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'บัณฑิตคนืถิ่น' สรางชีวิต-พัฒนาชนบท
ไทย 
  
“เยาวชนไทยสวนมากที่อยูในวัยเลา
เรียน แตไมมีโอกาสไดเรียนตอเพือ่นํา
ความรูไปใชพัฒนาทองถิ่นตน...” 
“อยากจะตั้งกองทุนเพือ่สนับสนนุ
นักเรียนเหลานั้น เลือกเอาโรงเรยีนใน
เขตที่จะหาโอกาสศึกษาตอไดยาก ใหรับ
การศึกษาตอพอเปนตัวอยาง...” “การที่
นักเรียนไดเรียนตอนั้นก็เปนประโยชนตอ
นักเรียนเอง คือเมื่อมีความรูมากขึ้น ควร
จะมีโอกาสไดเลอืกอาชีพเลี้ยงตัวที่จะทํา
ประโยชนใหกับคนอื่นไดมากขึ้น...”  
  
...ดวยพระเมตตา ดวยแนวพระราชดําริใน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ดังกลาวนี้ ณ วันน้ีมีเยาวชนไทยคนรุน
ใหมจํานวนหนึ่งมีโอกาส  ไดศึกษาใน
ระดับสูง และกลับสูชุมชนเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ไทย ดวยโครงการ “บัณฑิต คืนถิ่น”  
    
เมื่อวันที่ 26 ก.พ.ที่ผานมา ณ พระตําหนักภู
ฟาพัฒนา อ.บอเกลือ จ.นาน “บัณฑติคืน
ถิ่น” จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(มศว) 22 ชีวิต  ซึ่งบางก็ไดบรรจุเปน
ขาราชการ บางก็เปนครูอัตราจาง รวมถึง
นักศึกษา มศว ในโครงการฯ    ไดมีโอกาส
เขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ดวยความสํานึกซาบซึ้ง

ขาวจากหนังสือพิมพเดลนิิวส  ฉบับประจําวันท่ี  16  เดือนมีนาคม พ.ศ.2551     หนา   23 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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โอกาสไดสัมภาษณบัณฑติคืนถิ่น กลุมน้ีมา
นําเสนอ...          
  
สงกรานต มหามิตร อายุ 23 ป บัณฑติคืนถิ่น 
(ครูวิทยาศาสตรคืนถิ่น) สอนอยูที่โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห อ.เวียงสา จ.นาน บอกวา 
เมื่อจบจากโครงการ  มาแลว มาเปนครูสอน
เด็ก ๆ ก็จะพยายามพวงเรื่องจริยธรรม 
คุณธรรม เขาไปดวย พยายามเนนทาง ไอคิว 
อีคิว และเอ็มคิวดวย เชน ทําความดีเพื่อ
อะไร  
  
“จิตวิญญาณความเปนครู อาชีพครู กับครูมือ
อาชีพ แตกตางกัน   ซึ่งขอหลังน้ันจะตองมี
จิตวิญญาณ รักในอาชีพครู มีความเสียสละ 
ซึ่งคิดวาตนเองก็นาจะเปนครูที่ดีได” 
สงกรานตกลาว  
  
 นุจิรา ภูคา  อายุ 23 ป รายน้ีไดเปนครูสอน
ที่โรงเรียนบานบอหยวก  (โรงเรียนขยาย
โอกาส) อ.บอเกลือ จ.นาน โรงเรียนนี้มี
นักเรียน 350 คน แตมีครูแค 18 คน ทําให
ตองสอนหลายวิชา อาทิ วิทยาศาสตร สังคม 
ศิลปะ ฯลฯ ทั้ง ๆ ที่โรงเรียนมีอัตราบรรจุ แต
ไมมีคนขึ้นมาสอน เพราะเสนทางสัญจร
ลําบาก  
  
“มาสอนที่น่ีเพราะไดกลับบานเกิด และเปน
การตอบแทนทุนโครงการ ก็พยายามทํา
หนาที่ครูใหดีที่สุด ใหทั้งวิชาการ คุณธรรม-
ศีลธรรม แกเด็กนักเรียน ตอนที่พอมาสงที่
โรงเรียนยังถามวาจะอยูไดหรือ แตเราเห็นคน
อื่นอยูไดเราก็ตองอยูได ซึ่งพออยูไปก็
ปรับตัวได และสนุกดี” นุจิรากลาว 
  
