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ประสบการณ์และความประทบัใจทีไ่ด้จากกการเข้าร่วมโครงการ 
            
              การมาเขา้ร่วมโครงการในคร้ังน้ี สร้างความประทบัใจใหดิ้ฉนัเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากไดเ้รียนรู้
อะไรหลายๆอยา่ง  ไม่วา่จะเป็นความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกงาน และมิตรภาพท่ีดีจากพ่ีๆ และเพ่ือนร่วมงาน 
            การเขา้ร่วมโครงการในคร้ังน้ีมีความเป็นมืออาชีพ และการวางแผนการจดัสรรงานท่ีดีใหก้ า
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเห็นไดจ้ากการท่ีมีปฏิทินก าหนดการ แผนการท างานไวใ้หผู้เ้ขา้ร่วมฝึกงานปฏิบติั อีก
ทั้งยงัมีระบบแบบแผนการจดัการองคก์รท่ีดีใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการไดศึ้กษา ยิ่งไปกวา่นั้นองคก์รยงัไดม้อบ
ประสบการณ์ใหม่ๆใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการอยา่งมากมาย ตวัอย่างเช่น สอนการใชอี้เมล ์ดรอปบ๊อก วิธีการ
เขียนเจอเนอล และการท าไทมล์อ็ค ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์
มาก เน่ืองจากเราสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั
ได ้ และท าใหรู้้ถึงการใชอี้เมลใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
           นอกจากน้ีไดมี้การพาผูเ้ขา้ร่วมโครงการไปเยี่ยมชม
ศาลจงัหวดัเชียงใหม่ ไดเ้ห็นกระบวนการพิจารณาคดี พาไป
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  สร้างแรงบนัดาลใจในอีก
รูปแบบหน่ึง 
              และท่ีส าคญัคือไดมี้การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการศึกษา
กฎหมายเชิงคลินิก ซ่ึงเป็นการเรียนกฎหมายผา่นการปฏิบติั
จริง  ไม่ใช่แค่เพียงศึกษาผา่นต าราเท่านั้น ซ่ึงการศึกษา
กฎหมายเชิงคลินิกนั้นยงัเป็นการปลกูฝังจิตส านกัของการเป็นนกักฎหมายท่ีดีใหแ้ก่นกัศึกษากฎหมาย อีก
ทั้งยงัเป็นการบริการสาธารณะ เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยใหป้ระชาชน เขา้ถึงความยติุธรรม 
            BABSEA CLE และ มูลนิธิซีแอลอีถือเป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริมหลกัสูตรการศึกษากฎหมายเชิง
คลินิก  ไดท้ างานร่วมกนักบัมหาวิทยาลยั,นกัศึกษากฎหมาย, ทนายความ,หรือชุมชนเพ่ือช่วยใหป้ระชาชน 
สามารถเขา้ถึงกระบวนการการใชก้ฎหมาย   
กล่าวโดยสรุป ดิฉนัตอ้งขอขอบคุณ BABSEA CLE  และ มลูนิธิซีแอลอี เป็นอยา่งสูงท่ีไดใ้หโ้อกาสดิฉนั
เขา้ร่วมโครงการในคร้ังน้ี เพราะประสบการณ์และองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บนบัวา่มีคุณค่ายิ่งต่อการเปิดโลกทศัน์
ใหก้วา้งข้ึน ซ่ึงมีผลในทางสร้างสรรคต่์อการท างาน การด าเนินชีวิต และการร่วมสร้างคุณประโยชนใ์หก้บั
สงัคมต่อไป 
 
น.ส.สุภจิตา สงัขแ์สง  ชั้นปีท่ี3 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  
 
 



ความประทบัใจ และส่ิงทีไ่ด้จากการเข้าร่วมโครงการกบั มูลนิธิซีแอลอี 

 

มหาวทิยาลยัทกัษิณท่ีผมไดศึ้กษาอยูใ่นขณะน้ี เพ่ิงรึเร่ิมโครงการาศึกษากฎหมายเชิงคลินิก เม่ือไดรั้บค าเชิญจากองคก์รน้ี

จึงมีความรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติมาท่ีมหาวทิยาลยัเลก็แห่งหน่ึงในภาคใตไ้ดรั้บ 

โอกาสจากมูลนิธิซีแอลอี ร่วมกบัองคก์รระหวา่งประเทศอยา่ง BABSEA CLE  จึงไม่ปฏิเสธค าเชิญและตอบรับค าเชิญพร้อมทั้งสรร

หาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมทั้งในคณะและการส่งตวัแทนมาเรียนรู้ค่อนประเทศเป็นระยะเวลาหน่ึงจากจงัหวดัสงขลาถึง

เชียงใหม่ 

วนัแรกทีเ่ข้ามาผมรู้สึกประหม่ามาก และขาดความมัน่ใจเมือ่รู้ว่าต้องท างานกบัชาวต่างชาต ิเพราะพูดภาษาองักฤษไม่ได้  

แต่เมือ่ได้ลองเข้ามาสัมผสั ท าให้เกดิความคุ้นเคย และกล้าพูดมากขึน้ ท าให้เข้าใจสังคมของชาวตะวนัตกมากขึน้ เข้าใจสังคมโลก 

และแบบแผนการท างานทีเ่ป็นระบบ  

ท าใหรู้้วา่ตอนอยูน่อกมหาวทิยาลยัเราเป็นแคป่ลาทองตวัเลก็ๆเท่านั้น ยงัตอ้งเรียนรู้อีกมาก เพราะการเรียนกฎหมายมิใช่แค่

การฟังค าบรรยายหากแต่การรับใชแ้ละคืนภาษีทางความรู้ใหแ้ก่สงัคมเป็นส่ิงท่ีส าคญัและเป็นแก่นแทข้องการศึกษาวชิากฎหมาย

อยา่งจริงแท ้ผมรู้สึกอบอุ่นเม่ือไดเ้จออินเทิร์นชาวไทย มิสเซอร์.บรูส และมาดามเวนด้ี ท่ีใหก้ารตอ้นรับอยา่งดี การมาอยูท่ี่น่ีท าให้

ชีวติผมมีระเบียบวนิยัและมีแบบแผนในการท างานมากข้ึน จากเดิมท่ีไร้ระเบียบและนอนต่ืนสาย ก็ต่ืนเร็วข้ึน ท าใหรู้้วา่ การตืน่เช้า

เป็นส่ิงทีด่แีละท าให้คนเรามเีวลามากขึน้ 

 

 

 

 

 

 



ความคดิเห็นเกีย่วกบัองคก์ร 

 

อยากใหอ้งคก์รประชาสมัพนัธ์องคก์รใหแ้พร่หลายและเป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน อยากใหมี้กิจกรรมดีๆเกิดข้ึนทุกปี การไดรั้บ

โอกาสท่ีดีและไดเ้รียนรู้เพ่ือพฒันาตวัเองเช่นน้ีหาไดย้ากมาก ขอขอบคุณ มูลนิธิซีแอลอีและ BABSEA CLE ท่ีริเร่ิมงานดา้นกฎหมาย

และความช่วยเหลือดา้นสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยดว้ย 

                                                                                     

 

                                                                           เนติรัฐ วฒันกิจ 

                                                                           ผูฝึ้กงานชาวไทย  

                                                                                นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 



ประสบการณ์และความประทบัใจทีเ่กิดขึน้ในโครงการ Legal Studies 

Clinic. 

