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ค าน า 

 ประสบการณ์ของชีวิตการท างาน การเดินทางที่ผ่านเรื่องราว

มากมายของบุคคลแต่ละบุคคล มีส่ิงที่ได้ประสบพบเจอแตกต่างกันไป 

ตามหน้าที่แนวทางการท างาน การปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตาม

กาลเวลาก็เช่นกัน การเรียนรู้การท างานจากผู้ที่มีประสบการณ์จึงเป็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่จะเข้าถึงความส าเร็จได้รวดเร็วมากย่ิงขึ้น

จากประสบการณ์ของบุคคลที่เคยผ่านงานชิ้นนั้น ๆ มาก่อนหรือสามารถ

แก้ไขปัญหาแบบเดียวกับที่เคยผ่านมา  

 การเรียนรู้จากประสบการณ์จากผู้เกษียณที่ผ่านการท างานมาอย่าง

ยาวนานจึงเป็นขุมความรู้อีกรูปแบบหน่ึงที่เราอยากถ่ายทอดให้กับบุคลากร

ชาวคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของ 

ผู้เกษียณอายุประจ าปี 2560 ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการที่ทุ่มเทชีวิตให้กับ

การเรียนการสอนให้กับลูกศิษย์จนประสบความส าเร็จมาหลายต่อหลายรุ่น 

อย่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช ส าหรับบุคลากรสาย

สนับสนุน ได้แก่ คุณพวงรัตน์ แสนค าร้อย บุคลากรสายสนับสนุนจาก

ศูนย์ล าปาง และจะลืมไม่ได้บุคลากรสายสนับสนุนอีกท่านที่ท างานจนวาระ

สุดท้ายของชีวิตที่เราได้รวบรวมผ่านการบอกเล่าของพี่น้องที่เคยร่วมงาน 

อย่าง คุณมยุรีย์ มะลิแย้ม  

 ความทรงจ าดี ๆ จากการท างานร่วมกันจะถูกถ่ายทอดผ่านบันทึก        

ขุมความรู้ เล่ม 5 นี้ เพื่อให้เราจดจ าและสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตการ

ท างานให้สามารถท างานร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป 

ด้วยความระลึกถึง 
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กล่าวสดุดี ถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช  

 เดือนกันยายนของทุกปี เป็นช่วงเวลาของการเกษียณอายุราชการ

ของบุคลากรคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เช่นเดียวกับหน่วยงาน

อื่นๆ การท างานจนครบวาระของการเกษียณอายุราชการนั้น นับว่าเป็น

เกียรติประวัติของบุคคลนั้น ที่ท่านได้เสียสละ ทุ่มเททั้งพลังกายและพลังใจ

ในการท างานยาวนานหลายสิบปี และในปี 2560 นี้ ทางคณะส่ิงแวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร์มีอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช ท่านได้สร้างผลงานอันทรงคุณค่า

ด้วยความเสียสละอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งเกียรติประวัติและคุณงามความ

ดีจะจารึกอยู่ในความทรงจ าของพี่ น้อง และเพื่อนร่วมงานตลอดจน    

ลูกศิษย์ทุกคนตลอดไป  

 ในการนี้ต้องขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์  

ดิลกวณิช ที่ให้ทางคณะท างานพัฒนาคุณภาพ ความเส่ียง และการบริหาร

จัดการความรู้ ได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆ ที่ทรงคุณค่าจากมุมมองและ

ประสบการณ์การด าเนินชีวิตและการท างานของท่าน ลงในบันทึกขุมความรู้ 

เล่มที่ 5 ฉบับ ผู้เกษียณ เพื่อเป็นมุทิตานุสรณ์ให้กับบุคลากรรุ่นหลังได้

รับทราบ และน าไปเป็นแนวทาง เป็นก าลังใจในการด าเนินชีวิตและการ

ปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาองค์กรต่อไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ข าโสภา 

รองคณบดีงานนโยบาย แผน และการคลัง 

ประธานคณะท างานพัฒนาคุณภาพ ความเส่ียง  

และการบริหารจัดการความรู้ 



ค ากล่าวอาลัย ถึง คุณมยุรีย์ มะลิแย้ม  

 บุคคลอีกท่านที่ขอกล่าวถึงในบันทึกขุมความรู้ฉบับนี้ คือ คุณมยุรี 

มะลิแย้ม หรือพวกเราชาวส่ิงแวดล้อมจะคุ้นเคยกับการเรียกขานท่านว่า  

“พี่แดง” หรือ “ป้าแดง”  ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความตั้งใจในการท างานให้กับ

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ให้ครบวาระของการเกษียณอายุ

ราชการ แต่ด้วยปัญหาสุขภาพที่เป็นเหตุให้พวกเราชาวส่ิงแวดล้อมต้อง

สูญเสีย  “พี่แดง”  ไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อต้นปี 2560 ที่ผ่านมา          

ซึ่งนับเป็นการสูญเสียคร้ังส าคัญของคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

 แม้ว่า พวกเราจะไม่ได้เห็นภาพ “พี่แดง” ในงานวันเกษียณอายุ

ราชการ แต่ด้วยความรักและอาลัยพวกเราชาวส่ิงแวดล้อม จึงขอบอกเล่าถึง

คุณงามความดี และประสบการณ์การท างานของ “พี่แดง” ผ่านทางบันทึก

ขุมความรู้ฉบับนี้ เพ่ือให้ทุกท่านได้เรียนรู้และรับทราบถึงการด าเนินชีวิต 

และความทุ่มเททั้งกายและใจในการท างานจวบจนวาระสุดท้ายของ “พี่แดง” 

หรือ “ป้าแดง” ของพวกเราทุกคนก่อนที่จะจากเราไป  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ข าโสภา 

รองคณบดีงานนโยบาย แผน และการคลัง 

ประธานคณะท างานพัฒนาคุณภาพ ความเส่ียง  

และการบริหารจัดการความรู้ 



ค ากล่าวสดุดี ถึง คุณพวงรัตน์ แสนค าร้อย  

 ป้าพวงรัตน์ แสนค าร้อย เป็นบุคลากรท่านหน่ึงของคณะ

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ได้ท าหน้าที่แม่บ้านประจ าอยู่ศูนย์

การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อการจัดการลุ่มน้ าอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดล าปาง     

ป้าพวงรัตน์ท าหน้าที่อย่างเต็มที่และเต็มใจตลอดการปฏิบัติงาน ดูแลศูนย์ไม่

เฉพาะงานในต าแหน่งแม่บ้าน แต่ป้าพวงรัตน์ ยังช่วยซ่อมแซม ท าหน้าที่

ช่าง ดูแลสวน และส่วนอื่น ๆ ของศูนย์ ประหนึ่งบ้าน ในวาระการ

เกษียณจึงขอขอบคุณป้าพวงรัตน์ที่ท าหน้าที่อย่างสุดความสามารถและเป็น

แบบอย่างให้กับองค์กร ที่พร้อมทุ่มเทจะดูแลองค์กรดั่งบ้านของตนเอง 

คณะท างานพัฒนาคุณภาพ ความเส่ียง  

และการบริหารจัดการความรู้ 
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บันทึกขุมความรู้ เล่ม 5: มุทิตานุสรณ์ 60 (ฉบบัผู้เกษียณ) 

เช้าวันเริ่มต้นท างาน บรรยากาศพูดคุยในห้อง
ท างานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ 
ดิลกวณิช เริ่มต้นข้ึนอย่างเป็นกันเองตามสไตล์
ของอาจารย์ โดยงานนโยบายและแผนได้รับ
เกียรติให้มาพูดคุยเก่ียวกับเรื่องเล่าประสบการณ์
การท างานของอาจารย์ที่ได้ส่ังสมมายาวนาน  

 “เรื่องราวการท างานของอาจารย์เ ริ่ มต้น เมื่อปี พ.ศ. 2528          

หลังจากเรียนจบระดับปริญญาโทที่คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารส่ิงแวดล้อม (ET) และท างานเป็นอาจารย์

สอนจนได้รับทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศออสเตรเลีย เป็น

ทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้กลับมาเป็นอาจารย์สอน” 

เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ผู้เกษียณ ประจ าปี 2560  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช 

อาจารย์ยังได้น าสมุดบันทึกการสอนต้ังแต่

เริ่มท างานวันแรก พ.ศ. 2528 ที่อาจารย์

ได้จดบันทึกว่าในแต่ละวิชาจะสอนอย่างไร 

สอนอะไรบ้าง จนถึง พ.ศ. 2550 ซึ่ง

นับว่าเป็นการบันทึกองค์ความรู้อันล้ าค่า

ของอาจารย์ตลอดการท าหน้าที่เป็นอาจารย์ 



บันทึกขุมความรู้ เล่ม 5: มุทิตานุสรณ์ 60 (ฉบบัผู้เกษียณ) 
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 “หลังจากกลับมาท างานที่คณะมีการเปิดสอนเฉพาะระดับปริญญา

