
The Life University : The Background of Learning Institute For Everyone (LIFE)
“มหาวทิยาลยัชวีติ”ทีม่าของสถาบนัการเรยีนรูเ้พือ่ปวงชน (สรพ.)

The Community:  The Background of the Life University ชุมชน : ทีม่าของมหาวทิยาลยัชวีติ

 These days it seems people all over the country are facing problems concerning debt, family, and their very own
livelihood. 
It is as though their community is about to fall apart; people are unable to solve the myriad of problems they are besieged
with. 
ขณะทีผู่ค้นท่ัวประเทศมปัีญหาหนีส้นิ  ปัญหาครอบครัว  การทํามาหากนิ  และชมุชนก็เหมอืนกําลังลม่สลาย  ไมส่ามารถแกไ้ข
ปัญหารอ้ยแปดทีร่มุเรา้ได ้

Despite the above situation, we have discovered that there exists a good number of people who have been able to solve
their debt and other problems by themselves.  We have also come across many communities that have not collapsed; on
the
contrary, they are strong and able to support themselves.  More than just a few are outstanding to the point that many
people from
all over the country and from abroad have made an effort to pay them a study visit.      
เราไดพ้บวา่มบีคุคลจํานวนไมน่อ้ยทีแ่กปั้ญหาหนีส้นิปัญหาตา่งๆของตนเองไดเ้ราไดพ้บชมุชนมากมายทีไ่มไ่ดล้ม่สลาย
แตเ่ขม้แข็งและพึง่พาตนเองได ้และมไีมน่อ้ยทีโ่ดดเดน่ถงึขัน้มคีนไปศกึษาดงูานจากทั่วประเทศและตา่งประเทศ

At a time when we are about to lose hope in our education system since it has failed to help mend the problems of
poverty, 
debt, separation and violence, we have found that strong communities throughout the country are strong not because they
are
granted big budgets and many projects, but it  is because they are ‘learning’ communities.  These communities have
efficiently managed their own learning processes in ways that can help solve their own problems and develop themselves.
ขณะทีเ่รากําลังสิน้หวงักบัระบบการศกึษา ซึง่ไมส่ามารถชว่ยแกไ้ขปัญหาความยากจน ปัญหาหนีส้นิ ปัญหา
ความแตกแยก ความรนุแรง และอืน่ๆ เราก็พบวา่ชมุชนทีเ่ขม้แข็งท่ัวประเทศ ไมไ่ดเ้ขม้แข็งเพราะมงีบประมาณมาก มโีครงการ
มาก แตเ่พราะเป็นชมุชนเรยีนรู ้มกีระบวนการจัดการเรยีนรูข้องตนเองทีม่ปีระสทิธภิาพ เรยีนเพือ่แกปั้ญหา
และพัฒนาตนเอง

LIFE has ‘sought knowledge’ from village philosophers, leaders, and from the strong communities we have visited. 
For the past 30 years, we have collaborated in ‘joint development’ of local communities all over the country.  We have
worked
with community leaders, academics, then analyzed and synthesized the knowledge obtained from these communities and
developed it into both short- term and long-term programs and those at a higher education level ; these programs are
then brought back to members of the communities all over the country so they can choose to study.  It is hoped that upon
graduation, they can take back their knowledge and manage to successfully deal with their own problems in the same way
as those individuals and ‘prototype’ communities.
เราไดไ้ป “ขอความรู”้ จากปราชญช์าวบา้น จากผูนํ้า จากชมุชนเขม้แข็งเหลา่นี ้เราไดไ้ป “รว่มมอืกนัพัฒนา”
ชมุชนทอ้งถิน่ทัว่ประเทศเป็นเวลากวา่ 30 ปี ทีส่ดุไดร้ว่มกบัผูนํ้าชมุชนนักวชิาการทําการวเิคราะหแ์ละ
สงัเคราะหค์วามรูจ้ากชมุชนแลว้พัฒนาเป็นหลักสตูรทัง้ระยะสัน้ระยะยาว รวมทัง้ระดบัอดุมศกึษา นํากลับไปใหช้มุชน
ท่ัวประเทศไดเ้รยีนเรยีนแลว้จะไดพั้ฒนาและแกปั้ญหาไดเ้หมอืนกบับคุคลและชมุชน “ตน้แบบ” ทัง้หลาย

 

Life University :  The Meaning มหาวทิยาลยัชวีติ : ความหมาย

The ‘Life University’ is a phrase specifically coined to describe a learning process that comes from life experiences. 
Learning here is, therefore, based on real life, real problems in our life, community and society whereas one’s potential
and that of his local community serve as a solid foundation and an investment capital.  Learning at LIFE means learning 
to solve own problems and to develop oneself rather than learning ‘from books’ in order to pass ‘exams’ and take the
degree they receive after graduation to look for jobs elsewhere.
มหาวทิยาลัยชวีติเป็นวลทีีค่ดิขึน้เพือ่บง่บอกถงึกระบวนการเรยีนรูท้ีม่าจากประสบการณ์ชวีติเอาชวีติเป็นตวัตัง้เอาปัญหา
ในชวีติในชมุชนในสงัคมเป็นตวัตัง้เอาศกัยภาพของตนเองของชมุชนทอ้งถิน่เป็นฐานและเป็นทนุ เรยีนเพือ่แกปั้ญหาและ
พัฒนาตนเองเป็นประการสําคญัไมใ่ชเ่รยีน“หนังสอื”เพือ่จะไดไ้ป“สอบ”เรยีนจบแลว้ก็เอาปรญิญาไปเรห่างานทํา

