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อาสาสมัครกับการศึกษา : “การเรียนรู้เพื่อการมีชีวิต (Education for life)” 
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.15 – 16.45 น. 

ณ ห้องไสว สุทธิพทิักษ์  ชัน้ 7 อาคารไสว สุทธิพิทักษ์ (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
องค์กรรับผิดชอบ : สถาบนัคลงัสมองของชาติ 
วิทยากร 

1) นางสาวอ าภา ธวชัวิฑรูย์   ศูนย์การเรียนหญ้าแพรก ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
2) นางสาวก่ิงกาญจน์ โพธ์ิสวสัด์ิ  บณัฑิตอาสาสมคัร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
3) นายนิติศกัด์ิ  โตนิติ     สถาบนัปัญญาปิติ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
4) นายวิชิตพล  ผลโภค   ผูก่้อตัง้ ทีชฟอร์ ไทยแลนด์ 
5) นายยทุธกฤต  เฉลมิไทย   หน่ึงในผูร่้วมโครงการผูน้ าการเปลีย่นแปลง ทีชฟอร์ ไทยแลนด์ 

ด าเนินรายการโดย อาจารย์วีรบูรณ์ วิสารทสกลุ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
 
ประเด็น : ความฝันและส่ิงที่อยากให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
 
ศูนย์การเรียนหญ้าแพรก ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

เลา่ท่ีมาท่ีไปของศนูย์การเรียนรู้ของชุมชน อนัเน่ืองมาจาก กศน. ถกูยบุปิดไป สง่ผลให้นกัเรียนต้อง
เดินทางไปเรียนในเมือง เป็นผลให้เด็กอยูน่อกชมุชนกลบัสง่ผลให้การเรียนรู้วิถีชีวิตดัง่เดิมหายไป นกัเรียนไม่ได้
เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนอยา่งแท้จริง จึงเป็นท่ีมาของเกิดศูนย์การรเรียนรู้ชุมชน เพื่อให้เกิดทางเลอืกและ
ปลดล๊อคการจดัการศกึษาตรงความต้องการของทัง้ พอ่แม่ผู้ปกครอง เด็กและชุมชน เพื่อให้นกัเรียนได้เรียนรู้วิถี
ชิวต กินเป็นอยูเ่ป็น แตย่งัมีข้อจ ากดัด้านภาษาในการสือ่สาร จึงเกิดการเช่ือมตอ่กบัหนว่ยงานอ่ืนภายนอก เช่น 
มหาวิทยาลยั 

ศูนย์การเรียนหญ้าแพรก สอนสาระวิชาและได้รับการอนญุาตจาก สพฐ แล้ว ซึง่การเรียนรู้ของศนูย์
จะเรียนรวมทกุชัน้เรียน นกัเรียน 11 คน รูปแบบการเรียนรู้ตามวิถีชีวิต จะไม่สอดคล้องกบัการปกติระบบ
โรงเรียน โดย มีการออกแบบการเรียนกบัผู้ปกครองและสร้างการเปลีย่นแปลง เช่น หนว่ยการเรียนรู้ข้าวในวิถี
ชีวิตปกาเกอะญอ 

ขณะนีเ้ร่ิมมีพืน้ท่ีการเรียนรู้ โดยให้กลุม่พืน้ท่ีชุมชนได้มาพบเจอคณะอาจารย์ มหาวิทยาลยัเพื่อเข้าไป
หนนุเสริมและเป็นโอกาสของชุมชน เพื่อสร้างโจทย์ชุมชนและท างานร่วมกนั และเน้นเร่ือง “ใจ” ในการฝึกฝน
จิตใจให้มีใจด้านอาสาสมคัร เรียกวา่ กระบวนการ Check-in 
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ทีชฟอร์ ไทยแลนด์  
เลา่ท่ีมาท่ีไปของจุดการก่อตัง้ Teach for Thailand เกิดจากความสนใจตัง้แตเ่รียนท่ีอเมริกา 2009 และ

สนใจที่จะร่วมงานของ Teach for America แตส่มคัรไม่ได้เพราะเน่ืองจากไม่มีสทิธ์ิเข้าท างาน ต้องเป็นคน
อเมริกนัเทา่นัน้ ดงันัน้จึงเป็นแรงบนัดาลใจให้เกิดการก่อตัง้ Teach for Thailand เพื่อให้เกิดการเปลีย่นแปลง
ระบบการศกึษาไทย พบวา่จะต้องได้รับความร่วมมือกบัทกุภาคสว่นโดยเฉพาะภาครัฐ เร่ิมก่อตัง้จริงจงัในปี 
2012 ผา่นไป 3 ปี ได้ท าการคดัสรรครูจากผู้สมคัร 800 ให้เหลอื 29 คน โดยต้องการคนท่ีมีความรู้ มีทกัษะ และสู้
ปัญหา เป็นต้น 

โดยเช่ือมัน่ต้องมีผู้น าอยูท่กุภาคสว่นของสงัคม โดยสร้างการเปลีย่นแปลง ในการช่วยยกระดบั
การศกึษา ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นช่วงการสร้างผู้น าการเปลีย่นแปลง (Chang-agent)  
 
 
“ ทัง้ 2 องค์กรสร้างคนแบบใหม่ ” 

ตัวอย่าง  
 Teach for Thailand โดยครูนัท (นายยุทธกฤต  เฉลิมไทย) 

