
วารส
ารน

น
ท

ร ี ฉ
บ

ับ
ท

ี่ 2 ป
ี 2561 เด

ือ
น

ต
ุลาค

ม
 2561 - เด

ือ
น

ม
ก

ราค
ม

 2562

ฉบับที่ 2 ปี 2561 เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมกราคม 2562

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

นนทรี
วารสาร

สมาคมนิสิตเก่า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์(ส.มก.) 

ISSN 1513-8550

19-0005 cover.indd   1 1/21/2562 BE   2:59 PM



19-0005 cover.indd   2 1/21/2562 BE   2:59 PM



สารบัญ
พิธีถวายมุทิตาสักการะพระธรรมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล 3-4

สัมภาษณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ KU 37 5-8

หลัก “3 สะอาด” เคล็ดลับสร้างความส�าเร็จที่ยั่งยืนให้คนเลี้ยงกุ้งไทย 9-12

คดีปกครองว่าด้วยสิทธิที่พึงมีของผู้ถูกกล่าวหา:การให้โอกาสโต้แย้งในเวลาที่เหมาะสม 12-15

ข่าว มก.
 ผลงานสีเรืองแสง ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. คว้ารางวัลชนะเลิศ  16-17
 สิ่งประดิษฐ์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน 

 นักวิจัยคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรค้นพบมดชนิดใหม่ (new record) ของประเทศไทย  18
 และชนิดใหม่ของโลก (new species)  

 ขนมขบเคี้ยวจากข้าวไรซ์เบอร์รี่โดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน  19-20
 ผลิตภัณฑ์ใหม่จากงานวิจัย ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์

 อาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ได้รับรางวัล "Best Poster Award"  21-22
 ระดับนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีวัสดุ 

สรุปผลการจัดสัมมนาคุณภาพของ ส.มก. 23-24 
 
เล่าเรื่องด้วยภาพ 25-30

กฏหมายน่ารู้ : 
	 	 เรื่องการถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศ	 31  
	 	 สิทธิคุ้มครองตนว่าด้วย	เรื่องการยื่นเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวของเยาวชนในสถานพินิจ							 32

ผลการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่นของ ส.มก. ประจ�าปี 2561 40-50
   
สาระน่ารู้ : สุขภาพ 
	 	 รู้ไว้!!	โรคติดเชื้องูสวัดไม่ใช่โรคผิวหนัง	แต่เป็นโรคทางระบบประสาท  55
  รู้ว่า!!	การบริจาคอวัยวะต้องท�าอย่างไร	 56
	 	 กรมอนามัย	ชี้	'เห็ด'!!	มากคุณค่าโภชนาการ	ย�้าล้างสะอาด	ปรุงสุกทุกครั้ง	 57

เรียนสมาธิแล้วดีจัง...ให้อะไรกับชีวิตมากมายคะ  58-62

พุทธบริษัทกับพระพุทธศาสนา 63-65

มุมมองเรื่อง.. กฎหมาย กฎศีลธรรม กฎแห่งกรรมของ อ. สอนกฎหมาย 66-67
 
การขอเป็นผู้จัดการมรดกอย่างง่ายๆ 68-72
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สารบัญ
Update…..ตัวเลขสมาชิก ส.มก. 73

สังคมชาวขจี 74-76

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   77-84
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

บทบรรณาธิการ   85

ใบส�าคัญแสดงการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการของ ส.มก. 86-87

2 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ขอเชิญชวน…นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 88
มาเลือกตั้งนายก ส.มก. คนใหม่ และร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   
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พธีิถวายมุทิตาสกัการะพระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สรินฺิธโร)
เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล

	 คณะสงฆ์วัดธรรมมงคล	และคณะสงฆ์วัดลูกศิษย์พระธรรมมงคลญาณ	วิ.	หลวงพ่อวิริยังค์	สิรินฺธโร	น้อมใจเข้ากราบ

ถวายมุทิตาสักการะ	พระธรรมมงคลญาณ	วิ.	หลวงพ่อวิริยังค์	สิรินฺธโร	 เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล	 เถาบุญญนนท์วิหาร 

ซอยสุขุมวิท	101	เขตพระโขนง	กรุงเทพมหานคร	และประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา
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	 พิธีจัดขึ้นใน	วันพฤหัสบดี	ที่	3	มกราคม	พ.ศ.	2562

ณ.	ช้ัน	1	อโุบสถ	วดัธรรมมงคล	เวลา	14.30	น.	ประกอบด้วย

•	 พระครูปภัสสราธิคุณ	เจ้าอาวาสวัดผ่องพลอยวิริยาราม

•		พระครูโชติญาณประยุต	เจ้าอาวาสวัดสิริกมลาวาส

•		พระครูปลัดมงคลวัฒน	์เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์

•		พระครวูนิยัธร	อ�าไพ	จริะธมโฺม	รองเจ้าอาวาส	วดัธรรมมงคล

•		พระครปูลดับรุมณ์	เตชธมโฺม	ผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัธรรมมงคล

•		พระครสูมุห์	พรมมา	ธมมฺวโร	ผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัธรรมมงคล

•	 พระครูสังฆรักษ์บุญส่ง	 สิริธมฺโม	 ผู ้ช ่วยเจ้าอาวาสวัด 

	 ธรรมมงคล

•	 พระครูธรรมธรจันทร์	 กุสลจิตฺโต	ผู ้ช ่วยเจ้าอาวาสวัด 

	 ธรรมมงคล

•	 พระครูใบฏีกา	 สานิตย์	 อภิสาโร	 ผู ้ช ่วยเจ้าอาวาสวัด 

	 ธรรมมงคล

•	 พระปลัดสรมิพร	ธมัมวโร	ผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัศรรีตันธรรมาราม

•	 พระมหาอภิชัย	อภิชโย	อาจารย์ใหญ่ส�านักเรียนบาลีวัด 

	 ศรีรัตนธรรมาราม

•	 พระอาจารย์วรรณฉันท์	ปัญญาวุฑโฒ	หัวหน้าคณะสงฆ ์

	 ฝ่ายอรัญญวาสี	วัดศรีรัตนธรรมาราม

•	 พระครูใบฏกีาก้องนภา	สุเมธโก	ส�านกัปฏบิตัธิรรม	สวนสทิธ ิ

	 ธรรมและคณะสงฆ์สามเณร

	 เข้ากราบแสดงมุทิตาสักการะ	ในโอกาสฉลองอายุ

วฒันะมงคลครบ	99	ปี	พร้อมอวยพรให้	พระธรรมมมงคลญาณ	

วิ.	หลวงพ่อวิริยังค์	สิรินฺธโร	ได้มีสุขภาพแข็งแรง

	 ทั้งนี้พระธรรมมงคลญาณ	วิ.	(หลวงพ่อวิริยังค์	สิรินฺ

ธโร)	ได้กล่าวสัมโมทนียกถา	สั้นๆ	โดยท่านกล่าวว่า	ดีใจที่ 

คณะสงฆ์มีความสามัคคีมาร่วมงานกันได้มากมายขนาดนี	้ 

ที่ท�างานมาด้วยกันก็ถือว่าเป็นตัวอย่าง	การมีความสามัคคี 

ในหมู ่สงฆ์	 รวมถึงการช่วยกันท�างานเพื่อท�านุบ�ารุงดูแล

พระพุทธศาสนาก็ขอให้ช่วยกันเผยแพร่ค�าสอนขององค  ์

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและช่วยกันท�างานสมาธิกันต่อไป	 

จากนั้นคณะสงฆ์ได้กราบบูชาพระรัตนตรัย	เป็นอันจบพิธี
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สัมภาษณ์พิเศษ  

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
KU 37

• ทราบว่าท่านเป็นศิษย์เก่าและจบจาก มก. ท่านมีความผูกพันกับสถานบันแห่งนี้อย่างไรบ้าง

 ตอบ:	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เป็นสถานศึกษา 

ที่ให้ความรู้	ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น	แต่ 

ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนและให้ประสบการณ์ชีวิตด้วย	 

ช่วงที่เข้าเรียนเป็นนิสิตปี	1	ต้องมีการปรับตัวในการเรียนพอ

สมควร	 เพราะนอกจากการเรียนวิชาการท่ีเข้มข้น	ก็ยังมี

กิจกรรมต่างๆ	ที่แตกต่างจากสมัยเรียนมัธยม	ภายในรั้ว

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ท่ีได้รวมพวกเราซึง่มคีวามแตกต่าง

กัน	ก็ท�าให้เกิดการพึ่งพากันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อน	 

ทั้งในและนอกคณะเป็นไปอย่างแนบแน่น	ทุกวันนี้ถึงจะเรียน

จบมานานหลายสิบปี	แต่พวกเราก็ยังติดต่อ	มีการช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกันอยู่อย่างสม�่าเสมอ

 “การได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในรั้วนนทรีแห่งนี้	 เป็น

ประสบการณ์ชีวิตที่ส�าคัญต่อผมอย่างยิ่ง”	ผมได้เรียนรู้ถึงการ

ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่กับสังคมท่ีแตกต่างจากเดิม	สอนให้เรียนรู้ 

ที่จะต้องรู ้จักอดทน	พยายาม	รู ้จักแบ่งเวลาในการเรียน	 

และการท�ากิจกรรม	 ท่ีส�าคัญได้เรียนรู้ถึงการแบ่งปันกันใน 

ทุกด้าน	ทั้งด้านวิชาการ	และด้านอื่นๆ	ด้วย
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• ท่านเคยด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารหลายกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส�าคัญ 

 ในการพัฒนาด้านการเกษตร และยังได้ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและชาวไร่ชาวนา มีเรื่องอะไรบ้าง  

 ขอให้ท่านเล่าให้ฟัง

 ตอบ:	 เมื่อปี	พ.ศ.	2556	ผมได้รับโอกาสให้ด�ารง

ต�าแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหม	ซึ่งเป็นกรมที่ก่อตั้งขึ้นโดย 

พระราชด�าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	

ในรชักาลที	่9	นบัเป็นโอกาสส�าคญัทีไ่ด้สนองงานพระองค์ท่าน	

โดยการเข้าไปพัฒนา	ฟื้นฟู	และอนุรักษ์อาชีพการปลูกหม่อน

เลีย้งไหม	เพือ่ให้คงอยูเ่ป็นอาชพีเสรมิท่ีส�าคญัอกีอาชีพหน่ึงให้

แก่เกษตรกร	เพราะไม่เพียงแตเ่กษตรกรจะได้รับผลตอบแทน

ทางเศรษฐกจิเท่าน้ัน	แต่เกษตรกรยงัได้รบัผลตอบแทนทางมติิ

ของสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย	

	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2557	ได้ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรม

วิชาการเกษตร	ซึ่งมีบทบาทในการดูแลให้ความรู้ทางวิชาการ

ในการปลกูพชืทัง้ระบบทกุชนดิ	รวมทัง้ได้ส่งเสรมิและผลกัดนั

ให้เกิดงานวิจัยต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์	เพื่อช่วยแก้ปัญหาและ

ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ

และในปี	พ.ศ.	2558	-	2561	ผมได้มโีอกาสด�ารงต�าแหน่งอธบิดี

กรมการข้าว	ซึ่งเป็นการท�างานกับพี่น้องชาวนา	ซึ่งเป็น

เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ	จึงเป็นอีกภารกิจท่ีมีความ

ส�าคญั	ทีไ่ด้เข้ามามส่ีวนให้พ่ีน้องชาวนามชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ี

ขึ้น	นับว่าได้เป็นการสนองงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ที่ได้ทรงงานเก่ียวกับ 

เรื่องข้าวไว้อย่างมาก	ในขณะนั้น	ผมได้ผลักดันและจัดท�า	

“แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร”	ซึง่เป็นการบรูณา

การร่วมกันหลายฝ่าย	ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	ให้เกิดการ 

ขับเคลื่อน	ตั้งแต	่ต้นน�้า	กลางน�า้	และปลายน�้า	โดยเริ่มตั้งแต่

พี่น้องชาวนาได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดี	 เกิดการรวมกลุ่มกันท�านา 

แปลงใหญ่	ตลอดจนวางแผนการเพาะปลูกข้าว	ท�าให้เกิด 

ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน	ลดต้นทุน	การผลิต

และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต	และยังเป็นการเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร	ซึ่งจะท�าให้พี่น้องชาวนามี 

ความมั่นคงในอาชีพ	มีรายได้สม�า่เสมอและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

อย่างยั่งยืนโดยยึดถือแนวทางราชด�าริแห่งพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวรัชกาลที่	9	 ในการส่งเสริมให้พี่น้องชาวนา 

เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองบนพืน้ฐานหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง
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• ปัจจบุนัท่านด�ารงต�าแหน่งปลดัทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถอืเป็นความภาคภมิูใจของชาวเกษตรศาสตร์  

 อยากทราบว่าท่านมีนโยบายส�าคัญๆ อย่างไรในการพัฒนางานด้านการเกษตรในการสร้างงาน 

 สร้างอาชีพและการยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรในประเด็นใดบ้าง

 ตอบ:	 การดูแลและช่วยเหลือพี่น ้องเกษตรกร 

แต่ละรายในแต่ละพื้นท่ีนั้น	มีแนวทางและวิธีที่แตกต่างกัน	

เพราะฉะนั้น	การเริ่มต้นจากการช่วยเหลือและปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐาน	และร่วมกันก�าหนดการเพาะปลูกพืชให้

เหมาะสมกบัโครงสร้างพืน้ฐานนัน้	จะเป็นการช่วยเหลอืพีน้่อง

เกษตรกร	 ได้อย่างยั่งยืน	 โดยปัจจัยแห่งความส�าเร็จ	คือ	 

การลดต้นทุนการผลิต	 และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ตลอดจนการบรหิารจัดการร่วมกัน	อนัจะน�าไปสูก่ารขับเคลือ่น

และเชื่อมโยงไปถึงด้านการตลาด	สุดท้ายน�าไปสู่ผลตอบแทน

ของพ่ีน้องเกษตรกร	ทีจ่ะสามารถด�ารงชวิีตได้อย่างม่ันคงและ

ยั่งยืนต่อไป	แต่ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว	กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ต้องด�าเนินการอย่างบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน	 

ทัง้ภาครฐั	เอกชน	และพีน้่องเกษตรกร	เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ

ในการท�างานร่วมกัน	และเกิดประสิทธิผลต่อพี่น้องเกษตรกร

ต่อไป	
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ประวัติ

ชื่อ-สกุล		 	 	 	 นายอนันต์	สุวรรณรัตน์

ต�าแหน่งปัจจุบัน			 	 	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อหน่วยงาน		 	 	 	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถานที่ตั้ง	 		 	 	 เลขที่	3	ถนนราชด�าเนินนอก	แขวงบ้านพานถม	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200

หมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่		 02	281	0858	/	081	927	7263

หมายเลขโทรสาร		 	 	 02	280	1514

วุฒิการศึกษา

ระดับ วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปี พ.ศ.

ที่ส�าเร็จการศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2523

ปริญญาโท
ปริญญาพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทาง

พัฒนาการเศรษฐกิจเกียรตินิยมดีมาก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2535

หลักสูตรพิเศษ
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	

รุ่นที่	4

สถาบันพระปกเกล้า
2548

นักบริหารระดับสูง	:	ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และ

คุณธรรม	รุ่นที่	51

ส�านักงาน	ก.พ.
2550

ป้องกันราชอาณาจักร	รุ่น	55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2555

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	19

สถาบันพระปกเกล้า
2559

นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตระดับสูง	รุ่นที่	7

ส�านักงาน	ป.ป.ช.
2559
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หลัก “3 สะอาด”  เคล็ดลับสร้างความส�าเร็จที่ยั่งยืนให้คนเลี้ยงกุ้งไทย

	 หลัก	“3	สะอาด”	เคล็ดลับสร้างความส�าเร็จที่ยั่งยืน

ให้คนเลี้ยงกุ ้งไทยหากย้อนไปเมื่อปี	2554	 โรคระบาดใน 

ฟาร์มกุ้งขาวแวนนาไม	 (Penaeusvannamei)	ที่เรียกว่า	 

“โรคกุ้งและอาการตายด่วน”	หรือ	“โรคอีเอ็มเอส”	(Shrimp	

Early	Mortality	Syndrome	หรือ	EMS)	ที่ระบาดมาจาก

ประเทศจีนสู่เวียดนาม	และลามมาถึงประเทศไทยในปี	2554	

ได้สร้างความเสยีหายให้กบัอตุสาหกรรมกุง้ไทยอย่างมหาศาล

ทั้งต่อเกษตรกรผู้เลี้ยง	และอุตสาหกรรมส่งออก	

	 หากในทุกวันนี้	 โรคอีเอ็มเอส	และโรคที่อุบัติใหม่ๆ	

ไม่ใช่ปัญหาของคนเลี้ยงกุ้งไทยอีกต่อไปแล้ว	สืบเนื่องจาก 

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างสรรหาสารพัดวิธีที่จะเอาชนะ 

โรคนี้ได้	รวมทั้ง	บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	

หรือซพีเีอฟ	ท่ีได้ทุ่มเทความพยายามศกึษาค้นคว้าหาแนวทาง

ที่ช่วยจัดการและแก้ปัญหาอาการกุ้งตายด่วนซ่ึงเป็นต้นเหตุ

ท�าให้ผลผลติกุ้งไทยเสยีหายไปกว่า	50%	ในช่วงปี	2555-2559	

ขณะเดยีวกัน	ช่วยเกษตรกรเพิม่ประสทิธภิาพการเลีย้งกุง้ให้ดี

ขึ้น	ตลอดจน	พัฒนาการเลี้ยงกุ้งท่ีเป็นมิตรให้กับสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน

	 จากความเสียหายในครั้งนั้นแม้ว่าทุกคนจะรู ้ว ่า	 

โรคอีเอ็มเอสมีที่มาจากเช้ือแบคทีเรีย	แต่รากเหง้าของการ

ระบาดของเชื้อโรคจริงๆ	นั้น	มาจากความสะอาดของบ่อเลี้ยง	

น�้าที่ใช้เลี้ยง	และตัวลูกพันธุ์กุ้ง	ดังนั้น	การเลี้ยงด้วยวิธีแบบ

เดิมๆ	ที่ผู้เลี้ยงเคยท�ากันมาได้ส่งผลให้	บ่อที่ใช้เลี้ยงเกิดการ

ทับถมของตะกอน	หรือขี้เลนก้นบ่อ	เป็นท่ีสะสมอาหารช้ันดี

เชื้อโรคร้ายของกุ้ง	ท�าให้เช้ือโรคเกิดข้ึนและแพร่ระบาด	 

สร้างความเสียหายให้เกษตรกรอย่างไม่สิ้นสุด	ด้วยตระหนัก

ถึงต้นเหตุที่ส�าคัญ	ซีพีเอฟจึงได้พัฒนาแนวทาง	“3	สะอาด”	

ประกอบด้วย	พื้นบ่อสะอาด	น�้าสะอาด	และลูกกุ้งสะอาด	 

รวมถึงการจัดการการเลี้ยงที่และเหมาะสม	บนพื้นฐานง่ายๆ	

ว่า	โดยมุ่งเน้นขจัดต้นเหตุของการเกิดโรคในกุ้ง	และปรับปรุง

สภาพแวดล้อมของบ่อเลีย้งกุง้ให้สะอาดขึน้	ช่วยให้กุง้อยูส่บาย	 

กินอาหารได้ดี	มีอัตราการเติบโตที่ดี	และช่วยป้องกันการ 

ติดเชื้อโรคต่างๆ	ได้และที่ส�าคัญช่วยเพิ่มความส�าเร็จได้อย่าง

ยั่งยืนให้กับเกษตรกรเลี้ยงกุ้งไทย	ทั้งเรื่องผลผลิตและต้นทุน	

รวมถึงสิ่งแวดล้อม
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 นายไพโรจน์	อภิรักษ์นุสิทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการ

อาวุโส	ซีพีเอฟ	อธิบายว่า	แนวทาง	“3	สะอาด”	เป็นแนวทาง

การเลี้ยงกุ้งเพื่อความส�าเร็จที่ยั่งยืน	โดยมุ่งเน้นความสะอาด 

ใน	3	ด้าน	คือ	“น�้าสะอาด” “ลูกกุ้งสะอาดปลอดโรค”	และ	

“พื้นบ่อสะอาด”	“น�้าสะอาด”	หมายถึง	น�้าต้องมีปริมาณสาร

อินทรีย์ที่ละลายในน�้า	(DOC	:	Dissolved	Organic	Carbon)	

ในระดับต�่า	ไม่มีตะกอนและสาหร่ายสีเขียวแกมน�้าเงิน	ไม่มี

เช้ือโรคต่างๆ	โดยมีการเตรียมน�้าโดยฆ่าเชื้อด้วยด่างทับทิม		

และต้องมบ่ีอเพือ่พกัน�า้ไว้ใช้เติมลงบ่อเลีย้งในระหว่างการเล้ียง

กุ้งอย่างเพียงพอ

	 ส�าหรับ	“ลูกกุ้งสะอาด”	ที่ปลอดจากเช้ือต่างๆ	เริ่ม

จากพ่อ-แม่พนัธุ	์ซึง่เป็นปัจจยัทีส่�าคญัและมผีลต่อความส�าเรจ็

ของการเลีย้งกุง้	เกษตรกรควรพจิารณาเลอืกใช้ลกูกุง้ทีม่าจาก

โรงเพาะฟักท่ีได ้มาตรฐาน	พ่อแม่พันธุ ์ต ้องปลอดเชื้อ	

กระบวนการผลิตในโรงเพาะฟักนั้นจะต้องให้ความส�าคัญกับ

ระบบไบโอซีเคียวเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อในทุกๆ 

ขั้นตอนของการผลิต

	 แม้ลูกพันธุ์กุ้งท่ีปล่อยลงเล้ียงจะมีคุณภาพดีแต่หาก

ปล่อยในบ่อเล้ียงที่ไม่สะอาดและมีการจัดการการเล้ียงที่ไม่ดี	

มีสารอินทรีย์ที่ตกค้างในบ่อ	 เช่น	ซากกุ้ง	ซากแพลงตอน	 

เศษอาหารทีเ่หลอืจากกุง้กนิไม่หมด	ของเสยีทีเ่ป็นสารอนนิทรย์ี	

คือ	ก๊าซพิษ	แอมโมเนีย	สิ่งเหล่านี้ล้วนท�าให้กุ้งเป็นโรคได้

   “พื้นบ่อสะอาด”	คือ	การจัดการพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งให้

สะอาด	ไม่เป็นแหล่งสะสมของเสียท่ีเป็นสาเหตุของการเกิด 

โรคได้	 เกษตรกรต้องท�าความสะอาดพื้นบ่อเพื่อก�าจัดแหล่ง

อาศัยและอาหารของเชื้อโรค	ในระหว่างการเลี้ยงต้องมีการ

ก�าจัดตะกอนซ่ึงเกดิจากขีกุ้ง้และเศษอาหารทีเ่หลอืจากการกิน

ของกุ้ง	 โดยดูดออกจากหลุมรวมตะกอนไปเก็บไว้ในบ่อเก็บ

ตะกอน	ดังน้ัน	เกษตรกรต้องมกีารวางแผนการเล้ียงและท�าการ

ปรบัปรงุโครงสร้างฟาร์มให้เหมาะสม	โดยสดัส่วนพืน้ทีร่ะหว่าง

พืน้ทีเ่ก็บน�า้ต่อพ้ืนทีก่ารเลีย้งทีเ่หมาะสม	คอื	70:30	เพือ่ให้มี

ปริมาณน�้าสะอาดที่เพียงพอตลอดระยะเวลาการเลี้ยง	และ 

ห้ามปล่อยลงสูแ่หล่งน�า้ธรรมชาต	ิและต้องระวงัอย่าให้ตะกอน

เปล่ียนเป็นสีด�าหรือมเีลนเกดิข้ีนซ่ึงแสดงถึงการจดัการทีไ่ม่ดี

	 ด้วยหลัก	“3	สะอาด”	ช่วยให้กุ้งมีอัตราการเจริญ

เติบโตที่สูงขึ้น		ประกอบกับการดูแลเอาใจใส่ในของเกษตรกร	

จะช่วยให้ผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอน	และจะช่วย

ป้องกันและลดความเสียหายจากโรคของกุ้งต่างๆ	ได้อย่าง

ยั่งยืนซ่ึงเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถน�าแนวทางต่างๆ	เหล่านี้

ไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงของแต่ละ

ฟาร์ม	ซึ่งแนวทางดังกล่าวการเลี้ยงตามแนวทาง	3	สะอาด 
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ของซพีเีอฟท�าให้เกษตรกรสามารถเพิม่ผลผลติต่อไร่ได้มากข้ึน	

จากเดิมที่ผลผลิต	1-3	ตันต่อไร่	เป็นเฉลี่ย	3-5	ตันต่อไร	่อีกทั้ง

ท�าให้ต้นทุนการเลี้ยงกุ้งต่อกิโลกรัมลดลง	 และผลผลิตมี 

ความแน่นอน	เพราะสามารถลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

โรคต่างๆ

	 นายปรีชา	สุขเกษม	เจ้าของฟาร์มกุ้ง	“ศรีสงขลา

ฟาร์ม”	หนึ่งในฟาร์มกุ้งของไทยที่เสียหายจากโรคตายด่วน

หนักมากจนแทบเลิกการเลี้ยงกุ ้งไป	หลังจากน�าแนวทาง	 

3	สะอาดตามท่ีได้รับค�าแนะน�าจากซีพีเอฟ	ฟาร์มศรีสงขลา

สามารถจัดการกับโรคกุ้งได้	และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	ต้นทุน

การผลิตลดลง	หัวใจหลักของ	ศรีสงขลาฟาร์ม	คือ	การก�าจัด

ของเสียออกที่เป็นสาเหตุหลักของโรคออกให้มากที่สุด	ที่ผ่าน

มา	ฟาร์มเน้นการบริหารจัดการน�้าในฟาร์มให้สะอาด	และ

เตรยีมปรมิาณน�า้ใช้ให้มอีย่างเพยีงพอตลอดการเลีย้ง	ทัง้ฟาร์ม

ปรับลดพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้งเหลือเพียงร้อยละ	30	ของพื้นที่ฟาร์ม

ทั้งหมด	และพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นบ่อส�าหรับเก็บน�้า	แบ่งเป็น

บ่อปรับคุณภาพน�้า	และบ่อพักน�้าสะอาด	ประการที่สอง	 

การก�าจัดของเสียในบ่อ	โดยการปรับพ้ืนบ่อให้เป็นหลุมตรง

กลาง	และใช้กระแสน�้าในบ่อเลี้ยงกุ้ง	 เพื่อให้ของเสียไหลมา

รวมท่ีหลมุกลางบ่อให้มากท่ีสดุ	และดดูของเสยีออกจากบ่อไป

เก็บในบ่อบ�าบัดให้มากที่สุดและเร็วที่สุด	เพ่ือไม่ให้มีของเสีย

ตกค้างในบ่อ	ซึ่งปัจจัยดังกล่าวช่วยป้องกันกุ้งเป็นโรค	และ

ผลผลิตเป็นได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

 “ระบบ	3	สะอาดช่วยให้การเลี้ยงกุ้งมีความยั่งยืน	

ด้วยบริหารจัดการการเลี้ยงกุ้งดีขึ้น	ในปีที่ผ่านมา	ฟาร์มศรี

สงขลายงัไม่เจอกบัโรคต่างๆ	อกีเลย	และการเลีย้งได้ผลผลติที่

แน่นอน	 เสียหายระหว่างการเลี้ยงน้อยมาก	และที่ส�าคัญ

เป็นการเล้ียงทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม	เพราะขีเ้ลนทีด่ดูขึน้มา

