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ถอดบทเรียนจากการท างานบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ผ่านประสบการณ์การท างานของ รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู เวชรัชต์พิมล 

*********************** 

                                                                             ผูถ้อดบทเรียน จติรรด ีตันตคิชาภรณ์ 

 

  ได้เห็นอาจารย์ทางโทรทัศน์บ่อย ๆ และเข้าไปค้นช่ืออาจารย์กับปัญหาสิ่งแวดล้อมพบว่ามี

มากมีข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ใน YouTube ก็มี อยากทราบว่าอาจารย์ท างานด้าน

ช่วยเหลือชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมมากี่ปีแลว้คะ 

   ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2550 ค่ะ  ที่เริ่มไปท าแหง่แรกเลย คอื ที่ มาบตาพุด จ. ระยอง ซึ่งเป็นพืน้

ที่ตัง้โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปเพราะได้ดูขา่วทีวไีทย 

(TPBS) ว่าคนระยองเป็นมะเร็งมากที่สุดในประเทศไทย ก็เลยไปท าวิจัยพร้อมนักศกึษาปริญญาโท  

  เกือบ 6 ปี แล้ว อาจารย์ยังไปมาบตาพุดบ่อย ๆ หรอืคะ แล้วพื้นที่อื่น ๆ ได้ไปช่วยชุมชน

ไหมคะ 

 ช่วงแรก ๆ ก็ไปบ่อย รวมทั้งตอ้งมานั่งประชุมในฐานะตัวแทนประชาชนในคณะกรรมการสี่

ฝา่ยแก้ปัญหามาบตาพุดถึง 8 เดือน แตห่ลัง ๆ นีไ้ม่ค่อยได้ลงไปมาบตาพุด แตก่็ท างานผ่าน internet 

ค่ะ รวมทั้งโทรศัพท์แทน  คือ ยังชว่ยด้านให้ความรูแ้ละแก้ปัญหาอยู่ แต่ส่งข้อมูลกันทาง internet ก็

ช่วยประหยัดเวลาไปได้มาก ส่วนพืน้ที่อื่น ๆ ก็ไปค่ะ ไปตามความตอ้งการของชุมชน ทั้งภาคเหนือ 

ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน ตอนนี้ไปที่ไหนก็มีข้าวกินแล้วกินขา้วกับชาวบ้าน 

 ปัญหาที่มาบตาพุด แก้ไขไปได้มากไหมคะ  

 ปัญหาบางอย่าง เช่น สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) หลายชนดิลดลง เพราะหน่วยราชการ

ลงไปตรวจแล้วพบว่ามีการระเหยจากแหล่งไหนบ้าง ก็มีมาตรการให้ปรับวิธีการจึงช่วยให้ลดลงไป แต่ 

VOC ชนิดที่เป็นสารก่อมะเร็งยังมีทีสู่งเกินค่ามาตรฐาน จรงิๆ แลว้ปัญหาในภาพรวมไม่ได้ดีขึ้น เพราะ

มีจ านวนโรงงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากมลพิษในอากาศ มีการลักลอบทิง้กากอุตสาหกรรมด้วย 

ชาวบ้านโทรมาปรึกษา ก็ให้ค าแนะน าว่าควรไปด าเนนิการขอข้อมูลอะไรบ้าง จนทราบว่าจะมีการขน
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กากยิปซัมจากโรงงานซึ่งมีโลหะหนักปนเปื้อนมาทิง้ในบ่อดินที่ขุดลูกรังไปขายแล้ว 3 บ่อ รวม 9 

พันตัน เป็นการเอาไปถมในบ่อดิน ไม่ได้ผา่นการจัดการอะไรเลย ชาวบ้านโทรมาเล่าว่ามีรถบรรทุกขน

