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	 	 นายลักษณ์	วจนานวัช	 เป็นหน่ึงในตัวจักรส�าคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ที่ได้รับความไว้วางใจและแต่งตั้ง
เข้ามาท�างานในต�าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในภาคเกษตร
ของประเทศในขณะนีท้มีงานเหน็ว่าท่านเป็นในฐานะศษิย์เก่าของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จึงได้ติดต่อไปและท่านก็ให้เกียรต ิ
ทมีงานในการสมัภาษณ์ถงึวสัิยทศัน์การท�างานและแนวคดิการพฒันา 
ภาคเกษตรไทย	ซึง่จากการสมัภาษณ์ท่าน	ท�าให้ทมีงานได้รบัสาระ
และความรูเ้ป็นอย่างมาก	ได้เห็นภาพทีช่ดัเจนของภาคเกษตรไทย
ในอนาคตที่เราควรตระหนัก	และรู้เท่าทันรวมท้ังเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้โดยระหว่างการสมัภาษณ์	ท่านได้ให้ความ
เป็นกันเอง	ด้วยบรรยากาศสบายๆ	เต็มไปด้วยรอยย้ิมและท่าที
อบอุ่น	ดูถ่อมตนเวลาและตลอดการพูดคุย

รูจ้กัศษิย์ KU รุน่ 35
	 	 นายลักษณ์	วจนานวัช		ในวัยเด็กเรียนท่ีโรงเรียนประจ�า
อ�าเภอใกล้ๆบ้าน	 เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อย	ท่านก็ได้ย้าย
เข้าไปเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง	 ในตัวอ�าเภอเมืองล�าปาง	
จนกระทั่งจบชั้น	ม.ศ.3	จากนั้นได้มาสอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา	ในรุ่นที่	36	 เมื่อจบแล้วได้สอบเข้าเรียนต่อ

สัมภาษณ์พิเศษ.... นายลักษณ์  วจนานวัช ศิษย์เก่า มก. รุ่น 35
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ในคณะเกษตรศาสตร์	สาขาวิชา
สัตวบาล	(Animal	Science)	เหตุที่ท่านเลือกสาขาวิชานี้ท่านได้
อธิบายว่า	เพราะในยุคนั้นเป็นสาขาวิชาท่ีตลาดมีความต้องการ
สูงมากเพราะบริษัทเอกชนต้องการนักสัตวบาล	และอีกเหตุผลก็
คือ	ท่านมีพี่ชายท�างานอยู่ที่กรมวิชาการเกษตร	ซึ่งงานของพี่ชาย
มีส่วนอย่างมากที่ท�าให้สนใจในการเลือกเรียนคณะเกษตรศาสตร์
ส�าหรบัในฐานะของศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ท่านได้รบั
รางวัลถึง	2	รางวัลได้แก่
1.	 รางวัล	“เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง”	ประจ�าปี	2552
2.	 รางวัล	“ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเกษตร”	ประจ�าปี	2553

จุดผลิกผันและเปล่ียนผ่าน
	 	 ภายหลังเมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในปีพ.ศ.2522	แล้ว	นายลกัษณ์	วจนานวัช	ได้เปลีย่นใจท่ีจะท�างาน
ในภาคเอกชนและตัดสินใจสมัครสอบเข้าท�างานกับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ	ธ.ก.ส.	 เนื่องจากในช่วง
นั้น	ทาง	ธ.ก.ส.เปิดรับสมัครบัณฑิตด้านสัตวบาลพอดี	พิจารณา
ทบทวนดูแล้วเห็นว่าน่าจะช่วยพี่น้องเกษตรกรในชนบทได้บ้าง
ไม่มากก็น้อย	จึงลองเข้ามาสมัครสอบและสามารถสอบผ่านเข้า
ท�างานในต�าแหน่งพนกังานแผนงาน		กองโครงการ	ธ.ก.ส.	จากนัน้ 
ก็ได้เติบโตก้าวหน้าในต�าแหน่งท่ีสูงข้ึนมาโดยล�าดับ	 สุดท้ายได ้
ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการ	ธ.ก.ส.ในช่วงระหว่างปี	พ.ศ.	2552	จนถึง	
พ.ศ.	2560	เป็นจ�านวน	2	วาระ	รวมระยะเวลาเกือบ	8	ปี	

เส้นทางเดินและการส่ังสมบ่มเพาะประสบการณ์ภาคเกษตร 
และการเงนิ
	 	 เส้นทางเดินในชีวิตการท�างานของนายลักษณ์		วจนานวัช 
ได้ผ่านเรียนรู้ประสบการณ์อย่างหลากหลายมามากกว่า	30	ปี	
ท่านคิดและทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท�างานด้วยความเป็นมือ
อาชีพโดยคิดถึงประโยชน์ของเกษตรกรและส่วนรวมเป็นหลัก	
และกอปรกับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น	และซื่อสัตย์สุจริต	
โดยมีอุดมการณ์ในช่วงด�ารงต�าแหน่งผู้น�าสูงสุดของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	ซ่ึงเป็นสถาบนัการเงนิ
เฉพาะกิจของรัฐ	ไว้ว่า	“ในความฝันของผมคือต้องการให้พี่น้อง
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เกษตรกร	และคนในภาคชนบท	ได้รบับรกิารทางด้านการเงนิ	การ
ธนาคารที่ไม่มีความแตกต่างจากคนในภาคชุมชนเมือง	โดยจะลบ
เส้นก้ันพรมแดนระหว่างภาคการเงินในชนบทกับภาคการเงินใน
เมือง	เส้นกั้นความแตกต่างนี้จะต้องหายไป”
	 	 รวมทัง้ในขณะเข้ารบัต�าแหน่งนัน้ได้ประกาศชดัเจนถึงวสิยั
ทศัน์ของ	ธ.ก.ส.	ว่าจะมุ่ง”เป็นธนาคารพฒันาชนบททีม่ัน่คง	มกีาร 
จดัการทีท่นัสมยั	เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของเกษตรกรรายย่อย	
“และมุ่งลดช่องว่างการเข้าถึงแหล่งเงินระหว่างคนในเมืองกับ
ชนบท	ภายใต้แนวคิด	ธ.ก.ส.ให้มากกว่าสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน”		จึงได้ริเริ่ม	“โครงการธนาคารชุมชน”	โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้บริการทางการเงิน	และลดช่องว่างการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ระหว่างคนในเมืองกับชนบท	เพราะการเข้าถึงแหล่งเงินในระบบ	 
ท�าให้สามารถยกระดับความเป็นอยู ่และคุณภาพชีวิตของผู้ม ี
รายได้น้อยให้ดีขึ้นโดยล�าดับ
	 	 นอกจากน้ี	ท่านยงัได้ให้ความส�าคัญกบัการสร้างเสรมิสงัคม	
ด้วยแนวคดิทีต้่องการพฒันาภาคเกษตรและชนบทให้มคีวามมัน่คง
แข็งแรงอย่างยั่งยืน	ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอีกด้วย	โดย 
สนับสนุนให้เกษตรกรประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง	เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	
	 	 รวมทัง้กจิกรรมปลกูฝังและส่งเสริมให้นกัเรยีนและเยาวชน	 
ได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงิน	มีการออมทรัพย์อย่าง 
ต่อเนือ่งสม�า่เสมอ	และปลูกฝังให้รู้จักการท�างานร่วมกับผูอ้ืน่	ภายใต้ 
โครงการ	“ธนาคารโรงเรียน”	
	 	 ตลอดจนสนบัสนนุสนิเชือ่เพือ่ความยัง่ยนื	(Green	Credit)
และยังได้ส่งเสริมกิจกรรมโครงการธนาคารต้นไม้	เพื่อให้ชุมชน
ตระหนักถึงการสร้างป่า	ลดภาวะโลกร้อน	ลดปัญหาภัยแล้ง	 
น�้าท่วม	สร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน	และปลูกจิตส�านึกในการ 
บริหารจัดการป่าชุมชนที่ดีอีกทางหนึ่งด้วย

ยึดหลักเดินตามรอยเท้าพ่อ ด้วยความพอเพยีง และสร้างความ
สมดุล
	 	 ตลอดชวีติการท�างานของท่านในช่วงทีเ่ป็น	ผู้จดัการ	ธ.ก.ส. 
ท่านได้ทุ่มเทการท�างานให้กับองค์กรนี้เป็นอย่างมาก	จึงนับเป็น
บุคคลท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีส�าหรับพนักงาน	ธ.ก.ส.ทุกคน	ไม่ว่าจะ
เป็นเรือ่งความซือ่สตัย์	ความอดทน		ความใฝ่รู	้	ความคดิริเร่ิม	และ
พฤติกรรมในการด�ารงชวีติ	จนได้รบัค�าชมเชยยกย่องทัง้จากบคุคล
และส่วนงานภายนอก		เพราะฐานคติหรือปรัชญาในการท�างาน
ของท่านคือ	การพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ให้มีรายได้	ได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพ	ได้มีชีวิตความเป็น
อยู่อย่างพอเพียงและยั่งยืน		จึงท�าให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้วย
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในส่วนของ
องค์กร	พนักงาน	และเกษตรกร	จนน�ามาซึ่งความภาคภูมิใจของ
คนในองค์กร	ธ.ก.ส.ทีไ่ด้รบัรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการประสบ
ความส�าเรจ็ในการน�าหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นแรง
ขบัเคลือ่นการท�างานเพือ่ช่วยเหลอืพีน้่องเกษตรกรได้เป็นอย่างด	ี

รางวลัอืน่ๆ ท่ีท่านได้รบัในขณะด�ารงต�าแหน่ง ผจก ธ.ก.ส.
มีมากมายหลายรางวัลอาทิเช่น
1.	 รางวัลท่านได้รับรางวัลนักการธนาคารแห่งปี	2556	(Banker	 
	 of	the	year	2013)	ซึ่งเป็นผู้บริหารธนาคารของรัฐคนแรกที ่
	 ได้รับรางวัลนักการเงินแห่งปีในรอบ	28	ปี?
2.	 รางวลั	“นกัการเงนิแห่งปี	2553”	(Financier	of	the	year	2010) 
3.	 รางวัล	“ผู้น�าองค์กรดีเด่น”	ภายใต้รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	 
	 ป	ี2555	(SOW	Award)
4.	 รางวัล	“CEO	แห่งปี	2557”	

ผลงานส�าคญัสู่การพฒันาฐานราก 
	 	 ท่านกล่าวว่า	คนจนประมาณ	13.4	ล้านคน	ไม่สามารถเข้าถงึ 
แหล่งเงนิทุนดอกเบ้ียต�า่จากสถาบันการเงนิของรฐั	ต้องพึง่พาเงนิกู้
นอกระบบแทน	ซึง่นายทนุคดิอตัรดอกเบีย้สงูมากกว่าเท่าตวั	ส่วน
ใหญ่จะเป็นแรงงานนอกระบบ	ท�างานรับจ้างตามฤดูกาล	ท�างาน
รับจ้างรายวัน	ไม่มีงานท�าเป็นหลักแหล่งแน่นอน	หรือไม่ก็ท�ามา 
ค้าขายเลก็ๆน้อยๆ	กูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิในระบบไม่ได้	เนือ่งจาก 
ไม่มีหลักทรัพย์	ค�้าประกันการกู้เงิน	แม้ที่ผ่านมาสถาบันการเงิน
ของรัฐอย่าง	ธ.ก.ส.	ได้ลดเงื่อนไขการกู้เงินโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย ์
ก็สามารถกู้ได้	 เพียงแต่เกษตรกรต้องรวมกลุ่มค�้าประกันกันเอง 
คนกลุม่นีก้ย็งัไม่สามารถกู	้ธ.ก.ส.	ได้	เนือ่งจากไม่ได้ประกอบอาชพี
เกษตรกร	เป็นหลกั	รายได้หลกัไม่ได้มาจากการท�าการเกษตร	หรอื
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ท�าการเกษตรบ้างแต่เพ่ือบริโภคในครอบครัว	รายได้หลักมาจาก
การท�าอย่างอืน่	รบัจ้างท�างานสารพดัอย่าง	แล้วแต่จะมคีนว่างจ้าง
	 	 จากภาวการณ์ดงักล่าว	จึงเป็นทีม่าของแนวคดิของท่านใน
การด�าเนินโครงการ	“ธนาคารชุมชน”	ในขณะนั้น	เพราะธนาคาร
ชุมชนเปรียบเสมือนธนาคารใหม่ธนาคารหนึ่งท่ีมีสถาบันการเงิน 
ของรัฐ	 (ธ.ก.ส.)	 เป็นเจ้าของและมีหน้าท่ีเข้าไปช่วยเหลือดูแล 
คนยากจนที่มีรายได้ต�่า	 โดยเฉพาะเป็นคนยากจนท่ีไม่สามารถ 
เข้าถึงแหล่งเงินทุนตามเงื่อนไขปกติได้	 โดยแรกเริ่มเปิดบริการให้
ประชาชนผู้มีรายได้ต�่ากู้เงินไปพัฒนาอาชีพ	สร้างเสริมรายได้ให้
กับตัวเอง	โดยกลุ่มคนเหล่านี้สามารถกู้เงินจากธนาคารชุมชนได	้
คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ	1	ต่อเดือน	ให้กู้รายละ	20,000–50,000	
บาท	ให้ระยะเวลาผ่อนช�าระ	2	ปี		ซึ่งตอนนั้นมองว่า	เมื่อเทียบกับ
ดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ	ที่คิดร้อยละ	5-10	ต่อเดือน	หรือร้อยละ	
60-120	ต่อปี	นับว่า	ดอกเบี้ยธนาคารชุมชนถูกกว่ามาก		และท่ี
ส�าคัญดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอก	ไม่ได้คิดแบบรวบยอดอย่าง
เงินกูน้อกระบบ	ไม่มีการลดต้นลดดอก	ไม่ว่าจะผ่อนเงินต้นไปมาก
แค่ไหน	ยังต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงเท่าเดิม
	 	 ส�าหรับเรื่องการบริหารความเสี่ยง	ในปล่อยกู้โดยไม่มีหลัก
ทรัพย์ค�้าประกัน	ในขณะน้ันแม้จะมีความเสี่ยงหนี้สูญค่อนข้างสูง	
แต่ท่านได้วางแนวทางในการปล่อยกูข้องธนาคารชมุชนจะกระท�า
ใน	2	รูปแบบ	คือ
	 1.	 การให้สินเชือ่ผ่านสถาบนัการเงินในชมุชนท่ีมคีวามเข้มแข็ง 
อยู่แล้ว	แต่มีเงินทุนให้สมาชิกกู้ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
เช่น	กลุม่การเงนิ	กองทนุหมูบ้่าน	กลุม่สจัจะออมทรัพย์	เป็นต้น	ซึง่
การให้สนิเชือ่นี	้ปัญหาเรือ่งความเสีย่งจะมีไม่ค่อยมาก	เพราะแต่ละ
ชมุชนจะมรีะบบการบรหิารจัดการ	มคีณะกรรมการคอยกลัน่กรอง
อยูแ่ล้ว	เช่น	คนทีจ่ะมาขอกูม้พีฤติกรรมอย่างไร?	มคีวามตัง้ใจท�ามา 
หากินแค่ไหน?ท�าอาชีพอะไร?	กู้ไปแล้วมีความสามารถท่ีจะช�าระ
หนี้	ได้หรือไม่?เป็นต้น
	 2.	 การให้สนิเชือ่ให้กบัผูม้รีายได้น้อยโดยตรง	นบัว่ามคีวามเสีย่ง 
สูงกว่า	อาจจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นบ้าง	โดยที่จ�าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่
ของธนาคารมาคดักรอง	สอบถามประวตัต่ิางๆ	ด้วยตวัเอง	ทั้งจาก
ตวัผูต้้องการกูเ้งินและเพือ่นบ้านในชมุชนว่า	เป็นคนอย่างไร?	ท�ามา 
หากินอะไร?	จะเอาเงินไปพัฒนาอาชีพ	สร้างเสริมรายได้เช่นใด? 
มคีวามสามารถทีจ่ะหารายได้มาช�าระหน้ีได้หรือไม่?	ถ้าผ่านเงือ่นไข
ก็สามารถกู้เงินได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค�้าประกัน
	 	 อย่างไรกต็าม	รปูแบบการด�าเนนิงานในโครงการนีไ้ม่เกีย่วข้อง 
กับการแก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้นอกระบบที่มีการขึ้นทะเบียนแล้ว	 

และไม่เกี่ยวกับโครงการให้เกษตรกรกู้ยืมเงินของ	ธ.ก.ส.	รวมท้ัง 
ไม่เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน	หรือแม้กระทั่งกลุ่มสัจจะออมทรัพย	์
สถาบันการเงินชุมชนหรือธนาคารหมู่บ้านดั้งเดิมแต่อย่างใด
	 	 นอกจากนโยบายสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการผลิตแล้ว	ยัง
ต้องค�านึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตให้แก่
เกษตรกร	โดยอาศัยเครื่องมือเครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญคือ 
การประกันภัยพืชผล	 เพราะการจัดการความเส่ียงก่อนเกิด 
ภัยธรรมชาติจะเป็นการเติมเต็มส่วนที่มาตรการของรัฐยังไม่ได้
ครอบคลุม	และสามารถท�าให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติได้พ้นจากภาระหนี้สินอีกทางหนึ่งด้วย	 โดยโครงการ
ประกันภัยพชืผลทีไ่ด้ด�าเนนิการมาในช่วงแรกๆตัง้แต่ปีพ.ศ.	2554	 
คอืโครงการประกนัภัยข้าวนาปี		ซึง่	ธ.ก.ส.	ได้ด�าเนนิโครงการต้ังแต่ปี	 
ซึ่งรูปแบบการการด�าเนินการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร
เป็นลักษณะการร่วมด�าเนินการระหว่างรัฐและเอกชน	ซ่ึงถือเป็น
รูปแบบที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย	มีความโปร่งใส	และ
สามารถตรวจสอบได้ 

จากนายธนาคารสู่งานกระทรวงฯ
	 	 ท่านกล่าวว่า	การบริหารจดัการงานในกระทรวงฯ	นัน้	มคีวาม 
หลากหลายและมหีลายมติ	ิจ�าเป็นต้องแยกประเดน็ของงานแต่ละ
ด้านว่าอยู่ในประเภทใด	 ซ่ึงวิธีการท�างานของท่านจะพิจารณา
ข้อมูลที่อยู่รอบตัว	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากเกษตรกร	ข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่ของกระทรวง	รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย	และนโยบายหลัก
ของกระทรวงฯว่า	 รวมทั้งข้อมูลจากธนาคารของรัฐ	 ว่ามีการ
เปลีย่นแปลงไปในทิศทางไหนบ้าง?	สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง
ของโลกอย่างไร?	จากนั้นจึงวิเคราะห์หาแนวทางด�าเนินการไปใน
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ทางที่ถูกต้องและเหมาะสม		ภายใต้การประสานบูรณาการข้อมูล
กบัทกุภาคส่วน	ซึง่หวัใจส�าคญัคอื	ต้องวเิคราะห์ข้อมลูโดยค�านงึถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก	เนื่องจากภาคการเกษตรประกอบ
ด้วยกลุ่มคนที่มีความส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก	
และต้องการการดูแล	หากเทียบกับประเทศต่างๆ	แล้วเรายังตาม
หลังเขาอยู่ไม่น้อย	ดังนั้นการท�างานจึงต้องค�านึงถึงการเช่ือมโยง
ประสานกับหลายๆ	ภาคส่วน	เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตอบโจทย์สังคม
เกษตรกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม	

ภารกิจหลักภารกิจรองท่ีต้องบรหิารจดัการ
	 	 ท่านได้กล่าวว่า	ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ	ได ้
มอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านอ�านวยการด้านการผลิตท้ังหมด	
โดยมีหน่วยงานหลักๆ	ที่ต้องดูแลคือ	ส�านักงานมาตรฐานสินค้า 
เกษตรและอาหารแห่งชาติ	(มกอช.)	ส�านักงานเศรษฐกจิการเกษตร	
(สศก.)	กรมปศสุตัว์	กรมประมง	กรมการข้าว	กรมส่งเสรมิการเกษตร	 
กรมวิชาการเกษตร	และส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ		โดย
ความส�าคญัของงานด้านการผลติคือ	ราคาทีเ่กษตรกรได้รบัจะต้อง
ไม่ต�่ากว่าต้นทุนการผลิต 

แนวทางความร่วมมือจากภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง
	 	 นายลักษณ์		วจนานวัช	กล่าวว่า	แม้เศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศไทยจะดีขึ้นอย่างมากเมื่อมองย้อนจากในอดีต	แต่หาก
พิจารณาในภาคการเกษตรแล้ว	จะเห็นว่ายังคงมีช่องว่างมากพอ
สมควร		ซึง่ทกุภาคส่วนต้องปรบัเปลีย่นการด�าเนนิงานของตนเอง
ให้เป็นไปตามสภาพการณ์อย่างต่อเนื่อง	เพื่อช่วยเติมเต็มช่องว่าง
ดงักล่าวและพฒันาภาคการเกษตรให้มคีวามก้าวหน้ายิง่ขึน้		ซ่ึงตน
เชื่อมั่นว่าหากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	ได้มีการก�าหนด
แนวทางสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายการพัฒนาเกษตร
ไทยให้ชัดเจน		 เพื่อก�าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของแต่ละภาคส่วนได้อย่างถกูต้อง	พร้อมทัง้น�าประเดน็ส�าคญัของ 
แต่ละภาคส่วนมาร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้	และสร้างพลังให ้
เพียงพอส�าหรับขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว		
	 	 อย่างไรก็ตาม	ปัจจุบันรัฐบาลได้เห็นความส�าคัญของการ
พัฒนาภาคเกษตรไทยให้เข้มแขง็	โดยวธิกีารท�างานแบบบรูณาการ 
ร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และกระทรวง
พาณิชย์	ซึ่งท่านมีความเห็นว่า	สิ่งส�าคัญในการขับเคลื่อนการ
ด�าเนินงานตามนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้นได้แก่
	 1.	 สนับสนุนให้ทั้งสองกระทรวง	มีการท�างานร่วมกัน	และ
ศึกษาความต้องการของตลาดและพัฒนาสินค้าเกษตรท้ังระบบ	
โดยส่งเสรมิพฒันาระบบจดัเกบ็สนิค้าเกษตรชุมชน	ให้เป็นแก้มลงิ

เล็ก	ซึ่งเป็นการช่วยชะลอการขายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
	 2.	 ร่วมมือเดินหน้าโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ	่
และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	 รวมถึงการรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรของชุมชน	 เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมโอกาสให้เกษตรกร 
รายย่อยที่ต้องการยกระะดับคุณภาพสู่สากล
	 3.	 ควรมีผู้เชี่ยวชาญทั้งสองฝ่าย	(มิสเตอร์สินค้าเกษตร)	เพื่อ
หารือร่วมกันเป็นประจ�า
	 	 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกเป็นไปอย่าง
รวดเร็วมาก	การปรับตัวจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างมาก	 เริ่มตั้งแต ่
ตัวเกษตรกรจนถึงระดับก�าหนดนโยบายพัฒนาภาคเกษตรไทย	 
ซึง่ต่างต้องมเีป้าหมายร่วมกนัทัง้ในระยะสัน้	กลาง	และยาวรวมทัง้	
การมีส�านึกรับผิดชอบร่วมกันในทุกๆ	ด้าน	ไม่ว่าจะเป็นด้านความ
ส�าเรจ็หรอืความล้มเหลว		สิง่ส�าคญัทีต้่องมคีวามความชัดเจนกค็อื	
นโยบายทีต้่องเร่งเสรมิสร้างขดีความสามารถของเกษตรกร	พัฒนา
คุณภาพของเกษตรกรไปสู่ความเป็นมืออาชีพ	มิใช่ท�าหน้าท่ีแต่
เพียงส่งเสริมการผลิตเท่านั้น	แต่ต้องพัฒนาเขาให้เป็นนักวางแผน
การผลติอย่างมคีณุภาพ	และผลติให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด		ส�าหรับเกษตรกรจะต้องรู้ตัวว่า	ตนเองเป็นศูนย์กลางของ
การพฒันา	เพราะเมือ่ผลติแล้วย่อมต้องมีคณุภาพและหวงัผลก�าไร		
โดยต้องสามารถเป็นผู้ก�าหนดราคาขายในตลาด	และสร้างอ�านาจ
ต่อรองให้กับสินค้าของตนเองได้			

คดิอย่างไรกับเกษตรไทย 4.0  
	 	 ปัจจุบันค�าว่า	ไทยแลนด์	4.0	ก�าลังเป็นที่สนใจของคนใน
สังคม		ซึ่งหัวใจหลักของไทยแลนด์	4.0	คือต้องเปล่ียนจากการ	
“ท�ามากได้น้อย”เป็น	“ท�าน้อยได้มาก”		ในขณะเดยีวกนักบัค�าว่า	
“เกษตร	4.0”กค็งต้องเปลีย่นจากการ	“ท�าเกษตรแบบดัง้เดมิ”เป็น	
“การท�าเกษตรสมยัใหม่”ด้วยการน�านวตักรรม	ผสมผสานกบัความ
คิดสร้างสรรค์	และพัฒนาสู่การเป็น	Smart	Farmer	สิ่งส�าคัญที่
จะพัฒนาเกษตรกรไทยไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมนั้นย่อมมีความ
หลากหลาย	จึงจ�าเป็นต้องสร้างระบบสหกรณ์แบบใหม่	 (Social	
Enterprise	:SE)	โดยผู้ประกอบการจะต้องเป็นหุ้นส่วน	(Partner	
Ship)	กับเกษตรกร		เพราะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยของเรา
จะก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย	ุและส่งผลให้ภาคเกษตรกจ็ะมคีนรุน่ใหม่
ที่ท�าเกษตรน้อยลง	ดังนั้น	หากเราต้องการให้คนรุ่นใหม่กลับเข้าสู่
ภาคเกษตรหรอืสบืทอดอาชพีเกษตรของครอบครวั	จ�าเป็นต้องได้
รบัการสนบัสนนุหรอืความร่วมมอืจากภาครฐัและเอกชนให้เข้ามา
ช่วยส่งเสริมและปรับปรุงการผลิต	ท�าหน้าที่เป็นหุ้นส่วนในการให้
ค�าปรกึษาแนะน�า	และร่วมวางแผนการผลิตอย่างมปีระสทิธภิาพ		
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หรอืแม้กระทัง่สนบัสนนุให้เกษตรกรมกีารรวมกลุม่เป็นผูป้ระกอบ
การ	มแีหล่งเงนิทนุจากธนาคารรฐัเข้าสนบัสนนุและน�าองค์ความรู้
หรือผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดผลผลิต		เพื่อยก
ระดบัการผลติสนิค้าเกษตรให้เป็นผลติภณัฑ์เพือ่เพิม่มลูค่า	และส่ง
ต่อคณุค่าสูผู่บ้ริโภค	จนสามารถก้าวสู่การเป็นเกษตรอตุสาหกรรม	
4.0	ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป								
	 	 ท่านกล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า“เป็นโอกาสดีของกระทรวง
เกษตรฯท่ีจะต้องเร่งผลักดันนโยบายส�าคัญของกระทรวงฯ	ลงสู่
พืน้ที	่เพือ่น�าไปสูก่ารปฏิบตัใิห้ได้ผลอย่างชดัเจน	และเป็นรูปธรรม	
ผ่านกลไกส�าคัญคือบุคลากรในพื้นที่	รวมทั้งเชื่อมโยงประสานกับ
ภาคส่วนอื่นที่จะร่วมกันขับเคลื่อนภาคการเกษตร	เพื่อให้ระบบ
การผลิต	และการตลาดมีความสอดคล้องสมดุลกัน	ด้วยวิถีทาง
แห่ง	นวัตกรรม	การเพิม่มลูค่า	และการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน	
เพือ่ให้สามารถช่วยเหลอืเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแขง็	และลดความ
เหลื่อมล�้าทางรายได้ของเกษตรกรได้

อยากจะส่ือสารถงึบุคลากรในกระทรวงฯอย่างไร
	 	 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า	บุคลากรในกระทรวงเกษตรฯ
น้ัน	ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถสูงเป็นอย่างยิ่ง	
ซึ่งการได้มายืน	ณ	จุดนี้แล้ว	ท่านก็ต้องการให้ทุกคนได้ช่วยกัน
ผลักดัน	ขับเคลื่อนงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องเกษตรกร
และประเทศชาติ	สอดรับกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงฯ	จึงจ�าเป็น
ต้องสร้างจุดเปลี่ยนในการท�างานร่วมกันปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือ
วิธีการท�างานให้กว้างขึ้น	โดยเน้นการส่ือสารให้ทีมงานเกิดความ
รู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงของกระทรวงฯ	 ในฐานะก�าลัง
ส�าคญัทีจ่ะขบัเคลือ่นสูเ่ป้าหมายความส�าเรจ็เดยีวกัน	และทีส่�าคญั
คอื	ต้องรบัฟังความคดิเห็นหรอืปัญหาทีเ่กดิขึน้	รวมทัง้ต้องสือ่สาร
สร้างความให้เข้าใจตรงกัน		จนเกิดสิ่งที่เรียกว่า	“พลานุภาพแห่ง
ความไว้วางใจ” หรือ THE SPEED OF TRUST