จากก้นบ่อ	เราจะเกบ็ไว้ในบ่อบ�าบดัน�า้เสียไม่ปล่อยทิง้ออกจาก

ฟาร์มจะน�าน�า้กลบัมาบ�าบดัเพือ่น�ากลบัมาใช้ใหม่”	นายปรชีา

กล่าว

 นายสงิหา	สวสัดภิมู	ิหนึง่ในเกษตรกรทีไ่ด้ปรบัเปลีย่น

การเลี้ยงกุ ้งตามแนวทาง	3	สะอาด	ตั้งแต่ปลายปี	2559	 

หลังจากประสบกับปัญหาขาดทุนหลังเจอโรคอีเอ็มเอส	และ 

มีหนี้สิน	6-7	แสนบาท	จนต้องหยุดเลี้ยงไป	หลังจากน�า

แนวทาง	3	สะอาดมาใช้	สามารถจัดการโรคอีเอ็มเอส	และ

ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นมาก

	 หลังจากปรับเปลี่ยนมาใช้แนวทาง	3	สะอาด	ผลผลิต

จากการเลี้ยงรอบแรกก็ช่วยให้ผมสามารถใช้หนี้สินได้	และ 

ช่วยสร้างความยัง่ยนืให้กบัอาชีพของเกษตรกรผู้เลีย้งกุง้ได้จรงิ	

เพราะการเลี้ยงกุ้งมุ่งเน้นหลักพื้นฐานของการเลี้ยงสัตว์	 คือ	

ความสะอาดความปลอดภัยของการผลิต	และต้นทุนสมเหตุ

สมผล		เช่น	ซพีีเอฟได้แนะน�าหลกัการท�าน�า้ประปามาประยกุต์

ใช้ในการบ�าบดัน�า้ทีจ่ะน�ามาใช้เลีย้งกุ้ง	และไม่ต้องใช้ยาในการ

รักษาโรคในกุ้ง	
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 นายปราโมทย์	เสนาะสรรพ์	เกษตรกรสมาชกิสหกรณ์

ประมงคุ้งกระเบน	จ.จันทบุรี	กล่าวว่า	ตอนแรกตนไม่เชื่อมั่น

กับแนวทาง	3	สะอาด	ประกอบกับยังไม่มีเงินทุน	เพราะมีหนี้

สินมากกว่า	1	ล้านบาท	หลังจากที่เห็นเพื่อนเกษตรกรที่เข้า

ร่วมโครงการประสบความส�าเรจ็	จงึตดัสนิใจปรับเปล่ียนพ้ืนที่

ฟาร์ม	7	ไร่		ให้เป็นบ่อเลีย้งกุง้ให้มพีืน้ทีเ่ลีย้งขนาด	1.8	ไร่	และ

พื้นที่ที่ เหลือท�าเป็นพื้นที่พักน�้าและกักเก็บน�้า	 พื้นบ่อปู

พลาสติกพีอีทั่วบ่อ	และเจาะหลุมกลางบ่อให้เป็นรวมของ 

เศษอาหาร	ขี้กุ้ง	และขี้เลน	“การเลี้ยงกุ้งด้วยหลัก	3	สะอาด	

เกษตรกรจะต้องลงทุนเพิ่มเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างฟาร์ม

ใหม่และต้องปรับตัวมาเป็นคนที่เอาใจใส่	ตรวจสอบสภาพบ่อ

และน�้าในบ่อทุกวันอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้มั่นใจว่าน�้าในบ่อ

เลี้ยงกุ้งสะอาดอยู่ตลอดเวลา	ซึ่งช่วยให้กุ้งแข็งแรง	ไม่ติดโรค

ง่าย	กุ้งอยู่สบาย	กินอาหารได้เยอะ	ไม่ต้องใช้ยาหรือสารเคมี

ในการจัดการกับโรคเลย	ท�าให้ผลผลิตท่ีได้เป็นไปตาม 

เป้าหมายซึ่งคุ ้มค่ากับการลงทุนและลงแรงอย่างมากโดย

สามารถท�าผลผลิตจากการเลี้ยงรอบแรกด้วยหลัก	3	สะอาด

สูงถึง	10	ตัน	จากเดิมที่เคยได้ผลผลิตต่อไร่เพียง	2-3	ตันต่อไร่

เท่านั้น”	นายปราโมทย์กล่าว

		 นายไพโรจน์กล่าวส�าทับอกีว่าการน�าเทคนคิการเลีย้ง

แบบ	3	สะอาดมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการบริหารจัดการฟาร์ม

อย่างถูกต้องและมีความเอาใจใส่ในการดูแลตลอดการเลี้ยง

อย่างจริงจัง	ไม่เพียงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงและ

ผลผลติ	เกษตรกรจะสามารถจดัการกบัโรคทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั

หรือโรคและความท้าทายใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้	ช่วย

สร้างส�าเร็จที่มั่นคงให้กับเกษตรกรและอุตสาหกรรมการเลี้ยง

กุ้งของไทย	ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นไทยให้กับคู่ค้าและ 

ผู้บริโภคทั่วโลกในฐานะผู้ผลิตอาหารคุณภาพและปลอดภัย 

ที่ยั่งยืน
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คดีปกครองว่าด้วย 

การให้โอกาสโต้แย้งในเวลาที่เหมาะสม : สิทธิที่พึงมีของผู้ถูกกล่าวหา

	 เรื่องน้ีถือว่ามีความส�าคัญมาก	 เพราะเป็นการให ้

ความรู้เรื่องคดีปกครอง	ในกรณีที่เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ

ของผู้ถูกกล่าวหา	ตามมาตรา	30	วรรคหนึ่ง	แห่ง	พ.ร.บ. 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.2539	 ซ่ึงถือเป็นหัวใจ

ส�าคัญก่อนการออกค�าสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 

ซึง่ก�าหนดว่า	“ในกรณทีีค่�าสัง่ทางปกครองอาจกระทบถงึสทิธิ

ของคูก่รณ	ีเจ้าหน้าทีต้่องให้คูก่รณมีโีอกาสทีจ่ะได้ทราบข้อเทจ็

จริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลัก

ฐานของตน”	อันเป็นไปตามหลักการฟังความทุกฝ่ายและ 

หลักสิทธิป้องกันตนเอง	ซึ่งเป็นหลักประกันความเป็นธรรม 

ของผู้ถูกกล่าวหา

	 ในการพจิารณาออกค�าสัง่ทางปกครองของเจ้าหน้าที่	 

จึงต้องถือปฏิบัติตามมาตรา	30	วรรคหนึ่ง	แห่ง	พ.ร.บ. 

วิธีปฏิบัติราชการปกครอง	พ.ศ.	2539	ซึ่งเป็นกฎหมายกลาง

ที่ก�าหนดมาตรฐานในการออกค�าส่ังทางปกครองไว้	 เว้นแต ่

เป็นกรณีที่เข้าข้อยกเว้นตาม	มาตรา	30	วรรคสองและ 

วรรคสาม	แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน	เช่น	มีความจ�าเป็น 

เร่งด่วน	หากปล่อยให้เนิ่นช้าอาจเกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรง

ต่อบคุคลหรอืประโยชน์สาธารณะ	หรอืกรณทีีก่ฎหมายในเรือ่ง

นั้นๆ	ได้ก�าหนดวิธีการหรือขั้นตอนการพิจารณาทางปกครอง

เอาไว้เป็นการเฉพาะ	และมีมาตรฐานไม่ต�่ากว่า	พ.ร.บ.วิธี

ปฏบิตัริาชการปกครอง	พ.ศ.2539	กใ็ห้ถอืปฏบิตัติามกฎหมาย

เฉพาะในเรื่องนั้น
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	 ส�าหรับคดีพิพาทน้ี	เป็นเรื่องการให้โอกาสผู้ถูกกล่าว

หาโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานในเวลาที่น้อยเกินสมควร	โดย

เหตุเกิดจากปลัดวิลลี่	 (นามสมมติ)	ต�าแหน่งปลัดเทศบาล	ได้

รบัหนงัสอืแจ้งข้อกล่าวหาจากนายกเทศมนตรว่ีาได้กระท�าผดิ

วนิยัหลายข้อหา	หลงัจากได้รับหนงัสอืดงักล่าวปลดัวลิลีก่ไ็ด้มี

หนังสือถึงนายกเทศมนตรีว่า	หนังสือที่ตนได้รับเป็นการ 

แจ้งฐานความผิดไม่ใช่การแจ้งข้อกล่าวหา	เพราะไม่ได้ระบุ

พฤติการณ์และไม่มีการสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 

ข้อกล่าวหามาด้วย	มแีต่เพยีงการถ่ายเอกสารหลกัฐานบางส่วน

บางตอนแนบมาด้วยเท่านั้น

	 ต่อมานายกเทศมนตรีจึงได้มีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา 

ฉบับใหม่	 โดยแจ้งพฤติการณ์และฐานความผิด	พร้อมทั้งได้ 

สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาที่มีแนบมาด้วย	 

รวมทั้งสิ้น	6	ข้อกล่าวหา	ซึ่งหลังจากที่ปลัดวิลลี่ได้รับแจ้ง

หนังสือดังกล่าว	ก็มีเวลาเพียงแค่	1	วันเท่านั้น	ในการจัดท�า 

ค�าโต้แย้ง	ปลัดวิลลี่จึงไม่ได้โต้แย้งตามเวลาท่ีก�าหนด	จากนั้น

นายกเทศมนตรีก็ได้มีค�าสั่งลงโทษตัดเงินเดือนปลัดวิลล่ี	 

ปลดัวลิลีจึ่งยืน่อุทธรณ์ค�าสัง่ลงโทษต่อคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลแต่ได้มีมติยกอุทธรณ์	ปลัดวิลลี่ จึงน�าเร่ืองข้ึนสู  ่

ศาลปกครอง

	 คดีนี้	 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า	หนังสือแจ้ง 

ข้อกล่าวหาฉบับแรก	 ซ่ึงเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาโดยมิได้สรุป

พยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหา	ไม่อาจถือว่าได้ให้คู่กรณ ี

มีโอกาสทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ	ส่วนหนังสือแจ้ง 

ข้อกล่าวหาฉบบัทีส่อง	ซ่ึงมกีารแจ้งข้อกล่าวหาและสรปุพยาน

หลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาที่มีมาด้วย	ถือว่าเป็นกรณีที่ได้

ให้คู่กรณีมีโอกาสทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ	ตามมาตรา	

30	วรรคหนึ่ง	แต่การที่ก�าหนดให้ปลัดวิลลี่โต้แย้งแสดงพยาน

หลักฐาน	โดยมีเวลาเพียง	1	วัน	 ซ่ึงมีถึง	6	ข้อกล่าวหา	และ

มไิด้เป็นข้อเทจ็จริงเร่ืองเดียวกนัทัง้หมดนัน้	ไม่อาจถอืว่าได้ให้

คู่กรณีมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา	

30	วรรคหนึ่ง

	 นายกเทศมนตรี	(ผู้ถูกฟ้องคดี)	โต้แย้งว่า	แม้ว่าก่อน

ออกค�าสั่งจะให้เวลาน้อยจนผู้ฟ้องคดีไม่อาจชี้แจงหรือโต้แย้ง

แสดงพยานหลกัฐานได้ทนั	แต่ในการพจิารณาช้ันอุทธรณ์ของ 

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลนัน้	ได้มกีารให้โอกาสปลัดวิลล่ี

โต้แย้งชี้แจงอย่างเต็มที่แล้วนั้น
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	 ศาลวินิจฉัยว่า	ชั้นอุทธรณ์ถือเป็นคนละขั้นตอนกับ

การด�าเนินการทางวนิยัของนายกเทศมนตร	ีกรณีจงึไม่เข้าตาม	

มาตรา	41	(3)	แห่ง	พ.ร.บ.เดียวกัน	ที่ก�าหนดว่า	“การรับฟัง

คู่กรณีที่จ�าเป็นต้องกระท�าได้ด�าเนินการมาโดยไม่สมบูรณ	์ 

ถ้าได้มกีารรบัฟังให้สมบรูณ์ในภายหลงั	ไม่เป็นเหตใุห้ค�าสัง่นัน้

ไม่สมบูรณ์”	ดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง

	 เม่ือในชั้นการด�าเนินการทางวินัยไม่ได้ให้โอกาสคู่

กรณโีต้แย้งแสดงพยานหลกัฐานโดยก�าหนดเวลาให้เหมาะสม	 

การออกค�าสั่งตัดเงินเดือนที่พิพาท	จึงเป็นการกระท�าโดยไม่

ถูกต้องตามรูปแบบ	ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส�าคัญที่

กฎหมายก�าหนดไว้ส�าหรับการกระท�านัน้	จงึเป็นค�าสัง่ทีไ่ม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย	ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนนับแต่

วันที่ได้ออกค�าสั่ง	(คดีหมายเลขแดงที่	อ.155/2558)

   

	 เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ว่า	การใช้อ�านาจในการออก 

ค�าสั่งของฝ่ายปกครอง	ต้องค�านึงถึงสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา 

ตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ด้วย	เช่น	มาตรา	30	แห่ง	พ.ร.บ. 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.2539	และการรับทราบ 

ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองดังกล่าว	ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยาน 

หลักฐานที่มีแนบไปกับหนังสือแจ้งเพื่อให้ผู ้ถูกกล่าวหา 

ได้รับทราบรายละเอียดอย่างเพียงพอในการที่จะโต้แย้ง	 

รวมทั้งการให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาโต้แย้งนั้น	ต้องพิจารณา

บริบทต่างๆ	เช่น	ลักษณะและจ�านวนข้อกล่าวหา	เนื้อหาของ

ข้อกล่าวหา	เพ่ือน�ามาประกอบในการก�าหนดระยะเวลาจดัท�า

ค�าโต้แย้งตามความเหมาะสม	 ซ่ึงการให้โอกาสโต้แย้ง 

อย่างเพียงพอในชั้นอุทธรณ์ไม่เป็นการท�าให้การรับฟังพยาน

หลักฐานที่ไม่สมบูรณ์ในช้ันการด�าเนินการทางวินัยกลับมา

สมบูรณ์ได้	เพราะเป็นคนละขั้นตอนกัน
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ผลงานสีเรืองแสง 

ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. คว้ารางวัลชนะเลิศ 
สิ่งประดิษฐ์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

ข่าว มก.

	 นางสาวดลชนก	ดรุณวรรณ	นิสิตชั้นปีที่	4	ภาควิชา

วศิวกรรมวสัดุ	คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	

ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ชิงทุน

การศึกษา	Go	Further	 Innovation	Scholarship	2018	

ระดับอุดมศึกษา	หัวข้อ	สิ่งประดิษฐ์เพื่อทุกชีวิตปลอดภัย 

บนท้องถนน	ROAD	SAFETY	จากผลงาน	“สีเรืองแสง 

เพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้นและยั่งยืน”	(Glowing	Paint	for	

Better	and	Sustainable	Road	Safety)	จัดโดยบริษัท	ทีวี

บูรพา	จ�ากัด	ร่วมกับ	ฟอร์ด	ประเทศไทย	และสมาคมพัฒนา

ประชากรและชุมชน	เมื่อวันที่	24	พ.ย.	2561	ณ	ห้องประชุม	

สนามปทุมธานีสปีดเวย์	จ.ปทุมธานี	
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	 เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีสถิติผู้เสียชีวิต

จากอุบัติเหตุบนถนนสูงโดยช่วงเวลาท่ีมักเกิดอุบัติเหตุ 

คือ	ช่วงเวลากลางคืนซึ่งมาจากปัญหาเรื่องทัศนวิสัยที่ไม่ดี 

คณะผู้วิจัยได้แนวคิดการสร้างถนนเรืองแสงจากตัวอย่าง

ประเทศเนเธอร์แลนด์ท่ีมีแนวคิดทดลองท�าถนนทางหลวงที่

ไม ่มีไฟส่องสว่างสามารถเรืองแสงตลอดเวลากลางคืน 

ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นเส้นถนนได้จึงพัฒนาสีเรืองแสงสูตรใหม่

ที่เหมาะกับสภาพถนนและอากาศในประเทศไทยโดยอาศัย

องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมวัสดุ	ซึ่งผลงานนี้เกิดขึ้นจากความ

ร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหว่างภาควิชา

วศิวกรรมวสัดคุณะวศิวกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

และบริษัท	เฌอร่า	จ�ากัด	มหาชน

	 ผลิตภัณฑ์สีเรืองแสงสูตรใหม่นี้ได้รับการพัฒนาขึ้น	

โดยน�าสารเพิ่มความสว่าง	Optical	brightener	ไปผสมใน 

เนื้อสี	 เพื่อให้สีมีความขาวสว่างมากกว่าปกติและเติมสาร 

เรืองแสงเพื่อกักเก็บพลังงานแสงที่ได้รับตอนกลางวันและ 

ปลดปล่อยพลงังานเป็นการเรอืงแสงตอนกลางคืนเม่ือสีชนดินี้

กระทบกับแสงไฟหรือแสงอาทิตย์ท�าให้เกิดการสะท้อนแสง

ออกมาช่วยเพิม่ความสว่างและทศันวสิยัให้กับผูข้บัขีย่านยนต์	

ช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนหากมีการน�ามาใช้จริง 

จะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากหลอดไฟส่องสว่างอีกด้วย

	 ผลงานสีเรืองแสงที่พัฒนาขึ้นนี้	สามารถคว้ารางวัล

ชนะเลิศ	ได้รับทุนการศึกษา	100,000	บาท	นับเป็นผลงาน 

สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ปัญหาเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน	

โดยมี	ผศ.ดร.ปริญญา	ฉกาจนโรดม	ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ	

และ	ดร.วิชิต	ประกายพรรณ	Executive	Advisor	บริษัท 

เฌอร่า	จ�ากัด	มหาชน	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	นอกจากถนน

แล้ว	 สีเรืองแสงท่ีพัฒนาขึ้นนี้ 	 ยังสามารถมาปรับใช้กับ 

ท่ีพักอาศัยเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย	 เช่น	บริเวณโรงรถ	เพิ่ม 

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่ขณะเข้าจอดในที่พักอาศัย	และ 

ลดความต้องการใช้ไฟฟ้าในการให้แสงสว่างบริเวณดงักล่าวอกี

ด้วย
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นักวิจัยคณะวนศาสตร์ ม.เกษตร  ค้นพบมดชนิดใหม ่(new record)
ของประเทศไทย และชนิดใหม่ของโลก (new species) 

          ผศ.	ดร.	วัฒนชัย	ตาเสน	ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้	 

คณะวนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พร้อมด้วย 

ดร.	วียะวัฒน์	 ใจตรง	พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	องค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ผู้รับผิดชอบบทความวิจัย	

และ	Dr.	Benoit	Guenard	School	of	Biological	Sciences,	

University	of	Hong	Kong	ได้รายงานในการค้นพบมด 

ชนิดใหม ่ของโลก	 ในสกุล	 Myopias	 Roger,	 1861	 

(Hymenoptera:	 Formicidae)	 โดยตีพิมพ์ในวารสาร	 

Zootaxa	4526	(2):	151–174	เมือ่วนัท่ี	29	พฤศจกิายน	2561	

ซึ่งเป็นมดสกุลนี้ในประเทศไทย	7	ชนิด	โดยเป็นการพบครั้ง

แรกในประเทศไทย	 โดย	4	ชนิด	 (new	 record)	 ได้แก่	 

(1)	Myopias	bidens	(Emery,	1900)	 (2)	M.	crawleyi	

(Donisthorpe,	1941)	(3)	M.	maligna	punctigera	(Emery,	

1900),	(4)	M.	mandibularis	(Crawley,	1924)	โดยสามารถ

บรรยายลักษณะวรรณะราชินีของมดชนิดนี้เป็นครั้งแรก 

ของโลก	ดงัภาพชนดิใหม่	(new	record)	ทีพ่บในประเทศไทย	

4	ชนิด	และมดอีก	3	ชนิด	 เป็นชนิดใหม่ของโลก	 (new	 

species)	ได้แก่	 (1)	Myopias	minima	sp.	nov.	พบทาง 

ภาคใต้ของประเทศไทย	 (2)	M.	sakaeratensis	sp.	nov.	 

พบบริ เวณป ่าสะแกราช	 จั งห วัดนครราชสีมา 	 และ 

(3)	M.	sonthichaiae	sp.	nov.	พบทางภาคเหนือ	และ 

ภาคตะวันตกของประเทศไทย	ดังภาพที่	5	-	7

(https://doi.org/10.11646/zootaxa.4526.2.3 

http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pb:6A5C11FD-9C0C-4AE1-AD7C-0A32AFA5BE5E)                                     

ข้อมูลจากคณะวนศาสตร์

ข่าว มก.
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“ขนมขบเคี้ยวจากข้าวไรซ์เบอร์รี่โดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน”
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากงานวิจัย ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์                  

									ทีมนักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	น�าโดย	นางจุฬาลักษณ์	

จารุนุช	นายวรพล	เพ็งพินิจ	ดร.หทัยชนก	กันตรง	นายนิพัฒน์	

ลิ้มสงวน	และนางสาวเอสา	เวศกิจกุล	ได้คิดค้นและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีข้าวไรซ์เบอร์ร่ีเป็นวัตถุดิบหลัก 

ในสูตร	โดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชันในการผลิต	ข้าวมักถูก

น�ามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขนมขบเคี้ยวชนิดพอง

กรอบจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน	 เนื่องจากข้าวมีองค์

ประกอบส่วนใหญ่ที่เป็นแป้งให้คุณสมบัติด้านการพองตัว	

(Expansion	properties)	 ได้ดี	และให้กลิ่นรสท่ีดีจืดเป็น

ธรรมชาติ	(Bland	taste)	เหมาะแก่การน�าไปปรุงรสต่อการ

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่	ดังนั้นการน�าข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มี

คณุค่าทางโภชนาการและมคีณุสมบตัเิชงิสขุภาพสงู	มาแปรรปู

เป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจึงเป็นเรื่องน่าสนใจ		

	 ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวไรซ์เบอร์รี่นี้	 จึง

เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณสมบัติเด่นดึงดูดผู้บริโภค

ในแง่ของคุณสมบัติเชิงสุขภาพ	อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่า

เพิม่ให้กบัข้าวไรซ์เบอร์รี	่และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้โภคในปัจจุบันที่นิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

มากยิ่งขึ้นอีกด้วย	 โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชันมีข้อดีอยู ่ 

หลากหลาย	ท้ังในแง่ของการผลิตผลิตภณัฑ์ทีม่คีวามสม�า่เสมอ	

สามารถรักษาคุณสมบัติเชิงสุขภาพ	โดยเฉพาะในแง่ของการ

ข่าว มก.
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ต้านอนุมูลอิสระได้สูง	 ใช้ระยะเวลาในการผลิตสั้น	 และ

กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน	อีกท้ังใช้แรงงานคนน้อย	ท�าให้

ต้นทุนในการผลิตต�่า	 เหมาะกับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม	

สามารถขยายระดับการผลติสูร่ะดบัอตุสาหกรรมได้เป็นอย่างดี	

	 ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวไรซ์เบอร์รี่น้ี	 เป็น

ผลผลิตจากโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของโรงงาน 

ผลิต	1	ตามแผนการด�าเนินงานของสถาบันค้นคว้าและ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปี	2559	ซึ่งในปัจจุบัน	ผลิตภัณฑ์ 

ขนมขบเค้ียวจากข้าวไรซ์เบอร์รีน่ี	้ได้มกีารวางจ�าหน่ายในห้อง

ขายของสถาบันฯ	ภายใต้สินค้าแบรนด์	KU	Foods	และได้รับ

การตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

	 ทั้งนี้	ผลงานวิจัย	“ขนมขบเคี้ยวจากข้าวไรซ์เบอร์รี่

โดยใช้เทคโนโลยเีอกซ์ทรชูนั”	ได้รบัความสนใจจากภาคเอกชน	

ขอใช้สทิธใินผลงานวจิยัไปต่อยอดสูเ่ชงิพาณชิย์เป็นทีเ่รยีบร้อย

แล้ว	 โดย	ดร.สันติ	แสงเลิศไสว	รักษาการแทนผู้ช่วยรอง

อธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 

ลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์ในผลงาน

วิจัยดังกล่าว	กับ	คุณสุภา	สกุลศิริรัตน์	บริษัท	โฟร์เอฟ	อะโกร	

จ�ากัด	 โดยมีก�าหนดระยะเวลา	3	ปี	นับต้ังแต่วันลงนาม 

ข้อตกลง	เมื่อวันพุธที่	21	พฤศจิกายน	2561	ที่ผ่านมา	ณ	 

ห้องประชุม	 8	 อาคารสารนิเทศ	 50	ปี	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	บางเขน
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อาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

ได้รับรางวัล Best Poster Award ระดับนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีวัสดุ

        	ผศ.ดร.ปริญญา	ฉกาจนโรดม	อาจารย์ประจ�าภาควิชา

วิศวกรรมวัสดุ	และนายพีรพัฒน์	พาหุสุวัณโณ	นิสิตระดับ

ปริญญาโท	ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัย	 เกษตรศาสตร์	 ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น	 

(Best	Poster	Award)	 ในงานการประชุมวิชาการและ

นทิรรศการนานาชาตด้ิานเทคโนโลยวีสัด	ุครัง้ที	่10	(The	10th 

International	Materials	Science	and	Technology:	

MSAT-10)	จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาต	ิ 

ร่วมกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ

(สวทช.)	และหน่วยงานพันธมติรต่างๆ	เมือ่วนัที	่6	-	7	กันยายน	

2561	ณ	ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์	ศูนย์นิทรรศการและการ

ประชุมไบเทค	กรุงเทพฯ	

ข่าว มก.
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	 งานการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ

ด้านเทคโนโลยีวัสดุในครั้งนี้	 เป็นการน�าเสนอผลงานวิชาการ

ด้านเทคโนโลยวีสัด	ุนทิรรศการผลงานวจิยัและนวตักรรมของ

โลกในปัจจบุนัและอนาคต	กว่า	200	ผลงาน	โดยมผู้ีเชีย่วชาญ

ด้านวัสดุจาก	ประเทศสหรัฐอเมริกา	จีน	ญี่ปุ ่น	มาเลเซีย	

สิงคโปร์	ไทย	และผู้สนใจในความก้าวหน้าล่าสุดและแนวโน้ม

ของโลกด้านเทคโนโลยีวัสดุและวิศวกรรม	 เข้าร่วมงานเป็น

จ�านวนมาก	อาท	ิผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม	ผูบ้รหิารองค์กร	

วิศวกร	นักวิจัย	นักวิชาการ	เป็นต้น	ปรากฏว่า	ผลงานของ

อาจารย์และนิสิต	คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น	 (Best	Poster	

Award)	ดังนี้

	 ผศ.ดร.ปริญญา	ฉกาจนโรดม	และคณะ	ได้รับรางวัล

สาขา	Ceramics	จากผลงาน	Reducing	Water	Absorption	

of	Fiber-Cement	Composites	for	Exterior	Applications	

by	Crystal	Modification	Method

	 งานวิจัยดังกล่าว	เป็นงานวิจัยร่วมระหว่างภาควิชา

วศิวกรรมวสัด	ุคณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	

กับ	บริษัท	เฌอร่า	จ�ากัด	มหาชน	ในการปรับปรุงสมบัติทาง

กายภาพของวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์	 ให้ทนทานต่อสภาวะ

แวดล้อมในการใช้งานภายนอกอาคารมากยิ่งขึ้น	 โดยใช้ 

สารผสมเพิ่ม	 (Admixture)	 ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

จุลภาคของวสัด	ุซึง่ได้ท�าการทดลองท้ังในระดับห้องปฏบิตักิาร	

(Lab	scale)	และระดับอุตสาหกรรม	(Industrial	scale)	

	 นายพีรพัฒน์	พาหุสุวัณโณ	และคณะ	ได้รับรางวัล

สาขา	Materials	Technology	 for	Environment	จาก 

ผลงาน	The	 Influences	of	Chemical	Treatment	on	 

Recycled	Rejected	Fiber	Cement	Used	as	Fillers	in	

the	Fiber	Cement	Products

	 ผลงานนี้	 เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยร่วมระหว่างภาค

วิชาวิศวกรรมวัสดุ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย	

เกษตรศาสตร์	กบั	บรษิทั	เฌอร่า	จ�ากดั	มหาชน	ในการรไีซเคลิ

เศษวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์	 เพื่อน�ากลับมาใช้เป็นสารตัวเติม	 

(Fillers)	ในวัตถุดิบส�าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์

ใหม่ท่ีมคีณุภาพตามมาตรฐานอตุสาหกรรม	ซึง่ผลลพัธ์ทีไ่ด้นัน้	

นอกจากจะสามารถช่วยลดปรมิาณเศษวัสดไุฟเบอร์ซเีมนต์ได้

แล้ว	ยังช่วยลดพลังงานที่เก่ียวข้องในกระบวนการขึ้นรูป

ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์อีกด้วย

	 **	แก้ไข	วันที่	30	พฤศจิกายน	2561

 

19-0005.indd   22 1/21/2562 BE   10:34 AM



www.ku-alumni.org

23

สรุปผลการจัดสัมมนาคุณภาพของ ส.มก. 

