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   คณะส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
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    ประสบการณ์ของชีวิตการทํางาน การเดินทางทีผ่่านเรื่องราว

มากมายของบุคคลแต่ละบุคคล มีส่ิงที่ได้ประสบพบเจอแตกต่างกันไป ตาม

หน้าที่แนวทางการทํางาน การปรับตัวให้เขา้กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตาม

กาลเวลาก็เช่นกัน การเรียนรู้การทํางานจากผูท้ี่มีประสบการณ์จึงเป็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึงที่จะเข้าถึงความสําเร็จได้รวดเรว็มากยิ่งขึ้น

จากประสบการณ์ของบุคคลท่ีเคยผ่านงานช้ินน้ัน ๆ มาก่อนหรือสามารถแก้ไข

ปัญหาแบบเดียวกับที่เคยผ่านมา  

   การเรียนรู้จากประสบการณ์จากผู้เกษียณทีผ่่านการทํางานมาอย่าง

ยาวนานจึงเป็นขุมความรู้อีกรูปแบบหน่ึงที่เราอยากถ่ายทอดให้กับบุคลากร 

ชาวคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของ       

ผู้เกษียณอายุราชการประจําปี 2561 ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการท่ีทุ่มเทชีวิต

ให้กับการเรียนการสอนให้กับลูกศิษยจ์นประสบความสําเร็จมาหลายต่อหลาย

รุ่น อย่าง รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ สุวานิช  

    ความทรงจําดี ๆ จากการทํางานรว่มกันจะถูกถ่ายทอดผ่านบันทึก        

ขุมความรู้ เล่ม 6  เพื่อให้เราจดจํา แนวคิด องค์ความรู้ ซึง่อาจจะนํามา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อพฒันาองค์กรต่อไป 
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 เดือนกันยายนของทุกปี เป็นช่วงเวลาของการเกษียณอายุราชการของ

บุคลากรคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เชน่เดียวกับหน่วยงานอ่ืนๆ การ

ทํางานจนครบวาระของการเกษียณอายุราชการน้ัน นับว่าเป็นเกียรติประวติัของ

บุคคลน้ัน ที่ท่านได้เสียสละ ทุ่มเททั้งพลงักายและพลังใจในการทํางานยาวนาน

หลายสิบปี และในปี 2561 น้ี ทางคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มี

อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ สุวานิช ท่าน

เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญและเช่ียวชาญด้านธรณีวิทยา ที่ได้ทํางานร่วมกับเรา

ต่อเน่ืองยาวนานจนท่านอายุ 65 ปี ท่านได้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าดว้ยความ

เสียสละอย่างเต็มความสามารถ เกียรติประวัติและคุณงามความดีจะจารกึอยู่ใน

ความทรงจําของพ่ี น้อง และเพื่อนร่วมงานตลอดจนลูกศิษย์ทกุคนตลอดไป  

 ในการน้ีต้องขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ สุวานิช ที่ให้

ทางคณะทํางานพฒันาคณุภาพ ความเส่ียง และการบริหารจัดการความรู้ ได้

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ ที่ทรงคุณค่าจากมุมมองและประสบการณ์การดําเนินชีวิตและ

การทํางานของท่าน ลงในบันทึกขุมความรู้ชาวส่ิงแวดล้อม เลม่ 6 เพื่อเป็นมุทิตา

นุสรณ์ให้กับบุคลากรรุ่นหลังได้รับทราบ และนําไปเป็นแนวทาง เป็นกําลังใจใน

การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานเพือ่การพัฒนาองค์กรต่อไป 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ขําโสภา 

รองคณบดีงานนโยบาย แผน และการคลัง 

ประธานคณะทํางานพฒันาคุณภาพ ความเส่ียง  

และการบริหารจัดการความรู้ 

กล่าวสดดุี ถึง รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ สุวานิช 
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 วันนี้ได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยที่ห้องทํางานของ รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์   

