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ค ำนิยม 
 

เม่ืออ่านจนจบแล้วท่านจะได้รับความรู้มากมาย มีช่ือผูท่ี้ร่วม
ประสบการณ์กบัท่านในการมีส่วนร่วมพฒันาคณะหลายคนครับ ใครได้
อ่านก็จะไดเ้กล็ดประวติัศาสตร์การก่อตั้งคณะ พร้อม ๆ กบัการก่อร่าง
สร้างการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มของไทยไปพร้อมๆกบัชาวโลก มุมมอง
ของอาจารย์รุ่งต่องานและความสนุกและความสุขของนักอนุรักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในยุทธจักรกว่า ๔๐ ปีท่ีผ่านมา ตามอายุ
ราชการท่าน 

อ.รุ่งจรัส หุตะเจริญ ท่านเป็นอดีตคณบดี และเป็นรองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ และฝ่ายต่างๆ เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ระดบัประเทศ         
ไม่ธรรมดาแน่ กรุงโรมไม่ไดส้ร้างไดใ้นวนัเดียว คณะส่ิงแวดลอ้มฯ และ
แวดวงวชิาการดา้นน้ีก็เช่นกนั  ฝากไวใ้หเ้ยาวชนคนรุ่นหลงัไดอ่้านกนั 
เพื่อพฒันาแวดวงวชิาการส่ิงแวดลอ้มของประเทศกนัต่อไปครับ 

ขอแนะน าครับ ผูบ้ริหารคณะและผูบ้ริหารหลกัสูตรทุกท่าน 
ควรอ่านหนงัสือเล่มน้ี ในการท่ีจะน าพาคณะ ไปในทิศทางต่างๆ               
ท่ีผูว้างรากฐานของคณะเดิมไดคิ้ดและมุ่งหวงัไว ้ Transdisciplinary เป็น
ภารกิจท่ีส าคญัจริงๆ ในยคุต่อไปน้ีครับ 

 

ดว้ยความรักและเคารพ 
กมัปนาท ภกัดีกุล  

ในนาม Advisee ของผูป้ระพนัธ์หนงัสือน้ี (ปี ๒๕๓๕) 
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ค ำน ำจำกผู้เขียน 

 ช่วงเวลา 40 ปี ส าหรับการด าเนินวถีิชีวติมนุษยน์ั้น มนัช่าง

เป็นช่วงเวลาท่ีค่อนขา้งยาวนาน แต่ช่วงเวลา 40 ปีเพื่อใชใ้นการพฒันา

ศาสตร์ๆหน่ึง ส าหรับการด ารงชีวติของมนุษยชาติร่วมกบัธรรมชาติ

อยา่งย ัง่ยนืนั้น มนัช่างเป็นช่วงเวลาท่ีสั้นๆเหลือเกิน ยงัมีเร่ืองต่างๆท่ี

จะตอ้งศึกษาและเรียนรู้อีกมากมาย ในอีกหลายช่วงอายคุน หนงัสือ

เล่มน้ีถูกเขียนข้ึนเพื่อการบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆท่ีผา่นมา  เพื่อเป็น

เน้ือหาส าหรับคนรุ่นต่อไปไดใ้ชป้ระโยชน์ต่อไป  

 เพื่อใหก้ารเล่าเน้ือหาไม่น่าเบ่ือ ผูเ้ขียนจึงพยายามเขียนใน

แนวขบขนั ประชดสังคมเปรียบเทียบเม่ือ 40 ปีก่อนและปัจจุบนั การ

เขียนในคร้ังน้ีมีเป้าหมายท่ีจะเล่าเน้ือหา ล าดบัเหตุการณ์ เร่ืองราวท่ี

เป็นมา  และเหตุผลในการตดัสินใจของคณะฯในแง่มุมต่างๆ จึงตอ้ง

ใส่ช่ือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไวบ้า้ง  เพื่ออา้งอิงถึงความถูกตอ้ง ซ่ึงตอ้ง

ตอ้งขอโทษผูท่ี้ถูกเอ่ยนามไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

ดว้ยความเคารพ 
รุ่งจรัส หุตะเจริญ  
กนัยายน 2562



 

 

สำรบัญเนือ้หำ 

                                                   หนา้            
ค านิยมคณบดี 
ค าช้ีแจงผูเ้ขียน                                             
สารบญัเน้ือหา 
บทสัมภาษณ์:1 อาจารย ์รุ่งจรัส หุตะเจริญ เป็นใครมา

จากไหน?   
1 

บทสัมภาษณ์: 2 
 

อาจารยม์าเก่ียวขอ้งกบัคณะ
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งไร?  

16 

บทสัมภาษณ์: 3 
 

อาจารยมี์เร่ืองเล่าเก่ียวกบัคณะ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรบา้ง?  ท่ีจะพอ
เป็นขอ้คิดและเสนอแนะทางดา้นให้
คนรุ่นต่อไป 

20 

บทสัมภาษณ์: 4 การด าเนินการจดัตั้งและพฒันาคณะ
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 
เป็นมาอยา่งไร มีปัญหาและอุปสรรค
อยา่งไร? 

25 

บทสัมภาษณ์:5 
 

การพฒันาแนวทางการจดัการเรียน
การสอนแบบ พหุสัมพนัธ์

30 



(Multidisciplinary) และสหสมัพนัธ์
วทิยา(Interdisciplinary) คืออะไร 
และมีปัญหาและอุปสรรคอยา่งไร? 

บทสัมภาษณ์: 6 
 

ในบริบทของโลกท่ีไร้พรหมแดน
นั้น คณะส่ิงแวดลอ้มควรพฒันา
ระบบการเรียนการสอนใหเ้ป็นไป
อยา่งไร?  

39 

บทสัมภาษณ์: 7 
 

มีการกล่าวกนัวา่ คณะส่ิงแวดลอ้มฯ
ไม่ไดเ้กิดข้ึนตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ มีเร่ืองเป็นมาอยา่งไร?  

51 

บทสัมภาษณ์: 8 
 

อยากใหอ้าจารยเ์ล่าถึงการพฒันา
หลกัสูตรต่างๆ มีท่ีมาและมี
เป้าหมายอยา่งไร? 

57 

บทสัมภาษณ์: 9 
 

การยา่งกา้วและการตดัสินใจคร้ัง
ส าคญัของคณะฯ 

91 

บทสัมภาษณ์: 10 
 

อยากใหอ้าจารยเ์ล่าถึงแนวทางการ
พฒันาระบบการจดัการเรียนการ
สอนของคณะฯ และผลิตภาพนกัให้
ทนัต่อโลกในศตวรรษท่ี 21 

102 



 

 

บทสัมภาษณ์:11 
 

อยากใหอ้าจารยเ์ล่าถึงการประยกุต์
หลกัการประสบการนิยมทั้งปฐมภูมิ 
(Primary experience) และทุติยภูมิ 
(Secondary experience) ใหเ้กิดข้ึน
ในตวันกัศึกษา 

114 

บทสัมภาษณ์: 12 
 

มีขอ้คิดและเสนอแนะการพฒันา
คณะกบัคนรุ่นต่อไปอยา่งไร 

143 

บทสัมภาษณ์:13 
 

อาจารย ์อยากเห็นอนาคตทางการจดั
การศึกษาของคณะส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรศาสตร์เป็นอยา่งไร 

145 

บทสัมภาษณ์:14 
 

อยากใหอ้าจารยส์รุปประวติั  
อุดมการณ์  ความเป็นตวัตนของ
อาจารย ์และอ่ืนๆ 
 

151 

------------------------------------------ 
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             ก้าวให้ได้ – ไปให้ถึง 

รุ่งจรัส  หุตะเจริญ                            บันทกึชีวติการท างานฯ                     

 
 

ผมหรือครับเด็กต่างจังหวดั (บ้านนอก) จาก ต.บางสวน อ.บางคล้า 

ฉะเชิงเทรา  แผน่ดินอนัอุดมสมบูรณ์แห่งลุ่มน ้ำบำงปะกง ดินแดนแห่ง

ค ำขวญั ท่ีวำ่ สาวสวย รวยทรัพย์ นับปัญญา แหล่งก ำเนิดขำ้วหอมมะลิ 

มะม่วงมนั(แรด)  ถำ้พดูใหไ้พเรำะสักหน่อย ผมมีถ่ินก ำเนิดจำกแหล่ง

สำยพนัธ์ุดี(ยงัมีลูกหลำนชำย- หญิงโสดอีกหลำยคน ...นะท่ำน 5555)   

การเรียนในวยัเด็ก ก็เรียนๆ เล่นๆ เขำเรียนเรำเล่น เขำเล่นเรำก็เล่น(ดีไหม
ครับ ดงันั้นเร่ืองกิน-เร่ืองเท่ียว...(ใครไม่สู้ขำ้) แต่เร่ืองเรียน...ขำ้ไม่แข่งกบั
ใคร (555...กลวัเป็นทั้งพระและมำร)  ชีวติวยัเด็กจึงค่อนขำ้งจะมีควำมสุข
บำ้ง(ตอนไม่ตอ้งทนทุกขก์บักำรอ่ำน-เขียน-ท่อง ท่ีไม่เป็นธรรมชำติ) แต่

บทสัมภาษณ์: 1 

 
 
 
อาจารย์ รุ่งจรัส หุตะเจริญ เป็นใครมาจากไหน  
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รุ่งจรัส  หุตะเจริญ                     บันทกึชีวติการท างานฯ                     

ก็มีทุกขบ์ำ้ง เม่ือโดนครูด่ำ  เพื่อนเยำะเยย้  วีรกรรมแต่ละวนั คือกำรท ำตวั
ให้ครูเห็นว่ำเป็นเด็กขยนัเอำงำนเอำกำร ไว่ว่ำจะเป็นกำรบำ้น  กำรท่อง
หนงัสือ(ซ่ึงจริงๆแลว้ อยำกจะมีอิสระเสรี  ท่ีจะอ่ำน ท่ีจะรู้ ตำมนึกตำม
ฝันของเรำ แต่ก็ท  ำไม่ได ้ หรือพูดง่ำยๆตอ้งสร้ำงภำพ (555… กรรมตำม
ทนัตอนมำเป็นอำจำรย)์  
 

 
         บ้านเกดิผู้เขียน บ้านเลขที ่5 หมู่ 3 ต.บางสวน อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  
          (ปรับปรุงเม่ือปี พ.ศ. 2539) 

 
พ่อแม่กลวัพวกเราจะหนีวงจรอุบาทว์ของสังคมเกษตรกรไม่พ้น (จน-โง่-
เจบ็-จน) ก็เลยพำกนัอพยพจำกบำ้นสวน เขำ้มำอำศยัอยูใ่นตวัเมือง        
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             ก้าวให้ได้ – ไปให้ถึง 

รุ่งจรัส  หุตะเจริญ                            บันทกึชีวติการท างานฯ                     

แปดร้ิว  เรียนโรงเรียน (ฝำหร่ัง) ซะดว้ย ช่ือวำ่ โรงเรียน “เซนต์หลุยส์” มี
ทั้งครูฝร่ังหลำยชำติ ท่ีสนิทก็มีบรำเดอร์นกับวชจำก องักฤษ ฝร่ังเศส 
สเปญ อินเดีย และคนไทย  ดงันั้นส ำเนียงภำษำองักฤษของผมมนัถึง
กระโดกกระเดก (555...โทษผมไม่ไดน้ะครับ) ผมเรียนท่ีโรงเรียนแห่งน้ี
ถึง 12 ปี  
 

 
           โรงเรียนทีผู้่เขียนเรียนตั้งแต่ช้ันมูล(พ.ศ. 2501) ถงึมธัยมฯ3 (พ.ศ.2513) 
 

แต่หำกใหป้ระเมินอยำ่งไดเ้กรงใจ ผมวำ่ไม่ค่อยไดรั้บวิทยำกำรสมยัใหม่
มำเท่ำไรนัก แต่ส่ิงท่ีส ำคัญท่ีน่ีเป็นสถำบันแห่งแรกท่ีฟูมฟักผมเร่ือง 
ควำมมีระเบียบ ควำมมีคุณธรรม (ดว้ยไมเ้รียว)  และควำมเป็นนกัอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มโดยไม่รู้ตวั (ดว้ยกำรอยูร่่วมกบัสรรพส่ิงรอบโรงเรียน) ส่วน 
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           ก้าวให้ได้ – ไปให้ถึง 

รุ่งจรัส  หุตะเจริญ                     บันทกึชีวติการท างานฯ                     

ภำยในโรงเรียนท่ำนอธิกำรก็เอำจริงเอำจังกับกำรให้ควำมส ำคญักับ
ตน้ไม ้ใครไปตดั-หกั-เด็ด เป็นตอ้งมีเร่ืองในวนัปลำยสัปดำห์ ท่ีส ำคญับ่ม
เพำะควำมมีคุณธรรมในตวัผมเป็นสำกล จำกวิธีคิดของครูไทยและครู
ต่ำงประเทศ (สงสัยใช่มั้ยวำ่...มีดว้ยหรือ) กล่ำวใหเ้ท่ห์ก็คือชีวิตในวยัเด็ก 
ผมถูกเพำะเล้ียงสถำบนัทำงคุณธรรมจำก 2 ศำสนำ โดยครอบครัวผมเป็น
ชำวพุทธอย่ำงเคร่งครัด ตั้งแต่เด็กผมเห็นยำยและแม่ จะต่ืนแต่เช้ำเพื่อ
เตรียมของใส่บำตร และแน่นอนละท่ี...ผมจะตอ้งถูกปลุกข้ึนมำรับภำระ
ช่วยหยิบของลงบำตรพระ วนัพระท่ีตรงกบัวนัอำทิตยจ์ะถูกเช้ือเชิญแกม
บงัคบัให้ตำมยำยและแม่ไปท ำบุญท่ีวดั (มำเขำ้ใจในตอนหลงัวำ่ น่ีแหละ
คือกำรสอนธรรมะ (หน้ำท่ีท่ีพึงปฏิบติั) ของยำยและแม่ ซ่ึงในช่วงนั้น
บำงคร้ังยงัคงคิดแบบเด็กๆไปท ำบุญท ำไม (พระสงฆ์ไม่เห็นท ำอะไร) ก็
เพิ่งมำซำบซ้ึงตอนหลงัว่ำ  “การให้...น่ีแหละ..มันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ 
มันเกิดความสุขมากกว่าการรับเสียอีก” (555...โตข้ึนผมจึงมีแต่ให้ และ
ให้โดยเฉพำะตำมผบัและบำร์) ส่วนพ่อผมก็เป็นศำสนิกชนชำวพุทธท่ี
เคร่งครัด สวดมนต์วนัละ 2 เวลำ (เช้ำ-เย็น) พ่อพยำยำมเล่ำเร่ืองทำง
ศำสนำพุทธให้ฟัง โดยเฉพำะเร่ืองกรรม (ท่ีเป็นผลของกำรกระท ำ) คอย
ตกัเตือนผมเสมอถึงบำป-บุญ จำกกำรเบียดเบียนและเอำเปรียบผูอ่ื้น เป็น
ครูคนแรกท่ีสอนพื้นฐำนทำงกำรนัง่วิปัสสนำให้กบัผม สอนให้ท่องบท
สวดมนตต่์ำงๆ ท่ีจ  ำไดแ้ละใชเ้ป็นประจ ำก็มี  “มงกุฎพระพุทธเจำ้”  
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คำถำน้ีผมใช้สวดเสมอเวลำพำนักศึกษำออกฝึกภำคสนำม (เพื่อใช้ข่ม
ภูตผี-วิญญำนบริเวณท่ีเรำตั้ งแคมป์พกั ซ่ึงบำงคร้ังพวกเรำหลงเข้ำไป
นอนในป่ำช้ำกลำงลำนเผำศพก็ยงัเคย (ทริปแม่ลำว) (555...สร้ำงควำม
ปลอดภยัให้นกัศึกษำทุกวิธีกำร อำจำรยท์่ำนอ่ืนจะมำขอเคร็ดไปใชก้็ได้
นะ) ส ำหรับท่ีโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ท่ีผมเรียนตั้งแต่ชั้นมูลจนถึงชั้น ม.ศ.3 
(12 ปี) เป็นโรงเรียนเพื่อกำรเผยแพร่ศำสนำคริสต์นิกำยคำทอริค ดงันั้น
นักเรียนทุก ๆ คนต้องเรียนเน้ือหำทำงคริสต์ศำสนำอำทิตย์ละหลำย
ชัว่โมง (ควบคู่กบัศำสนำพุทธตำมบงัคบัของกระทรวงศึกษำธิกำร) ทุก
เช้ำเย็นต้องสวดมนต์ขอพรจำกพระเจ้ำ (ไม่มีสวดบูชำพระพุทธคุณ)         
ทุก ๆ วนันักเรียนแต่ละชั้นจะถูกขอบริจำคตำมศทัธำ (1-2 สลึง มีค่ำ
เท่ำกบัไอติม 1 แท่ง) เพื่อสะสมเป็นเงินกองทุนฯ ของชั้นเรียน เม่ือถึง
ปลำยปีโรงเรียนจะน ำเงินจ ำนวนนั้นไปซ้ือของท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำร
ด ำรงชีวติ แจกจ่ำยใหก้บัครัวเรือนยำกจนรอบ ๆ โรงเรียน  
 
ผมถึงแม้นจะมีชีวิตที่ค่อนข้างซน (เรียกว่าวีรกรรมก็ได้นะครับ)  แต่
พื้นฐำนแลว้จะถูกสั่งสอนเร่ืองธรรมะ (หนำ้ท่ีท่ีควรปฏิบติัจำก 2 ศำสนำ) 
ดงันั้นเม่ือโตข้ึน (ตำมท่ีท่ำนเห็น...) ก็มีวิถีกำรด ำรงชีวิตท่ีค่อนขำ้งจะ      
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ในทำงกำรประพฤติและปฏิบติัทำงศำสนำ เห็นอะไรดี
ตรงไหนก็น ำมำใช้ ไม่ได้นับถือพระเจ้ำองค์เดียวแต่เอำคุณธรรมเป็น
สรณะ (อ่ำนหนงัสือจริยธรรมส่ิงแวดลอ้มท่ีผมแต่งบำ้งก็ไดน้ะครับ) เม่ือ



6              บันทกึการพฒันาศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกนัระหว่างมนุษย์และธรรมชาต ิ               
 

  
           ก้าวให้ได้ – ไปให้ถึง 

รุ่งจรัส  หุตะเจริญ                     บันทกึชีวติการท างานฯ                     

มำอยู่กรุงเทพฯ ในสังคมมหำวิทยำลัย หรือสังคมคนสมัยใหม่ (ท่ีมี
กำรศึกษำมำจำกวฒันธรรมท่ีหลำกหลำย) มกัจะมีวิถีปฏิบติัศำสนกิจ      
ต่ำง ๆ ท่ี ดีงำม เพื่อเป้ำหมำยเป็นคนดีของสังคมท่ีแตกต่ำงกันไป 
(555...ไม่ไดป้ระชด) ผมก็ไปกบัพวกเขำไดดี้ทีเดียว 
 
ลองนึกภาพดูสิครับ...บ้านเมืองแปดร้ิวตอนน้ันสักปี พ.ศ 2500  สุดจะ
บริสุทธ์ิและสมบูรณ์มำก สมยัน้ีก็ตอ้งเรียกวำ่มีควำมมัน่คงทำงนิเวศวทิยำ 
ปลำชะโดตวัใหญ่มำก เอำมำแล่เป็นร้ิวท ำปลำแหง้ได ้8 ร้ิว (จึงช่ือเมืองวำ่
แปดร้ิว)  

  
ภาพปลาแปดร้ิวของลุ่มน า้บางปะกงและทีว่่าการอ าเภอบางคล้า1,2 
 
 

                                                           
1 http://teeneechachoengsao.blogspot.com/2010/08/blog-post_24.html 
2 https://www.google.com/search?biw=855&bih=601&tbm=isch&sa=1&ei=tg8HXf7LPJD6wAP- 
 

http://teeneechachoengsao.blogspot.com/2010/08/blog-post_24.html
https://www.google.com/search?biw=855&bih=601&tbm=isch&sa=1&ei=tg8HXf7LPJD6wAP-ibP4Cw&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95&oq=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95&gs_l=img.3...292739.295087..296286...0.0..0.78.353.5......0....1..gws-wiz-img.5mbWr0bSSoo#imgrc=SOVpw2MknzzcPM:
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หำกจะจบัปลำมำป้ิง-ยำ่ง-ดองเคม็นั้น ไม่ยำกเลยครับ กะเอำเวลำน ้ำใน
คลองลงปร่ิมๆ หรือมีระดบัน ้ ำสูงกวำ่กน้ทอ้งน ้ำสัก 2-3 น้ิว ก็เร่ิมลงลุยเลย
ครับ  วธีิจบัใหเ้ดินถอยหลงั พอถอยไปสักกำ้วก็ใหร้ะวงัรอยทำ้วขำ้งหนำ้ 
ปลำโดยเฉพำะปลำหมอ ปลำกระด่ี และอ่ืนๆ มนัจะกระโดดเขำ้มำใหจ้บั
เอง  
 

 
            ภาพคลองที่ผู้เขียนสร้างวรีกรรมไว้มาก   (ปัจจุบันถูกไถทิง้ สร้างถนนส าหรับท านากุ้ง) 

 
เม่ือพวกเรำอยำกกินกุง้ตวัโตๆสักขนำด 2-3 ตวัต่อกิโลหรือครับ ไม่ตอ้ง
ท ำอะไรมำกหรอหครับ เพรำะมนัมีภูมิปัญญำนิเวศท่ีมีอยูแ่ลว้ในทอ้งถ่ิน
(Traditionally ecological knowledge: TEK) มำดั้งเดิมแลว้ครับ  กระโดด
ลงสะพำนท่ำน ้ำหนำ้บำ้น ท่ีพี่-ป้ำ-นำ้-อำ มกัจะปักตน้ตำลไวผ้กูเรือท่ำ
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น ้ำหนำ้บำ้น แต่ท่ีลึกลงไปของเสำตน้ตำล พวกเรำมกัแอบไปเจำะเป็นรู
ขนำดก ำป้ันคอยไวแ้ลว้ เวลำน ้ำมำกพวกกุง้มกัจะมำซ่อนตวัหลบ
กระแสน ้ำ  คอยเวลำใหพ้วกเรำมำจบั(5555) ท ำนองหนีภยัธรรมชำติ มำ
เจอพญำมำร มนัเยอะมำกครับ จนวนัไหนแม่ยำ่งกุง้แม่น ้ำ ใหไ้ปกินเป็น
อำหำรกลำงวนัท่ีโรงเรียน มกัตอ้งหำเร่ืองเกโรงเรียน เพรำะมนัอำย
เพื่อนๆเขำ (เร่ืองจริงๆนะ......) สมยันั้นมนัตอ้งไก่ทอดหรือไก่ยำ่ง ถำ้
ไดม้ำเป็นอำหำรกลำงวนัละกอ้ กินอยำ่งภำคภูมิใจ เดินร่อนอวดไปทุก
โตะ๊ (สมยันั้นยงัไม่มีซีพี ไก่บำ้นยำ่งแลว้มนัหอมอร่อย...ท่ีส ำคญัมนัเท่ห์ 
เป็น Talk of the day เลย) 
 
ทีโ่รงเรียน วรีกรรมมกัจะเป็นตอนเยน็หลงัเลิกเรียน เล่นกีฬำทั้ง ปำบอล 
ฟุตบอล บำสเก็ตบอล วอลเล่ห์บอล เอำมนัหมดแหละ แต่บำงวนัก็มีแคน้
ทำงศกัด์ิศรีตอ้งช ำระ(ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองลอ้ช่ือพอ่กนั) ท่ีหลงัโรงเรียน 
ขอบตำเขีนวกลบับำ้นเป็นประจ ำ หรือไม่ก็ไปท่ำน ้ำ ทั้งท่ีแม่น ้ำบำงปะกง 
หรือคลองท่ำไข่(ท่ีไอข้วญั-อีเรียมพบรักกนั)  
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                แม่น า้บางปะกงหลงัโรงเรียนทีพ่วกเราไปสร้างวรีกรรมกนัไว้มาก 

 

พวกเรำวำ่ยน ้ำแข่งกนั วำ่ยไล่จบั  ด ำน ้ำแข่งกนั............ เพื่อนบำงคนวำ่ย

เกำะเรือโยงไปเหนือน ้ำ แลว้ปล่อยลอยคอกลบัมำ มนัเท่ห์ซะไม่มีแหละ 

มีเพื่อนบำงคนสร้ำงวีรกรรม โดยอำสำสำวเจำ้วำ่ยขำ้มแม่น ้ ำ (บำงปะกง) 

ไปซ้ือก๊วยเต๋ียวเรือฝ่ังตรงข้ำมให้สำวเจ้ำท่ีคอยอยู่ท่ีท่ำน ้ ำ (555…คิด

ท ำนองอิจฉำและหมัน่ใส้ในใจวำ่...สำวมีสติคงคิดวำ่โง่-ไม่น่ำจะพิจำรณำ

รับเป็นคู่เดทแน่ๆ...ตอ้งหนุ่มอย่ำงเรำซิ...ไม่บำ้ระห ่ำ)  ไม่รู้พวกเรำรอด

ตำยกนัมำได้อย่ำงไร บำงวนัรวมพวกได้พร้อมเบ็ดปลำหมอ (เรียกทำง

วชิำกำรวำ่เบอร์3) ไปหำท ำเลเหมำะริมแม่น ้ ำ (ส่วนมำกมกัเป็นโรงสี ท่ีมี

ร ำกระจำยฟุ้งลงแม่น ้ ำเป็นอำหำรปลำ) ไม่รู้ปลำมนัมำจำกไหนกนั ขนำด
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มือสมคัรเล่นอยำ่งผม แค่ลงนัง่ตกสัก 2-3 ชัว่โมง ก็ไดป้ลำมำสักกระเป๋ง

(10 ลิตร) ทั้งปลำสร้อย ปลำแขยง ปลำฉลำด ปลำกรด ฯลฯ  

 

จนมืดค ่าแหละครับ ถึงกลบับำ้นมำกินขำ้วเยน็ อำบน ้ำอำบท่ำเรียบร้อย

ร้อย ก็ท  ำตวัสร้ำงภำพเป็นเด็กดี (มีวนิยั ชำติไทยเจริญ) ท ำกำรบำ้น อ่ำน

หนงัสือ ทบทวนบทเรียน ตำมแบบฉบบัเด็กดี แต่ใชเ้วลำไม่นำนหรอก

ครับ ไอต้อนท่ีอ่ำนหนงัสือน่ะ หนงัสือซอ้นขำ้งในมกัจะเป็นนิยำยอ่ำน

เล่น ทั้ง พล-นิกร-กิมหงวน-ดิเรก (นิสัยของคนทั้ง 4 มีส่วนในกำรสร้ำง

อุปนิสัยในตวัผมมำก) นอกจำกนั้นก็มี เสือด ำ  วรีบุรุษนกัเรียน  โดข้ึนมำ

หน่อยก็เป็น ร้อยป่ำ เพชรพระอุมำ ฯลฯ สมยัน้ีเขำเรียกวำ่เรียนรู้นอกต ำรำ  

หน้าแล้ง เป็นช่วงหยุดเทอมเสียด้วยครับ  เชำ้ต่ืนข้ึนมำพ่อแม่จะใชใ้หท้  ำ

อะไร ท ำหมด ไม่เก่ียงงอน ไม่ผลดัวนั ทั้งน้ีก็เพื่อกระแสรำยไดป้ระจ ำวนั

เป็นส ำคญั หลงัจำกนั้นแอบเขำ้ครัวฉกเกลือและกะปิห่อใส่กระเป๋ำ พร้อม

มีดพบัคู่ใจและหนงัสติกคู่ใจ ไปจุดนดัพบลงหำปลำหำกุง้ตำมทอ้งร่องท่ี

แหง้ เอำมำยำ่งใหห้อมฟุ้ง พร้อมทั้งหำเด็ดมะม่วงมำจ้ิมเกลือ(คนสวนไม่

หวงกนัถำ้เก็บแต่พอกิน) ถำ้หำกยงัไม่หำยมนัก็เอำหนงัสติกสอยเอำ

นกกระจอกมำยำ่งกินกนัต่อ (นกเขำและพิรำบก็อร่อย แต่อีกำและนกเอ้ียง
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จะเหมน็) บำงวนัก็ชวนเพื่อนไปตดัไมไ้ผ ่เอำมำเหลำใหก้ลมบำง ใหอ่้อน

ลู่ลม(เหมือนคนเลย) มำท ำวำ่วเล่นกนั วำ่วประเภทปักเบำ้ท ำไม่ยำก แต่

วำ่วจุฬำฯท ำยำกมำก (ตอ้งยอมมนัไปซ้ือเอำดีกวำ่) บำงวนัหลงัจำก

รำยงำนตวักบัพ่อแม่ และท ำทีรีบเขำ้นอนแต่หวัค ่ำ เพรำะมีรอบดึก จะหนี

ไปตีกบ จบัแมงดำ ทงปลำดว้ย และอ่ืนๆอีกจิปำถะ   ชีวติในช่วงนั้นมนั

สนุกซะจนไม่รู้วำ่สนุก เพรำะไม่รู้วำ่ควำมหงอยเหงำมนัเป็นอยำ่งไร 

 

วถิีชีวติกเ็ป็นไปสุขๆดิบๆกบัธรรมชาติ แต่ ซ.ต.พ (ซ่ึงตอ้งพิสูจน:์ QED) 

ผมเติบโตมำในพื้นท่ีท่ีมีสำยพนัธ์ุดี ธรรมชำติอุดมสมบูรณ์ กินอยูแ่ละ

อำศยัร่วมกบัธรรมชำติมำตั้งแต่เด็ก เรียนรู้มนัและปรับตวัเขำ้หำมนัมำ

ตั้งแต่เด็กแลว้ครับ ไดรั้บกำรบ่มเพำะควำมรู้เร่ืองธรรมชำติมำจำกส่ิง

รอบตวั โดยเฉพำะในบริเวณโรงเรียนท่ีนกัเรียนทุกคนตอ้งรักตน้ไมย้ิง่

ชีพ ใครขืนไปตดัหกัตน้ไมแ้บบนิสัยทัว่ๆไปจะถูกลงโทษ (ท่ีเรียกวำ่ Bad 

note บนัทึกในประวติักำรเรียน และถูกช ำระโทษปลำยอำทิตย)์ ท่ี

โรงเรียนพวกเรำจะถูกบงัคบัเร่ืองหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบอยำ่วเขม้งวด

และดุเดือด (ดว้ยไมเ้รียว) โดยเฉพำะปีไหนท่ีมีอธิกำรเป็นชำวอินเดีย 
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มารู้ตัวเอาอีกทีก็ตอนจบ มศ. 3 (ม 6 สมยัน้ี) พ่อแม่กลวัจะเป็นทะโมน 

ไม่เป็นโลเ้ป็นพำย ไม่สมกบัค ำขวญัของทอ้งถ่ิน ท่ีวำ่ “นบัปัญญำ” ก็เลย

ส่งให้เข้ำมำเรียนกรุงเทพฯ โดยไปอำศัยอยู่กับน้ำสำว (น้ำอำรยำฯ) 

เหมือนลิงโซ่หลุดเลยครับ ได้มีโอกำสฝึกกำรด ำเนินชีวิตแบบคนสมยั

ต่อไป ทั้งเรียนทั้งเล่นเลยครับ เขำ้เรียนต่อ ม.ศ 4 ท่ีโรงเรียนวดันวลนรดิศ  

เร่ิมมองเห็นควำมเลอะเทอะของคุณครู (บำงคนสมยันั้น) ไม่ค่อยยอมเขำ้

สอน(หรือเหมือนครูสมยัน้ี 5555...คงเนน้ใหเ้รียนรู้ดว้ยตนเองมั้ง) แต่พอ

ไปถำมขอ้สงสัย กบัแนะน ำให้ไปเรียนเพิ่ม ท่ีโรงเรียนกวดวิชำท่ีครูท่ำน

นั้นสอนอยู ่ เอำล่ะซิ มนัเป็นโจทยเ์ขำ้ตำท่ีทำ้ทำย 

 

ตอนน้ันยังเด็กมั้ง  รักควำมยุติธรรมเป็นท่ีตั้ง ส่งเสริมคุณธรรมควำมดี

ของสังคม ชอบต่อสู้เพื่อมวลชน (555....ซะหน่อย) ก็เลยลำออกประทว้ง

(โดยคิดว่ำเรำลำออก.. .ครูคนนั้ นก็คงอยู่ไม่ได้)  อย่ำงน้อยก็ได้ท  ำ

ประโยชน์ให้กบัเพื่อนๆ (และก็เป็นอย่ำงนั้นๆจริง) น้ำชำย (น้ำถวลัยฯ์)

ไม่รู้วำ่หมัน่ไส้หรือสงสำรวำ่กลวัไม่มีท่ีเรียน ยอมอุตส่ำห์บำกหนำ้ไปหำ

รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษำสมยันั้น ก็เลยได้มำต่อ ม.ศ.5 ท่ีโรงเรียน

เทพศิรินทร์ 
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สอบเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยฯ  เป็นช่วงชีวิตท่ีเร่ิมเรียนรู้กำรแข่งขัน 

โดยเฉพำะกำรสอบเขำ้เรียนต่อในมหำวิทยำลยั  กำรสอบเขำ้เรียนต่อสมยั

นั้น มนัจะวำ่ยำกก็ไม่ยำกนกั แต่รู้ว่ำมนัไม่ง่ำยแน่ๆ กำรตดัสินอนำคตจะ

ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลำสอบแค่ 4-5 วนั แต่ตอ้งรับผิดชอบไปชัว่ชีวิต ตอนนั้น

ไม่ได้คิดอะไรมำก ก็ขอให้สอบๆไปเข้ำคณะไหนก็ได้ ขอให้จบออก

มำแล้วมีงำนท ำทนัที พ่อแม่จะได้ไม่ตอ้งห่วง และเรำหำกจะประกอบ

วิชำชีพอ่ืนๆ ก็ เอำควำมรู้ท่ีฟูมฝักในช่วงน้ีแหละ ไปท ำมำหำกิน

ตอบสนองกิเลสตวัเอง ตกลงไปสอบเขำ้มหำวิทยำลยัไดท่ี้ แผนกเทคนิค

กำรแพทย ์ คณะแพทยศ์ำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

 

ด้วยความทีค่ลุกขีด้ินขีฝุ่้นมาตั้งแต่เด็ก ดว้ยธรรมชำติท่ีสอนใหเ้ป็นคนรัก

สำยลม แสงแดด เกลียดกำรเอำเปรียบและอยุติธรรม  (555...ฝันตำม

หนงัสือเขำเขียนน่ะ สมยัน้ีก็ตอ้งควำมเท่ำเทียมและยุติธรรม) เม่ือมำเขำ้

เรียนในมหำวิทยำลยั มีควำมรู้สึกวำ่ก ำลงัอยูใ่นสังคมท่ีตวัเองไม่ถนดั ไม่

เข้ำใจบรรยำกำศ ไม่เข้ำใจวิธีกำรเรียน มนัอึดอดัอย่ำงไรพิกลไม่รู้ มี

ควำมรู้สึกวำ่ตวัเองหงอยเหงำ ไม่ค่อยอยำกเรียนหนงัสือ เขำ้ใจวำ่เด็กจำก

ต่ำงจงัหวดัคนอ่ืนๆ ก็มีอำกำรอย่ำงผมมำก บำงคนเหงำก็เขำ้หำวงเหล้ำ 
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บำงคนก็เขำ้หำวงกำรพนนั บำงคนก็เอำเวลำเรียนไปดลุกคลีอยู่กบักำม

รมณ์และอ่ืนๆ (ซ่ึงมีรุ่นพี่บำงคนท่ีมีอำกำรอย่ำงเดียวกนัรวมกลุ่มคอย

ชกัชวนอยู่แล้ว) ผมก็มีอำกำรอย่ำงเดียวกนั ผลกำรเรียนออกมำไม่ดีนัก 

ไม่เหมือนสมยัอยูต่่ำงจงัหวดัเลย เรียนบำ้งเล่นบำ้ง คะแนนก็ยงัออกมำ 70 

กวำ่เปอร์เซนต ์แต่บำงคร้ังท่ีโง่ไปหน่อย เคยถูกหลอกเพื่อพิชิตรำงวลั เคย

ท ำได ้>90 % อยูห่ลำยคร้ังหลำยครำ (จนรู้ตวัวำ่ถูกครูหลอก...5555)  แต่

โชคดีท่ีผมยงัมีควำมอบอุ่นทำงครอบครัวคอยสนบัสนุนอยู่ เคยคิดวำ่ถำ้

เรำปล่อยตวัไปอยำ่งน้ี จะท ำใหพ้อ่ แม่ พี่นอ้ง ท่ีเรำรักจะเสียใจ (555...ขำด

ตรงยงัไม่มีแฟนคอยใหก้ ำลงัใจ มิฉะนั้นคงเกียรตินิยมไปแลว้) 

 

ปรับปรุงการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยใหม่ ดว้ยเวลำว่ำงท่ีมีมำก ท่ีทำง

มหำวิทยำลัย ต้องกำรให้เข้ำห้องสมุด ค้นควำ้หำควำมรู้เพิ่มเติม นัก

บริหำรกำรศึกษำทั้งหลำย ท่ำนไม่คิดหรือวำ่ ทั้งฟัง Lecture และเขำ้ Lab 

เช้ำ-บ่ำย เป็นเวลำ 6 ชั่วโมง มนัเล่ียนวิชำกำรไปหมดแล้วครับ...ฝำก

ค ำถำมถึงนกับริหำรกำรศึกษำแถวๆน้ีดว้ยครับ ดว้ยควำมรักดี...ไม่อยำก

หำมจัว่และเสำ (ตำมท่ีผูใ้หญ่โบรำณเขำสอน) เร่ิมหำกิจกรรมยำมว่ำง 

(เพื่อทดแทนควำมหงอยเหงำ...ท่ีไม่เคยมีเม่ือเรียนอยูต่่ำงจงัหวดั) เพรำะ
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มนัเป็นกำรเรียนรู้ท่ีว่ำดว้ยกำรฝึกและปฏิบติัตวัตนเรำ ท่ีเป็นกำรให้เขำ้

ใจควำมเป็นจริงของสังคม (555...มีทฤษฎีรองรับนะครับ)  เร่ิมแรกก็ไป

เร่ิมตน้กบัชมรมจิตศึกษำก่อน ร่วมพูดคุยในชมรมฯบำ้ง ออกปฏิบติักำร

ฝึกจิตในพื้นท่ีต่ำงจงัหวดัอยู่ก็หลำยคร้ัง แต่นำนเขำ้เห็นคนท่ีไปร่วมฝึก

กนัคุยกนัวำ่ เขำท ำไดร้ะดบัโน้น-ระดบัน้ี ส่วนเรำหลบัตำทีไร มนัไม่ได้

เห็นอะไรเลย ทั้งดวงแกว้ทั้งองคพ์ระ แต่มนัเอำแต่ง่วงนอน จนบำงคร้ัง

เกิดสัปหงกเป็นท่ีขบขนัของผูบ้รรลุแลว้ทั้งหลำย เลยคิดว่ำมนัคงไม่ถูก

จริตกบัเรำ (ยงัสงสัยจนอยู่ทุกวนัน้ีว่ำ เขำเหล่ำนั้นท ำได้จริงหรือพูดไป

ตำมหนงัสือน่ะ...555)  ไปสมคัรท่ีชมรมค่ำยอำสำสมคัรต่อ สมยันั้นพ.ศ 

2515-2516 คนหนุ่มโดยเฉพำะนักศึกษำมีอุดมกำรณ์และไฟแรงมำก ดู

เหมือนเขำจะเอำสมำชิกใหม่ออกปฏิบติักำรภำคสนำมสัก 10-20 คน

เท่ำนั้น แต่คนไปสมคัรเกิน 100 คน หน่วยกำ้นเรำ หนำ้ตำก็ออกจะส ำรวย  

ไม่ก้ำนพอท่ีจะสู้งำนมั้ ง เขำก็เลยไม่รับ (555...ประเทศไทยเลยขำด

นกัพฒันำผูย้ิง่ใหญ่ไป) 

 

 
. 

 



16              บันทกึการพฒันาศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกนัระหว่างมนุษย์และธรรมชาต ิ               
 

  
           ก้าวให้ได้ – ไปให้ถึง 

รุ่งจรัส  หุตะเจริญ                     บันทกึชีวติการท างานฯ                     

 
 

 

เร่ิมชีวตินักส่ิงแวดล้อม ก็เลยยงัไม่ไดท้  ำกิจกรรมสักอยำ่ง (เห็นไหมบำงที

คนอยำกท ำควำมดี แต่โอกำสก็ไม่เขำ้ขำ้ง) ระหวำ่งนั้นก็มีเพื่อนนกัเรียน

เก่ำจำกเทพศิรินทร์ มำชวนไปสร้ำงวรีกรรม พิชิตยอดเขำแหลม เขำลูก

หน่ึงในเขตอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ (ท่ีเพิ่งพิสูจน์ไดสู้งท่ีสุดในภำคกลำง 

แต่เดิมเช่ือวำ่ยอดเขำเขียวในอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่สูงท่ีสุด) กบัชมรม

อนุรักษฯ์มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ เส้นทำงก็เป็นกำรเดินเทำ้ต่อจำก

น ้ำตกเหวนรกไปอีก 1 วนัเตม็ ระหวำ่งทำงถึงแมน้วำ่สัตวจ์ะไม่ชุกชุม

แบบนิยำยเร่ืองเพชรพระอุมำ แต่ระหวำ่งทำงก็พบซำกกวำงตำย ท่ีถูกเสือ

ตะปบตำยเป็นระยะๆ เดินๆไปมกัจะไดก้ล่ินสำปเสือ บำงคร้ังกำรเดินทำง

บทสัมภาษณ์: 2 
 

 

 

อาจารย์ได้มามีส่วนเกีย่วข้องงานด้านส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรอย่างไร?  



           บันทกึการพฒันาศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกนัระหว่างมนุษย์และธรรมชาต ิ                      17 
 

 
             ก้าวให้ได้ – ไปให้ถึง 
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ตอ้งหยดุลง และพรำนน ำทำงตอ้งปลดปืนเตรียมพร้อม  มีอยูค่รำวหน่ึงมี

กระทิงท่ีซุ่มกินหญำ้อยูไ่ม่ไกลนกั และตอนกลุ่มเรำเดินเขำ้ไปใกล ้ ต่ำง

ฝ่ำยต่ำงตกใจ และเกิดกำรกระโดดออกตำมธรรมชำติ แต่เป็นทิศทำงทำง

ตรงกนัขำ้มกนั (เลยไม่มีวรีกรรมของนกัอนุรักษผ์ูย้ิง่ใหญ่ ใหค้นรุ่นหลงั

ศึกษำกนัเลยครับ) เรำตอ้งปีนหนำ้ผำโดยใชเ้ส้นเชือก โดยมีพรำนน ำทำง

คอยย ัว่เพื่อใหก้บัเรำมุมำนะไต่ขำ้มผำได ้ เช่น ชำ้งตวัมนัใหญ่ใชง้วงดึง

รำกไมย้งัผำ่นไปได ้

 

มันล าบากมากครับ กวำ่จะข้ึนถึงยอดเขำแหลมก็มืดค ่ำ (พรำนน ำทำงบอก

วำ่ ล ำพงัผมมำเองถึงก่อนหนำ้น้ีสัก 2-3 ชัว่โมงแลว้.....มนัน่ำนกั) แต่ทุกๆ

คนก็สนุก ไดใ้ชชี้วติผจญภยัตำมฝัน ถึงแมน้ตอนนั้นจะบ่นกนัวำ่ ไม่เอำ

อีกแลว้ บำ้นมีนอนไม่นอน มำเดินเส่ียงใหก้ระทิงเหยยีบ เสือกิน แต่เม่ือ

ทุกคนกบัมำมหำวทิยำลยักนัแลว้ ก็พดูถึงควำมบริสุทธ์ ควำมสวยงำม 

ควำมมีคุณค่ำของธรรมชำติ จ  ำเป็นท่ีพวกเรำท่ีมีอุดมกำรณ์อนัยิง่ใหญ่

(55555) จะตอ้งร่วมกนัพลีกำยและใจ ในกำรสงวนและรักษำส่ิงมีคุณค่ำ

เหล่ำน้ีไวใ้หช้นชำติไทยถึงรุ่นลูกรุ่นหลำน (ฝันไปนิดหน่อย.....) 
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เร่ิมจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

มีท่ำน ดร. กมัพล อิศรำงกูร ณ อยธุยำ เป็นท่ีปรึกษำชมรมน(ตอนหลงัท่ำน

มำช่วยสอนและร่วมออกฝึกภำคสนำมใหก้บัคณะส่ิงแวดลอ้มฯ อยูน่ำนท่ี

เดียว) ท่ำนอำจำรยไ์ดแ้สดงพฤติกรรมนกัส่ิงแวดลอ้มท่ีแทจ้ริงใหพ้วกเรำ

ไดเ้ห็น ถึงกำรประพฤติและปฏิบติัต่อส่ิงแวดลอ้มไวม้ำก (เช่น 2-3 วนัจึง

จะอำบน ้ำใหญ่หน่ึงคร้ัง แต่ละวนัใชน้ ้ำเพียงขนัเดียว โดยใชผ้ำ้ชุบน ้ำเช็ด

ตวั...555) ในส่วนของชมรมฯมีเจำ้เป๊ียก (กิติพงษฯ์)  ภรำดรฯ (อีกคนจ ำ

ช่ือไม่ได.้.. แต่พ่อช่ือ เมง้)          เพื่อนทั้ง 3 คนจำกโรงเรียนเก่ำเทพศิรินทร์ 

เป็นผูเ้ปิดโลกทศัน์ทำงส่ิงแวดลอ้มใหก้บัผม เป็นประธำนชมรมฯและ

รองประธำนชมรมฯฝ่ำยวชิำกำร (ตำมล ำดบั)  

ส่วนตัวผม ผู้มีหน้าตาใสซ่ือ (สาวๆเขาว่าตาหวาน…555) เพื่อนๆคิดวำ่คง

จะท ำหนำ้ท่ีตำมท่ีเพื่อนเขำสั่งไดอ้ยำ่งดี ไม่มีพิษไม่มีภยั เป็นมิตรกบัทุก

ภำคส่วน เขำแต่งตั้งใหเ้ป็นรองประธำนชมรมฯฝ่ำยพฒันำแผนงำน ท ำ

หนำ้ท่ีวำงแผนพำนิสิตจุฬำฯเท่ียวป่ำ กลยทุธ์เพื่อสร้ำงควำมตระหนกัทำง

ส่ิงแวดลอ้มข้ึนในจิตใจของนิสิตนกัศึกษำและประชำชน เรำมีกำรรณรงค์

ท่ีส ำคญัๆ เช่น กรณีทหำรใชอ้ภิสิทธ์ิเขำ้ล่ำกระทิงท่ีเขตรักษำพนัธ์ุสัตวป่์ำ

ทุ่งใหญ่นเรศวร ท่ีพวกนิสิตนกัศึกษำผูย้งัใสซ่ือบริสุทธ์ิรอยำ่งพวกเรำ แค่
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ออกมำณรงคใ์หเ้อำผูก้ระท ำผดิมำลงโทษ แต่ถูกพวกผูใ้หญ่(เจำ้เล่ห์) เอำ

ไปขยำยเร่ืองจนลม้ลำ้งกำรเมืองของกลุ่มทหำรบำงกลุ่มออกไปได ้ (แต่

พวกเรำไม่เก่ียวกบักำรท ำให้เกิดกลุ่มผลประโยชน์ใหม่เขำ้มำแทนนะ 

55555)  
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ควำมเก่ียวพนัท่ีต่อเน่ืองมำยงัคณะส่ิงแวดลอ้มและทรพยำกรศำสตร์ มนั

เร่ิมจำกในกำรบริหำรงำนชมรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มนั้น มีอยูค่รำวหน่ึง

ชมรมฯเรำไดรั้บเชิญใหส่้งตวัแทนเขำ้ร่วมอบรม/สัมมนำเร่ือง “เยำวชน

กบัส่ิงแวด ลอ้ม” (หรืออะไรท ำนองน้ี) น่ำจะมีผูร่้วมสัมมนำกวำ่ 100 คน 

ท่ีค่ำยลูกเสือ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี บรรดำสมำชิกชมรมต่ำงๆก็ติดภำระกิจ

กนั และลงมติกนัใหผ้มไปเป็นตวัแทนร่วมประชุมฯ 

 

บทสัมภาษณ์: 3 
 

 

 

อาจารย์มีเร่ืองเล่าเกีย่วกบัคณะส่ิงแวดล้อมอย่างไรบ้าง?  ที่จะ

พอเป็นข้อคิดและเสนอแนะแนวทางให้คนรุ่นต่อไป 
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ในงานนี ้ อ.นาทฯ ได้รับเชิญให้พูด ในหวัขอ้ “วศิวกรเป็นมิตรหรือศตัรู

ส่ิงแวดลอ้ม” อำจำรยพ์ดูไดดี้มำกจนผมเห็นและเขำ้ใจปัญหำส่ิงแวดลอ้ม

และทรัพยำกรในเวลำไม่นำนนกั หลงัจำกนั้น(จ ำเหตุกำรณ์ไม่ได ้  เพรำะ

เหตุใด) อ.นำทฯถึงชวนผม(555...คงเป็นกรรมเก่ำ)และเพื่อนจำกชมรม

อนุรักษ ์ ม.เกษตรฯ(จ ำช่ือไม่ได ้ ไม่ใช่อ.มนสัฯ)  ร่วมเดินทำงไปเยีย่มชม

โรงกลัน่น ้ำมนัไทยออยล ์ บริเวณอ่ำวศรีรำชำ ท่ีเพื่อนท่ำน(ดร.เอนกฯ)

เป็นผูจ้ดักำรโรงงำนอยู ่

 

วนัน้ันทีไ่ด้รู้จักอ.นาทฯ ผมจ ำไดว้ำ่ท่ำนพดูคุยใหผ้มและเพื่อนฟังอยู ่3 

เร่ือง คือ 

 1. อำจำรยก์  ำลงัแปล พรบ.ทำงส่ิงแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกำอยู่

(หนงัสือแปลหำยไปครำวยำ้ยหอ้งชั้น 4 ท่ีคณะส่ิงแวดลอ้มฯ) 

 2. อำจำรยก์  ำลงัร่วมร่ำง พรบ. ส่งเสริมและรักษำคุณภำพ

ส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยอยู ่  ตอ้งกำรกำรสนบัสนุนจำกทุกภำคส่วน 

โดยเฉพำะจำกนกัศึกษำ (ซ่ึงขณะนั้น พ.ศ 2516 นกัศึกมีพลงัมำกเป็นท่ี

เกรงกลวัของขนุศึก นำยทุน อะไรท ำนองนั้น) 
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 3. อำจำรย ์ก ำลงัคิดท่ีจะเปิดกำรเรียนกำรสอนทำงส่ิงแวดลอ้มใน

ระดบัปริญญำโททำงดำ้นกำรบริหำรส่ิงแวดลอ้มอยู ่

 

เมื่อพวกเรากบัมาท างานทีช่มรมฯ พวกเรำท่ีน้ีหมำยถึง 4 สถำบนัหลกั 

อนัมี จุฬำ ธรรมศำสตร์ เกษตรศำสตร์ (และอีกแห่งหน่ึงในนำม ม.มหิดล 

แต่ไม่มีตวัแทนอยำ่งเป็นทำงกำรเขำ้ร่วม...5555…คงกลวัผลกระทบทำง

กำรเมืองมั้ง) ก็เร่ิมวำงแผน (พดูใหเ้ท่ห์ก็คือวำงกลยทุธ์) ท่ีจะตอ้งให้

สมำชิกรัฐสภำสนำมมำ้ (เพรำะประชุมท่ีสนำมมำ้) ผำ่นพรบ.ส่งเสริม

คุณภำพส่ิงแวดลอ้มฉบบัน้ี กิจกรรมท่ีจ ำไดมี้ 

 1. ออกหนงัสือในนำมของแนวร่วมนกัศึกษำสนบัสนุน พรบ. 

ฉบบัน้ีไปยงัสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร์ทุกท่ำน (แนวร่วมฯไม่ใช่มีแต่สมยั

น้ีหรอกครับ เขำมีกนัมำนำนแลว้แต่กระท ำดว้ยควำมจริง ไม่หวงั

ผลประโยชน์) 

 2. เขียนบทควำมต่ำงๆ รวมทั้งตีพิมพบ์ทสัมภำษณ์ ควำมส ำคญั

ของ พรบ. ใหม่ (พูดไปก็คือกำรสร้ำงกระแส) หนงัสือท่ีมีบทบำทส ำคญั

ในสมยันั้น คือ สังคมศำสตร์ปริทศัน์ หนงัสือพิมพม์ติชน และอ่ืนๆ 
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ผลกอ็อกมาตามทีเ่ราคาด สภำสนำมมำ้เห็นชอบใน พ.ร.บ. ส่งเสริมและ

พฒันำคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม เห็นไหมครับสังคมไทยยอมรับของดีมี

ประโยชน์เสมอ ไม่เห็นตอ้งไปขู่ ไม่ตอ้งไปแสร้งท ำตวัเป็นคนดี ท่ีมีกำร

วำงเกมส์ซ่อนเร้น จนผูว้ำงเองก็จ  ำไม่ได ้เลยพดูกลบัไปกลบัมำ 

 

เลอืกทางด าเนินชีวติ กำรเรียนเทคนิคกำรแพทยข์องผม มนัก็เป็นไปอยำ่ง

งั้นๆไม่ถึงกบัดีแต่ก็ไม่ถึงกบัตก เม่ือเร่ิมท ำงำนท่ีชมรมอนุรักษฯ์ ก็เร่ิม

เห็นถึงปัญหำส่ิงแวดลอ้ม ท่ีนบัวนัจะรุนแรงข้ึนทุกๆที และดว้ยนิสัยท่ีถูก

บ่มเพำะมำตั้งแต่เด็กตำมท่ีเล่ำ มนัใช่เลย มนัเป็นส่ิงท่ีผมแสวงหำ มนัเป็น

กำรเรียนรู้และเขำ้ใจโลกกวำ้ง มนัจะเป็นวชิำชีพท่ีจะช่วยเตือนสติ

ชำวโลกใหห้นัมำสนใจ (เอำละหวำ้)...เรำจะเรียนต่อในทำงน้ี ไม่ได้

ตอ้งกำรโด่งดงันะ(แต่ดงัแบบเรียบๆท่ีคนนึกถึงบำ้งก็ดีนะ...555) อยำก

เป็นเฟืองตวันอ้ยๆท่ีมีอิสระในกำรหมุน ไปทำงซำ้ย-ขวำ แต่ท่ีส ำคญัตอ้ง

เป็นส่ิงมีคุณธรรมและถูกตอ้ง(ท่ำนคงไม่มัน่ใส้กบัฝันของเด็กหนุ่มแบบ

น้ีนะ) เม่ือจบกำรศึกษำทำงเทคนิคกำรแพทยแ์ลว้ ก็อำศยัวชิำชีพน้ีแหละ

ครับ ท ำมำหำกินเล้ียงตวัท่ีโรงพยำบำลเปำโลเมมโมเรียล (ท ำงำนช่วง 

16.00 - 24.00 น) และเป็นทุนกำรศึกษำระดบัปริญำโท ท่ีคณะส่ิงแวดลอ้ม
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และทรัพยำกรศำสตร์ ในช่วงเป็นนกัศึกษำท่ีคณะส่ิงแวดลอ้มฯ ก็มี

เหตุกำรณ์ส ำคญัๆท่ีควรกล่ำวถึงมำกเหมือนกนั(ไวจ้ะเขียนใหอ่้ำนอีกเล่ม

นะครับ...อำจเรียกวำ่ “บทบนัทึกนินทำอำจำรยแ์ละลูกศิษยค์ณะ

ส่ิงแวดลอ้ม” (ก็ไดน้ะครับ) 
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การเร่ิมพฒันาคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

เร่ิมตน้ตั้งแต่ผมได้ถูกคดัเลือกเขำ้มำเป็นอำจำรย์ในคณะส่ิงแวดล้อมฯ

แลว้ เร่ืองท่ีจะเล่ำต่อไปน้ีขอยืนยนัว่ำ ไดฟั้งมำจำกปำกอ.นำทฯโดยตรง

(ไม่ได ้Make History บำงช่วงบำงตอนจึงตอ้งใส่ช่ือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขำ้

ไปดว้ย เพื่ออำ้งอิง) โดยเฉพำะผมค่อนขำ้งจะเฝ้ำโยงอยูค่ณะฯ ไม่ค่อยได้

ไปเรียนท่ีไหนนำนๆ-ไกลๆ หรือท่ีเรียกเต็มปำกว่ำ “Made in Thailand” 

จึงค่อนขำ้งท่ีจะปะติดปะต่อเร่ืองรำวไดช้ดัเจนไม่ขำดตอน  (หรือใครจะ

เถียงเร่ืองรำวตอนไหนก็ว่ำมำ) และอีกประกำรหน่ึงก็อยำกท่ีจะเขียนข้ึน 

เพื่อให้เป็นเคำ้โครงประวติัของคณะฯ (ท่ีอำจจะมีผูม้ำช่วยเขียนต่อ เพื่อ

บทสัมภาษณ์: 4 
 

 

 

การด าเนินการจัดตั้งและพฒันาคณะส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ เป็นมาอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 



26              บันทกึการพฒันาศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกนัระหว่างมนุษย์และธรรมชาต ิ               
 

  
           ก้าวให้ได้ – ไปให้ถึง 

รุ่งจรัส  หุตะเจริญ                     บันทกึชีวติการท างานฯ                     

เติมเต็มให้กลบัคณะฯ) และท่ีส ำคญัไม่อยำกให้มีกำร Make History เพื่อ

ควำมเป็นพระเอกของท่ำนต่ำงๆ (โปรดเขำ้ใจ...เพรำะมนัท ำใหส่ิ้งท่ีดีงำม

ต่ำงๆของส่วนรวมบิดเบ้ียว ไม่เป็นผลดีต่อส่วนรวมเลย...เขำ้ใจนะท่ำน

ทั้งหลำย) 

เร่ิมตั้งแต่ อาจารย์ นาท ตันฑวรุิฬห์ สอนให้ดูอาจารย์ตัวอย่าง  

อำจำรยเ์ล่ำวำ่ช่วงเวลำท ำงำนท่ีผำ่นมำ อำจำรยผ์ูใ้หญ่ท่ี อ.นำทฯ เคำรพ

และศรัทธำมำกท่ีสุด คือ  

 - อ. จ  ำรัส ฉำยะพงศ ์เป็นวศิวกรท่ีจบจำก MIT ท่ำนด ำรงต ำแหน่งท่ี

ส ำคญัๆของประเทศมำกมำย เช่น ปลดักระทรวงพฒันำ นำยกสภำ

มหำวทิยำลยัพระจอมเกลำ้ ผูว้ำ่กำรประปำนครหลวงคนแรก รองฯ

ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังบประมำณ ประธำนอนุกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำ และอ่ืนๆ

อีกมำกมำย ท่ำนมีช่ือเสียงทำงดำ้นควำมเป็นผูรู้้ เป็นนกับริหำรท่ีใฝ่คุณธรรม 

ซ่ือสัตย ์สุจริต และยติุธรรม แห่งยคุสมยันั้น  ในครำวจดัตั้งคณะส่ิงแวดลอ้ม

และทรัพยำกรศำสตร์ ท่ำนรับหนำ้ท่ีเป็นท่ีปรึกษำคณะ(และท่ำนก็กรุณำ

เป็น Major advisor ใหผู้เ้ขียนในตอนท ำวทิยำนิพนธ์ท่ีคณะส่ิงแวดลอ้มฯ....

555...ดงันั้นผมคงรับคุณสมบติัของท่ำนมำบำ้ง...ไม่มำกก็นอ้ยนะครับ) 
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 - อ.สตำงค ์ มงคลสุข  อ.นำทฯเคยเป็นผูร่้วมงำนกำรก่อตั้งคณะ

วศิวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ อ.สตำงคฯ์ไดส้อนวธีิกำร

บริหำรงำนกำรบริหำรกำรศึกษำใหก้บั อ.นำทฯ  อ.นำทฯเล่ำวำ่ท่ำนได้

ทุ่มเทแรงกำยและใจอยำ่งมำกใหก้บักำรจดัตั้งคณะวศิวฯ ม.สงขลำ

นครินทร์ ยอมแมก้ระทัง่รับต ำแหน่งคณบดี (5555...ท่ีคนสมยัน้ีเขำชอบ

แยง่กนัเป็น) และเม่ือผำ่นไประยะหน่ึง(ดว้ยเหตุผลใดไม่ทรำบ) ท่ำนได้

ตดัสินใจยำ้ยเขำ้กรุงเทพฯ(คงเป็นบุญวำสนำของคณะส่ิงแวดลอ้มฯมั้ง)  

โดยเร่ิมแรกยำ้ยมำท ำงำนหรือมำตั้งสมำคมอะไรสักอยำ่ง (เก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้ม) ท่ีสน.ง นโยบำยและแผนส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงมหำดไทย

(อ.จิระศกัด์ิฯ เคยเล่ำใหฟั้ง) 

   
อ. จ ารัส ฉายะพงศ์ อ. สตางค์ มงคลสุข  อ. นาท ตัณฑวิรุฬห์ 
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ช่วงน้ันประมาณ ปี ค.ศ 1972 (พ.ศ. 2515) อ.นำทฯไดรั้บกำรเชิญร่วม

เดินทำงไปกบัคณะผูแ้ทนไทย เพื่อเขำ้ร่วมประชุม United Nations 

Conference ท่ีวำ่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์ (Human Environment) 

ระหวำ่งวนัท่ี 5-16 มิถุนำยน 2515 (ท่ีบำงคร้ังชำวโลกยอมรับกนัวำ่เป็น 

The First Earth Summit) ก็คร้ังท่ีมีกำรน ำผูป่้วย โรค มินำมำตะ อิไต-อิไต 

มำอวดต่อชำวโลกแหละครับ 

 

เมื่อเสร็จการประชุมคร้ังน้ัน ท ำใหม้วลมนุษยชำติต่ำงเร่ิมตระหนกัถึง

พนัธกิจท่ีชำวโลกควรมีต่อส่ิงแวดลอ้ม มีกำรเคล่ือนไหวไปในทิศทำงท่ีดี 

ในระดบัโลก มีกำรจดัตั้งองคก์รท่ีเรียกวำ่ United Nations Environmental 

Program (UNEP)  ในส่วนของประเทศไทยเกิดกระแสกดดนัใหมี้ พรบ. 

ส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มข้ึนในประเทศไทย ท่ีส ำคญั

นกัวชิำกำรผูแ้ทนไทยท่ีไปประชุมครำวนั้น เช่น อ.นำทฯ  อ.จ ำรัส ฉำยะ

พงศ ์ และนกัวชิำกำรอีกจ ำนวนหน่ึง ไดร้วมตวักนัเพื่อก่อตั้งสถำบนั

ส่ิงแวดลอ้มข้ึนมำในประเทศไทย และนัน่ก็คือคณะส่ิงแวดลอ้มและ

ทรัพยำกรศำสตร์ มหำวทิยำลยัมหิดลในปัจจุบนั 
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อ.นาทฯ เล่าว่า การก่อตั้งเป็นไปได้อย่างยากล าบาก 

จำกกำรประชุมฯครำวน้ี มีค ำแนะน ำแผนปฏิบติักำรตำมมติของท่ีประชุมฯ
ครำวนั้น  ท่ีวำ่ดว้ยกำรศึกษำใน Recommendation ท่ี 96 กล่ำววำ่ 
1 .  It is recommended that the Secretary-General, the organizations of the 
United Nations system, especially the United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organisation, and the other international agencies concerned, 
should, . . . . . . . . . . , take the necessary steps to establish an international 
programme in environmental education, interdisciplinary in approach, in 
school and out of school, encompassing all levels of education and directed 
towards the general public, in particular the ordinary citizen living in rural and 
urban areas, youth and adult alike, with a view to educating him as to the 
simple steps he might take, within his means, to manage and control his 
environment. .................  
2. It is further recommended that United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization, under the Man and the Biosphere Programme (เขำ้มำ
เก่ียวขอ้งกบัคณะฯ ในกำรเร่ิมหลกัสูตรท่ีวำ่ดว้ย Community based 
management ในตอนหลงั),…3  
 

                                                           
3 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.48/14/REV.1&Lang=E   

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.48/14/REV.1&Lang=E
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อ.นาทฯเล่าว่าการด าเนินการช่วงน้ันเป็นไปอย่างยากล าบาก เพรำะค ำวำ่  

“Interdisciplinary” นกัวชิำกำรกำรศึกษำสมยันั้นยงัไม่ค่อยรู้จกั เพิ่งมำถูก

แปลเป็นค ำไทยตอนหลงัวำ่  “สหสัมพนัธ์วทิยำ” (สักประมำณสิบกวำ่ ปี 

มำน้ีเอง) นกัวชิำกำรในวงกำรศึกษำยงัไม่เขำ้ใจควำมหมำยสักเท่ำใดนกั

(555...คณะฯเรำมองกำรไกล จนอำจเรียกวำ่....มำกกวำ่วิสัยทศัน์ของนกั

กำรศึกษำของคนในสมยันั้นนะครับ)   เพรำะบุคคลำกรเหล่ำนั้นไม่ได้

ส ำเหนียก(ใส่ใจ)เลยวำ่ ในอตีตโลกเรำมีนกัสหสัมพนัธ์วิทยำ ท่ีมีผลงำน

เพื่อมนุษยชำติระดบัโลกอยูห่ลำยท่ำน(หรืออำจเรียกวำ่นกัสหสัมพนัธ์

วทิยำ ท่ีจะกล่ำวตอนหลงั)  เช่น 

บทสัมภาษณ์: 5 
 

การพฒันาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ พหุสัมพนัธ์
(Multidisciplinary) และสหสัมพนัธ์วทิยา
(Interdisciplinary) คืออะไร และมีปัญหาและอุปสรรค
อย่างไร? 
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 - เพลโต ท่ีสอนวำ่ “นกัปกครองท่ีดีตอ้งมีควำมรู้ทั้งท่ีเป็น

วทิยำศำสตร์ และปรัชญำกำรเมือง”  วชิำหลกัท่ีคงอยูท่ี่ใชท้  ำกำรสอน มี

ทั้ง คณิตศำสตร์ ควบคู่กบั ปรัชญำกำรเมือง  

 - อริสโตเติล ใหค้  ำสอนต่ำงๆมำกมำยในหลำกหลำยสำขำ วชิำ 

ทั้ง ฟิสิกส์ อภิปรัชญำ จริยธรรม กำรเมือง กำรปกครอง ชีววทิยำ และ

สัตววทิยำ ฯลฯ 

 - อำร์คิมิดีส เป็นนกัคณิตศำสตร์ นกัดำรำศำสตร์ นกัปรัชญำ นกั

ฟิสิกส์ และวศิวกรชำวกรีก 

 

แต่หลงัจากการปฏิวตัิอุตสาหกรรมและสงครามโลกคร้ังที่ 2 ผ่านมา 

กระแสสังคมถูกกดดนัใหมี้ควำมตอ้งกำรผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำง เช่น 

วชิำชีพทำงกำรแพทย ์ถูกแยกออกเป็นสำขำต่ำงๆมำกมำย หมอ หู ตำ คอ 

จมูก อำจตอ้งถูกแบ่งเป็นเฉพำะหมอหู หมอตำ หรือวนัขำ้งหนำ้อำจเป็น 

หมอตำซำ้ยและตำขวำ หมอทำงอำยรุกรรมก็แบ่งออกเป็นสำขำต่ำงๆ เป็น

ตน้ มนัเป็นกำรพฒันำในรูปแบบของระบบทุนนิยม เพื่อไม่ใหค้น

สำมำรถพึ่งตนเองได ้ตอ้งพึ่งระบบตลำด นัน่หมำยถึงส่วนต่ำงท่ีเป็นก ำไร

ของระบบตลำด 
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อ.นาทฯ เล่าว่า บำงคร้ังท่ีตอ้งไปขอกำรสนบัสนุนจำกผูมี้อิทธิพลทำงวง

กำรศึกษำไทยในขณะนั้น ก็มกัจะถูกต่อวำ่และถูกต ำหนิวำ่จะสร้ำง

นกัวชิำกำรท่ีเป็นเป็ด(เดินส่ำยไปมำ-ไม่มีควำมรู้อะไรท่ีเป็นจริงจงั) หรือ

เป็นนกัเขียนท่ีท ำอะไรไม่เป็น โดยเฉพาะเป็นนักต่อต้านขัดขวางการ

พฒันาประเทศ(555...ใครอยำกรู้ช่ือไดโดรเสำวม์ำถำมผมส่วนตวั)  แต่

งำนท่ีคณะเรำท ำมำกวำ่ 40 ปี ก็ไดพ้ิสูจน์แลว้วำ่ เรำมำในทิศทำงท่ีถูกตอ้ง 

ท่ีส ำคญัอ.นำทฯไดใ้ชว้ธีิเล่ำควำมหมำยของ สหสัมพนัธ์วทิยำ ดว้ยเร่ือง

ตำบอดค ำชำ้ง  

 

  
                 ตาบอดคล าช้าง                                                                                             สหวทิยาการ 

 

ท่ีตำบอดคนหน่ึงคล ำชำ้งท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงแลว้ แลว้ก็ตอบเฉพำะส่วนท่ี

ตวัเองคล ำหำวำ่ เป็นเสำบำ้ง เป็นงูบำ้ง เป็นกอ้นหญำ้บำ้ง เหมือนปัญหำ
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ส่ิงแวดลอ้ม คงจะเหมือนคนตำบอดคล ำชำ้ง ไม่อำจสรุปวำ่เป็นชำ้ง หรือ

สำขำวชิำชีพต่ำงๆ ก็ไม่อำจสรุปปัญหำท่ีแทจ้ริงของส่ิงแวดลอ้มได ้

 

ทีค่ณะฯเราจึงจัดการศึกษาในคร้ังเร่ิมแรกที่เป็นความหมายรวมใน

รูปแบบสหวทิยาการ  ใหเ้ป็นวธีิกำรศึกษำและวจิยัเพื่อท ำควำมเขำ้ใจ

ปัญหำส่ิงแวดลอ้ม โดยคณะผูเ้ช่ียวชำญหรือนกัวจิยัจำกหลำกหลำยสำขำ

(คลำ้ยปัญหำตำบอดคล ำชำ้ง)  มำร่วมศึกษำวเิครำะห์และบูรณำกำรปัญหำ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน มนัเป็นวธีิกำรจดักำรศึกษำท่ีเกิดจำกกำรตระหนกั

ร่วมกนัของนกัวชิำกำรในอำชีพต่ำง ท่ีมำจำกควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น

(Specialization) และไดค้  ำนึงถึงขอ้จ ำกดัในกำรเรียนรู้และกำรแสวงหำ

ควำมรู้ทำงศำสตร์เฉพำะดำ้น ท่ีมนัถูกพฒันำข้ึนมำดว้ยอิทธิพลของทุน

นิยมและวทิยำศำสตร์ในยคุสมยัใหม่ ท่ีตอ้งกำรใหม้นุษยเ์ป็นแต่เพียงผู ้

เสพ ไม่สำมำรถพึ่งตวัเองได ้ตอ้งใชก้ำรบริกำรจำกตลำด 

 

ในคณะเราในช่วง 4-5 ปีแรก มีการถกเถียงถึงความหมายของ ค าว่า “สห

วทิยาการ” 4 ทีป่ระกอบด้วย “สหสัมพนัธ์วทิยา(Interdisciplinary)” และ 

                                                           
4 "Multidisciplinarity draws on knowledge from different disciplines but stays within their 
boundaries. Interdisciplinarity analyzes, synthesizes and harmonizes links between disciplines into a coordinated 
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“พหุศาสตร์วิทยา(Multidisciplinary)” ซ่ึงพวกเรำก็สรุปไดว้ำ่ มนัคือ

ศพัทค์วำมหมำยท่ีใกลเ้คียงกนั แต่ละวธีิกำรจะมีบทบำทในกำรศึกษำ ทั้ง

กำรใหข้อ้มูลเน้ือหำ กำรวิเครำะห์ขอ้มูล ตลอดจนกำรสังเครำะห์องค์

ควำมรู้ส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่ำงกนั มนัอยูท่ี่วำ่เรำจะมองท่ีบริบทไหนหรือ

ตรงไหนของระบบกำรจดักำรศึกษำของคณะฯเท่ำนั้นเอง   เช่น มองใน

ระดบัวชิำศึกษำ ระดบัโครงงำนศึกษำ ระดบัหลกัสูตรฯ หรือระดบัคณะฯ  

 

เรามาเร่ิมดูความหมายของแต่ละวทิยาการ   

 - ค  ำวำ่ “พหุศำสตร์วทิยำ(Multidisciplinarity)” จะเป็นกำรน ำ เอำ

ควำมรู้จำกหลำยๆสำขำวชิำ มำศึกษำอธิบำยเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่นเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้ม ในมุมมองของวิชำชีพต่ำงๆท่ีอธิบำยตำมพื้นฐำนของวชิำชีพ

ต่ำงๆ คู่ขนำนกนัไปของแต่ละวชิำชีพ เช่น ชีววทิยำ วศิวกรรม 

เศรษฐศำสตร์ และอ่ืนๆ  โดยไม่มีกำรบูรณำกำรซ่ึงกนัและกนั ท ำใหแ้ต่ละ

สำขำวชิำชีพจะมีค ำตอบของตวัเอง หรือผลลพัธ์จำกมุมมองของวชิำชีพ

ตนเองเท่ำนั้น จะไม่มีกำรวิเครำะห์ ไม่มีกำรบูรณำกำรองคค์วำมรู้ใหม่

ข้ึนมำ โดยมอบใหก้ำรบูรณำกำรเป็นหนำ้ท่ีของบุคคลท่ี 3 ท่ีเขำ้ร่วมรับฟัง
                                                           
and coherent whole. Transdisciplinarity integrates the natural, social and health sciences in a humanities context, 
and transcends their traditional boundaries." และ http://romphruekj.krirk.ac.th/books/2553/3/3.pdf 

http://romphruekj.krirk.ac.th/books/2553/3/3.pdf
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และน ำมำสรุปและสังเครำะห์องคค์วำมรู้ ถำ้หำกเปรียบเทียบตรงจุดน้ี  จะ

ตรงกบักำรจดักำรศึกำษของคณะในระดบัวชิำเรียนต่ำงๆ  ในเร่ิมแรกของ

กำรก่อตั้งคณะ ท่ีเรำยงัมีควำมขำดแคลนคณำจำรณ์(โดยเฉพำะคณำจำรย์

ท่ีผำ่นกำรอบรมแบบสหสัมพนัธ์วทิยำ) ในขณะนั้นคณะฯจึงจ ำเป็นตอ้ง

เชิญคณำจำรยผ์ูเ้ช่ียงชำญจำกอำชีพต่ำงๆมำช่วยสอน และใหห้ลกัวชิำและ

มุมมองตำมหลกักำรวชิำชีพต่ำงๆในชัว่โมงต่ำงๆ  โดยมีนกัศึกษำเป็น

บุคคลท่ี 3 ท่ีรับฟัง โดยชัว่โมงตอนทำ้ยสุดของวชิำสอนนั้นๆ คณะฯก็จะ

จดัใหอ้ำจำรยป์ระจ ำคณะฯ เขำ้ไปร่วมร่วมถกเถียงหรือมีกำรบูรณำกำร

เน้ือหำวชิำกำร และเม่ือเรำมีคณำจำรณ์มำกข้ึน คณะฯก็จะใหมี้ชัว่โมง

แทรกของอำจำรยค์วบคุมวชิำเป็นระยะๆ ท่ีคอยกระตุน้นกัศึกษำใหเ้กิด

กำรวเิครำะห์และสังเครำะห์เน้ือหำ จำกขอ้มูลต่ำงๆของอำจำรยท่ี์เขำ้สอน 

ท่ีมำจำกวชิำชีพต่ำงๆ ขั้นตอนน้ีจึงเป็นกำรเรียนรู้ท่ีอำจเรียกวำ่ แบบ“พหุ

สัมพนัธ์ศำสตร์เชิงสหสัมพนัธ์ศำสตร์วทิยำ” เพรำะในเร่ิมแรกกำรก่อตั้ง

คณะฯ มีอำจำรยน์อ้ยมำก (ดูเหมือนรุ่น 3 จะมีอยู ่3 คน รุ่น 5 มีอยู ่5 คน 

จนกระทัง่ถึงรุ่น 9 จะมีอยูป่ระมำณ 10 คน) กำรเรียนกำรสอนจึงเป็นแบบ

พหุศำสตร์เชิงสหสัมพนัธ์ศำสตร์ ท่ีเชิญอำจำรยผ์ูเ้ช่ียวชำญจำกภำยนอก

เขำ้มำสอน โดยมีอำจำรยภ์ำยในท่ีผำ่นกำรศึกษำในระบบน้ีมำแลว้ ท ำ
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หนำ้ท่ีคอยบูรณำกำรเน้ือหำควำมรู้ ทั้งวิเครำะห์และสังเครำะห์องค์

ควำมรู้ข้ึนในตวัของนกัศึกษำ  คณะฯจดัระบบกำรศึกษำในรูปแบบน้ี 

ประมำณวำ่เป็นเวลำ 10-12 ปี มนัเป็นกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีค่อยๆยำ่ง

กำ้วอยำ่งเป็นขั้นตอน เพื่อเป้ำหมำยกำรจดักำรศึกษำแบบสหสัมพนัธ์

วทิยำต่อไป  

 - ค  ำว่ำ “สหสัมพันธ์วิทยำ(Interdisciplinarity)” เป็นลักษณะ

กำรศึกษำท่ีน ำสำขำวิชำชีพท่ีหลำกหลำยและเก่ียวข้องกับประเด็น

ส่ิงแวดล้อมในแนวคิดต่ำงๆ(ตำมหลกัสูตรต่ำงๆ) โดยคณำจำรยท่ี์ผ่ำน

กำรเรียนรู้เน้ือหำนั้นๆมำในแนวคิดท่ีหลำกหลำยมำแลว้ และมีกำรพฒันำ

มุมมอง(ผ่ำนกำรวิจยั กำรสอน กำรปฏิบติั) ท่ีมีเน้ือหำท่ีมีกำรบูรณำกำร

อยำ่งกวำ้งขวำงและพอเพียง5  ท่ีจะช้ีน ำนกัศึกษำจำกหลำยๆสำขำวิชำชีพ 

มำเรียนรู้ร่วมกนั และขยำยผลเช่ือมโยงผสมผสำนเน้ือหำในตวันกัศึกษำ

ให้กวำ้งขวำงข้ึน เพื่อให้มีกำรบูรณำกำรของกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์

องค์ควำมรู้ใหม่ข้ึนมำในตวัของนักศึกษำเอง ท่ีเป็นกำรสอดคล้องกัน

ระหวำ่งวิชำชีพ (โดยไม่ตอ้งมีบุคคลท่ี 3 ตำมหลกักำรพหุสัมพนัธ์วิทยำ) 

อันท ำให้เกิดควำมเข้ำใจในปัญหำเฉพำะอย่ำงถ่องแท้ เช่น ปัญหำ

                                                           
5 ปัจจุบนัผูเ้ขียนเช่ือวำ่คณะฯไดพ้ฒันำบุคคลำจนมีคุณภำพท่ีจะน ำชั้นเรียนไปสู่กำรเรียนรู้แบบสหสัมพนัธ์วทิยำได้
อยำ่งเตม็รูปแบบแลว้ 
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ส่ิงแวดล้อม คณะเรำได้ใช้ เวลำสร้ำงพื้นฐำนกำรจัดกำรในแนว

สหสัมพนัธ์มำนำน เร่ิมตั้ งแต่เป็นพหุสัมพนัธ์เชิงสหสัมพนัธ์ศำสตร์ 

พัฒนำอำจำรย์ทำงด้ำนน้ี ทั้ งในด้ำนเน้ือหำ ทั้ งกำรส่งคนไปเรียน

ต่ำงประเทศ และรับอำจำรยใ์หม่ท่ีผ่ำนขบวนกำรพฒันำกำรเรียนรู้ทำง

พหุสัมพนั์ศำสตร์เชิงสหสัมพนัธ์วิทยำของคณะมำแลว้ (ท่ำนทั้งหลำยคง

ไม่ตอ้งสงสัยแลว้นะว่ำ  ในระยะแรกๆของกำรพฒันำคณะฯนั้น ท ำไม

คณะฯถึงพยำยำมรับนกัศึกษำท่ีจบจำกคณะฯเขำ้มำเป็นอำจำรยป์ระจ ำ ) 

ซ่ึง ช่วงระยะเวลำท่ีคณะค่อยๆพัฒนำเข้ำ สู่ขบวนกำรสอนท่ี เป็น

สหสัมพันธ์วิทยำอย่ำงเต็มรูปแบบนั้ น  น่ำจะเป็นตั้ งแต่คณะเร่ิมใช้

อำจำรยป์ระจ ำคณะฯเขำ้สอนในเน้ือหำวิชำต่ำงๆมำกข้ึน และค่อยๆลด

จ ำนวนอำจำรยจ์ำกภำยนอกลง เม่ือคณะฯเร่ิมมีอำจำรยม์ำกข้ึน อำจำรย์

ต่ำงๆท่ีส่งไปเรียนในท่ีต่ำงๆ ในสำขำวิชำชีพท่ีหลำกหลำย  เร่ิมกลบัมำ

ประจ ำร่วมพัฒนำกำรเรียนกำรสอน วิชำสอนต่ำงๆจะถูกสอนโดย

อำจำรยป์ระจ ำของคณะ (อำจำรยจ์ำกภำยนอกถูกเชิญมำนอ้ยมำก) มนัจึง

เร่ิมเป็นขบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีเป็นรูปแบบของสหสัมพนัธ์ศึกษำอยำ่ง

แทจ้ริง(ประมำณรุ่น 10-12)  
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หลงัจากทีเ่ราเช่ือว่าเราพฒันาการเรียนการสอนแนวสหสัมพนัธ์วทิยาขึน้

ในคณะได้อย่างดีแล้ว เรำจึงเร่ิมพฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอนแบบ

สหสัมพนัธ์วทิยำในหลกัสูตรอ่ืนๆ เช่น หลกัสูตรเทคโนโลยท่ีีเหมำะสม

เพื่อกำรพฒันำทรัพยำกรฯใน ปี 2529 หลกัสูตรกำรวำงแผนพฒันำชนบท

ฯ ในปี พ.ศ. 2538 เป็นตน้ ซ่ึงก็อยำกจะขอตั้งเป็นประเด็นใหท้่ำนทั้งหลำย

ทรำบ เพื่อกำรบอกกล่ำวส่งทอดใหน้กัศึกษำไดท้รำบอยำ่งถูกตอ้งและ

เหมือนกนั(หรือใครมีประเด็นยอ่ยอ่ืนๆก็ใหว้ำ่มำ) ทั้งน้ีกระ บวนกำร

เรียนกำรสอนท่ีคณะเรำไดด้ ำเนินกำรมำนั้น มนัมีววิฒันำกำรท่ีเป็น

ขั้นตอนมำมำกวำ่ 40 ปีแลว้ และก็สำมำรถกำ้วผำ่นมำอยำ่งดี หรืออำจมี

ปัญหำบำ้งก็เป็นปัญหำระดบัตวับุคคล ท่ีไม่ยำกท่ีจะช่วยกนัปรับปรุง

แกไ้ข 
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ระบบจัดการศึกษาใหม่…ทีค่ณะฯจะต้องเร่งด าเนินการเพื่อให้ทันต่อ

กระแสข้อมูลข่าวสารของโลกทีไ่ร้พรหมแดน  

ก่อนอ่ืนตอ้งขอกล่ำวเสียก่อนวำ่ ทิศทำงกำรศึกษำในอนำคตตอ้งเป็น

กำรศึกษำ6 เพื่อท่ีจะเอ้ือต่อควำมมัน่คงของสังคมไทยในอนำคต(ซ่ึงรวม

ควำมหมำยถึงทรัพยำกรและส่ิงแวดลอ้มดว้ย)  ตอ้งเป็นระบบกำรศึกษำท่ี

สำมำรถเพิ่มศกัยภำพกำรเรียนรู้ของบุคคล  ครอบครัว และชุมชน ใหมี้

                                                           
6  คณะศึกษำโครงกำรกำรศึกษำไทยในยคุโลกำภิวตัน์. 2555.  กำรศึกษำไทยในยคุโลกำภิวตัน์ : สู่ควำมกำ้วหนำ้
และควำมมัน่คงของชำติในศตวรรษหนำ้.  เอกสำรประกอบกำรสัมมนำระดบัชำติเร่ือง  “ยทุธศำสตร์กำรศึกษำไทย
ในยคุโลกำภิวตัน์”  ณ ศูนยป์ระชุมแห่งชำติสิริกิต์ิ  เขำ้ถึง 
http://www.prakan2.com/km/?name=research&file=readresearch&id=90 

บทสัมภาษณ์: 6 
 

 
 

ในบริบทของโลกทีไ่ร้พรหมแดนน้ัน คณะส่ิงแวดล้อมฯควร

พฒันาระบบการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างไร?  

