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สร์้างสร์ร์คุ์แบบผู้้้คุนในชุมชนมีส่วนร์่วม เพิ่�อัพัิฒนาชุมชนอัย่างยั�งย่น กร์ณีศ่กษาพิ่�นที�ชุมชนบ้านแม่
อัอักฮู้ ติำาบลแม่หละ อัำาเภอัท่าสอังยาง จัังหวัดำติาก มุ่งเน้นในการ์พัิฒนาศักยภาพิมนุษย์แก่นิสิติ
นักศ่กษาในการ์ทำางานเป็นอัาสาสมัคุร์ ซ่�งนำาไปส่้แนวปฏิิบัติิที�ดีำในการ์จััดำกิจักร์ร์มคุ่ายอัาสาดำนติรี์  
ศลิปะ และภาษา

 คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ ได้ำร์ับทุนสนับสนุนหลักจัากม้ลนิ ธิิมหาจัักร์ีสิ ร์ินธิร์ 
เพิ่�อัคุณะอัักษร์ศาสติร์์ จัุฬาลงกร์ณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการ์ศ่กษาที�มีส่วนร์่วมอัย่างติ่อัเน่�อัง

 Aksornsilpa Music and Arts Camp was designed to develop the ideals 
and skills of university students. Our team and students camped and worked 
on-site at Mae Ok Hu village, Mae La, Tha Song Yang District, Tak Province, 
Thailand to conduct a theatre play project between the local school students 
and the university students. Such initiatives help inject a new dynamic spirit 
within the local arts activities. This project establishes a framework of good 
practice in music and arts workshops which can serve as an example for 
future projects. 

 Aksornsilpa Music and Arts Camp is continuously funded by  
Maha Chakri Sirindhorn Foundation and other participating universities.
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 ศิักดิ�ระพื่ี รักตำประจัิตำ  

บรรณาน้กุรม
รายช่�อัค่ณะกรรมการโค่รงการอักัษร - ศิิลป์์
รายช่�อัค่ณะที่ำางาน้ค่่ายอักัษร - ศิิลป์์ เพื่่�อัน้้อัง ปี์ที่่� 3
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สารบัญ



บทนำ 

 กิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์-ศิลป์ เพ่ิ�อัน้อังฯ ไดำ้ดำำาเนินการ์สามปีติิดำติ่อักันมา  
แสดำงให้เห็นแนวปฏิิบัติิ (practice) ในร์้ปแบบขอังการ์บ้ร์ณาการ์คุวามร้้์ 
ขอังนิสิตินักศ่กษาที�มีคุวามเชี�ยวชาญิในแติ่ละดำ้าน ปร์ะกอับดำ้วย ภาษา เทคุโนโลยี 
และดำนติรี์ โดำยการ์ใช้ทักษะเอักที�เป็นคุวามเฉพิาะเจัาะจังนี� นำาไปส่้การ์สร์้าง 
คุวามเข้าอักเข้าใจักันทั�งสอังฝ่่าย ไดำ้แก่ ชุมชนและกลุ่มอัาสาสมัคุร์ที�มีคุวามชัดำเจัน
ซ่�งนำาไปส่้การ์สร์้างคุวามเข้าอักเข้าใจัที�เป็นภาพิชัดำมากยิ�งข่�น ในการ์ร์วมเล่ม 
สามปีขอังการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์-ศิลป์ เพ่ิ�อัน้อังฯ นี� เป็นกร์ะบวนวิธีิ 
ในการ์คุลี�คุลายและการ์พิัฒนากิจักร์ร์มเพ่ิ�อัปร์ะโยชน์แก่ชุมชน ปร์ะชาสังคุม 
ในแติ่ละปีอัย่างชัดำเจันผู้่านกร์ะบวนวิธิีการ์ดำำาเนินการ์ที�เป็นร์ะบบติั�งแติ่ปีที�หน่�ง 
ถ่งปีที�สามขอังวิธิีการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์ม

