การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การพัฒนาวิชาการสายรับใชสังคม
วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด
กลุมยอย : หองชุมชน
หมายเหตุ : บทสนทนาที่เกิดขึ้นเปนการพูดคุยระหวางผูเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การ
พัฒนาวิชาการสายรับใชสังคม ในกลุมยอยที่ ๔ ซึ่งเปนกลุมชาวบานจากชุมชนตางๆที่มหาวิทยาลัยนํา
รอง ๖ แหงไดเขาไปรวมทํางานดวย โดยจะสนทนาในประเด็น “ชาวบานคิดอยางไร เมื่อมหาวิทยาลัย
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 หองที่ ๔ นี้ จะเปนการถอดบทเรียนรวมกัน ในหัวขอ “ชาวบานคิดอยางไรเมื่อ
มหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน” โดยเราตองการจะรับฟงความคิดเห็นจากชุมชน วา
การที่มหาวิทยาลัยไดลงไปรวมเรียนรู และรวมใชชีวิตในการทํางานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมความ
เขมแข็งใหกับทองถิ่น มีประโยชนอยางไร และที่สําคัญคือ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบาง ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนี้ เราอาจไมไดมองแคในเชิงรูปธรรม แตอยากใหมองในเรื่องที่ชาวบานไดมีวิธีคิดในการ
เปลี่ยนแปลงอยางไร มีมุมมองอยางไรตอมหาวิทยาลัย คิดอยางไรกับนักศึกษา บทเรียนที่เราไดจาก
วันนี้จะนําไปสู การปรับปรุ ง และพยายามเดิ นหนาสร างสถาบั นการศึก ษาในระดับอุด มศึกษา ที่จะ
นําไปสูการรับใชสังคมใหมากขึ้น
มี คํ า ถามที่ ทีม งานได ตั้ ง ประเด็ น นําความคิด ไวใ ห ซึ่งเปนประเด็น ที่เ ราจะตอ งรับ ทราบกั น
สําคัญที่สุดคือเขาอยากทราบวา ชุมชนเกิดมุมมองใหม มีการตะหนัก รับรู มองเห็นคุณคาของสิ่งที่
ผูบริห าร อาจารย นั ก ศึ ก ษา ได คิ ด และลงมือ ทําในรูปแบบที่เ ปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ มอย างไรบาง
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รวมถึงประเด็นที่วา ชุมชน/สังคม กับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ไดเกิดความเชื่อมโยงเปนสวนหนึ่ง
ของกั นและกัน มีก ารชว ยเหลือ กัน มี การจั ดการรว มกั นได ลดระบบการพึ่งพาอุปถัมภไ ดห รือ ไม
อยางไร เราจะคุยกันในหัวขอที่เกี่ยวของกับเรื่องเหลานี้นะคะ
ดิฉันชื่อศิรินพร พุมมณี อาจารยประจําสถาบันอาศรมศิลป หลักสูตรวิชาสถาปตยกรรมเพื่อ
ชุมชนและสิ่งแวดลอม ในรอบแรก เราจะใหแตละทานไดเลากิจกรรมที่ไดทํารวมกับมหาวิทยาลัยเพื่อให
ทานผูฟงในหองนี้ไดเขาใจวา แตละมหาวิทยาลัยไดไปรวมทํางานกับชุมชนอยางไรบาง ดวยเรื่องอะไร
วิธีการแบบไหน
หลังจากนั้นเราจะมาดูกันวาแตละทานจะไดนําเสนอความคิดเห็น วามีบทเรียนสําคัญอะไรที่ได
เรียนรู มีอะไรที่ควรจะปรับปรุงแกไข ที่สําคัญสําหรับการถอดบทเรียนครั้งนี้ อยากใหผูนําชุมชนได
สะทอนอยางตรงไปตรงมาที่สุดนะคะ สิ่งที่ดีแลวจะพัฒนาใหดียิ่งขึ้นอยางไร สิ่งที่ควรแกไขปรับปรุง ก็
ขอใหพูดไดอยางตรงไปตรงมา เพราะเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนมาก สําหรับอนาคตการเรียนการสอน
ของสถาบันการศึกษาในเมืองไทย แลวหลังจากนั้นเราจะเปดโอกาสใหทานผูที่เขารวมสัมมนารอบนอก
ไดแสดงความคิดเห็น และตั้งคําถาม เพื่อความเขาใจกันอยางชัดเจนมากขึ้น ในรอบนี้ขอเริ่มจากคุณ
ปญญาคะ
นายปญญา ชางเจริญ (ผูแทนชุมชนเขตบางขุนเทียน)
คงจะไดรับขาวสารอยูเปนประจําใชไหม วาเขตกรุงเทพมหานครมีเขตติดชายทะเล และมีดาน
ฝงทะเลที่ติด ๓ จังหวัด เรียกงาย ๆ คือกนอาวตัว “ก” ซึ่งคือเขตจ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร และ
กรุงเทพมหานคร ที่มีอยู ๕ กิโลเมตร เมื่อประมาณป ๒๕๑๔ ๒๕๑๕ ที่ดินของกรุงเทพมหานครที่อยู
ติดชายทะเลก็ยังสภาพดีอยู ตอมาในระยะเวลาประมาณ ๑๕-๒๐ ป ที่ดินตรงนั้นประมาณสามพันกวา
ไร ไดจมหายลงไปในทะเล ซึ่งไมใ ชเ ฉพาะของปาไม หรื อ ปาชายเลน แตกินพื้นที่ ของชาวบานดว ย
ตอนนี้ชาวบานมีคนละประมาณ ๔๐-๕๐ ไร หายไปประมาณ ๒๐ ไร ตรงนั้นก็สรางความทุกขลําบาก
ให กั บชาวบ านมาก หน ว ยงานของรั ฐก็ ไ ปชว ยบ างพอสมควร ตามอั ต ภาพ แตก็ ไ ม ไ ดห ยุด ยั้ง การ
พังทลายได
ตอมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกลาธนบุรีไดเขาไปศึกษา และชวยหาทางสกัดการ
พังทลายของคลื่น การที่คลื่นกัดเซาะ และไดเ ปนแกนนําของชาวบาน รวมกันปลูกปา รวมกันหา
วิธีการสกัดกั้นการพังทลายของคลื่นที่ไปกินในที่ของชาวบาน ทําใหชาวบานเดือดรอนในการประกอบ
อาชีพ เพราะไมสามารถทํามาหากินได
เนื่องจากในแตละปมีการพังทลายไมต่ํากวา ๒๐ เมตร ดังนั้นถาปลอยชาวบาน ชาวบานก็เปน
มือเปลา คือไดเงินเทาไร จากการขายกุง ปลา ก็เอาไปลงทุนซื้อหินทิ้ง ซึ่งก็ไมสามารถแกปญหาได
ทางดานชาวบานก็รวมตัวกัน และแบงที่ดินบางสวน ประมาณคนละ ๓ ไรมอบใหกทม. เพื่อจะตอรอง
ใหกทม. มาสรางเขื่อนกั้นไมใหดินพังทลาย แตก็ยังไมมีผล ปจจุบันทางมหาวิทยาลัยก็ยังไมทอดทิ้ง ยัง
อยู กั บพวกเรา พยายามทําทุก วิถีทาง เชน ปก ไม ปลู กป าแซมจากป าเดิ มบ าง เอาธรรมชาติ สู กับ
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ธรรมชาติบาง และหาเทคนิคใหมเขามา ก็ตองขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเปนอยางมากที่ไมทอดทิ้ง
พวกเรา และยังอยูเคียงขางพวกเรา
ตอนนี้ที่เรากําลังทํากัน ก็คือการปลูกปา ใชธรรมชาติสูกับธรรมชาติ อีกสวนหนึ่งคือ ปกเขื่อน
สลายคลื่น จะดูวามันมีผลสักเทาไร ตอนนี้อยูในระหวางเตรียมดูผลงานวาจะชวยไดแคไหน แตวาที่ทํา
และยังไมไดหยุดก็คือการใชธรรมชาติสูกับธรรมชาติกอน ใชธรรมชาติสูกัน ธรรมชาติของชายทะเลคือ
ปาไม ก็เริ่มปลูกปาไม พอปลูกปาไม มันก็กัดเซาะพังอีก ก็หาวิธีการวา จะทําอยางไรใหปาอยูได
แลวก็แซมปาที่รอยหรอลงไปใหหนาขึ้น ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยกับทางชาวบานก็ยังรวมมือกันทําอยู
ครับ
อาจารยศิรินพร พุมมณี
ในรอบแรก ประเด็นของคุณปญญาคือการทํารวมงานกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ที่บางมด ซึ่งเปนเรื่องของการแกปญหาการกัดเซาะชายฝงบางขุนเทียน ทะเลกรุงเทพฯ ขอเชิญทาน
ตอไปคะ
อาจารยประภาพรรณ ฉัตรมาลัย (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป)
สําหรับชุมชนริมน้ําจันทบูรณ มีประวัติดั้งเดิมเปนชุมชนเกาแก นับอายุไดสามรอยกวาป ใน
อดีตมีความเจริญรุงเรืองมาก มีประวัติศาสตรเยอะ เจริญถึงขีดสุดก็คื อทรัพยากรธรรมชาติจําพวก
พลอย ซึ่งในธรรมชาติ เมื่อมันถึงขีดสุด มันก็คอย ๆ ต่ําลง นี่ก็เปนธรรมดาของทุกที่ เพราะฉะนั้น
ชุมชนริมน้ําจันท-บูรณตรงเมืองเกานี้ เคยเจริญถึงขีดสุดอยางชัดเจนมาก เมื่อประมาณรัตนโกสินทรถึง
สมัยรัชกาลที่ ๕ และเรื่อยมาจนกระทั่งป ๒๕๒๐ ก็เริ่มซบเซาลง เพราะพลอยลดลงจากสาเหตุตาง ๆ
เชน น้ําทวมทุกป เพราะตั้งอยูริมฝงแมน้ํา ความเจริญก็ลดลงไปเรื่อย ๆ มาหนักที่สุดเมื่อป ๒๕๓๓ ซึ่ง
เกิดไฟไหมใหญกลางชุมชน ทําใหชาวบานบางสวนที่คาขายยานเศรษฐกิจ ก็ยายถิ่นไปอยูอีกถนน
ความเจริญของชุมชนขยายเขาตัวเมืองไปเรื่อยๆ ฉะนั้นตรงริมน้ําก็จะซบเซาลงไป จนถึงขีดสุดเมื่อ
ประมาณ ป ๒๕๕๒
ถือวาเปนความลงตัวของชุมชนริมน้ําจันทบูรณ ซึ่งกระทรวงพาณิชยไดมีนโยบายในการฟนฟู
ดานการคาเกา และไดเลือกจ.จันทบุรีเปน ๑ ใน ๔ เขารวมโครงการ รวมถึงเลือกชุมชนริมน้ําจันทบุรี
เปนตัว นํารอง ในจังหวะเดียวกัน เผอิญ สถาบันอาศรมศิลป โดยนองนัก ศึก ษา ๓ คน ได เขาไปทํ า
วิทยานิพนธ ก็เลยมารวมประชาคมสัมมนา ทําประชาคมดวยกัน และรวมกันทํางาน
นอง ๓ คนนี้ ไดเขามาทํางาน ในลักษณะที่เรียกวา อยูในพื้นที่จริงๆ คือมาเชาบานอยู มาอยู
กันจริ งๆ นานนับเดือน มี บางที่กลับไปวิ ทยาลัย แลวก็ชวยกันทํางาน เรียนรูรวมกัน นอ งก็เ รียนรู
ประสบการณจากชาวบาน ชาวบานก็ไดเรียนรูสิ่งใหมจากนองที่เขามาทํางาน ฉะนั้นเราจึงมีการพัฒนา
ร ว มกั น มี ก ารคิ ด งานต าง ๆ ร ว มกั น จนกระทั่ ง ทํ าให ชุม ชนริ มน้ํ า จั นทบู รณ มี กิ จกรรมต าง ๆ และ
สามารถเขาถึงชาวบาน ทําใหชาวบานมีสวนรวม โดยไดนองๆเปนแนวหนา เพราะเขาเปนเด็กๆวัยรุน
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เขาจะเขากับชาวบานไดดี เขาบานไหนก็ไดรับการตอนรับ โดยนองจะเขาไปชวยทําขอมูลพื้นฐานกอน
เขาจะตองเขาทุกบาน เพราะฉะนั้นเขาก็ไดรับขอมูล ตรงนี้ก็เปนจังหวะพอดี เพราะเราก็ตองการขอมูล
แตวาชุมชนไมสามารถจะทําไดเต็มที่ ก็เ ลยไดอาศัยนอง นองเขาไดขอมูลมาครบ ก็แบงใหเราดว ย
เพราะฉะนั้นเปนการแบงปนสิ่งที่ไดรับมาซึ่งกันและกัน ก็เลยเกิดเปนชุมชนที่เริ่มมีชื่อเสียง ณ ปจจุบันนี้
แลวก็คิดงานตาง ๆ ดวยกัน
การที่เ ราทํางานตาง ๆ เรามี ก ระบวนการที่ ชัด เจน เริ่ มจากเรากํ าหนดวิสั ยทั ศ น ขึ้นมา ซึ่ ง
วิสัยทัศนนี้ เราก็ไดมาจากขอมูลที่นองๆลงไปชวยเก็บ คือเราจะคุยกันตลอด นองลงไปบางครั้งเราก็ไป
ชวยดวย แตไมคอยเต็มตัว ขณะที่นองเขาจะลงไปเต็มตัว มีขอมูลอะไรก็มาแบงปนกัน เราก็กําหนด
เปนวิสัยทัศนขึ้นมา ทีนี้ชวงที่กําหนดวิสัยทัศนตรงนี้ ในสวนของชุมชนริมน้ํา อาจจะมีคณะกรรมการชุด
หนึ่งซึ่งเปนกรรมการอาสาสมัคร เราไมไดยุงเกี่ยวกับทางเทศบาล เพราะเขาไมไดมาชวยอะไรเราเลย
สวนเดียวที่เขามาชวยคือพาณิชยจังหวัด ซึ่งไดรับนโยบายจากกระทรวงพาณิชย เพราะฉะนั้นเวลาที่
เราจะทํ าอะไร เราก็จะไดงบประมาณจากพาณิชยจังหวัด แตใ นการทํางาน การคิด เนื้ อหาโครงการ
กิจกรรมตาง ๆ เราจะทํารวมกับนองอาศรมศิลป
เราถื อ ว า น อ งอาศรมศิ ล ป เ ป น คณะกรรมการพั ฒ นาชุ ม ชนริ ม น้ํ า ของเราด ว ย ฉะนั้ น
คณะกรรมการของเราก็มีอาสาสมัคร มีทั้งเด็ก มีทั้งผูใหญและนองอาศรมศิลปผสมอยู เวลาจะไปประชุม
ที่ไหน เราก็ไปดวยกั น บางทีนองเขาอยู กรุงเทพฯ เขาก็กลั บมา ตรงนี้ถือวาเปนหนึ่งเดียวกัน และ
ทํางานรวมกันมาตลอด ไดรับงบประมาณมาชวยกันทํา ซึ่งกิจกรรมทั้งหลายที่เราทํา เราตองตอบสนอง
วิสัยทัศนที่เรากําหนดไว
เรากําหนดวิสัยทัศนไวสามตัวใหญ ๆ ตัวแรก คือ ชาวชุมชนริมน้ําจันทบูรณดํารงไวซึ่งวิถีชีวิต
ที่มีคุณภาพ และเนื่องจากขอมูลระบุชัดเจนวาเรามีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ ทั้งทางดานสถาปตย
ทางศิลปะ ซึ่งนอง ๆ อาศรมศิลปเขาเปนสถาปนิก เขาก็จะชวยเราไดเยอะ เราจะไดเรียนรูประวัติความ
เปนมา ความสวยงาม ความสุนทรียของศิลปะ แลวเราก็นําขอมูลเหลานี้มาใช ฉะนั้นวิสัยทัศนตัวที่สอง
ก็คือ อนุรักษไวซึ่งศิลปะสถาปตยตาง ๆ สวนวิสัยทัศนตัวที่สามคือ เผยแพรทั้งประวัติศาสตรชุมชน
และศิลปะสถาปตยเหลานี้แกบุคคลทั่วไป
เพราะฉะนั้นกิจกรรมทั้งหลายที่เราทํา เราก็จะเสนอโครงการไปของบประมาณจากพาณิชย ซึ่ง
บางครั้งก็ไดงบประมาณจากกระทรวงพาณิชยโดยตรง บางครั้งก็ไดมาจากจังหวัด แตโดยผานสํานักงาน
พาณิชย และเปนที่นายินดี ที่พาณิชยสนับสนุนงบประมาณโดยจะไมชี้นําวา คุณตองทําอยางนั้นอยางนี้
เราเปนผูคิดเอง วาเราจะทําอะไรเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนที่เราทํา
ขณะนี้กระบวนการทํางานของเรามีความชัดเจนมาก เพราะทุกอยางจะมีขั้นตอน เราจะเขียน
เราจะบันทึกเหตุการณทั้งหลายไวหมด ซึ่งตรงนี้ก็ไดนองอาศรมศิลปชวย เพราะเขาเกงเรื่องศิลปะ เขา
จะออกแบบอะไรใหมันสวยงาม เราก็เอามาตั้งโชวไวไดหมด เพราะฉะนั้นชุมชนริมน้ําของเรา นอกจาก
จะมีวิถีชีวิตชาวบานปกติแลว ขณะนี้เราก็ไดบานมาหนึ่งหลัง ในชุมชนนี้จะเปนบานเอกชนทั้งหมด ไม
มีบานหลวงวางอยูเลย แตมีบานเดียวคือบานที่เราไดมา เปนบานทานขุนอนุสรณสมบัติ ซึ่งเจาของที่
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ได รับมรดกบานนี้ เขาอยู ที่ก รุ งเทพฯ ครั้งแรกเขาตั้งใจจะยกบานใหส ถาบันพิพิธ ภัณฑก ารเรียนรู
แห ง ชาติ แล ว ท า นอธิ ก ารบดี ส ถาบั น อาศรมศิ ล ป ท า นก็ อ ยากจะให เ ราได บ า นนี้ ม าใช ท า นก็
ประสานงานติดตอกับเจาของบานให ในที่สุดเราก็ไดบานหลังนี้มาใชเปนบานสวนกลางของชุมชนเพื่อ
นําเสนอทุกสิ่งทุกอยาง ดังนั้นใครที่ลงมาชุมชนก็มาดูที่บานหลังนี้กอน แลวจึงคอยไปดูเนื้อหาของ
ชุมชนจริง ๆ บานหลังนี้จึงเปนเหมือนสํานักงาน เปนตัวแทนของชุมชนไดเลย
ซึ่ ง ทั้ ง นี้ แ ละทั้ ง นั้ น เราก็ ถื อ ว าที่ ส ถาบันอาศรมศิล ป สงนั ก ศึก ษาเขามาทํา วิทยานิพ นธ ทาง
ชาวบานเขาก็ยินดีนะ เพราะหลังจากนั้นมีอีกหลายสถาบันเขามา แตเขาไมไดเขามาในลักษณะนี้ เขา
เขามาเรียนรูเฉยๆแลวก็ไป เพราะฉะนั้นชาวบานจะเจอนักศึกษามาเก็บขอมูลเยอะมาก ชาวบานก็เริ่ม
บน เพราะบางทีขอมู ล ก็ซ้ําเดิม แตอ ยางนอ ยอาศรมศิลป เขาไปเก็บขอ มูล เอง คือเขาจะไมไ ดถ าม
ทั้งหมด แตเขาสังเกตเองบาง และขอมูลของเขาก็จะเชิงรุกมากกวา ขณะนี้ชาวบานก็เขาใจมากขึ้น
เราจะบอกชาวบานอยูตลอดวา เดี๋ยวนี้คนเขามาเยอะ ก็อาจจะมีมาเรียนรู ก็ใหความรวมมือเขาหนอย
ชาวบานเขาก็ยินดี ก็ขอนําเสนอแคนี้กอน

อาจารยศิรินพร พุมมณี
ขอบคุณอาจารยประภาพรรณ สําหรับงานเรื่องการฟนฟูชุมชนเกาที่จันทบูรณรวมกับสถาบัน
อาศรมศิล ป อาจารยก็ไ ดเ ลาและสะทอ นบทเรียนที่สําคัญ ของการทํางานรว มกัน ระหวางชุมชนกับ
มหาวิทยาลัย เชิญทานตอไปคะ
นางลาณี ทองชิง (ปราชญชาวบาน)
กราบสวัสดีคะ ขอพูดภาษาพื้นบานนะคะ บางคนอาจจะฟงไมรูเรื่อง แตถาเราลืมวัฒนธรรม
พื้นบานของตัวเอง แลวรุนลูกรุนหลานของเราจะสอนรุนลูกรุนหลานตอไปไดอยางไรคะ หนูขอเวาภาษา
อีสานนะคะ ตอนแรกหนูก็เปนคนที่รวมสรางโพธิวิชชาลัย เปนคนจ.สระแกว หนูเปนผูปกครองของ
นิสิตรุนแรกของโพธิวิชชาลัย หนูภาคภูมิใจมากที่มีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเกิดขึ้น เพราะวิทยาลัยนี้ “มัน
บอคือไผ” คือเปนวิทยาลัยที่ไมมีอีกแลว เพิ่งจะเกิด ภาคภูมิใจที่สุด เพราะวา ๑. สอนทั้งทฤษฏี และ
สอนทั้งปฏิบัติ เพราะจ.สระแกว เปนจังหวัดที่เรียนนอยที่สุด เปนจังหวัดที่ปลูกยูคาลิปตัสเยอะที่สุด และ
ประชาชนยากจนมากที่สุด พอวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยไปตั้ง หนูก็ภูมิใจเพราะวาไมรูมาแบบใด สอนใหรู
คุ ณ ค า ธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ มในจ.สระแก ว เพราะในจ.สระแก ว ต น น้ํ า ลํ า ธารก็ ห มดแล ว พอ
มหาวิทยาลั ยตั้งขึ้น โพธิวิชชาลัยมีบานดิน สอนใหเรียนรูว าการมีดิน ก็มีบานอยูได ไมตองทําลาย
ทรัพยากร ตนไม หรือตนน้ํา เรามีดิน ก็มีบานอยู
ภาคภูมิใจที่เห็นเขาสอนรุนลูกรุนหลาน สอนใหรูวิธีการทําไรทํานา ใหรูวารุนพอรุนแมทํามา
อยางไร ความแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่น คือ มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ขอดีคือสอนใหชุมชนรูคุณคา
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ทรัพยากร สิ่งแวดลอม ใหชุมชนไมตัดไมทําลายปา เพราะตนน้ําลําธารของเราเริ่มไมมี น้ําก็จะทวม
เวลาน้ํามา “ก็มาหลาย” วิทยาลัยอยูไดกับชุมชนตอนนี้ ก็คือเขาหาชาวบานได
การเรียนที่โพธิวิชาลัย ไมใชเพียงแคใหนักเรียนเรียน แตเรียนไดทั้งชาวบาน ปูยาตายาย เปน
หองเรียนสําหรับทุกคน ใหรูวา อยาลืมทรัพยากรของเรา เพราะถาลืม ตอไปจะไมมีทรัพยากร นิสิต
เรียนอยูที่องครักษ ๒ ป เรียนทฤษฎี ๒ ป และตองไปปฏิบัติที่โพธิวิชชาลัย ๒ ป คือใหทําไร ทํานา ปลูก
ตนไม ทําปุยชีวภาพ ปลอดสารเคมีทุกอยาง ตอนนี้หนูภาคภูมิใจที่สุด เปนความภูมิใจของชาวสระแกว
ที่มีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้น ทุกวันนี้หนูอยูบานดินที่หนูทําเองกับมือ “บอมีหยังหลาย ก็มีแคนี้”
อาจารยศิรนิ พร พุมมณี
ขอบคุณมากคะ ชัดเจน คุณลาณีไดสะทอนถึงความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองไดสัมผัส และได
ทํารวมกับมหาวิทยาลัย ที่สําคัญคือ มหาวิทยาลัยแหงนี้เปนหองเรียนสําหรับทุกคน อันนี้เปนสิ่งที่ทุก
คนคงจะรั บ ทราบจากอารมณ ความรู สึ ก และกระแสเสี ย งของคุ ณ ลาณี ที่ ส ะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ความ
ภาคภูมิใจที่ตัวเองไดมีสวนรวมในการทําครั้งนี้อยางไร เชิญทานตอไปคะ
นายประเสริฐ เรืองกลา (ปราชญชาวบาน)
เรียนทานผูเขารวมสัมมนาทุกทาน จริง ๆ แลวผมขอเทาความเล็กนอย เนื่องจากผมอยูภาค
ราชการ ครั้ง แรกที่มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิ โ รฒเข าไปในป ๒๕๕๐ เปนช วงเริ่มแรกเลย เพราะ
สระแกวเปนจังหวัดที่แยกมาจากปราจีนบุรี ตอนนั้นผมทํางานอยูที่อุทยานแหงชาติปางสีดาที่ชายแดน
จึงไดมีโอกาสเขารวมประชุมเปนครั้งแรกเมื่อป ๒๕๕๐ ประชุมรวมกันตั้งแตตอนแรกก็มีภาคราชการ
ภาคเอกชน ที่ไดถวายเงินและถวายที่ดินใหกับสมเด็จพระเทพฯที่สรางโพธิวิชชาลัยอยูทุกวันนี้ ตรงนี้ที่
จุดประกายการอนุรักษใหเกิดขึ้น ที่สําคัญก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เขาไป บทบาทของเขา
คือเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพราะสระแกวทุกวันนี้ไมเหมือนในอดีต ตอนที่ผมมาอยูใหมๆ
ที่จัดตั้งปางสีดาขึ้นเปนอุทยานแหงชาติ สมัยนั้นมีความอุดมสมบูรณมาก พอตอนหลังมีแตยูคาลิปตัส
เต็มไปหมด เลยเกิดความแหงแลง เปนจังหวัดที่เปนปาตนน้ํา แตไมมีน้ําใช พอถึงหนาฝน ฝนตกมา
อยางแรง ทวมไปเลยทั่วกรุงเทพฯ แลวที่สุดก็คือในหนาแลง ชาวบานไมมีน้ําใช
เมื่อประชุมเสร็จแลว ทั้งหมดก็ลงมติวา ตองใหชุมชนเขามามีบทบาท มีสวนรวมในพื้นที่เพื่อการ
อนุรักษฟนฟูปาตนน้ํา ตรงนี้กอใหเกิดเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียง ไดนอมนําเอาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปใช ในเรื่อง “ปาสามอยางประโยชนสี่อยาง” เริ่มแรกเปนอยางนี้
หลังจากนั้นตอมา เปนการอบรมชุมชนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ๑.จะทําอะไรก็ตาม ใหปลอด
สารพิษ ๒.ตองปลูกตนไม ปลูกปาสามอยางประโยชนสี่อยาง คือถามีที่ ๓ ไร ใหปลูกปา ๑ ไร สวนอีก
๒ ไร ก็ทํานาทํากินไป เพื่อใหฟนฟูน้ํากลับขึ้นมาใหได
จนถึ ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็อ บรมไดเ ต็มรูปแบบ โดยใชงบประมาณในการจั ด การ ทั้งของจังหวัด
กระทรวงเกษตรฯ และธกส. ทํางานร ว มกันทั้ง หมด ๕ ภาคส ว น ไมวาจะเปนชุมชน ภาคราชการ
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เอกชน ภาคสื่อ และภาคประชาสังคม เสร็จแลวก็เปนรูปแบบใหญทั้งจังหวัด คือคนทุกหมูบานในจ.
