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ประสบการณ์ และความประทับใจทีไ่ ด้ จากกการเข้ าร่ วมโครงการ
การมาเข้าร่ วมโครงการในครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้ดิฉนั เป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจากได้เรี ยนรู ้
อะไรหลายๆอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นความรู ้ที่ได้จากการฝึ กงาน และมิตรภาพที่ดีจากพี่ๆ และเพื่อนร่ วมงาน
การเข้าร่ วมโครงการในครั้งนี้มีความเป็ นมืออาชีพ และการวางแผนการจัดสรรงานที่ดีให้กา
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเห็นได้จากการที่มีปฏิทินกาหนดการ แผนการทางานไว้ให้ผเู ้ ข้าร่ วมฝึ กงานปฏิบตั ิ อีก
ทั้งยังมีระบบแบบแผนการจัดการองค์กรที่ดีให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการได้ศึกษา ยิ่งไปกว่านั้นองค์กรยังได้มอบ
ประสบการณ์ใหม่ๆให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการอย่างมากมาย ตัวอย่างเช่น สอนการใช้อีเมล์ ดรอปบ๊อก วิธีการ
เขียนเจอเนอล และการทาไทม์ลอ็ ค ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์
มาก เนื่องจากเราสามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ และทาให้รู้ถึงการใช้อีเมลให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
นอกจากนี้ได้มีการพาผูเ้ ข้าร่ วมโครงการไปเยี่ยมชม
ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นกระบวนการพิจารณาคดี พาไป
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง สร้างแรงบันดาลใจในอีก
รู ปแบบหนึ่ง
และที่สาคัญคือได้มีการให้ความรู ้เกี่ยวกับการศึกษา
กฎหมายเชิงคลินิก ซึ่ งเป็ นการเรี ยนกฎหมายผ่านการปฏิบตั ิ
จริ ง ไม่ใช่แค่เพียงศึกษาผ่านตาราเท่านั้น ซึ่ งการศึกษา
กฎหมายเชิงคลินิกนั้นยังเป็ นการปลูกฝังจิตสานักของการเป็ นนักกฎหมายที่ดีให้แก่นกั ศึกษากฎหมาย อีก
ทั้งยังเป็ นการบริ การสาธารณะ เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชน เข้าถึงความยุติธรรม
BABSEA CLE และ มูลนิธิซีแอลอีถือเป็ นหน่วยงานที่ส่งเสริ มหลักสูตรการศึกษากฎหมายเชิง
คลินิก ได้ทางานร่ วมกันกับมหาวิทยาลัย,นักศึกษากฎหมาย, ทนายความ,หรื อชุมชนเพื่อช่วยให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงกระบวนการการใช้กฎหมาย
กล่าวโดยสรุ ป ดิฉนั ต้องขอขอบคุณ BABSEA CLE และ มูลนิธิซีแอลอี เป็ นอย่างสูงที่ได้ให้โอกาสดิฉนั
เข้าร่ วมโครงการในครั้งนี้ เพราะประสบการณ์และองค์ความรู ้ที่ได้รับนับว่ามีคุณค่ายิ่งต่อการเปิ ดโลกทัศน์
ให้กว้างขึ้น ซึ่ งมีผลในทางสร้างสรรค์ต่อการทางาน การดาเนินชีวิต และการร่ วมสร้างคุณประโยชน์ให้กบั
สังคมต่อไป
น.ส.สุ ภจิตา สังข์แสง ชั้นปี ที่3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความประทับใจ และสิ่งทีไ่ ด้ จากการเข้ าร่ วมโครงการกับ มูลนิธิซีแอลอี

