
เปิดใจ ผศ.ดร.ธรณ์  ธ�ำรงนำวำสวัสดิ์ 
คณะประมง กับรำงวัล Thailand Sustainability 

Shaper Award 2021 คนแรกของมหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์ ที่ได้รับรำงวัลนี้
 ผศ.ดร.ธรณ์ ธ�ำรงนำวำสวัสดิ ์

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ และ

รองหัวหน้ำภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล 

คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้รับ 

คดัเลอืกให้ได้รบัรำงวลั Thailand Sustainability  

Shaper Award 2021 (TS Shaper Award 2021) 

ในงำน Thailand Sustainability Expo 2021 

(TSX 2021) โดยได้รับรำงวัลจำก ดร.สุเมธ ตันติ

เวชกุล กรรมกำรและเลขำนุกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ 

เมื่อวันท่ี 10 ตุลำคม 2564 ณ ศูนย์ประชุม C 

asean อำคำร CW Tower 

 Thailand Sustainability Expo 2021 

เป็นงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ย่ิงใหญ่ของ

ประเทศไทย จดัขึน้ภายใต้แนวคดิ “พอเพยีง ยัง่ยนื 

เพือ่โลก” (Sufficiency for Sustainability) เมือ่

วันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา 

โดยความร่วมมอืของพนัธมติรองค์กรต้นแบบด้าน

ความยั่งยืนระดับโลกของประเทศไทย ที่ได้รับการ

คัดเลือกเป็น World Industry Leader ในแต่ละ

สาขาอุตสาหกรรม น�าโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จ�ากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด 

(มหาชน) บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 

และองค์กรชั้นน�าในเครือข่าย TSCN (Thailand 

Supply Chain Network) เพื่อสร้างการรับรู้

ต่อคนรุ่นใหม่และประชาชนท่ัวไป ถึงความส�าคัญ

ของการพัฒนาอย่างย่ังยืนน�าไปสู่การปฏิบัติที่ได้

ผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

 ผศ.ดร.ธรณ์ ธ�ำรงนำวำสวัสดิ ์กล่าวถึงรางวลั

อันทรงเกียรติที่ได้รับในครั้งนี ้ และการท�างานด้าน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเล ว่า “งาน TSX 

2021 เป็นงานด้านความย่ังยืนที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศไทย จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 คนแรกที่ได้รับ

   รางวัล TS Shaper Award 

    2020 คือ “พี่ตูน” 

Story : Yupadee Klairasamee
ฉบับที่ 48 : 29 ตุลาคม 2564

(ตูน บอดี้สแลม) จากโครงการ “ก้ำวคนละก้ำว” 

ผมเป็นคนท่ี 2 ที่ได้รับรางวัลนี้เช่นกัน แน่นอนว่า

ภูมิใจมาก เพราะคณะกรรมการที่คัดเลือกล้วนแต่

เป็นผูท้รงคณุวฒุทิีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดีในสงัคมไทย และ

ยังมีโอกาสได้รับรางวัลจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

ผู้ที่ผมถือว่าเป็นต้นแบบของความยั่งยืน”

 

“เหนือสิ่งอื่นใด ผมไม่ใช่คนได้รางวัลนี้  

แต่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นผู้ได้รางวลันี้ 

เพราะหากปราศจากมหาวิทยาลัยที่ผมรัก

และเปิดโอกาสให้ผมท�างานเต็มที่ ผมคง

ไม่มีทางได้รับรางวัลใด ๆ” 

 “งานเกี่ยวกับความยั่งยืนเป ็นอาชีพของ 

ผมครับ ผมท�างานให้ทะเลมาตั้งแต่เป็นนิสิต นับถึง

ตอนนี้เป็นเวลา 45 ปีแล้ว โดยมีแรงบันดาลใจมา

จากสิ่งที่เห็นมาในสมัยเด็ก ไปกับคุณพ่อที่ท�างาน

ทั้งด้านเกษตรและด้านธรรมชาติไปพร้อม ๆ กัน 

รวมถึงความสนุกและท้าทายในการท�างานท่ีต้อง

ใช้ศักยภาพหลายด้าน ท�าให้เร้าใจตื่นเต้นอยู่เสมอ  

อีกทั้งยังได้เติมเต็มความฝันในวัยเด็กด้วย”