ประวติั นายลักษณ์ วจนานวชั (Mr.LuckWajananawat) 
คุณวุฒิการศึกษา :
	 -	 วิทยาศาสตร์บัณฑิต	(เกษตรศาสตร์)	
 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 -		 Master	in	Science	(System	Development	Program),	 
	 	 Trinity	College	Dublin,
		 The	University	of	Dublin,	Ireland

ต�าแหน่งในปัจจุบัน : 
	 -	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 	 ด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่	:	-	30	พฤศจิกายน	2560

ต�าแหน่งหน้าที่ส�าคัญในอดีต :
	 -	 กรรมการและผูจ้ดัการ	ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์ 
การเกษตร	-	กรรมการสภามหาวทิยาลยั	ผูท้รงคณุวุฒ	ิมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 -	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 -	กรรมการอ�านวยการ	
โรงงานยาสูบ	-	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 -	กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ	คณะ
กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
	 -		 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย	(ต.ม.)
	 -		 ตริตาภรณ์ช้างเผือก	(ต.ช.) 
ผลงานดีเด่น :
	 -		 นักการเงินแห่งปี	2553	(Financier	of	The	year	2010)	 
  จากวารสารการเงินธนาคาร
	 -		 ผูน้�าองค์กรท่ีโดดเด่นท่ีสดุ	ปี	2554	(CEO	of	the	year	2011) 
	 	 จากนิตยสารดอกเบี้ยและหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
	 -		 รางวลั	“ผู้น�าองค์กรดเีด่น”	ภายใต้รางวัลรฐัวสิาหกจิดเีด่น	 
	 	 ปี	2555	(SOE	Award)
	 -		 นักการธนาคารแห่งปี	2556	(Banker	of	the	year	2013)	 
	 	 จากนิตยสารดอกเบี้ยและหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
	 -		 CEO	แห่งปี	2557	จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจและ 
	 	 เว็บไซต์ฐานออนไลน์
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การไฟฟา้แหง่อนาคต – The Electric Utility of the Future 
    เสริมสกลุ คล้ายแกว้ 

ผู้วา่การการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค 

นายกสมาคมนสิติเก่าวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 28 กันยายน 
2503 จากที่มีจ านวนลูกค้าไม่กี่ราย จว จนก้าวเข้าสู่ปีที่ 58 ของการสถาปนา กฟภ. มีจ านวนลูกค้ามากกว่า 
19 ล้านราย มีสินทรัพย์มากกว่า 400,000 ล้านบาท และมีจ านวนพนักงานและลูกจ้างมากกว่า 36,000 คน 
โดยมีเป้าหมายที่จะก้าวเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคตหรือ PEA – The Electric Utility of the Future เป็น 
การไฟฟ้าที่มีความทันสมัยทั้งด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ในช่วงเกือบ 58 ปี ของการด าเนินกิจการ กฟภ. ได้พัฒนา
องค์กรมาโดยตลอดและต่อเนื่องจวบจนถึงยุคปัจจุบัน สามารถแบ่งยุคแห่งการพัฒนาองค์กรได้เป็น 4 ยุค คือ 

 

ยุคที่ 1 เป็นยุคบุกเบิกก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้
ครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบทั่วประเทศ จากเริ่มก่อตั้งในปี 
พ.ศ. 2503 ผ่านไป 30 ปี กิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายตัวและเจริญก้าวหน้าอย่างมาก โดยสามารถให้บริการ
ไฟฟ้าในพ้ืนที่รับผิดชอบได้ครบทั้ง 70 จังหวัดในขณะนั้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของหมู่บ้านชนบททั่วประเทศ ซึ่ง 
World Bank ได้ยกย่องความส าเร็จของ กฟภ. ในการ
ด าเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าที่รวดเร็ว รวมถึงให้ กฟภ. 
เป็ น  Case Study เป็ นตั วอย่ างและสถานที่ ดู งาน ใน 
การพัฒนาไฟฟ้าชนบทให้แก่ประเทศอ่ืนๆ อีกด้วย 
 

 

ยุคที่ 2 เป็ น ยุ ค ที่ ป ร ะ ช า ช น ทั้ ง ป ร ะ เท ศ  9 9 % มี
กระแสไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ดังค ากล่าว “ไฟฟ้าสว่างทั่วทิศ 
สร้างเศรษฐกิจทั่วไทย” จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบไฟฟ้าให้
มีเสถียรภาพมั่นคง รองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ 
ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคของประเทศ 
โดยได้มีการน าระบบแรงดัน 115 กิโลโวลต์ มาใช้ทั้งระบบ
สายส่งและสถานีไฟฟ้า รวมถึงเริ่มมีการน าวิทยาการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งานเช่นการพัฒนาระบบควบคุมสั่ง
การจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Supervisory Control and 
Data Acquisition: SCADA) 
  

บ

การไฟฟ้าแห่งอนาคต – The Electric Utility of the Future

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ยุคที่ 3 เป็นยุคที่เริ่มน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งด้านระบบ
ไฟฟ้า รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัย มาใช้ในภารกิจหลักเพ่ือพัฒนางานด้านระบบไฟฟ้า
และงานให้บริการประชาชนที่ทัดเทียมมาตรฐานสากล ไม่
ว่าจะเป็นระบบ Automatic Meter Reading หรือ AMR 
ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ , มีการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล
ผู้ใช้ไฟ 1129 PEA Call Center เป็นต้น และในยุคนี้ การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถจ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบท
ในระดับหมู่บ้านได้ถึงร้อยละ 99.98 ของจ านวนหมู่บ้านทั่ว
ประเทศ 

 

ยุคที่ 4 ในยุคปัจจุบัน เราจะพบว่าเกือบทุกอุตสาหกรรม
ได้รับผลกระทบจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดด หรือ Disruptive Technology บริษัทหรือ
องค์กรใดที่ไม่มีการพัฒนาและยังคงติดอยู่กับรูปแบบการ
ท างาน แนวคิด และการด าเนินธุรกิจแบบเดิม ที่เคยใช้ 
ได้ดีในอดีต จะถูกกลืน (Disrupt) ด้วยเทคโนโลยีเหล่านั้น 
และต้องทยอยปิดตัวไปในไม่ช้า ซึ่งในส่วนของธุรกิจไฟฟ้า
เอ ง ก็ มี ค วามท้ ายท าย  โดยนวั ตกรรมที่ ถื อ ว่ า เป็ น 
Disruptive Innovation ในท างวิ ศ วก รรม ไฟ ฟ้ า  เช่ น 
Electric Vehicle, Solar Rooftop, Smart Meter, 
Digital Technology – IoT, Big Data เป็นต้น ซึ่ งท าให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องปรับตัวเข้าสู่ ยุคที่ 4 หรือ PEA 
4.0 ที่มุ่งเน้น “พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วย
เทคโนโลยี” ส่งเสริมการน านวัตกรรม เทคโนโลยี Digital 
และพลังงานทดแทนมาใช้ ตลอดจนการน านวัตกรรมมาใช้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และสนับสนุนธุรกิจ
ใหม่ๆ พร้อมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต 
(The Electric Utility of the Future) 
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การพัฒนาการด าเนินการหลัก 7 ด้านรองรับ PEA 4.0  มีดังนี้ 

1. Human Capital มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีความพร้อมในยุคดิจิทัล 
2. Service เป็นเลิศในงานบริการ ด้วยการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า 
3. Grid  การพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ทันสมัย (Grid Modernization) รองรับ Smart Grid 
4. Asset Management การจัดการสินทรัพย์ทั้งองค์กร ที่ครอบคลุมทั้งวัฏจักรของสินทรัพย์ที่เริ่ม

ตั้งแต่การจัดหาได้มา การบ ารุงรักษา จวบจนเมื่อสิ้นอายุการใช้งานจึงน าออกจากระบบ 
5. Innovation การพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรม จนน าไปสู่การขยายผลสร้าง

เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของ กฟภ. เชิงพาณิชย์ (PEA Brand)  
6. ICT  น าระบบ ICT มารองรับการพัฒนาระบบ Smart Grid และการจัดการภายในองค์กรที่

รองรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things : IoT) ระบบ Cloud และการจัดการ Big 
Data  โดยน าระบบ ICT มาใช้รองรับงานในอนาคตทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. Business Investment  สร้างธุรกิจใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 

 
ด้วยการด าเนินการของ กฟภ. มีปริมาณมากและหลากหลาย ในบทความนี้จึงจะกล่าวถึงตัวอย่าง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ กฟภ. ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือตอบโจทย์ Life Style ของคนรุ่นใหม่ เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า (Service Excellence: Beyond Customer Expectation) 
ด้วย “PEA Smart Plus Application”  เพ่ือให้ลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีกว่า 19 ล้านรายทั่ว
ประเทศ เข้าถึงบริการ Online ครบวงจรของ กฟภ. ในรูปแบบ One Touch Service “จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง” 
ทุกที่  ทุกเวลา สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ด้วยตนเอง ได้ทั้ ง
ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา มีฟังก์ชั่น 
การให้บริการที่หลากหลาย อาทิ การช าระค่าไฟฟ้า ค านวณและแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเมื่อใกล้ถึงก าหนดช าระ  
ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ขอติดกลับมิเตอร์ และข่าวสารประชาสัมพันธ์  
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5. Innovation การพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรม จนน าไปสู่การขยายผลสร้าง

เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของ กฟภ. เชิงพาณิชย์ (PEA Brand)  
6. ICT  น าระบบ ICT มารองรับการพัฒนาระบบ Smart Grid และการจัดการภายในองค์กรที่

รองรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things : IoT) ระบบ Cloud และการจัดการ Big 
Data  โดยน าระบบ ICT มาใช้รองรับงานในอนาคตทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. Business Investment  สร้างธุรกิจใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 

 
ด้วยการด าเนินการของ กฟภ. มีปริมาณมากและหลากหลาย ในบทความนี้จึงจะกล่าวถึงตัวอย่าง
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ประเทศ เข้าถึงบริการ Online ครบวงจรของ กฟภ. ในรูปแบบ One Touch Service “จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง” 
ทุกที่  ทุกเวลา สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ด้วยตนเอง ได้ทั้ ง
ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา มีฟังก์ชั่น 
การให้บริการที่หลากหลาย อาทิ การช าระค่าไฟฟ้า ค านวณและแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเมื่อใกล้ถึงก าหนดช าระ  
ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ขอติดกลับมิเตอร์ และข่าวสารประชาสัมพันธ์  
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ส าหรับ Application – PEA Smart Plus ประชาชนทั่วไปและลูกค้าของ กฟภ. สามารถดาวน์โหลด

แอปพลิเคชันได้ฟรี ในอนาคต กฟภ. มีแผนจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bill) และเสริมงานบริการเพ่ือให้บริการแก่ลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพ Server เพ่ืออ านวยความสะดวกในการดาวน์โหลดและรองรับการใช้งานที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งคาดว่าจะมี
ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 5 ล้านราย ภายในปี 2564 

อีกหนึ่งตัวอย่างที่ กฟภ. ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการและให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าเพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ส าคัญ
ของ กฟภ. ควบคู่ไปกับการส่งเสริมงานวิจัยและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชน โดยเฉพาะ
การน าพลังงานทดแทนภายในประเทศมาใช้ประโยชน์ให้มากข้ึนอย่างเช่น โครงการ Smart Micro Grid โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการจ่ายไฟในพ้ืนที่ห่างไกล และส่งเสริมการเป็นชุมชนต้นแบบที่ใช้
พลังงานจากแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน 100% ถือเป็นพ้ืนที่น าร่องด้าน Microgrid แห่งแรกของประเทศไทย 
และถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่ส าคัญของการวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้าในให้มีความมั่นคงในยุคดิจิทัล 
ในอนาคต เพ่ือให้สามารถน าระบบ Smart Micro Grid สามารถน าไปขยายผลใช้ได้กับทุกแห่งที่มีแหล่งผลิต
พลังงานไฟฟ้าและระบบควบคุมที่เหมาะสมในพ้ืนที่อ่ืนๆ อีกต่อไป   
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Smart Micro Grid ที่บ้านขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ถือเป็นระบบ Smart Micro Grid  

แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งควบคุมการจ่ายไฟจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ า ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และระบบส ารองไฟด้วยแบตเตอรี่ ท าให้พื้นที่บ้านขุนแปะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอส าหรับใช้ในพ้ืนที่ โดยลดการพ่ึงพาไฟฟ้าจากภายนอก สามารถสร้างความสมดุลในการผลิต
พลังงานไฟฟ้าให้พอดีกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน สอดคล้องกับเป้าหมายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ที่ต้องการเพ่ิมเสถียรภาพและยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าให้แก่ประชาชน เพ่ือให้ชุมชนมีพลังงานใช้อย่าง
พอเพียงจากแหล่งพลังงานภายในชุมชนของตนเอง และท่ีส าคัญเป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  
ที่สะอาดทั้งหมดทั้งจากแหล่งน้ าและแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการน้ าให้
เหมาะสมกับการท าการเกษตร ส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชน ซึ่งจะท าให้เกิดการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
จึงถือได้ว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง 
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ระบบ Smart Micro Grid ไม่เพียงช่วยบริหารจัดการระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่ห่างไกลเท่านั้น แต่ยัง
สามารถน ามาใช้งานกับพ้ืนที่ชุมชนหนาแน่น ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมีแผนที่จะพัฒนาระบบ Smart 
Micro Grid ในพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า กล่าวคือ เมื่อมีแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนต่อเชื่อมเข้ามา ระบบ Smart Micro Grid จะช่วยบริหารจัดการในเรื่องความไม่แน่นอนของก าลังผลิต
จากพลังงานทดแทน รวมถึงท าให้ระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่ดังกล่าวยังสามารถจ่ายไฟได้ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าหลัก
เกิดปัญหาขัดข้อง  

จากที่น าเสนอข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนงาน/โครงการที่ กฟภ. ได้มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนางาน
บริการและระบบไฟฟ้าในทุกพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของ กฟภ. ให้สนองตอบความต้องการของลูกค้าและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เราจะยังไม่หยุดการพัฒนาและการน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาปรับปรุงและพัฒนางานของ
เรา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการและเพ่ิมความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตให้กับพ่ีน้องประชาชนทุกคน  
เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต หรือ The Utility of the Future ได้อย่างภาคภูมิ ซึ่งผมจะได้น า
แผนงาน/โครงการที่น่าสนใจมาน าเสนอให้ท่านได้รับทราบในโอกาสต่อไปครับ 
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ปฐมบทการปฏริปูการประมงไทย : พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558
ดร. อดิศร พร้อมเทพ

ทิศทางการประมงโลก

	 จากการพัฒนาการประมงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลัง

สงครามโลกคร้ังที่สองทั่วโลกเริ่มตระหนักว่าทรัพยากรสัตว์น�้า 

แม้สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้	แต่มิได้หมายความว่าจะอยู่ได้ตลอดไป	

และจ�าเป็นที่ต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม	เพื่อให้ทรัพยากร 

ดงักล่าวยงัคงให้ผลติผล	เพ่ือโภชนาการ	ความเป็นอยูท่ีด่ทีางสงัคม

และเศรษฐกจิส�าหรบัประชากรโลกทีม่กีารขยายตวัอย่างยัง่ยนื	จงึ

มีความพยายามผลักดันให้เกิดอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

ทะเลที่จะเป็นบทบัญญัติให้ประเทศทั้งหลายได้ถือปฏิบัติ	โดยใน 

ช่วงแรกมุ่งเน้นเร่ืองเขตแดนเป็นหลัก	จนกระทั่งปี	ค.ศ.	1982	

อนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	ได้มกีาร

บัญญัติขึ้น	โดยมีบทบัญญัติทั้งสิ้น	320	มาตรา	กับ	อีก	9	ผนวก	

บทบัญญัติเหล่านี้ครอบคลุมเรื่องทะเลอาณาเขต	เขตต่อเนื่องการ

เดินเรือ	และช่องแคบ	รัฐหมู่เกาะ	เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ	ไหล่ทวีป	

ทะเลหลวง	การบริหารและอนุรักษ์สิ่งที่มีชีวิตในทะเลหลวง	รัฐ

ไร้ฝั่งทะเล	การแสวงประโยชน์ในพื้นที่ก้นทะเลระหว่างประเทศ	

การส�ารวจทางวิทยาศาสตร์ในทะเล	และการระงับกรณีพิพาท

ระหว่างประเทศเกี่ยวกับทะเล	เป็นต้น	ซึ่งบทบัญญัตินี้ครอบคลุม

ที่เกี่ยวข้องกับทะเลไว้ทั้งหมด	และการเข้าเป็นภาคีของรัฐจะต้อง 

อยู่ภายใต้บทบัญญัติทั้งหมด	โดยไม่มีข้อสงวน	และประเทศไทย 

ลงนามในอนสุญัญาฯ	ในปี	พ.ศ.	2536	และให้สตัยาบนัเข้าเป็นภาคี

อนุสัญญาฯ	ดังกล่าวเมื่อวันที่	14	มิถุนายน	2554	นับเป็นประเทศ

ที่	162	ของสมาชกิสหประชาชาต	ิส่งผลอนุสัญญา	ฯ	ดงักลา่วมีผล

ผูกพันกับประเทศไทยโดยสมบูรณ์

	 ขณะเดียวกันในช่วงปลายทศวรรษ	1980	จากการท่ีรัฐ

ชายฝั่งต่างๆ	ได้มีการพัฒนาและขยายกิจการด้านการประมง

อย่างรวดเร็ว	โดยการลงทุนสร้างกองเรือและโรงงานแปรรูปท่ีทัน

สมัย	 เพื่อตอบสนองการขยายตัวของความต้องการสัตว์น�้าและ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าจนกลายเป็นอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่	ส่ง

ผลให้เกิดการน�าทรัพยากรสัตว์น�้าขึ้นมาใช้อย่างไม่ระมัดระวัง

และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	องค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ	(FAO)	จึงได้จัดท�าร่างจรรยาบรรณสากลในการท�า

ประมงอย่างรับผิดชอบ	(Code	of	Conduct	for	Responsible	 

Fisheries	:	CCRF)	ท่ีสอดคล้องกบัข้อตกลง	หลักการ	และมาตรการ

ที่จะใช้ในการอนุรักษ์	 จัดการ	และพัฒนาการประมง	ทั้งปวง	 

โดยไม่ใช่รปูแบบบงัคบั	เพือ่ให้ใช้เป็นกรอบในการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรทีม่ชีวีติในน�า้อย่างยัง่ยนืและกลมกลนืไปกับส่ิงแวดล้อม	

และต่อมา	FAO	ได้มกีารจดัท�า	แผนปฏิบตักิารสากลในการป้องกนั	

ยับยั้ง	และขจัดการท�าการประมงที่ผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	

และไร้การควบคุม	(International	Plan	of	Action	to	Prevent,	

Deterand	Eliminate	Illegal,	Unreported	and	Unregulated	

Fishing:	IPOA-IUU)	เพือ่ให้ประเทศต่างๆ	ได้มเีคร่ืองมอืท่ีจะน�าไป

ใช้ต่อต้านการท�าการประมง	IUU	ให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	โดย	

IPOA-IUU	เป็นตราสารระหว่างประเทศท่ีการก�าหนดแนวทางการ

ด�าเนนิการในลกัษณะของความสมคัรใจ	และไม่มสีภาพการบงัคบั

ทางกฎหมาย

	 และจากบทบัญญัติภายใต้	UNCLOS	1982	และ	CCRF	

ได้มีการผลักดันให้เกิด	Agreement	อื่นๆ	ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความ

ชัดเจนในการน�าปฎิบัติ	 เช่น	ความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตาม

บทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ลง

วันที่10	ธันวาคม	พ.ศ.	2525	เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการ

ประชากรของสัตว์น�้าชนิดพันธุ์ที่คร่อม	เขตและอพยพย้ายถิ่นไกล	

ค.ศ.1995	(UN	Fish	Stock	Agreement	:	UNFSA)	ความตกลง

ว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเรือเพื่อป้องกัน	ยับยั้งและขจัด

การประมงทีผ่ดิกฎหมาย	ขาดการรายงานและไร้การควบคมุ	ค.ศ.	

2009	(Port	State	Measure	Agreement	-	PSMA)	ซึ่งขณะนี้

ประเทศไทยได้ให้สตัยาบนัไปบ้างแล้ว	และนอกจากนีแ้ล้วในทะเล

สากลยังได้มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาดูแลทรัพยากรประมงที่อยู่ใน

บรเิวณดงักล่าวโดยเร่ิมจาก	ทรพัยากรทนู่า	เช่น	IOTC	ICCAT	และ

มทีรพัยากรสตัว์น�า้อืน่ๆ	เช่น	SIOFA	ส่งผลให้ในปัจจบุนัทรพัยากร

ประมงแม้อยู่ในเขตทะเลสากลก็มีการบริหารจัดการแทบทั้งสิ้น

จากกฎหมาย	ข้อก�าหนด	ท่ีเกิดขึ้นมา	แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

ว่าประเทศต่างๆ	ได้มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า

สถานการณ์การประมงทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะท�าการประมงเกิน

ศกัยภาพการผลิตของธรรมชาต	ิหากไม่มีการด�าเนนิการอย่างหนึง่

อย่างใดจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสัตว์น�้าซึ่งถือได้ว่าเป็น

อาหารส�าคัญที่หล่อเลี้ยงประชากรจ�านวนมาก
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ท�าไมต้อง “ปฏิรูปการประมง”

	 การประมงไทยในอดีตที่ผ่านมา	ทั้งการจับสัตว์น�้าจาก

ธรรมชาต	ิหรอืการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ทัง้ทีอ่ยูใ่นแหล่งน�า้สาธารณะ

หรือพื้นที่ของตนเอง	ชาวประมงหรือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงท�าได้

โดยเสรี	เนื่องจากพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	2490	ซึ่งเป็น

กฎหมายหลกัทีใ่ช้การบรหิารจดัการการประมงได้มกีารบัญญตัข้ึน

ในช่วงทีก่ารประมงของประเทศไทยยงัเป็นการท�าประมงเพือ่ยงัชีพ

เท่านั้น	และส่วนใหญ่เป็นการประมงน�้าจืดหรือตามแนวชายฝั่ง	

จากสถานการณ์ดงักล่าวท�าให้ปรชัญาพืน้ฐานของพระราชบญัญตั ิ

การประมง	พ.ศ.	2490	จึงเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให ้

ชาวประมงสามารถท�าการประมงได้โดยเสร	ียกเว้นเฉพาะกจิกรรม 

บางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะทรัพยากรอย่างร้ายแรงและมี 

หลกัฐานอย่างชดัแจ้ง	“รฐั”	จึงจะสามารถออกกฎหมายมาควบคมุได้	 

การออกอาชญาบัตรในการท�าการประมงน้ันมีเป้าหมายเพื่อให้

ทราบจ�านวนและเก็บอากรเข้ารัฐเท่านั้น	ไม่มีอ�านาจในการก�ากับ

ควบคุม	ลักษณะ/วิธีการท�าประมงของผู ้ที่ได้รับอาชญาบัตร 

แต่อย่างใด	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาต่อมาเมื่อเรือประมงไทยที่

ออกไปท�าการประมงไกลฝ่ังมากขึน้	ทัง้ในน่านน�า้สากล	หรอืน่านน�า้ 

ของรัฐชายฝั ่ง	อื่น	 รัฐไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุม	ติดตาม	 

อย่างหนึ่งอย่างใดได้ทั้งสิ้น

	 จากการขาดความสามารถในการบรหิารจดัการการท�าการ

ประมงทีม่ปีระสิทธภิาพของรฐัดังกล่าวส่งผลให้สถานการณ์การท�า

ประมงของประเทศไทยอยูใ่นภาวะทีม่คีวามเสีย่งท่ีจะมกีารท�าการ

ประมงเกนิศักยภาพการผลติ	แต่เน่ืองจากประเทศไทยอยูเ่ขตร้อน

ซึ่งทรัพยากรสัตว์น�้าในน่านน�้าไทยมีความหลากหลาย	ท�าให้ชาว

ประมงมีการปรบัเปลีย่นเครือ่งมอืประมงและวธิกีารท�าการประมง

เมื่อพบว่าผลผลิตที่ได้รับลดลงจนอยู่ในสภาวะไม่คุ้มทุน	ส่งผลให้

สถานการณ์การท�าการประมงในลักษณะที่เกินศักย์ภาพการผลิต

นัน้ไม่ส่งผลกระทบอย่างทันททีนัใดเช่นเดยีวกบัสถานการณ์ทีเ่กดิ 

ในเขตอบอุ่น	แต่จะเกิดในลักษณะค่อยเกิดขึ้นอย่างช้าๆ	 เช่น 

สตัว์น�า้ทีจ่บัได้มขีนาดเลก็ลง	การหายไปของกลุม่สัตว์น�า้บางชนดิ	และ 

เหตกุารณ์เหล่าน้ีจะเร่ิมมกีารปรากฎชดัขึน้	ถีข่ึน้	และรนุแรงมากขึน้	 

ในขณะที่สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่นับวันการเปลี่ยนแปลงท่ี

รวดเร็วและรุนแรงมากยิ่งขึ้น	การประมงไทยจะสามารถปรับตัว

ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้หรือไม่

	 และจากการที่อุตสาหกรรมประมงของไทยท่ีมีพัฒนา 

และขยายตวัอย่างรวดเรว็ยงัมคีวามซบัซ้อนมาขึน้	เพราะนอกจาก

“วัตถุดิบ”	ที่เข้าสู่การผลิตมาจากน่านน�้าไทยแล้ว	ประเทศไทยยัง

มสีตัว์น�า้ทีจ่บัจากน่านน�า้ประเทศอืน่และน่านน�า้สากล	นอกจากนี้ 

ประเทศไทยยังเป็นผู้น�าเข้าสัตว์น�้ารายใหญ่ของโลก	เพื่อน�าเข้าสู่ 

อุตสาหกรรมประมงของไทย	ท�าให้ประเทศไทยเป็นที่จับตามอง 

ของนานาประเทศ	 ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของ

ประชาคมโลกที่ต้องปฏิบัติตามกรอบกติกาสากล

	 และจากการท่ีเศรษฐกิจของไทยที่ขับเคล่ือนด้วยการ	 

“ส่งออก” สินค้าประมงเป็นสินค้าหลักที่ใช ้ในการส่งออก 

ประเภทหนึง่ทีท่�ารายได้เข้าประเทศ	ความต้องการของประเทศคู่ค้า	 

ตลอดจนลกูค้าท่ีอยู่ในต่างประเทศ	จากสถานการณ์การประมงท้ังใน 

น่านน�้าไทย	การเปลี่ยนแปลงของกฎกติกาในน่านน�้าสากล	หรือ	 

น่านน�้ารัฐชายฝั่ง	ความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภค	 

ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการ	“ปฎิรูปการประมง”

พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558

	 พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	2558	ได้ถกูตราขึน้ภายใต้

บริบทของการประมงไทยที่เปลี่ยนแปลงไป	ทั้งการท�าการประมง	

การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	การแปรรูปสัตว์น�้า	ตลอดจนการน�าเข้า- 

ส่งออก	และมีเป้าหมาย	“เพ่ือรักษาทรัพยากรสัตว์น�้าให้อยู่ใน

ภาวะท่ีเป็นแหล่งอาหารของมนษยชาติอย่างยั่งยืนและรักษา

สภาพแวดล้อมให้ด�ารงในสภาพท่ีเหมาะสม” โดยบทบัญญัติ

ใน	พรก.ครอบคลุมหลายส่วน	ทั้งการจับสัตว์น�้าจากธรรมชาติ	 

(การท�าการประมงในน่านน�้าไทย	และนอกน่านน�้าไทย)	การเพาะ

เลี้ยงสัตว์น�้าการแปรรูปสัตว์น�้า	การน�าเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์

น�้า	ตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิต	ซึ่ง

แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	2490	

โดยในการตราบทบัญญัติในมาตราต่างๆ	จะมีการน�าหลักการ/

แนวคดิ/เทคโนโลยทีีม่กีารน�ามาใช้ในการบรหิารจดัการทรัพยากร

ประมงที่เป็นสากลมาก�าหนดไว้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ	เพื่อให้	“รัฐ”	

สามารถการบริหารจดัการประมงเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	และ

สอดคล้องกรอบข้อตกลงทีป่ระเทศไทยได้มกีารลงนาม	หรอืมกีาร

บังคับเป็นกฎหมายสากลตลอดจนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
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การบริหารจัดการด้านการท�าการประมง

	 การบริหารจัดการประมงด้านการท�าการประมงจะ

ครอบคลุมทั้งในด้านการท�าการประมงในน่านน�้า	การประมง

นอกน่านน�า้จากทีก่ล่าวมาแล้วการประมงของไทยในอดตีเป็นการ

ท�าการประมงโดยเสร	ีแต่ภายใต้พระราชก�าหนดการประมง	2558	 

ได้ก�าหนดบทบญัญติัในด้าน	“การท�าการประมง”	โดยเฉพาะอย่างยิง่	 

“ในน่านน�้าไทย”	 โดยน�าหลักการที่ส�าคัญภายใต้	UNCOS	 

1982	ในบทบาทหน้าที่ของ	“รัฐชายฝั่ง”	มาตราไว้อย่างชัดเจน 

ทั้งในมาตราที่	4	(5)	และ	(6)	และหมวด	2	การบริหารจัดการด้าน

การประมงภายใต้หลักการดังกล่าวท�าให้การท�าประมงของไทย

เปลีย่นจาก	“การท�าประมงแบบเสร”ี	มาเป็น	“การท�าประมงแบบ

มกีารจ�ากัด”โดยก�าหนดให้ผูท้ีท่�าการประมงต้องได้รบัการอนญุาต

จากรัฐ	และก�าหนดหน้าท่ีให้	“รัฐ”	โดยคณะกรรมการนโยบาย

ประมงแห่งชาติต้องควบคุมการท�าการประมงไม่ให้เกินปริมาณ 

สัตว์น�้าสูงสุดที่สามารถจับได้อย่างยั่งยืน	และต้องอยู ่ภายใต ้

หลักการป้องกันล่วงหน้า	(ม.12)

	 และนอกจากนี้ภายใต้บทบัญญ�ติของหมวด	3	การท�าการ

ประมงในน่านน�า้ไทย	ยงัเป็นการน�าหลกัการบรหิารจดัการประมง 

มาบังคับใช้ในแต่ละชาวประมงแต่ละกลุ ่ม	 โดยจะเห็นได้ว่า 

แม้หลกัการจะเป็น	“การท�าการประมงแบบมกีารจ�ากดั”	กต็าม	พรก. 

