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ลักษณะน้ี  มีลักษณะท่ีแตกตางจากรูปแบบเดิมอยางไรบาง  และการเรียนรูลักษณะน้ีสงผลอยางไรกับผู

เรียนรู    

ตั้งแตชวงเชาเราไดฟงมหาวิทยาลัยแตละแหงนําเสนอวิธีการเรียนการสอน   แตสิ่งท่ีไดฟงเปนเร่ืองของ

ครู  อาจารย หรือผูบริหาร ซ่ึงเขาสรุปใหเราฟง   แตเวทีน้ีจะเปนเร่ืองของนักศึกษาซ่ึงเปนผูรับสาร

โดยตรง   ไมใชผูท่ีเปนตนคิด  แตเปนผูท่ีทดลองเคร่ืองมือและกระบวนการเหลาน้ัน   ในเบ้ืองตนจึงขอ

เชิญนักศึกษาแตละมหาวิทยาลัยไดนําเสนอวิธีการเรียนโดยผานการทํางาน  หรือการลงไปทํางาน

รวมกับสังคมภาคชุมชน  แตละวิธีเปนอยางไรบาง  และวิธีการเรียนน้ีสงผลกับนักศึกษาอยางไร  ขอเร่ิม

จากม.ธรรมศาสตร นะครับ  ใหอธิบายวาวิธีการเรียนการสอนเปนอยางไรบาง  โดยเนนไปท่ีเร่ือง

โครงงานท่ีแตละคนทํา 

 

ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 การทําโครงงานในวิชา TU120  จะแบงเปนกลุมยอย  ในหองมีโครงงานยอยสองกลุม  พอดีวาท้ัง

สองกลุมในหองทํางานในลักษณะท่ีชวยกันทํา  คือทุกคนในหองชวยกันทํางานท้ังสองเร่ืองนะคะ  จึงรูใน

สวนของอีกกลุมดวยพอสมควร  ก็จะของเลาท้ังสองโครงงานเลยนะคะ 

 โครงงานแรกเปนโครงการเกี่ยวกับการชวยเหลือนักศึกษาผูพิการท่ีอยูในมหาวิทยาลัย  เพราะ

มองไปรอบตัว  ก็เห็นวามีเพื่อนนักศึกษาท่ีเปนผูพิการซ่ึงมีความตองการท่ีแตกตางจากเรา  อยางเพื่อนท่ี

พิการทางสายตา  เขาตองการหนังสือเสียง ไมวาจะเปนหนังสือเรียน บทเรียนหรือหนังสืออื่นๆ   หรือมี

ความตองการกระดาษท่ีใชทําอักษรเบรลล   จึงตัดสินใจจะทําเร่ืองน้ีชวยเหลือเพื่อนนักศึกษา  โดยเลือก

ท่ีจะชวยนักศึกษาผูพิการทางสายตาเปนอันดับแรก  เพราะคิดวามีหลายวิธีการท่ีจะชวยเหลือเขาได  คือ 

ดวยการรับบริจาค  และชวยเหลือรณรงค  

 อีกสวนหน่ึง เปนนักศึกษาท่ีขาพิการ  เขาตองน่ังวีลแชร  ซ่ึงถนนหรือทาง อาจจะไมสะดวก

สําหรับเขา  เราก็ชวยกันรณรงค หรือไปบอกผูใหญคะ   เม่ือตกลงกันในกลุมไดวาจะทําอะไรบาง เราจึง

เขาไปติดตอพูดคุยกับศูนยนักศึกษาผูพิการของมหาวิทยาลัย  นอกจากเราจะเขาไปชวยเหลือเขาในเร่ือง

สิ่งของ  เราก็เขาไปพูดคุยดวย  เขาไปถามความตองการเขาดวย  วาจริงๆแลวเขาตองการอะไร  อยาก

ไดอะไรเปนพิเศษหรือเปลา  เพราะสิ่งท่ีเราคิดวาเปนความตองการของเพื่อน  จริงๆแลว  เขาอาจมี

เพียงพออยูแลว   

 หลังจากพูดคุย  จึงไดขอสรุปวา  นาจะชวยรณรงคเกี่ยวกับเร่ืองอุปกรณท่ีชวยในการเรียนของ

นักศึกษาผูพิการทางสายตา  ก็ชวยรับบริจาคดวยนะคะ  เพราะในบางกิจกรรม นักศึกษาผูพิการตองใช

เงินในการรับสมัครอาสาสมัครดวยคะ   

 สวนอีกหน่ึงโครงงานในหองเดียวกัน  เปนเร่ืองการรับบริจาคเพื่อไปชวยคารักษาพยาบาล  หรือ

เพื่อซ้ือของขวัญเปนกําลังใจใหคนท่ีไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุท่ีรถตูของม.ธรรมศาสตรถูกชนบนทาง

ดวนโทลลเวย  เพราะผูไดรับบาดเจ็บหลายคนเปนท้ังนักศึกษามหาวิทยาลัย  และเปนพนักงานในสวทช. 
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ซ่ึงตั้งอยูใกลๆธรรมศาสตร  ทุกคนรูจักกันเหมือนเปนสวนหน่ึงในชุมชน ในชีวิตประจําวัน  จึงอยากจะ

ชวยเหลือ  ใหกําลังใจ  และใหเขารูสึกวาคนในธรรมศาสตรไมทอดท้ิงกันคะ 

 

ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ในสวนท่ีนองไดพูดไป เปนวิชา TU 120 หรือวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร  ซ่ึงเปนวิชาท่ี

มหาวิทยาลัยจัดใหนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองเรียนทุกคนนะคะ  เน่ืองจากนักศึกษาท่ีเขา

เรียนวิชาน้ีมีจํานวนมาก  เพราะฉะน้ันการท่ีจะทําใหการเรียนเปนไปอยางท่ัวถึง  จึงมีการแบงกลุมยอย  

อยางท่ีนองบอกวาเปนการแบงกลุมออกไปทําโครงงาน 

 สําหรับหลักวิธีการคิดในการทําโครงงาน  สวนใหญเราจะคิดวา มีปญหาอะไรบาง ท่ีเกิดข้ึนจาก

ตัวเรา  จากคนรอบขาง  จากสังคม  มองขยายวงไปเร่ือยๆ นะคะ  แลวเราหยิบยกปญหาท่ีเราคิดวา

นาจะชวยแกไขหรือชวยปรับปรุง พัฒนาไดมาสักเร่ืองหน่ึง  ตอนเรียนวิชาน้ี  กลุมของดิฉันทําโครงงาน

เร่ืองเพศ  สวนอีกกลุมหน่ึงในหองเดียวกัน  ไดทําเร่ืองชวยพี่นองภาคใต  เกี่ยวกับเด็กท่ีตองสูญเสีย

ผูปกครองจากเหตุการณไมสงบทางภาคใตนะคะ  แมจะเปนการทําโครงงานแยกกลุม  แตในการทํางาน  

เราจะไมแบงแยกวาสองกลุมไมยุงเกี่ยวกัน  แตเราจะชวยกันท้ังหมด  อยางกลุมของดิฉันท่ีทําเร่ืองเพศ  

ก็ไดทําสื่อตางๆ   เชน ทํา facebook เกี่ยวกับ sex message  ภายใน facebook จะมีเร่ืองเกี่ยวกับ

เพศศึกษา  เร่ืองปญหาทางสังคมท่ีเกี่ยวกับเร่ืองเพศ  โดยมีนักศึกษาในกลุมเขาไปชวยตอบคําถาม  

หรือมีทานอาจารยจากมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีเขามาชวยใหคําแนะนํา  หรือเขามาชวยแกปญหาดวยนะ

คะ   

 สวนอีกเร่ืองเกี่ยวกับการชวยเหลือพี่นองภาคใต  จะเปนการออกรับบริจาค  โดยเราจะทํากลอง

รับบริจาคเงิน และลงพื้นท่ีไปออกรับบริจาค  เชน ไปท่ีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยชวงตอนเย็น  

นอกจากน้ันเราไดออกไปประชาสัมพันธโครงงานภายนอกมหาวิทยาลัยดวย  เชน ไปท่ีสวนจตุจักร ท่ี

อนุสาวรียชัยสมรภูมิ  ท่ีสีลม  เพื่อประชาสัมพันธโครงงาน และขอรับบริจาค  วิธีการเรียนและการทํา

โครงงานของเราคือลงพื้นท่ีจริง  เพื่อใหนักศึกษาทุกคนไดรับรูปญหา และไดลงมือทํางานจริงทุกคนคะ 

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

  ขอบคุณมากครับ  ตอไปเปน ม.มหิดลนะครับ  

 

น.ส.บุษรา  มุกดาสกุลภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 สวัสดีคะ ในสวนของม.มหิดล  จะเนนไปท่ีเร่ืองการสอนมนุษยใหเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ  คําวา

บัณฑิตท่ีสมบูรณ คือ ตองมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคูไปกับความรู ความสามารถ  และนําความรู 

ความสามารถท่ีเรามี  ไปชวยสรรคสรางและพัฒนาสังคมรอบตัวเรานะคะ  โครงงานท่ีกลุมของดิฉันได

จัดทําช่ือวา “รอยย้ิมในโลกมืด”  ซ่ึงไดมีโอกาสไปจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนผูพิการทางสายตา  จากการ

ท่ีเราไดเขาไปจัดกิจกรรมใหพวกเขา  ทําใหเราไดเรียนรูวา  สิ่งท่ีพวกเขาตองการมากท่ีสุดเหนือสิ่งอื่นใด  
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คืออยากไดโอกาสจากสังคม  เพราะโดยสวนใหญ คนในสังคมมักมองพวกเขาวาเปนคนท่ีไร

ความสามารถ  ไมสามารถชวยเหลือตนเองได  แตเม่ือพวกเราไดไปสัมผัสพวกเขาแลว  เราพบวาพวก

เขาชวยเหลือตนเองไดอยางดีมาก  อีกท้ังบางคนยังมีความสามารถพิเศษมากมาย  ไมวาจะเปนการเลน

เปยโน  รองเพลง  หรือสามารถบิดลูกโปงเปนตุกตาได  ซ่ึงดิฉันคิดวา หากสังคมไดมองเห็น

ความสามารถเหลาน้ี  ก็จะเปนประโยชนกับพวกเขาเอง  และเปนประโยชนตอสังคมนะคะ  ในการท่ีจะ

ชวยกันดึงศักยภาพจากคนเหลาน้ีออกมา   

 ในสวนของการทํางานในหองเรียน  กอนท่ีเราจะไดออกไปจัดกิจกรรม  หองเรียนของเราจัดเปน

กลุมใหญประมาณ ๒๐๐ คน  ซ่ึงจะถูกแบงเปนกลุมยอยประมาณ ๑๘ กลุม  กลุมละประมาณ ๑๕ คน  

โดยเจาหนาท่ีจะสุมคัดเลือก (random) นักศึกษามาจัดเปนกลุมยอย  ฉะน้ันนักศึกษาในแตละกลุมจะถูก

คละคณะ  เราจึงไดฝกการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนใหมๆ   เพราะแตละคนไมเคยรูจักกันมากอน  จากน้ัน

เราจะไดเรียนรูการวางแผนงานรวมกัน  รูจักการทํางานเปนข้ันตอน เม่ือเราประชุมแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น  มีการระดมสมอง  ไดรูจักการทํางานเปนทีม  และฝกการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยาง

มีเหตุผลนะคะ  และเม่ือเราออกไปสูสังคมภายนอก  เราจะไดรูจักการทํางานประสานกับคนอื่น  รูจัก

ติดตองาน   ซ่ึงสวนน้ีนอกจากเราจะไดออกไปชวยสรรคสรางสังคมแลว  เรายังไดเปนผูท่ีพัฒนา

ศักยภาพของตนเองดวยคะ 

 

ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ผมขอกลาวเสริมนะครับ  เกี่ยวกับเ ร่ืองการทําโครงงาน  คือเราจะทําอยางไรใหคนใน

มหาวิทยาลัย   หรือคนท่ีอยูรอบขาง  คนชุมชน ไดเขามามีสวนรวมกับโครงงานของเราดวย  ไมใชเฉพาะ

คนในกลุมของเราแคกลุมเดียวเทาน้ัน  คืออยากใหทุกคนมองวา ในการคิดปญหา หรือโครงงานข้ึนมาสัก

เร่ืองหน่ึง  อยากใหมองวามันเปนปญหาของคนทุกคน  ท่ีจะตองรวมกันแกไขนะครับ  ตัวอยางของกลุม

ผม ไดทําโครงงานเกี่ยวกับเร่ืองการดาวนโหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์  เราพยายามช้ีใหเห็นวาการดาวน

โหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์  มีผลเสียตอคนในมหาวิทยาลัย  รวมถึงสงผลตอระดับประเทศ  ระดับโลก

อยางไร  เพราะฉะน้ันการเรียนในลักษณะน้ี  จะเปนการดึงใหทุกคนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา

รวมกันครับ 

  

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

 ขอบคุณครับตอไปเปนพระจอมเกลาธนบุรีครับ 

 

นายนริษชา  ตอสุดกนก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 ในสวนของผม ไมรูจะมาผิดงานหรือเปลา  พอดีผมมีประสบการณท้ังสองดานนะครับ  คือผม

ทํางานในสวนของสโมสรนักศึกษาดวย  ในสวนของการเรียน ผมอยูในหลักสูตรเกาเม่ือสามปท่ีแลว  ใน

วิชาสังคมโครงงาน ทุกคนตองทําโครงงานเพื่อท่ีจะผานวิชาน้ีได  ตอนน้ันผมทําเร่ืองเด็กติดเกม  เพราะ
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ปญหาเด็กติดเกมเปนปญหาใหญของเยาวชนในชวงน้ัน  ผมทํางายๆ  คือ ผมติดตอไปยังศูนยท่ีทํา

เกี่ยวกับเร่ืองเยาวชน  เพื่อหาขอมูลเร่ืองเด็กติดเกม  และใหวิทยากรของศูนยแหงน้ี อบรมนองๆ 

นักเรียนแถวลาดกระบัง  เพื่อใหนักเรียนไดเห็นคุณและโทษในการเลนเกม   

ตัวผมเองตอนน้ีศึกษาระดับปริญญาโท  และไดรับเชิญเปนวิทยากรในการแนะนํานองๆ  ในสวน

ของกิจกรรมการเรียนของวิชา “เจ็นเอ็ด” (General Education) ซ่ึงเปนวิชาใหมของมหาวิทยาลัย  เขาใจ

วาตอนน้ีนองไปทําท่ีราชบุรีนะครับ  เราจะเนนสังคมเปนหลัก เพราะทางมหาวิทยาลัยเนนไปทางงาน

ภายนอก 

 

น.ส.สุวารี  ชาญกิจม่ันคง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 สวนของหนูจะคลายๆกับพี่คะ  และมีประสบการณดานการทําคายอาสาพัฒนาดวย  สําหรับใน

เร่ืองของการเรียนจะเปนโครงงานสังคมเชนกัน  ตัวเองไดทําโครงงานพัฒนาเด็กเล็ก  สาเหตุท่ีเลือกทํา

โครงงานน้ี  เพราะเห็นวาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  มีเด็กเล็ก วัยกอนเขาเรียน ท่ีผูปกครองนํามาฝากเลี้ยง

อยูเปนกลุมใหญ  ประมาณ ๕๐ คน  โดยมีอาจารยหรือพี่เลี้ยงดูแลแค ๑ คน  จึงรวมกลุมนักศึกษาเขา

ไปในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ไปอยูกับนองท่ีศูนยฯประมาณ ๒-๓วัน  นองๆจะไดรูสึกดีมากกวาการท่ีมี

อาจารยคนเดยีวดูแล   พี่ๆ นักศึกษาก็เขาไปสอน  ไปเลนกับนอง  เขาก็ดูมีความสุขมากกวานะคะ  หนู

คิดวานาจะเปนการพัฒนานองๆ ใหมีความสุขไดมากกวาการนําของไปบริจาคใหเขาคะ 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

 ขอบคุณครับ  ขอไปตอท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลยครับ 

 

ตัวแทนนิสิตโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เรียนคณาจารย ทานผูรวมฟง  และสถาบันอื่นๆ ท่ีมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันนะครับ  ชางนา

ภูมิใจและดีใจอยางย่ิง ท่ีหลายมหาวิทยาลัยไดมาแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนท่ีจะนําพาประเทศชาติ

ของเราใหรอด  มุงเนนใหกับประชาชน  มุงเนนใหกับชุมชน  ผมมาจากม.ศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาลัย

โพธิวิชชาลัย  ซ่ึงเปนการขับเคลื่อนเพื่อบูรณาการการศึกษาเขากับชุมชน  เปนโครงการหน่ึงของสมเด็จ

พระเทพฯ เพื่อใหเด็กในตะเข็บชายแดนมีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษา  โพธิวิชชาลัยมีข้ึนท่ีจ.