สระแกว มาอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนําของโพธิวิชชาลัย ของม.ศรีนครินทรวิโรฒเปนหลัก
หลังจากนั้นตัวผมในฐานะที่เปนภาคราชการสวนหนึ่งของกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุ
พืช ก็ไดมีโอกาสรับเชิญไปเปนวิทยากรเรื่องสิ่งแวดลอม เรื่องการปลูกปาสามอยางประโยชนสี่อยาง
รวมถึงผมก็มีภูมิปญญาเรื่องสมุนไพร ก็ไดใชความรูเหลานี้เขาไปมีสวนรวม และมีบทบาทในการสอน
นิสิต รุนแรกและรุ นที่ ส อง ผมเป นผู ที่ปฐมนิเ ทศนิ สิต รุนแรกที่ อุทยานแหงชาติปางสีด า ซึ่งถือ เป น
หองเรียนทางธรรมชาติของโพธิวิชชาลัย เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอบคุณม.ศรีนครินทรวิโรฒ เพราะหลาย
พื้นที่ทรัพยากรหายไป และเมื่อนําตรงนี้กลับมา แลวทําเปนรูปแบบ รูปธรรมเกิดขึ้นที่สระแกว ผมถือ
วามหาวิทยาลัยนี้มีคุณคากับสังคมตรงนั้นมากมายจริง ๆ
อาจารยศิรินพร พุมมณี
ขอบคุณมากคะ เราไดเห็นรูปธรรมอีกแบบหนึ่ง ที่ใชอุทยานแหงชาติปางสีดาเปนหองเรียนทาง
ธรรมชาติ ซึ่งมีความสําคัญมาก และทําใหมหาวิทยาลัยกับชุมชนไดเขาไปใกลชิดกันมากขึ้น เรียนเชิญ
ทานตอไปคะ
อาจารยธรรมพล ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พอดูจากรายชื่อผูเขารวมประชุม ชุมชนตางๆที่ส ถาบันลงไปทํางานดว ย จะเห็นวามีความ
แตกตางจากที่ธรรมศาสตรทํา ผมจึงขอเลาเทาความเพื่อจะไดเขาใจถึงลักษณะที่ตางกั น ธรรมศาสตรที่
เราพูดถึงกันอยู คือธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ปทุมธานี โดยธรรมศาสตรเขาไปตั้งอยูในพื้นที่นั้น ตั้งแตป
๒๕๒๙ ซึ่งเหมือนกับเปนโอเอซิสกลางทะเลทราย คือเราไมเคยสนใจใครมานานมาก จนเมื่อป ๒๕๔๒
หรือ ๒๕๔๓ จึ งเริ่ มมี การตั้ ง คําถามเกี่ ยวกับเรื่อ งที่นัก ศึก ษาชอบไปทําคายในที่ไกลๆ มีค นเริ่มตั้ง
คําถามวาเราดูแลหมื่นพันกวาหมูบาน เดินทางหางไกลไปดูหมูบานสุดทาย แตกลับทิ้งหมูบานที่ใกลตัว
ที่สุด ในชวงนั้นไดเริ่มเกิดกระบวนการนักศึกษา ตองบอกวานักศึกษาเขาไปกันเองกอนที่มหาวิทยาลัย
จะลุกขึ้นไปดูดวยซ้ํา บังเอิญวาผมเปนผูสอนวิชานักศึกษากับการพัฒนาตน ซึ่งเปนวิชาที่มีมานาน
กอนที่จะพัฒนามาเปนวิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
ชุมชนรอบธรรมศาสตรเปนชุมชนที่มีทั้งชุมชนเดิม และชุมชนกึ่งอุตสาหกรรม เพราะตรงนั้นมี
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จึงมีคนอพยพมาอยูบริเวณนั้นเยอะ ฉะนั้นชุมชนรอบๆจึงมีปญหาหลายอยาง
ผมขอสะทอนแทน เพราะตอนนั้นลงไปเจอชาวบาน ก็รูวาชาวบานมีทัศนคติที่คอนขางลบ เพราะเมื่อ
ธรรมศาสตรไปอยูตรงนั้น เรายกที่ของเราใหสูงขึ้น น้ําก็ทวมบานชาวบาน เวลาธรรมศาสตรสูบน้ําออก
บริเวณนั้นก็จะโดนหมด ชุมชนตางๆก็มีปญหาอยูบาง และเขาใจวากระแสสังคมใหมทําใหพฤติกรรม
บางอยางของนักศึกษา “ไมนาดู” ชาวบานก็สะทอนเสียงมาแบบนั้น
ตอนนั้นเราก็นํานัก ศึก ษาลงชุมชนอยูบาง ชุมชนที่เ ราลงไปและมีค วามตอเนื่อ ง ก็คือชุมชน
รอบๆ โดยเฉพาะที่โรงเรียนจารุศรบํารุง ที่อาจารยสมหมายซึ่งเปนผูอํานวยการโรงเรียนไดมาในวันนี้
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ด ว ย และเนื่ อ งจากตอนนี้ เ รามีวิ ชาพลเมื อ งการรั บผิ ด ชอบตอ สัง คม ซึ่ง เราเนน การลงพื้ นที่ ชุม ชน
โดยรอบ และกระจายออกไป ฉะนั้นคนอีก กลุมหนึ่งที่ เ จอปรากฏการณ ก ารเปลี่ ยนแปลงครั้งนี้ คือ
แมบาน รปภ. คนขับรถราง คือลักษณะที่เราทํางานในพื้นที่จะมีความแตกตาง เนื่องจากเราทํากับคน
ที่เราอยูดวยกันเสียเยอะ แลวธรรมศาสตรตรงนั้น ตองเรียกวาเปนเมืองมหาวิทยาลัย เพราะมีนักศึกษา
อยูดวยกันประมาณ สองหมื่นคน และมีชุมชน มีบุคลากร รวมสามถึงสี่หมื่นคน เราก็ทํางานกันตรงนั้น
แมบานที่เคยรูสึกแยรูสึกตางๆนานา เราก็ลงไปทํางานตรงนั้น ตัวผมเองก็พักอยูที่นั่นดวย ก็ไดเห็น
ปรากฏการณของการเปลี่ยนแปลง
กลับมาเรื่องของโรงเรียน เราโชคดีที่เรามีโรงเรียนอยูใกลๆ ครั้งแรกที่ผมไปประมาณป ๒๕๔๒
ผมจําไดวาโรงเรียนนี้ มีอาคารไมเกาๆอยูแลว มีอาจารยอยูไมกี่คน เด็กไมมีขาวทาน สมัยนั้นอาจารย
ตองลงมาทํากับขาวกันเองเพื่อเปนอาหารกลางวัน ซึ่งไมนาเชื่อวาโรงเรียนนี้อยูติดกับธรรมศาสตร
ศูนยรัง สิต และไม นาเชื่ อว าจะอยู ต รงชายเมือ ง ที่ปทุมธานีนี่เ อง ในสว นนี้เ ลาปูพื้ นฐานใหกอนวา
ลักษณะชุมชนของเราจะมีความแตกตางจากของที่อื่นอยูพอสมควร สวนในรายละเอียด จะใหอาจารย
สมหมายไดเลาใหฟง เพราะเราลงไปทํางานดวยกันเปนสิบกวาปแลว เชิญอาจารยสมหมายครับ
อาจารยสมหมาย นัยโมกข ผอ.โรงเรียนจารุศรบํารุง
จริงๆแลวผมอยูโรงเรียนจารุศรบํารุงมาหลายป ตั้งแตมีเด็กไมถึง ๑๐๐ คน จนตอนนี้มี ๔๐๐
กวาคน อยากจะนําเสนอวา ผมไดเห็นพัฒนาการของการที่มหาวิทยาลัยไดเขามามีสวนพัฒนาชุมชน
ในชวงแรกจะมากันในลักษณะที่ไมเปนรูปแบบ นักศึกษาขี่จักรยานกันมาสํารวจหมูบานบาง มาถึง
โรงเรียนก็เห็นนักเรียนเลนกีฬากันอยูบาง นักศึกษาก็จะมาชวยสอนหนังสือในทุกเย็น ตอนแรกทาง
มหาวิทยาลัยอาจจะไมทราบดวย วาโรงเรียนของผมตั้งอยูใกลๆ ทั้งที่มองเห็นหลังคากัน พัฒนาการ
จะมีขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งตอมามีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น คือ นอกจากจะมาสอนตอนเย็น ก็มีหนังสือ
จากมหาวิ ทยาลัยมา มีทานอาจารยมา ก็มาชวยจัด กิจกรรมใหความรู โดยมีนัก ศึก ษาหลายคณะ
โดยเฉพาะบางคณะ เชน พยาบาลศาสตร จะมาจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน มาใหความรูเกี่ยวกับ
โรคภัยไขเจ็บตางๆ แลวก็กระจายไปถึงการชวยชุมชน ก็เชิญ อสม. เชิญชาวบานมาประชุมที่โรงเรียน
เพื่อใหเห็นถึงการปฏิบัติตัวตางๆ
พอไดพัฒนาเปนรูปแบบมากขึ้น ก็มีการชวยเหลือในดานตางๆ อยางดานอาคารสถานที่ของ
ทางโรงเรียน ซึ่งทานอาจารยธรรมพลบอกวา แตกอนโรงเรียนของผม เหมือนกับจะพัง ก็มาชวยกัน
จัดสรางหองน้ําหองสวมให นักศึกษาก็จะมาพักคางที่โรงเรียน ผมก็กลับชุมชน ทําหนาที่หาเสบียง
อาหาร หุงหาอาหารมาเลี้ยงนักศึกษาและทานอาจารย นักศึกษาก็รวบรวมทุนทรัพยมาสรางหองน้ํา
ห อ งส ว มให โ รงเรี ยน ทํ าให เ ด็ ก นั ก เรี ยนที่เ พิ่มขึ้ นมีหอ งน้ําห อ งสว มพอใช มี ก ารสร างอาคารเรี ย น
ธรรมชาติให เพราะขณะนั้นนักเรียนเพิ่มมากขึ้น อาคารเรียนก็ไมพอ กวาเราจะไดตึกมาแตละหลังนั้น
ยากลําบากมาก สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา มหาวิทยาลัยก็มาสรางเปนอาคารโลงๆ หลังคามุมแฝก
เราก็นําโตะมาตั้งเรียงกัน ผูปกครองก็พึงพอใจ เปนภาพบรรยากาศที่นาประทับใจ มาชวยกันทาสี
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ปรับปรุงอาคารเรียน จัดภาพหองสมุดใหดูนาเขามาอานหนังสือ ชาวบานก็มานั่งอานหนังสือ มาดู
หนังสือพิมพ ทั้งชุมชนและโรงเรียนก็พึงพอใจ
ในส ว นของวิ ช าการ นั ก ศึ ก ษาจากหลายคณะก็ ม าจั ด กิ จ กรรมให ค วามรู บ าง จั ด กิ จ กรรม
นันทนาการบาง สว นในเรื่ อ งทุ นและปจจัยสนับสนุน เราไดรับความอนุเ คราะหจากกลุมนัก ศึก ษา
กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ITTAG โดยเขาจะทอดผาปาใหโรงเรียนจารุศรบํารุง ทุกวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ วันวาเลนไทนเปนวันกอตั้งชุมนุมของเขา เขาก็ทอดผาปามาให โรงเรียนก็นําเงินไป
พัฒนาอาคารสถานที่ ติดแอรใหหองคอมพิวเตอร ซื้อพัดลมติดใหอาคารเรียน คือเราไดอาคารเรียนมา
หนึ่งหลัง มี ๑๕ หอง ๓ ชั้น ปรากฏวางบประมาณแค ๖ ลานบาท สรางไปสรางมา เหลือแตหองเรียน
กั บ กระดานดํ า เท า นั้ น ไม มี โ ต ะ ไม มี เ ก า อี้ ไม มี ค รุ ภั ณ ฑ ก็ ไ ด รั บ ความช ว ยเหลื อ จาก
มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร ที่ ช ว ยจั ด หาทุ นการศึ ก ษา ชว ยจัด กิจกรรมวันเด็ก วันสําคัญ ตางๆ ทั้ ง
นักศึกษาและอาจารยก็ไดมาชวย
ผมไดฟงเมื่อเชานี้ ก็นึกภาคภูมิใจและคิดวาในโอกาสตอไป มันนาจะดีขึ้น เพราะที่ผานมา
แม ว าไม มีใ นหลั ก สู ต ร ไม มีใ นวิ ชา ไม มีใ นมหาวิทยาลัย นัก ศึก ษาและอาจารยก็ไ ปชว ยกันพัฒนา
โรงเรียนและชุมชน แตตอไปนี้ถามีในหลักสูตร ในวิชาที่นักศึกษาเรียน ผมก็คิดวาโรงเรียนและชุมชน
รอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยเฉพาะโรงเรียนจารุศรบํารุง คงจะไดรับการชวยเหลือรวมมือพัฒนา
จากมหาวิทยาลัย
เพราะจุดออนที่ผานมาก็คือ เมื่อไมเปนรูปแบบแลว ทําใหไมมีความตอเนื่อง นักศึกษามาเปน
ชุดๆ แลวก็หายไป อยางเมื่อป พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๑ มีนักศึกษากลุมหนึ่งชื่อ “กลุมเด็กดวงใจดี” เขาจะ
จัดนักศึกษาที่เกงมาชวยติวนักเรียน วันจันทรก็เกงคณิตศาสตร วันอังคารก็เกงวิทยาศาสตร วันพุธก็
เกงภาษาอังกฤษ แลวคุณภาพของนักเรียนก็ดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น แตพอเด็กชุดนั้นจบไป ความ
ตอเนื่องก็หมดไป เพราะปญหาเรื่องการลงทะเบียนเรียน ทําใหเขาไมวางในชวงบายสองโมงครึ่งถึงบาย
สามโมงครึ่ง นักศึกษาบางคนที่พอไมวางไปสอนก็หายไป และไมมีนักศึกษาใหมมาตอเนื่อง
จริงๆแลว เราอยากไดความตอเนื่อง เพราะฉะนั้นขณะนี้เมื่อการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
มีอยูในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ผมคิดวาชุมชนคงจะไดรับอานิสงสอยางมาก เพราะการที่ผูปกครอง
ยอมรับโรงเรียนของผม ก็เพราะมหาวิทยาลัยมาใหความชวยเหลือโรงเรียน มันลามไปถึงความพึง
พอใจของพอแมผูปกครองของนักเรียนดวย ก็รูสึกดีใจวาสถาบันทางการศึกษาในขณะนี้โผลออกมา
นอกรั้วมหาวิทยาลัย ยังไดเห็นวารอบๆรั้วมหาวิทยาลัยนั้น ชุมชนเปนอยางไร
ตอนนี้โรงเรียนมีเด็กประมาณ ๔๐๐ คน เปนเด็กในเขตพื้นที่บริการ ประมาณ ๒๐๐ คน สวน
อีก ๒๐๐ คนนํ าเข าจากภาคอี ส านเป น ส ว นใหญ เพราะพอ แมม าทํ างานรั บ จ าง ทํ า งานในนิ ค ม
อุตสาหกรรม กอสราง เราก็รับเขามาเรียน เพราะบางโรงเรียนเขาไมรับ เนื่องจากจะตองยายสําเนา
ทะเบียนบาน ผมก็บอกวา คุณไมตองยายหรอก ผมรับคุณ เพราะถาผมไมรับคุณ เดี๋ยวคุณเอาลูกไป
หิ้ ว ปู น ก็ จ ะใช แ รงงานเด็ ก และไม ใ ห เ ด็ ก เข า เรี ย น เพราะถื อ ว า เด็ ก ช ว ยหาเงิ น ได แ ล ว ฉะนั้ น
มหาวิทยาลัยมาชวยอยางนี้ โรงเรียนก็ไดรับความพึงพอใจจากชุมชนอยางมาก
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ตอนนี้ผูปกครองใหความรวมมือกับโรงเรียนอยางดี อยางกลุม ITTAG ที่เขาทอดผาปามาให
เขาก็จะมาจัดกิจกรรม ๑ วัน ซึ่งเปนวันหยุด ผมก็สามารถเอาเด็กทั้งโรงเรียนมาได ทั้งๆที่วันหยุดเปน
วันที่เราจะนําเด็กมาโรงเรียนไดยาก ผูปกครองก็ใหความรวมมือ ผูปกครองบางคนมานั่งดู นั่งเฝาเลย
วา ลูกเขาไดรับประสบการณที่ดีขึ้น เพราะอยางที่รูวาในโรงเรียนประถมศึกษา ครูหนึ่งคนจะสอนทุก
วิชา เด็กก็จะเบื่อ แตพอมีนักศึกษามาชวย ก็เหมือนเปนการเพิ่มประสบการณใหนักเรียน นักศึกษา
เกงอยางนั้นอยางนี้ เด็กนักเรียนจะติดนักศึกษามาก พอผมประกาศหรือขึ้นกระดานดํา เด็กจะมาดู
ตารางปฏิทินวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะมาจัดกิจกรรมอะไรวันไหน เขาก็เตรียมดีใจเอาไว ก็ขอ
อนุญาตนําเสนอเทานี้กอน ขอบคุณครับ
อาจารยศิรินพร พุมมณี
ขอบคุณมากคะ ทานอาจารยสมหมายไดสะทอนใหเห็นถึงรูปธรรมของกิจกรรม และไดเสนอ
ความคิดดวยวา ควรจะมีความตอเนื่อง เราก็รูสึกดีใจวาสถาบันอุดมศึกษาจะบรรจุเรื่องนี้เขาไปทํา แลว
ทําใหเกิดความเปนจริงเปนจังมากขึ้น ขณะเดียวกัน สิ่งที่นักศึกษาจากม.ธรรมศาสตรไปเริ่มทํางาน
รวมกับชุมชน ก็ทําใหผูปกครองยอมรับมากขึ้น อันนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในแงของทัศนคติของคนที่
อยูบริเวณนั้นดวย ขอบคุณคะ เชิญทานตอไปคะ
นายพงษเทพ ชัยออน นากยก อบต.หาดสองแคว
กอนอื่นผมขออนุญาตที่จะฉีกมุม ไปอีกมุมหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ซึ่งเราได
เตรียมวีดิทัศน เกี่ยวกับอุตรดิตถโมเดล มานําเสนอใหเห็นวา รูปแบบการทํางานของม.ราชภัฏอุตรดิตถ
ซึ่งลงไปทํางานในพื้นที่กับชุมชนทองถิ่นเปนอยางไร จากที่ทานไดนําเสนอไปเมื่อสักครูนี้วา แตละที่มี
โมเดลตางกัน แตละที่มีลักษณะตางกัน สิ่งที่เราอยากจะใหเห็น ก็คือความตางที่เกิดขึ้นในชุมชนของ
เรา ที่เราทํามา วาตางกันอยางไร ตามบริบทพื้นที่ ตามพื้นที่ของจังหวัด
(วีดิทัศน) กวาสิบปที่ผานมา มีการพูดถึงหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถไดทํางานกับชุมชนทองถิ่นมาอยางตอเนื่อง จนถึงวันนี้ไดเกิดรูปแบบที่เรียกวา อุตรดิตถ
โมเดล รูปแบบนี้ คือ การเชื่อมโยงกลไกการทํางานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบโจทยปญหาของ
ชุมชนทอ งถิ่นไดเ ปนผลสําเร็จ เราไปดูที่บานห วยบง ตําบลปาเซา ซึ่ งมี คนอยู กันประมาณ ๒๓๔
ครัวเรือน ความมีชื่อเสียงของที่นี่คือ วิทยาลัยวัววิทยา ที่นี่เลี้ยงวัวมากกวา ๘๐๐ ตัว เพื่อเอาไปขาย
และเจาวัว ๘๐๐ ตัว ที่สรางปญหาใหกับคนในพื้นที่ ดวยเรื่องขี้
ผูชาย : เลอะไปทั่ว
ผูหญิง : เหม็นคะ
ผูหญิง : สกปรก
ผูชาย : ไมสะอาด
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ผูหญิง : ไมไหว รถเหยียบกันเลอะ
ผูชาย : แมลงวันมันจะเยอะ
ผูหญิง : นาจะใหเปนเชื้อโรค
ผูชาย : หมูบานนี้ คนเลี้ยงวัวกันเยอะ แตวัวมันไปขี้บนถนน ตอนแรกผมก็ใหชาวบาน
รวมตัวกัน กวาดแลวเอาขี้วัวไปขาย แตมันไมไดราคา ทราบถึงองคการบริหารสวน
ตําบล อบต.เขามา ก็ไปไดทางราชภัฏมาประชุมวิจัยกัน ประชาคมกัน
ผูชาย : ชาวบานคิดวาตรงนี้เปนปญหาของเขา แตขณะเดียวกันนักวิชาการที่เขามารวม กลับ
มองวาเปนโอกาส จึงเกิดการวิจัยรวมกัน ระหวางนักวิชาการในมหาวิทยาลัย องคกร
ปกครองทองถิ่น และคนในหวยบง สรางนักวิจัยในหวยบงขึ้นมา