มหาวิทยาลัยทักษิณที่ผมได้ศึกษาอยูใ่ นขณะนี้ เพิ่งรึ เริ่ มโครงการาศึกษากฎหมายเชิงคลินิก เมื่อได้รับคาเชิญจากองค์กรนี้
จึงมีความรู ้สึกภาคภูมิใจและเป็ นเกียรติมาที่มหาวิทยาลัยเล็กแห่งหนึ่งในภาคใต้ได้รับ
โอกาสจากมูลนิธิซีแอลอี ร่ วมกับองค์กรระหว่างประเทศอย่าง BABSEA CLE จึงไม่ปฏิเสธคาเชิญและตอบรับคาเชิญพร้อมทั้งสรร
หาบุคลากรเพื่อเตรี ยมความพร้อมทั้งในคณะและการส่งตัวแทนมาเรี ยนรู ้ค่อนประเทศเป็ นระยะเวลาหนึ่งจากจังหวัดสงขลาถึง
เชียงใหม่
วันแรกทีเ่ ข้ ามาผมรู้ สึกประหม่ ามาก และขาดความมัน่ ใจเมือ่ รู้ ว่าต้องทางานกับชาวต่ างชาติ เพราะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้
แต่ เมือ่ ได้ ลองเข้ ามาสัมผัส ทาให้ เกิดความคุ้นเคย และกล้ าพูดมากขึน้ ทาให้ เข้ าใจสังคมของชาวตะวันตกมากขึน้ เข้ าใจสังคมโลก
และแบบแผนการทางานทีเ่ ป็ นระบบ
ทาให้รู้วา่ ตอนอยูน่ อกมหาวิทยาลัยเราเป็ นแค่ปลาทองตัวเล็กๆเท่านั้น ยังต้องเรี ยนรู ้อีกมาก เพราะการเรี ยนกฎหมายมิใช่แค่
การฟังคาบรรยายหากแต่การรับใช้และคืนภาษีทางความรู ้ให้แก่สงั คมเป็ นสิ่ งที่สาคัญและเป็ นแก่นแท้ของการศึกษาวิชากฎหมาย
อย่างจริ งแท้ ผมรู ้สึกอบอุ่นเมื่อได้เจออินเทิร์นชาวไทย มิสเซอร์.บรู ส และมาดามเวนดี้ ที่ให้การต้อนรับอย่างดี การมาอยูท่ ี่นี่ทาให้
ชีวติ ผมมีระเบียบวินยั และมีแบบแผนในการทางานมากขึ้น จากเดิมที่ไร้ระเบียบและนอนตื่นสาย ก็ตื่นเร็ วขึ้น ทาให้รู้วา่ การตืน่ เช้ า
เป็ นสิ่งทีด่ แี ละทาให้ คนเรามีเวลามากขึน้

ความคิดเห็นเกีย่ วกับองค์กร

อยากให้องค์กรประชาสัมพันธ์องค์กรให้แพร่ หลายและเป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น อยากให้มีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นทุกปี การได้รับ
โอกาสที่ดีและได้เรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาตัวเองเช่นนี้หาได้ยากมาก ขอขอบคุณ มูลนิธิซีแอลอีและ BABSEA CLE ที่ริเริ่ มงานด้านกฎหมาย
และความช่วยเหลือด้านสิ ทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยด้วย