หากพดูถึงจากวนัแรกถึงวนัน้ีรวมทั้งหมด 3 อาทิตยแ์ลว้ท่ีพวกเราเขา้มาศึกษางานในมูลนิธิซีแอลอี 

และ BABSEA CLE  ประสบการณ์และความประทบัใจท่ีไดรั้บทั้งหมดจากท่ีน่ีมีมากมายทั้งในเร่ืองงานและ

เร่ืองการใชชี้วติท่ีอยูใ่นมูลนิธิ ซ่ึงผมจะขอเรียกมนัวา่ House  

ผมประทบัใจตั้งแต่วนัแรกท่ีมาถึงเชียงใหม่เพราะทาง CLE Foundation ไดส่้งคนคือ พี่แอนมารับเรา

ท่ีสถานีขนส่งเชียงใหม่ ในเวลาเท่ียงคืน พี่แอนเป็นคนน่ารัก อธัยาศยัดี และขบัรถไดดี้มาก เม่ือเขา้รับฝึกงาน

วนัแรกเจอพี่สตาฟเพิ่มอีก 2 คน คือพี่ พฒัน และพี่บี ซ่ึงพี่ทั้ง 3 คน ไดส้อนให้เราศึกษางานอยา่งดีแมบ้างงาน

เราอาจไม่เขา้ใจในตอนนั้นแต่พี่เขาก็สอนให้เราเขา้ใจอยา่งดีในท่ีสุด และภายในอาทิตยแ์รกเราก็ไดไ้ป

ฝึกงานนอกสถานท่ี คือ มูลนิธิบา้นดอกไมป่้า ซ่ึงเป็นบา้นพกัส าหรับผูห้ญิงท่ีมีลูกโดยไม่พร้อม เช่น ถูก

ข่มขืน หรือ โดนไล่ออกจากหมู่บา้น ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขาเผา่ต่างๆ เราก็ไปสอนในเร่ืองของกฎหมาย

และไปสันทนาการใหก้บัเขา นัน่เป็นคร้ังแรกท่ีออกไปสอนและสันทนาการ ถึงแมจ้ะมีส่วนร่วมไม่มาก แต่

ผมก็ประทบัใจ อาทิตยต่์อมาก็ไปศาลจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการไปศาลคร้ังแรกเช่นกนั และเราก็ไดเ้ขา้ไปใน

หอ้งพิจรณาคดี ผมต่ืนเตน้มาก ผมไม่เคยเห็นการพิจรณาคดีมาก่อนเป็นประสบการณ์และความประทบัใจท่ี

ดีส าหรับนกักฎหมายอยา่งพวกเรา และในอาทิตยเ์ดียวกนัเราก็ไดเ้ขา้ไปเรียนรู้ขอ้มูลในการสร้างคลินิก

กฏหมายและมีวทิยากรคือพี่ปล้ืม พี่ปล้ืมอธิบายไดดี้มากจนเวลา 1 ชัว่โมง 30 นาที ผา่นไปอยา่งรวดเร็ว 

และในเร่ืองของการใชชี้วิตท่ีน่ี เป็นทั้งประสบการณ์และความประทบัใจท่ีหาไดย้ากมาก เพราะเรา

ตอ้งใชชี้วติร่วมกบันกัศึกษาฝึกงานต่างชาติ ถึงแมไ้ม่ไดอ้ยูห่อ้งเดียวกนั แต่ก็เจอกนัทุกวนั ภาษาจึงเป็นเร่ือง

ส าคญั จากคร้ังแรกท่ีมาเราฟังไม่ค่อยรู้เร่ืองเลย แต่เม่ือเวลาผา่นไปเรารู้สึกพฒันาข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั เรา

กลา้คุยกบัเขา กลา้ทกัทายเขา จนมีความรู้สึกสนิทสนม ผมรู้สึกดีใจมากท่ีไดรู้้จกักบัพวกเขา 

จากท่ีไดฝึ้กงานวนัแรกจนถึงวนัน้ี ผมรู้สึกประทบัใจทั้งในเร่ืองของงานและในเร่ืองของ

การใชชี้วติ หากถามวา่ไดอ้ะไรบา้งในการฝึกงานคร้ังน้ีขอตอบเลยวา่ เยอะมาก อยา่งแรกคือ

ประทบัใจในพี่สตาฟทุกคน พวกพี่ๆตอ้นรับเราและสอนงานเราอยา่งดี และในเร่ืองของเพื่อน

นกัศึกษาฝึกงาน 



ทั้งคนไทยและต่างประเทศต่างเป็นประสบการณ์และความประทบัใจท่ีหาไดย้าก และ

ผมขอเสนอแนะใหจ้ดัการศึกษางานเก่ียวกบัคลินิกกฏหมายน้ีไปอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหผู้ศึ้กษา