โท ก็เป็นช่วงที่คณะก าลังพัฒนาอีกหลายหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีที่

เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านส่ิงแวดล้อม (AT) ที่เน้นด้าน

เทคโนโลยีก็จะมีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เข้ามาร่วมพัฒนา

หลักสูตรและสาขาวิชาการวางแผนส่ิงแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท 

(RD)  

 การปรับปรุงหลักสูตรจะมีเป็นระยะ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์       

ดร. นาถ ตัณฑวิรุฬห์ (ผู้ก่อตั้งคณะ) ซึ่งในสมัยน้ันก็ยังไม่มีกฎระเบียบว่า

ให้ปรับปรุงหลักสูตรถ่ีเหมือนในสมัยน้ี และสมัยก่อนผลของการพัฒนา

หลักสูตรจะเห็นได้จากยอดการสมัครเข้าเรียนของนักศึกษา ที่มีการสมัคร

เป็น 1,000 คน ซึ่งสมัยน้ัน ค าว่า “สิ่งแวดล้อม” ยังเป็นค าใหม่ 

และยังไม่มีที่ไหนเปิดหลักสูตรด้านส่ิงแวดล้อม กลุ่มคนที่เข้ามาเรียนส่วน

ใหญ่จึงเป็นบุคคลที่ท างานแล้ว เป็นผู้ใหญ่ที่ลาศึกษาต่อเยอะ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อมาเรียนเพิ่มเติมเพื่อกลับไปท างาน และจะไม่มีปัญหาด้าน

การออกฝึกภาคสนาม เนื่องจากเป็นการลาศึกษาต่อเต็มเวลา จึงไม่มีปัญหา

อุปสรรคเรื่องเวลาเรียนที่ไม่ต่อเนื่อง 

 ส่วนระดับปริญญาตรีเริ่มมาสอนหลังจากคณะเปิดสอนระดับ

ปริญญาโทผ่านไปแล้ว 10 ปี โดยเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการ

ให้ขยายฐานด้านส่ิงแวดล้อมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อได้ต่อยอด

ในระดับปริญญาโท โดยได้ รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ อุยะเสถียร เป็นผู้

บุกเบิกจัดท าหลักสูตรและการเรียนการสอน ท าให้เราเป็นคณะแรก ๆ ที่มี

หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมในระดับปริญญาตรี” 

การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในยุคแรก ๆ เป็นอย่างไร 
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กระบวนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก แตกต่างกันอย่างไร 

“นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าระดับ

ปริญญาโท เพราะนั่นเป็นจุดมุ่งหมายที่เราสร้างหลักสูตรปริญญาตรี ในขณะ

ที่ระดับปริญญาโท เราต้องการความหลากหลายของสาขาวิชา เนื่องจากเรา

ต้องการมุมมอง ประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาที่หลากหลายแตกต่างกันตาม

ความช านาญ นักศึกษาที่จบสายสังคมกับสายวิทย์จะมีความแตกต่างกัน แต่

คณะเราจะมีการปรับพื้นฐาน เรียกวิชา 600 โดยใครที่จบสายสังคมก็ต้อง

เรียนด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนใครที่จบด้านวิทยาศาสตร์ ก็ต้องเรียนทางด้าน

สังคม  คือเรียนสลับกันจะได้มีมุมมองแบบบูรณาการ” 

“ส่ิงนี้เป็นจุดเด่นของหลักสูตร และเป็นจุดเด่นของวิชาด้านส่ิงแวดล้อมที่

แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น เราจบออกไปสามารถท างานได้ครอบคลุมได้

มากกว่า และการประสบความส าเร็จของบัณฑิตที่จบไป สามารถท างานได้

หลากหลาย และสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มคนหลายๆ กลุ่ม และพื้นฐานอื่นๆ 

ท าให้เติบโตในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็ว” 
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อีกจุดเด่นหนึ่งคือการออกภาคสนาม นักศึกษาได้เรียนรู้อะไร 

“สมัยที่อาจารย์เรียนจะถูกส่งให้ไปยังพ้ืนที่ที่มีประเด็น หรือ hot issue  

ในสมัยอาจารย์ยังไม่มีนิคมอุตสาหกรรมแหลมกระบัง มาบตาพุดเกิดขึ้น จึง

เป็นรุ่นแรกๆ ที่ถูกส่งไปศึกษาพื้นที่ตรงน้ันว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไรหากมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนี้ข้ึนมา ซึ่งเป็นการเรียนรู้จาก

สถานการณ์จริง” 

ความแตกต่างกันของการออกภาคสนามในอดีตกับในปัจจุบัน 

“แตกต่างกันมาก ในแง่ของความเข้มข้นของเนื้อหา ซึ่งในสมัยก่อนเราอยู่ใน

ภาคสนามเป็นเวลา 1 เดือน หรือบางรุ่นอยู่กัน 6 สัปดาห์  คือ ต้อง

ส ารวจพื้นที่โดยละเอียด คลุกคลีกับชาวบ้าน ต้องท าเวทีแลกเปลี่ยนระดม

สมอง ซึ่งท าเยอะมาก กว่าจะเสร็จก็ใช้เวลานาน กลับมาคณะยังต้องมาท า

รายงานวิเคราะห์ ซึ่ง Process ทั้งหมดก็ใช้เวลาเกือบปี ฉะน้ัน คณะเรา

จึงมีชื่อเสียงในเรื่องจบช้า ดองเด็ก (หัวเราะ) แต่เราก็มองว่าเราพยายาม

เคี่ยวเข็ญท างานให้ตอบโจทย์สังคมจากสถานการณ์จริงให้ได้” 
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บทบาทของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาในการท า

วิทยานิพนธ์ให้ประสบความส าเร็จ  

“ใกล้ชิดกันในแง่ของการ ให้นักศึกษาคิดโจทย์เอง มากกว่าอาจารย์จะ

เป็นผู้ให้โจทย์  ซึ่งในสมัยก่อนจะใช้ Hot issue ให้เป็นหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ ซึ่งสมัยนั้นนักศึกษาที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว เค้าจะเอาโจทย์ทาง

ส่ิงแวดล้อมในสังคมที่ก าลังเดือนร้อยมาเป็นวิทยานิพนธ์เยอะ ฉะน้ันมันจะ

ช่วยแก้โจทย์ทางสังคมได้เยอะมาก” 

 “อาจารย์จะเป็นประเภทตามจิก เนื่องจากนักศึกษาก็มีเวลาใน

การท าวิทยานิพนธ์เราก็จะก าหนดให้ส่งงาน  และให้ส่งงานทันเวลา 

แล้วรีบแก้ไขงานแล้วมี feed back กลับไปที่เขาให้รวดเร็วเพื่อจะให้แก้ไข 

ในประเด็นท่ีแก้ไปแล้วยังไม่เข้าใจก็จะให้มานั่งคุย สอนวิธีการเขียน 

วิธีการคิดอย่างเป็นระบบอะไรบ้าง” 

เทคนิคการสอนนักศึกษาแต่ละระดับ  

“วิธีการสอนจะแตกต่างกันไปบ้าง เมื่อก่อนจะติดการบรรยายซะส่วนใหญ่ 

แต่ปัจจุบันก็จะบรรยายครึ่งหนึ่ง และออกไปภาคสนาม หรือนอกห้องอีก

คร่ึง แทบทุกวิชา เพื่อจะให้เห็นว่าวิชาที่เราสอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ได้จริงรึเปล่า มีข้อจ ากัดรึเปล่า พาให้เห็นของจริงว่า ส่ิงที่สอนและสิ่งที่

เห็นจริงเทียบเคียงได้รึเปล่า เพราะการเรียนการสอนในอดีตเป็นการพูด

จากที่เราเตรียมไปสอน ฉายสไลด์ก็ยังนึกไม่ออก ถึงแม้สมัยน้ีจะมี

อินเตอร์เน็ตแต่ความรู้ก็ยังเหมือนแห้งๆ ต้องพาออกไปพบของจริงเพราะจะ

ท าให้เห็นชัดเจนกว่าการเรียนในห้องเรียน” 
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ประสบการณ์การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ และเทคนิคการ

ท างาน  

“เมื่อท าโครงการวิจัยเสร็จ อย่าทิ้งนาน เพราะเรายังมีข้อมูลใหม่ ก าลัง

ร้อน และยังทันสมัยอยู่ ให้รีบคิดรีบตีพิมพ์ เพราะเรายังสามารถจับต้อง

ได้ทุกอย่าง สนุกกับมัน เพราะถ้าข้อมูลเก่า จะท าให้รู้สึกว่าไม่สนุกที่จะท า 

คนอื่นตีพิมพ์ไปแล้ว วิธีการคล้ายกัน ยิ่งดองไว้นาน ยิ่งท าให้ไม่เกิดพลัง

ในการเขียน “ถ้าท าเสร็จให้รีบเขียน” ไม่ต้องกังวลว่าจะไป Journal ไหน  

ขอให้ตั้งโครงบทความให้ได้ก่อน จะไปตีพิมพ์ Journal ไหนค่อยเป็น

ขั้นตอนต่อไป” 