สระแกวเปนพื้นท่ีแรก  โดยความรวมมือของเบญจภาคี ท้ังภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อ

ประชาสังคมอีกมากมาย  โพธิวิชชาลัยเกิดข้ึนบนพื้นฐานท่ีวางเปลา คือแมกระท่ังพื้นท่ีตั้งก็เปนดินท่ี

เสื่อมโทรม เสื่อมสภาพนะครับ 

 หลักสูตรของเราเปนหลักสูตรการจัดการภูมิสังคม  อันดับแรกเราเรียนรูเร่ืองภูมิประเทศ  ซ่ึงใน

ขอบเขตของการเรียนจะหมายถึงจ.สระแกว    การท่ีตองเรียนรูจักภูมิประเทศ  ก็เพื่อใหรูจักพื้นท่ีท่ี

ชุมชนตั้งอยู  จะไดรูวาเราจะจัดการชุมชนอยางไร   จากน้ันจะเรียนรูเกี่ยวกับชาวบาน  การประกอบ

อาชีพของชุมชน  ซ่ึงโดยสวนใหญชาวบานเปนเกษตรกร  เรียนรูวาเกษตรกรตองการอะไร  จากน้ันก็มี

รายวิชาเกี่ยวกับวิธีคิดการสรางแนวคิดชุมชน  เรียนรูการจัดการปาไม   
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 ในชวงป ๑ เทอม ๑  จะเรียนปรับพื้นฐาน  เปนการเรียนรูมนุษยกับธรรมชาติ  เพื่อเรียนรูวา

มนุษยกับธรรมชาติตองอยูรวมกันอยางไร  จากน้ันจะเรียนการสรางพลังรวมชุมชน  การเรียนวิชา

เหลาน้ีจะแตกตางจากโครงงาน  เพราะจะมีนัยแฝงอยู  ซ่ึงเราไดเรียนรูสิ่งตางๆหลายอยาง  ในเทอมท่ี

สองจะเปนการเรียนการสรางสัมมาชีพ  พอเรารูพื้นท่ีภูมิประเทศของเรา  เราจัดการพื้นท่ีของตัวเองแลว  

จึงมาเรียนรูวาจะสรางสัมมาอาชีวะท่ีเปนการพึ่งพาตนเองไดอยางไร  บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง   

เราเรียนเปนหนวยงาน  เปนการเรียนแบบองครวม  และทํากิจกรรมรวมดวย  ตอนน้ีท่ีโพธิ

วิชชาลัย  สระแกวมีฐานการเรียนรูตางๆ ท่ีนิสิตทําข้ึน  โดยตอนน้ีรุนพี่ปสามไดกลับไปเรียนท่ีสระแกว  

และไปสรางเปนโปรเจ็กต  สรางงานทางดานการจัดการพื้นท่ีทํากิน  น่ันหมายความวาตัวโครงการท่ี

นิสิตทํา  เปนงานจริง  ซ่ึงลงมือปฏิบัติในพื้นท่ีจริง  เปนการลงไปจัดสรรพื้นท่ี  วาตองแบงพื้นท่ีแตละ

สวนเพื่อใชในการทํากินอยางไร  เพื่อใหมีชีวิตอยูไดโดยพึ่งพาตนเอง  มีการทํากิจกรรมปลูกผัก ปลูก

ขาว ทํานา ไถนา   

นิสิตโพธิวิชชาลัยตองเปนคนท่ีอึด  อดทน  เขมแข็งท้ังกายและปญญา ในโพธิวิชชาลัยจะมี

อาคารทรงงานสมเด็จพระเทพฯ  ซ่ึงเปนอาคารทรงงานบานดิน  บานดินท่ีโพธิวิชชาลัยไมใชสูตรตายตัว 

และแตกตางจากบานดินท่ัวๆ ไป  หลักสูตรน้ีเกิดข้ึนเพราะอยากใหเด็กและนักศึกษาไดฝกทําเพื่อเรียนรู

การประยุกตใชดินมาทําเปนบาน  โดยมีปราชญชาวบาน  ซ่ึงเปนคุณลุง  คุณปา ผูท่ีเปนวิศวกร และ

สถาปนิก ชวยฝกการทําบานดินใหแกนิสิต  เราตกแตงดวยศิลปภูมิปญญาของชาวบาน  ตอนน้ีนิสิตได

เรียนรูและชวยกันทําบานดิน  ซ่ึงในอนาคตคงจะเปนแหลงท่ีพัก แหลงนักทองเท่ียว  เพราะตอนน้ีโพธิ

วิชชาลัยก็เปนสวนหน่ึงของเสนทางการทองเท่ียวของจังหวัดสระแกว  โดยถูกรวมอยูในยุทธศาสตรของ

จังหวัดดวยครับ  ขอบคุณครับ 

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

 ขอบคุณครับ ขอเชิญ ม.ราชภัฎอุตรดิตถครับ 

 

นายพรเทพ  กันทอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 ผมเปนนักศึกษาจากม.ราชภัฏอุตรดิตถ  เรียนเอกการพัฒนาชุมชน ช้ันปท่ี ๔ ครับ  สาขาของ

เรามี ๔ ช้ันป  หลักสูตร ๔ ป  แตจะเรียนสามปคร่ึงนะครับ  โดยคร่ึงปหลังจะเปนการฝกงาน  โดยสวน

ใหญ นักศึกษาของเรา ตั้งแตช้ันปท่ี ๑ ถึงช้ันปท่ี ๔  จะเรียนจากชุมชนเปนหลัก  เพราะชุมชน

เปรียบเสมือนเปนหองเรียนของนักพัฒนาชุมชน  มีแคการเรียนสวนของทฤษฎี ประมาณ ๘ สัปดาห ท่ี

จะเรียนในหองเรียน  สวนเร่ืองปฏิบัติจะลงพื้นท่ีตางๆ  

สําหรับการเรียนพัฒนาชุมชน  มีข้ันตอนในการลงพื้นท่ี หรือข้ันตอนการลงชุมชนศึกษา ๖ 

ข้ันตอน 
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ข้ันตอนแรก คือ การสรางความเขาใจกับพื้นท่ี  โดยจะมีภาควิชาการคือ นักศึกษา และคณะอาจารย   

สวนภาคประชาชน คือ คนในชุมชน  ภาคทองถิ่น คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น อบต. และเทศบาล  

ซ่ึงจะเปนผูสนับสนุน  ประสานงาน และเอื้ออํานวยดวยครับ  ข้ันตอนท่ีสอง นักศึกษาจะทําการศึกษา 

และวางแผนรวมกับคณะอาจารยประจํารายวิชา  วาเราจะศึกษาเร่ืองอะไรบาง  สวนใหญเราจะเนนเร่ือง

โครงการ  เร่ืองของรายงาน  และเร่ืองของวิจัยครับ  ข้ันตอนท่ีสาม คือการลงพื้นท่ีเก็บขอมูล  ซ่ึงเราจะ

ไดโจทยของชุมชน ไดรูวาชุมชนน้ีประสบปญหาอะไรบาง และเราจะมีวิธีการแกไขปญหาอยางไร ใน

ลักษณะท่ีเปนการทํางานรวมกันระหวางนักศึกษา  ชุมชน  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ข้ันตอนท่ีสี่ 

หลังจากไดโจทยชุมชนแลว  เราจะนําฐานขอมูลตางๆ หรือเรียกวาเปน “ทุนชุมชน” มาจัดทําเปนเอกสาร

หรือชุดความรูหรือองคความรูใหมครับ  ข้ันตอนท่ีหา คือ เวทีคืนขอมูลสูชุมชน  ซ่ึงเปนการถอดบทเรียน 

วาจากการท่ีนักศึกษาไดลงมาศึกษาขอมูลน้ัน  เราไดอะไรบาง  ชุมชนไดอะไรบาง  มหาวิทยาลัยได

อะไรบาง  จะเปนการสะทอนปญหาจากตัวนักศึกษาไปถึงผูนําชุมชน  และข้ันตอนท่ีหก เราจะ

ประเมินผลการทํางานครับ  โดยเปนการประเมินผลความพึงพอใจของชุมชนท่ีมีตอนักศึกษา  หลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย  และสาขาท่ีนักศึกษาเรียนอยู   

ผมจะขออนุญาตเปรียบเทียบวา ชุมชนเปนเหมือนเจดียท่ีมีตัวฐาน  มีตัวเจดีย และมียอดเจดีย  

ฐานของเจดียเปรียบไดกับทุนทางสังคมท่ีมีอยูในชุมชน  ไมวาจะเปนทุนทรัพยากรมนุษย  ทุนธรรมชาติ 

ทุนทางภูมิปญญา  หรือกิจกรรมตางๆของชุมชน  ตัวพระเจดียประกอบไปดวยคนในชุมชน ซ่ึงเปนแกน

หลักของชุมชน  ถาชุมชนใดขาดวัฒนธรรมชุมชน  หรือขาดความเปนเครือญาติ  จะทําใหชุมชนน้ันแตก

สลาย  ไมมีความผูกพันซ่ึงกันและกัน   สวนยอดพระเจดียเปรียบเสมือนผลสําเร็จ หรือความสุขของคน

ในชุมชน  ซ่ึงมีการทํางานรวมกันเปนทีม  มีผูนําปกครอง คือผูใหญบาน  กํานัน  และมีการชวยเหลือ 

หรือเรียกวามีการบูรณาการรวมกัน   

น่ีเปนสิ่งสําคัญท่ีนักศึกษาพัฒนาชุมชน ม.ราชภัฏอุตรดิตถไดรวมกันทํางาน และทําวิจัยครับ  

ในเทอมท่ีผานมา ผมก็ไดทําวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลสําเร็จใหกลุมกองทุนแมของแผนดิน  บานไรออย 

หมูท่ี ๖  ต.ไรออย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ  ไดลงไปทําวิจัย และไดรับความชวยเหลือเปนอยางดี  ผมไดนํา

ผลน้ีสะทอนกลับไปยังชุมชนวา  การท่ีเขามีการจัดการตนเอง จะทําใหชุมชนเขมแข็ง  ทําใหไดรูจัก

ศักยภาพ  และสิ่งท่ีเปนหัวใจสําคัญคือ คนในชุมชนมีความสามัคคีเพิ่มมากข้ึน   

ในเร่ืองของรายวิชา  ทุกรายวิชาท่ีเรียนตั้งแตช้ันปท่ี ๑ ถึงปท่ี ๔ จะเปนการลงพื้นท่ีท้ังหมด  ไม

มีการน่ังเรียนในหองเรียนท้ังป ท้ังเทอม  เพราะการน่ังในหองเรียนจะมีแตโตะ  เกาอี้  จอแอลซีดี 

อาจารยผูสอนใชไหมครับ  ซ่ึงตางจากหองเรียนท่ีเปนชุมชน  ในหองเรียนชุมชน เราไมรูจักใคร เราก็ได

รูจัก  เราไมเคยเห็นอะไร เราก็ไดรู  น่ีเปนสิ่งสําคัญท่ีนักศึกษารุนใหมตองยอมรับในเร่ืองของวิวัฒนาการ  

หรือความเปลี่ยนไปของโลก  เราจะมาน่ังอยูในหองสี่เหลี่ยมเพียงอยางเดียว ก็ไมทันนะครับ  เราตอง

ออกไปขางนอก  เราตองศึกษาเรียนรูดวยตนเอง  ซ่ึงวิธีท่ีงาย คือ การศึกษาชุมชนท่ีเราอาศัยอยู  เรา

ตองศึกษาใหถองแทวามีอะไรอยูในชุมชนบาง  ขอบคุณครับ 
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อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

ขอตอดวยสถาบันอาศรมศิลปนะครับ ขออนุญาตเปนตัวแทนโครงงานนึงแลวกันนะครับ 

 

น.ส.สุริศรา  บัวนิล  สถาบันอาศรมศิลป 

ถามวาสถาบันอาศรมศิลปมีวิธีการเรียนอยางไร  สวนใหญเราเรียนไปบนงานจริง  และมานับวา

เปนวิชาอะไรในภายหลัง  งานจริงท่ีเราทําน้ัน  เราทําแบบบูรณาการ  โดยเนนการบูรณาการหลากหลาย

สาขาวิชา  และเราก็เจอคนเยอะมาก จึงไดเรียนรู หรือไดความรูจากคนท่ีเราพบเจอ  การเรียนบนการ

ทํางานจริงน้ัน  ทุกคนตองลงมือทําจริง  งานท่ีเรียกวาบริการชุมชน  เราก็ไมไดมองชุมชนวาตองเปน

ทองถิ่นเทาน้ัน  อยางกรณีตัวดิฉันเองเรียนท่ีคณะศึกษาศาสตร  ชุมชนจริงก็มีสองสวน คือสวนท่ีเปน

สถาบันอาศรมศิลป  และสวนท่ีเปนโรงเรียน  ซ่ึงเราจะตองจัดการเรียนการสอน  เปนลักษณะคลายๆ

มหาวิทยาลัยท่ีมีโรงเรียนสาธิต  แตท่ีสถาบันอาศรมศิลปจะมีโรงเรียนรุงอรุณเปนอีกหน่ึงชุมชน  ซ่ึงเรา

ตองทํางานรวมกัน  และเราใชพื้นท่ีน้ีในการเรียนรูทุกวิชา  นอกจากน้ียังมีชุมชนเมือง  และชุมชน

ทองถิ่น  ท่ีน่ีมีโครงงานเยอะมาก  ซ่ึงคุณครูอรพินท (ครูนิต) จะไดเลาเร่ืองจัดกระบวนการเรียน  วิธีการ

เรียนท่ีเราเนนกระบวนการมีสวนรวม  การบูรณาการ  ซ่ึงเราไมไดยึดท่ีวิชานะคะ  เราสลายโครงสราง

ทางวิชาหรือกรอบ ช่ัวโมงเวลาออกไปจนหมดสิ้น  เราเหลือแตงานท่ีจะตองทําจริงๆ  ลองฟงจากครูนิต

ไดเลยคะ 

 

น.ส.อรพินท  กุศลรุงรัตน สถาบันอาศรมศิลป 

จากท่ีชวงเชา  สถาบันอาศรมศิลปไดพูดถึงวิชาธรรมชาติวิจักขณ  ซ่ึงเปนวิชาท่ีพานักศึกษาเขา

ไปอยู   เขาไปเรียนในปา  โดยใหไปเผชิญกับตัวเอง  ใหเราไดเรียนรูธรรมชาติภายในของตัวเอง  และ

สัมผัสกับธรรมชาติขางนอก  รวมท้ังเรียนถึงวิถีชุมชนดวย  จากการเรียนตรงน้ัน ทําใหเราเห็นปญหาของ

ชุมชนหลายดาน  รวมท้ังปญหาดานการศึกษาดวย   จึงเกิดโครงการท่ีชุมชนบานสบลาน   เปนโครงการ

สรางโรงเรียนในชุมชน  เพราะเด็กๆ ตองเดินทางไกลมาก จากหมูบานไปโรงเรียนแม  ระยะเดินทาง ๘  

กม.ซ่ึง ไมใชทางราบ  แตเปนดอยและตองผานปาเขาลําเนาไพร  เด็กเล็กๆ ตั้งแตอนุบาล ป.๑  จึงตองไป

อยู พักนอนท่ีน่ัน  ทําใหวิถีชีวิตชุมชนขาดหายไป   เราจึงเขาไปคุยปญหาน้ี  ซ่ึงชาวบานเห็นวาถาเปน

แบบน้ีตอไป จะลําบากมาก  เพราะเด็กๆ มีปญหากันมาก  แลวบางคนเรียนแค ม.1 ก็แตงงานมี

ครอบครัวกันแลว  จึงอยากใหมีการฟนฟูเร่ืองภูมิปญญาชุมชนคืนมา  เพราะภูมิปญญาชุมชนก็จะหายไป  

การรักษาปา  รักษานํ้าในหมูบานจะหายไป  ปาตนนํ้าจะหมดไป   จึงคิดวาตองทําโรงเรียนใหไดคะ   

ผูนําชุมชน และคนในหมูบานท่ีมองเห็นปญหาน้ี  ก็อยากใหมีโรงเรียน  จึงไดจับมือกัน  ลงไป

สํารวจ  เก็บปญหาตางๆมาวิเคราะห  และจัดทําหลักสูตรรวม  เปนหลักสูตรบูรณาการกับวิถีชีวิตชุมชน  

เพื่อใหเปนการเรียนท่ีสอดคลองกับวิถีชุมชนดวย   โดยเราใชวิถีชีวิตชุมชนเปนรากฐาน  และนําวิชาการ 

สาระตางๆ เขาไปสอดแทรกในวิถีชีวิตน้ัน   ซ่ึงเปนโครงการท่ีไมไดตั้งข้ึนมาแลวก็จบไป  แตเปน

โครงการท่ีเปนงานจริง  เปนงานท่ีเราทํากับสังคม  โดยใชปญหาจริงท่ีเกิดข้ึนมาเรียนรู  เฉพาะแคเร่ือง
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การจัดตั้งโรงเรียนวาจะจัดตั้งไดอยางไร  ก็เปนการเรียนรูท่ีเยอะมาก  เพราะการจะตั้งโรงเรียนบนดอยได

น้ัน  มีกระบวนการมากมาย  ในสวนของกระบวนการเรียนรู  เร่ืองการจัดการศึกษาตางๆ  วาการจัด

การศึกษามีรูปแบบใดบาง  และรูปแบบใดจึงจะเหมาะกับชุมชน  หรือเราจะจัดกระบวนการเรียนรูแบบใด

ใหกับเด็ก  และใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของเขา  สอดคลองกับตัวความรูท่ีเขาควรจะไดรับ  เพื่อท่ีจะสาน

ตอ แลวเขาไปเปนท่ีพึ่งของชุมชนไดตอไป    

การเรียนในลักษณะน้ี  ทางสถาบันอาศรมศิลปก็ตองมีกระบวนการท่ีจะพานักศึกษาเขาไปเรียนรู

เร่ืองเกี่ยวกับจิตสํานึกมากทีเดียว  และตองเรียนรูผานการเขาไปใครครวญภายในอยางมาก  เพราะเรา

อยูกับงานจริง  และเผชิญปญหาจริง  ซ่ึงเราตองแกปญหาบนพื้นฐานของความเปนจริงดวยนะคะ  ไมใช

เพยีงแคเราเอามาคุยกันเฉยๆ   แตตองแกปญหาจริงและกลับมาแลกเปลี่ยนกับคนในชุมชนดวย  คือครู

กับชุมชนจะแยกกันไมออกเลย  เพราะตองเขาไปประสาน  และถามีปญหาอะไรในชุมชน  ครูก็ตองเปน

สวนหน่ึงในการแกปญหาเหลาน้ัน  เพราะเราเช่ือวาการศึกษาจะตองแกปญหาสังคม  แกปญหาชุมชนได   

ถาการศึกษาแยกขาดออกไป  แลวแกปญหาชุมชน แกปญหาสังคมไมได  ก็ไมมีความหมายอะไรคะ 

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

 ขอบคุณครับ  เทาท่ีฟงดู  แตละมหาวิทยาลัยมีวิธีการเรียนรูท่ีแตกตางกัน  และมีความนาสนใจ

มากนะครับ  หลังจากน้ีจะใหแตละคนไดชวยสรุปงายๆ ครับ  อาจไมตองเปนสิ่งท่ีเราฟงมาจากครู  วา

วิธีการเรียนของเราเปนอยางไร  แตขอใหเปนสิ่งท่ีเราสัมผัสดวยตัวเอง  วาวิธีการเรียนแบบน้ี  มีความ

แตกตางหรือเหมือนกับวิธีการน่ังเรียนในหองอยางไร  หรือเหมือนวิธีการท่ีครูมาสอนหนาหองหรือเปลา  

อยากใหระบุความแตกตางท่ีเห็นไดชัดเจนของสิ่งท่ีเราไดเรียนรู  ไมวาจะเปนเร่ืองของการทําโครงงานก็

ดี  หรือการท่ีหองเรียนอยูกับชุมชนก็ดีนะครับ  ขอเร่ิมจากสถาบันอาศรมศิลปนะครับ 

 

น.ส.แพรวพร  สุขัษเฐียร  สถาบันอาศรมศิลป 

ออเปนสถาปนิกนะคะ  ตอนเรียนปริญญาตรีมา  รูปแบบการเรียนในระดับปริญญาตรีฝกใหเรา

เปนนักออกแบบ  มีโจทยมาให  และเราก็ออกแบบทําเปนโครงการ หรือแกปญหาโจทยน้ัน  แตพอมาอยู

ท่ีสถาบันอาศรมศิลป  สิ่งแรกท่ีเราจะตองสรางข้ึนเองคือเร่ืองโจทย  คือหลังจากท่ีเราลงไปคุยกับคนใน

ชุมชนแลว  เราตองใชวิธีใครครวญ  หมายถึงการฟงโจทย หรือฟงสิ่งท่ีชาวบานพูดใหเขาใจ  วาปญหา

หรือสิ่งท่ีเขาตองการคืออะไร  อันน้ีจะเปนขอแตกตางจากท่ีเราไดเรียนในระดับปริญญาตรี   ซ่ึงพอมา

ทํางานจริงๆแลว  เราตองไปคนอีกวา โจทยท่ีเราจะตองนําไปแกปญหา  ข้ันตอไปคืออะไร  ในสวนของ

การไดมาซ่ึงขอมูล  ก็แตกตางจากท่ีเคยเรียน เพราะขอมูลจากงานจริง  เปนขอมูลท้ังเชิงกายภาพ สังคม 

เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรม  ซ่ึงเราจะตองมองในภาพรวม  เพื่อท่ีจะทําใหงานท่ีเราทําจริง  มีผลท่ีไมมีอคติ

หรือขอเบ่ียงเบนในการพิจารณาทําโครงงานตางๆ    

อีกสวนหน่ึงท่ีเห็นไดชัดเจนในแงของวิธีการเรียน คือ การท่ีเราไดพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนใน

ชุมชน  เพราะตอนเรียนในหองเรียน  เราจะพูดคุยกับเพื่อนหรืออาจารยเทาน้ัน  แตพอลงไปในชุมชน  
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มันจะมีท้ังขอมูลหรือทัศนคติจากชาวบาน  ทําใหเราเปนท้ังผูเรียน สลับกับการเปนผูใหขอมูลกับ

ชาวบาน  เรากับชุมชนตองเปนทีมเดียว  จึงจะสามารถทํางานรวมกันได  ตราบใดท่ีเรายังรูสึกวาเราเปน

เพียงนักศึกษาหรือ  รูสึกวาพี่ๆ ในชุมชนเปนเพียงผูใหโจทย  เราจะไมมีทางไดปญหา หรือโจทยจริงท่ีเรา

จะนําไปแกปญหาไดคะ 

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

ขอบคุณมากครับ  สถาบันอาศรมศิลปมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ?  