คณะนิติศาสตร์มีความรู้ ความช านาญ และ คุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

นายทรงวิทย ์ อ่อนรู้ท่ี นิสิตชั้นปีท่ี 1 มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

 

 

 



“ประสบการณ์ท่ีเกินทน จะหลอมคนใหท้นทาน” กบับททดสอบการใชชี้วิต กบั 

มูลนิธิซีแอลอี 

 ในช่วงชีวติของมนุษยเ์รานั้น อาจตั้งคาํถามกบัชีวิตวา่ เราใชชี้วติอยูเ่พื่อส่ิงใด ใชชี้วติ เพื่อตามหาฝัน 

ใชชี้วติเพื่อแสวงหาทรัพยสิ์นเงินทอง ใชชี้วิตเพื่อใครคนใดคนหรือ ใชชี้วิตเพื่อแสวงหาอาํนาจ 

ยศถาบรรดาศกัด์ิทรัพยสิ์นศฤงคาร ทุกคนลว้นมีความเช่ือ มีความศรัทธา ในตวัเอง เพราะหน่ึงคน หน่ึง

ความคิด หน่ึงคน หน่ึงศาสนา ผมตามหาคาํตอบของชีวติเสมอ และคิดวา่ ทุกอยา่งท่ีเราเผชิญลว้นมีมูลเหตุ

ปัจจยัเก้ือหนุนซ่ึงกนัละกนั และถนนสายธารแห่งน้ี ชีวติผมเลือกท่ีจะศึกษาคมัภีร์แห่งชีวติ คมัภีร์แห่งกฎ

กติกาการใชชี้วติร่วมกนั มนัคือเหตุปัจจยัท่ีทาํใหผ้มกา้วเดินมาสู่ถนนและกา้วเดินมาสู่ออ้มกอดแห่งความ

อบอุ่นนบัมูลนิธิซีแอลอี 

 ท่านผูอ่้านท่ีเคารพคงสงสัยกนัแลว้เป็นแน่แทว้า่ มูลนิธิซีแอลอี คืออะไรกนัแน่ มนัมีความสาํคญั

อยา่งไร  ผมขออุปมา ง่ายๆ ถา้เปรียบคณะนิติศาสตร์ ก็เปรียบเสมือน นกัศึกษา แพทย ์เปรียบประชาชน

เหมือนคนไข ้และเปรียบมูลนิธิซีแอลอีเป็น ครูท่ีสอนนกัศึกษาแพทย ์ใหใ้ชชี้วติอยูเ่พื่อคนในสังคม สอนให้

รักษาคนไขย้งัไง สอนใหบ้ริการจดัการโรงพยาบาลยงัไงเพื่อใหค้นไขไ้ดเ้ขา้ถึงการรักษาไดม้ากท่ีสุด สอน

ให ้ทั้ง จริยศาสตร์และแพทยศาสตร์  มูลนิธิซีแอลอีเป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลกาํไร สร้างหลกัสูตร

การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก ใหก้บัมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศไทย 

 นกัศึกษาคณะนิติศาสตร์ ผูมี้ช่ือวา่ นาย ตะวนั เผือกผอ่ง ศึกษาอยูใ่นคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ทกัษิณ ชั้นปีท่ี ๓ ไดรั้บตัว๋สาํคญัแห่งชีวิตนั้นคือตัว๋แห่งโอกาส เดินทางมามูลนิธิ 

ซีแอลอี ในฐานะนกัศึกษาฝึกงาน แน่นอนครับผมคงไม่พลาด ขบวนรถไฟสายสาํคญัแน่นอน และคงไม่

พลาดขบวนรถไฟสายเปล่ียนแปลงชีวติ กา้วแรกท่ีเขา้มายงัองคก์รน้ี เป็นกา้วเล็กๆของคน ท่ีมีหน่ึงสมอง

