
คายอักษร - ศิลป เพ่ือนอง ไดดำเนินกิจกรรมอยางตอเน่ืองเปนปท่ี 3 ณ บานแมออกฮู 
ตำบลแมหละ อำเภอทาสองยาง จังหวัดตาก โดยไดรับทุนสนับสนุนหลักจากมูลนิธิมหาจักรี
สิรินธรเพ่ือคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีเขารวม 

กิจกรรมคายฯ ไดพัฒนารูปแบบการทำงานท่ีมีความชัดเจนตั้งแตปท่ี 1 - 3 โดยแสดงใหเห็น
ถึงความสุกงอมของการดำเนินกิจกรรมคายอาสาพัฒนาเร่ิมเปนรูปแบบท่ีสมบูรณในดานของ
การมีสวนรวมระหวางชุมชน โรงเรียนและคณะอาสาสมัครอักษร - ศิลป ผานกิจกรรมสรางสรรค
ท่ีมีสาระสำคัญจากวัฒนธรรมพ้ืนบาน ทำให  เกิดความเข าอกเข าใจระหวางช ุมชนและ
คณะอักษร-ศิลป โดยในการดำเนินงานปท่ี 3 มุงเนนดังประเด็นตอไปน้ี 1) การสรางกลุมพ่ีเล้ียง
จากศิษยเกาคายฯ รุ นท่ีหนึ่งและสอง โดยเปดพ้ืนท่ีใหอาสาสมัครไดมีโอกาสปฏิบัติการใน
สภาพแวดลอมจริง  2) พัฒนาผูนำเยาวชนทองถ่ินโดยรวมฝกฝนการทำงานกับคณาจารยและ
นิสิตนักศึกษาอาสาสมัคร  3) การหารือความตองการของชุมชนเพ่ือนำไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

Aksornsilpa Music and Arts Camp has been an ongoing development since 2018 on 
the field at Mae Ok Hu village, Mae La, Tha Song Yang district, Tak province, Thailand, 
which constitutes the Karen community. Maha Chakri Sirindhorn Foundation provides funding 
for the volunteer camp and other participating universities. 

In 2019, the framework focuses on the idea of volunteerism and developing the skills 
of university students. In the third year, the practise applies the paradigm through 
the participation of local schools and volunteers, which leads to sympathy between 
the community, the schools, and the volunteers. The operation focuses on: 1) Building 
the volunteer mentoring team who are the alumni of the first and second years of the camp 
by providing the professional practise environment for new members; 2) Developing 
local students to be leaders through working with facilitators and university students; 
and 3) Surveying the needs of the community for sustainability development.

www.pgvim.ac.th/aksornsilpa

คายอักษร - ศิลป เพื่อนอง ปที่ 3            ศุภพร สุวรรณ
ภักดี และคณ

ะ

คายอักษร - ศิลป เพื่อนอง ปที่ 3
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา - ธรรมศาสตร 3
ตำบลแมหละ อำเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

Aksornsilpa: Creative Music and Arts Camp #3



ii

ทานสามารถรับชมเว็บไซต
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี 

สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn



2

+
“การพััฒนาประเทศชาติิในปัจจุบััน ต้ิองอาศัยสหวิิทยาการ

คืือคืวิามร้้จากศาสติร์หลายสาขาหลายแขนงเช�ือมโยงเข้าด้้วิยกัน
เพั�ือจะพััฒนาชาติิบ้ัานเมืองและคืนในชาติิไปพัร้อม ๆ กัน

ให้ชาติิบ้ัานเมืองเกิด้คืวิามเจริญในทุก ๆ มิติิ และคืนในชาติิมีคุืณภาพั 
คืือมีคืวิามร้้คืวิามสามารถเท่าทันคืวิามเจริญก้าวิหน้าของชาติิ 

คืวิบัค่้ืกับัคืวิามมีคุืณธรรมจริยธรรม จิติสำานึกที�ด้ี อารมณ์คืวิามร้้สกึ
ที�ได้้รับัการกล่อมเกลา การพััฒนาทั�งสองประการที�กล่าวิมา

ไม่อาจสำาเร็จผลได้้ด้้วิยศาสติร์เพีัยงสาขาเดี้ยวิ หรือการใช้ศาสติร์ต่ิาง ๆ 
 แบับัแยกส่วินไม่ผสานเช�ือมโยงกัน คืวิามร้้ในลักษณะสหวิิทยาการ 

เป็นเคืร�ืองมือที�จะช่วิยให้ประเทศชาติิเจริญก้าวิหน้าอย่างยั�งยืน 
สามารถปรับัตัิวิ แก้ไขปัญหา และด้ำารงอย่้ได้้ในท่ามกลางกระแส 

คืวิามเปลี�ยนแปลงอันซัับัซ้ัอนของโลกยุคืปัจจุบััน”

พระราชดำารัส

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 

ในการประชุุมวิิชุาการนานาชุาติิ คร้�งท่ี่� 5
Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress
ห้ัวิข้้อ “สหัวิิที่ยาการเพ่ื่�อการวิิจ้ัยและพ้ื่ฒนาท่ี่�ย้�งย่น”

ณ  ศููนย์แสดงนิที่รรศูการและการประชุุม อมิแพื่ค เม่องที่องธาน่

เม่�อว้ินท่ี่� 3 มถุิุนายน 2558

+
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พิื่มพ์ื่คร้�งแรก : สำาน้กพิื่มพ์ื่จุัฬาลงกรณ์มหัาวิิที่ยาล้ย. มกราคม 2563

ที�ปรึกษา   คุณหัญิิงวิงจ้ันที่ร์ พิื่น้ยนิติิศูาสติร์
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    คมส้น ดิลกคุณาน้นท์ี่
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บรรณาธิการ  ศุูภพื่ร สุวิรรณภ้กด่ และคณะ
ภาพประกอับ  ธ้ชุวิงศ์ู ศิูริสว้ิสดิ� และคณะ
เว็บไซต์   พื่งศูธร ศูร่วิิเศูษ

จัดทำาโดย

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
2010 ซ. อรณุอมรนิที่ร์ 36 แข้วิงบางย่�ข้้น เข้ติบางพื่ล้ด กรุงเที่พื่ ฯ 10700
หัมายเลข้โที่รศู้พื่ท์ี่ 0-2447-8597
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คณะอัักษรศิาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ข้อัมูลทางบรรณานุกรมขอังสำานักหอัสมุดแห่งชาติ
ศุูภพื่ร สุวิรรณภ้กด่ และคณะ.
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 ค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง ได้ดำาเนินกิจักรรมอย่างต่ิอเน่�องเป็นปีท่ี่� 3  
ณ บ้านแม่ออกฮูู ติำาบลแม่หัละ อำาเภอท่ี่าสองยาง จ้ังหัว้ิดติาก โดยได้ร้บทุี่นสน้บสนุน 
หัล้กจัากมูลนิธิมหัาจ้ักร่สิรินธรเพ่ื่�อคณะอ้กษรศูาสติร์ จุัฬาลงกรณ์มหัาวิิที่ยาล้ย  
และสถุาบ้นอุดมศู่กษาอ่�นท่ี่�เข้้าร่วิม 

 กิจักรรมค่าย ฯ ได้พ้ื่ฒนารูปแบบการที่ำางานท่ี่�ม่ควิามชุ้ดเจันต้ิ�งแต่ิปีท่ี่� 1 - 3 
โดยแสดงใหั้เห็ันถุ่งควิามสุกงอมข้องการดำาเนินกิจักรรมค่ายอาสาพ้ื่ฒนาเริ�มเป็น 
รูปแบบท่ี่�สมบูรณ์ในด้านข้องการม่ส่วินร่วิมระหัว่ิางชุุมชุน โรงเร่ยนและคณะ 
อาสาสม้ครอ้กษร - ศูิลป์ ผ่่านกิจักรรมสร้างสรรค์ท่ี่�ม่สาระสำาค้ญิจัากว้ิฒนธรรม 
พ่ื่�นบ้าน ที่ำาให้ัเกิดควิามเข้้าอกเข้้าใจัระหัวิ่างชุุมชุนและคณะอ้กษร - ศูิลป์ 
โดยในการดำาเนินงานปีท่ี่� 3 มุ่งเน้นด้งประเด็นต่ิอไปน่� 1) การสร้างกลุ่มพ่ื่�เล่�ยงจัาก
ศิูษย์เก่าค่าย ฯ รุ่นท่ี่�หัน่�งและสอง โดยเปิดพ่ื่�นท่ี่�ให้ัอาสาสม้ครได้ม่โอกาสปฏิิบ้ติิการ
ในสภาพื่แวิดล้อมจัริง  2) พ้ื่ฒนาผู้่นำาเยาวิชุนท้ี่องถิุ�นโดยร่วิมฝึึกฝึนการที่ำางาน 
ก้บคณาจัารย์และนิสิติน้กศู่กษาอาสาสม้คร 3) การหัาร่อควิามติ้องการข้องชุุมชุน 
เพ่ื่�อนำาไปสู่การพ้ื่ฒนาท่ี่�ย้�งย่น 



 Aksornsilpa Music and Arts Camp has been an ongoing 
development since 2018 on the field at Mae Ok Hu village,  
Mae La, Tha Song Yang district, Tak province, Thailand,  
which constitutes the Karen community. Maha Chakri Sirindhorn 
Foundation provides funding for the volunteer camp and other 
participating universities. 

 In 2019, the framework focuses on the idea of volunteerism 
and developing the skills of university students. In the third year, 
the practise applies the paradigm through the participation of 
local schools and volunteers, which leads to sympathy between 
the community, the schools, and the volunteers. The operation 
focuses on: 1) Building the volunteer mentoring team who are the 
alumni of the first and second years of the camp by providing 
the professional practise environment for new members;  
2) Developing local students to be leaders through working  
with facilitators and university students; and 3) Surveying  
the needs of the community for sustainability development.







ภาพหมู่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที� นิสิตนักศึิกษา อัาสาสมัคร และเยาวชน 
ที�ร่วมกิจกรรมค่ายอัักษร - ศิิลป์ เพ่�อัน้อัง ปีที� 3



คำานิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ 

ประธานคณะกรรมการอัำานวยการจัดโครงการ
“อัักษร - ศิิลป์ เพ่�อัน้อัง”

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน จุฬา-ธรรมศิาสตร์





คำานิยม
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ 

อัธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ที�ปรึกษาโครงการค่ายอัักษร - ศิิลป์ เพ่�อัน้อัง 

 ควิามร้บผ่ิดชุอบที่่�สำาค้ญิอ่กเร่�องหัน่�งข้องสถุาบ้นอุดมศู่กษา 
ในการผ่ลิติบ้ณฑิิติค่อการสร้างควิามติระหัน้กรู้ให้ัก้บนิสิติน้กศู่กษา 
ในด้านชุุมชุนและส้งคมในฐิานะพื่ลเม่องข้องโลก โลกในปัจัจัุบ้น 
หัมุนเร็วิย่อมที่ำาใหั้สถุาบ้นอุดมศู่กษาติ้องพ้ื่ฒนาบ้ณฑิิติใหั้ม ่
ควิามรู้รอบด้วิยนอกเหัน่อจัากท้ี่กษะควิามชุำานาญิเฉพื่าะต้ิวิโดย 
การสร้างบริบที่แหั่งการเร่ยนรู้นอกหั้องเร่ยนใหั้แก่นิสิติน้กศู่กษา 
เพื่่�อการเปิดมุมมองชุ่วิิติในมิติิที่่�กวิ้างมากข้่�น 

 ค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง ดำาเนินการมาเป็นปีท่ี่� 3 ประกอบ 
ด้วิยกิจักรรม แสดงใหั้เหั็นถุ่งควิามเจัริญิงอกงามที่างควิามคิด 
ข้องคณาจัารย์และนิ สิติน้กศู่กษาข้องอาสาสม้ครที่่� เข้้าร่วิม 



อ้นที่ำาใหั้ชุุมชุนและส้งคมม่ควิามน่าอยู่ยิ�งข้่�นผ่่านท้ี่กษะวิิชุาชุ่พื่ 
ท่ี่�ถุน้ดพ้ื่ฒนาไปสู่การแบ่งปันควิามสุข้จัากการที่ำางานม่ส่วินร่วิมก้น 
ระหัวิ่างโรงเร่ยน ชุุมชุน และโครงการอ้กษร - ศูิลป์ เพื่่�อน้อง

 ครูข้อแสดงควิามยินด่ท่ี่�กิจักรรมค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง  
ปีท่ี่� 3 น่�ได้ดำาเนินการลุล่วิง และร่วิมก้นสร้างประโยชุน์ให้ัก้บ 
ชุุมชุนเป้าหัมาย ข้อชุ่�นชุมและใหั้กำาล้งใจัจัากการที่่�ได้ที่ำางานหัน้ก
เพื่่�อประชุาส้งคม



คำานิยม
รองศาสตราจารย์ ดร.ดำ รงค์ อดุลยฤทธิกุล 
คณบดีคณะศิิลปศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศิาสตร์ 

ที�ปรึกษาค่ายอัักษร - ศิิลป์ เพ่�อัน้อัง

 ข้อแสดงควิามยินด่ก้บควิามสำาเร็จัในการจ้ัดค่ายอ้กษร - ศิูลป์ 
เพ่ื่�อน้อง ณ โรงเร่ยนติำารวิจัติระเวินชุายแดนจัุฬาธรรมศูาสติร์ 3 
เป็นควิามร่วิมม่อระหัว่ิาง 4 สถุาบ้น ค่อ คณะศูิลปศูาสติร์ 
มหัาวิิที่ยาล้ยธรรมศูาสติร์ คณะอ้กษรศูาสติร์ จุัฬาลงกรณ์มหัาวิิที่ยาล้ย  
สถุาบ้นดนติร่ก้ลยาณิว้ิฒนา และมหัาวิิที่ยาล้ยเที่คโนโลย่ 
พื่ระจัอมเกล้าธนบุร่ โดยมุ่งหัมายให้ัน้กศู่กษาท้ี่�ง 4 สถุาบ้นได้ม่ 
โอกาสมาเร่ยนรู้ในการที่ำางานร่วิมก้น อ่กท้ี่�งเป็นการพ้ื่ฒนา 
จิัติสาธารณะข้องน้กศู่กษาและท่ี่�สำาค้ญิน้กศู่กษาได้เร่ยนรู้ “การใหั้”  
ก้บผู้่ท่ี่�ม่โอกาสน้อยกว่ิาในส้งคมข้องเรา ผ่มได้เฝึ้ามองการจ้ัดค่าย 
มาติลอดท้ี่� ง  3 ปี  และเ ห็ันพ้ื่ฒนาการท่ี่� เ กิด ข่้�นโดยลำา ด้บ  
หัว้ิงเป็นอยา่งยิ�งว่ิาค่ายน่�จัะก่อประโยชุนใ์นการสรา้งที่ร้พื่ยากรบุคคล 
ท่ี่�ม่จิัติสาธารณะ และออกไปสร้างประโยชุน์ให้ัก้บส้งคมติ่อไป  



 ข้อข้อบคุณน้กศู่กษาทุี่กคนท่ี่�เข้้ามาร่วิมในการที่ำากิจักรรมค่าย  
และข้อบพื่ระคุณคณาจัารย์ท้ี่�งส่�สถุาบ้น รวิมที่้�งเจ้ัาหัน้าท่ี่�ท่ี่�ให้ั 
การสน้บสนุนและที่ำาให้ัการจ้ัดค่ายประสบผ่ลสำาเร็จั และท่ี่�สำาค้ญิ 
ข้อข้อบพื่ระคุณคณะกรรมการอ้กษร - ศิูลป์ ท่ี่�ให้ัการสน้บสนุน 
งบประมาณและที่ำาให้ัการดำาเนินการค่ายท้ี่�ง 3 คร้�งเกิดข่้�นได้ 
และประสบผ่ลสำาเร็จั

 หัว้ิงเป็นอย่างยิ�งว่ิาการดำาเนนิการจ้ัดค่ายอ้กษร - ศูลิป์ เพ่ื่�อน้อง 
จัะม่พ้ื่ฒนาการท่ี่�ด่ข่้�นโดยลำาด้บ และส่งเสริมให้ัเกิดการพ้ื่ฒนา 
อย่างย้�งย่นต่ิอไป



คำานิยม
รองศาสตราจารย์ ยุพิน โภคฐิติยุกต ์

คณะศิิลปศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศิาสตร์
ที�ปรึกษาค่ายอัักษร - ศิิลป์ เพ่�อัน้อัง

 เส่ยงเพื่ลง “จ้ับม่อม้�น” ซ่�งเป็นเพื่ลงประจัำาค่ายอ้กษร - ศิูลป์ 
เพ่ื่�อน้อง ด้งกระห่ั�มอ่กคร้�ง ณ โรงเร่ยนติำารวิจัติระเวินชุายแดน 
จุัฬา-ธรรมศูาสติร์ 3 ระหัว่ิางว้ินท่ี่� 23-27 ตุิลาคม 2562  
ในปีน่� น้บเป็นปีท่ี่� 3 ข้องการจั้ดค่ายอ้กษร - ศูิลป์ เพ่ื่�อน้อง 
และเ ป็นการ “ จ้ับ ม่อม้� น ”  ข้อง 4 สถุาบ้นการ ศู่กษาค่อ 
จุัฬาลงกรณ์มหัาวิิที่ยาล้ย มหัาวิิที่ยาล้ยเที่คโนโลย่พื่ระจัอมเกล้า 
ธนบุร่ สถุาบ้นดนติร่ก้ลยาณิว้ิฒนา และมหัาวิิที่ยาล้ยธรรมศูาสติร์ 
และการ “จั้บม่อม้�น” ข้องสมาชุิกชุาวิค่ายปัจัจุับ้นและอด่ติสมาชิุก 
ชุาวิค่ายรุ่นท่ี่� 1 และ 2 

 ค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง ปีท่ี่� 3 ภายใต้ิชุ่�อ “Aksornsilpa: 
Creative Music and Arts Camp Programme III”  



ม่ว้ิติถุุประสงค์เพ่ื่�อต่ิอยอดและพ้ื่ฒนาสิ�งท่ี่�ได้เร่ยนรู้ด้านภาษา  
ศิูลปะ และดนติร่จัากกิจักรรมค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง ปีท่ี่� 2 
(เด่อนตุิลาคม 2561) โดยสร้างส้มพ้ื่นธภาพื่ระหัว่ิางชุุมชุน  
โรงเร่ยน และสมาชิุกชุาวิค่าย 4 สถุาบ้นผ่่านว้ิฒนธรรมพ่ื่�นถิุ�น 
ให้ัม้�นคงย้�งย่นส่บไป

 ข้อแสดงควิามยินด่ก้บควิามสำาเร็จัท่ี่�ลุล่วิงติามว้ิติถุุประสงค์ 
และเราจัะ “จ้ับม่อม้�น” เพ่ื่�อสร้างค่ายอ้กษร - ศูิลป์ เพ่ื่�อน้อง 
ให้ัเป็นปึกแผ่่นยิ�ง ๆ ข่้�นไปในอนาคติ

ด้วิยร้กและผู่กพ้ื่น



คำานิยม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ 
คณบดี คณะอัักษรศิาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 โครงการ “อ้กษร - ศูิลป์ เพื่่�อน้อง โรงเร่ยนติำารวิจัชุายแดน 
จัุฬา-ธรรมศูาสติร์” ในปีน่�น้บวิ่าเป็นกิจักรรมที่่�ประสบควิามสำาเร็จั 
อ่กคร้�งอย่างด่ยิ�ง เม่�อนิสิติน้กศู่กษาจัากมหัาวิิที่ยาล้ยในกรุงเที่พื่ ฯ 
ได้ม่ โอกาสพื่บปะ เร่ยนรู้ ว้ิฒนธรรมและวิิถุ่ชุ่ วิิติที่่�แติกติ่าง  
ซ่� งถุ่ อวิ่ า เป็น เร่� อ งจัำา เป็นอย่ างมากสำาหั ร้บนิ สิติ น้กศู่กษา 
ในยุคปัจัจัุบ้นที่่�ม้กใส่ใจัเร่�องราวิข้องตินเองเป็นหัล้ก การเข้้าร่วิม 
ค่ายโครงการ “อ้กษร - ศูิลป์ เพื่่�อน้อง” จั่งเป็นการเปิดประติู 
ใหั้นิสิติน้กศู่กษาได้ข้ยายกรอบโลกท้ี่ศูน์ และเหั็นถุ่งมิติิที่่�แติกติ่าง
หัลากหัลายข้องส้งคมไที่ย และเป็นการสร้างสำาน่กจัิติสาธารณะ  
ผ่่านกระบวินการที่ำางานกลุ่มอย่างสร้างสรรค์และก่อใหั้เกิด 
ประโยชุน์เป็นรูปธรรมแก่ส้งคม
 



 กิจักรรมโครงการน่�ได้ร้บการสน้บสนุนเป็นอย่างด่จัากมูลนิธิ 
มหัาจ้ักร่สิรินธร เพื่่�อคณะอ้กษรศูาสติร์ จัุฬาลงกรณ์มหัาวิิที่ยาล้ย 
และหัน่วิยงานอ่�น ๆ ที่่� เข้้าร่วิม ในปีน่�  คณะอ้กษรศูาสติร์ 
จัุฬาลงกรณ์มหัาวิิที่ยาล้ย ได้ส่งนิสิติเข้้าร่วิมในโครงการน่�อย่าง 
แข้็งข้้นและร่วิมกิจักรรมติ่างๆ อาทิี่ การจ้ัดกิจักรรมดนติร่และ 
ศิูลปะสร้างสรรค์ โดยการสอนร้องเพื่ลงใหั้แก่น้องน้กเร่ยน  
การจ้ัดเล่�ยงอาหัารกลางว้ินและอาหัารวิ่างแก่น้กเร่ยนในโรงเร่ยน 
และการลงชุุมชุนเพื่่�อเก็บข้้อมูลที่างว้ิฒนธรรมโดยเร่ยนเพื่ลง 
พื่่�นถิุ�นและส้มภาษณ์คนในชุุมชุนเพื่่�อศู่กษาวิิถุ่ชุ่วิิติ
 
 กิจักรรมท้ี่�งหัมดสำาเร็จัได้ด้วิยการที่ำางานร่วิมก้นระหัวิ่าง 
อาจัารย์ นิสิติน้กศู่กษา บุคลากรและคนในชุุมชุน ก่อใหั้เกิด 
การเร่ยนรู้ก้นและก้น นอกจัากจัะเป็นการสร้างจิัติสาธารณะแล้วิ 
ย้งเป็นการแสดงใหั้เหั็นวิ่าการที่ำางานอย่างเป็นนำ�าหัน่�งใจัเด่ยวิก้น
และม่ควิามสาม้คค่ย่อมก่อใหั้ เ กิดควิามสำาเร็จั ซ่� ง น้บเป็น 
แรงบ้นดาลใจัสำาค้ญิที่่�ที่ำาใหั้โครงการเชุ่นน่�เกิดข้่�นอย่างติ่อเน่�อง 
และส่งผ่ลอย่างเป็นรูปธรรมติ่อการพ้ื่ฒนาชุุมชุน



คำานิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ 
คณบดีคณะศิิลปศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศิาสตร์

 กอ่นท่ี่�ผ่มจัะได้ไปร่วิมคา่ยอ้กษร - ศูลิป์ เพ่ื่�อนอ้ง โรงเร่ยนติำารวิจั 
ติระเวินชุายแดนจัุฬา-ธรรมศูาสติร์ ซ่�งจ้ัดข้่�นเป็นปีที่่�สามแล้วิในปี 
พื่.ศู. 2562 น่� ผ่มได้ยินเร่�องราวิติ่าง ๆ มากมายเก่�ยวิก้บค่ายน่� 
ในฐิานะที่่�อยู่ในที่่มบริหัารข้องที่่านอด่ติคณบด่คณะศิูลปศูาสติร์ 
รองศูาสติราจัารย์ ดร.ดำารงค์ อดุลยฤที่ธิกุล ที่่�ได้ใหั้การสน้บสนุน 
และเดินที่างไปเย่�ยมค่ายด้วิยต้ิวิเองในสองปีแรก ได้ยินเร่�องราวิ 
และควิามประท้ี่บใจัจัากคำาบอกเล่าข้องอาจัารย์ ดร. วิิชุาติิ 
บูรณะประเสริฐิสุข้ ผู่้ที่่�ล่วิงล้บไปแล้วิและเป็นผู่้ร่วิมบุกเบิก 
ค่ายน่�รวิมถุ่งการสร้างอาคารอเนกประสงค์สำาหัร้บผู่้ไปร่วิม 
กิจักรรมที่่� โรงเร่ยน ภาพื่ข้องค่ายที่่�ผ่มม่ก่อนหัน้าน่�ค่อค่าย 
ที่่�ร้องเพื่ลงเพื่ราะและวิิวิสวิย แติ่เม่�อผ่มได้ม่โอกาสไปส้มผ้่ส 
และเย่�ยมค่ายจัริงๆเป็นคร้�งแรกและไปในฐิานะคณบด่ด้วิย 
ผ่มจั่งรู้ จ้ัก ”ค่ายในติำานาน” น่�จัริง ๆ ส้กที่่ ผ่มจั่งกล้าพืู่ดได้ 



อย่างเติ็มที่่�วิ่าค่ายอ้กษร - ศูิลป์ น่�เป็นค่ายที่่�ม่ควิามพื่ิเศูษจัริง ๆ  
ในหัลาย ๆ ด้าน ต้ิ�งแติ่เป็นค่ายที่่�เกิดจัากควิามร่วิมม่อระหัวิ่าง 
ผู่้บริหัาร อาจัารย์ และน้กศู่กษาจัากหัลายสถุาบ้นซ่�งไม่ใชุ่เป็น 
เ ร่�องท่ี่� เ กิดข่้�นและที่ำาได้อย่างต่ิอเน่�องโดยง่าย เป็นค่ายท่ี่� ม่ 
การที่ำางานเป็นระบบ ม่การเติร่ยมต้ิวิอย่างด่ ม่การที่ำา workshop 
แก่ชุาวิค่ายเพื่่�อใหั้ได้งานที่่�ติรงติามควิามคาดหัว้ิงและม่ปัญิหัา 
น้อยที่่�สุดเม่�อไปเริ�มที่ำางานที่่�หัน้างาน 

 เม่�อได้รู้ จ้ักค่ายน่�มากข้่�น ผ่มคิดวิ่าค่ายน่�เป็นค่ายที่่�ม่ชุ่วิิติ 
ม่การเติิบโติ ม่การเร่ยนรู้จัากประสบการณ์ที่่�ผ่่านมาอย่างเป็น 
ระบบจันที่ำาใหั้ค่ายในปีที่่�สามน่�ม่ควิามสมบูรณ์มากยิ�งข้่�นท้ี่�งด้าน 
เน่�อหัาสาระและรูปแบบกิจักรรม และดู เป็นค่ายที่่�ม่ควิาม 
เป็นผู่้ใหัญิ่มากข้่�นเม่�อที่างอาจัารย์เปิดโอกาสใหั้น้อง ๆ  น้กศู่กษา



ได้ม่บที่บาที่มากข้่�นในการเติร่ยมค่ายและการนำากิจักรรม 
แก่น้อง ๆ ที่่�โรงเร่ยนและการลงเก็บข้้อมูลก้บชุุมชุน และเม่�อ 
ได้ไปเย่�ยมค่ายแล้วิก็ยิ�งม่ควิามประท้ี่บใจัในควิามทีุ่่มเที่เส่ยสละ 
ในการนำากิจักรรมข้อง อาจัารย์ ดร.ศูุภพื่ร สุวิรรณภ้กด่และที่่มงาน 
ที่่� เข้้มแข้็งจัากสถุาบ้นดนติร่ ก้ลยาณิว้ิฒนาและอาจัารย์จัาก 
สถุาบ้นเคร่อข้่ายที่่�มาร่วิมงานก้น ได้เหั็นการที่ำางานร่วิมก้น 
อย่ า ง ไม่ รู้ จ้ั ก เหัน็ ด เหัน่� อยข้อง น้กศู่ กษาจัากติ่ า งสถุา บ้น 
ซ่�งแม้จัะม่ปัญิหัาหัร่อควิามไม่เข้้าใจัก้นบ้างและทีุ่กคนก็ที่ำางาน 
ข้องตินอย่างเติ็มที่่�และสุดที่้ายทีุ่กอย่างก็สำาเร็จัติามที่่�วิางแผ่นไวิ้ 
ประท้ี่บใจัคุณครูใหัญิ่และทีุ่ก ๆ คนที่่�โรงเร่ยนที่่�ดูแลพื่วิกเรา 
เป็นอย่างด่ รวิมถุ่งเด็ก ๆ ที่่�โรงเร่ยนและจัากชุุมชุนที่่� ต้ิ�งใจั 
และต้ิ�งหัน้าต้ิ�งติารอมาร่วิมกิจักรรมที่่�เราจ้ัด และแน่นอน ค่ายน่� 
ม่ควิามพิื่เศูษติรงที่่�ม่การใชุ้เส่ยงเพื่ลง ดนติร่ และการแสดง 
เป็นเคร่�องม่อในการส่�อสารและการแลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ระหัวิ่าง 
เราก้บชุุมชุน ซ่� งติ่างจัากค่ายอ่�นที่่� เราคิดวิ่าเราเป็นผู่้ ไปใหั้  
เป็นผู่้ไปสอนเที่่าน้�น

 ในนามข้องชุาวิศิูลปศูาสติร์ มหัาวิิที่ยาล้ยธรรมศูาสติร์  
ผ่มจั่งข้อแสดงควิามยินด่และชุ่�นชุมติ่อควิามสำาเร็จัข้องค่ายในปีน่�  
และหัว้ิงวิ่าจัะได้ม่โอกาสไปร่วิมและเหั็นควิามเติิบโติข้องค่ายน่� 
ติ่อไปอ่กนานแสนนาน





คำานิยม
อาจารย์ ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์ 
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ใหั้เหัมาะสมติ่อการเสริมสร้างท้ี่กษะที่่�เหัมาะสม 

 ในชุ่วิงระยะเวิลาเพื่่ยงแค่ 4 ว้ิน ที่่�ถุ่งแม้จัะเป็นเวิลาอ้นส้�น  
แติ่กิจักรรมที่่�เกิดข้่�นก็ได้แสดงใหั้เหั็นถุ่งการเร่ยนรู้ซ่�งก้นและก้น 
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จัะได้ร้กษาและพ้ื่ฒนาองค์ควิามรู้ติ่อไปได้

 สุดที่้ายน่� ข้อข้อบคุณควิามร่วิมม่อร่วิมใจัข้องทีุ่ก ๆ ฝึ่าย 
ที่่�เก่�ยวิข้้องที่่�ที่ำาใหั้การดำาเนินการปีที่่� 3 ประสบควิามสำาเร็จั 
ไปได้ด้วิยด่ และหัว้ิงวิ่ากิจักรรมน่�จัะชุ่วิยเสริมสร้างพ้ื่ฒนาท้ี่กษะ 
และองค์ควิามรู้ที่่�จัำาเป็นในการที่่�จัะนำาไปปร้บใชุ้ใหั้เหัมาะสม 
ติามบริบที่ข้องตินเองได้ติ่อไป
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 ผู้่เข่้ยนในฐิานะกระบวินกร (facilitator) ได้ม่โอกาสพ้ื่ฒนา 
กิจักรรมค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง ต่ิอเน่�องเป็นปีท่ี่� 3 ได้ปร้บปรุงรูปแบบ 
การดำาเนินการท่ี่ละน้อยโดยหัมายใจัให้ัแนวิคดิควิามเป็นอาสาสม้คร 
ท่ี่�เป็นนิสิติน้กศู่กษาท้ี่�งเก่าใหัม่ (volunteerism) กระตุ้ินควิามคิด 
ผ่่านการติระหัน้กรู้ และการสร้างควิามเข้้าใจัในการดำาเนินงานก้บ 
ชุุมชุนผ่่านแนวิคิดที่างภาษา ดนติร่และศิูลปะ พื่ร้อมท้ี่�งการสร้าง 
ควิามเข้้าอกเข้้าใจัให้ัแก่คนในชุุมชุน  (symphathy) ให้ัแก่อาสาสม้คร
อย่างแยบคายท่ี่�นำาไปสู่ควิามไว้ิเน่�อเชุ่�อใจัระหัว่ิางอาสาสม้ครค่าย 
อ้กษร - ศิูลป์ และโรงเร่ยน รวิมถุ่งชุุมชุนในพ่ื่�นท่ี่�บ้านแม่ออกฮูู  
ติำาบลแม่หัละ อำาเภอท่ี่าสองยาง จ้ังหัว้ิดติาก ประเด็นท่ี่�สำาค้ญิประการ
หัน่�งข้องกิจักรรมค่ายอ้กษร - ศูิลป์ น่�ค่อการออกแบบและพ้ื่ฒนา 
กิจักรรมท่ี่�มุ่งเน้นการม่ส่วินร่วิมข้องผู้่ท่ี่�ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย (stakeholder) 
ในการดำาเนินกิจักรรม 

