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“เรื่องเลาจากความทรงจํา ของ ดร.กวาน สีตะธนี”
พลตรีหญิง หมอมหลวงลดาวัลย กมลาศน
นองใหมวิดยาตั้งแตป ๒๕๑๑-๒๕๒๐ คงแทบจะไมมีใครไมรูจัก “กวาน สีตะธนี”
เพราะกวานเปนเหมือนตํานานบทหนึง่ ของชาววิดยา ความจริงกวานเปนคนธรรมดา
ที่ไมธรรมดา ชีวิตมีรสชาติหลากหลาย เปนกวานที่ไมมีใครเหมือน กวานเปนคน
ที่มีลักษณะขัดแยงในตัวเอง หากแตความขัดแยงนั้น กลับเปนความกลมกลืนอยาง
ไมมีใครเหมือน
กวานจากเราไปอยางกะทันหันเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ตรงกับวัน
เสาร ขึ้น ๒ คํ่า เดือน ๕ ปกุน
กอนที่กวานจะจากไปสักหาหกเดือน กวานนึกอยางไรก็ไมทราบ มาขอใหขาพเจา
เขียนประวัติของกวานให ทีแรกทั้งเพื่อนๆ และตัวขาพเจาเองนึกวากวานพูดเลน แต
กวานเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มาก จนขาพเจายอมรับจะเขียนให กวานเนนใหขาพเจา
เขียนในแบบของขาพเจา คือเปนลักษณะของสารคดีที่อานงาย และสนุก แตไมขาด
รายละเอียดทั้งที่สําคัญ และเกร็ดเล็กเกร็ดนอยที่แทรกเขามา
การเขียนเรือ่ งของกวาน ตัง้ ใจจะเขียนแบบเลาสูก นั ฟง โดยกวานจะเลาไปเรือ่ ยๆ
ขาพเจาจะฟง ทําความเขาใจ และจดจําเรื่องที่กวานเลา เรานัดคุยกันอยางนอย
สัปดาหละครั้ง เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ที่ศูนยอาหารของศูนยการคาเซ็นทรัล
รัตนาธิเบศร และจะคุยกันจนถึงประมาณบายสองโมง ก็จะแยกยายกันกลับ เพราะ
กวานมักจะมีนัดตอหลังบายสองโมง โดยมากจะไปสอนหนังสือตอ สวนมากกวาน
จะมาถึงกอนขาพเจาแทบทุกครั้ง ระหวางรอกวานจะทํางานโดยใชคอมพิวเตอรพก
พาของกวาน ตอนนัน้ ขาพเจาไมไดคดิ อะไร เมือ่ กวานจากไปแลวจึงนึกไดวา เวลา
ของกวานเปนงานเสมอ ซึ่งขัดกับลักษณะของกวานมาก เพราะเวลาอยูกับเพื่อน
กวานจะราเริง สนุกสนานตอลอตอเถียง แหยเพื่อนไปเรื่อย ขาพเจาเองก็โดนประจํา
แตเมือ่ เหตุการณผา นไปจนถึงวันนี้ จึงนึกไดวา ในระยะเวลาทีค่ ยุ กันเพือ่ เขียนประวัติ
กวาน กวานไมมีทีทาตลกขบขันเลย กวานจะเลาไปเรื่อยๆ แตเมื่อถึงตอนที่ขาพเจา
สงสัย กวานก็จะอธิบายอยางละเอียด กวานตองการใหเรื่องราวของกวานแสดงถึง
คนที่ไมยอมแพ แสดงถึงความมีมานะ ตอสูจนทั้งตัวเองและครอบครัวประสบความ
สําเร็จในชีวิตสมดังปรารถนา
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เรื่องที่จะเลาตอไปนี้ เปนเรื่องที่กวานเลาเกือบทั้งหมด มีสวนที่เพื่อนๆ วิดยา’๑๑
เสริมเพียงเล็กนอย ในชวงเวลาที่เราเปนเพื่อนกันมายาวนานถึง ๕๑ ปเต็ม พวก
เราจะมี stories ของกวานอยูในใจทุกคน การเขียนเรื่องราวตามคําบอกเลาของ
กวานเอง แตก็มีที่เพื่อนๆ นึกไดชวยเติมให เพื่อใหเรื่อง “เรื่องเลาจากความทรงจํา
ของ ดร.กวาน สีตะธนี” มีความสมบูรณมากที่สุด
ประวัติสวนตัวของกวานจะมีเพื่อนสวนนอยรู เพราะพวกเราไมคอยสนใจที่มา
กัน หรือเปนเพราะตอนที่แรกเขามาก็หัวซุกหัวซุนกับการซอมเชียร ซอมการแสดง
สําหรับวันกีฬากลางแจงของมหาวิทยาลัย และฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร
เราเลยไมมีเวลาไปสนใจประวัติสวนตัวของเพื่อน พอจบกิจกรรมขางตน เราก็สนิท
กันจนลืมเรื่องประวัติและเทือกเถาเหลากอของเพื่อน เพราะเราเปนเพื่อนกันแตตัว
เรา ไมตองเชิญวงศวานวานเครือมาเปนเพื่อนดวย ดังนั้นจึงเปนของแปลกที่พวก
เราสนิทกันมาก แตไมรูอะไรเกี่ยวกับเพื่อนนัก
กวานจบมัธยมศึกษาตอนปลายมาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จึงเปนที่
มั่นใจไดวาเปนเด็กเรียนเกง เราเขามาเปนนองใหม วิดยา ‘๑๑ ดวยกันตั้งแตตน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑
กวานเปนเด็กหนุมหนาตาดี ผอมสูง เพราะความที่เปนคนผอมมาก จึงดูสูง
กวามาตรฐาน กวานเปนคนราเริง เอาพวก คือเฮไหนเฮนั่น กิจกรรมการเชียรซึ่ง
เปนกิจกรรมที่เด็กมัธยมสมัยนั้นไมคุนเคย ทําใหหลายคนเบื่อหนาย แตกวานกลับ
สนุกสนานรื่นเริง ดูเหมือนวาไมมีเพื่อนวิดยา’๑๑ คนใดไมรูจักกวาน และกวานยัง
กวางขวางเปนที่รูจักของพี่ๆทั้ง Repeater Junior Senior มาจนทุกวันนี้
กลุมของกวานจะเปนพวกกิจกรรมแกกลา ในขบวนพาเหรดของคณะ กวาน
เปนมือกลองคนหนึ่งในวงดุริยางค ในปที่เราเปนนองใหมนั้น รุนพี่หมายมั่นจะให
คณะเราไดครองถวยเชียรในวันกีฬากลางแจงของมหาวิทยาลัย จึงมีการซอมเชียร
อยางเขมขน ทั้งตอนเที่ยง ทั้งตอนเย็น กวาจะเลิกซอมเชียรก็คํ่ามืดดึกดื่น การซอม
เชียรอยางเอาเปนเอาตายนี้ ทําใหอาจารยประจําวิชาหลายทานไมคอยพอใจ อยางเชน
การซอมเชียรตอนเที่ยง นิสิตจะเขาหองเรียนชั่วโมงบายโมงชาไปอยางนอยก็ ๑๕ นาที
ยิ่งวิชาเคมีแลว ตองทําใจทั้งอาจารยทั้งนิสิต เพราะตึกเคมีอีกตึกตองเดินจากคณะ
วิทยาศาสตร ขามสนามฟุตบอลไปตึกเคมี ที่อยูใกลๆ กับคณะสถาปตยกรรมศาสตร
(ตอนนี้ตึกนั้นกลายเปนคณะศิลปกรรมศาสตรไปแลว) นิสิตจึงเขาเรียนชามาก ซึ่งก็
มีผลติดตามมาภายหลังไมนอย
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การซอมเชียรภาคเย็นแลวเลิกดึกดื่น ก็ทําใหเหนื่อยมาก กลับบานก็หมดแรง
สวนใหญไมมีปญญาดูหนังสือ ทําการบาน รุงขึ้นก็ตื่นสาย มาเขาเรียนสายอีก จน
มีอาจารยหลายทานบนวา ทีซอมเชียร ตรงเวลา แตเวลาเรียน มาสาย
หลังซอมเชียรภาคเย็น สวนใหญก็รีบกลับบาน แตก็มีบางกลุมยังเถลไถลไม
กลับบาน คือยังสนุกสนานเฮฮาตอ กลับบานไมไหวก็นอนบานเพื่อน หรือนอนหอ
กวานก็เปนเชนนี้ กวานสรุปวา เปนเพราะความภูมิใจที่เขาจุฬาฯได บวกกับความไม
คุนเคยกับระบบการเรียนมหาวิทยาลัยที่ไมมีใครบังคับ นิสิตตองรับผิดชอบตัวเอง
เพราะอาจารยจะไมมาวุนวายกับนิสิตเทารุนพี่ ทําใหนิสิตใหมอยางพวกเรา หลง
ระเริงกับชีวิตใหมในรั้วมหาวิทยาลัย ที่สนุกสนานอยางไมเคยมีมากอนเลย
สมัยปการศึกษา ๒๕๑๑ การเรียนการสอนในจุฬาฯเปนระบบคะแนน ตอง
สอบใหคะแนนทุกวิชาไมตํ่ากวา ๖๐% หากสอบไดคะแนนตํ่ากวา ๖๐% ถือวาสอบ
ตกวิชานั้นๆ ถาสอบตกวิชาเดียว จะมีสิทธิ์สอบแกตัว (re-examination) ถาตกเกิน
๑ วิชา ตองเรียนซํ้าชั้น (repeat) และตกทุกวิชา ก็ตองออกจากมหาวิทยาลัย (retire) ปถัดมาถาตกซํ้าชั้นอีก ก็ retire เชนกัน
ปนนั้ ในวันกีฬากลางแจงของมหาวิทยาลัย เราไดรบั รางวัลมากเปนประวัตกิ ารณ
คือไดรับถวยรางวัลชนะเลิศถึง ๔ ใบ ใบที่สําคัญที่สุด คือถวยเชียร และเพราะเรา
ไดรับสิทธิ์ไปแสดงในวันฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตรดวย
เสร็จวันกีฬากลางแจง พวกเราเริ่มกลับเขาหองเรียน แตก็อยางวา ไมไดเรียน
มาตั้งคอนป จะเรียนทันอยางไร แถมกลุมนักกิจกรรม ซึ่งมีกวานรวมอยูดวยยิ่ง
แลวใหญ ยังไปราเริงชวยพี่ๆ เตรียมงานฟุตบอลประเพณี ที่เปนหนาเปนตาก็คือ
รหัสการแปรอักษร
กวานเลาวา หลังวันกีฬากลางแจง ทีแรกก็กลับเขาหองเรียนนั่นแหละแตเรียน
ไมรูเรื่องเลย คิดวาอยางไรก็สอบตกซํ้าชั้นแนๆ เลยคิดวาไวตั้งตนใหมในปตอไป คิด
แลวก็ไปทํากิจกรรมตอดีกวา เพราะชีวิตในมหาวิทยาลัยเปนประสบการณที่หาไมได
อีกแลว และกวานเองก็ยังอายุนอยกวามาตรฐานของรุน จึงตกลงใจจะสอบเขา
มหาวิทยาลัยใหมในปถัดไป
ไมทราบวากวานนึกอยางไร ตอนไปสอบเขามหาวิทยาลัยใหม กวานเลือก
สอบเขาคณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย... “ไมรูอะไรดลใจฉัน..”
กวานเลาอยางนี้ “โธเอย จะอะไรดลใจเลาก็พวกแกกิจกรรมกลุมเธอตั้ง ๓-๔ คน
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ไปสอบเขาสัตวแพทย ไมวาจะเปน สาโรช เกษแจง สมพงษ บุญญพัฒนาภรณ
แถมดวยประสิทธิ์ ธูปเจริญ เธอก็ตามกันไปนะสิ”
กวานสอบเขาไดแนนอน และดูยิ่งสนุก เพราะตอนนั้น คณะสัตวแพทยศาสตร
ซึ่งเรียน ๖ ป ยังไมไดเปดสอนเตรียมสัตวแพทย พวกที่สอบเขาคณะสัตวแพทย
ศาสตร จะตองเรียนเตรียมสัตวแพทยที่คณะวิทยาศาสตรกอน ๒ ป กวานก็จึงเปน
นิสิตคณะวิทยาศาสตรตอไป และไมตองเปนนองใหม หากแตเปลี่ยนจาก section2
ซึ่งเปนพวกวิทยาศาสตรแทๆ ไปเปน section1 ซึ่งเปนกลุมวิทยาศาสตรการแพทย
คือเตรียมแพทย และเตรียมสัตวแพทย ซึ่งสําหรับกวานในปนี้ดูจะสนุกสนานมาก
ไปเปน staffเชียร รับนอง วากนอง ซอมเชียร เปนกิจกรรมประจํา ยังเดินโฉบฉาย
อยูใ นคณะวิทยาศาสตรดว ยความคุน เคย และในปการศึกษา ๒๕๑๒ นี้ คณะวิทยาศาสตร
เปลี่ยนการวัดผลจากการสอบ ๖๐% ถือวาสอบผานเปนระบบการตัดเกรด ซึ่งปแรก
อยาวานิสิตจะงงเลย อาจารยยังงง ยิ่งอาจารยที่ปรึกษายิ่งงงมาก และมีผลกับนิสิต
พวกเรามีอาจารยที่ปรึกษา แตนอกจากการเซ็นรับรองการลงทะเบียนเรียน อาจารยก็
ไมเคยไดมาใหคําปรึกษาใดๆ นิสิตเองก็เรียนในระบบใหมไปตามความเขาใจของตน
กวานเองเมื่อเขามาเรียนใน section 1 ไดเขาเรียนและทราบรายละเอียดวิชา
ที่เรียนวา เมื่อจบป ๒ แลวตองขามไปเรียนที่คณะสัตวแพทยศาสตร วิชาที่กวาน
ชอบจะหายไปหลายวิชามีวิชาที่กวานไมชอบมากกวาเขามาทดแทน ประกอบกับรุน
พี่และเพื่อนๆ ที่สนิทสนมกับกวาน ก็เขามาหยอกลอ และ “อํา” กวานวา เรียน
สัตวแพทยตองลวงกนวัวจนมือเปอย (โธเอย มันจะลวงอะไรกันนักหนา) กวานเลย
ตัดสินใจวา จะสอบเขาใหมอีกครั้ง
กวานไปสอบเขาใหมจริงๆ ในปการศึกษา ๒๕๑๓ โดยเลือกคณะวิทยาศาสตร
เพียงอันดับเดียว สมัยนั้นเปนการสอบสนามสอบรวม เลือกได ๖ อันดับ กวานก็
กลับเขามาเรียนวิดยาไดอีกครั้ง คราวนี้ยิ่งเปนพี่ Junior โตเกือบที่สุดในคณะแลว
กวานยังคงเปนนักกิจกรรม ไมวาจะเปนกีฬาทั้งกีฬากลางแจง และกีฬาในรม แต
ที่กวานใหเวลามากจนไมคอยใสใจในการเรียนนัก คือกิจกรรมการเชียรซึ่งเปนทั้ง
staffเชียร เปนเชียรลีดเดอรทั้งของคณะและมหาวิทยาลัย แลวยังมีการสังสรรค
ตอนเย็นนี่คือกิจกรรมที่กลุมกวานและสหายทํากันเปนประจํา
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ตามที่เลาแลววาการวัดผลระบบตัดเกรด เพิ่งเริ่มใชในปการศึกษา ๒๕๑๒ ทั้ง
อาจารยที่ปรึกษาและนิสิตยังเขาใจระบบไมชัดแจง ยิ่งนิสิตยิ่งนอยคนนักที่จะเขาใจ
สมัยที่ใชระบบตํ่ากวา ๖๐% ตกนั้น นิสิตจะรูตัววาสอบตกแลวเรียนซํ้าเลยในภาค
เรียนตอไป ถาสอบไดคะแนนเทาไรก็ได ขอใหเกิน ๖๐% ก็เปนอันสอบได ไมมี
อะไรติดคางอีก
แตระบบตัดเกรดไมใชเชนนั้น เกรดจะมีเกรดหลักคือ A B C D F ไมมี A+
A- และไมมีติด I นิสิตไมเขาใจอะไรนอกจาก F คือตก A B C D คือสอบได ตอน
นั้นยังไมมีใครเขาใจเรื่องที่ไดเกรด D ไมตองเรียนวิชานั้นซํ้า แตเกรด D จะไปถวง
เกรดเฉลี่ยใหตํ่าลง และถาเกรดเฉลี่ยไมถึง ๒.๐๐ คือเรียนไมจบ
ตอนนั้นคณะวิทยาศาสตรระบบเปอรเซ็นตเกรด คือกําหนดคะแนนสอบคิดเปน
เปอรเซ็นต แลวมากําหนดเปนเกรด ที่จําไดเพราะทารุณมากคือ กําหนด ๖๐% เปน
เกรด D ปกติ ๖๐% ตอนคิดเปอรเซ็นตกอนมาใชระบบเกรด ๖๐% ถือวาสอบได
อยางไมมีหนี้สินตกคาง ตอนแรกๆ ยังไมมีใครรู นึกวาได D คือสอบผานแลว
ไมตองเรียนวิชานั้นซํ้า ก็ไปลงเรียนวิชาอื่นตอไป จะมารูตัววา ยิ่งเรียนเกรดยิ่ง
ตํ่าลง ก็เมื่อทราบเกรดเฉลี่ย ซึ่งบางคนไดเกรดเฉลี่ยใกลๆ ๒.๐๐ แตบางคนที่ได
คะแนน ๖๐ กวาหลายๆ วิชา ทําใหมี D มากมาย เกรดเฉลี่ยก็ตํ่าเตี้ยเรี่ยดิน และ
สมัยนั้นวิชาเลือกที่จะไปหาเรียนมาดึงเกรดเฉลี่ยก็ไมมี มีแตวิชาหลัก ซึ่งความโหด
ของแตละวิชาไมตางกันเลย ภาคเรียนตอไปตองขยันใหได A B หลายๆ ตัว แตก็
ยากเย็นเหลือเกิน บางคนที่ชักจะรูความโหดของเปอรเซ็นตเกรดนี้ รูตัววายิ่งเรียน
เกรดเฉลี่ยยิ่งตํ่าลงๆ เลยแกปญหาดวยวิธีไปสอบเขาใหมก็มาก แตปจจุบันเหตุการณ
ผานมาครบ ๕๐ ปที่มีการนําการวัดผลโดยใชการตัดเกรดมาใชในจุฬาฯ ตอนนี้ก็
เขาที่เขาทางแลว สมัยนี้เลยเปนสมัยของบัณฑิตเกียรตินิยม มีมากกวาคนที่ไมได
เกียรตินิยม
ปการศึกษา ๒๕๑๓ ที่กวานสอบเขามาใหม ปนั้นกวานสอบไดทุกวิชา แตผล
ของเปอรเซ็นตเกรด ทําใหเกรดเฉลี่ยไมดีนัก เมื่อขึ้นปที่ ๒ ก็ถึงคราวที่จะตองเลือก
ภาควิชา ภาควิชาที่กวานชอบคือฟสิกส สมัยนั้น requirement เกรดเฉลี่ยสูงกวาที่
กวานทําได กวานจึงเลือกไปเรียนภาควิชาพฤกษศาสตร
ปการศึกษา ๒๕๑๔ ปนี้กวานเปน Senior แลว เรียกไดวาเปนพี่ใหญที่สุด (เวน
แตพี่ๆ Super senior) ปนี้กวานเปนรองประธานเชียรของคณะ เปนเชียรลีดเดอร
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ของมหาวิทยาลัย กวานก็ยิ่งวุนวายกับกิจกรรมมากขึ้น ลงทะเบียนวิชาเรียนนอยลง
แลวยังมีกรรมเกาที่ติดตัวมาคือ D ที่ไดมาจากภาคการศึกษากอนๆ
เพื่อนๆ แนะนําใหไปปรึกษาอาจารยวาควรทําอยางไรดี เพื่อไมใหเกรดเฉลี่ย
ตํ่าลงๆจนถึงไมสามารถจบการศึกษาได กวานเลาวา อาจารยตอบมาวา “ฉันชวย
เธอไมได เธอไปสอบใหมเถิดนะ “กวานเลาวา จําไดทุกคํามาจนถึงปจจุบัน แตกวาน
ก็ไมไดโกรธเคืองอาจารย เพราะคําพูดของอาจารยประโยคนี้ กลับเปนสวนสําคัญ
ที่ทําใหอนาคตของกวานเปลี่ยนไป (กวานคงประทับใจคําพูดนี้ เพราะเลาใหเพื่อน
ฝูงฟงเสมอ)
กวานเลาวา วันนั้นเปนวันสุดทายของการรับสมัครสอบเขามหาวิทยาลัย ซึ่งมี
การรับสมัครที่ศาลาพระเกี้ยว กวานมีเวลาอีกไมกี่ชั่วโมงที่จะเลือก เลือกจะเรียนตอ
ไปแลวทําคะแนนวิชาที่เหลืออยูที่จะตองลงทะเบียนเรียนใหดีที่สุด คือตองมีแต A B
เทานั้น แตคงยากเย็นแสนสาหัส และกวานเองก็ไมชอบวิชาทางชีววิทยาเทาไรนัก
กวานจึงตัดสินใจที่จะเริ่มตนใหมอีกครั้ง คือเดินไปที่ศาลาพระเกี้ยว ซื้อใบสมัคร และ
สมัครสอบใหม โดยเลือกคณะวิทยาศาสตรเปนอันดับหนึ่ง และอันดับเดียวเชนเคย
แลวกวานก็สอบติดคณะวิทยาศาสตร
ปการศึกษา ๒๕๑๕ กวานกลับเขามาเรียนใหม เดือนกรกฎาคม มีเพื่อนรวมรุน
วิดยา ๑๑ จํานวนหนึ่งที่สอบผานทุกปไดรับพระราชทานปริญญากัน แตก็มีมากกวา
ครึ่งที่ยังเรียนกันอยูในชั้นปตางๆ ของมหาวิทยาลัย กวานเลาเรื่อยๆอยางอารมณดี
ตามนิสัยวา ตอนนี้กวานเริ่มตนใหมอีกครั้ง แตเหตุผลที่กวานยังเลือกวิดยาทุกครั้ง
ของการสอบใหม ทั้งๆที่เพื่อนหลายคนเลือกที่จะเปลี่ยนคณะ หรือบางคนเปลี่ยน
ทั้งคณะและมหาวิทยาลัย สวนตัวกวานนั้น เชื่อวากวานจะตองเรียนจบที่วิดยา
ใหได และครั้งนี้นาจะเปนครั้งสุดทายแลวที่จะสอบเขามหาวิทยาลัย เพราะมั่นใจวา
ตองผานอุปสรรคตางๆ ไปได
การเรียนในปการศึกษา ๒๕๑๕ นี้ แมจะยังมีเพื่อนรวมรุนยังเรียนอยูบาง แต
สวนมากจะไมคอยไดเรียนวิชาเดียวกัน กวานมีเพื่อนรุนนองมากมาย เพราะความ
เปนคนอารมณดี มนุษยสัมพันธดี เรื่องกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องเชียรลดไปเกือบไมมี
เหลือ เริ่มมาเปนนักกีฬาบริดจ แลวมีกิจกรรมใหมคือ กิจกรรมคายอาสา
ตอนนี้การเรียนของกวานเปนไปดวยดี ในปที่ ๒ ที่ตองเลือกภาควิชา กวานเลือก
ไดภาควิชาฟสิกสอยางที่ตัวเองชอบ กวานเรียนไดดีขึ้นทุกๆภาคการศึกษาที่ผานไป
จนถึง ๓ กวา และเรียนจบในปการศึกษา ๒๕๑๘
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กิจกรรมคายอาสา เปนกิจกรรมที่ดูเหมือนจะถูกกับนิสัยของกวานอยางมากๆ
งานคายอาสาในสมัยนั้นจะเนนการไปพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนและชุมชนตางจังหวัด
ที่คอนขางหางไกลความเจริญ ทุนรอนในการออกคายอาสาก็ชวยกันหา สมัยนั้นก็
มีจัดดนตรี จัดภาพยนตร ขายของที่ระลึก ทําหนังสือขาย ฯลฯ เปนการระดมทุน
เพื่อเอาไปใชในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน
การไปคายอาสาทําใหนิสิตไดเห็นสภาพความเปนจริงของพื้นที่หางไกลเมือง
หลวงวาแตกตางจากเมืองใหญอยางไร ไดเรียนรูถึงความคิดและนํ้าใจของชาวบาน
ในชุมชนที่อยูหางไกลความเจริญ นอกจากนั้นก็จะไดเพื่อนใหมตางคณะ ไดเรียนรู
การอยูและทํางานรวมกัน และเปนการฝกความอดทนดวย นิสิตชาวคายตองเปน
พวกกินงาย อยูงาย อดทน และเขากับผูอื่นได กวานประทับใจกับเรื่องราวการเปน
ชาวคายอาสามาก
หลังจากจบการศึกษาและรับพระราชทานปริญญาแลว กวานยังไมหางานทํา
แตขออนุญาตพอแมไปบวช ๑ พรรษา ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ที่จังหวัดนนทบุรี
เหตุที่ไปบวชวัดนี้เพราะศรัทธาในหลวงพอปญญานันทภิกขุ และมีเหตุผลเล็กๆ ที่
กวานเลาใหฟงคือ ตอนนั้นพอของกวานมีที่ดินอยูไมไกลวัดชลประทานรังสฤษดิ์นัก
สมัยป ๑๘-๑๙ จัดวาเปนที่หางไกลความเจริญ มีถนนเล็กๆ ผาน กวานเลาวา พอ
ปลูกบานเล็กๆ ใหนองที่เรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยู ภายหลังกวานไดมา
สรางบานของครอบครัวของกวานเองบนที่ดินผืนนี้ และที่ดินตรงนี้ตอมาทางดวน
ตัดผานจึงเจริญขึ้นมากมาย
กวานบวชจนครบพรรษา ไดมาบวชและจําพรรษาในวัดที่ไดชื่อวาเปนวัดที่พระ
เณรเครงครัดในวัตรปฏิบัติทําใหกวานเปลี่ยนไปจากเด็กหนุมที่ใชชีวิตสนุกสนานไป
วันๆ กลับเปนผูใหญที่มีความคิดมุงมั่นที่จะทําประโยชนใหผูอื่น ขณะเดียวกันก็มี
ความใฝฝนถึงอนาคตตัวเอง
หลังจากสึกมา กวานก็ไปสมัครสอบรับราชการที่ ก.พ. เหมือนคนอื่นๆ ที่
ตองการเปนขาราชการพลเรือน กวานไดงานที่ศูนยบริภัณฑเพื่อการศึกษา กรม
การศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ หรือที่รูจักกันในชื่อทองฟาจําลอง
กรุงเทพฯ กวานเลาวา งานที่นี่ก็เปนงานที่กวานชอบ เปนนักวิชาการผูมีหนาที่
จัดทําสิ่งแสดงในพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร สิ่งใหมในตอนนั้นคือทําสิ่งแสดงทางวิทยา
ศาสตรที่ผูเขาชมจับตองได ไมใชเพียงเขาไปยืนมองเฉยๆ กวานสนุกกับงานที่นี่มาก
เพราะผลงานตรงนี้จะชวยพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
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เพราะกวานเปนคนที่มีมนุษยสัมพันธดี งานที่ทํารวมกับเพื่อนรวมงานหลายๆ
คนจึงไปไดดวยดี และจากงานตรงนี้ ทําใหกวานไดรูจักกับอาจารยจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (ตอนนัน้ ยังเปนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขต
ธนบุรี) อาจารยทานนั้นชวนกวานไปเรียนปริญญาโทที่ คณะพลังงานสิ่งแวดลอม
และวัสดุ ซึ่งเปนคณะที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม
กวานก็คือกวาน มักจะคิดอะไรที่คนอื่นคาดไมถึง กวานเลือกทําวิทยานิพนธ
หัวขอ “การวิเคราะหพลังงานลมในประเทศไทย” ซึ่งแคหัวขอก็รูแลววาใหญโต
เพียงไหน กวานทําวิทยานิพนธดวยความอุตสาหะ วิริยะและอดทนเปนอยางยิ่ง
เพราะตองไปใชเครื่องคอมพิวเตอร main frame ที่สํานักงานสถิติแหงชาติ ทุกวัน
หลังจากเลิกงาน กวานจะโดยสารรถประจําทางจากทองฟาจําลอง มาทํางานวิจัย
ที่สํานักงานสถิติแหงชาติ และอยูจนดึกดื่นทุกคืน กวาจะกลับถึงบาน กวาจะสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท กวานใชเวลาเรียนปริญญาโทนานกวาคนอื่น คือเรียน ถึง
สี่ปครึ่ง แตการที่ไปคลุกคลีที่สํานักงานสถิติแหงชาติ เลยไดเรียนรูวิชาการมากมาย
หลายอยาง เชน การรวบรวมขอมูล บันทึกขอมูล verify ขอมูล วิเคราะหขอมูล
เขียนโปรแกรม และ run คอมพิวเตอร main frame การเขียน contour line การ
วิเคราะหและสรุปผล ฯลฯ ซึ่งเปนประโยชนแกกวานตอไปทั้งในการทํางาน และ
ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
ระหวางเรียนปริญญาโท กวานไดรูจักกับ ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ซึ่งเปน
อาจารยที่คณะพลังงานและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และทานก็ได
มาชวยงานของทองฟาจําลองดวย ดร.กฤษณพงศ ชวนกวานไปชวยงานที่โรงงาน
หลวงอาหารสําเร็จรูปที่ อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร แบบ part time ใน
วันเสาร-อาทิตย โดยเย็นวันศุกรก็ขึ้นรถจากสถานีขนสงหมอชิต ไปถึงสกลนครเชา
แลวมีรถจากโรงงานมารับที่สถานีขนสงไปเขาพื้นที่ที่เตางอย เย็นวันอาทิตย รถจาก
โรงงานก็พามาสงที่สถานีขนสง เพื่อกลับกรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ เชา ก็ไปทํางานเลย
งานของกวานตอนนั้นคือใหไปพัฒนาชุมชนบริเวณโดยรอบ และหมูบานที่
โรงงานตั้งอยู และสงเสริมใหปลูกพืชแบบเกษตรอุตสาหกรรม ดวยวิญญาณชาวคาย
อาสา ไหนๆ ก็ไปถึงสกลนคร ระหวางรอรถมารับก็เดินคุยกับคนที่อยูในตัวเมือง
เรื่องโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปวามีทัศนคติอยางไร โรงงานเปนที่รูจักหรือไม
และจะมีแนวทางใหคนสกลนครมาสนับสนุนโรงงานไดหรือไม คุยไป ถามไป แมคา
บาง ชาวบานบาง เดินคุยไปเรื่อยจนไดพบเพื่อนนองใหมวิดยา ๑๑ ที่เปนคหบดีใหญ
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ของสกลนคร คือคุณสมบูรณ และคุณทิพยรัตน อึงอารี ซึ่งเพื่อนทั้งสองนี้ เมื่อวัน
พระราชทานเพลิงศพกวาน ไดเปนแมงานจัดการทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกวานอยาง
ใหญโตที่วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร และทําพิธีเสมือนลอยอังคารกวานที่
ริมแมนํ้าโขง จังหวัดนครพนม
ตองขอเลาเรื่องการที่เพื่อนไปทําบุญใหกวานถึงสกลนคร-นครพนม ที่มาคือมี
เพื่อนๆวิดยา ๑๑ จํานวนหนึ่ง นัดกันจะไปเยี่ยมเยียนคุณสมบูรณ และคุณทิพยรัตน
อึงอารี กําหนดวันอยูที่ วันที่ ๒๑-๒๓ เมษายน ที่ผานมา ซึ่งกวานก็จะไปดวย ทั้ง
ไดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินไวแลว แตกวานมาจากไปเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ชวงนั้น
ชวงเวลาที่ใกลเทศกาลสงกรานต จึงเริ่มพิธีศพกวานตั้งแต ๑๗ เมษายน และจะมี
พิธีพระราชทานเพลิงในวันที่ ๒๒ เมษายน ซึ่งอยูในชวงเวลาที่เพื่อนที่สนิทสนมกับ
กวานจํานวนหนึ่งไมสามารถอยูรวมงานพระราชทานเพลิงกวานได เนื่องจากการไป
สกลนครไดเตรียมการไวเปนเดือน คุณสมบูรณจึงเตรียมงานใหพวกเราที่ไปสกลนคร
ไดมีพิธีสงกวานเพื่อนรักในวันที่ ๒๒ เมษายน มีการทําสังฆทาน และหมผาพระธาตุ
เชิงชุม เสร็จพิธี พวกเราเดินทางไปทําพิธี “ลอยอังคาร” ที่ริมแมนํ้าโขง จังหวัด
นครพนม ในวันที่ ๒๓ เมษายน อนุมานวาเปนเวลาเดียวกับที่ครอบครัวของกวาน
ประกอบพิธีศพใหกวาน
กวานทํางานนี้อยูหลายป ตั้งแตสกลนครยังเปนพื้นที่สีชมพู ไดสงเสริมให
ชาวบานปลูกพืชในลักษณะเกษตรอุตสาหกรรมหลายชนิด ไดคลุกคลีกับชาวบานใน
ทองถิ่นที่หางไกลความเจริญ ทําใหกวานไดรูวาคนที่อยูที่นั่น สิ่งที่ไมเทากับคนใน
เมืองใหญ คือโอกาสที่ไมเทากัน ซึ่งตอมากวานใชความพยายามทั้งชีวิต ที่จะสราง
โอกาสใหแกผูคนที่ที่อยูหางไกลความเจริญเหลานั้น
เมื่อกวานเรียนจบปริญญาโททางการพลังงาน ก็ยายจากการเปนขาราชการ
ศูนยบริภัณฑเพื่อการศึกษามาทํางานที่เนคเทค (National Electronics and Computer
Technology Center) ซึ่งกอตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยในระยะเริม่ ตนมีสถานะเปนโครงการภายใตศนู ยถา ยทอดเทคโนโลยี
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน (ชือ่ ในขณะนัน้ ) มา
เปนขาราชการทีน่ ใี่ นตําแหนง เจาหนาทีว่ เิ คราะหนโยบายและแผน
กวานเริม่ ทํางานทีโ่ รงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปทีอ่ าํ เภอเตางอย จังหวัดสกลนคร
แบบ part time เฉพาะวันเสาร อาทิตย ตามคําชวนของ ดร.กฤษณพงศ กีรติกร
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ตั้งแต พ.ศ.๒๕๒๗ และยังเปนขาราชการของศูนยบริภัณฑเพื่อการศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ จนยายมาที่เนคเทค กวานก็สานงานตอ โดยงานของกวานจะทําใน
ลักษณะโครงการสอนเด็กใหรจู กั ปลูกพืชในระบบเกษตรอุตสาหกรรม หรือ industrial
crop ซึ่งตางจากที่เกษตรกรรุนพอแมปูยาตายายทํา คือปลูกกันเปะปะ ไมมีแผน แต
การเสอนเกษตรกรรุนพอแมปูยาตายายใหเขาใจเกษตรอุตสาหกรรมเปนไปไดยาก
แตสอนเด็กในโรงเรียนประถมและมัธยมงายกวา กวานใชวิธีสรางความสัมพันธสวน
ตัวตามนิสัยที่ถนัด หลังจากการสอนในโรงเรียนก็ตามไปคุยกับผูปกครองเด็กถึงบาน
ไปกินขาว กินเหลาพื้นเมือง คุยกับคนแกคนเฒา กลับจากกรุงเทพฯ ก็มีขาวของไป
ฝาก สมัยนั้นมี “ทีมกวาน” ไมนอยเลย
กวานไปทํางานที่เตางอยอยูเจ็ดแปดป ในป พ.ศ.๒๕๓๔ ก็ไดทุนของกระทรวง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน ไปศึกษาระดับปริญญาเอกทีสหรัฐอเมริกา
ในสาขา Engineering Management ที่ University of Missouri-Rolla ตอนที่
กวานไปเรียน กวานมีอายุครบ ๔๐ ปพอดี เรียนปริญญาเอก ประมาณวานาจะใช
เวลาสัก ๔-๕ ป กลับมาตองใชทุนรัฐบาล สมัยนั้นตองใชทุน ๓ เทา สงสัยกวานใช
ทุนหมดก็เกษียณอายุราชการพอดี
การไปศึกษาตอที่สหรัฐอเมริกา ในระดับปริญญาเอกของกวานครั้งนี้ กวานได
วางแผนตางๆ ทั้งการเรียนของตนเอง และวางแผนไปถึงครอบครัวดวย
เมืองทีก่ วานจะไปเรียนคือ เมือง Rolla เปนเมืองทีอ่ ยูป ระมาณครึง่ ทาง ระหวาง
St. Louis กับ Springﬁeld ของรัฐ Missouri คอนขางจะเปนชนบทสักหนอย...กวานเลา
เชนนั้น ตอนนั้นกวานตั้งใจวาจะพาครอบครัวไปอยูดวยเพราะหวังผลในการศึกษา
ของลูกในอนาคต แตกวานเองยังไมเห็นภาพการจะไปอยูที่ทางโนนชัดเจนนัก จึง
ตัดสินใจจะเดินทางไปกอน พอเขาที่เขาทางแลวจึงจะใหครอบครัวตามไป
เมื่อกวานเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกา ก็ไดเตรียมตัวที่จะเขาเรียนที่ University
of Missouri-Rolla แตเมื่อไปถึงยังมีเวลาเหลือกอนมหาวิทยาลัยจะเปด ตอนนั้น
กวานคิดวา เปนครั้งแรกที่ตองมาเรียนที่ตางประเทศ บางทีอาจจะไมเขาใจภาษา
แตกฉาน เกรงจะเปนอุปสรรคในการเรียน หลังจากได adviser กวานเริ่มตนเขา
หองสมุดอยางจริงจัง และไดพบวา ทุกวิชาที่จะตองลงทะเบียนเรียน จะมีการบันทึก
การเรียนการสอนไวเปน video tape กวานจึงเริ่มตนโดยการยืม video tape มา
ดูที่ที่พัก แตละมวน แตละวิชา ดูเปนสิบๆ รอบ ยิ่งดูก็ยิ่งเขาใจทั้งเนื้อหา และพลอย
ไดภาษาดวย กวานวา ดูจนจําเขาสมองทุกตอน ซึง่ ทําใหเวลาเขาชัน้ เรียนทุกเรือ่ งก็งา ย
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เมื่อมีเวลาวาง กวานก็ไปดูหาบานเตรียมไวที่จะใหครอบครัวมาอยู กวานหา
บานเชาไดหลังหนึ่ง ขนาดกวางขวางพออยูได แตตองมาปรับปรุงภายในกันใหม
และซื้อรถใชแลวที่สภาพดี แตราคาไมแพง ๑ คัน และดูหาโรงเรียนสําหรับลูก
ตอนนั้นลูกชายของกวาน ๒ คนคนโตอายุ ๑๐ ขวบ คนเล็กอายุ ๔ ขวบ คนโต
เรียนที่โรงเรียนสาธิต สวนคนเล็กยังเปนเด็กอนุบาล
เมื่อทุกอยางพรอม กวานก็ใหครอบครัวตามมาอยูดวย โดยที่ภรรยาลาออก
จากราชการ เมื่อทั้ง ๓ คนมาถึง กวานก็ไดมีครอบครัวที่อยูกันพรอมหนาอีกครั้ง
ในอีกซีกโลกหนึ่ง กวานเรียนหนังสือไดอยางสบายใจ ไมตองหวงครอบครัว ลูกๆ
ของกวานไดเขาโรงเรียนที่เปนสวัสดิการของรัฐ แตเนื่องจากในอนาคตอีกไมเกิน ๕
ป ก็ตองกลับเมืองไทย กวานจึงขอใหพี่ชายชวยนําคาเลาเรียนของลูกชายคนโตไป
จายที่โรงเรียนสาธิตทุกเทอม เพื่อรักษาสถานภาพ สวนคนเล็กเมื่อกลับเมืองไทย
คอยวากันใหม
กวานเลาวา การใชชีวิตในสหรัฐอเมริกา ครอบครัวตองประหยัด แตก็อยูกัน
ไดไมลําบาก แมบานทําอาหารที่มีประโยชน คุณคาอาหารครบ ยกตัวอยางเชนทํา
ไขพะโลหมอโตๆ ไวรับประทานไดหลายวัน ทั้งอรอย ทั้งประหยัด แมบานฉลาด
ใชสอย กวานเองก็เปนคนรูคาของเงิน รูจักไปซื้อของตาม garage sale บาง
ตาม department store เวลา sale บาง ก็จะไดของดีราคาถูก กวานเลาถึงความ
หลังอยางมีความสุข เมื่อเด็กๆ ปดเทอมก็ขับรถทองเที่ยวทางไกลไปเมืองอื่นๆ ไม
เพียงแตครอบครัวของกวาน บางทีก็มีหลานจากเมืองไทยมาอยูดวยเพื่อเรียนภาษา
อังกฤษภาคฤดูรอนที่ใชเงินถูกแสนถูก แตไดผลเทากับที่บริษัททัวรจัด summer
course พาเด็กนักเรียนมาเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูรอนที่สหรัฐอเมริกาดวยคาใช
จายหลักแสนตนๆ เมื่อจบ course กวานก็จะพาหลานนั่งรถเที่ยวทางไกลไปตาม
รัฐตางๆ กวานเลาวา สี่ปครึ่งในสหรัฐอเมริกา กวานและครอบครัวไดขับรถเที่ยว
ไปทุกทิศ
ตองยอนกลาวถึงศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ หรือ
เนคเทค ซึ่งเปนที่ทํางานที่กวานยายมาหลังจากจบปริญญาโท ซึ่งในระยะเริ่มตน
มีสถานะเปนโครงการภายใตศนู ยถา ยทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยา
ศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน (ชื่อในขณะนั้น) ตอมาในวันที่ ๓๐ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๓๔ เนคเทคไดเปลี่ยนแปลง สถานะเปนศูนยแหงชาติเฉพาะทาง และเปลี่ยน
การจัดรูปแบบองคกร ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ.
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๒๕๓๔ และไดโอนขาราชการทั้งหมดที่สังกัดเนคเทค สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยา
ศาสตรฯ กระทรวงวิทยาศาสตรฯ มาขึ้นสังกัดกับองคกรที่ตั้งขึ้นใหมนี้
ความยุงยากที่เกิดขึ้นคือ กวานรับทุนของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไปเรียนปริญญา
เอก ตอนทีก่ วานรับทุนเนคเทค เปนหนวยราชการสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ และ
กวานเปนขาราชการสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ แตเมื่อกวานเดินทางไปศึกษาได
ไมถงึ ป เนคเทคแปรสภาพเปนองคกรหนวยงานภายใตสาํ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช. หรือ NSTDA) เปนหนวยงานในกํากับของกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กวานก็ตองยายสังกัดจากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ มา
สังกัดองคกรใหมนี้ เหมือนกับขาราชการคนอื่นๆ
หมายเหตุ: ปจจุบนั สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.
หรือ NSTDA) เปนหนวยงานในกํากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งกระทรวงนี้เกิดจากการรวมหนวยงานกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติเขาดวยกัน
เมือ่ กวานสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกลับมา ก็ตอ งมาทํางานทีเ่ นคเทคซึ่ง
เปนองคกร ไมใชหนวยราชการตอไป แตกวานกลับถูกฟองรองวาหนีการใชทุน ซึ่งรับ
ทุนของหนวยราชการคือกระทรวงวิทยาศาสตรฯ กวาจะเคลียรจบก็เสียเวลาไปนาน
พอสมควร
เนคเทคเปนองคกรที่ใหญขึ้น พนักงานมากขึ้น ภารกิจเพิ่มขึ้นมากมาย งาน
ของกวานทีเ่ ปนงานชิน้ เอกทีม่ องเห็นไดคอื โครงการการแขงขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรแหงประเทศไทย โครงการนี้ตอมาไดรับรางวัลโครงการดีเดนแหงชาติ
ในป พ.ศ.๒๕๕๖
กอนจะพูดเรื่องงานของกวานตอไป ขอเลาถึงเรื่องในครอบครัวของกวาน คือ
เรื่องลูกทั้ง ๒ คน กวานสําเร็จการศึกษากลับมาราวป พ.ศ.๒๕๓๘ สําหรับลูกคน
โตไมมีปญหาอะไร เพราะไดมีการรักษาัสถานภาพที่โรงเรียนสาธิตไวแลว ปญหา
คือลูกคนเล็ก ที่ในที่สุดกวานตองใหเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ ซึ่งมีคาใชจายสูงมาก
แตเมื่อเนคเทค เปนองคกรคาตอบแทนสูงกวาการเปนขาราชการมาก กวานสามารถ
สงลูกใหเรียนโรงเรียนนานาชาติไดและสามารถสงลูกทั้งสองคนใหไดรับการศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากตางประเทศทั้ง ๒ คน ซึ่งเรื่องนี้ เปนเรื่องที่
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กวานภูมิใจมาก ที่สามารถสงลูกใหเรียนไดสูงสุดที่ตางประเทศได กวานเลาวา เมื่อ
ลูกคนเล็กสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแลว กวานก็หมดหวง และจะไดใชเวลา
ที่เหลือทํางานตามอุดมการณตอไป
กวานเพื่อนรักของเรานี้ ไมวากี่ปจะผานไป กับเพื่อนๆ กวานก็คงเหมือนเดิม
พวกเรานองใหมวิดยา ๑๑ หลังจากแยกยายกันไปตามทางของแตละคนจน ๓๐ ป
ผานไป มีเพื่อนกลุมหนึ่งเปนแกนจัดงานครบรอบ ๓๐ ป ที่เรารูจักกันขึ้นประมาณ
กลางเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑ พวกเรามางานนี้มากพอสมควร ถาจําไมผิด เกิน
๒๐๐ คนไปมากเหมือนกัน คนหนึ่งที่ทําใหเพื่อนๆประหลาดใจกันมากคือกวาน
กวานกลายเปน ดร.กวาน สีตะธนี กวานกลายเปนชายวัยกลางคนที่สงางาม
หลอเหลากวาตอนเปนนิสิต แตพอไดคุยกัน กวานก็กลายเปนกวานคนเดิม เฮฮา
สนุกสนาน ยังไมทิ้งลายเชียรลีดเดอร กวานจึงตองรับหนาที่เปนเชียรลีดเดอรประจํา
กลุมจนวาระสุดทาย
หลังจากงาน ๓๐ ป เราก็มีการพบกันเสมอ โดยมีคณะทํางานกลุมเล็กๆ ภาย
หลังตั้งชื่อวา “กลุมมดงาน” ซึ่งจะมีการพบกันทุกสองสามเดือน และจัดงานพบปะ
สังสรรคกันราวปละครั้ง กวานเปนคนหนึ่งในกลุมมดงาน หนาที่หลักคือสงสารถึง
เพื่อนๆ โดยกวานจะเขียนดวยสํานวนสนุกสนาน กวนๆตามปกติของกวาน
การประชุมนั้น เทาที่จําได กวานมาประชุมแทบทุกครั้ง ครั้งไหนที่หายไป ก็
จะมาบอกเพื่อนวา ไปแมฮองสอนบาง แมสอดบาง อุมผางบาง ทาสองยางบาง
แมระมาดบาง ยิ่งตอนเกษียณ แลวยิ่งไปบอยขึ้น แตกวานก็ไมไดบอกเลาวาไป
ทําไม พวกเพื่อนๆก็นึกวา เพื่อนไปเที่ยวเพราะวางจากการทํางานแลว
ปที่แลว พ.ศ.๒๕๖๑ เปนปที่เรานองใหมที่เขาจุฬาฯ พ.ศ.๒๕๑๑ ไดรวมกันจัด
งานครบรอบ ๕๐ ปที่เขาจุฬาฯ พวกเรา วิดยา ถือวาเปนคณะใหญคณะหนึ่ง ได
รวมกับเพื่อนๆหลายคณะ จัดเปนกลุมกิจกรรมเพื่อสังคม มีการไปพัฒนาโรงเรียน
ชิดใจชื่น ที่อําเภอบานสราง ปราจีนบุรี สวนที่วิดยารับผิดชอบคือปรับปรุงหองนํ้า
ของโรงเรียน ติดตั้งเครื่องกรองนํ้า และทําอางลางมือ เราไปทํางานในพื้นที่หลาย
ครั้ง กวานก็ไปทุกครั้ง ระหวางการเดินทาง กวานจะคุยกับคนนั้น แหยคนนี้ อํา
คนโนน ตามนิสัย จน “ดร.กวาน” เปนขวัญใจของเพื่อนๆ ยิ่งเพื่อนหญิง ส.ว. ทั้ง
หลาย กวานจะเปนขวัญใจเลยทีเดียว ใครๆ ก็เรียกหาแต ดร.กวาน และเมื่อกิจกรรม
ของฝายประชาสัมพันธ โดย GMM GRAMMY ทํา clip ลง youtube เฉพาะเพื่อน
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รวมรุนที่นาสนใจ กวานเปนคนหนึ่งที่ไดรับเกียรตินี้ จากการทํา clip ที่กวานเลา
ถึงงานที่ทํา เพื่อนๆ จึงรูกันวา ตัวตนที่แทจริงของกวานเปนอะไรมากกวาที่เรารูกัน
เราเพิ่งรูกันวา กวานมีความมุงมั่นอันแนวแนที่จะพัฒนาเด็กชุมชนชายขอบให
เขาในระบบการศึกษา และใหมีการศึกษาสูงขึ้น เพราะมีความเชื่อวา การศึกษาจะ
ชวยใหเด็กเหลานั้นมีชีวิตที่ดีขึ้น
กวานเลาวา สมัยกอนคนกรุงเทพฯเขาใจกันวาพื้นที่ชายขอบอีสานเปนสวนที่
ไมเจริญที่สุด แตในเวลาหลายสิบปที่ผานมา ทางอีสานไดรับการพัฒนาจนเจริญ
ขึ้นมากมายแตขณะที่ชายขอบชายแดนทางภาคเหนือทั้งแมฮองสอน เชียงใหม ตาก
พวกนี้ไมมีการพัฒนาเลย หลายแหงที่หนาฝนรถจะเขาไปในพื้นที่ไมได ถนนหนทาง
เปนโคลน สวนชาวบานพวกกะเหรี่ยงพูดไทยแทบไมไดเลย เวนแตพวกที่เคยเขามา
ทํางานในเมือง แนวความคิดของ ผูอํานวยการเนคเทค คือสอนภาษาไทยใหเด็ก
ชาติพันธุกะเหรี่ยงที่แมฮองสอน ทางเนคเทค จะตองนํา IT และคอมพิวเตอรเขาไป
ที่แมฮองสอน ตามโรงเรียนเริ่มมีคอมพิวเตอร แตคนใชไมเปน เดิมใชวิธีอบรมครู
กอน ใหครูไปสอนนักเรียนตอ ตอมาเห็นครูยายบอย เลยสอนนักเรียนแทน ซึ่ง
ผลการที่สอนนักเรียนแทนจะสอนครูก็ไดผลดี มีเด็กจํานวนหนึ่งเขียนโปรแกรมเปน
และเริ่มมีเด็กหลายคนที่อยูในระบบการศึกษาตอไป เรื่องนี้กวานดีใจและภูมิใจมาก
ทุกครั้งที่กวานเขาไปพื้นที่เปาหมาย กวานก็จะมีเรื่องตองแกปญหาอยูเรื่อยไป
แตกวานก็มีความสามารถที่จะแกปญหาไดแทบทุกครั้ง ปญหาสวนใหญคือการตอง
หาวิธีที่จะขนเด็กนักเรียนแถวชายขอบ เขามาเรียนในที่ที่จัดไว เพราะถาใหเขามาเอง
คงไมมีเด็กคนไหนมาแน กวานเลยตองหาวิธีขอความอนุเคราะหจากหนวยราชการ
ในพื้นที่ใหสนับสนุนเรื่องยานพาหนะ ซึ่งก็ไดรับความรวมมือ ทําใหงานสําเร็จลุลวง
ไปได
กวานยังสนุกกับการทํางานใหกับเด็กๆและชาวบานที่ดอยโอกาสในพื้นที่หาง
ไกลความเจริญ ดวยความมุงมั่นที่จะใหคนเหลานั้นมีชีวิตดีขึ้น ไดเรียนสูงขึ้น ถาไม
ไดออกไปทํางานในพื้นที่ กวานก็มาชวยเพื่อนๆ เตรียมงานครบ ๕๐ ปที่เขาจุฬาฯ
นอกจากนั้น กวานยังมีภาระในการเปนอาจารยพิเศษในมหาวิทยาลัยอีก จนแทบ
จะไมมีเวลาเปนของตนเลย
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เรามีงานพบปะสังสรรค ครบรอบ ๕๐
ปของนองใหมวิดยา กวานสดชื่น แจมใส มีความสุข เพราะไดพบเพื่อนๆที่บางคน
ไมไดพบกันมานานมาก กวานยังคงเปนเชียรลีดเดอร ใหพวกเราเหมือนเชนเคย
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วันรุงขึ้น เปนงานครบรอบ ๕๐ ป นองใหมจุฬาฯ ๒๕๑๑ วันนั้นกวานเปน
ผูเชิญธงของวิดยา กวานดูแจมใส สงางาม และมีความสุขมากๆ ตอนนี้ “ดร.กวาน”
ไดเปนขวัญใจของเพื่อน จุฬาฯ๑๑ ไปแลว
หลังจากวันงาน พวกเราวิดยา๑๑ ก็มีการพบกันเหมือนเคย ในเดือนมกราคม
พ.ศ.๒๕๖๑ เราไดเสียเพือ่ นไป ๒ คนคือหมอหมู แพทยหญิงสุพตั รา ลาวัณยศิริ
ดวยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน อีกคนคือหมอเอก พลเอก นายแพทยเอกชัย จุลเสวก
ดวยการติดเชื้อในกระแสโลหิต คนหลังนี่เปนกลุมดุริยางค ซึ่งเมื่อตอนเปนนอง
ใหมก็สนิทกับกวาน เราก็ยังพูดๆกันวาใหทุกคนหมั่นดูแลตัวเองดีๆ เพราะสูงวัยกัน
แลว สวนกวานก็ทวงถามขาพเจาเรื่องหนังสือชีวิตของกวาน ซึ่งเพื่อนๆก็ถามถาม
วา กวานจะใหเขียนประวัติตัวเองไปทําไม ซึ่งกวานไดแตยิ้มๆ แตบอกขาพเจาวา
อยากใหชีวิตของกวานเปนบทเรียนสําหรับคนที่ตอสู โดยไมทอ...”การตอสูของฉัน
เปนการตอสูกับตัวเอง ไมใชตอสูกับคนอื่น..”กวานวาอยางนั้น
เราไมไดพบกันอีก จนถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ วันคืนสูเหยาของ
จุฬาฯ วันนั้นกวานมางานเหมือนเคย และมีเพื่อนๆจุฬาฯ ๑๑ ที่เปนคณะทํางาน
ดวยกันที่เปน “ทีมกวาน” มาขอถายภาพกับกวานหลายคน แตวันนั้นกวานดูเหนื่อย
และไมแจมใสเหมือนเคย หนาดูซีดๆ ไมราเริง และตอนจะกลับก็ไมบอกลาใคร แต
เราก็ไดพบกวานที่จอดรถอยูหลังตึกพฤกษศาสตร กวานนั่งนิ่งในรถ ไมทักทายรํ่า
ลาพวกเราเหมือนเคย วันนั้นกวานนิ่งมากๆจนเราแปลกใจ แตตอนนั้นก็ไมมีใคร
คิดอะไรมาก นึกวากวานขึ้นๆลองๆทํางานในโครงการทางเหนือจนเหนื่อย จึงดู
เหมือนกวานไมคอยสบาย
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ กวานโทรศัพทมาบอกขาพเจาวา ไดสงเอกสาร
เกี่ยวกับโครงการตางๆที่กวานทําอยูมาใหอาน เพื่อจะไดเขียนลงในหนังสือประวัติ
ของกวาน ขาพเจาตอบไปวา ขาพเจาจะเขาโรงพยาบาลเพื่อทํา ablation จะไดมี
หนังสืออานในตอนที่นอนโรงพยาบาล พอออกจากโรงพยาบาลแลวคอยคุยกัน
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ไดทราบขาวจากเพื่อนรักของกวาน คือ พลตํารวจ
ตรีชัยวัฒน เชาวดี วากวานของเรามีอาการกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ถูกนําสงโรงพยาบาล ตอนนี้ชัยวัฒนกําลังไปโรงพยาบาล ตอนนี้เราเริ่มรูสึกไม
สบายใจ ขาพเจาขอรองให รศ.วิจิตรา อุปการนิติเกษตร มารับขาพเจาไปดูกวาน
กัน แตเมื่อไปถึง กวานก็จากเราไปเสียแลว
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กวานนอนบนเตียงในหอง CCU กวานจากไปแลว เรามาไมทัน ตัวกวานยัง
ออนเหมือนคนนอนหลับ ทุกคนยังตกใจ ทําอะไรไมถูก ระหวางที่เรานั่งรอกันอยู
ก็ไดทราบจากเพื่อนสนิทของกวานวา กอนกวานจากไปเพียงวันเดียว กวานไปเยี่ยม
อาจารยและเพื่อนที่ขอนแกน กวานเลาวามีอาการทางหัวใจ มีการแนนหนาอกเปน
ครั้งคราว ตั้งใจจะไปตรวจหลายครั้งแลว แตมัวแตยุงกับงาน แตหมูนี้อาการไมดี
ชักถี่ขึ้น และเหนื่อยมาก กลับกรุงเทพฯ แลวจะตองไปตรวจเสียที
เวลาของกวานหมดไปแลว กวานจากคนที่กวานรักและรักกวานไปแลว กวาน
กําลังไดเห็นลูกรักทั้งสองที่ประสบความสําเร็จในชีวิต งานในโครงการตางๆ เพื่อ
เด็กๆ ชายขอบเริ่มเปนรูปราง แตกวานไมไดอยูเห็นแลว
กวานจากไปแตตัว ความดีของกวานยังอยูในใจของทุกคนที่รูจักกวานตลอดไป
กวานเหนื่อยมามากแลว ทําเพื่อคนอื่นมามากแลว พักใหสบาย ไมตองหวงใยสิ่งใด
ลูกรักทั้งสองคนของกวานพรอมแลวที่จะดูแลครอบครัวแทนกวาน เพื่อนรวมงาน
ของกวานก็พรอมจะสานตองานใหกวาน
ลากอนเพื่อนคนดีของเรา ของโลก ...ดร.กวาน สีตะธนี