	 คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมและสัมมนา	ส.มก.		 

จัดสัมมนาได้สรุปผล	ดังนี้

	 1.	สนบัสนนุให้นสิติเก่า	คณาจารย์	และบคุลากร	ของ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	(มก.)	ทีม่คีวามรู	้มคีวามเชีย่วชาญ

ในแต่ละด้านมาถ่ายถอดองค์ความรู้	เพื่อเป็นการจุดประกาย

ความคิดและขยายโอกาสทางอาชีพสู่สังคมไทยในอนาคต	

ตลอดจนน�าผลท่ีได้รับไปปรับใช้ในการชีวิตประจ�าวันของพี่ๆ

เพื่อนๆ	และน้องๆ	ชาว	มก.

	 2.	ประชาสัมพันธ์	ส.มก.	ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น	ทั้งใน

ส่วนราชการ	บรษิทัเอกชน	สมาคมวชิาการและสมาคมการค้า	

ประชาชนทั่วไป	และเกษตรกร	อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

	 3.	ส่งเสรมิความรบัผดิชอบของ	ส.มก.	ต่อสังคม	โดย

การให้ความรู้ในด้านต่างๆ	กลับคืนสู่สังคมไทย	

	 เกือบ	2	ปีที่ผ่านมา	ส.มก.	ได้เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนา

ให้กลุ ่มเป้าหมาย	ประกอบด้วยข้าราชการทุกกระทรวง	

มหาวทิยาลยั	ภาคเอกชนอาทิผูผ้ลติ	ผูส่้งออก	ธนาคาร	โรงงาน

น�้าตาล	ฯลฯ	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(ทีดีอาร์

ไอ)	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สภาหอการค้าไทย	 

สภาเกษตรกรแห่งประเทศไทยและอื่นๆ	เป็นจ�านวน	8	ครั้ง	 

มผีูเ้ข้าร่วมสมัมนากว่า	2	,500	คน	และรบัฟังการถ่ายทอดเสียง

กว่า	50,000	คน	ดังต่อไปนี้

	 -	เรื่องกระบวนการจัดการแก้ปัญหาน�้าขาดแคลน	 

ได้รับเกียรติจากคุณปราโมทย์	ไม้กลัด	ศ.ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	

และรศ.ดร.เจษฎาแก้วกัลยา	ร่วมเป็นวิทยากร

	 -	เรื่องเจาะตลาดผลไม้ไทยออนไลน์ไปจีน	 ได้รับ

เกียรติจากปลัดกระทรวงพาณิชย์	นางสาววิบูลย์ลักษณ	์ 

ร่วมรักษ์	 (เคยูภาคพิเศษ)	มาบรรยายพิเศษ	ในหัวข้อ	“Off	

line	&	Online	@Chantaburi	Model”	โดยกล่าวถงึบทบาท

หน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์แนะน�ากฏระเบียบในการด�าเนิน

ธุรกิจและการขนส่งระหว่างประเทศ	ได้เน้นว่าสินค้าต้องมี

คณุภาพดมีมีาตรฐาน	ตรงตามความต้องการของผูบ้รโิภค	และ

ผู้ค้าควรมีความซื่อสัตย์	ความจริงใจต่อผู้บริโภคเพื่อให้ธุรกิจ

ด�าเนินไปอย่างยั่งยืน

	 -	เรื่องเห็ดเป็นยาจริงเหรอ	ได้รับเกียรติจากวิทยากร

ทีม่คีวามรู้	ความเชีย่วชาญด้านเห็ด	อาทินพ.วชัิย	ชัยจิตวณชิกุล	

KU	32	แพทย์ผู้ใช้เห็ดเป็นยาร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน	

ดร.อานนท์	 เอื้อตระกูล	KU	32	ผู้ร่วมก่อต้ังสมาคมนักวิจัย 

และเพาะเห็ดและเปิดอบรมเห็ดเป็นยา	ผศ.ดร.อุทัยวรรณ	 

แสงวณิช	KU	31	ท�างานกับเห็ดมาตลอดชีวิต	และคุณสุวัฒน์	

อรรถตราสิงห์	KU	43	ผลิตเห็ดด้วยเทคนิคสมัยใหม่	มาร่วม

การเสวนา	มีการท�าซุปเห็ดให้ชิมโดยเชฟมือดี	ตลอดจนมีการ

สาธติการผลติเหด็	อาทกิารเพาะเหด็ถงัเช่า	เหด็เยือ่ไผ่	เป็นต้น

	 -	เร่ืองกายแข็ง	แรงดี	 สู ่ชีวี	 4.0	จัดร่วมกับ	มก.	

วิทยาเขตก�าแพงแสน	 ได ้ รับเกียรติจาก	 ผศ.ดร.ศิริพร	 

ศศิมณธกุล	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	มก.	วิทยาเขต

ก�าแพงแสน	และอาจารย์สง่า	 ดามาพงษ์	 KU	29	และ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ	เป็นวิทยากรหลักในการบรรยาย

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ	การออกก�าลังกายและโภชนาการ

ของผู้สูงวัย	พร้อมทั้งให้บริการตรวจความแข็งแรงและมวล

กระดูก

	 -	เรื่องไทยจะเป็นศูนย์กลางผลไม้เขตร้อนของโลกได้	

จัดร่วมกับ	มก.	 วิทยาเขตบางเขนโดย	ส.มก.	 มุ ่งหวังให้ 

ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาได้รบัทราบสถานะและศกัยภาพของผลไม้ไทย

จากวทิยากรทีเ่กีย่วข้อง	น�าข้อมลูทีไ่ด้ไปใช้ในการวางแผนการ

ผลิตและการค้าผลไม้ไทยในอนาคต	ตลอดจนผู้ส่งออกผลไม้

ไทยได้รับความรู้มคีวามเข้าใจในกระบวนการส่งออกผลไม้ไทย

และเส้นทางการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ	เพื่อสร้างความ

พร้อมในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถ

ในแข่งขันในเวทีโลกได้	
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	 -	เรื่องนวัตกรรมยืดอายุผลไม้ไทยเพื่อการส่งออก	 

ได้รับเกียรติจาก	ศ.ดร.จริงแท้	ศิริพาณิชย์	KU	33	ดร.อภิตา	

บุญศิริ	 KU	43	และดร.พีรพงษ์	 แสงวนางค์กูล	KU	50	 

มาบรรยายและสาธิตการใช้สารสกัดจากเปลือกมะพร้าว

เคลอืบเพ่ือยดือายผุลไม้ตดัแต่ง	อาท	ิทเุรยีน	ส้มโอ	แก่ผูส่้งออก	

	 -	เรื่องความเป ็นไปได ้ของเกษตรอัจฉริยะใน

ประเทศไทย	การสัมมนานี้นับเป็นความร่วมมือกันคร้ังแรก

ระหว่างเกษตรกบัวิศวะ	มก.	เพือ่สงัคมไทยอย่างแท้จรงิ	ได้รับ

ความรู้	มีความเข้าใจ	และยังเป็นการจุดประกายเรื่องเกษตร

อัจฉริยะที่เป็นไปได้จริงๆ	ในบ้านเรา	โดยส.มก.ได้รับเกียรติ

จากรัฐมนตรีช ่วยว ่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

คุณลักษณ์	 วจนานวัช	 KU	35	กล่าวปฐกถาพิเศษเรื่อง	 

“การขับเคลื่อนการเกษตรสู่เกษตรอัจฉริยะ”	พร้อมด้วย 

การเสวนาดีๆ	อีก	2	เรื่อง	คือ	“เกษตรอัจฉริยะพร้อมหรือ 

ยังส�าหรับการเกษตรไทย”	และ	“มุมมองและประสบการณ์

จากการท�าเกษตรอัจฉริยะ”	จากผู้ร่วมเสวนา	8	ท่าน	และ 

ปิดท้ายด้วยการบรรยายพเิศษเรือ่ง	“หุ่นยนต์สมองกลอจัฉริยะ

ส�าหรับการเกษตรไทย”	โดยอาจารย์ปัญญา	เหล่าอนันต์ธนา	

ซึ่งเป็นทั้งอาจารย์	มก.	และนิสิตเก่า	KU	45

	 -	เรือ่ง	เกษตรอนิทรย์ีและเกษตรปลอดภัย	จดุเปลีย่น

สู่โอกาสของเกษตรกรไทย	จริงหรือ	ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรี

ช ่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	 คุณชุติมา	บุณยประภัศร	 

มาปาฐกถาพเิศษเรือ่ง	“การขบัเคลือ่นกบัโอกาสทางการตลาด

ของเกษตรอนิทรีย์และเกษตรปลอดภยั”	พร้อมด้วยการเสวนา

อีก	2	 เร่ือง	คือ	“เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย	ก้าว

อย่างไรไปให้ถงึ”	และ	“ร่วมกนัคิด	พิชติโอกาสเกษตรอนิทรย์ี

และเกษตรปลอดภัย”	จากผู้มีส่วนในการก�าหนดทิศทางและ 

ผู้มีประสบการณ์การท�าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 

ในบ้านเราอีกด้วย	พร้อมกันนี้มี	คุณบุณยฤทธิ์	กัลยาณมิตร	

อธบิดีกรมการค้าภายใน	(ว่าทีป่ลัดกระทรวงพาณชิย์)	KU	39,	

คุณอนันต์	สุวรรณรัตน์	อธิบดีกรมการข้าว	KU	37	(ว่าที่ปลัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนัน้)	ซ่ึงทัง้	2	ท่านจะร่วม

มือกันพัฒนาการเกษตรไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง	

	 การสัมมนาได้มีการถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ตให้

ได้รับชมและรับฟัง	 ตลอดการฟังสัมมนาผ่านสถานีวิทยุ 

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 (วิทยุ	มก.)	ช่องทางเว็บไซต์	

radio.ku.ac.th,	Facebook,	YouTube,	และทางโปรแกรม

บน	Smartphone	ชือ่	Ku	Radio	App	ทัง้	Android	และ	iOS		

รวมทั้งผ่าน	Facebook	เครือข่ายของเคหการเกษตร	
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เมื่อวันที่	8	ตุลาคม	2561	ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายก ส.มก.	พร้อมคณะกรรมการบริหาร 

เข้าเฝ้าทลูละอองพระบาท	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีทลูเกล้าฯ	ถวายเงนิรายได้จากการจดัการแข่งขนั

โบว์ลิ่งการกุศล	ประจ�าปี	2561	โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	

เล่าเรื่องด้วยภาพ
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เมื่อวันที่	6	กันยายน	2561	ส.มก.	เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเรื่อง	“เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย จุดเปลี่ยนสู่โอกาส

ของเกษตรไทย จริงหรือ”	ณ	อาคารส.มก.	บางเขน	
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ส.มก.	เป็นเจ้าภาพจัด	“งานนนทรีสโมสร”	เมื่อวันที่	3	สิงหาคม	2561	ณ	ห้องนนทร	ีอาคาร	ส.มก.
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เมื่อวันที่	21-23	กรรฎาคม	พ.ศ.2561	ส.มก.	เป็นเจ้าภาพจัดงาน	“ตลาดนัด ส.มก. สัญจร” ณ	บองมาร์เช่	มีร้านค้า	และ 

ผู้ขายเป็นนิสิตเก่า	มก.	รุ่นต่างๆ	น�าสินค้ามาร่วมขาย	จ�านวน	59		
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เมื่อวันท่ี	24	สิงหาคม	2561	ส.มก.	เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกอล์ฟสมาชิกสัมพันธ์ชมรมกอล์ฟ	ณ	สนามอยุธยา	กอล์ฟ	คลับ			

Shotgun	Start		
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เมื่อวันที่	17	กันยายน	2561	นายนพนะริศร นภวิริยะศร	ีKU	33	นายกส.	มก.	จังหวัดกระบี	่และนายสมเกียรติ กิตติธรกุล 

KU	30	นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่	ร่วมกันจัดกิจกรรม “KU กระบี่ เพื่อสังคม”	ครั้งที	่2	ปลูกกล้วยไม้รองเท้านารี 

คืนสู่ป่า	ณ	กลุ่มรักษ์กล้วยไม้บ้านอ่าวน�้า	ต.แหลมสัก	อ.อ่าวลึก	จ.กระบี่			
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	 ท่ีผ ่านมาเป ็นอีกช ่องทางหน่ึงที่ประชาชนซ่ึง 

หมดหนทางในชีวิต	และรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม	 

หากท่านจ�าประวัติศาสตร์ของเราได้	 ว ่าในยุคสมัยของ 

พ่อขุนรามค�าแหงได้ทรงแขวนกระดิ่งไว้ที่ปากประตูเมือง	ใคร

มีปัญหาข้องใจก็ไปสั่นกระด่ิงร้องทุกข์	ซึ่งธรรมเนียมดังกล่าว

มีมาโดยตลอดและเมื่อรัชกาลท่ี	3	เสด็จสวรรคต	เร่ืองหนึ่งท่ี

ทรงสั่งเสียให้ขุนนางบอกกล่าวใครต่อใคร	ว่า				

          “ใครก็ตามที่จะมาเป็นพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่	ก็อย่า

ลืมออกมารับฎีกาของราษฎร”	ในการนี้ได้ทรงโปรดเกล้าฯ	 

ให้สร้างกลองวินิจฉัยเภรีขึ้นแขวนไว้หน้าวัง	หากราษฎรคนใด

มีความทุกข์ก็จะได้ตีกลองบอกกล่าว	จึงเป็นที่มาของส�านวน 

ที่ว่า	“ตีกลองร้องทุกข์”	และแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ให้ขุนนาง

ออกมาสอบถามเรื่องราว	แล้วต้องน�าความกราบบังคมทูลให้

พระเจ้าอยู่หัวทรงวินิจฉัย	ว่ากันว่า	รัชกาลที่	4	ได้ทรงปฏิบัติ

เช่นนี้ทุกประการ	จึงเป็นที่มาของการร้องทุกข์ต้ังแต่คร้ังน้ัน

เป็นต้นมา	มีการร้องทุกข์กันเป็นจ�านวนมาก	ท่านว่าคนไทย

โชคดีใหม

	 ส�านักราชเลขาธิการต้องน�าขึ้นถวายทอดพระเนตร

และมีพระบรมราชวินิจฉัยฎีการ้องทุกข์ขอพระราชทาน 

ความเป็นธรรมนั้น	มีหลายประเภทและหลายรูปแบบทีเดียว	

เช่น	

	 1.	ส่งเป็นทางการ	คือ	ท�าเป็นหนังสือไปที่ส�านักราช

เลขาธิการ	กล่าวคือ	เมื่อส�านักราชเลขาธิการได้รับเรื่องแล้ว 

จะส�าเนาเร่ืองเป็น	2	ชดุ	เพ่ือน�าถวายส่งให้พระเจ้าอยูห่วั	และ

ส่งให้รัฐบาล

	 2.	ยื่นถวายส่งถึงพระหัตถ์พระเจ้าอยู่หัว	พระราชินี	

และพระราชวงศ	์เป็นต้น

	 3.	ฎกีาของนกัโทษทีศ่าลตัดสินส้ินสดุแล้ว	ก็จะถวาย

ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	ส่วนการ

ขอพระราชทานอภัยโทษ	และขอลดหย่อนโทษ	ชั้นตอนนี้อยู่

ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์	ด้วยเหตุนี้เองท�าให้คนไทย 

ต่างซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวของเรา

อย่างหาที่สุดมิได้

กฎหมายน่ารู้ :  เรื่องการถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศ
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	 ความรู ้ เรื่องนี้ 	 คิดว ่าผู ้ปกครอง	 และญาติมิตร 

ที่ต้องการจะพบลูกหลาน	หรือน้องๆ	เยาวชน	 ท่ีได้กระท�า 

ความผิดขณะถูกคุมขังอยู่ในสถานพินิจปัจจุบันพบว่ามีเด็ก 

และเยาวชนจ�าน	วนมากที่กระท�าความผิดทั้งด้านคดีอาญา	 

คดีครอบครัวและคดีอุกฉกรรณ์	 เช่น	ปล้น	ฆ่า	 โทรมหญิง	 

ชิงทรัพย์	จ�าหน่ายยาเสพติด	หรือมียาเสพติดในครอบครอง	

เป็นต้น	ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราว	มีดังนี้

	 1.	ติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการขอทราบชื่อเจ้าพนักงาน 

คุมประพฤติเจ้าของส�านวน

	 2.	พบพนักงานคุมประพฤติพร้อมหลักฐานที่แสดง

ความเห็นเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน	เช่น	ส�าเนาทะเบียน

บ้าน	หลักฐานในการแจ้งเกิดของเด็กและเยาวชน

	 3.	ใหถ้อ้ยค�าและกรอกรายละเอยีดการดูแลเดก็หรอื

เยาวชนระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว

	 4.	กรอกค�าร้องขอปล่อยตวัช่ัวคราวและสญัญาพร้อม

มอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

	 5.	ฟังผลการพิจารณาอนุญาตและช�าระเงิน	(เฉพาะ

กรณีที่ใช้เงินสดวางประกัน)

	 6.	 รับตัวเด็กหรือเยาวชนพร้อมปฏิบัติตามสัญญา 

การประกันตัว

	 7.	 เด็กหรือเยาวชนท่ีส่งมานอกเวลาราชการหรือ 

ในวันหยุดผู้รับมอบหมายจากผู้อ�านวยการจะดูแลในการขอ

ปล่อยตัวชั่วคราวและนัดนายประกันให้น�าเด็กหรือเยาวชน 

มาพบพนักงานคุมประพฤติในวันแรกที่เปิดท�าการ	ยังมีอีก

หลายขั้นตอน	เช่น

	 -	ต้องเตรียมหลักฐานมาประกอบในการยื่นค�าร้อง

	 -	คุณสมบัติของผู้ยื่นค�าร้อง

	 ขอฝากว่า	ผู้คนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง

เพื่อท�าให้สถาบันครอบครัวอบอุ ่นและเข้มแข็งมากขึ้น	

สอบถามได้ที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กฎหมายน่ารู้ :  สิทธิคุ้มครองตนว่าด้วย 

“เรื่องการยื่นเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวของเยาวชนในสถานพินิจ”
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ผลการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่นของ ส.มก. ประจ�าปี 2562
ประเภทนักบริหารภาครัฐ

 นางสาวรุ จิรา ริมผดี  นิสิตเก ่ามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 33 คณะบริหารธุรกิจ เกิดเมื่อวันที่ 25 

พฤศจิกายน 2497 อายุ 64 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี และ

ปริญญาโท วทิยาศาสตรบณัฑติ (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์  

 นางสาวรจุริา รมิผด ีปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง ผูอ้�านวย

การสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องค์การมหาชน) กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์

 ผลงานดีเด่นของ นางสาวรุจิรา ริมผดี เป็นผู้สร้าง 

ช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะนิสิตเก่า 

ที่ด�ารงต�าแหน่งผู ้น�าขององค์กรท่ีด�าเนินงานตามแนวทาง 

พระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่ 10 “สืบสาน รักษา  

ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่มุ่งการ

วิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาที่

สงูแบบโครงการหลวง เพือ่ให้เกดิการพฒันาพืน้ทีส่งูอย่างยัง่ยนื  

รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็น

แหล่งความรู ้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพและ 

แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

 นายกฤษณพงศ ์  ศรีพงษ ์พันธุ ์ กุล  นิสิต เก ่ า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นท่ี 39 คณะเกษตร เกิดเมื่อ 

วันที่ 21 เมษายน  2503 อายุ 58 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ ปริญญาโท วท.ม.

(เกษตรศาสตร์) สาขาพืชไร่ และปริญญาเอก Ph.D.Doctor  

Of Philosophy (Plant Breeding) สาขาปรับปรุงพันธุ์พืช 

มหาวิทยาลัยแห่งสาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์

 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ ์กุล ปัจจุบันด�ารง

ต�าแหน่ง อธิบดีกรมการข้าว

 ผลงานดีเด่นของ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล  

เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะ

นิสิตเก่าที่ด�ารงต�าแหน่งระดับสูงสุดของกรมการข้าว เป็นผู้มี

ความรอบรูใ้นด้านการวจิยัและพฒันาข้าว บกุเบกิ วางรากฐาน  

จัดต้ังและขับเคล่ือน ปรับเปล่ียนและพัฒนาการบริหารจดัการ  

ท�าให้กรมการข้าวเกดิความเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ยนืมาจนถงึ

ปัจจุบันนี้
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ผลการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่นของ ส.มก. ประจ�าปี 2562
ประเภทนักบริหารภาครัฐ

 นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ นิสิตเก่ามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 39 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกิดเมื่อวันที่  

24 ตุลาคม 2504 อายุ 57 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี  

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร มหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และหลักสูตรการป้องกัน

ราชาอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55

 นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง  

อธิบดีกรมทางหลวง

 ผลงานดีเด่นของ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ เป็น 

ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะ 

นิสิตเก ่าที่ด�ารงต�าแหน่งระดับสูงสุดของกรมทางหลวง  

สร้างผลงานโดยการน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารและการจัดการ การอ�านวยการความปลอดภัย

เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ  

การพฒันาทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง การพฒันาระบบขนส่ง

ทางราง อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับการคมนาคมขนส่ง

ของประเทศไทย เป็นผลให้ได ้รับรางวัลนิสิตเก ่าดีเด ่น  

ประจ�าปี 2558 จากสมาคมนิสิตเก ่าวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ นิสิตเก่ามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ รุ ่นที่ 39 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกิดเมื่อ 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2504 อายุ 57 ปี จบการศึกษา

ประกาศนียบัตรการชลประทาน โรงเรียนการชลประทาน  

ปริญญาโท และปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

(ชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง   

อธิบดีกรมชลประทาน

 ผลงานดีเด่นของ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ เป็นผูส้ร้าง

ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะนิสิตเก่า 

ที่ด�ารงต�าแหน่งระดับสูงสุดของกรมชลประทานมีความรอบรู้

ทั้งทางด้านวิชาการ และการบริหารจัดการองค์กร มีผลงาน

เป็นที่ประจักษ์ เช่น โครงการจัดการเกษตรแบบบูรณาการ  

โครงการการประเมินพื้นที่ที่ เหมาะสมส�าหรับปลูกข้าว 

หอมมะลิ โครงการศึกษาการจัดการทรัพยากรน�้าในจังหวัด

นครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ โครงการศึกษาสถานการณ ์

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต ่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย และ 

ผลงานอันเป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย เป็นผลให้ได้รับ

รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจ�าปี 2561 จากสมาคมนิสิตเก่า

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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ประเภทนักบริหารภาครัฐ

 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ นิสิตเก ่ามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 39 คณะสังคมศาสตร์ เกิดเมื่อวันที่ 16  

มิถุนายน 2504 อายุ 57 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี ศศ.บ. 

( รัฐศาสตร ์บัณฑิต) ปริญญาโท ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรการป้องกันราชา

อาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58

 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ผู้ว่า

ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ผลงานดีเด่นของ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ เป็นผู้สร้าง 

ช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะนิสิตเก่าที่

ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้บริหาร

และวางนโยบายพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนในด้านต่างๆ  

การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร การกระจายรายได้ 

สู่ชุมชน การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม พัฒนาด้านการศึกษา  

การจัดระเบียบสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

ท�าให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจงัหวดัทีม่กีารพฒันาอย่างยัง่ยนื  

ประชากรมคีณุภาพชีวติท่ีดข้ึีน ได้รบัรางวลัข้าราชการพลเรอืน

ดีเด่น ประจ�าปี 2552

  

 น.สพ.สรวิศ ธานี โต  นิสิต เก ่ ามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ รุ ่นที่ 41 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เกิดเมื่อ 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2505 อายุ 56 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี  

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

 น.สพ.สรวศิ ธานโีต ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง อธบิดกีรม

ปศุสัตว์

 ผลงานดีเด่นของ น.สพ.สรวิศ ธานีโต เป็นผู้สร้าง 

ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะนิสิตเก่า 

ที่ด�ารงต�าแหน่งระดับสูงสุดของกรมปศุสัตว์ เป็นผู้มีผลงาน 

ผลักดันส่งออกการเปิดตลาดไก่สดแช่แข็งไปยังประเทศ 

สหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุ ่น การเปิดตลาดสุกรไปยัง

ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย การบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

กบัด้านปศสัุตว์ การป้องกนัและควบคมุไข้หวดันกอย่างเข้มงวด  

เป็นผลให้สามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งได้ จัดตั้งศูนย์สุภาพ 

หนึ่งเดียว ซึ่งสามารถลดอัตราการเกิดโรคสัตว์สู่คนโดยเฉพาะ  

โรคพิษสุนัขบ้า พัฒนาและบริหารจัดการจนท�าให้กรมปศุสัตว์

ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ได้รับเข็มพระพิรุณ

ทองค�า “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง รุ ่นที่  17” จาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประเภทนักบริหารภาครัฐ

 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ นิสิตเก่าปริญญาโท  

คณะเกษตร เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2505 อายุ 56 ปี   

จบการศกึษาปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาปฐพศีาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

(เกษตรศาสตร์) สาขาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

และหลักสูตรการป้องกันราชาอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57

 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ปัจจบัุนด�ารงต�าแหน่ง  

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

 ผลงานดเีด่นของ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ เป็น

ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะนิสิต

เก่าที่ด�ารงต�าแหน่งระดับสูงสุดของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งด�าเนิน

การตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาท่ีดินและกฎหมายอื่นที่

เก่ียวข้อง ก�าหนดนโยบายและการวางแผนการใช้ประโยชน์

ที่ดิน ศึกษา ส�ารวจ วิจัย และวิเคราะห์จ�าแนกดิน การอนุรักษ์

ดนิและน�า้ การบรกิารวเิคราะห์และตรวจสอบดนิ การถ่ายทอด

เทคโนโลยี เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตและมีความรู้

ในนวตักรรมใหม่ๆ สร้างความเจรญิอย่างยัง่ยนืให้แก่เกษตรกร

ไทย  

ประเภทนักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ

 นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร นิสิตเก่ามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ รุ ่นที่ 39 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกิดเมื่อ 

วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2502 อายุ 59 ปี จบการศึกษาปริญญา

ตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล) มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ และปริญญาโท บริหารธุรกิจ (วิชาการจัดการ)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง  

รองผูว่้าการพฒันาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย

 ผลงานดีเด่นของ นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร เป็น 

ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะ 

นิสิตเก่าท่ีได้รับต�าแหน่งระดับสูงของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ขนาดใหญ่ ซึง่เป็นองค์กรหลกัทีร่กัษาความมัน่คงด้านพลังงาน

ไฟฟ้า สร้างนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า เป็นผู้มี

วสิยัทศัน์กว้างไกล น�าความรูจ้ากสถาบนัรวมทัง้ความสามารถ

และประสบการณ์ บริหารโครงการต่างๆ จนส�าเร็จลุล่วง 

ไปด้วยดี ท�าให้ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจ�าปี 2561  

จากสมาคมนิสิตเก ่าวิศวกรรมศาสตร ์  มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์  
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 นายสมพงษ์ ปรีเปรม นิสิตเก่าปริญญาโท คณะ

บริหารธุรกิจ เกิดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2504 อายุ 57 ปี  

จบการศกึษาปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลัย

ขอนแก่น ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ และหลักสูตรการป้องกันราชาอาณาจักร  

(วปอ.) รุ่นที่ 59

 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่ง ผูว่้าการ  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 ผลงานดีเด่นของ นายสมพงษ์ ปรีเปรม เป็นผู้สร้าง 

ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะนิสิตเก่า 

ที่ได้รับต�าแหน่งระดับสูงสุด ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขนาด

ใหญ่ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อีกทั้งวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  