เข้ามาในชุมชนวันละ 20 เที่ยว รูส้ึกคัน และต้นมะม่วงเริ่มมีใบผิดปกติ 

 น่าสงสารนะคะ แล้วปัญหานีจ้ะแก้ไขได้ไหมคะ ตอนนี้ได้ดูขา่วเรื่องการลักลอบทิง้ขยะ

อุตสาหกรรม พวกสารพิษในที่ดินของชาวบ้านและในป่า บ่อยครั้งมาก อันตรายด้วย เพราะมี

ผูใ้หญ่บ้านถูกยิงจากการขัดขวางการทิ้งสารพิษ  

  ตอนแรกก็ไม่ม่ันใจว่าจะช่วยชาวบ้านได้ไหม เพราะช่วงนัน้ยุ่งมาก และไม่สามารถลงไปใน

พืน้ที่ได้ จงึให้ชาวบ้านไปหาข้อมูลที่ตอ้งการ และถ่ายรูปส่งมาให้ทาง e-mail ก็ได้หลักฐานใบอนุญาต

ขนกากอุตสาหกรรมแตเ่ขียนว่า “เศษยิปซัมจากการก่อสร้าง” ได้รูปภาพว่าการทิง้ท าอย่างไร ได้ผล

การตรวจทางห้อง lab พอเห็นผลการตรวจทางห้อง lab อาจารย์คาดเดาได้เลยว่ากากยิปซัมนี้นา่จะ

ปนเปื้อนสารพิษ ที่ส าคัญผลการตรวจทางห้อง lab ไม่คนลงนาม อาจารย์ขอให้ชาวบ้านไปแจ้งคนให้

เอกสารว่า ผลตรวจทางหอ้งปฏิบัติการตอ้งมคีนลงนาม และใหใ้ส่ค่ามาตรฐานเปรียบเทียบมาด้วย 

พอได้ผลก็มาศกึษาเอกสารหลาย ๆ ฉบับ ก็พบความไม่ปกติ คอื ทั้ง  2 หนว่ยงานที่ออกใบอนุญาตให้

ขอกากอุตสาหกรรมออกไปทิง้ได้นั้น อนุญาตก่อนที่ทราบผลการตรวจการปนเปื้อนจาก

หอ้งปฏิบัติการ และเมื่อศึกษาจากรายการที่ตรวจเป็นการตรวจหาโลหะและโลหะหนัก ซึ่งเกินกว่า

ครึ่งของทีต่รวจเป็นสารก่อมะเร็ง ท าให้ยิ่งรู้สกึว่าไม่ใช่ยิปซัมจากวัสดุก่อสรา้งตามที่อา้งไว้ใน

ใบอนุญาตขนย้ายแน ่เมื่อค้นข้อมูลว่าน าออกมาจากบริษัทใด และคน้ว่าโรงงานนั้นผลติอะไร ค้นความ

เป็นพิษของสารเหล่านั้น ยิ่งเป็นหว่งชาวบ้าน 

   อาจารย์ไม่กลัวอันตรายหรอืคะ 

   ก็ไม่ได้รู้สกึว่ากลัว แตก่็ไม่ได้ประมาท และการท างานก็เป็นการท างานในบทบาท

นักวิชาการ ไม่ได้ไปเดินขบวนหรอืปิดถนน แตเ่ป็นการใหค้วามรูก้ับชุมชนถึงขอ้เท็จจรงิและผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้น สว่นการตัดสินใจด าเนินการในพื้นที่เป็นเรื่องของชุมชนเอง และอาจารย์ไม่ได้ลงไปใน

พืน้ที่ปัญหา และไม่ได้ไปละเมิดใคร ถ้าจะต้องลงไปในพืน้ที่ก็ไปกับเครือขา่ยประชาชน  จรงิ ๆ ก็มี

อาจารย์ในสถาบันต่าง ๆ ท างานช่วยแก้ปัญหาประชาชนในแงมุ่มต่าง ๆ และสะท้อนปัญหาต่อ

สาธารณะชน โดยเฉพาะด้านสังคม ในสถาบันอุดมศกึษามีสถาบันวิจัยทางสังคมมากมายและท า

ต่อเนื่องกันมานานแลว้ ก็ท ากันเป็นปกติไม่เห็นว่าเป็นอันตรายอะไร เพราะนักวิชาการโดยทั่วไปก็ท า

หนา้ที่ของเขา   
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   เรื่องขยะยิปซัมกากอุตสาหกรรมจบลงอย่างไรคะ 