และสองมือ แต่เป็นกา้วท่ีจะเป็นฟันเฟือนพฒันาขบัเคล่ือนคลินิกกฎหมายของคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ทกัษิณ ต่อไป อยูท่ี่น้ีไม่เหมือนอยูท่ี่อ่ืน เพราะ มีชาวต่างชาติ พกัอาศยัดว้ยกนั ผมมกัพดูเสมอวา่ 

“ประสบการณ์ท่ีเกินทนจะหลอมคนใหท้นทาน” ไดพ้ฒันาศกัยภาพทกัษะทางภาษาองักฤษ เรียนรู้ระบบการ

จดัการและบริหารองคก์รซ่ึงมีมาตราสากลใหก้ารยอมรับ ฝึกการเป็นคนตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบ รอบ

รู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบติั และท่ีสาํคญั คุณธรรมตอ้งสาํคญักวา่ทอ้งอ่ิม  เป็นการสอนวา่ ความ

ถูกตอ้ง ตอ้งมาก่อนส่ิงอ่ืนใด ทาํส่ิงท่ีถูกตอ้งไป แมน้หนา้ไหนก็ไม่กลวั 



 ผมมีความคิดเห็นวา่องคก์ร ซีแอลอี เป็นองคก์รท่ี ตอบสนองความตอ้งการของสังคมไดดี้ท่ีสุดใน

เส้นทางของนิติศาสตร์ เพราะเป็นหลกัสูตร ท่ีนาํตวัอกัษรในตาํรา กลบักลายมาเป็นตวัอกัษรท่ีมีชีวติ ใชง้าน

ไดจ้ริง ทั้งภาค ทฤษฏี และภาคปฏิบติั มหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ยงัมีการเรียนการสอนชนิดท่ี โยนตาํราทั้งเล่ม

เขา้มาในสมอง นกัศึกษาจึงกลายเป็นมนุษยหุ่์นยนตท่ี์รับขอ้มูลแต่คิดและใชง้านไม่เป็น อนัทาํใหข้าดมุมมอง

ทางดา้น มิติของกฎหมาย และการบงัคบัใชก้ฎหมายในทางปฏิบติั และท่ีสาํคญั คณะนิติศาสตร์ทัว่ประเทศ

สมควรท่ีจะนาํ ปณิธาร ของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ท่ีวา่ “ ชีวติฉนัคือการบริการประชาชน” 

 

 

 

 



ประสบการณ์ ความประทบัใจ และสิ่งที่ไดร้บัจากการเขา้รว่มโครงการ 

            จากการทีก่ระผมไดม้าเขา้ร่วมโครงการ Legal Studies Clinic สิง่ที่ประทบัใจอย่างแรกคือเมือ่

ผมมาถึงพี่แอนมารบัจากขนส่งอาเขตและมาส่งที่พกั วนัรุ่งพรุ่งน้ีพี่แอนไดแ้นะน าใหผ้มรูจ้กัเจา้หนา้ที่

ออฟฟิศ  เช่น คุณบูช มาดามเวนดี้ พีบ่ ีพีภ่ทัร พีจู่น พีต่ิก๊ พีแ่ดง ลุงสมาน ป้าค าหลา้ และไดรู้จ้กัพีเ่ฟิรน์

จากการวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และพี่แอนไดเ้ล่าประวตัิความเป็นมาของมูลนิธิซแีอลอี และ Bridges 

Across Border Southeast Asia Community Legal Education Initiative (BABSEA CLE) เป็น

องค์กรไม่แสวงหาก าไร ที่สนบัสนุนหลกัสูตรการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกในมหาวิทยาลยั ที่ท  างาน

ช่วยเหลอืทางกฎหมายทิด่นิ สทิธิของคนไรร้ฐั สทิธิของผูต้ิดเชื้อเอชไอว ีสทิธิแรงงานต่างดา้ว สทิธินกัโทษ

และผูต้อ้งหา กระบวนการยุตธิรรมเดก็และเยาวชน การเขา้ถงึบริการทางสาธารณสุขรวมท ัง้สทิธิของเพศที่