 

น.ส.อิสริยา  ทองชิว  สถาบันอาศรมศิลป 

ประเด็นหลักจะคลายกัน  เราเรียนผานโปรเจ็กตจริงนะคะ  สิ่งท่ีแตกตางจากการเรียนใน

หองเรียนเม่ือเทียบกับปริญญาตรี  คือ เราเขาใจปญหาจริงของสังคม  และวิธีการเรียนของเรามุงท่ีจะเปน

สวนหน่ึงในการแกปญหาน้ันๆ   มันทําใหตัวเราเติบโตข้ึนจากการท่ีเราไดเผชิญปญหา และมีสวนรวมใน

การชวยชาวบานคิด  และแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  เพื่อนําไปสูการแกปญหาในเร่ืองน้ันๆ  

 

น.ส.อรพินท  กุศลรุงรัตน สถาบันอาศรมศิลป 

อยากขอเสริมประเด็นท่ีเปนความแตกตางอยางมาก คือ เร่ืองการท่ีมีมิติของจิตวิญญาณขางใน  

เพราะสถาบันอาศรมศิลปจะเนนเร่ืองการยอนมองเขามาในตัวเองมาก  ใหรูวาเราน้ีไมไดเปนผูท่ีมาคน

เดียวโดดๆ  แตเปนผูท่ีเช่ือมโยงกับสิ่งอื่น  และไมวาเราจะทําอะไรก็แลวแต  จะมีผลกับทุกสิ่งทุกอยางท่ี

เกิดข้ึนตอไป  เพราะฉะน้ันอันน้ีเปนจิตสํานึกสําคัญท่ีทําใหเรารูวา  ทุกอยางเช่ือมโยงกันหมด  ไมวาเรา

จะทําอะไร  ถาเราเปนเพียงนักศึกษาคนหน่ึงท่ีมาเรียน  และเอาแคใบปริญญากลับไป  สังคมจะเปน

อยางน้ันตอไปนะคะ  แตถาเราเปนผูท่ีลุกข้ึนมาและมองปญหาจากตัวเรา  วาปญหาน้ีเกิดจากตัวเราเอง

ดวย  เราก็เปนสวนหน่ึงของปญหา  ท่ีไมใชเปนตัวท่ีแยกออกมาเปนผูแกไขอยางเดียว  แตตัวเราเอง มี

บางสวนท่ีอาจจะเปนปญหาน้ันดวย  หรือเราจะตองยอนกลับมาตั้งคําถามวาเม่ือเกิดปญหาข้ึน  ตัวเรา

ซ่ึงเปนคนๆหน่ึงในสังคมน้ี  จะทําอยางไร  เพื่อใหปญหาคลี่คลายไปในทางท่ีสรางสรรค  น่ีคือสวนสําคัญ

ท่ีทําใหรูสึกแตกตาง  ท่ีเราตองยอนกลับมา แลวยอนไปดู ยอนมองตลอดเวลา เพื่อเปนการทบทวน

ตัวเอง  และมองการแกปญหาโดยเร่ิมตนจากตัวเองเปนสําคัญกอนคะ 

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

ตอไป เชิญ ม.ราชภัฎอุตรดิตถครับ 

 

น.ส.ชุติมา  ณ  ชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ถาถามถึงความแตกตางระหวางหองเรียนสี่เหลี่ยม กับหองเรียนชุมชน  คงจะมองวาใน

หองเรียน คือการน่ังเรียนในหอง  ฟงอาจารยพูด และวางกรอบทฤษฏีใหเรา  สวนในหองเรียนชุมชน คือ
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หองเรียนท่ีใหญข้ึน  กวางข้ึน  มีคุณครูเยอะข้ึน  ซ่ึงคุณครูในท่ีน้ีก็คือคุณพอ คุณแมในชุมชน  ปราชญ

ชาวบาน  ซ่ึงเปนผูปกครองของเด็กในชุมชน  รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรืออบต.นะคะ 

จากการทํางานท่ีผานมา  สิ่งแรกท่ีเราไดรับและประทับใจมากท่ีสุด คือ “ใจ” นะคะ  ใจของคนใน

ชุมชน  การท่ีไดลงชุมชน  ไดพบปญหามากมาย  ทําใหไดรูแนวทางท่ีจะไปแกไขปญหา หรือรูวิธีการ

ทํางานรวมกับชุมชน  ซ่ึงบริบทของแตละชุมชนท่ีแตกตางกัน  ยอมทําใหมีปญหาท่ีแตกตางดวย  ดังน้ัน

ย่ิงเราไดเรียนรูปญหา เราจะย่ิงเห็นแนวทางในการทํางานแกไขปญหา  จริงๆแลวคนในชุมชนเปนคนท่ี

ทําทุกสิ่งทุกอยางดวยตัวเองอยูแลว  เราเพียงแคไปชวยหนุนเสริมในเร่ืองของกระบวนการ  ในการเรียบ

เรียง  การทําขอมูล  เพราะแมวาเขาเปนผูลงมือทําจริง  แตยังขาดความรูในเร่ืองการเรียบเรียงขอมูล  

การท่ีเราไดทํางานหลายโครงการ  ก็เปนสิ่งท่ีทําใหนักศึกษาทุกคนไดพัฒนาเร่ืองของการเรียนรู  เพราะ

เปนการเรียนไปในตัว และทํางานไปในตัว  ซ่ึงเราจะสามารถจบออกไปเปนนักศึกษาท่ีมีคุณภาพและ

สามารถทํางานรวมกับชุมชนไดคะ 

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

ขอบคุณมากครับผม ขอเชิญ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ตัวแทนนิสิตโพธิวิชชาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สําหรับโพธิวิชชาลัย ก็มีสวนท่ีแตกตางไปจากการเรียนรูของสถาบันอื่น  คือ การท่ีเปนการเรียน

เกี่ยวกับความสมดุลของสรรพสิ่ง  มีรายวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับมนุษยกับธรรมชาติ  ซ่ึงจะเรียนรู

ความสัมพันธ  ความสมดุลของธรรมชาติ  วาคนเกิดมา ไมไดมีเฉพาะตัวเราคนเดียว  แตมีสิ่งรอบขางท่ี

เกิดข้ึนพรอมกับเรา  ดังน้ันไมใชวาเราเกิดมาเพื่อกอบโกย  หรือเกิดมาเพื่อตองการเอาแตฝายเดียว  แต

เราตองเปนผูใหดวย  ซ่ึงมีคําคมของอาจารยวา “การให คือ การชนะท้ังปวง”  ซ่ึงเราสามารถนํามา

บูรณาการในเร่ือง “ขาว” ไดครับ  เพราะทุกวันน้ี  คนเรามีปญหาสุขภาพรางกายไมแข็งแรง เน่ืองจาก

การกินขาวท่ีมีสารพิษ  ทางกลุมนิสิตจึงมี “โครงการขาวอินทรีย”  คือการเห็นความสําคัญของผูกิน และ

ผูท่ีทําอาชีพทํานา  โดยใหมีการรวมกลุมของเกษตรกร  และนิสิตเปนผูเก็บขอมูล  เปนผูถายทอดความรู

เกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย  เชิญวิทยากรท่ีมีความรูเร่ืองการทําเกษตรประณีต  เพื่อเพิ่มพูนความรู 

ใหกับชาวบาน  และเปนตัวสะทอนใหนิสิตเองดวยวา  ปจจุบันนิสิตไดใหความสําคัญเกี่ยวกับชุมชน และ

สิ่งแวดลอมอยางไรบางครับ 

ทางดานกระผมก็ใชเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการจัดทําฐานขอมูลขาวอินทรียใหกับ

ผูบริโภค  ซ่ึงผูบริโภคก็คือนักศึกษา นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมศว. และโรงเรียนสาธิตปทุมวัน  โดย

เราไดสรางฐานขอมูลท่ีจะทําใหผูบริโภคขาวไดรูวาพื้นท่ีบริเวณจ.สระแกว มีการทํานา  มีรายช่ือคนท่ีทํา

นาจริงๆ  มีการใชพื้นท่ีอยางไร  มีการการทําขาวอยางไรบาง  ซ่ึงจะทําใหเกิดความสัมพันธระหวางผูกิน

และผูทํานาจริงๆ  และทําใหไดเรียนรูเร่ืองระบบการตลาดของชุมชนครับผม 
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อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

ตอไปขอเชิญ ม.มหิดลครับ 

 

นายไพโรจน คุณานุธรรม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 สําหรับประเด็นความแตกตางในหองเรียน  ประเด็นแรก คือเร่ืองความเปนองครวมครับ  

เน่ืองจากในรายวิชาท่ีผมเรียนและทําโครงงาน คือ MUGE101 จะเนนเร่ืองการมองเปนองครวม  การ

เรียนในรายวิชาน้ีจะเหมือนกับเอาทุกวิชามารวมกัน  เพราะในการทําโครงงาน  เราตองตอบโจทยใหได

วาเราเอาวิชาพื้นฐานท่ีไดเรียนมาน้ัน  มาประยุกตใชในการทําโครงงานของเราไดอยางไร  อยางเชน ผม

ทําโครงงานเกี่ยวกับการไปจัดคายใหนองท่ีบานครูนอย  เราก็ไปใหความรูนองเกี่ยวกับเร่ืองการลดโลก

รอน  ซ่ึงกรณีน้ีสามารถบูรณาการความรูเขาไปนะครับ  วาเราจะตองใหความรูนองอยางไร  นองจึงจะ

ตระหนักถึงเร่ืองของภาวะโลกรอน  ก็ตองเอาความรูจากเร่ืองกิจกรรมนันทนาการ จากรายวิชา 

MUGE103 ซ่ึงเปนวิชาพื้นฐานตัวหน่ึง มาใสในกิจกรรมของเรา  หรือในการจัดฐานใหนอง  เราจะเอา

กิจกรรมอะไรไปสอนใหนองบริหารจัดการการเงิน  เพื่อใหเกิดความประหยัดมากท่ีสุด  เราก็ตองเอา

รายวิชาท่ีพูดถึงเร่ืองเศรษฐกิจเขามาใช  สิ่งน้ีก็เปนขอแตกตางครับ   

นอกจากน้ีในรายวิชาท่ีตองทําโครงงาน  ก็จะตองทํางานเปนทีม  โดยแตละทีมจะมีนักศึกษา

หลายคณะรวมอยูดวยกัน  ความสามารถ ความถนัดของแตละคนยอมแตกตางกัน  ฉะน้ันจะเหมือนกับ

ไดแบงงานกันทําตามความถนัดของแตละคนครับ  เชน ในกลุมของผม  มีเพื่อนมาจากคณะบริหาร

จัดการ  สวนผมมาจากคณะศิลปศาสตร  ในเวลาทํางาน ทีมก็จะใหเด็กศิลปศาสตรเนนไปในเร่ืองการ

ตรวจเอกสาร  หรือเขียนภาษาอังกฤษ   และใหเด็กวิทยาการจัดการรับผิดชอบเร่ืองบัญชี เร่ืองเงิน  เปน

ตนครับ คือจะมีการบริหารการทํางานในลักษณะน้ี  ซ่ึงผมคิดวาเปนภาพท่ีไมคอยไดเห็นในเวลาท่ีเรา

ทํางานจํากัดวงอยูแคคณะ คณะเดียว   

สุดทายท่ีผมมองเห็น คือ เร่ืองการไดนําความรูไปปฏิบัติจริง  เพราะในวิชาน้ี คุณเหมือนกับเอา

ทฤษฎีของทุกๆ วิชามารวมกัน  แลวนํามาปฏิบัติเพื่อเปนการสอบ  แลวไดคะแนน ไดจิตสํานึก ได

ความสุขจากการท่ีทําโครงงานครับ  ขอบคุณครับ 

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

ขอบคุณมากครับ  ขอไปตอท่ีม.ธรรมศาสตรนะครับ 

 

ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ความแตกตางระหวางการเรียนในหองเรียนกับการไดออกไปทํางาน  คือ รูสึกวาการเรียนใน

หองเรียนจะเหมือนกับการท่ีตองใชจินตนาการ  วาเร่ืองท่ีเราทํา เร่ืองท่ีเราเรียน  เร่ืองท่ีเรารับรูน้ัน เปน

อยางไร  แตถาเราไดออกไปลงมือทําในชุมชน หรือไดออกไปลงพื้นท่ีจริงๆ  เราจะไดเห็นจาก

ประสบการณจริง  ไดแกสถานการณเฉพาะหนา  อยางเชนเม่ือตอนท่ีไปรับบริจาคท่ีอนุสาวรียชัยสมรภูมิ  
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ตํารวจก็จะมาจับเพราะเขาไมใหรับบริจาคตรงน้ี  คลายกับวาเราจะเปนเหมือนพวกตมตุนหลอกลวง 

อะไรแบบน้ีนะคะ    เราก็ตองแกสถานการณตอนน้ัน วาจะทําอยางไร  แลวก็มีเพื่อนบางกลุมข้ึนไป

ขอรับบริจาคบนสถานีรถไฟฟา  ซ่ึงก็ไมรูวาเขาอนุญาตใหทําไดหรือเปลา  ก็ถือกลองไป  ปรากฏวายาม

เปานกหวีด  เพื่อนก็วิ่งหนีกันใหญ  แตจริงๆแลว  ยามเปานกหวีดเพราะวาเดินเกินเสนเหลือง  เขากลัว

ตกรางรถไฟคะ  คือมันไดท้ังประสบการณ  และไดท้ังความทรงจําดีๆ   มันไมใชแคเราจํากัดอยูใน

หองเรียน  และไดแคน่ังจินตนาการไปเอง    อีกสวนหน่ึง คือ เราไดไปพบปะกับผูคนหลากหลาย  เราได

รับรูอะไรมากข้ึน ท่ีมันนอกเหนือจากในหองเรียนท่ีเราหาไมไดคะ 

 

ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ขอเพิ่มเติมนะคะ  อยางท่ีทราบวาการเรียนในหองเรียนเปนการเรียนในดานของทฤษฎี  แตการ

ไดลงมือปฏิบัติ  หรือไดทําโครงงานจะเปนในภาคการปฏิบัติ  ฉะน้ันตองมีความแตกตางกันอยูแลวนะคะ  

โดยสวนใหญคนท่ีมีบทบาทในหองเรียน คือครูอาจารย ซ่ึงจะน่ังในหองเรียน และพูดเน้ือหาท่ีตองการให

นักศึกษามีความรู   แตในเร่ืองของการปฏิบัติ  คนท่ีเปนศูนยกลางการเรียนรูจริงๆ คือ นักศึกษา  และ

เม่ือนักศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรู  เขาก็จะมีสวนรวมในหองเรียน  มีสวนรวมในการทํางานน้ัน  

เพราะฉะน้ันความสนใจ  และความใสใจจะมีมากกวาการท่ีเราน่ังอยูในหองเรียนสี่เหลี่ยม แลวมีบุคคล

หน่ึงมาพูดใหความรูในเร่ืองท่ีเราสามารถอานไดเอง   ฉะน้ันการปฏิบัติจะทําใหมีความรวมมือของท้ังครู  

อาจารย นักศึกษา ซ่ึงมาจากหลากหลายคณะ  และยังไดความรวมมือของคนในชุมชน  คือ ความสัมพันธ

จะมีมากกวาการอยูในหองเรียนคะ  ขอบคุณคะ 

 

ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สุดทายนะครับ จริงๆ แลวการทํากิจกรรมเกี่ยวกับชุมชน  ทําใหเราไดแกปญหาเฉพาะหนา  

หรือเปนการไดความรูใหมนะครับ  นอกจากน้ียังได “ทีม” ครับ  เราไดเพื่อน  ไดเรียนรูซ่ึงกันและกันจาก

การท่ีทํางานดวยกัน  ซ่ึงเปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีทําใหเราทํางานตอไปไดครับ 

 

ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จากสิ่งท่ีเราเรียนในหองเรียนก็จะเปนการเรียนทฤษฎีใชไหมคะ  ซ่ึงเราทําโปรเจ็กตในหองเรียน  