  จบโดยเจา้ของขยะยิปซัมไปเจรจากับชุมชน แต่ชุมชนไม่ยอม ชุมชนต้องการให้ขนยิปซัม

กลับไปไว้ทีเ่ดิม และถูกชุมชนให้ลงนามท าข้อตกลงว่าจะมาตรวจสารตกค้างในบ่อดินหลังจากทีข่น

ยิปซัมกลับไปแล้ว 2 เดือน/ครั้ง รวม 4 ครั้ง  

     เบือ้งหลังเรื่องนี้คือ อาจารยค์ิดว่าจะช่วยชาวบ้านได้อย่างไร จึงค้นขอ้มูลแลว้เขียน

บทความเผยแพร่ออกไปหลายชอ่งทาง เป็นการช้ีประเด็นต่าง ๆ ให้เห็นถึงโลหะหนักที่เป็นสารก่อ

มะเร็งและผลกระทบต่อชุมชน ตอ่แหลง่น้ า  ถ้าสนใจค้นใน internet ใช้ค าค้น “ขยะยิปซัมมาบตาพุด” 

มีลงข่าวออนไลน์หลายแห่ง อาจารย์ขอให้ชุมชนพิมพ์ต้นฉบับแล้วถ่ายเอกสารแจกประชาชนในชุมชน 

ประชาชนก็น าไปอ่านให้เพื่อนๆ ฟัง จนชุมชนรวมตัวกันไปเจรจากับการนคิมอุตสาหกรรม เนื่องจาก

โรงงานที่ขนมาทิง้ตั้งอยู่ในพื้นที่การนิคมฯ นอกจากเขียนบทความแล้วยังได้เล่าปัญหาให้เครือข่ายนัก

กฎหมายฟัง อาจารย์ทางกฎหมายท่านหนึ่งก็โทรศัพท์ไปสอบถามผู้อนุญาตว่าอนุญาตดว้ยกฎหมาย

ใด รวมทั้งชีใ้ห้เห็นว่าที่ท านั้นผิดกฎหมายอย่างไร ดังนั้นจะเห็นว่าทุกวันนีท้ างานเป็นเครือขา่ยเชื่อมโยง

กัน ในส่วนตัวอาจารย์คิดวา่ในกองยิปซัมมหึมาอาจมีสารพิษเจอืปนอยู่ เจา้ของขยะเห็นว่าการที่เอามา

ทิง้ในชุมชนผิดกฎหมาย และมีคนรู้ รวมทั้งเป็นข่าว ถ้ามีหน่วยราชการที่รับผดิชอบ เช่น กรมควบคุม

มลพิษมาตรวจแล้วพบอะไรที่ไม่ควรพบ ก็จะยิ่งเป็นปัญหามากขึ้น จึงยอมถอยขนขยะยิปซัมกลับไป 

 ก่อนมาสัมภาษณ์ได้ค้นขอ้มูลมาก่อน จึงได้อ่านมาแล้ว อา่นแล้วห่วงอาจารย์เพราะ

อาจารย์ลงชื่อใบบทความและที่ท างานชัดเจน มีถูกข่มขู่บ้างไหมคะ 

  ที่อาจารย์เขียนเป็นบทความวชิาการนั้นเพราะเป็นบทบาทของนักวิชาการ ที่จะให้ความรู้

กับชุมชน เพียงแต่จะรอเอาบทความไปตีพมิพ์ในวารสารที่มี peer review ก็รอไม่ไหวค่ะ เพราะชุมชน

ก าลังรอใช้ประโยชน์อยู่ ในช่วงเวลานั้นมีความจ าเป็นต้องให้ความรู้แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนตระหนักว่า

ถ้ายอมและปล่อยใหเ้ขาเอาขยะยิปซัมมาทิง้ไว้ในชุมชน จะมีความเสี่ยงด้านใดบ้าง โดยเฉพาะความ

เสี่ยงด้านสุขภาพ  

                ส าหรับเรื่อข่มขู่ ยังไม่ถูกข่มขู่ค่ะ อยากให้อ่านบทความที่เขียน จะเห็นเจตนาว่าต้องการ