ก็ยังคงให้การคุ้มครองชาวประมงขนาดเล็ก	โดยชาวประมงใน 

เขตประมงน�า้จดื	หรือ	เขตประมงชายฝ่ัง	ยงัคงสามารถท�าการประมง 

ได้โดยเสรี	ยกเว้นเครื่องมือที	่“รัฐ”	พิจารณาว่าเป็นเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพสงูจึงจะน�าเข้าสูร่ะบบ	“การท�าการประมงแบบมกีาร

จ�ากัด”	ในขณะที่เรือประมงพาณิชย	์(มากกว่า	10	ตันกรอส)	หาก

จะท�าการประมงต้องได้รับอนุญาตทั้งหมด	โดยการท�าประมงนั้น

ต้องเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในใบอนญุาต	ซ่ึงเงือ่นไขเหล่านี ้

จะท�าให้สามารถปรับใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมียืดหยุ่น 

และสอดคล้องกับสถานการณ์

	 และหมวด	5	มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ	ยังเป็น

ก�าหนดกรอบการอนุรักษ์และบริหารจัดการ	ให้เกิดความสมดุล 

ทางธรรมชาติ	และรักษาทรัพยากรสัตว์น�้าและระบบนิเวศน์ไว้

อย่างยั่งยืน	ตามหลักการป้องกันไว้ล่วงหน้า	จะเห็นว่าบทบัญญัติ

ในหมวดนี้จะท�าให้	“รัฐ”	ในฐานะ	“รัฐชายฝั่ง”	สามารถบริหาร

จัดการทรัพยากรสัตว์น�้าในเชิงพื้นที่	ชนิด	ฤดูกาล	ตามความ 

เหมาะสม

	 ในขณะท่ีหมวด	4	การท�าการประมงนอกน่านน�า้	บทบญัญตัิ

ในหมวดนี้เป็นการก�าหนดมาตรการในการควบคุมเรือประมงไทย

ที่เข้าไปท�าการประมงในน่านน�้าสากล	หรือ	น่านน�้าของรัฐชายฝั่ง

อื่น	ปฎิบัติตามข้อก�าหนด	กฎหมายที่มีการบัญญัติไว้อย่างถูกต้อง	

ซึ่งเป็นการด�าเนินการในฐานะ	“รัฐเจ้าของธง”

	 และนอกจากนี้	พรก.	ยังได้ก�าหนดหมวด	7	การควบคุม	

เฝ้าระวัง	สืบค้น	และตรวจสอบ	เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุม 

ติดตาม	และเฝ้าระวังการท�าการประมง	โดยเป็นการน�าเอาหลัก

การของ	MCS	(Monitoring	Control	and	Surveillance)	มาใช้ 

ในส่วนที่	1	การควบคุมและเฝ้าระวัง	ของหมวดดังกล่าวเพื่อให้

มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตท�าการประมงจะท�าประมงตามกรอบ

ทีไ่ด้รบัอนญุาต	และบทบญัญตัใินส่วนที	่2	การสืบค้น	เพ่ือให้มัน่ใจ

ว่าสัตว์น�้าท่ีได้จากการท�าการประมงนั้นมีหลักฐานและที่มาอย่าง

ถูกต้องซึ่งเป็นการน�าหลักการจากหลักการสากล

การบริหารจัดการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

	 การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในอดีตสามารถด�าเนินการโดยเสรี	

ยกเว้นการเลี้ยงในแหล่งน�้าท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีจะต้องมีการ

ประกาศพื้นท่ีอนุญาตและขออนุญาต	แต่การเล้ียงในพื้นที่ของ

เอกชนหาได้มีการควบคุมไม่	มาตรฐานการเล้ียงเป็นไปโดยสมัคร

ใจซึง่มกัถูกผลกัดนัจากความต้องการของตลาด	ทีมุ่่งเน้นสุขอนามยั

และความปลอดภัยของอาหารเป็นหลัก	ต่อมากระแสโลกเพิ่มมิติ

ในส่วนของการผลิตที่ให้ความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

	 บทบัญญัติภายใต้	พรก	2558	ในหมวด	6	การส่งเสริม

การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเพาะ

เลี้ยงสัตว์น�้าให้เป็นแหล่งผลิตอาหารอีกทางเลือกหนึ่ง	โดยค�านึง

ถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว	และ

รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ	รวมท้ัสร้างความมั่นใจในการ

บริโภคสัตว์น�้าท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงท้ังในด้านคุณภาพและสุข

อนามัยที่ได้มาตรฐาน	โดยให้อ�านาจกับภาครัฐในการที่ก�ากับการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าให้มีคุณภาพป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	

หรืออันตรายต่อผู้บริโภคหรือต่อกิจการของผู้อ่ืน	 โดยสามารถท่ี

จะก�าหนดให้ชนิด	หรือ	ลักษณะหรือลักษณะของสัตว์น�้า	หรือ	

ประเภท	รูปแบบขนาด	หรือวัตถุประสงค์ของกิจการเพาะเล้ียง

สัตว์น�้าให้เป็น	“กิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าควบคุม”	ได้	ซึ่งท�าให้รัฐ

สามารถที่ควบคุมเฝ้าระวัง	จ�ากัดขนาดการเลี้ยง	หรือผลกระทบ

ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าได้
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การบริหารจัดการด้านการแปรรูปสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์

	 ในอดีตมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการจับ	การดูแลรักษา

สัตว์น�้า	การแปรรูปสัตว์น�้า	การเก็บรักษา	การขนส่งหรือขนถ่าย 

สัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า	 เป็นไปตามความต้องการของ

ประเทศคูค้่า	โดยการควบคมุทีผ่ลติภณัฑ์ทีจ่ะส่งออกเป็นหลกั	ผ่าน

การขอใบรบัรองสนิค้าและผลติภณัฑ์	ซึง่ไม่มกีฎหมายภายในบงัคบั	

แต่ภายใต้	พรก.	ฉบับนี้เห็นได้ว่ารัฐมีอ�านาจในการท่ีก�าหนดให้ 

ผูป้ระกอบกจิการปฏบิตัติามมาตรฐานทีก่�าหนด	อนัจะส่งให้สิน้ค้า

หรือผลติภณัฑ์ไม่ว่ามกีารจ�าหน่ายทัง้ภายในและภายนอกประเทศ

มีมาตรฐานเดียวกัน

การบริหารจัดการด้านการน�าเข้า – การส่งออก

	 นอกจากการควบคุมการท�าการประมงในประเทศแล้ว	

พรก.	ยังได้ก�าหนดแนวทางในการควบคุมเรือประมงต่างชาติไว้ใน

หมวดที	่7	ส่วนที	่3	มาตรการในการตรวจสอบ	ซึง่เป็นการตรวจสอบ 

เรือประมงต่างชาต	ิหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าต่างชาติที่จะน�าสัตว์น�้า 

เข้ามาและขึ้นท่าในประเทศไทยต้องได้รับการตรวจสอบ	โดยได้

น�าหลักการจาก	PSMA	มาใช้ในการบัญญัต	ิในฐานะ	“รัฐเจ้าของ

ท่าเรือ”	และหมวดที่	7	ส่วนที่	2	หลักฐานเพื่อการสืบค้น	พรก. 

ยงัได้ก�าหนดให้ผูน้�าเขา	ส่งออก	หรือน�าผ่านสตัว์น�า้หรือผลติภณัฑ์

ต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้มาจากการท�าการประมงโดยชอบ

	 และในหมวด	5	เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น�้า

ที่หายากหรือป้องกันอันตรายมิให้เกิดแก่สัตว์น�้าและระบบนิเวศ 

รฐัสามารถทีจ่ะห้ามการน�าเข้า	ส่งออก	น�าผ่าน	เพาะเลีย้ง	หรอืมไีว้

ในครอบครองซึง่สตัว์น�า้บางชนดิได้	อนัจะเป็นการลดปัญหาในการ

ทีม่กีารน�าสตัว์น�า้ต่างถิน่เข้ามาโดยไม่ได้ถกูควบคมุ	หรอืน�าสัตว์น�า้

บางชนิดจากธรรมชาติและส่งออกไปต่างประเทศ

บทส่งท้าย

	 จากทีก่ล่าวมาจะเหน็ได้ว่า	พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	

2558	หาใช่กฎหมายที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหา	IUU	แต่อย่างเดียว

ไม่	แต่เป็นกฎหมายที่บัญญัติข้ึนมาเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ

การบริหารจัดการประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาคการ

ท�าประมง	การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	การแปรรูปสัตว์น�้า	การน�าเข้า-

ส่งออกสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์ประมง	และเปลี่ยนผ่านไปสู่	“การ

ประมงที่ยั่งยืน”	แต่การท่ีจะประเทศไทยจะก้าวข้ามไปได้นั้น 

คงต้องอาศัยความตั้งใจ	แน่วแน่	ร่วมมือ	ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

ในอุตสาหกรรมประมงทุกคน

บทบัญญัติ	UNCLOS	1982	ด้านการประมงที่ส�าคัญ

ข้อ	3	 ความกว้างของทะเลอาณาเขต	รฐัทกุรฐัมสีทิธกิ�าหนดความกว้างของทะลอาณาเขตของตนได้จนถงึขอบเขตหนึง่ซึง่ไม่เกนิ	12	ไมล์ทะเล	 

โดยวัดจากเส้นฐานที่ก�าหนดขึ้นตามอนุสัญญานี้

ข้อ	57	ความกว้างของเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ	เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะจะต้องไม่ขยายออกไปเลย	200	ไมล์ทะเล	จากเส้นฐานซึ่งใช้วัดความกว้าง 

ของทะเลชายฝั่ง

ข้อ	56	สิทธ	ิเขตอ�านาจ	และหน้าที่	ของรัฐชายฝั่งในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ	:	1.ในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะรัฐชายฝั่งมี

	 (a)		สิทธิอธิปไตยเพ่ือความมุ่งประสงค์ในการส�ารวจและการแสวงหาประโยชน์การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	ทั้งที ่

มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตในน�้าเหนือพื้นดินท้องทะเล	และในพื้นดินท้องทะเลกับดินใตผ้ิวดินของพื้นดินท้องทะเลนั้น	และมีสิทธิอธิปไตยในส่วน

ที่เกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆ	เพื่อการแสวงประโยชน์และการส�ารวจทางเศรษฐกิจในเขต	อาทิเช่น	การผลิตพลังงานจากน�า้	กระแสน�้า	และลม

ข้อ	61	การอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิต

	 (1)	 รัฐชายฝั่งจะพิจารณาก�าหนดปริมาณทรัพยากรที่มีชีวิตที่พึงอนุญาตให้จับได้ภายในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของตน

	 (2)	 โดยค�านึงถึงหลักฐานวิทยาศาสตร์ท่ีดีที่สุดที่ตนมีอยู่	รัฐชายฝั่งต้องประกันโดยมาตรการอนุรักษ์และการจัดการที่เหมาะสมกว่า	 

การบ�ารุงรักษาทรัพยากรที่มีชีวิตในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะจะไม่ได้รับอันตรายจากการแสวงประโยน์เกินควร	รัฐชายฝั่งและองค์การระหว่าง

ประเทศไม่ว่าในระดับอนุภูมิภาค	ภูมิภาค	หรือระดับโลก	จะร่วมมือกันเพื่อการนี้ตามสมควร
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	 “เราเช่ือว่าความแตกต่างของเกษตรกรก้าวหน้ากับ

เกษตรกรปกติ	ก็คือ	ความรู้”	นี่คือค�ากล่าวของท่าน	โฆสิต	 

ป้ันเป่ียมรษัฎ์	อดตีรองนากยกรฐัมนตร	ีและ	อดีตรองประธาน

กรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

	 การสัมมนาในหัวข้อ	“การจัดการที่ดีตามวิถีเกษตร

ก้าวหน้า”	(การจัดการให้เป็น	คือ	หัวใจของความส�าเร็จ)	จัด

โดยธนาคารกรุงเทพ	เมื่อวันพุธที่	21	มีนาคม	2561	ที่ผ่านมา	

โดยมีท่าน	กฤษฎา	บุญราช	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	กล่าวปาฐกถาพิเศษเร่ือง	“เกษตรไทย	4.0”	

และการเสวนาโดยเกษตรกรที่ประสบความส�าเร็จ	3	ท่าน	จึง

เป็นการให้	“ความรู้”	แก่เกษตรกรและผู้ร่วมสัมมนาจ�านวน

กว่า	500	คน

	 เพราะ	“ความรู้”	คือ	พื้นฐานที่ส�าคัญในการ	“สร้าง

หลักปักฐาน”	อย่างมั่นคงของทุกอาชีพที่ท�าให้สามารถ	 

“ต่อยอด”	สู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปได้

	 ทุกวันนี้ภาคเกษตรยังมีความส�าคัญอย่างยิ่งกับ

ประเทศไทย	เพราะเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่	และที่ส�าคัญ	

ก็คือ	ผลิตวัตถุดิบส�าหรับห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหาร	ทั้งใน

ไทยและต่างประเทศ	ซึ่งความมั่นคงด้านอาหาร	เป็นฐานของ

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง	ที่มี	“มูลค่า”	มหาศาลทั่วโลก

	 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลาย	ๆ	ด้าน	รวม

ถึงการที่ผู้บริโภคเอาใจใส่เรื่องคุณภาพ	และสุขภาพมากขึ้น	

การแข่งขันทางการค้ารุนแรงขึ้น	 โครงสร้างประชากรที่ส่ง

ผลต่อการขาดแคลนแรงงานมากขึ้นโดยเฉพาะเทคโนโลยี

และนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งจะท�าให้การเปลี่ยนแปลง

รวดเร็วยิ่งขึ้น

	 เกษตรกรจึงต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

ของโลก	การปรับตัวที่ส�าคัญประการหนึ่ง	ก็คือ	การที่จะต้อง

มีการจัดการที่ดีตลอดห่วงโซ่การผลิต	จากต้นน�้าถึงปลาย

น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ	การปรับตัวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือ

เกษตรกร	เข้าใจ	เห็นด้วย	และรู้ถึงวิธีการด�าเนินการ	เพราะ

ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี
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ทกุธรุกจิในโลกนีต้้องมกีารจดัการท่ีดจึีงจะประสบความส�าเรจ็	

การเกษตรก็ต้องมีการจัดการจึงจะส�าเร็จผล

	 “เกษตรก้าวหน้า”จึงเป็นกระบวนการท�าการเกษตร

สมัยใหม่ที่มุ ่งใช้ความรู้	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ

เกษตร	 เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่สร้างมูลค่าเพ่ิม	มีการ

จัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ	มีก�าไรต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น	

และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในด้านคุณภาพ	

ปริมาณ	และเวลา	ตลอดท้ังการจัดการผลผลิตหลังเก็บเก่ียว

ให้ถงึมือผูบ้ริโภคอย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยเกษตรกรมบีทบาท

ส�าคัญในการเชื่อมโยงการผลิตกับตลาด

	 เกษตรกรส่วนใหญ่ในบ้านเราเป็นเกษตรกรรายเล็ก	

ซึง่ให้ความส�าคญัด้านการผลติเป็นหลกั	จงึมรีายได้เฉพาะจาก	 

“การผลติ”เท่านัน้	ไม่มรีายได้เพิม่เตมิจาก	“การจดัการ”	เชือ่ม

โยงผลผลิตกับการตลาด	ซึ่งจะสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

	 การเกษตรก้าวหน้าจะเน้นในบทบาทท่ีสูงข้ึนของ

เกษตรกรในทกุข้ันตอนของกระบวนการผลติ	และกระบวนการ

ทางการตลาด	เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการขาย

ผลผลติของตนให้แก่ตลาด	โดยผ่านกรรมวิธท่ีีเชือ่มโยงผลผลติ 

ของตนให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภค	และสามารถ	

“จัดการ”	จนกระทั่ง	“ราคา”	ท่ีเกษตรกรได้รับใกล้เคียงกับ

ราคาท่ีผูบ้รโิภคจ่ายซือ้	ซึง่จะมากกว่าราคาท่ีขายผ่านให้พ่อค้า

คนกลางที่เข้ามารับซื้อ

	 ปัจจุบัน	จึงมีเกษตรกรจ�านวนไม่น้อยที่สามารถมี 

รายได้จากการ	“จัดการ”	เพิ่มเติมข้ึนอย่างเป็นกอบเป็นก�า 

นอกเหนอืจากการขายผลผลติของตนเอง	และยงัสามารถสร้าง

บทบาทส�าคัญในการน�าพาเกษตรกรรายย่อยใน“เครือข่าย”	

ให้มรีายได้จากการ	“จดัการ”	การผลิตและการตลาด	ผ่านการ

จัดการร่วมกันของเครือข่ายสมาชิกจนมีปริมาณและคุณภาพ

เพียงพอที่จะสร้างอ�านาจต่อรองทางการตลาด

	 ทั้งหมดท้ังปวงนี้	ท�าให้ความเจริญก้าวหน้าทางการ

เกษตรในปัจจุบันได้เปลี่ยนจากการเจริญเติบโตโดยใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ	มาเป็นการเจริญเติบโตโดยอาศัยความรู้ 

ทางเทคโนโลยี	นวัตกรรม	และความสามารถในการบริหาร

จัดการของเกษตรกร

	 ดังนั้น	ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ร่วม

กับความสามารถในการบริหารจัดการ	จึงเป็นปัจจัยส�าคัญ

ที่จะตัดสินถึงความส�าเร็จของเกษตรกรที่ เป ็น“เกษตร

ก้าวหน้า”	และมุ่งสู่การพัฒนาเป็น	“Smart	Farmer”	ในยุค	

“ประเทศไทย	4.0”	ครับผม	!

	 และหนึง่ในปัญหาของวนัน้ี	กค็อื	การพฒันาเกษตรกร

ให้เป็นมืออาชีพมีรายได้สูง	มีคุณภาพชีวิตท่ีดี	และอยู่อย่างมี

ศักดิ์ศรีในสังคม

	 “โครงการเกษตรก้าวหน้า”	ของธนาคารกรุงเทพ	จึง

พัฒนาขึ้นจากการที่เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร

รายเล็ก	ซึ่งให้ความส�าคัญเฉพาะด้านการผลิตเป็นหลัก	จึงมัก

ตัดสินใจเลือกชนิดสินค้าเกษตรที่คาดว่าจะมีราคาสูงในแต่ละ

ช่วงเวลาเป็นตัวต้ังของการเร่ิมลงทุนผลิตเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน

การผลิต	คอืได้ผลผลิตแล้วจึงค่อยหาวธิขีายผลผลตินัน้	ๆ 	เพือ่

เป็นรายได้ของตน

	 เกษตรกรเหล่านีจ้งึมีรายได้เฉพาะจาก	“การผลิต”	แต่

ไม่สามารถมีรายได้เพิ่มเติม	จากการจัดการที่เชื่อมโยงผลผลิต

กับการตลาด	ในขณะที่เกษตรกรรายใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้น	ที่มี

ฐานจากการเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด

	 การท่ีมีการจัดการ	ที่เพ่ิมเติมข้ึนนอกเหนือจากการ

ขายผลผลิตของตนเองนี้	 ในกรณีที่สินค้าเกษตรนั้นมีราคา

แปรปรวน	เกษตรกรรายใหญ่	หรือธุรกิจการเกษตรเหล่านี้

มักจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าเกษตรกรรายเล็กทั่วไป	เพราะ

มีรายได้จากการขยายผลผลิตเพียงอย่างเดียว	จึงได้รับผล 

กระทบจากราคาพืชผลตกต�่า	 โดยไม่มีรายได้ทางอื่นเช่น 

การจัดการมาชดเชย

_18-0369 1-54 new.indd   20 5/21/2561 BE   10:32 AM



www.ku-alumni.org

21

	 เกษตรกรก้าวหน้า	จึงเป็นวิธีคิดที่ว่า“รายได้ของ

เกษตรกรมาจากความพอใจของผู้ซื้อ”	เช่น	ถ้าผู้ซ้ือมีความ

พอใจในสนิค้าท่ีเขาผลติน้อย	เขากจ็ะได้ราคาน้อยและมรีายได้ 

น้อยลงด้วย	รายได้ของเกษตรกรจึงไม่ข้ึนอยู่กับว่าเกษตรกร

ผลิตได้มากน้อยเพียงใด	แต่ขึ้นอยู่กับว่าผลผลิตเกษตรกรขาย

ให้แก่ใคร	ในปรมิาณใด	เวลาใด	และคณุภาพใดด้วย	เกษตรกร

จงึจ�าเป็นจะต้องพจิารณาโจทย์เหล่านีพ้ร้อมไปกบัการวางแผน

การผลิตปกติ	ดังนั้น	วิธีคิดของเกษตรก้าวหน้า	จึงให้น�า้หนัก

กับปัจจัยการตลาดตั้งแต่เริ่มวางแผนการผลิตของตน

	 นอกจากปัจจยัด้านการตลาดแล้ว	เกษตรกรก้าวหน้า

ยังต้องเข้าใจถึงเรื่องของ“การจัดการ”	ซึ่งจะต้องพิจารณา

สภาพสนิค้าของตนในมมุมองของ	“ผูบ้รโิภค”	ด้วย	ไม่ใช่ยติุลง 

เพียงสภาพสินค้าหน้าฟาร์มของตน	การจัดการดังกล่าวนี้	 

เป็นการให้ความส�าคัญกับกิจกรรม	“หลังการเก็บเก่ียว”	 

และกิจกรรมอื่น	ๆ	ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้าเกษตรที ่

โต๊ะอาหารด้วย	คอื	ต้องคดิครบวงจรตัง้แต่จากไร่ถึงโต๊ะอาหารเลย	 

(From	Farm	to	Table)

	 ในวันนี้บทบาทของเกษตรกรทางด้านการเชื่อมโยง

กับตลาดจึงมีความส�าคัญยิ่ง	ดังที่ปรากฏตามเอกสารงานวิจัย

ของ	โฆสติ	ป้ันเป่ียมรัษฎ์	ท่ีตพีมิพ์โดยส�านักงานคณะกรรมการ

สนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ	ในชื่อ	“เคล็ดลับการตลาด	เรียนรู้

จากเกษตรกรไทย”	เมื่อป	ีพ.ศ.	2554

	 การจัดการภายใต้แนวความคิด	“เกษตรก้าวหน้า” 

จะประกอบด ้วยกระบวนการส�าคัญ	 3	 ประการ	 คือ	 

1.	กระบวนการจัดการความรู้		2.	กระบวนการจัดการการผลติ	

และ	3.	กระบวนการจัดการหลังการผลิต

	 ในปัจจบุนั	เกษตรกรรายย่อยทีเ่หน็ด้วยกบัวถิ	ี“เกษตร

ก้าวหน้า”	จงึมกัจะผนกึก�าลงัในรูปแบบของ	“พนัธมติร”	หรอื	

“เครือข่าย”	โดยไม่จ�าเป็นต้องอาศัย	“รูปแบบ”	การจัดตั้ง

ตามที่ทางการได้พัฒนาขึ้น	 (เช่น	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	

เป็นต้น)	อย่างไรกดี็	แม้เกษตรกรรายย่อยจะรวมตัวกนัเข้ามามี	 

“ส่วนร่วม”	กับการจัดการผลผลิตการเกษตร	แต่การด�าเนิน

การในทางปฏิบัตินั้น	 ไม่จ�าเป็นที่	“เครือข่าย”	นี้จะจ�ากัด

สมาชิกเฉพาะ	“เกษตรกร”	เท่านั้น

	 โอกาสของความส�าเรจ็ในการใช้แนวความคดิ	“เกษตร

ก้าวหน้า”	จึงอยู่ที่การร่วมมือระหว่างเกษตรกรรายย่อย	และ 

การะมีบุคลากรด้านต่าง	ๆ 	ครบถ้วนทั้งผู้มีความรู้ทางวิชาการ	

ผู้มีความรู้ด้านการผลิต	(เกษตรกร)	และผู้มีความรู้ด้านการ

ตลาด	(เข้าใจและใกล้ชิดกับผู้บริโภค	หรือผู้ใช้สินค้าเกษตร)

	 ทุกวันนี้	มีโครงการท่ีช่วยเหลือเกษตรกรมากมาย	 

แต่เร่ืองท่ีมุ่งหวังจริง	ๆ	ในวันนี้	ก็คือ	การพัฒนาให้	“เกษตร

ที่เป็นอยู่ปัจจุบัน”	เป็น	“เกษตรทันสมัย	หรือ	เกษตร	4.0”	 

ที่เป็นรูปธรรม	ครับผม	!
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ค�าตัดสินของศาลฎีกา
ว่าด้วยการเปิด CD และ MP3 ให้ลูกค้าในร้านฟังเพลง

..ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์                                                                                

นางเตือนใจ เจริญพงษ์

	 วารสารนนทรีฉบับนี้	 ขอน�าความรู้ทางกฎหมาย 
ว่าด้วย...การละเมดิลขิสทิธิ	์และ	ทรพัย์สนิทางปัญญาทีเ่กีย่วข้อง 
กบั.....การเปิด	CD	และ	MP3	ให้ลกูค้าในร้านฟังเพลง	มาฝากกนั	 
เพราะที่ผ่านมาข้อเท็จจริงเหล่านี้ยังเข้าไม่ถึงผู้ประกอบการ
และประชาชนทีม่าใช้บรกิาร	มผีลท�าให้ผูป้ระกอบการจ�านวน
มากต้องเสียเงินให้กับการอึมครึมของเจ้าหน้าที่รัฐ	
	 เรือ่งนีใ้นอดตี	ร้านค้า	และ	สถานประกอบการมกัถกู...
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	และ	บริษัทที่รับช่วงลิขสิทธิ์..ลุยจับ	พร้อม	
แจ้งข้อหาว่า..ได้ท�าการละเมิด…ลิขสิทธิ์	และ…ทรัพย์สินทาง
ปัญญา	กนัมาตลอด	จนร้านค้า	และ	สถานประกอบการไม่กล้า
น�ามาเปิด	เพราะต้องเสยีเงนิในส่วนนีด้้วยหลกัหลายหมืน่บาท
ทีเดียว	เลยเอาของจริงมาให้อ่านกันคือ	
	 ค�าพพิากษาศาลฎีกาท่ี	10579/2551	แจ้งแก้ไขข้อมลู	
โจทก์บรรยายฟ้องขอให้ลงโทษจ�าเลยตาม	พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์	 
พ.ศ.2537	มาตรา	31	ซึ่งบัญญัติว่า
	 “ผูใ้ดรูอ้ยูแ่ล้วหรอืมีเหตอุนัควรรูว่้า...งานใดได้ท�าขึน้
โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น	กระท�าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งาน
นั้นเพื่อหาก�าไร	ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�าการละเมิดลิขสิทธิ์...”		

