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การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง การพัฒนาวิชาการสายรับใชสังคม 

วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด 

กลุมยอย : หองชุมชน 

หมายเหตุ : บทสนทนาท่ีเกิดข้ึนเปนการพูดคุยระหวางผูเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง การ

พัฒนาวิชาการสายรับใชสังคม ในกลุมยอยท่ี ๔  ซ่ึงเปนกลุมชาวบานจากชุมชนตางๆท่ีมหาวิทยาลัยนํา

รอง ๖ แหงไดเขาไปรวมทํางานดวย  โดยจะสนทนาในประเด็น “ชาวบานคิดอยางไร เม่ือมหาวิทยาลัย

เขามามีสวนรวมพัฒนาชุมชน/สังคม”  

 

ผูรวมสนทนาหลัก จากชุมชนที่ไดรวมทํางานกับ ๖ มหาวิทยาลัยนํารอง 

๑. อาจารยสมหมาย  นัยโมกข    ผอ.โรงเรียนจารุศรบํารุง  (รวมเรียนรูกับม.ธรรมศาสตร) 

๒. อาจารยธรรมพล  ศรีสุวรรณ   ผูสอนวิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม ม.ธรรมศาสตร 

๓. นายปญญา  ชางเจริญ    ผูแทนชุมชนเขตบางขุนเทียน  (รวมเรียนรูกับ มจธ.) 

๔. นายประเสริฐ  เรืองกลา    ปราชญชาวบาน (รวมเรียนรูกับวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย) 

๕. นางลาณี  ทองชิง     ปราชญชาวบาน (รวมเรียนรูกับวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)        

๖. นายฟน  โชวันดี    ผูนําชุมชน  (รวมเรียนรูกับม.ราชภัฏอุตรดิตถ) 

๗. นายพงษเทพ  ชัยออน    นากยก อบต.หาดสองแคว  (รวมเรียนรูกับม.ราชภัฏอุตรดิตถ) 

๘. อาจารยประภาพรรณ  ฉัตรมาลัย (รวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป) 

๙. นายสมจอง  รองแกว   (รวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป) 

๑๐.นายนภัทร  ศุภเอม   (รวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป) 

๑๑.อาจารยศิรินพร  พุมมณี    ผูดําเนินรายการ 

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

ในกลุมยอย หองท่ี ๔ น้ี  จะเปนการถอดบทเรียนรวมกัน ในหัวขอ “ชาวบานคิดอยางไรเม่ือ

มหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน”  โดยเราตองการจะรับฟงความคิดเห็นจากชุมชน  วา

การท่ีมหาวิทยาลัยไดลงไปรวมเรียนรู  และรวมใชชีวิตในการทํางานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมความ

เขมแข็งใหกับทองถิ่น  มีประโยชนอยางไร  และท่ีสําคัญคือ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบาง  ซ่ึงการ

เปลี่ยนแปลงน้ี   เราอาจไมไดมองแคในเชิงรูปธรรม  แตอยากใหมองในเร่ืองท่ีชาวบานไดมีวิธีคิดในการ

เปลี่ยนแปลงอยางไร  มีมุมมองอยางไรตอมหาวิทยาลัย  คิดอยางไรกับนักศึกษา  บทเรียนท่ีเราไดจาก

วันน้ีจะนําไปสูการปรับปรุง  และพยายามเดินหนาสรางสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ท่ีจะ

นําไปสูการรับใชสังคมใหมากข้ึน   

มีคําถามท่ีทีมงานไดตั้งประเด็นนําความคิดไวให  ซ่ึงเปนประเด็นท่ีเราจะตองรับทราบกัน  

สําคัญท่ีสุดคือเขาอยากทราบวา ชุมชนเกิดมุมมองใหม  มีการตะหนัก รับรู มองเห็นคุณคาของสิ่งท่ี

ผูบริหาร  อาจารย  นักศึกษา ไดคิด และลงมือทําในรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางไรบาง   
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รวมถึงประเด็นท่ีวา ชุมชน/สังคม กับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ไดเกิดความเช่ือมโยงเปนสวนหน่ึง

ของกันและกัน  มีการชวยเหลือกัน  มีการจัดการรวมกันได  ลดระบบการพึ่งพาอุปถัมภไดหรือไม

อยางไร เราจะคุยกันในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองเหลาน้ีนะคะ  

ดิฉันช่ือศิรินพร พุมมณี  อาจารยประจําสถาบันอาศรมศิลป  หลักสูตรวิชาสถาปตยกรรมเพื่อ

ชุมชนและสิ่งแวดลอม  ในรอบแรก เราจะใหแตละทานไดเลากิจกรรมท่ีไดทํารวมกับมหาวิทยาลัยเพื่อให

ทานผูฟงในหองน้ีไดเขาใจวา  แตละมหาวิทยาลัยไดไปรวมทํางานกับชุมชนอยางไรบาง  ดวยเร่ืองอะไร 

วิธีการแบบไหน   

หลังจากน้ันเราจะมาดูกันวาแตละทานจะไดนําเสนอความคิดเห็น  วามีบทเรียนสําคัญอะไรท่ีได

เรียนรู  มีอะไรท่ีควรจะปรับปรุงแกไข  ท่ีสําคัญสําหรับการถอดบทเรียนคร้ังน้ี  อยากใหผูนําชุมชนได

สะทอนอยางตรงไปตรงมาท่ีสุดนะคะ สิ่งท่ีดีแลวจะพัฒนาใหดีย่ิงข้ึนอยางไร   สิ่งท่ีควรแกไขปรับปรุง ก็

ขอใหพูดไดอยางตรงไปตรงมา  เพราะเปนเร่ืองท่ีสําคัญและจําเปนมาก สําหรับอนาคตการเรียนการสอน

ของสถาบันการศึกษาในเมืองไทย   แลวหลังจากน้ันเราจะเปดโอกาสใหทานผูท่ีเขารวมสัมมนารอบนอก

ไดแสดงความคิดเห็น  และตั้งคําถาม  เพื่อความเขาใจกันอยางชัดเจนมากข้ึน ในรอบน้ีขอเร่ิมจากคุณ

ปญญาคะ 

 

นายปญญา  ชางเจริญ  (ผูแทนชุมชนเขตบางขุนเทียน) 

คงจะไดรับขาวสารอยูเปนประจําใชไหม วาเขตกรุงเทพมหานครมีเขตติดชายทะเล  และมีดาน

ฝงทะเลท่ีติด ๓ จังหวัด เรียกงาย ๆ  คือกนอาวตัว “ก”  ซ่ึงคือเขตจ.สมุทรปราการ  จ.สมุทรสาคร และ

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอยู ๕ กิโลเมตร   เม่ือประมาณป ๒๕๑๔  ๒๕๑๕  ท่ีดินของกรุงเทพมหานครท่ีอยู

ติดชายทะเลก็ยังสภาพดีอยู   ตอมาในระยะเวลาประมาณ ๑๕-๒๐ ป  ท่ีดินตรงน้ันประมาณสามพันกวา

ไร ไดจมหายลงไปในทะเล  ซ่ึงไมใชเฉพาะของปาไมหรือปาชายเลน  แตกินพื้นท่ีของชาวบานดวย  

ตอนน้ีชาวบานมีคนละประมาณ ๔๐-๕๐ ไร  หายไปประมาณ ๒๐ ไร  ตรงน้ันก็สรางความทุกขลําบาก

ใหกับชาวบานมาก  หนวยงานของรัฐก็ไปชวยบางพอสมควร ตามอัตภาพ  แตก็ไมไดหยุดย้ังการ

พังทลายได 

 ตอมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีไดเขาไปศึกษา  และชวยหาทางสกัดการ

พังทลายของคลื่น   การท่ีคลื่นกัดเซาะ  และไดเปนแกนนําของชาวบาน  รวมกันปลูกปา  รวมกันหา

วิธีการสกัดกั้นการพังทลายของคลื่นท่ีไปกินในท่ีของชาวบาน  ทําใหชาวบานเดือดรอนในการประกอบ

อาชีพ เพราะไมสามารถทํามาหากินได    

เน่ืองจากในแตละปมีการพังทลายไมต่ํากวา ๒๐ เมตร  ดังน้ันถาปลอยชาวบาน  ชาวบานก็เปน

มือเปลา  คือไดเงินเทาไร จากการขายกุง ปลา  ก็เอาไปลงทุนซ้ือหินท้ิง  ซ่ึงก็ไมสามารถแกปญหาได  

ทางดานชาวบานก็รวมตัวกัน  และแบงท่ีดินบางสวน  ประมาณคนละ ๓ ไรมอบใหกทม.  เพื่อจะตอรอง

ใหกทม. มาสรางเข่ือนกั้นไมใหดินพังทลาย  แตก็ยังไมมีผล  ปจจุบันทางมหาวิทยาลัยก็ยังไมทอดท้ิง  ยัง

อยูกับพวกเรา  พยายามทําทุกวิถีทาง เชน ปกไม  ปลูกปาแซมจากปาเดิมบาง  เอาธรรมชาติสูกับ
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ธรรมชาติบาง  และหาเทคนิคใหมเขามา  ก็ตองขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเปนอยางมากท่ีไมทอดท้ิง

พวกเรา  และยังอยูเคียงขางพวกเรา   

ตอนน้ีท่ีเรากําลังทํากัน  ก็คือการปลูกปา  ใชธรรมชาติสูกับธรรมชาติ  อีกสวนหน่ึงคือ ปกเข่ือน

สลายคลื่น  จะดูวามันมีผลสักเทาไร  ตอนน้ีอยูในระหวางเตรียมดูผลงานวาจะชวยไดแคไหน   แตวาท่ีทํา

และยังไมไดหยุดก็คือการใชธรรมชาติสูกับธรรมชาติกอน  ใชธรรมชาติสูกัน  ธรรมชาติของชายทะเลคือ

ปาไม   ก็เร่ิมปลูกปาไม   พอปลูกปาไม  มันก็กัดเซาะพังอีก  ก็หาวิธีการวา จะทําอยางไรใหปาอยูได  

แลวก็แซมปาท่ีรอยหรอลงไปใหหนาข้ึน  ตอนน้ีทางมหาวิทยาลัยกับทางชาวบานก็ยังรวมมือกันทําอยู

ครับ 

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

ในรอบแรก  ประเด็นของคุณปญญาคือการทํารวมงานกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

ท่ีบางมด  ซ่ึงเปนเร่ืองของการแกปญหาการกัดเซาะชายฝงบางขุนเทียน ทะเลกรุงเทพฯ  ขอเชิญทาน

ตอไปคะ 

 

อาจารยประภาพรรณ  ฉัตรมาลัย  (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป) 

 สําหรับชุมชนริมนํ้าจันทบูรณ   มีประวัติดั้งเดิมเปนชุมชนเกาแก  นับอายุไดสามรอยกวาป   ใน

อดีตมีความเจริญรุงเรืองมาก  มีประวัติศาสตรเยอะ  เจริญถึงขีดสุดก็คือทรัพยากรธรรมชาติจําพวก

พลอย  ซ่ึงในธรรมชาติ  เม่ือมันถึงขีดสุด มันก็คอย ๆ ต่ําลง  น่ีก็เปนธรรมดาของทุกท่ี   เพราะฉะน้ัน

ชุมชนริมนํ้าจันท-บูรณตรงเมืองเกาน้ี  เคยเจริญถึงขีดสุดอยางชัดเจนมาก เม่ือประมาณรัตนโกสินทรถึง

สมัยรัชกาลท่ี ๕  และเร่ือยมาจนกระท่ังป ๒๕๒๐ ก็เร่ิมซบเซาลง  เพราะพลอยลดลงจากสาเหตุตาง ๆ  

เชน นํ้าทวมทุกป  เพราะตั้งอยูริมฝงแมนํ้า  ความเจริญก็ลดลงไปเร่ือย ๆ   มาหนักท่ีสุดเม่ือป ๒๕๓๓  ซ่ึง

เกิดไฟไหมใหญกลางชุมชน   ทําใหชาวบานบางสวนท่ีคาขายยานเศรษฐกิจ  ก็ยายถิ่นไปอยูอีกถนน  

ความเจริญของชุมชนขยายเขาตัวเมืองไปเร่ือยๆ  ฉะน้ันตรงริมนํ้าก็จะซบเซาลงไป  จนถึงขีดสุดเม่ือ

ประมาณ ป ๒๕๕๒  

ถือวาเปนความลงตัวของชุมชนริมนํ้าจันทบูรณ  ซ่ึงกระทรวงพาณิชยไดมีนโยบายในการฟนฟู

ดานการคาเกา   และไดเลือกจ.จันทบุรีเปน ๑ ใน ๔ เขารวมโครงการ  รวมถึงเลือกชุมชนริมนํ้าจันทบุรี

เปนตัวนํารอง  ในจังหวะเดียวกัน  เผอิญสถาบันอาศรมศิลป  โดยนองนักศึกษา ๓ คน ไดเขาไปทํา

วิทยานิพนธ  ก็เลยมารวมประชาคมสัมมนา  ทําประชาคมดวยกัน  และรวมกันทํางาน   

นอง ๓ คนน้ี ไดเขามาทํางาน ในลักษณะท่ีเรียกวา อยูในพื้นท่ีจริงๆ   คือมาเชาบานอยู  มาอยู

กันจริงๆ นานนับเดือน  มีบางท่ีกลับไปวิทยาลัย  แลวก็ชวยกันทํางาน  เรียนรูรวมกัน  นองก็เรียนรู

ประสบการณจากชาวบาน  ชาวบานก็ไดเรียนรูสิ่งใหมจากนองท่ีเขามาทํางาน  ฉะน้ันเราจึงมีการพัฒนา

รวมกัน  มีการคิดงานตาง ๆ รวมกัน  จนกระท่ังทําใหชุมชนริมนํ้าจันทบูรณมีกิจกรรมตาง ๆ  และ

สามารถเขาถึงชาวบาน  ทําใหชาวบานมีสวนรวม  โดยไดนองๆเปนแนวหนา  เพราะเขาเปนเด็กๆวัยรุน  
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เขาจะเขากับชาวบานไดดี  เขาบานไหนก็ไดรับการตอนรับ  โดยนองจะเขาไปชวยทําขอมูลพื้นฐานกอน  

เขาจะตองเขาทุกบาน   เพราะฉะน้ันเขาก็ไดรับขอมูล  ตรงน้ีก็เปนจังหวะพอดี  เพราะเราก็ตองการขอมูล  

แตวาชุมชนไมสามารถจะทําไดเต็มท่ี  ก็เลยไดอาศัยนอง  นองเขาไดขอมูลมาครบ ก็แบงใหเราดวย  

เพราะฉะน้ันเปนการแบงปนสิ่งท่ีไดรับมาซ่ึงกันและกัน  ก็เลยเกิดเปนชุมชนท่ีเร่ิมมีช่ือเสียง ณ ปจจุบันน้ี  

แลวก็คิดงานตาง ๆ ดวยกัน 

การท่ีเราทํางานตาง ๆ  เรามีกระบวนการท่ีชัดเจน  เร่ิมจากเรากําหนดวิสัยทัศนข้ึนมา  ซ่ึง

วิสัยทัศนน้ี เราก็ไดมาจากขอมูลท่ีนองๆลงไปชวยเก็บ  คือเราจะคุยกันตลอด  นองลงไปบางคร้ังเราก็ไป

ชวยดวย  แตไมคอยเต็มตัว  ขณะท่ีนองเขาจะลงไปเต็มตัว  มีขอมูลอะไรก็มาแบงปนกัน  เราก็กําหนด

เปนวิสัยทัศนข้ึนมา  ทีน้ีชวงท่ีกําหนดวิสัยทัศนตรงน้ี  ในสวนของชุมชนริมนํ้า อาจจะมีคณะกรรมการชุด

หน่ึงซ่ึงเปนกรรมการอาสาสมัคร  เราไมไดยุงเกี่ยวกับทางเทศบาล เพราะเขาไมไดมาชวยอะไรเราเลย  

สวนเดียวท่ีเขามาชวยคือพาณิชยจังหวัด  ซ่ึงไดรับนโยบายจากกระทรวงพาณิชย  เพราะฉะน้ันเวลาท่ี

เราจะทําอะไร เราก็จะไดงบประมาณจากพาณิชยจังหวัด  แตในการทํางาน การคิดเน้ือหาโครงการ

กิจกรรมตาง ๆ เราจะทํารวมกับนองอาศรมศิลป   

เราถือว านองอาศรมศิลป เปนคณะกรรมการพัฒนาชุมชนริมนํ้าของเราดวย   ฉะน้ัน

คณะกรรมการของเราก็มีอาสาสมัคร  มีท้ังเด็ก  มีท้ังผูใหญและนองอาศรมศิลปผสมอยู เวลาจะไปประชุม

ท่ีไหน เราก็ไปดวยกัน  บางทีนองเขาอยูกรุงเทพฯ เขาก็กลับมา  ตรงน้ีถือวาเปนหน่ึงเดียวกัน  และ

ทํางานรวมกันมาตลอด  ไดรับงบประมาณมาชวยกันทํา  ซ่ึงกิจกรรมท้ังหลายท่ีเราทํา เราตองตอบสนอง

วิสัยทัศนท่ีเรากําหนดไว   

เรากําหนดวิสัยทัศนไวสามตัวใหญ ๆ   ตัวแรก คือ ชาวชุมชนริมนํ้าจันทบูรณดํารงไวซ่ึงวิถีชีวิต

ท่ีมีคุณภาพ    และเน่ืองจากขอมูลระบุชัดเจนวาเรามีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ  ท้ังทางดานสถาปตย  

ทางศิลปะ  ซ่ึงนอง ๆ อาศรมศิลปเขาเปนสถาปนิก  เขาก็จะชวยเราไดเยอะ  เราจะไดเรียนรูประวัติความ

เปนมา ความสวยงาม ความสุนทรียของศิลปะ  แลวเราก็นําขอมูลเหลาน้ีมาใช   ฉะน้ันวิสัยทัศนตัวท่ีสอง

ก็คือ  อนุรักษไวซ่ึงศิลปะสถาปตยตาง ๆ    สวนวิสัยทัศนตัวท่ีสามคือ เผยแพรท้ังประวัติศาสตรชุมชน  

และศิลปะสถาปตยเหลาน้ีแกบุคคลท่ัวไป   

เพราะฉะน้ันกิจกรรมท้ังหลายท่ีเราทํา  เราก็จะเสนอโครงการไปของบประมาณจากพาณิชย ซ่ึง

บางคร้ังก็ไดงบประมาณจากกระทรวงพาณิชยโดยตรง  บางคร้ังก็ไดมาจากจังหวัด แตโดยผานสํานักงาน

พาณิชย  และเปนท่ีนายินดี ท่ีพาณิชยสนับสนุนงบประมาณโดยจะไมช้ีนําวา  คุณตองทําอยางน้ันอยางน้ี   

เราเปนผูคิดเอง วาเราจะทําอะไรเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนท่ีเราทํา  

ขณะน้ีกระบวนการทํางานของเรามีความชัดเจนมาก  เพราะทุกอยางจะมีข้ันตอน  เราจะเขียน  

เราจะบันทึกเหตุการณท้ังหลายไวหมด  ซ่ึงตรงน้ีก็ไดนองอาศรมศิลปชวย เพราะเขาเกงเร่ืองศิลปะ  เขา

จะออกแบบอะไรใหมันสวยงาม  เราก็เอามาตั้งโชวไวไดหมด  เพราะฉะน้ันชุมชนริมนํ้าของเรา  นอกจาก

จะมีวิถีชีวิตชาวบานปกติแลว   ขณะน้ีเราก็ไดบานมาหน่ึงหลัง  ในชุมชนน้ีจะเปนบานเอกชนท้ังหมด  ไม

มีบานหลวงวางอยูเลย  แตมีบานเดียวคือบานท่ีเราไดมา  เปนบานทานขุนอนุสรณสมบัติ  ซ่ึงเจาของท่ี
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ไดรับมรดกบานน้ี  เขาอยูท่ีกรุงเทพฯ   คร้ังแรกเขาตั้งใจจะยกบานใหสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรู

แหงชาติ   แลวทานอธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป  ทานก็อยากจะใหเราไดบานน้ีมาใช   ทานก็

ประสานงานติดตอกับเจาของบานให   ในท่ีสุดเราก็ไดบานหลังน้ีมาใชเปนบานสวนกลางของชุมชนเพื่อ

นําเสนอทุกสิ่งทุกอยาง   ดังน้ันใครท่ีลงมาชุมชนก็มาดูท่ีบานหลังน้ีกอน   แลวจึงคอยไปดูเน้ือหาของ

ชุมชนจริง ๆ   บานหลังน้ีจึงเปนเหมือนสํานักงาน  เปนตัวแทนของชุมชนไดเลย    

ซ่ึงท้ังน้ีและท้ังน้ัน เราก็ถือวาท่ีสถาบันอาศรมศิลปสงนักศึกษาเขามาทําวิทยานิพนธ  ทาง

ชาวบานเขาก็ยินดีนะ  เพราะหลังจากน้ันมีอีกหลายสถาบันเขามา  แตเขาไมไดเขามาในลักษณะน้ี   เขา

เขามาเรียนรูเฉยๆแลวก็ไป   เพราะฉะน้ันชาวบานจะเจอนักศึกษามาเก็บขอมูลเยอะมาก  ชาวบานก็เร่ิม

บน เพราะบางทีขอมูลก็ซํ้าเดิม  แตอยางนอยอาศรมศิลปเขาไปเก็บขอมูลเอง   คือเขาจะไมไดถาม

ท้ังหมด   แตเขาสังเกตเองบาง  และขอมูลของเขาก็จะเชิงรุกมากกวา  ขณะน้ีชาวบานก็เขาใจมากข้ึน  

เราจะบอกชาวบานอยูตลอดวา  เดี๋ยวน้ีคนเขามาเยอะ  ก็อาจจะมีมาเรียนรู  ก็ใหความรวมมือเขาหนอย  

ชาวบานเขาก็ยินด ี ก็ขอนําเสนอแคน้ีกอน 

 

  

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

ขอบคุณอาจารยประภาพรรณ  สําหรับงานเร่ืองการฟนฟูชุมชนเกาท่ีจันทบูรณรวมกับสถาบัน

อาศรมศิลป  อาจารยก็ไดเลาและสะทอนบทเรียนท่ีสําคัญของการทํางานรวมกัน ระหวางชุมชนกับ

มหาวิทยาลัย  เชิญทานตอไปคะ 

 

นางลาณี  ทองชิง  (ปราชญชาวบาน) 

  กราบสวัสดีคะ ขอพูดภาษาพื้นบานนะคะ  บางคนอาจจะฟงไมรูเร่ือง  แตถาเราลืมวัฒนธรรม

พื้นบานของตัวเอง  แลวรุนลูกรุนหลานของเราจะสอนรุนลูกรุนหลานตอไปไดอยางไรคะ  หนูขอเวาภาษา

อีสานนะคะ  ตอนแรกหนูก็เปนคนท่ีรวมสรางโพธิวิชชาลัย  เปนคนจ.สระแกว   หนูเปนผูปกครองของ