ดร.กวาน สีตะธนี

อดีตรองผูอำนวยการ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

บันทึกอาลัย

ดร.กวาน ในความทรงจำ
วันเสารที่ 6 เมษายน 2562
วันทีก่ วานละโลกไป เรียบ งาย และหนักแนน ดัง่ ตัวตนของกวาน
ไมอยากเชือ่ วา เปนสิง่ จริง แตกวานไมเคยทําสิง่ ใดไมจริง แมการลาจากแมและลูกนิรนั ดร
กวานลาจากภพนีแ้ ลว เปนความจริงทีแ่ มและลูกตองเผชิญ
เสียใจ แตตอ งไมพา ยแพกบั ความเสียใจ คือ สิง่ ทีก่ วานปฏิบตั ใิ หเห็น
ยืนหยัดและเขมแข็ง คือ แบบอยางทีก่ วานมีและฝงรอยไวกบั ครอบครัว
เราสามคนแมลกู จะยืนชีวติ ของเราตอไปใหได
ดวยพลังจิตทีก่ วานมีใหแมและลูก และไมไดสญ
ู สิน้ ไปกับกายทีห่ ายไป
สิง่ จารึกไว คือ ทุกสิง่ ทีก่ วานมีและทําใหกบั ครอบครัว
ความรัก ความสุข รอยยิม้ ความเปนแบบอยางในการดําเนินชีวติ
สิง่ เชิดชู คือ ความรัก ความเสียสละ ทีก่ วานมีใหลกู ชางยิง่ ใหญเสียเหลือเกิน
มนธิดา สีตธนี
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My Father
Who is Kwan Sitathani? To me, he is a man of complexity and depth.
My earliest memories of my father were when I was 4 years old and
my mom went to the US for 6 months. While she was away, she wrote
us letters that she asked my father to read to me. At the end of each
letter, she would send me hugs and kisses that he would be stand-in
to deliver from her. In the initial letters, there would be some pauses
and hesitation on his part before showering me with hugs and kisses.
As more letters arrived, he got more comfortable and relaxed.
He was a man of few words, especially when complimenting people.
It was extremely rare to hear him praise you as we were growing up.
Some of the most memorable days of my life were when he attended
mine and my brother’s graduation ceremonies. “Congratulations, you
ﬁnally graduated. It’s been years,” my dad teased me on the day I received my college diploma. That’s his way of complimenting you, with
a slight jab thrown in. What made me realized how proud he was of
us was the fact that his famous beaming smile was on full display for
the entire day. His echoing laughter would ring the halls while we joke
around on those days.
Living within one’s means is a philosophy that he lived by and he was
the embodiment of this philosophy. As I was growing up, I always voiced
my opinion for him to buy more stuff. Naturally, I rarely won those
discussions. Dad used to buy things at the dollar store when we were
living in the US. One of his proudest purchases was a small kitchen
knife from the dollar store. Remarkably, we still have it to this day.
Part of his “workout” was to mow the grass. He would be wearing
his worn-out t-shirts and aged pair of trousers that were once a deep
blue but have now been bleached white by the sun. He loves the out-
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door, especially being surrounded by trees. At home, he planted small
seedlings that he’d water himself. He’d tend to them on his hands and
knees. He’d smile warmly to himself when they bear fruits. He loved
sitting in his chair out in the yard and working while being surrounded
by trees.
I have always been driven by a sense of purpose, a desire to do
something larger than myself. I never truly understood where this drive
came from, I always thought it was a mixture of what my parents taught
me through words and my own experiences. Looking back at my own
past, when I was relatively young, dad would hop on a van on Friday
night and come back on early Monday morning. At that age I never
understood why he was away. I asked him where he went to and why,
and he simply replied that he went to the Royal Projects. I never understood what it meant until I was in my late teens. He dedicated his life
to support those of lesser means. Even in his retirement, he continued
his path without rest. He was the living proof to me that this can be a
life’s work. I now am conﬁdent enough to admit that I am more similar
to my dad than I used to let myself acknowledge.
He will always be my inspiration for his resolve to work through complexity and adversity, his drive to seed change through people, and his
dedication to make life a little better for others. Kwan Sitathani was
man of complexity and depth and most importantly, he was my father.
I miss your comforting words on life’s struggles, hearing your loud and
infectious laugh, the warmth of your heartfelt smiles, and your unconditional love for family and friends. I miss you and love you, Dad.
Krib Sitathani
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My Father
Fathers are people we look up to, people we follow, people we admire.
Kwan Sitathani, who died of a heart attack on April 6th, 2019, aged
67, was such a person. He lived a very full life.
My father was hardworking and compassionate towards everyone, whether it was the parking attendant at his ofﬁce or the highest ofﬁces of
Thailand. He not only cared deeply about helping others, but devoted
his life to it. His kindness and dedication in helping others will be remembered by all who had the pleasure of meeting him.
Though he worked hard, he was also a ﬁercely humble man. Even as
his son, I did not know the extent of how much he helped Thailand and
how much he did for the country. He spent his working life dedicated
to developing science and education and, in his retirement, he spent
his weekends in the ﬁeld in the rural mountainous regions of Thailand,
helping those who could not travel to ﬁnd aid themselves.
I am humbled by the outpouring of support and the number of people
who attended my father’s funeral – numbering nearly into the thousands.
In addition to his family and friends, people came from all walks of
life: his students, his colleagues, his superiors, including many from the
villages. Many travelled far to come pay their respects.
There is a saying that goes, “There are three deaths: the ﬁrst is when
the body ceases to function. The second is when the body is consigned
to the grave. The third is that moment, sometime in the future, when
your name is spoken for the last time.” Even though my father has
experienced the ﬁrst two deaths, I do not believe his third death will
come anytime soon. His legacy will live on in the hearts and minds of
everyone that he touched. The vast numbers who attended his funeral
is testament to his extraordinary, enduring presence.

22
My father’s love for his family was unconditional. He loved his wife
of four decades Monthida Sitathani and his two sons, Krib and Krit
Sitathani without condition. He was our stable rock, our foundation and
our guide.
I will miss my father, my source of direction and inspiration. No matter
how many things I screwed up or how badly things were, he was always
there for advice and help. I can only hope that I come to live a life
that is fractionally as devoted, hardworking, and loving as his. I hope
he rests well in the afterlife and that is all I ask of him.
So father, thank you for everything - please rest well knowing that you
did your part in making the world a better place to the fullest extent
any one can do.
Krit Sitathani
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ขณะทีผ่ มดํารงตําแหนงผูอ าํ นวยการฝายบํารุงรักษาโยธา การไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.)
(ฝายบํารุงรักษาโยธา มีหนาทีด่ แู ลบํารุงรักษาซอมแซมดานโยธาของเขือ่ นและโรงไฟฟา
ของ กฟผ.) ในชวงหนึ่งผมพบวาอุปกรณกลองสํารวจใตนํ้า (rov) ซึ่งเปนอุปกรณ
ที่ใชสํารวจสภาพของเขื่อน และอาคารประกอบสวนที่อยูใตนํ้า มีอาการผิดปกติที่เกิด
ชํารุดจากระบบคอนโทรลและระบบซัพพลายในสวนของฮารดแวรซึ่งไมสามารถ
ซอมแซมได เพราะบริษัทที่ขายใหแจงวา ไดเลิกผลิตแลว และไดแนะนําใหซื้อใหม
ผมไดสอบถาม ดร.กวาน วามีเจาหนาที่เนคเทคที่สามารถซอมแซม rov ดังกลาว
ไดไหม ไดรับคําแนะนําใหนําอุปกรณ rov ไปที่เนคเทค และไดแนะนําทีมงานซอมของ
เนคเทคที่มี ดร.กนกเวทย หัวหนาแลปเปนผูประสานงานให เนคเทคไดซอมแซมให
จน rov สามารถใชงานได และไดนําไปทดสอบการใชงานที่เขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อน
เขาแหลม) ที่เขื่อนวชิราลงกรณ ทีมงาน กฟผ. พาทีมงานเนคเทคชมระบบตรวจสอบ
เขื่อนแบบอัตโนมัติที่บริษัทจากอิตาลีติดตั้งไวตั้งแตเมื่อการกอสรางเขื่อนเสร็จ ซึ่งขณะ
นั้น ระบบตรวจสอบดังกลาวชํารุด
จากการติดตอบริษัทที่ติดตั้งระบบ แจงวา คาซอมตองใชเงินประมาณ 50
ลานบาท ทีมงานเนคเทคที่นํา rov ไปทดสอบยินดีที่จะชวยหาทางแกไข โดยจะติด
ตั้งระบบใหมซึ่งใชเงินประมาณ 10 กวาลานบาทเทานั้น
ขณะเดียวกัน เขือ่ นรัชชประภา ไดตงั้ งบประมาณเพือ่ ติดตัง้ ระบบวัดขอมูลพฤติกรรม
เขื่อนเปนแบบอัตโนมัติไว และ กฟผ. ไดจางเนคเทคดําเนินการติดตั้งระบบสงขอมูล
ทั้ ง ด า นซอฟต แ วร แ ละฮาร ด แวร ที่ เ ป น อุ ป กรณ ไ อที แ ละระบบสารสนเทศที่ ทํ า ให
อุปกรณวัดพฤติกรรมเขื่อนที่การไฟฟาฝายผลิตติดตั้งอยูที่ตัวเขื่อนและบริเวณโดย
รอบสามารถแสดงคาการวัดไปที่ศูนยควบคุมของเขื่อนและที่สวนกลาง กฟผ. ไดแบบ
เรียลไทม หรือในทุกคาเวลาที่ตองการ
หลังจากเนคเทคไดดําเนินการติดตั้งระบบวัดขอมูลที่เขื่อนรัชชประภาเสร็จ
เขื่อนวชิราลงกรณไดรับงบประมาณติดตั้งระบบการวัดขอมูลพฤติกรรมเขื่อนแบบ
อัตโนมัติ กฟผ. จึงไดจางเนคเทคดําเนินการ ซึ่งหลังจากเนคเทคทําระบบอัตโนมัติ
ที่เขื่อนวชิราลงกรณเสร็จ กฟผ. ไดทําโครงการระบบวัดขอมูลอัตโนมัติที่เขื่อนของ
กฟผ. อีก 14 เขื่อนทั่วประเทศ โดยใหเนคเทคดําเนินการทั้งหมด ทําใหปจจุบัน
กฟผ. สามารถรูพฤติกรรมที่ผิดปกติของเขื่อนทั้งหมดไดทันที ทําใหเพิ่มความมั่นคง
ปลอดภัยของเขื่อนตางๆ ไดมากยิ่งขึ้น
การทํางานของ กฟผ. กับ เนคเทค ขางตน นอกจากลดคาใชจายที่ไมตองจาง
บริษัทตางประเทศแลว ยังทําใหรูศักยภาพของบุคลากรเนคเทคที่จะทําใหตอยอดไป
ยังงานอื่นตอไป ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงที่กลาวมาทั้งหมดนี้ มาจากการไดประสานงาน
กับ ดร.กวาน ตั้งแตแรกและมีการตอยอดไปเรื่อยๆ
จาก แกวน สีตะธนี
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ดร.กวาน สีตะธนี (หมู) เปนอนุสรณความดีของวงศสกุล สีตะธนี ที่ทําประโยชน
ไวในโลก ในประเทศ เปนประโยชนกับสวนรวม ดังเห็นไดจากมีผูที่รักเคารพทั้งหลาย
ที่รวมกันมาแสดงความเสียใจในการจากไปที่ศาลาพิสิษฐกุล วัดชลประทานรังสฤษดิ์
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 มากมายแนนศาลา
จนรมที่เจาภาพเตรียมไว 300 คันไมพอ ตองเอามาเพิ่ม เพื่อขอบพระคุณผูมารวม
พิธีรดนํ้าศพ
ดร.กวาน เปนผูมีความมานะพยายาม ดังคําพระเทศนวาเปนผูมีอิทธิบาท 4 คือ
คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย คือ ฉันทะ มีความพอใจ รักและ
ปรารถนาที่จะกระทําความดีใหดียิ่งๆ ขึ้นไป วิริยะ มีความเพียรขยัน หมั่นประกอบ
สิ่งนั้นดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอาธุระ ไมทอถอย จิตตะ มีความคิด
ที่มุงมั่นตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทํา และกระทําสิ่งนั้นดวยความคิด เอาจิตฝกใฝไมปลอย
จิตใจใหฟุงซานเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจใหแกสิ่งที่ทําใหเกิดประโยชน วิมังสา มี
ความไตรตรองหรือทดลอง คือหมัน่ ใชปญ
 ญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผล
และตรวจสอบ มีการวางแผนวัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุงใหมีความกาวหนายิ่งๆ
ขึ้นไป ดวยอานุภาพของอิทธิบาท 4 ประการนี้ จึงทําใหการทํางานประสบความ
เจริญในกุศลธรรมแมจะไมประกาศ แตก็มีผูไดรับประโยชนระลึกถึงอยูไมเคยลืม
สําหรับญาติ ดร.กวาน (หมู) มีจิตใจโอบออมอารีกับผูอาวุโสและผูออนวัยกวา
เสมอ หมูเปนหวงคุณอาศรีสุมนต สีตะธนี เวลาไปทํางานที่มหาวิทยาลัยขอนแกน
จะแวะไปเยี่ยม เมื่อกลับมาก็บอก คุณอาสบายขึ้นหรือไมคอยสบายใหพวกเราทาง
กรุงเทพฯ ทราบ แมวาคุณอาเขมแข็งไดเสียชีวิตไปแลวก็ตาม ก็ยังใหความเอาใจใส
อยูตลอด หรือตอนคุณอานงลักษณ สีตะธนีปวยอยูที่โรงพยาบาลรามาฯ หมูก็ชวน
นัดเวลากันไปเยี่ยม ทั้งที่ตัวเองยังมีธุระตองทําก็ปลีกตัวไปใหกําลังใจคนไข งานสวด
ศพคุณอาอุไร สีตะธนี ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน หมูก็เปนตัวแทนของ
สีตะธนีเปนประธานสวดคืนหนึ่ง หมูเคยเลาวา เมื่อไปรวมงานหนึ่งที่เชียงใหม มี
หลานชายทานหนึ่งมาคุยดวยเรียกวานา ซึ่งหมูก็มาไลเรียงดูวา นาก็ตองมีศักดิ์เปน
นองแม ก็นึกถึงพี่ตุม (แพทยหญิงพาณี เตชะเสน) ลูกคุณลุงราม สีตะธนี เปน
อาจารยอยูที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ก็ดีใจมาคุยใหฟงวา หลานเขาเกง ทํางานดาน
ไอทีมาทักทาย นาจะเปนเพราะบุคลิกที่ยิ้มแยม ใจดี คนก็อยากเขามาพูดคุยขอ
ความรูก็เปนได
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หมูสนใจสังคมรอบตัว สังคมที่มีความเปนธรรม ไมเชนนั้นคนที่เขาเสียสละก็
จะไมมีกําลังใจ จึงชักชวนกันไปฟงไฮปารค ไปฟงการพูดอยางสนุกและไดรับความรู
ไปดวย และไมวาไปฟงแลวเลิกมืดถึงดึกเพียงใด หมูก็ขับรถไปสงพี่ถึงบานดวยความ
เปนหวง บานพี่อยูเขตบึงกุม บานหมูอยูถนนงามวงศวาน ไกลกันทั้งระยะทางแต
ไปฟงกันทุกวันเปนเดือน
หมูมีความเพียงพอในการดํารงชีวิต ชวยคนที่ดอยกวาไมติดอยูกับวัตถุนิยม มี
ความพอเพียงที่ทําเปนตัวอยางใหเห็น เอาสวนเกินไปชวยเหลือผูที่ลําบากกวา มี
กลวยนํ้าวาที่ปลูกในสวนที่ปทุมธานี เมื่อมีมากก็เอามาแบงปน ไปเที่ยวเมืองจันทฯ
ก็มีทุเรียนมาแจกคนละลูกซึ่งก็หนักประมาณ 4 กิโล ยังไมสุก พี่หนอยกลับมาบาน
ไมนึกขอบใจแตรับมาดวยความเกรงใจ เมื่อทุเรียนสุก ตองโทรศัพทไปขอบคุณ บอก
ทุเรียนอรอยมาก
เทาที่กลาวมานี้ เปนเรื่องที่ระลึกไดเล็กนอยกวาที่หมูทํามาตลอดชีวิต พี่จะ
พยายามจดจําเลาใหพี่ นอง ลูก หลาน “สีตะธนี” ฟง เมื่อรําลึกถึงความดีที่คนดี
ในโลกมนุษยพึงทําใหกับคนอื่นอยางมีจิตใจเมตตากรุณาอยางภาคภูมิใจ กราบขอบ
พระคุณคุณปูของหมู ขุนอักษรสรรคที่ไดขอพระราชทานนามสกุล สีตะธนี จาก
ลนเกลารัชกาลที่ 6 ไวใหลูกหลานไดสรางเกียรติยศใหวงศสกุล เชน ดร.กวาน
สีตะธนี พี่ขอสง หมู กลับสูธรรมชาติดวยความรักสูสุคติเทอญ
พี่หนอย (ขวัญแกว สีตะธนี)
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ระลึกถึง พี่ กวาน สีตะธนี (หมู)
เราพี่นอง 4 คนที่เปนลูกของคุณพอกลืน สีตะธนี มีอายุไลเลี่ยกันโดยอายุหาง
กันแตละคนเพียงปกวาๆ ไมเกิน 2 ป จึงมีความสนิทสนม เลนหัว สนุกสนานดวยกัน
มาตั้งแตเด็กๆ พวกเราเรียกชื่อเลนกันเฉยๆ โดยไมมีการใสคํานําหนาวา “พี่” หรือ
“นอง” ทะเลาะกันบาง ดีกันบางตามวัย มาหางกันมากหนอยหลังจากตางคนตาง
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งไมมีใครเรียนในมหาวิทยาลัยเดียวกัน และเมื่อจบการ
ศึกษาออกมาก็ไปทํางานตามที่แตละคนถนัด บางคนทํางานตางจังหวัดจนเกษียณ
อายุ มาไดพบปะกันบอยขึ้นตอนที่มาเยี่ยมพอแมชวงที่ทานมีอายุมากแลว หลังจาก
พอแมเสียชีวิต หมูเห็นวาพวกเราไมคอยไดพบปะพูดคุยกัน จึงนัดหมายชวนใหพี่
นองไดมากินขาวดวยกันบอยๆ บางครั้งนัดหมายไมไดครบทั้งสี่คน ก็จะชวนคนที่
วางไปกินและคุยกัน เวลาที่หมูไปบรรยายทางเมืองกาญจนบุรีมักจะมาแวะที่บาน
บางครั้งบอกวาจะมาคางที่บานของเราเพื่อกินขาวดวยกันสักมื้อสองมื้อ เราดีใจมาก
ที่หมูบอกมาโดยไมถามวาติดขัดอะไรไหม ไมตองมาเกรงใจกัน แตทําตัวสบายๆ ไม
คิดวาเปนการรบกวน ซึ่งทําใหความเปนพี่นองไมหางกัน (บางครั้งถาพี่นองเกรงใจ
กันมากเกินไปก็จะเหมือนหางเหินกัน) หมูเปนคนที่ไมคิดเล็กคิดนอย มีอะไรก็พูด
กันตรงๆ ไมออมคอม มองที่ประโยชนของการกระทําเปนสําคัญ เปนคนชอบคิด
ริเริ่ม ไมอยูเฉย เชนชวงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต หมูมักเห็นวาเปนชวงที่
หยุดพักนานเกินไป โดยออกปากวา “เบื่อไมรูจะทําอะไร” เปนการเบื่อเมื่ออยูเฉยๆ
โดยไมเกิดประโยชนอะไร หมูเปนคนที่ทําการงานหรือพูดคุยกันอยางมีสติ มองทุก
อยางในมุมเปนบวกเสมอ จึงไมเห็นการใสอารมณในหัวขอที่พูดคุยกัน แมเปนเรื่อง
การเมือง หรือการทํางานที่ขาดความรับผิดชอบของคนในหนวยงาน ที่พวกเราพี่
นองมักเอาขาวมาวิจารณคุยกัน เอามุมที่ไมดี แยๆ มาตําหนิ แตหมูไมเคยถือเปน
เรื่องนาตําหนิติเตียน มักหามุมที่ดีที่มีอยูบางมาแทรกในสวนที่พวกเราเห็นวาไมมี
สวนดีเลย หรือไมก็พูดใหเปนเรื่องขบขัน เฮฮากันไป ก็เลยมีแตเรื่องสนุกสนาน ไม
นาเบื่อมีแตหัวเราะกันสนุกๆ แทน
หมูชอบพบปะพูดคุยกับทุกคนไมเลือกวาเปนรุนไหน อายุหรือภูมิหลังตางกัน
อยางไร คุยแลวมีความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน เอาความรูจากตางสาขามาทํางาน
ดวยกันหรือที่เรียกวาบูรณาการเปนเครือขาย ซึ่งจําเปนในการทํางานที่ตองมีคน
มองภาพรวมใหญในการทํางานกับชุมชนตางๆ เพื่อพัฒนาใหมีความเปนอยูดีขึ้น หมู
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ชอบงานสอนที่เปนแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งอาจไมมีขอสรุป หรือไมมี
อะไรผิด อะไรถูก มากกวาการสอนแบบสื่อดานเดียวจากผูสอน ซึ่งเปนความรูตายตัว
ไมเปนไปตามสภาวะการณปจจุบัน หมูเปนคนประหยัด ใชของอยางคุมคา ไมจําเปน
ตองหรูหรา ทันสมัย หรือใหมเอี่ยม ขอใหใชงาน ใชประโยชนไดตามตองการ ก็
พอแลว จึงเห็นหมูแตงกายที่ดูออกจะปอนๆ จนลูกนองที่สนิทออกปากแนะนําใหแตง
อยางโนนอยางนี้เพื่อใหดูดีขึ้น
งานที่หมูทําเพื่อชุมชนยังไมเสร็จทั้งในทองถิ่นจังหวัดตาก และที่อื่นๆ คงจะมี
คนสานตอไปตามนโยบายของรัฐ แตมีงานที่หมูเริ่มทําไวสําหรับญาติพี่นอง ยังไม
เสร็จคืองานรวบรวมประวัติคุณปู ขุนอักษรสรรค (เฮง สีตะธนี) ซึ่งเปนตนสกุล
“สีตะธนี” ไดรบั พระราชทานนามสกุลจากลนเกลารัชกาลที่ 6 ขณะเปนรองอํามาตยตรี
ตําแหนงครูใหญโรงเรียนประจํามณฑลอุดร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2464 รวมทั้ง
การทําสาแหรกเครือญาติ เพื่อบันทึกเปนขอมูลประวัติสําหรับวงศตระกูลรุนหลังๆ
จะไดทราบความเปนมาของ สีตะธนี รุนกอนๆ และใชเปนขอมูลในการลําดับญาติ
หรือติดตอทําความรูจักสนิทสนมกันมากขึ้น หมูเปนสีตะธนีรุนที่ 3 คนแรกที่เสีย
ชีวิต ญาติพี่นองสกุล “สีตะธนี” จักชวยกันทําสาแหรกเครือญาติฉบับแรกใหสําเร็จ
ในป 2562 นี้
รักและคิดถึงพี่หมูผูมีพระคุณและดีตอนองเสมอมา
กรุง สีตะธนี (เล็ก)
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อาลัย ดร.กวาน สีตะธนี
การจากไปของ ดร.กวาน สีตะธนี เปนเรือ่ งทีผ่ มไมเคยคิดฝนมากอน
ผมรูจัก ดร.กวาน มานานมาก ตั้งแตเรารวมงานกัน ตั้งแตเมื่อกระทรวงวิทยา
ศาสตรฯ ไดเริ่มตั้งศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติขึ้นมาและ
ไดรวมงานกันตอเนื่องเมื่อเริ่มมีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ซึ่งมีศูนยนี้เปนสวนหนึ่ง เขาจัดเปนผูบุกเบิกหนวยงานทั้งสองนี้อยางแทจริง
ดร.กวาน มีลักษณะพิเศษ คือรูปรางหนาตาแทบไมเปลี่ยนไปเลยตลอดเวลาที่
ผานไป เคยหลออยางไร ก็หลออยางนั้นตลอด เคยหนุมอยางไร ก็หนุมอยางนั้น
ตลอด
หลังจาก ดร.กวาน กลับจากการลาไปศึกษาตอ ผมก็ไดรูจักไมเพียงตัวเขา แต
ไดรจู กั ครอบครัวทีน่ า รักของเขาดวย และยังไดมโี อกาสรับ คุณมนธิดา ภรรยาของเขา
มารวมงานดวยในดานการตางประเทศ และยังไดรับเกียรติใหเปนประธานในงาน
แตงงานของลูกของเขาดวย
ดร.กวาน จากพวกเราไปอยางกะทันหัน ผมจะจําเขาในฐานะคนดี ที่ผมโชคดี
ไดมีโอกาสรวมงานดวยในยุคบุกเบิก เขาจะเปนหนุมหลอที่นิสัยดี ทํางานเกง และ
มีครอบครัวที่นารักในความทรงจําของผมตลอดไป

ยงยุทธ ยุทธวงศ
อดีตรองนายกรัฐมนตรี
และอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ความดีไมมีเสื่อมคลาย
ดร.กวาน สีตะธนี เปนนักวิทยาศาสตรดีเดนดังที่ยิ้มงายออนโยนนอบนอม
ถอมตนของวงการวิทยาศาสตรไทยคนหนึ่งที่ไดทําประโยชนและทําความดีใหกับ
สังคมไทย ดร.กวาน นอกจากไดทําหนาที่ที่รับผิดชอบไดเปนอยางดีอยางเสมอตน
เสมอปลายแลว ดร.กวาน ยังมีเยาวชนในหัวใจอีกดวย
ดร.กวาน มีความคิดและมีความเชื่อวาเยาวชนเปนอนาคตเปนกําลังสําคัญใน
การสืบสานพัฒนาตอยอดความรูความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทย
ดร.กวาน จึงไดสละเวลาเพื่อเปนอาจารยสอนและถายทอดความรูใหเยาวชนใน
จังหวัดตางๆ ตลอดมาโดยเฉพาะอยางยิ่งดานอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร National
Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) และ Information
Technology (IT) และหุนยนต เชน เปนผูเชี่ยวชาญในโครงการ “ตอกลาใหเติบใหญ”
ของมูลนิธิสยามกัมมาจล เปนตน
ถาจะนับวา ดร.กวาน เปนทายาทของ NECTEC ที่ดิฉันเปนหนึ่งในผูกอตั้ง
ป 2529 ก็ไมผิดนักเพราะในเวลาตอมา ดร.กวาน รองผูอํานวยการ NECTEC
ไดมารวมงานกับดิฉันที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขณะที่ดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวง (2551-2553) ในคณะทํางานสองดาน คือ วิทยาศาสตร
เพื่อความมั่นคงและหุนยนตภายใตแนวคิดที่วา “สรางงานสรางเงินสรางคุณภาพชีวิต
ดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม” Science Tecnology and Innovation
(STI=สติ)
ป 2552 ดร.กวาน ในฐานะรองผูอํานวยการ NECTEC ไดมีสวนรวมและมี
บทบาทในการจัดการทดสอบประสิทธิภาพการใช GT200 ซึ่งเปนเครื่องตรวจวัตถุ
ระเบิดเจาปญหาจนเปนผลสําเร็จจนกระทั่งตองยกเลิกการใช GT200 ในที่สุดเพื่อ
รักษาชีวิตของทหารหาญที่เคยใชเครื่อง GT200 มากอนในการตรวจการณ
ดิฉันขอสดุดี ดร.กวาน สีตะธนี ที่มีแนวความคิดที่เรียกวา “คิดดีทําดี” ได
มีสวนกระตุนใหเกิดการคิดคนการใชหุนยนตเก็บกูระเบิดและเกิดการสงเสริมให
วงการหุนยนตสามารถทํางานในเชิงพาณิชยไดสําเร็จในเวลาตอมา
พวกเรารักและคิดถึง ดร.กวาน นะ
ขอบคุณ
จาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ผมรูจักและเปนเพื่อนรวมงานกับ ดร.กวาน มาตั้งแตป พ.ศ. 2538 เมื่อครั้ง
ผมเปนผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหงชาติ ในปนั้นรัฐบาลประกาศใหเปน “ปแหงเทคโนโลยีสารสนเทศไทย” รวม
เฉลิมพระเกียรติ ในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกการครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 และถือไดวาเปนปเริ่มตนของ
ความตื่นตัวและความแพรหลายของการใช “ไอที” ในสังคมไทย
ในชวงนั้นทานอาจารยกฤษณพงศกับผมไดเริ่มเดินสายโครงการ “แมฮองสอน
ไอทีวัลเลย” ยังจําไดวาเริ่มตนที่โรงเรียนแมสะเรียง หลังจากนั้นก็เวียนไปตามโรงเรียน
ตางๆ ในจังหวัด รวมแลว 11 โรงเรียน ดร.กวาน ก็เริ่มเขามาชวยผลักดันใหเดินหนา
แมจะมีอุปสรรคและความไมพรอมตางๆ ซึ่งก็เปนปกติวิสัยของงานพัฒนาทองถิ่น จน
กระทั่งมีความตอเนื่องตลอดมา มีการจัดงานไอทีวัลเลยหรือ “IT Fair” ที่แมฮองสอน
ทุกป
ดร.กวาน เปนกําลังสําคัญในการสรางโอกาสใหกับโรงเรียนและเด็กนักเรียน
นอกจากกิจกรรมสรางความตระหนักใหครูใหญ และฝกอบรมครูเปนระยะๆ แลว
นักเรียนก็มีโอกาสสรางผลงาน ซึ่งเมื่อ 20 ปกอน การสราง web page ใหกับ
โรงเรียน ไปจนถึง web แนะนําสถานที่ทองเที่ยวในพื้นที่ ก็เปนที่ภาคภูมิใจสําหรับ
ครูและนักเรียนแลว
หลายครั้งหลังจากเสร็จภารกิจหนางาน โตะอาหารก็เปนบรรยากาศที่รื่นรมย
จากอาหารทองถิ่นสลับกับการหยอกลอกัน บางครั้งในโตะอาหารก็มีความคิดใหมๆ
ติดปลายนวมมาบาง ซึ่ง ดร.กวาน ก็เปนสมาชิกโตะอาหารคนหนึ่งที่ชอบแหยประเด็น
ไดรับการตอบรับบาง ถูกแซวกลับไปบาง เขาใจวาการชวนเชิญเอกชนใหเอางานจาก
กรุงเทพฯ มาปอนแมฮองสอน หรือการเชิญครูและนักเรียนไปออกบูธในนิทรรศการ
ใหญๆ ที่กรุงเทพ ก็มาจากโตะกินขาวนี้แหละ
ผมอยูที่เนคเทค/สวทช.ครบ 4 ป ก็กลับสังกัด แตเมื่อใดที่มีโอกาสมาประชุมที่
อุทยานวิทยาศาสตร ก็มักจะกริ๊งกรางถึง ดร.กวาน ใหมาเลี้ยงกาแฟ ความคุนเคย
ทําใหหัวเราะกันไดทั้งเรื่องหนักและเรื่องเบาๆ มิตรภาพที่ไมตองลงนามหรือนัดหมาย
นับวาเปนเครื่องจรรโลงใจทุกครั้งที่มโนภาพดังกลาวปรากฏขึ้นมา
มาวันนี้ ดร.กวาน จากไปแลว เหลือไวซึ่งผลงานและความทรงจําดีๆ ขอให ้ดร.กวาน
ไปสูสุคติในสัมปรายภพ
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เมษายน 2562
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ดร.กวาน ในความทรงจํา
ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ
อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8/4/2562
ผมรูจัก กวาน มานานคงราว 30 กวาปมาแลว ตอนนั้น กวาน ยังเปนนักศึกษา
ปริญญาโทที่อาจารยกฤษณพงศแนะนําใหมาพบผมเพื่อขอใชบริการคอมพิวเตอร
ของสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ซึ่งผมเปนผูอํานวยการของสํานักดังกลาวนี้ กวาน จบปริญาโท มีงาน
ทําและไดมาพบผมอีกครั้งราว พ.ศ. 2529 ตอนที่ผมไดรับมอบหมายจากกระทรวง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (ชื่อในขณะนั้น) ใหจัดตั้งศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) กวาน ขอสมัครมาเปนพนักงานของ
เนคเทค 2-3 คนแรกของหนวยงานซึ่งมีพื้นที่เพียงไมกี่ตารางเมตร ตั้งอยูที่ชั้น 4
ของอาคารสํานักปลัดของกระทรวงที่ถนนโยธี ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนไปเปนที่ทํางาน
ของหนวยอื่นของกระทรวงไปแลว ตอนนั้นคนนอยแตงานมากเราตองชวยกันทําทุก
อยางตั้งแตธุรการ จัดซื้อจัดจาง จัดนักเรียนทุนไปเรียนตางประเทศ ทําเอกสารจัด
ตั้งเนคเทคเพื่อขอนุมัติจาก ครม. การกอสรางปรับปรุงชั้นดาดฟาของอาคารสํานัก
ปลัดกระทรวงทั้งชั้นใหเปนสํานักงานของเนคเทค ฯลฯ กวาน จึงเปนกําลังสําคัญ
คนหนึ่งของการเริ่มตนกอตั้งเนคเทค วันหนึ่งกวาน ไดมาพบผมและบอกวาจะขอลา
ไปเรียนตางประเทศผมก็รูสึกเสียดายกําลังคนที่มีนอยแตก็เห็นดวยกับระยะยาวที่จะ
ไดบุคคลากรที่มีความรูความสามารถจากตางประเทศ ระหวางที่ศึกษาปริญญาเอก
ดานบริหารจัดการที่สหรัฐอเมริกา กวาน ก็ยังติดตอกับผมสมํ่าเสมอจนกระทั่งจบ
กลับมาทํางานตอที่เนคเทค ขยันขันแข็งใสใจในหนาที่ เปนที่รักเคารพของผูรวมงาน
ทุกคน กาวหนาในหนาทีก่ ารงานจนไดรบั ตําแหนงเปนรองผูอ าํ นวยการเนคเทคและ
เมื่อพนหนาที่แลวก็ยังชวยงานของเนคเทคมาตลอด โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยี
ของเนคเทคในชนบท หนาที่การงานทําใหผมไดพบ กวาน นอยลง ระยะหลังๆ นั้น
ผมไดมีโอกาสพบกับ กวาน เปนครั้งคราวในการประชุมคณะกรรมการนักเรียนทุน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จนกระทั่งมาทราบขาวการสูญเสีย กวาน ไป
เมื่อเย็นวันที่ 6 เมษายน 2562 ดวยความเสียดายเปนอยางมาก ผมขอใหคุณงาม
ความดีที่ กวาน ไดประกอบไวขณะยังมีชีวิตอยูไดสงผลใหวิญญาณของ กวาน ได
ไปสูสุคติในสัมปรายภพเทอญ