	 ความผดิตามบทบญัญตัดิงักล่าว	จงึต้องเป็นการกระท�า 
แก่งานที่ได้ท�าขึ้น	โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น	“เพื่อหาก�าไร”	
เท่านั้น	
	 แต่ตามทีโ่จทก์บรรยายฟ้อง	ปรากฏแต่เพยีงว่าจ�าเลย
เปิดแผ่นเอ็มพี	3	และซีดีเพลง	ให้ลูกค้าในร้านอาหารได้ร้อง
และฟังเพลงของผู้เสียหาย	1	แผ่น
	 “เพือ่ประโยชน์ในทางการค้า”	ขายอาหารและเครือ่งด่ืม 
ของจ�าเลย	แต่ไม่ปรากฏในค�าฟ้องว่า...จ�าเลยกระท�าเพื่อ 
หาก�าไรโดยตรง	จากการที่ให้ลูกค้าได้ร้อง	และ	ฟังเพลง	โดย
เรียกเกบ็ค่าตอบแทนจากลกูค้าในการเปิดเพลงดงักล่าว	หรอื.. 
เรยีกเกบ็รวมไปกบัค่าอาหารและเครือ่งดืม่แต่อย่างใด	การกระท�า 
ของจ�าเลยไม่เป็นความผิดตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์	พ.ศ.2537	
มาตรา	31	แม้จ�าเลยให้การรับสารภาพก็ไม่อาจลงโทษจ�าเลย
ได้	ตาม	พ.ร.บ.จ้ัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ	และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ	พ.ศ.2539	มาตรา	26	ประกอบ	
ป.วิ.อ.	มาตรา	185
	 โจทก์ฟ้อง…ขอให้ลงโทษจ�าเลยตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์	พ.ศ.2537	มาตรา	4,	6,	8,	15,	17,	31,	70,	76	
ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	33	ริบของกลาง	และ	สั่งจ่าย
เงินค่าปรับฐานละเมิดลิขสิทธิ์กึ่งหนึ่งให้แก่ผู้เสียหายซึ่งเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์	จ�าเลยให้การรับสารภาพ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
	 พิพากษายกฟ้อง	ของกลางคืนให้แก่เจ้าของโจทก์
อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา	ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า	
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	 คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้อง...ขอให้ลงโทษจ�าเลยตาม 
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ	พ.ศ.2537	มาตรา	31	ซ่ึงบัญญัติว่า	
“ผูใ้ดรูอ้ยูแ่ล้วหรอืมีเหตุอนัควรรู้ว่างานใดได้ท�าขึน้	โดยละเมดิ
ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนกระท�าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพ่ือหา
ก�าไร	ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�าการละเมิดลิขสิทธิ์...”
	 ความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าว	จึงต้องเป็นการ
กระท�าแก่งานท่ีได้ท�าข้ึน	โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น	“เพื่อ
หาก�าไร”	เท่านั้น	แต่ตามท่ีโจทก์บรรยายฟ้องมานั้น	ปรากฏ
ว่าจ�าเลยเปิดแผ่นเอ็มพี	3	และซีดีเพลงให้ลูกค้าในร้านอาหาร
ของจ�าเลย........ได้ร้อง...และ...ฟังเพลง	ของผู้เสียหาย	จ�านวน	
1	เพลง	เพียง	....“เพื่อประโยชน์ในทางการค้า”	ขายอาหาร
และเครื่องดื่มของจ�าเลย

ตามค�าบรรยายฟ้องดังกล่าว 
	 ไม่ปรากฏว่า....จ�าเลยกระท�าเพื่อหาก�าไรโดยตรง	
จากการท่ีให้ลูกค้า..ได้ร้อง	และ	ฟังเพลง	 โดยเรียกเก็บ... 
ค่าตอบแทนจากลูกค้าในการเปิดเพลงดังกล่าว	หรือเรียก
เก็บรวมไปกับค่าอาหารและเครื่องดื่มแต่อย่างใด	การกระท�า
ของจ�าเลยตามฟ้อง	จึงไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์	พ.ศ.2537	มาตรา	31	...เพราะไม่ครบองค์ประกอบ
ความผิดของบทมาตราดังกล่าว	ซึ่งต้องเป็นการกระท�าเพ่ือ
หาก�าไรโดยตรงจากการละเมิดลิขสิทธิ์	 แม้จ�าเลยให้การ 
รบัสารภาพก็ไม่อาจลงโทษจ�าเลยได้	ตามพระราชบญัญติัจัดต้ัง 
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธี	
พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	
พ.ศ.2539		มาตรา	26	ประกอบประมวลกฎหมายวิธพิีจารณา
ความอาญา	มาตรา	185	
	 ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง...พิพากษายกฟ้องโจทก์จึงชอบแล้ว...อุทธรณ์
ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น...พิพากษายืน
.....ฎีกาอื่นที่เกี่ยวข้องแยกตามกฎหมายและมาตรา
.....ป.วิ.อ.	ม.	185
.....พ.ร.บ.ลิขสิทธิ	์พ.ศ.2537	ม.	31
.....พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ	พ.ศ.2539	ม.	26	

แหล่งที่มา	:	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	:	ทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
หมายเลขคดีด�าศาลฎีกา	ทก.(อ)5/2551
หมายเลขคดีด�าศาลชั้นต้น	อ4060/2550
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	อ4060/2550
	 เรือ่งดงักล่าวนี	้ด�าเนนิการ	และแล้วเสรจ็	ปี	2551	แต่
ปีนี	้พ.ศ.2561	ประชาชน	และผูเ้กีย่วข้องรู	้และ	เข้าใจเรือ่งนีกั้น
น้อยมาก	จนเป็นเหตุ	หรือ	เปิดช่องทางให้มีการทจุรติ	ฉ้อโกงกนั	 
ที่ผ่านมาปรากฎว่ามีเรื่องร้องเรียนเป็นจ�านวนมาก

##		ข้อพึงระวังผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนี้
	 คอืต้องให้ชดัเจน	อย่างุบๆงิบๆ	....พจิารณา...ไตร่ตรองให้ดี 

	 หากกระท�า	หรือ	ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกระท�าการ
โดยไปจับ...	ทั้งๆ	ที่ข้อกฎหมายแจ้งชัดแล้วจะมีความผิด	2	-3	
กระทง	คือ
	 1.	 ฐานท�าให้เสื่อมเสียเสรีภาพ
	 2.	 ฐานกรรโชกทรัพย์

	 ส�าหรับ..เจ้าหน้าท่ีต�ารวจอาจมีความผิดเพิ่มอีกคือ...
เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	ตามมาตรา	157	ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	รวมอีก	3	กระทง
	 ผู้เขียนได้น�าเร่ืองราวข้างต้นเขียนเผยแพร่ทาง	blog	
ยอดนิยมต่างๆมาต้ังแต่ปี	พ.ศ.2553		ร่วม	8	ปีแล้ว	มีผู้เข้า
มาบ่นและแสดงความคิดเห็นกันมากมายจากทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ	ว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงเรื่องนี้เลย	และตก
เป็นเหยือ่เสยีเงนิทองไปครัง้ละหลายหมืน่ทีเดยีว	และทกุวนันี้ 
ยังเหมือนเดิม	คือสถานประกอบการส่วนใหญ่ก็ยังเข้าไม่ถึง 
ข้อมูลนี้	บรรยากาศยังเป็นแบบเดิมๆ	 อีกทั้งนักกฎหมาย 
ส่วนใหญ่เปรยว่า	..เพ่ิงรู้เหมอืนกนั	เอ..ท�าไงด	ีดงันัน้จงึเป็นหน้าที ่
ของประชาชนที่ต้องพึงรู้กฎหมาย
	 .....	เพื่อคุ้มครองสิทธิของตน
	 .....	และ	ต้องรู้ด้วยว่าจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐ 
เรื่องอะไรบ้างด้วย

_18-0369 1-54 new.indd   23 5/21/2561 BE   10:32 AM



วารสารนนทรี/ ส.มก.

24

	 ประวตัคิวามเป็นมาของชมรมดนตรไีทยมหาวทิยาลัย

เกษตรศาสตร์ในอดีต	ในช่วงเริ่มแรกนั้นมีผู้เล่นดนตรีไทยอยู่

เพียงไม่กี่คน	มีการเล่นดนตรีกันเป็นครั้งคราวตามอัธยาศัย	

ไม่มีผู้ที่มีใจรักในการเล่นดนตรีไทยอย่างแท้จริง	ในระหว่างที	่

ศ.ดร.อุทิศ	นาคสวัสดิ์	 เป็นนิสิตก�าลังเรียนอยู่ที่คณะสหกรณ	์

ทกุยามเยน็หลงัเลกิเรยีนกม็กัเล่นดนตรกีบัเพือ่นบางคนทีม่ใีจ

รักดนตรีไทยอยู่เป็นประจ�า	ด้วยความมีปณิธานอย่างแรงกล้า

ในการก่อตั้งวงดนตรีไทยขนาดใหญ	่ศ.ดร.อุทิศ	นาคสวัสดิ์	จึง

มักคอยครุ่นคิดถึงการหาวิธีการก่อตั้งวงดนตรีไทยขึ้นมาให้ได้		

ปัญหาของการก่อตั้งวงดนตรีไทย	คือ	ต้องใช้เงินจ�านวนมาก

อีกทั้งไม่มีครูสอนดนตรีไทยเป็นเรื่องเป็นราว

	 เมื่อปี	พ.ศ.	2501	หลังจากที่	ศ.ดร.อุทิศ	นาคสวัสดิ์	

ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศแล้วได้

กลับมาเป็นอาจารย์มาสอนหนังสือท่ีคณะเศรษฐศาสตร์และ

สหกรณ์มหาวทิยาลยั	เกษตรศาสตร์	ความมุง่มัน่และปณธิานที่

มอียูเ่ดมิกบัการก่อตัง้วงดนตรไีทยขนาดใหญ่ยงัอยูใ่นความคดิ

ตลอดเวลา	จงึได้น�าความคดิดงักล่าวไปปรกึษากบัหลวงองิค์ฯ	

(ศ.อนิทร	ีจนัทรสถิตย์)	ซึง่เป็นอธกิารบดใีนขณะนัน้	หลวงอิงค์ฯ	 

ได้ให้ความเห็นชอบจึงน�าไปปรึกษาหารือของบประมาณจาก	

ต�านานชมรมดนตรีไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รุ่งแสง

ยูซอม	(USOM)	ในวงเงิน	40,000	บาท	ในตอนแรกยูซอม

กไ็ด้ให้ความเห็นชอบแต่ต่อมากลบัเปลีย่นท่าทไีม่ให้ความเหน็

ชอบโดยอ้างว่าการของบประมาณมานั้นไม่เกี่ยวข้องกับการ

ศึกษาของนิสิต	ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วการก่อตั้งวงดนตรีไทย

ขนาดใหญ่ขึน้มานัน้เกีย่วข้องกบัการเรียนการสอนซึง่เป็นการ

ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรแก่นิสิตและยังเป็นการอนุรักษ์

ดนตรีไทยซี่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติอีกด้วย		

	 อย่างไรก็ตาม	ศ.ดร.	อุทิศ	นาคสวัสดิ์	 ก็หาได้ละ

ความพยายามไม่	ในที่สุดก็ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากมหาวิทยาลัยโดยตรงจนสามารถก่อต้ังวงดนตรีไทยเป็น

ผลส�าเร็จ	จึงได้ลงมือก่อต้ังวงดนตรีไทยขึ้นมาทันที	 โดยได้

ขอให้	ครูศร	ศิลปบรรเลง	ช่วยติดต่อหาช่างฝีมือดีมาจัดท�า

เครื่องดนตรีไทยในแต่ละชนิดเพราะต้องการเครื่องดนตรี

ไทยท่ีมีคุณภาพและมีความประณีต	โดยได้ใช้เวลานานถึง	 

8	เดือนจึงจะแล้วเสร็จ	จนมีมโหรีเครื่องใหญ่ครบชุดประกอบ

ด้วย	จะเข้	ซองา	เครื่องไม้ประกอบงาและอ่ืน	ๆ	นอกจากมี

เครื่องมโหรีแล้ว	ยังมีเครื่องสายผสมขิม	แคนวงและอังกะลุง

อีกอย่างละ	1	ชุด	รวมมีเครื่องดนตรีมากถึง	70	ชิ้น
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	 ศ.ดร.	อุทิศ	นาคสวัสดิ	์ได้ขอให้มหาวทิยาลยัสนบัสนนุ

งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างครูสอนดนตรีไทยโดย

มีคุณประสิทธิ์	ถาวร	เป็นครูสอนดนตรีไทยเป็นคนแรก	 ซ่ึง

ก็ได้สอนนิสิตให้เป็นนักดนตรีไทยของมหาวิทยาลัย	หลัง

จากมีชมรมดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้ออกไปเผย

แพร่และแนะน�าดนตรีไทยตามมหาวิทยาลัยต่างๆ	อาทิ	ไปที ่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2	ครั้ง	มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	 

2	ครั้ง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2	ครั้ง	รวมถึงไปสอนที ่

วทิยาลยั	โรงเรยีนและสถานท่ีต่าง	ๆ 	ในปี	พ.ศ.	2501	ศ.ดร.อทุศิ	 

นาคสวัสดิ์	ได้เริ่มใช้สถานีโทรทัศน์ช่อง	7	และ	สถานีโทรทัศน์ 

ช่อง	4	บางขุนพรหม	 เป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ 

ดนตรีไทยแก่สาธารณชน

	 หลังจากนั้นไม่นานก็มีวงดนตรีไทยเกิดขึ้นตาม

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง	ๆ	เม่ือมีการเล่นดนตรีไทยกัน

มากขึ้นแต่ละวงก็มีการพัฒนาฝีไม้ลายมือกันเป็นขนานใหญ่

เพือ่สร้างช่ือเสยีงให้วงของตนเป็นทีย่อมรบัในหมูว่งดนตรไีทย 

ด้วยกัน	ส่วนใหญ่มีการเล่นดนตรีไทยมาตรฐานเป็นหลัก 

แต่วงดนตรีไทยของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ยงัคงเล่นเพลง

เน้ือเต็มและเพลงที่คนสมัยนั้นชื่นชอบเพราะด้วยเหตุผลที่ว่า 

มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่วงดนตรีไทยในวงกว้างและ 

ส่งเสรมิกิจกรรมดนตรไีทยให้แพร่หลาย		ประการส�าคญัเพือ่ให้

คนในสังคมรู้จักดนตรีไทยและฟังดนตรีไทยเป็น	ที่ไหนยังไม่มี

วงดนตรีไทยก็ไปแนะน�าให้มีการตั้งวงดนตรีไทยขึ้นมา

	 เมือ่มวีงดนตรไีทยเพ่ิมมากขึน้แต่ละวงก็พยายามสร้าง

ชื่อเสียงให้กับวงของตน	ศ.ดร.	อุทิศ	นาคสวัสดิ์	จึงได้ริเริ่ม 

นดัหมายให้วงดนตรีไทยทุกแห่งมาร่วมสังสรรค์กนัเพือ่กระชบั 

ความสัมพันธ์ให้เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมกันอนุรักษ์

และรักษาดนตรีไทยซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ด�ารงอยู่

สืบไป

	 ในปี	พ.ศ.	2504	ศ.ดร.	อุทิศ	นาคสวัสดิ์	ได้ริเริ่มจัดให้

มพีธิไีหว้ครดูนตรไีทยครัง้ใหญ่ขึน้	โดยได้เชญิวงดนตรไีทยจาก

สถาบนัการศกึษาต่างๆ	มาร่วมเล่นดนตรีไทยกนัอย่างครกึครืน้	

โดย	เป็นผู้อ่านโองการในพิธีไหว้ครู

	 ในป ี 	 พ.ศ.	 2509	 วงดนตรีไทยมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดให้มีงานสังสรรค์ดนตรีไทย	

5	มหาวิทยาลัย	 เป็นครั้งแรก	ประกอบด้วย	มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัศิลปากร

โดยมีอาจารย์	นิคม	กลิ่นเกษตร	ซึ่งเป็นอาจารย์	ผู้ช่วยควบคุม

วงดนตรไีทยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ในขณะนัน้เป็นหวัเรีย่ว

หัวแรงส�าคัญในการด�าเนินงานท้ังหมด	เนื่องจากในเวลานั้น	

ศ.ดร.อุทิศ	นาคสวัสด์ิ	ไปท�างานเป็นผู้เชี่ยวชาญของ	UNDP	

ในต�าแหน่งที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศ

มาเลเซีย	อย่างไรก็ตาม	ศ..ดร.	อุทิศ	นาคสวัสด์ิ	ก็ได้คอยสั่ง

งานและค�าแนะน�าแก่อาจารย์นคิมอยุเ่ป็นระยะ	ๆ 	การจดังาน

สังสรรค์ดนตรีไทย	5	มหาวิทยาลัยก็ประสบความส�าเร็จโดย

ผ่านพ้นไปด้วยความราบรื่น
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	 ตั้งแต่การจัดงานสังสรรค์ดนตรีไทย	5	มหาวิทยาลัย 

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ริเริ่มและเป็นเจ้าภาพใน 

ครั้งแรก	ต่อมาแต่ละมหาวิทยาลัยก็ผลัดเปลี่ยนกันเป็น 

เจ้าภาพเรือ่ยมา	และภายหลงัมวีงดนตรไีทยจากสถาบนัการศกึษา 

อื่น	ๆ 	มาร่วมงานด้วย	อาทิ	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 

โรงเรียนนายเรือและวิทยาลัยต่าง	ๆ	แม้แต่ในภูมิภาควง 

ดนตรไีทยมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ก็มาร่วมงานด้วยในระยะหลัง	 

ศ.ดร.	อทุศิ	นาคสวสัดิ	์มภีารกจิต่างๆ	รดัตวัมากมาย	อาท	ิงานการ 

เป็นผูบ้รหิาร	งานสอนหนังสอื	การได้รบัเชิญให้ไปปาฐกถาและ

บรรยายในโอหกาสต่างๆ	ตลอดจนได้รับเชิญให้เป็นประธาน

ในงานสงัคมมอียูปี่หนึง่ไม่ได้แวะไปเยีย่มเยยีนชมรมดนตรีไทย 

เลย	ถึงแม้กระนั้นก็ตามนักดนตรีไทยก็มีระเบียบวินัยในการ 

ฝึกซ้อมด้วยใจรักดนตรไีทยและมคีวามสามคัสมานสามคัคกีนั 

เป็นอย่างดี

	 เพือ่เป็นการเชดิชแูละยกย่องในคณุปูการ	ศ.ดร.	อทุศิ	

นาคสวสัดิ	์	ทีม่ต่ีอชมรมดนตรไีทย	มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

และวงดนตรไีทยในระดบัชาต	ิ	โดยเป็นผูผ้ลกัดนัและสนับสนนุ

ให้มีการก่อตัง้วงดนตรไีทยในสถาบนัการศกึษาและหน่วยงาน

ต่างๆ	จึงขอน�าประวิติโดยย่อของ	ศ.ดร.	อุทิศ	นาคสวัสดิ์	มา

ให้ได้ทราบกันพอเป็นสังเขปดังนี้	ศ.ดร.	อุทิศ	นาคสวัสดิ์	เป็น

ชาวอมัพวา	จงัหวดัสมทุรสงคราม	ในวยัเดก็เมือ่อาย	ุ7	ขวบ	ได้ 

เรียนดนตรีไทยกับบิดา	ต่อมาเรียนซอสามสายกับพระยาภูม ี

เสวิน	(จิตร	จิตตเสวี)	และเป็นศิษย์ของ	หลวงประดิษฐ์ไพเราะ	 

(ศร	ศิลปบรรเลง)	ซึ่งหลวงประดิษฐ์ได้ท�าพิธีมอบให้เป็นครู 

อ่านโองการได	้เมื่อราว	ปีพ.ศ.	2497

	 ศ.ดร.	 อุทิศ	นาคสวัสด์ิ	 ส�าเร็จการศึกษาระดับ

อนุปริญญาสาขาวิชาสหกรณ์	คณะสหกรณ์	มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	และได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโทท่ีคณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

หลังจากนั้นเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอนหนังสือท่ีคณะ

เศรษฐศาสตร์และสหกรณ์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์

ระหว่างที่เป็นอาจารย์อยู่นั้นได้รับทุนจากรัฐบาลให้ไปศึกษา

ต่อระดับปริญญาเอกท่ีมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์	สหรัฐอเมริกา	

แล้วได้กลับมาสอนหนังสือที่คณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ	์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปีพ.ศ.	2500	-	2523

	 ปัจจุบันชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีนักดนตรีอยู่ราว	35	คนประกอบด้วยเครื่องมโหรีและเครื่อง

สาย	มีการฝึกซ้อมเล่นดนตรีไทยทุกวันจันทร์	-	ศุกร์	ตั้งแต่

เวลา	18.00	น.	เป็นต้นไป	ทีช่มรมดนตรไีทยซึง่อยูต่ดิกับส�านกั

พพิธิภณัฑ์วฒันธรรมการเกษตรนกัดนตรไีทยเก่ารุ่นพีแ่ละผูท้ีมี่

ความสนใจดนตรีไทยสามารถแวะไปเยีย่มเยยีนชมการฝึกซ้อม

และให้ก�าลังใจแก่น้องๆ	นิสิตนักดนตรีไทยได้ตามอัธยาศัย
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ภาพกิจกรรม ส.มก.

นายวินิจ  วิริยาสิตาภรณ์  เลขาธิการ ส.มก. และคณะกรรมการบริหาร ร่วมถวายพระพรชัยมงคล  
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ เมือ่วนัท่ี 2 เมษายน 2561  

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี  นายก ส.มก. พร้อมคณะกรรมการบริหาร  ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะสามบูรพาจารย์  
ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในวันครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน
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ส.มก. และชมรมนิสิตเก่า มก. ผู้สนใจศึกษาพระธรรมวินัย ร่วมจัดการสนทนาธรรมและถาม-ตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา  
โดย อ. สุจินต์  บริหารวนเขตต์  ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  

เมื่อวันที่  22  มกราคม 2561  ณ อาคาร ส.มก.

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายก ส.มก. เป็นประธาน เปิดงาน “KU Start up” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 
ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 ส�านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส.มก. จัดประชุม “KU Start up”
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ส.มก. จัดสัมมนา เรื่อง “นวัตกรรมการยืดอายุผลไม้เพื่อการส่งออก” โดย ศ.ดร.จริงแท้  ศิริพานิช  
ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล และ ดร.อภิตา บุญศิริ เพื่อน�านวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริง

และเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงผลงานวิจัยทางวิชาการต่างๆ ได้  
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ อาคาร ส.มก.

ส.มก.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง
“ไทยจะเป็นศูนย์กลางผลไม้เขตร้อนของโลกได้อย่างไร” เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561  

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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งานคืนสู่เหย้า  ประจ�าปี 2561
ฯพณฯ  นายอ�าพล  เสนาณรงค์  องคมนตรีในสมัยรัชกาลที่ 9  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

“คืนสู่เหย้า 75 ปี นนทรีคืนถิ่นประจ�าปี 2561” เพื่อกระชับสัมพันธภาพมวลสมาชิกนิสิตเก่ารุ่นพี่-รุ่นน้องให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
โดย น.สพ.ยุคล  ลิ้มแหลมทอง  ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานคืนสู่เหย้าให้ ส.มก. 

ณ  หลังหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายก ส.มก. เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตปัจจุบัน มก. ทุกวิทยาเขต
รวม 40 ทุน ๆ ละ 10,000  บาท จ�านวนเงิน 400,000 บาท งานวันเกษตรศาสตร์ “75 ปี นนทรีคืนถิ่น” 

เมื่อ วันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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บรรยากาศงานคืนสู่เหย้า ประจ�าปี 2561

_18-0369 1-54 new.indd   32 5/21/2561 BE   10:32 AM



www.ku-alumni.org

33

ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี  นายก ส.มก. และคณะกรรมการบริหาร ร่วมแสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่ 
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ในโอกาสรับต�าแหน่งผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ส.มก.จัดแข่งขัน Golf All KU 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561  ณ สนามศูนย์กีฬากองทัพบก
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นายสัตวแพทย์กิตติพล  รัตนกุล ที่ปรึกษาบริษัทเวท อะคริแทค จ�ากัด 
เข้าร่วมงานตั้งศาลพระภูมิและศาลตายาย ณ ส�านักงานสัตวแพทยสภา จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 11 เมายน 2561

5 ภาคีบริจาคเงินให้ศิริราช  ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายก ส.มก. และนายสง่า ดามาพงษ์ ประธานจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล 
“นนทรีบาน สานใจรัก” น�าคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (ส.มก.) มูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร มก.(สอก.) 
และ ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 29 (KU29)  มอบเงินที่ได้จากจัดคอนเสิร์ตจ�านวน 3,623,486.00 บาท 
ให้แก่ รศ.นพ. นริศ  กิจณรงค์  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

เพื่อสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2561
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	 ดร.จงรัก	วัชรินทร์รัตน์	รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ลงนามข้อตกลงอนญุาตให้ใช้สิทธิ
และรบัมอบเงนิจ�านวน	500,000	บาท	ในผลงานวจิยั	“กาวน�า้ 
ทีม่ส่ีวนผสมของน�า้ยางธรรมชาต,ิฟีนอลกิ	เรซนิ	และ	กมัโรซนิ 
และกรรมวิธีการผลิต”	 เลขท่ีอนุสิทธิบัตร	 10454	 กับ 
นายยทุธนา	อโนทยัสนิทว	ีกรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	สามพิม	จ�ากดั	 
พร้อมลงนามในสัญญาและรับทุนสนับสนุนต่อยอดงานวิจัย
จ�านวน	816,617	บาท	“การวจัิยและพฒันากาวน�า้ยางแขง็ตวั
และไฟลามช้าส�าหรบัแผ่นบอร์ดจากเศษผ้า”	และดร.พันธุอ์าจ	
ชัยรัตน์	ผู้อ�านวยการส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การ
มหาชน)	ลงนามในสัญญาและมอบทุน	สนับสนุนโครงการ 
นวตักรรมกบับรษิทั	สามพมิ	จ�ากดั	จ�านวน	1,014,170	บาท	เพือ่ 
ต่อยอดและพัฒนา	“การวิจัยกาวน�้ายางแข็งตัวและไฟลามช้า 
ส�าหรับแผ่นบอร์ดจาก	 เศษผ้า”	 เมื่อวันท่ี	28	พฤศจิกายน	 
2560	ณ	อาคารสารนิเทศ	50	ปี

	 ดร.วีรศักดิ์	สมิทธพงศ์	นักวิจัยจากศูนย์เช่ียวชาญ
เฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร ์เพื่อการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร	ภาควิชาวัสดุศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 หัวหน้าโครงการวิจัยและคณะ				
ได้กล่าวถึงผลงานวิจัยเรื่อง	“กาวน�้าที่มีส่วนผสมของน�้ายาง
ธรรมชาติ,ฟินอลิก	เรซิน	และกัมโรซินและกรรมวิธีการผลิต”			
ซึ่งได้รับอนุสิทธิบัตร	10454	(12	ธันวาคม	2557)	ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์กาวน�้าที่มีส่วนผสมของน�้ายางพาราจากธรรมชาติ
ของประเทศไทย	ซ่ึงมีคุณสมบัติการติดที่ดี	มีความเหนียว	มี
คุณภาพคงที่	 ไม่มีตัวท�าลายอินทรีย์	สามารถใช้ติดระหว่าง
ผ้ากับผ้า	ผ้ากับยาง	และระหว่างวัสดุประเภทอื่น	ๆ	ได้ดี	เช่น	
จ�าพวกกระเป๋า	พื้นรองเท้าผ้าใบ	ในการท�าวิจัยได้ด�าเนินการ
คดัเรซนิ	2	ชนิดคอื	ฟีนอลกิ	เรซิน	และกมัโรซนิ	ซึง่สามารถช่วย 
ปรับปรุงคุณสมบัติในกระบวนการผลิตให้ยางคอมพาวด์
ไหลง่าย	และท�าให้สารตัวเติมผสมเข้ากับยางได้ดีขึ้น	ผสม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์จับมอื 2 องค์กร น�าผลงานวิจยั “กาวน�้าผสม
น�้ายางธรรมชาติ”   ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์และ
พัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยใหม่ พร้อมรับทุนสนับสนุนการวิจัย

