สถาบันอุดมศึกษาเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่
จรูญ ถาวรจักร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ท้ องถิ่น หมายถึง คน วั ฒนธรรม ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมและลั กษณะที่ต้ังสัมพั นธ์
โดยเนื้อหาสาระสาคัญที่เกี่ยวกับคน คือ ปั ญหาความต้ องการ และคุณภาพ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม คือ ระบบ
ความหมายและคุณค่าที่มนุ ษย์ได้ ส่ ือกันมา ซึ่งจะนามาใช้ เป็ นประโยชน์ในการดารงชีวิตทั้งในปั จจุ บันและ
อนาคต ที่เกี่ยวกับทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม คือ สภาวะทางธรรมชาติท่ีดารงอยู่และการจัดการ
ด้ านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมและที่เกี่ยวกับลั กษณะที่ต้ังสัมพั นธ์ คือ สภาวะที่ต้ังทางสถาบั น
ซึ่งส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่าง คน วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
จากภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ได้ ส่งผลต่อการปรับบทบาทภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
โดยการใช้ หลักสหวิทยาการ หรือ หลักบูรณาการ เพื่อหล่อหลอมบทบาทแล ภารกิจต่าง ๆ ให้ กลมเกลียว
สอดคล้ องเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่แยกแยะบทบาทหรือภารกิจให้ เป็ นเอกเทศเฉพาะอย่าง ทั้งนี้เพราะ
ด้ วยธรรมชาติและข้ อเท็จจริงแล้ ว ภารกิจเหล่านี้เป็ นส่วนส่งเสริม สนับสนุนและไม่สามารถแยกจากกันได้ เลย
สถาบันราชภัฏซึ่งมีปรัชญาและหลักการว่าเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น จึงต้ องตระหนักและ
ดาเนินภารกิจตามหลักบูรณาการดังนี้
1. การบูรณาการในเรื่องความรู้ สถาบันราชภัฏต้ องมีความรู้ท้งั ในระดับสากลและความรู้ในระดับ
ท้องถิ่น และจักต้ องประยุกต์เอาความรู้ในระดับสากลมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ท่เี ป็ นรูปธรรมในระดับท้ องถิ่น
ให้ ได้ ซึ่งการจะเป็ นลักษณะเช่นนี้ได้ หมายถึง จะต้ องศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ในระดับสากลให้ ทนั การ
เปลี่ ยนแปลง ให้ สอดคล้ องกับโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ขณะเดียวกันก็ต้องศึกษาความรู้ สภาพการณ์ท่ีเกิด
ในท้องถิ่นอย่างเข้ าใจถ่องแท้ และที่สาคัญอย่างยิ่ง คือ ต้ องปรับปรุงประยุกต์เอาความรู้ระดับสากลนาไปใช้
ให้ เกิดประโยชน์กบั ท้องถิ่นให้ ได้ เช่น ถ้ าสถาบันเปิ ดโปรแกรมด้ านเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ผ้ ูสอน
และนั กศึ กษาที่เรี ยน ก็ต้องมี ความรู้ เกี่ยวกับเทคนิ คด้ านการเกษตรหรื อเทคโนโลยี สมั ยใหม่ ท่ีน ามาใช้
ทางด้ านการเกษตรอย่างดี ขณะเดียวกันก็ต้องมีข้อมูลท้ องถิ่น เช่น สภาพดิน อากาศ นา้ ปัญหาอุปสรรค
ของท้ องถิ่นทางด้ านบุ คคลในท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง เมื่อมีความรู้และทราบสภาพของท้ องถิ่นแล้ ว ที่สาคัญ
จะต้ องนาความรู้ท่เี รียนมานี้มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้ ท้งั ในแง่ของการแก้ ปัญหาที่มีอยู่ การพัฒนาสภาวะการ
