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การประชุมไทย - จีนครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๐ ได้ปรึกษากันถึงหัวข้อเรื่องที่ยังไม่มี
การพูดกันในที่ประชุม ณ ที่นี้ จึงคิดว่าถ้าเราพูดในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาชนบทก็จะเป็นหัวข้อที่เหมือนกับรวบยอดการประชุมในครั้งก่อน ๆ  
ถา้จะขอใหพ้ดู ขา้พเจา้เปน็คนทีเ่รยีนมาทางดา้นการศกึษา เพราะฉะนัน้กถ็อืวา่วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยนีัน้เปน็เครือ่งมอืสำาคญัในการพฒันา ทีจ่รงิเปน็เครือ่งมอืสำาคญัทัง้ในเมอืง
และในชนบท รวมทั้งพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล 

เรามีโครงการมากมายที่ตั้งใจจะทำาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่จะทำา
อย่างไรให้โครงการเหล่าน้ีย่ังยืน อย่างที่ทำางานมาในเรื่องของการศึกษา เลยตีความว่า 
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นต้องเริ่มต้นตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก ถ้าเราให้
ความรู้ท้ังเด็กเล็ก เด็กกลาง เด็กใหญ่สืบต่อ ๆ  กันมา กจ็ะทำาใหย้ัง่ยนื เพราะวา่ตอ่ไปพวกเรา 
ก็จะชราและล่วงลับไป ผู้ที่จะต้องมารับงานใหม่เพื่อให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนก็คือเด็กเหล่านี้ 
ที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ดี คือ รู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ ก็จะทำาให้บ้านเมือง
เจริญอย่างยั่งยืน
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ย้อนไปในอดีตตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ ท่านก็ถือว่า 
การพัฒนาชนบทเป็นเรื่องที่สำาคัญ สมัยก่อนการเดินทางไม่สะดวก เพราะฉะนั้น 
การติดต่อกันระหว่างเมืองและชนบทนี้ติดต่อกันยาก ไปถึงได้ยาก สมัยนั้นเป็นคนโชคดี
คือได้ตามเสด็จต้ังแต่เล็ก ตามเสด็จตั้งแต่ไม่ได้มีความคิดที่จะทำางานอะไร แต่ว่าเมื่อได ้
เห็นที่ต่าง ๆ นั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง พอเรียนหนังสือจบ จึงได้คิดว่านอกจาก 
จะสนองพระเดชพระคุณหรือทำางานถวายท่านแล้ว ถ้ายังมีเวลาเหลือก็น่าจะหาประเด็น
ที่จะไปช่วยเหลือ เลยมุ่งในเรื่องการศึกษาของเด็กและเยาวชน ซึ่งในช่วงระยะนั้น 
ถ้าเราไปต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้ เห็นภาพแบบเดิม คือเด็กที่ค่อนข้างจะหิวโหย  
เพราะว่าพ่อแม่ถึงจะทำางานเกษตรก็ตาม แต่ผลผลิตที่ได้บางครั้งไม่พอเพียง หรือ 
บางคร้ังต้องนำาไปขายเพื่อเป็นรายได้ทำาอย่างอื่น หรือว่าออกไปทำางานแล้วไม่มีโอกาส 
ที่จะดูแลบุตรหลาน ผู้ที่ ดูแลบุตรหลานของเกษตรกรเหล่านั้นก็คือโรงเรียนหรือ 
หน่วยราชการ จึงคิดว่าถ้าเด็กและเยาวชนเหล่านั้นมีความรู้ทางด้านการเกษตร ความรู้
ทางด้านสุขภาพอนามัย คือ ด้านสาธารณสุข อาหาร โภชนาการ แล้วให้การศึกษาที่สูง
ขึน้ โอกาสทีจ่ะศกึษาไดม้ากขึน้ หรอืคนไหนทีอ่าจจะมขีอ้ขดัขอ้งทีไ่มส่ามารถจะเรยีนไปตาม 
ระบบโรงเรียนได้สูง ก็ต้องฝึกหัดงานอาชีพ เพื่อให้ต่อไปในอนาคตสามารถจะทำาการ
อาชีพและเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้ อีกอย่างหนึ่งคือจะต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมที่ดูเหมือนว่าเป็นข้อที่ตรงกันข้ามกับเทคโนโลยีจริง ๆ แต่ก็ไม่จริง ถ้าสภาพ
ธรรมชาตอิยูด่กีนิด ีเรากจ็ะใชพ้ืน้ทีไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื และไมจ่ำาเป็นตอ้งไปเตมิเทคโนโลยจีำานวน
มากมายเกินไป และยังให้เขาต้องอนุรักษ์ทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรมด้วย เพื่อให้รู้จัก 
ถึงรากเหง้าของตัวเอง
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ต่อไปนี้จะพูดถึงเรื่องการเกษตรสักเล็กน้อย ขยายความว่าการเกษตรในที่นี้  
เราพูดถึงทั้งการปลูกพืช เล้ียงสัตว์ เราจะแยกกิจกรรมในแง่ท่ีว่า เราสร้างอาหารทาง 
ด้านพืชผัก ด้านไม้ผล ถั่วเมล็ดแห้ง ซึ่งถั่วก็จะให้โปรตีนมากขึ้นแต่เป็นโปรตีนจากพืช  
ที่จริงแล้วถ้าไปดูในเขตทุรกันดารทั่วประเทศจะปลูกถั่วได้น้อย เพราะพื้นที่หลายแห่ง 
มีความชื้นสูงมาก และที่เราไปทำาตามโรงเรียนนั้นก็เป็นเขตการศึกษา จะมีพื้นที่ที่จะ 
ปลูกถั่วได้น้อย ส่วนใหญ่เรามีเงินทุนอาหารกลางวันสำาหรับให้ใช้ซื้ออาหารเพิ่มเติม  
ส่วนโปรตีนจากสัตว์ กิจกรรมท่ีมีอยู่ในโรงเรียนท่ีค่อนข้างจะแพร่หลาย คือ การเล้ียงไก่  
มีทั้งไก่เนื้อ ไก่พื้นบ้าน และไก่ไข่ ไข่เป็นอาหารที่ทำากับข้าวและแบ่งปันได้แน่นอนว่า  
คนหนึ่งครึ่งฟอง คนหนึ่งหนึ่งฟอง ในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ เราต้องดูแลวิธีการเลี้ยง วิธี
การให้ยาป้องกันโรค ซึ่งของเรามีทั้งยาจากท้องตลาดธรรมดาและยาที่เราใช้พืช
สมุนไพรที่ปลูกเองหรือไปหาซื้อมาก็ได้ ปลาก็มีเทคนิคการเลี้ยงปลาต่าง ๆ  เลี้ยงในห้วย  
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หนอง คลอง บึง บ่อดิน บ่อซีเมนต์ บ่อที่ทำาด้วยพลาสติก แต่มีข้อสังเกตอย่างหนึ่ง 
คือ ในเขตท่ีอยู่บนภูเขาหนาวปลาบางชนิดจะไม่เติบโตในช่วงที่อากาศหนาว ปลาจะ 
แคระแกร็น ต้องพยายามหาวิธีการทำาให้อากาศอุ่นขึ้น ซึ่งยาก หาพลาสติกคลุม  
หรืออีกอย่างเปลี่ยนพันธ์ุปลา ใช้ปลาที่เติบโตดีในประเทศจีน เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ 
อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางจีนจะช่วยเหลือเราได้ คือหาพันธุ์ปลาที่ทนต่ออากาศหนาว  
ส่วนอ่ืน ๆ  สุกรก็มี การเลี้ยงสุกรนี้ใช้ทั้งเป็นอาหาร อีกอย่างหนึ่งเวลาออกไปใน 
ถิ่นทุรกันดารเดี๋ยวนี้คุยกับชาวบ้านหลายแห่ง เลิกฆ่าสุกร แต่ว่าใช้มูลของสุกรไปในการ 
ทำาปุ๋ยก่อน และเมื่อสักครู่ที่ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร บรรยายนั้นใช้มูลสุกรในการทำา 
แก๊สธรรมชาติที่ใช้หุงต้มหรือใช้ปั่นไฟได้ ตามโรงเรียนเล็ก ๆ ของเรามีการให้นักเรียนไป 
เก็บมูลสัตว์มาแล้วหมักเพื่อใช้เป็นแก๊สหุงต้ม ส่วนกากที่เหลือนำามาทำาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
ที่ใช้ในการทำาปุ๋ยใส่ต้นไม้ หรือใช้เชื้อชีวภาพที่ใส่แล้วป้องกันแมลงได้ เป็นของชีวภาพ  

