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ค�ำกรำบบังคมทูลถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจำ้อยู่หัว
ในพิธีถวำยพระพรชัยมงคลและถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระเจำ้อยู่หัว 66 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 11.00 น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูล	พระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

	 ข้าพระพทุธเจ้า	ดร.วิฑรูย์	สมิะโชคด	ีนายกสมาคมนสิติเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชปูถมัภ์	ทีม่าร่วม

ชุมนุมพร้อมเพรียงกัน	อยู่	ณ	ห้องอาคารสมาคมฯ	แห่งนี	้ล้วนมีความปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง	ที่ได้ร่วมกันแสดงความจงรัก

ภกัด	ีพร้อมทัง้ถวายสตัย์ปฏญิาณเพือ่เป็นพลเมอืงทีด่	ีและพลงัของแผ่นดนิ	เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	66	พรรษา	

28	กรกฎาคม	2561	นี้		

	 ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย	ล้วนส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้	ที่ใต้ฝ่าละออง 

ธุลีพระบาท	ได้ทรงปฏิบัติบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ	เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและ

ประชาชนชาวไทย	จงึทรงเป็นพระมหากษตัรย์ิ	ผูท้รงสถติในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์	และเกดิเป็นความผกูพนัระหว่าง

สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	กับพสกนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้น		
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	 **	ข้าพระพุทธเจ้า	ดร.วิฑูรย์	สิมะโชคดี	ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า	จะประพฤติปฏิบัติตนเป็น

พลเมอืงท่ีดี	มคีวามซือ่สัตย์สจุรติ	เจรญิรอยตามเบือ้งพระยคุลบาท	มุง่มัน่แน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศ

ชาติและประชาชน	สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน	และด�าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมค�าสอน

แห่งศาสนา	ตามแนวทางในพระราโชวาทตลอดไป	**

   

	 	 	 	 	 	 			 				ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ผู้เข้ำร่วมพิธีกล่ำวตำมประธำนในพิธี

ดร.วิฑูรย์		สิมะโชคดี

นายวินิจ			วิริยาสิตาภรณ์

นายวิเชียร		ไชยประดิษฐกุล

ดร.ชัย		นิมากร

นายชัยรัตน์		อร่ามศรี

นางเตือนใจ		เจริญพงษ์

นางกัญญพัชญ์		ลิมป์คุณพงษ์

นางประภาวดี		เลิศเกียรติด�ารงค์

นางสาวปภารัฐ		ชูกลิ่น

นางสาวสายทิพย์		แผนสมบูรณ์

	 ณ	มหามงคลสมัยนี้	ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต	เชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐาน	ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย	และอ�านาจ

แห่งสรรพสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นสากล	โปรดดลบนัดาลประทานชยัมงคล	แด่สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	

ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ	ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน	โรคาพาธประลาดร้างห่างไกล	มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์	ทรง

พระเกษมส�าราญ	พระเดชานภุาพแผ่ไพศาล	สถติสถาพรในไอศรูย์สริริาชสมบตั	ิเป็นพระมิง่ขวญัร่มฉตัรปกเกล้าเหล่าพสกนกิร	

ตลอดจิรัฐิติกาล

	 ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต	น�าคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ในพระบรมราชูปถัมภ์	กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ	เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังงานของแผ่นดิน	สนองพระมหากรุณาธิคุณ	ดัง 

ต่อไปนี้	
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โครงกำรป้องกันก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ เฉลิมพระเกียรติ
ภำยใต้โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 

ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจำ้ฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี

นางเตือนใจ  เจริญพงษ์

ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้ำลกูเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลยัลกัษณ์ 

อัครรำชกุมำรี	ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ	ต่อมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ์เสมอมา	 นับแต ่ทรงเข ้าศึกษาเป ็นนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาเคมี	

คณะวิทยาศาสตร์	ปริญญาเอก	สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	 

คณะประมง	และเสด็จมาทรงบรรยายพิเศษ	หัวข้อ	“เนื้องอก

วทิยา”	(Oncology)	ให้แก่นสิติคณะวทิยาศาสตร์	คณะประมง	

และคณะสตัวแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	อกีทัง้

ทรงช่วยเหลอืสรรพสตัว์ให้มีคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้	จงึพระอกัษร

และทรงงานเพิม่เตมิในหลักสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑติ	สาขาวชิา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์	 (หลักสูตรนานชาติ)	ที่ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และทรง

งานวิสัญญีสัตวแพทย์	ด้านการวางยาสลบ	และการรักษา 

โรคมะเร็งสัตว์เลี้ยงรวมถึงมีพระราชด�ารัสตั้งร้าน	ดร.น�้าใจ	 

ซึง่เป็นการหารายได้เพือ่สตัว์ป่วยอนาถา	และการจดัตัง้มลูนธิิ

รกัษาพยาบาลสตัว์ป่วยอนาถา	โรงพยาบาลสตัว์	มหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร ์	 นอกจากนี้ทางคณะสัตวแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ยั งรับสนองพระปณิธาน	

ศาสตราจารย	์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์	อัครราชกุมารี	ด�าเนินโครงการ	“สัตว์ปลอดโรค	 
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คนปลอดภยั	จากโรคพษิสนุขับ้า”	ให้หมดไปจากประเทศไทย	

เพื่อน้อมเกล้าจารึกพระเกียรติคุณ	ในโอกาสทรงเจริญพระ

ชันษา	61	ปี	ในวันพุธที่	4	กรกฎาคม	2561	อีกด้วย			

	 จากสถานการณ์ที่โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อ

ระหว่างสัตว์และคนที่ส�าคัญโรคหนึ่งในประเทศไทย	และ

ปัจจบัุนยงัคงมรีายงานการพบโรคมาโดยตลอด	ตัง้แต่มกราคม	

ถึงวันที่	5	มิถุนายน	2561	พบผู้เสียชีวิตจาก	โรคพิษสุนัขบ้า	9	

ราย	และพบโรคพษิสนุขับ้าในตัวอย่างหวัสตัว์ส่งตรวจ	จ�านวน	

1,030	ตัวอย่าง	จากตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด	6,110	ตัวอย่าง	

คิดเป็นร้อยละ	16.85	ดังนั้น	สมำคมนิสิตเก่ำมหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จึงได้ร่วมกับกรม

ปศุสัตว์ และสัตวแพทยสมำคม สัตวแพทยสมำคมแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ์ ได้ร่วมกนัจดัท�ำโครงกำร

ป้องกันก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ ้ำเฉลิมพระเกียรติภำยใต ้

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 

ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ 

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี	 ในวันท่ี	 2	

กรกฎาคม	2561	เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมส�านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนคนไทย	 เนื่องใน 

วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 

วลยัลกัษณ์	อคัรราชกมุาร	ีซึง่ประกอบไปด้วย	กจิกรรมการฉดี

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง	การผ่าตัดท�าหมัน

สุนัขและแมว	การให้ค�าปรึกษาการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีและ

การรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น		ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวนี้จะ

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษ

สุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง	ซึ่งจะส่งผลให้ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษ

สุนัขบ้า	อีกต่อไป	
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โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 -	 เฉลิมพระเกียรติและน้อมส�านึกในพระมหา 

กรุณาธิคุณ	เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี

	 -	เพือ่ให้สนุขัและแมวทีไ่ด้รบัการฉดีวคัซีนโรคพษิสนุขั

บ้าให้ครอบคลุมทั่วถึง

	 -	เพื่อเป็นการควบคุมจ�านวนประชากรสุนัขและแมว

	 -	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้	ความเข้าใจในการเลี้ยง

สัตว์อย่างถูกต้องและปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	

	 ในโอกาสนี	้ฯพณฯ	องคมนตร	ีดร.จรลัธาดา	กรรณสตู	

ในรัชกาลที่	10	ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน	กล่าวตอน

หนึ่งว ่า	 “ผมในฐานะตัวแทนของนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ์ขอชื่นชมสมาคมนิสิตเก ่ามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	กรมปศุสัตว์และสัตว

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	และ 

ขอขอบคณุ	ผูท้ีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	นายภาน	ุ	แย้มศร	ีผูว่้าราชการ

จังหวัดนนทบุรี	นายสรวิศ	ธานีโต	อธิบดีกรมปศุสัตว์	นายก

สมาคมสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชปูถมัภ์	นายธรีะพล	ตัง้สมบญุ	ผูแ้ทนผูอ้�านวยการส�านกังาน

ชลประทานที	่11	ผูแ้ทนนายกเทศมนตรเีทศบาลนครปากเกรด็	

นายวัฒนา	โรจนวิจิตรกุล	นายแพทย์สาธารณสุข	จังหวัด

นนทบุรี	 ผู ้บริหาร	คณะอาจารย์	 และนิสิตมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	นางพูลมาศ	ทับเกร็ด	ผู้อ�านวยการโรงเรียน

ชลประทานสงเคราะห์	คณะครู	นักเรียนโรงเรียนชลประทาน

สงเคราะห์	ผู้ปกครอง	ที่ได้สละเวลามาร่วมกันจัดกิจกรรมที่

ส�าคัญยิ่ง	กล่าวคือ	ร่วมกันเทิดพระเกียรติ	และถวายเป็นพระ

ราชกศุลแด่สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ		เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์	

อัครราชกุมารี	 ในฐานะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 

ผูม้คีณุปูการต่อมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ตลอดจนพสกนกิร

ชาวไทย	 ซึ่งยังน�าความปลาบปลื้มใจมายังพวกเราชาว

เกษตรศาสตร์อย่างหาที่สุดมิได้
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	 งานนี้	นายนิวัติ	สุธีมีชัยกุล	อุปนายกสมาคมนิสิตเก่า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ได้กล่าว

รายงานว่า	กิจกรรมท่ีส�าคัญครั้งน้ี	จะมีการฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง	จ�านวน	1,000	ตัว	การผ่าตัด

ท�าหมันสุนัขและแมว	จ�านวน	100	ตัว	โดยคาดว่าโครงการดัง

กล่าวนี	้จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและลดความเสี่ยงของการ

เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง	ซึ่งจะส่งผลให้ไม่พบผู้เสียชีวิต

ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า	อีกต่อไป	การจัดงานครั้งนี้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องได้สามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน	ซึ่งได้รับการสนับสนุน

จากทุกภาคส่วน	เพื่อให้โครงการป้องกันก�าจัดโรคพิษสุนัขบ้า

เฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค	คนปลอดภัย	

จากโรคพษิสนุขับ้า	เสรมิสร้างภมูคิุม้กันโรคและลดความเสีย่ง

ของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง	ซึ่งจะส่งผลให้ไม่พบ 

ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า	อีกต่อไป
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	 ถอืเป็นความภาคภูมใิจของชาวเกษตรทีศ่ษิย์เก่า	มก.	

ด�ารงต�าแหน่ง	ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	อยากทราบ

ประวัติความเป็นมาของท่าน

								ผมเข้าศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรม

ไฟฟ้า	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ปี	2520	รุ่น	E33	และเรียน

การจัดการภาครฐัและเอกชนมหาบณัฑติ	จากสถาบนับณัฑติ

พฒันบรหิารศาสตร์	ปี	2545	และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ต่างๆ	อีกหลายหลักสูตรที่ส�าคัญ	เช่น	หลักสูตรพิเศษ	การ

ปฏบิตักิารจติวทิยาความมัน่คงฝ่ายอ�านวยการ	สถาบนัวชิาการ

ป้องกนัประเทศ	กองบญัชาการกองทพัไทย	และหลกัสตูรการ

ปฏบิตักิารจติวทิยาความมัน่คงระดบันโยบาย	สถาบนัเดยีวกนั	

หลักสูตร	Leadership	Succession	Program	(LSP)	มูลนิธิ

สถาบนัวจิยัและพฒันาองค์กรภาครฐั	หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบั

สงูด้านวทิยาการพลงังาน	สถาบนัวทิยาการพลงังาน	หลกัสตูร

ผูบ้รหิารระดบัสูงสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ	สถาบนัวทิยาการ

ตลาดทุน	และหลักสูตร	Director	Certification	Program	

(DCP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	 ประสบการณ์	เข้าปฏบิตังิานกบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	

(กฟภ.)	ในต�าแหน่ง	วศิวกรอนัดบั	1	ฝ่ายวศิวกรรม	ในปี	2524	 

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร	ปี	2554	ผู้ช่วยผู้ว่าการ

บริหารทรัพยากรมนุษย	์ปี	2556	ผู้อ�านวยการการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค	 เขต	1	ภาคกลาง	จ.พระนครศรีอยุธยา	ปี	2557	 

รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล	ปี	2558	ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ด�ารงต�าแหน่ง	ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เมื่อวันที่	3	

มิถุนายนในปีเดียวกัน	อีกทั้งยังได้รับต�าแหน่งนายกสมาคม

นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และ

ประธาน	IEEE	PES	Thailand	Chapter	อีกด้วย

สัมภำษณ์พิเศษ… นำยเสริมสกุล คลำ้ยแก้ว KU 37

ผู้วำ่กำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

นำยเสริมสกุล คล้ำยแก้ว 
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ทำ่นผูกพันกับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มำกน้อยแค่ไหน

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เป็นสถาบันที่ถือว่าเป็น

จุดก�าเนิดของวิศวกรตัวเล็กๆ	คนหนึ่งอย่างผม	ผมได้เริ่มเรียน

รูว้ชิาการทีน่�ามาใช้ในการประกอบวชิาชพีวศิวกร	ซึง่เป็นอาชพี

ทีผ่มยดึมัน่มาจวบจนถงึปัจจุบนั	และเป็นอาชพีทีผ่มภาคภมูใิจ

เป็นอย่างมาก	ในระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผมได้เรยีนรูว้ธิกีารคดิอย่างเป็นระบบ	การมเีหตมุผีล	ซึง่สิง่นีม้ี 

ความส�าคญัอย่างมากในชวีติการท�างานของผม	นอกจากความ

รูด้้านวชิาการแล้ว	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ยงัได้สร้างความ

รักความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น	KU	37/E33	และความ

ใกล้ชดิสนทิสนมระหว่างรุน่พีรุ่่นน้อง	เป็นสายใจความเชือ่มโยง

ระหว่างกนั	ช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่กันและกันมาโดยตลอด	จงึเป็น

ส่วนหน่ึงที่ท�าให้ผมประสบความความส�าเร็จในชีวิตดังเช่น 

ทุกวันนี้
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กำรเป็นเบอร์หนึ่งของ กฟภ. ยึดหลักกำรบริหำรจัดกำร

อย่ำงไรเพื่อให้องค์กรไปโลด

	 ผมได้รับต�าแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมา

ตั้งแต่ปี	2558	ปัจจุบันก็เข้าสู่ปีที่	4	ผมมุ่งเน้นพัฒนาองค์กร 

ให้เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสพนักงานทุกคนมีธรรมา 

ภบิาล	ไม่มกีารทจุรติประพฤตมิชิอบ	ซึง่นโยบายดงักล่าวได้รบั

การตอบรับจากผู้บริหารและพนักงานเป็นอย่าง	จนปัจจุบัน	

กฟภ.	ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด�าเนินงานซึ่งผมหวังว่า	กฟภ.	จะเป็นองค์กรที่

โปร่งใสอย่างยั่งยืน

	 นอกจากนี้	 ผมคิดว่าบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่

ส�าคัญที่สุดขององค์กร	การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน 

ปัจจุบันและอนาคตจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญของ	การบริหารจัดการ

ทรพัยากรมนษุย์ส�าหรบัองค์กรขนาดใหญ่อย่างการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค	เพื่อให้เป็นองค์กรระดับแถวหน้าของประเทศและ 

เป็นทีย่อมรบัในระดบัภมูภิาคอาเซยีน	ผมจึงให้ความส�าคญักบั 

กลยุทธ์ที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานของบุคลากรให้

พฒันาองค์กรไปสูก่ารเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคตนอกเหนอืจาก

การพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ของบุคลากรแล้ว	อีกสิ่งที่

ส�าคัญ	คือ	การส่งเสริมปลูกฝังให้ผู ้บริหารและพนักงานมี 

ความรกั	ทุม่เท	และรูส้กึเป็นเจ้าขององค์กร	หรอืม	ีEngagement	

กบัองค์กรจงึจะท�าให้บุคลากรเหล่านีท้�างานด้วยใจและมคีวาม

สุขในการท�างาน
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	 การปรับทัศนคติของบุคลากรให้สามารถสนับสนุน

การด�าเนนิการขององค์กรทีเ่ปลีย่นแปลงไปนัน้	เราเริม่จากการ

ปรับค่านิยมเดมิทีว่่า	“บรกิารดี	มคีณุธรรม”	ในวนันี	้เราได้เพิม่

ค�าว่า	ทันโลก	เข้าไป	ค่านิยมใหม่ของเราก็กลายเป็น	“ทันโลก	

บริการดี	มีคุณธรรม”	เราปลูกฝังค่านิยมขององค์กรผ่านการ

สร้างการรับรู้	และความตระหนักรู้ให้กับบุคลากร	ผ่านเครือ

ข่ายและผู้บริหารระดับสูง	แต่ถ้าจะพูดถึงภาพที่อยากให้คน

ภายนอกมองเห็นบุคลากรของ	กฟภ.	อย่างไร	ก็คงต้องพูดถึง

คนพันธุ	์PEA	หรือ	DNA	ของคน	กฟภ.	ว่าเราอยากให้เค้าเป็น

คนอย่างไรก่อน	วนันีเ้ราพยายามพฒันา	DNA	ของบคุลากรเรา

ให้เป็น	TRUST+E	ซึ่งมีความหมายแต่ละตัวว่า

 T : Technology savvy

 R : Rush to service

 U : Under good governance

 S : Specialist

 T : Teamwork

 E : Engagement

	 โดยสรุป	คือ	ผมยึดหลักความโปร่งใสและการสร้าง

ทรัพยากรมนุษย์ให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ

 ส�ำหรับปรัชญำในกำรท�ำงำนของผม	ผมน้อมน�า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่	9	มาเป็นแสง

น�าทางในการท�างานของผม	ความพอเพยีงนัน้ประกอบไปด้วย	

3	ส่วน	คือ	

	 1)	พอประมาณ	หรือทางสายกลาง	

	 2)	การมีเหตุมีผล	คือการรอบรู ้	 รอบคอบ	และ

ระมัดระวัง	และ	

	 3)	การมภีมูคิุม้กนั	อนันีส้�าคญั	หมายถงึการมคีณุธรรม	

มีความซื่อสัตย์สุจริต	มีสติปัญญา	และต้องมีการแบ่งปัน

	 ซึง่ความพอเพยีงนี	้ผมไม่ได้ใช้แค่ในการท�างาน	แต่ผม

น�ามาใช้ในการด�าเนินชีวิตในทุกๆ	วันด้วยครับ
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ช่วงที่ด�ำรงต�ำแหน่ง ท่ำนผู้ว่ำกำรได้ขับเคล่ือนแผนงำน/ 

โครงกำรส�ำคัญๆ อะไรบ้ำง

									ผมมารับต�าแหน่งในช่วงที่ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่

ยุคประเทศไทย	4.0	หรือ	Thailand	4.0	ที่เป็นการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจด้วยนวตักรรม	เป็นยคุทีม่กีารพฒันาเปล่ียนแปลงใช้

เทคโนโลยีใหม่ๆ	ซึ่งเราคงคุ้นเคยกันแล้วกับค�าว่า	Disruptive	

Technology	ส�าหรับกฟภ.	ในยุคที่จะก้าวเป็นการไฟฟ้าแห่ง

อนาคตเรามุง่เน้นการพฒันาคนด้วยนวตักรรม	พฒันางานด้วย

เทคโนโลยี	ผมได้วางแนวนโยบาย	PEA	4.0	ที่สอดรับและ

สนับสนุนกับแนวทาง	Thailand	4.0	ซึ่งประกอบด้วย	7	ด้าน	

ซึ่งแต่ละด้านก็มีแผนงานและโครงการส�าคัญๆ	ดังนี้

 •	ด้าน	Human	capitalเป็นการพัฒนาบุคลากรให้

เป็นทุนมนุษย์ส�าหรับการพัฒนาบุคลากร	ผมให้ความส�าคัญ

กับทุนการศึกษาที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาศศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาโท	ปริญญาเอก	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

นอกจากนั้น	ผมได้ผลักดันให้เกิดศูนย์รับรองสมรรถนะด้าน

การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง

อาทิตย์	ศูนย์นี้นอกจากจะให้บริการหน่วยงานภายนอกแล้ว	

ยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ	ให้กับบุคลากรของ	

กฟภ.	เองด้วยงานประชุมวิชาการ	PEACON	เป็นอีกหนึ่งงาน

ที่ผมเองให้ความส�าคัญ	งานนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

ทั้งด้านเทคนิคและด้านการบริหารจัดการทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร

 •	ด้าน	ServiceExcellenceเรามุง่เน้นการให้บรกิารที่ 

เป็นเลิศ	ในยุคที่ผมด�ารงต�าหน่งผู้ว่าการ	ทุกท่านคงได้เห็น

ความเปลี่ยนแปลงด้านการให้บริการของ	กฟภ.	หลายอย่าง	

เช่น	เราได้เปิดตวั	Mobile	Application	ตวัหนึง่ซึง่มปีระโยชน์

และอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟของเราอย่างมาก	นั่นก็

คือ	PEA	Smart	Plus	นอกจาก	Application	แล้ว	ในปี	2560	

กฟภ.	ได้กวาดรางวลัศนูย์ราชการสะดวก	หรอื	GECC	มา	125	

รางวลัจากรางวลัทัง้หมด	242	รางวลั	ถอืเป็นความส�าเรจ็ทีน่่า

ภาคภูมิใจ
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 •ด้าน	GridModernization	เป็นการพัฒนาระบบ

ไฟฟ้าให้ทนัสมยั	เราเริม่ด�าเนนิโครงการพฒันาโครงข่ายไฟฟ้า

อจัฉรยิะในพืน้ท่ีเมอืงพัทยา	จ.ชลบรุ	ีและโครงการไมโครกรดิที	่

อ.แม่เสรยีง	จ.แม่ฮ่องสอน	นอกจากนั้น	เรายังพัฒนาปรับปรุง

สถานีไฟฟ้าให้เป็นสถานีไฟฟ้าแบบอัตโนมัต	ิSmart	Substa-

tion	เช่น	สถานีไฟฟ้าหนองกี่	เป็นต้น

 •ด้าน	Asset	Managementการดูแลและบ�ารุง 

รกัษาสินทรพัย์กฟภ.	มสีนิทรพัย์ทัง้สิน้ประมาณ	400,000	ล้าน

บาท	การดแูลและบรหิารจัดการสนิทรพัย์อย่างมปีระสทิธภิาพ

ถือเป็นเรื่องส�าคัญอย่างมาก	ผมได้ริเริ่มท�า	Roadmap	แผน

บรหิารจดัการสนิทรพัย์ระบบไฟฟ้า	และอยูร่ะหว่างการจดัท�า	

กลยุทธิ์ด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์

 •ด้าน	Innovationมุง่สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่	ส่วน

นีผ้มให้ความส�าคญัอย่างมาก	ตามแนวทางการด�าเนนิงานของ

ผมที่กล่าวไปแล้วคือสร้างคนด้วยนวัตกรรม	สร้างงานด้วย

เทคโนโลย	ีผมสร้างกลุม่ผูม้คีวามรูค้วามสามารถและความคดิ

สร้างสรรค	์ให้พวกเค้าได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์	ร่วมกัน

สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ	ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือ

พัฒนาองค์กร	ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากน้องๆ	 

รุน่ใหม่ขององค์กร	นอกจากกลุม่น้องๆ	พวกนีแ้ล้ว	Innovation	

Day	ก็เป็นอีกงานที่ผมส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นงานที่	กฟภ.	

