
กัลปพฤกษ์แห่งความทรงจำ: กัญญ์ญัฐฐ์ กิ่งไพบูลย์ สัมภาษณ์/เรียบเรียง 

รองศาสตราจารย์วิโรจน์ พงศ์สกุล 
อาจารย์รุ่นบุกเบิก 

	 ย้อนรำลึกถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผ่าน

กาลเวลามากว่า	๔๓	ปี	ตั้งแต่ก่อตั้งจวบจนวัน

นี้	ภาพในอดีตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังคง

อยู่ในความทรงจำอันมีค่ายิ่งต่อผู้คนมากมาย	

ผ่านช่วงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นและน่า

ประทับใจ	หนึ่งในบุคคลร่วมเหตุการณ์สำคัญ

ได้ให้เกียรติถ่ายทอด	บอกเล่าความเป็นไปของ

สถาบันทางวิชาการแห่งนี้	จากที่ได้สัมผัสรับรู้	

จากประสบการณ์ทำงานในรั้วมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	ตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยจน

เกษียณอายุราชการคือ รองศาสตราจารย์ 

วิโรจน์ พงศ์สกุล	ข้าราชการบำนาญระดับ	๙	

จากภาควิชาพืชไร่	คณะเกษตรศาสตร์		

มข.แรกเริ่มก่อตั้ง... 

๑๘ ๑๙

“ชีวิตการทำงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผมประทับใจอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มีจิตใจดี 
เอื้อเฟื้อ มีความมุ่งมั่น เข้มแข็ง ทั้งที่สามารถ 
หางานที่อื่นทำได้ ความเป็นอยู่ในช่วงแรกบุกเบิก 
อาจแร้นแค้น ไม่สะดวกนัก รายได้ไม่มาก 
แต่ก็อยู่กันได้ไม่เครียด” 



 “หลังจบปริญญาตรี	๒	ปี	ผมไป

ศึกษาต่อระดับปริญญาโททาง

เกษตรศาสตร์	ที่ประเทศแคนาดา	

ขณะที่ศึกษาได้ทราบข่าวโครงการจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จาก	นพ.	สวัสดิ์		แดงสว่าง	และนพ.	

สวัสดิ์		สกุลไทย	จึงคิดว่า	การที่เคยทำงาน

ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก่อน	ได้รับรู้

ถึงปัญหาต่างๆ	และต้องการมีส่วนร่วมใน

การแก้ปัญหา	จึงคิดว่าควรจะมาทำงานที่

๑๘ ๑๙

มหาวิทยาลัยแห่งนี้	เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้น		

	 ดังนั้น	ในปี	พ.ศ.	๒๕๐๗	ผมจึงได้โอนย้ายมารับ

ราชการที่สำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ	ในโครงการ

จัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีสำนักงาน	

ตั้งอยู่ที่ตึกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์	ซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล		

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๐๗	มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษา	

คณะเกษตรศาสตร์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	

ได้ฝากให้นักศึกษาเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์			

ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนด้วย	เป็นเวลา	๒	ปี		

ในวิชาพื้นฐานทั้งหมด	ยังไม่เริ่มสอนวิชาเฉพาะ	

ด้านเกษตรศาสตร์		

ตึกวิศวกรรมโยธาในปัจจุบัน		ใช้เป็นอาคารทำการสำนักงาน	มข.	ยุคแรก	



	 และในปีการศึกษา	๒๕๐๙	ได้มี

อธิการบดีคนแรก	คือ	ฯพณฯ	พจน์		สารสิน	

(ดำรงดำแหน่งในปี	๒๕๐๙-๒๕๑๒)	ในปีนี้เอง		

ผู้บริหารให้ย้ายนักศึกษาทั้งหมดมาเรียนที่

จังหวัดขอนแก่น	ดำเนินการเปิดรับสมัคร	

นักศึกษาใหม่ปี	๑	(รุ่นที่	๓)	ที่นี่เป็นครั้งแรก	

ผมย้ายมาสอนและอาศัยในบ้านพัก

มหาวิทยาลัยด้วยนับแต่บัดนั้น	

	 “วันแรกที่เดินทางมาถึงเห็นมีตึกเรียนอยู่	

๒	ตึก	คือ	ตึกของคณะวิทยาศาสตร์และ

อักษรศาสตร์	ใช้สอนวิชาพื้นฐานให้กับ	

นักศึกษาทั้งสองคณะ	กับตึกของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ซึ่งใช้เป็นที่ทำการ