ได้ริเริ่มและพัฒนาโครงการก่อสร้างพัฒนาระบบสายส่ง  

และสถานีไฟฟ้าย่อย การจัดท�าร่างระเบียบบริการวิศวกรรม 

สร้าง Business Model สร้างกระบวนการทางธรุกจิทีร่วดเรว็ 

ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม วางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ตามแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ปรับระบบ 

การบริหารงาน โดยใช้หลักเน้นความส�าเร็จของงานเป็นหลัก  

พัฒนานวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้สะดวก 

และทันสมัยมาจนถึงทุกวันนี้

ประเภทนักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ

 นายสมนึก รงค ์ทอง  นิสิต เก ่ ามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ รุ ่นที่ 40 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกิดเมื่อ 

วนัที ่7 กรกฎาคม 2504 อาย ุ57 ปี จบการศกึษาปริญญาตรี 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

 นายสมนึก รงค์ทอง ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ผู้อ�านวย

การใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด

 ผลงานดีเด่นของ นายสมนึก รงค์ทอง เป็นผู้สร้าง 

ช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะนิสิตเก่า 

ที่ได้รับต�าแหน่งระดับสูงสุด ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทย

ให้เป็นหน่วยงานผู ้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศ  

มีหน้าที่บริหารจราจรทางอากาศ บริหารระบบสื่อสาร ระบบ

ช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน บริการ

ข่าวสารการเดนิอากาศและงานแผนทีเ่ดนิอากาศ มุง่มัน่พฒันา

คุณภาพการให้บริการการเดินทางอากาศ ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการบินของโลก ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจ�าปี  

2558 จากสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์  
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 นายกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์ นิสิตเก ่ามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 37 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2502 อายุ 59 ปี จบการศึกษา

ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร ์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร ์  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ปรญิญาโท La Verne University  

California, U.S.A Master of Business Administration  

และหลักสูตรการป้องกันราชาอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 24

 นายกลุวฒุ ิวนาสวสัดิ ์ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง เจ้าของ

และกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ แอตแลนติค ฟาร์มา 

ซูติคอล จ�ากัด

 ผลงานดีเด่นของ นายกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์ เป็นผู้สร้าง

ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะนิสิตเก่า 

ที่ใช้ความรู้ ที่ได้รับจากสถาบัน รวมทั้งความสามารถและ 

วิสัยทัศน์อันกว้างไกล บริหารบริษัทให้เจริญก้าวหน้ามี

มาตรฐานระดับสากล จนเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงอย่าง

กว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีความรัก

ในสถาบัน มีจิตอาสาในการประกอบกิจกรรมสาธารณ 

ประโยชน์ต่างๆ จนได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคม เภสัช

พาณิชย์สมาคมนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าไทยไหหล�า  

ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ ่มยา เวชภัณฑ์  

อาหารเสริม เคร่ืองส�าอาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์  

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รองประธานสโมสรฟุตบอล  

เกษตรศาสตร์ เอฟ ซี และกรรมการองค์กรต่างๆ อีกหลาย

องค์กร ได้รบัรางวลัศษิย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี 2553 สมาคมศษิย์

เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

ประเภทนักบริหารภาคเอกชน

 นายสุวัฒน์ จึงวิวัฒนาภรณ์ นิสิตเก่ามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 29 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
เกิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2495 อายุ 66 ปี จบการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ปริญญาโท MBA Central State University Edmond,  
Oklahoma, USA สหรัฐอเมริกา MBA North Texas State  
University Denton, Texas, USA สหรัฐอเมริกา

 นายสุวัฒน์ จึงวิวัฒนาภรณ์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง  
ประธานกรรมการห้างหุ้นส่วนจ�ากัด คิงส์ยนต์
 ผลงานดีเด่นของ นายสุวัฒน์ จึงวิวัฒนาภรณ์ เป็น 
ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะนิสิต
เก่าที่ใช้ความรู้ความสามารถ ความมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
ด�าเนินธุรกิจห้างหุ้นส่วนจ�ากัด คิงส์ยนต์ ที่เป็นผู้แทนจ�าหน่าย
รถยนต์อีซูซุ ในจังหวัดนครราชสีมา จนสามารถขยายสาขาได้
ถึง 8 สาขา และเป็นประธานกรรมการผู้จ�าหน่ายรถยนต์อีซูซุ  
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ากัด ซึ่งประสบความส�าเร็จเป็น
อย่างสูงในวงการธุรกิจจ�าหน่ายและซ่อมรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ  
อีกทั้งมีความรักในสถาบัน มีจิตอาสาในการประกอบกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ จนได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่ง  
นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัด
นครราชสีมา และกรรมการองค์กรการกุศลอีกหลายองค์กร  
ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นแห่งปี 2560 ของสมาพันธ์
สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา รางวัลเกียรติยศคนดีศรี
โคราช ประจ�าปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา และได้รับรางวัล
ศิษย ์เก ่าดี เด ่น ประจ�าป ี 2561 สมาคมศิษย ์เก ่าคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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 ศาสตราจารย ์สัตวแพทย์หญิง ดร.พรทิพภา  

เล็กเจริญสุข นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 42  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2507   

อายุ 54 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท MS lowa State  

Universtiy ปริญญาเอก PhD lowa State Universtiy และ

หลักสูตรพิเศษ Post – doctoral lowa State Universtiy  

สหรัฐอเมริกา

 ศาสตราจารย ์สัตวแพทย์หญิง ดร.พรทิพภา  

เล็กเจริญสุข ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง ศาสตราจารย์ประจ�าคณะ

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ผลงานดีเด่นของ ศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง  

ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข เป็นผู ้ทรงความรู ้สาขาวิชา 

จลุชวีวทิยาและวทิยาภมูคิุม้กนัทางสตัวแพทย์ มผีลงานทีไ่ด้รบั

รางวัลเป็นจ�านวนมาก อาทิเช่น รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค ์

ผลงานวิจัยตีพิมพ ์ระดับนานาชาติ  ป ี  2554 - 2559  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลการน�าเสนอผลงาน  

รางวัลที่ 1 จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 38th  

รางวัลผลงานวิจัย ประจ�าปี 2556 ระดับดีเด่นเรื่อง “โมโน 

โคลนอล แอนติบอดี เพื่อวินิจฉัย และรักษาโรคเขตร้อน”  

รางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้น ประจ�าปี 2561 ระดบัดมีากเรือ่ง 

“ชุดตรวจวินิจฉัยแยกโรคปากและเท้าเปื ่อย” มีผลงาน

วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศและระดับ

นานาชาต ิจนเป็นทีย่อมรบัจากนกัวชิาการด้านจลุชวีวทิยาและ

วิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์ทั่วโลก

ประเภทนักวิชาการ

 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร นิสิตเก่า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นท่ี 33 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

เกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2497 อายุ 64 ปี จบการศึกษา

ปรญิญาตร ีวศ.บ. (ชลประทาน) ปรญิญาโท วศ.ม. (ชลประทาน)  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และปรญิญาเอก Ph.D. (Irrigation  

Engineering), Utah State University, USA

 ศาสตราจารย์ ดร.สวุฒันา จติตลดากร ปัจจบุนัด�ารง

ต�าแหน่ง ศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรม

ทรพัยากรน�า้ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

 ผลงานดีเด ่นของ ศาสตราจารย ์ ดร.สุวัฒนา  

จติตลดากร เป็นหนึง่ในผูเ้ชีย่วชาญด้านวศิวกรรมทรัพยากรน�า้  

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมการประปา   

มีผลงานร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และกับบริษัท

ท่ีปรกึษาเอกชนทีเ่กีย่วกบัแหล่งน�า้ ด้วยความสามารถของท่าน

จึงได้รับมอบหมายให้เป็นคณะท�างาน ที่ปรึกษา ในโครงการ

ต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาและการพัฒนาแหล่งน�้าของประเทศ   

มีผลงานทางด้านวิชาการที่พิมพ์เป็นบทความและต�ารา  

เป็นจ�านวนมาก ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลผู้ทรงความรู้ 

และความช�านาญในด้านทรัพยากรน�้ามากท่ีสุดคนหนึ่งของ

ประเทศไทย 
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ประเภทนักวิจัย

 ศาสตราจารย์ ดร.มณจันทร์ เมฆธน นิสิตเก่า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นท่ี 33 คณะเกษตร เกิดเมื่อ 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2497 อายุ 64 ปี จบการศึกษา 

ปริญญาตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ปริญญาโท M.S. (Biology) North Texas State University  

และปริญญาเอก Ph.D. (Biology) North Texas State   

University USA

 ศาสตราจารย์ ดร.มณจันทร์ เมฆธน ปัจจุบันด�ารง

ต�าแหน่ง ผู ้ทรงคุณวุฒิพิ เศษภาควิชาสัตววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ผลงานดเีด่นของ ศาสตราจารย์ ดร.มณจันทร์ เมฆธน  

เป็นผูม้ผีลงานด้านการวจิยัเกีย่วกบัจลุนิทรย์ีทีใ่ช้ก�าจัดศัตรพูชื 

ซ่ึงเป็นประโยชน์ส�าหรับเกษตรกรในการทดแทนส�าหรับ 

การลดหรือหลีกเล่ียงการใช้สารเคมี และมีผลงานการวิจัย 

อีกหลายโครงการที่เป็นประโยชน์ ผลงานด้านอนุสิทธิบัตร 

เกี่ยวกับเรื่องกรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต และ 

สูตรอาหารส�าหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง ผลงานด้าน

เอกสารต�าราเรียน ผลงานตีพิมพ์ด้านวิชาการทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ผลงานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  

ได้รับการยกย่องเป็นนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมและประเทศชาติ  

      

ประเภทนักวิชาการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา นิสิตเก่า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 44 คณะเกษตร เกิดเมื่อ 

วนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2508 อาย ุ53 ปี จบการศกึษาปรญิญาตรี 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) ปริญญาโท วท.ม.(สัตวศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาเอก Doctor of   

Philosophy The University of Georgia สหรัฐอเมริกา

 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ปัจจุบัน

ด�ารงต�าแหน่ง รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ภาควิชาสัตวศาสตร์  

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ผลงานดีเด่นของ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  

ดวงจินดา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวศาสตร์ระดับแนวหน้าของ

ประเทศ มผีลงานวชิาการตพีมิพ์ระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ

เป็นจ�านวนมาก เป็นผู้ทรงวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการและ

รายงานวิจัย จัดการประชุมวิชาการด้านสัตวศาสตร์ อีกทั้งยัง

เป็นวิทยากรได้รับเชิญไปบรรยายในระดับนานาชาติอยู่เสมอ  

ได้รับโล่นักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการ ประจ�าปี 2552  

จากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย    
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ประเภทนักวิจัย

 ศาสตราจารย์ (เชีย่วชาญพิเศษ) ดร.สญัชยั จตรุสทิธา 

นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 40 คณะเกษตร   

เกิดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2503 อายุ 58 ปี จบการศึกษา

ปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ปริญญาโท วท.ม. 

(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และปริญญาเอก  

Doctor der Agrarwissenschafften (Dr.sc.agr.) Georg – 

August – University of Goettingen, Germany Post  Doc  

(Meat Science) Georg – August – University of Goet-

tingen, Germany  

 ศาสตราจารย์ (เชีย่วชาญพิเศษ) ดร.สญัชยั จตรุสทิธา  

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)  

ระดับ 11 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ผลงานดีเด่นของ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)  

ดร.สัญชัย จตุรสิทธา เป็นผู ้ท่ีมีความรู ้ความสามารถและ

ประสบการณ์สูงยิ่งในสาขาสัตวศาสตร์ และเป็นท่ียอมรับ 

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงยิ่ง  

มีผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานการประชุม

วิชาการ วารสาร ทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับ 

ในระดับสากลมากกว่า 170 เรื่อง ซึ่งผลงานวิจัยของท่านล้วน

แต่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อส่วนรวมและต่อการพัฒนาองค์

ความรู้ทางวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศได้รับรางวัล Georg Foster Research Fellow-

ship Award จาก Alexander von Humboldt ประเทศ

เยอรมนี รางวัลนักสัตวบาลดีเด่น สาขาวิชาการ ปี 2560   

จากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย

ประเภทผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อสังคม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  

ศักด์ิภู่อร่าม นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ ่นที่ 30  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เกิดเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2494 อายุ 

67 ป ี  จบการศึกษาปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

ปริญญาโท Master of Public Health มหาวิทยาลัยมหิดล 

และปรญิญาเอก Doctor of Philosophy Azabu University  

ประเทศญี่ปุ่น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   

ศักด์ิภู่อร่าม ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ผู ้ทรงวุฒิพิเศษ คณะ 

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ผลงานดเีด่นของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์  

ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม เป็นผู้อุทิศตนและเวลาให้กับวิชาชีพ

การสตัวแพทย์  ในการยกระดับมาตรฐานการประกอบวชิาชพี

ให้ได้มาตรฐานทั้งในประเทศและทัดเทียมต่างประเทศ  

โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้เลี้ยงสัตว์ที่เข้ารับการ

บริการทางวิชาชีพ เป็นหัวหน้าโครงการตามพระราชกระแส  

“การศึกษา วิจัย และการเฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรซิส  

(ฉี่หนู)” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นผู้หนึ่งที่เป็นกรรมการ

ร่วมก่อตั้งสัตวแพทยสภา ด�ารงต�าแหน่งนายกสัตวแพทยสภา  

วาระปี พ.ศ. 2561 – 2564 และเป็นหนึง่ในคณะผูด้แูลสขุภาพ

สุนัขหลวงและสุนัขทรงเลี้ยง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 – พ.ศ. 2561   
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ประเภทผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อสังคม

 ผูช่้วยศาสตราจารย์อดศิกัดิ ์บ้วนกยีาพันธุ ์นิสิตเก่า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 30 คณะเกษตร เกิดเมื่อ 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2494 อายุ 67 ปี จบการศึกษา 

ปรญิญาตร ีวท.บ (เกษตรศาสตร์) สาขาโรคพชื และปรญิญาโท 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาโรคพชื มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

 ผูช่้วยศาสตราจารย์อดศิกัดิ ์บ้วนกยีาพนัธุ์ ปัจจุบัน

ด�ารงต�าแหน่ง ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อะโกรแอด

 ผลงานดีเด่นของ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์อดิศักดิ์  

บ้วนกียาพันธุ ์  เป ็นผู ้น�าความรู ้ที่ ได ้จากการศึกษาใน

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ไปประกอบอาชพี และปฏบิตัหิน้าที่

ด้วยความตั้งใจและมุ ่งมั่น จนประสบความส�าเร็จในชีวิต  

เป็นผูจั้ดรายการวทิยแุละโทรทัศน์หลายสถานขีองประเทศไทย  

(พ.ศ.2519 – ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นรายการที่ให้ความรู้และตอบ

ปัญหาให้กบัผูฟั้งซึง่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร การใช้ภาษาทีเ่ข้าใจ

ได้ง่าย ไม่ใช้ศพัท์ทางวชิาการมากเกนิไป ท�าให้เกษตรกรสนใจ

และติดตามฟัง รวมทั้งผู้ที่สนใจด้านการเกษตรและประชาชน

ทั่วไปได้รับความรู ้ในเรื่องเกษตรเพิ่มข้ึนอย่างกว้างขวาง  

รวมทั้งน�าหลักการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริเข้าใจ เข้าถึง  

และพัฒนา มาใช้อย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นการพัฒนาการใช้

ความรู้ ถึงระดับรากหญ้า คือ เกษตรกร ที่เป็นก�าลังส�าคัญใน

การพัฒนาประเทศชาติ

  

 ดร.ไกร ต้ังสง่า นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
รุน่ที ่30 คณะวศิวกรรมศาสตร์ เกดิเมือ่วนัที ่28 ตลุาคม  2495 
อายุ 66 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี วศบ.โยธา  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ปริญญาโท วศม.โยธา Ohio  State  Univer-
sity U.S.A และ ปริญญาเอก วศด.โยธา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์  
 ดร.ไกร ตั้งสง่า ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ประธาน
กรรมการบริษัท เคเคที เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
 ผลงานดเีด่นของ ดร.ไกร ตั้งสง่า เป็นผู้น�าความรู้จาก
สถาบันไปประกอบวิชาชีพจนประสบความส�าเร็จอย่างสูง  
เป็นวิศวกรคนแรกของประเทศไทยที่น�าเทคโนโลยีทดสอบหา
น�้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม โดยใช้วิธี Dynamic Measure-
ment เทคโนโลยีทดสอบหาน�้าหนักบรรทุกของสะพาน 
โดยใช้วธิ ีBridge Diagnostic และเทคโนโลยกีารใช้ Mechan-
ical Stabilized Embankment ส�าหรับ Abutment  
ของสะพาน อีกท้ังยังมีจิตอาสาในการประกอบกิจกรรม  
เพื่อประโยชน์ส ่วนรวม เป็นสมาชิกก่อตั้งสโมสรโรตารี
เจริญนคร อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม และเป็นกรรมการอื่นๆ อีกหลายองค์กร ได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (พ.ศ. 2546 – 2564)  
โดยได้รับคะแนนทั่วประเทศเป็นอันดับ 1 มีผลงานบริหาร

เอกชนและท�าคุณประโยชน์ต่อสังคมนานัปการ ได้รับรางวัล
วศิวกรดีเด่นแห่งชาติ สมาคมวศิวกรท่ีปรึกษาแห่งประเทศไทย  
และนิสิตเก่าดีเด่น ปี 2538 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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คนดีศรีเกษตร

  นายวิเชยีร ชณิวงษ์ นสิติเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ รุน่ที ่59 คณะวนศาสตร์ เกดิเมือ่วนัที ่21 กมุภาพนัธ์  2523 

อายุ 38 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี วท.บ. (วนศาสตร์) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 นายวิเชียร ชิณวงษ์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัด

กาญจนบุรี  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  ผลงานดีเด่นของ นายวเิชยีร ชณิวงษ์ เป็นเจ้าหน้าทีป่่าไม้ทีม่คีวามซือ่สตัย์ สจุรติมผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ และถกูเรยีก

ว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระแห่งผืนป่าไทย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ ตรงไปตรงมา และสม�่าเสมอ ทวงคืนผืนป่าจาก 

ผู้มีอิทธิพล บุกยึดไม้หวงห้ามและบุกจับข้าราชการท้องถิ่นที่ลอบฆ่าสัตว์ป่า ผลงานล่าสุดเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งโลก เมื่อ 

วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2561 คือ การจับกุมนายเปรมชัย กรรณสูต กับพวกที่ลอบฆ่าเสือด�าอีกทั้งสัตว์ป่าหวงห้ามหลายชนิด  

จากผลงานอันกล้าหาญของนายวิเชียร ชิณวงษ์ ในครั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้มอบรางวัลยกย่องให้นายวิเชียร  

ชิณวงษ์ เป็น “ผู้พิทักษ์ทุ่งใหญ่นเรศวร”  
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										นายแพทย์สมศักดิ์	อรรฆศิลป์	อธิบดีกรมการแพทย	์

ได้ให้ความรูว่้า	โรคตดิเชือ้งสูวดัมใิช่โรคผวิหนงั	แต่เป็นโรคทาง

ระบบประสาท	โดยอาการปวดปลายประสาทตามผิวหนัง 

จะเกิดภายหลังการอักเสบ	เป็นผื่น	ตุ่มน�้า	จากเชื้อไวรัสงูสวัด	

โดยการติดเชื้อไวรัสงูสวัดเป็นผลจากการกระตุ้นซ�้าของเชื้อ

ไวรัสที่หลบซ่อนอยู่ในปมประสาท	รับความรู้สึกและก่อให้ 

เกิดผื่นท่ีมีลักษณะเป็นตุ ่มน�้าใส	กระจายไปตามผิวหนังที ่

เส้นประสาทน้ันๆ	ครอบคลมุอยูร่่วมกับมอีาการปวดทีจ่ะทเุลา

และหายไปภายในไม่กี่สัปดาห์

	 ด้านแพทย์หญงิไพรตัน์	แสงดษิฐ	ผูอ้�านวยการสถาบนั

ประสาทวิทยา	ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า	อุบัติการณ์ของการเกิดผื่น

จากงูสวัดอยู่ที	่3.4	ราย	ต่อ	1,000	คน	และมีแนวโน้มสูงขึ้น

ในกลุ ่มผู ้สูงอายุตั้งแต่อายุ	50	 -	90	ปี	 โดยพบ	11	ราย	 

ต่อ	1,000	คน	นอกจากนี้ยังพบว่า	ประมาณ	1	ใน	5	ของ 

ผู้ป่วยที่เป็นงูสวัด	มักจะมีอาการปวดตามมาในเวลา	3	เดือน	

หลังเกดิอาการงสูวดั	ผูป่้วยจะมอีาการปวดตามผิวหนัง	บริเวณ

ที่เคยอักเสบมีผื่นหรือตุ ่มน�้าจากงูสวัด	 มีอาการแสบร้อน	 

ปวดแปล๊บๆ	คล้ายถูกไฟช็อต	หรืออาการปวดผิวหนัง	ที่เกิด

ขึ้นเมื่อมีการกระตุ้นด้วยสัมผัสต่างๆ	ร่วมกับอาการผิดปกติ

เกีย่วกบัระบบประสาทรบัความรูส้กึ	เช่น	ชา	คนัยบุยบิผิดปกติ	

อาการปวดปลายประสาทจากงูสวัดเป็นผลโดยตรง	จากการ

ตอบสนองที่เส้นประสาทถูกท�าลายในช่วงที่มีการอักเสบจาก

งสูวดัโดยมปัีจจยัเสีย่งของอาการปวดปลายประสาทจากงูสวดั	

ได้แก่	อายทุีเ่พ่ิมสูงขึน้	ความรุนแรงของอาการแรกเริม่ของผืน่	

อาการปวดในช่วงทีเ่กดิการอกัเสบจากงสูวัด	โดยเฉพาะผู้ป่วย

สูงอายุที่มีโรคร่วมเรื้อรัง	 เช่น	ปอดอักเสบ	เบาหวาน	หรือ 

กลุม่ผูป่้วยทีม่ภีมูต้ิานทานบกพร่อง	การรกัษาอาการปวดปลาย

ประสาทจากงูสวัด	เป็นการรักษาอาการปวด	ตามอาการโดย

อาจใช้เพียง	topical	treatment

 “เช่น	 เจลพริก	 (capsaicin	gel)	ถ้าอาการปวด 

ไม่มากหรอืเลอืกใช้ยากลุม่กนัชกัหรอืยากลุม่ต้านเศร้า	อย่างไร

ก็ตามพบว่าผู้ป่วยส่วนหนึ่งท่ีมีอาการปวดจากงูสวัด	สามารถ

ดีขึ้นและหายได้เอง	เมื่อเวลาผ่านไปส�าหรับการป้องกันไม่ให้

เกดิอาการปวดปลายประสาทจากงูสวดั	ท�าได้โดยการป้องกนั

ไม่ให้เกิดการติดเชื้อ	 โดยแนะน�าให้กลุ ่มผู ้สูงอายุตั้งแต่	 

50-60	ปีขึ้นไป	ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสงูสวัด	เนื่องจากการ

ศึกษาพบว่าสามารถลดอุบัติการณ์เกิดงูสวัดได้ถึง	50%	และ

ลดอุบัติการณ์การเกิดอาการปวดปลายประสาทจากงูสวัดได้

ถึง	66%”
ที่มาข้อมูล: กรมการแพทย์

สาระน่ารู้ : สุขภาพ 

รู้ไว้!! โรคติดเชื้องูสวัดไม่ใช่โรคผิวหนัง แต่เป็นโรคทางระบบประสาท
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 นพ.เวธิต	 ด�ารงกิตติกุล	 ภาควิชาศัลยศาสตร	์ 

คณะแพทย์ศาสตร์ศริริาชพยาบาล	ได้ให้ความรูว่้า	การบรจิาค

อวัยวะ	 เปรียบเสมือนการท�าบุญอีกรูปแบบหนึ่ง	 เพื่อช่วย 

ต่อลมหายใจอกีหนึง่ชวิีตทีร่อรบัการบรจิาค	วนันีจ้ะมาช่วยให้

รายละเอียดและขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องนี้กัน

	 การบริจาคอวัยวะ	คือ	การที่บุคคลหนึ่งมีความ

ประสงค์ที่จะให้อวัยวะของตนแก่ผู้ป่วยท่ีรอรับการปลูกถ่าย

อวัยวะ	 เน่ืองจากเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีไม่สามารถรักษาให้

หายขาดได้ด้วยวิธีอื่นๆ	ซึ่งถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่	โดยไม่หวัง

ผลตอบแทน	เสมือนกับการต่อลมหายใจให้กับเพ่ือนมนุษย์	 

ซึง่ผูบ้รจิาคอวยัวะ	1	รายจะสามารถบรจิาคหวัใจ	ปอด	ตับ	ไต	

ตับอ่อน	และดวงตาให้ผู้รับได้อีกหลายราย

	 โดยท่ัวไปผู้บริจาคอวัยวะแบ่งออกเป็น	2	ประเภท

ใหญ่ๆ	ได้แก่	1.	ผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย	2.	ผู้บริจาคอวัยวะ

ที่มีชีวิต

	 คุณสมบัติที่ส�าคัญส�าหรับผู้บริจาคอวัยวะทั้ง	2	แบบ

นัน้	จะต้องมกีารท�างานของอวยัวะท่ีจะบรจิาคนัน้อยูใ่นเกณฑ์

ทีด่	ีและมกีารท�างานของอวยัวะในระบบอืน่ๆ	อยูใ่นเกณฑ์ทีดี่

เช่นเดียวกัน	นอกจากนีย้งัต้องปราศจากโรคทีส่ามารถถ่ายทอด

ไปสู่ผู้รับได้	ได้แก่	โรคติดเชื้อ	และโรคมะเร็ง

	 ส่วนผู ้บริจาคอวัยวะท่ีมีชีวิตท่ีประสงค์จะบริจาค

อวัยวะที่มี	2	ข้าง	เช่น	ไต	และ	ปอด	หรืออวัยวะที่สามารถ

ผ่าตัดออกบางส่วนได้	เช่น	ตับ	ให้กับผู้รับได้	แต่จ�าเป็นจะต้อง

ได้รับการตรวจโดยละเอียดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหลัง

บริจาคแล้วจะไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริจาค

	 ส�าหรบัผูท่ี้มคีวามประสงค์ท่ีจะบรจิาคอวยัวะสามารถ

ยื่นความจ�านง	 ได้ที่	 โรงพยาบาลที่ท�าการปลูกถ่ายอวัยวะ 

ทุกโรงพยาบาล	และเครือข่ายของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

สภากาชาดไทย	รวมทั้งโรงพยาบาลประจ�าจังหวัดทุกจังหวัด	

ส�าหรับโรงพยาบาลศิริราชสามารถติดต่อได้ที่	 งานเปลี่ยน

อวัยวะศิริราช	โทร.	0	2419	8079	ในวันและเวลาราชการ	

	 นอกจากนั้น	ส�าหรับญาติของผู้ป่วยที่มีภาวะสมอง

ตายที่มีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะ	สามารถแจ้งความ

ประสงค์ต่อทีมแพทย์ที่ท�าการรักษาได้

	 การบรจิาคอวยัวะนัน้มคีวามแตกต่างจากการบรจิาค

ร่างกาย	 โดยการบริจาคอวัยวะเป็นการให้อวัยวะ	 เพ่ือ 

จุดประสงค์ส�าหรับรักษาผู้ป่วย	ส่วนการบริจาคร่างกาย

เป็นการอุทิศร่างกายภายหลังจากการเสียชีวิต	 เพื่อเป็น

ประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางการแพทย์	ดังนั้น 

ผูบ้รจิาคสามารถทีจ่ะเลอืกบรจิาคอวยัวะ	หรอืบรจิาคร่างกาย

ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ที่มาข้อมูล: คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สาระน่ารู้ : สุขภาพ 

รู้ว่า!! การบริจาคอวัยวะต้องท�าอย่างไร
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	 แพทย์หญิงอัมพร	เบญจพลพิทักษ์	รองอธิบดีกรม