 

http://www.prakan2.com/km/?name=research&file=readresearch&id=90
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ทกัษะเก่ียวกบั  “กระบวนการเรียนรู้” เพื่อศึกษำในมุมมองท่ีกวำ้งขวำง

และสำมำรถพฒันำองคค์วำมรู้ของตนเองอยำ่งต่อเน่ืองและตลอดชีวติ 

จนสำมำรถปรับตวัไดก้บัสภำวะโลกปัจจุบนั ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง

กำ้วหนำ้ไปอยำ่งรวดเร็ว และสำมำรถรับข่ำวสำรใหม่ๆ เพื่อน ำมำศึกษำ

และตดัสินใจ รวมทั้งตอ้งเป็นกำรศึกษำท่ีส่งเสริมใหชุ้มชนสำมำรถผนึก

ก ำลงั เพื่อเปล่ียนแปลงสภำพปัญหำส่ิงแวดลอ้มไปสู่สภำพท่ีพึงประสงค ์

ปรัชญำกำรศึกษำพึงเนน้กำรพฒันำบุคคลใหเ้ป็น “ผู้สร้าง”มำกกวำ่“ผู้

เสพ”   อนัเป็นผลดีต่อควำมย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้มและทรัพยำกรในท่ีสุด 

 

ถึงแม้ว่าคณะฯเราพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบสหวทิยาการ ด้วย

วธีิ สหสัมพนัธ์ศาสตร์วิทยา มามากกว่า 40 ปีแล้วกต็าม ปัจจุบนัมนัอำจ

ลำ้สมยัไม่ทนัต่อควำมเป็นหน่ึงเดียวของโลกท่ีไร้พรหมแดนไปบำ้งแลว้ 

เพรำะควำมเป็นโลกำภิวฒัน์มนัไดแ้ผก่ระจำยไปทัง่ทุกมุมโลก วธีิ

กำรศึกษำต่ำงๆเร่ิมจะไม่มีพรหมแดน และไม่มีประเพณีนิยมมำปิดกั้นอีก

แลว้  ซ่ึงกำรด ำเนินกำรท่ีผำ่นมำ 40 ปี เรำก็ทรำบวำ่กำรศึกษำในรูปแบบ

สหสัมพนัธ์วทิยำนั้นมนัก็มีขอ้เสีย เพรำะถึงแมว้ำ่มนัจะมีขอ้ดีตรงท่ีเป็น

กำรบูรณำกำรของศำสตร์ท่ีหลำกหลำย  มนัสำมำรถสังเครำะห์องค์
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ควำมรู้ท่ีเป็นจุดร่วมของศำสตร์ต่ำงๆได ้ แต่ องค์ความรู้ต่างๆเหล่าน้ัน ก็

ต้องถูกปิดกั้นด้วยเนือ้หาของศาสตร์ต่างๆทีถู่กน ามาบูรณาการเท่าน้ัน 

คณะฯจึงจ าเป็นทีจ่ะก้าวต่อไปในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ทีก้่าว

ผ่านออกมาจากการปิดกั้นของศาสตร์น้ันๆ เพือ่สร้างองค์ความรู้ขึน้กบั

ศาสตร์ของคณะเอง ซ่ึงผมสังเกตุเห็นวำ่ในบำงภำคส่วนของคณะฯ ก็ได้

กำ้วผำ่นมำโดยไม่รู้ตวั(จริงหรือไมจริง...ตอ้งพดูเป็นปุจฉำ...จะไดเ้กิด

วสิัชนำ...ไดผ้ลอยำ่งไรบอกดว้นะ)  

 
         แสดงลกัษณะวธีิการการศึกษาประเภทต่างๆ 

 

หากคณะจะพฒันาองค์ความรู้ ทีม่ีความเป็นศาสตร์แห่งความยัง่ยนืของ

การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุขระหว่างมนุษย์และโลกธรรมชาติน้ัน คณะเรา

จะก าลงัก้าวเข้าสู่รูปแบบการศึกษา ทีเ่รียกว่า “การศึกษาก้าวผ่านส่ิงกดี
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กั้น(Transdisciplinarity)” ซ่ึงยงัเป็นค ำศพัทท่ี์ยงัไม่มีควำมหมำยท่ีเป็นท่ี

ยอมรับร่วมกนันกั(555...ผมขอแปลก่อนนะ เผือ่ติดตลำดกบัเขำบำ้ง)  แต่

ในควำมหมำยของมนั จะเป็นกำรศึกษำเพื่อท ำลำยพรมแดนควำมรู้ ท่ี

ยงัคงมีเน้ือหำศำสตร์ต่ำงๆหรือพื้นฐำนวชิำชีพต่ำงๆขวำงกั้นอยู ่ เป็น

ระบบกำรศึกษำท่ีคิดใหม่-ท ำใหม่ ท่ีอำจสอดคลอ้งหรือละเมิดแหก

กฎเกณฑข์องสำขำวชิำต่ำงๆบำ้ง เพื่อท่ีจะบรรลุถึงกำรหย ัง่รู้ใหม่(New 

intuitions) เกิดองคค์วำมรู้ใหม่ มนัเป็นกำรน ำเอำควำมคิด เอำทฤษฎี

กรอบแนวคิดและวธีิกำรศึกษำ ท่ีมีอยูใ่นควำมนึกคิดของกลุ่มศึกษำ 

สหสัมพนัธ์วทิยำ ท่ีอยูน่อกเหนือกำรแบ่งแยกสำขำวชิำชีพ แบบประเพณี

นิยม และอ่ืนๆ แต่ไดน้ ำเอำส่ิงเหล่ำนั้นไปประยกุต ์ในลกัษณะท่ีมีเน้ือหำ

ท่ีมีเหตุผลมำกกวำ่ หรือขำ้มสำขำวชิำชีพเฉพำะ ตวัอยำ่ง เช่นกำรประยกุต ์

ปรัชญำของพวกมำร์กซิสตไ์ปยงัศิลปะ ประวติัศำสตร์ หรือวรรณคดี 

นิเวศสังคม จริยธรรมส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

 

เน้ือหำในกำรเรียนกำรสอนคณะฯเรำก็เช่นเดียวกนั เน้ือหำวชิำกำรท่ีเป็น

สหสัมพนัธ์วทิยำนั้น ยงัถูกปิดกั้นดว้ยศำสตร์ขำ้งเคียงอยู ่ เรำจะตอ้งกำ้ว

ออกมำใหไ้ด ้ สร้ำงองคค์วำมรู้แห่งศำสตร์ของเรำ ท่ีเป็นหนทำงแห่งกำร
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อยูร่่วมกนัของมนุษยแ์ละธรรมชำติอยำ่งย ัง่ยนื  ท่ีพวกเรำจะร่วมกนัสร้ำง

ข้ึนมำส ำหรับมนุษยชำติของโลกใบน้ี 

 

ขอเกร่ินว่า...คณะฯควรเร่ิมกระบวนการศึกษาแบบ “การศึกษาก้าวผ่าน

ส่ิงกดีกั้น(Transdisciplinarity)” เหมือนทีค่ณะเคยเร่ิมการศึกษาแบบสห

วทิยาการ มาก่อนหน้าน้ันแล้ว 

เรำตอ้งยอมรับวำ่กำรปฏิวติัทำงวทิยำศำสตร์(Scientific Revolution)7 ใน

ศตวรรษท่ี 17 ท ำใหว้ทิยำศำสตร์มีควำมเจริญกำ้วหนำ้อยำ่งสูง และต่อมำ

ในช่วงปลำยศตวรรษท่ี 18 ก็ไดก่้อใหเ้กิดกำรพฒันำศำสตร์ทำงสังคมท่ี

เจริญรุดหนำ้อยำ่งรวดเร็ว ซ่ึงก็ยงัคงเป็นววิฒันำกำรของกำรพฒันำศำตร์

เฉพำะสำขำเหมือนวทิยำศำสตร์ เพื่อใหเ้กิดควำมรู้ ควำมช ำนำญในเฉพำะ

ศำสตร์ของตน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ของกำรกำรแบ่งงำน แบ่งบทบำท

และหนำ้ท่ีในสังคม ท่ีในตอนนั้นเช่ือกนัวำ่จะมีผลดีในแง่ของของกำร

พฒันำควำมช ำนำญเฉพำะสำขำ ท ำใหศ้ำสตร์แต่ละสำขำมีกำร

เจริญเติบโตและกำ้วหนำ้อยำ่งรวดเร็ว แต่เม่ือมีกำรพฒันำศำสตร์เหล่ำนั้น

ท่ีนำนวนัข้ึน ควำมรู้ใหม่ท่ีแยกศำสตร์ออกเป็นสำขำต่ำงๆ ยงัคงใหค้วำม

                                                           
7 http://rothom.blogspot.com/2013/08/transdisciplinarity-td.html 

http://rothom.blogspot.com/2013/08/transdisciplinarity-td.html
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สนใจเฉพำะศำสตร์ของตนเอง ท่ีก่อใหเ้กิดค ำถำมวำ่ศำสตร์แต่ละสำขำไม่

สำมำรถรับใชส้ังคม ท ำให้เกิดแนวคิดท่ีจะเช่ือมโยงศำสตร์ต่ำงๆเขำ้หำ

กนั ในรูปแบบท่ีเรียกวำ่ “พหุศำสตร์วทิยำ(Multidisciplinary Approach)” 

อนัเป็นแนวคิดท่ียอมรับใหก้ำรศึกษำของศำสตร์แต่ละสำขำ สำมำรถ

หยบิยมืศำสตร์จำกสำขำอ่ืนมำใชใ้นกำรศึกษำเทียบเคียง  เพื่อเพิ่มอ ำนำจ

ในกำรอธิบำยใหแ้ก่ศำสตร์ของตนเองได ้  โดยแต่ละศำสตร์ต่ำงยงัคงมี

กำรแยกขำดจำกกนั เป็นอิสระต่อกนั และรักษำควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น

ของตนเหมือนเดิม  

 

ต่อมำมีกำรขยำยขอบข่ำยไปถึง กำรวเิครำะห์และสังเครำะห์เน้ือหำทำง

วชิำกำร ท่ีเรียกวำ่  “สหสัมพนัธ์วทิยำ(Interdisciplinary Approach) คือ

บุคคลจำกหลำยสำขำมำท ำกำรศึกษำร่วมกนัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือ

หวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึง โดยต่ำงคนต่ำงศึกษำแลว้น ำเสนอผลกำรศึกษำ

เบ้ืองตน้ มำร่วมวเิครำะห์กำรเช่ือมโยงต่อกนัระหวำ่งศำสตร์(แทนท่ีจะ

เอำแต่ละบทมำประกอบกนัเป็นเล่มแบบพหุสัมพนัธ์ศำสตร์)  ใหเ้ป็นเน้ือ

เดียวกนั โดยใหบุ้คคลในแต่ละสำขำประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งกนั 

ท ำงำนร่วมกนั เพื่อน ำไปสู่กำรบูรณำกำรของศำสตร์ ท่ีเช่ือมโยงระหวำ่ง



           บันทกึการพฒันาศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกนัระหว่างมนุษย์และธรรมชาต ิ                      45 
 

 
             ก้าวให้ได้ – ไปให้ถึง 

รุ่งจรัส  หุตะเจริญ                            บันทกึชีวติการท างานฯ                     

ศำสตร์ต่ำงๆเขำ้หำกนั จนท ำใหศ้ำสตร์แต่ละสำขำวชิำชีพกลำยเป็นเน้ือ

เดียวกนั คือเป็นกำรลม้เลิกพรมแดนในกำรแบ่งแยกสำขำวชิำไปได้

บำงส่วน  โดยคำดหวงัวำ่เม่ือบูรณำกำรรวมศำสตร์ระหวำ่งสำขำเขำ้

ดว้ยกนัแลว้ จะก่อใหเ้กิดองคค์วำมรู้ใหม่ อนัท ำใหส้ำมำรถน ำไปสู่กำร

อธิบำยปรำกฏกำรณ์ทั้งทำงธรรมชำติและทำงสังคมไดลึ้กซ้ึงมำกข้ึน เช่น 

อุทกธรณีวทิยำ กำรอนุรักษดิ์นและน ้ำ  หรือ สตรีนิยม  นิเวศสังคม เป็น

ตน้   กำรศึกษำในรูปแบบน้ีในปัจจุบนัก็เป็นท่ียอมรับของคนทัว่ๆไป  

 

ซ่ึงผู้เขียนคิดว่าคณะฯติดอยู่ทีจุ่ดๆนีม้านานจนเกนิไปแล้ว เรำควรจะ

พฒันำวธีิกำรศึกษำท่ีขจดัอุปสรรคและปัญหำท่ีเรำคน้พบ ในเน้ือหำกำร

สหสัมพนัธ์ศึกษำนั้น จะมำจำกองคค์วำมรู้พื้นฐำนขำ้งเคียงท่ีรวมเป็น

กลุ่มสหสัมพนัธ์ศึกษำ ซ่ึงคณะเรำไดด้ ำเนินกำรและพฒันำมำนำนแลว้ 

และก็เช่ือวำ่เรำไดด้ ำเนินกำรและพฒันำมำอยำ่งดี แต่เรำคงจะตอ้งไม่หยดุ

ท่ีเพียงจุดๆน้ีเท่ำนั้น คณะฯเรำจะตอ้งยำ่งกำ้วต่อไปในกำรสังเครำะห์องค์

ควำมรู้ของศำสตร์ของคณะฯข้ึนมำใหม่ ท่ีไม่ไดถู้กจ ำกดัหรือปิดกั้นโดย

องคค์วำมรู้ศำสตร์ขำ้งเคียง แต่จะตอ้งกำ้วผำ่นกำรปิดกั้นขององคค์วำมรู้
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จำกศำสตร์ขำ้งเคียง สร้ำงสรรองคค์วำมรู้ท่ีเป็นเน้ือหำควำมตอ้งกำรของ

ยคุสมยัปัจจุบนัและอนำคต ท่ีมำกไปกวำ่ศำสตร์เดิมๆ   

คณะเราควรก้าวตามววิฒันาการทางการศึกษาไปสู่   “การศึกษาก้าวผ่าน

ส่ิงกดีกั้น(Transdisciplinarity)”  

 

 
  
แนวคิดการศึกษาก้าวผ่านส่ิงกดีกั้น(Transdisciplinarity)  
มนัเป็นลกัษณะกำรศึกษำท่ีใหน้กัศึกษำจำกหลำยวชิำชีพ (555...รวมทั้ง

อำจำรยด์ว้ย) และในบำงกรณีตอ้งรวมประชำชนทอ้งถ่ิน มำร่วม

ท ำกำรศึกษำวจิยัร่วมกนัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยศึกษำโจทยก์ำร
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ศึกษำวจิยัร่วมกนั  รับทรำบขอ้มูลเหมือนกนั แลว้แลกเปล่ียนควำมคิดกนั

อยูต่ลอดเวลำ เสมือนเป็นคนๆเดียวกนั ซ่ึงแตกต่ำงจำกกำรศึกษำรูปแบบ

เก่ำๆ ท่ีมีมุมมองเพียงใหน้กัศึกษำเรียนรู้แต่ในมหำวทิยำลยัของศำสตร์

ของวชิำชีพหน่ึงๆ มำสังเครำะห็องคค์วำมรู้ใหม่ ซ่ึงก็คงไม่สำมำรถหลีก

หนีควำมรู้วชิำชีพในพื้นฐำนเดิมๆ   

 

แนวคิดการศึกษาก้าวผ่านส่ิงกดีกั้น เกดิขึน้เร่ิมแรกในโครงการ “Man 

and Biosphere Programme” ซ่ึงโครงกำรดงักล่ำวน้ีไดใ้ช ้ “แนวคิด

ระบบเชิงบูรณำกำร” (Integrated systems approach)(จะกล่ำวต่อไป) และ

เนน้ควำมร่วมมืออยำ่งใกลชิ้ดระหวำ่งนกัวชิำกำร ชำวพื้นเมือง และผูมี้

อ ำนำจตดัสินใจเชิงนโยบำย ใหค้วำมส ำคญักบักำรบูรณำกำรระหวำ่ง

ศำสตร์สำขำต่ำงๆเขำ้เป็นเน้ือเดียวกนั ซ่ึงหำกคณะฯน ำระบบน้ีมำใช้

เสริมเขำ้ไปในกำรจดักำรศึกษำของคณะฯแลว้ ประโยชน์ท่ีนกัศึกษำจะ

ไดรั้บท่ีแตกต่ำงจำกกำรศึกษำแบบสหสัมพนัธ์วทิยำท่ีเห็นไดช้ดั คือ            

  1. สหสัมพนัธ์วทิยำ ถือวำ่กิจกรรมทำงวชิำกำร เป็นเร่ืองของ

ผูเ้ช่ียวชำญเท่ำนั้น(มีแต่นกัวิชำกำรเท่ำนั้นท่ีจะเรียนทฤษฎีและท ำวจิยัได)้ 

แต่กำรศึกษำกำ้วผำ่นส่ิงกีดกั้น มองวำ่กิจกรรมทำงวชิำกำร จะตอ้งมำจำก
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ควำมร่วมมือกนัระหวำ่งนกัวิชำกำรต่ำงๆ และอำจรวมกบัชำวบำ้น

ผูเ้ก่ียวขอ้ง(ระบบกำรศึกษำของคณะท ำอยูแ่ลว้ แต่ยงัไม่ชดัเจนนกั) ควำม

ร่วมมือของชำวบำ้น(ร่วมคิดร่วมท ำ) จะเป็นหวัใจส ำคญัของระบบ

กำรศึกษำน้ี เพรำะปัญหำท่ีเกิดข้ึนในปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆทอ้งถ่ินต่ำงๆนั้น 

คนในสำขำวชิำชีพอำจรู้ดีในเร่ืองวชิำกำร แต่คนทอ้งถ่ินท่ีมีวถีิชีวติ

ประสบพบมำเป็นประจ ำ ยอ่มมีควำมรู้ในเร่ืองนั้นๆเป็นอยำ่งดี และกำรท่ี

ไดส้ร้ำงองคค์วำมรู้ทอ้งถ่ิน(ท่ีผำ่นกำรลองผิดลองถูกข้ึนมำใช)้ เช่น พืช

กินไดใ้นพื้นท่ีป่ำ ฤดูกำลกำรท ำเกษตร ลกัษณะนิสัยของสัตวน์ ้ำแต่ละ

ชนิด กำรแล่นเรือ สมุนไพร ฯลฯ  และอีกประกำรหน่ึง ชำวบำ้นเป็นผูท่ี้มี

ส่วนไดส่้วนเสียกบัทรัพยำกรท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี ดงันั้นจำกกำรแกไ้ขปัญหำ

ดงักล่ำว ซ่ึงเม่ือชำวบำ้นเป็นเจำ้ของปัญหำโดยตรง ชำวบำ้นจึงตอ้งเขำ้มำ

มีส่วนร่วมในกำรแกไ้ขปัญหำ(ร่วมกบันกัวชิำกำร) กำรแกปั้ญหำใดๆท่ี

ชำวบำ้นไม่มีส่วนร่วม ไม่มีส่วนรับรู้ หรือชำวบำ้นไม่เห็นดว้ย ยอ่ม

ก่อใหเ้กิดควำมลม้เหลวตั้งแต่ตน้อยำ่งหลีกเล่ียงไม่ได ้           

 2. สหสัมพนัธ์วทิยำ ใหค้วำมส ำคญักบักำรบูรณำกำรระหวำ่ง

ศำสตร์ต่ำงๆ ท่ีไดรั้บกำรพฒันำข้ึนจำกสถำบนัทำงวชิำกำรเท่ำนั้น แต่
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กำรศึกษำแบบกำ้วผำ่นฯ จะเนน้กำรบูรณำกำรปัญญำควำมรู้ทุกๆประเภท 

ทั้งควำมรู้ในสถำบนัวชิำกำรและภูมิปัญญำพื้นบำ้น(Local Wisdom) ดว้ย 

3. สหสัมพนัธ์วทิยำ เนน้กำรศึกษำวจิยัท่ีตอ้งอยูบ่นพื้นฐำนทำง

ทฤษฎีและมโนทศัน์ท่ีเป็นนำมธรรมทำงวชิำกำร มำใชใ้นกำรศึกษำ

ปัญหำ แต่กำรศึกษำแบบกำ้วผำ่นฯจะเนน้ปัญญำศึกษำ โดยเร่ิมตน้จำก

กำรวเิครำะห์ขอ้มูลรูปธรรมของพื้นท่ี(ร่วมกบัชำวบำ้นเจำ้ของพื้นท่ี) ท่ี

เกิดข้ึนภำยใตบ้ริบทอนัเฉพำะเจำะจง  เพื่อท ำใหเ้ขำ้ใจปัญหำอนัมี

ลกัษณะเฉพำะเจำะจง ไดอ้ยำ่งแน่นอน  และสำมำรถแกไ้ขควำมซบัซอ้น

ทำงปัญหำไดอ้ยำ่งลึกซ้ึง  

4. สหสัมพนัธ์วทิยำ จะแยกขำดระหวำ่ง “กำรศึกษำวจิยั” (ใหเ้ป็น

หนำ้ท่ีของนกัวชิำกำร) แต่ประยกุตง์ำนวจิยัไปใชใ้นกำรแกไ้ขปัญหำ (ให้ 

เป็นหนำ้ท่ีของหน่วยงำนรำชกำร) กำรศึกษำกำ้วผำ่นจะผนวกรวม 

กำรศึกษำปัญหำ-เขำ้กบั-กำรแกไ้ขปัญหำ  ผำ่นกำรท ำงำนท่ีประสำนกนั

อยำ่งใกลชิ้ดทั้งทำงปัญญำ-ควำมรู้-ควำมเขำ้ใจ ระหวำ่ง ชำวบำ้น-

นกัวชิำกำร-และฝ่ำยปฏิบติั  

 หำกจะใหค้วำมคิดเห็นต่อระบบกำรศึกษำท่ีควรกำ้วต่อไปของ

คณะแลว้ ผูเ้ขียนยงัเช่ือวำ่กำรศึกษำแบบสหสัมพนัธ์วทิยำนั้น ยงัคงมี



50              บันทกึการพฒันาศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกนัระหว่างมนุษย์และธรรมชาต ิ               
 

  
           ก้าวให้ได้ – ไปให้ถึง 

รุ่งจรัส  หุตะเจริญ                     บันทกึชีวติการท างานฯ                     

ควำมส ำคญัในกรณีถึงกำรเรียนรู้ ในกรณีกำรศึกษำแสวงหำควำมจริง

(Find facts) และกำรเรียนรู้เพื่อทรำบปรำกฏกำรณ์ (Phenomena finding) 

ท่ีเป็นธรรมชำติอยู ่แต่กำรเรียนรู้ในเชิงปฏิบติั (Action research) และกำร

เรียนรู้ทำงกำรก ำหนดนโยบำย (Environmental policy instruments) นั้น 

ควรจะน ำวธีิกำรกำรกำ้วผำ่นส่ิงกีดกั้นฯ เขำ้มำเสริม 
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อุบัติเหตุเรือบรรทุกน า้มันล่มเป็นปัจจัยเร่งให้เกดิคณะส่ิงแวดล้อมฯ 

ในตอนเร่ิมแรกระบบกำรเรียนกำรสอนและกำรวจิยันั้น แมน้วำ่จะเป็นไป

ตำมกรอบของขอ้แนะน ำของสหประชำชำติ (Recommendation 96) แต่

เรำก็ยงัถูกโตแ้ยง้จำกบรรดำผูมี้อิทธิพลทำงสถำบนัอุดมศึกษำ อ.นำทฯได้

พยำยำมจะน ำเขำ้บรรจุในแผนกำรศึกษำของสถำบนัต่ำงๆ แต่ก็ไม่เป็นผล  

ระบบกำรเรียนกำรสอนตำมกระบวนกำรของคณะเรำ ถูกมองวำ่เป็น

ไม่ได ้ ไม่มีเน้ือหำ ไม่ก่อเกิดผลท่ีเป็นช้ินเป็นอนั ผมและเพื่อนๆในชั้น

เรียนก็มกัจะถูกถำมและชกัชวนใหไ้ปเรียนในสำขำอ่ืนๆ ท่ีเป็นกำร

บทสัมภาษณ์: 7 
 

 

 

มีการกล่าวกนัว่า คณะส่ิงแวดล้อมไม่ได้เกดิขึน้ตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ มีเร่ืองเป็นมาอย่างไร?  
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เฉพำะเจำะจงทำงเน้ือหำวชิำกำร อนัเป็นท่ีนิยมสมยันั้น  (ก็ประมำณ 30-

40 ปี ล่ะครับ ไม่รู้วำ่โง่หรือฉลำดท่ีเลือกเรียนท่ีคณะฯ) 

 พอดีช่วงนั้นเกิดเหตุกำรณ์ท่ีเป็นปัญหำส่ิงแวดลอ้มอยำ่งรุนแรง

ในประเทศไทยหลำยประเด็น เช่น กำรฝ่ำฝืนกฏหมำยเขำ้ไปล่ำกระทิงใน

เขตรักษำพนัธ์ุสัตวป่์ำทุ่งใหญ่นเรศวร น ้ำในแม่น ้ำแม่กลองเน่ำ และ

เหตุกำรณ์ท่ีส ำคญั คือเรือน ้ำมนัดิบล่มท่ี ม.รำงจนัทร์ อ.เมือง                                    

จ.สมุทรสำคร (ช่วงน้ีขอยืนยนัผมอยูใ่นเหตุกำรณ์ และท่ำนประธำน

ชมรมอนุรักษเ์กษตรฯ-ท่ำน อ.มนสัฯ ก็มำร่วมรณรงค)์ ครำบน ้ำมนั

กระจำยตวัตำมชำยฝ่ังทะเลไปไดไ้กลมำก กวำ่ 10 กิโลเมตร (คลำ้ย

เหตุกำรณ์ท่ีเกำะเสมด็) ทำงรำชกำรไทยก็ไม่รู้จะด ำเนินกำรอยำ่งไร? ตอ้ง

พึ่งใบบุญจำกผูก่้อเหตุ สั่งสำรประกอบทำงเคมีจำกต่ำงประเทศ มำช่วย

สลำยครำบน ้ำมนั โดยทำงเรำไม่มีหน่วยงำนท่ีตรวจสอบและรับรู้เลยวำ่ 

เป็นสำรประกอบอะไรบำ้ง? ใส่ลงไปมำกนอ้ยเท่ำไร?  มนัจะสะสมเขำ้ไป

ในห่วงโซ่อำหำรหรือไม่ เป็นเหตุใหเ้ป็นท่ีสงสัยของสำธำรณชนมำก 

กระแสสังคมไทยเร่ิมยอมรับควำมจ ำเป็นถึงกำรพฒันำควำมรู้ ควำม

เช่ียวชำญของนกัวชิำกำรส่ิงแวดลอ้มไทยใหท้นัต่อกระแสโลก  
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อ.นำทฯไดใ้ชโ้อกำสในช่วงน้ีเสนอเร่ืองกำรจดัตั้ง “โครงกำรศึกษำและ

วจิยัส่ิงแวดลอ้ม” น ำเสนอเขำ้สู่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี โดยกำรช่วยเหลือ

ของเพื่อนท่ำน พ.อ. ณรงคฯ์ และผูใ้หญ่ท่ีท่ำนเคำรพ พล.ร.ต. เนตรฯ

(ในขณะนั้นด ำรงต ำแหน่งเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี)ใหค้วำมเห็นชอบ ใน

วาระจรของทีป่ระชุมคณะรัฐมนตรี  

 

ดังน้ันสรุปได้ว่า คณะเรำไม่ไดเ้กิดข้ึนตำมแผนกำรศึกษำของชำติ (เท่ห์

หรือเศร้ำ...ก็ไม่รู้  เกิดเพรำะวสิัยทศัน์ท่ีน ำหนำ้วงกำรศึกษำไทย.....มั้ง) 

แต่เกิดข้ึนจำกมติคณะรัฐมนตรีในวำระจร(ยงัเป็นค ำถำมในใจทุกวนัน้ี 

เพรำะอะไรเอ่ย-เรำโง่หรือฉลำด-มิฉะนั้นเรำพฒันำไปไกลแลว้-ไม่มีคน

คอยประทว้ง หรือส่ิงแวดลอ้มไทยมนัจะทรุดโทรมสูญสลำยไปหมดแลว้

....ซ.ต.พ...555)  

 

ยงัครับ...ปัญหาและอุปสรรคยงัไม่หมด อ.นำทฯ เล่ำวำ่ท่ำนจะเอำ

โครงกำรฯไปด ำเนินกำรในสถำบนักำรศึกษำไหนดี หลำยสถำบนัท่ี อ.

นำทฯไปติดต่อ ไม่ค่อยมีใครสนใจ หรือมีก็มีเง่ือนไขมำก จนกระทัง่

อำจำรยไ์ดม้ำพบกบัอำจำรยห์มอ ร่มไทรฯ แห่งรพ.ศิริรำช ท่ำนมีวสิัยมอง
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กำรณ์ไกล เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของศำสตร์ทำงดำ้นน้ี ท่ำนสนบัสนุน

โดยใหใ้ชป้ระโยชน์พื้นท่ีชั้น 3 ตึก 84 ปี จ  ำนวน 2 หอ้ง ประมำณ 60 

ตำรำงเมตร (เป็นท่ีตั้งของธนำคำรโลหิต รพ. ศิริรำชในปัจจุบนั) 

หลังจากน้ัน อ.นาทฯ พร้อมด้วยศิษย์คู่ใจ อ.ธนากรฯ ก็ไดเ้ปิดกำรเรียน 

กำรสอน หลกัสูตรวทิยำศำสตร์มหำบณัทิตย สำขำ เทคโนโลยกีำรบริหำร

ส่ิงแวดล้อม ด้วยอำจำรยป์ระจ ำเพียง 2 ท่ำน (ท่ำนทั้ง 2 คงตอ้งท ำงำน

อย่ำงหนัก) แต่ดว้ยควำมใจกวำ้งและควำมเป็นนักบริหำรกำรศึกษำมือ

อำชีพ ท่ำนทั้ง 2 สำมำรถระดมนักวิชำกำรมือเอกของเมืองไทยเป็น

จ ำนวนมำกเข้ำมำช่วยสอน แต่ท่ีส ำคญัได้พยำยำมคดัเลือกนักวิชำกำร

หนุ่มไฟแรง มีจิตวิญญำนเป็นนักส่ิงแวดล้อม (ต้องกำรกอบกู้ควำม

หำยนะทำงส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย 5555 ไม่ตอ้งเอ่ยช่ือ เด๋ียวเอ่ยไม่

หมด จะเป็นปัญหำ) จำก กรม กองต่ำงๆ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญเน้ือหำวิชำ

เฉพำะท่ีเก่ียวขอ้ง มำเป็นขำประจ ำ (สังกดัหน่วยงำนเดิมแต่ใชเ้วลำส่วน

ใหญ่ท่ีคณะฯ ...5555.... และกรรมมนัก็ตำมมำบำ้งในตอนน้ี) ในกำรสอน

วชิำต่ำงๆ เช่น อ. เทพนมฯ (สำธำรณสุข) อ.พงษพ์ิศน์ฯ (ทรัพยำกรธรณี)          

อ.เล็กฯ (ทรัพยำกรดิน) อ.บุณชนะฯ (ป่ำไม)้ อ.สุชำติ ประสิทธิฯ (สังคม

และประชำกรศึกษำ) อ.เสริมพล (มลพิษ) อ...? (กำรวำงแผนกำยภำพ)          
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อ.กัมพลฯ (ชีววิทยำ) และอีกหลำยท่ำน (เอกสำรดั้งเดิมท่ีรวบรวมช่ือ

ผูส้อนไวต้ั้ งแต่ต้น หำยหมดตอนยำ้ยห้อง) จนกระทั่งถึงรุ่นผม(รุ่น3) 

มหำวิทยำลัยโดยกำรสนับสนุนของท่ำนอธิกำร นพ. กษำนต์ฯ (ท่ำน

อธิกำรขณะนั้น) ท่ำนอธิกำร น.พ ณัฐฯ (ท่ำนอธิกำรต่อมำ) รวมทั้ง ผอ.

กองแผน ท่ำนอนุชำฯ (ตอนหลงัท่ำนอนุชำโอนยำ้ยไปเป็นผูว้ำ่ฯอยูห่ลำย

จงัหวดั) และบุคคลอ่ืนๆอีกมำกมำยเป็นผูส้นบัสนุน  

 

   
 นพ.กษาน จาติกวนิช  นพ. ณฐั ภมรประวตั ิ  นพ.ประดษิฐ์ เจริญไทยทว ี  

   
อ.เทพนม เมอืงแมน อ.พงศ์พศิน์ ปิยะพงศ์ อ.สุชาต ิประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ 
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อ.จริะศักดิ์ พูนผล อ.เลก็ มอญเจริญ อ.ธนากร อ้วนอ่อน 

   
อ.บุญชนะ กลัน่ค าสอน อ.มนู ศรีขจร อ. กมัพล อิศรำงกลูฯ 

 

จนไดจ้ดัตั้งเป็นคณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยำกรศำสตร์ในปี พ.ศ 2521 (รัก

และห่วงใยกนับำ้งนะครับรุ่นหลงัๆ เรำก่อตั้งคณะมำดว้ยควำมยำกล ำบำก 

และมีทิศทำงท่ีเป็นแนวคิดกำรพฒันำศำสตร์แห่งวงกำรน้ีกบัชำวโลกมำ

ตลอด กำรเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีดี ก็ตอ้งเจบ็ปวดเป็นธรรมดำ แต่ตอ้งคิดดี 

คิดชอบ ให้รัดกุม)  

 



           บันทกึการพฒันาศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกนัระหว่างมนุษย์และธรรมชาต ิ                      57 
 

 
             ก้าวให้ได้ – ไปให้ถึง 

รุ่งจรัส  หุตะเจริญ                            บันทกึชีวติการท างานฯ                     

ผู้ 

 

การพฒันาหลกัสูตรต่างๆ 

เพรำะคณะไม่ไดเ้กิดตำมแผนกำรศึกษำของชำติ ดงันั้นในตอนแรกกำร

ร่ำงหลกัสูตรท่ีมีเป้ำหมำย เป็นกำรศึกษำรูปแบบสหสัมพนัธ์วทิยำนั้น กำร

ด ำเนินกำรตำมปกติก็คงตอ้งเร่ิมตั้งแต่ตั้งคณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิฯ ใน

สำขำวชิำชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มจ ำนวนมำกมำย ซ่ึงกลุ่มคนเรำน้ีก็

ยงัติดกบัดกัทำงกระแสนิยมทำงตะวนัตก ท่ีมองส่ิงแวดลอ้มในทิศทำงท่ี

เอ้ือประโยชน์ต่อทุนนิยม ท่ีเห็นชดัๆ จะมีอยู ่3 แนวคิด คือ 

บทสัมภาษณ์: 8 
 

 
 

อยากให้อาจารย์เล่าถึงการพัฒนาหลกัสูตรต่างๆ มีทีม่าและมี

เป้าหมายอย่างไร? 
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1. ส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหำอุปสรรคต่อขบวนกำรผลิตของ

มนุษย ์ดงันั้นตอ้งควบคุมส่ิงแวดลอ้ม ไม่ใหม้นัมีอุปสรรคตอ้กำรผลิต ต่อ

สุขภำพ และสภำพแวดลอ้ม 

2. ส่ิงแวดลอ้มเเป็นทรัพยำกร เพื่อกำรอยูดี่มีสุขของมนุษย ์

ดงันั้นจึง ตอ้งน ำมำใชป้ระโยชน์ ใหคุ้ม้กบัทุนท่ีใชใ้นกำรผลิต ซ่ึงตอน

นั้นก็มกัจะมองแต่ ท่ีดิน เคร่ืองจกัร และแรงงำน ไม่ไดม้องถึงคุณค่ำท่ี

แทจ้ริงของโลกธรรมชำติเลย (Intrinsic values) 

3. ทรัพยำกรบำงประเภท ทั้งทำงชีวภำพและกำยภำพ มี

คุณค่ำต่อกำรด ำรงชีวติของมนุษย ์(Instrument values)เท่ำนั้น หำกใช้

ประโยชน์จนหมดส้ินไป  จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยูข่องมนุษย ์ 

ดงันั้นจึงควรสงวนรักษำทรัพยำกรท่ีมีคุณค่ำต่อมนุษยเ์หล่ำน้ี หรือเฉพำะ

เม่ือส่ิงนั้นพบมีประโยชน์ต่อมนุษยเ์องเท่ำนั้น 

- และอ่ืนๆอีกมำกมำย  

 

ดงันั้นกำรท่ีจะด ำเนินกำรให้ผูท้รงคุณวุฒิต่ำงๆ เห็นพอ้งตอ้งกนัในเน้ือหำ

ของหลกัสูตรฯ คงจะไม่ใช่เร่ืองง่ำย อำจใชเ้วลำเป็นปี หลำยๆปี จนอำจ

แปรผนัเป็นกำรคดัคำ้น จนตอ้งลม้เลิกในท่ีสุด 
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เข้าใจว่า อ.นาทฯ คงจะรู้ถึงธรรมเนียมปฏิบัติของวงการศึกษาไทยเป็น

อย่างดี  พร้อมกบัแนวคิดของท่ำนท่ีวำ่ดว้ย “วศิวกรเป็นมิตร หรือ ศตัรูกบั

ส่ิงแวดลอ้ม” ท่ำนมกัพดูในท่ีต่ำงๆเสมอวำ่ “ท่านเป็นวศิวกรกลบัใจ” 

ซ่ึงในขณะนั้นเน้ือหำของหลกัสูตรท่ีแปลกและแหวกแนวออกมำ มนัยงั

เป็นแนวคิดท่ียงัไม่ชดัเจนนกั วำ่กำรแกไ้ขปัญหำส่ิงแวดลอ้มใหส้ ำเร็จ 

ตอ้งเป็นไปในแนวทำงท่ี......เป็นกำรอยูร่่วมกบัโลกธรรมชำติ.... มนุษย์

ตอ้งไม่คิดวำ่มนัเป็นปัญหำและอุปสรรคต่อขบวนกำรผลิต แต่มนุษยเ์อง

ต่ำงหำกจะตอ้งพยำยำมหำขบวนกำรผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มข้ึนมำ

(555...เห็นสัญญำน หรือยงัวำ่ หลกัสูตร Appropriated technology ส ำคญั

อยำ่งไร) มนุษยต์อ้งไม่คิดวำ่มนัเป็นทรัพยำกร ท่ีพระเจำ้ไดส้ร้ำงมำให้

มนุษยไ์ดน้ ำไปใชป้ระโยชน์เท่ำนั้น มนุษยจึ์งไม่จ  ำเป็นตอ้งใชอ้ยำ่ง

ระมดัระวงั(อ่ำนหนงัสือจริยธรรมส่ิงแวดลอ้มของผมไดน้ะครับ...5555) 

