การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การพัฒนาวิชาการสายรับใชสังคม
วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด
กลุมยอย : หองนักศึกษา
หมายเหตุ : บทสนทนาที่เกิดขึ้นเปนการพูดคุยระหวางผูเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การ
พัฒนาวิชาการสายรับใชสังคม ในกลุมยอยที่ ๓ ซึ่งเปนกลุมนักศึกษาจาก ๖ มหาวิทยาลัยนํารอง โดยจะ
พูดคุยในประเด็น “นักศึกษากับการเรียนรูในชุมชน”
ผูรวมสนทนาหลัก ซึ่งเปนนักศึกษาจาก ๖ มหาวิทยาลัยนํารอง
๑.น.ส.ชุติมา คียพิศาล
นักศึกษาชั้นปที่ ๒ คณะนิติศาสตร ม.ธรรมศาสตร
๒.น.ส.สุธาทิพย บูรเทพ
นักศึกษาชั้นปที่ ๓ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร
๓.น.ส.บุษรา มุกดาสกุลภิบาล นักศึกษาชั้นปที่ ๓ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
๔.นายสถาพร ชนันไทย
นักศึกษาชั้นปที่ ๓ คณะเภสัชศาสตร ม.มหิดล
๕.นายไพโรจน คุณานุธรรม นักศึกษาชั้นปที่ ๒ คณะศิลปศาสตร ม.มหิดล
๖.นายนริษชา ตอสุดกนก
นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร มจธ.
๗.น.ส.สุวารี ชาญกิจมั่นคง
นักศึกษาชั้นปที่ ๔ คณะวิศวกรรมศาสตร มจธ.
๘.นายอภิชิต มุงกายกลาง
นิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยชั้นปที่ ๓ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
๙.น.ส.รัตธิดา ธงชัย
นิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยชั้นปที่ ๓ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
๑๐.นายอําพล อุนเรือน
นิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยชั้นปที่ ๒ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
๑๑.น.ส.นงลักษณ คชรักซ
นิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยชั้นปที่ ๒ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
๑๒.นายพรเทพ กันทอน
นั ก ศึ ก ษาชั้ นป ที่ ๔ คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ม.ราชภั ฏ
อุตรดิตถ
๑๓.น.ส.ชุติมา ณ ชน
นั ก ศึ ก ษาชั้ นป ที่ ๔ คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ม.ราชภั ฏ
อุตรดิตถ
๑๔.น.ส.แพรวพร สุขัษเฐียร นักศึกษาปริญญาโท คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันอาศรมศิลป
๑๕.น.ส.อิสริยา ทองชิว
นักศึกษาปริญญาโท คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันอาศรมศิลป
๑๖.น.ส.อรพินท กุศลรุงรัตน นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร สถาบันอาศรมศิลป
๑๗.น.ส.สุริศรา บัวนิล
นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร สถาบันอาศรมศิลป
๑๘. อาจารยวีรวัฒน วรายน ผูดําเนินรายการ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
ประเด็นการสนทนาในวันนี้ เราจะเนนเรื่องการเรียนรูของแตละมหาวิทยาลัย ที่ไดเขาไปสัมผัส
ชุมชน เข าไปสัมผัสสัง คมมากกวาการเรียนรูแ บบปกติ นะครั บ เราจะชวนคุยกันดูวาวิธีก ารเรียนรู
1

ลักษณะนี้ มีลักษณะที่แตกตางจากรูปแบบเดิมอยางไรบาง และการเรียนรูลักษณะนี้สงผลอยางไรกับผู
เรียนรู
ตั้งแตชวงเชาเราไดฟงมหาวิทยาลัยแตละแหงนําเสนอวิธีการเรียนการสอน แตสิ่งที่ไดฟงเปนเรื่องของ
ครู อาจารย หรือผูบริหาร ซึ่งเขาสรุปใหเราฟง แตเวทีนี้จะเปนเรื่อ งของนักศึก ษาซึ่งเปนผูรับสาร
โดยตรง ไมใชผูที่เปนตนคิด แตเปนผูที่ทดลองเครื่องมือและกระบวนการเหลานั้น ในเบื้องตนจึงขอ
เชิ ญ นัก ศึ กษาแต ล ะมหาวิ ทยาลั ยได นําเสนอวิธีก ารเรียนโดยผานการทํางาน หรือ การลงไปทํางาน
รวมกับสังคมภาคชุมชน แตละวิธเี ปนอยางไรบาง และวิธีการเรียนนี้สงผลกับนักศึกษาอยางไร ขอเริ่ม
จากม.ธรรมศาสตร นะครั บ ใหอ ธิบายว าวิ ธี ก ารเรี ยนการสอนเป นอย างไรบ าง โดยเนนไปที่เ รื่อ ง
โครงงานที่แตละคนทํา
ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การทําโครงงานในวิชา TU120 จะแบงเปนกลุมยอย ในหองมีโครงงานยอยสองกลุม พอดีวาทั้ง
สองกลุมในหองทํางานในลักษณะที่ชวยกันทํา คือทุกคนในหองชวยกันทํางานทั้งสองเรื่องนะคะ จึงรูใน
สวนของอีกกลุมดวยพอสมควร ก็จะของเลาทั้งสองโครงงานเลยนะคะ
โครงงานแรกเปนโครงการเกี่ยวกับการชวยเหลือนักศึกษาผูพิการที่อยูในมหาวิทยาลัย เพราะ
มองไปรอบตัว ก็เห็นวามีเพื่อนนักศึกษาที่เปนผูพิการซึ่งมีความตองการที่แตกตางจากเรา อยางเพื่อนที่
พิการทางสายตา เขาตองการหนังสือเสียง ไมวาจะเปนหนังสือเรียน บทเรียนหรือหนังสืออื่นๆ หรือมี
ความตองการกระดาษที่ใชทําอักษรเบรลล จึงตัดสินใจจะทําเรื่องนี้ชวยเหลือเพื่อนนักศึกษา โดยเลือก
ทีจ่ ะชวยนักศึกษาผูพิการทางสายตาเปนอันดับแรก เพราะคิดวามีหลายวิธีการที่จะชวยเหลือเขาได คือ
ดวยการรับบริจาค และชวยเหลือรณรงค
อีกสวนหนึ่ง เปนนั กศึ กษาที่ขาพิ การ เขาตอ งนั่งวีล แชร ซึ่งถนนหรื อทาง อาจจะไมสะดวก
สําหรับเขา เราก็ชวยกันรณรงค หรือไปบอกผูใหญคะ เมื่อตกลงกันในกลุมไดวาจะทําอะไรบาง เราจึง
เขาไปติดตอพูดคุยกับศูนยนักศึกษาผูพิการของมหาวิทยาลัย นอกจากเราจะเขาไปชวยเหลือเขาในเรื่อง
สิ่งของ เราก็เขาไปพูดคุยดวย เขาไปถามความตองการเขาดวย วาจริงๆแลวเขาตองการอะไร อยาก
ไดอะไรเปนพิเศษหรือเปลา เพราะสิ่ง ที่เราคิดวาเปนความตอ งการของเพื่อน จริงๆแลว เขาอาจมี
เพียงพออยูแลว
หลังจากพูดคุย จึงไดขอสรุปวา นาจะชวยรณรงคเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณที่ชวยในการเรียนของ
นักศึกษาผูพิการทางสายตา ก็ชวยรับบริจาคดวยนะคะ เพราะในบางกิจกรรม นักศึกษาผูพิการตองใช
เงินในการรับสมัครอาสาสมัครดวยคะ
สวนอีกหนึ่งโครงงานในหองเดียวกัน เปนเรื่องการรับบริจาคเพื่อไปชวยคารักษาพยาบาล หรือ
เพื่อซื้อของขวัญเปนกําลังใจใหคนที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่รถตูของม.ธรรมศาสตรถูกชนบนทาง
ดวนโทลลเวย เพราะผูไดรับบาดเจ็บหลายคนเปนทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัย และเปนพนักงานในสวทช.
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ซึ่งตั้งอยูใกลๆธรรมศาสตร ทุกคนรูจักกันเหมือนเปนสวนหนึ่งในชุมชน ในชีวิตประจําวัน จึงอยากจะ
ชวยเหลือ ใหกําลังใจ และใหเขารูสึกวาคนในธรรมศาสตรไมทอดทิ้งกันคะ
ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ในสวนที่นองไดพูดไป เปนวิชา TU 120 หรือวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร ซึ่งเปนวิชาที่
มหาวิทยาลัยจัดใหนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองเรียนทุกคนนะคะ เนื่องจากนักศึกษาที่เขา
เรียนวิชานี้มีจํานวนมาก เพราะฉะนั้นการที่จะทําใหการเรียนเปนไปอยางทั่วถึง จึงมีการแบงกลุมยอย
อยางที่นองบอกวาเปนการแบงกลุมออกไปทําโครงงาน
สําหรับหลักวิธีการคิดในการทําโครงงาน สวนใหญเราจะคิดวา มีปญหาอะไรบาง ที่เกิดขึ้นจาก
ตัวเรา จากคนรอบขาง จากสังคม มองขยายวงไปเรื่อยๆ นะคะ แลวเราหยิบยกปญหาที่เราคิดวา
นาจะชวยแกไขหรือชวยปรับปรุง พัฒนาไดมาสักเรื่องหนึ่ง ตอนเรียนวิชานี้ กลุมของดิฉันทําโครงงาน
เรื่องเพศ สวนอีกกลุมหนึ่งในหองเดียวกัน ไดทําเรื่องชวยพี่นองภาคใต เกี่ยวกับเด็กที่ตองสูญเสีย
ผูปกครองจากเหตุการณไมสงบทางภาคใตนะคะ แมจะเปนการทําโครงงานแยกกลุม แตในการทํางาน
เราจะไมแบงแยกวาสองกลุมไมยุงเกี่ยวกัน แตเราจะชวยกันทั้งหมด อยางกลุมของดิฉันที่ทําเรื่องเพศ
ก็ไดทําสื่อตางๆ เชน ทํา facebook เกี่ยวกับ sex message ภายใน facebook จะมีเรื่องเกี่ยวกับ
เพศศึกษา เรื่องปญหาทางสังคมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยมีนักศึกษาในกลุมเขาไปชวยตอบคําถาม
หรือมีทานอาจารยจากมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เขามาชวยใหคําแนะนํา หรือเขามาชวยแกปญหาดวยนะ
คะ
สวนอีกเรื่องเกี่ยวกับการชวยเหลือพี่นองภาคใต จะเปนการออกรับบริจาค โดยเราจะทํากลอง
รั บ บริ จ าคเงิ น และลงพื้ น ที่ ไ ปออกรั บ บริ จ าค เช น ไปที่ ต ลาดนั ด ในมหาวิ ท ยาลั ย ช ว งตอนเย็ น
นอกจากนั้นเราไดออกไปประชาสัมพันธโครงงานภายนอกมหาวิทยาลัยดวย เชน ไปที่สวนจตุจักร ที่
อนุสาวรียชัยสมรภูมิ ที่สีลม เพื่อประชาสัมพันธโครงงาน และขอรับบริจาค วิธีการเรียนและการทํา
โครงงานของเราคือลงพื้นที่จริง เพื่อใหนักศึกษาทุกคนไดรับรูปญหา และไดลงมือทํางานจริงทุกคนคะ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
ขอบคุณมากครับ ตอไปเปน ม.มหิดลนะครับ
น.ส.บุษรา มุกดาสกุลภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สวัสดีคะ ในสวนของม.มหิดล จะเนนไปที่เรื่องการสอนมนุษยใหเปนบัณฑิตที่สมบูรณ คําวา
บัณ ฑิต ที่ส มบู รณ คื อ ต อ งมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ควบคูไ ปกั บความรู ความสามารถ และนํ าความรู
ความสามารถที่เรามี ไปชวยสรรคสรางและพัฒนาสังคมรอบตัวเรานะคะ โครงงานที่กลุมของดิฉันได
จัดทําชื่อวา “รอยยิ้มในโลกมืด” ซึ่งไดมีโอกาสไปจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนผูพิการทางสายตา จากการ
ที่เราไดเขาไปจัดกิจกรรมใหพวกเขา ทําใหเราไดเรียนรูวา สิ่งที่พวกเขาตองการมากที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด
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คื อ อยากได โ อกาสจากสั ง คม เพราะโดยส ว นใหญ คนในสั ง คมมั ก มองพวกเขาว า เป น คนที่ ไ ร
ความสามารถ ไมสามารถชวยเหลือตนเองได แตเมื่อพวกเราไดไปสัมผัสพวกเขาแลว เราพบวาพวก
เขาชวยเหลือตนเองไดอยางดีมาก อีกทั้งบางคนยังมีความสามารถพิเศษมากมาย ไมวาจะเปนการเลน
เป ย โน ร อ งเพลง หรื อ สามารถบิ ด ลู ก โป ง เป น ตุ ก ตาได ซึ่ ง ดิ ฉั น คิ ด ว า หากสั ง คมได ม องเห็ น
ความสามารถเหลานี้ ก็จะเปนประโยชนกับพวกเขาเอง และเปนประโยชนตอสังคมนะคะ ในการที่จะ
ชวยกันดึงศักยภาพจากคนเหลานี้ออกมา
ในสวนของการทํางานในหองเรียน กอนที่เราจะไดออกไปจัดกิจกรรม หองเรียนของเราจัดเปน
กลุมใหญประมาณ ๒๐๐ คน ซึ่งจะถูกแบงเปนกลุมยอยประมาณ ๑๘ กลุม กลุมละประมาณ ๑๕ คน
โดยเจาหนาที่จะสุมคัดเลือก (random) นักศึกษามาจัดเปนกลุมยอย ฉะนั้นนักศึกษาในแตละกลุมจะถูก
คละคณะ เราจึงไดฝกการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนใหมๆ เพราะแตละคนไมเคยรูจักกันมากอน จากนั้น
เราจะไดเรียนรูการวางแผนงานรวมกัน รูจักการทํางานเปนขั้นตอน เมื่อเราประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีการระดมสมอง ไดรูจักการทํางานเปนทีม และฝกการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยาง
มีเหตุผลนะคะ และเมื่อเราออกไปสูสังคมภายนอก เราจะไดรูจักการทํางานประสานกับคนอื่น รูจัก
ติ ด ต อ งาน ซึ่ ง ส ว นนี้ นอกจากเราจะได อ อกไปช ว ยสรรคส รา งสัง คมแล ว เรายัง ได เ ป น ผูที่ พัฒ นา
ศักยภาพของตนเองดวยคะ
ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ผมขอกล า วเสริ ม นะครั บ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการทํ า โครงงาน คื อ เราจะทํ า อย า งไรให ค นใน
มหาวิทยาลัย หรือคนที่อยูรอบขาง คนชุมชน ไดเขามามีสวนรวมกับโครงงานของเราดวย ไมใชเฉพาะ
คนในกลุมของเราแคกลุมเดียวเทานั้น คืออยากใหทุกคนมองวา ในการคิดปญหา หรือโครงงานขึ้นมาสัก
เรื่องหนึ่ง อยากใหมองวามันเปนปญหาของคนทุกคน ที่จะตองรวมกันแกไขนะครับ ตัวอยางของกลุม
ผม ไดทําโครงงานเกี่ยวกับเรื่องการดาวนโหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ เราพยายามชี้ใหเห็นวาการดาวน
โหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ มีผลเสียตอคนในมหาวิทยาลัย รวมถึงสงผลตอระดับประเทศ ระดับโลก
อยางไร เพราะฉะนั้นการเรียนในลักษณะนี้ จะเปนการดึงใหทุกคนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา
รวมกันครับ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
ขอบคุณครับตอไปเปนพระจอมเกลาธนบุรีครับ
นายนริษชา ตอสุดกนก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ในสวนของผม ไมรูจะมาผิดงานหรือเปลา พอดีผมมีประสบการณทั้งสองดานนะครับ คือผม
ทํางานในสวนของสโมสรนักศึกษาดวย ในสวนของการเรียน ผมอยูในหลักสูตรเกาเมื่อสามปที่แลว ใน
วิชาสังคมโครงงาน ทุกคนตองทําโครงงานเพื่อที่จะผานวิชานี้ได ตอนนั้นผมทําเรื่องเด็กติดเกม เพราะ
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ปญ หาเด็ กติดเกมเปนปญ หาใหญของเยาวชนในชว งนั้น ผมทํ าง ายๆ คือ ผมติ ด ตอ ไปยังศูนยที่ ทํา
เกี่ ยวกั บเรื่ อ งเยาวชน เพื่ อ หาข อ มู ล เรื่ อ งเด็ก ติ ด เกม และใหวิ ท ยากรของศู นย แ หง นี้ อบรมนอ งๆ
นักเรียนแถวลาดกระบัง เพื่อใหนักเรียนไดเห็นคุณและโทษในการเลนเกม
ตัวผมเองตอนนี้ศึกษาระดับปริญญาโท และไดรับเชิญเปนวิทยากรในการแนะนํานองๆ ในสวน
ของกิจกรรมการเรียนของวิชา “เจ็นเอ็ด” (General Education) ซึ่งเปนวิชาใหมของมหาวิทยาลัย เขาใจ
วาตอนนี้นองไปทําที่ราชบุรีนะครับ เราจะเนนสังคมเปนหลัก เพราะทางมหาวิทยาลัยเนนไปทางงาน
ภายนอก
น.ส.สุวารี ชาญกิจมั่นคง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สวนของหนูจะคลายๆกับพี่คะ และมีประสบการณดานการทําคายอาสาพัฒนาดวย สําหรับใน
เรื่องของการเรียนจะเปนโครงงานสังคมเชนกัน ตัวเองไดทําโครงงานพัฒนาเด็กเล็ก สาเหตุที่เลือกทํา
โครงงานนี้ เพราะเห็นวาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีเด็กเล็ก วัยกอนเขาเรียน ที่ผูปกครองนํามาฝากเลี้ยง
อยูเปนกลุมใหญ ประมาณ ๕๐ คน โดยมีอาจารยหรือพี่เลี้ยงดูแลแค ๑ คน จึงรวมกลุมนักศึกษาเขา
ไปในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไปอยูกับนองที่ศูนยฯประมาณ ๒-๓วัน นองๆจะไดรูสึกดีมากกวาการที่มี
อาจารยคนเดียวดูแล พี่ๆ นักศึกษาก็เขาไปสอน ไปเลนกับนอง เขาก็ดูมีความสุขมากกวานะคะ หนู
คิดวานาจะเปนการพัฒนานองๆ ใหมีความสุขไดมากกวาการนําของไปบริจาคใหเขาคะ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
ขอบคุณครับ ขอไปตอทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลยครับ
ตัวแทนนิสิตโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรียนคณาจารย ทานผูรวมฟง และสถาบันอื่นๆ ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันนะครับ ชางนา
ภูมิใจและดีใจอยางยิ่ง ที่หลายมหาวิทยาลัยไดมาแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนที่จะนําพาประเทศชาติ
ของเราใหรอด มุงเนนใหกับประชาชน มุงเนนใหกับชุมชน ผมมาจากม.ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย ซึ่งเปนการขับเคลื่อนเพื่อบูรณาการการศึกษาเขากับชุมชน เปนโครงการหนึ่งของสมเด็จ
พระเทพฯ เพื่ อ ให เ ด็ ก ในตะเข็ บชายแดนมี โ อกาสศึ ก ษาในระดับ อุด มศึก ษา โพธิ วิชชาลัย มีขึ้น ที่จ .