The Life University is one ‘form’ of learning which uses life as the ‘content’ for learning.  Emphasis is put on process-
oriented learning and not on rote learning or knowledge transmitting. It is a process that helps learners learn how to think,
and think systematically as well as be able to create new or ‘tacit’ knowledge. This kind of knowledge that they have
created by themselves is considered the knowledge with maximum efficiency and force that can result in desired effects
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of the changes.
มหาวทิยาลัยชวีติ คอื “รปูแบบ” หนึง่ของการเรยีนรู  ้ซึง่เอาชวีติเป็น “เนือ้หา” มกีารจัดการเรยีนรูอ้ยา่งเป็น “กระบวนการ” ที่
ไมใ่ชก่ารไปสอนใหท้อ่งจํา  หรอืไปถา่ยทอดวชิาความรู ้  แตเ่ป็นกระบวนการทีทํ่าใหผู้เ้รยีนคดิเป็น  และคดิเป็นระบบได ้
สามารถสรา้งความรูใ้หมไ่ด ้ความรูท้ีส่รา้งเองเชน่นีม้ปีระสทิธภิาพสงู มพีลังทีก่อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงได ้

One’s life is likely to be improved while learning because learning at LIFE means change.  Changes for the better should
occur immediately because true learning will cause one’s inner potential to explode and not the learning that is crammed
in from the outside.  Old information and old knowledge found in textbooks or transmitted from teachers can merely
equip learners with new tools to create some kind of new knowledge.  It is in no way a ‘final’ or ‘ready-made’ answer.
เรยีนในมหาวทิยาลยัชวีติแลว้ชวีติดขี ึน้ตัง้แตข่ณะทีเ่รยีน เพราะการเรยีนรูห้มายถงึการเปลีย่นแปลง เรยีนแลว้ชวีติ
ตอ้งเปลีย่น ไปในทางทีด่ใีนทันท ีเพราะการเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิเป็นการระเบดิศักยภาพของคนจากภายใน ไมใ่ชก่ารยัดเยยีด
จากภายนอก  ขอ้มลูและความรูเ้กา่ทีอ่ยูใ่นตําราก็ด ีอยูใ่นตวัอาจารยผ์ูส้อนก็ด ีมคีณุคา่เพยีงเพือ่ใหนั้กศกึษาไดใ้ชเ้ป็น
เครือ่งมอืในการสรา้งความรูใ้หม ่ไมใ่ชเ่ป็นคําตอบสดุทา้ยหรอืคําตอบสําเร็จรปู

Building New Knowledge : The Heart of the Life University
สรา้งความรูใ้หม ่: หวัใจของมหาวทิยาลยัชวีติ

Knowledge that people gained by themselves is considered  ‘first-hand knowledge’ whereas knowledge that is found in
textbooks is ‘second-hand knowledge’.  The problem with education in our country today is that it is based entirely on
second-hand knowledge which comes from ‘book learning’ and ‘rote learning’.  We have not yet changed our attitude
regarding learning; instead, we just take it for granted that we are already in possession of that knowledge and have found
the truth. Unfortunately, what we are doing is simply memorizing or learning that knowledge by rote, grab it and merely
put it to use.
ความรูท้ีผู่ค้นสรา้งเองเป็น  “ความรูม้อืหนึง่”  สว่นความรูท้ีอ่ยูใ่นตําราเป็น  “ความรูม้อืสอง” ปัญหาการศกึษาบา้นเราวนันี้  คอื
เรามแีตค่วามรูม้อืสอง ซึง่มาจากการ “เรยีนหนังสอื” การ “ทอ่งหนังสอื” เรายังไมป่รับเปลีย่นทัศนคตเิรือ่ง “การเรยีนรู”้ เราคดิ
วา่ความรูม้อียูแ่ลว้ ความจรงิมอียูแ่ลว้ เราเพยีงแตไ่ปทอ่งไปจําเอาความรูนั้น้และนําไปใชเ้ทา่นัน้

This method is known as linear learning which over-simplifies education like the ‘formula 2 x 2 = 4’.  This type of
formula cannot be applied in real life because life is not that simple and is not governed by any formula.  Rather, life is
complex and involves many chains of reasoning and many twists and turns that one needs to identify and untangle  in
order to survive.
นีเ่ป็นวธิคีดิแบบ “เสน้ตรง” (linear) ทีม่องการศกึษาแบบงา่ยเกนิไป (over-simplify) เหมอืนสตูรคณู “2x2=4” การศกึษาแบบ
สตูรคณูนําไปใชใ้นชวีติจรงิๆ  ไมไ่ด ้  เพราะชวีติไมไ่ดเ้รยีบงา่ยและเป็นสตูรสําเร็จแบบสตูรคณู  แตม่คีวามซบัซอ้น  ตอ้งคดิ
หลายขัน้หลายตลบ ตอ้งแยกตอ้งโยงเป็นถงึจะอยูร่อดได ้

The old style of education cannot, therefore, cope with social problems because each problem has its own complexities. In
order to grasp an understanding of both the macro and micro views, knowledge and wisdom have to be applied. Since
there is no set formula in this, we tend to resort to power and money as an easy way out of social problems. However,
‘money and power’ can only serve as ‘pain killers’; most of these social problems cannot be solved merely with “orders
and budgets”. Only education can help one find the answers; and it has to be ‘good’ education and not the old form of
education.
การศกึษาแบบเกา่จงึแกปั้ญหาสงัคมไมไ่ด ้เพราะปัญหาแตล่ะอยา่งมคีวามสลับซบัซอ้น ตอ้งใชค้วามรูใ้ชปั้ญญา
ในการพจิารณาทัง้ภาพรวมและภาพยอ่ย ไมม่สีตูรสําเร็จ เราจงึมักแกก้นัดว้ยอํานาจและเงนิ ซึง่เป็นเพยีง “ยาแกป้วด” ปัญหา
สว่นใหญไ่มส่ามารถแกไ้ขไดด้ว้ย “คําสัง่และงบประมาณ” ตอ้งใชก้ารศกึษา และตอ้งเป็นการศกึษาทีด่ ี ทีไ่มใ่ชก่าร
ศกึษาแบบเกา่

