหรือท�าให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด	เพ่ือให้ได้

ข้อมูลของลูกหนี้

	 -	ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	1	ปี	ปรับ

ไม่เกิน	100,000	บาท

	 6.	การทวงถามหนี้	ให้ปฏิบัติ	ดังนี้

		 -	ติดต่อลูกหนี้ตามสถานที่ติดต่อที่ให้ไว้	

	 -	ติดต่อในวันจันทร์	-	ศุกร์	เวลา	8.00-20.00	น.	และใน

วันหยุดราชการ	เวลา	8.00	-	18.00	น.	หากฝ่าฝืนจะถูกสั่งระงับ

การด�าเนนิการ	และหากยงัฝ่าฝืนซ�า้จะถกูโทษปรบัไม่เกนิ	100,000	

บาท

	 -	ติดต่อตามจ�านวนครั้งที่เหมาะสม	

	 -	กรณเีป็นผูร้บัมอบอ�านาจให้ทวงหนีต้้องแสดงหลกัฐาน

ด้วยว่าตนเองได้รับมอบหมายมา
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 ลูกหนี้ควรรู้
	 ถูกเจ้าหนี้หน้าโหดตามมาทวงเงินถึงที่	หากถูกข่มขู ่

คกุคามจะท�าอย่างไรด	ีแถมใช้ลกูไม้มาหลอกทวงหนีก้นัแบบนี	้จะ

มใีครเข้ามาดแูลได้บ้างนะ	และการถกูปฏบิตัแิบบใดทีถ่อืว่าไม่เป็น

ธรรม	จ�าข้อกฎหมายเหล่านี้เอาไว้	จะได้ไม่ถูกเจ้าหนี้เอาเปรียบ

	 1.	ข้อห้ามปฏิบัติของผู้ทวงหนี้	

	 -	ข่มขู	่ใช้ความรนุแรง	ท�าให้เกดิความเสียหายต่อร่างกาย

หรือทรัพย์สิน	ผู้ฝ่าฝืนจ�าคุกไม่เกิน	5	ปี	หรือปรับไม่เกิน	500,000	

บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 -	 พูดจาไม่สุภาพ	ดูหมิ่น	ผู ้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 

มีโทษจ�าคุกไม่เกิน	1	ปี	ปรับไม่เกิน	100,000	บาท

	 -	เปิดเผยความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้คนอ่ืนได้รู้	ผู้ฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	1	ปี	ปรับไม่เกิน	100,000	

บาท

	 -	ทวงหนีผ่้านไปรษณย์ี	หรอืโทรสาร	โดยมข้ีอความแสดง

การทวงหนีช้ดัเจน	ผูฝ่้าฝืนหรอืไม่ปฏบิติัตามมโีทษจ�าคุกไม่เกิน	1	ปี	

ปรับไม่เกิน	100,000	บาท

	 -	ห้ามระบุข้อความ	เครื่องหมาย	หรือชื่อทางธุรกิจของ 

ผู้ทวงถามหนี้บนซองจดหมาย	ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษ 

จ�าคุกไม่เกิน	1	ปี	ปรับไม่เกิน	100,000	บาท

	 2.	ห้ามทวงหนี้แบบหลอกให้เข้าใจผิด

	 -	ส่งเอกสารท�าให้ลูกหนี้เข้าใจผิดว่าเป็นการกระท�าของ

ศาล	เช่น	ส่งเอกสารที่มีตราครุฑมาให้ลูกหนี้	ผู้ฝ่าฝืนจ�าคุกไม่เกิน	

5	ปี	หรือปรับไม่เกิน	500,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 -	ท�าให้เช่ือว่ามกีารส่งหนงัสอืบอกกล่าวทวงถาม	(Notice)	

จากทนายความ	ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	3	ปี	หรือปรับไม่เกิน	

300,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 -	ใช้เอกสารที่ท�าให้ลูกหนี้เข้าใจผิดว่าจะถูกด�าเนินคด	ี

หรือถูกยึดทรัพย์	ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	3	ปี	หรือปรับไม่เกิน	

300,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 -	แอบอ้างว่าเป็นการทวงหนีจ้ากบรษัิทข้อมลูเครดติใด	ๆ	

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	3	ปี	หรือปรับไม่เกิน	300,000	บาท	

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 	3.	การทวงถามหนี้ไม่เป็นธรรม	ห้ามปฏิบัติดังนี้

	 -	เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้

ในอัตราเกินกว่าที่ก�าหนด	

	 -	 เสนอให้ลูกหนี้สั่งจ่ายเช็คช�าระหนี้ทั้งๆ	ที่รู ้ว่าลูกหนี้ 

ไม่มีเงินช�าระหนี้ตามเช็ค	ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	1	ปี	หรือปรับ

ไม่เกิน	100,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 	4.	คณะกรรมการก�ากับการทวงถามหนี้	มีอ�านาจหน้าที่

ในการก�ากบัดแูลการทวงหนีข้องผูท้วงถามหนี	้โดยหากลกูหนีห้รอื

คนอืน่ๆ	ได้รบัการปฏิบตัทิีไ่ม่เป็นธรรม	หรอืไม่เป็นไปตามกฎหมาย

จากผู้ทวงถามหนี้	สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการก�ากับการ

ทวงถามหนี้ประจ�าจังหวัด	

	 5.	ให้ท่ีท�าการปกครอง	หรอืกองบัญชาการต�ารวจนครบาล	

มีอ�านาจรับร้องเรียนการทวงหนี้ผิดกฎหมาย	ติดตามพฤติกรรม

ของผู้ทวงถามหนี้	
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 เกร็ดสาระน่าร้ :

ถูกฉกบัตรเครดิตไปรูดปรื้ดๆ ยังต้องจ่ายให้แบงกห์รือไม่ ?

	 ข้อกฎหมายเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่น่าสนใจ	คือ	ประเด็น

ทีบ่ตัรถกูลกัไปหรอืบตัรสญูหายแล้วปรากฎว่ามีคนน�าบตัรไปใช้ซือ้

สนิค้า	กรณนีี	้เจ้าของบตัรยงัต้องรบัผดิช�าระเงิน	ให้กบัทางธนาคาร

เจ้าของบัตรหรือไม่

	 กรณีดังกล่าว	มีค�าพิพากษาในปี	2550	และ	2552	ออก

มาตรงกัน	นั่นคือ	เจ้าของบัตรไม่ต้องรับผิด	โดยให้เหตุผลไว้ดังนี้

 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2840/2550
	 “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตร	ระบุว่า	บัตรเครดิตนี	้

ธนาคารได้ออกให้และสงวนไว้เฉพาะผู้ถือบัตรเท่านั้น	ห้ามมิให้ 

ผู้ถือบัตรยินยอมอนุญาต	หรือน�าบัตรเครดิตไปให้บุคคลอ่ืนใช	้ 

ดังนัน้	กรณทีีม่บีคุคลอืน่น�าบตัรเครดิตของโจทก์ทีอ่อกให้แก่จ�าเลย

ไปใช้ช�าระค่าสินค้าและค่าบริการแก่สถานประกอบกิจการและ 

ร้านค้าเป็นการใช้บตัรเครดิตซึง่มไิด้เป็นไปโดยถกูต้องตามประเพณี

ปฏิบัติและ/หรือเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตของโจทก์จ�าเลยซ่ึงเป็น

ผู้ถอืบตัรเครดติจะต้องรบัผดิช�าระหนีอ้นัเกดิจากการทีม่บีคุคลอืน่

น�าบัตรเครดิตของโจทก์ไปใช้ต่อเมื่อจ�าเลยได้ยินยอมอนุญาตหรือ

น�าบัตรเครดิตของโจทก์ไปให้บุคคลอื่นใช้การที่บัตรเครดิตของ

จ�าเลยถูกคนร้ายลักไปย่อมแสดงให้เห็นว่า	จ�าเลยมิได้ยินยอม

อนญุาตหรอืน�าบตัรเครดิตของโจทก์ไปให้บคุคลอืน่ใช้ตามข้อตกลง

และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตแต่อย่างใดจ�าเลยจึงไม่ต้องรับผิด

ช�าระหนี้ที่บุคคลอื่นน�าบัตรเครดิตของโจทก์ไปใช้”

	 ต่อมา	ทางสถาบนัการเงนิต่างๆ		จงึเพิม่ข้อสัญญาในการ

เปิดใช้บัตรเครดติ	ว่าเจ้าของบัตร	จะต้องรบัผดิชดใช้	แม้ว่าบตัรนัน้

จะสูญหาย	หรือถูกลักไปใช้ก็ตาม

	 ซึ่งค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	 1989/2552	ออกมาว่า	 

ข้อสญัญานัน้	เป็นข้อสญัญาท่ีไม่เป็นธรรม		เจ้าของบัตรไม่ต้องรบัผิด

อยู่ดี	โดยเหตุผลว่า

 “.....เป็นการเอาเปรียบจ�าเลยเกินสมควร		และเป็นการ

ผลักภาระให้จ�าเลยต้องรับผิดเกินกว่าวิญญูชนท่ัวไปจะคาดหมาย

ได้ตามปกติ	อันเข้าลักษณะข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม...”

	 สรุปก็คือ	กรณีที่บัตรถูกลักไปใช้	 เจ้าของบัตรไม่ต้อง 

รับผิดชอบช�าระเงินให้แก่ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต

	 อย่างไรก็ตาม	มีค�าแนะน�าส�าหรับผู้ที่ท�าบัตรหายหรือ 

บตัรถกูลกั	เพือ่เป็นแนวทางในการต่อสูค้ด	ีนัน่คอื	ต้องรบีแจ้งอายดั

บัตรไปยังธนาคารเจ้าของบัตร	(ข้อนี้ส�าคัญมาก)	รวมทั้งแจ้งความ

ที่สถานีต�ารวจ	เพื่อเป็นการแสดงความกระตือรือร้นและความ

บริสุทธิ์ใจในการพิทักษ์ปกป้องสิทธิ์
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	 เมื่อพระบรมศาสดา	พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ

ดับขันธปรินิพพานแล้ว	พระพุทธองค์ทรงไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใด 

เป็นศาสดาสืบแทน	พระรัตนตรัยซ่ึงเป็นดวงแก้วอันประเสริฐ	 

3	ประการ	คอื	พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	จึงเหลือเพยีงดวงแก้ว	

2	ประการ	คอื	พระธรรม	พระสงฆ์	พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของ

ผูม้ปัีญญามีความละเอยีดลกึซึง้ยิง่	ชาวพุทธจึงต้องศกึษาพระธรรม

ซึง่เป็นค�าสอนของพระพทุธองค์เพือ่จะได้มคีวามรู้ความเข้าใจอย่าง

ถูกต้องโดยการฟังธรรมเทศนาและธรรมบรรยายที่ตรงตามพระ

ไตรปิฎกเพ่ือจะได้น้อมน�าไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อ

การด�าเนินชีวิตประจ�าวันให้มีความเป็นปรกติสุขตามอัตภาพของ

แต่ละบุคคล

	 พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์หรือต�าราท่ีจารึกหลักธรรม 

ค�าสอนของพระพุทธองค์มี	84,000	พระธรรมขันธ์	จ�าแนกเป็น

พระวินัยปิฎกว่าด้วยวินัยหรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความประพฤต	ิ

ความเป็นอยู่	ขนบธรรมเนียม	และการด�าเนินการต่างๆ	ของภิกษุ

สงฆ์	มี	21,000	พระธรรมขันธ์	พระสุตตันตปิฎก	(พระสูตร)	ว่า

ด้วยการเทศนาท่ีตรัสแก่บุคคลต่างๆ	ในเวลาและสถานที่ต่างกัน	

เป็นรูปค�าสนทนาโต้ตอบบ้าง	เป็นรูปร้อยกรองบ้าง	ร้อยแก้วบ้าง	 

ร้อยแก้วผสมร้อยกรองบ้าง	ตลอดถึงเทศนาของพระสาวกองค์

ส�าคัญ	มี	 21,000	พระธรรมขันธ์	พระอภิธรรมปิฎกว่าด้วย 

หลักธรรมต่างๆ	ท่ีอธิบายในแง่วิชาการล้วนๆ	ไม่เกี่ยวด้วยบุคคล	

หรือเหตุการณ์	ส่วนมากเป็นค�าสอนด้านจิตวิทยาและอภิปรัชญา

ในพระพุทธศาสนามี	42,000	พระธรรมขันธ์

ธรรมะน่ารู้ :

ศึกษาพระธรรมเพื่อละความไม่รู้(อวิชชา)

ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล
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	 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาเพราะค�าว่า	

“ชาวพุทธ”	หมายถึงผู ้มีปัญญา	ชาวพุทธที่มีความศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาจึงต้องเป็นผู้มีปัญญาด้วยการศึกษาพระธรรม	

พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณถึงสภาวธรรม 

ที่จริงแท้	(ปรมัตถธรรม)	คือ	จิต	เจตสิก	รูป	นิพพาน	ปัญญาที่เกิด

จากการศึกษาพระธรรมชองชาวพุทธมี	3	ระดับ	คือ	สุตมยปัญญา 

เป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรมโดยมีความรู้ความเข้าใจอย่าง 