 การ์พัิฒนาศักยภาพิขอังนิสิตินักศ่กษาที�เข้าร์่วม เป็นหัวใจัสำาคุัญิในการ์
ดำำาเนินกิจักร์ร์ม จัากการ์เร์ียนร์้้ร์่วมกันไปจันถ่งปลายทางที�หวังไว้ในแติ่ละปี 
ขอังการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์ม โดำยการ์แลกเปลี�ยนเร์ียนร์้้นี�จัะทำาให้สังคุมมีคุวามเข้าใจั 
ซ่�งกันและกันมากยิ�งข่�น โดำยเฉพิาะอัย่างยิ�งพิลังขอังคุนร์ุ่นใหม่ที�เกิดำจัากมิติร์ภาพิ 
ในพ่ิ�นที�ขอังการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์ม เม่�อัมีคุำาถาม ก็ต้ิอังหาคุำาติอับ เม่�อัมีคุวามฝั่น  
ทำาให้เร์ามีคุวามหวัง ที�จัะทำาให้สังคุมไดำ้เติิมเติ็มแก่กันและกัน จัากนักศ่กษามาถ่ง
เยาวชนในพิ่�นที�ไดำ้มีโอักาสเร์ียนร์้้กับพิี� ๆ นิสิตินักศ่กษา เกิดำการ์ส่งติ่อัคุวามร้้์ 
ที�ยังคุงไว้ซ่�งสาร์ะสำาคัุญิเดำิมในบร์ิบทขอังวัฒนธิร์ร์ม วิถีชีวิติ ขอังคุนในชุมชน    

 เช่�อัเป็นอัย่างยิ�งว่าผู้้้อั่านจัะได้ำร์ับคุวามร้้์และสามาร์ถเข้าใจัจุัดำมุ่งหมาย 
ขอังการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์ม โดำยจัะเป็นปร์ะโยชน์อัย่างยิ�งหากท่านไดำ้นำาคุวามร์้้ 
จัากแนวปฏิิบัติินี�ไปปรั์บใช้หร์่อัปร์ะยุกติ์เพิ่�อัก่อัให้เกิดำปร์ะโยชน์แก่ปร์ะชาสังคุมไดำ้ 
ในทางใดำทางหน่�งแลว้นั�น นบัเปน็คุณุป้การ์ติอ่ัชมุชน สงัคุม และปร์ะเทศชาติใินที�สดุำ 

ศุภพิร์ สุวร์ร์ณภักดำี
บร์ร์ณาธิิการ์



ค่ำาน้ิยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
ป์ระธาน้ค่ณะกรรมการอัำาน้วยการจัดโค่รงการ

“อัักษร - ศิิลป์์ เพื่่�อัน้้อังฯ”
โรงเร่ยน้ตำำารวจตำระเวน้ชายแดน้ จุฬา-ธรรมศิาสตำร์
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ค่ำาน้ิยม

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
อัธิการบด่สถาบัน้ดน้ตำร่กัลยาณิวัฒน้า

ที่่�ป์รึกษาโค่รงการค่่ายอัักษร - ศิิลป์์ เพื่่�อัน้้อัง 

 คุวามรั์บผู้ิดำชอับที�สำาคุัญิอัีกเร่์�อังหน่�งขอังสถาบันอัุดำมศ่กษาในการ์ผู้ลิติบัณฑิิติคุ่อัการ์สร้์าง
คุวามติร์ะหนักร์้้ให้กับนิสิตินักศ่กษาในด้ำานชุมชนและสังคุมในฐิานะพิลเม่อังขอังโลก โลกในปัจัจัุบัน
หมนุเร์ว็ยอ่ัมทำาใหส้ถาบนัอัดุำมศก่ษาต้ิอังพัิฒนาบณัฑิติิให้มคีุวามร้้์ร์อับดำว้ยนอักเหนอ่ัจัากทักษะคุวาม
ชำานาญิเฉพิาะติัวโดำยการ์สร์้างบร์ิบทแห่งการ์เร์ียนร้้์นอักห้อังเร์ียนให้แก่นิสิตินักศ่กษาเพิ่�อัการ์เปิดำ 
มุมมอังชีวิติในมิติิที�กว้างมากข่�น 

 คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพ่ิ�อัน้อัง ดำำาเนินการ์มาเป็นปีที� 3 ปร์ะกอับด้ำวยกิจักร์ร์ม แสดำงให้เห็นถ่ง
คุวามเจัร์ิญิงอักงามทางคุวามคุิดำขอังคุณาจัาร์ย์และนิสิตินักศ่กษาขอังอัาสาสมัคุร์ที�เข้าร์่วมอัันทำาให้
ชุมชนและสังคุมมีคุวามน่าอัย้่ยิ�งข่�นผู้่านทักษะวิชาชีพิที�ถนัดำพิัฒนาไปส่้การ์แบ่งปันคุวามสุขจัาก 
การ์ทำางานมีส่วนร์่วมกันร์ะหว่างโร์งเร์ียน ชุมชน และโคุร์งการ์อัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง

 คุร์้ขอัแสดำงคุวามยินดำีที�กิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง ปีที� 3 นี�ไดำ้ดำำาเนินการ์ลุล่วง  
และร์่วมกันสร์้างปร์ะโยชน์ให้กับชุมชนเป้าหมาย ขอัช่�นชมและให้กำาลังใจัจัากการ์ที�ไดำ้ทำางานหนัก 
เพิ่�อัปร์ะชาสังคุม
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ค่ำาน้ิยม

รองศาสตราจารย์ ดร.ดำ รงค์ อดุลยฤทธิกุล
ค่ณบด่ค่ณะศิิลป์ศิาสตำร์ มหาวิที่ยาลัยธรรมศิาสตำร์ 

ที่่�ป์รึกษาค่่ายอัักษร - ศิิลป์์ เพื่่�อัน้้อัง

 ขอัแสดำงคุวามยินดำีกับคุวามสำาเร์็จัในการ์จััดำคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์เพิ่�อัน้อัง ณ โร์งเร์ียนติำาร์วจั
ติร์ะเวนชายแดำนจัุฬาธิร์ร์มศาสติร์์ 3 เป็นคุวามร์่วมม่อัร์ะหว่าง 4 สถาบัน คุ่อั คุณะศิลปศาสติร์ ์
มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์ คุณะอักัษร์ศาสติร์์ จัฬุาลงกร์ณ์มหาวทิยาลัย สถาบนัดำนติร์กีัลยาณิวัฒนา  
และมหาวิทยาลัยเทคุโนโลยีพิร์ะจัอัมเกล้าธินบุร์ี โดำยมุง่หมายให้นกัศก่ษาทั�ง 4 สถาบนัได้ำมโีอักาส 
มาเร์ยีนร้้์ในการ์ทำางานร่์วมกนั อักีทั�งเป็นการ์พิฒันาจัติิสาธิาร์ณะขอังนกัศก่ษาและที�สำาคัุญินักศ่กษาไดำ้
เร์ียนร์้้ “การ์ให้” กับผู้้้ที�มีโอักาสน้อัยกว่าในสังคุมขอังเร์า ผู้มไดำ้เฝ่้ามอังการ์จััดำคุ่ายมาติลอัดำทั�ง 3 ปี 
และเหน็พัิฒนาการ์ที�เกิดำข่�นโดำยลำาดำบั หวงัเปน็อัย่างยิ�งวา่คุา่ยนี�จัะกอ่ัปร์ะโยชน์ในการ์สร์า้งทร์พัิยากร์
บคุุคุลที�มจีัติิสาธิาร์ณะ และอัอักไปสร้์างปร์ะโยชน์ให้กบัสงัคุมต่ิอัไป ขอัขอับคุณุนกัศก่ษาทุกคุนที�เข้า 
มาร์่วมในการ์ทำากิจักร์ร์มคุ่าย และขอับพิร์ะคุุณคุณาจัาร์ย์ทั�งสี�สถาบัน ร์วมทั�งเจั้าหน้าที�ที�ให้ 
การ์สนบัสนนุและทำาให้การ์จัดัำคุ่ายปร์ะสบผู้ลสำาเร์จ็ั และที�สำาคุญัิขอัขอับพิร์ะคุณุคุณะกร์ร์มการ์อักัษร์ - ศลิป์  
ที�ให้การ์สนับสนุนงบปร์ะมาณและทำาให้การ์ดำำาเนินการ์คุ่ายทั�ง 3 คุร์ั�งเกิดำข่�นไดำ้และปร์ะสบผู้ลสำาเร์็จั