สระแกวเปนพื้นที่แรก โดยความรวมมือของเบญจภาคี ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อ
ประชาสังคมอีกมากมาย โพธิวิชชาลัยเกิดขึ้นบนพื้นฐานที่วางเปลา คือแมกระทั่งพื้นที่ตั้งก็เปนดินที่
เสื่อมโทรม เสื่อมสภาพนะครับ
หลักสูตรของเราเปนหลักสูตรการจัดการภูมิสังคม อันดับแรกเราเรียนรูเรื่องภูมิประเทศ ซึ่งใน
ขอบเขตของการเรียนจะหมายถึงจ.สระแกว การที่ตองเรียนรูจักภูมิประเทศ ก็เพื่อใหรูจักพื้นที่ที่
ชุมชนตั้งอยู จะไดรูวาเราจะจัดการชุมชนอยางไร จากนั้นจะเรียนรูเกี่ยวกับชาวบาน การประกอบ
อาชีพของชุมชน ซึ่งโดยสวนใหญชาวบานเปนเกษตรกร เรียนรูวาเกษตรกรตองการอะไร จากนั้นก็มี
รายวิชาเกี่ยวกับวิธีคิดการสรางแนวคิดชุมชน เรียนรูการจัดการปาไม
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ในชวงป ๑ เทอม ๑ จะเรียนปรับพื้นฐาน เปนการเรียนรูมนุษยกับธรรมชาติ เพื่อเรียนรูวา
มนุ ษย กั บธรรมชาติ ต องอยู รวมกั นอย างไร จากนั้ นจะเรียนการสรางพลังรวมชุมชน การเรียนวิชา
เหลานี้จะแตกตางจากโครงงาน เพราะจะมีนัยแฝงอยู ซึ่งเราไดเรียนรูสิ่งตางๆหลายอยาง ในเทอมที่
สองจะเปนการเรียนการสรางสัมมาชีพ พอเรารูพื้นที่ภูมิประเทศของเรา เราจัดการพื้นที่ของตัวเองแลว
จึงมาเรียนรูวาจะสรางสัมมาอาชีวะที่เปนการพึ่งพาตนเองไดอยางไร บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เราเรียนเปนหนวยงาน เปนการเรี ยนแบบองครวม และทํากิจกรรมรว มดวย ตอนนี้ที่โพธิ
วิชชาลัย สระแกวมีฐานการเรียนรูตางๆ ที่นิสิตทําขึ้น โดยตอนนี้รุนพี่ปสามไดกลับไปเรียนที่สระแกว
และไปสรางเปนโปรเจ็กต สรางงานทางดานการจัดการพื้นที่ทํากิน นั่นหมายความวาตัวโครงการที่
นิสิตทํา เปนงานจริง ซึ่งลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง เปนการลงไปจัดสรรพื้นที่ วาตองแบงพื้นที่แตละ
สวนเพื่อใชในการทํากินอยางไร เพื่อใหมีชีวิตอยูไดโดยพึ่งพาตนเอง มีการทํากิจกรรมปลูกผัก ปลูก
ขาว ทํานา ไถนา
นิสิต โพธิวิชชาลัยตองเปนคนที่อึด อดทน เขมแข็งทั้งกายและปญญา ในโพธิวิชชาลั ยจะมี
อาคารทรงงานสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งเปนอาคารทรงงานบานดิน บานดินที่โพธิวิชชาลัยไมใชสูตรตายตัว
และแตกตางจากบานดินทั่วๆ ไป หลักสูตรนี้เกิดขึ้นเพราะอยากใหเด็กและนักศึกษาไดฝกทําเพื่อเรียนรู
การประยุกตใชดินมาทําเปนบาน โดยมีปราชญชาวบาน ซึ่งเปนคุณลุง คุณปา ผูที่เปนวิศวกร และ
สถาปนิก ชวยฝกการทําบานดินใหแกนิสิต เราตกแตงดวยศิลปภูมิปญญาของชาวบาน ตอนนี้นิสิตได
เรียนรูและชวยกันทําบานดิน ซึ่งในอนาคตคงจะเปนแหลงที่พัก แหลงนักทองเที่ยว เพราะตอนนี้โพธิ
วิชชาลัยก็เปนสวนหนึ่งของเสนทางการทองเที่ยวของจังหวัดสระแกว โดยถูกรวมอยูในยุทธศาสตรของ
จังหวัดดวยครับ ขอบคุณครับ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
ขอบคุณครับ ขอเชิญ ม.ราชภัฎอุตรดิตถครับ
นายพรเทพ กันทอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ผมเปนนักศึกษาจากม.ราชภัฏอุตรดิตถ เรียนเอกการพัฒนาชุมชน ชั้นปที่ ๔ ครับ สาขาของ
เรามี ๔ ชั้นป หลักสูตร ๔ ป แตจะเรียนสามปครึ่งนะครับ โดยครึ่งปหลังจะเปนการฝกงาน โดยสวน
ใหญ นั ก ศึ ก ษาของเรา ตั้ ง แต ชั้ น ป ที่ ๑ ถึ ง ชั้ น ป ที่ ๔ จะเรี ย นจากชุ ม ชนเป น หลั ก เพราะชุ ม ชน
เปรียบเสมือนเปนหองเรียนของนักพัฒนาชุมชน มีแคการเรียนสวนของทฤษฎี ประมาณ ๘ สัปดาห ที่
จะเรียนในหองเรียน สวนเรื่องปฏิบัติจะลงพื้นที่ตางๆ
สํ าหรั บการเรียนพัฒนาชุมชน มี ขั้นตอนในการลงพื้ นที่ หรื อ ขั้ นตอนการลงชุ มชนศึ ก ษา ๖
ขั้นตอน
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ขั้นตอนแรก คือ การสรางความเขาใจกับพื้นที่ โดยจะมีภาควิชาการคือ นักศึกษา และคณะอาจารย
สวนภาคประชาชน คือ คนในชุมชน ภาคทองถิ่น คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น อบต. และเทศบาล
ซึ่งจะเปนผูสนับสนุน ประสานงาน และเอื้ออํานวยดวยครับ ขั้นตอนที่สอง นักศึกษาจะทําการศึกษา
และวางแผนรวมกับคณะอาจารยประจํารายวิชา วาเราจะศึกษาเรื่องอะไรบาง สวนใหญเราจะเนนเรื่อง
โครงการ เรื่องของรายงาน และเรื่องของวิจัยครับ ขั้นตอนที่สาม คือการลงพื้นที่เก็บขอมูล ซึ่งเราจะ
ไดโจทยของชุมชน ไดรูวาชุมชนนี้ประสบปญหาอะไรบาง และเราจะมีวิธีการแกไขปญหาอยางไร ใน
ลักษณะที่เปนการทํางานรวมกันระหวางนักศึกษา ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขั้นตอนที่สี่
หลังจากไดโจทยชุมชนแลว เราจะนําฐานขอมูลตางๆ หรือเรียกวาเปน “ทุนชุมชน” มาจัดทําเปนเอกสาร
หรือชุดความรูหรือองคความรูใหมครับ ขั้นตอนที่หา คือ เวทีคืนขอมูลสูชุมชน ซึ่งเปนการถอดบทเรียน
วาจากการที่นักศึกษาไดลงมาศึกษาขอมูลนั้น เราไดอะไรบาง ชุมชนไดอะไรบาง มหาวิทยาลัยได
อะไรบ า ง จะเป น การสะท อ นป ญ หาจากตั ว นั ก ศึ ก ษาไปถึ ง ผู นํ า ชุ ม ชน และขั้ น ตอนที่ ห ก เราจะ
ประเมินผลการทํางานครับ โดยเปนการประเมินผลความพึงพอใจของชุมชนที่มีตอนักศึกษา หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย และสาขาที่นักศึกษาเรียนอยู
ผมจะขออนุญาตเปรียบเทียบวา ชุมชนเปนเหมือนเจดียที่มีตัวฐาน มีตัวเจดีย และมียอดเจดีย
ฐานของเจดียเปรียบไดกับทุนทางสังคมที่มีอยูในชุมชน ไมวาจะเปนทุนทรัพยากรมนุษย ทุนธรรมชาติ
ทุนทางภูมิปญญา หรือกิจกรรมตางๆของชุมชน ตัวพระเจดียประกอบไปดวยคนในชุมชน ซึ่งเปนแกน
หลักของชุมชน ถาชุมชนใดขาดวัฒนธรรมชุมชน หรือขาดความเปนเครือญาติ จะทําใหชุมชนนั้นแตก
สลาย ไมมีความผูกพันซึ่งกันและกัน สวนยอดพระเจดียเปรียบเสมือนผลสําเร็จ หรือความสุขของคน
ในชุมชน ซึ่งมีการทํางานรวมกันเปนทีม มีผูนําปกครอง คือผูใหญบาน กํานัน และมีการชวยเหลือ
หรือเรียกวามีการบูรณาการรวมกัน
นี่เปนสิ่งสําคัญที่นักศึกษาพัฒนาชุมชน ม.ราชภัฏอุตรดิตถไดรวมกันทํางาน และทําวิจัยครับ
ในเทอมที่ผานมา ผมก็ไดทําวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลสําเร็จใหกลุมกองทุนแมของแผนดิน บานไรออย
หมูที่ ๖ ต.ไรออย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ไดลงไปทําวิจัย และไดรับความชวยเหลือเปนอยางดี ผมไดนํา
ผลนี้สะทอนกลับไปยังชุมชนวา การที่เขามีการจัดการตนเอง จะทําใหชุมชนเขมแข็ง ทําใหไดรูจัก
ศักยภาพ และสิ่งที่เปนหัวใจสําคัญคือ คนในชุมชนมีความสามัคคีเพิ่มมากขึ้น
ในเรื่องของรายวิชา ทุกรายวิชาที่เรียนตั้งแตชั้นปที่ ๑ ถึงปที่ ๔ จะเปนการลงพื้นที่ทั้งหมด ไม
มี ก ารนั่ ง เรี ยนในห อ งเรี ยนทั้ ง ป ทั้ ง เทอม เพราะการนั่ ง ในห อ งเรี ยนจะมี แ ต โ ต ะ เกาอี้ จอแอลซี ดี
อาจารยผูสอนใชไหมครับ ซึ่งตางจากหองเรียนที่เปนชุมชน ในหองเรียนชุมชน เราไมรูจักใคร เราก็ได
รูจัก เราไมเคยเห็นอะไร เราก็ไดรู นี่เปนสิ่งสําคัญที่นักศึกษารุนใหมตองยอมรับในเรื่องของวิวัฒนาการ
หรือความเปลี่ยนไปของโลก เราจะมานั่งอยูในหองสี่เหลี่ยมเพียงอยางเดียว ก็ไมทันนะครับ เราตอง
ออกไปขางนอก เราตองศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งวิธีที่งาย คือ การศึกษาชุมชนที่เราอาศัยอยู เรา
ตองศึกษาใหถองแทวามีอะไรอยูในชุมชนบาง ขอบคุณครับ
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อาจารยวีรวัฒน วรายน
ขอตอดวยสถาบันอาศรมศิลปนะครับ ขออนุญาตเปนตัวแทนโครงงานนึงแลวกันนะครับ
น.ส.สุริศรา บัวนิล สถาบันอาศรมศิลป
ถามวาสถาบันอาศรมศิลปมีวิธีการเรียนอยางไร สวนใหญเราเรียนไปบนงานจริง และมานับวา
เปนวิชาอะไรในภายหลัง งานจริงที่เราทํานั้น เราทําแบบบูรณาการ โดยเนนการบูรณาการหลากหลาย
สาขาวิชา และเราก็เจอคนเยอะมาก จึงไดเรียนรู หรือไดความรูจากคนที่เราพบเจอ การเรียนบนการ
ทํางานจริงนั้น ทุกคนตองลงมือทําจริง งานที่เรียกวาบริการชุมชน เราก็ไมไดมองชุมชนวาตองเปน
ทองถิ่นเทานั้น อยางกรณีตัวดิฉันเองเรียนที่คณะศึกษาศาสตร ชุมชนจริงก็มีสองสวน คือสวนที่เปน
สถาบันอาศรมศิลป และสวนที่เปนโรงเรียน ซึ่งเราจะตองจัดการเรียนการสอน เปนลักษณะคลายๆ
มหาวิทยาลัยที่มีโรงเรียนสาธิต แตที่สถาบันอาศรมศิลปจะมีโรงเรียนรุงอรุณเปนอีกหนึ่งชุมชน ซึ่งเรา
ตอ งทํ างานร ว มกั น และเราใช พื้นที่ นี้ใ นการเรียนรูทุกวิชา นอกจากนี้ยังมีชุมชนเมือ ง และชุมชน
ทองถิ่น ที่นี่มีโครงงานเยอะมาก ซึ่งคุณครูอรพินท (ครูนิต) จะไดเลาเรื่องจัดกระบวนการเรียน วิธีการ
เรียนที่เราเนนกระบวนการมีสวนรวม การบูรณาการ ซึ่งเราไมไดยึดที่วิชานะคะ เราสลายโครงสราง
ทางวิชาหรือกรอบ ชั่วโมงเวลาออกไปจนหมดสิ้น เราเหลือแตงานที่จะตองทําจริงๆ ลองฟงจากครูนิต
ไดเลยคะ
น.ส.อรพินท กุศลรุงรัตน
สถาบันอาศรมศิลป
จากที่ชวงเชา สถาบันอาศรมศิลปไดพูดถึงวิชาธรรมชาติวิจักขณ ซึ่งเปนวิชาที่พานักศึกษาเขา
ไปอยู เขาไปเรียนในปา โดยใหไปเผชิญกับตัวเอง ใหเราไดเรียนรูธรรมชาติภายในของตัวเอง และ
สัมผัสกับธรรมชาติขางนอก รวมทั้งเรียนถึงวิถีชุมชนดวย จากการเรียนตรงนั้น ทําใหเราเห็นปญหาของ
ชุมชนหลายดาน รวมทั้งปญหาดานการศึกษาดวย จึงเกิดโครงการที่ชุมชนบานสบลาน เปนโครงการ
สรางโรงเรียนในชุมชน เพราะเด็กๆ ตองเดินทางไกลมาก จากหมูบานไปโรงเรียนแม ระยะเดินทาง ๘
กม.ซึ่ง ไมใชทางราบ แตเปนดอยและตองผานปาเขาลําเนาไพร เด็กเล็กๆ ตั้งแตอนุบาล ป.๑ จึงตองไป
อยู พักนอนที่นั่น ทําใหวิถีชีวิตชุมชนขาดหายไป เราจึงเขาไปคุยปญหานี้ ซึ่งชาวบานเห็นวาถาเปน
แบบนี้ ต อ ไป จะลํ า บากมาก เพราะเด็ ก ๆ มี ป ญ หากั น มาก แล ว บางคนเรี ย นแค ม.1 ก็ แ ต ง งานมี
ครอบครัวกันแลว จึงอยากใหมีการฟนฟูเรื่องภูมิปญญาชุมชนคืนมา เพราะภูมิปญญาชุมชนก็จะหายไป
การรักษาปา รักษาน้ําในหมูบ านจะหายไป ปาตนน้ําจะหมดไป จึงคิดวาตองทําโรงเรียนใหไดคะ
ผูนําชุมชน และคนในหมูบานที่มองเห็นปญหานี้ ก็อยากใหมีโรงเรียน จึงไดจับมือกัน ลงไป
สํารวจ เก็บปญหาตางๆมาวิเคราะห และจัดทําหลักสูตรรวม เปนหลักสูตรบูรณาการกับวิถีชีวิตชุมชน
เพื่อใหเปนการเรียนที่สอดคลองกับวิถีชุมชนดวย โดยเราใชวิถีชีวิตชุมชนเปนรากฐาน และนําวิชาการ
สาระต างๆ เข าไปสอดแทรกในวิ ถี ชีวิ ต นั้น ซึ่ง เปน โครงการที่ ไ มไ ด ตั้ง ขึ้ นมาแล ว ก็ จ บไป แตเ ป น
โครงการที่เปนงานจริง เปนงานที่เราทํากับสังคม โดยใชปญหาจริงที่เกิดขึ้นมาเรียนรู เฉพาะแคเรื่อง
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การจัดตั้งโรงเรียนวาจะจัดตั้งไดอยางไร ก็เปนการเรียนรูที่เยอะมาก เพราะการจะตั้งโรงเรียนบนดอยได
นั้น มีกระบวนการมากมาย ในสวนของกระบวนการเรียนรู เรื่องการจัดการศึกษาตางๆ วาการจัด
การศึกษามีรูปแบบใดบาง และรูปแบบใดจึงจะเหมาะกับชุมชน หรือเราจะจัดกระบวนการเรียนรูแบบใด
ใหกับเด็ก และใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของเขา สอดคลองกับตัวความรูที่เขาควรจะไดรับ เพื่อที่จะสาน
ตอ แลวเขาไปเปนที่พึ่งของชุมชนไดตอไป
การเรียนในลักษณะนี้ ทางสถาบันอาศรมศิลปก็ตองมีกระบวนการที่จะพานักศึกษาเขาไปเรียนรู
เรื่องเกี่ยวกับจิตสํานึกมากทีเดียว และตองเรียนรูผานการเขาไปใครครวญภายในอยางมาก เพราะเรา
อยูกับงานจริง และเผชิญปญหาจริง ซึ่งเราตองแกปญหาบนพื้นฐานของความเปนจริงดวยนะคะ ไมใช
เพียงแคเราเอามาคุยกันเฉยๆ แตตองแกปญหาจริงและกลับมาแลกเปลี่ยนกับคนในชุมชนดวย คือครู
กับชุมชนจะแยกกันไมออกเลย เพราะตองเขาไปประสาน และถามีปญหาอะไรในชุมชน ครูก็ตองเปน
สวนหนึ่งในการแกปญหาเหลานั้น เพราะเราเชื่อวาการศึกษาจะตองแกปญหาสังคม แกปญหาชุมชนได
ถาการศึกษาแยกขาดออกไป แลวแกปญหาชุมชน แกปญหาสังคมไมได ก็ไมมีความหมายอะไรคะ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
ขอบคุณครับ เทาที่ฟงดู แตละมหาวิทยาลัยมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน และมีความนาสนใจ
มากนะครับ หลังจากนี้จะใหแตละคนไดชวยสรุปงายๆ ครับ อาจไมตองเปนสิ่งที่เราฟงมาจากครู วา
วิธีการเรียนของเราเปนอยางไร แตขอใหเปนสิ่งที่เราสัมผัสดวยตัวเอง วาวิธีการเรียนแบบนี้ มีความ
แตกตางหรือเหมือนกับวิธีการนั่งเรียนในหองอยางไร หรือเหมือนวิธีการที่ครูมาสอนหนาหองหรือเปลา
อยากใหระบุความแตกตางที่เห็นไดชัดเจนของสิ่งที่เราไดเรียนรู ไมวาจะเปนเรื่องของการทําโครงงานก็
ดี หรือการที่หองเรียนอยูกับชุมชนก็ดีนะครับ ขอเริ่มจากสถาบันอาศรมศิลปนะครับ
น.ส.แพรวพร สุขัษเฐียร สถาบันอาศรมศิลป
ออเปนสถาปนิกนะคะ ตอนเรียนปริญญาตรีมา รูปแบบการเรียนในระดับปริญญาตรีฝกใหเรา
เปนนักออกแบบ มีโจทยมาให และเราก็ออกแบบทําเปนโครงการ หรือแกปญหาโจทยนั้น แตพอมาอยู
ที่สถาบันอาศรมศิลป สิ่งแรกที่เราจะตองสรางขึ้นเองคือเรื่องโจทย คือหลังจากที่เราลงไปคุยกับคนใน
ชุมชนแลว เราตองใชวิธีใครครวญ หมายถึงการฟงโจทย หรือฟงสิ่งที่ชาวบานพูดใหเขาใจ วาปญหา
หรือสิ่งที่เขาตองการคืออะไร อันนี้จะเปนขอแตกตางจากที่เราไดเรียนในระดับปริญญาตรี ซึ่งพอมา
ทํางานจริงๆแลว เราตองไปคนอีกวา โจทยที่เราจะตองนําไปแกปญหา ขั้นตอไปคืออะไร ในสวนของ
การไดมาซึ่งขอมูล ก็แตกตางจากที่เคยเรียน เพราะขอมูลจากงานจริง เปนขอมูลทั้งเชิงกายภาพ สังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งเราจะตองมองในภาพรวม เพื่อที่จะทําใหงานที่เราทําจริง มีผลที่ไมมีอคติ
หรือขอเบี่ยงเบนในการพิจารณาทําโครงงานตางๆ
อีกสวนหนึ่งที่เห็นไดชัดเจนในแงของวิธีการเรียน คือ การที่เราไดพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนใน
ชุมชน เพราะตอนเรียนในหองเรียน เราจะพูดคุยกับเพื่อนหรืออาจารยเทานั้น แตพอลงไปในชุมชน
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มั น จะมี ทั้ ง ข อ มู ล หรื อ ทั ศ นคติ จ ากชาวบ า น ทํ า ให เ ราเป น ทั้ ง ผู เ รีย น สลั บ กั บการเป น ผูใ ห ข อ มู ล กั บ
ชาวบาน เรากับชุมชนตองเปนทีมเดียว จึงจะสามารถทํางานรวมกันได ตราบใดที่เรายังรูสึกวาเราเปน
เพียงนักศึกษาหรือ รูสึกวาพี่ๆ ในชุมชนเปนเพียงผูใหโจทย เราจะไมมีทางไดปญหา หรือโจทยจริงที่เรา
จะนําไปแกปญหาไดคะ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
ขอบคุณมากครับ สถาบันอาศรมศิลปมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ?