แนวทาง/แนวคิดของการท างานกับบุคลากร ในขณะที่อาจารย์

ด ารงต าแหน่ง คณบดี   

“โดยบุคลิกหรือนิสัยส่วนตัว จะเป็นคนไม่ค่อยมีปัญหาที่จะเข้ากับใครไม่ได้ 

ซึ่งสามารถคุยกับทุกคนได้ทุกส่วน ทุกระดับ เมื่อมีเรื่องที่จะต้องคุยก็จะ

จับมาคุยเลย เวลามีปัญหาจะรีบคุย เพราะถ้าไม่รีบคุยกลายเป็นว่าทิ้ง

ปัญหาแล้วจับประเด็นไม่ชัดเจน ท าให้มีจุดอ่อนเยอะ ถ้าประเด็นไหนมี

ปัญหาแล้วรีบคุยจะท าให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันและแก้ปัญหาได้ง่าย และ

การเจอหน้ากันบ่อยๆ คุยกันบ่อยๆ จะท าให้เกิดความสัมพันธ์ในการ

ท างานที่ดี แต่ถ้าเราทอดทิ้ง นาน ๆ เจอที....คุณจะเห็นว่าถ้าผมว่าง

เมื่อไหร่พวกเราจะเห็นว่าผมจะไปโผล่หน้า ยื่นหน้าให้เห็นให้ได้คุยกันทุกที” 
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ในช่วงปี พ.ศ.ที่อาจารย์ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบด ีนับเป็นช่วงส าคัญ

ที่ได้ผลักดันให้คณะฯ ได้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  อาจารย์คิดว่าจาก

มุมมองและประสบการณ์ตรงนั้น  คณะ เราควรต้องบริหาร

จัดการตามพันธกิจอย่างไรตอ่ไป 

เพื่อให้เข้าใกล้วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 

“ถ้าตั้งเป้า วิสัยทัศน์ไว้แล้ว เราต้อง 

ยึดม่ัน หากท าไม่ได้ต้องรีบวิเคราะห์ว่า

มันมีเหตุผลอะไร หรืออะไรบางอย่างที่เราคาดไม่ถึง ถ้าท าไม่ได้ก็ต้อง

ระดมสมองแล้วว่า เราเจอปัญหาอุปสรรคที่คาดไม่ถึง หรือเกินขีด

ความสามารถของเราหรือข้อจ ากัด เช่น เป้าหมายน้ีอาจจะกระชั้นชิด

เกินไป ระยะส้ันเกินไป ท าให้เกิดการเตรียมการตามแผนไม่ทัน หรือมี

ทรัพยากรไม่พอ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรเงิน ทรัพยากรบุคคล หรือ

ทรัพยากรความรู้ จะได้มาฉุกคิดว่าเราต้องมาตั้งหลักกันใหม่ให้เร็วที่สุด 

เช่นเวลาวางแผน แผนก็จะสะท้อนมาจากเป้าหมายที่จะต้องประสบ

ความส าเร็จ ถ้าไม่ประสบความส าเร็จเราต้องมาวิเคราะห์ดูว่าเพราะอะไร 

มีบางคร้ังเราก็ตั้งเป้าสูงไป หรือต่ าไปก็ต้องยกระดับขึ้นมา” 
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“โครงการแม่อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ใจความส าคัญคือต้องการส่งเสริมให้

คนท าความดี พร้อมไปกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท าความดีก็คือ แม่

ต้องเลี้ยงลูกเป็น ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมให้กับลูกและกับ

ชุมชนได้ ซึ่งมันควรจะมีอยู่ แต่ส่วนที่เขาจะอนุรักษ์เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม

เรื่องใด ก็เป็นอีกความสามารถของเขาหรือในชุมชนของเขาได้ บางทีเราไม

ได้มองคนที่เก่งมาก แต่จะมองว่าเขามีความสามารถที่จะร่วมมือกับคนที่

บ้านเขาเอง ชุมชนตัวเองได้อย่างไร ที่จะท าให้ประสบความส าเร็จร่วมกัน 

มิใช่แค่แม่ท าแค่คนเดียว ส่ิงเหล่านี้เราจึงสนับสนุนให้คนท างานเป็น

กระบวนการ ท างานเป็นเครือข่ายได้ เพราะประเทศเราไม่สามารถท างาน

ได้คนเดียว และเข้ากับ concept ของคณะ คือ การบูรณาการ การ

ร่วมมือ” 

อีกบทบาทของอาจารย์ในการด าเนินโครงการ “แม่อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม”  และอะไรเป็นหัวใจส าคัญของโครงการนี้  
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อาจารย์คาดหวังให้มีการด าเนินการต่อเนื่อง และย่ังยืนอย่างไร  

 “จริงๆ คาดหวังอยากให้ต่อเนื่อง ถ้ามองจากปัจจุบันมีหน่วยงาน

เอกชนจะมีกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมค่อนข้างเยอะ แต่ในขณะที่หน่วยงาน 

สถาบันการศึกษายังมีน้อย ซึ่งจะเห็นว่า ปตท. บางจาก จะประสบ

ความส าเร็จมาก อาจจะเนื่องจากมีทุนสนับสนุน แต่ของคณะเราจะเป็น

การตอบแทนให้รูปแบบ ให้การยกย่อง ให้เกียรติยศ ชื่อเสียง ให้แม่

อนุรักษ์แต่ละรุ่นได้เจอกันบ้างเป็นระยะ ๆ ไม่ใช่ว่าได้รางวัลแล้วเราไม่

สนใจ ทอดทิ้ง อย่างปีที่แล้วเราได้จัดวันรวมแม่ของผู้ได้รับรางวัล ทุกคน

ตื่นเต้นดีใจที่ได้มาเจอแม่รุ่นอื่น ๆ และได้ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้

ร่วมกัน แบ่งปันความรู้ และรู้สึกว่าคณะยังสนใจเขาอยู่ ไม่ใช่ว่าห่างเหิน

กันไป ไม่ใส่ใจ ก็ยังมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง” 

อาจารย์อยากให้มีคนสานงานโครงการนี้ต่อไปหรือไม่ 

“ก็มีเตรียมเจ้าหน้าที่หลายคน และอาจารย์บางท่านที่สนใจจริง ๆ เพราะ

การกัดติดส่ิงเหล่านี้ต้องมีใจรัก ไม่ใช่แค่อยากไปเที่ยว แต่อยากตามหาแม่

ใหม่ๆหรือแม่คนเก่า ๆ ว่าเขามีการพัฒนาเรื่องการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

หรือมีปัญหา หรือแก้ปัญหาอย่างไร และร่วมชื่นชม หรือต่อยอด” 
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วิธีการปลูกฝังแนวคิดรักสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา  

“เรื่องการปลูกจิตส านึกเป็นเรื่องยาก เพราะมันต้องมาด้วยใจจริงๆ แต่

ผมคิดว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนคณะน้ี อย่างน้อย ๆ 30-40% ก็อยากให้

ส่ิงแวดล้อมดีขึ้น เพราะฉะนั้นการสร้างจิตส านึกมันก็จะไม่ยากจนเกินไป 

เพียงแต่ว่าเราต้องชี้ให้เขาเห็นว่าสถานการณ์จริงกับที่เรียนมันต่างหรือ

เหมือนกันอย่างไร การใช้ชีวิตจริง ๆ ในทุกสาขาวิชา บางทีมันมี

อุปสรรคเยอะ ไม่เหมือนอย่างที่เราเรียน เพราะฉะนั้นผมจะพยายามจูนให้

นักศึกษาเห็นว่า ส่ิงที่เกิดขึ้นจริงกับส่ิงที่เราเห็น ที่เราได้เรียนมาใกล้ 

เคียงกันแค่ไหน ต่างกันเพราะอะไร เพราะบางครั้งความรู้ที่เราได้มาจาก

ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือทางตะวันตกที่บางทีไม่ใช่ภูมิปัญญาเรา แต่เราก็

ต้องน ามาดัดแปลงหรือประยุกต์ไป ส่วนภูมิปัญญาท้องถ่ินบางคร้ังก็ไม่

ทันสมัย ฉะน้ันจะท าอย่างไรให้นักศึกษาสามารถก้าวทันปัญหา ดังนั้น

เวลาสอนผมก็จะสะท้อนทั้งสองแง่มุมว่าความเป็นจริงกับสิ่งที่เรียนไป

ด้วยกันได้รึเปล่า” 



 

11 

บันทึกขุมความรู้ เล่ม 5: มุทิตานุสรณ์ 60 (ฉบบัผู้เกษียณ) 