 จำกกำรท�ำงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมของ ผศ.ดร.ธรณ์  

ธ�ำรงนำวำสวัสดิ์ ในฐำนะผู้เช่ียวชำญด้ำนนิเวศ

ทำงทะเล ที่ผ่ำนมำอำจำรย์เป็นผู้ผลักดันจนท�ำให้

หลำย ๆ เรื่องประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงงดงำม  

ดังต่อไปนี้

 ในฐำนะอำจำรย์ผูส้อน ได้เปิดวชิามนษุย์กบั

ทะเล (man& sea) เป็นวชิาเลอืกเสร ีมนีสิติ

เกษตรฯ เรียนไปแล้วกว่า 15,000 คน 

และทีส่อนอยูใ่นขณะนี ้มนีสิิตเรยีน



เทอมละ 3,000 คน ถือเป็นวิชาว่าด้วยทะเลระดับ

อุดมศึกษาที่มีคนเรียนมากที่สุดในประเทศไทย 

 ในฐำนะคนรักสัตว์ทะเล ผลักดันสัตว์ทะเลเป็น

สัตว์สงวน 4 ชนิด ได้แก่ วาฬบรูด้า วาฬโอมูระ 

ฉลามวาฬ และเต่ามะเฟือง และยังท�างานหาทาง

ช่วยสัตว์หายากอีกหลายเรื่อง 

 ในฐำนะคนท�ำงำนด้ำนควำมยั่งยืน ผลักดันให้

ปิดเกาะเพือ่ฟ้ืนฟ ูเช่น อ่าวมาหยา เกาะตาชยั เกาะยูง  

ส่วนในด้านสิง่แวดล้อม ผลกัดนัเรือ่งขยะทะเลอย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อเรา

 ในฐำนะผู้บริหำร เป็นผู้ริเริ่มและผลักดันให้มี

การติดต้ังแผงโซลำร์เซลล์บนผืนน�้ำ (Floating 

Solar) ที่คณะประมงเป็นแห่งแรกของกรุงเทพฯ  

และปรับเปลี่ยนพิพิธภัณฑ์คณะประมง ให้เป็น 

อาคารปลอดก๊าซเรือนกระจก ทั้งยังช่วยสนับสนุน  

“ร้ำนกำแฟชอบปลำชุม” คณะประมง ให้เป็นร้าน  

Net Zero Cafe รวมถงึจดัตัง้นทิรรศการ Upcycling  

จากขยะทะเล นอกจากนี้ ยังริเริ่มและจัดตั้งหน่วย

ต่อต้านขยะทะเลทีค่ณะประมง เป็นหน่วยท่ีทนัสมยั

ที่สุดของไทยในด้านนี้ 

 ในฐำนะนักสื่อสำร มีผู้ติดตาม Facebook  

ส่วนตวัของ ผศ.ดร.ธรณ์ ธ�ำรงนำวำสวสัดิ ์มากกว่า  

1.7 แสนราย มีงานเขียนหนังสือเฉพาะที่เกี่ยวกับ 

ทะเลและธรรมชาติมากกว่า 20 เล่ม อีกทั้งร่วมท�า

สื่อต่าง ๆ จ�านวนมาก ช่วยออกแบบศูนย์เรียนรู้ 

ทางทะเล 4 แห่ง และอีก 1 แห่ง ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน 