นิสิตรุนแรกของโพธิวิชชาลัย  หนูภาคภูมิใจมากท่ีมีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเกิดข้ึน  เพราะวิทยาลัยน้ี “มัน

บอคือไผ”  คือเปนวิทยาลัยท่ีไมมีอีกแลว  เพิ่งจะเกิด  ภาคภูมิใจท่ีสุด  เพราะวา ๑. สอนท้ังทฤษฏี และ

สอนท้ังปฏิบัติ เพราะจ.สระแกว เปนจังหวัดท่ีเรียนนอยท่ีสุด   เปนจังหวัดท่ีปลูกยูคาลิปตัสเยอะท่ีสุด และ

ประชาชนยากจนมากท่ีสุด   พอวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยไปตั้ง  หนูก็ภูมิใจเพราะวาไมรูมาแบบใด  สอนใหรู

คุณคาธรรมชาติสิ่ งแวดลอมในจ.สระแกว    เพราะในจ.สระแกว   ตนนํ้าลําธารก็หมดแลว  พอ

มหาวิทยาลัยตั้งข้ึน  โพธิวิชชาลัยมีบานดิน  สอนใหเรียนรูวาการมีดิน ก็มีบานอยูได  ไมตองทําลาย

ทรัพยากร ตนไม หรือตนนํ้า   เรามีดิน ก็มีบานอยู  

ภาคภูมิใจท่ีเห็นเขาสอนรุนลูกรุนหลาน  สอนใหรูวิธีการทําไรทํานา  ใหรูวารุนพอรุนแมทํามา

อยางไร  ความแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่น คือ มีท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ  ขอดีคือสอนใหชุมชนรูคุณคา
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ทรัพยากร   สิ่งแวดลอม  ใหชุมชนไมตัดไมทําลายปา  เพราะตนนํ้าลําธารของเราเร่ิมไมมี   นํ้าก็จะทวม  

เวลานํ้ามา “ก็มาหลาย”  วิทยาลัยอยูไดกับชุมชนตอนน้ี ก็คือเขาหาชาวบานได    

การเรียนท่ีโพธิวิชาลัย  ไมใชเพียงแคใหนักเรียนเรียน  แตเรียนไดท้ังชาวบาน ปูยาตายาย  เปน

หองเรียนสําหรับทุกคน  ใหรูวา อยาลืมทรัพยากรของเรา  เพราะถาลืม  ตอไปจะไมมีทรัพยากร   นิสิต

เรียนอยูท่ีองครักษ ๒ ป  เรียนทฤษฎี ๒ ป และตองไปปฏิบัติท่ีโพธิวิชชาลัย ๒ ป  คือใหทําไร ทํานา ปลูก

ตนไม ทําปุยชีวภาพ  ปลอดสารเคมีทุกอยาง  ตอนน้ีหนูภาคภูมิใจท่ีสุด เปนความภูมิใจของชาวสระแกว

ท่ีมีมหาวิทยาลัยเกิดข้ึน  ทุกวันน้ีหนูอยูบานดินท่ีหนูทําเองกับมือ “บอมีหยังหลาย ก็มีแคน้ี” 

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

 ขอบคุณมากคะ   ชัดเจน  คุณลาณีไดสะทอนถึงความภาคภูมิใจในสิ่งท่ีตัวเองไดสัมผัส และได

ทํารวมกับมหาวิทยาลัย   ท่ีสําคัญคือ มหาวิทยาลัยแหงน้ีเปนหองเรียนสําหรับทุกคน  อันน้ีเปนสิ่งท่ีทุก

คนคงจะรับทราบจากอารมณ  ความรูสึก และกระแสเสียงของคุณลาณีท่ีสะทอนใหเห็นถึงความ

ภาคภูมิใจท่ีตัวเองไดมีสวนรวมในการทําคร้ังน้ีอยางไร   เชิญทานตอไปคะ 

 

นายประเสริฐ  เรืองกลา  (ปราชญชาวบาน) 

 เรียนทานผูเขารวมสัมมนาทุกทาน  จริง ๆ แลวผมขอเทาความเล็กนอย   เน่ืองจากผมอยูภาค

ราชการ  คร้ังแรกท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒเขาไปในป ๒๕๕๐ เปนชวงเร่ิมแรกเลย  เพราะ

สระแกวเปนจังหวัดท่ีแยกมาจากปราจีนบุรี   ตอนน้ันผมทํางานอยูท่ีอุทยานแหงชาติปางสีดาท่ีชายแดน  

จึงไดมีโอกาสเขารวมประชุมเปนคร้ังแรกเม่ือป ๒๕๕๐  ประชุมรวมกันตั้งแตตอนแรกก็มีภาคราชการ  

ภาคเอกชน  ท่ีไดถวายเงินและถวายท่ีดินใหกับสมเด็จพระเทพฯท่ีสรางโพธิวิชชาลัยอยูทุกวันน้ี   ตรงน้ีท่ี

จุดประกายการอนุรักษใหเกิดข้ึน  ท่ีสําคัญก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีเขาไป  บทบาทของเขา

คือเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ   เพราะสระแกวทุกวันน้ีไมเหมือนในอดีต  ตอนท่ีผมมาอยูใหมๆ 

ท่ีจัดตั้งปางสีดาข้ึนเปนอุทยานแหงชาติ  สมัยน้ันมีความอุดมสมบูรณมาก   พอตอนหลังมีแตยูคาลิปตัส

เต็มไปหมด  เลยเกิดความแหงแลง  เปนจังหวัดท่ีเปนปาตนนํ้า  แตไมมีนํ้าใช  พอถึงหนาฝน  ฝนตกมา

อยางแรง  ทวมไปเลยท่ัวกรุงเทพฯ  แลวท่ีสุดก็คือในหนาแลง  ชาวบานไมมีนํ้าใช   

เม่ือประชุมเสร็จแลว ท้ังหมดก็ลงมติวา ตองใหชุมชนเขามามีบทบาท  มีสวนรวมในพื้นท่ีเพื่อการ

อนุรักษฟนฟูปาตนนํ้า  ตรงน้ีกอใหเกิดเร่ืองราวของเศรษฐกิจพอเพียง  ไดนอมนําเอาเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปใช  ในเร่ือง “ปาสามอยางประโยชนสี่อยาง”  เร่ิมแรกเปนอยางน้ี   

หลังจากน้ันตอมา เปนการอบรมชุมชนในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ ๑.จะทําอะไรก็ตาม ใหปลอด

สารพิษ  ๒.ตองปลูกตนไม ปลูกปาสามอยางประโยชนสี่อยาง   คือถามีท่ี ๓ ไร ใหปลูกปา ๑ ไร สวนอีก 

๒ ไร ก็ทํานาทํากินไป  เพื่อใหฟนฟูนํ้ากลับข้ึนมาใหได   

จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็อบรมไดเต็มรูปแบบ  โดยใชงบประมาณในการจัดการ ท้ังของจังหวัด  

กระทรวงเกษตรฯ และธกส.   ทํางานรวมกันท้ังหมด ๕ ภาคสวน ไมวาจะเปนชุมชน  ภาคราชการ   
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เอกชน  ภาคสื่อ และภาคประชาสังคม  เสร็จแลวก็เปนรูปแบบใหญท้ังจังหวัด คือคนทุกหมูบานในจ.

สระแกว มาอบรมเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการนําของโพธิวิชชาลัย  ของม.ศรีนครินทรวิโรฒเปนหลัก   

หลังจากน้ันตัวผมในฐานะท่ีเปนภาคราชการสวนหน่ึงของกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุ

พืช   ก็ไดมีโอกาสรับเชิญไปเปนวิทยากรเร่ืองสิ่งแวดลอม  เร่ืองการปลูกปาสามอยางประโยชนสี่อยาง   

รวมถึงผมก็มีภูมิปญญาเร่ืองสมุนไพร   ก็ไดใชความรูเหลาน้ีเขาไปมีสวนรวม และมีบทบาทในการสอน

นิสิตรุนแรกและรุนท่ีสอง  ผมเปนผูท่ีปฐมนิเทศนิสิตรุนแรกท่ีอุทยานแหงชาติปางสีดา   ซ่ึงถือเปน

หองเรียนทางธรรมชาติของโพธิวิชชาลัย   เพราะฉะน้ันตรงน้ีขอบคุณม.ศรีนครินทรวิโรฒ  เพราะหลาย

พื้นท่ีทรัพยากรหายไป  และเม่ือนําตรงน้ีกลับมา แลวทําเปนรูปแบบ  รูปธรรมเกิดข้ึนท่ีสระแกว  ผมถือ

วามหาวิทยาลัยน้ีมีคุณคากับสังคมตรงน้ันมากมายจริง ๆ   

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

 ขอบคุณมากคะ  เราไดเห็นรูปธรรมอีกแบบหน่ึง ท่ีใชอุทยานแหงชาติปางสีดาเปนหองเรียนทาง

ธรรมชาติ  ซ่ึงมีความสําคัญมาก และทําใหมหาวิทยาลัยกับชุมชนไดเขาไปใกลชิดกันมากข้ึน  เรียนเชิญ

ทานตอไปคะ 

 

อาจารยธรรมพล  ศรีสุวรรณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  พอดูจากรายช่ือผูเขารวมประชุม  ชุมชนตางๆท่ีสถาบันลงไปทํางานดวย  จะเห็นวามีความ

แตกตางจากท่ีธรรมศาสตรทํา  ผมจึงขอเลาเทาความเพื่อจะไดเขาใจถึงลักษณะท่ีตางกั น ธรรมศาสตรท่ี

เราพูดถึงกันอยู  คือธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ปทุมธานี   โดยธรรมศาสตรเขาไปตั้งอยูในพื้นท่ีน้ัน ตั้งแตป 

๒๕๒๙  ซ่ึงเหมือนกับเปนโอเอซิสกลางทะเลทราย  คือเราไมเคยสนใจใครมานานมาก  จนเม่ือป ๒๕๔๒ 

หรือ ๒๕๔๓  จึงเร่ิมมีการตั้งคําถามเกี่ยวกับเร่ืองท่ีนักศึกษาชอบไปทําคายในท่ีไกลๆ   มีคนเร่ิมตั้ง

คําถามวาเราดูแลหม่ืนพันกวาหมูบาน  เดินทางหางไกลไปดูหมูบานสุดทาย  แตกลับท้ิงหมูบานท่ีใกลตัว

ท่ีสุด   ในชวงน้ันไดเร่ิมเกิดกระบวนการนักศึกษา  ตองบอกวานักศึกษาเขาไปกันเองกอนท่ีมหาวิทยาลัย

จะลุกข้ึนไปดูดวยซํ้า   บังเอิญวาผมเปนผูสอนวิชานักศึกษากับการพัฒนาตน  ซ่ึงเปนวิชาท่ีมีมานาน

กอนท่ีจะพัฒนามาเปนวิชาพลเมืองกบัความรับผิดชอบตอสังคม    

ชุมชนรอบธรรมศาสตรเปนชุมชนท่ีมีท้ังชุมชนเดิม  และชุมชนกึ่งอุตสาหกรรม  เพราะตรงน้ันมี

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร  จึงมีคนอพยพมาอยูบริเวณน้ันเยอะ  ฉะน้ันชุมชนรอบๆจึงมีปญหาหลายอยาง  

ผมขอสะทอนแทน  เพราะตอนน้ันลงไปเจอชาวบาน  ก็รูวาชาวบานมีทัศนคติท่ีคอนขางลบ  เพราะเม่ือ

ธรรมศาสตรไปอยูตรงน้ัน  เรายกท่ีของเราใหสูงข้ึน  นํ้าก็ทวมบานชาวบาน  เวลาธรรมศาสตรสูบนํ้าออก  

บริเวณน้ันก็จะโดนหมด  ชุมชนตางๆก็มีปญหาอยูบาง   และเขาใจวากระแสสังคมใหมทําใหพฤติกรรม

บางอยางของนักศึกษา “ไมนาดู”  ชาวบานก็สะทอนเสียงมาแบบน้ัน  

ตอนน้ันเราก็นํานักศึกษาลงชุมชนอยูบาง  ชุมชนท่ีเราลงไปและมีความตอเน่ือง ก็คือชุมชน

รอบๆ  โดยเฉพาะท่ีโรงเรียนจารุศรบํารุง  ท่ีอาจารยสมหมายซ่ึงเปนผูอํานวยการโรงเรียนไดมาในวันน้ี
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ดวย  และเน่ืองจากตอนน้ีเรามีวิชาพลเมืองการรับผิดชอบตอสังคม  ซ่ึงเราเนนการลงพื้นท่ีชุมชน

โดยรอบ  และกระจายออกไป  ฉะน้ันคนอีกกลุมหน่ึงท่ีเจอปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงคร้ังน้ี คือ 

แมบาน  รปภ.   คนขับรถราง  คือลักษณะท่ีเราทํางานในพื้นท่ีจะมีความแตกตาง  เน่ืองจากเราทํากับคน

ท่ีเราอยูดวยกันเสียเยอะ  แลวธรรมศาสตรตรงน้ัน  ตองเรียกวาเปนเมืองมหาวิทยาลัย  เพราะมีนักศึกษา

อยูดวยกันประมาณ  สองหม่ืนคน  และมีชุมชน  มีบุคลากร รวมสามถึงสี่หม่ืนคน   เราก็ทํางานกันตรงน้ัน  

แมบานท่ีเคยรูสึกแยรูสึกตางๆนานา  เราก็ลงไปทํางานตรงน้ัน  ตัวผมเองก็พักอยูท่ีน่ันดวย  ก็ไดเห็น

ปรากฏการณของการเปลี่ยนแปลง  

กลับมาเร่ืองของโรงเรียน  เราโชคดีท่ีเรามีโรงเรียนอยูใกลๆ  คร้ังแรกท่ีผมไปประมาณป ๒๕๔๒   

ผมจําไดวาโรงเรียนน้ี มีอาคารไมเกาๆอยูแลว  มีอาจารยอยูไมกี่คน  เด็กไมมีขาวทาน  สมัยน้ันอาจารย

ตองลงมาทํากับขาวกันเองเพื่อเปนอาหารกลางวัน   ซ่ึงไมนาเช่ือวาโรงเรียนน้ีอยูติดกับธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต   และไมนาเช่ือวาจะอยูตรงชายเมือง  ท่ีปทุมธานีน่ีเอง  ในสวนน้ีเลาปูพื้นฐานใหกอนวา 

ลักษณะชุมชนของเราจะมีความแตกตางจากของท่ีอื่นอยูพอสมควร  สวนในรายละเอียด  จะใหอาจารย

สมหมายไดเลาใหฟง  เพราะเราลงไปทํางานดวยกันเปนสิบกวาปแลว  เชิญอาจารยสมหมายครับ 

 

อาจารยสมหมาย  นัยโมกข  ผอ.โรงเรียนจารุศรบํารุง   

 จริงๆแลวผมอยูโรงเรียนจารุศรบํารุงมาหลายป  ตั้งแตมีเด็กไมถึง ๑๐๐ คน  จนตอนน้ีมี ๔๐๐ 

กวาคน  อยากจะนําเสนอวา ผมไดเห็นพัฒนาการของการท่ีมหาวิทยาลัยไดเขามามีสวนพัฒนาชุมชน   

ในชวงแรกจะมากันในลักษณะท่ีไมเปนรูปแบบ  นักศึกษาข่ีจักรยานกันมาสํารวจหมูบานบาง  มาถึง

โรงเรียนก็เห็นนักเรียนเลนกีฬากันอยูบาง  นักศึกษาก็จะมาชวยสอนหนังสือในทุกเย็น   ตอนแรกทาง

มหาวิทยาลัยอาจจะไมทราบดวย  วาโรงเรียนของผมตั้งอยูใกลๆ  ท้ังท่ีมองเห็นหลังคากัน   พัฒนาการ

จะมีข้ึนมาเร่ือยๆ  จนกระท่ังตอมามีรูปแบบท่ีชัดเจนข้ึน  คือ นอกจากจะมาสอนตอนเย็น  ก็มีหนังสือ

จากมหาวิทยาลัยมา  มีทานอาจารยมา  ก็มาชวยจัดกิจกรรมใหความรู  โดยมีนักศึกษาหลายคณะ   

โดยเฉพาะบางคณะ  เชน พยาบาลศาสตร จะมาจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน  มาใหความรูเกี่ยวกับ

โรคภัยไขเจ็บตางๆ  แลวก็กระจายไปถึงการชวยชุมชน  ก็เชิญ อสม.  เชิญชาวบานมาประชุมท่ีโรงเรียน

เพื่อใหเห็นถึงการปฏิบัติตัวตางๆ   

พอไดพัฒนาเปนรูปแบบมากข้ึน  ก็มีการชวยเหลือในดานตางๆ  อยางดานอาคารสถานท่ีของ

ทางโรงเรียน  ซ่ึงทานอาจารยธรรมพลบอกวา  แตกอนโรงเรียนของผม เหมือนกับจะพัง  ก็มาชวยกัน

จัดสรางหองนํ้าหองสวมให   นักศึกษาก็จะมาพักคางท่ีโรงเรียน   ผมก็กลับชุมชน  ทําหนาท่ีหาเสบียง

อาหาร  หุงหาอาหารมาเลี้ยงนักศึกษาและทานอาจารย  นักศึกษาก็รวบรวมทุนทรัพยมาสรางหองนํ้า

หองสวมใหโรงเรียน  ทําใหเด็กนักเรียนท่ีเพิ่มข้ึนมีหองนํ้าหองสวมพอใช  มีการสรางอาคารเรียน

ธรรมชาติให  เพราะขณะน้ันนักเรียนเพิ่มมากข้ึน  อาคารเรียนก็ไมพอ  กวาเราจะไดตึกมาแตละหลังน้ัน 

ยากลําบากมาก  สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยก็มาสรางเปนอาคารโลงๆ หลังคามุมแฝก 

เราก็นําโตะมาตั้งเรียงกัน  ผูปกครองก็พึงพอใจ  เปนภาพบรรยากาศท่ีนาประทับใจ  มาชวยกันทาสี 
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ปรับปรุงอาคารเรียน  จัดภาพหองสมุดใหดูนาเขามาอานหนังสือ  ชาวบานก็มาน่ังอานหนังสือ  มาดู

หนังสือพิมพ  ท้ังชุมชนและโรงเรียนก็พึงพอใจ 

ในสวนของวิชาการ  นักศึกษาจากหลายคณะก็มาจัดกิจกรรมใหความรูบาง  จัดกิจกรรม

นันทนาการบาง  สวนในเร่ืองทุนและปจจัยสนับสนุน  เราไดรับความอนุเคราะหจากกลุมนักศึกษา

กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ITTAG   โดยเขาจะทอดผาปาใหโรงเรียนจารุศรบํารุง  ทุกวันท่ี ๑๒ 

กุมภาพันธ   วันวาเลนไทนเปนวันกอตั้งชุมนุมของเขา  เขาก็ทอดผาปามาให  โรงเรียนก็นําเงินไป

พัฒนาอาคารสถานท่ี  ติดแอรใหหองคอมพิวเตอร  ซ้ือพัดลมติดใหอาคารเรียน  คือเราไดอาคารเรียนมา

หน่ึงหลัง มี ๑๕ หอง ๓ ช้ัน  ปรากฏวางบประมาณแค ๖ ลานบาท  สรางไปสรางมา เหลือแตหองเรียน

กับกระดานดําเทา น้ัน  ไม มี โต ะ   ไม มี เก าอี้   ไม มีค รุ ภัณฑ    ก็ ได รับความชวยเหลือจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่ีชวยจัดหาทุนการศึกษา  ชวยจัดกิจกรรมวันเด็ก  วันสําคัญตางๆ ท้ัง

นักศึกษาและอาจารยก็ไดมาชวย     

ผมไดฟงเม่ือเชาน้ี  ก็นึกภาคภูมิใจและคิดวาในโอกาสตอไป  มันนาจะดีข้ึน  เพราะท่ีผานมา  

แมวาไมมีในหลักสูตร  ไมมีในวิชา  ไมมีในมหาวิทยาลัย นักศึกษาและอาจารยก็ไปชวยกันพัฒนา

โรงเรียนและชุมชน   แตตอไปน้ีถามีในหลักสูตร  ในวิชาท่ีนักศึกษาเรียน  ผมก็คิดวาโรงเรียนและชุมชน

รอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดยเฉพาะโรงเรียนจารุศรบํารุง คงจะไดรับการชวยเหลือรวมมือพัฒนา

จากมหาวิทยาลัย   

เพราะจุดออนท่ีผานมาก็คือ  เม่ือไมเปนรูปแบบแลว ทําใหไมมีความตอเน่ือง  นักศึกษามาเปน

ชุดๆ แลวก็หายไป  อยางเม่ือป พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๑  มีนักศึกษากลุมหน่ึงช่ือ “กลุมเด็กดวงใจดี”  เขาจะ

จัดนักศึกษาท่ีเกงมาชวยติวนักเรียน  วันจันทรก็เกงคณิตศาสตร  วันอังคารก็เกงวิทยาศาสตร  วันพุธก็

เกงภาษาอังกฤษ   แลวคุณภาพของนักเรียนก็ดีข้ึน  ผลสัมฤทธิ์ดีข้ึน  แตพอเด็กชุดน้ันจบไป  ความ

ตอเน่ืองก็หมดไป  เพราะปญหาเร่ืองการลงทะเบียนเรียน ทําใหเขาไมวางในชวงบายสองโมงคร่ึงถึงบาย

สามโมงคร่ึง   นักศึกษาบางคนท่ีพอไมวางไปสอนก็หายไป  และไมมีนักศึกษาใหมมาตอเน่ือง   

จริงๆแลว เราอยากไดความตอเน่ือง  เพราะฉะน้ันขณะน้ีเม่ือการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  

มีอยูในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ผมคิดวาชุมชนคงจะไดรับอานิสงสอยางมาก  เพราะการท่ีผูปกครอง

ยอมรับโรงเรียนของผม ก็เพราะมหาวิทยาลัยมาใหความชวยเหลือโรงเรียน   มันลามไปถึงความพึง

พอใจของพอแมผูปกครองของนักเรียนดวย   ก็รูสึกดีใจวาสถาบันทางการศึกษาในขณะน้ีโผลออกมา

นอกร้ัวมหาวิทยาลัย   ยังไดเห็นวารอบๆร้ัวมหาวิทยาลัยน้ัน  ชุมชนเปนอยางไร    

ตอนน้ีโรงเรียนมีเด็กประมาณ ๔๐๐ คน  เปนเด็กในเขตพื้นท่ีบริการ ประมาณ ๒๐๐ คน  สวน

อีก ๒๐๐ คนนําเขาจากภาคอีสานเปนสวนใหญ   เพราะพอแมมาทํางานรับจาง   ทํางานในนิคม

อุตสาหกรรม กอสราง  เราก็รับเขามาเรียน  เพราะบางโรงเรียนเขาไมรับ  เน่ืองจากจะตองยายสําเนา

ทะเบียนบาน   ผมก็บอกวา คุณไมตองยายหรอก ผมรับคุณ  เพราะถาผมไมรับคุณ  เดี๋ยวคุณเอาลูกไป

หิ้วปูน  ก็จะใชแรงงานเด็ก และไมใหเด็กเขาเรียน เพราะถือวาเด็กชวยหาเงินไดแลว   ฉะน้ัน