32
ไดมีโอกาสรูจักกับ ดร.กวาน หรือเรียกติดปากวา อาจารยกวาน ในชวง
ทํางานที่สามจังหวัดชายแดนใตเกือบสิบปกอน อาจารยไดสนับสนุนการนํานักวิจัย
ของเนคเทคมาสรางงานวิจัยสนับสนุนการแกปญหาภาคใตโดยเฉพาะการสราง
Software ตนแบบวิเคราะหขอมูลนิติวิทยาศาสตรกับขอมูลความมั่นคงซึ่งเปนที่มา
ของนโยบายการจัดทํา Big Data ของรัฐบาล ชีวิตสวนตัวของอาจารยนับเปน
ตัวอยางขาราชการ นักวิชาการ และคนไทยที่นานับถืออยางยิ่ง ใชชีวิตแบบพอเพียง
สงเสียลูกๆเรียนจบตางประเทศ อาจารยเปนตัวอยางของนักวิชาการที่ใชความรู
ความสามารถทํางานเพื่อแผนดิน ทั้งกอนและหลังเกษียน อาจารยเลาใหฟงเมื่อ
รับประทานอาหารดวยกันกอนหนาเสียชีวิตไมนานวา งานที่อาจารยกําลังทําคือ การ
พัฒนาเทคนิคสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนที่หางไกลความเจริญ ใหเขาถึงระบบ
การศึกษาได อาจารยบนผานคุณตุกวาอยากเจอหลังจากไปเที่ยวบางกระเจาเมื่อ
สองปกอน ก็เพิ่งไดนัดทานขาวกับอาจารยเมื่อสักสองอาทิตย เห็นอาจารยผอมลง
มาก ฟงจากความยากลําบากของงานก็เขาใจวานาจะจากงาน แตกย็ งั หวงและแนะนํา
ใหไปตรวจสุขภาพดวย ไมนึกวาอาจารยจะมาจากไปกะทันหัน ขอใหความดีงามตอ
แผนดินที่อาจารยไดทําไดดูแลอาจารยในภพภูมิที่จากไป จะจารึกไววาอาจารยเปน
กุญแจสําคัญในการสรางงานนิติวิทยาศาสตรเชิงความมั่นคงของไทย
แพทยหญิง คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท
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ดร.กวาน สีตะธนี – A Man for All Seasons
ดร.กวาน สีตะธนี ที่ผมเรียกวา “กวาน” สัมพันธกับผมหลายสถานะ ตั้งแตเปน
ลูกศิษยเมื่อตนทศวรรษ 2520 ทํางานออกชนบทดวยกันตั้งแตราว พ.ศ. 2527
จนถึงปนี้ 2562 ทํางานยุคกอตั้งเนคเทค 2527 – 2541
กวาน เปนคนมีปญญา ไหวพริบดี มีเพื่อนฝูงมาก กวาน บอกวาเปนอานิสงส
ของการเรียนปริญญาตรีที่นานกวาคนทั่วไป ไปไหนคนรูจักทั้งประเทศ กวาน จัดการ
คนเกง ผมให กวาน ทํางานยากๆ เสมอ และกวานก็ทําได กวาน ทําวิทยานิพนธเรื่อง
ศักยภาพพลังงานลมกับอาจารยบันเทิง สุวรรณตระกูล เมื่อตนทศวรรษ 2520 อาจ
จะเปนงานวิชาการเรื่องแรกๆ ดานพลังงงานลมในไทย เมื่อนักวิชาการไทยสนใจ
ดานสายแสงแดดกอนทางราชการตื่นตัว หลังวิกฤติการณพลังงานในทศวรรษนั้น
จาก ศูนยบริภัณฑเพื่อการศึกษา กวาน ยายมาทํางานที่เนคเทคชวงเริ่มกอตั้ง
2527 อาจารยไพรัช ธัชยพงษ นําทีมกอตั้งเนคเทค เราทํางานกันหนักมาก ทั้งสราง
องคกรใหม หาคนมาชวยทํางาน ทําแผนแมบทการวิจัย สงเสริมใหมหาวิทยาลัยมา
ขอทุนตั้ง off shore lab เดินสายพบนักวิชาการมหาวิทยาลัย ตรวจโครงการที่ใหทุน
ตรวจ off shore lab ผมทํางานที่เนคเทคจน 2541 ก็กลับไปทํางานเต็มเวลาเปน
อธิการบดีที่ มจธ.
ชวงทํางานเนคเทค ผมชวน กวาน ไปทํางานโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป
กับอาจารยศักรินทร ภูมิรัตน โดยเฉพาะที่อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร มีเกร็ด
สนุกสนานมากมาย กวาน ไดเพือ่ นเปนเกษตรกรและชาวบานอีสาน กวาน ทํางานออก
ชนบทชวงนั้นราวสิบปกอนไปเรียนปริญญาเอกที่อเมริกา ชวงกวานไปเรียนอเมริกา
กลุมนักวิชาการที่ออกชนบท ไปเปดงานดานไอทีที่แมฮองสอน ไดอาจารยสุรเดช
พหลโยธิน รองผูอํานวยการสามัญศึกษาแมฮองสอนเปนตัวชวยหลักในพื้นที่ ตอน
นั้น ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศแหงชาติ ทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสามสวนคือ ภาครัฐ ภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคสังคม (สาธารณสุขและการศึกษา) ผมไดเสนอใหอาจารยพิเชฐ
มีโครงการนํารองใชไอทีเพื่อลดแฮนดิแค็ปของพื้นที่ชายขอบและเพื่อการศึกษาใน
แมฮองสอน นอกจากนั้น กอนยุค internet service provider อาจารยทวีศักดิ์
กออนันตกูล ทําโครงการโทรศัพทยี่สิบชั่วโมงฟรีตอสัปดาหสําหรับโรงเรียนในชนบท
ทําโครงการกาญนาภิเษก ทําโครงการไทยสาร ชวยโรงเรียนชายขอบไดมาก จนปจจุบนั
เกิดมูลนิธิไอทีตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
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ผมเสนออาจารยไพรัชและอาจารยพิเชฐวาถาเตรียมคนไดดี แมฮองสอนนาจะ
เปน Mae Hong Son Software Valley ได เราจึงมีการฝกอบรมเขมขนดานไอที
ใหผูบริหารการศึกษา ครู นักเรียน เราตั้งเปาวาโรงเรียนมัธยมแมฮองสอนจะปลอด
คนไมรูไอที ซึ่งเราทําไดในทศวรรษ 2540 เราไดอาจารยสุรพนธ ตุมนาค และ
เพื่อนนักวิชาการออกไปฝกอบรม ตั้งแล็บคอมพิวเตอร สอนการใชการซอมบํารุง
สอนใหเขาใจเรื่องเน็ตเวิรก จัดการแขงขันคอมพิวเตอรประจําป
ทศวรรษ 2550 ไดขอใหอาจารยพันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ กวาน และ ดร.ศุภกร
สิทธิชัย เขาไปกระตุนโครงการไอทีอีกครั้ง คราวนี้ชวนบริษัทเอกชนเขาไปทํางาน
ดวย นอกจากเอกชนแลว ภาคประชาสังคมแมฮองสอน คนหนุมสาว ผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวมดวย
พ.ศ. 2549 สํานักงานโครงการสวนพระองคฯ ขอใหนักวิชาการชวยทํางาน
ดานการศึกษา อาชีพ ความเปนอยูในอําเภออมกอย เพราะเปนพื้นที่ทรงงานใหม
ไดเขาไปศึกษาศูนยการศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง-ศศช. ของกศน. ซึ่งมี
รอยกวาแหงในอําเภอ พบวาปญหาคอขวดการพัฒนาคือ ชาวกะเหรี่ยงซึ่งเปนคนไทย
มีบัตรประจําตัวเลขสิบสามหลัก พูดไทยไมได เด็กพูดไทยไมชัด เก็บตัว ถูกลอเลียน
เรียนหนังสือไทยไดชา อาจารยสุรเดชและทีมอาจารยเกษียณจากแมสะเรียง เขา
พื้นที่สอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคํา ตางจากการสอนแบบจําเปนคําๆ อาจารย
สุรเดช และทีมสอน ครูศศช. ซึ่งเปนคนในพื้นที่ที่ไดรับทุนพระราชทานเรียนในตน
ทศวรรษ 2550 ใหเรียนจบ คอ.บ. เพื่อเปนครู ศศช. ในอมกอยราวรอยคน กวาน
ไดตามไปดูการทํางานในอมกอยชวงปลายทศวรรษ 2550 ผมเขาใจวา กวาน
กําลังหางานที่จะทําหลังเกษียณที่มีความหมายตอสังคม
เมื่อ กวาน เกษียณ ผมขอให กวาน ทํางานยากชิ้นใหมหลังเกษียณ คือการสอน
ภาษาไทยใหครูศศช. ตชด. สพฐ. ในจังหวัดตาก กวาน เลือกอําเภอที่ยากคือ อุมผาง
ทาสองยาง และแมระมาด ชีวิต กวาน ไมเคยทํางานที่งาย งานยากคือโอกาสและ
ความทาทายของชีวิต เปนงานครั้งเดียวในชีวิต (Once in a life time work)
กวาน จากไปอยางงดงามดวยการทํางานทีม่ คี วามหมาย กวาน ทํางานทีม่ คี วามสุข
กวาน เห็นการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญทีเ่ กิดกับเด็กและผูใ หญทพี่ ดู ไทยได ผมเห็นความสุข
และการมองโอกาสไปขางหนาของ กวาน เมื่อคุยเรื่องนี้กับ กวาน คืนวันพฤหัสบดี
ที่ 4 เมษายน 2562
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กวาน จากโลกนี้ไปอยางคนมองโลกบวก และมีความหวังดีกับทุกคน เราได
บทเรียนจากชีวิตจริง จากชีวิตของ กวาน ที่ทํางานในชนบทเกือบสี่สิบป เราเห็น
คนทํางานแบบปดทองหลังพระอยูเต็มแผนดิน
ผมเชื่อวาความดีและบุญที่ กวาน ทํามาตลอดชีวิต จะทําให กวาน ไปสูสุคติ
กฤษณพงศ กีรติกร

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
และอดีตรองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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ระลึกถึงกวาน... ดวยความขอบคุณ
สุเมธ วิชัย สมศักดิ์ ไชยวัฒน อวยพร อ.ออย ยุยและผมไดขาวการจากไป
ของ กวาน อยางกะทันหันเมื่อบายวันเสารที่ 6 เมษายน ขณะที่กําลังปรึกษางาน
กันอยูที่บานนางอย สกลนคร ที่บานพักที่ กวาน และพวกเราไดเคยใชรวมกันทุก
ครั้งที่ขึ้นไปทํางานดวยกันเปนเวลาเกือบ 40 ป ทุกคนงงงัน ตกใจ ไมอยากเชื่อ......
กวาน ดร.กวาน อ.กวาน พี่กวาน เปนนักกิจกรรมมาตั้งแตสมัยเปนนิสิต
จุฬาฯ และรักงานพัฒนาชนบท/ชุมชน ดังนั้น กวาน และผมไดทํางานรวมกัน เมื่อ
อ.กฤษณพงศ ชวน กวาน มารวมงานกับทีมโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่สกลนคร
ตั้งแตเมื่อประมาณป พ.ศ. 2527 เราทํางานพัฒนาชนบท/ชุมชนรวมกันอีกที่
แมฮองสอน เมื่อกวานทํางานในทีมเนคเทค และผมในทีมไบโอเทค เมื่อเราทั้งสอง
ทํางานที่ สวทช. แมเราจะไดทาํ งานรวมกันมายาวนานและมีอายุรนุ ราวคราวเดียวกัน
แตเราก็มิไดมีความคุนเคยกันมากนัก แตมีความรักนับถือกันในฐานะเพื่อนรวมงาน
เปนอยางดีเสมอมา กวาน เปนคนสนุกสนานในการพูดเลนแซวเพื่อนๆ รวมงานดวย
กัน เปนคนที่เต็มไปดวยรอยยิ้มใหแกคนรอบขาง ผมชื่นชมในการใชปญญา และ
การมีมุมมองซึ่งมักจะแปลกแบบที่เรียกวาหักมุมของ ดร.กวาน ทําให กวานสนุกสนาน
กับการทํางานที่ยาก (เมื่อพูดถึงงานยาก เราก็จะนึกถึงงานพัฒนาหมูบานกวนบุน
สกลนคร ที่ กวาน เปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของทีมตั้งแต พ.ศ. 2527) และ
เพื่อนๆ ก็ไดผอนคลายและเติมพลังมุงมั่นงานพัฒนาชนบทไปดวยกัน
ในพื้นที่ชนบทที่เราไปทํางานดวยกัน หรือแมไปเที่ยวดวยกันเมื่อไมนานมานี้ที่
พมา ตอนคํ่าที่ทองฟามืดมิดเนื่องจากหางจากแสงสีของเมืองใหญ พวกเราก็ไดอาศัย
ความชํานาญที่ ดร.กวาน มีมาจากสมัยทํางานอยูที่ศูนยบริภัณฑเพื่อการศึกษาทองฟา
จําลองกรุงเทพฯ เรียนรูเรื่องดาวและกลุมดาวบนทองฟา ขยายภาพใหเราไดซึมซับ
แจมแจงมากขึ้น
ในนามของหนึ่งในศิษยเกาโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป ขอแสดงความคิดถึง
กวาน ดร.กวาน อ.กวาน พี่กวาน ดวยความขอบคุณและอาลัยในการจากไปเปน
อยางยิ่ง
ศักรินทร ภูมิรัตน
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ
อดีตผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
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ดร.กวาน สีตะธนี ผูที่ “ให” กับสังคมไทย
ผมรูจักกับ ดร.กวาน ครั้งแรกเมื่อ ดร.กวาน ทํางานที่เนคเทค กระทรวง
วิทยาศาสตร โดยขณะนั้นทําหนาที่บริหารทุนวิจัย เราคุยกันเรื่อง คือ การทํางาน
วิจัย เพื่อพัฒนาใหคอมพิวเตอรใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง และเปดเผยขอกําหนด
เทคนิคออกมาเปนมาตรฐานอุตสาหกรรม ใหทุกคนไดใชกัน ซึ่งผมเปนผูเสนอ
โครงการ ดร.กวาน เปนบุคคลสําคัญที่ดําเนินการเรื่องการพิจารณาใหทุนวิจัยใน
ชวงนั้น ทําใหงานเสร็จอยางรวดเร็ว และในที่สุด เราก็ไดมาตรฐานออกมา พรอม
ระบบซอฟตแวรตัวอยางหลายรายการ ตอมา ดร.กวาน ก็ชวนผมไปชวยงานของ
เนคเทคหลายอยาง จนผมโอนไปทํางานที่เนคเทคในที่สุด
ในชวงแรกที่ไปชวยงานเนคเทค ผมไปดูแลเรื่องซอฟตแวร ซึ่งผมสนใจจะให
ทุนอุดหนุนเด็กมัธยม เรียนรูการเขียนโปรแกรม พรอมกับมีจินตนาการ ควบกับแรง
สรางสรรค ที่จะเขียนออกมาเปนซอฟตแวรที่ใชงานได จึงไดปรึกษาและลองจัดทุน
อุดหนุนการวิจัยใหกับ ดร.กวาน อยูหนึ่งป ผลออกมาไมนาตื่นเตนนัก ดร.กวาน เสนอ
แนะใหเปลี่ยนเปนการประกวดซอฟตแวร พรอมกับจัดใหมหาวิทยาลัยตางจังหวัด
ชวยเปนโคช เตรียมตัวเด็ก ฝกหัดจนพรอมเขาแขงขัน ใครไมไหว เขามาลองใหม
ในปถัดไปก็ได ความคิดของ ดร.กวาน ไดผลดีมาก เพราะ ดร.กวาน ลงมือทําเอง
พรอมกับทีมงานชั้นเยี่ยมของเนคเทค ทําใหเกิดความสนใจอยางคึกคัก และทําให
เกิดผลกวางไกลทีเดียว
เมื่อมานึกยอนหลัง จะเห็นวา ดร.กวาน มีคุณูปการตอเด็กไทยกวาสี่หมื่นคน
เพื่อใหทักษะเพื่อเขาสูวงการซอฟตแวรไทยมาราวๆ ๒๕ ป และทําใหเวทีของเนคเทค
ทั้ง NSC (Thailand National Software Contest) และ YSC (Young Scientist
Competition) กลายเปนเวทีมาตรฐานของประเทศที่นักเรียน นักศึกษาสามารถ
วางแผนลวงหนาได ผูชนะเลิศทุกคน ไดรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทุกป แชมปเหลานี้ (พรอมอาจารยที่ใหคําปรึกษา)
ไดรับทุนสนับสนุนไปประกวดในเวทีโลกดานวิทยาศาสตรดวย ในงานชื่อ Intel
International Science and Engineering Fair (ISEF), และเวทีภูมิภาค Asia
Paciﬁc ICT Alliance Awards (APICTA) เบ็ดเสร็จแลว มีเด็กไทยสรางซอฟตแวรสู
เวทีประกวดที่เรียกวา NSC-YSC กวาปละ ๑๘๐ ผลงาน (ประมาณ ๔๐๐ - ๔๖๐ คน)
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จากการเตรียมเด็กทั่วประเทศกวาปละ ๑,๘๐๐ โครงการ (ประมาณ ๔,๔๐๐ คน)
แถมเด็กที่ไดรับรางวัลสูงสุดหลายคน ในวันนี้กลายเปนนักธุรกิจ และนักวิจัยชั้นนํา
ในหนวยงานตางๆ นี้ เปนเพียงตัวอยางของโครงการที่ประสบความสําเร็จดวยความคิด
และการสนับสนุนของ ดร.กวาน ยังมีโครงการอื่นอีกหลายโครงการ เชน แมฮองสอน
ไอทีวัลเลย เปนตน คุณูปการที่เกิดแกประเทศในชวงชีวิตการทํางานของคนคนหนึ่ง
ผมถือวาควรแกการยกยองอยางยิ่ง สมควรที่ครอบครัวของ ดร.กวาน จะมีความ
ภาคภูมิใจในตัวทาน และรําลึกถึงทานดวยความอิ่มเอิบใจ คนทั่วไปในสังคมไทยก็
ควรจะไดทราบถึงคุณความดีที่ทานไดประกอบมาโดยทั่วกัน ในฐานะที่ทานเปนผูที่
“ให” วงการวิทยาศาสตรและสังคมไทย
แม ดร.กวาน จะจากไปแลว แตคุณงามความดีของทานเปนสิ่งที่จะอยูในความ
ทรงจําของผมเสมอ และผมเชื่อวาคุณงามความดีเหลานี้จะนําดวงวิญญาณของทาน
ในสูสุคติในสัมปรายภพตลอดไป
ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
อดีตผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และ
อดีตผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
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ดร.กวาน ผูกวานคนจากหลมความไมรูดิจิทัล
เมื่อตอนที่ผมเริ่มเขามาทํางานที่เนคเทคนั้น ดร.กวาน กําลังไปเรียนตออยูต าง
ประเทศ ครัน้ เมือ่ ดร.กวาน กลับมาแลวจึงไดรจู กั และสนิทสนมกันมากขึน้ ในความเปน
จริงแลว งานของผมไมคอยไดเกี่ยวของกับ ดร.กวาน มากนักมีบางบางโครงการที่จะ
ตองพิจารณาดวยกัน ทําใหผมพบวา ดร.กวาน เปนคนที่คิดใครครวญในดานตางๆ
อยางลึกซึ้งมากและชี้ประเด็นในดานที่มีประโยชนใหคณะกรรมการเห็น
ผมไมไดใกลชิดกับ ดร.กวาน มากไปกวาการรวมโครงการดังกลาวเพราะไมชา
ผมก็ลาออกจากเนคเทค และ สวทช. ไปทํางานในภาคเอกชน ชวงนี้เองที่ผมชวน
ให ดร.กวาน ไปชวยสอนในมหาวิทยาลัยตางๆ เพราะในขณะทีเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศ
กําลังขยายตัวมากขึ้นนั้น ประเทศกลับขาดแคลนอาจารยที่มีทั้งความรูและประสบ
การณจริง ผมดีใจที่ ดร.กวาน ยินดีไปสอน และผมก็ไดทราบวา ดร.กวาน เปน
อาจารยที่มีความสามารถมากจนไดรับเชิญไปสอนใมมหาวิทยาลัยหลายแหง เรื่องที่
ผมแอบชอบใจโดยไมเคยบอกคนอื่นก็คือ ผมไดเห็น อาจารยกวาน สามารถกวาน
ผูคนจํานวนมากใหขึ้นจากหลมของความไมรูดานไอทีดิจิทัลไดสําเร็จ
การจากไปของ ดร.กวาน อยางกะทันหันเปนเรื่องที่นาเสียดายอยางยิ่ง สําหรับ
วงการไอทีและดิจิทัล แตนั่นก็เปนเรื่องปกติธรรมดา เพราะเมื่อมี 1 ก็ตองมี 0 ตาม
หลักสากลอยูแลว ขอแสดงความเสียใจตอครอบครัวของ ดร.กวาน มา ณ ที่นี้ ผม
เชื่อวาบุญกุศลที่ ดร.กวาน ทํามามากมายในอดีตจะชวยให ดร.กวาน ไปสูภพภูมิที่
ดียิ่งขึ้นไปอีกอยางแนนอน
ครรชิต มาลัยวงศ
ราชบัณฑิต
อดีตรองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และ
อดีตรองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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ผมไดรูจักและพบกับ ดร.กวาน สีตะธนี ครั้งแรกเมื่อผมไดเดินทางไปรวม
งานสมองไหลกลับของกระทรวงวิทยฯ ที่อเมริกา ขณะนั้น ดร.กวาน กําลังศึกษา
ตอปริญญาเอกอยูที่อเมริกา ในการสัมมนามีการกลาวถึงเนคเทคที่ไมคอยถูกตอง
ตามขอเท็จจริง ผมก็พยายามอธิบาย ดร.กวาน ที่นั่งติดกับผมก็กระซิบบอกผมวา
“ไมมีประโยชนที่จะอธิบาย รับๆ ไปกอนครับ” เปนการเรียนรูครั้งแรกที่เปนประโยชน
กับผมวาการทํางานกับคนที่หลากหลายตองทําอยางไร ดร.กวาน เปนผูรับผิดชอบที่
สําคัญที่สุดในการทําใหโครงการมหกรรมแขงขันเทคโนโลยีสารสนเทศของเนคเทค
เติบโตยั่งยืนกลายเปนเวทีระดับชาติในปจจุบัน ดร.กวาน ใหความสําคัญในการสง
เสริมและสนับสนุน เยาวชนในพื้นที่ชายขอบ เชน จังหวัดแมฮองสอน และที่อื่นๆ
ใหมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อประโยชนในการพัฒนาตนเองและ
ชุมชน โดยทํางานรวมกับผูนําในสถาบันการศึกษา กับเครือขายภาคเอกชนอยาง
ตอเนื่องโดยไมรูจักยอมแพหรือเหน็ดเหนื่อยเลย จนวันสุดทายของ ดร.กวาน เอง
ดร.กวาน เปนคนซื่อตรงและซื่อสัตย มัธยัสถ เปนตนแบบการทํางานใหกับ
หลายๆ คนไมเฉพาะในเนคเทคเทานั้น ทุกทานที่ไดรูจักและรวมงานกับ ดร.กวาน
จะเปนกําลังสําคัญในการสานตอเจตนารมณที่ ดร.กวาน ไดริเริ่มไวใหยั่งยืนและ
เจริญเติบโตตอไป ดร.กวาน จะอยูในความทรงจําของเราตลอดไป
พันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ

ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
อดีตผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
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คําอาลัยถึง ดร.กวาน สีตะธนี
จาก นายมนู อรดีดลเชษฐ

ทุกครั้งที่คนใกลชิดหรือคนที่รูจักกันอยางดีไดจากไปเร็วกวาเวลาอันสมควร
ก็มักจะเกิดคลื่นช็อกตกใจขยายไปทั่ว ครั้งนี้ก็เชนกัน ผมไดขาวการจากไปของ
ดร.กวาน สีตะธนี จากเพื่อนสนิท ความไมเชื่อ นําไปสูการตรวจขาวจากแหลงตางๆ
รวมทั้งจากสื่อโซเชียล จนไดรับการยืนยันจากเพื่อนๆ ที่ สวทช. วา ดร.กวาน ไดจาก
พวกเราไปแลวจริงๆ ความไมเชื่อกลายเปนความอาลัยจากการสูญเสียคนดี คนเกง
และเพือ่ นรวมงานอันยาวนานในสายวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไป ผมมีโอกาส
ทํางานรวมกับ ดร.กวาน สีตะธนี ในหลายๆ โครงการ รวมทั้งโครงการ IT Valley
ที่แมฮอนสอน ดร.กวาน ใหความสําคัญกับการพัฒนาและใหโอกาสแกเยาวชนเพื่อ
พัฒนาตนเองสูอนาคตที่ดีในหลายๆ รูปแบบ ซึ่ง ดร.กวาน ก็ไดทุมเทและอุทิศตนเอง
เพื่อผลสัมฤทธิ์ภายในกรอบงานที่กลาว การจากไปของ ดร.กวาน สีตะธนี นับเปน
ความสูญเสียของสังคมไทยและผูที่อยูในแวดวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผมขอ
แสดงความเสียใจอยางสุดซึ้งกับครอบครัวของ ดร.กวาน และขออํานาจคุณพระศรี
รัตนตรัยโปรดไดดลบันดาลใหดวงวิญญาณของ ดร.กวาน สีตะธนี ไปสูสุคติใน
สัมปรายภพดวยเทอญ

42
ผมรูจักและทํางานรวมกับ ดร.กวาน มาตั้งแตประมาณป 2533 ที่เนคเทค
เปนระยะเวลามากกวา 20 ป รูสึกเปนเสมือนทั้งเพื่อนรวมงานและเพื่อนรวมรุน
(ราวคราวเดียวกัน) จนเมื่อไดทราบขาววา ดร.กวาน ไดเสียชีวิตเสียแลว จึงรูสึกทั้ง
ตกใจและเสียใจในเรื่องที่ไมคาดถึงวาจะมาถึงรวดเร็วเชนนี้
ดร.กวาน เปนผูมีอัธยาศัยดีและมีอารมณขัน เมื่ออยูใกลก็จะไดรับมุกที่ไดหัวเราะ
กันอยูเสมอ ดร.กวาน มักจะมีนํ้าใจชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาในเรื่องตางๆอยูเสมอ
จนเปนที่รักนับถือของผูใตบังคับบัญชาโดยทั่วไป แต ดร.กวาน ก็จะเอาจริงเอาจัง
มุงมั่น และทุมเทเวลาใหกับภารกิจที่ตองรับผิดชอบอยางเครงครัดเชนเดียวกัน
ดร.กวาน ใหความสําคัญกับการสรางและพัฒนาเด็กและเยาวชนมาอยางตอเนือ่ ง
ยาวนาน ทัง้ ในภารกิจทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงและในโครงการสนับสนุนรวมกับหนวยงาน
อื่นๆ มีเด็กและเยาวชนชั้นเลิศที่ผานการพัฒนาไปสูสังคมนับไมถวน จึงเปนเรื่อง
นาเสียดายและเสียใจอยางยิ่งที่ ดร.กวาน ไดมาถึงแกกรรมลงในเวลาที่ทุกคนไมคาด
วาจะมาถึงเร็วเชนนี้ ถือเปนความสูญเสียบุคลากรที่มีคุณคามากขององคกรและสังคม
ไปอีกทานหนึ่ง
ทายที่สุดนี้ ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย จงสงเสริมใหดวงวิญญาณของ
ดร.กวาน สีตะธนี จงไปสูสุคติในสัมปรายภพ เทอญ
ขวัญชัย หลําอุบล

อดีตผูชวยผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และ
อดีตรองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

‘ชัดเจน’ ในวิถี ใชชีวีอยางสดใส
‘ยั่งยืน’ และยาวไกล ธํารงไวใหพึ่งพา
‘อาลัย’ ผูเลิศลน เหลือใหคนไวศึกษา
‘สืบสาน’ ดวยศรัทธา เพื่อตอกลาใหยืนยาว
ดร.ชัย วุฒิวิวัฒนชัย
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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......แดผูที่เปนทั้งพี่ เปนทั้งเพื่อนรวมงานและเปนทั้งอาจารย
ดร.กวาน สีตะธนี หรือที่ผมเรียกดวยความความเคารพนับถืออยางสนิทใจวา
“พี่กวาน” มานับแตไดพบเจอกันเมื่อ พ.ศ. 2530 พี่กวาน เปนเพื่อนของพี่ชาย ดวย
วัยวุฒิ คุณวุฒิและประสบการณ พี่กวานจึงเปนพี่ที่สามารถจะเปนที่พึ่งใหคําปรึกษา
ชี้แนะไดเปนอยางดี มีหลักการ มีเหตุมีผลเหนืออารมณ มีจิตที่เที่ยงตรงไมซอนเรน
ยึดประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง นับเปนแบบอยางแกรุนนองไดเปนอยางดี
ดร.กวาน สีตะธนี อีกสถานะหนึ่งเปนเพื่อนรวมงาน โดย ดร.กวาน ไดยาย
มาทํางานในโครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
(เนคเทค) สวนผมโอนมาทํางานที่ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค)
ภายใตสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ตั้งตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 กันยายน
2529 มีสถานที่ทํางานรวมกันที่ชั้น 6 อาคารสํานักงานปลัดกระทรวง (ตอมาได
มี พ.ร.บ. จัดตั้งเปน สวทช. ในป 2534) ดร.กวาน เปนรุนบุกเบิกและอยูท ํางาน
เนคเทคจนเกษียณอายุราชการ ในการทํางานหนวยงานใหมทั้ง 2 หนวยงาน มีงานใหม
และปญหาทีท่ า ทายหลากหลาย แตดว ยความสามารถและปฏิภาณไหวพริบ ดร.กวาน
สามารถแกปญหาและอุปสรรคไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังเปนคนมีอารมณขัน
มองโลกในแงดี แมนงานหนักก็ไมทําใหผูรวมงานเครียด เพราะทุกปญหามีทางออก
ใหเพื่อนรวมงานเสมอ
ดร.กวาน สีตะธนี ยังเปนเสมือนอาจารยผูประสิทธิ์ประสาทแบบอยางการ
ทํางานใหผมรวมถึงบุคลากรในหนวยงาน เปนผูรอบรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่
เปนของตนเอง สามารถอธิบายเรื่องยากใหเขาใจไดงาย ดร.กวาน ไดทํางานรวมกับ
มหาวิทยาลัยในการอุดหนุนทุนวิจัย และยังเปนที่คุนเคยกับนักเรียนทุนของเนคเทค
และสวนราชการดาน ICT ซึ่งเปนทุนศึกษาตอของ ก.พ. ตามความตองการของ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ตลอดจนไดรับเชิญเปนวิทยากรและอาจารยพิเศษในสถาบัน
การศึกษา ในวงการศึกษาจึงเรียก ดร.กวาน กันติดปากวา “อาจารยกวาน”
ดร.กวาน สีตะธนี ไดแสดงแบบอยางตัวตนที่ชัดเจน เปนตัวอยางที่ดีที่เปน
ทัง้ พีเ่ ปนทัง้ เพือ่ นรวมงานและเปนทัง้ อาจารย การจากไปอยางกะทันหันของ ดร.กวาน
เปนเรื่องที่ผมรูสึกเศราและอาลัย ผมขอเปนกําลังใจใหแกครอบครัวสีตะธนี ไดแก
ภรรยาและลูกชายทั้ง 2 คน ขอใหมีความเขมแข็ง ภาคภูมิใจ ในคุณงามความ
ดีของ ดร.กวาน ที่ไดทํามาตลอดชีวิต ขอดวงวิญญาณของทานไปสูสัมปรายภพ
สถิตในสรวงสวรรคทิพยสถาน เสวยวิมุติสุขทุกทิวาราตรีกาล
สมชาย เทียมบุญประเสริฐ
อดีตรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ดวยรักและอาลัย “พี่กวาน”
“พี่กวาน” ที่ดิฉันรูจัก เปนผูชายที่มีหนาตายิ้มแยมอยูเปนนิจ พี่กวาน เปนผู
บังคับบัญชาที่เปนที่รักของนองๆ เพราะพี่กวาน “ใสใจ” และ “เอาใจใส” คอยเปน
ที่ปรึกษาและใหความชวยเหลือนองๆ เมื่อมีปญหาหรือมีเรื่องติดขัดในการทํางาน
พี่กวาน ใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งเด็กในเมือง และเด็กในชนบท
ที่อาจมีโอกาสในหลายๆ เรื่องนอยกวา พี่กวาน ไดอุทิศทั้งแรงกาย แรงใจ และสติ
ปญญา ในการทํางานเพื่อชวยใหเด็กๆ ในพื้นที่หางไกล ใหมีโอกาสไดเรียนรูและใช
ประโยชนจากเทคโนโลยี เพื่อใหมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษา แมพี่
กวาน จะเกษียณอายุจากการทํางานเต็มเวลาที่เนคเทค สวทช. พี่กวาน ยังสละเวลา
มาชวยงานโครงการพัฒนาการเรียนรูใหแกเด็กและเยาวชนในศูนยการเรียนชุมชน
ที่ ต.ทาสองยาง จ.ตาก และที่ จ.แมฮองสอน ซึ่งแตละที่ไมใชจะเดินทางไปงายๆ แต
พี่กวาน ทําดวยใจรัก และมุงหวังจะเห็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่เหลานั้น ไดมีการศึกษา
ที่ดีขึ้น รูจักกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร ซึ่งจะเปนประโยชนตอการใชชีวิตและ
การทํามาหาเลี้ยงชีพในอนาคต
ในชวงสายๆ ของวันเสารที่ 6 เมษายน 2562 ขณะที่ดิฉันกําลังเดินทางกลับ
จากไปทําบุญจะกลับบาน ก็ไดทราบขาวจากคุณปู (กุลประภา นาวานุเคราะห) วา
พี่กวาน เปนลม อยูโรงพยาบาล คุณหมอกําลังใหการชวยเหลือ เมื่อไดยินก็ตกใจ
แตก็ยังมีความหวังวา ถึงมือคุณหมอแลว พี่กวาน จะปลอดภัย คุณปูบอกดวยวา มี
ความคืบหนาอยางไรจะสงขาว จนถึงชวงประมาณเกือบๆ บายสองหรือบายสามโมง
ก็ไมไดขาวอะไรจากคุณปูเพิ่มอีก ในใจก็คิดถึงคําพูดของฝรั่งที่วา No news is a
good news แตก็อยากจะโทรหาคุณปูเพื่อถามขาวคราวอีกครั้ง ในขณะที่กําลังหยิบ
โทรศัพทอยูนั้นเอง คุณปูก็โทรมาบอกวา พี่กวาน เสียแลว ความรูสึกตอนนั้นคือทั้ง
ตกใจและเสียใจ วาเราเสียคนดีๆ ที่ยังสามารถทําคุณประโยชนใหแกประเทศชาติ
ไดอีกมากมายไปอีกคนหนึ่ง เสียพี่และเพื่อนรวมงาน ที่ยังสามารถ “เปนที่พึ่ง” และ
สรางแรงบันดาลใจใหนองๆ ในการทํางานที่คิดถึง “สวนรวม” และ “ผูอื่น” มาก
กวาประโยชนสวนตน
ขอให พี่กวาน นอนหลับใหสบาย หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไดเคยลวงเกินพี่ ทั้ง
กาย วาจา ใจ ขออโหสิกรรมดวย และขอใหผลจากคุณความดีที่พี่ไดทําไว นําพาให
พี่ไปสูสุคติในสัมปรายภพดวยเทอญ
ดวยรักและอาลัย
จากปอม (ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล)
รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
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บันทึกถึง ‘พี่กวาน’ ที่รักและเคารพ
วันเสารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลาประมาณ 11.15 น. ‘ปู’ ไดรับ
โทรศัพทจากคุณเปล (จีรวรรณ) วา .... ‘พี่กวาน’ ไมสบายเปนลมหมดสติ และ
ถูกนําตัวสงโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ซึ่งขณะนั้น ‘ปู’ อยูที่วัดดาวดึงษาราม เขต
บางพลัด กรุงเทพฯ เพื่อรวมทําบังสุกุลเนื่องในวันครบรอบ 11 ป แหงการจากไป
ของคุณเล็ก (พรทิพย อามระดิษ) พนักงาน สวทช. สังกัด เนคเทค นองรักที่จาก
เราไปดวยอุบัติเหตุ เมื่อเสร็จพิธี ‘ปู’ จึงรีบขับรถไปเยี่ยม ‘พี่กวาน’ ที่โรงพยาบาล
มงกุฎวัฒนะ โดยโทรนัดกับคุณกอง (เจษฎา จงสุขวรากุล) ลูกนองที่ใกลชิดกับ ‘พี่
กวาน’ ผูเปนกําลังสําคัญที่ชวยดําเนินการบุกเบิกและขยายโครงการเยาวชน NSC
YSC eCAMP และตอกลาใหเติบใหญ
เราไดพบพี่แดง ภริยาคูชีวิตของ ‘พี่กวาน’ และนองก็อก บุตรชายคนโต ใน
เวลา 14.10 ไดพูดคุย ใหกําลังใจอยูหนาหอง ICU แตแลวในเวลา 14.20 น. ไดรับ
ขาวรายวา ‘พี่กวาน’ ไดจากพวกเราไปอยางไมมีวันหวนกลับ ดวยอาการเสนเลือด
หัวใจอุดตัน กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หลังจากทางโรงพยาบาลนําเครื่อง
มือชวยชีวิตตางๆ ออกจากรางกาย ‘พี่กวาน’ เรียบรอยแลว ปู กองและนองมอส
(ดร.อนันตลดา ภรรยากอง) ไดมีโอกาสเขากราบลาเปนครั้งสุดทาย และทําหนาที่
ในฐานะผูใตบังคับบัญชา ดูแล ‘พี่กวาน’ ที่เปนเสมือนทั้งเจานาย และพี่ชายที่เคารพ
รักยิ่งในวาระสุดทายแหงชีวิต
หากหวนคิดถึงชวงเวลาที่ไดรูจักและรวมงานกับ ‘พี่กวาน’ ถือเปนเวลานานกวา
25 ป โดย ‘ปู’ เขามาทํางานที่เนคเทค สวทช. ปพุทธศักราช 2536 ในตําแหนง
หัวหนางานบริหารบุคคล โดยการสัมภาษณกับ อ.ไพรัช และ อ.กฤษณพงศ และ
เริ่มทํางานกับพี่ขวัญชัย เปนบุคลากรเนคเทค ลําดับที่ 50 ซึ่งชวงนั้น ‘พี่กวาน’ เปน
นักเรียนทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา นับตั้งแตเขามาทํางานก็
จะไดยินชื่อ ‘พี่กวาน’ มาตลอด จนหลังจากนั้นไมนานก็ไดมีโอกาสพบ ‘พี่กวาน’
ตัวจริง และไดมีโอกาสทํางานกับ ‘พี่กวาน’ ในฐานะเพื่อนรวมงานบาง ผูใตบังคับ
บัญชาบาง ตามแตโครงสรางองคกรในแตละชวง แตไมวาเวลาจะเปลี่ยนแปลงไป
นานเพียงใด ‘พี่กวาน’ คือ ‘พี่’ และ ‘ผูบังคับบัญชา’ ที่เคารพรักเสมอ
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‘ปู’ และทีมงานทั้ง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย ฝายพัฒนากําลังคนดานไอที
ฝายสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และฝายอื่นๆ ที่ ‘ปู’ เคยดูแล เราเคารพรัก ทํางาน
เคียงบาเคียงไหล ปรึกษากัน ถกเถียงกันเพื่อปรับปรุงงานใหดีขึ้นเสมอ ซึ่งตลอด
เวลา ‘พี่กวาน’ ไดใหความรัก ความเปนหวง มีนํ้าใจและไมเคยถือตัวกับผูใตบังคับ
บัญชาในทุกระดับ มีความเปนหวงเปนใยคนที่ดอยโอกาสกวา และเมื่อมีโอกาสจะ
แบงปนใหเสมอ (พีก่ วานจะนําเงินทีไ่ ดจากการประชุมมาให ‘ปู’ เก็บไวมอบใหคณ
ุ อนุโรจน
พนักงานเกาของเนคเทคที่ลาออกไปดวยปญหาสุขภาพเปนประจําทุกเดือน)
‘พี่กวาน’ เปนคนสมถะ รักครอบครัวมาก และไมเคยใชอํานาจหนาที่เพื่อ
ประโยชนสวนตัวแมสักครั้ง มีความระมัดระวังในการทํางาน ทั้งงานการเงิน การ
เบิกจาย งานจัดซื้อพัสดุ เพื่อใหงานถูกตองตามระเบียบขอบังคับของสํานักงานฯ ใช
เงินสํานักงานฯ อยางมัธยัสถ สมเหตุสมผล ‘พี่กวาน’ รักงานโดยเฉพาะงานสราง
เยาวชนที่ ‘พี่กวาน’ บุกเบิกและทําตอเนื่องจนสงผลใหเด็กไทยเรากาวสูเวทีนานาชาติ
สมภาคภูมิ กับวลีที่คุนหู “เยาวชนไทยไมแพชาติใดในโลก” และงานลงพื้นที่หาง
ไกลเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า โดยการสรางโอกาส มอบความรู สนับสนุนใหชุมชน
หางไกลเขาถึงเทคโนโลยีไดอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน
ตลอดระยะเวลาที่ไดทํางานกับ ‘พี่กวาน’ ‘พี่กวาน’ ใหความไววางใจ ‘ปู’ ในการ
ทํางาน การบริหารจัดการงาน โดยรูวาเราจะรักษาผลประโยชนของสํานักงานฯ
เสมอ มั่นใจในการพัฒนาการจัดงานสําคัญๆ อยางตอเนื่อง มีครั้งหนึ่งที่ ‘ปู’ บอก
‘พี่กวาน’ วา ‘ปู’ ทําเต็มที่และพัฒนามาสุดกําลังสมองแลวคงไดประมาณนี้ แต
‘พี่กวาน’ บอกวาผมเห็นทุกๆ ครั้ง งานที่ ‘ปู’ ทําไมเคยอยูกับที่จะมีการพัฒนา
ปรับปรุงใหดีขึ้นอยูเสมอ มีสิ่งสรางสรรคทุกๆ ครั้งที่ ‘ปู’ ทํา นับเปนสิ่งที่เปนกําลัง
ผลักดันให ‘ปู’ ทํางานอยางสนุกสนานและมีความสุขเสมอ บางคราวงานลนมือ
มากแลว ‘พี่กวาน’ เดินมาสั่งงานเพิ่มดวยความเกรงใจที่หองทํางาน ‘พี่กวาน’ ก็
บอก ‘ปู’ วา ‘ปู’ ทําแค 60% ของคุณภาพ ‘ปู’ ก็พอ ‘ปู’ ก็ตอบ ‘พี่กวาน’ ไปวาถา
มาใหเราทํา เราตองทํา 100% เต็มที่เสมอเพราะมันคือ brand ของเรา ‘พี่กวาน’
ก็อมยิ้ม งานยากๆ เชนการจัดงาน International Conference อยาง PICMET
ก็เปนอีกงานที่ทาทายเรามาก เพราะเราไมเคยไปงานแบบนี้มากอน ประสบการณ
ที่ไดรับจากงานตางๆ ที่ ‘พี่กวาน’ มอบหมายทําใหเราไมเคยกลัวงานใหม งานซับ
ซอน งานยากอีกเลย
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ทุกๆ ป ไมวาปใหม หรือ 26 กันยายน ซึ่งเปนวันคลายวันเกิดของ ‘พี่กวาน’
แม ‘พี่กวาน’ เกษียณอายุราชการไปแลว พวกเรา “ทีมงานระดับชาติดานการ
สนับสนุน” ปู เปล ตุก กอง อุ จุมใหญ จุมเล็ก ณัฎ แดง แนน กิ๊ก โรส และ
ทีมอีกหลายคนจะไปกราบอวยพร ทุกครั้งที่ ‘พี่กวาน’ เขามาที่ทํางาน เราจะมอบ
ของ กลาวอวยพร และฟง ‘พี่กวาน’ ตอบขอบคุณพวกเราแบบเขินๆ แตอบอุน รูได
วา ‘พี่กวาน’ ปลาบปลื้มตื้นตันที่พวกเรายังระลึกถึงเสมอ พวกเราเฮฮาเต็มไปดวย
เสียงหัวเราะ แขงกันพูด จบดวยการถายรูปกับ ‘พี่กวาน’ เปนที่ระลึกตามกระแส
โลกโซเชียล
ถึงวันนี้ .... 6 เมษายน 2562.. “พี่กวาน” ไดเดินทางมาถึงที่หมายตามเวลา
ที่พรหมลิขิตไว...ถึงเวลาที่ “พี่กวาน” จะไดพักผอน ทิ้งไวเพียงคุณงามความดี
โครงการดีๆ ที่มีประโยชนอเนกอนันต การสรางตนกลาใหเติบใหญ ไมเพียงผูใต
บังคับบัญชา แตเลยไปถึงเยาวชนหลากหลายรุน ที่เราเห็นมาตั้งแตมัธยมตน จน
ปจจุบันจบปริญญาเอกหลายชีวิต พี่กวานทํางานไมเคยเหน็ดเหนื่อยเพียงเพื่อสานงาน
ตามอุดมการณไมเคยเปลี่ยนที่แกเคยเลาดวยความภูมิใจที่เคยรวมงานโครงการหลวง
กับทาน อ.ศักรินทร อ.กฤษณพงศ เดินตามศาสตรพระราชา ยึดถือหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของลนเกลา รัชกาลที่ 9 กษัตริยผูทรงเปนพอของแผนดินที่ ‘พี่กวาน’ รัก
และเทิดทูนยิ่ง เทิดทูนไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม
คงขอเปรียบคุณงามความดี และผลงานมากมายที่ “พี่กวาน” ฝากไวตาม
อินทรวิเชียรฉันท พระนิพนธ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
เปนคําฉันท กฤษณาสอนนอง
“พฤษภกาสร
อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนตเสนงคง
สําคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย
มลายสิ้นทั้งอินทรีย
สถิตยทั่วแตขั่วดี
ประดับไวในโลกา”
พักผอนใหสบายในสัมปรายภพนะคะ “พี่กวาน”
ดวยความอาลัยรัก
กุลประภา นาวานุเคราะห (ปูคะ)
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
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“พี่กวานผมวา....”
“เฮย ผมวาไมใชหรอก..... ไมใชอยางนั้น..... แหม..คิดมากไปเองหนา.....”
เปนบทสนทนาที่คุนหูทุกครั้งที่ไปหารือ ปรับทุกขดวย
“มองโลกในแงดีหนอย....”
พี่กวานเปนคนที่มองโลกในแงดีเสมอ ในสิ่งที่ไมดี ก็จะชี้ใหเห็นถึงสิ่งดีๆ ที่มี
อยูได ชวยปรับทัศนคติ มองหาสิ่งดีๆ ได เสมือนฉากหนึ่งในละครเจาพอเซี่ยงไฮที่
โจวเหวินฟะแสดง
ทําใหผมเชื่อวาคนเราไมไดเกิดมาเพื่อทําในสิ่งที่มีประสิทธิภาพเทานั้น แตเปน
การไขวหาความสุขดวย
ชีวิตนั้นสั้นไป กะทันหันเกินไปสําหรับคนดีๆ ที่ทําประโยชนเพื่อสังคม ไมวา
จะเปนโครงการ IT Valley, Thailand Animation Contest, Open Source ที่ไดมี
โอกาสทํางานดวยกัน ตลอดระยะเวลาที่ไดทํางานที่เนคเทค แตคุณความดีจะคงอยู
ตอไป เปนแนวทางใหผูคนไดกลาวถึงบาง ปฏิบัติตามบาง สังคมจะดีขึ้น และจะดี
ขึ้นตลอดไป
ระลึกถึงพี่กวานตลอดไป
ดร.วิรัช ศรเลิศลํ้าวาณิช
อดีตผูชวยผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ผมรูจัก พี่กวาน ครั้งแรกที่เนคเทค พี่กวาน เปนคนแรกๆ ที่ใหความรูเรื่องการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีที่เอามาเลือกรับปรับใชกับภูมิสังคมไทยในมิติตางๆ ได อาทิ
เศรษฐกิจ การศึกษา และสังคม โดยเฉพาะสังคมชนบทนั้น ดวยประสบการณที่หา
ไดยากจากการอาสาพัฒนาในพื้นที่จริงมาหลายป พี่กวาน เปนสวนสําคัญนํานองๆ
ที่เนคเทคพัฒนาโครงการเทคโนโลยีเพื่อสังคมอยางตอเนื่อง จนมีผลงานดีเดนระดับ
ประเทศ เชื่อวาเหลานี้เปนตัวอยางที่ดีของคําวา “วิจัยเพื่อพัฒนา” และยังคงเปน
แสงสองทางนํานองๆ ในการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศตอไป
ดวยความอาลัยยิ่ง
ดร.สุธี ผูเจริญชนะชัย

รองผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงขาติ
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การสูญเสีย ดร.กวาน สีตะธนี อดีตรองผูอํานวยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) อยางกะทันหันนี้ ถือวาเปนการสูญเสียบุคคล
ที่สรางคุณูปการมากมายกับการพัฒนาเยาวชนดาน IT ถึงแมทานจะจากไปแลวแต
คุณความดีทานจะเปนที่จดจําของพวกเรา และเด็กอีกมากมาย ที่ทานมอบโอกาสให
ผานโครงการพัฒนาเยาวชน และโครงการพัฒนาชนบท ไดแก NSC YSC YECC
eCamp ตอกลาใหเติบใหญ แมฮองสอนไอทีวัลเลย และการพัฒนาครูใน จ.ตาก
แมหลังเกษียณอายุราชการจากเนคเทคแลว ทานก็ยังมาชวยเปนที่ปรึกษาในการ
ทํางาน และคอยใหคําแนะนําดีๆ แกพวกเราเสมอ รวมทั้งยังรวมเดินทางไปยังหมูบาน
ตางๆ ที่หางไกลในชนบทอยางสมํ่าเสมอ มีครั้งหนึ่งไดเคยถามทานดวยความ
หวงใยวา ทานอายุมากแลว ยังทํางานและเดินทางไกลๆ ไหวหรือ ทานก็ใหคําตอบ
วา “ทานจะทํางานจนกวาจะทําไมไหว” และทานก็ทําเชนนั้นจริงๆ ทานลุยไปใน
ทุกที่เพื่อสรางการกินดีอยูดีใหกับทองถิ่น และสรางโอกาสใหไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ทั้ง
ดานภาษา ดานอาชีพ และดานเทคโนโลยี
ดร.กวาน หรือ พี่กวาน ของนองๆ เนคเทคนั้น ทานไมเพียงแตเปนตัวอยาง
ที่ดีในการทํางานที่ดีและทุมเทเทานั้น ทานยังเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตัวโดย
เฉพาะความพอเพียงและการยึดประโยชนของคนอื่นเปนที่ตั้งในการทํางาน เราจะ
เห็นภาพ พี่กวาน ที่ไมเคยตองการการดูแลอะไรเปนพิเศษแมทานจะเปนผูบริหาร
ระดับสูง ทานวางตัวเปนกันเองกับนองๆ เสมอ และมีคําแนะนําดีๆ แบบที่เราเรียก
วา “เกื้อกูล” ใหเราอยางสมํ่าเสมอ นอยครั้งมากที่เราจะเห็นทานโกรธ หรือไมพอใจ
สิ่งที่ทุกคนจะเห็นคือรอยยิ้ม และเสียงแซวที่ทานใชจนเปนสไตลเปนเอกลักษณ ซึ่ง
ในหลายสถานการณที่ไดมีโอกาสติดตาม พี่กวาน ไปทํางานหรือประชุมไดพบวา
เอกลักษณเฉพาะตัวของ พี่กวาน ก็พาเรารอดพนการเผชิญหนาในการทํางานมาได
หลายครั้ง
วันนี้ เราไมมีพี่กวานอีกตอไปแลว แต พี่กวาน จะยังอยูในความทรงจําของพวก
เราตลอดไป ขอใหทานหลับใหสบายและขอใหคุณความดีที่ทานไดสรางสมมานําพา
ทานไปสูภพภูมิที่ดีดวยเทอญ และไมตองหวงกับกิจกรรมที่ไดริเริ่มและผลักดันมา
เพราะโครงการเหลานี้ไดเจริญงอกงามและเติบโตไปสรางเยาวชน และความเขมแข็ง
ใหกับประเทศมากมาย และขอสัญญาวาจะชวยดูแลตออยางเต็มความสามารถและ
หนาที่ที่จะทําไดคะ
ดวยรักและอาลัยยิ่ง
ดร.กัลยา อุดมวิทิต
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ประมาณป พ.ศ. 2525 ผมรูจักพี่กวาน ตั้งแตเรียนที่เทคโนบางมด หรือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ในปจจุบัน เราทั้งสองตางเปน
ลูกศิษย รวมอาจารยที่ปรึกษาเดียวกัน คือ ทานอาจารยบันเทิง สุวรรณตระกูล
แตผมนั้นอยูปริญญาตรี (ทําโครงการวิเคราะห kinematics ของแขนกล) พี่เคา
เรียนปริญญาทําวิจัยเรื่องพลังงานทดแทน เกี่ยวของกับเทคโนโลยีกังหันลม หาก
จําไมผิด
ผมโชคดีมาพบกับ พี่กวาน อีกที ที่ NECTEC ตอนผมเรียนจบปริญญาเอก
จากอเมริกาแลว กลับมาเปนอาจารยที่ มจธ. พี่กวาน เปนผูชวยผูอํานวยการ ผม
ไปชวยงาน Hard Disk Drive
พี่กวาน เปนคนอารมณดี มองโลกในแงดีเสมอ เขาใจโลกธรรมดี ไมขัดแยง
กับใคร เขาใจคนอื่นๆ รอบขางเสมอ ใบหนาปนเปอนรอยยิ้ม แมตอนประชุมเจอ
ปญหายากๆ เวลาใครขัดแยงกัน พี่เคาจะโพลงทันทีวา “เฮย…ใจเย็นๆ…ทุกอยางมี
ทางออก”
วันนี้ไดยินขาววาพี่เคาไปดีแลว ชวงที่พี่ดํารงขันธหาอยูนั้น ไดทําประโยชนแก
สวนรวมอยางเต็มทีจ่ นถึงวาระสุดทาย เปรียบดัง่ เทียนทีส่ อ งแสงแผพลังความดีไปทัว่
บริเวณ เปนตนแบบและกําลังใจ ใหคนใกลชิด/ลูกนองไดมีโอกาสทํางานสมความ
ตั้งใจ พี่เคาสงเสริมคนอื่นๆ เสมอครับ ผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจวา ผลบุญและคุณงาม
ความดีที่พี่ไดสราง จักชวยนําทางพี่สูแดนเกษมและความบริสุทธิ์ประภัสสรดังใจ
ปรารถนา
ชิต เหลาวัฒนา
อดีตผูชวยผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
The Langham Hotel, Hong Kong
7 เมษายน 2562

ผมเองแมไมมีโอกาสทํางานกับ ดร.กวาน โดยตรง แตไดเจอกับทานบอยและ
ทักทายกันเสมอ ผมสัมผัสไดถึงความเปนผูใหญใจดี ยิ้มแยมตลอด จนสงสัยวาทาน
เคยโกรธใครบางไหม แตเมื่อถึงเวลาจริงจังทานจะพูดเตือนกันตรงๆ เปนแบบอยาง
ที่ดี ที่ผมจะจดจําไปตลอด มีปญหาอะไรก็จะยิ้มสูไวกอน หลับใหสบายครับ ดร.กวาน
ความดีของทานจะยังคงอยูกับคนรุนตอๆ ไป อยูกับเยาวชนที่ทานสรางขึ้นมา
ดร.ภาสกร ประถมบุตร

รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
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ผมพบ อ.กวาน ครั้งแรกเมื่อป 1996 เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีและกําลัง
ตัดสินใจวาจะกลับมาทํางานหรือเรียนตอดี จึงแวะมาที่อาคารโยธีไดพบกับอาจารย
จากคําแนะนําของอาจารยสุดทายผมกลับไปเรียนตอจนจบกลับมาเปนนักวิจัยในป
2001 ผมไดมีโอกาสทํางานกับอาจารยอีกครั้งในโครงการแมฮองสอนไอทีวัลเลย
อาจารยมีจิตใจดีที่พรอมจะใหแตอาจารยสอนวาเราตองใหอยางฉลาดไมใชสักแต
ให ตองใหความรูไมใชใหแตสิ่งของ เพราะความรูเอาไปตอยอดได อาจารยยังเปน
ตัวอยางของผูปดทองหลังพระอยางแทจริงและเปนผูใหญที่ถอมตนยิ่ง เพราะการไป
ทํางานในพื้นที่ชนบทตองตั้งใจทําและทําอยางตอเนื่องจึงจะเห็นผล อาจารยเชื่อวา
ความรูจะทําใหประเทศเรากาวหนาไปไดและอาจารยก็ยังคงเดินหนาใหความรูใน
พื้นที่ชายขอบอยางตอเนือ่ งแมในวัยเกษียณ เปนตัวอยางใหเด็กรุน หลังไดเรียนรูแ ละ
ปฏิบตั ติ าม
ดวยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง
ศุภกร สิทธิไชย

แด ดร.กวาน สีตะธนี
ภาพที่ดําจดจําและประทับใจตลอดมาคือภาพใบหนาที่ยิ้มละไมอยูเสมอของ
“ดร.กวาน”
ครอบครัวของเราไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายดวยกัน ดร.กวาน เปนสามีและ
คุณพอที่อบอุนและนารักที่สุดคนหนึ่งที่ดําเคยพบมา ดร.กวาน ดูแลพี่แดง นองกอก
นองแกกอยางดีเยี่ยมและเปนกําลังใจที่สําคัญใหพี่แดงตลอดเวลา เวลาที่พี่แดงกับดํา
ไปเที่ยวดวยกัน ดร.กวาน ก็จะมาสงพี่แดงที่บานดํา เวลาที่พี่แดงและดําไปชอปปง
จนขนของกันไมไหวพี่แดงก็จะโทรหา ดร.กวาน ใหมารับเราสองคน ดําไมเคยไดยิน
ดร.กวาน ปฏิเสธแมแตครั้งเดียว
ดําเชื่อวาภาพที่สวยงามเหลานั้นจะอยูในความทรงจําของพี่แดงและดําตลอด
ไปคะ ดํา พี่ตอและนองเอ็บ ขอตั้งจิตอธิษฐานขอใหดวงวิญญาณที่สรางสมแตคุณงาม
ความดีที่ทําใหกับทั้งครอบครัวและประเทศชาติดวงนี้จงไปสูสุคติสุขในสัมปรายภพ
ดวยเทอญ
ดวยความอาลัยอยางยิ่ง
เอื้อพร รัตนภาณุ

อดีตผูชวยผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
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ดร.กวาน ผูอบอุนและเปยมดวยเสียงหัวเราะ
ประมาณป พ.ศ.2550 ดิฉันไดมีโอกาสพบกับ ดร.กวาน สีตะธนี จําไดวา
ในตอนนั้น อาจารยเปนรองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิว
เตอรแหงชาติ ซึง่ ดิฉนั มักจะไดเจอกับอาจารยกวาน พรอมกับอาจารยสรุ พนธ ตุม นาค
สัปดาหละ 1 ครั้ง เวลาที่อาจารยมาสอนพิเศษใหกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พวกเรามักใชเวลาประมาณ
1 ชั่วโมง เพื่อเลาและปรึกษาปญหาที่พบในการทํางานใหกับอาจารยฟงเสมอๆ ใน
ชวงเวลานั้น ดิฉันประสบปญหาในเรื่องของการทํางาน ไมวาจะเปนในเรื่องของงบ
ประมาณหรือเทคนิคในการทํางานเพื่อสงเสริมและสนับสนุนดานไอที ใหกับครูและ
นักเรียน โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในถิ่นทุรกันดาร จําไดวา อาจารยกวาน จะนั่งไขวหางฟงที่ดิฉันพูด
ปนบนปนปรึกษาไปพรอมกันจนจบ และสุดทายอาจารยมักจะมีขอคิดและคําสอนดีดี
ที่ทําใหดิฉันมีทางออกและมีกําลังใจในการทํางานทุกครั้ง
และครั้งหนึ่ง ดิฉัน เคยไดมีโอกาสติดตามคูสมรส ดร.เทพชัย ทรัพยนิธิ และ
ดร.กวาน สีตะธนี ไปปฏิบัติราชการที่ประเทศญี่ปุน ครั้งนั้นจําไดวา เวลาที่ไดเดิน
ทางรวมกับอาจารยประมาณ 3 วัน นอกจากเรื่องงานที่ไดคุยและปรึกษาอาจารย
ตลอดทางแลว อาจารยยังเปนคนชอบแซวและติดตลก ไมวาจะไปเมืองไหน สถาน
ที่ใด อาจารยจะตองพูดเรื่องขําขําใหทุกคนสนุกสนานเฮฮาตลอด นอกจากความขํา
ขันและอารมณดีแลวนั้น อาจารยยังคงเปนหวงเปนใยผูใตบังคับบัญชาทุกทาน ใน
ครั้งนั้น ยังบอกให ดร.เทพชัย ตามนักเรียนทุนของ สวทช. มาพบและเลี้ยงอาหาร
รวมถึงไถถามถึงความเปนอยูดวยความหวงใย
วันที่ทราบขาวเรื่องการสูญเสีย ดร.กวาน สีตะธนี เราสองคนสามีภรรยา ตกใจ
มาก พูดแตคําวา “จริงเหรอ เปนไปไดอยางไร” เพราะเราสองคนคิดวา อาจารย
เปนคนที่มีอารมณดีตลอดเวลาและดูสุขภาพดี ในวันนั้นเมื่อดิฉันเปด Facebook
ขึ้นมา พบวาบุคลากร มจธ. สวทช. และเครือขายอื่นที่รูจักกับอาจารย มีแตคนโพสต
ไวอาลัย
ดร.กวาน สีตะธนี ยิ่งทําใหดิฉันเชื่อมั่นยิ่งขึ้นไปอีกถึงสิ่งดีดีที่อาจารยทํามา โดย
ตลอดวามีคุณคาตอผูอื่นมากเพียงใด ถึงแมวันนี้อาจารยจะไมอยูแลว แตครอบครัว
ของเราเชื่อมั่นเสมอวา สิ่งดีดีที่อาจารยไดทําเพื่อคนอื่นมามากมายตลอดชีวิตของ
อาจารยนั้น จะเปนแนวทางปฏิบัติและเปนตัวอยางที่ดีใหกับคนรุนหลังไปอีกนาน
ดวยรักและอาลัย
ดร.เทพชัย ทรัพยนิธิ
เบญจวรรณ ทรัพยนิธิ ดํารงกิจการ
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ถาถามวาเอยชื่อ คุณกวาน แลวรูสึกอยางไร จะเห็นทานยิ้มพรอมกับภาพเด็กๆ
ตามมาดวยเสมอ หลังจากเรียนจบกลับมาทํางาน คุณกวาน ก็แนะนําใหรูจัก
โครงการ school outreach ถึงจะไมคอยไดชวยอะไรมาก แตรูสึกไดถึงความผูกพัน
ของ อ.กวาน กับเด็กที่หางไกล จากที่จะเอบอกวา คุณกวาน คือ คุณพอขายาว
นี่ใชเลย เปนคุณพอขายาวของเด็กๆ ที่หางไกลความเจริญ เปนคุณพอที่คอยหา
โอกาสมาใหเด็กๆ เสมอ ทานเปนตัวอยางที่อยากทําตาม และคิดวาตองทําตาม
ตัวอยางที่ดีนี้แนนอน.
ละออ โควาวิสารัช (มู-เนคเทค)

ระหวางทางเดินไปรานกาแฟของ มจธ. กับสํานักหอสมุด เรามักเดินเจอ อ.กวาน
เปนประจําชวงเสารอาทิตย เพราะเรียนจบกลับมาทํางานใหมๆ ก็ยังคงติดกับชีวิต
หองสมุด เจออาจารยทีไรก็สวัสดี ตอนแรกๆ อาจารยก็งงๆ เพราะเราเขารายงานตัว
กับ อาจารยกวาน เปนทานแรก และดวยคําถามทีเ่ ยอะแยะสไตลเจาหนูจาํ ไม อาจารย
ก็ยังพอจะจําไดวาเราคนเนคเทค พอบอกไปวาบานอยูแถวนี้ เคยทํางานที่นี่ เคยเปน
ลูกศิษยแกดวย แกก็ยิ้มๆ ไมติดใจอะไร จนวันนึงอาจารยคงทนไมไหวพอเราสวัสดี
ทักทายเสร็จแกก็พูดขึ้นวา
“เธอไมมีอะไรอยางอื่นทําแลวหรือนอกจากมาหอสมุด” สตั๊นตไปสองวิ กอน
ยิ้มแหยๆ ใหอาจารย
จากนั้นหนูก็ไมเคยไดหยุดอยูนิ่งๆ อีกเลย เสารอาทิตย งานราษฎร งานหลวง
งานสอน งานอาสาฯ...
กราบขอบพระคุณในความเอ็นดูของอาจารยตลอดมาและตลอดไปคะ #ในชีวิต
นึงเราจะนํ้าตารื้นใหกับใครสักกี่คนเมื่อเขาจากไป
ดร.อภิวดี ปยธรรมรงค
นักวิจัยเนคเทค
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อําลา อาลัย รําลึกดวยความเคารพ
พี่กวาน เปนชื่อที่เรียกติดปากมาตั้งแตเริ่มเขาทํางานในตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานบุคคลที่ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติหรือเนคเทค
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๘ พี่กวาน เปนทั้งผูบังคับบัญชา และผูบริหารที่มีความเปนกันเอง
ใจดี มีเมตตากรุณา มีความสมถะ ยึดมั่นในความถูกตอง ไมเคยมีคําดุ มีแตคําสอน
คําแนะนําใหคาํ ปรึกษามาตลอดไมวา จะในฐานะผูบ งั คับบัญชากับลูกนอง หรือผูบ ริหาร
หรือพีช่ ายทีเ่ ปนทีเ่ คารพรัก หากมีปญ
 หาหรือตองการคําแนะนํา พีก่ วาน จะใหคาํ แนะนํา
และใหกําลังใจเสมอ คําหนึ่งที่ พี่กวาน พูดและใหกําลังใจและจดจํามาตลอดคือ
คําวา “ตุกทําได ใหมั่นใจตัวเอง” แมถึงวัยเกษียณ พี่กวาน ก็ไมเคยหยุดนิ่งที่จะ
ทํางานยังคงตองการใชความรู ความสามารถประสบการณที่สรางสมมาตลอดชีวิต
การทํางาน ไดทาํ ประโยชนในการใหคาํ ปรึกษาความชวยเหลือการทํางานขององคกร
ในดานการพัฒนากําลังคน และเยาวชนดานไอที ซึ่งเปนงานที่ พี่กวาน รักและ
ตองการเห็นพัฒนาการของงานไปอยางไมสิ้นสุดเพราะ พี่กวาน เห็นแลววา การ
พัฒนาความรู จะเปนสิ่งเดียวที่ทําใหมนุษยสามารถชวยเหลือตนเองชวยสังคม และ
ชวยประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนาไดดีที่สุด พี่กวาน จึงเปนผูที่ใหโอกาสแกทุก
คนที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติม และโดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่ดอยโอกาสที่การศึกษา
เขาไปไมถึง พี่กวาน จะใหความใสใจ และคิดทําโครงการที่เห็นแลววาจะสรางอนาคต
ใหกับเยาวชน ใหโอกาสในการแขงขัน ใหความรูกับเยาวชนในพื้นที่ถิ่นถุรกันดาร
การจากไปของ พี่กวาน สรางความรูสึกเศรา เสียใจ และใจหายเปนอยางมาก
เพราะเมื่อวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ แมบานแอน เดินมาบอกตุกกับเปล (คุณ
จีรวรรณ) วา พี่กวาน มานะคะ ทุกครั้งที่ พี่กวาน เขามาที่เนคเทค แมบานแอน
จะมาบอกตุกกับเปลเสมอเพื่อจัดหาของวางใหแก พี่กวาน จึงไมเคยคาดคิดมากอนวา
พี่กวาน จะจากครอบครัว จากนองๆ ที่เคารพรักพี่กวานอยางรวดเร็วเชนนี้
การถึงแกกรรมของ พี่กวาน นับเปนการสูญเสียบุคคลที่มีคุณคาตอสังคมเปน
อยางยิ่ง แมการจากไปของ พี่กวาน จะเปนไปตามวิถีชีวิตของมนุษยก็ตาม แตก็อด
มิไดที่จะเสียใจ และอาลัยเปนอยางยิ่ง อยางไรก็ตามการจากไปของ พี่กวาน เปน
เพียงการสิ้นไปทางกายภายนอกเทานั้น แตผลงานการกระทํา และคุณงามความดี
ของ พี่กวาน ยังคงอยู และจะเปนอนุสรณใหรําลึกถึงสืบตอไป ขอใหบุญกุศุลทั้งหมด
ที่ พี่กวาน ไดกระทํามาโดยตลอดสงใหดวงจิตวิญญาณของ พี่กวาน สูสุคติใน
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สัมปรายภพและในวาระแหงนี้ ขอขอบพระคุณทุกคําสอน คําแนะนํา คําปรึกษาที่
พี่กวาน มอบให และหากมีสิ่งใดที่ตุกไดลวงเกินดวยประการใดก็ตาม ขอใหดวง
วิญญาณของ พี่กวาน โปรดอโหสิกรรมใหดวยคะ
ดวยความเคารพรัก
สุพรรณิกา บุญมา (ตุก)

ผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

จากคุณกวาน ถึงพี่กวาน ที่เคารพ
“คุณคิดวาความรูสวนไหนของคุณที่จะมาชวยสนับสนุนการทํางาน ให HR”
บทสัมภาษณของ คุณกวาน กับการเริ่มงานในบทบาทของ HR นับแตวันนั้น
จนถึงวันนี้ไดมีโอกาสรวมงานกับ พี่กวาน ไดรับความไววางใจแม พี่กวาน จะ
เกษียณอายุราชการ ก็ยังใหแตวชวยดําเนินการ ยังเคยคุยกับเลขาพี่กวาน ขําขํากับ
คุณเขียดวา พี่กวาน มีเลขาแตไมใหเลขาทํา แตวภูมิใจและยินดีมากนะคะที่ไดรับ
ความไววางใจ และ พี่กวาน มีนํ้าใจ ใหแตวเสมอ ใหทั้งคําสอน คําแนะนําในการ
ทํางาน ดวยคําพูดที่สุภาพ ดวยบุคลิกที่ใจเย็น ขอบคุณ พี่กวาน นะคะ ผูใหญใจดี
ขอคุณงามความดีของ พี่กวาน สงผลใหดวงวิญญาณสูสุคติในสัมปรายภาพคะ
ดวยความเคารพและอาลัย
สิริเมตต เจริญศิลปวรรณ

เจาหนาที่บริหารทรัพยากรบุคคลอาวุโส
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
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รําลึกถึง ดร.กวาน สีตะธนี
ชวงสายวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.20 น. ขณะอยูที่สถานีโทรทัศน
ไทยพีบีเอส ผมไดรับโทรศัพทจากพี่เปล (จีรวรรณ นวลอนันต) แจงวา คุณกวาน
เปนลมหมดสติอยูที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ชวยแวะเขาไปดูอาการทานหนอย ผม
จึงไดรีบขับรถไปยังโรงพยาบาลดวยความเปนหวง ระหวางทางก็ไดโทรศัพทคุยกับ
นองเอ (ธัญศญา ดวงสอาด) ที่ทราบขาวจากโรงพยาบาลเปนคนแรกและปลอบใจ
นองวา อาการ คุณกวาน คงไมนาเปนอะไรมาก ทั้งที่ตัวผมเองก็ไมมั่นใจมากนัก
กวาจะถึงโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็ราวเที่ยงครึ่ง รีบรุดไปยังแผนกฉุกเฉินที่
ชั้น 1 พยาบาลแจงวา หลังจากปมหัวใจแลว ไดยายไปแผนกหัวใจ หลอดเลือด
และสมอง ที่ชั้น 7 ผมไดตามขึ้นไป พบเพียงพยาบาลที่บอกวา หมอไดแจงอาการ
และประเมินสถานการณใหลูกชาย คุณกวาน ทราบแลว ตอนนั้นผมก็ยังเขาใจวา
อยูในมือหมอแลว นาจะเบาใจได จึงไดลงไปทานอาหารกลางวัน และรอพบพี่ปู
(กุลประภา นาวานุเคราะห) และมอส (ดร.อนันตลดา โชติมงคล) ที่ตามมาสมทบ
ที่โรงพยาบาล
ประมาณบายสองเศษ พวกเราจึงไดขึ้นมาที่ชั้น 7 อีกครั้ง เพื่อพบกับนองกอก
ลูกชาย และพี่แดง ภรรยาคุณกวาน ซึ่งทั้งสองคนไดแจงขาวรายที่พวกเราตางไม
อยากจะเชื่อวา คุณกวาน ไดจากไปอยางสงบแลว เมื่อเวลา 14.20 น. ดวยอาการ
เสนเลือดหัวใจอุดตัน กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ผมไดมีโอกาสเขาไปกราบ
เทาอําลา คุณกวาน เปนครั้งสุดทาย ทามกลางหัวใจที่แตกสลาย และเขาไปปลอบโยน
พี่แดง มีคําพูดหนึ่งของพี่แดงในวันนั้นที่ทําใหผมซาบซึ้งใจวา “ขอบใจกองมากที่
ไมเคยทิ้งกวานและทํางานกับกวานมาโดยตลอด”
ผมไดพบ คุณกวาน เปนครั้งแรกเมื่อกลับมาทํางานที่ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) เมื่อป พ.ศ. 2543 ที่ฝายไตรภาคี คุณกวาน
ใหความเมตตากับผมเปนอยางมาก ชวนไปเดินสายประชาสัมพันธงานของไตรภาคี
ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมตั้งแตสัปดาหแรกของการทํางาน และแซวผมซึ่งไมคอยชาง
พูดนักวา เพิ่งกลับมาจากเมืองนอก ยังพูดภาษาไทยไมคอยได
ระหวางการทํางานชวงแรก ผมตองรางหนังสือราชการถึงหนวยงานตางๆ และ
ตองนําหนังสือไปเสนอลงนามที่หอง คุณกวาน ก็มักจะชมวา รางและเขียนหนังสือ
ไดดี พรอมกระเซาวา ไปเรียนเมืองนอกมาจริงหรือเปลา

57
วันหนึ่ง คุณกวาน ก็ขึ้นมาที่หองไตรภาคีที่ชั้น 7 เพื่อติดตามการทํางานของ
ผูใ ตบงั คับบัญชา ซึง่ มักจะทําเปนประจําอยางสมํา่ เสมอ แกก็ชวนผมมาทํางานสนุกๆ กัน
ซึ่งนั่นก็คือ จุดเริ่มตนของการไดเขามาชวยเหลืองานที่ คุณกวาน รักและผลักดันมา
อยางตอเนื่องกวา 20 ป ในการทํางานพัฒนาศักยภาพเยาวชนดานไอทีของเนค
เทคและของประเทศไทย คือ โครงการการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
แหงประเทศไทย (The National Software Contest: NSC) และโครงการการ
ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว (Young Scientist Competition:
YSC) ตลอดจนอีกหลายโครงการ เชน คายนักอิเล็กทรอนิกสรุนเยาว (NECTEC
e-Camp) การแขงขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส (YECC) มหกรรมประกวด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทย (Thailand ICT Contest Festival) การแขงขันระบบปฏิบัติการลินุกส (NLC) คายขยายขอบขายความรูสูความ
คิดวิทยาศาสตร (Seagate EYH) Thailand Animation Contest (TAC) ตอกลา
ใหเติบใหญ เปนตน โครงการเหลานี้ ผมไดมีสวนชวย คุณกวาน ในหลายบทบาท
ตั้งแตเริ่มเปนผูรวมโครงการ หัวหนาโครงการ หัวหนางาน ที่ปรึกษา กรรมการ
รวมเขียนขอเสนอโครงการ หางบประมาณและพันธมิตรมาสนับสนุนเงินในการทํา
โครงการ หานักเรียน นักศึกษาไปแขงขันในเวทีตางประเทศ ซึ่งจากประสบการณ
ที่ไดชวย คุณกวาน ในโครงการเหลานี้เปนเวลารวม 16 ป เปนงานที่แมวาจะเหน็ด
เหนื่อย ตองทุมเทแรงกาย แรงใจ และสติปญญาในงานเหลานี้ ผานอุปสรรคและ
ความลําบากมานานับประการ แตเปนงานที่สนุกจริงตามที่ คุณกวาน ไดชวนใหมา
ทํางานตั้งแตแรก และไดสรางบุคลากรที่เปนกําลังสําคัญของประเทศในดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรและสารสนเทศ อยางมากสมตามความใฝฝนของ
คุณกวาน
จนกระทั่งจุดสูงสุดในงานเหลานี้ในความเห็นของผม คือ การที่โครงการการ
แขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย (The National Software
Contest: NSC) ไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักนายก
รัฐมนตรี ใหไดรับรางวัลโครงการดีเดนของชาติ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป พ.ศ. 2556 ซี่งเปนรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
คุณกวาน ภูมิใจในผลงานนี้มากและไดยกเปนตัวอยางในคลิปแนะนํางานครบ 50 ป
CU Freshy 2511 ซึ่งเปนรุนที่ คุณกวาน เขาศึกษาที่จุฬาฯ
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นอกจากงานดานการพัฒนาศักยภาพเยาวชนดานไอทีแลว คุณกวาน ยังให
ความสนใจในการพัฒนาชนบทเปนอยางยิ่ง ในหลายพื้นที่ เชน แมฮองสอน นาน
ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา พังงา อ.อมกอย เชียงใหม ตาก เปนตน โดยไดริเริ่ม
โครงการการถายทอดองคความรูดานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรสูโรงเรียน
และชุมชน (School and Community Outreach Project) ในราวป พ.ศ. 2550 ซี่ง
สานตอจากงานที่ คุณกวาน เคยมีประสบการณในการรวมพัฒนาชนบทในโครงการ
หลวงพื้นที่จังหวัดสกลนครมากวา 20 ป และไดชักชวนกลุมอาสาสมัครจากนักวิจัย
ของเนคเทค นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยที่มีความสนใจในงานดานการพัฒนา
ชนบท ไดสละเวลาในวันทําการปกติและวันหยุดทําการ ไปทํากิจกรรมการถายทอด
องคความรูสูโรงเรียนและชุมชนในชนบทตามปญหาและความตองการของพื้นที่
ตอมาไดขยายการดําเนินงานอีกหลายโครงการและหลายพืน้ ที่ และหนึง่ ในโครงการเดน
คือ แมฮองสอนไอทีวัลเลย ซึ่งเปนอีกโครงการที่ไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการ
เอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ใหไดรับรางวัลโครงการดีเดนของชาติ
สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจําป พ.ศ. 2557 ผมไดมีสวนรวมในกิจกรรมเหลานี้บาง
และไดรบั รูเ ปนอยางดีถงึ ความตัง้ ใจจริงที่ คุณกวาน มุง หวังทําใหกบั ประเทศของเรา
ทุกครั้งที่ไดมีโอกาสเดินทางไปตางประเทศพรอมกับ คุณกวาน ที่พาเยาวชน
ไทยไปแขงขันในเวทีตางประเทศที่สําคัญอยาง Intel International Science and
Engineering Fair ที่สหรัฐอเมริกา คุณกวาน มักจะใหคําแนะนําที่เปนประโยชนใน
การใชชีวิตแกนองๆ ใหรูจักหาโอกาสในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ หาประสบการณ
และเรียนรูตลอดเวลา
นอกจากนี้ คุณกวาน มักจะใชเวลาในการเดินทางไปตางประเทศ เพื่อไปเยี่ยม
เยียนและพบปะนักเรียนทุนสังกัดกระทรวงวิทยที่ คุณกวาน มีสวนรับผิดชอบใหมา
เลาปญหาอุปสรรคในการเรียน การใชชีวิตและใหกําลังใจนักเรียนทุนอยูเสมอ
หลังจากที่ คุณกวาน เกษียณจากการทํางานที่เนคเทคในป พ.ศ. 2557 ก็ยังคง
ทํางานในฐานะทีป่ รึกษาอยู โดยเฉพาะดานการพัฒนาชนบทในพืน้ ทีจ่ งั หวัดแมฮอ งสอน
และตาก สวนผมก็ไดไปรับผิดชอบงานในฝายอื่น ทําใหมีโอกาสไดพบปะ คุณกวาน
นอยลง แตในโอกาสวันขึ้นปใหม วันเกิด คุณกวาน ผมก็จะขึ้นไปพบพรอมพี่ๆ ที่
สนิทสนม เพื่อแสดงความยินดีและพูดคุยขอคําปรึกษาเปนครั้งคราว จนกระทั่งใน
งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแหงประเทศ ครัง้ ที่ 18 ทีแ่ ฟชัน่ ไอสแลนด
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ผานมา คุณกวาน ก็ใหผมไปชวยเปนกรรมการ
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ตัดสินโครงการ NSC รอบชิงชนะเลิศ ไมยอมใหมาเดินดูงานเฉยๆ เหมือนจะเปน
การฝากฝงงานครั้งสุดทายวา ใหคอยชวยเหลืองานที่แกรักและภูมิใจเปนที่สุดตอไป
ทายที่สุดนี้ ผมขอกราบคารวะอดีตรองผูอํานวยการเนคเทค ผูบังคับบัญชา
ทานแรก ผูเปรียบเสมือนทั้งครู พอ และพี่ชายในการทํางานมาตลอดระยะเวลา 19 ป
ที่เนคเทค ขอใหคุณงามความดีที่ คุณกวาน สั่งสมไวนําทางให คุณกวาน ไปสูสุคติ
ในสัมปรายภพ พวกเราที่อยูเบื้องหลังจะชวยกันสานตองานที่ คุณกวาน รักและ
ภูมิใจเปนอยางยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาประเทศไทยอันเปน
ที่รักยิ่งของเราตอไป
กอง
(เจษฎา จงสุขวรากุล)

หัวหนางาน ฝายความรวมมือระหวางประเทศและประชาสัมพันธ (ICP)
งานความรวมมือระหวางประเทศ (ICOS)
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
13 เมษายน 2562
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“กวาน” ชื่ือนี้ แปลกจัง อยากเห็นวาเปนใคร พอเห็นแลวตกใจ ทําไม หลอจัง
นิสัยดี ยิ้มเกงเปนกันเอง ใครมีปญหาอะไรไปปรึกษาไดหมด แตพี่ชอบทําวาไมสนใจ
ทั้งที่ในใจคิดหาทางออกให และจะไมบอกตรงๆ แตใหขอคิดในการแกปญหานั้น
นี่คือนิสัยที่นารักของ พี่กวาน ในอดีตที่ผานมามีเหตุการณที่เปลไดมีสวนเกี่ยวของ
หลายครั้ง แตที่นาจดจําและประทับใจมาก คือ ชวงนํ้าทวม ป 2554 ตอนนั้นนํ้า
ทวม สวทช. หนักมาก เขาพื้นที่มาทํางานไมได พวกเราไปทํางานที่โยธีกัน มีอยู
วันหนึ่ง พี่กวาน เขามาถามเปลวา “ไป สวทช. กับผมไดปาว อยากเขาไปดูพื้นที่
และอยากเห็นวาเจาหนาที่เขาอยูกันอยางไร”
เปลก็ชี้หนาตัวเองแลวบอกวา เปลเนี่ยนะ จะชวยอะไรพี่ได แตในใจไปกันเลยพี่
เปลก็ประสานขอรถไปสงหนาธรรมศาสตร รังสิต แลวใหฝายอาคารเอาเรือมารับ
พอลงเรือตางคนตางมองหนากัน วามันทวมเยอะและหนักมากขนาดนี้เลยหรือ นั่ง
เรือเขาไป ก็เห็นแตนํ้าสูงจนนากลว แตใจเราทั้งสองสูตาย บรรยากาศตอนนั้นมัน
เหมือนทะเลเลยละ พอมาถึงหนาอาคาร สวทช. พี่ก็เดินใหกําลังใจนองๆ แลวถาม
วากิน นอน กันอยางไร และขอบใจนองๆ ที่เสียสละดูแลองคกรในยามวิกฤต แลว
ก็เดินไปดูที่หองทํางาน เอาถุงดํามาใสงานที่จะตองทําตอเนื่อง ทั้งเจานายและ
ลูกนองแบกกันออกไปแบบ ขํา ขํา วามันมาถึงตรงจุดนี้ไดไง มันทําใหเรารูสึกรัก
และเคารพผูชายคนนี้มาตลอดการทํางาน และทุกกิจกรรมของ สวทช. พี่ไมเคยขาด
หรือทิ้งงานไปโดยไมสนใจ แถมยังบอกกับทุกคนเสมอวา ตองตั้งใจทํางาน เสียสละ
ใหประเทศชาตินะพวกเรา พอถึงเวลาเกษียณอายุราชการ พี่ไดรับการแตงตั้งเปนที่
ปรึกษาของ NECTEC ซึ่งพี่ไดนําเงินสวนหนึ่งที่ไดรับจากการเปนที่ปรึกษา ฯ มอบ
เปนทุนการศึกษาใหเด็กชาวเขายากจน และมอบเปนทุนมูลนิธิของสมเด็จพระเทพฯ
อีก 5 ทุน ทุนเหลานี้ สงใหนองชาวเขาจบไปแลวหลายรุน ซึ่งเงินทุกบาทที่พี่มอบเปน
ทุนใหนองชาวเขาไดใชอยางคุมคา และเกิดประโยชนกับสังคม เปลเชื่อวาผลบุญกุศล
ที่พี่ทํามาสงผลใหพี่กวาน ไมตองทุกขทรมานจากการเจ็บปวยเหมือนคนอื่น แตการ
จากไปอยางกะทันหันของพี่สรางความเศราโศกเสียใจอยางมากกับเปลและบุคคล
รอบขาง ตอไปนี้คงไมไดเอาขนมอรอยๆ มาใหพี่ทานอีกแลวนะคะ และไมไดยินคําวา
“มาทําไรอีกละ ยุงจัง ไปๆ ไมรูวะ อยาคิดเยอะ” แตมีหนึ่งคําที่พี่ชอบบอกเปลวา เปล
เราตองเปนแบบนี้ตลอดไปนะ ดีใจพี่เราชมอิอิ นี่ละ ผูชายที่ชอบปดทองหลังพระ
นายกวาน สีตะธนี ผูชายที่นารักและเปนแบบอยางที่ดีใหลูกหลานไดจดจําไปอีกนาน
แสนนาน หลับใหสบายนะคะ พี่กวาน ผูบริหารที่ดีและนารักของพวกเราชาว NECTEC
จีรวรรณ นวลอนันต (เปล) และครอบครัว