ด้ านเกษตรให้ ก้ าวหน้ า อั นจะส่ งผลต่ อการเปลี่ ยนแปลงในทางที่ดี ข้ ึ น สามารถจะประกอบอาชี พด้ าน
การเกษตร บริหารจัดการสภาวะแวดล้ อมด้ านการเกษตรให้ ดีข้ ึน คนในท้ องถิ่นได้ มองเห็นผลสาเร็จเกิด
ความคิ ดทัศนคติ ท่ีดี สนใจเข้ าเรี ยนมากขึ้ น เป็ นต้ น ถ้ าสถาบั นเปิ ดโปรแกรม ด้ านการท่ องเที่ยวก็
หมายความว่า คณาจารย์ผ้ ูสอนและนักศึกษาผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้หลักทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการด้ าน
การท่องเที่ยว การสร้ างเครื อข่ายการท่องเที่ยวระดับสากล ขณะเดียวกันก็เป็ นผู้ เชี่ ยวชาญในเรื่ องแหล่ ง
ท่องเที่ยวของท้ องถิ่น เครื อข่ายเชื่อมโยงแหล่ งสนับสนุ นการท่องเที่ยวของท้ องถิ่น เช่ น สถานที่พักในจุ ด
ท่องเที่ยวต่ างๆ ยานพาหนะ การเดินทาง แหล่ งอาหาร ของที่ระลึ ก และสามารถ นาหลักความรู้
สากลมาเชื่อมโยงกับท้ องถิ่นให้ ได้ ทาให้ ผ้ ูมาท่องเที่ยวในเขตบริการของ สถาบันราชภัฏ นึกถึงสถาบันราช
ภัฏเป็ นสิ่งแรก เพราะมี ท้ังข้ อมู ล ความรู้ และการบริ การที่มี เครื อข่ าย และสนองความต้ องการ
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ได้ เบ็ดเสร็จ เป็ นต้ น ถ้ าเปิ ดโปรแกรมด้ านการศึกษา ก็หมายความว่าได้ เรียนแนวคิดทฤษฎีวิชาการต่างๆ ทั้ง
ด้ านการเรียนการสอน การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในสิ่งใหม่ ๆ ที่ค้นพบ ขณะเดียวกันก็ต้องออกสารวจ
และสัมผัสสภาพข้ อเท็จจริงของโรงเรียนในเขตบริการ สามารถรับรู้สภาพปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ แล้ วนาทั้ง
2 ส่วนมาเชื่อมโยงเพื่อการแก้ ปัญหาการศึกษ ที่ดารงอยู่ในท้ องถิ่นที่เป็ นเขตบริการให้ ได้ เป็ นต้ น
2. การบูรณาการในเรื่องภารกิจเข้ าด้ วยกัน ตั้งแต่การวิจัย การสอน การบริหารทางวิชาการ และ
การทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม เพราะภารกิจเหล่ านี้มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงสัมพั นธ์กันอย่างแยกไม่ออก
เช่ น ผลงานที่เกิ ดจากการศึ กษาค้ นคว้ าวิ จั ยในท้ องถิ่ นก็น ามาใช้ ในการเรี ยนการสอนให้ กับนั กศึ กษา
ขณะเดียวกันก็นามาเผยแพร่ ให้ กับประชาชนคนทั่วไปด้ วย และสิ่งที่เราศึกษาค้ นคว้ าควรเป็ นเรื่ องใกล้ ตัว
ให้ ประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรมได้ เช่น โปรแกรมด้ านเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาวิเคราะห์ดิน ก็ใช้
สภาพท้ องถิ่นมาศึ กษาวิ เคราะห์ และสามารถบอกได้ ว่าดินตาบลไหน เขตไหน สภาพเป็ นอย่างไร
เหมาะที่จะปลู กพื ชอะไร จะปรั บปรุ งบารุ งให้ ดีข้ ึนได้ อย่ างไร ความรู้ ความคิดเห็นเหล่ านี้ กใ็ ช้ ในการเรี ยน
การสอนให้ กบั นักศึกษาด้ วย นักศึกษาได้ เรียนก็มีความรู้ท่เี ป็ นข้ อเท็จจริงเมื่อจบออกไปก็นาไปใช้ ได้ ผล
ขณะเดียวกันยังเผยแพร่ให้ ประชาชนทั่วไป อันเป็ นการบริการทางวิชาการให้ กบั สังคมอีกด้ วย
3. การบูรณาการในการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งหมายถึงการระดมสรรพกาลังทั้งนักคิด นักปฏิบัติ
ที่มาจากหลากหลาย และภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่มีอยู่มาร่ วมก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจในทุกด้ าน