ถกูต้อง	(การฟังธรรมตามกาลเป็นมงคลข้อที	่26	ในมงคล	38	ประการ)	

จินตมยปัญญา	เป็นปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองจาก

การฟังธรรมจนเกิดปัญญาเฉพาะตนขึ้นมา	ภาวนามยปัญญา	เป็น

ปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติและเจริญปัญญา	(สติปัฏฐาน)	จน

ประจกัษ์แจ้งในสภาวธรรมซึง่เป็นรปูธรรมหรือรปูธาตแุละนามธรรม

หรือนามธาตุ	ไม่ใช่สัตว์	ไม่ใช่บุคคล	รูปธรรมหรือรูปธาตุ	คือ	สิ่งที่

ไม่รู้อะไรเลยแต่เป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยนามธรรมหรือนามธาตุ	 ส่วน

นามธรรมหรือนามธาตุคือสิ่งที่รู้รูปธรรมหรือรูปธาตุโดยจิตและ

เจตสิก

	 ก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงตรัสรู ้ทรงต้องเวียนว่าย 

ตายเกิด	(สังสารวัฏ)	เป็นเวลาถึง	4	อสงไขยแสนกัปล์ซ่ึงทศชาติ

สุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ทรงบ�าเพ็ญบารมี	10	ทัศ	ก่อนท่ีจะ

ประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ	คือ

	 -	ชาติที่	1			เป็นพระเตมีย์	บ�าเพ็ญเนกขัมมบารมี

	 -	ชาติที่	2			เป็นพระมหาชนก	บ�าเพ็ญวิริยบารมี		

	 -	ชาติที่	3			เป็นพระสุวรรณสาม	บ�าเพ็ญเมตตาบารมี

	 -	ชาติที่	4			เป็นพระเนมิราช	บ�าเพ็ญอธิษฐานบารมี

	 -	ชาติที่	5			เป็นพระมโหสถ	บ�าเพ็ญปัญญาบารมี

	 -	ชาติที่	6			เป็นพระภูริทัต	บ�าเพ็ญศีลบารมี

	 -	ชาติที่	7			เป็นพระจันทกุมาร	บ�าเพ็ญขันติบารมี

	 -	ชาติที่	8			เป็นพระนารท	บ�าเพ็ญอุเบกขาบารมี

	 -	ชาติที่	9			เป็นพระวิธูร	บ�าเพ็ญสัจจบารมี

	 -	ชาติที่	10		เป็นพระเวสสันดร	บ�าเพ็ญทานบารมี

	 การศึกษาพระธรรมมีความส�าคัญที่จะท�าให้ชาวพุทธ 

ให้เป็นคนมปัีญญา	เป็นคนมเีหตผุล	ไม่เป็นคนเช่ือง่าย	ไม่เป็นคนตืน่

มงคล	ไม่เป็นคนงมงาย	แต่จดุอ่อนของชาวพทุธคอืไม่มคีวามรู้ความ

เข้าใจในพระธรรมอย่างถูกต้องเนื่องจากนับถือพระพุทธศาสนา

ตามๆ	กนัมาตัง้แต่พ่อแม่ปูย่่าตายายและบรรพบรุษุโดยไม่ได้สนใจ

ศึกษาพระธรรมเพราะไม่รู ้คุณค่าและคุณประโยชน์	 จึงไม่ม ี

พระรตันตรยัเป็นท่ีพึง่แต่ให้ความส�าคญักบัการศกึษาทางโลกเพยีง

ถ่ายเดยีวจงึเป็นผูม้คีวามเหน็ผดิ	(มจิฉาทฏิฐ)ิ	ซึง่น�าไปสูก่ารประพฤติ

ปฏิบัติอย่างผิดๆ	โดยไม่ได้รับประโยชน์จากการนับถือพระพุทธ

ศาสนาทั้งในโลกนี้และโลกหน้า	ความเห็นผิดนอกจากจะเป็นโทษ 

แก่ชาวพุทธแล้วยังเป็นเป็นการท�าลายพระพุทธศาสนาอีกด้วย

	 จะขอยกตวัอย่างความเหน็ผดิในการท�าบญุของชาวพทุธ	

กรณท่ีีชาวพทุธมกีารประพฤตปิฏบัิตอิย่างผดิๆ	โดยการให้เงนิทอง

แก่ภิกษุ	 ซ่ึงเป็นเหตุให้ภิกษุมีโทษอาบัตินิสคิยปาจิตตีย์	หากภิกษุ

ผู้รับเงินทองไปแล้วไม่ปลงอาบัติโดยสละเงินทองและแสดงโทษ

แล้วก็จะกลายเป็นภิกษุทุศีล	เมื่อมรณภาพจะไปเกิดในอบายภูม	ิ

คอื	ก�าเนดิดริจัฉาน	เปรต	สตัว์นรก	อสรุกายในภมูใิดภมูหินึง่		ส่วน

ผูท้ีท่�าบญุโดยการให้เงนิทองแก่ภกิษไุม่สามารถทีจ่ะอุทศิส่วนกศุล

ให้แก่ผูท้ีล่่วงลบัไปแล้วเพราะผูท้ีล่่วงลบัไปแล้วไม่สามารถอนโุมทนา

ได้เนือ่งจากเป็นการท�าบญุกบัภกิษุทศุลีท่ีไม่มคีวามบริสทุธิ์
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	 กรณกีารท�าบญุหากเงินทีน่�ามาท�าบญุไม่ใช่เงนิท่ีได้มาโดย

สจุริตหรือไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่มา	การท�าบญุนัน้ย่อมไม่เกดิอานสิงส์

ใดๆ	อกีประการผูท้ีม่เีงนิทองมากท�าบญุด้วยเงนิทองมากกใ็ช่ว่าจะ

ได้บุญมาก

	 ส่วนผู้ที่มีเงินทองน้อยท�าบุญด้วยเงินจ�านวนน้อยก็ใช่ว่า

จะได้บุญน้อยการได้รับอานิสงส์จากการท�าบุญจะต้องเป็นการ

ท�าบุญโดยปราศจากกิเลส	ก่อนท�าบุญมีจิตใจตั้งมั่นและมีเจตนา

บริสุทธิ์	 ระหว่างท�าบุญมีจิตที่เป็นกุศล	 ไม่มีความโลภเจือปน 

หลังการท�าบุญมีความปีติจากบุญที่ได้กระท�า

	 สิ่งที่ชาวพุทธควรรู ้เกี่ยวกับการท�าบุญแท้ท่ีจริงแล้ว 

การท�าบญุโดยการให้หรอืการสละเป็นเพยีง	1	ประการ	ใน	10	ประการ

ของที่ตั้งแห่งการท�าความดีที่มีก�าลังจนท�าให้มีการกระท�าออกมา 

ทางกาย	วาจาหรอืทางใจ	(บญุกริยิาวตัถ	ุ10)	ซึง่ม	ี10	ประการ	ได้แก่

	 1.	ทานมัย	บุญส�าเร็จจากการให้วัตถุเพื่อสงเคราะห์หรือ

บูชาแก่ผู้อื่น

	 2.	ศีลมัย	บุญส�าเร็จจากการงดเว้นจากทุจริต	หรือ

ประพฤติสุจริตทางกาย		วาจา

	 3.	ภาวนามยั	บญุส�าเรจ็จากการอบรมจิตให้สงบจากกเิลส	

(สมถภาวนา)	และการอบรมปัญญาเพื่อละกิเลสทั้งปวง	(วิปัสสนา

ภาวนา)

	 4.	อปจายนมัย	 บุญส�าเร็จจากการประพฤติอ่อนน้อม 

ถ่อมตน

	 5.	 เวยยาวัจจมัย	บุญส�าเร็จจากการขวนขวายบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ต่อผู้อื่น

	 6.	ปัตตทิานมยั	บญุส�าเรจ็จากการให้ส่วนบญุทีไ่ด้บ�าเพญ็

มาแล้ว

	 7.	ปัตตานุโมทนามัย	บุญส�าเร็จจากการยินดีในกุศลที่ 

ผู้อื่นได้กระท�าแล้ว

	 8.	ธัมมัสสวนมัย	บุญส�าเร็จจากการฟังพระสัทธรรม

	 9.	ธัมมเทสนามัย	บุญส�าเร็จจากการแสดงพระสัทธรรม

	 10.	ทิฏฐุชุกรรม	บุญส�าเร็จจากการกระท�าความเห็น 

ให้ตรงถูกต้องตามความเป็นจริง

	 ความไม่รู้	 (อวิชชา)	จะถูกดับลงได้ก็เพราะด้วยปัญญา		

ปัญญาจะเกิดข้ึนได้ก็ด้วยการศึกษาพระธรรมจนเกิดความรู้ความ

เข้าใจอย่างถูกต้อง	มีความมั่นคงในพระธรรมด้วยความไม่มีตัวตน	

(อนัตตา)
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	 อ.พญ.สุนันท์	องอาจ	ภาควิชาโสต	นาสิก	ลาริงซ์วิทยา	

คณะแพทย์ศาสตร์ศริริาชพยาบาล	ได้ให้ความรูเ้กีย่วกับโรคมะเรง็

โพรงหลังจมูกอีกหนึ่งโรคร้ายที่เป็นภัยเงียบ	ต้องพึงระวัง	เพราะ

กว่าจะรู้ตัวอาจช้าเกินไป	ฉะนั้นเราควรมารู้จักและสังเกตอาการ

ของโรคนี้กัน

	 “โรคมะเร็งโพรงหลังจมูกมีหลายปัจจัยร่วมและยังไม่

ทราบสาเหตุที่แน่ชัด	แต่พบว่ามีความสัมพันธ์กับเชื้อชาติและถ่ิน

ที่อยู่อาศัยโดยพบมากทางตอนใต้ของประเทศจีนและฮ่องกง	ซ่ึง

สถิติพบผู้ป่วยได้สูงถึง	25	คนต่อประชากร	100,000	คน	ในแต่ละ

ปี	ส่วนไทยและแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นต�าแหน่งที่พบ 

ผู้ป่วยรองลงมา	โดยในถิ่นที่มีความชุกของโรคสูงจะพบว่ามีความ

สัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัส	Ebstein	-	Barr	โดยทั่วไปโรคนี้พบใน

เพศชายได้สูงกว่าหญิงได้	2	-	3	เท่า	และมักพบในคนอายุตั้งแต	่

50	ปีขึ้นไป”

	 การรบัประทานอาหารทีม่สีารไนโตรซามนี	ซึง่มอียูใ่นเนือ้

สัตว์	อาหารหมักดอง	เช่น	ไส้กรอก	แหนม	ปลาร้า	ปลาเค็ม	และ

อาหารปิ้งย่าง	รมควัน	หรือการได้รับสารระคายเคืองเรื้อรัง	 เช่น	

สารระเหย	ควันเขม่า	ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงด้วย	ส่วนในแถบที่ความ

ชุกโรคไม่สูง	เช่น	ยุโรปหรืออเมริกา	ความเสี่ยงโรคจะอยู่ในคนที่

ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่เหมือนปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งบริเวณต�าแหน่ง 

อื่นๆ	ของศีรษะและล�าคอ

	 อาการทีพ่บ	ผูป่้วยอาจมหีอูือ้ข้างเดยีว	มเีสยีงดงัในห	ูคดั

แน่นจมกู	มเีสมหะปนเลอืด	มกีลิน่ปากเหมน็	เมือ่โรคมกีารกระจาย

ไปทีต่่อมน�า้เหลอืง	ท�าให้คล�าได้ก้อนทีค่อ	ข้างเดยีวหรอืทัง้สองข้าง

กไ็ด้	เนือ่งจากต�าแหน่งของโพรงหลังจมกูอยูต่ดิกบัฐานสมอง	ท�าให้

โรคสามารถลกุลามเข้าเส้นประสาทสมองหรอืเข้าสมอง	ท�าให้ปวด

ศรีษะ	หน้าชาด้านใดด้านหนึง่	หรอืเกดิการมองเห็นทีผ่ดิปกต	ิเช่น	

มองเห็นภาพซ้อน	ตาเหล่ได้

สุขภาพ :

ภัยเงียบพึงระวัง... โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก
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	 ในการตรวจวินิจฉัย	แพทย์จะเริ่มจากซักประวัติ	ตรวจ