หัวหนางาน ฝายบริหารทั่วไป ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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อําลา อาลัย รําลึก “พี่กวาน”
ติมเขามาทํางานที่เนคเทค กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๓๓ มีผูบังคับบัญชา ชื่อ นายกวาน สีตะธนี ทุกคนเรียกวา “พี่กวาน”
ในใจคิดวาทําไมเรียก พี่กวาน ทําไมไมเรียก คุณกวาน ดวยความเปนกันเองกับลูก
นองนี่เองพวกเราจึงเรียกกันติดปากวา “พี่กวาน”
พี่กวาน ปกครองผูใตบังคับบัญชา เหมือนพวกเราคือคนในครอบครัว มีความ
โอบออมอารี มีนํ้าใจ มีเมตตา กับลูกนองทุกคน ลูกนองคนไหนหยุดงานไปหลายวัน
พี่กวาน จะหวงใยใสใจ โดย พี่กวาน ใหพวกเราไปถามไถลูกนองถึงที่บาน ความมี
นํ้าใจและมีเมตตาของ พี่กวาน คงบรรยายไมหมดแตขอหยิบมาเลาสักเรื่อง นะคะ
เชน เงินเบี้ยประชุมที่ พี่กวาน ไดมาสวนหนึ่ง พี่กวาน จะฝากไวกับงานบุคคล เพื่อ
เปนทุนสําหรับลูกนอง (พี่โรจน) ที่มีปญหาดานสุขภาพและไมไดทํางานแลว จัดสรร
ใหตามความสมควร จนกระทั้งพี่โรจนไดเสียชีวิตไป
เวลาติมมีปญหาเรื่องการทํางาน เขาไปปรึกษา พี่กวาน พี่กวาน มีคําตอบและ
หาทางออกใหไดเสมอ กลับออกมาดวยความสบายใจ โลงใจ ติมโชคดีที่เริ่มตนชีวิต
การทํางานไดรวมงานกับ พี่กวาน ที่ชวยเหลือดูแลลูกนองเหมือนคนในครอบครัว
พี่กวาน เปนแบบอยางของผูบังคับบัญชาที่มีความเมตตาลูกนองมากที่สุดในชีวิต
การทํางานที่ผานมาของติม พี่กวาน ทํางานหนักเพื่อสังคมและประเทศชาติ ถึงเวลา
พักของ พี่กวาน แลวคะ ขอให พี่กวาน หลับใหสบาย งานที่คางอยู พี่กวาน ไม
ตองหวงนะคะ ทีมงานของ พี่กวาน สานตอตามเจตนาของ พี่กวาน แนนอนคะ
เพราะพี่กวาน คือแบบอยางที่ดีของนองๆ ที่เขาบอกวาคนดีไมมีวันตาย คํานี้ใชได
กับ พี่กวาน จริงๆ ความดีของ พี่กวาน จะอยูในใจพวกเราตลอดไปคะ
ดวยความเคารพรักอยางสูง
สุดารัตน ดอนเส (ไอติม)
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รําลึกถึงพี่กวาน ดวยความเคารพ
อุผานการสัมภาษณจาก พี่กวาน และพี่ปู กุลประภา ใหมาเริ่มงานที่เนคเทค
ในตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานบุคคล ครั้งแรกที่พบ พี่กวาน ในหองสัมภาษณ
ดูนาเกรงขามมาก แตเมื่อไดเขามาทํางานในฝายบุคคลของเนคเทคที่นี่เห็นไดอยาง
ชัดเจนวา พี่กวาน มักจะมีรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะที่กังวานเสียงดังฟงชัดมาแตไกล
ในการทํางาน พี่กวาน ใหความสําคัญกับการเรียนรูของทีมสนับสนุนของเนคเทคมาก
พี่กวาน ใหอุทําโครงการเรียนภาษาอังกฤษของพนักงานสายสนับสนุน ซึ่งหลายคน
ก็สนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษอยางมาก อยากใหทกุ คนเขียนหนังสือราชการ
ไดสละสลวย ก็ใหอุจัดคอรสอบรมการเขียนหนังสือราชการให และงานสําคัญที่อุได
มีโอกาสชวยพี่กวานอีกเรื่อง คือ ดูแลงานนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ที่
สังกัดกับเนคเทค จะเห็นไดวา พี่กวาน เอาใจใสตอการดูแลนักเรียนทุนอยางสมํ่าเสมอ
ถามีโอกาสก็จะใหคาํ แนะนําตอนองๆ นักเรียนทุนหลายคน งานนักเรียนทุนกระทรวง
วิทยฯ เปนงานสําคัญที่ พี่กวาน รักมาก เริ่มตั้งแตการวางแผนอัตรากําลังนักเรียนทุน
ซึ่งในชวงหลังๆ พี่กวานเนนอยากใหมีทุนพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้นอีก ก็ใหอุจัดทดสอบ
วัดระดับภาษาอังกฤษจากสถาบัน IDP เพื่อใหบุคลากรภายในไดรูระดับ TOEFL
ของตัวเองและจะไดเตรียมพรอมในการไปสอบชิงทุนภายใน สวนทุนภายนอก กอน
ที่นองๆ นักเรียนทุนจะไปเรียน พี่กวาน ก็จะขอนัดใหเขามาพบพูดคุยกับ พี่กวาน
พี่ปู และผูบริหารทานอื่นๆ ดวย ซึ่งคําแนะนําสวนใหญแลว พี่กวาน เนนเรื่องการ
ไปใชชีวิตในตางแดน การใหความสําคัญกับเปาหมายของนองๆ ที่ไดฝาฟนจนได
รับทุนกระทรวงวิทยฯ
และปกติทุกป พี่กวาน จะเดินทางไปรวมงาน Intel ISEF ที่สหรัฐอเมริกา เพื่อ
ใหกําลังใจนองๆ นักเรียนที่เปนตัวแทนประเทศไทยไปประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
และวิศวกรรมศาสตร พี่กวาน ก็จะใหอุติดตอนัดหมายกับนองๆ นักเรียนทุนที่อยู
ใกลๆ กับเมืองที่ประกวด เพื่อจะไดทานอาหารและรับฟงปญหาอุปสรรคของนองๆ
นักเรียนทุน พี่กวานบอกกับอุวา ผมอยากจะไปคุยกับนักเรียนทุนของเนคเทค เพื่อ
จะไดเปนตัวแทนผูบริหารไปใหกําลังใจกับนองนักเรียนทุน เขาจะไดรูสึกวามีกําลัง
ใจจากพี่ๆ หนวยงานที่จะตองกลับมาทํางาน และเมื่อนองๆ กลับมาทํางานพี่ปู
จะใหอุนัดหมายหาเวลาใหนองนักเรียนทุนไดพบ พี่กวาน ดวยกอนที่จะเริ่มงาน ซึ่ง
พี่กวาน ก็จะหาเวลาพูดคุยกับนองๆ นักเรียนทุนอยางเต็มที่ นองๆ นักเรียนทุนในชวง
ที่อุดูแลอยูนั้น ไดรับโอกาสไปศึกษาตอในระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก ซึ่งหมาย
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ถึงวานองหลายคนจะใชเรียนที่ตางประเทศเกือบครึ่งชีวิตของเขา และเมื่อนองๆ
กลับมาอาจจะพบกับอีกวัฒนธรรมที่แตกตางกันออกไป พี่กวาน ก็เปนหวง เลยให
อุนัดนองๆ นักเรียนทุนที่กลับมาทํางาน ทานอาหารกลางวันกันและก็ชวนนองๆ
ออกไปสัมผัสกับบรรยากาศการทํางานใหกับชนบทที่หางไกล และนี่เองก็เปนจุดเริ่ม
ตนใหนองหลายคน เชน ดร.ใหญ ศุภกร ไดเริ่มสนุกกับงานอื่นที่นอกเหนือจากงาน
วิจัยจนประสบความสําเร็จในการผลักดันใหโครงการแมฮองสอนไอทีวัลเลย ไดรับ
รางวัลพระราชทานโครงการดีเดนของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจําป 2557
อุโชคดีที่ไดมาทํางานเปนผูใตบังคับบัญชาของ พี่กวาน ซึ่งไดสัมผัสทั้งมุมที่เครง
ขรึมใหความสําคัญในการทํางาน มุมที่สนุกสนานมีคําพูดที่ขําขันสรางรอยยิ้มใหกับ
คนอื่นๆ ใหความใกลชิดกับเพื่อนๆ นองๆ ทุกคน ในงานแตงงานของอุกับคุณวรากร
คําแกว พี่กวาน ไมสะดวกมารวมงานในชวงเย็น ก็มาถามอุวามีพิธีเชาไหม ผมจะ
ไปรวมดวยในพิธีเชา นับวาเปนกําลังใจใหผูใตบังคับบัญชาคนนี้มากคะ ที่ พี่กวาน
ใหความสําคัญกับการเริ่มตนชีวิตคูของนองๆ
จากนี้ไป คงไมไดยินรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของ พี่กวาน อีกแลว อุและครอบครัว
ขออาราธนาอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลใหดวงวิญญาณของ ดร.กวาน
สีตะธนี ไปสูสูขคติในสัมปรายภพดวยเทอญ
ดวยรักและเคารพ
อุบลวรรณ คําแกว
ผมขอแสดงความเสียใจตอครอบครัวของ ดร.กวาน สีตะธนี หรือ พี่กวาน
ของหลายๆ คน ในหลายปที่ผานมา ผมไดรับโอกาสใหไปชวยงาน พี่กวาน ในชวงที่
เนคเทค มีนโยบายขยายสถานที่ทําการ สําหรับชวงเวลานั้นก็จะมีการสรางอาคาร
PTEC ในความรวมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรพารค ซึ่งเปนการทํางานกับอีกกลุมอาชีพงาน ผม
ไดเรียนรูจาก พี่กวาน ในการทํางานกับกลุมคนที่ไมใชในที่ทํางานเดียวกัน พี่กวาน
มีบุคลิกที่เรียบงาย อารมณสนุกสนานไปพรอมกับการทํางานที่มีปญหา และให
เกียรติทุกคน ซึ่งผมขอขอบพระคุณพี่มาก
ขอใหดวงวิญญาณของพี่ ไดสถิตยอยูใ นทิพยวมิ านบนสรวงสวรรคตราบชัว่ นิรนั ดร
ภาคภูมิ ศิริเวช

ผูอํานวยการฝายอาคารสถานที่ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
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สาสนถึงพี่ชาย (พี่กวาน)
จากที่หนึ่งมาสูอีกที่หนึ่งจุดมุงหมายเดียวกัน “เนคเทค” ณ ที่นี้เราไดเจอ
ผูชายคนหนึ่งชื่อ “ดร.กวาน สีตะธนี” ตําแหนง ผช.ผศอ. ดูแลกํากับสวนงานอบรม
สัมมนา ITE เราจําไดวาครั้งแรกที่เราตองเปน MC เราได MC ใหกับ ดร.กวาน
เรารูสึกเกรงมาก และเราก็พลาดแนะนํานามสกุลทานผิด ทานก็ยิ้มๆ และมาถามพี่
แอนวาเราเปนใคร พี่แอนวาเราเปนนองใหม ทานก็ไมวาไร ทานคงใหอภัยในความ
ผิดครั้งแรก เราก็รูสึกโลงในความเมตตาที่ทานมีกับเรา นับจากนั้นเราก็พยามฝกฝน
ไมใหเกิดความผิดพลาดอีก จนเวลาผานไปเราไดเชิญทานมาเปนผูใ หญในงานแตงงาน
ของเรา (ป 2543) ทานก็รับปากมาใหโดยไมเคยรีรอหรือปฏิเสธ (ลูกนองตัวเล็กๆ
อยางเรา) แมแตนอย ทานมากลาวอวยพรใหเรา ทานเปนผูใหญใจดี และที่สําคัญ
เราก็เพิ่งรูในวันแตงงานวาทานก็เปนเจานายพี่ชายเรามากอนเชนกัน (โลกกลมดีจัง)
ทานยังเยาเรากับพี่ชายเลยวาเฮยสมชายเธอมีนองสาวแบบนี้ดวยเหรอ อาวหมาย
ความวาไงเนี่ย (พี่กวาน) เริ่มหนิดหนมเจานายพี่ชายก็เหมือนพี่ชายเราแหละ (คิดเอง)
นับจากนั้นเราก็เรียก พี่กวาน มาตลอด จน พี่กวาน ไดรับตําแหนงรองผูอํานวยการ
เนคเทค เลขาคนเดิมของ พี่กวาน ลาออก (เสร็จเรา) พี่กวานก็เลยชวนเรามาเปนเลขา
เมื่อป 2543-2557 (ไมรอรีรีบรับเลย) ระยะเวลากวา 14 ป ที่เปนเลขา พี่กวาน
จะคอยสอน คอยใหคําแนะนําในการทํางาน การใชชีวิตใหกับนองสาวคนนี้มาโดย
ตลอด จากที่ทํางานกับ พี่กวาน มา พี่กวาน จะชอบชวยเหลือผูอื่นเสมอ ชอบไปตาง
จังหวัด ไปทํางานที่กันดาร ชอบลุยๆ และจะกลับมาเลาถึงชีวิตความเปนอยูของคน
ที่ พี่กวาน ไปสัมผัสถึงความทุกขยากในการดํารงชีวิตตางๆ ใหทุนการศึกษากับเด็ก
ของมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ มาตลอด ขนาด พี่กวาน เกษียณแลวก็ยังใหทุนตอ
เรายังเคยถาม พี่กวาน วาพี่เกษียณแลวพี่ไมมีรายไดพี่จะงดใหทุนไหม พี่กวาน ตอบ
วาการใหการศึกษาคือการใหชีวิตที่ดีกับคนอื่นมันจะทําใหเรามีความสุขเมื่อเห็นคน
ที่เราใหเคาแลวเคาประสบความสําเร็จใหแบบที่เราไมเดือดรอนอะไรใหตอไปเถอะ
เราฟงแลวก็นับถือพี่เคาเลย
วันเสารที่ 6 เมษายน 2562 เปนวันที่เราเศราที่สุด บายสองโมงเศษ เรา
เห็นไลนกําหนดการรดนํ้าขอพรวันสงกรานตที่จะจัดวันที่ 10 เมษายน 2562 โดย
กําหนดการเลื่อนจาก 13.30 น. มาเปน 13.00 น. เรารีบสงไลนแจง พี่กวาน เพื่อให
ทราบ แตพี่กวานไมไดอานไลนเรา เราลองโทรหา พี่กวาน ทางไลนแตไมมีเสียงตอบ
รับจากไลน พี่กวาน คิดวาพี่เคาคงไมสะดวกรับสาย แตไมคิดวาจะเปนไลนสุดทายที่
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เราจะไดสงใหพี่เคา รูสึกใจหาย และเสียใจแบบไมทันตั้งตัว อยากบอก พี่กวาน วา
นองสาวคนนี้รูสึกดีกับพี่และรักพี่นะ และขอบคุณพี่ชายที่แสนดีที่ใหโอกาสนองสาว
คนนี้ชวยดูแลพี่มาตลอด 17 ป หากนองสาวคนนี้ลวงเกินพี่ไมวาดวยเหตุผลประการ
ใดทั้งกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ขอให พี่กวาน อโหสิกรรมใหนองสาวคน
นี้ของพี่ดวย ขอให พี่กวาน หลับใหสบาย ไปสูสุขติดวยนะคะ
ดวยรักและคิดถึง พี่กวาน ตลอดไป
จากเลขาพี่กวาน (เขียด “ลําพึง”)

คําไวอาลัย ดร.กวาน สีตะธนี
ภาพความทรงจําเมือ่ ไดรว มงานกับ คุณกวาน สัมผัสไดถงึ โอกาสดีๆ ในดานตางๆ
ที่ คุณกวาน ไดหยิบยื่นใหกับทุกคนเสมอ หลายครั้งไดยินจากปากเพื่อนที่ไดรับทุน
ใหศึกษาตอในตางประเทศวาแรงผลักดันที่สําคัญคือ คุณกวาน ชวยสงเสริมและ
ผลักดันใหไปศึกษาตอและนําความรูกลับมาทํางานที่เนคเทค หรือการสรางโอกาส
ใหเยาวชนในโครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย โครงการ
ดานไอทีในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งไดดําเนินการมาโดยตลอดนั้นสรางคุณประโยชนใหกับ
เยาวชน สังคม และประเทศชาติ ดังสิ่งที่ทุกคนไดประจักษ
ในสวนตัวแลวในฐานะลูกนองคนหนึ่งนั้น คุณกวาน เปนผูบริหาร เปนนาย
เปนหัวหนาคนหนึ่งที่เคารพรักมากที่สุด ทุกครั้งที่รวมงานกับคุณกวานจะมีความสุข
และภูมิใจกับงานที่ไดรับมอบหมาย เพราะจะสําเร็จลุลวงไดดวยดีทุกครั้ง จริงๆ แลว
ไมใชเพราะทํางานดี ทํางานเกง แตเปนเพราะงานที่ คุณกวาน มอบหมายเปนงาน
ที่รูวาเราทําไดและจะทําไดดี สิ่งที่ตามมาคือความมั่นใจ สุขใจ และอุนใจทุกครั้งที่
ไดรวมงานกับทาน และดวยเหตุนี้ที่ทําใหระลึกถึงทานอยูเสมอ
การจากไปของ คุณกวาน เปนอีกครั้งที่รูสึกเสียใจมากที่สุด ทานเปนผูใหญและ
เจานายที่เคารพรัก ขอแสดงความอาลัย และแสดงความเสียใจกับครอบครัว ขอให
ทานหลับใหสบายและไปสูภพภูมิที่ดี ดวยรัก เคารพและอาลัย….
ผกายมาต อํ่าสุริยา
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พี่กวาน
จําไดวารูจัก พี่กวาน มาตั้งแตทํางานเนคเทคปแรกๆ นาจะราวๆ ป พ.ศ. ๒๕๓๘
โดยคุณปู กุลประภาเปนผูแนะนําใหรูจัก ตอนนั้น ยังนึกวาชื่อ พี่กวาน แปลกดี
แถมจํางายอีกดวย ผานมา ๒๐ กวาปแลว ไมนึกวา ขาวรายจะมาไวเกินกวาที่คาด
ไปมาก แมจะรูวาเราทุกคนตองเดินมาถึงจุดนี้ แตก็ยังรูสึกวาเร็วเกินไป กะทันหัน
เกินไป ใจหาย เสียใจ และเสียดาย
วันนี้ เมื่อลองนั่งนิ่งๆ และนึกถึง พี่กวาน จะนึกถึงภาพของผูชายตัวสูงๆ
อารมณดี มีรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะอยูเสมอ เมื่อป ๒๕๖๐ ตัวเองปวยตองเขา
โรงพยาบาลไปหลายรอบ พอมาทํางานหลังจากพักไปหนึ่งเดือน เจอหนา พี่กวาน
ทีไร พี่กวาน ก็จะคอยถามไถวาสุขภาพเปนอยางไรบาง ...คนที่รูจัก พี่กวาน ตาง
สัมผัสไดวา พี่กวาน เปนคนจิตใจดี มีเมตตาตอผูคน และที่สําคัญคือการมองโลก
ในแงดี มีอารมณขัน เวลาอยูในหองประชุม พี่กวาน มักจะมีคําพูดที่ทําใหที่ประชุม
หัวเราะไดบอยๆ
ในเรื่องงาน พี่กวาน มีความมุงมั่นตั้งใจทํางานเพื่อพัฒนาเยาวชน และคนใน
พื้นที่หางไกลใหมีคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยากเห็นนักวิจัยลงพื้น
ที่นํางานวิจัยไปพัฒนาใหคนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น โดย พี่กวาน ทําใหเห็นเปนตัวอยาง
คือการลงพื้นที่อยางตอเนื่อง มีความสุขที่ไดทําสิ่งดีๆ ใหกับคนอื่น มีผลงานโครงการ
ตางๆ ที่พวกเราเห็นประจักษอยูมากมาย โดย พี่กวาน ทํางานแบบปดทองหลังพระมา
โดยตลอด
วันนี้... พี่กวาน ไดจากไปแลว แตงานตางๆ ของ พี่กวาน ที่ไดริเริ่มและทํามา
อยางตอเนื่องไดออกดอกออกผลมากมายและยังคงเดินหนาตอไป ...ในชวงชีวิตของ
คนเรา ถาไดทําสิ่งที่รัก สิ่งที่ศรัทธา และเปนประโยชนตอคนอื่น เราจะรูสึกมีพลัง
มีความภูมิใจไมวาสิ่งนั้นจะเปนอะไรก็ตาม... เชื่อวา พี่กวาน จะรูสึกอยางนั้น... และ
เชื่อวาสิ่งดีงามที่พี่ไดทําไวใหกับผูคนบนโลกใบนี้ในชวงเวลาแหงชีวิตของ พี่กวาน จะ
นําพาใหดวงวิญญาณของ พี่กวาน ไปสูสุคติในภพภูมิที่ดีตลอดไป...
ดวยความรัก เคารพ และอาลัย
โสภาวรรณ วิทยดํารงค

ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายบริหารโครงสรางพื้นฐาน
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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:: คุณพอขายาว ::
“คุณพอขายาว” ..เปนคําที่นึกขึ้นไดทันทีในครั้งแรกที่ไดพบ คุณกวาน เมื่อป
พ.ศ. 2547 ซึ่งหากใครเคยอานนวนิยายเรื่อง Daddy-Long-Legs ก็คงพอจะนึก
ภาพเงาของคุณพอขายาว ในความทรงจําของตัวละครหลักตามได..คือ คุณกวาน
ชัดๆ :)
ภาพจํา คุณกวาน ในสมองของเรา ไมใชแคการเปน “เจานาย” ที่ใจดีและให
ความเมตตาชวยเหลือ แกลูกนองทุกคนอยางเทาเทียมกันเทานั้น แตในอีกมุมหนึ่งที่
เราสัมผัสไดดวยความรูสึก คือ การเปน “คุณพอขายาว” ตัวจริงเสียงจริง ที่ไดเจอ
ไดนึกถึงทีไรก็มีความสุขและทําใหยิ้มไดเสมอคะ
[ณ มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งใน Kyoto]
จะเอ : อุย เหมือนจะมีติดปายตอนรับพวกเราดวยนะคะ แตอานไมออกคะ (ปาย
เปนภาษาญี่ปุน)
ผูรวมทริปคนหนึ่ง : เคาเขียนวา “ยินดีตอนรับคณะผูเยี่ยมชมดานแอนิเมชั่นจาก
ประเทศไทย” ครับ
คุณกวาน : เขียนสั้นนิดเดียวแปลซะยาว ฮาๆๆ
จะเอ : ฮาๆๆ
คุณกวาน(เสียงกระซิบ) : เคาแปลอะไรมา แปลผิดหรือเปลาเราก็ไมรูหรอกใชไหม
แปลซะยาว ฮาๆๆ
[ในระหวางชวงนั่งฟงบริษัทแหงหนึ่งบรรยาย]
คุณกวาน : จะเอๆ
จะเอ : คะ?
คุณกวาน(เสียงกระซิบ) : เหมือนเคาแอบวาเราเชยหรือเปลานะ? ฮาๆๆ
จะเอ : จริงดวยคะ ฮาๆๆ

68
[ในขณะที่ผูนําชมสถานที่สําคัญแหงหนึ่งที่ Munich บรรยายเกี่ยวกับวัตถุ
โบราณชิ้นหนึ่ง]
คุณกวาน : จะเอๆ นี่มันจะเกือบครึ่งชั่วโมงแลวนะ
จะเอ : อะไรครึ่งชั่วโมงนะคะ?
คุณกวาน(เสียงกระซิบ) : ของอะไรชิ้นเล็กนิดเดียว เรื่องเยอะจริงๆ ฮาๆๆ
จะเอ : ฮาๆๆ
[ชวงบายของวันทํางานวันหนึ่ง]
จะเอ: ไมเขาใจจริงๆ เคาจะปฏิเสธทําไม เคาบอกไมตอบโจทย(จุดจุดจุด)อะไรไม
ทราบคะ
คุณกวาน : (พยักหนาเบาๆ)
จะเอ : ขอโทษคุณกวานคะ จะเอหงุดหงิดไปหนอยคะ
คุณกวาน : เอาอยางนี้ เดี๋ยวผมลองคุยกับเคาให ไมควรจะมีปญหาอะไรนะ
จะเอ : ขอบคุณมากคะคุณกวาน
คุณกวาน : ตอบโจทยอะไรนะที่เคาบอก? (พรอมอมยิ้ม)
จะเอ : โจทย(จุดจุดจุด)อะไรไมทราบคะคุณกวาน ฮาๆๆ
คุณกวาน : ฮาๆๆ โอเคนะ เดี๋ยวผมดูให
[ระหวางทางนั่งรถบัสไปมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งใน Osaka]
คุณกวาน: จะเอ ไปหมุน Volume ปดเสียงที
จะเอ : ปดเสียงอะไรนะคะ? คุณกวาน
คุณกวาน : เสียงไกดทัวรเนี่ย พูดเยอะเกิน ฮาๆๆ
จะเอ : ฮาๆๆ
..นอนหลับใหสบายนะคะคุณกวาน ไมตองกังวลอะไร เดี๋ยวจะเอปดเสียงใหคะ :) ..
“Did you notice the gentleman who has just gone? ”
“I saw his back”
[ Daddy-Long-Legs (1912) by Jean Webster]
จะเอ-สินีนาฏ เทียนขาว วัธนวิสิต (เนคเทค)
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บันทึกถึง อ.กวาน ผูเปรียบเสมือนพอคนนึงของฉัน
ณ วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.04 น. มีเบอร อ.กวาน โทรเขามา
ในใจคิดวา อ.กวาน โทรมาตามงานแนเลย จากนั้นก็กดรับสาย แตไมใช อ.กวานที่
โทรมา ปลายสายเปนเสียงผูหญิง
เสียงปลายสาย : คุณเปนอะไรกับเจาของเบอรนี้คะ
เอ : เปนลูกนอง อ.กวาน คะ มีอะไรหรือเปลาคะ
เสียงปลายสาย : ดิฉันโทรมาจากหองฉุกเฉินโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ คนไข
หมดสติถูกนําตัวสงโรงพยาบาลคะ
เอ : ตกใจ ถามยํ้ากลับไปวา อ.กวาน แนเหรอคะ
เสียงปลายสาย : ใชคะ
เอ : อ.กวาน เปนอะไรมากหรือปาวคะ
เสียงปลายสาย : ขอไมแจงรายละเอียดนะคะ รบกวนติดตอญาติใหดวนเลยคะ
เอ : ไดคะ
หลังจากวางสาย ทําอะไรไมถูกตั้งสติ คิดวาตองรีบโทรแจงภรรยา อ.กวาน
ดวนที่สุด หลังจากที่สามารถติดตอภรรยา อ.กวาน ไดแลว ก็ภาวนาให อ.กวาน
ปลอดภัย และนั่นคือเบอร อ.กวาน ที่ไดโทรหาเอ เปนครั้งสุดทาย
เมื่อเวลา 14.22 น. พี่เปล และพี่กองไดโทรมาแจงขาวรายที่สุด วา อ.กวาน
ที่เรารัก ไดจากพวกเราไปแลว เอและพี่เปลไดแตรองไหโฮกันในโทรศัพทอยูพักใหญ
วาเราไดทําหนาที่ลูกนองอยางเต็มที่เปนครั้งสุดทาย
หลังจากวางสายพี่เปลจนถึงเวลานี้ เรายังคงคิดวานี่ไมใชเรื่องจริง...เปนเพียง
แคฝนรายเทานั้น
นึกยอนกลับไปในวันที่ไดรวมงานกับ อ.กวาน ครั้งแรก พวกเราลงพื้นที่อมกอย
ที่บานตนนํ้า เอไดแบกนํ้าดื่มขึ้นไปไวสําหรับลางหนา และเขียนที่ขวดนํ้าวา นี่คือ
นํ้าสําหรับลางหนาของเอ อ.กวาน ชอบแซววา เด็กคนนี้จะทํางานชนบทไหวเหรอ
จากวันนั้นถึงวันนี้เอไดทํางานพัฒนาชนบทมาแลวเปนเวลาสิบกวาป
นับวาเปนเกียรติอยางสูงทีไ่ ดเปนผูใ ตบงั คับบัญชา เอไดรบั โอกาสทีด่ จี าก อ.กวาน
เสมอ อ.กวาน สอนงาน และผลักดันใหเอไดทําอะไรใหมๆ ที่ทาทายความสามารถ
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เสมอ แนวคิด วิธีการ วิธีเจรจาตอรอง วิธีขอความรวมมือ และอุดมการณตางๆ
ทุกครั้งที่มีประชุมกับผูใหญ อ.กวาน จะหนีบเอไปดวย อ.กวาน ใหความเมตตา กับ
เอและครอบครัวเสมอ เวลาที่ อ.กวาน เรียกพบ อ.กวาน จะบอกวาเอวางไหมขึ้น
มาหาที่หองหนอย คําวาหนอยไมมีจริง 1 ชั่วโมงคือขั้นตํ่าคะ หลังจากคุยงานเสร็จ
ทุกครั้งจะตอดวยการถามอาการของพอวาพอเปนไงบาง อีกครึ่งชั่วโมง เอเคยบน
กับ อ.กวาน วาพอหนูดื้อ ไมคุมอาหารตามที่หมอสั่ง อ.กวาน พูดมาวา เอเลือก
เอานะวาจะตามใจพอ ใหพอกินแลวมีความสุขกับชีวิตที่เหลือ หรือจะควบคุมจนพอ
ไมมีความสุขตลอดชีวิตที่เหลือ อึ้งไปเลยคะ สุดทายเอตามใจพอคะ
สําหรับงานแตงงาน(เอกับอ.โต) อ.กวาน ก็ใหเกียรติเดินทางมารวมงานทั้งงาน
เชาและงานเย็น มาเชามาก กลับดึกมากดวย ความประทับใจที่สุดคือระหวางที่
อ.กวาน ผูกขอมือให อาจารยไดอวยพร ใหเราทั้งสองครองรักกันนานๆ ฝากให อ.โต
ดูแลเอดวย อ.กวาน มีนํ้าตาคลอไปกับเราทั้งสองคน สําหรับภาพวาดหนางาน
แตงงาน อ.กวาน ไดใหเกียรติเขียนอวยพรเปนคนแรก รูสึกเปนบุญเหลือเกินที่ผูบริหาร
ใหความเมตตากับเราทั้งสองคนเชนนี้
ในวันทีเ่ อประสบปญหาการทํางาน และปญหานัน้ เกินความสามารถในการแกไข
การเขาพบ อ.กวาน เพื่อขอคําแนะนําสําหรับการแกไขปญหาตางๆ ตลอดการทํางาน
ที่ผานมา อ.กวาน จะมีวิธีการที่ดีที่สุดใหเราเสมอ อ.กวานไมเคยปลอยใหเราแกไข
ปญหาโดยลําพัง ไมเคยทอดทิ้งผูใตบังคับบัญชาเลยสักครั้ง อยูดวยกันจนผานไปได
ดวยดี
ภาพจําของ อ.กวาน คือ ผูบริหารที่มีใจพัฒนาเยาวชน และพื้นที่ชนบททุก
ลมหายใจ ทุกครั้งที่ไดอยูใกลๆ เวลาไปประชุมหรือเดินทางไปจัดงานตางจังหวัด
ไมวาจะอยูบนเครื่องบิน หรือรถตู อ.กวาน จะพูดถึงแตงานที่เราตองทํา เราตอง
ชวยพัฒนาเยาวชน เกษตรกร ผูประกอบการในแมฮองสอนอยางไร ตองคอยจด
สิ่งที่ อ.กวาน สั่งงานครั้งละไมตํ่ากวา 3 หนา A4 ทุกครั้งที่ลงพื้นที่จัดคายหากมี
เวลาวางบางจะใหเอนัดคุยงานกับหนวยงานในพื้นที่ ที่เกี่ยวของใหหนอย เรียกได
วาลงพื้นที่แตละครั้งตองคุมคา
สิ่งที่ อ.กวาน เปนหวงที่สุดคือบานหวยปูลิง บอกและยํ้ากับเอทุกครั้งวา เอ อยา
ลืมบานหวยปูลิงนะ เราตองไปชวยเคา และเด็กๆ ในโครงการที่ไมไดเรียนตอดวย
ติดตามเด็กและชวยสงเสริมอาชีพใหดวย
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เรื่องเลากับการปดทองหลังพระของ อ.กวานที่มีตอเด็กๆ
- มีนักเรียนในโครงการแมฮองสอนไอทีวัลเลยคนนึง สอบติดวิทยคอมแมโจ แต
ไมมีเงินจายคาเทอม นองโทรมาบอกเอ เอก็ไปเลาให อ.กวาน ฟง หลังจากที่
อาจารยทราบเรื่องก็โอนเงินใหนักเรียนทันที โดยไมลังเล และไมไดหวังวาจะ
ไดเงินคืน
- อ.กวาน กับ ดร.ใหญ (ดร.ศุภกร สิทธิไชย) เคยไปสัมภาษณเด็กๆ ที่ไดทุนคุณ
ราเมศ แลวมาเลาใหเอฟงวา เด็กๆ เคากินมามากัน ไมมีเนื้อสัตวเลย เพราะ
ตองประหยัดคาใชจาย ใหเอจัดการหนอยโดย อ.กวาน จะโอนเงินคาอาหาร
ให แตอยากใหเด็กๆ เขียนรายการคาใชจายมาหนอยวาแตละสัปดาหจะทํา
อะไรกินบางตองใชเงินเทาไหร คือไมอยากใหเด็กไดเงินเฉยๆ ตองการใหเด็ก
รูวิธีการเขียนแผนขอเงินดวย เอก็ไดดําเนินการตามที่ อ.กวาน สั่งการมา
ปรากฏวา เด็กๆ ไมขอรับเงินเพราะพวกเคาไดรับโอกาสใหไดศึกษาตอก็มาก
พอแลว อยูไดไมไดลําบากอะไร ถาหากอาจารยใหเงินพวกหนูมา อาจทําให
พวกหนูเสียนิสัยได กลายเปนเอนํ้าตาแตกกอดนักศึกษากลุมนั้นรองไหไปอีก
แลวก็ไดไปเลาให อ.กวาน ฟง อาจารยก็นํ้าตาคลอ เชนกัน แทจริงแลว
อ.กวาน เปนหวงนักศึกษาในวัยที่ตองใชพลังงานและสารอาหารเยอะๆ กลัวจะ
ไมมีแรงไปเรียนหนังสือ
สําหรับโครงการแมฮองสอนไอทีวัลเลย ที่ อ.กวาน รักและผูกพันมานานเกินกวา
สิบปนั้น อ.กวาน ไมตองเปนหวงนะคะ เอจะดูแลและสานตอในทุกนโยบายที่ อ.กวาน
ฝากไว และสําหรับโครงการจังหวัดตาก ก็เชนกันคะ
สุดทายนี้ ขอใหอ.กวานพักผอนใหสบายนะคะ อาจารยเหนื่อยและทําเพื่อคนอื่น
มามากมายจนถึงวาระสุดทายของชีวิต ขอให อ.กวาน ไปสูสุขคติในภพภูมิที่ดี อ.กวาน
จะอยูในใจพวกเราตลอดไปคะ
ธัญศยา ดวงสอาด
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บันทึกแหงความทรงจําถึงอาจารยกวาน
6 เมษายน 2562
“มีฤดูกาลสําหรับทุกสิง่ และมีวาระสําหรับเรือ่ งราวทุกอยางภายใตฟา สวรรค”
(ปญญาจารย 3:1)
ยอนกลับไปชวงเดือนกันยายน 2558 นองๆ ทีมสังคมชุมชน #นองแอน และ
#นองยุย ไดชักชวนใหพี่ไปรวมแบงปนขอมูลโครงการพัฒนากําลังคนทางเทคนิคที่
สํานักงานเราทํารวมกับมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ใหกับทีมงาน สวทช. และ
คณะทํางานโครงการพัฒนาทั้งดานกําลังคน ชุมชน อาชีพของจังหวัดแมฮองสอน
(พี่จําชื่อกลุมไมไดแลว)
การเดินทางในครั้งนั้น ตองไปตอเครื่องที่สนามบินเชียงใหม เพื่อไปแมฮองสอน
ทําใหไดรูจัก #นองเอ+ทีมงาน สวทช. และไดพบกับ #อาจารยกวาน โดยไมทราบ
มากอนลวงหนา จึงเกิดความตื่นเตนและดีใจเปนพิเศษ หลังจากถึงแมฮองสอน มี
โอกาสไดแนะนําตัวเองกับอาจารยวา เปนลูกศิษย SIT รหัส 47 ในวิชา IT Project
Management ของ อ.กวาน ซึ่งเปนวิชาเดียวที่ตัวเองเรียนไดดีสุด อาจารยยังใจดี
สอนดี ยิ้มเกงและเปนกันเองมาก เลยจดจําไดทั้งชื่อและหนาตาของอาจารยไวในใจ
มาตลอด
กอนจะเริ่มงานในวันถัดไปเราพอจะมีเวลาแวะไปตามสถานที่ตางๆ ของจังหวัด
อาจารยหรือทีมงานไดเลือกมาที่วัดพระธาตุดอยกองมู ซึ่งเราเองเคยมีโอกาสมาแลว
สมัยป 44 หรือ 45 ตอนเปนเพื่อนกะตารังสี (ชวงอยู BAY) ไมเคยคิดวาจะได
มาถายรูปคูกับอาจารยโดยชางภาพมืออาชีพอยาง#นองชัย รุนนองแมโจที่หางจาก
พี่ไปแคเพียง 17-18 รุนเทานั้น!
จําไดวา ในชวงเย็นของวันนั้น จริงๆ อ.กวาน จะตองนั่งเครื่องไปลงเชียงใหม
เพื่อกลับ กทม. แตปรากฏวา มีการยกเลิกเที่ยวบินที่แมฮองสอน ซึ่ง อ.กวาน ไมได
เตรียมกระเปาเดินทางมาดวย เพราะแผนคือ ไป-กลับ จึงทําใหทีมงานผูติดตามและ
พวกเราไดไปชวยกันตามหาเสื้อผาชุดใหมใหอาจารยที่หางในจังหวัด เพื่อใหอาจารย
ไดใสทํางานในวันรุงขึ้น
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เชาของอีกวันที่มีการประชุมรวมกัน ทั้งทีม สวทช. ทีม สวทน. นองนักศึกษา
ที่เปนผลผลิตของ แมฮองสอน IT Valley ผูประกอบการรายยอย และคณะทํางาน
โครงการตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของในจังหวัด รวมประมาณเกือบ 20 คน ไดมีการ
หารือถึงโครงการตางๆ ที่จะไดรวมกันพัฒนากําลังคนใหกับจังหวัดแมฮองสอน โดย
มี อ.กวาน เปนประธานในที่ประชุมใหกับทีม ขณะที่เราเองไดมีโอกาสรวมแบงปน
ขอมูล และแนวทางความรวมมือตางๆ ไดเห็นภาพการทํางาน การลงพื้นที่เชิงปฏิบัติ
จริงของทั้ง อ.กวาน และทีมงาน รูสึกไดถึงพลังแหงความตั้งใจและความทุมเทใน
การพัฒนากําลังคนของจังหวัดจริงๆ
การเดินทางเพื่อแบงปนการทํางานในครั้งนั้น ยังคงจดและจําไวในใจไดเสมอ
ไมเคยลืม ความดีใจ ความปลื้มใจ ความแอบรักและเคารพ อ.กวาน มาตลอดสิบ
กวาปของการเปนลูกศิษย ยิ่งปะทุขึ้นมาอีกหลังจากที่ไดมาทํางานรวมกับอาจารย
ในวันนั้น การไดกระทบความคิดกันที่รานอาหาร หรือทุกชวงเวลาที่ไดมีโอกาส
พูดคุย ทําใหรูสึกคุมคามากที่ไดเห็นความตั้งใจ ความทุมเท และความเสียสละของ
อาจารยและทีมงานทุกคน ขอบคุณนองๆ และอาจารยมากจริงๆ คะ
แมวาวันนี้ อ.กวาน จะไมอยูที่นี่ ในเวลานี้แลวก็ตาม แตผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากความตั้งใจในการทําทุกโครงการและทุกงานเพื่อพัฒนาเด็กๆ และชุมชนใน
แมฮองสอน หรือพื้นที่ภาคเหนือ จะตองออกดอกออกผลเจริญงอกงามไปในวงกวาง
สมกับความตั้งใจของอาจารยและทีมงานอยางแนนอนคะ
....ใครจะไปคิดวาจากที่เคยเปนแคลูกศิษย ผานมากวาสิบปจะไดมีโอกาสกลับ
มาทํางานรวมกับ อ.กวาน ถึงจะเปนครั้งแรก ครั้งเดียว และเพียงครั้งสุดทายของชีวิต
ก็ตาม
ขอบพระคุณ อ.กวาน ที่ไดเปนตนแบบและตัวอยางในการตั้งใจทําหนาที่และ
ความเสียสละในการทํางานเพื่อผูอื่น แมจะเปนระยะเวลาสั้นๆ แตความหมายและ
ความลึกซึ้งอยูในระยะไกล
ขอพระเจาทรงนําให อ.กวาน ไดเดินทางกลับไปยังบานอันถาวรโดยปลอดภัย
ดวยความเคารพรักและระลึกถึง ดร.กวาน สีตะธนี #คุณครูไอทีของฉัน
บงกช สืบสัจจวัฒน
ลูกศิษยคนหนึ่งของอาจารย
(#และรังสีดวยอีกคนคะ) Rangsi Sueb
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เมื่อนึกถึง พี่กวาน ผานรอยยิ้ม
คือพอพิมพ เยาวชน ผูสรางสรรค
สอนเรื่องงาน ใหสนุก ในทุกวัน
สอนรับงาน สอนรับมือ สอนลับคม
สอนชีวิต ใหใฝรู เปนผูใหญ
งานประสาน ที่หลากหลาย เฝาฝกฝน
งานเลขา ไมคุนเคย ทั้งเรื่องคน
ตองอดทน จะกาวหนา กลาเติบโต
วิรตา ศรีจันทร

ไวอาลัยตอการจากไปของ
ดร.กวาน สีตะธนี อดีตรอง ผอ.เนคเทค
ผูกอกําเนิดโครงการ NSC, YSC
ทานเปนผูใหญที่ผมคุยดวย ทํางานดวยแลวมีความสุขในทุกครั้งที่ไดคุย และ
ประชุมรวมกัน ทานใจเย็น และทานยินดีรับฟงทุกความคิดเห็น ทานใจกวาง และเปน
ที่รักของคนใกลชิด ยังไดพบและพูดคุยกับทานเมื่อเดือนที่แลวในงานแขงขันรอบชิง
รูสึกเศราๆ เวลาอาจารยผูใหญที่เราเคารพรักตองจากไป ผลงานที่ทานสรางได
หวานเมล็ดพันธุที่ดีไวกับประเทศนี้มากมาย
ขอแสดงความเสียใจครับ
โอภาส วงษทวีทรัพย
หัวหนาศูนยประสานงานโครงการ NSC ภาคตะวันตก
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ดวยความอาลัย......
ดร.กวาน เปนบุคคลทีม่ คี วามแนวแนทจี่ ะแกไขปญหาความยากลําบากของเพือ่ น
มนุษยดว ยกัน ดังคําทีว่ า เขาใจ เขาถึง พัฒนา นีแ่ หละคือปูชนียบุคคล (Venerable)
ขอแสดงความเสียใจดวยครับผม
นายผณินทร สวยสมศิลป
ครู ศศช.บานขุนหวยหมองวา

อาจารย ดร.กวาน เปนคนที่อบอุนไดฟงทานพูดคุยกับครูที่เขารวมอบรมทีไร
ผมรูสึกไดถึงความมุงมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาครูพัฒนาเด็กๆ ในถิ่นทุรกันดารจริงๆ
ผมรูสึกวาทานเปนผูใหที่ไมหวังผลตอบแทนสวนตัวแตหวังผลเพื่อประเทศชาติจริงๆ
หวังใหคนขาดโอกาสทางการศึกษาเขาถึงการศึกษา ทานมีความตองการใหคนปา
คนดอยไดรับการศึกษาเทาเทียมกัน ทานพยายามทําใหเขาถึงวิทยาศาสตร รูสึก
ดีใจที่ไดรวมอบรมดวยและรูสึกอบอุนที่ไดพูดคุยกับทานเพราะทานไมถือตัวเลย
รูส กึ เสียใจทีท่ า นจากไปเร็วเกิน แตผมจะพยายามสานตอโครงการดีๆ ทีท่ า นทําไวครับ
ขอแสดงความเคารพและอาลัย
ส.อ.เศรษฐา ศิระชัย
ครู ศศช.บานคําหวัน
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดตาก ครูผูเขารวมกิจกรรม การจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย แบบแจกลูกสะกดคําเพื่อแกไขปญหาการ
อานไมออก เขียนไมไดและไมเขาใจความหมาย
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ขออนุญาตเขียนถึง ดร.กวาน ในที่นี้นะครับ
..รับรูขาวดวยตระหนก และตระหนักวา ชีวิตนี้ไมมีอะไรแนนอนจริงๆ เห็น
หนากันวันนี้ พรุงนี้อาจลับหาย คนเราจะมีพรุงนี้กันสักกี่วัน
ผมไมไดรูจักทานเปนการสวนตัว ทั้งไมเคยพูดคุยเปนการสวนตัวดวย แตทุก
ครั้งที่ทานมาพูดคุยเวลาอบรม ผมฟงดวยความรูสึกวา คนคนนี้ไมเคยพูดถึงตัวเอง
เลย ทุกคําที่พูดลวนคํานึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นแกผูอื่น แกชุมชนที่ตัวเองไป
เกี่ยวของดวยตลอด ผมถือวาคนอยางนี้เปนคนที่เต็มแลว เปนคนที่หนาตาอาบดวย
รอยยิ้มตลอด เปนคนที่คอยเติมเต็มในสวนที่ขาด ไมใชตัดทอนในสวนที่มี ดีใจที่
ครั้งหนึ่งในชีวิตไดพบเจอคนอยางทาน
ดวยความคารวาลัยครับ
นายนาคมูรติ ธรรมมา

ครู ศศช.บานบือลาพอ
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดตาก ครูผูเขารวมกิจกรรม การจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย แบบแจกลูกสะกดคําเพื่อแกไขปญหาการ
อานไมออก เขียนไมไดและไมเขาใจความหมาย

77
ดร.กวาน สีตะธนี ทานคือบุคคลผูปดทองหลังพระ หลายคนอาจจะไมรูจักทาน
แตพวกเราชาว ครู ศศช. รูจักทานเปนอยางดี เปนบุคคลที่มาเติมเต็มความรูใหกับ
พวกเรา ดุจเปนแสงสวาง ทําให ครู ศศช. ไดพัฒนาความรูความสามารถ ใหเปนครู
ที่มีศักยภาพ ยากจะหาคําอธิบาย ทานเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถรอบดาน
และทานไดสรางแรงบันดาลใจใหกับ ครู ศศช. ในการพัฒนาเด็กนักเรียน และผูคน
ในชุมชนบนพื้นที่สูงใหดีขึ้น โดยเฉพาะสิ่งที่ทาน ดร.กวาน เขามามีบทบาท ดานการ
พัฒนาเรื่องของการใชภาษาไทย และเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาอบรม
ครู ศศช. ใหมีความรูความชํานาญเพื่อนําไปสอนเด็กนักเรียนบนพื้นที่สูง
ดิฉันในฐานะ ครู ศศช. ที่เคยไดรับโอกาสอันดีและไดรับการอบรมจากทาน คือ
การฝกอบรมโครงการสอนภาษาไทยแบบแจกลูก-สะกดคํา และโครงการบานวิทย
นอย จะขอตั้งใจทํางานสานตองานของทานดวยความมุงมั่น ทําใหโครงการของทาน
เกิดประสิทธิภาพ ผลักดันใหเกิดความสําเร็จในฐานะของ ครู ศศช. ที่จะสามารถ
ทําได เพื่อใหนักเรียนและผูคนในชุมชนบนพื้นที่สูงไดมีความรูความสามารถ และ
มีความเปนอยูที่ดีขึ้นสามารถพูดภาษาไทยได นํากระบวนการวิทยาศาสตรมาใชให
เกิดประโยชนในการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน ดังเจตนารมณของทาน
ดร.กวาน ตอไป
ดิฉันขอแสดงความเสียใจอยางสุดซึ้งกับครอบครัวของทาน ดร.กวาน สีตะธนี
มา ณ ที่นี้ และขอตั้งจิตอธิษฐานใหบุญกุศลที่ทานไดทํามากับ ครู ศศช. เด็ก
นักเรียน และชุมชนบนพื้นที่สูง ของ กศน. อําเภอแมระมาด และ กศน. อําเภอ
ทาสองยาง จังหวัดตาก นําดวงวิญญาณของทานไปสูภพภูมิที่ดี คุณงามความดี
เกียรติประวัติและแบบอยางอันดีงามของทาน จะคงอยูในหัวใจของพวกเราชาว ครู
ศศช. ทุกคนตลอดไปไมมีเสื่อมคลาย
น.ส.นงครักษ คุณความดี

ครูนิเทศกกลุมบานแสม
กศน.อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
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“ดร.กวาน”
ครั้งแรกที่ผมไดเจอ ดร.กวาน ก็โดนทักวา “คุณเปลว บรรยายดุเดือดมากนะ”
แลว ดร.กวาน ก็ยิ้มแบบผูใหญใจดี ผมก็ยิ้มกลับ คิดวาทานคงชอบ แตครั้งที่สอง
ดร.กวาน ก็ยังคงพูดคลายเดิม “บรรยายดุเดือดจัง...”
ผมเลยเริ่มสํานึกวา...เอะ ตอนที่เราบรรยาย หยาบคายเกินไปไหมเนี่ย?
“...ถาผมเปนเด็กคงไมกลาแอบหลับ...กลัวโดนคุณเปลวเรียก” พูดเสร็จ ดร.กวาน
ก็ยิ้มกวางตามสไตล
บางทีผมก็เผลอคิดวา ถาเปลี่ยนชื่อเปน ดร.กวาง ตามวิธียิ้มก็นาจะไมเลว ผม
ไมเคยเห็น ดร.กวาน เครียด ยิ้มสูเสมอทั้งที่คุยเรื่องซีเรียส ผมไมไดสนิทกับทาน
แตทุกครั้งที่เจอกัน กลับรูสึกสนิทสนมทุกที ความดีกับความสุข ชางกวางไกลและ
สามารถสื่อถึงเราไดจริงๆ
ผมจะหยาบคายใหนอยลง ทําเพื่อคนอื่นใหมากขึ้นและระลึกถึงทานเสมอครับ....
เปลว ศิริสุวรรณ