เราก็ตองคิดงานตามท่ีตรงกับทฤษฏี  แตถาเราไดออกไปเรียนรูขางนอก  เราสามารถคิดงานตามสภาพ

ความเปนจริงท่ีเราไดเจอจริงๆ  ทําใหเราสามารถคิดเปน ท้ังในเชิงทฤษฏีและในเชิงของความเปนจริง  

และนํามาประยุกตใชรวมกันไดคะ 

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

ขอบคุณทุกคนมากนะครับ คือพอเราพูดรวมกันท้ังหมด  และลองมาประมวลสรุปจากทุกเน้ือหา 

ทุกประเด็น ท่ีแตละคนพูด  ทําใหรูสึกวา แมวิธีการเรียนจะมีรายละเอียดปลีกยอยท่ีแตกตางกัน  แตก็
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เห็นจุดรวมบางอยางอยู  ซ่ึงจุดรวมเหลาน้ี ผมจะลองสรุปสั้นๆ นะครับ  คือ วิธีการเรียนในรูปแบบใหม

จะมีความแตกตางเปนประเด็นตางๆ  เชน  เปนเร่ืองท่ีนักศึกษาเปนศูนยกลางในการเรียนรู  และ

เร่ืองราวท่ีนักศึกษาสนใจจะถูกหยิบยกข้ึนมา  เปนสิ่งท่ีนักศึกษาเขาไปคนหา แกปญหาดวยตัวเองนะ

ครับ    

สวนท่ีสองคือไดมีโอกาส  ไดลงพื้นท่ี  ลงไปเพื่อประมวลสถานการณ  เพื่อเรียนรูบริบทของ

พื้นท่ีน้ันๆ   และเขาใจปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง จนนําไปสูการแกปญหาในสิ่งท่ีนักศึกษาสนใจ  โดยใชเร่ือง

หรือมิติตางๆ เขามาเช่ือมโยงกันท้ังหมด  นอกจากน้ียังไดทํางานรวมกันเปนทีม  และท่ีนาสนใจมาก คือ 

มีการพูดวา ไดโอกาสในการท่ีจะลงไปรูสถานการณจริงๆ และไดประสบการณในการแกปญหาเฉพาะ

หนาท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงแตกตางจากการน่ังเรียนในหอง  ท่ีไมรูวาสิ่งท่ีเราคิดหรือจินตนาการน้ัน  ถูกตอง

หรือไมถูกตองอยางไร    

สุดทายคือ มีโอกาสไดทบทวนปญหาท่ีเกิดข้ึน  และะกลับมาทบทวนวาสิ่งท่ีเราทํา  สิ่งท่ีเราได

เรียนรู  สงผลอยางไร  จนนําไปสูการสรุปออกมาเปนองคความรูใหมใหกับตัวเอง  ซ่ึงองคความรูใหม

นาจะนําไปสูการพัฒนา  และปรับใชกับชีวิตประจําวัน  หรือใชกับการเรียนการสอนในวิชาอื่นไดดวย   

น่ีคือสิ่งท่ีพวกเราทุกคนไดสะทอนกลับมานะครับ  ซ่ึงเราจะลองคุยลงลึกลงไปอีกนะครับวา 

กระบวนการการเรียนการสอนรูปแบบน้ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในตัวเราอยางไร   และถาเปนไปได  

อยากจะใหพูดถึงวา  มุมมองท่ีเรามีตอเร่ืองสังคมหรือชุมชนตางๆ  ไดเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปลา  

ชุมชนมีความสัมพันธกับผูเรียนอยางไรบาง   และอาจจะพูดไปถึงเร่ืองท่ีวา เราพึงพอใจกับวิธีการเรียน

การสอนแบบน้ีหรือไม   กระบวนการแบบน้ีทําใหเราอยากเรียนรูมากกวาแบบอื่นหรือเปลาดวยนะครับ  

ก็เปดกวางไวกอนแลวกันวามันสงผลตอการเปลี่ยนแปลงกับพวกเราอยางไรบางครับ  ขอเร่ิมจากมจธ.

นะครับ 

 

นายนริษชา  ตอสุดกนก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

เร่ืองการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง  ก็แนนอนวาเกิดจากการท่ีเราไดลงมือทํานะครับ  เม่ือเราไดทํา   

เราจะเกิดประสบการณตามมา   และหลังจากประสบการณน้ันแลว  เราไดวิเคราะหประสบการณตัวน้ัน  

ซ่ึงมันจะเกิดเปนการเรียนรูใหมในตัวเองครับ  ทําใหนําการเรียนรูน้ันมาเปลี่ยนความคิดตัวเองไดใน

บางสวน  หรืออาจจะเปนสวนใหญ   ก็จะเนนไปท่ีความคิดนะครับ 

 

น.ส.สุวารี  ชาญกิจม่ันคง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

การเปลี่ยนแปลงในตัวเอง  นาจะเปนเร่ืองระบบการจัดการ  คือจากเม่ือกอนท่ีเรียนแตในทฤษฎี  

เรียนในหอง  ก็ไมสามารถท่ีจะจัดการวางแผนอะไรไดนะคะ  แตเม่ือไดมาทํางานในประสบการณจริง  

ไดข้ึนมาเปนผูนํา หรือทํางานจริง  ก็ตองมีการจัดระบบความคิดและวางแผนการทํางาน  ทําใหเรา

สามารถจัดการองคความรูท่ีเรามี ใหเปนระบบมากย่ิงข้ึนคะ 
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ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงนะคะ  ขอแรกคือ เร่ืองการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง  หลักสําคัญท่ีดิฉันคิด

วานาจะเปนจุดประสงคหลักของการเรียนวิชาท่ีทําเพื่อชุมชน  คือการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจของ

ตัวเอง  และทําใหเกิดจิตสํานึกท่ีดีข้ึน  เหมือนเวลาเราเขาไปถึงชุมชน  และไดรูวาคนรอบตัวเราเปน

อยางไร  ไดรูวาการกระทําตางของเราสงผลตอคนในชุมชนอยางไร  ทําใหเรา “คิด” มากข้ึนกอนจะทําสิ่ง

ตางๆ   

สําหรับการเปลี่ยนแปลงในชุมชน  อยางท่ียกตัวอยางเร่ืองโครงงานท่ีทํา เกี่ยวกับนักศึกษาผู

พิการ  จากเดิมท่ีเราเพียงแคเคยเห็น  เคยรูวามีเพื่อนท่ีพิการอยูในมหาวิทยาลัย  แตไมเคยเขาไปคุย  

เม่ือเราทําโครงการ และไดคลุกคลีกับเพื่อน ๆกลุมน้ี  ทําใหทราบวาจริงๆแลว เพียงแคเราเขาไปคุยก็ทํา

ใหเขากลาท่ีจะเขามาอยูในสังคมเดียวกับเรามากข้ึน  หรือบางกลุมท่ีทําโครงงานเกี่ยวกับรปภ.  แมบาน

ทําความสะอาดหรือคนขับรถรางในมหาวิทยาลัย  พอไปสัมภาษณถึงผลสุดทาย  วาพวกเขารูสึกอยางไร

ท่ีถูกนํามาเปนหัวขอในการทําโครงงาน  เขาบอกวา สิ่งท่ีพวกเราทําผานโครงงาน  ทําใหเขารูสึกวาเขามี

สวนรวมในสังคม  ในกิจกรรม  ในพื้นท่ีท่ีเขาอยูดวยเหมือนกัน  ทําใหเขารูสึกวาตัวเองมีคามากข้ึน  และ

อยากทําหนาท่ีของตัวเองใหดีข้ึน  ใหเต็มท่ีข้ึนคะ  

 

ตัวแทนนักศึกษา 

สิ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตอตัวเองนะคะ  คือเม่ือเราไดลงไปทํางานแบบน้ี  เรารูสึกเหมือนกับได

เอาชนะใจตัวเอง  คือไดเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อท่ีจะชวยผูอื่น  อยางเชน ในบางกิจกรรมท่ีเราคิดไวแลว

วาเราตองทําอยางน้ี  เพื่อนบางคนก็คิดวาตัวเองไมมีศักยภาพมากพอท่ีจะทําได   แตเม่ือลองไปทํา

จริงๆ  เราก็ทําได  เราสามารถเปลี่ยนตัวเองเพื่อท่ีจะชวยเหลือสังคม  ชวยเหลือผูอื่นได  มันเหมือนกับ

เราไดเอาชนะตัวเอง   

อีกสวนหน่ึง คือ ไดเร่ืองความรับผิดชอบ  เชน เพื่อนบางคนไมกลาท่ีจะมีภาวการณในการเปน

ผูนํา  แตวาเม่ือถึงสถานการณท่ีเพื่อนซ่ึงเปนคนนํา  เขาทําไมไหวแลว  เราก็แสดงความมีนํ้าใจ  เราก็

ข้ึนไปทําหนาท่ีน้ัน  จากสิ่งท่ีทําไมไดก็ทําได  ก็ไดเพิ่มความรับผิดชอบของเขาไปดวยคะ 

 

ตัวแทนนักศึกษา 

สําหรับผม  คิดวาการเรียนในลักษณะน้ี  ทําใหเรารูเทาทันปญหาครับ  และรูจักแกปญหาน้ัน

อยางมีสติ  การเรียนวิชาน้ีจะสอนใหรูวา ในการแกปญหา  ตองคอยๆ ฝกมองปญหาเหลาน้ัน  ไมใชวา

เกิดปญหาก็พยายามหนีปญหา  เพราะปญหาก็ยังเกิดข้ึนกับตัวเองอยูตอไป  ฉะน้ันถาเราพยายามฝก

มอง ฝกคิด  สิ่งท่ีจะไดตามมาคือ ทางออกของปญหามันมีอยูเสมอครับ 

 

ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 



 
 

16 

 

สําหรับผม  จะมีประเด็นเสริมตรงท่ีวา   ในรายวิชาการศึกษาท่ัวไปจะสอนใหพวกเรารูจัก

ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไดครับ  เพราะการใหนักศึกษาไปทํากิจกรรมกับชุมชน  ดูเหมือนเขาไมไดมี

ความตองการใหเราไปเพื่อแกไขปญหา  หรือไปเพื่อชวยเหลือ  แตวิชาน้ีตองการใหเราไปเรียนรู  วา

ชุมชนเปนอยางไร  เขาตางจากเราอยางไร  เพื่อใหเราสามารถปรับตัวและเปนมนุษยท่ีสมบูรณไดครับ 

 

ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

สิ่งท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ คือทําใหเรารูจักกลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจในสิ่ง

ตางๆ ท่ีเราจะลงมือปฏิบัติ  และการท่ีเราไปชวยเหลือชุมชนจะทําใหเรารูจักแบงปนใหกับผูอื่น  ใหผูอื่นมี

ความสุขกับเราดวยคะ 

 

ตัวแทนนักศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

สําหรับสิ่งท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวเรา  ก็อยางท่ีนองๆพูดไป  คือเรามีความกลามากข้ึน  

เวลาเราเจอปญหา  เราสามารถแกปญหาได  แกปญหาเฉพาะหนาได  และเราก็มองโลกในแงดีข้ึน  คือ

ในการเรียน  เราจะเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรมใชไหมคะ  แลวเวลาเราไปเผชิญกับโลกภายนอก  

เวลาเราอยูคนเดียว  ไปคนเดียว  ไมมีเพื่อนไปดวย  เราก็ตองนําตัวเองใชไหมคะ  เราตองกลาพูดกับคน  

เราตองมองทุกคนวาเขาเปนญาติของเรา  ทําใหเรากลาพูด  กลาคุย  หรือถาเราเจอคนท่ีทําไมดีกับเรา  

แตถาเราพูดดีๆ กับเขาหรือทําปฏิกิริยาท่ีดีกับเขา  เขาก็จะใหปฏิกิริยาดีๆ ตอบกลับมาคะ  ขอบคุณคะ 

 

ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

สําหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตัวเองนะคะ  เปนเร่ืองของการฝกการทํางานรวมกับผูอื่น  

รวมกับทีมนักศึกษาในหองเรียน  รวมกับชุมชน  รวมกับชาวบาน  การท่ีเราทําตัวเปนคนในชุมชน  เปน

ลูก เปนหลาน  จะทําใหชาวบานเกิดความรักและม่ันใจวาเราไมไดเขาไปเพื่อเอาขอมูลจากเขาอยางเดียว  

แตเราเขาไปเพื่อจะแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเขา  เรียนรูสิ่งท่ีดีจากเขา  และเขาก็เรียนรูสิ่งท่ีดีจากเรา   

นอกจากน้ีก็มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของจิตอาสาคะ  เพราะย่ิงไดทํากิจกรรม  ย่ิงไดชวยเหลือ

ชุมชนมากแคไหน  เราจะย่ิงมีการพัฒนาในการมีจิตอาสา  เห็นความทุกขของคนอื่นเปนเร่ืองใหญ

สําหรับเรา  ทําใหเราลงไปชวยเหลือ  ไปดูแลเขา  ดูแลเหมือนเขาเปนพอ เปนแม  แลวเขาจะดูแลเรา

เหมือนลกู  ทําใหเปนการเรียนรูและทํางานรวมกันระหวางนักศึกษาและชุมชน  ซ่ึงก็คือคุณพอคุณแม คน

ท่ีสอง สาม สี่ของเราคะ   

ในสวนของชุมชนก็ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเรา  ในทุกคร้ังท่ีเราไปทําเวทีชาวบาน

รวมกับชุมชน  ในการสํารวจเร่ืองปญหาความตองการวาเราจะชวยเหลืออะไรไดบาง  เราจะทํางานหรือ

เดินทางไปดวยกันในแนวไหน  เพื่อจะแกไขปญหาตรงจุดน้ัน  และชุมชนก็ไดเปลี่ยนทัศนคติ  จากเดิม

ชุมชนบางแหงจะตั้งคําถามวาพวกเรามากันอีกแลวหรือ  มาทําอะไรกัน  แตเม่ือเราไดคุย ทําความเขาใจ

และทํากิจกรรมใหเขาเห็นวาเรามาเพื่อเขาจริงๆ  เราไมไดมากอบโกย หรือหาผลประโยชนใหกับ
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มหาวิทยาลัย  แตมาเพื่อเอาความรูท่ีเราเรียนในมหาวิทยาลัยมาชวยเขา มาสรางสิ่งดีๆ ใหกับเขา  เขาก็

เปลี่ยนทัศนคติท่ีมีตอเราไดคะ 

 

ตัวแทนนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

สําหรับผมนะครับ สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงอันดับแรกคือ เร่ืองจิตอาสา หรือจิตสาธารณะ เราไดรูวาการ

ท่ีเราทํางานรวมกับชุมชน  เราตองมีจิตสาธารณะ  ไมหวังสิ่งตอบแทน  และไดองคความรูใหมซ่ึงเกิด

จากมุมมองแนวคิดท่ีเปนระบบ  จากการทํางานท่ีมีข้ันตอน  ทําใหเรามีการจัดการตนเองมากข้ึนครับ  

นอกจากน้ียังไดรูในสิ่งท่ีไมเคยรูจากชุมชน อาทิเชน ปญหาของชุมชน  ศักยภาพของชุมชนซ่ึงจะนําไปสู

พลังในการเรียนของเรา 

สิ่งท่ีชุมชนเปลี่ยนแปลงไปนะครับ คือจากเดิมชุมชนไมเคยรู หรืออาจรูขอมูลของชุมชนนอย  ก็

จะไดรูมากข้ึนในเร่ืองขององคความรูใหม หรือนวัตกรรมใหม  ซ่ึงในการลงพื้นท่ีแตละคร้ัง เราจะมีการจัด

เวทีประชาคม  จัด focus group  จัด world café ซ่ึงชาวบานจะไดรูวิธีการและกระบวนการในการทํา

ข้ันตอนกิจกรรมเหลาน้ีครับ  อีกสวนหน่ึงคือ SWOT ท่ีเราไดวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน ปญหา อุปสรรค

และโอกาสของชุมชน  และเราจะไดเรียนรูรวมกับผูนําชุมชน  บางคร้ังชุมชนอาจไมเคยรูในเร่ืองของ

ความรูทางวิชาการ  เราจะลงไปเสริมดวย  หรือวาเราอาจไดองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น  เราก็จะ

นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน  เปนการทํางานท่ีเรียกวา บูรณาการรวมกัน  ขอบคุณครับ 

 

 

น.ส.สุริศรา  บัวนิล  สถาบันอาศรมศิลป 

สิ่งท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงกับกับตัวเอง คิดวา กระบวนการเรียนแบบน้ีทําใหเราไดทบทวนตัวเอง

คะ  เม่ือเราทบทวนตัวเอง  เราพบวา เราไดฝกสติในชีวิตประจําวันมากข้ึน  ขณะเดียวเราก็มีความ

ละเอียดในการรับรู และการปฏิสัมพันธกับคน  ซ่ึงความละเอียดในการรับรู และการปฏิสัมพันธกับคน  

ทําใหเรามองเห็นความเปนมนุษยในทุกคนคะ  เราจึงมีความเคารพในความเปนมนุษยของแตละคนดวย  

และท่ีสําคัญมาก คือ ทําใหเรามีความสุขในการเรียน  ความสุขน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีเรามีความรับผิดชอบ

ในตัวเองมากข้ึน  ขณะเดียวกันความรับผิดชอบน้ี  ทําใหเปาหมายของเราไมไดอยูท่ีการเรียน หรือผล

คะแนนของวิชาเพียงอยางเดียว  แตมันเปนเปาหมายในการดําเนินชีวิตของเราจริงๆ  คือการเรียนได

นําไปสูการตั้งเปาหมายในชีวิตไดคะ 

 

น.ส.อรพินท  กุศลรุงรัตน  สถาบันอาศรมศิลป 

สิ่งท่ีไดจากการเปลี่ยนแปลง เปนเร่ืองจิตสํานึกคะ  เพราะจริงๆแลว เราเติบโตมาในการเรียน

แบบท่ีเนนเร่ืองของการเปนปจเจกมาก  แตเม่ือลงไปทํางานแบบน้ี  ทําใหเราเขาใจถึงจิตสํานึกรวมกัน

ของมนุษย  ในการท่ีเราจะทําอะไรรวมกัน  ไมวาจะเปนการทําสิ่งท่ีสงผลกระทบตอสังคม  หรือชวย
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แกปญหาของสังคม    มันมีจิตสํานึกรวมอยู  แลวยังไดเห็นจิตสํานึกรวมกันของชุมชน ท่ีจะชวยในการ