ศรีจิตรา ปาคํา  อายุ 23 ป สอนที่โรงเรียน
มัธยมปากลาง อ.ปว จ.นาน บอกวา โรงเรียน
ที่สอนนี้เหมือนโรงเรียนนานาชาติ มีสารพัด
ชนเผาเขามาเรียน ทั้งมง เมี่ยน ลัวะ ซึ่ง
กลายเปนจุดเดนของโรงเรียน สวนตนเอง
เปนลูกคนโต มีนองชายอีกคน เรียนจบมัธยม
ฯ       จากโรงเรียนปว และรูผลวาผานการ
คัดเลือกใหเรียนตอที่ มศว ดวยทุนของ
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กด็ีใจ
มาก ตื่นเตนทั้งครอบครัว  
  
“ความจริงแลวเด็กในโครงการนี้ไมมีเง่ือนไข
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วาจะตองรับราชการใชทุน และไมมีการ
รับรองวาจะไดบรรจุ แตเมื่อเรียนจบไดบรรจุ
เปนครูที่บานเกิดเราก็ยิ่งดีใจมาก ไดมีโอกาส
เขาเฝาฯสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งพระองคทาน
ตรัสถามวา       จบแลวจะทํางานอะไร พวก
เราก็ตอบไมได พระองคทานก็ตรัสอีกวา ไม
เปนไร งานมีเยอะแยะ ถาไมมี มาทํางานกับ
เราก็ได ซึ่งเมื่อจบแลวก็ไปเปนครอูัตราจาง
แถวบานอยูสักพัก ตอมาอีกไมนานก็ไดบรรจุ
กันทั้ง 22 คน ซึ่งไมเคยมีเชนน้ี    มากอน” 
ศรีจิตรากลาว 
  
 ดาราลักษณ คาคาม อายุ 24 ป  สอนที่
โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม อ.ทาวังผา วิชา
คณิตศาสตร และเทอมหนาจะสอน
วิทยาศาสตรดวย รายน้ีเปน ลูกคนเดียวของ
ครอบครัว พอแมทําอาชีพเกษตร หลังเรียน
จบมธัยมฯแลวก็สอบไดทุนการศึกษา
โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ซึ่งครอบครัวดีใจมาก 
โดยเฉพาะผูเปนแม   ที่สนับสนุนลูกเต็มที่ 
เน่ืองจากตอนเด็ก ๆ ไมมโีอกาสไดเรียน 
เพราะมีพี่นองมาก   ตองเล้ียงนอง เมื่อลูกมี
โอกาสก็ดีใจมาก 
  
“ชีวิตที่น่ีมีความสุข เปนโรงเรียนที่ดี นักเรียน
ดี ก็มีความตัง้ใจจริงในการสอนใหเด็กเกง
และเปนคนดี ดวยการสอดแทรกคุณธรรม 
ทั้งเรื่องการมวีินัยในตนเอง การตรงตอเวลา 
ความซื่อสัตยสุจริต เพื่อเปนการสนอง
พระราชดํารสิมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงอยากให
เยาวชนไทยในชนบทไดมีโอกาสทาง
การศึกษา และเปนคนดีดวย” ดาราลักษณ
กลาว  
  
ปนรัก วิยา อายุ 30 ป สอนหนังสือมา 5 ป
แลว ที่โรงเรียนบานนากอก อ.บอเกลือ  และ
โรงเรียนบานสวา เจาตัวบอกวา ครอบครัวพอ
แมเปนเกษตรกร     แมเสียชีวิตแลว สวนตัว
เปนเด็กในโครงการ กควค. (ผลิตครูที่มี
ความสามารถ      ดานคณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร) และตอนนี้ไดมีโอกาสเรียนตอ
ถึงปริญญาโท   ดวย โดยไดทุนบัณฑิตคืน
ถิ่น ระดับปรญิญาโท ป 2548  ซึ่งเหลือเพียง
การทําสารนิพนธเทาน้ันก็จะจบแลว  
  
“เรียนผานระบบทีวีคอนเฟอเรนซ จากศูนย
จิตรลดา และศูนยภูฟา”      ปนรักบอก 
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ศศิธร ใหญถนัด อายุ 34 ป บัณฑิตคืนถิ่น
ปริญญาโทอีกคน เปนครู      สอน
คณิตศาสตร และพละ ทีโ่รงเรียนบานสวา 
โรงเรียนเดียวกับที่ปนรักสอนอยู   ศศิธรเปน
พี่ใหญของบัณฑิตคืนถิ่นทั้งหมด เปนคน
เมืองนาน พอแมมีอาชีพคาขาย   ตอนเด็ก
เปนคนเรียนไมเกง และไมเคยคิดอยากเปน
ครู แต ณ วนัน้ีเธอคือครูเต็มตัว 
  
