ข่าวประชาสัมพันธ์สาํ หรับเผยแพร่ ทนั ที

จังหวัดชัยนาท อบต.วังตะเคียน มูลนิธิบูรณะชนบทฯ และ มธ.
ร่ วมจัดกิจกรรม “ตามรอยอาจารย์ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ บุคคลสําคัญของโลกและวีรบุรุษวังนํา้ ขาว”
ในโอกาส “รําลึก 100 ปี ชาติกาล สืบสานปณิธาน อาจารย์ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ”
จังหวัดชัยนาท ร่ วมกับอบต.วังตะเคียน จัดกิจกรรม “ตามรอยอาจารย์ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ บุคคลสําคัญของโลกและวีรบุรุษวัง
นํ ้าขาว” เนื่องในโอกาสครบรอบ 100ปี ชาตกาล ของ ศ.ดร. ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์ เพื่อร่วมรํ าลึกถึงแนวคิด อุดมการณ์ชีวิตและคุณปู การของ
ท่านที่มีต่อแผ่นดินไทย โดยภายในงานประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้ างบูรณะ “อนุสรณ์สถานอาจารย์
ป๋ วย” ในฐานะ “วีรบุรุษวังนํ ้าขาว” การอนุรักษ์ จุดกระโดดร่ มของอาจารย์ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ เมื่อครัง้ เป็ นเสรี ไทย กิจกรรมปั่ นย้ อนรอยเสรี
ไทยโดยนักปั่ นจักรยานชาวชัยนาท โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ นําหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้ บริ การตรวจรักษาสุขภาพฟรี พร้ อม
ปรั บภูมิทัศน์ “อนุสรณ์ สถานฯ” และ“จุด กระโดดร่ มของ อ.ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ”ให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ Unseen Thailand
้
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ เปิ ด “ศูนย์การเรี ยนรู้ ชมุ ชน ป๋ วย อึ๊ง
ขณะเดียวกันมูลนิธิบรู ณะชนบทแห่งประเทศไทย ซึ่งริ เริ่ มก่อตังโดยอาจารย์
ภากรณ์” ให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของชุมชนจังหวัดชัยนาทและประชาชนทัว่ ไป
ทังนี
้ ้ กิจกรรม “ตามรอยอาจารย์ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ บุคคลสําคัญของโลกและวีรบุรุษวังนํ ้าขาว” จัดขึ ้นเมื่อเร็ วๆ นี ้ ณ อําเภอเมือง
และที่ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ม.ร.ว.ปรี ดิยาธร เทวกุล ประธานมูลนิธิบูรณะชนบทแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่ามูลนิธิบูรณะ
ชนบทแห่งประเทศไทยฯร่วมกับ จังหวัดชัยนาท และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน“ตามรอยอาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บุคคลสําคัญ
ของโลกและวี รบุรุษวังนํ้ าขาว”ในวาระ 100 ปี ชาตกาลของอาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่ อร่ วมรํ าลึกถึงแนวคิด อุดมการณ์ ชีวิตและ
คุณูปการของท่านที่มีต่อแผ่นดินไทย อาทิ วีรกรรมการเข้ าร่ วมขบวนการเสรี ไทย บทบาทการเป็ นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย อดีต
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วง 6 ตุลาคม 2519 โดยภายในงานประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมปรับปรุ งอนุสรณ์
สถานอาจารย์ป๋วย ในฐานะ “วีรบุรุษวังนํ ้าขาว” กิจกรรมปั่ นย้ อนรอยเสรี ไทย โดยนักปั่ นจักรยานชาวชัยนาทกว่าพันคัน การเปิ ดศูนย์
การเรี ยนรู้ พฒ
ั นาชุมชน ผ่าน 6 ฐานกิจกรรม อันได้ แก่ 1. การทําสวนไผ่และพืชเศรษฐกิจ 2. การใช้ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3. การ
ผลิตถ่านขาว ด้ วยเตาไทยอิวาเตะ 4. การใช้ นํ ้าส้ มควันไม้ และนํ ้าหมักชีวภาพ 5. การปลูกผักปลอดสารเคมีสวู่ ิถีเกษตรอินทรี ย์ด้วยปุ๋ย
คอกและ 6. การจัด การขยะในครั ว เรื อน นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ยังได้ นําหน่ว ยแพทย์ เคลื่ อ นที่ จ ากโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกี ยรติ ศูนย์รังสิต มาให้ บริ การตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนอีกด้ วย เพื่อเชิดชูเกียรติคุณและสืบสาน
ปณิธานของอาจารย์ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ในการพัฒนาชนบทอย่างยัง่ ยืน
48 ปี ของการก่อตัง้ “มูลนิธิบูรณะชนบทแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ” ยังได้ สืบสานปณิธาน อาจารย์ป๋วย
ด้ วยการจัดตัง“ศู