จัดทุกปี	ร่วมกับงานประชุมวิชาการ	PEACON	เป็นการเปิด 

โอกาศให้บุคลากรของ	กฟภ.	ทั่วประเทศ	ส่งนวัตกรรมของ

กลุม่ตวัเองเข้าประกวด	รวมถงึการส่งผลงานนวตักรรมไปร่วม

การประกวดแข่งขนัในเวทรีะดบันานาชาตแิละได้รบัรางวลัมา

หลายรางวัล	เช่น	งาน	46th	International	Exhibition	of	

Inventions	Geneva	ณ	นครเจนวีา	สมาพนัธรฐัสวสิเราได้รบั

รางวัลทั้งเหรียญทองและเหรียญทองแดงมา	5	รางวัล

 •ด้าน	 ICTส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การบริหารจัดการ	เริ่มก่อสร้างศูนย์	DATA	Center	เพื่อเป็น

แหล่งเก็บข้อมูลด้าน	IT	ของ	กฟภ.	ทั่วประเทศรวมถึงการจัด

ท�าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ	กฟภ.	 (พ.ศ.	2561-2565)	

ปัจจุบันอยู ่ระหว่างการจัดท�าแนวทางและโครงสร้างการ

บริหารจัดการปรับเปลี่ยน	กฟภ.	สู่องค์กรดิจิทัล	 (Digital	

Transformation	Office	:	DTO)	ภายในปี	2565
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 •และด้านBusiness	Investment	การลงทนุในธรุกจิ

ใหม่	ในช่วงการท�างานของผม	ท่านจะเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่

บรษิทัในเครอื	กฟภ.	บรษิทัเอนคอม	อนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากดั	

เช่น

	 (1)	 โครงการน�าร่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่ม

รถยนต์สาธารณะ	โดยเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กที่ใช้น�้ามันให้เป็นรถ

สามล้อไฟฟ้า	เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐลดการใช้

น�้ามันและลดการปลดปล่อยมลพิษ	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน	

(Energy	Storage)	เพื่อขยายฐานการท�าธุรกิจของบริษัทใน

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน	

	 (2)	โครงการขายยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า

ขนาดเล็ก	FOMM	ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างด	ีโดยมียอด

จองรถยนต์ในงาน	Motor	Show	2018	จากบุคคลทั่วไป

จ�านวน	96	คัน

	 (3)	 การลงทุนด้านพลังงานทดแทน	ซึ่งมีหลาย

โครงการเช่น	โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ	ส�าหรับพื้นที่	3	

จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชน

จากชีวมวลโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์	 โครงการ

จ�าหน่ายไฟฟ้าให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี	และเมืองท่า 

ขี้เหล็ก	ประเทศเมียนมา	เป็นต้น	

	 ทัง้หมดนี	้คอื	ส่วนหนึง่ของแผนงานโครงการส�าคญัๆ	 

ของ	กฟภ.	ในยุคที่ผมได้มีโอกาศได้บริหารองค์กรในต�าแหน่ง 

ผู้ว่าการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ทั้งนี้ทั้งนั้น	งานทั้งหมดที่

ประสบผลส�าเร็จ	ก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร

ขององค์กรนั่นเอง

ท่ำนคิดว่ำ กฟภ. ได้ขับเคลื่อนกำรใช้ไฟฟ้ำตอบโจทย์ครัว

เรือนทั่วประเทศอย่ำงไร

							ลกูค้าหรอืผูร้บับรกิารของ	กฟภ.	มกีารเปลีย่นแปลงความ

ต้องการและความคาดหวงัจาก	กฟภ.	มาโดยตลอด	ในยคุแรกๆ	

อาจต้องตอบโจทย์เรื่องความเพียงพอ	ความทั่วถึง	แต่ในยุค

ปัจจุบัน	ความสะดวกสบาย	การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ	

กลายเป็นโจทย์ใหม่ของ	กฟภ.	ไปเสียแล้ว	แต่เราก็วิเคราะห์

และหาแนวทางการด�าเนินงานที่ตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละยุค

สมยัดไูด้จากการให้บริการของ	กฟภ.	ในช่วง	5	ทศวรรษทีผ่่าน

ได้ครับ

	 PEA	1.0	อยู่ในช่วงประมาณปี	2503	-	2523	เป็นยุค

ของการขยายระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึงลูกค้าส่วนใหญ่	คือ	ผู้ใช้

ไฟฟ้าในชนบทและพื้นที่ห่างไกล	ภารกิจหลักของ	กฟภ.	ก็คือ	

การบุกเบิกสร้างและขยายเขตระบบจ�าหน่าย	เน้นเรื่องความ

ทัว่ถงึครอบคลมุพืน้ทีก่ารให้บรกิารของ	กฟภ.	ซึง่	กฟภ.	ได้รบั

การยอมรับจาก	World	Bank	ว่าเป็นกรณีศึกษาที่ประสบ

ความส�าเร็จเป็นอย่างยิ่งของการขยายการให้บริการไป

ครอบคลมุการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าทัว่ประเทศได้อย่างรวดเรว็

และทั่วถึง	กฟภ.	เราจึงเป็นสถานที่ศึกษาดูงานจากการไฟฟ้า

ประเทศต่างๆ	มาโดยตลอด

	 PEA	2.0	อยู่ในช่วงประมาณปี	2524	-	2544	เป็นยุค

ของการเพิ่มคุณภาพการจ�าหน่ายไฟฟ้า	ระบบจ�าหน่ายของ	

กฟภ.	เริ่มครอบคลุมมากกว่า	80%	ของพื้นที่การให้บริการ	

เริ่มมีนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ลูกค้าต้องการความมั่นคงของ

ระบบมากข้ึน	เราจึงมุ่งเน้นพัฒนาระบบส่งและจ�าหน่ายให้มี

ความมั่นคงและเชื่อถือได้	มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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	 PEA	3.0	อยู่ในช่วงประมาณปี	2545	-	2559	เป็นยุค

ของการน�าเทคโนโบยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ	

ช่วงนี้ลูกค้าเริ่มต้องการการบริการที่ทันสมัย	ต้องการความ

รวดเรว็ในการแก้ไขไฟฟ้าทีข่ดัข้อง	ท�าให้	กฟภ.	ต้องเริม่พฒันา

ระบบอัตโนมัติเข้ามาบริหารจัดการ	เช่น	การขยายผลระบบ	

SCADA	และการพัฒนาระบบ	GIS	 ให้ใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 PEA	4.0	คือ	ในยุคปัจจุบัน	 เป็นยุคที่สภาวการณ์

ภายนอกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	เทคโนโลยีใหม่ๆ	เข้ามา

ทดแทนของเก่าอย่างฉับไว	ลูกค้าต้องการเป็นผู้ควบคุมการใช้

ไฟในบ้านที่อยู่อาศัยของตนเอง	มีความสนใจในระบบผลิต

ไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนมากขึ้น	Life	style	ของคนยุคนี้	

ชอบความล�้าสมัย	บวกกับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต	

ต้องการความรวดเร็วฉับไว	สังเกตได้ว่าการซื้อของผ่านระบบ	

online	เป็นที่นิยมมากส�าหรับคนสมัยนี้	กฟภ.จึงมีการปรับ

เปลี่ยนแนวคิดและวิธีบริหารจัดการองค์กรโดยนอกจากจะ

ปรับปรุงระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าให้มีความฉลาดและเป็นระบบ

อัตโนมัติมากขึ้น	หรือที่เราเรียกว่า	Smart	grid	แล้ว	เรายัง

พฒันาและคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ	เพือ่ความสะดวกและเข้ากบั 

การด�าเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน	เช่น	บ้าน	Smart	home	

เป็นบ้านประหยัดพลังงานที่ติดตั้ง	Solar	 rooftop	และ

อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน	และควบคุมการท�างานจาก

ระยะไกลจากมือถือ	หรือ	 tablet	 โดย	กฟภ.	 ได้พัฒนา	 

platform	ทีเ่รยีกว่า	PEA	hive	ขึน้มา	เพือ่ต่อเชือ่มและควบคมุ

การท�างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน	นอกจากนั้น	กฟภ.	

ยังเล็งเห็นความส�าคัญของการบริการลูกค้า	เรามุ่งเน้นพัฒนา

ในเรือ่งการให้บรกิารทีส่ะดวก	และฉบัไว	เพือ่ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าในยุคนี้ให้ได้มากที่สุดครับ

	 การด�าเนนิงานของ	กฟภ.	จงึมุง่เน้นทัง้การจ่ายไฟฟ้า 

อย่างทัว่ถงึทกุครวัเรอืน	รวมถงึการพฒันายกระดบังานบรกิาร

ให้สะดวกรวดเร็วสอดรับความต้องการของคนรุ่นใหม่	 เพื่อ 

มุ่งสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคตรองรับการพัฒนาประเทศ

อย่างยั่งยืนและได้รับยอมรับในระดับสากล
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	 วนันี	้“ปฏบิตักิาร	18	วนั	13	ชวีติ”	ได้จบลงด้วยความ

สุขของคนทั้งโลกเมื่อหัวค�่าวันอังคารที่	10	ก.ค.	61	ถือว่า

ภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว	(Mission	Completed)

	 ปฏิบัติการช่วยเหลือ	“ทีมหมูป่าอะคาเดมี”	13	ชีวิต

ที่ติดอยู่ในถ�้าหลวงขุนน�้านางนอน	จ.เชียงราย	ไม่ได้มีเฉพาะ

เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ	รวมทั้งอาสาสมัครจาก

ทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการกู ้ภัยเท่านั้น	แต่ยังมีคนท้องถิ่น

จ�านวนหนึ่งที่ยอมสละรายได้	 สละเวลา	และลงแรงเพื่อ

สนับสนุนปฏิบัติการให้ราบรื่นมากขึ้น

 “ความรู้สึกเหมือนญาติและครอบครัวเดียวกัน”	น�า

ไปสู่การคิดหาหนทางที่จะท�าอย่างไรให้คนท้องถิ่นเข้าไปเป็น

ส่วนหนึง่ในภารกิจครัง้น้ีซึง่ถอืเป็นกรณกีูภ้ยัครัง้ประวตัศิาสตร์

ครั้งแรกของโลก

	 ปฏิบัติการครั้งนี้	 เป็นไปด้วยความล�าบากสุดๆ	ดั่งที่

เราได้เห็นจากคลิปวิดีโอที่ถ่ายทอด	ปฏิบัติการกู้ภัยในถ�้าของ

เหล่าผู้กล้าและผู้เสียสละที่น่ายกย่องอย่างยิ่ง

	 วนันีเ้ราได้เรยีนรู้อะไรๆ	มากมายจากปฏบิตักิารกูช้พี

ในถ�า้ครัง้นี	้โดยเฉพาะการรบัรูจ้ากการตดิตามรายงานข่าวและ

ข้อมูลต่างๆ	ของสื่อมวลชนที่รอคอยอยู่บริเวณหน้าถ�้าอย่าง

เป็นระเบยีบ	รวมทัง้นกัวชิาการที	่“ถอดบทเรยีน”	ออกมาเป็น

ระยะๆ	อาทิ

	 เราได้เรียนรู้ว่า	สิ่งที่เราคิด	สิ่งที่เราคาดหวัง	กับสิ่งที่

เกิดข้ึนหน้างาน	มันไม่เหมือนกันเลย	หลายๆ	อย่างเราคิดได	้

แต่ในสถานการณ์จริงมันท�าไม่ได้เราได้เรียนรู้ว่า	ทุกอย่างต้อง

มีการวางแผนอย่างรอบคอบรัดกุม	ยิ่งต้องท�างานแข่งกับเวลา

ด้วยแล้วยิ่งต้องไม่พลาด	กลยุทธ์อะไรก็ตาม	ต้องมีแผนส�ารอง

ด้วย	ในตอนแรกแผนดั้งเดิม	คือ	ให้หน่วยซีล	เข้าถ�้าไปเรื่อยๆ	

เพื่อไปหาทั้ง	13	คนที่ติดถ�้า	แต่สุดท้าย	เราก็มีแผนสอง	คือ	

ตรวจเช็กปล่องด้านบนภูเขา	ว่าจะสามารถหย่อนตัว	ทะลุถึง

ถ�้าได้เลยหรือไม่	และแผนสามคือไอเดียการเจาะภูเขา	ดังนั้น

การไปถึงจุดหมาย	ไม่จ�าเป็นต้องมีแผนเดียว	แต่การเปิดรับ

ทุกหนทางที่เป็นไปได้	ก็ยิ่งมีโอกาสไปถึงเป้าหมายเร็วขึ้น

	 เราได้เรียนรู ้ว่า	ทุกอาชีพทุกความสามารถล้วนมี

ประโยชน์	 ไม่ว่าจะเป็นช่างไฟฟ้า	นักขุดเจาะน�้าบาดาล	 

ช่างต่อท่อ	นักปีนเขา	ทหาร	นักข่าว	พ่อครัว	ช่างภาพ	ล่าม	 

นักวิทยาศาสตร์	ทีมกู้ภัย	นักด�าน�้า	นักดนตรี	นักธรณีวิทยา	

แพทย์	วิศวกร	ฯลฯ	ในยามฉุกเฉินจ�าเป็น	ทุกคนสามารถใช้

ทักษะของตัวเอง	ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน	

	 นอกจากน�า้ใจอนัมากล้นของคนไทยแล้ว	เรายงัได้เหน็

น�้าใจของชาวโลกทุกชาติทุกศาสนา	บางคนมาช่วยผ่านทาง

รัฐบาลส่งมา	บางคนเดินทางมาด้วยตัวเอง	ออกค่าใช้จ่ายเอง

จนท�าให้เราเชือ่ได้ว่าในยามวิกฤตแิล้ว	ผูค้นทัว่โลกจะร่วมด้วย

ช่วยกันโดยไม่มีก�าแพงของเชื้อชาติแบ่งกั้นความสามัคคี

	 ที่ส�าคัญก็คือ	เราได้รู้ว่าข่าวสารสมัยนี้กระจายไปเร็ว

มาก	เรื่องเกิดไม่ทันข้ามวัน	ทั้งโลกก็รู้แล้วว่ามีเหตุเด็กติดถ�้า

หลวงท่ีประเทศไทย	ซึ่งท�าให้คนทั้งโลกจับตาดูทุกๆ	การกระ

ท�า	และทุกๆการตัดสินใจ	ที่เป็นบทพิสูจน์ให้โลกได้เห็นถึง

ศักยภาพของประเทศไทย	ว่ามีฝีมือแค่ไหนในการรับมือและ

แก้ปัญหาซ่ึงเราก็พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่า	“เราท�าได้ดี”	 

เกินคาด

	 เพราะท่ามกลางปัญหา	เราได้เห็นว่า	ประเทศไทย 

มคีนทีค่วามสามารถในการจัดการภาวะวกิฤตได้ด	ีและมคีวาม

เป็นผู้น�าสูงมาก	อย่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่

บัญชาการปฏิบัติการ	เมื่อเกิดเหตุ	ท่านสามารถวางแผน	และ

จัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพ

สูงยิ่ง

ชีวิตมีค่ำเหนือสิ่งอื่นใด/ผู้น�ำในภำวะวิกฤต/ยุทธวิธีต่อสู้กิจกำรใหญ่

ดร. วิฑูรย์  สิมะโชคดี   
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	 ปฏิบัติการ	“ค้นหากู้ภัย	ส่งกลับ”	ครั้งนี้	ได้รวมเอา

บคุลากรมอือาชพีด้านต่างๆพร้อมกบัเทคโนโลยแีละเครือ่งจกัร

อุปกรณ์ที่ทันสมัยระดับโลกที่ร่วมใช้ในปฏิบัติการ	รวมทั้งการ

ประยกุต์ใช้ความรูด้้านวศิวกรรมและความเชีย่วชาญทกุแขนง

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 เรือ่งท่ีส�าคญัทีส่ดุกคื็อ	ความสามารถของผูน้�าทีส่ามารถ

บูรณาการทุกผู้คนที่มีความเชี่ยวชาญต่างกัน	ให้สามารถผนึก

ก�าลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปฏิบัติการที่ประสบความส�าเร็จที่

ยืนยันได้ว่า	“ชีวิตมีค่าเหนือสิ่งอื่นใด”

	 วันนี้	จึงเป็นวันที่คนไทยได้ท�าในสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่า

ท�าได้ครับผม	!

	 ดังนั้น	ปฏิบัติการสะกดโลก	“18	วัน	กับ	13	ชีวิต”  

ที่ถ�้าหลวง	จังหวัดเชียงราย	ก็จบลงอย่างมีความสุขทั่วโลก 

เมือ่หวัค�า่ของวนัองัคารที	่10	กรกฎาคม	2561	ถอืว่า	“ภารกจิ	

เสรจ็สิน้แล้ว”	(Mission	Completed)	เพราะได้ช่วยให้ทกุคน

ออกจากถ�า้อย่างปลอดภัยแล้ว

	 ผมว่า	น่าจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของโลกที่ทุก

ผู้คนทุกชาติทุกศาสนาต่างใจจดใจจ่อต่อรายงานข่าวการช่วย

เหลือเด็กและโค้ชทั้งหมดที่ติดอยู่ในถ�้า	

	 เหตกุารณ์ครัง้นี	้นอกจากหน่วยซลีและผูเ้กีย่วข้องของ

ไทยแล้วยังได้น�าพานักประดาน�้ามืออาชีพระดับโลก	แพทย์

และผูเ้ชีย่วชาญด้านต่างๆ		ในการกู้ภยัจากทัว่โลกมาชมุนมุกนั	 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของโลกปัจจุบันก็มาอยู่ที่

ถ�า้หลวงขนุน�า้นางนอน	จ.เชยีงราย	เพือ่เป้าหมายเดยีวกนั	คอื	

การช่วย	13	ชีวิตให้ออกจากถ�้าอย่างปลอดภัย	 (ดังเช่น	 

ชุดแคปซูลช่วยชีวิต	Escape	Pod	หรือ	Mini-sub	ของ	Elon	

Musk	ที่ส่งมาถึงบ้านเราแล้ว)

	 แต่เร่ืองที่ต้องชื่นชมสุดๆ	ก็คือ	ภาวะผู้น�าของท่าน 

ณรงค์ศกัดิ	์โอสถธนากร	อดตีผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงรายหรอื 

ผูบ้ญัชาการศูนย์อ�านวยการร่วมค้นหาผูส้ญูหาย	ในวนอทุยาน

แห่งชาตถิ�า้หลวง-ขนุน�า้นางนอน	อ.แม่สาย	จ.เชยีงราย	(ศอร.)	

ซึง่ท�าหน้าทีไ่ด้อย่างยอดเยีย่ม	จนได้รบัค�าชืน่ชมจากทัง้คนไทย

และชาวโลก
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	 เรื่องนี้	พลเรือโทโรเบิร์ต	ฮาเวิร์ด	 (Vice	Admiral	

Robert	Harward)	อดตีหน่วยซลีกองทพัเรอืของสหรฐัอเมริกา	

ได้ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์	ABC	ชื่นชมไทยและท่านผู้ว่าฯ	

ณรงค์ศกัดิ	์ว่า	“นีค่อืเหตกุารณ์ทีน่่าทึง่ตัง้แต่ต้นจนจบ	ส�าหรบั

เดก็พวกนี	้ทีไ่ด้ไปตดิอยูต่รงนัน้	แต่ยงัสบายดี	แล้วกม็ทีมีค้นหา

ไปพบ	แล้วกเ็ร่ิมวางแผน	รวบรวมทกุอย่าง	เพือ่น�าพวกเขาออก

มา	นี่เป็นสิ่งที่เกินจะนึกได้	ลองนึกถึงการจะไปดวงจันทร์	 

ต้องมีการวางแผนหลายปี	แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นทันที	และพวกเขา

ต้องวางแผนและลงมอืแบบทนัททีนัใด	ภาวะผูน้�า	ของผูน้�าไทย

นั้น	ยอดเยี่ยมมาก	เดินหน้าไปอย่างรอบคอบ	ในขณะที่เป็น

สถานการณ์ที่เร่งรีบและบีบคั้น	การที่ต้องหยุดพักการปฏิบัติ

การสัก	10	ชั่วโมง	เหมาะสมมาก	พวกเขาท�างานหนักมาก	 

มีแผนที่ดี	 และก็ท�าส�าเร็จตามแผน	พวกเขาท�างานอย่าง

รอบคอบมาก	มอือาชพีมากๆ	การใช้ทรพัยากรและประชาชน

นานาชาตทิีม่าร่วมกันกย็อดเยีย่มจรงิๆ	หลงัจากพกัและเตรยีม

การในรอบต่อไป	พวกเขาจะน�าเด็กที่เหลือออกมาได้รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพเหมือนที่น�า	4	คนแรกออกมาแล้ว	นี่คือ	

ปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยมของผู ้น�าของไทย	 ในสถานการณ์ที่

ท้าทายและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน”

	 และทีส่�าคัญทีส่ดุกค็อื	“การเรียนรูจ้ากประสบการณ์”	

ของท่านผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ฯ	และทีมงานจากปฏิบัติการที่ไม่เคย

เกิดขึ้นมาก่อนในโลก	โดยท่านผู้ว่าแถลงข่าวเมื่อเช้า	วันที่	10	

ก.ค.	61	ที่ว่า	“วันแรก	(8ก.ค.61)	เราช่วยเด็กออกมาได	้4	คน	

ใช้เวลา	11	ชั่วโมง	ส่วนเมื่อวานนี้	(9	ก.ค.61)	เราได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ที่ปฏิบัติการช่วยชีวิตของวันก่อน	ท�าให้ใช้เวลา

น้อยลง	2	ชั่วโมง	คือ	ใช้เวลาเพียง	9	ชั่วโมง	ช่วยเด็กอีก	4	คน	

และในวนันี	้เราจะช่วยเดก็และน�าเจ้าหน้าทีท่ีเ่หลอือยูอ่อกมา

ให้ได้ซึ่งน่าจะท�าเวลาได้เร็วกว่านั้นอีก”

	 นี่คือ	ภารกิจของผู้น�าในภาวะวิกฤต	ที่ท�าให้คนไทย

ได้ท�าในสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าท�าได้	ครับผม

	 ดังนั้น	ปฏิบัติการสะกดโลก	“18	วัน	กับ	13	ชีวิต”  

ทีถ่�า้หลวง	จงัหวดัเชยีงราย	กจ็บลงอย่างมคีวามสขุทัว่โลก	เมือ่

หัวค�่าของวันอังคารท่ี	10	กรกฎาคม	2561	ถือว่า	“ภารกิจ	

เสรจ็สิน้แล้ว”	(Mission	Completed)	เพราะได้ช่วยให้ทกุคน

ออกจากถ�้าอย่างปลอดภัยแล้ว

	 ผมว่า	น่าจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของโลกที่ทุก

ผู้คนทุกชาติทุกศาสนาต่างใจจดใจจ่อต่อรายงานข่าวการช่วย

เหลือเด็กและโค้ชทั้งหมดที่ติดอยู่ในถ�้า	
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	 เหตกุารณ์ครัง้นี	้นอกจากหน่วยซลีและผูเ้กีย่วข้องของ

ไทยแล้วยังได้น�าพานักประดาน�้ามืออาชีพระดับโลก	แพทย์

และผูเ้ชีย่วชาญด้านต่างๆ	ในการกู้ภยัจากทัว่โลกมาชมุนมุกนั	 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของโลกปัจจุบันก็มาอยู่ที่

ถ�า้หลวงขนุน�า้นางนอน	จ.เชยีงราย	เพือ่เป้าหมายเดยีวกนั	คอื	

การช่วย	13	ชีวิตให้ออกจากถ�้าอย่างปลอดภัย	 (ดังเช่น	ชุด

แคปซูลช่วยชีวิต	Escape	Pod	หรือ	Mini-sub	ของ	Elon	

Musk	ที่ส่งมาถึงบ้านเราแล้ว)

	 ขณะเดียวกันผมได้ฝากข้อคิดส�าคัญอันหนึ่งในงาน	

“ตลาดนัด	ส.มก.”	ของ	“สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถมัภ์”	ทีจ่ดัขึน้ทีต่ลาดบองมาเช่

เมื่อเสาร	์-	อาทิตย์	(14-15	ก.ค.)	ที่ผ่านมา	ผู้ประกอบการราย

ย่อยเกือบ	50	ราย	สามารถท�ายอดซื้อขายเกินเป้าหมายมาก

	 ในวันนั้นผมมีข้อคิดให้กับ	SMEs	และผู้ประกอบการ

รายย่อยว่า	 เราจะต้องเอาจุดแข็งของความเล็กกะทัดรัด	

(SMEs)	ของเราสู้กับกิจการรายใหญ่ใหญ่ให้ได้

	 ข้อได้เปรียบของเรา	 (SMEs)	มีอยู ่	 4	อย่าง	คือ	 

(1.)	ต้นทนุ	(2.)	คณุภาพ	(3.)	การบรกิารและ	(4.)	ความรวดเรว็

	 เราต้องสามารถใช้ท้ัง	4	เร่ืองนี้สู้กับรายใหญ่ๆ	ให้ได	้ 

ด้วยเหตุที่เล็กเราจึงมีต้นทุนต�่ากว่า	ควบคุมดูแลคุณภาพ 

ได้ง่ายกว่า	บรกิารได้ไกล้ชดิลกูค้ามากกว่า	และ	มคีวามรวดเร็ว

ในการผลิตหรือให้บริการได้มากกว่า

	 แต่อย่างไรก็ตาม	เราก็ต้องยึดหลักของ	“การตลาด”	

และ	“การสร้างแบรนด์”	ของเราให้เกิดด้วย	โดยอาศัยจุดแข็ง

และข้อแตกต่างในตัวสินค้าหรือบริการที่เรามี	สร้างแบรนด์

หรือตรายี่ห้อของเราให้ได้ในอนาคต

	 ทุกวันนี้อาจกล่าวได้ว่ารากฐานความแข็งแกร่งของ

องค์กรกค็อื	“ความสามารถในการผลติ”	ทัง้สนิค้าและบรกิาร	

ดังเช่น	กรณีของการแย่งชิงตลาดด้วยการการลดราคา	50%	

ก็จะมาจากฝ่ายผลิตนั่นเองต่อให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาหาทาง

ปรับปรุงครั้งแล้วครั้งเล่าจนลดต้นทุนลงได้ครึ่งหนึ่ง	แต่หาก

ความสามารถในการผลิตไม่มากพอ	ทุกอย่างก็ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายหรือการผลิตสินค้าครั้งละมากๆ	แล้วน�าไปเก็บเข้า

โกดงัเหมอืนเดมิโดยไม่ได้ปรบัตามการขาย	(ของทางการขาย)	

เมื่อมียอดสั่งซื้อจึงจะน�าของออกจากโกดังท�าให้เกิดของเสีย

จ�านวนมากหรอืของเสยีจ�านวนมากท�าให้เกดิต้นทุนทีไ่ม่จ�าเป็น	

เมื่อน�างานหรือสินค้ามาซ่อมก็ท�าให้ต้นทุนสูงขึ้นและยังท�าให้

เกิดปัญหาเรื่องคุณภาพตามมาด้วย

	 ในทางตรงกันข้ามหากมีความสามารถในการผลิตสูง	

นอกจากจะสามารถดึงศักยภาพที่ฝ่ายพัฒนาสินค้าคิดค้นขึ้น

มาได้อย่างเต็มที่แล้ว	 ในขั้นตอนของการผลิตก็ยังสามารถ 

ลดต้นทุนได้อีกด้วย

	 การเพิม่ความสามารถในการผลติให้สงูขึน้	ไม่ใช่เพยีง

แค่สามารถเชื่อมโยงกับการลดต้นทุนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	

แต่ยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ช่วยส่งเสริมยอดขายขององค์กรและ

สร้างก�าไรให้เพิ่มขึ้นด้วย

	 โดยหลกัการแล้วสิง่ส�าคญัทีส่ดุของการบรหิารจดัการ

ผลติมอียู	่3	เรือ่ง	คอื	“คณุภาพ”	“การส่งมอบ”	และ	“ต้นทนุ”	

กิจการท่ีประสบความส�าเร็จจึงไม่ใช่แค่หาทางปรับปรุงเร่ือง

ต้นทุนเท่านั้น	แต่ยังต้องมีความสามารถในเรื่องของการสร้าง

คุณภาพและการส่งมอบสินค้าตรงเวลาอีกด้วย

	 เมือ่พดูถงึการลดต้นทนุในโรงงาน	บางคนอาจนกึภาพ

ว่าต้อง	“ลดคน”	หรือ	“กดดันให้ผู ้ส่งมอบ	 (Supplier) 

ลดราคา”	แต่เราไม่จ�าเป็นต้องท�าอย่างนั้นเสมอไป	อันที่จริง

แค่ปรับปรุงเปอร์เซ็นต์ของเสีย	พัฒนาคุณภาพสินค้าให้สูงขึ้น	

หรือขึ้นตอนที่เกิดความสูญเสียล่าช้าลงได้และผลิตโดยไม่

สต๊อกของไว้มาเกินความจ�าเป็น	ก็จะลดต้นทุนลงได้อีกมาก

	 ดังนั้นถ้าเราหาทาง	“ก�าจัดความสูญเปล่า”	และ

พยายามค้นหา	“วิธีผลิตที่ดีกว่าหรือถูกกว่า”	ได้	เราก็จะลด

ต้นทุนในโรงงานได้มาก

	 การลดต้นทุนการผลิตในขณะที่ยังคงคุณภาพของ

สินค้าหรือให้บริการได้เท่าเดิม	จะท�าให้เราสามารถตั้งราคา

เพือ่ต่อสูก้บักจิการใหญ่ๆ	ได้	เพราะราคาขายจะเป็นตวัทีด่งึดดู

ผู้ซื้อ	ครับผม	!
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								เมื่อวันที่	4	-	9	มิถุนายน	2561	ณ	บริเวณกรมการข้าว	

เกษตรกลาง	บางเขน	กรงุเทพฯ	นายกฤษฎา	บญุราช	รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เปิดเผยภายหลังเป็น

ประธานพิธีเปิดงาน	“วันถ่ายทอดเทคโนโลยี	การผลิตข้าว

ระดับประเทศ	ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ่	(นาแปลงใหญ่)	ปี	2561	เนือ่งในวนัข้าวและชาวนา

แห่งชาติ”	พร้อมมอบโล่ชาวนาและสถาบันชาวนาดีเด่น	

ประจ�าปี	2561	ณ	กรมการข้าว	ว่า	นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมี

มติเมื่อวันที่	23	มิถุนายน	2552	เห็นชอบให้วันที่	5	มิถุนายน	

ของทุกปี	 เป็น	“วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”	เพื่อร�าลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย	และพระบรม

วงศานวุงศ์ทุกพระองค์ทีท่รงให้ความส�าคญัต่อกจิการด้านข้าว	

รวมทั้งเป็นการให้ความส�าคัญต่อข้าว	ซึ่งเป็นพืชอาหารหลัก

ของคนไทย	และให้เกียรติชาวนาไทย	ในฐานะผู้ผลิตอาหาร

หลักให้กับชาวไทยและชาวโลก	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 

ในฐานะหน่วยงานทีร่ฐับาลได้มอบหมายให้ดูแลรบัผดิชอบงาน 

ด้านการผลิตข้าวและการพัฒนาชาวนาของประเทศทั้งระบบ	 

ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของภารกิจนี้มาโดยตลอด	จึงได้มี

การก�าหนดยทุธศาสตร์ข้าวไทย	ปี	2560-2564	ขึน้	เพือ่ให้การ

ท�างานมทีศิทางทีช่ดัเจน	และเป็นประโยชน์ต่อชาวนามากทีส่ดุ	

โดยในยุทธศาสตร์นี้	 ได้มุ ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นผู ้น�า 

ในการพัฒนาระบบการค้าข้าว	 เพื่อให้ตอบรับกับนโยบาย 

งำน “วันข้ำวและชำวนำแห่งชำติ” ปี 2561 ภำยใต้แนวคิด 
“มหัศจรรย์ข้ำวพื้นเมือง คุณค่ำจำกทุ่งนำ เพิ่มมูลค่ำด้วยนวัตกรรม” 
โชว์พันธุ์ข้ำวกว่ำ 300 สำยพันธุ์จำกทั่วประเทศ
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ไทยแลนด์	4.0	โดยใช้กลไกการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ		

สามารถสร้างความสมดุลให้กับทุกภาคส่วน	และเป็นแหล่ง

ผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพข้าวเป็นเลิศได้ 

รับความไว้วางใจ	และเป็นที่ต้องการของตลาด	และที่ส�าคัญ	

คอื	ชาวนาต้องมคีวามเป็นอยูท่ีด่	ีองค์กรชาวนามคีวามเข้มแขง็	

มั่นคง	

	 งานนี้	นายอนันต์	สุวรรณรัตน์	อธิบดีกรมการข้าว	

กล่าวเพิ่มเติมว่า	ปีนี้	กรมการข้าวได้ก�าหนดจัดงานระหว่าง 

วันที่	4	-	9	มิถุนายน	2561	ตั้งแต่เวลา	09.00	-	18.00	น.	ณ	

กรมการข้าว	รวม	6	วัน	ภายในงาน	ประกอบด้วย	นิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ	นิทรรศการสนองโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	นิทรรศการวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ	ได้แก	่

	 1)	การจัดแสดงพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองและการใช้

ประโยชน์	เช่น	Genebank	และการใช้ประโยชน์พันธุกรรม

ข้าวจากแต่ละภาค				

	 2)	การผลติข้าวทนัสมยัเพือ่ยกระดบัคณุภาพและราย

ได้แก่ชาวนา	เช่น	การปรับพื้นที่นาด้วยเลเซอร์,	การน�าโดรน

มาใช้พ่นสารชีวภัณฑ	์

	 3)	การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า	เช่น	ผลิตภัณฑ์

ป้องกนัผมร่วงทีม่สีารสกดัจากข้าวสงัข์หยด,	ผลติภณัฑ์เครือ่ง

ดื่มข้าวไรซ์เบอรี่เสริมคอลลาเจนไทพ์ทู,	ผลิตภัณฑ์น�้านมข้าว

ยาคู	

	 4)	การตลาด	และการสร้างแบรนด	์เช่น	ภาวะการค้า

ข้าวและการแข่งขันในตลาดโลก,	การบริหารจัดการข้าวด้วย

ระบบสหกรณ์		5)	คลนิกิเกษตรข้าวเคลือ่นที	่พร้อมทัง้จดัแสดง

เครื่องจักรกลการเกษตร	ฯลฯ

	 นอกจากนี้	ยังมีเวทีเสวนาวิชาการ	การแสดงผลงาน

ขององค์กรชาวนา	ประกอบด้วย	ผลงานเชิดชูเกียรติชาวนา	 

4	สาขา	การรวมตัวกันแสดงผลงานความส�าเร็จขององค์กร

ชาวนากว่า	10	องค์กร	และการแสดงผลงานกลุม่นาแปลงใหญ่

ทัว่ประเทศ	การแสดงศลิปวฒันธรรม	4	ภาค	การแข่งขนัต่างๆ	

เช่น	การท�าเมนอูาหารจากข้าวพืน้เมอืง	การแข่งขนัด�านา	ฯลฯ	

การแสดงมินิคอนเสิร์ต	ตลอดจนความบันเทิงต่างๆ	และ 

ยังมีสินค้าดีมีคุณภาพจ�าหน่ายภายในงาน	อีกมากกว่า	100	

ร้านค้า
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	 ทั้งนี้	กรมการข้าว	ยังมีการจัดงานในส่วนภูมิภาคอีก

ด้วย	โดยก�าหนดจัดพร้อมกันในระหว่างวันที่	4	-	5	มิถุนายน	

2561	ได้แก่	ภาคเหนือ	ณ	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่	ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	ณ	ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย	ภาคกลาง	ณ	

ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี	และ	ภาคใต้	ณ	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง	
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	 ปัญหาของเกษตรกรในปัจจุบัน	คือ	แรงงานลดลง	 

คนรุ่นใหม่สนใจที่จะท�างานด้านการเกษตรน้อยลง	แรงงานที่

เคยท�ากลายเป็นผู ้สูงอายุที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

ตลอดจนผลผลิตด้านการเกษตรล้นตลาดเนื่องมาจากการท�า

เกษตรเชิงเดี่ยว	ส่งผลให้ผลิตผลมีราคาตกต�่า	หนึ่งในวิธีการ 

แก้ปัญหา	คอื	การน�าหุน่ยนต์มาใช้ในการท�าการเกษตรทดแทน

แรงงานคน	ช่วยเพิ่มความแม่นย�าในการค�านวณผลผลิต	 

สร้างเกษตรกรให้เป็นสมาร์ท	ฟาร์มเมอร์	(Smart	Farmer)

	 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรม	

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 (มก.)	และทีมนักวิจัย	 

จึงคิดพัฒนาหุ่นยนต์	3	มิติ	ส�าหรับการเกษตรแบบผสมผสาน

ขึ้นมา	เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	แก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการน�า

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้กับการเกษตร	ช่วยแก้ปัญหา

ขาดแคลนแรงงานและผลผลิตการเกษตรล้นตลาด

	 จากการส�ารวจและลงพ้ืนทีร่่วมท�าการเกษตรในหลาย

จังหวัดของทีมผู้พัฒนาหุ่นยนต	์3	มิติ	พบว่า	ระยะเวลาที่ใช้ใน

การท�าการเกษตร	ประกอบด้วย	การเพาะปลูก	การเก็บเกี่ยว

นั้น	ใช้เวลาเพียงอย่างละ	1	เปอร์เซ็นต์ของการท�าการเกษตร

ทั้งหมด	แต่ระยะเวลาที่เหลือ	คือ	การดูแล	ตั้งแต่การเตรียม

ดิน	การปลูก	การให้ปุ๋ย	ให้น�า้	การอารักขาพืช	จนถึงการเก็บ

เกี่ยวต้องใช้ระยะเวลามากถึง	98	เปอร์เซ็นต์	และเป็นส่วนที่

ต้องใช้แรงงานคนเป็นส่วนที่ส�าคัญในการดูแล	ซึ่งการใช้ 

หุ่นยนต์	3	มิติส�าหรับการเกษตรแบบผสมผสาน	จะสามารถ

ดูแลแทนคนได้แบบเบ็ดเสร็จในเครื่องเดียว	พร้อมเก็บข้อมูล

ผลผลิตการเกษตร	ช่วยค�านวณผลผลิต	และวางแผนการ

ท�าการเกษตรได้อย่างแม่นย�า

วิศวฯ มก. สร้ำงหุ่นยนต์ 3 มิติ 
พัฒนำเกษตรกรให้เป็น
สมำร์ท ฟำร์มเมอร ์

            ดร.ปัญญา  เหล่าอนันต์ธนา

18-0864.indd   24 5/9/2561 BE   16:27



www.ku-alumni.org

25

	 หุ ่นยนต์	 3	มิติส�าหรับการเกษตรแบบผสมผสาน	

ประกอบด้วย	2	ส่วนหลัก	คือ	ส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์	คือ

โครงสร้างเป็นเครนเหลก็รปูตัวย	ูลกัษณะคล้ายเครนในโรงงาน

อุตสาหกรรม	สูง	7	เมตร	ยาว	18	เมตร	สามารถปรับขนาดได้

ตามความเหมาะสมของพืน้ที	่ใช้ระบบรางในการเคลือ่นทีข่อง

เครนโดยมีล้อขนาดเล็กและแรงเสียดทานต�่า	 รวมทั้งมีชุด

อุปกรณ์เชื่อมต่อกับหุ่นยนต์	และเซ็นเซอร์วัดระยะการเติบโต

ของพืช	วัดสภาพดินและสภาพอากาศ	ส่วนที่เป็นซอฟต์แวร	์

ประกอบด้วย	ระบบควบคมุ	ระบบเทคโนโลยสีมองกลอจัฉรยิะ

แบบ	Machine	Learning	ระบบสั่งการท�างานผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต	และตั้งโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติได	้ 

โดยเคลือ่นทีเ่หมอืนเครือ่งพมิพ์	3	มติ	ิคอื	ทัง้ในแนวราบ	เลือ่น

ซ้าย	-	ขวา	หน้า	-	หลัง	และในแนวดิ่ง	ขึ้น	-	ลง
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	 จดุเด่นของหุน่ยนต์	3	มติ	ิคอื	ช่วยลดการใช้แรงงานคน	ลดต้นทนุการผลติ	ท�างานได้ตลอด	24	ชัว่โมงด้วยความแม่นย�า	

เก็บข้อมูลการเกษตรส�าหรับการท�างานร่วมกันระหว่างนักวิจัย	ผู้เชี่ยวชาญ	และเกษตรกรได้	ซึ่งจะน�าไปสู่การเป็นฐานข้อมูล

ขนาดใหญ่	(Big	Data)	ที่น�ามาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลอัจฉริยะ	เพื่อปรับระบบการเกษตรสู่ความแม่นย�าสูง	นอกจาก

นี้	หุ่นยนต์ยังได้รับการออกแบบให้ดัดแปลงใช้กับเคร่ืองมือการเกษตรที่เกษตรกรมีอยู่เดิมได้ด้วย	รวมทั้งยังสามารถซ่อมแซม

บ�ารุงรักษาเครื่องจักรได้ด้วยตนเอง	ลดการน�าเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ	โดยหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นนี้	จะสามารถเก็บข้อมูล

ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเกษตรนั้นๆ	ได้ด้วย	เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงพัฒนาให้หุ่นยนต์มีความฉลาดยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

(ตดิตามรายละเอยีดหุน่ยนต์ 3 มติสิ�าหรบัการเกษตรแบบผสมผสานด้วยความแม่นย�าสงู 

ได้ท่ี http://www.Facebook.com/3DRoboFarmer)

ปัญญา	เหล่าอนันต์ธนา	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร	์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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 นำย จรัญพัฒณ์ บุญยัง กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท 

รุ่งเรืองตลอดไป จ�ำกัด วัย	25	ปี	ได้เล่าให้ฟังว่า	เมื่อวันที่	11	

ก.พ.	2561	ที่ผ่านมา	ได้เปิดตัวเว็บไซต	์“กวีบุ๊ค	(Kawebook.

com)”	ซึ่งเป็นส�านักพิมพ์ออนไลน์	StartUp	ในเครือบริษัท	

กานดา	พรอ็พเพอร์ตี	้จ�ากัด	โดยได้ประกาศลิขสิทธิ์	หนังสือ

นิยาย	จากประเทศญี่ปุ่น	และ	จีน	จ�านวน	28	เรื่อง	พร้อมเปิด

ช่องทางให้นกัเขยีนไทย	ทัง้มอือาชพี	และมอืสมคัรเล่น	รวมถงึ	

ส�านักพิมพ์ต่างๆ	ได้น�าผลงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกวีบุ๊ค	

ซึง่จะได้รบัส่วนแบ่งและมรีายได้สงูมาก	คอืนกัแปลทีแ่ปลงาน

ลิขสิทธิ์ของกวีบุ๊คจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ประมาณ	20-30%	

ส่วนนักเขียน	นักวาดการ์ตูนไทย	รวมถึงส�านักพิมพ์ต่างๆ	 

ในประเทศ	ก็จะได้รับส่วนแบ่งรายได้	 71-81%	 เช่นกัน	 

ถือเป็นการส่งเสริมให้นักเขียน	และนักแปลสามารถประกอบ

เป็นอาชีพหลักได้อย่างมั่นคง

 “กวีบุ๊คยังมีแนวทางสนับสนุนวงการหนังสือ	และ

ส�านกัพมิพ์ต่างๆ	ของไทย	โดยเปิดพืน้ทีใ่ห้ส�านกัพมิพ์สามารถ

น�าโฆษณามาเผยแพร่บนเว็บไซด์ของกวีบุ๊คได้โดยไม่คิดค่าใช้

จ่ายใดๆ	ปัจจบุนัเวบ็ไซต์ของกวบีุค๊	มจี�านวนผูเ้ข้าชมแล้ว	กว่า	

10,000	คน/วัน		ในส่วนนี้กวีบุ๊คยังมีแผนที่จะทุ่มงบประมาณ

เพิ่มอีก	3	ล้านบาท	เพื่อจัดกิจกรรมให้ทุนสนับสนุนการแปล

งานเขียน	ของนักเขียนไทย	ไปสู่ต่างประเทศ	โดยเน้นการแจก

จ่ายฟรี	และท�าการตลาดในวงกว้างเพ่ือจะได้ประชาสัมพันธ์

และโฆษณาให้ประชาคมโลกรู้จักเมืองไทยมากยิ่งขึ้น”

น่ำทึ่งผลงำน…กำรเปิดตวั “แพลตฟอร์ม Start Up” 
รองรับนักเขียน - นักแปล - อ่ำน หนังสือออนไลน์  กวีบุ๊ค (Kawebook.com) 
ของเยำวชนไทยยุคใหม่ 
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 จริงๆ แล้วกำรท�ำ website นี ้

	 เกิดมาจากความชอบและความรักในหนังสือ	รวมถึง

ความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ	ของตัวผมเองครับ	ผมจ�าความ

ได้	คือผมชอบอ่านหนังสือหลากหลายประเภท	ทั้งการ์ตูน	

นวนยิาย	หนงัสอืเกีย่วกับการลงทนุ	และหนงัสอื	หรอืบทความ

เกีย่วกบัเทคโนโลยีส่มยัใหม่	โดยเฉพาะในเรือ่งของ	AI		ปัจจบุนั

ยังคงศึกษาเรื่องเหล่านี้อย่างต่อเนี่อง

	 เรื่องของการท�าเว็บไซต์เอง	ก็ได้มีประสบการณ์	และ

ความชื่นชอบเป็นอย่างมาก	มาตั้งแต่ยังเด็กๆ	เช่นกัน	โดยได้มี

เว็บไซต์เป็นของตนเอง	ตั้งแต่ช่วงอายุ	13	ปี	และได้พยายาม

หารายได้ทางอนิเตอร์เนต็ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมาครบั	เช่น	ในสมยั

ช่วง	ม.ต้น	จนถึง	ม.ปลาย	ก็ได้ท�าตั้งแต่	ขายตรงโดเมนทาง

อินเตอร์เน็ต	ขายแบนเนอร์	ขายอีเมล	ไปจนถึงท�า	Google	

Adsense	และ	AffiliateMaketing	ของเว็บไซต์	Amazon.

com	ครับ

	 และสมัยที่ เรียนอยู ่ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	 

ไทย-ญี่ปุ ่น	 (Thai	 -	Nichi	 Institute	of	Technology)	 

สาขาบรหิารธรุกิจระหว่างประเทศ	ผมได้มโีอกาส	ได้ใช้ความรู้

ในเรือ่งการท�าการตลาดออนไลน์	ทีเ่คยได้ท�าให้เวบ็ไซต์ตนเอง	

หรือเคยได้ศึกษามา	ทั้งในเรื่องของ	SEO	(Google),	Google	

Adword,	โฆษณาบน	Youtube,	Facebook	โดยมีโอกาสได้

ดูแลลูกค้ามากกว่า	40	ราย	ทั้งของบคุคลและนติบิคุคล	ซึง่ผม

คิดว่าสิ่งเหล่านี้ต่างก็ประสบการณ์ที่ดี	 ที่ได้พัฒนาตัวผม 

อย่างต่อเนื่อง	และได้ใช้ในการท�างานจริงหลังจากที่เรียนจบ

ออกมาประกอบกบัได้รบัโอกาสจากคณุพ่อและคณุลงุ	ซึง่เป็น

กรรมการผู ้มีอ�านาจในการตัดสินใจของบริษัท	Kanda	 

Property	ได้เล็งเห็นถึงความพยายาม	จึงได้สนับสนุนให้เปิด

ตัวเว็บไซต์	“กวีบุ๊ค	 (Kawebook.com)”	ซึ่งแพลตฟอร์ม		

StartUp	ส�าหรับ	นักเขียน-อ่าน	หนังสือออนไลน์
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 ควำมส�ำเร็จของผม 

	 ต้องขอบคุณการสนับสนุน	และความไว้วางใจของ

ครอบครวัมอบหมายให้ผมดแูลธรุกจิด้านการตลาด	เทคโนโลย ี

สมัยใหม่	และ	Startup	ในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท	

รุ่งเรืองตลอดไป	จ�ากัด	ขอเรียนว่า	“กวีบุ๊ค”	(Kawebook.

com)	ซึ่งเป็นส�านักพิมพ์ออนไลน์	StartUp	ในเครือบริษัท	

กานดา	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	โดยได้ประกาศลิขสิทธิ์	หนังสือ

นิยาย	จากประเทศญี่ปุ่น	และ	จีน	จ�านวน	28	เรื่อง	พร้อมเปิด

ช่องทางให้นกัเขยีนไทย	ทัง้มอือาชพี	และมอืสมคัรเล่น	รวมถงึ	

ส�านักพิมพ์ต่างๆ	ได้น�าผลงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกวีบุ๊ค	

ซึ่งจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ในสัดส่วนที่สูงอย่างมาก	โดย 

นักแปลที่แปลงานลิขสิทธิ์ของกวีบุ๊คจะได้รับส่วนแบ่งรายได้

ประมาณ	20-30%	และในส่วนของนกัเขยีนนกัวาดการ์ตนูไทย	

รวมถึงส�านักพิมพ์ต่างๆ	ในประเทศ	จะได้รับส่วนแบ่งรายได้

ถึง	71-81%	ซึ่งผมคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	การให้ส่วนแบ่งใน

สัดส่วนที่สูงนี้	จะเป็นการส่งเสริมให้นักเขียน	และนักแปล

สามารถประกอบเป็นอาชีพหลักได้อย่างมั่นคงครับ

 จุดเริ่มต้นของกำรก่อตั้ง เว็บไซต์กวีบุ๊ค 

	 ได้เปิดตัวด้วยทุนจดทะเบียนรวม	4	ล้านบาท	และ 

มีส่วนกู้ยืมกรรมการอีก	2.5	ล้านบาท	รวมใช้ทุนในการเริ่มต้น

บริษัท	StartUp	นี้อยู่ที่	6.5	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่

ประกอบด้วย	ค่าลขิสทิธิ	์และ	ค่าก่อสร้าง/พฒันาแพลตฟอร์ม

เว็บไซต์กวีบุ๊ค	โดยในช่วงทดลองใช้งาน	ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่	14	