ข้อแนะน าส าหรับอาจารย์รุ่นใหม่  

“ต้องมีความเพียร พยายาม อย่าถอดใจ อาจารย์รุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะจบมา

จากสาขาเฉพาะด้าน อาจจะยังเป็น Classic ที่ยังต้องฝึกให้สามารถ

ร่วมกับคนอื่นได้ แต่ก็ไม่ได้มีปัญหา

กับการท างานในหลักสูตร แต่ต้องมี

การเปิดกว้างเพื่อแชร์ความรู้ซึ่งกัน

และกัน และคุณจะได้ความรู้ใหม่ด้วย 

ซึ่งคุณจะได้จากอาจารย์ท่านอื่น ๆ  

 มีความแตกต่างของยุคสมัย 

ก่อน โดยมีปัจจัยด้านเทคโนโลยีเข้า

มา เมื่อเราสามารถหาข้อมูลได้มากขึ้น 

ได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันเราก็โดน

หลอกได้ง่ายขึ้น หลาย ๆ อย่างเข้า

มาต้องน ามากลั่นกรองอีกที กับการ

ที่เราได้ข้อมูลมาเร็ว ๆ ท าให้ใจร้อน 

ท าให้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วขาดความ

รอบคอบ ความถูกต้อง หรือแม้แต่

ขัดต่อจริยธรรมรึเปล่า ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ต้อง

ตระหนัก อย่ารีบร้อน จะได้ส าเร็จตามเป้าหมาย” 
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ในอนาคตอาจารย์อยากเห็นความเติบโตของคณะไปในทิศทางใด 

“ปัญหาส่ิงแวดล้อมมีอยู่เรื่อยๆ เพราะมนุษย์สร้างปัญหาตลอดจากการ

พัฒนา คณะเราจึงต้องมีส่วนเก่ียวข้อง เราต้องอย่าปิดกั้น ใจเราต้องเปิด 

และจะสร้างคนอย่างไรให้มีความตระหนัก มีจิตส านึกได้อย่างไร เพราะ

เด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามามาพร้อมกับเทคโนโลยีมันเปลี่ยน ท าให้คนเปลี่ยน เรา

จะท าอย่างไร และต่อไปเทคโนโลยียิ่งก้าวหน้าเรื่อย ๆ เราจะปรับเปลี่ยน

อย่างไร ให้คนยังคนตระหนักถึงส่ิงแวดล้อมได้ตลอด” 

คติประจ าใจที่ใช้ในการท างาน  

“ไม่มีคติประจ าใจ แต่ผมตื่นเช้าเป็นปกติตั้งแต่เด็ก ยิ่งอายุมากย่ิงตื่นเช้า 

ท าให้สามารถท าอะไรได้มากกว่าคนอื่น และยิ่งเช้า ๆ ยังไม่มีแขก เรา

สามารถนั่งท างาน เคลียร์เอกสาร E-mail ได้ ก่อนที่จะเร่ิมการสอน 

การประชุม และจะนอนเร็ว  

 ส่วนการดูแลสุขภาพก็จะชอบออกก าลังกาย ออกก าลังกายเป็น

กิจวัตร เพราะถ้าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เราจะมีแรงท าอะไรได้อย่าง

สบาย และท าให้จิตใจเบิกบาน เพราะการจะไปเจอใครใจเราต้องเบิกบาน

ด้วย ไม่เศร้าหมองในแต่ละวัน มันก็จะมีพลังชีวิต ” 
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ขอค านิยาม ความเป็นตัวตนของอาจารย์  

“ท างานในปัจจุบันให้เรียบร้อย อย่าหมักหมม อย่าผัดวันประกันพรุ่ง ไม่

ต้องต้ังเป้าหมายหรือวางแผนไกล ๆ ว่าอันน้ีได้ ท าอย่างน้ีได้ เพราะ

ปัจจุบันมันมีปัจจัยต่างๆ มากมายเข้ามาท าให้บางสิ่งยากขึ้นทุกที ดังนั้น 

ท าทุกอย่างในวันนี้ให้เรียบร้อย แล้วทุกคืนจะหลับสบายเพราะการบ้านไม่

ค้างคา ไม่มีงานหมักหมม” 

อาจารย์เตรียมตัวอย่างไรหลังเกษียณ 

“หลังเกษียณชาวบ้าน ชุมชนก็ชวนไปท าโน่น ท านี่ช่วยเขา อาจจะเก่ียวกับ

ส่ิงแวดล้อมบ้างนิดหน่อย ส่วนใหญ่จะออกแนวเพ่ือสุขภาพ หรือเป็นการใช้

ส่ิงแวดล้อมให้รอบคอบหรือไม่ท าให้เสียหาย และเยาวชนรุ่นใหม่ว่าเค้ามี

ความคิดอ่านอย่างไร นอกจากน้ียังมีสังคมผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น เตรียมตัว

อย่างไร เตรียมพร้อมอย่างไร ” 
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อยากให้อาจารย์ฝากข้อคิด แนวคิด หรือค าแนะน าถึงชาวคณะ

สิ่งแวดล้อม  

“ต้องช่วยเหลือกัน คณะเราได้สร้างคนให้เกิดบุคลิกในแง่ของประสาน

ไมตรี เพราะเราต้องบูรณาการให้ได้ เราต้องคุยกับคนให้รู้เรื่อง ไม่ยึด

ตัวเองมาก มีหลักการของเราแต่ไม่ยึดมั่นถือมัน ซะจนเป็นภัย อย่ายึด

สายตรงจนเกินไป บางคร้ังเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นให้ได้ และการแก้ไข

ปัญหาส่ิงแวดล้อมอยู่กับสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ใจเราต้องเปิด อย่าไปยึดติดเกราะอะไรสักแน่นหนา ส่ิงที่ยึดได้คือ

จริยธรรม โดยท าในส่ิงที่ดี ส่ิงที่ไม่ดี เป็นอัปมงคล ดังนั้นชีวิตจะดีด้วย 

อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ 

 ทุกคนต้องร่วมไม้ร่วมมือกันท างาน อย่ายึดมั่นถือม่ันในวิธีคิด

ตัวเอง ผลประโยชน์ของตัวเอง อยู่คณะน้ีก็เหมือนท าบุญ ต้องท างาน

ให้กับคนอื่น ให้กับสังคม ให้กับส่วนกลางเยอะๆ ถ้าท างานเฉพาะตัว

เอง จะเห็นว่าไม่มีใครคบ ปิดประตูห้องอยู่แต่ในห้องจะไม่ค่อยมีคนรู้จัก

และไม่ใช่นักสิ่งแวดล้อมที่ดี เพราะไม่มีใครรู้จักยกเว้นคนในแวดวงเขาเอง 

แต่ถ้าเป็นนักสิ่งแวดล้อมที่ดีจะต้องท างานเพื่อคนอื่นเยอะ ๆ ไปช่วยคน

เยอะ ๆ  ดังพระราชด ารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตรัสว่า ถ้า

ท าเพ่ือคนอื่นเยอะ ๆ ส่ิงดี ๆ จะกลับเข้ามาหาตัวเราเอง”  



 

15 

บันทึกขุมความรู้ เล่ม 5: มุทิตานุสรณ์ 60 (ฉบบัผู้เกษียณ) 

บทสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.นาฎสุดา ภูมิจ านงค์ ความรู้สึกจากใจ ของเพื่อนร่วมงานกับ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช 

ค าจากใจของ รองศาสตราจารย์  

ดร.นาฎสุดา ภูมิจ านงค์ 

“ส าหรับอาจารย์จะมีสองบทบาท คือช่วงที่ 

อาจารย์สิทธิพงษ์ เป็นผู้บริหาร ในแง่ดี

อาจารย์จะเป็นคนให้โอกาสคนที่ท างานด้วยในเชิงการคิดสร้างสรรค์ และ

บริหารจัดการเอง ซึ่งค่อนข้างท าแล้วสบายใจ โดยไม่ได้วางกรอบกติกาจน

ชัดเจนว่า อาจารย์มีเป้าหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าลักษณะแบบนี้ แต่เรา

สามารถเสนอกับอาจารย์ได้ว่าเราวางกรอบ กฎเกณฑ์ได้ว่า เราจะช่วย

อาจารย์วางทิศทางการท างานให้เป็นไปตามเป้าหมายแบบไหนได้บ้าง ท าให้

เราท างานแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจ ไม่มีความกดดัน  แต่อีกมุมหนึ่ง ที่เรา