รักษาสังคมใหอยูรอดตอไปไดคะ    

นอกจากน้ียังสงผลใหเรามีวิธีการมอง และเรียนรูปญหาท่ีแตกตางไปจากเดิม  คือมองเห็น

ปญหาเปนการเรียนรู  และเปนอาหารทางปญญา  ไมใชเปนสิ่งท่ีเราจะตองเดินหนี  เพราะพอเราไป

เผชิญความจริงตรงหนา  เราหนีปญหาไมไดอยูแลว  ฉะน้ันมีวิธีการเดียวท่ีเราจะเผชิญปญหาได คือเรา

ตองเรียนรูจากสิ่งท่ีอยูตรงหนา  และเห็นปญหาเปนครู ท่ีจะทําใหเรากาวตอไป  และเม่ือเรากาวผาน

ปญหาแตละข้ันได  จะทําใหเรารูวา มนุษยเราน้ันแข็งแกรงข้ึนไดจากปญหาคะ  เราจึงมีความเขมแข็ง

มากข้ึน  มีความกลาเผชิญมากข้ึน  และเปนมิตรกับปญหาตางๆ   เปนมิตรกับตัวเอง  เปนมิตรกับคน

อื่นๆ มากข้ึน   

ไมเพียงเทาน้ัน ยังทําใหเรามองปญหาจากความเปนจริงมากข้ึน  เพราะเวลาท่ีเราเขาไปอยูกับ

ชุมชน  ทําใหเราเห็นท่ีมาท่ีไป  ซ่ึงถาปกติเราอยูในเมือง  มันจะเปนชุมชนจัดตั้ง  การเรียนการสอนใน

โรงเรียนก็เปนชุมชนจัดตั้ง   ไมใชสภาพชุมชนท่ีแทจริง  แตเวลาเราลงไปอยูกับชุมชน  จะเห็นวาชุมชน

มีรากเหงามานานเปนหลายรอยป  มันจะมีรากฐานของมันอยู  และมีท่ีมาท่ีไปของการกอเกิดชุมชน  มี

รากเหงาของปญหาชุมชน  ทําใหเราเห็นวาชุมชนเล็กๆก็เปนภาพสะทอนของสังคมใหญ  จะเห็นวา

ปญหาของสังคมใหญไมแตกตางจากปญหาของชุมชนเล็กๆ   และตัวเราก็ลวนเปนสวนหน่ึงของปญหา

เหมือนกัน   น่ีเปนสิ่งท่ีทําใหเรามองปญหาบนความเปนจริงมากข้ึน  และเขาใจรากเหงาของปญหามาก

ข้ึน 

สุดทายแลว คนท่ีเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด คือตัวเราเอง  คือเราไดกาวขามขอจํากัดของตัวเอง  

จากท่ีเคยคิดวาเราทําเร่ืองน้ีได  ทําเร่ืองน้ีไมได  ชอบทําเร่ืองน้ี หรือไมชอบทําเร่ืองน้ี  เร่ืองน้ีเราจะทํา 

หรือเราจะไมทํา   มันไมตองคิดเร่ืองน้ีแลว  เพราะเวลาไปอยูหนางาน  และมีสิ่งท่ีเราตองแกปญหา  เม่ือ

เราแกปญหา  เราตองรับผิดชอบกับการแกปญหาของเรา  วาเราแกไดจริง หรือเราไปสรางปญหามาก

ข้ึน  เพราะฉะน้ันเรียกวาตัวเราเองจะตองกาวขามขอจํากัดทุกอยาง ทุกประการ  ไมวาเราจะคิด หรือ

เคยคิดวา ทําอันน้ีได หรือไมได  มันไมตองคิดแลว  มีแตทําตอไปแคน้ัน  กาวขามขอจํากัดของเราไป  

แลวก็กาวเดินตอไปคะ  

น.ส.อิสริยา  ทองชิว  สถาบันอาศรมศิลป 

สําหรับแอนนะคะ  สิ่งท่ีไดจากการเรียนรูแบบน้ี  อยางแรกคือการเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองท่ีมีตอ

การมองคนจน  เพราะโปรเจ็กตท่ีแอนทํา คือไปปรับปรุง แกไขชุมชนแออัด  ซ่ึงเปนกลุมคนท่ีมีรายได

นอย  จากตอนแรกท่ีเคยคิดวาเขาจนเพราะเขาข้ีเกียจ  เขาจนเพราะเขากินเหลา เลนการพนัน  แตการ

ไปลงพื้นท่ีจริงๆ ไดเปลี่ยนความคิดเหลาน้ัน  เพราะเราไดไปคุยกับเขา  และไดรูวา สาเหตุสวนหน่ึงของ

ความยากจนเกิดจากโครงสรางทางสังคม  เชน เขาไมสามารถเขาถึงแหลงเงินกูในระบบ  เขาจึงตองกู

เงินท่ีคิดดอกเบ้ียรอยละ ๒๐ ตอเดือน  บางคนถูกไลร้ือบานมา ๔ คร้ังในชีวิต  ไมมีท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคง  

สรางบานแลวก็ถูกร้ือ  ตองยายมาเร่ือยๆ  ปญหาแบบน้ีทําใหเรารูสึกอยากนําสิ่งท่ีเรียนมาชวยเขา

แกปญหานะคะ  ทําใหเกิดเปนแรงผลักดันใหเราเปลี่ยนแปลงตัวเอง  จากเดิมท่ีเราเรียนแบบเร่ือยๆ
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สบายๆ  ทําใหเราอยากใชวิชาชีพของเราไปชวยเขา  ในการสรางโอกาสใหเขาเขาถึงทรัพยากรไดอยาง

เทาเทียมคนอื่นๆคะ  

 

น.ส.แพรวพร  สุขัษเฐียร  สถาบันอาศรมศิลป 

สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงในตัวเอง คือ ย่ิงเราทํางานจริงมากเทาไร  ย่ิงรูสึกวาเราเปนคนท่ี “ไมรู” มาก

ข้ึนเทาน้ัน  หมายถึง ยังมีเร่ืองราวอีกมากมายท่ีเราตองพรอมจะเรียนรู  พรอมจะเปดรับขอมูลตางๆ  อีก

เร่ืองหน่ึงท่ีรูสึกวาได คือ เร่ืองจิตสํานึกตอวิชาชีพ  ตอนท่ีเราเรียน เรารูสึกวาใครๆก็มองดูสถาปนิกวาเท  

แตจริงๆ แลว สถาปนิกเปนอาชีพท่ีทํารายโลกและทรัพยากรอันดับตนๆ  ดังน้ันเราจะทําอยางไรให

อาชีพท่ีเราปฏิบัติอยู ทํารายโลกใหนอยท่ีสุด หรือมีประโยชนกับคนอื่นมากท่ีสุด  ซ่ึงเม่ือยอนกลับไปมอง

สมัยกอน   ก็เห็นวาสมัยปูยาตายาย  ไมจําเปนตองมีสถาปนิกเลย  บานยาย บานยาของเราก็ถูกสราง

มาและแข็งแรง  สวยงามได   

โดยสวนตัวคิดวาพอเราไดทํางานจริง  ไมวาจะประกอบอาชีพอะไร  เราจะมีสํานึก ท้ังในเร่ืองท่ี

เปนหนาท่ีของพลเมือง  สํานึกของการเปนลูกท่ีดีของพอแม  สํานึกของการเปนนักเรียน  สํานึกของการ

เปนครูอาจารยท่ีดี  ซ่ึงรูสึกวาสิ่งน้ีมาจากท่ีเราไดไปเผชิญปญหาจริง  หรือแมกระท่ังอยางท่ีพี่แอนบอก

วา  พอเราไปเจอพี่นองในชุมชนแออัด ท่ีเราคิดวามีแตคนติดยา  ซ่ึงเราเคยคิดวาทําไมเขาตองติดยาเสพ

ติด  แตเม่ือเขาไปเผชิญกับเขาจริงๆ  เราจะรูวาปญหาเหลาน้ี เช่ือมโยงมาจากตัวเราดวยเหมือนกัน  เรา

ก็เปนสวนหน่ึงของสังคมท่ีปฏิเสธคนกลุมน้ีมาโดยตลอด  โดยท่ีเราไมเคยไปคุยกับเขาจริงๆ วาปญหา

ของเขาคืออะไร  ก็รูสึกวาสิ่งท่ีเรากําลังทํา  ไดทําใหเราเปลี่ยนแปลงตัวเอง และกลาเขาไปพูดคุย  จาก

เม่ือกอนท่ีรูสึกไมชอบชุมชนแออัด  รูสึกวาเปนท่ีท่ีไมนาไป  หรือถูกสั่งสอนวาอยาเดินเขาไปในบริเวณ

แหงน้ัน เพราะเปนท่ีอันตราย  แตเม่ือตองทํางานจริง  ถามวามันอันตรายไหม  ก็อันตรายคะ  เคยเจอ

คนเมายาแลวทะเลาะกัน  ซ่ึงปญหาเหลาน้ี  เราเจอแค ๑ วันของการทํางาน  แตพี่นองในชุมชนเจอสิ่ง

เหลาน้ีเปน ๑๐ ป  ๒๐ ป  ดังน้ันจะทําอยางไร    สิ่งน้ีจึงเปนการเรียนจากการทํางานจริง   ซ่ึงเปนการ

เปดโลกทัศนใหมสําหรับผูเรียน  ใหไดเรียนรูวาสถานการณเหลาน้ีมีท่ีมาท่ีไป  และเม่ือเรารูปญหา  เราก็

อยากหาทางแกไขใหเหมาะสมท่ีสุด  น่ีคือสิ่งท่ีไดจากการเรียนบนฐานการทํางานจริงคะ 

 

 

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

ขอบคุณสําหรับในชวงคร่ึงแรกของการสัมมนากลุมยอยนะครับ  รูสึกวาในชวงแรก  เราได

ประเด็น  ไดสิ่งท่ีนาสนใจคอนขางเยอะมากทีเดียวนะครับ   ในชวน้ีจะขอพักเบรก ๑๕ นาที  ขอบคุณครับ 

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน  
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เขาสูชวงท่ีสองนะครับ  รูสึกวาชวงท่ีผานมา เราคุยกันโดยท่ีคนวงนอกยังไมมีสวนรวมเทาไรนะ

ครับ  ถาวงนอกมีคําถาม หรือมีสิ่งท่ีอยากจะแลกเปลี่ยน  พูดคุย  หรืออยากเลา ก็ขอเชิญออกมา

ดานหนาไดเลยนะครับ   

 

ผูเขารวมอภิปรายทานหน่ึง 

รูสึกช่ืนใจนะคะ  ขอแนะนําตัวกอน “พี่ใหญ” นะคะ หรือเรียกปาใหญก็ไดคะ  ทํางานอยูมูลนิธิ

สยามกัมมาจล  เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียงของนองๆระดับมัธยมศึกษา  คือเขาก็ทําดี

อยูแลว  แตเราไปตอยอดเขานะคะ   ทีน้ีเราก็เปนหวงเร่ืองอุดมศึกษา  คือตัวเขาอาจจะทําตอได  แตถา

สิ่งแวดลอมหรือระบบมหาวิทยาลัยไมหนุนเสริม  ก็อาจจะทําใหไมเกิดความย่ังยืน หรือความแข็งแกรง  

เพราะฉะน้ันพอไดฟงวันน้ี ก็ตองขอชมวาทีมน้ีจับประเด็นดีมาก  โดยเฉพาะในเร่ืองสุดทายเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงของพวกเรา  รูสึกไดวานองทุกคนพูดออกมาจากใจจริง   

น่ีเรายอนตัวเองไปวา ถาเราเปนเด็กในวัยน้ี  เราไมคอยไดทําอะไร  นอกจากมองหางานท่ีม่ันคง 

หรือคิดวาจะทําอยางไรใหมีบานของตัวเอง  ไมตองอาศัยพอแม  มีรถยนต  ไมตองเปนหน้ีสิน  อะไรแบบ

น้ี  แตนองๆมองถึงเร่ืองการเผื่อแผตอสังคมในบริบทตางๆ   ก็อยากบอกวา ถึงแมมหาวิทยาลัยจะหนุน

เสริมไปในทางใด  หรือมุงเนนวิชาการอะไรก็แลวแต  และเราเห็นวาการเปลี่ยนแปลงมีอยูตลอดเวลา  ไม

รูวาจะเปลี่ยนไปในทางลงหรือข้ึนไดท้ังน้ัน  แตขอใหจิตใจอาสาของพวกนองๆ หลานๆ มีความม่ันคงไว  

และขอใหเปนตนแบบท่ีดี  เพราะบานเมืองทุกวันน้ี  ผูใหญทําเละมาก  เราไมหวังแลว  เราขอใหเด็กท่ี

เปนปจจุบันของชาติ  ไมใชอนาคต  เพราะรอไมไดแลว  ฝากไวแคน้ี  ขอบคุณคะ 

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

ไดรับการฝากการบานกอนใหญไวแลวนะครับ  มีทานอื่นอีกไหมครับ  ถายังไมมี  เราจะมาคุย

กันตอ  ท่ีผานมาเราไดคุยในเร่ืองลักษณะการเรียนรูของพวกเราในแตละสถาบัน  รวมถึงเร่ืองการ

เปลี่ยนแปลงตัวเอง  การเปลี่ยนแปลงชุมชนท่ีเราลงไปทําการเรียนรู  ก็มีประเด็นท่ีนาสนใจอยูหลาย

ประเด็นดวยกัน   เดี๋ยวจะขอใหนองเขาชวยสรุปประเด็นสุดทาย คือ เร่ืองของการมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงตัวเอง  ใหท้ังหองฟงอีกสักคร้ังหน่ึงนะครับ 

 

ผูสรุปประเด็น 

จากท่ีสรุปนะคะ  ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงจะสงผลถึงตัวนักศึกษา  อาจจะมีสองประเด็น

หลัก  คือ ประเด็นท่ีอยูในกระบวนการจัดการความคิด  และอีกประเด็น คือ เร่ืองระดับจิตสํานึก และ

ความรูสึกตอสังคม  อยางเชน เร่ืองของการจัดความคิด  ก็อาจมีการจัดการ  การวางแผนท้ังระดับ

ความคิดและการลงมือทําท่ีเปนระบบมากข้ึน  มีความละเอียดในการรับรู  ท้ังรับรูปญหา และรับรูสิ่งท่ีดี

ของชุมชน  รวมถึงการมองปญหา คือ มีสติคอยๆ มองปญหา  หาทางออกไดและมองปญหาวาเปน
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อาหารของปญญา  และปญหาเกิดจากความจริง ไมวาจะเปนปญหาของชุมชนเล็ก หรือชุมชนใหญ ซ่ึงมี

รากเหงาแตกตางกันก็สามารถทําใหมองไปถึงโครงสรางของสังคมได  

นอกจากน้ีทําใหเรามีความรับผิดชอบมากข้ึน  รวมท้ังเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ  คืออาจมีภาวะ

ความเปนผูนํามากข้ึน  สามารถปรับตัวเขากับผูอื่น  ท้ังชุมชน  เพื่อนในทีม  และมีปฏิสัมพันธ  กลาพูด

กลาคุย  ถาอยูในชุมชนก็สามารถจะถามปญหา  หรือคุยกับชาวบานได ในลักษณะท่ีเขาถึงชาวบานมาก

ข้ึน 

สวนในเชิงความคิด  จะเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงความคิด  และทัศนคติ  เชน การมองเห็นคาของ

คนทุกคน  ไมดูถูกคนจนและมองโลกในแงดีมากข้ึน    นอกจากน้ันยังมีการรูจักตนเอง  อันน้ีเร่ิมกลับเขา

มาสูตนเอง คือ การรูจักตนเอง และรูจักเอาชนะ  กาวขามอุปสรรค  คือบางคร้ังลงทํางานชุมชน  จะไมมี

เวลาท่ีจะคิดวาทําไดหรือไมได  เพราะทุกอยางตองเกิดข้ึน และตองกาวขามไปเร่ือยๆ   ไดฝกการมีสติใน

การใชชีวิต  

สวนในเร่ืองของระดับความคิดและจิตสํานึก  ก็จะทําใหเห็นวา สิ่งท่ีเราทํามีผลตอชุมชน  คือเรา

ทําอะไรไป  จะมีผลตอทุกคน  และมีเร่ืองของการทําหนาท่ีของตัวเองใหดีข้ึน และมีจิตสํานึกตอวิชาชีพท่ี

เราทํางาน  คือจะเห็นความจริงวาสิ่งท่ีเราทํา  มีผลตอคนอื่น  เห็นทุกขของผูอื่นเปนเร่ืองใหญ และมีจิต

อาสา จิตสาธารณะ  ท้ังน้ีก็จะมีเปาหมายในชีวิตท่ีอาจจะชัดเจนมากข้ึน  มองวาเปาหมายในชีวิตอาจ

ไมใชแคความสุขของตัวเอง  แตเปนความสุขของคนอื่น  สุดทายคือความสุขของการไดลงไปทํางานแบบ

น้ีคะ  สรุปไดนาจะเปนประมาณน้ี  ท้ังในระดับความคิด และความรูสึก  รวมถึงจิตสํานึกดวยนะคะ  

ขอบคุณคะ  

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

ครับ  น่ันเปนการสรุปประเด็นท่ีพวกเราพูดมากันมาท้ังหมดนะครับ  ทีน้ีไมทราบวาคนอื่นเปน

อยางผมหรือเปลานะครับ  คือผมรูสึกวา  สิ่งท่ีเราบอกวาเกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองน้ัน  เราเห็นการ

เปลี่ยนแปลงเฉพาะในวิชาท่ีเรียน  เฉพาะในเวลาท่ีเราทําโครงงานหรือเปลา ใชไหมครับ   เราเห็นเฉพาะ

เวลาท่ีเราลงไปชุมชนน้ันๆ ท่ีเราลงไปทําอยูทุกวันหรือเปลา  แลวหลังจากน้ันเปนอยางไร   

หลังจากท่ีเราเรียนจบวิชาน้ัน หรือหลังจากท่ีเราจบหลักสูตร  หลังจากท่ีเราเปลี่ยนชุมชนแลว  

มันมีอะไรท่ีเราเห็นวายังคงอยูกับตัวเราไหมครับ  หรือมันเปนแคสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับวิชาน้ันๆ เทาน้ัน  มี

อะไรท่ีเราเก็บมาใชอยางจริงจังไดไหม  ถาใหพูดคําศัพทวิชาการก็คือ เรานําสิ่งเหลาน้ีมาประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวันของเราไดอยางไร  ประยุกตกับการเรียนรูของเราไดอยางไร  คือผมรูสึกวาสิ่งเหลาน้ี ท่ี

นองใชคําวา “เปนองคความรูของตัวเราเอง”  มันเปนสิ่งท่ีติดอยูกับตัวเราหลังจากท่ีเราลงไปทํางานอยาง

น้ัน  อยากใหชวยกันสะทอนวา เรามีประสบการณตรงน้ีอยางไรบาง  กับสิ่งท่ีเราคิดวาเราเอาความรูหรือ

ประสบการณ ทักษะ ท่ีเราไดจากการทํางานกับชุมชน หรือการเรียนของเราไปใชประโยชนจริงได  

 

นายนริษชา  ตอสุดกนก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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ถาถามวานําไปใชประโยชนไดอยางไร  โดยสวนตัว  ผมคงไมไดนําไปใชเฉพาะกับการท่ีเราทํา

กิจกรรมท่ีเปนตัววิชานะครับ  ผมก็นําไปใชอยูตลอดเวลา  และปรับเปลี่ยนในสวนท่ีเราคิดวายังไม

เหมาะสมตลอดเวลา  อยางเชน เร่ืองของเวลา  เม่ือเราโตข้ึน  ความรับผิดชอบมากข้ึน  เวลาสวนตัวของ

เราจะนอยลง  มันอยูท่ีการจัดสรรเวลาของเรานะครับ  ในระยะเวลาหน่ึงวัน  เราทําอะไรไดหลายอยาง

มาก  อยูท่ีเราจัดสรรเวลาอยางไรเทาน้ันเอง  คือผมคิดวาการนําไปใชจริงๆ  มันตองถูกปรับเปลี่ยนนะ

ครับ  เม่ือไรก็ตามท่ีเราทํากิจกรรมมากข้ึน  เราไดประสบการณมากข้ึน  เราก็จะปรับเปลี่ยนไปสูการใช

ชีวิตท่ีมีคุณคามากข้ึนครับ   ขอบคุณครับ  

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

ขอโทษนะครับ ผมอยากใหชวยอธิบายออกมาเปนตัวอยางสักนิดนึงวา ท่ีบอกวาเราจัดการเวลา

ของเรา  เราใชอยางไรบาง? 