พฤศจกิายน	2560	กไ็ด้มีผูเ้ข้าใช้งานต่อวันแล้วมากกว่า	5,000	

คน	จนหลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ	มาจนถึงช่วงปลาย

เดอืน	พฤษภาคม	2561	นี	้กม็ผีูเ้ข้าใช้งานเพิม่ขึน้อยูท่ีป่ระมาณ	

10,000-13,000	คน/วนัและมรีายได้ต่อวนัในช่วงหลงัการเปิด

ตัว	 เติบโตข้ึนจาก	50,000	บาท/วัน	จนถึงปัจจุบันเฉลี่ย	

100,000+	บาท/วันโดยรวมรายได้ครึ่งปี	ตั้งแต่ช่วงทดลองใช้	 

14	พฤศจกิายน	2560	จนถงึช่วงปลายเดอืน	พฤษภาคม	2561	

นี้	เว็บไซต์	Kawebook	ท�ารายได้แล้วทั้งสิ้นมากกว่า	12	ล้าน

บาท	และได้ตั้งเป้ารายได้จนถึงสิ้นป	ี2561	ไว้ที่	30	ล้านบาท

	 มียอดนักเขียนไทย	รวมถึงนักแปลภาษาจีน/ญี่ปุ่น	 

ลงนิยายรวมทั้งสิ้น	342	เรื่อง	6,297	ตอน	ส่วนที่น่าสนใจก็คือ	 

รายได้ของนักแปลและนักเขียน	ซึ่งได้รับส่วนแบ่งรายได้จาก

การขาย	ในปัจจุบัน	มีนักแปลหลายรายที่มีรายได้มากกว่า	 

6	หลกั/เดอืน	สงูสดุมากกว่า250,000	บาท/เดอืน	และนกัเขียน

ปัจจุบัน	ที่น�านิยายมาวางขายด้วยตนเอง	มีรายได้สูงสุดที่	

70,000	บาท/เดือน

	 ท่านเชื่อ	หรือไม่ว่า	ปัจจุบัน	“รายได้นักแปลบน	

website	ของ	Kawebook.com”	มรีายได้	เลข	6	หลกั	/เดอืน

แล้วครับ	

 “น้องดรีม”	หรือ	นามปากกา	“เทพมารุต”	นักแปล	

ม.ปลาย	คนเก่งคนนี	้ซึง่ทางกวบีุค๊พึง่ได้ไปขอสมัภาษณ์มาครบั	 

รายได้ปัจจบุนัสงูกว่า	6	หลกั/เดอืนไปแล้ว	จากการแปลนยิาย	

เรื่อง	“เทพจักรพรรดิเจ้าพิภพ”	โดยมีผู้ติดตามอ่านมากกว่า	 

1	 ล้านวิว	 ติดอันดับ	 2	 ของนิยายยอดฮิต	 บนเว็บไซต์	 

Kawebook.com	น้องเขาพึง่เข้าเรยีนในชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	

เท่านั้นเอง	เรียนภาษาจีนมาเกือบ	3	ปี	อายุยังไม่ถึง	18	และ

เป็นงานแปลเรื่องแรกของเขาไม่เคยแปลให้ใครอ่านมาก่อน

ครับ	เขาบอกว่ารู้จัก	Kawebook.com	จากทาง	Facebook	

เห็นจากที่ เขาแชร ์กัน	 ก็ เลยมาสมัครเป ็นนักแปลกับ	 

Kawebook	อกีทัง้เหน็ว่าไม่ได้ก�าหนดอายหุรอืมข้ีอจ�ากัดอะไร

มากมาย	และเชือ่ว่า	Kawebook	มคีวามน่าเชือ่ถอื	น่าร่วมงาน

ด้วย	ปัจจุบันเขาต้องเรียนหนังสือไปด้วยและท�างานแปลไป

เป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งมากครับ
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 ปัญหำและอุปสรรคของกำรท�ำธุรกิจประเภทนี ้

	 มักพบเห็นการละเมิดลิขสิทธ์ิบ่อยครั้ง	ตั้งผู้ละเมิด 

รายย่อยทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา	ไปจนถงึเวบ็ไซต์ใต้ดนิขนาดใหญ่	 

โดยได้ท�าการละเมิดลิขสิทธิ์	ทั้งหนัง	-	เพลง	-	หนังสือ	รวมถึง

มีการพนันบอล/หวย	อย่างโจ่งแจ้งในเว็บไซต์	แต่ก็เป็นเว็บที่

อยู่มานานไม่มีใครสามารถท�าอะไรได้	ซึ่งทางบริษัทเองหาก

พบเห็นการละเมิดหรือมีหลักฐานแน่ชัด	บริษัทฯ	จะด�าเนิน

การทางกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปครับ

 มมุมองผมต่อสถำนกำรณ์ Startup ในบ้ำนเรำ และ 

ตำ่งประเทศ 

	 สถานการณ	์Startup	บ้านเรา	และต่างประเทศจาก

ข้อมูลของกระทรวงดีอ	ีคือ	ประเทศไทยมี	Start	up	สัดส่วน

ประมาณ	ประชากร	100,000	คน	ต่อ	1	Startup	ในขณะที่

ต่างประเทศ	 เช่น	สิงคโปร์	สหรัฐอเมริกา	หรืออิสราเอล	 

มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ	ประชากร	2,000-3,000	คน	ต่อ	1	 

Startup	รวมถึงปัจจุบัน	Startup	ในเมืองไทย	 ได้รับการ

สนับสนุน	จากทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก	ทั้งในเรื่อง

ของเงินทุน	ความน่าเชื่อถือ	ความรู้	เป็นที่ปรึกษา	ซึ่งเป็นเรื่อง

ทีน่่ายนิดสี�าหรบัประเทศไทย	และผูป้ระกอบการทีค่ดิจะรเิริม่

ท�าธุรกิจ	Startup	ในประเทศไทย	ว่ายังมีโอกาสอีกมาก	เมื่อ

เทียบกับการแข่งขันที่รุนแรงในต่างประเทศ

	 ในฐานะที่เป็นคน	Gen	Y	 เติบโตมาในยุคที่เกม

คอมพวิเตอร์	และเกมบนโทรศัพท์มือถือสามารถเข้าถึงได้ง่าย	

ขอฝากแง่คิดถึงผู้ปกครอง	และสถาบันการศึกษา

	 ส�าหรับเรื่องของ	เกม	ทั้งในคอมพิวเตอร์และ	Smart	

Phone	โดยมมุมองของคนทีเ่กิดในยคุ	Gen	Y	หรอืในรุน่เดยีว

กับผม	คิดว่าไม่ว่าจะเติบโตมาโดยได้เล่น	หรือไม่ได้เล่น	อาจ

จะไม่ได้มคีวามแตกต่างด้านความรูท้างเทคโนโลยจีากจดุนีน้กั	

เนื่องจากมีช่องทางการเรียนรู้อื่นๆ	ทั้งจากสถาบันการศึกษา	

รวมถึง	การใช้คอมพิวเตอร์และ	Smart	Phone	ในแง่มุม 

ของการติดต่อสื่อสาร	ค้นหาข้อมูล	ซื้อขายสินค้า	หรือการใช	้

Social	media	โดยแต่ละช่องทาง	สามารถเป็นแรงบัลดาลใจ

ให้คนสามารถศึกษาเทคโนโลยีให้ลึกขึ้น	หรือเชี่ยวชาญขึ้นได้

ทั้งหมด	โดยที่ไม่ได้มีความจ�าเป็นต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก	

และในยุคปัจจุบันนี้	แม้ว่าจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเป็น	หรือไม่

เชี่ยวชาญ	ก็ยังสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ	แต่ในยุค 
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ต่อไป	วิถีชีวิตของคนเรามีแนวโน้มที่จะขยับเข้าหาช่องทาง 

Digital	มากขึน้	ตัง้แต่	การจ่ายเงนิโดยไม่ใช้เงนิสด	การซือ้ของ

ที่จะขยับเข้าไปสู่ออนไลน์	แม้แต่การเดิน	Shopping	หรือ

สนิค้าทีต้่องใช้การดขูองจรงิ	กอ็าจจะขยบัไปอยูใ่นช่องทาง	VR	

หรือ	ช่องทาง	Digital	อื่นๆ	โดยเราไม่ต้องเดินทางก็เสมือนไป

ได้เห็นของจริง	รวมถึง	ในเรื่องของ	AI	ที่เป็นเทรนของโลกใน

ปัจุบันและอนาคตอันใกล้	ซึ่งจะสร้างความแตกต่างอย่างมาก

ส�าหรับผู้ที่ใช้งาน	AI	ได้	และ	ไม่ได้	ดังนั้นเด็กๆ	ในยุค	Gen	Z	

หรือ	รุ่นถัดๆ	ไป	จะมีช่องว่างระหว่างผู้ที่ใช้เทคโนโลยีได้อย่าง

เชี่ยวชาญ	กับผู้ที่ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้	หากใช้เทคโนโลยี

ไม่ได้เลยกอ็าจจะถงึกบัไม่สามารถใช้ชวิีตในสงัคมแบบปกตไิด้

เลย	ซึง่สิง่ทีเ่ป็น	แรงจงูใจ	สร้างแรงบลัดาลใจในการเรยีนรูเ้รือ่ง

เทคโนโลยี	และเข้าถึงได้ง่าย	ส�าหรับคนรุ่นใหม่	“เกม”	น่าจะ

มีบทบาทส�าคัญในเรื่องนี้	 ซึ่งหากเรามองว่า	การเล่นเกม	

เป็นการส่งเสรมิ	ทกัษะด้านการใช้เทคโนโลย	ีซึง่เป็นสิง่จ�าเป็น

ในยุคถัดไปของคนรุ่นใหม่ๆ	 รวมถึง	 เสริมสร้าง	ความคิด

สร้างสรรค์	การคิดอย่างเป็นระบบ	มีแบบแผน	และฝึกการ

ท�างานแบบ	Multitasking	เราก็ไม่ควรจะปิดกั้นการเล่นของ

เด็กรุ่นใหม่ๆ	แต่เหรียญย่อมมี	2	ด้าน	อะไรที่มากจนเกินไปก็

มแีนวโน้มทีจ่ะส่งผลเสยี	หากการเล่นเกมนัน้	ส่งผลกระทบกบั	

การเรียน	หรือการท�างานด้านอื่นๆ	ก็ต้องมีการควบคุม	ซึ่งใน

กรณนีีข้ึน้อยูก่บัปัจเจกบุคคล	หรอื	เดก็คนนัน้ๆ	ว่าต้องควบคมุ	

หรือยืดหยุ่นขนาดไหนถึงจะพอดี	 ให้สามารถเรียนรู้เท่าทัน

เทคโนโลย	ีและไม่ส่งผลเสยีต่อสขุภาพ	การเรยีน	และการงาน	

ครับ
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	 วงดนตรีรวมดาวกระจุยเป็นวงดนตรีน้องใหม่ของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้รบัการก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี	พ.ศ	2512	

หลงัจากทีม่วีงดนตร	ีเค.ย.ูแบนด์	และวงดนตรไีทยมาก่อนหน้า

นี้เมื่อป	ีพ.ศ.	2496	และ	พ.ศ	2502	ตามล�าดับ	วงดนตรีรวม

ดาวกระจุยเป็นวงดนตรีลูกทุ่งที่เกิดจากความคิดริเริ่มของ	 

นายชวลิต	พงษ์ศิริ	(บอย)	นิสิต	มก.	รุ่น	28	ซึ่งเป็นนิสิตค่าย

อาสาพัฒนาก�าลังเรียนอยู่ในชั้นปีที่	2	คณะเกษตร	ด้วยความ

เป็นผู้ท่ีมีอุปนิสัย	สนุกสนาน	ร่าเริง	และมีความเป็นศิลปิน 

เต็มตัว	จึงเป็นผู้สร้างบรรยากาศความครึกครื้นสนุกสนานแก่

หมู่นิสิตด้วยกันเป็นประจ�า	นายชวลิตฯ	ได้น�าเอาอุปกรณ์

เครื่องครัวของชมรมค่ายอาสาพัฒนา	ได้แก่	หม้อ	ฝาหม้อ	ไม้

ขดัหม้อ	ตะหลวิ	ฯลฯ	มาเป็นเครือ่งดนตรเีคาะตจีงัหวะประกอบ

การร้องร�าท�าเพลง	นับเป็นความคิดสร้างสรรค์อันบรรเจิดที่ 

น�ามาสู่จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งวงดนตรีรวมดาวกระจุย

	 ในปี	พ.ศ.	2512	ซึ่งเป็นปีแห่งการก่อตั้งวงดนตรีรวม

ดาวกระจุย	สมาชิกของวงส่วนใหญ่ล้วนเป็นนิสิตค่ายอาสา

พัฒนาประกอบด้วย	นิสิตรุ่น	27	ซึ่งก�าลังเรียนอยู่ในชั้นปีที	่3	

นิสิตรุ่น	28	ซึ่งก�าลังเรียนอยู่ในชั้นปีที่	2	และนิสิตรุ่น	29	 

ซึ่งก�าลังเรียนในชั้นปีที่	1

	 โอกาสแจ้งเกิดของวงดนตรีรวมดาวกระจุยมาถึงใน

วันหนึ่งเมื่อได้ไปแสดงกิจกรรมในงานออกร้านกาชาดของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สวนอัมพร	โดยน�าเอาอุปกรณ์

เครื่องครัวของชมรมนิสิตค่ายฯ	ไปเคาะตีจังหวะประกอบกับ

การร้องร�าท�าเพลง	สร้างบรรยากาศรืน่เรงิสนกุสนานและความ

พึงพอใจเป็นอย่างมากแก่ผู ้ที่มาเที่ยวชมงาน	 ในวันนั้น	 

พ.อ.	ณรงค์	 กิตติขจร	บุตรชายจอมพลถนอม	กิตติขจร	 

ได้ประสบพบเห็นเข้าจึงเกิดความประทับใจและได้หมาย 

ตาที่จะน�านิสิตกลุ ่มนี้ ไปแสดงในงานฉลองวันเกิดขอ 

วงดนตรีรวมดำวกระจุยในยุคแรกเริ่ม 

รุ่งแสง
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จอมพลถนอม	กิตติขจร	พ.อ.	ณรงค์	กิตติขจร	ได้ติดต่อกับ	

ม.จ.	จักรพันธ์เพ็ญศิริ	จักรพันธ์	อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ในขณะนัน้เพือ่ขอให้นสิติกลุม่นีไ้ปแสดงดนตรใีน

งานฉลองวันเกิดครบรอบ	60	ป	ีของจอมพลถนอม	กิตติขจร	

ม.จ.	จกัรพนัธ์ฯ	ได้ให้เงนิจ�านวน	500	บาท	แก่นสิติกลุม่นี	้เพือ่

ไปจัดหาเช่าเครื่องดนตรีงานดังกล่าว	นิสิตกลุ่มนี้ได้สร้างชื่น

ชอบแก่ผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก	ทั้งๆ	ที่เป็นวงดนตรีวง

เดียวที่แสดงโดยนิสิต	ส่วนวงดนตรีอีก	2	วงนั้น	เป็นวงดนตรี

ไทยสากลและวงสตรงิคอมโบซ่ึงเป็นวงดนตรชีัน้น�าระดบัอาชพี

	 เมื่อการแสดงดนตรีของนิสิตกลุ่มนี้เป็นที่รู ้จักแพร่

หลายกันทั่วไปก็ได้รับเชิญให้ไปแสดงดนตรีในโอกาสต่างๆ	 

มีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้ไปแสดงดนตรีที่วิทยาลัยเทคนิค 

กรุงเทพ	ทุ่งมหาเมฆ	ก็ได้สร้างความชื่นชอบให้นักศึกษาเป็น

อย่างมาก	นายชวลิตฯ	จึงได้ชวนสมาชิกในกลุ่มมาปรึกษา

หารอืกนัเพือ่ก่อตัง้วงดนตรอีย่างเป็นทางการเพราะมเีสยีงตอบ

รับดีมาก	จากการแสดงในแต่ละครั้ง	 เมื่อสมาชิกในกลุ่มต่าง

เหน็พ้องต้องกนัแล้วนายชวลติฯ	จงึได้ด�าเนนิการขอมหาวทิยา

ลยัฯ	ตัง้วงดนตรเีพือ่เป็นกิจกรรมของนสิติ	เมือ่มหาวทิยาลยัฯ	

ให้ความเหน็ชอบแล้ววงดนตรรีวมดาวกระจยุจงึอบุตัขิึน้ตัง้แต่

นัน้เป็นต้นมา	โดยมกีารเล่นดนตรใีนรปูแบบสตรงิคอมโบ	ประ

กอบด้วยเเครื่องดนตรี	4	ชิ้น	ได้แก่	กีตาร์	 เบส	กีตาร์คอร์ด	

กีตาร์ลีด	และกลองชุด

	 ในครั้งหนึ่งวงดนตรีรวมดาวกระจุยได้รับพระมหา 

กรุณาธิคุณให้ไปแสดงดนตรีที่สวนอัมพร	หลังจากที่ในหลวง	

ร.9	และพระราชินีเสด็จฯ	ทอดพระเนตรชมการแสดงโขน

ธรรมศาสตร์	ซึ่งน�าโดย	ม.ร.ว.	คึกฤทธิ์	ปราโมทย์	ในช่วงพัก

การแสดงโขนเป็นเวลาครึง่ชัว่โมง	ในหลวง	ร.9	และพระราชนิี

เสด็จฯ	ไปเสวยพระสุธารสชาที่บริเวณสนามหญ้าสวนอัมพร

เพื่อทอดพระเนตรชมการแสดงของวงดนตรีรวมดาวกระจุย	

ได้สร้างความปล้ืมปิตแิก่วงดนตรรีวมดาวกระจุยอย่างหาทีส่ดุ

มิได ้ 	 และในเวลาต ่อมาวงดนตรีรวมดาวกระจุยได ้รับ

พระราชทานเลี้ยงร่วมกับโขนธรรมศาสตร์ที่พระต�าหนักสวน

จิตรลดารโหฐาน
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	 คุณหญิงวิลาวัลย์	วีรานุวัตต์	 (ท่านผู้หญิง	วิลาวัลย	์ 

วรีานวุตัต์	ในปัจจบุนัเลขาธกิารคณะกรรมการร้านจติรลดาใน

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ	ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรม

ราชินีนาถ)	 เป็นผู้หนึ่งที่มีความชื่นชอบกับการแสดงของวง

ดนตรีรวมดาวกระจุยเป็นอย่างยิ่ง	วงดนตรีรวมดาวกระจุยจึง

มักได้รับเชิญให้ไปร่วมงานสังสรรค์ที่บ้านของคุณหญิงวิลา

วัลย์ฯ	อยู่เป็นประจ�า

	 วงดนตรรีวมดาวกระจยุมบีทบาทส�าคญัในการหาราย

ได้ให้แก่ชมรมนิสิตค่ายฯ	เพื่อน�าเงินและสิ่งของต่างๆ	น�าไป

สร้างโรงเรยีนในพืน้ทีช่นบททีไ่ม่มโีรงเรยีนในทกุภมูภิาค	ไม่ว่า

จะเป็นการออกอากาศทางโทรทัศน์ซึ่งเป็นรายการของ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	การแสดงดนตรตีามโรงภาพยนตร์

ซึ่งเป็นเวลาก่อนภาพยนตร์	ด้วยความมีชื่อเสียงอันโด่งดังวง

ดนตรีรวมดาวกระจุยจึงได้ออกอากาศทางโทรทัศน์เพื่อระดม

ทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมการออกรายการโทรทัศน์ใน

ครั้งหนึ่งมีนายเสน่ห	์โกมาลาชุน	มาร่วมเป็นพิธีกรด้วยรวมถึง	

ม.ร.ว.ถนดัศร	ีสวสัดวิฒัน์	ผูซ้ึง่ชืน่ชมและชืน่ชอบวงดนตรรีวม

ดาวกระจุยเป็นอย่างยิ่งก็มาร่วมท�าหน้าที่เป็นพิธีกรกับวงอยู่

หลายครั้งหลายครา

	 วงดนตรีรวมดาวกระจุยมีงานแสดงต่างๆ	มากมาย	 

ไม่ว ่าจะเป็นสถานศึกษา	อาทิ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

รร.มาแตร์เดอ	ีรร.สตรีวิทยา	รร.สายปัญญา	ฯลฯ	รวมถึงการ

แสดงดนตรีในโรงภาพยนตร์ต่างๆ	อาทิ	สกาลา	เอเธนส์	คิงส์	

ควนีส์	ฯลฯ	ตลอดจนไปแสดงดนตรใีนงานวดัต่างๆ	ความมชีือ่

เสียงที่โด่งดังของวงดนตรีรวมดาวกระจุยไปได้ไกลถึงได้ร่วม

แสดงดนตรีในเวทีเดียวกันกับวงดนตรีสตริงคอมโบชั้นน�าของ

ประเทศในขณะนั้น	คือ	วงซิลเวอร์แซนด์	และวงดิอิมพอส 

สิเบิล	ฯลฯ

	 	 อาจารย์ทีใ่ห้ค�าปรกึษาและให้การอนเุคราะห์

แก่วงดนตรีรวมดาวกระจุยเป็นอย่างมากคือ	ศ.ระพี	สาคริก	 

ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่นิสิตชาวค่ายฯ	ให้ความเคารพนับถือเป็น

อยา่งยิ่งซึง่เปรียบเสมอืนจติวญิญาณของชมรมนสิิตค่ายอาสา

พัฒนา	นิสิตชาวค่ายฯ	เรียกท่านว่า	“คุณพ่อ”	นอกจากนี้แล้ว

ยังมีอาจารย์ดีพร้อม	ไชยวงศ์เกียรติที่คอยให้ก�าลังใจและให้

ความช่วยเหลืออยู่เสมอ

	 ความเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นศิลปินที่

หาตัวจับได้ยาก	ของนายชวลิตฯ	วงดนตรีรวมดาวกระจุยจึง

ได้รับการขับเคลื่อนให้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น	นาย 

ชวลติฯ	ได้ใช้ศกัยภาพอนัล้นเหลอืของตนอย่างเตม็ที	่เริม่ตัง้แต่
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การน�าเอาอุปกรณ์เครื่องครัวมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องดนตรี

เคาะตีจังหวะประกอบการร้องร�าท�าเพลง	การสร้างสรรค์ให้มี

เพลงประจ�าวงชื่อเพลง	“รวมดาวกระจุย”	ซึ่งเป็นเพลงแปลง

แต่งเนื้อร้องโดยนายชวลิต	โดยน�าท�านองจาก	เพลง	“China	

Boy”	ซึ่งเป็นเพลงแจ๊ซในแบบฉบับสวิงส�าหรับการเต้นร�าที่

สนุกสนาน	ในยุค	ค.ศ.1930	-	1940	ตลอดจนการต่อเพลงให้

นกัร้อง	คดิมุขค�าพดูและลลีาท่าทางให้แก่โฆษกหน้าเวที	แม้แต่

ชื่อของนักร้องและโฆษกก็ยังเป็นผู้ตั้งชื่อให้	อาทิ	“น�้าผึ้ง	ศรี

เมอืงนนท์”,	“ยทุธ	ยดืยาว”,	“ก๊กหย่วน”,	“นพ	เนรคณุ”	ฯลฯ

	 ชื่อเสียงอันเกรียงไกรและเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่ของ 

วงดนตรีรวมดาวกระจุยที่รุ่นพี่เป็นผู้สร้างให้	ซึ่งเป็นวงดนตรี

ลูกทุ่งสมัครเล่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังท่ีสุดของประเทศไทยในยุค

หนึ่งและมีการสืบทอดจากรุ ่นสู ่รุ ่น	 เป็นสิ่งที่นิสิตปัจจุบัน 

วงดนตรีรวมดาวกระจุยจะต้องรักษาเอกลักษณ์และชื่อเสียง

ของวง	ให้มีความยั่งยืนต่อไปตราบนานเท่านาน	
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1. ต้นไม้รุกล�้าที่ดิน
	 หากเพื่อนบ้านปลูกต้นไม้	และมีส่วนของต้นไม้รุกล�้าเข้ามาในที่ดินมีสิทธิ	ดังต่อไปนี้

 กรณีที่ 1 :	กิ่ง	ก้าน	รุกล�้า

 »	แจ้งให้เพื่อนบ้าน	(เจ้าของต้นไม้)	ตัดส่วนที่รุกล�า้ออกภายในระยะเวลาอันสมควร

 »	หากแจ้งแล้วเพื่อนบ้านยังไม่ด�าเนินการใดๆ	สามารถตัดส่วนที่รุกล�า้เองได้	

	 			(ตามมาตรา	1347	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

 กรณีที่ 2 :	ราก		รุกล�้า

	 หากรากที่รุกล�้า	“ท�าให้เกิดปัญหาต่อโครงสร้าง”	เช่น	ก�าแพงพัง	รากฐานบ้านพัง	มีสิทธิเข้าตัดฟันได้เลย

	 	 หากยังไม่ร่วงหล่น	 	 เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของต้นไม้

	 	 หากร่วงหล่นลงมาในที่ดินแล้ว	 	 			เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินที่ถูกรุกล�า้

	 	 *	ต้องเป็นการร่วงหล่นตามธรรมชาติเท่านั้น

กฏหมำยน่ำรู้ :  ปัญหำเพื่อนบำ้นที่พบบ่อย

ระวัง ! หากไม่แจ้งก่อนแล้วท�าการตัดเองจะมีความผิดฐานท�าให้เสียทรัพย์  
(ตามมาตรา 358 แห่งประมวลกฎหมายอาญา) 

และเป็นการท�าละเมิด ต้องชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งอีกด้วย

ระวัง ! หากยังไม่ร่วงหล่น แล้วไปเก็บดอกผลที่ต้นมาจะมีความผิดฐานลักทรัพย์  
(ตามมาตรา 334 แห่งประมวลกฎหมายอาญา) 
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2. จอดรถขวางหน้าบ้าน
	 แม้ถนนจะเป็นทางสาธารณะ	แต่เมื่อมีรถมาจอดขวางประตูบ้านจนเป็นเหตุให้เจ้าของบ้านไม่สามารถน�ารถเข้าหรือ