ของสถาบั น ตลอดจนการประสานเครื อข่ า ย ไม่ ว่ า จะเป็ นบุ คคลหรื อองค์ กรในท้ อ งถิ่ น เพื่ อการ
เชื่ อมโยงและการจั ดท าให้ สถาบั นเป็ นศู นย์ กลางในด้ านข้ อมู ลข่ าวสารต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บวิ ชาการ
อันก่อให้ เกิดประโยชน์ท้ังด้ านการเรี ยนการสอน การวิ จัย การบริ การทางวิ ชาการให้ กับสังคมและการ
พัฒนาทางวัฒนธรรมด้ วย
4. การผลิ ต และการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู สถาบั น ราชภั ฏ จั ก ต้ องเป็ นสถาบั น หลั ก ที่ ดู แ ล
การฝึ กหัดครูท้งั ระบบ โดยประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการฝึ กหัดครูทุกระดับ และองค์กร
ในท้องถิ่น สถาบันจะต้ องดูแลกระบวนการการผลิตให้ เกิดคุณภาพอย่างเข้ มข้ น ประสานกับหน่วยงานอื่น
เพื่ อการใช้ และการพั ฒนา โดยเฉพาะหน่ วยงานหลักในท้ องถิ่น ซึ่งเป็ นผู้ ใช้ ครูส่วนใหญ่ อันได้ แก่
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัด และสานักงานสามัญศึกษาจังหวัด โดยการเชื่อมโยงประสานให้ ครู
ทั้งระดั บประถมศึ กษาและมั ธยมศึ กษาที่เก่ ง ๆ ได้ เข้ ามามี ส่ วนร่ วมในกระบวนการผลิ ต ขณะเดี ยวกั น
คณาจารย์ และนั กศึ กษา ต้ องมีโอกาสได้ ลงสัมผั สกับพื้ นที่สภาพข้ อเท็จจริ งต่ าง ๆ ที่เกิดขึ้ นในโรงเรี ยน
เพื่ อที่จะได้ ปรั บประยุกต์เอาทฤษฎีไปใช้ ในการปฏิบัติให้ ได้ เพราะเมื่อจบแล้ วสภาพการณ์ท่พี บจะไม่หนีไป
จากข้ อเท็จจริ งเหล่ านี้ ภารกิจในเรื่ องของการอบรมและพั ฒนาครู ประจาการจะต้ องเป็ นภารกิจสาคัญ
ที่สถาบันราชภัฏดาเนินการควบคู่ไปกับการผลิตด้ วย
บทบาทของสถาบันราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น คือ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิ ดโอกาสให้ คนในท้ องถิ่นเข้ ามา
มีส่วนร่ วมในการดาเนินงานอย่างเต็มที่ สถาบันจะใช้ ประโยชน์จากทรั พยากรมนุ ษย์ ทรั พยากรวัฒนธรรม
และทรั พยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ ในท้ องถิ่น เป็ นพื้ นฐานในการดาเนิ นงาน โดยมีเป้ าหมายอยู่ ท่ีการพั ฒนา
คุณภาพของคนในท้ องถิ่นเป็ นสาคัญ การปฏิบัติภารกิจทั้ง 4 ด้ าน ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นจักเป็ นไปตามหลักการและวิธกี ารดังต่อไปนี้
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1. ภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิต
หลักการ สถาบันจักผลิตบัณฑิตตั้งแต่ ระดับปริ ญญาตรี ถึ งระดับปริ ญญาเอก บั ณฑิตที่ผลิ ตจาก
สถาบั นจั กมีจิตใจที่ผูกพั นอยู่ กับท้ องถิ่น กระบวนการเรี ยนการสอนและการวิ จัยจั กต้ องประสานสัมพั นธ์
อย่างเป็ นหนึ่งเดียวกับกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
วิธกี าร การผลิตบัณฑิตตามหลักการข้ างต้ นสามารถกระทาได้ ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ดังนี้ :
1) ดาเนิ นการให้ อาจารย์ของสถาบั นได้ ออกศึ กษาสภาพปั ญหาและความต้ องการของคนใน
ท้ องถิ่น รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรมนุ ษย์ ทรัพยากรวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติของท้ องถิ่น