รู้สึกได้ว่าอาจารย์อะลุ่มอล่วยกับผู้ใต้บังคับบัญชาเยอะมันเลยท าให้เกิดความ

ย่อหย่อนในผลสัมฤทธิ์บางอย่าง ในการท างานบริหารเพ่ือขับเคลื่อนมุ่ง

เป้าหมายให้คณะในบางส่วน เนื่องจากที่เราเห็นว่าการท างานในคณะเราไม่

สามารถท างานแต่ละภาคส่วนให้บรรลุเป้าหมายได้ด้วยตัวของมันเองอย่าง

ชัดเจน หลาย ๆ งานต้องประสานกัน บางทีเราอยากท าให้งานออกมา

ชัดเจนแต่ในขณะที่บางงานอาจจะยังไม่ชัดเจนและถ้าหัวเรือยังสามารถ

บริหารจัดการได้ ก็จะท าให้เรือเดินไปในร่องน้ าที่ถูกทิศถูกทาง หรือ

อาจจะมีเป๋ไปทางหนึ่งบ้าง ลอยอยู่กับที่บ้าง”  
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“แต่ด้วยความที่อาจารย์สิทธิพงษ์เป็นคนค่อนข้างประนีประนอมไม่ได้

ตัดสินใจอย่างทันทีทันใดแต่อยู่บนเหตุและผล ท าให้เกิดข้อดีว่าท าให้

คนท างานด้วยไม่กดดันมากนัก แต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะท าให้ประสิทธิภาพ

ของการท างานเชิงบริหารยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ นี่ก็เป็นมุมมองในส่วนของ

อาจารย์ที่ได้ท างานร่วมกับอาจารย์สิทธิพงษ์ 

 พอหลังจากหมดวาระในเรื่องการบริหาร ในฐานะการท างานร่วม 

กันในด้านอาจารย์ในคณะ 70-80% ทุกคนจะเห็นว่าอาจารย์สิทธิพงษ์

เป็นคนอารมณ์ดี ท างานด้วยกันค่อนข้างง่าย คุยกันง่าย ซึ่งเราเคยมี

งานวิจัยร่วมกัน จะท าให้มองเห็นว่า อาจารย์เป็นผู้ร่วมทีมในงานวิจัยที่ดี 

เนื่องจากอาจารย์จะยอมรับในบทบาทของผู้ตาม ท าให้คุยกันและหา

ข้อสรุปข้อตกลงให้ได้ว่าเราจะด าเนินงานแบบไหน แต่สุดท้ายอาจารย์ก็จะ

ยอมรับในเหตุผลที่เราน ามาใช้อภิปรายกัน ซึ่งอาจารย์เปิดโอกาสฟังเรา

มากข้ึน”  

มุมมองของลูกศิษย ์

“ในมุมของลูกศิษย์ยังเป็นช่วงท่ีอาจารย์ยังเรียนป.โท ในการฝึกภาคสนาม

คร้ังสุดท้าย อาจารย์สิทธิพงษ์ได้ไปร่วมในภาคสนามซึ่งกรอบเนื้อหาชัดเจน

แล้ว วางแผนไว้แล้ว อาจารย์จะช่วยดูเรื่องการเก็บข้อมูลภาคสนามว่า

เรียบร้อยหรือไม่ เป็นไปตามแผนหรือเปล่า ซึ่งจะเป็นก่ึงๆ พี่เลี้ยงที่ช่วยดู

และแนะน าในการเก็บข้อมูล”  
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บันทึกขุมความรู้ เล่ม 5: มุทิตานุสรณ์ 60 (ฉบบัผู้เกษียณ) 

ได้เรียนรู้อะไรจากสไตล์การท างานของ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช 

“จากการเรียนรู้และการสังเกต บอกได้ว่า อาจารย์จะมีสไตล์ของตัวเองใน

ลักษณะ การปรับเปลี่ยนรูปแบบ เช่น การออกภาคสนาม ที่เราคิดว่าเรา

ต้องการให้นักศึกษาออกภาคสนามฝึกทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเก็บ

ข้อมูลภาคสนาม เรื่องการอยู่ด้วยกันและช่วยกันท ากับข้าว บริหารจัดการ

กันเองว่าใครท าอะไร และต้องกินอะไร แต่ก็จะมีบางช่วงที่พอเปลี่ยนพ้ืนที่

การออกภาคสนามอาจารย์ก็จะยืดหยุ่นหรือลดภาระที่เด็กจะต้องมาเสียเวลา

ในการท าอาหาร เตรียมอาหาร ก็จัดการกับตัวเองเมื่อมีตลาดอยู่ใกล้ ๆ 

ก็ไปกินที่ตลาด ท าให้มีเวลามากข้ึนในการเตรียมเนื้อหาวิชาการ ก็เลยมอง 

ว่า อาจารย์ก็มีการปรับรูปแบบให้มันเข้ากับสถานการณ์หรือส่ิงแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป บางอย่างช่วยประหยัดเวลา หรือประหยัดการบริหาร

จัดการในบางเรื่องได้ อาจารย์เป็นคนยืดหยุ่นที่จะสามารถลดเวลากับเรื่อง

บางเรื่องได้ ท าให้รู้ว่าอาจารย์มีมุมมองหลายอย่างที่ดูกระชับขึ้น  อย่างที่

บอกว่าส่วนหน่ึงอาจารย์เป็นคนที่มีสไตล์ง่าย ๆ ท าให้เราไม่ต้องเกร็งว่า

อาจารย์จะรับไม่ได้ เพราะอาจารย์เป็นคนตรงไปตรงมา แกก็จะบอกเองว่า

ดีไหมต่อสถานการณ์แบบนี้  บางทีอาจารย์ก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์หลาย ๆ แบบได้ บางทีเราขอให้อาจารย์ประสานงานหรือ

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มาดูงานเรา และรบกวนให้อาจารย์ช่วยต้อนรับ ช่วย

ดูแลวิทยากรที่เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ อาจารย์ก็สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท

ช่วยเราได้และดูไม่ยุ่งยากที่เราจะขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ท าให้”  



บันทึกขุมความรู้ เล่ม 5: มุทิตานุสรณ์ 60 (ฉบบัผู้เกษียณ) 
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อยากฝากอะไรถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช 

“ส่วนหนึ่งรู้สึกใจหายอยู่บ้าง อาจจะเป็นไปตามช่วงระยะเวลา บางทีก็ยัง

นึกว่าเรายังอยู่ด้วยกันจนชิน พอเริ่มมีคนเกษียณออกไปเยอะ เราก็ลืมนึก

ไปว่าเราก็แก่ขึ้นเยอะ ส่วนหน่ึงรู้สึกว่าอาจารย์สิทธิพงษ์รักคณะเยอะมาก 

และผูกพันกับคณะเยอะ เพราะเราก็ยังจะเห็นอาจารย์มาคณะแต่เช้า อยู่

คณะทุกวัน และช่วยเหลืองานผู้บริหารทุกสมัย ไม่ว่าใครจะเปลี่ยนหน้าเข้า

มาก็แล้วแต่  ซึ่งจริง ๆ อาจารย์สิทธิพงษ์มีพระคุณกับคณะเยอะ และท า

ประโยชน์ให้กับคณะหลาย ๆ รูปแบบเยอะมาก รู้สึกใจหาย ว่าส้ินเดือน

กันยาไปแล้ว ก็อาจจะไม่ได้เจอความสม่ าเสมอที่อาจารย์จะเข้ามาบ่อย ๆ 

แต่ก็ยังคิดว่าด้วยความผูกพันที่อาจารย์สิทธิพงษ์มีให้กับคณะเยอะ อาจารย์

อาจจะไปเที่ยวเตร่สักพัก ช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่หลังจากนั้น ถ้าคณะ

เรียกร้องให้อาจารย์เข้ามาช่วยในงานบางส่วน อาจารย์ก็คงยังยินดีเข้ามา

ช่วยคณะ และดูว่าแต่ละคนเติบโตขนาดไหน คณะเติบโตยังไง”  
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บันทึกขุมความรู้ เล่ม 5: มุทิตานุสรณ์ 60 (ฉบบัผู้เกษียณ) 

ค าจากใจของผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษม กุลประดิษฐ์ 

“อาจารย์เป็นผู้ที่มีความตั้งใจ และมุ่งมั่น
ในการท างาน ขี้เกรงใจคน ให้เกียรติ
ทุกคนที่มีช่วยกันท างาน ฟังความคิดเห็น
รอบด้าน ก่อนตัดสินใจ และมีลูกเล่น

ในวงประชุม ให้คลายเครียดเสมอ ๆ”  

มุมมองเพื่อนร่วมงาน 

มุมมองของลูกศิษย์ต่ออาจารย์  

“อาจารย์เป็นผู้ที่ค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆมาสอน และมีลูกเล่นที่ท าให้นักศึกษา 
ประหลาดใจเสมอ ๆ โดยเฉพาะตอนสอบ”  

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท างานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์  

“ท่านให้ความส าคัญกับการท างานในระดับพื้นที่ การค้นคว้า หาข้อเท็จ 
จริง ด้วยการประชุมอย่างเป็นระบบ โดยไม่ชี้น า และวิธีการปล่อยให้ปัญหา
บางอย่างในพ้ืนที่คลี่คลายด้วยตัวมันเอง โดยไม่เกิดความขัดแย้ง แต่ถ้า
จ าเป็นก็ไม่ลืมการปล่อยลูกเล่นเฮฮา ในภาวะเคร่งเครียด ”  