 ปรากฏิการณ์ค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง ในปีท่ี่� 1 และ 2 พื่บว่ิา  
เกิดมิติิในการพ้ื่ฒนากิจักรรมท่ี่�ก้าวิข้้ามเส้นแบ่งระหัว่ิางโรงเร่ยนชุุมชุน 
และกลุ่มอาสาสม้ครค่ายอ้กษร - ศิูลป์ โดยการดำาเนินกิจักรรมปีท่ี่� 2  
ได้พ้ื่ฒนาต่ิอยอดมาย้งการก้าวิข้้ามออกนอกพ่ื่�นท่ี่�ข้องโรงเร่ยน 
และสร้างปฏิิส้มพ้ื่นธ์ก้บผู้่คนในชุุมชุนอย่างเห็ันได้ชุ้ดในการดำาเนิน 
กิจักรรมปีท่ี่� 2 (พื่งษ์เที่พื่, 2562) ท่ี่�อาสาสม้ครอ้กษร - ศิูลป์  

1 อาจัารย์ ดร., ผู้่ชุ่วิยอธิการบด่ฝึ่ายกิจัการน้กศู่กษา สถุาบ้นดนติร่ก้ลยาณิว้ิฒนา
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ได้เร่ยนรู้วิิถุ่ชุ่วิิติ แนวิคิดในการดำารงชุ่วิิติ จัากเร่�องเล่าและดนติร่ 
พ่ื่�นบ้าน แสดงให้ัเห็ันถุ่งโครงสร้างในพ่ื่�นท่ี่�ภาคสนาม (field) 
ท่ี่�ชุ่วิยให้ัสร้างกรอบควิามคิดและข้อบเข้ติในการพ้ื่ฒนางานจัาก 
ข้้อมูลภาคสนามจัากการท่ี่�ได้ส้มผ้่สอ้ติล้กษณ์ข้องว้ิฒนธรรม 
พ่ื่�นบ้านเชุงิล่กผ่่านดนติร่กลายมาเป็นนยิามควิามหัมายจัากการที่ำางาน
ก้บชุุมชุนเชิุงสร้างสรรค์ ที่ำาให้ัผู้่เข้้าร่วิมกิจักรรมปฏิิบ้ติิจัริงอยู่ใน 
พ่ื่�นท่ี่�ศู่กษา (Kisliuk, 2008) 

 อาสาสม้ครท่ี่�ได้เร่ยนรู้วิิถุ่ชุ่วิิติและศิูลปว้ิฒนธรรมพ่ื่�นบ้าน 
จัากผู้่คนในชุุมชุน นำามาพ้ื่ฒนากิจักรรมให้ัก้บน้กเร่ยนในโรงเร่ยน 
ถูุกนำาเสนอในชุ่วิงการนำาเสนอผ่ลงานข้องกิจักรรมค่ายอ้กษร - ศูิลป์  
ซ่�งเป็นการส่งต่ิอในเชิุงว้ิฒนธรรมท่ี่�กำาล้งเล่อนหัายไปจัากชุุมชุน  
ด้งเชุ่น บที่เพื่ลงร้องประกอบเคร่�องดนติร่ข้องชุาวิปกาเกอะญิอ  
เติหัน่า หัร่อกาหัน่าถูุกถุ้กที่อเร่�องเล่าข้องพ่ื่อเฒ่าแม่เฒ่ากลายเป็น 
ละครชุุมชุนท่ี่�เป็นผ่ลพื่วิงจัากการดำาเนินกิจักรรมสร้างสรรค์ ที่ำาให้ั 
ปรากฏิควิามประท้ี่บใจัให้ัก้บผู้่ชุมซ่�งในท่ี่�น่�ค่อชุาวิบ้านในชุุมชุน  
อ่กท้ี่�งย้งเปิดพ่ื่�นท่ี่�ให้ัแก่ชุุมชุนได้ม่เวิท่ี่ในการถุ่ายที่อดบที่เพื่ลงเก่า 
ให้ัคนในชุุมชุนหัวินคิดถุ่งว้ินวิานข้องพ่ื่อเฒ่าแม่เฒ่า จันกลายเป็น 
ควิามอบอวิลท่ี่�เต็ิมไปด้วิยควิามอบอุ่นในคำ�าค่นนำาเสนอผ่ลงานในปีท่ี่� 2 

 จัากการศู่กษาพื่บว่ิา การดำาเนินงานกิจักรรมค่ายอ้กษร - ศูิลป์  
เพ่ื่�อน้อง  ปีท่ี่� 2 กิจักรรมในค่ายม่การบูรณาการแนวิคิด วิิธ่การดำาเนินงาน 
ท่ี่�สร้างควิามร่วิมม่อระหัว่ิางอาสาสม้ครแต่ิละมหัาวิิที่ยาล้ยท่ี่�เข้้าร่วิม 
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อย่างชุ้ดเจัน ท่ี่�แสดงให้ัเห็ันได้จัากกิจักรรมต้ิองอาศู้ยควิามชุำานาญิ 
ในด้านภาษา ดนติร่ และเที่คโนโลย่ ที่ำาให้ัสามารถุพ้ื่ฒนาศู้กยภาพื่ 
ข้องน้กศู่กษาในแนวิคิดท้ี่กษะในศูติวิรรษท่ี่� 21 โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง 
ในด้านการส่�อสาร ถุ่งแม้ว่ิาการดำาเนินกิจักรรมข้องค่ายอ้กษร - ศิูลป์  
เพ่ื่�อน้อง ปีที่่� 2 ม่ควิามซ้บซ้อนมากกวิ่าปีแรก แติ่อาสาสม้ครนิสิติ 
น้กศู่กษาได้เกิดกระบวินการเร่ยนรู้ในเชิุงล่กที่างว้ิฒนธรรมพ่ื่�นบ้าน 
ข้องชุาวิปกาเกอะญิอมากยิ�งข่้�น (ศู้กดิ�ระพ่ื่, 2562) จัากการพ้ื่ฒนา 
กิจักรรมค่ายอ้กษร - ศิูลป์ ที่ำาให้ัเกิดภาพื่การส่งต่ิอว้ิฒนธรรม 
ผ่่านดนติร่จัากรุ่นพ่ื่อเฒ่าแม่เฒ่าสู่รุ่นเด็กน้กเร่ยนในโรงเร่ยน แสดงให้ั 
เห็ันถุ่งการลบชุ่องว่ิางข้องชุ่วิงอายุข้องคนในชุุมชุน และท่ี่�สำาค้ญิท่ี่�สุด 
อ่กประการหัน่�งค่อการสร้างพ่ื่�นท่ี่�และโอกาสให้ัชุุมชุนได้ม่ปฏิิส้มพ้ื่นธ์ 
ระหัว่ิางก้นมากข่้�น ด้งติามกรอบคิดในการดำาเนินกิจักรรมท่ี่�ผู้่เข่้ยน 
ได้ต้ิ �งใจัไวิ้

“วัฒนธรรมเป็นเรื่องของจิตสำ�นึก�เป็นเรื่องของคุณความดีภายใน 
(intrinsic�merit)�ความผิดชอบชั่วดี�เป็นองค์รวมในจิตใจ

ที่เกี่ยวข้องกับวิถีและวิธีดำ�เนินชีวิต 
มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน�ธรรมชาติ�สิ่งแวดล้อม�

สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรม�กิจกรรม�ประดิษฐกรรมต่าง�ๆ�
วัฒนธรรมมีความหลากหลาย�มีความซับซ้อน 
มีความเหลื่อมซ้อนหลายมิติ�มีการปรับเปลี่ยน
และเปลี่ยนแปลงตามกาลเทศะอย่างต่อเนื่อง”

วิิรุณ ติ้�งเจัริญิ
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แนวคิดในการพัฒนากิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง  
ปีที่ 3 (พ.ศ. 2562)

 การส่�อสารในรูปแบบข้องการที่ำางานข้้ามว้ิฒนธรรม (cross-
cultures) เป็นต้ิวิกระตุ้ินที่างควิามคิดจัากบริบที่ที่างว้ิฒนธรรม 
และสภาพื่แวิดล้อมโดยรอบ ชุ่�ให้ัเห็ันถุ่งองค์ประกอบท่ี่�สำาค้ญิ 
ในการติกติะกอนควิามคิดที่างด้านปร้ชุญิา ส้งคม และจิัติวิิที่ยา 
ท่ี่�เกิดจัากรูป รส กลิ�น เส่ยง และส้มผ้่ส ว่ิาสิ�งเหัล่าน้�นเป็นอย่างไร 
และแต่ิละคนน้�นเข้้าใจัอย่างไร ภายใต้ิบริบที่ในที่างว้ิฒนธรรมด้งกล่าวิ 
(Polyani, 2009) เห็ันได้ชุ้ดว่ิาเม่�ออาสาสม้ครอ้กษร - ศิูลป์ 
ได้ร้บรู้ข้้อมูลที่างว้ิฒนธรรม จัากการลงปฏิิบ้ติิการเก็บข้้อมูล 
ในภาคสนามแล้วิ การแบ่งปันข้้อมูลท่ี่�นำาไปสู่การหัาข้้อสรุปในระเบ่ยบ 
วิิธ่การเร่ยนรู้แบบปฏิิบ้ติิการ (action) ในท่ี่�สุดเกิดข่้�นในห้ัองเร่ยน 
อ้กษร - ศิูลป์ ที่ำาให้ัอาสาสม้ครได้วิิเคราะห์ัข้้อมูลในเชิุงวิิพื่ากษ์  
โดยการนำาควิามรู้ท่ี่�ได้ร้บมาเชุ่�อมโยงก้นที่ำาให้ัเห็ันควิามส้มพ้ื่นธ์ก้น 
อย่างเป็นระบบ ผ่่านการวิิเคราะห์ัในรูปแบบข้องสหัวิิที่ยาการ  

(อาน้นท์ี่, 2562)

 จัากแนวิคิดในการดำาเนินงานกิจักรรมค่ายอ้กษร - ศูลิป์ เพ่ื่�อน้อง  
ปีท่ี่� 1 เป็นการดำาเนินกิจักรรมก้บครูและน้กเร่ยนโรงเร่ยนติำารวิจัติระเวิน 
ชุายแดนจุัฬา-ธรรมศูาสติร์ 3 ในด้านกิจักรรมดนติร่และศิูลปะ 
สร้างสรรค์ผ่่านการประพ้ื่นธ์เพื่ลงร่วิมก้นก้บน้กเร่ยนในโรงเร่ยน 



35

การปร้บปรุงห้ัองสมุด การปร้บปรุงห้ัองเร่ยนในระด้บชุ้�นอนุบาล  
รวิมถุ่งการประดิษฐ์ิสร้างสรรค์จัากสิ�งข้องเหัล่อใชุ้หัร่อข้ยะ  
เร่�องราวิต่ิาง ๆ ถูุกนำาเสนอผ่ลงานข้องกิจักรรมให้ัก้บชุุมชุนได้ร้บที่ราบ
ถุ่งกิจักรรมข้องค่ายอ้กษร - ศูิลป์ นำาไปสู่การดำาเนินงานในข้้�นติอน 
หัล้งการดำาเนนิกิจักรรมค่าย (post production) ในรูปแบบการจ้ัดที่ำา 
เว็ิบไซต์ิ www.pgvim.ac.th/aksornsilpa ภายใต้ิการปร้บปรุง 
โดยสถุาบ้นดนติร่ก้ลยาณิว้ิฒนา รายงานเชิุงวิิชุาการ และการ 
นำาเสนอผ่ลงานที่างวิิชุาการในระด้บนานาชุาติิ เพ่ื่�อหัาวิิธ่ในการพ้ื่ฒนา
กิจักรรมข้องค่ายอาสาสม้คร โดยหัว้ิงใจัว่ิาจัะสามารถุเป็นแนวิปฏิิบ้ติิ 
ท่ี่�ด่ให้ัก้บการที่ำางานอาสาสม้ครแก่นิสิติน้กศู่กษาที่างด้านภาษา 
ดนติร่และศิูลปะ (Suwanpakdee & Pokthitiyuk, 2018)  
โดยได้ร้บข้้อเสนอแนะให้ัชุุมชุนได้ม่ส่วินร่วิมในการดำาเนินกิจักรรม 
ข้องค่ายอ้กษร - ศิูลป์ มากข่้�น การเข้้าถุ่งว้ิฒนธรรมพ่ื่�นถิุ�นจัะสามารถุ 
ที่ำาให้ัเกิดการส่งต่ิอที่างว้ิฒนธรรมระหัว่ิางคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหัม่  
โดยกิจักรรมในการดำาเนินการต้ิองไม่สูญิเส่ยเอกล้กษณ์ในการที่ำางาน 
สร้างสรรค์ อ่กท้ี่�งย้งเกิดปฏิิส้มพ้ื่นธ์ในวิงกว้ิางซ่�งได้แก่ ชุุมชุน โรงเร่ยน 
และกลุ่มคณะค่ายอ้กษร - ศิูลป์  อ่กด้วิย ประเด็นท่ี่�สำาค้ญิอ่กประการหัน่�ง 
ค่อการสร้างควิามย้�งย่นข้องการดำาเนินกิจักรรมเพ่ื่�อให้ัเกิดการพ้ื่ฒนา 
อย่างต่ิอเน่�อง ในเร่�องข้องทุี่นสน้บสนุนท้ี่�งภาคร้ฐิและเอกชุนท่ี่�จัะม่ 
ส่วินชุ่วิยในการพ้ื่ฒนาชุุมชุนเป็นสิ�งสำาค้ญิท่ี่�ต้ิองติระหัน้กถุ่งด้วิย    
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  ปีท่ี่� 2 ข้องกิจักรรมค่ายอ้กษร - ศูลิป์ ได้พ้ื่ฒนาจัากข้้อเสนอแนะ 
ในการดำาเนินกิจักรรมปีท่ี่� 1 ในการสร้างการม่ส่วินร่วิมข้องชุุมชุนโดย 
อาสาสม้ครเป็นผู้่เร่ยนรู้ว้ิฒนธรรมพ่ื่�นบ้าน โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง ภาษา 
ดนติร่ และศิูลปะ รวิมถุ่งบริบที่ข้องชุุมชุนด้วิย พื่ร้อมก้นก้บการเริ�ม 
สร้างเยาวิชุนผู้่นำาในชุุมชุน ในท่ี่�น่�ค่อ น้กเร่ยนท่ี่�จับการศู่กษาจัาก 
โรงเร่ยนติำารวิจัติระเวินชุายแดน จุัฬา-ธรรมศูาสติร์ 3 มาร่วิมเร่ยนรู้ 
ในการดำาเนินงานก้บนิสิติน้กศู่กษา เป็นการเชุ่�อมโยงท่ี่�จัะที่ำาให้ั 
เกิดการปฏิิส้มพ้ื่นธ์ท่ี่�ด่ระหัว่ิางชุุมชุนและอาสาสม้ครค่ายอ้กษร- 
ศิูลป์ มากข่้�น
  
 อาสาสม้ครนิสิติน้กศู่กษานำาข้้อมูลท่ี่�ได้ร้บมาแบ่งปันเพ่ื่�อพ้ื่ฒนา 
กิจักรรมสร้างสรรค์โดยม่น้ยยะในการเชุ่�อมโยงผู้่คนในชุุมชุน 
ได้ติระหัน้กรู้ถุ่งควิามงดงามข้องว้ิฒนธรรมพ่ื่�นถิุ�น ซ่�งที่ำาให้ั 
อาสาสม้ครได้พ้ื่ฒนาควิามรู้ที่างว้ิฒนธรรมท่ี่�ได้ร้บมาดำาเนนิกิจักรรม 
สร้างสรรค์โดยมิให้ัสูญิเส่ยสาระสำาค้ญิเดิมข้องว้ิฒนธรรม แต่ิถูุก 
นำาเสนอในรูปแบบข้องการแสดงสร้างสรรค์ อาทิี่ ละครชุุมชุนท่ี่�ม่ 
เน่�อหัาจัากการต่ิควิามผ่่านบที่เพื่ลง (interpretation) สู่การประพ้ื่นธ์ 
บที่ละครชุุมชุนท่ี่�ม่เน่�อหัาจัากว้ิฒนธรรมในพ่ื่�นท่ี่�ข้องแต่ิละกลุ่ม 
โดยนิสิติน้กศู่กษา รวิมถุ่งการสร้างแรงบ้นดาลใจัโดยม่นิสิติน้กศู่กษา 
เป็นแบบอย่างท่ี่�ด่ในการดำาเนินกิจักรรมให้ัก้บน้กเร่ยน ด้งแผ่นภาพื่ท่ี่� 1 
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แผนภาพท่ี่� 1 แนวคิิดในการดำาเนินงานกจิกรรมค่ิายอัักษร - ศิิลป์์ เพ่�อัน้อัง ปี์ท่ี่� 2

 ในชุ่วิงการนำาเสนอผ่ลงานในปีท่ี่� 2 น่�ได้เปิดพ่ื่�นท่ี่�ให้ัพ่ื่อเฒ่า 
แม่เฒ่าได้เล่าเร่�องราวิบนเวิท่ี่นำาเสนอผ่ลงานข้องค่ายอ้กษร - ศิูลป์ 
ผ่่านบที่เพื่ลงร้องประกอบดนติร่ข้องชุาวิปกาเกอะญิอจัำานวินมากท่ี่� 
ม่ควิามหัมายผ่่านการดำาเนินชุ่วิิติ ที่ำาให้ัผู้่ชุมในชุุมชุนเกิดควิามซาบซ่�ง 
เป็นอย่างมาก บางบที่เพื่ลงในว้ินวิานท่ี่�อาจัจัะกำาล้งถูุกล่ม จัากเร่�องราวิ 
ชุ่วิิติข้องคนรุ่นเก่า ในบางชุ้�วิข้ณะถุ่งข้้�นเร่ยกนำ�าติาแห่ังควิามปร่ติิข้อง 
คนในชุุมชุนด้วิย ซ่�งชุ่�ให้ัเห็ันว่ิา เกิดการส่งต่ิอเร่�องราวิจัากคนรุ่นเก่า 
สู่คนรุ่นใหัม่ด้วิยควิามแยบคาย และปราศูจัากอคติิอย่างชุ้ดเจัน 
และท่ี่�สำาค้ญิท่ี่�สุด ค่อการท่ี่�อาสาสม้ครนิสิติน้กศู่กษาได้ลดที่อนกำาแพื่ง
ก้�นในที่างควิามคิดจัากการที่ำางานด้วิยท้ี่กษะเฉพื่าะที่างท่ี่�แติกต่ิาง 
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ก้นในด้านภาษา ดนติร่ และศิูลปะ ซ่�งเป็นห้ัวิใจัสำาค้ญิในการปลูกฝัึง 
ควิามเป็นอาสาสม้ครท่ี่�ด่ (volunteerism) ในการสร้างประโยชุน์ให้ั 
แก่ชุุมชุนและส้งคม  (ศุูภพื่ร, 2561) 

 จัากการวิิเคราะห์ัข้้อมูลในการดำาเนินงานในปีท่ี่� 2 พื่บว่ิา  
ในการพ้ื่ฒนาควิรมองถุ่งการสร้างชุุมชุนให้ัเข้้มแข็้ง เพ่ื่�อนำาไปสู่ 
การสร้างเศูรษฐิกิจัซ่�งอาจัจัะต้ิองใชุ้ระยะเวิลา อ่กท้ี่�งพ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�ศู่กษา 
สามารถุพ้ื่ฒนาเป็นแหัล่งท่ี่องเท่ี่�ยวิเชิุงอนุร้กษ์ได้ ซ่�งเป็นประเด็น 
ท่ี่�ย้งคงต้ิองชุ่วิยก้นพ้ื่ฒนาต่ิอไป และควิรม่ผู้่เชุ่�ยวิชุาญิเฉพื่าะด้าน 
ให้ัการสน้บสนุนชุ่วิยเหัล่อ ควิบคู่ไปก้บกิจักรรมสร้างสรรค์ท่ี่�พ้ื่ฒนา 
ในด้านควิามเข้้มแข็้งที่างว้ิฒนธรรมด้วิย ท่ี่� ซ่�งเป็นเสน่ห์ัและ 
เอกล้กษณ์ข้องค่าย ที่ำาให้ัข้้�นติอนในการถุ่ายที่อดเร่�องราวิ 
ผ่่านข้้�นติอนการดำาเนินงานหัล้งกิจักรรมรายงานสรุปผ่ลเป็นหัน้งส่อ 
จัำานวินหัน่�งเล่ม ชุ่�อเร่�อง ค่ายอ้กษร - ศูิลป์ เพ่ื่�อน้อง ปีท่ี่� 2 
โรงเร่ยนติำารวิจัติระเวินชุายแดน จุัฬา - ธรรมศูาสติร์ 3 ติำาบลแม่หัละ 
อำาเภอท่ี่าสองยาง จ้ังหัว้ิดติาก2 และเพิื่�มเติิมข้้อมูลลงในเว็ิบไซต์ิ 

 จัากการดำาเนินงานข้องกิจักรรมค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง ในปีท่ี่� 1 
และ 2 แสดงให้ัเห็ันถุ่งเป็นการสร้างปฏิิส้มพ้ื่นธ์ก้บผู้่คนในชุุมชุน 
อย่างเห็ันได้ชุ้ด ได้ร้บการไว้ิเน่�อเชุ่�อใจัจัากชุุมชุน จัากการดำาเนนิงาน 
สร้างสรรค์ผ่ลงานผ่่านกิจักรรมข้องค่ายจัากว้ิฒนธรรมพ่ื่�นบ้านท่ี่�ผ่่านมา 
การเร่ยนรู้สองที่างเป็นประโยชุน์ให้ัก้บชุุมชุนและกลุ่มอาสาสม้คร 

2 ISBN: 978-616-91719-2-8
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ที่ำาให้ัการดำาเนินงานในปีท่ี่� 3 จัำาเป็นต้ิองม่ควิามเข้้มข้้นด้วิยเน่�อหัา 
วิิธ่การดำาเนินงานให้ัร้ดกุม และในระยะเวิลาในการดำาเนินการปฏิิบ้ติิ 
บนภาคสนามจัริงท่ี่�จัำาก้ด ที่ำาให้ัผู้่เข่้ยนและคณะที่ำางานในด้าน 
กระบวินการซ่�งประกอบด้วิยคณาจัารย์และเจ้ัาหัน้าท่ี่�ได้ส้มภาษณ์ 
ควิามเห็ันจัากผู้่เชุ่�ยวิชุาญิในด้านมานุษยวิิที่ยาในการพ้ื่ฒนากิจักรรม 
ค่ายอ้กษร - ศูลิป์ เพ่ื่�อน้อง ปีท่ี่� 3 ด้งน่�

 ดำารงค์ อดุลยฤที่ธิกุล3  ได้ให้ัข้้อเสนอแนะในด้านการพ้ื่ฒนาชุุมชุน 
ให้ัย้�งย่น โดยได้ร้บควิามกรุณาจัากอาจัารย์ในการติิดต่ิอประสานงาน 
ในการวิางแผ่นก้บหัน่วิยงานภาคเอกชุน ในด้านการเกษติรกรรม  
เพ่ื่�อสำารวิจัพ่ื่�นท่ี่�บรเิวิณโรงเร่ยนและหัาควิามเป็นไปได้ในการดำาเนินงาน 
ด้านเกติรกรรมชุ่วิงหัน้าแล้ง  

 อาน้นท์ี่ นาคคง4 ให้ัข้้อเสนอแนะแนวิที่างในการพ้ื่ฒนาการดำาเนนิ
กิจักรรมค่ายอ้กษร - ศูลิป์ เพ่ื่�อน้อง ปีท่ี่� 3 การจัด้เก็บข้้อมูลในรูปแบบสารคด่ 
เป็นการด่ในข้้�นต่ิอไปข้องกิจักรรมค่ายอ้กษร - ศิูลป์ ท่ี่�จัะเห็ันมุมมอง 
การเล่าเร่�องราวิว้ิฒนธรรมชุุมชุนผ่่านน้กเร่ยนในโรงเร่ยนหัร่อคน 
ในชุุมชุนก็เป็นได้ อ่กท้ี่�งหัากม่มุมมองท่ี่�ท้ี่าที่ายในการนำาน้กเร่ยนจัากโรงเร่ยน
มานำาเสนอผ่ลงานในรูปแบบการแสดงหัร่อนิที่รรศูการจัะเป็นการด่ 
ในการส่งต่ิอเร่�องราวิข้องชุาวิปกาเกอะญิอ ณ บ้านแม่ออกฮููด้วิย

3 ท่ี่�ปร่กษาค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง ปีท่ี่� 3, รองศูาสติราจัารย์ ดร., คณะศิูลปศูาสติร์  
 มหัาวิิที่ยาล้ยธรรมศูาสติร์ 
4 ศิูลปินศิูลปาธร สาข้าดนติร่ พื่.ศู. 2562, น้กมานุษยวิิที่ยาดนติร่, อาจัารย์ประจัำา 
 คณะดุริยางคศูาสติร์ มหัาวิิที่ยาล้ยศิูลปากร
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 ร้ศูม่ ชูุที่รงเดชุ5 ให้ัข้้อเสนอแนะที่างด้านมานุษยวิิที่ยาก้บการดำาเนิน 
กิจักรรมค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง ปีท่ี่� 3 ไว้ิว่ิาเม่�อกิจักรรมค่ายอ้กษร 
- ศูลิป์ ได้ดำาเนนิการพ้ื่ฒนาในด้านปฏิิส้มพ้ื่นธ์ก้บชุุมชุนมาติ้�งแต่ิเริ�ม 
กิจักรรมต้ิ�งแต่ิข้อบปีแรกแล้วิ ควิรพ้ื่ฒนาการเข้้าใจัควิามส้มพ้ื่นธ์ 
ข้องคนในชุุมชุนจัะที่ำาให้ัเข้้าใจับริบที่ในพ่ื่�นท่ี่�มากยิ�งข่้�น โดยได้แนะนำา 
กิจักรรมในล้กษณะการที่ำาแผ่นท่ี่�ชุุมชุนจัากกิจักรรมข้องค่ายอ้กษร - 
ศิูลป์ ซ่�งจัะนำาไปสู่ข้้อมูลในการพ้ื่ฒนาพ่ื่�นท่ี่�ให้ัเป็นศููนย์เร่ยนรู้ในชุุมชุน 
หัร่อหัากสามารถุพ้ื่ฒนาต่ิอได้จัะที่ำาให้ักลายเป็นพิื่พิื่ธภ้ณฑ์ิชุุมชุน 
ในอนาคติก็เป็นได้

 จัากแนวิคิดและข้้อเสนอแนะที่ำาให้ัผู้่เข่้ยนได้วิางแผ่นการดำาเนินงาน 
โดยพ้ื่ฒนารูปแบบติ้�งแต่ิปีแรกในการดำาเนินกิจักรรมโดยเสนอแนวิคดิ 
แบบจัำาลอง (model) ในการดำาเนินกิจักรรมในปีท่ี่� 3 อย่างเป็นรูปธรรม 
ด้งแผ่นภาพื่ท่ี่� 2 

5 รองศูาสติราจัารย์ ดร., คณะโบราณคด่ มหัาวิิที่ยาล้ยศิูลปากร
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แผนภาพท่ี่� 2 แนวคิิดในการดำาเนินงานกจิกรรมค่ิายอัักษร - ศิิลป์์ เพ่�อัน้อัง ปี์ท่ี่� 3

1.  การสร้างพี�เลี�ยง (mentor) จากศิิษย์เก่า 
 ค่ายอัักษร - ศิิลป์ เพ่�อัน้อัง รุ่นที� 1 และ 2 

 เม่�อเมล็ดพ้ื่นธ์ุแห่ังควิามคิดในต้ิวิข้องอาสาสม้ครรุ่นท่ี่� 1 และ 2 
ท่ี่�ถูุกหัว่ิานไว้ิเริ�มเติิบโติ การสร้างควิามชุำานาญิให้ัแก่อาสาสม้ครเพ่ื่�อให้ั
ม่โอกาส ที่ำางานอย่างต่ิอเน่�องในพ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�เป็นล้กษณะห้ัองปฏิิบ้ติิการ 
ภาคสนาม ในการดำาเนินกิจักรรมปีท่ี่� 3 ได้พ้ื่ฒนาแนวิคิดอาสาสม้คร 
ข้องค่ายท้ี่�งรุ่นเก่าและใหัม่ให้ัม่ควิามใกล้ชิุดและสามารถุให้ัคำาปร่กษา 
ก้บอาสาสม้ครใหัม่ให้ัม่ควิามเข้้าใจัว้ิติถุุประสงค์ในการดำาเนินกิจักรรม
ข้องค่ายอ้กษร - ศิูลป์ รวิมถุ่งการนำากิจักรรมในรูปแบบสร้างสรรค์  
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โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งกลุ่มพ่ื่�เล่�ยงม่ควิามเข้้าใจับริบที่ในชุุมชุนท่ี่�ศู่กษา  
ที่ำาให้ัการปฏิิบ้ติิงานศู่กษาภาคสนามเป็นไปด้วิยควิามราบร่�น จัากการ 
ให้ัคำาแนะนำาก้บอาสาสม้ครใหัม่โดยพ่ื่�เล่�ยงในการดำาเนินกิจักรรม 
ในเร่�องข้องการระดมควิามคดิ (brainstrom) การบรหิัารจ้ัดการค่าย 
(camp conducting) การจ้ัดกิจักรรมสร้างสรรค์ (workshops) 
และการนำาเสนอผ่ลงาน (showcasing)  

2. การสร้างกลุ่มผูู้้นำาเยาวชนในพ่�นที�ศึิกษา 
 (leadership students) 

 การสร้างกลุ่มผู้่นำาเยาวิชุนในพ่ื่�นท่ี่� ต้ิวิแที่นน้กเร่ยนท่ี่�สำาเร็จั 
การศู่กษาระด้บประถุมศู่กษาจัากโรงเร่ยน เข้้าร่วิมดำาเนินกิจักรรม 
พื่ร้อมก้บนสิิติน้กศู่กษา ร่วิมก้นแก้ไข้ปัญิหัาในการดำาเนินงาน และเป็น
ต้ิวิกลางในด้านการประสานงานก้บชุุมชุน โดยพ้ื่ฒนาต่ิอเน่�องมาเป็น 
ปีท่ี่� 2 จัากค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง ปีท่ี่� 2 โดยให้ัควิามสำาค้ญิในการสร้าง 
เยาวิชุนในพ่ื่�นท่ี่�ให้ัเป็นรูปธรรมมากข่้�น ที่ำาให้ักลุ่มผู้่นำาเยาวิชุนในพ่ื่�นท่ี่� 
ได้ม่เวิท่ี่ให้ัแสดงออกและสร้างควิามติระหัน้กรู้ก้บชุุมชุนให้ัแก่น้อง 
น้กเร่ยนในโรงเร่ยนได้เป็นอย่างด่ 

3. การหาร่อัความต้อังการขอังชุมชน

 การดำาเนินงานสองปีท่ี่�ผ่่านมาข้องกิจักรรมค่ายอ้กษร - ศิูลป์  
ได้สร้างควิามไว้ิเน่�อเชุ่�อใจัให้ัแก่ชุุมชุนและโรงเร่ยน ที่ำาให้ัการดำาเนินงาน 
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ในปีท่ี่� 3 ควิรร้บฟัังควิามต้ิองการข้องชุุมชุนเพ่ื่�อร้บฟัังปัญิหัาและ 
ควิามต้ิองการเพ่ื่�อให้ัการดำาเนินงานในปีต่ิอ ๆ ไป ได้เป็นไปติาม 
ควิามต้ิองการข้องชุุมชุนและก่อให้ัเกิดประโยชุน์สูงสุดในการดำาเนิน 
กิจักรรม โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งการร้บฟัังจัากผู้่นำาชุุมชุน ชุาวิบ้านและครู 
ท่ี่�โรงเร่ยน ซ่�งจัะที่ำาให้ัเกิดมิติิในควิามเข้้าใจัระหัว่ิางก้นมากข่้�น  
ในการดำาเนินกิจักรรมน่�ได้ร้บควิามกรุณาจัาก ศูรุพื่งษ์ สุดประเสรฐิิ6   