น.ส.อิสริยา ทองชิว สถาบันอาศรมศิลป
ประเด็ น หลั ก จะคล า ยกั น เราเรี ย นผ า นโปรเจ็ ก ต จ ริ ง นะคะ สิ่ ง ที่ แ ตกต า งจากการเรี ย นใน
หองเรียนเมื่อเทียบกับปริญญาตรี คือ เราเขาใจปญหาจริงของสังคม และวิธีการเรียนของเรามุงที่จะเปน
สวนหนึ่งในการแกปญหานั้นๆ มันทําใหตัวเราเติบโตขึ้นจากการที่เราไดเผชิญปญหา และมีสวนรวมใน
การชวยชาวบานคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เพื่อนําไปสูการแกปญหาในเรื่องนั้นๆ
น.ส.อรพินท กุศลรุงรัตน
สถาบันอาศรมศิลป
อยากขอเสริมประเด็นที่เปนความแตกตางอยางมาก คือ เรื่องการที่มีมิติของจิตวิญญาณขางใน
เพราะสถาบันอาศรมศิลปจะเนนเรื่องการยอนมองเขามาในตัวเองมาก ใหรูวาเรานี้ไมไดเปนผูที่มาคน
เดียวโดดๆ แตเปนผูที่เชื่อมโยงกับสิ่งอื่น และไมวาเราจะทําอะไรก็แลวแต จะมีผลกับทุกสิ่งทุกอยางที่
เกิดขึ้นตอไป เพราะฉะนั้นอันนี้เปนจิตสํานึกสําคัญที่ทําใหเรารูวา ทุกอยางเชื่อมโยงกันหมด ไมวาเรา
จะทําอะไร ถาเราเปนเพียงนักศึกษาคนหนึ่งที่มาเรียน และเอาแคใบปริญญากลับไป สังคมจะเปน
อยางนั้นตอไปนะคะ แตถาเราเปนผูที่ลุกขึ้นมาและมองปญหาจากตัวเรา วาปญหานี้เกิดจากตัวเราเอง
ดวย เราก็เปนสวนหนึ่งของปญหา ที่ไมใชเปนตัวที่แยกออกมาเปนผูแกไขอยางเดียว แตตัวเราเอง มี
บางสวนที่อาจจะเปนปญหานั้นดวย หรือเราจะตองยอนกลับมาตั้งคําถามวาเมื่อเกิดปญหาขึ้น ตัวเรา
ซึ่งเปนคนๆหนึ่งในสังคมนี้ จะทําอยางไร เพื่อใหปญหาคลี่คลายไปในทางที่สรางสรรค นี่คือสวนสําคัญ
ที่ทําใหรูสึกแตกตาง ที่เราตองยอนกลับมา แลวยอนไปดู ยอนมองตลอดเวลา เพื่อเปนการทบทวน
ตัวเอง และมองการแกปญหาโดยเริ่มตนจากตัวเองเปนสําคัญกอนคะ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
ตอไป เชิญ ม.ราชภัฎอุตรดิตถครับ
น.ส.ชุติมา ณ ชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ถ า ถามถึ ง ความแตกต า งระหว า งห อ งเรี ย นสี่ เ หลี่ ย ม กั บ ห อ งเรี ย นชุ ม ชน คงจะมองว า ใน
หองเรียน คือการนั่งเรียนในหอง ฟงอาจารยพูด และวางกรอบทฤษฏีใหเรา สวนในหองเรียนชุมชน คือ
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หองเรียนที่ใหญขึ้น กวางขึ้น มีคุณครูเยอะขึ้น ซึ่งคุณครูในที่นี้ก็คือคุณพอ คุณแมในชุมชน ปราชญ
ชาวบาน ซึ่งเปนผูปกครองของเด็กในชุมชน รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรืออบต.นะคะ
จากการทํางานที่ผานมา สิ่งแรกที่เราไดรับและประทับใจมากที่สุด คือ “ใจ” นะคะ ใจของคนใน
ชุมชน การที่ไดลงชุมชน ไดพบปญหามากมาย ทําใหไดรูแนวทางที่จะไปแกไขปญหา หรือรูวิธีการ
ทํางานรวมกับชุมชน ซึ่งบริบทของแตละชุมชนที่แตกตางกัน ยอมทําใหมีปญหาที่แตกตางดวย ดังนั้น
ยิ่งเราไดเรียนรูปญหา เราจะยิ่งเห็นแนวทางในการทํางานแกไขปญหา จริงๆแลวคนในชุมชนเปนคนที่
ทําทุกสิ่งทุกอยางดวยตัวเองอยูแลว เราเพียงแคไปชวยหนุนเสริมในเรื่องของกระบวนการ ในการเรียบ
เรียง การทําขอมูล เพราะแมวาเขาเปนผูลงมือทําจริง แตยังขาดความรูในเรื่องการเรียบเรียงขอมูล
การที่เราไดทํางานหลายโครงการ ก็เปนสิ่งที่ทําใหนักศึกษาทุกคนไดพัฒนาเรื่องของการเรียนรู เพราะ
เปนการเรียนไปในตัว และทํางานไปในตัว ซึ่งเราจะสามารถจบออกไปเปนนักศึกษาที่มีคุณภาพและ
สามารถทํางานรวมกับชุมชนไดคะ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
ขอบคุณมากครับผม ขอเชิญ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวแทนนิสิตโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สําหรับโพธิวิชชาลัย ก็มีสวนที่แตกตางไปจากการเรียนรูของสถาบันอื่น คือ การที่เปนการเรียน
เกี่ ย วกั บ ความสมดุ ล ของสรรพสิ่ ง มี ร ายวิ ช าที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ มนุ ษ ย กั บ ธรรมชาติ ซึ่ ง จะเรี ย นรู
ความสัมพันธ ความสมดุลของธรรมชาติ วาคนเกิดมา ไมไดมีเฉพาะตัวเราคนเดียว แตมีสิ่งรอบขางที่
เกิดขึ้นพรอมกับเรา ดังนั้นไมใชวาเราเกิดมาเพื่อกอบโกย หรือเกิดมาเพื่อตองการเอาแตฝายเดียว แต
เราต องเป นผูใหดวย ซึ่ง มีคําคมของอาจารยวา “การให คือ การชนะทั้งปวง” ซึ่งเราสามารถนํามา
บูรณาการในเรื่อง “ขาว” ไดครับ เพราะทุกวันนี้ คนเรามีปญหาสุขภาพรางกายไมแข็งแรง เนื่องจาก
การกินขาวที่มีสารพิษ ทางกลุมนิสิตจึงมี “โครงการขาวอินทรีย” คือการเห็นความสําคัญของผูกิน และ
ผูที่ทําอาชีพทํานา โดยใหมีการรวมกลุมของเกษตรกร และนิสิตเปนผูเก็บขอมูล เปนผูถายทอดความรู
เกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย เชิญวิทยากรที่มีความรูเรื่องการทําเกษตรประณีต เพื่อเพิ่มพูนความรู
ใหกับชาวบาน และเปนตัวสะทอนใหนิสิตเองดวยวา ปจจุบันนิสิตไดใหความสําคัญเกี่ยวกับชุมชน และ
สิ่งแวดลอมอยางไรบางครับ
ทางด า นกระผมก็ ใ ช เ รื่ อ งเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในการจั ด ทํา ฐานข อ มู ล ข าวอิ นทรี ยใ ห กั บ
ผูบริโภค ซึ่งผูบริโภคก็คือนักศึกษา นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมศว. และโรงเรียนสาธิตปทุมวัน โดย
เราไดสรางฐานขอมูลที่จะทําใหผูบริโภคขาวไดรูวาพื้นที่บริเวณจ.สระแกว มีการทํานา มีรายชื่อคนที่ทํา
นาจริงๆ มีการใชพื้นที่อยางไร มีการการทําขาวอยางไรบาง ซึ่งจะทําใหเกิดความสัมพันธระหวางผูกิน
และผูทํานาจริงๆ และทําใหไดเรียนรูเรื่องระบบการตลาดของชุมชนครับผม
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อาจารยวีรวัฒน วรายน
ตอไปขอเชิญ ม.มหิดลครับ
นายไพโรจน คุณานุธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
สํ า หรั บ ประเด็ น ความแตกต างในห อ งเรี ย น ประเด็ น แรก คื อ เรื่ อ งความเปน องค รวมครั บ
เนื่องจากในรายวิชาที่ผมเรียนและทําโครงงาน คือ MUGE101 จะเนนเรื่องการมองเปนองครวม การ
เรียนในรายวิชานี้จะเหมือนกับเอาทุกวิชามารวมกัน เพราะในการทําโครงงาน เราตองตอบโจทยใหได
วาเราเอาวิชาพื้นฐานที่ไดเรียนมานั้น มาประยุกตใชในการทําโครงงานของเราไดอยางไร อยางเชน ผม
ทําโครงงานเกี่ยวกับการไปจัดคายใหนองที่บานครูนอย เราก็ไปใหความรูนองเกี่ยวกับเรื่องการลดโลก
รอน ซึ่งกรณีนี้สามารถบูรณาการความรูเขาไปนะครับ วาเราจะตองใหความรูนองอยางไร นองจึงจะ
ตระหนั ก ถึ ง เรื่ อ งของภาวะโลกร อ น ก็ ต อ งเอาความรู จ ากเรื่ อ งกิ จ กรรมนั น ทนาการ จากรายวิ ช า
MUGE103 ซึ่งเปนวิชาพื้นฐานตัวหนึ่ง มาใสในกิจกรรมของเรา หรือในการจัดฐานใหนอง เราจะเอา
กิจกรรมอะไรไปสอนใหนองบริหารจัดการการเงิน เพื่อใหเกิดความประหยัดมากที่สุด เราก็ตองเอา
รายวิชาที่พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเขามาใช สิ่งนี้ก็เปนขอแตกตางครับ
นอกจากนี้ในรายวิชาที่ตองทําโครงงาน ก็จะตองทํางานเปนทีม โดยแตละทีมจะมีนักศึกษา
หลายคณะรวมอยูดวยกัน ความสามารถ ความถนัดของแตละคนยอมแตกตางกัน ฉะนั้นจะเหมือนกับ
ไดแบงงานกันทําตามความถนัดของแตละคนครับ เชน ในกลุมของผม มีเพื่อนมาจากคณะบริหาร
จัดการ สวนผมมาจากคณะศิลปศาสตร ในเวลาทํางาน ทีมก็จะใหเด็กศิลปศาสตรเนนไปในเรื่องการ
ตรวจเอกสาร หรือเขียนภาษาอังกฤษ และใหเด็กวิทยาการจัดการรับผิดชอบเรื่องบัญชี เรื่องเงิน เปน
ตนครับ คือจะมีการบริหารการทํางานในลักษณะนี้ ซึ่งผมคิดวาเปนภาพที่ไมคอยไดเห็นในเวลาที่เรา
ทํางานจํากัดวงอยูแคคณะ คณะเดียว
สุดทายที่ผมมองเห็น คือ เรื่องการไดนําความรูไปปฏิบัติจริง เพราะในวิชานี้ คุณเหมือนกับเอา
ทฤษฎีของทุก ๆ วิ ชามารวมกั น แลวนํามาปฏิบัติเพื่อเปนการสอบ แล วไดคะแนน ไดจิตสํานึก ได
ความสุขจากการที่ทําโครงงานครับ ขอบคุณครับ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
ขอบคุณมากครับ ขอไปตอที่ม.ธรรมศาสตรนะครับ
ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ความแตกตางระหวางการเรียนในหองเรียนกับการไดออกไปทํางาน คือ รูสึกวาการเรียนใน
หองเรียนจะเหมือนกับการที่ตองใชจินตนาการ วาเรื่องที่เราทํา เรื่องที่เราเรียน เรื่องที่เรารับรูนั้น เปน
อย า งไร แต ถ า เราได อ อกไปลงมื อ ทํ า ในชุ ม ชน หรื อ ได อ อกไปลงพื้ น ที่ จ ริ ง ๆ เราจะได เ ห็ น จาก
ประสบการณจริง ไดแกสถานการณเฉพาะหนา อยางเชนเมื่อตอนที่ไปรับบริจาคที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
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ตํารวจก็จะมาจับเพราะเขาไมใหรับบริจาคตรงนี้ คลายกับวาเราจะเปนเหมือนพวกตมตุนหลอกลวง
อะไรแบบนี้นะคะ เราก็ตองแกสถานการณตอนนั้น วาจะทําอยางไร แลวก็มีเพื่อนบางกลุมขึ้นไป
ขอรับบริจาคบนสถานีรถไฟฟา ซึ่งก็ไมรูวาเขาอนุญาตใหทําไดหรือเปลา ก็ถือกลองไป ปรากฏวายาม
เปานกหวีด เพื่อนก็วิ่งหนีกันใหญ แตจริงๆแลว ยามเปานกหวีดเพราะวาเดินเกินเสนเหลือง เขากลัว
ตกรางรถไฟคะ คือ มันไดทั้ง ประสบการณ และไดทั้งความทรงจําดีๆ มันไมใชแคเราจํากัดอยูใ น
หองเรียน และไดแคนั่งจินตนาการไปเอง อีกสวนหนึ่ง คือ เราไดไปพบปะกับผูคนหลากหลาย เราได
รับรูอะไรมากขึ้น ที่มันนอกเหนือจากในหองเรียนที่เราหาไมไดคะ
ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ขอเพิ่มเติมนะคะ อยางที่ทราบวาการเรียนในหองเรียนเปนการเรียนในดานของทฤษฎี แตการ
ไดลงมือปฏิบัติ หรือไดทําโครงงานจะเปนในภาคการปฏิบัติ ฉะนั้นตองมีความแตกตางกันอยูแลวนะคะ
โดยสวนใหญคนที่มีบทบาทในหองเรียน คือครูอาจารย ซึ่งจะนั่งในหองเรียน และพูดเนื้อหาที่ตองการให
นักศึกษามีความรู แตในเรื่องของการปฏิบัติ คนที่เปนศูนยกลางการเรียนรูจริงๆ คือ นักศึกษา และ
เมื่อนักศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรู เขาก็จะมีสว นรวมในหองเรียน มีส วนร วมในการทํ างานนั้น
เพราะฉะนั้นความสนใจ และความใสใจจะมีมากกวาการที่เรานั่งอยูในหองเรียนสี่เหลี่ยม แลวมีบุคคล
หนึ่งมาพูดใหความรูในเรื่องที่เราสามารถอานไดเอง ฉะนั้นการปฏิบัติจะทําใหมีความรวมมือของทั้งครู
อาจารย นักศึกษา ซึ่งมาจากหลากหลายคณะ และยังไดความรวมมือของคนในชุมชน คือ ความสัมพันธ
จะมีมากกวาการอยูในหองเรียนคะ ขอบคุณคะ
ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สุดทายนะครับ จริงๆ แลวการทํากิ จกรรมเกี่ ยวกับชุมชน ทําใหเ ราไดแกปญหาเฉพาะหนา
หรือเปนการไดความรูใหมนะครับ นอกจากนี้ยังได “ทีม” ครับ เราไดเพื่อน ไดเรียนรูซึ่งกันและกันจาก
การที่ทํางานดวยกัน ซึ่งเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเราทํางานตอไปไดครับ
ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จากสิ่งที่เราเรียนในหองเรียนก็จะเปนการเรียนทฤษฎีใชไหมคะ ซึ่งเราทําโปรเจ็กตในหองเรียน
เราก็ตองคิดงานตามที่ตรงกับทฤษฏี แตถาเราไดออกไปเรียนรูขางนอก เราสามารถคิดงานตามสภาพ
ความเปนจริงที่เราไดเจอจริงๆ ทําใหเราสามารถคิดเปน ทั้งในเชิงทฤษฏีและในเชิงของความเปนจริง
และนํามาประยุกตใชรวมกันไดคะ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
ขอบคุณทุกคนมากนะครับ คือพอเราพูดรวมกันทั้งหมด และลองมาประมวลสรุปจากทุกเนื้อหา
ทุกประเด็น ที่แตละคนพูด ทําใหรูสึกวา แมวิธีการเรียนจะมีรายละเอียดปลีกยอยที่แตกตางกัน แตก็
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เห็นจุดรวมบางอยางอยู ซึ่งจุดรวมเหลานี้ ผมจะลองสรุปสั้นๆ นะครับ คือ วิธีการเรียนในรูปแบบใหม
จะมี ค วามแตกตางเปนประเด็นตางๆ เชน เปนเรื่อ งที่นัก ศึก ษาเปนศู นย ก ลางในการเรี ยนรู และ
เรื่องราวที่นักศึกษาสนใจจะถูกหยิบยกขึ้นมา เปนสิ่งที่นักศึกษาเขาไปคนหา แกปญหาดวยตัวเองนะ
ครับ
สวนที่สองคือไดมีโอกาส ไดลงพื้นที่ ลงไปเพื่อประมวลสถานการณ เพื่อเรียนรูบริบทของ
พื้นที่นั้นๆ และเขาใจปญหาที่เกิดขึ้นจริง จนนําไปสูการแกปญหาในสิ่งที่นักศึกษาสนใจ โดยใชเรื่อง
หรือมิติตางๆ เขามาเชื่อมโยงกันทั้งหมด นอกจากนี้ยังไดทํางานรวมกันเปนทีม และที่นาสนใจมาก คือ
มีการพูดวา ไดโอกาสในการที่จะลงไปรูสถานการณจริงๆ และไดประสบการณในการแกปญหาเฉพาะ
หนาที่เกิ ดขึ้น ซึ่งแตกตางจากการนั่งเรียนในหอง ที่ไมรูวาสิ่งที่เราคิดหรือ จินตนาการนั้น ถูกตอ ง