เนติรัฐ วัฒนกิจ
ผูฝ้ ึ กงานชาวไทย
นิสิตชั้นปี ที่ 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประสบการณ์ และความประทับใจทีเ่ กิดขึน้ ในโครงการ Legal Studies
Clinic.
หากพูดถึงจากวันแรกถึงวันนี้ รวมทั้งหมด 3 อาทิตย์แล้วที่พวกเราเข้ามาศึกษางานในมูลนิธิซีแอลอี
และ BABSEA CLE ประสบการณ์และความประทับใจที่ได้รับทั้งหมดจากที่นี่มีมากมายทั้งในเรื่ องงานและ
เรื่ องการใช้ชีวติ ที่อยูใ่ นมูลนิ ธิ ซึ่ งผมจะขอเรี ยกมันว่า House
ผมประทับใจตั้งแต่วนั แรกที่มาถึงเชียงใหม่เพราะทาง CLE Foundation ได้ส่งคนคือ พี่แอนมารับเรา
ที่สถานีขนส่ งเชียงใหม่ ในเวลาเที่ยงคืน พี่แอนเป็ นคนน่ารัก อัธยาศัยดี และขับรถได้ดีมาก เมื่อเข้ารับฝึ กงาน
วันแรกเจอพี่สตาฟเพิม่ อีก 2 คน คือพี่ พัฒน และพี่บี ซึ่ งพี่ท้ งั 3 คน ได้สอนให้เราศึกษางานอย่างดีแม้บางงาน
เราอาจไม่เข้าใจในตอนนั้นแต่พี่เขาก็สอนให้เราเข้าใจอย่างดีในที่สุด และภายในอาทิตย์แรกเราก็ได้ไป
ฝึ กงานนอกสถานที่ คือ มูลนิธิบา้ นดอกไม้ป่า ซึ่ งเป็ นบ้านพักสาหรับผูห้ ญิงที่มีลูกโดยไม่พร้อม เช่น ถูก
ข่มขืน หรื อ โดนไล่ออกจากหมู่บา้ น ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นชาวเขาเผ่าต่างๆ เราก็ไปสอนในเรื่ องของกฎหมาย
และไปสันทนาการให้กบั เขา นัน่ เป็ นครั้งแรกที่ออกไปสอนและสันทนาการ ถึงแม้จะมีส่วนร่ วมไม่มาก แต่
ผมก็ประทับใจ อาทิตย์ต่อมาก็ไปศาลจังหวัดเชียงใหม่ เป็ นการไปศาลครั้งแรกเช่นกัน และเราก็ได้เข้าไปใน
ห้องพิจรณาคดี ผมตื่นเต้นมาก ผมไม่เคยเห็นการพิจรณาคดีมาก่อนเป็ นประสบการณ์และความประทับใจที่
ดีสาหรับนักกฎหมายอย่างพวกเรา และในอาทิตย์เดียวกันเราก็ได้เข้าไปเรี ยนรู ้ขอ้ มูลในการสร้างคลินิก
กฏหมายและมีวทิ ยากรคือพี่ปลื้ม พี่ปลื้มอธิ บายได้ดีมากจนเวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที ผ่านไปอย่างรวดเร็ ว
และในเรื่ องของการใช้ชีวิตที่นี่ เป็ นทั้งประสบการณ์และความประทับใจที่หาได้ยากมาก เพราะเรา
ต้องใช้ชีวติ ร่ วมกับนักศึกษาฝึ กงานต่างชาติ ถึงแม้ไม่ได้อยูห่ อ้ งเดียวกัน แต่ก็เจอกันทุกวัน ภาษาจึงเป็ นเรื่ อง
สาคัญ จากครั้งแรกที่มาเราฟั งไม่ค่อยรู ้เรื่ องเลย แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรารู ้สึกพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชดั เรา

กล้าคุยกับเขา กล้าทักทายเขา จนมีความรู ้สึกสนิทสนม ผมรู ้สึกดีใจมากที่ได้รู้จกั กับพวกเขา
จากที่ได้ฝึกงานวันแรกจนถึงวันนี้ ผมรู ้สึกประทับใจทั้งในเรื่ องของงานและในเรื่ องของ
การใช้ชีวติ หากถามว่าได้อะไรบ้างในการฝึ กงานครั้งนี้ขอตอบเลยว่า เยอะมาก อย่างแรกคือ
ประทับใจในพี่สตาฟทุกคน พวกพี่ๆต้อนรับเราและสอนงานเราอย่างดี และในเรื่ องของเพื่อน
นักศึกษาฝึ กงาน

ทั้งคนไทยและต่างประเทศต่างเป็ นประสบการณ์และความประทับใจที่หาได้ยาก และ
ผมขอเสนอแนะให้จดั การศึกษางานเกี่ยวกับคลินิกกฏหมายนี้ไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผศู ้ ึกษา
คณะนิติศาสตร์มีความรู ้ ความชานาญ และ คุณธรรม

นายทรงวิทย์ อ่อนรู ้ที่ นิสิตชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ

“ประสบการณ์ที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน” กับบททดสอบการใช้ชีวิต กับ
มูลนิธิซีแอลอี
ในช่วงชีวติ ของมนุษย์เรานั้น อาจตั้งคําถามกับชีวิตว่า เราใช้ชีวติ อยูเ่ พื่อสิ่ งใด ใช้ชีวติ เพื่อตามหาฝัน
ใช้ชีวติ เพื่อแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง ใช้ชีวิตเพื่อใครคนใดคนหรื อ ใช้ชีวิตเพื่อแสวงหาอํานาจ
ยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สินศฤงคาร ทุกคนล้วนมีความเชื่ อ มีความศรัทธา ในตัวเอง เพราะหนึ่งคน หนึ่ง
ความคิด หนึ่งคน หนึ่งศาสนา ผมตามหาคําตอบของชีวติ เสมอ และคิดว่า ทุกอย่างที่เราเผชิญล้วนมีมูลเหตุ
ปั จจัยเกื้อหนุนซึ่ งกันละกัน และถนนสายธารแห่งนี้ ชีวติ ผมเลือกที่จะศึกษาคัมภีร์แห่งชี วติ คัมภีร์แห่งกฎ
กติกาการใช้ชีวติ ร่ วมกัน มันคือเหตุปัจจัยที่ทาํ ให้ผมก้าวเดินมาสู่ ถนนและก้าวเดินมาสู่ ออ้ มกอดแห่งความ
อบอุ่นนับมูลนิธิซีแอลอี
ท่านผูอ้ ่านที่เคารพคงสงสัยกันแล้วเป็ นแน่แท้วา่ มูลนิธิซีแอลอี คืออะไรกันแน่ มันมีความสําคัญ
อย่างไร ผมขออุปมา ง่ายๆ ถ้าเปรี ยบคณะนิ ติศาสตร์ ก็เปรี ยบเสมือน นักศึกษา แพทย์ เปรี ยบประชาชน
เหมือนคนไข้ และเปรี ยบมูลนิธิซีแอลอีเป็ น ครู ที่สอนนักศึกษาแพทย์ ให้ใช้ชีวติ อยูเ่ พื่อคนในสังคม สอนให้
รักษาคนไข้ยงั ไง สอนให้บริ การจัดการโรงพยาบาลยังไงเพื่อให้คนไข้ได้เข้าถึงการรักษาได้มากที่สุด สอน
ให้ ทั้ง จริ ยศาสตร์ และแพทยศาสตร์ มูลนิธิซีแอลอีเป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร สร้างหลักสู ตร
การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก ให้กบั มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศไทย
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ผูม้ ีชื่อว่า นาย ตะวัน เผือกผ่อง ศึกษาอยูใ่ นคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ชั้นปี ที่ ๓ ได้รับตัว๋ สําคัญแห่งชีวิตนั้นคือตัว๋ แห่งโอกาส เดินทางมามูลนิธิ
ซีแอลอี ในฐานะนักศึกษาฝึ กงาน แน่นอนครับผมคงไม่พลาด ขบวนรถไฟสายสําคัญแน่นอน และคงไม่
พลาดขบวนรถไฟสายเปลี่ยนแปลงชีวติ ก้าวแรกที่เข้ามายังองค์กรนี้ เป็ นก้าวเล็กๆของคน ที่มีหนึ่งสมอง
และสองมือ แต่เป็ นก้าวที่จะเป็ นฟันเฟื อนพัฒนาขับเคลื่อนคลินิกกฎหมายของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ต่อไป อยูท่ ี่น้ ีไม่เหมือนอยูท่ ี่อื่น เพราะ มีชาวต่างชาติ พักอาศัยด้วยกัน ผมมักพูดเสมอว่า
“ประสบการณ์ที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทาน” ได้พฒั นาศักยภาพทักษะทางภาษาอังกฤษ เรี ยนรู้ระบบการ
จัดการและบริ หารองค์กรซึ่ งมีมาตราสากลให้การยอมรับ ฝึ กการเป็ นคนตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ รอบ
รู ้ สู ้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบตั ิ และที่สาํ คัญ คุณธรรมต้องสําคัญกว่าท้องอิ่ม เป็ นการสอนว่า ความ
ถูกต้อง ต้องมาก่อนสิ่ งอื่นใด ทําสิ่ งที่ถูกต้องไป แม้นหน้าไหนก็ไม่กลัว

ผมมีความคิดเห็นว่าองค์กร ซีแอลอี เป็ นองค์กรที่ ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดีที่สุดใน
เส้นทางของนิติศาสตร์ เพราะเป็ นหลักสู ตร ที่นาํ ตัวอักษรในตํารา กลับกลายมาเป็ นตัวอักษรที่มีชีวติ ใช้งาน
ได้จริ ง ทั้งภาค ทฤษฏี และภาคปฏิบตั ิ มหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ยงั มีการเรี ยนการสอนชนิดที่ โยนตําราทั้งเล่ม
เข้ามาในสมอง นักศึกษาจึงกลายเป็ นมนุษย์หุ่นยนต์ที่รับข้อมูลแต่คิดและใช้งานไม่เป็ น อันทําให้ขาดมุมมอง
ทางด้าน มิติของกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบตั ิ และที่สาํ คัญ คณะนิติศาสตร์ ทวั่ ประเทศ
สมควรที่จะนํา ปณิ ธาร ของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ที่วา่ “ ชีวติ ฉันคือการบริ การประชาชน”