Thailand Animation Contest (TAC)
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ผมไดมีโอกาส พบ อ.กวาน ครั้งแรก ในงานสัมมนา แมฮองสอนไอทีวัลเลย
ปลายป 2552
หลังจากนั้นอาจารยขอนัดคุย พรอม ดร.ศุภกร สิทธิไชย (ผจก.โครงการ
แมฮองสอนไอทีวัลเลยคนแรก) ที่รานกาแฟในสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อหารือใหมา
ชวยกันในทีม รวมกับ อ.ตุม มจธ. และ อ.จิ ม.แมโจ
จุดเริ่มตนครั้งนั้น ทําใหผมพบเจอ อาจารยกวาน ทุกๆ ป ทั้งงานคายอบรม
นักเรียน ม.ปลาย บาง งานเครือขายไรสายความเร็วสูง WiMax ที่ทํารวมกับญี่ปุน
บาง งาน ICT ประจําปของ NECTEC บาง
ผมขับรถใหอาจารยนั่งรถตระเวนเยี่ยมโรงเรียนมัธยมของแมฮองสอนทุก
อําเภอ ดูวาเด็กๆ แมฮองสอนขยันทําโครงการคอมพิวเตอรไหม
ลาสุด โครงการแมฮองสอนไอทีวัลเลย ที่ อ.กวาน และทีมทุมเททํางานกัน
ไดรับพระราชทานรางวัลโครงการดีเดนของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจําป
2557 ถือเปนความยินดี และภูมิใจของคณะทํางานทุกๆ คน รวมถึงพี่นองชาว
แมฮองสอนดวย
ครั้งหนึ่ง ทีมทํางานเราจัดคายเสร็จ ทีมทํางานมีนัดมานั่งทานอาหารกัน ที่
ราน Cross Road ใจกลางเมืองแมฮองสอน
อ.จิ แมโจ .. . “โอม ไปเชิญ อ.กวาน มาเลย”
โอม ... “จะดีเหรอพี่ มันดึกแลวนะ”
อ.จิ ..“เชิญๆ ทาน ทานชอบนั่งคุยกับพวกเรา”
หลังจากนั้นทีมงานจึงนั่งทานขาว นั่งคุยกันจนดึกดื่น
อ.กวาน ... “โอมชวยกันหาเด็กๆ แมฮอ งสอนทีม่ แี วว มาชวยขับเคลือ่ นโครงการกันนะ”
อาจารยใหคําแนะนํากับเด็กๆ แมฮองสอนเสมอ บอกใหมีความอดทน เพราะ
ทุกๆ อยางกวาจะประสบความสําเร็จ ไมไดมาโดยงาย
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อาจารยอยากใหภาคธุรกิจสนับสนุนอาชีพไอทีใหกับนักเรียน จะซอมประกอบ
คอมพิวเตอรก็ได จะลงซอฟตแวรก็ได
อาจารยสอนเด็กนักเรียนไมใหแคเพียงเปนผูใชเทคโนโลยี แตสอนใหเปนผู
สรางเทคโนโลยี
อาจารยทานไดจากพวกเราไปแลว.... คุณเอ (ผจก.โครงการแมฮองสอนไอที
วัลเลย คนปจจุบัน) โทรมาแจงผม ตอนบาย 3 วันที่ 6 เมษา ... เปนความรูสึกที่
บอกไมถูก เนื่องจากผูกพันทํางานรวมกันกับทานมานานหลายป
คําสอน คําแนะนําของอาจารย จะยังอยูในความทรงจําของพวกเราทีมทํางาน
แมฮองสอนไอทีวัลเลย รวมถึงคณะครูและเด็กนักเรียนแมฮองสอนตลอดไป
ดวยความเคารพอยางสูง
บัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ (โอม)

ผูประสานงานโครงการแมฮองสอนไอทีวัลเลย

ขอบคุณ...สําหรับมิตรภาพที่แสนดี
ขอบคุณ...สําหรับเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน
ขอบคุณ...สําหรับความรูที่มีคา
ขอบคุณ...สําหรับแนวคิดในการดําเนินชีวิต
ขอบคุณ...สําหรับโอกาสดีๆ ที่มอบให
ขอบคุณ...สําหรับแรงบัลดาลใจที่แสนวิเศษ
ขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอยาง...ผมโชคดีมากที่ไดรูจักกับอาจารย
หลับใหสบายนะครับ
พิเชษฐ มณีรัตน (อ.เอ)
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ดร.กวาน สีตะธนี ผูบริหารที่ไมไดเปนแคผูบริหาร
นึกยอนกลับไปในชวงเดือนกรกฎาคมป 2551 ครั้งแรกไดมีโอกาสรูจักกับ
ดร.กวาน สีตะธนี รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (เนคเทค) โดยมีพี่เมง (คุณศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล) พาไปแนะนําตัว เนื่อง
ดวย ดร.กวาน นอกเหนือจากเปนรองผูอํานวยการศูนยฯ แลว ยังรับตําแหนงเปน
เจาภาพโปรแกรมวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนและชนบทในถิ่น
ทุรกันดาร ซึ่งหนูเปนนักวิเคราะหโครงการของโปรแกรมนี้ ทุกโครงการที่สงเขามา
ขออนุมัติจะตองผานความเห็นชอบจาก ดร.กวาน ทําใหหนูมีโอกาสพบเจอและได
เรียนรูประสบการณตางๆ จากผูบริหารระดับสูงทานนี้อยางสมํ่าเสมอ
“รอยยิ้ม” ที่เต็มเปยมดวยความเมตตา ทุกครั้งที่ขอเขาพบ หรือกรณีที่ ดร.กวาน
เรียกไปพบ ชวยลดความประหมากังวลของนักวิเคราะหมือใหมคนนี้อยางมาก ความ
ไมถือตัว การใหความเปนกันเอง หลากหลายมุมมองหลากหลายขอคิดเห็นและขอ
เสนอแนะ ชวยใหปญหาที่คิดวาใหญในตอนนั้นกลับเล็กลงหรือหมดไปดวยพลังการ
คิดบวกของ ดร.กวาน ผูบริหารที่ไมไดเปนแคผูบริหาร เปนทั้งอาจารย หัวหนางาน
และพี่ที่เคารพยิ่ง
เคยเชิญชวน ดร.กวาน รวมทริปกับผูบริหารทานอื่นๆ เพื่อติดตามงานใน
พื้นที่ชนบท แต ดร.กวาน กลับบอกวา ใหผูบริหารเคาไปติดตามงานเถอะ ผมขอ
เปนผูปฏิบัติลงไปทํางานตามที่ผูบริหารมอบหมายดีกวาครับ ซึ่ง ดร.กวาน ก็ได
ชักชวนนักวิจัยทั้งเนคเทคและหนวยงานเครือขายชวยงานในชนบทหลายพื้นที่ เชน
นาน เชียงใหม (อมกอย) แมฮองสอน และลาสุด หลังเกษียณก็ยังรับดูแลพื้นที่
จังหวัดตาก เพราะ ดร.กวาน บอกวา อ.กฤษณพงศ บอกวา “งานยากก็ตองให
กวานทํา”
ขอขอบพระคุณ ดร.กวาน เปนอยางสูง ระลึกถึงคุณงามความดี ความทุมเท
ในงาน รอยยิ้มและความเมตตา ของ ดร.กวาน เสมอ
ดวยความเคารพอยางสูง
อดิศัย เรืองจิระชูพร
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การไดทราบขาวของการจากไปอยางกะทันหันของทาน ดร.กวาน สีตะธนี ทํา
ใหรูสึกเศราใจและใจหาย แมจะไมไดมีโอกาสพูดคุยเปนสวนตัวกับทาน แตแทบจะ
เรียกไดวาการที่ตัวเองมายืนอยูในจุดที่เปนอยูตอนนี้ ไดพาตัวเองเดินตามความฝน
ในการที่จะเปนสวนหนึ่งของวงการแอนิเมชั่น ก็เพราะไดโครงการของทานเปนสวน
สําคัญในการผลักดันพัฒนาความคิดและฝมือมาทั้งสิ้น
จากประสบการณที่ไดเขารวมโครงการ Thailand Animation Contest สองป
คายแหงนี้มอบความทรงจําที่แสนมีคาเปนสถานที่ชวยเปดโอกาส เปดหูเปดตาใหเด็ก
ตัวเล็กๆ คนนึงที่มีความฝนแตยังไมรูจะไปถึงฝนไดอยางไร ในคายนี้ เราไดความรู
เฉพาะทางจากวิทยากรเกงๆ มากประสบการณทอี่ ยากชวยขับเคลือ่ นวงการแอนิเมชัน่
ในประเทศเรา ทั้งยังไดครอบครัวใหมครอบครัวใหญ ไดมีเพื่อนๆ พี่นองจากตาง
ที่ตางวัยแตรักและสนใจในสิ่งเดียวกัน มารวมแบงปนความฝน กอเกิดมิตรภาพดีๆ
มากมาย ...สิ่งเหลานี้จะไมสามารถเกิดขึ้นไดเลยหากขาดการสนับสนุนจากผูใหญที่
มองเห็นความสําคัญของการเรียนรูสิ่งที่อยูนอกเหนือจากในหองเรียน
การสูญเสียครั้งนี้ เปรียบเสมือนการสูญเสียคุณพอผูที่เปนที่รักของครอบครัว
เรา พวกเราขอแสดงความอาลัย แมทานจะจากไป แตความดีที่ทาน ดร.กวาน ได
สรางไว จะเปนสิ่งที่คอยระลึกเตือนใจใหเรานึกถึงทานอยูเสมอ
ดวงหทัย โสตถิเสาวภาคย

ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา
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คําอาลัย
ดร.กวาน กับผมไดรวมงานกันอยางใกลชิดในชวงระหวางป พ.ศ. 2521 ถึง
พ.ศ. 2531 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ ดร.กวาน ทํางานเปนนักวิชาการอยูที่พิพิธภัณฑวทิ ยาศาสตร
ศูนยบริภณ
ั ฑเพือ่ การศึกษา (ปจจุบนั คือ ศูนยวทิ ยาศาสตรเพือ่ การศึกษา) กอนที่จะได
รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไปศึกษาตอที่สหรัฐอเมริการะหวางที่ทํางานรวมดวย
กันก็ไดทราบถึงบุคลิกภาพอันโดดเดนหลายประการ สิ่งที่ผมแปลกใจมากคือ ดร.กวาน
สามารถทํางานทุกชิ้นใหสําเร็จผลไดเร็วมาก จนผมตองถามถึงความสามารถนี้และ
ถามวาทํางานเร็วแบบนี้จะมีโอกาสผิดพลาดบางไหม ดร.กวาน บอกวาเปนนิสัยที่ติด
มาตั้งแตเด็ก ตอนเด็กๆ ก็ผิดบางถูกบาง คุณครูตองเรียกใหเอากลับไปทําใหม
แตพอโตขี้นก็มีความรอบคอบมากขึ้น ไดทบทวน และหาคําตอบในแนวอื่นถาหาก
ยังมีเวลาเหลือ จากความสามารถพิเศษนี้จึงทําใหเราพบวา ดร.กวาน สามารถผลิต
งานออกมาเปนจํานวนมาก และหลากหลายรูปแบบ
ความสามารถพิเศษอีกอยางหนึ่งที่หลายคนอาจเคยพบ คือความสามารถใน
การประสานงาน และการใหกําลังใจผูรวมงาน ผมไดเห็นจากการที่ ดร.กวาน เปนผู
วิจัยหลักในการรวบรวมขอมูลลมและทิศทาง ที่ตรวจวัด 62 สถานีทั่วประเทศไทย
จากขอมูลราย 3 ชั่วโมง เปนเวลา 17 ป จากกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งบางสวนอยู
ในรูปของการจดในสมุดบันทึก บางสวนอยูในเทป เพื่อมาจัดเก็บเปนฐานขอมูลทาง
ดิจิทัลในมาตรฐานเดียวกัน และนําเขาไปวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรเมนเฟรมของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ จนสามารถสรางเปนแผนที่ลมของประเทศไทยไดสําเร็จ ใน
การทํ า งานนั้ น มี ค นมาร ว มทํ า งานเป น จํ า นวนมากและต อ งทํ า งานแข ง กั บ เวลา
นอกจากตองทํางานในสวนที่รับผิดชอบโดยตรงแลว ดร.กวาน ยังเปนผูตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล ทําหนาที่จัดลําดับการทํางานของทีมงาน และคอยใหกําลัง
ใจผูรวมงานโดยตลอดเวลา
ผมไดทราบขาวการเสียชีวิตของ ดร.กวาน จากหลายเสนทาง รูสึกตกใจและ
เสียใจมาก เมือ่ ไดมโี อกาสมาเขียนคําอาลัย จึงอยากจะนําความประทับใจในบุคลิกภาพ
และความสามารถพิเศษของ ดร.กวาน มาบันทึกไวเปนอนุสรณ
ดวยความอาลัยยิ่ง
รศ. บันเทิง สุวรรณตระกูล
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อาจารยกวานในความทรงจํา
ผมรูจัก อาจารยกวาน จริงจังในป 2558 ตอนผมไปรับตําแหนงผูอํานวยการ
กศน.อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งเปนพื้นที่ทุรกันดารในกลุมที่กันดารที่สุดใน
ประเทศ ราวกลางปมีทีมงานทีมหนึ่งแจงวาหัวหนาทีมชื่อ อาจารยกวาน มีความ
ประสงคจะเขาพื้นที่เพื่อรวมพัฒนากับ กศน. ผมก็ไดรับปากและมอบหมายใหครูเปน
ผูนําทางเขาพื้นที่เพราะผมติดราชการอยูตางจังหวัด ในใจก็ไมไดตื่นเตนอะไรเพราะ
มีคนที่ถูกเรียกวา ดร. ติดตอประสานงานและเขามาในพื้นที่บอยๆ ทั้งมาทําวิจัย หรือ
พานักศึกษามาออกคายอาสา ผมเลยไมรูจักวาใครคือ ดร.กวาน
วันหนึ่ง อาจารยกวาน เดินทางมาอําเภอทาสองยางอีกครั้ง ซึ่งเปนชวงเวลาที่
ผมอยูในพื้นที่จึงไดพบกัน ภาพแรกที่ไดเห็น ชายรางผอมสูงใบหนาเปอนยิ้ม แววตา
เปยมไปดวยเมตตา การพูดคุยกันครั้งแรก เรียกวาคุยกันถูกคอ ทานเปนคนพูดจา
ตรงไปตรงมา มีคําพูดของทานที่ยังติดหูแตจําไดดี “ผมมาทํางานเพื่อรวมพัฒนา
คน ผมเกษียณแลวไมไดมีงบประมาณหรือสิ่งของอะไรมาสนับสนุนหรอกนะ การ
ทํางานดวยการไดเงินหรือหาสิ่งของมาให ไมนาจะเปนการพัฒนาที่ถูกทิศทาง ผม
มาชวยพัฒนาคน” จากจุดเริ่มตนในวันนั้นผมกับอาจารยและทีมงานไดทํางานดวย
กันมาตลอดในระยะเวลาเกือบ 3 ป ที่ผมปฏิบัติหนาที่อยูที่อําเภอทาสองยาง โดย
ไดขยายพื้นที่ในการพัฒนาไปยังอําเภอแมระมาดและอําเภออุมผาง ซึ่งเปนพื้นที่ทุรกันดาร
ตลอดระยะเวลาที่ทํางานรวมกัน อาจารยเปนคนจริงจังในการทํางานมาก เรา
พบกันอยางนอยเดือนละครั้ง เริ่มจากการสงเสริมการเรียนรูภาษาไทยของชนเผา
ในพื้นที่สูง การพัฒนาดานการสื่อสารในพื้นที่ทุรกันดาร การสงเสริมการทําเกษตร
กรรมในเชิงอนุรักษ สงเสริมเรื่องการสรางแสงสวางใหคนบนดอยดวยพลังงานจาก
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต ฯลฯ เกือบทุกครั้งอาจารยจะขอใหพาเขาพื้นที่บนดอยสูง
โดยจะมีครูดอยพาไป มีอยูค รัง้ หนึง่ ผมเปนผูพ าอาจารยขนึ้ ไปคางบนดอยดวยตน เอง
สภาพอากาศวันนั้นกลางวันรอนมาก กลางคืนหนาวเย็นจับใจ อาจารยจึงมีอาการ
ปวย เมื่อพากลับลงมา ขณะรอเวลาที่จะพาไปสงสนามบิน อาจารยไดแอบไปหามุม
เล็กๆ ในสํานักงานของผม นอนหลับคุดคูนาสงสารมาก ผมไปพบเขาจะพาไปสง
โรงพยาบาลแตทานไมยอม บอกวาเปนหวัดเล็กนอยไมมีอะไร อาจารยกวาน จะ
เปนอยางนี้ตลอด ไมเคยบนวาเหนื่อย ไมเคยพูดถึงปญหาวาเปนไปไมได ทุกครั้งที่
ทีมงานพบเจออุปสรรค อาจารยจะใหกําลังใจและพูดวาพวกเราจะทําได ทานมอง
โลกในแงดี ยิ้มไดไมวาทุกขหรือสุข เปนคนพูดจาตรงไปตรงมาแตถนอมใจคน มีอยู
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สองอยางที่ทานทําไมไดอยางที่ทานพูด คือระหวางทํางานอยูกับผม ทานระดม
ทรัพยากรตางๆ นานา ทั้งงบประมาณ สิ่งของ คนและความรูวิชาการ ทั้งที่ครั้งแรก
ทานเคยพูดวาไมมีอะไรจะให และอยางที่สองในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ไดจะไป
รวมจัดกิจกรรมแขงขันทักษะการใชภาษาไทยของเด็กๆ บนดอยที่อําเภอทาสองยาง
แตทานก็ดวนจากพวกเราไปเสียกอน ทั้งที่อีกสองวันทานจะตองเขาไปรวมประชุม
เตรียมการจัดงาน นอกจากสองสิ่งนี้ทานทําไดทุกอยางเปนผูที่รักษาสัจจะวาจายิ่ง
ในวันที่ทานไมอยูแลว พวกเราทุกคนจะสานตอปณิธานในการทํางานเพื่อสังคม
และคนดอยโอกาสตอไป อาจารยกวาน เปนแบบอยางของคนดีในกาลสมัยนี้ คุณ
ความดีของทานจะอยูในใจของพวกเราตลอดไป ดวยรักและเคารพ
ภาณุ วงษถาวรเรือง
ในครั้งแรกที่ไดพบกัน ผมรูสึกไปกอนวา ทานอาจารยกวาน เปรียบเสมือน
“ดวงไฟ” ดวงใหญ ที่ใชเวลาสั่งสมรัศมีอันแรงกลา และพรอมจะแผดเผาผม ซึ่งใน
ตอนนั้น...ผมอยูในสถานะวิทยากรใหมที่เพิ่งเดินทางไปแมฮองสอนเปนครั้งแรกใน
ชีวิต กอปรกับประสบการณอันนอยนิดเหลือเกินของผมในยามนั้น มันไมตางจาก
“เศษธุลี” ที่อาจหาญไปตอสูกับดวงไฟ ซึ่งถาผมพลาดพลั้งอันใด ผมอาจโดนดวงไฟ
ลูกใหญนั้นเผาไหมเปนจุณไดในพริบตา
ผมเพี ย รถามพี่ เ อ แ ละที ม งานหลายครั้ ง ในการตอบรั บ ของท า นอาจารย
วิทยากรใหม อาจมีหลายอยางตองปรับ ตองพัฒนา แตสิ่งที่ผมไดสัมผัสหลังจาก
นั้น ทานอาจารยกวานมิใช “ดวงไฟ” อันเรารอน แตกลับเปน “แสงแดดยาม
เชาออนๆ” ที่เปนแรงบันดาลใจใหเราเริ่มตนใหมในชีวิต...ในทุกๆ วัน
จากวันแรกที่พบ ที่ประสบกับ ทานอาจารยกวาน ผมมีทั้งอารมณเกรงกลัว
ประหมา หรือเกร็งในคราวนั้น ผมไดฝาฟนกับอุปสรรค คือ “ความกลัวของตนเอง”
ไปจนหมดสิ้น ดวยความเมตตาของทาน อาจารยกวาน ที่เปรียบไดกับแสงแดด
ยามเชาอันแสนอบอุน ในทุกครั้งที่ไดพบ ไมวาจะกี่เที่ยวบินที่เดินทางดวยกัน แม
จะเปนเพียงเครื่องบินใบพัด ทานก็ไมเคยปริปากบน หรือจะรถยนต ที่ตองผานกวา
สองพันโคง ทานก็ไมเคยอิดออด แตสิ่งที่เราสองคนคุยกันตลอดคือ แนวทางการ
พัฒนา “คุณภาพชีวิตของคนและเยาวชนแมฮองสอน” ใหพัฒนาอยางยั่งยืน
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การถายทอดประสบการณของอาจารยแบบกันเองและจริงใจในแนวทางของ
อาจารยกวาน ที่ทานไมเคยถือยศอยางทั้งที่มีมากโข มันทําใหผมหัวใจพองโต เปน
เกียรติเหลือเกินในชีวิต ที่ทานใหโอกาสในการรวมดูแลโครงการในปถัด ๆ มา ซึ่ง
มันเปนสัญญาณแหงการยอมรับซึ่งกันและกันและกาวผานทุกกําแพงในใจของผม
แลวทุกประการ
อาจารยกวาน... คือบุคคลดลใจที่ทําใหผมไมละทิ้งแมฮองสอน จังหวัดเล็กๆ
หางไกล แตยังมีอะไรใหเราเขาไปทํางานเพื่อคนไทยที่นั่นอีกมาก แมมันจะยากลําบาก
แตมีคนที่เคยเหนื่อย เคยทํางานอยางไมยอทอมามากกวาผม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือทาน
อาจารยกวาน ที่วิสัยทัศน “กวาง” และ “ทันสมัย”
ปลายปที่แลว...เราไดนั่งรับประทานอาหารและถายภาพรวมกันในวันสําคัญ
ของพี่เอ อาจารยไดถามไถสารทุกขสุกดิบและแสดงความยินดีกับความสําเร็จทาง
การการศึกษาของผมที่ทานติดตามมาโดยตลอด และที่ขาดไมไดคือถามถึงลูกศิษย
ชาวแมฮองสอนของทานทุกวัย วาเปนอยางไรบาง และจะชวยเคาไดอยางไร โดย
ฝากไววา “อยาทิ้งพวกเขา” และเราจะไดรวมกันติดตาม และยังเปนแรงผลักดันเขา
ไปใหถึงจุดหมาย...ในสักวัน และวันนั้นเขาจะ “พึ่งตนเอง” “ยืนบนขาของตนเอง”
ไดอยางมั่นคง ถึงแมเราจะไมอยูหรือไมไดทํางานนี้แลวก็ตาม
วันนี้...ดวงตะวันอันแสนอบอุนของผมไดลาลับขอบฟาไปแลว แตทานไดสงตอ
ไออุนและจากที่เคยสาดแสงแรงกลาแหงตะวันดวงนี้ในวันกอนๆ นั้น กอเกิดสิ่งสรรพ
นอยใหญ ใหเติบโต งอกงามขึ้นในสังคมไทย เปรียบเสมือนแรงบันดาลใจใหคน
รุนหลังไดใช “หัวใจ” “ทํา” ในสิ่งที่ทาน “ตั้งใจ” และผมเชื่อเหลือเกินวา...ศิษย
อาจารยกวาน ทุกคน จะรวมกันสานตอปณิธานของทานอาจารยกวาน เพื่อสราง
แมฮองสอนใหเปน “บาน” อันอุดมไปดวยความสุขอยางยั่งยืน...และเราจะเปน
ดวงตะวันสองนําทางในใจจนตราบเทาลมหายใจของเราจะมี ขอขอบพระคุณทาน
อาจารยครับ หลับพักผอนไดแลวนะครับ นั่งรถ ตอเครื่องบินนานๆ มันเหนื่อยมากๆ
ครับ ผมไมอยากเห็นอาจารยเหนื่อยจนหลับไปบอยๆ อีกแลว
จากนี้ขอเพียงแคอาจารยคอยสงใจมาชวยพวกเราทํางานก็พอครับ ผมสัญญา
วาจะสานงานตอใหดีที่สุดเทาที่ผมจะทําได...ดวยหัวใจแหงศรัทธา
ขอบคุณครับ
ดร.คทาเทพ พงศทอง (มะตอง)
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ดร.กวาน ในความทรงจําของ พี่-นอง-เพื่อน ชาวคายวิดยา จุฬาฯ
คายอาสาพัฒนาชนบท
แด กวาน สีตะธนี

เราดีใจและภูมิใจ ที่ไดเขามาในคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ
มี พี่กวาน รวมอยูดวย
เราสนุกและเติบโต ในสังคมพีน่ อ งผองเพือ่ นตลอดเวลาทีไ่ ดอยูใ นทีน่ นั้ ถูกหลอหลอม
รวมกันในแบบทีต่ า งไปจากสังคมแตเราก็มคี วามสุขกับมัน
เราเสียใจ
ทุกครั้งที่การประกาศผลสอบปลายป มีพวกเราหลายคน ตกซํ้า
ชั้น และบางคน สอบตก ใหออก กวาน เปนหนึ่งในนั้นแตก็ตอง
ดีใจกับพวกที่สอบผานไปได และขึ้นไปเรียนในชั้นสูงขึ้นไปจน
จบรับปริญญา
เราดีใจอีกครั้ง
ที่มีหลายคนกลับเขามาไดอีก กวาน เปนอีกคนที่กลับเขามาและ
วนเวียนอยูแบบนั้นหลายครั้ง แตในที่สุดดวยความพยายามเอา
ชนะตัวเอง และศักยภาพที่เขามี กวานก็ผานไปไดจนถึงปริญญา
เอก อยางนาภาคภูมิ
เรามองเห็น
ถึงความดอยโอกาส ของผูคนในชนบท โดยเฉพาะเด็กๆ มักจะ
ขาดแคลนอุปกรณ หรือ แมแตอาคารเรียน จึงรวมกันออกไป
ทําคายอาสา เริ่มดวยการไปรวมกับองคกรการกุศลแหงหนึ่ง
ซึ่งเราขัดใจกับทาทีเจาขุนมูลนายของเจาหนาที่ จึงแยกออกมา
ทํากันเองในปตอมา และ กวาน ก็เขามารวม และทํากันเรือ่ ย
มาจนจบ สําหรับ กวาน ทราบภายหลังวาเขายังคงชวยเหลือคน
ชายขอบอยูตลอดมาจนถึงปจจุบัน
เราออกมา
บางคนจบ บางคนไมจบ แตก็ยังผูกพันกัน มีโอกาสก็นัดเจอ
กันอยูบอยๆ แนนอน บางคนประสบความสําเร็จบางคนไม แต
ความสัมพันธกเ็ หมือนเดิมเหมือนตอนทีเ่ รียนอยู สําหรับ กวาน
เรารูจ ากคนอืน่ วาสุดทายเขาไดเปนรองผูอ าํ นวยการขององคกรทีม่ ี
ชื่อเสียงของประเทศ แต กวาน ไมเคยบอก
เราตกใจ
ที่ไดรับโทรศัพท แจงขาววา กวาน เสียชีวิต มันกะทันหันเกินไป
วี่แววก็ไมมี เพิ่งจะพบกันในงานรุนนองไมนานมานี้เอง
ทายที่สุด
ตองบอกวาเราเสียใจตอการจากไป ขอใหพกั ผอนใหเปนสุข และ
ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวของ กวาน สีตะธนี มา ณ ทีน่ ี้
ดวยรักและอาลัย
ชาวคายวิทยาศาสตร จุฬาฯ

88
ชาวคายวิดยา จุฬาฯ
พี่กวาน คะ เวลาพบปะกัน พวกเรารูวา ตองเตรียมลับสมอง ปลุกสมองให
ตื่น จะไดตามใหทันวาจาโวหาร และกลยุทธการสนทนาของพี่ และพรอมโตตอบ
กับพี่ใหถึงพริกถึงขิง และพี่ก็มักจะทําใหพวกเราตกตะลึง ตื่นเตนและตลกขบขันกับ
ทัศนคติแบบกวานๆ ของพี่เสมอมา
นองใหมวิดยา จุฬา ในชวงป 2512-2518 จะพบเจอ พี่กวาน เสมอในทีมเชียร
ลีดเดอร หรือ วากเกอร สวนนองที่อาสาเปนทีมดุริยางคก็จะมี พี่กวาน เปนผูฝกสอน
ตีกลองแต็ก เรายืนหัดตีราวบันไดแทนหนากลองแต็กอยูทุกเย็นที่ตึกยูเนี่ยน พรอม
ตะโกนรองเพลงมารชดัดแปลงที่พี่สอน มันสนุกและขบขันมาก แบบวา...ตาตี๋ตก
ตนตาล ตอตําตูด ...ตอตําตูด..ตอตําตูด...ตาตี๋ตาย.....วงการตีกลองแต็กครั้งนั้นมี
ชีวิตชีวามาก
ชวงปดเทอมกลางป พวกเราก็ไปคายอาสาพัฒนาชนบท การไดทํางานชาง
สรางโรงเรียน แมจะมีฝมือชางกอสรางไมถึงเกณฑ แบบตั้งวงกบประตูหนาตางไม
ไดเหลี่ยมมุม แตทุกโรงเรียนก็สําเร็จเสร็จสิ้นในทุกป
ชีวิตที่คายไดทําใหนองๆ ชาวคายหายกลัวเกรงพี่ๆ วากเกอรไปบาง และ พี่ๆ
ก็ไดถายทอดความคิดของการพัฒนาชนบท โดยเฉพาะพัฒนาการศึกษาของเด็กๆ
ในชนบท การใหโอกาสเด็กยากไรและหางไกล ....พวกเราชาวคายฝงใจ ฝงความ
คิดนี้ไวในจิตวิญญาณแบบที่พี่สอนสั่งเสมอมา ..จนทุกวันนี้
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หลังเกษียณ หลังเลิกทํางาน
พวกเราก็กลับมาพบกันอีก บรรยากาศเดิมๆ หวนกลับมา เราเริม่ คุยกันถึงกิจกรรม
ที่ควรทําเพื่อสังคม เพื่อประเทศ ก็มี พี่กวาน นี่แหละที่เปนศูนยกลางของแนวคิด
และกิจกรรม พี่อยากจัดทุนการศึกษาใหเด็กๆ อยากเสริมสรางอาชีพใหคนชายขอบ....
แตแลว พี่ก็ทําใหพวกเราตกตะลึง ตกใจและเสียใจมากที่สุดอีก ...ดวยการหยุด
อายุขัยของพี่ไวเทานี้ ..พวกเราทั้งตกใจ เสียใจ อาลัย.....อาวรณ
ขอดวงวิญญาณของ พี่กวาน สีตะธนี พี่ชายที่แสนดี ไปสูสุคติภพขอความดี
ความงาม บุญกุศล ที่พี่ไดคิดไดทําตอเพื่อนมนุษย ไดโปรดนําทางและเปนเสบียง
ใหพี่เดินทางไปสูสัมปรายภพโดยสวัสดิภาพ
รักและอาลัย
ลูกหมู
ศิริลักษณ นิวิฐจรรยงค
ยุคสมัยพวกเราคงไมมีใครปอปปูลารเทาพี่กวาน นิสิตที่คณะเราอยางนอยกอน
เเละหลังรวมกัน 7-8 รุนเเทบจะรูจัก พี่กวาน กันทุกคน พี่กวาน เปนบุคคลตัวอยาง
สมถะ ไมฟุงเฟอ ใจเย็น ตลกสนุกสนาน มีความสามารถเเละทักษะยอดเยี่ยมทั้ง
การพูดเเละงานเขียน มีนํ้าใจ รักพวกพองรักสถาบัน ชวยเหลือเสียสละในทุกเรื่อง
พี่กวาน มีเสนหพิเศษ เปนที่รัก เคารพของทุกคนที่อยูใกล เปนคนที่มีสไตล
เปนเอกลักษณ ไมเคยทําใหใครเดือดรอน เเมวันที่พี่จากพวกเราไป พี่กวาน ก็ไป
เเบบเงียบๆ ไมทําใหใครตองเปนหวงตองไปเยี่ยมหรือตองไปดูเเลขอใหดวงวิญญาณ
พี่ไปสูสุคติเเละขอกมกราบดวยความเคารพรักตลอดไปครับ
กฤษณ โฆษิตรัตน
และชาวคายวิดยา จุฬา ฯ
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ไมทราบวา พี่กวาน ทําไดอยางไร ที่ทั้งรุนพี่ เพื่อน และนองๆ ทุกทานที่รูจัก
พี่นั้น รักและเคารพ พี่กวาน กันทุกคน พี่กวานเปนเชียรลีดเดอรของทั้งจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และของคณะวิทยาศาสตรดวย
ดวยความรูสึกสวนตัว พี่กวาน รักครอบครัว รักประเทศไทยมาก เบ็ตไมไดพบ
พี่กวาน ตั้งแต พ.ศ. 2518 แตเมื่อ 4-5 ปที่ผานมา ก็ไดพบกับพี่เขาอีก เมื่อเราได
รวมกลุมชาวคายวิดยาดวยกัน ตอจากนั้น พี่กวาน พาชาวคายไปอุมผาง จังหวัด
ตาก ไปติดตามผลงานที่พี่เขาอุทิศตนใหเต็มที่ที่ทํางานชายขอบ พวกเราไดไปเยี่ยม
โรงพยาบาลและโรงเรียน และ พีก่ วาน ก็ยงั ไดเตรียมแผนใหพวกเราขึน้ ไปถึงแมฮอ งสอน
ดวย แตพวกเราชาไปแลว
พี่กวาน เลาใหฟงวาลูกชายกําลังเรียนปริญญาเอกที่อังกฤษ เบ็ตจึงไดพบลูกชาย
คนเล็กของพี่ ไดคุยกันที่เคมบริดจและลอนดอนหลายครั้ง พี่กวาน รักลูกมาก เปน
หวงเปนใยวามีสุขทุกขอยางไร ติดตอลูกโดยตรงและฝากถามผานมาที่เบ็ตเมื่อติดตอ
ลูกไมได แมลูกเรียนจบแลวและกําลังหาประสบการณอยู พี่กวาน ก็ยินดีสนับสนุน
ทุกอยางเทาที่พอจะทําใหลูกได พี่กวานพูดใหเบ็ตฟงเสมอ และครั้งสุดทาย พี่พูด
เมือ่ ปลายมีนาคมนีเ้ องวา ลูกหาประสบการณดแี ลว แตขอใหกลับมาทํางาน ใชความรู
ความสามารถ ชวยประเทศไทยของเรา ทําใหเบ็ตซึ้งใจวา พี่กวาน รักชาติถึงที่สุด
เบ็ตมั่นใจวาความดีที่ พี่กวาน ทํามาชวยใหพี่อยูในที่ที่มีความสุขตลอดไปคะ
รักและเคารพเสมอ
อาลัยพี่กวานเปนอยางยิ่งคะ
เบ็ตตี้
ดร.สิริลักษณา กุญชร ณ อยุธยา
ลอนดอน
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เสียใจกับการจากไปของ พี่กวาน มากๆ เสียดายคนดีๆ ที่ทํางานเพื่อชาติหลาย
ดาน โดยเฉพาะเพือ่ การศึกษาของเยาวชนของเด็กชายขอบ ไดรเู รือ่ งที่ พีก่ วาน ขึน้
ดอยไปทําโครงการสงเสริมการเรียนรูของเด็กชายขอบที่ดอยโอกาส จังหวัดตาก
มานานหลายป ดวยอุดมการณที่วา
“……ทุกอยางขึ้นกับคนเปนสวนใหญ …… ตองพัฒนาคนใหมีความรู ใหเขามี
ความสามารถขึ้นมา ……”
เสียดายที่ พี่กวาน ยังสานตออุดมการณไมเสร็จสมบูรณ …… แสนเสียดาย
และดวยอาลัยยิ่ง
ขอดวงวิญญาณของ พี่กวาน ไปสูสุคติ สถิตเสถียรในสรวงสวรรคดวยเทอญ
จิ๊บ รัตนา วิดยา 13

ร.ร.บานโนนมะกอก
อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร
21-30 ต.ค. 2516

ไมมีใครอยูคํ้าฟา ยืนยง
ถึงเวลาปลดปลง หยุดไมได
คุณความดียังคง อยูยั้ง ยืนยง
ไมเลือนจากไปไหน ประดับไวในโลกา
อําลา....พี่กวาน
สินชัย
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แดพี่กวานในความทรงจํา
16 ต.ค. 2515 กลุมนิสิต ชาวคายอาสาพัฒนาชนบท คายวิดยา จุฬา ชุดเตรียม
งานคายฯ พรอมกันทีค่ ณะ เพือ่ เดินทางลวงหนาไปเตรียมคายที่ ร.ร.โพธิต์ าสี ต.ลําเชียงไกร
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา (ที่พอจําไดมีพี่กวาน พี่สมเดช พี่ดนัย และอีก 2-3 คน
รวมทั้งผมดวย)
เราออกเดินทางโดยรถยนตของคณะฯ มุงหนาสูโคราชจาก อ.เมือง สู อ.โนนไทย
ชวงทางหลวงเปนถนนลาดยาง แตชวงจาก อ.โนนไทยไปโรงเรียนโพธิ์ตาสีเปนถนน
ลาดยาง และถนนลูกรัง ชวงเวลานี้เปนปลายฤดูฝน นํ้าทาจึงอุดมสมบูรณ สภาพ
ถนนลูกรังจึงขรุขระมีแตโคลน
เห็นพี่ ๆ ไปติดตอทางการทองถิ่นเพื่อหยิบยืมอุปกรณ ตางๆ เชน เต็นททหาร
หมอขา ว ถวยชาม ฯลฯ เพื่อเตรียมไวสําหรับทีมคายอาสาชุดใหญที่จ ะมาถึงในวัน
ตอไป
คณะเตรียมงานคายทุกคนลวนเหน็ดเหนื่อยกันทั้งวันทั้งคืนและยังตองตอนรับ
แขกจากราชการทองถิ่นที่มาประสานงาน จากเชายันคํ่าแตละวันกวาจะไดนอนก็หา
ทุมสองยาม
ผมเห็นพี่ๆ ใจสูจริงๆ เปนตัวอยางใหผมและนองๆ ไดเห็นถึงความมานะอดทน
ทํางานเพื่อใหงานลุลวงไปได
พีก่ วาน และพีๆ่ วิทยาอีกหลายคนไดทาํ ใหเปนตัวอยางทีด่ สี าํ หรับผมและเพือ่ นๆ
ที่เขามาทําง านคายอาสาสื บตอกั น รวมถึงการรักกันเหมือนพี่นอง คอยชวยเหลือ
กันเพื่อใหงานคายสําเร็จในทุกครั้ง
ขอเเสดงความอาลัยตอการจากไปของพีกว
่ าน ขอใหพี่ไปสูสุคติภพที่ดี
อนันต ตรีพจนีย
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เพิ่งทราบขาว พี่กวาน จากไป ตกใจมากไมอยากเชื่อเลย พี่กวาน ดูแข็งแรง
สุขภาพดีโดยเฉพาะอารมณดี
ผมเปนนองคนหนึ่งที่ชื่นชอบในบุคลิกและอัธยาศัยของ พี่กวาน มากตั้งแตสมัย
อยูคณะวิทยฯ ไดเจอกับพี่บางสมัยทํางานเพราะที่ทํางานอยูใกลกัน และก็ดีใจมาก
ที่ไดมารวมวงกันอีกในกลุมชาวคายวิดยา พี่กวาน ทําใหคนที่อยูรอบๆ ไดหัวเราะ
และมีความสุขเสมอๆ นั่นคือบุคลิกของพี่ที่ผมชื่นชมมาตลอด
ยิ่งไดมารูการขึ้นไปชวยชาวเขาของ พี่กวาน ก็ยิ่งชื่นชมในความดีของ พี่กวาน
มากๆ เสียใจมากที่คนดีๆ อยางพี่ตองมาจากไปอยางกะทันหันอยางนี้
ขอใหดวงวิญญาณของ พี่กวาน ไดไปสูสุคติภพในสรวงสวรรค
รักและเคารพพี่เสมอมาครับ
โชติชวง พนโสภณกุล
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โครงการหลวงและโครงการตามพระราชดําริ โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป
มีทั้งหมด 4 โรงงาน โดย 2 โรงงานทางเหนือ คือ โรงงานหลวงที่ 1 (พ.ศ.
2516) อ.ฝาง จ.เชียงใหม และโรงงานหลวงที่ 2 (พ.ศ.2518) อ.แมจัน จ.เชียงราย
เปนโรงงานที่อยูภายใตโครงการหลวง สวนอีก 2 โรงงานทางภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ โรงงานหลวงที่ 3 (พ.ศ.2524) อ.เตางอย จ.สกลนคร และ โรงงานหลวง
ที่ 4 (พ.ศ.2525) อ.ละหานทราย (ในขณะนั้น) จ.บุรีรัมย เปนโรงงานภายใต
โครงการตามพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ 9
โรงงานหลวงทั้ง 4 แหง จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคที่อาจจะแตกตางกันใน
รายละเอียด แตละชวงเวลา ตามบริบทของปญหาในทองถิ่นในขณะนั้น แตทั้ง 4
โรงงาน วัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อพัฒนาชนบท พัฒนาสังคม ชีวิตความเปน
อยู และดานเศรษฐกิจ ปากทอง โดยเนนการพัฒนาความสามารถในการปลูกพืช
ในระบบเกษตรอุตสาหกรรม