ไม่ต้องใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย การสอนทุกอย่างเราพยายามที่จะให้เด็กปฏิบัติ
ด้วยตนเอง เพื่อที่จะได้ทำาเป็น ถ้าไม่ลงมือเองเรียนในห้องเรียน เด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามนั่งฟัง 
อะไรก็ทะลุหูซ้ายทะลุหูขวาหลับไป แต่ถ้าให้เขาทำาเองก็จะทำาได้และจำาได้ เด็กหลายคน 
ไม่ใช่แค่ทำาของตัวเอง ทำาแล้วก็ไปทดลองทำาที่บ้าน เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้ทางบ้าน 
เรียนรู้เทคโนโลยีด้วย เป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐที่มีหน้าที่ที่จะต้องไปส่งเสริม เพราะว่า 
สถานศึกษาเป็นฐานของการพัฒนา ทุกคนและผู้ปกครองจะมาช่วยทำาแปลงร่วมกับเด็ก  
บางโรงเรียนเด็กยังเล็ก ๆ  ทำาไม่ไหว เฉพาะครูก็ไม่ไหว ผู้ปกครองจะมาช่วยทำาอาหารให้เด็ก 
ผู้ปกครองเหล่านี้กลับไปจะได้ความรู้ ได้เทคโนโลยีในเรื่องอาหารอย่างไรมีประโยชน์และ
ไม่มีประโยชน์ ทำาอย่างไรให้ลูกของตัวแข็งแรง เป็นการเสริมสร้างทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ให้รู้จัก
ทำางานร่วมกัน ร่วมมือกันในชุมชน และเป็นการช่วยหน่วยราชการในการถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยใีหท้ัง้ครูและชุมชน บางทีไม่ใช่หน่วยราชการอย่างเดียว มีบริษัทต่าง ๆ  ทีท่ำาใน
ดา้นการเกษตรมาชว่ยดว้ย สตัวห์รอืเมลด็พนัธุพ์ชืทีใ่ชป้ลกูและใช้เลีย้งในโรงเรยีนก็สามารถ
ขยายผล ขยายเครือขา่ยได ้เครอืขา่ยครอบครวัผูป้กครองสามารถเอาไปขยายตอ่ได ้ถือวา่
โรงเรียนเป็นฐานส่งเสริมเทคโนโลยีด้วย
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พื้นที่ การทำางานส่วนใหญ่ที่ จะ
กล่าวถึงมักจะอยู่ในเขตชายแดนทุรกันดาร 
ส่วนตอนหลังนั้นทางด้านกรุงเทพมหานคร 
มาขอร้องว่า เด็กที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
ก็ควรที่จะมีความรู้ในด้านการเกษตร ให้
ความรู้เหมือนกับที่สอนเด็กในถิ่นทุรกันดาร 
สำาหรับโรงเรียน กทม. ที่อยู่ด้านนอกมี
พื้นที่ทางการเกษตรมาก แต่สำาหรับใน
เมืองนั้นเราก็เพิ่มเทคโนโลยีที่ว่าอาจจะ
ใช้การเพาะปลูกในภาชนะต่าง ๆ อย่าง
ในกระถางที่ปลูกที่บ้านเพื่อที่จะใช้กินเอง