โพรงหลังจมูก	และตรวจโดยการส่องกล้องทางจมูก	ตัดชิ้นเนื้อไป

ตรวจ	และอาจตรวจหาเชื้อไวรัส	Ebstein	-	barr	จากนั้นจะหา

ระยะโรคโดยตรวจทางรังสี	เช่น	CT	scan	หรือ	MRI	บริเวณโพรง

หลังจมูก	และบริเวณล�าคอ	ร่วมกับหาการแพร่กระจายของโรค	

โดยเอกซเรย์ปอด	ตรวจอัลตราซาวด์ตับและช่องท้อง	ร่วมกับตรวจ

การกระจายเข้าสู่กระดูก	หรือ	bone	scan	

	 โดยทั่วไปการรักษาหลัก	คือ	การฉายแสงและอาจร่วม

กับการให้ยาเคมีบ�าบัด	ขึ้นอยู่กับระยะของโรค	ส่วนการผ่าตัดมี

บทบาทน้อยเน่ืองจากต�าแหน่งของโรคอยูติ่ดกบัอวยัวะส�าคญั	เช่น	

เส้นประสาทสมอง	เส้นเลือดแดงใหญ่ในสมองและส่วนเนื้อสมอง	

ท�าให้การผ่าตัดก่อให้เกิดอันตรายและความพิการมาก	ประกอบ

กับเซลล์ของมะเร็งส่วนใหญ่จะตอบสนองดีต่อการฉายแสง	ท�าให้

การผ่าตัดมีบทบาทในกรณีหลังรักษาแล้วแต่ยังคงมีเนื้อมะเร็ง 

เหลือค้างอยู่

	 หลังได้รับการรักษา	ผู้ป่วยจะมีภาวะกลืนล�าบาก	รับ

ประทานอาหารไม่อร่อยและอาจพดูไม่คล่องหรอืไม่ชดัเหมอืนเดมิ	

เนื่องจากน�้าลายผลิตได้น้อย	เยื่อบุผิวภายในช่องปากอักเสบ	และ

อาจเกดิฟันผรุ่วมด้วย	ดงันัน้ผูป่้วยควรดืม่น�า้บ่อยๆ	เลอืกอาหารที่

อ่อนนิ่ม	มีประโยชน์	 รสชาติไม่จัด	และท่ีส�าคัญก�าลังใจของ

ครอบครัวมีส่วนส�าคัญท่ีจะท�าให้ผู้ป่วยผ่านภาวะยากล�าบากนี้ไป

ได้	แต่ถ้าดีที่สุดคือ	หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงที่จะท�าให้เกิดโรค	หรือถ้า

เป็นแล้วให้สามารถตรวจพบในระยะแรกๆ	ก็จะช่วยให้มีโอกาส

หายขาดสูง

ที่มาข้อมูล:		คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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	 ศ.นพ.วีรศักดิ์	 เมืองไพศาล	ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน

และสังคม	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ได้ให้ความรู้ว่า	โรค

พาร์กินสันเป็นโรคท่ีส่วนใหญ่จะพบแต่ในผู้สูงอายุ	 โดยส่วนใหญ่

มกัเป็นในผูท้ีอ่ายมุากกว่า	50	ปี	จากการศกึษาในชมุชนในกรงุเทพฯ	

ในผู้ที่อายุ	50	ปีขึ้นไปพบว่า	มีโรคพาร์กินสัน	ร้อยละ	0.7	และ

อาการพาร์กินสัน	ร้อยละ	1.95	โดยพบมากขึ้นเมื่ออายุยิ่งมากขึ้น	

โดยผู้ที่มีอาการพาร์กินสัน	ร้อยละ	36	เกิดจากโรคพาร์กินสัน	 

ร้อยละ	36	เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง	ร้อยละ	22	เกิดจากยา	

และร้อยละ	5	เกดิจากอบุตัเิหตทุีส่มอง	และพบว่ามเีพยีงส่วนน้อย	

คือ	เพียงร้อยละ	8	ของคนที่มีอาการพาร์กินสัน	และร้อยละ	22	

ของผูป่้วยโรคพาร์กนิสนั	เท่านัน้	ทีเ่คยได้รบัการวนิจิฉยัโดยแพทย์

มาก่อน	

	 “ผู้ที่เป็นโรคนี้มักมีอาการค่อยเป็นค่อยไป	โดยมีมือสั่น	

ท�าอะไรช้าลง	เดินล�าบากก้าวขาไม่ค่อยออกเวลาก้าวออกแล้วจะ

เดินก้าวเท้าสั้น	ๆ 	ซอยเท้าถี่	กลับตัวล�าบากเวลาเดินและหยุดเดิน

ไม่ได้ทันที	การทรงตัว	ล�าบาก	หลังคู้งอ	อาจเกิดการหกล้มได้ง่าย	

เวลานอนจะพลิกตวัล�าบาก	แขนขาเกรง็แข็ง	จนบ่อยคร้ังท�าให้เกดิ

อาการปวด	หรืออาจเกิดตะคริวขึ้นได้	การใช้มือไม่คล่องเหมือน

เก่า	เช่น	กลัดกระดุม	เปิดฝาขวดน�้า	เขียนหนังสือ	เป็นต้น	ใบหน้า

ดุเฉยเมย	ไม่ค่อยกระพริบตา	พูดเสียงเบาลง	การกลืนไม่คล่อง

เหมือนเดิม	อาจมีน�้าลายไหล	หรือส�าลักง่ายขึ้น	นอกจากอาการ

ของแขนขาและการเคลือ่นไหวแล้ว	ยงัมีอาการของอวัยวะส่วนอืน่

ด้วย	เช่น	คิดช้าลง	ความจ�าไม่ดี	อารมณ์ซึมเศร้า	นอนหลับไม่สนิท	

ฝันบ่อยๆ	ท้องผูก	เป็นต้น”

	 เนือ่งจากผูป่้วยโรคนีส่้วนใหญ่ยงัไม่ได้รบัการวนิจิฉัย	และ

อยูใ่นชมุชน	ทีบ้่าน	มกีารศกึษาพบว่า	แพทย์ทัว่ไปตรวจอาการของ

โรคนี้ได้ถูกต้องเพียงไม่ถึงร้อยละ	60	แต่โอกาสที่ผู้ป่วยจะได้ไป

ตรวจกับ	แพทย์เฉพาะทางท�าได้ค่อนข้างยากในพื้นที่ห่างไกล	

นอกจากนัน้ประชาชนมกัไม่ตระหนกัถงึอาการของโรคนี	้เพราะคิด

ว่าเกิดจากอายุท่ีมากข้ึน	ท�าให้เกิดผลเสียจากตัวโรคตามมา	เช่น	

หกล้ม	กลืนอาหารล�าบาก	เป็นต้น	การคัดกรองเบื้องต้นอย่างง่าย

โดยตัวเอง	ครอบครัวหรือบุคลากรสาธารณสุข	สามารถท�าให ้

ค้นพบผูป่้วยได้มากขึน้	โดยวธิกีารคดักรอง	คอื	ตรวจเชก็อาการใน	

11	ข้อ	ตามแบบคดักรองอาการโรคพาร์กินสนัหากมอีาการดงักล่าว	

5	ข้อขึ้นไป	ควรไปพบแพทย์	แต่หากอาการน้อยกว่า	5	ข้อ	อาจ

ประเมินเป็นระยะด้วยตนเอง

	 หากพบว่า	คะแนนตั้งแต่	5	ข้อขึ้นไป	ที่ตอบว่าใช่	ถือว่า

ได้ผลบวก	ควรพบแพทย์เพื่อท�าการวินิจฉัยโรค

สุขภาพ:

รู้จัก “โรคพาร์กินสัน” กัน



www.ku-alumni.org

63

   ค�าถาม                     ใช่ / ไม่ใช่                     รวม
1.	มือหรือขาของท่านเคยมีอาการสั่น

2.	ท่านรู้สึกลุกจากเก้าอี้ล�าบาก

3.	ท่านเดินก้าวเท้าสั้น	ๆ	และเดินซอยเท้าถี่

4.	แขนของท่านแกว่งน้อยลงเวลาเดิน

5.	หลังของท่านคู้งอเวลาเดิน

6.	ท่านหมุนตัวกลับ	เวลาเดิน	ได้ล�าบาก

7.	เคยมีคนบอกว่าเสียงของท่านเบาลงกว่าเมื่อก่อน

8.	ท่านพลิกตัวได้ล�าบากเวลานอน

9.	ท่านเขียนหนังสือช้าลงหรือเขียนหนังสือตัวเล็กลงกว่าเก่า

10.	ท่านท�าอะไรได้ช้าลงกว่าเมื่อไม่นานมานี้	เช่น	การหวีผม	แต่งตัว	อาบน�้า

11.	ท่านรู้สึกว่าการกลัดกระดุมหรือเปิดฝาขวดน�้าท�าได้ล�าบากกว่าเก่า

ที่มาข้อมูล:	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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มารู้จัก ชมรมชาวค่ายอาสาพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันเถิดนะ

ดร. เกลียวพันธ์ สุวรรณรักษ์
ประธานชมรมชาวค่ายอาสาพัฒนา มก.

	 ชมรมชาวค่ายอาสาพัฒนา	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

มีความเป็นมาอย่างไร	ไม่ซับซ้อนเกินที่จะสืบค้น	จากหลักฐาน

บันทึกของ	รศ.	ดร.	ประเสริฐ	ชิตพงศ์	(KU	26)	กล่าวไว้ในหนังสือ

ที่ระลึก	50	ปี	แห่งการก่อตั้งค่ายอาสาพัฒนาว่า	ค่ายอาสาฯ	มก.	

ได้ก่อตัวเป็นรูปร่างขึ้นเมื่อประมาณกลางปี	พ.ศ.	2509

	 ...	ผมจ�าได้ดีว่า	ในวันที่พี่เวท	(ดร.	เวท	ไทยนุกูล)	และ 

พี่เปี๊ยก	(บ�ารุง	บุญปัญญา)	สองรุ่นพี่ปี	4	ในขณะนั้น	(รุ่น	23)	ได้

พูดกับผมว่า	“ธรรมศาสตร์	จุฬาฯ	เขามีค่ายอาสาฯ	เกษตรเรายัง

ไม่ม	ีสนใจร่วมไหม	ถ้าพีส่องคนจะเคลือ่นไหวจัดต้ัง”	ค�าพดูดงักล่าว

จึงเป็นที่มาที่ผมสามารถนามายืนยันในที่น้ีว่า	ค่ายอาสาฯ	มก.	 

ก่อเกิดขึ้นมาโดยพี่สองคนนี้ในช่วงกลางปี	2509	จริงๆ	...

	 จากบันทึกดังกล่าว	ท�าให้ทราบความเคล่ือนไหว	การ 

ก่อตัวกิจกรรมค่ายอาสาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มีการ

ประสานงานเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับค่ายอาสาและผู้สนใจจาก

สถาบันอื่น	รวมทั้งพื้นที่เป้าหมายที่จะออกค่าย	ซึ่งก�าหนดในช่วง

นั้นว่าเป็นพื้นที่กันดารห่างไกลชุมชน	สุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัย	

การด�าเนินงานของพี่เวทและพ่ีเปี ๊ยกเป็นไปด้วยความล�าบาก	 

ต้องช่วยตัวเอง	เนือ่งจากองค์การนสิติในยคุสมัยนัน้ยงัไม่เหน็ความ

ส�าคัญของกิจกรรมค่ายอาสา
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	 สุเมธ	(2559)	กล่าวว่า	การออกค่ายอาสาฯ	มก.	ครั้งแรก	

เริม่ในปี	พ.ศ.	2510	พี่เวทเป็นผูอ้�านวยการค่ายฯ	(ผอก.)	มีทมีงาน

ซึ่งเป็นรุ่น	25	และ	26	ประมาณ	18	คน	ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย	ม ี

นิสิตจุฬาฯ	มาร่วมด้วย	3	คน	และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา	

2	คน	ครั้งนี้ออกค่ายติดต่อกัน	2	แห่ง	คือ	แห่งแรกท่ีบ้านป่าก่อ	

ต�าบลเมืองเดช	อ�าเภอเดชอุดม	จังหวัดอุบลราชธานี	ไม่ได้สร้าง

อาคารเรียน	แต่ช่วยเหลือชาวบ้านลอกคูคลอง	และงาน	ด้านการ

เกษตรอื่นๆ	ใช้เวลา	10	วัน	แห่งที่	2	 คือ	บ้านค�าพอก	อ�าเภอ

ท่าอุเทน	จังหวัดนครพนม	ช่วยชาวบ้านสร้างอาคารท่ีชาวบ้าน

ก�าลังสร้างอยู่ใช้เวลาออกค่ายที่นี่	10	วัน

	 ขอเอ่ยนามชาวค่ายอาสารุ่นแรกตามที่	ดร.	ประเสริฐ	

(2559)	ให้ข้อมูลไว้ว่า	มีพี่เวท	(23)	เป็น	ผอก.	ค่าย	พี่เกียรติศักดิ์	

(25)	เป็นรอง	ผอก.	ทีมงานที่แข็งขันมีพี่ธวัช	(25)	พี่ประดิษฐ์	(25)	

และรุน่	26	ประกอบด้วย	พีส่เุมธ	เวชมนัส	พ่ีบญุแสง	จนิดามณโีรจน์	

พี่จรูญ	พรหมชุม	พี่วสันต์	นามวงศ์พรหม	พี่ค�ารณ	 ไทรฟัก	 

พี่ดิเรก	ปัทมศิริวัฒน์	พี่ประสิทธิ์	 เหมธัญ	พี่จรัล	 เซ่งฮวด	และ 

พี่ธงชัย	ทองมี	เป็นต้น

	 งานค่ายอาสาฯ	มก.	เริ่มคึกคักในปีการศึกษา	2510	เป็น

ช่วงที่รุ่น	27	เข้ามาเป็นน้องใหม่	ปี	1	ในช่วงนั้นสถาบันอื่นๆ	เริ่ม 

รู ้ว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีค่ายอาสาฯ	การด�าเนินงาน