อาสาสมคัรอยูท่ี่ตวัตน อยากเห็นการเปลีย่นแปลงเร่ืองการศกึษา เพราะได้รับโอกาสไปศกึษาท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยทนุ AFS เม่ือจบการศกึษาปริญญาตรีจาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้เข้า
อบรม Teach for Thailand 2 เดือน 

สร้างผลกระทบอะไร (How to Impact?) การสร้างผลกระทบในห้องเรียนและการเช่ือมท่ีบ้านของนกัเรียน 
เพื่อการสร้างชีวิตของนกัเรียนให้มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีและสร้างนิสยัให้มีพฤติกรรมท่ีดีเพื่อการเป็นพลเมืองของ
โลก เช่น โครงการ Mushroom for Much more การสร้างโรงเพาะเห็ดเพื่อน ารายได้มาช่วยเหลอืมีนกัเรียนและ
โรงเรียน 

การศึกษาไม่มีค าว่า “สาย” 
 
 ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวนิ กระบวนการการเรียนรู้บนฐานวิถีชีวิตชุมชน  

(นางสาวกิ่งกาญจน์ โพธ์ิสวสัดิ์) 

 การสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กผู้ เรียน 

 เช่ือมโยงประสบการณ์ของเด็กผู้ เรียน (เด็กในชุมชนเดียวกนัและตา่งโรงเรียน/ เด็กในนิเวศวฒันธรรม
เดียวกนั/ เด็กนอกชุมชน ตา่งนิเวศวฒันธรรม) 

 ประชาสมัพนัธ์ สร้างโอกาสการเรียนร็แก่ผู้ เรียน (การแลกเปลีย่นเรียนรู้ในและนอกพืน้ท่ี/ หนงัสอืเลม่
เลก็ Website) 
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การเรียนรู้ในวิถีชีวิตชนบท การจ าลองชีวิตจริงและสามารถตอบค าถามวา่เรียนรู้ไปเพือ่อะไร? และตอบ
โจทย์วิถีชีวิตของชุมชน 

 
ประเด็น : ถามและตอบ และการอภปิรายแลกเปล่ียนในวงกว้างเพื่อเปิดพืน้ที่แลกเปล่ียนให้
หลากหลายมากขึน้ 
ค าถาม ฝันอยา่งไรท่ีเห็นนกัศกึษาในยุคปัจจุบนั จะเกิด Learning Outcome ได้อยา่งไร 
ค าตอบ เป็นค าถามท่ีตอบยาก ณ ตอนนี ้สิง่ท่ีท าได้คือ ท าอยา่งไรให้เด็กรู้เป้าหมายวา่เรียนไปท าไม โดยการ
จดัการห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้ เรียนลกึและให้คิดตาม เพื่อให้เกิดค าถามตลอดเวลาจากนกัเรียน โดยใช้
ความสามารถในการสือ่สารตลอดเวลา หาความรู้ร่วมกนัระหวา่งครูและนกัเรียน 
 

 Chang การศึกษาทัง้ระบบอาจจะตอ้งใช้เวลา แต่อย่างนอ้ยทีส่ดุถา้มีการเปลีย่นแปลงใน
โรงเรียน ชุมชนไดก็้เพียงพอแลว้  

 การเรียนรู้ของเด็กประถม สามารถดูแลตวัเองได ้
การเรียนรู้ของเด็กมธัยมสามารถดูแลครอบครวัได ้
การเรียนรู้ของเด็กปริญญาตรี สามารถดูแลชุมชนได ้

 ถา้ในสถาบนัฯ ทีผ่ลิตครูมีการตัง้เป้า ครูพนัธ์ใหม่ เพือ่สอนคนใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงจะท าให้
ช่วยประเทศไทยไดอี้กมาก  

 โอกาสการเรียนรู้อยู่รอบตวั ใชชี้วิตอย่างมีแก่นสาร  
 
ค าถาม : อนาคตของวิทยากร 
ค าตอบ 

คณุหนุม่ - ประสบการณ์ทัง้ชิวิตหลอ่หลอมและจะใช้เวลาท่ีเหลอือยูใ่นชีวิตจะท างานด้านการศกึษาให้มี
ประโยชน์สงูท่ีสดุ ท าให้คนอ่ืนเกิดโอกาสด้านการศกึษามากท่ีสดุ 

คณุนุ้ย - จะใช้ชีวิตในการสอนตลอดชีวิต ค้นหาเด็กท่ีมีความสนใจตอ่จากตนเอง โดยการสร้างคนรุ่น
ตอ่ไป  

คณุก่ิงกาญจน์ - ถ้ามีโอกาสจะได้ท าจะท าตอ่ไป 
คณุนทั - ให้ทกุคนช่วยกนั และอยากจะศกึษาตอ่ในเร่ือง Human Right และเร่ืองสิง่แวดล้อม และอยาก

ท างานด้าน Policy maker ด้านการศกึษา 
คณุพล – การเปลีย่นแปลงระบบการศกึษาไม่ได้งา่ยเหมือนคลกินิว้มือ คงต้องใช้เวลา อยากให้เป็นการ

เปลีย่นแปลงระยะยาว เพราะอยากเห็นการเปลีย่นแปลง คงจะท าตอ่ไปและสามารถอยูไ่ด้ 
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ผู้ด ำเนินรำยกำรได้กล่ำวสรุปปิดท้ำยเวทว่ีำ  
“ส่ิงที่สององค์กรน้ีท ำ คือ กำรเปิดโอกำสให้เยำวชนได้เรียนรู้กำรศึกษำอย่ำงแท้จริง” 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 