95
ดร.กวาน สีตะธนี ผูจัดการฝายพัฒนาชนบทคนแรกของโรงงานหลวง
สุเมธ ทานเจริญ

พี่กวาน เปนผูจัดการฝายพัฒนาชนบทคนแรกของโรงงานหลวง เริ่มงานใน
ราวป พ.ศ. 2528 ครับ นั่งรถทัวรจากทองฟาจําลองกรุงเทพฯ ทุกเย็นวันศุกร เพื่อ
มาทํางานหนักที่โรงงานหลวง เตางอยในวันเสารและวันอาทิตย ขากลับนั่งรถทัวร
จากสกลนครคืนวันอาทิตย ไปทํางานเชาวันจันทรที่ทองฟาจําลอง ทําแบบนี้อยูกวา
1 ป โดยเฉพาะในยุค ผูจัดการสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ที่เปนยุครุงเรืองขีดสุด
ของการสงเสริมทั้งมะเขือเทศ (เกษตรกรราว 8,000 ครอบครัว) และขาวโพดฝก
ออน (เกษตรกรราว 4,000 ครอบครัว) โรงงานหลวงมีกําลังการผลิตจํากัด ราว
150-180 ตัน/24 ชั่วโมง แตมะเขือเทศชวง Peak มีปริมาณ 200 ตัน+/วัน
โรงงานเผชิญหนากับเกษตรกรมาก ในการตัดเปอรเซ็นตรับซื้อวัตถุดิบดอยคุณภาพ
โดยการสุมตัวอยางจากลังบรรจุมะเขือเทศ คัดคุณภาพ เพื่อเปนเกณฑคํานวณการตัด
เปอรเซ็นต ชาวบานจะเลือกลังที่แอบคัดอยางดีมาใหคัดเสมอ พี่กวาน ไดออกแบบ
กลองไม เจาะชอง ใหมือลวงจับปงปองที่มีเลขระบุลังสุมตัวอยางแบบ Random
จึงแกปญหาไดอยางเปนธรรมและชาวบานยอมรับ พี่กวาน เปนคนมองบวก กรณี
ชาวบานพยายามโกงโรงงาน ฯ ก็มองวาชาวบานมีพัฒนาการทางความคิด
มีอยูป น งึ กอน พ.ศ. 2530 ผมมีโอกาสไดตดิ ตาม พีก่ วาน ไปประชุมชาวบาน
บานกวนบุน เพื่อที่จะเริ่มบุกเบิกและทดลองใหบานกวนบุนปลูกมะเขือเทศ เปนราย
ไดเสริม จากการไปเก็บของปา ลาสัตวมาขาย ชวงเย็นวันนั้น ปลายฝน ตนหนาว
เราประชุมกันบนบานผูใหญ มีชาวบานมาประชุมเต็มบาน นาจะราว 20 กวาคน
พี่กวาน เปนคนขายโครงการ ชักชวนชาวบานทดลองปลูกมะเขือเทศเพื่อสงโรงงาน
หลวง ชวยกันทําเปนแปลงรวมเพื่อเรียนรู ไมเกิน 2 พันตน ประชุมไปไดไมนาน
เกิดฝนตกปรอยๆ ลงมาเล็กนอย ไดยินเสียง กบ เขียด และอึ่งเริ่มรอง พรอมๆ กับ
ชาวบานกระสับกระสาย เริ่มลุกออกไปจากวงประชุมทีละคนสองคน จนหมด เหลือ
เพียงผูใหญบาน พี่กวาน ผม และเจาหนาที่เกษตรที่มาดวยกัน ผูใหญบานยิ้มฟน
เหลืองออย บอก พี่กวาน วาเอาไวประชุมตอวันหลัง ฝนตก ชาวบานตองออกไปหา
กบหาเขียดกอน เรื่องปากทองสําคัญมากกวา เปนอันวาการเปดตัวครัง้ แรกของ
การชี้ชวนใหบานกวนบุนทดลองปลูกมะเขือเทศ ใหบทเรียนเชิงบริบทแหงวิถีชีวิตที่
แนบแนนกับธรรมชาติไดอยางซื่อตรง พี่กวาน บอกวา ชาวบานทําถูกแลว เรื่อง
ปากทองตองมากอน
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ในการประชุมรายงานผลการดําเนินงานครึ่งป และเสนอแผนหกเดือนขางหนา
โดยผูจัดการฝายตางๆ คราวหนึ่ง ในฐานะผูจัดการฝายพัฒนาชนบท รายงานผลการ
ดําเนินงาน การบุกเบิก ทดลองการปลูกมะเขือเทศของบานกวนบุนวา จากการปลูก
ทั้งหมดนาจะไมเกิน 2 พันตน ขณะนี้ยังคงเหลือมะเขือเทศรอดตาย 3 ตน ทําใหเรียก
เสียงหัวเราะ และสรางบรรยากาศจากรายงานเครียดๆ ของฝายอื่นๆ ทําใหผอน
คลายบรรยากาศไดเปนอยางดี ซึ่งนับวาชาวบานกวนบุนเริ่มที่จะรูจักมะเขือเทศแลว
ในปหนาคิดวานาจะไดผลงานที่ดีกวาอยางแนนอน
ในปตอมา อ.กฤษณพงศ กีรติกร ใหแนวคิดวา “ลูกไมหลนไกลตน จะเติบโต
เปนตนไมที่เจริญงอกงามดี” พี่กวาน จึงไปดอมๆ มองๆ สืบเสาะเพื่อหาเยาวชนบาน
กวนบุนที่ดูแลวนาจะมีแวว ทั้งชักชวนทั้งเกลี้ยกลอมใหมาปลูกมะเขือเทศที่บานนางอย
โดยเรียนรูกับเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศไดดีและเกงอยูแลว เพื่อบมเพาะและนําเอา
ประสบการณทักษะที่ไดกลับไปปลูกที่บานของตนเอง โครงการนี้ตองใชความอดทน
และจิตวิทยาเปนอยางมาก เนื่องจากเด็กคิดถึงบานและมาจากหมูบานที่เปนสังคมปด
มาก จําไมไดแลววาเยาวชน 2-3 คนที่พามาฝก หนีกลับบานกอนหรือไม แตก็นับวา
เปนการเปดพรมแดนแหงความเปนไปไดใหเกิดขึน้ ในจิตใจของเยาวชนแหงบานกวนบุน
ความทรงจําอีกเรื่องหนึ่งที่ไมเคยลืมนาจะเกิดขึ้นกอนป พ.ศ. 2530 ผมเปน
วิศวกรโรงงาน ไดวาจางใหบริษัทบุญเยี่ยมและสหายจํากัด มาทําการลางตะกรันที่
เกาะอยูภายในหมอกําเนิดไอนํ้าของโรงงานหลวงที่ 3 เตางอย มีวิชาญ (จู) รุนนอง
เครื่องกล รุน 20 รุนเดียวกับ อ.ชิต เหลาวัฒนา เปนผูรับผิดชอบในการลางตะกรัน
หมอไอนํ้าทั้ง 3 ตัว ของโรงงาน เมื่อทํางานแลวเสร็จสมบูรณ ผมกับจูขับรถกะบะ
สองตอนแบบมีแคบมุงหนากลับกรุงเทพ โดยใชเสนทางสกลนคร-อุดรธานี พี่กวาน
ไดขออาศัยนั่งรถกลับเขากรุงเทพไปพรอมกันดวย เราขับรถมาถึงชวงกอนเขาเขต
อ.พังโคน ไดถูกตํารวจทางหลวงเรียกใหหยุดรถ เนื่องจากขับรถดวยความเร็วเกิน
กําหนด จูใ หผมกับ พีก่ วาน นัง่ รออยูใ นรถ โดยจูอ อกไปเจรจากับตํารวจทีจ่ ะเขียนใบสัง่
ผานไปสักครูการเจรจานาจะไมราบรื่น พี่กวาน บอกวา สุเมธออกไปชวยเจรจาหนอย
ผมกับจูพยายามขอตอรองวามาทํางานใหโรงงานหลวง แตตํารวจไมยอมและก็ไม
เขียนใบสั่ง ในที่สุดตองเดือดรอน พี่กวาน เดินลงมาหาพวกเราดวยมาดขรึม “มีอะไร
ใหชวยเหรอครับคุณตํารวจ เพิ่งจะเขาเกียร 2 เอง ขับรถชาก็ถูกจับดวยเหรอครับ”
ตํารวจนาจะรูสึกวาแกงคนี้คงจะลําบากแน จึงบอกวาเชิญทานเถอะครับ ขับรถดวย
ความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดนะครับ เปนอันวามุกของ พี่กวาน ไดผลอีกตามเคย
เกือบ 35 ป ที่พวกเราชาวโรงงานหลวงหลายๆ คน ไดมีโอกาสรูจัก ทํางาน และ
มีประสบการณรวมกับ พี่กวาน จะไมมีวันลืมมิตรภาพ ความมีอารมณขัน ความรัก
ความทุมเทในงานพัฒนาชนบทของ พี่กวาน ตลอดไป
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สมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
พี่กวานไปชวยงานพัฒนาชนบท รวมทั้งพัฒนาระบบเกษตรอุตสาหกรรมที่
โรงงานหลวงฯ เตางอย รวมกับผม จําไมไดวาป พ.ศ. อะไร แตในสถานการณ
ตอนนั้นใครมาชวยงาน ผมยินดีทั้งหมด บางคนมาไมกี่ครั้งแลวก็หายไป ผมคิดวา
เพราะเห็นวาเปนงานที่ยากและลําบาก แต พี่กวาน ไมเปนอยางนั้น มีความสมํ่าเสมอ
ตลอด แมการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปสกลนคร จะลําบากไมสุขสบาย เพราะตอง
เดินทางดวยรถยนต ใชเวลานั่งรถ ๘ – ๑๐ ชั่วโมงเลยก็ตาม นี่แสดงวา พี่กวาน ทํางาน
ดวยใจจริงๆ ดวยบุคลิก พี่กวาน เปนคนจิตใจเบิกบาน มองอะไร คิดอะไรเชิงบวก
ไปทุกอยาง จึงเหมาะกับการทํางานกับชาวบานในเวลานั้นมากๆ กับงานพัฒนา
ระบบเกษตรอุตสาหกรรม การปลูกมะเขือเทศ แม พี่กวาน จะไมไดมีพื้นฐานมาทาง
ดานเกษตร ก็พยายามเรียนรูจากพื้นที่ กับเจาหนาที่สงเสริมเกษตรและจากชาวบาน
โดยตรง และพยายามเอาทักษะการเปนนักวิทยาศาสตรมาชวยปรับปรุงใหงานดีขึ้น
พี่กวาน เริ่มตนถามวา ชาวบานปลูกมะเขือเทศใชเมล็ดพันธุจํานวนเทาไหร ปลูก
ไดกี่ตนตอไร ไดผลมะเขือเทศตนละเทาไหร เชื่อมั้ยวาบางคําถามพวกเราตอบไมได
จริงๆ แลวจะไปเพิ่มผลผลิตตอไรไดอยางไร ??
พี่กวาน ซื้อเครื่องนับ (counter) ไปใหเจาหนาที่สงเสริมเกษตร ใชในการนับ
จํานวนตนมะเขือเทศ ที่ปลูกในแปลงของเกษตรกรแตละราย บันทึกไวเปนฐานขอมูล
ทําใหผมเพิ่งรูวาโดยเฉลี่ยชาวบานปลูกกันที่ ๓,๕๐๐ ตนตอไร กระทั่งประมาณการ
ผลผลิตตอตน และตอไร เพื่อกําหนดเปนโควตา การสงมะเขือเทศเขาโรงงาน ทําให
งายตอการบริหารจัดการ นีค่ อื คุณปู การที่ พีก่ วาน ไดชว ยงานพัฒนาชนบททีเ่ ตางอย
ผมทํางานกับ พี่กวาน ทีไร ตองไดหัวเราะทองแข็งทุกที ดวยเปนคนอารมณ
ดี ลูกเลนเยอะ ผมไดแนวคิดดีๆ จาก พี่กวาน เยอะ เรื่องหนึ่งที่ใชมาจนถึงปจจุบัน
คือ เวลามีอะไรซีเรียส โดยเฉพาะตอนประชุมหรือคุยกัน ก็ใหตัดบทเบี่ยงเบนไปคุย
เรื่องอื่นเลย
ระลึกถึงพี่กวานเสมอครับ
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นริชา กุลนานันท (แมว)
แมวไดรูจักพบ พี่กวาน หรือ ดร.กวาน ครั้งแรกตั้งแตเมื่อป 2528 ที่โครงการ
โรงงานหลวง ที่ 3 เตางอย แคคิดถึงตรงนี้ก็นํ้าตาระรื่นไหลรินเสียแลว จะเขียนตอ
ไดอยางไร
อยางไรก็อยากจะเขียนถึงพี่ชายที่แสนใจดี “นักพัฒนาสังคม”
ในชวงเวลานั้น เสาร อาทิตย อยางนอยเดือนละ 1-2 ครั้ง จะไดเจอกับ พี่กวาน
ที่เตางอย พรอมกับ อาจารยกฤษณพงศ อาจารยศักรินทร อาจารยสุวิทย อาจารย
นิสิต พี่นพดล พี่สุเมธ และพี่สมศักดิ์ เมื่อเจอกันก็ตองมีการประชุมสรุปงานของ
แตละสวนให อาจารยกฤษณและอาจารยศักรินทร ฟง
ในสวนของ พี่กวาน พี่ก็จะพูดถึงการพัฒนาดานสังคมที่เราทําไปพรอมกับงาน
การสงเสริมดานการเกษตรเพื่อนําแปรรูปที่โรงงานหลวง ภาพที่ยังจําได คือ พี่กวาน
จะรายงานความยากของการเขาพัฒนาที่หมูบานแหงหนึ่ง ที่แสนจะยากเอามากๆ
แตพี่จะรายงานใหเปนมุกตลกเสมอ
หมูบานกวนบุน เปนหมูบานเปาหมายของการพัฒนา เนื่องจากหมูบานถูกตัด
ขาดจากสังคมภายนอก ไมมีรถประจําทางเขาไปในหมูบาน ทําใหผูคนไมเห็นภาพ
เปรียบเทียบกับสังคมภายนอก
ตอนนั้นสังเกตเห็นนามสกุลที่เขียนติดรั้วหนาบานแตละหลังในหมูบาน จะมี 2
นามสกุลเปนสวนใหญ คือ นามเงิน กับ กวนโท (ไมเขาใจวาทําไมถึงจํา) และมัก
เห็นเด็กพิการอยูใตถุนบาน ชวงกลางวันเวลาเดินเขาไปในหมูบานก็จะไมเจอผูใหญ
เห็นแตคนสูงอายุอยูกับเด็กพิการ คนวัยทํางานก็จะขึ้นเขา เขาปาหาอาหารกัน
เหลานี้คืองานที่ พี่กวาน ไปทํา ไปพัฒนาหมูบานนี้ใหกินดีอยูดี ทั้งรางกาย
สติปญญา และสุขอนามัย
จําไดวา แรกเริ่มการพัฒนาของเราจัดใหมีการตั้งศูนยเด็กเล็ก และฝกอบรม
ครูจาง ครูพี่เลี้ยงมาประจําศูนย พี่กวาน ก็มาบอกเลาใหฟงวา พอแมไมมีใครสง
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เด็กมาที่ศูนย เพราะถาใหเด็กมาเรียน อาจอดตาย เพราะไมมีใครไปหากบหาเขียด
เด็กสวนใหญจะตามพอแมขึ้นเขาหากบเขียด ผักและอาหารมากกวา ยังไงๆ ก็ไมนํา
เด็กมาฝากเลี้ยง ทําใหศูนยวางเปลา
แลวพอเอาไกแมพันธุมาใหเลี้ยงเพื่อจะใหเก็บไขกิน เพิ่มโปรตีน แมพันธุไกก็ตาย
ไปเรื่อยๆ จนหมดไมเห็นหลักฐาน(นําไปทําอาหารกิน) ไมยอมเลี้ยง ในที่สุดก็ใหเอา
กระตายมาใหเลี้ยง กระโดดกระหยองกระแหยง ไปในหมูบาน
สงเสริมใหปลูกแคนตาลูปก็ไมเคยไดเห็นแคนตาลูปผลใหญเลย ถูกนําไปจิ้มนํ้า
พริกตั้งแตยังลูกเล็กๆ
การพัฒนายังคงมีความพยายามไปเรื่อยๆ จนวันหนึ่ง พี่กวาน ก็พูดติดตลกวา
ถาจะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสําหรับพื้นที่แหงนี้ คงตองเปลี่ยนยีนเทานั้น โดยให
คุณผูใหญบานในหมูบานทองดวยยีนใหม 5555 อันนี้คือมุกที่คุยกันในวง
อยาถือสาเปนเรื่องดูถูกเลยนะคะ
ที่เลามานี้ ก็เปนเพียงการระลึกถึง พี่กวาน นักพัฒนาคนหนึ่งที่เปนคนดีที่หวัง
จะใหสังคมหนึ่งของเราดีขึ้นเทาเทียมกัน
พี่กวาน ยอมเสียสละเวลาในวันพักผอนเสารอาทิตย ที่เปนวันหยุดราชการ ไป
เพื่องานพัฒนาชนบท เชนเดียวกับ ทานอาจารยกฤษณพงศและอาจารยศักรินทร
ทานทั้งสองเปนผูนํางาน รับฟงรายงาน และผลักดันหาทางใหสังคมดีขึ้น แบงเบา
งานจากที่รับสั่งมาใหพัฒนา ใหเกิดการกินดีอยูดีของพสกนิกร ณ สังคมแหงนี้
แมวโชคดี ที่มีโอกาสไดทํางานที่โครงการโรงงานหลวง ที่เตางอย สกลนคร ใน
ชวงยุคบุกเบิกแหงการพัฒนา ตั้งแตการตั้งโรงงาน การสงเสริมปลูกพืชตางๆ และ
การพัฒนาสังคม
ในตอนนั้น ป 2528-2532 มันชางเปนชวงที่ยากลําบากกันมาก แตเมื่อมอง
ภาพปจจุบัน มันทําใหเราไดภาคภูมิใจและมีความสุขกับมันเสมอ
ขอบคุณ พี่กวาน ที่ทําใหไดรูจักกัน ไดรวมงานและไดรอยยิ้ม ไดรับทัศนคติ
บวกบวกจากพี่เสมอ ขอให พี่กวาน หลับสบายมีความสุขในมิติใหมนะคะ จะ
ระลึกถึงความดีของพี่เสมอคะ
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โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป
พี่กวานในมุมที่มีโอกาสรูจัก
วรรณา บุญชวยเรืองชัย (หลี)

ไมเคยทํางานรวมกับ พี่กวาน แบบจริงจังในโครงการใดๆ และเขามาทํางาน
โรงงานหลวงก็เมื่อตอน พี่กวาน ไปเรียนตอตางประเทศ เนื่องดวยเพราะหลีเปน
พนักงานในฝายบุคคลของโรงงานหลวง และดวยความเชื่อมั่นวาการสราง การพัฒนา
เยาวชน คนรุนใหม เปนคําตอบระยะยาวในการสรางความเปลี่ยนแปลง การสราง
ความสามารถของคนในชุมชนเพือ่ กลับมาพัฒนาหมูบ า นของตนเอง อาจารยกฤษณพงศ
ไดขอสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ภายใตโครงการ
“มงกุฏสา” ในการพัฒนาชางของโรงงานหลวงฯโดยรับเยาวชนที่มีพื้นฐานความรู
ระดับมัธยมศึกษาป ที่ 3 ไปเรียนระดับ ปวช. ที่ สจพ. 3 ป บาน พีก่ วานและพีแ่ ดง อยูซ อย
วัดบัวขวัญไมไกลจาก สจพ. มากนัก ทําใหไดพบกับความชวยเหลือจาก พี่กวานและ
พี่แดง ที่ชวงนั้นแมตัวจะไปศึกษาตอที่ตางประเทศ บาน ที่อาศัยอยูจึงวางลง พี่กวาน
ยินดีและเต็มใจในการยกบานใหชางของโรงงานที่ตองมาเรียนตอที่พระนครเหนือ
ไดพักอาศัยระหวางเรียน ถึง 3 รุนๆ ละ 3-4 คน จากทั้งสี่โรงงาน แมบานชอง
จะไมเรียบรอยบางในเวลาที่พี่กลับมา แตคําพูดของ พี่กวาน ที่มากับใบหนาเปอนยิ้ม
ออกมาวา “ดีแลว มีคนมาอยูบาน ดีกวาปลอยบานรางไมมีใครอยู”
เปนความทรงจําที่อยูในใจเสมอมาจนวันนี้
ขอให พี่กวาน เดินทางตอไปอยางสงบในธรรมชาติคะ
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โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป
ป พ.ศ. 2535-2537 เปนชวงเวลาทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญกบั โครงการ
โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป เมื่อถึงเวลาแหงการเปลี่ยนแปลง กับแนวทางการ
พัฒนาที่เปลี่ยนไปตามสภาวะแวดลอมทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และปจจัยอื่นๆ
โครงการโรงงานหลวงฯ ไดแปรสภาพเปน บริษัทดอยคําผลิตภัณฑอาหาร
พวกเรากลุมหนึ่งรวมถึง พี่กวาน ก็ยังมีโอกาสไดพบปะ สนทนากันอยูในบาง
วาระ บางโอกาส พวกเรายังเห็นตรงกันวา พี่กวาน ยังคงเปนคนที่อารมณดีเปนนิจ
มีมุมมองเชิงบวก และทําใหผูคนรอบขางมีความสุขอยูเสมอ ขณะเดียวกัน พี่กวาน
ก็ยังคงใหขอคิดเชิงพัฒนาสังคมผานการสนทนา ยังอยากเห็นและยังคงทํางานเพื่อ
การพัฒนาในวิธีการที่อาจจะแตกตางไปจากเมื่ออดีตแตยังคงมีจุดมุงหมายเชนเดิม
คือ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาสังคม
ราวบายสามกวาของวันเสารที่ 6 เมษายน 2562 เปนวันที่พวกเรากลุมอดีต
พนักงานโรงงานหลวงไดรับขาวราย พวกเราไดสูญเสีย พี่กวาน ไปอยางไมมีวัน
กลับ อยางไรก็ดี พี่กวาน จะยังคงอยูในความทรงจําของพวกเราตลอดไป
ดวยความรักและเคารพตลอดไป
เพื่อนพองนองพี่โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป
12 เมษายน 2562

อาลัยแดอาจารย
ผมมีวันนี้เพราะอาจารย อาจารยเปรียบเสมือนพี่คนหนึ่งของผม อาจารยคอย
ชวยเหลือผมตลอดเวลา ขอใหอาจารยไปสูสุขติ เจอกันใหมในภพหนาอาจารยจะอยู
ในความทรงจําของผมตลอดไป
อนันต ชุมคํา
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ประกาศเกียรติคุณ อาจารย ดร. กวาน สีตะธนี
ความสําเร็จของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในองคกร ขึน้ กับหลายปจจัย
ไมใชแคปจจัยดานเทคโนโลยีเพียงอยางเดียว ใครมีเงินมากมายจนสามารถซื้อหา
เทคโนโลยีมาใชไดนนั้ ไมไดหมายความวาจะประสบความสําเร็จในการนําเทคโนโลยี
ไปใชงาน แตยงั จําเปนตองมีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการดานเทคโนโลยี
เปนอยางดีอีกดวย หลายโครงการลมเหลว เพราะขาดความรูและประสบการณใน
การบริหารจัดการโครงการ ซึ่งไมไดเปนแคความรูทางเทคโนโลยี แตยังรวมไปถึง
ศิลปในการจัดการผูคนและทรัพยากรอีกดวย อาจารย ดร.กวาน เปนผูเชี่ยวชาญ
คนหนึ่งในการบริหารโครงการเทคโนโลยี ที่มีผลงานที่ประสบความสําเร็จมาแลว
มากมาย หนึ่งในความสําเร็จนั้น คือ การจัดการใหเกิดศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ ขึ้นเมื่อหลายทศวรรษมาแลว ซึ่งกลายเปนองคกรที่ทําให
เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญหลายเรื่องจนเปนที่ประจักษตอวงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
แมวาอาจารย ดร.กวาน จะมีภารกิจมากมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับประเทศ ทั้งภายในและภายนอกภารกิจของศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ โดยรวมไปถึงการสรางขีดความสามารถ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกบั ชุมชนในตางจังหวัดอีกดวย แตเปนเวลารวมยีส่ บิ ปที่
อาจารย ดร. กวาน ไดมุงมั่นนําความรูและประสบการณในดานการบริหารโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาถายทอดใหกับลูกศิษยในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี นับตัง้ แตภาคเรียนแรก ของปการศึกษา 2541
เปนตนมา ผลงานการสอนของอาจารย ดร.กวาน โดดเดนเปนที่ประจักษ จาก
ความสําเร็จในอาชีพการงานของลูกศิษย จํานวน 2,286 คน โดยคําบอกกลาว
ของลูกศิษยหลายคนทีท่ าํ งานอยูใ นหลากหลายวงการ บงบอกตรงกันวา ความสําเร็จ
ของการบริหารงานของพวกเขา มาจากความรูที่อาจารย ดร.กวาน เปนผูประสิทธิ์
ประสาทให วิชาที่อาจารย ดร.กวาน เปนผูสอน มีนักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน
เปนจํานวนมากในทุกภาคเรียน ตั้งแตภาคเรียนแรก จวบจนกระทั่งภาคเรียนสุดทาย
ในปการศึกษา 2561 โดยนักศึกษามาจากทั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ ทั้งในชั้นเรียนในชวงเวลาเย็นของวันพฤหัสบดี และ
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ชั้นเรียนในวันเสาร ผลการประเมินการสอนในทุกภาคเรียนอยูในระดับโดดเดนอยาง
ตอเนื่องมาโดยตลอด อาจารย ดร.กวาน จึงเปนอาจารยพิเศษเพียงทานเดียว ที่คณะ
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ในวาระทีค่ ณะเปดการเรียนการสอนมาครบสิบหาป ในป 2553
ผลงานการทุมเทถายทอดความรูและประสบการณใหกับลูกศิษยอยางไมเห็น
แกความเหน็ดเหนื่อยของอาจารย ดร.กวาน แมกระทั่งในวันที่ทานจากไป ทานก็
จากไปในขณะทีก่ าํ ลังเตรียมตัวจะมาสอนตามตารางสอน ไดพสิ จู นใหโลกนีไ้ ดประจักษ
อีกวาระหนึง่ วา คาของคนอยูท ผี่ ลของงาน คาของอาจารยอยูท คี่ วามสําเร็จของลูกศิษย
ความรูที่อาจารย ดร.กวาน ไดถายทอดไวกับลูกศิษยจะเปนอมตะ ที่ไมเพียง
แตแฝงอยูในผลงานของลูกศิษยของทานกวาสองพันคน แตยังไดถูกเก็บบันทึกไวใน
ระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกสของคณะ ในหลากหลายเวอรชัน ซึ่งคณะจะไดเรียบ
เรียงไวเปนบทเรียนในรูปแบบของ Massive Online Open Courseware ไวเพือ่
ธํารงรักษาความรูอ นั มีคา ยิง่ นีใ้ หคงอยูต ลอดไป และเพือ่ เปนการประกาศเกียรติคณ
ุ ใน
ความรูความสามารถดานการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย
ดร.กวาน ใหปรากฏตอสาธารณะตอไป
วงการเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยจะยังรูวาประเทศไทยมีผูเชี่ยวชาญดาน
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อ อาจารย ดร.กวาน สีตะธนี ไปอีก
ตราบนานเทานาน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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อยางที่ทุกทานทราบ NSC (การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหง
ประเทศไทย) ณ เวลานี้ ถือไดวาเปนมหกรรมการแขงขันพัฒนาซอฟตแวรของ
นักเรียน นักศึกษาที่ยิ่งใหญที่สุดในประเทศ
ยอนเวลากลับไปเมื่อประมาณ 20 ปที่แลว
สําหรับศูนยภาคเหนือ ในชวงปแรกๆ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มช. ยัง
ไมไดเปนผูรับผิดชอบ แตอยูๆ ก็มีผูใหญขางบนโยนมา แลวถามวาอยากจัดไหม?
ตอนนั้นทางภาควิชาก็ลังเลวาจะรับดีหรือไม เพราะรูสึกวานาจะเปนงานหนัก และ
ใหญเกินตัว เนื่องจากอาจารยของเราไปเรียนตอกันเกือบหมดภาค เหลือกันอยูไมกี่
คน ตอนนั้นผมผูซึ่งจบมาใหมๆ สดๆ รอนๆ ตอนนั้นยังมีไฟแรงเวอร เห็นการ
ประลองวิทยายุทธแบบนี้แลวชอบ ก็เลยรับอาสาเปนผูประสานงานในยุคแรกๆ
แลวตอนนั้น... ผมก็ไดรูจักกับผูใหญของเนคเทคทานหนึ่งชื่อ ดร.กวาน
ผมไดรูวา ดร.กวาน เปนทั้ง รอง ผอ. เนคเทค และเปนผูริเริ่มกอตั้ง และ
รับผิดชอบ NSC พูดงายๆ ทานคือบิดาผูใหกําเนิด NSC นั่นเอง จริงๆ แลว
ไมใชแค NSC ยังมี YSC และอื่นๆ อีกมากมาย ดร.กวาน จะเดินทางไปเปดงาน
ประชาสัมพันธ และมอบทุนพัฒนาใหกับนักเรียนนักศึกษาทุกศูนยทั่วประเทศ ทาน
จะเดินเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนนักศึกษาทุกโครงงาน
หลังปดโครงการในแตละปก็จะมีการนัดประชุมเพื่อสรุปผลงานระหวางทีมงาน
ของเนคเทค กับศูนยประสานงานทุกภาค เปนการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ระดม
สมองเพื่อวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในปนั้นๆ พรอมใสไอเดียใหมๆ การแขงขันประเภท
ใหมๆ เขาไปเพื่อใหครอบคลุมเทคโนโลยีดาน IT ทุกอยางในตอนนั้น เปนกระบวนการ
ตบซายตบขวาจนทุกอยางเขาวงโคจรดังเชนปจจุบันนี้
ดวยเหตุนี้ผมก็เลยมีโอกาสไดพูดคุยกับ ดร.กวาน ทุกป ยิ่งไดคุยก็ยิ่งรูวาทาน
เปนคนที่รักเทคโนโลยี ติดตามเทคโนโลยี วิสัยทัศนยาวไกล และที่สําคัญทานอยาก
เห็นเด็กไทยเกงไมแพชาติใดในโลก
นอกจากเรื่องความสามารถ & จิตวิญญาณในการทํางานเพื่อสังคมแลว ตัวตน
ของทานก็เปนคนนารัก อัธยาศัยดีมากๆ ทานจะยิ้มอยูตลอดเวลา เวลาพูดคุยก็มัก
จะมีเสียงหัวเราะออกมาอยูเสมอ
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หลังจากทานเกษียณไปเมื่อหลายปที่แลว ทานก็ยังทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของ
เนคเทค สวนผมก็สงตอไมผลัดใหอาจารยหนุมสาวไฟแรงของภาคเปนผูรับชอบตอ
แตถึงกระนัั้น ถาไมติดภารกิจสําคัญอื่นๆ ทานก็ยังมาเยี่ยมเยียน มาชมการแขงขัน
ของภาคเหนืออยูเกือบทุกป สวมผมถารูวาทานมาก็มักจะไปเจอทานที่เวทีการแขงขัน
ของภาคเหนืออยูเสมอเชนกัน ผมไปเพื่อตอนรับทาน และไปในฐานะคนรูจักทาน
ในฐานะอดีตเพื่อนรวมงาน และในฐานะคูเสวนาที่ถูกคอ ไมวาจะเปนดานเทคโนโลยี
หรือดานอื่นๆ เชน การเมือง เปนตน
แต ... หลังจากวันนี้ไป ผมคงไมตองไปตอนรับทานอีกแลว เพราะวันนี้ทานได
จากโลกนี้ไปแลว
ทานไดทงิ้ ผลงานไวมากมาย โดยเฉพาะเวทีทมี่ ชี อื่ วา NSC&YSC เวทีทมี่ บี ทบาท
สําคัญเปนอยางมากในการสราง “อนาคตของชาติดาน IT”
รอยยิ้มของทานยังติดตาผม เสียงหัวเราะของทานยังกองอยูในหูของผม
และ... คงไมใชผมคนเดียว แบบนี้สินะที่เขาเรียกกันวา “คนดีที่โลกจํา”
ผศ.ดร.นราธิป เที่ยงแท
อดีตผูประสานงาน NSC ศูนยภาคเหนือ

ผมรูสึกเสียใจทราบวา พี่กวาน ไดจากไปอยางกะทันหัน ดวยคุณงาม
ความดี ที่ พี่กวาน ไดกระทําไว จงเปนดั่งแสงประทีปนําพาดวงวิญญาณไปสูแดน
สวรรคในสัมปรายภพอันสงบสุขตลอดนิรันดร
สาธิต ชื่นสมบัติ
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พี่กวาน เปนผูบริหารที่เปนที่รักและดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาเสมอมา จะ
คอยถามไถเสมอถึงงานและสภาพปญหาตางๆ รวมถึงใหคําแนะนําและคําชี้แนะ
สมํ่าเสมอ ปญหาหนักเบาสามารถคุยให พี่กวาน ฟงได พี่กวาน ไมเคยปฏิเสธแต
กลับรับฟง ชวยเหลือและแกไขปญหาใหพวกเราเสมอ
พี่กวาน เปนบุคลากรผูบุกเบิกของ NECTEC หรือ ศอ. ก็วาได นับตั้งแตนัทได
เขามาปฏิบัติ ในโครงการมอเตอร ซึ่งเปนโครงการที่เรียกวาไตรภาคี ดําเนินการ
รวมกันระหวางภาคเอกชน หนวยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัย นัทไดเขามาสมัคร
เปนลูกจางชัว่ คราวทีบ่ ริษทั ซันโย ซึง่ เปนบริษทั ฯ ทีร่ ว มในโครงการนี้ และตองมา
ทํางานทีก่ ระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วันแรกเขามาหา คุณกวาน เพือ่ รายงานตัว
คิดวาชื่อที่จําวาคุณควาน หรือ คุณกวาน เรียกยากจังและชื่อแปลกมากกลัวจะเรียก
ผิดและไดเริ่มงานที่เนคเทค ตอมาไมนานผูบริหารเนคเทค ไบโอเทคและเอ็มเทค
รวมถึง พี่กวาน ก็เปนหนึ่งที่ชวยกันกอตั้ง สวทช. คะ
พี่กวาน เปนคนที่ทุมเททํางานมาก สมัยนั้นพี่กวานจะชวยโครงการหลวง โดย
ตองเดินทางไปภาคเหนือและกลับมาทํางานในเชาของวันจันทรเสมอมาเทาที่จําได
แตไมเคยไดยินวาเหนื่อยของผูบริหารทานนี้ พี่กวาน ไดทุมเทใหกับงานสุดชีวิต เวลา
ทํางานก็ทํางานจนแลวเสร็จแมจะดึกดื่นแคไหน พี่กวาน ไมเคยทอและมุงมั่นทําใน
สิ่งที่ทําเพื่อชาติเสมอมา
พีก่ วาน เปนคนทีม่ จี ติ ใจโอบออมอารี สิง่ ใดทีพ่ อจะหยิบยืน่ หรือใหความชวยเหลือ
แกลูกนองหรือผูใตบังคับบัญชาได พี่กวาน จะคอยหยิบยื่นสิ่งดีๆ เหลานั้นใหกับพวก
เราเสมอมามิเคยขาด ไมเคยดุใคร ใจดีก็วาได รับฟงและยิ้มเสมอ ลูกนองสวนใหญที่
ไดทาํ งานกับ พีก่ วาน จะรูส กึ สบายใจ กลาพูดในสิง่ ทีต่ วั เองคิดให พีก่ วาน ไดรบั ฟง
พี่กวาน เปนบุคคลตัวอยางที่ดีของ เนคเทค สวทช. เปนอยางดี เปนพี่ชายและ
เปนผูบังคับบัญชาของทุกคนเสมอมา ขอใหพี่ชายที่นัทนับถือ ที่ทํางานหนักมาตลอด
ชีวิตแลว ขอให พี่กวาน หลับใหสบายนะคะ
รักและเคารพเสมอ
ณัฏฐา กาญจนศรี
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คุณกวาน หรือ พี่กวาน ที่คนเนคเทคเรียกกันติดปาก ไมวาใครจะเขามาทํางาน
ที่เนคเทครุนไหนก็ตาม เมื่อพูดถึง ดร.กวาน เราจะพากันเอยนามวา ออ คุณกวาน
ออ พี่กวาน ตอไปในคําอาลัยนี้เราจะเรียกวา คุณกวาน ในภาพของเราเมื่อนึกถึง
คุณกวาน คือผูบริหารชุดแรกที่เราเขามาทํางานที่เนคเทคเมื่อป 2550 เปนชุดผู
บริหารที่เปนรุนพี่ของเราที่ทุกคนเคารพ และใหความอบอุนเปนกันเอง คุณกวาน
เปนรองผูอํานวยการเนคเทค นั่งทํางานในหอง 325 ที่เปนสํานักผูอํานวยการ ที่
มีหองของผูบริหารและงานเลขานุการทํางาน เราอยูในหอง 325 ที่ไดนั่งทํางาน
ดวยกันกับ คุณกวาน เปนเวลา 8 ป เราเห็น และไดสัมผัสการเปนผูบริหารของ
คุณกวาน ที่มาทํางานตรงเวลาและทุมเท ทุกเชาวันจันทรเวลาแปดโมงเชาจะมีการ
ประชุมคณะกรรมการจัดการหรือเรียกวา Mangement Committee หรือ MC เราจะ
เห็น คุณกวาน มาเขาประชุมตรงเวลา เสนอความคิดเห็น และใหคําแนะนําแกผูนํา
เสนอวาระการประชุมดวยความเมตตา ซึ่งเปนจุดหนึ่งที่สําคัญที่ทําใหคนทํางานมี
กําลังใจ และมีแรงบันดาลใจในการทํางานตอไป บางครั้งการประชุมจะเกินเวลาที่
กําหนดทําใหเจาของวาระตอไป ตองมารอนานกวาที่กําหนด คุณกวาน จะเขามา
บอกวาถาเห็นวาไมทนั แนแลว ก็ควรจะบอกลวงหนาไมตอ งใหเขามารอเปนเวลานาน
คุณกวาน จะคอยดู และใหคําแนะนําในเรื่องที่เรานึกไมถึง ที่ผานมาตลอดเวลาที่
ไดทํางานรวมกัน ภาพของ คุณกวาน คือผูบริหารที่มีความเมตตา เขาใจพนักงาน
และทํางานดวยความเสียสละ และแสดงตัวอยางของผูบริหารที่รักเนคเทค
วันนี้ คุณกวาน ไดไปสบายแลว ขอให คุณกวาน ที่เราเคารพรัก ไปสูสุขคติ
ความดี ความเมตตาของ คุณกวาน ยังอยูในความทรงจําของเราตลอดไป
ไพลิน ดวงสุวรรณ
14 เมษายน 2562
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คําไวอาลัย ดร.กวาน สีตะธนี
ผูที่มีเสียงหัวเราะเปนเอกลักษณ อารมณดี
ดิฉันในฐานะผูใตบังคับบัญชา ขอถือโอกาสนี้แสดงคําไวอาลัยตอ ดร.กวาน
สีตะธนี ดวยความรูสึกจากใจจริงแด ดร.กวาน สีตะธนี ผูวายชนม ที่ไดจากผูพวก
เราไปอยางกะทันหัน การจากไปของ ดร.กวาน สีตะธนี ยอมนําความอาลัย ใจหาย
มาสูผ ใู ตบงั คับบัญชา พีๆ่ เพือ่ นๆ ทีเ่ คยรวมงานกับทานมาทุกคน ดิฉนั ยอมประจักษดว ย
ตนเองดีวาตลอดเวลาเกือบ ๑๒ ปเต็ม ไมวาจะมาถึงที่ทํางานแตเชาหรือกลับจาก
ที่ทํางานมืดคํ่าเพียงใดเรามักจะพบเห็นทานทํางานดูแลเอาใจใสความเรียบรอยใน
งานที่รับผิดชอบเปนอยางดี ชอบพูดคุยทักทายปราศรัย กับผูใตบังคับบัญชาอยาง
เปนกันเองไมถือตัว ชอบชวยเหลือ ผลักดัน สงเสริมเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา
แสดงศักยภาพในการทํางาน คอยชี้แนะ เตือนสติ ใหกําลังใจในการทํางานจนเปน
ที่ยกยองนับถือของพวกเราทุกคน ถึงแมที่ ดร.กวานฯ เกษียณอายุราชการไปแลว
ทานยังกลับมาชวยเหลืองานอยูเสมอเปนประจํา ดร.กวาน สีตะธนี นับวาเปนบุคคล
ตัวอยางในดานการพัฒนากําลังคนของประเทศในดาน ICT ตลอดระยะเวลาการ
ทํางานของทานผานโครงการตางๆ ในการพัฒนาเยาวชน นอกจากนี้ ยังชวยเหลือ
สังคมโครงการหลวง งานอื่นๆ ในดานการพัฒนากําลังคนซึ่งเปนกําลังสําคัญของ
ชาติ ถือไดวาเปนนักพัฒนาดานเยาวชนคนหนึ่งของประเทศ
ถึงวันนี้ ดร.กวาน สีตะธนี จะจากไป แตชื่อของ กวาน สีตะธนี จะอยูในใจของ
พวกเราทุกคนเสมอ ดิฉันหวังวาดวยคุณงามความดีที่ทานไดกระทําไวตลอดชีวิตของ
ทานจงเปนดังแสงประทีปนําพาดวงวิญญาณของทานไปสถิตยเสถียร ณ แดนสวรรค
ในสัมปรายภพอันสงบสุข ตลอดนิรันดรเทอญ
ครั้งสุดทายที่พบ ดร.กวานฯ เมื่อเดือน มกราคม ๒๕๖๒ (สัปดาหสุดทายของ
เดือน) คําแนะนําการเรียนภาษาอังกฤษ
“ภาษาอังกฤษ” ไมใชภาษาเรา พูดไปเลยไมตองกลัว วิธีเรียน “ภาษา
อังกฤษ” เปดวิดีโอ วิทยุภาษาอังกฤษฟงไปเรื่อยๆ ใหคุนหู แลวพูดไปเลยไม
ตองกลัวผิด ถูก ฝกไปเรื่อยๆ ไมตองกังวลไวยากรณ เดี๋ยวมันก็ไดเอง พูดเสร็จ
ดร.กวานฯ ก็หัวเราะชอบใจแลวถามวาเมื่อไหรจะนัดพวกเราไปกินขาวกัน นัดสัก
ทีสิ...และแลวก็ไมไดนัด เสียใจจริงๆ คะ.
รัตนา วรปสสุ
๑๔ เมษายน ๒๕๖๒
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หลายปกอน มีโอกาสนั่งรวมโตะคุยกันกับอาจารยแบบไมไดตั้งใจในบรรยากาศ
สบายๆ แตสุดทายก็วกเขาไปเรื่องการพัฒนาเยาวชนในทองที่หางไกล ครั้งนั้น
อาจารยชวนผมไปลุยโคลนที่อมกอย แตดวยความที่ชวงนั้นงานเยอะ สุดทายเลย
จบลงดวยเสียงหัวเราะของเราทั้งสองคน ฮาาาาาาา (จนถึงวันนี้ผมก็ยังไมไดไปลุย
โคลนกับอาจารยครับและคงไมมีโอกาสแลว)
…หลังจากนั้นไมนาน ผมมีโอกาสไปสอนในโครงการ “แมฮองสอนไอทีวัลเลย”
ซึ่งอาจารยก็ไปพรอมกัน แนนอนวา เปนชวงเวลาที่ผมไดนั่งคุยกับอาจารยนาน
มากที่สุด ซึ่งหัวขอสนทนาแทบทั้งหมดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและการ
สรางโอกาส ในแงมุมตางๆ ที่อาจารยเลาใหผมฟง ฟงจนเพลินเลย… เคยคิดอยู
หลายครั้งวา ตอนผมอายุเทาอาจารย ผมยังจะมีแรงทําเหมือนอาจารยอยูหรือเปลา
… กลาวไดวา อาจารยกวานก็คือ role model ที่สําคัญของผมเสมอมาในดานการ
พัฒนาศักยภาพเยาวชน การใหและการสรางโอกาสเพื่อเยาวชน … ในวันที่อาจารย
ไมอยูแลว พวกเราที่ยังอยูกันทุกคน ก็จะยังมุงมั่นตั้งใจสานตอในสิ่งที่อาจารยได
วางรากฐานไวให …นํ้าเสียง รอยยิ้มที่แสนอบอุนและใจดีของอาจารยจะประทับอยู
ในใจพวกเราตลอดไป …มนุษยธรรมดาจะเปนอมตะได ก็ดวยสถิตยอยูในความทรง
จําของผูคนที่ยังอยู … อาจารยกวานก็คือหนึ่งในนั้น …
ดร.ชัชวาลย หาญสกุลบันเทิง
“รูจักกันมาตั้งแต ดร.กวาน เปนกําลังสําคัญในการกอตั้ง NECTEC ยังไมไดไป
เรียนปริญญาเอก จึงตองชวยกอตั้งเครือขายหองสมุดใหเชื่อมโยงกันไดทุกแหงทั่วไทย
สมัยกอน ดร.กวาน ที่พี่ๆ บรรณารักษมหาวิทยาลัยสั่งใหทําโนนทํานี่ มีทั้งรับปากและ
ทําโดยไมรอชา แมงานจะหนักนาปวดหัวเพียงใดก็ยิ้มรับและเต็มใจ ทําใหทุกๆคนพอใจ
ดร.กวาน จากพวกเราไปครั้งนี้รวดเร็วเกินไป แตคนดีเชนนี้ตองไปอยูในสถานที่ดี มี
ความสุขในสัมปรายภพนับวาเปน ชวงที่ดีที่ไดมิตรเชน ดร.กวาน และคุณมนธิดา เปน
เพื่อนตลอดไป”
อาลัย พี่กวาน สีตะธนี
อ.ประดิษฐา ศิริพันธุ