อนามัย	ได้กล่าวว่า	ตามหลักโภชนาการเห็ดเป็นแหล่งโปรตีน		

ที่ดี	มีใยอาหาร	โปแตสเซียมสูง	มีโซเดียมและน�้าตาลต�า่	และ

ยังอุดมไปด้วยวิตามิน	โดยเฉพาะวิตามินบี	ซึ่งจะช่วยควบคุม

การท�างานของระบบย่อยอาหาร	 เป็นแหล่งแร่ธาตุที่ส�าคัญ	 

เช่น	ซิลิเนียม	ท�าหน้าที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ	ลดความเสี่ยงต่อ 

การเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด	โปแตสเซยีมท�าหน้าทีค่วบคมุ

จังหวะการเต้นของหัวใจ	สมดุลของน�้าในร่างกาย	การท�างาน

ของกล้ามเนื้อและระบบประสาทต่างๆ	มีทองแดง	ท�าหน้าที่

ช่วยเสรมิการท�างานของธาตเุหลก็	นอกจากนี	้เหด็ยงัประกอบ

ด้วยโพลีแซคคาไรด์	(Polysaccharide)	ที่จะท�างานร่วมกับ

แมคโครฟากจ์	 (macrophage)	ท�าหน้าท่ีท�าลายเซลล์ 

แปลกปลอมทีเ่ข้ามาในร่างกาย	รวมถงึพวกไวรสัและแบคทเีรยีอืน่ๆ	

       “ซึ่งเห็ดที่มีโพลีแซคคาไรด์สูง	ได้แก่	เห็ดหอม	เห็ดนางรม	

เห็ดหูช้าง	และเห็ดกระดุม	เป็นต้น	และยังมีเห็ดอื่นๆ	ท่ีนิยม

น�ามาบรโิภค	เช่น	เหด็ฟาง	เหด็นางฟ้า	เหด็หหูน	ูเหด็แชมปิญอง	

เห็ดโคน	เห็ดออรินจิและเห็ดเข็มทอง	โดยวิธีการก่อนน�าเห็ด

มาปรุงอาหาร	ต้องล้างน�า้ให้สะอาดหลายๆ	ครั้ง	หรือล้างตาม

ขั้นตอนการล้างผัก	หลังจากนั้นค่อยน�ามาปรุงอาหาร	และ 

ปรุงให้สุกทุกครั้ง”

	 ##	ทั้งนี้	 ในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	ถึง

พฤศจิกายนของทุกปี	จะพบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการกิน		

เห็ดพิษที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ	โดยเห็ดที่มีพิษรุนแรงถึงชีวิต 

ท่ีพบได้บ่อยคือ	เหด็ระโงกหนิ	เหด็ระงาก	หรอืเหด็สะงาก	และ

เห็ดไข่ตายซาก	 ซึ่งมีรูปร ่างคล้ายกับเห็ดระโงกที่กินได้	

ประชาชนจึงควรหลีกเลี่ยงเห็ดที่มีลักษณะที่มีสีน�้าตาล	เห็ดที่

ปลอกหุ้มโคน	เห็ดที่มีวงแหวนใต้หมวก	เห็ดที่มีโคนอวบใหญ	่

เห็ดที่มีปุ่มปม	เห็ดที่มีหมวกสีขาว	เห็ดที่มีหมวกเห็ดเป็นรูๆ	

แทนที่จะเป็นช่องๆ	คล้ายครีบปลา	เห็ดตูมที่มีเนื้อในสีขาว	 

เห็ดที่ขึ้นในมูลสัตว์หรือใกล้มูลสัตว์	และที่ส�าคัญไม่ควรเก็บ

หรือซื้อเห็ดป่าที่ไม่รู้จักมาปรุงอาหาร	หรือกินเห็ดดิบ	ควรล้าง

ให้สะอาดทุกครั้ง	และปรุงสุกก่อนกินเสมอ

ที่มาข้อมูล: กรมอนามัย

สาระน่ารู้ : สุขภาพ 

กรมอนามัย ชี ้‘เห็ด’!! มากคุณค่าโภชนาการ ย�า้ล้างสะอาด ปรุงสุกทุกครั้ง
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	 รู้สึกปล้ืมปิติและยินดีท่ีมีเร่ืองดีงามเกิดขึ้นในชีวิต 

สืบเนื่องเพราะได้ไปสมัครเรียน	"หลักสูตรครูสมาธิ	รุ่น	43"	 

ของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์สิรินฺธโร	 เจ้าอาวาสวัด

ธรรมมงคล	ที่วัดสิริกมลาวาส	สาขา	4	รวมระยะเวลา	6	เดือน

เต็มๆ	คือ	เลือกลงเรียนรอบวันจันทร์	ถึง	วันศุกร์	ช่วงตอนเย็น

เรียนไปเรียนมาแล้วรู้สึกชอบมาก	เพราะเรียนแล้วมีความสุข		

จงึเรยีนเพิม่เตมิอกีในวนัเสาร์และอาทติย์อย่างต่อเนือ่ง	ซึง่เป็น

เรือ่งแปลกประหลาดส�าหรบัตนเอง	จนสมัผสัได้ว่ามีประโยชน์

มากมายสมควรแก่การถ่ายทอดกันในทุกกลุ่มเป้าหมายใน 

วงกว้างให้มากขึ้นเนื่องจากเป็นหลักสูตรและมีบทเรียนที่

เหมาะสมแก่ผู้เรียนและผู้สนใจเรื่องสมาธิเป็นอย่างยิ่ง

	 เรือ่งนีผู้้เขยีนขอน้อมคารวะยกย่องพระอาจารย์หลวง

พ่อวริยิงัค์	ผูส้ร้างหลกัสตูรนีข้ึน้	ซึง่มคีวามเรยีบง่ายส�าหรบัคน

ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเคยบ�าเพ็ญสมาธิมาก่อนหรือไม่ก็ตาม	 ก็จะ

สามารถเข้าใจบทเรียนซ่ึงมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอย่างถ่องแท	้

เร่ืองราวของพระพุทธศาสนามกัมีอะไรดีๆ	มากมาย	ทีช่าวพุทธ

รู้แล้วว่ามขีองดีแต่ยงัไม่ลงมอืปฎบิติั	เช่น	เร่ืองของสมาธก็ิเป็น

อีกหนึ่งเรื่องราวที่ทรงคุณค่าแก่มวลมนุษย์

 “อาตมาต้ังความหวงัไว้ว่าเมือ่นักศกึษาครสูมาธิเรียน

จบหลักสูตรแล้ว	ก็จะสามารถสอนสมาธิให้แก่ผู้อื่นได้เพราะ

จะรู ้และเข้าใจเรื่องของสมาธิทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนได้เน้นการวางพ้ืนฐานของ

การท�าสมาธิแบบง่ายๆ	 เห็นผลสัมฤทธิ์ด ้วยตนเอง	 คือ	 

เกิดความสุขกายสบายใจ	ท�าให้จิตใจอ่อนโยนบรรเทา

ความเครียด	คลายกังวล	ระงับความร้ายกาจ	ท�าให้สมองเกิด

ปัญญา”	เจริญวาสนาบารมเีป็นกศุล	และเวลาสิน้ลมพบทางด	ี

พระธรรมมงคลญาณ	เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล	กล่าวไว้ตอน

หนึ่งในหลักสูตรครูสมาธ	ิเล่มที่	1

                          เรียนสมาธิแล้วดีจัง...ให้อะไรกับชีวิตมากมายคะ

เตือนใจ เจริญพงษ์
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	 มาบัดนีเ้รือ่งการท�าสมาธไิด้รับความนยิมมากข้ึนเป็น

ล�าดับทั้งในเมืองใหญ่ๆ	และชนบทของบ้านเราและนานา

ประเทศทั่วโลก	ทั้งนี้เพราะคนส่วนใหญ่ใช้พลังจิตกับกิจการ

งานมากเกินไปท�าให้เกิดความเครียด	ความทุกข์ใจมากมาย	 

จงึได้แสวงหาหนทางแห่งความสงบทางใจนัน่กค็อืการท�าสมาธิ

นั้นเอง

	 สถาบันพลังจิตตานุภาพ	จึงได้ด�าเนินการสร้าง

หลกัสตูรครสูมาธขิึน้แบ่งเป็น	3	ภาค	คอื	สมาธ	ิฌาน	และญาณ

เพ่ือจะได้แนะน�าหนทางที่ถูกต้อง	เพ่ือสอนให้ประชาชนรู้จัก

การท�าสมาธิ	เมื่อมีครูสมาธิที่มีความรู้เรื่องสมาธิเป็นอย่างดี

มากขึ้น	ก็จะสามารถขยายเป็นวงกว้างต่อไปอย่างท่ัวถึง	

เนื่องจากการท�าสมาธิจ�าเป็นต้องมีครูสอนที่มีความรู้จริง	 จึง

จะสามารถแนะน�าทางที่ถูกต้อง	และได้รับประโยชน์อย่าง

แท้จริง

 “	ด้วยใจ	เชื่อมั่นและศรัทธา

	 	 ด้วยวาจา	ถามหาใครคือผู้รู้

	 	 ด้วยกายา	ยังคงปฏิบัติสมาธิอยู่

	 	 ด้วยพลังจิต	มีมากพอจึงพบผู้รู้

	 	 ด้วยผู้รู	้จึงพบจุดพลังอ�านาจ”

  พระธรรมมงคลญาณ เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล

	 เรือ่งราวต่างๆ	ทีน่�ามาเล่าสูก่นัฟังนี	้ผู้เขยีนได้ร�า่เรยีน

มาในหลักสูตรครูสมาธิ	 รุ่น	43	และยังศึกษาที่มาของเรื่องนี้

จากหนงัสอืเรยีนทีพ่ระอาจารย์หลวงพ่อวริยิงัค์เขยีนขึน้จากที่

ท่านได้ร�่าเรียนมาจากการอยู่ปรนนิบัติใกล้ชิดกับหลวงปู่กง

และหลวงปู ่มั้นมาช ้านาน	 จนน�าองค ์ความรู ้ เหล ่านั้น 

มาประมวลไว้ในหนังสือหลักสูตรครูสมาธิ	เล่ม	1,	เล่ม	2	และ 

เล่ม	3	ชนิดท่ีใครได้อ่านและศึกษาต้องบอกว่า	“คุณภาพคับ

แก้วจริงๆ”	หรือยิง่อ่านกย็ิง่เข้าใจและทราบซึง้	แม้เวลาจะผ่าน

พ้นไปสักเท่าไรก็ตาม
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	 การฝึกสมาธิเป็นการเอาจิตปราศจากอารมณ์เคร่ือง
ยดึเหนีย่วมใิช่ตลอดไป	แต่เป็นช่ัวขณะ	ตามแต่จะแก้ไขได้	ทัง้นี้
เพื่อมิให้จิตของบุคคลนั้นๆ	ที่ไม่เคยพบกับสมาธิเลย	มีสมาธิ
เพิ่มมากขึ้นก็จะสามารถยับยั้งจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นอันตรายท่ีเกิด
จากความเครียดของมนุษย์	แต่สมาธิแก้ความเครียดได้	แม้จะ
เป็นการแก้ชั่วคราว	ถ้าท�าไปอย่างต่อเนื่องความเครียดต่างๆ	
กจ็ะลดลงตามล�าดบั	และเกดิความสขุขึน้ในชวิีตได้เป็นอย่างดี
	 ลกัษณะของอากปักริยิาของสมาธนิัน้	มท้ัีงท่ีเป็นสมาธิ
ธรรมชาติ	ทั้งที่เป็นการนอนหลับหรือการท�างานอย่างใจจด 
ใจจ่อ	ส่วนสมาธสิร้างขึน้นบัแต่วนิาทแีรกของการบริกรรมด้วย
ความต้ังใจที่เริ่มต้นขึ้นว่าจะท�าสมาธิ	 ถือได้ว่าเป็นสมาธิ 
สร้างขึ้น	คือ	การก่อตัวของจิตที่นอกเหนือจากธรรมชาติการ
ท�าสมาธขิัน้ต้นต้องปรูากฐานด้วยความระมดัระวงัส�าคญัตอน
เริ่มต้นควรจะต้องมีผู้รู้คอยแนะน�าให้	สมาธิจะมี	3	ขั้นตอน	
ได้แก่	 ขณิกะสมาธิ,	 อุปจาระสมาธิ	 และอัปปนาสมาธิ	 
นอกจากนี	้ยงัได้เรยีนรูเ้รือ่งของสมาธติืน้	และสมาธลิกึอกีด้วย	
ตลอดจนเรื่องราวของฌาน	 เรื่องของญาณ	และเรื่องของ 
วิปัสนา	ตามมาเป็นล�าดับ
	 ส�าหรบับรรยากาศการจัดการเรยีนการสอนสมาธิน้ัน	
เริ่มด้วยการฟังค�าสอนจากครูสมาธิรุ่นกูรู	ใช้เวลา	15	นาทีต่อ

ด้วยฟังค�าสอนด้วยเสียงของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์อีก	
15	นาที	ต่อด้วยการย้ายไปเรียนการเดินจงกรมที่ห้องเดิน
จงกรมราว	30	นาที	และการนั่งสมาธิที่ห้องนั่งสมาธิอีก	30	
นาที
	 รูปแบบเรียนปฎิบัติยึดแนวนี้	และก�าหนดให้ผู้เรียน
ต้องเรียนจนครบ	100	ชั่วโมง	มีการคุมเวลาเรียน	เพื่อจะได้
เข้าใจค�าสอนอย่างถ่องแท้	ก�าหนดให้มกีารสอบภาคทฤษฎแีละ
สอบปฏิบัติ	ต่อด้วยการไปธุดงค์ที่ดอยอินทนนท์และต้องกลับ
มาเป็นพี่เลี้ยงดูแลรุ่นน้องอีก	6	เดือน	เป็นอันจบหลักสูตร
	 หลายท่านคงแปลกใจว่าการนั่งสมาธิที่เป็นการนั่ง
เฉยๆ	แล้วก�าหนดลมหายใจนั้น	จะได้อะไร	หากท่านลงมือ
ปฏบิตัจิรงิๆ	กจ็ะพบว่าท�าให้จติเรานิง่ถอืเป็นการกรองอารมณ์	
และมสีติมากขึน้	ใหม่ๆ	ความคดิอาจฟุ้งซ่าน	ถอืเป็นเรือ่งปกติ
เมื่อได้ท�าอย่างสม�่าเสมอ	ก็จะพบกับความสุขอันพิเศษ	เพราะ
เป็นการท�าจิตให้ว่างไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆ	ทั้งสิ้น	และเป็นการ 
ตัดกิเลสให้สิ้นในชั่วครู ่ 	 หากท�าอย่างต่อเนื่องจนได้ผล	 
ก็จะสัมผัสกับ…ฌาน,	ญาณ	และวิปัสสนาในที่สุด
	 นอกจากนี้ขอกล่าวถึงเรื่องการท�าบุญและสร้างกุศล
กันสักหน่อย
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	 บุญ	หมายถึงการกระท�าสิ่งดีๆ	 ให้กับผู ้อื่น	 เช่น	
ตักบาตร	การบริจาคสิ่งของ	เป็นต้น
	 ส่วน	กศุล	หมายถงึ	การกระท�าสิง่ดีๆ 	นัน้ให้กบัตนเอง	
เช่น	การนั่งสมาธิ	เดินจงกรมเจริญสติการเวียนเทียน	การฟัง
ธรรมจนเข้าใจ	เป็นต้น	ดงันัน้ผูท้�ากศุล	แค่เพยีง	นัง่สมาธเิจรญิ
สติก็จะได้กุศล
	 ดังนั้นกุศลอันยิ่งใหญ่สุดก็คือ	“ผู้ที่เห็นความเป็นจริง
ว่า	สรรพสิ่งทั้งหลายนั้น	ไม่เที่ยง	ล้วนมาจากการปรุงแต่งเป็น
อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา”
	 ประเด็นดังกล่าวนี้เราจึงควรพยายามใช้สติก�าหนด
ความคิด	ค�าพูด	การกระท�าและอาชีพให้ถูกต้องตามสัมมาทิฐิ	
เมื่อท�าได้อย่างนั้นจะมีผลสะสมตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิและ 
ท�าสมาธิเพื่อ	ลด	ละ	ล้างกิเลส	ซึ่งเป็นต้นเหตุของทุกข์ทั้งปวง	
จึงน่าเชื่อได้ว่า	การท�าสมาธิได้บุญมาก
	 เม่ือพจิารณาเรือ่งของสมาธ	ิผูรู้บ้อกว่าสมาธจิะก่อให้
เกิดบญุคอืสมาธท่ีิเกดิข้ึนควบคูก่บัปัญญา	เพราะสมาธทิัว่ๆ	ไป
ใครๆ	ก็ท�าได้	 เช่น	การจดจ่ออยู่กับการงาน	การนอนหลับ 
ก็เกิดสมาธิเช่นกัน	 ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงสัมมาสมาธิไว้ 
หลายแห่งโดยได้อธิบายความหมาย	ตลอดจนลักษณะของ
สัมมาสมาธิ	ดังเช่น	จาก	สติปัฏฐานสูตร	พระสุตตันตปิฎก
มชัฌมินกิาย	มลูปัณณาสก์	สตปัิฏฐานสตูร	เล่ม	17	หน้า	628-
9	ดังนี้
	 “ภิกษุในธรรมวินัยนี้	สงัดจากกาม	สงัดจากอกุศล
ธรรม	เข้า	ถึงปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่	
เธอเข้าถงึทตุยิฌาน	มคีวามผ่องใสแห่งจติในภายใน	เป็นธรรม
เอกผุดขึ้น	เพราะวิตกวิจารสงบไป	ไม่มีวิตก	ไม่มีวิจาร	มีปีติ
และสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่	 เธอมีอุเบกขา	มีสติ	มีสัมปชัญญะ	
เสวยสุขด้วยนามกาย	เพราะปีติสิ้นไป	เข้าถึงตติยฌาน	ที่พระ
อรยิะทัง้หลายสรรเสรญิว่า	ผูไ้ด้ฌานนีเ้ป็นผูม้อีเุบกขา	มสีติอยู่
เป็นสุข	เธอเข้าถึงจตุตถฌาน	ไม่มีทุกข์	ไม่มีสุข	เพราะละสุข
และทุกข์	และดับโสมนัสโทมนัสก่อน	ๆ	ได้	มีอุเบกขาเป็นเหตุ
ให้สตบิรสิทุธิอ์ยู	่อนันีเ้รยีกว่า	สมัมาสมาธ	ิดกู่อนภกิษท้ัุงหลาย
อันนี้เรียกว่า	ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ”

	 ผู ้เขียนจึงขอเชิญชวนมาฝึกสมาธิกัน	ก่อนจะเดิน
จงกรม	และนั่งสมาธิ	จะต้องหาฐานที่ตั้งของจิตก่อน
	 -	ฐานจิต	คือ	ที่อยู่ของจิต	เช่น	สมมุติว่าเราควรน�า
ความรูส้กึมาไว้ทีห่น้าผาก	จติ	(ตวัรู้)	จะอยูท่ีห่น้าผาก	คือ	บาน
ที่ตั้งของจิต	ถ้าน�าความรู้สึกมาอยู่ที่สะดือ	จิตก็จะอยู่ที่สะดือ
	 -	 เวลาฝึกสมาธิ	 เราจะพยายามให้จิตอยู่ที่จุดใดจุด
หนึ่ง	ไม่แกว่งไปมา
	 -	ดังน้ันจึงต้องหาฐานจิตที่ก�าหนดง่ายท่ีสุดส�าหรับ
แต่ละคน
	 -	พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์	แนะน�าฐานที่ตั้งของ
จิตไว้	3	ที่	คือ
	 1.	หน้าผาก
	 2.	หัวอกด้านซ้าย
	 3.	สะดือ
 ฐานจิตเวลาฝึกสมาธิและเดินจงกรม
 วิธีหาฐานจิต
	 1.	หลับตา
	 2.	ทดสอบก�าหนดจติไปไว้ทีจ่ดุใดจดุหนึง่	ใน	3	จดุแล้ว
 ## การก�าหนดจติ คอืการนกึ หรอืเอาความรูส้กึของ
เราไว้ที่ตรงนั้น
	 3.	เลือกฐานจิตท่ีดีท่ีสุดไว้	1	ฐาน	ส�าหรบัเวลาท�าสมาธิ
	 4.	เวลาเดินจงกรม	หรือนั่งสมาธิ	ควรจะก�าหนดจิต
ไปไว้ที่ฐานจิต	พยายามไม่ให้จิตส่ายไปมา
	 วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น	วิธีเดินจงกรม	และนั่งสมาธิ
	 จิตเป็นหนึง่	คอื	กญุแจของการท�าสมาธ	ิการบรกิรรม
จะท�าให้จติเป็นหนึง่ยิง่จติเป็นหนึง่ได้มากเท่าไร	กจ็ะเป็นสมาธิ
ได้มากเท่านั้น	ยิ่งเป็นสมาธิมากจิตจะผลิตพลังจิตหลายคน
ชอบคิดว่าการฝึกสมาธิจิตจะต้องนิ่งสงบ	พอเดินจงกรม	หรือ
นั่งสมาธิแล้ว	จิตไม่สงบเป็นเรื่องปกติของทุกคน	แค่นึก	พุทโธ	
ได้	กเ็ริม่เป็นสมาธแิล้ว	ดงันัน้ระหว่างเดนิจงกรม	หรอืนัง่สมาธ	ิ
ถ้าจิตไม่สงบก็นึกพุทโธต่อไปจนกว่าจะถึงเวลาที่จิตสงบ
 ## การเดินจงกรม เป็นการฝึกสมาธิตื้น ส่วนการ 
นั่งสมาธิ เป็นการฝึกสมาธิลึก ทั้ง 2 อย่าง จะต้องท�าควบคู่กัน
การฝึกสมาธิถึงจะสมบูรณ์ ##

 ## ท่านที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลตามลิงค์ https://goo.gl/KLdH3X หรือติดต่อขอข้อมูลที่ 096 762 7990 ด่วน
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รายนามคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารงาน รุ่น 43 จันทร์-ศุกร	์ประกอบด้วย

 นางเตือนใจ เจริญพงษ์  ประธานรุ่น
 นางสาวรังษิต ภู่ศิริภิญโญ  รองประธานรุ่น
 นายสุพัฒน์พงศ์ พงษ์ชมพร ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 นายวิรัฐวิศว์ เจตน์มงคลรัตน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 นายธนภัทร จันทร์เชิดผล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 นางสดศรี ใจน้อย ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 นางประไพรัตน์ มูลมณี  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 นางชนิกา หวังกิจ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 นางสาวขนิฐา ข�าประเสริฐ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 นางสาวทิพานัน ไวทยวานิช กรรมการรุ่นและประชาสัมพันธ์
 นายสุวิทย์ ไวทยวานิช  กรรมการรุ่นและสาราณียากร
 นางสาวภัสสิรีย์ พงศ์ศิระพัตร์  กรรมการรุ่นและปฎิคม
 นางสาวสรัญญา ผาลีบุตร กรรมการรุ่นและผู้ช่วยปฎิคม
 นางแก้วตา ไชยูปถัมภ์ กรรมการรุ่นและเหรัญญิก
 นางสาววิลาศิณี แช๋โต๋ว  กรรมการรุ่นและเลขานุการ
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	 พระพุทธศาสนาอุบัติข้ึนโดยการตรัสรู้อริยสัจธรรม

ของพระบรมศาสดา	พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย 

พระปัญญาคุณ	พระบริสุทธิคุณ	พระมหากรุณาคุณ

	 พุทธบริษัทเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาและเป็น 

ผูส้บืทอดพระพทุธศาสนา	คอื	ภกิษ,ุ	ภกิษณุ,ี	อบุาสก	อบุาสกิา	

ซึง่เรยีกว่าพทุธบริษทั	4	ปัจจบัุนพทุธบรษิทั	4	เหลอืเพยีงพทุธ

บรษิทั	3	เนือ่งจากพระพทุธองค์ไม่ได้ทรงอนญุาตให้มกีารบวช

ภิกษุณีเหมือนในครั้งพุทธกาล

	 ผูท้ีบ่วชเป็นภกิษซุึง่อยูใ่นเพศบรรพชติมหีน้าทีศ่กึษา

พระธรรม	(คันถธุระ)	และอบรมเจริญปัญญา	(วิปัสสนาธุระ)

ตามทีพ่ระพทุธองค์ทรงแสดงไว้	ประพฤตปิฏบิตัติามสกิขาบท

(ศีล	227	ข้อ)	ตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้	 เผยแผ่ 

ความรู ้ทางพระพุทธศาสนาตามพระธรรมวินัยแก่อุบาสก	

อุบาสิกา	กิจอื่นใดท่ีนอกเหนือจากนี้ล้วนไม่ใช่กิจของสงฆ ์

ทั้งสิ้น

	 อุบาสก	อุบาสิกาซึ่งอยู่ในเพศคฤหัสถ์	(ผู้ครองเรือน)

มีหน้าที่ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาโดยมีภิกษุเป็นเนื้อนาบุญ	

ฟังธรรมตามกาลซ่ึงเป็นบุญประเภทหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ	10	

และเป็นมงคลประเภทหนึ่งในมงคล	38	เป็นหนทางในการ 

น�าไปสู่การเป็นมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่าง

ถูกต้องและเป็นผู้มีความเห็นถูก	(สัมมาทิฏฐิ)

	 ผู้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้มีโอกาสพบพานกับ

พระพุทธศาสนาและเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนานับว่าเป็น

ความโชคดียิ่ง	ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาย่อม 

เป็นผู้มีปัญญา	และมีพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่ง	สามารถด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวันได้อย่างเป็นปรกติสุขตามอัตภาพของแต่ละ

บุคคล	ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ตนทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

	 ชาวพุทธทีมีปัญญา	จะมีส่วนส�าคัญในการสืบทอด

และด�ารงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงและมีเจริญ

รุ่งเรืองสืบไป

พุทธบริษัทกับพระพุทธศาสนา
ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล
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	 เพื่อให้อุบาสก	อุบาสิกาเป็นชาวพุทธที่ศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาซึ่งประกอบด้วยปัญญาจึงได ้ประมวล 

ผูข้้อความส�าคญัจากพระสตุตนัตปิฏ	(พระสตูร)	มาให้ได้ศึกษา

และพิจารณาดังต่อไปนี้	

 “ธรรมก็ดี	 วินัยก็ดี	 อันใด	 อันเราได ้แสดงแล้ว	 

ได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ	ธรรมและวินัยอันนั้น	 จักเป็น

ศาสดาแห่งพวกเธอ	โดยกาลล่วงไปแหง่เรา”	(จากขอ้ความใน

มหาปรินิพพานสูตร	พระสุตตันตปิฎก	ทีฆนิกาย	มหาวรรค	

พระธรรมวินัยเป็นศาสดา)

	 การฟังธรรมจะได้รับอานิสงส์	5	ประการ	พระสัมมา

สัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า	“ดูกร	ภิกษุทั้งหลาย	อานิสงส์ในการ

ฟังธรรม	5	ประการนี้	5	ประการเป็นไฉน	คือ	ผู้ฟังย่อมได้ฟัง

สิง่ทีย่งัไม่เคยฟัง	1	ย่อมเข้าใจชดัสิง่ทีไ่ด้ฟังแล้ว	1	ย่อมบรรเทา

ความสงสัยเสียได้	1	ย่อมท�าความเห็นให้ตรง	1	จิตของผู้ฟัง

ย่อมเลื่อมใส	1ดูกร	ภิกษุทั้งหลาย	อานิสงส์ในการฟังธรรม	 

5	ประการนี้แล”	(จากข้อความในธัมมัสสวนสูตร	พระสุตตัน 

ตปิฎก	อังคุตตรนิกาย	ปัญจกนิบาต)

	 ค�าว่า	ศรัทธา	นั้น	มี	4	คือ	อาคมนียศรัทธา	อธิคม

ศรทัธา	ปสาทศรทัธา	โอกัปปนศรทัธา	บรรดาศรัทธาทัง้	4	นัน้	

อาคมนียศรัทธาย่อมมีแก่พระโพธิสัตว์ผู ้สัพพัญญู	 อธิคม 

ศรทัธา	ย่อมมแีก่พระอรยิบคุคลทัง้หลาย	ส่วนเมือ่เขาว่า	พุทโธ	

ธมัโม	สงัโฆ	ก็เลือ่มใส	ชือ่ว่า	ปสาทศรทัธา	ส่วนความปักใจเชือ่	

ชื่อว่า	 โอกัปปนศรัทธา	 (จากข้อความในสุมังคลวิลาสิน	ี 

อรรถกถาทีฆนิกาย	มหาวรรค	มหาปรินิพพานสูตร)