ให้ข้อมูลเชิงลึกกับชุมชน ขณะเดียวกันก็เปรียบเทียบการทิ้งแบบนีไ้ม่มมีาตรฐานเมื่อเปรียบกับบ่อขยะ

ชุมชนยังท ามีมาตรฐานกว่านี้ 

   อาจารย์ได้อะไร จากการช่วยชาวบ้านกรณีขยะยิปซัม 
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   ได้ความรูส้ึกดีใจและภูมใิจที่ช่วยชาวบ้านไว้ได้เพราะปริมาณขยะสูงมาก ชาวบ้านคนหนึ่ง

ในชุมชนนีค้รอบครัวเป็นมะเร็งตายไปแล้ว 6 คน คนที่สนใจเรื่องปัญหามาบตาพุด จะรู้จักลุงนอ้ย ใจ

ตั้ง ซึ่งมักจะโทรศัพท์มาเล่าปัญหาต่าง ๆ ให้ฟัง และแจ้งเหตุตา่ง ๆ ในมาบตาพุด อาจารย์ได้ทราบ

ผลกระทบของครอบครัวลุงน้อยแลว้สงสาร รู้สกึว่าประชาชนเขาอยู่มาก่อน อุตสาหกรรมมาทีหลัง 

ท าไมจึงท าให้พวกเขาเดือดร้อนมาก ในประเทศที่พันนาแล้วมอีุตสาหกรรมเขาก็อยู่รว่มกันได้กับ

ชุมชนได้ ปัญหาในมาบตาพุดสะท้อนความล้มเหลวของการพันนาอุตสาหกรรม เพราะถ้าค่าจีดีพีสูง 

แตผู่ค้นเจ็บป่วย ไม่มคีวามสุข ทรัพยากรเสื่อมโทรม สิ่งแวดล้อมทั้งในอากาศ บนบก ในน้ าล้วน

ปนเปื้อนด้วยมลพิษ 

ได้ความรูท้างวิทยาศาสตร์จากการค้นข้อมูลเพิ่มขึ้นและน ามาเขียนบทความ ตอ้งขอบคุณผู้

คิดค้น internet และขอบคุณ  Google ทีช่่วยใหส้ามารถท างาน online ได้งา่ย โดยไม่ต้องไปหอ้งสมุด 

ต้องยอมรับว่าโจทย์ปัญหาของชุมชนแต่ละแห่งแตกต่างกันมาก อาจารย์มคีิวว่าต้องค้นและอ่านเพื่อ

น ามาเขียนบทความอกีหลายเรื่อง เพื่อให้ชุมชนมีความรู้และน าไปใช้ปกป้องชุมชน ตามสิทธิชุมชนที่

ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ แตก่็เป็นการเพิ่มความรูใ้ห้ตัวเองด้วยค่ะ 

 อาจารย์ดูจะมีงานมากนะคะ จัดเวลาท างานอย่างไรคะ 

 โชคดีว่าที่บ้านลูก ๆ โตแล้ว สามีก็เกษียณก่อนก าหนด ทุกคนก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจาก

อาจารย์มาก เห็นว่าอาจารย์อยากชว่ยชาวบ้าน ทุกคนก็ยอมรับและช่วยสนับสนุนบางดา้น งานบริการ

วิชาการที่ต้องไปท างานในชุมชนหรอืร่วมประชุมกับเครือข่ายอื่น ๆ ก็จะพยายามไปในวันหยุดเสาร์ 

อาทิตย์ ถ้าไปวันราชการก็ไม่รับนัดซ้อนกับช่ัวโมงสอน และการออกไปท างานขออนุญาตหัวหนา้ภาค 

ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนที่ดี 

              การไปท างานนี้จริงๆ แล้วมปีระโยชน์มาก สามารถน ามาบูรณาการกับการสอนและการ

วิจัยได้ดี และสามารถกระตุ้นนักศึกษาให้สนใจปัญหาของสังคมและของประเทศ นักศึกษาปัจจุบันมี

เทคโนโลยีเข้าถึงตัวพวกเขาง่ายและดึงเวลาไปมาก อาจารย์จงึพยายามเล่าปัญหาแล้วทิ้ง ๆ ไว้ให้เขา