ออกจากบ้านได	้ถือเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของบ้าน

	 เป็นความผิดฐานก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญ	 (ตามมาตรา	397	แห่งประมวลกฎหมายอาญา)	แนะน�าให้ไป 

แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจเพื่อให้ด�าเนินการต่อไป

3. สัตว์เลี้ยง

ระวัง ! เจ้าของบ้านไม่มีสิทธิใช้ก�าลังท�าลายรถของผู้อื่นโดยพลการ
 หากกระท�าจะมีความผิดฐานท�าให้เสียทรัพย์  

 (ตามมาตรา 358 แห่งประมวลกฎหมายอาญา) 

ระวัง ! ผู้ได้รับความเสียหายจะท�าร้ายสัตว์หรือฆ่าสัตว์ไม่ได้ เพราะจะมีความผิด
ฐานท�าให้เสียทรัพย์ (ตามมาตรา 358 แห่งประมวลกฎหมายอาญา)  

และทารุณกรรมสัตว์

หากถูกสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านกัด
หรือเข้ามาท�าลายสิ่งของในบ้านจนเกิดความเสียหาย

มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน จากเจ้าของสัตว์เลี้ยง
หรือผู้รับดูแลแทนเจ้าของได้ (ตามมาตรา 433  

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

หากสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้าน
ส่งเสียงดังรบกวน

เป็นความผิด  ฐานก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญ  
(ตามมาตรา 397  แห่งประมวลกฎหมายอาญา)
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4. การส่งเสียดัง
	 หากเพื่อนบ้านส่งเสียงดังรบกวน	จนเกิดความเดือดร้อน	เช่น	ตั้งวงดื่มสุรา	เมาแล้วส่งเสียดังเอะอะโวยวาย	เปิดเพลง

เสียงดัง	หรือทะเลาะวิวาทกัน	ถือเป็นความผิดอาญาลหุโทษ

5. การบดบังทัศนียภาพ

เมื่อเพื่อนบ้านได้ท�าการสร้างอาคาร	หรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างที่สูงขึ้นจนส่งผลให้ปิดกั้นทางลม

แสงสว่าง	และบดบังทัศนียภาพ

เป็นการท�าละเมิด

(ตามมาตรา	420	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

เจ้าของบ้านมีสิทธิ	ฟ้องร้องให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง	นั้นได้

(ตามมาตรา	1337	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

ฐานส่งเสียงหรือท�าให้เกิดเสียงดังโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร โทษปรับสูงสุด 1,000 บาท 

(ตามมาตรา 370 แห่งประมวลกฎหมายอาญา)

ฐานก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญ  
โทษปรับสูงสุด 5,000 บาท 

(ตามมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา)
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 อดีตผู้ประกาศข่าวกีฬาในไต้หวัน วัย 84 ปี ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย เดินทางไกลครั้งสุดท้ายขอรับการุณ 
ยฆาตในสวิตเซอร์แลนด์

	 ส�านักข่าวไต้หวันนิวส์	รายงานเรื่องราวของชายชรา

ซึ่งเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวกีฬารุ่นเก๋า	แฟรงค์	ฝู	เดินทางไปยัง

คลินิกช่วยฆ่าตัวตายในสวิตเซอร์แลนด์	 เพื่อขอจบชีวิตอย่าง

สงบกรณีนี้แตกต่างจาก	ดร.เดวิด	กูดดัล	นักวิทยาศาสตร์ชาว

ออสเตรเลียที่เดินทางไกลข้ามโลกไปขอตายอย่างมีศักดิ์ศรีใน

ประเทศเดียวกันเมื่อวันที่	10	พฤษภาคม	เนื่องจาก	ดร.กูดดัล	

ไม่ได้เจบ็ป่วยร้ายแรงระยะสดุท้าย	แต่ไม่มคีวามสขุอีกแล้วกบั

สงัขารในวยั	104	ปี	จดุประเด็นถกเถยีงอย่างกว้างขวางทัว่โลก	

ถึงสิทธิขอตายขณะยังไม่ถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

	 ขณะที่ฝู	วัย	84	ปี	ป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้าย	

และแพทย์คาดเมือ่ปีทีแ่ล้วว่าอาจมชีวีติอยูอ่กีไม่กีเ่ดอืน	แต่ใน

บ้านเกิดไม่มีกระบวนการช่วยจบชีวิตอย่างสงบเช่นเดียวกัน	 

จึงตัดสินใจใช้บริการของ	คลินิกดิกนิทาส	(	Dignitas	)	ที่สวิต

เซอร์แลนด์

กฏหมำยน่ำรู้ :  รู้เรื่องสิทธิขอจบชีวิตอยำ่งสงบ!! 
ปู่ไต้หวัน ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ำย ขอรับกำรุณยฆำตในสวิตเซอร์แลนด์
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	 หลังจากที่ชายชราเดินทางไปที่นั่นเม่ือพฤศจิกายนปี

ที่แล้ว	เกิดเปลี่ยนใจเพราะต้องการใช้เวลากับลูกชายอีกระยะ	

และหลงังานแต่งงานลกูชายผ่านพ้นไปจงึเดนิทางไปสวติเซอร์

แลนด์อกีครัง้	เมือ่วนัที	่30	พฤษภาคม	และมกี�าหนดรบัการณุย

ฆาตในเวลา	11.00	น.	วันใดวันหนึ่งช่วงอังคารถึงพฤหัสบด	ี

โดยปิดสถานทีไ่ว้เป็นความลบั	ซึง่เขากล่าวว่าเป็นกฎของดกินิ

ทาสที่จะไม่อนุญาตให้สื่อร่วมอยู่ด้วย

	 มีรายงานว่าหลังเดินทางไปถึงสวิตเซอร์แลนด์	 เขา

หกล้มและกระดูกร้าวบางส่วนแตก	จ�าเป็นต้องรักษาตัว	

แอปเปิล	เดลีย	์รายงานด้วยว่า	เพื่อจบชีวิตตนเองในต่างแดน	

อดีตผู้ประกาศข่าวกีฬาวัย	84	ซึ่งยุติการบ�าบัดมะเร็งแต่ยังใช้

ยาแก้ปวดวันละ	3	เวลา	ใช้เงินเก็บไปกับการนี้	ราว	3	ล้าน

ดอลลาร์ไต้หวัน	(ประมาณ	3.2	ล้านบาท)	รวมถึงค่าตั๋วเดิน

ทางส�าหรับญาติสนิท	ขณะเดียวกันเขาได้เขียนค�าวิงวอนบน 

เฟซบุ๊ก	เรียกร้องสิทธิในการเลือก	และสิทธิมนุษยชน

ที่มาข้อมูล: กรุงเทพธุรกิจรายวัน, ส�านักข่าวไต้หวันนิวส์, แอปเปิล เดลีย์

ขอบคุณภาพ เฟสบุ๊ค Frank FU
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เทอดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

นำงเตือนใจ เจริญพงษ์

	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	เป็นพระมหากษัตริย์ไทย	รัชกาลที่	10	แห่งราชวงศ์จักรี	เสด็จ

ขึ้นครองราชย์	เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	พ.ศ.	2559

พระรำชประวัติ
พระรำชสมภพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	

เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมิน 

ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	

พระบรมราชินีนาถ	เสด็จพระราชสมภพ	ณ	พระที่นั่งอัมพร

สถาน	พระราชวังดุสิต	เมื่อวันจันทร์ที่	28	กรกฎาคม	พ.ศ.	

2495	เวลา	17:45	น.	มีพระเชษฐภคินี	คือ	ทูลกระหม่อมหญิง

อุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	และพระขนิษฐภคินี

สองพระองค์	คอื	สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราช

กุมารี	และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	

อัครราชกุมารี
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	 ขณะพระชนมายุได้หนึ่งพรรษา	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้พระราชทานพระนาม	ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้า	กรมหลวงวชิรญาณวงศ์	ทรงเป็นผู้ตั้งพระนามถวายตามดวง 

พระชะตา	ว่า

	 	 	 			สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	 	 เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ	

	 		 			 			บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ		 	 เทเวศรธ�ารงสุบริบาล	

	 	 	 			อภิคุณูปการมหิตลาดุลเดช	 	 ภูมิพลนเรศวรางกูร	

	 	 		 			กิตติสิริสมบูรณสวางควัฒน์	 	 บรมขัตติยราชกุมาร

	 พระนาม	“วชิราลงกรณ”	นั้น	สมเด็จพระสังฆราชเจ้า	กรมหลวงวชิรญาณวงศ์	ทรงตั้งถวาย	มาจาก	“วชิรญาณะ”	

พระนามฉายาทัง้ในพระองค์เองและในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัขณะผนวช	ผนวกกบั	“อลงกรณ์”	จากพระนาม

เดิมในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์	พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	มีความหมายว่า	“ทรงเครื่องเพชรนิลจินดา”
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 พระรำชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่

	 พระราชพธิสีมโภชเดือนและขึน้พระอูพ่ระบาทสมเดจ็

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ

ให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้น	ณ	พระท่ีนั่ง

อัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต	ในระหว่างวันที่	14-15	กันยายน	 

พ.ศ.	2495	โดยสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้ากรมหลวงวชริญาณวงศ์

ทรงเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ในเย็นวันที่	14	กันยายน	

พ.ศ.	2495

	 ในเช้าวันรุ่งขึ้น	(15	กันยายน)	จึงมีพิธีสงฆ์และพิธี

พราหมณ์ในห้องพิธี	 เริ่มด้วยพอถึงพระฤกษ์พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงจรดพระกรรบิดกริบ

พระเกศา	ทรงเจมิ	ทรงผกูด้ายพระขวญั	พระสงฆ์สวดชยัมงคล

คาถา	พราหมณ์ประกอบพิธีลอยกุ้ง	ปลาทอง	มะพร้าวเงิน	

มะพร้าวทอง	ลงในพระขันสาคร	แล้วพระสงฆ์ถวายอดิเรก	

ถวายพระพรลาพระมหาราชครูเชิญเสด็จขึ้นพระอู่และเห่

กล่อมเปิดศิวาลัยไกรลาศตามประเพณีพิธีของพราหมณ	์

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทรงวางพระ

ราชภัณฑ์ลงในพระอู่ตามพระราชประเพณีแล้ว	พระมหาราช

ครูเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ	ขึ้นพระ

อู่แล้ว	พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทเวียน

เทยีนครบรอบตามประเพณสีภาวฒันธรรมแห่งชาตไิด้จัดขับไม้

มโหรีขับกล่อมถวายพระพรในวาระนี้ด้วย	 ในการนี้มีการ

ถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทางวิทยุไปทั่วประเทศ

18-0864.indd   47 5/9/2561 BE   16:28



วารสารนนทรี/ ส.มก.

48

 กำรศึกษำ

	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2499	 จนถึง	 พ.ศ.	 2505	 สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	ทรง

ส�าเร็จการศึกษาขั้นต้นในระดับอนุบาล	รุ่นที่	2	จากโรงเรียน

จติรลดา	แล้วจงึเสดจ็ฯ	ไปทรงศกึษาต่อในระดบัประถมศกึษา

ทีโ่รงเรยีนคงิส์มดี	แคว้นซสัเซกส์	และศกึษาระดบัมธัยมศกึษา

ที่โรงเรียนมิลฟิลด	์แคว้นซอมเมอร์เซทประเทศอังกฤษ	ตั้งแต่	

พ.ศ.	2509	จนถึง	พ.ศ.	2513

	 หลังจากนั้น	ทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงส์

สกูล	ซิดนีย์	ประเทศออสเตรเลีย	เสร็จแล้ว	ทรงศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาตรี	 สาขาอักษรศาสตร์	 (ด ้านการทหาร)	 

จากมหาวทิยาลยันวิเซาท์เวลส์	ประเทศออสเตรเลยี	เมือ่	พ.ศ.	

2519
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	 เมื่อนิวัติประเทศไทยทรงรับราชการทหารแล้วทรง

ศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	รุ่นที่	46	เมื่อ	พ.ศ.	

2520	ทรงเข้าศกึษาในสาขาวชิานติศิาสตร์	รุน่ที	่2	มหาวิทยาลยั

สุโขทัยธรรมาธิราช	เมื่อ	พ.ศ.	2525	ทรงส�าเร็จการศึกษานิติ

ศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	และ	พ.ศ.	2533	ทรงได้

รับการศึกษา	ณ	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 สยำมมกุฎรำชกุมำร

	 เมื่อมีพระชนมายุครบ	20	พรรษา	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 

ให้มกีารจัดพระราชพธิสีถาปนาสมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ	เจ้าฟ้าวชริาลงกรณ	ขึน้เป็นสยามมกุฎราชกมุาร	เมือ่วนัที	่28	ธนัวาคม	

พ.ศ.	2515	มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า

	 	 	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช		 	 เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ

	 	 	 บดินทรเทพยวรางกูร		 	 	 สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์

	 	 	 วรขัตติยราชสันตติวงศ์		 	 	 มหิตลพงศอดุลยเดช

	 	 	 จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ		 	 	 สยามมกุฎราชกุมาร

	 นับเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์ที่	3	ของไทย
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 ผนวช

	 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ	บดนิทรเทพย

วรางกูร	มีพระทัยศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา	

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงโปรด

เกล้าฯ	ให้ผนวชในวันจันทร์ที่	6	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2521	เวลา	

15.37	น.	ณ	พระอุโบสถ	วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	โดยมี

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	 (วาสน์	 

วาสโน)	 เป็นพระอุปัชฌาย์	สมเด็จพระญาณสังวร	 (เจริญ 

สวุฑฺฒโน)	เป็นพระกรรมวาจาจารย์	และสมเดจ็พระธรีญาณมนุ	ี 

(ธร์ี	ปณุณฺโก)	ถวายอนสุาสน์	ผนวชแล้วเสดจ็ฯ	ไปท�าทฬัหกรรม	

ณ	พระอุโบสถพระพุทธรัตนสถาน	เมื่อเวลา	16.59	น.	โดย 

มสีมเดจ็พระสงัฆราช	(วาสน์	วาสโน)	เป็นพระอปัุชฌาย์	สมเดจ็

พระญาณสังวร	(เจริญ	สุวฑฺฒโน)	เป็นพระกรรมวาจาจารย์	

เสร็จแล้วเสด็จฯ	ไปประทับ	ณ	พระต�าหนักปั้นหย่า	วัดบวร

นิเวศราชวรวิหาร	พระมหารัชมงคลดิลก	(บุญเรือนปุณฺณโก)	

เป็นพระอภิบาลผนวชอยู่	15	วันจึงลาผนวช

 กำรทหำร

	 หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎ 

ราชกุมาร	ทรงส�าเร็จการศึกษาด้านการทหารจากประเทศ

ออสเตรเลีย	รวมถึงทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรอื่นๆ	แล้ว	

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมารยังได้ทรง

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการ

ต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือและภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือของประเทศ	เนื่องจากประเทศไทยได้เกิดปัญหา 

การก่อความไม่สงบของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย	 

ซึ่งการก่อความไม่สงบได้ท�าให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็น

จ�านวนมาก	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรา 

ลงกรณ	สยามมกุฎราชกุมาร	ได้เสด็จฯ	ไปทรงเยี่ยมให้ก�าลัง

ใจแก่ต�ารวจ	ทหาร	และเจ้าหน้าที่	อส.	บริเวณพื้นที่อันตราย	

นอกจากนี้ยังได้ทรงร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารหาญ 

แนวหน้า
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 ปฏิบัติกำร ณ บ้ำนหมำกแข้ง

	 เมื่อวันที่	5	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2519	พระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ	

ให้ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมต�ารวจ	ทหารและราษฎรใน

พืน้ที	่ณ	ฐานปฏบิตักิารบา้นหมากแขง้	อ�าเภอดา่นซา้ย	จงัหวดั

เลย	หลงัจากพรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทยไดส้ง่ก�าลงัเข้า

โจมตฐีานปฏบิตักิารของต�ารวจหนว่ยปฏบิตักิารพเิศษ	ท�าใหม้ี

เจา้หนา้ทีต่�ารวจเสยีชวีติ	และไดบ้าดเจบ็สาหสัอกีจ�านวนหนึง่	

	 เมือ่ปลายเดอืนตลุาคม	พ.ศ.	2519	พรรคคอมมิวนสิต์

แห่งประเทศไทยได้ปะทะยิงสู้รบเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	เป็นเหตุให้

เครื่องบินตก	1	ล�า	 ในวันที่	 5	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2519	 

หลังจากเกดิเหตกุารณ์ดงักล่าวไม่นาน	ร้อยเอกสมเดจ็พระบรม

โอรสาธิราช	สยามมกุฎราชกุมาร	(พระอิสริยยศในขณะนั้น)	

เสด็จฯ	ทรงเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจในการสู ้รบ 

ทรงออกบัญชาการรบที่แนวหน้าด้วยพระองค์เอง	การเสด็จฯ	

เยี่ยมดังกล่าวได้สร้างขวัญก�าลังใจให้กับชาวบ้านและบรรดา

ทหารขณะนั้นเป็นอย่างมาก

	 ขณะที่ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	เสด็จฯ	

โดยเฮลคิอปเตอร์เพือ่ไปยงัแนวหน้าได้มกีารยงิถล่มจากพรรค

คอมมิวนิสต์ฯ	ท�าให้เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไม่สามารถลงจอด

ได้	เหตุการณ์ในวันดังกล่าวชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า	พระองค์

ทรงกระโดดลงมาจากเฮลคิอปเตอร์ความสงูประมาณ	12	เมตร	

แล้ววิ่งหลบฝ่ากระสุนที่ปลิวว่อนไปมาอย่างกล้าหาญ	จากนั้น

พระองค์จึงทรงวิเคราะห์และวางแผนการรบให้กับทหารใน

พื้นที่	 ออกลาดตระเวนอยู ่ยามเช่นเดียวกับทหารคนอื่นๆ	

พระองค์ได้ประทับแรมที่ฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งเป็น

เวลา	1	คืน	จึงเสด็จฯ	กลับ	และได้เสด็จฯ	มาเยี่ยมเยือนอีก

ครั้งหนึ่งในวันที่	14	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2519	ต่อมาพรรค

คอมมิวนิสต์ในประเทศไทยประกาศยอมแพ้	สงครามสู้รบจึง

สิ้นสุดลงในปี	พ.ศ.	2525

 ด้ำนกำรบินรบ

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร

ทรงเริ่มท�าการบินตามหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ของ

โรงเรียนการบิน	กองทัพอากาศ	เมื่อ	20	ธันวาคม	พ.ศ.	2522	

พระองค์เริ่มท�าการบินเฮลิคอปเตอร์แบบยูเอช-1	เอช	และ

เฮลิคอปเตอร์แบบยูเอช-1	เอ็น	

	 เมื่อส�าเร็จตามหลักสูตรทรงขึ้นรับพระราชทาน

ประดบัเครือ่งหมายแสดงความสามารถในการบนิของกองทพั

อากาศจากพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	

ในปีนั้นเองยังทรงส�าเร็จหลักสูตรเฮลิคอปเตอร์โจมตีติดอาวุธ	

(Gunship)	ของกองทัพบกรวม	2	เดือน

	 ในช่วงปี	พ.ศ.	2523	ขณะติดตามสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	เสด็จพระราชด�าเนินเยือนสหรัฐฯ	 

ทรงเข้ารับการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์แบบยูเอช-1	 เอช	ของ 

กองทัพบกสหรัฐฯ	ที่นอร์ธแคโรไลนา	และปี	พ.ศ.	2525	 

เสด็จยังฐานทัพอากาศวิลเลียม	รัฐแอริโซนา	สหรัฐอเมริกา

	 ทรงฝึกศกึษาเครือ่งบนิขบัไล่สมรรถนะสงูแบบเอฟ	5	

อี/เอฟ	และทรงเข้ารับการฝึกบินในหลักสูตรการบินรบชั้นสูง	

(Advance	Fighter	Course)	กับเครื่องเอฟ	5	ดี/เอฟ	ที่กอง

บิน	1	ฝูง	102	จนส�าเร็จตามหลักสูตร	มีชั่วโมงบินทุกประเภท

รวมกันกว่า	1,000	ชม.	เมื่อ	17	เมษายน	พ.ศ.	2532	อีกทั้ง

ยังทรงเข้าร่วมการแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศประจ�าปี	โดย 

ทรงท�าคะแนนได้สูงตามกติกา	กองทัพอากาศจึงทูลเกล้าฯ	

ถวายเครื่องหมายความสามารถในการใช้อาวุธทางอากาศ 

ชัน้ที	่1	ประเภทอาวธุระเบดิสีด่าว	อาวธุจรวดสีด่าว	และอาวธุ

ปืนสี่ดาว

	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามกุฎราชกุมาร	 

ทรงมีชั่วโมงฝึกบินอย่างต่อเนื่องที่สูงมาก	ทรงเป็น	“เจ้าฟ้า

นกับนิขบัไล่ไอพ่น”	พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จกัรทีีท่�าการบนิ

กับเครื่องบินกองทัพอากาศเกือบทุกรูปแบบ
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	 ต่อมาเมื่อวันที่	13	ตุลาคม	พ.ศ.	2559	พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	สมเด็จพระบรม 

ชนกนาถเสด็จสวรรคต	สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดประชุม

วาระพิเศษ	ในวันที	่29	พฤศจิกายน	2559	โดยนายพรเพชร	

วิชิตชลชัย	ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ได้แจ้งหนังสือ

หนังสือด่วนที่สุดที่	นร.0503/44549	ลงวันที่	29	พฤศจิกายน	 

พ.ศ.	2559	ที่ได้รับจากพลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายก

รัฐมนตรี	ให้แก่ที่ประชุมเพื่อรับทราบ	ก่อนอัญเชิญพระองค์

เสดจ็ขึน้ทรงราชย์	และพระองค์ได้ทรงรบัเป็นพระมหากษตัรย์ิ	

จากนั้นวันที่	1	ธันวาคม	จึงพระราชทานพระราชวโรกาสให้	

พลเอก	เปรม	ติณสูลานนท์	ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค ์

นายพรเพชร	วิชิตชลชัย	ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิ

ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา	ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติพลเอก	

ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ประมุขฝ่ายบริหาร	และ

นายวีระพล	ตั้งสวุรรณ	ประธานศาลฎีกา	ประมุขฝ่ายตุลาการ	

เข้าเฝ้าฯ	ณ	พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต	โดยนาย 

พรเพชร	วิชิตชลชัย	ได้กราบบังคมทูลเชิญขึ้นสืบราชสมบัต	ิ

จากนั้นพระองค์มีพระราชด�ารัสตอบรับการขึ้นทรงราชย	์ 

ความว่า

 “ตามทีป่ระธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิปฏบิติัหน้าที่

ประธานรัฐสภาได ้กล ่าวในนามของปวงชนชาวไทย  

เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไป

ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติ

ของกฎมณเฑียรบาล ว ่าด ้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับ

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยนัน้ ข้าพเจ้าขอตอบรบัเพือ่

สนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

ชาวไทยทั้งปวง”
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	 ทั้งนี้	 ในทางนิตินัยถือว่าได้ขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ

เป็นพระมหากษัตริย์ตั้งแต่วันที่	13	ตุลาคม	พ.ศ.	2559	เพื่อ

ให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณโีดยไม่ขดัต่อกฎหมาย	ทัง้ยัง

สอดคล้องกับคตินิยมในนานาประเทศที่ราชอาณาจักร 

ย่อมไม่ว่างเว้นขาดตอนจากการมีพระมหากษัตริย์	และโปรด

เกล้าฯ	ให้เฉลมิพระปรมาภไิธยว่า	“สมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัมหำ

วชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร”	(วะ-ชิ-รา-ลง-กอน	บอ-

ดิน-ทฺระ-เทบ-พะ-ยะ-วะ-ราง-กูน)

 ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข	สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	

มหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวรางกรูทรงตระหนกัว่าสขุภาพ

พลานามัยอันดีของประชาชนเป็นปัจจัยส�าคัญของการ

สร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคล	จึงทรงสนพระราชหฤทัยในการ

ประกอบพระราชกณียกิจ	เช่น	เมื่อรัฐบาลได้น้อมเกล้าน้อม

กระหม่อมถวายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	21	แห่ง 

ทั่วประเทศ	พระองค์ก็ได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จฯ	 ไปทรง

ประกอบพธิเีปิดโรงพยาบาลทกุแห่งและทรงเยีย่มโรงพยาบาล

อย่างสม�่าเสมอ	รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุน

ให้มีอุปกรณ์การแพทย์	เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

 พระรำชกรณียกิจ

 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	มหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพย

วรางกูร	 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์มา 

โดยตลอดเพื่อแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ทัง้ในการพระราชพธิสี�าคญั	

เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจแก่เกษตรกรไทย	และพระราชพิธีทาง