กิจกรรมค่ายอาสาฯ	เริ่มเป็นระบบมากข้ึน	มีการประชาสัมพันธ์

และการหารายได้เพื่อใช้ในการทากิจกรรม

	 ต้นปี	2511	ช่วงปิดภาคปลายเดอืนเมษายน	-	พฤษภาคม	

2511	ได้มกีารออกค่ายทีบ้่านคบัพวง	ต�าบลน�า้ก่า	อาเภอธาตุพนม	

จังหวัดนครพนม	ในปีนี้ได้สร้างอาคารเรียนหนึ่งหลังจารึกช่ือว่า	

โรงเรียนบ้านคับพวง	 (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์	1)	การออกค่าย 

อาสาฯ	ครั้งนี้	มีพี่เกียรติศักดิ์	มัธยมางกูร	(รุ่น	25)	เป็น	ผอก.	ค่าย	

สมาชิกค่ายอาสาฯ	มรีุน่	25	รุน่	26	รุน่	27	และนสิติหญงิจากจฬุาฯ	

2	คน	การออกค่ายด้วย	ท่านอธิการบดี	คุณหลวงอิงคศรีกสิการ	

ได้ไปเยี่ยมค่ายและท่านได้ปลูกต้นหว้าปากีสถานไว้เป็นอนุสรณ์ที่

โรงเรียนแห่งนี้	พร้อมทั้งได้มอบเสื้อม่อฮ่อม	2	ตัวให้กับชาวค่ายฯ	

ซ่ึงบุคคลท่ีได้รับเสื้อ	2	ตัวนั้น	คือพ่ีประมินทร์	แสนประสิทธ์ิ	 

(รุ่น	25)	และเกลียวพันธ์	จันทจรูญพงษ์	(สุวรรณรักษ์)	(รุ่น	27)

	 การออกค่ายที่บ้านคับพวงครั้งนี้	ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ

การเจริญเตบิโตของงานค่ายอาสาพัฒนา	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	

ความประทบัใจจากการออกค่ายอาสาทีบ้่านคับพวง	ทัง้เหตกุารณ์

ที่เกิดขึ้นระหว่างชาวค่ายด้วยกันเอง	และชาวค่ายกับชาวบ้าน 

คบัพวง	มเีรือ่งเล่าสูก่นัเป็นตานานไม่รูจ้บ	เป็นทีม่าของการเพิม่ขึน้

ของจ�านวนนิสิตอาสาสมคัร	เพิม่กจิกรรมการออกค่าย	เพิม่จ�านวน

ค่ายในแต่ละปี	จากปีละ	1	ค่าย	เป็นปีละ	2	ค่าย	และปีละ	3	ค่าย

	 เมื่อจ�านวนชาวค่ายมากข้ึน	จ�านวนกิจกรรมเพิ่มขึ้น	 

งบประมาณต้องใช้มากขึ้น	จึงเป็นที่มาของการระดมทุนเพ่ือการ

ออกค่าย	กิจกรรมระหว่างปีก่อนออกค่ายฯ	ในช่วงปลายมีนาคม	

ถึงกลางเมษายน	จึงมีมากมาย
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	 ในปี	พ.ศ.	2511	-	2512	สโมสรโรตารี	กรุงเทพใต้	ได้

สนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาฯ	จ�านวน	380,000	บาท	ท�าให้การ

ออกค่ายในปี	2512	สามารถท�าได้	2	ค่าย	 คือ	1)	ค่ายอ�าเภอ	

ปลาปาก	จังหวัดนครพนม	สร้างโรงเรียน	2	หลัง	ได้แก่	โรงเรียน

บ้านวังโพธิ์	(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์	2)	และโรงเรียนบ้านโคกกลาง	

(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์	3)	พี่พรศักดิ์	นาคิด	(รุ่น	26)	เป็น	ผอก.	

ค่าย	และ	2)	ค่ายอ�าเภอกนัทรลกัษ์	จังหวดัศรสีะเกษ	สร้างโรงเรยีน

เกษตรประชาตาทวด	(เกษตรศาสตร์อนสุรณ์	4)	มพีีส่เุมธ	เวชมนสั	

(รุ่น	26)	เป็น	ผอก.	ค่าย

	 การหารายได้ของนิสิตค่ายอาสาฯ	มก.	เพื่อน�าไปสร้าง

โรงเรียนในท้องถิน่ทรุกนัดารได้เริม่กระท�าตัง้แต่ปีทีไ่ปสร้างอาคาร

เกษตรศาสตร์อนุสรณ์	1	เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	แต่ละปีแต่ละรุ่น 

มรีปูแบบการหารายได้แตกต่างกันออกไป	เช่น	ขอรบัการสนบัสนนุ

จากหน่วยงาน	องค์กรการกุศล	บริษัทห้างร้านต่างๆ	จัดฉาย

ภาพยนตร์	จดัแสดงดนตร	ีคอนเสร์ิต	จัดแข่งม้าการกศุล	ขายเครือ่ง

แบบนิสิต	รับจ้างท�ากิจกรรมต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	ออกร้าน

จ�าหน่ายอาหาร	สินค้าในงาน	คืนสู่เหย้าชาวขจี	จัดกิจกรรมขอรับ

บรจิาคทางโทรทศัน์	ฯลฯ	กล่าวได้ว่า	ชาวค่ายทางานทกุอย่างเพือ่

ให้ได้เงินส�าหรับออกค่ายในปลายปี	ด้วยจิตบริสุทธิ์อย่างแท้จริง 

แม้จะเหนื่อยยากเพียงใด

	 การด�าเนนิงานค่ายอาสาพฒันา	มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	

เริม่ก่อตวัครัง้แรก	มชีือ่ว่า	“กลุม่นสิติอาสาสมคัร”	ต่อมาในปี	2526	

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	“ชมรมค่ายอาสาพัฒนา	มก.”

	 เริ่มจากอาคารเรียนหลังแรกที่โรงเรียนบ้านคับพวง	ในปี	

2511	กลุม่นสิติอาสาพฒันาฯ	เตบิโตข้ึนตามล�าดับ	อาคารเกษตรศาสตร์

อนุสรณ์	1,	2,	3	...	ต่อเนื่องมาในปี	2560	อาคารเกษตรศาสตร์

อนุสรณ์	75	ได้ปรากฏเด่นชัดที่โรงเรียนบ้านดอนกอก	ต�าบลโคก

สะอาด	อ�าเภอหนองบวัระเหว	จงัหวดัชยัภมู	ิอาคารเกษตรศาสตร์

อนุสรณ์ทั้ง	75	หลัง	เป็นอนุสรณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวค่าย

อาสาฯ	มก.	ทุกคน

 การก่อตั้งชมรมชาวค่ายอาสาพัฒนา มก.
	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2509	จนถึง	พ.ศ.	2560	เป็นเวลา	51	ปี	

นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อจบการศึกษาได้แยกย้าย

ไปประกอบอาชีพหลากหลาย	เจรญิเตบิโตในสงัคม	หน้าท่ี	การงาน	

ทุกคนต่างสั่งสมประสบการณ์มายาวนานมาก	ต่างตระหนักถึง

ความผูกพันในอดีตท่ีชาวค่ายมีต่อกันและรู้ซ้ึงถึงคุณค่าที่ได้จาก

การไปออกค่ายอาสาว่าทีน่ีม้แีต่มิตรภาพและความจรงิใจจากเพือ่น	

พี่	น้อง	ร่วมอุดมการณ์	 ทุกคนต่างเรียนรู้พื้นฐานการด�ารงชีวิต 

มาจากการหล่อหลอมของงานค่ายอาสาพัฒนา	 เมื่อเกษียณอายุ

ราชการหรือผ่านวัยที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานหลักมาแล้ว	 



www.ku-alumni.org

67

ได้ย้อนกลับมารวมตวักนัอกีคร้ังหนึง่	เมือ่วนัที	่8	พฤษภาคม	2558	

ก่อตัง้เป็น	“ชมรมชาวค่ายอาสาพฒันา	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์”	

มีวัตถุประสงค์หลัก	ดังนี้

	 1.	เป็นศูนย์รวมของชาวค่ายอาสาพัฒนา	มก.	สร้างสาน

สัมพันธ์และช่วยเหลือกัน

	 2.	พฒันาและบ�าเพญ็ประโยชน์ต่างๆ	ร่วมกบัชุมชนท่ีชาว

ค่ายได้สร้างโรงเรียนเกษตรศาสตร์อนุสรณ์	และกิจกรรมบ�าเพ็ญ

ประโยชน์อื่นๆ

	 3.	สนบัสนุนกจิกรรมชมรมค่ายอาสาพัฒนา	มหาวทิยาลัย

เกษตรศาสตร์	ของนิสิตปัจจุบัน	เพ่ือให้นิสิตปัจจุบันเรียนรู้การ

บ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมด้วยตนเอง	และโดยยึดหลักการ	“ฅน

สร้างค่าย	ค่ายสร้างฅน”

	 ตั้งแต่ก่อตั้งชมรมชาวค่ายอาสาพัฒนา	มก.	ได้มีการจัด

กิจกรรมหลายประการ	เช่น

	 1.	งานเปิดบ้านรวมพลฅนค่าย	เมื่อวันที่	30	สิงหาคม	

2558

	 2.	งาน	50	ปี	ค่ายอาสาฯ	มก.	รวมพลฅนค่าย	เมื่อวันที่	

4	กันยายน	พ.ศ.	2560

	 3.	โครงการชาวค่ายคืนถิ่น	ซึ่งดาเนินการไปแล้ว	6	ครั้ง

	 4.	กิจกรรมอ่ืนๆ	ระหว่างปี	 เช่น	ท�าบุญให้ชาวค่ายท่ี 

ล่วงลับไปแล้ว	ปีละ	1	ครั้ง	สนับสนุนการจัดหารายได้เพื่อการ 

ออกค่ายของนิสิตปัจจุบัน	และเยี่ยมให้ก�าลังใจในการออกค่าย

ระหว่างปีและปลายปี

	 5.	โครงการเยี่ยมพี่	เยือนน้อง	ล่องใต้	เมื่อวันที่	19	-	23	

ตุลาคม	พ.ศ.	2560

	 6.	กิจกรรมอื่นๆ	เพื่อสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

	 โครงการชาวค่ายคืนถิ่นคืออะไร

	 อดีตชาวค่ายรุ่น	26	-	30	จานวนหนึ่งได้รวมตัวกันเมื่อปี	

2558	เดนิทางไปเยีย่มโรงเรยีนประชาเกษตรพฒันา	(เกษตรศาสตร์

อนสุรณ์	5)	ต�าบลโนนหมากเคง็	อ�าเภอวฒันานคร	จงัหวดัสระแก้ว	

และกลุ่มอดีตชาวค่ายรุ่น	31	-	35	ไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองเป็ด	

(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์	20)	ต�าบลท่าใหญ่	อ�าเภอหนองบัวแดง	

จังหวัดชัยภูมิ	ผลการเยี่ยมเยือนเป็นที่มาของการที่จะต่อยอดงาน

ของชาวค่ายในอดีต	โดยอาศยัเครอืข่ายในท้องถิน่ทีโ่รงเรยีนตัง้อยู่	

และชุมชนเป็นตัวสนับสนุนในการที่จะร่วมพัฒนาเกษตรศาสตร์

อนุสรณ์ให้เป็นท่ีพึ่งของชุมชนและสังคมได้อีกต่อไป	จึงเป็นที่มา

ของโครงการชาวค่ายคืนถิ่น



วารสารนนทรี/ ส.มก.