สาม และผูข้ายบริการ วตัถปุระสงคห์ลกัของมูลนิธิซแีอลอคีือ การส่งเสริมสทิธิมนุษยชนและการพฒันา

อย่างย ัง่ยืนในประเทศและผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม สปัดาหท์ี่ ๒ พี่แอนไดพ้าผมไปศาลจงัหวดัเชียงใหม่ 

เจา้หนา้ที่ประจ าศาลไดใ้หก้ารตอ้นรบัเป็นอย่างดี และไดท้ราบขอ้ปฏิบตัิในหอ้งพิจารณาคดี ตลอดจน

โครงสรา้งการปฏบิตังิานต่างๆ จากนัน้ไดเ้ขา้ฟงัการพจิารณาคดี มคีดีต่างๆ อาทเิช่น คดียุทธภณัฑ ์คดียา

เสพติด และคดีผูบ้ริโภค หลงัจากพิจารณาคดีเสร็จ ท่านผูพ้ิพากษาไดบ้รรยายสรุปแต่ละคดีใหท้ราบ 

จากนัน้ตอนกลางคืนไดดู้ Movie Night เรื่อง นช. นกัโทษชาย เรื่องน้ีเป็นภาพยนตรท์ี่สะทอ้นสงัคมไดด้ี

เกี่ยวกบัความไม่เป็นธรรมจากการถูกศาลตดัสนิพพิากษา ดงัค ากล่าวที่ว่า “คนที่ถูกค าพพิากษา อาจจะ

ไม่ใช่คนผดิเสมอไป” วนัต่อมาพี่บไีดพ้าผมไปเยี่ยมชมคลนิิกกฎหมาย มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พีป่ลื้มซึ่ง

เป็นเจา้หนา้ที่รบัผิดชอบประจ า ไดบ้รรยายประวตัิความเป็นมาตลอดจนการก่อต ัง้จากโครงการเลก็ๆ ได ้

พฒันากลายเป็นศูนยใ์หค้ าปรึกษาทางกฎหมาย หลงัจากนัน้ไดม้กีารบรรจุเขา้ในหลกัสูตร ๑ วชิาเลอืก ๑ 

หน่วยกิต และผมไดท้ราบถงึกระบวนการเรียนการสอนของรายวชิาน้ี คือ การศึกษากฎหมายเชิงคลนิิก 

หมายถึง การศึกษาที่ผูเ้รียนตอ้งเรียนรูด้ว้ยการลงมอืท าดว้ยตนเอง ตอ้งใชท้ฤษฏีและหลกักฎหมายใน

สถานการณ์จริง ตอ้งด าเนินบทบาทของนกักฎหมายภายใตค้ าแนะน า ก ากบั ดูแล และตรวจสอบจาก

อาจารยผู์ส้อน และตอ้งทบทวนตรวจสอบประสบการณ์และสะทอ้นความคิดเห็นของตน การศึกษา

กฎหมายเชิงคลินิกใชว้ิธีการสอนที่ผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมหลากหลาย และมีวิธีการประเมินหลายวิธี

ตลอดเวลาที่นกัศึกษาปฏิบตัิงานในคลนิิก ดงันัน้นกัศึกษาจึงมีโอกาสในการพฒันาตวัเองจากผลการ

ประเมนิ ต่อมาวนัศุกรพ์ีบ่ไีดพ้าไปอ่างเก็บน า้หว้ยตึงเฒ่าเพือ่ดูสถานที่จดังานเดินวิง่นานาชาติการกุศลเพือ่

ความยุตธิรรม ซึง่สถานทีท่ีจ่ดันี้ เป็นสถานทีส่วยงามตระการตามาก ท ัง้ทวิทศัน ์ป่าเขา และธรรมชาติต่างๆ 

หลงัจากนัน้ไดไ้ป Wildflower ซึง่เป็นมลูนิธิบา้นดอกไมป่้า มลูนิธิน้ีจะดูแลคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ผมไปในคร ัง้