มหาวิทยาลัยมาชวยอยางน้ี   โรงเรียนก็ไดรับความพึงพอใจจากชุมชนอยางมาก   
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ตอนน้ีผูปกครองใหความรวมมือกับโรงเรียนอยางดี  อยางกลุม ITTAG ท่ีเขาทอดผาปามาให  

เขาก็จะมาจัดกิจกรรม ๑ วัน ซ่ึงเปนวันหยุด ผมก็สามารถเอาเด็กท้ังโรงเรียนมาได  ท้ังๆท่ีวันหยุดเปน

วันท่ีเราจะนําเด็กมาโรงเรียนไดยาก  ผูปกครองก็ใหความรวมมือ  ผูปกครองบางคนมาน่ังดู  น่ังเฝาเลย

วา  ลูกเขาไดรับประสบการณท่ีดีข้ึน  เพราะอยางท่ีรูวาในโรงเรียนประถมศึกษา  ครูหน่ึงคนจะสอนทุก

วิชา  เด็กก็จะเบ่ือ   แตพอมีนักศึกษามาชวย  ก็เหมือนเปนการเพิ่มประสบการณใหนักเรียน  นักศึกษา

เกงอยางน้ันอยางน้ี   เด็กนักเรียนจะติดนักศึกษามาก  พอผมประกาศหรือข้ึนกระดานดํา  เด็กจะมาดู

ตารางปฏิทินวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะมาจัดกิจกรรมอะไรวันไหน  เขาก็เตรียมดีใจเอาไว  ก็ขอ

อนุญาตนําเสนอเทาน้ีกอน ขอบคุณครับ 

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

 ขอบคุณมากคะ ทานอาจารยสมหมายไดสะทอนใหเห็นถึงรูปธรรมของกิจกรรม  และไดเสนอ

ความคิดดวยวา ควรจะมีความตอเน่ือง  เราก็รูสึกดีใจวาสถาบันอุดมศึกษาจะบรรจุเร่ืองน้ีเขาไปทํา  แลว

ทําใหเกิดความเปนจริงเปนจังมากข้ึน   ขณะเดียวกัน สิ่งท่ีนักศึกษาจากม.ธรรมศาสตรไปเร่ิมทํางาน

รวมกับชุมชน  ก็ทําใหผูปกครองยอมรับมากข้ึน  อันน้ีก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในแงของทัศนคติของคนท่ี

อยูบริเวณน้ันดวย ขอบคุณคะ   เชิญทานตอไปคะ 

 

นายพงษเทพ  ชัยออน  นากยก อบต.หาดสองแคว 

 กอนอื่นผมขออนุญาตท่ีจะฉีกมุม  ไปอีกมุมหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   ซ่ึงเราได

เตรียมวีดิทัศน เกี่ยวกับอุตรดิตถโมเดล มานําเสนอใหเห็นวา  รูปแบบการทํางานของม.ราชภัฏอุตรดิตถ

ซ่ึงลงไปทํางานในพื้นท่ีกับชุมชนทองถิ่นเปนอยางไร  จากท่ีทานไดนําเสนอไปเม่ือสักครูน้ีวา  แตละท่ีมี

โมเดลตางกัน  แตละท่ีมีลักษณะตางกัน   สิ่งท่ีเราอยากจะใหเห็น  ก็คือความตางท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของ

เรา  ท่ีเราทํามา วาตางกันอยางไร  ตามบริบทพื้นท่ี  ตามพื้นท่ีของจังหวัด   

 

(วีดิทัศน)  กวาสิบปท่ีผานมา มีการพูดถึงหน่ึงมหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัด  และมหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุตรดิตถไดทํางานกับชุมชนทองถิ่นมาอยางตอเน่ือง  จนถึงวันน้ีไดเกิดรูปแบบท่ีเรียกวา อุตรดิตถ

โมเดล  รูปแบบน้ี  คือ การเช่ือมโยงกลไกการทํางานวิจัยของมหาวิทยาลัย  เพื่อตอบโจทยปญหาของ

ชุมชนทองถิ่นไดเปนผลสําเร็จ  เราไปดูท่ีบานหวยบง  ตําบลปาเซา  ซ่ึงมีคนอยูกันประมาณ ๒๓๔ 

ครัวเรือน  ความมีช่ือเสียงของท่ีน่ีคือ วิทยาลัยวัววิทยา  ท่ีน่ีเลี้ยงวัวมากกวา ๘๐๐ ตัว  เพื่อเอาไปขาย  

และเจาวัว ๘๐๐ ตัว  ท่ีสรางปญหาใหกับคนในพื้นท่ี  ดวยเร่ืองข้ี   

ผูชาย  :  เลอะไปท่ัว 

ผูหญิง :  เหม็นคะ 

ผูหญิง :  สกปรก 

ผูชาย  :  ไมสะอาด  
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ผูหญิง :  ไมไหว  รถเหยียบกันเลอะ 

ผูชาย  :  แมลงวันมันจะเยอะ 

ผูหญิง : นาจะใหเปนเช้ือโรค 

ผูชาย  :  หมูบานน้ี คนเลี้ยงวัวกันเยอะ  แตวัวมันไปข้ีบนถนน  ตอนแรกผมก็ใหชาวบาน

รวมตัวกัน กวาดแลวเอาข้ีวัวไปขาย แตมันไมไดราคา  ทราบถึงองคการบริหารสวน

ตําบล อบต.เขามา  ก็ไปไดทางราชภัฏมาประชุมวิจัยกัน  ประชาคมกัน 

ผูชาย  :  ชาวบานคิดวาตรงน้ีเปนปญหาของเขา  แตขณะเดียวกันนักวิชาการท่ีเขามารวม กลับ

มองวาเปนโอกาส  จึงเกิดการวิจัยรวมกัน ระหวางนักวิชาการในมหาวิทยาลัย องคกร

ปกครองทองถิ่น  และคนในหวยบง  สรางนักวิจัยในหวยบงข้ึนมา 

ผูชาย  :  อยูท่ีน่ีมาตั้งแตเกิด  มีปญหาเกี่ยวกับข้ีวัว  พอดีป ๕๓ มีคณะเกษตรศาสตรมารวมกับ

ชุมชน กับหมูบาน  ไดทําการทดลองหลายอยาง เอาข้ีวัวมาทําบอแกส  ข้ีวัวท่ีเหลือใช

จากบอแกส  เราเอามาตากแหง  เอาข้ีวัวมาทําปุยใชในนาขาว 

ผูชาย  :  องคความรูท้ังหมด  ถูกนําไปพัฒนาหมูบาน  ในลักษณะของเราเรียกวา วิทยาลัยวัว

วิทยา  ซ่ึงเราใชวัวเปนศูนยกลางการพัฒนา  ซ่ึงอนาคต โจทยหรือบริบทของชุมชน

เปลี่ยนแปลงไป  เราก็ไมกลัว  เพราะคนในหวยบงมีวิธีการ กระบวนการเรียนรู 

กระบวนการอยางน้ีครับ  เขาเรียกวากระบวนการพัฒนาท่ีย่ังยืน  และเปนเปาหมาย

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ-อุตรดิตถ   

ผูชาย : กระบวนการน้ีเกิดข้ึนจากท่ีชุมชนทองถิ่นมองเห็นปญหาของตนเอง  และดึง

สถาบันการศึกษาเขารวม  ทําใหวันน้ีท่ีบานหวยบง สามารถแกปญหาไดดวยตัวเอง  

เชนเดียวกับหาดสองแคว  อําเภอตรอน  สภาพแวดลอมของท่ีน่ี  สะอาดสะอานนาอยู  

จนไดเปนตําบลศูนยเรียนรู และกลไกขับเคลื่อนเครือขายชุมชนทองถิ่นนาอยู  ซ่ึงเปน

ผลของการรวมมือระหวางชุมชนทองถิ่นกับมหาวิทยาลัย  ในการนําความรูเร่ืองการ

จัดการขยะ  เขามาจัดการวิธีคิด วิธีปฏิบัติของชุมชน  นํามาสูการแกปญหาเร่ืองขยะ

ในปจจุบัน 

ผูชาย  :  เม่ือกอนปญหาเร่ืองขยะ  เกิดข้ึนในชุมชนของเรา  ก็จะมีการเอาไปท้ิงตามหลังบาน  

บางคนไมมีจิตสํานึก  เขาก็ท้ิงขางทาง  ทําใหชุมชนของเรามีแตขยะ 

ผูชาย  :  ก็เลยเสนอแนวทางในเร่ืองของการจัดประชุมประชาคมข้ึน  ไมยอมมีใครเอาขยะไปท้ิง

บานของตัวเอง  เราก็เลยไปประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เรามองดวย

ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล  ก็เลยใหคําแนะนําในเร่ืองประเด็นวา  ปญหา

มันเกิดท่ีใด ควรไปแกท่ีน่ัน  ก็คือ แกท่ีคน  ซ่ึงเปนตนเหตุของการผลิตขยะ  เราพบวา

โดยสัดสวนแลว ขยะรีไซเคิล มีเปอรเซ็นตสูง  ก็เอามาใชประโยชนโดยกลับมาใชได

ใหมได  พอชาวบานเขาใจอยางน้ี  ก็ทําใหนาสนใจวาขยะน้ี  ไมใชเร่ืองขยะท่ีเปนเร่ือง

ท่ีนารังเกียจ  แตขยะมันนาจะเปนประโยชน 
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 ผูชาย  :  โครงการจักรยานสานฝนรักสิ่งแวดลอมท่ีเห็นอยูน้ี  คือ การรวมตัวของเด็กๆ  ใน

ตําบลหาดสองแคว  เพื่อสานตอการพัฒนาเพื่อใหเกิดความย่ังยืน 

ผูหญิง :  โดยสวนตัว ท่ีทําโครงการน้ี  ก็ดีใจและภูมิใจ  เปนโครงการท่ีทําจากรุนสูรุน  โดยรุนพี่

สอนรุนนอง แบบมีสวนรวม  สิ่งน้ีจะบอกไดวา ท้ังประเทศแลวกัน  คนท่ีมีจิตอาสาเปน

สิ่งท่ีสําคัญ  อยากใหรณรงคเร่ืองน้ีอยางมาก 

ผูชาย  :  วันน้ีความสําเร็จท่ีเกิดจากกระบวนการแกปญหาของตําบลหาดสองแควน้ัน  เร่ิม

สํารวจท่ีมาของปญหา นําความรูมาปรับทัศนคติ  สูทางออกของการแกปญหาใหกับ

ชุมชน  โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความรวมมือ  และพัฒนาตอยอดสูการจัด

สุขภาวะโดยชุมชนดานอื่นๆ  จนเกิดความย่ังยืนครับ 

ผูหญิง : ขวัญเอย  ขวัญเอยเจาขา  ขวัญแมโพสพกับแมโพธิ์ศรี  แมกันเทวี  ก็มีสี่สีดา  แม

สรอยมลิวรรณ  แมจันทรมะลิลา แมสรอยจําป แมสีจําปา แมสรอยระยา  

ผูชาย  :  การทําขวัญขาวของชาวนา  เพื่อระลึกถึงบุญคุณแมโพสพ  เปนภูมิปญญาเดิม ท่ีถูก

ร้ือฟนกลับมาอีกคร้ัง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถสงนักศึกษามาเรียนรูรวมกับ

ชาวบานใน ตําบลไรออย  อําเภอพิชัย  นอกจากน้ียังพบวาชาวบานยังใชสารเคมี ใน

การทําเกษตรกรรม  สงผลเสียตอสุขภาพ  ตนทุนการผลิตสูงข้ึน 

ผูชาย  :  เน่ืองจากพี่นองชาวไรชาวนาเราตองการผลผลิตท่ีมากข้ึน  เลยใชสารเคมีมากข้ึน  ทํา

ใหตนทุนการผลิตสูงข้ึนตามไปดวย  ปญหาสารเคมีมีพิษตกคาง สงผลใหคนในชุมชน

เสียชีวิต  จึงนําปญหามาปรึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ก็เลยไดรับการ

สนับสนุนจาก สสส. 

ผูชาย  :  เร่ืองของตนทุนการผลิต  เร่ืองของปญหาสุขภาพ  เร่ืองของภูมิปญญาหรือวาประเพณี

วัฒนธรรมท่ีหายไป  การคนพบปญหาตางๆ  การรวมไมรวมมือออกแบบการทํางาน

รวมกันกับชุมชนทองถิ่น  จัดทําบัญชีครัวเรือน  การทําแปลงนาสาธิต  เร่ืองของ

กระบวนการในเร่ืองการจัดทําโรงสีชุมชนราชพฤกษ  ซ่ึงเช่ือมโยงกับภาคีตางๆ  ท่ี

เกี่ยวของเขามา 

ผูชาย  :  การทํางานในคร้ังน้ีนะครับ  เราจะทํางานเปนทีม  จะมีท้ังภาควิชาการ  ภาคทองถิ่น

ทองท่ี  และภาคประชาชน  ซ่ึงนักศึกษาจะเปนสวนหน่ึงในการเช่ือมประสานระหวาง

ทองท่ีกับภาคประชาชน  ใหเขาไดมาทํางานรวมกัน  การเรียนรูในคร้ังน้ี  ก็ถือวาเปน

ประสบการณท่ีดีสําหรับผม   

 ผูชาย  :  ปญหาการใชเคมีของตําบลไรออย  เร่ิมเปลี่ยนมาเปนเกษตรอินทรีย  ซ่ึงไดผลผลิต

อยางดี  ก็เพราะวาไดนักวิจัย ซ่ึงเปนคนทองถิ่น อาศัยความคุนเคยกับชาวบาน  เปน

ผูเช่ือมเครือขายภาคี ชุมชน และสถาบันการศึกษา  แลกเปลี่ยนและใหความรูในการ

ทําเกษตรกรรมซ่ึงกันและกัน  ซ่ึงเปนผลสําเร็จท่ีอิ่มใจของทุกฝายครับ 
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ผูชาย  :  ตลาดสีเขียว  ท่ีน่ีมีสินคาเกษตรมากมาย จากเครือขายเกษตรทางเลือก ท้ังพืชไร 

ผลไม ผลิตภัณฑท่ีข้ึนช่ือของจังหวัด  ซ่ึงมาจากชาวบาน 7 ตําบล  ในจังหวัดอุตรดิตถ

รวมตัวกัน  แตกอนจะมาถึงความสําเร็จอยางท่ีเห็นในวันน้ี  ตลาดแหงน้ีเร่ิมมาจากการ

แกปญหาของทุเรียนพันธุหลินลับแล และหลงลับแล   

ผูชาย  :  ปญหาท่ีเราพบ คือ ทุเรียนแกออนไมเทากัน  แลวก็โรคแมลง  เสร็จแลวพวกเรา

แกปญหากันไมได  เราก็เดินไปหาทานอธิการบดี  ทานก็มอบหมายใหคณะเกษตรมา

ดูแล  ทุเรียนเราก็เลยไดคุณภาพดี  พอไดคุณภาพเสร็จแลว  ก็ปรึกษาประชุมหารือ

กัน  มันจะตองมีตลาด  เราก็รวมกันเปนตลาดสีเขียว  ตลาดสีเขียวของเรามีกฎกติกา

วา จะตองเปนสินคาเกษตรท่ีปลอดภัย  มีการรับรองจากภาครัฐ  ก็คือ กรมวิชาการ

เกษตร มาจดจีพี  ตรวจการผลิตใหเรา  เพื่อยกระดับเกษตรกร  เพื่อใหเกษตรกรมี

ฐานะท่ีดีข้ึนครับ 

ผูชาย  :  จากปญหา กลับกลายมาเปนโอกาสท่ีตอยอด  ซ่ึงไมเพียงเกิดประโยชนกับเกษตรกรผู

ริเร่ิมเทาน้ัน  แตยังขยายผลน้ีไปสูเกษตรกรในวงกวางอีกดวย 

ผูหญิง  :  ตลาดสีเขียวก็เปนตัวอยางของเครือขายภาคประชาชน  ท่ีทําใหภาควิชาการทํางาน

กับเครือขายภาคประชาชนได  ทุกพันธกิจเช่ือมโยงนักศึกษา เช่ือมโยงอาจารย ลงไป

ทําฐานขอมูล  เพื่อท่ีจะทําชุดโครงการวิจัย  ตอบโจทยท่ีเปนความตองการของ

เครือขายเกษตรกรอยางชัดเจน 

ผูชาย : ท้ังหมดน้ี  คือ ตัวอยางของการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ท่ีเช่ือมโยงระหวาง

สถาบันการศึกษา  ภาควิชาการ  ชุมชนในพื้นท่ี  องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

ภาคีเครือขาย  เม่ือมหาวิทยาลัยเปดประตูใหทองถิ่นเดินเขาหา  จึงเกิดการถายเท

ความรูเขาหากัน  นํามาสูการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่น  เพื่อสรางสังคมอุดม

ปญญาใหเกิดข้ึน    และท่ีเราไดชมกันไปเกิดข้ึนแลว สําเร็จ และเปนจริงได หวังวาจะ

เปนตนแบบ และแรงบันดาลใจ สําหรับจังหวัดอื่นๆ ตอไป (จบวีดิทัศน) 

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

เราก็ไดเห็นรูปธรรมของม.ราชภัฏอุตรดิตถ ซ่ึงไดทํางานรวมกับชุมชน และมีผลงานท่ีชัดเจนใน

เร่ืองของตลาดสีเขียวไปแลวนะคะ  ตอไปขอเชิญคุณนภัทร 

 

นายนภัทร  ศุภเอม  (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป) 

ผม นายนภัทร ศุภเอม  จากชุมชนบานศรีชุมพร  กลุมของผมเปนกลุมทําปุยอินทรียชีวภาพ

อัดเม็ด  เร่ืองการทําปุยอาจเปนแคเร่ืองปลายทาง  แตเราตองใหชุมชนตระหนักรูวา เขามีตัวตนอยางไร

บาง  การท่ีสถาบันอาศรมศิลปเขาไป  อยางนอยไดทําใหชุมชนรูเร่ืองประวัติหมูบาน  ซ่ึงเหมือนกับได

รูจักตัวเองวามีความเปนมาอยางไร   สอง คือ ไดรูตนตระกูล  ตนตระกูลในหมูบานของแตละท่ี  เกิดมา
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ไมเกินแคสาม ตระกูล  อยางหมูบานของผมเกิดมาแคสองตระกูล  ทําใหเรารูวาคนในชุมชนก็คือเครือ

ญาติกัน  แตทุกวันน้ีทําไมคนในชุมชน หรือทําไมประเทศชาติจึงแตกแยกกัน  ผมยังคิดวา เม่ือคนเรา

เกิดมาจากตนตระกูลแคสองตระกูลในหมูบาน  ทําไมตองแบงแยก แบงข้ัวกัน  ย่ิงหากมีการเลือกตั้ง

เม่ือไร  คนในหมูบานย่ิงแตกแยกกันมากท่ีสุด   

เม่ือเรารูแลววาชุมชนของเราเกิดมาจากการพัฒนาอยางไร  เราก็อาศัยจุดน้ีมาขับเคลื่อนชุมชน  

ใหเขาตระหนักรูวา คุณก็เกิดมาจากญาติพี่นองกัน  ไมตองมาทะเลาะกันหรอก  เพื่อจะไดพูดคุย 

ปรึกษาหารือ และดําเนินกิจกรรมในหมูบาน  ในชุมชน  ใหมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีดี  ทุกวันน้ีผม

ยังคิดวิเคราะหอีกอยางวา  เด็กในหมูบาน ในชุมชนออกจากหมูบานกันหมดแลว  อยางเชนหมูบานของ

ผม มีเยาวชนประมาณ ๖๐ คน  แตออกจากหมูบานไปแลว ๔๐ คน  มีท่ีกลับมาอยูท่ีหมูบานแค ๒๐ ราย 

ซ่ึงกลับมาเปนเกษตรกร  ผมภูมิใจตรงน้ีนะ  ผมพูดไดเลยวาคนท่ีออกไปเหมือนกับเปด   โดนเขาตอน

เขาโรงงาน   คือตื่นเชามา ก็ไปเปนลูกจาง  ทํางานใหกับบริษัท  แตเขาไมไดใชความรูท่ีเขารํ่าเรียนมา 

ในการพัฒนาสิ่งใด   

ผมเคยพูดวา  ถามาอยูบานเรา  เราไดพัฒนามันสมอง คือ สมมติวาเด็กไดไปทํานา เขาจะได

อะไรบาง  เน่ืองจากทุกวันน้ี สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ันเด็กจะไดความคิด  เพราะผมจะสอนให

เด็กรูจักการถอนตนขาวมาวิเคราะหดูวา รูปรางตนขาวเปนอยางไร  การเจริญเติบโตเปนอยางไร  และ

สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป  มีผลกระทบตอขาวไหม  เด็กก็ไดพัฒนามันสมองของเขาอยูเร่ือยๆ  

ผมอยากเห็นคนไดพัฒนามันสมอง ดีกวาใหคนไปยืนในโรงงานแลวจับแคไอซี จ้ิม ๆๆๆ   อยางน้ีไมได

ใชความคิดอะไร   

ประเด็นตรงน้ีท่ีผมไดความภาคภูมิใจ  สถาบันอาศรมศิลปก็รับไป  และเน่ืองจากตอนน้ี กลุม

ของผมไดซ้ือท่ีไวแปลงหน่ึง  เปนพื้นท่ีแปลงสวนรวม  ทางอาศรมศิลปก็ไดออกแบบแปลนใหกับเรา  

การออกแบบของเขามีประโยชนอยางไร  ขอแรก คือเราสามารถวางแบบแปลนของเราไดเลย  วาจะ

สรางอาคารตรงไหน  ถาไมไดออกแบบแปลนไว  สมมติวาสรางโรงงานไปแลว  ปหนากิจการดีข้ึน  จะ

ขยายโรงงาน  ตองทุบโรงงาน ไปสรางท่ีใหม  ก็เสียงบประมาณ เปลืองเงินเปลืองทองโดยใชเหตุ  สิ่งน้ี

ทําใหเราเรียนรูไดวา การจะทําอะไรก็แลวแต  เราจะตองมีการวางแผนในการดําเนินกิจกรรมตอไปให

ประสบความสําเร็จ  โดยไมตองไปลงทุนซํ้าซอน 

  

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

ขอบคุณคุณนภัทร  ซ่ึงไดเลาประสบการณท่ีไดรวมกับทางสถาบันการศึกษาซ่ึงลงไปเรียนรูกับ

ชุมชน  ในการคุยรอบท่ีสอง อาจไมจําเปนตองเรียงตัว  ดิฉันอยากจะใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  ใน

ประเด็นท่ีไดตั้งไววา  ชาวบานคิดอยางไร เม่ือมหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  

อยากจะใหชวยรวมกันแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี  วามีขอดี ขอเสียอยางไร   อะไรท่ีควรจะตองทํา

มากข้ึน  อะไรท่ีควรตองปรับปรุงแกไข  และทิศทางในอนาคต  จะชวยทําให ชุมชนไดมีความ

เจริญกาวหนา และมีคุณคา  มีความเขมแข็งเพิ่มข้ึนไดอยางไร เชิญเลยคะ 



 
 