68

	 หลักการด�าเนินงานโครงการชาวค่ายคืนถิ่น	คือ	สร้าง

ความยัง่ยนื	สามารถด�าเนนิการได้ด้วยความช่วยเหลอืของหน่วยงาน

หรือสถาบันในพื้นที่	ภายหลังจากชาวค่ายได้ช่วยพัฒนาต่อยอด 

แล้ว	ท้ายทีสุ่ดโรงเรยีนและชมุชนนัน้ๆ	ต้องพึง่พาตนเองได้	ในช่วง

เวลานับจากก่อตั้งชมรมชาวค่ายอาสาพัฒนา	มก.	 โครงการ 

ชาวค่ายคืนถิ่นได้ด�าเนินการไปแล้ว	6	ครั้ง

	 ครั้งที่	1	โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด	(เกษตรศาสตร์

อนุสรณ์	4)	ต�าบลรุง	อ�าเภอกันทรลักษ์	จังหวัดศรีสะเกษ	และ

โรงเรยีนบ้านนาสามคัค	ี(เกษตรศาสตร์อนสุรณ์	10)	ต�าบลสวีเิชยีร	

อ�าเภอน�้ายืน	จังหวัดอุบลราชธานี	เมื่อวันที่	21	-	22	พฤศจิกายน	

2558

	 คร้ังที	่2	โรงเรยีนบ้านแดง	(บญุเสรมิอทุศิ	-	เกษตรศาสตร์

อนสุรณ์	16)	ต�าบลบ้านแดง	อ�าเภอตระการพชืผล	จงัหวดัอบุลราชธาน	ี

และโรงเรียนบ้านสารภ	ี(สาขาหนองผกัแว่น	เกษตรศาสตร์อนสุรณ์	

63)	อ�าเภอโพธ์ิไทร	จงัหวดัอบุลราชธาน	ีเมือ่วนัที	่13	-	14	กุมภาพนัธ์	

2559

	 ครั้งที่	3	โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา	(เกษตรศาสตร์

อนุสรณ์	8)	ต�าบลโนนขวาง	อ�าเภอบ้านด่าน	จังหวัดบุรีรัมย์	เมื่อ

วันที่	4	-	5	มิถุนายน	2559

	 ครั้งที่	4	โรงเรียนบ้านคับพวง	(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์	1)	

ต�าบลน้าก่า	อ�าเภอธาตพุนม	จงัหวดันครพนม	โรงเรยีนบ้านวงัโพธิ	์

(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์	2)	ต�าบลกุตาไก้	อ�าเภอปลาปาก	จังหวัด

นครพนม	และโรงเรียนบ้านโคกกลาง	ต�าบลปลาปาก	อ�าเภอ

ปลาปาก	จังหวัดนครพนม	เมื่อวันที่	26	-	28	พฤศจิกายน	2559

	 ครั้งท่ี	5	โรงเรียนบ้านน�้าคิว	(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์	6)	

ต�าบลเสีย้ว	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดเลย	และโรงเรยีนเกษตรนาสมหวงั

สามัคคี	 (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์	7)	ต�าบลนาเหล่า	อ�าเภอนาวัง	

จังหวัดหนองบัวล�าภู	เมื่อวันที่	18	-	20	กุมภาพันธ์	2560

	 ครั้งที่	6	โรงเรียนบ้านคลองโนน	(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์	

21)	ต�าบลคลองคะเชนท์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิจิตร	และโรงเรียน

เนนิดนิราษฎร์อทุศิ	(เกษตรศาสตร์อนสุรณ์	31)	ต�าบลเนนิมะปราง	

อ�าเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก	เมื่อวันที่	23	-	25	มิถุนายน	

2560

	 โครงการชาวค่ายคืนถ่ินท้ัง	6	ครั้ง	ประสบความส�าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ในระดับท่ีน่าพอใจยิ่ง	คือ	ชาวค่ายได้มีโอกาส 

กลับไปเยี่ยมถิ่นที่ตนเองเคยไปพานักอาศัยอยู่นานกว่า	2	สัปดาห์	

ในสถานท่ีขาดแคลนอาหาร	น�้าดื่ม	น้าใช้	 และยังเต็มไปด้วย 

ภัยอันตรายสารพัดอย่าง	เหนือสิ่งอื่นใด	คือ	การได้ไปพบชาวบ้าน
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ในชุมชนที่ชาวค่ายเคยไปอาศัยหลับนอน	ได้เล่าสู่กันถึงความหลัง

อันประทับใจที่มาจากความรู้สึกที่เก็บไว้นานหลายสิบปี	ทุกแห่งที่

ชาวค่ายไปเยือน	ชาวบ้านจะกล่าวว่า	“ไม่คิดว่าจะมีวันนี้	วันที่ได้

มาพบกันอีกคร้ังหนึ่ง”	และที่เรียกน�้าตาชาวค่ายในทุกที่	ก็คือ	

“หน่วยงานอื่นเอาของมาแจกแล้วก็ไป	มีแต่ชาวค่ายเกษตรที่มา

สร้างโรงเรียนให้	แล้วยังกลับมาเยี่ยมเยือน	...	ชาวค่ายไม่ท้ิงชาว

บ้าน	พวกเราคิดถึง	คิดถึงทุกวัน”

	 โครงการชาวค่ายคืนถิ่นยังท�าให้อดีตชาวค่ายซึ่งต่างวัย

กนัได้มาร่วมงานกนั	มกีจิกรรมสานสมัพันธ์ต่อกนัจนแทบจะลมืวยั

ที่แตกต่างกัน	มีกิจกรรมระดมทุนเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทาง 

การศึกษา	จัดหาทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน	บูรณะซ่อมแซม

อาคารเกษตรศาสตร์อนุสรณ์ให้ใช้งานไปได้อีกนานๆ	จึงท�าให้ชาว

ค่ายอาสาฯ	มีกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งปี

	 งานโครงการชาวค่ายคืนถิ่น	ครั้งที่	7	ก�าลังด�าเนินการที่

จงัหวัดร้อยเอ็ดและจงัหวดัยโสธร	และก�าหนดระหว่างวนัท่ี	8	-	11	

กมุภาพนัธ์	2561	ครัง้น้ีมโีรงเรียนบ้านราษฎร์ด�าเนิน	(เกษตรศาสตร์

อนุสรณ์	23)	โรงเรียนบ้านชุมแสงชัย	(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์	49)	

ทั้ง	2	แห่งนี้ต้ังอยู่ที่อ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	และอีกแห่ง

หน่ึง	คือ	ที่ศูนย์เยาวชนบ้านดงยาง	(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์	18)	

ต�าบลเลิงนกทา	จังหวัดยโสธร	เน้นการพัฒนาคน	พัฒนาอาชีพ	

พัฒนาการศึกษา	และการสาธารณสุข

 โครงการเยี่ยมพี่เยือนน้องในท้องถิ่น
	 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์จะไปเยี่ยมเยือนโรงเรียน

ต่างๆ	ที่ชาวค่ายอาสาฯ	มก.	 ได้ไปสร้างอาคารเกษตรศาสตร์

อนุสรณ์ไว้	น�าชาวค่ายไปพูดคุยกับคณะครูและผู้น�าชุมชนเพื่อ

รวบรวมข้อมูลมาพิจารณาจัดโครงการคืนถิ่นในระยะต่อไปตาม

ความเหมาะสม	พร้อมๆ	กับเยี่ยมเยือนพี่น้องชาวค่ายในส่วน

ภูมิภาค	เชื่อมความสัมพันธ์และความร่วมมือในการประสานการ

จดักิจกรรมชาวค่ายคืนถิน่คร้ังต่อๆ	ไป	รวมทัง้การจัดกจิกรรมอืน่ๆ	

เพื่อการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุขในอนาคต	จาก

แนวคิดดังกล่าว	จึงได้มีการจัดโครงการเยี่ยมพี่	เยือนน้อง	ล่องใต้	

ระหว่างวันที่	19	-	23	ตุลาคม	2560	จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัด

สรุาษฎร์ธาน	ีนครศรธีรรมราช	ตรงั	กระบี	่และจงัหวดัภเูกต็	ซึง่จะ

เล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป

 โครงการกองทุนการศึกษาต่อเนื่อง
	 เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของชมรมชาวค่ายอาสาพัฒนา	มก.	

ได้ด�าริและก�าลังดาเนินการจัดท�ากฎเกณฑ์การคัดเลือกเด็ก

นักเรียน	ประเภทของทุน	แนวทางปฏิบัติต่างๆ	 เพื่อใช้ในการ 

ด�าเนินการ	รวมทั้งการระดมทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมนี้	วัตถุประสงค์	

คือ	ส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนที่มีความประพฤติดี	เรียนดีแต่

ฐานะยากจน	ได้มีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้นตามความสามารถของสติ

ปัญญา	เพือ่สามารถด�ารงชพีและเป็นแบบอย่างทีด่ขีองสงัคม	โดย

ให้หน่วยงานและชุมชนตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการ

สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนด้วย

	 ทีก่ล่าวมาทัง้หมดนีเ้ป็นสิง่ทีอ่ยากจะเล่าสู่กนัฟังว่า	ชมรม

ชาวค่ายอาสาพัฒนา	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มีความเป็นมา

อย่างไร	ตั้งข้ึนมาเพ่ือท�าอะไร	ชาวค่ายทุกคนส�านึกอยู่เสมอถึงส่ิง

ทีต่นเองได้จากค่ายอาสา	ดงัค�ากล่าวทีว่่า	“ฅนสร้างค่าย	ค่ายสร้าง

ฅน”	นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว

	 จากกลุ่มนสิติอาสาสมคัรทีม่สีมาชกิเพยีงกลุม่เลก็ๆ	ในปี	

2509	มาบดันีไ้ด้กลายเป็นชมรมชาวค่ายอาสาพฒันา	มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์	มีสมาชิกกว่า	2,000	คน

	 ค่ายอาสาพัฒนา	มก.	มีวันนี้ได้เพราะเราถูกหล่อหลอม

ด้วยอุดมการณ์	ความเป็นจิตอาสาท่ีมีแต่การเป็นผู้ให้	เป็นผู้เสีย

สละ	มคีวามซือ่สตัย์ต่อตนเองและผูอ้ืน่	ดงัค�าขวญัท่ีชาวค่ายจดจ�า

และปฏิบัติสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น	คือ	“ตรงเวลา	รู้หน้าที่	สามัคคี

พร้อม	ถ่อมตน	อดทนงานหนัก”

	 ท้ายทีส่ดุนี	้ขอกราบคารวะท่านศาสตราจารย์ระพี	สาคริก	

อดีตอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ลูกๆ	ชาวค่ายอาสา

พัฒนา	มก.	เรียกท่านว่า	“คุณพ่อ”

	 คุณพ่อระพี	สาคริก	เป็นแบบอย่างของบุคคลท่ีบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ต่อแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง	คุณพ่อไปเยี่ยมชาวค่ายตั้งแต่

ปี	พ.ศ.	2522	ไปต่อเนื่องทุกปี	ทุกค่าย	คุณพ่ออุ้มชู	เป็นหลักใน

การท�างานของชาวค่าย	จงึเป็นค�าตอบทีด่ว่ีา	ท�าไมค่ายอาสาพฒันา	

มก.	จึงอยู่ต่อเนื่องเป็นปึกแผ่นมา	ได้จนถึงทุกวันนี้

	 เอกสารประกอบการเรยีบเรยีง:	ท่ีระลึก	50	ปี	ค่ายอาสาฯ	

มก.	รวมพลฅนค่าย	พ.ศ.	2559	จานวน	222	หน้า
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	 วารสารนนทรีฉบับเดือนมกราคม	-	เมษายน	2561	นี้เป็น

วารสารฉบบัที	่3	ของคณะกรรมการบรหิาร	ส.มก.	ปี	2560	-	2562	

เพ่ือน�าเสนอข้อมูลข่าวสารของ	ส.มก.	และสาระต่างๆ	ที่เป็น

ประโยชน์แก่นสิติเก่า	ตลอดจนเป็นสือ่กลางในการเผยแพร่ข่าวสาร

ความเคลื่อนไหวของนิสิตเก่ารุ่นต่าง	ๆ	ให้เป็นที่รับรู้โดยท่ัวกัน…		 

			สวัสดีปีใหม่	พี่น้องผองเพื่อนชาวขจีที่รักทุกคน	ปีจอ	2561	นี้

ขอให้มีความสุขกายสุขใจและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ี 

การงานถ้วนทัว่ทกุตวัคน	มคีวามสมหวงัในสิง่ต่างๆทีพ่งึปรารถนา	

“การพึง่ตนเองการรูจั้กประมาณตนและความไม่ประมาท”	จะเป็น

เหตุปัจจัยน�าไปสู่ความดีงามทุกประการ...

	 กว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาพสกนิกรชาวไทยต่างมีความเศร้าโศก

เสียใจกับการเสด็จสววรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่	9	นับตั้งแต่วันที่	29	ตุลาคม	2559	จนถึงวันที่	5	ตุลาคม	

2560	รวม	337	วนั	มผีูเ้ข้าร่วมสกัการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวในพระบรมโกศที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใน

พระบรมมหาราชวงั	จ�านวน	12,739,531	คน	และวนัท่ี	26	ตลุาคม	

2560	มีผู ้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์	 ในพระราชพิธีถวาย 

พระเพลิงพระบรมศพฯ	ทัว่ประเทศรวม	19,128,366	คน	แยกเป็น	

กรุงเทพฯ	2,965,856	คน	ต่างจังหวัด	16,162,510	คน	รวมถึงม ี

ผู้สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจท�างานร่วมกันในพระราชพิธีถวาย 

พระเพลิงพระบรมศพฯ	4,006,825	คน

	 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ระหว่างวันที่	25-29	ตุลาคม	2560	

ได้ด�าเนินผ่านไปด้วยความสมบูรณ์เรียบร้อย	มีความสง่างามและ

สมพระเกียรติยิ่งเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยและชาวต่าง

ชาติทั่วโลก	ในวันที่	26	ต.ค.	2560	ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิง

พระบรมศพ	ณ	มณฑลพิธท้ีองสนามหลวง	มพีระประมขุและผูแ้ทน

ของราชวงศ์จากต่างประเทศ	18	ประเทศ	ผูน้�าประเทศ	และผูแ้ทน

ของผู้น�าประเทศ	24	ประเทศ	รวม	42	ประเทศเข้าร่วมพระราช

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ	ณ	พระเมรุมาศ

  ดร.วฑิรูย์	สมิะโชคด	ีมก.33	นายก	ส.มก	น�าคณะกรรมการ 

บริหารฯ	และนิสิตเก่าไปท�าบุญทอดกฐิน	ที่วัดจันทร์ประสิทธ์ิ	

อ�าเภอเชยีงยนื	จงัหวดัมหาสารคาม	เมือ่เดือนตุลาคม	2560	ได้เงนิ

ท�าบุญทอดกฐินเพื่อท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาเฉียด	2	ล้านบาท	 

ขออนุโมทนาสาธุ...				การปฎิบัติงานของ	ส.มก.	ด�าเนินไปด้วยดี

เพราะความเข้มแข็งและความสามัคคีของคณะกรรมการบริหารฯ	

อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากนิสิตเก่าเป็นอย่าดี...	 	 วันที่	 2	

กุมภาพันธ์	2561	ขอเชิญนิสิตเก่าร่วมงานวันสถาปมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	06.00	น.	พธิวีางพวงมาลา	ณ	อนสุาวรย์ี	3	บรูพาจารย์	

09.00	น.	พธิรีดน�า้คารวะบรูพาจารย์	ณ	หอประชมุใหญ่	มก.	14.00	น.	