ที่สาคัญก็คือให้ มีการสารวจเละจัดทาทาเนียบปั ญญาชนและผู้ นาท้ องถิ่นในทุ กทุกด้ านข้ อมูลเหล่ านี้ จักมี
คุณค่าโดยตรงในกระบวนการการผลิตบัณฑิตสืบไป
2) ดาเนิ นการสร้ างหลักสูตรให้ สัมพั นธ์กับปั ญหาและความต้ องการ ทางเศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรมของท้ องถิ่น โดยที่สาระของหลักสูตรต้ องมุ่งผสานความรู้ท่เี ป็ นสากลเข้ ากับความรู้หรื อภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นอย่างพอเหมาะในการสร้ างและปรับปรุงหลักสูตรต้ องเปิ ดโอกาสให้ ปัญญาชนหรือผู้นาใน
ท้องถิ่นได้ เข้ ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ
3) เลื อกใช้ กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เปิ ดโอกาสให้ นั กศึ กษาและอาจารย์ ได้ ตรวจสอบ
และปรับความรู้ให้ มีคุณค่าต่อการแก้ ปัญหาและพัฒนาคุณภาพของคนในท้ องถิ่น ซึ่งจะทาให้ ความรู้ในทาง
ทฤษฎี มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้ จริง การเรียนการสอนในลักษณะนี้ย่อมถือว่าท้ องถิ่น เป็ นทั้งห้ องเรียน
และห้ องปฏิบัติการ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ในท้ องถิ่นย่อม
ถูกนามาใช้ ประโยชน์ในกระบวนการเรี ยนการสอนอย่ างเต็มที่ โดยที่การเรี ยน การสอนก็จะทาให้ เกิดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นไปด้ วยในขณะเดียวกัน
4) สาขาหรื อ โปรแกรมวิ ชาที่ เ ปิ ดสอนต้ อ งสอดคล้ องกั บ ความต้ อ งการและแนวโน้ มแห่ ง
พัฒนาการของท้ องถิ่น โดยมุ่ งที่จะให้ เกิดการสั่งสมและเพิ่ มพูนความสามารถในการวิ เคราะห์ปัญหาและ
แสวงหาทางเลือกใหม่ๆ ขึ้นในท้ องถิ่น กับให้ เกิดการพั ฒนาความรู้และความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในทาง
เทคโนโลยีท่เี หมาะสมขึ้นในท้ องถิ่นด้ วย ในการรับนักศึกษาเข้ าเรียนในสาขาหรือโปรแกรมต่าง ๆ จักต้ อง
ให้ โอกาสแก่คนในท้องถิ่นเป็ นพิเศษ
5) ในระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา ต้ องมุ่ งที่ การศึ กษาค้ นคว้ าและวิ จั ยเพื่ อสร้ างองค์ ความรู้ ข้ ึ นจาก
ภูมิปัญญาพื้นฐานที่มีอยู่แล้ วอย่างอุดมสมบูรณ์ในท้ องถิ่น ซึ่งจะทาให้ ผลการวิจัยมีความหมายต่อการพัฒนา
วิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตอย่างมีสัมพั นธภาพกับประวัติความเป็ นมาของท้ องถิ่น โดยที่พัฒนาการดังกล่าวนี้
จักทาให้ ของดีของงามในท้ องถิ่นได้ รั บการสืบทอดและปรั บปรุ งให้ มีคุณค่ ายิ่งขึ้นอันจะยังผล ให้ คนใน
ท้ องถิ่ นเกิดความภาคภูมิใจ มั่นใจ และเกิดความสานึกในอันจะรั กษาและพั ฒนาท้ องถิ่ น ของตนบน
พื้นฐานแห่งวิถีชีวิตของท้ องถิ่นนั้นๆ สืบไป
2. ภารกิจในด้านการวิจยั
หลักการ ส่งเสริม สนับสนุ น และริเริ่มการศึกษาค้ นคว้ าและวิจัยเพื่อรวบรวมอนุ รักษ์ พัฒนา และ
เผยแพร่ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ใช้ ผลการวิจัยให้ เป็ นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมการเรียน
การสอนและในการสร้ างดุลยภาพระหว่างมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้ อมในท้ องถิ่น