สำนักงานด้วย	ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ	

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	ทั้งสองตึกอยู่	

ไม่ไกลกันนัก	

	 ผมทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอน	และ

เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ไปพร้อมกัน	

บริหารจัดการโดยไม่มีการแต่งตั้ง	(Staff)	

มีอาจารย์สมพร		ภู่ประเสริฐ	เป็นผู้ช่วย

ดำเนินงาน	ประสานงานหาผู้สอน	เชิญ

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาสอน	จัดการ

เรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการสอน

จากประเทศนิวซีแลนด์		

	 อาจารย์พิเศษ	ที่เชิญมาสอน	อาทิ	

นพ.	นภดล		ทองโสภิต	สอนวิชา	Psysical	

Education	and	Hygien	ของนักศึกษา	ปี	๑	

ซึ่งต่อมาดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	วาระที่	๑	พ.ศ.	

๒๕๒๖-๒๕๒๙	และในปี	พ.ศ.	๒๕๓๒-

๒๕๓๕	วาระที่	๒			

	 ส่วนอาจารย์พิเศษท่านอื่น	ๆ	ได้

เชิญมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

และข้าราชการกระทรวงเกษตรในจังหวัด

ขอนแก่นด้วย	

๒๐ ๒๑



	 ช่วงแรก	อาจารย์สอนประจำในมหาวิทยาลัยมีจำนวนน้อย	จึงรับอาจารย์เพิ่ม	ในปี	พ.ศ.	๒๕๐๘	ประกอบด้วยอาจารย์	

สมจิตร	ยอดเศรณี	อาจารย์เข้มแข็ง		สีตะธนี		อาจารย์	ร.อ.	นิพนธ์		เปาโรหิต	และในปี	พ.ศ.	๒๕๐๙	รับอาจารย์เพิ่มอีก	อาทิ		

ดร.	อารันต์		พัฒโนทัย	อาจารย์ไพศาล		เหล่าสุวรรณ	อาจารย์ธีระ	สุวรรณรัตน์	และในปีนี้	ดร.กวี	จุติกุล	คณบดี	

คณะเกษตรศาสตร์คนแรก	ได้ย้ายมาประจำที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย		

	 โดยรวมแล้วในขณะนั้น	มีอาจารย์สอนประจำประมาณ	๑๘	คน		

ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ	๒	คน	ข้าราชการ	๒	คน	คนงานอีกประมาณ	๑๐	คน		 			

	 ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่มาช่วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงแรกมี	

๒	กลุ่ม	คือ	กลุ่มวิชาทางเกษตรมาจากประเทศนิวซีแลนด์และกลุ่มวิชาทาง

วิศวกรรมศาสตร์มาจากประเทศแคนาดาและนิวซีแลนด์	ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญยัง

ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ผมทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมสอน	(Counterpart)		

ช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญในการสอนวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษ”		

๒๐ ๒๑



	 “ในปี	พ.ศ.	๒๕๑๐-๒๕๑๑	ผมมีโอกาสไปศึกษาในระดับ

ก่อนปริญญาโทด้วยทุนโคลัมโบ	ที่	Massey	University	ประเทศ

นิวซีแลนด์	เป็นเวลา	๑	ปี	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ	หลัง

จากกลับมา	ได้ทำหน้าที่หัวหน้าภาควิชาพืชไร่	และได้ร่าง

หลักสูตรทำการสอนในบางวิชา	นอกเหนือจากงานวิจัยพื้นฐาน

อื่น	ๆ	อาทิ	Pasture	Development	ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ

ออสเตรเลียโครงการพืชเลื่อนลอยกับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น	การศึกษา

พืชทนเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		

	 ชีวิตการทำงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ผมประทับใจ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่	มีจิตใจดี	เอื้อเฟื้อ	มีความมุ่งมั่น	เข้มแข็ง	

ทั้งที่สามารถหางานที่อื่นทำได้	ความเป็นอยู่ในช่วงแรกบุกเบิก

อาจแร้นแค้น	ไม่สะดวกนัก	รายได้ไม่มาก	แต่ก็อยู่กันได้ไม่เครียด”	

	 “ด้านสวัสดิการ	บ้านพักสำหรับอาจารย์สร้างเสร็จแล้วตอน

ที่ผมเดินทางมาถึง	แต่บ้านพักของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศยัง

ไม่เสร็จ	ต้องหาเช่าบ้านอยู่เองก่อน	บ้านพักอาจารย์	ข้าราชการมี	

๒	จุด	คือ	ด้านประตูสีฐานบริเวณโดยรอบอาคารโรงพยาบาล	

โรคเรื้อนเดิม	(ตรงข้ามโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ในปัจจุบัน)	

และด้านประตูทางเข้าศาลเจ้าพ่อมอดินแดง	(ประตู	๒-มอดินแดงใต้)	

สร้างขนานกันสองแถวหลายหลัง	เรียกว่า	บ้านติดดิน		

บ้านฝรั่ง	(มีปล่องไฟ)	ตรงข้ามอีกฝั่งถนนเป็นบ้านพักอธิการบดี	

ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์และสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

	 ด้านอาคารสถานที่	อาจารย์สมจิตร		ยอดเศรณี	รับผิดชอบ

ดูแล	ทำการวางแผน	ปรับพื้นที่	ตัดถนน	โดยคงไว้ซึ่งแนวต้นสน

บริเวณทางเข้าประตูสีฐานไว้ให้เห็นจนถึงปัจจุบัน	ในช่วงแรกการ

สัญจรจากฝั่งประตูสีฐานด้านถนนมะลิวัลย์	และอาคารเรียนด้าน

ประตูศาลเจ้าพ่อมอดินแดง	ถนนมิตรภาพ	ยังไม่มีถนนเชื่อม

ถึงกัน	ส่วนรถสองแถวบริการเพิ่งจะเริ่มมีวิ่งให้บริการ		

ในปี	พ.ศ.	๒๕๑๐	นี้เอง		

	 ร้านอาหารมีขายเพียง	๒	ร้าน	ในการสัญจรไปมาส่วนใหญ่

ใช้รถจักรยานและจักรยานยนต์	ทั้งมหาวิทยาลัยขณะนั้นมีรถ

ส่วนกลางเป็นรถจิ๊ปสีเทา	๑	คัน	รถแลนด์	๓	คัน	ฟาร์โก้	(กะบะ

ไม้	๖	ล้อ)	๑	คัน	และรถวิ่ง	รับ-ส่ง	อาจารย์	เจ้าหน้าที่จากบ้าน

พักประตูสีฐานมาสำนักงาน	เป็นการอำนวยความสะดวกให้อีก	

๑	คัน	ผมใช้รถส่วนตัวเป็นรถเก๋งคันเดียวในมหาวิทยาลัยใน	

ขณะนั้น	นักศึกษาใช้รถฟาร์โก้เพื่อออกค่ายอาสาพัฒนา	

ทำกิจกรรมโดยทั่วไป		

	 ในส่วนของนักศึกษา	มีหอพัก	๓	หลัง	เป็นหอพักชาย	

๒	หลัง	หอพักหญิง	๑	หลัง	ขณะนั้น	น้ำ-ไฟ	ไม่สะดวกนัก	ถนน

หนทางไม่มีไฟฟ้าให้แสงสว่าง	“เคยมีการเรียกร้องจากนักศึกษา

ให้เพิ่มสวัสดิการ	สิ่งอำนวยความสะดวก	ต่อมาจึงมีการตั้งเสา

ไฟฟ้าเพิ่มคนงานช่วยกันแบกเสา	อาจารย์	ร.อ.	หลาบ	รับศิริ		

ซึ่งสอนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ขณะนั้น	ช่วยเดินสายไฟฟ้า	

จากหม้อแปลงใหญ่ถึงบ้านพักและหอพักนักศึกษา	เนื่องจาก	

ผู้รับเหมาดำเนินการให้ไม่ทัน”		ในส่วนกิจกรรมนักศึกษายังมี	

ไม่มากแต่มีการตั้งเป็นชมรม	มีการออกค่ายอาสาพัฒนา	

มีการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานตามหลักสูตร”	

๒๒ ๒๓



	 	 จากคำบอกเล่าของ	รองศาสตราจารยว์ิโรจน์  

พงศ์สกุล	ถือได้ว่า ท่านเป็นรุ่นบุกเบิก ร่วมรับรู้ผ่าน

เหตุการณ์ต่างๆ มาโดยตลอดสามารถสะท้อนภาพ

บรรยากาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ในระยะแรก

ให้เราได้ สัมผัสและมองเห็น  กว่าจะถึงวันนี้ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องประกอบด้วยบุคคลเหตุการณ์ 

เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาหลายช่วงชีวิต และจะยังคง

ประทับใจในความทรงจำเสมอ  

 ปัจจุบันแม้ท่านจะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยัง

ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวหน้าต่อเนื่องในงาน

บริการวิชาการสู่สังคม ท่านกล่าวต่อไปว่า 

	 “มาวันนี้	อยากให้มหาวิทยาลัยมี	E-san	Center	ให้ผู้สนใจ

เข้าศึกษา	จะเพิ่มความรู้แก่อาจารย์	เจ้าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัยที่ไม่คุ้นเคยกับภาคอีสานนี้	และเนื่องจากสังคมใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนักเรียนต่างชาติ	จึงควรมี	International	

Club	ซึ่งดำเนินการโดยคนนอกประสานด้วย	เมื่อมีนักศึกษา

จากต่างประเทศมาศึกษาดูงานก็จะมีประโยชน์เพิ่มขึ้นในการ

เรียนรู้ภาษาไทย	และวัฒนธรรมพื้นบ้านอีกด้วย	

	 อยากให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนระหว่างสถาบัน	

จะได้สัมผัสนักศึกษาที่มีพื้นฐานต่างกัน	และอยากให้นักศึกษา

มีโอกาสไปเรียนนอกสถาบัน	แลกเปลี่ยนความคิด	รู้จักวางตน

อย่างเหมาะสมในสังคม	โดยให้ประธานชมรม	ตัวแทนกลุ่มไป

ศึกษาดูงาน	ถ่ายทอดให้สมาชิกทราบ	รวมถึงการเรียนรู้การ

เป็นเจ้าภาพ	เป็นเจ้าบ้านที่ดีเมื่อต่างสถาบันมาเยือน”	

	 กว่าค่อนชีวิตของท่าน	ได้ทุ่มเทกับงานวิชาการในภาคอีสาน	

ปัจจุบันท่านอายุได้	๗๔	ปีแต่	ยังคงช่วยราชการตามโอกาสจะ

อำนวย	และยังใช้ชีวิตในบ้านพักมหาวิทยาลัยหลังเดิมเมื่อครั้งยัง

ไม่เกษียณอายุราชการด้วยความผูกพัน	อีกทั้งยังเข้าร่วมงาน	

ไหว้ครูของภาควิชาพืชไร่	คณะเกษตรศาสตร์อยู่เสมอ	

	 ท่านได้เสนอแนะ	และให้ข้อคิดที่ดีในการทำงานทิ้งท้ายไว้ว่า	

“ควรปรับหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัยเสมอ	เดิมเน้นทำวิจัย

มากไปเพียงเพื่อต้องการเพิ่มผลผลิต แต่ไม่ใช่เพื่อการค้า

และเผยแพร่ คิดว่าการสอนยังไม่ครบวงจร ควรเน้นที่ผล

การศึกษา นำไปใช้ทำอะไรเป็นรายได้ จบเกษตรศาสตร์ 

หาเลี้ยงชีพได้อย่างไร 

	 ให้มีสถานีทดลองเพื่อให้ความรู้นักศึกษา	โดยมีเจ้าหน้าที่

เป็นผู้ช่วยเพื่อว่าจะได้ออกไปพบชาวบ้าน	ให้คำปรึกษาได้บ่อยๆ	

ทุกเดือน	เป็นลักษณะศูนย์ส่งเสริมบริการเกษตรประจำท้องถิ่น	

ช่วยให้เจ้าของพื้นที่และชาวบ้าน	สามารถพัฒนาทางการเกษตร	

และอื่นๆ	เพื่อความเจริญของสังคมนั้น	ๆ		

	 และในการทำงานอย่าได้คาดหวังผลมากเกินไป 

ต้องรู้จักตัวเอง คนยังไม่รู้จักตัวเองเพราะระบบการศึกษา

ของเราไม่เอื้ออำนวยในเรื่องนี้นัก การศึกษาต้องมีทั้ง 

Passive learning คือได้รับถ่ายทอดจากผู้อื่น เช่นอาจารย์ 

และ Active learning คือ ผู้ศึกษาต้องทบทวนใฝ่หาความรู้

เพิ่มเติมด้วยตนเอง แล้วศึกกษาค้นคว้าเพิ่มเติมว่าจริงหรือ

ไม่ และให้นำความรู้มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมว่า 

ควรทำอย่างไร” 
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