ไม่ใช่คิดวำ่มนุษยค์วรสงวนรักษำทรัพยำกรทั้งกำยภำพและชีวภำพ 

เฉพำะส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยเ์ท่ำนั้น 

 

อ.นาท จึงพยายามค้นหาแนวทางทางการจัดการศึกษาแบบสหสัมพันธ์

วทิยา ท่ีมหำวทิยำลยัต่ำงๆทัว่โลกก ำลงัด ำเนินกำรอยู ่(เพื่อให้เป็นไปตำม
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กรอบแนะน ำท่ีของ UN 96) ท่ีตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีไดเ้ปิดด ำเนินกำรแลว้ 

และเป็นไปไดดี้ เป็นหลกัสูตรมองประเด็นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็น

กำรอยู่ร่วมกันของมนุษย์และโลกธรรมชำติ  ซ่ึงอ.นาท ก็ได้ค้นพบ

หลักสูตรตามลักษณะทีต้่องการท่ีมหำวทิยำลยัแมนเชสเตอร์ และท่ำนได้

น ำเน้ือหำมำปรับปรุงเพิ่มเติม ตำมขอ้ก ำหนดทบวงมหำวิทยำลยั  โดยตั้ง

ช่ือคร้ังแรกว่ำ “กำรเทคโนโลยีกำรบริหำรส่ิงแวดลอ้ม (Technology for 

Environmental Management)” 

 

ต้องขอเน้นว่า เน้ือหำของหลกัสูตรน้ีแต่แรกเร่ิมเดิมที คณะฯมีเพียง

หลกัสูตรเดียว  กำรศึกษำในระยะเร่ิมตน้(20 ปี แรก) วชิำของคณะฯมี

ควำมหลำกหลำยมำก มีทั้งกลุ่มวชิำสีเขียว(ธรรมชำติ) กลุ่มสีน ้ำตำล

(มลพิษ) กลุ่มสีส้ม(เมือง) และอ่ืนๆอยำ่งครบถว้น  โดยแบ่งเน้ือหำของ

วชิำต่ำงๆออกเป็น 3 ส่วน8 คือ 

1. ส่วนแรก เป็นเน้ือหำพื้นฐำนส่ิงแวดลอ้มและทรัพยำกร คือ 

- วทิยำศำสตร์โลกธรรมชำติ (Earth science) 

- สังคมศำสตร์และเศรษฐกิจ (Socio-economic study) 

                                                           
8 รำยช่ือวชิำไม่ตรงเลยทีเดียวนกั  เอกสำรหำยครำวยำ้ยห้อง 
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- คณิตศำสตร์เพื่อกำรจดักำร Cybernetics, Mathematic 

apply for management เช่น Operation  research ,  

PATH analysis ฯลฯ 

2. ส่วนสอง เป็นเน้ือหำของเฉพำะทำงส่ิงแวดลอ้มและวธีิกำร

ส ำรวจและแกไ้ข คือ 

   - ปัญหำและกำรควบคุมมลพิษ (กลุ่ม Brown) 

   - กำรวเิครำะห์ระบบนิเวศ , กำรจดักำรกำรอนุรักษ์ฯ  

   (กลุ่ม Green) 

   - กำรวำงแผนทำงกำยภำพ (กลุ่ม Orange) 

   - ประชำกรศึกษำ 

3. ส่วนสำม เป็นกำรศึกษำเชิงกระบวนกำรประสบกำรณ์นิยม(จะ

กล่ำวต่อไป) ใหผู้เ้รียนรู้สำมำรถ 

   - เรียนรู้เชิงสหสัมพนัธ์และพหุสัมพนัธ์ (Inter/multi  

                   disciplinary study) 

   - กำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Active learning) 

   - กำรเรียนรู้ดว้ยกำรลงมือท ำ (Learning by doing)  
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ทั้งในระดบักำรส ำรวจและพรรณำ (Explorer and Detailed 

Description) รวมทั้งกำรสร้ำงขบวนกำรวิจยัท่ีตอบขอ้สงสัยหรือแสวงหำ

ควำมจริงต่ำงๆไดด้ว้ยตนเอง ท่ีประกอบดว้ยวชิำ 

   - กำรฝึกภำคสนำม(จะอธิบำยต่อไป) 

   - กำรศึกษำปัญหำพิเศษ(จะอธิบำยต่อไป) 

   - วทิยำนิพนธ์(จะอธิบำยต่อไป)  

(ต่อมำประมำณปี 2542 มีกำรปรับหลกัสูตรคร้ังส ำคญั วชิำส ำคญัๆใน

กลุ่มสีเขียวบำงส่วน(กำรจดักำรกำรอนุรักษฯ์และระบบนิเวศวเิครำะห์ฯ)

และกลุ่มสีส้มถูกยกเลิก ไปสร้ำงกลุ่มวชิำใหม่ข้ึนมำท่ีเนน้วชิำทำงกลุ่มสี

น ้ำตำลและบำงส่วนของกลุ่มสีเขียว เพิ่มวชิำท่ีวำ่ดว้ยแบบจ ำลอง ท่ีเป็น

กำรคำดคะเน (Forecasting) ซ่ึงผมก็ยงังอยูทุ่กวนัน้ี วำ่ใชอ้ะไรเป็นหลกั

คิด ท ำใหเ้กิดช่องวำ่งในกำรสร้ำงองคค์วำมรู้ใหก้บันกัศึกษำ จะอำ้งวำ่ท ำ

ใหน้กัศึกษำจบเร็ว ก็ฟังไม่ข้ึน ด ำเนินกำรมำไดเ้กือบ 20 ปีแลว้ ควรจะ

สรุปไดแ้ลว้ อยำ่ฝืนสู่ทำงตนัเลย) 

 

การด าเนินการขบวนการเรียนแบบพหุสัมพันธ์เชิงสหสัมพันธ์  กำร

จดักำรเรียนกำรสอน (ในตอนเร่ิมแรก) เป็นไปอยำ่งยำกล ำบำก(ผมสังเกตุ
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ไดจ้ำกตอนเป็นนกัศึกษำ และเม่ือไดเ้ร่ิมเขำ้มำเป็นอำจำรยใ์นรุ่นท่ี 6 แลว้)  

เพรำะทำงอำจำรย์ผูส้อนจำกภำยนอก ก็ยงัคงยึดมั่นในเน้ือหำท่ีเป็น

วิชำชีพของตนเองเป็นส ำคญั มีกำรขดัแยง้ทำงควำมคิดระหว่ำงอำจำรย์

ผูส้อนให้นักศึกษำได้เห็นเป็นประจ ำ  (บำงคร้ังก็เป็นควำมเจ้ำเล่ห์ของ

นกัศึกษำบำงคน.......ท่ียุให้อำจำรยท์ะเลำะกนั55555) แต่พื้นฐำนจะมำ

จำกกำรขัดแย้ง  ในกำรให้ควำมส ำคัญของสำขำวิชำชีพของตัวเอง 

บำงคร้ังท่ีอำจำรยพ์ยำยำมอธิบำยเขำ้ไปในเน้ือหำของวิชำอ่ืน ก็มกัจะถูก

นกัศึกษำท่ีจบมำจำกสำขำวิชำนั้นๆทว้งติง อ.นำทฯ และอ.ธนำกรฯ ตอ้ง

ท ำงำนอย่ำงหนกัในกำรร่วมบูรณำกำรเน้ือหำจำกหลำยสำขำวิชำชีพ จน

เกิดองคค์วำมรู้ข้ึนในตวันกัศึกษำ  

 

ทางด้านนักศึกษาเอง ทั้งหมดจบกำรศึกษำมำจำกสำยเด่ียว มีทั้งผูท่ี้เคย

ท ำงำนแลว้มีประสบกำรณ์มำกบำ้งและนอ้ยบำ้ง หรือไม่มีประสบกำรณ์

เลย   มกัจะมีปัญหำในเชิงควำมคิดต่อกนั (หรืออำจำรยบ์ำงคนก็ย ัว่ย)ุ 

เพื่อใหเ้กิดกำรวพิำกษเ์น้ือหำวชิำกำร ซ่ึงสังคมสมยันั้นจึงดูวำ่มนัสับสน

วุน่วำย แต่ในส่วนตวัแลว้ผมวำ่มนัเป็นกำรสอนท่ีดี ไดเ้รียนรู้ดว้ย

กระบวนกำรคิด กำรคิดนอกกรอบ เช่น เม่ือเรำยกปัญหำรำคำน ้ำมนัแพง
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เพรำะกำรรวมตวัของกลุ่ม OPEC นกัศึกษำบำงคนถึงกบัเสนอวำ่ เรำ

ท ำไมไม่รวมตวัเป็นกลุ่ม OPIUM (5555......เห็นไหมครับท่ำน) แต่

บรรยำกำศทำงวชิำกำรในขณะนั้น ก็ยงัมีกล่ินไอของรูปแบบกำรเรียนกำร

สอนในรูปแบบเก่ำๆท่ีติดตวันกัศึกษำมำ เม่ือไดเ้ปิดกำรเรียนกำรสอน

ใหม่ๆ ข้ึนมำ ตวัระบบของคณะจะตอ้งมีพฒันำทิศทำงใหช้ดัเจนดว้ยตวั

ของมนัเอง ถึงแมน้จะมีคณำจำรยห์ลำกหลำยแลว้ก็ตำม (เพิ่มเป็น 4-5 คน

แลว้นะ) เน้ือหำวชิำกำรท่ีใส่เขำ้ไปในหลกัสูตร มนัมีเน้ือหำทั้งท่ีจ  ำเป็น

และไม่จ  ำเป็นทำงส่ิงแวดลอ้ม (ผูส้อนก็ไม่รู้เพรำะมำจำกต่ำงสำขำ

วชิำชีพ) กระบวนกำรเรียนกำรสอนเพื่อใหไ้ดน้กัศึกษำส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมี

คุณภำพตำมตอ้งกำร (ตอ้งเป็นไปตำมก ำหนดเวลำของหลกัสูตร ท่ีมีเวลำ

จ ำกดันั้น) ก็ตอ้งใชเ้วลำและพฒันำวธีิกำรอยูม่ำกพอสมควร จึงจะ

สำมำรถกระตุน้ใหน้กัศึกษำเกิดกำรพฒันำตวัของเขำเอง ท่ีต่ำงก็จบมำ

จำกต่ำงอำชีพกนั ท่ีมกัจะมองเน้ือหำในวชิำชีพอ่ืนบำงรำยวชิำไม่ส ำคญั

(นกัศึกษำถูกฝังใหภ้กัดีต่อวชิำชีพเดิม) ไม่จ  ำเป็นตอ้งเรียน มีค ำถำมจำก

นกัศึกษำมำกมำยวำ่ เรียนแลว้ไม่ไดอ้ะไร จบัตอ้งไม่ได ้ มิหน ำซ ้ ำเอำไป

เปรียบเทียบกบักำรเรียนกำรสอนในระดบัปริญญำตรี ท่ีกำรเรียน-กำร

สอน เป็นไปเพื่อกำรพฒันำวชิำชีพเฉพำะใหเ้กิดข้ึนในตวับุคคล มีกำร
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ประทว้งของนกัศึกษำบำ้ง โดยเฉพำะประเด็นท่ีวำ่ กำรศึกษำในลกัษณะน้ี

ไม่ถูกตอ้ง เป็นกำรศึกษำท่ีสูญเปล่ำ  

 

ซ่ึงกม็ีประโยคเด็ดทีอ่.นาทโตต้อบนกัศึกษำและพวกเรำทุกคนจ ำไดดี้ คือ 

“ถ้าคุณต้องการเรียนในลกัษณะทีคุ่ณต้องการ กใ็ห้ลาออกไปเรียนทีอ่ืน่ ถ้า

หากจะเรียนทีน่ี่ กต้็องเรียนอย่างนี้” (5555.....จ  ำประโยคน้ีไวน้ะท่ำน

คณบดีรุ่นหลงัๆ บำงคร้ังท่ำนจ ำเป็นท่ีจะตอ้งใชป้ระโยคน้ี) จนกระทัง่ 4-5 

ปีต่อมำ เร่ิมมีนกัศึกษำจบกำรเรียนกำรสอนจำกคณะออกไป และไป

ท ำงำนในหน่วยงำนต่ำงๆ เม่ือกลบัมำใหข้อ้คิดเห็นในกำรพฒันำ

หลกัสูตรฯ เกือบทั้ง 100 % ตอบวำ่กำรเรียนในลกัษณะน้ี ท ำใหเ้ขำเห็น

โลกกวำ้ง เขำ้ใจควำมคิดของคนในวชิำชีอ่ืนๆมำกข้ึน ท ำใหป้ระสำนงำน

ใหส้ ำเร็จง่ำยข้ึน และสำมำรถร่วมท ำงำนกบัวชิำชีพอ่ืนๆไดดี้ โดยเฉพำะ

กำรจดักำรควำมขดัแยง้ในแนวคิดท่ีต่ำงสำขำ จนท ำให้โครงงำนต่ำงๆท่ี

ไดรั้บมอบหมำยเกิดผลส ำเร็จไดเ้ป็นอยำ่งดี 

 

จ านวนนักศึกษาทีส่นใจเรียน ในช่วงประมำณ 10 ปีแรกของกำรเรียนกำร

สอนในคณะส่ิงแวดลอ้มฯ  มีนกัศึกษำใหค้วำมสนใจมำสมคัรเรียนเป็น
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จ ำนวนมำก รุ่น 3 ท่ีผมสอบเขำ้ มีคนสมคัรประมำณ 1000 คน (ขอคุย

หน่อย 555555) แต่จะรับไดเ้พียง 30 คน และในจ ำนวนน้ีประมำณ 70 % 

เท่ำนั้น ท่ีสำมำรถผำ่นกำรคดักรองจนจบกำรศึกษำ กลยทุธ์กำรเรียนกำร

สอนแบบพหุสัมพนัธ์วทิยำถูกพฒันำมำเร่ือยจนกลำยเป็นสหสัมพนัธ์

วทิยำในท่ีสุด 

 

ในช่วง 20 ปีต่อมา (รวมเป็นเวลำ 30 ปี) เร่ิมมีสถำบนัต่ำงๆพฒันำกำรเรียน

กำรสอนแบบสหสัมพนัธ์วทิยำ(เชิงพหุสัมพนัธ์วทิยำ) เพิ่มมำกข้ึนเร่ือยๆ 

จ ำนวนนกัศึกษำท่ีสนใจและมำสมคัรเขำ้เรียนเร่ิมมีจ ำนวนนอ้ยลง จน

เป็นหลกัร้อยและหลกัสิบ หรือมนัเป็นเคร่ืองช้ีวำ่ขบวนกำรเรียนกำรสอน

แบบพหุสัมพนัธ์ศำสตร์-สหสัมพนัธ์ศำสตร์ ท่ีเรำเร่ิมตน้พฒันำข้ึนมำ 

ยงัคงเป็นท่ีสนใจของสังคมหรือไม่? หรือมีสถำบนัใหม่ๆท่ีเปิดข้ึนเป็น

จ ำนวนมำก หรือระยะเวลำกำรจบกำรศึกษำท่ีล่ำชำ้ตำมกระบวนกำร

ศึกษำของเรำ และอ่ืนๆ.......ก็เป็นประเด็นท่ีพวกเรำตอ้งเร่งรีบแกไ้ขต่อไป 

 

ซ่ึงตัวของเราเองต้องแข่งขันกบัตัวเอง ใหเ้กิดกระบวนกำรพฒันำกำร

เรียนรู้นั้นกำ้วต่อไป (555…will be / or will die) ตอ้งมีกำรพฒันำท่ีแปลก
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ใหมใ่หท้นักบัยคุสมยั ทนักบักระแสโลกและเทคโนโลย ี ทนักบัแนวคิด

รูปแบบใหม่ๆ รวมทั้งตอ้งสังเครำะห์องคค์วำมรู้ใหม่ท่ีเป็นศำสตร์เฉพำะ

ของเรำ  ซ่ึงเป็นค ำถำมท่ีใหค้ณำจำรยรุ่์นใหม่ๆตอ้งพฒันำและคิดคน้กนั

ต่อไปครับ ระบบกำรเรียนกำรสอนท่ีเรำใชก้นัมำ 40 ปี มนัยงัใชไ้ดห้รือ

เปล่ำ หรือส่ิงท่ีเรำปรับปรุง ตกแต่งเพิ่มเติมนั้น เป็นไปในทิศทำงท่ี

ผดิพลำดหรือถูกตอ้ง เราต้องขยบัเพือ่ CHANGES ให้ทนัโลกแล้ว  

มิฉะน้ันโลกมันจะกลนืกนิ SWALLOW จนคุณไม่มีทีย่ืน......... 

 

ทนัต่อกระแสโลก ต่อมำประมำณ ปี ค.ศ. 1982 (พ.ศ.2525) อ.นำทฯ ไดไ้ป

เขำ้ร่วมประชุมท่ีไนโรบี ประเทศ เคนยำ่ เร่ือง ส่ิงแวดลอ้มและกำรพฒันำ

(United Nations Conference on Environment and Development) ท่ีผลิต

ค ำดีๆออกมำในตอนนั้น เช่น “Eco-development” หรือตอนหลงัพฒันำ

เป็นค ำ “Sustainable development” มันคล้ายๆกบัเป็นการเร่ิมประกาศ

เจตนารมณ์ของชาวโลก ที่มนุษย์จะมองส่ิงแวดล้อมแบบเดิมๆอีกไม่ได้

แล้ว แต่เราควรจะมองแบบการพฒันาทีย่ั่งยนื หรือมันกค็ือเป้าหมายที่

เป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ (5555…….เห็นไหม
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ชำวโลก เขำยงัเห็นพอ้งในแนวทำงเรำ....ท่ีเร่ิมชดัเจนข้ึน) อนัเป็น

แนวทำงของคณะเรำตั้งแต่เร่ิมตน้  

 

การประชุมคร้ังนีเ้ป็นการประชุมเพือ่การประเมินและยกระดับการ

ประชุมคร้ังแรกทีก่รุงสต๊อกโฮม (ถูกเปรียบวำ่เป็น The First Earth 

Summit) ในกำรประชุมคร้ังน้ีไดมี้กำรประกำศปฏิญญำ ไนโรบี 2525 อยู ่

10 ประกำร โดยประกำรท่ี 7 9 กล่ำววำ่  ......... Development countries, and 

other countries in a position to do so, should assist domestic efforts to 

deal with their most serious environmental problems. Utilization of 

appropriate technologies, particularly from other developing 

countries, could made economic and social progress compatible with 

conservation of natural resources. 

 

ตามการประชุมทีไ่นโรบี ไดแ้นะน ำใหป้ระเทศโลกก ำลงัพฒันำ เช่น

ประเทศไทย ควรใหค้วำมส ำคญักบั“เทคโนโลยท่ีีเหมำะสม (Appropriate 

                                                           
9 http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/ENVI/19820518.D1E.html  

http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/ENVI/19820518.D1E.html
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Technology)”10 มำใชก้บักำรพฒันำคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม จึงจะท ำให้

ประชำชนประเทศก ำลงัพฒันำหลุดพน้จำกกบัดกัเทคโนโลยขีองประเทศ

ทุนนิยม ท่ีพยำยำมด ำเนินกำรใหป้ระเทศเหล่ำนั้นเสพติดเทคโนโลยี

ระดบัสูง ท่ีตอ้งสั่งซ้ือและน ำเขำ้เพื่อกำรผลิต และจะไม่สำมำรถพึ่งตวัเอง

ได ้และมนัหมำยถึงหำยนะของสังคมในประเทศดอ้ยพฒันำต่ำงๆ 

 

พวกเรากเ็ร่ิมระดมสมองกนั(5555 ช่วยกนัคิดช่วยกนัท ำ) ตอนนั้นพวกเรำ

ยงัหนุ่มแน่น ถึงแมน้แต่ตอนเยน็จะมีปะทะสังสรรกนัแทบทุกวนั แต่ก็

เป็นไปเพื่อควำมสำมคัคี(เห็นไหมสมยัก่อนไม่ค่อยมีก๊กเหล่ำ เพรำะวง

อำหำรตอนเยน็แท้ๆ  ท ำใหส่ิ้งท่ีอดัอั้นตนัใจไดร้ะบำยออก) และส่วนใหญ่

ก็มกัพดูคุยเร่ืองท่ีตอนกลำงวนัท่ีไดไ้ปอ่ำนกนัมำ ไปพบอะไรแปลกๆ

ใหม่ๆมำ (555ไม่ไดแ้กต้วันะ เร่ืองจริงๆ..)  

 เช่น ตัวอย่าง มหาตะมะคานธี เรำพบวำ่ท่ำนสำมำรถน ำประเทศ

อินเดียหลุดพน้จำกกำรเป็นอำณำนิคมขององักฤษ โดยพึ่งเทคโนโลยขีอง

ตวัเอง  กำรป่ันฝ้ำยเพื่อทอเคร่ืองนุ่งห่มเอง กำรท ำนำเกลือใชบ้ริโภคเอง 

                                                           
10 Appropriate Technology เป็นเทคโนโลยท่ีีพฒันำข้ึนเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรพื้นฐำนของมนุษย ์โดยตอ้ง
ถูกออกแบบมำให้ “เหมำะสม” กบับริบทของกำรน ำไปใชง้ำน ไม่วำ่จะเป็นบริบทในเชิงส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม 
สังคม กำรเมือง 
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เม่ือองักฤษใหอิ้สระภำพแก่อินเดีย อินเดียก็ยงัคงเป็นอินเดีย พึ่งพำตวัเอง

ได ้ ไม่เหมือนประเทศบำงแห่ง ท่ีพยำยำมส่งเสริมแข่งขนักนัน ำ

เทคโนโลยเีขำ้ เพื่อโออ้วดกนั (ไม่ไดห้มำยถึงประเทศสำรขนัธ์นะ) 

 เช่น ตัวอย่าง ประเทศจีน ในช่วงปี ค.ศ 1960-1970 รัสเซียตดั

ควำมช่วยเหลือทำงเทคโนโลยกีบัประเทศจีน ประธำนเหมำฯไดพ้ฒันำ

ระบบคอมมูนข้ึนมำ โดยใชเ้ทคโนโลยขีองพื้นบำ้นในกำรพฒันำคุณภำพ

ชีวติของสมำชิกคอมมูน หำกเทคโนโลยตีวัไหนมีศกัยภำพ ก็จะพฒันำ

เป็นเทคโนโลยเีพื่อกำรผลิตส ำหรับกำรตลำด 

 

ทีส่ าคัญตอนน้ันสหประชาชาติไดว้ำ่จำ้งนกัเศรษฐศำสตร์ชำวเยอรมนั ช่ือ 

“ชู มำร์ค เชอร์(Schumacher)”11 เป็นท่ีปรึกษำทำงเศรษฐกิจแก่ประเทศ

พม่ำ สมยันำยกรัฐมนตรีพม่ำ(อูนุฯ) เขำกล่ำววำ่คนจนในประเทศโลก

ตะวนัตก จะหมำยถึงคนท่ี ไม่มีเงิน ไม่มีทรัพยสิ์นในกำรดูแลตวัเอง 

แมก้ระทัง่อำหำรประจ ำวนั แต่คนจนในประเทศแถบเอเซียตะวนัออก

เฉียงใต ้ ถึงแมไ้ม่มีเงิน ไม่มีทรัพยสิ์น แต่กลบัสำมำรถด ำเนินชีวติท่ีสุข

สบำยพอสมควร มีอำหำรกำรกิน และปัจจยั 4 ท่ีพอเพียง  

                                                           
11 ผูเ้ขียนหนงัสือ Small is beautiful หรือ จ๊ิวแต่แจว๊ 



           บันทกึการพฒันาศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกนัระหว่างมนุษย์และธรรมชาต ิ                      71 
 

 
             ก้าวให้ได้ – ไปให้ถึง 

รุ่งจรัส  หุตะเจริญ                            บันทกึชีวติการท างานฯ                     

อ.นาท ให้ความสนใจมาก จนถึงกบัส่ง อ.พนูทรัพยฯ์ ไปเรียนลงรำย

เน้ือหำทำงวชิำกำร กบั Prof. Dunn ผูเ้ขียนหนงัสือเร่ือง “Appropriated 

Technology” 12 ผูโ้ด่งดงัไปทัว่โลก (หอ้งสมุดเรำมีอยู ่ 1 เล่ม) และคณะ

เชิญมำเป็นท่ีปรึกษำหลกัสูตรฯ (ตอนก่อตั้งหลกัสูตร) 

 

กว่าเราจะตกผลกึกนัได้  เป็นหลกัสูตรวทิยำศำสตร์มหำบณัฑิต สำขำ

เทคโนโลยท่ีีเหมำะสมเพื่อกำรพฒันำทรัพยำกรธรรมชำติ ถำ้ผมจ ำไม่ผดิ

(เอกสำรหำยตอนยำ้ยหอ้ง) ตอนนั้นก็รำวปลำยแผนพฒันำเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติฉบบัท่ี 6 ประมำณปี 2529 แลว้ หรือมี อ.นำทฯ เป็นผูริ้เร่ิม

ในช่วงท่ีเป็นคณบดี แลว้มำส ำร็จในช่วงท่ี อ.ธนำกรฯเป็นคณบดี พวกเรำ

ไดเ้ชิญท่ำนอำจำรยจิ์ระศกัด์ิฯจำกสน.ง.นโยบำยและแผนส่ิงแวดลอ้ม 

กระทรวงมหำดไทย มำเป็นประธำนหลกัสูตรฯ(ตอนนั้นระบบบริหำร

กำรศึกษำเรำมีกรรมกำรหลกัสูตรแลว้) และอ.พินยัฯจำกคณะวศิวกรรม

สงขลำฯ มำเป็นเลขำนุกำรหลกัสูตรฯ  

 

                                                           
12 Dunn,P.D. (1979).Appropiate Technology-Technology with a Human Face.London: Palgrave. 236 pp. 
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เนือ้หาหลกัสูตฯ เป็นไปในแนวคิดของ Eco-development , Small is 

Beautiful, Green Economics, Self Resilience ฯลฯ โดยกำรน ำกรณีศึกษำ

ของส ำนกังำนเร่งรัดพฒันำชนบท  กรมพฒันำชุมชน  กรมกำรพลงังำน 

และหน่วยงำนต่ำงๆ โดยเฉพำะภูมิปัญญำทอ้งถ่ินในพื้นท่ีต่ำงๆ โครงกำร

ตำมพระรำชด ำริ มำเป็นตน้แบบกำรเรียนกำรสอน เนน้ เป็น Problem 

based ในกำรวพิำกษ ์(Criticize) ในรูปแบบของกำรประเมินเทคโนโลย ีมี

กำรพยำยำมสร้ำงรูปแบบ Environmental Technology Assessment ให้

เป็นเคร่ืองมือ คลำ้ย Environmental impact assessment  หรือ 

Environmental risk assessment  

 

ในระยะแรกเกอืบ 10 ปีของการเปิดหลกัสูตร กำรสร้ำงควำมเป็นเอกภำพ

ทำงเน้ือหำวชิำกำร เป็นไปไดไ้ม่ดีนกั เน้ือหำในกำรสอนของผูส้อนยงัคง

ซ ้ ำซอ้นกบัหลกัสูตรเทคโนโลยกีำรบริหำรส่ิงแวดลอ้มอยูบ่ำ้ง ผูส้อนใน

กลุ่มของวศิวกรรมยงัไม่สำมำรถแยกเน้ือหำระหวำ่ง ควำมเป็นวศิวกรรม

กบัควำมเป็นวทิยำศำสตร์ทำงเทคโนโลยไีด ้  โดยเฉพำะรูปแบบของกำร

พฒันำเน้ือหำเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน ท่ีเป็นเชิงส่ิงแวดลอ้ม 

วฒันธรรม สังคม กำรเมือง ฯลฯ ยงัไม่สำมำรถสร้ำงรูปแบบท่ีชดัเจน จน
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ผูบ้ริหำรบำงยคุบำงสมยัของคณะฯ ไดพ้ิจำรณำยกเลิกและปิดหลกัสูตรฯ

(ใครหวำ่???) 

 

ต่อมาเราเร่ิมพฒันาหลกัสูตรเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมฯให้ชัดเจนขึน้ เม่ือ

คณำจำรยเ์ก่ำเร่ิมมีประสบกำรณ์มำกข้ึน เรำไดที้มงำนของอำจำรยรุ่์นใหม่

เขำ้มำเสริม มีกำรปรับปรุงเน้ือหำหลกัสูตรให้ตรงตำมเป้ำหมำยแต่ตน้  

จนกระทัง่เกิดเน้ือหำท่ีมีควำมเป็นเอกลกัษณ์มำกข้ึน วชิำหลกัในกำรเรียน

กำรสอน เรำเร่ิมตน้ท่ี Material Flow Study (Intensity, Analysis, 

assessment, synthesis) เป็นพื้นฐำน หลงัจำกนั้นก็เป็น Technology 

(Assessment, Productivity, life cycle, best available) ตำมดว้ย 

Technology design (ท่ีตำมกระแสเรียกวำ่ environmental friendly 

technology , Industrial ecology system,  อะไรท ำนองน้ี) และ Case study 

ในตวัเทคโนโลยท่ีีเป็น Best available technology ต่ำงๆ และนวตกรรม

แปลกใหมท่ี่คิดคน้โดยประชำชนทอ้งถ่ิน ดว้ยวตัถุดิบทอ้งถ่ิน และ

สำมำรถบ ำรุง ดูแล รักษำ ดว้ยคนทอ้งถ่ิน แต่ก็เป็นท่ีน่ำเสียดำยวำ่ 

หลกัสูตรฯน้ียงัไม่เป็นท่ีนิยมของนกัศึกษำมำกเท่ำไรนกั จะเป็นเพรำะกำร

ประชำสัมพนัธ์ไม่ดี หรือมีจุดอ่อนทำงวชิำกำรตรงไหน หรือเน้ือหำอะไร
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ท่ีจะเป็นควำมตอ้งกำรของตลำด อำจำรยใ์นรุ่นต่อๆไปตอ้งช่วยกนัคิด 

ช่วยกนัท ำ(อยำ่แกไ้ขปัญหำแบบง่ำยๆ เม่ือตลำดไม่ตอ้งกำรก็ปิดซะ... มนั

ง่ำยเกินไปครับ ...เรำล ำบำกกนัมำมำก...ก่อนถึงจุดน้ี)  

 

เร่ิมภาระกิจเช่ือมต่อกบันานาชาติ ประมำณปี พ.ศ. 2524 (เทียบไดก้บั ET

รุ่น  7 -8 )  UNESCO ได้มีกำร ริ เ ร่ิมโครงกำร เขตสงวนชีวมณฑล 

(MAB:Man and Biosphere Reserves Programme) โดยมีลกัษณะเป็นกำร

ด ำเนินกำรในแบบสหสัมพนัธ์วิทยำ (Interdisciplinary) ในการเช่ือมโยง

ระหว่างมนุษย์และส่ิงแวดล้อม ลกัษณะกำรด ำเนินงำนเป็นโครงกำรวิจยั

และฝึกอบรม เพื่อพัฒนำพื้นฐำนของงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติอย่ำงถูกตอ้ง  ซ่ึง

ภำระกิจดังกล่ำว ต้องมีพื้ นท่ี เปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือในกำร

ด ำเนินงำน เรียกวำ่ “เขตสงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserves)" 

เห็นไหมครับ...กระแสโลกเร่ิมให้ความส าคัญ ถึงปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่มนุษย์

และธรรมชำติ ท่ีเรำพยำยำมจะถ่ำยทอดกนัต่อมำวำ่ ระบบนิเวศแท้ๆ หรือ

บริสุทธ์ิ มนัไม่มีในโลกแลว้ มนักลบักลำยเป็นระบบนิเวศสังคม.........

(55555).......อนัหมำยถึงเป้ำหมำยกำรศึกษำกำรอยูร่่วมกนัระหวำ่งมนุษย์
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และธรรมชำติ เปรียบเสมือนญำติพี่นอ้งท่ีใหก้ำรเคำรพซ่ึงกนัและกนั 

ไม่ใช่กำรควบคุมเพื่อประโยชน์ของมนุษยเ์พียงฝ่ำยเดียว (อ่ำนในหนงัสือ

จริยธรรมส่ิงแวดลอ้ม บทท่ี 3 ไดน้ะครับ)  กำรด ำเนินกำรในคร้ังน้ี ถำ้พดู

ไปแลว้ MAB ไดก้ระท ำกำรท่ีผดิวตัถุประสงคต์ั้งแต่แรก ท่ีวำ่ศึกษำควำม

เช่ือมโยงระหวำ่งมนุษยก์บัธรรมชำติ แต่กลบัไปตั้งเขตสงวนชีวมณฑล 

พดูเป็นภำษำชำวบำ้นเป็นเขตตอ้งหำ้ม ไม่ใหม้นุษยเ์ขำ้ไปเก่ียวขอ้ง(แต่

บำงคนก็กล่ำววำ่วทิยำกำรของมนุษยใ์นขณะนั้น ยงัจมปลกัอยูก่บัศำสตร์

ชีววทิยำเดิมๆ....555555) 

ประเทศไทยได้ตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมนุษย์และชีวมณฑล

(National MAB Committee) ภำยใตค้ณะกรรมกำรฝ่ำยวิทยำศำสตร์ของ

ของคณะกรรมกำรแห่งชำติ วำ่ดว้ยกำรศึกษำวทิยำศำสตร์และวฒันธรรม

แห่งสหประชำชำติ ประเทศไทยมีกำรประกำศรับรองเขตสงวนชีว

มณฑลจ ำนวน 4 แห่ง คือ  

 1. เขตสงวนชีวมณฑลสะแกรำช พ.ศ. 2519  

 2. เขตสงวนชีวมณฑลแม่สำ-หว้ยคอกมำ้ พ.ศ. 2520  

 3. เขตสงวนชีวมณฑลหว้ยทำก พ.ศ. 2520  

 4. เขตสงวนชีวมณฑลระนอง พ.ศ. 2540 
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ตอนน้ัน คณะฯได้รับพืน้ทีบ่ริจาคทีริ่มฝ่ังแม่น า้หลงัสวน เรียกพื้นท่ีตำม

ภำษำชำวบำ้นวำ่ ท่ำวดับำ้นร้ำง บนเส้นทำง อ.หลงัสวน-ปำกน ้ำหลงัสวน

(แยกขวำเชิงสะพำนแห่งท่ี 2 ขำ้มแม่น ้ำหลงัสวน) พื้นท่ีตรงน้ีมีควำมอุดม

สมบูรณ์มำก(มีเอกสำรอำ้วอิงท่ีพอเช่ือไดว้ำ่อุดมสมบูรณ์มำกท่ีสุดใน

ประเทศไทย) ลกัษณะระบบนิเวศเป็นพื้นท่ีท่ีชุมชนอำศยัอยูร่่วมกบั

ธรรมชำติไดเ้ป็นอยำ่งดี มีวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ท่ีเป็น

กำรอยูร่่วมกบัธรรมชำติ ประชำชนท่ีอยูอ่ำศยัมีควำมสุขสงบ เป็นพื้นท่ีท่ี

เป็นกรณีศึกษำทำงดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม บนพื้นฐำนของกำรอยู่

ร่วมกนัระหวำ่งมนุษยก์บัธรรมชำติ เพื่อควำมย ัง่ยนืไดอ้ยำ่งดี โดยเฉพำะ

มีพื้นท่ีลุ่มน ้ำไม่ใหญ่นกั ท่ำนสำมำรถเดินทำงผำ่นปำกน ้ำติดทะเล

(น ้ำเคม็) น ้ำกร่อย และน ้ำจืดตน้น ้ำ (เขำพะโตะ๊) ดว้ยรถยนตร์ภำยในเวลำ 

2 ชัว่โมง(ลุ่มน ้ำอ่ืนๆ เช่นเจำ้พระยำ เรำจะตอ้งเดินทำงขำ้มวนัคืนจำก

เชียงใหม่) เขำ้ใจนกัศึกษำตั้งแต่รุ่นท่ี 4-15 (ET) ตอ้งไปฝึกภำคสนำมท่ีนัน่  

ในเน้ือหำท่ีวำ่ดว้ยกำรวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบในระบบ

นิเวศ (ระบบนิเวศสังคม) 
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อ.นาทฯ (เข้าใจว่าเป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการดังกล่าว) ตอ้งกำรให้

ลุ่มน ้ ำหลงัสวน ถูกประกำศเป็นเขตสงวนชีวมณฑลบำ้ง แต่เป็นไปใน

ลกัษณะท่ีเป็นกำรอยู่ร่วมเช่ือมโยงระหว่ำงมนุษยแ์ละธรรมชำติ ไม่ใช่

เป็นกำรสงวนเป็นเขตพื้นท่ีชีวมณฑล ท่ีไม่ให้มนุษยเ์ขำ้ไปเก่ียวขอ้ง  เรำ

เคยได้รับเงินช่วยเหลือทำงด้ำนวิจัยจำก UNESCO ว่ำด้วยเร่ืองกำร

เปล่ียนแปลงขององค์ประกอบในระบบนิเวศลุ่มน ้ ำหลังสวนใน

ระยะเวลำ 10 ปี (เฝ้ำระวงัทุกๆปีเป็นเอกสำรรำยงำนภำษำอังกฤษ-

เช่นเดียวกันหำยไปในครำวยำ้ยห้องจำกชั้น4) เอกสำรฉบบัน้ีท ำให้มี

ผูท้รงคุณวุฒิจำก UNESCO แวะมำเยี่ยมเยียนประจ ำ  (พูดง่ำยๆอยู่ใน

สำยตำท่ีจะประกำศเป็นเขตชีวมณฑล ในแนวคิดท่ีเป็นกำรอยู่ร่วมของ

มนุษยแ์ละธรรมชำติของคณะฯ) กำรด ำเนินกำรมนัไปถึงขั้นไดรั้บกำร

สนับสนุนงบประมำณบำงส่วนจำกสภำผูแ้ทนรำษฎร์ (เสนอโดยสส.

ทอ้งถ่ิน-จ ำช่ือไม่ได้)  ตอนหลังได้งบประมำณผ่ำนโครงกำรวิจยัฯมำ

สร้ำงสถำนีใหม่ ในพื้นท่ีท่ีกวำ้งขวำงข้ึน (สถำนนีพฒันำท่ีดินหลงัสวน 

ริมทำงหลวง หลังสวน-รำชกรูดในปัจจุบนั) ต่อมำเน่ืองจำกควำมไม่

พร้อมทั้งทำงดำ้นก ำลงัคน (มีอำจำรยอ์ยู่เพียง 5-6 คน) งบประมำณ 3-4 

ลำ้นกว่ำบำทต่อปี (สมยันั้น ทั้ง อ.นำท และ อ.ธนำกร ทุ่มงบประมำณ
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ให้กบักำร Learning by doing มำก) พื้นท่ีของสถำนีถูกปล่อยร้ำง และใน

ท่ีสุดยกพื้นท่ีคืนให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งไป (เสียดำยจงั....คงไม่เหมือน

ล ำปำงนะครับ) 

 

หลกัสูตรการพฒันาส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่แหล่งทรัพยากร (Sources) หรือ

ก็คือพื้นท่ีชนบทนัน่เอง  เร่ืองเดิมมนัจำกกำรด ำเนินกำรทำงกำรจดัตั้งเขต

สงวนมณฑลชีวภำพ ท่ีรู้กนัทัว่ๆไปในระดบันำนำชำติ (โด่งดงันะ) ครำว

หน่ึงถึงวำระกำรเลือกตั้งผูอ้  ำนวยกำร“โครงกำรตั้งถ่ินฐำนมนุษยแ์ห่ง

สหประชำชำติ”13,14 

ในตอนน้ันเมื่อประมาณปี 2525-2526 (คณะฯยงัตั้งอยูท่ี่ รร.รำชศุภมิตร) มี 

Prof.ผูห้ญิงชำวฟิลิปินส์คนหน่ึง มำประชุมท่ี UNEP และแวะมำหำ อ.

นำทฯ เพื่อใหพ้ำหำบุคคลส ำคญัของไทย ท่ีมีสิทธิโหวตเลือกผูอ้  ำนวยกำร

                                                           
13 โครงกำรก่อตั้งข้ึนในปีพ.ศ. 2521 เป็นผลจำกกำรประชุมสหประชำชำติวำ่ดว้ยกำรตั้งถ่ินฐำนของมนุษย ์ท่ีจดัข้ึน 
ท่ีเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนำดำเม่ือปี พ.ศ. 2519  มีหนำ้ท่ีประสำนงำน และประสำน กิจกรรมกำรตั้งถ่ินฐำนของ
มนุษยภ์ำยในระบบของ มีกำรประกำศปฏิญญำ เพื่อมุ่งบรรลุเป้ำหมำยเพื่ออนำคตท่ีดีของเมือง มีพนัธกิจท่ีจะส่งเสริม 
กำรพฒันำแหล่งพกัพิงมนุษยท่ี์มีส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื และพอเพียงส ำหรับทุกคน(...คน้ๆกบัช่ือหลดัสูตรไหม)  
14 ประกำศทูลเกลำ้ฯ ถวำยรำงวลั UN-HABITAT Scroll of Honors (Special Citation) แด่พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัว 

เม่ือวนัท่ี 6 ตุลำคม 2546 เพื่อเป็นเกียรติส ำหรับผูท่ี้มีผลงำนดีเด่นเป็นพิเศษทำงดำ้นกำรส่งเสริมกำรตั้งถ่ินฐำนของมนุษย์

อยำ่งย ัง่ยนื  
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โครงกำรตั้งถ่ินฐำนมนุษยฯ์ เพื่อหำเสียงใหม้ำดำมมำกอส (ท่ำนท่ีอำย ุ60-

up คงรู้จกัผูห้ญิงคนน้ีดี) และมีอยูว่นัหน่ึงอ.นำท พำเขำไปเล้ียงอำหำรท่ี

ร้ำน Little Home (สมยันั้นเป็นร้ำนอำหำรฝร่ังมีช่ือ มีชำวฟิลิปปินส์เป็น

เจำ้ของ อยูแ่ถวรำชประสงค ์ สนใจลองถำมพวกอำยเุกิน 60 ดู) ผมใน

ฐำนะอำจำรยฝ่์ำยนอก(เร่ืองจกัรๆวงศ์ๆ ในคณะฯ ถำ้อยำกรู้จะเล่ำใหฟั้ง

ส่วนตวั) อ.นำทฯพำผมไปดว้นะครับ(เหตุบงัเอิญเหมือนท่ีศรีรำชำอีก

แลว้) ในระหวำ่งคุยกนัดว้ยภำษำองักฤษส ำเนียงแซกซนั(ของอ.นำท-

Prof.อีลีเป็นคนนินทำ) และส ำเนียงกำตำลอค(ชำวฟิลลิปินส์) อำจำรย์

หนุ่มชำวไทยผูไ้ม่สันทดั(ไม่วำ่จะส ำเนียงอะไรก็ตำม) ก็ถึงกบัเอ๋อ......

