อาสาสมัครกับการศึกษา : “การเรียนรู้เพื่อการมีชีวิต (Education for life)”
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.15 – 16.45 น.
ณ ห้ องไสว สุทธิพทิ ักษ์ ชัน้ 7 อาคารไสว สุทธิพิทักษ์ (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
องค์ กรรับผิดชอบ : สถาบันคลังสมองของชาติ
วิทยากร
1) นางสาวอาภา ธวัชวิฑรู ย์
ศูนย์การเรี ยนหญ้าแพรก ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
2) นางสาวกิ่งกาญจน์ โพธิ์สวัสดิ์ บัณฑิ ตอาสาสมัคร มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
3) นายนิติศกั ดิ์ โตนิติ
สถาบันปั ญญาปิ ติ อ.ฮอด จ.เชี ยงใหม่
4) นายวิชิตพล ผลโภค
ผูก้ ่อตัง้ ทีชฟอร์ ไทยแลนด์
5) นายยุทธกฤต เฉลิมไทย
หนึ่งในผูร้ ่วมโครงการผูน้ าการเปลีย่ นแปลง ทีชฟอร์ ไทยแลนด์
ดาเนินรายการโดย อาจารย์วีรบูรณ์ วิสารทสกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเด็น : ความฝั นและสิ่งที่อยากให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ศูนย์ การเรียนหญ้ าแพรก ต.แม่ สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ ฮ่องสอน
เล่าที่มาที่ไปของศูนย์การเรี ยนรู้ของชุมชน อันเนือ่ งมาจาก กศน. ถูกยุบปิ ดไป ส่งผลให้ นกั เรี ยนต้ อง
เดินทางไปเรี ยนในเมือง เป็ นผลให้ เด็กอยูน่ อกชุมชนกลับส่งผลให้ การเรี ยนรู้วิถีชีวิตดัง่ เดิมหายไป นักเรี ยนไม่ได้
เรี ยนรู้วิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้ จริ ง จึงเป็ นที่มาของเกิดศูนย์ การรเรียนรู้ชุมชน เพื่อให้ เกิดทางเลือกและ
ปลดล๊ อคการจัดการศึกษาตรงความต้ องการของทัง้ พ่อแม่ผ้ ปู กครอง เด็กและชุมชน เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้วิถี
ชิวต กินเป็ นอยูเ่ ป็ น แต่ยงั มีข้อจากัดด้ านภาษาในการสือ่ สาร จึงเกิดการเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นภายนอก เช่น
มหาวิทยาลัย
ศูนย์ การเรียนหญ้ าแพรก สอนสาระวิชาและได้ รับการอนุญาตจาก สพฐ แล้ ว ซึง่ การเรี ยนรู้ของศูนย์
จะเรี ยนรวมทุกชันเรี
้ ยน นักเรี ยน 11 คน รูปแบบการเรี ยนรู้ตามวิถีชีวิต จะไม่สอดคล้ องกับการปกติระบบ
โรงเรี ยน โดย มีการออกแบบการเรี ยนกับผู้ปกครองและสร้ างการเปลีย่ นแปลง เช่น หน่วยการเรี ยนรู้ข้าวในวิถี
ชีวิตปกาเกอะญอ
ขณะนี ้เริ่ มมีพื ้นที่การเรี ยนรู้ โดยให้ กลุม่ พื ้นที่ชุมชนได้ มาพบเจอคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยเพื่อเข้ าไป
หนุนเสริ มและเป็ นโอกาสของชุมชน เพื่อสร้ างโจทย์ชุมชนและทางานร่วมกัน และเน้ นเรื่ อง “ใจ” ในการฝึ กฝน
จิตใจให้ มีใจด้ านอาสาสมัคร เรี ยกว่า กระบวนการ Check-in
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ทีชฟอร์ ไทยแลนด์
เล่าที่มาที่ไปของจุดการก่อตัง้ Teach for Thailand เกิดจากความสนใจตังแต่
้ เรี ยนที่อเมริ กา 2009 และ
สนใจที่จะร่วมงานของ Teach for America แต่สมัครไม่ได้ เพราะเนื่องจากไม่มีสทิ ธิ์เข้ าทางาน ต้ องเป็ นคน
อเมริ กนั เท่านัน้ ดังนันจึ
้ งเป็ นแรงบันดาลใจให้ เกิดการก่อตัง้ Teach for Thailand เพื่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง
ระบบการศึกษาไทย พบว่าจะต้ องได้ รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐ เริ่ มก่อตังจริ
้ งจังในปี
2012 ผ่านไป 3 ปี ได้ ทาการคัดสรรครูจากผู้สมัคร 800 ให้ เหลือ 29 คน โดยต้ องการคนที่มีความรู้ มีทกั ษะ และสู้
ปั ญหา เป็ นต้ น
โดยเชื่อมัน่ ต้ องมีผ้ นู าอยูท่ กุ ภาคส่วนของสังคม โดยสร้ างการเปลีย่ นแปลง ในการช่วยยกระดับ
การศึกษา ซึง่ ขณะนี ้อยูใ่ นช่วงการสร้ างผู้นาการเปลีย่ นแปลง (Chang-agent)

“ ทัง้ 2 องค์ กรสร้ างคนแบบใหม่ ”
ตัวอย่ าง
 Teach for Thailand โดยครูนัท (นายยุทธกฤต เฉลิมไทย)