ได้ เมื่อสักครู่ฝ่ายจีนก็ได้เล่าว่าฝ่ายจีนทำา
แบบนั้นเหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งคือการ 
เพาะปลูกพืชแบบไร้ดิน คือการปลูกในนำ้า
ที่เรียกว่าไฮโดรโปนิกส์ ก็สามารถปลูกที่
ดาดฟ้าของโรงเรียนได้ หรือสร้างโรงเรือน
เพาะเห็ดเล็ก ๆ อยู่บนดาดฟ้าโรงเรียน ใน
กรุงเทพมหานครก็ทำากันได้ เด็กเขาเอาไป
ทำาที่บ้านเป็นรายได้เพิ่มเติมให้กับครอบครัว 
เพราะว่าคนในกรุงเทพฯ ก็ไม่ใช่เป็นคนรวย
ทุกคน ที่เห็นในชายแดนก็ไม่ใช่ว่าเป็นคน
เผ่าเดียวกัน จะเป็นคนหลายกลุ่ม หลายหมู่ 
หลายเหลา่ หลายเผา่ มภีาษาและวฒันธรรม 
ต่าง ๆ กัน เหมือนในประเทศจีนเหมือน
กัน เราอาจจะเป็นประเทศจีนย่อส่วน 
ลงมา ประเทศเราเล็กกว่าแต่ก็จะมีความ 
หลากหลายในเรื่องชนเผ่า เรื่องความเช่ือ
ถือ อย่างในเขตทางใต้อยู่ริมทะเลมีชนเผ่า
ที่เร่ร่อนอยู่ในทะเล เราก็ให้ความรู้เขาเช่น
เดียวกัน มีพวกที่นับถือหลาย ๆ ศาสนา 
อย่างเช่น นับถือพุทธ คริสต์ อิสลาม บางที
ถือวิญญาณ ถือผีก็มี เราก็พัฒนาให้
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จริง ๆ แล้วในประเทศไทยเรามีหลักสูตรกลางที่ต้องศึกษาเหมือนกันหมด ไม่ว่า
จะอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ในกรุงเทพฯ นี่เป็นเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ ก็ให้เป็นทฤษฎีในทาง
หลักสูตร แต่ก็ยังมีการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร ์ได้แก่ การสังเกต การวัด การทดลอง 
การจำาแนกประเภท การตีความหมาย สรุปผล สื่อสารให้ผู้อื่นทราบ รวมทั้งให้มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ที่ดี สนใจความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อยากรู้ อยากเห็น ซื่อสัตย์ เพียรพยายาม 
ความละเอียดถี่ถ้วน ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่นในเชิงวิจัย  
เชงิวทิยาศาสตร์ ยกตวัอยา่งเชน่ โครงการทีเ่ลา่มจีดุมุง่หมายเริม่ตน้คอื ตอ้งการใหเ้ดก็เหลา่
นีม้สีขุภาพดีมีของดี ๆ  กนิ แตใ่นขณะเดยีวกนัการเพาะปลกูพชืโตขึน้ สตัวต์า่ง ๆ  เชน่ ไกโ่ตขึน้ 
เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกัน คือศึกษาตั้งแต่ง่าย ๆ  ไปจนลึก ผักหรือสัตว์
พวกนี ้มอีงคป์ระกอบทางวทิยาศาสตรอ์ย่างไร สามารถทีจ่ะแก้ไขปญัหาอะไรใหแ้ก่รา่งกาย 

เมือ่ใหผ้ลติแลว้ ตอ้งรูจ้กัเรือ่งเงนิเรือ่งทอง สมยันีไ้มใ่ชท่ำาอะไรฟร ีๆ  ไดจ้ดักจิกรรม
สหกรณ์เพื่อให้นักเรียนรู้จักทำางานร่วมกัน รู้จักเขียนหนังสือบันทึกข้อความในการประชุม
ร่วมกัน และออกความคิดความเห็น เรื่องของการเงินนั้นมีเรื่องของตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วย เรื่องของการทำาบัญชี มีตัวเลขให้ฝึกฝน นอกจากการฝึกฝนการทำาบัญชีสหกรณ์แล้ว
ก็ได้เพิ่มเติมในการทำาบัญชีส่วนตัว เช่น แม่ให้เงินมาเท่าไหร่ เอาเงินไปซื้อของอะไร ซื้อขนม 
หรือรับจ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วได้เงินอะไรมา หรือขายของ เป็นต้น เพิ่มเติมต่อไปเป็นบัญชี
ครัวเรือน บัญชีฟาร์ม ซึ่งบางทีเด็กก็ไปแนะนำาผู้ปกครอง จะต้องคิดต้นทุนกำาไร ช่วยในการ
ประกอบอาชีพได้ด้วย 
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ไปที่ว่าเรามีอากาศแตกต่างกัน บางอย่างทำาไมปลูกที่นี่ขึ้น ปลูกที่นั่นไม่ขึ้น ทำาไม
ตรงนี้เราปลูกได้ พอย้ายไปอีกแห่งเราปลูกไม่ได้ ก็ต้องรู้จักตั้งแต่เตรียมแปลง การ
ปลูก ดูแลรักษา ปรับปรุงบำารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมัก ในโรงเรียนพยายามเน้น
ปุ๋ยชีวภาพ พยายามลดเรื่องสารเคมี หรือการควบคุมกำาจัดศัตรูพืช พยายามเน้นการ
ใช้สารชีวภาพ หรือการใช้พวกตัวหำ้า ตัวเบียนแมลงด้วยกัน หรือใช้พวกสัตว์ต่าง ๆ จะ
ควบคุมปริมาณสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชด้วยวิธีทางธรรมชาติ มีพืชอย่างนี้ขยายพันธุ์อย่างไร  
การขยายพันธ์ุพืชมีหลายวิธี การเก็บเก่ียว หรือเราสอนแม้กระทั่งการเพาะเนื้อเยื่อหรือ 
tissue culture บางครั้งถ้าเด็กไม่ชำานาญหรืออยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมก็อาจตายได้  
ส่วนใหญ่จะตาย ทำาไมถึงตาย ตายมีสาเหตุเพราะอะไร เราจะสามารถแก้ไขปรับปรุงได้
อย่างไร 