 หวงัเป็นอัย่างยิ�งว่าการ์ดำำาเนนิการ์จัดัำคุ่ายอักัษร์ - ศลิป์ เพ่ิ�อัน้อัง จัะมีพิัฒนาการ์ที�ดำีข่�นโดำยลำาดำับ  
และส่งเสร์ิมให้เกิดำการ์พิัฒนาอัย่างยั�งย่นติ่อัไป
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ค่ำาน้ิยม

รองศาสตราจารย์ ยุพิน โภคฐิติยุกต์
ค่ณะศิิลป์ศิาสตำร์ มหาวิที่ยาลัยธรรมศิาสตำร์

ที่่�ป์รึกษาค่่ายอัักษร - ศิิลป์์ เพื่่�อัน้้อัง 

 เสยีงเพิลง “จัับม่อัมั�น” ซ่�งเป็นเพิลงปร์ะจัำาคุ่ายอักัษร์ - ศลิป์เพ่ิ�อัน้อัง ดำงักร์ะห่�มอีักคุร์ั�ง ณ โร์งเร์ยีน
ติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำนจัฬุา-ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 ร์ะหว่างวันที� 23-27 ติลุาคุม 2562  ในปีนี�นบัเป็นปีที� 3 
ขอังการ์จััดำคุ่ายอักัษร์ - ศลิป์ เพิ่�อัน้อังและเป็นการ์ “จับัมอ่ัมั�น” ขอัง 4 สถาบันการ์ศก่ษาคุอ่ัจัฬุาลงกร์ณ์
มหาวิทยาลยั มหาวทิยาลยัเทคุโนโลยพีิร์ะจัอัมเกล้าธินบุรี์ สถาบันดำนติร์กีลัยาณวัิฒนา และมหาวิทยาลยั
ธิร์ร์มศาสติร์์ และการ์ “จับัมอ่ัมั�น” ขอังสมาชิกชาวคุ่ายปัจัจับุนัและอัดำตีิสมาชกิชาวคุ่ายร์ุน่ที� 1 และ 2 

 คุ่ายอักัษร์ - ศลิป์ เพิ่�อัน้อัง ปีที� 3 ภายใต้ิช่�อั “Aksornsilpa: Creative Music and Arts 
Camp Programme III” มีวตัิถปุร์ะสงค์ุเพิ่�อัต่ิอัยอัดำและพิฒันาสิ�งที�ได้ำเร์ยีนร์้ด้้ำานภาษา ศิลปะ และ
ดำนติร์จีัากกิจักร์ร์มคุ่ายอักัษร์ - ศลิป์ เพ่ิ�อัน้อัง ปีที� 2 (เดำอ่ันติลุาคุม 2561) โดำยสร้์างสัมพินัธิภาพิร์ะหว่าง
ชมุชน โร์งเร์ยีน และสมาชกิชาวคุ่าย 4 สถาบนัผู่้านวฒันธิร์ร์มพิ่�นถิ�นให้มั�นคุงยั�งยน่ส่บไป

 ขอัแสดำงคุวามยินดำกัีบคุวามสำาเร์จ็ัที�ลลุ่วงติามวัติถปุร์ะสงค์ุ และเร์าจัะ “จับัมอ่ัมั�น” เพ่ิ�อัสร้์าง 
คุ่ายอักัษร์ - ศลิป์ เพิ่�อัน้อัง ให้เป็นปึกแผู่้นยิ�ง ๆ ข่�นไปในอันาคุติ

ด้ำวยร์กัและผู้ก้พินั
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ค่ำาน้ิยม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์
ค่ณบด่ ค่ณะอัักษรศิาสตำร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย 