หรือไมถูกตองอยางไร
สุดทายคือ มีโอกาสไดทบทวนปญหาที่เกิดขึ้น และะกลับมาทบทวนวาสิ่งที่เราทํา สิ่งที่เราได
เรียนรู สงผลอยางไร จนนําไปสูการสรุปออกมาเปนองคความรูใหมใหกับตัวเอง ซึ่งองคความรูใหม
นาจะนําไปสูการพัฒนา และปรับใชกับชีวิตประจําวัน หรือใชกับการเรียนการสอนในวิชาอื่นไดดวย
นี่คื อสิ่ ง ที่พ วกเราทุ กคนได ส ะท อนกลับมานะครับ ซึ่ง เราจะลองคุยลงลึก ลงไปอีก นะครับวา
กระบวนการการเรียนการสอนรูปแบบนี้สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในตัวเราอยางไร และถาเปนไปได
อยากจะให พูด ถึ ง วา มุมมองที่เ รามี ต อ เรื่อ งสังคมหรือ ชุ มชนต างๆ ได เ ปลี่ยนไปจากเดิ มหรือ เปลา
ชุมชนมีความสัมพันธกับผูเรียนอยางไรบาง และอาจจะพูดไปถึงเรื่องที่วา เราพึงพอใจกับวิธีการเรียน
การสอนแบบนี้หรือไม กระบวนการแบบนี้ทําใหเราอยากเรียนรูมากกวาแบบอื่นหรือเปลาดวยนะครับ
ก็เปดกวางไวกอนแลวกันวามันสงผลตอการเปลี่ยนแปลงกับพวกเราอยางไรบางครับ ขอเริ่มจากมจธ.
นะครับ
นายนริษชา ตอสุดกนก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เรื่องการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง ก็แนนอนวาเกิดจากการที่เราไดลงมือทํานะครับ เมื่อเราไดทํา
เราจะเกิดประสบการณตามมา และหลังจากประสบการณนั้นแลว เราไดวิเคราะหประสบการณตัวนั้น
ซึ่งมันจะเกิดเปนการเรียนรูใหมในตัวเองครับ ทําใหนําการเรียนรูนั้นมาเปลี่ยนความคิดตัวเองไดใน
บางสวน หรืออาจจะเปนสวนใหญ ก็จะเนนไปที่ความคิดนะครับ
น.ส.สุวารี ชาญกิจมั่นคง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
การเปลี่ยนแปลงในตัวเอง นาจะเปนเรื่องระบบการจัดการ คือจากเมื่อกอนที่เรียนแตในทฤษฎี
เรียนในหอง ก็ไมสามารถที่จะจัดการวางแผนอะไรไดนะคะ แตเมื่อไดมาทํางานในประสบการณจริง
ไดขึ้นมาเปนผูนํา หรื อทํ างานจริ ง ก็ตองมีก ารจัดระบบความคิดและวางแผนการทํางาน ทําให เรา
สามารถจัดการองคความรูที่เรามี ใหเปนระบบมากยิ่งขึ้นคะ
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ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะ ขอแรกคือ เรื่องการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง หลักสําคัญที่ดิฉันคิด
วานาจะเปนจุดประสงคหลักของการเรียนวิชาที่ทําเพื่อชุมชน คือการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจของ
ตัวเอง และทําใหเกิดจิตสํานึกที่ดีขึ้น เหมือนเวลาเราเขาไปถึงชุมชน และไดรูวาคนรอบตัวเราเปน
อยางไร ไดรูวาการกระทําตางของเราสงผลตอคนในชุมชนอยางไร ทําใหเรา “คิด” มากขึ้นกอนจะทําสิ่ง
ตางๆ
สําหรับการเปลี่ยนแปลงในชุมชน อยางที่ยกตัวอยางเรื่องโครงงานที่ทํา เกี่ยวกับนักศึกษาผู
พิการ จากเดิมที่เราเพียงแคเคยเห็น เคยรูวามีเพื่อนที่พิการอยูในมหาวิทยาลัย แตไมเคยเขาไปคุย
เมื่อเราทําโครงการ และไดคลุกคลีกับเพื่อน ๆกลุมนี้ ทําใหทราบวาจริงๆแลว เพียงแคเราเขาไปคุยก็ทํา
ใหเขากลาที่จะเขามาอยูในสังคมเดียวกับเรามากขึ้น หรือบางกลุมที่ทําโครงงานเกี่ยวกับรปภ. แมบาน
ทําความสะอาดหรือคนขับรถรางในมหาวิทยาลัย พอไปสัมภาษณถึงผลสุดทาย วาพวกเขารูสึกอยางไร
ที่ถูกนํามาเปนหัวขอในการทําโครงงาน เขาบอกวา สิ่งที่พวกเราทําผานโครงงาน ทําใหเขารูสึกวาเขามี
สวนรวมในสังคม ในกิจกรรม ในพื้นที่ที่เขาอยูดวยเหมือนกัน ทําใหเขารูสึกวาตัวเองมีคามากขึ้น และ
อยากทําหนาทีข่ องตัวเองใหดีขึ้น ใหเต็มที่ขึ้นคะ
ตัวแทนนักศึกษา
สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตอตัวเองนะคะ คือเมื่อเราไดลงไปทํางานแบบนี้ เรารูสึกเหมือนกับได
เอาชนะใจตัวเอง คือไดเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะชวยผูอื่น อยางเชน ในบางกิจกรรมที่เราคิดไวแลว
วาเราตองทําอยางนี้ เพื่อนบางคนก็คิดวาตัวเองไมมีศักยภาพมากพอที่จะทําได แตเมื่อลองไปทํา
จริงๆ เราก็ทําได เราสามารถเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะชวยเหลือสังคม ชวยเหลือผูอื่นได มันเหมือนกับ
เราไดเอาชนะตัวเอง
อีกสวนหนึ่ง คือ ไดเรื่องความรับผิดชอบ เชน เพื่อนบางคนไมกลาที่จะมีภาวการณในการเปน
ผูนํา แตวาเมื่อถึงสถานการณที่เพื่อนซึ่งเปนคนนํา เขาทําไมไหวแลว เราก็แสดงความมีน้ําใจ เราก็
ขึ้นไปทําหนาที่นั้น จากสิ่งที่ทําไมไดก็ทําได ก็ไดเพิ่มความรับผิดชอบของเขาไปดวยคะ
ตัวแทนนักศึกษา
สําหรับผม คิดวาการเรียนในลักษณะนี้ ทําใหเรารูเทาทันปญหาครับ และรูจักแกปญหานั้น
อยางมีสติ การเรียนวิชานี้จะสอนใหรูวา ในการแกปญหา ตองคอยๆ ฝกมองปญหาเหลานั้น ไมใชวา
เกิดปญหาก็พยายามหนีปญหา เพราะปญหาก็ยังเกิดขึ้นกับตัวเองอยูตอไป ฉะนั้นถาเราพยายามฝก
มอง ฝกคิด สิ่งที่จะไดตามมาคือ ทางออกของปญหามันมีอยูเสมอครับ
ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
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สํ าหรับผม จะมี ประเด็ นเสริ ม ตรงที่วา ในรายวิ ชาการศึ ก ษาทั่ ว ไปจะสอนให พ วกเรารูจั ก
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไดครับ เพราะการใหนักศึกษาไปทํากิจกรรมกับชุมชน ดูเหมือนเขาไมไดมี
ความตองการใหเราไปเพื่อแกไขปญหา หรือไปเพื่อชวยเหลือ แตวิชานี้ตองการใหเราไปเรียนรู วา
ชุมชนเปนอยางไร เขาตางจากเราอยางไร เพื่อใหเราสามารถปรับตัวและเปนมนุษยที่สมบูรณไดครับ
ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
สิ่งที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ คือทําใหเรารูจักกลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจในสิ่ง
ตางๆ ที่เราจะลงมือปฏิบัติ และการที่เราไปชวยเหลือชุมชนจะทําใหเรารูจักแบงปนใหกับผูอื่น ใหผูอื่นมี
ความสุขกับเราดวยคะ
ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
สําหรับสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวเรา ก็อยางที่นองๆพูดไป คือเรามีความกลามากขึ้น
เวลาเราเจอปญหา เราสามารถแกปญหาได แกปญหาเฉพาะหนาได และเราก็มองโลกในแงดีขึ้น คือ
ในการเรียน เราจะเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรมใชไหมคะ แลวเวลาเราไปเผชิญกับโลกภายนอก
เวลาเราอยูคนเดียว ไปคนเดียว ไมมีเพื่อนไปดวย เราก็ตองนําตัวเองใชไหมคะ เราตองกลาพูดกับคน
เราตองมองทุกคนวาเขาเปนญาติของเรา ทําใหเรากลาพูด กลาคุย หรือถาเราเจอคนที่ทําไมดีกับเรา
แตถาเราพูดดีๆ กับเขาหรือทําปฏิกิริยาที่ดีกับเขา เขาก็จะใหปฏิกิริยาดีๆ ตอบกลับมาคะ ขอบคุณคะ
ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะ เปนเรื่องของการฝกการทํางานรวมกับผูอื่น
รวมกับทีมนักศึกษาในหองเรียน รวมกับชุมชน รวมกับชาวบาน การที่เราทําตัวเปนคนในชุมชน เปน
ลูก เปนหลาน จะทําใหชาวบานเกิดความรักและมั่นใจวาเราไมไดเขาไปเพื่อเอาขอมูลจากเขาอยางเดียว
แตเราเขาไปเพื่อจะแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเขา เรียนรูสิ่งที่ดีจากเขา และเขาก็เรียนรูสิ่งที่ดีจากเรา
นอกจากนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจิตอาสาคะ เพราะยิ่งไดทํากิจกรรม ยิ่งไดชวยเหลือ
ชุ มชนมากแคไ หน เราจะยิ่ง มีก ารพัฒนาในการมี จิต อาสา เห็นความทุก ขของคนอื่นเปนเรื่อ งใหญ
สําหรับเรา ทําใหเราลงไปชวยเหลือ ไปดูแลเขา ดูแลเหมือนเขาเปนพอ เปนแม แลวเขาจะดูแลเรา
เหมือนลูก ทําใหเปนการเรียนรูแ ละทํางานรวมกันระหวางนักศึกษาและชุมชน ซึ่งก็คือคุณพอคุณแม คน
ที่สอง สาม สี่ของเราคะ
ในส ว นของชุ มชนก็ ไ ด รว มแลกเปลี่ยนเรียนรูร ว มกับเรา ในทุก ครั้งที่เ ราไปทําเวทีชาวบา น
รวมกับชุมชน ในการสํารวจเรื่องปญหาความตองการวาเราจะชวยเหลืออะไรไดบาง เราจะทํางานหรือ
เดินทางไปดวยกันในแนวไหน เพื่อจะแกไขปญหาตรงจุดนั้น และชุมชนก็ไดเปลี่ยนทัศนคติ จากเดิม
ชุมชนบางแหงจะตั้งคําถามวาพวกเรามากันอีกแลวหรือ มาทําอะไรกัน แตเมื่อเราไดคุย ทําความเขาใจ
และทํ ากิ จกรรมใหเ ขาเห็นว าเรามาเพื่ อ เขาจริ ง ๆ เราไมไ ดมากอบโกย หรือ หาผลประโยชนใ หกั บ
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มหาวิทยาลัย แตมาเพื่อเอาความรูที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยมาชวยเขา มาสรางสิ่งดีๆ ใหกับเขา เขาก็
เปลี่ยนทัศนคติที่มีตอเราไดคะ
ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
สําหรับผมนะครับ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอันดับแรกคือ เรื่องจิตอาสา หรือจิตสาธารณะ เราไดรูวาการ
ที่เราทํางานรวมกับชุมชน เราตองมีจิตสาธารณะ ไมหวังสิ่งตอบแทน และไดองคความรูใหมซึ่งเกิด
จากมุมมองแนวคิดที่เปนระบบ จากการทํางานที่มีขั้นตอน ทําใหเรามีการจัดการตนเองมากขึ้นครับ
นอกจากนี้ยังไดรูในสิ่งที่ไมเคยรูจากชุมชน อาทิเชน ปญหาของชุมชน ศักยภาพของชุมชนซึ่งจะนําไปสู
พลังในการเรียนของเรา
สิ่งที่ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปนะครับ คือจากเดิมชุมชนไมเคยรู หรืออาจรูขอมูลของชุมชนนอย ก็
จะไดรูมากขึ้นในเรื่องขององคความรูใหม หรือนวัตกรรมใหม ซึ่งในการลงพื้นที่แตละครั้ง เราจะมีการจัด
เวทีประชาคม จัด focus group จัด world café ซึ่งชาวบานจะไดรูวิธีการและกระบวนการในการทํา
ขั้นตอนกิจกรรมเหลานี้ครับ อีกสวนหนึ่งคือ SWOT ที่เราไดวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ปญหา อุปสรรค
และโอกาสของชุมชน และเราจะไดเรียนรูรวมกับผูนําชุมชน บางครั้งชุมชนอาจไมเคยรูในเรื่องของ
ความรูทางวิชาการ เราจะลงไปเสริมดวย หรือวาเราอาจไดองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น เราก็จะ
นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน เปนการทํางานที่เรียกวา บูรณาการรวมกัน ขอบคุณครับ

น.ส.สุริศรา บัวนิล สถาบันอาศรมศิลป
สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับกับตัวเอง คิดวา กระบวนการเรียนแบบนี้ทําใหเราไดทบทวนตัวเอง
คะ เมื่ อเราทบทวนตัว เอง เราพบวา เราไดฝ ก สติใ นชีวิ ต ประจําวั นมากขึ้ น ขณะเดียวเราก็มีค วาม
ละเอียดในการรับรู และการปฏิสัมพันธกับคน ซึ่งความละเอียดในการรับรู และการปฏิสัมพันธกับคน
ทําใหเรามองเห็นความเปนมนุษยในทุกคนคะ เราจึงมีความเคารพในความเปนมนุษยของแตละคนดวย
และที่สําคัญมาก คือ ทําใหเรามีความสุขในการเรียน ความสุขนี้เกิดขึ้นจากการที่เรามีความรับผิดชอบ
ในตัวเองมากขึ้น ขณะเดียวกันความรับผิดชอบนี้ ทําใหเปาหมายของเราไมไดอยูที่การเรียน หรือผล
คะแนนของวิชาเพียงอยางเดียว แตมันเปนเปาหมายในการดําเนินชีวิตของเราจริงๆ คือการเรียนได
นําไปสูการตั้งเปาหมายในชีวิตไดคะ
น.ส.อรพินท กุศลรุงรัตน สถาบันอาศรมศิลป
สิ่งที่ไดจากการเปลี่ยนแปลง เปนเรื่องจิตสํานึกคะ เพราะจริงๆแลว เราเติบโตมาในการเรียน
แบบที่เนนเรื่องของการเปนปจเจกมาก แตเมื่อลงไปทํางานแบบนี้ ทําใหเราเขาใจถึงจิตสํานึกรวมกัน
ของมนุษย ในการที่เราจะทําอะไรรวมกัน ไมวาจะเปนการทําสิ่งที่สงผลกระทบตอสังคม หรือชวย
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แกปญหาของสังคม มันมีจิตสํานึกรวมอยู แลวยังไดเห็นจิตสํานึกรวมกันของชุมชน ที่จะชวยในการ
รักษาสังคมใหอยูรอดตอไปไดคะ
นอกจากนี้ยัง ส งผลให เ รามี วิ ธีก ารมอง และเรียนรู ปญหาที่แ ตกตางไปจากเดิม คือ มองเห็น
ปญหาเปนการเรียนรู และเปนอาหารทางปญญา ไมใชเปนสิ่งที่เราจะตองเดินหนี เพราะพอเราไป
เผชิญความจริงตรงหนา เราหนีปญหาไมไดอยูแลว ฉะนั้นมีวิธีการเดียวที่เราจะเผชิญปญหาได คือเรา
ตองเรียนรูจากสิ่งที่อยูตรงหนา และเห็นปญหาเปนครู ที่จะทําใหเรากาวตอไป และเมื่อเรากาวผาน
ปญหาแตละขั้นได จะทําใหเรารูวา มนุษยเรานั้นแข็งแกรงขึ้นไดจากปญหาคะ เราจึงมีความเขมแข็ง
มากขึ้น มีความกลาเผชิญมากขึ้น และเปนมิตรกับปญหาตางๆ เปนมิตรกับตัวเอง เปนมิตรกับคน
อื่นๆ มากขึ้น
ไมเพียงเทานั้น ยังทําใหเรามองปญหาจากความเปนจริงมากขึ้น เพราะเวลาที่เราเขาไปอยูกับ
ชุมชน ทําใหเราเห็นที่มาที่ไป ซึ่งถาปกติเราอยูในเมือง มันจะเปนชุมชนจัดตั้ง การเรียนการสอนใน