ผูชาย : อยูที่นี่มาตั้งแตเกิด มีปญหาเกี่ยวกับขี้วัว พอดีป ๕๓ มีคณะเกษตรศาสตรมารวมกับ
ชุมชน กับหมูบาน ไดทําการทดลองหลายอยาง เอาขี้วัวมาทําบอแกส ขี้วัวที่เหลือใช
จากบอแกส เราเอามาตากแหง เอาขี้วัวมาทําปุยใชในนาขาว
ผูชาย : องคความรูทั้งหมด ถูกนําไปพัฒนาหมูบาน ในลักษณะของเราเรียกวา วิทยาลัยวัว
วิทยา ซึ่งเราใชวัวเปนศูนยกลางการพัฒนา ซึ่งอนาคต โจทยหรือบริบทของชุมชน
เปลี่ ย นแปลงไป เราก็ ไ ม ก ลั ว เพราะคนในห ว ยบงมี วิ ธี ก าร กระบวนการเรี ย นรู
กระบวนการอยางนี้ครับ เขาเรียกวากระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปนเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ-อุตรดิตถ
ผู ช าย : กระบวนการนี้ เ กิ ด ขึ้ น จากที่ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น มองเห็ น ป ญ หาของตนเอง และดึ ง
สถาบันการศึกษาเขารวม ทําใหวันนี้ที่บานหวยบง สามารถแกปญหาไดดวยตัวเอง
เชนเดียวกับหาดสองแคว อําเภอตรอน สภาพแวดลอมของที่นี่ สะอาดสะอานนาอยู
จนไดเปนตําบลศูนยเรียนรู และกลไกขับเคลื่อนเครือขายชุมชนทองถิ่นนาอยู ซึ่งเปน
ผลของการรวมมือระหวางชุมชนทองถิ่นกับมหาวิทยาลัย ในการนําความรูเรื่องการ
จัดการขยะ เขามาจัดการวิธีคิด วิธีปฏิบัติของชุมชน นํามาสูการแกปญหาเรื่องขยะ
ในปจจุบัน
ผูชาย : เมื่อกอนปญหาเรื่องขยะ เกิดขึ้นในชุมชนของเรา ก็จะมีการเอาไปทิ้งตามหลังบาน
บางคนไมมีจิตสํานึก เขาก็ทิ้งขางทาง ทําใหชุมชนของเรามีแตขยะ
ผูชาย : ก็เลยเสนอแนวทางในเรื่องของการจัดประชุมประชาคมขึ้น ไมยอมมีใครเอาขยะไปทิ้ง
บานของตัวเอง เราก็เลยไปประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรามองดวย
ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล ก็เลยใหคําแนะนําในเรื่องประเด็นวา ปญหา
มันเกิดที่ใด ควรไปแกที่นั่น ก็คือ แกที่คน ซึ่งเปนตนเหตุของการผลิตขยะ เราพบวา
โดยสัดสวนแลว ขยะรีไซเคิล มีเปอรเซ็นตสูง ก็เอามาใชประโยชนโดยกลับมาใชได
ใหมได พอชาวบานเขาใจอยางนี้ ก็ทําใหนาสนใจวาขยะนี้ ไมใชเรื่องขยะที่เปนเรื่อง
ที่นารังเกียจ แตขยะมันนาจะเปนประโยชน
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ผูชาย : โครงการจักรยานสานฝนรักสิ่งแวดลอมที่เห็นอยูนี้ คือ การรวมตัวของเด็กๆ ใน
ตําบลหาดสองแคว เพื่อสานตอการพัฒนาเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
ผูหญิง : โดยสวนตัว ที่ทําโครงการนี้ ก็ดีใจและภูมิใจ เปนโครงการที่ทําจากรุนสูรุน โดยรุนพี่
สอนรุนนอง แบบมีสวนรวม สิ่งนี้จะบอกไดวา ทั้งประเทศแลวกัน คนที่มีจิตอาสาเปน
สิ่งที่สําคัญ อยากใหรณรงคเรื่องนี้อยางมาก
ผูชาย : วันนี้ความสําเร็จที่เกิดจากกระบวนการแกปญหาของตําบลหาดสองแควนั้น เริ่ม
สํารวจที่มาของปญหา นําความรูมาปรับทัศนคติ สูทางออกของการแกปญหาใหกับ
ชุมชน โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความรวมมือ และพัฒนาตอยอดสูการจัด
สุขภาวะโดยชุมชนดานอื่นๆ จนเกิดความยั่งยืนครับ
ผูหญิง : ขวัญเอย ขวั ญเอยเจาขา ขวัญแมโพสพกับแมโพธิ์ศรี แมกันเทวี ก็มีสี่สีดา แม
สรอยมลิวรรณ แมจันทรมะลิลา แมสรอยจําป แมสีจําปา แมสรอยระยา
ผูชาย : การทําขวัญขาวของชาวนา เพื่อระลึกถึงบุญคุณแมโพสพ เปนภูมิปญญาเดิม ที่ถูก
รื้อ ฟนกลับมาอีก ครั้ง มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏอุต รดิต ถสงนัก ศึก ษามาเรียนรูรว มกับ
ชาวบานใน ตําบลไรออย อําเภอพิชัย นอกจากนี้ยังพบวาชาวบานยังใชสารเคมี ใน
การทําเกษตรกรรม สงผลเสียตอสุขภาพ ตนทุนการผลิตสูงขึ้น
ผูชาย : เนื่องจากพี่นองชาวไรชาวนาเราตองการผลผลิตที่มากขึ้น เลยใชสารเคมีมากขึ้น ทํา
ใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปดวย ปญหาสารเคมีมีพิษตกคาง สงผลใหคนในชุมชน
เสียชีวิต จึงนําปญหามาปรึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ก็เลยไดรับการ
สนับสนุนจาก สสส.
ผูชาย : เรื่องของตนทุนการผลิต เรื่องของปญหาสุขภาพ เรื่องของภูมิปญญาหรือวาประเพณี
วัฒนธรรมที่หายไป การคนพบปญหาตางๆ การรวมไมรวมมือออกแบบการทํางาน
ร ว มกั นกั บชุ มชนท อ งถิ่ น จัด ทําบั ญ ชีค รัว เรือ น การทําแปลงนาสาธิต เรื่อ งของ
กระบวนการในเรื่องการจัดทําโรงสีชุมชนราชพฤกษ ซึ่งเชื่อมโยงกับภาคีตางๆ ที่
เกี่ยวของเขามา
ผูชาย : การทํางานในครั้งนี้นะครับ เราจะทํางานเปนทีม จะมีทั้งภาควิชาการ ภาคทองถิ่น
ทองที่ และภาคประชาชน ซึ่งนักศึกษาจะเปนสวนหนึ่งในการเชื่อมประสานระหวาง
ทองที่กับภาคประชาชน ใหเขาไดมาทํางานรวมกัน การเรียนรูในครั้งนี้ ก็ถือวาเปน
ประสบการณที่ดีสําหรับผม
ผูชาย : ปญหาการใชเคมีของตําบลไรออย เริ่มเปลี่ยนมาเปนเกษตรอินทรีย ซึ่งไดผลผลิต
อยางดี ก็เพราะวาไดนักวิจัย ซึ่งเปนคนทองถิ่น อาศัยความคุนเคยกับชาวบาน เปน
ผูเชื่อมเครือขายภาคี ชุมชน และสถาบันการศึกษา แลกเปลี่ยนและใหความรูในการ
ทําเกษตรกรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนผลสําเร็จที่อิ่มใจของทุกฝายครับ
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ผูชาย : ตลาดสีเขียว ที่นี่มีสินคาเกษตรมากมาย จากเครือขายเกษตรทางเลือก ทั้งพืชไร
ผลไม ผลิตภัณฑที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ซึ่งมาจากชาวบาน 7 ตําบล ในจังหวัดอุตรดิตถ
รวมตัวกัน แตกอนจะมาถึงความสําเร็จอยางที่เห็นในวันนี้ ตลาดแหงนี้เริ่มมาจากการ
แกปญหาของทุเรียนพันธุหลินลับแล และหลงลับแล
ผูชาย : ปญหาที่เราพบ คือ ทุเรียนแกออนไมเทากัน แลวก็โรคแมลง เสร็จแลวพวกเรา
แกปญหากันไมได เราก็เดินไปหาทานอธิการบดี ทานก็มอบหมายใหคณะเกษตรมา
ดูแล ทุเรียนเราก็เลยไดคุณภาพดี พอไดคุณภาพเสร็จแลว ก็ปรึกษาประชุมหารือ
กัน มันจะตองมีตลาด เราก็รวมกันเปนตลาดสีเขียว ตลาดสีเขียวของเรามีกฎกติกา
วา จะตองเปนสินคาเกษตรที่ปลอดภัย มีการรับรองจากภาครัฐ ก็คือ กรมวิชาการ
เกษตร มาจดจีพี ตรวจการผลิตใหเรา เพื่อยกระดับเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรมี
ฐานะที่ดีขึ้นครับ
ผูชาย : จากปญหา กลับกลายมาเปนโอกาสที่ตอยอด ซึ่งไมเพียงเกิดประโยชนกับเกษตรกรผู
ริเริ่มเทานั้น แตยังขยายผลนี้ไปสูเกษตรกรในวงกวางอีกดวย
ผูหญิง : ตลาดสีเขียวก็เปนตัวอยางของเครือขายภาคประชาชน ที่ทําใหภาควิชาการทํางาน
กับเครือขายภาคประชาชนได ทุกพันธกิจเชื่อมโยงนักศึกษา เชื่อมโยงอาจารย ลงไป
ทํ า ฐานข อ มู ล เพื่ อ ที่ จ ะทํ า ชุ ด โครงการวิ จั ย ตอบโจทย ที่ เ ป น ความต อ งการของ
เครือขายเกษตรกรอยางชัดเจน
ผูชาย : ทั้งหมดนี้ คือ ตัวอยางของการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ที่เชื่อมโยงระหวาง
สถาบันการศึกษา ภาควิชาการ ชุมชนในพื้นที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ภาคีเครือขาย เมื่อมหาวิทยาลัยเปดประตูใหทองถิ่นเดินเขาหา จึงเกิดการถายเท
ความรู เ ขาหากัน นํ ามาสู ก ารเป นมหาวิ ทยาลัย เพื่อ ท อ งถิ่น เพื่อ สรางสัง คมอุด ม
ปญญาใหเกิดขึ้น และที่เราไดชมกันไปเกิดขึ้นแลว สําเร็จ และเปนจริงได หวังวาจะ
เปนตนแบบ และแรงบันดาลใจ สําหรับจังหวัดอื่นๆ ตอไป (จบวีดิทัศน)
อาจารยศิรินพร พุมมณี
เราก็ไดเห็นรูปธรรมของม.ราชภัฏอุตรดิตถ ซึ่งไดทํางานรวมกับชุมชน และมีผลงานที่ชัดเจนใน
เรื่องของตลาดสีเขียวไปแลวนะคะ ตอไปขอเชิญคุณนภัทร
นายนภัทร ศุภเอม (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป)
ผม นายนภัทร ศุภเอม จากชุมชนบานศรีชุมพร กลุมของผมเปนกลุมทําปุยอินทรียชีวภาพ
อัดเม็ด เรื่องการทําปุยอาจเปนแคเรื่องปลายทาง แตเราตองใหชุมชนตระหนักรูวา เขามีตัวตนอยางไร
บาง การที่สถาบันอาศรมศิลปเขาไป อยางนอยไดทําใหชุมชนรูเรื่องประวัติหมูบาน ซึ่งเหมือนกับได
รูจักตัวเองวามีความเปนมาอยางไร สอง คือ ไดรูตนตระกูล ตนตระกูลในหมูบานของแตละที่ เกิดมา
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ไมเกินแคสาม ตระกูล อยางหมูบานของผมเกิดมาแคสองตระกูล ทําใหเรารูวาคนในชุมชนก็คือเครือ
ญาติกัน แตทุกวันนี้ทําไมคนในชุมชน หรือทําไมประเทศชาติจึงแตกแยกกัน ผมยังคิดวา เมื่อคนเรา
เกิดมาจากตนตระกูลแคสองตระกูลในหมูบาน ทําไมตองแบงแยก แบงขั้วกัน ยิ่งหากมีการเลือกตั้ง
เมื่อไร คนในหมูบานยิ่งแตกแยกกันมากที่สุด
เมื่อเรารูแลววาชุมชนของเราเกิดมาจากการพัฒนาอยางไร เราก็อาศัยจุดนี้มาขับเคลื่อนชุมชน
ให เ ขาตระหนั ก รู ว า คุ ณ ก็ เ กิ ดมาจากญาติพี่ น อ งกั น ไม ตอ งมาทะเลาะกั น หรอก เพื่ อ จะได พูด คุ ย
ปรึกษาหารือ และดําเนินกิจกรรมในหมูบาน ในชุมชน ใหมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี ทุกวันนี้ผม
ยังคิดวิเคราะหอีกอยางวา เด็กในหมูบาน ในชุมชนออกจากหมูบานกันหมดแลว อยางเชนหมูบานของ
ผม มีเยาวชนประมาณ ๖๐ คน แตออกจากหมูบานไปแลว ๔๐ คน มีที่กลับมาอยูที่หมูบานแค ๒๐ ราย
ซึ่งกลับมาเปนเกษตรกร ผมภูมิใจตรงนี้นะ ผมพูดไดเลยวาคนที่ออกไปเหมือนกับเปด โดนเขาตอน
เขาโรงงาน คือตื่นเชามา ก็ไปเปนลูกจาง ทํางานใหกับบริษัท แตเขาไมไดใชความรูที่เขาร่ําเรียนมา
ในการพัฒนาสิ่งใด
ผมเคยพูดวา ถามาอยูบานเรา เราไดพัฒนามันสมอง คือ สมมติวาเด็กไดไปทํานา เขาจะได
อะไรบาง เนื่องจากทุกวันนี้ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเด็กจะไดความคิด เพราะผมจะสอนให
เด็กรูจักการถอนตนขาวมาวิเคราะหดูวา รูปรางตนขาวเปนอยางไร การเจริญเติบโตเปนอยางไร และ
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป มีผลกระทบตอขาวไหม เด็กก็ไดพัฒนามันสมองของเขาอยูเรื่อยๆ
ผมอยากเห็นคนไดพัฒนามันสมอง ดีกวาใหคนไปยืนในโรงงานแลวจับแคไอซี จิ้ม ๆๆๆ อยางนี้ไมได
ใชความคิดอะไร
ประเด็นตรงนี้ที่ผมไดความภาคภูมิใจ สถาบันอาศรมศิลปก็รับไป และเนื่องจากตอนนี้ กลุม
ของผมไดซื้อที่ไวแปลงหนึ่ง เปนพื้นที่แปลงสวนรวม ทางอาศรมศิลปก็ไดออกแบบแปลนใหกับเรา
การออกแบบของเขามีประโยชนอยางไร ขอแรก คือเราสามารถวางแบบแปลนของเราไดเลย วาจะ
สรางอาคารตรงไหน ถาไมไดออกแบบแปลนไว สมมติวาสรางโรงงานไปแลว ปหนากิจการดีขึ้น จะ
ขยายโรงงาน ตองทุบโรงงาน ไปสรางที่ใหม ก็เสียงบประมาณ เปลืองเงินเปลืองทองโดยใชเหตุ สิ่งนี้
ทําใหเราเรียนรูไดวา การจะทําอะไรก็แลวแต เราจะตองมีการวางแผนในการดําเนินกิจกรรมตอไปให
ประสบความสําเร็จ โดยไมตองไปลงทุนซ้ําซอน
อาจารยศิรินพร พุมมณี
ขอบคุณคุณนภัทร ซึ่งไดเลาประสบการณที่ไดรวมกับทางสถาบันการศึกษาซึ่งลงไปเรียนรูกับ
ชุมชน ในการคุยรอบที่สอง อาจไมจําเปนตองเรียงตัว ดิฉันอยากจะใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ใน
ประเด็ น ที่ ไ ด ตั้ ง ไว ว า ชาวบ า นคิ ด อย า งไร เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย เข า มามี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาชุ ม ชน
อยากจะใหชวยรวมกันแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ วามีขอดี ขอเสียอยางไร อะไรที่ควรจะตองทํา
มากขึ้ น อะไรที่ ค วรต อ งปรั บ ปรุ ง แก ไ ข และทิ ศ ทางในอนาคต จะช ว ยทํ า ให ชุ ม ชนได มี ค วาม
เจริญกาวหนา และมีคุณคา มีความเขมแข็งเพิ่มขึ้นไดอยางไร เชิญเลยคะ
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นายปญญา ชางเจริญ (ผูแทนชุมชนเขตบางขุนเทียน)
ขอใชเวลาสักนิดหนึ่ง กอนอื่นตองขอบพระคุณมหาวิทยาลัยทุกแหงในประเทศไทยที่เปดใจ
และเป ด มหาวิ ท ยาลั ย เป ด กว า งให ช าวบ า นได รั บ ประโยชน จ ากมหาวิ ท ยาลั ย เพราะตามปกติ
มหาวิ ท ยาลั ย จะให ค วามรู กั บ เด็ ก ทั้ ง หลาย แต ใ นช ว ง ๒ ป ม านี้ มหาวิ ท ยาลั ย ไม ใ ช แ บบเก า แล ว
มหาวิทยาลัยไดเขยิบตัวเขาไปใหความรู ใหการศึกษากับชาวบาน ใหการพัฒนาตางๆ เปนผูนําชุมชน
ในการใหความรู
จากการที่เราไดไปเที่ยวในหลายๆที่ ก็รูขาว อยางบางขุนเทียนซึ่งเปนเมืองน้ําจืด เมืองน้ําเค็ม
เมืองโรงงาน มีคนหลายประเภทหลั่งไหลเขามาอยูในบางขุนเทียน ทีนี้สภาพความเปนอยูโดยทั่วไปก็มี
ทั้งมลภาวะ มีการกัดเซาะของคลื่นซึ่งเปนอันตรายกับชาวบาน ชาวบานประกอบอาชีพหลากหลาย
ประเภท ทั้งทํานา ทําสวน ทําไร เลี้ยงกุง เลี้ยงหอย เลี้ยงปู เลี้ยงปลา ทีนี้มหาวิทยาลัยก็เปนสวน
หนึ่งที่คอยทําหนาที่ ทั้งวิเคราะหน้ํา วิเคราะหดิน วิเคราะหสัตว และแปรรูปสิ่งตางๆที่เปนผลิตผลของ
บางขุนเทียน ก็ไดมหาวิทยาลัยที่เปดกวางมาชวยเหลือ
สมัยกอนการวิเคราะหก็จะอยูกับเด็ก วิเคราะหแลวเด็กก็ไปทําวิทยานิพนธ แตตอนนี้สิ่งตาง ๆ
เหลานั้นมหาวิทยาลัยไดเผื่อแผไปยังชาวบาน อยางเชน ไปทําเครื่องทําปลาแดดเดียว ไปวิเคราะหวา
จะทําแปรรูปเปนอยางอื่นไดไหม ผักผลไมจะดอง เก็บเค็มอะไรตางๆ เหลานี้มันไมไดอยูกับเด็กแลว
มันก็ มาถึง ชาวบ าน อันนี้ตอ งขอบคุณมหาวิทยาลัยทุกแหงที่มีเจตนาดีใ นการเข าหาชาวบ าน ตอ ง
ขอบคุณแทนประชาชนชาวไทยดวยที่ไดรับความอนุเคราะหจากหลายมหาวิทยาลัยครับ
นายพงษเทพ ชัยออน (นากยก อบต.หาดสองแคว)
ขออนุญาตเลยนะครั บ ตามคําถามที่ว า ชาวบานคิดอยางไรเมื่อ มหาวิทยาลัยเขามารว มกับ
ชุมชนพัฒนาทองถิ่น สิ่งหนึ่งที่ดีก็คือ มีคนมาชวยทองถิ่นทํางาน จากการที่เราเปนทองถิ่น เมื่อกอนนี้
ถาพูดถึงทองถิ่น อบต. เทศบาล โดยเฉพาะอบต. ทุกคนจะพูดวา “อมทุกบาททุกสตางค” คือเอาหมด
กินกันสนั่นหวั่นไหว ทุจริต คอรรัปชั่น และสิ่งตางๆ เหลานี้ไดผูกโยงอยูในหัวของทุกคนที่เห็นภาพ ตัว
ผมทําการเมืองทองถิ่น ก็รูสึกนอยเนื้อต่ําใจเหมือนกันวา ทุกคนดูถูกนายกอบต. สมาชิกอบต. วามี
ความรูเพียงแค ป.๓ ป.๔ ทําใหการพัฒนาของเรานั้นดอยลงไป
แต เ มื่ อมีมหาวิทยาลัยเขามา เหมือ นกับเขาเขามาชุบชีวิต คนทอ งถิ่น คนรากหญา สงเสริม
กระบวนการเรียนรูใหกับนักการเมืองทองถิ่น ทั้งนายกและสมาชิกอบต.ก็ไปเรียนกัน วันนี้สมาชิกอบต.