 

นายนริษชา  ตอสุดกนก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ไดครับ  อยางเชน ผมเรียนปริญญาโท  ในหน่ึงวัน มีเวลาเรียนอยางนอย ๓ ช่ัวโมง  แตวา

กิจกรรมท่ีผมทําตอวันมีเยอะมาก  เชน ตองไปดูนองๆ ท่ีสโมสรในการจัดกิจกรรมตางๆ  ประมาณ ๑-๒

ช่ัวโมง  ตองไปชวยอาจารย เพราะได รับมอบหมายในสวนของการดูแลกิจการนานาชาติของ

มหาวิทยาลัย  โดยไปจัดการท้ังเร่ืองเอกสาร และจัดการเร่ืองคน  รวมไปถึงการเขาประชุมการทํา

วิทยานิพนธของตัวเอง  สมมุติวามีการประชุมในเวลาเดียวกับเวลาเรียน  เราก็ตองยึดหนาท่ีหลักของเรา

กอนคือการเรียน  และจากการท่ีเราไมเขาประชุม  เราก็ตองไปตามขอมูลท่ีทําการประชุมกันไปแลว  

สวนตอนดึก เราอาจตองมาน่ังทําวิทยานิพนธ คือ เวลาท่ีอยูกับตัวเอง  โดยท่ีคนอื่นเลิกงานแลว  เราตอง

ใชเวลาตรงน้ันเปนเวลาสวนตัวของตัวเองบาง  คือจัดสรรเวลาใหเหมาะสม   เพราะถาสมมุติวาเราใช

เวลาตอนบายทําวิทยานิพนธ  แลวเราจะประชุมกับใครในตอนดึก  อยางน้ีนะครับ 

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

ขอทําความเขาใจอีกเล็กนอยนะครับ  ประเด็นท่ีอยากจะใหพูด ไมใชเฉพาะท่ีเราพูดในรอบท่ี

ผานมานะครับ   แตวาในสิ่งท่ีเราเห็นวา เราไดจากการเรียนแบบน้ี  ไมวาจะเปนประเด็นไหน หรือจะ

เปนประเด็นท่ีเพื่อนพูดก็ตาม  ถาเรามีตัวอยาง  อยากใหพูด  ใหยกตัวอยางใหเห็นชัดๆ วาเราเอามาใช

อยางไร   อาจจะเปนวิชาอื่น หรือเร่ืองในชีวิตประจําวันก็ไดนะครับ  และถาเปนไปไดอยากจะใหพูดทุก

คนในวงนะครับ 

 

ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เปนอยางท่ีอาจารยพิธีกรพูดนะคะ วาเม่ือเรียนไปแลว  เกิดการเรียนรู   ทุกอยางท่ีเราเรียนก็ได

กลับมาท่ีตัวเรา  สิ่งท่ีไดเปนสิ่งท่ีดี  ก็เก็บไวทุกอยางนะคะ   ยกตัวอยางเปนรูปธรรม เม่ือสักครูท่ีพูดไป
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หัวขอท่ีผานมาวา ทําอะไรคิดถึงคนอื่นมากข้ึน  คิดหนาคิดหลังกอนจะทํา  เราสบายแตคนอื่นไดรับ

ผลกระทบอะไรหรือเปลา  เชน เร่ืองงายๆ รอบตัว คือ เร่ืองท้ิงขยะ วิชาท่ีไดเรียนไป  ไดมีการพาไปดู

โรงงานแยกขยะ  ก็เห็นวาเราท้ิงขยะกันมากขนาดน้ีเลยหรือ  ก็จะมีเพื่อนๆ หองอื่นทําโครงงานเกี่ยวกับ

ขยะ  ไดเห็นเขาทําโครงการรณรงค  เราก็ไดฟง  ไดรับรูขอมูล ไดเห็นของจริง  ไดดูขยะท่ีเราท้ิงกันจริงๆ  

ก็ทําใหเราคดิมากข้ึน  กอนจะท้ิงก็ดูวาท้ิงถูกชองหรือยัง  ถูกถังหรือเปลา  ก็ทําใหรูสึกเห็นแกคนอื่นมาก

ข้ึนคะ  

 

ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เปนเร่ืองของการรูตัววาเราเปนสวนหน่ึงของปญหานะคะ  เม่ือกอน สมมุติวามีปญหาเกิดข้ึน  

โดยสวนมากจะชอบโทษคนอื่นกอน  วาเปนเพราะคนโนนผิด คนน้ีผิด   อันน้ันไมดี  อันน้ีไมดี  แตลืม

มองท่ีตัวเองไป  พอไดเรียนวิชาน้ี  ทําใหเรามองอะไรท่ีกวางข้ึน  และมองท่ีตัวเองกอนท่ีจะมองคนอื่น  

อยางเชนท่ีม.ธรรมศาสตร  มีรถรางท่ีเรียกวา “เอ็นจีวี”   คือโดยปกติคนจะแนนมาก ในชวงใกลเขาเรียน  

นักศึกษาก็ชอบบนวารถเอ็นจีวีมีไมพอ  มีนอย  อยากใหมีรถเพิ่ม  แตพอเรียนวิชาน้ี  เราก็มาคิดวา  

สมมุติตอใหไดรถเพิ่ม  แตเราตื่นสาย  เราก็ไปเรียนไมทันอยูดี  ก็จะมองวา ถาเราตื่นเชาข้ึนเราก็จะไป

เรียนทัน  คือจะมองแบบโทษตัวเอง  กอนท่ีจะโทษคนอื่นคะ 

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

อันน้ีดีมากนะครับ  เปนตัวอยางท่ีคอนขางเห็นภาพชัดเจนครับ 

 

ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

โดยสวนตัวคิดวาเร่ืองเหลาน้ีอยูในชีวิตประจําวันอยูแลวนะคะ  เพียงแตวาเราเร่ิมทําหรือยัง  

หรือเราเลี่ยงท่ีจะไมทําดวยความข้ีเกียจ  หรือดวยอะไรก็แลวแตท่ีทําใหเกิดความคิดวาเราจะไมทํา  แต

วาเม่ือเราไดปรับตัวเองแลว  เหมือนกับไดกาวขามผาน  ไดเอาชนะตัวเองไปแลว  สิ่งใหมๆ หรือบาง

ความคิดท่ีเราไมเคยคิดจะทํา  หรือเลี่ยงท่ีจะไมทํา เพราะเห็นวาลําบาก หรือข้ีเกียจ  มันจะเปลี่ยนไป  

อยางเชน มีวิชาหน่ึง คือ วิชานักศึกษากับการพัฒนาตน  วิชาน้ีเนนใหนักศึกษาเหมือนกับวาโทษตัวเอง

นะคะ  วิชาน้ีจะเหมือนกับวาเปนการบังคับใหนักศึกษาตองเขาเรียน  หามขาด หามสาย หามตาย

เด็ดขาด  การบังคับใหเขาเรียนก็เหมือนกับปลูกฝงจิตสํานึก  เหมือนลางเรานะคะ  เร่ิมใหเรานึกจากตัว

เราเองกอน  แลวนึกไปถึงคนรอบขาง  ปกตเิด็กผูชายสวนใหญจะตื่นสาย ไมเขาเรียน หรือไมสนใจ  แต

เม่ือไดมาเรียนวิชาน้ีก็เปลี่ยน ปรับปรุงตัว  เหมือนกับวาเราเขาเรียนมากข้ึนเพราะโดนบังคับ  แตวาเม่ือ

ทําไปแลว  กเ็ต็มใจ  กลายเปนวาเราอยากมาเรียนเอง   

หรืออีกตัวอยางหน่ึง คือ เร่ืองการรับบริจาค  ทุกคนจะเคยเห็นกลุมนักศึกษาท่ียืนตะโกน ขอรับ

บริจาคในสถานท่ีสาธารณะนะคะ  เม่ือกอนเราอาจคิดวาเราไมสนใจ  หลอกลวงหรือเปลา  โครงการ

อะไร  เราก็มองๆ แลวเดินผานไป  ไมสะดวกจะหยิบเงินให  แตเม่ือเราเขาไปทําโครงการขอรับบริจาค  
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เราจึงรูวางานแบบน้ีตองใชกําลังแคไหน  ตองทุมเท  เหน่ือย ลําบากแคไหน  บางคนเขาเดินมาแลวเขา

พูดเหน็บดวยวา “น่ีเอาไปหยอดเลนเกมหรือเปลา”  หลังจากน้ันเรารูสึกเปดใจให  คือพอเราอาน

โครงการแลวเราอยากชวยบริจาค  เราจะใหดวยใจ  ถึงเราไมรูวาเขาจะเอาเงินท่ีเราบริจาคไปทําอยางท่ี

โครงการของเขาบอกหรือเปลา  แตใจเราอยากชวยเขาแลว  ถึงจะอยูในสถานการณแบบไหน  เราก็

อยากจะหยิบเงินใหเขาคะ 

 

ตัวแทนนักศึกษา 

สําหรับตัวดิฉันเองคิดวา การท่ีไดเรียนวิชาน้ีทําใหเรามีมุมมองทางความคิดท่ีกวางข้ึน  มีโลก

ทัศนท่ีกวางข้ึน  พราะเราจะไดมองเห็นและไดเรียนรูสังคมท่ีแตละคนมีมุมมองท่ีหลากหลาย  ซ่ึงมันเปน

ผลมาจากชุมชน วัฒนธรรม  และครอบครัวของเขาเอง  พอเราเขาไปคลุกคลี ทําใหเราตองปรับตัวเอง

เพื่อท่ีจะเขากับเขาใหได  อยางเชน  บางคร้ังท่ีคณะจะมีการลงชุมชน  แลวเคยเจอเหตุการณหองนํ้าไม

พอ   ชาวบานก็เลยเปดบานให  แลวชวนนักศึกษาใหมาอาบนํ้าท่ีบาน  คือมีนักศึกษาประมาณ ๔๐ คน  

แตมีหองนํ้า ๓ หอง  บางคนอาจจะมองในแงลบ คือ มีหองนํ้าไมพอ   แตถาเราลองกลับมาคิดอีกที  เราจะ

พบวาน่ีเปนแงบวก  เพราะเราไดเห็นนํ้าใจท่ีชาวบานหยิบย่ืนให  ก็คิดวาตรงน้ีมันเปลี่ยนมุมมองความคิด

ของเรา  ใหมองในสิ่งตางๆ เปนบวกมากข้ึน   

นอกจากน้ี การท่ีเราไดไปทําอะไรกับชุมชน  เราจะไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  แลกเปลี่ยน

ทัศนคติกัน  การท่ีเราเขาไปพูดคุยกับใครสักคน  เราตองไมทําตัวเปนชาลนแกว  เพราะวาถาเราเปนชา

ลนแกว  เราจะไมไดรับโอกาส  ไมไดรับสิ่งใหมๆ ท่ีจะเพิ่มพูนประสบการณชีวิตใหกับเรา  และการท่ีเรา

จะหยิบย่ืนประสบการณอะไรใหเขา  เราก็จะมีทิฐิอยูในใจ คือเหมือนเปนการปดกั้นโอกาสซ่ึงกันและกัน 

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

ดีมากครับ 

 

ตัวแทนนักศึกษา 

สําหรับของผม เปนเร่ืองของการรูจักเขาใจผูอื่น  เพราะเม่ือเราไปเห็นชีวิตของคนในชุมชน  เห็น

คนท่ีดอยโอกาสทางการศึกษา  เราก็มีใจท่ีอยากจะเขาไปชวย  อยากจะนําความรูท่ีไดเรียนไปชวยเหลือ

คนท่ีเขาขาดโอกาสนะครับ 

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

มีตัวอยางไหมครับวาสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับเรา เปนอยางไรบาง ?  

 

ตัวแทนนักศึกษา 
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อยางเชน ผมไดไปคายอาสา  ท่ีจ.ลพบุรี  ไปชวยทาสีโรงเรียน  ซอมโรงเรียน เพราะโรงเรียน

น้ันถูกนํ้าทวมบอยมาก  โตะนักเรียนก็พังหมด  มีราข้ึนหองเต็มไปหมด  ถาสมมุติวาเรามีจิตใจท่ีคิด

อยากจะชวยเหลือคนอื่น  เราก็สามารถท่ีจะชวย  จากท่ีคิดวาเรามีแคสองมือ  เราอยูเฉยๆ ไมไดทําอะไร   

แตถาทุกคนรวมใจก็สามารถสรางสิ่งท่ีมันย่ิงใหญเพื่อคนอื่นไดครับ  

 

ตัวแทนนักศึกษา 

สําหรับผมนะครับ  ผมมองวาวิชาน้ีไดเปลี่ยนแปลงตัวผม  เหมือนกับขัดเกลาใหเรามองทุกสิ่ง

ทุกอยาง  ทําใหเรามีความสุข  อยางเวลาเราทําอะไรใหคนอื่น  มันจะทําใหเรามีความสุข  แลวพอ

หลังจากท่ีเรามีความสุข  เราก็อยากท่ีจะกลับไปทําสิ่งน้ันๆเพื่อใหกับคนอื่นอีก  ถายกตัวอยางเปน

รูปธรรม คือ ผมไดมีโอกาสไปจัดคายท่ีโรงเรียนบานแมนํ้านอย  จ.กาญจนบุรี  ซ่ึงเปนโรงเรียนติดตะเข็บ

ชายแดนกับประเทศพมา  มีเด็กตัวเล็กๆท่ียากจน  ไมมีอะไรจะกิน  แตหลังจากท่ีเขาไปสัมผัส เขาไปจัด

กิจกรรมใหเขาแลว  ถามองมุมเล็กๆ ก็เหมือนกับการใหความสุขกับเขาเพียงช่ัวคร้ัง ช่ัวคราวใชไหมครับ  

แตถาเรามองมุมท่ีกวางข้ึน  มันเหมือนกับเราไดไปขัดเกลาเมล็ดพันธุของชาติ  เพราะถาเราไมไปให

ความรักกับเขา  เขาไมเห็นวาประเทศไทยใหความรักกับเขา  แลวสักวันหน่ึง  ถาเขาเอนเอียงไปท่ีฝง

ตรงชายแดน  เขาไปเอาสิ่งไมดี  เอายาเสพติดเขามา  ก็จะทําใหประเทศของเราเสียหายนะครับ  

ขณะเดียวกันก็คิดวาประยุกตใชกับเร่ืองการเรียนก็ไดครับ เพราะรายวิชาน้ีเหมือนกับทําใหเรา

ตองคิดหลายตอ  อยางเชนเขาเอาเร่ืองของการขมขืน  มาถามวาใครผิด  หลายคนอาจตางมุมมอง บาง

วาผูหญิงผิด  บางวาผูชายผิด  แตจริงๆ แลวถามองไปในระดับท่ีกวางข้ึน คือ มันผิดท้ังท่ีระบบเศรษฐกิจ 

ท่ีการเมืองหรือเปลา  ทําใหเวลาท่ีผมเรียน  ผมคิดตอยอดไดเยอะมาก  และไมมองอะไรท่ีเปนจุดเดียว  

แตจะมองเปนภาพรวม  แลวอยางรายวิชาการศึกษาท่ัวไป  จะสอนใหเด็กรูจักวางแผน  รูจักใหทํา 

PowerPoint วาควรจะทําอยางไร จึงจะนําเสนออกมาไดมีประสิทธิภาพ  ก็คือเอามาใชไดท้ังหมดครับ 

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

แลวตกลงใครผิดนะครับ จากเร่ืองการขมขืน ? 