โรงเรียนก็เปนชุมชนจัดตั้ง ไมใชสภาพชุมชนที่แทจริง แตเวลาเราลงไปอยูกับชุมชน จะเห็นวาชุมชน
มีรากเหงามานานเปนหลายรอยป มันจะมีรากฐานของมันอยู และมีที่มาที่ไปของการกอเกิดชุมชน มี
รากเหงาของปญหาชุมชน ทําใหเราเห็นวาชุมชนเล็กๆก็เปนภาพสะทอนของสังคมใหญ จะเห็นวา
ปญหาของสังคมใหญไมแตกตางจากปญหาของชุมชนเล็กๆ และตัวเราก็ลวนเปนสวนหนึ่งของปญหา
เหมือนกัน นี่เปนสิ่งที่ทําใหเรามองปญหาบนความเปนจริงมากขึ้น และเขาใจรากเหงาของปญหามาก
ขึ้น
สุดทายแลว คนที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือตัวเราเอง คือเราไดกาวขามขอจํากัดของตัวเอง
จากที่เคยคิดวาเราทําเรื่องนี้ได ทําเรื่องนี้ไมได ชอบทําเรื่องนี้ หรือไมชอบทําเรื่องนี้ เรื่องนี้เราจะทํา
หรือเราจะไมทํา มันไมตองคิดเรื่องนี้แลว เพราะเวลาไปอยูหนางาน และมีสิ่งที่เราตองแกปญหา เมื่อ
เราแกปญหา เราตองรับผิดชอบกับการแกปญหาของเรา วาเราแกไดจริง หรือเราไปสรางปญหามาก
ขึ้น เพราะฉะนั้นเรียกวาตัวเราเองจะตองกาวขามขอจํากัดทุกอยาง ทุกประการ ไมวาเราจะคิด หรือ
เคยคิดวา ทําอันนี้ได หรือไมได มันไมตองคิดแลว มีแตทําตอไปแคนั้น กาวขามขอจํากัดของเราไป
แลวก็กาวเดินตอไปคะ
น.ส.อิสริยา ทองชิว สถาบันอาศรมศิลป
สําหรับแอนนะคะ สิ่งที่ไดจากการเรียนรูแบบนี้ อยางแรกคือการเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองที่มีตอ
การมองคนจน เพราะโปรเจ็กตที่แอนทํา คือไปปรับปรุง แกไขชุมชนแออัด ซึ่งเปนกลุมคนที่มีรายได
นอย จากตอนแรกที่เคยคิดวาเขาจนเพราะเขาขี้เกียจ เขาจนเพราะเขากินเหลา เลนการพนัน แตการ
ไปลงพื้นที่จริงๆ ไดเปลี่ยนความคิดเหลานั้น เพราะเราไดไปคุยกับเขา และไดรูวา สาเหตุสวนหนึ่งของ
ความยากจนเกิดจากโครงสรางทางสังคม เชน เขาไมสามารถเขาถึงแหลงเงินกูในระบบ เขาจึงตองกู
เงินที่คิดดอกเบี้ยรอยละ ๒๐ ตอเดือน บางคนถูกไลรื้อบานมา ๔ ครั้งในชีวิต ไมมีที่อยูอาศัยที่มั่นคง
สร างบ านแล ว ก็ ถูก รื้ อ ตอ งยายมาเรื่อ ยๆ ปญ หาแบบนี้ทําใหเ รารูสึก อยากนําสิ่งที่เ รียนมาชว ยเขา
แกปญหานะคะ ทําใหเกิ ดเปนแรงผลักดันใหเราเปลี่ยนแปลงตัวเอง จากเดิมที่เราเรียนแบบเรื่อยๆ
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สบายๆ ทําใหเราอยากใชวิชาชีพของเราไปชวยเขา ในการสรางโอกาสใหเขาเขาถึงทรัพยากรไดอยาง
เทาเทียมคนอื่นๆคะ
น.ส.แพรวพร สุขัษเฐียร สถาบันอาศรมศิลป
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในตัวเอง คือ ยิ่งเราทํางานจริงมากเทาไร ยิ่งรูสึกวาเราเปนคนที่ “ไมรู” มาก
ขึ้นเทานั้น หมายถึง ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เราตองพรอมจะเรียนรู พรอมจะเปดรับขอมูลตางๆ อีก
เรื่องหนึ่งที่รูสึกวาได คือ เรื่องจิตสํานึกตอวิชาชีพ ตอนที่เราเรียน เรารูสึกวาใครๆก็มองดูสถาปนิกวาเท
แตจริงๆ แลว สถาปนิกเปนอาชีพที่ทํารายโลกและทรัพยากรอันดับตนๆ ดังนั้นเราจะทําอยางไรให
อาชีพที่เราปฏิบัติอยู ทํารายโลกใหนอยที่สุด หรือมีประโยชนกับคนอื่นมากที่สุด ซึ่งเมื่อยอนกลับไปมอง
สมัยกอน ก็เห็นวาสมัยปูยาตายาย ไมจําเปนตองมีสถาปนิกเลย บานยาย บานยาของเราก็ถูกสราง
มาและแข็งแรง สวยงามได
โดยสวนตัวคิดวาพอเราไดทํางานจริง ไมวาจะประกอบอาชีพอะไร เราจะมีสํานึก ทั้งในเรื่องที่
เปนหนาที่ของพลเมือง สํานึกของการเปนลูกที่ดีของพอแม สํานึกของการเปนนักเรียน สํานึกของการ
เปนครูอาจารยที่ดี ซึ่งรูสึกวาสิ่งนี้มาจากที่เราไดไปเผชิญปญหาจริง หรือแมกระทั่งอยางที่พี่แอนบอก
วา พอเราไปเจอพี่นองในชุมชนแออัด ที่เราคิดวามีแตคนติดยา ซึ่งเราเคยคิดวาทําไมเขาตองติดยาเสพ
ติด แตเมื่อเขาไปเผชิญกับเขาจริงๆ เราจะรูวาปญหาเหลานี้ เชื่อมโยงมาจากตัวเราดวยเหมือนกัน เรา
ก็เปนสวนหนึ่งของสังคมที่ปฏิเสธคนกลุมนี้มาโดยตลอด โดยที่เราไมเคยไปคุยกับเขาจริงๆ วาปญหา
ของเขาคืออะไร ก็รูสึกวาสิ่งที่เรากําลังทํา ไดทําใหเราเปลี่ยนแปลงตัวเอง และกลาเขาไปพูดคุย จาก
เมื่อกอนที่รูสึกไมชอบชุมชนแออัด รูสึกวาเปนที่ที่ไมนาไป หรือถูกสั่งสอนวาอยาเดินเขาไปในบริเวณ
แหงนั้น เพราะเปนที่อันตราย แตเมื่อตองทํางานจริง ถามวามันอันตรายไหม ก็อันตรายคะ เคยเจอ
คนเมายาแลวทะเลาะกัน ซึ่งปญหาเหลานี้ เราเจอแค ๑ วันของการทํางาน แตพี่นองในชุมชนเจอสิ่ง
เหลานี้เปน ๑๐ ป ๒๐ ป ดังนั้นจะทําอยางไร สิ่งนี้จึงเปนการเรียนจากการทํางานจริง ซึ่งเปนการ
เปดโลกทัศนใหมสําหรับผูเรียน ใหไดเรียนรูวาสถานการณเหลานี้มีที่มาที่ไป และเมื่อเรารูปญหา เราก็
อยากหาทางแกไขใหเหมาะสมที่สุด นี่คือสิ่งที่ไดจากการเรียนบนฐานการทํางานจริงคะ

อาจารยวีรวัฒน วรายน
ขอบคุ ณ สํ าหรั บในชว งครึ่ง แรกของการสั มมนากลุ ม ย อ ยนะครั บ รูสึ ก วาในช ว งแรก เราได
ประเด็น ไดสิ่งที่นาสนใจคอนขางเยอะมากทีเดียวนะครับ ในชวนี้จะขอพักเบรก ๑๕ นาที ขอบคุณครับ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
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เขาสูชวงที่สองนะครับ รูสึกวาชวงที่ผานมา เราคุยกันโดยที่คนวงนอกยังไมมีสวนรวมเทาไรนะ
ครับ ถ าวงนอกมี คําถาม หรื อ มี สิ่ ง ที่ อ ยากจะแลกเปลี่ยน พู ดคุ ย หรือ อยากเล า ก็ข อเชิญ ออกมา
ดานหนาไดเลยนะครับ
ผูเขารวมอภิปรายทานหนึ่ง
รูสึกชื่นใจนะคะ ขอแนะนําตัวกอน “พี่ใหญ” นะคะ หรือเรียกปาใหญก็ไดคะ ทํางานอยูมูลนิธิ
สยามกัมมาจล เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียงของนองๆระดับมัธยมศึกษา คือเขาก็ทําดี
อยูแลว แตเราไปตอยอดเขานะคะ ทีนี้เราก็เปนหวงเรื่องอุดมศึกษา คือตัวเขาอาจจะทําตอได แตถา
สิ่งแวดลอมหรือระบบมหาวิทยาลัยไมหนุนเสริม ก็อาจจะทําใหไมเกิดความยั่งยืน หรือความแข็งแกรง
เพราะฉะนั้นพอไดฟงวันนี้ ก็ตองขอชมวาทีมนี้จับประเด็นดีมาก โดยเฉพาะในเรื่องสุดทายเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของพวกเรา รูสึกไดวานองทุกคนพูดออกมาจากใจจริง
นี่เรายอนตัวเองไปวา ถาเราเปนเด็กในวัยนี้ เราไมคอยไดทําอะไร นอกจากมองหางานที่มั่นคง
หรือคิดวาจะทําอยางไรใหมีบานของตัวเอง ไมตองอาศัยพอแม มีรถยนต ไมตองเปนหนี้สิน อะไรแบบ
นี้ แตนองๆมองถึงเรื่องการเผื่อแผตอสังคมในบริบทตางๆ ก็อยากบอกวา ถึงแมมหาวิทยาลัยจะหนุน
เสริมไปในทางใด หรือมุงเนนวิชาการอะไรก็แลวแต และเราเห็นวาการเปลี่ยนแปลงมีอยูตลอดเวลา ไม
รูวาจะเปลี่ยนไปในทางลงหรือขึ้นไดทั้งนั้น แตขอใหจิตใจอาสาของพวกนองๆ หลานๆ มีความมั่นคงไว
และขอใหเปนตนแบบที่ดี เพราะบานเมืองทุกวันนี้ ผูใหญทําเละมาก เราไมหวังแลว เราขอใหเด็กที่
เปนปจจุบันของชาติ ไมใชอนาคต เพราะรอไมไดแลว ฝากไวแคนี้ ขอบคุณคะ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
ไดรับการฝากการบานกอนใหญไวแลวนะครับ มีทานอื่นอีกไหมครับ ถายังไมมี เราจะมาคุย
กันต อ ที่ ผ านมาเราไดคุยในเรื่อ งลัก ษณะการเรี ยนรู ของพวกเราในแตล ะสถาบั น รวมถึงเรื่อ งการ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง การเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เราลงไปทําการเรียนรู ก็มีประเด็นที่นาสนใจอยูหลาย
ประเด็ น ด ว ยกั น เดี๋ ย วจะขอให น อ งเขาช ว ยสรุ ป ประเด็ น สุ ด ท า ย คื อ เรื่ อ งของการมี ผ ลต อ การ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง ใหทั้งหองฟงอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
ผูสรุปประเด็น
จากที่สรุปนะคะ ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงจะสงผลถึงตัวนักศึกษา อาจจะมีสองประเด็น
หลัก คือ ประเด็นที่อยูในกระบวนการจัดการความคิด และอีก ประเด็น คือ เรื่องระดับจิตสํานึก และ
ความรู สึ ก ต อ สั ง คม อย างเช น เรื่ อ งของการจัด ความคิด ก็ อ าจมี ก ารจั ด การ การวางแผนทั้ ง ระดั บ
ความคิดและการลงมือทําที่เปนระบบมากขึ้น มีความละเอียดในการรับรู ทั้งรับรูปญหา และรับรูสิ่งที่ดี
ของชุมชน รวมถึง การมองปญ หา คือ มีสติคอ ยๆ มองปญ หา หาทางออกไดแ ละมองปญหาวาเปน
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อาหารของปญญา และปญหาเกิดจากความจริง ไมวาจะเปนปญหาของชุมชนเล็ก หรือชุมชนใหญ ซึ่งมี
รากเหงาแตกตางกันก็สามารถทําใหมองไปถึงโครงสรางของสังคมได
นอกจากนี้ทําใหเรามีความรับผิดชอบมากขึ้น รวมทั้งเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ คืออาจมีภาวะ
ความเปนผูนํามากขึ้น สามารถปรับตัวเขากับผูอื่น ทั้งชุมชน เพื่อนในทีม และมีปฏิสัมพันธ กลาพูด
กลาคุย ถาอยูในชุมชนก็สามารถจะถามปญหา หรือคุยกับชาวบานได ในลักษณะที่เขาถึงชาวบานมาก
ขึ้น
สวนในเชิงความคิด จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงความคิด และทัศนคติ เชน การมองเห็นคาของ
คนทุกคน ไมดูถูกคนจนและมองโลกในแงดีมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีการรูจักตนเอง อันนี้เริ่มกลับเขา
มาสูตนเอง คือ การรูจักตนเอง และรูจักเอาชนะ กาวขามอุปสรรค คือบางครั้งลงทํางานชุมชน จะไมมี
เวลาที่จะคิดวาทําไดหรือไมได เพราะทุกอยางตองเกิดขึ้น และตองกาวขามไปเรื่อยๆ ไดฝกการมีสติใน
การใชชีวิต
สวนในเรื่องของระดับความคิดและจิตสํานึก ก็จะทําใหเห็นวา สิ่งที่เราทํามีผลตอชุมชน คือเรา
ทําอะไรไป จะมีผลตอทุกคน และมีเรื่องของการทําหนาที่ของตัวเองใหดีขึ้น และมีจิตสํานึกตอวิชาชีพที่
เราทํางาน คือจะเห็นความจริงวาสิ่งที่เราทํา มีผลตอคนอื่น เห็นทุกขของผูอื่นเปนเรื่องใหญ และมีจิต
อาสา จิตสาธารณะ ทั้งนี้ก็จะมีเปาหมายในชีวิตที่อาจจะชัดเจนมากขึ้น มองวาเปาหมายในชีวิตอาจ
ไมใชแคความสุขของตัวเอง แตเปนความสุขของคนอื่น สุดทายคือความสุขของการไดลงไปทํางานแบบ
นี้คะ สรุ ปได นาจะเป นประมาณนี้ ทั้ ง ในระดับ ความคิด และความรู สึ ก รวมถึ ง จิต สํ านึก ดว ยนะคะ
ขอบคุณคะ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
ครับ นั่นเปนการสรุปประเด็นที่พวกเราพูดมากันมาทั้งหมดนะครับ ทีนี้ไมทราบวาคนอื่นเปน
อยางผมหรือเปลานะครับ คือผมรูสึกวา สิ่งที่เราบอกวาเกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองนั้น เราเห็นการ
เปลี่ยนแปลงเฉพาะในวิชาที่เรียน เฉพาะในเวลาที่เราทําโครงงานหรือเปลา ใชไหมครับ เราเห็นเฉพาะ
เวลาที่เราลงไปชุมชนนั้นๆ ที่เราลงไปทําอยูทุกวันหรือเปลา แลวหลังจากนั้นเปนอยางไร
หลังจากที่เราเรียนจบวิชานั้น หรือหลังจากที่เราจบหลักสูตร หลังจากที่เราเปลี่ยนชุมชนแลว
มันมีอะไรที่เราเห็นวายังคงอยูกับตัวเราไหมครับ หรือมันเปนแคสิ่งที่เกิดขึ้นกับวิชานั้นๆ เทานั้น มี
อะไรที่เราเก็บมาใชอยางจริงจังไดไหม ถาใหพูดคําศัพทวิชาการก็คือ เรานําสิ่งเหลานี้มาประยุกตใชกับ
ชีวิตประจําวันของเราไดอยางไร ประยุกตกับการเรียนรูของเราไดอยางไร คือผมรูสึกวาสิ่งเหลานี้ ที่
นองใชคําวา “เปนองคความรูของตัวเราเอง” มันเปนสิ่งที่ติดอยูกับตัวเราหลังจากที่เราลงไปทํางานอยาง
นั้น อยากใหชวยกันสะทอนวา เรามีประสบการณตรงนี้อยางไรบาง กับสิ่งที่เราคิดวาเราเอาความรูหรือ
ประสบการณ ทักษะ ที่เราไดจากการทํางานกับชุมชน หรือการเรียนของเราไปใชประโยชนจริงได
นายนริษชา ตอสุดกนก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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ถาถามวานําไปใชประโยชนไดอยางไร โดยสวนตัว ผมคงไมไดนําไปใชเฉพาะกับการที่เราทํา
กิจกรรมที่ เ ปนตัววิชานะครับ ผมก็ นําไปใชอ ยูต ลอดเวลา และปรับเปลี่ยนในสว นที่เ ราคิด วายัง ไม
เหมาะสมตลอดเวลา อยางเชน เรื่องของเวลา เมื่อเราโตขึ้น ความรับผิดชอบมากขึ้น เวลาสวนตัวของ
เราจะนอยลง มันอยูที่การจัดสรรเวลาของเรานะครับ ในระยะเวลาหนึ่งวัน เราทําอะไรไดหลายอยาง
มาก อยูที่เราจัดสรรเวลาอยางไรเทานั้นเอง คือผมคิดวาการนําไปใชจริงๆ มันตองถูกปรับเปลี่ยนนะ
ครับ เมื่อไรก็ตามที่เราทํากิจกรรมมากขึ้น เราไดประสบการณมากขึ้น เราก็จะปรับเปลี่ยนไปสูการใช
ชีวิตที่มีคุณคามากขึ้นครับ ขอบคุณครับ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
ขอโทษนะครับ ผมอยากใหชวยอธิบายออกมาเปนตัวอยางสักนิดนึงวา ที่บอกวาเราจัดการเวลา
ของเรา เราใชอยางไรบาง?