จบปริญญาตรี นายกอบต. จบปริญญาโท กําลังตอปริญญาเอก นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน ซึ่ง
ไดเอาอดีตมาเปนบทเรียนในการทํางาน เพราะฉะนั้นภาพของการทุจริต คอรรัปชั่น อมทุกบาททุก
สตางค ไดหายไปแลวจากสังคมไทย กลายเปนวาพวกเราทํางานเพื่อคนในทองถิ่น มีการตรวจสอบ
จากทองถิ่น มีการตรวจสอบจากปปช. เพื่อทําใหสังคมหรือชุมชนนั้นปลอดภัย ใหพี่นองประชาชนได
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เห็น เพราะฉะนั้นการที่มหาวิทยาลัยเขามา จึงเปนการชวยสรางสังคมใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน นั่น
คือสิ่งที่เห็นได
เราไมไดคิดวามหาวิทยาลัยเขามาแลว ตองมาทําใหคนดีอยางเดียว ประเด็นสําคัญคือการ
สรางความยั่งยืน ฉะนั้นสิ่งที่เริ่มขึ้น ที่เห็นในวีดิทัศน นั่นคือสวนหนึ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้น แตในระยะ
ยาวที่ผานมา ผมเองเปนลูกศิษยของม.ราชภัฏอุตรดิตถ ตั้งแตปริญญาตรี ปริญญาโทก็เรียนอยู ก็มี
ความเข า ใจว า สิ่ ง ที่ อ าจารย ส อน เขามุ ง ใหเ ราได อ อกไปพัฒ นาพื้น ที่ ชุ มชนของเรา แตกต างจาก
เมื่อกอนนี้ที่ม.ราชภัฏอุตรดิตถ เปนวิทยาลัยครู สอนครูเพื่อมาสอนเด็ก สอนเด็กเพื่อใหเรียนแลวไป
ทํางานตางจังหวัด เพื่อจะไดเปนเจาคนนายคน ไมคิดจะอยูบาน แตกระบวนการคิดใหมนี้ บอกวา
สอนเด็กแลว ตองกลับมาพัฒนาบานเกิดของตนเอง กลับมาพัฒนาทองถิ่นชุมชนของตนเอง จึงมีการ
เชื่อมโยงกันระหวางทองถิ่น อบต. ทั้งหมด ๕๗ อบต. รวมถึง อบจ.และเทศบาลดวย องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจึงไดเชื่อมโยงกันเปนเครือขายทั้งหมด และอยูใกลชิดพี่นองประชาชนมากที่สุด
ถาเราไมพัฒนารว มกับทอ งถิ่น ผมมี ค วามเชื่ อลึ ก ๆว า เราจะพั ฒนาไปไม ถึ ง ไหน แต ถ าเรา
รวมมือกับทองถิ่น ซึ่งมีทั้งคนในการทํางาน ก็คือขาราชการทองถิ่น พนักงานทองถิ่น และมีงบประมาณ
ที่จะขับเคลื่อนใหเปนนโยบายสาธารณะได อีกทั้งยังมีพี่นองประชาชนที่ใหความรวมมือ มีวัสดุอุปกรณ
ในการจะขับเคลื่อนการทํางาน ปจจัยเหลานี้สามารถทําใหมหาวิทยาลัยพัฒนาทองถิ่นได ดังนั้นเมื่อ
มหาวิทยาลัยเขามาแลว ตองเขามาอยางจริงจัง และจริงใจ
นักวิชาการที่ไปลงพื้นที่หาดสองแคว ทําไมเขาจึงทําใหเปนชุมชนปลอดขยะได เริ่มตั้งแตป
๒๕๔๗ ก็ลงนามความรวมมือกัน เวลานักวิชาการทานไปทองถิ่น ทานก็ใสรองเทาแตะ คาดผาขาวมา
ไปคุยกับชาวบาน เพื่อใหชาวบานเห็นวา ภาพของนักวิชาการ ภาพของอาจารยมหาวิทยาลัยไมตองผูก
ไท (เน็คไท) เขาก็เกิดความเชื่อมั่นแลว เพราะเปนคนทองถิ่นเหมือนกัน พูดภาษาเดียวกับชาวบาน
ชุมชนของเราเปนชุมชนลาวเวียงที่อพยพมาจากเวียงจันทน เวลาเวา ก็เวาภาษาลาว ภาษาอีสานก็เวา
ไดเดอ ฉะนั้นอาจารยมหาวิทยาลัยที่ลงไป ก็ตองพูดภาษาแบบนี้ ใครจะพูดภาษาอีสานก็พูดได ใคร
จะพูดภาษาเหนือก็พูดได มันกลายเปนความผูกพันระหวางทองถิ่น กลายเปนตนทุนของวงการพัฒนา
ไดอยางรวดเร็ว
เพราะฉะนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยลงไป ชุมชนเกิดความมั่นใจ ทองถิ่นก็เกิดความมั่นใจ เพราะ
อาจารย ล งไปในทุ ก พื้ น ที่ ข องเรา แล ว รั บ ประกั น ด ว ยคํ า ว า “มหาวิท ยาลั ย ลงไป งานวิ จั ย เกิ ด ขึ้ น ”
อยางเชนเรื่องการจัดการขยะ นักศึกษาลงไปคัดแยกขยะเลยวา ขยะที่ยอยสลายไดมีกี่เปอรเซ็นต ขยะ
รี ไ ซเคิ ล มี กี่ เ ปอร เ ซ็ น ต ขยะพริ ก มี กี่ เ ปอร เ ซ็ น ต มั น ตอบโจทย สั ง คมได บอกพี่ น อ งประชาชนได
เพราะฉะนั้นการแกไขปญหาจึงแกไดตรงจุด และเกิดความยั่งยืน
จากป ๒๕๔๗ จนถึ ง ป จ จุ บันป ๒๕๕๔ พี่นอ งประชาชนก็ยังใชคําว า “การจั ด การขยะแบบ
ประชาชนมีสวนรวม” ถาไปที่หาดสองแคว จะไมมีถังขยะตั้งหนาบาน ไมมีรถเก็บขยะ เพราะคนใน
ชุมชนจัดการขยะดวยตนเอง ขยะมีทุกวัน เกิดขยะวันละ ๘ ขีดตอคนตอวัน ประชากรของผมมีสี่พัน
กวาคน แตสามารถจัดการขยะไดหมดภายใน ๑ วัน ใชระบบของครัวเรือนในการจัดการ อันนี้ถาคุย
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ตองใชเวลานาน ดังนั้นผมจะเลาแคยอๆวามหาวิทยาลัยลงไปทองถิ่น แลวไดอะไร ชุมชนเกิดความพึง
พอใจมากนอยแคไหน
วั น นี้ เ ท า กั บ ว า เป น การเป ด จ.อุ ต รดิ ต ถ ใ ห ม หาวิ ท ยาลั ย เข า ไปในอบท. ไม ว า จะเป น อบจ.
เทศบาลหรืออบต. มหาวิทยาลัยเขาไปทํางานไดอยางประสานและกลมกลืน มหาวิทยาลัยลงไป ไม
ตองใชเงิ นก็ได ลงไปแคนักวิชาการ เอาตัวกับหั วใจ และนักศึกษาลงไป แลวไปใชเงินกับอบต.กับ
เทศบาล ทํางานโปร-เจ็กตขึ้นมา แลวก็ไดคําตอบสูมหาวิทยาลัย อันนี้ถาขอเท็จจริงเปนอยางไร ใหลุง
ฟนไดเสริมผมอีก เพราะขอเท็จจริงที่ทํา ลุงฟนก็ไดทํา ในฐานะที่เปนภาคประชาชนที่ทําจริงจัง จนได
ผลผลิตออกมาเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป ผมขออนุญาตพูดสั้นๆไวเทานี้ และสงตอใหลุงฟนครับ
นายฟน โชวันดี (ผูนําชุมชน)
ขออนุญาตนะ คือผมเปนคนที่ใชอาจารยเปลือง เดินเขาไปหาเลย คนอื่นเขาเรียกผมวาเปน
ผูแทนเกษตรกร แกไขปญหาความยากจนของในทองถิ่น ทีนี้ผมใชคําวา “มั่ว” ก็แลวกัน คือเห็นวาเขา
ทําอะไร ผมก็ลงไปทําดวยหมด แลวผมก็เก็บขอมูล เขาเลี้ยงวัว ผมก็ทํากับเขา เขาทํานา ผมก็ไป
ดํานาเกี่ยวขาวกับเขา เพราะผมเปนลูกชาวนา เขาทําสวนผลไม ผมก็ไปมั่วกับเขา ไปหัดทําลองกอง
ไปหัดขึ้นทุเรียน ไปรวมหมด แลวก็ปศุสัตว เราพยายามที่จะทําใหเปนปศุสัตวสมุนไพร เราก็ไปบอก
อาจารย วาอาจารยตองไปชวยดวยนะ มันไปสูขบวนการที่เขาเรียกวาถอดบทเรียนออกมาดวย แลว
เวลาที่เราทําเสร็จ เราตองการใหลูกหลานของเราไดมาถอดเอาบทเรียนตรงนี้ไปใช
ทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยทําอยูเวลานี้มี ๖ เครือขาย เครือขายที่๑ คือทองถิ่นทองที่ เครือขายที่๒
คื อ เกษตรทางเลื อ ก เครื อ ข า ยที่ ๓ คื อ สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน เครื อ ข า ยที่ ๔ คื อ ท อ งเที่ ย วสาธิ ต ชุ ม ชน
เครือขายที่ ๕ คือเยาวชน และเครือ ขายที่๖ คือ นายก ใน ๖ เครือ ขาย เราจะมานั่งคุ ยกันโดยใช
มหาวิทยาลัย เราจะขอใชหองประชุมมหาวิทยาลัย เพราะชาวบานอยางพวกผมไมมีหองประชุม ไมมี
บุคลากร คอมพิวเตอรโนตบุคตางๆ ใชไมเปนหรอก เราตองใชอาจารยทําใหเรา เราก็เดินเขาไปหา
อาจารย ใหชว ยจั ด การเรื่ อ งร างหนั ง สื อ สง เครือ ข าย ใช อ าจารยทั้งหมด ผมใชอ าจารย เ ปลื อ ง จน
อธิการบดีทานบอกวา ลุงฟนใชมหาวิทยาลัยอยางกับเปนทาส อันนี้ผมพูดตามความจริง
ผมทํางานจนถูกนายอําเภอถามวา ทําไมลุงฟนไมเดินเขาไปหาเกษตรจังวัด เกษตรอําเภอ
ทําไมลุง ฟนแหพาประชาชนเขาไปมหาวิทยาลัยเปนแถวเลย ผมก็บอกทานนายอําเภอว า เกษตร
จังหวัดมีดอกเตอรไหม มีงานวิจัยไหม มีการประเมินผลไหม ผมเห็นแตเอางบประมาณมาแลวก็หาย
กันไป เสารอาทิตยก็หาเกษตรไมเจอ แตเสารอาทิตย อาจารยมหาวิทยาลัยไปอยูกับชาวบาน พา
นักศึกษาไป ตองเรียนทานกอนวา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ มีนักศึกษาตั้งแตเชียงราย พะเยา นาน แลวก็
แพร ก็เหมือนกับเราไมไดทําที่อุตรดิตถที่เดียว คือเราทําในภาคเหนือเกือบทั้งหมด ซึ่งนักศึกษาก็
มารวมดวย ผมบอกอาจารยวา เอานักศึกษาไปขึ้นตนลองกองทีเถอะ พอเขาขึ้นเปน เขาเรียนจบไป
เขาจะไดไปเปนเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ หรือเกษตรอบต. เขาจะไดทํางานเปน เพราะที่แลว ๆ
มา ผมเห็นเกษตรกําแตปากกา ขึ้นดอยก็ไมได คันนาก็ไมลงไป ใหชาวบานไปโกยเอามาให ผมเห็น
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กับตา ผมบอกวามันไมใชนะ ผมบอกอาจารยใหใชดอกเตอรขึ้นทุเรียนผสมพันธุ ผมบอกแลววาผมใช
มหาวิทยาลัยเปลือง ใชอาจารยเปลือง
เสร็จแลวทําไปทํามา ก็เลยยกผมเปนที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ทําไปทํามาดอกเตอรก็เลยเกี่ยว
ขาวเปน ดํานาเปน นักศึกษาตองไปดํานาดวย ทีแรกลงไป ก็รองจากเลย คือเขาเรียนหนังสือ ไมเคย
ดํานา ไมเคยลงโคลน ทุกคนจะตองทําเปน นักศึกษาตองทําเปน เพราะตอไปจะตองไปเปนอาจารย
ไปเปนนักวิชาการ ผมก็ประเภทวาตองถายทอด อยางที่อาจารยจะเห็น ถายทอดสูรุนใหญ สูรุนเล็ก
ตองถายทอดไว ทีนี้เราทําเกษตร เปนเรื่องปากทอง พวกเราไปนั่งปรึกษากัน เราตองระวังทุกขั้นตอน
แมกระทั่งวัว ควาย หมู ไก เราจะตองมามองวา เราตองเขาไปสูการทําใหเนื้อไกเปนสมุนไพร ใหเนื้อ
ปลาเปนสมุนไพร ก็มอบใหอาจารยชวยดําเนินการใหเนื้อไกเปนสมุนไพร ใหเนื้อวัว เนื้อควายเปน
สมุนไพร ผมก็หอบเอาฟาทะลายโจร ขมิ้นชัน ไพล ดีปลี ไปใหอาจารย นี่ครับอาจารยไปชวยที ทํา
อยางไร
เวลานี้ ผมเปนหลั ก ใหญ ผมบอกวาที่จันทบุรี ทางใต เอาทุเ รียนสงออก มันมีปญ หา ถามี
หนอนในเม็ด ทุเรียนหนึ่งตูถูกตีกลับหมด ฉะนั้นอาจารยตองจัดการใหผม อยางทุเรียนผมไมตองการ
เอาเปลือก อาจารยทําอยางไรใหรสชาติทุเรียนมันเหมือนกับตอนแกะออกมาใหมๆ คือเอาทุเรียนแกะ
ใหมออกมา แลวก็เอาทุเรียนที่ทําการวิจัยออกมา มาแชแข็ง แตทําใหรสมันเหมือนกับเพิ่งแกะใหม ก็
เอามาใหนักวิชาการชิมกันดูวาเหมือนหรือไมเหมือน นี่คือวาประหยัดคาขนสงทุเรียน เพราะขนสงไป
เปลือกทุเรียนก็กินไมได ก็เอาไปทิ้ง แลวทุเรียนแกออนที่วาตางประเทศสงไป มันมองไมเห็น
ผมตองมอบงานใหมหาวิทยาลัยจัดการ แลวนี่มหาวิทยาลัยตองไปวิจัยตั้งแตรากทุเรียนไป
จนถึงใบทุเรียน ทําไปทํามา คือม.ราชภัฏอุตรดิตถ จะเชื่อมโยงกับม.นเรศวรในเรื่องใหทุเรียนมีอาหาร
ตลอด จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทําวิจัยดีเอ็นเอ ม.ราชภัฎอุตรดิตถ ซึ่งเปนเจาของพื้นที่ ดูระบบเรื่อง
ดิน เรื่องตรวจดิน เรื่องธาตุอากาศรวมกับม.นเรศวร นี่คือขยายไปสูสามมหาวิทยาลัยที่มาทํางาน
ร ว มกั น ดี ใ จอย า งมากเลยว า ทํ า ไปทํ า มา เราเชื่ อ มกั น ม.อุ ต รดิ ต ถ ม.นเรศวร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิ ทยาลั ย ก็จับมื อกั น ส วนงบประมาณการวิ จัย เขาบอกว า ถาคุณ ไมไปตกลงอะไร ฉันไมใ ห
สตางค ตองไดคุยกันถึงไดใหสตางค นี่ครับ ความดีที่ประชาชนไดขอความชวยเหลือจากมหาวิทยาลัย
ขอบคุณครับ

อาจารยศิรินพร พุมมณี
ขอบคุณคุณลุงฟนมากนะคะ ไดฟงลุงฟนแลวทําใหไดเห็นวา ทองถิ่นชุมชนมีเรื่องราวมากมาย
ที่ อ ยากจะได รั บความร ว มมื อ จากมหาวิ ทยาลั ย มีเ รื่อ งราวอีก มากมายที่ ยัง สามารถใช ค วามรูจ าก
มหาวิทยาลัยไปชวยพัฒนา และยกระดับชาวบานใหมีตัวตน ใหมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดี
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ขึ้นได นี่คงเปนสิ่งที่ลุงฟนอยากจะฝากชาวสถาบันอุดมศึกษาทั้งหลายไว วายังมีประเด็นเรื่องราวอีก
มากมายที่ลงไปชวยกันทําได ไปชวยกันเรียนรู เชิญทานตอไปคะ
นายสมจอง รองแกว (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป)
ครับ ผมนายสมจอง รองแกว ประธานชุมชนทาวัง เขตพระนคร เปนชุมชนเมือง ซึ่งแตกตาง
จากชุมชนที่อยูตางจังหวัด ทานก็ทราบดีวา การเปนชุมชนหมายความวา คนตองหาเชากินค่ํา กึ่งหนึ่ง
นั้นจะต องมีชีวิตที่อยูกับการคาขาย เช าออก เย็นกลับ ซึ่งก็ทําความลําบากกับงานดานพัฒนามาก
เพราะฉะนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยตางๆที่เขามาดูแล และเขามาศึกษาวิชาการเพื่อทําวิทยานิพนธ ทาง
กระผมซึ่งเปนประธานชุมชนประมาณ ๒๐ ปตอเนื่อง ก็จะตอนรับทุกมหาวิทยาลัย ผมคิดวานักศึกษา
คือลูกหลานที่จะเปนบุคลากรที่ดีในอนาคต ดังนั้นผมเปดขอมูลใหทั้งหมด ไมวาจะตอนรับในการเดิน
เยี่ยมชาวบาน หาขอมูลจากชาวบาน เพื่อหาขอมูลที่แทจริง นักศึกษาก็ยังเขามาเยี่ยมเยียนตลอดเพื่อ
ทําการพัฒนาชุมชนของผม
ชุ ม ชนของผมเปรี ย บเหมื อ นชุ ม ชนแออั ด ชุ ม ชนของผมเป น ข า ราชบริ พ ารเก า ใน
พระบรมมหาราชวัง ถาทานรูจักสนามหลวง รูจักพระบรมมหาราชวัง รูจักทาชาง รูจักทาพระจันทร
และรูจักมหาวิทยาลัยศิลปากร ชุมชนของผมจะอยูตรงขามประตูมหาวิทยาลัยศิลปากร ริมแมน้ําพอดี
มีครัวเรือนทั้งหมดประมาณ ๘๐ ครัวเรือน ซึ่งยังเปนขาราชบริพารรับใชอยูในพระองค
ปญหาของชุมชนคือ มีหลายเจาของ ริมแมน้ําก็จะเปนของเจาทา อีกสวนหนึ่งก็จะเปนของ
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย อีกสวนหนึ่งเปนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเวลาดําเนินการพัฒนา
ชุมชน เมื่อมหาวิทยาลัยเขามา และตองการจะพัฒนาบานเรือนใหกาวไปขางหนา ใหคนในชุมชนมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น นักศึกษาสวนใหญที่เขาไปก็จะตั้งใจจะใหมีสาธารณูปโภคที่ดีขึ้น เขาก็จะเขามา
ศึกษาในดานของสิ่งแวดลอมและความเปนอยูในชุมชน โดยเขามาอยางตอเนื่อง เมื่อรุนพี่เขามา ก็จะ
ตอเนื่อ งเปนรุ นน องไปเรื่อยๆ จึ งมีแ บบบันทึกของนักศึกษาทุกรุนของแตละมหาวิทยาลัย เมื่อ เข า
มาแลวก็จะมีรายงานซึ่งเขาทําสงมหาวิทยาลัย เขาก็จะใหเราไวสวนหนึ่ง มหาวิทยาลัยเก็บไวสวนหนึ่ง
เราจึงมีขอมูล
เมื่อ ๘ ปกอน ก็คือวิทยาลัยบางมดซึ่งจะตองออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนใหดีขึ้น แตติด
ปญหาจากการมีหลายเจาของ และการอนุมัติของโครงการ โครงการบานมั่นคงจึงชะงักไป ปจจุบันเมื่อ
๔ ปหลัง สถาบันอาศรมศิลปก็เขามารวมมือ ซึ่งตอนนี้ความตอเนื่อง ๔ ปที่ผานมา ไดเสร็จสมบูรณลง
และตอนนี้ เ ข า สู โ ครงการของบ า นมั่ น คง ป จ จุ บั น นี้ ผ มรอเรื่ อ งโครงการพระราชดํ า ริ โครงการ
พระราชดําริตอนนี้กาวไปถึง ๘๐ เปอรเซ็นต ซึ่ง ๘๐ เปอรเซ็นตนี้ เมื่อ ๒ วันกอนทางผูวาฯก็ไดไปดู
โครงการ โครงการก็เรียบรอย อีก ๒๐ เปอรเซ็นตเสร็จเมื่อไร เราก็จะดําเนินการในดานสาธารณูปโภค
นั่นก็ คือ ความสําเร็จอันหนึ่ง ที่เ ราจะพัฒนาบานเมือ งใหดูดีตลอด เพราะฉะนั้นเราก็ตองพึ่งพาอาศัย
มหาวิทยาลัย เพราะวาคนที่อยูปจจุบัน ก็อายุมากขึ้น แตความกาวหนามันนอยลง ฉะนั้นเราตอง
อาศัยเด็กรุนหลังที่มีความคิดในการดําเนินการกาวหนา เขามาดูแล ชวยเหลือ ออกความคิดเห็นในการ
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พัฒนาชุมชนใหดีขึ้น เพราะฉะนั้นการตอนรับนักศึกษาที่เขาไปพัฒนาในชุมชน ผมวาเปนสิ่งที่ดีที่สุด
เปนการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดที่นําพาใหเกิดการพัฒนาอันยั่งยืนของชุมชนตลอดไป ขอบคุณครับ
อาจารยศิรินพร พุมมณี
ขอบคุณคะ เชิญอาจารยประภาพรรณคะ
อาจารยประภาพรรณ ฉัตรมาลัย (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป)
ชุมชนริมน้ําจันทบูรณ ก็มีลักษณะคลายของกรุงเทพฯ คือเปนชุมชนเกา และเปนชุมชนเมือง
เมื่ อ ก อ นนี้ กอ นที่เ ราจะพัฒ นาเปนชุม ชนริ มน้ํ า จั นทบู รณ ก็ ไ มค อ ยจะเห็น มีส ถาบัน การศึก ษาหรื อ
มหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาอะไร แตหลังจากป ๒๕๕๒ เปนตนมา ที่เราเริ่มพัฒนา
ฟนฟูชุมชนริมน้ําจันทบูรณโดยมีนองจากอาศรมศิลปไปชวย การทํางานของเราตรงนี้มันก็เริ่มเห็นผล
เพราะฉะนั้นหลัง จากที่เ ราเขาไปฟนฟู โดยศึก ษาจากประวัติศ าสตรชุมชน และเก็บรวบรวมข อมูล
ทางดานสถาปตย ศิลปะตางๆขึ้นมา ปรากฏวาเริ่มมีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาตางๆเขามา
เยอะขึ้น ซึ่งจะมีทั้งกลุมที่เขาไปศึกษาเกี่ยวกับดานสถาปตย บางสวนก็ไปศึกษาเกี่ยวกับสังคมศาสตร
เพราะฉะนั้นจะเห็นวาเริ่มมีธรรมศาสตรเขามา มีมหิดลเขา ในลักษณะแบบเดินผาน คือมาลองเชิง
ดูกอน วาตรงนี้มีอะไรบาง และหลังจากนั้นนอกจากสถาบันการศึกษา ก็ยังมีชุมชนตางๆเขามาดูงาน
ซึ่งพวกเรา ชุมชนริมน้ําจันทบูรณ ก็ภูมิใจวาเราเปนแหลงเรียนรูได
ทีนี้ในสวนที่มหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวม ทางชุมชนดีใจแนนอน แมกระทั่งครั้งแรกที่มีนอง
สถาบันอาศรมศิลปลงไปชวยงาน แคนั้นเขาก็ดีใจกันอยูแลว หลังจากนั้นก็จะเห็นไดวา ตอนปดเทอม
ชว งมี . ค.-เม.ย. ก็ มี ธ รรมศาสตร ซึ่ ง รู สึ ก ว าจะบรรจุเ ข าไปในหลัก สูต รหรือ อะไรสัก อยา ง เขาก็ พ า
นักศึกษาลงมากลุมหนึ่งประมาณ ๗-๘ คน ลงมาชุมชน โดยรวมกับทางเทศบาลในการศึกษากับชุมชน
ตรงนี้ก็ไดรับการตอบรับที่ดี ก็เหมือนกับที่ตัวแทนชุมชนของทางกรุงเทพฯบอกวา ชุมชนก็ตอนรับ เด็ก
เขาไปก็อบอุน พอแมสงไป นี่ไมตองกลัวเลย มีพอแมหลายคนลงไปดู เขาก็บอกวาสบายใจ เพราะ
ได รั บ การต อ นรั บ สิ่ ง เหล า นี้ ก็ ส ะท อ นให เ ห็ น ว า ชาวบ า นหรื อ ชุ ม ชนทั้ ง หลายยิ น ดี ถ า หากว า
มหาวิทยาลัยทั้งหลายจะเขาไปรวมพัฒนา แตสิ่งที่อยากจะฝากก็คือ อยากใหเขาไปอยางตอเนื่องและ
จริงจัง ไมใชเขาไปประเดี๋ยวประดาว ไปหยิบโนนหยิบนี่นิดนึงแลวก็กลับ ซึ่งตรงนี้บางทีชาวบานเขาก็
หวังไวเหมือนกัน ในเมื่อคุณเขาไปแลว เขาก็หวัง อยากอยางโนนอยางนี้ แลวก็ลงไปอยางจริงจัง ไป
ชวยกันคิดชวยกันทํา อันนี้ก็คิดวามหาวิทยาลัยเขาไปมีประโยชนแนนอน เพราะวาเปนนักวิชาการ มี
การวิจัย
เมื่อเร็วๆ นี้ก็มีคณะจากสกว. หรืออะไรไมแนใจ เปนโครงการตนกลานักวิจัย มีหลายสถาบัน
ผสมกัน เขาก็ถาม ก็ไปนั่งคุยที่บานเรียนรู แลวก็ประชุมคุยกันวา อยากจะใหชวยอะไรบาง เผอิญ
ชุมชนของเราเปนเรื่องเกี่ยวกับสถาปตย หรือวิถีชีวิต เราก็เลยใหขอเสนอแนะไปวา ถาเปนไปได ก็
อยากใหลงไปทํากันจริงๆ คือเริ่มตั้งแตลองประเมินชุมชนดูกอนวา ชุมชนยังขาดตกบกพรองในเรื่อง
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ไหน ตรงไหนที่ยังเปนปญหา แลวก็จัด ลองเรียงลําดับดูวา อะไรนาจะมากอน มาหลัง ซึ่งตรงนี้จะ
ชวยชุมชนไดมาก เพราะวาชุมชนก็คือชาวบาน ก็จะไมรูวาตรงไหนกอน แลวบางทีไปทําสิ่งที่ไมนาทํา
กอน บางทีมันก็ไมสอดคลอง ตรงนี้เราก็อยากใหสถาบัน ใหมหาวิทยาลัยลงไปจริงๆ และเริ่มตนจาก
การหาปญหาจริงๆ ซึ่งเทากับวาเปนการสอนชาวบานใหรูจักวิธีการ คือเกิดกระบวนการเรียนรูไปใน
ตัวไดเลย ก็อยากจะขอฝากเสนอแนะไว
อาจารยศิรินพร พุมมณี
ขอบคุณอาจารยประภาพรรณ นี่เปนเสียงสะทอนจากชุมชนใหเห็นวาเขาตองการกระบวนการ
การมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยอยางไร ไมใชแคไปดู ไปถาม แลวกลับขึ้นมา แตอาจารยประภาพรรณ
เรียกรองวาใหเขาไปศึกษาอยางจริงจัง และมาชวยชาวบาน ลองเรียงลําดับปญหา คิดวางแผนรวมกัน
วาจะแกไขจากไหนไปไหน จะนําความยั่งยืนมาสูชุมชนไดอยางไร อันนี้เปนสิ่งซึ่งอาจารยประภาพรรณ
พูดไวและเสนอในที่ประชุม เชิญคุณลาณีคะ
นางลาณี ทองชิง (ปราชญชาวบาน )
ถามวาดีไหม ที่มหาวิทยาลัยเขาสูชุมชนได ก็ภูมิใจ เพราะบางทีชุมชนหรือชาวบาน ไมคอยรู
เรื่องอะไร รูแตเรื่องแบบเกา พอมีนิสิตเขาไป ก็จะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน อยางนิสิตเขาเรียนทฤษฎี
แตชาวบานเรียนปฏิบัติ มีแตทําแลวก็ทํา ทฤษฎีจึงไมคอยเกง อีกอยางหนึ่ง เมื่อมหาวิทยาลัยเขาไปสู
ชุมชน ก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สิ่งนี้จะปลูกฝงในเรื่องของจิตสํานึกให
ทั้งนิสิต และชาวบาน ไดรูจักคําวา “ให” แกคนที่ไมรู อยางหนูอานหนังสือไมคอยเกง ทฤษฎีไมคอยเกง
หนูอาจจะถามนิสิตได อยางตอนเย็นที่เขาไมมีเรียนแลว เขาก็ไปชวยแนะนําชาวบาน หรือแลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน
อยางหนูไปอบรมเศรษฐกิจพอเพียงมา ซึ่งแตกอนหนูไมเคยเชื่อวามันจะเปนไปได แตวาเมื่อ
ไปอบรมมา หนูยอมรับเลยคะวา การทําเศรษฐกิจพอเพียงที่พอหลวงทานตรัสไวเปนสิ่งที่ยั่งยืน ถาเรา
รูจักคําวาพอ ตั้งแตเริ่มไปกอตั้งโพธิวิชชาลัย ตอนนี้ชุมชนของเราเริ่มทําเศรษฐกิจพอเพียง และมา
อบรมทุก หมูบาน ทุ ก คนที่ตํ าบล มีการอบรม มี การจั ดการชุ มชน มีก ารทําน้ําหมัก ใช เอง มีก ารทํา
สมุนไพรที่มีในครัวเรือน เราแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน โดยมีอาจารย และนิสิตใหคําแนะนํา เพราะเขาเกง
ทฤษฎี หรือเด็กมหาวิทยาลัยไมรูเรื่องเกี่ยวกับชุมชน ไมรูเรื่องเห็ด สมุนไพร หนูก็จะชวยกัน
อยากใหมหาวิทยาลัยเขาถึงชุมชนมากๆ และตอเนื่อง เราจะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน เพราะ
จังหวัดสระแกว มีแตตนยูคาลิปตัส ถาเกิดมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นมา อีก ๕ ปขางหนา พื้นที่นี้ก็ตองเปน
พื้นที่สีเขียว หนูปลูกตนยางตั้งแตป ๒๕๕๐ ตอนนี้ตนยางก็ขึ้นมากแลว ไปดูไดที่โพธิวิชาลัย ตอนนี้
เปนหองเรียนซึ่งไมใชแคหองเรียนเฉพาะของนิสิต แตเปนหองเรียนของชาวบาน ของประชาชน และ
จังหวัดอื่นๆที่จะไปเรียนรูได ชาวบานละแวกนั้นก็ทําบานดินได และชวยกันปลูกตนไมทั้งในหมูบาน
และในสถานที่ราชการ เราชวยเหลือเกื้อกูลกันตลอด หนูทํามากับมือ บานดินตอนนี้หนูก็ทําอยู หนูก็
อยูบานดินที่หนูทําเอง ความภูมิใจของชาวสระแกวก็คือมีโพธิวิชาลัยที่ไมเหมือนใคร และนิสิตสามชั้นป
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ที่ไปเรียนที่โพธิวิชชาลัย เขาทําไร ทํานาเกงกันทุกคน ทําบานดินไดทุกคน มาเรียนที่โพธิวิชาลัยได
ทั้งทฤษฎี ไดทั้งปฏิบัติ ไดทั้งสุขภาพแข็งแรง ไมทานสารพิษเขาไปในรางกาย ความภาคภูมิใจของเรา
ก็อยูตรงนี้ ฝากเอาไวใหคณะทํางานทุกทาน และผูบริหารทุกทาน พยายามอยาใหสิ่งเหลานี้ขาดตอน
ใหทําตอเนื่องไปเรื่อยๆ
อาจารยศิรินพร พุมมณี
ขอบคุ ณ มากนะคะ สิ่ ง ที่ คุ ณ ลาณี ไ ด เ สนอและมี ค วามสํ า คั ญ ก็ คื อ ชาวบ า นเก ง ปฏิ บั ติ
มหาวิทยาลัยเกงทฤษฎี เพราะฉะนั้น ๒ สวนควรจะมารวมมือกัน ชวยพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา
มากขึ้น เชิญทานตอไปคะ
นายประเสริฐ เรืองกลา (ปราชญชาวบาน)
ผมขอตอยอดจากคุณลาณี ที่ผานมาปญหาของชุมชนเยอะแยะไปหมด ปญหาสําคัญ คือปาตน
น้ําที่เปนของจ.สระแกว เปนปาตนน้ําที่ไหลลงแมน้ําบางปะกง ปราจีนบุรี ทีนี้เมื่อม.ศรีนครินทรวิโรฒ
เขาไปก็ไดมองเห็นจุดวิกฤตตรงนี้ ก็ไดพูดกันในที่ประชุมใหญ ตัวผมในสวนของภาครัฐและเปนผูดูแล
ปา ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม ก็เห็นวาเราจะทําอยางไรดี เพราะที่จังหวัดสระแกว เปน
โครงการพระราชดําริมากมายหลายพื้นที่ เราก็เห็นวาสิ่งที่พระองคทานไปกอสรางเอาไว ไปทําเอาไว
ถูกปลอยใหรกรางวางเปลา ไมมีใครไปดูแล โรงสีก็ผุพัง โครงการโคนมก็หายจอย มีแตตนยูคาลิปตัส
โครงการตางๆ ก็คอยๆ หายไปเรื่อยๆ
หลังจากที่ม.ศรีนครินทรวิโรฒเขาไป ก็ไดจัดตั้งโพธิวิชชาลัย คําวาโพธิวิชาลัยคือภูมิปญญาอัน
ยิ่ ง ใหญ ที่ ไ ปรวมกั น อยู ต รงนั้ น ก็ ไ ด เ ห็ น ความสํ า คั ญ ตรงนี้ ก็ รื้ อ ฟ น ขึ้ น มาใหม ทั้ ง ทหาร ตํ า รวจ
หนวยงานราชการ ปาไม และปศุสัตว ทั้งหมดเขารวมกันหมด ไดจัดตั้งโพธิวิชชาลัยขึ้นมาเสร็จ ความ
ตอเนื่องตรงนั้นก็คือ เขาไปเก็บขอมูลในชุมชน ของเกาๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทานเสด็จฯไป
ก็เก็บเอากลับคืนมาทั้งหมด เอามาสรางใหม มาทําขึ้นใหมโดยชุมชนรวมกันทั้งหมด เอาขอมูลตางๆ
หาคนเกาแกที่รูเรื่องประวัติความเปนมาของที่นั่น นายทหาร คนสําคัญๆที่เคยไปรับเสด็จฯในสมัยนั้น
สมัย ๒๕๒๖ เขามารวมกันทั้งหมด มารวมกันคุย ก็ไดความคิดขึ้นวา จะทําอยางไรจึงรื้อฟนกลับ
ขึ้นมาใหมได ในฐานะที่เราจะตองนําโพธิวิชชาลัยเขามา และเอาคําสอนของพอหลวงมาใชทั้งหมด
บวกกับนักศึกษา ชุมชนดวย ทําอยางไรจึง จะเดินตามรอยพระองคทานได เทานั้นแหละครับ ผูวา
ราชการจังหวัดยกมือเลยวาขอรวมดวย เสร็จแลวทานก็ลงตรงนี้เลย ตามรอยทั้งหมด ก็คือตามรอย
เสด็จฯ ตั้งแตโครงการโคนม ไลไปเรื่อยจนถึงชลประทาน ธนาคารขาว ไปถึงโรงสี ทีส่ ําคัญคือโรงสี
โรงสีใหญที่ไปเห็น มีแตขี้ตุกแก ขี้หนู หลังคาก็ยุบหมด ไมมีใครดูแล ไมมีใครรับผิดชอบ
คณะกรรมการของเราหายไปไหนหมด เนื่องจากวาตอนนั้นไดทํากันจริงจัง แลวมันเกิดรูปธรรมจริงๆ
แตตอนหลังอยากรวย พอยูคาลิปตัสเขามาเทานั้น มันมาจากโนน ออสเตรเลีย บานเขายังไมเอา
มาถึงก็ปลูกกันพรึบเลย มีที่รับซื้อ มีโรงงานกระดาษเสร็จสรรพ ยิ่งทุกวันนี้ยิ่งหนักเขาไปใหญ แตพอ
ตอนหลังไดมาเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ผมซึ่งเปนตัวแทนของกรมอุทยาน กรมปาไม ก็เขาไป
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สอนเรื่องการปลูกปาใหกับชุมชน ก็ไดความชุมชื้นกลับมา ตอนนี้เริ่มมา ๗๐ เปอรเซ็นตแลว ที่พี่นอง
ไดทําอยางนั้น
ชาวบานรักมหาวิทยาลัยที่สุดตรงที่รื้อฟนของเกาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงทําไว
แลว ทําใหเ ขาไดก ลับมาทําวิถีชีวิต เหมือนเดิม อบรมเปลี่ยนความคิดใหม เปลี่ยนแนวคิ ด เปลี่ยน
มั นสมอง คื อ ล า งสมอง แล ว ก็ ก ลั บมาทํ าแบบเกา เอาแบบเก ามาใช เลิก สารเคมีทั้ งหมด และใช
สารชีวภาพที่ทําขึ้นเอง ที่สําคัญก็คือวา มหาวิทยาลัยใหนักวิชาการเขาไป แลวชวยกันดูแล ชาวบานก็
ไดเก็บเอาสิ่งตางๆ เหลานี้มารื้อฟนขึ้นใหม แลวมาใชใหม ที่สําคัญที่สุดคือไดเดินตามรอยพอหลวง
ผมก็หวังวาจากนี้ไปม.ศรีนคริน-ทรวิโรฒจะตองทําใหเกิดความยั่งยืน และใหเกิดการพัฒนาเต็มรูปแบบ
ทีจ่ .สระแกวตอไปในอนาคต
อาจารยสมหมาย นัยโมกข (ผอ.โรงเรียนจารุศรบํารุง)
จริงๆ แลวสภาพชุมชนบริเวณรอบม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิตไมเหมือนที่อื่นนะ เพราะวาที่อื่นจะ
เปนชุมชนเกษตร มีอาชีพหลากหลาย แตรอบม.หาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ที่ดินราคา ๑๒-๑๓
ลานบาทตอไร เพราะฉะนั้นคงไมมีใครปลอยใหเอาที่ดินมาปลูกตนไม เพราะไมคุมคา เพราะฉะนั้นการ
ใหความชวยเหลือชุมชนก็จะทําไดลําบาก
จริ ง ๆแล ว เป นความคิ ด ที่ ฉ ลาดของม.ธรรมศาสตร ที่เ ขา สูชุมชนโดยผานสถาบั นการศึ ก ษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนประถมศึกษา อยางโรงเรียนจารุศรบํารุง เพราะสภาพอาชีพที่นั่นเปนอาชีพ
รับจางเปนสวนใหญ มีที่ดินก็ขายหมด นายทุนก็มาสรางเปนคอนโดใหเชา ม.ธรรมศาสตร มีบุคลากร
หลายหมื่นคนทั้งนักศึกษา บุคลากร ก็จะเชาอยูรอบๆนั้น คนพื้นที่ก็มี เพราะฉะนั้นอาชีพของคนสวน
ใหญก็จะรับจาง ดังนั้นมหาวิทยาลัยก็จะเจาะไปที่สถาบันการศึกษา คือไปที่โรงเรียน
ตามที่ผมเรียนไปในรอบแรกแลว วาไดไปชว ยจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหโรงเรียน อยางเชนคณะ
พยาบาลศาสตรก็ไปใหความรู ไปตรวจสุขภาพ ขณะที่กําลังปฏิบัติกิจกรรม ก็มีผูปกครองซึ่งขับรถ
รับสงนักเรียนบางอะไรบาง เขามาหาผม มาหาผอ. ถามวาทําอยางไรจึงจะใหหมอไปที่ชุมชนไวทเฮาส
ไดบาง ผมก็บอกวาเดี๋ยวผมชวยติดตอให ผมก็แจงทางคณะพยาบาลศาสตรวา ผูปกครองนักเรียนที่
ชุมชนไวทเฮาส เขาชอบมากที่มาชวยจัดกิจกรรมปราบเหา หรือตรวจสุขภาพให เขาอยากใหไปชวยที่
ชุมชนดวย เพราะเขามีศูนยพัฒนาเด็ก รับเด็ก ๑ – ๓ ขวบ เขาบอกวาเด็กตัวเล็กอยางนี้มีเหาเหมือนกัน
ขอฝากผอ.ใหชวยติดตอใหดวย ก็เปนความพึงพอใจของเขา
อยางคณะทันตแพทย ก็มาตรวจฟนนักเรียนที่โรงเรียน ผมเห็นคนไหนที่มีสภาพฟนย่ําแย เขา
ก็จะพาไปมหาวิทยาลัย ไปดูแลรักษา ผูปกครองก็บอกวา ไมเคยพาลูกไปรักษาฟน เพราะรูวาราคา
แพง แตเมื่อมหาวิทยาลัยมาชวยโรงเรียน เด็กก็ไดรับอานิสงส เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พอมีมหาวิทยาลัย
หรือคณะตางๆ มาใหความชวยเหลือโรงเรียน ผมก็จะทําหนังสือแจงผูปกครอง เพราะบางทีตองพาเด็ก
มาวั นเสาร วันอาทิต ย เขาก็ ใหค วามร วมมือ มี ความพึง พอใจมากครั บ คณะกรรมการสถานศึ กษา
กรรมการชุมชน ผมก็จะขอชี้แจง อยางที่เรียนในรอบแรกวา มีกลุมนักศึกษาที่มาสรางหองน้ําหองสวม
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ให เขามาพักคางอยูรวมเดือนกวาจะทําเสร็จ โรงเรียนและชุมชนก็มีหนาที่หาอาหารมาเลี้ยงเขา ผมก็
ถาม ชุมชนก็ยินดี เขาบอกวาเอาความเจริญมาใหโรงเรียน เพราะฉะนั้นเขาเปนผูที่ไดรับผลประโยชน
โดยตรง มีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับโรงเรียน
ถาถามวาชาวบานคิดอยางไร ผมก็ตอบไดตรงๆวาผูปกครองของโรงเรียนจารุศรบํารุง มีความ
พึงพอใจมาก และอยากจะเนนย้ําตอวา อยากใหมหาวิทยาลัยใหความชวยเหลืออยางตอเนื่องตอไป
มั นเบาแรงผู บริ ห ารโรงเรี ยนด ว ย เพราะโรงเรี ยนประถมศึ ก ษานั้นต อ งหาอะไรมาสนั บสนุ นการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนมากมาย พอเราไดมหาวิทยาลัยมาชวย ก็เหมือนกับวาเราไมไดยืนอยูโดด