The old form of education relies on rote learning and does not teach one how to think, how to connect things or think
systematically.  It is an approach to education which is aimed at producing obedient citizens under a patron-client system.
It  is  a  patronizing  form of  education  that  is  exerting  control  over  one’s  life.   This  kind  of  education  involves  no
questioning, no arguing and no critiquing because students have never been taught to ask a question nor how to create
new knowledge. When faced with a problem, they are at their wit’s end.  This is because they do not use neither reasoning
nor knowledge nor wisdom, but resort to violence.
การศกึษาแบบเกา่เรยีนรูแ้บบทอ่งจําทําใหค้นคดิไมเ่ป็นเชือ่มโยงไมเ่ป็นคดิเป็นระบบไมไ่ดก้ารศกึษาแบบนี ้ทําใหค้นวา่
นอนสอนงา่ยอยูใ่นระบบอปุถัมภถ์กูครอบงําไมต่ัง้คําถามไมเ่ถยีงวพิากษ์ ไมว่จิารณ์ไมเ่ป็น เพราะไมเ่คยเรยีนเรือ่งการตัง้
คําถาม  ไมเ่คยเรยีนเรือ่งการสรา้งความรูใ้หม่  มปัีญหาจงึแกไ้ขไมไ่ด ้ ไมใ่ชเ้หตผุล  ไมใ่ชค้วามรู ้ ไมใ่ชปั้ญญา  แตใ่ชค้วาม
รนุแรง

A New Approach to Learning: A New Paradigm for Education
การเรยีนรูใ้หม ่: กระบวนทศันก์ารศกึษาใหม่
Learning that  creates  powerful  dynamics  for  change comes  from an education system that  is  equipped with  a  new
paradigm which involves ways of thinking, practicing and giving values that is set on the premise of looking at the
realities of the world from a different perspective.  Details about this perspective have previously been elaborated in “A
Paradigm for the Life University”.
การเรยีนรูท้ีส่รา้งพลังการเปลีย่นแปลงเกดิจากการจัดระบบการศกึษาซึง่มกีระบวนทัศนใ์หม่  กระบวนทัศนห์มายถงึวธิคีดิ  วธิี
ปฏบิตั ิ  วธิใีหค้ณุคา่  ซึง่ตัง้อยูบ่นฐานการมองโลกความเป็นจรงิแบบหนึง่   ซึง่ทีเ่ขยีนไวบ้า้งบนกอ่นหนา้นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของ
“กระบวนทัศนม์หาวทิยาลยัชวีติ”

The underlying principles or the philosophy of the Life University can be summed up as follows :
สรปุโดยรวม ฐานคดิหรอืปรัชญาของมหาวทิยาลัยชวีติเป็นดงันี้

A people are not born ‘stupid, poor and vulnerable’. But they are instead ‘made to believe’ that they are totally and
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actually ‘stupid, poor and vulnerable’, and firmly believe that things are really the way they are (hegemony).  In reality,
these people are deprived of an opportunity to learn and to develop themselves.  It is fair then to say that our society is
unjust and does not provide equal opportunities.  If they are given a chance, most people are likely to change themselves
for the better and contribute a great deal towards their local communities and society as a whole.
คนไมไ่ดเ้กดิมา “โง ่จน เจ็บ” แตถ่กูทําใหโ้ง่ จน เจ็บ และถกูครอบงําทําใหเ้ชือ่สนทิ  วา่เป็นเชน่นัน้จรงิ (hegemony) แทท้ีจ่รงิ
คนขาดโอกาสการเรยีนรู  ้ โอกาสการพัฒนา  สงัคมไมใ่หค้วามเป็นธรรม  ไมใ่หค้วามเสมอภาค  ถา้มโีอกาส  คนจํานวนมากจะ
พัฒนาตนเองและมคีณูุปการอยา่งยิง่ตอ่ชมุชนทอ้งถิน่และสงัคม

b. “No one knows it all; no one is ignorant of everything. We all know something; we are all ignorant of something (Paulo
Freire) “ไมม่ใีครรูท้กุอยา่ง และไมม่ใีครไมรู่อ้ะไรเลย มแีตค่นทีรู่บ้างอยา่งและไมรู่บ้างอยา่ง” (เปาโล แฟรร)์

It is our belief at the Life University that each and every one of us has accumulated a considerable amount of experiences
and  knowledge.   If  chances  are  available  for  one  to  exchange  his/her  knowledge  with  others  and  if  there  exists  a
‘management of knowledge’ system that is systematic, rule-based and theory-based, these experiences can be transformed
into a valuable ‘body of knowledge’.  The learning process at the Life University is, therefore, focused on knowledge
management (KM) and not on knowledge transmission. It respects and recognizes all students as ‘knowledgeable people’
(on some matters), who desire to learn and collaborate with teachers and others to develop themselves.
มหาวทิยาลัยชวีติเชือ่วา่ ทกุคนมปีระสบการณ์ มคีวามรูอ้ยูใ่นตวั ถา้หากมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัคนอืน่ มกีาร “จัดการความ
รู”้ อยา่งมหีลักมเีกณฑ ์มหีลกัวชิาประกอบก็จะกลายเป็นองคค์วามรูท้ีม่คีณุคา่  มหาวทิยาลยัชวีติ
จงึเนน้การจัดกระบวนการเรยีนรู ้ทีเ่ป็นการจัดการความรู ้ไมใ่ชก่ารถา่ยทอดวชิาความรู ้และเคารพใหเ้กยีรตนัิกศกึษา
ทกุคนในฐานะ “ผูรู้”้ (บางเรือ่ง) ทีต่อ้งการเรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเองรว่มกบัอาจารยแ์ละคนอืน่ๆ