ข่าว มก. :
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ร่วมกับตัวท�าละลายที่เป็นน�้า	ไม่ใช้ตัวท�าลายอินทรีย์ท่ีมีพิษ 

ทีเ่ป็นอนัตรายต่อร่างกาย		ในการวจิยัได้น�าเรซนิ	2	ชนดิมาผสม 

กับน�้ายางธรรมชาติสามารถเพิ่มคุณสมบัติการติดของกาว 

ในตวัละลายทีเ่ป็นน�า้	โดยได้ท�าการทดสอบ	พบว่ามคีณุสมบตัิ

การติดมากกว่ากาวน�้าที่มีเรซินชนิดเดียวในความเข้มข้นของ

เรซินเท่ากัน	ทั้งนี้	 ได้มีการทดสอบปริมาณของแข็ง	(total	

solid	content)	ค่าความเป็นกรดด่าง	(pH)	ค่าความหนดื	และ

ประสิทธิภาพของแรงดึงเฉลี่ยจาก	peel	test	1800	ระหว่าง 

ผ้ากบัผ้าแล้ว	ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด	ส�าหรับส่วนผสม 

กาวน�า้ยางพาราที่เหมาะสม	ให้สามารถมีความคงที่	ลดปัจจัย

ผลกระทบจากคุณภาพน�้ายาง	โดยเพิ่มคุณสมบัติการติด	เพื่อ

เพิ่มความเหนียวและความสามารถในการติดแน่น	

	 จุดเด่นของผลงานวิจัย	คือ	การใช้น�้ายางพาราของ

ประเทศไทย	มาใช้ในการผลิตกาวโดยไม่ต้องน�าเข้าพอลิเมอร์

สังเคราะห์จากต่างประเทศ	และไม่มีส่วนประกอบของสารท่ี

เป็นพิษสูง	เช่น	ฟอร์มาลดีไฮด์	ที่มีกล่ินเหม็นรบกวน	และมี

อนัตรายต่อสขุภาพ	การใช้น�า้ยางพาราในการผลติกาว	จะช่วย

ลดต้นทนุการผลิต	เหนยีวติดแน่น	ไม่ตดิไฟ	และสามารถเชือ่ม

วัสดุที่มีรูพรุนเข้าด้วยกัน	ทนต่อการบ่มเร่งได้ดี	และเป็นการ

เพิ่มมูลค่าของน�้ายางพาราและเหมาะส�าหรับใช้ในโรงงาน

อุตสาหกรรม	และเฟอร์นิเจอร์ต่าง	ๆ	เพื่อส่งขายทั้งในและ 

ต่างประเทศ		

 

ที่มาข้อมูล:ข่าวประชาสัมพันธ์	มก.	
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โครงการรถไฟฟ้าในอนาคตภาตใต้ความรับผิดชอบของ รฟม.
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นายสมพร  ไชยจรัส   
ที่ปรึกษาสมาคมอุทยานแห่งชาติ

ท่องอุทยานไทย….ทะเลอันดามัน

 นับแต่อดีต สยามประเทศ	หรือเมืองไทย	มีถิ่นฐาน

ที่ตั้งอยู่บนแหลมสุวรรณภูมิ	 (ปัจจุบันได้น�ามาเป็นชื่อของ

สนามบินแห่งชาติ	Suvarnabhumi Airport)	และถือเป็น

ความภาคภูมิใจที่ประเทศเรามีชัยภูมิเป็นท�าเลทอง	หรือ	

แผ่นดนิทอง	ท่ีเป็นอูข้่าวอูน่�า้อดุมสมบรูณ์	ขนาดเรียกว่า	ในน�า้ 

มีปลา ในนามีข้าว และยิ่งไปกว่านั้น	คือ	ประเทศไทยมี

สถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามมากมาย	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	เรา

มี	“อุทยานแห่งชาติ”	หลายแห่งแถบอ่าวไทยและท้องทะเล

อนัดามัน	ทีส่วยงามหมดจดทัง้หาดทราย	อ่าว	ทะเล	และ	แนว

ปะการัง	เปรียบราวดั่งเป็นดินแดนสวรรค์	นั่นเอง	นอกจากนี้

ยังมีอุทยานแห่งชาติกระจายอยู่ท่ัวทุกภาค	ที่ยังคงสภาพป่า

ที่ล้วนมีความอุดมสมบูรณ์	และมีธรรมชาติที่งดงาม	ประกอบ

ด้วย	พืชพรรณ	สัตว์ป่าและสัตว์น�้า	จนอุทยานบางแห่งมี 

ชื่อเสียงมากจนติดอันดับโลกอีกด้วย

	 ปัจจุบันพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั่วโลกมุ่งมาอุทยาน 

แห่งชาติทางทะเลของไทยเป็นจ�านวนมาก	ส่วนใหญ่มีลกัษณะ

ชายฝั่งที่หลากหลาย	บางแห่งเป็นหาดยาวเหยียดเรือนตรง	

บางแห่งเป็นโค้งอ่าวเว้าแหว่ง	มีหน้าผาชัน	โดยเฉพาะฝั่ง

อันดามันซ่ึงเกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินที่เคยเป็นภูเขาใน

อดีต	ท�าให้เกดิเกาะเล็กเกาะน้อยมากมาย	การกระท�าจากคลืน่

ลมและกระแสน�้าท่ีกระทบชายฝั่งตลอดเวลา	ได้สร้างสิ่งที่น่า

ตื่นตาตื่นใจ	เช่น	สะพานหินธรรมชาต	ิถ�้าทะเล	เวิ้งทะเล	ฯลฯ	 

เกาะบางแห่งเกิดจากภูเขาหินปูนจึงมียอดเขาตะปุ่มตะป�่า	มี

ความสวยงามแปลกตา	มีลักษณะคล้ายสัตว์หรือส่ิงต่างๆ	จึง

มีการเรียกชื่อล้อตามสิ่งนั้นๆ	เช่น	เกาะไก่	เกาะเรือใบ	เป็นต้น	

นอกจากทะเลแล้ว	ก็มเีกาะ ชายหาด และแนวปะการัง รวม

ทั้งสัตว์ทะเลในแนวปะการัง
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	 ภาคใต้ของไทยจะไม่เหมือนกับภาคอื่นๆ	 เพราะถูก

ขนาบด้วยทะเลทั้งสองฝั่ง	ภาคใต้ไทยจึงมีภูมิอากาศแบบที่

เรียกว่าเขตศูนย์สูตร (Tropical climate)	ท�าให้มีฝนตกชุก

เกือบตลอดทั้งปี	ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยรายปี	2,000-3,000	มม.	

บางแห่งสูงกว่า	4,000	มม.	และมีอุณหภูมิค่อนข้างคงท่ี	แม้

จัดว่ามีแค่	2	ฤดูกาล	คือ	ฤดูฝนและฤดูร้อน	แต่ในช่วงฤดูร้อน

ระหว่างปลายเดอืนธันวาคมถงึเดอืนเมษายน	กย็งัมฝีนตกเป็น

คร้ังคราว	ลักษณะภูมิอากาศเช่นนี้	 เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้

ภาคใต้ปกคลุมไปด้วยป่าดิบช้ืน	(Tropical	rainforest)	หรือ

มักที่เรียกกันว่า	“ป่าฝน”	 ท่ีมีความหลากหลายของพืชพันธุ์

และสัตว์ป่ามากที่สุด	หลายชนิดเป็นพืชและสัตว์หายากหรือ

บางชนิดใกล้สูญพันธุ์	เช่น	ลิงผุด,	นกเงือกหัวแรด,	นกชนหิน,	

นกกระแตผีชายหาด	(หาดูยากมาก),ปลาบู่	 (เป็นปลาที่พบ

ในหมู่เกาะทะเลอันดามัน	เป็นตัวชี้วัดดัชนีของน�้าที่บริสุทธ์),	 

ปูราชินี,	หอยทากมรกต	(พบเฉพาะที่เกาะตาชัย	มีที่เดียว 

ในโลก)	ฯลฯ	ป่าดิบชื้นเป็นป่าต้นน�า้ที่ส�าคัญ	ท�าหน้าที่เสมือน

ฟองน�้าธรรมชาติท่ีช่วยซึมซับน�้าและความชื้นไว้แล้วค่อยๆ

ระบายออกมาเป็นสายน�้า	ท�าให้ภาคใต้มีน�้าตกที่สวยงาม 

มากมาย	 มีน�้าตลอดท้ังปี	และมีช่ือเสียงเป็นที่นิยมของนัก 

ท่องเที่ยว	รวมทั้งทะเลสาบและถ�้าต่างๆ	โถงถ�้าในภาคใต้เกิด 

ตามเทอืกเขาทีก่�าเนดิมาจากหนิปนู	ท�าให้ภายในถ�า้เตม็ไปด้วย 

หินงอกหินย้อยงดงาม	รวมไปถึงเนินเขาตะปุ่มตะป�่า	ซึ่งเป็น

ทัศนียภาพอันแปลกตาน่าชม	และจากความรกทึบของผืน

ป่าในอดีต	ป่าทางภาคใต้จึงเป็นแหล่งท่ีหลบซ่อนและซ่องสุม

ก�าลังของผู้ก่อการร้าย	ทั้งผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และโจร

จนีคอมมวินสิต์	ปัจจุบนัปัญหาเหล่านีไ้ด้ลดลงไปจนเกอืบหมด	

ร่องรอยหลักฐานในอดีตของผู้ก่อการร้ายกลายเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษา	ทั้งยังตั้งอยู่ท่ามกลาง

ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์	ซึ่งเพิ่งสามารถให้นักเดินทางเข้าไป

ท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย	อุทยานแห่งชาติทางภาคใต้แม้มี 

ความหลากหลายของประเภทแหล่งท่องเท่ียวน้อยกว่าภาคอ่ืน	 

เพราะส่วนใหญ่เน้นผืนป่าดิบชื้นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	 

แต่ในอาณาจักรแห่งป่าดิบชื้นนี้เองที่เปิดโอกาสให้เราได้เห็น 

ถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน 

อย่างสลับซับซ้อน	ตั้งแต่ในระดับผืนป่าขึ้นไปถึงยอดไม	้

นอกจากนี้การเดินทางเข้าไปสัมผัสกับความชุ่มชื้นและเขียว 

ชอุ่มของป่าดงดิบ	ท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักเกือบตลอด 

ทั้งปี	จนบางพื้นที่ได้รับการขนานนามว่า	“ดินแดนแห่งฝน

แปดแดดส่ี” ลักษณะแบบนี้ยังมีความสนุกและท้าทายให้แก่

ผู้รักการผจญภัยทุกคน
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เป็นทะเลปิด	คือ	กระแสน�้าทะเลไหลเวียนอยู่เฉพาะภายใน

พื้นที่อ่าวไทย	ไม่เชื่อมต่อกับทะเลลึกหรือมหาสมุทรภายนอก	

ต่างจากทะเลฝ่ังอนัดามนัทีเ่ป็นทะเลเปิดเชือ่มต่อกับมหาสมุทร

อินเดีย	จึงมีทรัพยากรสัตว์น�า้ชุกชุมกว่าอ่าวไทย

	 ส�าหรับแนวปะการังของประเทศไทยพบเฉพาะแนว

ปะการงัแบบทีเ่รยีกว่า	แนวปะการังชายฝ่ัง	(fringing	reef)	ทัง้

ทางฝ่ังอ่าวไทยและทะเลอนัดามนั	มพ้ืีนทีร่วมทัง้หมดประมาณ	

12,000	ตร.กม.	มีปะการังมากกว่า	300	ชนิด	ฝั่งอ่าวไทย

มีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลน�้าตื้น	มีแม่น�้าหลายสายไหลลง	

สภาพน�้าทะเลจึงขุ่นกว่าทะเลฝั่งอันดามัน	การก่อตัวของแนว

ปะการังฝั่งทะเลอันดามันจึงพบมากและมีสภาพสมบูรณ์กว่า

อ่าวไทย	โดยเฉพาะแนวปะการังที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ 

สุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน	มีชื่อเสียงด้าน 

ความงามตดิอนัดบั	1	ใน	10	ของโลก	โดยเฉพาะกองหนิปริม่น�า้ 

ท่ีชือ่ว่า	ริเชลิว	(Richelieu)	ของอทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะสรุนิทร์		 

ติดอันดับทั้งความสวยงามและความหลากหลายทางชีวภาพ

ถือว่าเป็นแหล่งด�าน�้าลึกที่ติดอันดับ	1	ใน	5	ของโลก

	 อุทยานแห่งชาติของไทยในภาคใต้มีทั้งหมด	44	แห่ง

แบ่งเป็น	อุทยานแห่งชาติทางบก	20	แห่งครอบคลุมพื้นที่

ตามทิวเขาภูเก็ต	ทิวเขานครศรีธรรมราช	ทิวเขาบรรทัดและ

ทิวเขาสันกาลาคีรี	ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล	มีท้ังหมด	 

24	แห่ง	ครอบคลุมพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลไทยท่ีมีความยาวถึง	

2,815	กม.	แบ่งออกเป็น	2	ฝั่งคือ	ฝั่งอ่าวไทยที่ติดต่อกับ

ทะเลจีนใต้	มหาสมุทรแปซิฟิก	และฝั่งอันดามันที่ติดต่อกับ

มหาสมุทรอินเดีย	โดยมีผืนแผ่นดินภาคใต้กั้นไว้	ฝั่งอ่าวไทย

เป็นแหล่งรองรับน�้าจืดและตะกอนที่แม่น�้าใหญ่หลายสายใน

ภาคกลางและภาคตะวนัออก	ท�าให้น�า้ทะเลจดืและเคม็กว่าฝ่ัง

อันดามันซึ่งไม่มีแม่น�้าสายใหญ่ไหลลงทะเล	ฝั่งทะเลอันดามัน

จึงมีน�้าทะเลสีครามใส	และเป็นแหล่งที่พบแนวปะการัง

มากกว่าฝั่งอ่าวไทย	โดยเฉพาะแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะ 

สิมิลัน	และหมู่เกาะสุรินทร์ที่ได้รับการยอมรับว่า	มีความงาม

ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก แนวปะการังเป็นระบบนิเวศ

ที่ส�าคัญมาก	เพราะเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิด	

เปรียบได้กับป่าดงดิบบนแผ่นดิน	ทะเลฝั่งอ่าวไทยมีลักษณะ

 สัตว์ทะเลในแนวปะการัง	ตามแนวปะการังยังเต็ม

ไปด้วยสิ่งมีชีวิตมากมายหลายชนิด	แบ่งออกได้เป็นสัตว์ไม่มี

กระดูกสันหลัง	 เช่น	ปะการังอ่อน	ฟองน�้า	 เพรียงหัวหอม	

ดอกไม้ทะเล	กลัปังหา	แมงกะพรุน	แส้ทะเล	ดาวขนนก	หนอน

ปล้อง	หนอนตวัแบน	กุง้	ปู	หอย	ปลงิ	ทากทะเล	และหมกึทะเล	

สัตว์กลุ่มนี้มีอยู่มากท่ีสุดและมีหลายรูปแบบ	ส่วนใหญ่มีสีสัน 

สวยงาม	พบได้บนก้อนปะการังหรือตามพ้ืนทะเล	เป็นส่ิงที ่

แต่งเติมสีสันและเพิ่มชีวติชีวาให้แก่อาณาจักรใต้ทะเลสัตว์อกี 

พวกหนึ่งคือสัตว์มีกระดูกสันหลัง	ได้แก	่เต่าทะเล	งูทะเล	และ 

ปลานานาชนิด	มีตั้งแต่ขนาดเล็กๆไปจนถึงฉลามวาฬ	ปลา 

ขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก	รวมทัง้สตัว์มต่ีอมน�า้นม	2	ชนดิ	คอื	วาฬ 

และโลมา	สัตว์กลุม่นีส่้วนใหญ่ว่ายหากนิตามท้องน�า้	ก้อนปะการงั	 

หรือบนพื้นทะเล
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	 จากที่บอกกล่าวมาข้างต้น	จะเห็นว่าเป็นเพียงภาพ

โดยรวมพอสังเขปเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวประเภทอุทยาน 

แห่งชาตใินภาคใต้	และเป็นอทุยานแห่งชาตทิางทะเล	แต่ถ้าจะ 

นับว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลท่ีเป็นของทะเลไทย	ก็จะต้อง 

ขอยกให้อุทยานแห่งชาติฝั่งทะเลอันดามัน	สวรรค์ของนัก 

ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 สุรจิต จามรมาน กล่าวไว้ใน	“เที่ยวเหินฟ้า เหนือ 

อนัดามนั” ว่า.....ท้องทะเลอนัดามนักว้างไกลสุดสายตาเรยีงราย 

ด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ ตระการด้วยทัศนียภาพโดดเด่น  

เน้นเอกลักษณ์แห่งความงามเป็นที่สุดโดยเฉพาะภูเก็ต อ่าว

พังงา หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ กระบี่ กลุ่มเกาะหน้า

อ่าวนาง ป่าเกาะ หมู่เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะไหง เกาะ

รอก ไปจนฝั่งทะเลตรัง เกาะมุก เกาะกระดาน หาดปากเมง  

หาดเจ้าไหม เหล่านีล้้วนเป็นเพชรเมด็งามของการท่องเทีย่ว 

ที่ใครๆก็ต่างใฝ่ฝันที่จะเดินทางไปสัมผัสให้ได้สักคร้ังหน่ึง 

ในชีวิต!แล้วท่านล่ะครับตัดสินใจท่องอุทยานไทยในทะเล 

อันดามันหรือยัง	อย่าได้ลังเลเลยครับโดยเฉพาะเพื่อนๆ	ชาว 

สงูวยัทัง้หลาย	หมดสิน้ภารกจิจากชวีติราชการหรอืงานประจ�า 

แล้ว	กข็อได้โปรดรวมกลุม่กนัจะเป็นฉบบัครอบครัว,	เพือ่นร่วม 

รุ่น	หรือร่วมชมรม-สมาคม	ฯลฯไปเท่ียวกันเถอะครับ	ท่าน 

ไม่จ�าเป็นต้องทุ่มเทเวลาและเงินทองเพียงเพื่ออยากไปสัมผัส 

ดนิแดนในต่างแดน	..?		ท่านมาเทีย่วทัว่ไทยให้ครบถ้วนทกุถิน่ 

เถอะครับรับรองไม่ผิดหวัง	 เพราะอุทยานแห่งชาติของไทย 

โดยเฉพาะในทะเลไทยฝั่งอันดามัน	 ใครๆ	จากทั่วโลกต่างก็ 

ใฝ่ฝ ันอยากจะมาเยือนกันท้ังนั้น	 ไทยเท่ียวไทยเงินทอง 

ไม่รั่วไหลออกนอกประเทศเด้อ...?
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	 เสร็จสิ้นลงแล้วด้วยประทับใจส�าหรับ	งานเลี้ยงสังสรรค์ 50 ปี KU28 “5 ทศวรรษแห่งความเป็นเพื่อน”  

เมื่อวันอาทิตย์ที่	18	กุมภาพันธ์	ที่ผ่านมา	การรวมพลังคร้ังยิ่งใหญ่ของนิสิตเก่า	รุ่น	28	และคู่สมรส	จ�านวนรวมกว่า	 

500	คน	ที่พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมต่างๆ	ตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเย็นรวม	11	ชั่วโมง	แสดงให้เห็นถึงความรัก	ความสามัคค	ี

ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	ที่แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความเป็นเพื่อนก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลย
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  งานสังสรรค์ครั้งนี้คณะกรรมการจัดงาน น�าโดย คุณยรรยง ประเทืองวงศ์ 
ตั้งวัตถุประสงค์ในการจัดงานไว้ 5 ประการ ได้แก่

	 1.	 เพื่อให้เพื่อนๆ	ได้มาพบปะสังสรรค์กันมากที่สุด

	 2.	 เพื่อแสดงความคาราวะและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์

	 3.	 เพื่อร่วมท�าบุญให้กับเพื่อนที่ล่วงลับไปแล้ว

	 4.	 เพื่อหารายได้สมทบเข้ากองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน	KU28

	 5.	 เพื่อมาร่วมชุมนุมสังสรรค์ครั้งยิ่งใหญ่	ประกาศเกียรติคุณชื่อเสียงของ	KU28	ที่ได้รับการกล่าวขวัญจากส.มก.	 

	 	 ว่าเป็นรุ่นที่มีความรักสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	ให้เป็นแบบอย่างกับรุ่นน้องๆ

	 ซึง่งานดงักล่าวบรรลวุตัถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้ครบทกุประการ	กล่าวคอื	ในทุกๆ	ช่วงกจิกรรมได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างด	ี 

โดยเริ่มต้ังแต่	06.30	น.	มีผู้มาร่วมถ่ายรูปหมู่บริเวณหน้าหอประชุมเป็นจ�านวนมาก	ต่อด้วยการเดินพาเหรดเพื่อไปวาง 

พวงมาลาคาราวะ	ณ	อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์	น�าขบวนโดยวงดุริยางค์จาก	KU	Wind	บรรเลงเพลงมาร์ชเกษตรและเพลง

ต่างๆ	ไปตลอดเส้นทาง	สร้างความคึกคักและประทับใจให้ผู้อยู่บริเวณนั้นเป็นอย่างมาก

	 ในช่วงสายได้มีการร่วมท�าบุญถวายภัตตาคารเพล	พร้อมเชิญชวนให้ผู้ที่อยู่ในงานสงบนิ่งไว้อาลัย	โดยมีการ 

อ่านบทกลอนไว้อาลัยที่ประพันธ์ขึ้นเพ่ืองานนี้โดยเฉพาะ	ท�าให้บรรยากาศภายในอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริสงบเงียบ	 

ผู้ที่ร่วมพิธีต่างเปี่ยมไปด้วยสมาธิในการตั้งจิตอุทิศบุญกุศลไปให้เพื่อนๆ	ที่ล่วงลับไปแล้วทั้ง	133	คน
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	 จากน้ันภายในงานมกิีจกรรมสนุกสนานมากมาย	

อาทิเช่น	การร่วมร้องเพลงกับน้องๆ	วง	KU	Wind	 

Symphony,	การประกวดร้องเพลงคณะท้ัง	7	คณะ,	

การถ่ายภาพท่ีระลึก,	การนวดผ่อนคลาย,	ร้องเพลง

คาราโอเกะ	เป็นต้น

	 งานครัง้น้ีได้รบัเงนิสนับสนุนจากเพือ่นในรุน่	KU28	กว่า	2	ล้านบาท	และเม่ือหกัค่าใช้จ่ายในการจัดงานแล้วยงัมเีงนิสมทบเข้า	 

“กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน	KU28”	จ�านวนร่วม	1	ล้านบาท	ซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนนี้	จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเพื่อนในรุ่น	KU28	 

ที่ประสบปัญหาด้านต่างๆ	ถือเป็นแบบอย่างที่ดี	ในการแสดงออกถึงความมีน�า้ใจ	ความรัก	และความปราถนาดีที่เพื่อนมีให้แก่กัน
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	 นบัเป็นงานเลีย้งรุน่ครัง้ใหญ่ครัง้หนึง่ 

ของนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 

ที่รูปแบบของงานยังคงไว ้ซึ่งวัฒนธรรม 

อันดีงาม	ไม่ว่าจะเป็นการระลึกถึงพระคุณ

ครบูาอาจารย์ผูป้ระสทิธ์ิประสาทวิชา	สถาบนั 

การศกึษา	การแสดงออกถึงความรกัและความ 

มีน�้าใจที่เพื่อนมีให้กัน	ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่ง 

ทีด่ทีีรุ่น่น้องๆ	สามารถใช้เป็นแนวทางปฏบัิติ

สืบไป
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ประเภทนักบริหารภาครัฐ

ดร.อดิศร  พร้อมเทพ
	 นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		รุ่นที่	๓๗		คณะประมง		

	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง		อธิบดีกรมประมง		 

ผลงานและเกียรติประวัติ
	 	-	 ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของกรมประมง		

	 	-		 เป็นผู้มีความรอบรู้ในด้านการต่างประเทศเกี่ยวกับการประมง	แก้ไขปัญหาต่างๆ	ของกรมประมง	

	 	 เช่น	ปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย	ปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในกิจการประมง	

	 	 ปัญหาการควบคุมโรคสัตว์น�้าทั้งภายในประเทศและป้องกันจากต่างประเทศ		

	 -	 ก�าหนดนโยบายในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากล		

	 -	 รางวัลนิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	

ประเภทนักบริหารภาครัฐ

ดร.สมเกียรติ  ประจ�ำวงษ์   
	 นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		รุ่นที่	๓๘		คณะวิศวกรรมศาสตร์		

	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง		

	 ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน�า้แห่งชาต	ิ

ผลงานและเกียรติประวัติ
	 -	 ด�ารงต�าแหน่งระดับสูงสุดของหน่วยงานราชการระดับเทียบเท่ากระทรวง

	 -			 ท�าหน้าที่บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ	ฝ่ายแผนงาน	โครงการ	ฝ่ายงบประมาณบริหารจัดการ	

	 	 และฝ่ายติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้

	 -		 ก�าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ทั้งระบบ		

	 -		 ได้รับโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น	ด้านการสร้างชื่อเสียงและความส�าเร็จอาชีพ	จากมหาวิทยาลัย	 	

	 	 เกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน	ประจ�าปี	พ.ศ.๒๕๕๙
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ประเภทนักบริหำรภำครัฐ

นำยชัยวัฒน์  ทองค�ำคูณ 
			 นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		รุ่นที	่๓๙		คณะวิศวกรรมศาสตร์			

	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง

	 และจราจร

ผลงานและเกียรติประวัติ
	 -	 ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรน�าในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาระบบขนส่ง

	 	 และจราจรของประเทศ

	 -	 จดัท�าแผนหลกั	แผนแม่บท	และยุทธศาสตร์	การพฒันาระบบการขนส่งและจราจร		ความปลอดภยัและ

	 	 สิ่งแวดล้อม	ในระบบการขนส่งของประเทศ

	 -	 ขับเคลื่อนนโยบาย		มาตรการ		มาตรฐาน		และแผนเพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติบริหารองค์กร

	 -	 รางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดีเด่น		ประจ�าปี		๒๕๕๙

ประเภทนักบริหำรภำครัฐ

นำยธัญญำ  เนติธรรรมกุล  
	 นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		รุ่นที	่๔๑		คณะวนศาสตร์		

	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง		อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า		และพันธุ์พืช

ผลงานและเกียรติประวัติ
	 -		 ด�ารงต�าแหน่ง	ระดับสูงสุดของหน่วยงานราชการในระดับกรมที่ก�ากับดูแล

	 	 เรื่องอุทยานแห่งชาติ		เรื่องสัตว์ป่า	และเรื่องพันธุ์พืชต่างๆ		

	 -			 สนองงานในโครงการตามแนวพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		สยามบรมราชกุมารี		

	 	 ในหลายโครงการ		

	 	-			 แก้ไขปัญหาการค้างาช้างที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย		

	 -			 ด�าเนินงานด้านมรดกโลกทางธรรมชาติ		การแก้ปัญหาไฟป่า		

	 -			 ขยายงานการสร้างจิตส�านักและการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าในทุกระดับ		

	 -			 รางวลัศษิย์เก่าดเีด่น		จากสมาคมศษิย์เก่าวนศาสตร์		มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์		ประจ�าปี		พ.ศ.	๒๕๔๗
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ประเภทนักบริหำรภำครัฐ

นำยณรงค์ศักดิ์ โอสถธนำกร
	 นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รุ่นที	่๔๑		คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ผลงานและเกียรติประวัติ
	 -		 ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

	 -		 บริหารและวางนโยบายพัฒนาจังหวัดเชียงรายในด้านต่างๆ	อาทิเช่น	

	 	 การขับเคลื่อนด้านการเกษตรส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

	 -		 ผลักดันให้ทุกต�าบลมีแหล่งน�้าอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง

	 -		 เน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชน	การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

	 -		 การจัดระเบียบสังคม	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 -		 รางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดีเด่น	ประจ�าปี	๒๕๖๐

ประเภทนักบริหำรภำครัฐ

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล
	 นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รุ่นที่	๔๔		คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ผลงานและเกียรติประวัติ
	 -		 ด�ารงต�าแหน่ง	สูงสุดของหน่วยงานระดับกรม	ที่ท�าหน้าที่ด้านการป้องกัน

	 	 และแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติ

	 -		 ก�าหนดนโยบาย	ยุทธศาสตร	์และแผนแม่บท	เกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้าในชั้นบรรยากาศ

	 -		 บริหารจัดการทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการของประเทศ	วิจัย	และพัฒนาเทคโนโลยีการท�าฝน	