ไปค้นเพิ่ม ในคาบเรียนที่เราสอน ก่อนสอนอาจใช้เวลาที่รอนักศึกษาเข้าช้ันเรยีนและเริ่มสอนตรงเวลา 

จะมีนักศึกษาจ านวนหนึ่งมาถึงหอ้งเรียนก่อน อาจารย์ก็ใช้โอกาสนีช้วนคุย ฉาย YouTube สั้น ๆ แล้วชี้

ว่าถ้าใครสนใจเข้าไปอ่านใน Google ใช้ค าค้นว่าอะไร (ความจริงจะบอกว่าให้ไปถามอากู๋ดูค่ะ) วิดิโอ 

บางเรื่องกระตุ้นใหน้ักศกึษา 5 คน เขียน e-mail มาหาและอาสามาช่วยงาน  

  อาจารย์เคยคิดว่านักศึกษาสมัยนีไ้ม่สนใจอะไรและไม่สนใจปัญหาสังคม พวกเขาใช้เวลาไป

โดยไร้ประโยชน์ แต่หลังจากน้ าท่วม อาจารย์เป็นผู้รับผดิชอบกิจกรรมในศูนย์พักพิง มุมมองของ

อาจารย์เปลี่ยนไปเพราะพบว่านักศึกษารู้จักคิดและอาทรกับปัญหาสังคม เพียงแตเ่ราเปิดโอกาสและ
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กระตุน้ พวกเขามีพลังมาก พวกเขาสื่อถึงกันได้รวดเร็ว ดังนัน้พลังของนักศึกษามีมากมาย เพียงแต่

ต้องการคนจัดการสร้างกิจกรรมที่ด ีพวกเขาจะได้รับการพันนาด้านต่าง ๆ ผา่นกิจกรรม 

 อาจารย์คิดว่าถ้าประเทศเราไม่มอีุตสาหกรรม จะมีการตกงาน บัณฑติไม่มีงานท าไหมคะ 

 อาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธการพันนาประเทศด้วยอุตสาหกรรม และมีอุตสาหกรรมดีๆ ที่มี

บทบาทในการพันนาสังคมและชุมชนก็มีอยู่ เราต้องยอมรับว่าเมื่อมีอุตสาหกรรม ย่อมมมีลพิษ เรา

เองก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากอุตสากรรม เราเองก็สร้างมลพิษ โดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่เราใช้ทั้งหลาย เมื่อต้อง

ทิง้ขอให้เก็บใส่ขวดพลาสติกปิดฝาขวดรวมไว้ แล้วน าไปทิง้ในจุดที่รวบรวมและน าไปบ าบัดอย่างถูกวิธี 

น้ ายาเคมีที่ใช้ในบ้านเรือนเมื่อปนเปื้อนสู่แหล่งน้ าก็เป็นมลพิษต่อสัตว์น้ า  

              ประเทศเราต้องมีการวางผังเมอืงและก าหนดประเภทของอุตสากรรมไว้ในขอบเขตที่ชัดเจน 

เพื่อให้จัดการมลพิษเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพไม่ให้ปนเปื้อนสู่แหล่งผลติอาหาร  แตทุ่กวันนี้

หนว่ยงานรัฐอนุญาตให้สร้างโรงงานในพื้นที่เกษตรกรรมที่ดี ของเสียจากอุตสากรรมจงึปนเปื้อนลง

แหลง่น้ าและดิน อย่าลืมว่าสภาพภูมิอากาศทั่วโลกเปลี่ยนไปมาก และวิกฤติจากสภาวะอากาศท าลาย

ผลผลิตทางการเกษตรจ านวนมาก บางพื้นที่ของโลกขาดแคลนอาหาร ประเทศไทยเคยเป็นอู่ขา้วอู่น้ า

ที่ส าคัญมาในอดีต ปัจจบุันนีถู้กสถาบันจัดอันดับความเสี่ยงระดับนานาชาติจัดล าดับว่าประเทศไทย

เสี่ยงต่อการขาดอาหารระดับกลาง ยกเว้นภาคอีสานอยู่ในระดับเสี่ยงมาก ดังนัน้เราต้องคิดถึงความ