หรือเรื่องการแปรรูปอาหาร การถนอมอาหารนั้น ถ้าโรงเรียนเล็ก ๆ ก็ทำาอย่าง 
ง่าย ๆ ถ้าโรงเรียนใหญ่ก็สามารถที่จะซื้อหาเครื่องมือต่าง ๆ ในเรื่องเครื่องมือการเกษตร  
ถา้พดูถงึจักรกลการเกษตรนัน้ ถา้เปน็พืน้ทีเ่ลก็ ๆ  อาจจะไมจ่ำาเปน็นกั แตถ่า้พืน้ทีใ่หญข่องเรา 
มกีารใชจั้กรกลการเกษตร ส่วนใหญเ่ราจะแสดงเรือ่งการใชแ้รงงาน แตจ่รงิ ๆ  แลว้เครือ่งมอื 
ทำาการเกษตรของเราใช้เช่นเดียวกัน เช่น เครื่องปลูกข้าว เครื่องเก่ียว เครื่องนวดข้าว 
เหตุผลเหมือนกับที่ทางจีนกล่าวไว้คือ บางที่มีแรงงานน้อยก็จำาเป็นต้องใช้เครื่องจักร 
ช่วยเหลือ บางทีต้องอาศัยรายละเอียดอื่น ๆ อย่างถ้าพูดเรื่องนี้ ประสบการณ์ชาวบ้าน 
ในการใช้เครื่องจักรการเกษตร เครื่องเก่ียวส่วนมากก็เช่ามา เครื่องจักรการเกษตร 
เกี่ยวข้าวชนิดโน้นชนิดนี้ แปลงของคนโน้นคนนี้ ติดโรคพืชมาบ้าง ติดเมล็ดพันธุ์จาก 
พันธุ์อื่นมา ข้าวคนละพันธุ์เกิดการปน เวลาปลูกก็จะได้ข้าวไม่ดี ที่ใช้เฉพาะบริเวณกลุ่ม 
ที่เป็นเกษตรกรด้วยกัน ปลูกพืชพันธุ์เดียวกันหรือใช้พันธุ์ดี และดูแลทำาความสะอาด 
เครื่องให้ดี เพื่อที่จะได้ข้าวคุณภาพดี ผลิตผลทางการเกษตรของเราตำ่าลง เรื่องน้ีเป็น 
ปัญหาของประเทศไทยเหมือนกัน เรามีหน่วยงานราชการที่ดูแลเฉพาะเครื่องจักรเกษตร 
บริษัทต่าง ๆ ที่เข้ามาออกแบบเยอะ และมีหลายคนที่นำาเข้าสินค้าพวกนี้จากประเทศจีน 
มา เป็นจุดที่สามารถให้เราร่วมมือกันได้เป็นอย่างดี
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นี่เราก็เรียน เด็กไปศึกษาจากแปลง แล้วนำามาเขียนเป็นภาพแสดงเรื่องวงจรชีวิต
อย่างนี้ อันนี้ผักบุ้ง หรือไม่เราจะให้เขาไปดูในธรรมชาติว่ามีพืชอะไร ในโลกนี้มีพืชชนิดนั้น 
กี่แห่ง ในประเทศไทยมีพืชกี่ชนิด เขตบ้านเรามีกี่ชนิด เด็กจะมีเครื่องมือทางการศึกษา 
เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ได้ โดยที่ดูจากสิ่งรอบตัว
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ในการพัฒนาการเกษตร เรื่องนำ้าเป็นเรื่องสำาคัญ พอไปถึงโรงเรียนในชุมชน 
เลก็ ๆ  นำา้จะใชป้ระปาภเูขาหรอืตอ่ทอ่ออกมา ทกุครัง้เวลาไปสง่เสรมิตามโรงเรยีนพวกนีก้ไ็ป 
กับเจ้าหน้าที่ชลประทาน จะไปดูปัญหาที่ชาวบ้านร้องเรียน และทางโรงเรียนร้องเรียน  
เกี่ยวกับเรื่องนำ้าใช้ในการเกษตรซึ่งไม่มากนัก เพราะว่าโรงเรียนไม่ได้เพาะปลูกเหมือน 
ชาวบ้าน ประปาภูเขา ฝายเล็ก ๆ  การเจาะนำ้าบาดาล หรือการเก็บนำ้าฝนจากหลังคาอาคาร 
เราต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือง่าย ๆ ที่จะใช้ตรวจนำ้าสะอาดว่าเหมาะสมที่จะใช้หรือไม่ หรือม ี
ยาฆ่าแมลงปนเป้ือน เชื้อโรค หรือสารแร่ต่าง ๆ เพราะนำ้าบาดาลบางทีเจาะผ่านสายแร ่
ข้ึนมา เรื่องนำ้าเป็นเรื่องที่ใช้เป็นอุปกรณ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกัน การ
กอ่สรา้งเขือ่น การกอ่สรา้งฝาย นำา้แรงทีม่าจากทีส่งูกวา่ลงมาตำา่กวา่ก็เปน็วชิาวทิยาศาสตรไ์ด ้ 
เราพบวา่นำา้ปนเปือ้นแบคทเีรยีเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะตน้นำา้นัน้เป็นทีช่าวบ้านนำาปศสุตัว์
วัว ควาย ไปเลี้ยงแล้วถ่ายมูลสัตว์ลงมา เป็นต้น เราจะแก้อย่างไร โดยการกรอง การต้ม