บันทึกขุมความรู้ เล่ม 5: มุทิตานุสรณ์ 60 (ฉบบัผู้เกษียณ) 
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สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช 

“ด้วยบุคลิกที่ท่านเป็นอยู่น้ีเอง ร่วมกับสุขภาพ และสถานภาพที่ท่านได้
รักษาเนื้อรักษาตัวมาเป็นอย่างดี ผมเชื่อว่า ท่านจะยังคงท างานด้าน
ส่ิงแวดล้อมชุมชน ให้กับประเทศชาติได้อีกนาน และเชื่อเหลือเกินว่า ผู้คน
ที่จะได้มีโอกาสท างานร่วมกับท่าน จะต้องมีความสุขอย่างแน่นอน เพราะ
ท่านยังมีลูกเล่นอีกเป็นจ านวนมาก ที่ยังเก็บเอาไว้ใช้หลังเกษียณ 

 ผมต้องขอขอบคุณความรู้ ประสบการณ์ ภาพถ่าย เอกสารและ
แผ่นใส ที่อาจารย์ได้น ามามอบไว้ให้ผม ผมจะคิดถึงงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
ดีเด่น เรื่อง ถ้ าที่แม่ฮ่องสอน ที่ไปผจญภัยด้วยกันนานหลายปี พร้อมกับ
ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมา เหล่านี้คือรูปแบบการอยู่ร่วมกันที่คณะ
ส่ิงแวดล้อม ของคนที่เป็นรุ่นพี่  ผู้เป็นอาจารย์ และเพื่อนร่วมงาน อย่าง
แท้จริง ขอบพระคุณครับ อาจารย์จี๋ ของผม”  
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บันทึกขุมความรู้ เล่ม 5: มุทิตานุสรณ์ 60 (ฉบบัผู้เกษียณ) 

 ค าจากใจคุณสมเจตน์ ปิ่นปลื้มจิต 

“ได้ร่วมงานกับอาจารย์มา 20 ปี แต่ที่
ได้ใกล้ชิดที่สุดคืออาจารย์เป็นประธาน
คณะกรรมการโครงการแม่อนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ได้ร่วมทริปกับอาจารย์  
ได้ร่วมท างานในโครงการอนุรักษ์มา 10 ปี อาจารย์เป็นคนใจดี ท างาน
เก่ง วางแผน ถ้าเอาเรื่องท างาน อาจารย์เป็นคนมุ่งมั่นท างาน คอยสอน
ทีมงานให้มีการจัดการต่าง ๆ เน้นการท างานเป็นทีม อาจารย์จะมีการ
ประชุมพูดคุยกันตลอด ในการออก ทริปต่างจังหวัด ที่ส าคัญอาจารย์จะ
เป็นคนง่ายๆ สบาย ๆ เป็นกันเองกับผู้ร่วมงาน ท าให้เราก็ท างานได้
สบาย ๆ ไม่เกร็ง 

  อาจารย์มีการวางเป้าหมาย วางแผน มีขั้นตอนการท างานชัดเจน 
แต่ไม่ใช่ค าสั่งว่าต้องท าตามนี้นะ แต่อาจารย์ให้เราช่วยคิด ช่วยวางแผนใน
ส่ิงที่เราช านาญ”  
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สิ่งที่ได้เรียนรู้และน ามาปรับใช้ 

“ส่ิงที่เห็นชัดเจนคือ การวางแผนการท างานเป็นขั้นตอน ส่วนหน่ึงคือการ
ท างานเป็นทีม  ซึ่งอาจารย์เน้นให้เราท างานเป็นทีมและน ามาปรับใช้ได้ใน
การท างานส่วนอื่นๆ ของเรา  คือดึงทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ในการ
ออกภาคสนามอาจารย์จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น มีส่วน
ร่วมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับไหน”  

สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช 

“อยู่กับอาจารย์มานานก็รู้สึกใจหายนะครับ เพราะอยู่ด้วยกันมานาน 20 

กว่าปี และอาจารย์มีความสามารถ หากมีเวลาก็อยากให้อาจารย์กลับมา

ช่วยเหลือคณะ หรือให้ความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ในแง่มุมต่าง ๆ”  
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บันทึกขุมความรู้ เล่ม 5: มุทิตานุสรณ์ 60 (ฉบบัผู้เกษียณ) 

 ค าจากใจคุณพรทิพย์ จั่วแจ่มใส  

“อาจารย์เป็นคนสบาย ๆ ง่าย ๆ ซึ่งเรา
ท างานตามหน้าที่ทุกอย่าง  อาจารย์เป็น
คนน่ารัก ปรารถนาดีกับทุกคน บางที

อาจจะ ไม่ค่อยแสดงออก”  

“อาจารย์จะสอนว่า อย่ายึดติดกับอะไรมาก ท างานให้เป็นระบบ ให้รู้จัก
ปล่อยวางและให้รักษาสุขภาพ”  

สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช 

“ถึงแม้อาจารย์จะเกษียณแล้ว และมาที่นี่....ที่คณะ ทุกคนก็ยังรักและ
ต้อนรับอาจารย์เหมือนเดิม”  
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“ค ากล่าว ของ “คุณมยุรีย์ มะลิแย้ม” ป้าแดง หรือ พีแ่ดง 

จากหนังสือครบรอบ 40 ปี คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์” ซ่ึง

ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทัศนคติของป้าแดงที่นับว่าเป็นรุ่นบุกเบิกคณะ ที่ได้

ก้าวผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายและอยากคณะเป็นแบบใดในอนาคต          

ป้าแดงให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  

 “ตนเองอยากจะให้กลับมาเป็นผู้น าทางด้านส่ิงแวดล้อม อาจจะต้อง

ใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน คณะจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ต่อไปข้างหน้า  ส่ิงส าคัญ

อยากจะฝากถึงน้อง ๆ  รุ่นหลัง ในเรื่องของการท างานอย่ามองที่ตัวเรา

เองให้เรามองจุดมุ่งหมายไปที่งาน  ไม่มีงานเราก็อยู่กันไม่ได้ ท างานให้

เต็มที่และอย่าไปมองว่างานเราเยอะว่าคนอื่น การที่เราจะให้ใครเห็นคุณค่า

ของเรา เราต้องสร้างให้เขาเห็นคุณค่าของเราก่อน  ไม่ว่าก่ียุคก่ีสมัย

ตนเองรู้สึกอบอุ่น เหมือนเป็นพ่ีน้องครอบครัวเดียวกัน คณะส่ิงแวดล้อมมี

ดีอยู่อย่างหน่ึงคือ เราอยู่กันเหมือนเป็นพี่ เป็นน้อง เป็นครอบครัว  ไม่

พอใจเราก็ไม่พูด พอถึงอีกวันเราก็มาท างานกันได้ เราท ากิจกรรมร่วมกัน

ในคณะตลอดมา 

  “ท ำงำนให้เต็มที่และอย่ำไปมอง
ว่ำงำนเรำเยอะกว่ำคนอื่น กำรที่
เรำจะให้ใครเห็นคุณค่ำของเรำ  
เรำต้องสร้ำงให้เขำเห็นคุณค่ำของ
เรำก่อน” 

คุณมยุรีย์ มะลิแย้ม  
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ท้ายสุดป้าแดง ได้ฝากทิ้งท้ายถึงพวกเรารุ่นหลังไว้ว่า  “อย่าคิดที่จะเป็น

ฝ่ายรับแต่ให้คิดที่จะเป็นฝ่ายให้ผู้อื่น ไม่ว่าจะให้ด้วยใจ ด้วยสายตา 

เท่านี้เราก็มีความสุขใจพอ”  

 เป็นค ากล่าว ที่บ่งบอกถึงทัศนคติที่ดีในการท างาน ที่ป้าแดงได้

ทุ่มเทแรงกายและใจตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของคณะ

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ “เพราะค าว่าสิ่งแวดล้อมมันได้ซึมซับ

กับตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน

ตลอดมา”  
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ค าจากใจของ รองศาสตราจารย์ รุ่งจรัส หุตะเจริญ 

 “ผมรู้จักกับแดงหรือมยุรีมานานนับ 

10 ปี เข้าใจว่าผมมาท างานก่อนหน้า

แดงสักเล็กน้อย แดงที่ผมรู้จักเป็น

สาวร่าเริงมีความจริงใจกับทุกคน มี

ความซื่อสัตย์ต่อองค์กร เป็นลักษณะ

ของบุคลากรที่หาได้ยากในสังคมยุคปัจจุบัน ถึงแม้นแดงจะจากไปแล้วแต่

ความดีงาม ความสดใสร่าเริง ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ต่อองค์กร ยัง

ประทับและตรึงใจต่อพวกเราตลอดไป”  