มั่นคงทางอาหารและเป็นอาหารที่มคีุณภาพด้วย ไม่ใช่ปนเปื้อนสารพิษ  

   วันละ 3 มื้อที่เราต้องรับประทาน มาจากผลผลติทางการเกษตรและการประมง ดังนั้นเป็น

หนา้ที่ของพวกเราทุกคนที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เรามีชีวติที่

เป็นปกติสุข จ าช่วงที่น้ าท่วมได้ไหมคะ ว่าเรามีความเสี่ยงต่อการไม่มีอาหารรับประทานแค่ไหน ถ้าน้ า

ท่วมนานกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้น ในช่วงเวลานั้นความมั่นคงทางอาหารส าคัญมาก ดังนั้นประเทศเราต้อง

พันนาอตุสากรรมทางการเกษตรและรักษาพืน้ที่เกษตรกรรมที่ดไีว้ รวมทั้งรักษาแหล่งน้ าจืดใหม้ี

คุณภาพ ในอดีตเราคุ้นกับวลีว่า “ไม่มนี้ า ไม่มปีลา” แต่ปัจจุบัน เราน่าจะเห็นได้ว่า “มีแต่น้ าเน่าเสีย ก็

ไม่มปีลา” ในอดีตเราอาจคุ้นกับวลีว่า “กินปลาแล้วฉลาด” ในปัจจุบันขอให้ทราบว่า “ถ้ากินปลา

ปนเปื้อนสารปรอท ท าลายสมอง โดยเฉพาะทารกในครรภ์มารดาที่มีสารปรอทในเลือดสูง” 

 การบริการของอาจารย์มปีระโยชน์ในภาพรวมอย่างไรคะ 

 บทบาทของอาจารย์ในฐานะนักวิชาการที่ช่วยเหลอืชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจาก

โครงการ/โรงงาน ซึ่งก าลังจะไปสร้างในชุมชน ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง ดังนั้นก็เป็นการ
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ประชาสัมพันธ์ภาควิชา คณะวิชาและสถาบัน ในด้านการใชอ้งค์ความรูไ้ปเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนให้พวกเขาสามารถด ารงชีพอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นปกติ 

    ประโยชน์ในด้านการพันนานักศึกษา ได้กล่าวมาแล้วเรื่องการบูรณาการกับการสอน การ

กระตุน้ให้นักศึกษาสนใจปัญหาสังคมที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม การเชื่อมโยง

กับแหลง่ทุน ในแต่ละปีอาจารย์สามารถขอทุนสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาที่มาช่วยงานอาจารย์

ท างานได้ ปีละ  20,000 บาท/คน อาจารย์สามารถขอทุนมาสนับสนุนกิจกรรมพันนานักศึกษาด้าน

การตระหนักและมีบทบาทในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ สามารถขอทุนสนับสนุนโครงการบริการ

วิชาการจากภายนอกซึ่งภายใต้งานบริการวิชาการนี้บางค าตอบต้องใชก้ระบวนการวิจัย งบประมาณ

นีจ้งึจัดเป็นงบวิจัยด้วยและเป็นงานวิจัยที่มอีงค์กรและชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ มคีิวรอให้อาจารย์

ผลติผลงานวิจัยอยู่มาก ถ้าอาจารย์ท่านใดสนใจ เชญิเข้ามาร่วมท างานกันได้และมีทุนสนับสนุนระดับ

หนึ่ง  

               ขอเรียนว่าถึงแม้ไมไ่ด้เป็นอาจารย์สอนชีววิทยาก็ร่วมท างานได้ เพราะหลาย ๆ เรื่องที่ต้อง

อ่านจากต้องค้นคว้าเป็นศาสตร์ที่ตอ้งใชค้วามรู้และความเข้าใจของผู้ที่มพีืน้ความรู้หลายสาขา ที่

ส าคัญองค์ความรูส้่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ดังนัน้อาจารย์และนักวิชาการ/นักวิทยาศาสตรท์ี่สนใจ 