 โคุร์งการ์ “อัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง โร์งเร์ียนติำาร์วจัชายแดำน จัุฬา-ธิร์ร์มศาสติร์์” ในปีนี� 
นับว่าเป็นกิจักร์ร์มที�ปร์ะสบคุวามสำาเร์็จัอัีกคุร์ั�งอัย่างดำียิ�ง เม่�อันิสิตินักศ่กษาจัากมหาวิทยาลัย 
ในกร์ุงเทพิ ฯ ไดำ้มีโอักาสพิบปะ เร์ียนร์้้วัฒนธิร์ร์มและวิถีชีวิติที�แติกติ่าง ซ่�งถ่อัว่าเป็นเร์่�อังจัำาเป็น
อัย่างมากสำาหร์ับนิสิตินักศ่กษาในยุคุปัจัจัุบันที�มักใส่ใจัเร์่�อังร์าวขอังตินเอังเป็นหลัก การ์เข้าร์่วม
คุ่ายโคุร์งการ์ “อัักษร์ - ศิลป์ เพ่ิ�อัน้อัง” จั่งเป็นการ์เปิดำปร์ะติ้ให้นิสิตินักศ่กษาไดำ้ขยายกร์อับ 
โลกทัศน์ และเห็นถ่งมิติิที�แติกติ่างหลากหลายขอังสังคุมไทย และเป็นการ์สร์้างสำาน่กจัิติสาธิาร์ณะ 
ผู้่านกร์ะบวนการ์ทำางานกลุ่มอัย่างสร์้างสร์ร์คุ์และก่อัให้เกิดำปร์ะโยชน์เป็นร์้ปธิร์ร์มแก่สังคุม
 
 กิจักร์ร์มโคุร์งการ์นี�ไดำ้ร์ับการ์สนับสนุนเป็นอัย่างดำีจัากม้ลนิธิิมหาจัักรี์สิร์ินธิร์ เพ่ิ�อัคุณะอัักษร์
ศาสติร์์ จัุฬาลงกร์ณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอ่ั�น ๆ ที�เข้าร์่วม ในปีนี� คุณะอัักษร์ศาสติร์์ 
จัุฬาลงกร์ณ์มหาวิทยาลัย ไดำ้ส่งนิสิติเข้าร์่วมในโคุร์งการ์นี�อัย่างแข็งขันและร์่วมกิจักร์ร์มติ่างๆ อัาทิ 
การ์จััดำกิจักร์ร์มดำนติร์ีและศิลปะสร์้างสร์ร์คุ์ โดำยการ์สอันร์้อังเพิลงให้แก่น้อังนักเร์ียน การ์จััดำเลี�ยง
อัาหาร์กลางวันและอัาหาร์ว่างแก่นักเร์ียนในโร์งเร์ียน และการ์ลงชุมชนเพิ่�อัเก็บข้อัม้ล 
ทางวัฒนธิร์ร์มโดำยเร์ียนเพิลงพิ่�นถิ�นและสัมภาษณ์คุนในชุมชนเพิ่�อัศ่กษาวิถีชีวิติ
 
 กิจักร์ร์มทั�งหมดำสำาเร็์จัไดำ้ดำ้วยการ์ทำางานร์่วมกันร์ะหว่างอัาจัาร์ย์ นิสิตินักศ่กษา บุคุลากร์
และคุนในชุมชน ก่อัให้เกิดำการ์เร์ียนร์้้กันและกัน นอักจัากจัะเป็นการ์สร์้างจัิติสาธิาร์ณะแล้ว  
ยังเป็นการ์แสดำงให้เห็นว่าการ์ทำางานอัย่างเป็นนำ�าหน่�งใจัเดำียวกันและมีคุวามสามัคุคุีย่อัมก่อัให้เกิดำ
คุวามสำาเร์็จั ซ่�งนับเป็นแร์งบันดำาลใจัสำาคุัญิที�ทำาให้โคุร์งการ์เช่นนี�เกิดำข่�นอัย่างติ่อัเน่�อังและส่งผู้ล 
อัย่างเป็นร์้ปธิร์ร์มติ่อัการ์พิัฒนาชุมชน
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ค่ำาน้ิยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
ค่ณบด่ค่ณะศิิลป์ศิาสตำร์ มหาวิที่ยาลัยธรรมศิาสตำร์ 