วิธกี าร ดาเนินงานด้ านการวิจัยตามหลักการข้ างต้ นสามารถกระทาได้ ด้วยวิธกี ารดังต่อไปนี้
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1) ดาเนินการให้ อาจารย์ของสถาบันได้ ทาวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ และวิจัยสถาบันเพื่อความ
แตกฉานหรื อความเป็ นเลิ ศ ทางวิ ช าการในเรื่ องต่ าง ๆ ที่ เ กี่ ยวกั บท้ องถิ่ นสนั บสนุ นให้ อ าจารย์ ของ
สถาบั นขอตาแหน่ งทางวิชาการ โดยเขี ยนผลงานจากการศึ กษาและวิ จั ยเรื่ องที่เกี่ยวกับภูมิปั ญญาหรื อ
ศักยภาพทางปัญญาของคนในท้องถิ่น
2) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่ อการวิจัยและพั ฒนาท้ องถิ่น (Community Research and Development
Resource Center) ขึ้ นในสถาบั น ท าหน้ าที่ เ ป็ นศู น ย์ ส่ ง เสริ ม ประสานงานรวบรวมและเผยแพร่ ผ ล
การวิ จั ยทั้งภายในสถาบั นเอง และร่ วมมือกับหน่ วยงานภายนอกสถาบั น ทั้งที่เป็ นหน่ วยงานของรั ฐและ
หน่วยงานของเอกชน
3) จัดตั้งกองทุนหรือมูลนิธิการวิจัยเพื่อพัฒนาท้ องถิ่นขึ้นในสถาบัน ทาหน้ าที่รณรงค์และรวบรวม
ความช่ วยเหลื อในด้ านงบประมาณเพื่ อใช้ สนั บสนุ นโครงการและงานวิ จั ย เพื่ อการพั ฒนาภูมิ ปั ญญา
และศักยภาพทางปั ญญาของคนในท้ องถิ่น โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อนาภูมิปัญญา และศักยภาพทางปั ญญา
ของคนในท้ องถิ่นนั้นเองมาใช้ ในการพัฒนาท้ องถิ่น
3. ภารกิจในด้านบริการทางวิชาการ
หลัก การ สถาบั น จั ก ต้ องท าหน้ าที่ เ ป็ นคลั งแห่ งความรู้ ของท้ อ งถิ่ น ต้ อ งสามารถประยุ ก ต์
หรื อแปลงความรู้สากลให้ เกิดประโยชน์ต่อคนในท้ องถิ่นได้ อย่างแท้ จริง และต้ องเป็ นผู้ประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและของเอกชน เพื่อตอบสนองความต้ องการทางวิชาการของคนในท้องถิ่น
วิธีการ การดาเนินงานด้ านบริ การทางวิชาการตามหลักการข้ างต้ น สามารถกระทาได้ ด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ :
1) สารวจและสร้ างเครือข่ายผู้ร้ ู หรือเครือข่ายนักสื่อขึ้นในท้ องถิ่น แล้ วใช้ เครื อข่ายนี้เป็ นช่ องทาง
สาหรับกระจายความรู้และข่าวสารไปสู่คนในท้ องถิ่น ในขณะเดียวกันก็ใช้ เครือข่ายนี้สาหรับรวบรวมปัญหา
และความต้ องการของคนในท้ องถิ่นด้ วย
2) จัดให้ มีการประชุม สาธิต และฝึ กอบรมในเรื่องต่าง ๆ ตามความต้ องการของคนในท้ องถิ่น
3) ด าเนิ นการให้ คนในท้ องถิ่ นได้ ร่ วมกันวิ เคราะห์ ปั ญหา และรวมกันแสวงหาแนวทางในการ
แก้ ปั ญหา โดยสถาบั นจะท าหน้ าที่ให้ การสนั บสนุ นหรื อหาแหล่ งสนั บสนุ นเพื่ อช่ วยให้ การแก้ ปั ญหา
ตามแนวทางนั้น ๆ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) จั ดให้ อาจารย์ และนั กศึ กษาในสาขาวิ ชาต่ า ง ๆ ได้ ปฏิ บั ติ งานภาคสนามเพื่ อเรี ยนรู้ จาก
ความเป็ นจริงของท้ องถิ่น ซึ่งจะเปิ ดโอกาสให้ ได้ บริการทางวิชาการแก่คนในท้ องถิ่น และในขณะเดียวกัน
ก็จะได้ เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ จากผู้ร้ ูในท้องถิ่นด้ วย
5) ศึ กษาและรวบรวมกรณี การพั ฒนาท้ องถิ่ นที่ประสบความสาเร็จ หรื อกรณี การแก้ ปั ญหาที่