ศาสนาต่างๆ	

 

 นอกจากนีไ้ด้โดยเสดจ็สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรม

ราชนินีาถเสดจ็พระราชด�าเนนิไปแปรพระราชฐานประทบัแรม

ตามภูมิภาคต่างๆ	ของประเทศไทย	โดยทรงติดตามความ

ก้าวหน้าด้านการชลประทาน	การสร้างเขื่อนต่างๆ	และ

พระราชทานแนวพระราชด�าริให้กรมชลประทานแก้ปัญหา

ตามทีช่าวบ้านกราบทูล	ส่งให้ราษฎรมนี�า้ใช้ในการเกษตรอย่าง

อุดมสมบูรณ์และช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร
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 ดำ้นกำรศึกษำ	ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราช

ทรพัย์ร่วมสนบัสนนุให้กรมสามญัศกึษา	กระทรวงศกึษาธกิาร	 

ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร	6	แห่ง	ทรงรับ

โรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์	พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การ

ศึกษาที่ทันสมัย	เช่น	คอมพิวเตอร์	โทรทัศน์	วิดีทัศน์	และ 

ในด้านการอุดมศึกษา	พระองค์ได้ทรงพระกรุณาเสด็จฯ	แทน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไป

พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ

	 ทรงจัดต้ังโครงการทนุการศกึษาพระราชทานด้วยทรง

มพีระราชปณธิานในการสร้างโอกาสทางการศกึษาแก่เยาวชนไทย	

และในปี	2553	มีพระราชด�าริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษา

พระราชทาน	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราช

กมุารขึน้	โดยทรงด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	ซึง่ทีผ่่านมา

นักเรียนทุนพระราชทานทุกรุ่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่า	มีอัตราสูงกว่าร้อยละ	97	โดยผู้ได้รับทุน

พระราชทานไม่มีภาระผูกพันที่ต้องใช้ทุนคืน	และเมื่อจบการ

ศกึษา	ทรงเปิดโอกาสให้สมคัรเข้าถวายงานเป็นข้าราชบรพิาร

ในพระองค์ได้ตามความสมัครใจ

 ด้ำนสังคมสงเครำะห์	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	มหา 

วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาห่วงใย 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โดยเฉพาะเยาวชนที่

ด้อยโอกาส	ได้เสด็จฯ	ไปทรงเยี่ยมชุมชนแออัดของกรุงเทพฯ	

หลายแห่ง	 เช่น	ชุมชนแออัดพระโขนง	 เขตคลองเตย	 เขต

ยานนาวา	พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการของ

ชมุชน	เช่น	โครงการพฒันาเดก็เลก็ทีข่าดแคลน	โครงการปราบ

ปรามยาเสพติด
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 ด้ำนกำรต่ำงประเทศ	ทรงเสด็จพระราชด�าเนินแทน

พระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	ไปทรงเยอืนมติร

ประเทศทั่วทุกทวีป	เช่น	ประเทศอิตาลี	สาธารณรัฐประชาชน

จนี	ญีปุ่น่	อหิร่าน	เนปาล	สาธารณรฐัสงัคมนยิมประชาธปิไตย

ศรีลังกาสาธารณรัฐเปรู	ออสเตรเลีย	สิงคโปร์	นอกจากจะมุ่ง

เจริญสัมพันธไมตรีแล้ว	ยังทรงสนพระราชหฤทัยในการทอด

พระเนตรและศึกษากิจการต่างๆ	ที่จะทรงน�าประโยชน์มาใช้

ในการพัฒนาประเทศไทย	เช่น	เสด็จฯ	ไปทรงเยี่ยมชมกิจการ

ทหาร	ศิลปวัฒนธรรม	อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของ

ประชาชน	

 ด้ำนเกษตรกรรม	ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อ

ส่งเสริมกิจการด้านเกษตรกรรม	เช่น	เสด็จฯ	แทนพระองค์ใน

การพระราชพิธีพืชมงคล
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 ดำ้นพระศำสนำ	ทรงเสด็จฯ	แทนพระองค์ไปปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจทางศาสนาเป็นประจ�าสม�่าเสมอ	 เช่น	 

ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร	ณ	วัด 

พระศรีรัตนศาสดาราม	ตามฤดูกาลรวมถึงการเสด็จพระราช 

ด�าเนินไปในการพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการ

อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านระดับประเทศ

 ด้ำนกำรกีฬำ	ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ	ทั้งใน 

ผู้แทนพระองค์และในส่วนของพระองค์เอง	เช่น	พระราชทาน

ไฟพระฤกษ์กีฬาเยาวชนแห่งชาติ	พระราชทานพระราช

วโรกาสให ้นักกีฬาไทยเข ้าเฝ ้าทูลละอองพระบาทรับ

พระราชทานรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม

 ด้ำนกำรทหำร	ทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการ

ด้านการทหารมาต้ังแต่ยังทรงพระเยาว์	นอกจากทรงรับการ

ศกึษาด้านการทหารจากประเทศออสเตรเลยีแล้ว	ยงัทรงพระ

วิริยะอุตสาหะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา	

โดยเฉพาะในด้านวิทยาการการบิน	ทรงรับราชการทหารมา

โดยตลอดตั้งแต่วันที่	9	ม.ค.	2518	และทรงด�ารงพระยศทาง 

ทหารของ	3	เหล่าทัพ	คือ	พล.อ.	พล.ร.อ.	พล.อ.อ.	โดยทรง

เข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาค

เหนอืและภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	รวมทัง้การคุม้กนัพืน้ทีใ่น

บริเวณรอบค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชา	ที่เขาล้าน	จ.ตราด	อีกทั้ง

ยังเสด็จพระราชด�าเนินไปในพิธีการด้านทหาร	อาทิ	งานวัน

ราชวัลลภ

	 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	มหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพย

วรางกรู	ทรงเจรญิรอยตามเบือ้งพระยคุลบาทพระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชินีนาถในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับ

ประการด้วยความวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไม่เห็นแก่

ความเหนด็เหนือ่ย	พระราชกรณยีกจิน้อยใหญ่	ทัง้ทีท่รงปฏบิตัิ

แทนพระองค์และทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เองล้วนเป็นไป

เพื่อประเทศชาติให้มีความเจริญ	ก้าวหน้ามั่นคงและเพื่อ

ประชาชนชาวไทยได้มีความสุข	มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง

ยั่งยืน
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ที่มาข้อมูล: หนังสือ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัดท�าโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตีพิมพ์เมื่อปี 2545
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	 นายแพทย์สมเกียรต	ิลลติวงศา	ผูอ้�านวยการสถาบนั

สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	 ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะ 

Shaken	Baby	Syndrome	สาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดข้ึนกับ

เด็กทารกไว้ว่า	การเขย่าเด็กแรงๆ	ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม	

มีความเสี่ยงที่จะท�าให้เด็ก	โดยเฉพาะทารกวัย	3	-	8	เดือน	ได้

รับบาดเจ็บทางสมองจนถึงขั้นเสียชีวิต	หรือท�าให้เด็กพิการ

ตลอดชีวิต	เช่น	ปัญหาทางสายตา	ลมชัก	การเรียนรู	้และสติ

ปัญญา	เนื่องจาก	กล้ามเนื้อคอของทารกยังไม่แข็งแรง	เมื่อคอ

และศีรษะถูกเหวี่ยงไปมา	 โดยการเขย่าจะท�าให้เส้นเลือด

บริเวณเยื่อหุ ้มสมองฉีกขาด	 เกิดเลือดออกในสมอง	การ

เคลื่อนไหวและกระตุกอย่างรวดเร็ว	ท�าให้เนื้อสมองได้รับ

อนัตราย	และอาจลกุลามไปจนถงึท�าให้เส้นเลอืดในจอตาขาด

ได้อีกด้วย	แม้อาการบาดเจ็บภายในส่วนใหญ่	 ไม่ค่อยมี

สัญญาณภายนอกให้พ่อแม่เห็น	แต่มีข้อแนะน�าให้สังเกตหลัง

จากลูกถูกเขย่าอาทิ	อาเจียน	หายใจติดขัด	ดูดกลืนน�้าลายไม่

ได้	หน้าผากบวม	มเีนือ้ปดูออกมาทีศ่รษีะ	กใ็ห้รบีพาเดก็ไปพบ

แพทย์	โดยต้องแจ้งด้วยว่าเด็กได้รับการเขย่าตัวอย่างรุนแรง	

เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาทันท่วงที

	 ด้านนายแพทย์	ธนินทร์	 เวชชาภินันท์	กุมารแพทย์

ระบบประสาท	สถาบันสขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนิ	ีกรมการ

แพทย	์ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการเขย่าทารกส่วนใหญ่	

มกัเกดิจากพ่อแม่ผูเ้ลีย้งดไูม่รูว่้าจะท�าอย่างไรเมือ่ทารกร้องไห้

ไม่หยุด	โดยเฉพาะทารก	3	เดือนแรกของชีวิต	ที่มักร้องไห้

ตลอดเวลา	ไม่เว้นกลางวันกลางคืน	ความเหนื่อยล้าจากการ

สุขภำพ :  

รู้ยัง!! เขย่ำให้ทำรกหยุดร้องไห้ อันตรำยถึงชีวิต
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อดนอน	ผนวกกับความเครียดที่เกิดจากเสียงร้องไห้	ก็อาจ

ท�าให้พ่อแม่ผูเ้ลีย้งดเูผลอเขย่าตวัเดก็แรงๆ	หวงัจะให้หยดุร้อง	

โดยที่หารู้ไม่ว่าการเขย่าตัวนั้นอาจท�าให้เด็กมีอันตรายถึงชีวิต

ได้	ไม่เพียงแต่การเขย่าเพื่อให้ลูกหยุดร้องเท่านั้น	บางครั้งการ

เล่นกบัเดก็อย่างรนุแรงเกินไป	เช่น	จบัลกูวัยยงัไม่ถึงขวบปี	โยน

ขึ้นไปกลางอากาศแล้วรับ	ถึงแม้เด็กอาจหัวเราะชอบใจ	แต่ก็

มีความเสี่ยงที่จะท�าให้สมองได้รับความบาดเจ็บได้เช่นกัน

	 ค�าแนะน�าถงึผู้ปกครอง	“หากลกูร้องไห้ไม่หยดุไม่รูจ้ะ

ท�าอย่างไร	และคุณเองเริ่มรู้สึกเครียดหรือโมโห	ควรขอความ

ช่วยเหลือจากคนอื่นในครอบครัวให้ช่วยดูแลลูกแทนสักพัก	

หากไม่มีใครช่วยจริงๆ	อาจวางลูกในที่ที่ปลอดภัย	ที่ลูกจะไม่

พลดัตกลงมา	แล้วแวบออกนอกห้องไปสดูหายใจลกึๆ	สกั	2-3	

นาที	แล้วค่อยกลับมาเริ่มใหม่”	ซึ่งพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็ก	ต้อง

เข้าใจว่าการร้องไห้เป็นธรรมชาติของทารก	 เป็นการสื่อสาร	 

ที่แม้คุณจะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร	หากแน่ใจว่าลูกกินอิ่ม	จับเรอ

แล้ว	ผ้าอ้อมไม่แฉะ	ไม่มีเส้นผมเส้นด้ายพันนิ้วมือนิ้วเท้า	ไม่มี

มดแมลงไต่ตามตัว	ก็วางใจได้ว่าสักพักลูกจะหยุดร้องได้เอง	

ระหว่างน้ัน	สูดลมหายใจลึกๆ	เตือนตัวเองเสมอว่าหากเขย่า

ตัวลูกรุนแรง	ลูกอาจพิการหรือเสียชีวิตได้	ซึ่งไม่คุ้มกันอย่าง

แน่นอน
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	 สถาบันราชานุกูล	เผยข่าวดีเด็กออทิสติกอายุ	6-18	

ปี	และมีพฤติกรรมก้าวร้าว	ต่อต้านการฝึกของพ่อแม่ผลการ

ศึกษาพบว่า	การกระซิบด้วยข้อความเชิงบวกสั้นๆ	ที่หูซ้าย

ขณะเด็กหลับหลังเข้านอนประมาณ	20	นาที	ท�าเพียง	1	นาที	

ทุกคืนติดต่อกัน	3	เดือน	ให้ผลลดพฤติกรรมต่อต้าน

	 นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง	ไตรเรืองวรวัฒน	์

อธิบดีกรมสุขภาพจิต	ให้สัมภาษณ์ภายหลังการตรวจเยี่ยม

สถาบันราชานุกูล	กทม.	เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด�าเนิน

งานตามนโยบายในป	ี2561	สถาบันแห่งนี้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญ

รกัษาโรคจติเวชในเดก็ทกุชนดิและเชีย่วชาญเป็นพเิศษในการ

ดแูลฟ้ืนฟบุูคคลทีพ่กิารด้านสตปัิญญา	การเรยีนรู	้เช่น	เดก็กลุม่

อาการดาวน์ออทิสติกในระดับอาเซียน	ให้บริการควบคู่การ

วิจัยและพัฒนาวิชาการเพื่อใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ	ซึ่ง

พบว่ามีการพัฒนาที่ก้าวหน้ามากทั้งการจัดบริการรักษาด้วย

ยา	การฝังเข็ม	การฝึกทักษะ	แก้ไขความพิการเด็กโดย 

สหวิชาชีพอย่างครบวงจร	 ไม่แพ้ประเทศใดในอาเซียน 

ให้บริการที่เป็นมิตร	เด็กรู้สึกอบอุ่นใจ	ไม่กลัวการรักษา	และ

มคีวามก้าวหน้าด้านวชิาการการวจิยัเพือ่พฒันามาตรฐานการ

ดูแลเด็กซึ่งต่อปีมีเด็กในกทม.และต่างจังหวัดเข้ารักษาเฉลี่ย

เดือนละ	4,600	ครั้ง	หรือประมาณ	50,000	ครั้งต่อปี	โรค	 

3	อันดับแรกที่พบมากที่สุด	อันดับ	1	คือ	โรคออทิสติกพบได	้

1	ใน	3	ของผูป่้วยทัง้หมด	รองลงมา	คอื	เดก็สติปัญญาบกพร่อง	

และพัฒนาการล่าช้า

	 อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า	ล่าสุดนี้ในปี	2560	

สถาบันราชานุกูลได้ท�าการศึกษาเพ่ือแก้ไขเด็กออทิสติกที่มี

พฤติกรรมต่อต้านการฝึกทักษะของผู ้ปกครองซึ่งพบได้

ประมาณร้อยละ	30	ของเด็กออทิสติกอายุต�่ากว่า	18	ปีที่มี

ประมาณ	82,000	คนทัว่ประเทศ	ท�าให้ผูป้กครองหนกัใจ	ท้อใจ	

สุขภำพ :  

ข่ำวดี! เผย ‘กระซิบ’ เด็กออทิสติก แค่คืนละนิด แก้พฤติกรรมต่อต้ำนได้
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โดยได้น�าวิธีการกระซิบที่หูเด็กด้วยถ้อยค�าเชิงบวกมาใช้

ระหว่างที่เด็กหลับพบว่าได้ผลดีมากอย่างน่าพอใจ	พฤติกรรม

ต่อต้านการฝึกของเดก็ลดลง	ส่วนผูป้กครองมีความสขุเพิม่ขึน้

ได้ให้สถาบันฯ	ถ่ายทอดผลการศึกษานี้เข้าสู ่ระบบบริการ

สาธารณสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเด็กออทิสติกและ

เผยแพร่ทางสื่อโซเซียล	เพ่ือให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถ

น�าไปใช้ได้เลย	ทางด้านแพทย์หญิงมธุรดา	สุวรรณโพธิ	์ 

ผูอ้�านวยการสถาบนัราชานกุลู	กล่าวเพิม่เตมิว่าปัญหาของเดก็

ออทิสติกที่มารับบริการที่สถาบันฯมีหลายรูปแบบ	เช่น	อยู่ไม่

นิ่ง	ก้าวร้าว	มีพฤติกรรมต่อต้านการฝึกทักษะบางคนท�าร้าย 

ผูป้กครอง	พฤตกิรรมเหล่านีเ้ป็นสาเหตทุีท่�าให้เดก็ขาดโอกาส

เรียนรู้สิ่งจ�าเป็นในชีวิต	ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้	 เป็น

ภาระผู้ปกครอง	ท�าให้ผู้ปกครองมีความเครียดสูง	บางรายใช้

อารมณ์และความรุนแรงกับเด็กโดยไม่ได้ตั้งใจ	ส่งผลให้เด็กมี

ปัญหาพฤติกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมาก

	 แพทย์หญิงมธุรดากล่าวต่อว่า	 ในการศึกษาคร้ังนี้	

สถาบันฯด�าเนินการในกลุ่มผู้ปกครองและเด็กออทิสติก	อาย	ุ

6-18	ปี	จ�านวน	10	คู่	 โดยใช้แนวคิดพลังความคิดเชิงบวก 

	ซึ่งสามารถชักน�าให้เกิดสิ่งดีๆ	ตามได้	โดยการใช้ข้อความที่

สร้างพลังใจพฤติกรรมดีๆ	หรือสิ่งที่อยากให้ลูกท�าได้	สั้นๆ	

ชัดเจนเข้าใจได้ง่าย	และให้ผู้ปกครองน�าไปใช้กระซิบที่หูซ้าย

ของเดก็	หลงัเดก็หลบัแล้วประมาณ	20	นาท	ีซึง่เป็นช่วงทีเ่ดก็

อยู่ภวังค์ครึ่งหลับครึ่งตื่น	คลื่นสมองของเด็กจะสงบสมอง

สามารถรับรู ้สิ่งที่ได้ยินได้ดีการกระซิบที่หูซ้ายจะเป็นการ

กระตุ ้นให้สมองซีกขวาซ่ึงท�างานเกี่ยวกับการแสดงออก

พฤติกรรมและอารมณ์ได้รับรู้ใช้เวลากระซิบนาน	1	นาที	และ

ใช้ข้อความเดิมซ�้าๆ	กระซิบทุกวันต่อเนื่องเป็นเวลา	3	เดือน	

ผลการศกึษาเม่ือครบ	3	เดอืน	เปรยีบเทยีบกบัช่วงก่อนท�าการ

กระซิบ	พบว่าพฤติกรรมก้าวร้าวและต่อต้านการฝึกของเด็ก

ลดลงทุกคนต้ังแต่ร้อยละ	12-67	ส่วนผู้ปกครองทุกคนพอใจ

กับพฤติกรรมของลูก	มีค่าคะแนนความสุขเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 

ร้อยละ	17	-	53	โดยสถาบันฯจะท�าการสาธิตขั้นตอนวิธีการ 

กระซิบและน�าเผยแพร่ทาง	You	Tube	ในเดือนพฤษภาคมที่

จะถึงนี้	 เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศและ 

ผู้ปกครองสามารถน�าไปใช้ได้เลย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่สถาบันราชานุกูล หมายเลขโทรศัพท์ 02-2488900 ต่อ 70384-70385

ที่มาข้อมูล: กรมสุขภาพจิต
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ฯพณฯ องคมนตรี ดร.จรัลธำดำ กรรณสูต	เป็นประธานเปิดกำรแข่งขันโบว์ลิ่งกำรกุศลของ ส.มก.	ประจ�าปี	2561	ชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2560	ณ	Blu-O	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	

รัชโยธิน	กทม.	

เลำ่เรื่องด้วยภำพ
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เมื่อวันที่	2	กรกฎาคม	2561	ดร.จรัลธำดำ กรรณสูต องคมนตรี	เป็นประธานเปิดโครงกำรป้องกันก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ

เฉลิมพระเกียรติ ภำยใต้โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบำ้	ตามพระปณิธานศาสตราจารย์	ดร.สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข	-	แมว	พร้อม

กันนี้ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์	ณ	กรมชลประทาน	ปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี
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ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นำยก ส.มก.	พร้อมคณะกรรมการบริหาร	ได้ร่วมงานวันร�ำลึกพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำ 

อำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร ทรงหว่ำนขำ้ว	เมื่อวันที่	5	มิถุนายน	2489	ณ	เกษตรกลาง	บางเขน	ณ	หอประชุม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน
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ส.มก. จัดสัมมนาเรื่อง	“ควำมเป็นไปได้ของเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย”	โดยมี	นำยลักษณ์ วจนำนวัช รัฐมนตรีช่วย

ว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพเิศษเรือ่ง	“การขบัเคลือ่นการเกษตรสูเ่กษตรอจัฉรยิะ”	 

เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2561	ณ	อาคารสารนิเทศ	50	ปี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์บางเขน
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ส.มก. เป็นเจ้ำภำพจัดงำนนนทรีสโมสร	ครั้งที	่1,	2,	3	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	ส.มก.
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ส.มก.	เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกอล์ฟสมำชิกสัมพันธ์ชมรมกอล์ฟ ส.มก. ครั้งที	่2/2561	วันที่	25	พฤษภาคม	2561	ณ	สนาม

เลควูค	คันทรี่	คลับ	Shotgun	Start	12.00	น.	
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ส.มก. เป็นเจ้าภาพจดังานตลำดนดัให้นสิติเก่ำ มก. รุน่ต่ำงๆ น�ำสนิค้ำมำขำย	บริเวณ	Food	Center	ตลาดบองมาร์เช่	หมูบ้่าน

ประชานิเวศน์	1	เขตจตุจักร	และที่อาคาร	ส.มก.	บางเขน	เมื่อเดือนกรกฏาคม	2561
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นำยสัตวแพทย์กิตติพน รัตนกุล ที่ปรึกษำบริษัทเวท อะกริแทค จ�ำกัด	ได้เป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการ	เรื่อง	กำรจัดกำร

แม่สุกรถึงลูกหย่ำนมให้ได้คุณภำพสูงสุด	แก่ผู้เลี้ยงสุกรในเขตจังหวัดนครปฐม	ราชบุรี	ซึ่งบริษัทเวทอะกริแทค	จ�ากัด	ร่วมกับ

บริษัทไฟโตไบโอติคส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	จัดขึ้น	ณ	โรงแรมไมด้า	แกรนด์	ทวาราวดี		จังหวัดนครปฐม	เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	

2561

นำยเสริมสกุล คลำ้ยแก้ว นำยกสมำคมนิสิตเกำ่วิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร	์เป็นประธานมอบโล่ผลงำน

ดีเด่นแก่ศิษย์เก่ำที่มีผลงำนน่ำยกย่องเชิดชู	ในงาน	80	ปี	ดงตาลสัมพันธ	์ณ	โรงแรมเซนทรา	ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	เมื่อวัน

ที่	1	สิงหาคม	2561
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ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รับรำงวัล “แบรนด์ยอด
นิยมประจ�ำปี 2561 - Brand Footprint Award 2018”	โดยตราสินค้านมไทย-เดนมาร์คได้ถูกจัดอันดับสุดยอดแบรนด์
ประเภทรางวัล	Up	And	Comers	แบรนด์ท่ีมีการเติบโตสูงสุดในผู้บริโภคกลุ่มครอบครัว	จากบริษัท	กันตาร์	เวิร์ลดพาแนล	
(ไทยแลนด์)ซึ่งเป็นบริษัทศูนย์กลางในการส�ารวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคและบริโภค	
(FMCG)	โดยมีนายสาโรจน์	สุวัตถิกุล	รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล	
เมื่อเร็วๆ	นี้	ณ	โรงแรม	ดิโอกุระ	เพรสทีจ	กรุงเทพฯ

นำยเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์ ผู้แทนประธำนคณะกรรมกำรด�ำเนินกองทุนนิสิตเก่ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และคณะ

กรรมการกองทุน	ได้มอบเงินช่วยเหลือ	จ�านวน	20,000	บาท	แก่นำยมนู วรศักดิ์ นิสิตเกำ่ มก.รุ่น 29	เมื่อวันที่	22	สิงหาคม	

2561	ณ	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ		
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Smart Meter 
กับบทบำทส�ำคัญในกำรพลิกโฉมเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

เสริมสกุล คลำ้ยแก้ว
ผู้วำ่กำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
นำยกสมำคมนิสิตเกำ่วิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

	 ในฉบับที่แล้ว	ได้กล่าวถึงพัฒนาการของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคตลอด	58	ปีที่ผ่านมา	จวบจนถึงยุคที่	4	หรือ	PEA	

4.0	ในปัจจบุนั	ทีมุ่ง่เน้น	“พฒันาคนด้วยนวตักรรม	พฒันางาน

ด้วยเทคโนโลยี”	ส่งเสริมการน�านวัตกรรม	เทคโนโลย	ีDigital	

และพลงังานทดแทนมาใช้	ตลอดจนการน�านวตักรรมมาใช้เพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน	และสนับสนุนธุรกิจใหม่ๆ	

พร้อมมุ ่งม่ันที่จะพัฒนาเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต	 (The	 

Electric	Utility	of	the	Future)	และในฉบับนี้	จะขอกล่าว

ถงึเทคโนโลยทีีก่ารไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้น�าเข้ามาพฒันาระบบ

ไฟฟ้าให้ทนัสมยั	(Grid	Modernization)	เพือ่รองรบัโครงการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (Eastern	 