นายนริษชา ตอสุดกนก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ไดครับ อยางเชน ผมเรียนปริญญาโท ในหนึ่งวัน มีเวลาเรียนอยางนอย ๓ ชั่วโมง แตวา
กิจกรรมที่ผมทําตอวันมีเยอะมาก เชน ตองไปดูนองๆ ที่สโมสรในการจัดกิจกรรมตางๆ ประมาณ ๑-๒
ชั่ ว โมง ต อ งไปช ว ยอาจารย เพราะได รั บ มอบหมายในส ว นของการดู แ ลกิ จ การนานาชาติ ข อง
มหาวิ ทยาลั ย โดยไปจัด การทั้ ง เรื่ อ งเอกสาร และจั ด การเรื่ อ งคน รวมไปถึ ง การเข า ประชุ มการทํ า
วิทยานิพนธของตัวเอง สมมุติวามีการประชุมในเวลาเดียวกับเวลาเรียน เราก็ตองยึดหนาที่หลักของเรา
กอนคือการเรียน และจากการที่เราไม เขาประชุม เราก็ตองไปตามขอมูลที่ทําการประชุมกันไปแลว
สวนตอนดึก เราอาจตองมานั่งทําวิทยานิพนธ คือ เวลาที่อยูกับตัวเอง โดยที่คนอื่นเลิกงานแลว เราตอง
ใชเวลาตรงนั้นเปนเวลาสวนตัวของตัวเองบาง คือจัดสรรเวลาใหเหมาะสม เพราะถาสมมุติวาเราใช
เวลาตอนบายทําวิทยานิพนธ แลวเราจะประชุมกับใครในตอนดึก อยางนี้นะครับ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
ขอทําความเขาใจอีกเล็กนอยนะครับ ประเด็นที่อยากจะใหพูด ไมใชเฉพาะที่เราพูดในรอบที่
ผานมานะครับ แตวาในสิ่งที่เราเห็นวา เราไดจากการเรียนแบบนี้ ไมวาจะเปนประเด็นไหน หรือจะ
เปนประเด็นที่เพื่อนพูดก็ตาม ถาเรามีตัวอยาง อยากใหพูด ใหยกตัวอยางใหเห็นชัดๆ วาเราเอามาใช
อยางไร อาจจะเปนวิชาอื่น หรือเรื่องในชีวิตประจําวันก็ไดนะครับ และถาเปนไปไดอยากจะใหพูดทุก
คนในวงนะครับ
ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนอยางที่อาจารยพิธีกรพูดนะคะ วาเมื่อเรียนไปแลว เกิดการเรียนรู ทุกอยางที่เราเรียนก็ได
กลับมาที่ตัวเรา สิ่งที่ไดเปนสิ่งที่ดี ก็เก็บไวทุกอยางนะคะ ยกตัวอยางเปนรูปธรรม เมื่อสักครูที่พูดไป
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หัว ขอ ที่ผ านมาวา ทํ าอะไรคิ ดถึ งคนอื่ นมากขึ้น คิดหนาคิดหลังกอ นจะทํา เราสบายแต คนอื่นได รับ
ผลกระทบอะไรหรือเปลา เชน เรื่องงายๆ รอบตัว คือ เรื่องทิ้งขยะ วิชาที่ไดเรียนไป ไดมีการพาไปดู
โรงงานแยกขยะ ก็เห็นวาเราทิ้งขยะกันมากขนาดนี้เลยหรือ ก็จะมีเพื่อนๆ หองอื่นทําโครงงานเกี่ยวกับ
ขยะ ไดเห็นเขาทําโครงการรณรงค เราก็ไดฟง ไดรับรูขอมูล ไดเห็นของจริง ไดดูขยะที่เราทิ้งกันจริงๆ
ก็ทําใหเราคิดมากขึ้น กอนจะทิ้งก็ดูวาทิ้งถูกชองหรือยัง ถูกถังหรือเปลา ก็ทําใหรูสึกเห็นแกคนอื่นมาก
ขึ้นคะ
ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนเรื่องของการรูตัววาเราเปนสวนหนึ่งของปญหานะคะ เมื่อกอน สมมุติวามีปญหาเกิดขึ้น
โดยสวนมากจะชอบโทษคนอื่นกอน วาเปนเพราะคนโนนผิด คนนี้ผิด อันนั้นไมดี อันนี้ไมดี แตลืม
มองที่ตัวเองไป พอไดเรียนวิชานี้ ทําใหเรามองอะไรที่กวางขึ้น และมองที่ตัวเองกอนที่จะมองคนอื่น
อยางเชนที่ม.ธรรมศาสตร มีรถรางที่เรียกวา “เอ็นจีวี” คือโดยปกติคนจะแนนมาก ในชวงใกลเขาเรียน
นักศึกษาก็ชอบบนวารถเอ็นจีวีมีไมพอ มีนอย อยากใหมีรถเพิ่ม แตพอเรียนวิชานี้ เราก็มาคิดวา
สมมุติตอใหไดรถเพิ่ม แตเราตื่นสาย เราก็ไปเรียนไมทันอยูดี ก็จะมองวา ถาเราตื่นเชาขึ้นเราก็จะไป
เรียนทัน คือจะมองแบบโทษตัวเอง กอนที่จะโทษคนอื่นคะ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
อันนี้ดีมากนะครับ เปนตัวอยางที่คอนขางเห็นภาพชัดเจนครับ
ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
โดยสวนตัวคิดวาเรื่องเหลานี้อยูในชีวิตประจําวันอยูแลวนะคะ เพียงแตวาเราเริ่มทําหรือยัง
หรือเราเลี่ยงที่จะไมทําดวยความขี้เกียจ หรือดวยอะไรก็แลวแตที่ทําใหเกิดความคิดวาเราจะไมทํา แต
วาเมื่อเราไดปรับตัวเองแลว เหมือนกับไดกาวขามผาน ไดเอาชนะตัวเองไปแลว สิ่งใหมๆ หรือบาง
ความคิดที่เราไมเคยคิดจะทํา หรือเลี่ยงที่จะไมทํา เพราะเห็นวาลําบาก หรือขี้เกียจ มันจะเปลี่ยนไป
อยางเชน มีวิชาหนึ่ง คือ วิชานักศึกษากับการพัฒนาตน วิชานี้เนนใหนักศึกษาเหมือนกับวาโทษตัวเอง
นะคะ วิ ชานี้ จะเหมือ นกับว าเป นการบั ง คับใหนัก ศึก ษาตองเขาเรียน ห ามขาด หามสาย ห ามตาย
เด็ดขาด การบังคับใหเขาเรียนก็เหมือนกับปลูกฝงจิตสํานึก เหมือนลางเรานะคะ เริ่มใหเรานึกจากตัว
เราเองกอน แลวนึกไปถึงคนรอบขาง ปกติเด็กผูชายสวนใหญจะตื่นสาย ไมเขาเรียน หรือไมสนใจ แต
เมื่อไดมาเรียนวิชานี้ก็เปลี่ยน ปรับปรุงตัว เหมือนกับวาเราเขาเรียนมากขึ้นเพราะโดนบังคับ แตวาเมื่อ
ทําไปแลว ก็เต็มใจ กลายเปนวาเราอยากมาเรียนเอง
หรืออีกตัวอยางหนึ่ง คือ เรื่องการรับบริจาค ทุกคนจะเคยเห็นกลุมนักศึกษาที่ยืนตะโกน ขอรับ
บริจาคในสถานที่สาธารณะนะคะ เมื่อกอนเราอาจคิดวาเราไมสนใจ หลอกลวงหรือเปลา โครงการ
อะไร เราก็มองๆ แลวเดินผานไป ไมสะดวกจะหยิบเงินให แตเมื่อเราเขาไปทําโครงการขอรับบริจาค
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เราจึงรูวางานแบบนีต้ องใชกําลังแคไหน ตองทุมเท เหนื่อย ลําบากแคไหน บางคนเขาเดินมาแลวเขา
พู ด เหน็ บ ด ว ยว า “นี่ เ อาไปหยอดเล น เกมหรือ เปลา ” หลั งจากนั้น เรารูสึ ก เปด ใจให คื อ พอเราอ า น
โครงการแลวเราอยากชวยบริจาค เราจะใหดวยใจ ถึงเราไมรูวาเขาจะเอาเงินที่เราบริจาคไปทําอยางที่
โครงการของเขาบอกหรือเปลา แตใจเราอยากชวยเขาแลว ถึงจะอยูในสถานการณแบบไหน เราก็
อยากจะหยิบเงินใหเขาคะ
ตัวแทนนักศึกษา
สําหรับตัวดิฉันเองคิดวา การที่ไดเรียนวิชานี้ทําใหเรามีมุมมองทางความคิดที่กวางขึ้น มีโลก
ทัศนที่กวางขึ้น พราะเราจะไดมองเห็นและไดเรียนรูสังคมที่แตละคนมีมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งมันเปน
ผลมาจากชุมชน วัฒนธรรม และครอบครัวของเขาเอง พอเราเขาไปคลุกคลี ทําใหเราตองปรับตัวเอง
เพื่อที่จะเขากับเขาใหได อยางเชน บางครั้งที่คณะจะมีการลงชุมชน แลวเคยเจอเหตุการณหองน้ําไม
พอ ชาวบานก็เลยเปดบานให แลวชวนนักศึกษาใหมาอาบน้ําที่บาน คือมีนักศึกษาประมาณ ๔๐ คน
แตมหี องน้ํา ๓ หอง บางคนอาจจะมองในแงลบ คือ มีหองน้ําไมพอ แตถาเราลองกลับมาคิดอีกที เราจะ
พบวานี่เปนแงบวก เพราะเราไดเห็นน้ําใจที่ชาวบานหยิบยื่นให ก็คิดวาตรงนี้มันเปลี่ยนมุมมองความคิด
ของเรา ใหมองในสิ่งตางๆ เปนบวกมากขึ้น
นอกจากนี้ การที่เราไดไปทําอะไรกับชุ มชน เราจะไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ทัศนคติกัน การที่เราเขาไปพูดคุยกับใครสักคน เราตองไมทําตัวเปนชาลนแกว เพราะวาถาเราเปนชา
ลนแกว เราจะไมไดรับโอกาส ไมไดรับสิ่งใหมๆ ที่จะเพิ่มพูนประสบการณชีวิตใหกับเรา และการที่เรา
จะหยิบยื่นประสบการณอะไรใหเขา เราก็จะมีทิฐิอยูในใจ คือเหมือนเปนการปดกั้นโอกาสซึ่งกันและกัน
อาจารยวีรวัฒน วรายน
ดีมากครับ
ตัวแทนนักศึกษา
สําหรับของผม เปนเรื่องของการรูจักเขาใจผูอื่น เพราะเมื่อเราไปเห็นชีวิตของคนในชุมชน เห็น
คนที่ดอยโอกาสทางการศึกษา เราก็มีใจที่อยากจะเขาไปชวย อยากจะนําความรูที่ไดเรียนไปชวยเหลือ
คนที่เขาขาดโอกาสนะครับ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
มีตัวอยางไหมครับวาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา เปนอยางไรบาง ?
ตัวแทนนักศึกษา
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อยางเชน ผมไดไปคายอาสา ที่จ.ลพบุรี ไปชวยทาสีโรงเรียน ซอมโรงเรียน เพราะโรงเรียน
นั้นถูกน้ําทวมบอยมาก โตะนักเรียนก็พังหมด มีราขึ้นหองเต็มไปหมด ถาสมมุติวาเรามีจิตใจที่คิด
อยากจะชวยเหลือคนอื่น เราก็สามารถที่จะชวย จากทีค่ ิดวาเรามีแคสองมือ เราอยูเฉยๆ ไมไดทําอะไร
แตถาทุกคนรวมใจก็สามารถสรางสิ่งที่มันยิ่งใหญเพื่อคนอื่นไดครับ
ตัวแทนนักศึกษา
สําหรับผมนะครับ ผมมองวาวิชานี้ไดเปลี่ยนแปลงตัวผม เหมือนกับขัดเกลาใหเรามองทุกสิ่ง
ทุก อย าง ทํ าใหเ รามีค วามสุข อยางเวลาเราทํ าอะไรให คนอื่น มันจะทําใหเรามีความสุข แลว พอ
หลั งจากที่ เรามี ความสุ ข เราก็ อยากที่ จะกลับไปทําสิ่งนั้นๆเพื่อ ใหกับคนอื่นอีก ถายกตัว อยางเปน
รูปธรรม คือ ผมไดมีโอกาสไปจัดคายที่โรงเรียนบานแมน้ํานอย จ.กาญจนบุรี ซึ่งเปนโรงเรียนติดตะเข็บ
ชายแดนกับประเทศพมา มีเด็กตัวเล็กๆที่ยากจน ไมมีอะไรจะกิน แตหลังจากที่เขาไปสัมผัส เขาไปจัด
กิจกรรมใหเขาแลว ถามองมุมเล็กๆ ก็เหมือนกับการใหความสุขกับเขาเพียงชั่วครั้ง ชั่วคราวใชไหมครับ
แตถาเรามองมุมที่กวางขึ้น มันเหมือนกับเราไดไปขัดเกลาเมล็ดพันธุของชาติ เพราะถาเราไมไปให
ความรักกับเขา เขาไมเห็นวาประเทศไทยใหความรักกับเขา แลวสักวันหนึ่ง ถาเขาเอนเอียงไปที่ฝง
ตรงชายแดน เขาไปเอาสิ่งไมดี เอายาเสพติดเขามา ก็จะทําใหประเทศของเราเสียหายนะครับ
ขณะเดียวกันก็คิดวาประยุกตใชกับเรื่องการเรียนก็ไดครับ เพราะรายวิชานี้เหมือนกับทําใหเรา
ตองคิดหลายตอ อยางเชนเขาเอาเรื่องของการขมขืน มาถามวาใครผิด หลายคนอาจตางมุมมอง บาง
วาผูหญิงผิด บางวาผูชายผิด แตจริงๆ แลวถามองไปในระดับที่กวางขึ้น คือ มันผิดทั้งที่ระบบเศรษฐกิจ
ที่การเมืองหรือเปลา ทําใหเวลาที่ผมเรียน ผมคิดตอยอดไดเยอะมาก และไมมองอะไรที่เปนจุดเดียว
แต จะมองเปนภาพรวม แลวอยางรายวิ ชาการศึกษาทั่วไป จะสอนใหเ ด็ก รูจักวางแผน รูจัก ใหทํา
PowerPoint วาควรจะทําอยางไร จึงจะนําเสนออกมาไดมีประสิทธิภาพ ก็คือเอามาใชไดทั้งหมดครับ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
แลวตกลงใครผิดนะครับ จากเรื่องการขมขืน ?