15 

 

 

นายปญญา  ชางเจริญ  (ผูแทนชุมชนเขตบางขุนเทียน) 

ขอใชเวลาสักนิดหน่ึง  กอนอื่นตองขอบพระคุณมหาวิทยาลัยทุกแหงในประเทศไทยท่ีเปดใจ  

และเปดมหาวิทยาลัย  เปดกวางใหชาวบานไดรับประโยชนจากมหาวิทยาลัย  เพราะตามปกติ  

มหาวิทยาลัยจะใหความรูกับเด็กท้ังหลาย  แตในชวง ๒ ปมาน้ี  มหาวิทยาลัยไมใชแบบเกาแลว   

มหาวิทยาลัยไดเขยิบตัวเขาไปใหความรู  ใหการศึกษากับชาวบาน  ใหการพัฒนาตางๆ  เปนผูนําชุมชน

ในการใหความรู   

จากการท่ีเราไดไปเท่ียวในหลายๆท่ี  ก็รูขาว อยางบางขุนเทียนซ่ึงเปนเมืองนํ้าจืด เมืองนํ้าเค็ม 

เมืองโรงงาน  มีคนหลายประเภทหลั่งไหลเขามาอยูในบางขุนเทียน  ทีน้ีสภาพความเปนอยูโดยท่ัวไปก็มี

ท้ังมลภาวะ   มีการกัดเซาะของคลื่นซ่ึงเปนอันตรายกับชาวบาน  ชาวบานประกอบอาชีพหลากหลาย

ประเภท ท้ังทํานา  ทําสวน  ทําไร  เลี้ยงกุง  เลี้ยงหอย  เลี้ยงปู  เลี้ยงปลา  ทีน้ีมหาวิทยาลัยก็เปนสวน

หน่ึงท่ีคอยทําหนาท่ี ท้ังวิเคราะหนํ้า  วิเคราะหดิน  วิเคราะหสัตว  และแปรรูปสิ่งตางๆท่ีเปนผลิตผลของ

บางขุนเทียน  ก็ไดมหาวิทยาลัยท่ีเปดกวางมาชวยเหลือ  

สมัยกอนการวิเคราะหก็จะอยูกับเด็ก  วิเคราะหแลวเด็กก็ไปทําวิทยานิพนธ  แตตอนน้ีสิ่งตาง ๆ 

เหลาน้ันมหาวิทยาลัยไดเผื่อแผไปยังชาวบาน  อยางเชน ไปทําเคร่ืองทําปลาแดดเดียว  ไปวิเคราะหวา

จะทําแปรรูปเปนอยางอื่นไดไหม  ผักผลไมจะดอง เก็บเค็มอะไรตางๆ  เหลาน้ีมันไมไดอยูกับเด็กแลว  

มันก็มาถึงชาวบาน  อันน้ีตองขอบคุณมหาวิทยาลัยทุกแหงท่ีมีเจตนาดีในการเขาหาชาวบาน  ตอง

ขอบคุณแทนประชาชนชาวไทยดวยท่ีไดรับความอนุเคราะหจากหลายมหาวิทยาลัยครับ 

 

นายพงษเทพ  ชัยออน  (นากยก อบต.หาดสองแคว) 

ขออนุญาตเลยนะครับ  ตามคําถามท่ีวา ชาวบานคิดอยางไรเม่ือมหาวิทยาลัยเขามารวมกับ

ชุมชนพัฒนาทองถิ่น  สิ่งหน่ึงท่ีดีก็คือ มีคนมาชวยทองถิ่นทํางาน  จากการท่ีเราเปนทองถิ่น  เม่ือกอนน้ี

ถาพูดถึงทองถิ่น อบต.  เทศบาล โดยเฉพาะอบต. ทุกคนจะพูดวา “อมทุกบาททุกสตางค”  คือเอาหมด  

กินกันสน่ันหวั่นไหว  ทุจริต  คอรรัปช่ัน และสิ่งตางๆ เหลาน้ีไดผูกโยงอยูในหัวของทุกคนท่ีเห็นภาพ  ตัว

ผมทําการเมืองทองถิ่น  ก็รูสึกนอยเน้ือต่ําใจเหมือนกันวา  ทุกคนดูถูกนายกอบต.  สมาชิกอบต. วามี

ความรูเพียงแค ป.๓  ป.๔  ทําใหการพัฒนาของเราน้ันดอยลงไป   

แตเม่ือมีมหาวิทยาลัยเขามา  เหมือนกับเขาเขามาชุบชีวิตคนทองถิ่น คนรากหญา สงเสริม

กระบวนการเรียนรูใหกับนักการเมืองทองถิ่น  ท้ังนายกและสมาชิกอบต.ก็ไปเรียนกัน  วันน้ีสมาชิกอบต.

จบปริญญาตรี  นายกอบต. จบปริญญาโท กําลังตอปริญญาเอก  น่ันคือสิ่งท่ีเกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน  ซ่ึง

ไดเอาอดีตมาเปนบทเรียนในการทํางาน  เพราะฉะน้ันภาพของการทุจริต คอรรัปช่ัน  อมทุกบาททุก

สตางค  ไดหายไปแลวจากสังคมไทย  กลายเปนวาพวกเราทํางานเพื่อคนในทองถิ่น  มีการตรวจสอบ

จากทองถิ่น  มีการตรวจสอบจากปปช. เพื่อทําใหสังคมหรือชุมชนน้ันปลอดภัย  ใหพี่นองประชาชนได
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เห็น  เพราะฉะน้ันการท่ีมหาวิทยาลัยเขามา  จึงเปนการชวยสรางสังคมใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน  น่ัน

คือสิ่งท่ีเห็นได  

 เราไมไดคิดวามหาวิทยาลัยเขามาแลว  ตองมาทําใหคนดีอยางเดียว  ประเด็นสําคัญคือการ

สรางความย่ังยืน  ฉะน้ันสิ่งท่ีเร่ิมข้ึน ท่ีเห็นในวีดิทัศน  น่ันคือสวนหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในระยะสั้น  แตในระยะ

ยาวท่ีผานมา  ผมเองเปนลูกศิษยของม.ราชภัฏอุตรดิตถ ตั้งแตปริญญาตรี ปริญญาโทก็เรียนอยู  ก็มี

ความเขาใจวาสิ่งท่ีอาจารยสอน  เขามุงใหเราไดออกไปพัฒนาพื้นท่ี  ชุมชนของเรา  แตกตางจาก

เม่ือกอนน้ีท่ีม.ราชภัฏอุตรดิตถ  เปนวิทยาลัยครู  สอนครูเพื่อมาสอนเด็ก  สอนเด็กเพื่อใหเรียนแลวไป

ทํางานตางจังหวัด   เพื่อจะไดเปนเจาคนนายคน  ไมคิดจะอยูบาน  แตกระบวนการคิดใหมน้ี  บอกวา

สอนเด็กแลว  ตองกลับมาพัฒนาบานเกิดของตนเอง  กลับมาพัฒนาทองถิ่นชุมชนของตนเอง  จึงมีการ

เช่ือมโยงกันระหวางทองถิ่น อบต. ท้ังหมด  ๕๗ อบต. รวมถึง อบจ.และเทศบาลดวย  องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจึงไดเช่ือมโยงกันเปนเครือขายท้ังหมด  และอยูใกลชิดพี่นองประชาชนมากท่ีสุด   

ถาเราไมพัฒนารวมกับทองถิ่น  ผมมีความเช่ือลึกๆวา เราจะพัฒนาไปไมถึงไหน แตถาเรา

รวมมือกับทองถิ่น  ซ่ึงมีท้ังคนในการทํางาน ก็คือขาราชการทองถิ่น พนักงานทองถิ่น  และมีงบประมาณ

ท่ีจะขับเคลื่อนใหเปนนโยบายสาธารณะได   อีกท้ังยังมีพี่นองประชาชนท่ีใหความรวมมือ  มีวัสดุอุปกรณ

ในการจะขับเคลื่อนการทํางาน   ปจจัยเหลาน้ีสามารถทําใหมหาวิทยาลัยพัฒนาทองถิ่นได  ดังน้ันเม่ือ

มหาวิทยาลัยเขามาแลว  ตองเขามาอยางจริงจัง และจริงใจ  

นักวิชาการท่ีไปลงพื้นท่ีหาดสองแคว  ทําไมเขาจึงทําใหเปนชุมชนปลอดขยะได  เร่ิมตั้งแตป 

๒๕๔๗ ก็ลงนามความรวมมือกัน  เวลานักวิชาการทานไปทองถิ่น  ทานก็ใสรองเทาแตะ คาดผาขาวมา 

ไปคุยกับชาวบาน  เพื่อใหชาวบานเห็นวา ภาพของนักวิชาการ  ภาพของอาจารยมหาวิทยาลัยไมตองผูก

ไท (เน็คไท)  เขาก็เกิดความเช่ือม่ันแลว  เพราะเปนคนทองถิ่นเหมือนกัน  พูดภาษาเดียวกับชาวบาน  

ชุมชนของเราเปนชุมชนลาวเวียงท่ีอพยพมาจากเวียงจันทน  เวลาเวา ก็เวาภาษาลาว  ภาษาอีสานก็เวา

ไดเดอ   ฉะน้ันอาจารยมหาวิทยาลัยท่ีลงไป  ก็ตองพูดภาษาแบบน้ี   ใครจะพูดภาษาอีสานก็พูดได   ใคร

จะพูดภาษาเหนือก็พูดได  มันกลายเปนความผูกพันระหวางทองถิ่น  กลายเปนตนทุนของวงการพัฒนา

ไดอยางรวดเร็ว   

เพราะฉะน้ันเม่ือมหาวิทยาลัยลงไป  ชุมชนเกิดความม่ันใจ  ทองถิ่นก็เกิดความม่ันใจ  เพราะ

อาจารยลงไปในทุกพื้นท่ีของเรา  แลวรับประกันดวยคําวา “มหาวิทยาลัยลงไป  งานวิจัยเกิดข้ึน”  

อยางเชนเร่ืองการจัดการขยะ  นักศึกษาลงไปคัดแยกขยะเลยวา  ขยะท่ียอยสลายไดมีกี่เปอรเซ็นต  ขยะ

รีไซเคิลมีกี่เปอรเซ็นต  ขยะพริกมีกี่เปอรเซ็นต  มันตอบโจทยสังคมได  บอกพี่นองประชาชนได  

เพราะฉะน้ันการแกไขปญหาจึงแกไดตรงจุด  และเกิดความย่ังยืน   

จากป ๒๕๔๗ จนถึงปจจุบันป ๒๕๕๔   พี่นองประชาชนก็ยังใชคําวา “การจัดการขยะแบบ

ประชาชนมีสวนรวม”  ถาไปท่ีหาดสองแคว  จะไมมีถังขยะตั้งหนาบาน  ไมมีรถเก็บขยะ  เพราะคนใน

ชุมชนจัดการขยะดวยตนเอง  ขยะมีทุกวัน  เกิดขยะวันละ ๘ ขีดตอคนตอวัน   ประชากรของผมมีสี่พัน

กวาคน  แตสามารถจัดการขยะไดหมดภายใน ๑ วัน  ใชระบบของครัวเรือนในการจัดการ  อันน้ีถาคุย
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ตองใชเวลานาน  ดังน้ันผมจะเลาแคยอๆวามหาวิทยาลัยลงไปทองถิ่น  แลวไดอะไร   ชุมชนเกิดความพึง

พอใจมากนอยแคไหน   

วันน้ีเทากับวาเปนการเปดจ.อุตรดิตถใหมหาวิทยาลัยเขาไปในอบท.  ไมวาจะเปน อบจ. 

เทศบาลหรืออบต.  มหาวิทยาลัยเขาไปทํางานไดอยางประสานและกลมกลืน   มหาวิทยาลัยลงไป  ไม

ตองใชเงินก็ได  ลงไปแคนักวิชาการ  เอาตัวกับหัวใจ และนักศึกษาลงไป  แลวไปใชเงินกับอบต.กับ

เทศบาล  ทํางานโปร-เจ็กตข้ึนมา  แลวก็ไดคําตอบสูมหาวิทยาลัย  อันน้ีถาขอเท็จจริงเปนอยางไร  ใหลุง

ฟนไดเสริมผมอีก  เพราะขอเท็จจริงท่ีทํา  ลุงฟนก็ไดทํา ในฐานะท่ีเปนภาคประชาชนท่ีทําจริงจัง  จนได

ผลผลิตออกมาเปนท่ียอมรับของคนท่ัวไป  ผมขออนุญาตพูดสั้นๆไวเทาน้ี  และสงตอใหลุงฟนครับ 

 

นายฟน  โชวันดี  (ผูนําชุมชน) 

ขออนุญาตนะ คือผมเปนคนท่ีใชอาจารยเปลือง  เดินเขาไปหาเลย  คนอื่นเขาเรียกผมวาเปน

ผูแทนเกษตรกร  แกไขปญหาความยากจนของในทองถิ่น ทีน้ีผมใชคําวา “ม่ัว” ก็แลวกัน  คือเห็นวาเขา

ทําอะไร  ผมก็ลงไปทําดวยหมด  แลวผมก็เก็บขอมูล  เขาเลี้ยงวัว  ผมก็ทํากับเขา เขาทํานา ผมก็ไป

ดํานาเกี่ยวขาวกับเขา  เพราะผมเปนลูกชาวนา เขาทําสวนผลไม  ผมก็ไปม่ัวกับเขา ไปหัดทําลองกอง 

ไปหัดข้ึนทุเรียน  ไปรวมหมด แลวก็ปศุสัตว เราพยายามท่ีจะทําใหเปนปศุสัตวสมุนไพร เราก็ไปบอก

อาจารย  วาอาจารยตองไปชวยดวยนะ  มันไปสูขบวนการท่ีเขาเรียกวาถอดบทเรียนออกมาดวย  แลว

เวลาท่ีเราทําเสร็จ  เราตองการใหลูกหลานของเราไดมาถอดเอาบทเรียนตรงน้ีไปใช   

ท้ังหมดท่ีมหาวิทยาลัยทําอยูเวลาน้ีมี ๖ เครือขาย เครือขายท่ี๑ คือทองถิ่นทองท่ี  เครือขายท่ี๒ 

คือเกษตรทางเลือก  เครือขายท่ี๓ คือสวัสดิการชุมชน  เครือขายท่ี๔ คือทองเท่ียวสาธิตชุมชน  

เครือขายท่ี๕   คือเยาวชน   และเครือขายท่ี๖ คือนายก  ใน ๖ เครือขาย  เราจะมาน่ังคุยกันโดยใช

มหาวิทยาลัย  เราจะขอใชหองประชุมมหาวิทยาลัย  เพราะชาวบานอยางพวกผมไมมีหองประชุม  ไมมี

บุคลากร  คอมพิวเตอรโนตบุคตางๆ ใชไมเปนหรอก  เราตองใชอาจารยทําใหเรา  เราก็เดินเขาไปหา

อาจารย ใหชวยจัดการเร่ืองรางหนังสือสงเครือขาย  ใชอาจารยท้ังหมด ผมใชอาจารยเปลือง  จน

อธิการบดีทานบอกวา ลุงฟนใชมหาวิทยาลัยอยางกับเปนทาส   อันน้ีผมพูดตามความจริง   

ผมทํางานจนถูกนายอําเภอถามวา ทําไมลุงฟนไมเดินเขาไปหาเกษตรจังวัด  เกษตรอําเภอ  

ทําไมลุงฟนแหพาประชาชนเขาไปมหาวิทยาลัยเปนแถวเลย  ผมก็บอกทานนายอําเภอวา  เกษตร

จังหวัดมีดอกเตอรไหม  มีงานวิจัยไหม  มีการประเมินผลไหม   ผมเห็นแตเอางบประมาณมาแลวก็หาย

กันไป  เสารอาทิตยก็หาเกษตรไมเจอ  แตเสารอาทิตย  อาจารยมหาวิทยาลัยไปอยูกับชาวบาน  พา

นักศึกษาไป  ตองเรียนทานกอนวา  ม.ราชภัฏอุตรดิตถ  มีนักศึกษาตั้งแตเชียงราย พะเยา นาน แลวก็

แพร  ก็เหมือนกับเราไมไดทําท่ีอุตรดิตถท่ีเดียว  คือเราทําในภาคเหนือเกือบท้ังหมด  ซ่ึงนักศึกษาก็

มารวมดวย  ผมบอกอาจารยวา เอานักศึกษาไปข้ึนตนลองกองทีเถอะ  พอเขาข้ึนเปน  เขาเรียนจบไป  

เขาจะไดไปเปนเกษตรจังหวัด  เกษตรอําเภอ หรือเกษตรอบต.  เขาจะไดทํางานเปน   เพราะท่ีแลว ๆ 

มา ผมเห็นเกษตรกําแตปากกา  ข้ึนดอยก็ไมได  คันนาก็ไมลงไป  ใหชาวบานไปโกยเอามาให  ผมเห็น
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กับตา  ผมบอกวามันไมใชนะ  ผมบอกอาจารยใหใชดอกเตอรข้ึนทุเรียนผสมพันธุ  ผมบอกแลววาผมใช

มหาวิทยาลัยเปลือง  ใชอาจารยเปลือง   

เสร็จแลวทําไปทํามา ก็เลยยกผมเปนท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย   ทําไปทํามาดอกเตอรก็เลยเกี่ยว

ขาวเปน  ดํานาเปน  นักศึกษาตองไปดํานาดวย  ทีแรกลงไป ก็รองจากเลย  คือเขาเรียนหนังสือ  ไมเคย

ดํานา  ไมเคยลงโคลน  ทุกคนจะตองทําเปน  นักศึกษาตองทําเปน  เพราะตอไปจะตองไปเปนอาจารย   

ไปเปนนักวิชาการ  ผมก็ประเภทวาตองถายทอด  อยางท่ีอาจารยจะเห็น  ถายทอดสูรุนใหญ สูรุนเล็ก  

ตองถายทอดไว  ทีน้ีเราทําเกษตร เปนเร่ืองปากทอง  พวกเราไปน่ังปรึกษากัน  เราตองระวังทุกข้ันตอน  

แมกระท่ังวัว ควาย หมู ไก  เราจะตองมามองวา เราตองเขาไปสูการทําใหเน้ือไกเปนสมุนไพร  ใหเน้ือ

ปลาเปนสมุนไพร  ก็มอบใหอาจารยชวยดําเนินการใหเน้ือไกเปนสมุนไพร   ใหเน้ือวัว เน้ือควายเปน

สมุนไพร   ผมก็หอบเอาฟาทะลายโจร  ขม้ินชัน ไพล ดีปลี ไปใหอาจารย  น่ีครับอาจารยไปชวยที  ทํา

อยางไร   

เวลาน้ีผมเปนหลักใหญ  ผมบอกวาท่ีจันทบุรี ทางใต  เอาทุเรียนสงออก มันมีปญหา  ถามี

หนอนในเม็ด ทุเรียนหน่ึงตูถูกตีกลับหมด  ฉะน้ันอาจารยตองจัดการใหผม  อยางทุเรียนผมไมตองการ

เอาเปลอืก    อาจารยทําอยางไรใหรสชาติทุเรียนมันเหมือนกับตอนแกะออกมาใหมๆ  คือเอาทุเรียนแกะ

ใหมออกมา  แลวก็เอาทุเรียนท่ีทําการวิจัยออกมา  มาแชแข็ง แตทําใหรสมันเหมือนกับเพิ่งแกะใหม  ก็

เอามาใหนักวิชาการชิมกันดูวาเหมือนหรือไมเหมือน  น่ีคือวาประหยัดคาขนสงทุเรียน  เพราะขนสงไป  

เปลือกทุเรียนก็กินไมได ก็เอาไปท้ิง  แลวทุเรียนแกออนท่ีวาตางประเทศสงไป มันมองไมเห็น   

ผมตองมอบงานใหมหาวิทยาลัยจัดการ   แลวน่ีมหาวิทยาลัยตองไปวิจัยตั้งแตรากทุเรียนไป

จนถึงใบทุเรียน  ทําไปทํามา คือม.ราชภัฏอุตรดิตถ จะเช่ือมโยงกับม.นเรศวรในเร่ืองใหทุเรียนมีอาหาร

ตลอด   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทําวิจัยดีเอ็นเอ  ม.ราชภัฎอุตรดิตถ ซ่ึงเปนเจาของพื้นท่ี ดูระบบเร่ือง

ดิน  เร่ืองตรวจดิน  เร่ืองธาตุอากาศรวมกับม.นเรศวร  น่ีคือขยายไปสูสามมหาวิทยาลัยท่ีมาทํางาน

รวมกัน  ดีใจอยางมากเลยวา ทําไปทํามา เราเช่ือมกัน ม.อุตรดิตถ  ม.นเรศวร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ก็จับมือกัน  สวนงบประมาณการวิจัย  เขาบอกวา ถาคุณไมไปตกลงอะไร  ฉันไมให

สตางค  ตองไดคุยกันถึงไดใหสตางค  น่ีครับ ความดีท่ีประชาชนไดขอความชวยเหลือจากมหาวิทยาลัย  

ขอบคุณครับ  

 

 

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

ขอบคุณคุณลุงฟนมากนะคะ  ไดฟงลุงฟนแลวทําใหไดเห็นวา  ทองถิ่นชุมชนมีเร่ืองราวมากมาย

ท่ีอยากจะไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัย   มีเร่ืองราวอีกมากมายท่ียังสามารถใชความรูจาก

มหาวิทยาลัยไปชวยพัฒนา และยกระดับชาวบานใหมีตัวตน  ใหมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีดี
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ข้ึนได  น่ีคงเปนสิ่งท่ีลุงฟนอยากจะฝากชาวสถาบันอุดมศึกษาท้ังหลายไว  วายังมีประเด็นเร่ืองราวอีก

มากมายท่ีลงไปชวยกันทําได  ไปชวยกันเรียนรู เชิญทานตอไปคะ 

 

นายสมจอง  รองแกว  (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป) 

ครับ ผมนายสมจอง รองแกว ประธานชุมชนทาวัง  เขตพระนคร  เปนชุมชนเมือง ซ่ึงแตกตาง

จากชุมชนท่ีอยูตางจังหวัด  ทานก็ทราบดีวา  การเปนชุมชนหมายความวา คนตองหาเชากินค่ํา  กึ่งหน่ึง

น้ันจะตองมีชีวิตท่ีอยูกับการคาขาย  เชาออก เย็นกลับ ซ่ึงก็ทําความลําบากกับงานดานพัฒนามาก  

เพราะฉะน้ันเม่ือมหาวิทยาลัยตางๆท่ีเขามาดูแล  และเขามาศึกษาวิชาการเพื่อทําวิทยานิพนธ  ทาง

กระผมซ่ึงเปนประธานชุมชนประมาณ ๒๐ ปตอเน่ือง ก็จะตอนรับทุกมหาวิทยาลัย  ผมคิดวานักศึกษา

คือลูกหลานท่ีจะเปนบุคลากรท่ีดีในอนาคต  ดังน้ันผมเปดขอมูลใหท้ังหมด  ไมวาจะตอนรับในการเดิน