	 ความเป็นผูถึ้งพร้อมด้วยศรัทธา	มดีงันี	้กส็ทัธาสัมปทา

เป็นอย่างไร	อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู ้มีศรัทธา 

เชื่อพระโพธิญาณของพระตถาคต	ว่า	แม้เพราะเหตุนี้	พระผู้มี

พระภาคเจ้า	พระองค์นั้น	เป็นพระอรหันต์	ตรัสรู้เองโดยชอบ	

ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ	เสด็จไปดีแล้ว	ทรงรู้แจ้งโลก	 

ฝึกผู้ที่ควรฝึก	 ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า	 เป็นศาสดาของเทวดาและ

มนุษย์ทั้งหลาย	 เป็นผู ้เบิกบานแล้ว	 เป็นผู ้จ�าแนกธรรม	 

น้ีเรียกว่า	 สัทธาสัมปทา	(จากข้อความในพระสุตตันตปิฎก	 

อังคุตรนิกาย	จตุกนิบาต	ปัตตกัมมสูตร)

	 พระโพธิสัตว์	ทรงบ�าเพ็ญบารมีตลอดระยะเวลา	 

4	อสงไขยแสนกัปเพ่ือจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมา	สัมพุทธเจ้า

เป็นผู้ทรงห่างไกลจากกิเลส	ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง	 

ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ียาวนานและยากอย่างยิ่งที่ใครจะมีความ

ประพฤติเหมือนอย่างพระองค์ได้	เมื่อพระองค์ยังไม่ได้ปัญญา

ที่จะสามารถดับตัณหาซึ่งเป็นกิเลสที่สร้างภพชาติได้	ก็ยังต้อง

เวียนว่ายตายเกิด	นับชาติไม่ถ้วน	ยังเต็มไปด้วยกองแห่งทุกข์

นานัปการแต่เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	

ดับตัณหาซึ่งเป็นตัวสร้างภพชาติ	พร้อมทั้งอวิชชา	และกิเลส

ทั้งหลายได้ทั้งหมดแล้ว	กิเลสเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นอีก	 

ไม่สามารถสร้างภพชาติอีกต่อไป	ชาตินี้จึงเป็นชาติสุดท้าย

ส�าหรับพระองค์	ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป	และพระบารมีทั้งหมด

ที่พระองค์ได้ทรงสะสมอบรมมาก็เพื่อที่จะได้ทรงตรัสรู้	แล้ว

ทรงแสดงธรรมเก้ือกูลแก่สัตว์โลกให้มีความรู้ถูก	ความเข้าใจ

ถูกและมีความเห็นถูกตามพระองค์

	 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล	ประทับนั่ง	ณ	

ควงไม้โพธพิฤกษ์	เมือ่พระอาทิตย์ยงัไม่อสัดงคตทรงก�าจดัมาร

และพลแห่งมารแล้ว	ในปฐมยามทรงท�าลายความมืดทีป่กปิด 

ปพุเพนวิาสญาณ	ในมัชฌมิยาม	ทรงช�าระทพิยจกัษุให้หมดจด

แลว้	ในปัจฉมิยาม	ทรงอาศัยความกรณุาในหมูส่ัตว์	ทรงหยัง่ 

พระญาณลงในปัจจยาการแล้วทรงพจิารณาปัจจยาการนัน้	ด้วย

สามารถแห่งอนุโลมและปฏิโลม	 ในเวลาอรุณขึ้นทรงบรรลุ 

พระสัมมาสัมโพธิญาณพร้อมด้วยอัศจรรย์หลายอย่าง	 (จาก

ข้อความในพระสุตตนัตปิฎก	ขทุทกนกิาย	คาถาธรรมบท	เรือ่ง

ปฐมโพธกิาล)

	 พระสัมมาสัมพุทธเจ ้าทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุ

ปัญจวัคคีย์	ว่า	ส่วนสุด	2	ประการ	คือ	กามสุขัลลิกานุโยค	 

(การประกอบตนให้หมกมุน่พัวพันอยูใ่นความสขุในกาม)	และ	

อัตตกิลิมิถานุโยค	 (การประกอบตนให้ได้รับความล�าบาก)	 

เป็นทางที่บรรพชิตไม่ควรเสพ	แล้วพระองค์ทรงแสดงข้อ 

ปฏิบติัอนัเป็นสายกลาง	(มชัฌมิาปฏปิทา)	ซ่ึงเป็นหนทางทีค่วร

ด�าเนินไป	ได้แก่	อริยมรรคมีองค์	8	มีสัมมาทิฏฐิ	 เป็นต้น	 

ซึ่งเป็นไปเพื่อตรัสรู้ธรรมตรงตามความเป็นจริง	เพ่ือนิพพาน	 
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(จากข้อความในพระสตุตนัตปิฎก	สงัยตุตนกิาย	มหาวารวรรค	 

ปฐมตถาคตสูตร)

	 ปฏิจจสมุปบาท	เป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นด้วยดี	คือ	

เป็นไปตามล�าดับโดยอาศัยปัจจัย	หมายถึง	สภาพธรรมที่เป็น

เหตุเป็นผลที่ท�าให้เกิดสังสารวัฏฏ์	ปฏิจจสมุปบาทมีองค์	12	

คือ	1.	อวิชชา	2.	สังขาร	3.	วิญญาณ	4.	นามรูป	5.	สฬายตนะ	

6.	ผัสสะ	7.	เวทนา	8.	ตัณหา	9.	อุปาทาน	10.	ภพ	11.	ชาติ	

12.	ชรา	มรณะ	โสกะ	ปริเทวะ	ทุกข์	โทมนัส	อุปายาส

	 เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร	 เพราะสังขาร 

เป็นปัจจัย	จึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป	

เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสฬายตนะ	เพราะสฬายตนะเป็น

ปัจจัยจึงมีผัสสะ	เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา	 เพราะ

เวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา	 เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมี

อุปาทาน	เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ	เพราะภพเป็น

ปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรา	มรณะ	โสกะ	 

ปรเิทวะ	ทกุข์	โทมนสั	และอปุายาสความเกดิขึน้แห่งกองทกุข์

ทัง้สิน้นี	้ย่อมมไีด้ด้วยประการอย่างนี	้(จากข้อความในพระสุต

ตันตปิฎก	ขุททกนิกาย	อุทาน	ปฐมโพธิสูตร)

	 พระสัมมาสมัพทุธเจ้าทรงมพีระปัจฉิมวาจาว่า	“ดกูร	

ภิกษุทั้งหลาย	บัดน้ี	เราขอเตือนพวกเธอ	ว่า	สังขารทั้งหลาย	

มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา	พวกเธอจงยังความไม่ประมาท 

ให้ถึงพร้อมเถิด	นี้	 เป็นพระปัจฉิมวาจาของพระตถาคต”	 

(จากข้อความในมหาปรินิพพานสูตร	พระสุตตันตปิฎก	 

ทีฆนิกาย	มหาวรรค	)

	 ในห้วงเวลารอบปี	2561	ที่ผ่านมา	ชมรมนิสิตเก่า

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ผูส้นใจศกึษาพระธรรมวนิยัได้ร่วม

กับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ในพระบรม

ราชูปถมัภ์	และคณะต่างๆ	ได้แก่	คณะสตัวแพทยศาสตร์	คณะ

มนษุยศาสตร์	คณะสงัคมศาสตร์	คณะประมง	คณะเกษตร	และ

คณะวนศาสตร์ได้จดักจิกรรมการสนธนาธรรมและตอบปัญหา

ทางพระพุทธศาสนา	โดยมีอาจารย์	สุจินต์	บริหารวนเขต	

ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็น 

ผูศ้กึษามพีระไตรปิฎกมาเป็นเวลากว่า	60	ปี	และเป็นผู้แตกฉาน

ในพระไตรปิฎกเป็นอย่างยิง่	เป็นผู้น�าการสนทนาธรรมฯ	
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มุมมองเรื่อง.. กฎหมาย กฎศีลธรรม กฎแห่งกรรม 
ของ อ. สอนกฎหมาย

ดร.ก�าชัย  จงจักรพันธ์

	 มุมมองเรื่อง..	กฎหมาย	กฎศีลธรรม	กฎแห่งกรรม	 

ของ	อ.	สอนกฎหมาย	คือ	ดร.ก�าชัย	จงจักรพันธ์อดีต	คณบดี

คณะนิติศาสตร์	ม.ธรรมศาสตร์	อ่านแล้วคงท�าให้คนที่คิด 

จะท�าไม่ดี	มีสติ...หวั่นเกรงการกระท�ามิดีมิร้ายบ้าง	ดังนี้

 "กฎหมาย"	คอื	กฎ	กตกิาท่ีก�าหนดความประพฤตขิอง

คนในสังคมและท�าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข	กฎหมาย	

คอื	กฎ	กตกิาทีท่�าให้สงัคม	ประเทศชาตมิคีวามเจริญ	เดินหน้า

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กฎหมาย	คือ	กฎ	กติกาที่ท�าให้สังคม

เกิดความเป็นธรรม	ท�าให้เกิดความยุติธรรม	เพื่อให้ทุกคน

เคารพกฎหมาย	 เพื่อให้ทุกคนอยู ่ร ่วมกันในสังคมด้วยด	ี

กฎหมายจึงต้องชัดเจนและแน่นอน	ให้รู้ว่าอะไรท�าได้	อะไร 

ท�าไม่ได้	และตามธรรมดาถ้ามีใครฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังกฎหมาย	 

ก็ต้องรับผิด	ก็ต้องถูกลงโทษ	

	 คนในสงัคมต้องรูก้ฎหมาย	ดงันัน้	กฎหมายจงึได้เขยีน

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้รู้กันทั่วไป	ประชาชน

จึงปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้	กฎหมายจึงเป็นกฎกติกาของ

สังคม	แต่เป็นกฎกติกาท่ีมีมาตรฐานต�่าท่ีสุด	ที่บอกให้รู้ว่าจะ

ท�าอะไรก็ได้แต่อย่าให้เลยข้ามมาผิดกฎหมาย	กฎ	หมายจึง

เปรียบเหมือนตาข่ายที่ตาไม่ถี่นักที่เอาไว้จับคนที่ท�าผิด 

โดยเหตุที่กฎหมายมีโทษ	จึงต้องระมัดระวังให้แน่ใจว่า	ผู้นั้น

ท�าผิดกฎหมายจริง	ถ้าไม่แน่ใจ	หรือมีความสงสัยตามสมควร	

กฎหมายก็ถือหลักว่า	 ปล่อยคนช่ัวสิบคน	ดีกว่าลงโทษ 

คนบริสุทธิ์เพียงคนเดียว	เบื้องหลังหลักนี้ก็คือ	ถ้าเป็นคนชั่ว	

หลุดคราวนี้	คราวหน้าต้องท�าผิดอีกแน่	ก็มีโอกาสที่กฎหมาย

จะน�าตัวมาลงโทษได้	ดีกว่าถ้าพลาดพลั้งไปน�าเอาคนบริสุทธิ์

มารับโทษ	ท้ังท่ีเขาไม่ได้กระท�าความผิด	ก็จะสร้างตราบาป

และความไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง	

 แน่นอนกฎหมาย ไม่สมบูรณ์แบบ 100 % 

 แน่นอนกฎหมายอย่างเดียว 

 ไม่สามารถท�าให้สังคมเราเป็นสังคมท่ีน่าอยูอ่ย่างใจนกึ 

 แต่อย่างน้อยกฎหมายก็ช่วยท�าให้สังคมเรา 

 ไม่กลายเป็นสังคมอนาธิปไตย 
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	 ตัวอย่างในสภาพวิกฤตความแตกแยกทางความคิด

ความเห็นในช่วงเวลาท่ีผ่านมา	 โดยที่สภาพสังคมที่ผู ้คน 

โกรธแค้น	เกลียดชังกัน	แบ่งฝักแบ่งฝ่าย	มุ่งอาฆาตมาดร้าย 

ต่อกัน	แต่ถ้าเรามีกฎหมายท่ีดี	 และเราเคารพกฎหมาย	 

เราบังคบัใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค	อย่างจรงิจงั	อย่างเดด็ขาด	

การฆ่ากนั	การยงิกนั	การเผบ้านเมอืง	สิง่เหล่านีต้้องไม่เกดิขึน้	

ประเทศต้องไม่ไร้ขื่อแป	เช่นนี้แม้เราจะเห็นต่างกันมากเพียง

ใด	ทะเลาะกันมากเพียงใด	เราก็ยังอยู่ในกรอบที่พอรับได	้

เพราะทุกคนเคารพกฎหมาย

 กฎศีลธรรม ก็คือ กฎ 

 กติกาที่ก�าหนดความประพฤติของคนในสังคมอีก

อย่างหนึ่ง 

 ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายในสาระส�าคัญก็คือ เป็นกฎ 

กติกา 

 ที่มีความชัดเจน แน่นอน น้อยกว่า 

	 เส้นแบ่งในการชี้ว่าผิดกฎศีลธรรมแล้วหรือยัง	ขึ้นอยู่

กับมาตรฐานทางจิตใจของแต่ละคน	ยิ่งไปกว่านั้นหากท�าผิด

กฎศลีธรรมแล้ว	สภาพการบงัคบั	การลงโทษก็ไม่ชดัเจนเหมอืน

กฎหมาย	นั่นหมายความว่า	การกระท�าบางอย่าง	ส�าหรับบาง

คนบางคนกลุ ่มอาจถือว่านี่ เป ็นการผิดกฎศีลธรรมแล้ว	 

แต่ส�าหรับบางคนบางกลุ่มอาจเห็นว่า	ไม่ผิด	ไม่เป็นไร	และ 

เมื่อหากถือว่าผิดแล้ว	บางคนก็อาจบอกว่า	 เรื่องเล็กน้อยไม่

เป็นไร	มองข้าม	บางคนอาจติฉิน	นินทา	บางคนอาจประณาม	

ไม่คบค้า	ไม่ให้ความเคารพ	ฯลฯ	โดยทัว่ไปกฎศลีธรรมมคีวาม

ละเอยีดอ่อนกว่ากฎหมาย	คอืเป็นตาข่าวท่ีมตีาถ่ีกว่ากฎหมาย

นั่นเอง	

	 กฎศีลธรรมนี้	หมายความรวมถึง	ขนมธรรมเนียม	

จารตีประเพณ	ีรวมตลอดถงึคณุธรรม	จรยิธรรม	จรรยาบรรณ

ของวชิาชพี	และหมูช่นต่างๆ	แนวปฏบิตัทีิด่	ีการขดักนัระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวม	ด้วย	กฎศีลธรรมนี	้ 

เป็นกฎ	กติกาที่จะช่วยท�าให้สังคมเราน่าอยู่อย่างมาก	และ 

ถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎศีลธรรมอย่างดี	กฎหมายก็แทบไม่มี

ความจ�าเป็นเลย	 เพราะหากคนอยู่ในศีลธรรม	มีคุณธรรม	

จริยธรรม	รกัษาจรรยาบรรณ	ประพฤตดิี	ประพฤตชิอบ	ไม่ท�า

ตนในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน	ฯลฯ	ก็เท่ากับไม่ท�าผิด

กฎหมายอย่างแน่นอน	 เพราะกฎศีลธรรมนี้	 เป็นตาข่ายท่ี

ละเอียดกว่ากฎหมายอยู่แล้ว	พูดง่ายๆ	คนที่ไม่ดี	ที่รอดพ้น

กฎหมายไปได้	กอ็าจติดกฎศลีธรรม	แม้ไม่ต้องตดิคกุตดิตะราง

ตามอ�านาจของกฎหมาย	แต่ผูก้ระท�าไม่ดี	คนชัว่	คนเลว	กอ็าจ

ติดคุกในใจของตน	รู้สึกเศร้าใจ	เสียใจ	ระอาใจ	หมดความ 

ภาคภูมิใจ	กระดากใจ	ฯลฯ	อยู ่บ้าง	 เพราะตนเองท�าผิด 

กฎศีลธรรม	เรียกว่าเป็นไฟในใจนอกจากนี้ยังอาจถูกสังคม	

ติฉิน	นินทา	ประณาม	ก่นด่า

	 แต่กระนั้น	หลายคนก็อาจจะบอกว่า	คนไม่ดีจ�านวน

หนึง่	ใจเขาไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรหรอก	ประกอบกับสงัคม

ไทย	เป็นสังคมที่เคารพคนมีต�าแหน่งหน้าที่	ยศถาบรรดาศักดิ์	

จะเป็นคนเลวหรือไม่	จะเป็นคนที่ผิดศีลธรรมหรือไม่	ช่างมัน

ฉันไม่แคร์	พร้อมที่จะยกกระเช้าแสดงความยินดี	พร้อมที่จะ

พนิอบพเิทา	สวสัดี	ติดตาม	ฯลฯ	ยิง่เป็นการส่งเสรมิให้พวกคน

ไม่ด	ีได้ใจ	ส�าหรบัการติฉนินนิทาโดยชาวบ้าน	ก็ไม่กลัว	เพราะ

ไม่ได้ยิน	คนที่นินทา	เขาไม่เคยนินทาให้เข้าหูอยู่แล้ว	คนพวก

นี้จะท�าอย่างไร	ก็ต้องแก้ที่ตัวเรา	เราทุกๆ	คนประกอบกันขึ้น

เป็นสังคม	ถ้าเรายืนหยัดยืนยันช่ืนชมคนที่กระท�ากรรมด	ี

สนบัสนนุคนดี	ปฏเิสธคนกระท�ากรรมเลว	ไม่ยกย่องคนเลว	ไม่

คบหาคนเลว	มันก็เป็น	Social	Sanction	ที่อาจท�าให้อะไรๆ	

ในสังคมดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่	อย่างไรก็ตาม	แม้หลายคน	บางคน	

จะรอดพ้นท้ังกฎหมาย	ทั้งกฎศีลธรรม	แต่คงไม่พ้นกฎแห่ง

กรรมที่คนแต่ละคนก่อขึ้น	หากเราชื่อว่า	บุญ	บาป	มีจริง	ดีชั่ว

มีจริง	กรรมดี	กรรมชั่ว	ของแต่ละคนก็คงจะติดตามบุคคลนั้น

ไปตลอด
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	 เรื่อง	“การขอเป็นผู้จัดการมรดก”	มักเป็นค�าถาม 

ทีไ่ด้ยนิได้ฟังกนับ่อยครัง้	ทีมี่การเสียชวีติของหวัหน้าครอบครัว		

จรงิๆ	แล้วเรือ่งนีไ้ม่ยุง่ยาก	และต้องเสยีเงนิทองมากมาย	เพยีง

แต่ต้องรู้ขั้นตอนว่า	จะต้องท�าอะไร	ที่ไหน	อย่างไร	วันนี้ขอน�า

ความรู้เรื่องนี้มาฝากกัน	ดังนี้

	 เม่ือเจ้ามรดกตาย	ทรัพย์สมบัติของเจ้ามรดกซ่ึงเรา 

มักเรียกกันว่ากองมรดก	เช่น	ที่ดิน	เงินฝากธนาคาร	เงินที่เขา

ยืมไป	ค่าเช่า	ดอกเบ้ีย	เงินปันผล	บ้านช่อง	ย่อมตกเป็นของ

ทายาททันที	และก็ยังรวมถึงหนี้สินด้วย	คือ	เจ้ามรดกไปยืม

เงินใครเขาไว้หรือเป็นหนี้เขา	ค้างค่าเช่าบ้าน	พวกนี้เป็นพวก

ความรับผิดก็ตกทอดมาถึงทายาทเหมือนกัน	แต่ก็รับผิดใน

ฐานะเป็นทายาทเท่านั้นไม่ใช่ฐานะส่วนตัว

	 แม้ว่ากองมรดกจะตกทอดแก่ทายาทแล้วกต็าม	กอ็าจ

มีปัญหาขัดข้องในการจัดสรรแบ่งปันมรดก	หรือติดตาม

ทวงถามหนี้สินที่บุคคลอื่นเป็นหนี้เจ้ามรดกอยู่	หรือจะไปโอน

ที่ดินเป็นของตน	เจ้าหน้าที่ส�านักงานที่ดินก็จะปฎิเสธบ้าง	 

ลูกหนี้เจ้ามรดกปฎิเสธบ้าง	หรือแม้จะไปเบิกเงินธนาคาร	

ธนาคารก็ปฎิเสธบ้างว่า	ต้องน�าเอาค�าสั่งศาลตั้งผู้นั้นเป็น 

ผู้จัดการมรดกมาให้ดูมาแสดงเสียก่อนว่าผู้มาติดต่อนั้นศาล 

ได้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว	มิฉะนั้นไม่ด�าเนินการให้

												จึงมีความจ�าเป็นที่ทายาทจะต้องไปด�าเนินการขอให้

ศาลแต่งตั้งตนเองหรือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดก	ซึ่งก็จะ 

เสียเวลาพอสมควรกว่าจะยื่นค�าร้องขอและกว่าจะไต่สวน

ค�าร้องและศาลมคี�าสัง่	ประเหมาะเคราะห์ร้ายมคีนอ่ืนคัดค้าน

เข้ามาอีกก็ยิ่งเสียเวลาไปอีก	ความจริงกฎหมายก็มิได้บังคับไว้

ว่าหากเจ้ามรดกตายแล้วต้องตั้งผู้จัดการมรดก	แต่ถ้ามีเหตุ

ขัดข้องจึงตั้งจึงเป็นข้อคิดส�าหรับผู้เกี่ยวข้อง	 เช่น	ธนาคาร	 

หากเป็นเงินจ�านวนเพียงเล็กน้อย	ก็ควรจะจ่ายให้ทายาท 

เขาไปเลย	เพียงแต่ให้มคีวามละเอยีดรอบคอบหน่อยว่าเขาเป็น

ทายาทหรือไม่	เช่นจัดให้มคีนท่ีเชือ่ถือได้รับรองหรอืค�า้ประกนั

ว่าเขาเป็นทายาทจริง	เช่นนี้ก็จะเป็นการอ�านวยความสะดวก

ให้แก่ประชาชน

การขอเป็นผู้จัดการมรดกอย่างง่ายๆ
                                                                                    เตือนใจ เจริญพงษ์
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												ส่วนศาลเองก็ควรผ่อนสั้นผ่อนเบาให้	โดยจัดให้มี

แบบค�าร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกแบบง่ายๆ	ไว้ให้	หากเป็น

มรดกจ�านวนเล็กน้อย	โดยมีประชาสัมพันธ์ศาลช่วยแนะน�า 

ซึ่งทราบว่าทางปฏิบัติก็มีอยู ่	 นับว่าเป็นการอ�านวยความ

สะดวกให้แก่ประชาชนโดยแท้จริง	 ถือได้ว่าเป็นที่พึ่งของ

ประชาชนจริงๆ	อย่างไรก็ดี	หากเป็นมรดกรายใหญ่มีมากมาย	

มีเรื่องซับซ้อนยุ่งยากหรือมีผู้ยื่นคัดค้านเข้ามา	เช่นนี้ก็จ�าเป็น

ที่จะตั้งผู ้มีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยโดยตรงคือควรมี

ทนายความเข้ามาด�าเนินการแทนจะปลอดภัยกว่า	 เพราะ

ทนายเป็นผู้ใช้กฎหมายอยู่โดยตรง

	 การขอเป็นผู้จัดการมรดกนั้นมีข้อที่ควรรู้ไว้	ดังนี้

 1. จะขอเป็นผู้จัดการมรดกเมื่อใด 

	 	 เมื่อเจ้ามรดกตาย	เจ้ามรดกมีทรัพย์มรดก	และ 

มีเหตุขัดข้องที่จะต้องจัดการมรดก

 2. ใครเป็นผูม้สีทิธร้ิองขอให้ศาลมีค�าสัง่ต้ังผูจ้ดัการ

มรดก

	 	 ผู้มีสิทธิร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งต้ังผู้จัดการมรดก	

ได้แก่	ทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกท่ีมีสิทธิรับมรดก	เช่น	 

บุตร	บิดามารดา	คู่สมรสของเจ้ามรดกผู้รับพินัยกรรมของ 

เจ้ามรดก	ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายนอกก็ได้	ผู้มีส่วนได้เสีย	เช่น	

เจ้าของร่วมในทรัพย์สินของเจ้ามรดก	กรณีเช่นนี้ท่ีมีมาก	คือ	

กรณีที่สามีภริยาไม่จดทะเบียนสมรสและมีทรัพย์สินร่วมกัน

น่ันเอง	ส�าหรบัเจ้าหนี	้ไม่ถอืว่าเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยี	จงึไม่อาจขอ

ให้ศาลมีค�าสั่งตั้งผู้จัดการมรดกได้

 3. ใครเป็นผู้จัดการมรดกได้ 

	 	 ผู้จัดการมรดกไม่จ�าเป็นต้องเป็นทายาทของเจ้า

มรดกจะเป็นใครก็ได้	แต่ผู ้มีสิทธิร้องขอต่อศาล	ต้องเป็น 

ทายาทหรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีดงัทีก่ล่าวแล้ว	ทายาทอาจขอให้ศาล 

ตั้งนาย	ก.	นาย	ข.	หรือนาย	ค.	ก็ได้	ประการส�าคัญผู้ที่จะเป็น 

ผู้จัดการมรดกต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว	ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ	ไม่เป็น

บุคคลท่ีศาลส่ังให้เป็นคนล้มละลาย	คนประเภทนี้เห็นแล้วว่า

ไม่สามารถรู้ผิดชอบ	หย่อนความคิดอ่าน	มีหนี้สินล้นพ้นตัว	 

ขนืไปจัดการทรัพย์สินคนอืน่		กม็แีต่จะเสียหายยิง่ขึน้ไปเท่านัน้

 4. การยื่นค�าร้องขอยื่นที่ไหน  

	 	 ยืน่ท่ีศาล	โดยท่ัวไปเจ้ามรดกมภีมิูล�าเนาท่ีไหน	เช่น	

ที่ขอนแก่น	เชียงใหม่	ตรัง	ตราด	ก็ยื่นศาลที่เป็นภูมิล�าเนาของ

ผู้ตายนั่นเอง	ถ้ายื่นที่ศาลจังหวัดในกรุงเทพฯ	ก็ยื่นที่ศาลแพ่ง		

แพ่งกรงุเทพใต้	แพ่งธนบุร	ีหรอืศาลจงัหวดัมนีบรุ	ีแล้วแต่กรณี

 5. ค�าร้องต้องท�าอย่างไร

	 	 ดังได้กล่าวมาแล้วว่าการท�าค�าร้องเป็นเรื่องที่ผู้มี 

ความรู้ในทางกฎหมายและทางปฏิบัติเท่านั้นจะเข้าใจและ

ท�าได้ถกูต้อง	เราประชาชนหรือมอีาชพีอืน่ย่อมไม่เข้าใจ	ก็ต้อง

ปรึกษานักกฎหมายหรือทนายความ	ส�าหรับค�าร้องจะมีแบบ

ค�าร้องแล้วน�ามาบรรยายในค�าร้องระบุรายละเอียดต่างๆ	 

เช่น	ชื่อ	ต�าบล	ที่อยู่ผู้ร้อง	เป็นทายาทผู้ตายๆ	ผู้ตายเมื่อไหร่	 

มีหลักฐานการตาย	ผู้ตายมีทายาทก่ีคนใครบ้าง	มีทรัพย์สิน

อะไรบ้าง	มเีหตุขดัข้องอย่างไร	และท้ายสุดก็ขอให้ศาลมีค�าสัง่

ตั้งผู้จัดการมรดก	โปรดดูตัวอย่างต่อไปนี้
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         ค�าร้องขอ          

																																																														คดีหมายเลขด�าที่...................................................

																																																												คดีหมายเลขแดงที่..................................................

																																																ศาลจังหวัด..........ขอนแก่น...............................................

																																				วันที่...25...เดือน......มกราคม.......พุทธศักราช...2534......

																																																ความ........แพ่ง...................................................................