ตัวแทนนักศึกษา
ถาวิเคราะห คือ ผิดทั้งหมดครับ อยางเชน ถาคนบางคนคิดไมถึงวาการตัดไมทําลายปา ทําให
คนไปเปนโสเภณีไดอยางไร บางคนคิดไมออกใชไหมครับ แตวิชานี้สอนใหเราคิดหลายแงวา พอคน
ตัดไมทําลายปา จากชุมชนที่เคยดีในสมัยกอน ก็กลายเปนไมมีชุมชนตรงนั้น ไมมีที่ทํากิน ผูหญิงที่อยู
ในชุมชนนั้นก็ตองออกไปสูในเมืองเพื่อไปหางานทํา ซึ่งเมื่อหางานทําไมได ก็ตองไปหางานที่ไมสุจริต
ทํา ก็กลายเปนโสเภณีในทีส่ ุด คือจะสอนใหคิดอยางนี้ครับ จะไดเปนการคิดเชื่อมโยงทั้งระบบ
น.ส.ชุติมา ณ ชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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กอนอื่นตอ งพูดวาดีใ จ และภู มิใจมากที่ไดรับการศึก ษาในระดับนี้ เพราะยังมีเ พื่อ นๆ นองๆ
หลาย คนในชุมชนเดียวกัน ที่ไมมีโอกาสไดรับการศึกษา หรือไดเรียนรูแบบนี้ ที่หนูเรียนเอกการพัฒนา
ชุมชน หลัก ๆ เลยคือเปนความหวัง ของหมูบานนะคะ หนูไ ดรับทุนการศึกษาของอบต. ใหมาเรียน
หนังสือแลวกลับไปทํางานพัฒนาที่หมูบาน ซึ่งตอนนี้ที่บานประสบปญหา เด็กชาวเขาหลายคนยังไร
สัญชาติ และไมมีทุนการศึกษา พอหนูไดมาเรียน จึงเห็นแนวทางหลายอยาง
ตอนนี้หนูกําลังฝกงานอยูที่มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาที่จ.เชียงราย หนูศึกษาโครงการใน
เรื่องการศึกษาพฤติกรรม และการหนุนเสริมกิจกรรมดานการศึกษาใหกับเด็กดอยโอกาส คือเด็กชาวอา
ขา ที่หมูบานปุยคํา ตอนนี้เขาใหหนูเปนคุณครูสอน เด็ก ป.๑ เราไดสอน ไดเรียนรูพฤติกรรมของเด็ก
และการที่เราไดสนิทสนมกับเด็ก หรือเปนคุณครูของเด็ก เด็กจะพาเราเขาไปในชุมชน ไปรูจักกับคุณพอ
คุณแม ทําใหเราไดศึกษาคนในชุมชนนั้นงายขึ้น เพราะถาเราเขาไปในนามของนักศึกษา คนชาวเขาจะ
ไม ค อ ยต อ นรั บ เพราะคิ ด ว า คนภายนอกจะเข า มาหาประโยชน จ ากเขา เพราะในชุ ม ชนชาวเขามี
ทรัพยากรหรือทุนอยูเยอะมาก ซึ่งหนวยงานภายนอกหรือผูมีอิทธิพลบางสวนมักตองการมากอบโกย
ประโยชนมากกวามาใหประโยชน ฉะนั้นถาเราฝงตัวไปกับเด็กๆ ลูกศิษย เขาจะเปดใจรับเรามากขึ้น
เมื่ อ กี้ ก็ ไ ด คุ ยกั บพี่ จากสถาบั น อาศรมศิ ล ป เกี่ ย วกั บที่ พี่เ ขาสร างโรงเรีย น เพราะอยากขอ
แนวทางในการสอนเด็ก การคุยกับเด็ก เพราะไมมีหัวในเรื่องการสอน หรือการเปนครู แตวาอยากจะทํา
ตรงจุดนี้เพราะวาเราเปนคนที่มาเรียนดวยทุนของคนในชุมชน เราก็ตองทําตรงนี้ใหดีที่สุด ตอนนี้เราได
ฝกงาน เราไดสรางเครือขาย อยางนอยเราก็มีเครือขายที่มูลนิธิ หรือที่อุตรดิตถ หรือที่อื่นๆ ที่มารวม
กิจกรรม หนูก็จะพยายามหาเครือขาย พยายามคุย เผื่อวาเมื่อหนูกลับไปที่บานแลว หนูมองไมออกวา
จะพึ่งใคร จะหาหนวยงานไหนมาชวย หนูอาจจะติดตอทางพี่เขา วาหนูจะทําอยางไรดี ทําอยางนี้ดี
ไหม พี่เขาอาจจะเปนพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษากับหนูได อันนี้คือประโยชนที่หนูคิดวาตัวหนูและชุมชน
ของหนูจะไดรับคะ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
ขอบคุณมากครับผม เนื่องจากเวลาคอนขางจํากัด หลังจากนี้ ถาใครมีประเด็นที่คิดวาแตกตาง
หรือวาอยากจะนําเสนอมาก ขอใหแสดงตัวออกมานะครับ แตอาจจะไมไดครบทุกคน เพราะเวลา
คอนขางนอยจริงๆ
นายพรเทพ กันทอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ถาถามวาความรูที่ไดเรียนมา มันติดตัวเราไปตลอด หรือวาชั่วคราวนะครับ ผมคิดวามันติดตัว
เราไปตลอด เพราะในตอนนี้ผมกําลังฝกงานอยูที่ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ ๓๙ จ.แพรนะครับ ซึ่งจากที่
เคยเรียนในเรื่องทฤษฏีหรือ เนื้อหาตางๆ เกี่ยวกับเรื่องของเทคนิค เครื่องมือ ไมวาจะเปน Mind Map
หรือ World Cafe หรือการจัด Focus Group นะครับ ตอนนี้ไดใชทุกอยาง ไดนํากลับมาใชใน
ชีวิตประจําวันจริงๆ
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ตัวอยางเชน รายวิชางานวิจัยเบื้องตน ซึ่งทานอาจารยไดสอนโปรแกรม SPSS ในตอนนี้ผมก็ได
นําโปรแกรมดังกลาวไปใชที่สํานักงาน จากเดิมนั้น เจาหนาที่จะใชเครื่องคิดเลขในการคิดคํานวณแบบ
ประเมิน แตพอผมเขาไปฝกงาน ผมก็เปนตัวชวยใหเขาทํางานไดเร็วขึ้นครับ จากที่ใชเครื่องคิดเลขเปน
เวลาหนึ่งหรือสองอาทิตย ก็กลายเปนใชเวลาแค ๓๐ นาที หรือหนึ่งชั่วโมง ก็ทําเสร็จครับ นี่คือความรูที่
เราสามารถนําไปใชไดจริง ซึ่งมีความแตกตางจากที่เราเรียนในหองนะครับ
เรานั่งเรียนในหอง เราก็ไดความรูแคในหอง เราไมไดนําความรูอื่นมาผสมผสาน แตถาเราได
ลงไปเรียนรูจริงกับชุมชน ก็สามารถจะนําความรูมาเชื่อม เรียงรอยใหเปนการทํางานที่เชื่อมโยงกันได
ระหวางชุมชน ภาครัฐและนักศึกษา ทําใหงานที่เราทํานั้นออกมาอยางสมบูรณ ขอบคุณครับ
นายอภิชิต มุงกายกลาง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สําหรับการที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยไดลงทํางานกับชุมชน ทําใหพวกผมไดเห็นขอสําคัญของการ
ลงไปทํ างาน ก็ คื อ การทํ า งานท า มกลางความไมพ ร อ ม เนื่ อ งจากงบประมาณที่มี จํ า กั ด บุ ค ลากร
เครื่องมืออุปกรณตางๆที่มีไมเพียงพอ แตสิ่งจําเปนที่จะตองทําใหเกิดกับชุมชนคือปญหาที่มีอยูขางหนา
ทําใหนําไปเปนกําลังใจเสริมใหเราวา ถาสมมุติวา เราติดที่วาไมมีเงิน เราติดที่มันรอน มันหนาว มัน
เหนื่อย ปญหาตางๆ ของชุมชน จะไมถูกแกไข
นอกจากนี้ทําใหเรารูสึกวา การทํางานทามกลางความไมพรอม ทําใหเราเจอมิตรแทครับ ถา
เราทํา งานโดยที่ เ รามีเ งิ นมาก เราไม ท ราบได ว า เขามาหาเราเพราะเขาต อ งการจะกอบโกยเรื่ อ ง
ผลประโยชนหรือเปลา ซึ่งตอนที่ผมทํางานเก็บขอมูลเกี่ยวกับขาวอินทรีย พวกผมไมพรอมทางดาน
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ใ นการเก็ บข อ มูล รวมถึ ง งบประมาณด ว ย ทํา ใหผ มได เ ห็น ถึ งความมี น้ํา ใจของ
ชาวบาน คือ เขาชวยกันออกคาใชจายในเรื่องการเดินทางมาที่โพธิวิชชาลัย เพื่อเขาอบรมโครงการขาว
อินทรีย นั่นเปนเหมือนการแสดงน้ําใจอยางหนึ่งของชาวบานที่มีตอมหาวิทยาลัยครับ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
แลวเรานําเรื่องนี้ไปใชกับชีวิตประจําวัน หรือวิชาเรียนอื่นๆ อยางไรบางไหมครับ ?
นายอภิชิต มุงกายกลาง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ใชไดครับ คือวาตอนนี้ผมเรียนที่โพธิวิชชาลัย สระแกว ผมเปนรุนแรกครับ ซึ่ง งบประมาณ
ตางๆ จะถูกผลักดันลงในพื้นที่ในอีกปการศึกษาหนึ่ง ตอนนีส้ ิ่งตางๆจึงยังไมพรอม อยางหองเรียนของ
ผมจะไมสามารถฉายโปรเจ็กเตอรในตอนกลางวันไดครับ ก็ตองยายเวลาไปเรียนชวงกลางคืน แลวเอา
เวลากลางวันมาปฏิบัติงานแทนครับ
น.ส.รัตธิดา ธงชัย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สําหรับการนําไปประยุกตใชนะคะ จะไดในเรื่องความเสียสละ ไมเกี่ยงงาน อยางตอนไปอยูที่
โพธิ-วิชชาลัย สระแกว เราจะอยูเปนบาน บานละ ๔ คน เราก็จะไดใชในเรื่องการอยูรวมกัน มีความ
เสียสละ เชน การทําความสะอาดบาน หรือทําทุกอยางในบาน เราจะทําเรา โดยจะไมมองวา เขาไมทํา
เราก็ไมทํา เพราะถาเราไมทํา งานจะไมเสร็จ บานก็จะไมสะอาดสักที ฉะนั้นเราก็ตองทํากอนนะคะ ซึ่ง
มันสอนใหเรามองไปถึงเรื่องของชุมชน วาถาเราไปอยูในชุมชน เราก็จะไมมารอวาตองใหคนอื่นทํากอน
เราถึงจะทํา ฉะนั้นเราตองเริ่มที่ ตัวเราตองทํากอน เปนการเสียสละนะคะ
ตัวแทนนิสิต วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถามวานําไปใชอยางไร นี่เปนคําถามจากประชาชน คําถามจากผูปกครองของผมเองเลยนะ
ครับ เขาถามวา “มึงไปเรียนแลวมึงจะไดอีหยัง มึงไปเรียนแลว กลับมาเฮ็ดงานอีหยัง” อันนี้เปนโจทย
ปญหาจากผูปกครองจริงๆ ปจจุบันนี้นิสิตและนักเรียนตอบโจทยของผูปกครองไดยากมาก เพราะ
ผูปกครองอยากใหลูกเปนเจา เปนนาย อยามาทุกขยากเหมือนแมเหมือนพอ อยากใหนั่งทํางานใน
หองแอร ใหเปนผูบริหารที่มีเงินเดือนมากๆ ถามวาทําไมพอแมอยากใหลูกเปนอยางนั้น เพราะเขา
เห็นวาตัวเองลําบากมาแลว ก็ไมอยากใหลูกลําบากเหมือนแม ก็ผลักดันใหลูกไปหลงในสิ่งที่เรียกวา
“ทุ น นิ ย ม สั ง คมนิ ย ม” แต จ ริ ง ๆแล ว การคิ ด แบบนั้ น เป น การป ด กั้ น การส ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ของตั ว เอง
หมายถึง ป ดกั้นภูมิปญญาของตัวเองที่มีอ ยูกับพอ แมซึ่งพวกเขาสะสมมา ผมก็ตอบปญ หาไมไ ดวา
นํามาใชอยางไร อยางเชน โพธิวิชชาลัย สอนเราบนพื้นฐานการเกษตร ก็เปนสิ่งที่ตอบโจทย แตอยา
ทําแบบเกษตรฝรั่ง เพราะถาทําแบบนั้น ก็จะพังหมดนะครับ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
อยากรูวาอธิบายกับผูใชบัณฑิตไปอยางไรครับ หลังจากโดนคําถามแบบนี้?