สุวานิช  เก่ียวกับประสบการณ์การสอนของอาจารยด้์านธรณีวิทยา ที่ได้สอนลูกศิษย์

หลายต่อหลายรุ่น พร้อมกันนั้นอาจารยไ์ด้ฝากข้อคิดด้านส่ิงแวดล้อม ด้านการทํางานไว้

ให้คนรุ่นใหม่ไว้ใช้ในการทํางานด้วยค่ะ 

 เริ่มต้นจากคณะมีความต้องการอาจารย์ด้านธรณีวิทยา อาจารยเ์ข้ามาในสมัย 

รองศาสตราจารย์ รุ่งจรัส หุตะเจริญ เป็นคณบดี และขณะนั้นมีเพียง อ.ปู ่(ศาสตรเมธี 

ดร.พงศ์พิศน ์ปิยะพงศ์) ทีส่อนด้านปฐพีวิทยาและธรณีวิยา พออาจารย์เข้ามาก็มาสอน

ด้านธรณีวิทยาระดับปริญญาโท  

 ในสมัยก่อนไม่มีใครที่จบสาขาด้านส่ิงแวดล้อมโดยตรง จึงเป็นแนวคิดของ  

รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ผู้ก่อต้ังคณะที่รับนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อ

หลากหลายสาขาวิชา เพ่ือนําเอาหลายศาสตร์มาประยุกต์ ผสมผสานกัน รวมถึงสาย

สังคม ดังนั้น ถ้าพูดถึงส่ิงแวดล้อมจึงเป็นวิชาใหม่ทีจ่ะนํามาหลาย ๆ วิชามาแก้ปัญหา 

ที่นี่จึงเป็นคณะแรก ๆ ทีม่ีการเรียนการสอนเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม 

จุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาทํางานที่คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

ย้อนรอยธรณีวิทยาและการทํางานปีสุดท้าย  

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สวุานิช 
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 สําหรับอาจารย์ก็ต้องปรับเปล่ียนเพราะ ปกติจะรู้แค่แร่และหิน แต่พอมาสอน

ส่ิงแวดล้อม เราต้องรู้ต้ังแต่ธรณียุคเก่า สัตว์ดึกดําบรรพ์ ยุคไดโนเสาร์ ส่ิงแวดล้อม

สมัยก่อนมนัเป็นอย่างไร เมื่อก่อนส่ิงแวดล้อมที่ศาลายาเป็นอย่างไร เอามาประยุกต์กับ

ปัจจุบัน ต้องมีองค์ความรู้พ้ืนฐาน แล้วนํามาเชื่อมโยงกับส่ิงแวดล้อม 

  อาจารย์ต้องเปลี่ยนแปลง ประยุกต์ความรู้อย่างไร เม่ือต้องเอาธรณีวทิยามา 

  เชื่อมโยงกับส่ิงแวดล้อม 

 คณะเรามีจุดเด่น คือ การออกไปเรียนรู้ภาคสนาม เพราะได้เห็นของจริง แต่

การเห็นของจริงด้านธรณีมันเปน็ของจริงที่เปน็ปัจจบุัน ดังนั้น เราต้องปูพ้ืนฐานต้ังแต่

อดีต เชน่ ภาคกลางในอดีตเคยมีน้ําทะเลท่วมถึง อะไรที่ถูกทิง้ไว้จากอิทธิพลนี้  ต้อง

อธิบายให้นักศึกษาฟังได้ เมื่อรู้ทีม่าที่ไปเราก็จะรู้วิธีจัดการ 
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 ผมเร่ิมทําวิจยัด้วยตําแหน่งนักธรณีวิทยา ต้ังแต่ป ี 2519 ส่ิงแรกที่ทําคือทําเร่ือง

สํารวจเกลือและแร่โปแทส ซ่ึงไม่ใชป่ัญหาสิ่งแวดล้อมแต่เป็นการสํารวจว่ามีมากน้อย 

เกลือ เป็นวตัถุดิบที่เรานาํมาทําผงซักฟอก คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) ที่ถูกน้ํา

แล้วจะเป็นด่างจัด และจะทําให้เกิดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ส่วนแร่โปแทส คือ เอามาทํา

ปุ๋ยเคม ี ซ่ึงพืชสังเคราะห์เอาไปใช้ได้เร็วขึ้น แต่ก็มีตกค้างไว้ในส่ิงแวดล้อม มนับ่งบอกว่า

ทุกอย่างมนัดี แต่ก็มีส่วนทีเ่สีย  

“ดังนั้น หลักการทางด้านสิ่งแวดล้อม คุณจะหยิบเอาอะไรมาใช้ 

คุณต้องดูเหรียญทั้งสองด้าน ต้องนําเอามาใช้ให้ถูก 

และพอเหมาะ” 