c. Learning is a process of creating new knowledge that comes from within each person.  This new knowledge can be
obtained only from the learning process that integrates ‘second-hand knowledge’ (from textbooks, teachers and friends)
with ‘raw materials’, or ‘second-hand data’. These are then synthesized in order to create ‘first-hand knowledge’ which
can be a very powerful force in transforming people and our society.
การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการสรา้งความรูใ้หม่ ซึง่เกดิมาจาก “ขา้งใน” แตล่ะคน เกดิจากการจัดกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่อา “ความรู ้
มอืสอง” จากตํารา จากอาจารย ์จากเพือ่นมาประกอบกบั “ขอ้มลูดบิ” หรอืขอ้มลูมอืสองทีไ่ดจ้ากการรวบรวมเพือ่สรา้ง “ความ
รูม้อืหนึง่” ซึง่มพีลงัสงูมากในการเปลีย่นแปลงผูค้นและสงัคม

d. The Life University emphasizes self-awareness on the part of an individual learner. Efforts made at tracing the family
roots of oneself and one’s community as well as its local history help raise an awareness, boost a sense of pride in one’s
own area and hometown, as well as a sense of respect for ancestral wisdom. This  is based on the belief that “those who
don’t have a past don’t have a future; those who don’t know where they come from do not know where they are going to”.
Similarly, “those who have no roots are likely to be overpowered and have their future decided for them”. มหาวทิยาลยั
ชวีติเนน้การเรยีนรูจั้กตนเองของผูเ้รยีน  การคน้หารากเหงา้ของตนเอง  ของชมุชน  สบืคน้ประวัตศิาสตรท์อ้งถิน่  ทําใหเ้กดิ
สํานกึ เกดิความภมูใิจในถิน่ฐานบา้นเกดิ ภมูปัิญญาของปู่ ยา่ตายายบรรพบรุษุ โดยเชือ่วา่ “คนไมม่อีดตี
เป็นคนไมม่อีนาคตคนไมรู่ว้า่ตวัเองมาจากไหนก็ไมรู่ว้า่ตัวเองจะไปไหนคนไมม่รีากเหงา้จะถกูเขาครอบงํา และกําหนด
อนาคตใหห้มดเลย”

e. Learning in the Life University uses life as the pillar and the local community as a base and a source of investment
capital.   It  does  not  separate  education  from development.   Learning  is  accompanied  by  practice.   After  learning,
communities that do not have enough rice to eat are likely to be fed and able to find ways to get out of debt.  If there are
environmental problems in the community, they will work together to deal with them as well as promote health and a
sense of happiness.  Funds and welfare are provided; career security is guaranteed.  Education at LIFE can help them ‘live
with dignity and secure a livelihood in their own area’
.การเรยีนรูใ้นมหาวทิยาลัยชวีติเอาชวีติเป็นตวัตัง้ เอาชมุชนทอ้งถิน่เป็นฐานและเป็นทนุ ไมแ่ยกการศกึษาและการพัฒนา
ออกจากกนั เรยีนไปดว้ยปฏบิตัไิปดว้ย เรยีนแลว้ชมุชนทีข่าดแคลนขา้วก็มขีา้วกนิ มหีนีส้นิก็มทีางออก มปัีญหาสิง่แวดลอ้ม
ก็รว่มกนัแกไ้ข ชว่ยกนัสรา้งเสรมิสขุภาวะ มกีองทนุมสีวสัดกิาร มคีวามม่ันคงในอาชพีการงาน เรยีนแลว้ทําใหค้นอยูอ่ยา่ง
มศีกัดิศ์รแีละมกีนิในทอ้งถิน่ของตนเอง

f. The Life University has created a new learning atmosphere and innovated a learning process which is geared towards a
new kind of education culture which involves discovering oneself, one’s  potential, one’s local social capital as well as
identifying problems , one’s real needs and those of one’s community.  This will lead to a kind of development whereby
students and the community can stand on their own feet.  It is this type of education that develops students so they are
“able to help themselves and help others”. When they don’t have a job, they can think up new work; they are not going to
simply wait for someone to come and employ them.
มหาวทิยาลัยชวีติสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูแ้ละกระบวนการเรยีนรูใ้หมเ่พือ่ใหก้ารเรยีนรูเ้หมาะกบัวัฒนธรรมการเรยีนรูใ้หม ่ซึง่
เป็นการคน้หาตนเอง คน้หาศกัยภาพ คน้หาทนุ คน้หาปัญหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของตนเองและของทอ้งถิน่ และ
นําไปสูก่ารพัฒนาเพือ่การพึง่พาตนเองของนักศกึษาและของชมุชน  การเรยีนรูแ้บบนีทํ้าใหนั้กศกึษาเรยีนแลว้  “ชว่ยตัวเองได ้
ชว่ยคนอืน่ได”้ ไมม่งีานก็คดิงานใหมไ่ด ้ไมใ่ชน่ั่งรอใหค้นมาจา้งอยา่งเดยีว

g. Learning in the Life University helps one know oneself and one’s community. It enables LIFE students to understand
the world, broaden their world view, and connect themselves with a globalizing world where everything is interconnected.
It makes them realize how changes in the community are affected by changes in the world and how to cope with this as
well as how to survive with dignity in a borderless world.
การเรยีนรูใ้นมหาวทิยาลยัชวีติทําใหค้นรูจั้กตนเอง  รูจั้กชมุชนทอ้งถิน่  และรูจั้กโลกเปิดโลกทรรศนข์องตนเองใหก้วา้งไกล
เชือ่มโยงกบัโลกในยคุโลกาภวิตันท์ีท่กุอยา่งสมัพันธก์นัหมด การเปลีย่นแปลงในชมุชนเป็นผลทีม่าจากการเปลีย่นแปลง
ในโลกอยา่งไร ทําอยา่งไรจงึจะสามารถอยูร่อดและมศีักดิศ์รใีนโลกทีไ่รพ้รมแดนนี้
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Returning Education to the Community : The Local Duty
คนืการศกึษาใหชุ้มชน : ภารกจิของทอ้งถิน่