อดีตผูอํานวยการ ฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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อาลัยพี่กวาน สีตะธนี
พี่กวาน เปนคนหนึ่งที่ไมมีใครเหมือนและไมเหมือนใคร ไดมีโอกาสรูจัก พี่กวาน
สมัยทีท่ า นไปเรียนตอระดับปริญญาเอกดาน Engineering Management ที่ University
of Missouri-Rolla ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร เปน
เมืองมหาวิทยาลัยเล็กๆ ที่พลเมืองสวนใหญเปนนักศึกษา นักเรียนไทยขณะนั้นนาจะ
มีประมาณ 30 คน จึงคอนขางสนิทสนมกัน เจอกันในหองเรียน ในหองสมุด และ
ยังมีกิจกรรมที่ทําใหเราไดพบปะกันบอยๆ เชน ไปปคนิคในสวน ไปเลนโบวลิง หรือ
นัดทานขาวเวียนไปตามบานตางๆ
พี่กวาน เปนพี่ผูใหญที่เปนที่เคารพรักของพวกเราชาวนักเรียนไทยที่เมืองนั้นกัน
ถวนหนา เพราะ พี่กวาน เปนคนอารมณดี คุยสนุก และคอยสรางบรรยากาศดีๆ ให
พวกเราสนุกสนาน รักใครกัน รวมทั้งคอยแนะนํา สั่งสอน เตือนใจแบบทีเลนทีจริง
ใหพวกนักเรียนไทยตั้งใจเรียนและไมเถลไถลจนเกินไป ขณะเดียวกันก็ชวยใหกําลังใจ
เวลาเราวิตกกังวลหรือเครียดจากการเรียน ทุกครัง้ ทีเ่ จอกัน พีก่ วาน จะดูมคี วามสุขเสมอ
แมวา พี่กวาน จะมีความจริงจังในฐานะผูใหญ แตเราไมคอยเห็น พี่กวาน เครียดเลย
จนอดอิจฉาไมได พี่กวาน มักมีมุกขําๆ ตลกๆ ทําใหพวกเราหัวเราะตลอด บางทีเรื่อง
ที่ พี่กวาน ยกขึ้นมาพูดคุยก็เปนมุมมองใหมๆ แปลกๆ ที่เราไมเคยนึกถึง โดยเฉพาะ
กับคุณ Chris สามีของดิฉัน เขาชอบคุยกับ พี่กวาน มาก เขาเรียก พี่กวาน วา
“Handsome Kwan” โดยมีเหตุผลวา พี่กวาน หลอพอกับดาราและยิ้มแยมอารมณดี
ตลอดเวลาทําใหดูดีเสมอ อีกสิ่งที่พวกเราจําไดชัดเจนคือ พี่กวาน เปนคนรักและดูแล
ครอบครัวอยางดีมาก เราจะไดพบกับพี่แดงและหลานทั้งสองคนบอยๆ ในกิจกรรม
ตางๆ ของนักเรียนไทย ดังนั้นเวลามีกิจกรรมอะไรและตองนับจํานวนคนก็จะใชคําวา
“ครอบครัวพี่กวาน” ชวงนั้นยังไมมีอินเทอรเน็ตเหมือนตอนนี้การติดตอกับเมืองไทย
ลําบากและมีคา ใชจา ยสูง นักเรียนไทยทีเ่ รียนในตางประเทศไมสามารถติดตอกลับบาน
คุยกับพอแมพี่นองบอยเหมือนสมัยนี้ เวลาเหงาๆ พวกเราเองบางทีก็จะแวะเวียนไปที่
บาน พี่กวานพี่แดง บาง ชวนครอบครัวพี่ทั้งสองมาทานขาวที่บานบาง ไปมาหาสูกัน
ตลอดทําใหรูสึกอบอุนเหมือนมีญาติผูใหญเปนที่พึ่งทางใจในยามที่อยูไกลครอบครัว
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หลังจากที่เรียนจบกลับมาแลว แตละคนก็แยกยายกันไปทํางานตามภาระหนาที่
ไมไดเจอกันบอยเหมือนตอนเรียน แม พีก่ วาน จะมีภาระหนาทีม่ ากขึน้ ในฐานะผูบ ริหาร
ขององคกร แตก็ยังปลีกเวลาหาโอกาสมารวมงานกับพวกเราอยูบาง และเมื่อไหรที่
เจอกันกับคุณ Chris พี่กวาน ก็ยังเปน พี่กวาน คนเดิมที่อารมณดี ชอบคุยเลนเหมือน
เดิมเสมอ ไมเคยเปลี่ยนเลย แมเมื่อ พี่กวาน เกษียณจากราชการไปแลวทําใหมีโอกาส
พบกันนอยลง แต พี่กวาน ก็ยังเมตตาและใหคําแนะนําดีๆ ในฐานะพี่ผูใหญที่ปรารถนาดี
ตอพวกเราในทุกครั้งที่เจอกัน การจากไปของ พี่กวาน จึงเปนเรื่องที่พวกเราอดใจหาย
ไมได เหมือนกับสูญเสียญาติผูใหญซึ่งเปนที่เคารพรัก ความทรงจําที่ดีเกี่ยวกับ พี่กวาน
คงไมมีวันเลือนหายจากใจพวกเรา ภาพแหงความสุขและมิตรภาพอันทรงคุณคาที่ได
รับจาก พี่กวาน จะเปนสิ่งที่พวกเราจดจําไวตลอดไป ขอให พี่กวาน หลับใหสบายคะ
กรรณิการ-Chris เฉิน
รุนนองนักเรียนไทย University of Missouri-Rolla, US
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ดวยความอาลัย ดร.กวาน สีตะธนี
บนยอดเขาที่ทุกคนเชื่อวา ยิ่งสูงยิ่งหนาวนั้น..
มีบุคคลหนึ่งที่ขาพเจารูจัก ไดพิสูจนวาความเชื่อนั้นไมจริงเสมอไป บุคคลทานนี้
ยินดีที่จะไปยืน ณ จุดนั้น พรอมกับยื่นมือใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาทุกคนใหไดไปยืนที่จุดเดียวกัน จากความเหน็บหนาว กลับกลายเปนความอบอุน
ที่อบอวลดวยความรักความสามัคคีและมิตรภาพที่งดงาม..
ประมาณป 2539 ขาพเจาไดมีโอกาสรวมงานกับ ดร.กวาน หรือที่เรามักเรียก
กันวา พี่กวาน ในภารกิจพิเศษของ UNESCO และเนคเทคดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหกับประเทศเพื่อนบาน และไดมีโอกาสรวมงานกับทานสมัยทํางานที่ศูนยฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากรของเนคเทค ตลอดระยะเวลากวาสิบปที่ผานมา ขาพเจาไมไดพบ
กับทานสักเทาไหรแตก็ทราบวา พี่กวาน ยังทําประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติ
ในการพัฒนาความรูใหกับคนรุนใหมอยูเสมอมา..
พี่กวาน เปนคนอารมณดี มองโลกในแงดีอยูเสมอ เขาใจคนรอบขาง เขาใจโลก
ธรรรมอยางลึกซึ้ง เปนคนที่ใจเย็นมากที่สุด ใบหนามีแตรอยยิ้มแมในสภาวะกดดัน
และเครงเครียด ทําใหคนรอบขางเพื่อนรวมงานมีความสุขกับการทํางาน ปญหาหรือ
อุปสรรคที่วายากๆ ถาไดปรึกษากับ พี่กวาน จะกลายเปนเรื่องเล็กๆ ขึ้นมาในทันใด
ทานมักมีทางออกที่ดีใหพวกเราเสมอ..
วันนี้ พี่กวาน ไดจากไปแลว ขาพเจาเชื่อวาคุณงามความดีและพลังแหงความดี
ที่ทานไดสรางไวจะชวยนําทางใหดวงวิญญาณของทานไปสูสุคติในสัมปรายภพอยาง
แนนอน..
กอย
วราภรณ มงคลนิมิตร
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กองทุนแสงสวาง (กวาน สีตะธนี สวน. 82)
หลังจากที่เพื่อน สวนกุหลาบ รุนที่ 82 เกษียณอายุการทํางานเมื่อวัย 60 ป
โอกาสที่พวกเราจะไดพบกันทั้งรุนมีมากขึ้น เมื่อพบกันครั้งใด ตางฝายจะเลาเรื่อง
ชีวิตและประสบการณในการทํางาน สูกันฟงอยูเสมอ
เรื่องของ กวาน ที่ไดไปทํางานชวยเหลือเด็กๆ ผูยากไรและขาดโอกาสในพื้นที่
หางไกลทุรกันดาร ตามชายขอบดินแดนของประเทศ เชน จ.ตาก และ จ.แมฮองสอน
จึงเปนเรือ่ งทีอ่ ยูใ นความสนใจของพวกเรามากโดยเฉพาะโครงการไอทีวลั เลย จ.แมฮอ งสอน
ที่ กวาน รับผิดชอบอยูดวย ซึ่งนอกเหนือจากการทําบุญกุศลตามปกติธรรมดา ที่
พวกเราทํากันอยูเปนประจํามิไดขาด การไดทําสิ่งใดตอบแทนใหแกสังคม ชวยเหลือ
ผูยากไร ใหปรากฏเห็นผลอยางทันตา เปนสิ่งที่พวกเราอยากจะทํามากกวา
จากนั้นการสนับสนุนจาก เพื่อน สวน 82 ไปสูเด็กๆ ในพื้นที่ทุรกันดารเขต
จ.แมฮองสอน จึงตามมาเปนลําดับ ตั้งแตป 2559 ในการซอมทําที่พักนักเรียน
สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการเรียน ยารักษาโรค และจัดการรื่นเริงใหแกนักเรียนใน
โอกาสวันสําคัญๆ ใหเขาเหลานั้นไดทราบวา ยังมีเพื่อนรวมชาติหวงใยพวกเขาอยู
วันที่ 8 มีนาคม 2562 เปนวันสุดทายที่เพื่อนๆ ไดพบพูดคุยกับ กวาน ในวัน
คลายวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบ หลังจากสอบถามวา กวาน มีแผนงานอะไร
ที่ทําอยูจะใหชวยเหลือขอใหบอกมา ถัดจากนั้นราว 2 อาทิตย อ.สุรเดช พหลโยธิน
ผูรวมงานใกลชิดของ กวาน สงแผนงานติดตั้งระบบแสงสวางใหแก 2 หมูบาน
รวม 35 ครัวเรือน ที่ บ.ออเลาะ และ บ.คิดถึง อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน ซึ่งเปน
แผนงานยอยอันหนึ่งในโครงการ IT Valley เพื่อใหชาวบานไดมีแสงสวาง ใชใน
ชีวิตประจําวัน จึงเกิดขึ้นระหวางที่พวกเรากําลัระดมรับการสนับสนุนจากบรรดา
เพื่อนอยูนั้น ขาวรายในวันที่ 6 เม.ย. 62 มาถึงพวกเราอยางไมนาเชื่อ พวกเราจึง
คิดกันวา เพื่อใหแผนงานสุดทายในชีวิตของ กวาน ประสบความสําเร็จ พรอมกับ
เรานาจะทําอะไรสักอยางไวใหเปนที่ระลึกกับเขา เราจึงระดมทุนกันตอไป จนในที่
สุด คาใชจายในแผนงานแสงสวาง ของ 2 หมูบาน เปนไปตามความตองการ กับ
เรายังมีกองทุนแสงสวาง (กวาน สีตะธนี สวน 82) มอบใหไวแกครอบครัว กวาน
สําหรับการบริหารงานตอไปอีกจํานวนหนึ่ง เพื่อเปนที่ระลึกถึงคุณความดีของเพื่อน
ในฐานะที่เขาเปนทั้งคนดีศรีสวน และคนดีของสังคมไทย
ดวยรัก และ อาลัย
เพื่อนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุนที่ 82
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สรุป รายงานการดําเนินงานโครงการแสงสวางเพื่อการดํารงชีวิต
หยอมบานออเลาะ และ หยอมบานคิดถึง
ต.แมคง อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน
ระหวางวันที่ 14 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
โดย สุรเดช พหลโยธิน
การติดตั้ง ระบบไฟฟาแสงสวางกระแสตรง 12V. จากพลังงานแบตเตอรี่ทั้ง
จากระบบโซลาเซล และรถจักรยานยนตเพื่อการดํารงชีวิต สําหรับครัวเรือนที่ตั้ง
อยูในพื้นที่หางไกล กันดาร ชายขอบสาละวิน ที่เปนพื้นที่ประเทศไทยดานตะวันตก
ที่หยอมบานออเลาะ และหยอมบานคิดถึง ตําบลแมคง อําเภอแมสะเรียง จังหวัด
แมฮองสอน โดยทั้ง 2 หยอมบาน ไมมีไฟแสงสวางใชเพื่อการดํารงชีวิต มี
ประชากร ทั้งผูใหญ เยาวชน และเด็กๆ อาศัยอยูอยางลําบากยากแคน สถานศึกษา
เลาเรียนก็อยูหางไกล
โดยเด็กๆ จากบานออเลาะ
จะนั่ ง เรื อ จากท า เรื อ ของหย อ ม
บานลองไปตามลํ า นํ้ า สาละวิ น
มาขึ้นบกที่ทาเรือหนวยปาไมสบ
แงะ และเดินทางตอไปเรียนที่
โรงเรียนบานโพซอ ใชเวลาใน
การเดินทางถึงโรงเรียนไมนอย
กวา 6 ชั่วโมง จึงตองพักนอน
ที่โรงเรียน ภาคเรียนหนึ่งถึงจะ
ไดกลับไปเยี่ยมบานครั้งหนึ่ง
จุดสีมวง คือ บานออเลาะ
จุดสีแดง คือ หยอมบานคิดถึง
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สวนเด็กๆ บานคิดถึง เดินทางไปเรียนกันที่ หองเรียนของโรงเรียนบานโพซอ
ที่ บานอูหลู ใชเวลาเดินเทาประมาณ 3 ชม. จึงพักนอนที่หอพักของโรงเรียน ที่เคย
ไดรับการสนับสนุนจากชมรมศิษยเกาสวนกุหลาบวิทยาลัย รุนที่ 82 ใหปรับปรุง
สภาพใหดีขึ้น พักอาศัยอยูไดในระดับหนึ่ง
จากการประสานงานของ อาจารย ดร.กวาน สีตะธนี กับชมรมศิษยเกา
สวนกุหลาบวิทยาลัย รุน 82 ซึ่งตอมา ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน
50,000 บาท เพื่อไปดําเนินงานใหหยอมบานทั้ง 2 แหง มีไฟแสงสวางใชเพื่อ
การดํารงชีวิต ตามหลักความพอเพียง เหมือนอยางเชน ที่องคพอหลวง รัชกาลที่ 9
ของปวงชนชาวไทยใหไว โดยคณะทํางานประกอบดวย นายสุรเดช พหลโยธิน
นายชาญณรงค พิทน นายภมร ทรงยศ จากศูนยความรวมมือ ฯ มจธ. – มทร.
ลานนา นายกิตติพศ พหลโยธิน และเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบานโพซอ กลุมผูนํา
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชายขอบอีก จํานวน 5 คน โดยไดดําเนินตาม ดังนี้
1.ขั้นเตรียมการ
1. จัดหาวัสดุ หลอด LED Strip ที่มีความสวาง 9000K จํานวน 10 มวน
2. หลอดกระจายแสง และหองกันความชื้น สําหรับใสหลอด LED Strip
3. ฝาปดหลอดกระจายแสง
4. สายไฟขนาด 2 X 0.5 และ สายไฟขนาด 2 X 1.0
5. สายไฟ AWG สําหรับตอเชื่อหลอด LED Strip
6. อุปกรณตอเชื่อม ทั้ง ตะกั่วบัดกรี ฟลั๊กเชื่อมประสาน หัวแรงบัดกรี
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2. เดินทางเขาพื้นที่ จุดที่ 1 หยอมบาน ออเลาะ
ออกเดินทางจากบานพักที่ จ.เชียงใหม ไปถึง อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน
จัดหาขาวสาร อาหารสด – แหง และอุปกรณเครื่องปรุง จากนั้นเดินทางตอเขาไป
ถึงบานโพซอ พักประสานเด็กนักเรียนกลุมผูนําการเปลี่ยนแปลง แลวจึงเดินทางตอ
ไปยังเปาหมายที่อุทยานบานสบแงะ ปรากฏวา ไปไมถึงที่หมายเพราะมืดกอน จึง
แวะพักที่หนวยดูแลรักษาปา บานแมกอน จุดนี้ไมมีไฟแสงสวาง เชาวันรุงขึ้นจึงได
อนุเคราะหติดตั้งใหจํานวน 2 จุดที่จําเปนและตามพลังงานที่มีอยู ใหสามารถใชงาน
มีแสงสวางเพื่อการดํารงชีวิตและทํางานได สวนเจาหนาที่ไดมอบชุดแสงสวางสําเร็จ
ที่ใชกับแบตเตอรี่จักรยานยนตใหใชเวลาเขาสํารวจพิทักษปา หลังจากรับประทาน
อาหารเชา เสร็จก็เดินทางตอไปยัง สนง. ปาไมฯ บานสบแงะ ถึงที่หมาย วิทยุประสาน
ชาวบานออเลาทีม่ เี รือ ใหนาํ เรือลองสาละวินมารับคณะฯ ไปติดตั้งไฟแสงสวาง ซึ่งก็ได
รับความอนุเคราะหเปนอยางดี จึงเดินทางตอไปยังหยอมบาน ออเลาะ โดยเรือ
ทวนนํ้าสาละวินขึ้นไปประมาณ 45 นาที ก็ถึงหยอมบาน

เสนทางกลางปาเขา ยามพลบคํ่า
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กอนลงมือทํางาน ประชุมหารือ แบง
งาน แบงอุปกรณทํางาน ออกเปน 3 ชุด
ไดขอสรุปแลว ก็ออกดําเนินการติดตั้งจน
แลวเสร็จทุกหลังคาเรือน เมื่อเวลา 16.20 น.
ทั้ง 3 ชุดการทํางาน ไดกลับมา สรุป
การทํางานรวมกัน ทุกชุดแจงวา ชาวบาน
ทุกครัวเรือนอํานวยความสะดวก แสดงออก
ออกซึ่งมิตรไมตรี และซักถามการใชงาน
ตลอดจนกลาวขอบคุณ เมื่อสงมอบงาน
ก อ นกลั บ ก็ เ จอะเจอกั พ ายุ ฝ นประมาณ
20 นาที พอฝนซาชาวบานก็นําเรือมา
เที ย บท า รั บ คณะกลั บ ลงไปยั ง ท า เรื อ ที่
บานสบแงะ ถึงทาเรือสบแงะ เมื่อเวลา
มอบชุดแสงสวางสําเร็จที่ใชกับจักรยานยนต
17.05 น.
ให จนท. พิทักษปาบานแมกอน

ติดตั้งไฟสองสวางดวยหลอด LED และปรับปรุงระบบพลังงาน
ใชงานเมื่อเจาหนาที่มาพักอาศัยที่หนวยพิทักษปาแมกอน
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เดินทางดวยรถยนตจาก หนวยพิทักษปา บานแมกอน
ตอไปยังหนวยพิทักษปาบานสบแงะ ชายฝงสาละวิน

เดินทางดวยเรือตามลํานํ้าสาละวิน ไปจนถึงบานออเลาะ
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ประชุม วางแผน แบงชุดการทํางาน
ดําเนินการแยกยายติดตั้ง
จนแลวเสร็จทุกหลังคาเรือน แลวเดิน
ทางกลับถึง ทาเรือ บานสบแงะ
เพื่อเดินทางกลับไปจุดตอเชื่อม
เขาพักที่ รพ.สต. บานโพซอ เพื่อรุง
ขึ้นเตรียมเดินทางตอไปติดตั้งที่บาน
คิดถึง ซึ่งหางจากจุดที่พักดวยเวลา
การเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ขนยายอุปกรณจากเรือ สูรถ เดินทางกลับไปพัก ที่ รพ.สต. (โรงพยาบาล.
สถานีอนามัยตําบล) บานโพซอ ขอเขากางเตนทพักคางคืน
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เดินทางจากบานโพซอ ถึง บานคิดถึง ประชุมวางแผนการทํางาน แบงกําลัง
แลวดําเนินการติดตั้ง จนแลวเสร็จใชเวลารวม 2 วัน ทุกหลังคาเรือนไดเห็น ได
ทดลองใชงาน ดูจากการแสดงออกเห็นวา เขามีความสุข แถมทุกหลังคาเรือน เอา
หอขาวมารวมเลี้ยงคณะ รวมทั้งมีขนม นํ้า เลี้ยงดูตลอดการทํางาน จากนั้นเดิน
ทางกลับไปขอพักคางคืนที่โรงเรียนบานอูหลู ซึ่งจะตองพักคางที่จุดนี้ 2 คืน งาน
จึงจะแลวเสร็จ
เสร็จงานตามเปาหมายที่หยอมบานคิดถึง ดวยเวลาที่เหลือ ระยะการเดินทาง
ที่ยากลําบาก คงกลับไปถึงที่พักบานโพซอไมได ทีมงานหารือกันรวมกับครู โรงเรีย
นบานอูหลู ไดขอสรุปวา อยากใหชวยปรับระบบพลังงาน และแสงสวาง ที่ใช
สนับสนุนการสอน และหอพักนักเรียนให จึงรวมกันดําเนินการใหตามที่ครูรองขอ
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ภารกิจ เสร็จเรียบรอยทั้ง 2 หยอมบาน ตามเปาหมายและความคาดหวังของ
ทาน อ.ดร.กวาน สีตะธนี และทุกๆ ทานในชมรมศิษยเกาสวนกุหลาบวิทยาลัย
รุน 82 ทุกครัวเรือน มีความสุข ที่มีแสงสวาง สงสวางในยามคํ่าคืน สามารถทํา
กิจกรรมยามตะวันลับฟา บรรยากาศปาที่มืดมิด ตอไปวิถีชีวิตคงไดกาวสูพัฒนาการ
ที่ดี ลูกหลานไดเห็นแสงแหงความเจริญกาวหนา จากโลกภายนอกบาง ไมมากก็นอย
ขอขอบพระคุณ ทานผูใหญ สมาชิกชมรมศิษยเกาสวนกุหลาบวิทยาลัย รุน 82
ทุกทานที่ไดอนุเคราะหสนับสนุนปจจัยใหเกิดการสรางสรรแบงปนความสุขให
กับ พอบาน แมบาน ลูกๆ หลานๆ ของชาวชายขอบที่หางไกล กันดาร รวมถึง
ผูมีสวนรวมการดําเนินงานทุกคน ในโอกาสนี้ใครขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
ในสากลโลก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งมวล ที่ทุกทานเคารพนับถือ ไดโปรดดลบันดาล
และมารวมอวยพรใหทกุ ทานมีสขุ ภาพพลานามัยทีส่ มบูรณแข็งแรง ปลอดโรค ปลอดภัย
สุขใจ ตลอดไปดวยครับ
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Niramol Pratheepajitti
เดือนที่แลว"ปติที่สุด"...เพราะ สามีบวชที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์
แตวันนี้"เศราที่สุด"...เพราะตองไปงานศพที่วัดนี้ ของ ดร.กวาน คุณกวาน พี่กวาน
พอของกิจกรรม eCamp และอ�นๆ อีกมากมาย ความเสียสละของพี่กวานจะเปน
ตนแบบใหคนรุนหลังไดจดจำและเปนแบบอยางไปอีกนานแสนนาน
#RIP ดร.กวาน สีตะธนี
#คนตนแบบของเนคเทค
#ฌาปณกิจวัดชลประทานรังสฤษด

Chai Wutiwiwatchai
'ชัดเจน' ในวิถี ใชชีวีอยางสดใส
'ยั่งยืน' และยาวไกล ธำรงไว ใหพึ่งพา
'อาลัย' ผูเลิศลน เหลือใหคนไวศึกษา
'สืบสาน' ดวยศรัทธา เพ�อตอกลาใหยืนยาว
ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งครับอาจารยกวาน
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Phuwach Meg Santha
ไดยินขาวเม�อซักครู ใจหายอยูเหมือนกัน T^T
ขอแสดงความเสียใจตอการจากไปของทาน ดร.กวาน สีตะธนี
อดีตรองผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
(NECTEC) ครับ
ขอขอบคุณทานที่ ไดริเริ่มโครงการตางๆมากมาย ไดชวยพัฒนาเยาวชน
มอบความทรงจำและความสนุกสนานมากมายนับไมถวน
ทานจะอยูในความทรงจำของพวกเราเสมอครับ

Ly Mallika
เสียใจที่ ไดยินขาวการจากไปของดร.กวาน นะคะ
เสียดาย เสียใจ ใจหาย เคารพทานดวยความจริงใจ
อีกหนึ่งบุคลากรที่สำคัญของวงการไอที ยินดีที่ชวงหนึ่งของชีวิตเคยไดรวมงาน
ไดรวมผูบุกเบิก NSC กับทาน คิดถึงNSC
RIP .ขอใหทานไปสูสุขคติ สูภพที่ดีกวาคะ
สุดอาลัย
อ.มัลลิกา
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Kullaprapa Nava
ภาพหลังสุดที่ ไดเฮฮาและหอมลอมพี่กวานที่รักและเคารพในงาน NAC 2019
ขอใหคุณความดี ความตั้งใจดีของพี่กวานที่ ไดกระทำมาตลอดอายุขัย
ไดสงผลใหดวงวิญญาณของพี่กวานพบแตความสงบสุขอยูในภพภูมิที่ดีคะ
กราบลาาาาาาา วันที่ 6 เมษายน เม�อ 11 ปกอนกอสูญเสียเล็ก พรทิพย
มาปนี้ตองไดรับทราบขาวรายทางโทรศัพทอีกครั้งหนึ่งเปนคำรบ 2

โครงการ NECTEC eCamp-YECC
ในนามของโครงการคายนักอิเล็กทรอนิกสรุนเยาว (eCamp)
ขอแสดงความเสียใจอยางสุดซึ้ง
ตอการจากไปของ ดร.กวาน สีตะธนี
ผูกอตั้งโครงการ eCamp
ดวยรักและอาลัย
๖ เมษายน ๒๕๖๒
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Sopawan Witdumrong
ภาพแบบนี้ รอยยิ้มที่เจือความอารีแบบนี้คงไมมี ใหเห็นอีกตอไป
ขอพี่กวานสูสุคติคะ #ขาวเศราวันนี้ #RIP

Nualprang Charoempak
เปนอีกหนึ่งวันที่รูสึกหดหูใจ ใจหายๆมากก
หลับใหสบายนะคะอาจารยกวาน ดวยรักและอาลัย
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Porntip Rojanasunan
เม�อสักครูไดทราบขาวการเสียชีวิตกะทันหันของอาจารย ดร.กวาน จากเนคเทค
ไดมี โอกาสรูจักกับอาจารยชวงทำงานที่สามจังหวัดชายแดนใตเกือบสิบปกอน
อาจารย ไดสนับสนุนการนำนักวิจัยมาสรางงานสนับสนุนการแกปญหาภาคใต
โดยเฉพาะการสราง Software ตนแบบวิเคราะห Big Data ของรัฐบาล
ชีวิตสวนตัวของอาจารยเปนตัวอยางขาราชการ นักวิชาการ และคนไทย
ที่น�านับถืออยางยิ่ง ใชชีวิตแบบพอเพียงสงเสียลูกๆ เรียนจบตางประเทศ
หลังเกษียนก็ยังคงใชความรูความสามารถทำงานเพ�อแผนดิน พัฒนาเทคนิค
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนที่หางไกลความเจริญ อาจารยบนอยากเจอ
หลังจากไปเที่ยวบางกระเจาเม�อสองปกอน ก็เพิ่งไดนัดทานขาวกับอาจารย
เม�อสักสองอาทิตย เห็นอาจารยผอมลงมากก็ยังแนะนำให ไปตรวจสุขภาพดวย
ไมนึกวาจะจากไปกะทันหัน ขอใหความดีงามตอแผนดินที่อาจารย ไดทำ
ไดดูแลอาจารย ในภพภูมิที่จากไป

Key Boonchai
RIP ขอใหอาจารย ไปสูสุคติ สูสัมปรายภพที่ดีครับ..
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Peeranan Kanjanasrisunthorn
ขาวราย วันนี้ ไดสูญเสียนายอันเปนที่รัก ขอใหพี่กวานหลับใหสบาย..
ไมตองเหน�อยแลวนะคะ... เวลาเจอพี่กวานจะบอก
"ตุกเม�อไรจะนัดคุณหญิงฯทานขาว" ในที่สุดตุกก็ ไดพาพี่ ไปทานขาวกับคุณหญิงฯ
แตไมคิดเลยวาจะเปนมื้อสุดทาย
#หลับใหสบายคนดีของแผนดิน#

Jeeravan Nuananun
อาลัยพอคนที่ 2 นะคะ เจานายที่น�ารักและสอนสั่งอยูเสมอ
ตอไปนี้คงไมไดหาขนมอรอยๆ มาใหพี่กวานอีกแลวนะคะ
คำพูดวา มาอีกแลว มันยุงจัง บังคับอีกแระ คงไมไดยินอีกแลวนะคะ
หลับใหสบายนะคะ รักเสมอ

Prachya Boonkwan
วันนี้ชาวเนคเทคสูญเสียทานผู ใหญใจดี แบบนี้มันปจจุบันทันดวนเกินไปนะ
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Supphachoke Suntiwichaya
ยากที่จะทำใจ อาจารยคือผู ใหญใจดีไมเคยถือตัวกับลูกนอง
ไดรวมงานกับอาจารยหลายงานเหนือจรดใต มีแตความทรงจำดีๆ
ใจหาย มันกระทันมาก ดวยรักและอาลัย

Suntharee Kritchaisak
อาลัยรัก ดร.กวาน สีตะธนี พบกันลาสุดคุณกวานบอกสุนวา
กินขนมหวานมากๆ ระวังจะตายไว พรอมคำแนะนำในการทำงานมากมาย
ภาพสุดทายที่ ไดมี โอกาสเก็บภาพคุณกวานไวพรอมๆ กับนองๆ
YSC: Intel ISEF Finalists 2019 ทุกภาพความทรงจำคุณกวาน
มีแตความเสียสละเพ�อเยาวชนและวงการการศึกษาของไทย
หลับใหสบายนะคะ

โครงการ Maehongson IT Valley
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ดร.กวาน สีตะธนี อดีตรอง ผอ. nectec
หนึ่งในคณะทำงานกอตั้งโครงการ Maehongson IT Valley ครับ
และขอเชิญชวนศิษยเกา อาจารย ตลอดจนศูนยประสานงานในโครงการ NSC
YSC eCamp YECC แมฮองสอนไอทีวัลเลย ตอกลาใหเติบใหญ TAC
รวมเปนเจาภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ ดร.กวาน สีตะธนี
ศาลาพิสิษฐกุล วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 19.00 น.
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Koi Pattanun
หลับใหสบายนะคะอาจารย ไมตองหวงงานที่สั่งไวนะคะ
กอยจะจัดการใหอาจารย ใหเรียบรอยนะคะ
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Piyachat Kriwanit Burton
R.I.P
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ดร.กวาน สีตะธนี
อดีตรองผูอำนวยการ NECTEC ดวยนะคะ
ความทรงจำที่ดีและแนวทางดีๆ ที่อาจารย ให ไวเปนแบบอยาง คงอยู
และเราจะสานตอคะ
ดวยรักและอาลัย
หมายเหตุ : ภาพนี้ผึ้งบันทึกไวดวยตัวเอง อาจารยขอเลี้ยงมื้อเชา
ที่กาดสายหยุด แมฮองสอน (ทานรักแมฮองสอนไอทีวัลเลยมาก)

Nattaporn Ohe Santhanawit
"ใหมาฟง มาดูเคากอน อยาเพิ่งสอน"
ประโยคแรกๆ ที่อาจารยกวานพูดกับโอเม�อสองปกอน และคำสอนของอาจารย
มาในรูปแบบนี้เสมอ เรียบๆ งายๆ ให ไปลอง ถึงจะรูจริงๆ
// ขอบคุณอาจารยกวาน สำหรับความเมตตา, คำสั่งสอน และแบบอยางคะ
// ขอบคุณ nectec, Maehongson IT Valley และพี่เอ ธัญศญา ดวงสอาด
(Thansaya Doungsa-ard) ที่ทำให โอไดรูจักและเรียนรูมากมาย
ทั้งจากอาจารยและโครงการ
ขอพระเจาประทานการพักผอนนิรันดรในสวรรคเทอญ #RIP

No Anocha
RIP ดวยความเคารพอยางสูงคะอาจารย

Sirintorn Ins
R.I.P คะ ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำและความรูสึกดีๆ ที่สงผานมา
#NECTEC30
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Atthagorn Sirisuwan
ดวยความอาลัยรัก ดร.กวาน สีตะธนี อดีตรองผูอำนวยการเนคเทค
#ผูปดทองหลังพระ
ผูขับเคล�อนโครงการ #NSC #YSC #YECC #eCamp
สรางคนชั้นยอดใหกับประเทศไทย #ไมตองเปนที่1ก็สรางสิ่งที่ยิ่งใหญได
https://www.youtube.com/watch?v=w9defFxIk3U&feature=youtu.be
https://www.nectec.or.th/about/about-award/reward1.html
https://www.nectec.or.th/social/nsc-alumni/
https://www.nectec.or.th/ne…/news-pr-news/news-pr-news4.html

Chatchawal Sangkeettrakarn
สูญเสียผู ใหญใจดี ที่เคารพรักไปอยางกระทันหันเกินไป T_____T

Marcus Kunan
เปนภาพที่มี โอกาสไดนั่งตัดสินงานกับ อ. กวาน RIP อ. กวาน
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Arunporn Thanapotivirat
ขอขอบคุณคำแนะนำ คำสอนที่ ไดรับจากอาจารย
จะเก็บไว ในความทรงจำ และถือปฏิบัติตลอดไป
หลับใหสบายนะคะอาจารยกวาน สิ่งดีๆ ที่อาจารย ไดทำและสรางไว
จะนำพาอาจารย ไปสูภพภูมิที่ดีนะคะ
ดวยรักเคารพและอาลัย
06 เมษายน 2019
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Ubolwan Khamkaew
ภาพความทรงจำกับการทำงานการพัฒนาเยาวชนดานไอทีของ ดร.กวาน สีตะธนี
นองๆหลายคนในภาพนี้ ไดรับโอกาสจากการสงโครงงานวิทยาศาสตรเขาประกวด
โครงการ YSC และไดรับคัดเลือกไปประกวดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
และตอนนี้ทุกคนตางประสบความสำเร็จในการเรียนของตนเอง ภาพตางๆ นี้
คงจะบรรยายถึงความเปนผู ใหญใจดี และความเปนกันเองกับเด็กๆ เปนอยางดี
ในเวลาที่พี่กวานอยูกับเด็กๆ จะมีมุมสบายๆ น�าประทับใจคะ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลใหดวงวิญญาณของพี่กวาน
ไปสูสุคติในสัมปรายภพ ดวยเทอญ
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Sangduean Potha
ขอแสดงความอาลัยตอการจากไปของ ดร.กวาน สีตะธนี ผูกอตั้งโครงการ
eCamp ผูสนับสนุนทุนจัดคาย eCamp ที่ภาคไฟฟาจัดเปนประจำทุกป
นับถึงตอนนี้ก็สิบกวาปมาแลว และขาพเจาจะมี โอกาสไดเจอทานตอนพา
ทีมนักศึกษาและนักเรียนจากคาย ecamp มช. ไปแขง YECC ที่กรุงเทพทุกป
ทานเปนผู ใหญที่น�ารัก ใจดี อบอุน และยิ้มแยมอยูเสมอ
YECC 2019 ปนี้ก็เชนกัน ทานมารวมงาน และขาพเจาไดมี โอกาสไหวสวัสดี
ทานที่งาน ทานยกมือรับไหว แลวก็ยิ้มให ทานคงไมรูจักขาพเจาและก็คงจำ
ขาพเจาไมไดแตขาพเจาจำทานไดดี เพราะมีความประทับใจตอตัวทาน
เปนการสวนตัวตั้งแตขาพเจาไดเจอทานครั้งแรกแลวคะ
RIP คะ ดร.กวาน สีตะธนี ผูกอตั้งโครงการ eCamp

JaAey Sineenat
What a good memory! :)
..คนหาไฟลรูป ดร.กวาน ในคอมฯเคร�องเกา..

Anita Buntita
ถึงจะไดรวมงานกับอาจารยบางเม�อเนิ่นนานมาแลวจนจำอะไรได ไมมาก
อาจารย ใจเย็นและรับฟงลูกนองเสมอ และดวยความชวยเหลือของ
อาจารยกวานนี่แหละ ถึงไดเรียน ป.เอก
ขอใหอาจารย ไปสูสุขคติคะ
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Duangrat Gansawat
รวมไวอาลัยและขอใหอาจารยกวานไปสูสุคติคะ
ขอบคุณในความเมตตาและโอกาสดีๆ ที่อาจารยมอบใหระหวางทำงาน
กับอาจารย ในงานพัฒนาเยาวชนทั้งโครงการ NSC, YSC และ
School Outreach อมกอย อาจารยเปนหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำใหทำงาน
เพ�อสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุมเยาวชน
-RIP-

Piyanun Harnpicharnchai
ระลึกถึงอาจารยกวาน สีตะธนีดวยความอาลัยอยางยิ่งคะ
รูสึกวาตัวเองโชคดีที่ ไดรับความเมตตาจากอาจารยเสมอ
ทานเปนคนดีมีเมตตาตอนองๆ โดยเนื้อแทจริงๆ
เช�อวาทานจะไปยังภพถูมิที่ดีงามคะ
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Opas Wongtaweesap
ไวอาลัยตอการจากไปของ
ดร.กวาน สีตะธนี อดีตรอง ผอ.เนคเทค
ผูกอกำเนิดโครงการ NSC, YSC
ทานเปนผู ใหญที่ผมคุยดวย ทำงานดวยแลวมีความสุขในทุกครั้งที่ ไดคุย
และประชุมรวมกัน ทานใจเย็น และทานยินดีรับฟงทุกความคิดเห็น ทานใจกวาง
และเปนที่รักของคนใกลชิด ยังไดพบและพูดคุยกับทานเม�อเดือนที่แลว
ในงานแขงขันรอบชิง รูสึกเศราๆ เวลาอาจารยผู ใหญที่เราเคารพรักตองจากไป
ผลงานที่ทานสราง
ไดหวานเมล็ดพันธุที่ดีไวกับประเทศนี้มากมาย
ขอแสดงความเสียใจครับ
โอภาส วงษทวีทรัพย
หัวหนาศูนยประสานงาน
โครงการ NSC ภาคตะวันตก

สมเดช ตาย
พึ่งทราบขาวพี่กวาน ตกใจมากครับ ไมน�าเช�อวาจะเปนเร�องจริง พี่กวานเปนหนึ่ง
ในเจานายผม เปนผู ใหญใจดีที่ดูแลลูกนองทุกคนอยางดี เปนผู ใหญแคไมกี่คน
ที่ผมเขาถึงได โดยสบายใจครับ
รูปนี้ เปนรูปที่พี่กวานเปนประธานการแขงขัน NLC ครั้งที่ 12 ในป 55 (12)
ซึ่งเปนการแขงครั้งสุดทายครับ ผมจำไมไดวาเชิญพี่กวานมามอบรางวัล
ตั้งแตปแรกๆ เลยหรือเปลาครับ แตที่แน�ๆ พวกเราจัด NLC ตอเน�องมาได
ถึง 12 ป สวนนึงก็เพราะพี่กวานนี่แหละครับ
คิดถึงและเคารพรักเสมอครับ
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Pumin Prakobsaeng
ทานคือผูสรางโอกาสใหเด็กเยาวชนในวันนั้นมีวันนี้ //\\
ทุกรอยยิ้มทุกความทรงจำของทานจะอยู ในใจผมครับ //\\
ขอแสดงความเสียใจอยางสุดซึ้ง
ตอการจากไปของ ดร.กวาน สีตะธนี
ผูกอตั้งโครงการ eCamp
ดวยรักและอาลัย
๖ เมษายน ๒๕๖๒
#eCamp
#ตอกลาใหเติบใหญ
#NECTEC.
#NSTDA

Benjawan Damrongkijkarn Supnithi
จะคิดถึงคำสอนดีดีที่อาจารยมี ใหตลอดมานะคะ
ความดีของอาจารยยังคงอยูเสมอคะ
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Ros Ja
ไดมี โอกาสทำงานกับ อ.กวาน ไดเรียนรูและไดรับการสอนสั่งหลายเร�อง รับรูวา
อ.กวาน ทำงานหนักและรักงานมาก วันนี้ ไดรับขาวการจากไปก็รูสึกใจหาย
ขอให อ.กวาน หลับใหสบายนะคะ

Jessada Jongsukvarakul
Passing of a NECTEC veteran
NSC, YSC, eCamp founder

Hin Stone กับ Kissy Stone
ตกใจกับการจากไปของ อ.กวาน อ. ไดชวยเหลือและใหคำแนะนำในดานตางๆ
มากมาย โดยเฉพาะชวงที่ ไปเรียนในตางประเทศ

พ.ลิม (นอย)
ขอขอบพระคุณ อ.กวานที่ให โอกาสนอยไดรวมงานดวยคะ
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของอ.กวานยังสะทอนกังวาลในใจเสมอ

ปยะฉัตร สำเร็จกาญจนกิจ
ดวยรัก อาลัย และเคารพ อ.กวาน สีตะธนี
18 เมษายน 2562
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โครงการตอกลาใหเติบใหญ
บันทึกแหงความทรงจำ ดวยรักและอาลัย ดร.กวาน สีตะธนี
อดีตรองผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
(NECTEC) ที่เปนผูริเริ่ม และกอตั้งโครงการ “ตอกลาใหเติบใหญ”
ตั้งแตรุนที่ 1 ในป 2555 จนปจจุบัน โครงการฯ ดำเนินการมาถึง รุนที่ 7
ทุกภาพแหงความทรงจำ ที่คุณกวานไดมอบใหและเสียสละเพ�อเยาวชน และ
การศึกษาของชาติ ทีมงานโครงการฯ เยาวชนและคณาจารย ในโครงการฯ
ทุกรุน ขอแสดงความเสียใจตอการจากไป ของบุคคลผูทรงคุณคาของชาติ

ณัฐพร สันธนะวิทย
“ใหมาฟง มาดูเคากอน อยาเพิ่งสอน”
ประโยคแรกๆ ที่อาจารยกวานพูดกับโอเม�อสองปกอน และคำสอนของอาจารย
มาในรูปแบบนี้เสมอ เรียบๆ งายๆ ให ไปลอง ถึงจะรูจริงๆ
// ขอบคุณอาจารยกวาน สำหรับความเมตตา, คำสั่งสอน และแบบอยางคะ
// ขอบคุณ nectec, Maehongson IT Valley และพี่เอ ธัญศญา ดวงสอาด
(Thansaya Doungsa-ard) ที่ทำให โอไดรูจักและเรียนรูมากมายทั้งจาก
อาจารยและโครงการ
ขอพระเจาประทานการพักผอนนิรันดรในสวรรคเทอญ #RIP
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Surapont Toomnark
"อาลัย พี่กวาน"
ถาจำไมผิด ผมเห็นพี่กวาน ตั้งแตสมัยพี่เรียน ป.โท ที่ คณะพลังงาน มจธ. และ
เห็นอีกที่ สมัย NECTEC และ MTEC ยังอยูหองเดียวกันที่ตึกกระทรวงวิทย
จากนั้นมาเจอกันอีกที่ในงาน NSC หลายๆ ครั้งที่ นักศึกษา มจธ. รับรางวัล และ
มาเจอกันอีกบอยๆ ในชวงที่ NECTEC เขามารวมงาน ไอที ที่แมฮองสอน
ผมทำงานที่แมฮองสอน 20 กวาป พี่กวานในฐานะรองผูอำนวยการ nectec ที่
ทำงานพัฒนาชนบท พี่กวานถูกบมเพาะการทำงานพัฒนาชนบทจากการทำงานที่
โครงการหลวง และอาจจะเปนอุปนิสัยสวนตัวที่ชอบทำงานเชิงพัฒนา และมี
ความรูความสามารถดานการบริหารเทคโนโลยี
พี่กวาน เปนคนกลางและมีพลังที่จะประสาน นักวิจัย ผูบริหารจาก nectec
ออกมาทำงาน กิจกรรมเพ�อสังคมไดอยางดีงาม ตลอด 10 กวาปของการทำงาน
ในพื้นที่ แมฮองสอน
แมวาพี่กวานจะอายุครบเกษียณ ควรได ใชชีวิตสบายๆ ออกไปตีกอลฟตามที่ชอบ
แตพี่กวานยังคงรับงานดูงานพัฒนาการเรียนรูกับคนในชายขอบแถบจังหวัดตาก
ไดผลงานที่ดีอยางยังยืน
การจากไปของพี่กวาน ดูเร็ว ดูกระทันหัน ทั้งๆ พี่กวานยังเปนกำลังสำคัญใหนองๆ
ทำงานเพ�อการพัฒนาตอไป
ขอใหพี่กวาน หลับใหสบาย วิถึการทำงานของพี่กวาน จะเปนแบบอยางที่ดี
ใหนองๆ สืบไป

ชัยพัฒน (ประยูร) ราวีศรี
เม�อเจอกันครั้งสุดทาย ก.พ./มี.ค. 62 เคยบอกให ไปตรวจรางกาย
แตพี่กวานบอกวากลัวเจอหลายโรคเลยไมไปตรวจ
จนทราบขาวถึงการจากไปอยางกระทันหัน
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เส็ง ศุภชัย นิลดำ
**ขอแสดงเสียใจกับการจากไปของ อาจารย ดร. กวาน สีตะธนี (ทานดานขวาสุด)
ดวยอาลัยยิ่ง ผูกอตั้ง YSC ที่ให โอกาสผมไดเปนตัวแทนไทยมาอเมริกา
เม�อเกือบสิบปที่แลว และโครงการอ�นๆ เพ�อพัฒนาเยาวชนไทยอีกมากมาย
อาจารยดูแลและใหกำลังใจผมมาตลอด ตอนนั้นผมเครียดตลอดเวลา
แตรูปนี้คือรูปที่ทุกคนยิ้ม มีความสุข เพราะมีรางวัลระดับโลกติดตรงอก
ไปฝากพี่ๆ ทีมงานทุกคน
**อาจารยถามผมวา “ตอจากนี้ผมอยากจะทำอะไร” ผมเลยตอบกลับไปวา
ผมชอบที่นี่ สักวันหนึ่งผมจะกลับมาเรียนที่นี่ให ไดครับ
**เกือบสิบป ผมดิ้นรนมาจนได และปนี้ (เดือนหนา) ผมก็จะกลับไปชวย
ทีมงานไทย ดูแลเด็กไทยในอเมริกาแน�นอน และเปนสตาฟจัดงานกับเขาครั้งแรก
ผมแอบมีความหวังวาจะเจออาจารยที่งาน แลวผมมีเร�องเยอะแยะมากมาย
จะเลาใหฟง
**ทุกครั้งที่ผมไปเยี่ยมพี่ๆ ที่ เนคเทค สวทช. ก็ยังไดคุยกับอาจารยบอยๆ
ทานเหมือนเปนพอคนหนึ่งที่ยังหวงเด็กๆ เสมอ
**หลับใหสบายนะครับ และขอบพระคุณสำหรับทุกโอกาสที่เมตตากับผม
ปล. ดานซาย พี่มนชัย ผูแทนจากบริษัท Intel และอาจารย ไสว
อาจารยที่ปรึกษา(ผูหญิ้งในรูป) และมีอาจารยจาก จุฬา และ ม.อุบล และ
พี่กอง จากเนคเทค และพี่ๆ จากเอ็มเทค คอยดูแลตลอดงานดวย ไมเคยลืมนะครับ
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วรพรรณี สมุทรทอง
ดวยอาลัยอยางยิ่ง
"อาจารยกวาน สีตะธนี"
สุภาพบุรุษอารมณดี
ที่แบตเตอรรี่ ไมมีหมด
ในที่สุด
เมืองเล็กๆในหุบเขาก็มีขาวดีสำหรับเด็กๆ
โอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน
กำลังจะเกิดขึ้น
เสนทางอันแสนไกลและทุรกันดารแหงนี้
เสนทางที่ ไมมี ใครอยากเขามาทำงาน(ในอดีต)
ผูพิชิต1, 864โคง
คือตำนานที่ใครๆตางตองการพิสูจน
เพ�อกาวสูดินแดนผจญภัยในฝน
โชคดีเหลือเกิน
ที่สวรรคมีตา
สงเหลาผูกลา อาสามารวมปฏิบัติภารกิจ
อันแสนยิ่งใหญ
ไมใชงานงายๆ
ที่จะวางระบบโครงขายทางสัญญาณ
ภาพ/เสียง/คล�น/
เพ�อจะนำเทคโนโลยีไรพรมแดน
กระบวนการถายทอด เรียนรู
เขาสูพื้นที่บริสุทธิ์
"แมฮองสอน" 7อำเภอในพื้นที่เปาหมาย
ภารกิจอันแสนทาทายไดเริ่มขึ้น
จากพลังและจิตสำนึกดี
แหงการตอบแทนคุณแผนดิน
ผูชายรางสันทัด
รอยยิ้มเล็กๆ และทัศนคติบวกเสมอ
ทำใหภารกิจอันยิ่งใหญ
สามารถดำเนินผานไปไดแบบยอดเยี่ยม
การันตีดวยรางวัลและผลงานมากมาย
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ตนไมสายน้ำและภูเขา
เด็กๆและประชาชนที่ ไดสัมผัสและรับรู
ขอรวมสงดวงวิญญาณ
ของทานอาจารย "อาจารยกวาน สีตะธนี"
สุภาพบุรุษอารมณดี
ที่แบตเตอรรี่ ไมมีหมด
สูนทีไรกาลเวลา
ดวยรักและเคารพอยางที่สุดคะ
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ดร.กว้าน

ในความทรงจํา
ทุกคนนึกถึงกวานแลวสบายใจ
เพราะภาพและผลงานการทําความดีเพื1อคนอื1น
โดยเฉพาะคนชายขอบมากวาสามสิบป
โดยไมหวังผลตอบแทน

ทําจนวินาทีสุดทาย
ทําใหคนอื1นๆ จะสืบทอดการทําความดีนี้ตอไปครับ
ดร.กฤษณพงศ กีรติกร
อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