เหมือนกนัครับ แต่ท ำเป็นเคร่งเครียดกบัเอกสำรท่ีเขำแจกให ้ ไม่พดูคุย

ดว้ย(ไม่รู้เร่ืองน่ะ..กลวัปล่อยไก่...5555) เลยตอ้งสนใจอ่ำนเน้ือหำเอกสำร

โครงกำรฯอยำ่งจริงจงั(ตอ้งสร้ำงภำพหน่อย)   

 

เนือ้หามันใช่เลยครับ มนัน่ำจะมีหลกัสูตรแบบน้ีข้ึนในประเทศไทย  แต่ก็

ยงัไม่มีโอกำสสักที (ตอนนั้นคณะฯก็มีเร่ืองยุ่งๆอยู่) จนกระทัง่มำถึง

ช่วงอ.ธนำกรเป็นคณบดี หลงัจำกถูกแต่งตั้งให้เป็นรองคณบดีฝ่ำยแผนฯ 

สัก 4-5 ปีต่อมำมั้ง ในครำวเขียนแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ฉบบัท่ี 7 และ 8  ผม (5555....เขำ้ทำงจะไดคิ้ดไดฝั้น) และตอนนั้นก็ไดรั้บ

มอบหมำยให้เขียนยกร่ำง โครงกำรก่อตั้ งคณะวิศวกรรม และคณะ

เกษตรกรรมข้ึนในมหำวิทยำลยัมหิดลดว้ยนะครับ)  เลยถือโอกำสยกร่ำง

โครงสร้ำงหลักสูตรท ำนองท่ีสอดคล้องกับโครงกำรพฒันำแหล่งพกั

อำศยัของมนุษย์ สหประชำชำติ (ประเภท Introduction to introduction 

เพื่อใช้ของบประมำณ ถึงครำวมีคณะกรรมกำรร่ำง จะออกซ้ำยขวำก็ไป

วำ่กนัอีกที) โดยยึดถือหลกัสูตรเดิม ท่ีมีสอนท่ี สถำบนั AIT (เอกสำรหำย 

จ ำได้คร่ำวๆว่ำเป็นหลักสูตรฯว่ำด้วย “กำรพฒันำกำรตั้ งถ่ินฐำนของ

มนุษย ์Human Settlement Development) และหลักสูตรท่ีมีสอนท่ี ITC 

(จ ำได้คร่ำวๆว่ำเป็นหลกัสูตรกำรส ำรวจแบบบูรณำกำรเพื่อกำรพฒันำ

ชนบท(Integrated survey for rural development)  ท่ี อ.บุญชนะฯ และ    

อ.มนูฯ จบกำรศึกษำมำเป็นต้นแบบ ซ่ึงเน้ือหำวิชำต่ำงๆท่ีมีปรกฏใน

หลักสูตรเหล่ำนั้ น ไม่ว่ำจะเป็นกำรส ำรวจพื้นท่ี ส ำรวจทรัพยำกร             

กำรวำงแผนกำยภำพเมือง กำรแกไ้ขปัญหำมลพิษ  กำรจดักำรกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติ และอ่ืนๆ  เรำมีคณำจำรย์พร้อมท่ีจะด ำเนินกำร

จดักำรเรียน กำรสอนไดเ้ป็นอยำ่งดีครับ 
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แต่เราจะต้องท าหลักสูตรให้ก้าวหน้าไปกว่าแนวคิดแบบเดิมๆ15 เรำพูดคุย

กนัว่ำ มนัควรจะตอ้งมีเน้ือหำท่ีว่ำดว้ยรูปแบบควำมร่วมมือ ในรูปแบบ

หุ้นส่วนระหว่ำงภำครัฐบำลและหน่วยงำนทอ้งถ่ินและองค์กรเอกชน

(ตำมปฏิญญำของสหประชำชำติท่ีว่ำด้วยกำรตั้ งถ่ินฐำนมนุษย์) ให้

ควำมส ำคญักบักำรเพิ่มอ ำนำจประชำชนในกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มตวัเอง 

ให้เป็นกำรจดักำรพื้นท่ีตำมควำมตอ้งกำรของทอ้งถ่ิน ไม่ใช่เป็นกำรสั่ง

กำรจำกส่วนบนลงสู่ล่ำง บนพื้นฐำนของภูมิปัญำทอ้งถ่ิน ท่ีคนทอ้งถ่ินได้

สรรสร้ำงข้ึนมำใชเ้อง ผำ่นกำรลองผิดถูกมำแลว้ ไม่ใช่เป็นกำรน ำเขำ้ทั้ง

ภูมิปัญญำและเทคโนโลยีอย่ำงไม่ลืมหูลืมตำ (จนเป็นข้ีขำ้ของประเทศ

เจ้ำของเทคโนโลยี) และคนท้องถ่ินไม่มีควำมถนัดท่ีจะใช้มัน เม่ือมี

ปัญหำตอ้งเรียกช่ำงเทคนิคเฉพำะทำงจำกพื้นท่ีอ่ืนๆ พึ่งตนเองไม่ได.้...

บำ้นเมืองมนัถึงไม่ไปไหนสักที) 

 

เหมือนเดิมครับเราเร่ิมวพิากษ์เนือ้หาหลกัสูตร 

กลุ่มคณำจำรยฯ์เร่ิมพดูคุยพบปะหำรือกนั (โดยเฉพำะตอนเยน็..555) เรำ

เห็นวำ่ขณะน้ีสังคมไทยเร่ิมยอมรับถึงควำมส ำคญัปัญหำส่ิงแวดลอ้ม(เห็น

                                                           
15   แบบเดิมๆท่ีรัฐบำลเป็นผูส้ั่งกำร หรือจำกบนลงล่ำง คอยแต่คิดบนหอคอย ไม่เห็นหัวชำวบำ้น มนัท ำให้
ส่ิงแวดลอ้มในบำ้นเมืองพงัมำมำกแลว้ 
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ไหมจำก...ผูท่ี้ถูกคำดคิดวำ่จะเป็นผูต่้อตำ้นควำมเจริญในอดีต เร่ิมเป็น

พระเอกข้ึนมำแลว้) เห็นไดจ้ำกกำรไดรั้บกำรสนนัสนุนจำกภำครัฐฯแลว้ 

ยงัมีองคภ์ำคเอกชน สมำคม ชมรม ต่ำงๆทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึน

มำกมำย ดูเหมือนวำ่เพียง 10 กวำ่ปีเท่ำนั้น ท่ีคณะเรำเป็นส่วนหน่ึงท่ีไดจุ้ด

ประกำยควำมตระหนกัถึงปัญหำส่ิงแวดลอ้มข้ึนในประเทศไทยแลว้  เร่ิม

มีวถีิและรูปแบบกำรรณรงคใ์หเ้ห็นถึงปัญหำส่ิงแวดลอ้มในรูปแบบต่ำงๆ

นำๆ มองปัญญำส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหำร่วมของสังคม ท่ีตอ้งร่วมมือกนั 

ป้องกนั แกไ้ข 

 

แต่ทว่าสังคมไทย(แม้กระทัง่ปัจจุบัน) ก็ยงัคงมองปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ี

ปลำยเหตุ ใหปั้ญหำส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึนก่อน แลว้จึงมำหำทำงแกไ้ขทีหลงั

(End of pipe) มองกำรเส่ือมโทรมส่ิงแวดลอ้ม โดยกำรอนุรักษเ์ฉพำะ

สรรพส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อมนุษย ์  มองกำรแกไ้ขปัญหำส่ิงแวดลอ้มบน

พื้นฐำนท่ีแยกคนออกจำกส่ิงแวดลอ้ม  มีมุมมองท่ีเห็นวำ่ มนุษยย์งัคงเป็น

นำยของธรรมชำติ พยำยำมท่ีจะควบคุมธรรมชำติใหเ้ป็นไปในทิศทำงท่ี

มนุษยต์อ้งกำร (Master of nature, instrument values) มองกำรแกไ้ข

ปัญหำส่ิงแวดลอ้มแบบสั่งกำรจำกส่วนกลำง (Upside down)  ไม่ให้
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ควำมส ำคญักบัภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ท่ีสะสมและผำ่นกำรเรียนรู้ เรียนผิด-

เรียนถูก จนเกิดกำรปรับปรุง-แกไ้ข ใชง้ำนใหเ้หมำะสมกบัพื้นท่ีมำนำน

แลว้ โดยเฉพำะกำรพฒันำกำรแกไ้ขปัญหำแบบเป็นมิตรต่อกนั ท่ีเป็นไป

ตำมควำมตอ้งกำรของทอ้งถ่ิน (Bottom up) 

 

ดังน้ันหลกัสูตรใหม่เราจะพยายามให้ความส าคัญกบัเน้ือหำในส่วนต่ำงๆ

ตำมท่ีกล่ำวมำแลว้ แต่ท่ีมำกไปกวำ่เน้ือหำเดิมๆ พวกเรำเร่ิมมองเน้ือหำ

วชิำกำรรูปแบบใหม่ๆท่ีประสบผลส ำเร็จในกำรแกไ้ขปัญหำส่ิงแวดลอ้ม 

มกัจะเร่ิมตั้งแต่ตน้เหตุ (In-front of pipe) มำกกวำ่ปลำยเหตุ (End of pipe) 

ท่ีอำจเนน้เน้ือหำพื้นฐำนเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

1. ลกัษณะมุมมองพื้นท่ีเป็นพื้นฐำน(Area based) ท่ีมองพื้นท่ี

ออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของพืน้ทีช่นบท ท่ีเป็นแหล่งของทรัพยำกร

(Source) เช่น ชุมชนมีป่ำเป็นตูก้บัขำ้วของครัวเรือน มีบ่อน ้ำเป็นตูเ้ยน็ของ

ครัวเรือน มีดินเป็นโรงงำน(อะไรท ำนองน้ี) เน้ือหำของวชิำในหลกัสูตรน้ี

จึงเป็นไปในลกัษณะท่ีเป็นกำรจดักำรใหพ้ื้นท่ีมีควำมย ัง่ยนื ระบบนิเวศ

บริกำร(Ecological services)มีควำมมัน่คง ท่ีเคยใหผ้ลิตผล/กำรบริกำร

อยำ่งไรก็ใหเ้ป็นเช่นนั้น ไม่ถูกคุกคำมหรือถูกเมืองกลืนกิน  หรือเป็นกำร
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แกไ้ขปัญหำท่ีตน้ก ำเนิด(In-front of pipe) ส่วนพืน้ทีเ่มือง มนัเป็นพื้นท่ีท่ี

มีกำรน ำเขำ้วตัถุดิบและผลผลิตจำกพื้นท่ีชนบท เขำ้มำแปรแปรเปล่ียน

ผลผลิต เพื่อกำรบริโภค เพื่อกำรคำ้ เพื่อกำรสร้ำงคุณค่ำเพิ่ม และอ่ืนๆ จึง

เป็นแหล่งก่อเกิด (Sink) ปัญหำส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะของปัญหำ

ส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นไปในอีกลกัษณะหน่ึง เช่น มลพิษ ทศันอุจำด ท่ีเน้ือ

หำทำงวชิำกำรควรจะเป็นเน้ือหำกำรแกไ้ขปัญหำท่ีปลำยเหตุ (End of 

pipe) เช่น มลพิษต่ำงๆ ผงัเมือง เป็นตน้ 

2. ลกัษณะมุมมองกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มท่ีมีชุมชนเป็นพื้นฐำน

(Community based management:CBM หรือ Community natural 

resource based management:CNRBM) เพรำะกำรจดักำรปัญหำ

ส่ิงแวดลอ้มในแต่ละพื้นท่ี มนัไม่ไดข้ึ้นกบัปัจจยัของระบบนิเวศหรือ

ระบบสังคมเพียงอยำ่งเดียว (กำรบริหำรส่ิงแวดลอ้มแต่เดิมเรำมองเฉพำะ

ระบบนิเวศอยำ่งเดียว หรือมองเฉพำะระบบสังคมของพื้นท่ีอยำ่งเดียว) 

แต่กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มพื้นท่ีนั้นๆ จะตอ้งมองคุณลกัษณะพื้นท่ีท่ีแปร

เปล่ียนไป อนัเน่ืองมำจำกกำรเกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งระบบนิเวศและ

ระบบสังคมของพื้นท่ีเขำ้ไปดว้ย ท่ีเรำเรียกกนัใหม่วำ่ “ระบบนิเวศสังคม

(Socio-ecosystem)” ท่ีระบบจะมีควำมเปรำะบำง(Vulnerability) มีกำร
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ปรับตวั(Adaptability) มีกำรฟ้ืนตวั(Resilience) และมีกำรเปล่ียนโอน 

(Transformarity) กำรน ำเขำ้วธีีเทคโนโลยหีรือวธีิกำรบริหำรใดๆจำก

สังคมอ่ืน ท่ีมำจำกภูมิปัญญำทอ้งถ่ินท่ีต่ำงๆกนั ไม่น่ำจะเกิดประสิทธิผล

กบัอีกพื้นท่ีหน่ึง  

3. ลกัษณะมุมมองกำรมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน ท่ีมีโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้ โดยเฉพำะมีขบวนกำรจดักำรควำมขดัแยง้ชุมชนนั้นๆเป็น

พื้นฐำน(Public participation and good governance)  เป็นเน้ือหำท่ีวำ่ดว้ย

หลกักำรในกำรบริหำรทอ้งถ่ินตำมหลกัธรรมำภิบำลท่ีดี ท่ีจะท ำใหร้ะบบ

กำรจดักำรชุมชนมีควำมสุจริตโปร่งใส เปิดเผยขอ้มูล เท่ียงธรรม และมี

ส่วนร่วมจำกสมำชิกชุมชน ท่ีต่อเน่ืองและสร้ำงสรรค ์ เป็นองคก์รท่ีเปิด

ใหป้ระชำชนหรือกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย สำมำรถเขำ้ถึง(Accessibility) 

สังคมสำมำรถมีกำรติดต่อส่ือสำรสองทำงระหวำ่งรัฐและประชำชน 

(Dialogue)กนัอยำ่งสะดวก ทั้งท่ีเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร และน ำ

ขอ้คิดเห็นของประชำชนมำประกอบ กำรตดัสินใจของชุมชนพร้อมทั้ง

อธิบำยเหตุผล รวมไปถึงกำรจดักระบวนกำรกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ

ประชำชนอยำ่งทนัท่วงที ถูกตอ้ง โปร่งใส และจริงใจ  พร้อมดว้ย

ขบวนกำรจดักำรควำมขดัแยง้ในกำรเขำ้ถึงทรัพยำกรในทอ้งถ่ิน (Conflict 
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management) ท่ีมีรูปแบบท่ีหลำกหลำยตำมลกัษณะของสังคม (ท่ำน

อธิกำรขณะนั้น นพ.ประดิษฐ์ฯ เป็นผูแ้นะน ำ) 

 

ดังน้ันหลกัสูตรฯ (ทีว่่าด้วยการจัดการทรัพยากรในถิ่นฐานของมนุษย์....

และช่ืออืน่ๆทีป่รับเปลี่ยนตามกาลเวลา) ท่ีพวกเรำร่วมกนัคิดร่วมกนัท ำ จึง

ออกมำในลกัษณะของกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มชุมชน ท่ีเป็นกำรเรียนรู้

รูปแบบของกำรบริหำรจดักำรชุมชนดว้ยกนัเอง ท่ีเรียกเป็นภำษำสำกล วำ่ 

Community based management (CBM) หรือต่อมำมีกำรประยกุตเ์ป็น 

Community natural resource based management (CNRBM) เป็นกำร

บริหำรดว้ยคนทอ้งถ่ิน ตำมควำมตอ้งกำรของคนทอ้งถ่ิน และดว้ยภูมิ

ปัญญำนิเวศทอ้งถ่ิน (Traditionally ecological knowledge :TEK) ท่ีผำ่น

กำรเรียนรู้และลองผดิถูกมำแลว้ รวมทั้งวถีิทำงสร้ำงควำมสำมคัคี กำร

จดักำรควำมขดัแยง้ในชุมชน หลกัสูตรมำส ำเร็จในสมยันพ.เทพนมฯ เป็น

คณบดี ท่ีประชุมคณบดีและสภำมหำวทิยำลยัใหค้  ำชมเชยเป็นอยำ่งมำก

(...หรือถำมท่ำนอ.สุชำติฯผูอ้ยูใ่นท่ีประชุมยนืยนั) จนท่ำนอธิกำร

ประดิษฐใ์ห้รำงวลัข้ึนขั้นเงินเดือนประจ ำปี 2 ขั้น(เป็นคร้ังแรกและคร้ัง
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เดียวตลอดชีวติกำรท ำงำนของผูเ้ขียนในคณะส่ิงแวดลอ้มมำ 40 ปี และดู

เหมือน อ.สุชำติ ก็ไดรั้บ 2 ขั้นจำกคณะฯดว้ยนะ) 

 

คณะท างานร่างหลกัสูตรฯ ในคร้ังแรกทีเดียว จะมี อ.สุชำติฯ อ.เกษมฯ          

อ.ปิยะกำญจนฯ์ มีท่ำน อ. สุวนยัฯ(อดีตอธิบดีกรมพฒันำชุมชน) เป็นกลุ่ม

ผูน้ ำในกำรยกร่ำง สำมำรถออกแบบเน้ือหำหลกัสูตรออกมำไดอ้ยำ่งดีมำก 

มีกำรตั้งช่ือหลกัสูตรวำ่ วทิยำศำสตร์มหำบณัฑิตสำขำ กำรจดักำรทรัยำกร

เพื่อกำรพฒันำชนบท สำมำรถเปิดหลกัสูตรไดป้ระมำณปี พ.ศ 2538(...

มั้ง) สมยั นพ.เทพนมฯ เป็นคณบดี นพ.ประดิษฐ์ฯ เป็นอธิกำรบดี ให้

ขอ้เสนอแนะวำ่ควรเพิ่มวชิำ “กำรจดักำรควำมขดัแยง้ (Conflict 

management)” โดยใหเ้หตุผลของสังคมในยคุต่อไป จะมีปัญหำดำ้นกำร

แบ่งปันทรัพยำกร (Resource allocation) เป็นส ำคญั  

 

กำรเรียนกำรสอนเป็นไปอยำ่งดี มีกำรพฒันำเน้ือหำและช่ือไปในรูปแบบ

ต่ำงๆ รุ่นต่อมำมี อ.โอภำสฯ เขำ้มำเสริม  และรุ่นปัจจุบนัมีคณำจำรยใ์หม่

เพิ่มข้ึนมำ เช่น อ.หะรินฯ อ.มณฑิรำฯ อ.วภิำวรรณฯ เขำ้มำร่วมทีมงำน 

งำนพฒันำหลกัสูตรเป็นไปอยำ่งเขม้แขง็ ประกอบกบัในปี พ.ศ. 2558  
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สหประชำชำติไดน้ ำเสนอ เป้ำหมำย Sustainable development goal 

(SDGs) 17 ประกำร โดยเป้ำหมำยท่ี 11 ก ำหนดให ้“Goal 11: Make cities 

inclusive, safe, resilient and sustainable” หรือเรียกช่ืออยำ่งเป็นรูปธรรม

ท่ีชดัเจน คือ “เมืองน่ำอยู(่Livable city)” กรรมกำรท่ีประชุม โดยมี อ. จิ

รพลฯ เป็นผูเ้สนอให้เปล่ียนช่ือหลกัสูตรเป็น วทิยำศำสตร์มหำบณัฑิต 

สำขำเมืองน่ำอยู ่ ส่ิงแวดลอ้มย ัง่ยนื(เห็นไหมเรำทนัและกำ้วหนำ้ต่อ

กระแสโลกเสมอ) 

 

จะเห็นว่าหลกัสูตรทั้ง 3 มีท่ีมำ-ท่ีไปอยำ่งชดัเจน เรำมีทั้งกำรปรับปรุง 

และเปล่ียนแปลง เน้ือหำวชิำของแต่ละหลกัสูตร มีกำรพฒันำกลยทุธ์ท่ีท ำ

ใหน้กัศึกษำจบกำรศึกษำเร็วข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัก็น ำมำซ่ึงควำม

สับสนทำงเน้ือหำวชิำท่ีสอนของอำจำรยแ์ต่ละท่ำน(จะกล่ำวต่อไป) มีกำร

เปล่ียนช่ือเปล่ียนช่ือหลกัสูตรฯอยูต่ลอดเวลำ ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นกำรท ำงำน

ท่ีปรำถนำดีของคณำจำรยทุ์กๆท่ำน ของเจำ้หนำ้ท่ีทุกๆคน  ผมถือวำ่เรำ

สำมำรถด ำเนินกำรจนบรรลุเป้ำหมำย   

 



           บันทกึการพฒันาศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกนัระหว่างมนุษย์และธรรมชาต ิ                      89 
 

 
             ก้าวให้ได้ – ไปให้ถึง 

รุ่งจรัส  หุตะเจริญ                            บันทกึชีวติการท างานฯ                     

เน้ือหำกำรเรียนกำรสอนและกำรวจิยัในหลกัสูตรต่ำงๆ ถึงแมว้ำ่ตอ้งมี

กำรเปล่ียนแปลงไปบำ้งตำมกระแสโลก ตำมกำรตลำด หรือตำมกำร

ประชุมทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มในวำระต่ำงๆทัว่โลก แต่โดยสรุปแลว้จะเห็น

วำ่ แนวคิดในกำรเขำ้ถึงปัญหำส่ิงแวดลอ้มและทรัพยำกรของคณะฯเรำ

นั้น มีกำรปรับปรุงเน้ือหำเพื่อใหท้นัต่อกระแสโลก ทนัต่อขอ้จ ำกดัทำง

เวลำในกำรจบกำรศึกษำของนกัศึกษำ  

 

แต่แนวคิดของคณะฯในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม เท่ำท่ีผูเ้ขียนสังเกตุ

เห็นกย็งัคงเดิมอยูใ่นกรอบของแนวคิด 3 กรอบ คือ ท่ีเป็นเน้ือหำแห่ง

ควำมย ัง่ยนืของนิเวศสังคม ท่ีเป็นกำรอยูร่่วมระหวำ่งมนุษยแ์ละโลก

ธรรมชำติ ดว้ยขบวนกำรเขำ้ถึงปัญหำอยู ่3 กรอบแนวคิด ท่ีเรำพฒันำข้ึน

มำเอง บนพื้นฐำนของหลกักำรชำวโลกผำ่นเน้ือหำของสหประชำชำติ ท่ี

ประกอบดว้ย 

 1. กรอบ Eco-science based approach เป้ำหมำย เคร่ืองมือทำง

นโยบำยส่ิงแวดลอ้ม(Environmental policy instruments แต่ตอนหลงัๆมี

กำรปรับปรุงหลกัสูตร ท่ีเป้ำหมำยจะมีกำรเบ่ียงเบนไปบำ้ง) 
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 2. กรอบ Technology based approach เป้ำหมำย เทคโนโลยท่ีี

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Friendly environmental technology) 

 3. กรอบ Community based approach เป้ำหมำย เมืองน่ำอยู ่

ส่ิงแวดลอ้มย ัง่ยนื (Livable city and environmental sustainability) 
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ส่ิงท่ีเร่ิมสับสนและตอ้งตดัสินใจนั้น ดูเหมือนจะเกิดข้ึนหลงัจำกปี พ.ศ. 

2530 เป็นตน้มำ  เพรำะกระแสกำรใหค้วำมส ำคญักบัส่ิงแวดลอ้มเร่ิมมี

มำกข้ึน โดยเฉพำะปีพ.ศ. 2535 เกิดกำรเปล่ียนแปลงคร้ังส ำคญักบั

พระรำชบญัญติัต่ำงๆทำงส่ิงแวดลอ้ม มีกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลง พ.ร.บ. 

ส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม และพระรำชบญัญติัต่ำงๆท่ี

เก่ียวเน่ืองกบักำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม เช่น พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสัตว์

ป่ำ พ.ร.บ. โรงงำน พ.ร.บ.วตัถุอนัตรำย พ.ร.บ.สำธำรณสุข เป็นตน้ ท ำให้

องคก์รต่ำงๆมีควำมตอ้งกำรบุคคลำกรดำ้นส่ิงแวดลอ้มจ ำนวนมำก 

สถำบนักำรศึกษำ ต่ำงๆ กเ็ร่ิมเปิดหลกัสูตรส่ิงแวดลอ้มระดบัปริญำตรี

บทสัมภาษณ์: 9 
 

 

 

การย่างก้าวและการตัดสินใจคร้ังส าคัญของคณะฯ 
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มำกมำย บำ้งก็เปิดเป็นคณะใหม่ข้ึนมำ  บำ้งก็ไปเปิดเป็นภำควชิำในคณะ

วทิยำศำสตร์ บำ้งก็ไปเปิดในคณะเศรษฐศำสตร์บำ้ง  

 

เร่ิมสับสนและได้ยินเร่ืองแสลงหู เคยมีส่ิงท่ีแสลงหูผมอยู่หลำยคร้ัง 

โดยเฉพำะครำวหน่ึงในกำรสัมมนำวิชำกำร คร้ังท่ีมีอำจำรยท์่ำนหน่ึงท่ี

จบกำรศึกษำระดบัปริญำตรีทำงวิทยำศำสตร์ของมหำวิทยำลยัแห่งหน่ึง 

แมท้่ำนจะมำผ่ำนกำรศึกษำแบบพหุสัมพนัธ์วิทยำเชิงสหสัมพนัธ์วิทยำ

จำกคณะเรำมำแลว้ แต่ยงัค่อนขำ้งจะมีควำมภกัดีต่อวชิำชีพดั้งเดิมมำก ใน

กำรพูดคุยตอนพกักำรสัมมนำ ท่ำนก็คุยว่ำท่ำนจะพฒันำคณะฯให้เป็น

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้ม(ผมละงง !!! ลูกศิษยใ์คร

หว่ำ...เก่งเหลือเกิน...กลำ้พูด...ทั้งๆ ท่ียงัมองปรัชญำของคณะไม่ค่อยจะ

ออก) มีอำจำรย์ท่ำนหน่ึงท่ีนั่งอยู่ในโต๊ะนั้นแอบยิ้ม (ไม่รู้ว่ำผมมำจำก

คณะเดียวกนั) อีกสักพกั....อำจำรยท์่ำนนั้นก็เร่ิมนินทำลบัหลงัในกลุ่ม

เพื่อนท่ำน........ “ถำ้เป็นอยำ่งนั้นจะไปสร้ำงคณะส่ิงแวดลอ้มฯท ำไมให้

ยบุเสีย และมำรวมเป็นภำคหน่ึงของคณะวทิยำศำสตร์ จะเรียกไดเ้ต็มปำก

ว่ำ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม”(5555...เจ็บไหม)  ไม่รู้ว่ำจะมี

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำคณะได้ไปพูดเช่นน้ีกบัคณะวิศวกรรมศำสตร์                      
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คณะสังคมศำสตร์ คณะเศรษฐศำสตร์ คณะสำธำรณะสุขศำสตร์           

คณะวนศำสตร์ และอ่ืนๆบำ้งหรือเปล่ำหนอ (...555555)  ถำ้พูดก็คงเป็น

ภำควชิำสังคมศำสตร์ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐศำสตร์ส่ิงแวดลอ้ม และอ่ืนๆ เรำ

พฒันำมำจนถึงระดบัคณะฯแลว้ จนสำมำรถสร้ำงควำมเป็นสำยวิชำชีพท่ี

เร่ิมจะเด่นชัด(ตอนนั้น) ว่ำเพื่อกำรอยู่ร่วมกับธรรมชำติ หรือเป็นกำร

พฒันำแห่งควำมสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยนื 

 

สาขาส่ิงแวดล้อมมันเป็นสาขาวชิาชีพหรือยงั 

คร้ังหน่ึงผม(ตอนนั้นเป็นรองคณบดีฝ่ำยวชิำกำรแลว้) ไดเ้ขำ้ไปเก่ียวขอ้ง

กบักำรประเมินกำรจดัตั้งคณะส่ิงแวดลอ้ม ม.สงขลำฯ  น่ำจะสัก 20 กวำ่ปี  

กำรเก่ียวขอ้งคร้ังน้ีท ำใหไ้ดรั้บควำมรู้หลำยๆ เร่ือง โดยเฉพำะเป้ำหมำย

ของกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี16นั้น มนัเป็นกำรศึกษำท่ีไม่ใช่กำรศึกษำ

ภำคบงัคบั แต่เป็นกำรศึกษำเพื่อพฒันำก ำลงัคนขั้นสูง ท่ีใหก่้อเกิดควำมรู้

ควำมสำมำรถเฉพำะทำง หรือมีวชิำชีพเฉพำะทำง เช่นเม่ือจบแลว้ จะบ่งช้ี

ตวัเองวำ่ เป็น แพทย ์พยำบำล นกักฎหมำย วศิวกร นกับญัชี ฯลฯ  ควบคู่

                                                           
16 file:///C:/Users/user/Downloads/82156-Article%20Text-198615-1-10-20170404%20(1).pdf  

file:///C:/Users/user/Downloads/82156-Article%20Text-198615-1-10-20170404%20(1).pdf
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กนัไปกบักำรพฒันำใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  พดูง่ำยๆมีควำมเป็นสำขำ

วชิำชีพ   

 

ค าถามตอนน้ันจึงมอียู่ว่า ศำสตร์ทำงพื้นฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม มนั

เป็นสำขำชีพหน่ึงเหมือนในสำขำชีพวชิำต่ำงๆ  หรือยงั เช่น  

 - ศำสตร์วชิำชีพวศิวกรรม ก็มีสำขำยอ่ยเป็นวศิวกรรม

ส่ิงแวดลอ้ม โดยในตวัเน้ือหำของมนัแลว้ จะเป็นแนวคิดทำงส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ีเป็นกำรควบคุมและบ ำบดั ไม่ใหมี้ ไม่ใหเ้กิดปัญหำส่ิงแวดลอ้ม (ตำมท่ี

กล่ำวมำแลว้)  

 - ศำสตร์วิทยำศำสตร์ ก็มีสำขำยอ่ย เป็น ควำมสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง

ขององคป์ระกอบในระบบนิเวศ  คุณลกัษณะของสังคมส่ิงมีชีวติประเภท

ต่ำงๆ  หรือกำรอนุรักษ์ดิน น ้ ำ ป่ำไม ้กำรอนุรักษ์ท่ีเกิดข้ึน ก็มกัเป็นกำร

ก ำหนดขอ้หำ้มต่ำงๆ  

 - ศำสตร์ทำงเศรษฐศำสตร์ คุณค่ำสรรพส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อ

มนุษยเ์ป็นส ำคญั (Instrument values) สรรพส่ิงท่ียงัพิสูจน์ได้ว่ำมีคุณค่ำ

ต่อมนุษย ์(Intrinsic values) ก็มกัจะถูกละเลย 
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ดังน้ันถ้าคณะเราจะเปิดการเรียนการสอนระดับปริญาตรี  มนัจะตอ้งมี

เน้ือหำท่ีมีมีควำมเป็นศำสตร์ของตวัมนัเอง (ถึงแมน้ท่ีอ่ืนเขำจะเปิดก่อน

หน้ำเรำแลว้ แต่ก็ดูยงัไม่มีเอกลกัษณ์ทำงควำมเป็นวิชำชีพมำกเท่ำไรนกั 

มกัจะเป็นไปในลักษณะของศำสตร์เดิมมำต่อยอด เช่น วิทยำศำสตร์

ส่ิงแวดลอ้ม)   เรำประชุมพดูคุย หำขอ้คิดเห็น ถอดบทเรียนจำกคณะต่ำงๆ 

พบว่าถึงแม้นความเป็นศาสตร์ของมันยังไม่ชัดเจนนัก แต่เราก็สามารถ

พัฒนาให้มันเป็นศาสตร์ใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 ได้ โดยมีลกัษณะทำง

วิชำชีพด้ำนกำรบูรณำกำรศำสตร์ต่ำงๆมำสังเครำะห์แนวทำงแห่งกำร

พัฒนำเพื่อควำมย ัง่ยืนทำงส่ิงแวดล้อม หรือเป็นวิชำชีพท่ีจะพัฒนำ

รูปแบบกำรอยูร่่วมกนัระหวำ่งมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม หรือกำรพฒันำเพื่อ

ควำมย ัง่ยนืของโลกธรรมชำติ ท่ีเป็นจุดยนืของเรำแต่เร่ิมแรกได ้

 

 ประกอบเวลาช่วงน้ันเป็นจังหวะทีเ่หมาะสม  หน่วยงำนต่ำงๆก ำลงัมีกำร

ปรับปรุงองคก์ร ใหเ้ป็นไปตำม พ.ร.บ.ทำงส่ิงแวดลอ้มฯ แต่ละหน่วยงำน

ก็ตอ้งกำรนกัวชิำชีพส่ิงแวดลอ้มจ ำนวนมำก แต่หน่วยงำนต่ำงๆเหล่ำนั้นก็

ยงัวำดภำพนกัวชิำกำรส่ิงแวดลอ้มไม่ออก เพียงแต่รู้วำ่ไม่ใช่ศำสตร์ท่ีเป็น

วทิยำศำสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเป็นกำรเติมเตม็งำนทำงวทิยำศำสตร์ ไม่ใช่
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สังคมศำสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเป็นกำรเติมเตม็งำนดำ้นสังคม มนัไม่ใช่

วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเป็นกำรเติมเตม็งำนทำงดำ้นวศิวกรรมและอ่ืนๆ  

มนัคลำ้ยกบัเป็นศำสตร์นกับริหำรส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสำมำรถบูรณำกำร

ศำสตร์ต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มเขำ้ดว้ยกนั 

 

ประกอบกบัขณะน้ัน(ตั้งแต่ปี พ.ศ 2525) เป็นต้นมา  ผูค้นก ำลงัต่ืนเตน้ 

และเห็นดีงำมไปกบัเห่อกบั ค ำขวญั(Motto) จำกกำรประชุมท่ีไนโรบีท่ีวำ่

ดว้ย “กำรพฒันำเชิงนิเวศ(Eco-development)” และ “กำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื 

(Sustainable development)” ถึงแมใ้นขณะนั้นมนัจะยงัเป็นเพียงมโนคติ 

(Vision) ท่ีในเชิงกำรกระท ำแลว้ยงัไม่ชดัเจนและจบัตอ้งไดย้ำก  แต่หำก

พิจำรณำใหดี้แลว้ กำรพฒันำเชิงนิเวศ กำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื ก็คือแนวทำง

ของคณะเรำ ท่ีจะเป็นวชิำชีพท่ีวำ่ดว้ยกำรอยูร่่วมของมนุษยก์บัโลก

ธรรมชำติอยำ่งย ัง่ยนื กำรพฒันำควำมเป็นวชิำชีพของเรำจึงควรเป็นไปใน

ทิศทำงน้ี 

 

ท่านอธิการประดิษฐ์ฯ(ท่ำนผูน้ี้มีควำมช่ืนชมคณะเรำเป็นอยำ่งมำก เคย

เป็นผูน้ ำเสนอ ดุษฎีบณัฑิตกิติมศกัด์ิ สำขำเทคโนโลยกีำรบริหำร
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ส่ิงแวดลอ้มใหก้บัจกัรพรรดิประเทศญ่ีปุ่น ครำวเสด็จเยอืนประเทศไทย

อยำ่งเป็นทำงกำร(แต่ดูเหมือนทำงส ำนกัรำชวงัญ่ีปุ่นจะเลือกหลกัสูตร

วทิยำศำสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิติมศกัด์ิสำขำชีววทิยำของจุฬำฯ) ท่ำนอธิกำร

ประดิษฐฯ์เป็นผูมี้วสิัยทศัน์กวำ้งไกล   ท่ำนมีนโยบำยท่ีจะเปิดหลกัสูตร

ระดบัปริญำตรีสำขำส่ิงแวดลอ้มข้ึนในมหำวทิยำลยัมหิดล โดยมอบหมำย

ใหค้ณะสำธำรณสุขนและคณะส่ิงแวดลอ้มฯ เป็นผูเ้สนอเขำ้คดัเลือก

คณบดีและสภำมหำวทิยำลยั  และดว้ยแนวทำงของเรำท่ีชดัเจน(ถำ้โว

หน่อย....ก็คือ)ทนัสมยัต่อโลกในศตวรรษท่ี 21 สภำมหำวทิยำลยัจึงมีมติ

ใหค้ณะส่ิงแวดลอ้มฯเป็นผูด้  ำเนินกำรฯในเวลำต่อมำ 

 

ผู้ทีอ่ยู่เบือ้งหลังการความส าเร็จ หลกัสูตรวทิยำศำสตร์บณัฑิต สำขำ

วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้ม ไดด้ว้ยเวลำอนัรวดเร็ว ดว้ยกำร

ท ำงำนอยำ่งหนกัของอำจำรยห์ลกั 3 ท่ำน คือ 

 - ท่ำนอำจำรย ์มนสั(ท่ำน สุริยะพงศฯ์ ขณะน้ี) เป็นนกัวชิำกำรเน้ือ

แน่น เพรำะจบกำรศึกษำมำอยำ่งหลำกหลำยสำขำวชิำชีพ ตั้งแต่ชั้น

บำดำลใตดิ้นจนถึงชั้นฟ้ำ มีควำมเป็นนกัพหุศำสตร์ท่ีเขำ้ใจแนวคิดกำรบูร

ณำกำรท่ีเป็นสหสัมพนัธ์ศำสตร์ กำรพฒันำเพื่อเป้ำหมำยแห่งควำมย ัง่ยนื 
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เป็นนกับริหำรวชิำกำรมือดี(ไม่ดว้น) ท่ำนมีบทบำทส ำคญัในกำรจดักำร

เรียนกำรสอนมำตั้งแต่เร่ิมแรกกำรจดัตั้งคณะ (ท ำหนำ้ท่ีคลำ้ยรองคณบดี

ฝ่ำวชิำกำร) แม่นระเบียบกำรเงินกำรคลงัเป็นท่ีสุด เคยเป็นประธำนชมรม

อนุรักษข์องม.เกษตรฯ เพรำะฉะนั้นลูกล่อ-ลูกชนของท่ำนคงสู้กบั

นกัวชิำกำรอ่ืนๆไดท้ั้งมหำวิทยำลยั 

 - ท่ำนอำจำรย ์ อุษณียฯ์ เป็นนกัวชิำกำรขนำนแท ้ วทิยำศำสตร์

บญัฑิตจำกจุฬำฯ เป็นรุ่นพี่ผมซกั 3 ปี เคยไปเรียนต่อ(น่ำจะท่ี

เนเธอร์แลนด ์ ไดย้นิวำ่ไดรั้บรำงวลักำรเรียนดีเลิศท่ีเขำใชศ้พัทว์ำ่ 

Dinstinctมั้ง) แน่นอนละ.. ท่ำนตอ้งมีควำมแม่นย  ำทำงเน้ือหำทำง

วทิยำศำสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจะใส่เขำ้ไปในหลกัสูตร ก่อนยำ้ยมำอยูค่ณะฯ 

ท่ำเคยเป็นขำ้รำชกำรระดบัสูงของ สน.ง นโยบำยและแผนส่ิงแวดลอ้ม 

น่ำจะงำนวเิครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยกำรรักควำมเป็นครู ท่ำน

ไดโ้อนยำ้ย และมำเกษียณท่ีคณะเรำ (น่ำจะมีอำยงุำนมำกกวำ่ 30 ปี)  

 - หลงัจำกเปิดหลกัสูตรฯแลว้ คณะฯไดรั้บอำจำรยท์่ำนแรกของ

หลกัสูตร คือ ท่ำนอำจำรย ์จุฬำภรณ์ฯ อำจำรยส์ำวนอ้ย (ตอนนั้น...รวมถึง

ตอนน้ี...555) ท่ีเป่ียมพลงัและเพิ่งจบกำรศึกษำมำจำกเทคโนฯ(บำงมด) 

ทำงดำ้นเทคโนโลยชีีวภำพ(ท่ีเรำเช่ือวำ่เป็นเทคโนโลยท่ีีเหมำะสมท่ีสุด
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ในกำรสู้กบัปัญหำส่ิงแวดลอ้ม ในมุมมองทำงเทคโนโลยี) ท่ำนเป็นคน

จริง  กลำ้คิดกลำ้ท ำ  รวมทั้ง (5555) กลำ้สวนเอำเจบ็ๆดว้ย  ไม่เกรงกลวั

ผูใ้ดในยทุธจกัรฯ 

 

รวมทั้งเจำ้หนำ้ท่ีอีกหลำยคน เช่น พี่เอมอร(ขำ้รำชกำรฝ่ำยอ ำนวยกำรฯคน

แรกของคณะฯ) ร่วมมือร่วมแรงกนัจนสำมำรถด ำเนินกำรเปิดกำรเรียน

กำรสอนในระดบั วทิยำศำสตร์บณัฑิตสำขำ วทิยำศำสตร์ละเทคโนโลยี

ส่ิงแวดลอ้ม ไดอ้ยำ่งเรียบร้อย 

 

เร่ิมพฒันาความเป็นเลิศทางวชิาการ หลงัจำกปี 2530 เป็นตน้มำกระแส

ส่ิงแวดลอ้มมำแรงมำก มีนกัศึกษำท่ีจบกำรศึกษำระดบัปริญญำโทจ ำนวน

มำกจำกทั้งในคณะและนอกคณะ ท่ีประสบผลส ำเร็จทำงกำรท ำวจิยั

ประกอบเป็นวทิยำนิพนธ์ ตอ้งกำรท ำวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้นๆให้

ลึกซ้ึง หรือตอ้งกำรพฒันำตวัเองใหมี้ควำมเป็นมืออำชีพ เป็นนกัวิจยั

ตลอดชีวิต บำ้งก็ตอ้งกำรเป็นผูเ้ช่ียวชำญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยำ่งถ่องแท ้

หรือตอ้งกำรด ำเนินกำรวจิยัในหวัขอ้ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลำ เพื่อกำร

พฒันำเป็นควำมรู้ใหม่เพิ่มข้ึนทุกวนั แต่ละภำคกำรศึกษำมีนกัศึกษำ
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สอบถำมถึงกำรเปิดกำรเรียนระดบัปริญำเอกของคณะฯ ซ่ึงขณะนั้น

คณะฯมีอำยปุระมำณ 14-15 ปี มีคณำจำรยป์ระจ ำประมำณ 20 คน ควำม

ช ำนำญทำงดำ้นวจิยัยงัมีไม่มำกนกั มีอำจำรยท่ี์มีต ำแหน่งวชิำกำรระดบั

รองศำสตรำจำรยเ์พียง 2-3 คนเท่ำนั้น (ต ำแหน่งศำสตรำจำรยไ์ม่ตอ้งพดู

ถึง คงอีกนำน กวำ่จะมีชำ้งเผอืกทำงดำ้นวิจยัหลงเขำ้มำอยูใ่นคณะ) แต่

กระแสสังคมตอ้งกำรให้เรำเปิดกำรเรียนกำรสอนระดบัปริญญำเอกเป็น

อยำ่งมำก และดว้ยศกัยภำพและควำมช ำนำญท่ีมีไม่มำกนกั คณะจึง

ตดัสินใจเร่ิมเปิดปริญำเอกเป็น วทิยำศำสตร์ส่ิงแวดลอ้มดุษฎีบณัฑิต

(D.Sc.) ท่ีพี่ (วกิิ) เขำบอกวำ่กำรศึกษำในระดบัน้ี เป็นกำรศึกษำท่ีท ำใหผู้ ้

ศึกษำถูกยอมรับวำ่ผำ่นกำรเรียนรู้ทำงหวัขอ้ท่ีส ำคญัและเป็นกำรยนืยนั

ทำงควำมรู้ดำ้นวทิยำศำสตร์ดำ้นต่ำงๆมำแลว้ (awarded in recognition of 

a substantial and sustained contribution to scientific knowledge) ส่วน

ปรัชญำดุษฎีนั้นเป็นผูท่ี้ถูกยอมรับวำ่มีผลงำนวจิยัท่ีขยำยขอบเขตของ

ควำมรู้ท่ีกวำ้งขวำงออกไป (earned research degree, those studying for a 

PhD are usually required to produce original research that expands the 

boundaries of knowledge) งงไหมครับ ผมละงงเป็นท่ีสุด เพรำะไม่เคย

เรียนระดบัปริญญเอกมำซะดว้ย  เคยแต่ถูกส่งไปดูงำนทำงกำรบริหำร
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ระดบับณัฑิตศึกษำท่ีมหำวทิยำลยัเพื่อกำรวจิยัมีช่ือประเทศญ่ีปุ่น เม่ือดู

ควำมพร้อมพื้นฐำนแลว้ แน่นอนจึงไดต้ดัสินใจเลือกในแนวทำงของ 

วทิยำศำสตร์ส่ิงแวดลอ้มดุษฎีบณัฑิต (D.Sc.) เพรำะสำมำรถใหน้กัศึกษำ

เรียนร่วมกบัหลกัสูตรเทคโนโลยกีำรบริหำรส่ิงแวดลอ้ม แต่แยกท ำ

วทิยำนิพนธ์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงทำงส่ิงแวดลอ้ม  (และต่อมำหำกคณะมี

ควำมพร้อม ก็คงปรับปรุงเป็น ปรัชญำดุษฎบณัฑิตต่อไป) เท่ำท่ีผมสังเกตุ

ดูผูท่ี้จบหลกัสูตรน้ี ก็มีควำมเจริญกำ้วหนำ้ไปไดดี้ บำงคนเป็นฑูตฯทหำร 

ผอ.สน.งควำมร่วมมือดำ้นควำมมัน่คงระหวำ่งประเทศ (ช่ืออำจไม่ตรง) 

ผูว้ำ่กำรและรองฯ (รัฐวสิำหกิจ) คณบดี และอ่ืนๆ (555 เกิดหลกัสูตรอยำ่ง

ไม่พร้อม แต่มีประสิทธิผลดีนะครับ) อำจำรยท่ี์เป็นหวัเรือหลกัเป็น

อำจำรยท์ั้งคณะฯและเจำ้หนำ้ท่ี อ.วทิยำ อ.อนุชำติ  อ.ชำลี อ.โจเคน           อ.