 Section 29 of the National Education Act of 1999 states:
“Educational  institutions  in  co-operation  with  individuals,  families,  communities,  community  organizations,  local
administration  organizations,  private  persons,  private  organizations,  professional  bodies,  religious  institutions,
enterprises and other social institutions shall contribute to strengthening the communities by encouraging learning in the
communities  themselves.  Thus  the  communities  will  be  capable  of  providing  education  and  training;  searching  for
knowledge, data and information; and able to benefit from local wisdom and other sources of learning for community
development  in  keeping  with  their  requirements  and  needs;  and  identification  of  ways  of  promoting  exchanges  of
development experience among communities.
"พระราชบัญญัตกิารศกึษา 2542 มาตรา 29 เขยีนไวว้า่“ใหส้ถานศกึษารว่มกบับคุคล  ครอบครัว ชมุชน องคก์รชมุชน  องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  เอกชน  องคก์รเอกชน  องคก์รวชิาชพี  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสงัคมอืน่  สง่เสรมิ
ความเขม้แข็งของชมุชนโดยจัดกระบวนการเรยีนรูภ้ายในชมุชน เพือ่ใหช้มุชนมกีารจัดการศกึษาอบรม มกีารแสวงหา
ความรู ้ขอ้มลู ขา่วสาร และรูจั้กเลอืกสรรภมูปัิญญาและวทิยากรตา่งๆ เพือ่พัฒนาชมุชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการ รวมทัง้หาวธิกีารสนับสนุนใหม้กีารแลกเปลีย่นประสบการณก์ารพัฒนาระหวา่งชมุชน”  

Section 41 states “Local administration organizations shall have the  right to provide education at any or all levels of
education in accord with the readiness, suitability and requirements of the local areas.
"มาตรา  41  เขยีนไวว้า่“องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มสีทิธจัิดการศกึษาในระดับใดระดบัหนึง่หรอืทกุระดบัตามความพรอ้ม
ความเหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถิน่”

The  Life University provides the kind of education right in students’ local community so that learning can be based on
real life situations, real environment and real life atmosphere.  And, of utmost importance, it allows the local communities
to play a part in managing higher education. Members of the community are not merely treated as members of a ‘school
board’; on the contrary, they are recognized as ‘owners’ of the community learning center in their area. In doing so,
committees  are formed upon the recommendation of  the  local  community ;  their  responsibility  is  to  jointly run the
Community Learning Center so that students can learn in accordance with the philosophy of the Life University.
มหาวทิยาลัยชวีติดําเนนิการโดยการจัดการเรยีนรูภ้ายในชมุชน เพือ่ใหอ้ยูใ่นชวีติจรงิ สิง่แวดลอ้มจรงิ บรรยากาศ
ของชวีติจรงิ  และทีสํ่าคญัใหช้มุชนทอ้งถิน่มสีว่นรว่ม  ในการจัดการการศกึษาในระดับอดุมศกึษาไดแ้ละ  ไมใ่ชเ่ป็นเพยีง
“กรรมการสถานศกึษา”แตใ่หร้ว่มดําเนนิการตา่งๆ  โดยการเป็น  “เจา้ของ”  ศนูยเ์รยีนรูใ้นทอ้งถิน่  ตัง้คณะกรรมการขึน้มาเอง
และดําเนนิการรว่มกบั “มหาวทิยาลยัชวีติ” เพือ่ใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูต้ามปรัชญาของมหาวทิยาลยัชวีติ

It is not necessary at this stage to construct new buildings to be used as classrooms. This is because there exist many
different venues that can be found locally such as a monastery, a school, a local administration office, a municipality
council office, a centre for non-formal education, and so on.  In some places, old schools (which have been closed due to
lack of students) or old government offices (such as a district office of primary education) are being used as classrooms. 
There is also an attempt at raising funds in the community so as to involve its members in the collaborative effort to
establish its community learning centre.
สถานทีเ่รยีนไมจํ่าเป็นตอ้งกอ่สรา้งขึน้มาใหมแ่ตใ่ชส้ถานทีต่า่งๆ ทีม่อียูม่ากมายในแตล่ะทอ้งถิน่ วดั โรงเรยีน องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบล เทศบาล กศน. ฯลฯ  บางแหง่ใชโ้รงเรยีนเกา่ (ทีปิ่ดเพราะมนัีกเรยีนนอ้ย) หรอืสถานทีร่าชการเกา่ (เชน่ สํานักงาน
ประถมศกึษาอําเภอ) มกีารระดมทนุในทอ้งถิน่เพือ่ใหช้มุชนมสีว่นรว่มในการกอ่ตัง้ศนูยเ์รยีนรูช้มุชน