Economic	Corridor	Development)	หรือ	EEC	ตาม

นโยบายของรัฐบาล

	 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน

ออก	(Eastern	Economic	Corridor	Development:	EEC)	

เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้Thailand	4.0	ด้วยการพัฒนาเชิง

พื้นที่ท่ีต่อยอดความส�าเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก	หรือ	Eastern	Seaboard	มีเป้าหมายหลักในการ

เติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุน	เป็นการยกระดับ

อุตสาหกรรมของประเทศ	เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน	

และท�าให้เศรษฐกจิของไทยเตบิโตได้ในระยะยาว	โดยในระยะ

แรก	(ปี	2560-2564)	จะเป็นการยกระดบัพืน้ทีใ่นเขต	3	จงัหวดั	

คือ	ชลบุรี	ระยอง	และฉะเชิงเทรา	ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พเิศษภาคตะวนัออก	เพือ่รองรบัการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิอย่าง

เป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ	โดย	EEC	จะมส่ีวนในการพฒันา

เมืองและแหล่งท่องเที่ยวให้พร้อมในการอยู่อาศัย	พักผ่อน	 
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และประกอบธุรกิจ	มีสิ่งอ�านวยความสะดวก	มคีวามทนัสมยั	

และพฒันาคณุภาพชวีติให้คนในพ้ืนท่ีเดมิและผูท้ีจ่ะเข้ามาลงทนุ

ใหม่	ภายใต้การลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชน	ด้วยวงเงิน

ประมาณ	1.5	ล้านล้านบาท	ซึ่งในโครงการระยะเริ่มต้นนี้	จะ

มแีผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณปูโภคต่างๆ	อย่าง

มากมาย	ไม่ว่าจะเป็น	(1)	พฒันาสนามบินอูต่ะเภาให้เป็นสนาม

บินนานาชาติหลักแห่งท่ี	3	ของไทย	(2)	สร้างรถไฟความเร็ว

สูงเช่ือม	3	สนามบิน	 (ดอนเมือง	สุวรรณภูมิ	อู่ตะเภา)	 (3)	

พฒันารถไฟทางคู่เชือ่มแหล่งอตุสาหกรรมกบัท่าเรอื	(4)	พฒันา

ท่าเรือแหลมฉบังและมาบตาพุด	(5)	ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์	

3	เส้นทาง	(6)	พัฒนาเขตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและลงทุน

กับอุตสาหกรรมเป้าหมายและ	(7)	พัฒนาเมืองใหม่	4	แห่ง	

ได้แก่	ฉะเชิงเทรา	พัทยา	อู่ตะเภาและระยอง	เป็นพื้นที่ที่จะ

เป็นมหานครใหม่	ด้วยการจัดวางระบบผงัเมอืง	และทีอ่ยูอ่าศยั

ทีท่นัสมยั	โดยค�านงึถงึรปูแบบการด�าเนนิชวีติทีม่คุีณภาพและ

มคีวามกลมกลนืกบัวฒันธรรมในพืน้ทีแ่ละธรรมชาต	ิซึง่จะเป็น

ยทุธศาสตร์ส�าคญัในการรองรบัคน	แรงงาน	และนกัท่องเทีย่ว

ที่จะเข้ามา	นอกจากนี้	 จะมุ่งส่งเสริมด้านการศึกษา	การ

สาธารณสุข	การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต	และสร้างความพร้อม	ทั้ง

การสาธารณูปโภคไฟฟ้า	น�้าประปา	และการคมนาคม	ซึ่งใน

ส่วนของสาธารณูปโภคด้านระบบไฟฟ้านั้น	การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคมีโครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการและรองรับการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที	่EEC	วงเงินรวมกว่า	19,000	

ล้านบาท	เช่น	โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า	
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เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มสูงขึ้น	ทั้งภาค

อตุสาหกรรม	ครวัเรอืน	และรองรบัการเชือ่มต่อรถไฟความเรว็

สูงโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่	 เพื่อเพิ่มความ

มั่นคงและความเชื่อถือได้ให้กับระบบไฟฟ้า	และโดยเฉพาะ

อย่างยิง่โครงการพฒันาโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะ	(Smart	Grid)	

ในพื้นที่เมืองพัทยา	จ.ชลบุรี	ที่จะสอดรับการพัฒนาเมืองใหม่	

หรือเมืองอัจฉริยะ	(Smart	City)	ในพื้นที่เมืองพัทยา

	 เมือ่กล่าวถงึเมอืงอจัฉรยิะ	แนวคดิในการออกแบบจะ

ต้องตอบสนอง	Life	Style	ของคนเมืองในทุกๆ	ด้าน	โดยต้อง

ตอบสนองคณุภาพชวีติ	ความปลอดภยั	และมคีวามสมดลุมาก

ขึ้น	แบงก์ออฟอเมริกา	เมอร์ลินลินช์จึงได้จ�าแนกคุณลักษณะ

ของเมอืงอจัฉรยิะไว้	6	ด้าน	คอื	(1)	ด้านสาธารณปูโภค	Smart	

Infrastructure	 (2)	ด้านสถาปัตยกรรมก่อสร้าง	Smart	 

Buildings	(3)	ด้านคุณภาพการพักอาศัย	Smart	Homes 

(4)	 ด ้านความปลอดภัย	 Smart	 Safety	 &	 Security	 

(5)	ด้านประหยดัและใช้พลงังาน	Smart	Energy	และ	(6)	ด้าน

การเดินทาง	เชื่อมโยงระหว่างกัน	Smart	Mobilityซึ่งจะเห็น

ได้ว่าพลังงานไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาเมือง

อัจฉริยะทั้ง	6	ด้านข้างต้น	ดังนั้น	โครงการพัฒนาโครงข่าย

ไฟฟ้าอัจฉริยะ	หรือ	Smart	Grid	ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

จึงเป็นฐานรากที่ส�าคัญในด้านพลังงานไฟฟ้า	ที่จะช่วยขับ

เคลื่อนการพัฒนาเมืองใหม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ

	 ในส่วนของโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ	

(Smart	Grid)	ในพื้นที่เมืองพัทยา	จ.ชลบุรี	ของการไฟฟ้าส่วน

ภมูภิาคนัน้	ได้ลงนามในสญัญาจ้างเหมาโครงการแล้วในเดอืน

มิถุนายน	ปัจจุบันอยู่ระหว่างส�ารวจและออกแบบระบบร่วม

18-0864.indd   76 5/9/2561 BE   16:28



www.ku-alumni.org

77

กบัผูร้บัจ้างโดยหลกัๆ	จะเป็นการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศและ

สื่อสาร	ระบบเซ็นเซอร์	ระบบเก็บข้อมูลและเทคโนโลยีทาง

ด้านการควบคุมอัตโนมัติประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบไฟฟ้า	เพื่อ

ท�าให้ระบบไฟฟ้าสามารถรับรู้ข้อมูลและสถานะของอุปกรณ์

ต่างๆ	ในระบบได้แบบสองทาง	(Two-Way	Communication)	

โดยงานหลักของโครงการนี้	 คือ	 ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ 

Advanced	Metering	Infrastructure	(AMI)	ซึ่งการไฟฟ้า

ส่วนภมูภิาคจะเปลีย่นมเิตอร์จากแบบจานหมนุ	ไปเป็นมเิตอร์

แบบดิจิทัล	หรือที่เรียกกันว่า	Smart	Meter	ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

ทั่วทั้งเมืองพัทยา	ก�าหนดติดตั้งแล้วเสร็จภายในปี	 2563	 

ซึ่งถือเป็นโครงการต้นแบบในการปรับปรุงระบบมิเตอร์

อัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทย

	 หากกล่าวถึง	Smart	Meter	ก็คือ	มาตรวัดพลังงาน

ไฟฟ้าแบบดิจิทัล	ที่สามารถติดต่อส่ือสารโดยตรงกับระบบ

ควบคุมที่ศูนย์ข้อมูลของการไฟฟ้าได้บ่อยเท่าที่ต้องการผ่าน

อุปกรณ์รวบรวมข้อมูล	โดยไม่จ�าเป็นต้องส่งพนักงานมาเพื่อ

อ่านหน่วยค่าไฟฟ้าเดือนละครั้งแบบในปัจจุบัน	ดังนั้น	ผู้ใช้

ไฟฟ้าจะสามารถอ่านหรือประเมินค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้า

ได้ตลอดเวลาผ่านระบบของการไฟฟ้า	โดยสามารถสรุปคุณ

สมบัติหลักๆ	ของระบบมิเตอร์อัจฉริยะได้	ดังนี้
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 •	สามารถรับส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้ตลอดเวลา

  •	สามารถตรวจสอบสถานะของปรมิาณการใช้ไฟฟ้า	

ประเมินค่าพลังงานไฟฟ้า	ณ	เวลาขณะนั้นได้

  •	สามารถควบคุม	ตรวจสอบปัญหาของ	Smart	

Meter	จากศูนย์ข้อมูลได้

  •	สามารถส่งข้อมลูคณุภาพไฟฟ้าเพือ่ให้การปรับปรุง

มาตรฐานคุณภาพไฟฟ้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  •สามารถส่งข้อมูล/แจ้งเตือน	 เหตุกระแสไฟฟ้า

ขัดข้อง	และสถานะของการแก้ไขปัญหาได้

	 ข้อมลูจาก	Smart	Meter	จะช่วยให้ผูใ้ช้ไฟฟ้าสามารถ

ควบคุมและบริหารจัดการการใช้พลังงานของตนเองได้	 ซึ่ง

ข้อมลูต่างๆ	เหล่านีถ้อืเป็นพืน้ฐานส�าคญัในการพฒันา	Smart	

Homeและ	Smart	Building	รวมไปถึงการใช้พลังงานอย่าง

ชาญฉลาดหรือ	Smart	Energy	กล่าวคือ	โดยปกติผู้ใช้ไฟฟ้า

จะไม่สามารถตรวจสอบได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ	เพราะ

มเิตอร์แบบจานหมนุไม่สามารถส่งข้อมลูได้	แต่ส�าหรบั	Smart	

Meter	ผูใ้ช้ไฟฟ้าจะสามารถตรวจสอบปรมิาณการใช้ไฟฟ้าใน 

ช่วงต่างๆ	ของวันในเดือนนั้นๆ	ได้	ประกอบกับอุปกรณ์เครื่อง

ใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันท่ีมีความชาญฉลาดเป็น	Smart	Devices	

หรือเป็นพวก	IoT	Devices	ซึ่งจะเอื้อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถ

ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	โดย

การเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของตนเองควบคู่กับการใช้

ระบบ	Machine	Learning	หรอื	Artificial	Intelligence	ทีม่า

พร้อมกับเทคโนโลยี	Smart	Home	จึงจะท�าให้การบริหาร

จัดการการใช้พลังงานในบ้านมีประสิทธิภาพและประหยัดค่า

ไฟฟ้าได้มากยิง่ขึน้	และโดยเฉพาะอย่างยิง่	หากมีการสนบัสนนุ

จากภาครฐั	เช่น	มกีารก�าหนดอตัราค่าไฟฟ้าให้ต่างกันในแต่ละ

ช่วงเวลา	 ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าพร้อมกันมากๆ	 

ค่าไฟจะมีราคาแพง	ผู้ใช้ไฟฟ้าจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการใช้

งานอุปกรณ์บางอย่างที่ไม่จ�าเป็นในช่วงเวลานั้นไปใช้ในช่วง

เวลาทีค่่าไฟฟ้าราคาถกูแทน	เช่น	ตัง้เวลาเครือ่งซักผ้าให้ท�างาน

ในช่วงเวลาที่ราคาค่าไฟฟ้าราคาถูกกว่า	เป็นต้น
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	 ในเรือ่งของปัญหาไฟฟ้าขดัข้องเป็นเวลานานเมือ่เกิด

สิง่ผดิปกตใินระบบไฟฟ้าผูใ้ช้ไฟฟ้าไม่จ�าเป็นต้องโทรไปแจ้งกบั

การไฟฟ้าอีกต่อไป	เพราะ	Smart	Meter	จะส่งข้อมูลไปแจ้ง

เตือนทั้งปัญหาและต�าแหน่งของจุดที่เกิดเหตุขัดข้องให้

พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ	จะท�าให้การแก้ไข

ปัญหาสามารถท�าได้ด้วยความรวดเร็ว	 เรียกได้ว่ามิเตอร์

อัจฉริยะ	หรือ	Smart	Meter	จะเข้ามามีบทบาทส�าคัญและ

ท�าให้ทุกท่านใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

ประหยัดขึ้น	การแก้ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องท�าได้เร็วขึ้น	

ตอบโจทย์	Life	Style	คนรุ่นใหม่ได้อย่างแน่นอน
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	 นิสิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต	ิ

จังหวัดสกลนคร	คว้า	6	รางวัลระดับ	DIPLOMA	จากการ

แข่งขันประกอบอาหาร	3	รายการ	จากการแข่งขัน	“สุดยอด

เชฟไทยแห่งปี	ครั้งที่	 7”	THAILAND	ULTIMATE	CHEF	

CHALLENGE	2018	(TUCC)	Held	at	THAIFEX-WORLD	

OF	FOOD	ASIA	2018	เมื่อวันที่	29	พฤษภาคม	-	2	มิถุนายน	

2561	ณ	อิมแพค	เมืองทองธานี	โดยมีอาจารย์สุวคนธ์	สมไพร

พทัิกษ์	สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและท่องเทีย่ว	มหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดสกลนคร	 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	นิสิตที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย

นิสิต มก. วิทยำเขตสกลนคร คว้ำรำงวัล 6 รำงวัล

ระดับ DIPLOMA กำรแข่งขัน “สุดยอดเชฟไทยแห่งปี ครั้งที่ 7”
(THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE 2018)
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	 นายวงศกร	บุญเหนือ	นิสิตชั้นปีที	่4	แข่งขันประกอบ

อาหาร	2	รายการ	ได้แก่	n	CLASSIC	THAI	CUISINE	JUNIOR	

CHEF	(อาหารไทยดัง้เดมิ)	n	MAIN	COURSE	DUCK	JUNIOR	

CHEF	(อาหารจานหลักประเภทเป็ด)

	 นายเตชินท์	เทพภูธร	นิสิตชั้นปีที	่3	แข่งขันประกอบ

อาหารจ�านวน	2	รายการ	ได้แก่	n	CLASSIC	THAI	CUISINE	

JUNIOR	CHEF	(อาหารไทยดัง้เดมิ)	n	MAIN	COURSE	PORK	

AND	CHICKEN	CHALLENGE	JUNIOR	CHEF	(อาหารจาน

หลัก	ประเภทหมูและไก่)

	 น.ส.จิตรกัญญา	อนันตภักดิ์	นิสิตชั้นปีที่	3	แข่งขัน

ประกอบอาหารจ�านวน	2	รายการ	ได้แก่	n	CLASSIC	THAI	

CUISINE	 JUNIOR	CHEF	 (อาหารไทยดั้งเดิม)	n	MAIN	

COURSE	PORK	AND	CHICKEN	CHALLENGE	JUNIOR	

CHEF	(อาหารจานหลัก	ประเภทหมูและไก่)

	 ในการแข่งขันประกอบอาหาร“สุดยอดเชฟไทย 

แห่งปี	ครั้งท่ี	 7”	หรือ	“THAILAND	ULTIMATE	CHEF	 

CHALLENGE	2018	(TUCC)”	เมื่อวันที่	29	พฤษภาคม	-	 

2	มิถุนายน	2561	ณ	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	บริษัท	โคโลญ

เมสเซ่	ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค	จ�ากัด	ร่วมกับ	สมาคมเชฟ

ประเทศไทย	จัดข้ึนเป็นครั้งที่	7	เพื่อค้นหาสุดยอดเชฟทั้งใน

ระดับมืออาชีพและระดับเยาวชน	ในมาตรฐานการแข่งขัน

ระดับโลกและถือเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ	 

โดยมี	ผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า	1,000	คนจากกว่า	13	ประเทศ 

ในเอเชีย	และใช้วัตถุดิบจากแม่น�้าโขงเพื่อให้เห็นถึงความ 

อุดมสมบูรณ์ทางด้านวัตถุดิบในแถบประเทศอินโดจีนหรือ

ภูมิภาคอาเซียน	ตลอดการจัดงานทั้ง	5	วัน	โดยงานแข่งขัน 

ดงักล่าวจะจดัขึน้ภายในงานแสดงสนิค้าอาหารทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

ประเทศ	THAIFEX-WORLD	OF	FOOD	ASIA	2018	โดย 

กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณชิย์ร่วมกบั

หอการค้าไทยและ	โคโลญ	เมสเซ่	ในวันที่	29	พฤษภาคม	-	 

2	มิถุนายน	2561	ณ	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี

	 การแข่งขันครั้งนี้เป็นงานที่เชฟท้ังในระดับมืออาชีพ

และระดับเยาวชน	 ได้แสดงทักษะความรู ้	 ความสามารถ	 

ในการท�าอาหารได้อย่างเต็มที่	โดยเน้นมาตรฐานการแข่งขัน

อาหารในระดับสากลที่ถือว ่าเข ้มข ้นชัดเจนมากที่สุด	 

โดยพจิารณาจากการให้คะแนนในด้านรายละเอยีดการเตรยีม

วตัถุดบิความเป็นมอือาชพีด้านครวั	การจดัตกแต่งอาหาร	และ

คะแนนด้านรสชาต	ิซึง่เชฟทีเ่ข้าแข่งขนัทัง้หมดจะต้องท�าเวลา

และแสดงฝีมอืการท�าอาหารภายในเวลาทีก่�าหนด	และภายใต้

มาตรฐานการแข่งขันระดับโลก

18-0864.indd   81 5/9/2561 BE   16:28



วารสารนนทรี/ ส.มก.

82

ธรรมะ :  

ชีวิตกับควำมจริง
ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล

	 การด�าเนินชีวิตของผู้คนทั่วไปในสังคมในแต่ละวันมี

ความเป็นไปเพื่อความอยู ่รอดของชีวิตเป็นพื้นฐาน	และ 

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่มีเพ่ิมขึ้นในลักษณะต่างๆ	

นานาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดขึ้นอยู่กับสภาพจิตซึ่งท�าหน้าที่รู้และ 

คิดนึก	สภาพเจตสิกซึ่งท�าหน้าที่รู้ประกอบกับจิตและปรุงแต่ง

ความคิด

	 ผูท้ีเ่คยสะสมความรูค้วามเข้าใจในพระพุทธศาสนามา

ตั้งแต่ในอดีตชาติเป็นผู ้มีความละอายชั่วกลัวบาป	มีการ

ประกอบสัมมาอาชีวะและไม่เบียดเบียนผู้อื่น	การด�าเนินชีวิต

ในประจ�าวันก็เป็นไปอย่างปรกติสุขตามอัตภาพของแต่ละคน

	 ส่วนผู้ที่ไม่เคยสะสมความรู้ความเข้าใจในพระพุทธ

ศาสนามาตัง้แต่ในอดตีชาตเิป็นผูไ้ม่มีความละอายชัว่กลวับาป	

มีการประกอบมิจฉาอาชีวะและเบียดเบียนผู้อื่น	การด�าเนิน

ชีวิตก็มีความรุ่มร้อนตามไฟกิเลสที่คุโชนอยู่ตลอดเวลายากที่

จะมีความเป็นปรกติสุขในชีวิตประจ�าวันได้

	 การที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสุคติภูมิในชาตินี้	ได้

พบพานกบัพระพทุธศาสนาและนบัถอืพระพทุธศาสนา	นบัว่า

เป็นความโชคดยีิง่	ฉนัน้ชาวพทุธจงึอย่าได้ละเลยกบัการศกึษา

พระธรรมซึง่เป็นค�าสอนของพระบรมศาสดาพระอรหนัตสมัมา

สัมพุทธเจ้า	ที่ประกอบด้วยพระปัญญาคุณ	พระบริสุทธิคุณ	

พระมหากรณุาคณุ	เพือ่จะได้มคีวามรูค้วามเข้าใจอย่างถกูต้อง

ซึ่งจะน�าไปสู่การเป็นผู้มีความเห็นถูก	(สัมมาทิฏฐิ)	ชาวพุทธที่

ศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ประกอบด้วยปัญญา	จึงจะเป็น 

ผูท้ีม่พีระรตันตรยัเป็นทีพ่ึง่อย่างแท้จรงิ	ส่วนชาวพทุธทีศ่รทัธา

ในพระพทุธศาสนาทีไ่ม่ประกอบด้วยปัญญา	กน็�าไปสูก่ารเป็น

ผู้มีความเห็นผิด	(มิจฉาทิฏฐิ)	ชีวิตในประจ�าวันก็ด�าเนินไปใน

ลักษณะเป็นคนเชื่อง่ายเป็นผู้ตื่นมงคลเป็นผู้งมงายในสิ่งต่างๆ

อย่างไม่มีเหตุผลซึ่งขัดต่อหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธองค์

ในทกุประการจงึเป็นผูท้ีไ่ม่มพีระรัตนตรยัเป็นทีพ่ึง่แต่ประการใด
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	 นับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายยิ่งที่สัดส่วนของชาวพุทธ 

ทีศ่รทัธาในพระพทุธศาสนาซึง่ประกอบด้วยปัญญามน้ีอยกว่า

ชาวพทุธทีศ่รทัธาในพระพทุธศาสนาแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญา

มีความห่างไกลกันอย่างสุดกู ่เพราะชาวพุทธส่วนใหญ่ไม่

ตระหนักถึงความส�าคัญและไม่เห็นคุณค่าของการศึกษา 

พระธรรมซึ่งจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อการด�าเนินชีวิตทั้ง

ทางโลกและทางธรรมทั้งในโลกนี้และโลกหน้า	การที่จะเป็น 

ผูรู้	้ผูต้ืน่	ผูเ้บกิบานเจรญิรอยตามพระพทุธองค์นัน้เป็นสิง่ทีเ่กดิ

ขึน้เพราะเหตปัุจจยัไม่สามารถบงัคับบญัชาได้ซ่ึงจะต้องเร่ิมต้น

ตั้งแต่การฟังธรรมที่ถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎกการฟังธรรม

ตามกาลเป็นมงคลข้อที่	26	ในมงคล	38	ประการ	และเป็น 

ข้อหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ	10	การฟังธรรมจะส่งผลให้ค่อยๆ	 

เกิดความรู้และค่อยๆ	เข้าใจตามล�าดับซึ่งขึ้นอยู่กับก�าลังของ

สตปัิญญาของแต่ละบคุคลไม่อาจรบีเร่งในลกัษณะการมตัีวตน

เข้าไปกระท�าแต่ต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจในความไม่มตีวัตนจงึ

จะมีความเจริญก้าวหน้าตามล�าดับขั้นได้

	 การศึกษาพระธรรมที่ถูกต้องจะต้องศึกษาจาก 

พระไตรปิฏกซึง่ประกอบด้วย	พระวนิยัปิฎก	พระสตุตนัตปิฎก 

(พระสูตร)พระอภิธรรมปิฎก	ไม่ใช่ค�าสอนของใครที่ไม่ได้น�า

พระพุทธพจน์มาแสดงปัญญาแบ่งเป็น	3	ระดับ	ได้แก	่ปัญญา

ที่เกิดจากการฟังธรรม	 (สุตมยปัญญา)	ปัญญาท่ีเกิดจาการ

พจิารณาไตร่ตรอง	(จนิตมยปัญญา)	ปัญญาทีเ่กดิจากการเจรญิ

ธรรม	(ภาวนามยปัญญา)	

	 ความจริงที่ชาวพุทธพึงรู้	มี	2	ประการ	คือ	ความจริง

ทางโลกและความจริงทางธรรม	ความจริงทางโลก	คือ	ความ

จริงสมมติ	 (สมมติสัจจะ)	 เป็นความจริงที่เกิดจากความไม่รู้	

(อวชิชา)	ในลกัษณะ	3	ประการ	(ไตรลกัษณ์)	ได้แก่	เหน็ว่าชวิีต

เป็นสุขไม่ใช่เป็นทุกข์	 เห็นว่าความไม่เที่ยงเป็นความเที่ยง	 

เห็นว่าความไม่มีตัวตน	(อนัตตา)	เป็นความมีตัวตน	(อัตตา)

	 ความจริงทางธรรม	คือ	ความจริงแท้	 (ปรมัตสัจจะ)	

เป็นความจริงที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ในลักษณะ	3	ประการ	

(ไตรลักษณ์)	เป็นสภาวธรรม	ซึ่งประกอบด้วย	นามธรรมหรือ

นามธาตหุรอืนามขนัธ์	(สภาพรู)้	ทีป่ระกอบด้วยจติและเจตสกิ	

และรูปธรรมหรือรูปธาตุหรือรูปขันธ์	 (สิ่งที่ถูกรู้)	ผู้ท่ีเข้าถึง 

ความจริงแท้เกิดจากความรู้	 (วิชชา)	ในลักษณะ	3	ประการ

(ไตรลักษณ์)	 ได้แก่	 เห็นว่าชีวิตเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข	 

เหน็ว่าสรรพสิง่เป็นความไม่เทีย่ง	เหน็ว่าสรรพสิง่เป็นความไม่มี

ตัวตน	(อนัตตา)

	 ทุกวันนี้การด�าเนินชีวิตของชาวพุทธส่วนใหญ่มัก 

ไม่เข้าใจถึงความเป็นธรรดาของโลก	 (โลกธรรม	8)	 ได้แก่	 

มีลาภเสื่อมลาภ	มียศเสื่อมยศ	มีสรรเสริญมีนินทา	มีสุขมีทุกข์	

เมื่อไม่เข้าใจว่าสรรพส่ิงเป็นความไม่เที่ยงแต่มีความติดข้อง

ต้องการในทุกสรรพสิ่งว่าเป็นเราว่าเป็นของเราทั้งๆ	ที่ไม่อาจ

บังคับบัญชาอะไรได้เลยชีวิตจึงเต็มไปด้วยกิเลสทั้งโลภโกรธ

หลงเพราะไม่สามารถละความเป็นตัวตนได้เนื่องจากไม่มี

ปัญญาทางธรรม
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	 วารสารนนทรีฉบับเดือนกันยายน	-	ธันวาคม	2561	

นี้เป็นวารสารฉบับที่	 5	ของคณะกรรมการบริหาร	ส.มก.	 

