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สุดจิต นิมิตกุล
ปจจุบันทองถิ่นมีรูปแบบตางๆ คือ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เทศบาล องคการบริหาร
สวนจังหวัด (อบจ.) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ตามกฎหมายทองถิ่นเหลานี้วาอํา นาจและหนาที่
ในการดูแลทุกขสุขของคนในพื้นที่อยางกวางขวาง หลายกรณี เชน เรื่องบริการสาธารณะ เชน ถนน
หนทาง แหลงน้ํา ไฟฟา การศึกษา สาธารณสุข และการรักษาความสงบ คือ มีหนาที่ดูแลของเมืองตั้งแต
เกิดจนตาย โดยเฉพาะใหการศึกษาหรือการเรียนรูเปนหนาที่ของทองถิ่นโดยตรง ซึ่งขณะนี้ไดโอนงาน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปใหทองถิ่นมากแลวโดยเฉพาะการศึกษาเบื้องตนคือ ชั้นปฐม และ
มัธยม และการใหการศึกษาแกเด็กเล็ก และเมื่อไมตามมานี้มีผลวิจัยออกมาวา ทองถิ่นสามารถจัด
การศึกษาสําหรับเด็กเล็กไดดีมาก เปนที่พอใจของผู ที่เกี่ยวของ แตมีภารกิจอีกประการหนึ่งที่ผูเขียน
อยากเห็นทองถิ่นดําเนินการเองตามความเหมาะสม และสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวเมืองในแตละที่
นั่นคือ การใหการศึกษาตลอดชีวิตแกพลเมืองของตนเอง
สําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต (Livelong learning) นั้น หมายถึง การเรียนรู การจัดหา หรือการใช
โอกาสการเรียนรูทั้งในและนอกระบบตลอดชีวิตของผูคนเพื่อที่จะสงเสริมการพัฒนาอยางตอเนื่อง และ
การพัฒนาความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการสรางงานและการเติมเต็มสวนบุคคล โดยทุพพลภาพ
การเรียนรูตลอดชีวิต เนนแนวทางการศึกษาไปยังแหลงความรู ผูเรียนรูดวยการนําผูคนไดเรียนรูในกลุม
ผูคนสามารถเขาถึงโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตวา สวนผลประโยชนที่จะไดจากการเรียนรูตลอดชีวิต
ไดแก เพื่อชีวิตที่สมบูรณของตัวเองบรรลุเปาหมาย ไดเพื่อนใหม เปนผูรวมใหขอมูล ชวยใหเราคนหา
ความหมายในชีวิต จะชวยสามารถปรับปรุงใหเขากับการเปลี่ยนแปลง ทําใหองคกรเปนสถานที่ที่ดีกวา
และจะชวยพัฒนาความสามารถอยางเต็มที่ตามความสามารถ
ปจจุบันไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว และ
กวางขวาง กลาวคือ ในดานเศรษฐกิจ เราถูกใหปรับตัวรองรับการเคาเสรี มีผ ลิตผลทางการเกษตร
จํานวนมากซึ่งเปนอาชีพหลักของเกษตรกรตองเปลี่ยนไปเพราะการคาเสรีซึ่งนําเขาจะมีราคาถูกกวา โดย
รัฐบาลไดทําขอตกลงโดยตรงกับประเทศตางๆ รวมทั้งปจจุบันประเทศกลุมอาเซียน หรือกลุมเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต มีสภาพเปนตลาดเดียวกันซึ่งในอนาคต ดานเศรษฐกิจจะกระทบกระเทือนเกษตรกร
มากและโดยตรง อีกประการหนึ่งในระดับพื้นที่แรงงานไดอพยพออกมาหางานทําในกรุเทพฯ และเมือง
ใหญๆ โดยทั้งคนแก ผูหญิง และเด็กไวในพื้นที่ ปรากฏการณนี้จะเห็นไดชัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การขาดแรงงานทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เปนปญหาที่ผูประกอบการพยายามดิ้นรนโดยรับ