	 	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�า้ในชั้นบรรยากาศ

	 -		 รางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดีเด่น	ประจ�าปี	๒๕๖๐
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ประเภทนักบริหำรภำคเอกชน

นำยสุเทพ  กังเกียรติกุล
	 นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รุ่นที	่๓๔		คณะเกษตร

	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	เจ้าของและกรรมการผู้จัดการบริษัท	เคโมคราฟ	จ�ากัด

	 และบริษัทในเครือ

ผลงานและเกียรติประวัติ
	 -		 ใช้ความรูค้วามสามารถ	และแรงบนัดาลใจในการประกอบธรุกจิทีค่วบคูไ่ปกบัการให้ความรูแ้ก่เกษตรกร 

	 	 เกี่ยวกับบริหารจัดการพืช	และความรู้ในการใช้ปุ๋ยและการปราบศัตรูพืชอย่างถูกวิธี

	 -		 ผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆ	ให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เยาวชน	ทั้งด้วยตนเองและ

	 	 ทางสื่อประชาสัมพันธ์

	 -		 รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น	จากสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประจ�าปี	พ.ศ.๒๕๕๔

ประเภทนักบริหำรภำครัฐวิสำหกิจ

นำงภำระณี  วรรธโนทัย
	 นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รุ่นที	่๓๕	คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์

	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

	 (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)	

	 บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 

ผลงานและเกียรติประวัติ
	 -		 ด�ารงต�าแหน่งระดับสูงของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่

	 -		 เป็นคนไทย	๑	ใน	๑๑	คนที่ผ่านหลักสูตร	Global	ACI-ICAO	Airport	Management	Professional		

	 	 Accreditation

	 	 Program	(AMPAP)	ซึง่หลกัสตูรนีเ้ป็นการจดัขึน้ร่วมกนัระหว่าง	Airports	Council	International	(ACI)	 

	 	 and	International	Civil	Aviation	Organization	(ICAO)

	 -		 ได้รับการยอมรับด้านการบริหารสนามบินในระดับสากล

	 -		 ท�าให้มาตรฐานด้านการบินพลเรือนของประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล
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ประเภทนักบริหำรภำคเอกชน

นำยสถิต  สังขนฤบดี
	 นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รุ่นที่	๓๕	

	 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจร้านอาหาร

	 บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)

ผลงานและเกียรติประวัติ
	 -		 ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรขนาดใหญ่

	 -		 เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม	มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล	สามารถน�าพาธุรกิจให้ขยายไปยังต่างประเทศ

	 -		 ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรให้บริหารบริษัทในเครืออีกหลายบริษัท

	 -		 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	สมาคมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 	 ประจ�าปี	พ.ศ.๒๕๕๗

ประเภทนักบริหำรภำคเอกชน 
นำยอมรศักดิ์ ศักดิ์ภู่อร่ำม
	 นสิติเก่ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	รุน่ที	่๓๕		คณะเศรษฐศาสตร์และบรหิารธรุกิจ

	 ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่ง	ประธานกรรมการบริหารบรษิทั	เดน็ท์สุ	(ประเทศไทย)	จ�ากดั

	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท	เด็นท์ส	ุอีจีส	ประเทศไทย 
ผลงานและเกียรติประวัติ
	 -		 ผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

	 -		 ผูบ้รหิารคนไทยคนแรกทีไ่ด้ด�ารงต�าแหน่งส�าคญันี	้นบัตัง้แต่บรษิทัก่อตัง้ในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า	๔๐	ปี 

	 -		 เป็นผู้ก�าหนดทิศทางและนโยบาย	รวมทั้งบริหารจัดการให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนมาถึง 

	 	 ปัจจุบัน

	 -		 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๔

	 -		 รางวัล	“เกษตรศาสตร์	ปราดเปรื่อง”	รุ่นที	่๙	จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๓
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ประเภทนักบริหำรภำคเอกชน
นำยสกล  มงคลธรรมำกุล
	 นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รุ่นที่	๓๖		คณะศึกษาศาสตร์
	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท	อินเตอร์	คร็อพ	จ�ากัด 
ผลงานและเกียรติประวัติ
	 -		 บริหารองค์กรให้เป็นบริษัทระดับแนวหน้าของประเทศ
	 -		 รางวัล	Q	Factory	Award	ที่มอบให้กับโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เกษตร
	 	 ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล	จากกรมวิชาการเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 -		 ผู้ที่มีความรักในสถาบัน	มีจิตอาสาในการประกอบกิจกรรมเพื่อส่วนรวม	และสาธารณประโยชน์ต่างๆ	
	 	 ได้รับคัดเลือก
	 	 ให้ด�ารงต�าแหน่ง	นายกสมาคมนสิิตเก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	ในพระบรมราชปูถัมภ์	ถึง	๒	สมยัตดิต่อกนั 
	 -		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 -		 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ตั้งแต่ป	ี2559	จนถึงปัจจุบัน
	 -		 ประธานกรรมการแต่งตัง้คณะกรรมการก�าหนดร่างขอบเขตข้อเสนอโครงการบรหิารศนูย์ประชมุนานาชาต ิ
	 	 จุฬาภรณ์พร้อมที่พัก	ณ	โรงพยาบาลสัตว์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์หัวหิน
	 -		 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ	ผู้มีอุปการคุณต่อคณะสัตวแพทย์ศาสตร์	มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์	
	 	 รับพระราชทานจาก	ศาสตราจารย์	ดร.	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
	 -		 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและองค์กร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขต 
	 	 ก�าแพงแสน	ประจ�าปี	พ.ศ.๒๕๕๘

ประเภทนักวิชำกำร
รศ.จุฑำทิพย์  ภัทรำวำท
	 นสิติเก่ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	รุน่ที	่๓๔		คณะเศรษฐศาสตร์และบรหิารธรุกิจ
	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	ผู้อ�านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
	 คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานและเกียรติประวัติ
	 -		 ผู้ที่มีผลงานน�าใช้ในนโยบายและกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ	ได้แก่
	 	 แผนพัฒนาการสหกรณ์ของประเทศไทย	รวมทั้งสิ้น	๓	ฉบับ
	 -		 แผนพัฒนาการมีส่วนร่วมของสตรีในขบวนการสหกรณ์ไทย	รวม	๒	ฉบับ
	 -		 ริเริ่มแนวคิดและผลักดันการจัดตั้งหน่วยงาน	“สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์”
	 -		 ประกาศเกียรติคุณเป็น	“นักสหกรณ์แห่งชาติสาขาวิชาการประจ�าปี	๒๕๔๖”
	 	 โดยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	(คพช.)	ผลงานวิจัย	“ข้าวคุณธรรม”
	 -		 รางวัลประกวดนวัตกรรม	ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๐
	 -		 ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ทรงวุฒิ	และกรรมการในเกือบทุกองค์กรที่เกี่ยวกับด้านการสหกรณ์
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ประเภทนักวิชำกำร 
ผศ.ดร.ฉัตรชัย  เงินแสงสรวย
	 นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รุ่นที	่๕๓		คณะวนศาสตร์
	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์
	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผลงานและเกียรติประวัติ
	 -		 เป็นผู้ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก	๓	ชนิด	คือ
	 	 •		 ช้างงาเอก	(Garcinia	nuntasaenii	Ngerns.	&	Suddeee)
	 	 •		 เอื้องเทียนปากสีน�้าตาล	(Coelogyne	Phuhinrongklaensis	Ngerns.	&	Tippayasri)
	 	 •		 ทังใบขนภูวัว	(Litsea	Phuwuaensis	Ngerns.)
	 -		 ผลงานที่สนองพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	อีก	๔	โครงการ
	 -		 คณะกรรมการจัดท�าอนุกรมวิธานพืช	ของส�านักงานราชบัณฑิตสภา
	 -		 ผู้ทรงวุฒิ	และวิทยากร	เกี่ยวกับด้านพฤกษศาสตร์	และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
	 	 เป็นจ�านวนมาก
	 -		 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประเภทนักวิชำกำร 
ศ.ดร.วิสิฐ  จะวะสิต
	 นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รุ่นที	่๓๕		คณะเกษตร
	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์ระดับ	10	สถาบันโภชนาการ	
	 มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผลงานและเกียรติประวัติ
	 -		 นักวิชาการทางด้านโภชนาการที่พร้อมด้วยความรู้	ความเชี่ยวชาญ
	 	 ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
	 -		 มีผลงานบทความวิจัยนานาชาติ	๓๓	เรื่อง
	 -		 ต�าราภาษาอังกฤษ	๔	บท	รายงานนานาชาติ	๖	เล่ม
	 -		 บทความวิจัยภาษาไทย	๖	เรื่อง	ต�าราภาษาไทย	๑๐	บท	ต�าราภาษาไทย	๑	เล่ม
	 -		 ผลงานด้านการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร	และผลงานด้านวิชาการอื่นๆ	อีกมากมาย
	 -		 กรรมการและผู้เชี่ยวชาญในหลายๆ	องค์กรทั้งในและต่างประเทศ
	 -		 รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น	สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๙
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ประเภทนักวิจัย

ดร.ธีระยุทธ  ตู้จินดำ  
	 นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รุ่นที	่๔๐		คณะเกษตร		
	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	นักวิจัยอาวุโส	
	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลงานและเกียรติประวัติ
		 -			เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบหากลไกการท�างานของยีน		
		 -			พัฒนาการคัดเลือก	โดยใช้โมเมกุลเครื่องหมายดีเอ็นเอที่มีประสิทธิภาพสูง		
		 -			พัฒนา		SNP		ของยีนที่มีความส�าคัญ		
	 -			การเก็บอนุรักษ์พันธุกรรมพืช		และการจัดจ�าแนกการพัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุศาสตร์ของข้าวไทย
	 -	 น�าเทคโนโลยีทางชีวภาพและจีโนมิกมาใช้พัฒนาพันธุ์ข้าว	เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวใหม่ๆ	
	 	 ที่มีคุณสมบัติที่ดีส�าหรับการเกษตรกรรม
	 -	 รางวลั	The	ASEAN	Meritorious	Service	Award	(AMSA)	ในฐานะนกัวทิยาศาสตร์ทีส่ร้างคณุประโยชน์ 
	 	 แก่ภูมิภาคเอเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 -			รางวัลทะกุจิ	ประเภทนักวิจัยดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	ในการประชุมวิชาการประจ�าปีของสมาคม 
	 	 เทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
	 -			รางวัลนักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่น		ประจ�าปี		พ.ศ.	๒๕๕๘		จากสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช
	 	 แห่งประเทศไทย

ประเภทนักวิจัย

 ศ.ดร.ทวนทอง  จุฑำเกตุ  
	 นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		รุ่นที	่	๕๐		คณะประมง		
	 ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์	คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลยัอบุลราชธาน	ี		

ผลงานและเกียรติประวัติ
	 -			เป็นผู้วิจัยศึกษาการอพยพของปลาในแม่น�้าโขงและแม่น�า้สาขา		
	 	 และผลกระทบของเขื่อนปากมูนต่อการประมง		
	 -			ศึกษาประเมินผลกระทบกรณีการสร้างเขื่อนในประเทศจีนต่อประเทศในลุ่มน�า้โขงตอนล่าง
	 	 ต่อคณะกรรมาธิการลุ่มแม่น�้าโขง		
	 -			ก�าหนดมาตรฐานของ	Environmental	Flow	ส�าหรับแม่น�้าโขงตอนล่างและน�าเสนอต่อรัฐบาล
	 	 ของประเทศสมาชิก
	 -			ศึกษาชีววิทยาประมงในอ่างเก็บน�้า		เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
	 -			ศึกษาพลวัตประชากรของประชากรสัตว์น�้าและการจัดการทรัพยากรปูม้าในอ่าวไทย
	 -			อาจารย์พิเศษทางด้านชีววิทยาประมงและที่ปรึกษาทางวิชาการ	และวิทยากรทางด้านการประมง		
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 ประเภทนักวิจัย

 ดร.โชคชัย  เอกทัศนำวรรณ
	 	 นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโท		คณะเกษตร		

	 	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง		ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย	ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาต	ิ	

	 	 คณะเกษตร		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์		

	 ผลงานและเกียรติประวัติ
	 -			 เป็นผู้มีผลงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา		๓๕		ปี		

	 -			 สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์	(Seed	Hub)	ของภาคพื้นเอเชียและของโลก	

	 -		 สร้างคุณูปการต่อเกษตรกรและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง												

	 -			 ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ		

	 -			 วิทยากรบรรยายให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ		

	 -			 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	บุคลากรดีเด่น	และรางวัลต่างๆ		ถึง		๒๕		รางวัล		

ประเภทเกษตรกร

นำยไตรรัตน์  เปียถนอม  
	 นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รุ่นที่		๓๙		คณะวนศาสตร์		

	 ต�าแหน่งปัจจุบัน		เจ้าของสวนมะม่วงวนเกษตร		จังหวัดเพชรบูรณ์		

ผลงานและเกียรติประวัติ
	 -			 เป็นผู้บุกเบิกการปลูกมะม่วงน�้าดอกไม้สีทอง		ในจังหวัดเพชรบูรณ	์	

	 -			 พัฒนาคุณภาพของมะม่วงน�้าดอกไม้สีทองจนสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได	้	

	 -			 บริหารจัดการชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร		

	 	 และผู้สนใจทางด้านการปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออก

	 -			 รางวัลเกษตรกรดีเด่น		จากกรมวิชาการเกษตร		และกรมส่งเสริมการเกษตร

	 -			 ศิษย์เก่าดีเด่น		จากสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		ประจ�าปี		พ.ศ.	๒๕๕๙
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ประเภทผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อสังคม

น.สพ.จ�ำเรือง  พำนเพียรศิลป์  
	 นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		รุ่นที่		๓๗		คณะสัตวแพทยศาสตร	์
	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง		ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสัตว	์	เมืองชลสัตวรักษ์		
	 จังหวัดชลบุรี			

ผลงานและเกียรติประวัติ
	 -	 เป็นผู้มีจิตใจเสียสละ		ท�าการกุศลให้กับสังคมมาเป็นระยะเวลายาวนาน		
	 -	 มอบทุนการศึกษาโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี		ตั้งแต่ป	ี	พ.ศ.๒๕๓๒	–	ปัจจุบัน		
	 -			 บริจาคทุนการศึกษาสมาคม		YWCA		ตั้งแต่ป	ี	พ.ศ.๒๕๔๘	–	ปัจจุบัน		
	 -		 อทุศิตนเพือ่การรกัษาและช่วยเหลอืสตัว์ป่วยอนาถาและสนุขัจรจดัไม่มเีจ้าของ		เฉล่ียเดือนละ	๗๐	–	๑๐๐		ตวั		 
	 	 โดยไม่คิดมูลค่าตั้งแต่ปี		พ.ศ.๒๕๔๐	–	ปัจจุบัน		
	 -			 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	และมหาวิทยาลัย 
	 	 เกษตรศาสตร์
	 -			 ด�ารงต�าแหน่ง		นายกสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร	์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 -			 รางวัลมูลนิธิจรัสสืบแสง		พ.ศ.๒๕๕๗		
	 -				 รางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่างประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	จากสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย	
	 	 ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเภทผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อสังคม

ดร.เอกสิทธิ์  วัฒนปรีชำนนท์  
	 นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		รุ่นที่		๓๐		คณะเกษตร			
	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง		ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ		
	 ส�านักพระราชวัง		สวนจิตรลดา

ผลงานและเกียรติประวัติ
	 -			 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาตามพระราชด�าริต่างๆ		ที่เกี่ยวข้องกับ
	 	 การเกษตร	และพัฒนาชนบทและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ		ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ		มอบหมาย
	 -			 ผู้อ�านวยการโครงการลูกพระดาบส		สมุทรปราการ		มูลนิธิพระดาบส
	 -			 กรรมการมลูนธิสิายใจไทยและเป็นทีป่รกึษาในโครงการในพระราชด�ารทิีส่�าคญัๆ		ท�างานหลายโครงการฯ		
	 -			 ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี		เนื่องด้วยเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
	 	 อันเป็นประโยชน์ยิ่งของมูลนิธิพระดาบส		
	 -			 มีผลงานเป็นบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ	อันเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร	และสังคมอย่างต่อเน่ือง 
	 	 และยาวนาน
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ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี นายก ส.มก.  และคณะกรรมการบริหารจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  2560
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิธีมอบโล่นิสิตเก่าดีเด่นประจ�าปี  2561
ฯพณฯ  นายอ�าพล  เสนาณรงค์  องคมนตรีในสมัยรัชกาลที่ 9  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบโล่นิสิตเก่าดีเด่น  ประจ�าปี 2561  

โดย ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี  นายก ส.มก. ได้มอบของที่ระลึก ส.มก. จ�านวน  20 ท่าน  จาก 7 ประเภท
เมื่อวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2561   ณ หอประชุม  ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาควางปะการังเทียม 

ณ เกาะสีชัง อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย	

ด�า เนินโครงการสร ้างแนวปะการังเทียมในพื้นที่การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค	 เขต	 2	 (ภาคกลาง)	 จังหวัดชลบุรี	 โดยการไฟฟ้า 

ส่วนภมูภิาค	ในพืน้ทีภ่าคกลางด�าเนนิการส�ารวจจดัเตรียมอปุกรณ์ 

ไฟฟ้าช�ารุดเพื่อใช้ในโครงการโดยน�าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช�ารุด 

เ สื่ อ มสภ าพห รือจ� า ห น ่ า ยออกจ า กบัญชี แ ล ้ ว 	 เ ช ่ น 

เสา	 คอน	 ตอม่อ	 ลูกถ้วย	 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต	 เคเบิล 

ส เป เ ซอร ์ เ หล็ กปร ะกั บสลั ก เ กลี ยว เอ็ ม 	 หั วลู กถ ้ วย

พิ น โพสท ์ 	 ไ ทป ์ 	 เ ซ ร ามิ ค 	 ใ ส ่ ใ นกล ่ อง โ ครงต า ข ่ า ย 

จัดท�าเป็นแนวปะการังเทียม	 จ�านวน	 500	 ชุด	 น�าไปวางในพืน้ที ่

ใต้ทะเลบริเวณเกาะค้างคาวและเกาะท้ายตาหมื่น	 ซึ่งเป็นต�าแหน่ง 

	ทีไ่ด้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่ากรมประมง	กรมทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝั่ง

และกองทัพเรือ 

 การจัดท�า “โครงการสร้างแนวปะการังเทียม”  

เกิดประโยชน์ต่อชุมชนชาวประมงชายฝั ่งทะเลไทย  

สร้างบรเิวณฟักตัวอ่อนสัตว์น�า้ทะเลหลากหลายสายพันธ์ุ 

ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมและสร้าง 

แหล่งท�าการประมงท่ีย่ังยืน เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชน 

เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้าในการเพ่ิมประชากรสัตว์น�้า 

ท่ีจะเข้าสู่แหล่งท�าการประมงในพ้ืนท่ีเกาะสีชงัเพ่ิมแหล่ง 

ท�าการประมงท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ข้ึนสามารถฟื้นฟู 

ระบบนิเวศบริเวณชายฝ่ัง สร้างรายได้ให้กบัผูป้ระกอบการ 

ประมง ลดต้นทุนการผลติของชาวประมงพ้ืนบ้านไม่ต้อง 

ออกไปหาปลาไกลจากชายฝ่ัง สร้างรายได้จากการเป็นแหล่ง 

ท่องเท่ียวทางทะเลและสนับสนุนให้โครงสร้างทางสังคม 

มคีวามแข็งแรงอย่างย่ังยืน

นาบกอนะลแนใงัท  นืยงั่ยงา่ยอา้นหดุรญิรจเ้หใศทเะรปงอขมคงัสะลแ

1129  PEA Call Center www.pea.co.th @pea_thailandAEP คาภิมูภนวสาฟฟไราก peathailand
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อ.ส.ค.จับมือร่วมกับฟรีสแลนด์ คัมพิน่าและ ม.เกษตรฯ 
ผลิตหลักสูตร “พัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติ” 

	 องค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	(อ.ส.ค.)	 

ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คจับมือกับ

บรษิทั	ฟรสีแลนด์	คมัพน่ิา	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)	และ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ร่วมกนัผลติหลกัสตูร	“การพฒันา

คุณภาพโคนมแห่งชาติ”	ออกมาส�าเร็จ	ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตร

กลางในการเลีย้งโคนมของไทย	หลงัจากทีก่่อนหน้านัน้ต่างฝ่าย

ต่างผลิตหลักสูตรในการเล้ียงโคนมเพื่อใช้ในการผลิตนมของ

เกษตรกรในสังกัดเท่ากับว่าในอนาคตไทยสามารถประยุกต	์

โดยน�าความเชียวชาญและวิทยาการการเลี้ยงโคนมจาก

ประเทศเดนมาร์ก	โดย	เร่ิมมาจากการมาจดัตัง้ฟาร์มโคนมไทย-

เดนมาร์คและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมขึ้น	ณ	อ.มวกเหล็ก	 

จ.สระบุรีเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้และเป็นศูนย์ฝ ึกการ 

เรียนรู้การเลี้ยงโคนมท่ีครบวงจรให้แก่เกษตรกรไทยมานาน

กว่า	56	ปี	มาผสมกับข้อดีของการเลี้ยงโคนมจากประเทศ

เนเธอร์แลนด์	ที่ฟรีสแลนด์คัมพิน่าเชี่ยวชาญ	และน�าความรู ้

มาจัดตั้งโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนให้แก่เกษตรกรไทยรวมทั้ง

ด้านการบริหารจดัการฟาร์ม	จากภาควชิาสตัวบาล	คณะเกษตร	 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ที่ท�าหน้าที่เป็นสถาบันการ 

ศึกษาในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

ให้แก่นิสิต	นักศึกษาและเกษตรกรโคนมให้ได้เรียนรู้พัฒนา 

และพร้อมประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมได้ต่อไป

	 หลกัสตูร	“การพฒันาคณุภาพโคนมแห่งชาต”ิ	จดัตัง้

ขึน้มา	โดยมเีป้าหมายเพือ่เสริมความแขง็แกร่งให้กบัเกษตรกร

ผูเ้ลีย้งโคนมของไทย	ให้พร้อมทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิเพือ่การแข่งขนั

กับสถานการณ์ท่ีก�าลังจะเปล่ียนแปลงไปของผลิตภัณฑ์นม 

ทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ	โดยทีไ่ทยจะต้องยกเลิกการเก็บภาษี

ในปี	2568	จากข้อตกลงการค้าโลก(WTO)	และข้อตกลงการค้า 

เสรี	(FTA)	ไทยกับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้ได้	

	 จุดเด่นของหลักสูตรกลางนี้	ชูแนวคิด	“ลดต้นทุน	

เพิ่มรายได้และผลผลิต”แบ่งเนื้อหาออกเป็น	9	หัวข้อใหญ่	

ครอบคลุมทุกองค์ความรู้ทีท่กุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องสามารถน�า

ไปปรบัใช้ได้กบัเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมในปัจจบุนั	หรอืเกษตรกร

รายใหม่ทีย่งัขาดความรู้ความเข้าใจทีถ่กูต้องเก่ียวกับการเลีย้ง

โคนม	โดยเป็นการปรับพ้ืนฐานและเพ่ิมเทคนิคต่าง	ๆ	รวม

ถึงการสร้างระบบการบริหารจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ	

ตลอดจนการน�าไปใช้อบรมเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ	หรือบุคลากร

ของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมเพือ่

ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ในการขับเคลื่อน	ไทย

แลนด์	4.0	ด้านการเกษตร	อาหาร	และเทคโนโลยชีีวภาพ	เพือ่

พัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	ต้องการให ้

คนไทยกินดีอยู่ดี	มีสุข	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	สามารถพึ่งตนเองได้	 

ในส่วนเกษตรกรสามารถผันตัวเองจากการเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ 

มาเป็นผูป้ระกอบการทางเกษตรสมยัใหม่	หรอืสมาร์ทฟาร์มเมอร์	 

ได้มีการบริหารจัดการที่ด	ีมีต้นทุนการผลิตต�่า
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										ดร.ณรงค์ฤทธิ์	วงศ์สุวรรณ	ผู้อ�านวยการ	อ.ส.ค.	กล่าว

ว่า	การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน

ของเกษตรกรไทย	ถือเป็นพันธกิจหลักของ	อ.ส.ค.	โดยล่าสุด	

อ.ส.ค.ได้จัดท�าแผนแม่บทส่งเสริมการเลี้ยงโคนม	4.0	รองรับ	

ยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม	พ.ศ.	2560-2569	

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อน

พฒันายกระดบัประสทิธภิาพการผลติน�า้นมดบิให้ได้มาตรฐาน	

พร้อมวิจัยพัฒนาเผยแพร่องค์ความรู้การเลี้ยงโคนมให้กับ

เกษตรกร	ขณะเดียวกันยังมุ่งพัฒนาเจ้าหน้าที่	ส่งเสริมให้เป็น

มืออาชีพ	ตลอดจนส่งเสริม	เกษตรกรสมาชิกให้มีความมั่นคง	

และเติบโตในอาชีพการเลี้ยงโคนม	“หลักสูตรการพัฒนา 

คุณภาพโคนมแห่งชาติ”	 ท่ีเสร็จสมบูรณ์	 จึงเป็นเสมือน 

จุดเริ่มต้นในการผลักดันให้เกษตรกรไทยผู้เลี้ยงโคนมตื่นตัว 

กับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง	ในฐานะการเป็นหนึ่งใน 

กลไกการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนมไทยสู่ระดับสากล

				 	 	 	 	 	 	ดร.โอฬาร	โชว์วิวัฒนา	ผู้อ�านวยการฝ่ายองค์กร

สัมพันธ์	บริษัท	ฟรีสแลนด์	คัมพิน่า	กล่าวว่า	ความส�าเร็จ

ในการจัดท�าหลักสูตรการพัฒนาโคนมแห่งชาติ	จะเป็นการ

พัฒนาศักยภาพเกษตรกรโคนมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่ว

ประเทศ	ด้วยการน�าองค์ความรูจ้ากการด�าเนนิโครงการพฒันา

โคนมและคุณภาพน�้านม	ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้กว่า	

140	ปี	ในการจัดการฟาร์มโคนม	การพัฒนาคุณภาพน�้านม

และผลิตภัณฑ์นม	จากเกษตรกรโคนมจากเนเธอร์แลนด์สู่

เกษตรกรชาวไทย

										ขณะที่	ผศ.ดร.สุดเขตต	์นาคะเสถียรคณบดีคณะเกษตร	

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	กล่าวว่า	จดุเด่นของหลกัสตูรนีค้อื	 

ความสมบูรณ์ของเนื้อหาท่ีมาจากการบูรณาการองค์ความรู ้

ในด้านต่าง	ๆ	 เป็นหลักสูตรท่ีปรับให้เหมาะสมกับการท�า

เกษตรด้านการเล้ียงโคนมในไทย	โดยสามารถประยกุต์ใช้ได้ทัง้

เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมในปัจจุบนัและเกษตรกรผูเ้ลีย้งรายใหม่	

เพือ่สร้างมาตรฐานในการเลีย้งโคนมทีม่ปีระสทิธภิาพ	อกีทัง้ยงั

ช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้วย
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	 	 โดยเหตุที่ว่า	 ..ค่าธรรมเนียมในการโอนบ้าน	หรือ
อสงัหารมิทรพัย์ทัว่ไปนัน้	ผูซ้ือ้และผูข้ายสามารถตกลงกันได้ว่า 
ใครเป็นผู้จ่าย	หรือจะจ่ายฝ่ายละเท่าใด	แต่หากไม่ได้ตกลงกัน	
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๔๕๗	ก�าหนดว่า	
ค่าฤชาธรรมเนียมท�าสัญญาซื้อขายนั้น	ผู้ซ้ือผู้ขายพึงออกใช้
เท่ากันทั้งสองฝ่ายนอกจากค่าธรรมเนียมในการโอนแล้ว	ยังมี 
ค่าใช้จ่ายที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งคือ	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	ซึ่งภาษี
ตัวนี้	เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง	จัดเก็บจาก
การประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิก	
ภาษีธุรกิจเฉพาะเริ่มใช้บังคับใน	พ.ศ.	2535	พร้อมกันกับภาษี
มูลค่าเพิ่ม
	 	 ส่วนกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ	เช่น	การขาย
อสงัหารมิทรพัย์เป็นทางค้าหรอืหาก�าไร	ไม่ว่าอสงัหารมิทรพัย์
นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตามได้แก่	 บ ้านจัดสรร	ห้องชุด	 
คอนโดมีเนียม	รวมถึงบุคคลธรรมดา	ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์มา	 
แล้วถือครองไว้ไม่ครบ	5	ปี	หากต้องการจะขายออกไปก็ต้อง 
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะเช่นกัน

ใครมีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ?
	 	 ประมวลรัษฎากร	มาตรา	91/10	ก�าหนดไว้ว่า	ผู้ขาย 
หรือผู ้ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย ์ เป ็นผู ้ มีหน ้าที่ 
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
	 	 ขอน�าค�าพิพากษาเร่ืองนี้มาประกอบ	มีค�าพิพากษา
ศาลฎีกาที่	191/2540	ตัดสินไว	้ดังนี้
	 	 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	มิใช่ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดิน	แต่เป็นภาษีอากรที่ประมวลรัษฎากรมาตรา	91/2(6)	
บังคับให้ผู ้ประกอบกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นผู ้เสีย	 
และมใิช่ภาษหีกั	ณ	ท่ีจ่าย	แต่เป็นหน้าท่ีของผูป้ระกอบกิจการ	
จะต้องไปยืน่ช�าระภายในวันที1่5ของเดอืนถดัไปตามประมวล
รัษฎากร	มาตรา	91/10
	 	 โจทก์เป็นผู้ขายทีดิ่นให้แก่จ�าเลย	โจทก์จงึเป็นผูร้บัผดิ 
ช�าระค่าภาษธีรุกจิเฉพาะ	แม้ตามสญัญาประนปีระนอมยอมความ 
ที่ศาลพิพากษาตามยอมโจทก์และจ�าเลยจะตกลงกันให้ 
ค่าภาษอีากรในการโอนทัง้หมดออกกนัคนละครึง่	กจ็ะแปลให้
จ�าเลยต้องช�าระค่าภาษีธุรกิจเฉพาะครึ่งหนึ่งด้วยไม่ได้

 เกร็ดสาระน่ารู้ : กฎหมาย

รู้เรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะว่า ด้วย …
การขายบ้าน ใครต้องจ่าย?
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	 	 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	 เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากร
ประเภทหนึง่	จดัเกบ็จากการประกอบกจิการเฉพาะอย่างแทน
ภาษีการค้าที่ถูกยกเลิก	ภาษีธุรกิจเฉพาะเริ่มใช้บังคับใน	พ.ศ.
2535	พร้อมกันกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
	 	 กิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหาก�าไร	
ต้องเป็นผู้จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร	มาตรา	
91/2	(6)
	 	 ส่วนกิจการที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะได้แก่	การ
ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ในราชอาณาจักร	 โดยกิจการนั้น	 
ไม่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
	 	 การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหาก�าไร	 
ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม	ทั้งนี้	ตาม
หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขตามพระราชกฤษฎกีาฯ	(ฉบบัที่	 
342)	พ.ศ.2541	(ใช้บังคับตั้งแต่	1	มกราคม	2542	เป็นต้นไป)	 
ดังต่อไปนี้
	 	 การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถือว่าเป็นทางการค้าหรือ 
หาก�าไรตามพระราชกฤษฎกีาฯ	ได้แก่	การขายอสังหาริมทรัพย์ 
ที่ต้องจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	ดังต่อไปนี้
	 (1)	 การขายอสังหาริมทรัพย์ของผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตให ้
	 	 ท�าการจัดสรรท่ีดิน	ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
	 	 การจัดสรรที่ดิน
	 (2)	 การขายห้องชุดของผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู ้ขอจด 
	 	 ทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วย	อาคารชุด
	 (3)	 การขายอสงัหารมิทรพัย์ทีเ่ป็นอาคารท่ีสร้างขึน้เพือ่ขาย	 
	 	 รวมถึงการขายที่ดินอันเป็นที่ตั้งของ	อาคารดังกล่าว
	 (4)	 การขายอสังหริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตาม	(1)	(2)	 
	 	 หรือ	(3)	เฉพาะกรณีที่มีการแบ่งขาย	หรือแบ่งแยกไว้ 
	 	 เพื่อขาย	โดยได้จัดท�าถนนหรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่น	 
	 	 หรือให้ค�าสั่นว่าจะจัดให้มีสิ่งดังกล่าว
	 (5)	 การขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีผู้ขายมีไว้ในการประกอบ 
	 	 กิจการเฉพาะของบริษัทหรือ	ห้างหุ้นส่วน	ที่มีหน้าท่ี 
	 	 เสยีภาษเีงนิได้นติบิคุคล	องค์การของรัฐบาล	สหกรณ์	 
	 	 และองค์กรอื่นที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นนิติบุคคล

	 (6)	 การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตาม	(1)	 
	 	 (2)	(3)	(4)	(5)	ทีไ่ด้กระท�าภายในห้าปี	นบัแต่วนัทีไ่ด้มา 
	 	 ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น	เว้นแต่
	 (ก)	การขายหรือการถูกเวนคืนตามกฎหมาย	ว่าด้วยการ 
	 	 เวนคืนอสังหาริมทรัพย์
	 (ข)	การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก
	 (ค)	การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานท่ีอยู่อาศัยอัน 
	 	 เป็นแหล่งส�าคัญที่ผู้ขายมีชื่อ	อยู่ในทะเบียนบ้านตาม 
	 	 กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเป็นเวลาไม่น้อย 
	 	 กว่าหนึ่งปีท่ีนับแต่วันที่ได้มาซึ่ง	อสังหาริมทรัพย์นั้น	 
	 	 ในกรณีที่ที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างตาม	 (ค)	 
	 	 ได้มาไม่พร้อมกัน	ก�าหนดเวลาห้าปีตามความใน	(16)	 
	 	 ให้ถอืตามระยะเวลาการได้มาซึง่ทีด่นิหรอือาคารหรอื 
	 	 สิ่งปลูกสร้างที่ได้มาภายหลัง
	 (ง)	 การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหา- 
	 	 ริมทรัพย์	 โดยไม่มีค่าตอบแทน	ให้แก่บุตรชอบด้วย 
	 	 กฎหมายของตน	แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
	 (จ)	 การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหา- 
	 	 ริมทรัพย์	ทางมรดกให้แก่ทายาท	โดยธรรมหรือผู้รับ 
	 	 พินัยกรรมซึ่งเป็นทายาทโดยธรรม
	 (ฉ)	การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหา- 
	 	 ริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการหรือ	องค์การของรัฐบาล 
	 	 โดยไม่มีค่าตอบแทน
	 (ช)	การแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน 
	 	 อสังหาริมทรัพย์กับส่วนราชการ	หรือองค์การของ 
	 	 รัฐบาลเฉพาะในกรณีที่ส่วนราชการหรือองค์การของ 
	 	 รัฐบาลนั้นมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นอย่างอื่น	 
	 	 นอกจากอสังหาริมทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนนั้น

หมายเหตุ	ผู้มีเงินได้ที่ได้รับเงินได้พึงประเมินจากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ตาม	 (6)	ซึ่งได้ถูกหักภาษีเงินได้	ณ	ที่จ่าย	 
และได้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไว้แล้ว	เมื่อถึงก�าหนดยื่นรายการ
เสียภาษีเงินได้	 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินได้ดังกล่าวมา
ค�านวณเป็นเงินได้พึงประเมิน	ทั้งนี้	เพื่อเป็นการบรรเทาภาระ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(พระราชกฤษฎีกาฯ	(ฉบับที่	376	
พ.ศ.	2544)
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 เกร็ดสาระน่ารู้ : สุขภาพ

  แพทย์ชี้บาดเจ็บไขสันหลังอาจท�าให้พิการ เสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ เล็งเห็นถึง 
ความส�าคัญในการรักษาและฟื้นฟูให้กลับมาใช้ชีวิต และมีส่วนร่วมในสังคมได้ตามปกติ

รู้ว่า!! ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง” เสี่ยงพิการ

	 	 นพ.ภาสกร	ชัยวานิชศิริ	รองอธิบดีกรมการแพทย	์	 
ให้ความรูว่้า	ไขสนัหลงัเป็นส่วนของระบบประสาทส่วนกลางท่ี
เชือ่มต่อมาจากก้านสมอง	ท�าหน้าท่ีถ่ายทอดสญัญาณประสาท
สั่งการจากสมอง	ผ่านไปยังเส้นประสาทส่วนปลาย	และรับ
สัญญาณประสาทจากเส้นประสาทรับความรู้สึกถ่ายทอดขึ้น
ไป	ยงัสมอง	หากไขสนัหลงัได้รบัการบาดเจบ็อาจมาจากสาเหตุ	
อาท	ิอบุตัเิหต	ุตกจากทีส่งู	การถกูท�าร้าย	เป็นต้น	จะท�าให้เกดิ

ความพิการ	เป็นอมัพฤกษ์	อมัพาต	สูญเสยีความสามารถในการ
เคลื่อนไหว	และการช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตร
ประจ�าวนั	นอกจากนีย้งัท�าให้เกิดความบกพร่อง	ในการท�างาน
ของระบบต่าง	ๆ 	เช่น	ปัญหาด้านระบบขับถ่าย		ทางเดินหายใจ	
กระดูกและกล้ามเนือ้	ระบบหัวใจและหลอดเลอืด	ปัญหาด้าน
ผิวหนังที่เกิดจากแผลกดทับ	เป็นต้น		ซึ่งผลกระทบจากความ
บกพร่อง	ของระบบต่าง	ๆ 	นีท้�าให้เกดิภาวะแทรกซ้อนทีส่�าคญั
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ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของคนพิการในระยาว	เช่น	การติดเชื้อ
ทางเดินปัสสาวะ	การติดเช้ือทางเดินหายใจ		การท�างานของ
ไตเสื่อม	อาการปวดเนื่องจากกล้ามเน้ือหดเกร็ง	ข้อต่อยึดติด	
อาจน�ามาสู่การเสียชีวิตหรือเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ
เพิม่ขึน้	ภาวะแทรกซ้อนเหล่าน้ีมโีอกาสเกดิข้ึนกับผูป่้วยตลอด
เวลาแต่สามารถป้องกนัได้หากคนพกิารและผูดู้แลได้รับความรู้
ในการดแูลตนเองอย่างถกูต้องตัง้แต่อยูใ่นโรงพยาบาล	และได้
รับการติดตามภาวะสุขภาพ	อย่างต่อเนื่อง

	 	 ด้าน	นพ.ศักรินทร์	วงศ์เลิศศิริ	ผู้อ�านวยการสถาบัน 
สิรินธรเพื่อการฟื ้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	 
กรมการแพทย์	กล่าวว่า	การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยบาดเจ็บ
ไขสนัหลงัมคีวามส�าคญัอย่างมากต่อการใช้ชวีติ	สถาบันสรินิธร 
เพื่อการฟื้นฟูฯ	 ได้ให้การดูแลรักษาโดยประเมินระดับการ 
บาดเจ็บ	ซึ่งความสามารถในการฟื้นฟูของแต่ละคนจะขึ้นอยู่
กบัระดบัและความรนุแรงของการบาดเจบ็ไขสนัหลงัเป็นส�าคญั	
หลังจากนั้นจะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพ่ือให้สามารถดูแล
ตนเอง	เช่น	ฝึกการขับถ่าย	อุจจาระ	ปัสสาวะ	การดูแลป้องกัน
แผลกดทับ	การป้องกันและรักษาอาการปวด	การเคลื่อนไหว
ร่างกาย	เป็นต้น	ด้วยวิธีทางกายภาพบ�าบัด	กิจกรรมบ�าบัด	
และการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถกลับเข้าสู่สังคม

ที่มาข้อมูล	;	กรมการแพทย์
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รู้จัก!! โรคท๊อปฮิต  “อาการบ้านหมุน” 

	 	 พญ.กนกรัตน์	สุวรรณสิทธิ์	ภาควิชาโสต	นาสิก	ลาริงซ์วิทยา	คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ	
“อาการบ้านหมุน	“	ว่า	คุณเคยอยู่ดี ๆ  แล้วเวียนหัวเหมือนบ้านหมุนบ้างไหม จะเป็นสัญญาณเตือนของโรคอะไร อันตราย
หรือไม่จะพาไปรู้จักอาการบ้านหมุนกัน

  อาการเวียนศีรษะ ไม่ใช่โรค	 เป็นเพียงกลุ่มอาการ	อาจไม่ได้จ�าเพาะกับโรคใดโรคหนึ่ง	ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง	 
เบาหวานก็อาจท�าให้มีอาการเวียนศีรษะได้	แต่หากมีบ้านหมุนร่วมด้วย	สาเหตุอาจเกิดจากระบบประสาทส่วนกลาง	เช่น	
อัมพฤกษ์อัมพาต	เส้นเลือดในสมองตีบ	หรือเป็นโรคจากหู	เช่น	โรคมีเนียร์หรือน�้าในหูไม่เท่ากัน	ตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อน
หลุด	หูชั้นในอักเสบ	เป็นต้น

  ผูป่้วยทีม่อีาการเวยีนศรีษะ	อาจมอีาการเดนิเซ	โคลง	ทรงตัวได้ไม่ค่อยด	ีแต่ส�าหรบัอาการบ้านหมนุ	จะรูสึ้กว่าตวัหมุน
หรือสิ่งแวดล้อมรอบ	ๆ	ตัวหมุน	ในกรณีที่เป็นมากมักมีอาการคลื่นไส้	อาเจียนร่วมด้วย

สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ 
   ปัจจัยแรก	โรคทางระบบประสาทส่วนกลาง	ซึ่งอันตรายและรุนแรง	ผู้ป่วยจะมีอาการของระบบประสาทส่วนกลางที่
ผิดปกติร่วมด้วย	เช่น	พูดไม่ชัด	ลิ้นแข็ง	ปากเบี้ยว	ใบหน้าเบี้ยว	หรือแขนขาอ่อนแรง	2	ข้างไม่เท่ากัน	ซึ่งอาการเหล่านี้จะเป็น
อาการบ่งชี้ว่าอาจจะมีปัญหาหลอดเลือดสมอง	เช่น	หลอดเลือดในสมองตีบ	โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจ�าตัว	เช่น	ความดันโลหิต
สูง	เบาหวาน	ไขมันในเลือดสูง	โรคหัวใจ	เป็นต้น	ถ้ามีอาการดังกล่าวข้างต้นควรรีบมาพบแพทย์ให้เร็วที่สุดภายหลังมีอาการ	

  ปัจจัยที่ 2	โรคทางหู	มักจะมีอาการทางหูร่วมด้วย	เช่น	หูอื้อ	เสียงในห	ูหรือว่าการได้ยินลดลง	เป็นต้น

  การวินิจฉัย	ท�าได้โดยการซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียด	รวมไปถึงการตรวจหู	การตรวจระบบประสาท
และการทรงตัว	ในบางครั้งก็มีความจ�าเป็นในการตรวจการกลอกของลูกตาและการเคลื่อนไหวของลูกตาในท่าทางต่าง	ๆ	 
ผูป่้วยบางรายจ�าเป็นต้องส่งตรวจทางห้องปฏบิติัการเพ่ิมเติม	โดยเฉพาะกรณทีีส่งสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองจ�าเป็นต้องได้
รับการตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กหรือการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง	เพื่อวินิจฉัยหาต�าแหน่งรอยโรค

  การรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรค แต่ละโรคมีวิธีการรักษาท่ีแตกต่างกัน	เช่น	การสังเกตอาการ	การใช้ยา	การท�า
กายภาพในโรคตะกอนหินปูนหลุดของหูชั้น

  ผูป่้วยในขณะทีย่งัมอีาการเวยีนศรีษะบ้านหมนุควรดแูลตวัเองให้ปลอดภยัเพือ่ลดความเสีย่งจากอาการทีเ่กดิจาก
โรค แนะน�าให้งดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรือพลัดตก หกล้ม เช่น การขับรถ ขี่มอเตอร์ไซค์ เพราะ
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการเวียนศีรษะเวลาขยับศีรษะเร็ว ๆ การพักผ่อนให้เพียงพอ การออกก�าลังกาย การควบคุมโรค
ประจ�าตัว เช่น ความดัน เบาหวาน ให้ดี จะบรรเทาอาการ และท�าให้อาการเวียนศีรษะหายเร็วขึ้น

ที่มาข้อมูล	:	คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 เกร็ดสาระน่ารู้ : สุขภาพ
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 ธรรมะน่ารู้ :

	 -		 ชาติที่	5	ทรงเป็นพระมโหสถ	บ�าเพ็ญปัญญาบารมี	 

	 	 (ความหยั่งรู ้	 ในสภาวะของสิ่งทั้งหลาย	ตามความ 

	 	 เป็นจริง)

	 -		 ชาติที่	6	ทรงเป็นพระภูริทัต	บ�าเพ็ญศีลบารม	ี

	 	 (ความประพฤติดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัย	)

	 -		 ชาติที่	7	ทรงเป็นพระจันทกุมาร	บ�าเพ็ญขันติบารมี	 

	 	 (ความอดทน)

	 -		 ชาติท่ี	8	ทรงเป็นพระนารถ	บ�าเพ็ญอุเบกขาบารม	ี 

	 	 (ความวางใจเป็นกลาง)

	 -		 ชาติที่	9	ทรงเป็นพระวิทูร	บ�าเพ็ญสัจจบารม	ี

	 	 (ความจริง)

	 -		 ชาติที่	10	ทรงเป็นพระเวสสันดร	บ�าเพ็ญทานบารมี	 

	 	 (การให	้การเสียสละ)

	 	 ในครัง้ทีท่รงเป็นพระมหาโพธสิตัว์ประสูตเิป็นเจ้าชาย

สิทธัตถะ	ทรงได้ออกผนวชเพื่อแสวงหาสัจธรรม	จนบรรลุ

พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ	ด้วยการด�าเนินมัชฌิมปฏิปทา	

(ปฏิบัติทางสายกลาง)	จนค้นพบปรมัตถธรรม	 (ความจริง

แท้)	คือ	จิต	(สิ่งที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้)	 เจตสิก	(ส่ิง

ที่รู้ประกอบกับจิต	เกิดและดับพร้อมกับจิต)	รูป	(สิ่งที่ถูกรู้)	

นิพพาน	(ความไม่เกิดดับ)	ซึ่งจ�าแนกธรรมได้เป็นสองประเภท	

ประเภทแรก	คือ	สังขตธรรม	(สภาวธรรมที่เกิดจากเหตุปัจจัย

ปรุงแต่ง)	ได้แก่	จิต	เจตสิก	รูป	ซึ่งยังแบ่งออกเป็น	นามธรรม

หรอืนามธาตุหรอืนามขันธ์	ได้แก่	จติ	เจตสกิ	และรปูธรรมหรอื

รูปธาตุหรือรูปขนัธ์	ได้แก่	รปู	ประเภททีส่อง	คอื		อสังขตธรรม

สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่ใให้เกิดขึ้น	ได้แก่	นิพพาน

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของผู้มีปัญญา
นายทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล

	 	 พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นโดยการตรัสรู้ของพระบรม

ศาสดา	พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	ในวันเพ็ญเดือน	6	เมื่อ	

45	ปีก่อนพุทธศักราช	นับเป็นระยะเวลา	2606	ปีล่วงมาแล้ว	

พระพุทธองค์ตรัสรู้ถึงอริยสัจ	4	ซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐ	

4	ประการได้แก่	ทกุข์	(ความทกุข์กายและทกุข์ใจ)	การเกดิดับ

ของนามธรรมและรูปธรรมท่ีไม่สามารถบังคบับญัชาได้)	สมทุยั

(เหตแุห่งทกุข์ซึง่เกดิจากความทะยานอยากท่ีอยากได้	อยากม	ี 

และอยากเป็น	 )	นิโรธ	(ความไม่เกิดดับ	หมายถึง	นิพพาน)	

มรรค	(หนทางแห่งการดับทุกข์	ประกอบด้วยมรรคมีองค์	8 

ได้แก่สมัมาทฏิฐิ	-	ความเหน็ทีถ่กูต้องสมัมาสงักปัปะ	-	ความคิด 

ทีถ่กูต้องสมัมาวาจา	-	วาจาท่ีถกูต้อง	สมัมากมัมนัตะ	-	การปฏบิตั ิ

ทีถ่กูต้องสมัมาอาชีวะ	-	การหาเลีย้งชีพท่ีถูกต้องสมัมาวายามะ	

-	ความเพียรที่ถูกต้อง	สัมมาสติ	 -	การมีสติที่ถูกต้อง	สัมมา

สมาธิ	 -	การมีสมาธิที่ถูกต้อง	ซึ่งพระพุทธองค์ทรงผ่านการ 

เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเป็นเวลา	4	อสงไขย	แสนกัป	

ทศชาติหรือ	10	ชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์ทรงเป็นพระ

โพธิสัตว์บ�าเพ็ญบารมี	10	ทัศ	คือ

	 -	 ชาติที่	1	ทรงเป็นพระเตมี	บ�าเพ็ญเนกขัมมบารมี	

	 	 (การออกจากกาม)

	 -		 ชาติที่	2	ทรงเป็นพระมหาชนก	บ�าเพ็ญวิริยบารมี		

	 	 (ความเพียร)

	 -		 ชาตทิี	่3	ทรงเป็นพระสวุรรณสาม	บ�าเพ็ญเมตตาบารม	ี 

	 	 (ความปรารถนาดี	มีไมตรี	และการคิดเกื้อกูล)

	 -		 ชาติที่	4	ทรงเป็นพระเนมิราช	บ�าเพ็ญอธิษฐานบารมี	 

	 	 (ความตั้งใจมั่น)
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	 	 พระธรรมซึ่งเป็นค�าสอนของพระพุทธองค์มีความ

ละเอยีดลกึซึง้ยิง่เพราะเป็นความจรงิแท้ทีเ่กิดจากพระปัญญา

คุณและพระบริสุทธิคุณของพระพุทธองค์ที่ตรัสรู ้จากการ

บ�าเพ็ญเพียรมายาวนาน	ชาวพุทธจึงอย่าได้ประมาทในการ

ด�าเนินชีวิตโดยไม่ศกึษาพระธรรมเพราะจะไม่มทีางอืน่ใดทีจ่ะ

รูค้วามจรงิแท้ได้ถ้าไม่ศกึษาพระธรรม	ชาวพทุธในปัจจบุนัมอียู่

สองประเภท	ประเภทแรก	คือ	ชาวพุทธที่ศรัทธาในพระพุทธ

ศาสนาที่ประกอบด้วยปัญญาเพราะได้ศึกษาพระธรรมจน

เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง	โดยการฟังธรรมตามกาล	 

มีการพิจารณาไตร่ตรองจนเกิดปัญญาเป็นของตนเอง	 จึงน�า

ไปสู่การเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิ(มีความเห็นถูก)	ประเภทที่สอง	

คือ	ชาวพุทธที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ประกอบด้วย

ปัญญาเพราะไม่ได้ศึกษาพระธรรมเป็นผู้ไม่มีความรู้ความ

เข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง	จึงเป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิ

(ความเห็นผิด)

	 	 การศึกษาพระธรรมที่จะต้องเป็นไปตามล�าดับขั้น	คือ	

ขั้นปริยัติ	 (ศึกษาและท�าความเข้าใจ)	ขั้นปฏิบัติ	 (ประพฤติ

ปฏิบัติตนรักษากาย	วาจา	ใจให้สุจริต)	ขั้นปฏิเวธ	(การเข้าถึง

แก่นแท้ในหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธองค์โดยประจักษ์

แจ้งในสภาวธรรมที่มีการเกิดดับของนามธรรมและรูปธรรม

ซึ่งมีการเกิดดับทีละขณะ)		

	 	 การท่ีได้เกิดมาเป็นคนในชาตินี้โดยมีสุคติภูมิ	 (ภูมิท่ี 

ถือว่าไปเกิดแล้วมีความสุขความสบาย)	 เป็นแดนเกิดโดย

ไม่ได้เกิดมาในอบายภูมิ	 (ภูมิที่ปราศจากความเจริญ)	 ได้แก่	 

นรก	เปรตวิสัย	อสุรกายภูมิ	ก�าเนิดดิรัจฉาน	การที่ได้เกิดมา

และอาศยัอยูใ่นประเทศทีส่มควรซ่ึงมภีมูอิากาศทีเ่หมาะสม	ไม่

ร้อนจนเกินไปและไม่หนาวเยน็จนเกนิไป	มทีรัพยากรธรรมชาติ

ที่อุดมสมบูรณ์ไม่มีความอดอยาก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้

พบพานกบัพระพทุธศาสนาในชาตนิีแ้ละยงัได้นบัถอืพระพทุธ

ศาสนาอีกด้วย	ทั้งนี้เป็นเพราะมีกุศลกรรมหรือกระท�าความดี

มาแต่ในอดีตชาติเป็นเหตุ	

	 	 เมื่อได้เกิดมาเป็นคนในชาตินี้แล้วจึงอย่าได้ประมาท

กับการด�าเนินชีวิต	 โดยไม่ศึกษาพระธรรม	 เพราะการมี 

พระพทุธศาสานาเป็นทีพ่ึง่จะน�าพาชวีติไปสูค่วามเป็นปรกตสิขุ 

ในชีวิตประจ�าวันตามอัตภาพของแต่ละบุคคลและยังจะ 

เป็นประโยชน์ต่อการสะสมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไปใน

ภพหน้าอีกด้วย
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	 	 วารสารนนทรีฉบับเดือนกุมภาพันธุ ์	 -	พฤษภาคม	

2561	นีเ้ป็นวารสารฉบับท่ี	4	ของคณะกรรมการบรหิาร	ส.มก.

ปี	2560	-	2562	เพื่อน�าเสนอข้อมูลข่าวสารของ	ส.มก.	และ

สาระต่าง	ๆ 	ทีเ่ป็นประโยชน์แก่นสิติเก่า	ตลอดจนเป็นสือ่กลาง

ในการเผยแพร่ข่าวสารความเคลือ่นไหวของนสิิตเก่ารุ่นต่าง	ๆ 	

ให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน

	 	 การประชมุใหญ่สามัญ	ส.มก.ประจ�าปี	2560	เมือ่วนัที่	

2	ก.พ.61	ได้จัดให้มีการปาฐกถาเรื่อง	“มก.กับความคาดหวัง

ของสังคมไทย”	โดย	ดร.วิชิตวงศ์	ณ	ป้อมเพชร	ราชบัณฑิต	

มีนิสิตเก่ารุ ่นอาวุโสหลายคนเข้าร่วมฟังการปาฐกถาด้วย	

อาทิ	อ�าพล	เสนาณรงค์	มก.11	องคมนตรีในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	อดีตนายกสภา	มก.	ร.ต.ประพาส	

ลิมประพันธ	์มก.14	อดีตรมช.ต่างประเทศ	อดีตนายก	ส.มก.	

ศ.ดร.ธีระ	สูตะบุตร	มก.19	อดีตอธิการบดี	มก.	รศ.ดร.วิโรจ	 

อิ่มพิทักษ์	มก.25	อดีตอธิการบดี	มก.	อดีตนายกสภา	มก.	

ซึ่งปีนี้เป็นปีที่	75	แห่งการสถาปนา	มก.	นับเป็นปีแห่งความ

ท้าทายที	่มก.	จะต้องจับมอืกบัส.มก.ให้เหนยีวแน่นเพือ่จะได้น�า	 

“ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”	ขับเคลื่อนไปสู่การตอบสนองต่อการ

พัฒนาและแก้ปัญหาของสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง

	 	 เปิดศักราชใหม่ตั้งแต่ต้นปี	ส.มก.	จัดงานคอนเสิร์ต

การกุศล	“นนทรีบาน	สานใจรัก”	ร่วมกับชมรมนิสิตเก่า	มก.

29	มูลนิธิสุนทราภรณ์	ในพระราชูปถัมภ์	สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เมื่อวันที่	7	ม.ค.	61	ณ	ศูนย์

วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อน�ารายได้บริจาคสมทบทุน

การก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร	84	พรรษาโรงพยาบาล

ศิริราช...ส.มก.	ร่วมกับชมรมนิสิตเก่า	มก.	ผู้สนใจศึกษาพระ

ธรรมวินัยจัดกิจกรรมการสนทนาธรรมและตอบปัญหาทาง

พระพทุธศาสนา	โดยม	ีอ.สจุนิต์ บริหารวนเขต	ประธานมลูนธิ ิ

ศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นผู้น�าการสนทนาธรรม	

เมื่อวันที่	22	ม.ค.	61	ณ	ห้องนนทรี	อาคาร	ส.มก.	มีนิสิต

ปัจจุบัน	นิสิตเก่าและผู้สนใจทั่วไปเข้ารับฟังการสนทนาธรรม

กันอย่างคับคั่ง

  ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี	มก.33	นายก	ส.มก.	และ	สง่า 

ดามาพงษ	์มก.29	ประธานจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล	“นนทรี

บาน	สานใจรัก”	พร้อมด้วยองค์กรที่ร่วมจัดงานน�ารายได้หลัง

หักค่าใช้จ่ายแล้ว	จ�านวน	3.62	ล้านบาทมอบแก่โรงพยาบาล

ศิริราช	เมื่อวันที่	21	ก.พ.	61

  ศ.ดร. ประเสริฐ ณ นคร	อดีตรองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ	อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน	อดีตปลัดทบวง

มหาวิทยาลัย	ยังคงไปประชุมที่ราชบัณฑิตยสภาเป็นประจ�า

ทุกวันแม้ว่าจะมีอายุครบ	99	ปีแล้วในปีนี้	 เมื่อวันที่	21	มี.ค.	

