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เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 7.38 น.
ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เปนประธานในพิธีอัญเชิญรูปปนและบวงสรวงสักการะ
เจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน (ทานเจาคุณทหาร) ขึ้น
ประดิษฐานที่อนุสาวรียแหงใหม ณ ลานสวนปาบุนนาค
ดานหนาหอประชุมเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน และเวลา
10.00 น. พิธเี จริญพระพุทธมนต โดย พระราชพัฒนโสภณ
(หลวงพอเณร) เจาอาวาสวัดทุงเศรษฐี เขตบางนา โดยมี
คณะผูบริหารสถาบัน ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน คณาจารย
และบุคลากรทุกคณะ ตลอดจนคณาจารยที่เกษียณอายุ
ราชการไปแลวเขารวมพิธีเปนจำนวนมาก จากนั้นนาย
อำนวย อินทจักร ประธานคณะกรรมการดำเนินการกอ
สรางลานอนุสาวรียทานเจาคุณทหาร เปนผูแทนรับมอบ
เงินบริจาคสมทบทุนกอสรางลานอนุสาวรียฯ จากนักศึกษา
ชมรมพืชสวนประดับ มอบรายไดจากการจัดงานดอกไม
บาน จำนวน 500,000 บาท
อ่านต่อหน้า 3

หน้า 2
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. รวมกับ British Council และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Sustainable Pig Production Workshop : The knowledge and technology
exchange between UK and Thailand” ระหวางวันที่ 1-4 มีนาคม 2559 ณ หองประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักหอ
สมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดย ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี
เปนประธานกลาวเปดการประชุม ซึ่งมีนักวิชาการและนักวิจัยที่มีชื่อเสียงเขารวมประชุมจำนวนมาก การประชุมในครั้งนี้จัด
ขึ้นเพื่อใหนักวิชาการและนักวิจัยทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศไดรวมแลกเปลี่ยนผลงานการวิจัย และเผยแพรองคความรู
ความกาวหนาดานการผลิตสุกร การพัฒนาสายพันธุสุกร การควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพและการควบคุมโรค การ
ปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัตวใหปลอดภัยตอผูบริโภค และยังเปนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางนักวิชาการอีกดวย

คลายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ความร่วมมือกับภาคเอกชน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑล แกนมณี คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ปวีณา ทวีกิจการ รองคณบดี มอบชอดอกไมแสดงความยินดี
ในโอกาสคลายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบ 25
ป ใหแก รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ปนศิโรดม คณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และรวมพิธีทำบุญบริเวณ โถงกลาง
ชั้น 1 อาคารเจาคุณทหาร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ปวีณา ทวีกิจการ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการ
เกษตร เปนผูแทนในพิธีลงนามสัญญาจางที่ปรึกษาโครงการ
ระหวาง บริษัทบลูฟาโล จำกัด กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ในโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดานอาหารสัตวน้ำ โดย
มี ดร.นรธัช ประชุม อาจารยประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร
การประมง เปนหัวหนาคณะวิจัยและที่ปรึกษาโครงการ
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หน้า 3

อนุสาวรียทานเจาคุณทหาร ต่อจากหน้า 1
คณะผูจัดทำเหรียญที่ระลึกทานเจาคุณทหารฯ ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และผูประสงคจะรวมสมทบทุนการกอสรางอีกมากมาย
คณะกรรมการดำเนินการกอสรางลานอนุสาวรียทานเจาคุณทหาร ไดดำเนินการจัดสรางอนุสาวรียทานเจาคุณทหาร
แหงใหมพรอมทั้งจัดสวนและปรับภูมิทัศนใหสวยงาม โดยไดรับเงินบริจาคจากศิษยเกาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ
อื่นๆ และผูมีจิตศรัทธาที่ไดรวมกันบริจาคทั้งเงินและสิ่งของที่จำเปนในการกอสราง
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แนวคิดในการออกแบบ : แนวคิดในการออกแบบสวน
โครงสรางจะพิจารณาองครวมของรูปปนที่มีขนาดเกือบ
เทาคนซึ่งมีขนาดองคเล็ก ดังนั้นจึงออกแบบการใชพื้นที่ให
กระชับและจะตองสงผลใหองคทานเจาคุณทหารดูเดนอยู
ทามกลางสวนทั้ง 2 ดาน ใหกลมกลืนไปกับพื้นที่สวน สวน
วัสดุเลือกใชศิลาแลงใหสอดคลองกับในอดีตที่เดิมใชศิลา
แลงเปนฐานดูเรียบงายแตแข็งแรงเปนธรรมชาติกลมกลืน
กับสวนไดดี และการจัดวางตำแหนงทำใหยอนใหเห็นภาพ
วิถีปฏิบัติในอดีตของบุคลากรในสถาบัน ในคณะเทคโนโลยี
การเกษตร ไมวา จะเปนศิษยเกา ศิษยปจ จุบนั คณาจารย เจา
หนาที่ที่เขามาในพื้นที่จะยกมือไหวศาลสถิตดวงวิญญาณ
อันเปนที่เคารพอยูดานขวา และไหวองคทานเจาคุณอยูตรง
กลางระหวางสวนในดานซายมือ โดยมุงเนนใหอนุสาวรียม ี
ความภูมฐิ านสมเกียรติ และสามารถใชประโยชนของสวนใน
การเรียนการสอน ตลอดจนเปนทีพ่ กั ผอนอิรยิ าบททีร่ ม รืน่

การจัดสวน : การจัดสวนเปนแบบสวนผสมใชปาลม-ปรง หลาย
ชนิดโดยจะดำเนินการใน 2 รูปแบบ โดยรูปแบบใน สวนดานซายของ
อนุสาวรียเปนสวนปาลมแดด สวนดานขวาจะเปนสวนผสมผสาน คือ
ไมใบผสมผสานเปนปาลมที่อยูในปาเลือกใชปาลมรมที่จะตองมีการ
สรางพื้นที่เก็บความชื้นตองอาศัยชวงไมใบบังของปา
ดานหลังของ
อนุสาวรียเปนตนบุนนาคเรียงรายตั้งแตฝงซายจรดฝงขวาของสวน โดย
สวนทั้ง 2 จะมีปรัชญาแฝงในเรื่องการรวมมือกันโดยมิไดนัดหมายของ
ทุก ๆ ฝาย อาทิเชน เปนการรวมมือกันทำงานระหวางศิษยทุกรุน มีการ
บริจาคตนไมที่จัดสวนมาจากครูบาอาจารย พี่นองผองเพื่อน โดยตนไม
บางตนไมสามารถหาซื้อไดในทองตลาด การเลือกใชชนิดปาลมที่หลาก
หลายมีขนาดที่แตกตางกันนำมาปลูกในจุดเดียวกัน รวมถึงยังใชหินจาก
หลากหลายพื้นที่ในประเทศไทยเปนการหมายถึงในแผนดินที่ทานเจา
คุณทหารมอบให ไดกอกำเนิดศิษยจำนวนมากมายหลายรุน คณะไมรู
กี่คณะ ทุกคณะสามารถที่จะอยูรวมกันไดในแผนดินทานเจาคุณทหาร
และออกไปทำคุณประโยชนใหกับประเทศชาติไดมากมาย

ขอเชิญชาว สจล. ทุกท่านมาสักการะท่านเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ ณ อนุสาวรีย์แห่งใหม่นี้ และเยี่ยมชม
สวนป่าบุนนาค “ศูนย์รวมจิตใจ” ประวัติศาสตร์และสัญญลักษณ์อันงามสง่าแห่งใหม่ของ สจล.
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