ความรู้สึกจากใจ ของเพื่อนร่วมงานกับ  

คุณมยุรีย์ มะลิแย้ม 
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ค าจากใจของคุณวันทนีย์ โพธ์ิกลาง 

 “ร่วมงานกับพี่แดงมาตั้งแต่ปี 2530 มา

อยู่กับพี่แดงในส่วนของการศึกษา พี่แดง

จะท าหน้าที่ดูแลงานธุรการ และภาพรวม

ทั้งหมด แกเป็นคนสอนงานพี่แทบทุก

อย่าง แกเป็นคนมุ่งม่ัน ทุ่มเทในการท างานสูง ใจจะเต็มร้อยทุกอย่าง 

และพี่แดงแกเป็นคนเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการเรียนรู้ตลอดเวลา และแกจะ

ถ่ายทอด และไม่เคยกลัวเรื่องการเรียนรู้ 

 แกเป็นคนทุ่มเทไม่ว่าจะเป็นงานค่ายเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นค่ายศิลปะ 

ค่าย power green ที่ส าคัญแกเป็นคนท่ีมีแต่ความรักให้กับทุกคน รัก

มากกว่าตัวเอง รักครอบครัว รักคนที่ท างาน รักคณะและเสียสละให้กับ

ครอบครัวมาเป็นที่หนึ่ง งานแกก็ทุ่มเทจนวินาทีสุดท้าย แม้แต่วันที่ป่วยแก

ก็ยังมาท างานจนกระทั่งแกมาไม่ไหว  ตอนนี้ก็คิดแค่ว่าแกไม่ต้องห่วงอะไร

แล้ว แกไปสบายแล้ว หมดห่วง”  

 น้ าเสียงส่ันเครือตามค าบอกเล่าของคุณวันทนีย์ โพธิ์กลาง 

น้ าตาที่ยังไหลอาบแก้มในคราวท่ีพูดถึงพ่ีแดง ท าให้สัมผัสได้ถึงความระลึก

ถึง คิดถึง พี่แดงยังอยู่ในใจพวกเราเสมอ   
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ค าจากใจของคุณสมเจตน์ ปิ่นปลื้มจิต 

 “รู้จักป้าแดงตั้งแต่ 20 ปี ที่เข้ามาท างาน 

ตอนน้ันป้าแดงเป็นเลขานุการของอดีต

คณบดีในสมัยนั้น(รองศาสตราจารย์รุ่งจรัส 

หุตะเจริญ) เมื่อหมดวาระของคณบดี    

ป้าแดงแกก็ลงมาท างานด้านประชาสัมพันธ์ร่วมกัน ป้าแดงมีความเป็น

ศิลปิน คือมีความคิดสร้างสรรค์ มีจุดคิดของตัวเอง มีมุมมองที่เป็น

ศิลปิน ท าให้งานเรามีการสร้างสรรค์ มีโครงการที่ป้าแดงคิดข้ึนมา คือ 

ค่ายศิลปะเด็ก ที่จัดในช่วง Summer ท าอยู่ 2-3 ปี ลักษณะคือรับเด็ก

อายุ 8-12 ขวบ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งศิลปะกับ

ส่ิงแวดล้อม ถือว่าประสบความ ส าเร็จ เพราะมีเด็กค่อนข้างร่วมเข้าค่าย

เยอะ ถือว่าเป็นผลงานที่ป้าแดงคิดสร้างสรรค์ข้ึนมา 

 ส่วนหน้าที่อื่นๆ ป้าแดงจะท ากิจกรรมนักศึกษา ร่วมกิจกรรม

เก่ียวกับนักศึกษาเยอะ เพราะลักษณะบุคลิกของป้าแดงที่เป็นคนสรวนเส

เฮฮา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับนักศึกษาได้ง่าย จะสนิทกับนักศึกษารุ่น

แรกๆ ท าให้การท างานกับนักศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่นและท างานง่าย” 

ลักษณะของพี่แดงที่เราได้เรียนรู้ 

 “ผมคิดว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับมนุษย์สัมพันธ์ที่ท าให้เราเป็นมิตรกับทุกคน เข้า

กับทุกคนได้ง่าย ท าให้งานประสานงานราบรื่น ไม่ติดขัด ทุกคนให้ความ

ช่วยเหลือ ท าให้เด็กเข้าถึงง่าย และท าให้เราท างานได้ง่าย” 
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ค าจากใจของคุณวิลินธร ชูโต  

 “ร่วมงานจริงจังครั้งแรกน่าจะเมื่อประมาณปี 

2552 ค่ะ ก็ 8 ปีที่แล้ว เป็นงานค่าย 

Power Green ซึ่งพี่แดงท างานค่ายมาก่อน 

ตอนนั้นได้เป็นผู้ช่วยพ่ีแดงอีกทีค่ะ” 

 “พี่แดงจะท างานเข้าถึงงานเข้าถึงคนนะคะ มีขั้นตอนหรือแผนของการ

ท างาน เป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาด้วยค่ะ แต่ก็รู้จักการประนีประนอม 

เพราะอย่างตอนที่ท าค่าย พี่แดงต้องประสานกับนักศึกษาของคณะเยอะ ซึ่ง

นักศึกษายังเป็นวัยรุ่น จะมีนิสัยค่อนข้างหลายรูปแบบ พี่แดงก็จะมีวิธีการ

ต่าง ๆ ที่จะท าให้นักศึกษาเข้ามาช่วยงานด้วยความเต็มใจ และเต็มที่กับการ

เป็นพี่เลี้ยงค่าย ที่พวกเขาได้รับมอบหมาย” 

 “ส่ิงที่ได้เรียนรู้จากพ่ีแดงมาก ๆ คือการท างานค่ายเยาวชน ท าให้เราได้

เรียนรู้ถึงการวางแผนงาน ว่าควรจะท าอะไรให้เสร็จในช่วงไหน งานอะไรที่

ท าก่อนหลัง วิธีการติดต่อประสานงาน การพูดจาต่าง ๆ การแบ่งงานกัน

รับผิดชอบ” 

ลักษณะของพี่แดงที่เราได้เรียนรู้ 
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 “ได้ท างานร่วมกับพี่แดงส่วนใหญ่จะเป็นงานค่ายเยาวชนค่ะ ซึ่งส่ิงที่เห็นได้

ชัดจากการท างานร่วมกัน คือ ความอดทน ความขยัน และความรับผิดชอบ

ในการท างาน ถึงแม้ว่าสุขภาพพ่ีแดงจะไม่ค่อยดีในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมา

ก็ตาม และหลังจากที่มิ้มต้องมารับงานค่ายเยาวชนเป็นหลัก ก็ยังดีใจทุก

คร้ังที่พี่แดงก็ยังคงอยากเข้ามาช่วยงานและก็สามารถท าได้ดีมาโดยตลอด ซึ่ง

พี่แดงถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่ส าคัญของคณะอีกคนหนึ่ง และยังเป็นตัวอย่าง

ที่ดีของการท างาน คนที่ท างานสามารถจะน าแบบอย่างมาปฏิบัติ หรือเป็น

แนวทางในการท างานต่อ ๆ ไปให้ดีข้ึนได้เลยค่ะ ” 

มุมมองที่มีต่อพี่แดง (ทุกด้าน เช่น การใช้ชีวิต หรือการท างาน) 
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 “เริ่มมาท างานและรู้จักพี่แดงต้ังแต่วันแรกท่ีเข้า

ท างาน คือ 15 สิงหาคม 2549 เพราะมาท า

หน้าที่ในหน่วยกิจการนักศึกษาแทนพี่แดง (พี่แดง

ได้รับมอบหมายให้ดูแลหลักสูตร) 

 ลักษณะการท างานของพ่ีแดง ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาท าหน้างาน 

จนถึงวาระสุดท้ายของพี่แดง เรารู้สึกได้ว่า พี่แดงรักงานกิจการนักศึกษา

มาก ไม่ใช่แค่ท าไปวัน ๆ แต่ในทุก ๆ วัน พี่แดงท าด้วยหัวใจ ด้วยความ

รัก ความเอาใจใส่ต่อนักศึกษาเหมือนเป็นลูกเป็นหลาน ท าให้ศิษย์เก่า ES 

ยังคงระลึกถึงและแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนพ่ีแดงอยู่เสมอ พี่แดงจะคอยสอน

งาน และคอยเล่าเร่ืองราวในอดีตให้ฟังอยู่เป็นประจ า ซึ่งพ่ีแดงมีความ  

ทรงจ ามากมายในส่ิงที่พี่แดงได้บุกเบิกงานน้ี เช่น ค่ายศิลปะเด็ก ค่าย

เยาวชน”  

ค าจากใจของคุณศรีสุภางค์ ลิมป์กาญจนวัฒน์ 

 “การเรียนรู้งาน การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ความมีน้ าใจ ความรัก การให้ใจไป