เข้้าร่วิมศู่กษาในเชิุงพ่ื่�นท่ี่�และร่วิมส้งเกติการณ์การดำาเนินงานข้อง 
ค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อให้ัควิามเห็ัน และมุมมองในการพ้ื่ฒนาด้าน 
การดำาเนินกิจักรรมในปีน่�ด้วิย7

 จัากการหัาร่อพื่บประเด็นท่ี่�สำาค้ญิในภาพื่รวิมโดยส้งเข้ป ด้งน่�
 
 โรงเร่ยน ครูใหัญ่ิได้เห็ันพ้ื่องต้ิองก้นก้บคณะอ้กษร - ศิูลป์ ในเร่�อง 
ฟ้ั�นฟูัศิูลปว้ิฒนธรรมในพ่ื่�นท่ี่�โดยการจัด้ให้ัเกิดห้ัองเร่ยนดนติร่พ่ื่�นบ้าน 
ปกาเกอะญิอ โดยให้ัพ่ื่อเฒ่า แม่เฒ่าในชุุมชุนเป็นผู้่สอน โดยจัะเริ�ม 
นำาร่องดำาเนินงานในชุ่วิงปีน่� ซ่�งจัะส่งผ่ลต่ิอการดำาเนินกิจักรรมข้องค่าย 
อ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง ปีท่ี่� 4  ในด้านชุุมชุน ม่ควิามต้ิองการพ้ื่ฒนาสิ�งแวิดล้อม 
ในเร่�องข้องควิามสะอาดข้องต้ินนำ�า  และการที่ำาเกษติรในชุ่วิงหัน้าแล้ง 
ย้งประสบปัญิหัาควิามไม่พื่อเพ่ื่ยงต่ิอการที่ำาการเกษติรกรรม

6 อาจัารย์ประจัำาคณะศิูลปกรรมศูาสติร์ มหัาวิิที่ยาล้ยธรรมศูาสติร์ และน้กมานุษยวิิที่ยา 
7 ดูเพิื่�มเติิมในบที่ “คา่ยศิูลป์ ไม่ใชุ่ ค่ายสร้าง : บที่ส้งเกติจัากพ่ื่�นท่ี่� ค่ายอ้กษร - ศูลิป์ เพ่ื่�อนอ้ง  
 ปีท่ี่� 3”
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4. การบริหารจัดการค่ายอัักษร - ศิิลป์ 

 นอกจัากกิจักรรมภายในค่ายแล้วิ การดำาเนินงานในด้านการบรหิัาร 
จ้ัดการค่ายอ้กษร - ศูลิป์ เพ่ื่�อสร้างควิามอุดมสมบูรณ์ติลอดระยะเวิลา 
ในการดำาเนินกิจักรรม ซ่�งเป็นสิ�งสำาค้ญิท่ี่�จัะที่ำาให้ัน้กเร่ยนในโรงเร่ยน 
และคณะอ้กษร - ศิูลป์ ได้ดำาเนินกิจักรรมไปด้วิยควิามราบร่�น โดยได้ร้บ 
ควิามกรุณาจัากคณาจัารย์และเจ้ัาหัน้าท่ี่�คณะศิูลปศูาสติร์ มหัาวิิที่ยาล้ย 
ธรรมศูาสติร์ ท่ี่�เป็นหัว้ิแรงหัล้กในการประสานงานในการดำาเนินกิจักรรม 
ที่ำาให้ัการบริหัารจ้ัดการภายในค่ายในด้านข้องการเดินที่าง อาหัาร  
ท่ี่�พ้ื่ก ฯลฯ เป็นไปด้วิยควิามราบร่�น อ่กท้ี่�งควิามร่วิมม่อในการดำาเนินงาน 
จัากสถุาบ้นการศู่กษาท่ี่�เข้้าร่วิมเป็นอย่างด่
 
 การบริหัารจ้ัดการค่ายอ้กษร - ศิูลป์  ได้ร้บการประเมินการดำาเนินงาน 
โดยผู้่เข้้าร่วิมค่าย ประกอบด้วิย คณาจัารย์ เจ้ัาหัน้าท่ี่� และนิสิติ 
น้กศู่กษาท่ี่�เป็นอาสาสม้ครค่าย จัากมหัาวิิที่ยาล้ย และสถุาบ้นการศู่กษา 
ท้ี่�ง 4 แห่ัง  พื่บว่ิา คณาจัารย์ และเจ้ัาหัน้าท่ี่� ได้ประเมินการบริหัาร 
จ้ัดการค่ายอ้กษร - ศูิลป์ ในด้านต่ิาง ๆ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ค่อ 
ด้านอาสาสม้คร ด้านปัจัจ้ัย ด้านกระบวินการ และด้านสภาพื่แวิดล้อม 
กลุ่มนิสิติ น้กศู่กษาท่ี่�เป็นอาสาสม้ครค่าย ได้ประเมินผ่ลในส่วินข้อง 
การบริหัารจ้ัดการค่าย เพ่ื่�อให้ัได้ผ่ลล้พื่ธ์การดำาเนินงานค่าย สำาหัร้บ 
การพ้ื่ฒนาคุณภาพื่ และประสิที่ธิภาพื่การบริหัารจ้ัดการค่ายต่ิอไป  
(ดูรายละเอ่ยดเพิื่�มเติิมในบที่วิิเคราะห์ัท้ี่ายเล่ม8)

8 บที่วิิเคราะห์ั หัน้าท่ี่� 114  
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 ข้้อเสนอแนะเพิื่�มเติิมจัากการดำาเนินกิจักรรมในปีท่ี่� 3 ม่ประเด็น 
ท่ี่�สำาค้ญิด้งต่ิอไปน่� 
 
 กิจักรรมได้ร้บควิามสนใจัจัากชุุมชุนโดยรอบบ้านแม่ออกฮูู ที่ำาให้ั 
โรงเร่ยนและชุุมชุนอยากให้ัม่การเปิดกว้ิางที่างกิจักรรมให้ัก้บเยาวิชุน 
ในพ่ื่�นท่ี่�ใกล้เค่ยงด้วิย ซ่�งจัะนำาไปสู่การสร้างควิามเข้้าใจัร่วิมก้น  
ควิามสม้ครสมานสาม้คค่ข้องชุุมชุนโดยรอบผ่่านกิจักรรมที่างด้าน 
ภาษา ดนติร่และศิูลปะข้องค่ายอ้กษร - ศูลิป์

 การพ้ื่ฒนาโรงเร่ยนติำารวิจัติระเวินชุายแดน จุัฬา - ธรรมศูาสติร์ 
ให้ัเป็นศููนย์การเร่ยนรู้ชุุมชุนและเป็นแบบอย่างท่ี่�ด่ในการเก็บรวิบรวิม 
องค์ควิามรู้ข้องว้ิฒนธรรมพ่ื่�นบ้านปกาเกอะญิอ ซ่�งจัะเป็นการที่ำานุบำารุง 
ศิูลปว้ิฒนธรรมท่ี่�กำาล้งจัะลบเล่อนไปติามกาลเวิลาให้ัสามารถุธำารงไว้ิ 
ซ่�งควิามงามข้องศูลิปว้ิฒนธรรมพ่ื่�นบ้าน 

 ถุ่งเวิลาแล้วิท่ี่�ค่ายอ้กษร - ศิูลป์ จัะเปิดประตูิให้ัก้บนสิิติน้กศู่กษา 
จัากสถุาบ้นอุดมศู่กษาอ่�น ๆ ได้ม่โอกาสส้มผ้่สก้บประสบการณ์ 
ในการที่ำางานอาสาสม้ครในด้านภาษา ดนติร่และศิูลปะ เพ่ื่�อปลูกฝัึง 
ให้ัเกิดแนวิปฏิิบ้ติิท่ี่� ด่ในการดำาเนินกิจักรรมเพ่ื่�อให้ัสอดคล้อง 
ก้บท้ี่กษะท่ี่�นสิิติน้กศู่กษาม่อยู่ และใชุ้ให้ัเกิดประโยชุน์สูงสุดแก่ชุุมชุน 
และส้งคมต่ิอไป
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ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง รุ่นที่ 3

พรทิพย์ เฉิดฉินนภา9
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9 ผู้่ชุ่วิยศูาสติราจัารย,์ รองคณบด่ฝึา่ยการน้กศู่กษา คณะศูลิปศูาสติร์ มหัาวิิที่ยาล้ยธรรมศูาสติร์

 ค่ายอ้กษร - ศูลิป์ เป็นการที่ำางานร่วิมก้นระหัว่ิางคณะอ้กษรศูาสติร์ 
จุัฬาลงกรณม์หัาวิิที่ยาล้ย คณะศูลิปศูาสติร ์มหัาวิิที่ยาล้ยธรรมศูาสติร์ 
มหัาวิิที่ยาล้ยเที่คโนโลย่พื่ระจัอมเกล้าธนบุร่ และสถุาบ้นดนติร่ 
ก้ลยาณิว้ิฒนา โดยจ้ัดกิจักรรมที่างการศู่กษาให้ัแก่น้กเร่ยนโรงเร่ยน
ติำารวิจัติระเวินชุายแดนจุัฬา-ธรรมศูาสติร์ 3 บ้านแม่ออกฮูู 
ติำาบลแม่หัละ อำาเภอท่ี่าสองยาง จ้ังหัว้ิดติาก และเป็นการสน้บสนุน
การจ้ัดกิจักรรมสร้างสรรค์จัากการสร้างอาคารอเนกประสงค์เน่�องใน 
วิโรกาสท่ี่�สมเด็จัพื่ระกนิษฐิาธิราชุเจ้ัา กรมสมเด็จัพื่ระเที่พื่ร้ตินราชุสุดา ฯ 
สยามบรมราชุกุมาร่ ที่รงเจัริญิพื่ระชุนมายุครบ 60 พื่รรษา ในปี 
พุื่ที่ธศู้กราชุ 2558 โดยได้จ้ัดกิจักรรม “ค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง”  
ข่้�น 2 คร้�งแล้วิ ค่อ ค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง คร้�งท่ี่� 1 เม่�อว้ินท่ี่�  
9-13 พื่ฤศูจิักายน 2560 และค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง คร้�งท่ี่� 2 
เม่�อว้ินท่ี่� 20-24 ตุิลาคม 2561
       
กิจกรรมค่ายอัักษร - ศิิลป์ เพ่�อัน้อัง ปีที� 3

 เม่�อปีการศู่กษา 2562 เว่ิยนมาถุ่ง คณะผู้่ดำาเนินงานข้องค่าย 
อ้กษร - ศิูลป์ ท้ี่�งผู้่บริหัาร อาจัารย์ เจ้ัาหัน้าท่ี่� และน้กศู่กษา ได้เริ�ม 
ปรารภถุ่งการจ้ัดกิจักรรมด้งกล่าวิอ่กคร้�ง
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 ผู้่ชุ่วิยศูาสติราจัารย์ ดร.ภาสพื่งศ์ู ศูร่พิื่จัารณ์ คณบด่คณะศิูลปศูาสติร์ 
มหัาวิิที่ยาล้ยธรรมศูาสติร์ และฝ่ึายการน้กศู่กษาคณะศิูลปศูาสติร์ 
จ่ังได้ประสานควิามร่วิมม่อไปย้ง อาจัารย์ ดร.ศุูภพื่ร สุวิรรณภ้กด่ 
แห่ังสถุาบ้นดนติร่ก้ลยาณิว้ิฒนา อ.เฉกส้นต์ิ ค้งคะเกตุิ จัากมหัาวิิที่ยาล้ย 
เที่คโนโลย่พื่ระจัอมเกล้าธนบรุ่ โดยไดป้ระชุุมเพ่ื่�อเติร่ยมควิามพื่ร้อม
ข้องค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง คร้�งท่ี่� 3 ในว้ินท่ี่� 9 ตุิลาคม 2562  
ณ ห้ัอง 307 คณะศูิลปศูาสติร์ มหัาวิิที่ยาล้ยธรรมศูาสติร์ 
ท่ี่าพื่ระจ้ันที่ร์ โดยม่น้กศู่กษาและฝ่ึายการนิสิติข้องคณะอ้กษรศูาสติร์ 
จุัฬาลงกรณ์มหัาวิิที่ยาล้ย เข้้าร่วิมประชุุมวิางแผ่นการดำาเนินงาน

 จัากการประชุุมเติร่ยมควิามพื่ร้อมข้องการจ้ัดค่ายอ้กษร - ศิูลป์ 
ท้ี่�ง 4 สถุาบ้น จ่ังได้กำาหันดจ้ัดการที่ำาอบรมเชุิงปฏิิบ้ติิการ 
(workshop) ด้งรูปท่ี่� 1 สำาหัร้บน้กศู่กษาและท่ี่มงานท่ี่�เก่�ยวิข้้องใน 
ว้ินอาทิี่ติย์ท่ี่� 20 ติลุาคม 2562 ณ สถุาบ้นดนติร่ก้ลยาณว้ิิฒนา โดยม่ 
ผู้่ชุ่วิยศูาสติราจัารย์ ดร.ภาสพื่งศ์ู ศูร่พิื่จัารณ์ เป็นผู้่เปิดกิจักรรม 
อบรมเชิุงปฏิิบ้ติิการด้งกล่าวิ และ อาจัารย์ ดร.ศุูภพื่ร สุวิรรณภ้กด่  
ผู้่ชุ่วิยอธิการบด่ฝึ่ายกิจัการน้กศู่กษา สถุาบ้นดนติร่ก้ลยาณิว้ิฒนา 
เป็นผู้่ดำาเนินกิจักรรม เพ่ื่�อให้ัน้กศู่กษาและเจ้ัาหัน้าท่ี่�ท่ี่�เก่�ยวิข้้อง 
เติร่ยมควิามพื่ร้อมเก่�ยวิก้บแนวิคิดและกิจักรรมต่ิาง ๆ ข้องค่าย 
อ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง คร้�งท่ี่� 3 โดยม่สมาชิุกชุาวิค่ายอ้กษร - ศิูลป์ 
เพ่ื่�อน้อง คร้�งท่ี่�  2  ท่ี่�สำาเร็จัการศู่กษาไปแล้วิมาร่วิมที่ำากิจักรรมในคร้�งน่�ด้วิย 
และม่กำาหันดจ้ัดคา่ยอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง คร้�งท่ี่� 3 ในว้ินท่ี่� 23-27 
ตุิลาคม 2562
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รูป์ท่ี่� 1 ภาพบรรยากาศิกจิกรรม 

 ค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง คร้�งท่ี่� 3 เริ�มต้ินเชุ้าติรู่ข้องว้ินท่ี่� 23 
ตุิลาคม 2562 ที่้�ง 4 สถุาบ้นน้ดรวิมพื่ลก้นท่ี่�คณะศูิลปศูาสติร์ 
มหัาวิิที่ยาล้ยธรรมศูาสติร์ ศููนย์ร้งสิติ แล้วิเริ�มเดินที่างไปพื่ร้อมก้น 
ผ่่านจ้ังหัว้ิดต่ิาง ๆ ล้ดเลาะไปติามที่าง ผ่่านทุ่ี่งนา ป่าเข้า ภูผ่า 
ที่างโค้งลาดชุ้น ติ่�นติาติ่�นใจัไปก้บทิี่วิท้ี่ศูน์สองข้้างที่างร่วิมก้น 
จันกระท้ี่�งเวิลาประมาณ 19.30 น. ก็ถุ่งจุัดหัมายปลายที่าง  
ณ โรงเ ร่ยนติำารวิจัติระเวินชุายแดนจุัฬา-ธรรมศูาสติร์ 3  
บ้านแม่ออกฮูู โดยม่ท่ี่านอาจัารย์ใหัญ่ิ ด.ติ.บรรดล เม่องมูล 
และคณะครูรอต้ิอนร้บด้วิยควิามยินด่ ด้งรูปท่ี่� 2
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รูป์ท่ี่� 2 อัาจารย์ใหญ่่ ด.ต.บรรดล เม่อังมูลและคิณะคิรูกล่าวต้อันรับ

 เชุ้าว้ินท่ี่� 24 ตุิลาคม 2562 เป็นว้ินแรกท่ี่�คณะที่ำางานชุาวิค่าย
ได้เริ�มที่ำางานอย่างแข่้งก้บเวิลาท่ี่�ม่เพ่ื่ยง 3 ว้ิน ค่อ 24, 25 และ 26 
ตุิลาคม เท่ี่าน้�น สมาชุกิทุี่กคนเริ�มกิจักรรมติามหัน้าท่ี่�ข้องตินเองติามท่ี่�
ได้เติร่ยมการไว้ิต้ิ�งแต่ิว้ิน workshop ภายใติ้แนวิคิดหัล้กข้องค่าย 
ท่ี่�ติ้องการสร้างการม่ส่วินร่วิมข้องชุุมชุน ผู้่คน และส้งคม เพ่ื่�อให้ั 
กิจักรรมข้องค่ายน่�เป็นประโยชุนแ์กส้่งคม เป็นแนวิที่างข้องการสร้าง 
จิัติอาสา การชุ่วิยเหัล่อเก่�อกูลคนอ่�น ๆ  ในส้งคม และประการสำาค้ญิ
เป็นการเปิดโลกท้ี่ศูน์ข้องชุาวิค่ายให้ัได้เห็ันถุ่งอ่กส้งคมหัน่�งข้อง 
ประเที่ศูท่ี่�ซ่อนต้ิวิอยู่ในป่าเข้าลำาเนาไพื่รซ่�งย้งรอคอยคนไที่ยในส่วิน
อ่�น ๆ  มาร้บรู้เข้้าใจัและร่วิมพ้ื่ฒนาให้ั “พื่วิกเข้า” ได้ม่โอกาสเท่ี่าเท่ี่ยม 
คนอ่�น ๆ โดยท่ี่�ไม่ได้ที่อดทิี่�งศิูลปว้ิฒนธรรม วิิถุ่ชุ่วิิติและโลกท้ี่ศูน์ 
อ้นงดงามข้อง “พื่วิกเข้า” ไป
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 นอกจัากน่�กิจักรรมน่�ย้งชุ่วิยสน้บสนุนใหั้น้กศู่กษาได้ม่โอกาส 
เร่ยนรู้และฝึึกฝึนท้ี่กษะข้องแนวิคิดท้ี่กษะศูติวิรรษท่ี่� 21 ที่้�งในเร่�อง 
ท้ี่กษะด้านควิามร่วิมม่อ การที่ำางานเป็นท่ี่ม และภาวิะผู้่นำา ท้ี่กษะ 
ด้านการคิดอย่างม่วิิจัารณญิาณและการแก้ปัญิหัา ท้ี่กษะด้าน 
การส่�อสาร และท้ี่กษะควิามเข้้าใจัควิามแติกต่ิางด้านว้ิฒนธรรม  
โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งการปลูกฝึังแนวิคิดเร่�องการเคารพื่ให้ัเก่ยรติิ 
(respectful mind) การที่ำางานในค่ายน่�ต้ิองม่การพื่บปะแลกเปล่�ยน
ควิามคิดการที่ำางานท้ี่�งระหัว่ิางสถุาบ้น และระหัวิ่างโรงเร่ยน 
และชุุมชุน ควิามหัลากหัลายที่างควิามคิด ว้ิฒนธรรมและควิามเชุ่�อ 
จ่ังต้ิองเร่ยนรู้ท่ี่�จัะให้ัเก่ยรติิก้บคนท่ี่�แติกติ่างด้วิยการฝึึกการ 
อยู่ร่วิมก้น ที่ำางานร่วิมก้น กิจักรรมท่ี่�ค่ายแห่ังน่�จ่ังไม่ได้เป็นเพ่ื่ยง 
การที่ำางานเพ่ื่�อให้ัส้งคมเท่ี่าน้�น แติ่เป็นการให้ัโอกาสต้ิวิเองเพ่ื่�อจัะ 
เร่ยนรู้อารมณ์และควิามคิดเพ่ื่�อพ้ื่ฒนาตินไปพื่ร้อม ๆ ก้น
 
 ชุ่วิงเวิลา 24-25-26 ติุลาคม 2562 โรงเร่ยนติำารวิจั 
ติระเวินชุายแดนจุัฬา-ธรรมศูาสติร์ 3 ม่แต่ิเส่ยงบที่เพื่ลง 
ท่ี่�ม่ควิามหัมายด่ ๆ ไพื่เราะก้องก้งวิาน เส่ยงห้ัวิเราะและรอยยิ�ม 
ข้องเด็กน้อย ๆ ชุาวิปกาเกอะญิอ และชุาวิค่ายทุี่กคนท่ี่�มอบรอยยิ�ม
ให้ัแก่ก้นด้�งพ้ื่นธะส้ญิญิาว่ิาจัะชุ่วิยก้นที่ำาภารกิจัค่ายอ้กษร - ศิูลป์ 
เพ่ื่�อน้อง คร้�งท่ี่� 3 ให้ัสำาเร็จัติามจุัดมุ่งหัมายทุี่กประการ พื่ร้อมก้บ 
ควิามต้ิ�งใจัว่ิาปีหัน้าเราทุี่กคนจัะกล้บมาพื่บก้นท่ี่�น่�ท่ี่�เดิมข้องเรา 
อ่กคร้�ง “ค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง คร้�งท่ี่� 4” และเส่ยงเพื่ลง 
“จ้ับม่อม้�น” จัะก้องก้งวิานข่้�นมาอ่กคร้�ง
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ค่ายศิลป์ ไม่ใช่ ค่ายสร้าง : บทสังเกตจากพ้ืนท่ี 
ค่ายอักษร - ศิลป์ เพ่ือน้อง ปีท่ี 3

ศิรุพงษ์ สุดประเสริฐ10



53

 “ค่าย” ปรากฏิภาพื่จัำาในฐิานะค่ายอาสาพ้ื่ฒนาชุนบที่ โดยระดม 
คนหันุ่มสาวิในว้ิยเร่ยน ออกจัากร้�วิมหัาวิิที่ยาล้ยไปย้งชุุมชุนท่ี่�อยู่ห่ัางไกล 
เพ่ื่�อไปพื่บสภาพื่แวิดล้อมท่ี่�ข้าดแคลน และเราก็ใชุ้พื่ล้งกายและพื่ล้ง 
ที่างปัญิญิาต่ิางๆ เพ่ื่�อที่ำาให้ัชุุมชุนน้�นด่ข่้�น โดยเฉพื่าะการพ้ื่ฒนา 
สิ�งก่อสร้างและสาธารณูปโภคพ่ื่�นฐิาน และการสอนหัน้งส่อ ติามเร่�องเล่า 
ชุาวิค่ายท่ี่�ส่บต่ิอก้นมา เหัล่าชุาวิค่ายม้กจัะได้เร่ยนรู้ถุ่งควิามแติกต่ิาง 
ควิามข้าดแคลน ควิามไม่เท่ี่าเท่ี่ยมท่ี่�อยู่ในส้งคมไที่ย หัร่อเร่�องโรแมนติิก 
อย่างการม่แฟันหัล้งจัากกล้บจัากค่าย ค่ายจ่ังเป็นชุ่วิงเวิลาท่ี่�ที่ำาให้ั 
หันุ่มสาวิในเม่องหัร่อลูกหัลานชุนชุ้�นกลางได้หัลบหัน่ไปจัากสภาวิะท้ี่�วิไป 
อ้นจัำาเจั ไปสู่พ่ื่�นท่ี่�และประสบการณ์ท่ี่�จัะเปล่�ยนผ่่านควิามคิด ต้ิวิติน 
และสถุานะ 

 “โรงเร่ยนเราแสนงาม พ้ื่นธ์ุไม้หัลายนามเข่้ยวิข้จ่ั...” เพื่ลงค่ายอ้กษร 
- ศูิลป์ ไม่เหัม่อนเพื่ลงค่ายท่ี่�อ่�น ท่ี่�ม้กจัะเป็นมรดกติกที่อดจัาก 
เยาวิชุนยุคแสวิงหัาก่อนท่ี่�จัะนำาพื่าไปถุ่งเหัตุิการณ์ 14 ตุิลาคม 2516 
เพื่ลงค่ายท่ี่� น่� อ่อนหัวิาน โรแมนติิก ดูเป็นชุาวิศูิลป์มากกว่ิา 
ชุาวิค่ายอย่างท่ี่�เคยปรากฏิในภาพื่จัำา คำาถุามในใจัฉ้นก็ค่อ ค่ายท่ี่�น่� 
จัะเป็นอย่างไร จัากข้้อส้งเกติและคำาถุามน่� ที่ำาให้ัฉ้นต้ิองส้งเกติ 
น้�งฟัังอย่างเง่ยบๆ เพ่ื่�อเก็บข้้อมูล ติกติะกอนเป็นคำาถุามเพ่ื่�อพูื่ดคุย 
ก่อนท่ี่�จัะกล้บมาติกติะกอนก้บต้ิวิเอง เพ่ื่�อติอบคำาถุามข้้างต้ิน 
และน่�ค่อคำาติอบท่ี่�ฉ้นได้ร้บ

10 อาจัารย์ประจัำาคณะศิูลปกรรมศูาสติร์ มหัาวิิที่ยาล้ยธรรมศูาสติร์, น้กมานุษยวิิที่ยาดนติร่
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1. ข้อัมูลพ่�นที�
 1.1  ทำาเลที�ตั�ง

 “ภูผ่า ข้อบแคว้ิน ชุายแดนก้นดาร” ดูจัะเป็นคำานิยามท่ี่�กระชุ้บ 
และให้ัภาพื่ได้ชุ้ดเจัน โรงเร่ยนติำารวิจัติระเวินชุายแดน จุัฬา - 
ธรรมศูาสติร์ 3 วิางต้ิวิอยู่บนยอดเนินเข้า แวิดล้อมด้วิยเนินเข้าลูกเล็ก 
ลูกใหัญ่ิลดหัล้�นลาดชุ้นสล้บก้นไปมา ม่ท้ี่�งบ้านเร่อนแบบปกาเกอะญิอ
และพ่ื่�นท่ี่�เกษติรกรรมวิางสล้บต้ิวิก้นไป และม่ภูเข้าหิันปูนข้นาดใหัญ่ิ 
อุดมไปด้วิยต้ินไม้วิางต้ิวิเป็นภาพื่พ่ื่�นหัล้ง ด้านหัล้งโรงเร่ยน 
ม่แม่นำ�าแม่ออกฮููไหัลผ่่าน ซ่�งอ่กเพ่ื่ยงแค่ประมาณ 3 กิโลเมติร  
แม่ออกฮููสายน่�ก็จัะไหัลไปรวิมก้บแม่นำ�าเมย ชุายแดนธรรมชุาติิ 
ท่ี่�ค้�นระหัว่ิางไที่ยก้บเม่ยนมาร์ พ่ื่�นท่ี่�เกษติรกรรมท่ี่�วิางต้ิวิอยู่รายรอบ 
โรงเร่ยนและหัมู่บ้านแห่ังน่� บางแปลงเป็นไร่ข้้าวิโพื่ดย่นต้ินส่นำ�าติาล 
ข้้างถุนนดินส่แดง ด้งรูปท่ี่� 3 ซ่�งนำาที่างเราไปสู่แม่นำ�าแม่ออกฮูู 
ท่ี่�ลดระด้บลงจันเห็ันก้อนหิันท่ี่�ท้ี่องแม่นำ�าและเศูษข้ยะท่ี่�ติิดอยู่ 
ติามริมฝัึ�ง 

รูป์ท่ี่� 3 ไร่ข้้าวโพดย่นต้นส่ีนำ�าตาลข้้างถนนดินส่ีแดง
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 จุัดหัมายปลายที่างข้องค่ายอ้กษร - ศูลิป์ เพ่ื่�อน้อง ปีน่� ย้งคงเป็น 
โรงเร่ยนติำารวิจัติระเวินชุายแดน จุัฬา - ธรรมศูาสติร์ 3 ซ่�งต้ิ�งอยู่ท่ี่� 
หัมู่บ้านแม่ออกฮูู หัมู่ท่ี่� 9 ติ. แม่หัละ อ. ท่ี่าสองยาง จั. ติาก หัากปักหัมุด 
ท่ี่�ติ้�งโดยเริ�มต้ินท่ี่�ท่ี่าอากาศูยานแม่สอด จัะใชุ้เวิลาประมาณชุ้�วิโมงเศูษ 
เท่ี่าน้�น ก็จัะไปถุ่งด้วิยถุนนหัลวิงหัมายเลข้ 105 แม้ว่ิาจุัดหัมายจัะต้ิ�งอยู่ 
ณ “ภูผ่า ข้อบแคว้ิน ชุายแดนก้นดาร” แต่ิถุนนหันที่างท่ี่�เข้้าไปถุ่งน้�น 
ไม่ได้ลำาบากแต่ิอย่างใด หัากม่เพ่ื่ยงด่านติรวิจัติ้�งสก้ดอยู่หัลายจุัด  
การไต่ิระด้บควิามสูงก็ไม่ถุ่งก้บหัวิาดเส่ยวิ ม่เพ่ื่ยงภูผ่าหิันปูนร้งสรรค์ 
ภูมิท้ี่ศูน์งดงามอยู่รายรอบระหัว่ิางการเดินที่างเท่ี่าน้�น ด้งรูปท่ี่� 4  
ชุ่วิงหัน่�งข้องถุนนเป็นสะพื่านข้้ามแม่นำ�าชุ่�อเด่ยวิก้บหัมู่บ้าน สายนำ�า 
ดูม่ข้นาดใหัญ่ิจันไม่อยากเชุ่�อว่ิาเม่�อม้นเดินที่างไปถุ่งท่ี่�หัมู่ 9  
แล้วิจัะดูราวิเป็นลำาธารเที่่าน้�น

รูป์ท่ี่� 4 ภูเข้าหินปู์นท่ี่�ป์รากฏเป์็นทิี่วทัี่ศิน์เบ่�อังหลังข้อังหมู่บ้าน
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 แม้ว่ิาสายนำ�าแม่ออกฮููจัะไหัลผ่่านหัลายหัมู่บ้าน และเป็นแหัล่งนำ�า
ท่ี่�สำาค้ญิข้องคนในแถุบน่� แต่ิหัมู่ท่ี่� 9 ม่ควิามโชุคด่ท่ี่�ย้งม่แหัล่งนำ�าสำาค้ญิ
อ่ก 2 แหัล่ง ได้แก่นำ�าจัากภูเข้า และนำ�าบาดาล ด้วิยเหัตุิน่� แม่นำ�าสายน้อย 
จ่ังย้งไม่สร้างปัญิหัามากมายน้กให้ัก้บหัมู่บ้านน่� ต่ิางจัากบ้านแม่ออกผ่ารู 
ท่ี่�อยู่ถุ้ดลงไปอ่ก 3 กิโลเมติร บริเวิณท่ี่�แม่ออกฮููบรรจับก้บเมย  
ท่ี่�ต้ิองพ่ื่�งพื่านำ�าจัากแม่นำ�าเท่ี่าน้�น

 แม่นำ�าเมยเป็นพื่รมแดนธรรมชุาติิท่ี่�ค้�นระหัว่ิางแผ่่นดินท้ี่�งสอง 
ประเที่ศู หัากชุมภาพื่มุมสูงจัากแผ่นท่ี่�กูเกิล (Google Map) แล้วิ  
จัะพื่บว่ิาม่ชุุมชุนติ้�งอยู่ท่ี่�ฝัึ�งไที่ยเท่ี่าน้�น ฝัึ�งเม่ยนมาร์น้�นม่เพ่ื่ยงพ่ื่�นท่ี่� 
ส่เข่้ยวิที่อดยาวิไปจัรดก้บแนวิเข้า แม้เม่�อพ้ื่นแนวิเข้าไปแล้วิ ก็ย้งคง 
เป็นพ่ื่�นท่ี่�ส่เข่้ยวิเชุ่นเดมิ

 ที่ำาเลท่ี่�ต้ิ�งบ้านแม่ออกฮููน้�น แม้จัะม่ภูเข้าโอบล้อม จันที่ำาให้ับางว้ิน
ม่หัมอกหันาไปจันถุ่งติอนสายและบางว้ินก็อากาศูร้อนจันหัลงฤดู  
แต่ิแหัล่งนำ�าและถุนนหันที่างก็ที่ำาให้ัท่ี่�น่�ไม่ได้ลำาบากเกินไปน้ก ข้ณะท่ี่� 
ระยะที่างห่ัางจัากพื่รมแดนธรรมชุาติิเพ่ื่ยงไม่ก่�กิโลเมติรกล้บนำามา 
ท้ี่�งโอกาสและอุปสรรคในคราวิเด่ยวิก้น