ผลงานด้านวชิาการและวจัิยของอาจารย์ที่ผ่านมา 
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 ในยุคที่สังคมเปล่ียน ส่ิงแวดล้อมได้ถูกเปล่ียนไปเยอะมากเพราะมนุษย์เปน็คน

เปล่ียนแปลง มนุษย์เร่ิมมกีารปรับตัว พฤติกรรมมนุษย์ก็เปล่ียน แต่ส่ิงที่ต้องตระหนัก

คือเปล่ียนอยา่งไรให้สามารถอยู่ด้วยกันได้ ไม่ใช่ว่าเปล่ียนป่าเขามาเป็นเมือง ทาํให้ส่งผล

กระทบต่อสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate change มนษุยย์ุคนี้ตระหนักว่ามีการ

เปล่ียนแปลงทางสภาพภูมอิากาศ แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่แนใ่จว่าตอนนี้มนุษย์คิดว่าตัวเอง

ทําไม่ได้ หรือว่าไม่ทํา หรือทําได้ไม่เยอะ แต่ทุกอย่างต้องอยู่ทีก่ารร่วมมือ และมนุษย์ก็ยัง

มีความต้องการที่จะใช้ส่ิงแวดล้อมเพ่ือสนองความสบายของตนอยู่ 

“การท่ีจะสร้างความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อมให้กับคน ต้องสอนให้เขาลด

ความต้องการของตัวเอง มีความพอเพียง แตถ่้ายิ่งทําให้เข้าใจส่ิงแวดล้อมได้

ด้วยมันจะลดไดด้้วยตัวมันเอง เพราะเขาจะเขา้ใจว่าตรงนีไ้ม่จําเป็นตอ้งสร้าง

หรือหยุดสร้างเขา

ก็ไม่กระทบ” 

ยุคของการเปลี่ยนแปลงของสังคม อาจารย์มีคําแนะนําในการปรับตัวเช่นไร  

วิธีการปลูกฝังแนวคิด ดา้นส่ิงแวดล้อมให้กับนักศึกษา  
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 ตอนนี้สภาพฝนฟ้าฤดูกาลก็ไม่ตรงตามฤดูกาล มีความรุนแรงขึ้น แต่

ขณะเดียวกันกับคนรุ่นยุคปัจจุบันที่เหน็สภาพปัจจบุันอาจจะมองว่าไม่ได้รุนแรงหรือมอง

ไม่เหน็ว่ามีการเปล่ียนแปลง เขาอาจจะไม่ตระหนักและมองเป็นเร่ืองปกติ ไม่ได้กระทบ

กับการใช้ชีวิต และส่ิงแวดล้อมก็ไม่ใชจ่ะแก้ไขด้วยแค่ ปลูกต้นไม้ มันก็สามารถแก้ได้

ทั้งหมด เพราะส่ิงที่มนษุยท์ําให้ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมเปล่ียน ไม่ใชเ่พียงแค่ทําลายต้นไม้ 

แต่เกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งทางน้ํา การสร้างมลพิษทางอากาศ ฉะนั้น ส่ิงสําคัญคือ 

ต้องสอนให้เขาเข้าใจส่ิงแวดล้อม 

 การเป็นคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่จดัต้ังขึ้นเป็นคณะแรกเมื่อสมัย

อดีตตามปณิธานของ รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ผูท้ี่ก่อต้ังคณะเป็นคนที่มี

แนวคิดว่าจะต้องเอาหลายศาสตร์สาขามารวมกัน เพ่ือแก้ไขปญัหาส่ิงแวดล้อม ตอนเข้า

มาแรก ๆ ผมก็ไม่เข้าใจว่าจะมารวมกันได้อย่างไร แต่พอได้เห็นแนวคิดของอาจารย์นาทว่า

การแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 

ต้องเอาหลายศาสตร์ หลาย

สาขามาช่วยกันคิด ชว่ย

แก้ไขปญัหา นั่นคือ การ 

จัดการส่ิงแวดล้อมแบบ

บูรณาการ จึงเป็นจดุเด่น

ของคณะที่ต้องรักษาไว ้

ในมุมมองของอาจารย์ จากอดีตจนถึงปัจจุบันคณะมีความโดดเด่นอะไรบ้าง 

ที่ต้องรักษาไว้  
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 ผมเคยได้ทํางานด้านบริหารในช่วงของ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสําลี 