น้ีเพื่อไปสอนเป้าหมายการใชช้ีวติ ประสบการณ์ และขอ้คิดต่างๆ ในการสูช้ีวิต ซึ่งท าใหเ้คา้สามารถน า

ความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ 



             สิ่งที่ไดร้บัตลอดในการฝึกงานคร ัง้น้ี คือ ความประทบัใจในการท างานบุคลากร การก าหนด

แผนการปฏิบตัิงานที่ชดัเจน การมีระเบยีบวินยั การตรงต่อเวลา และฝึกกระบวนการคิดตลอดจนการ

วางแผนงาน สุดทา้ยน้ีผมจะน าความรูท้ี่ไดเ้ก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ มาพฒันาคลนิีกกฎหมายของผม

ใหด้ยีิง่ขึ้นต่อไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

นายจริภทัร นาคะ  

นิสติช ัน้ปีที ่๑ คณะนิตศิาสตร ์

มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา 



 

ประสบการณ์การฝึกงาน BABSEA CLE & CLE Foundation 

 

ตลอดระยะเวลาเกือบ1เดือนของการได้มาฝึกงานท่ี BABSEA CLE & CLE Foundation ณ 

จงัหวดัเชียงใหมก่ระผมและคณะทีมงานคลินิกกฏหมายของมหาวิทยาลยัทกัษิณได้เดนิทางจากจงัหวดัสงขลาเพ่ือ

มาเรียนรู้การบริหารงานขององค์กรและท าความเข้าใจในการศกึษากฏหมายเชิงคลินิกเพ่ือท่ีจะได้ท าไปปรับใช้ท่ี 

มหาวิทยาลยัทกัษิณตอ่ไป 

จากการท่ีได้มาฝึกงานท่ีน่ีท าให้ผมได้ประสบการณ์ตา่งๆมากมายกระผมมีความรู้สึกประทบัใจในองค์กรนี ้

เป็นอย่างมากซึง่น้อยคนท่ีจะได้เข้ามาสมัผสัโดยมีการจดัให้เข้าฟังการพิจรณาคดี ณ ศาลจงัหวดัเชียงใหม่ หรือ

การได้เข้าเย่ียมชมคลินิกกฏหมายของมหาวิทยาลยัเชียงใหมร่วมทัง้การได้ไปสอนท่ีมลูนิธิบ้านดอกไม้ป่าและยัง

ได้มาอยูร่่วมกบันกัศกึษาฝึกงานชาวตา่งชาติ ซึง่เป็นประสบการณ์ท่ีหาได้ยากมากส าหรับ ชีวิตนิสิตนกัศกึษา ใน

มหาวิทยาลยั 

สว่นในด้านความประทบัใจในจะประทบัใจการท างานภายในองค์กรซึง่จะเห็นการท างานอย่างเป็นระบบ

แตพ่ี่ๆทีมงานทกุคนนัน้เป็นกนัเองท าให้ผมนัน้ไมก่งัวลในการท างานแตก่ลบัเพิ่มความตัง้ใจในการท างานมาก

ยิ่งขึน้สิ่งท่ีได้จากการฝึกงานในครัง้นีคื้อการได้เรียนรู้ระบบการบริหารองค์กรรวมทัง้ความส าคญัของการศกึษา

กฏหมายเชิงคลินิกและสามารถน าเอาความรู้ตา่งๆท่ีได้รับไปพฒันาคลินิกกฏหมายของมหาวิทยาลยัทกัษิณให้

สมบรูณ์มากยิ่งขึน้  

 



ผมคดิว่า BABSEA CLE & CLE Foundation เป็นองค์กรท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก 

เน่ืองจากองค์กรนีเ้ป็นNGOท่ีท างานด้านการสง่เสริมการศกึษากฏหมายเชิงปฏิบตัเิน้นการลงพืน้ท่ีเพ่ือได้เห็น 

ปัญหาท่ีแท้จริงซึง่จะเป็นประโยชน์มากกวา่การเรียนเพียงแตท่ฤษฏีในมหาวิทยาลยัและองค์กรนีย้งัคอยชว่ยเหลือ