การสอนเด็กเรื่องดิน การปรับปรุงดินอย่างง่าย การวิเคราะห์ดินอย่างง่าย มีชุด
การตรวจดนิ ตรวจพเีอชหรอืวดัความเป็นกรดเป็นด่าง ชุดหน่ึงไม่แพงรอ้ยกวา่บาท ตรวจวา่
มแีรธ่าตใุดบา้ง ถา้จำาเปน็ ตอ้งเตมิแรธ่าตใุดบา้ง เราจำาเปน็ตอ้งใชน้ำา้หมกัชวีภาพ ปุย๋ชวีภาพ
เพิ่มเติม เรื่องดิน เรื่องนำ้าบางทีบางแห่งก็ต้องใช้เทคนิค membrane technology หรือ 
การกรองดว้ยระบบ reverse osmosis ในกรณทีีม่แีรธ่าตบุางอยา่งทีเ่ราไมส่ามารถจะกรอง
อย่างปกติได้ ซึ่งเครื่องมีราคาแพงมาก ในเมื่อมีความจำาเป็นเราจะไม่ใช้เครื่องเฉพาะในการ
กรองนำ้าเท่านั้น แต่จะใช้เป็นสื่อการสอนด้วย ต้องเรียนว่าเทคโนโลยีมีหลักหรือมี concept 
อย่างไร
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การใช้เทคโนโลยีในเรื่องต่าง ๆ  ที่เราสอนในโรงเรียน
คือ เรื่องการงานอาชีพ การปูพื้นวิชาการงานอาชีพให้แก่เด็ก 
เพ่ือให้สามารถติดตัวไปใช้ในชีวิตประจำาวัน หรือว่าสามารถ
นำามาประกอบอาชีพเลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัวได้ การฝึกอาชีพ 
เมื่อก่อนเราขอเชิญหน่วยงานทางด้านอาชีวศึกษามาให้  
ความรู้ จริง ๆ แล้วต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น 
เรื่องของอาคารเรียน เมื่อมีเด็กเข้ามาเรียนมาก อาคารที่มีอยู่ 
ไม่พอ ก็ต้องสร้างใหม่ อาคารที่กำาลังสร้างเป็นสื่อการสอนที่
ดีที่สุด เราจะต้องทำาอย่างไรไม่ให้ล้มพังลงมา แรงท่ีสมดุลกัน  
ต้องผสมปูนอย่างนี้ บางทีเด็กตามโรงเรียนจะศึกษาการทำา 
อิฐบล็อกด้วย ทำาไมอิฐบล็อกสามารถที่จะคงตัวได้อย่างนี้  
เหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีเราจะแยกหรือถอดบทเรียนมาได้อย่างมาก 
เรื่องไฟฟ้านี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ในหนังสือเรียนทุกคนคงจำา 
ตอนเล็ก ๆ ได้ คือเรียนวิชาไฟฟ้า การต่อไฟฟ้า ต่ออนุกรม
เป็นอย่างไร ต่อขนานเป็นอย่างไร สมัยเด็ก ๆ นี่ต้องยอมรับว่า  
ส่วนใหญ่ก็วาดในกระดาษ เขียนไปอย่างนั้น ไม่เคยจับสายไฟ
จริง เด็กพวกน้ีโชคดีคือมีอาชีวะมาสอน เขาก็เดินสายไฟได้  
แต่เขาไม่ได้นำามาเชื่อมโยงวิชาวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ ที่เรา 
เรียนเรื่องไฟฟ้าสักเท่าไหร่ ก็ต้องพยายามให้เขาเชื่อมโยง 

อีกเร่ืองหน่ึงคือ พักหลัง ๆ ไม่ทราบเกิดอะไรข้ึน  
ไฟไหม้โรงเรียนอยู่เร่ือย เขาไปโทษผู้ก่อการร้ายมาเผาโรงเรียน  
แต่จริง ๆ แล้วเผากันเอง เพราะไม่มีคนมาตรวจเคร่ืองมือเคร่ือง 
ไฟฟ้าในโรงเรียนว่าเก่ามีปัญหาอะไร สมัยก่อนโรงเรียนไหน 
มีไฟก็เก่ง หลังคานี้ต้องถอดใส่กระเบื้องใสแทน แต่สมัยนี้มี 
ไฟต่อเข้ามาถึง ถ้าไม่มีไฟก็มีโซลาร์เซลล์ นี่ก็เป็นสื่อการสอน 
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ก็ต้องเรียนเหมือนกัน ไฟฟ้าพลังนำ้า  
ไฟฟา้จากสายไฟกม็ ีเมือ่กอ่นมแีคห่ลอดไฟฟา้ ตอนหลังกระหนำา่ 
ด้วยเครื่องไฟฟ้าต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ ทีวีที่เป็นส่ือการสอน  
ใชก้นัใหญจ่นไฟเกนิกำาลัง กเ็กดิเป็นภยัได้ การไฟฟา้ฝ่ายภมูภิาค
เข้ามาสอน ๓ อย่างต้องเอามาประสานกันให้ได้ หรือวิชาชีพ 
อื่น ๆ แม้แต่สอนตัดเสื้อก็ต้องใช้คณิตศาสตร์คำานวณผ้า  
คำานวณต่าง ๆ หรือแม้ทำาขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ เช่น กล้วย
กวน ตามโรงเรียนปลูกกล้วยกันมาก สิ่งที่นิยมทำากันคือกล้วย
กวน ต้องใช้กระดาษห่อ ก็ต้องคำานวณว่ากระดาษเราจะต้อง
ตัดอย่างไรให้มีเศษเหลือน้อยที่สุด เราจะได้กำาไร ซ่ึงต้องใช้
คณิตศาสตร์
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ส่วนการพัฒนาสุขภาพอนามัย เรามีกิจกรรมล้างมือ ตรวจความสะอาด พัฒนา 
สุขนิสัย เราต้องใช้วิทยาศาสตร์มาแยกแยะความสะอาดกับความไม่สะอาด อีกด้านหนึ่ง  
เช่น มีอยู่ครั้งหนึ่งที่โรงเรียนเรามาวินิจฉัยดูว่า เราทำาโครงการอาหารกลางวัน แต่ว่าเด็ก
ตอนเชา้บางทพีอ่แม่ไปทำางาน ไมม่อีาหาร กท็ำาโครงการอาหารเชา้เพิม่ไปอกี หรอืสำาหรบัเดก็
บางคนพักอาศัยในโรงเรียนมีอาหารเย็น คือกินกันเยอะแยะ ทำาให้เข้าใจว่าดีแล้ว แต่สภาพ
ทีข่าดอาหารยงัอยู ่สงสยัฟนัไมด่กิีนไมล่ง กินไมไ่ด ้เอาหมอฟนัไปตรวจ หรอืสงสยัวา่มพียาธ ิ
ซึ่งก็จริงด้วย มีพยาธิในท้องแย่งอยู่ ทำาอย่างไรถึงจะไม่มีพยาธิได้ หน่วยงานสาธารณสุข 
ของจังหวัดหนึ่งถึงกับลงทุนเอาพยาธิต่าง ๆ ใส่ขวดโหลไปต้ังทำานิทรรศการพยาธิให้ดูใน
โรงเรียน จะได้น่าเกลียดน่ากลัว อันนี้เขาก็ชิน ดูแล้วเฉย ๆ บางที่ก็จัดให้มีกล้องจุลทรรศน์ 
เป็นกล้องจุลทรรศน์มือสองมาให้เด็ก เริ่มต้นโดยการใช้ตรวจเลือดเพื่อที่จะหาว่ามีเช้ือ
มาลาเรียหรือเปล่า จะได้รักษา เพราะบางแห่งมีโรคมาลาเรีย บางแห่งเรียกว่าไข้ยุง  
หาทางแก้ไข้ยุงหรือมาลาเรีย กล้องจุลทรรศน์ยังใช้ดูโครงสร้างของพืช โครงสร้างของสัตว์ 
ดูเชื้อโรคต่าง ๆ บางทีไม่ค่อยเห็นเชื้อโรคเพราะมันขยายไม่มาก แต่เห็นพยาธิ ก็เอามาให้
เด็กได้ศึกษาด้านวทิยาศาสตรแ์ละชีวภาพได ้และมกีารระวงัเรือ่งสขุภาพอนามยั วดัสว่นสงู  
นำ้าหนัก และคำานวณออกมาว่าสุขภาพดี ร่างกายสมส่วนหรือไม่
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เรือ่งการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ดทูรพัยากรปา่ไม ้นอกจาก
ต้นไม้ใหญ่ ๆ แล้ว ต้นไม้เป็นชั้น ๆ ชั้นเล็ก ๆ ที่อยู่ใต้ต้นบางทีก็เป็นสมุนไพร เป็นผักที่เรา
กินได้ เราไปเก็บเอาจากธรรมชาติได้  