โอภำส และท่ำนอ่ืน ๆ (ขอคำรวะควำมเหน็ดเหน่ือยและเส่ียงต่อกำรเสีย

ช่ือ)  
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การแก้ไขความสับสนทางเนื้อหาการเรียนการสอน 

ควำมส ำคญัขอ้หน่ึงในคุณสมบติัท่ีนกัศึกษำท่ีจบระดบับณัฑิตศึกษำจำก

คณะเรำ ท่ีเรำยอมรับวำ่จะตอ้งมี ความเป็นนักสหสัมพนัธ์ศาสตร์ทาง

ส่ิงแวดล้อม(ควำมหมำยของผมก็คือ สำมำรถวเิคระห์และสังเครำะห์องค์

ควำมรู้ใหม่ภำยใตเ้น้ือหำควำมรู้ของศำสตร์ต่ำงๆ) ทีส่ามารถบูรณาการ

ศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกัน เพือ่รากฐานทีแ่ท้จริงของปัญหาส่ิงแวดล้อม และ

สามารถวางแผนแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ก่อใหเ้กิดส่ิงท่ี

กระทบกระเทือนตำมมำ ในท่ีน้ีผมจะขอพดูเฉพำะกำรจดักำรศึกษำใน

ระดบับณัฑิตศึกษำ หรือในระดบัปริญญำโท เพรำะในระดบัปริญญำตรี

บทสัมภาษณ์: 10 
 

 
 

อยากให้อาจารย์เล่าถึงแนวทางการพฒันาระบบการจัดการ
เรียนการสอนของคณะฯ และผลติภาพให้ทนัต่อโลกใน
ศตวรรษที ่21 
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นั้นเป็นกำรเรียนรู้เพื่อกำรพฒันำวชิำชีพ และกำรศึกษำต่อยอดระดบั

ปริญำโท เป็นกำรเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึงหรือมีควำมช ำนำญกำรในประเด็นกรอบ

แนวคิดทำงส่ิงแวดลอ้มในทิศทำงต่ำงๆ ส่วนปริญำเอกก็เป็นกำรเรียนรู้

เพื่อควำมเป็นเลิศทำงวชิำกำรในหวัขอ้วิจยันั้นๆ รวมทั้งเป็นกำรขยำย

ขอบเขตของควำมรู้ท่ีกวำ้งขวำงออกไปในเชิงปรัชญำ 

 

พวกเราคิดว่าคุณสมบัติของนักศึกษาในศตวรรษที ่ 21 ตอ้งกำรให้

นกัศึกษำในระดบับณัฑิตฯศึกษำ(ปริญญำโท) ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีมำกกวำ่

กำรเป็นนกัวชิำกำรเฉพำะทำง นกัศึกษำเหล่ำนั้นจะตอ้งมีเน้ือหำของ

สหสัมพนัธ์ศำสตร์ในตวัเอง ท่ีสำมำรถบูรณำกำรเน้ือหำของวชิำชีพต่ำงๆ

เขำ้ดว้ยกนั ซ่ึงพวกเรำคิดวำ่สำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยใตย้ทุธศำสตร์ 3 

ประเด็น(5555...ส่ิงท่ีคณะท ำมำ....เรียนผิดเรียนถูก ก็อยูบ่นหลกักำรนะ) 

คือ 

 - ประเด็นแรก ตอ้งพฒันำนกัศึกษำใหมี้ตวัตน ท่ีมีควำมเป็นนกั

สหสัมพนัธ์ศำสตร์(Interdisciplinary) ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำร

ศำสตร์ต่ำงๆเขำ้หำกนั กำรเรียนกำรสอนจึงควรเป็นไปในรูปแบบของ

กำรกระตุน้ให้นกัศึกษำ อยำกเรียนรู้ส่ิงแปลกใหม่  อยำกเขำ้ใจหลกักำร
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ศำสตร์ต่ำงๆ ในระดบัท่ีลึกซ้ึงจนสำมำรถเช่ือมโยงถึงปัญหำส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีแทจ้ริง รวมทั้งสำมำรถสังเครำะห์ควำมรู้ใหม่จำกพื้นฐำนของศำสตร์

ต่ำงๆเขำ้หำกนั จนเกิด เป็นควำมรู้ใหม่ 

 - ประเด็นท่ีสอง ตอ้งพฒันำควำมสำมำรถใน “กำรเรียนรู้ไดด้ว้ย

ตนเอง(Active learning)”  แสวงหำค ำตอบไดด้ว้ยตวัเอง ท่ีระบบ

กำรศึกษำของเรำถูกบงัคบัใหเ้ป็นไปในเชิงกำรอนุมำน(Inference)17 แต่

ยงัไม่ยอมรับในเชิงกำรอชัฌตัติกญำณ(Intuition)เท่ำไรนกั ดงันั้นในกำร

หำควำมรู้ใหม ่ จึงตอ้งอำศยัควำมรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้เป็นตวักลำงในกำรพฒันำ

ควำมรู้ใหม่(ก็ population sampling ในตวัแปรต่ำงๆ แหละครับ) ทั้งจำก

กำรกำรนิรนยั (Deduction)18 และอุปมยั (Induction)19 ไม่ใช่ให้เรียนรู้ตาม

ส่ิงทีอ่าจารย์ป้อนให้(เร่ืองน้ีตอ้งพดูกนัอีกนำน...โทษนกัศึกษำอยำ่งเดียวก็

ไม่ได ้ ขอ้สอบส่วนหน่ึงของคณำจำรยต์อ้งเปิดกวำ้งครับ)  กำรศึกษำ

สหสัมพนัธ์ศำสตร์เพื่อใหเ้กิดกำรบูรณำกำร ควรด ำเนินกำรใหผู้เ้รียนมี

                                                           
17 ไม่ใช่ เชิงอชัฌตัติกญำณ(Intuition) กำรเรียนรู้แบบกำรรู้เองเป็นควำมรู้ท่ีชัดเจน ดว้ยตวัเอง ผลอำศยัเหตุผล เขำ้ไป
รับรู้อำรมณ์ต่ำงๆ  
18  เป็นปรัตถำนุมำนสรุปผลท่ีปรำกฏ ไปเป็นค ำตอบส่วนยอ่ย เช่น คนท่ีขยนัมุมำนะ จะเป็นคนประสบผลส ำเร็จในส
ชีวติ ดงันั้นสุภำพ เป็นคนขยนัมุมำนะ จะเป็นคนประสบผลส ำเร็จ 
19 เป็น กำรใชเ้หตุผลท่ีสรุปจำกส่วนยอ่ย ไปหำส่วนรวมย -สุภำพ มีคู่ครองกลบับำ้นเร็วทุกวนั -สมศรี มีคู่ครอง กลบั
บำ้นเร็วทุกวนั  -สมปอง มีคู่ครอง กลบับำ้นเร็วทุกวนั ดงันั้นคนมีคู่ครอง จะกลบับำ้นเร็ว 
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บทบำทในกำรซกัถำม ถกเถียง คน้ควำ้ แสวงหำ  ดว้ยกำรบูรณำกำรอยำ่ง

มีระบบและมีปฏิสัมพนัธ์กบัศำสตร์ต่ำงๆ จนเกิดควำมรู้ ควำมเขำ้ใจอยำ่ง

พอเพียงท่ีจะน ำไปสร้ำงสรรคส่ิ์งต่ำง ๆ (ท่ีสมยัน้ีเรียกวำ่นวตกรรม) ซ่ึง

เร่ืองน้ีตอ้งยกใหค้ณำจำรณ์หลำยท่ำนในคณะฯท่ีท ำไดส้ ำเร็จ ส่วนตวัผม

เองท ำไดไ้ม่ดีนกั(มีบำงคร้ังนกัศึกษำเขียนในใบประเมินวำ่อำจำรย.์....

อำจำรยเ์ขำเขำ้มำพดูอะไรวุน่วำยไปหมด มีทั้งนิเวศวทิยำ สังคมวทิยำ 

และมลพิษ ผสมปนเปในหวัขอ้เดียวกนั.....(555 วจิำรยไ์ด ้ แต่บำงทีก็ท ำ

ยำกเหมือนกนัแฮะ) 

 - ประเด็นท่ีสำม กำรเรียนรู้โดย “กำรลงมือ (Learning by doing)” 

เป็นขบวนกำรเรียนรู้ต่อเน่ืองจำกกำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Active learning)  

มนัเป็นแนวคิดท่ีตอ้งกำรสนบัสนุนใหน้กัศึกษำ ไดฝึ้กปฏิบติั  ฝึกทกัษะ 

ในสถำนะกำรณ์จ ำลองเสมือนจริง ใหน้กัศึกษำไดรู้้จกักำรเผชิญหนำ้

ปัญหำ ดว้ยกำรลงมือกระท ำ อยำ่งมีขบวนกำร เช่น กำรฝึกภำคสนำมของ

คณะ ท่ีน ำเน้ือหำท่ีเรียนรู้มำทดลองปฏิบติัดว้ยตนเองเขำ้ไปอีก  โดยควำม

เช่ือน้ี (มีปรัชญำรองรับนะครับ......)20 (555...ขอเนน้ถึงอำจำรยรุ่์นใหม่ๆ
                                                           
20 กำรเรียนรู้โดยลงมือกระท ำมำจำกควำมเช่ือของปรัชญำ พิพฒันำกำรนิยม (Progressivism) มีตน้ก ำเนิดมำจำก 
ปรัชญำปฏิบติันิยม ท่ีให้ควำมส ำคญัอยำ่งมำกต่อ “กำรปฏิบติั หรือ กำรลงมือกระท ำ” เนน้ให้ผูเ้รียนไดล้งมือท ำ  หรือ
ไดรั้บอิสระริเร่ิมควำมคิดและลงมือท ำตำมควำมคิด ผูเ้รียนจะไดรั้บประสบกำรณ์และใชก้ระบวนกำรแกปั้ญหำดว้ย
ตนเอง 
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บำงท่ำน  เขำไม่เช่ือวำ่จ ำเป็น....ท ำไมตอ้งไปนอนกลำงดินกินกลำงทรำย

.....5555... ใครหวำ่)  เพรำะปรัชญำน้ีเช่ือวำ่ หำกนกัศึกษำไดฝึ้กปฏิบติั

แลว้ จะท ำใหเ้กิดควำมเช่ือมัน่เป็นแรงจูงใจ ใหเ้กิดกำรใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

ผูเ้รียนจะสนุกสนำนท่ีจะสืบคน้หำควำมรู้ต่อไป มีควำมสุขท่ีจะเรียน และ

ท่ีส ำคญัมุ่งใหผู้เ้รียนสำมำรถน ำประสบกำรณ์ท่ีไดรั้บจำกกำรกำรเรียนรู้

ในแกปั้ญหำไปใชใ้นกำรตดัสินใจเสมือนจริง (555...เห็นไหมวสิัยทศัน์

ของคณะไม่ลำ้หลงั เพียงแต่มีมุมมองทำงกำรปฏิบติั ท่ีมีควำมหลำกหลำย

เท่ำนั้น ท่ีจะคุยกนัต่อไป) ในท่ีน้ีผมขอคำรวะคณำจำรยท่ี์เสียสละควำม

สบำยส่วนตวั ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนในสถำนะกำรณ์จ ำลองท่ีเป็น

จริงหรือภำคสนำม ท่ีทุกๆคนก็พยำยำมยดึผูเ้รียนเป็นส ำคญั เนน้ควำม

ถนดัและควำมสนใจ ใชค้วำมเป็นผูร้อบรู้และมีประสบกำรณ์  รวมทั้ง

ยอมรับควำมแตกต่ำงของผูเ้รียนจำกต่ำงสำขำ เป็นศูนยก์ลำงรับ

ประสบกำรณ์จำกกำรกระท ำของตนเอง ผูเ้รียนไดท้  ำกำรทดลอง ปฏิบติั 

สืบเสำะหำขอ้มูล จดัระเบียบขอ้มูล หำขอ้สรุป และหำวธีิกำรทำง

กระบวนกำรดว้ยตนเอง  (จริงหรือไม่จริงครับ......นกัศึกษำ)  
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รุ่งจรัส  หุตะเจริญ                            บันทกึชีวติการท างานฯ                     

ดังน้ันนักศึกษาทีจ่บจากคณะฯ จึงเช่ือแน่ว่ามีคุณสมบัติแห่งนักวชิาการ

ในศตวรรษที ่21 ครบถ้วน คือ มี 

 - ควำมเป็นสหสัมพนัธ์ศำสตร์ (Interdisciplinary) 

 - ควำมสำมำรถเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Active learning) 

 - ควำมสำมำรถในกำรลงมือท ำ (Learning by doing) 

 

ความสับสนทางเนือ้หาวชิาการ แนวควำมคิดทำงกำรจดักำรศึกษำโดย

พื้นฐำนของเป้ำหมำยก็เป็นมำในลกัษณะเช่นน้ี มีกำรปรับเปล่ียนไปมำ 

ในระยะแรกๆประมำณ ET รุ่น 1-12 ท่ีคณะฯยงัมีกำรด ำเนินกำรเพียง

หลกัสูตรเดียว เพรำะมนัเป็นกำรจดักำรเรียนกำรสอนแบบพหุศำสตร์เชิง

สหสัมพนัธ์ศำสตร์ ก็ยอ่มเป็นธรรมดำท่ีตอ้งมีเน้ือหำขำ้มวชิำชีพกนั บำ้งก็

เสริมกนั บำ้งก็ขดักนั แต่มนัเป็นหลกัสูตรเดียวเท่ำนั้น อะไรท่ีซ ้ ำซอ้นและ

ขดัแยง้กนั จึงตรวจสอบไม่ยำก แกไ้ขโดยกำรสอนเสริม หรือแจง้อำจำรย์

ผูส้อนใหท้รำบไดท้นัที แต่หลงัจำกประมำณ ปี พ.ศ. 2529 (ตรงกบั  ET 

รุ่น 13) มีหลกัสูตร AT/AS เพิ่มข้ึนมำอีก 1 หลกัสูตร ก็ยงัพอไหว แต่เร่ิม

เห็นอำกำรสับสนทำงเน้ือหำวชิำกำรบำ้งแลว้ ดงันั้นก่อนเปิดกำรศึกษำ
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หลกัสูตร RD/LE อีก 1 หลกัสูตรในปีพ.ศ 2538 (ตรงกบั  ET รุ่น 22)  เรำ

จะตอ้งแกไ้ขควำมสับสนทำงเน้ือหำน้ีใหไ้ด ้

เพรำะเน้ือหำของแต่ละหลกัสูตรก็มีกรอบแนวคิดท่ีแตกต่ำงกนั ดงันั้น

เน้ือหำท่ีผูส้อนวชิำในหลกัสูตรหน่ึง จะตอ้งมีกำรดดัแปลงเม่ือไปสอนใน

อีกหลกัสูตรหน่ึง เพรำะขณะนั้นเน้ือหำของหลกัสูตร ET ท่ีฝังตวัลึกใน

คณะฯ ไดก้ลำยเป็นเน้ือหำท่ีไปเพน่พำ่นและรบกวนเน้ือหำในหลกัสูตร

อ่ืนๆ ท่ีเปิดตำมมำทีหลงั ท ำใหน้กัศึกษำบำงคนของ AS และ LE ถึงกบัพดู

วำ่ เป็นหลกัสูตร ET 2, 3 ทั้งๆท่ีมีกรอบเน้ือหำชดัเจน หลกัสูตร ET เสียอีก

ท่ียงัมีเน้ือหำไม่ชดัเจน(ตอนนั้นนะ....ตอนน้ีก็เร่ิมชดัเจนข้ึนมำบำ้ง ท่ีดู

เหมือนเป็น eco-science มำกข้ึน)  ครอบจกัรวำลไปหมด(555 สมยั          อ.

นำท ยงัมีชีวติอยู ่ เคยวิจำรญว์ำ่หลกัสูตร โกฮบั แหง้ก็ได ้น ้ำก็ได ้ ...ผมวำ่

ตอนหลงัมีเพิ่มเป็นเกำเหลำก็ไดน้ะ) ท่ีคณะฯจะตอ้งมำเร่ิมก ำหนดกรอบ

บำ้งแลว้นะ 

 

คณาจารณ์ทุกๆคนค่อยๆแก้ไขและปรับปรุงเนือ้หาในหลกัสูตรต่างๆ โดย 

ยดึหลกักำรของนกัศึกษำท่ีพึงประสงคต์ำมเดิม ท่ีใหอ้ำจำรยท์ั้งคณะเป็น

ทรัพยำกรรวม (เคยมีคนเสนอตั้งภำควชิำฯ ไม่รู้วำ่อยำกจะเป็นหวัหนำ้
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รุ่งจรัส  หุตะเจริญ                            บันทกึชีวติการท างานฯ                     

ภำคกนัหรืออยำ่งไร หรืออยำกมีเจำ้นำย 2 คน  ระวงัชัว่โมงเฉล่ียสอนไม่

พอ แลว้อยำ่มำอำ้งให ้ TA เขำ้สอนแทน) งบประมำณจะหมดไปกบั

งบด ำเนินกำร จะลงทุนอะไรไม่ได ้ (ดีอยำ่งเดียวตรงมีคนคอยคำนกำรสั่ง

กำรของผูมี้อ  ำนำจ เช่น คณบดี รองคณบดี ....ไม่ใหห้ลุดไปในส่ิงท่ีไม่

เหมำะไม่ควร) แต่วธีิกำรอ่ืนก็มีไม่ใช่หรือ เช่น เพิ่มอ ำนำจประธำน

หลกัสูตรใหเ้ป็นทำงกำรซะ  

 

อย่างไรกต็ามพวกเราคิดว่าการจัดการเรียนการสอนควรจะแบ่งเนือ้หา

วชิาการออกเป็น 3 ระดับ คือ  

 - เนือ้หาระดับแรก เป็นวิชาเนือ้หาพืน้ฐาน ใหน้กัศึกษำทุก

หลกัสูตรในระดบัปริญำโททุกหลกัสูตรเขำ้เรียนดว้ยกนั ประกอบดว้ย

เน้ือหำพื้นฐำนทำงส่ิงแวดลอ้ม เช่น Earth science  เทคนิคพื้นฐำนทำง

ส่ิงแวดลอ้ม เช่น Research methodology, Operation research, Remote 

sensing เน้ือหำประเด็นส่ิงแวดลอ้มโลก เช่น Climate change, 

Biodiversity, Sustainable development goal (SDGs)  คุณธรรม-จริยธรรม

ส่ิงแวดลอ้ม กฏหมำยส่ิงแวดลอ้ม  Convention ต่ำงๆ ซ่ึงเน้ือหำในส่วนน้ี 

ควรจะให้คณะฯเป็นผู้รับผดิชอบ โดยตั้งเป็นคณะกรรมกำรข้ึนมำ ท ำกำร
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ปรับปรุงเน้ือหำเป็นใหท้นัต่อโลกเป็นรำยปี คดักรองบุคคลท่ีมีควำมรู้

ควำมสำมำรถ และเขำ้ใจเน้ือหำอยำ่งดีมำสอน (ผมน่ะกลวัเหลือเกิน.....ขำ้

มำ ขำ้เก่ง ขำ้รู้ ประเภทวชิำอะไรขำ้พเจำ้ก็สอนไดห้มด....สงสำรนกัศึกษำ

ครับ) เน้ือหำในระดบัน้ีจะเป็นเน้ือในเชิงพหุสัมพนัธ์ศำสตร์ ครอบคลุม

เน้ือหำพื้นฐำนของทุกหลกัสูตร ในขณะเดียวกนันกัศึกษำท่ีสนใจเรียนรู้

ในกรอบเน้ือหำวชิำกำรท่ีแตกต่ำงกนัจะไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนั จนอำจ

สังเครำะห์มุมมองใหม่ทำงส่ิงแวดลอ้มข้ึนมำ  ท่ีเป็นเน้ือหำประมำณ 6-9 

หน่วยกิต  

 - เนือ้หาระดับสอง   เป็นวิชาบังคับหลกัสูตร  เป็นเน้ือหำทำง

กรอบแนวคิดเฉพำะของแต่ละหลกัสูตร เช่น หลกัสูตร AS มี Material 

Flow Analysis, Technology assessment, Environmental design หรือ 

หลกัสูตร LE มี Socio-ecology, Community based management, 

Systematic thinking, Traditionally ecological knowledge เป็นตน้ 

เน้ือหำวชิำในระดบัน้ี จะค่อนขำ้งไปเป็นสหสัมพนัธ์วทิยำ มีเน้ือหำ 9- 12 

หน่วยกิต 

 - เนือ้หาระดับสาม เป็นวชิาเลอืกเสรี เป็นวชิำเฉพำะตำมควำม

เช่ียวชำญเฉพำะของอำจำรยแ์ต่ละท่ำน หรืออำจำรยท์่ำนท่ีมีผลงำน
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ทำงดำ้นนั้นๆเด่นชดั เช่น อ.ตอ้ย ทำงวงปลีไม ้ อ.หยม ทำงทะเล อ.ใหญ่

ทำงสัตวป่์ำ คณำจำรยแ์ต่ละท่ำนเปิดวชิำเลือกของตวัเองให้นกัศึกษำเลือก

เรียน หรือเลือกเรียนประกอบกำรท ำวทิยำนิพนธ์ มีเน้ือหำ 3-6 หน่วยกิต 

 

ถ้าการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในลกัษณะนี้ จะแกไ้ขปัญหำต่ำงๆได้

อยำ่งมำกมำย เช่น 

 1. กำรเรียนรู้เน้ือหำพื้นฐำนทำงส่ิงแวดลอ้มทัว่ๆไป ท่ีคณะ

สำมำรถปรับปรุงใหท้นัสมยั โดยอำศยัคณะกรรมกำร (ท่ีคอยดูแลสอดส่ง

ปรับปรุงเน้ือหำใหท้นัต่อควำมกำ้วหนำ้ทำงวทิยำกำรของโลก) มำให้

นกัศึกษำเรียนรู้อยำ่งทนัต่อกระแสโลก เพรำะในระดบัหลกัสูตรคงขยบั

ตวัไดไ้ม่ทนัต่อเหตุกำรณ์กระแสโลกมำกนกั ล ำพงัแต่เฝ้ำระวงัควำม

ควำมกำ้วหนำ้ของเน้ือหำหลกัสูตรก็ล ำบำกอยูแ่ลว้ ในขณะเดียวกนัคณะ

ก็สำมำรถส่ือแนวคิดต่ำงท่ีเป็นปรัชญำของคณะฯ ไปสู่นกัศึกษำโดยตรง

ได ้ (ไม่ใช่ปล่อยใหแ้ต่ละคนไปพดู ตรงบำ้งไม่ตรงบำ้ง มุมมองเม่ือลำ้นปี

ท่ีแลว้ ขดัแยง้กนัเองบำ้ง จนนกัศึกษำหำจุดยนืไม่พบ  นโยบำยคณะกบั

หลกัสูตรไปคนละทิศทำง 
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 2. กำรสอนซ ้ ำซอ้นจะลดลง เช่น Research methodology อำจำรย์

ไม่จ  ำเป็นตอ้งไปสอนซ ้ ำแลว้ซ ้ ำอีกในหลกัสูตรต่ำงๆ (พวกอำจำรยค์ง

ไม่ไดป้รำถนำโหลดงำนหรอกนะ) หรือวชิำ Earth science ก็ตอ้งมีเน้ือหำ

ท่ีมีมำตรฐำนเดียวกนั ไม่ใช่ชั้นเรียนหน่ึงออกไปทำงน ้ำ อีกชั้นเรียนหน่ึง

ออกไปทำงมลพิษ(ไม่ตอ้งนกัศึกษำหรอก พวกอำจำรยเ์องเองก็จะบำ้ตำย) 

 3. ควำมรู้ควำมสำมำรถของคณำจำรย ์ ท่ีไดเ้รียนมำ ท่ีไดท้  ำวจิยั

มำ สำมำรถถ่ำยทอดไดโ้ดยตรงใหก้บันกัศึกษำท่ีสนใจ ไม่ตอ้งไปคอย

แทรกในบำงรำยวชิำท่ีเจำ้ของวชิำเขำจะกรุณำเผือ่แผใ่หส้อน และก็เป็น

ช่วงเวลำสั้นๆ (อำจเรียกวำ่วชิำเลือกเสรี) 

 4. กำรเปิดหลกัสูตรใหม่ ท ำไดไ้ม่ยำก เพรำะเม่ือสังคมและตลำด

ตอ้งกำรหลกัสูตรในลกัษณะใด คณะสำมำรถพฒันำหลกัสูตรต่ำงๆ

เหล่ำนั้นไดโ้ดยไม่ยำกนกัน เพรำะเรำมีกลุ่มวชิำพื้นฐำนท่ีคณะเป็นผูจ้ดั 

กลุ่มวชิำบงัคบัก็เร่ืองเลือก(ช๊อป) เอำจำกวชิำบงัคบัหลกัสูตรบำ้ง วชิำ

เลือกเสรีบำ้ง โดยอำจสังเครำะบงัคบัวชิำเพิ่มข้ึนก็ท ำไดไ้ม่ยำกนกั

......................ซ่ึง.พวกเรำคณำจำรณ์ท่ำนต่ำงๆเขำ้ใจปัญหำน้ีดี ช่วยกนัคิด

ช่วยกนัท ำเขำ้ใจวำ่เร่ิมทยอยปรับปรุงเร่ิมใชต้ั้งแต ET รุ่น 21 เป็นตน้มำ (ปี

พ.ศ. 2536)  
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การเรียนการสอนในการแบ่งระดับวชิาเช่นนี้ ด ำเนินกำรมำไดส้ัก

ประมำณ 10 ปีมั้ง ก็ตอ้งค่อยๆเปล่ียนกลบัไปในรูปแบบเดิม ต่ำงคนต่ำง

สอน ต่ำงคนต่ำงบรรจุเน้ือหำ ก็อำจเป็นควำมผดิพลำดในช่วงเปล่ียนผำ่น

ผูบ้ริหำร ท่ีไม่สำมำรถส่ือกระบวนกำรเรียนกำรสอนแบบน้ีใหผู้บ้ริหำร

รุ่นใหม่ไดรั้บทรำบ หรือบำงทีก็เป็นปัญหำท่ีระดบักรรมกำรหลกัสูตรฯท่ี

ไม่เขำ้ใจรูปแบบกำรเรียนกำรสอนท่ีผำ่นมำ โดยเฉพำะท ำใหเ้กิดปัญหำท่ี

ส ำคญัอีกประกำรหน่ึงคือ ไม่สำมำรถจดักำรกำรกระจำยภำระงำนท่ี

เหมำะสมใหก้บัคนท่ีเหมำะสม ถำ้สังเกตุใหดี้ในปัจจุบนัคนท่ีมีชัว่โมง

สอนมำก ก็มีมำกจนอำจเกินศกัยภำพ สอนเน้ือหำอยำ่งเดียวกนัซ ้ ำแลว้ซ ้ ำ

อีกในหลกัสูตรท่ีต่ำงกนั ในขณะเดียวกนัอำจำรยท่ี์ไม่มีชัว่โมงสอนก็ไม่มี

โอกำสเขำ้สอนทั้งท่ีมีศกัยภำพ ก็ฝำกผูบ้ริหำรรุ่นใหม่ช่วยพิจำรณำปัญหำ

น้ีดว้ย มนัจะช่วยให้อะไรๆดีข้ึนครับ 
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กำรเรียนรู้ดว้ยกำรลงมือท ำ(Learning by doing) ท่ีสร้ำงบทเรียนใน

รูปแบบของกำรฝึกภำคสนำม และกำรท ำวจิยั(วทิยำนิพนธ์) นั้น 

ก่อนอ่ืนตอ้งเขำ้ใจกบัปรัชญำ(555...เร่ืองท่ีเขำ้ใจง่ำย แต่ไปท ำใหม้นัเขำ้ใจ

ยำก) “พิพฒันำกำรนิยม(Progressivism)” ท่ียดึหลกักำร “ประสบกำรณ์

นิยม(Experimentalism)” หรือท่ีพวกเรำนิยมเรียกกนัวำ่  “กำรศึกษำแผน

ใหม(่New Education)” เพรำะเช่ือวำ่ทุกสรรส่ิงเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ ตำม

กำลเวลำและกำรเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นกำรจดักำรกำรศึกษำท่ีดี 

จะตอ้งปรับปรุงเน้ือหำและขบวนกำรใหมี้ควำมสอดคลอ้งกบัควำม

เปล่ียนแปลง จึงจะบรรลุวตัถุประสงคแ์ห่งกำรศึกษำ(ท่ียิง่ใหญ่ของ

บทสัมภาษณ์: 11 
 

 

อยากให้อาจารย์เล่าถึงการประยุกต์หลกัการประสบการนิยม
ทั้งปฐมภูมิ (Primary experience) และทุติยภูมิ (Secondary 
experience) ให้เกดิขึน้ในตัวนักศึกษา 
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มนุษยชำติ...ฟังดูดีนะ) เพื่อควำมเป็นอิสระของมนุษย(์พอฟังไดน้ะ) ท่ี

สำมำรถน ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงปรับปรุง วฒันธรรม และสังคมมนุษย์

เอง เช่น  กำรส ำรวจ  กำรคน้ควำ้ทดลอง  เพื่อประสบกำรณ์ของมนุษย ์ท่ี

เกิดมำจำกผสัสะ21 ไม่ใช่จำกควำมเช่ือ ควำมศรัทธำ เช่น เร่ืองโลกกลมท่ี

ท ำให ้กำลิเลโอ (Galileo) ตอ้งถูกลงโทษ  

 

ซ่ึงระบบการศึกษาแต่เดิมในยุคก่อนๆหรือแม้แต่บางสาขาวชิาชีพในยุค

ปัจจุบัน ท่ีนกักำรศึกษำอยำ่งพวกเรำ (พอจะพดูไดไ้หมครับ) ไดทุ้่มเถียง

เร่ืองควำมส ำคญัของจิตใจ (Mind)และร่ำงกำย (Matter) กนัเป็นอยำ่งมำก 

เพรำะมีกลุ่มท่ีถือวำ่จิตใจนั้นส ำคญัวำ่ร่ำงกำย  จึงจดัระบบกำรศึกษำให้

ผูเ้รียนพยำยำมฝึกควำมจ ำ และพฒันำควำมคิดจำกกำรท่องจ ำ เช่น ให้

ท่องจ ำบทควำม  บทประพนัธ์ สูตรในวชิำคณิตศำสตร์ ฯลฯ  โดยมกัจะ

อำ้งวำ่  “Repetitious mater  studio rum”(กำรท่องบ่นหรือกำรกระท ำซ ้ ำ ๆ 

ซำกๆ เป็นมำรดำของกำรเรียนรู้) ส่วนอีกกลุ่มหน่ึงเช่ือวำ่ร่ำงกำยไม่ไดมี้

เพียงจิตใจไวจ้ดจ ำเน้ือหำควำมรู้ต่ำงๆอยำ่งเดียว แต่ร่ำงกำยตอ้งหำยใจ  

ยอ่ยอำหำร  สูบฉีดโลหิต ตอ้งอยูใ่นภูมิประเทศหนำวบำ้ง ร้อนบำ้ง ฯลฯ 

                                                           
21 ไดเ้ห็น ไดย้นิ ไดก้ล่ิน ไดร้ส ไดส้ัมผสั 
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ซ่ึงกำยตอ้งรับเป็นหนำ้ท่ีดว้ย  ดงันั้นร่ำงกำยตอ้งคิดจ ำและส่ิงอ่ืนๆดว้ย 

ซ่ึงก็เป็นหนำ้ท่ีอีกอยำ่งหน่ึง  ดงันั้นในกำรจดักำรศึกษำ ร่ำงกำยจะตอ้งได้

ปฏิบติัหรือศึกษำหำประสบกำรณ์  เพรำะเม่ือกำย (พร้อมจิตใจ)ไดเ้ห็น

ของจริง และไดมี้โอกำสใชป้ระสำททั้งหำ้สัมผสัใหม้ำกท่ีสุด  ชีวติจึงจะ

สมบูรณ์ โดยจะอำ้งวำ่ “Mens sana in corpore sano” (จิตใจท่ีดียอ่มอยูใ่น

ร่ำงกำยท่ีดี) ยกตวัอยำ่งผูเ้ขียนซะหน่อย (ไม่ไดส้ร้ำงภำพนะ) ก็เคยเรียน

รูปแบบจิตนิยมในระดบัประถมและมธัยมตน้ เช่ือไหมครับพวกเรำตอ้ง

ท่อง Eassy กนัประมำณ 10 บท เพื่อค ำถำมในกำรสอบ 1 บท ตอ้งท่องบท

สนทนำเป็น paragraph เพื่อเส่ียงดวงตอนสอบ ตอ้งท่องวชิำภูมิศำสตร์

เป็นเล่ม หรือแมน้แต่แข่งท่องกฏเรขำคณิต(เช่น กฏ ขอ้ท่ี 1 มุมบนเส้นตรง

รวมกนัจะได ้ 180 องศำ และอ่ืนๆ) แต่พอมำอยูม่หำวทิยำลยัแลว้ จะใช้

ควำมเช่ียวชำญดงักล่ำว ไม่ไดผ้ลเลยก็วำ่ได ้ (5555...จนมีปัญหำในกำร

เรียน) 

 
เมื่อพจิารณาแล้วการศึกษาโดยเฉพาะเนือ้หาทางส่ิงแวดล้อม มนัเป็น
เน้ือหำทำงกำยภำพศำสตร์ ชีวภำพศำสตร์ และสังคมศำสตร์ (555....ไม่ใช่
มัว่วทิยำนะครับ มนัเป็นศำสตร์ท่ีเป็นควำมตอ้งกำรของศตวรรษท่ี 21... 
ถำ้ท่ำนไม่ปรับตวั โลกมนัก็จะกลืนท่ำน) ท่ีจะมีววิฒันำกำรหรือมีกำร
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เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลำตำมสภำพกำรณ์ ไม่คงท่ีและยดึติดกบัรูป
แบบเดิม (Non-static)  กำรศึกษำท่ีส ำเร็จผลจะตอ้งเป็นไปในแนวทำง ท่ี
สำมำรถพฒันำผูเ้รียนใหมี้ศกัยภำพ ท่ีก่อใหเ้กิดกำรพฒันำกำรทำงกำย
และจิตใจอยำ่งต่อเน่ือง  เรียกวำ่ “ พิพฒันำกำรนิยม (Progressivism)”22 ท่ี
เขำหมำยถึง  กำรศึกษำท่ีสำมำรถเขำ้ถึงกำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่หยดุน่ิง ดว้ย
กำรกระท ำ กำรส ำรวจ กำรคน้ควำ้ และกำรพิสูจน์ทรำบ เป็นตน้ 
 
ดังน้ันรูปแบบทีค่ณะฯได้การประยุกต์ใช้ (5555...อยำ่งไม่รู้ตวั.....หรือมนั
เป็นมำและเป็นไปดว้ยตวัของมนัเอง.....เลยอิงกระแสท่ีพอจะใชอ้ำ้งอิง
กบัวงกำรศึกษำ....เวลำนกักำรศึกษำเขำมำถำม-ตอบ เฉพำะท่ีผำ่นทำงผม 
ก็ตอบไปอยำ่งน้ีแหละ) วำ่มนัเป็นขบวกกำรทำงหลกักำร “ประสบกำรณ์
นิยม (Experimentalism)”23 (555...)  เพื่อท่ีมนุษยอ์ยำ่งเรำ..อยำ่งท่ำน จะได้
เขำ้ใจควำมอยูร่อดของระบบหน่วยส่ิงมีชีวติ ในองคป์ระกอบโลก
ธรรมชำติ ท่ีรวมตวัและพฒันำกำรใหค้งอยูไ่ด ้ ยอ่มข้ึนอยูก่บักำรปรับตวั