LIFE students have a chance to learn in real life situations in their own community.  Apart from the regular full-time
teachers, there are also other teachers and knowledgeable people available the local area who can serve as ‘mentors’
and/or ‘managers of the learning process’. These people help students learn in groups, or with knowledgeable people,
local philosophers and experienced individuals from in the strong communities as well as work together with students in
research and development projects. In relation to this, project-based learning plays a crucial role in various subjects at
LIFE since it helps promote integrated learning. It is a belief at LIFE that one’s life cannot be separated into parts , but it
is a system in which all parts are connected. Learning then has to be all-round so that the various parts can be assembled
like a jigsaw where every single piece must fit together in order to get a complete picture.
นักศกึษาเรยีนรูใ้นชวีติจรงิ ในชมุชน นอกจากอาจารยป์ระจําของสถาบนัการศกึษาแลว้ ยงัมอีาจารยแ์ละผูรู้ใ้นทอ้งถิน่
ทีเ่ป็น  “พีเ่ลีย้ง”  “ผูจั้ดกระบวนการเรยีนรู”้  ชว่ยใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูก้บักลุม่  ไปเรยีนรูก้บัผูรู้  ้กบัปราชญ์  กบัชมุชนเขม้แข็ง
ตา่งๆ รว่มกนัจัดโครงงานซึง่เป็นการวจัิยและพัฒนา เป็นสว่นสําคญัของการศกึษาวชิาตา่งๆ ทีต่อ้งเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เพราะ
ชวีติ
ไมม่กีารแยกสว่น เป็นระบบทีท่กุสว่นลว้นสมัพันธก์นั การเรยีนรูจ้งึตอ้งเรยีนรูแ้บบรอบดา้น เชือ่มโยงสว่นตา่งๆ ใหเ้ป็นจิ๊กซอ
ทีต่อ่กนัจนเป็นภาพทีส่มบรูณ์

Building Leaders of Change :  The Goal of the Life University สรา้งผูนํ้าการเปลีย่นแปลง :
เป้าหมายของมหาวทิยาลยัชวีติ
Lessons learned from individuals and strong communities show that problems related to poverty, debt, migration from
homelands, and collapse of communities have occurred not because there is a shortage of resources, namely labor or even
money; but it is because there is a severe lack of knowledge necessary in managing one’s life and local resources.  A
strong community is one that learns and uses the knowledge and wisdom to solve its problems and develop its potential as
well as efficiently manage the life of its members and resources. These resources are considered ‘the local capital’ which
is abundant in the community to enable one to live with sufficiency”.
การเรยีนรูจ้ากบคุคลและชมุชนเขม้แข็งทําใหพ้บวา่ ปัญหาความยากจน ปัญหาหน้ีสนิ การทิง้ถิน่ฐานบา้นเกดิ ชมุชน
ลม่สลายไมไ่ดม้าจากการขาดแคลนทรัพยากร ขาดแคลนแรงงานหรอืแมแ้ตข่าดแคลนเงนิ แตม่าจากขาดความรูข้าดปัญญา
ในการจัดการชวีติ จัดการทรัพยากรทอ้งถิน่ตา่งหาก ชมุชนเขม้แข็งเป็นชมุชนทีเ่รยีนรูแ้ละใชค้วามรูใ้ชปั้ญญาในการแกปั้ญหา
และพัฒนาศกัยภาพ จัดการชวีติ จัดการทรัพยากร ซึง่เป็น “ทนุ” ทอ้งถิน่ทีม่เีพยีงพอเพือ่จะอยูอ่ยา่งพอเพยีง
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These days, there are very few knowledgeable people remaining in villages. The younger generations who seek to further
their studies do not wish to return home because the mainstream education system neither prepares them to cope with life
in the village nor to earn a living there.  The only jobs available in the villages are working as teachers, officials or staff
members in local administration offices or municipalities; however, there are likely to be limited positions.
วันน้ีคนมคีวามรูเ้หลอือยูใ่นหมูบ่า้นนอ้ย คนรุน่ใหมท่ีไ่ปเรยีนสงูๆ ไมม่ใีครอยากกลบัไปบา้น เพราะการศกึษาในระบบ
เดมินัน้ทําใหน้กึไมอ่อกวา่จะกลับไปอยูห่มูบ่า้นไดอ้ยา่งไร จะทํามาหากนิอะไร อยา่งมากก็เป็นครู หรอืเป็นเจา้หนา้ที ่พนักงาน
ในอบต.หรอืเทศบาล ซึง่ก็จํากดั

As a rule, members of a local community, both children and adults, these days are entitled to study up to the higher
education level.  However, the traditional education system does nothing to accommodate this. In fact, people are forced
to learn about something which ‘alienates’ them from real life; they instead have to ‘study books’ in order to pass exams
and receive a ‘diploma’ more than anything else.  Besides, elderly people have difficulty remembering and are likely to
become discouraged despite their vast experiences.
วันน้ีคนในชมุชน ทัง้เด็กและผูใ้หญม่โีอกาสเรยีนถงึระดบัอดุมศกึษา แตร่ะบบการศกึษาแบบเดมิๆ ทําใหก้ลายเป็น
เรือ่งไมง่า่ย ตอ้งทําใจกบัการเรยีนที ่“แปลกแยก” จากชวีติ และตอ้งเรยีน “หนังสอื” และเรยีนใหส้อบไดเ้พือ่จะได ้“ปรญิญา”
มากกวา่อยา่งอืน่  ผูใ้หญท่ีอ่ายมุาก ความจําไมด่จีงึถอดใจ ทัง้ๆ ทีผู่ใ้หญเ่หลา่น้ีมปีระสบการณ์มากมาย