คนงานจากประเทศเพื่อนบานจํานวนเปนลานทั้งถูกกฎหมายและไมถูกกฎหมาย ขณะนี้ปญหาแรงงาน
ตางดาวเปนปญหาทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคงซึ่งรัฐบาลจะตองแกไขใหเหมาะสมตอไป เมื่อคนงานละ
ทิ้งถิ่นของตนเองมาหางานทํามากทําใหขาดแรงงานที่จําเปน ทั้งดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
ในดานสังคม เมื่อสมาชิกครอบครัวตองแยกกันอยูโดยสภาพความเปนจริงที่ใหความสําคัญกับ
เรื่องรายไดและเรื่องเศรษฐกิจ ปญหาสังคมก็ไดตามมามากมาย ตั้งแตปญหาการแตกแยกของครอบครัว
ปญหาทางการเงิน ทั้งเรื่อง เพศ การติดยาเสพติด ปญหาเด็กติดเกมส และปญหาเด็กเรื่องอื่นๆ อีกมาก
เพราะครอบครัวไมไดมีโอกาสทําหนาที่ไดอยางเต็มที่ เพราะทุกคนมุงหนาที่จะหาแตรายได โดยไมสนใจ
และใหความสําคัญกับสังคมแตอยางใด
บทบาทของการเรียนรูตลอดชีวิต จะเปนการขับเคลื่อนในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และสังคมดังกลาวไดในระดับหนึ่ง กลาวคือ ความเปลี่ยนแปลงในดานการงานโยดมีการงาน
ใหมๆ เกิดขึ้น การผลิต การจัดสงสินคาและบริการใหมๆ หลากหลายมากกวาเดิม และครอบคลุมถึง
กิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนมากขึ้น รวมทั้งครอบครัวดวย ผูมี ทักษะ ศักยภาพและมุมมองที่หลากหลาย
เทานั้นจึงจะอยูเหนือความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม แทนที่จะตองตกเปนผูรับมือแต
ฝายเดียว การเรียนรูตลอดชีวิตชวยใหผูคนฉกฉวยโอกาสใหมๆ เอาไวได ชวยใหสามารถรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงไดอยางมีวิจารณญาณและสามารถกําหนดทิศทางชีวิตไดดวยตนเอง ไมวาจะเปนเรื่องการ
งานหรือเรื่องอื่นๆ ก็ตาม
สําหรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เห็นไดชัด ทุกคนหันมาใหความสนใจเรื่องประชาธิปไตย
ที่ปฏิบัติไดจริง มีคนเปนจํานวนมากยังเขาใจความเคลื่อนไหว ควรไดรับขอมูลและขอเท็จจริงในเรื่องนี้
อีกมาก เรื่องสิทธิมนุษยชนก็ไดพูดถึงบอยและประชาชนถูกปลุกขึ้นมาเพื่อทวงสิทธิของตนเองซึ่งไร
ขอบเขตและกอใหเกิดปญหามากมาย เดี๋ยวนี้มีเรื่องสําคัญหลายเรื่องไมอาจดําเนินการไดทันทีเพราะจะ
ไปติดที่เรื่องสิทธิมนุษยชนตองฟงเรื่องชุมชน และประชาชนดวย ซึ่งในดานหนึ่งเห็นวาดีประชาชนไดมี
สวนรวม แตในอีกดานหนึ่งเกิดความลาชา และบางเรื่องทําไมไดซึ่งผลรายจะตกแกประเทศชาติ และ
ประชาชนโดยตรง การเรียนรูตลอดชีวิตเปนแนวทางหนึ่งที่จะใหประชาชนโดยทั่วไปไดเรียนรูสิทธิหนาที่
และความควรไมควร เพราะประเด็นเหลานี้ตองอาศัยเวลาและความเขาใจ จากพัฒนาการดังกลาว
บางครั้งประชาชนพิจารณาเห็นวาระบบการปกครองสังคมนิยมอาจเปนประโยชนในการพัฒนาประเทศ

มากกวาประชาธิปไตย เชน กรณีการวางผังเมือง โครงสรางพื้นฐานและบริการราชการที่จําเปน เชน
กรณีประเทศจีน เปนตัวอยางในการพัฒนาเมืองและพัฒนาประเทศ
สําหรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีก็ เปนเรื่องจําเปนและสําคัญจะเห็นไดวา เราไมสามารถ
ยั บ ยั้ ง การเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งนี้ ไ ด และดํ า รงผลกระทบอั น ลุ ม ลึ ก ต อ สั ง คม และวิ ถี ชี วิ ต ของคน
ประสบการณในการเรียนรูไดอาศัยอุปกรณทางเทคโนโลยีอยางกวางขวาง ปญหาเฉพาะหนาคือ จะนํา
เทคโนโลยีที่มีอยูแลวมาใชใหเกิ ดประโยชนสูงสุดไดอยางไร การวางแผนอยางเปนระบบวาควรจะนํา
เทคโนโลยีอื่นๆ มาใหแพรหลายมากขึ้น เพื่อใหคนสามารถเขาถึงไดมากขึ้นเปนสิ่งจําเปน การเรีนรูถือ
เปนวิธีหนึ่งในการทําความเขาใจและตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งกลายมาเปน
เครื่องมือในการเรียนรูดวยตนเอง และทําอยางไรจะเขาถึงอยางแพรหลาย และกระจายไปในทุกพื้นที่
โดยเปนการสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตไดมากยิ่งขึ้น
ในการสงเสริมใหทองถิ่นจัดการเรียนรูการเรียนรูตลอดชีวิต สิ่งจําเปนเบื้องตนคือ ทุกทองถิ่น
จําเปนจะตองมีนโยบาย และมีวิสั ยทัศนในเรื่องนี้ เพราะถามีนโยบายและวิสัยทัศนแลวตามแผนงาน
งบประมาณ และสถานที่ก็จะตามมาเอง เทาที่สังเกตทองถิ่นมักจะทําอะไรก็ตามกันโดยเปนแบบไฟลาม
ทุง เมื่อผานไปสักพักก็จะไมใหความสําคัญ ขาดการตอเนื่องและยั่งยืน เทาที่ปฏิบัติอยูของทองถิ่นใน
ขณะนี้มักจะเปนการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน โดยมิไดเนนการเรียนรูตลอดชีวิตแตประการใด ผูเขียน
ไมประสงคใหมีการจัดตั้งหนวยงานใหมแตประสงคจะใหมีการบูรณาการกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู แก
ประชาชน ไมวาจะเปนการศึกษา การอบรม การเรียนรูตางๆ ที่กระทําอยูในพื้ นที่ใหทําอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง เมื่อ 2-3 วันนี้มา ผูเขียนไดมีโอกาสไปเยี่ยม ศูนยเรียนรูของ อบต. ยี่สาร อ. อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ซึ่งเปนเตาเผาถานไมโดยตรงสงออกมาก เปนศูนยเรียนรูที่ดีมาก ตรงกับวิถีชีวิตผูอยู
ชายทะเลในแตละทองถิ่นยอมจะมี โรงเรียน หองสมุด ศูนยฝก วัด ศูนยฝกอาชีพ โรงงาน พิพิธภัณฑ
และศูนยการศึกษา ทําอยางไรจะบูรณาการและเชื่อมโยงสถาบันเหลานี้มาใชอยางเปนประโยชนในการ
เรียนรูตลอดชีวิต และเชิญทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคราชการ เอกชน ชุมชน และบรรดาอาสาสมัคร
ทั้งหลายมารวมดําเนินการโครงการเรียนรูตลอดชีวิต อีกตัวอยางของศูนยเรียนรูตลอดชีวิต อีกตัวอยาง
ของศูนยการเรียนรูชุมชน คือ เทศบาลไมเรียงไดจัดคอมพิวเตอรจํานวนหนึ่ง เพื่อใหประชาชนไดเขามา
ใชอยางทั่วถึง เปนการสงเสริ มใหไดเรียนรู ฝก และคนขอมู ลที่จําเปนตางๆ ซึ่งเปนการรวมมือระหวาง
ราชการ คือ กระทรวง ICT ไดจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหเทศบาลจัดหาสถานที่และครูใหชาวบานให
ความรวมมือโดยรูสึกเปนเจาของและเขามาใชบริการจํานวนมาก