 1.2  ผูู้้คนและวัฒนธรรม

 ผู้่ใหัญ่ิบ้านคนปัจัจุับ้นเล่าให้ัเราฟัังว่ิาผู้่คนท่ี่�น่�เป็นชุาติิพ้ื่นธ์ุ 
ปกาเกอะญิอ เพิื่�งย้ายมาอยู่ท่ี่�น่�ได้ไม่ก่�รุ่น ย้งใชุ้ภาษาปกาเกอะญิอ 
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ในการพูื่ดคุย แต่ิคนรุ่นใหัม่จัะเริ�มไม่ได้ศู้พื่ท์ี่ยาก ๆ แล้วิ ข้ณะท่ี่� 
อาสาสม้ครท่ี่�ลงพ่ื่�นท่ี่�ไปพูื่ดคุยก้บผู้่คนท่ี่�น่�เล่าว่ิาคนรุ่นแรกท่ี่�มาอยู่ท่ี่�น่� 
อพื่ยพื่มาจัากเม่ยนมาร์ 

 บ้านเร่อนส่วินใหัญ่ิเป็นเร่อนไม้ยกพ่ื่�นสูง ม่ผ่น้งและหัล้งคา 
ที่ำาจัากว้ิสดุธรรมชุาติิ บ้านท่ี่�เป็นร้านข้ายข้องจัะเป็นบ้านสองชุ้�น 
ชุ้�นล่างเป็นร้านค้า ใชุ้ปูนเป็นว้ิสดุหัล้กในการก่อสร้าง ส่วินชุ้�นบนย้งเป็นไม้ 
ด้งรูปท่ี่� 5

รูป์ท่ี่� 5 บ้านเร่อันข้อังคินท่ี่�น่�ป์ลูกเร่ยงรายไป์ตามแนวสูีงตำ�าข้อังพ่�นท่ี่� 

 นอกเหัน่อจัากการประกอบอาชุ่พื่ค้าข้ายซ่�งม่ไม่ก่�ร้านแล้วิ  
อาชุ่พื่เกษติรกรก็ย้งพื่บได้ในหัมู่บ้านน่� พ่ื่�นท่ี่�เพื่าะปลูกกระจัายต้ิวิ 
อยู่รอบๆ หัมู่บ้าน ด้งรูปท่ี่� 6 ข้ณะท่ี่�พ่ื่�นท่ี่�ในบ้านเป็นแปลงผ้่กสวินคร้วิ 
แปลงผ้่กบางบ้านได้เคร่�องหัมายร้บรองผ่ลิติภ้ณฑ์ิออร์กานิก  
(certified organics) ด้วิย 
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รูป์ท่ี่� 6 พ่�นท่ี่�เกษตรกรรม

 ผู้่คนท่ี่�น่�ม่ท้ี่�งท่ี่�น้บถุ่อศูาสนาคริสต์ิ และน้บถุ่อศูาสนาพุื่ที่ธ 
โดยจัะม่ล้กษณะค่อนไปที่างแบบพื่ม่า ม่พื่ระพื่ม่ามาจัำาว้ิดอยู่ในหัมู่บ้าน
น่�ด้วิย นอกเหัน่อจัากพื่ระพื่ม่าแล้วิ เม่�อถุ่งคราวิเที่ศูกาลงานบุญิ ก็จัะม่
ศิูลปะการแสดงแบบพื่ม่ามาแสดงให้ัชุมด้วิย น้กแสดงเหัล่าน้�นล้วิน 
อาศู้ยอยู่ในศููนย์อพื่ยพื่แบเกาะซ่�งอยู่ใกล้ ๆ ก้บหัมู่บ้านน่�เอง

 ในด้านดนติร่ แม้ว่ิาเพื่ลงแรก ๆ ท่ี่�เราได้ยินในหัมู่บ้านน่�จัะเป็น 
เพื่ลงลูกทุ่ี่งร่วิมสม้ยท่ี่�เป็นท่ี่�นิยมในปัจัจุับ้น แต่ิเพื่ลงปกาเกอะญิอเอง 
ก็ย้งม่ให้ัได้ยินอยู่บ้าง ผู้่ใหัญ่ิบ้านคนปัจัจุับ้นให้ัข้้อมูลว่ิาม่เพ่ื่ยง 
คนรุ่นปู่ย่าติายายเท่ี่าน้�นท่ี่� ร้องได้ คนรุ่นพ่ื่อแม่ รุ่นลูกหัลาน 
ม่คนท่ี่�ร้องได้จัำานวินน้อยลงเร่�อย ๆ จันอาจักล่าวิได้ว่ิาคนรุ่นใหัม่ 
ร้องเพื่ลงปกาเกอะญิอไม่ได้แล้วิ เพื่ลงเหัล่าน่�จัะถูุกใชุ้แสดงในงาน 
เที่ศูกาลหัร่อติามงานสำาค้ญิเท่ี่าน้�น เชุ่น งานแต่ิงงาน งานศูพื่ 
ไม่ได้ใชุ้ในชุ่วิิติประจัำาว้ิน ซ่�งอาจัเป็นสาเหัตุิหัน่�งว่ิา เม่�อพ่ื่�นท่ี่�ในการแสดง 
ดนติร่ลดลง ก็ที่ำาให้ัเพื่ลงต่ิ�าง ๆ  ค่อย ๆ  หัายไปจัากชุุมชุนปกาเกอะญิอ 
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นอกจัากน่� คำาศู้พื่ท์ี่บางคำาท่ี่�เยาวิชุนไม่รู้จ้ัก เพื่ราะเป็นคำายาก ๆ บ้าง 
ภาษาพื่ม่าบ้าง นอกจัากน่� ผู้่ใหัญ่ิบ้านย้งให้ัข้้อมูลอ่กว่ิา เม่�อก่อน ม่ฝึร้�ง
มาอยู่เพ่ื่�อเก็บข้้อมูลในพ่ื่�นท่ี่� ซ่�งใชุ้เวิลาอยู่ในพ่ื่�นท่ี่�ราวิ 10 ปี 
ม่เอกสารท่ี่�เข้าทิี่�งไว้ิให้ัด้วิย แต่ิเราย้งไม่ม่โอกาสได้เข้้าถุ่งข้้อมูลเหัล่าน้�น

 ติามท่ี่�ได้กล่าวิไปแล้วิว่ิา เพื่ลงแรก ๆ ท่ี่�ได้ยินเม่�อมาถุ่ง 
บ้านแม่ออกฮููน่�ก็ค่อเพื่ลงลูกทุ่ี่งยอดฮิูติท้ี่�งหัลายในข้ณะน่� เชุ่น 
ฝึนเที่ลงมา เลิกคุยท้ี่�งอำาเภอเพ่ื่�อเธอคนเด่ยวิ รถุแห่ัรถุยู้ บ้กแติงโม  
หัร่อแม้กระท้ี่�งเด็กน้อยโชุว์ิท่ี่าเต้ินเพื่ลงง้ดถุ้�วิง้ด การหัล้�งไหัลข้อง 
ว้ิฒนธรรมป๊อป (pop culture) ดูเหัม่อนจัะเป็นคู่แข่้งก้บมรดก 
ข้องชุาติิพ้ื่นธ์ุในทุี่กพ่ื่�นท่ี่� ผู้่เข่้ยนย้งไม่สามารถุสรุปได้ว่ิาเพื่ลงป๊อป 
ที่ำาให้ัเพื่ลงชุาติิพ้ื่นธ์ุถูุกลบเล่อนไป แต่ิการเข้้าถุ่งเที่คโนโลย่ได้ง่ายข่้�น 
ในราคาท่ี่�ถูุกลง ก็ชุ่วิยแพื่ร่กระจัายว้ิฒนธรรมป๊อปได้ในวิงกว้ิางข่้�น 
ชุาวิบ้านม่สมาร์ที่โฟันใชุ้ ม่เน็ติประชุาร้ฐิให้ัใชุ้ ม่ลำาโพื่งบลูทูี่ธต่ิอ 
จัากม่อถุ่อเปิดเพื่ลงได้ภายในบ้าน และเค้าควิาม (content) ท่ี่�อุดม 
ไปด้วิยว้ิฒนธรรมป๊อป การได้ยินเพื่ลงลูกทุ่ี่งมากกว่ิาเพื่ลงชุาติิพ้ื่นธ์ุ 
จ่ังเป็นเร่�องท่ี่�ไม่เหัน่อไปกว่ิาควิามคาดหัมาย

 จัากการส้มภาษณ์ชุุมชุนย้งม่ควิามท้ี่าที่ายในการพ้ื่ฒนา 
ในด้านอ่�น ๆ เชุ่น การจัด้การที่ร้พื่ยากรนำ�า การจัด้การควิามส้มพ้ื่นธ์ 
ก้บศููนย์อพื่ยพื่ รวิมถุ่งเร่�องยาเสพื่ติิด เป็นปัญิหัาท่ี่�ม่ควิามซ้บซ้อน 
ท่ี่�ต้ิองอาศู้ยควิามร่วิมม่อและกลไกภาคร้ฐิ แต่ิควิามท้ี่าที่ายข้องพ่ื่�นท่ี่� 
บ้านแม่ออกฮููท่ี่�ประกอบไปด้วิยผู้่คนท่ี่�พื่ล้ดพื่รากมาจัากท่ี่�อยู่เดิม 
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พื่ร้อมด้วิยอ้ติล้กษณ์ที่างชุาติิพ้ื่นธ์ุ ซ่�งกำาล้งปะที่ะก้บวิาที่กรรม 
ควิามเป็นไที่ย และปะที่ะก้บว้ิฒนธรรมร่วิมสม้ยท่ี่�ไหัลบ่ามาพื่ร้อมก้บ 
สมาร์ที่โฟันและส้ญิญิาณอินเติอร์เน็ติ  กลายเป็นโอกาสท่ี่�จัะที่ำาให้ั 
ศิูลปะและควิามคดิสร้างสรรค์ได้ที่ำางานก้บผู้่คนบริเวิณน้�น เพ่ื่�อให้ัเกิด 
การเร่ยนรู้ต้ิวิติน และสร้างสรรค์พ่ื่�นท่ี่� ไม่ให้ัเป็นเพ่ื่ยงท่ี่�อาศู้ยข้อง 
ร่างกาย แต่ิให้ักลายเป็นท่ี่�อยู่ข้องจัติิวิิญิญิาณข้องคนในชุุมชุนน่�จัริงๆ

2. การสังเกตค่ายอัักษร - ศิิลป์
 2.1  ความมีส่วนร่วมขอังเยาวชนในท้อังที�

 ค่ายอ้กษร - ศิูลป์ นำาพื่าอาสาสม้ครซ่�งเป็นนิสิติน้กศู่กษา 
มาที่ำางานศิูลปะก้บเยาวิชุนระด้บประถุมศู่กษา แต่ิเน่�องจัากเป็นการ 
ไปลงพ่ื่�นท่ี่�เดิมอย่างต่ิอเน่�องหัลายปี เยาวิชุนท่ี่�จับการศู่กษาจัากโรงเร่ยน 
แห่ังน่�ไปแล้วิ พื่อได้ข่้าวิก็พื่าก้นกล้บมาหัา “พ่ื่� ๆ” ภาพื่ควิามผู่กพ้ื่น 
กลายเป็นกำาไรข้องการลงทุี่นในล้กษณะน่� 

 ว้ินแรกข้องกิจักรรม ม่เยาวิชุนหัลากหัลายว้ิยมาย่นรอต้ิ�งแต่ิเชุ้า 
ม่ต้ิ�งแต่ิว้ิยก่อนประถุมศู่กษา ว้ิยประถุมต้ิน ว้ิยประถุมปลาย และม้ธยมต้ิน 
เยาวิชุนเข้้าร่วิมกิจักรรมไล่เร่ยงไปติ้�งแต่ิออกกำาล้งกายติอนเชุ้า 
เข้้ากลุ่มกิจักรรมดนติร่ และลงพ่ื่�นท่ี่�ชุุมชุน จัากน้�นจ่ังแยกย้ายกล้บบ้าน 
ในว้ินถุ้ด ๆ มา เยาวิชุนต้ิวิจัรงิท่ี่�เข้้าร่วิมกิจักรรมเริ�มเห็ันชุ้ดเจันมากข่้�น
ว่ิาเป็นใคร กิจักรรมฝึึกซ้อมร้องเพื่ลงและแสดงเริ�มที่ำาให้ัเห็ันระด้บ 
ควิามม่ส่วินร่วิมท่ี่�แติกต่ิางก้น
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 เยาวิชุนในระด้บประถุมปลาย และระด้บม้ธยมต้ิน แสดงออก 
ชุ้ดเจันถุ่งควิามต้ิ�งใจัเข้้าร่วิมแต่ิละกิจักรรม ข้ณะท่ี่�เยาวิชุนระด้บ 
ประถุมต้ินและก่อนประถุมศู่กษาย้งไม่แสดงควิามสนใจัชุ้ดเจันน้ก  
บางส่วินย้งชุอบกิจักรรมท่่ี่�ได้เคล่�อนไหัวิร่างกาย เชุ่น วิิ�งเล่น วิาดรูป  
ในส่วินข้องผู้่ส้งเกติการณ์ม่ข้้อส้นนิษฐิานถุ่งเร่�องข้องว้ิยซ่�งเก่�ยวิข้้อง 
ก้บจิัติวิิที่ยาพ้ื่ฒนาการ และอุปสรรคที่างการส่�อสารซ่�งเก่�ยวิข้้อง 
ก้บระด้บข้องประสบการณ์การใชุ้ภาษาไที่ยท่ี่�เป็นภาษาหัล้กในการ 
ส่�อสารข้องกิจักรรมในค่าย

 2.2  ค่นแสดงผู้ลงาน

 ลำาด้บการแสดงในค่นว้ินท่ี่� 26 ตุิลาคม 2562 เริ�มต้ินจัาก 
การแสดงดนติร่ปกาเกอะญิอ ม่เด็กหัญิิงคอยที่ำาหัน้าท่ี่�ล่ามให้ัก้บ 
น้กร้องน้กดนติร่ผู้่สูงว้ิยซ่�งไม่ถุน้ดภาษาไที่ยน้ก จัากการลอบส้งเกติ  
รอยยิ�มปรากฏิบนใบหัน้าข้องผู้่ใหัญ่ิและผู้่เฒ่าผู้่แก่ แต่ิฉ้นไม่ได้ส้งเกติ 
เยาวิชุนน้ก จ่ังไม่รู้ว่ิาเข้าจัะม่ปฏิิกิริยาอย่างไรในชุ่วิงน้�น ม่เพ่ื่ยงการลุก 
ไปเข้้าห้ัองนำ�าหัร่อด่�มนำ�าเท่ี่าน้�น ข้ณะท่ี่�เยาวิชุนในว้ิยประถุมต้ินประมาณ 
10 คนท่ี่�ออกมาวิิ�งเล่นเส่ยงด้ง

 เม่�อดนติร่ปกาเกอะญิอจับลง ก็ถุ่งคราวิท่ี่�เยาวิชุนจัะมาแสดง 
ผ่ลงานจัากการฝึึกซ้อมในค่ายอ้กษร - ศูิลป์ ผู้่ใหัญ่ิบางส่วินเริ�มพื่า 
ลูกเด็กเล็กแดงท่ี่�ย้งอยู่ในว้ิยไม่หัย่านมหัร่อย้งดูแลต้ิวิเองไม่ได้ กล้บบ้าน 
ไม่ได้รอให้ัการแสดงจับลงก่อน แต่ิก็ส่วินน้อยเท่ี่าน้�น 
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 การแสดงในคำ�าค่นว้ินน้�นผ่่านพ้ื่นไปด้วิยด่ เยาวิชุนท่ี่�ร่วิมแสดง 
ให้ัควิามร่วิมม่ออย่างเต็ิมท่ี่� เพื่ลงโรงเร่ยนเราแสนงามกลายเป็นเพื่ลง 
ท่ี่�เด็ก ๆ และชุาวิค่ายร้องข่้�นใจั พื่อดนติร่ข่้�นปุ๊ป ก็เปล่งเส่ยงร้องปั�ป 
อย่างพื่ร้อมเพื่ร่ยง แสดงให้ัเห็ันว่ิาดนติร่ที่ำาหัน้าท่ี่�หัลอมรวิมผู้่คนได้ 
อย่างเต็ิมกำาล้ง ไม่ว่ิาจัะเป็นคนต่ิางว้ิย ต่ิางพ่ื่�นท่ี่� หัร่อต่ิางชุาติิพ้ื่นธ์ุ

 หัล้งการแสดงจับลง เยาวิชุนบางส่วินอยู่ต่ิอเพ่ื่�อถุ่ายภาพื่ 
เป็นท่ี่�ระล่กก้บอาสาสม้ครและอาจัารย์ในค่าย ผู้่เข่้ยนส้งเกติเห็ัน 
หัลาย ๆ คนย้งคงโอ้เอ้อยู่ต่ิอแม้จัะถุ่ายรูปเสร็จัแล้วิ และบางคน 
ก็ร้องไห้ัจัากควิามซาบซ่�ง

 การแสดงจับลง ชุาวิค่ายเก็บข้อง เช็ุคแล้วิเช็ุคอ่กให้ัเร่ยบร้อย 
เพื่ราะรุ่งข่้�น เราจัะต้ิองออกจัากแม่ออกฮููต้ิ�งแต่ิเชุ้าติรู่ ไม่ม่เวิลา 
ให้ัติรวิจัสอบอะไรมากน้กนอกจัากจัำานวินคน ไม่ม่แม้แต่ิเวิลาให้ัรำ�าลา 
การโอ้เอ้ข้องเด็ก ๆ อาจัหัมายถุ่งการบ้นท่ี่กภาพื่สุดท้ี่ายข้องพ่ื่� ๆ 
ในค่ายก็ได้ เพื่ราะเข้าเองก็ไม่รู้ว่ิาปีหัน้าจัะย้งได้เจัอก้นอ่กไหัม ไม่ม่ใครรู้ 
ไม่ม่ที่างรู้ได้เลย...

 2.3  อัาสาสมัครค่าย
 ความคิดสร้างสรรค์และรสนิยม 

 อาสาสม้ครร้บโจัที่ย์เพื่ลงจัากการเก็บข้้อมูลภาคสนามในว้ินแรก 
และนำาไปสร้างสรรค์เป็นการแสดง ม่ท้ี่�งการประสานเส่ยงแบบง่าย ๆ 
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การคิดท่ี่าที่างประกอบ และการแสดงละคร รสนิยมค่อปัจัจ้ัยสำาค้ญิ 
ท่ี่�จัะที่ำาให้ังานน้�นน่าสนใจัและม่สุนที่ร่ยภาพื่ ควิามท้ี่าที่ายค่อ 
ระยะเวิลาอ้นจัำาก้ด ก้บงานหัร่อท้ี่กษะท่ี่�ต้ิองการควิามละเอ่ยด 
และแม่นยำาซ่�งล้วินบรโิภคเวิลา ควิามท้ี่าที่ายอ่กประการค่อศู้กยภาพื่ 
ท่ี่�ติิดต้ิวิมาก้บอาสาสม้คร การข้้ดเกลาควิามแหัลมคมในการคิด 
หัร่อการส้�งสมบ่มเพื่าะรสนิยม ท่ี่�แต่ิละคนม่ไม่เท่ี่าก้น ที่ำาให้ัคุณภาพื่ 
ในการแสดงแต่ิละชุุดแติกต่ิางก้นมากจันเป็นท่ี่�ส้งเกติ

 ความเป็นผูู้้นำาและการจัดการกลุ่ม

 อาสาสม้ครหัลายคนม่ท้ี่กษะควิามเป็นผู้่นำาเชุ่น ก่อนการสอน 
ร้องเพื่ลงหัร่อสร้างสรรค์การแสดง จัะม่การสร้างสมาธิข้องเยาวิชุน 
ในกลุ่ม กิจักรรมท่ี่�ถูุกนำามาใชุ้ในชุ่วิงน่� ยกต้ิวิอย่างเชุ่น อาสาสม้คร 
เร่ยกชุ่�อกลุ่ม แล้วิเยาวิชุนร้องร้บว่ิา “เฮู้!” จัำานวิน 3 รอบ กิจักรรมด้งกล่าวิ 
นอกเหัน่อจัากที่ำาหัน้าท่ี่�เป็นส้ญิญิาณเต่ิอนว่ิากิจักรรมพื่ร้อมจัะเริ�มแล้วิ 
ย้งเป็นการชุ่วิยรวิมควิามสนใจัข้องเยาวิชุนมาไว้ิท่ี่�จุัดเด่ยวิก้น ที่ำาให้ั 
กิจักรรมสามารถุดำาเนินต่ิอไปได้สะดวิกข่้�น เป็นต้ิน กิจักรรมด้งกล่าวิ 
สะท้ี่อนให้ัเห็ันถุ่งพื่ล้งข้องการเป็นผู้่นำา เพื่ราะการย่นอยู่ติรงหัน้า 
กลุ่มเยาวิชุน จัำาเป็นต้ิองใชุ้พื่ล้งมหัาศูาลในการนำาพื่าให้ัควิามสนใจั 
อ้นกระจัด้กระจัายกล้บมารวิมก้นอยู่ท่ี่�จุัดเด่ยวิ และเป็นชุ่วิงเวิลาสำาค้ญิ
ท่ี่�จัะส่งผ่ลต่ิอการฝึึกฝึนหัร่อการสร้างสรรค์งานกลุ่มต่ิอไป
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 โจัที่ย์ยากอย่างน่งในการที่ำางานกลุ่มค่อการจ้ัดการเม่�อม่ควิามคิด
เห็ันท่ี่�ไม่ติรงก้น การร้บฟัังก้นและก้นเป็นต้ิวิเล่อกท่ี่�ด่ในการจั้ดการ 
ปัญิหัาน่� เราม้กจัะได้ยินคำาว่ิา “เปิดใจั” เพ่ื่�อใชุ้เร่ยกวิิธ่ด้งกล่าวิ 
แต่ิจัะเป็นอย่างไร ถุ้าหัากเรา “เปิดใจั” แต่ิย้งคง “ปิดหูั” อยู่  
เม่�อการร้บฟัังก้นอย่างแท้ี่จัริงไม่เกิดข่้�น เราจัะพื่บแต่ิวิิธ่แก้ไข้ปัญิหัา 
เฉพื่าะหัน้า เลวิร้ายหัน่อยก็ค่อวิิธ่การเอาต้ิวิรอด งานอาจัจัะสำาเร็จั 
ลุล่วิง แต่ิปัญิหัาย้งคงถูุกซุกอยู่ใต้ิพื่รม ปัญิหัาน่�เป็นสิ�งท่ี่�ปฏิิเสธไม่ได้ 
ว่ิาไม่ม่สิที่ธิ�เกิดข่้�น และม้นก็เกิดข่้�นในค่ายคร้�งน่� 

 ผู้่เข่้ยนไม่ม่โอกาสส้งเกติการณ์ติ้�งแต่ิเริ�มต้ินในชุ่วิงสองปีแรก 
ข้องการจ้ัดกิจักรรม แต่ิจัากการส้มภาษณ์ก็พื่อที่ำาให้ัเห็ันเส้น 
ข้องเหัตุิการณ์คร่าวิๆ แต่ิก็ย้งไม่สามารถุที่ำาให้ัเกิดควิามเข้้าใจั 
ถุ่งสาเหัตุิได้ ด้งน้�น จัะข้อไม่กล่าวิถุ่งเหัตุิการณ์ หัากจัะพูื่ดถุ่งเพ่ื่ยง 
ปรากฏิการณ์เบ่�องหัน้าท่ี่�เกิดข่้�นค่อ อาสาสม้ครไม่ม่ท้ี่กษะการส่�อสาร 
อย่างส้นติิ (non violence communication) โดยม่ท้ี่กษะพ่ื่�นฐิาน 
ท่ี่�สำาค้ญิค่อการฟัังโดยไม่ต้ิดสิน ในปัจัจุับ้น เราอาจัจัะได้ยินคำาศู้พื่ท์ี่ 
เร่ยกท้ี่กษะน่�ว่ิา การฟัังอย่างล่กซ่�ง (deep listening) หัร่อการฟััง 
อย่างล่กซ่�ง เม่�อข้าดท้ี่กษะน่� ควิามเห็ันอกเห็ันใจัในฐิานะเพ่ื่�อน 
อาสาสม้ครด้วิยก้นจัะเกิดข่้�นได้ยาก และเม่�อจัำาเป็นต้ิองที่ำาให้ังานกลุ่ม
บรรลุเป้าหัมายให้ัได้ การประค้บประคองบรรยากาศูในกลุ่มจ่ังเป็น 
เร่�องลำาบาก และเต็ิมไปด้วิยการแก้ไข้ปัญิหัาเฉพื่าะหัน้า แม้ว่ิา 
งานจัะเสร็จัสิ�นแล้วิ แต่ิเราก็ย้งเป็นก้งวิลว่ิาอาสาสม้ครจัะได้เร่ยนรู้สิ�งใด
จัากเหัตุิการณ์น่�บ้าง
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 การเปิดใจัม้กจัะนำาไปสู่ที่างออกข้องปัญิหัาอย่างส้นติิ การยอมร้บ
ก้นและก้นม้กจัะเป็นผ่ลพื่ลอยได้จัากการเปิดใจั แต่ิม้นจัำาเป็นจัะต้ิอง 
อาศู้ยคุณสมบ้ติิข้้อน่ง น้�นค่อ การมองเห็ันผู้่อ่�นอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมก้น และ
น้�นจัะเป็นกุญิแจัสำาค้ญิท่ี่�ที่ำาจัะที่ำาให้ัเรายอมร้บควิามไม่สมบูรณ์แบบใน
ต้ิวิเอง และจัะเป็นการเปิดประตูิไปสู่การยอมร้บก้นและก้นอย่างแท้ี่จัริง

3. ข้อัจำากัดและข้อัเสนอัแนะ
 3.1  ข้อัจำากัดด้านเวลา

 เวิลาเป็นปัจัจ้ัยสำาค้ญิในการเก็บข้้อมูลในพ่ื่�นท่ี่� เน่�องจัากเวิลา 
ที่ำาให้ัเราสนิที่ก้นได้ เม่�อเวิลาม่จัำาก้ด การสร้างส้มพ้ื่นธภาพื่จ่ังไม่ใชุ่ 
ต้ิวิเล่อกสำาหัร้บการเก็บข้้อมูลในคร้�งน่� การเก็บข้้อมูลจัากการส้งเกติ 
และการส้มภาษณ์ในเวิลาอ้นจัำาก้ดที่ำาให้ัเราได้ข้้อมูลพ่ื่�นฐิาน 
ประกอบไปด้วิยเร่�องท้ี่�วิไป และข้้อส้งเกติท่ี่�ชุวินให้ัอยู่ในพ่ื่�นท่ี่�ต่ิอ  
เพ่ื่�อให้ัปมประเด็นท่ี่�อ่อนไหัวิต่ิางๆ ได้คล่�คลาย ข้้อมูลท้ี่�วิไปที่ำาให้ัเรา 
เข้้าใจัพ่ื่�นท่ี่�และผู้่คนได้ แต่ิข้้อมูลเชิุงล่กท่ี่�ม่ควิามอิ�มต้ิวิจัะที่ำาให้ัเรา 
เข้้าอกเข้้าใจั (empathy) ได้มากข่้�น จัำาเป็นต้ิองอาศู้ยควิามไว้ิเน่�อ 
เชุ่�อใจัในระด้บหัน่�ง ซ่�งล้วินต้ิองแลกมาด้วิยเวิลา 

 3.2  โอักาสทางอัารมณ์และความทรงจำาขอังคนในพ่�นที�

 ในคำ�าค่นการนำาเสนอผ่ลงาน ข้ณะท่ี่�เพื่ลงปกาเกอะญิอถูุกข้้บร้อง 
ผู้่เฒ่าผู้่แก่ยิ�มห้ัวิให้ัก้บบางชุ่วิงเวิลา และแวิวิติาเปล่งประกาย 
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สิ�งเหัล่าน่�สะท้ี่อนพื่ล้งข้องศูิลปะในฐิานะเคร่�องม่อกระตุ้ินอารมณ์ 
ควิามรู้ส่ก หัร่ออาจัจัะล่กซ่�งไปถุ่งการกระตุ้ินควิามที่รงจัำา ในพ่ื่�นท่ี่� 
ท่ี่�ผู้่คนเพิื่�งอพื่ยพื่มาต้ิ�งถิุ�นฐิานเพ่ื่ยงไม่ก่�รุ่น อารมณ์ควิามพื่ล้ดพื่ราก 
จัากท่ี่�อยู่เดิมย้งคงลอยอยู่ในอากาศู ข้ณะท่ี่�บ้านใหัม่ก็ย้งไม่ม่ร่องรอย 
ข้องควิามที่รงจัำา แม้จัะเป็นควิามไม่ลงต้ิวิข้องชุ่วิงเวิลาน่� ซ่�งอ่กไม่นาน 
ก็ผ่่านพ้ื่นไป แต่ิถุ้ามองในอ่กแง่มุมน่ง ม้นเป็นโอกาสท่ี่�จัะปล่อยให้ั 
ศิูลปะได้ที่ำางานก้บผู้่คนและพ่ื่�นท่ี่� กระบวินการที่ำางานที่างศิูลปะ 
จัะม่ส่วินชุ่วิยให้ัผู้่เข้้าร่วิมกระบวินการได้เกิดบที่สนที่นาก้บต้ิวิเอง 
เพ่ื่�อเ ร่ยนรู้ต้ิวิติน และค้นหัาวิิธ่การดำารงอยู่ต่ิอไปในบริบที่ 
ที่่�เปล่�ยนแปลง

 นอกจัากน่� ที่ำาเลท่ี่�อยู่ใกล้ประเที่ศูเม่ยนมาร์ ม่ศููนย์อพื่ยพื่ 
อยู่ใกล้ ๆ ม่ว้ิฒนธรรมพื่ม่าอยู่รอบ ๆ ม่การแสดงพื่ม่าในค่นท่ี่�ม่ 
เที่ศูกาลต่ิางๆ ก็น้บเป็นโอกาสท่ี่�ด่ในหัลายแง่มุม ท้ี่�งในเชิุงการอนุร้กษ์ 
เป็นแหัล่งเร่ยนรู้ศิูลปะการแสดงและว้ิฒนธรรม หัร่อแม้กระท้ี่�งเป็น 
พ่ื่�นท่ี่�พ้ื่ฒนาการผ่สมผ่สานศิูลปะว้ิฒนธรรมท่ี่�แติกต่ิาง และส่งเสริม 
การสร้างชุุมชุนแห่ังควิามหัลากหัลาย

 3.3 การพัฒนาอัาสาสมัคร

 งานอาสาสม้ครเป็นกิจักรรมท่ี่�เติิมเต็ิมส้งคมมนุษย์ได้ เน่�องจัาก 
ในชุุมชุนท่ี่�เราอยู่อาศู้ยร่วิมก้บผู้่อ่�นย้งม่งานอ่กหัลายอย่างท่ี่�ไม่ใชุ่ 
งานข้องใคร แต่ิเป็นงานข้องคนในชุุมชุน ถุ้าเราข้าดท้ี่ศูนคติิท่ี่�ด่ต่ิองาน 
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เหัล่าน่� เราจัะได้ชุุมชุนท่ี่�ไม่พ่ื่งปรารถุนาเป็นการติอบแที่น กิจักรรม 
อาสาสม้ครจัะเป็นต้ิวิชุ่วิยอย่างด่ในการสร้างท้ี่ศูนคติิท่ี่�ด่ต่ิองานส่วินรวิม 
รวิมท้ี่�งจัะได้ฝึึกฝึนท้ี่กษะที่างด้านอารมณ์ (soft skills) ต่ิาง ๆ เชุ่น 
ควิามเป็นผู้่นำา การที่ำางานเป็นกลุ่ม การใชุ้ท้ี่กษะเฉพื่าะต้ิวิเพ่ื่�อ 
ประโยชุน์ส่วินรวิม เป็นต้ิน แต่ิท้ี่กษะต่ิาง ๆ เหัล่าน่� เราควิรปล่อยให้ั 
เป็นเร่�องข้องสมบ้ติิติิดต้ิวิ  หัร่อควิรจัะปล่อยให้ัเป็นเร่�องท่ี่�ต้ิองเร่ยนรู้ 
ก้นเองหัร่อไม่