แต่ตัวผมไม่ได้เป็นคนเก่ง แต่คณบดี ผู้นําในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็เก่งแต่เก่งไม่เหมือนกัน 

ผมมองว่าเปน็ความเก่งของคณบดีที่จะนําคณะให้พัฒนาได้ คือส่ิงที่ผมประทับใจ คือ 

บทบาทของผู้บริหาร เพราะถือว่าผมอยู่มาหลายยุค ต้ังแต่สมัย รองศาสตราจารย์รุ่งจรัส  

หุตะเจริญ จนถึงสมัย รองศาสตราจารย์ ดร.อนชุาติ พวงสําลี จนถึงสมัยปจัจุบันก็จะ

เห็นการทํางานด้านการบริหาร การพัฒนาคณะของคณบดีแต่ละท่าน 

ความประทบัใจที่มีต่อคณะ  

 คณะเดินมาถูกทางแล้ว ที่ได้มกีารนํานักศึกษาหลายสาขาเข้ามาเรียนแบบ

บูรณาการด่ังปณิธานของรองศาสตราจารย์ ดร. นาท ตัณฑวรุิฬห์ แต่สําหรับยุคใหม่ 

การเชื่อมความรู้แต่ละสาขาวิชาจะต้องนํามาแลกเปล่ียนกัน เมือ่สมัยก่อนอาจารย์เก่า ๆ 

อาจจะไม่ได้พูดจากันเยอะ แต่พอการออกภาคสนาม อาจารยท์ีเ่ชี่ยวชาญแต่ละด้านก็จะ

ช่วยกันเสริม ก็จะทําให้ลูกศิษย์ได้องค์ความรู้หลายด้าน  ปัจจุบนัอาจารย์รุ่นใหม่อาจจะมี

เทคโนโลยทีี่ดี แต่ก็ไม่ค่อยได้ออกภาคสนามร่วมกัน ทําให้เรายังไม่สามารถเชื่อมโยง

ความรู้กันได้ ดังนั้นการออกภาคสนามของอาจารย์ใหม่ ๆ ก็สําคัญ ที่จะได้ร่วมแชร์ความรู้

ให้กับนักศึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้จากอาจารย์ท่านอื่น เพ่ือนาํมาประยุกต์ในการแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 ถ้ากล่าวถึงการเติบโต ผมมองว่าคณะเติบโตยังไม่พอ อยากให้เติบโตทางด้าน

วิชาการ อาจารย์ที่เก่งแต่ละสาขาก็ยงัไม่ร่วมกัน 100% หากมีการแลกเปล่ียน การแชร์

ความรู้กัน จะส่งให้คณะมีพลังขึ้นอีกเยอะ  

ในอนาคตอาจารย์อยากเห็นความเติบโตของคณะไปในทิศทางใด 
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ฝากถึงอาจารย์รุ่นใหมท่ี่จบส่ิงแวดล้อมมาแล้ว คือ เป็นวชิาการทีจ่บมา แต่ก็อยากฝาก

วิชาพ้ืนฐานอย่าทําให้มันหายไป เพราะเราต้องรู้ทั้งด้านกว้างและด้านลึก ด้านกว้างคือ

การจัดการส่ิงแวดล้อม ด้านลึกคือวิชาพ้ืนฐาน เพราะการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

“ถ้าทําแล้วต้องทําให้ดี”  

อยากให้อาจารย์ฝากขอ้คิดให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ และเพื่อนร่วมงาน 

คตปิระจําใจท่ีใช้ในการทํางาน  
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 ผมมารู้จักท่าน รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ สุวานิช  ก็เมื่อท่านได้ย้ายที่

ทํางาน  จากกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม มาสังกัดคณะส่ิงแวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพราะด้วยท่านรักความเป็นครูใน

สายเลือด  เมื่อเจอท่านในคร้ังแรกนั้น  ผมนึกในใจว่าท่านผู้นี้ใช่เลย  เป็นบุคลากรที่

คณะส่ิงแวดล้อมฯ ต้องการ เพราะด้วยบุคคลิกของท่านที่เป็นคนอยุธยา จึงเป็นคน

ค่อนข้างจะแข็ง  ตรงไปตรงมา (ทํานอง แขง็นอก-อ่อนใน.... )  จนบางคร้ังผม

ถึงกับจุกเมือ่พูดคุยกับท่าน  ส่วนทางวิชาการนั้น ผมถือว่าท่านเป็นนักปราชญ์ผู้หนึ่ง 