61ขอให้อาจารย์เป็นเสาหลักทางปัญญาแก่สังคมไทยและมี

สขุภาพสมบรูณ์แขง็แรงยิง่ๆข้ึน	ตลอดไป...ศ.ระพ ีสาครกิ	มก.

2	อดีต	รมช.เกษตรและสหกรณ์	อดีตอธิการบดี	มก.	ถึงแก่

กรรมแล้วในวัย	95	ปี	เมื่อวันที่	17	ก.พ.	61	ด้วยภาวะติดเชื้อ

ในกระแสโลหิตที่บ้านบางเขน	มีการจัดงานบ�าเพ็ญกุศลสวด

พระอภิธรรมที่วัดพระศรีมหาธาต	ุระหว่างวันที่	19	-25	ก.พ.

61	ซึง่วนัสดุท้ายมพีธิบีรรจศุพเพือ่รอพิธพีระราชทานเพลงิศพ	

จากนี้ไปวันที่	25	พ.ค.	61	จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นคร้ัง

สุดท้าย	และวันที	่26	พ.ค.	61จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ	ณ	

วัดพระศรีมหาธาตุ

	 	 การเล้ียงไหมอีรีและการผลิตผ้าไหมอีรีซึ่งก�าลังได้

รับความสนใจจากเกษตรกรเพราะตลาดต่างประเทศมีความ

ต้องการสูงมาก	แท้ทีจ่ริงแล้วผู้ทีอ่ยูเ่บือ้งหลังในการน�าไหมอรีี

จากอนิเดียมาท�าการศกึษาวจัิยเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย	คือ	

ศ.ดร.สุธรรม อารีกุล	มก.	8	อดีตอธิการบดี	มก.	ราชบัณฑิต	

สังคมชาวขจี
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ประมง	อดตีหวัหน้าสถานปีระมงน�า้จืด	จ.พะเยา	ได้ร่วมกับทมี

วิจัยเพาะพันธุ์ปลาบึกจากพ่อแม่พันธุ์ซ่ึงเพาะเลี้ยงในบ่อเป็น

ผลส�าเรจ็ครัง้แรกของโลก	และได้สร้างชือ่เสียงแก่ประเทศไทย

เป็นอย่างมาก

  รศ. ดร. สมจิต สุรภัฒน์ มก.	25	อดีตหัวหน้าภาค

วชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร	ผอ.ศนูย์ผลติภณัฑ์

นม	มก.	ได้ขยายก�าลงัการผลตินมเพิม่ขึน้เป็น	15	ตนั/วนั	มทีัง้

นมไม่ปรุงแต่งได้แก	่นมจืด	นมพร่องมันเนย	และนมปรุงแต่ง	

ได้แก่	นมหวาน	นมช็อกโกแลต	นมสตรอเบอรี่	เพื่อรองรับกับ

ปริมาณความต้องการของตลาดทีม่กีารขยายนตวั		นอกจากนี้

ยังได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นโฮมเมด	ได้แก่	โยเกิร์ตแบบถ้วย

รสธรรมชาติไอศกรีมโยเกิร์ตรสธรรมชาติและรสอินทผาลัม

  รศ.ดร. ทพิย์วดี อรรถธรรม	มก.	27	อดตีหวัหน้าภาค

วชิาพชืไร่	คณะเกษตร	มก.ก�าแพงแสน	เป็นผูท่ี้ได้รบัมอบหมาย

จาก	ศ.ดร.สุธรรม อารีกุล	ให้เป็นผู้ท�าการศึกษาและวิจัยไหม

อีรีมาเป็นเวลากว่า	30	ปี	ปัจจุบันการเลี้ยงไหมอีรีมีการเพิ่ม

ขึน้อย่างรวดเรว็เพราะเป็นผ้าไหมท่ีหนาและอ่อนนุม่	มีลายผ้า

อย่างเป็นธรรมชาติ	ตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูงมาก	

และเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลังเนื่องจาก

ใบมันส�าปะหลังเป็นอาหารของไหมอีรี	จึงท�าให้เกษตรกรมี

รายได้เสริมเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง...รศ.วัฒนา สวรรยาธิปัติ มก.

27	อดีตรักษาการอธิการบดี	มก.	อดีต	ผอ.ส�านักส่งเสริมและ

ฝึกอบรม	ยงัไม่ทอดทิง้การจัดรายการวทิยเุชญิตดิตามฟังกนัได้

ในรายการ	“เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น”	สถานีวิทยุ	ม.ก.	ทุกเช้าวันเสาร์	

เวลา	05.00	-	06.00	น.

เป็นผูมี้คณุปูการน�าไหมอรีจีากประเทศอนิเดียมาศกึษาค้นคว้า

วจิยัทีป่ระเทศไทย	ปัจจบัุนไหมอีรเีป็นท่ีต้องการของตลาดต่าง

ประเทศสูงมากท�าให้เกษตรกรเล้ียงไหมอีรีมีรายได้เพิ่มข้ึน 

อีกทางหนึ่ง

  ปราโมทย์ ไม้กลดั	มก.18	อดตีอธบิดกีรมชลประทาน	

อดีตนายกสภา	มก.	หลังจากได้ฟื้นฟูสุขภาพเป็นปกติจาก

อาการเจบ็ป่วยแล้วกไ็ด้กลบัมาท�าประโยชน์แก่สงัคมต่อไปเช่น

เคย	โดยได้รับเชิญให้ปาฐกถาและบรรยายแก่หน่วยงานต่างๆ	

รวมถงึยังออกรายการโทรทัศน์ร่วมกับ	ดร.สมทิธิ ์ธรรมสาโรช 

มลูนธิสิภาเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาตเิป็นประจ�าทุกสัปดาห์และยัง

ออกอากาศเผยแพร่ความรู้ทางสถานีวิทยุ	มก.	อีกด้วย

  รศ.ดร.องอาจ ผ่องลักษณ์ มก.18	อดีตอาจารย์ภาค

วิชาพฤกษศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาฯ	อดีตผู้เชี่ยวชาญ

โครงการ	UNIDO	และ	FAO	 เป็นคนไทยคนแรกที่ศึกษา

ค้นคว้าวิจัยการผลิตสารเบต้ากลูแคน(Beta	Glucan)	ซึ่งเป็น

สารอาหารประเภทแป้งและน�้าตาลที่พบในเซลลูโลสของพืช	

มคีณุสมบตัเิป็นเอนไซม์สร้างอาหารแก่เมด็โลหติขาว	เป็นสาร

สนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบมา	 

มีคุณประโยชน์สร้างเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงสมบูรณ์	และ

ส่งผลท�าให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายจากโรคท่ีเกิดจากการเสื่อมและ

การท�างานผิดปกติของเม็ดเลือดขาว	อาทิ	 โรคภูมิแพ้	 โรค

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง	เบาหวาน	คอเลสเตอรอลสูง	โรคออฟฟิศ

ซนิโดรม	ไมเกรน	โรคเกีย่วกับระบบทางเดนิอาหาร	หรอืแม้แต่

โรคมะเร็งและผู้ป่วยท่ีรับการรักษามะเร็งด้วยการฉายแสง

และด้วยเคมีบ�าบัดที่จะเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต�่าขณะท่ีรับ

การรักษา	…	เสน่ห์ ผลประสิทธิ์	มก.18	นักวิชาการประมง	

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรประมง	อดีตนักวิชาการ
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  สายใจ สุวรรณธราดล	มก.28	ก่อนหน้านี้มักไปเยี่ยม

บุตรสาวซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ที่สิงคโปร์ปีละหลาย

ครั้ง	มาคราวนี้บุตรสาวย้ายไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่

เนเธอร์แลนด์คงไม่สามารถไปบ่อยๆได้เหมอืนเดมิอกีแล้ว	เมือ่

ไปเยี่ยมเยียนกันท้ังทีก็ต้องอยู่ยาวหลายเดือนครั้งนี้	ทราบว่า

ไปเยี่ยมตั้งแต่ปลายเดือน	ม.ค.	61	เห็นว่าจะกลับมาอีกทีราว

ปลายเดือน	พ.ค.	นี้	น�้าหนักคงเพิ่มหลายกิโล…คู่สามีภรรยา 

รุน่เดยีวกนัสปิรติแรงเหลอืหลาย มานติ ภริมย์ธรรมศริิ	มก.28		

อดตีผูบ้รหิารองค์กรธรุกจิ	และ	ผศ. ดร.ขจจีรสั ภริมย์ธรรมศริิ  

มก.28	อดีตรองคณบดีคณะเกษตรอดีตหัวหน้าภาควิชา

คหกรรมศาสตร์	ให้การช่วยเหลืองานรุ่นอย่างเต็มที่อยู่เสมอ 

	 	 ช่วงกลางเดอืน	ม.ีค.	ทีผ่่านมาทีท่�าเนยีบรฐับาล	พรชัย  

รุจิประภา	มก.	30	อดีต	รมว.พลังงานประธานกรรมการ

ปฏิรูปประเทศด้านพลังงานแถลงถึงความคืบหน้าการปฏิรูป

ประเทศด้านพลังงานว่าแผนการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

ใหม่	อาทิ	การลงทุนภาคปิโตรเคมีระยะที่	4	ระบบกักเก็บ

พลังงาน	ยานยนต์ไฟฟ้าฯลฯ	จะเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายของ

ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ซึ่งด้านพลังงานมีสัดส่วนถึง	ร้อยละ	10	

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(จีดีพี)	ซึ่งมีอยู่ราว	16	

ล้านล้านบาท....	สมเกียรติ กิตติธรกุล	มก.	30	อดีตผู้จัดการ 

เขต	บมจ.	ธนาคารไทยพาณชิย์ภาคใต้	ปัจจบุนัก�าลงัขยายธรุกจิ

ด้านการท่องเท่ียวอย่างเต็มสูบโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกาะพีพ ี

  ประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ	มก.31	อดีตรองอธิบดี

กรมป่าไม้	 เพิ่งพ้นจากต�าแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะ

วนศาสตร์เมื่อต้นเดือนเม.ย.	ที่ผ่านมา	หลังจากด�ารงต�าแหน่ง

มาต่อเนือ่งครบ	2	วาระแล้ว		ส่วนต�าแหน่งทีป่รึกษากรมป่าไม้ 

นั้นยังต้องปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป	คนดีมีฝีมือก็ยังต้องท�าหน้าที่ 

งานใหญ่ต่อไป	...สภุาพงษ์ ระรวยทรง มก.31	หลงัเกษยีณการ

ท�างานที่ฝ่ายสื่อสารมวลชนและวัฒนธรรม	(public	affairs)

สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทยแต่ก็ต้องท�างาน

ต่อเนื่องอีกหลายปีโดยมีสัญญาปีต่อปี	ตอนนี้ไปนั่งเก้าอี้เป็น

ที่ปรึกษาที่		NBT	worldอย่างเต็มตัวแล้ว

  รุ่งนภา เรียบร้อยเจริญ มก.34	อดีตผู้ช่วยเลขาธิการ	

ส.มก.ร่วมกับ	มก.	รุ่น	34	น�าแพทย์จาก	รพ.	 .รามาธิบดีมา

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับโรคหัวใจและสอนวิธีการช่วยเหลือ

ชีวิตคนด้วยการปั๊มหัวใจอย่างถูกวิธีแก่นิสิตเก่าและผู้สนใจ

ท่ัวไปเมื่อต้นเดือน	ม.ค.	 61	ที่ห้องนนทรีอาคารสมก.… 

นายลักษณ์ วจนานวัช	มก.35	อดีตกรรมการผู้จัดการ	ธ.ก.ส.	

เป็น	รมช.	เกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาล	พล.อ.ประยทุธ์	จนัทร์

โอชา	1/5	หลายเดอืนแล้วคงจะได้น�าความรูแ้ละประสบการณ์

จากการบริหารงานสถาบันการเงินมาช่วยเหลือเกษตรกรโดย

เชื่อมโยงกับนโยบายภาครัฐ	เพื่อให้เกิดผลดีแก่การสนับสนุน

และช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย	…พิมพ์รวี 

วัฒนวรางกูร	มก.35	อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	ทุ่มเทกับ

การท�างานอย่างเต็มทีม่าโดยตลอด	เป็นผู้มคีวามรูค้วามเข้าใจ

ในภารกจิอย่างลกึซึง้เพราะเป็นลกูหม้อมาเกอืบตลอดชวีติการ

ท�างานก�าลังจะเกษียณอายุราชการในเดือน	ก.ย.	นี้

  รศ. ดร.สมเกียรติ ประจ�าวงศ์	มก.36	อดีตอธิบดี

กรมชลประทาน	เลขาธิการ	ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ

เข้าร่วมการประชุมน�้าโลกคร้ังที่	8	(World	Water	Forum)	 

เมื่อกลางเดือนมี.ค.	61	 ท่ีกรุงบาร์ซิเลียประเทศบราซิล	ซึ่ง

เป็นเวทีการประชุมน�้าโลกซ่ึงมีการประชุมทุก	3	ปี	ที่ประชุม

มีความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนน�้าและปัญหาคุณภาพน�้า

เนื่องจากภาวะโลกร้อนและมีการเพ่ิมขึ้นของประชากรโลก

อย่างรวดเร็ว
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  มาลินี สุทธิรัตน	์มก.38		รองอธิบดีกรมฝนหลวงและ

การบินเกษตรมีภารกิจประสานการท�างานร่วมกับกองทัพ

อากาศเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุดในการคลี่คลายภัยแล้งซ่ึงเกิดขึ้นในหลาย

ภูมิภาค	...ดร.สมเกยีรต ิประสานพาณชิย์ 	มก.39	อดีตหัวหน้า

ภาควชิาสตัวบาล	คณะเกษตร	ผูซ้ึง่เคยประสบความส�าเร็จกบั

แนวความคิดในการใช้แผ่นยางธรรมชาติปูพื้นในงานปศุสัตว	์	

ส�าหรบัปีนีก้�าลงัเดนิหน้าผลกัดนัโครงการร่วมมอืระหว่าง	มก.	

กบัองค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	(อ.ส.ค.)	และ	

บมจ.	ฟรีสแลนด์คัมพิน่า	(ประเทศไทย)	เพื่อจัดท�าหลักสูตร

อบรมนกัส่งเสริมการเล้ียงโคนมและเกษตรกรเพ่ือพฒันาอาชพี

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีความยั่งยืนโดยคาดว่าหนังสือคู่มือ

เล่มนี้	ซึ่งเกิดจากความร่วมมือขององค์กรทั้งสามฝ่ายจะแล้ว

เสร็จภายในเดือนพ.ค.	61

  รศ. ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์	มก.40	อดีตรอง

อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	อดีต	ผอ.	ศูนย์วิจัยยางพารา	มก.	

อาจารย์ประจ�าภาควิชาพชืสวน	คณะเกษตร	จะจัดการสมัมนา	

เรื่องการเพิ่มผลผลิตน�้ายางพารา	ในช่วงกลางเดือน	พ.ค.	61	

ที่อาคารสารนิเทศ	50	ปี…กฤษดา โกมารกุล ณ นคร	มก.41	

หวนกลับคืนสู่เก้าอี้ตัวเดิมเป็นผู้จัดการ	บมจ.	ธ.ไทยพาณิชย	์

สาขาบางล�าภ	ูเมือเดือน	เม.ย.	ที่ผ่านมา	หลังจากวนเวียนไป

อยู่หลายสาขาท่ัวกรุงเทพ	ฯ		ส่วนบุตรสาวคนเก่งไปเรียนต่อ

แพทย์เฉพาะทางด้านจักษุที่จุฬาฯ

  สุรสีห์ กิตติมณฑล	อธิบดีกรมฝนหลวงและการบิน

เกษตร	มก.45	มีภารกิจหนักในช่วงหน้าแล้งเพราะต้องปฏิบัติ

การท�าฝนหลวงแก้ปัญหาภัยแล้ง	และแก้ปัญหาหมอกควัน

ไฟ	รวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ	

....น.สพ.	อภัย สุทธิสังข์	มก.45	อธิบดีกรมปศุสัตว์	ก�าลัง

เผชิญกับงานหนักในการควบควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาด

โรคพิษสุนขับ้าซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศทีมี่ความรนุแรง

อยู่ในขณะนี้…ปกป้องพิทักษ์รักษาป่าอย่างเต็มที่	ชัยวัฒน์  

ล้ิมลิขิตอกัษร	มก.45	หวัหน้าชดุปฏบิติัการเฉพาะกจิพญาเสอื

เข้าแจ้งความทีส่ภ.	ทองผาภมู	ิจ.กาญจนบรุ	ีเมือ่วนัท่ี	6	ก.พ.	61	

เพื่อแจ้งข้อหาการกระท�าความผิด	พรบ.ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม	กับประธานบริหาร	บมจ.	อิตาเลียนไทย	ดี

เวลลอปเมนท์	ในฐานความผิด	9	ข้อหา

  ผศ.น.สพ. คงศักด์ิ เที่ยงธรรม มก.	50	คณบด	ี

คณะสัตวแพทยศาสตร์	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและ

เลขานุการ	“โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	จากโรคพิษ

สุนัขบ้า”	ตามพระปณิธานของ	ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร.ี..ขอแสดงความ

ชื่นชมกับ	วิเชียร ชิณวงษ์	มก.	59	หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	ด้านตะวันตก	 เข้าจับกุมประธาน

บมจ.	อิตาเลียนไทย	ดีเวลลอปเมนท์	 เมื่อวันที่	4	ก.พ.	61	 

ซึ่งกระท�าความผิดล่าสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ทุ่งใหญ่นเรศวร	โดยท�าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่หวั่นไหว

ต่ออ�านาจและอิทธิพลใดๆ	ได้สร้างความหวังให้กับคนไทยทั้ง

ประเทศที่มีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและสร้างความภาคภูมิใจแก่

ประชาคม	มก.
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  บุษพัชร อุ ่นจิตติกุล “เรนโบว์”มก.72	บัณฑิต

เกียรตินิยมเหรียญทองอันดับ	1	คณะมนุษยศาสตร์	ภาค

วิชาดนตรี	สาขาดนตรีตะวันตกด้านการขับร้อง	(voice)เมื่อ

เรียนจบเทอม	2	ปริญญาโทด้านผู้อ�านวยเพลง	(conductor)	

คณะมนุษยศาสตร์	กลางปีนี้แล้วคงต้องลาหยุดพักการเรียน

ไปก่อนเพราะได้รับทุนไปเรียนต่อปริญญาโทด้านการขับร้อง

(voice)	ทีU่niversity	of		Mobile	รฐัอลาบามา	สหรฐัอเมรกิา

ในเดือน	ส.ค.	นี้	 ...วิทวัส บรรเลง	มก.74	นายกสโมสรนิสิต

คณะวนศาสตร์	ได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง	“บทสะท้อนกรณี

เสือด�าทุ่งใหญ่ผ่านมุมมองคนรุ่นใหม่”	 เมื่อวันที่	16	ก.พ.61	

ที่คณะวนศาสตร์	และเมื่อวันท่ี	26	ก.พ.61	ได้ท�าหนังสือ

ถึง	พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์

ด�ารงธรรม	ท�าเนียบรัฐบาลเพื่อขอให้เร่งรัดการด�าเนินคดีฆ่า

เสือด�าอย่างตรงไปตรงมา…สิริรัตน์ เพ็งแก้ว มก.74	ประธาน

ชมรมดนตรีไทย	มก.บางเขนน�าวงไปร่วมงาน	“สังคีตนนทร	ี4	

วิทยาเขต”	เมื่อต้นปีท่ีผ่านมาซึ่งมีชมรมดนตรีไทย	วิทยาเขต

ศรีราชาเป็นเจ้าภาพ

	 	 วง	เค.ยู	วินด์	ซิมโพนี	ได้ร่วมบรรเลงเพลงมาร์ชกับวง

ดนตรีนาวิกโยธินสหรัฐซึ่งเป็นหน่วยนาวิก-โยธินที่	3	กองทัพ

เรือสหรัฐ	และวงดุริยางค์ทหารอากาศเมื่อต้นเดือน	มี.ค.	 

ทีผ่่านมา	ณ	ห้องแสดงดนตรชีัน้	2	อาคารจฬุาภรณ์พศิาลศิลป์	

ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจและประทับใจแก่ผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง

เพราะมเีครือ่งดนตรกีว่า	100	ชิน้บนเวที	ซึง่ประกอบด้วยเพลง

มาร์ชของกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐ	รวมทั้งเพลงแจซและ

เพลงร่วมสมัยต่างๆ	อีกมากมาย	

	 	 วง	 เค.ยู	วินด์	ซิมโพนีได้รับเชิญจากการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทยไปแสดงคอนเสิร์ตในงาน	“ชัยวัฒนาราม

ยามเย็น”	เมื่อต้นเดือน	เม.ย.	ที่ผ่านมา	ณ	วัดชัยวัฒนาราม	

จ.พระนครศรีอยุธยา	ไฮไลท์ของการแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่

เพลง	“ศรีอยุธยา”	ซึ่งเป็นเพลงที่มีท�านองเก่าแก่ตั้งแต่สมัย

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่งท�านองโดย		เดอราลูแบร์	

อัครราชทูตจากราชส�านักฝรั่งเศส	ซึ่งต่อมาพระเจนดุริยางค ์

ได้แต่งท�านองเพิ่มเติมและเขียนเนื้อร้องขึ้นมาเพื่อน�าไป 

ประกอบภาพยนตร์เรือ่ง	“พระเจ้าช้างเผอืก”	เมือ่ปี	พ.ศ.	2483	ส�าหรบั 

การบรรเลงดนตรีในครั้งนี	้วง	เค.ยู	วินด์	ซิมโฟนี	ได้เรียบเรียง

เสียงประสานข้ึนมาใหม่ในรูปแบบเพลงคลาสสิคที่มีกลิ่นอาย

ของเพลงไทยเดมิประกอบด้วย	โดยใช้เครือ่งดนตรกีว่า	50	ชิน้	

สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมนับหมื่นคน

	 	 คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับชมรมนิสิตเก่า	มก.	ผู้สนใจ

ศึกษาพระธรรมวินัยจัดการสนทนาธรรมและตอบปัญหาทาง

พระพทุธศาสนาโดยม	ีอ.สจุนิต์ บริหารวนเขต	ประธานมลูนธิิ

ศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา	เมื่อปลายเดือนเม.ย.	ที่

ผ่านมา	โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตและบุคลากรของคณะได้มี

ความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

สายรุ้ง
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บทบรรณาธิการ

 วารสารนนทรฉีบบันี…้.ขอแสดงความยนิดศีษิย์เก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ทีไ่ด้รบัคดัเลอืกจาก	ส.มก.	ให้เป็นศิษย์

เก่าดีเด่น	จ�านวน	20	ท่าน	เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2561	ที่ผ่านมา	ฉบับนี้ถือเป็นฉบับแรกของปี	2561	ยังคงน�าเนื้อหา	สาระ

ต่างๆ	มาฝากท่านสมาชิกเช่นเคย	อาทิ	บทสัมภาษณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	นายลักษณ์		วจนานวัช	

KU	35	เรือ่งการไฟฟ้าแห่งอนาคต	(The	Electric	Utility	of	the	Future)	ท่านเสริมสกลุ	คล้ายแก้ว	ผูว่้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		

ปฐมบทการปฏริปูการประมงไทย	:	พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	2558	ดร.อดศิร	พร้อมเทพ		อธบิดีกรมประมง	เรือ่งเกษตร

ก้าวหน้า	/	เกษตรทันสมยั		ดร.วิฑรูย์	สมิะโชคดี		นายก	ส.มก. โครงการรถไฟฟ้าในอนาคตภาตใต้ความรับผดิชอบของ รฟม. 

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล	ที่ปรึกษาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	นอกจากนี้เนื้อหาด้านกฎหมายเป็นเร่ือง 

เกี่ยวกับค�าตัดสินของศาลฎีกา	ว่าด้วยการเปิด	CD	และMP3	ให้ลูกค้าในร้านฟังเพลง..ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์	 เรื่องธรรมะ	 

เก่ียวกับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวพุทธ	และเรื่องสุขภาพ	 เป็นต้น	อีกทั้งได้รวบรวมผลงานการบริหารของ 

คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชุดนี้มาฝากกัน

	 ขอเรียนว่า	…วารสารนนทรียังคงเปิดรับเนื้อหาดีๆ	ด้านต่างๆ	และภาพกิจกรรม	จากท่านสมาชิกตามเคย	ขอให้ส่ง 

ได้ที่	www.ku-alumni.org	ท้ายท่ีสุดนี้ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ 

เป็นอย่างสูงคะ

                                                                                                                   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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ประกาศ
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่  ๓/๒๕๖๑
เรื่อง  ประกาศรายชื่อคณะกรรมการด�าเนินการกองทุนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะใหม่

	 ตามที่ประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	๒๕๖๐	เมื่อวันศุกร์ท่ี	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑	ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อ 
คณะกรรมการด�าเนนิการกองทนุนสิติเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์คณะใหม่	จ�านวน	๑๕	ท่าน	ตามทีค่ณะกรรมการด�าเนนิการ 
กองทนุฯ	คณะเดมิ	ได้พจิารณาเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการกองทนุฯ	คณะใหม่	ตามข้อบงัคบัของคณะกรรมการด�าเนนิการ 
กองทุนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พ.ศ.	๒๕๕๓	ข้อ	๑	และข้อ	๑๓	(๓)	นั้น

	 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		ในพระบรมราชูปถัมภ์		จึงขอประกาศรายชื่อ
คณะกรรมการด�าเนินการกองทุนฯ		คณะใหม่		ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
	 ๑.		ดร.อ�าพน		กิตติอ�าพน	 นิสิตเก่า		มก.รุ่น		๓๔	 ประธานกรรมการ
	 ๒.		นายนิวัติ		สุธีมีชัยกุล		 นิสิตเก่า		มก.รุ่น		๓๓		 รองประธานกรรมการ
	 ๓.		ดร.ชัยณรงค์		ณ	ล�าพูน	 นิสิตเก่า		มก.รุ่น		๒๙	 กรรมการ
	 ๔.		ดร.ชาญ		ธาระวาส	 นิสิตเก่า	EX-MBA	รุ่นที	่๕	 กรรมการ	
	 ๕.		น.ส.ร�าไพวรรณ์		หอมไกรลาศ		 นิสิตเก่า		มก.รุ่น		๓๓	 กรรมการ
	 ๖.		นายเจนศักดิ์		วิชาวุฒิพงษ์		 นิสิตเก่า		มก.รุ่น		๒๘	 กรรมการ
	 ๗.		นายเชิดศักดิ์		วงษ์กมลชุณห์		 นิสิตเก่า		มก.รุ่น		๓๓	 กรรมการ
	 ๘.		นายเทพราช		วิโนทัย		 นิสิตเก่า		มก.รุ่น		๓๒	 กรรมการ
	 ๙.		ดร.พัชรา		ตัณฑยรรยง		 นิสิตเก่า		มก.รุ่น		๓๘	 กรรมการ
	 ๑๐.	นายสมศักดิ์		พันธเกษม		 นิสิตเก่า		มก.รุ่น		๓๖	 กรรมการ
									 ๑๑.	ดร.ปิยวัตน์		ดิลกสัมพันธ์			 นิสิตเก่า		มก.รุ่น		๔๗	 กรรมการ
	 ๑๒.	ดร.พงษ์ศักดิ์		สวัสดิเกียรติ	 นิสิตเก่า		มก.รุ่น		๓๘	 กรรมการ
								 ๑๓.	นายอดิศักดิ์		จงจิระศิริ		 นิสิตเก่า		มก.รุ่น		๓๔	 กรรมการ
	 ๑๔.	นางกัญญพัชญ์		ลิมป์คุณพงษ์	 นิสิตเก่า		มก.รุ่น		๓๓	 กรรมการและเหรัญญิก
	 ๑๕.	ดร.วิฑูรย์		สิมะโชคดี	 นิสิตเก่า		มก.รุ่น		๓๓		 กรรมการและเลขานุการ

	 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ		ณ		วันที่			๘		กุมภาพันธ์		๒๕๖๑

(ดร.วิฑูรย	์	สิมะโชคดี)
นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในพระบรมราชูปถัมภ์
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