 ถุ้าเรามองว่ิางานอาสาสม้ครสำาหัร้บเยาวิชุนคนหันุ่มสาวิค่อ 
สนามพ้ื่ฒนาคนและชุุมชุนไปพื่ร้อม ๆ ก้น เราอาจัจัะกล้บมองท่ี่� 
การออกแบบกระบวินการ ติ้�งแต่ิการเติร่ยมควิามพื่ร้อมอาสาสม้คร 
การออกแบบกิจักรรม การส้งเกติการณ์ในระหัว่ิางดำาเนินกิจักรรม 
การให้ัคำาปร่กษา จันกระท้ี่�งการถุอดประสบการณ์และการเร่ยนรู้  
เพ่ื่�อให้ัอาสาสม้ครได้ได้ฝึึกควิามเป็นมนุษย์ผ่่านประสบการณ์ 
ก้บควิามแติกต่ิางหัลากหัลาย ควิามละเอ่ยดอ่อนต่ิอชุ่วิิติและส้งคม  
การเห็ันคุณค่าข้องมนุษย์และคุณค่าข้องควิามหัลากหัลาย  
งานอาสาสม้ครอาจัเป็นเคร่�องม่อสำาค้ญิในการพ้ื่ฒนามนุษย์ 
และส้งคมท่ี่�ม่พื่ล้งต่ิอไป ด้งรูปท่ี่� 7

 นอกเหัน่อจัากโอกาสการพ้ื่ฒนาที่ร้พื่ยากรมนุษย์แล้วิ ค่ายอ้กษร 
- ศิูลป์ ย้งม่ควิามโดดเด่นในแง่การใชุ้ประโยชุน์จัากควิามถุน้ด 
เชิุงศิูลปะและควิามคิดสร้างสรรค์ ซ่�งจัะชุ่วิยให้ัอาสาสม้ครได้เห็ัน 
ประโยชุน์ข้องควิามสามารถุข้องต้ิวิเองในที่างอ่�น ๆ นอกเหัน่อ 
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จัากการสร้างสุนที่ร่ยภาพื่แต่ิเพ่ื่ยงด้านเด่ยวิ การที่ำางานในล้กษณะน่� 
ไม่จัำาเป็นต้ิองรอให้ัท้ี่กษะถุ่งระด้บม่ออาชุ่พื่ เพ่ื่ยงแต่ิอาสาสม้ครต้ิองม่
ท้ี่กษะหัร่อประสบการณ์ในระด้บท่ี่�วิิเคราะห์ัปัญิหัาข้องผู้่ร่วิมกิจักรรม 
และหัาวิิธ่ชุ่วิยให้ัผู้่เข้้าร่วิมกิจักรรมบรรลุเป้าหัมายได้ และสิ�งสำาค้ญิท่ี่� 
จัะชุ่วิยให้ัการลงชุุมชุนเป็นส่วินหัน่�งข้องการเร่ยนรู้ดนติร่และศิูลปะอ่�นๆ 
ได้ค่อการออกแบบกระบวินการก้บต้ิวิอาสาสม้ครเอง สิ�งท่ี่�อาสาสม้คร 
ต้ิองเข้้าใจัเพิื่�มเติิมในการใชุ้ศิูลปะเป็นเคร่�องม่อหัน่�งในกระบวินการ 
พ้ื่ฒนาค่อ ต้ิองเข้้าใจัควิามหัมายข้องกระบวินการ ควิามส้มพ้ื่นธ์ 
และผ่ลระหัว่ิางกระบวินการก้บต้ิวิผู้่เข้้าร่วิมกระบวินการ รวิมถุ่งวิิธ่การ
เล่อกและปร้บใชุ้เคร่�องม่อที่างศิูลปะในกระบวินการพ้ื่ฒนา

รูป์ท่ี่� 7 ท่ี่มงานอัาสีาสีมัคิรค่ิายอัักษร - ศิิลป์์ และนักเร่ยนในพ่�นท่ี่�
หลังการนำาเสีนอัผลงาน
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มายาคติจากบทเพลงรักพื้นบ้าน 
ถักทอขับขาน สู่นิทานความรัก

ฉมามาศิ แก้วบัวดี11,  ณัฐธนาวุฒิ สุขดี12,
ฐิตาภรณ์ บุญ่อัุ้มชู13, ภาวิตชญ่าน์ ใจอั่อันน้อัม14
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 ชุุมชุนแม่ออกฮูู ติำาบลแม่หัละ อำาเภอท่ี่าสองยาง จ้ังหัว้ิดติาก 
ค่อชุุมชุนหัน่�งซ่�งม่ข้นาดกลาง ที่ว่ิาห่ัางไกลจัากพ่ื่�นท่ี่� ท่ี่�พื่วิกเรา 
ต่ิางคุ้นเคย การเดินที่างลงพ่ื่�นท่ี่�สำารวิจัชุุมชุนท่ี่�ผ่่านมาที่ำาให้ัข้้าพื่เจ้ัา
เห็ันว่ิายิ�งเราเผ่ชิุญิควิามไม่คุ้นเคยมากเท่ี่าไหัร่ เราจัะไม่ประมาที่ 
ต่ิอสิ�งท่ี่�คุ้นเคยมากยิ�งข่้�น กล่าวิค่อโดยเฉพื่าะอย่างยิ�งในการที่ำางาน
ต่ิางพ่ื่�นท่ี่�และต่ิางว้ิฒนธรรม ท่ี่�พื่วิกเราจัะติ้องเผ่ชิุญิก้บควิาม 
ไม่คุ้นเคยมากมาย น้�นค่อโอกาสท่ี่�ที่ำาให้ัเราต้ิองละเอ่ยดละออ 
ก้บบางสิ�งท่ี่�เราคิดว่ิาคุ้นเคยมากยิ�งข่้�น เชุ่นการเข้้าไปศู่กษาชุุมชุน 
ท่ี่� ม่ควิามหัลากหัลายจัากว้ิฒนธรรมที่ำาให้ัเราต้ิองห้ันมารู้จ้ัก 
การติ้�งคำาถุามท่ี่�แติกติ่างไป โดยคำาน่งถุ่งควิามเหัมาะสมข้องบริบที่ 
ที่างว้ิฒนธรรมท่ี่�ม่ควิามแติกต่ิางและหัลากหัลาย การลงพ่ื่�นท่ี่� 
ในคราวิน่�ประกอบไปด้วิยกลุ่มนิสิติน้กศู่กษาท่ี่�ม่ควิามคุ้นเคยก้บ 
กิจักรรมและชุุมชุนเป็นพ่ื่�นฐิาน และบางส่วินท่ี่�กำา ล้งเผ่ชิุญิ 
ควิามไม่คุ้นเคยเข้้าอย่างจ้ัง

 โรงเร่ยนติำารวิจัติระเวินชุายแดนจุัฬา - ธรรมศูาสติร์ 3 ต้ิ�งอยู่ 
ท่ี่ามกลางภูเข้า และโรงเร่ยนเป็นส่วินหัน่�งข้องชุุมชุนอย่างแท้ี่จัริง  
การพ่ื่�งพื่าอาศู้ยก้นค่อสิ�งหัน่�งท่ี่�คำ�าจุันควิามเป็นชุุมชุนข้องท่ี่�น่� เชุ่นเด่ยวิ
ก้บควิามเป็นไปข้องโลกใบน่� ไม่ม่สิ�งใดท่ี่�อยู่อย่างโดดเด่�ยวิและไร้ 

11 น้กศู่กษาปริญิญิาโที่ สำาน้กวิิชุาดุริยางคศูาสติร์ สถุาบ้นดนติร่ก้ลยาณิว้ิฒนา
12 น้กศู่กษาระด้บปริญิญิาติร่ สถุาบ้นวิิที่ยาการหุ่ันยนต์ิภาคสนาม (FIBO) 
 มหัาวิิที่ยาล้ยเที่คโนโลย่พื่ระจัอมเกล้าธนบุร่
13 น้กศู่กษาระด้บปริญิญิาติร่ คณะศิูลปศูาสติร์ มหัาวิิที่ยาล้ยธรรมศูาสติร์
14 น้กศู่กษาระด้บปริญิญิาติร่ คณะอ้กษรศูาสติร์ จุัฬาลงกรณ์มหัาวิิที่ยาล้ย
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ท่ี่�มา เร่�องเล่า ดนติร่ ภาษา ว้ิฒนธรรมล้วินม่ท่ี่�มาท่ี่�ไปท่ี่�แติกต่ิางก้น
ท้ี่�งน้�น บที่เพื่ลงร้อยเร่ยงท่ี่วิงที่ำานองและเร่�องราวิสู่ผู้่ฟัังเพ่ื่�อด่ง 
ควิามสนใจัร่วิม เชุ่นเด่ยวิก้บนิที่านท่ี่�บอกถุ่งการม่อยู่ข้องเร่�องราวิ 
และประว้ิติิศูาสติร์ สะท้ี่อนใหั้เห็ันถุ่งควิามเป็นอ้ติล้กษณ์ บอกเล่า 
ถุ่งการม่อยู่และเก่�ยวิข้้องในบางส่วินข้องชุ่วิงเวิลาบนโลกใบน่�

 เชุ้าว้ินท่ี่� 24 ติุลาคม 2562 ว้ินแรกในการเริ�มต้ินกิจักรรม 
ค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง ปีท่ี่� 3 การลงพ่ื่�นท่ี่�สำารวิจัชุุมชุนและการที่ำา 
กิจักรรมส้นที่นาการร่วิมก้บน้กเร่ยนในพ่ื่�นท่ี่� เชุ่น กิจักรรมเปายิงฉุบ 
พื่ระราชุา และเกมท่ี่�เน้นการที่ำากิจักรรมเป็นกลุ่มเพ่ื่�อสร้างควิามคุ้นเคย 
ระหัว่ิางน้กเร่ยนและท่ี่มงานอ้กษร - ศิูลป์ ท่ี่�อบอวิลไปด้วิยดนติร่ 
ท่ี่�คอยสอดร้บประสานอ้นเป็นเสน่ห์ัข้องค่ายอาสาสม้ครน่� รวิมท้ี่�ง 
กิจักรรมอ่�น ๆ ท่ี่�ได้ถุูกออกแบบไว้ิให้ัม่ควิามย่ดหัยุ่น เหัมาะก้บ 
บริบที่ข้องกิจักรรมและสภาพื่แวิดล้อมด้งรูปท่ี่� 8

รูป์ท่ี่� 8 กจิกรรมสัีมพันธ์์ระหว่างชาวคิณะค่ิายและชาวพ่�นถิ�น
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 จัากการที่ำากิจักรรมค่อการเดินที่างลงชุุมชุน ค่อการค้นหัาข้อง 
ในกล่องใบใหัญิ่ เราเริ�มจัากการต้ิ�งห้ัวิเร่�องท่ี่�จัะลงไปเก็บข้้อมูล 
ในชุุมชุนท่ี่�เก่�ยวิก้บประเพื่ณ่และว้ิฒนธรรมในชุุมชุน การต้ิ�งคำาถุาม 
เป็นกระบวินการหัน่�งท่ี่�สำาค้ญิเป็นอย่างมากเพื่ราะควิามแวิดไวิที่าง 
ว้ิฒนธรรม (cultural sensitivity) เป็นสิ�งหัน่�งท่ี่�เราควิรให้ั 
ควิามสำาค้ญิในการลงพ่ื่�นท่ี่�เก็บข้้อมูล ปัญิหัาและอุปสรรคค่อ 
การเร่ยนรู้และแกไ้ข้โดยศู่กษาจัากการลงพ่ื่�นท่ี่�ในกิจักรรม ปท่ีี่� 2  อาที่ิ

 ปัญ่หา
 ในดา้นการใชุภ้าษาซ่�งเป็นส่�อกลางในการใชุเ้กบ็รวิบรวิมข้้อมลู 

 วิธีการแก้ไขปัญ่หา 
 การบ้นท่ี่กเส่ยงการส้มภาษณ์ และการให้ัน้กเร่ยนในพ่ื่�นท่ี่� 
 ที่ำาหัน้าท่ี่�เป็นล่ามในการแปลภาษาระหัว่ิางการเก็บข้้อมูลด้งกล่าวิ

 การลงพ่ื่�นท่ี่�ภาคสนามเพ่ื่�อเก็บข้้อมูลในคร้�งน่�พื่วิกเราติ่างร้บรู้ 
ได้ถุ่งควิามหัลากหัลายอ้นมหัาศูาลติามจิันตินาการท่ี่�มนุษย์น้�น 
ประดิษฐ์ิข่้�น อาทิี่เชุ่นเร่�องเล่าและบที่ประพ้ื่นธ์ รวิมไปถุ่งภูมิปัญิญิา 
ท้ี่องถิุ�น ซ่�งผ่ลอ้นเน่�องมาจัากควิามหัลากหัลายข้องแบบแผ่น 
ที่างพื่ฤติิกรรมมนุษย์   ค่อองค์ประกอบหัล้กข้องสิ�งท่ี่�เราเร่ยกว่ิา 
‘ว้ิฒนธรรม’ (แฮูราร่, 2561) เม่�อว้ิฒนธรรมปรากฎข่้�นก็ไม่เคยหัยุด 
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เปล่�ยนแปลงและพ้ื่ฒนาเลย ด้งเชุ่นบางบที่ประพ้ื่นธ์ท่ี่�กำาล้งหัายไป 
จัากควิามเมินเฉยในปัจัจัุบ้น รวิมไปถุ่งการปร้บเปล่�ยนข้้�นติอนใน 
ประเพื่ณ่ติามยุคสม้ย การเปล่�ยนแปลงท่ี่�ไม่สามารถุหัยุดย้�งได้น่�เอง
ค่อสิ�งท่ี่�เราเร่ยกว่ิา ‘ประว้ิติิศูาสติร์’  คณะอ้กษร - ศูลิป์ ลงภาคสนาม 
เพ่ื่�อสำารวิจัประเพื่ณ่ ซ่�งเป็นควิามงามท่ี่�ต่ิอไปหัากเร่�องด้งกล่าวิน่� 
ย้งถุูกเป็นท่ี่�สนใจัไม่ว่ิาจัะกลุ่มคนใดกลุ่มคนหัน่�งน้�นถุ่อเป็น 
เร่�องน่ายินด่ และถุ่อว่ิาชุ่วิงเวิลาด้งกล่าวิเป็น ณ ชุ่วิงเวิลาหัน่�ง 
ข้องประว้ิติิศูาสติร์ ท่ี่�ได้ม่การจัดบ้นท่ี่ก

 บที่ประพ้ื่นธ์เพื่ลงค่อเส่ยงท่ี่�เปล่�ยนแปลงไปติามกาลเวิลา 
ผ่่านการจ้ัดวิาง เป็นสภาพื่สะท้ี่อนในการมองและประสบการณ์ 
ข้องแต่ิละบุคคล เราอาจัน่กถุ่งเพื่ลงเศูร้าเม่�อเราม่อารมณ์เศูร้า  
และอาจัสามารถุเข่้ยนเพื่ลงแสดงควิามยินด่ได้เม่�อม่ควิามสุข้ล้นปร่� 
จัากการลงเก็บข้้อมูลบที่ประพ้ื่นธ์ท่ี่�ชุาวิบ้านนิยมร้องอ้นได้แก่ 
“เพื่ลงร้ก” ในแต่ิละรูปแบบผ่่านประสบการณ์คร้�นเม่�อม่ควิามร้ก  
และประดิษฐ์ิถุ้กที่อท่ี่วิงที่ำานองท่ี่�ไพื่เราะท่ี่�แสดงให้ัเห็ันถุ่งดนติร่ 
ท่ี่�น่าพิื่สม้ย บที่ประพ้ื่นธ์หัลากหัลายบที่เพื่ลงถุูกข้้บร้องพื่ร้อมก้น 
ก้บการบรรเลงบนเคร่�องดนติร่ “เติหัน่า” เสม่อนบที่พูื่ดท่ี่�ม่ดนติร่ 
เป็นเพ่ื่ยงลมอยู่เบ่�องหัล้ง ขุ้นเข้าและเมฆหัมอก บที่ประพ้ื่นธ์ท่ี่�พื่อ่เฒ่า 
นามภานุ และแม่เฒ่าผู้่เป็นภรรยา นามชุ่วิยพื่อ เว่ิยงเชิุดศู้กดิ� 
ท่ี่�ให้ัการส้มภาษณ์15 ในว้ินน่�พ่ื่อเฒ่ากล่าวิว่ิาเป็นเพื่ลงร้องท่ี่�ไม่ม่ 

15 ส้มภาษณ์ พ่ื่อเฒ่าภานุ และแม่เฒ่าชุ่วิยพื่อ เว่ิยงเชิุดศู้กดิ� ณ ชุุมชุนบ้านแม่ออกฮูู ติ. แม่หัละ
 อ. ท่ี่าสองยาง จั. ติาก เม่�อว้ินท่ี่� 24 ตุิลาคม 2562 เวิลา 20.10
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ดนติร่ประกอบ บที่ประพ้ื่นธ์เสม่อนการพื่ดูแต่ิม่ท่ี่วิงที่ำานองท่ี่�น่าสนใจั  
บที่ประพ้ื่นธ์น่�ถุ่งแม้จัะไม่ม่เคร่�องดนติร่ประกอบแต่ิสามารถุร้องเป็น
เส่ยงผ่สานจัากผู้่ชุายและผู้่หัญิิงร้องด้วิยก้นที่ำาให้ัส่ส้นข้องบที่ประพ้ื่นธ์
ม่ควิามน่าสนใจัมากยิ�งข่้�น ด้งรูปท่ี่� 9

รูป์ท่ี่� 9 โน้ตเพลงรักพ่�นบ้านบันทึี่กในโน้ตระบบสีากล

 พ่ื่อเฒ่าได้กล่าวิไว้ิว่ิาบที่ประพ้ื่นธ์ด้งกล่าวิเป็น “เพื่ลงร้ก”  
ซ่�งบอกเล่าถุ่งควิามร้กข้องชุายผู้่หัน่�งท่ี่�ม่ติ่อผู้่หัญิิงอ้นเป็นท่ี่� ร้ก  
และได้กล่าวิเก่�ยวิก้บเพื่ลงน่�ว่ิาเป็นบที่ประพ้ื่นธ์ท่ี่�ใชุ้ร้องในว้ิน 
แต่ิงงานข้องที่้�งสอง แต่ิก่อนท่ี่�จัะถุ่งพิื่ธ่แต่ิงงานน้�นไม่ใชุ่เร่�องง่าย  
ในข้ณะเด่ยวิก้นกแ็ฝึงไปด้วิยพื่ล้งยิ�งใหัญ่ิแห่ังควิามร้กท่ี่�แสดงให้ัเห็ัน
ถุ่งควิามเร่ยบง่ายและอบอุ่น ทุี่กอย่างต้ิองเป็นไปติามข้นบธรรมเน่ยม 
ประเพื่ณ่ เม่�อท้ี่�งสองฝึ่ายติ่างม่ใจัให้ัก้นและศู่กษาดูใจัก้นเป็นระยะ 
เวิลาหัน่�งแล้วิ พิื่ธ่แต่ิงงานน้�นจัะต้ิองม่การน้ดญิาติิผู้่ใหัญ่ิข้องท้ี่�งสอง
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ฝึ่ายมาพื่บและที่ำาควิามรู้จ้ักก้น  โดยฝึ่ายชุายจัะติ้องไปค้างแรมท่ี่� 
บ้านฝ่ึายหัญิิงเป็นจัำานวิน 3 ค่น ในข้ณะเด่ยวิก้นฝึ่ายหัญิิงก็จัะต้ิอง 
ไปค้างแรมท่ี่�บ้านฝ่ึายชุายเป็นจัำานวิน 3 ค่นเชุ่นเด่ยวิก้น โดยม่ 
การผู่กข้้อไม้ข้้อม่อ การฉลองแต่ิงงานจัะถุูกจ้ัดข่้�นท่ี่�บ้านเจ้ัาสาวิ กอ
ปรก้บการประกอบเล่�ยงอาหัารมากมาย และม้ดข้้อม่อโดยญิาติิ 
ฝึ่ายหัญิิง และมอบสินสอด อ่กท้ี่�งย้งม่ประเพื่ณ่มอบนำ�าส้งข์้ก้น 
เป็นลำาด้บถุ้ดมา  

 เม่�อจับการส้มภาษณ์ผู้่เฒ่าและแม่เฒ่าได้ให้ัควิามกรุณาแก่คณะ 
สวิมชุุดท่ี่�ใชุ้ในว้ินงานแต่ิงงานให้ัชุมโดยการแต่ิงกายท้ี่�งฝึา่ยชุายและ
หัญิิงเป็นเคร่�องแติ่งกายท้ี่องถิุ�นท่ี่�ปักเย็บก้นข่้�นมาเอง โดยสามารถุ 
สวิมท้ี่บก้บชุุดลำาลองปกติิได้ 

รูป์ท่ี่� 10 เคิร่�อังแต่งกายท้ี่อังถิ�นข้อังชาวป์กาเกอัะญ่อั บ้านแม่อัอักฮูู
ท่ี่�ใช้ในป์ระเพณ่การแต่งงาน
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 การเก็บรวิบรวิมข้้อมลูจัากการให้ัคำาส้มภาษณ์น้�น ข้้อมูลด้งกล่าวิ 
ได้ถุูกรวิบรวิมและนำามาสู่การนำาเสนอผ่ลงานสร้างสรรค์ข้องคณะ 
อ้กษร - ศูิลป์ ผ่่านชุุดการแสดงท่ี่�เก่�ยวิก้บเพื่ลงร้กพ่ื่�นบ้าน ถุ้กที่อ 
ข้้บข้าน นิที่านควิามร้ก โดยงานสร้างสรรค์ชิุ�นน่�เป็นล้กษณะข้อง 
ละครชุุมชุน (community theatre) โดยได้ร้บแรงบ้นดาลใจัจัาก
บที่ประพ้ื่นธ์ต่ิาง ๆ ท่ี่�ได้เก็บข้้อมูลใชุ้ในระหัว่ิางการที่ำากิจักรรม 
ก้บน้กเร่ยนท่ี่�เข้้าร่วิมกิจักรรม โดยบที่ละครน้�นม่เน่�อหัาเก่�ยวิก้บ 
ควิามร้กข้องหันุ่มสาวิและพิื่ธ่แติ่งงาน โดยม่ควิามคิดว่ิาควิามร้ก 
และเพื่ลงร้กน้�นเป็นเร่�องสากลบที่ประพ้ื่นธ์ท่ี่�ใชุ้สำาหัร้บการแสดง 
จ่ังเป็นการผ่สมผ่สานก้บบที่ประพ้ื่นธ์อ่�นๆนอกเหัน่อจัากภาษา 
ปกาเกอะญิอท่ี่�ย้งม่เน่�อหัาท่ี่�สอดคล้องก้บควิามร้กเชุ่นเด่ยวิก้น 
โดยที่างท่ี่มงานอ้กษร - ศิูลป์ ได้ม่การนำามาบ้นท่ี่กและเร่ยบเร่ยง 
สำาหัร้บการแสดงด้งกล่าวิ ข้้�นติอนการดำาเนินงานหัล้งจัากการลงพ่ื่�นท่ี่� 
เก็บรวิบรวิมข้้อมูลน้�นค่อการบ้นท่ี่กโน้ติเป็นระบบสากลเพ่ื่�อใชุ้ 
สำาหัร้บการเก็บข้้อมูลและศู่กษาติ่อไป รวิมไปถุ่งการฝึึกซ้อม 
การแสดงและการร้อง นอกเหัน่อจัากเพื่ลงร้กท่ี่�ได้จัากการลงพ่ื่�นท่ี่� 
ชุุมชุนแม่ออกฮููแล้วิ บที่ประพ้ื่นธ์อ่�น ๆ ท่ี่�ใชุ้สำาหัร้บการนำาเสนอ 
ผ่ลงานได้แก่ เพื่ลงสว้ิสด่ และแก้มน้องนางน้�นแดงกว่ิาใคร เดิมท่ี่ 
ข้้บร้องโดยศูิลปินเข่้ยนไข้และวิานิชุ16 การจ้ัดเร่ยงบที่ประพ้ื่นธ์ให้ั 
สอดคล้องก้บเร่�องราวิข้องละครท่ี่�ส่�อกล่าวิถุ่งประเพื่ณ่การแติ่งงาน 
อ่กท้ี่�งการที่ำางานในฝ่ึายเที่คนิคซ่�งรวิมไปถุ่งการเก็บภาพื่นิ�ง 

16 กลุ่มศิูลปินน้กดนติร่
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และวิิดิโอในระหัว่ิางการเก็บข้้อมูลเพ่ื่�อนำาไปสู่เน่�อหัาเชิุงสารคด่ 
เพ่ื่�อใชุ้ในการนำาเสนอประกอบผ่ลงานบางส่วิน 
 การจ้ัดวิางลำาด้บการแสดงน้�นข่้�นอยู่ก้บ 2 ปัจัจ้ัยได้แก่ด้าน 
บที่ละครและบที่ประพ้ื่นธ์ โดยเน่�อเร่�องได้กล่าวิถุ่งการพื่บปะข้อง 
ผู้่ชุายและผู้่หัญิิงคู่หัน่�ง เกิดควิามร้กและผ่กูพ้ื่นซ่�งก้นและก้น ฝ่ึายชุาย 
เกิดควิามหัลงร้กในต้ิวิหัญิิงสาวิมากและม้กเอาอาหัารและข้นมไปให้ั
ฝึ่ายหัญิิงท่ี่�บ้านเสมอ จันครบ 1 ปี ที่างบ้านและเพ่ื่�อนฝ่ึายหัญิิง 
ต่ิางสงส้ยว่ิาใครก้นท่ี่�เป็นคนเอาข้นมมาใหัเ้พ่ื่�อนข้องเธอ จันฝึา่ยชุาย
มาสารภาพื่ร้กและข้อแต่ิงงานฝ่ึายหัญิิง บที่ประพ้ื่นธ์เริ�มจัาก 
เพื่ลง “สว้ิสด่” ด้งรูปท่ี่� 11

รูป์ท่ี่� 11 โน้ตเพลงสีวัสีด่บันทึี่กในโน้ตระบบสีากล 
ท่ี่�ใช้ในกจิกรรมค่ิายอัักษร - ศิิลป์์ เพ่�อัน้อัง ปี์ท่ี่� 3

 บที่เพื่ลงเปิดการแสดงข่้�นด้วิยเพื่ลงสว้ิสด่ เพ่ื่�อเป็นการท้ี่กที่าย 
ผู้่ชุม เพื่ลงด้งกล่าวิถูุกร้องข่้�นก่อนการพื่บก้นคร้�งแรกระหัว่ิาง 
ฝึ่ายชุายและหัญิิง โดยม่น้องน้กเร่ยนในชุ้�นประถุมติ้นบางส่วินร่วิม 
ร้องประกอบท่ี่าเต้ินพ่ื่�นฐิานในบที่ประพ้ื่นธ์ด้งกล่าวิ ในกระบวินการ 
ด้งกล่าวิถุ่งแม้จัะม่อุปสรรคเล็กน้อยใจัการควิบคุมน้กเร่ยนในระด้บ 
ชุ้�นประถุมศู่กษาติอนต้ิน เน่�องจัากปัญิหัาในเร่�องสมาธแิละควิามซุกซน
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ติามว้ิยในระหัวิ่างการดำาเนินกิจักรรม แติ่อุปสรรคด้งกล่าวิสามารถุ
คล่�คลายได้ด้วิยการวิางแผ่นการซ้อมให้ัสอดคล้องก้บเวิลาพ้ื่กผ่่อน 
เพ่ื่�อท่ี่�จัะให้ัน้กเร่ยนกลุ่มด้งกล่าวิม่สมาธิในการดำาเนินกิจักรรม 
มากยิ�งข่้�น และไดม่้การใชุเ้พื่ลง “เป็นวิงกลม” เพ่ื่�อเป็นเหัม่อนข้้อติกลง 
ในการด่งควิามสนใจัให้ักล้บมาโดยการจั้บกลุ่มก้บเพ่ื่�อน ๆ ใหั้เป็น 
วิงกลมอ่กคร้�งติามชุ่�อบที่ประพ้ื่นธ์ 

 บที่ประพ้ื่นธ์ข้องศิูลปินเข่้ยนไข้และวิานิชุด้งกล่าวิม่เน่�อหัาท่ี่� 
ใกล้เค่ยงก้บการแอบร้กแอบมองอยู่ห่ัาง ๆ บที่ประพ้ื่นธ์น่�จ่ังถูุกหัยบิยก
มาใชุ้ในชุ่วิงกลางติอนเน่�อเร่�อง ในข้ณะท่ี่�ฝ่ึายชุายแอบม่ใจัให้ัก้บ 
ฝึ่ายหัญิิงเพ่ื่�อส่�อถุ่งควิามร้กท่ี่�กำาล้งเริ�มท่ี่�จัะพื่ลิบาน ก่อนท่ี่�ท้ี่�งสอง 
จัะได้ครองร้กก้นอย่างม่ควิามสุข้ ด้งรูปท่ี่� 12

รูป์ท่ี่� 12 ภาพบรรยากาศิการนำาเสีนอัผลงานละคิรในช่วงคิำ�า
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 ส่บเน่�องการลงพ่ื่�นท่ี่�และที่ำากิจักรรมด้งกล่าวิได้ม่การเสนอ 
ข้้อเสนอแนะเพิื่�มเติิม ได้แก่ การลงพ่ื่�นท่ี่�สำารวิจัในเร่�องอ่�น ๆ 
ในชุุมชุนเพ่ื่�อพ้ื่ฒนาสิ�งท่ี่��ม่ และหัาลู่ที่างแก้ไข้ในสิ�งท่ี่�ข้าดเพ่ื่�อให้ัเกิด
ควิามย้�งย่นในชุุมชุน เพ่ื่�อการดำาเนินงานข้องค่ายอ้กษร - ศูิลป์ 
ในคร้�งต่ิอไปม่ควิามหัลากหัลาย สามารถุสร้างประโยชุน์และเข้้าถุ่ง 
ชุุมชุนได้มากยิ�งข่้�น

 การดำาเนินงานในชุ่วิงระยะเวิลาด้งกล่าวิ พื่บว่ิา การเร่ยนรู้ 
ท้ี่�งสองที่างกล่าวิค่อมิใชุ่ฝึ่ายใดฝึ่ายหัน่�งเป็นผู้่สอนและผู้่เร่ยน  
แต่ิเป็นการแลกเปล่�ยนควิามรู้ท่ี่�ม่ซ่�งก้นและก้นจัากการร่วิมม่อ 
ร่วิมใจัก้นระหัว่ิางน้กเร่ยน น้กศู่กษา ศูษิย์เก่าค่ายอ้กษร - ศูลิป์ เพ่ื่�อน้อง 
ปีท่ี่� 1 และ 2  อาจัารย์และเจ้ัาหัน้าท่ี่�จัากสถุาบ้นการศู่กษาท่ี่�เก่�ยวิข้้อง  
แม้กิจักรรมด้งกล่าวิจัะม่เวิลาในการดำาเนินกิจักรรมเพ่ื่ยงชุ่วิงระยะ 
เวิลาท่ี่�ไม่ยาวินานมากน้ก กิจักรรมด้งกล่าวิมุ่งเน้นเก่�ยวิก้บประสบการณ์ 
ในเร่�องการลงพ่ื่�นท่ี่�ชุุมชุนและการที่ำางานร่วิมก้น ท้ี่กษะการที่ำางาน 
ร่วิมก้บผู้่อ่�นน้�นเป็นท้ี่กษะหัน่�งท่ี่�สำาค้ญิในการพ้ื่ฒนาท้ี่กษะตินเอง 
ท้ี่�งในจุัดแข็้งและจุัดอ่อน การส่�อสารและการต้ิ�งคำาถุามในระหัว่ิาง 
การส้มภาษณ์น้�น ควิามชุ้ดเจันในคำาถุามเป็นสิ�งสำาค้ญิ แต่ิในข้ณะ 
เด่ยวิก้นก็ติ้องอาศู้ยควิามเข้้าใจัและเคารพื่ในว้ิฒนธรรมท่ี่�แติกต่ิาง  
ถุ่งแม้จัะม่อุปสรรคในเร่�องข้องภาษาแต่ิการได้ร้บควิามร่วิมม่อท่ี่�ด่ 
จัากน้กเร่ยนและผู้่คนในพ่ื่�นท่ี่�ที่ำาให้ัพื่วิกเราร้บม่อก้บเร่�องด้งกล่าวิ 
ได้เป็นอย่างด่มากข่้�น ควิามเป็นอ้นหัน่�งอ้นเด่ยวิก้นในค่ายก็เป็น 
อ่กปัจัจ้ัยหัน่�งท่ี่�สำาค้ญิในการดำาเนินกิจักรรมต่ิาง ๆ การเปิดร้บฟััง 
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ควิามเห็ันซ่�งก้นและก้น เป็นโอกาสท่ี่�ที่ำาให้ัเราได้เร่ยนรู้ควิามคิดเห็ัน
ข้องผู้่อ่�นและพ้ื่ฒนาตินเองในฐิานะผู้่ฟัังมากยิ�งข่้�น จัากการที่ำากิจักรรม 
ท่ี่�ผ่่านมาที่ำาให้ั ข้้าพื่เจ้ัาติระหัน้กว่ิาพื่วิกเราทีุ่กคนน้�นล้วินแต่ิเป็น 
ผู้่ฟัังเสมอติราบใดเราติระหัน้กว่ิาเราน้�นย้งเป็นมนุษย์ซ่�งล้วินสามารถุ 
พ้ื่ฒนาได้ จิันตินาการน้�นเกิดข่้�นเสมอ ติราบใดท่ี่�พื่วิกเราน้�นมิได้มอง
สิ�งหัน่�งเป็นเพ่ื่ยงแค่หัน่�ง เชุ่นเด่ยวิก้บว้ิฒนธรรมท่ี่�เกิดข่้�นท่ี่�ห่ัอหุ้ัม 
ไปด้วิยประสบการณ์และจิันตินาการไม่รู้จับ การเปิดใจัให้ัก้บสิ�งอ่�น 
การสำารวิจัและพ้ื่ฒนาตินเองอยู่เสมอล้วินค่อปัจัจ้ัยหัน่�งในการเริ�มต้ิน 
ให้ัเกิดควิามย้�งย่นไม่ว่ิาที่างใดก็ที่างหัน่�ง
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เตหน่าบรรเลง บทเพลง ชุมชน รังสรรค์ ตราตรึง