นัดคุยเลยค่ะ จะท าให้อาจารย์มเีครือขา่ยทั้งระดับมูลนิธิ องคก์รเครือขา่ยประชาชน  

               ส าหรับนักศกึษาถ้าอยากไปฝกึงานในองค์กรที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อม หรอืด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตอ้งการฝึกงานกับปราชญ์ชาวบ้านที่ได้รับทุนจาก สกว. และได้รับรางวัล

มากมาย หรอืกรีนพีช ฯลฯ ติดตอ่อาจารย์ได้แวะมาคุยกัน ไปฝกึงานทุกๆ ปิดเทอมไม่ต้องรอปิดเทอม

ปี 3 ไปฝังตัวช่วยชุมชนเก็บข้อมูลวจิัย จะไปที่ไหน ทะเลตรัง สตูล เกาะสมุย หรอืไปพักสวนเกษตร

อินทรีย์ นักศึกษาจะได้ความรูแ้ละทักษะชีวติมาก ปิดเทอม summer ไปฝกึงานได้ตั้งแตป่ี 1 ค่ะ เพราะ

ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ใหม่หมดและเวทีนี้มพีี่เลี้ยง ทุกวันนีชุ้มชนต้องการมีข้อมูลของชุมชนนักศึกษา

จะเป็นผู้ช่วยและเรียนรู้โลกกว้าง ไม่ยึดติดกับสาขาวิชาแตจ่ะมองทุกอย่างแบบบูรณาการ 

   การเป็นอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์เชื่อมโยงงานที่ท า

กับการท านุบ ารุงศลิปวันนธรรมอย่างไร 

   ทรัพยากรธรรมชาติของเราเชื่อมโยงกับภูมปิัญญาไทยมาก ถ้าประเทศเราจะรักษาวิถี

และวันนธรรมไว้ได้ประเทศเราก็อยู่รอด  สังเกตไหมคะว่าชีวิตคนรุ่นใหม่อยู่กับเทคโนโลยี การใช้

คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานต่อเนื่อง ท าให้คนรุน่ใหม่ไปนวดและอบสมุนไพร ไม่ใชแ่ต่คนไทย คน

ต่างชาติก็นิยมและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพด้วย ต้องรักษาป่าไว้ให้ได้จึงจะมีสมุนไพร 

ต้องรักษาป่าไว้ให้ได้จึงจะมีหวายส าหรับใช้ในการท าเฟอร์นเิจอร์ เรายังใช้เถาวัลย์ชนิดตา่ง ๆ ท า

สินค้าหัตถกรรม คนไทยมีความสามารถในด้านงานหัตถกรรมมากและถ้าผา่นการออกแบบที่ด ีและ

ส่งเสริมตลาดต่างประเทศอย่างจริงจัง ประเทศไทยจะมีรายได้ที่ดีทั้งดา้นการท่องเที่ยว ด้านสุขภาพ
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แบบตะวันออก ด้านหัตถกรรม ปัจจุบันนีส้ินค้าเสื้อผา้จากใยธรรมชาติ ทั้งฝา้ย ไหม ใยกรรชง ที่ย้อม

ด้วยสีธรรมชาติเป็นที่นยิมและจ าหน่ายได้ราคาสูงถ้าผา่นการออกแบบที่ดี ดังนั้นวัสดุที่เราใช้และ

สมุนไพรอยู่คู่กับป่าทั้งสิน้ กระทรวงสาธารณสุขขึน้บัญชียาจากสมุนไพร รวมทั้งตั้งเป้าจะเพิ่มชนิดของ

สมุนไพรไว้ในทะเบียนยาด้วย 

       การท่องเที่ยวน ารายได้เข้าประเทศสูง ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ศิลปวันนธรรมดึงดูดการ

ท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับคนหลายระดับตั้งแต่คนท างานในรสีอร์ท คนขับรถ-เรือและคนขาย

อาหาร เราจงึต้องรักษาทะเลภาคใต้ไว้เป็นแหล่งผลิตอาหารและการท่องเที่ยว เราต้องเรียนรูป้ัญหา

ของมาบตาพุด อย่าปล่อยใหม้ีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในภาคใต้ และย่าปล่อยใหม้ีการ