ส.มก.จดัการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2561	ณ	หอประชมุใหญ่	

มก.	17.00	น.งานคืนสู่เหย้าชาวขจี	ณ.	หลังหอประชุมใหญ่	มก.

	 กลับมาพักรักษาตัวที่บ้าน	ศ.ระพี	สาคริก	มก.2	ได้รับการ

ดแูลเอาใจใส่เป็นอย่างดจีากครอบครวัด้วยความใกล้ชดิและอบอุน่	

ลูกศิษย์ลูกหาสบายใจได้	ส�าหรับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าหนังสือ

กล้วยไม	้ซึ่งเดิมอยู่ที่ห้องสมุดกล้วยไม้ระพ	ีสาคริก	ท่ีอาคารหนึ่ง	

หอสมดุแห่งชาต	ิปัจจบุนัสามารถไปศกึษาค้นคว้าหนงัสอืกล้วยไม้

ได้ท่ีห้องหนังสือหายาก	ซ่ึงเก็บรักษารวบรวมอยู่กับหนังสือของ 

เจ้านายและพระบรมวงศานุวงศ์	 ท่ีอาคารสองช้ันสาม...			 ลูกไม้

หล่นไม่ไกลต้น	ลูกชายทั้ง	2	คนของ	ศ.ดร.สุรพล	สงวนศร	ีมก.11	

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้	นักกีตาร์วง	เค.ยู	แบนด์	รุ่น

บุกเบิกเมื่อปี	2494	แม้ว่าลูกชายทั้ง	2	คนเป็นวิศวกร	คนท่ีอยู่

อเมริกามีวงดนตรีเป็นของตนเอง	ส่วนคนอยู่ท่ีออสเตรเลียเล่น

ดนตรีกับวงต่างๆ	เป็นประจ�า	สายเลือดนักดนตรียังได้ได้สืบทอด

ไปถึงถึงชั้นหลาน	หลานปู่ทั้ง	2	คนที่ออสเตรเลีย	คนแรกเป็น

อาจารย์สอนเปียโน	คนทีส่องเป็นนกัไวโอลนิวงซมิโฟนอีอเคสตรา

ช่ือดัง	ส่วนหลานตาท่ีก�าลงัศกึษาอยู	่คณะแพทยศาสตร์	มธ.	เป็น 

นกัดนตรวีง	ท.ีย.ูแบนด์	มคีวามสามารถเล่นดนตรไีด้ทัง้เปียโน	ไวโอลนิ

และแซ็กโซโฟน...		 อวบ	เหมะรัชตะ	มก.11	ยงัคงนอนเป็นเจ้าชาย

นทิรามาเป็นเวลากว่า	10	ปีแล้ว	หวงัว่าปาฏหิารย์ิเกดิข้ึนในสกัวัน...

   ยงยุทธ	สิงหเสนีย์	มก.18	อดีตนักดนตรีแซ็กโซโฟนและ 

คาลิเน็ท	วง	เค.ยู.แบนด์	ผุ้อุทิศตัวท�างานพัฒนานักดนตรี	 เค.ยู.

แบนด์	มาลอดดระยะเวลาแม้จะส�าเร็จการศึกษาไปนานแล้ว	 

ได้สร้างความทรงจ�าที่ดีแก่น้องๆ	ตลอดมา	ผลงานเพลง	“เกษตร

อาวรณ์”	ทีแ่ต่งไว้ยงัเป็นเพลงสดุท้ายของวงทกุครัง้ตราบจนทกุวนันี้	

การเล่นมาจนถึงทุกวันนี้...	 	 	 ท่ีเล่นเป็นเพลงสุดท้ายของการ

สังคมชาวขจี
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ออกงานแต่ละครั้งมีความลึกซึ้งกินใจยิ่ง...			ยังอยู่ในความทรงจ�า

อนัน่าประทบัใจของรุน่น้องอยูเ่สมอ	เพราะในสมัยน้ันแม้จะจบการ

ศกึษาไปแล้วแต่กไ็ด้กลบัมาทุม่เทสอนและฝึกซ้อมให้แก่รุน่น้องอยู่

เสมอ	บรรยากาศอย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วในยุคปัจจุบัน…		ท�างาน

เพ่ือสงัคมไม่ได้หยุดหย่อน	บ�ารงุ	ไตรมนตร	ีมก.18	ไปบรรยายเรือ่ง

การออกก�าลังกายแบบ	“จินกังกง”	แก่ผู้ที่เข้าบวชเป็นภิกษุใน

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติในหลวง	ร.9	จ�านวน	430	รูป	

เมือ่วนัที	่18	ตลุาคม	-	5	พฤศจิกายน	2560	ทีม่ลูนธิส่ิงเสรมิพระ 

พุทธศาสนาแห่งประเทศไทย...			ด�ารงศักดิ์	วิรยศิริ	มก.18	นัก

ปรับปรุงพันธุ์และผสมพันธุ์พืชได้รับการคัดเลือกให้เป็นปราชญ์

เกษตร	จงัหวัดเพชรบูรณ์	เน่ืองในโอกาส	มก.	ครบรอบเจด็สบิสองปี	

ด้วยผลงานการผลิตไม้ผลอันเลื่องชื่อ	ได้แก่	ขนุนพันธุ์เพชรด�ารง	

ขนุนพันธุ์เพชรจริยา	ฝรั่งพันธุ์บางกอกแอปเปิ้ล	ฝรั่งพันธุ์แดง

ทับทิมสยาม	ส.มก.น่าจะจัดทัวร์ไปเยี่ยมสวนกันหน่อย...

    รศ.ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์	มก.25	อดีตอธิการบดี	มก.	และ

อดตีนายกสภา	มก.	ในระหว่างทีด่�ารงต�าแหน่งนายกสภาฯ	ปี	2558	

-	2560	มภีารกจิส�าคัญในการขบัเคลือ่น	มก.	ภายใต้	พรบ.		มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์	พ.ศ.	2558	เพื่อน�า	มก.	ไปสู่มหาวิทยาลัยในก�ากับ

ของรฐั	ทัง้นีไ้ด้วางแผนท้ังในระยะสัน้ระยะกลางและระยะยาว	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในระยะยาวได้วางกรอบทิศทางและนโยบายในอีก	

25	ปีข้างหน้า	“100	ปี	เกษตรศาสตร์”	ในปี	2586	เพื่อน�า	มก.ไป

สู่เกษตรศาตร์	100	ปี	ในปี	2586…				รศ.ดร.นิพนธ์	ทวีชัย	มก.26	

อดีตผู้ช่วยอธิการบดี	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ	อดีต

หวัหน้าภาควิชาโรคพชื	คณะเกษตร	ยงัคงเดินหน้าเผยแพร่ความรู้

เกษตรธรรมชาตเิพือ่เป็นทางเลอืกแก่เกษตรกรในการป้องกนัและ

การการควบคมุโรคพืช	ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการลดต้นทนุการผลติ

ของเกษตกร	ลดปัญหาสารพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของ 

เกษตรกรและยังเป็นการรักษาส่งแวดล้อมอีกด้วย….			ชัยโรจน	์

เบญจวัฒนานันท์	มก.28	อดีตเจ้าหน้าที่บริหารสินเช่ือสาขาราย

ปลีก	(ว.ีพ.ี)	บมจ.ธนาคารกรงุเทพ	อดีตนกัทรมัเป็ตวง	เค.ย.ูแบนด์	

วางมือจาก	กิจการต่างๆทางภาคตะวันออกหมดแล้ว	ท่ีตอนนี้ไป

เป็นทีป่รกึษาของหลายกจิการทางภาคตะวนัออก	เฉยีงเหนอื	ด้วย

อารมณ์สุนทรีย์ตามประสานักดนตร	ีในยามว่างกม็กัหยบิฟลทุหรือ

คาลเินท็มาเป่าเล่นเป็นประจ�า...				ศ.ดร.เจริญศักด์ิ	โรจนฤทธิพิ์เชษฐ์	

มก.29	อดตีรองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร	กรรมการมลูนธิสิถาบนัวจิยั

มันส�าปะหลังแห่งประเทศไทย	ในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่ผ่านมา	

ต้องท�างานใหญ่ให้กับบ้านเมืองนอกเหนือจากงานในแวดวง

วิชาการ	 โดยเป็นกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

(กกต.)	ชุดใหม่แทน	กกต.	ชุดเดิมที่ถูกเซ็ทซีโร...

	 			ศ.ดร.อังศุมาลย์	จันทราปัตย	์มก.29	อดีตผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายโครงการพิเศษ	อดีตหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา	คณะเกษตร	

อดีตกรรมการและเลขานุการมูลนิธิอานันทมหิดล	 ซึ่งเป ็น 

นักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้เรื่องไร	 (mite)	มากที่สุดใน

ประเทศไทย	อยากเห็นองค์กรภาครัฐสนับสนุนให้มีนักอนุกรม

วิทยาเรื่องไร	(mite	axonomist)	ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

การลดผลกระทบที่สร้างความเสียหายต่อการผลิตพืชและสัตว์... 

			ยินดีกับสง่า	ดามาพงศ	์มก.29	อีกครั้งที่ได้รับรางวัลผู้เชี่ยวชาญ

ด้านโภชนาการและอาหารระดับแนวหน้าของไทยได้รับรางวัล

บุคคลคุณภาพแห่งปี	 2560	จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	จากองคมนตรีพลากร	สุวรรณรัตน	์

เมือ่เดอืนพฤศจกิายนทีผ่่านมา...				พ.ท.อภริกัษ์	อารย์ีมติร	มก.29	

อดีตนักรักบี้ทีมชาติที่และอดีตนักรักบี	มก.ในห้วงเวลาเกือบคร่ึง

ศตวรรษทีผ่่านมาผูไ้ด้รบัการยกย่องจากสือ่มวลชนสายกฬีาว่าเป็น	

“ฟลูแบคตนีทอง”	เพราะสามารถยงิลกุจดุโทษ	ได้ในทกุพืน้ทีข่อง

สนาม	ไม่ว่าจะมีมุมแคบ	หรือระยะท่ีไกลจากประตูเพียงใดก็ตาม	

ทุกครั้งที่ท�าหน้าที่สังหารลูกหน�าเล้ียบที่จุดโทษ	ไลน์แมนที่อยู่ 

หลังประตูเป็นต้องชูธงหรา	นับเป็นภาพแห่งความทรงจ�าของกอง

เชียร์ลูกสีเขียวทุกคนในยุคนั้น	มีเวลาว่างมาสอนวิทยายุทธแก ่

รุ่นน้องบ้าง...

     ศ.ดร.อภิชาต	ภัทรธรรม	มก.30	อดีตหัวหน้าภาควิชาการ

จัดการป่าไม้คณะวนศาสตร์	อดีตกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มูลนิธิอานันทมหิดล	ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวนศาสตร์	มก.	 เพิ่งหาย

เหนือ่ยจากโครงการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมเขือ่นศรนีครนิทร์	

จ.กาญจนบุรีและเขื่อนบางลาง	จ.ยะลา	ซึ่งใช้ระยะเวลาแห่งละ	 

2	ปี...					ศ.ดร.อทัุยรตัน์	ณ	นคร	มก.30	อดีตผู้อ�านวยการสถาบนัวิจยั

และพัฒนาแห่ง	มก.	ได้หวนกลับไปท�างานวิจัยให้กับคณะประมง

อกีครัง้หนึง่และยงัม	ี“โครงการวิจยัต่อเนือ่งโดยได้ทุนศาสตราจารย์

วจิยัจาก	สกว.”	งานต่อเนือ่งเป็นเวลา	3	ปี	ระหว่าง	ปี	2559-2561...		 

   สุวิทย์	กิ่งแก้ว	มก.30	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัท	ซีพี	

ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาสถาบันการ 

จดัการปัญญาภวิฒัน์	เลขาธิการสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย	

ก�าลังเดนิหน้ากิจกรรมโครงการรณรงค์ลดการใช้ถงุพลาสตกิอย่าง
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ต่อเนื่องซี่งด�าเนินกิจกรรมมาเป็นเวลา	10	ปีแล้ว	ขอไห้เดินหน้า

เต็มตัวต่อไปเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม...			สุรเดช	บุณยวัฒน	มก.30	

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	พรีเมียร	์

เทคโนโลยี	จ�ากัด	 (มหาชน)	ประธานกรรมการและประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.	พรีเมียร์	 โปรดักส์	 (PPP)	ผู้ผลิต	และ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม...