 

ตัวแทนนักศึกษา 

ถาวิเคราะห คือ ผิดท้ังหมดครับ อยางเชน ถาคนบางคนคิดไมถึงวาการตัดไมทําลายปา ทําให

คนไปเปนโสเภณีไดอยางไร  บางคนคิดไมออกใชไหมครับ  แตวิชาน้ีสอนใหเราคิดหลายแงวา  พอคน

ตัดไมทําลายปา  จากชุมชนท่ีเคยดีในสมัยกอน กก็ลายเปนไมมีชุมชนตรงน้ัน  ไมมีท่ีทํากิน  ผูหญิงท่ีอยู

ในชุมชนน้ันก็ตองออกไปสูในเมืองเพื่อไปหางานทํา  ซ่ึงเม่ือหางานทําไมได  ก็ตองไปหางานท่ีไมสุจริต

ทํา  ก็กลายเปนโสเภณใีนท่ีสุด คือจะสอนใหคิดอยางน้ีครับ  จะไดเปนการคิดเช่ือมโยงท้ังระบบ  

 

น.ส.ชุติมา  ณ  ชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
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กอนอื่นตองพูดวาดีใจ และภูมิใจมากท่ีไดรับการศึกษาในระดับน้ี  เพราะยังมีเพื่อนๆ นองๆ 

หลาย คนในชุมชนเดียวกัน ท่ีไมมีโอกาสไดรับการศึกษา หรือไดเรียนรูแบบน้ี  ท่ีหนูเรียนเอกการพัฒนา

ชุมชน  หลักๆ เลยคือเปนความหวังของหมูบานนะคะ  หนูไดรับทุนการศึกษาของอบต. ใหมาเรียน

หนังสือแลวกลับไปทํางานพัฒนาท่ีหมูบาน  ซ่ึงตอนน้ีท่ีบานประสบปญหา เด็กชาวเขาหลายคนยังไร

สัญชาติ  และไมมีทุนการศึกษา  พอหนูไดมาเรียน จึงเห็นแนวทางหลายอยาง 

ตอนน้ีหนูกําลังฝกงานอยูท่ีมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาท่ีจ.เชียงราย  หนูศึกษาโครงการใน

เร่ืองการศึกษาพฤติกรรม และการหนุนเสริมกิจกรรมดานการศึกษาใหกับเด็กดอยโอกาส คือเด็กชาวอา

ขา  ท่ีหมูบานปุยคํา  ตอนน้ีเขาใหหนูเปนคุณครูสอน เด็ก ป.๑  เราไดสอน ไดเรียนรูพฤติกรรมของเด็ก  

และการท่ีเราไดสนิทสนมกับเด็ก หรือเปนคุณครูของเด็ก  เด็กจะพาเราเขาไปในชุมชน  ไปรูจักกับคุณพอ 

คุณแม  ทําใหเราไดศึกษาคนในชุมชนน้ันงายข้ึน  เพราะถาเราเขาไปในนามของนักศึกษา คนชาวเขาจะ

ไมคอยตอนรับ เพราะคิดวาคนภายนอกจะเขามาหาประโยชนจากเขา  เพราะในชุมชนชาวเขามี

ทรัพยากรหรือทุนอยูเยอะมาก  ซ่ึงหนวยงานภายนอกหรือผูมีอิทธิพลบางสวนมักตองการมากอบโกย

ประโยชนมากกวามาใหประโยชน  ฉะน้ันถาเราฝงตัวไปกับเด็กๆ  ลูกศิษย  เขาจะเปดใจรับเรามากข้ึน 

เม่ือกี้ก็ไดคุยกับพี่จากสถาบันอาศรมศิลป  เกี่ยวกับท่ีพี่เขาสรางโรงเรียน  เพราะอยากขอ

แนวทางในการสอนเด็ก การคุยกับเด็ก  เพราะไมมีหัวในเร่ืองการสอน หรือการเปนครู  แตวาอยากจะทํา

ตรงจุดน้ีเพราะวาเราเปนคนท่ีมาเรียนดวยทุนของคนในชุมชน  เราก็ตองทําตรงน้ีใหดีท่ีสุด   ตอนน้ีเราได

ฝกงาน  เราไดสรางเครือขาย  อยางนอยเราก็มีเครือขายท่ีมูลนิธิ  หรือท่ีอุตรดิตถ  หรือท่ีอื่นๆ ท่ีมารวม

กิจกรรม  หนูก็จะพยายามหาเครือขาย  พยายามคุย  เผื่อวาเม่ือหนูกลับไปท่ีบานแลว  หนูมองไมออกวา

จะพึ่งใคร  จะหาหนวยงานไหนมาชวย  หนูอาจจะติดตอทางพี่เขา  วาหนูจะทําอยางไรดี  ทําอยางน้ีดี

ไหม  พี่เขาอาจจะเปนพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษากับหนูได  อันน้ีคือประโยชนท่ีหนูคิดวาตัวหนูและชุมชน

ของหนูจะไดรับคะ 

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

ขอบคุณมากครับผม  เน่ืองจากเวลาคอนขางจํากัด  หลังจากน้ี ถาใครมีประเด็นท่ีคิดวาแตกตาง

หรือวาอยากจะนําเสนอมาก  ขอใหแสดงตัวออกมานะครับ  แตอาจจะไมไดครบทุกคน  เพราะเวลา

คอนขางนอยจริงๆ  

 

นายพรเทพ  กันทอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ถาถามวาความรูท่ีไดเรียนมา มันติดตัวเราไปตลอด  หรือวาช่ัวคราวนะครับ  ผมคิดวามันติดตัว

เราไปตลอด  เพราะในตอนน้ีผมกําลังฝกงานอยูท่ีศูนยพัฒนาสังคมหนวยท่ี ๓๙ จ.แพรนะครับ  ซ่ึงจากท่ี

เคยเรียนในเร่ืองทฤษฏีหรือ เน้ือหาตางๆ  เกี่ยวกับเร่ืองของเทคนิค  เคร่ืองมือ  ไมวาจะเปน Mind Map 

หรือ   World Cafe  หรือการจัด Focus Group นะครับ ตอนน้ีไดใชทุกอยาง ไดนํากลับมาใชใน

ชีวิตประจําวันจริงๆ   
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ตัวอยางเชน รายวิชางานวิจัยเบ้ืองตน  ซ่ึงทานอาจารยไดสอนโปรแกรม SPSS ในตอนน้ีผมก็ได

นําโปรแกรมดังกลาวไปใชท่ีสํานักงาน  จากเดิมน้ัน  เจาหนาท่ีจะใชเคร่ืองคิดเลขในการคิดคํานวณแบบ

ประเมิน  แตพอผมเขาไปฝกงาน  ผมก็เปนตัวชวยใหเขาทํางานไดเร็วข้ึนครับ  จากท่ีใชเคร่ืองคิดเลขเปน

เวลาหน่ึงหรือสองอาทิตย  ก็กลายเปนใชเวลาแค ๓๐ นาที หรือหน่ึงช่ัวโมง ก็ทําเสร็จครับ  น่ีคือความรูท่ี

เราสามารถนําไปใชไดจริง  ซ่ึงมีความแตกตางจากท่ีเราเรียนในหองนะครับ  

 เราน่ังเรียนในหอง  เราก็ไดความรูแคในหอง  เราไมไดนําความรูอื่นมาผสมผสาน  แตถาเราได

ลงไปเรียนรูจริงกับชุมชน  ก็สามารถจะนําความรูมาเช่ือม  เรียงรอยใหเปนการทํางานท่ีเช่ือมโยงกันได

ระหวางชุมชน  ภาครัฐและนักศึกษา  ทําใหงานท่ีเราทําน้ันออกมาอยางสมบูรณ  ขอบคุณครับ 

 

นายอภิชิต  มุงกายกลาง  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สําหรับการท่ีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยไดลงทํางานกับชุมชน  ทําใหพวกผมไดเห็นขอสําคัญของการ

ลงไปทํางาน  ก็คือการทํางานทามกลางความไมพรอม  เน่ืองจากงบประมาณท่ีมีจํากัด บุคลากร  

เคร่ืองมืออุปกรณตางๆท่ีมีไมเพียงพอ  แตสิ่งจําเปนท่ีจะตองทําใหเกิดกับชุมชนคือปญหาท่ีมีอยูขางหนา  

ทําใหนําไปเปนกําลังใจเสริมใหเราวา  ถาสมมุติวา  เราติดท่ีวาไมมีเงิน  เราติดท่ีมันรอน  มันหนาว มัน

เหน่ือย  ปญหาตางๆ ของชุมชน จะไมถูกแกไข    

นอกจากน้ีทําใหเรารูสึกวา การทํางานทามกลางความไมพรอม  ทําใหเราเจอมิตรแทครับ  ถา

เราทํางานโดยท่ีเรามีเงินมาก  เราไมทราบไดวา เขามาหาเราเพราะเขาตองการจะกอบโกยเร่ือง

ผลประโยชนหรือเปลา  ซ่ึงตอนท่ีผมทํางานเก็บขอมูลเกี่ยวกับขาวอินทรีย พวกผมไมพรอมทางดาน

เคร่ืองมือ อุปกรณในการเก็บขอมูล รวมถึงงบประมาณดวย  ทําใหผมไดเห็นถึงความมีนํ้าใจของ

ชาวบาน คือ เขาชวยกันออกคาใชจายในเร่ืองการเดินทางมาท่ีโพธิวิชชาลัย  เพื่อเขาอบรมโครงการขาว

อินทรีย  น่ันเปนเหมือนการแสดงนํ้าใจอยางหน่ึงของชาวบานท่ีมีตอมหาวิทยาลัยครับ 

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

แลวเรานําเร่ืองน้ีไปใชกับชีวิตประจําวัน หรือวิชาเรียนอื่นๆ อยางไรบางไหมครับ ? 

 

นายอภิชิต  มุงกายกลาง  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ใชไดครับ คือวาตอนน้ีผมเรียนท่ีโพธิวิชชาลัย สระแกว ผมเปนรุนแรกครับ  ซ่ึงงบประมาณ

ตางๆ จะถูกผลักดันลงในพื้นท่ีในอีกปการศึกษาหน่ึง  ตอนน้ีสิ่งตางๆจึงยังไมพรอม  อยางหองเรียนของ

ผมจะไมสามารถฉายโปรเจ็กเตอรในตอนกลางวันไดครับ  ก็ตองยายเวลาไปเรียนชวงกลางคืน   แลวเอา

เวลากลางวันมาปฏิบัติงานแทนครับ 

 

น.ส.รัตธิดา  ธงชัย  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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สําหรับการนําไปประยุกตใชนะคะ  จะไดในเร่ืองความเสียสละ  ไมเกี่ยงงาน  อยางตอนไปอยูท่ี

โพธิ-วิชชาลัย สระแกว  เราจะอยูเปนบาน  บานละ ๔ คน  เราก็จะไดใชในเร่ืองการอยูรวมกัน  มีความ

เสียสละ  เชน การทําความสะอาดบาน หรือทําทุกอยางในบาน  เราจะทําเรา โดยจะไมมองวา เขาไมทํา 

เราก็ไมทํา  เพราะถาเราไมทํา  งานจะไมเสร็จ  บานก็จะไมสะอาดสักที  ฉะน้ันเราก็ตองทํากอนนะคะ  ซ่ึง

มันสอนใหเรามองไปถึงเร่ืองของชุมชน  วาถาเราไปอยูในชุมชน  เราก็จะไมมารอวาตองใหคนอื่นทํากอน  

เราถึงจะทํา  ฉะน้ันเราตองเร่ิมท่ี ตัวเราตองทํากอน  เปนการเสียสละนะคะ 

 

ตัวแทนนิสิต วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ถามวานําไปใชอยางไร  น่ีเปนคําถามจากประชาชน  คําถามจากผูปกครองของผมเองเลยนะ

ครับ  เขาถามวา “มึงไปเรียนแลวมึงจะไดอีหยัง  มึงไปเรียนแลว กลับมาเฮ็ดงานอีหยัง” อันน้ีเปนโจทย

ปญหาจากผูปกครองจริงๆ  ปจจุบันน้ีนิสิตและนักเรียนตอบโจทยของผูปกครองไดยากมาก   เพราะ

ผูปกครองอยากใหลูกเปนเจา  เปนนาย  อยามาทุกขยากเหมือนแมเหมือนพอ  อยากใหน่ังทํางานใน

หองแอร  ใหเปนผูบริหารท่ีมีเงินเดือนมากๆ  ถามวาทําไมพอแมอยากใหลูกเปนอยางน้ัน  เพราะเขา

เห็นวาตัวเองลําบากมาแลว  ก็ไมอยากใหลูกลําบากเหมือนแม  ก็ผลักดันใหลูกไปหลงในสิ่งท่ีเรียกวา 

“ทุนนิยม สังคมนิยม”  แตจริงๆแลว การคิดแบบน้ันเปนการปดกั้นการสงเสริมธุรกิจของตัวเอง  

หมายถึง ปดกั้นภูมิปญญาของตัวเองท่ีมีอยูกับพอแมซ่ึงพวกเขาสะสมมา  ผมก็ตอบปญหาไมไดวา

นํามาใชอยางไร  อยางเชน โพธิวิชชาลัย สอนเราบนพื้นฐานการเกษตร  ก็เปนสิ่งท่ีตอบโจทย  แตอยา

ทําแบบเกษตรฝร่ัง  เพราะถาทําแบบน้ัน  ก็จะพังหมดนะครับ  

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

อยากรูวาอธิบายกับผูใชบัณฑิตไปอยางไรครับ  หลังจากโดนคําถามแบบน้ี? 

 

ตัวแทนนิสิต วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คือ โพธิวิชชาลัยเนนสอนการปฏิบัติ  หรือเนนใหเขาไปเรียนรูจริงๆ  อยางเชน ท่ีบานของผมก็

ทํานา ทําไร ทําสวนอยูแลว  แตเม่ือมาเรียน ก็เรียนวาตองทําสิ่งเหลาน้ีอยางไร  ซ่ึงไมเหมือนการทําใน

สมัยกอน  คือ ถามองยอนไปในอดีต  คนทํานาทําไรก็ไถดะ  ไถแปร  ไมไดใชปุย สูตร ๑๕-๑๕-๑๖ 

เพราะแตกอนไมมีปุย แตก็ทําการเกษตรได  แตเม่ือเทคโนโลยีเขามา ปุยมา ชาวบานจะไมรูหรอก วา

เขาหลอกเราหรือเปลา  สิ่งสําคัญคือชาวบานไมรู  ดังน้ันตองเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนความคิดของ

ชาวบานกอน   

ผมก็ไดลงไปชวยพี่นองพอแมทําเกษตร  ไปทําคร้ังแรก  เขาก็ตอตาน  พอแมบอกวา “บาหรือ

เปลา ไมตองซ้ือปุย มึงจะไดกินขาวไหม”  ผมคิดวาก็เพราะใชสารเคมีมามากแลว  มันถึงไมไดกินไงครับ  

ดังน้ันเราก็ตองคอยปรับ คอยเปลี่ยนไป  สิ่งสําคัญ คือตองเร่ิมตนดวยการทําเปนตัวอยางใหเขาเห็น  ผม

ก็เร่ิมตนจากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  ใชพื้นท่ี ๘๐ กวาไร  เปนพื้นท่ีในการทํานาขาวอินทรีย  จริงๆแลว
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ดินในพื้นท่ีน้ันเปนดินเปร้ียว  ในช้ันดินอาจจะมีช้ันเกลือ  นํ้าตรงน้ันจะเค็มมาก  จึงมีความลําบากในการ

ปลูกขาว  แตปจจุบัน  ในระยะ ๒-๓ ป ท่ีผานมา  ตนไมเขียวขจีเกิดข้ึน  เราใชกระบวนการแบบน้ีจริงๆ  

มีการปรับเปลี่ยนจริง  เม่ือชาวบานและชุมชนท่ีอยูใกลไดเห็น  เขาจะรูวานิสิตทําได  นิสิตสามารถนําภูมิ

ปญญาชาวบานมาบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือเทคโนโลยีสมัยใหม 

ชาวบานเลาใหฟงวา ถาใหคนจบวิศวะหรือการชาง  มาสรางฝายหรือสรางบานแขงกับชาวบาน  

วิศวกรไมไดสรางหรอกครับ  เขาน่ังเขียนแบบเฉยๆ  แลวก็โยนไปใหชาวบานกอสราง  ชาวบานทําทุก

อยางเองนะครับ  ดังน้ันโพธิวิชชาลัยจะไมเปนผูเขียนแบบ  แตจะทําท้ังสองอยาง  โดยการคิดและลงมือ

ปฏิบัติ  โพธิวิชชาลัยสอนอะไร  ไมไดสอนหนังสือครับ  แตโพธิวิชชาลัยสอนคน  แลวสอนคนอยางไร 

สอนคน มันสําคัญท่ีใจ  ใจมันอยูตรงกลางครับ  พอสําคัญท่ีใจแลวเปนอยางไร  ใจมันเรียนรูครับ  ถา

หากวาใจไมเรียนรู  มันปฏิสัมพันธไมได   

อันน้ีแคสองปเราใชกระบวนการกาย  มันรับรูทุกอยาง  คือตองมองเห็นแค “กาย”  กายคือ

ดวงตา   ตามองเห็นสัมผัสกาย  พอกายรับรูเสร็จ  จิตจะระลึกรูพิจารณา  แลวสงใหสมองคิด  พิจารณา

เอาไปทบทวน  แลวสงใหใจเรียนรู  เปนกระบวนการ  เขาเรียกวาใจเปนตัวชางนํ้าหนัก  มันจะดีหรือไม

ดี  จะเลวหรือไมเลวตองอยูตรงกลาง  เชนเดียวกัน เราใชกระบวนการน้ีจริงๆ  แลวนิสิตของเราทุกคน  

จะบอกวาเพี้ยนก็เพี้ยน  จะบอกวาไมใชคนธรรมดาก็วาได  และตอนน้ีกําลังเปนคําถาม เปนโจทย

สําหรับประชาชน  ชาวบานในจ.สระแกว   เขาอยากเห็นวาโพธิวิชชาลัยจบไปแลว จะทํางานอะไร  ท่ี

เห็นอยูใชการเรียนหรือเปลา  บางทีผมเรียน  ผมไมไดใสชุดนิสิต  บางคร้ังลงไปพื้นท่ีก็ใสชุดดํานา  ไป

ทํานาเปรอะโคลน  ใสหมวกปดหัวไมเห็นหนา  น่ีเปนภาพท่ีทําใหประชาชนไดตั้งคําถามกันครับ  

ขอบคุณครับ 

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

เร่ืองของนองนาสนใจมากนะครับ  เดี๋ยวไวคุยกันนอกรอบ  นาจะมีเร่ืองอีกเยอะนะครับ  

 

น.ส.สุริศรา  บัวนิล  สถาบันอาศรมศิลป 

ตอเลยนะคะ  คิดวาท่ีเราแลกเปลี่ยนกันในชวงบาย  ในสิ่งท่ีเราไดรับ  คงจะเปนท่ีนองๆเรียกวา

เปนความทรงจํา หรือประสบการณ  เปนความรูฝงลึกท่ีอยูในตัวเรา  ซ่ึงบางทีอาจอธิบายเปนภาษาพูด

หรือภาษาเขียนไดลําบาก  แตมันเปนประสบการณตรงท่ีเกิดข้ึน  ไมวาจะเปนทักษะการแกปญหา  

ทักษะชีวิต  ความพยายามอดทน  ความละเอียดประณีต ตางๆเหลาน้ี  

ถามวา ในขณะท่ีเราเรียนท่ีอาศรมศิลป  เราไดนําสิ่งพวกน้ีมาใชอยางไร  รูสึกวาเราเอามาเปน