ประสบการณ์ ความประทับใจ และสิ่งที่ได้รบั จากการเข้าร่วมโครงการ
จากการทีก่ ระผมได้มาเข้าร่วมโครงการ Legal Studies Clinic สิง่ ที่ประทับใจอย่างแรกคือเมือ่
ผมมาถึงพี่แอนมารับจากขนส่งอาเขตและมาส่งที่พกั วันรุ่งพรุ่งนี้พ่ีแอนได้แนะนาให้ผมรู จ้ กั เจ้าหน้าที่
ออฟฟิ ศ เช่น คุณบูช มาดามเวนดี้ พีบ่ ี พีภ่ ทั ร พีจ่ ูน พีต่ กิ ๊ พีแ่ ดง ลุงสมาน ป้ าคาหล้า และได้รูจ้ กั พีเ่ ฟิ รน์
จากการวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพี่แอนได้เล่าประวัติความเป็ นมาของมูลนิธิซแี อลอี และ Bridges
Across Border Southeast Asia Community Legal Education Initiative (BABSEA CLE) เป็ น
องค์ก รไม่ แสวงหากาไร ที่สนับ สนุ น หลัก สู ตรการศึ กษากฎหมายเชิง คลินิ กในมหาวิทยาลัย ที่ท างาน
ช่วยเหลือทางกฎหมายทิด่ นิ สิทธิของคนไร้รฐั สิทธิของผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี สิทธิแรงงานต่างด้าว สิทธินกั โทษ
และผูต้ อ้ งหา กระบวนการยุตธิ รรมเด็กและเยาวชน การเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขรวมทัง้ สิทธิของเพศที่
สาม และผูข้ ายบริการ วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิซแี อลอีคือ การส่งเสริมสิทธิมนุ ษยชนและการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนในประเทศและผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม สัปดาห์ท่ี ๒ พี่แอนได้พาผมไปศาลจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ประจาศาลได้ให้ก ารต้อนรับเป็ นอย่างดี และได้ทราบข้อปฏิ บตั ิในห้องพิจารณาคดี ตลอดจน
โครงสร้างการปฏิบตั งิ านต่างๆ จากนัน้ ได้เข้าฟังการพิจารณาคดี มีคดีต่างๆ อาทิเช่น คดียุทธภัณฑ์ คดียา
เสพติด และคดีผูบ้ ริโภค หลังจากพิจารณาคดีเสร็จ ท่านผู พ้ ิพากษาได้บรรยายสรุปแต่ ละคดีให้ทราบ
จากนัน้ ตอนกลางคืนได้ดู Movie Night เรื่อง นช. นักโทษชาย เรื่องนี้เป็ นภาพยนตร์ท่สี ะท้อนสังคมได้ดี
เกี่ยวกับความไม่เป็ นธรรมจากการถูกศาลตัดสินพิพากษา ดังคากล่าวที่ว่า “คนที่ถูกคาพิพากษา อาจจะ
ไม่ใช่คนผิดเสมอไป” วันต่อมาพี่บไี ด้พาผมไปเยี่ยมชมคลินิกกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พีป่ ลื้มซึ่ง
เป็ นเจ้าหน้าที่รบั ผิดชอบประจา ได้บรรยายประวัติความเป็ นมาตลอดจนการก่ อตัง้ จากโครงการเล็กๆ ได้
พัฒนากลายเป็ นศูนย์ให้คาปรึกษาทางกฎหมาย หลังจากนัน้ ได้มกี ารบรรจุเข้าในหลักสูตร ๑ วิชาเลือก ๑
หน่ วยกิต และผมได้ทราบถึงกระบวนการเรียนการสอนของรายวิชานี้ คือ การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
หมายถึง การศึกษาที่ผูเ้ รียนต้องเรียนรูด้ ว้ ยการลงมือทาด้วยตนเอง ต้องใช้ทฤษฏีและหลักกฎหมายใน
สถานการณ์จริง ต้องดาเนินบทบาทของนักกฎหมายภายใต้คาแนะนา กากับ ดู แล และตรวจสอบจาก
อาจารย์ผูส้ อน และต้องทบทวนตรวจสอบประสบการณ์และสะท้อ นความคิ ดเห็นของตน การศึ กษา
กฎหมายเชิงคลินิ กใช้วิธีก ารสอนที่ผูเ้ รีย นต้องมีส่ วนร่ ว มหลากหลาย และมีวิธี การประเมินหลายวิธี
ตลอดเวลาที่นกั ศึกษาปฏิบตั ิงานในคลินิก ดังนัน้ นักศึกษาจึงมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองจากผลการ
ประเมิน ต่อมาวันศุกร์พบ่ี ไี ด้พาไปอ่างเก็บนา้ ห้วยตึงเฒ่าเพือ่ ดูสถานที่จดั งานเดินวิง่ นานาชาติการกุศลเพือ่
ความยุตธิ รรม ซึง่ สถานทีท่ จ่ี ดั นี้เป็ นสถานทีส่ วยงามตระการตามาก ทัง้ ทิวทัศน์ ป่ าเขา และธรรมชาติต่างๆ
หลังจากนัน้ ได้ไป Wildflower ซึง่ เป็ นมูลนิธิบา้ นดอกไม้ป่า มูลนิธิน้ ีจะดูแลคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ผมไปในครัง้
นี้เพื่อไปสอนเป้ าหมายการใช้ชีวติ ประสบการณ์ และข้อคิดต่างๆ ในการสู ช้ ีวิต ซึ่งทาให้เค้าสามารถนา
ความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้