น่าสนใจของคนในท้ องถิ่นต่าง ๆ แล้ วนามาเผยแพร่หรือนาคนในท้ องถิ่นเดินทางไปดูด้วยตัวเอง หรือจัดให้
คนในท้ องถิ่นได้ พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ ปัญหากับคนในท้ องถิ่นต่าง ๆ
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4. ภารกิจในด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
หลักการ สถาบั นจักต้ องมีบทบาทอย่างสาคัญในการศึกษา เผยแพร่ ทานุ บ ารุงและแสดงให้ คน
ในท้ องถิ่ นได้ ตระหนั กในคุ ณค่ าของวั ฒนธรรมอันดีงามของท้ องถิ่น และแสดงให้ เป็ นที่ประจั กษ์ แก่ คน
ในท้ องถิ่นและแก่คนโดยทั่วไปด้ วยว่า วัฒนธรรมพื้นบ้ านมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม
สถาบั นจั กต้ องศึ กษาและเสนอทางเลื อกในการตอบสนองต่ อวั ฒนธรรมเมื องและวั ฒนธรรมต่ างชาติ
ที่แผ่เข้ าสู่ท้องถิ่นอย่างรู้เท่าทันข้ อดีข้อเสีย และอย่างรู้จักคัดเลือกให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น
วิธกี าร การดาเนินงานตามหลักการข้ างตัน สามารถกระทาได้ ด้วยวิธกี ารต่อไปนี้
1) สารวจและรวบรวมเรื่ องราวต่ าง ๆ ที่เกี่ยวกับความเป็ นมา ความเชื่อนิ ทาน ขนบธรรมเนียม
และประเพณี ของท้ อ งถิ่ น จากผู้ เ ฒ่ า ผู้ แ ก่ หรื อ ปั ญ ญาชนในท้ อ งถิ่ น ร้ อยกรองข้ อ มู ลที่ ร วบรวมได้
แล้ วถ่ ายทอดคืนกลั บสู่สมาชิ กของชุ มชนอย่ างมีชีวิ ตชี วา กระบวนการนี้ จะทาให้ วั ฒนธรรมพื้ นบ้ านมี
ความหมายและมีความชัดเจนและสามารถสืบทอดต่อไปได้
2) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่นขึ้นในสถาบัน ทาหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางในการศึกษา
สารวจ และรวบรวมข้ อมูลทางวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมพื้นบ้ านให้ เข้ ากันได้ อย่างพอเหมาะ โดยไม่
เป็ นการทาลายวัฒนธรรมพื้นบ้ าน
3) ดาเนิ นการให้ คนในท้ องถิ่ นได้ ร่ วมกั นวิ เคราะห์ และแสวงหาทางเลื อกที่เหมาะสมในการ
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางวั ฒนธรรม โดยอาศัยวัฒนธรรมพื้นบ้ านเป็ นพื้นฐาน แล โดยที่ยังคง
รั กษาเอกลักษณ์ของท้ องถิ่นไว้ ได้ ในการนี้ สถาบั นจักต้ องช่ วยให้ คนในท้ องถิ่นรู้ จักวิธีวิเคราะห์ และ
ประเมินคุณค่าของวัฒนธรรมท้องและวัฒนธรรมเมืองหรือวัฒนธรรมตะวันตกด้ วย
4) สถาบั นจักต้ องเข้ าไปมีส่วนร่ วมอย่ างจริ งจั งและจริ งใจในการจั ดกิจกรรมเนื่ องในเทศกาล
ต่าง ๆ ของท้ องถิ่น และนาเอาภูมิปัญญาของท้ องถิ่น ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความเชื่อ ค่านิยม นิทาน เพลง
การละเล่ น ประเพณี ฯลฯ มาใช้ ประโยชน์ ในการเรี ยนการสอนและการจั ดกิ จกรรมเสริ มหลั กสู ตร
ภายในสถาบันด้ วย
5) สถาบันจักต้ องจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ คนในท้ องถิ่น มีความสานึกในประวัติของท้ องถิ่น
ด้ วยการชู ความเป็ นมาของท้ องถิ่น ชู ประสบการณ์ร่วมกันของคนในท้ องถิ่น ชูของดีหรื อคนดีในท้ องถิ่น
จิ ตส านั กนี้ เองจั กเป็ นปราการที่ ส าคั ญที่ สุ ดในการพิ ทั กษ์ เอกลั กษณ์ ของท้ องถิ่ นไว้ และท าให้ ท้ องถิ่ น
มีพลังในอันที่จะสืบทอดวิถีชีวิตของท้ องถิ่นต่อไป
บทสรุป