เมื่อป 2539 บรรจุเปนครูการศึกษานอก
โรงเรียน (ครูเดินสอน) เดินไปสอนใน
หมูบาน ถึงเวลาพักก็เดินลงมา ชอบมาก 
เพราะเปนอะไรที่ธรรมชาติมาก ๆ ไมมีอะไรที่
แตงแตมเลย จนป 2547 ก็สมัครเขา
โครงการบัณฑิตคืนถิ่น และยายมาสอนอยูที่
โรงเรียนบานสวา ที่เปนเหมือนโรงเรียน
นานาชาติ มเีด็กพื้นเมืองหลายเผา และบาง
คนยังไมไดสัญชาติไทย ซึ่งทางโรงเรียนก็
ดําเนินการทําเรื่องขอสัญชาติใหอยู  
  
“นโยบายของเราคือ พยายามดึงเด็กลงมา
ขางลาง เพื่อรับวัฒนธรรม เพราะมีบางบาน
ไมยอมใหเด็กลงมาเรียนหนังสือเลย 
พยายามเชิญชวนเต็มที่   ภายหลังยอม และ
เด็กก็ประสบความสําเร็จ เรียนจบปริญญาตรี 
และนําความรูไปพัฒนาหมูบาน เพราะเด็กมี
ความรู ไดเห็น และไปเลาใหคนในหมูบาน
ฟง ภายหลังผูใหญบานก็ใหเด็กทุกคน 
แมกระท่ังเด็กอนุบาล ก็เดินลงมาเรียนแลว” 
ศศิธร  กลาว  
  
ทั้งปนรักและศศิธรรวมกนับอกวา “ตื่นเตน
มากที่ไดมีโอกาสเขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพฯ 
ซึ่งทุกปทานจะทอดพระเนตรการเรียนการ
สอนผานทีวีคอนเฟอเรนซ โดยพวกเราจะ
สาธิตการสอน และเมื่อปที่ 2 ทําพิพิธภัณฑ
หิน พระองคทานก็ทอดพระเนตร จะทรงถาม
ตลอดเวลา ทําใหตื่นเตนมาก และไมคิด
เปลี่ยนยายไปที่ไหน เปนสัญญาใจ และดีใจ
มากที่พระองคทานเสด็จฯมาเยี่ยมทุกป”  
  
ประยง  ใจปง ครูเดินสอนประจําศูนยขุนนํ้า
จอน อ.บอเกลือ  อายุ 24 ป และ สรุชิาติ คํา
แควน ครูเดินสอนประจําศูนยบานปากํา อ.
บอเกลือ ทั้งสองเปนเพื่อนกันตั้งแตสมัยเรียน
มัธยมฯ และเรียนที่คณะสังคมศาสตร สาขา
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พัฒนาชุมชน มศว  เมื่อจบมาก็เปนครูเดิน
สอน  โดยผูเรียนเปนชนเผาลัวะ ซึ่งสรุิชาติ
น้ันตองสอน      เด็กลัวะดั้งเดิม ที่มีการนับ
ถือจารีตประเพณ ีมีหมอผีดวย ก็นับวาสาหัส
เอาการ     อยูเหมือนกัน 
  
ทั้งสองบอกวา สอนเด็กประถมฯ สอนใหเด็ก
คิดได คิดเปน อานออก เขียนได เขียนเปน 
เนนภาษาไทย และคณิตศาสตร  สําหรับ
ผูเรียนของสุริชาติน้ัน    เดิมมี 38 คน ตอนนี้
เหลือ 31 คน เพราะอาย ุ15 ปทําบัตร
ประชาชนแลวก็ไมมาเรียนหนังสืออีก โดย
ทางบานไมใหมาเรียน ซึง่เด็กสวนใหญแทบ
ทั้งหมดฐานะยากจน 
  
สองบัณฑิตพัฒนาชุมชนบอกอีกวา ทํางาน
บนดอยนั้นลําบาก ไมมีสิง่อํานวยความ
สะดวกอยางตูเย็น ไฟฟา  ทั้งเหงา ทั้งหนาว 
ทั้งกลัว ทั้งเครียด แรก ๆ ก็เขากับชุมชน
ไมได จนทําไปได 3-4 เดือนจึงปรับตัวได 
ทําใหมีแนวคิดหลายอยาง อยากจะพัฒนา 
เห็นชองวางหลาย ๆ อยาง ทั้งการศึกษา 
และสุขภาพ ที่นาจะชวยได   
   
“อยากจะทําเพื่อเปนการสนองพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงอยากจะพัฒนาดาน
การศึกษา” สุริชาติและประยงรวมกันยืนยัน
วาจะเปน    ครูสอนเด็ก ๆ กลุมน้ีตอไป   
    