กับงาน ท าให้พี่แดงเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน ของนักศึกษา ของศิษย์เก่า” 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท างานร่วมกัน  
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 “พี่แดงเป็นผู้หญิงสวย ปราดเปรียว อารมณ์ดี เป็นผู้หญิงที่เก่งและแกร่ง

มาก แม้จะมีโรคภัยมากมาย แต่พี่แดงก็ยังคงสดใส ดูเผินๆ แล้ว จะไม่รู้เลย

ว่า ผู้หญิงคนนี้ป่วยเป็นมะเร็ง เมื่อตอนมีชีวิตอยู่ พี่แดงท าคุณประโยชน์ให้แก่

คณะ ให้แก่คนรอบข้างมากมาย เมื่อพ่ีแดงจากไปแล้ว ทุกคนยังคงระลึกถึง

พี่แดงอยู่เสมอ” 

มุมมองที่มีต่อพี่แดง (ทุกด้าน เช่น การใช้ชีวิต หรือการท างาน) 
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 “เริ่มต้นการท างานกับพี่แดงคร้ังแรก
ตอนท าค่าย ในตอนน้ันพ่ีแดงดูแลพี่เลี้ยง 
ลักษณะการท างานร่วมกับพี่แดงจะออก
แนวสนุกสนาม เพราะพ่ีแดงท างานแบบ
สนุก ๆ เป็นกันเอง มักจะมีเรื่องเล่าข าๆ 

ให้หัวเราะกันจนท้องแข็งเสมอ พี่แดงจะเป็นคนอารมณ์ดี ท าให้คนที่ท างาน
ร่วมกันมีความสุข ท าให้คิดเสมอว่าการท างานไม่ใช่แค่ท าให้ส าเร็จ เราต้อง
คิดถึงคนที่เราท างานร่วมด้วย เราต้องส าเร็จไปได้ด้วยกัน” 

ค าจากใจคุณจาริณี อิ้วชาวนา 

มุมมองที่มีต่อพ่ีแดง (ทุกด้าน เช่น การใช้ชีวิต หรือการท างาน) 

 “พี่แดงเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ความหวัง คิดบวก ก าลังใจดีมากๆ 
ไม่ว่าเรื่องจะแย่แค่ไหน พ่ีแดงก็จะยังมีเสียงหัวเราะเสมอ” 
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 “รู้จัก เห็นหน้าป้าแดง ตั้งแต่ปริญญาตรี ปี 1 แต่ที่เราได้คลุกคลี

กับป้าแดงแบบจริงจังในช่วงปี 2 เริ่มต้ังแต่การลงทะเบียน ปรึกษาเร่ือง

การเรียน จะรบกวนป้าแดงตลอด เอะอะก็ป้าแดงช่วยหน่อย เพราะป้าแดง

ให้ค าแนะน าได้ในการวางแผนการเรียน และมีส่วนช่วยในเรื่องการออก

ภาคสนาม เพื่อบางคนมีปัญหาต่าง ๆ นานาเพ่ือนๆก็จะนึกถึงป้าแดงเป็น

หลัก ด้วยอาจจะเป็นเพราะป้าแดงดูแลหลักสูตร ES ด้วย  

 ส่ิงที่เราได้รับจากป้าแดงเหมือนเราอยู่กับแม่ เพราะป้าแดงเป็น

ผู้ใหญ่ที่เหมือนเอ็นดูลูกหลาน เรารู้สึกถึงได้ ท าให้เรามีความสบายใจที่จะ

คุยหรือจะนึกถึงเป็นคนแรกๆ ที่เราเกิดมีปัญหาในช่วง ป.ตรี 

ค าจากใจของน้องนักศึกษา 

นางสาว ณัฎคณาพร จีนโต (น้องอ๋อม)   

นักศึกษาปริญญาตรี รุ่น ES15  

นักศึกษาปริญญาโท รุ่น ET39 

มุมมองที่เราเห็นในการท างาน 

 “ป้าแดงท างานเก่ง เหมือนสามารถท าได้ทุกอย่าง จนเราถามว่า 

“เหนื่อยไหม” เพราะบางทีเหมือนป้าแดงรับท าหน้าที่ทุกอย่าง แม้กระทั่งเรา

มีปัญหาที่เราต้องไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่คนอื่นแต่เรากลับนึกถึงป้าแดงก่อน 

และปรึกษาแกก็ได้ค าแนะน าที่ดีกลับมา ท าให้เรานึกถึงป้าแดงตลอด” 
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คุณพวงรัตน์ แสนค าร้อย 

คุณพวงรัตน์ แสนค าร้อย หรือป้าแก้ว 

มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของคณะสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร์ในต าแหน่ง 

แม่บ้าน ที่ดูแลศูนย์การศึกษา วิจัย 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่ม

น้ าอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ จ.ล าปาง โดยป้าแก้วดูแลที่ตั้ง ณ 

อ.สบปราบ ไม่เพียงท าหน้าที่แม่บ้าน ป้าแก้วยังท าหน้าที่ช่างช่วยซ่อมแซม 

หรือประยุกต์ของใช้ที่ไม่ใช้แล้วน ามาใช้ประโยชน์ ซึ่งป้าแก้วมีความทุ่มเททั้ง

แรงใจและแรงกายที่จะช่วยเหลือศูนย์อย่างขยันขันแข็ง 
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ค าจากใจ รองศาสตราจารย์ รุ่งจรัส หุตะเจริญ 

“ป้าแก้วเป็นบุคคลที่ผมรู้จักมาสัก 3-4 ปี ที่

ผ่านมา ในฐานะเจ้าหน้าที่รับโอนมาจากบริษัท

บ้านปู โดยตลอดเวลาการพัฒนาศูนย์ล าปางที่

ผ่านมา ทุกครั้งที่มีปัญหาและอุปสรรคมากมาย 

ป้าแก้วได้แสดงบทบาทร่วมต่อสู้อย่างแข็งขัน ไม่

รู้จักเหน็ดเหนื่อย พยายามประหยัด ดัดแปลง ส่ิงต่าง ๆ มาใช้สอย 

โดยเฉพาะความจริงใจต่อองค์กรและอื่น ๆ อีกมากมาย จึงขอขอบคุณมา 

ณ โอกาสมุทิตาจิตคร้ังนี้ด้วย” 

ความรู้สึกจากใจ ของเพื่อนร่วมงานกับ  

คุณพวงรัตน์ แสนค าร้อย 
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ค าจากใจ คุณสารภี มโนวัน 

“คุณพวงรัตน์  แสนค าร้อย หรือที่เรียกกันจะ

เรียก ยายแก้ว เพราะยายแก้วมีอายุเท่าแม่เลยค่ะ 

ส่วนลักษณะงานประจ าคืองานแม่บ้าน ประจ า

อยู่ที่ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ถ้าให้พูดถึงเรื่องการท างานยายแก้ว

เป็นคนขยัน ทุ่มเทกับการท างานมาก รักและเอาใจใส่ จะไม่ค่อยละเลยใน

หน้าที่ มีใจรักงานบริการ และอีกงานที่ได้รับมอบหมาย คือ งานส่ือสาร

องค์กร ของศูนย์ฯ ล าปาง ซึ่งต าแหน่งตั้งเฉพาะภายในเท่านั่นค่ะ เพราะ

ยายแก้วแกชอบถ่ายรูปภาพ” 

“ได้รับการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ในเรื่องการท าความสะอาดของแม่บ้าน และใน

เรื่องการท าอาหารค่ะ” 

สิ่งที่ได้เรียนรู้  

“ถึงยายแก้ว จะเกษียณอายุราชการ แต่เรายังร่วมงานกันเหมือนเดิมค่ะ รัก

และเคารพเสมอ” 

สิ่งที่อยากจะฝากถึง 
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ค าขอบคุณ 

คณะท างานพัฒนาคุณภาพ ความเส่ียง และการบริหารจัดการความรู้ 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติพูดคุย บอกเล่าเรื่องประสบการณ์

ของทุกท่านที่เคยร่วมงานกับผู้ที่ถึงวาระเกษียณอายุ ประจ าปี 2560 และ

ส่งรูปภาพที่มีความทรงจ าร่วมกันเพื่อมาประกอบในเล่มบันทึกขุมความรู้

ฉบับนี้ ทุกเรื่องราวที่ร่วมกันถ่ายทอด แสดงให้เห็นถึงความทรงจ าดี ๆ 

และความรู้สึกดี ๆ ของทุกท่านที่มีต่อกันและกัน ไม่ว่าผู้เกษียณอายุจะ

หมดภารกิจในองค์กรไป เราก็ยังคงได้รับรู้ส่ิงที่ผู้เกษียณทุกท่านได้ตั้งใจ

และทุ่มเทให้กับองค์กรของเราอย่างสุดความสามารถ และสามารถน ามา

เป็นแบบอย่างให้เราปฏิบัติหน้าที่กันต่อไป 
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