สถาบั น ราชภั ฏเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบอุ ดมศึ กษาไทย มี ป รั ชญามุ่ งเป็ นสถาบั นอุ ดมศึ กษา
เพื่ อพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่ อลดช่ อ งว่ า ง เสริ ม สร้ างดุ ล ยภาพการพั ฒ นาสั ง คมไทยด้ วยบริ บ ทที่ เ ป็ น
สถาบันอุดมศึกษา ต้ องกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศจานวน 36 แห่ง นอกจากการสร้ างโอกาสความ
เสมอภาคทางการศึ ก ษาแล้ ว การด าเนิ น ภารกิ จ ของสถาบั น ราชภั ฏ ยั ง ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาสั ง คม
และการเมืองไทยอย่างกว้ างขวาง กล่าวคือ ด้ วยเป็ นสถาบันในท้ องถิ่น เยาวชนคนหนุ่มสาวจึงสามารถ ใช้
ชีวิตอยู่กบั ครอบครัวในชุมชนไม่ต้องออกมาเรียนแล้ วใช้ ชีวิตลาพังในเมืองใหญ่ ซึ่งบั่นทอนครอบครัว ชุมชน
ให้ อ่อนแอลงและเกิดปัญหาสังคมเมืองมากขึ้น สถาบันราชภัฏได้ พยายามเพิ่มการรับนักศึกษาตลอดมาเพื่อ
สนองความต้ องการของท้ องถิ่น แม้ ได้ รับการสนับสนุ นจากรัฐอย่างจากัดก็ตาม ด้ วยการอยู่ในท้ องถิ่นและ
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รั บนั กศึ กษาจานวนมาก สถาบั นราชภั ฏจึ งเอื้อให้ ผ้ ู ด้ อยโอกาสได้ พั ฒนาตนเองทาให้ เกิดความเชื่ อมั่ น
ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีตน นาไปสู่การพัฒนาด้ านต่าง ๆ ต่อไป ขณะเดียวกันการที่คนกลุ่มล่างของ
สังคมมีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่ งทาให้ มีช่องทางเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมได้ มากขึ้น
ก็ช่วยบรรเทาความขัดแย้ งตึงเครียดในสังคมได้ ในด้ านการเมือง สถาบันราชภัฏนับได้ ว่าเป็ นแหล่งผลิต
ผู้นาทางการเมืองที่สาคัญแห่ งหนึ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยมีพ้ ืนฐานสาเร็จการศึกษาจาก
สถาบันราชภัฏ เพราะส่วนใหญ่อยู่ใกล้ ชิดและมีการศึกษาสูงกว่าคนท้ องถิ่นโดยทั่วไปทาให้ ได้ การยอมรั บ
เป็ นผู้นา บางส่วนจึงมีโอกาสได้ รับเลือกจากประชาชนให้ เป็ นผู้แทนของเขา นอกจากนี้การจัดอุดมศึกษาใน
ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ข อบข่ า ยกว้ างขวางได้ เอื้ อต่ อ คนในท้ อ งถิ่ น จ านวนมาก ให้ มี โ อกาสพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ความสามารถอันเป็ นส่วนส่งเสริมความเข้ มแข็งของชุมชน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันราช
ภัฏจึ งเป็ นเสมือนการเตรี ยมการและเตรี ยมคนรองรั บการกระจายอานาจตามแนวทางรั ฐธรรมนู ญฉบั บ
ปัจจุบัน นอกจากนี้การเป็ นสถาบันผลิตครูและกาลังคนวิชาชีพต่าง ๆ มายาวนาน มีศิษย์เก่าจานวนมาก
ทางานกระจายอยู่ท่วั ทุกภูมิภาคทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติและลึกลงไปถึงระดับชุมชน และมีจานวนไม่น้อยที่
มีฐานะบทบาทเป็ นผู้ นาท้ องถิ่น เมื่อผนวกกับประสบการณ์ ความคุ้นเคยในการทางานร่ วมกับชุ มชนมา
ยาวนาน สถาบันราชภั ฏจึงสามารถสร้ าง เครื อข่ายครอบคลุ มทุกภูมิภาคทั่วประเทศ หากผลั กดันระบบ
เครือข่ายนี้เข้ าสู่ขบวนการพัฒนาได้ กจ็ ะทาให้ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยได้ ต้ังแต่ใน
ระดับรากหญ้ าเป็ นต้ นไป
_______________________________