สร้างท่าเรือน้ าลึกที่เปิดโอกาสให้มเีรือสนิค้าขนาดใหญ่มาวิ่งอยู่ข้าง ๆ เกาะหลีแป๊ะ และอุทยาน

แหง่ชาติหมูเ่กาะตระรุเตา เพราะนอกจากจะท าลายแนวปะการังแล้วยังท าลายทัศนียภาพด้วย อย่า

ปล่อยใหม้ีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เกาะลันตาเพราะจะกระทบต่อทะเลและแหล่งท่องเที่ยว

โดยรอบ และอย่าปล่อยให้ปักเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงผ่านป่าต้นน้ าชัน้ที่ 1 เพราะเรามีป่าเหลือน้อย

และเรามีวกิฤติเรื่องน้ าในฤดูแล้งมากพอแล้ว ปัจจุบันนี้หนว่ยงานต่าง ๆ คิดแต่โครงการของหน่วยงาน

ตนเอง จนขาดการมองผลกระทบแบบองค์รวม และผลกระทบต่อการพันนาประเทศอย่างยั่งยืน 

       อาจารย์เพิ่งไปจังหวัดน่านมา เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่มีวันนธรรมหลากหลาย มีหลายชน

เผา่ แตก่็เป็นจังหวัดที่มภีูมิปัญญาในการรักษาป่าต้นน้ าไว้ให้คนทั้งประเทศ บัดนีป้่าต้นน้ าช้ันหนึ่งก าลัง

ถูกรุกรานจากเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ค าถาม คอื ท าไมต้องไปปักเสาไฟฟ้าแรงสูงในป่าต้นน้ า ทั้ง ๆ ที่มี

ทางเลือก สนใจเข้าไปอ่านบทความนี้ได้จาก internet ลองใชค้ าค้นว่า “สายส่งไฟฟ้าแรงสูงรุกป่าน่าน” 

ก็จะพบ วัดวาอารามที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ก าลังจะได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ลิกไนต์ ซึ่งเป็นถ่านหนิคุณภาพต่ า จากโรงไฟฟ้าหงสาในประเทศลาว ซึ่งเอกชนไทยไปสร้างและการ

ฟ้ารับซือ้ไฟฟ้ามาฝัง่ไทย ฝนกรดจะกัดกร่อนทั้งสุขภาพ ท าลายผลผลิตทางการเกษตร และกัดกร่อน

โบราณสถานที่มีคุณค่า รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว จงึเห็นได้ว่าถ้าส่งเสริมอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้เราก็

ต้องใช้พลังงานมากขึ้น พลังงานฟอสซิลล้วนท าให้โลกร้อนและสร้างมลพิษที่มผีลกระทบต่อสุขภาพ 

ประเทศไทยจึงต้องรักษาสัดส่วนของการพันนาเศรษฐกิจให้เหมาะสม ระหว่างอุตสาหกรรม

เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ ประชาชนชาวไทย อยู่ดี มีสุข  การเป็น

ประชาคมอาเซียนอาจส่งผลกระทบต่อวถิีชวีิตของชุมชนมาก อย่าปล่อยใหค้นไทยส่วนใหญ่ตอ้งเป็น

ชนใช้แรงงานของคนต่างชาติในประเทศของเราเอง ถ้าการเตรียมการด้านกฎหมายไม่รัดกุม มีการลง

นามในข้อตกลงการค้าเสรีโดยไม่ได้คิดถึงผลกระทบรอบด้าน คนจนและคนที่เข้าถึงการศึกษาน้อยใน

ประเทศไทยจะอยู่ได้อย่างยากล าบาก  

ในฐานะอาจารย์ในระดับอุดมศกึษา เราต้องมีอสิระที่จะแสดงความคิดเห็นและชีน้ าสังคมด้วย

ข้อมูลทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นเตอืนให้เจ้าหน้าที่รัฐมีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน เพราะโลกใน

ปัจจุบันนีไ้ม่ได้ท าสงครามด้วยอาวุธกันแล้ว แต่การล่าอาณานิคมมาในรูปแบบอื่น 