สิ่งที่ได้รบั ตลอดในการฝึ กงานครัง้ นี้ คือ ความประทับใจในการทางานบุคลากร การกาหนด
แผนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน การมีระเบียบวินยั การตรงต่ อเวลา และฝึ กกระบวนการคิดตลอดจนการ
วางแผนงาน สุดท้ายนี้ผมจะนาความรูท้ ่ไี ด้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ มาพัฒนาคลีนิกกฎหมายของผม
ให้ดยี ง่ิ ขึ้นต่อไป

นายจิรภัทร นาคะ
นิสติ ชัน้ ปี ท่ี ๑ คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ประสบการณ์ การฝึ กงาน BABSEA CLE & CLE Foundation

ตลอดระยะเวลาเกือบ1เดือนของการได้ มาฝึ กงานที่ BABSEA CLE & CLE Foundation ณ
จังหวัดเชียงใหม่กระผมและคณะทีมงานคลินิกกฏหมายของมหาวิทยาลัยทักษิณได้ เดินทางจากจังหวัดสงขลาเพื่อ
มาเรี ยนรู้การบริหารงานขององค์กรและทาความเข้ าใจในการศึกษากฏหมายเชิงคลินิกเพื่อที่จะได้ ทาไปปรับใช้ ที่
มหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป
จากการที่ได้ มาฝึ กงานที่นี่ทาให้ ผมได้ ประสบการณ์ตา่ งๆมากมายกระผมมีความรู้สึกประทับใจในองค์กรนี ้
เป็ นอย่างมากซึง่ น้ อยคนที่จะได้ เข้ ามาสัมผัสโดยมีการจัดให้ เข้ าฟั งการพิจรณาคดี ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ หรื อ
การได้ เข้ าเยี่ยมชมคลินิกกฏหมายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมทังการได้
้
ไปสอนที่มลู นิธิบ้านดอกไม้ ป่าและยัง
ได้ มาอยูร่ ่วมกับนักศึกษาฝึ กงานชาวต่างชาติ ซึง่ เป็ นประสบการณ์ที่หาได้ ยากมากสาหรับ ชีวิตนิสิตนักศึกษา ใน
มหาวิทยาลัย
ส่วนในด้ านความประทับใจในจะประทับใจการทางานภายในองค์กรซึง่ จะเห็นการทางานอย่างเป็ นระบบ
แต่พี่ๆทีมงานทุกคนนันเป็
้ นกันเองทาให้ ผมนันไม่
้ กงั วลในการทางานแต่กลับเพิ่มความตังใจในการท
้
างานมาก
ยิ่งขึ ้นสิ่งที่ได้ จากการฝึ กงานในครัง้ นี ้คือการได้ เรี ยนรู้ระบบการบริหารองค์กรรวมทังความส
้
าคัญของการศึกษา
กฏหมายเชิงคลินิกและสามารถนาเอาความรู้ตา่ งๆที่ได้ รับไปพัฒนาคลินิกกฏหมายของมหาวิทยาลัยทักษิณให้
สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น