มีแหล่งการเรียนรู้อย่างหนึ่งคือในโรงเรียนเราแนะนำาให้ทำาสวนพฤกษศาสตร์ 
สำารวจดูว่าในเขตโรงเรียนมีพืชชนิดไหน ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองช่วยกันหาพืชต่าง ๆ  
มาปลูก ค้นคว้าชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไร ผลใช้ทำาอะไร การขยายพันธุ์พืช ให้เด็ก 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างที่กล่าวมาแล้ว และเอามาทำาเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ 

บางทีเด็กก็ทำาโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมสีธรรมชาติ ไปสัมภาษณ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา เด็กทอผ้าเป็น นอกจากทำาเสื้อผ้าใช้เอง ยังจำาหน่ายเป็นรายได้ และ
ยังได้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์อีกอย่างหนึ่ง
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การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อถนอมอาหาร เช่น ถนอมกล้วย นักเรียนเป็นคนทำา
และสอนให้มีการจดบันทึก มีการรายงานต่าง ๆ

นี่ก็ไม้ไผ่เป็นสิ่งที่ในชนบทใช้กันมาก แต่มักจะมีเชื้อรา เด็กในภาพเป็นเณร สงสัยว่า  
ทำาไมจงึเกดิเชือ้รา เมือ่เกดิแลว้เราจะแกไ้ขไดอ้ยา่งไร เดก็เขาทำาโครงงานวทิยาศาสตรแ์ละ
นำามาเสนอ
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และอีกเร่ืองที่เด็ก ๆ เขาชอบกันและทันสมัยนอกจาก
คอมพิวเตอร์แล้วเป็นเรื่องที่ฮิตสุดยอดติดอันดับคือ เรื่อง
หุ่นยนต์ เราพยายามสอน หุ่นยนต์มีหลายชนิด หุ่นยนต์ที่ทำา
ง่าย ๆ จากวัสดุเหลือใช้ และมาแข่งวิ่งหุ่นยนต์กัน พยายาม
หาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่าหุ่นยนต์หน้าตาก็เหมือนกัน 
ทำาไมอีกตัวชนะ อีกตัวแพ้ เป็นเพราะอะไร เด็ก ๆ เขาบอกได้
ว่า ตัวนี้ถ่านอ่อนก็เลยวิ่งช้า ใส่ให้หลายชิ้นหนักเกินไป หรือ
อะไรเขาก็จะไปค้นคว้า เมื่อทำาแล้วก็ทำาสื่อการสอนในลักษณะ
ต่าง ๆ จะเป็น powerpoint e-book เป็นส่ือวิดีโอ ในเรื่องนี้ 
ทั้งครูและนักเรียนจะได้พัฒนาไปด้วยกัน โครงงานพวกนี้ถ้าอยู่ใน
ระดับสูงบางทีเขาก็สามารถไปใช้เครื่องมือระดับสูง

ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนแห่งหนึ่งสอนถึงมัธยมปลาย เขาศึกษาเรื่องสภาพนำ้า
ในบ่อนำ้าลึกท่ีอยู่ในเขตโรงเรียน มีหลายบ่อ สำารวจคุณสมบัติของนำ้าและคุณสมบัติของ 
ชัน้ดนิชัน้หนิในแตล่ะบอ่ เขยีนเปน็โครงงาน มหาวทิยาลยัในทอ้งถ่ินในภูมิภาคอนญุาตให้เด็ก 
พวกนั้นเข้าไปใช้เครื่องมือในระดับสูงได้ เป็นแรงจูงใจและเป็นโอกาสให้เขาได้เรียนใน 
ระดับสูง ระดับมหาวิทยาลัย เรียนปริญญาตรี ปริญญาโท หรือต่อไปถึงปริญญาเอก