The Life University wants to offer these adult learners learning choices so that they can ‘live with dignity and secure
livelihoods in their own community’. They actually have no need for a university degree to go and find work.  This is
because these people are going to become so-called “farmer graduates” or “organic intellectuals”.  These graduates from
LIFE  are meant to be knowledgeable leaders who are capable of leading their community out of a dependency society
into a knowledge-based society, from a society which relies on money and power to a society that uses knowledge and
wisdom.
มหาวทิยาลัยชวีติตอ้งการเสนอทางเลอืกใหค้นเหลา่นีไ้ดเ้รยีน เรยีนเพือ่จะ “อยูอ่ยา่งมศีกัดิศ์รแีละมกีนิในทอ้งถิน่
ของตนเอง” ไมต่อ้งเอาปรญิญาไปหางานทําทีไ่หนก็อยูไ่ด  ้พวกเขาจะเป็น “บณัฑติชาวนา” เป็น “ปัญญาชนชาวบา้น” เป็นผู ้
นําทีม่คีวามรู ้มคีวามสามารถในการนําชมุชนใหก้า้วพน้จากสงัคมอปุถมัภม์าสูส่งัคมความรู ้จากสงัคมทีใ่ชอํ้านาจกบั
เงนิมาสูส่งัคมทีใ่ชค้วามรูแ้ละปัญญา  
The Life University aims to produce ‘a new breed of leaders’ that utilizes information, knowledge, principles and ethics
as guidelines in transforming their community into a self-reliant community; members of these self-reliant communities
have no intention whatsoever to simply wait for help from the government or from outsiders
มหาวทิยาลัยชวีติสรา้ง “ผูนํ้าพันธุใ์หม”่ ทีใ่ชข้อ้มลู ใชค้วามรู ้ใชห้ลักการ ใชค้ณุธรรมนําชมุชนไปสูก่ารพัฒนาทีพ่ึง่พาตนเอง
ไมใ่ชร่อแตค่วามชว่ยเหลอืจากรัฐหรอืภายนอก

The Life University : Towards Educational and Social Reform
มหาวทิยาลยัชวีติ สูก่ารปฏริปูการศกึษา การปฏริปูสงัคม

 The failure of educational reform in our country may be partly due to the fact that the “content and process” of the reform
were  not  made  clear.  In  fact,  changes  are  evident  only  in  terms  of  its  format,  system,  organization,  and  power;
unfortunately, the essence of learning was absent and the implementation process of the educational reform itself lacked
participation at a national level, despite it being a critical matter that concerned all Thais.
ความลม้เหลวของการปฏริปูการศกึษาสว่นหนึง่คงเพราะ“เนือ้หาและกระบวนการ”ของการปฏริปูไมม่คีวามชดัเจนเห็นแต ่รปู
แบบ ระบบ องคก์ร อํานาจ แตไ่มเ่ห็นเนือ้หาสาระการเรยีนรู ้กระบวนการในการดําเนนิการก็ขาดการมสีว่นรว่มของ
ผูค้นทัง้ชาต ิทัง้ๆ ทีเ่ป็นเรือ่งใหญท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัคนไทยทกุคน

The Life University is in itself an educational reform because its theories and practices come from a different theoretical
foundation.  It is an education reform that originates from the grassroots, from the community which, if spread throughout
the entire country, will  be a seed that can sprout and grow.  It  can play a part  in changing our education and local
development and is likely to result in a large-scale social transformation, both at the level of government agencies and
also at the policy development level of the government and political parties.
มหาวทิยาลัยชวีติเป็นการปฏริปูการศกึษาในตวัมันเอง เพราะทัง้แนวคดิ แนวปฏบิตัมิาจากฐานคดิทีแ่ตกตา่ง เป็นการ
ปฏริปูการศกึษาทีม่าจากฐานราก มาจากชมุชน ซึง่ถา้หากกระจายไปท่ัวแผน่ดนิ ก็จะเป็นเมล็ดพันธุท์ีง่อกและเตบิโต มสีว่นกอ่
ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงดา้นการศกึษาและการพัฒนาในทอ้งถิน่ ทีจ่ะสง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงสงัคมในระดบัใหญไ่ด ้ทัง้ใน
ระดับการบรหิารของหน่วยงานราชการ ทัง้การพัฒนานโยบายของรัฐบาลและพรรคการเมอืง

Almost all students of the Life University were adults aged between 20-80 years.  After completing their studies, they
usually chose to remain in the own areas.  Up to today, approximately 5,000 people all over the country have completed
their studies at the bachelor and master levels.  These people are scattered in villages and cities throughout the country. 
They  are  farmers,  members  of  the  TAO  (Tambol  Administrative  Office),  members  of  municipal  councils,  village
headmen, government officials, and office workers.  Some are vendors in the market place; others work in health stations
and hospitals, and other places.  These people have not only applied the knowledge they have obtained in their livelihoods
and but they have also managed to create new knowledge and introduce changes in the areas in which they live by
following the tips:  “how to think, how to implement, and how to give value” as well as “how to learn”.
นักศกึษามหาวทิยาลยัชวีติเกอืบทัง้หมดเป็นผูใ้หญ ่อายรุะหวา่ง 20-80 ปี เรยีนจบแลว้ก็ยังอยูใ่นชมุชนทอ้งถิน่
ของตนเอง วันนีม้คีนเรยีนจบทัง้ปรญิญาตรแีละโทท่ัวประเทศแลว้ประมาณ 5,000 คน พวกเขากระจายอยูใ่นหมูบ่า้น และเมอืง
ท่ัวประเทศ  เป็นเกษตรกร  เป็นสมาชกิอบต.  เทศบาล  ผูใ้หญบ่า้น  กํานัน  เป็นเจา้หนา้ทีข่องรัฐ  พนักงาน  เป็นคนขายของใน
ตลาด ทํางานในสถานอีนามัยและโรงพยาบาล และอืน่ๆ  บคุคลเหลา่นีไ้มไ่ดเ้พยีงแตนํ่าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้น
ชวีติ ในการงานเทา่นัน้ พวกเขาเอา “วธิคีดิ-วธิปีฏบิตั-ิวธิใีหค้ณุคา่” และ “วธิกีารเรยีนรู”้ ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปใช ้เพือ่สรา้งความรูใ้หม่
เพือ่กอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทีท่ีพ่วกเขาอยู่