     เรณู	ตังคจิวางกูร	มก.31	รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายการเมอืง	ประธานกรรมการโครงการ	ตลาดคลองผดงุกรงุเกษม

ได้ปิดฉากตลาดแล้วอย่างเป็นทางการ	เมึอ่วนัที	่25	ธนัวาคม	2560	

หลังจากที่ด�าเนินโครงการมาต่อเนื่องเป็นเวลา	3	ปีเต็ม	เริ่มตั้งแต่

เดือนมกราคม	2558	-	ธันวาคม2560	สร้างรายได้	แก่เกษตรกร		

กลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์การเกษตร	วิสาหกิจชุมชน	ผู้ผลิตสินค้า 

โอท็อปเป็นเงินเกือบ	2,000	ล้านบาท	จากนี้ไปตลาดคลองผดุง

กรุงเกษมเหลือเพียงแต่ต�านานให้กล่าวขวัญถึงซึ่งเป็นต้นแบบ						

ของโครงการตลาดประชารัฐท่ัวประเทศทีม่จี�านวนรวม	6,400	แห่ง	

จะกระจายอยู่ทั่วประเทศ	77	จังหวัด	รวมถึงกรุงเทพมหานครใน	

50	 เขต	 ซ่ึงเป็นช่องทางการตลาดของเกษตรกรกับผู ้บริโภค

โดยตรง…				กมลาสิริ	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	มก.31	รองกรรมการ

ผู้อ�านวยการ	บมจ.อสมท.	หลังจากเกษียณอายุการท�างานแล้วได้

ไปเป็นทีป่รึกษาให้กับองค์กรต่างๆ	ตอนนีว้างมอืไม่ขอข้องเกีย่วกับ

องค์กรใดๆอีกต่อไป	ใช้ชวีติกบัการเดินทางท่องเทีย่วทุกหนทุกแห่ง

กบัเพือ่นๆ	ไปทกุหนทกุแห่งทัง้ในประเทศและต่างประเทศตามใจ

ปรารถนา…			ไชยณรงค์	ถนัดใช้ปืน	มก.31	อดีตผู้บริหารสถาบัน

การเงินในเครือ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	อดีตนักรักบี้ทีมชาติ	และ

อดีตนักรักบี้	มก.	ผู้มีลีลาการเล่นแพรวพราวเหนือชั้นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งลูก	“ดรอปคิก”	ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สร้างความ 

ฮือฮาให้กับกองเชียร์ลูกสีเขียวอยู่เสมอ	ตอนนี้ใช้เวลากับการหวด

วงสวิงกอล์ฟกับเพื่อนก้วน	“โอวี”	เป็นประจ�า…

	 น่ายินดีและปลึ้มใจกับการมีอภิชาตบุตรอย่าง	อาทิวราห	์ 

คงมาลัย “ตูน	บอดี้แสลม”	ของประนอม	คงมาลัย	มก.32	ที่ได้

สร้างปรากฏการณ์วิ่งการกุศลในโครงการ	“ก้าวคนละก้าว”	จาก

ใต้สุดของประเทศไทย	อ.เบตง	จ.ยะลา	จนถึงเหนือสุดของ

ประเทศไทย	อ.แม่สาย	จ.เชยีงราย	ระยะทาง	2,191	กโิลเมตร	เริม่

ตัง้แต่วนัที	่1	พฤศจิกายน	-	25	ธนัวาคม	2560	ระยะเวลาในการว่ิง	

55	วัน	ตัง้เป้าหมายได้รบัเงินบรจิาค	700	ล้านบาท	เพ่ือซ้ืออุปกรณ์

การแพทย์แก่โรงพยาบาล	11	แห่งทัวประเทศ	ท�าให้สังคมไทยมี

ความเช่ือมัน่ในพลงัความรกัและความสามคัคขีองคนไทยด้วยกนั...		  

		รศ.ดร.จริงแท้	ศิริพานิช	มก.33	อดีตหัวหน้าภาควิชาพืชสวน	

คณะเกษตรก�าแพงแสน	ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีหลังการ 

เกบ็เกีย่ว	มก.	ผูป้ระสานงานวจิยัไม้ผลฝ่ายเกษตร	สกว.	ก�าลังทุม่เท

กับงานวิจัยมะพร้าวน�้าหอมและลองกองซึ่งก�าลังจะมีข่าวดีกับ

เกษตรกรในอนาคตอนัใกล้นี.้..			ผศ.ดร.สพุรรณ	ีจันทน์คราญ	มก.33	

อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	ยังสอนภาษาวิชาภาษา

ฝรั่งเศสอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์แล้วและตอนนี้ยังได้ท�าหน้าท่ีเป็น

ที่ปรึกษาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์อีกด้วย...

    จุมพล	กาญจนปัญญาคม	มก.34	เจ้าของกิจการเบเกอรี่	

“โครงการห้องปฏบิตักิารเบเกอรี	่มศว.ประสานมติร”	วทิยากรพเิศษ	

วิชาเบเกอรี่เทคโนโลยี	มก.	วิทยากรพิเศษวิชาเทคโนโลยี	มศว.

ประสานมติร	และ	ม.เทคโนโลยสีรุนาร.ี..			ยนิดกัีบลกัษณ์	วจนานวชั	

มก.35	อดตีผูจ้ดัการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	

ได้รบัโปรดเกล้าฯ	เป็น	รมช.เกษตรและสหกรณ์	ของรฐับาล	พล.อ.	

ประยุทธ์	จันทร์โอชา	1/5...		รศ.นที	ขลิบทอง	มก.36	อดีต	รมช.

เกษตรและสหกรณ์	ผู้อ�านวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ	ก�าลังมีความสุขกับความก้าวหน้าของพัฒนาการของ 

กองทุนหมูบ้่านก�าลงัขยายตัวอย่างต่อเนือ่ง...			แม้จะรูส้กึเหน่ือยล้า

จากงานขององค์กรที่ไม่อาจวางมือได้	กาญจนา	เจริญวงศ์	มก.36	

อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานขายและจัดจ�าหน่าย	บมจ. 

ซีเอ็ด	ยูเคชั่น	ยังคงต้องรับงานเป็นที่ปรึกษาขององค์กรต่อไป	อีก

ท้ังยังต้องดูแลด้านการเงินในธุรกิจเทคโนโลยีอาหารสัตว์ของสาม	ี

ฉัตรชัย	เจริญวงศ	์มก.30	ชอบบ่นว่าเหนื่อยน่าเห็นใจจริง…

    ธีรภพ	จิระประภาธรรม	มก.43	ผู้ก่อตั้งธุรกิจร้านอาหาร

โชคดีติ่มซ�าซึ่งมีสาขาแรกเปิดบริการตลอด	24	ชั่วโมงแถวถนน

บรรทัดทองและมกีารขยายสาขาไปท่ัวกรงุเทพฯ	นบัสบิแห่ง	ตอนนี้

ผันตัวไปท�าธุรกิจที่	อ.เขาค้อ	จ.เพชรบูรณ์	โดยเปิดบริการท่ีพัก	

แบบ	“ฟาร์มสเตย์”	กระท่อมน้อยลุงทอม	ดูข้อมูลที่	 facebook	

“Uncle	Tom	farmstay”	และเปิดร้านธุรกิจขายพิซซา	ซึ่งย่าง

บนเตาถ่าน	สไตล์โอลด์	อติาเลยีน	ท่ี	อ.เขาค้อ	จ.เพชรบรูณ์	ดขู้อมลู

ได้ที่	facebook	“Uncle	Tom	Pizzeria”...

    รศ.ดร.อภินิติ	โชติสังกาส	มก.55	หัวหน้าสาขาวิศวกรรม

ปฐพี	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ

บริหารโครงการเพื่อศึกษาวิจัยการป้องกันแก้ไขปัญหาดินโคลน

ถล่มบนท่ีสูงชัน	มูลนิธิชัยพัฒนามีผลงานวิจัยเรื่องหญ้าแฝก 



www.ku-alumni.org

73

ที่น่าสนใจซึ่งน�าไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเปิด

พืน้ทีโ่ครงการพฒันาสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานของประเทศหลงัจาก

ทีไ่ด้รับพระราชฐานทนุอานันทมหดิลไปศึกษาต่อระดบัปรญิญาเอก

ทางเศรษฐศาสตร ์กลับมาแล ้ว. . .	 	 ดร.นาวิน	 เยาวพลกุล	 

(นาวนิตาร์)	มก.56	ได้ท�าหน้าทีส่อนหนังสอือยูท่ีค่ณะเศรษฐศาสตร์	

มาระยะหน่ึง	แต่ด้วยเลอืดของศลิปินทีม่อียูเ่ต็มตัว	จงึหวนกลบัเข้า

สู่อาชีพการแสดงอีกครั้ง	หากมีเวลาว่างเมื่อไรกลับมาบรรยาย

พเิศษเพือ่ถ่ายทอดวชิาความรูเ้ศรษฐศาสตร์แก่รุน่น้องนสิติทีค่ณะ

บ้าง...

    ดร.สุขกฤช	นิมิตรกุล	มก.62	ผู้ช่วยคณบดี	คณะประมง

นอกจากจะท�าหน้าที่บริหารแล้วก็ยังทุ่มเทกับการการสอนให้แก่

นิสิตอย่างเต็มที่รวมถึงการพาไปดูงานและศึกษาสภาพธรรมชาติ

ในแต่ละท้องถิน่เป็นประจ�า...				หลงัส�าเรจ็การศกึษาจากทีส่ถาบัน

ศศินทร์	จุฬาฯ	แล้วได้	วนเวียนท�างานในกิจการในหลายแขนง	 

ตอนนี้งานลงตัวแล้วเป็นที่ปรึกษาการลงทุนด้านหลักทรัพย์แก่

องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่	แม้ว่าจะต้องคร�่าเคร่งติดตามความ

เคล่ือนไหวของทศิทางของการเคลือ่นย้ายเงนิทนุจากต่างประเทศ

ทั่วโลกและการเข้ามาซื้อขายหุ้นในประเทศของกองทุนต่างๆ	 

ถิรัต	คุณานิธิพงศ์	มก.65	ก็ยังหาเวลาไปของครอบครัวซ่ึงตั้งอยู่

ใกล้วัดผาซ่อนแก้ว	อ.เขาค้อ	จ.เพชรบูรณ์	 โดยมีธุรกิจร้านขาย

กาแฟ	และร้านขนมจีนหล่มเก่ายายน้อย	ดูข้อมูลได้ที่	facebook	

“The	Piney	Bistro	Café”	เข้าร่วมวงการกศุลในโครงการ	“วิง่คนละ

ก้าว”	ร่วมกับตูน	บอดี้แสลม	ตั้งแต่วันแรกที่	อ.เบตง	จ.ยะลา... 

  เขมนิจ	จามิกรณ์	(แพนเค้ก)	มก.66	ยังคงเป็นผู้มีจิตใจงดงาม

ตลอดการโดยเข้าร่วมว่ิงการกุศลกบัตนูโบดีแ้สลมตัง้แต่วนัแรก	ใน

โครงการ	“ก้าวคนละก้าว”	ที่อ�าเภอเปตงจังหวัดยะลา	...

	 บัณฑิตใหม่	มก.	สองสีลูกพี่ลูกน้อง	สัมฤทธิ์	สุชาชัยศรี	และ

รินไท	สชาชัยศรี	มก.73	ส�าเร็จการศึกษาพร้อมกันจากภาควิชา

ไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลติ	(electrical	mechanical	manufacturing	

engineering)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ฝ่ายชายได้รับการบรรจุเข้า

ท�างานแล้วที่	บมจ.เดลตา	ส่วนฝ่ายหญิงยังขอคิดดูก่อนว่าจะ

ท�างานอะไรดี...

	 ในช่วงปลายปี	2560	ที่ผ่านมาวง	เค.ยู.วินด์	ซิมโฟนีมีโอกาส

แสดงฝีไม้ลายมอืในงานใหญ่สองงาน	คอื	งานพระราชทานเลีย้งแก่

ผู้ปฎิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลท่ี	9	ที่บริเวณสนามหญ้า	ริมแม่น�้า

เจ้าพระยา	ธนาคารแห่งประเทศไทย	(วังบางขุนพรหม)	โดยม ี

พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	มีผู้ที่เข้า

ร่วมงานเลีย้ง	อาทคิณะรฐัมนตร	ีข้าราชการทกุระดบัจากกระทรวง

และองค์กรต่างๆ	ประมาณ	2,000	คน	ในงานนี้นายกรัฐมนตรีได้

ให้ความเอ็นดูและความเป็นกันเองกับวง	เค.ยู.วินด์	ซิมโฟนี	โดย

เดนิไปหน้าเวที	ขอเพลง	“time	to	say	goodbye”	และยนืฟังจน

จบเพลงก่อนกลับ...		ส่วนงานที่สองเป็นงานการประชุมสมาพันธ์

เครื่องประดับโลก	ปี	2560	(CIBJO	Congress	2017)	ณ	โรงแรม

แชงกรีลา	มีผู ้แทนจากหน่วยงานและองค์กรด้านอัญมณีและ 

เครือ่งประดบัระดบัโลกเข้าร่วมงาน	อาทิ	ประธานสมาพนัธ์	เครือ่ง

ประดับโลก	(CIBJO)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	(ซีอีโอ)	บริษัท	

GEMFILEDS	 เจ้าของธุรกิจเหมืองพลอยสีที่ใหญ่ที่สุดของโลก	

ประธาน	Antwerp	World	Diamond	Center	(AWDC)	ซึ่งเป็น

องค์กรส่งเสรมิการด�าเนนิธรุกจิค้าเพชรและอญัมณขีองเมอืง	Ant-

werp	ประเทศเบลเยียม	กรรมการผู้จัดการกลุ่ม	ITALIAN	EXHI-

BITION	GROUP	องค์กรผูจ้ดังานแสดงสนิค้าในประเทศอิตาลฯีลฯ	

ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมประชมุมาจากทัว่โลกกว่า	300	คน	โดยมี	พล.อ.	ประยทุธ์	

จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานฯ	งานนี้	วง	เค.ยู.