มานิกา คำาแก้ว17, ณณภร ถาวรประชา18, ธรณ์ ทักษิณวราจาร19
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 ยามเชุ้า หัมอกจัาง ๆ ส่ข้าวิกล่นกินปลายยอดข้องที่วิิเข้าเข่้ยวิข้จ่ั 
ท่ี่�ต้ิ�งติระหัง่านเร่ยงเเถุวิก้นเป็นทิี่วิไสวิ ด้งรูปท่ี่� 13 เส่ยงนกธรรมชุาติิ 
แลกเปล่�ยนเพื่ลงแสนหัรรษา ปลุกพื่วิกเราชุาวิค่ายให้ัติ่�นจัากนิที่รา 
ในห้ัองเร่ยนบนดอยท่ี่�ถุูกแปรเปล่�ยนเป็นท่ี่�พ้ื่กนอนชุ้�วิคราวิข้องกลุ่ม
คนอาสา ท่ี่�ห้ัวิใจัเต็ิมเปี�ยมด้วิยควิามมุ่งหัว้ิงในการพ้ื่ฒนา และสร้าง 
ประสบการณ์ให้ัการกล้บมาในคร้�งน่�น่าประท้ี่บใจัที่้�งต่ิอต้ิวิอาสาสม้คร 
และบคุคลท่ี่�ร่วิมก้นเร่ยนรู้จัากชุุมชุนท่ี่�เราก็ต่ิางเป็นท้ี่�งสองบที่บาที่น่�
ในโอกาสและเวิลาท่ี่�ต่ิางก้น เกิดการแลกเปล่�ยน ท้ี่�งร้บและให้ั 
ซ่� ง ก้นและก้น ด้วิยห้ัวิใจัอ้นผู่กพ้ื่นและเปี�ยมไปด้วิยควิามร้ก 
และควิามสุข้ ในค่ายแหั่งน่�

 

รูป์ท่ี่� 13 ภาพยามเช้าเม่�อัพระอัาทิี่ตย์สีาดแสีงแสีดงทิี่วเข้า

  17 น้กศู่กษาระด้บปริญิญิาติร่ คณะศิูลปศูาสติร์ มหัาวิิที่ยาล้ยธรรมศูาสติร์
18 น้กศู่กษาระด้บปริญิญิาติร่ คณะอ้กษรศูาสติร์ จุัฬาลงกรณ์มหัาวิิที่ยาล้ย
19 พ่ื่�เล่�ยงค่ายอ้กษร - ศิูลป์ บ้ณฑิิติสถุาบ้นดนติร่ก้ลยาณิว้ิฒนา
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 กลุ่มเด็กน้กเร่ยนในโรงเร่ยนติำารวิจัติระเวินชุายแดน จุัฬา - 
ธรรมศูาสติร์ 3 ท่ี่�รอการกล้บมาข้องคณะอ้กษร - ศิูลป์ น้กเร่ยน 
อยู่ติามบริเวิณรอบ ๆ โรงเร่ยนด้วิยแวิวิติาท่ี่�สดใส เปี�ยมไปด้วิย 
ควิามสุข้ใจัและสงส้ยใครรู้ “คร้�งน่� พื่วิกพ่ื่� ๆ จัะมาสอนเพื่ลงอะไร 
ให้ัเราอ่กนะ” เด็ก ๆ คงคิด เป็นเร่�องท่ี่�น่าประหัลาดใจัและน่า 
ประท้ี่บใจัในเวิลาเด่ยวิก้น แม้เวิลาจัะผ่่านมาแล้วิถุ่ง 3 ปี เน่�องจัาก
ค่ายน่�เราจ้ัดเป็นคร้�งท่ี่� 3 แต่ิน้อง ๆ  ย้งคงจัำาบที่เพื่ลงท่ี่�พ่ื่� ๆ  เคยสอน 
ต้ิ�งแต่ิปีแรกได้อย่างแม่นยำา เส่ยงร้องท่ี่�ประสาน เส่ยงห้ัวิเราะ 
และรอยยิ�ม ท่ี่าเต้ินแสนน่าร้ก และการแสดงออกอย่างจัริงใจั 
และใสซ่�อ เป็นเสน่ห์ัท่ี่�แท้ี่จัริงข้องค่ายอาสามน่� ท่ี่�ยากจัะหัา 
ประสบการณ์หัร่อเร่�องราวิควิามประท้ี่บใจัแบบเด่ยวิก้นน่�จัากท่ี่� 
แห่ังอ่�นมาที่ดแที่นก้นได้ 

 ค่ายอ้กษร - ศิูลป์ ท่ี่�จ้ัดข่้�นท่ี่�โรงเร่ยนติำารวิจัติระเวินชุายแดน 
จุัฬา-ธรรมศูาสติร์ 3 อำาเภอท่ี่าสองยาง จ้ังหัว้ิดติากน่� จ้ัดข่้�น 
เป็นคร้�งท่ี่� 3 แล้วิ โดยผ่่านกิจักรรมต้ิ�งแต่ิการสร้างต้ิวิอาคารเร่ยน  
รวิมถุ่งการที่ำากิจักรรมก้บน้กเร่ยนในค่าย การปลูกฝึังค่านิยมและ 
สร้างสำาน่กรว่ิมก้นระหัว่ิางชุุมชุนและคณะอาสาสม้ครท่ี่�จัำาเป็นติา่ง ๆ  
เชุ่นการร้กการอ่าน การร้กษาควิามสะอาด รวิมถุ่งการติระหัน้กรู้ 
ในด้านการศู่กษา เชุ่นการจั้ดการเร่ยนการสอนภาษาอ้งกฤษ  
โดยท้ี่�งหัมดท่ี่�กล่าวิมาข้้างต้ินเราใชุ้องค์ควิามรู้จัากเพ่ื่�อนสมาชิุกค่าย
จัากท้ี่�ง 4 สถุาบ้นท่ี่�เข้้าร่วิม ที่้�งควิามรู้ควิามสามารถุด้านภาษา 
เที่คโนโลย่ และโดยเฉพื่าะองค์ควิามรู้หัร่อเคร่�องม่อท่ี่�ม่บที่บาที่ 
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ต่ิอค่ายน่�เป็นอย่างมาก น้�นค่อ ควิามรู้และท้ี่กษะที่างด้านดนติร่  
เสม่อนส่�อกลางท่ี่�เชุ่�อมระหัว่ิางโลกข้องน้กเร่ยนและคนในชุุมชุนท่ี่�น่� 
ผ่่านเส่ยงดนติร่ และบที่เพื่ลงบรรเลงต่ิาง ๆ แต่ิสิ�งท่ี่�พิื่เศูษและ 
ต่ิางออกไป น้�นค่อในปีน่� เส่ยงท่ี่�เคล้าคลอไปก้บบรรยากาศูบนดอย 
ท่ี่�พื่วิกเราคุ้นเคย กล้บไม่ได้ม่แต่ิเส่ยงเคร่�องดนติร่สากลท่ี่�พื่วิกเรา 
ได้จั้ดเติร่ยมไปอย่างเด่ยวิเท่ี่าน้�น แต่ิคร้�งน่� ได้ถุูกสอดประสาน 
ด้วิยเส่ยงอ้นเเผ่่วิเบา แติ่กล้บม่เสน่หั์และเร่�องราวิควิามเป็นมา 
ท่ี่�ยาวินาน สอดแที่รกว้ิฒนธรรมอ้นล่กซ่�งท่ี่�ควิรค่าแก่การศู่กษา  
เร่ยนรู้ และที่ำาควิามเข้้าใจัข้องเคร่�องดนติร่พ่ื่�นถิุ�นข้องชุาวิบ้าน  
อย่าง “เติหัน่า” เข้้ามาร่วิมด้วิย ด้งรูปท่ี่� 14

รูป์ท่ี่� 14 เตหน่า เคิร่�อังดนตร่ชาวป์กาเกอัะญ่อั
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 เคร่�องดนติร่ “เติหัน่า” เป็นต้ิวิแที่นท่ี่�นิยามควิามหัมาย 
ข้องหัมู่บ้านแห่ังน่�ได้เป็นอย่างด่ ด้วิยล้กษณะข้องควิามเร่ยบง่าย 
แติ่หัากพิื่จัารณาให้ัด่แล้วิจัะม่ควิามละเอ่ยดล่กซ่�ง และควิามม่ 
เร่�องราวิเบ่�องหัล้งท่ี่�แฝึงอยู่ภายในมากมาย และเคร่�องดนติร่ธรรมดา ๆ  
คล้ายพิื่ณฝึร้�ง (harp) ข้องชุาวิบ้านชิุ�นน่�เอง ท่ี่�จัะเปล่�ยนรูปแบบ 
นิยาม และควิามหัมาย ข้องการจ้ัดค่ายปีน่�ข้องเราให้ัติ่างจัากเดิม 
ไปอย่างสิ�นเชิุง 

 เส่ยงดนติร่ที่ำาอะไรได้มากมาย มากกว่ิาท่ี่�เราจัะจิันตินาการได้ 
และคร้�งน่� เส่ยงดนติร่ ได้พื่าเราไปสู่การลงไปส่บที่ราบถุ่งท่ี่�มาข้อง 
ชุุมชุน ผ่่านเส่ยงดนติร่เหัล่าน่� กลุ่มเด็กต้ิวิน้อย และพื่่� ต้ิวิโติ 
พื่าก้นติะลอนไปในหัมู่บ้าน ในว้ินแรกเราเก็บข้้อมูล และลงพ่ื่�นท่ี่� 
เพ่ื่�อติามหัาเส่ยงเพื่ลงและเร่�องราวิ จัากการท่ี่�เด็ก ๆ พื่าเดินเข้้าไป 
ในชุุมชุน  ชุุมชุนท่ี่�ในปีท่ี่�ผ่่านมา เราเป็นเพ่ื่ยงหันุ่มสาวิแปลกหัน้า 
จัากในเม่อง แต่ิในปีน่� สิ�งท่ี่�เราได้ร้บไม่ใชุ่เป็นการต้ิอนร้บท่ี่�ม่สายติา 
ท่ี่�ท้ี่�งเขิ้นอายและระแวิดระว้ิงท่ี่�จัะเชุ่�อเชิุญิเราเข้้าไปสู่บ้านข้องทุี่กคน
เหัม่อนแต่ิก่อนอ่กต่ิอไปแล้วิ หัากแต่ิในคร้�งน่�พื่วิกเรากล้บได้ร้บ 
การเชุ่�อเชิุญิเป็นอยา่งด่จัากพ่ื่อเฒ่า แม่เฒ่าในชุุมชุน ให้ัเราได้เข้้าไป
สอบถุามเร่�องราวิต่ิาง ๆ ท่ี่�พื่วิกเค้าพื่ร้อมท่ี่�จัะติอบทุี่กข้้อสงส้ย 
ด้วิยห้ัวิใจัท่ี่�อบอุ่น เเละใบหัน้าท่ี่�เต็ิมไปด้วิยรอยยิ�ม ในปีน่�เราติ้�งใจั 
จ้ัดที่ำาผ่ลงานหัล้งการที่ำากิจักรรมเป็นรูปแบบข้องสารคด่ท่ี่�เป็น 
เร่�องราวิท่ี่�ไม่ใชุ่ม่แต่ิเพ่ื่ยง “เรา” เป็น “ผู้่เล่า” จัากมุมมองข้อง 
คณะอาสาสม้ครเพ่ื่ยงอย่างเด่ยวิ แต่ิเป็นเร่�องราวิจัากประสบการณ์
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ติรงข้อง “พ่ื่อเฒ่า แม่เฒ่า และทุี่กคนในชุุมชุน” ท่ี่�พื่ร้อมใจั 
และยินด่ท่ี่�จัะ “เล่า” เร่�องราวิอ้นน่าสนใจั ด้งเชุ่น เพื่ลงท้ี่องถิุ�น ท่ี่� 
บ่งบอกควิามเป็นมาข้องพื่วิกเข้าไปด้วิยพื่ร้อม ๆ ก้น “การเล่า”  
ในคร้�งน่�จ่ังไม่ใชุ่เป็นเป็นเพ่ื่ยงการเล่าเร่�องธรรมดาท้ี่�วิไป ท่ี่�ม่ผู้่ถุาม 
และม่ผู้่ติอบ แต่ิหัากเป็นการระล่กถุ่งควิามที่รงจัำาในว้ินเกา่ ต้ิ�งแต่ิเริ�ม 
ก่อติ้�งชุุมชุนในสม้ยก่อน ติ้�งแต่ิท่ี่�พื่วิกเข้าย้งเป็นเด็ก ในว้ินท่ี่� 
ควิามที่รงจัำาด่ ๆ ข้องพื่วิกเข้าเกิดข่้�นมากมาย และเราในฐิานะผู้่ฟััง
ก็นำามาเร่ยงร้อยร้งสรรค์ออกเป็นเร่�องราวิอ้นน่าประท้ี่บใจั คงไว้ิซ่�ง 
ประว้ิติิควิามเป็นมาอ้นยาวินานข้องหัมู่บ้าน และเกิดเป็นผ่ลงาน 
การแสดงท่ี่�จัะเป็นด้�งอ้ลบ้�มภาพื่แห่ังควิามที่รงจัำาท่ี่�ฉายชุ้ดอยู่ใน 
ห้ัวิใจัข้องทุี่กคนท่ี่�ได้ร้บชุมติลอดไป 

 จัากการเก็บข้้อมูลภาคสนาม นำาไปสู่การนำามาส้งเคราะห์ั 
รวิบรวิม การที่ำางานในว้ินท่ี่�สอง จ่ังเป็นการที่ำางานท่ี่�เราม่การแบ่ง 
งานออกเป็นสองฝ่ึายด้วิยก้น น้�นค่อ ฝึ่ายแรกสำาหัร้บจั้ดที่ำา 
และเร่ยบเร่ยงวิิด่โอสารคด่ และกลุ่มท่ี่�สอง น้�นค่อ กลุ่มท่ี่�ที่ำาหัน้าท่ี่� 
ศู่กษาเพื่ลงชุุมชุนท่ี่�หัลากหัลาย เปี�ยมไปด้วิยเร่�องราวิท่ี่�แฝึงอยู่ 
ภายใน ท้ี่�งเร่�องข้องควิามร้กว้ิฒนธรรมและประเพื่ณ่ เพ่ื่�อนำามา 
ถุ่ายที่อดสู่น้กเร่ยนและคนในชุุมชุน โดยม่กระบวินการ ด้งน่�

 1. การที่ำาการศู่กษาเน่�อเพื่ลงท่ี่�ได้มาพื่ร้อมก้บการส้มภาษณ์ 
พ่ื่อเฒ่าแม่เฒ่าในชุุมชุนในว้ินก่อนหัน้า 
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 2. การถุอดควิาม ถุอดภาษา รวิมถุ่งสอบถุามเร่�องราวิจัาก 
น้อง ๆ น้กเร่ยนเพ่ื่�อให้ัเห็ันภาพื่รวิมข้องเน่�อหัาในบที่เพื่ลง

 3. การเร่ยบเร่ยงนำาดนติร่ท่ี่�เป็นเคร่�องม่อสำาค้ญิข้องพื่วิกเรา 
ชุาวิค่าย สอดประสานลงไปในบที่เพื่ลง และนำามาถุ่ายที่อดก้บ 
น้กเร่ยนและร้งสรรค์ท่ี่าเต้ิน จันเกิดเป็นการเเสดงสุดสร้างสรรค์ 
และน่าประท้ี่บใจั 

 ข้้อส้งเกติท่ี่�เราได้ร้บในคร้�งน่�ท่ี่�ต่ิางไปจัากเดิม นอกจัากท่ี่� 
ชุาวิบ้านให้ัควิามไว้ิวิางใจัเรามากข่้�นแล้วิน้�น ต้ิวิน้กเร่ยนเองก็ม่ 
การพ้ื่ฒนาท้ี่กษะในการเร่ยนรู้ และการถุ่ายที่อดสารออกมาได้ด่ 
ไม่แพ้ื่ก้น เน่�อเพื่ลงท่ี่�แปลกใหัม่ ประกอบก้บท่ี่าเต้ิน ท่ี่�ออกแบบมา 
ให้ัเข้้าก้บจ้ังหัวิะข้องดนติร่น้�น น้กเร่ยนท้ี่�งร้องและแสดงออกมาได้ 
อย่างสวิยงาม พื่ร้อมเพื่ร่ยง ในเวิลาอ้นรวิดเร็วิ พื่ร้อมก้บควิามสนุก 
แสดงให้ัเห็ันถุ่งนิมิติหัมายอ้นด่ และเป็นควิามภาคภูมิใจัข้องพื่วิกเรา
เป็นอย่างมาก ท่ี่�ได้เห็ันน้อง ๆ  ม่พ้ื่ฒนาการท่ี่�เพิื่�มข่้�น อย่างเห็ันได้ชุ้ด 
ว่ิากิจักรรมท่ี่�คณะอาสาสม้ครได้ลงแรงกายและใจัที่ำางานอย่างต่ิอเน่�อง 
มากว่ิาสามปีแล้วิน้�น ไม่ได้เป็นการสูญิเส่ยประโยชุน์ไปโดยเปล่า 
แติ่อย่างใด ภาพื่ควิามน่าร้กเป็นกำาล้งใจัอ้นด่ ท่ี่�ที่ำาให้ัเราไม่เคยเกิด 
ควิามท้ี่อถุอยในการที่ำางาน และอยากท่ี่�จัะสานต่ิอโครงการน่� 
ให้ัม่ข่้�นติ่อไปในทีุ่กปี และเกิดควิามย้�งย่นติ่อเน่�องจัากการร่วิมก้น 
พ้ื่ฒนาชุุมชุนแม่ออกฮููแห่ังน่�
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 บริเวิณลานกว้ิางข้องโรงเร่ยน ถูุกเติิมเต็ิมด้วิยเก้าอ่� และอุปกรณ์ 
ท่ี่�ดูแปลกติา จ้ัดเป็นท้ี่�งกลุ่มผู้่ชุม และกลุ่มการจัด้แสดง บริเวิณโดยรอบ 
ถูุกติกแต่ิงด้วิยภาพื่วิาดผ่ลงานข้องเด็กน้กเร่ยน และแล้วิ เวิลาน่�ก็มาถุ่ง 
ว้ินท่ี่�พื่วิกเราร่วิมแรงกายและใจั เพ่ื่�อให้ัก่อเกิดการนำาเสนอผ่ลงาน 
ในค่นสุดท้ี่ายข้องกิจักรรมท่ี่�จัะได้ออกมาเหั็นเป็นท่ี่�ประจ้ักษ์ให้ัก้บ 
คนในชุุมชุน 

 คร้�นดวิงอาที่ติิย์เคล่�อนคล้อยล้บลงไปก้บภูเข้ารอบโรงเร่ยนแล้วิ 
แสงไฟัจัากจัอโปรเจัคเติอร์จ้ัดฉายภาพื่ควิามประท้ี่บใจัในว้ินท่ี่�ผ่่านมา 
ข้องการดำาเนินกิจักรรมคา่ยอ้กษร - ศูลิป์ เพ่ื่�อน้อง ปีท่ี่� 3 น่� ประมวิล 
ผ่ลงานจัากการที่ำากิจักรรมในว้ินท่ี่�ผ่่านมา รวิมถุ่งวิิด่โอควิามในใจั 
ข้องผู้่ม่ส่วินร่วิมทุี่กฝึ่ายท่ี่�สะท้ี่อนให้ัเห็ันพื่ล้งข้องการที่ำางานเพ่ื่�อ 
ประชุาส้งคมข้องคณะอ้กษร - ศิูลป์ ติามด้วิยการแสดงจัากพ่ื่อเฒ่า 
แม่เฒ่า ท่ี่�จ้ัดเติร่ยมเคร่�องดนติร่พ่ื่�นบ้าน มารอที่ำาการแสดงให้ั 
พื่วิกเราร้บชุมเราฟัังก้นอย่างค้บค้�ง มาจัากท้ี่�งชุุมชุนบ้านแม่ออกฮูู 
และชุุมชุนใกล้เค่ยง

 การแสดงข้องเด็ก ๆ น้กเร่ยน ท่ี่�ผ่่านการฝึึกซ้อมเป็นอย่างด่  
ภาพื่ท่ี่�น้กเร่ยนและคณะอาสาสม้ครอ้กษร - ศิูลป์ ออกไปร่วิมที่ำา 
การแสดงน้�น ไม่ใชุ่เพ่ื่ยงแติใ่นฐิานะครูและศิูษย์ หัร่อผู้่สอนหัร่อผู้่เร่ยน 
แติ่อย่างใด แต่ิค่อควิามร้กควิามผู่กพ้ื่น ค่อพ่ื่�น้อง ค่อห้ัวิใจัท่ี่�แม้จัะ 
พื่บพื่านก้นเพ่ื่ยงปีละหัน่�งคร้�ง แต่ิก็เชุ่�อมโยงและผู่กพ้ื่นก้นได้เพ่ื่ยง 
เวิลาไม่นาน 
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 หัากจัะถุามว่ิาควิามสำาเร็จัน้�นค่ออะไร การที่ำาติามท่ี่�ฝึึกซ้อมมา
อยา่งถูุกต้ิองไม่ม่ผิ่ดพื่ลาดใชุห่ัร่อไม่ การเปน็ไปติามรปูแบบท่ี่�หัว้ิงไว้ิ
ทุี่กประการน้�นหัร่อเปล่า? ควิามสำาเร็จัข้องพื่วิกเราในฐิานะผู้่ร่วิมจ้ัด
ค่ายน้�นค่อ รอยยิ�มข้องทุี่กคนในท่ี่�แห่ังน่�ต่ิางหัาก ท่ี่�บอกเล่าเร่�องราวิ 
ท่ี่�มากกว่ิาควิามสำาเร็จั แติ่ค่อควิามสุข้ ควิามร้ก ควิามประท้ี่บใจั 
และควิามที่รงจัำา ณ ท่ี่�แห่ังน่� 

 การดำาเนินงานในปีน่� นอกเหัน่อจัากรูปแบบข้องการแสดง 
ผ่ลงานท่ี่�ต่ิางออกไปแล้วิ การที่ำางานในเชุิงกระบวินการข้องเราก็ 
ม่ควิามแติกติา่งออกไปดว้ิย ในปน่ี� ม่การที่ำางานในรูปแบบข้องการม่
ระบบพ่ื่�เล่�ยง (Mentor) ในคณะอ้กษร - ศิูลป์ และการสร้างผู้่นำาชุุมชุน 
รุ่นเยาวิ์ จัากน้กเร่ยนรุ่นพื่่�หัร่อศูิษย์เก่าข้องโรงเร่ยนติำารวิจัติระเวิน 
ชุายแดน จัุฬา - ธรรมศูาสติร์ 3 มาชุ่วิยดำาเนินกิจักรรมที่ำาให้ั 
กิจักรรมคร้�งน่� ประสบผ่ลสำาเร็จัในการประสานงานก้บชุุมชุน 
ให้ัเ ป็นไปด้วิยด่ โดยการดำาเ นินกิจักรรมในระบบพื่่� เ ล่�ยงน่� 
พื่บว่ิาม่ควิามสำาค้ญิ และเป็นแรงสน้บสนุนหัล้กในปีน่�ก็ ว่ิาได้ 
ที่ำาให้ัน้อง ๆ รุ่นใหัม่ได้ฝึึกการที่ำางาน ในข้ณะเด่ยวิก้นก็ม่รุ่นพื่่� 
ท่ี่�น้บว่ิาม่ประสบการณ์ ม่ควิามเชุ่�ยวิชุาญิจัากการผ่่านการที่ำางาน 
ในรูปแบบเด่ยวิก้นน่�มาก่อน เป็นผู้่ชุ่วิย คอยติรวิจัสอบ ติรวิจัที่าน 
ให้ัคำาแนะนำา และสร้างควิามเข้้าใจัอ้นด่แก่สมาชิุกอาสาสม้ครรุ่นใหัม่  
ก่อให้ัเกิดผ่ลสำาเร็จัติามมาจัากการแบ่งที่ร้พื่ยากรบุคคลอย่างม่คุณภาพื่ 
อ้นส่งผ่ลถุ่งประสิที่ธิภาพื่ท่ี่�ด่ข้องการดำาเนินงาน
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 อย่างไรก็ติาม ไม่ม่งานใดท่ี่�จัะประสบควิามสำาเร็จัราบร่�นติลอด
ท้ี่�งการที่ำางาน อุปสรรคและปัญิหัาน้�นเกิดข่้�นควิบคู่ก้นเสมอ 
เชุ่นเด่ยวิก้นก้บการที่ำางานคร้�งน่� ท่ี่�ถุ่งแม้ว่ิาค่ายจ้ัดข่้�นอย่างต่ิอเน่�อง 
มาเป็นเวิลา 3 ปี แต่ิพื่วิกเราคณะผู้่จ้ัดที่ำาได้คิดริเริ�มสร้างสรรค์ 
กิจักรรมใหัม่ในทุี่กคร้�ง ไม่ได้ดำาเนินการติามรูปแบบงานปีก่อนหัน้า 
จ่ังส่งผ่ลให้ัม่การต้ิดสินใจัหัร่อคดิผ่ดิพื่ลาดในบางคร้�ง การะดมสมอง 
และการประชุุมวิางแผ่นจ่ังเป็นกระบวินการท่ี่�สำาค้ญิ ท่ี่�ก่อให้ัเกิด 
การพ้ื่ฒนาและควิามหัลากหัลายในเน่�องาน และที่ำาให้ังานสำาเร็จั 
ลุล่วิงไปได้ด้วิยด่ น้บวิ่าเป็นสิ�งท้ี่าที่ายสำาหัร้บพื่วิกเราในคร้�งน่� อน่�ง 
เพ่ื่�อให้ัการจ้ัดค่ายน้�นม่ควิามแติกต่ิางหัลากหัลายในเน่�อหัากิจักรรม 
แติ่ย้งคงไว้ิซ่�งคุณภาพื่ อ้นจัะส่งผ่ลติ่อการเกิดประโยชุน์ท่ี่�แท้ี่จัริง 
ต่ิอน้กเร่ยน และคนในชุุมชุน 

 หัมอกจัางปรากฏิใหั้เห็ันข่้�นอ่กคร้�ง เพ่ื่ยงแต่ิในเชุ้าว้ินน่� ไม่ใชุ่ 
บรรยากาศูข้องควิามสดชุ่�น แปลกใหัม่ ควิามติ่�นเติ้นในหั้วิใจั 
ข้อง ชุุมชุน น้กเร่ยน และคณะอ้กษร - ศิูลป์ เหัม่อนก้บว้ินแรกอ่กแลว้ิ 
เพื่ราะว้ินน่�เปน็ว้ินสุดท้ี่าย ท่ี่�ทุี่กคนจัะต้ิองกล้บไปที่ำาหัน้าท่ี่�ข้องตินเอง 
เรา… คณะอ้กษร - ศูลิป์ ม่ชุ่วิงเวิลาท่ี่�เราได้ม่ควิามที่รงจัำาด่ ๆ ร่วิมก้น 
ในค่ายแห่ังน่� แม้ว่ิาจัะเติม็ไปด้วิยรอยยิ�ม ควิามสนกุสนานมากเพ่ื่ยงใด 
เวิลาก็ไม่สามารถุหัยุดไว้ิด้งใจัท่ี่�ปรารถุนา บรรยากาศูและภาพื่ 
ควิามประท้ี่บใจัข้องเร่�องราวิท่ี่�เราได้มาอยู่ร่วิมก้น ณ ชุุมชุนบ้านแม่
ออกฮููแห่ังน่�ให้ัฉายชุ้ดและก่กก้องอยู่ในห้ัวิใจัข้องพื่วิกเราทุี่กคน 
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 “แล้วิเราจัะได้พื่บก้นอ่กคร้�ง เม่�อ ‘เวิลา’ ท่ี่�เหัมาะสมได้นำาพื่า 
 ห้ัวิใจัข้องน้กอาสา และทุี่กคนในชุุมชุนให้ัได้มาพื่บก้นอ่กคร้�ง”

 “แล้วิเราจัะได้สร้างประว้ิติิศูาสติร์หัน้าใหัม่คร้�งต่ิอไป
 ร่วิมก้นอ่กคร้�ง” 

 “แล้วิเราจัะได้พื่บก้น อ่กคร้�ง…”

  ด้วิยร้ก และห้ัวิใจัอาสา



93



94

การบริหารกิจกรรมของค่ายอักษร - ศิลป์ เพ่ือน้อง 
ปีท่ี 3

เบญ่จมาศิ ไม้เกตุ20, จิรายุส เถาลิโป้21
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 ค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง ปีท่ี่� 3 น่� ควิามสนุกเพิื่�มมากข่้�น 
เพื่ราะพื่วิกเรา และน้กเร่ยนท่ี่�เข้้าร่วิมได้ลงไปเร่ยนรู้ในชุุมชุน 
ข้องพื่วิกเข้าเอง ที่ำาให้ัพื่บก้บว้ิฒนธรรม ภาษา บที่เพื่ลง รวิมไปถุ่ง 
สิ�งต่ิาง ๆ ท่ี่�พื่วิกเข้าอาจัจัะย้งไม่เคยได้พื่บมาก่อน และแน่นอนว่ิา 
เป็นส้ญิญิาณว่ิาจัะเล่อนหัายไปติามกาลเวิลา คณะอ้กษร - ศิูลป์  
และน้กเร่ยน รวิมถุ่งคนในชุุมชุนได้ถุ่ายที่อดสิ�งท่ี่�ได้เร่ยนรู้ ผ่่านกิจักรรม 
ดนติร่ และผ่ลงานศิูลปะสร้างสรรค์ ติามควิามคิดโดยมิให้ัสูญิเส่ย 
สาระสำาค้ญิในการดำาเนินงาน

 น้กเร่ยนย้งคงน่าร้กเหัม่อนเดิม หัลายคนย้งจัดจัำาพื่วิกเราได้ 
ส่วินน้อง ๆ ท่ี่�เร่ยนจับจัากโรงเร่ยนติำารวิจัติระเวินชุายแดนจุัฬา - 
ธรรมศูาสติร์ 3 ไปแล้วิก็ย้งคงเข้้ามาร่วิมกิจักรรมก้บพื่วิกเราในฐิานะ 
ผู้่นำาเยาวิชุนข้องชุุมชุน ให้ัม่บที่บาที่ในการเป็นผู้่นำามากยิ�งข่้�น พื่ร้อมก้น
ก้บสล้บบที่บาที่ข้องพื่วิกเรามาเป็นผู้่ติามและผู้่นำาในบางคร้�งเพ่ื่�อให้ั
บรรลุว้ิติถุุประสงค์ด้งท่ี่�ติ้�งใจัไว้ิ อาสาสม้ครอ้กษร - ศิูลป์ ทุี่กคน 
ท่ี่�เข้้าร่วิมค่ายก็ต่ิางต้ิองผ่ล้ดก้นมาเป็นผู้่นำากิจักรรมข้องค่าย ในการ
ลงพ่ื่�นท่ี่�สำารวิจัชุุมชุนน้�นเราได้แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหัญ่ิ โดยม่ม้คคุเที่ศูก์ 
(น้กเร่ยน) พื่าพื่วิกเราไปเย่�ยมชุม และศู่กษาเร่�องราวิท่ี่�เกิดข่้�น เริ�มแรก 
เราได้สอบถุามวิิถุ่ชุ่วิิติข้องพื่วิกเข้า อุปกรณ์ เคร่�องม่อเคร่�องใชุ้ 
ท่ี่�พื่วิกเข้าใชุ้เป็นประจัำา สิ�งรอบต้ิวิท่ี่�เข้ารู้จ้ัก ประเพื่ณ่ท่ี่�เกิดข่้�นในชุุมชุน 