                                                           
22 กำรศึกษำแบบพิพฒันำกำรถือวำ่ ไดม้องกำรศึกษำในฐำนะเป็นกระบวนกำรถ่ำยทอดวฒันธรรม (Gultural 
Transmission) ก็คือหนทำงกำ้วหนำ้ไปสู่วฒันธรรม(Pprogressive Road to Culture) ตำมทฤษฎีก็คือ กำรศึกษำท่ีมุ่ง
ทำงดำ้นควำมเปล่ียนแปลง 
http://www.moe.go.th/datacenter/index.php?mod=Courses&op=showcontent&cid=151&qid=&lid=1370&sid=&p
age= 
23 ประมำณคริสตศ์ตวรรษท่ี 16-17 ญำณวิทยำตำมทศันะนกัปรัชญาตะวนัตกแตกออกเป็น 2 ส ำนกัคิด คือ 
เหตุผล นิยม ซ่ึงเช่ือวำ่เหตุผลหรือจิตเป็นปฐมฐำนแห่งควำมรู้ของมนุษย ์และประสบการณ์นิยม ซ่ึงเช่ือวำ่ควำมรู้ผำ่น
ประสำทสัมผสั(ไดเ้ห็น-ไดย้นิ-ไดก้ล่ิน-ไดร้ส-ไดส้ัมผสั) เท่ำนั้นเป็นปฐมฐำนแห่งควำมรู้ของมนุษย ์ 

http://www.moe.go.th/datacenter/index.php?mod=Courses&op=showcontent&cid=151&qid=&lid=1370&sid=&page=
http://www.moe.go.th/datacenter/index.php?mod=Courses&op=showcontent&cid=151&qid=&lid=1370&sid=&page=
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ของส่ิงนั้นๆ ท่ีเป็นควำมเช่ือท่ีพิสูจน ์ และมนัก็ไปสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ววิฒันำกำรของ ชำร์ลส์ ดำวนิ(Charles Darwin) ท่ีใหห้ลกัไวว้ำ่ ผูท่ี้
เหมำะสมท่ีสุดจะอยูร่อด(The Survival of the Fittest) ส่วนผูท่ี้ไม่
เหมำะสม ยอ่มจะลม้หำยตำยจำกไป ดงันั้นกำรศึกษำท่ีถูกตอ้ง จึงควรจะ
ใหผ้ลลพัธ์ ท่ีจะท ำใหผู้เ้รียนสำมำรถ“ปรับตวั”ใหเ้หมำะสมกบั
ส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นแก่นส ำคญัแห่งกำรศึกษำทำงส่ิงแวดลอ้ม เพรำะคุณค่ำ
ทำงส่ิงแวดลอ้มของมนุษยน์ั้น จะมีปัญหำอยูต่ลอดเวลำ มนัเป็นปัญหำ
ท่ีมำจำกกำรเผชิญต่อควำมเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ดงันั้น
กำรฝึกมนุษยโ์ดยเฉพำะนกัส่ิงแวดลอ้มทำงประสบกำรณ์นิยม ใหเ้ขำ้ใจ
และแกปั้ญหำต่ำงๆของโลกธรรมชำติ จึงเป็นส่ิงจ ำเป็นยิง่ เพรำะจะช่วย
ใหข้จดัปัญหำท่ีมำขดัขวำงกำรด ำเนินชีวิตได ้ในขณะเดียวกนัส่ิงแวดลอ้ม
นั้นก็จะอยูร่อดย ัง่ยนืตลอดไป(555...เห็นไหมครับ....ควำมเป็นศำสตร์
ของเรำมีตวัตน...ท่ีจบัตอ้ง ยืนยนัและอำ้งอิงได.้...และมีมำตั้งนำนแลว้) 
 
“ปรัชญาประสบการณ์นิยม” จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประสบการณ์
นิยมปฐมภูม ิ(Primary experience) และประสบการณ์นิยมทุติยภูมิ 
(Secondary experience) 
ประสบกำรณ์นิยมปฐมภูมิ (555...เขำบอกไวว้ำ่) คือ ประสบกำรณ์ท่ียงัไม่
มีหรือเป็นควำมรู้ส่ิงนั้นมำก่อน หรือยงัไม่ไดผ้ำ่นขบวนกำรคิดไตร่ตรอง 
มนัเป็นเพียงกระบวนกำรกำรกระท ำ ท่ี อำจมี-อำจพบ กบัควำม



           บันทกึการพฒันาศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกนัระหว่างมนุษย์และธรรมชาต ิ                      119 
 

 
             ก้าวให้ได้ – ไปให้ถึง 

รุ่งจรัส  หุตะเจริญ                            บันทกึชีวติการท างานฯ                     

เปล่ียนแปลงหรือปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งสรรพส่ิงและส่ิงแวดลอ้ม ส่วน
ประสบกำรณ์ทุติยภูมิ เป็นประสบกำรณ์ประเภทท่ีเป็นควำมรู้หรือมี
ควำมรู้พื้นฐำนมำบำ้งแลว้ และน ำมำผำ่นกระบวนกำรคิด วิเครำะห์ 
ไตร่ตรอง และตรวจสอบยนืยนัมำ และสังเครำะห์ส่ิงรู้ใหม่ข้ึนมำ 
 
ประสบการณ์ปฐมภูมิจะเป็นเนือ้หาริเร่ิมของประสบการณ์ทุติยภูมิ เป็น
ควำมรู้เบ้ืองตน้ส ำหรับคิดไตร่ตรอง ตวัอยำ่งเช่น โรงงำนปล่อยน ้ำเสียเกิน
ขนำดหรือมำกจนเกินไป ผลปรำกฏวำ่มีกำรเปล่ียนแปลงทำงกำยภำพ คือ 
แม่น ้ำเน่ำเสีย เป็นประสบกำรณ์ปฐมภูมิ เม่ือมนุษยเ์รียนรู้ผลของกำร
ปล่อยน ้ำเสียเกินขนำด ท ำใหเ้กิดน ้ำเน่ำในแม่น ้ำ ส่ิงมีชีวติตอ้งตำยลง มี
กำรสะสมมลพิษในตวัส่ิงมีชีวติท่ีอำศยัอยู ่ กำรหำทำงป้องกนัน ้ำเสียจำก
โรงงำน ไม่วำ่จะเป็นกำรหำ้มกำรปล่อยทิ้งเกินปริมำณท่ีก ำหนด กำรหำ
วธีิบ ำบดัน ้ำเสียก่อนปล่ยลงแม่น ้ำ ถือวำ่เป็นประสบกำรณ์ทุติยภูมิ เพรำะ
เป็นประสบกำรณ์ท่ีเกิดจำกกำรคิดไตร่ตรอง (Reflective thought) หรือ
จำกกำรรู้เห็น (Cognitive experience) (เครียดหน่อยนะ...ไม่รู้จะปล่อยมุม
ฮำตรงไหน) 
 
หากคณะจัดระบบการศึกษาให้เป็นไปตามระบบการศึกษาสมัยใหม่ 
(ประสบการณ์นิยม)  คณะจะตอ้งพฒันำขบวนกำรสอนท่ีแตกต่ำงไปจำก
ขบวนกำรศึกษำแบบเก่ำหรือแบบจำรีต (Traditional) หรือแบบอนุรักษ์
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(Conservative) ในระบบกำรศึกษำแบบใหม่ท่ีเรำก ำลงักระท ำอยู ่ จึงตอ้ง
พยำยำมเนน้ใหผู้เ้รียน มีกำรเรียนรู้สถำนกำรณ์ท่ีเป็นจริง มนัเป็น
กระบวนกำรสร้ำงสรรคป์ระสบกำรณ์ใหม่ ท่ีต่อเน่ืองกบัประสบกำรณ์
เก่ำไปเร่ือยๆ เป็นวถีิน ำไปสู่ควำมรู้ควำมเขำ้ใจกำรเปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดลอ้มทั้งในปัจจุบนัและอนำคตไดอ้ยำ่งดี...(ทรำบแลว้เปล่ียน)  
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อหลกัการประสบการณ์นิยม  
คณะเรำ(ตั้งแต่เร่ิมแรกนำนมำตั้งแต่คร้ังกระโนน้....) ยดึหลกักำรของ
ประสบกำรณ์นิยมเป็นกำรจดัภำระกิจประกอบขบวนกำรศึกษำท่ีส ำคญั 
คือกำรเสริมบทเรียนทำงดำ้นการออกฝึกภาคสนาม และการเรียนรู้ผ่าน
การท าวิทยานิพนธ์ ในลกัษณะกำรเรียนรู้ดว้ยประสบกำรณ์ตรง จำกกำร
เผชิญสถำนกำรณ์จริงและกำรแกปั้ญหำ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้จำกกำร
กระท ำ ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือท ำ ฝึกทกัษะกระบวนกำร
และเทคนิคต่ำงๆ ฝึกกำรแกปั้ญหำดว้ยตนเอง และฝึกทกัษะกำรเสำะ
แสวงหำควำมรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้ทั้งทำงทฤษฎีและกำร
ปฏิบติั มนัเป็นกำรเรียนรู้ต่อเน่ืองไปถึงกำรพฒันำศกัยภำพกำรเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง เพื่อให้ผูเ้รียนคิดเป็น ท ำเป็น และแกปั้ญหำเป็น โดยกำรน ำวธีิกำร
ทำงศำสตร์ต่ำงๆมำใช ้มนัเป็นกำรเรียนรู้ในแบบ Learning by doing ท่ีให้
ผูเ้รียนจะเป็นศูนยก์ลำงของกำรเรียนรู้(บำงคร้ังรู้แลว้ก็มำสอนอำจำรย์
ดว้ยนะ...จะไดฉ้ลำดทนัแนวคิดทำงส่ิงแวดลอ้มโลกใหม่ๆบำ้ง.....) ซ่ึง
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แนวคิดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบน้ี คณะฯไดจ้ดักำรเรียนกำรสอน ทั้ง
แบบสร้ำงควำมคุน้เคยทำงส่ิงแวดลอ้ม (Environmentally skill-based 
learning) และแบบโครงงำนส่ิงแวดลอ้ม (Project-oriented learning)  
 
ผู้ท าหน้าทีผู้่อ านวยการสอนหรือฝึกภาคสนาม24(Lecturer & field work 
facilitator) ในกำรฝึกภำคสนำมแต่ละคร้ัง คณะฯจะแต่งตั้งผูอ้  ำนวยกำร
ฝึกภำคสนำม โดยมกัจะตั้งบุคคลท่ีหลกัสูตรพิจำรณำเห็นวำ่สำมำรถ
ออกแบบและกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ โดยมีสำระของเป้ำหมำยท่ีจะ
น ำไปสู่กำรเรียนรู้ทำงประสบกำรณ์นิยมปฐมภูมิ ท่ีคณะผูส้อนพฒันำข้ึน
Constructive Learning) เพื่อใหผู้เ้รียนจะไดเ้รียนอยำ่งมีระบบ มีทิศ
ทำงกำรเรียนรู้เพื่อเพิ่มพนูควำมรู้อยำ่งมีศกัยภำพ ก่อเกิดปัญญำในตวัเอง
(Active Learning) ..... ผูอ้  ำนวยกำรสอนจะตอ้งตั้งโจทยฯ์ รวมทั้งจดัหำ
และออกแบบพื้นท่ี ในสถำนกำรณ์ท่ีจะช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้ ให้
สำมำรถพฒันำแตกยอดออกไป โดยเฉพำะทกัษะในกำรจบัประเด็นและ
กำรพฒันำระบบกำรคิด   ใหเ้กิดระบบกำรเรียนกำรสอนอยำ่งมีส่วนร่วม 
(Participative Learning)  ท่ีเป็นกำรพฒันำปัญญำในตนเอง ส ำหรับผม
แลว้ มนัคือลกัษณะของจิตตปัญญำศึกษำทำงส่ิงแวดลอ้มนัน่เอง ท่ีมนั

                                                           
24 ผูอ้  ำนวยกำรฝึกภำคสนำม มีควำมส ำคญัมำก ควรให้เวลำท่ำนพอสมควร เพรำะกำรคิดโจทยแ์ละกำรหำพื้นท่ี เพื่อ
ประสบกำรณ์ของเด็กไม่ใช่เร่ืองง่ำย งบประมำณในกำรส ำรวจพื้นท่ีก่อนออกฝึกภำคสนำม ก็มีควำมส ำคญั อยำ่ออก
ฝึกภำคสนำมแบบไปเส่ียงเอำขำ้งหนำ้ ประสบกำรณ์ท่ีดีๆของนกัศึกษำ ไม่ใช่ให้ท่ำนน ำมำลอ้เล่น นะครับ  
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เป็นเพียงขบวนกำรเท่ำนั้น เพื่อเป็นกำรพฒันำทั้งกำรพฒันำฐำนคิดและ
ทกัษะกระบวนกำรคิด(Thinking Development) ท่ีมำกไปกวำ่แนวคิด
เดิมๆท่ีเป็นประเพณีถ่ำยทอดกนัมำ จนเกิดขบวนกำรถ่ำยทอดวชิำควำมรู้ 
ในลกัษณะพฒันำระบบควำมคิดนอกกรอบ ท่ีพฒันำข้ึนในตวัของ
นกัศึกษำ แต่จะไม่ปล่อยใหค้วำมคิดของนกัศึกษำติดกบัดกัอยูแ่ค่ควำมคิด
บวกหรือควำมคิดลบเท่ำนั้น  
 
หากแต่นักศึกษามองเห็นได้ในเชิงบวก คือมองในทำงสร้ำงสรรค ์ พร้อม
ทั้งสร้ำงควำมเขำ้ใจท่ีแทจ้ริงของสำเหตุในเชิงลบ เพื่อคิดหำทำงจดักำร
ควำมเส่ียงนั้นไวก่้อน กำรศึกษำในลกัษณะน้ีจะท ำใหผู้เ้รียนสำมำรถ
ขยำยมุมมองออกไปเรียนรู้ในส่ิงท่ีกวำ้งข้ึน คือ “คิดลกึขึน้  ไม่ยดึติด ไม่
จ ากดั ไม่อยู่ในกรอบ  ไม่ตัดสินอะไรล่วงหน้า และไม่เช่ือตามกระแส”  
กล่ำวคือ ท่ีส ำคญัในจุดน้ีนั้น ตวัอำจำรยผ์ูอ้  ำนวยกำรสอนเองตอ้งหำยทุธ์
วธีิ ท่ีท ำใหผู้เ้รียนมีโอกำสเรียนรู้พฒันำตนเอง พฒันำทศันคติ มุมมอง
เก่ียวกบัควำมจริงของชีวติ (Transformative Learning) (โดยเฉพำะควำม
เขำ้ใจถึงควำมสัมพนัธ์และแนวทำงกำรอยูร่่วมระหวำ่มนุษยแ์ละ
ธรรมชำติอยำ่งย ัง่ยนืและถูกตอ้ง) 
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หากนักศึกษามองเห็นได้ในเชิงลบ   เป็นกำรมองเห็นปัญหำต่ำงๆในเชิง
ลบ โดยเฉพำะปัญหำส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยควำมไม่พยำยำมเขำ้ใจปัญหำอยำ่ง
ถ่องแท ้ ไม่มองปัญหำส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเป็นระบบถึงรำกแทข้องปัญหำ 
มองแต่เพียงกำรใชป้ระโยชน์และผลกระทบท่ีจะเกิดแต่เพียงมนุษยฝ่์ำย
เดียว มองส่ิงแวดลอ้มเป็นศตัรูต่อขบวนกำรผลิตของมนุษย ์(แนวควำมคิด
ทำงส่ิงแวดลอ้มเดิมๆ) เป็นแนวทำงควำมคิดท่ีไม่ไม่เขำ้ใจต่อกำร
เปล่ียนแปลงของโลกท่ีรวดเร็วข้ึนทุกวนั  กลวัและไม่กลำ้ท่ีจะลอง
ของใหม ่ กลวักำรคิดและกระท ำท่ีนอกกรอบของประเพณี ชอบพึ่งพำ
ผูอ่ื้นหรืออำศยัเทคโนโลยผีูอ่ื้นๆ ไม่กลำ้เปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีตวัเองคิด 
โดยเฉพำะตดัสินใจเองไม่เป็น กำรใหศึ้กษำต่อลกัษณะน้ีของนกัศึกษำ ท่ี
ผำ่นมำคณำจำรยข์องคณะฯ (.....เนน้ซะหน่อย) ก็ไดพ้ยำยำมใหแ้นวคิด
เชิงลบของนกัศึกษำถูกขจดัไปในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรมอบหมำย
รับผดิชอบงำนฝึกภำคสนำม งำนผูช่้วยสอน ผูช่้วยวจิยั และอ่ืนๆ ท่ีท ำให้
เขำมีประสบกำรณ์เรียนรู้ ทั้งท่ีส ำเร็จและไม่ส ำเร็จ เพื่อเป็นบทเรียนให้เขำ
กำ้วหนำ้ต่อไป ดงัจะเห็นวำ่นกัศึกษำบำงคนท่ีเม่ือเร่ิมเขำ้มำสู่คณะฯ จะไม่
ค่อยสนใจกำรเรียนนกั แต่เม่ือผำ่นไปสักระยะหน่ึงเขำเหล่ำนั้นก็จะกลำ้
คิดนอกกรอบ กลำ้เรียนรู้ดว้ยตนเอง และอ่ืนๆ ท่ีเป็นผลมำจำก
ประสบกำรณ์นิยม  
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เพราะการศึกษาในลักษณะนี้ จะเป็นกำรเรียนรู้ผำ่นประสบกำรณ์ของ
ผูส้อนโดยตรง เพิ่มเติมดว้ยกำรเรียนรู้โดยกำรลองผดิลองถูก ผูเ้รียนได้
ทดลอง กำรปฏิบติั กำรเสำะหำขอ้มูล กำรจดัระเบียบขอ้มูล โดยเฉพำะ
กำรออกแบบกระบวนศึกษำดว้ยตนเอง พิจำรณำหำขอ้สรุป คน้ควำ้หำ
วธีิกำร ร่วมกนัเป็นกลุ่ม เนน้ใหผู้เ้รียนมีอิสระในกำรศึกษำ ทั้งน้ีกำรหำ
ควำมรู้จำกกำรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น จำกแหล่งควำมรู้ต่ำงๆท่ีมิใช่เฉพำะใน
หอ้งเรียนเท่ำนั้น ท ำใหผู้เ้รียนเกิดนิสัยกำรศึกษำคน้ควำ้หำควำมรู้ดว้ย
ตนเอง ดว้ยควำมช ำนำญและควำมมัน่ใจ25 โดยเฉพำะ จะท ำให ้

- ผูเ้รียนมีควำมสุขกบักำรเรียนรู้ผำ่นกิจกรรมท่ีหลำกหลำย 
และส่ือท่ีเร้ำควำมสนใจ เกิดควำมมัน่ใจในเน้ือหำต่ำงๆ ท่ีจะน ำมำซ่ึง
ควำมรับผดิชอบ กำรเสียสละ  กำรมีวนิยัในตนเอง มีกำรพฒันำพฤติกรรม
ท่ีสำมำรถเป็นทั้งผูน้ ำและผูต้ำมท่ีดี (555...) รู้จกัรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น ท ำให้ผูเ้รียนท่ีรู้ชำ้ (ต่ำงสำขำ...) และผูเ้รียนท่ีเรียนรู้เร็ว (ตรงสำขำ..) 
ไดร่้วมเรียนรู้และกลัน่กรองเน้ือหำ เป็นระบบกำรศึกษำท่ีแสดงถึงควำม
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ และแบ่งปันส่ิงท่ีดีใหแ้ก่กนั อนัเป็นระบบกำรศึกษำท่ีพึง
ปรำถนำของมนุษย ์ (พวกท่ีเอำเปรียบเพื่อน....ระวงัใหดี้...จะขำด
ประสบกำรณ์ส่วนน้ีไป...ถึงแมจ้ะจบเร็วก็ตำม) 

                                                           
25 ประทุม องักูรโรหิต (2543). ปรัชญำปฏิบติันิยม รำกฐำนปรัชญำกำรศึกษำในสังคมประชำธิปไตย.กรุงเทพ : 
ส ำนกัพิมพจุ์ฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั. 
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- ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตำมควำมถนดั ตำมควำมตอ้งกำร พฒันำ
ศกัยภำพ กำรคน้ควำ้ ฝึกปฏิบติัฝึกทกัษะ สำมำรถเรียนรู้ดว้ยตนเอง เกิด
แรงจูงใจ เกิดกำรใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เกิดกระบวนกำรคิดจำกกำรร่วมกิจกรรม 
และกำรคน้หำค ำตอบ จำกประเด็นค ำถำมของผูส้อนและเพื่อนๆ สำมำรถ
คน้หำค ำตอบและวธีิกำรไดด้ว้ยตนเอง สำมำรถแสดงออกไดอ้ยำ่งชดัเจน
อยำ่งมีเหตุผล บนพื้นฐำนและเง่ือนไขต่ำงๆ 

- ผูส้อนสำมำรถสอดแทรกกิจกรรม ท่ีเป็นคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีเป็นเน้ือหำส ำคญัของสังคมมนุษยใ์นกำรอยูร่่วมกนักบัโลก
ธรรมชำติ (ปรัชญำกำรอยูร่่วมกบัธรรมชำติดีๆ...กำรแบ่งปันทรัพยำกร) 
ท ำใหใ้หผู้เ้รียนไดเ้ขำ้ใจโลกธรรมชำติอยำ่งมีเหตุผล สำมำรถซึมซบัส่ิงท่ี
ดีงำมแห่งควำมสัมพนัธ์ แนวทำงกำรประพฤติและปฏิบติัต่อโลก
ธรรมชำติในตนเองอยูต่ลอดเวลำ โดยเฉพำะกำรค ำนึงถึงควำมแตกต่ำง
ระหวำ่งบุคคลในกำรเรียนรู้และกำรปฏิบติังำน ท่ีโดยธรรมชำติแลว้จะมี
ศกัยภำพท่ีแตกต่ำงกนั ไม่ตอ้งน ำผลงำนของผูเ้รียนมำเปรียบเทียบกนั มุ่ง
ใหผู้เ้รียนรวมตวัเรียนรู้เพื่อแข่งขนักบัตนเอง (เคยเจอบำงรุ่นฯ บำงกลุ่ม
ศึกษำ หวงแมก้ระทัง่ขอ้มูลท่ีจะน ำเสนอในทริป พวกอำจำรยเ์องก็ตอ้ง
พยำยำมหำวธีิท่ีจะท ำใหน้กัศึกษำร่วมมือร่วมแรงท ำงำน ไม่ใช่คิดง่ำยๆ
ต้ืนๆปล่อยใหน้กัศึกษำเป็นไปตำมยถำกรรม  อ.นำทเคยสอนวำ่ขนำดเด็ก
นกัศึกษำท่ีมีพื้นฐำนมำจำกสังคมท่ีมีคุณลกัษณะใกลเ้คียงกนั เม่ือมำเจอ
ระบบกำรศึกษำแบบร่วมคิดร่วมท ำกนัแลว้ มกัจะมีควำมแตกแยกในกลุ่ม
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กนั  แลว้ถำ้ดูรัฐสภำท่ีประกอบดว้ยคนไทยเช่นเดียวกนั แต่มำจำกสังคมท่ี
มีคุณลกัษณะแตกต่ำงกนั มนัจึงเกิดปัญหำต่ำงๆดงัท่ีเห็น ถำ้เรำไม่
สำมำรถพฒันำกระบวนกำรศึกษำแบบน้ีแลว้ อนำคตของบำ้นเมืองจะ
เหมือนควำมวุน่วำยในรัฐสภำ ท่ีคนต่ำงสังคมต่ำงวชิำชีพมำรวมตวั จะมำ
ช่วยแกปั้ญหำหรือสร้ำงปัญหำของชำติกนัแน่ (ครับ....ท่ำน)  
 
เนือ้หาทางการฝึกภาคสนาม 
ซ่ึงหำกพิจำรณำกำรฝึกภำคสนำมท่ีคณะจดัข้ึนแลว้ จะเป็นกำรเรียนรู้ท่ี
เป็นประสบกำรณ์นิยมปฐมภูมิ ท่ีมีเน้ือหำท่ีเป็นกระบวนกำรใหน้กัศึกษำ
ลงมือปฏิบติั เพื่อเรียนรู้สรรพส่ิงในส่ิงแวดลอ้ม กำรจดักำรสอนแบบแบบ
สร้ำงควำมคุน้เคยทำงส่ิงแวดลอ้ม(Environmentally skill-based learning)  
ซ่ึงตำมปกติ(ท่ีผำ่นมำ) ไดถู้กออกแบบโดยเร่ิมตั้งกำรเรียนรู้อยำ่งเป็น
ล ำดบัขั้นท่ีวำ่ดว้ย (1)คุณลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มประเภทต่ำงๆ               
(2)กำรเกิดปฏิสัมพนัธ์ (3)กำรตดัสินใจ และ(4)กำรตอบสนองทำง
นโยบำย ต่อกระแสโลกท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลำ เป็นตน้  
 
ทั้งน้ีเน้ือหำท่ีกล่ำว มนัอำจเป็นแนวคิดในคร้ังกระโนน้ แนวคิดในคร้ัง
กระน้ีจะเปล่ียนไปบำ้งก็ไม่แปลก แต่จะตอ้งคิดและออกแบบอยำ่ง
ต่อเน่ืองทั้งกระบวนกำร ไม่ใช่คิดเฉพำะคร้ังใหม้นัเสร็จส้ินไปตำม
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ขบวนกำรศึกษำ ไม่ใช่กระท ำตำมกระแส ไม่มีกระบวนกำรและวธีิกำรท่ี
ถูกตอ้ง ท่ีมีมำตรฐำน 
 

   

  
 

   

   
ภาพการจัดกจิกรรมเพือ่ประสบการณ์นิยม 
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ผมสังเกตุเห็นเน้ือหำในภำคสนำม ท่ีควรเป็นไปในแต่ละคร้ัง แต่ละ
หลกัสูตร(ไม่ไดห้มำยควำมวำ่ อำจำรยท์่ำนอ่ืนจะเอำตำมน้ีนะ แต่ท่ีผำ่น
มำเรำท ำอยำ่งน้ี) 
 1. หลกัสูตรเทคโนโลยีการบริหารส่ิงแวดล้อม(ET)26  

- ทริป 1 ตอบสนองต่อประสบกำรณ์นิยมทำงคุณลกัษณะ 
              ทำงส่ิงแวดลอ้มประเภทต่ำงๆ 
- ทริป 2 ตอบสนองต่อประสบกำรณ์นิยมทำงกำรวิเครำะห์ 
              ปฏิสัมพนัธ์ (Ecosystem analysis)ในระบบนิเวศ 
- ทริป 3 ตอบสนองต่อประสบกำรณ์นิยมทำงกำรตดัสินใจ 
              (Input/output model, EIA, SEA etc) 
- ทริป 4 ตอบสนองต่อกำรตอบสนองโครงงำนต่ำงๆ 
              (Environmental policy instruments ต่ำงๆ,   
               Pressure - State - response) 

 2. หลกัสูตรเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม(AT/AS)16 

 - ทริป 1 ตอบสนองต่อประสบกำรณ์นิยมทำงคุณลกัษณะ 
               ต่ำงๆทำงส่ิงแวดลอ้ม 
- ทริป 2 ตอบสนองต่อประสบกำรณ์นิยมทำงปฏิสัมพนัธ์  
              หรือกำรไหลเวยีนของมวลในระบบนิเวศสังคม 

                                                           
26 หำกท่ีมีนกัศึกษำจ ำนวนมำกพอกบักิจกรรมชั้นเรียนประมำณ 15-20 คนต่อชั้นเรียน 
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            (Material flux/flow analysis and assessment) เพื่อ 
              กำรประเมิณเทคโนโลยทีั้งระบบ (Environmental   
              Technology assessment: hard & soft) 
- ทริป 3 ตอบสนองต่อประสบกำรณ์นิยมทำงกำรจดักำร 
             /ออกแบบท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Ecological  
             Design) 

3. หลกัสูตรเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมยัง่ยนื(LE/LES/LEN)16 

 - ทริป 1 ตอบสนองต่อประสบกำรณ์นิยมทำงคุณลกัษณะ 
               ต่ำงๆทำงส่ิงแวดลอ้ม 
- ทริป 2 ตอบสนองต่อประสบกำรณ์นิยมทำงปฏิสัมพนัธ์ 
              ของชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งกำรประเมิน 
               สถำนะของระบบนิเวศสังคมนั้นๆ(Vulnerability,  
               Adaptability, Resilience)  
- ทริป 3 ตอบสนองต่อประสบกำรณ์นิยมทำงกำรจดักำร 
             ส่ิงแวดลอ้มชุมชนดว้ยตนเอง (Community based  
             Management) ดว้ยภูมิปัญญำนิเวศทอ้งถ่ิน  
            (Traditionally ecological knowledge)      

 

ทั้งหมดท่ีกล่ำวมำใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีผมสังเกตุเห็น อำจำรยท์่ำนอ่ืนคง

อำจเห็นตรงบำ้งไม่ตรงบำ้ง(ก็วำ่กนัไป) ทั้งน้ีคณะฯน่ำจะเอำประเด็นน้ีมำ
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ประชุมพดูคุยกนั วำงกรอบและขอบเขตกำรด ำเนินกำรแต่ละทริปให้

ชดัเจนไม่ใหส้ับสนกนัในระหวำ่งหลกัสูตร ท่ีน้ีก็เพียงแต่ขอใหเ้ป็นขอ้มูล

ส ำหรับคณำจำรยรุ่์นหลงัๆ ไดพ้ิจำรณำใหท้นัต่อสถำนะกำรณ์ต่ำงๆทำง

ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อกำรพฒันำกำรด ำเนินกำรกำรกำรฝึกภำคสนำมต่อๆไป  

 

แต่ขอแนน้วำ่รูปแบบและเน้ือหำท่ีไดก้ระท ำมำนั้น มนัมีท่ีมำท่ีไปของมนั 

คณำจำรณ์ท่ำนต่ำงๆก็ไดพ้ยำยำมท ำอยำ่งมีเหตุผลและมีหลกักำร และก็

มองถึงผลท่ีเกิดข้ึนอยำ่งรอบครอบ อำจเรียกไดว้ำ่มนัเป็นนวตกรรมแห่ง

ขบวนกำรท่ีพวกเรำไดเ้รียนรู้  ไดอ้อกแบบและไดล้องผิดถูกมำแลว้ แต่ท่ี

น่ำสังเกตุระยะหลงัๆบำงทริปเน้ือหำมนัมกัจะออกไปในทำงท่ีเป็นควำม

ถนดัส่วนตวัของผูอ้  ำนวยกำรฝึกภำคสนำมเสียมำกกวำ่  โดยเฉพำะกำร

ออกฝึกภำคสนำม มนัไม่ควรเป็นเน้ือหำกำรเรียนรู้ในทำงเทคนิคเฉพำะ

ทำงมำกนกั  แต่ควรจะตอ้งเป็นขบวนกำรท่ี ก่อให้เกิดสร้ำงสรรแนวคิด

แปลกใหม ่ หรือขบวนกำรออกแบบวธีิกำรใหม่ๆต่อเหตุกำรณ์ในสถำนะ

นั้นๆ ท่ีเป็นหลกักำรส ำคญัของหลกักำรประสบกำรณ์นิยม  

 
 
เนือ้หาทางการท าวทิยานิพนธ์เป็นประสบการณ์นิยมทุติยภูมิ 
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ผมเขียนตอนนีด้้วยความล าบากใจ เพรำะเช่ือวำ่ประสบกำรณ์นิยมทุติย
ภูมินั้น มนัเป็นเร่ืองของกลยทุธ์ทำงกำรออกแบบกำรศึกษำโครงงำน
ต่ำงๆ เพื่อตอบค ำถำมต่ำงๆ รวมทั้งเป็นสังเครำะห์ควำมรู้ใหม่ข้ึนมำดว้ย
(555...ไม่ใช่ท ำซ ้ ำแลว้ซ ้ ำอีก...อยูน่ัน่แหละ) เร่ืองวจิยัท่ีวำ่ยำก แต่ดว้ยกล
ยทุธ์กำรออกแบบกำรศึกษำวิจยัท่ีดีของนกัศึกษำและอำจำรยท่ี์ปรึกษำ ก็
อำจน ำมำซ่ึงควำมส ำเร็จของโครงงำนไดอ้ยำ่งดี จนสำมำรถสรุปและ
สังเครำะห์ควำมรู้ใหม่ข้ึนมำได ้ รวมทั้งสำมำรถระบุเน้ือหำท่ีชวนสงสัย
(คงไม่มีเน้ือหำงำนวิจยัช้ินไหนท่ีสมบูรณ์แบบ) และไม่มีเน้ือหำช้ินไหน
ท่ีไม่สำมำรถแนะน ำกำรศึกษำเก่ียวเน่ืองต่อไปได ้ ผูเ้ขียนเช่ือวำ่ คนจบ
เรียนรู้ระดบั Under-graduate ทุกๆคนนั้น มีศกัยภำพทำงกำรคน้หำควำม
จริงต่ำงๆในตวัเองอยูแ่ลว้ เพียงแต่ระบบกำรศึกษำจะสำมำรถดึงหรือ
พฒันำศกัยภำพของเขำออกมำไดห้รือเปล่ำ (555...ผูเ้รียนไม่จบก็ไม่ตอ้ง
เสียใจไปมำกนกั...มนัอำจมำจำกปัญหำทำงระบบ ท่ีไม่สำมำรถชกัน ำ
ศกัยภำพของท่ำนออกมำได.้..ใช่ไหมๆๆ)  
 
การด าเนินการเรียนรู้ผ่านขบวนการท าวจัิย หรือท่ีเรียกวำ่ “วทิยำนิพนธ์” 
เป็นหลกักำรณ์ทำงประสบกำรณ์นิยมทุติยภูมิ ท่ีผำ่นมำ...ผมสังเกตุวำ่
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คณะไดพ้ยำยำมเนน้กำรพฒันำศกัยภำพน้ีใหเ้กิดข้ึนในตวันกัศึกษำ27

(555..กำรจบชำ้ไปหน่อย...ไม่ถือจุดคุม้ทุนฯ...ท่ีนกักำรศึกษำโจมตีคณะ
เรำ...จะท ำอยำ่งไรดี...หยุดกำรพฒันำประสบกำรนิยมแบบทุติยภูมิข้ึนใน
ตวันกัศึกษำมนัซะเลย....ดีไหม)  
 
เป็นการจัดการสอนในรูปแบบแบบโครงงานส่ิงแวดล้อม(Project-based 
learning) คือเป็นบทเรียนท่ีตอ้งกำรให้นกัศึกษำมีประสบกำรณ์นิยมทุติย
ภูมิ ท่ีตอ้งผำ่น 4 กระบวนกำรส ำคญัของโครงงำนนั้น (ตำมควำมเห็นผม
นะ ไม่ไดเ้ป็นมำตรฐำนใดๆทั้งส้ิน) ท่ีประกอบดว้ยขั้นตอน ท่ีเร่ิมตั้งแต่  
(1)กำรสังเกตุ/ตรวจสอบ และสร้ำงสมมติฐำน (2)กำรสร้ำงกรอบคิด ท่ีมี
โครงร่ำงขั้นตอนกำรหำค ำตอบ ทั้งแบบนิรมยั(Deduction) และอุปมยั
(Induction)  (3)กำรรวบรวมและตรวจสอบยนืยนัขอ้มูล และ(4)กำร
วเิครำะห์และสังเครำะห์ภูมิควำมรู้ใหม่ ตำมกำลเวลำ และส่ิงแวดลอ้ม 
โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี (ขอเน้นอกีว่า เป็นวธีิคิดเฉพาะผมเท่าน้ันนะ 
อาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างกบัคนอืน่ๆ) 

                                                           
27 จุดน้ีผมขอให้ก ำลงัใจกบัท่ำนคณำจำรยต่์ำงๆ ท่ียงัคงเนน้ให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำศกัยภำพทำงดำ้น
ประสบกำรณ์นิยมทุติยภูมิ ให้เกิดข้ึนในตวันกัศึกษำ ไม่ปล่อยให้เด็กจบไปโดยขำดประสบกำรณ์นิยมทุติยภูมิออก
ไปสู่สังคม  
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1. กระบวนการสังเกตุ/ตรวจสอบ สร้างสมมุติฐาน ผูท่ี้จะท ำกำร
ฝึกหดัประสบกำรณ์นิยมทุติยภูมิ หรือกำรวจิยั28 (วทิยำนิพนธ์) จะตอ้งมี
เน้ือหำท่ีเป็นท่ีมำ เพื่อกำรพิสูจน์ขอ้สงสัย (Suspected answering) เพื่อกำร
คน้หำควำมจริง (Find facts) เพื่อกำรพิสูจน์ขอ้โตแ้ยง้ (Argument proof) 
และอ่ืนๆ ท่ีผำ่นกำรรับฟัง กำรสังเกตุ กำรคน้ควำ้หำรำยงำนประกอบหรือ
ยนืยนั ผำ่นขบวนกำรต่ำงๆ โดยจะมีขั้นตอนท่ีส ำคญั ดงัต่อไปน้ี 

  - ขั้นตอนแรก ตอ้งผำ่นกำรส ำรวจเอกสำรท่ีใชใ้นกำรท ำ
วทิยำนิพนธ์ ถำ้ไม่อ่ำนส่ิงท่ีเขำคิดเขำท ำมำก่อนแลว้ จะมำตั้งค  ำถำม
งำนวจิยัไดอ้ยำ่งไร  

ขั้นตอนน้ี จะท ำใหน้กัศึกษำมีประสบกำรณ์กำรรวบรวมขอ้มูล
เบ้ืองตน้ ก่อนกำรศึกษำวจิยั รวมทั้งกำรรับรู้ กำรทรำบถึงแนวคิด ทฤษฏี 
เทคนิคและระเบียบวธีิกำรวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท ำกำรวจิยั ก่อให้เกิด
กำรวำงแนวคิดในกำรด ำเนินกำรวจิยัไดอ้ยำ่งรอบครอบ 

- ตำมดว้ยกำรตั้งค ำถำมวิจยั (Problem statement, Research 
question) ถำ้ไม่มีค  ำถำมงำนวจิยัก็ไม่มีจุดเร่ิมตน้งำนวจิยั (ใช่ไหมๆๆๆ) 
กำรตั้งค  ำถำมงำนวจิยั จะท ำใหน้กัศึกษำไดฝึ้กประสบกำรณ์กำรวิเครำะห์
แนวโนม้เน้ือหำในวทิยำกำรต่ำงๆท่ีเกิดข้ึน และมีกำรเปล่ียนแปลงข้ึนใน
สังคม หรือเกิดจำกประเด็นท่ีเป็นขอ้โตแ้ยง้ในกลุ่มวชิำกำรต่ำงๆ จำกกำร
                                                           
28 กำรวจิยั คือ กระบวนกำรคิด แลว้ท ำอยำ่งเป็นระบบ เพื่อคน้หำองคค์วำมรู้ใหม่ หรือพิสูจน์ควำมรู้เดิม  
กำรวจิยั คือ กำรหำค ำตอบให้แก่ค ำถำมท่ีผูว้ิจยัอยำกรู้เก่ียวกบัปัญหำท่ีผูว้จิยัมองเห็น ซ่ึงอำจมีหลำยปัญหำ แต่ผูว้จิยั
ตอ้งเลือกปัญหำท่ีเห็นวำ่ส ำคญั และมีควำมจ ำเป็นตอ้งหำค ำตอบโดยกำรศึกษำวจิยั [คู่มือของ วช.p.18]  

https://www.4shared.com/office/A3eaV8Jnce/new_researcher_handbook.html
https://www.4shared.com/office/A3eaV8Jnce/new_researcher_handbook.html
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จดัสัมมนำและกำรอภิปรำยปัญหำต่ำงๆ โดยเฉพำะรำยงำนจำกวำรสำร
งำนวจิยัท่ีเช่ือถือได ้ 

-  ตำมดว้ยกำรตั้งสมมุติฐำน (Hypothesis) (หำกเป็นวิจยั 
ประเภท Causal research แต่ Exploration และ Drescriptive research ไม่
น่ำจะมีสมมุติฐำนได ้ คงกล่ำวไวเ้ป็นเชิงวตัถุประสงคม์ำกกวำ่) ขั้นตอนน้ี
จะเป็นกำรพฒันำประสบกำรณ์ใหน้กัศึกษำ ท่ีมีรำยละเอียดในเน้ือหำของ
โครงงำนศึกษำงพอแลว้ ไดส้รุปถึงเหตุและผล (ท ำนอง If  and  then) โดย
อำศยัประสบกำรณ์หรือหลกัฐำนท่ีมีอยู ่ ท  ำกำรก ำหนดไดท้ั้งแบบท่ีมี
ทิศทำง(Directional hypothesis) และไม่มีทิศทำง(Non-directional 
hypothesis) ท่ีคำดหวงัไวแ้ละสำมำรถทดสอบไดท้ั้งในควำมเป็นจริงหรือ
เชิงประจกัษไ์ด ้หรือตำมหลกักำรท่ีถูกก ำหนดตำมทฤษฎีต่ำงๆ  
 