ประชาชนผู้ ด้อยโอกาสท่ียงัขาดการเข้าถึงกระบวนการยตุิธรรม 

ผมมีความรู้สกึดีใจเป็นอย่างยิง้ท่ีได้มาเรียนรู้งานท่ี BABSEA CLE & CLE Foundation ท าให้

ผมได้รับความรู้เพ่ือน ากลบัไปประยกุต์ใช้และคอยชว่ยเหลือประชาชนผู้ ท่ีขาดโอกาสในด้านการเข้าถึง 

กระบวนการยตุธิรรม ผมขอขอบคณุพ่ีๆทีมงานทกุคนท่ีได้ชว่ยสอนและยงัวางแนวคิดตา่งๆในการท างาน เพ่ือท่ีจะ

สามารถน าความรู้ไปใช้ท่ีคลินิกกฎหมายของมหาวิทยาลยัทกัษิณตอ่ไป 

 

 

 

นายวริทธ์ินนัท ์อศัวภกัดี 

Thai inten 

นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 



ประสบการณ์และความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการ 

ผมเน่ืองจากมาศึกษาดูงานท่ีมูลนิธิCLEจากในมุมองความคิดของผม ผมมีทศัคติวา่มนัคงเป็น

อะไรท่ีเคร่งเครียดตอ้งเอาแต่ถ่ายเอกสาร เป็นตน้ แต่ไดแ้ตกต่างจากท่ีผมคิดไวม้าก เพราะท่ีแห่งน้ีมี

ความเป็นกนัเอง พี่ ๆและชาวต่างชาติ การท่ีมีพี่คนนึงมารับเรา พี่ท่ีคอยมาดุเวลาเราท าผดิ พี่ท่ีคอยมา

ชอบแกลง้ หลาย ๆอยา่งท่ีพี่ ๆมอบใหแ้ก่พวกผมในการฝึกงานคร้ังน้ี ผมรู้สึกปลาบปล้ืมมาก เช่น การ

พาพวกผมไปศาล พาไปมูลนิธิดอกไมป่้า พาไปดอยสุเทพ พาไปหว้ยตึงเฒ่า เป็นตน้ 

ส่วนตวัผมคิดเห็นวา่การท่ีเปิดโปรแกรมการสอนแบบเชิงคลีนิก มีผลเป็นอยา่งยิง่ต่อการศึกษา

กฎหมายอยา่งรู้แลว้ยงัสามารรถน ามาประยกุตใในชีวติแลว้เป็นแนวทางในการฝึกการท างานใหมี้

ประสบการณใต่างๆวา่ควรแกไ้ขอยา่งใดและท าใหต้วันกัศึกษาเองมีความเคยชินต่อการปฏิบติัใน

อนาคต ผมจึงคิดวา่การกลบัไปสู่มหาวทิยาลยัทกัษิณคร้ังน้ีผมจะกลบัไปเผยแผแ่ละแนะน าๆหรือ 

ชวนนอ้ง ๆเขา้มาเรียนการศึกษาแบบเชิงคลีนิก เน่ืองจากผมเองไดเ้ห็นผลอนัส าคญัจึงอยากใหผู้ค้นอ่ืน 

ๆและนอ้งๆหรือเพื่อนๆชาวนิติศาตรใไดม้าศึกษาแบบเชิงคลีนิก 

ความคิดเห็นส่วนตวัของผม ผมอยากกลบัมาท่ีน้ีอีกคร้ังเพราะผมรู้สึกชอบท่ีน้ี ชอบพี่ๆในออฟ

ฟิตชอบการท างานแบบเป็นกนัเอง ชอบท่ีการศึกษาเชิงคลีนิก  

ถา้มีโอกาสอีกผมจะกลบัมาฝึกงานท่ีน้ีอีกคร้ัง ขอบคุณจากใจจริง ๆครับ 

กระผม นาย บรรณวิทิต จ าเริญนุสิต นิสิต มหาวทิยาลยัทกัษิณ ชั้นปีการศึกษาท่ี 1 



 