ผมคิดว่า BABSEA CLE & CLE Foundation เป็ นองค์กรที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก
เนื่องจากองค์กรนี ้เป็ นNGOที่ทางานด้ านการส่งเสริมการศึกษากฏหมายเชิงปฏิบตั เิ น้ นการลงพื ้นที่เพื่อได้ เห็น
ปั ญหาที่แท้ จริงซึง่ จะเป็ นประโยชน์มากกว่าการเรี ยนเพียงแต่ทฤษฏีในมหาวิทยาลัยและองค์กรนี ้ยังคอยช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่ยงั ขาดการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม
ผมมีความรู้สกึ ดีใจเป็ นอย่างยิ ้งที่ได้ มาเรี ยนรู้งานที่ BABSEA CLE & CLE Foundation ทาให้
ผมได้ รับความรู้เพื่อนากลับไปประยุกต์ใช้ และคอยช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ขาดโอกาสในด้ านการเข้ าถึง
กระบวนการยุตธิ รรม ผมขอขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนที่ได้ ชว่ ยสอนและยังวางแนวคิดต่างๆในการทางาน เพื่อที่จะ
สามารถนาความรู้ไปใช้ ที่คลินิกกฎหมายของมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป

นายวริ ทธิ์ นนั ท์ อัศวภักดี
Thai inten
นิสิตชั้นปี ที่ 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประสบการณ์ และความประทับใจในการเข้ าร่ วมโครงการ
ผมเนื่องจากมาศึกษาดูงานที่มูลนิธิCLEจากในมุมองความคิดของผม ผมมีทศั คติวา่ มันคงเป็ น
อะไรที่เคร่ งเครี ยดต้องเอาแต่ถ่ายเอกสาร เป็ นต้น แต่ได้แตกต่างจากที่ผมคิดไว้มาก เพราะที่แห่งนี้มี
ความเป็ นกันเอง พี่ ๆและชาวต่างชาติ การที่มีพี่คนนึงมารับเรา พี่ที่คอยมาดุเวลาเราทาผิด พี่ที่คอยมา
ชอบแกล้ง หลาย ๆอย่างที่พี่ ๆมอบให้แก่พวกผมในการฝึ กงานครั้งนี้ ผมรู ้สึกปลาบปลื้มมาก เช่น การ
พาพวกผมไปศาล พาไปมูลนิธิดอกไม้ป่า พาไปดอยสุ เทพ พาไปห้วยตึงเฒ่า เป็ นต้น
ส่ วนตัวผมคิดเห็นว่าการที่เปิ ดโปรแกรมการสอนแบบเชิงคลีนิก มีผลเป็ นอย่างยิง่ ต่อการศึกษา
กฎหมายอย่างรู ้แล้วยังสามารรถนามาประยุกตใในชีวติ แล้วเป็ นแนวทางในการฝึ กการทางานให้มี
ประสบการณใต่างๆว่าควรแก้ไขอย่างใดและทาให้ตวั นักศึกษาเองมีความเคยชินต่อการปฏิบตั ิใน
อนาคต ผมจึงคิดว่าการกลับไปสู่ มหาวิทยาลัยทักษิณครั้งนี้ผมจะกลับไปเผยแผ่และแนะนาๆหรื อ
ชวนน้อง ๆเข้ามาเรี ยนการศึกษาแบบเชิงคลีนิก เนื่องจากผมเองได้เห็นผลอันสาคัญจึงอยากให้ผคู ้ นอื่น
ๆและน้องๆหรื อเพื่อนๆชาวนิติศาตรใได้มาศึกษาแบบเชิงคลีนิก
ความคิดเห็นส่ วนตัวของผม ผมอยากกลับมาที่น้ ีอีกครั้งเพราะผมรู ้สึกชอบที่น้ ี ชอบพี่ๆในออฟ
ฟิ ตชอบการทางานแบบเป็ นกันเอง ชอบที่การศึกษาเชิงคลีนิก
ถ้ามีโอกาสอีกผมจะกลับมาฝึ กงานที่น้ ีอีกครั้ง ขอบคุณจากใจจริ ง ๆครับ
กระผม นาย บรรณวิทิต จาเริ ญนุสิต นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้นปี การศึกษาที่ 1