ตัวเช่ือม ระหวางความเปนชุมชนเมืองกับชุมชนทองถิ่น  เช่ือมอยางไร  อยากจะเชิญชวนทุกคนใหไปชม

นิทรรศการ “โนฮาวชาวนา”  ซ่ึงขณะน้ีกําลังจัดแสดงอยูท่ีสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ หรือ 

“มิวเซียมสยาม”  นิทรรศการน้ีเปนโปรเจ็กตท่ีสถาบันอาศรมศิลปทํารวมกับมิวเซียมสยาม  โดยเรานํา

ความรูจากท่ีไดไปเผชิญ  ไปเจอ ไปเรียนรูมาจัดนิทรรศการ  และมีการปลูกขาว ทํานาจริง  เราใช
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ความรูของชุมชนมาพาคนกรุงเทพฯทํานาแบบอินทรียท่ีพื้นท่ีดานหนาของมิวเซียมสยาม  และมีการ

เรียนรูเคร่ืองมือการทํานาแบบทองถิ่นโบราณ   

เราทําหนาท่ีเปนตัวเช่ือมให “ชุมชน” และ “เมือง” ไดมีโอกาสพบปะ ปฏิสัมพันธกัน  เกิดการ

แลกเปลี่ยนกัน  โดยในการทําหนาท่ีน้ี  เราตองใชความรูท่ีเรียกวา “Transit Knowledge” ท่ีมันฝงลึกจาก

กระบวนการการเรียนรูแบบน้ี  ท่ีเราเคยลงไปในชุมชน  เคยอยูกับชุมชน  ขณะเดียวกันก็เปนความรูจาก

ในหองเรียน  ความรูจากเพื่อนกัลยาณมิตร ท่ีเราไดแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูรวมกัน  มาจัดให

เกิดกระบวนการแบบน้ี  เราก็เปนตัวเช่ือมท่ีคอนขางจะมีความม่ันคงเขมแข็งจากภายในคอนขางมาก  

เพราะการทํางานแบบน้ีจะตองเผชิญกับหลายมิติ  อยางท่ีนองจากโพธิวิชชาลัยเลาเร่ืองการทํานา  ก็เปน

ประสบการณเดียวกันกับท่ีเราเผชิญ  แตเราเผชิญเร่ืองพวกน้ีภายใตจิตใจท่ีคอนขางมีความม่ันคง และ

พรอมท่ีจะเผชิญ  ขณะเดียวกันเราก็เรียนรูและยอมรับปญหาตางๆ  มองปญหา มองทุกสิ่งทุกอยางเปน

เร่ืองของการเรียนรูไดท้ังหมดนะคะ 

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

ขออีกสักตัวอยางสําหรับอาศรมศิลปนะครับ 

 

น.ส.สุริศรา  บัวนิล  สถาบันอาศรมศิลป 

ดวยความท่ีไมไดเรียนเปนวิชา  แตเปนการเรียนรูในลักษณะท่ีเปนหน่ึงเดียวกับชีวิต  ฉะน้ันเรา

เรียนไปบนชีวิต  บนการทํางานของเรา  ก็เปนเร่ืองของชีวิตดวยเหมือนกัน  ดังน้ันทุกอยางจึงไปดวยกัน

หมด  ไมใชเรียนวิชา แตคือการเรียนชีวิต  เรียนวาเราจะเผชิญชีวิตอยางไร  เราจะอยูกับมันอยางไร  

เราจะมีวิธีคิด มีชุดความคิดอยางไรในการมองปญหาตางๆ  ในการเขาไปแกปญหาตางๆ  มันจึงเปนสิ่ง

ท่ี “อยูในเน้ือในตัว”  ความรูท่ีไดออกมา  จึงไมใชความรูท่ีเปนขอมูล  แตเปนความรูท่ีเกิดจากภายใน  

ขางใน และเปนความเขาใจตอโลกและชีวิต   

ฉะน้ันความรูจะอยูกับเราไปเร่ือยๆ  ไมวาเราจะไปเผชิญกับอะไรก็แลวแต  มันก็จะไปสรางตัว

กระบวนการคิดอันใหมของเราข้ึนมา  พอเราเจอปญหาตางๆ  กระบวนการใหมก็จะเกิดข้ึนในตัวเรา  

แลวเราจะเร่ิมมองเห็นแบบแผนเดิมของเราเอง  วาเราเคยเปนอยางไรมากอน  และเราจะเร่ิมจับไดวา  

เอาอีกแลว  มันเร่ิมจะหนีอีกแลว  พอเรายอนมองตัวเองเปน  เราจะเร่ิมเห็นวา  มันเร่ิมท่ีจะไมพอใจกับ

เร่ืองน้ีอีกแลว  เด๋ียวมันจะวิ่งหนีเร่ืองน้ีอีกแลว  เม่ือเราเร่ิมเห็นตรงน้ีของตัวเราเอง  เราก็จะเห็นของคน

อื่นดวยวา  ถาอยางน้ันคนท่ีกําลังมีปญหากับเราอยู  เขาก็มีชุดความคิดของเขาชุดหน่ึงเหมือนกัน  แลว

ก็เขาติดกับดักกับชุดความคิดน้ันเชนกัน   เหมือนกับท่ีเราเปนอยูน่ันเอง   ฉะน้ันมันจะมีวิธีการมองอีก

แบบหน่ึง  มันจะไมเหมือนกับท่ีเราเคยเปนมากอน  แลวมันจะเปลี่ยนชีวิตไปท้ังหมดท้ังชีวิต 

 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 



 
 

31 

 

อยากใหครูนิตชวยอธิบายเปนตัวอยางท่ีชัดเจน  เพราะรูสึกวาครูนิตจะมีประสบการณเกี่ยวกับ

เร่ืองน้ีคอนขางมากครับ 

 

น.ส.อรพินท  กุศลรุงรัตน  สถาบันอาศรมศิลป 

อาจจะพูดถึงการกาวขามขอจํากัดก็ไดนะ  จริงๆ แลวตัวเองเปนคนท่ีมาจากสายศิลปะ  ไมใช

สายครู  และเปนคนทํางานศิลปะ ท่ีเคยมีชีวิตท่ีมีความสุขกับงานศิลปะอยางเดียว  คือมีความเปนปจเจก

คอนขางสูง  และอยูกับตัวเอง  อยูในโลกของตัวเองเยอะนะคะ  แตพอเวลาท่ีเราเจอแบบน้ี  เหมือนกับ

วามุมมองปจเจกของเราเปลี่ยนไปเลย  กลายเปนวาเราเห็น เรามอง เราทําอะไร  เรามองท่ีประโยชน

ของเราไมได  มองท่ีความชอบหรือไมชอบของเราเปนหลักไมได  ความพอใจหรือไมพอใจไมใช

เปาหมาย หรือประเด็นสําคัญในชีวิตอีกแลว  แตเปนเร่ืองท่ีเรามองเห็นคุณคาของสิ่งท่ีเราทํา  ทําใหเรา

ไมเดินไปตามขอจํากัดของตัวเอง  แตจะมองวาเราจะเดินออกไปจากขอจํากัดของตัวเรา  จากความชอบ

หรือไมชอบของเราไดอยางไร   

ถาเปนเม่ือกอน  จะใหมาพูดคุยกับวงสนทนาแบบน้ี  ก็ไมไดคะเพราะพี่อาย และไมกลาพูด  

เวลาไปเจอคนเยอะๆ เสียงสั่น  ขาสั่นไปหมด  แตพอเรารูวา สิ่งท่ีเราทําน้ัน มีคุณคา มีความหมาย และ

มีประโยชนกับคนอื่น  เราก็จะทําไดเพราะเราพูดเร่ืองท่ีเราทํา  และเราคิดวาเร่ืองท่ีเราทําอาจมีประโยชน

กับคนอื่น  เหมือนกับการท่ีเราฟงคนอื่นแลวเราไดประโยชนกับตัวเราเอง  มันก็ทําใหวิธีคิดในการท่ีเรา

จะออกมาพูดคุยแลกเปลี่ยนไดเปลี่ยนไปดวย  เม่ือวิธีคิดเปลี่ยน  พฤติกรรมของเราก็จะเปลี่ยนตาม  คือ

มันเปลี่ยนไปท้ังหมด  ตอนน้ีกลายเปนวา ไมเปนไรแลว ในการท่ีจะพูดกับใครๆ  ใหพูดกับใครก็ได  และ

เราก็ไมตองคิดดวยวาสิ่งท่ีเราพูดไปน้ัน ดูดีหรือไมดีอยางไร  เพราะเราพูดเพื่อประโยชน  ฉะน้ันก็จะไมมี

ปญหา 

ทีน้ีอาจจะพูดถึงประเด็น หรือขอจํากัดอีกอยางหน่ึง  คือเราเรียนมาทางศิลปะ  แตทําไมเราไป

ทําเร่ืองของการจัดการศึกษา  ซ่ึงเปนงานท่ีจะตองไปประสานงานกับเขตพื้นท่ี  เม่ือกอนน้ี  เฉพาะแค

เร่ืองชุดคําของมาตรฐานการเรียนรูตางๆ  ก็ไมคอยเขาใจ  ไมรูวาจะจัดตั้งโรงเรียน  ตองทําอยางไร  

เม่ือกอนน้ี ตอนท่ีอานเกี่ยวกับกฎระเบียบตางๆ ในการจัดตั้งโรงเรียน  พออานแลวไมเขาใจ  ตองเอาไป

ใหพี่อีกคนหน่ึงอาน  แลวมาชวยทําความเขาใจให  ทีน้ีพอเราเร่ิมทํางานไป  เราก็เร่ิมเห็นคุณคาของมัน

มากข้ึน  แลวเราก็รูวาถาเราไมเรียนรูสิ่งเหลาน้ีดวยตัวเอง  เราไมมีทางท่ีจะเดินเขาไปสูประโยชนท่ี

แทจริงไดเลย  ซ่ึงเราจะไปหวังพึ่งคนอื่นไมไดแลว   แตเราตองเปดตัวเองออกมา  ไมวาจะเปนชุดภาษา

ใดก็แลวแต  ตองทําความเขาใจกับมัน  มันคือภาษาหน่ึงภาษาท่ีเราจะตองเรียนรู เหมือนกับภาษาเด็ก  

เหมือนกับภาษาอะไรก็แลวแต  เราจะตองเรียนรูภาษาทุกอยางและทุกชนิด  แลวตองใชทุกอยางในตัว

เราเพื่อจะเรียนรูมัน  ไมจํากัดอยูแตเพียงวา “ชุดภาษาน้ีฉันไมเขาใจ  ไมเรียนแลว  ไมรูเร่ืองแลว”  น่ีก็

เปนสวนท่ีคิดวา  เวลามันเปลี่ยน  มันเปลี่ยนจากขางใน แลวมันจะออกไปสูการกระทําทุกอยางของเรา  

มันจะไมเปลี่ยนเฉพาะแคเพียงขางนอกคะ 

อาจารยวีรวัฒน  วรายน 
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ขอบคุณมากนะครับ  ก็ขออนุญาตจบเวทีวันน้ีนะครับ  ผมรูสึกวา สิ่งท่ีเราคุยกัน  คอนขางมี

ประเด็นท่ีนาสนใจเยอะมาก  เร่ืองราวของแตละคน  ทุกความเห็นท่ีสงผานมายังวงสนทนา  ผมรูสึกวาผม

ก็ไดเรียนรูนะครับ  ไดเรียนรูวา มีเร่ืองท่ีเราทําแลวเปนประโยชนกับตัวเราไดคอนขางหลากหลายเร่ือง  

ไมวาจะเปนเร่ืองงายๆ อะไรก็ตาม  ถาเราไดเร่ิมลงมือทํา  ไปปฏิบัติทําจริง  มันจะเกิดผลกระทบกับตัว

เราในแงตางๆ  ไมวาจะเปนเร่ืองงายๆ อยางเชนการรอรถ  หรือเร่ืองยากๆ อยางการสรางโรงเรียน  แต

ละเร่ืองน้ัน   ผมเห็นวามันเปนเหตุเปนผล ซ่ึงสะทอนมายังการทํางาน  การคิด  วิธีคิด  ทัศนคติของตัวเรา

ไดท้ังหมด   

อยางเม่ือกี้มีคนตั้งคําถามวา  อยากจะฝากอนาคตไวกับเด็กรุนน้ี  จะเปนไปไดไหม  หลังจากท่ี

ผมฟงทุกคนพูด  ผมคิดวา ผมคอนขางมีความหวังกับคนรุนใหมมากข้ึนพอสมควรครับ  และคิดวานองๆ 

ท่ีไดฟง  หรือทุกคนท่ีอยูในหองน้ี  ก็นาจะมีความคิดคลายกัน   ผมรูสึกวาในอนาคต  เราอาจเห็นกลุม

นองๆ พวกน้ีลุกข้ึนมาทําประโยชนใหกับชุมชนหรือสังคมไดมากย่ิงข้ึนไปอีก   

เน่ืองจากเวลาหมดแลวนะครับ  แตยังไมมีใครมาตามเรา   จึงอยากใหไดยินเสียงสะทอนจากวง

นอก  มีใครอยากใหขอคิดเห็น หรือมีคําถามอะไรกับวงในบางไหมครับ  ขอสักคําถามหรือสองคําถามก็

ไดนะครับ  เชิญเลยครับ 

 

ดร.ประกอบ  สาระวัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ก็ขอช่ืนชมบัณฑิตรุนใหม  ผมถือวาเปนเสียงแหงอนาคตท่ีนาภาคภูมิใจ  ผม ดร.ประกอบ สาระ

วันขณะน้ีอยูท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  หลังจากไดฟงนักศึกษารุนน้ีแลว  ถือวาเปนพลังแผนดินท่ี

เราคอนขางจะช่ืนชม  เหมือนดอกไมท่ีหลากหลายบนแจกัน  สังคมไทยท่ีเราเคยมอง  เราไมไดหวังคน

รุนน้ีนะ  ผมเปนท่ีปรึกษาสภานักเรียน  ผมเคยอยูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีมากอน  ก็เคยดูแลตรงน้ี  พอ

มาเห็นรุนพี่ รุนใหญ   เม่ือฟงแลว  ประมวลกระบวนทัศนแลว  เราฝากความหวังไวได  เราถือวาเปน

เสียงแหงอนาคต  มีขอท่ีอยากเพิ่มเติมใหกับเสียงแหงอนาคต คือ ทําอยางไรจะจุดประกายหรือแสง

เทียน  อยากจะใหไปปกตรงตะเข็บชายแดน  ท่ีนองหลายคนสะทอนวาคนเหลาน้ีแหละ  ท่ีจะเปนร้ัว เปน

เสาของบาน  

ท่ีสมเด็จพระเทพฯทานทํามาตลอด  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตรัสมาตลอดเกี่ยวกับ

รหัสสามตัว  ตัวผมเองก็พยายามใชเวลาสอนลูกศิษยคือ “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา”  วันน้ีถาประมวล

แลว พวกนอง “ใชเลย”  และประมวลเขาอีกท่ีพระองคบอกตลอดวา “อยานําเอาความขาดแคลนมาเปน

ขอหามในการทํางาน  แตจงใชประโยชนท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด”  แลวตัวสุดทายทานเพียรบอกกับ

พี่นองชาวไทยทุกคน  คือการรู  จะทําอะไรตองรูภูมิสังคม  อยางท่ีนองหลายคนสะทอน “รูรัก” คือ ๑. 

ตองทําตัวเองใหมีคุณคา และแผความเอื้ออาทรหวงใยใหกับคนรอบขาง  ชุมชน สังคม  ซ่ึงมันจะสะทอน

วา ประเทศชาติรูรักสามัคคี  คือคนไทย ไมวาจะอยูถิ่นไหนก็คือคนไทยดวยกัน  ก็ขอฝากความช่ืนชม

ยินดี  ขอเปนตัวแทนของทุกคน  ขอใหกําลังใจวา ทุกคนจะเปนแสงเทียนนอยๆ  เปนพลัง  เปนเสียง

แหงอนาคต  และขอใหไปบอกตอกับเพื่อนๆ ดวยวา  น่ีแหละคือความหวังของชาติ  ขอบคุณครับ  
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อาจารยวีรวัฒน  วรายน 

ตองขอกราบขอบพระคุณขอคิดเห็นของอาจารยมากนะครับ  และคิดวานาจะเปนกําลังใจ  ให

พวกเราทุกคนไดทํางานหรือทําในสิ่งท่ีดีๆ ตอไป  กอนจะจบ คงตองมาสรุปกันสักนิดนึง  วาสิ่งท่ีเราพูด

ท้ังหมดน้ัน  เราไดอะไรออกมาบาง  เพื่อท่ีจะไดนําสิ่งท่ีเราคุยกัน  ไปนําเสนอใหกับวงใหญตอไป  เชิญฟง

สรุปครับ 

 

ผูสรุปประเด็น 

สําหรับชวงท่ีสองในชวงบาย  เราไดสรุปความรูกัน  ในเร่ืองท่ีวา เราจะนําการเปลี่ยน หรือ

ความรูท่ีเราไดมา ไปประยุกตใชอยางไร  ซ่ึงจะแบงออกเปนสามสวนใหญๆ นะครับ  อันท่ีหน่ึง คือ มัน

เร่ิมจากท่ีตัวเองกอน  เอามาใชแกปญหาของตนเอง  ท่ีมีหลายคนพูดถึงการกาวขามขอจํากัด ขีดจํากัด

ของตัวเอง  นอกจากน้ันจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน การแยกขยะ หรือการเขาเรียนมากข้ึน  

รวมไปถึงการจัดสรรเวลาใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  และท่ีสําคัญคือ การใชชีวิตอยางมี

ความสุข และแบงปนใหกับผูอื่นดวย   น่ันเปนขอท่ีหน่ึง ท่ีเร่ิมตนมาจากตัวเองและจะนําไปสูขอท่ีสอง  

ไดแก เร่ืองการทํางาน  การทํางานจริง  หรือการไปพัฒนาชุมชนของตัวเอง  และเช่ือมโยงชุมชนของ

ตัวเองกับชุมชนอื่นๆ นอกจากน้ีมีคนพูดถึงเร่ืองของการทํานาเกษตรอินทรีย  ก็เอาไปใชทําการเกษตร  

สวนคายอาสาก็เปนคําสําคัญ (keyword) อันหน่ึง  และสุดทายท่ีมีคนพูดถึง คือ เร่ืองของการสราง

เครือขายระหวางกัน  ท่ีเรามาน่ังคุยกันวันน้ีรวมถึงการสรางเครือขายกับคนท่ีอยูภายนอก  ท้ังหมดมี

สามประเด็นหลักๆครับ 

 

  

 

 

 

 

 