เย่ียมชาวบาน  หาขอมูลจากชาวบาน เพื่อหาขอมูลท่ีแทจริง  นักศึกษาก็ยังเขามาเย่ียมเยียนตลอดเพื่อ

ทําการพัฒนาชุมชนของผม   

ชุมชนของผมเปรียบเหมือนชุมชนแออัด   ชุมชนของผมเปนข าราชบริพารเก า ใน

พระบรมมหาราชวัง  ถาทานรูจักสนามหลวง  รูจักพระบรมมหาราชวัง  รูจักทาชาง  รูจักทาพระจันทร 

และรูจักมหาวิทยาลัยศิลปากร   ชุมชนของผมจะอยูตรงขามประตูมหาวิทยาลัยศิลปากร  ริมแมนํ้าพอดี   

มีครัวเรือนท้ังหมดประมาณ ๘๐ ครัวเรือน ซ่ึงยังเปนขาราชบริพารรับใชอยูในพระองค   

ปญหาของชุมชนคือ มีหลายเจาของ  ริมแมนํ้าก็จะเปนของเจาทา  อีกสวนหน่ึงก็จะเปนของ

ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  อีกสวนหน่ึงเปนของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ซ่ึงเวลาดําเนินการพัฒนา

ชุมชน  เม่ือมหาวิทยาลัยเขามา และตองการจะพัฒนาบานเรือนใหกาวไปขางหนา  ใหคนในชุมชนมี

ความเปนอยูท่ีดีข้ึน  นักศึกษาสวนใหญท่ีเขาไปก็จะตั้งใจจะใหมีสาธารณูปโภคท่ีดีข้ึน  เขาก็จะเขามา

ศึกษาในดานของสิ่งแวดลอมและความเปนอยูในชุมชน  โดยเขามาอยางตอเน่ือง   เม่ือรุนพี่เขามา ก็จะ

ตอเน่ืองเปนรุนนองไปเร่ือยๆ  จึงมีแบบบันทึกของนักศึกษาทุกรุนของแตละมหาวิทยาลัย  เม่ือเขา

มาแลวก็จะมีรายงานซ่ึงเขาทําสงมหาวิทยาลัย  เขาก็จะใหเราไวสวนหน่ึง  มหาวิทยาลัยเก็บไวสวนหน่ึง  

เราจึงมีขอมูล  

เม่ือ ๘ ปกอน ก็คือวิทยาลัยบางมดซ่ึงจะตองออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนใหดีข้ึน  แตติด

ปญหาจากการมีหลายเจาของ และการอนุมัติของโครงการ  โครงการบานม่ันคงจึงชะงักไป  ปจจุบันเม่ือ 

๔ ปหลัง  สถาบันอาศรมศิลปก็เขามารวมมือ  ซ่ึงตอนน้ีความตอเน่ือง ๔ ปท่ีผานมา ไดเสร็จสมบูรณลง  

และตอนน้ีเขาสูโครงการของบานม่ันคง   ปจจุบันน้ีผมรอเร่ืองโครงการพระราชดําริ   โครงการ

พระราชดําริตอนน้ีกาวไปถึง ๘๐ เปอรเซ็นต ซ่ึง ๘๐ เปอรเซ็นตน้ี  เม่ือ ๒ วันกอนทางผูวาฯก็ไดไปดู

โครงการ  โครงการก็เรียบรอย  อีก ๒๐ เปอรเซ็นตเสร็จเม่ือไร  เราก็จะดําเนินการในดานสาธารณูปโภค 

น่ันก็คือความสําเร็จอันหน่ึงท่ีเราจะพัฒนาบานเมืองใหดูดีตลอด  เพราะฉะน้ันเราก็ตองพึ่งพาอาศัย

มหาวิทยาลัย  เพราะวาคนท่ีอยูปจจุบัน ก็อายุมากข้ึน  แตความกาวหนามันนอยลง   ฉะน้ันเราตอง

อาศัยเด็กรุนหลังท่ีมีความคิดในการดําเนินการกาวหนา เขามาดูแล  ชวยเหลือ  ออกความคิดเห็นในการ
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พัฒนาชุมชนใหดีข้ึน   เพราะฉะน้ันการตอนรับนักศึกษาท่ีเขาไปพัฒนาในชุมชน  ผมวาเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุด  

เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีดีท่ีสุดท่ีนําพาใหเกิดการพัฒนาอันย่ังยืนของชุมชนตลอดไป  ขอบคุณครับ 

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

ขอบคุณคะ  เชิญอาจารยประภาพรรณคะ 

 

อาจารยประภาพรรณ  ฉัตรมาลัย  (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป) 

ชุมชนริมนํ้าจันทบูรณ  ก็มีลักษณะคลายของกรุงเทพฯ  คือเปนชุมชนเกา  และเปนชุมชนเมือง  

เม่ือกอนน้ี กอนท่ีเราจะพัฒนาเปนชุมชนริมนํ้าจันทบูรณ  ก็ไมคอยจะเห็นมีสถาบันการศึกษาหรือ

มหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาอะไร   แตหลังจากป ๒๕๕๒  เปนตนมา  ท่ีเราเร่ิมพัฒนา

ฟนฟูชุมชนริมนํ้าจันทบูรณโดยมีนองจากอาศรมศิลปไปชวย  การทํางานของเราตรงน้ีมันก็เร่ิมเห็นผล   

เพราะฉะน้ันหลังจากท่ีเราเขาไปฟนฟู  โดยศึกษาจากประวัติศาสตรชุมชน  และเก็บรวบรวมขอมูล

ทางดานสถาปตย  ศิลปะตางๆข้ึนมา   ปรากฏวาเร่ิมมีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาตางๆเขามา

เยอะข้ึน  ซ่ึงจะมีท้ังกลุมท่ีเขาไปศึกษาเกี่ยวกับดานสถาปตย  บางสวนก็ไปศึกษาเกี่ยวกับสังคมศาสตร   

เพราะฉะน้ันจะเห็นวาเร่ิมมีธรรมศาสตรเขามา  มีมหิดลเขา  ในลักษณะแบบเดินผาน คือมาลองเชิง

ดูกอน วาตรงน้ีมีอะไรบาง  และหลังจากน้ันนอกจากสถาบันการศึกษา  ก็ยังมีชุมชนตางๆเขามาดูงาน  

ซ่ึงพวกเรา ชุมชนริมนํ้าจันทบูรณ ก็ภูมิใจวาเราเปนแหลงเรียนรูได  

ทีน้ีในสวนท่ีมหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวม  ทางชุมชนดีใจแนนอน แมกระท่ังคร้ังแรกท่ีมีนอง

สถาบันอาศรมศิลปลงไปชวยงาน  แคน้ันเขาก็ดีใจกันอยูแลว  หลังจากน้ันก็จะเห็นไดวา ตอนปดเทอม 

ชวงมี.ค.-เม.ย. ก็มีธรรมศาสตร  ซ่ึงรูสึกวาจะบรรจุเขาไปในหลักสูตรหรืออะไรสักอยาง  เขาก็พา

นักศึกษาลงมากลุมหน่ึงประมาณ ๗-๘ คน ลงมาชุมชน  โดยรวมกับทางเทศบาลในการศึกษากับชุมชน  

ตรงน้ีก็ไดรับการตอบรับท่ีดี  ก็เหมือนกับท่ีตัวแทนชุมชนของทางกรุงเทพฯบอกวา ชุมชนก็ตอนรับ  เด็ก

เขาไปก็อบอุน  พอแมสงไป  น่ีไมตองกลัวเลย  มีพอแมหลายคนลงไปดู  เขาก็บอกวาสบายใจ  เพราะ

ได รับการตอนรับ   สิ่งเหลาน้ีก็สะทอนใหเห็นวาชาวบานหรือชุมชนท้ังหลายยินดี  ถาหากวา

มหาวิทยาลัยท้ังหลายจะเขาไปรวมพัฒนา   แตสิ่งท่ีอยากจะฝากก็คือ  อยากใหเขาไปอยางตอเน่ืองและ

จริงจัง ไมใชเขาไปประเดี๋ยวประดาว   ไปหยิบโนนหยิบน่ีนิดนึงแลวก็กลับ  ซ่ึงตรงน้ีบางทีชาวบานเขาก็

หวังไวเหมือนกัน  ในเม่ือคุณเขาไปแลว  เขาก็หวัง อยากอยางโนนอยางน้ี  แลวก็ลงไปอยางจริงจัง  ไป

ชวยกันคิดชวยกันทํา  อันน้ีก็คิดวามหาวิทยาลัยเขาไปมีประโยชนแนนอน  เพราะวาเปนนักวิชาการ  มี

การวิจัย  

เม่ือเร็วๆ น้ีก็มีคณะจากสกว. หรืออะไรไมแนใจ เปนโครงการตนกลานักวิจัย มีหลายสถาบัน

ผสมกัน  เขาก็ถาม  ก็ไปน่ังคุยท่ีบานเรียนรู  แลวก็ประชุมคุยกันวา อยากจะใหชวยอะไรบาง  เผอิญ

ชุมชนของเราเปนเร่ืองเกี่ยวกับสถาปตย หรือวิถีชีวิต  เราก็เลยใหขอเสนอแนะไปวา  ถาเปนไปได ก็

อยากใหลงไปทํากันจริงๆ  คือเร่ิมตั้งแตลองประเมินชุมชนดูกอนวา  ชุมชนยังขาดตกบกพรองในเร่ือง
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ไหน  ตรงไหนท่ียังเปนปญหา  แลวก็จัด  ลองเรียงลําดับดูวา  อะไรนาจะมากอน มาหลัง  ซ่ึงตรงน้ีจะ

ชวยชุมชนไดมาก  เพราะวาชุมชนก็คือชาวบาน  ก็จะไมรูวาตรงไหนกอน  แลวบางทีไปทําสิ่งท่ีไมนาทํา

กอน  บางทีมันก็ไมสอดคลอง  ตรงน้ีเราก็อยากใหสถาบัน ใหมหาวิทยาลัยลงไปจริงๆ  และเร่ิมตนจาก

การหาปญหาจริงๆ   ซ่ึงเทากับวาเปนการสอนชาวบานใหรูจักวิธีการ  คือเกิดกระบวนการเรียนรูไปใน

ตัวไดเลย ก็อยากจะขอฝากเสนอแนะไว 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

ขอบคุณอาจารยประภาพรรณ  น่ีเปนเสียงสะทอนจากชุมชนใหเห็นวาเขาตองการกระบวนการ

การมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยอยางไร  ไมใชแคไปดู ไปถาม แลวกลับข้ึนมา  แตอาจารยประภาพรรณ

เรียกรองวาใหเขาไปศึกษาอยางจริงจัง  และมาชวยชาวบาน ลองเรียงลําดับปญหา  คิดวางแผนรวมกัน

วาจะแกไขจากไหนไปไหน  จะนําความย่ังยืนมาสูชุมชนไดอยางไร  อันน้ีเปนสิ่งซ่ึงอาจารยประภาพรรณ

พูดไวและเสนอในท่ีประชุม  เชิญคุณลาณีคะ 

 

นางลาณี  ทองชิง  (ปราชญชาวบาน ) 

ถามวาดีไหม ท่ีมหาวิทยาลัยเขาสูชุมชนได   ก็ภูมิใจ เพราะบางทีชุมชนหรือชาวบาน ไมคอยรู

เร่ืองอะไร  รูแตเร่ืองแบบเกา  พอมีนิสิตเขาไป ก็จะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน  อยางนิสิตเขาเรียนทฤษฎี  

แตชาวบานเรียนปฏิบัติ  มีแตทําแลวก็ทํา ทฤษฎีจึงไมคอยเกง  อีกอยางหน่ึง เม่ือมหาวิทยาลัยเขาไปสู

ชุมชน  ก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  สิ่งน้ีจะปลูกฝงในเร่ืองของจิตสํานึกให

ท้ังนิสิต และชาวบาน ไดรูจักคําวา “ให” แกคนท่ีไมรู  อยางหนูอานหนังสือไมคอยเกง ทฤษฎีไมคอยเกง  

หนูอาจจะถามนิสิตได  อยางตอนเย็นท่ีเขาไมมีเรียนแลว  เขาก็ไปชวยแนะนําชาวบาน หรือแลกเปลี่ยน

เรียนรูกัน    

อยางหนูไปอบรมเศรษฐกิจพอเพียงมา  ซ่ึงแตกอนหนูไมเคยเช่ือวามันจะเปนไปได  แตวาเม่ือ

ไปอบรมมา หนูยอมรับเลยคะวา การทําเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพอหลวงทานตรัสไวเปนสิ่งท่ีย่ังยืน  ถาเรา

รูจักคําวาพอ   ตั้งแตเร่ิมไปกอตั้งโพธิวิชชาลัย  ตอนน้ีชุมชนของเราเร่ิมทําเศรษฐกิจพอเพียง  และมา

อบรมทุกหมูบาน  ทุกคนท่ีตําบล  มีการอบรม มีการจัดการชุมชน มีการทํานํ้าหมักใชเอง มีการทํา

สมุนไพรท่ีมีในครัวเรือน  เราแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน  โดยมีอาจารย และนิสิตใหคําแนะนํา  เพราะเขาเกง

ทฤษฎี   หรือเด็กมหาวิทยาลัยไมรูเร่ืองเกี่ยวกับชุมชน  ไมรูเร่ืองเห็ด สมุนไพร  หนูก็จะชวยกัน  

อยากใหมหาวิทยาลัยเขาถึงชุมชนมากๆ  และตอเน่ือง  เราจะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน  เพราะ

จังหวัดสระแกว  มีแตตนยูคาลิปตัส  ถาเกิดมหาวิทยาลัยน้ีข้ึนมา  อีก ๕ ปขางหนา  พื้นท่ีน้ีก็ตองเปน

พื้นท่ีสีเขียว   หนูปลูกตนยางตั้งแตป ๒๕๕๐ ตอนน้ีตนยางก็ข้ึนมากแลว ไปดูไดท่ีโพธิวิชาลัย  ตอนน้ี

เปนหองเรียนซ่ึงไมใชแคหองเรียนเฉพาะของนิสิต  แตเปนหองเรียนของชาวบาน ของประชาชน และ

จังหวัดอื่นๆท่ีจะไปเรียนรูได  ชาวบานละแวกน้ันก็ทําบานดินได  และชวยกันปลูกตนไมท้ังในหมูบาน  

และในสถานท่ีราชการ  เราชวยเหลือเกื้อกูลกันตลอด  หนูทํามากับมือ  บานดินตอนน้ีหนูก็ทําอยู หนูก็

อยูบานดินท่ีหนูทําเอง  ความภูมิใจของชาวสระแกวก็คือมีโพธิวิชาลัยท่ีไมเหมือนใคร  และนิสิตสามช้ันป
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ท่ีไปเรียนท่ีโพธิวิชชาลัย  เขาทําไร ทํานาเกงกันทุกคน  ทําบานดินไดทุกคน  มาเรียนท่ีโพธิวิชาลัยได

ท้ังทฤษฎี ไดท้ังปฏิบัติ ไดท้ังสุขภาพแข็งแรง   ไมทานสารพิษเขาไปในรางกาย  ความภาคภูมิใจของเรา

ก็อยูตรงน้ี  ฝากเอาไวใหคณะทํางานทุกทาน  และผูบริหารทุกทาน  พยายามอยาใหสิ่งเหลาน้ีขาดตอน  

ใหทําตอเน่ืองไปเร่ือยๆ    

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

ขอบคุณมากนะคะ  สิ่ ง ท่ีคุณลาณีได เสนอและมีความสําคัญก็คือ  ชาวบานเกงปฏิบัติ  

มหาวิทยาลัยเกงทฤษฎี  เพราะฉะน้ัน ๒ สวนควรจะมารวมมือกัน  ชวยพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา

มากข้ึน เชิญทานตอไปคะ 

นายประเสริฐ  เรืองกลา  (ปราชญชาวบาน) 

ผมขอตอยอดจากคุณลาณี  ท่ีผานมาปญหาของชุมชนเยอะแยะไปหมด  ปญหาสําคัญ คือปาตน

นํ้าท่ีเปนของจ.สระแกว เปนปาตนนํ้าท่ีไหลลงแมนํ้าบางปะกง ปราจีนบุรี  ทีน้ีเม่ือม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

เขาไปก็ไดมองเห็นจุดวิกฤตตรงน้ี  ก็ไดพูดกันในท่ีประชุมใหญ  ตัวผมในสวนของภาครัฐและเปนผูดูแล

ปา  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ก็เห็นวาเราจะทําอยางไรดี  เพราะท่ีจังหวัดสระแกว เปน

โครงการพระราชดําริมากมายหลายพื้นท่ี  เราก็เห็นวาสิ่งท่ีพระองคทานไปกอสรางเอาไว  ไปทําเอาไว  

ถูกปลอยใหรกรางวางเปลา  ไมมีใครไปดูแล  โรงสีก็ผุพัง  โครงการโคนมก็หายจอย  มีแตตนยูคาลิปตัส  

โครงการตางๆ ก็คอยๆ หายไปเร่ือยๆ   

หลังจากท่ีม.ศรีนครินทรวิโรฒเขาไป ก็ไดจัดตั้งโพธิวิชชาลัย  คําวาโพธิวิชาลัยคือภูมิปญญาอัน

ย่ิงใหญท่ีไปรวมกันอยูตรงน้ัน  ก็ไดเห็นความสําคัญตรงน้ี  ก็ร้ือฟนข้ึนมาใหม  ท้ังทหาร ตํารวจ 

หนวยงานราชการ ปาไม และปศุสัตว  ท้ังหมดเขารวมกันหมด ไดจัดตั้งโพธิวิชชาลัยข้ึนมาเสร็จ  ความ

ตอเน่ืองตรงน้ันก็คือ เขาไปเก็บขอมูลในชุมชน  ของเกาๆ ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทานเสด็จฯไป  

ก็เก็บเอากลับคืนมาท้ังหมด  เอามาสรางใหม  มาทําข้ึนใหมโดยชุมชนรวมกันท้ังหมด  เอาขอมูลตางๆ  

หาคนเกาแกท่ีรูเร่ืองประวัติความเปนมาของท่ีน่ัน  นายทหาร คนสําคัญๆท่ีเคยไปรับเสด็จฯในสมัยน้ัน  

สมัย ๒๕๒๖  เขามารวมกันท้ังหมด  มารวมกันคุย  ก็ไดความคิดข้ึนวา  จะทําอยางไรจึงร้ือฟนกลับ

ข้ึนมาใหมได  ในฐานะท่ีเราจะตองนําโพธิวิชชาลัยเขามา  และเอาคําสอนของพอหลวงมาใชท้ังหมด  

บวกกับนักศึกษา ชุมชนดวย ทําอยางไรจึงจะเดินตามรอยพระองคทานได  เทาน้ันแหละครับ  ผูวา

ราชการจังหวัดยกมือเลยวาขอรวมดวย   เสร็จแลวทานก็ลงตรงน้ีเลย  ตามรอยท้ังหมด ก็คือตามรอย

เสด็จฯ  ตั้งแตโครงการโคนม  ไลไปเร่ือยจนถึงชลประทาน  ธนาคารขาว ไปถึงโรงสี   ท่ีสําคัญคือโรงสี  

โรงสีใหญท่ีไปเห็น มีแตข้ีตุกแก  ข้ีหนู  หลังคาก็ยุบหมด  ไมมีใครดูแล  ไมมีใครรับผิดชอบ  

คณะกรรมการของเราหายไปไหนหมด  เน่ืองจากวาตอนน้ันไดทํากันจริงจัง  แลวมันเกิดรูปธรรมจริงๆ  

แตตอนหลังอยากรวย  พอยูคาลิปตัสเขามาเทาน้ัน  มันมาจากโนน ออสเตรเลีย  บานเขายังไมเอา  

มาถึงก็ปลูกกันพรึบเลย  มีท่ีรับซ้ือ มีโรงงานกระดาษเสร็จสรรพ   ย่ิงทุกวันน้ีย่ิงหนักเขาไปใหญ   แตพอ

ตอนหลังไดมาเรียนรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  ผมซ่ึงเปนตัวแทนของกรมอุทยาน  กรมปาไม  ก็เขาไป
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สอนเร่ืองการปลูกปาใหกับชุมชน  ก็ไดความชุมช้ืนกลับมา   ตอนน้ีเร่ิมมา ๗๐ เปอรเซ็นตแลว  ท่ีพี่นอง

ไดทําอยางน้ัน  

ชาวบานรักมหาวิทยาลัยท่ีสุดตรงท่ีร้ือฟนของเกาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงทําไว  

แลวทําใหเขาไดกลับมาทําวิถีชีวิตเหมือนเดิม  อบรมเปลี่ยนความคิดใหม  เปลี่ยนแนวคิด  เปลี่ยน

มันสมอง คือลางสมอง แลวก็กลับมาทําแบบเกา  เอาแบบเกามาใช  เลิกสารเคมีท้ังหมด  และใช

สารชีวภาพท่ีทําข้ึนเอง  ท่ีสําคัญก็คือวา มหาวิทยาลัยใหนักวิชาการเขาไป  แลวชวยกันดูแล  ชาวบานก็

ไดเก็บเอาสิ่งตางๆ เหลาน้ีมาร้ือฟนข้ึนใหม  แลวมาใชใหม  ท่ีสําคัญท่ีสุดคือไดเดินตามรอยพอหลวง  

ผมก็หวังวาจากน้ีไปม.ศรีนคริน-ทรวิโรฒจะตองทําใหเกิดความย่ังยืน  และใหเกิดการพัฒนาเต็มรูปแบบ

ท่ีจ.สระแกวตอไปในอนาคต 

 

อาจารยสมหมาย  นัยโมกข  (ผอ.โรงเรียนจารุศรบํารุง) 

จริงๆ แลวสภาพชุมชนบริเวณรอบม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิตไมเหมือนท่ีอื่นนะ  เพราะวาท่ีอื่นจะ

เปนชุมชนเกษตร  มีอาชีพหลากหลาย   แตรอบม.หาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ท่ีดินราคา ๑๒-๑๓  

ลานบาทตอไร   เพราะฉะน้ันคงไมมีใครปลอยใหเอาท่ีดินมาปลูกตนไม  เพราะไมคุมคา  เพราะฉะน้ันการ

ใหความชวยเหลือชุมชนก็จะทําไดลําบาก    

จริงๆแลวเปนความคิดท่ีฉลาดของม.ธรรมศาสตร ท่ีเขาสูชุมชนโดยผานสถาบันการศึกษา  

โดยเฉพาะอยางย่ิงโรงเรียนประถมศึกษา อยางโรงเรียนจารุศรบํารุง  เพราะสภาพอาชีพท่ีน่ันเปนอาชีพ

รับจางเปนสวนใหญ  มีท่ีดินก็ขายหมด  นายทุนก็มาสรางเปนคอนโดใหเชา ม.ธรรมศาสตร มีบุคลากร

หลายหม่ืนคนท้ังนักศึกษา บุคลากร ก็จะเชาอยูรอบๆน้ัน  คนพื้นท่ีก็มี  เพราะฉะน้ันอาชีพของคนสวน