เพือ่ให้เป็นไปตามประสบการณ์นิยมทุติยภูมิ โดยประสบกำรผูเ้ขียน29

(555...ท่ำนอ่ืนๆ...มีเทคนิคเด็ดๆก็เผยแพร่กนัออกมำ) โดยขั้นตอนต่ำงๆ 

อำจำรยผ์ูส้อน(ท่ีปรึกษำ) จะตอ้งพยำยำมยดึนกัศึกษำเป็นศูนยก์ลำง ก็คือ

ใหข้อ้คิดเห็นในเร่ืองท่ีเด็กสนใจ(ไม่ใช่เร่ืองท่ีอำจำรยส์นใจ) เห็นอำจำรย์

บำงท่ำนเอำโครงงำนต่ำงๆ ท่ีตวัเองเป็นผูคิ้ดค ำถำมกำรวิจยั คิดสมมุติฐำน 

คิดวตัถุประสงค ์ คิดขอบข่ำยงำนวจิยั ท่ีตวัเองท ำไวแ้ลว้(ทั้งท่ีไดแ้ละ
                                                           
29 ประสบกำรณ์ของผูเ้ขียน 
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ไม่ไดรั้บเงินทุนวจิยัมำใหน้กัศึกษำด ำเนินกำรต่อ โดยกำรอำ้งบุญคุณเพื่อ

ช่วยเหลือนกัศึกษำ) ซ่ึงกำรกระท ำดงักล่ำวไม่ไดส้ร้ำงประสบกำรณ์

ใหก้บันกัศึกษำเลย รวมทั้งจะท ำใหน้กัศึกษำเสียโอกำสในกำรมี

ประสบกำรณ์ในส่วนน้ีไป(เม่ือมีโครงงำนท่ีจะให้นกัศึกษำช่วยก็ใหเ้ด็ก

ท ำไป แต่นกัศึกษำจะตอ้งไดรั้บโอกำสกำรพฒันำประสบกำรณ์นิยมอยำ่ง

เป็นระบบดว้ย) อำจำรยผ์ูส้อนควรเป็นผูค้อยแนะน ำและจดัเตรียม

ประสบกำรณ์ในเน้ือหำของเร่ืองท่ีนกัศึกษำสนใจ ท่ีไม่เนน้เน้ือหำ

พื้นฐำนรำยละเอียดโครงงำน แต่ตอ้งมุ่งให้นกัศึกษำพฒันำจิตใจหรือ

สติปัญญำ เพื่อหำประสบกำรณ์ขำ้งตน้ เพื่อกำรด ำเนินกำรวจิยัในขั้น

ต่อไป 

 

อกีประสบการณ์หน่ึงนักศึกษาบางประเภท (ทีต้่องการได้ปริญญาบัตร

โดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง) จะพยำยำมสืบเสำะวำ่อำจำรยท์่ำนไหนถนดั

ดำ้นใด ถำ้ตวัเองจะท ำวจิยัทำงดำ้นนั้นจะไม่ไปหำอำจำรยเ์ฉพำะทำงดำ้น

นั้น แต่จะหำคณำจำรณ์ท่ีอ่อนประสบกำรณ์ทำงดำ้นนั้น (ไม่กลำ้จะพดูวำ่

เพื่อประโยชน์อะไร) เร่ืองน้ีระดบัของคณะหรือหลกัสูตรก็ตอ้งให้
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ควำมส ำคญัในกำรแต่งกรรมกำรควบคุมและสอบวทิยำนิพนธ์อยำ่ง

เขม้งวด 

 

ปัญหาการจบช้าของนักศึกษา เท่ำท่ีสังเกตุมกัจะมำจำกปัญหำพื้นฐำนอยู ่

2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก จะมำจำกนกัศึกษำท่ีจบปริญญำตรีมำนั้น ยงั

ไม่ไดรั้บกำรฝึกหดัทำงกระบวนคิดเชิงระบบมำอยำ่งเพียงพอ ดงันั้น

กระบวนกำรสร้ำงสรรทำงงำนวจิยัจะเป็นไปอยำ่งยำกล ำบำก ท ำให้

นกัศึกษำไม่กลำ้คิด-กลำ้ท ำ (กลวัผดิไปหมด)  คอยแต่จะท ำตำมท่ีอำจำรย์

บอกเล่ำ หรือเม่ือไปคิดเน้ือหำอะไรมำ ตำมขบวนกำรแลว้อำจำรยท่ี์

ปรึกษำก็จะพยำยำมซกัถำม เพื่อเป็นกำรกระตุน้ให้นกัศึกษำสำมำรถ

พฒันำกำรกำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยกำรไปคน้ควำ้เพิ่มเติมซ ้ ำแลว้ซ ้ ำอีก 

ถำ้นกัศึกษำใจไม่สู้หรือไม่กลำ้ท่ีจะพฒันำตวัเองตำมขั้นตอน นกัศึกษำ

บำงท่ำนก็มกัจะหนีทิ้งงำนท่ีศึกษำไป ซ่ึงขั้นตอนน้ีอำจำรยท่ี์ปรึกษำ ก็

ตอ้งสังเกตุอำกำรของนกัศึกษำ ดุบำ้ง-ใหก้ ำลงัใจบำ้ง ประเด็นท่ีสอง คือ

ปัญหำกำรจดักำรศึกษำของหลกัสูตรฯ ท่ียงัไม่สำมำรถพฒันำขบวนกำร

ส่งต่อกำรก ำกบัดูแลนกัศึกษำ ระหวำ่งหลกัสูตรฯ (ท่ีท ำหนำ้ท่ีดูแล course 

work เป็นส ำคญั) และอำจำรยท่ี์ปรึกษำวทิยำนิพนธ์ ใหเ้ป็นไปอยำ่งดีและ
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มีประสิทธิภำพ  เท่ำท่ีสังเกตุดูนกัศึกษำบำงส่วนจะเควง้ควำ้งในขั้นตอนน้ี 

ตอ้งใชเ้วลำประมำณ 3-6 เดือนในกำรแสวงหำ และรับกำรตอบรับจำก

อำจำรยท่ี์ปรึกษำ ท ำใหก้ำรจบกำรศึกษำชำ้ลง 

 2. กระบวนการสร้างกรอบแนวคิด ท่ีเป็นขบวนกำรท่ีแปรผลจำก

หวัขอ้ (1) ท่ีวำ่ดว้ย กำรสังเกตุ/ตรวจสอบ สร้ำงสมมุตติฐำน มำออกแบบ

แปรรูปออกมำในเชิงกำรกระท ำหรือกำรปฏิบติั ขั้นตอนน้ีเป็น

ประสบกำรณ์นิยม ท่ีผูเ้ขียนใหค้วำมส ำคญัเป็นอยำ่งมำก เพรำะในกำร

ปฏิบติัแลว้จะไม่มีรูปแบบท่ีคงตวั ข้ึนอยูก่บัระดบัควำมเขำ้ใจ มุมมอง 

แนวคิดในหวัขอ้โครงงำนศึกษำ และประสบกำรณ์ท่ีมีมำแต่อดีตของ

นกัศึกษำ ท่ีจะน ำมำประยกุตก์ำรด ำเนินกำรกำรศึกษำอยำ่งเป็นขั้นตอน ท่ี

มีหลกักำรหรือทฤษฎีอำ้งอิง (ท่ีอำจำรยต์อ้งพยำยำมเขำ้ใจนกัศึกษำวำ่ เขำ

มำเรียนเพื่อประสบกำรณ์) ดงันั้นขั้นตอนน้ีอำจำรยท่ี์ปรึกษำตอ้งพยำยำม

ดูรำยละเอียดของโครงงำนศึกษำใหม้ำกท่ีสุด โดยเฉพำะควำมเป็นไปได้

ของโครงงำนศึกษำ ประเมินปัญหำและอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน และปัจจยัท่ี

จะท ำใหก้ำรศึกษำวจิยัลม้เหลว ท่ีเร่ิมตั้งแต่ 

  - กรอบแนวคิดกำรศึกษำ ซ่ึงจำกขอ้ท่ี (1) ท่ีวำ่ดว้ยกำร
สังเกตุเห็นและตั้งสมมุติฐำน จะเร่ิมพฒันำประสบกำรณ์นิยมในกำรน ำมำ
ประมวลเป็นกรอบควำมคิดกำรวจิยั (Conceptual framework) เพรำะมนั
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จะเป็นกำรน ำเน้ือหำกำรศึกษำท่ีเป็นนำมธรรมมำแปรผลเป็นรูปธรรม 
โดยอำจท ำเป็นแผนผงัแสดงอยำ่งมีขั้นตอน มีทิศทำงกำรศึกษำ พร้อมทั้ง
ก ำหนดกรอบควำมหมำยองคป์ระกอบต่ำงๆของกำรศึกษำ ตวัแปรท่ีจะใช้
แทนองคป์ระกอบต่ำงๆ รวมทั้งควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรต่ำงๆใน
กระบวนกำรศึกษำ ท่ีประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยำ่ง ควำมสัมพนัธ์ของกลุ่ม
ตวัอยำ่งดว้ยตวัแปร ท่ีมีทั้งตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ ตวัแปรตำม ตวั
แปรเกิน (Extraneous variable) เป็นตน้ กำรท่ีผูเ้ขียนใหค้วำมส ำคญักบั
ขั้นตอนน้ี เพรำะมนัเป็นตวัช้ีวดัวำ่นกัศึกษำมีควำมเขำ้ใจโครงงำน
เพียงพอหรือยงั ถำ้ยงัไม่เพียงพอจะไม่สำมำรถเขียนกรอบแนวคิดท่ีเป็น
เหตุเป็นผล ท่ีครอบคลุมตวัแปรท่ีส ำคญั และสำมำรถก ำหนดทิศทำง เพื่อ
น ำมำซ่ึงกำรสรุปและกำรสังเครำะห์ควำมรู้ใหม่ข้ึนมำได ้
  - กำรออกแบบกำรศึกษำ(Research Design) ตำมปกติ
ในประสบกำรณ์ของผูเ้ขียนแลว้ งำนศึกษำวจิยัโดยทัว่ๆไป (ท่ีเรำเถียงกนั
อยูทุ่กวนัน้ี) จะมีอยู ่3 ระดบั คือ  
   - ระดบัแรก  เป็นงำนศึกษำวิจยัแบบกำรส ำรวจ
คน้พบ (Exploratory) จำกขอ้มูลทุตยภูมิ กำรส ำรวจภำคสนำม และ
กรณีศึกษำ เป็นตน้ เป็นงำนศึกษำวจิยัท่ีไม่มีรูปแบบชดัเจน เป็นกำร
ศึกษำวจิยัเบ้ืองตน้ ท่ีผูศึ้กษำยงัไม่รู้จกัปัญหำโครงงำนวจิยันั้นๆมำกพอ 
กำรคน้พบในระดบัน้ี มีประโยชน์ท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐำน เพื่ออธิบำย
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ส่ิงต่ำงๆ รวมทั้งท ำใหเ้กิดค ำถำมกำรวจิยั กำรตั้งสมมติฐำน เพื่อหำค ำตอบ
ในส่ิงต่ำงๆ 
   - ระดบัสอง เป็นงำนศึกษำวจิยัท่ีต่อเน่ืองจำก
ระดบัท่ีหน่ึงท่ีวำ่ดว้ยกำรส ำรวจคน้พบ งำนในขั้นตอนน้ีเป็นขยำยผล มี
กำรพรรณำ (Descriptive detail) มีกำรตรวจวดั (Measurements)ขนำด
หรือส่ิงท่ีปรำกฎในพื้นท่ีหน่ึงๆ ท่ีระยะเวลำหน่ึงๆหรือช่วงเวลำหน่ึง
(Times & Spatial) เป็นกำรกำรเตรียมค ำตอบส ำหรับค ำถำม ท่ีลึกลงไปถึง
ระดบั ใคร(Who)  อะไร(What) ท่ีไหน(Where) เม่ือไร(When) อยำ่งไร
(How) แต่ยงัไปไม่ถึงค ำตอบวำ่ ท ำไม(Why) ท่ีจะมำจำกภำยใตส้มมติฐำน 
ถำ้ (if) แลว้อยำ่งไร (Then) 
   - ระดบัสำม เป็นกำรศึกษำวจิยัระดบัท่ีต่อมำ
จำกขอ้(2) ท่ีจะแสดงให้เห็นถึงค ำตอบ(Why) มกัจะเป็นกำรวจิยัเชิง
ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งเหตุและผล(Causal research) ท่ีมกัเป็นตวัแปร
อิสระ(ตำมควำมหมำยของif) และหลงัจำกนั้นเกิดผลกบัตวัแปรตำม(ตำม
ควำมหมำยของ then)  งำนศึกษำในระดบัน้ีเป็นกำรฝึกประสบกำรณ์นิยม
ทุติยภูมิ ในรูปแบบกำรทดลอง(Experiment method) ท่ีอำจแบ่งเป็น 2 
กลุ่มทดลอง คือ กำรทดลองในหอ้งปฏิบติักำรณ์(Laboratory experiment) 
ท่ีผูศึ้กษำสำมำรถควบคุมเง่ือนไข(Conditions)ได ้ และกำรทดลองใน
ภำคสนำม(Field experiment) ในเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมชำติ(Natural setting) 
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 - กำรสุ่มตวัอยำ่งประชำกร กำรฝึกประสบกำรณ์นิยมให้

นกัศึกษำรู้จกักำรสุ่มตวัอยำ่งต่ำงๆ โดยเฉพำะวธีิสุ่มตวัอยำ่งแบบง่ำย 

(Simple random sampling) วธีิสุ่มตวัอยำ่งแบบเป็นระบบ(Systematic 

random sampling) วธีิสุ่มตวัอยำ่งแบบแบ่งชั้น(Stratified random 

sampling) วธีิสุ่มตวัอยำ่งแบบกลุ่ม(Cluster sampling) วธีิสุ่มตวัอยำ่งแบบ

หลำยขั้นตอน(Multi-stage sampling) ใหมี้ควำมถูกตอ้งแม่นย  ำ มีกำรคำด

เคล่ือนนอ้ย 

 3. การรวบรวมและตรวจสอบยนืยนัข้อมูล เป็นประสบกำรณ์

นิยมใหก้บันกัศึกษำ ในกำรสร้ำงเคร่ืองมือข้ึนมำให้เหมำะสมกบักำร

ศึกษำวจิยันั้นๆ ท่ีก่อนกำรวจิยัจริงจะมีกำรทดลองใชก้บักลุ่มท่ีใกลเ้คียง

กบักลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวนไม่มำกนกั เพื่อดูขอ้บกพร่องต่ำงๆท่ีอำจเกิดข้ึน

จำกกำรใชเ้คร่ืองมือ และกำรน ำเคร่ืองมือไปปรับปรุงแกไ้ข หรืออำจจะ

ตอ้งสร้ำงใหม่เพื่อให้เหมำะสมกบังำนศึกษำวจิยัท่ีด ำเนินกำร พร้อมทั้งมี

กำรควบคุมคุณภำพเคร่ืองมือ ไม่วำ่จะเป็นเคร่ืองมือทำงวทิยำศำสตร์ หรือ

เคร่ืองมือทำงสังคมศำสตร์ หลงัจำกนั้นขอ้มูลท่ีจะไดม้ำนั้น ตอ้งมีกำร

ควบคุมคุณลกัษณะ “สำมเส้ำ (Data Triangulation)” คือ ตรวจสอบ

แหล่งท่ีมำของขอ้มูล 3 แหล่ง ไดแ้ก่ เวลา สถานที ่และบุคคล เพรำะเวลำ 



           บันทกึการพฒันาศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกนัระหว่างมนุษย์และธรรมชาต ิ                      141 
 

 
             ก้าวให้ได้ – ไปให้ถึง 

รุ่งจรัส  หุตะเจริญ                            บันทกึชีวติการท างานฯ                     

หมำยถึง กำรเก็บขอ้มูลตวัแปรต่ำงๆอยูใ่นช่วงเวลำต่ำงกนัหรือเวลำ

เดียวกนั ส่วนสถำนท่ีหมำยถึงกำรตรวจสอบตวัแปรในสถำนท่ีเดียวกนั

หรือไม่ และบุคคลท่ีหมำยถึงถำ้บุคคลผูใ้หข้อ้มูลเปล่ียนไปขอ้มูลจะ

เหมือนเดิมหรือไม่ ขอ้มูลจำกทั้ง 3 แหล่งท่ีเหมือนกนัและต่ำงกนั จะมีผล

ต่อกำรแปรผลขอ้มูล 

 4. การวเิคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ คือประสบกำรณ์ 

นิยม ท่ีเป็นกำรสร้ำงองคค์วำมรู้ใหม่ จำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูลท่ีไดม้ำ ท่ีอยู่

ใน 3 รูปแบบ คือ  1) แบบอุปนยั(Induction)   2) แบบนิรมยั (Deduction) 

และ3) แบบควำมสัมพนัธ์อำ้งอิง(Inference) เป็นประสบกำรณ์นิยมท่ีเกิด

จำกกำรเรียนรู้ของนกัศึกษำในกำรสร้ำงองคค์วำมรู้  

 
                    แผนผังสรุบการได้มาขององค์ความรู้ใหม่ 
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นกัศึกษำไม่ไดล้อกเลียนมำจำกองคค์วำมรู้อ่ืนๆ แต่สังเครำะห์ข้ึนมำดว้ย

ตนเอง เป็นควำมรู้ท่ีเกิดข้ึนใหม่ เม่ือพฒันำโครงสร้ำงควำมรู้ต่อไป 

 

องค์ความรู้ใหม่(ถำ้เป็นรูปแบบรำยงำนของบณัฑิตวทิยำลยั มหำวทิยำลยั.

มหิดล จะอยูใ่นบทท่ี 5)เป็นองคค์วำมรู้ท่ีตอ้งสำมำรถส่ือต่อไปถึงเร่ือง

กำรวจิยัอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรขบวนกำรพฒันำประสบกำรณ์นิยมในตวั

นกัศึกษำ ดว้ยกำรวเิครำะห์และสังเครำะห์ขอ้มูล ทั้งน้ีกำรวเิครำะห์ 

(Analysis) ขอ้มูลจะเป็นประสบกำรณ์ท่ีสอนให้นกัศึกษำรู้จกักำรคิด 

แยกแยะวเิครำะห์และสังเครำะห์ ส่ิงท่ีจะพิจำรณำหรือค ำถำมงำนวจิยั

ออกเป็นส่วนยอ่ยๆ ท่ีมีดชันีบ่งช้ีถึงควำมสัมพนัธ์กนั ท่ีอำจตอ้งหำเหตุผลถึง

สำเหตุของสัมพนัธ์นั้นเก่ียวเน่ืองกนัอยำ่งไร ผูเ้ขียนเช่ือวำ่โดยพื้นฐำนแลว้ 

ทกัษะกำรวิเครำะห์น้ี กระบวนกำรศึกษำท่ีเรำกระท ำอยูส่ำมำรถฝึกนกัศึกษำ

ไดเ้ป็นอยำ่งดี(เวน้แต่......พวกเรำ.....จะละเลย) ส่วนกำรสังเครำะห์องคค์วำมรู้

นั้น จะหมำยถึงกระบวนบูรณำกำรปัจจยัต่ำงๆ ตั้งแต่สองปัจจยั(if and then 

ตำมท่ีกล่ำวมำแลว้) ของตวัแปรต่ำงๆทั้งคน สัตว ์ ส่ิงของ รวมทั้งเหตุกำรณ์

ต่ำงๆ(ตำมสมมติฐำน) เขำ้มำเป็นองคป์ระกอบร่วมกนั เพื่อเกิดปรำกฏกำร

ใหม่ อนัเป็นลกัษณะของกำรบูรณำกำรให้เกิดองคค์วำมรู้ใหม่ ถึงแมน้วำ่จะ
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ยงัถูกปิดกั้นดว้ยองคค์วำมรู้ของศำสตร์ท่ีเป็นองคป์ระกอบของวธีิกำร

สหสัมพนัษศึ์กษำก็ตำม 

 

กระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้เป็นข้ันตอนทีส่ าคัญในการให้

ประสบการณ์กับนักศึกษา เพรำะกระบวนกำรสังเครำะห์จะสร้ำง

ประสบกำรณ์นิยมในตวันกัศึกษำ ในกำรสร้ำงองคค์วำมรู้ท่ีมำจำกกำร

ศึกษำวิจยั เป็นกำรบูรณำกำรแนวคิดหรือทฤษฎีและหลกักำรของศำสตร์ท่ี

หลำกหลำยในหวัขอ้นั้นๆ มำท ำกำรบูรณำกำรให้เป็นองคค์วำมรู้ใหม่ข้ึนมำ 

ดว้ยระเบียบวธีิวจิยัท่ีสรรสร้ำงข้ึนมำ เพื่อคน้หำควำมเป็นจริงของ

ปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ  
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กำรจดัศึกษำในอุดมคติของคณะส่ิงแวดลอ้มฯต่อไปนั้น ควรจะเป็นกำร

เตรียมตวัใหน้กัศึกษำสำมำรถอยูร่่วมกบัโลกธรรมชำติในศตวรรษท่ี 21 

ไดอ้ยำ่งสันติสุข (กำรเรียนรู้เพื่อประกอบอำชีพนั้นเป็นเพียงผลพลอยได)้ 

เพรำะสภำพส่ิงแวดลอ้มในอนำคตจะมีควำมแตกต่ำงจำกในอดีตมำก จะ

มีกำรเคล่ือนยำ้ยผูค้นวชิำชีพต่ำงๆไปทัว่ทุกมุมโลก มีกำรใชส่ื้อ

เทคโนโลย ี และกำรใชเ้ทคโนโลยทีรัพยำกรต่ำงๆ ในทัว่ทุกมุมโลกอยำ่ง 

สะดวก รวดเร็ว และรุนแรง ท ำใหส้ังคมและชุมชนมีควำมซบัซอ้น จะมี

กำรเปล่ียนแปลงของควำมรู้และขอ้มูลข่ำวสำรตลอดเวลำ และอยำ่งเป็น

พลวตั ท่ีจะมำจำกกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั การสร้างองค์ความรู้ใหม่

บทสัมภาษณ์: 12 
 

 

 

มีข้อคิดและเสนอแนะการพัฒนาคณะกบัคนรุ่นต่อไปอย่างไร?  
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จะมีความจ าเป็นอย่างยิง่ ผูค้นในศตวรรษหนำ้จึงไม่สำมำรถใชค้วำมรู้

และทกัษะเพียงบำงอยำ่งแบบเฉพำะ ท่ีเคยใชไ้ดดี้แบบในอดีต (อีกแลว้) 

กำรจดักำรศึกษำและกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จึงไม่ใช่กระบวนกำร

ถ่ำยทอดควำมรู้ แต่คือกำรส่งเสริมทกัษะกำรเรียนรู้ กำรสังเครำะห์องค์

ควำมรู้ใหมต่ลอดชีวิตใหก้บัผูเ้รียน นกัศึกษำคณะส่ิงแวดลอ้มฯ ควร

จะตอ้งมีโอกำสเรียนรู้ในเน้ือหำควำมรู้ทำงวทิยำศำสตร์ (ควำมจริง) และ

ศิลปศำสตร์ (ทำงปัญญำ) ทั้งแบบสหสัมพนัธ์วทิยำและแบบกำรศึกษำ

แบบกำ้วผำ่นส่ิงกีดกั้น พร้อมประสบกำรณ์นิยมท่ีมีกำรบ่มเพำะทำงดำ้น

จริยธรรมและคุณธรรม(ควำมดี)เขำ้ไปดว้ย พร้อมกนั  
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ท่ีผำ่นมำ 40 กวำ่ปีนั้น ผมเห็นวำ่พวกเรำทุกๆคนท ำงำนกนัอยำ่งหนกั เพื่อ

กำรสร้ำงศำสตร์ทำงส่ิงแวดลอ้มและทรัพยำกร เพื่อเป้ำหมำยแห่งควำม

ย ัง่ยนืของกำรอยูร่่วมกนัระหวำ่งมนุษยแ์ละธรรมชำติ หรือศำสตร์ท่ีวำ่

ดว้ยกำรพฒันำท่ีมีควำมย ัง่ยนื มนัมีเน้ือหำแนวทำงเฉพำะตวัของศำสตร์น้ี

อยูแ่ลว้ ท่ีตอ้งสกดัเน้ือหำของศำสตร์ขำ้งเคียงมำประยกุตใ์ชใ้นศำสตร์น้ี  

และพร้อมท่ีจะกำ้วผำ่นกำรกีดกั้นควำมรู้จำกศำสตร์ต่ำงๆ โดยกำร

สังเครำะห์เน้ือหำวชิำชีพของศำสตร์ส่ิงแวดลอ้มข้ึนมำใหม่  ส่ิงท่ีผมอยำก

ใหป้ระเด็นส ำคญัท่ี คณะฯควรรักษำไวแ้ละควรท่ีจะพฒันำต่อไปเป็น

ขอ้ๆ ดงัต่อไปน้ี คือ 

บทสัมภาษณ์: 13 
 

 

 

อาจารย์ อยากเห็นอนาคตทางการจัดการศึกษาของคณะ
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นอย่างไร?  
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 1. การศึกษาส่ิงแวดล้อมน้ัน มันเป็นการศึกษาทางศาสตร์แห่ง

ความเป็นชีวติ ไม่ใช่กำรศึกษำเพื่อเตรียมตวัส ำหรับเล้ียงชีวติ (หรือเป็น

กำรพฒันำอำชีพตำมท่ีนกักำรศึกษำและนกัวชิำชีพอ่ืนๆเขำ้ใจ กำรเรียนรู้

จนเกิดอำชีพไดน้ั้น มนัเป็นเพียงผลพลอยไดเ้ท่ำนั้น) ดงันั้นเน้ือหำทำง

คุณธรรม ควำมดีงำม ควำมมีเกียรติ และศกัด์ิศรีแห่งควำมเป็นมนุษย ์ ใน

สถำนะกำรณ์จ ำลองต่ำงๆ  คณะฯควรจะตอ้งใหค้วำมส ำคญักบัเน้ือหำ

เหล่ำน้ีใหม้ำก เพรำะเช่ือวำ่ในเวลำขำ้งหนำ้นั้น กำรท่ีมนุษยจ์ะมีชีวติอยู่

รอดอยำ่งชำญฉลำดกบัโลกธรรมชำติไดน้ั้น จะตอ้งอำศยักำรจดั

กำรศึกษำท่ีก่อใหเ้กิดประสบกำรณ์ทำงวชิำชีพ ท่ีมีทำงคุณธรรมและ

จริยธรรม บนควำมเขำ้ใจเน้ือหำและควำมสัมพนัธ์ต่ำงๆในโลกธรรมชำติ 

และพยำยำมท่ีจะหำทำงปรับปรุงตวัเองและสังคม ใหเ้ป็นไปในรูปแบบท่ี

เป็นคุณธรรมต่อส่ิงแวดลอ้ม  

 2. คณะฯควรเร่ิมจัดการเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบที่ก้าวเลย

ต่อไปจากการศึกษาแบบสหสัมพนัธ์วทิยา ท่ีเรียกวำ่ “กำรศึกษำแบบกำ้ว

ผำ่นส่ิงกีดกั้น (Transdisciplinarity)” เพรำะควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำแบบ

สหสัมพนัธ์วทิยำนั้น จะถูกปิดกั้นดว้ยควำมรู้ของศำสตร์ต่ำงๆท่ีประกอบ

ข้ึนเป็นคณะศึกษำแบบสหสัมพนัธ์วทิยำฯฯ นกัวชิำกำรของคณะฯควรจะ
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รวมตวักนัข้ึนเป็นแกนหลกั สร้ำงกลุ่มกำรศึกษำท่ีเป็นหน่ึงเดียว เพื่อร่วม

กำ้วผำ่นองคค์วำมรู้ท่ีถูกกีดกั้นจำกศำสตร์ต่ำงๆ และเร่ิมสังเครำะห์องค์

ควำมรู้ทำงศำสตร์ส่ิงแวดลอ้มต่ำงๆข้ึนมำใหม่  เพื่อท่ีจะใชข้บัเคล่ือน

สังคมแห่งภูมิปัญญำส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจ  ำเป็นส ำหรับคนในยคุสมยัน้ีและ

ต่อไปในอนำคตใหส้อดคลอ้งและทนัต่อกระแสกำรเปล่ียนแปลงทำง

ส่ิงแวดลอ้ม 

 3. การเรียนโดยวธีิประสบการณ์นิยมน้ัน มีควำมส ำคญัพอๆกบั

กำรเรียนรู้ทำงเน้ือหำวชิำกำรในหอ้งเรียน ไม่ควรใชว้ธีิกำรเรียนรู้โดยกำร

ยดัเยยีดควำมรู้(เฉพำะ) ท่ีมุ่งแต่แสวงหำแต่ผลประโยชน์จำกธรรมชำติ

เท่ำนั้น แต่ควรสร้ำงเน้ือหำกำรเรียนรู้ถึงคุณลกัษณะกำรประพฤติและ

ปฏิบติั กำรรับผิดชอบ ท่ีเป็นกำรแสดงควำมเคำรพนบัถือ ควำมเป็นมิตร 

ควำมเท่ำเทียมและยติุธรรมต่อสรรพส่ิง อนัเป็นนำมธรรมใหเ้ขำ้ไปใน

จิตใจและรูปแบบกำรด ำเนินชีวติของนกัศึกษำ เพรำะกำรจะใหน้กัศึกษำ

มีประสบกำรณ์ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มนั้น ควรอำศยัวธีิกำรของโครงงำน

ศึกษำในกำรเรียนวชิำต่ำงๆ และควรพยำยำมน ำเน้ือหำวชิำท่ีเคยสร้ำง

ปัญหำกบัสังคมมำแลว้ ใหม้ำเรียนรู้ใหม่บนบทเรียนจำกอดีต

(Backcasting) มิใช่มีแต่เพียงเน้ือหำท่ีพยำยำมมองแต่เพียงอนำคต 
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(Forcasting) ขำ้งหนำ้เท่ำนั้น (อยำ่งท่ีเรำกระท ำกนัอยำ่งเคร่งเครียด) เพื่อ

ไม่ใหส้ังคมไดด้ ำเนินกำรตำมควำมผดิพลำดนั้นๆอีก(หำกมี) และใน

โครงงำนศึกษำนั้นควรประกอบดว้ยเน้ือหำกำรพฒันำจิตวิญญำทำง

คุณธรรมและทำงจริยธรรม ท่ีจะเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัส ำหรับมนุษยใ์น

อนำคต(เน้ือหำทำงเทคโนโลยจีะไม่สำมำรถแกปั้ญหำส่ิงแวดลอ้มของ

มนุษยไ์ดต้ลอดไป) 

4. คณะฯควรพฒันากระบวนการเรียนการสอน ทีเ่ป็นการส่งเสริม

ความร่วมมือของนักศึกษาในช้ันเรียน ไม่ใช่ส่งเสริมใหเ้กิดกำรแข่งขนั  

เพรำะโดยธรรมชำติแลว้มนุษยไ์มอ่ยำกท่ีจะอยูโ่ดดเด่ียว ชอบท่ีจะอยูก่นั

เป็นกลุ่มท่ีเรียกวำ่สังคม  และร่วมสร้ำงควำมมัน่คงของสังคมดว้ยกำรมี

ควำมสัมพนัธ์และกำรพึ่งพำซ่ึงกนัและกนั  กำรช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนั

และกนันั้น  จะท ำใหมี้กำรใชป้ระโยชน์ทรัพยำกรร่วม (Common goods)  

ท่ีรวมถึงนิเวศบริกำร(Eco-services)ของพื้นท่ีอยำ่งระมดัระวงั หรือมี

ประสิทธิภำพมำกกวำ่กำรแข่งขนั ซ่ึงมกัจะเป็นไปเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึง

ประโยชน์ส่วนตนมำกกวำ่  ดงันั้นระบบกำรศึกษำท่ีคณะฯด ำเนินกำรใน

แนวส่งเสริมกำรร่วมมือ จะเป็นเคร่ืองมือท่ีส ำคญัของสังคมมนุษย ์ ท่ีจะ

สร้ำงสรรคข์บวนกำรอยูร่่วมกบัธรรมชำติอยำ่งเป็นสุข และร่วมใช้
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ทรัพยำกรอยำ่งระมดัระวงั แต่ถำ้จะใหเ้กิดกำรแข่งขนักนั ก็ควรให้เป็น

กำรแข่งขนัเพื่อกำรสร้ำงคุณค่ำทำงคุณธรรมท่ีดีงำม  

 5. บทบาทของคณาจารย์น้ัน ไม่ควรเป็นผูท่ี้ใหแ้ต่เน้ือหำทำง

วชิำกำร และออกแต่ค ำสั่งให้นกัศึกษำกระท ำกำรต่ำงๆ  แต่ควรท ำหนำ้ท่ี

ในกำรใหค้  ำแนะน ำ  พร้อมทั้งหำวธีิกำรกระตุน้นกัศึกษำให้กลำ้

แสดงออกในแนวคิดต่ำงๆ รวมทั้งตอ้งกลำ้ท่ีจะก ำหนดวำ่ตนเองตอ้งกำร

อะไร มีเป้ำหมำยในชีวติอยำ่งไร โดยเฉพำะคณำจำร์ตอ้งหำวธีิกำรท่ีจะ

สร้ำงศกัยภำพในกำรเรียนรู้ดว้ยตนเองใหเ้กิดข้ึนในตวันกัศึกษำใหไ้ด ้

คณำจำรยต์อ้งพยำยำมอำศยัควำมรู้และประสบกำรณ์ของตน มำใชเ้ป็น

ประโยชนใ์หเ้หมำะสมกบัสถำนะกำรณ์ โดยเฉพำะในกำรใหค้  ำแนะน ำ

แก่นกัศึกษำ  กำรใหเ้วลำเขำซกัถำม (ระยะหลงัๆท ำไมนกัศึกษำไม่ค่อย

ซกัถำม) จนสำมำรถมองเห็นควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งส่ิงท่ีเรียนกบัควำม

เป็นชีวติ ท่ีมีคุณธรรมของนกัศึกษำ คอยใหเ้น้ือหำท่ีใหน้กัศึกษำรู้จกั

วเิครำะห์หำควำมจริงในประเด็นของกระแสควำมคิดเห็นต่ำงๆ ไม่ใช่

ปล่อยเป็นไปตำมกระแสนิยม  ทั้งน้ีไม่ไดห้มำยควำมวำ่จะปล่อยใหเ้ด็ก

เลือกเรียนเลือกคิดอะไรๆก็ได ้ หำกเห็นวำ่นกัศึกษำยงัไม่เขำ้ใจใน

จุดมุ่งหมำยอนัส ำคญัแห่งชีวิตและส่ิงแวดลอ้มได ้ อำจำรยก์็ควรแนะน ำ
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บำ้ง เพรำะเป็นผูมี้ประสบกำรณ์มำมำกกวำ่ อำจำรยค์วรท ำหนำ้ท่ีเป็น

กลัยำณมิตรผูส่้งเสริมกำรเรียนรู้ ร่วมเรียนรู้ ประดุจปรำชญผ์ูมี้คุณธรรม 

เป็นเมล็ดพนัธ์ุแห่งควำมดี ท่ีท ำใหค้วำมดีงอกงำมทัว่ไปในแผน่ดิน 

 6. คณะฯควรเป็นสถานที่ทีร่วบรวมความหลากหลายขององค์

ความรู้ต่างๆ และสร้างความมีบรรยากาศทางวชิาการ ท่ียดึนกัศึกษำเป็น

ศูนยก์ลำง(Student centered)  เพรำะเช่ือวำ่ธรรมชำติของนกัศึกษำอยำกจะ

เรียนในส่ิงท่ีตนเองสนใจ  หรือส่ิงท่ีเห็นวำ่จะช่วยแกปั้ญหำของตวัเองได ้

และโดยธรรมชำตินกัศึกษำจะต่อตำ้นกบัส่ิงท่ีถูกบงัคบัใหเ้รียน  ไม่ใช่

เรียนเพรำะมีคนอ่ืนเห็นดีเห็นงำมวำ่เขำควรจะเรียน   กำรจดับรรยำกำศ 

จดัสถำนท่ี จดัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ท่ีเอ้ือต่อกำรพบปะ พดูคุยทำง

วชิำกำรในบริเวณคณะฯใหพ้อเพียง มีกำรตั้งกลุ่มศึกษำฯ กำรเช้ือเชิญ

บุคคลภำยนอก บุคคลผูมี้ภูมิปัญญำ และอ่ืนๆ จะเป็นกลยทุธ์ท่ีส ำคญัใน

กำรสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ 
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(555....ค าถามข้อนี ้ผมรู้สึกอึดอดันะ)  

....แต่ถำ้จะตอบวำ่......ผมเป็นคนไม่มีอุดมคติ...... 

(ผมจะผดิมนุษยไ์ปไหมครับ) 

 

ประวตัิ ช่ือ   รุ่งจรัส หุตะเจริญ (ตั้งแต่เกิดจนปัจจุบนั) 

 เกดิ  วนัเสำว ์ข้ึน 5 ค ่ำ เดือน 6  ร.ศ.173 (กวนเพื่อควำมรู้ไทยๆ) 

 เวลา ไม่รู้(นำฬิกำตำย) หลงัพระตีกลองเพลสักพกัใหญ่ อนัเป็น 

                       ช่วงเปล่ียนรำศีสถิตย ์(เมษ-พฤษก) 

บทสัมภาษณ์: 14 
 

 

 

อยากให้อาจารย์สรุปประวตัิ  อุดมการณ์  ความเป็นตัวตนของ
อาจารย์ และอืน่ๆ 
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การศึกษา  ถูกอบรมดว้ย วถีิพุทธ (ท่ีบำ้น) วถีิคริสต ์(ท่ีโรงเรียน) สุดทำ้ย

ยดึหลกัวถีิพุทธเป็นสรณะ (ท่ีพึ่ง) เพรำะสังคมแวดลอ้มนั้นเหมำะกบัวถีิ

พุทธมำกกวำ่ 

 เรียนรู้-ฝึกอบรม ท่ีมีใบรับรองอยำ่งเป็นทำงกำรมี 

  - วทิยำศำสตร์บณัฑิต (เทคนิคกำรแพทย)์ 

  - วทิยำศำสตร์มหำบณัฑิต (เทคโนโลยกีำรบริหำร  

                              ส่ิงแวดลอ้ม 

  - ประกำศนียบตัรบณัฑิตขั้นสูง (เทคโนโลยชีีวภำพ) 

 

ความเป็นตัวตน...ก็ท่ีเล่ำมำทั้งหมด.....จะเป็นกำรด ำรงชีวิตท่ียดึถือหลกั 

กำรครองเรือนแบบ “อำศรม 4 (Hermitage 4)” เป็นส ำคญั คือ ประพฤติ

พรหมจำรี (พรหมจรรย)์30ในขั้นกำรศึกษำเล่ำเรียน จนอำยถึุง 25 ปี   และ

ประพฤติคฤหสัถย ์(กำมะ)และวำนปรัสถย ์(ธรรมะ) จนกวำ่จะถึงอำย ุ75 

ปี ท่ีอำจมีบำ้งถึงควำม อยำกมี-อยำกเป็น-อยำกได ้  ท่ีมีคุณธรรม และ

                                                           
30 เป็นขั้นตอนของเด็กชำยตระกูล พรำหมณ์ทุกคน จะตอ้งรับกำรคลอ้งดำ้ย ศกัด์ิสิทธ์ิ จำกอำจำรย ์ เม่ือไดรั้บกำร
คลอ้งแลว้ เท่ำกบัประกำศตนเป็นพรหมจำรี ถือวำ่เป็นพรำหมณ์โดยสมบูรณ์ จำกนั้นจะตอ้งศึกษำ อยูใ่นส ำนกัของ
อำจำรยจ์นส ำเร็จกำรศึกษำ 
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หลงัจำกนั้นตั้งใจจะเร่ิมประพฤติสันนยำสะ (โมกษะ) ท่ีไม่อยำกมี-ไม่

อยำกเป็น-ไม่อยำกได ้จนถึงวยัแห่งกำรส้ินสุดของชีวติ 

 

ข้อสังเกตุต่อการด าเนินชีวติทีผ่่านมา.....และทีค่วรจะเป็นไปในสังคม 

 - กำรเป็นผูใ้ห.้..ท ำใหไ้ม่เกิดควำมโลภ สังคมสงบสุข 

 - กำรเป็นผูก้ตญัญู...ท ำใหเ้กิดเครือข่ำยยดึโยงสังคมใหม้ัน่คง 

 - กำรเป็นผูถ่้อมตน...ท ำใหเ้กิดกำรอภยัในสังคม ไม่คิดร้ำยต่อกนั 

 - กำรเสียเปรียบสร้ำงมิตร...กำรไดเ้ปรียบสร้ำงศตัรู 

 - กำรอวดรู้ อวดเก่ง ...จะสร้ำงควำมวบิติัใหส้ังคม 

 - กำรอวดรวย อวดมัง่มี...จะสร้ำงกิเลสข้ึนในสังคม 

 - กำรอวดอ ำนำจ.. ..จะช้ีถึงกำรส้ินสุดสถำนะท่ีปรำถนำ 

ส่ิงทีอ่ยากท าในอนาคต 

 - ท่องเท่ียว เรียนรู้ โลกธรรมชำติและวถีิชีวติคุณธรรม 

 - เป็น เกษตรกร ยดึตำมหลกักำรของหนงัสือท่ีเคยเขียนไว ้

 - เขียนหนงัสือ ใหค้นรักและเขำ้ใจกนั เขำ้ใจปรัชญำธรรมชำติ  

              - สร้ำงวถีิชีวติท่ีจะอยูร่่วมกบัธรรมชำติอยำ่งสงบและสันติสุข 
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