 ก่อันที�ผู้มจัะได้ำไปร์่วมคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง โร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำนจัุฬา-
ธิร์ร์มศาสติร์์ ซ่�งจััดำข่�นเป็นปีที�สามแล้วในปี พิ.ศ. 2562 นี� ผู้มไดำ้ยินเร์่�อังร์าวติ่าง ๆ มากมาย 
เกี�ยวกับคุ่ายนี�ในฐิานะที�อัย้่ในทีมบริ์หาร์ขอังท่านอัดีำติคุณบดีำคุณะศิลปศาสติร์์ ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ 
ดำร์.ดำำาร์งคุ์ อัดำุลยฤทธิิกุล ที�ไดำ้ให้การ์สนับสนุนและเดำินทางไปเยี�ยมคุ่ายดำ้วยติัวเอังในสอังปีแร์ก 
ไดำ้ยินเร์่�อังร์าวและคุวามปร์ะทับใจัจัากคุำาบอักเล่าขอังอัาจัาร์ย์ ดำร์. วิชาติิ บ้ร์ณะปร์ะเสร์ิฐิสุข  
ผู้้้ที�ล่วงลับไปแล้วและเป็นผู้้้ร์่วมบุกเบิกคุ่ายนี�ร์วมถ่งการ์สร์้างอัาคุาร์อัเนกปร์ะสงคุ์สำาหร์ับผู้้้ไปร์่วม
กิจักร์ร์มที�โร์งเร์ียน ภาพิขอังคุ่ายที�ผู้มมีก่อันหน้านี�คุ่อัคุ่ายที�ร์้อังเพิลงเพิร์าะและวิวสวย แติ่เม่�อัผู้ม
ไดำ้มีโอักาสไปสัมผู้ัสและเยี�ยมคุ่ายจัร์ิงๆเป็นคุร์ั�งแร์กและไปในฐิานะคุณบดำีดำ้วย ผู้มจั่งร์้้จััก  
”คุ่ายในติำานาน” นี�จัร์ิง ๆ สักที ผู้มจั่งกล้าพิ้ดำไดำ้อัย่างเติ็มที�ว่าคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ นี�เป็นคุ่ายที�มี
คุวามพิิเศษจัร์ิง ๆ  ในหลาย ๆ  ดำ้าน ติั�งแติ่เป็นคุ่ายที�เกิดำจัากคุวามร์่วมม่อัร์ะหว่างผู้้้บร์ิหาร์ อัาจัาร์ย์ 
และนักศ่กษาจัากหลายสถาบันซ่�งไม่ใช่เป็นเร์่�อังที�เกิดำข่�นและทำาไดำ้อัย่างติ่อัเน่�อังโดำยง่าย เป็นคุ่าย 
ที�มีการ์ทำางานเป็นร์ะบบ มีการ์เติร์ียมติัวอัย่างดำี มีการ์ทำา workshop แก่ชาวคุ่ายเพิ่�อัให้ไดำ้งาน 
ที�ติร์งติามคุวามคุาดำหวังและมีปัญิหาน้อัยที�สุดำเม่�อัไปเร์ิ�มทำางานที�หน้างาน 
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 เม่�อัไดำ้ร์้้จัักคุ่ายนี�มากข่�น ผู้มคิุดำว่าคุ่ายนี�เป็นคุ่ายที�มีชีวิติ มีการ์เติิบโติ มีการ์เร์ียนร์้้จัาก
ปร์ะสบการ์ณ์ที�ผู้่านมาอัย่างเป็นร์ะบบจันทำาให้คุ่ายในปีที�สามนี�มีคุวามสมบ้ร์ณ์มากยิ�งข่�นทั�งดำ้าน
เน่�อัหาสาร์ะและร์้ปแบบกิจักร์ร์ม และดำ้เป็นคุ่ายที�มีคุวามเป็นผู้้้ใหญิ่มากข่�นเม่�อัทางอัาจัาร์ย์เปิดำ
โอักาสให้น้อัง ๆ นักศ่กษาไดำ้มีบทบาทมากข่�นในการ์เติร์ียมคุ่ายและการ์นำากิจักร์ร์มแก่น้อัง ๆ  
ที�โร์งเร์ียนและการ์ลงเก็บข้อัม้ลกับชุมชน และเม่�อัไดำ้ไปเยี�ยมคุ่ายแล้วก็ยิ�งมีคุวามปร์ะทับใจั 
ในคุวามทุ่มเทเสียสละในการ์นำากิจักร์ร์มขอัง อัาจัาร์ย์ ดำร์.ศุภพิร์ สุวร์ร์ณภักดำีและทีมงานที�เข้มแข็ง
จัากสถาบันดำนติรี์กัลยาณิวัฒนาและอัาจัาร์ย์จัากสถาบันเคุร์่อัข่ายที�มาร์่วมงานกัน ได้ำเห็นการ์ทำางาน
ร์่วมกันอัย่างไม่ร์้้จัักเหน็ดำเหน่�อัยขอังนักศ่กษาจัากติ่างสถาบันซ่�งแม้จัะมีปัญิหาหร์่อัคุวามไม่เข้าใจั
กันบ้างและทุกคุนก็ทำางานขอังตินอัย่างเติ็มที�และสุดำท้ายทุกอัย่างก็สำาเร์็จัติามที�วางแผู้นไว้  
ปร์ะทับใจัคุุณคุร์้ใหญิ่และทุก ๆ คุนที�โร์งเร์ียนที�ดำ้แลพิวกเร์าเป็นอัย่างดำี ร์วมถ่งเดำ็ก ๆ ที�โร์งเรี์ยน
และจัากชุมชนที�ติั�งใจัและติั�งหน้าติั�งติาร์อัมาร์่วมกิจักร์ร์มที�เร์าจััดำ และแน่นอัน คุ่ายนี�มีคุวามพิิเศษ
ติร์งที�มีการ์ใช้เสียงเพิลง ดำนติร์ี และการ์แสดำงเป็นเคุร์่�อังม่อัในการ์ส่�อัสาร์และการ์แลกเปลี�ยน 
เร์ียนร์้้ร์ะหว่างเร์ากับชุมชน ซ่�งติ่างจัากคุ่ายอั่�นที�เร์าคุิดำว่าเร์าเป็นผู้้้ไปให้ เป็นผู้้้ไปสอันเท่านั�น