ใหญก็จะรับจาง  ดังน้ันมหาวิทยาลัยก็จะเจาะไปท่ีสถาบันการศึกษา คือไปท่ีโรงเรียน   

ตามท่ีผมเรียนไปในรอบแรกแลววาไดไปชวยจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหโรงเรียน อยางเชนคณะ

พยาบาลศาสตรก็ไปใหความรู  ไปตรวจสุขภาพ  ขณะท่ีกําลังปฏิบัติกิจกรรม  ก็มีผูปกครองซ่ึงขับรถ

รับสงนักเรียนบางอะไรบาง  เขามาหาผม มาหาผอ.  ถามวาทําอยางไรจึงจะใหหมอไปท่ีชุมชนไวทเฮาส

ไดบาง   ผมก็บอกวาเดี๋ยวผมชวยติดตอให   ผมก็แจงทางคณะพยาบาลศาสตรวา ผูปกครองนักเรียนท่ี

ชุมชนไวทเฮาส  เขาชอบมากท่ีมาชวยจัดกิจกรรมปราบเหา  หรือตรวจสุขภาพให  เขาอยากใหไปชวยท่ี

ชุมชนดวย  เพราะเขามีศูนยพัฒนาเดก็ รับเด็ก ๑ – ๓ ขวบ  เขาบอกวาเด็กตัวเล็กอยางน้ีมีเหาเหมือนกัน  

ขอฝากผอ.ใหชวยติดตอใหดวย  ก็เปนความพึงพอใจของเขา  

อยางคณะทันตแพทย  ก็มาตรวจฟนนักเรียนท่ีโรงเรียน  ผมเห็นคนไหนท่ีมีสภาพฟนยํ่าแย  เขา

ก็จะพาไปมหาวิทยาลัย  ไปดูแลรักษา  ผูปกครองก็บอกวา ไมเคยพาลูกไปรักษาฟน  เพราะรูวาราคา

แพง   แตเม่ือมหาวิทยาลัยมาชวยโรงเรียน  เด็กก็ไดรับอานิสงส  เพราะฉะน้ันเดี๋ยวน้ีพอมีมหาวิทยาลัย

หรือคณะตางๆ  มาใหความชวยเหลือโรงเรียน  ผมก็จะทําหนังสือแจงผูปกครอง  เพราะบางทีตองพาเด็ก

มาวันเสาร วันอาทิตย   เขาก็ใหความรวมมือ มีความพึงพอใจมากครับ  คณะกรรมการสถานศึกษา 

กรรมการชุมชน  ผมก็จะขอช้ีแจง   อยางท่ีเรียนในรอบแรกวา มีกลุมนักศึกษาท่ีมาสรางหองนํ้าหองสวม
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ให  เขามาพักคางอยูรวมเดือนกวาจะทําเสร็จ  โรงเรียนและชุมชนก็มีหนาท่ีหาอาหารมาเลี้ยงเขา  ผมก็

ถาม  ชุมชนก็ยินดี  เขาบอกวาเอาความเจริญมาใหโรงเรียน  เพราะฉะน้ันเขาเปนผูท่ีไดรับผลประโยชน

โดยตรง  มีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับโรงเรียน  

ถาถามวาชาวบานคิดอยางไร  ผมก็ตอบไดตรงๆวาผูปกครองของโรงเรียนจารุศรบํารุง  มีความ

พึงพอใจมาก  และอยากจะเนนยํ้าตอวา  อยากใหมหาวิทยาลัยใหความชวยเหลืออยางตอเน่ืองตอไป  

มันเบาแรงผูบริหารโรงเรียนดวย  เพราะโรงเรียนประถมศึกษาน้ันตองหาอะไรมาสนับสนุนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนมากมาย  พอเราไดมหาวิทยาลัยมาชวย  ก็เหมือนกับวาเราไมไดยืนอยูโดด

เดี่ยว  กรรมการสถานศึกษาก็พึงพอใจวาผอ.มีคนชวยเยอะ  ผมก็ขอเรียนไวเทาน้ีกอน ขอบคุณครับ 

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

ตอนน้ีดิฉันคิดวาเราพักเบรกกันสักนิดนึง  แลวคอยกลับเขามาคุยกันตอ  ดิฉันคิดวามีประเด็น 

๒-๓ ประเด็นสุดทาย  ซ่ึงสําคัญมากท่ีอยากใหนําเสนอคือ ๑.อยากจะใหพวกเราระบุอยางชัดเจนวา ถา

มหาวิทยาลัยจะเขาไปมีสวนรวมกับชุมชน อยากใหเขามารวมอยางไร  ชุมชนตองเปนคนระบุวาอยากจะ

รวมมือกันแบบไหน   ๒.อยากใหเสนออยางจริงจังวา การเขามามีสวนรวมเชนน้ี  สามารถท่ีชวยพลิก

ฟนชุมชนใหกลับมามีความเขมแข็ง  มีศักยภาพท่ีสมบูรณไดอยางไร  ๓. ความตอเน่ืองของการทํางาน 

ท่ีชุมชนตองการจากมหาวิทยาลัยน้ัน เปนอยางไร  อยากใหคุยกันอยางจริงจังเพื่อจะไดนําไปเปน

ขอเสนอตอมหาวิทยาลัย   

 

อาจารยธรรมพล  ศรีสุวรรณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตองบอกวาชวงท่ีธรรมศาสตรลงไปทํางาน  เราไมไดเลือกพื้นท่ีหน่ึงพื้นท่ีใด  แตเน่ืองจากเรา

ทดลองโดยการท่ีหลายคนกระจายไปในพื้นท่ีตางๆ   แตเน่ืองจากโรงเรียนจารุศรบํารุง เปนโรงเรียนท่ีอยู

ใกล  เราจึงมีโอกาสไดทํางานอยางตอเน่ือง  และไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียนเปนอยางดี   ซ่ึง

มหาวิทยาลัยไมไดมองวาสิ่งท่ีทํา คือการเอาไปให  แตมองวานักศึกษาไปเรียนรู  โดยมีกระบวนการถอด

บทเรียน  และกระบวนการจัดการเบ้ืองหลังอยูอยางตอเน่ือง   

ท่ีอาจารยสมหมายไดเลาวา มหาวิทยาลัยชะโงกออกมาเสียทีน้ัน  จริงๆแลวผมไดรับเสียง

สะทอนมากกวาน้ัน ก็คือตองเรียนวา เม่ือชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมีลักษณะเปนชุมชนจร  ปญหา

อาชญากรรมโดยรอบจึงมีเยอะมาก  ปรากฏวาสิ่งท่ีเราไดเห็น  น่ีคือพูดแทนเพราะเขามาไมไดนะครับ  

เขารูสึกวานักศึกษาเปนลูกหลาน เพราะนักศึกษาไปดูแลลูกเขา  เขาก็ดูแลลูกเราแทน คือตีกลับ สลับกัน   

เปนสิ่งท่ีเราไดมาโดยไมรูตัว  ก็คือความปลอดภัยของนักศึกษาในบริเวณน้ัน  ซ่ึงเขาชวยดูแลให  เปน

เร่ืองท่ีเปนผลพลอยได   

สวนทัศนคติของคนในชุมชน  หมายถึงคนท่ีทํางานในมหาวิทยาลัยน้ัน  ซ่ึงมีนักศึกษาไป

ขอบคุณเขา  พวกเขาสะทอนกลับมาวา นักศึกษาทําใหเขารูสึกวาเขามีตัวตนมากข้ึน  เห็นหัวเขามากข้ึน   

และระวังมากข้ึน  ก็ตองเรียนวาลักษณะของโปรเจ็กต  หรือการทํางานของธรรมศาสตรอาจมีความตาง
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จากหลายพื้นท่ี   เน่ืองจากเราไมไดลงไปทําในท่ีใดท่ีหน่ึงอยางตอเน่ืองอยางน้ัน  เราอาจจะเร่ิมทดลอง

โดยการท่ีทําในลักษณะอยางน้ี  ก็เลยแลกเปลี่ยนแทนวา  เล็กๆ นอย ๆท่ีเราไดยินมา เชนวาอยางท่ีผม

เรียน เขาเห็นหัวเรามากข้ึน  นักศึกษาโอเคมากข้ึน 

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

 น่ีเปนเสียงสะทอนจากอาจารยธรรมศาสตรซ่ึงสะทอนแทนชุมชน  ดิฉันคิดวาเปนเร่ืองท่ีดีมากท่ี

มหาวิทยาลัยไปทํางานรวมกับชุมชน  และทําใหชุมชนรูสึกวาตัวเองมีศักดิ์ศรี  และมีตัวตนในสังคมดวย   

ไมใชเปนเพียงกองขยะเล็กๆ ท่ีอยูรอบมหาวิทยาลัย  และไมมีใครสนใจ  เปนเร่ืองท่ีสําคัญมากในการจะ

ทําใหมนุษยสักคนรูสึกว า  ตัว เอง มีศักดิ์ ศ รีของความเปนคน  เปนเ ร่ือง ย่ิงใหญมาก  แล ว

สถาบันการศึกษาเปนสวนหน่ึงในการชวยใหเกิดเร่ืองน้ีข้ึน    ประเด็นสําคัญอีกประเด็นท่ีวงประชุมได

สะทอนออกมาแทบทุกชุมชน  คือเร่ืองของความตอเน่ือง ทําอยางไรมหาวิทยาลัยจะทํางานกับชุมชน

อยางตอเน่ือง  ในมุมมองของชุมชนคิดวาควรจะทําอยางไรเชิญเลยคะ 

 

นายนภัทร  ศุภเอม  (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป) 

ถาจะใหเกิดความตอเน่ือง  ผมวิเคราะหเอาเองวา  ลองใหนักศึกษาป ๑ ไปเรียนรูชุมชนกอน  วา

ชุมชนมีอะไรบาง  พอข้ึนปท่ี ๒  ใหไปสงเสริมอาชีพคนในชุมชน  คือเอาศักยภาพในชุมชน  เอาทุนใน

ชุมชนท่ีเขาเรียนรูจากปแรกมาพัฒนา   เสร็จแลวปท่ี ๓ คือพัฒนา  พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคา ใหสินคามีราคา

มากข้ึน    และปท่ี ๔  คือติดตาม  ก็เหมือนวาเปนผลงานของนักศึกษาคนใดคนหน่ึง  สมมติวาเขาลง

หมูบานน้ี  เขาก็ไปตั้งแตป ๑ ป๒ ป๓ ป๔   พอเขาจบป๔  มันก็มีความภูมิใจวาหมูบานน้ี  เราไดไป

พัฒนาตั้งแตเขายังไมมีอะไรเลย  จนเขามาประสบความสําเร็จ  ตรงน้ีไมใชวาผมเอามะพราวหาวมาขาย

สวนนะ  คือเปนแนวความคิดของผมจากชุมชนตรงน้ีแลวกัน 

 

นายปญญา  ชางเจริญ  (ผูแทนชุมชนเขตบางขุนเทียน) 

ผมคิดวาชุมชนคงแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ๑.ไดรับการอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัย  ซ่ึงไป

วิเคราะห วิจัย  หรือทําวิทยานิพนธก็แลวแต  และไดผลออกมาเปนรูปธรรม  ๒. บางชุมชนตองอาศัย

การเอื้ออํานวยจากภาครัฐดวย การเอื้ออํานวย หมายถึงเม็ดเงินท่ีจะเขามาท่ีชุมชน  ซ่ึงนาจะมีการ

ปรับปรุงตรงน้ี  เพราะจะอาศัยนํ้าพักนํ้าแรง  หรือพลังจากชุมชนอยางเดียวก็คงจะเปนไปไมได   

บางคร้ังมันจะตองการเงินเขามาดวย  ยกตัวอยาง พื้นท่ีน้ีนาจะมีการปรับปรุง  และสรางเคร่ือง สมมติวา

สรางเคร่ืองทําปลาเค็ม  ตองใชเงินประมาณสามแสนบาท  มหาวิทยาลัยคงไมมีเงินไปให  ชาวบานออก

คนละ ๑๐๐ -๒๐๐ บาท ก็คงจะไมถึง  ก็นําไปของบประมาณทางภาครัฐ  ถาภาครัฐไมเห็นดวย  เร่ืองน้ีก็

ตกไป  ท้ัง ๆ ท่ีเราเห็นดีเห็นงามกันท้ังหมดในชุมชน  แลวเด็กท่ีเขาไปทําการวิจัยก็บอกวา นาจะทําเพื่อ

เปนการสงเสริมอาชีพ  เพราะจะทําใหชาวบานอยูดีกินดีได  เพิ่มรายไดผลิตผลใหชาวบานได  แตขาด

ปจจัยตัวน้ี   เร่ืองท้ังหมดก็ตองกลับไปนับศูนยใหม  นับหน่ึงใหม  น่ีก็คือสวนหน่ึงเล็กๆนอยๆ  แตใน
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บางเร่ือง ชุมชนก็อาจตองการเฉพาะวิชาการอยางเดียว   อยางพวกเกษตร  ซ่ึงสามารถใชแรงงาน

ชาวบาน  ใชเคร่ืองมือวัตถุดิบท่ีมีอยูในหมูบานอยูแลวมาทําได   ลักษณะน้ีก็ไมตองการเม็ดเงิน  ก็

สามารถทําได  คงจะมีความเห็นเทาน้ีกอน 

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

คุณปญญาไดเสนอมุมมองรูปธรรมท่ีชัดเจนข้ึน  คือโครงการท่ีทํา หรือท่ีนักศึกษาไปวิจัยน้ัน  จะ

มีความตอเน่ือง และเกิดประโยชนจริง  ควรจะตองมีการเช่ือมโยงภาคีการพัฒนาหลายฝายใหเขามาสู

ชุมชน  จะไดรวมมือกันใหเกิดการทํางาน  โดยเฉพาะจากภาครัฐท่ีตองสนับสนุนดานงบประมาณดวย 

เชิญคุณประเสริฐคะ 

 

นายประเสริฐ  เรืองกลา  (ปราชญชาวบาน) 

ของผมก็คลายๆกัน  ปญหาเร่ืองท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือปากทอง ท่ีมีความยากจนเขามาเกี่ยวของ

ดวย  ปญหาปากทองมันทําใหเขาไมคอยสนใจเร่ืองอื่นเทาไร   ท่ีผมอยากจะใหเขาไป ก็คือใหมีการ

ตอเน่ืองอยางย่ังยืน คือเขาไปในทุกรูปแบบท่ีสามารถจะทําใหเขาพออยูพอกิน คือพึ่งพาตนเองไดกอน  

ตอจากน้ันก็งายในการท่ีจะทําใหเขาหันมารวมมือกับเรา  ในการท่ีมหาวิทยาลัยเขาไปอยางแทจริง ผม

เห็นอยางน้ีครับ เพราะผมเคยสัมผัสมา และมันเปนแบบน้ี 

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

คุณลาณีคิออยางไรคะ  เพราะคุณลาณีไดพูดยํ้ามาตลอดวาควรจะตองทําอยางตอเน่ือง ชวย

แสดงความคิดเห็นหนอยวา คุณลาณีอยากเห็นความตอเน่ืองอยางไร 

 

 

นางลาณี  ทองชิง  (ปราชญชาวบาน) 

ตอเน่ืองก็คือวา  แตกอนชุมชนของเราเปนแบบตางคนตางไป  ทีน้ีอยากใหพึ่งพาตัวเองได  

อยากใหมหาวิทยาลัยเขาไปชวยเหลือ  อาจไมตองชวยเร่ืองเงิน  แตใหแลกเปลี่ยนความรูกัน  ใหพึ่งพา

ตัวเองได   อยางมหาวิทยาลัยเขามีเร่ืองวิจัยอะไรมากมาย  อยางชุมชนก็มีทําไร ทํานา ทําการเกษตร  

ไดผลบาง ไมไดผลบาง  ก็ผิดพลาดบาง  เพราะเราไมเกงทฤษฎี  ก็อยากใหมหาวิทยาลัยเขาไป

ชวยเหลอื   เพราะมหาวิทยาลัยมีความรูมาก ชาวบานกทํ็าไดแคปฏิบัติ  ก็ฝากไวตรงน้ี 

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

คุณลาณีพูดกี่คร้ัง ก็มีความชัดเจนมากนะคะ  ไมไดตองการเงินทอง แตตองการความรูจาก

มหาวิทยาลัย เพื่อจะเขาไปสนับสนุนใหชาวบานพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว  เชิญทานตอไป อาจารย

ประภาพรรณคะ  
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อาจารยประภาพรรณ  ฉัตรมาลัย  (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป) 

จริงๆแลว ความตอเน่ืองของแตละชุมชนก็มีลักษณะแตกตางกัน  ในท่ีน้ีอยากจะเจาะจงถึงชุมชน

ริมนํ้าซ่ึงมีลักษณะเปนมรดกทางวัฒนธรรม  มรดกทางวัฒนธรรมหมายความวา มันจะมีแตของเกาแก  

ท่ีรอวันจะชํารุดทรุดโทรม  ซ่ึงบางทีก็เกินกําลังของชาวบาน ท่ีเขาจะทําอะไรได  และถาทํา  ก็อาจผิด

หลักวิชาการ  เพราะฉะน้ันท่ีไดเสนอแนะคือในความตอเน่ืองน้ัน  ไมจําเปนท่ีจะตองเปนมหาวิทยาลัยใด 

มหาวิทยาลัยหน่ึงโดยตลอด  อาจจะมีมหาวิทยาลัยใดมานํารองสัก ๑ มหาวิทยาลัย  โดยทําการประเมิน

เพื่อหาขอมูลในการพัฒนา  หลังจากน้ันชาวบานเขาก็จะรูขอมูลวา มีอะไรบางท่ีจะตองพัฒนา   

เพราะฉะน้ันในการพัฒนา  บางคร้ังชาวบานควรจะชวยตนเองใหมากท่ีสุดกอน คือ อะไรท่ีตนเองทําได  

ก็ทําไป  ในสวนท่ีทําไมได ก็จะไดไปขอความรวมมือจากหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ  ซ่ึงมันก็จะเปนความ

ตอเน่ือง  คือในชุมชนมีความตอเน่ือง   แตมหาวิทยาลัยท่ีเขามาชวยอาจจะไมตอเน่ือง  อาจจะเปน

มหาวิทยาลัยน้ัน  มหาวิทยาลัยน้ีก็แลวแต   

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

ขอบคุณอาจารยประภาพรรณคะ  ดิฉันคิดวาความหมายก็คือ เปนเร่ืองของการไปตอยอดงานท่ี

เคยมีมหาวิทยาลัยใดๆ ก็ตามเขาไปทําในพื้นท่ี  แลวศึกษาดูสักนิดวาเขาทําอะไรไวแลว  และเราจะไป

เร่ิมทําจากตรงไหนโดยท่ีไมตองไปเร่ิมเก็บขอมูลกันใหม   ไมอยางน้ันชาวบานจะชํ้ามาก สัมภาษณกัน

แลวสัมภาษณกันอีก ขอความเดิม ขอมูลเดิมตลอด  ใหเกิดความนาเช่ือถือทางวิชาการดวย  เชิญทาน

นายกฯคะ 

 

นายพงษเทพ  ชัยออน  (นากยก อบต.หาดสองแคว) 

เห็นดวยในเร่ืองของการจัดการนะครับ   ในเร่ืองของความตอเน่ือง  ผมคิดวาปจจัยสําคัญของ

การพัฒนา คือเร่ืองขอมูล  ถาเรามีขอมูลอยูในมือแลว  เราตองมีวิธีการท่ีจะเลือกใชขอมูลใหเกิด

ประโยชนแกทองถิ่น  ซ่ึงเวลาท่ีเก็บขอมูล จะตองดูใหครบในองคประกอบตางๆ  วาทองถิ่นของเราจะใช

ขอมูลจากหนวยงานไหนท่ีเกี่ยวของ  หนวยงานจากพัฒนาชุมชน ใชไดไหม แมวันน้ีมีการจัดเก็บ  แต

ไมไดรับการยอมรับจากทองถิ่น  แตทุกวันน้ี เรามีการปรับปรุงในเร่ืองของการใชขอมูล  โดยทีมงานของ

สสส. เขามามีสวนรวมในการใชขอมูลของ Road Map ซ่ึงเปนขอมูลการจัดเก็บรายครัวเรือนท่ีมี

รายละเอียดอยูครบครัน  และสามารถจะดึงขอมูลเหลาน้ันมาชวยในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นไดอยาง

ชัดเจน  เพราฉะน้ันในเวลาท่ีเราทํางานกับมหาวิทยาลัย  ซ่ึงเราคงตองทํางาน ๓ ป  ๕ ป  เราคงไม

ทํางานแคปเดียว  ถาปเดียวก็คือโครงการไฟไหมฟาง ปกปาย ถายรูป พอตัวช้ีวัดผาน กระบวนการเสร็จ 

คนท่ีไดก็คือหนวยงานท่ีมาทํา   แลวเปนขาราชการ   

สิ่งหน่ึงท่ีเราไดจากการท่ีมหาวิทยาลัยเขาไปชวยในการทําใหทองถิ่นเขมแข็ง  คือการไปใหองค

ความรูแกพี่นองประชาชน  ทําใหชาวบานเขาใจวา หนวยงานตางๆ ท่ีจะเขามาในพื้นท่ี  ถูกกรองจาก
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อบต.มาแลว  คือกอนจะมาทํางานตองมาคุยกับพื้นท่ี ผูนําชุมชน กํานันผูใหญบาน อบต.  ตองน่ังคุยกัน

กอนวา ทีมงานท่ีคุณเขามา  จะเขามาทําอะไร  ทําอยางไร  แลวพี่นองประชาชนของผมจะไดอะไร  ตรง

น้ีตองคุยกันกอนเพื่อความชัดเจน   แตถาเขามาเพื่อมาขอทํางาน  ปกปายถายรูป อบรมเสร็จหมด ได

ตามตัวช้ีวัดแลวกลับไป  ชาวบานก็ไดแคเศษกระดาษหรือวาแฟมเอกสารเทาน้ัน  แลวทุกอยางชาวบาน

ก็ไมไดใชประโยชนเลย  อันน้ีเราบอกวา เราขอไมรับ  เราไมเอา  น่ันคือสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยสรางใหเรา  

สรางความเขมแข็ง  สิ่งน้ีแหละครับจะทําใหเกิดการตอยอดใหย่ังยืนได     

อยางเชน เร่ืองการทําโครงการจัดการขยะแบบประชาชนมีสวนรวมเม่ือป ๒๕๔๗  สิ่งท่ีเราทํา  

ขยะเปนตัวละครตัวเล็กๆ ตัวหน่ึง  แตเราสามารถสรางใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  โดย

การทําอยางไรใหขยะน้ัน  สามารถเอาไปตอยอดภาคการเกษตรของลุงฟนได   สามารถเอาไปตอยอด

ในเร่ืองของเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยได  มันจะมีกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากแรงบันดาลใจของพี่นอง

ประชาชนท่ีเกิดปญหา   แลวนําปญหาเหลาน้ันมาคุยกันในวงเสวนาประชาคม  เกิดกระบวนการท่ีจะไป

ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ภาคีเครือขายมีใครบาง  ภาคหนวยราชการชวยเราไดไหม  ถา