วนิด์	ซมิโฟน	ีได้สร้างความประทบัใจแก่บคุคลชัน้น�าของวงการค้า

อัญมณีโลกเป็นอย่างมาก...					เปิดศักราชใหม่ต้นปีหน้าวันเสาร์ที่	

13	มกราคม	2561	ซึง่เป็นวนัเดก็แห่งชาติประจ�าปี	2561	วง	เค.ย.ู

วินด์	ซิมโฟนี	จะไปแสดงฝีไม้ลายมือที่ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบ

รัฐบาล...

	 ชมรมนิสิตเก่า	มก.	ผู้สนใจศึกษาพระธรรมวินัยขอเชิญฟัง 

การสนทนาธรรมและตอบปัญหา	โดยอาจารย์สจุนิต์	บรหิารวนเขต	

ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา	ในวันจันทร์ที	่

22	มกราคม	2561เวลา	13.00-16.00	น.	ณ	อาคาร	ส.มก.	...

“สายรุ้ง”
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เล่าเรื่องด้วยภาพ

ส.มก.	จดัแข่งขนักอล์ฟการกศุล	ประจ�าปี	2560	ชงิถ้วยพระราชทานจากสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ	เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์	อคัรราชกมุารี	

โดยมี	นายสุนันต์	อรุณนพรัตน์	อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	ให้เกียรติเป็นประธาน	ณ	สนามกอล์ฟวินเซอร์	

ปาร์ค	แอนด์	กอล์ฟ	คลับ	ถนนสุวินทวงศ์	กทม.

ส.มก. จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล  ประจ�าปี 2560  
ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
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ดร.วฑิรูย์	สมิะโชคดี	นายก	ส.มก.	และคณะกรรมการบรหิาร	เข้าเยีย่มคารวะเพือ่แสดงความยนิด	ีนายลกัษณ์	วจนานวชั	นสิิตเก่า	มก.	 

รุน่ท่ี	35	ทีไ่ด้รบัพระราชทานโปรดเกล้าฯ	ให้ด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรช่ีวยว่าการเกษตรและสหกรณ์	เมือ่วนัพฤหสับดท่ีี	14	ธนัวาคม	2560	

ณ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.วิฑรูย์		สมิะโชคดี	นายก	ส.มก.	และคณะกรรมการบรหิาร	ได้เข้าพบนางพรเพญ็	วรวลิาวณัย์	นสิติเก่า	มก.	รุน่ท่ี	39	เพือ่แสดงความยนิด	ี

ในโอกาสรบัต�าแหน่งผูอ้�านวยการองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้	คนใหม่	เมือ่วันพฤหสับดีท่ี	14	ธนัวาคม	2560	ณ	องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้
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นายนวัิต	ิสธุมีีชยักลุ	อปุนายก	พร้อมคณะกรรมการบรหิาร	เป็นผู้แทน	ส.มก.	ร่วมแสดงความยนิดแีด่	ดร.	จรลัธาดา	กรรณสตู	องคมนตรี

ในรชักาลที	่10	ในโอกาสทีไ่ด้รบัพระราชทานปริญญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์	สาขาวทิยาศาสตร์การประมง		เมือ่วนัจนัทร์ที	่20	พฤศจกิายน		

2560	ณ	คณะประมง	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ดร.วิฑรูย์	สมิะโชคดี	นายก	ส.มก.	ได้แสดงความยนิดีและให้โอวาทแก่	บัณฑติจากคณะวศิวกรรมศาสตร์	คณะวนศาสตร์	คณะบริหารธรุกิจ	

บณัฑติวิทยาลยั	และวทิยาลยัการชลประทาน	ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	เนือ่งในวนัซ้อมใหญ่พธิพีระราชทานปรญิญาบตัร	ประจ�าปี

การศึกษา	2559	เมือ่วนัท่ี	17	พฤศจิกายน	2560	ณ	อาคารจกัรพันธ์เพญ็ศิริ	

นายก ส.มก.ให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์
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ดร.วิฑรูย์	สมิะโชคดี	นายก	ส.มก.	พร้อมด้วยคณะกรรมการบรหิาร	โดยมอีธิบดกีรมอุทยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชื	ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ทอดกฐนิ	ส.มก.	ณ	วดัจันทร์	จังหวดัขอนแก่น	เมือ่วนัท่ี	7	ตลุาคม	2560

ส.มก. เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดจันทร์ จังหวัดขอนแก่น

ดร.วิฑรูย์	สมิะโชคดี	นายก	ส.มก.	พร้อมคณะกรรมการบรหิาร	ประชุมเครอืข่าย	ส.มก.ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	ณ	โรงแรมนนทร	ีปาร์ค	

จงัหวัดขอนแก่น	เมือ่วันที	่7	ตุลาคม	2560
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นายเชดิศกัดิ	์วงษ์กมลชณุห์	ประธานคณะท�างานกลัน่กรองพจิารณาให้ความช่วยเหลอืสมาชกิและครอบครวัสมาชกินสิติมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ท่ีประสบความเดือดร้อน	และคณะท�างานฯ	เป็นผู้แทนส.มก.	มอบเงนิช่วยเหลือ	ให้กับ	นายวชัิญ	ภพูานทอง	นสิติเก่า	มก.	

รุน่ท่ี	30	เมือ่วนัศกุร์ท่ี	6	ตุลาคม	2560	ณ	อาคาร	ส.มก.

นายวนิิจ	วริยิาสติาภรณ์	เลขาธิการ	ส.มก.		และกรรมการบริหาร	มอบเงนิช่วยเหลือให้กบันางสาวสรนิทิพย์	สทุธพิงษ์ชัยกุล	นสิติเก่า	มก.	

รุน่ท่ี	60	สมาชกิ	สมก.	ทีเ่สยีชวีติด้วยอบุติัเหตุไฟไหม้บ้าน	โดยมนีางสรุพีร	เสรสีวสัดิพ์ชัิย	มารดาของผูเ้สยีชีวติเป็นผูร้บัผลประโยชน์	เมือ่

วนัที	่29	สงิหาตม	2560	ณ	อาคาร	ส.มก.
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ดร.วฑิรูย์	สิมะโชคด	ีนายก	ส.มก.	ร่วมกบัคณะวทิยาศาสตร์การกฬีามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	วทิยาเขตก�าแพงแสน	จดังานสัมมนา	 

เรือ่ง	“กายแขง็แรงดีสู่ชวี	ี4.0”	โดยได้รบัเกยีรติจาก	ผศ.ดร.สริพิร	ศศมิณฑลกลุ	คณบดีคณะวทิยาศาสตร์การกีฬา	มก.	ก�าแพงแสน	และ 

อาจารย์	สง่า	ดามาพงษ์	ผูเ้ช่ียวชาญ	ด้านโภชนาการเป็นวทิยากรหลกัในการบรรยาย	เมือ่วันอาทิตย์ท่ี	26	พฤศจกิายน	2560	ณ	อาคาร	

ส.มก.

ส.มก. จัดงานสัมมนา 
เรื่อง “กายแข็งแรงดีสู่ชีวิต 4.0”
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นายนพนริศร	นภวริิยะศร	ีนายกส.มก.จังหวดักระบ่ี	และนายสมเกยีรติ	กติติธรกลุ	นายกสมาคมกฬีาแห่งจงัหวดักระบ่ี	จดักิจกรรม	“KU	

กระบี	่เพือ่สงัคม”	คร้ังที	่2	ปลกูกล้วยไม้รองเท้านารีคนืสูป่่า	ณ	กลุม่รักษ์กล้วยไม้บ้านอ่าวน�า้	ต.แหลมสกั	อ.อ่าวลกึ	จ.กระบี	่เมือ่วนัที	่17	

กนัยายน	2560

นายสัตวแพทย์ยุคล	ลิ้มแหลมทอง	อดีต	รมว.	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน	ICVS	(International	Congress 

Veterinary	Science)	และให้เกยีรติเยีย่มบธูบรษิทั	เวท	อะกรเิทค	จ�ากดั	โดยมนีายสตัวแพทย์กติตพิล	รตันกุล	ทีป่รกึษาบริษัทให้การ

ต้อนรับ	ณ	อมิแพคเมอืงทองธานี	เม่ือวนัที	่22	พฤศจิกายน	2560
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นายไพศาล	คจัฉสวุรรณมณี	ประธานชมรมศิษย์เก่ามหาลยัเกษตรศาสตร์	รุน่	33	และเพือ่นร่วมรุน่	ร่วมทอดกฐนิ	ณ	วดัสามชกุ	จงัหวดั

สพุรรณบรุ	ี

งานทอดกฐิน KU รุ่น 33
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บทบรรณาธิการ

 วารสารนนทรีฉบับนี้	 ได้น�าเสนอเรื่องราวและภาพประวัติศาสตร์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	รชักาลที	่9	มาฝากกนั	เพราะเช่ือว่าพสกนกิรชาวไทยยงัคงน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุพระองค์

ท่านอย่างหาที่สุดมิได้	ภายหลังได้ส่งเสด็จสู่สรวงสรรคาลัย	เมื่อเดือนตุลาคม	ที่ผ่านมาแล้วก็ตาม	นอกจากนี้ยังคงรวบรวมเนื้อหาสาระ

ที่เป็นประโยชน์อีกเช่นเคย	อาทิ	บทสัมภาษณ์พิเศษ	ศิษย์เก่าเกษตร	-	ดร.ณรงค์ฤทธิ์	วงศ์สุวรรณ	บิ๊กบอส	อ.ส.ค.,	เป้าหมายการพัฒนา

ทีย่ัง่ยนื	-	ดร.วิฑรูย์	สมิะโชคดี	นายก	ส.มก.,	Smart	Home,	Smart	City	และวถีิไทยแลนด์	4.0	กบังานวศิวกรรมแห่งชาต	ิ-	อสิระบญุยงั, 

KU	BAND	-	รุ่งแสง,	เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมาย,	ธรรมะ,	สุขภาพ	และเรื่องราวชาวค่ายอาสา	KU	รวมทั้งได้น�ารูปแบบการประสาน

งานรุ่นของท่านยรรยงค์	ประเทืองวงศ์	หัวเรือใหญ่	KU	28	ที่ประสบความส�าเร็จในการรวมเพื่อนร่วมรุ่นและครอบครัวให้มาพบปะกัน

ในวัน	Home	coming	Day	ได้เกินครึ่งพันทุกครั้งไป	เป็นต้น

           วารสารนนทรผี่านมา	2	ฉบับแล้ว	รู้สึกยินดีที่ได้รับการขานรับจาก	พี่-เพื่อน-น้อง	KU	จ�านวนมากในประเด็นของการเปลี่ยน 

โฉมใหม่	ทัง้รูปเล่ม	และเน้ือหาสาระทีเ่ป็นประโยชน์	ซ่ึงขอขอบพระคณุทุกท่านท่ีให้ก�าลังใจ	และยงัให้ค�าช้ีแนะต่างๆ	อกีด้วย	พร้อมกนันี้

ขอขอบพระคุณผู้อุปการะคุณที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์มาโดยตลอค	ขอเรียนเพิ่มเติมว่า	อ.ส.ค.	ได้สั่งพิมพ์วารสารนนทรี	 

ฉบับที่	3	นี้	เพิ่มอีก	2,000	เล่ม	เพื่อเผยแพร่ในโอกาสครบรอบ	56	ปี	ในวันที่	16	มกราคน	2561	อีกด้วย	และเพื่อให้วารสารนนทรี

สามารถเป็นสื่อกลางของชาวนนทรี	ท่านสมาชิก	KU	ทุกรุ ่นสามารถส่งเรื่องราวดีๆ	ทั้งเนื้อหา	และภาพกิจกรรมของรุ่น	มาที่	 

ku@ku-alumni.org	เพื่อจะได้น�ามาเผยแพร่ต่อไป	สุดท้ายคณะกรรมการบริหาร	ส.มก.	ขอส่งความสุขปีใหม่ให้	“พี่-เพื่อน-น้อง	KU” 

สุขกาย	สุขใจ	กันถ้วนหน้าคะ

 นางเตือนใจ เจริญพงษ์
                   บรรณาธิการ

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
50	ถนนพหลโยธิน	แขวงลาดพร้าว	เขตจตุจักร	กทม.	10900

โทรศัพท์	0	2579	2419,	0	2579	3485	โทรสาร	0	2940	5926

E-mail	:	ku@ku-alumni.org
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จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560



ดร. ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผอ. อ.ส.ค. เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ
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