19   

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้โอกาสเด็กในถ่ินทุรกันดาร 
ได้เหมือนกัน ตัวอย่างเช่นการใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อ
จัดการศึกษา เราจะดูว่าในเขตไหนที่มีโรงเรียน เขตไหนที่ยังอยู่
ในวงใช้เวลาเดิน ๑ ช่ัวโมง ๓ ช่ัวโมง อันนี้ยังขาดโรงเรียน เดิม
กระทรวงศึกษาจัดไว้ว่า โรงเรียนประถมต้องมีทุก ๖ กิโลเมตร  
แต่ว่า ๖ กิโลเมตรในกรุงเทพฯ กับ ๖ กิโลเมตรบนภูเขา เดินไป 
กิโลหนึ่งก็ล้มพับแล้ว ถ้ามี GIS ด้วยเราจะเห็นความสูงด้วย  
อุปสรรคอะไร ข้ามแม่นำ้า นำ้าเชี่ยวไม่สามารถข้ามไปได้ ข้ามไป 
ก็จะตาย อันนี้ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ช่วยตัดสินใจ 
ว่าเราจะเพิ่มเติมโรงเรียนที่ไหน เราก็ไปทำาโครงการ รู้สึกอย่างนี้
ได้ประโยชน์ บางจุดเราใส่ข้อมูลทางวัฒนธรรมได้ด้วย จุดนี้ภาษา 
ท้องถิ่นคือภาษาอะไร บางครั้งโรงเรียนหนึ่งใช้ภาษาท้องถิ่น 
หลายภาษา มีวัฒนธรรมต่าง ๆ กัน คือเราจะเชิญชวนให้เด็กกิน
อาหารเรา ก็ต้องทำาอาหารมีประโยชน์แต่ต้องให้รสชาติถูกปาก 
ของคนในเผ่านั้น

เรื่องของการใช้พลังงานทดแทน หลายแห่งที่เราไป 
ทำางานไมส่ามารถปกัเสาไฟฟา้และนำาไฟฟา้ของการไฟฟา้ฝา่ยภมูภิาค
เข้าไปได้ ต้องใช้พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนำ้า  
จะทำาได้หรือไม่ได้สุดแล้วแต่สภาพภูมิศาสตร์ หรือบางทีใช้ 
สองอย่างรวมกัน เพราะบางฤดูแดดมาก บางฤดูฝนมาก เราต้อง
เลือกให้เหมาะสม บางทีหมู่บ้านหนึ่งอยู่ใกล้นำ้า หมู่บ้านข้าง ๆ กัน
อยู่ไกลนำ้า แต่ต้องการแสงแดด บางส่วนสวดมนต์ขอฝน อีกหมู่บ้าน
สวดมนต์ไล่ฝน ก็ตีกัน ต้องหาวิธีที่จะให้สมดุลที่สุดที่จะใช้สำาหรับ 
ส่ือการสอน ใช้สำาหรับเรียนหนังสือในเวลากลางคืนที่ไม่มีไฟ แต่ก็ 

ไม่ใช่ว่าจะไปสร้างเฉย ๆ สร้างแล้วเด็กต้องเรียนด้วยว่าทำาไมเกิด
ไฟฟ้าได้ 
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ตอนนี้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจะมีส่ือการสอน เช่น มัลติมีเดีย e-book ที่ครู
พัฒนาขึ้นมาเองและพยายามสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต เดี๋ยวนี้หลาย ๆ โรงเรียนแม้แต่ใน
ถ่ินทุรกันดารก็มีดาวเทียม สามารถจะทำาให้ใช้อินเทอร์เน็ต online ได้ ถ้าไม่ได้ก็ใช้อยู่ที่ 

ในเครื่อง หรือใช้หนังสือแทน

ในถิ่นทุรกันดารหลายแห่งนอกจากมีเด็กที่ปกติธรรมดาแล้วยังมีเด็กพิการ  
อย่างเดก็คนนีไ้มม่แีขน ไมม่ขีา แตเ่ขาสามารถเรยีนได ้ตอนนีเ้รยีนมหาวทิยาลยัขึน้ปี ๓ แลว้ 

ก็ได้พยายามจะคิดวิธีการให้คนได้ศึกษา ใช้เทคโนโลยีจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครู
ด้วยสื่อทางไกล TV Conference โดยที่ครูเหล่านี้ไม่ต้องเข้ามาถึงมหาวิทยาลัย อาศัย 
จุดนัดพบสักที่ หลาย ๆ โรงเรียนก็เข้ามาเรียน เพื่อให้ครูได้เป็นครูที่มีวุฒิการศึกษาพัฒนา
ให้จบปริญญาตรีได้



21   

ขอกล่าวถึงโครงการอื่น ๆ เช่น 
นักวิทยาศาสตร์น้อย ได้แบบอย่างมาจาก 
เยอรมนี  นำ ามา เผยแพร่ เพื่ อ ให้ เด็ ก ใน
ระดับอนุบาลสามารถใช้ส่ือ มีแนวคิดทาง 
วิทยาศาสตร์ได้โดยอัตโนมัติ ให้เด็กสนใจ 
ใฝ่รู้ ถามปัญหา ได้ขยายไปหลายร้อยแห่ง 
แลว้ในเขตทุรกนัดาร เขตภเูขากเ็ริม่มกีจิกรรมนี้

มหาวิทยาลัยเด็ก ใช้หลักการของเยอรมนีเช่นเดียวกัน ได้ไปดูงานที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ก็ได้ศึกษาจาก
ทางเซี่ยงไฮ้แล้วนำามาใช้กับเด็กไทย