ชวยไมได  หนวยงานไหนท่ีชวยเราได  ท่ีมีงบประมาณในการท่ีจะหนุนเสริมกับทองถิ่น  มันสามารถท่ี

จะขับเคลื่อนในการทํางานได   ถาเกิดเหตุการณข้ึนแลวมหาวิทยาลัยมีหนวยงานท่ีสามารถตอบสนอง

ตอสิ่งท่ีเราตองการได   

อยางเชนในเร่ืองของการคนหาจุลินทรีย  ซ่ึงเม่ือกอนน้ีการใชจุลินทรียท่ีใชกับภาคการเกษตร   

เราจะตองไปซ้ือตางประเทศ  เราใชคําวา”อีเอ็ม” (EM)  ตองไปซ้ือมา แลวเอามาขยับขยาย  และ

แจกจายแกพี่นองประชาชน  แตหลังจากท่ีเราไปคนควา คนพบท่ีอุทยานแหงชาติคลองตรอน  เรากับ

นักวิชาการมหาวิทยาลัยก็พากันข้ึนไปเดินวนอุทยานแหงชาติคลองตรอน  ไปเก็บจุลินทรียในปา เอามา

เพาะเช้ือไดเอง  เอามาลองทํากันเอง  เกษตรกรก็มาน่ังรวมกันทํา ณ วันน้ีเปนปท่ี ๕ - ๖ ท่ีเราสามารถ

แยกเช้ือจุลินทรียท่ีไปเก็บมาจากในปา  โดยเขาหองแล็ปของมหาวิทยาลัย  ดูวาจุลินทรียตัวไหนท่ี

แข็งแรง  ตัวไหนท่ีไมแข็งแรง  เราก็เอาตัวท่ีแข็งแรงมาเพาะตอ  มันก็กลายเปนจุลินทรียท่ีจะใชในภาค

การเกษตร  น่ีคือความตอเน่ืองของมหาวิทยาลัย  ท่ีเราไดจากการทํางานรวมกันระหวางชุมชนกับ

ทองถิ่น   ฉะน้ันโครงการท่ีเกิดข้ึนจะตองเปนระยะเวลา ๓ ป ๕ ปท่ีจะเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง   ฉะน้ันในสิ่ง

ตาง ๆ เหลาน้ีหลังจากท่ีเราทํากันมาแลว  เราก็คงจะตองใชทีมงานของมหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวมใน

การจัดการกับทองถิ่น    

อีกอยางก็คือเร่ืองของการประเมินทองถิ่น  การประเมินตนเอง ก็คงไมเปนท่ีนิยมสักเทาไร  แต

ทองถิ่นคงจะตองมีมหาวิทยาลัยเขาไปดูวาในเร่ืองของการทําความพึงพอใจ  หรือการประเมินแผนของ

ทองถิ่นท่ีทํา  ตรงใจพี่นองประชาชนไหม  ใชเงินตามวัตถุประสงคไหม  ทําแลวไดประโยชนอะไร  

ผลลัพธท่ีเกิดมาเปนอยางไร  อันน้ีทางมหาวิทยาลัยก็จะเขาไปมีสวนรวมในการจัดการกับทองถิ่น  โดย

ใชคําวาประเมินความพึงพอใจใหกับพี่นองประชาชนตามแผนงานตางๆ  อาจเปนรายไตรมาส  สาม

เดือนคร้ัง  หก เดือนคร้ัง หรือวาปละคร้ัง  อันน้ีแลวแตทองถิ่นจะตั้งงบประมาณในการจัดการเร่ืองน้ีให

ทางมหาวิทยาลัยเขาไปชวยในการจัดการ   
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ฉะน้ันความเขมแข็งท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีมีมหาวิทยาลัยเขาไปผูกโยงกับทองถิ่นของจ.อุตรดิตถ  

จะกลายเปนการทํางานท่ีเปนเสมือนญาติพี่นอง  ท่ีคุยกันเหมือนลุงฟนวา  ทางมหาวิทยาลัย  ทาง

อาจารยตางๆ ก็จะมีความเช่ือมโยง  แลวก็เช่ือมการทํางานท่ีลงตัวได  เพราะฉะน้ันในวิถีของการทํางาน

ท่ีเห็นไดชัดก็จะเกิดวิธีการวา  มหาวิทยาลัยรวม  แลวเกิดผลลัพธ  เกิดความเขมแข็งของชุมชน  เกิด

กระบวนการจัดการ เกิดภาคีเครือขาย ทําใหการรอยเรียงเปนเน้ือเดียวกัน  ยกตัวอยางท่ีหาดสองแคว  

หลังจากทีมงานมหาวิทยาลัยลงไปตั้งแตป ๒๕๔๗  ทําใหเราไดรับรางวัลธรรมาภิบาลทุกปถึง ๖ คร้ัง  

เพราะมหาวิทยาลัยเขาไปเปนผูหนุนเสริมใหความรู  ใหการจัดการกระบวนการตางๆ   และอบต.เปนคน

ดําเนินการ  นําแนวคิดจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติสูพี่นองประชาชน  พี่นองประชาชนก็เกิดความ

เขมแข็ง  แลวก็เกิดความภาคภูมิใจท่ีไดรวมกันปฏิบัติงาน  น่ีก็คงจะเปนแนวทางท่ีเห็นวามหาวิทยาลัย

เขารวมอยางไร  จึงจะเกิดความย่ังยืนไดในอนาคต  

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

ทานนายกฯไดมีขอเสนอท่ีสําคัญวาการท่ีจะทํางานใหมีความย่ังยืน  มีความตอเน่ือง  ประเด็น

แรกคือการเลือกใชขอมูลใหเหมาะสมกับทองถิ่นน้ันๆ  แลวก็ตองทํางานเปนระยะเวลาถึง ๓ ป ๕ ป  และ

สรุปชัดเจนวาตองไมใชงานท่ีมาปกปาย ถายรูป  อันน้ีเปนความเห็น  เปนมุมมองจากองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นท่ีเสนอตอมหาวิทยาลัย 

 

ผูเขารวมอภิปรายทานหน่ึง 

ขอแยงทานนายกฯนิดหน่ึง  ท่ีเม่ือกี้ทานบอกวา ถาเขาไปแลวตองผานผูใหญบาน  กํานัน  และ

ผานอบต.กอน  วาจะไปสรางประโยชนอะไรใหชาวบาน   ผมไมอยากใหชาวบานคิดอยางน้ัน   แต

อยากจะใหคิดวา มหาวิทยาลัยก็คือลูกหลานของเรา  บางสิ่งบางอยางก็อยากจะไดขอมูลจากชาวบาน  

แตไมไดประโยชน  ชาวบานอาจจะไมไดประโยชน  แตมหาวิทยาลัยอาจจะไดประโยชนมหาศาลจาก

ขอมูลเล็กๆ นอยๆ จากชาวบาน  ผมอยากใหทุกสิ่งทุกอยางเกื้อหนุนกัน  ถาอยากไดขอมูลอะไรเพื่อไป

วิจัยหรือไปวิเคราะห   สิ่งตางๆน้ันก็จะกลับมาเปนประโยชนกับชาวบานทีหลัง  อาจไมใชขณะน้ันหรอก  

อาจจะอีก ๑๐ ปกลับมาก็ได  แตสืบเน่ืองเอามาจากการวิเคราะหวิจัยของมหาวิทยาลัย  ผมก็อยากให

ชาวบาน  ไมใชเฉพาะอุตรดิตถนะ  ใหความรวมมือกันในประเทศไทย  ทางมหาวิทยาลัยก็ดี  ทาง

ชาวบานก็ดี คือไมตองคิดวา  ชาวบานไดอะไรจากมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจะไดอะไรจากชาวบาน  

คิดวาจะใหอะไรซ่ึงกันและกัน  แลวก็ใหมันเกิดประโยชนกับประเทศไทยได ผมวามันนาท่ีจะเปน

ประโยชนมาก  

 

นายพงษเทพ  ชัยออน  (นากยก อบต.หาดสองแคว) 

เม่ือสักครูน้ี ท่ีบอกวาใครท่ีจะเขามาในพื้นท่ี  ไมไดหมายความถึงมหาวิทยาลัย  แตเปนหนวย

ราชการ  หนวยงานภาคราชการ  หนวยงานเอกชนท่ีจะเขามาหาผลประโยชนจากพื่นองประชาชนของ
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เรา  สวนใหญเวลากลุมเหลาน้ีมา  จะเปนลักษณะไฟไหมฟาง  อยางเชน  มาถึงก็ขอเลือกหมูบานน้ีก็แลว

กัน  เพราะหมูบานน้ีเขมแข็ง  ขออบรมแมบาน ๑๐ คน ผูสูงอายุ ๕ คน  เยาวชน ๑๐ คน  อบรมเสร็จก็ปก

ปาย  ถายรูปเสร็จแลวก็กลับ  น่ันคือสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากหนวยงาน  แตวามหาวิทยาลัยเขาสรางความ

เขมแข็งใหเรา  จนเราสามารถปฏิเสธงานท่ีจะมาปกปายถายรูปได  อันน้ีคือเขาสรางใหเราเขมแข็ง 

 

อาจารยสมหมาย  นัยโมกข  (ผอ.โรงเรียนจารุศรบํารุง) 

ผมขออนุญาตกลับมาในเร่ือง มหาวิทยาลัยจะชวยชุมชนอยางตอเน่ืองไดอยางไร    จริงๆ แลว  

ทางชุมชนหรือหนวยงานอยางโรงเรียน ก็อยากไดความตอเน่ือง  แตมหาวิทยาลัย  และนักศึกษามี

ขอจํากัด  เพราะบางทีนักศึกษาเรียน  เปลี่ยนช้ันปไป  ก็อาจจะไมมีเวลวางท่ีจะมาชวยเหลือชุมชน  หรือ

อาจเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวพันกับงบประมาณ  

ผมขอเสนอแนวทางวา  มหาวิทยาลัยนาจะมีการสํารวจขอมูลวา  ชุมชนหรือโรงเรียนมีความ

ตองการอะไรบาง  แลวนักศึกษาจะไดกลับไปคุยกันในมหาวิทยาลัย ในคณะท่ีเรียน  (อยางท่ีพี่บอกวา

บางทีมันอาจจะไมกลับมาเร็ว มันอาจจะเปนปๆ)  เพราะฉะน้ันเม่ือมหาวิทยาลัยไดขอมูลแลวกลับไป

ปรึกษาหารือกับคณะ  หรือกลุมวิจัยของมหาวิทยาลัย  วาชุมชน/โรงเรียนตองการความชวยเหลืออะไร  

เขาจะไดปรึกษาหารือวามีหนวยงานไหนท่ีเกี่ยวของบาง  หรือจะของบประมาณจากตรงไหน  เพื่อจะไป

ชวยเหลือชุมชนใหตอเน่ืองได  หรือนักศึกษาควรลงไปทํากิจกรรมอะไร  เพราะขอจํากัดของนักศึกษาก็มี  

นักศึกษาจบไป ก็หายไป  แตถาไดมีการพูดคุยกันในท่ีประชุม  หรือในกลุมวิจัยแลว  ขอมูลเหลาน้ัน

อาจจะเปนขอมูลของคณะ  ของมหาวิทยาลัย  วาถามหาวิทยาลัยจะไปชวยชุมชนน้ี  ตองทําเร่ืองน้ี   ถา

จะไปชวยโรงเรียนน้ี ตองทําเร่ืองน้ี เพราะเก็บขอมูลไวแลว   ผมจึงบอกวาการสํารวจมีสวนสําคัญ  เม่ือ

สํารวจแลว เก็บขอมูลไปแลว  ถึงจะมาชา  มาเร็วอยางไร  ก็นาท่ีจะมาชวยชุมชนตอไป ขอบคุณครับ 

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

ขอบคุณคุณสมหมาย  การทํางานก็ควรจะเร่ิมจากขอมูล สํารวจความตองการของชุมชน ขอเชิญ

คุณสมจอง 

 

นายสมจอง  รองแกว  (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป) 

ในดานขอมูลของชุมชน  ผมไมทราบวาทุกมหาวิทยาลัยเขาไปหาขอมูลในชุมชนเพื่อจะเรียนรู  

สงคณะอาจารย  ผมวาบางทีมันก็ไมตอเน่ือง  บางทีเอาขอมูลน้ันไปใหกับระบบของราชการ  ซ่ึงบางคร้ัง

มันมีผลกระทบยอนกลับมาหาถึงชุมชน  คืออยางกระผมรับขอมูลจากนักศึกษา เพื่อนํามาพัฒนาสิ่ง

ตางๆ ไมวาดานสังคมหรือสิ่งแวดลอม  แตเม่ือรับมาแลว  ทางอีกรุนหน่ึงจะมาศึกษาตอ  ก็มีความคิดท่ี

เปลี่ยนแปลงไป  แตมาเปนบางรุนก็ไดรับขอมูลจากราชการเพื่อมาใหศึกษาในชุมชน  เพื่อทําความ

เปลี่ยนแปลงในชุมชนไปในทางอื่น  เพราะฉะน้ันถามหาวิทยาลัยทําตอเน่ืองชุดเดียวไมจบ  เพราะ
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อาจารยบอกวาท่ีมา  ระยะเวลาไมใชแคปสองป  แตวานักศึกษามาบางรุน  อยางปสามเขามาศึกษาป

เดียวผานไปจบ  มาปสี่มาอีกรุนหน่ึง ก็มาศึกษาในดานพัฒนาชุมชน เปลี่ยนแปลงไปอีก  

 เพราะฉะน้ันมีความตอเน่ืองไปวา  ถามาพัฒนาในดานของบานเรือน  เราจะปรับสภาพ

บานเรือนอยางไรใหดูดี ถนนหนทางใหดูดี ก็จะตองเปนชุดเดียวกัน  คืออาจารยจะตองเปนชุดเดียวกัน  

คืออาจารยจะตองสงมา ชุดท่ีแลวป ๓ ป ๒  เขามาศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบานเรือนชุมชนน้ี   แตไมมี

ความกาวหนา   ยังอยูน่ิง  จะทําอยางไรใหมันสําเร็จเสร็จสมบูรณ  น่ันคือการพัฒนาอยางตอเน่ืองจน

เปนชุมชนท่ีนํารองไดในอนาคต  เพราะฉะน้ันผมก็เลยขอรองกับคณะอาจารย  กรุณาใหชวยเหลือ

ชาวบานเพราะวาบางทีหาเชากินค่ํา แตบางทีรับขอมูลจากราชการ   ราชการเขามาศึกษาความเปนอยู

ของชุมชน  ไมวาดานสิ่งแวดลอมสังคมอะไร   เขามาศึกษาเสร็จ   เขามารายงานตอระบบราชการ  ซ่ึง

บางคร้ังอาจเปนผลกระทบตอชุมชน ซ่ึงหลายๆชุมชนก็โดนมา 

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

พี่สมจองเสนอวา การเร่ิมทํางานอยางตอเน่ือง หมายถึง ตอเน่ืองบนฐานความตองการของ

ชุมชน บนฐานปญหาของชุมชน ทําใหสําเร็จ ลุลวงไป  

 

นายสมจอง  รองแกว  (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป) 

อยางมหาวิทยาลัยน้ีมาศึกษาในเร่ืองสังคม ก็สงตอเน่ืองมาเร่ืองสังคม  มหาวิทยาลัยน้ีมาในการ

พัฒนาชุมชน  ในดานเร่ืองท่ีอยูอาศัย ก็ขอใหตอเน่ืองโดยการพัฒนาท่ีอยูอาศัย  มันจะแยกเปนสวน ๆ  

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

ทีน้ีเราจะไปดูประเด็นตอไปท่ีเราจะพูดคุยกัน  โดยในชวงแรกของการคุยกัน  พวกเราไดเสนอ

มากในเร่ืองของการมีสวนรวม  และมีประเด็นวาบางมหาวิทยาลัยก็มาแควันเดียวแลวหายไป  เหลาน้ีเรา

ก็เลยคิดวา  พวกเรานาจะมีสวนในการนําเสนอวา  ถาจะมีมหาวิทยาลัยเขามาเรียนรูกับชุมชน 

กระบวนการมีสวนรวมในการเรียนรูควรจะมีลักษณะแบบไหน  อยากใหชุมชนเปนฝายนําเสนอ เชิญเลย

คะ เร่ิมจากพี่สมจองไหม 

 

นายสมจอง  รองแกว  (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป) 

หมายความวาอยางไร ใหชุมชนมีสวนรวม 

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

คือการมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยกับชุมชน  เราอยากไดการมีสวนรวมแบบไหนท่ีจะทํางาน

รวมกัน 
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นายสมจอง  รองแกว  (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป)  

ก็คือในชุมชนของผมตอนน้ี  ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนจะเปดเวทีเดือนหน่ึง ๒-๓ เท่ียว  

อยางเราทางชุมชนเปนชุมชนท่ีผมบอกลวงหนาแลววา  สวนใหญเปนชุมชนหาเชากินค่ํา   เพราะฉะน้ัน

ในการเปดเวทีบอยๆ  มันจะลําบากตอชาวชุมชน  ดังน้ันตอไปเราจะตองเก็บขอมูลในการเปดเวที

ท้ังหมด  แลวเปดหนเดียวใหมันจบ  หรือเดือนละคร้ังใหมันจบเลย 

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

คืออยามาทําอะไรท่ีมันถี่ ๆ มากเกินไป อยางน้ันใชไหมคะ? 

 

นายสมจอง  รองแกว  (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป)  

ทําใหชาวบานเกิดความระอาข้ึนมา  

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

จริง ๆ มันก็มีเร่ืองพวกน้ีพูดอยูตามประเด็นตางๆ  มีทานใดอยากจะเพิ่มเติมใหชัดเจนมากข้ึน ก็

เชิญเลยนะคะ 

 

นายพงษเทพ  ชัยออน  (นากยก อบต.หาดสองแคว) 

ในสวนของทองถิ่นหรือชุมชนชนบท  ในประเด็นการมีสวนรวมของพี่นองประชาชน ก็อาจจะสูง

กวาชุมชนเมือง   เพราะทองถิ่นของเรามีโอกาสไดเจอกัน  อยางนอยการมอบเบ้ียยังชีพเดือนละคร้ังให

ผูสูงอายุในแตละหมูบาน  ในแตละตําบล  จะตองมาน่ังคุยกัน  แตละหมูบานเราก็เปดเวทีประชาคม  

เปดเวทีการมีสวนรวมใหพี่นองประชาชนตั้งแตรวมคิด รวมกําหนดแนวทาง  รวมทํา รวมรับ

ผลประโยชน  รวมตรวจสอบติดตามประเมินผล  ซ่ึงในกระบวนการของการมีสวนรวมของสังคมใน

ชุมชน  เราพยายามจะใสกระบวนการตางๆเหลาน้ีลงไป  ใหคนในชุมชนน้ันเปนเจาของชุมชนของเขา

เอง  ซ่ึงเม่ือเขาคิดวาเขาเปนเจาของชุมชนแลว  เวลาท่ีจะติดตามงานของเขา  เขาจะมีจิตสํานึกลึกๆวา

น่ีเปนโครงการของเขาท่ีไดเสนอมา  ในเม่ือเขาไดรับการพิจารณาเปนโครงการของชุมชนหมูบานเขา

แลว  เขาก็จะมีความตั้งใจท่ีจะดู  ตั้งใจตรวจสอบวาเปนไปตามท่ีเขาตองการหรือไม   

สมมติวาเขาไดถนนสักเสนหน่ึง เปนถนนลูกรัง  ลูกรังท่ีลงมา ไดคุณภาพไหม  ปริมาณคิวท่ีมา

ในรถสิบลอ รถหกลอ เต็มไหม  จํานวนเทหนา๓๐ ซม.ตามท่ีชางของอบต.กําหนดไหม   น่ีคือสิ่งท่ีเขาได

จากการมีสวนรวมของคนในชุมชน ทําใหเขาเปนเจาของกองทุน เปนเจาของเงินท่ีเขาไดมา  เปน

เจาของถนนเสนน้ัน  เขาก็ชวยกันดูแลรักษา   ฉะน้ันการมีสวนรวมตองลงใหถึงกระบวนการท้ัง “๕ รวม 

คือ รวมคิด รวมวางแผน รวมตรวจสอบ รวมทํา รวมรับผลประโยชน รวมติดตามประเมินผล” ใน

กิจกรรมอยางน้ีในแตละชุมชน  ถาเกิดเหตุการณอยางน้ีได  ความรักความเปนเจาของของเขาจะมีสูงข้ึน 
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อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

ทานนายกฯก็เสนอชัดเจน  ถาจะลงไปทํางานในชุมชน  ไปรวมพัฒนาชุมชนตองไปใหถึง

กระบวนการ ๕ รวม ของการมีสวนรวม  รวมคิด รวมทํา รวมวางแผน รวมตัดสินใจติดตามประเมินผล 

อันน้ีเปนสิ่งท่ีทานนายกฯตองการ  ทานอื่นมีใครจะเพิ่มเติมไหมคะ  

 

อาจารยประภาพรรณ  ฉัตรมาลัย  (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป) 

พอดีของเราจะตางกับทางอบต.  อันน้ันเขาเปนระบบราชการชัดเจน  ของเราชุมชนริมนํ้าจะเปน

ลักษณะเหมือนชาวบานทํากันเอง  ทํากันแบบสบายๆ  เพราะฉะน้ันการมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยกับ

ทางชุมชนก็คือรวมทุกอยาง  คือ รวมคิด รวมทํา  ทีน้ีในฝายของชุมชนซ่ึงมีจํานวนมาก  ท่ีทางกรุงเทพฯ

บอกวา ชาวบานเขาไมมีเวลามาประชุม  ตรงน้ีเรามีปญหาเหมือนกัน  เพราะเขาก็ตองทํามาหากิน  มัน

เสียเวลา  เพราะฉะน้ันเราก็เลยอาศัยความคุนเคย เน่ืองจากเปนชุมชนประมาณ ๒๐๐ หลังคาเรือน  ซ่ึง

ก็เปนถนนแนวยาว และเราก็เปนชาวบานเหมือนกัน  เราก็จะตองพูดคุย และตกลงขอเปนหลักการวา  

ไมวาจะมีการประชุมอะไร  เราขอประชุมกรรมการบริหาร  ชาวบานทุกคนก็ถือวาเปนสมาชิก  เขาก็ให

สิทธิเรา  แตถามวาขอมูลจากกรรมการ  เรามีทุกคนอยูแลว  เพราะเราคุนเคยกัน  เวลาคุยกันก็เก็บ

ขอมูล คือคุยปกต ิ คุยเลนอะไร  มันก็เปนขอมูลไดท้ังหมด  เราก็ใชขอมูลสวนน้ีมาประกอบ  เวลาท่ีเรามี

มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานท่ีจะเขามาชวยเหลือเรา  หรือมารวมงานกับเรา  เราก็ใชตรงน้ี  เราก็ถือวา

เราเปนตัวแทนของชาวชุมชนท้ังหมดในการท่ีจะคิดตัดสินใจอะไร 

ทีน้ีจะทําอยางไร จึงจะใหเขารับรูวาเราไปตัดสินใจอยางน้ีแลวนะ  ท่ีชุมชนริมนํ้าทํา ก็มีหลายวิธี   

หน่ึงคือ “บอกปาก”  ทีน้ีบอกปากอาจจะไมท่ัวถึง  ก็ทําเปนเอกสารแผนพับ แผนปลิวหรือจดหมายขาว

แจกไปยังทุกบาน  วาขณะน้ีมีอะไรเกิดข้ึน  แลวเราตัดสินใจอยางไร   และพวกทานจะตองทําอะไร  คือ

บอกเขาไป  เขาเต็มใจมาชวยอยูแลว  เพราะฉะน้ันหลักการก็คือรวมคิด รวมทํากับชุมชนจริงๆ  แต

วิธีการท่ีจะเขาถึง  ใหชาวบานเขาเขาใจ และรับรูท้ังหมด เราใชเทคนิคเปนจดหมายขาวท่ีแจกไปยังทุก

บาน  เขาจะอานหรือไม  เราไมรู  เราเดินผานไป ก็ถามวาอานหรือยัง  กระทุงไปเร่ือยๆ  เขาก็รับรู

รับทราบ เราก็ใชเทคนิคแบบน้ี 

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

ขอบคุณคะ ทานอื่นมีใครจะเพิ่มเติมไหมคะ ? 