20 พ่ื่�เล่�ยงค่ายอ้กษร - ศิูลป์ บ้ณฑิิติสถุาบ้นดนติร่ก้ลยาณิว้ิฒนา
21 พ่ื่�เล่�ยงค่ายอ้กษร - ศิูลป์ บ้ณฑิิติสถุาบ้นดนติร่ก้ลยาณิว้ิฒนา
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และเริ�มวิาดแผ่นท่ี่�ในชุุมชุนรวิมไปถุ่งสถุานท่ี่�ต่ิาง ๆ  ท่ี่�สำาค้ญิท่ี่�เป็นท่ี่�รู้จ้ัก 
ข้องคนในชุุมชุน ด้งรูปท่ี่� 15

กลุ่มที� 1

 ที่ำาการศู่กษาเร่�องศิูลปว้ิฒนธรรม ประเพื่ณ่ และดนติร่ท่ี่�อยู่ 
ในชุุมชุน เราได้เร่ยนรู้ว่ิาว้ิฒนธรรมท่ี่�เกิดข่้�นในชุุมชุนน้�นเป็นการ 
ผ่สมผ่สานก้บว้ิฒนธรรมในปัจัจุับ้น เป็นเร่�องท่ี่�น่าแปลกใจัเม่�อเรา 
พื่บว่ิาบางบที่เพื่ลงท่ี่�พ่ื่อเฒ่าแม่เฒ่าร้องน้�นเป็นภาษาโบราณ ซ่�งคน 
ในรุ่นถุ้ดมาค่อพ่ื่อแม่ข้องน้กเร่ยน ก็ย้งไม่เข้้าใจัควิามหัมายมากน้ก 
เพื่ราะถุ้อยคำาน้�นเป็นสำานวินท่ี่�ต้ิองถุอดควิามหัมายออกมาอ่กท่ี่หัน่�ง 
ซ่�งได้ร้บอทิี่ธิพื่ลที่างด้านพิื่ธ่กรรมที่างศูาสนามาจัากที่างฝัึ�งข้องประเที่ศู
เม่ยนมาร์ และประเพื่ณ่ท่ี่�น่าสนใจัท่ี่�เราได้นำามาถุ่ายที่อดต่ิอไปค่อ 
ประเพื่ณ่แต่ิงงาน เดิมท่ี่จัะไม่ม่การเล่นเคร่�องดนติร่ใด ๆ ม่เพ่ื่ยงแค่
การข้้บร้องเด่�ยวิและหัมู่เท่ี่าน้�น 

รูป์ท่ี่� 15 ภาพการที่ำาแผนท่ี่�ชุมชนโดยนักเร่ยน
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รูป์ท่ี่� 16 ภาพบรรยากาศิการลงภาคิสีนามข้อังกลุ่มท่ี่� 1

รูป์ท่ี่� 17 ภาพการดำาเนินงานภาคิสีนามข้อังกลุ่มท่ี่� 1

กลุ่มที� 2

 กลุ่มท่ี่�สองได้ศู่กษาสิ�งข้องเคร่�องใชุ้ท่ี่�ใชุ้ในชุ่วิิติประจัำาว้ิน 
เคร่�องนุ่งห่ัม เคร่�องดนติร่พ่ื่�นบ้าน และประว้ิติิข้องพ่ื่�นบ้าน  
โดยในกลุ่มท่ี่�สองเราได้สอบถุามประกบผู้่ใหัญ่ิบ้านเก่า ซ่�งที่ำาให้ัเรา 
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ได้รู้และได้เจัออะไรหัลาย ๆ อย่าง ด้งภาพื่การดำานานงานในรูปท่ี่�  
18 - 20 ในเร่�องข้องเพื่ลงพ่ื่�นบ้าน ซ่�งในควิามเป็นจัริงแล้วิ  
เพื่ลงพ่ื่�นบ้านข้องเข้าน้�นได้ร้บอิที่ธิพื่ลมาจัากลำาพูื่นแล้วิส่วินใหัญ่ิ 
จัะได้ฟัังจัากการท่ี่�ไปงานประเพื่ณ่ โดยพื่ระจัะเป็นคนเปิดให้ัฟััง  
ทุี่ก ๆ ปี ชุาวิปกาเกอะญิอ จัากบ้านแม่ออกฮููน่� จัะไปรวิมต้ิวิท่ี่�จ้ังหัว้ิด 
ลำาพูื่น ทุี่กปีเป็นประเพื่ณ่เพ่ื่�อเปล่�ยนยอดเจัด่ย์ โดยชุาวิบ้านเล่าว่ิา 
พิื่ธ่กรรมส่วินใหัญ่ิน้�นล้วินได้ร้บอิที่ธิพื่ลมาจัากประเที่ศูเม่ยนมาร์

 ที่ำาให้ังานสร้างสรรค์ท่ี่�เกิดข่้�นจัากควิามคิดข้องน้กเร่ยนได้ 
ถุา่ยที่อดสิ�งท่ี่�ได้เร่ยนรู้จัากในชุุมชุน รวิมไปถุ่งการที่ำากิจักรรมรว่ิมก้น 
ก้บพ่ื่� ๆ ผ่่านบที่เพื่ลงท้ี่�งในภาษาไที่ย และในภาษาปะกาเกอญิอ 

รูป์ท่ี่� 18 ภาพบรรยากาศิการสัีมภาษณ์วิถ่ชุมชน กลุ่มท่ี่� 2
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รูป์ท่ี่� 19 ภาพบรรยากาศิการสัีมภาษณ์วิถ่ชุมชน กลุ่มท่ี่� 2

รูป์ท่ี่� 20 ภาพการดำาเนินงานภาคิสีนามข้อังกลุ่มท่ี่� 2
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ว่าด้วยครัว: การให้การสนับสนุนทางด้านสวัสดิการ

พีรยา คชเสถียร22
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 ในส่วินข้องสว้ิสดิการในค่ายน่� ย้งคงไว้ิซ่�งควิามอยู่ด่กินด่ 
เหัม่อนทุี่กปีท่ี่�ผ่่านมา อาหัารการกินถุ่อเป็นอ่กหัน่�งปัจัจ้ัยสำาค้ญิท่ี่� 
ที่ำาให้ัค่ายอ้กษร - ศิูลป์เพ่ื่�อน้อง ปีท่ี่� 3 ดำาเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบ 

 “กองท้ี่พื่ต้ิองเดินด้วิยท้ี่อง” เป็นคติิท่ี่�ฝึา่ยสว้ิสดิการย่ดม้�นติลอด 
5 ว้ินในการที่ำาค่าย ทุี่กคนท่ี่�มาค่ายน่� ท้ี่�งน้กศู่กษา อาจัารย์ เจ้ัาหัน้าท่ี่� 
รวิมถุ่งน้กเร่ยนโรงเร่ยนติำารวิจัติระเวินชุายแดน จุัฬา-ธรรมศูาสติร์ 
3 ติ้องได้กินอาหัารด่ ๆ ต้ิองอิ�มท้ี่�งท้ี่องพื่ร้อมก้นก้บอิ�มเอิบท้ี่�งใจั  
เพ่ื่�อบรรลุเป้าหัมายข้องฝึ่ายสว้ิสดิการ

 ฝึ่ายสว้ิสดิการข้องคณะอ้กษร - ศูิลป์ ม่หัน้าท่ี่� ต้ิองดูแล 
และเอาใจัใส่ข้องคณะ ถุ่งแม้จัะเป็นแค่เพ่ื่ยงรายละเอ่ยดเล็กน้อย 
ใครไม่กินเน่�อส้ติวิ์ ใครไม่กินผ้่ก ใครไม่กินเผ็่ด พื่วิกเราจัะที่ำาพิื่เศูษ 
ไว้ิให้ัหัมด เพื่ราะอยากให้ัทุี่กคนได้กินในสิ�งท่ี่�ชุอบ ด้งรูปท่ี่� 21 
จัะได้ม่แรงไปสร้างสรรค์กิจักรรมด่ ๆ ให้ัก้บน้กเร่ยนคนในชุุมชุน 
ได้อย่างม่ประสิที่ธิภาพื่ 

 การติ่�นเชุ้ามากกว่ิาคนอ่�น อาบนำ�าชุา้กว่ิาคนอ่�น หัร่อต้ิองกินข้้าวิ 
ชุ้ากว่ิาคนอ่�น แต่ิม้นก็คุ้มมากเพื่ราะควิามสุข้ทุี่กคร้�งท่ี่�ได้เห็ันทุี่กคน 
ในค่ายที่านอาหัารก้นอย่างม่ควิามสุข้ เม่�อเวิลาม่คนเดินมาข้อต้ิก 
อาหัารเพิื่�มและพื่ร้อมก้บเอ่ยปากชุมว่ิาอาหัารอร่อยมาก ควิามเหัน่�อย 
ข้องดิฉ้นท้ี่�งหัมดก็หัายไปอย่างไม่น่าเชุ่�อ 

22 น้กศู่กษาระด้บปริญิญิาติร่ คณะศิูลปศูาสติร์ มหัาวิิที่ยาล้ยธรรมศูาสติร์
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รูป์ท่ี่� 21 อัาหารกลางวันท่ี่�ได้รับคิวามนิยมสูีง “ผัดมาม่า”

 ฝึ่ายสว้ิสดิการ อาจัจัะที่ำาให้ัเราไม่ได้ไปเจัอและคลุกคล่ก้บ 
น้กเร่ยนในโรงเร่ยนน่�มากน้ก แต่ิเราจัะได้เห็ันควิามน่าร้กข้องน้อง ๆ 
ทุี่กพ้ื่กกลางว้ิน ภาพื่ท่ี่�ย้งติิดอยู่ในใจัติลอดค่อภาพื่ท่ี่�พ่ื่�น้กเร่ยน ป.5 
และ ป.6 ชุ่วิยก้นถุ่อชุามก๋วิยเต่ิ�ยวิมาเติิมนำ�าซุปร้อน ไปเร่ยงวิาง 
ท่ี่�โต๊ิะให้ัน้องน้กเร่ยนซ่�งแสดงถุ่งควิามส้มพ้ื่นธภาพื่ท่ี่�แสนน่าร้ก 
ข้องน้กเร่ยนโรงเร่ยนน่�ท่ี่�ดูแลซ่�งก้นและก้นเด็กน้กเร่ยนประถุมศู่กษา
ติอนปลายท่ี่�น่�จัะม่ควิามร้บผ่ดิชุอบคอยเป็นห่ัวิงและดูแลน้องเล็กเสมอ 
บรรยากาศูอ้นแสนอบอุ่นน่�ม้นที่ำาให้ัเรายิ�มออกมาแบบไม่รู้ต้ิวิ

 5 ว้ินในค่ายอ้กษร - ศูิลป์ ม้นผ่่านไปไวิจันสงส้ยว่ิา เวิลาท่ี่�น่� 
เดินไวิกว่ิาเวิลาท่ี่�กรุงเที่พื่ ฯ หัร่อเปล่านะ เวิลาแห่ังควิามสุข้ม้กจัะ 
ผ่่านไปไวิเสมอจัริง ๆ คิดถุ่งห้ัองคร้วิท่ี่�ม่หัมอกลอยมาท้ี่กที่าย 
ในทุี่กเชุ้าเหัล่อเกิน
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วงดนตรีค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง #3
Music for Society Ensemble

กรวิชญ์่ อันุนตการุณ23, กฤตยา หล่อัปิยานนท์24
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 ดนติร่ในค่า ยอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง ปีท่ี่� 3 ม่จุัดมุ่งหัมายค่อ 
การศู่กษาวิิถุ่ชุ่วิิติและว้ิฒนธรรมในชุุมชุนในแง่มุมท่ี่�ล่กข่้�น และม่ 
จุัดประสงค์ในการที่ำางานท่ี่�ชุ้ดเจันมากข่้�น ในด้านการที่ำางานดนติร่เอง
ก็ต้ิองใส่ใจัในรายละเอ่ยดมากข่้�น และไม่ที่ำาให้ัสูญิเส่ยสาระสำาค้ญิ 
ข้องต้ิวิบที่ดนติร่เดิม โดยม่สิ�งท่ี่�สำาค้ญิอ่กประการหัน่�งค่อการ 
สร้างสรรค์งานดนติร่ให้ัย้งคงม่ชุ่วิิติซ่�งม่ควิามหัมายท่ี่�งดงามด้งเห็ัน 
ได้จัากการเก็บข้้อมูลภาคสนามจัากบที่เพื่ลงข้้บร้องจันถุ่งการแสดง 
ในคำ�าค่นการนำาเสนอผ่ลงาน

 วิงดนติร่ค่ายอ้กษร - ศูลิป์ เพ่ื่�อน้อง  ปีท่ี่� 3 ม่โจัที่ยท่์ี่�ติอ้งที่ำาการบา้น 
มากข่้�นในด้านข้องรายละเอ่ยดและควิามละเอ่ยดอ่อนในว้ิฒนธรรม
ชุุมชุน ซ่�งในบางคร้�ง ถุ่งแม้ว่ิาเราม่ประสบการณ์ในการที่ำางานก้บ 
ชุุมชุนบ้านแม่ออกฮููมาบ้างแล้วิ ก็ต้ิองคำาน่งถุ่งข้้อผิ่ดพื่ลาดได้ 
ยกต้ิวิอยา่งเชุ่น การผิ่วิปากติอนกลางค่นเพ่ื่�อเป็นเส่ยงนกในชุ่วิงข้อง
การนำาเสนอผ่ลงานค่ายอ้กษร - ศูิลป์ ในคำ�าค่นสุดท้ี่ายว่ิาเป็นสิ�งท่ี่� 
คนในชุุมชุนถุ่อเป็นเร่�องท่ี่�ไม่เป็นมงคล  อย่างไรก็ติาม เป็นสิ�งท่ี่� 
ที่างคณะต้ิองให้ัควิามสำาค้ญิในรายละเอ่ยด รวิมถุ่งควิามเชุ่�อ 
ข้องชุุมชุนด้วิย ซ่�งเป็นการแสดงออกถุ่งควิามเคารพื่และควิามเข้้าใจั 
ในชุุมชุนว้ิฒนธรรมท่ี่�แติกต่ิางได้ 

23 น้กศู่กษาระด้บปริญิญิาติร่ สำาน้กวิิชุาดุริยางคศูาสติร์ สถุาบ้นดนติร่ก้ลยาณิว้ิฒนา
24 น้กศู่กษาระด้บปริญิญิาติร่ สำาน้กวิิชุาดุริยางคศูาสติร์ สถุาบ้นดนติร่ก้ลยาณิว้ิฒนา
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 วิงดนติร่เฉพื่าะกิจัน่�ไม่เหัม่อนการเร่ยนรวิมวิงเชุมเบอร์ 
(chamber) ในสถุาบ้นการศู่กษาท่ี่�ม่วิิจิัติรเท่ี่าน้�น แติ่วิงดนติร่ 
ค่ายอ้กษร - ศิูลป์ ม่จุัดประสงค์ท่ี่�สำาค้ญิมากประการหัน่�งค่อ 
การถุ่ายที่อดควิามรู้ส่ก และสำาน่กในว้ิฒนธรรมพ่ื่�นถิุ�นท่ี่�คณะอ้กษร 
- ศิูลป์ ได้ศู่กษาร่วิมก้นไปพื่ร้อมก้บคนชุุมชุน ครูและน้กเร่ยน 
ในโรงเร่ยนจัากเน่�อร้องท่ี่�ม่ควิามหัมายท่ี่�ม่ควิามสำาค้ญิในการดำาเนิน
ชุ่วิิติข้องคนในชุุมชุนนำาไปสู่การสร้างสรรค์ผ่ลงานร่วิมก้นโดยม่ 
ดนติร่เป็นสะพื่านในการสร้างควิามติระหัน้กรู้ต่ิอชุุมชุน 

 การเร่ยบเร่ยงบที่เพื่ลงในล้กษณะข้องการใชุ้มุข้ปาฐิะ  
(oral tradition) ท่ี่�เริ�มจัากการจัดบ้นท่ี่กโน้ติท่ี่�ศู่กษารว่ิมก้นก้บชุุมชุน 
เป็นท้ี่กษะท่ี่�จัำาเป็นอย่างยิ�งในการดำาเนินกิจักรรมภาคสนาม 
การที่ำางานดนติร่ข้องค่ายอ้กษร - ศิูลป์ ในคร้�งน่�ว่ิาเป็นการเร่ยนรู้ 
เ ร่ ยน รู้ ท่ี่� จั ะที่ำา งาน ร่วิม ก้น  เ ร่ ยน รู้ ท่ี่� จั ะแก้ ปัญิหัา  เ ร่ ยน รู้ 
ท่ี่�จัะผ่ิดพื่ลาด และเร่ยนรู้ท่ี่�จัะเร่ยนรู้ การที่ำางานร่วิมก้บอาสาสม้คร 
นิสิติน้กศู่กษาท่ี่�ม่ท้ี่กษะเฉพื่าะอ่�น ๆ ภายใต้ิว้ิติถุุประสงค์ร่วิมก้น 
ข้องควิามเป็นอาสาสม้คร (volunteerism) 

 การแสดงในค่นสุดท้ี่าย เป็นผ่ลล้พื่ธ์ข้องการดำาเนินงานกิจักรรม 
ค่ายอ้กษร - ศูลิป์ เพ่ื่�อน้อง ปีท่ี่� 3 โดยกิจักรรมนำาเสนอเร่�องราวิผ่่าน 
การประมวิลภาพื่ วิิด่โอสารคด่ท่ี่�บ้นท่ี่กในระหัว่ิางการดำาเนินกิจักรรม  
กิจักรรมการแสดงข้องพ่ื่อเฒ่าแม่เฒ่าท่ี่�สล้บก้นออกมาบรรเลง 
ในควิามที่รงจัำา ด้งรูปท่ี่� 22 และการแสดงข้องน้กเร่ยนโรงเร่ยน 
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ติำารวิจัติระเวินชุายแดน จัฬุา-ธรรมศูาสติร ์3  ผู้่ชุมซ่�งได้แกค่นในชุุมชุน 
บ้านแม่ออกฮูู รวิมท้ี่�งผู้่ชุมจัากชุุมชุนอ่�น ๆ มาเข้้าร่วิมร้บชุมและร้บฟััง  
ที่ำาให้ับรรยากาศูในการแสดงม่อรรถุรสและส่ส้นมากข่้�นกว่ิา 
ปีท่ี่�หัน่�งและสอง

รูป์ท่ี่� 22 การแสีดงดนตร่ข้อังแม่เฒ่่าท่ี่�ม่ส่ีสัีนน่าดึงดูดสีายตา

 ในส่วินข้องวิงดนติร่อ้กษร - ศูลิป์ เพ่ื่�อน้อง ปีท่ี่� 3 น่� จัากการที่ำางาน 
พื่บว่ิา อาสาสม้ครนิสิติน้กศู่กษาจัากทุี่กสถุาบ้นอุดมศู่กษาท่ี่�เข้้าร่วิม
ได้ม่โอกาสแลกเปล่�ยน ปร้บเปล่�ยนควิามเห็ัน เพ่ื่�อให้ัเกิดประโยชุน์ 
เม่�อเท่ี่ยบก้บสิ�งท่ี่�ผู้่ร่วิมค่ายทุี่ก ๆ คนได้ที่ำาร่วิมก้นและได้ร้บจัากก้น
และก้น เห็ันได้จัากกิจักรรมได้ม่ล้กษณะข้องการม่ส่วินร่วิมระหัว่ิาง
ชุุมชุน โรงเร่ยน และคณะอ้กษร - ศิูลป์ ท่ี่�แสดงให้ัเห็ันถุ่งการศู่กษา 
ชุุมชุนร่วิมก้นติ้�งแต่ิการได้ฟัังการถุ่ายที่อดว้ิฒนธรรมจัากผู้่เฒ่าท่ี่�น่� 
และได้ร้บรู้ถุ่งกลิ�นอายและบรรยากาศูซ่�งเราไม่สามารถุร้บรู้ถุ่งกลิ�นอาย
เหัล่าน้�นจัากการอ่านหัน้งส่อเพ่ื่ยงอย่างเด่ยวิ ซ่�งบที่เพื่ลงติ่าง ๆ  
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ท่ี่� เราได้ใชุ้ก็ได้ร้บการถุ่ายที่อดจัากการฟัังเชุ่นก้น ถุ่งแม้อาจั 
เปล่�ยนแปลงไปบ้าง แต่ิควิามเปล่�ยนแปลงก็แสดงให้ัเห็ันว่ิาดนติร่ 
ท่ี่�เราได้ร้บมาย้งคงม่ชุ่วิิติอยู่และจัะย้งไม่เล่อนหัายไป

 จัากการที่ำางานร่วิมก้นในปีน่�จัวิบจันการสร้างสรรค์ผ่ลงาน 
ข้องทุี่ก ๆ คนในค่นสุดท้ี่าย ด้งรูปท่ี่� 23 และได้กล้บมาคดิในหัลาย ๆ 
แง่มุมมองท่ี่�จัะที่ำาให้ัชุุมชุนและส้งคมในประเที่ศูเราน้�นงอกงามข่้�น 
จัากภายในใจั การเร่ยนรู้ท่ี่�จัะฟัังซ่�งก้นและก้นพื่บมากข่้�นในการดำาเนิน
กิจักรรมคร้�งน่�ซ่�งเป็นสิ�งสำาค้ญิท่ี่�แสดงถุ่งควิามเข้้าอกเข้้าใจัข้อง 
ทุี่กฝึ่ายอย่างชุ้ดเจัน และแน่นอนว่ิาเสม่อนก้บการบรรเลงดนติร่ 
ท่ี่�ต้ิองฟัังอย่างต้ิ�งใจัเพ่ื่�อให้ัดนติร่ท่ี่�บรรเลงออกมาด้วิยก้นเป็นนำ�าหัน่�ง 
ใจัเด่ยวิก้น แสดงถุ่งการออกจัากการให้ัควิามหัมายข้องบที่เพื่ลง 
ท่ี่�เป็นเอกภาพื่ (unity) และเม่�อมนุษย์ร้บฟัังซ่�งก้นและก้นแล้วิ  
จัะก่อประโยชุน์มากข่้�นจัากควิามเข้้าใจัมากข่้�น นอกจัากน่�แล้วิบที่บาที่ 
หัน้าท่ี่�ข้องต้ิวิเองแล้วิก็ต้ิองรู้ว่ิาจัะที่ำาอะไรต่ิอไป นำาไปสู่การคิดแก้ไข้
ปัญิหัาเหัล่าน้�น

 ปัญิหัาท่ี่�เราพื่บเจัอบ้างก็ม่ท้ี่�งเร่�องท่ี่�คาดเดาไม่ได้ ด้งเชุ่น 
ควิามคดิเห็ันท่ี่�ไม่ติรงก้น โดยม่ที่างออกเพ่ื่�อให้ัสามารถุดำาเนินกิจักรรม
ไปติ่อได้ค่อการพูื่ดคุยหัาที่างออกข้องปัญิหัา หัร่อบางคร้�งก็ต้ิองใชุ้ 
ปฏิิภาณ (improvise) เพ่ื่�อแก้ไข้ปัญิหัาเฉพื่าะหัน้าด้วิย เชุ่นเด่ยวิก้บ 
การใชุ้ค่ติปฏิิภาณในดนติร่ ค่อการใชุ้ควิามสามารถุในการที่ำาให้ั 
ดนติร่ท่ี่�บรรเลงร่วิมก้นอยู่น้�นย้งคงเอกภาพื่ท่ี่�เกิดควิามสมดุลย์
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 ในมุมมองข้องการที่ำางานในคร้�งน่� แสดงให้ัเห็ันถุ่ง การแบ่งปัน
ประสบการณ์ข้องท้ี่กษะท่ี่�หัลากหัลายข้องอาสาสม้ครท่ี่�เกิดการ 
เร่ยนรู้จัากผู้่อ่�น ประสบการณ์และควิามรู้ส่กต่ิาง ๆ ท่ี่�เราได้ร้บ 
ถุอ้ยท่ี่ถุอ้ยอาศู้ยในการดำาเนินงานท่ี่�เกิดควิามสนุกสนาน เส่ยงห้ัวิเราะ 
ท่ี่�เราม่ร่วิมก้น ควิามชุ่วิยเหัล่อซ่�งก้นและก้นพื่บได้ทุี่กข้ณะในการ 
ดำาเนินกิจักรรมทุี่กชุ่วิงเวิลา 

 แม้ว่ิางานเล่�ยงย่อมม่ว้ินเลิกรา… ห้ัวิงเวิลาส้�น ๆ ท่ี่�หัว้ิงใจัว่ิา 
จัะได้ร่วิมบรรเลงดนติร่ท่ี่�ม่ชุ่วิิติด้วิยก้นอ่ก

รูป์ท่ี่� 23 กลุ่มวงดนตร่ชาวคิณะ ร่วมบรรเลงป์ระกอับการแสีดง
ในค่ินสุีดท้ี่าย
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ปรากฏการณ์ “จับมือมั่น” เรียนรู้เขา เขาเรียนรู้เรา 

พงษ์เทพ จิตดวงเปรม25
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 การเดินที่างพื่ร้อมเส่ยงดนติร่ ศิูลปะ และภาษาก้บผ่องเพ่ื่�อน 
จัากต่ิางสถุาบ้นอุดมศู่กษาในปีท่ี่� 3 เพ่ื่�อสร้างพ่ื่�นท่ี่�แห่ังการเร่ยนรู้ 
ต่ิอยอด และเพิื่�มพูื่นจิันตินาการข้องเยาวิชุน โดยท่ี่�ม่ว้ิติถุุประสงค์ 
เพ่ื่�อต้ิองการให้ัเยาวิชุนในพ่ื่�นท่ี่�ได้เข้้าใจักระบวินการ และฝึึกฝึน 
ควิามเป็นผู้่นำากิจักรรมมากข่้�นกว่ิาคร้�งก่อน ในข้ณะเด่ยวิก้นนิสิติ 
น้กศู่กษาจัากท้ี่�งส่�มหัาวิิที่ยาล้ยได้ด่งตินเองออกจัากส้งคมเม่อง  
และแลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ซ่�งก้นและก้นไปก้บเยาวิชุนในพ่ื่�นท่ี่�

  ควิามท้ี่าที่ายในการเดินที่างเพ่ื่�อท่ี่�จัะพ้ื่ฒนาศู้กยภาพื่ข้องคน  
และเร่ยนรู้องค์ควิามรู้ท่ี่�ม่อยู่ในชุุมชุนย้งคงท้ี่าที่ายอย่างต่ิอเน่�อง 
เน่�องจัากกิจักรรมที่างดนติร่ และศูิลปะท่ี่�ติ้องเร่ยนรู้ระหัว่ิางก้น 
ท้ี่�งฝึ่ายข้องอาสาสม้ครอ้กษร - ศิูลป์ และฝ่ึายเยาวิชุนในพ่ื่�นท่ี่�  
ด้งน้�นควิามเชุ่�อม้�นในการพ้ื่ฒนาข้องเยาวิชุน และชุาวิค่าย เป็นปัจัจ้ัย 
หัน่�งท่ี่�เป็นสิ�งผ่ล้กด้นให้ัเกิดควิามท้ี่าที่ายในการสร้างสรรค์ผ่ลงาน 
การเร่ยนรู้การใชุ้ชุ่วิิติ และการพ้ื่ฒนาตินเองอย่างไร้ข่้ดจัำาก้ด 

  การที่ำางานร่วิมก้นจัากเพ่ื่�อนต่ิางสถุาบ้นอุดมศู่กษาน่� เปร่ยบเสม่อน 
แบบจัำาลองข้องการที่ำางานในอนาคติเม่�อนิสิติน้กศู่กษาติ้องออกไป 
เผ่ชิุญิโลกภายนอกมหัาวิิที่ยาล้ยท่ี่�ม่คนหัลากหัลายที่างควิามคิด 
ด้งน้�นการจ้ัดการอารมณ์ การจ้ัดการควิามคิด แสดงให้ัเห็ันถุ่งท้ี่ศูนคติิ
ท่ี่�เกิดข่้�นในค่ายจ่ังเป็นสิ�งท่ี่�ได้เร่ยนรู้ในการที่ำางานอยู่เสมอ

25 อาจัารย์พิื่เศูษ รายวิิชุาดนติร่เพ่ื่�อประชุาส้งคม สำาน้กวิิชุาดุริยางคศูาสติร์  
 สถุาบ้นดนติร่ก้ลยาณิว้ิฒนา, น้กดนติร่สร้างสรรค์เพ่ื่�อประชุาส้งคม
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 การกระตุ้ินการเร่ยนรู้ที่างศิูลปว้ิฒนธรรมในพ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�ชุุมชุนม่อะไร 
บางอย่างอยู่ในวิิถุ่ชุ่วิิติจันบางคร้�งตินเองน้�นรู้ส่กเคยชุิน และคุณค่า 
ข้องสิ�งเหัล่าน้�นอาจัถุกูมองข้้ามไป เชุน่ เคร่�องดนติร่ บที่เพื่ลงพ่ื่�นบ้าน 
การที่อผ่า้ การเกบ็ถุนอมอาหัาร เปน็ต้ิน ซ่�งสิ�งเหัล่าน่�อาจัถูุกล่มเล่อน 
ในส้งคม และถุูกกระแสทุี่นนิยมเข้้ามาบดบ้งวิิถุ่ชุ่วิิติท่ี่�ม่การพ่ื่�งพื่า 
อาศู้ยธรรมชุาติิ และม่ควิามเร่ยบง่าย 

 การที่ำางานข้องคณะอ้กษร - ศิูลป์ จ่ังม่เป้าหัมายในการเร่ยนรู้ 
ชุุมชุน ที่ำาควิามเข้้าใจัวิิถุ่ชุ่วิิติ โดยม่การที่ำากิจักรรมดนติร่และศิูลปะ 
เพ่ื่�อให้ัท้ี่�งเยาวิชุน และชุาวิค่ายได้รู้จ้ักต้ิวิเอง ฝึึกฝึนการเป็นผู้่นำา-
ผู้่ติาม  ในข้ณะเด่ยวิก้นได้ร้บองค์ควิามรู้จัากชุุมชุนผ่่านกระบวินการ
ท่ี่�สร้างสรรค์ กระตุ้ินให้ัเกิดการเร่ยนรู้ชุุมชุนมากข่้�น ด้งท่ี่�ปรากฏิ 
ในการแสดงเม่�อม่พ่ื่อเฒ่าแม่เฒ่าเดินที่างมาข้้บข้านบรรเลงดนติร่ 
ข้องเข้าให้ัเยาวิชุนและชุาวิค่ายได้ร้บฟัังท้ี่�งในการเก็บข้้อมูล 
ภาคสนามและการนำาเสนอผ่ลงานการดำาเนินงานในค่นสุดท้ี่าย 
ด้งติาราง ท่ี่� 1

 นอกจัากน่� กิจักรรมในข้้างต้ินย้งได้ร้บควิามสนใจัจัากหัมู่บ้านอ่�น 
บริเวิณโดยรอบ การแสดงดนติร่ ศิูลปะ และละครเปร่ยบเสม่อนเป็น
การสร้างผ่ลงานท่ี่�ทุี่กคนต้ิองชุ่วิยเหัล่อซ่�งก้นและก้นเพ่ื่�อให้ัผ่ลงานน้�น 
ออกมาอย่างม่คุณภาพื่ท่ี่�สุดเท่ี่าท่ี่�เวิลาอ้นจัำาก้ด ด้งแนวิคิดการม่ 
ส่วินร่วิมที่างส้งคมก่อให้ัเกิดควิามส้มพ้ื่นธ์ที่างส้งคมท่ี่�แน่นแฟั้น 
มากข่้�น (Cohen and Uphoff, 1977)
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 “จ้ับม่อม้�น” เป็นสิ�งสำาค้ญิท่ี่�จัะชุ่วิยให้ัเราฟัันฝึ่าอุปสรรคต่ิาง ๆ 
นานา จัากการเร่ยนรู้ตินเองเพ่ื่�อเข้้าใจัผู้่อ่�น เร่ยนรู้ผู้่อ่�นเพ่ื่�อเข้้าใจั 
ตินเองมากข่้�น จัะก่อให้ัเกิดปรากฏิการณ์จ้ับม่อม้�นท่ี่�ย้งคงม่การพ้ื่ฒนา
อย่างต่ิอเน่�องและสร้างกลุ่มอาสาสม้ครท่ี่�ม่ควิามเข้้มแข็้งในที่าง 
ควิามคิด อ่กท้ี่�งย้งพื่ร้อมท่ี่�จัะสร้างส้งคมให้ัน่าอยู่มากข่้�น