นงลักษณ ไชยมงคล นิสิตคณะสังคมศาสตร 
สาขาพัฒนาชุมชน มศวรายนี้บอกวา เปนคน 
อ.บอเกลือ จ.นาน กําลังจะเรียนจบในปน้ี 
และอยากจะเปน    ครูสอนเด็กที่น่ีถาเปนไป
ได อยากกลับมาทํางานที่บานเกิด อยากใช
ชีวิตอยูกับ    ครอบครัว ซึง่หากไมไดเปนครู
ก็คงจะทํางานในหนวยงานทองถิ่นที่บานเกิด
  
“สวนตัวแลวก็ไมคอยชอบชีวิตที่กรุงเทพฯ ที่
ตองแขงขัน และ      อยูกนัอยางแออัด 
คาใชจายก็สูง อยูที่นานสบาย ๆ ไมตองรีบ
รอน ไมตองแขง    กับใคร เพียงแคมี
เงินเดือน 7,000 บาท ก็อยูไดแบบสบาย ๆ 
แลว ซึ่งเมื่อได  ทุนเรียนในโครงการบัณฑิต
คืนถิ่น มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ก็
ถือวาเปนโอกาสที่ดีตอชีวิตมาก เพราะไดมี
โอกาสพบกับสิ่งใหม ๆ ไดเห็นโลกที่กวาง
ขึ้น” นงลักษณกลาว 
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ดวยพระมหากรุณาธิคุณของ “เจาฟานัก
การศึกษา” ณ วันน้ีทองถิ่น  ตาง ๆ ที่
หางไกล กําลังมี “บัณฑิตคืนถิ่น” เพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ ซึ่งเปนผลดีทั้งตอชีวิตบัณฑิตเอง 
ชุมชน และประเทศชาติ !! 

การศึกษา 'พอเพียง-ยั่งยืน' 
  
ดร.สมปรารถนา วงศบุญหนัก ผูชวย
อธิการบดีฝายเครือขายการเรียนรู มศว ระบุ
วา โครงการบัณฑิตคืนถิ่นมี 2 โครงการคือ 
พัฒนาชุมชน และ ครูวิทยคืนถิ่น เกณฑการ
คัดเลือกคือ เรียนดี และสอบคัดเลือก
โดยตรง  โดยที่ จ.นาน สวนมากเด็กมีฐานะ
ยากจน ซึ่งจังหวัดน้ี  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระ
เมตตาใหดูแลจดัการดานการศึกษา 
โดยเฉพาะ อ.บอเกลือ เพื่อใหเด็กในพื้นที่
ดานบนมีโอกาสดานการศึกษา   
  
“เช่ือมั่นวาเมื่อเด็กกลับบาน เด็กจะไมยายไป
ไหน เพราะ   คือบานเกิดถิ่นเกิด ซึ่งจะทําให
เกิดพัฒนาการดานการศึกษา จะไดเปนฐาน
การศึกษาตอไปในอนาคต” ดร.สมปรารถนา
กลาว   
  
ดาน ศ.ดร.วริุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว 
เปดเผยวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงแนะเรื่องการบริหาร
จัดการ ทรงย้ําเรื่องบัญชี งานคลัง ที่จะใชใน
ชุมชน ซึ่งเปนการสรางคน เนนภาวะ  ผูนํา 
การบริหารจัดการ ซึ่งเทาที่ดูศักยภาพเด็กดี
มาก เพราะอยูในชุมชน   รูปญหา มีความ
รับผิดชอบ ไดเห็นความกระตือรือรน เด็ก
นักเรียนพัฒนา องอาจ กลาพูดกลาคุย และ
สิ่งที่ไดเรียนรูก็ตรงกับชีวติประจําวัน ใช
แกปญหาในชุมชนได 
  
สําหรับภารกจิตอไปคือ การสรางความ
เขมแข็ง และใหมีโอกาส ศึกษาตอ จะไมทิ้ง
เด็ก จะใหเขามีการพัฒนา พบปะกัน พัฒนา
ความคิดความอานรวมกัน พัฒนาใหเขายืน
บนขาตนเองไดอยางพอเพียงและยั่งยืน  
  
“จ.นาน เปนตนแบบที่ดี เพราะเปนเมืองปด 
และชุมชนเขมแข็งมาก เด็กที่น่ีพื้นฐานจิตใจ



 
 
C:\Documents and Settings\002\My Documents\หัวขาว  3.doc 3/17/2008  8:16:04 AM 

เปนขวัญกําลังใจตอพวกเขาคือการไดเปน
เด็กทุนในโครงการบัณฑติ   คืนถิ่น มูลนิธิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” อธิการบดี 
มศว ระบ.ุ   

สุภารัตน ยอดศิริวิชัยกุล

 

 