Apart from programs at the bachelor’s level, there is also the master’s degree program which aims at enhancing local
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leaders to become ‘strategic commanders’ who have the ability to develop strategic plans based on academic principles.
These  strategic  plans  are  not  merely  work plans  or  budget  request  proposals  but  they are  geared towards  effective
implementation.
นอกจากการศกึษาระดบัปรญิญาตรี  ยังมรีะดบัปรญิญาโท  ซึง่มเีป้าหมายในการสรา้งผูนํ้าในทอ้งถิน่ใหเ้ป็น  “จอมยทุธ”  ทีม่ี
ความรูค้วามสามารถในการทําแผนยทุธศาสตรอ์ยา่งมหีลักวชิา  (ไมใ่ชเ่พยีงแผนงานหรอืโครงการทีใ่ชข้องบประมาณ)  และ
สามารถนําแผนงานไปสูก่ารปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

The Life University is one way of reforming our education and ultimately our society; this is a path towards a democratic
society. This democracy is not meant to be only in form (which involves voting, councils, political parties) but a true
democratic society that respects the rights and the dignity of the people and provides equal opportunity, as well as allows
people and the community to participate in political processes, decision making and monitoring.
มหาวทิยาลัยชวีติเป็นทางหนึง่ไปสูก่ารปฏริปูการศกึษาและปฏริปูสงัคม เพราะเป็นทางไปสูส่งัคมประชาธปิไตย
ทีไ่มไ่ดม้แีตเ่พยีงรปูแบบ  (การไปเลอืกตัง้  การมสีภา มพีรรคการเมอืง) แตส่งัคมทีเ่คารพในสทิธแิละศักดิศ์รขีองความเป็นคน
ใหโ้อกาสทีเ่ทา่เทยีม ทําใหผู้ค้นและชมุชนมสีว่นรว่มในทางการเมอืง รว่มตัดสนิใจและตรวจสอบ

If we look at the world situations today, we cannot deny the fact that the reason why developed countries have been able
to reach this level of development is because they have a good education foundation.  This corresponds with the words of
Benjamin Disraeli, former British Prime Minister that ‘the fate of a country depends upon the education of the people of
this country’.
พจิารณาสถานการณ์ในโลกปัจจบุัน  คงไมอ่าจปฏเิสธไดว้า่  ประเทศพัฒนาแลว้  เขาพัฒนาเพราะมพีืน้ฐานการศกึษาดี สมกบั
คําที ่Benjamin Disraeli อดตีนายกรัฐมนตร ีสหราชอาณาจักรบอกไวว้า่ “ชะตากรรมของประเทศขึน้อยูก่บัการศกึษา
ของประชาชน”

It is for this reason that governments should seriously “invest” in educational reform because “education is expensive, but
ignorance is more expensive” (Benjamin Franklin).  The amount of damage and deprivation caused by ignorance is far
greater than that of the investment spent on education.
ดว้ยเหตนุี้  รัฐจงึควร  “ลงทนุ”  การปฏริปูการศกึษาอยา่งจรงิจัง  เพราะ“การศกึษานัน้แพง  แตค่วามไมรู่แ้พงกวา่”  (Benjamin
Franklin) ความเสยีหาย ความเสยีเปรยีบทีเ่กดิจากความไมรู่นั้น้มากมายมหาศาลกวา่การลงทนุเพือ่การศกึษายิง่นัก

Educational and social reform can occur only when there is a synergy between the social force from the public at large,
and the knowledgeable force from the ‘right’ education.  The attempt at creating new knowledge that is appropriate for the
local areas and society as a whole with the support from the political force should be adopted as a public policy of our
society as a whole and a national agenda, a people’s agenda as well as an agenda of all  sectors.
การปฏริปูการศกึษา  การปฏริปูสงัคมจะเกดิไดต้อ่เมือ่มกีารผนกึพลัง  (synergy)  ทัง้จากภาคประชาชน  เป็นพลงัทางสงัคม 
ผนกึกบัพลงัความรูท้ีม่าจากการศกึษาทีด่ ีการสรา้งความรูใ้หมท่ีเ่หมาะสมกบัทอ้งถิน่และสงัคม และไดรั้บการสนับสนุน
พลังทางการเมอืง เป็นนโยบายของสงัคมโดยรวม เป็นวาระของชาต ิของประชาชน ของทกุภาคสว่น

The three  forces  mentioned above could  be  equated to  the  so-called  “Triangle  that  Moves  the  Mountain”  strategy
proposed by Dr. Pravase Wasi. The ‘mountain’ here refers to ‘something that is blocking the path’, whichis in a way
similar to that very mountain elaborated in “The Mountain and the Path to  the Buddhist Dharma”by the Venerable
Buddhadāsa Bhikkhuwho identifiedthree things that prevent anyone from attaining Dharma. Accordingly, these  can be
compared to the 3 major obstacles blocking the passage of social transformation to a better society. These obstacles
involve superficial attachments to only the ‘form’ and not ‘essence’ of the three major issues,  namely development,
education and democracy
สามพลังนีน่้าจะเป็น “สามเหลีย่มเขยือ้นภเูขา” (ประเวศ วะส)ี ได ้“ภเูขา” ทีว่า่นีค้ลา้ยกบั “ภเูขาแหง่วถิพีทุธธรรม” (พทุธทาส
ภกิข)ุ คอื 3 สิง่ทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การเขา้ถงึธรรม คลา้ยกบัสิง่ทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การเปลีย่นแปลง
สงัคมไปสูส่งัคมทีด่กีวา่ คอื การยดึเอาแตเ่พยีงรปูแบบภายนอกของ 3 เรือ่งใหญ ่คอื การพัฒนา การศกึษา และประชาธปิไตย

Learning at Life University is learning to be free. It is the learning that integrates development, education and democracy
into one unified force that can strengthen and sustain the foundation of our development.
มหาวทิยาลัยชวีติเป็นการเรยีนรูไ้ปสูค่วามเป็นไท บรูณาการการพัฒนา การศกึษา และประชาธปิไตยใหเ้ป็นเนือ้เดยีวกนั สรา้ง
รากฐานการพัฒนาทีม่ั่นคงยั่งยนื                                              
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