    

																																													 	 ....นายเด่น..ดอกประดู.่..ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก..โจทย์

																								 	 	ระหว่าง											 โดยไม่พินัยกรรมของนายแดน ดอกประดู ่ ผู้ตาย

																																															 	 .................................................................................จ�าเลย

    

								ข้าพเจ้า.........................................................................นายเด่น..ดอกประดู.่...........................................................................................................................

เช้ือชาติ..................................ไทย............................สญัชาต.ิ....................................ไทย....................................อาชพี.......................รบัจ้าง....................................

เกิดวนัที.่.............1.................เดอืน..........................มถุินายน........................พ.ศ...............2480...............อาย.ุ...........48.............ปี	อยูบ้่านเลขที.่.........1...............

ถนน............................กลางบ้าน........................ตรอกหรือซอย.....................................................................ใกล้เคยีง............................วดัโพธิท์อง..........................

ต�าบล..............................หนองโน.............................อ�าเภอ..............................ชนบท...............................จงัหวดั.............................ขอนแก่น.................................

ขอยื่นค�าร้องมีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้

	 ผู้ร้องเก่ียวข้องเป็น.............................บุตร................................ของนาย.......................................แดน.......ดอกประดู.่.........................................................

ผู้ตายปรากฏตามบัญชีเครือญาติ		เอกสารท้ายค�าร้องหมายเลข.........................1...................................

	 เมื่อวันที่..............1...................เดือน.................................ธันวาคม........................................พ.ศ.......................2533......................................................

นาย,	นาง	...................................แดน.........ดอกประดู.่...............................................ถึงแก่กรรมด้วย.................................โรคหัวใจล้มเหลว.................................

ณ	บ้านเลขท่ี........................1..............................ถนน......................................กลางบ้าน................................ต�าบล...............................หนองโน............................

อ�าเภอ.................................ชนบท..2.............................จังหวัด........................................ขอนแก่น.......................................ปรากฏตามส�าเนามรณบัตร

เอกสารท้ายค�าร้องหมายเลข................................................................................................................

	 นาย,นาง................................................แดน.........ดอกประดู.่................................................ผู้ตาย...............................	มีมรดก.......................................

คือ...................................เงินสดฝากอยู่ในธนาคาร..............................................สาขา.................................เป็นเงิน.....................2,000..บาท................................

มีที่ดิน..........................น.ส...3.....................................แปลงหนึ่งราคา..........................5,000.............................บาท

 

	 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีเอกสารท้ายค�าร้องหมายเลข.............................................3.................................................

มรดกดังกล่าวนี้	............................................…..นายแดน…ดอกประดู.่................................................................................…ผู้ตายไม่ได้ท�าพินยักรรมไว้แต่อย่างใด

	 ผู้ร้องมีเหตุขัดข้องไม่สามารถจัดการมรดกของผู้ตายได้เนื่องจาก	ธนาคารที่รับฝากเงินคือ…และเจ้าพนักงานที่ดิน…..ปฏิเสธไม่ด�าเนินการจ่ายเงินและ….	

โอนที่ดินให้ผู้ร้องโดยอ้างว่าให้น�าค�าสั่งศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกมาแสดงก่อน..............จึงจะ...............จัดการให้.............

	 ผู้ร้องเป็นผูบ้รรลนุติภิาวะและไม่เป็นบุคคลวิกลจรติ	บคุคลซึง่ศาลส่ังให้เป็นผู้เสมอืนไร้ความสามารถ	หรอืบคุคลซ่ึงศาลส่ังให้เป็นบคุคลล้มละลาย	มคีวาม

สามารถที่จะจัดการมรดกรายนี้ได้

	 ฉะนั้น	ขอศาลได้โปรดไต่สวนค�าร้องและมีค�าสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของ	นาย,นาง….............…แดน.......ดอกประดู่......…….ผู้ตาย	ต่อไป

	 อนึง่	เนือ่งจากผู้ร้องเป็นคนยากจน	ทัง้มรดกรายนีก็้มจี�านวนเล็กน้อย	จงึขอศาลให้โปรดพจิารณาอนญุาตให้ประกาศนดัไต่สวนค�าร้องท่ีหน้าศาลแทนการ

ประกาศทางหนังสือพิมพ์ด้วย

                                  

	 	 	 	 																	 	 	 	 										ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

  

																																															 	 	 	 	 					ลงชื่อ........เด่น.....ดอกประดู่......	ผู้ร้อง

																									 	 	 	 	 	 		ค�าร้องฉบับนี้		ข้าพเจ้า......เด่น.....ดอกประดู่.......เป็นผู้เรียบเรียงและเขียน

																																																	 	 							 		 				 ลงชื่อ........เด่น.....ดอกประดู่.......ผู้เรียงและขียน
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	 	 เป็นค�าร้องแบบง่ายๆ	และปรากฏว่าผู้ร้องคดีนี้ 

เป็นคนยากจนและมรดกคิดเป็นเงินเพียง	7,000	บาท	เท่านั้น	

จึงขออนุญาตเป็นพิเศษในตอนท้าย	 เพราะหากประกาศ

หนงัสอืพมิพ์แล้วอาจเสยีค่าประกาศหนงัสอืพมิพ์เป็นร้อยเป็น

พันบาท	ซึ่งไม่มีเสีย	แต่หากเป็นกรณีทรัพย์สินมากมายก็ควร

ประกาศทางหนังสือพิมพ์โดยไม่ต้องขออนุญาตดังตอนท้าย

ของค�าร้องนี้

 6. การยื่นค�าร้องและนัดไต่สวนท�าอย่างไร

	 	 เม่ือยื่นค�าร้องแล้วเจ้าหน้าท่ีจะเสนอศาล	ศาล 

จะสั่งนัดว่าไต่สวนหรือมีค�าสั่งอย่างอื่นต่อไป	ทางปฏิบัติก็ขอ

ให้ประกาศหน้าศาลหรือทางหนังสือพิมพ์โดยให้เวลาพอ

สมควร	โดยท่ัวไปศาลจะไต่สวนหลังจากรับค�าร้องประมาณ	 

1	เดือน	การไต่สวน	ผู้ร้องจะต้องมาศาลและน�าพยานอื่น	เช่น	

ทายาทคนอื่นๆ	มาด้วย	หรือขอให้ตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ

มรดกมาด้วย	เพื่อไต่สวนว่าเป็นผู้ยินยอมเป็นผู้จัดการมรดก	

การไต่สวนโดยทั่วไปใช้เวลาไม่นานก็เสร็จ	คดีเช่นนี้ศาลมักจะ

นัดตอนบ่าย

	 	 เมื่อไต่สวนเสร็จก็คือการน�าพยานแต่ละฝ่ายไป

ให้การต่อศาลเรียกว่าเบิกความนั่นเอง	เสร็จแล้ว	ศาลจะจด

รายงานการไต่สวน	หากเป็นเรื่องไม่ซับซ้อนศาลก็นัดฟังค�าสั่ง

วันนั้นเลย	คือ	สั่งให้เป็นหรือไม่เป็นผู้จัดการมรดกน่ันเองแต่

หากเป็นเรื่องซับซ้อนมรดกมาก	เช่นนี้ศาลอาจนัดฟังค�าสั่งวัน

อื่นก็ได ้	 เพ่ือศาลจะได้ตรวจส�านวนโดยละเอียดต่อไป	 

ทางปฏิบัติส่วนใหญ่มักไม่มีปัญหาศาลสั่งได้เลย	แต่การจะ

รับค�าสั่งไปก็อาจเป็นวันรุ่งขึ้น	เพราะจะต้องพิมพ์ให้เรียบร้อย

ถกูต้อง	มคี�ารับรองว่าเป็นส�าคญัค�าสัง่ท่ีถูกต้อง	ไม่ใช่ว่าพอศาล

สั่งอนุญาตจะรับค�าสั่งไปได้เลย

 7. การขอรับค�าส่ังศาลกรณีศาลสั่งตั้งผู ้จัดการ

มรดกแล้ว

	 	 ก็ต้องท�าค�าร้องขอเข้ามา	ศาลจะด�าเนินการให้ 

โดยไม่ชักช้า	 เมื่อได้ค�าสั่งศาลก็น�าไปแสดงต่อธนาคาร	หรือ 

เจ้าพนกังานทีดิ่น	หรือบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัมรดกของผูต้ายได้

 8. ผู้จัดการมรดกจะถูกถอนจากการเป็นผู้จัดการ

ได้หรือไม่

	 	 หากผู้จัดการมรดกปล่อยปละละเลย	ไม่ด�าเนนิการ

จัดการมรดก	หรือจัดการมรดกเสียหาย	ประมาทเลินเล่อใน

การจดัการมรดก	หรอืทจุรติในการจดัการมรดก	เช่น	เบยีดบงั

เอาเป็นของตนเองบ้าง	เช่นนี้นอกจากจะผิดฐานยักยอกทาง

อาญามีโทษถึงจ�าคุกแล้ว	ก็อาจถูกถอนจากการเป็นผู้จัดการ

มรดกได้	โดยผู้มีส่วนได้เสียร้องขอให้ศาลสั่งถอนจากการเป็น

ผู้จัดการมรดกได้		แต่กต้็องขอเสียก่อนการแบ่งปันมรดกเสรจ็

สิ้นลง

 9. ค�าพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับผู้จัดการมรดก

	 	 1.ค�าฎีกาท่ี	331/2525	 ผู้ตายท�าพินัยกรรมไว	้ 

แม้ผูค้ดัค้านเป็นบตุรของผูต้าย	แต่ตามพนิยักรรมผูค้ดัค้านไม่มี

ส่วนได้รับทรัพย์สินของผู้ตายเลย	จึงไม่สามารถตั้งผู้คัดค้าน

เป็นผู้จัดการมรดกร่วมด้วย

             ข้อสังเกต	ศาลจะพิจารณาตั้งใครเป็นผู้จัดการ

มรดกต้องค�านึงถึงประโยชน์ของกองมรดกเป็นส�าคัญ

	 	 2.	ฎีกาที่	1481/2510	ศาลไม่จ�าต้องตั้งผู้จัดการ

มรดกตามพนิยักรรมอาจตัง้ทายาทหรอืผูม้ส่ีวนได้เสียคนอ่ืนท่ี

เหมาะสมก็ได้
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	 	 3.	ฎกีาที	่1491/2523	ทายาททีจ่ะร้องขอต่อศาล

ให้ต้ังผู้จัดการมรดกได้	หมายถึงทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดก

เท่านั้น

            ข้อสังเกต	ผู้ถูกตัดมิให้รับมรดก	ผู้ถูกก�าจัดมิให้รับ

มรดก	ไม่มีสิทธิร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

	 	 4.	ฎีกาที่	2095/2523	ภริยาไม่จดทะเบียนสมรส

และไม่มทีรพัย์ร่วมกนัไม่ใช่ผูม้ส่ีวนได้เสยีในทรพัย์สนิมรดกของ

สามี	ไม่มีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก

	 	 5.	ฎกีาที	่2021/2524	ศาลจะตัง้ผูใ้ดเป็นผูจ้ดัการ

มรดกต้องค�านงึถงึความสมควรเพ่ือประโยชน์แก่กองมรดกตาม

พฤติการณ์	ไม่จ�าต้องได้รับความยินยอมจากทายาททุกคน

	 	 6.	ฎีกาที่	1695/2531	(ประชุมใหญ่)	กองมรดก 

ที่ไม่มีทายาทนั้น	แม้มรดกจะตกทอดแก่แผ่นดิน	แผ่นดินก ็

มิใช่ทายาท	เจ้าหน้ีไม่อาจบังคับช�าระหนี้ได้จนกว่าจะได้ตั้ง 

ผู้จัดการมรดกข้ึน	และหากไม่มีผู ้จัดการมรดกอยู่ตราบใด 

เจ้าหนี้ก็ไม่มีทางได้รับช�าระหนี้ได้เลย	การที่เจ้าหนี้จะได้รับ

ช�าระหน้ีจากกองมรดกขึ้นอยู่กับการที่กองมรดกมีผู้จัดการ

มรดก	ในกรณเีช่นนีจ้งึต้องถอืว่าเจ้าหนีเ้ป็นผูม้ส่ีวนได้เสียและ

มีสิทธิร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้	ส่วนปัญหาที่ว่า

สมควรต้ังผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่นั้น	แม้ผู้ร้องเป็น 

เจ้าหนี้กองมรดกซึ่งตามปกติย่อมมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์ 

ต่อกองมรดก	แต่เม่ือไม่ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียอื่นอีก	และ

พนักงานอัยการมิได้คัดค้าน	จึงสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการ

มรดกได้

 ข้อสังเกต	ศาลฎีกาได้ให้เหตุผลไว้แล้วว่า	ท�าไมเจ้า

หนี้กองมรดกคดีน้ีจึงร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกได้	และเป็นผู้

จัดการมรดกได้
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	 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (ส.มก.)	 เร่ิมก่อต้ังเมื่อปี	พ.ศ.	2496	โดยมี	

ศาสตราจารย์	ม.ร.ว.ชวนิศนดากร	วรวรรณ	นิสิตเก่า	มก.	รุ่นที่	1	ด�ารงต�าแหน่ง	นายก	ส.มก.คนแรก	ท�าให้การรวมตัวของนิสิต

เก่าเกิดการขยายตัวกว้างข้ึน	และเป็นท่ีรู้จักทั่วไปในหมู่เหล่านิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เพื่อมุ่งหวังให้เป็นศูนย์รวม

ทางใจของบรรดานิสิตเก่ารุ่นต่างๆ	ในการที่จะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี	ตลอดจนเพื่อสร้างการประสานสัมพันธ์ของบรรดา

นิสิตเก่าทุกคน

	 นบัแต่ก่อตัง้สมาคมฯ	พบว่ามนีสิติเก่า	ได้ให้ความสนใจสมคัรเป็นสมาชกิของสมาคมฯ	จ�านวนหลายหม่ืนคน	โดยสรปุ		

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	มีสมาชิก	จ�านวน	91,104	คน	และ	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2561	มีสมาชิกจ�านวน	104,036	คน	ทั้งนี้	

มีสมาชิกเพิ่มขึ้น	12,932	คน	ดังมีรายละเอียดการเพิ่มจ�านวนสมาชิก	ระหว่างปี	พ.ศ.	2555	-	2561	ปรากฎตามตาราง	ดังนี้

เดือน
ปี พ.ศ.

2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555

มกราคม 1,733	 8 4 4 12 	- 	-

กุมภาพันธ์ 	-	 	- 	- 	- 	- 13 29

มีนาคม 397 135 7 37 100 576 3

เมษายน -	 87 4 3 1,488 4 8

พฤษภาคม 842 95 5 539 8,962 33 18

มิถุนายน - 334 3 1,349 48 4 122

กรกฎาคม 1,742 357 720 941 6 3 325

สิงหาคม 	- 1,440 744 8 5 11 13

กันยายน 	615 1,500 435 3 7 4 14

ตุลาคม 313 586 54 3 33 18 4

พฤศจิกายน 	4,147 578 273 18 9 13 12

ธันวาคม - 2,170 433 148 - 3,406 	-

รวม 9,789 7,290 2,682 3,053 10,670 4,085 548

สมาชิกรวม

ทั้งหมด	(คน)

108,183	 98,394 91,104 88,422 85,369 74,699 70,614

สิ้นเดือนธนัวาคม	2561	จะมีจ�านวนสมาชิก	ส.มก.	ทั้งสิ้น	108,183	คน

###	สนใจสมคัรสมาชกิ	ส.มก.	…ได้ที	่www.ku-alumni.org	หรอืกรอกใบสมัครสมาชกิทีส่มาคมนสิิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ในพระบรม

ราชูปถัมภ์	ในวัน	และเวลาราชการ	หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	02-579-2419	02-579-3485	E-mail	:	ku@ku-alumni.org

Update.....ตัวเลขสมาชิก ส.มก.

19-0005.indd   73 1/21/2562 BE   10:34 AM



วารสารนนทรี/ ส.มก.

74

	 วารสารนนทรีฉบับเดือนมกราคม-เมษายน	2562	

ฉบับนี้	 เป็นวารสารฉบับท่ี6ของคณะกรรมการบริหาร	ส.มก.

วาระการท�างานปี	2560	-	2562	เพื่อน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร

ของ	ส.มก.	เนือ้หาสาระ	ทีเ่ป็นประโยชน์แก่นสิติเก่า	ตลอดจน

เป็นสือ่กลางในการเผยแพร่	ข่าวสารความเคลือ่นไหวของนสิติ

เก่ารุ่นต่างๆ	ให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน

	 ส่งท้ายปีจอต้อนรับปีกุล	สวัสดีปีใหม่	2562	ชาวขจี

ทุกคน	ปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านมาวัฏจักรของกาลเวลา	ปีกุนนี้

ขอให้เป็นปีที่	“หมูอยู่ในอวย	ไม่ใช่หมูเขี้ยวตัน”	ส่วน	“หมูเขา

จะหามอย่า	เอาคานไปสอด”	เป็นสิ่งท่ีพึงพิจารณา	หากเป็น

เร่ืองส่วนบุคคลก็อย่าได้เข้าไปยุ ่งเกี่ยว	หากเป็นเร่ืองท่ีม ี

ผลกระทบต่อส่วนรวมก็ไม่อาจอยู่เฉย	แต่ก็ต้องใช้กุศโลบาย

และวธิกีารทีเ่หมาะสม	เพราะถ้าหากเอาแต่วางเฉยกนัส่วนรวม

ก็บรรลัย

	 ปี	2562	นี้จะมีการเลือกตั้งทั่วไป	ในวันที่	24	ก.พ.	

62	ซึ่งเป็นไปตามตามโรดแม็ปของคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาติ	 (คสช.)	ส่วนในวันท่ี	2	ก.พ.	62	จะเป็นวาระการ

ท�างานปี	2562	-	2564	

	 •	ดร.วิฑูรย์	สิมะโชคดี	มก.33	นายก	ส.มก.	ลาออก

จากต�าแหน่งแล้ว	 เม่ือวันที่	21	พ.ย.	61	ด้วยเหตุผลหลาย

ประการ...		•	นิวัติ	สุธีมีชัยกุล	มก.33	อุปนายกคนที่	1	ซึ่งเข้า

มาท�าหน้าที่รักษาการต�าแหน่งนายก	ส.มก.	จนกว่าจะครบ

วาระการท�างาน

	 บรูพาจารย์ซึง่เป็นปูชนยีบุคคลคนส�าคญัของ	มก.และ

สังคมไทย	ศ.ดร.ประเสริฐ	ณ	นคร	อดีตรองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ	 อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน	อดีตปลัดทบวง

มหาวิทยาลัย	จะมีอายุครบรอบ	100	ปี	ในวันท่ี	21	มี.ค.62	

ขอให้ท่านอาจารย์มี	พลานามัยแข็งแรง	สมบูรณ์	ตราบนาน

เท่านาน

	 เผชิญ	กาญจโนมัย	มก.8	อดีตผู้เชี่ยวชาญ	UNDP	

เจ้าของแนวความคิด	“ปลูกข้าวแบบนาหว่านน�้าตม”	ซึ่งเคย

ท�างานที่มาเลเซียเมื่อกว่า	30	ปีที่แล้วในสมัยที่มหาเธร์ฯ	 

เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรก	ปัจจุบันแม้จะอยู่ในวัย	92	ปี	ก็ยัง

มีสุขภาพแข็งแรงติดตามข้อมูลข่าวสารการเกษตรเป็นประจ�า 

ทุกวัน

	 •	อ�าพล	เสนาณรงค์	มก.11	อดีตองคมนตรีในรัชกาล

ที	่9	ได้รบัเชญิไปบรรยายให้แก่องค์กรภาครฐัอยูเ่สมอส่วนการ

ไปร่วมงานสังสรรค์รุ่นและ	มก.	อาวุโสก็ไปเป็นประจ�ามิได้

ขาด…	•	ร.ต.	อวยขัย	วีรวรรณ	มก.	12	อดีตนายก	ส.มก.	อดีต 

ผู้ว่าการโรตารี	ภาค	3350	ออกไปเยี่ยมเยียนและให้ก�าลังใจ

แก่สโมสรโรตารีอยู่เสมอ

	 •	รศ.ดร.	วิโรจ	อิ่มพิทักษ์	มก.25	อดีตอธิการบด	ี 

อดีตนายกสภา	มก.	ไปสกลนครเป็นประจ�าทุกเดือนเพื่อให้ 

ค�าปรึกษาตามท่ีมีการร้องขอในฐานะท่ีเป็น	ผอ.	โครงการจัด

ตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	จ.สกลนคร	 เมื่อปี	 2538…	

เสียดายคนดีท่ีมีความสามารถซ่ึงสร้างผลงานด้านการศึกษา

และด้านการเมืองมากมาย	•	รศ.ดร.	ประเสริฐ	ชิตพงษ์	มก.26	

อดีตอธิการบดี	ม.สงขลานครินทร์	2	สมัย	อดีตประธาน 

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	อดีต	ส.ว.	

สงขลา	2	สมัย	ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อปลายเดือน	ต.ค.	61...	 

•	รศ.	บพิท	จารุพันธ์	มก.26	ที่ปรึกษา	ผอ.	ส�านักทะเบียนและ

ประมวลผล	รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	 เป็นผู้มี

บทบาทส�าคญัในการเสนอทีป่ระชมุผู้บริหารสหกรณ์ฯ	ให้การ

สนับสนุนเงินบริจาค	200,000	บาท	แก่ชมรมนิสิตเก่าค่าย

อาสาพัฒนาเพื่อน�าไปด�าเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อ	 

รร.	เกษตรศาสตร์อนุสรณ์	

	 เลือดชาวค่ายฯ	ยงัเข้มข้นล้นปร่ี	•	ธรียทุธ์	ฉายสว่างวงศ์	

มก.28	ประธานกรรมการบริหาร	บจก.ดัชมิลล์	 ให้การ

สนับสนุนกิจกรรมชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาฯ	เป็นเงินกว่า	

500,000	บาท	 ในห้วงเวลา2	ปีที่ผ ่านมา	 ......	 •	 เอ็นน	ู 

ซ่ือสุวรรณ	มก.28	อดีตรอง	กก.ผจก.	ธกส.	ประธานมูลนิธิ 

อาจารย์จ�าเนียร	สาระนาค	ท�างานส�าคัญมาอย่างต่อเนื่องใน

โครงการ	“ทายาทเกษตรกรมอือาชพี”	เพือ่ให้เป็นผูท้ีมี่ความรู	้

ความสามารถในการบริหารจัดการแบบ	smart	 farmer…	 

สังคมชาวขจี
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ผูท้ีร่กัสขุภาพ	ตดิตามฟังคลืน่วทิย	ุF.M.	99.0MHZ.	ในรายการ	

“สภาพสขุ	สขุภาพ”	ทกุวนัเสาร์-อาทติย์	เวลา	09.00	-10.00	น.	

โดย	•	สง่า	ดามาพงษ์	มก.29	ที่ปรึกษากรมอนามัย	ผู้ทรง

คุณวุฒิ	สสส.

	 •	 วีระ	 จันทะแจ ้ง	 มก.30	 อดีตรอง	 กก.ผจก.	

บมจ.ธ.ทหารไทย	อดีต	ผจก.บริหารสินทรัพย์พญาไท	อดีต

รักษาการเลขาธิการกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 

ไปบอสตนั	สหรฐัอเมรกิา	ตัง้แต่ต้นเดอืน	ต.ค.	61	เพ่ือไปเยีย่ม

ครอบครัวบุตรสาวที่นั่น	จะกลับไทยปลายเดือน	ม.ค.	62	...	

....	•	ทินกร	วุฒิวิจารณ์	มก.30	และ	อมร	จ�ารัสกุล	มก.30	คู่หู	

duo	วงโฟล์คซองแนวเพลง	“Peter	Paul	and	Mary”	 

อันลือลั่นในอดีต	จะมีวันหวนกลับมาเคาะสนิมแสดงฝีไม้

ลายมือแก่พี่น้องชาวขจีอีกสักครั้งหรือไม่…	•	ทรงวุฒิ	ศรีเสน	

มก.30	อดีต	ผอก.	ค่ายบ้านดุง	จ.อุดรธานี	ถึงแก่กรรมแล้ว 

เมื่อต้นเดือน	พ.ย.	61	ที่นครศรีธรรมราช	

	 ภารกิจในหน้าที่อันหนักอึ้งของ	•	เรณู	ตังคจิวางกูร	

มก.31	รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง	งานคงจะ

เบาบางลงตั้งแต่มีรองเลขาธิการฯ	คนใหม่มาช่วย…	ที่ประชุม

รุ่นมีมติส่ง	 •	ศุภชัย	พันธุกานนท์	มก.32	อดีตนายก	อมก.	 

ปี	2518	อดีตผู้ช่วยกรมวังผู้ใหญ่	ข้าราชการบ�านาญต�าแหน่ง

ประจ�าส�านักพระราชวงัพเิศษ	พ.ศ.	2559	ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้

นายก	ส.มก.	เพื่อเดินหน้าปฏิรูป	ส.มก.ให้เป็น	ศูนย์กลางใน

การท�าประโยชน์แก่มวลนสิติเก่าอย่างแท้จรงิและสร้างผลงาน

ให้เป็นทีย่อมรบัแก่สงัคมภายในและภายนอก	มก...	•	ปิติธรรม	

ฐิติมนตรี	มก.32	อดีตรอง	ผวจ.หนองคาย	อ�านาจเจริญ	

นครราชสีมา	พังงา	 ราชบุรี	 ก�าลังท�างานให้กับโครงการ	 

ปิดทองหลังพระที่เชียงใหม่…

 “ท้อได้แต่ไม่ถอย”	คติประจ�าใจของ	•	พัชรา	จวนรุ่ง	

มก.33	รอง	กก.	ผจก.	บมจ.	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	(CPF)	 

น่าจะเป็นข้อคดิทีเ่ป็นประโยชน์ส�าหรบัผูท้ีไ่ฟก�าลังจะมอดหรือ

สิ้นหวัง	หมดก�าลังใจกันเมื่อไรชีวิตก็จบสิ้นกัน...	

	 ขอแสดงความยินดีกับ	•	อ�าพน	กิตติอ�าพน	มก.34	

อดีตเลขาธิการ	สศช.	อดีตเลขาธิการ	ครม.	ได้รับโปรดเกล้าฯ	

เป็นองคมนตรี…ป่ีกองการเมอืงเริม่ข้ึนแล้ว	•	พล.ต.อ.	วฒุ	ิลปิต

พัลลภ	มก.35	อดีตรอง	ผบ.ตร.ยงัไม่สนใจบ้างหรอืไรการเมือง

เลย…คนดีมฝีีมอื	•	วชัรพีร	โอฬารกนก	มก.35	อดตีผูเ้ชีย่วชาญ

กรมส่งเสริมการเกษตร	อดีตท่ีปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร	ก�าลังเป็น	ที่ปรึกษาทูตเกษตรฟิลิปปินส์ประจ�า

ประเทศไทยในขณะนี้

 •	อนนัต์	สุวรรณรัตน์	มก.	37	อดีตอธบิดกีรมการข้าว	

ขยับขึ้นนั่งเก ้าอ้ีตัวใหญ่เป็น	ปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์...	•	สิริรัฐ	ชุมอุปการ	มก.38	อดีต	ผวจ.อ�านาจเจริญ	

ผวจ.แม่ฮ่องสอน	น�าประชาชนร่วมปั ่นจักรยานกิจกรรม	 

ไบค์อุ่นไอรัก	 เป็นระยะทาง	29	ก.ม.	 เมื่อวันที่	9	ธ.ค.61...	 

•	ชาลอต	โทณวณิก	มก.38	อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ฝ่ายการตลาด	และประชาสัมพันธ์	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	บมจ.มเีดียออฟ	มเีดยีน�าความรูแ้ละ

ประสบการณ์มาช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์แก่	มก.