เพราะท่านจบทั้งตรีและโทจากทั้งในและต่างประเทศทางธรณีวิทยา มคีวาม

เชี่ยวชาญทางธรณีในยุคควอเทอร์นารี (Quaternary) นอกจากนี้ยังจบการศึกษา

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ จบประชากรศึกษาในระดับปริญญาเอก ความเปร่ือง

ปราชญข์องท่านเหน็จากรายงานการศึกษาจํานวนมากมาย โดยเฉพาะการบูรณาการ

ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ของท่าน  ทีไ่ด้แสดงให้เห็นในบทความ  เร่ืองเล่านิยาย

ปรัมปรา เร่ือง “ตํานานผาแดง-นางไอ่ กับการอธิบายการเกิดหนองหาน” ได้อย่าง

ลึกซ้ึง 

 

ความรู้สึกจากใจของเพ่ือนร่วมงาน  

คําจากใจ รองศาสตราจารย์ รุ่งจรัส หุตะเจิรญ 
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 และคงไม่ต้องสงสัยเลยว่า ทําไมคณะฯ จึงได้พิจารณาต่ออายุราชการของ

ท่านจนถึงอายุ 65 ปี ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ท่านต้องเกษียณอาย ุ  พวกเราก็ใจหาย

เหมือนกัน เพ่ือนร่วมงานเรา ทีม่ีทั้งความสามารถและคุณธรรม  จะต้องหยุดการ

ทํางานอย่างเป็นทางการกับพวกเรา (แต่ไม่เป็นทางการก็คงยังต้องรบกวนท่าน

ตลอดไปนะ... ) เสมือนวงดนตรีเมื่อมีการแสดงเกิดขึ้น ก็ต้องมีการส้ินสุด  ถึงแม้น

ว่าท่านจะหยุดงานแล้ว แต่ท่านก็ยังคงอยู่เคียงข้าง ที่เป็นขวญัและกําลังใจ ให้คนรุ่น

หลังรับภารกิจต่อไป 

ด้วยจิตคารวะ 

รุ่งจรัส หุตะเจริญ 
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คําจากใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษม กุลประดิษฐ ์

ความรู้สึกจากใจของเพ่ือนร่วมงาน  

ด้วยจิตคารวะ 

เกษม  กุลประดิษฐ์ 
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 ผมเร่ิมทํางานกับอาจารย ์ โดยที่อาจารย์ทําหน้าทีเ่ปน็รองคณบดีฝ่ายกิจกรรม

นักศึกษา และกิจการพิเศษ อาจารย์ดูแลงานโสตทัศนศึกษา  งานประชาสัมพันธ์ และ

กิจกรรมนักศกึษา เร่ิมทําค่าย SCG และเร่ิมทําโครงการแม่อนรัุกษ์ด้วยกันในปีแรกๆ 

ทําจุลสารคณะซ่ึงอาจารย์เป็นบรรณาธิการ เขียนบทความในจุลสาร อาจารย์เป็นคนที่

เขียนตํารา เขียนหนังสือเก่ง อาจารย์เป็นคนพูดน้อย แต่ถ้าสนิทแล้วก็จะคุยกันเยอะ

หลากหลายเร่ืองราว อาจารย์ใจดีครับ มีเมตตาสูง  สําหรับการทํางานอาจารย์จะเน้น

ให้ทํางานเปน็ทีม ต้องทํางานร่วมกันได้ มีอะไรใหช้่วยกัน  จะมีความยืดหยุ่นในการ

ทํางาน อาจารย์จะเสนอแนวทางให้เราคิดมากกว่าจะออกคําส่ัง  ไม่เคยขัดแยง้กับใคร 

ประนีประนอม และให้ความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา  อาจารย์ให้ความรักและ

พร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหา   

 สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ คือ การปรับตัวให้เราสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ความ

ยืดหยุ่นในการทํางาน และการกล้าตัดสินใจ ชัดเจนในการทํางาน ส่ิงที่อยากจะฝากถึง

อาจารย์คงเปน็ความระลึกถึง และให้อาจารย์ดูแลสุขภาพครับ  

 