 

ผูเขารวมอภิปรายทานหน่ึง 

ผมขอพูดเสริมนิดนึง  คือจริงๆแลว ผมอยากจะใหเขารวมจริงๆ  อยากจะใหไมมีปญหาเลย คือ

ให คนท่ีเปนนิสิตนักศึกษาน่ันแหละ ตองเขาไปใหความรูเร่ืองพวกน้ี แลวเขาก็จะเกิดความตอเน่ือง

ข้ึนมาเอง ลูกหลานมาเอง  ความเปนกันเองน่ีจะทําใหเกิดความย่ังยืนไดจริงๆ 
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นายนภัทร  ศุภเอม  (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป)  

ผมมองอีกมุมครับ  คือตอง “วินวิน” (Win- Win) ท้ังสองฝาย คือชุมชนก็ไดประโยชน  

มหาวิทยาลัยก็ไดประโยชน  เพราะถาตางคนตางไดประโยชน  ผมวาชุมชนจะใหความรวมมือ  อยางผม

ตอนน้ีทําเร่ืองนํ้าสมควันไมเปาจากเตาอิวาเตะ  ตอนน้ีจากท่ีผมดูในกูเกิล จะมีมหาวิทยาลัยโคราชท่ีเดียว

ท่ีวิจัย  คือตัวน้ี  ผมอยากใหมหาวิทยาลัยไหนสนใจไปคนควาวิจัย  คือมันไดเร่ืองสุขภาพ  เร่ือง

การเกษตร  เร่ืองสิ่งแวดลอม มันไดหลากหลาย เราทําแคตัวเดียว  เพราะวามหาวิทยาลัยก็มีหลากหลาย 

ก็จะเอาพวกพยาบาลเขาไปก็ไดเร่ืองสุขภาพ ทําอยางไร  นํ้าสม เร่ืองสุขภาพ อะไร  คือจุดน้ีผมขอเสนอ

ตรงน้ีวาวินวินท้ังคู  ไดท้ังคู  ชุมชนใหความรวมมือ แตท่ีบอกวาชาวบานอาจไมสนใจ  คร้ังแรกเขาอาจจะ

ไมสนใจ แตถาเขารูวาเขาไดประโยชนนะ  เขาก็เขารวมอีกอัตโนมัติ 

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

ขอบคุณคะ มีทานอื่นจะเพิ่มเติมประเด็นน้ีไหมคะ อาจารยผองจะมีอะไรไหม ? 

 

 

อาจารยผอง  เซงก่ิง  สถาบันอาศรมศิลป 

ถามวาความสัมพันธแบบไหน  จริงๆถาเราดูท่ีหมอวิจารณนําเสนอไว  ความสัมพันธเชิงราบจะ

สรางคุณภาพของท้ังคู  วินวินท้ังสองฝายอยางท่ีคุณนภัทรวา  ถาความสัมพันธเชิงอํานาจ มันก็ไดแคขาง

เดียว  อันน้ีคือเปนมหาวิทยาลัยแนวใหมท่ีจะไปสัมพันธกับชุมชน  ก็คือตองมีความสัมพันธเชิงราบ  เทา

เทียมกัน   ถาพูดภาษางายท่ีสุด คือมีความเทาเทียมกันระหวางชาวบาน อาจารย หรือนักศึกษา ตองเทา

เทียมกัน  ไมวาจะแสดงความคิดเห็นหรืออะไรก็แลวแต  หรือจะไปหาความรูรวมกัน  

สวนประเด็นความตอเน่ืองกับความย่ังยืน  ผมคิดวามันตองเปนเร่ืองของกระบวนการ   ถาจัด

กระบวนการได  คิดวาไมนาจะมีปญหา  แลวกระบวนการมาจากไหน    ผมวามันมาจากฝายไหนก็ได  น่ี

ทัศนะผมนะ   อยางของจันทบุท รี   มาจากจันทบุรีแลวนักศึกษาไปเจอเขา  เขาก็ไปรวมมือกันจัด

กระบวนการ   การจัดกระบวนการ ผมวาเปนแนวใหมเหมือนกัน  การจัดการศึกษาคือการจัด

กระบวนการ  การจัดการพัฒนาแนวใหม คือตองชัดเจนในกระบวนการ  ไมใชไปเล็งเอาแตผลงาน  แต

อันน้ีมันดูยาว วามันอาจจะสามป หาป แปดปก็แลวแต  มันข้ึนอยูกับการจัดกระบวนการรวมกัน มันมี

อะไร  ข้ันตอนไหน  แลวเราไมจําเปนตองไปจ้ีท่ีช้ินงาน   ถาเราจัดกระบวนการได ช้ินงานจะออกมาเอง  

ตามกระบวนการตาง ๆ ท่ีเราไปทํากันไว  ช้ินงานมันจะหลุดออกมา  ซ่ึงมันก็เปนช้ินงานท่ีอยูใน

กระบวนการ  และผมคิดวามันจะยาวนานกวา  ขอแคน้ี 

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

ขอบคุณอาจารยผองมากคะ  อาจารยผองเสนอไวสองประเด็นท่ีสําคัญและนาสนใจ  ก็คือ 

มหาวิทยาลัยกับชุมชน ควรจะมีลักษณะของความสัมพันธในแนวราบ  เพื่อทําใหงานตอเน่ือง ราบร่ืน  ท่ี
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สําคัญก็คือความตอเน่ืองของอาจารย  อาจารยมองท่ีเร่ืองของกระบวนการ  ไมใชท่ีตัวกิจกรรม  ถาเรา

มองแคกิจกรรมเปนเปาหมาย  เราทํากิจกรรมเสร็จก็จะจบ  แตเราควรมองท่ีกระบวนการ   มันจะนํามา

ซ่ึงความตอเน่ืองในระยะยาว   

ถาอยางน้ันเราจะไปดูประเด็นสุดทาย ก็คือเราตั้งคําถามเอาไวท่ีวาการท่ีมหาวิทยาลัยทํางาน

รวมกับชุมชน จะสามารถชวยพลิกฟนชุมชนกลับคืนมา  ใหมีความเขมแข็งในสังคมไดอยางไร  เพราะ

รอบแรกท่ีเราคุยกัน  เราก็สะทอนสภาพของชุมชนท่ีมีปญหาเยอะแยะมากมาย   แตเม่ือมหาวิทยาลัยลง

ไปรวมทํางาน  เอาความรูเขาไป  ทําใหชาวบานไดมีวิธีคิดตางๆเพิ่มข้ึน   ทีน้ีเราอยากจะมาลงลึกใน

รอบน้ีวาถามหาวิทยาลัยลงไปแลว  จะเปลี่ยนชุมชนไดอยางไร  เร่ิมจากใครดี   ลาณีไหม 

 

นางลาณี  ทองชิง  (ปราชญชาวบาน) 

ปญหาแรกของชุมชน เอาแบบบานนอก แบบรากหญาเลย  ก็ขอพูดภาษาอีสาน ตอนน้ีแถวบาน

หนู  ปากทองเปนเร่ืองสําคัญท่ีสุด  มหาวิทยาลัยเร่ิมเขาไปแลว ตอนน้ีทางชุมชนของหนูก็เ ร่ิม

กระตือรือรน  รูจักคุณคาของมหาวิทยาลัย วาทานใหความชวยเหลือตางๆมากมาย   อยางท่ีตําบลมี

ท้ังหมด ๘ หมูบาน ลูกหลานเฮากลับมาเปนบัณฑิตคืนถิ่น  ไปอยูองครักษ ๒ ป   พอป ๓ กลับมาบานเฮา

แลว  ลูกหลานมาแลว  อยากจะใหนิสิตไปทํากิจกรรมรวมกับชาวบาน เดือนละคร้ังก็ยังดี  แตละหมูบาน 

๘ หมูบาน ใหกิจกรรมอะไรก็ชาง  แตขอใหฝายกิจกรรมทางโรงเรียนหรือวาลานวัดชวยทําบานดินใหวัด  

ทําหองนํ้า  ปนเปนดินใหโรงเรียนอยางน้ี   ชาวบานละแวกน้ันจะภูมิใจวาโพธิวิชชาลัย  นิสิตลูกหลานเฮา

เดอ  จําไว  ผูใดมาทอดกระถินผาปามาจากจังหวัดอื่นก็จะเปนคนท่ีภาคภูมิใจของเฮา  คือวาทางชุมชน

แลวก็นิสิตมีการท่ีวา  กระตือรือรน ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกัน  ก็ขอฝากไวไมมีหยังหลาย 

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

ความภูมิใจน้ี มันจะไปพลิกฟนชุมชนไดอยางไร 

 

นางลาณี  ทองชิง  (ปราชญชาวบาน) 

 คือใหชุมชนมีความกระตือรือรน  รูจักวาทางมหาวิทยาลัยเขาจะชวยเหลือ  การท่ีชาวบานไมรู

อะไรเลย  แลวเขาก็ใหคําแนะนําท่ีดีอยางน้ันอยางน้ี  ทําสัมมาอาชีพ  ใหความรูเพิ่มเติม  ชาวบานก็ให

ความรูนิสิต  เพราะนิสิตทํานาไมเปน  คัดพันธุขาวไมเปน  คัดพันธุขาวโพดไมเปน ก็คือแลกเปลี่ยน

เรียนรูกันท้ังนิสิตแลวก็ทฤษฏี ท้ังชุมชนก็รูปฏิบัติ คือแลกเปลี่ยนความรู  อันน้ีก็จะดีมากๆ 

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

คะ ขอบคุณมาก มีทานอื่นไหม พอดีเขาเตือนแลววาเหลืออีก ๓ นาที  สั้นๆ คะ 

 

ผูเขารวมอภิปรายทานหน่ึง 
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ขออนุญาตสั้นๆ  ๑ นาที  จากการท่ีเราจะพลิกฟนทองถิ่นในเร่ืองของการมีสวนรวมของการ

เรียนรูรวมกันของมหาวิทยาลัย   สวนหน่ึงก็คงจะตองปรับในเร่ืองของหลักสูตร   ลองดูวาในสวนทองถิ่น

มีความตองการอะไร  เด็กในทองถิ่น ถายังเรียนหลักสูตรเหมือนเดิมแลว  กลับไปแทนท่ีจะกลับไปพลิก

ฟนบานของตนเอง  หรือพัฒนาบานตัวเอง  ก็กลายเปนมาอยูท่ีกรุงเทพฯ  แออัดกันอยูท่ีน่ี  ลองกลับไป

เปลี่ยนหลักสูตรใหมวาทองถิ่นตองการอะไร  

 ณ วันน้ี ชางโยธาท่ีจะไปทํางานท่ีอบต.ก็ไมมี  นักวิชาการศึกษาไมมี นักวิชาการสาธารณสุขไม

มี  นักพัฒนาชุมชนไมมี  เพราะฉะน้ันในภาพของความตองการของทองถิ่น  เราตองไปดูวาทองถิ่น

ตองการอะไร  ลองปรับรูปแบบในเร่ืองของการจัดการเรียนการสอน  รวมไปถึงในเร่ืองของโรงเรียนใน

เขตพื้นท่ีดวย   วาลองใชหลักสูตรของทองถิ่นมาปรับประยุกตเพื่อสรางความเขมแข็งของเด็ก  ตั้งแต

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล ประถม มัธยม สงมาถึงมหาวิทยาลัย  ใหเขาใจในบทบาทหนาท่ีของคน

ทองถิ่น  เขาจะไดรักทองถิ่น  อันน้ีนาจะเปนการพลิกฟนในเร่ืองของการเรียนการสอนของประเทศไทย 

 

นายปญญา  ชางเจริญ  (ผูแทนชุมชนเขตบางขุนเทียน) 

ขอจบนิดนึง คือ ถาอาจารยบอกวารากหญา ทองถิ่นเห็นดวย  มหาวิทยาลัยเห็นดวย ถามอีกคํา

หน่ึงวา รัฐเห็นดวยไหม  ถาเขาจะไมใหเงิน แลวทําอยางไรจะใหเขาเห็นดวย  ก็ภาคพื้นชาวบานเห็น

ดวย  อยากไดเหลือเกิน  มหาวิทยาลัยบอกตองอยางน้ี แตขอไปเทาไร ไมเคยได  แลวเม่ือไร  มันจะเกิด  

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

พี่ปญญาฝากไวสั้นๆ  ทุกคนชวยกันคิดดวยแลวกัน 

อาจารยสมหมาย  นัยโมกข  (ผอ.โรงเรียนจารุศรบํารุง) 

ผมขออีกสักนิด  คือจริงๆแลว  การลงไปใหความชวยเหลือชุมชนของมหาวิทยาลัย  อยางของ

ผม  ยกตัวอยางสถานศึกษา   แตกอนผูปกครองก็ใหความรวมมือโรงเรียนนอย  ขณะน้ีผูปกครองให

ความรวมมือในการจัดการศึกษา  เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากข้ึน  เขาก็มอง

วามหาวิทยาลัยน้ัน  มันมาชวย  แตเขาเปนคนมีสวนไดสวนเสียตรงๆเลย  ท่ีผานมาไมคอยไดชวยอะไร  

พอลูกไปเลาใหฟงวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมาชวยเหลือโรงเรียนจารุศรบํารุง   สวนใหญผมก็ทํา

หนังสือแจงผูปกครอง   ขณะน้ีผูปกครองนักเรียนตื่นตัว พอโรงเรียนจะจัดกิจกรรมอะไร  ก็จะใหความ

ชวยเหลือโรงเรียนเพราะเขามองวาเขามีสวนไดสวนเสียตรงๆ   จริงๆแลว  มหาวิทยาลัยเขาไมตองมา

ชวยโรงเรียนก็ได  แตเขาก็ยังมาชวย  

 

อาจารยศิรินพร  พุมมณี   

ขอบคุณคะอาจารย   เราคงจะตองปรับคําวา “การชวยเหลือ”   เม่ือกี้อาจารยผอง เสนอวา เรา

ตองสราง  ปรับความสัมพันธในแนวราบกันใหม  ไมใชการชวยเหลือ  แตเปนการทํางานรวมกัน  แลว
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หลายทานบนเวทีก็เสนอ  ท้ังสองฝายก็วินวิน ตางฝายตางไดผลประโยชน  รวมมือกันพัฒนาใหบานเรือน

ของเราเจริญตอไป  มีใครจะเสนอเพิ่มอะไรไหม หรือวงขางนอกอีกสักคําถาม สองคําถามไดไหม 

 

นายนภัทร  ศุภเอม  (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป) 

ผมขอเสนอทางอาจารย  คือวา ท่ีอาจารยกังวลแตเร่ืองงบประมาณ  ผมคิดอยางน้ีนะ  คือวาทํา

อยางไรใหชาวบานมีสวนรวมกอน  ถาเราคิดแตวารองบประมาณจากรัฐ  ผมวามันไมย่ังยืนหรอก   

เหมือนกับท่ีใครพูดเม่ือเชาท่ีวาโรงสีมีแตข้ีจ้ิงจก  ผมยกตัวอยาง กลุมของผม ไดเงินสนับสนุนจากรัฐมา

ตั้ง ๕ หม่ืนบาท  แต ณ ตอนน้ีทรัพยสินของกลุมผมมีเกินลานแลว  จากการท่ีผมรวมกลุมกันทํา  โดยให

ชาวบานมีสวนรวม  ทําอยางไรก็แลวแตใหชาวบานมีสวนรวมใหได  ถาเขามีสวนรวมได  ผมวาย่ังยืน   

ย่ังยืนแลวมันจะไปตลอด  เพียงแตวาตอนน้ีผมเร่ิมมาสรางกระบวนการใหรุนลูกรุนหลาน  เราเร่ิมมาเปน

ตัวหนุนแลว  เพื่อใหเขาเขามาเสริมทัพเรา  เพราะทุกวันน้ีเราก็อายุมากข้ึน  แตเราคิดถึงเด็กเยาวชนรุน

หลังท่ีมาเสริมเรา   ผมก็ภูมิใจอยางท่ีผมพูดไววา  เด็กนักเรียนโรงเรียนรุงอรุณท่ีไดไปเรียนรูหมูบาน

ของผม  คือเขาไปเรียนรู  เขาตั้งประเด็นเลยวา  เขาจะไปเรียนรูเร่ืองขาว ก็ใหเด็กลงดํานาเลย  แลวผม

ก็บอกวา  หนูจะมาดูผลสัมฤทธิ์ไหม  วันท่ีหนูเกี่ยวขาว  แตวาชวงน้ีจะเปนผูดูแลรักษาใหกอน  เด็กทุก

คนตอบวาอยากไปดูหมดเลยนะ  เด็กเขาอยากจะดูความสําเร็จของเขาอยางท่ีเขาพูด ผมก็เสริมแคน้ี  
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ขอบคุณคุณนภัทร  ขอคําถามจากรอบนอก  มีใครจะตั้งขอสังเกตหรือมีคําถามอะไรกับชุมชน  มี

ไหมคะ  แสดงวาพวกเราคุยกันไดชัดเจนเขาใจ เชิญคะ 

 

 

 

นายจักกฤช  พงศเพ็ญพุม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ขออนุญาตทานวิทยากร และท่ีประชุมท่ีเคารพ จักกฤช พงศเพ็ญพุม จากราชภัฏกาญจนบุรี  

ไมไดมีคําถาม  แตช่ืนชมในการท่ีเราไดมีโอกาสเรียนรูในวันน้ี  คําหน่ึงท่ีเรามักจะไดยินในเวทีน้ีเสมอก็

คือ มหาวิทยาลัยลงไปชวย  แตจริงๆแลวมหาวิทยาลัยลงไปเรียนรู  ไปเรียนรูแลวก็เก็บความรูน้ันข้ึนมา  

เพื่อทํางานตอเทาน้ันเอง   อยาคิดวามหาวิทยาลัยลงไปชวย   มหาวิทยาลัยไมไดเกงมาก  แลวหลาย

มหาวิทยาลัยก็ตองชวยกัน   ลําพังมหาวิทยาลัยเดียว ก็ไมพอท่ีจะลงไปเพิ่มเติมตางๆ   ผมช่ืนชมมาก

ครับกับการท่ีผมไดมีโอกาสเรียนรูวันน้ี ขอบพระคุณทุกทานมาก 
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ขอบพระคุณคะ มีทานอื่นอีกไหม  
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คุณกมล แมลงทับ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กมล แมลงทับ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  จริงๆแลว  ผมคงยืนยันกับชุมชน  ผมช่ืนชมใน

ชุมชนอยางย่ิง  ชุมชนมีขอมูลท้ังหมดอยูในชุมชน  ความรูอยูในชุมชน   เพียงแตวาชุมชนขาด

กระบวนการในการจัดเก็บความรูและรวบรวมความรู  สวนมหาวิทยาลัยลงไป  ผมยืนยันเหมือนทาน

อาจารยจากราชภัฏ  ลงไปเพื่อเก็บรวบรวมความรูแลวนํามาสังเคราะห  แลวเพียงกลับไปใหชุมชนดูวา  

ชุมชนมีดีอยางไร   แลวชุมชนน้ันก็จะเอาไปตอยอด  ผมยืนยันวาวันน้ีชุมชนเขมแข็ง  เพียงแตขาด

กระบวนการสงเสริมดวยการจัดทําขอมูลท่ีดี  แลวมีชุมชนเยอะแยะท่ีไมมาในท่ีน้ี  วันน้ีท่ีผมไปสัมผัสมา 

บางชุมชนไมมีสตางคดวยซํ้า  แตเพียงชุมชนอยากจะทํา แลวก็รวมมือกัน โดยมีสถาบันการศึกษาเขา

ไปจัดทําขอมูลให  แลวก็ไปใหกําลังใจ    

ชุมชนน้ันดูแลมหาวิทยาลัยย่ิงกวามหาวิทยาลัยดูแลชุมชนเสียดวยซํ้า  ลงไปดูแลความปลอดภัย  

มีขาวใหกินอีกตางหาก   ขากลับไดของติดมือกลับมาอีก  น่ันคือนํ้าใจจากชุมชน  ผมเห็นวาชุมชนเกง

และปรับตัวได   ถาปรับตัวไมได  ชุมชนริมนํ้าจันทบูรณคงไมอยูถึง ๓๐๐ ปนะครับ  ผมยืนยันวาถาไม

ปรับตัว   ไมเรียนรูมา  ไมมีทางท่ีจะอยูไดถึง ๓๐๐ ป  ชุมชนจะย่ังยืนอยูอยางน้ี  เพียงแตวาเรา  ใน

ฐานะท่ีอยูดานนอก  เราเห็นอะไรมากกวาชุมชน  แลวก็เขาไปคุยกับเขา วาทําอยางน้ีสิ   เพราะท่ีอื่นเขา

ทํา คือชุมชนเช่ียวชาญเฉพาะทาง  ไมเคยออกไปหมูบานอื่นเลย  ไมเคยไปจังหวัดอื่นเลย  ไมเคยไปท่ี

ไหนเลย  ก็เลยขาดบางเร่ืองท่ีไมรู   สวนมหาวิทยาลัยไปดูงานมาท่ัวทุกท่ี  ไปตางประเทศเสียดวยซํ้า  

เพียงแตไปแนะนําบางเร่ือง  โดยเอาขอมูลมาจากเขา  แลวก็แนะนําบางเร่ืองใหเขา  ยืนยันวาชุมชนน้ัน

อยูไดดวยตัวชุมชนเองโดยมีสถาบันการศึกษาเขาไปจัดทําฐานขอมูลใหดีข้ึน  และสังเคราะหเพื่อท่ีจะได

เอาไปใชประโยชนได ขอบคุณครับ 
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ขอบพระคุณมากคะ  สําหรับวันน้ีเวลาก็พอสมควรแลว  ก็คิดวากระบวนการ  ประสบการณการ

เรียนรูของพวกเราท้ังหมดนาจะเปนพื้นฐานขอมูลท่ีสําคัญ  ท่ีนําไปสูกระบวนการทางดานการศึกษาแนว

ใหมในอนาคตของสังคมไทยตอไป  ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีเขารวมในวันน้ีคะ 

 