	 •	ณรงค์ศกัด์ิ	โอสถธนากร	มก.41	อดตี	ผวจ.เชยีงราย	

อดีตผู้บัญชาการเหตุการณ์ถ�้าหลวงขุนน�้านางนอนช่วยเหลือ

ทีมฟุตบอล	13	หมูป่าอาคาเดมี	ผวจ.พะเยา	 เดินทางไป

สหรัฐอเมริการับรางวัล	Asia	Game	Changer	Awards	 

จากสถาบันความร่วมมือระหว่างชาติ	 (The	Asia	Society)	

เมื่อต้นเดือน	ต.ค.	61…	ต้ังแต่รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชน

ปลูกไม้หวงห้ามในที่ดินของตนเอง	•	ผศ.ดร.นิคม	แหลมสัก	

มก.42	คณบดีคณะวนศาสตร์	มีงานใหญ่ระดับชาติต้องท�า

มากมาย	 ในหลายมิติ...	 •	 ชีวะภาพ	 ชีวะธรรม	มก.42  

นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการพิเศษ	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์

ป่าและพันธุ์พืช	ท�าหน้าท่ี	ผอ.ส่วนยุทธการด้านการป้องกัน

และปราบปราม	ผอ.ส่วนกิจการพิเศษ	ส�านักป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า	และหัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพรมีงานส�าคัญต้อง

ทวงคืนผืนป่ามากมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 •	 รศ.ดร.เชษฐพงษ์	 เมฆสัมพันธ์	มก.44	คณบด ี

คณะประมง	ก�าลังด�าเนินโครงการศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูและ

เครอืข่ายชมุชนปมู้าเพือ่เพิม่ผลผลติปมู้า	(Portucuspelagicus)	

ที่ทะเลไทยตอนบน…	 •	 ชัยวัฒน์	 ลิ้มลิขิตอักษร	มก.45  

นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการพิเศษ	ส่วนอนุรักษ์และป้องกัน

ทรัพยากร	ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี	3	 (บ้านโป่ง)	ได้รับ 
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แต่งตั้งเป็น	ผอ.ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	10	อุดรธานี	…	 

•	 ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์	 เที่ยงธรรม	มก.45	คณบดีคณะ 

สัตวแพทยศาสตร์	มีภารกิจต้องรับผิดชอบมากมายแต่ก็

สามารถท�างานในหน้าท่ีของกรรมการและเลขานกุารโครงการ	

“สัตว์ปลอดโรค	คนปลอดภัย”	 ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 

เจ้าฟ้าหญงิจฬุาภรณวลยัลกัษณ์	อคัรราชกมุารีด้วยความเข้มแขง็	

...	ประชุมกลุ ่มย่อยมาต่อเนื่องเป็นเวลา	3	 เดือนตั้งแต  ่

เดือน	ต.ค.-ธ.ค.	61	•	ผศ.ดร.สุตเขตต์	นาคะเสถียร	มก.46 

คณบดคีณะเกษตรท�าคลอดแผนยทุธศาสตร์เรยีบร้อยโรงเรียน 

คณะเกษตรแล้ว

 •	ผศ.ดร.กษมา	สุวรรณรักษ์	มก.51	อดีตรองคณบดี

คณะภาษาและการสือ่สาร	สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร์

(นิดา)	ระหว่างท�าหน้าที่เลี้ยงลูกน้อย	2	คนก็ยังสามารถท�า 

ผลงาน	รศ.	ควบคู่ไปด้วย	คาดว่าเดือน	ม.ค.	62	นี้	คงจะได้รับ

อนุมัติเป็นที่เรียบร้อย.…	สะสมความรู ้ทางธรรมมามาก 

•	ม.ล.	ญาศินี	จกัรพนัธุ	์มก.	58	อดตีหวัหน้าสาขาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารอาหาร	กรรมการพฒันานกัศกึษา	มช.	มจิีต

เป็นกุศลจัดการสนทนาธรรมและตอบปัญหาทางพระพุทธ

ศาสนาอยู่เนืองๆ	โดยมี	อ.สุจินต์	บริหารวนเขตต์	ประธาน

มลูนธิศิกึษาและเผยแพร่พระพทุธศาสนา	เป็นผูน้�าการสนทนา

ธรรมฯ

	 หลังจากส�าเร็จการศึกษาปริญญาโทและเอกที่

ประเทศเนเธอร์แลนด์	•	ดร.ปัญญา	แซ่ลิ้ม	มก.	60	กลับมา

ท�างานเป็นนกัวชิาการประมงท่ีศนูย์วิจยัและพฒันาพนัธกุรรม

สัตว์น�้าปทุมธานีแล้ว…ผลจากการท�างานในหน้าที่ด้วยความ

เข้มแข็ง	ไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ	•	วิเชียร	ชิณวงษ์	มก.61	

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก	ได้

รับรางวัลผู ้ที่ท�างานป้องกันอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมข้าม

เขตแดนจากองค์การสหประชาชาตเิมือ่ปลายเดอืน	พ.ย.	61… 

•	ดร.สุขกฤต	นิมิตกุล	มก.61	ผู้ช่วยคณบดีคณะประมงไป

บรรยายเรื่อง	“สถานการณ์ปัจจุบันของการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

ในประเทศไทย”	ที	่Centre	College	รฐัเคนตกัก	ีสหรัฐอเมริกา	

เมื่อเดือน	ต.ค.	61

	 •	บุษยพัชร	อุ่นจิตติกุล	มก.72	ปรับแผนเลื่อนการ

เรยีนปรญิญาโททีส่หรัฐอเมรกิาออกไปก่อน	เพือ่เรยีนปรญิญา

โท	สาขา	Wind	Studies	ที่คณะมนุษยศาสตร์ให้จบก่อน	 

ต้นปีนี้ตั้งแต่เดือน	ม.ค.	–	พ.ค.	62	มีคิวซ้อมละครเพลงเรื่อง	

“The	Workshop	(Dress	rehearsal	for	life)”	ซึ่งจะเปิด

การแสดงในช่วงปลายเดือน	พ.ค.	 62	ที่ศูนย์วัฒนธรรม 

แห่งประเทศไทย	ปี	2561	ท่ีผ่านมา	ชมรมนสิิตเก่า	มก.	ผูส้นใจ

ศึกษาพระธรรมวินัย	 ได้ร ่วมกับ	ส.มก.	 และคณะต่างๆ	 

จัดงานการสนทนาธรรมและตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา

มา	โดยมี	อ.สุจินต์	บริหารวนเขตต์	ประธานมูลนิธิศึกษาและ

เผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นผู้น�าการสนทนาธรรมฯ	ครั้งที่	1	

เดือน	ม.ค.	ส.มก.	ครั้งที่	2	เดือน	มี.ค.	คณะสัตวแพทยศาสตร์	

ครั้งที่	3	เดือน	พ.ค.	คณะมนุษยศาสตร์	ครั้งที่	4	เดือน	ก.ค.	

คณะสังคมศาสตร์	ครั้งที่	5	เดือน	ก.ย.	คณะประมง	ครั้งที่	6	

เดือน	ต.ค.	คณะเกษตร	ครั้งที่	7	เดือน	ธ.ค.	คณะวนศาสตร์	

ขออนโุมทนามายงัผูบ้รหิารองค์กรและบคุลากร	ตลอดจนผูเ้ข้า

ร่วมฟังธรรมฯ	ทุกคน	...

	 ต้นเดือน	ม.ค.	 62	นี้	 วงดุริยางค์เครื่องลมแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 (Kasetsart	University	Wind	

Symphony	–	Kasetsart	Winds)	จะไปแสดงคอนเสิร์ต	ณ	

พระนารายณ์ราชนิเวศน์	 จัดขึ้นโดยการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย	และ	จ.ลพบุรีเพื่อเป็นการจ�าลองเหตุการณ์การ

เจรญิสมัพนัธไมตรรีะหว่างคณะราชทตูจากราชส�านกัพระเจ้า

หลยุส์ที	่14	กบัราชส�านกัไทย	สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช....

	 มก.	มอบหมายให้วง	Kasetsart	Windsจัดท�า	ซี.ดี.	

รวมเพลงมหาวิทยาลัย	จ�านวน	16	เพลง	โดยมีการเรียบเรียง

เสียงประสานใหม่ท้ังหมดซ่ึงมีการบันทึกเสียงบรรเลงและขับ

ร้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อต้นเดือน	ธ.ค.	61	ขณะนี้ได้รับ

การน�าไปผลิตและมิกซ์เสียงเป็นแผ่นซีดีที่สหรัฐอเมริกา
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ประกาศ 

คณะกรรมการเลือกตั�งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ฉบับที�  ๑/๒๕๖๑ 

เรื�อง  แต่งตั�งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  คณะกรรมการเลือกตั�งนายกสมาคม 

 

 

  เพื�อใหก้ารเลือกตั�งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

ในวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี วนัที�  ๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๒  ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย   จึงขอแต่งตั�ง   

นายไพชยนต์  อุจะรัตน เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสาวสายทิพย์ แผนสมบูรณ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการเลือกตั�งนายกสมาคม 

 

  จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทั �วกนั 

 

ประกาศ  ณ  วนัที�  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

 

          

   

(ร.ต.ประพาส  ลิมปะพนัธุ)์ 

ประธานคณะกรรมการเลือกตั�งนายกสมาคม 

ประจาํปี  ๒๕๖๒ 
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ประกาศ 

คณะกรรมการเลือกตั�งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ฉบับที�  ๒/๒๕๖๑ 

เรื�อง  กําหนดการเลือกตั�งนายกสมาคม  วนัที�  ๒  กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๒ 

 
 

 

  ตามที�สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ไดมี้ประกาศสมาคม  

ลงวนัที�  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๑ เรื�อง  แต่งตั�งคณะกรรมการการเลือกตั�งนายกสมาคม ๒ กุมภาพนัธ ์  ๒๕๖๒  

โดยคณะกรรมการฯ  มีหนา้ที�กาํหนดวิธีการดาํเนินการเลือกตั�งตลอดจนประสานงาน กบัคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  

ใหก้ารเลือกตั�งเป็นไปโดยบริสุทธิ� ยติุธรรมตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ 
 

   

บดันี�   คณะกรรมการเลือกตั�งนายกสมาคมฯ   ไดก้าํหนดการเลือกตั�งนายกสมาคมฯ    

ในวนัเสาร์ที�  ๒   กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๒  โดยมีกาํหนดการดงันี�  

 

ศุกร์ที�  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑  -  พฤหสับดีที�  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

ผูส้มคัรรับเลือกตั�งเป็นนายกสมาคมฯ 

ยื�นใบสมคัรพร้อมประวติั และรูปถ่าย

ขนาด ๕ นิ�ว X ๗ นิ�ว  จาํนวน  ๑๒  รูป 
 

 พฤหสับดีที�  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   ตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัร 
 

จนัทร์ที�  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  จบัสลากหมายเลขผูส้มคัรรับเลือกตั�งฯ  

เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ  อาคารสมาคม  และ    

           ประกาศรายชื�อและเลขที�ผูส้มคัรรับ 

เลือกตั�งเป็นนายกสมาคม  เวลา ๑๕.๐๐  น. 

ณ  อาคารสมาคม 
    

พุธที�  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑                                     -  ประกาศรายชื�อและเลขที�สมาชิก 

   ผูมี้สิทธิลงคะแนนเลือกตั�ง 
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  ๒

พฤหสับดีที�  ๓  มกราคม  ๒๕๖๒     

-  ปิดรับแจง้ความประสงคข์อเพิ�มชื�อ                                                                                  

   ในบญัชีผูมี้สิทธิลงคะแนนเลือกตั�ง 

-  สมาคมจะประกาศผลการแกไ้ข 

   รายชื�อสมาชิก  ภายใน  ๑๐  วนั 

   นบัแต่ไดรั้บคาํร้อง 
 

เสาร์ที�  ๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๒    วนัเลือกตั�งและนบัคะแนนเลือกตั�งโดยตรง 

 

จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทั �วกนั 

 

                               ประกาศ  ณ  วนัที�   ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

 

          

   

(ร.ต.ประพาส  ลิมปะพนัธุ)์ 

ประธานคณะกรรมการเลือกตั�งนายกสมาคม 

ประจาํปี  ๒๕๖๒ 
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ประกาศ 
คณะกรรมการเลือกตั�งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ฉบับที�  ๓/๒๕๖๑ 

เรื�อง  การดําเนินงานเลือกตั�งนายกสมาคม  วนัที�  ๒  กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๒ 
 

 

  เพื�อใหก้ารเลือกตั�งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

ในวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  วนัเสาร์ที�  ๒  กุมภาพนัธ ์  ๒๕๖๒  ดาํเนินการไปดว้ยความเรียบร้อย

สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หมวด  ๘  ว่าดว้ยการเลือกตั�งนายกสมาคมฯ  คณะกรรมการการเลือกตั�งจึงขอประกาศวิธีการและรายละเอียด

การดาํเนินการเลือกตั�งใหท้ราบโดยทั �วกนัดงันี�  

 

  ๑.  ผู้มสิีทธิ�ลงคะแนนเลอืกตั�ง 

       ไดแ้ก่  สมาชิกสามญัที�เป็นสมาชิก ตามขอ้บงัคบั  หมวด ๓  ขอ้  ๑๒  และขอ้  ๑๔         

ก่อนวนัพฤหสับดีที� ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  และสมาคมจะปิดประกาศรายชื�อผูมี้สิทธิ� ลงคะแนน  ณ ที�ทาํการ

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ถนนพหลโยธินและสถานที�  ดงัต่อไปนี�  
 

สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  สาขาขอนแก่น  เลขที�  ๔๙/๓๙  หมู่  ๓   

ซอยสุขสบาย  ถ.โพธิสาร  ต.ในเมือง   อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 
 

สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  สาขาภูเกต็  เลขที�  ๓๗๑/๑๕๑  หมู่  ๓   

ซอยเกาะแกว้  ๘  ต.เกาะแกว้  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  ๘๓๐๐๐ 
 

  สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  สาขาเพชรบุรี  เลขที�  ๕๘๕/๔๘  ถนนริมคลอง   

อาํเภอท่ายาง  จ.เพชรบุรี  ๗๖๑๓๐ 
 

สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ สาขาสุราษฎร์ธาน ี เลขที�  ๒๖/๓๖๘   

ถ.พ่อขุนทะเล  ต.มะขามเตี�ย  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  ๘๔๐๐๐   

 

สมาคมนสิิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  สาขาหนองคาย  เลขที� ๒๔/๕๐ คอนโดยดีูไลท ์ 

ซอยร่วมศิริมิตร  ถ.วิภาวดีรังสิต ๓  แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
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  ส่วน  ส.มก. ภาคและจงัหวดัที�จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  จะส่งรายชื�อผูมี้สิทธิ� ลงคะแนน 

โดยทาง  E-Mail  และไลน์  ดงันี�  
 

สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ภาคตะวนัออก  เลขที�  ๓๖/๗  หมู่  ๖   

ต.บางพระ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  ๒๐๑๑๐ 
 

สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ภาคใต้  เลขที�  ๕๐๑/๗๐  หมู่ ๔  ต.คลองแห  

อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  ๙๐๑๑๐  
 

สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ภาคเหนือ สาํนกังานเกษตรอาํเภอแม่อร 

ต.บา้นสหกรณ์  อ.แม่อร  จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๓๐ 
 

สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  จงัหวดันครราชสีมา  หจก.คิงส์ยนต ์  

ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  ๓๐๐๐๐ 
 

สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  จงัหวดัยะลา  เลขที�  ๑๖/๑  หมู่  2 

ถ.สุขยางค ์ ต.สะเตงนอก  อ.เมือง  จ.ยะลา  ๙๕๐๐๐ 
 

สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  จงัหวดักระบี�  เลขที�  ๙๒  หมู่ที�  ๒   

ถ.เทศบาล ๑  ต.เหนือคลอง  อ.เหนือคลอง  จ.กระบี�  ๘๑๑๓๐   
 

  จึงขอใหส้มาชิกตรวจสอบรายชื�อของท่านตามสถานที�ทาํการดงักล่าวขา้งตน้ 
 

  ๒.  วนัและเวลาเลอืกตั�ง 

       วนัเลือกตั�ง  วนัเสาร์ที�  ๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๒  เริ�มเวลา  ๐๙.๐๐  น.  ตามวาระในการ

ประชุมใหญ่สามญั  ประจาํปี  ๒๕๖๑  และสิ�นสุดการลงคะแนนเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 

  ๓.  การแนะนําตวัผู้สมคัรรับเลอืกตั�งนายกสมาคมฯ 

       คณะกรรมการการเลือกตั�งอนุญาตใหผู้ส้มคัรจดัทาํ  

       ๓.๑  เอกสารแนะนาํตวั  เสนอสมาชิกไดโ้ดยตรง 

       ๓.๒  คณะกรรมการเลือกตั�ง  จะจดัเตรียมบอร์ดขนาดไม่เกิน  ๑ x ๑  เมตร  เพื�อให้

ผูส้มคัรติดเอกสารแนะนาํตวั  ที�อาคารสมาคม  ท่านละ  ๑  บอร์ด  และจะนาํไปตั�ง  ณ  สถานที�ลงคะแนน

เสียงเลือกตั�ง  ในวนัเสาร์ที�  ๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๒  

 

  ๔.  สถานที�เลอืกตั�ง 

       กาํหนดสถานที�เลือกตั�ง  ณ  หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  บางเขน 

       กาํหนดหน่วยเลือกตั�งตามตวัอกัษร  ดงันี�  

   หน่วยเลือกตั�งที� ๑  ผูมี้ชื�อเริ�มดว้ยอกัษร     ก - ท 

   หน่วยเลือกตั�งที� ๒      ผูมี้ชื�อเริ�มดว้ยอกัษร     ธ – พ 
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   หน่วยเลือกตั�งที� ๓      ผูมี้ชื�อเริ�มดว้ยอกัษร     ฟ - ษ 

   หน่วยเลือกตั�งที� ๔     ผูมี้ชื�อเริ�มดว้ยอกัษร     ส  ตามดว้ยพยญัชนะ 

   หน่วยเลือกตั�งที� ๕      ผูมี้ชื�อเริ�มดว้ยอกัษร     ส  ตามดว้ยสระ  ห – อ –ฮ 

   หน่วยที� ๖  สาํหรับคณะกรรมการเลือกตั�ง 
 

  ๕.  การลงคะแนนเลอืกตั�ง 

       ใหล้งคะแนนโดยวิธีลบัที�หน่วยเลือกตั�งตามอกัษรรายชื�อที�กาํหนดและมีรายละเอียด 

ในการปฏิบติั  ดงันี�  

       ๕.๑  แสดงบตัรแสดงตนที�มีรูปถ่าย  ดงันี�   บตัรประชาชน  หรือใบขบัขี�  หรือ                 

บตัรขา้ราชการ  หรือหนงัสือเดินทาง  หรือบตัรสมาชิก  ส.มก. พร้อมแนบบตัรที�มีรูปถ่าย    แก่เจา้หนา้ที�

ตรวจสอบรายชื�อแลว้ลงลายมือชื�อ  รับบตัรลงคะแนน  กรณีไม่มีบตัรแสดงตน  หรือกรณีไม่มีชื�อปรากฏ     

ในบญัชีรายชื�อสมาคมฯ ตามขอ้ ๑ ไม่มีสิทธิลงคะแนน และถา้มีปัญหา ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

เลือกตั�งนายกสมาคมฯ 

       ๕.๒  การลงคะแนนในบตัรลงคะแนนดว้ยเครื�องหมาย  กากบาท (X)  ในช่องหมายเลข      

ที�ตอ้งการแลว้นาํไปหยอ่นลงในหีบบตัร  กรณีทาํเครื�องหมายกากบาท (X)  เกินกวา่  ๑ ช่อง   ถือเป็นบตัรเสีย 

       ๕.๓  คณะกรรมการไม่อนุญาตใหน้าํบตัรลงคะแนนออกนอกหน่วยเลือกตั�ง 
 

  ๖.  การนับคะแนน 

       หลงัจากสิ�นสุดการลงคะแนนเวลา ๑๕.๐๐ น. จะดาํเนินการนบัคะแนนที�หน่วยเลือกตั�ง

พร้อมกนัจนกว่าจะแลว้เสร็จ  ในกรณีที�มาแสดงตวัก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น. แลว้ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิลงคะแนนให้

ดาํเนินการใชสิ้ทธิจนเสร็จสิ�น   

 

  จึงประกาศมาเพื�อทราบโดยทั �วกนั 

 

                               ประกาศ  ณ  วนัที�   ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

 

          

   

(ร.ต.ประพาส  ลิมปะพนัธุ)์ 

ประธานคณะกรรมการเลือกตั�งนายกสมาคม 

ประจาํปี  ๒๕๖๒ 
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ประกาศ 
คณะกรรมการเลือกตั�งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ฉบับที�  ๔/๒๕๖๑ 

เรื�อง  การเลือกตั�งนายกสมาคม  ประจาํปี  ๒๕๖๒ 
 
 

  เพื�อใหก้ารดาํเนินการเลือกตั�งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยบริสุทธิ� และยติุธรรม  ตามขอ้บงัคบั   ๓๘   และ  ๓๘/๑  คณะกรรมการ 

เลือกตั�งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ฯ  ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทใ์หก้าํหนดวิธีการดาํเนินการ  

ดงันี�  

  ๑.  จดัใหมี้การใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�งดว้ยตนเองในวนัประชุมใหญ่   

(วนัเสาร์ที�  ๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๒) 

  ๒.  ไม่จดัใหมี้การใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�งทางไปรษณีย ์

 

  จึงประกาศมาเพื�อทราบโดยทั �วกนั 

 

                               ประกาศ  ณ  วนัที�  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

          

   

 

(ร.ต.ประพาส  ลิมปะพนัธุ)์ 

ประธานคณะกรรมการเลือกตั�งนายกสมาคม 

ประจาํปี  ๒๕๖๒ 
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ประกาศ 

สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ที�  ๖/๒๕๖๑ 

เรื�อง  แต่งตั�งคณะกรรมการการเลือกตั�งนายกสมาคม  ๒  กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๒ 
 

 

  

ดว้ยสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ จะจดัใหมี้การเลือกตั�ง 

นายกสมาคมฯ ตามระเบียบขอ้บงัคบัสมาคมฯ หมวดที� ๘ การเลือกตั�งนายกสมาคมฯ ในวนัที� ๒  กุมภาพนัธ ์ 

๒๕๖๒  ซึ�งที�ประชุมใหญ่สามญั  ประจาํปี  ๒๕๖๐ วาระที�  ๗  เรื�อง  การเลือกตั�งคณะกรรมการเลือกตั�ง

นายกสมาคมฯ  วาระประจาํปี  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  เมื�อวนัที� ๒ กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๑ ตามขอ้บงัคบัขอ้  ๓๘         

ใหที้�ประชุมใหญ่สามญัเลือกประธานการเลือกตั�งและผูช่้วยอีก ๔ คน  เป็นกรรมการเลือกตั�งไม่นอ้ยกว่า         

๖  เดือนก่อนวนัเลือกตั�ง  โดยเลือกจากสมาชิกสามญัเท่านั�น 
 

  เพื�อใหก้ารเลือกตั�งดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อยตามขอ้บงัคบั  จึงขอประกาศแต่งตั�ง

คณะกรรมการการเลือกตั�งนายกสมาคมฯ  วาระประจาํปี  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ตามมติที�ประชุมใหญ่สามญั  

ประจาํปี  ๒๕๖๐  ดงัต่อไปนี�  

  ๑.  ร.ต.ประพาส   ลิมปะพนัธุ ์ นิสิตเก่า  มก.รุ่น  ๑๔   ประธานกรรมการ 

  ๒.  รศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา ศรีเพญ็  นิสิตเก่า  มก.รุ่น  ๑๘ กรรมการ 

  ๓.  นายไพชยนต ์  อุจะรัตน นิสิตเก่า  มก.รุ่น  ๑๙ กรรมการ 

  ๔.  คุณหญิงประไพศรี  พิทกัษไ์พรวนั นิสิตเก่า  มก.รุ่น  ๒๑ กรรมการ                                                      

  ๕.  นายอาํนวย   เนตยสุภา นิสิตเก่า  มก.รุ่น  ๒๘ กรรมการ 
  

  ใหค้ณะกรรมการฯ  มีหนา้ที�กาํหนดวิธีการดาํเนินการเลือกตั�งตลอดจนประสานงานกบั 

คณะกรรมการบริหารสมาคม  ใหก้ารเลือกตั�งเป็นไปโดยบริสุทธิ� ยติุธรรมตามขอ้บงัคบัของสมาคม 

 

  จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทั �วกนั 

 

   ประกาศ  ณ  วนัที�  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

 

 

(ดร.วิฑูรย ์ สิมะโชคดี) 

นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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	 แม้ว่าวารสารนนทรีฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของคณะกรรมการบริหาร	ส.มก.	ชุดนี้แล้วก็ตาม	แต่บรรณาธิการ 

ยังคงเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มาฝากท่านสมาชิกเช่นเคย	เรื่องเด่นที่น่าสนใจประกอบด้วย	พิธีถวายมุทิตาสักการะ 

พระธรรมมงคลญา	วิ.(หลวงพ่อวิริยังค์	สิรินฺธโร)	 เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล,	บทสัมภาษณ์ศิษย์เก่าท่านอนันต์	 สุวรรณรัตน์	 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	KU	37	คนใหม่,	เรื่องหลัก“3	สะอาด”	เคล็ดลับสร้างความส�าเร็จที่ยั่งยืนให้คนเลี้ยงกุ้งไทย,	

คดีปกครองว่าด้วยสิทธิที่พึงมีของผู้ถูกกล่าวหา:	การให้โอกาสโต้แย้งในเวลาท่ีเหมาะสม,	มุมมองเร่ือง..กฎหมาย	กฎศีลธรรม	 

กฎแห่งกรรมของ	อ.สอนกฎหมาย,	เรื่องการขอเป็นผู้จัดการมรดกแบบง่ายๆ,	เรียนสมาธิแล้วดีจัง...ให้อะไรกับชีวิตมากมาย,	

เรื่องพุทธบริษัทกับพระพุทธศาสนา,	ผลการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่น	ของ	ส.มก.	ปี	2561,	ผลงานวิจัยจากรั้ว	มก.,	กฎหมาย 

น่ารู้	และเรื่องสุขภาพ	เป็นต้น	

 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562	 เป็นวันส�าคัญยิ่งของชาว	มก.	บรรดานิสิตเก่าทั้งหลายจากท่ัวประเทศพากันหล่ังไหล 

มาแสดงความเคารพ	3	บูรพาจารย์	ผู้สร้างคุณประโยชน์นานัปการให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และในวันเดียวกันนี้	ส.มก.

ได้ก�าหนดให้มกีารเลอืกตัง้นายก	ส.มก.	คนใหม่	และจดัให้มีการประชมุใหญ่สามญั		ประจ�าปี	2561	ณ		หอประชุม	มก.	บางเขน	

จงึขอเชิญชวน	…นิสติเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ผูม้สีทิธิล์งคะแนนเสยีง	มาเลอืกตัง้นายก	ส.มก.	คนใหม่	และเข้าร่วมประชมุ

ใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2561	โดยพร้อมเพรยีงกนั	ท้ายท่ีสุดนีข้อขอบพระคณุผูม้อีปุการะคณุในการสนบัสนนุงบประมาณจดัพมิพ์

วารสารนนทรีมาด้วยดีโดยตลอด

       

นางเตือนใจ เจริญพงษ์
บรรณาธิการวารสาร ส.มก.

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
50	ถนนพหลโยธิน	แขวงลาดพร้าว	เขตจตุจักร	กทม.	10900

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

E-mail	:	ku@ku-alumni.org

บทบรรณาธิการ
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2 กุมภาพันธ์ 2562  นี้ 
ขอเชิญชวน...นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
มาเลือกตั้งนายก ส.มก. คนใหม่ และร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างเวลา  9.00 - 15.00 น. และ
ร่วมประชุมใหญ่สามัญ  ประจ�าปี 2561 ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน 

ระหว่างเวลา 14.30 – 16.00 น. มีวาระการประชุม  ดังนี้

	 	 วาระที่	 1	 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

	 	 วาระที่		2	 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2560

	 	 วาระที่	 3	 รายงานผลการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2561	ที่ผ่านมา

	 	 วาระที่	 4	 รายงานรายรับ	–	รายจ่ายของปี	2561

	 	 วาระที่	 5	 พิจารณารับรองงบดุล	ประจ�าปี	2561

	 	 วาระที่	 6	 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี	ประจ�าปี	2562

	 	 วาระที่	 7	 การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

	 	 	 	 -		ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

	 	 วาระที่	 8	 เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)
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