โครงการบัณฑิตคืนถิ่น มีหลายแบบ คือแบบที่ให้เด็กในถิ่นทุรกันดารไปศึกษาและหวังว่าเขาจะกลับมา
ทำาประโยชนใ์หแ้กท่อ้งถิน่ได้ อาจจะไม่มาอยู่เลย เพราะในทอ้งถ่ินอาจจะไมม่งีานตามทีเ่ขาศกึษามา แตเ่ขามคีวาม
คิดถึงท้องถิ่นเขา เอามาแนะนำาพวกเราหรือ
แนะนำาคนที่บ้านเขา กับอีกพวกหนึ่งคือ ครูที่
ประจำาการสอนอยู่ที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
อยูแ่ลว้ กใ็หโ้อกาสเขาเรยีนตอ่ในระดบัปรญิญา
โทในสาขาวิชาท่ีเขาสนใจ การเรียนในระดับ
ปรญิญาโทมคีวามสำาคญัคอื ทำาใหเ้ขาไดท้ำาวจิยั 
ค้นคว้า และเขียนวิทยานิพนธ์ออกมา
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ยังมเีรื่องอื่น ๆ เช่น เราพูดถึงการพัฒนาในชนบท สิ่งที่สำาคัญที่สุด คือ เมล็ดพันธุ์
ที่มีคุณภาพ งานที่ทำาอยู่ก็พยายามทำาเมล็ดพันธุ์พืชผัก โดยต้ังโครงการที่เรียกว่า บ้านนี้ 
มีรักปลูกผักกินเอง ให้ชาวบ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก จะกินอะไรก็ปลูกเอง เมื่อต้นเดือนได้
ไปเยี่ยมมีชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า ทางสาธารณสุขมาตรวจเลือดเห็นว่าเลือดเขามีสารพิษ 
สารอะไรตั้งหลายอย่าง ตัวเองก็รู้สึกเพลีย ไม่ค่อยสบาย แต่ตั้งแต่เริ่มเข้ามาปลูกผักกินเอง
ไม่ใช้สารเคมีที่มีสารตกค้างเป็นอันตราย เขารู้สึกสบายขึ้น ตรวจเลือดไม่มีสารพิษ หรือมี
แต่น้อยลง เขาจะปลูกส่วนหนึ่งกิน ส่วนหนึ่งเก็บไว้ทำาพันธุ์ต่อ ผักขายบ้างถ้าเกิน และขาย
เมล็ดพันธุ์ให้แก่ศูนย์ที่เอามาเผยแพร่ให้คนอื่น อีกอย่างหนึ่งในช่วงที่เกิดนำ้าท่วมเราก็ใช้ 
เมล็ดพันธุ์ผักที่ชาวบ้านผลิตเอาไปช่วยคนที่ถูกนำ้าท่วม หลังนำ้าท่วมจะได้ปลูกผักได้ทันที  
เราเรียกโครงการนี้ว่า เพื่อนช่วยเพื่อน แล้วเราบอกว่าได้ใช้เมล็ดพันธุ์ผักที่เขาผลิตช่วย
เพือ่น ๆ  ในภาคกลางทีป่ระสบภยั เขารูส้กึภมูใิจมากทีท่ำาประโยชนใ์หเ้พือ่น ๆ  ชาวไทยดว้ยกนั  
มีทั้งเมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์พืชไร่ และทำาอีกที่หนึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว ตอนนี้สามารถ
ประกวดประขนัเปน็ขา้วของบา้นไหนทีม่เีมลด็พนัธุข์า้วทีเ่สยีปนอยูน่อ้ยทีส่ดุ ชาวบา้นกภ็มูใิจ
ที่ได้เครื่องหมาย GAP จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แสดงว่าเป็นพืชที่มีคุณสมบัติดี 

เรามีความร่วมมือกับจีนด้วย จากการประชุมครั้งที่แล้วเรื่อง หมู่บ้านไร้มลพิษ จีน
ทำาที่ยูนนาน ไทยเราก็มีโครงการของเราที่ราชบุรี ส่วนโครงการที่ร่วมมือกับจีนอีกโครงการ
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คือ โครงการวิจัยและพัฒนาชานำ้ามัน และพืชนำ้ามันอื่น ๆ ต้นพันธุ์ชานำ้ามันได้จากหลาย ๆ 
มณฑลในจีน นำามาปลูกในเมืองไทย สภาพพื้นที่ต่างกัน วิธีการปลูก วิธีการตัด ต้องสังเกต
เอาเองใช้เฉพาะเมืองไทย จีนสอนทุกอย่างไม่ได้ ตอนนี้เราสามารถผลิตนำ้ามันเอามาใช้แล้ว

และมีโครงการนี้ ท่านทูตและภรรยาเพิ่งไปเยี่ยม เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ต่าง ๆ ที่จีนมีทั้งข้าว ไม้ผล พืชไร่หรือชา มาทดลองปลูกในสิ่งแวดล้อมของไทย นอกจาก 
จะไดค้วามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ล้ว จะได้ความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งประเทศด้วย ชาวบ้านเห็น
คนจีนเอาเมล็ดพันธุ์มาให้เขาปลูก ไปส่งเสริมเขา ก็จะเกิดความรู้สึกรักชอบพอกัน

สุดท้าย สรุปว่า ประสบการณ์ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน 
ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลเป็นเวลากว่า ๓๐ ปี เด็กที่ได้ช่วยเหลือพัฒนาในรุ่นแรก ๆ เดี๋ยวนี้
ออกมาเป็นครู เป็นผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งในราชการ ทั้งอาชีพส่วนตัว จะเป็นทำางาน
บริษัท หรือบางคนเป็นผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการของตัวเอง มีบริษัทก่อสร้างเป็น
ของตัวเอง เป็นข้าราชการ เป็นหมอ เป็นพยาบาล เป็นวิศวกร เป็นนักกฎหมาย เป็น
อะไรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเป็นครู เขามาถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เรื่องที่เราสอนมา ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรือโภชนาการ หรือว่าเป็นแม่บ้าน
สามารถเลี้ยงลูกได้อย่างดี และเอาความรู้ไปพัฒนาต่อ ข้อนี้คิดว่าเป็นการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน คือเสริมสร้างศักยภาพของคนเริ่มต้นตั้งแต่เล็ก และถ่ายทอดความรู้ ปลูกฝังทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เด็กสนใจใฝ่รู้ 
สามารถนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น
ของตน คิดว่าเป็นความหมายที่จะพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน ขอจบการบรรยายแค่นี้
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