ด้วยจิตคารวะ 

สมเจตน์ ปิ่นปล้ืมจิต 

ความรู้สึกจากใจของเพ่ือนร่วมงาน  

คําจากใจ คุณสมเจตน ์ปิ่นปลื้มจิต 
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ความรู้สึกจากใจของเพ่ือนร่วมงาน  

คําจากใจ คุณพรทิพย์  จ่ัวแจ่มใส 

 พ่ีได้ร่วมงานกับอาจารย์ปกรณ์ เมื่อยุคสมัยที่อาจารย์ดํารงตําแหน่งรอง

คณบดีฝ่ายบริหารฯ และประธานสวัสดิการคณะฯ เราเห็นการทํางานของอาจารย์

แบบตรงไปตรงมา อาจารย์เป็นคนตรง เป็นคนชัดเจน กล้าตัดสินใจและกล้าฟันธง 

ทําให้เราที่เปน็ผู้ปฏิบัติ มแีนวปฏิบัติทีช่ัดเจน ซ่ึงแนวปฏิบัติของอาจารย์ก็เปน็ไปเพ่ือ

ผลประโยชนข์องคณะ อาจารย์ทุ่มเทการทํางานให้กับคณะ มีความเอ้ือเฟ้ือ ปกป้อง

ลูกนอ้ง แต่อยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง เวลามีปัญหากันอาจารย์จะไม่ฟังความ

ข้างเดียว ต้องสอบถามทุกฝ่ายแล้วค่อยตัดสิน  

 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์คือการกล้าตัดสินใจ เพราะเมื่อก่อนพ่ีก็ไม่ค่อยกล้า

ตัดสินใจอะไร เพราะกลัวว่าตัดสินใจไปแล้วจะผิด แต่พอได้เรียนรู้การทํางานกับ

อาจารย์ ทําให้เราได้ซึมซับ ได้เรียนรู้ว่า เร่ืองบางเร่ืองเราต้องชัดเจนเพ่ือที่จะทํางาน

ได้มีประสิทธิภาพ อย่ากลัวที่จะผิดถ้าเราตัดสินใจบนข้อมูลทีถู่กต้อง   

 

 อยากฝากให้อาจารย์ดูแลสุขภาพ มีอะไรก็ “เล่าสู่กันฟัง”  

ด้วยความระลึกถึง 

พรทิพย์   จั่วแจ่มใส 
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ความรู้สึกจากใจลูกศิษย์  

คําจากใจ คุณสุภาวด ี  จําปาลา 

 หากจะกล่าววว่า อาจารย์ปกรณ์ เป็นบิดาแห่งธรณีวิทยา ของคณะ

ส่ิงแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็คงไม่ผิด เพราะทุกคร้ังที่ได้เรียนกับอาจารย์ ไม่ว่า

จะเป็นในห้องเรียน หรือภาคสนาม เมื่อนักศึกษาเกิดสงสัยเก่ียวกับเร่ืองของ

ธรณีวิทยา วา่หินชิดนี้คืออะไร มีต้นกําเนิดอย่างไร  อาจารย์สามารถตอบข้อสงสัยและ

คําถามของนกัศึกษาได้ทนัที อาจารย์ประมวลผลข้อมูลเร็วกว่า การค้นหาใน Google  

 ในชั้นเรียน อาจารย์สอนทั้งทฤษฎ ี และแบ่งปันประสบการณ์ที่อาจารย์ได้พบ

ให้นักศึกษาฟังเสมอ ทุกคร้ังที่เข้าเรียนวิชาของอาจารย์ มันเหมือนเรากําลังดู

ภาพยนตร์หนึ่งเร่ือง แต่ภาพยนต์เร่ืองนีข้ึ้นต้นเร่ืองด้วยพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการ 

(ทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ แต่อาจารย์ถ่ายทอดให้เราฟังไม่เหมือนว่าเรากําลังนั่งฟัง 

เลคเชอร์) มีอาจารย์ปกรณ์เป็นพระเอกในการดําเนินเร่ือง มทีั้งบทดราม่า แอคชัน่ 

และคอมเมด้ี สอดแทรกเนือ้หาความรู้ตลอดทั้งเร่ืองราว จนเวลาใกล้จะหมด ภาพยนต์

เร่ืองนี้ก็จะค่อย ๆ ขมวดปม สรุปประเด็นเนื้อหาสาระสําคัญก่อนที่จะพบกับตอนต่อไป

ในสัปดาห์หนา้ ดิฉันและเพ่ือน ๆ รู้สึกต่ืนเต้นทุกคร้ังที่จะได้เข้าเรียน พวกเราจะลุ้นกัน