ตัวแทนนิสิต วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คือ โพธิวิชชาลัยเนนสอนการปฏิบัติ หรือเนนใหเขาไปเรียนรูจริงๆ อยางเชน ที่บานของผมก็
ทํานา ทําไร ทําสวนอยูแลว แตเมื่อมาเรียน ก็เรียนวาตองทําสิ่งเหลานี้อยางไร ซึ่งไมเหมือนการทําใน
สมัยกอ น คือ ถามองยอนไปในอดีต คนทํานาทําไรก็ไถดะ ไถแปร ไมไดใชปุย สูตร ๑๕-๑๕-๑๖
เพราะแตกอนไมมีปุย แตก็ทําการเกษตรได แตเมื่อเทคโนโลยีเขามา ปุยมา ชาวบานจะไมรูหรอก วา
เขาหลอกเราหรือ เปลา สิ่ ง สํ า คั ญ คื อ ชาวบ านไม รู ดังนั้นตอ งเปลี่ยนทัศ นคติ เปลี่ ยนความคิ ด ของ
ชาวบานกอน
ผมก็ไดลงไปชวยพี่นองพอแมทําเกษตร ไปทําครั้งแรก เขาก็ตอตาน พอแมบอกวา “บาหรือ
เปลา ไมตองซื้อปุย มึงจะไดกินขาวไหม” ผมคิดวาก็เพราะใชสารเคมีมามากแลว มันถึงไมไดกินไงครับ
ดังนั้นเราก็ตองคอยปรับ คอยเปลี่ยนไป สิ่งสําคัญ คือตองเริ่มตนดวยการทําเปนตัวอยางใหเขาเห็น ผม
ก็เริ่มตนจากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ใชพื้นที่ ๘๐ กวาไร เปนพื้นที่ในการทํานาขาวอินทรีย จริงๆแลว
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ดินในพื้นที่นั้นเปนดินเปรี้ยว ในชั้นดินอาจจะมีชั้นเกลือ น้ําตรงนั้นจะเค็มมาก จึงมีความลําบากในการ
ปลูกขาว แตปจจุบัน ในระยะ ๒-๓ ป ที่ผานมา ตนไมเขียวขจีเกิดขึ้น เราใชกระบวนการแบบนี้จริงๆ
มีการปรับเปลี่ยนจริง เมื่อชาวบานและชุมชนที่อยูใกลไดเห็น เขาจะรูวานิสิตทําได นิสิตสามารถนําภูมิ
ปญญาชาวบานมาบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือเทคโนโลยีสมัยใหม
ชาวบานเลาใหฟงวา ถาใหคนจบวิศวะหรือการชาง มาสรางฝายหรือสรางบานแขงกับชาวบาน
วิศวกรไมไดสรางหรอกครับ เขานั่งเขียนแบบเฉยๆ แลวก็โยนไปใหชาวบานกอสราง ชาวบานทําทุก
อยางเองนะครับ ดังนั้นโพธิวิชชาลัยจะไมเปนผูเขียนแบบ แตจะทําทั้งสองอยาง โดยการคิดและลงมือ
ปฏิบัติ โพธิวิชชาลัยสอนอะไร ไมไดสอนหนังสือครับ แตโพธิวิชชาลัยสอนคน แลวสอนคนอยางไร
สอนคน มันสําคัญที่ใจ ใจมันอยูตรงกลางครับ พอสําคัญที่ใจแลวเปนอยางไร ใจมันเรียนรูครับ ถา
หากวาใจไมเรียนรู มันปฏิสัมพันธไมได
อันนี้แ คส องปเราใชก ระบวนการกาย มันรับรูทุกอยาง คือ ตอ งมองเห็นแค “กาย” กายคือ
ดวงตา ตามองเห็นสัมผัสกาย พอกายรับรูเสร็จ จิตจะระลึกรูพิจารณา แลวสงใหสมองคิด พิจารณา
เอาไปทบทวน แลวสงใหใจเรียนรู เปนกระบวนการ เขาเรียกวาใจเปนตัวชางน้ําหนัก มันจะดีหรือไม
ดี จะเลวหรือไมเลวตองอยูตรงกลาง เชนเดียวกัน เราใชกระบวนการนี้จริงๆ แลวนิสิตของเราทุกคน
จะบอกว าเพี้ ยนก็ เ พี้ ยน จะบอกวาไมใ ชค นธรรมดาก็ วาได และตอนนี้กําลังเปนคําถาม เปนโจทย
สําหรับประชาชน ชาวบานในจ.สระแกว เขาอยากเห็นวาโพธิวิชชาลัยจบไปแลว จะทํางานอะไร ที่
เห็นอยูใชการเรียนหรือเปลา บางทีผมเรียน ผมไมไดใสชุดนิสิต บางครั้งลงไปพื้นที่ก็ใสชุดดํานา ไป
ทํา นาเปรอะโคลน ใส ห มวกป ด หั ว ไม เ ห็น หน า นี่ เ ป นภาพที่ ทํา ให ประชาชนได ตั้ งคํ า ถามกั น ครั บ
ขอบคุณครับ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
เรื่องของนองนาสนใจมากนะครับ เดี๋ยวไวคุยกันนอกรอบ นาจะมีเรื่องอีกเยอะนะครับ
น.ส.สุริศรา บัวนิล สถาบันอาศรมศิลป
ตอเลยนะคะ คิดวาที่เราแลกเปลี่ยนกันในชวงบาย ในสิ่งที่เราไดรับ คงจะเปนที่นองๆเรียกวา
เปนความทรงจํา หรือประสบการณ เปนความรูฝงลึกที่อยูในตัวเรา ซึ่งบางทีอาจอธิบายเปนภาษาพูด
หรื อ ภาษาเขียนไดลําบาก แต มันเป นประสบการณตรงที่เกิด ขึ้น ไมวาจะเปนทั ก ษะการแก ปญ หา
ทักษะชีวิต ความพยายามอดทน ความละเอียดประณีต ตางๆเหลานี้
ถามวา ในขณะที่เราเรียนที่อาศรมศิลป เราไดนําสิ่งพวกนี้มาใชอยางไร รูสึกวาเราเอามาเปน
ตัวเชื่อม ระหวางความเปนชุมชนเมืองกับชุมชนทองถิ่น เชื่อมอยางไร อยากจะเชิญชวนทุกคนใหไปชม
นิทรรศการ “โนฮาวชาวนา” ซึ่งขณะนี้กําลังจัดแสดงอยูที่สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ หรือ
“มิวเซียมสยาม” นิทรรศการนี้เปนโปรเจ็กตที่สถาบันอาศรมศิลปทํารวมกับมิวเซียมสยาม โดยเรานํา
ความรูจากที่ ได ไปเผชิ ญ ไปเจอ ไปเรียนรูมาจัดนิ ทรรศการ และมีก ารปลูก ขาว ทํ านาจริง เราใช
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ความรูของชุมชนมาพาคนกรุงเทพฯทํานาแบบอินทรียที่พื้นที่ดานหนาของมิวเซียมสยาม และมีการ
เรียนรูเครื่องมือการทํานาแบบทองถิ่นโบราณ
เราทําหนาที่เปนตัวเชื่อมให “ชุมชน” และ “เมือง” ไดมีโอกาสพบปะ ปฏิสัมพันธกัน เกิดการ
แลกเปลี่ยนกัน โดยในการทําหนาที่นี้ เราตองใชความรูที่เรียกวา “Transit Knowledge” ที่มันฝงลึกจาก
กระบวนการการเรียนรูแบบนี้ ที่เราเคยลงไปในชุมชน เคยอยูกับชุมชน ขณะเดียวกันก็เปนความรูจาก
ในหองเรียน ความรูจากเพื่อนกัลยาณมิตร ที่เราไดแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูรวมกัน มาจัดให
เกิดกระบวนการแบบนี้ เราก็เปนตัวเชื่อมที่คอนขางจะมีความมั่นคงเขมแข็งจากภายในคอนขางมาก
เพราะการทํางานแบบนีจ้ ะตองเผชิญกับหลายมิติ อยางที่นองจากโพธิวิชชาลัยเลาเรื่องการทํานา ก็เปน
ประสบการณเดียวกันกับที่เราเผชิญ แตเราเผชิญเรื่องพวกนี้ภายใตจิตใจที่คอนขางมีความมั่นคง และ
พรอมที่จะเผชิญ ขณะเดียวกันเราก็เรียนรูและยอมรับปญหาตางๆ มองปญหา มองทุกสิ่งทุกอยางเปน
เรื่องของการเรียนรูไดทั้งหมดนะคะ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
ขออีกสักตัวอยางสําหรับอาศรมศิลปนะครับ
น.ส.สุริศรา บัวนิล สถาบันอาศรมศิลป
ดวยความที่ไมไดเรียนเปนวิชา แตเปนการเรียนรูในลักษณะที่เปนหนึ่งเดียวกับชีวิต ฉะนั้นเรา
เรียนไปบนชีวิต บนการทํางานของเรา ก็เปนเรื่องของชีวิตดวยเหมือนกัน ดังนั้นทุกอยางจึงไปดวยกัน
หมด ไมใชเรียนวิชา แตคือการเรียนชีวิต เรียนวาเราจะเผชิญชีวิตอยางไร เราจะอยูกับมันอยางไร
เราจะมีวิธีคิด มีชุดความคิดอยางไรในการมองปญหาตางๆ ในการเขาไปแกปญหาตางๆ มันจึงเปนสิ่ง
ที่ “อยูในเนื้อในตัว” ความรูที่ไดออกมา จึงไมใชความรูที่เปนขอมูล แตเปนความรูที่เกิดจากภายใน
ขางใน และเปนความเขาใจตอโลกและชีวิต
ฉะนั้นความรูจะอยูกับเราไปเรื่อยๆ ไมวาเราจะไปเผชิญกับอะไรก็แลวแต มันก็จะไปสรางตัว
กระบวนการคิดอันใหมของเราขึ้นมา พอเราเจอปญหาตางๆ กระบวนการใหมก็จะเกิดขึ้นในตัวเรา
แลวเราจะเริ่มมองเห็นแบบแผนเดิมของเราเอง วาเราเคยเปนอยางไรมากอน และเราจะเริ่มจับไดวา
เอาอีกแลว มันเริ่มจะหนีอีกแลว พอเรายอนมองตัวเองเปน เราจะเริ่มเห็นวา มันเริ่มที่จะไมพอใจกับ
เรื่องนี้อีกแลว เดี๋ยวมันจะวิ่งหนีเรื่องนี้อีกแลว เมื่อเราเริ่มเห็นตรงนี้ของตัวเราเอง เราก็จะเห็นของคน
อื่นดวยวา ถาอยางนั้นคนที่กําลังมีปญหากับเราอยู เขาก็มีชุดความคิดของเขาชุดหนึ่งเหมือนกัน แลว
ก็เขาติดกับดักกับชุดความคิดนั้นเชนกัน เหมือนกับที่เราเปนอยูนั่นเอง ฉะนั้นมันจะมีวิธีการมองอีก
แบบหนึ่ง มันจะไมเหมือนกับที่เราเคยเปนมากอน แลวมันจะเปลี่ยนชีวิตไปทั้งหมดทั้งชีวิต
อาจารยวีรวัฒน วรายน
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อยากใหครูนิตชวยอธิบายเปนตัวอยางที่ชัดเจน เพราะรูสึกวาครูนิตจะมีประสบการณเกี่ยวกับ
เรื่องนี้คอนขางมากครับ
น.ส.อรพินท กุศลรุงรัตน สถาบันอาศรมศิลป
อาจจะพูดถึงการกาวขามขอจํากัดก็ไดนะ จริงๆ แลวตัวเองเปนคนที่มาจากสายศิลปะ ไมใช
สายครู และเปนคนทํางานศิลปะ ที่เคยมีชีวิตที่มีความสุขกับงานศิลปะอยางเดียว คือมีความเปนปจเจก
คอนขางสูง และอยูกับตัวเอง อยูในโลกของตัวเองเยอะนะคะ แตพอเวลาที่เราเจอแบบนี้ เหมือนกับ
วามุมมองปจเจกของเราเปลี่ยนไปเลย กลายเปนวาเราเห็น เรามอง เราทําอะไร เรามองที่ประโยชน
ของเราไม ไ ด มองที่ ค วามชอบหรื อ ไม ชอบของเราเป น หลั ก ไม ไ ด ความพอใจหรื อ ไม พ อใจไม ใ ช
เปาหมาย หรือประเด็นสําคัญในชีวิตอีกแลว แตเปนเรื่องที่เรามองเห็นคุณคาของสิ่งที่เราทํา ทําใหเรา
ไมเดินไปตามขอจํากัดของตัวเอง แตจะมองวาเราจะเดินออกไปจากขอจํากัดของตัวเรา จากความชอบ
หรือไมชอบของเราไดอยางไร
ถาเปนเมื่อกอ น จะใหมาพูดคุยกับวงสนทนาแบบนี้ ก็ไ มไดคะเพราะพี่อาย และไมกลาพู ด
เวลาไปเจอคนเยอะๆ เสียงสั่น ขาสั่นไปหมด แตพอเรารูวา สิ่งที่เราทํานั้น มีคุณคา มีความหมาย และ
มีประโยชนกับคนอื่น เราก็จะทําไดเพราะเราพูดเรื่องที่เราทํา และเราคิดวาเรื่องที่เราทําอาจมีประโยชน
กับคนอื่น เหมือนกับการที่เราฟงคนอื่นแลวเราไดประโยชนกับตัวเราเอง มันก็ทําใหวิธีคิดในการที่เรา
จะออกมาพูดคุยแลกเปลี่ยนไดเปลี่ยนไปดวย เมื่อวิธีคิดเปลี่ยน พฤติกรรมของเราก็จะเปลี่ยนตาม คือ
มันเปลี่ยนไปทั้งหมด ตอนนีก้ ลายเปนวา ไมเปนไรแลว ในการที่จะพูดกับใครๆ ใหพูดกับใครก็ได และ
เราก็ไมตองคิดดวยวาสิ่งที่เราพูดไปนั้น ดูดีหรือไมดีอยางไร เพราะเราพูดเพื่อประโยชน ฉะนั้นก็จะไมมี
ปญหา
ทีนี้อาจจะพูดถึงประเด็น หรือขอจํากัดอีกอยางหนึ่ง คือเราเรียนมาทางศิลปะ แตทําไมเราไป
ทําเรื่องของการจัดการศึกษา ซึ่งเปนงานที่จะตองไปประสานงานกับเขตพื้นที่ เมื่อกอนนี้ เฉพาะแค
เรื่องชุดคําของมาตรฐานการเรียนรูตางๆ ก็ไมคอยเขาใจ ไมรูวาจะจัดตั้งโรงเรียน ตองทําอยางไร
เมื่อกอนนี้ ตอนที่อานเกี่ยวกับกฎระเบียบตางๆ ในการจัดตั้งโรงเรียน พออานแลวไมเขาใจ ตองเอาไป
ใหพี่อีกคนหนึ่งอาน แลวมาชวยทําความเขาใจให ทีนี้พอเราเริ่มทํางานไป เราก็เริ่มเห็นคุณคาของมัน
มากขึ้น แลวเราก็รูวาถาเราไมเรียนรูสิ่งเหลานี้ดวยตัวเอง เราไมมีทางที่จะเดินเขาไปสูประโยชนที่
แทจริงไดเลย ซึ่งเราจะไปหวังพึ่งคนอื่นไมไดแลว แตเราตองเปดตัวเองออกมา ไมวาจะเปนชุดภาษา
ใดก็แลวแต ตองทําความเขาใจกับมัน มันคือภาษาหนึ่งภาษาที่เราจะตองเรียนรู เหมือนกับภาษาเด็ก
เหมือนกับภาษาอะไรก็แลวแต เราจะตองเรียนรูภาษาทุกอยางและทุกชนิด แลวตองใชทุกอยางในตัว
เราเพื่อจะเรียนรูมัน ไมจํากัดอยูแตเพียงวา “ชุดภาษานี้ฉันไมเขาใจ ไมเรียนแลว ไมรูเรื่องแลว” นี่ก็
เปนสวนที่คิดวา เวลามันเปลี่ยน มันเปลี่ยนจากขางใน แลวมันจะออกไปสูการกระทําทุกอยางของเรา
มันจะไมเปลี่ยนเฉพาะแคเพียงขางนอกคะ
อาจารยวีรวัฒน วรายน
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ขอบคุณ มากนะครั บ ก็ ขออนุ ญาตจบเวทีวันนี้นะครับ ผมรูสึกวา สิ่งที่เราคุ ยกัน คอ นขางมี
ประเด็นที่นาสนใจเยอะมาก เรื่องราวของแตละคน ทุกความเห็นที่สงผานมายังวงสนทนา ผมรูสึกวาผม
ก็ไดเรียนรูนะครับ ไดเรียนรูวา มีเรื่องที่เราทําแลวเปนประโยชนกับตัวเราไดคอนขางหลากหลายเรื่อง
ไมวาจะเปนเรื่องงายๆ อะไรก็ตาม ถาเราไดเริ่มลงมือทํา ไปปฏิบัติทําจริง มันจะเกิดผลกระทบกับตัว
เราในแงตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องงายๆ อยางเชนการรอรถ หรือเรื่องยากๆ อยางการสรางโรงเรียน แต
ละเรื่องนั้น ผมเห็นวามันเปนเหตุเปนผล ซึ่งสะทอนมายังการทํางาน การคิด วิธีคิด ทัศนคติของตัวเรา
ไดทั้งหมด
อยางเมื่อกี้มีคนตั้งคําถามวา อยากจะฝากอนาคตไวกับเด็กรุนนี้ จะเปนไปไดไหม หลังจากที่
ผมฟงทุกคนพูด ผมคิดวา ผมคอนขางมีความหวังกับคนรุนใหมมากขึ้นพอสมควรครับ และคิดวานองๆ
ที่ไดฟง หรือทุกคนที่อยูในหองนี้ ก็นาจะมีความคิดคลายกัน ผมรูสึกวาในอนาคต เราอาจเห็นกลุม
นองๆ พวกนี้ลุกขึ้นมาทําประโยชนใหกับชุมชนหรือสังคมไดมากยิ่งขึ้นไปอีก
เนื่องจากเวลาหมดแลวนะครับ แตยังไมมีใครมาตามเรา จึงอยากใหไดยินเสียงสะทอนจากวง
นอก มีใครอยากใหขอคิดเห็น หรือมีคําถามอะไรกับวงในบางไหมครับ ขอสักคําถามหรือสองคําถามก็
ไดนะครับ เชิญเลยครับ
ดร.ประกอบ สาระวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ก็ขอชื่นชมบัณฑิตรุนใหม ผมถือวาเปนเสียงแหงอนาคตที่นาภาคภูมิใจ ผม ดร.ประกอบ สาระ
วันขณะนี้อยูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลังจากไดฟงนักศึกษารุนนี้แลว ถือวาเปนพลังแผนดินที่
เราคอนขางจะชื่นชม เหมือนดอกไมที่หลากหลายบนแจกัน สังคมไทยที่เราเคยมอง เราไมไดหวังคน
รุนนี้นะ ผมเปนที่ปรึกษาสภานักเรียน ผมเคยอยูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีมากอน ก็เคยดูแลตรงนี้ พอ
มาเห็นรุนพี่ รุนใหญ เมื่อฟงแลว ประมวลกระบวนทัศนแลว เราฝากความหวังไวได เราถือวาเปน
เสียงแหงอนาคต มีขอที่อยากเพิ่มเติมใหกับเสียงแหงอนาคต คือ ทําอยางไรจะจุดประกายหรือแสง
เทียน อยากจะใหไปปกตรงตะเข็บชายแดน ที่นองหลายคนสะทอนวาคนเหลานีแ้ หละ ที่จะเปนรั้ว เปน
เสาของบาน
ที่สมเด็จพระเทพฯทานทํามาตลอด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตรัสมาตลอดเกี่ยวกับ
รหัสสามตัว ตัวผมเองก็พยายามใชเวลาสอนลูกศิษยคือ “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” วันนี้ถาประมวล
แลว พวกนอง “ใชเลย” และประมวลเขาอีกที่พระองคบอกตลอดวา “อยานําเอาความขาดแคลนมาเปน
ขอหามในการทํางาน แตจงใชประโยชนที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด” แลวตัวสุดทายทานเพียรบอกกับ
พี่นองชาวไทยทุกคน คือการรู จะทําอะไรตองรูภูมิสังคม อยางที่นองหลายคนสะทอน “รูรัก” คือ ๑.
ตองทําตัวเองใหมีคุณคา และแผความเอื้ออาทรหวงใยใหกับคนรอบขาง ชุมชน สังคม ซึ่งมันจะสะทอน
วา ประเทศชาติรูรักสามัคคี คือคนไทย ไมวาจะอยูถิ่นไหนก็คือคนไทยดวยกัน ก็ขอฝากความชื่นชม
ยินดี ขอเปนตัวแทนของทุกคน ขอใหกําลังใจวา ทุกคนจะเปนแสงเทียนนอยๆ เปนพลัง เปนเสียง
แหงอนาคต และขอใหไปบอกตอกับเพื่อนๆ ดวยวา นี่แหละคือความหวังของชาติ ขอบคุณครับ
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ตองขอกราบขอบพระคุณขอคิดเห็นของอาจารยมากนะครับ และคิดวานาจะเปนกําลังใจ ให
พวกเราทุกคนไดทํางานหรือทําในสิ่งที่ดีๆ ตอไป กอนจะจบ คงตองมาสรุปกันสักนิดนึง วาสิ่งที่เราพูด
ทั้งหมดนั้น เราไดอะไรออกมาบาง เพื่อที่จะไดนําสิ่งที่เราคุยกัน ไปนําเสนอใหกับวงใหญตอไป เชิญฟง
สรุปครับ
ผูสรุปประเด็น
สําหรับช วงที่ สองในช วงบ าย เราได สรุปความรูกัน ในเรื่อ งที่ว า เราจะนําการเปลี่ยน หรื อ
ความรูที่เราไดมา ไปประยุกตใชอยางไร ซึ่งจะแบงออกเปนสามสวนใหญๆ นะครับ อันที่หนึ่ง คือ มัน
เริ่มจากที่ตัวเองกอน เอามาใชแกปญหาของตนเอง ที่มีหลายคนพูดถึงการกาวขามขอจํากัด ขีดจํากัด
ของตัวเอง นอกจากนั้นจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน การแยกขยะ หรือการเขาเรียนมากขึ้น
รวมไปถึงการจัดสรรเวลาใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่สําคัญคือ การใชชีวิตอยางมี
ความสุข และแบงปนใหกับผูอื่นดวย นั่นเปนขอที่หนึ่ง ที่เริ่มตนมาจากตัวเองและจะนําไปสูขอที่สอง
ไดแก เรื่องการทํางาน การทํางานจริง หรือการไปพัฒนาชุมชนของตัวเอง และเชื่อมโยงชุมชนของ
ตัวเองกับชุมชนอื่นๆ นอกจากนี้มีคนพูดถึงเรื่องของการทํานาเกษตรอินทรีย ก็เอาไปใชทําการเกษตร
สวนคายอาสาก็เปนคําสําคัญ (keyword) อันหนึ่ง และสุดทายที่มีคนพูดถึง คือ เรื่องของการสราง
เครือขายระหวางกัน ที่เรามานั่งคุยกันวันนี้รวมถึงการสรางเครือขายกับคนที่อยูภายนอก ทั้งหมดมี
สามประเด็นหลักๆครับ
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