การดำาเนินงานปีที� 1 การดำาเนินงานปีที� 2 การดำาเนินงานปีที� 3

มธ. ผู้่นำา
ปร้บปรุงห้ัองสมุด

มธ. / มจัธ. / สกวิ. 
ออกภาคสนามร่วิมก้น 
ร่วิมเร่ยนรู้ชุุมชุน พ้ื่ฒนา 
สู่กิจักรรมดนติร่ 
และศิูลปะสร้างสรรค์ 
ในล้กษณะละครชุุมชุน

จุัฬา / มธ. / มจัธ. / สกวิ. 
ออกภาคสนามร่วิมก้น 
ร่วิมเร่ยนรู้ชุุมชุน พ้ื่ฒนา 
สู่กิจักรรมดนติร่ 
และศิูลปะสร้างสรรค์ 
และเก็บรวิบรวิมข้้อมูล 
ในล้กษณะสารคด่ 
และพ้ื่ฒนาผู้่นำาเยาวิชุน 
ท้ี่องถิุ�น

มจัธ. ผู้่นำาด้าน
ศิูลปะสร้างสรรค์

สกวิ. ผู้่นำาด้าน
กิจักรรมดนติร่

ตารางท่ี่� 1 การดำาเนินงานข้อังค่ิายอัักษร - ศิิลป์์ เพ่�อัน้อัง ป์ีท่ี่� 1 - 3
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บทวิเคราะห์ ภาพสะท้อนในการจัดค่ายอักษร - ศิลป์ 
เพื่อน้อง ปีที่ 3 

ศัิกด์ิระพี รักตประจิต26
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 การเร่ยนรู้ผ่่านกิจักรรมติา่ง ๆ  ภายในค่ายอ้กษร - ศูลิป์ เพ่ื่�อน้อง 
ปีท่ี่� 3 ได้ถุูก กำาก้บ ติิดติาม และประเมินผ่ลมาโดยติลอดอย่างเป็น 
ระบบ ครอบคลุมทุี่กมิติิ บนพ่ื่�นฐิานข้องการประเมินติามสภาพื่จัริง 
(Authentic Assessment) เพ่ื่�อให้ัได้ผ่ลการดำาเนินงานค่าย 
ติรงติามเป้าหัมายและว้ิติถุุประสงค์ข้องโครงการท่ี่�กำาหันดไว้ิ อ่กท้ี่�ง
ย้งสะท้ี่อนให้ัผู้่ดำาเนินงานค่ายที่ราบถุ่งวิิธ่การ และกระบวินการ 
สำาค้ญิต่ิาง ๆ ข้องการดำาเนินงานท่ี่�ต้ิองแก้ไข้ ปร้บปรุง และพ้ื่ฒนา 
อย่างเหัมาะสมต่ิอไป
 
 หัล้กการ วิิธ่การ และแนวิคิดในการที่ำางานร่วิมก้บชุุมชุนเชุิง 
สร้างสรรค์ และการส่�อสารในรูปแบบข้องการที่ำางานข้้ามว้ิฒนธรรม 
ข้องค่ายอ้กษร - ศูิลป์ เพ่ื่�อน้อง ปีท่ี่� 1 - ปีท่ี่� 3 ได้ถูุกที่ดลอง  
ประเมินผ่ล และพ้ื่ฒนาต่ิอยอดกระบวินการและองค์ควิามรู้ 
ข้องแต่ิละกิจักรรม เพ่ื่�อข้ยายผ่ลการดำาเนินงานให้ัม่ประสิที่ธิภาพื่ 
และเกิดกระบวินการจัด้คา่ยอ้กษร - ศิูลป ์ท่ี่�ม่ประสทิี่ธิผ่ลอยา่งแท้ี่จัริง 

 จัากการดำาเนินการจ้ัดค่ายอ้กษร - ศูลิป์ เพ่ื่�อน้อง ในปีท่ี่� 3 คณะดำาเนินงาน 
ได้ที่ำาการประเมินผ่ลการบริหัารจ้ัดการค่ายจัากผู้่เข้้าร่วิมค่ายจัาก 
แบบสอบถุามการประเมินผ่ลกิจักรรมโครงการค่ายอ้กษร - ศิูลป์ 
เพ่ื่�อน้อง ปีท่ี่� 3 จัำานวิน 30 ที่า่น ประกอบไปด้วิย คณาจัารย ์เจ้ัาหัน้าท่ี่� 
นิสิติ และน้กศู่กษาอาสาสม้ครค่าย จัากมหัาวิิที่ยาล้ยและสถุาบ้นการศู่กษา 
ท้ี่�ง 4 แห่ัง โดยประเมนิการบรหิัารจ้ัดการค่ายอ้กษร - ศิูลป์ ในด้านต่ิาง ๆ 

26 น้กวิิจ้ัยประจัำาสถุาบ้นดนติร่ก้ลยาณิว้ิฒนา
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 การประเมนิการบรหิัารจ้ัดการคา่ยอ้กษร - ศูลิป์ โดยคณาจัารย์ 
และเจ้ัาหัน้าท่ี่� แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ค่อ ด้านอาสาสม้คร 
ด้านปัจัจ้ัย ด้านกระบวินการ และด้านสภาพื่แวิดล้อม ติามติารางท่ี่� 2

ประเด็นการประเมิน 
การบริหารจัดการ 
อัักษร - ศิิลป์ 
เพ่�อัน้อัง ปีที� 3

ค่าเฉลี�ย สว่นเบี�ยงเบน 
มาตรฐาน

ระดับความพงึพอัใจ

ด้านปัจัจ้ัย 4.43 0.58 ระด้บมากท่ี่�สุด

ด้านสภาพื่แวิดล้อม 4.62 0.52 ระด้บมาก

ด้านกระบวินการ 4.73 0.42 ระด้บมากท่ี่�สุด

ด้านอาสาสม้คร 
(คณะจิัติอาสา)

4.66 0.49 ระด้บมากท่ี่�สุด

รวม 4.63 0.49 ระดับมากที�สุด

ตารางท่ี่� 2 สีรุป์ผลการป์ระเมินคิวามพึงพอัใจ 
การบริหารจัดการค่ิายอัักษร - ศิิลป์์ เพ่�อัน้อัง ปี์ท่ี่� 3

 จัากติารางสรปุผ่ลการประเมนิควิามพ่ื่งพื่อใจัการบริหัารจัด้การ 
ค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง ปีท่ี่� 3 โดยคณาจัารย์ เจ้ัาหัน้าท่ี่� พื่บว่ิา ภาพื่รวิม 
ข้องระด้บควิามพ่ื่งพื่อใจัอยู่ในระด้บมากท่ี่�สุด (ค่าเฉล่�ย 4.63 
ส่วินเบ่�ยงเบนมาติรฐิาน 0.49) ข้องผู้่ติอบแบบประเมินท้ี่�งหัมด

 โดยประเด็นการประเมินท่ี่�ม่ค่าเฉล่�ยมากท่ี่�สุด ค่อ ประเด็น 
ด้านกระบวินการ ม่ควิามพ่ื่งพื่อใจัอยู่ในระด้บมากท่ี่�สุด (ค่าเฉล่�ย 
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4.73 ส่วินเบ่�ยงเบนมาติรฐิาน 0.42) ซ่�งประกอบไปด้วิย 
ประเด็นย่อยในการประเมิน ได้แก่ การศู่กษาสภาพื่และการพ้ื่ฒนา 
การกำาหันดกรอบแนวิคิดการศู่กษา การศู่กษาควิามต้ิองการ 
ข้องชุุนชุน การวิางแผ่นดำาเนินงานค่าย การปฏิิบ้ติิงานติามแผ่นงาน 
และหัน้าท่ี่�ท่ี่�ได้ร้บผ่ิดชุอบ การดำาเนินงานติามข้้�นติอน การกำาก้บ 
ติิดติาม การประเมินผ่ลการดำาเนินงาน การวิิเคราะห์ัและพ้ื่ฒนา 
การดำาเนินงาน เป็นต้ิน

 ประเดน็การประเมนิท่ี่�ม่ค่าเฉล่�ยน้อยท่ี่�สุด ค่อ ประเดน็ดา้นปจััจ้ัย 
ม่ควิามพ่ื่งพื่อใจัอยู่ในระด้บมาก (ค่าเฉล่�ย 4.33 ส่วินเบ่�ยงเบน 
มาติรฐิาน 0.58) ซ่�งประกอบไปด้วิยประเด็นย่อยในการประเมิน 
ได้แก่ ควิามเหัมาะสมข้องบุคลากรท่ี่�ร่วิมการดำาเนินงานค่าย 
และกลุ่มชุุมชุน งบประมาณสน้บสนุนการดำาเนินงาน ว้ิสดุอุปกรณ์ 
และอาคาร สถุานท่ี่�ท่ี่�ดำาเนินงานค่าย 

 นอกจัากน่� คณาจัารย ์เจ้ัาหัน้าท่ี่�ได้ให้ัข้้อคิดเห็ัน และข้้อเสนอแนะ 
ต่ิอการจ้ัดค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง ปีท่ี่� 3 ด้งน่� 

 ข้อัเด่นขอังค่าย เป็นการดำาเนินงานค่ายภายใติ้ควิามร่วิมม่อ 
ข้องสถุาบ้นการศู่กษา  โดยม่ผู้่ที่รงคุณวิุฒิท่ี่�ม่ควิามรู้ควิามสามารถุ 
เฉพื่าะด้านให้ัคำาแนะนำา ปลูกฝึังกลุ่มอาสาสม้ครให้ัสามารถุใชุ้ 
ควิามรู้ควิามสามารถุข้องตินเองเพ่ื่�อการบูรณาการองค์ควิามรู้ 
ต่ิาง ๆ อย่างม่ส่วินร่วิม บนพ่ื่�นฐิานข้องการเป็นอาสาสม้คร ท้ี่�งย้ง 
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ส่งเสริมคุณล้กษณะที่างด้านจัริยธรรม พ้ื่ฒนาท้ี่กษะที่างส้งคม และ
การคิดในเชิุงวิิชุาการอย่างเหัมาะสม

 ข้อัด้อัยขอังค่าย การดำาเนินงานค่ายกำาหันดเป้าหัมายและกิจักรรม 
ท่ี่�หัลากหัลาย แติกต่ิางก้นในแต่ิละด้าน ที่ำาให้ัการปฏิิบ้ติิหัน้าท่ี่� หัร่อ
กิจักรรมอาจัไม่สอดคล้องเหัมาะสมก้บระยะเวิลาการจั้ดค่าย 
ที่ำาให้ัองค์ควิามรู้ต่ิาง ๆ ท่ี่�เกิดข่้�นภายในค่ายส่งผ่ลให้ัผู้่เข้้าร่วิมค่าย 
และชุุมชุนท่ี่�เก่�ยวิข้้องได้ร้บการเร่ยนรู้ แต่ิไมส่ามารถุถุ่ายที่อดให้ัเกิด
การเร่ยนรู้อยา่งย้�งย่นได้ ประกอบก้บ พ่ื่�นฐิานที่างภาษาท่ี่�แติกต่ิางก้น 
ข้องผู้่ดำาเนินงานค่าย และชุุมชุนท่ี่�ส่งผ่ลต่ิอการเร่ยนรู้

 การพัฒนาค่าย เป็นการพ้ื่ฒนาท่ี่�ส่งผ่ลต่ิอการดำาเนินงานในอนาคติ 
ข้องค่ายอ้กษร - ศิูลป์ อย่างม่ประสิที่ธิภาพื่ โดยมุ่งพ้ื่ฒนาต้ิ�งแต่ิ 
การสร้างควิามร่วิมม่อ และแนวิคิดท่ี่�มุ่งพ้ื่ฒนาชุุมชุน การกำาหันด 
เป้าหัมายในการพ้ื่ฒนาชุุมชุนท่ี่�ชุ้ดเจันเพ่ื่�อเติร่ยมควิามพื่ร้อม 
ผู้่ดำาเนินงาน และอาสาสม้ครให้ัสามารถุบูรณาการองค์ควิามรู้ 
และศูาสติร์เฉพื่าะที่างข้องติน เพ่ื่�อการพ้ื่ฒนาชุุมชุนโดยไม่ส่งผ่ล 
กระที่บให้ัเกิดการเปล่�ยนแปลง

 นอกจัากน่� การประเมนิการบรหิัารจ้ัดการค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง 
ปีท่ี่� 3 โดยกลุ่มนิสิติ น้กศู่กษาท่ี่�เป็นอาสาสม้ครคา่ย ได้ประเมินผ่ลในสว่ิน 
ข้องการบริหัารจ้ัดการค่ายในประเด็นท่ี่�แติกต่ิางจัากกลุ่มคณาจัารย์ 
และเจ้ัาหัน้าท่ี่� ในประเด็นติ่าง ๆ ติามติารางท่ี่� 3
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ประเด็นการประเมิน 
การบริหารจัดการ 
ค่ายอัักษร - ศิิลป์ 
เพ่�อัน้อัง ปีที� 3

ค่าเฉลี�ย สว่นเบี�ยงเบน 
มาตรฐาน

ระดับความพงึพอัใจ

1) จัากการเข้้าร่วิมกิจักรรม 
โครงการ ฯ สามารถุพ้ื่ฒนา 
ควิามรู้และท้ี่กษะต่ิาง ๆ 

4.11 0.96 ระด้บมาก

2) ระยะเวิลาในการที่ำา 
กิจักรรมโครงการ ฯ  
ม่ควิามเหัมาะสม

3.72 0.89 ระด้บมาก

3) การประชุาส้มพ้ื่นธ์ 
กิจักรรมโครงการ ฯ

3.39 0.98 ระด้บมาก

4) รูปแบบการจ้ัดกิจักรรม 
ภายในค่าย

3.72 1.18 ระด้บมาก

5) การประสานงาน 
และอำานวิยควิามสะดวิก 
แก่ผู้่เข้้าร่วิมโครงการ ฯ

4.06 1.35 ระด้บมาก

6) ควิามพ่ื่งพื่อใจัโดยภาพื่รวิม 
ต่ิอการจ้ัดโครงการ ฯ

4.00 0.91 ระด้บมาก

รวม 3.83 1.05 ระดับมาก

ตารางท่ี่� 3 สีรุป์ผลการป์ระเมินคิวามพึงพอัใจ 
การบริหารจัดการค่ิายอัักษร - ศิิลป์์ เพ่�อัน้อัง ปี์ท่ี่� 3

 จัากติารางสรุปผ่ลการประเมินควิามพ่ื่งพื่อใจัการบริหัารจ้ัดการ 
ค่ายอ้กษร - ศิูลป์ เพ่ื่�อน้อง ปีท่ี่� 3 โดยกลุ่มนิสิติ น้กศู่กษาท่ี่�เป็นอาสาสม้ครค่าย 
พื่บว่ิา ภาพื่รวิมข้องระด้บควิามพ่ื่งพื่อใจัอยู่ในระด้บมาก (ค่าเฉล่�ย 
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3.83 ส่วินเบ่�ยงเบนมาติรฐิาน 1.05) โดยประเด็นการประเมินท่ี่�ม่ 
ค่าเฉล่�ยมากท่ี่�สุด ค่อ จัากการเข้้าร่วิมกิจักรรมโครงการ ฯ สามารถุ 
พ้ื่ฒนาควิามรู้และท้ี่กษะต่ิาง ๆ ม่ควิามพ่ื่งพื่อใจัอยู่ในระด้บมาก 
(ค่าเฉล่�ย 4.11 ส่วินเบ่�ยงเบนมาติรฐิาน 0.96) และประเด็น 
การประเมินท่ี่�ม่ค่าเฉล่�ยน้อยท่ี่�สุด ค่อ การประชุาส้มพ้ื่นธ์กิจักรรม 
โครงการ ฯ ม่ควิามพ่ื่งพื่อใจัอยู่ในระด้บปานกลาง (ค่าเฉล่�ย 3.39 
ส่วินเบ่�ยงเบนมาติรฐิาน 0.98) ข้องผู้่ติอบแบบประเมินท้ี่�งหัมด

 นอกจัากน่�  ก ลุ่มนิ สิติ น้กศู่กษาท่ี่� เ ป็นอาสาสม้ครค่าย 
ได้ให้ัข้้อคิดเห็ัน และข้้อเสนอแนะต่ิอการจ้ัดค่ายอ้กษร - ศิูลป์ ด้งน่�

 ข้อัเด่นขอังค่าย เป็นการดำาเนินการท่ี่�มุ่งนำาท้ี่กษะ ควิามรู้ 
ควิามสามารถุ ข้องนิสิติน้กศู่กษาท่ี่�ม่อยู่มาใชุ้ให้ัเกิดประโยชุน์สูงสุด 
ผ่่านกิจักรรมศิูลปสร้างสรรค์ ท่ี่�สะท้ี่อนให้ัผู้่เข้้าร่วิมค่ายได้ร้บ 
ประสบการณ์ท่ี่�หัลากหัลายจัากต่ิางสถุาบ้น ต่ิางวิิถุ่ชุ่วิิติ และต่ิางชุุมชุน 
ติลอดจันส่งเสริมให้ัเยาวิชุนท่ี่�จัะเป็นกำาล้งสำาค้ญิข้องชุุมชุนให้ัได้ร้บ 
การพ้ื่ฒนาในเร่�องต่ิาง ๆ เชุ่น การพ้ื่ฒนาสุข้ภาพื่จิัติ สุข้ภาพื่กาย 
การใชุ้ชุ่วิิติ และการเข้้าร่วิมส้งคมและชุุมชุนต่ิอไป 

 ข้อัด้อัยขอังค่าย ระยะเวิลาการดำาเนินกิจักรรมค่อนข้้างส้�น 
ซ่�งอาจัม่ผ่ลต่ิอว้ิติถุุประสงค์ เป้าหัมาย และแผ่นงานค่ายท่ี่�ไดก้ำาหันดไว้ิ 
ข้าดการติิดติามและประเมินผ่ลการดำาเนินงานในระยะยาวิอย่าง 
ต่ิอเน่�อง เพ่ื่�อให้ัที่ราบถุ่งข้้อมูลสำาค้ญิต่ิอการพ้ื่ฒนาแนวิคิด วิิธ่การ 
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และกระบวินการท่ี่�ถุ่ายที่อดให้ัแก่เยาวิชุนและชุุมชุนได้นำาไปปฏิิบ้ติิ 
ได้อย่างย้�งย่น 

 การพัฒนาค่าย มุ่งประชุาส้มพ้ื่นธ์และพื่ล้กด้นให้ัสถุาบ้นการ 
ค่กษาและมหัาวิิที่ยาล้ยอ่�น ๆ เข้้าร่วิมกิจักรรม เพ่ื่�อส่งเสริมให้ัเกิด 
การเผ่ยแพื่ร่กิจักรรมค่ายท่ี่�ใชุ้กิจักรรมดนติร่เป็นแนวิที่างสำาค้ญิ  
และมุ่งพ้ื่ฒนาเยาวิชุนในชุุมชุนม่บที่บาที่มากข่้�น เพ่ื่�อส่งเสริมให้ัเกิด
ควิามเป็นผู้่นำาและสร้างควิามติระหัน้กรู้ในด้านต่ิาง ๆ ต่ิอชุุมชุน 
ข้องตินเองมากข่้�น โดยผู้่เข้้าร่วิมค่ายอาจัศู่กษา เข้้าร่วิม และจ้ัดค่าย 
ในชุ่วิงเที่ศูกาลพ่ื่�นเม่อง เพ่ื่�อศู่กษาชุุมชุนจัากว้ิฒนธรรมท้ี่องถิุ�น 
โดยติรง ที่ำาให้ัชุุมชุนม่บที่บาที่เป็นผู้่นำาโดยติรง 

 คณะดำาเนินงานได้ติิดติาม ประเมินผ่ล และพ้ื่ฒนารูปแบบ 
การประเมินให้ัส่วินต่ิาง ๆ จัากการดำาเนินการจ้ัดค่ายอ้กษร - ศิูลป์ 
เพ่ื่�อน้อง ในปีท่ี่� 1 - ปีท่ี่� 3 มาโดยติลอด เพ่ื่�อสะท้ี่อนข้้อมูลในเชุิงล่ก
สำาหัร้บการต่ิอยอดกระบวินการ และองค์ควิามรู้ข้องกิจักรรมให้ัเกิด 
การพ้ื่ฒนาอย่างต่ิอเน่�องภายใติ้แนวิคิดการดำาเนินงานค่าย 
อ้กษร - ศิูลป์
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รองศูาสติราจัารย์ เกศูิน่ วิิฑิูรชุาติิ    ที่่�ปร่กษา 
รองศูาสติราจัารย์ ดร.พื่ิภพื่ อุดร    ที่่�ปร่กษา 
รองศูาสติราจัารย์ ดร.วิ่รยา ฉิมอ้อย    ที่่�ปร่กษา 
รองศูาสติราจัารย์ ดร.พื่รศูิริ สิงหัปร่ชุา   ที่่�ปร่กษา 
รองศูาสติราจัารย์ พื่รชุ้ย ติระกูลวิรานนที่์   ที่่�ปร่กษา 
ผู่้ชุ่วิยศูาสติราจัารย์ ดร.ประพื่จัน์ อ้ศูวิวิิรุฬหัการ  ประธาน
รองศูาสติราจัารย์ ดร.ดำารงค์ อดุลยฤที่ธิกุล   รองประธาน 
คุณดารณ่ วิ้ธนเวิคิน     รองประธาน 
คุณจัำานรรค์ ศูิริติ้น     รองประธาน 
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ศูาสติราจัารย์ ดร.ธ่รพื่้นธ์ เหัล่องที่องคำา   กรรมการ 
รองศูาสติราจัารย์ เพื่็ญิพื่ิมล เปรมาสวิ้สดิ�   กรรมการ 
ผู่้ชุ่วิยศูาสติราจัารย์ สรรควิ้ฒน์ ประดิษฐิพื่งษ์   กรรมการ 
อาจัารย์ ดร.อ้จัฉราวิรรณ จัุฑิาร้ติน์    กรรมการ 
อาจัารย์ ดร.เที่พื่่ จัร้สจัรุงเก่ยรติิ    กรรมการ 
อาจัารย์ ดร.อโณที่้ย นิติิพื่น    กรรมการ 
อาจัารย์ ดร.ศูุภพื่ร สุวิรรณภ้กด่    กรรมการ 
รองศูาสติราจัารย์ ยุพื่ิน โภคฐิิติิยุกติ์   กรรมการ
คุณเยาวิภา พื่้ธโนที่้ย     กรรมการ 
คุณสวิล่ ศูิริผ่ล      กรรมการ 
คุณพื่นิติติา อริยะวิิชุา     กรรมการ 
ผู่้ชุ่วิยศูาสติราจัารย์ ดร.สุก้ญิญิา บำารุงสุข้   กรรมการ 
ผู่้ชุ่วิยศูาสติราจัารย์ บุญิจัิรา ถุ่งสุข้    กรรมการ 
คุณก้ญิญิาณ่ บุญิสาธร     กรรมการ
รองศูาสติราจัารย์ ดร.มาลิน่ ดิลกวิณิชุ   กรรมการ
ผู่้ชุ่วิยศูาสติราจัารย์ ดร.พื่ิที่ยาวิ้ฒน์ พื่ิที่ยาภรณ์
  กรรมการและผู่้ชุ่วิยเลข้านุการ 
คุณสุปริญิา ลุลิติานนที่์ กรรมการและผู่้ชุ่วิยเลข้านุการ 
คุณกฤติิญิา เร่องเวิชุ  กรรมการและผู่้ชุ่วิยเลข้านุการ
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คณะอัักษรศิาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวิเสาวิล้กษณ์ อนยุทุี่ธพื่งศ์ู
นางสาวิณิชุาภ้สส์ จ้ันธิดา
นางสาวิภาวิิติชุญิาน์ ใจัอ่อนน้อม
นางสาวิก้ญิญิาภ้ค ดวิงธนน้นท์ี่
นางสาวิณณภร ถุาวิรประชุา
นางสาวินิฤมล ชุ่างจ้ักรด่
นางสาวิอรจิัรา จัวิบควิามสุข้
นางสาวิณ้ฐิน้นท์ี่ มะลิเถุา
นางสาวิกมลชุนก งามสม

คณะศิิลปศิาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศิาสตร์
ผ่ศู.พื่รทิี่พื่ย์  เฉิดฉินนภา
ผ่ศู.อำานาจั  ปักษาสุข้
อ.ดร.อนุชิุติ  ตู้ิมณ่จิันดา
อ.อนุุร้กษ์  อยู่ว้ิง
นายวิิส้นต์ิ  ข่้าทิี่พื่ย์พื่าท่ี่
นางสาวิเสาวิธาร เข็้มที่องคำา
นางสาวิฐิิติาภรณ์ บุญิอุ้มชูุ  
นางสาวิมานิกา คำาแก้วิ  
นางสาวิชุนิกานต์ิ ติาแก้วิ  
นางสาวิจิัรก้ญิญิา เที่พื่มุณ่  
นายธนโชุติิ สุที่นต์ิ  
นางสาวิณ้ชุชุา บ้วิกลิ�น  
นางสาวิพ่ื่รยา คชุเสถุ่ยร  
นายนรากร ปัญิญิาวิรวุิฒิ  
นางสาวิแพื่ร ส้นโดษ  
นายวิศิูน หัาญิที่ว่ิวิงศูา   

รายชื่อคณะทำ งานค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง ปีที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอัมเกล้าธนบุรี
นายณ้ฐิธนาวุิฒิ สุข้ด่
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สถาบันดนตรกัีลยาณวัิฒนา 
อ.ดร.คมส้น ดิลกคุนาน้นท์ี่
อ.ดร.ศุูภพื่ร สุวิรรณภ้กด่
อ.ดร.พื่งษ์เที่พื่ จิัติดวิงเปรม 
นายธ้ชุวิงศ์ู ศิูริสว้ิสดิ�
นายพื่งศูธร ศูร่วิิเศูษ
นายศู้กดิ�ระพ่ื่ ร้กติประจิัติ
นางสาวิณุสมล จังประกิจัพื่งศ์ู
นายสิรวิิชุญ์ิ ธารไพื่ฑูิรย์
นางสาวิกฤติยา หัล่อปิยานนท์ี่
นายกรวิิชุญ์ิ อนุนติการุณ
นายเอ่�ออ้งกูร หันูร้กษ์
นายนิติิร้ชุน์ จ้ันที่ร์ศิูริ 
นางสาวิฉมามาศู แก้วิบ้วิด่ 
นายธรณ์ ท้ี่กษิณวิราจัาร 
นายจิัรายุส เถุาลิโป้
นางสาวิเบญิจัมาศู ไม้เกตุิ
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รายนามที�ปรกึษากอังบรรณาธิการ

รองศูาสติราจัารย์ คุณหัญิิงวิงจ้ันที่ร์ พิื่น้ยนิติิศูาสติร์

ผู้่ชุ่วิยศูาสติราจัารย์ ดร.ประพื่จัน์ อ้ศูวิวิิรุฬหัการ

รองศูาสติราจัารย์ ดร.ดำารงค์ อดุลยฤที่ธิกุล

รองศูาสติราจัารย์ยุพิื่น โภคฐิิติิยุกต์ิ

รองศูาสติราจัารย์ ดร.สุรเดชุ โชุติิอุดมพ้ื่นธ์

ผู้่ชุ่วิยศูาสติราจัารย์ ดร.ภาสพื่งศ์ู ศูร่พิื่จัารณ์

อาจัารย์ ดร.คมส้น ดิลกคุณาน้นท์ี่

บรรณาธิการ 

อาจัารย์ ดร.ศุูภพื่ร สุวิรรณภ้กด่

กอังบรรณาธิการ

นายสิรวิิชุญ์ิ ธารไพื่ธูรย์

นายศู้กดิ�ระพ่ื่ ร้กติประจิัติ

นางสาวิณุสมล จังประกิจัพื่งศ์ู

นางสาวิฉมามาศู แก้วิบ้วิด่ 

ภาพถ่าย / วิดีทัศิน์

นายธ้ชุวิงศ์ู ศิูริสว้ิสดิ�

ส่�อัสารสนเทศิ / เว็บไซต์

นายพื่งศูธร ศูร่วิิเศูษ

ผูู้้ประสานงานค่ายอัักษร - ศิิลป์ 

เพ่�อัน้อัง ปีที� 3 

นางสาวิเสาวิล้กษณ์ อนุยุที่ธพื่งศ์ู 

คณะอ้กษรศูาสติร์ จุัฬาลงกรณ์มหัาวิิที่ยาล้ย

นางสาวิเสาวิธาร เข็้มที่องคำา 

คณะศิูลปศูาสติร์ มหัาวิิที่ยาล้ยธรรมศูาสติร์ 

นายสิรวิิชุญ์ิ ธารไพื่ฑูิรย์  

สถุาบ้นดนติร่ก้ลยาณิว้ิฒนา



ทานสามารถรับชมเว็บไซต
และการนำเสนอผลงาน
คายอักษร - ศิลป เพ่ือนองปท่ี 3
ไดท่ี

www.pgvim.ac.th/aksornsilpa



คายอักษร - ศิลป เพ่ือนอง ไดดำเนินกิจกรรมอยางตอเน่ืองเปนปท่ี 3 ณ บานแมออกฮู 
ตำบลแมหละ อำเภอทาสองยาง จังหวัดตาก โดยไดรับทุนสนับสนุนหลักจากมูลนิธิมหาจักรี
สิรินธรเพ่ือคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีเขารวม 

กิจกรรมคายฯ ไดพัฒนารูปแบบการทำงานท่ีมีความชัดเจนตั้งแตปท่ี 1 - 3 โดยแสดงใหเห็น
ถึงความสุกงอมของการดำเนินกิจกรรมคายอาสาพัฒนาเร่ิมเปนรูปแบบท่ีสมบูรณในดานของ
การมีสวนรวมระหวางชุมชน โรงเรียนและคณะอาสาสมัครอักษร - ศิลป ผานกิจกรรมสรางสรรค
ท่ีมีสาระสำคัญจากวัฒนธรรมพ้ืนบาน ทำให  เกิดความเข าอกเข าใจระหวางช ุมชนและ
คณะอักษร-ศิลป โดยในการดำเนินงานปท่ี 3 มุงเนนดังประเด็นตอไปน้ี 1) การสรางกลุมพ่ีเล้ียง
จากศิษยเกาคายฯ รุ นท่ีหนึ่งและสอง โดยเปดพ้ืนท่ีใหอาสาสมัครไดมีโอกาสปฏิบัติการใน
สภาพแวดลอมจริง  2) พัฒนาผูนำเยาวชนทองถ่ินโดยรวมฝกฝนการทำงานกับคณาจารยและ
นิสิตนักศึกษาอาสาสมัคร  3) การหารือความตองการของชุมชนเพ่ือนำไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

Aksornsilpa Music and Arts Camp has been an ongoing development since 2018 on 
the field at Mae Ok Hu village, Mae La, Tha Song Yang district, Tak province, Thailand, 
which constitutes the Karen community. Maha Chakri Sirindhorn Foundation provides funding 
for the volunteer camp and other participating universities. 

In 2019, the framework focuses on the idea of volunteerism and developing the skills 
of university students. In the third year, the practise applies the paradigm through 
the participation of local schools and volunteers, which leads to sympathy between 
the community, the schools, and the volunteers. The operation focuses on: 1) Building 
the volunteer mentoring team who are the alumni of the first and second years of the camp 
by providing the professional practise environment for new members; 2) Developing 
local students to be leaders through working with facilitators and university students; 
and 3) Surveying the needs of the community for sustainability development.

www.pgvim.ac.th/aksornsilpa

คายอักษร - ศิลป เพื่อนอง ปที่ 3            ศุภพร สุวรรณ
ภักดี และคณ

ะ

คายอักษร - ศิลป เพื่อนอง ปที่ 3
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา - ธรรมศาสตร 3
ตำบลแมหละ อำเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

Aksornsilpa: Creative Music and Arts Camp #3