เดี่ยว กรรมการสถานศึกษาก็พึงพอใจวาผอ.มีคนชวยเยอะ ผมก็ขอเรียนไวเทานี้กอน ขอบคุณครับ
อาจารยศิรินพร พุมมณี
ตอนนี้ดิฉันคิดวาเราพักเบรกกันสักนิดนึง แลวคอยกลับเขามาคุยกันตอ ดิฉันคิดวามีประเด็น
๒-๓ ประเด็นสุดทาย ซึ่งสําคัญมากที่อยากใหนําเสนอคือ ๑.อยากจะใหพวกเราระบุอยางชัดเจนวา ถา
มหาวิทยาลัยจะเขาไปมีสวนรวมกับชุมชน อยากใหเขามารวมอยางไร ชุมชนตองเปนคนระบุวาอยากจะ
รวมมือกันแบบไหน ๒.อยากใหเสนออยางจริงจังวา การเขามามีสวนรวมเชนนี้ สามารถที่ชวยพลิก
ฟนชุมชนใหกลับมามีความเขมแข็ง มีศักยภาพที่สมบูรณไดอยางไร ๓. ความตอเนื่องของการทํางาน
ที่ ชุมชนต อ งการจากมหาวิ ทยาลั ยนั้ น เปนอยางไร อยากใหคุยกันอยางจริงจังเพื่อ จะไดนําไปเป น
ขอเสนอตอมหาวิทยาลัย
อาจารยธรรมพล ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตองบอกวาชวงที่ธรรมศาสตรลงไปทํางาน เราไมไดเลือกพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด แตเนื่องจากเรา
ทดลองโดยการที่หลายคนกระจายไปในพื้นที่ตางๆ แตเนื่องจากโรงเรียนจารุศรบํารุง เปนโรงเรียนที่อยู
ใกล เราจึ ง มี โ อกาสได ทํ างานอย า งต อ เนื่อ ง และได รั บการสนั บ สนุ นจากโรงเรี ยนเป นอย างดี ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยไมไดมองวาสิ่งที่ทํา คือการเอาไปให แตมองวานักศึกษาไปเรียนรู โดยมีกระบวนการถอด
บทเรียน และกระบวนการจัดการเบื้องหลังอยูอยางตอเนื่อง
ที่ อ าจารยส มหมายได เ ลาวา มหาวิ ทยาลั ยชะโงกออกมาเสีย ทีนั้น จริ งๆแลว ผมไดรับเสี ย ง
สะท อ นมากกว า นั้ น ก็ คื อ ต อ งเรี ยนว า เมื่ อ ชุ ม ชนรอบมหาวิ ท ยาลัย มี ลั ก ษณะเป น ชุม ชนจร ป ญ หา
อาชญากรรมโดยรอบจึงมีเยอะมาก ปรากฏวาสิ่งที่เราไดเห็น นี่คือพูดแทนเพราะเขามาไมไดนะครับ
เขารูสึกวานักศึกษาเปนลูกหลาน เพราะนักศึกษาไปดูแลลูกเขา เขาก็ดูแลลูกเราแทน คือตีกลับ สลับกัน
เปนสิ่งที่เราไดมาโดยไมรูตัว ก็คือความปลอดภัยของนักศึกษาในบริเวณนั้น ซึ่งเขาชวยดูแลให เปน
เรื่องที่เปนผลพลอยได
ส ว นทั ศ นคติ ข องคนในชุ ม ชน หมายถึ ง คนที่ ทํ า งานในมหาวิ ท ยาลั ย นั้ น ซึ่ ง มี นั ก ศึ ก ษาไป
ขอบคุณเขา พวกเขาสะทอนกลับมาวา นักศึกษาทําใหเขารูสึกวาเขามีตัวตนมากขึ้น เห็นหัวเขามากขึ้น
และระวังมากขึ้น ก็ตองเรียนวาลักษณะของโปรเจ็กต หรือการทํางานของธรรมศาสตรอาจมีความตาง
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จากหลายพื้นที่ เนื่องจากเราไมไดลงไปทําในที่ใดที่หนึ่งอยางตอเนื่องอยางนั้น เราอาจจะเริ่มทดลอง
โดยการที่ทําในลักษณะอยางนี้ ก็เลยแลกเปลี่ยนแทนวา เล็กๆ นอย ๆที่เราไดยินมา เชนวาอยางที่ผม
เรียน เขาเห็นหัวเรามากขึ้น นักศึกษาโอเคมากขึ้น
อาจารยศิรินพร พุมมณี
นี่เปนเสียงสะทอนจากอาจารยธรรมศาสตรซึ่งสะทอนแทนชุมชน ดิฉันคิดวาเปนเรื่องที่ดีมากที่
มหาวิทยาลัยไปทํางานรวมกับชุมชน และทําใหชุมชนรูสึกวาตัวเองมีศักดิ์ศรี และมีตัวตนในสังคมดวย
ไมใชเปนเพียงกองขยะเล็กๆ ที่อยูรอบมหาวิทยาลัย และไมมีใครสนใจ เปนเรื่องที่สําคัญมากในการจะ
ทํ า ให ม นุ ษ ย สั ก คนรู สึ ก ว า ตั ว เองมี ศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป น คน เป น เรื่ อ งยิ่ ง ใหญ ม าก แล ว
สถาบันการศึกษาเปนสวนหนึ่งในการชวยใหเกิดเรื่องนี้ขึ้น ประเด็นสําคัญอีกประเด็นที่วงประชุมได
สะทอนออกมาแทบทุกชุมชน คือเรื่องของความตอเนื่อง ทําอยางไรมหาวิทยาลัยจะทํางานกับชุมชน
อยางตอเนื่อง ในมุมมองของชุมชนคิดวาควรจะทําอยางไรเชิญเลยคะ
นายนภัทร ศุภเอม (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป)
ถาจะใหเกิดความตอเนื่อง ผมวิเคราะหเอาเองวา ลองใหนักศึกษาป ๑ ไปเรียนรูชุมชนกอน วา
ชุมชนมีอะไรบาง พอขึ้นปที่ ๒ ใหไปสงเสริมอาชีพคนในชุมชน คือเอาศักยภาพในชุมชน เอาทุนใน
ชุมชนที่เขาเรียนรูจากปแรกมาพัฒนา เสร็จแลวปที่ ๓ คือพัฒนา พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคา ใหสินคามีราคา
มากขึ้น และปที่ ๔ คือติดตาม ก็เหมือนวาเปนผลงานของนักศึกษาคนใดคนหนึ่ง สมมติวาเขาลง
หมูบานนี้ เขาก็ไ ปตั้งแตป ๑ ป๒ ป ๓ ป๔ พอเขาจบป ๔ มันก็มีค วามภูมิใจวาหมูบานนี้ เราไดไ ป
พัฒนาตั้งแตเขายังไมมีอะไรเลย จนเขามาประสบความสําเร็จ ตรงนี้ไมใชวาผมเอามะพราวหาวมาขาย
สวนนะ คือเปนแนวความคิดของผมจากชุมชนตรงนี้แลวกัน
นายปญญา ชางเจริญ (ผูแทนชุมชนเขตบางขุนเทียน)
ผมคิดวาชุมชนคงแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ๑.ไดรับการอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัย ซึ่งไป
วิเคราะห วิจัย หรือทําวิทยานิพนธก็แลวแต และไดผลออกมาเปนรูปธรรม ๒. บางชุมชนตองอาศัย
การเอื้ ออํ านวยจากภาครัฐดว ย การเอื้อ อํานวย หมายถึง เม็ดเงินที่จะเขามาที่ชุมชน ซึ่งนาจะมีการ
ปรั บ ปรุ ง ตรงนี้ เพราะจะอาศั ย น้ํ า พั ก น้ํ า แรง หรื อ พลั ง จากชุ ม ชนอย า งเดี ย วก็ ค งจะเป น ไปไม ไ ด
บางครั้งมันจะตองการเงินเขามาดวย ยกตัวอยาง พื้นที่นี้นาจะมีการปรับปรุง และสรางเครื่อง สมมติวา
สรางเครื่องทําปลาเค็ม ตองใชเงินประมาณสามแสนบาท มหาวิทยาลัยคงไมมีเงินไปให ชาวบานออก
คนละ ๑๐๐ -๒๐๐ บาท ก็คงจะไมถึง ก็นําไปของบประมาณทางภาครัฐ ถาภาครัฐไมเห็นดวย เรื่องนี้ก็
ตกไป ทั้ง ๆ ที่เราเห็นดีเห็นงามกันทั้งหมดในชุมชน แลวเด็กที่เขาไปทําการวิจัยก็บอกวา นาจะทําเพื่อ
เปนการสงเสริมอาชีพ เพราะจะทําใหชาวบานอยูดีกินดีได เพิ่มรายไดผลิตผลใหชาวบานได แตขาด
ปจจัยตัวนี้ เรื่องทั้งหมดก็ตองกลับไปนับศูนยใหม นับหนึ่งใหม นี่ก็คือสวนหนึ่งเล็กๆนอยๆ แตใน
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บางเรื่ อง ชุมชนก็ อาจตอ งการเฉพาะวิชาการอย างเดี ยว อยางพวกเกษตร ซึ่งสามารถใชแ รงงาน
ชาวบาน ใช เครื่ องมือวั ตถุ ดิบที่ มีอ ยูในหมูบานอยูแลว มาทําได ลักษณะนี้ก็ไ มตอ งการเม็ดเงิน ก็
สามารถทําได คงจะมีความเห็นเทานี้กอน
อาจารยศิรินพร พุมมณี
คุณปญญาไดเสนอมุมมองรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น คือโครงการที่ทํา หรือที่นักศึกษาไปวิจัยนั้น จะ
มีความตอเนื่อง และเกิดประโยชนจริง ควรจะตองมีการเชื่อมโยงภาคีการพัฒนาหลายฝายใหเขามาสู
ชุมชน จะไดรวมมือกันใหเกิดการทํางาน โดยเฉพาะจากภาครัฐที่ตองสนับสนุนดานงบประมาณดวย
เชิญคุณประเสริฐคะ
นายประเสริฐ เรืองกลา (ปราชญชาวบาน)
ของผมก็คลายๆกัน ปญหาเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือปากทอง ที่มีความยากจนเขามาเกี่ยวของ
ดวย ปญหาปากทองมันทําใหเขาไมคอยสนใจเรื่องอื่นเทาไร ที่ผมอยากจะใหเขาไป ก็คือใหมีการ
ตอเนื่องอยางยั่งยืน คือเขาไปในทุกรูปแบบที่สามารถจะทําใหเขาพออยูพอกิน คือพึ่งพาตนเองไดกอน
ตอจากนั้นก็งายในการที่จะทําใหเขาหันมารวมมือกับเรา ในการที่มหาวิทยาลัยเขาไปอยางแทจริง ผม
เห็นอยางนี้ครับ เพราะผมเคยสัมผัสมา และมันเปนแบบนี้
อาจารยศิรินพร พุมมณี
คุณลาณีคิออยางไรคะ เพราะคุณลาณีไดพูดย้ํามาตลอดวาควรจะตองทําอยางตอเนื่อง ชวย
แสดงความคิดเห็นหนอยวา คุณลาณีอยากเห็นความตอเนื่องอยางไร

นางลาณี ทองชิง (ปราชญชาวบาน)
ตอเนื่อ งก็คือ วา แตกอนชุมชนของเราเปนแบบต างคนตางไป ทีนี้อยากใหพึ่งพาตัว เองได
อยากใหมหาวิทยาลัยเขาไปชวยเหลือ อาจไมตองชวยเรื่องเงิน แตใหแลกเปลี่ยนความรูกัน ใหพึ่งพา
ตัวเองได อยางมหาวิทยาลัยเขามีเรื่องวิจัยอะไรมากมาย อยางชุมชนก็มีทําไร ทํานา ทําการเกษตร
ได ผ ลบา ง ไม ไ ด ผ ลบ า ง ก็ ผิ ด พลาดบ า ง เพราะเราไม เ กง ทฤษฎี ก็ อ ยากใหม หาวิท ยาลั ยเข า ไป
ชวยเหลือ เพราะมหาวิทยาลัยมีความรูมาก ชาวบานก็ทําไดแคปฏิบัติ ก็ฝากไวตรงนี้
อาจารยศิรินพร พุมมณี
คุณ ลาณีพู ดกี่ ครั้ ง ก็มีความชัดเจนมากนะคะ ไมไดตอ งการเงินทอง แต ตอ งการความรูจาก
มหาวิทยาลัย เพื่อจะเขาไปสนับสนุนใหชาวบานพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว เชิญทานตอไป อาจารย
ประภาพรรณคะ
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อาจารยประภาพรรณ ฉัตรมาลัย (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป)
จริงๆแลว ความตอเนื่องของแตละชุมชนก็มีลักษณะแตกตางกัน ในที่นี้อยากจะเจาะจงถึงชุมชน
ริมน้ําซึ่งมีลักษณะเปนมรดกทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมหมายความวา มันจะมีแตของเกาแก
ที่รอวันจะชํารุดทรุดโทรม ซึ่งบางทีก็เกินกําลังของชาวบาน ที่เขาจะทําอะไรได และถาทํา ก็อาจผิด
หลักวิชาการ เพราะฉะนั้นที่ไดเสนอแนะคือในความตอเนื่องนั้น ไมจําเปนที่จะตองเปนมหาวิทยาลัยใด
มหาวิทยาลัยหนึ่งโดยตลอด อาจจะมีมหาวิทยาลัยใดมานํารองสัก ๑ มหาวิทยาลัย โดยทําการประเมิน
เพื่ อ หาข อ มู ล ในการพั ฒ นา หลั ง จากนั้ น ชาวบ า นเขาก็ จ ะรู ข อ มู ล ว า มี อ ะไรบ า งที่ จ ะต อ งพั ฒ นา
เพราะฉะนั้นในการพัฒนา บางครั้งชาวบานควรจะชวยตนเองใหมากที่สุดกอน คือ อะไรที่ตนเองทําได
ก็ทําไป ในสวนที่ทําไมได ก็จะไดไปขอความรวมมือจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งมันก็จะเปนความ
ตอเนื่อง คือในชุมชนมีความตอเนื่อง แตมหาวิ ทยาลัยที่เขามาชวยอาจจะไมตอเนื่อง อาจจะเปน
มหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยนี้ก็แลวแต
อาจารยศิรินพร พุมมณี
ขอบคุณอาจารยประภาพรรณคะ ดิฉันคิดวาความหมายก็คือ เปนเรื่องของการไปตอยอดงานที่
เคยมีมหาวิทยาลัยใดๆ ก็ตามเขาไปทําในพื้นที่ แลวศึกษาดูสักนิดวาเขาทําอะไรไวแลว และเราจะไป
เริ่มทําจากตรงไหนโดยที่ไมตองไปเริ่มเก็บขอมูลกันใหม ไมอยางนั้นชาวบานจะช้ํามาก สัมภาษณกัน
แลวสัมภาษณกันอีก ขอความเดิม ขอมูลเดิมตลอด ใหเกิดความนาเชื่อถือทางวิชาการดวย เชิญทาน
นายกฯคะ
นายพงษเทพ ชัยออน (นากยก อบต.หาดสองแคว)
เห็นดวยในเรื่องของการจัดการนะครับ ในเรื่องของความตอเนื่อง ผมคิดวาปจจัยสําคัญของ
การพั ฒนา คื อ เรื่ อ งข อ มู ล ถ าเรามี ข อ มูล อยู ใ นมื อ แลว เราตอ งมี วิ ธีก ารที่จ ะเลื อ กใช ข อ มู ล ใหเ กิ ด
ประโยชนแกทองถิ่น ซึ่งเวลาที่เก็บขอมูล จะตองดูใหครบในองคประกอบตางๆ วาทองถิ่นของเราจะใช
ขอมูลจากหนวยงานไหนที่เกี่ยวของ หนวยงานจากพัฒนาชุมชน ใชไดไหม แมวันนี้มีการจัดเก็บ แต
ไมไดรับการยอมรับจากทองถิ่น แตทุกวันนี้ เรามีการปรับปรุงในเรื่องของการใชขอมูล โดยทีมงานของ
สสส. เขามามีสวนรวมในการใชขอมูลของ Road Map ซึ่งเปนขอมูลการจัดเก็บรายครัวเรือนที่มี
รายละเอียดอยูครบครัน และสามารถจะดึงขอมูลเหลานั้นมาชวยในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นไดอยาง
ชัดเจน เพราฉะนั้นในเวลาที่เราทํางานกับมหาวิทยาลัย ซึ่งเราคงตองทํางาน ๓ ป ๕ ป เราคงไม
ทํางานแคปเดียว ถาปเดียวก็คือโครงการไฟไหมฟาง ปกปาย ถายรูป พอตัวชี้วัดผาน กระบวนการเสร็จ
คนที่ไดก็คือหนวยงานที่มาทํา แลวเปนขาราชการ
สิ่งหนึ่งที่เราไดจากการที่มหาวิทยาลัยเขาไปชวยในการทําใหทองถิ่นเขมแข็ง คือการไปใหองค
ความรูแกพี่นองประชาชน ทําใหชาวบานเขาใจวา หนวยงานตางๆ ที่จะเขามาในพื้นที่ ถูกกรองจาก
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อบต.มาแลว คือกอนจะมาทํางานตองมาคุยกับพื้นที่ ผูนําชุมชน กํานันผูใหญบาน อบต. ตองนั่งคุยกัน
กอนวา ทีมงานที่คุณเขามา จะเขามาทําอะไร ทําอยางไร แลวพี่นองประชาชนของผมจะไดอะไร ตรง
นี้ตองคุยกันกอนเพื่อความชัดเจน แตถาเขามาเพื่อมาขอทํางาน ปกปายถายรูป อบรมเสร็จหมด ได
ตามตัวชี้วัดแลวกลับไป ชาวบานก็ไดแคเศษกระดาษหรือวาแฟมเอกสารเทานั้น แลวทุกอยางชาวบาน
ก็ไมไดใชประโยชนเลย อันนี้เราบอกวา เราขอไมรับ เราไมเอา นั่นคือสิ่งที่มหาวิทยาลัยสรางใหเรา
สรางความเขมแข็ง สิ่งนี้แหละครับจะทําใหเกิดการตอยอดใหยั่งยืนได
อยางเชน เรื่องการทําโครงการจัดการขยะแบบประชาชนมีสวนรวมเมื่อป ๒๕๔๗ สิ่งที่เราทํา
ขยะเปนตัวละครตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง แตเราสามารถสรางใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดย
การทําอยางไรใหขยะนั้น สามารถเอาไปตอยอดภาคการเกษตรของลุงฟนได สามารถเอาไปตอยอด
ในเรื่องของเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยได มันจะมีกระบวนการที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของพี่นอง
ประชาชนที่เกิดปญหา แลวนําปญหาเหลานั้นมาคุยกันในวงเสวนาประชาคม เกิดกระบวนการที่จะไป
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ภาคีเครือขายมีใครบาง ภาคหนวยราชการชวยเราไดไหม ถา
ชวยไมได หนวยงานไหนที่ชวยเราได ที่มีงบประมาณในการที่จะหนุนเสริมกับทองถิ่น มันสามารถที่
จะขับเคลื่อนในการทํางานได ถาเกิดเหตุการณขึ้นแลวมหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่สามารถตอบสนอง
ตอสิ่งที่เราตองการได
อยางเชนในเรื่องของการคนหาจุลินทรีย ซึ่งเมื่อกอนนี้การใชจุลินทรียที่ใชกับภาคการเกษตร
เราจะตองไปซื้อตางประเทศ เราใชคําวา”อีเอ็ม” (EM) ตองไปซื้อมา แลวเอามาขยั บขยาย และ
แจกจายแกพี่นองประชาชน แตหลังจากที่เราไปคนควา คนพบที่อุทยานแหงชาติคลองตรอน เรากับ
นักวิชาการมหาวิทยาลัยก็พากันขึ้นไปเดินวนอุทยานแหงชาติคลองตรอน ไปเก็บจุลินทรียในปา เอามา
เพาะเชื้อไดเอง เอามาลองทํากันเอง เกษตรกรก็มานั่งรวมกันทํา ณ วันนี้เปนปที่ ๕ - ๖ ที่เราสามารถ
แยกเชื้ อจุ ลินทรียที่ไปเก็ บมาจากในป า โดยเขาหอ งแล็ปของมหาวิทยาลั ย ดูวาจุลินทรียตัว ไหนที่
แข็งแรง ตัวไหนที่ไมแข็งแรง เราก็เอาตัวที่แข็งแรงมาเพาะตอ มันก็กลายเปนจุลินทรียที่จะใชในภาค
การเกษตร นี่คื อความต อเนื่อ งของมหาวิ ทยาลั ย ที่ เราไดจากการทํ างานรว มกั นระหวางชุ มชนกับ
ทองถิ่น ฉะนั้นโครงการที่เกิดขึ้นจะตองเปนระยะเวลา ๓ ป ๕ ปที่จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ฉะนั้นในสิ่ง
ตาง ๆ เหลานี้หลังจากที่เราทํากันมาแลว เราก็คงจะตองใชทีมงานของมหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวมใน
การจัดการกับทองถิ่น
อีกอยางก็คือเรื่องของการประเมินทองถิ่น การประเมินตนเอง ก็คงไมเปนที่นิยมสักเทาไร แต
ทองถิ่นคงจะตองมีมหาวิทยาลัยเขาไปดูวาในเรื่องของการทําความพึงพอใจ หรือการประเมินแผนของ
ท อ งถิ่ นที่ ทํ า ตรงใจพี่ นอ งประชาชนไหม ใช เ งิ นตามวั ต ถุ ประสงค ไ หม ทําแลว ไดประโยชนอ ะไร
ผลลัพธที่เกิดมาเปนอยางไร อันนี้ทางมหาวิทยาลัยก็จะเขาไปมีสวนรวมในการจัดการกับทองถิ่น โดย
ใชคําวาประเมินความพึงพอใจใหกับพี่นองประชาชนตามแผนงานตางๆ อาจเปนรายไตรมาส สาม
เดือนครั้ง หก เดือนครั้ง หรือวาปละครั้ง อันนี้แลวแตทองถิ่นจะตั้งงบประมาณในการจัดการเรื่องนี้ให
ทางมหาวิทยาลัยเขาไปชวยในการจัดการ
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ฉะนั้นความเขมแข็งที่เกิดขึ้นจากการที่มีมหาวิทยาลัยเขาไปผูกโยงกับทองถิ่นของจ.อุตรดิตถ
จะกลายเปนการทํางานที่เปนเสมือ นญาติ พี่นอง ที่คุยกันเหมือ นลุงฟนวา ทางมหาวิ ทยาลัย ทาง
อาจารยตางๆ ก็จะมีความเชื่อมโยง แลวก็เชื่อมการทํางานที่ลงตัวได เพราะฉะนั้นในวิถีของการทํางาน
ที่เห็นไดชัดก็จะเกิดวิธีการวา มหาวิทยาลัยรวม แลวเกิดผลลัพธ เกิดความเขมแข็งของชุมชน เกิด
กระบวนการจัดการ เกิดภาคีเครือขาย ทําใหการรอยเรียงเปนเนื้อเดียวกัน ยกตัวอยางที่หาดสองแคว
หลังจากทีมงานมหาวิทยาลัยลงไปตั้งแตป ๒๕๔๗ ทําใหเราไดรับรางวัลธรรมาภิบาลทุกปถึง ๖ ครั้ง
เพราะมหาวิทยาลัยเขาไปเปนผูหนุนเสริมใหความรู ใหการจัดการกระบวนการตางๆ และอบต.เปนคน
ดํ าเนิ น การ นํ าแนวคิ ด จากมหาวิท ยาลั ยไปปฏิ บัติ สูพี่น อ งประชาชน พี่ นอ งประชาชนก็ เ กิ ด ความ
เขมแข็ง แลวก็เกิดความภาคภูมิใจที่ไดรวมกันปฏิบัติงาน นี่ก็คงจะเปนแนวทางที่เห็นวามหาวิทยาลัย
เขารวมอยางไร จึงจะเกิดความยั่งยืนไดในอนาคต
อาจารยศิรินพร พุมมณี
ทานนายกฯไดมีขอเสนอที่สําคัญวาการที่จะทํางานใหมีความยั่งยืน มีความตอเนื่อง ประเด็น
แรกคือการเลือกใชขอมูลใหเหมาะสมกับทองถิ่นนั้นๆ แลวก็ตองทํางานเปนระยะเวลาถึง ๓ ป ๕ ป และ
สรุปชัดเจนวาตองไมใชงานที่มาปกปาย ถายรูป อันนี้เปนความเห็น เปนมุมมองจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เสนอตอมหาวิทยาลัย
ผูเขารวมอภิปรายทานหนึ่ง
ขอแยงทานนายกฯนิดหนึ่ง ที่เมื่อกี้ทานบอกวา ถาเขาไปแลวตองผานผูใหญบาน กํานัน และ
ผานอบต.กอ น ว าจะไปสรางประโยชนอ ะไรใหชาวบาน ผมไมอยากใหชาวบานคิดอยางนั้น แต
อยากจะใหคิดวา มหาวิทยาลัยก็คือลูกหลานของเรา บางสิ่งบางอยางก็อยากจะไดขอมูลจากชาวบาน
แตไมไดประโยชน ชาวบานอาจจะไมไดประโยชน แตมหาวิทยาลัยอาจจะไดประโยชนมหาศาลจาก
ขอมูลเล็กๆ นอยๆ จากชาวบาน ผมอยากใหทุกสิ่งทุกอยางเกื้อหนุนกัน ถาอยากไดขอมูลอะไรเพื่อไป
วิจัยหรือไปวิเคราะห สิ่งตางๆนั้นก็จะกลับมาเปนประโยชนกับชาวบานทีหลัง อาจไมใชขณะนั้นหรอก
อาจจะอีก ๑๐ ปกลับมาก็ได แตสืบเนื่องเอามาจากการวิเคราะหวิจัยของมหาวิทยาลัย ผมก็อยากให
ชาวบาน ไมใ ชเ ฉพาะอุตรดิต ถนะ ใหความร วมมือ กันในประเทศไทย ทางมหาวิทยาลั ยก็ดี ทาง
ชาวบานก็ดี คือไมตองคิดวา ชาวบานไดอะไรจากมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไดอะไรจากชาวบาน
คิ ด ว า จะให อ ะไรซึ่ ง กั น และกั น แล ว ก็ ใ ห มัน เกิด ประโยชนกั บ ประเทศไทยได ผมวา มัน น าที่ จ ะเป น
ประโยชนมาก
นายพงษเทพ ชัยออน (นากยก อบต.หาดสองแคว)
เมื่อสักครูนี้ ที่บอกวาใครที่จะเขามาในพื้นที่ ไมไดหมายความถึงมหาวิทยาลัย แตเปนหนวย
ราชการ หนวยงานภาคราชการ หนวยงานเอกชนที่จะเขามาหาผลประโยชนจากพื่นองประชาชนของ
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เรา สวนใหญเวลากลุมเหลานี้มา จะเปนลักษณะไฟไหมฟาง อยางเชน มาถึงก็ขอเลือกหมูบานนี้ก็แลว
กัน เพราะหมูบานนี้เขมแข็ง ขออบรมแมบาน ๑๐ คน ผูสูงอายุ ๕ คน เยาวชน ๑๐ คน อบรมเสร็จก็ปก
ปาย ถ ายรู ปเสร็ จแล ว ก็ ก ลั บ นั่ น คื อ สิ่ ง ที่เ กิด ขึ้นจากหนว ยงาน แตว ามหาวิทยาลัยเขาสรา งความ
เขมแข็งใหเรา จนเราสามารถปฏิเสธงานที่จะมาปกปายถายรูปได อันนี้คือเขาสรางใหเราเขมแข็ง
อาจารยสมหมาย นัยโมกข (ผอ.โรงเรียนจารุศรบํารุง)
ผมขออนุญาตกลับมาในเรื่อง มหาวิทยาลัยจะชวยชุมชนอยางตอเนื่องไดอยางไร จริงๆ แลว
ทางชุมชนหรือหนวยงานอยางโรงเรียน ก็ อยากไดความต อเนื่อง แตมหาวิทยาลัย และนักศึกษามี
ขอจํากัด เพราะบางทีนักศึกษาเรียน เปลี่ยนชั้นปไป ก็อาจจะไมมีเวลวางที่จะมาชวยเหลือชุมชน หรือ
อาจเปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับงบประมาณ
ผมขอเสนอแนวทางวา มหาวิทยาลัยนาจะมีการสํารวจขอมูลวา ชุมชนหรือโรงเรียนมีความ
ตองการอะไรบาง แลวนักศึกษาจะไดกลับไปคุยกันในมหาวิทยาลัย ในคณะที่เรียน (อยางที่พี่บอกวา
บางทีมันอาจจะไมกลับมาเร็ว มันอาจจะเปนปๆ) เพราะฉะนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยไดขอมูลแลวกลับไป
ปรึกษาหารือกับคณะ หรือกลุมวิจัยของมหาวิทยาลัย วาชุมชน/โรงเรียนตองการความชวยเหลืออะไร
เขาจะไดปรึกษาหารือวามีหนวยงานไหนที่เกี่ยวของบาง หรือจะของบประมาณจากตรงไหน เพื่อจะไป
ชวยเหลือชุมชนใหตอเนื่องได หรือนักศึกษาควรลงไปทํากิจกรรมอะไร เพราะขอจํากัดของนักศึกษาก็มี
นักศึกษาจบไป ก็หายไป แตถาไดมีการพูดคุยกันในที่ประชุม หรือในกลุมวิจัยแลว ขอมูลเหลานั้น
อาจจะเปนขอมูลของคณะ ของมหาวิทยาลัย วาถามหาวิทยาลัยจะไปชวยชุมชนนี้ ตองทําเรื่องนี้ ถา
จะไปชวยโรงเรียนนี้ ตองทําเรื่องนี้ เพราะเก็บขอมูลไวแลว ผมจึงบอกวาการสํารวจมีสวนสําคัญ เมื่อ
สํารวจแลว เก็บขอมูลไปแลว ถึงจะมาชา มาเร็วอยางไร ก็นาที่จะมาชวยชุมชนตอไป ขอบคุณครับ
อาจารยศิรินพร พุมมณี
ขอบคุณคุณสมหมาย การทํางานก็ควรจะเริ่มจากขอมูล สํารวจความตองการของชุมชน ขอเชิญ
คุณสมจอง
นายสมจอง รองแกว (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป)
ในดานขอมูลของชุมชน ผมไมทราบวาทุกมหาวิทยาลัยเขาไปหาขอมูลในชุมชนเพื่อจะเรียนรู
สงคณะอาจารย ผมวาบางทีมันก็ไมตอเนื่อง บางทีเอาขอมูลนั้นไปใหกับระบบของราชการ ซึ่งบางครั้ง
มันมีผลกระทบยอนกลับมาหาถึงชุมชน คืออยางกระผมรับขอมูลจากนักศึกษา เพื่อนํามาพัฒนาสิ่ง
ตางๆ ไมวาดานสังคมหรือสิ่งแวดลอม แตเมื่อรับมาแลว ทางอีกรุนหนึ่งจะมาศึกษาตอ ก็มีความคิดที่
เปลี่ยนแปลงไป แตมาเปนบางรุนก็ไดรับขอมูลจากราชการเพื่อมาให ศึกษาในชุมชน เพื่อทําความ
เปลี่ยนแปลงในชุมชนไปในทางอื่น เพราะฉะนั้นถ ามหาวิทยาลัยทําตอเนื่อ งชุด เดียวไมจบ เพราะ
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อาจารยบอกวาที่มา ระยะเวลาไมใชแคปสองป แตวานักศึกษามาบางรุน อยางปสามเขามาศึกษาป
เดียวผานไปจบ มาปสี่มาอีกรุนหนึ่ง ก็มาศึกษาในดานพัฒนาชุมชน เปลี่ยนแปลงไปอีก
เพราะฉะนั้ น มี ค วามต อ เนื่ อ งไปว า ถ า มาพั ฒ นาในด า นของบ า นเรื อ น เราจะปรั บ สภาพ
บานเรือนอยางไรใหดูดี ถนนหนทางใหดูดี ก็จะตองเปนชุดเดียวกัน คืออาจารยจะตองเปนชุดเดียวกัน
คืออาจารยจะตองสงมา ชุดที่แลวป ๓ ป ๒ เขามาศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบานเรือนชุมชนนี้ แตไมมี
ความกาวหนา ยังอยูนิ่ง จะทําอยางไรใหมันสําเร็จเสร็จสมบูรณ นั่นคือการพัฒนาอยางตอเนื่องจน
เป นชุมชนที่ นําร อ งได ในอนาคต เพราะฉะนั้ นผมก็ เลยขอร องกั บคณะอาจารย กรุณ าใหชว ยเหลือ
ชาวบานเพราะวาบางทีหาเชากินค่ํา แตบางทีรับขอมูลจากราชการ ราชการเขามาศึกษาความเปนอยู
ของชุมชน ไมวาดานสิ่งแวดลอมสังคมอะไร เขามาศึกษาเสร็จ เขามารายงานตอระบบราชการ ซึ่ง
บางครั้งอาจเปนผลกระทบตอชุมชน ซึ่งหลายๆชุมชนก็โดนมา
อาจารยศิรินพร พุมมณี
พี่ส มจองเสนอวา การเริ่ มทํ างานอยางตอ เนื่อ ง หมายถึง ต อ เนื่ องบนฐานความตอ งการของ
ชุมชน บนฐานปญหาของชุมชน ทําใหสําเร็จ ลุลวงไป
นายสมจอง รองแกว (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป)
อยางมหาวิทยาลัยนี้มาศึกษาในเรื่องสังคม ก็สงตอเนื่องมาเรื่องสังคม มหาวิทยาลัยนี้มาในการ
พัฒนาชุมชน ในดานเรื่องที่อยูอาศัย ก็ขอใหตอเนื่องโดยการพัฒนาที่อยูอาศัย มันจะแยกเปนสวน ๆ
อาจารยศิรินพร พุมมณี
ทีนี้เราจะไปดูประเด็นตอไปที่เราจะพูดคุยกัน โดยในชวงแรกของการคุยกัน พวกเราไดเสนอ
มากในเรื่องของการมีสวนรวม และมีประเด็นวาบางมหาวิทยาลัยก็มาแควันเดียวแลวหายไป เหลานี้เรา
ก็ เ ลยคิ ด ว า พวกเราน า จะมี ส ว นในการนํ า เสนอว า ถ า จะมี ม หาวิ ท ยาลั ย เข า มาเรี ย นรู กั บ ชุ ม ชน
กระบวนการมีสวนรวมในการเรียนรูควรจะมีลักษณะแบบไหน อยากใหชุมชนเปนฝายนําเสนอ เชิญเลย
คะ เริ่มจากพี่สมจองไหม
นายสมจอง รองแกว (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป)
หมายความวาอยางไร ใหชุมชนมีสวนรวม
อาจารยศิรินพร พุมมณี
คือการมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยกับชุมชน เราอยากไดการมีสวนรวมแบบไหนที่จะทํางาน
รวมกัน
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นายสมจอง รองแกว (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป)
ก็คือในชุมชนของผมตอนนี้ ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนจะเปดเวทีเดือนหนึ่ง ๒-๓ เที่ยว
อยางเราทางชุมชนเปนชุมชนที่ผมบอกลวงหนาแลววา สวนใหญเปนชุมชนหาเชากินค่ํา เพราะฉะนั้น
ในการเป ดเวที บอ ยๆ มั นจะลํ าบากต อ ชาวชุมชน ดังนั้นตอไปเราจะตองเก็บขอ มูล ในการเปด เวที
ทั้งหมด แลวเปดหนเดียวใหมันจบ หรือเดือนละครั้งใหมันจบเลย
อาจารยศิรินพร พุมมณี
คืออยามาทําอะไรที่มันถี่ ๆ มากเกินไป อยางนั้นใชไหมคะ?
นายสมจอง รองแกว (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป)
ทําใหชาวบานเกิดความระอาขึ้นมา
อาจารยศิรินพร พุมมณี
จริง ๆ มันก็มีเรื่องพวกนี้พูดอยูตามประเด็นตางๆ มีทานใดอยากจะเพิ่มเติมใหชัดเจนมากขึ้น ก็
เชิญเลยนะคะ
นายพงษเทพ ชัยออน (นากยก อบต.หาดสองแคว)
ในสวนของทองถิ่นหรือชุมชนชนบท ในประเด็นการมีสวนรวมของพี่นองประชาชน ก็อาจจะสูง
กวาชุมชนเมือง เพราะทองถิ่นของเรามีโอกาสไดเจอกัน อยางนอยการมอบเบี้ยยังชีพเดือนละครั้งให
ผูสูงอายุในแตละหมูบาน ในแตละตําบล จะตองมานั่งคุยกัน แตละหมูบานเราก็เปดเวทีประชาคม
เป ด เวที ก ารมี ส ว นร ว มให พี่ น อ งประชาชนตั้ ง แต ร ว มคิ ด ร ว มกํ า หนดแนวทาง ร ว มทํ า ร ว มรั บ
ผลประโยชน ร วมตรวจสอบติดตามประเมินผล ซึ่ง ในกระบวนการของการมีสวนรวมของสังคมใน
ชุมชน เราพยายามจะใสกระบวนการตางๆเหลานี้ลงไป ใหคนในชุมชนนั้นเปนเจาของชุมชนของเขา
เอง ซึ่งเมื่อเขาคิดวาเขาเปนเจาของชุมชนแลว เวลาที่จะติดตามงานของเขา เขาจะมีจิตสํานึกลึกๆวา
นี่เปนโครงการของเขาที่ไดเสนอมา ในเมื่อเขาไดรับการพิจารณาเปนโครงการของชุมชนหมูบานเขา
แลว เขาก็จะมีความตั้งใจที่จะดู ตั้งใจตรวจสอบวาเปนไปตามที่เขาตองการหรือไม
สมมติวาเขาไดถนนสักเสนหนึ่ง เปนถนนลูกรัง ลูกรังที่ลงมา ไดคุณภาพไหม ปริมาณคิวที่มา
ในรถสิบลอ รถหกลอ เต็มไหม จํานวนเทหนา๓๐ ซม.ตามที่ชางของอบต.กําหนดไหม นี่คือสิ่งที่เขาได
จากการมี ส ว นรว มของคนในชุมชน ทําให เ ขาเป นเจ าของกองทุ น เป นเจ าของเงิ นที่ เ ขาได มา เปน
เจาของถนนเสนนั้น เขาก็ชวยกันดูแลรักษา ฉะนั้นการมีสวนรวมตองลงใหถึงกระบวนการทั้ง “๕ รวม
คือ ร ว มคิ ด ร ว มวางแผน ร ว มตรวจสอบ ร ว มทํ า ร ว มรั บ ผลประโยชน ร ว มติ ด ตามประเมิ น ผล” ใน
กิจกรรมอยางนี้ในแตละชุมชน ถาเกิดเหตุการณอยางนี้ได ความรักความเปนเจาของของเขาจะมีสูงขึ้น
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อาจารยศิรินพร พุมมณี
ทา นนายกฯก็ เ สนอชั ด เจน ถ า จะลงไปทํ า งานในชุ ม ชน ไปร ว มพั ฒ นาชุ ม ชนต อ งไปให ถึ ง
กระบวนการ ๕ รวม ของการมีสวนรวม รวมคิด รวมทํา รวมวางแผน รวมตัดสินใจติดตามประเมินผล
อันนี้เปนสิ่งที่ทานนายกฯตองการ ทานอื่นมีใครจะเพิ่มเติมไหมคะ
อาจารยประภาพรรณ ฉัตรมาลัย (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป)
พอดีของเราจะตางกับทางอบต. อันนั้นเขาเปนระบบราชการชัดเจน ของเราชุมชนริมน้ําจะเปน
ลักษณะเหมือนชาวบานทํากันเอง ทํากันแบบสบายๆ เพราะฉะนั้นการมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยกับ
ทางชุมชนก็คือรวมทุกอยาง คือ รวมคิด รวมทํา ทีนี้ในฝายของชุมชนซึ่งมีจํานวนมาก ที่ทางกรุงเทพฯ
บอกวา ชาวบานเขาไมมีเวลามาประชุม ตรงนี้เรามีปญหาเหมือนกัน เพราะเขาก็ตองทํามาหากิน มัน
เสียเวลา เพราะฉะนั้นเราก็เลยอาศัยความคุนเคย เนื่องจากเปนชุมชนประมาณ ๒๐๐ หลังคาเรือน ซึ่ง
ก็เปนถนนแนวยาว และเราก็เปนชาวบานเหมือนกัน เราก็จะตองพูดคุย และตกลงขอเปนหลักการวา
ไมวาจะมีการประชุมอะไร เราขอประชุมกรรมการบริหาร ชาวบานทุกคนก็ถือวาเปนสมาชิก เขาก็ให
สิทธิเรา แตถามวาขอมูลจากกรรมการ เรามีทุกคนอยูแลว เพราะเราคุนเคยกัน เวลาคุยกันก็เก็บ
ขอมูล คือคุยปกติ คุยเลนอะไร มันก็เปนขอมูลไดทั้งหมด เราก็ใชขอมูลสวนนี้มาประกอบ เวลาที่เรามี
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานที่จะเขามาชวยเหลือเรา หรือมารวมงานกับเรา เราก็ใชตรงนี้ เราก็ถือวา
เราเปนตัวแทนของชาวชุมชนทั้งหมดในการที่จะคิดตัดสินใจอะไร
ทีนี้จะทําอยางไร จึงจะใหเขารับรูวาเราไปตัดสินใจอยางนี้แลวนะ ที่ชุมชนริมน้ําทํา ก็มีหลายวิธี
หนึ่งคือ “บอกปาก” ทีนี้บอกปากอาจจะไมทั่วถึง ก็ทําเปนเอกสารแผนพับ แผนปลิวหรือจดหมายขาว
แจกไปยังทุกบาน วาขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้น แลวเราตัดสินใจอยางไร และพวกทานจะตองทําอะไร คือ
บอกเขาไป เขาเต็มใจมาชวยอยูแลว เพราะฉะนั้นหลักการก็คือรวมคิด รวมทํากับชุมชนจริงๆ แต
วิธีการที่จะเขาถึง ใหชาวบานเขาเขาใจ และรับรูทั้งหมด เราใชเทคนิคเปนจดหมายขาวที่แจกไปยังทุก
บาน เขาจะอานหรือไม เราไมรู เราเดินผานไป ก็ถามวาอานหรือยัง กระทุงไปเรื่อยๆ เขาก็รับรู
รับทราบ เราก็ใชเทคนิคแบบนี้
อาจารยศิรินพร พุมมณี
ขอบคุณคะ ทานอื่นมีใครจะเพิ่มเติมไหมคะ ?