เสมอว่าสัปดาห์นี้อาจารย์จะมีเร่ืองอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังอีกนะ  นี่คือจุดเด่นในการ

ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่ซับซ้อน ให้กลายเป็นเร่ืองที่เข้าใจได้ง่าย และน่าติดตาม  
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 ในการฝึกภาคสนาม อาจารย์จะอธิบายทฤษฎีหรือวิชาการที่เข้มข้น ให้กลายมา

เป็นบทพูดหรือเร่ืองเล่าทีท่ําให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและจดจําได้ง่าย อาจารย์จะสอน

เสมอว่า ให้มองทุกอย่างให้เป็นระบบ มองให้เห็นความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงกันของ

แต่ละทรัพยากร การเชื่อมโยงกันของทกุศาสตร์ ทุกแขนงวิชา เพราะทุกส่ิงในโลกล้วน

เชื่อมโยงกันเสมอ เมือ่ใดก็ตาม ที่มผีูก้ล่าวชื่นชมว่าอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธรณี  

เป็นเจ้าพ่อแห่งวงการเมอืงไดโลไมต์ อาจารย์จะยิ้ม และตอบกลับมาเสมอว่า “ไม่หรอก 

ยังมีคนที่เก่งและเชี่ยวชาญกว่าผมอีกเยอะ ยงัมีอกีหลายอย่างที่ผมยงัไม่รู้” อาจารย์

ไม่ได้เปน็แค่ครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่อาจารย์ยังเปน็ต้นแบบใน

การดําเนินชีวติให้กับพวกเรา อาจารย์ทําเป็นตัวอยา่งให้เราเห็นถึงคําว่า “สมถะ ไม่ยึด

ติดกับลาภ ยศ และคําสรรเสริญ” และเป็นแก้ว ที่พร้อมจะเติมและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา   

 อยากขอบคุณอาจารย์มาก ๆ ค่ะ ทีถ่่ายทอดทุกความรู้ ทุกประสบการณ์ 

และทุกความเข้าใจที่อาจารย์มี มาใหพ้วกเราแบบไม่มีก๊ัก อาจารย์ไม่เคยเบือ่หน่าย 

หรือรําคาญเวลาที่พวกเรามีคําถาม แม้จะเป็นคําถามเดิมๆที่เคยถามไปแล้ว อาจารย์

เข้าใจถึงพ้ืนฐานความรู้ ของนักศึกษาแต่ละคน ขอบคุณจริงๆค่ะ สุดท้ายนี้ขออํานาจ

คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ที่ท่านเคารพนับถือโปรดประทานพร ให้ท่าน

และครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 

และมีจิตใจทีแ่จ่มใสตลอดไป  

ส่ิงที่อยากฝากจากลูกศิษย์ถึงอาจารย์ 
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 คณะทํางานพัฒนาคุณภาพ ความเส่ียง และการบริหารจัดการความรู้ 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติพูดคุย บอกเล่าเร่ืองประสบการณ์ของทกุท่าน

ที่เคยร่วมงานกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ สุวานิช ผูท้ี่มีความเชี่ยวชาญ 

สร้างผลงานและตํานานด้านธรณีวิทยา และทํางานต่อเนื่องใหกั้บคณะอย่างยาว 

นาน ผูท้ี่ถึงวาระเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2561 และส่งรูปภาพที่มีความทรง

จําร่วมกัน เพ่ือมาประกอบในเล่มบนัทึกขมุความรู้ฉบับนี้ ทุกเร่ืองราวที่ร่วมกัน

ถ่ายทอด แสดงให้เห็นถึงความทรงจําดี ๆ และความรู้สึกดี ๆ ของทุกท่านที่มต่ีอกัน

และกัน 

 ไม่ว่า รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ สุวานิช จะหมดภารกิจในองค์กรไป 

เราก็ยังคงได้รับรู้ส่ิงที ่ รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ สุวานิช ได้ต้ังใจและทุ่มเท

ให้กับองค์กรของเราและสามารถนํามาเป็นแบบอย่างให้เราปฏิบัติหน้าที่กันต่อไป 

 

ด้วยจิตคารวะ 

คําขอบคุณ 