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

สาระต่างๆ	ทีเ่ป็นประโยชน์แก่	นสิิตเก่า	ตลอดจนเป็นสือ่กลาง

ในการเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวของนิสิตเก่ารุ่นต่างๆ	

ให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน

	 วันเวลาผ่านไปรวดเร็วราวติดปีกบิน	คณะกรรมการ

บริหาร	ส.มก.	ปี	2560-2562	ก�าลังจะสิ้นสุดวาระการท�างาน

ลงในวนัที	่2	ก.พ.	62	......	•นสิติเก่าทีม่ไีฟแรงและมอีดุมการณ์

ในการท�างาน	เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเตรียมตัว

เตรยีมใจให้พร้อมเพือ่ลงสมคัรรบัเลือกตัง้นายก	ส.มก.คนใหม่

วาระการท�างานปี2562-2564	เสียงปี่กลองการชิงชัยเลือกตั้ง

จะเริ่มขึ้นในเวลาอันใกล้นี้	อย่าได้หลงเชื่อตามข่าวที่ว่า	ผู้ที่จะ

เป็นนายก	ส.มก.	ต้องมีเงินถุงเงินถังขอบอกว่าไม่จ�าเป็น	 

ความศรัทธาในตัวบุคคลและทีมงานจะได้รับการสนับสนุน 

จากนิสิตเก่าในทุกด้าน	อย่าได้กังวลแต่อย่างใด....	•ภารกิจ

อนัใหญ่หลวง	คอื	ส.มก.	จะต้องประสานพลงัความคดิพลงัการ

ท�างานร่วมกบั	มก.	อย่างเคยีงบ่าเคียงไหล่	เพือ่ให้	มก.	มคีวาม

เจริญก้าวหน้าในทุกมิติ	สามารถก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นน�า

ของประเทศ	มหาวิทยาลัยชั้นน�าของอาเซียนและเอเซีย

	 การปฏิรปู	ส.มก.	ภายใต้การบรหิารงานของ	•ดร.วทูิรย์	

สิมะโชคดี	มก.33	มีผลงานปรากฏเป็นรูปธรรม	ได้แก่	การ 

ปรบัเปลีย่นโครงสร้างคณะกรรมการบรหิารฯ	โดยแต่งตัง้นายก

สมาคมนิสิตเก่าทุกคณะเป็นกรรมการกลาง	ส.มก.	เพื่อจะได้

ร่วมผนึกก�าลังกันเป็นปึกแผ่นและท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

การจัดท�าระบบบัญชีให้มีความเป็นมาตรฐาน	 โปร่งใส	 

ตรวจสอบได้	การจัดท�าทะเบียนทรัพย์สิน	ส.มก.	ให้มีความ 

ถูกต้องสมบูรณ์	ฯลฯ	ตลอดจนการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

ในทุกด้านซึ่งได้ฟื้นฟูภาพลักษณ์อันดีงามของ	ส.มก.	ให้เป็น 

ที่ยอมรับของสังคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

	 อยากลดความดนัโลหิตและอยากลดพงุกะททิีอ่ดุมไป

ด้วยไขมนั	ให้ไปออกก�าลงักายแบบ	“จนิกงักง”	กบั	บ�ารงุ	ไตรมนตรี	

มก.18	คลังสมอง	จ.นนทบุร	ีทุกวันจันทร์	พุธ	และศุกร์	เวลา	

16.00	-	17.15	น.	ทีอ่าคารศขุประชาวาจานนท์	คณะวทิยาศาสตร์	

มก.	“สายรุ้ง”	ขอรับรองว่าเป็นผลดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอน

 •บ�ารุง	บุญปัญญา	มก.23	ผู้มีอุดมการณ์กับการ

พัฒนาคนและพื้นที่ในชนบทซึ่งเป็นหนึ่งในสองผู้ก่อต้ังชมรม

นิสิตค่ายอาสาพัฒนา	ตั้งแต่ส�าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตก็ฝัง

ตัวกับการท�างานในชนบทเป็นเวลายาวนานต่อเนื่องจนถึง

ปัจจุบัน	เป็นประชาชนเต็มขั้นที่มุ่งหวังให้สังคมชนบทมีความ

กินดีอยู ่ ดีตามสมควร	 ขอคาราวะในอุดมการณ ์ . . . . .	 

•ดร.	เวท	ไทยนกุลู	มก.23	หนึง่ในสองผูก่้อตัง้ชมรมค่ายอาสา

พัฒนาซึ่งเป็นประธานชมรมค่ายอาสาพัฒนาคนแรก	อดีต	 

ผช.	ผอ.ศูนย์วิจัยยาง	จ.สงขลา	อดีต	ผจก.	สมาคมยางพารา

ไทย	ยังคงเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสา

พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง	แม้ว่าทุกวันนี้จะละทางโลกไปท�างาน

ด้านพระพุทธศาสนามานาน	โดยเป็น	ผอ.	ศูนย์ฝึกอบรมและ

พัฒนาจิต	 (หลักสูตรคุณแม่ดร.ศิริ	กรินชัย)ที่	 อ.หาดใหญ่	

จ.สงขลา

	 เป็นนายกสภา	มก.คนแรกทีท่�างานภายใต้	พ.ร.บ.	มก.	

ในก�ากับของรัฐซ่ึงมีผลบังคับใช ้มาตั้งแต ่	 17	 ก.ค.	 58	 

•รศ.ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์	มก.25	ได้บริหารจัดการภารกิจ 

ทัง้ในระยะสัน้และระยะกลางมาแล้ว	ส่วนการบรหิารระยะยาว

ของสภา	มก.	ในปัจจุบัน	ก็ต้องท�าหน้าที่กันต่อไป	และในอีก

ไม่ช้านี้ก็จะมีกระบวนการสรรหาอธิการบดีคนที่	15	หลังจาก

ที่	มก.	ว่างเว้นจาการมีอธิการบดีตัวจริงมาเป็นเวลาร่วม	4	ปี

สังคมชำวขจี
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 •บุญแสง	จินดามณีโรจน์	มก.	26	อดีต	นายก	อมก.	

ได้ขบัเคลือ่นพลงัของนสิติท�างานให้เกดิประโยชน์กบัสงัคมมา

มากมาย	ผลงานที่ส�าคัญได้ท�าหน้าที่ป็นแกนน�าในการระดม

พลงันสิตินกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาต่างๆ	ก่อตัง้ศนูย์นสิติ

นักศึกษาแห่งประเทศไทย

 •ดร.เกลยีวพนัธ์	สวุรรณรกัษ์	มก.	27	อดตีผูเ้ชีย่วชาญ

กรมวิชาการเกษตร	อดีตนายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่ง

ประเทศไทย	ประธานชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนาวาระ 

การท�างานปี	2560-2562	ขับเคลื่อนงานเยี่ยมเยียนโรงเรียน

เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ในหลายจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ	 

ผลงานการระดมเงินบรจิาคเพือ่กองทนุการศกึษาต่อเนือ่งเดนิ

หน้าไปได้ไกลแล้ว	ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของนิสิตเก่าชาว

ค่ายฯ	และนิสิตเก่าทั่วไป...	•ขนิษฐา	 เชิดสถิรกุล	มก.27	

เจ้าของธุรกิจเก๊าไม้ลานนา	จ.เชียงใหม่	บริจาคเงินเข้ากองทุน

การศกึษาฯ	ต่อเนือ่งทนัทเีมือ่ทราบข่าวกจิกรรมของชมรมนสิิต

เก่าค่ายอาสาพัฒนา

 •ปรีชา	 สมบูรณ์ประเสริฐ	 มก.28	 อดีตอธิบด ี

กรมปศุสตัว์	เปิดบ้านสวนที	่อ.	ปากช่อง	จ.นครราชสมีาต้อนรบั

ขับสู้เพื่อนร่วมรุ่นที่มาสังสรรค์กันเป็นประจ�าเป็นอย่างดี	...	 

•สมโชค	สุขอนันต์	มก.28	ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกามาร่วม	 

40	ปี	หลังจบ	MBA	ที่นิวเจอร์ซีย์ก็ไปท�างานอยู่ที่นิวยวอร์ค

เป็นเวลาหลายปี	แล้วไปปักหลักท�างานกับโรงไฟฟ้าพลัง

นิวเคลียร์	ONCOR	PCL.	ที่เท็กซัสเป็นเวลา	33	ปี	ต�าแหน่ง

สุดท้ายเป็นนักวิเคราะห์การเงินอาวุโส	 (Senior	Financial	

Analise)	ส่วนศรภีรรยา	สายนิ	สขุอนนัต์	มก.	28	กไ็ปเปิดร้าน

อาหารไทยและท�างานเป็นผู ้ประสานงานด้านการศึกษา

ระหว่างโรงเรยีนกบัผูใ้ห้การสนบัสนนุโรงเรยีน	ตอนนีท้ัง้คูก่ลบั

มาอยู่เมืองไทยแล้วที่	จ.ประจวบคีรีขันธ์….	•ศิริ	ชมชาญ	 

มก.28	อดตีนายกสมก.	เปิดบ้านเชญิเพือ่นร่วมรุน่มางานเลีย้ง

สังสรรค์กัน	60	คน	ข่าวว่าปีหน้าจะเชิญเพื่อนร่วมรุ่นมางาน

เล้ียงสังสรรค์เพิ่มเป็นร้อยคน	คงจะต้องจัดงานเล้ียงต่อเนื่อง

อีก	10	ปี	จึงจะมากันครบทั้งรุ่น

  •เฉลิมเกียรติ		แสนวิเศษ	มก.29	อดีตเลขาธิการ

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 

อันเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ(	กปร.)	ในฐานะทีเ่ป็นเขยชาวค่าย

อาสาพัฒนาฯ	เอาใจศรีภรรยาด้วยกันพานิสิตเก่าค่ายอาสาฯ

ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-	ป่าไม	้ 

หนองเต่า	บ้านโพนสิน	เมืองไกรสรพรหมวิหาร	แขวงสะหวัน

นะเขต	โดยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	

พระราชทานให้เป ็นแหล่งเรียนรู ้แก ่ประชาชนลาว... . 

•ไพรตัน์	วฒันกจิ	“ก๊กหย่วน”	มก.	29	อดีตนกัร้องและโฆษก

วงดนตรรีวมดาวกระจยุก�าลงัอยูอ่ย่างสบายใจเฉบิแบบเศรษฐกจิ

พอเพียง	มีรายได้จากค่าเช่าหอพักและบ้านพักที่	จ.ตรัง	 ....	

•ยุทธนา	สุบรรณภาส	“ยุทธ	ยืดยาว”	มก.29	อดีตนักร้อง

และโฆษกวงดนตรีรวมดาวกระจุยตามหาตัวยากมาก	ไม่รู้ว่า

ไปซุ่มเรียนวิชานินจาจากส�านักไหน.....	•มานพ	ชินรัตนา	 

“นพ	เนรคณุ”	มก.	29	อดตีโฆษกวงดนตรรีวมดาวกระจยุไปใช้

ชวีติอยูอ่เมริกามาหลาย	10	ปี	ตอนนีก้ลบัมาเยีย่มเยยีนเพือ่นๆ

ที่เมืองไทยแล้ว		

	 เข้าสู ่	 45	ปี	 14	ตุลาศ.ดร.	สมบัติ	 ธ�ารงธัญวงศ์	 

มก.	30	อดีตเลขาธิการศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย 

ปี	2516	ไม่รูว่้าจะมีแนวความคดิอย่างไรต่อไปกบัการออกแบบ

ประชาธปิไตยไทยให้เกดิผลดแีละเป็นประโยชน์ต่อคนทุกภาค

ส่วนในสังคมอย่างแท้จริง.....	•วงศ์ระวี	สาคริก	มก.30	 

อดตีรอง	ผจก.ฝ่ายอาวโุสฝ่ายธรุกจิขนาดใหญ่	บมจ.	ธ.ไทยพาณชิย	์

อดีต	ผอ.ฝ่ายการเงิน	บมจ.พาราวูด	เป็นคอกาแฟพันธุ์แท้ที่

ดื่มด�่ากับสุนทรียภาพการดื่มกาแฟอย่างละเมียดละไมหาตัว

จบัยาก	ได้ใช้เวลากบัการศกึษาค้นคว้าตัง้แต่พนัธุก์าแฟดี	พืน้ที่

เพาะปลูกที่เหมาะสม	ภูมิอากาศที่เหมาะสม	การเก็บเกี่ยวที่

เหมาะสม	การคัว่เมลด็กาแฟอย่างมศีาสตร์และศิลป์	การบรรจุ

รกัษาอย่างมคีณุภาพ	นบัเป็นความโชคดขีองรุน่	30	ทีม่โีอกาส

จัดงานสังสรรค์ดื่มกาแฟอย่างมีความสุขอยู ่เป็นระยะๆ…	 

•ไกร	ตั้งสง่า	มก.	30	อดีตผู้ว่าการโรตารีสากลภาค	3350	

อุปนายกคนที่	 1	สภาวิศวกรแห่งประเทศไทยได้รับเสียง

สนบัสนนุจากสมาชกิให้ลงเลอืกตัง้นายกสภาวศิวกรฯ	คนใหม่

ในช่วงปลายปีนี้....	•ชวน	 เรืองรักลิขิต	มก.30	ประธาน	
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บจ.ชวนพัฒน์	มอบเงินบริจาค	ก้อนใหญ่ประเดิมกองทุนการ

ศกึษาต่อเนือ่งแก่ชมรมนสิติเก่าค่ายอาสาพฒันาขออนโุมทนา	

...•3	ใบเถา	มก.30	อดีตนักร้องวงดนตรีรวมดาวกระจุย 

จากคณะสังคมศาสตร์	ประกอบด้วย	ดลฤดี	วีรจิตติ	สินพูล		

บุณยวัฒน์	สุชาดา	จิราธิวัฒน์	น่าจะรวมตัวร้องเพลงกันอีกสัก

ครั้งเพื่อให้ความสุขแก่ชาวขจีในยุค	สว.	หวนร�าลึกถึงอดีตใน

วัยกระเตาะ....

 •เรณู	ตังคจิวางกูร	มก.31	รองเลขาธิการนายก

รัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นผู้สนับสนุนให้วง	เค.ยู.วินด	์ซิมโฟนี	

ได้แสดงดนตรีในงานพระราชทานเลีย้งทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย	

งานวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี	 2561	และงานเลี้ยงต้อน

ประธานาธิบดีเมียนมาร์	ที่ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล...	

•เอื้อมพร	ทั่งทอง	มก.31	กก.	ผจก.บจ.	โรงโม่หินขอนทอง

เป็นประธานชมรมนิสิตเก่า	มก.	ประจวบคีรีขันธ์มายาวนาน

ตัง้แต่เริม่ก่อตัง้ชมรมฯจนถึงปัจจุบันเพือ่นพ้องน้องพ่ีไม่ยอมให้

ลงจากต�าแหน่งเพราะมีผลงานมากมายเหลือเกิน...	•พิสุทธิ์

ศาลากิจ	มก.31	อดีต	ผอ.	สนง.	พัฒนาที่ดินเขต	5	(ขอนแก่น)	

เปิดบ้านลากูนาที่จ.เชียงใหม่สังสรรค์เพื่อนร่วมรุ่นทุกวันที่	31	

ของเดือน… •ดร.อุทัย	เซ็นภักดี	มก.31	อดีต	ผช.	ทูตเกษตร

หลายประเทศเปิดธรุกจิร้านอาหารและทีพ่กับรรยากาศฟาร์ม

ในชนบท	“Le	 jardin	de	Maejo”	ที่แม่โจ้จ.เชียงใหม่ไป

อุดหนุนกันได้ดูข้อมูลได้ที่เพจเฟซบุ๊ค	Le	jardin	de	Maejo

 •อนันต์	เภตรา	มก.32	อดีตนายก	ส.มก.	ระหว่างนี้

ก�าลังใช้เวลาอยู ่กับการสร้างอุทยานแห่งการเรียนรู ้ทาง

พฤกษศาสตร์	อาทิ	ต้นไม้ประจ�าจังหวัด	ต้นไม้มงคล	ต้นไม้ใน

วรรณคดี	พืชสมุนไพร	ฯลฯ	บนพื้นที่	8	ไร่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา	

จ.ปทุมธานี......	•พล.ต.หญิงพัชรา	บุณยทรรพ	มก.32	 

แม่พลอยละครโทรทศน์เรื่อง	“สี่แผ่นดิน”	คนแรก	อดีตผู้ทรง

คณุวฒุกิองบญัชาการกองทพัไทย	ก�าลงัมงีานหลงัเกษยีณเป็น

ผู้พิพากษาสมทบศาลเด็กและครอบครัวเป็นสมัยที่	2	แล้ว

 •สรุพนัธุ	์จนัทรประภา	มก.	35	อดตี	ผอ.สวนอนรุกัษ์

และป้องกนัทรพัยากร	สนง.	บรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที	่7	(นครราชสมีา)	

หลังจากที่ประสบความส�าเร็จกับการท�าธุรกิจร้านอาหาร	 

“บ้านสวนเกาะทิพย์”	ที่	อ.เมือง	จ.นครราชสีมาแล้ว	ตอนนี้

ได้ขยายธุรกิจสร้างโรงแรม	“สุขมาสก์ภิรมย์”	มีส่วนลดให้กับ

ชาวขจี	ทุกคน

 •ณรงค์ศักดิ์	 โอสถธนากร	มก.	41	ผู ้บัญชาการ

เหตุการณ์	ฯ	และผู้บัญชาการศูนย์อ�านวยการร่วมค้นหา 

ผู้สูญหายในวนอุทยานถ�้าหลวงขุนน�้านางนอน	จ.เชียงราย	 

ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มก�าลังและเต็มศักยภาพใน

การท�างานกับภารกิจที่เป็นไปไม่ได้	(mission	impossible)	

จนกลายเป็นภารกจิทีเ่ป็นไปได้	(mission	possible)	แม้ว่าจะ

ถูกโยกย้ายจาก	ผว.	จ.เชียงราย	ไปเป็น	ผว.	จ.พะเยา	คาดว่า

จะได้รับข่าวดีในเดือน	ต.ค.	นี้….	•ผศ.ดร.	ถวัลย	์เนียมทรัพย์	

มก.	41	อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร	หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา	

คณะสังคมศาสตร์	ก�าลังท�างานโครงการวิจัยเรื่องครอบครัว

ร่วมกับ	รพ.รามาธิบด	ีโครงการวิจัยจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไม่

กี่เดือนข้างหน้านี้

 •วิเชียร	ชิณวงษ์	มก.59	หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าทุง่ใหญ่นเรศวร	ด้านตะวนัตก	เป็นผูท้�างานด้วยความจรงิจงั

และเข้มแข็ง	ยึดม่ันในความถูกต้องอย่างมั่นคง	 (integrity)	 

ได้รบัการสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชาเป็นอย่างด	ีตลอดจนเป็น

ทีร่กัใคร่ของเพือ่นร่วมงาน	และสร้างความเชือ่มัน่แก่ผูใ้ต้บงัคบั

บัญชาในฐานะเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ท�างานด้วย

ความกล้าหาญและซื่อสัตย	์ไม่หวั่นไหวต่อผลกระทบใดๆ

 •ผศ.ดร.	วิเชียร	ปรีชาธรรมวงศ์	มก.	61	รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนิสิต	คณะสังคมศาสตร์	คนรุ่นใหม่	 ไฟแรงที่มี 

ผลงาน	เส้นทางการท�างานในอนาคตสดใสแน่
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 สวัสดีคะ ท่ำนสมำชิก ส.มก. ทุกท่ำน วำรสำรนนทรีฉบับนี้ขอแสดงควำมยินดีกับนิสิตเก่ำจำกรั้ว มก. 4 ท่ำน  

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่สูงขึ้นเม่ือ วันที่ 21 สิงหำคม 2561 ดังนี้ นำยอนันต์ สุวรรณรัตน์  

KU 37 ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นำยบณุยฤทธิ ์กลัยำณมติร KU 39 ปลดักระทรวงพำณชิย์, นำยชยัวฒัน์ ทองค�ำคณู 

KU 39 ปลัดกระทรวงคมนำคม, นำยอำนนท์ เหลืองสมบูรณ์ KU 39 อธิบดีกรมทำงหลวง	ส�าหรับเนื้อหาวารสารยังคง

ประกอบเรื่องราวที่น่าสนใจหลายด้านประกอบกับ	ส.มก.	ได้จัดกิจกรรมส�าคัญๆ	มากมาย	อาทิ	โครงการป้องกันก�าจัดโรคพิษ

สุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ	ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี,	โครงการสัมมนาทางวิชาการ	

และจัดตลาดนัด	ส.มก.	เคลื่อนที	่นอกจากนี้ได้น�าเรื่องน่ารู้ต่างๆ	มาฝาก	อาท	ิเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที	่

10	/นางเตือนใจ	เจริญพงษ์,	บทสัมภาษณ์พิเศษผู้ว่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,	โครงการ	Smart	Meter	กับบทบาทส�าคัญในการ 

พลิกโฉมเมืองอัจฉริยะ	(Smart	City)	/	นายเสริมสกุล	คล้ายแก้ว,	ขีวิตมีค่าเหนือสิ่งอ่ืนใด/	ผู้น�าในภาวะวิกฤต/	ยุทธวิธีต่อสู้

กิจการใหญ่/	ดร.	วิฑูรย์	สิมะโชคดี	นายก	ส.มก.,	กิจกรรมวันข้าวแห่งชาติของกรมการข้าว,	วิศวะ	มก.	สร้างหุ่นยนต์	3	มิติ	

พัฒนาเกษตรกรให้เป็นสมาร์ท	ฟาร์มเมอร์	ดร.ปัญญา	เหล่าอนันต์ธนา,	น่าทึ่งผลงาน…การเปิดตัว	“แพลตฟอร์ม	StartUp”	

รองรับนักเขียน-นักแปล-อ่าน	หนังสือออนไลน์	กวีบุ๊ค	 (Kawebook.com)	ของเยาวชนไทยยุคใหม่,	ดาวกระจุย	รุ่งแสง,	 

ชีวิตกับความจริง/ทวีศักดิ์	อุ่นจิตติกุล,	กฎหมายน่ารู้ที่มักเป็นปัญหากับเพื่อนบ้านที่พบบ่อยๆ	และสิทธิขอจบชีวิตอย่างสงบ	!!	

ปู่ไต้หวันป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย	ขอรับการุณยฆาตในสวิตเซอร์แลนด์	รวมถึงเรื่องของสุขภาพ	รู้ยัง	 !!	 เขย่าให้ทารก 

หยดุร้องไห้	อนัตรายถงึชวีติได้,	ข่าวด!ี	เผย	‘กระซบิ’	เดก็ออทสิตกิ	แค่คนืละนดิแก้พฤตกิรรมต่อต้านได้	และกจิกรรมด้านต่างๆ	

ของ	ส.มก.	เป็นต้น

	 ขอเรียนความคืบหน้าของยอดสมาชิก	ส.มก.	ขณะนี้ว่าเพิ่มขึ้นจากเดิม	91,083	คน	เมื่อปี	2559	ขยับเป็น	103,108 

คนแล้ว	เมื่อ	กค.	2561	โดยคุณชัยรัตน์	อร่ามศรี	นายทะเบียนกรรมการด�าเนินการ	ส.มก.	ท้ายสุดนี้ขอขอบพระคุณ	sponsor		

ใจดีที่ให้การสนันสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์วารสารมาอย่างต่อเนื่อง

นางเตือนใจ เจริญพงษ์
บรรณาธิการวารสาร ส.มก.

สมำคมนิสิตเกำ่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
50	ถนนพหลโยธิน	แขวงลาดพร้าว	เขตจตุจักร	กทม.	10900

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

E-mail	:	ku@ku-alumni.org

บทบรรณาธิการ
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