้ นย์ การเรี ยนรู้ชมุ ชน ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ” เพื่อฝึ กอบรม ให้ คําปรึกษา ตลอดจนเสริ มทักษะอาชีพแก่ประชาชน โดยมูลนิธิฯ
ได้ จัด กิ จ กรรมเสริ ม ทัก ษะแก่ ชุม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ การจัด ห้ อ งสมุด เพื่ อ การเรี ย นรู้ , การให้ คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษาด้ า นวิ ช าชี พ
การเผยแพร่ แนวคิดและส่งเสริ มแนวทางปฏิบตั ิเศรษฐกิจพอเพียง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นอีกทั ้งยังเปิ ดเป็ น

ค่ายเยาวชน สําหรับนักเรี ยนนักศึกษาช่วงปิ ดเทอม ฯลฯ นอกจากนี ้ ยังได้ ผลิต “นักพัฒนา” เพื่อออกไปทําหน้ าที่รับใช้ สงั คมและชุมชน
ทัว่ ประเทศ
ด้ าน นายคณิต เอี่ยมระหงส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกล่าวว่า สําหรับ “มูลนิธิบรู ณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์” ก่อตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ.2510 ที่จงั หวัดชัยนาท โดย อาจารย์ป๋วย ร่ วมกับเพื่อนร่ วมอุดมการณ์ ยังผลให้ ชมุ ชนเกิดการพัฒนา
ไปในทิศทางที่ดีขึ ้น ซึง่ ภายหลังการก่อตัง้ อาจารย์ป๋วย ยังคงกลับไปเยี่ยมเยียนชาวบ้ านอยู่เนืองๆ ซึง่ สร้ างความประทับใจแก่คนใน
ชุมชนเป็ นอย่างมาก จนนําไปสูก่ ารจัดสร้ าง “อนุสรณ์สถาน ดร.ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์” โดยความร่วมมือระหว่างชาวบ้ านชุมชนวังนํ ้าขาวกับ
ลูกศิษย์ของอาจารย์ป๋วย เพื่อให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ชีวิตและอุดมการณ์ของอาจารย์ป๋วย ในฐานะ “วีรบุรุษวังนํ ้าขาว” อย่างไรก็ดี เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาลของอาจารย์ป๋วย จังหวัดชัยนาท ผู้นําชุมชนที่บ้านวังนํ ้าขาว ตําบลวังตะเคียน และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ ร่วมกันฟื น้ ฟู พร้ อมปรับภูมิทศั น์ “อนุสรณ์สถานฯ”“จุดกระโดดร่มของ อาจารย์ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ซึง่ จะ
ส่งเสริ มผลักดันให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand ของประเทศต่อไป
ด้ าน นายบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝ่ ายศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ กล่าวว่า สําหรับ
บทบาทการดําเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิฯนัน้ มีความสัมพันธ์ ที่ใกล้ ชิดมาโดยตลอด สืบเนื่องจาก ปี พ.ศ.
2512 อาจารย์ป๋วย ได้ จดั ตั ้ง “สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร” (หรื อ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ในปั จจุบนั ) ขึ ้น เพื่อส่งเสริ มให้
“บัณฑิต” ได้ ออกไปเรี ยนรู้ชีวติ ร่วมกับชาวชนบท เพื่อสัมผัสปั ญหาของประชาชนและหาประสบการณ์จากสภาพความเป็ นจริ ง ควบคูไ่ ป
้ งสอนให้ เรี ยนรู้ การทํางานร่ วมกันกับผู้อื่นซึ่ง
กับการปลูกฝั งให้ “บัณฑิต” มีสํานึกรับผิดชอบต่อประชาชนและสังคมส่วนรวม อีกทังยั
สอดคล้ องกับแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแบบแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง ของ มธ. ในการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สู่
ุ ภาพ เป็ นผู้มีจิตอาสาและมุ่งทําประโยชน์เพื่อสังคม โดยในทุกๆ ปี
ผู้นําแห่งการเรี ยนรู้ และผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคณ
จะมีบณ
ั ฑิตอาสา เข้ ามาทํากิจกรรมร่ วมกับมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็ น การจัดอบรมให้ ความรู้ เรื่ องการผลิตถ่านใช้ เองจากเตา
ธรรมชาติ เพื่อลดภาระค่าใช้ จ่ายในการซื ้อแก๊ สหุงต้ ม และ การสร้ างบ้ านดิน เพื่อลดปั ญหาภาวะโลกร้ อนและต้ นทุนในการก่อสร้ าง เป็ น
ต้ น
ทังนี
้ ้ ในวาระสําคัญของอาจารย์ป๋วย ครัง้ นี ้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ได้ ร่วมออกแบบและ
ปรับปรุ งอาคารกิจกรรมบริ เวณอนุสรณ์สถาน ศ. ดร.ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์ ขึ ้นใหม่ เพื่อให้ ชมุ ชนได้ ใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที่
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