อาสาสมัครอยูท่ ี่ตวั ตน อยากเห็นการเปลีย่ นแปลงเรื่ องการศึกษา เพราะได้ รับโอกาสไปศึกษาทีป่ ระเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยทุน AFS เมื่อจบการศึกษาปริญญาตรี จาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ เข้ า
อบรม Teach for Thailand 2 เดือน
สร้ างผลกระทบอะไร (How to Impact?) การสร้ างผลกระทบในห้ องเรี ยนและการเชื่อมที่บ้านของนักเรี ยน
เพื่อการสร้ างชีวิตของนักเรี ยนให้ มีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีและสร้ างนิสยั ให้ มีพฤติกรรมที่ดีเพื่อการเป็ นพลเมืองของ
โลก เช่น โครงการ Mushroom for Much more การสร้ างโรงเพาะเห็ดเพื่อนารายได้ มาช่วยเหลือมีนกั เรี ยนและ
โรงเรี ยน
การศึกษาไม่มีคาว่า “สาย”
 ศูนย์ การเรียนหญ้ าแพรกสาละวิน กระบวนการการเรียนรู้บนฐานวิถีชีวิตชุมชน
(นางสาวกิ่งกาญจน์ โพธิ์สวัสดิ์)
 การสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้แก่เด็กผู้เรี ยน
 เชื่อมโยงประสบการณ์ของเด็กผู้เรี ยน (เด็กในชุมชนเดียวกันและต่างโรงเรี ยน/ เด็กในนิเวศวัฒนธรรม
เดียวกัน/ เด็กนอกชุมชน ต่างนิเวศวัฒนธรรม)
 ประชาสัมพันธ์ สร้ างโอกาสการเรี ยนร็ แก่ผ้ เู รี ยน (การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ในและนอกพื ้นที่/ หนังสือเล่ม
เล็ก Website)
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การเรี ยนรู้ในวิ ถีชีวิตชนบท การจาลองชีวิตจริ งและสามารถตอบคาถามว่าเรี ยนรู้ไปเพือ่ อะไร? และตอบ
โจทย์วิถีชีวิตของชุมชน
ประเด็น : ถามและตอบ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนในวงกว้ างเพื่อเปิ ดพืน้ ที่แลกเปลี่ยนให้
หลากหลายมากขึน้
คาถาม ฝั นอย่างไรที่เห็นนักศึกษาในยุคปั จจุบนั จะเกิด Learning Outcome ได้ อย่างไร
คาตอบ เป็ นคาถามที่ตอบยาก ณ ตอนนี ้ สิง่ ที่ทาได้ คือ ทาอย่างไรให้ เด็กรู้เป้าหมายว่าเรี ยนไปทาไม โดยการ
จัดการห้ องเรี ยนให้ เกิดการเรี ยนรู้ เรี ยนลึกและให้ คิดตาม เพื่อให้ เกิดคาถามตลอดเวลาจากนักเรี ยน โดยใช้
ความสามารถในการสือ่ สารตลอดเวลา หาความรู้ร่วมกันระหว่างครูและนักเรี ยน
 Chang การศึกษาทัง้ ระบบอาจจะต้องใช้เวลา แต่อย่างน้อยทีส่ ดุ ถ้ามี การเปลีย่ นแปลงใน
โรงเรี ยน ชุมชนได้ก็เพียงพอแล้ว
 การเรี ยนรู้ของเด็กประถม สามารถดูแลตัวเองได้
การเรี ยนรู้ของเด็กมัธยมสามารถดูแลครอบครัวได้
การเรี ยนรู้ของเด็กปริ ญญาตรี สามารถดูแลชุมชนได้
 ถ้าในสถาบันฯ ทีผ่ ลิ ตครูมีการตัง้ เป้ า ครูพนั ธ์ ใหม่ เพือ่ สอนคนให้เกิ ดการเปลีย่ นแปลงจะทาให้
ช่วยประเทศไทยได้อีกมาก
 โอกาสการเรี ยนรู้อยู่รอบตัว ใช้ชีวิตอย่างมี แก่นสาร
คาถาม : อนาคตของวิทยากร
คาตอบ
คุณหนุม่ - ประสบการณ์ทงชิ
ั ้ วิตหล่อหลอมและจะใช้ เวลาที่เหลืออยูใ่ นชีวิตจะทางานด้ านการศึกษาให้ มี
ประโยชน์สงู ที่สดุ ทาให้ คนอื่นเกิดโอกาสด้ านการศึกษามากที่สดุ
คุณนุ้ย - จะใช้ ชีวิตในการสอนตลอดชีวิต ค้ นหาเด็กที่มีความสนใจต่อจากตนเอง โดยการสร้ างคนรุ่น
ต่อไป
คุณกิ่งกาญจน์ - ถ้ ามีโอกาสจะได้ ทาจะทาต่อไป
คุณนัท - ให้ ทกุ คนช่วยกัน และอยากจะศึกษาต่อในเรื่ อง Human Right และเรื่ องสิง่ แวดล้ อม และอยาก
ทางานด้ าน Policy maker ด้ านการศึกษา
คุณพล – การเปลีย่ นแปลงระบบการศึกษาไม่ได้ งา่ ยเหมือนคลิกนิ ้วมือ คงต้ องใช้ เวลา อยากให้ เป็ นการ
เปลีย่ นแปลงระยะยาว เพราะอยากเห็นการเปลีย่ นแปลง คงจะทาต่อไปและสามารถอยูไ่ ด้
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ผู้ดำเนินรำยกำรได้ กล่ ำวสรุปปิ ดท้ ำยเวทีว่ำ
“สิ่งที่สององค์ กรนี้ทำ คือ กำรเปิ ดโอกำสให้ เยำวชนได้ เรียนรู้กำรศึกษำอย่ ำงแท้ จริง”
……………………………………………………………………………………………………………
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