ผูเขารวมอภิปรายทานหนึ่ง
ผมขอพูดเสริมนิดนึง คือจริงๆแลว ผมอยากจะใหเขารวมจริงๆ อยากจะใหไมมีปญหาเลย คือ
ให คนที่เ ปนนิสิตนั กศึกษานั่นแหละ ตองเขาไปใหความรูเรื่องพวกนี้ แลวเขาก็จะเกิดความตอเนื่อ ง
ขึ้นมาเอง ลูกหลานมาเอง ความเปนกันเองนี่จะทําใหเกิดความยั่งยืนไดจริงๆ
33

นายนภัทร ศุภเอม (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป)
ผมมองอี ก มุ มครั บ คื อ ต อ ง “วินวิ น” (Win- Win) ทั้งสองฝ าย คือ ชุมชนก็ไ ดประโยชน
มหาวิทยาลัยก็ไดประโยชน เพราะถาตางคนตางไดประโยชน ผมวาชุมชนจะใหความรวมมือ อยางผม
ตอนนี้ทําเรื่องน้ําสมควันไมเปาจากเตาอิวาเตะ ตอนนี้จากที่ผมดูในกูเกิล จะมีมหาวิทยาลัยโคราชที่เดียว
ที่ วิ จัย คื อ ตั ว นี้ ผมอยากใหมหาวิทยาลั ยไหนสนใจไปค นคว าวิ จั ย คือ มันไดเ รื่อ งสุขภาพ เรื่อ ง
การเกษตร เรื่องสิ่งแวดลอม มันไดหลากหลาย เราทําแคตัวเดียว เพราะวามหาวิทยาลัยก็มีหลากหลาย
ก็จะเอาพวกพยาบาลเขาไปก็ไดเรื่องสุขภาพ ทําอยางไร น้ําสม เรื่องสุขภาพ อะไร คือจุดนี้ผมขอเสนอ
ตรงนี้วาวินวินทั้งคู ไดทั้งคู ชุมชนใหความรวมมือ แตที่บอกวาชาวบานอาจไมสนใจ ครั้งแรกเขาอาจจะ
ไมสนใจ แตถาเขารูวาเขาไดประโยชนนะ เขาก็เขารวมอีกอัตโนมัติ
อาจารยศิรินพร พุมมณี
ขอบคุณคะ มีทานอื่นจะเพิ่มเติมประเด็นนี้ไหมคะ อาจารยผองจะมีอะไรไหม ?

อาจารยผอง เซงกิ่ง สถาบันอาศรมศิลป
ถามวาความสัมพันธแบบไหน จริงๆถาเราดูที่หมอวิจารณนําเสนอไว ความสัมพันธเชิงราบจะ
สรางคุณภาพของทั้งคู วินวินทั้งสองฝายอยางที่คุณนภัทรวา ถาความสัมพันธเชิงอํานาจ มันก็ไดแคขาง
เดียว อันนี้คือเปนมหาวิทยาลัยแนวใหมที่จะไปสัมพันธกับชุมชน ก็คือตองมีความสัมพันธเชิงราบ เทา
เทียมกัน ถาพูดภาษางายที่สุด คือมีความเทาเทียมกันระหวางชาวบาน อาจารย หรือนักศึกษา ตองเทา
เทียมกัน ไมวาจะแสดงความคิดเห็นหรืออะไรก็แลวแต หรือจะไปหาความรูรวมกัน
สวนประเด็นความตอเนื่องกับความยั่งยืน ผมคิดวามันตองเปนเรื่องของกระบวนการ ถาจัด
กระบวนการได คิดวาไมนาจะมีปญหา แลวกระบวนการมาจากไหน ผมวามันมาจากฝายไหนก็ได นี่
ทัศ นะผมนะ อย างของจั นทบุ ท รี มาจากจันทบุรีแ ลว นัก ศึ ก ษาไปเจอเขา เขาก็ ไ ปรว มมือ กันจั ด
กระบวนการ การจั ด กระบวนการ ผมว า เป น แนวใหม เ หมื อ นกั น การจั ด การศึ ก ษาคื อ การจั ด
กระบวนการ การจัดการพัฒนาแนวใหม คือตองชัดเจนในกระบวนการ ไมใชไปเล็งเอาแตผลงาน แต
อันนี้มันดูยาว วามันอาจจะสามป หาป แปดปก็แลวแต มันขึ้นอยูกับการจัดกระบวนการรวมกัน มันมี
อะไร ขั้นตอนไหน แลวเราไมจําเปนตองไปจี้ที่ชิ้นงาน ถาเราจัดกระบวนการได ชิ้นงานจะออกมาเอง
ตามกระบวนการต า ง ๆ ที่ เ ราไปทํ า กั น ไว ชิ้ น งานมั น จะหลุ ด ออกมา ซึ่ ง มั น ก็ เ ป น ชิ้ น งานที่ อ ยู ใ น
กระบวนการ และผมคิดวามันจะยาวนานกวา ขอแคนี้
อาจารยศิรินพร พุมมณี
ขอบคุ ณ อาจารย ผ อ งมากค ะ อาจารย ผ อ งเสนอไว ส องประเด็ นที่ สํ าคั ญ และน าสนใจ ก็ คื อ
มหาวิทยาลัยกับชุมชน ควรจะมีลักษณะของความสัมพันธในแนวราบ เพื่อทําใหงานตอเนื่อง ราบรื่น ที่
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สําคัญก็คือความตอเนื่องของอาจารย อาจารยมองที่เรื่องของกระบวนการ ไมใชที่ตัวกิจกรรม ถาเรา
มองแคกิจกรรมเปนเปาหมาย เราทํากิจกรรมเสร็จก็จะจบ แตเราควรมองที่กระบวนการ มันจะนํามา
ซึ่งความตอเนื่องในระยะยาว
ถาอยางนั้นเราจะไปดูประเด็นสุดทาย ก็คือเราตั้งคําถามเอาไวที่วาการที่มหาวิทยาลัยทํางาน
รวมกับชุมชน จะสามารถชวยพลิกฟนชุมชนกลับคืนมา ใหมีความเขมแข็งในสังคมไดอยางไร เพราะ
รอบแรกที่เราคุยกัน เราก็สะทอนสภาพของชุมชนที่มีปญหาเยอะแยะมากมาย แตเมื่อมหาวิทยาลัยลง
ไปรวมทํางาน เอาความรูเขาไป ทําใหชาวบานไดมีวิธีคิดตางๆเพิ่มขึ้น ทีนี้เราอยากจะมาลงลึกใน
รอบนี้วาถามหาวิทยาลัยลงไปแลว จะเปลี่ยนชุมชนไดอยางไร เริ่มจากใครดี ลาณีไหม
นางลาณี ทองชิง (ปราชญชาวบาน)
ปญหาแรกของชุมชน เอาแบบบานนอก แบบรากหญาเลย ก็ขอพูดภาษาอีสาน ตอนนี้แถวบาน
หนู ปากท อ งเป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ที่ สุ ด มหาวิ ท ยาลั ย เริ่ ม เข า ไปแล ว ตอนนี้ ท างชุ ม ชนของหนู ก็ เ ริ่ ม
กระตือรือรน รูจักคุณคาของมหาวิทยาลัย วาทานใหความชวยเหลือตางๆมากมาย อยางที่ตําบลมี
ทั้งหมด ๘ หมูบาน ลูกหลานเฮากลับมาเปนบัณฑิตคืนถิ่น ไปอยูองครักษ ๒ ป พอป ๓ กลับมาบานเฮา
แลว ลูกหลานมาแลว อยากจะใหนิสิตไปทํากิจกรรมรวมกับชาวบาน เดือนละครั้งก็ยังดี แตละหมูบาน
๘ หมูบาน ใหกิจกรรมอะไรก็ชาง แตขอใหฝายกิจกรรมทางโรงเรียนหรือวาลานวัดชวยทําบานดินใหวัด
ทําหองน้ํา ปนเปนดินใหโรงเรียนอยางนี้ ชาวบานละแวกนั้นจะภูมิใจวาโพธิวิชชาลัย นิสิตลูกหลานเฮา
เดอ จําไว ผูใดมาทอดกระถินผาปามาจากจังหวัดอื่นก็จะเปนคนที่ภาคภูมิใจของเฮา คือวาทางชุมชน
แลวก็นิสิตมีการที่วา กระตือรือรน ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกัน ก็ขอฝากไวไมมีหยังหลาย
อาจารยศิรินพร พุมมณี
ความภูมิใจนี้ มันจะไปพลิกฟนชุมชนไดอยางไร
นางลาณี ทองชิง (ปราชญชาวบาน)
คือใหชุมชนมีความกระตือรือรน รูจักวาทางมหาวิทยาลัยเขาจะชวยเหลือ การที่ชาวบานไมรู
อะไรเลย แลวเขาก็ใหคําแนะนําที่ดีอยางนั้นอยางนี้ ทําสัมมาอาชีพ ใหความรูเพิ่มเติม ชาวบานก็ให
ความรูนิสิต เพราะนิสิตทํานาไมเป น คัดพันธุขาวไมเปน คัดพันธุขาวโพดไมเปน ก็คือแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันทั้งนิสิตแลวก็ทฤษฏี ทั้งชุมชนก็รูปฏิบัติ คือแลกเปลี่ยนความรู อันนี้ก็จะดีมากๆ
อาจารยศิรินพร พุมมณี
คะ ขอบคุณมาก มีทานอื่นไหม พอดีเขาเตือนแลววาเหลืออีก ๓ นาที สั้นๆ คะ
ผูเขารวมอภิปรายทานหนึ่ง
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ขออนุญาตสั้นๆ ๑ นาที จากการที่เราจะพลิกฟนทองถิ่นในเรื่องของการมีสวนรวมของการ
เรียนรูรวมกันของมหาวิทยาลัย สวนหนึ่งก็คงจะตองปรับในเรื่องของหลักสูตร ลองดูวาในสวนทองถิ่น
มีความตองการอะไร เด็กในทองถิ่น ถายังเรียนหลักสูตรเหมือนเดิมแลว กลับไปแทนที่จะกลับไปพลิก
ฟนบานของตนเอง หรือพัฒนาบานตัวเอง ก็กลายเปนมาอยูที่กรุงเทพฯ แออัดกันอยูที่นี่ ลองกลับไป
เปลี่ยนหลักสูตรใหมวาทองถิ่นตองการอะไร
ณ วันนี้ ชางโยธาที่จะไปทํางานที่อบต.ก็ไมมี นักวิชาการศึกษาไมมี นักวิชาการสาธารณสุขไม
มี นัก พัฒนาชุมชนไมมี เพราะฉะนั้ นในภาพของความตอ งการของทองถิ่น เราตอ งไปดูวาทอ งถิ่น
ตองการอะไร ลองปรับรูปแบบในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงในเรื่องของโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ดวย วาลองใชหลักสูตรของทองถิ่นมาปรับประยุกตเพื่อสรางความเขมแข็งของเด็ก ตั้งแต
ศูนยพั ฒนาเด็กเล็ก อนุบาล ประถม มัธยม สงมาถึงมหาวิทยาลัย ใหเข าใจในบทบาทหนาที่ของคน
ทองถิ่น เขาจะไดรักทองถิ่น อันนี้นาจะเปนการพลิกฟนในเรื่องของการเรียนการสอนของประเทศไทย
นายปญญา ชางเจริญ (ผูแทนชุมชนเขตบางขุนเทียน)
ขอจบนิดนึง คือ ถาอาจารยบอกวารากหญา ทองถิ่นเห็นดวย มหาวิทยาลัยเห็นดวย ถามอีกคํา
หนึ่งวา รัฐเห็นดวยไหม ถาเขาจะไมใหเงิน แลวทําอยางไรจะใหเขาเห็นดวย ก็ภาคพื้นชาวบานเห็น
ดวย อยากไดเหลือเกิน มหาวิทยาลัยบอกตองอยางนี้ แตขอไปเทาไร ไมเคยได แลวเมื่อไร มันจะเกิด
อาจารยศิรินพร พุมมณี
พี่ปญญาฝากไวสั้นๆ ทุกคนชวยกันคิดดวยแลวกัน
อาจารยสมหมาย นัยโมกข (ผอ.โรงเรียนจารุศรบํารุง)
ผมขออีกสักนิด คือจริงๆแลว การลงไปใหความชวยเหลือชุมชนของมหาวิทยาลัย อยางของ
ผม ยกตัวอยางสถานศึกษา แตกอนผูปกครองก็ใหความรวมมือโรงเรียนนอย ขณะนี้ผูปกครองให
ความรวมมือในการจัดการศึกษา เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น เขาก็มอง
วามหาวิทยาลัยนั้น มันมาชวย แตเขาเปนคนมีสวนไดสวนเสียตรงๆเลย ที่ผานมาไมคอยไดชวยอะไร
พอลูกไปเลาใหฟงวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมาชวยเหลือโรงเรียนจารุศรบํารุง สวนใหญผมก็ทํา
หนังสือแจงผูปกครอง ขณะนี้ผูปกครองนักเรียนตื่นตัว พอโรงเรียนจะจัดกิจกรรมอะไร ก็จะใหความ
ชวยเหลือโรงเรียนเพราะเขามองวาเขามีสวนไดสวนเสียตรงๆ จริงๆแลว มหาวิทยาลัยเขาไมตองมา
ชวยโรงเรียนก็ได แตเขาก็ยังมาชวย
อาจารยศิรินพร พุมมณี
ขอบคุณคะอาจารย เราคงจะตองปรับคําวา “การชวยเหลือ” เมื่อกี้อาจารยผอง เสนอวา เรา
ตองสราง ปรับความสัมพันธในแนวราบกันใหม ไมใชการชวยเหลือ แตเปนการทํางานรวมกัน แลว
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หลายทานบนเวทีก็เสนอ ทั้งสองฝายก็วินวิน ตางฝายตางไดผลประโยชน รวมมือกันพัฒนาใหบานเรือน
ของเราเจริญตอไป มีใครจะเสนอเพิ่มอะไรไหม หรือวงขางนอกอีกสักคําถาม สองคําถามไดไหม
นายนภัทร ศุภเอม (ผูรวมเรียนรูกับสถาบันอาศรมศิลป)
ผมขอเสนอทางอาจารย คือวา ที่อาจารยกังวลแตเรื่องงบประมาณ ผมคิดอยางนี้นะ คือวาทํา
อย างไรให ชาวบ านมี ส ว นร ว มก อ น ถ า เราคิด แตวารองบประมาณจากรัฐ ผมวามันไมยั่งยืนหรอก
เหมือนกับที่ใครพูดเมื่อเชาที่วาโรงสีมีแตขี้จิ้งจก ผมยกตัวอยาง กลุมของผม ไดเงินสนับสนุนจากรัฐมา
ตั้ง ๕ หมื่นบาท แต ณ ตอนนี้ทรัพยสินของกลุมผมมีเกินลานแลว จากการที่ผมรวมกลุมกันทํา โดยให
ชาวบานมีสวนรวม ทําอยางไรก็แลวแตใหชาวบานมีสวนรวมใหได ถาเขามีสวนรวมได ผมวายั่งยืน
ยั่งยืนแลวมันจะไปตลอด เพียงแตวาตอนนี้ผมเริ่มมาสรางกระบวนการใหรุนลูกรุนหลาน เราเริ่มมาเปน
ตัวหนุนแลว เพื่อใหเขาเขามาเสริมทัพเรา เพราะทุกวันนี้เราก็อายุมากขึ้น แตเราคิดถึงเด็กเยาวชนรุน
หลังที่มาเสริมเรา ผมก็ภูมิใจอยางที่ผมพูดไววา เด็กนักเรียนโรงเรียนรุงอรุณที่ไดไปเรียนรูหมูบาน
ของผม คือเขาไปเรียนรู เขาตั้งประเด็นเลยวา เขาจะไปเรียนรูเรื่องขาว ก็ใหเด็กลงดํานาเลย แลวผม
ก็บอกวา หนูจะมาดูผลสัมฤทธิ์ไหม วันที่หนูเกี่ยวขาว แตวาชวงนี้จะเปนผูดูแลรักษาใหกอน เด็กทุก
คนตอบวาอยากไปดูหมดเลยนะ เด็กเขาอยากจะดูความสําเร็จของเขาอยางที่เขาพูด ผมก็เสริมแคนี้
อาจารยศิรินพร พุมมณี
ขอบคุณคุณนภัทร ขอคําถามจากรอบนอก มีใครจะตั้งขอสังเกตหรือมีคําถามอะไรกับชุมชน มี
ไหมคะ แสดงวาพวกเราคุยกันไดชัดเจนเขาใจ เชิญคะ

นายจักกฤช พงศเพ็ญพุม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ขออนุญาตทานวิทยากร และที่ประชุมที่เคารพ จักกฤช พงศเพ็ญพุม จากราชภัฏกาญจนบุรี
ไมไดมีคําถาม แตชื่นชมในการที่เราไดมีโอกาสเรียนรูในวันนี้ คําหนึ่งที่เรามักจะไดยินในเวทีนี้เสมอก็
คือ มหาวิทยาลัยลงไปชวย แตจริงๆแลวมหาวิทยาลัยลงไปเรียนรู ไปเรียนรูแลวก็เก็บความรูนั้นขึ้นมา
เพื่อทํางานตอเทานั้นเอง อยาคิดวามหาวิทยาลัยลงไปชวย มหาวิทยาลัยไมไดเกงมาก แลวหลาย
มหาวิทยาลัยก็ตองชวยกัน ลําพังมหาวิทยาลัยเดียว ก็ไมพอที่จะลงไปเพิ่มเติมตางๆ ผมชื่นชมมาก
ครับกับการที่ผมไดมีโอกาสเรียนรูวันนี้ ขอบพระคุณทุกทานมาก
อาจารยศิรินพร พุมมณี
ขอบพระคุณคะ มีทานอื่นอีกไหม
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คุณกมล แมลงทับ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กมล แมลงทับ จากมหาวิทยาลัยศิ ลปากร จริงๆแลว ผมคงยื นยันกั บชุ มชน ผมชื่ นชมใน
ชุ ม ชนอย า งยิ่ ง ชุ ม ชนมี ข อ มู ล ทั้ ง หมดอยู ใ นชุ ม ชน ความรู อ ยู ใ นชุ ม ชน เพี ย งแต ว า ชุ ม ชนขาด
กระบวนการในการจัดเก็บความรูและรวบรวมความรู สวนมหาวิทยาลัยลงไป ผมยืนยันเหมือนทาน
อาจารยจากราชภัฏ ลงไปเพื่อเก็บรวบรวมความรูแลวนํามาสังเคราะห แลวเพียงกลับไปใหชุมชนดูวา
ชุมชนมีดีอยางไร แลวชุมชนนั้นก็จะเอาไปตอยอด ผมยืนยันวาวันนี้ชุมชนเขมแข็ง เพียงแตขาด
กระบวนการสงเสริมดวยการจัดทําขอมูลที่ดี แลวมีชุมชนเยอะแยะที่ไมมาในที่นี้ วันนี้ที่ผมไปสัมผัสมา
บางชุมชนไมมีสตางคดวยซ้ํา แตเพียงชุมชนอยากจะทํา แลวก็รวมมือกัน โดยมีสถาบันการศึกษาเขา
ไปจัดทําขอมูลให แลวก็ไปใหกําลังใจ
ชุมชนนั้นดูแลมหาวิทยาลัยยิ่งกวามหาวิทยาลัยดูแลชุมชนเสียดวยซ้ํา ลงไปดูแลความปลอดภัย
มีขาวใหกินอีกตางหาก ขากลับไดของติดมือกลับมาอีก นั่นคือน้ําใจจากชุมชน ผมเห็นวาชุมชนเกง
และปรับตัวได ถาปรับตัวไมได ชุมชนริมน้ําจันทบูรณคงไมอยูถึง ๓๐๐ ปนะครับ ผมยืนยันวาถาไม
ปรับตัว ไมเรียนรูมา ไมมีทางที่จะอยูไดถึง ๓๐๐ ป ชุมชนจะยั่งยืนอยูอยางนี้ เพียงแตวาเรา ใน
ฐานะที่อยูดานนอก เราเห็นอะไรมากกวาชุมชน แลวก็เขาไปคุยกับเขา วาทําอยางนี้สิ เพราะที่อื่นเขา
ทํา คือชุมชนเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไมเคยออกไปหมูบานอื่นเลย ไมเคยไปจังหวัดอื่นเลย ไมเคยไปที่
ไหนเลย ก็เลยขาดบางเรื่องที่ไมรู สวนมหาวิทยาลัยไปดูงานมาทั่วทุกที่ ไปตางประเทศเสียดวยซ้ํา
เพียงแตไปแนะนําบางเรื่อง โดยเอาขอมูลมาจากเขา แลวก็แนะนําบางเรื่องใหเขา ยืนยันวาชุมชนนั้น
อยูไดดวยตัวชุมชนเองโดยมีสถาบันการศึกษาเขาไปจัดทําฐานขอมูลใหดีขึ้น และสังเคราะหเพื่อที่จะได
เอาไปใชประโยชนได ขอบคุณครับ
อาจารยศิรินพร พุมมณี
ขอบพระคุณมากคะ สําหรับวันนี้เวลาก็พอสมควรแลว ก็คิดวากระบวนการ ประสบการณการ
เรียนรูของพวกเราทั้งหมดนาจะเปนพื้นฐานขอมูลที่สําคัญ ที่นําไปสูกระบวนการทางดานการศึกษาแนว
ใหมในอนาคตของสังคมไทยตอไป ขอขอบพระคุณทุกทานที่เขารวมในวันนี้คะ
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