ประเทศมัลดีฟส์

 นอกจากนี ้ยังมีงานอืน่ ๆ  เช่น รเิริม่และผลกัดนั 

เรือปราบ /เรือสัตหูด ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

ใต้ทะเล ร่วมกบั ปตท.สผ. ซึง่ตอนน้ีกลายเป็นจุดด�าน�า้  

ที่คนสร้างขึ้นโดยมีนักท่องเที่ยวไปด�าน�้ามากที่สุด

ในทะเลไทย ฯลฯ

 “เนื่องจาก ผมใกล้เกษียณแล้ว งานรากฐาน 

ในเวลานีผ้มได้วางไว้หมดแล้ว ได้แก่ วชิา man&sea  

ก็มีคนมารับช่วงต่อ งานด้านความยั่งยืนของ 

คณะประมงก็ไปต่อได้โดยช่วยสนับสนุนอยู่ข้าง

นอก แต่เป้าหมายสงูสดุ คอื สกัวนัหนึง่จะพยำยำม

ท�ำให้กำรเรียนกำรสอนของคณะประมง ไปสู่จุดที่

เรียกว่ำ Fishery Net Zero กำรเรียนที่เป็นกลำง

ทำงก๊ำซเรือนกระจก 

 “ในส่วนของงานด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม  

ผมคงท�าต่อไปได้เรื่อย ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด

ก็ตาม โดยตั้งความหวังไว้ว่า จะท�าให้เมืองไทยไปสู่

เป้าหมายลดโลกร้อน ลดขยะทะเล และรักษาความ

หลากหลายทางชีวภาพให้ได้ตามโรดแมป และ 

ที่ผ่านมา การท�างานของผม คือ การเชื่อมประสาน

ทุกภาคส่วน ใช้แนวคิดเชิงบวกในการขับเคลื่อน  

ซึง่ผมเชือ่ม่ันว่าเมอืงไทยมดี ีและคนไทยมดีพีอทีจ่ะ

รกัษาไว้ พอทีจ่ะปรบัตวัให้ทนัโลกได้ โดยผมเชือ่เช่น

นัน้เสมอ และงานต่าง ๆ  ทีล่ลุ่วงไปกไ็ด้ตอกย�า้ความ

เชื่อมั่นเช่นนี้ครับ”

 ผศ.ดร.ธรณ์ ธ�ำรงนำวำสวัสดิ์ ได้รับรางวัล 

อันทรงเกยีรตมิาแล้วมากกว่า 30 รางวลั ทุกรางวลั 

มีความเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมและงานที่ท�า  

อาทิ สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ (ทะเลไทย) กินรี (ททท.  

3 สมยัซ้อน) สยช. (เยาวชนแห่งชาต)ิ GQ man of the  

year คนค้นคน เปรยีวอะวอร์ด ชเูกียรต ิอกุกะนนัท์  

ฯลฯ และล่าสุด TS Shaper Award 2021

“รางวลัทีผ่มภูมิใจมากสุด คือ รางวัลจากสถานที ่

ที่ผมเรียนจบมา ได้แก่ ศิษย์เก่าเกียรติยศ 

(สาธิตจุฬา) นิสิตเก่าดีเด่น (คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาฯ) และจากสถาบันที่ผมท�างาน ได้แก่ 

บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และผมยังเป็นตัวแทนคนไทยด้านสิ่งแวดล้อม 

วิ่งคบเพลิงโอลิมปิก ปักกิ่ง 2008 ด้วยครับ”

 PRKU News ขอแสดงควำมชื่นชมและยินดี

กับ ผศ.ดร.ธรณ์ ธ�ำรงนำวำสวัสดิ์ ผู้สร้ำงสรรค์

ผลงำนด้ำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืผ่ำนกำรลงมอื

ปฏบิตัจิรงิ และเกดิผลลพัธ์อย่ำงเป็นรปูธรรมด้วย

ตนเอง เพื่อสังคมไทยที่งดงำมอีกทั้งสร้ำงสรรค์

โลกให้เป็นโลกที่น่ำอยู่ของคนรุ่นต่อไป