 ในนามขอังชาวศิลปศาสติร์์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์ ผู้มจั่งขอัแสดำงคุวามยินดำีและช่�นชม
ติ่อัคุวามสำาเร์็จัขอังคุ่ายในปีนี� และหวังว่าจัะไดำ้มีโอักาสไปร์่วมและเห็นคุวามเติิบโติขอังคุ่ายนี� 
ติ่อัไปอัีกนานแสนนาน
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ค่ำาน้ิยม

อาจารย์ ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์
ค่ณบด่สำาน้ักวิชาดุริยางค่ศิาสตำร์ สถาบัน้ดน้ตำร่กัลยาณิวัฒน้า

 คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง ปีที� 3 เป็นตัิวอัย่างอัันดีำขอังคุวามร์่วมม่อัร์ะหว่างบุคุคุล 
หลายกลุ่มที�มีวัติถุปร์ะสงคุ์เพิ่�อัมาส่งเสร์ิม พัิฒนา ติ่อัยอัดำ และทำานุบำารุ์งร์ักษาชุมขน สังคุม  
และวัฒนธิร์ร์มในมิติิติ่าง ๆ  ผู้่านการ์ร์่วมทำากิจักร์ร์มสร์้างสร์ร์คุ์แก่น้อัง ๆ  และชุมชนขอังโร์งเรี์ยน
ติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำนจุัฬา-ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 โดำยที�กิจักร์ร์มและการ์แสดำงติ่าง ๆ เกิดำข่�นจัาก 
การ์เก็บเกี�ยวและแลกเปลี�ยนอังคุ์คุวามร์้้ร์ะหว่างชุมชนและนักศ่กษาขอังทั�งสี�สถาบัน ซ่�งไดำ้มี 
การ์นำามาปร์ะยุกติ์ใช้ให้เหมาะสมติ่อัการ์เสร์ิมสร์้างทักษะที�เหมาะสม 

 ในช่วงร์ะยะเวลาเพิียงแคุ่ 4 วัน ที�ถ่งแม้จัะเป็นเวลาอัันสั�น แติ่กิจักร์ร์มที�เกิดำข่�นก็ไดำ้แสดำง
ให้เห็นถ่งการ์เรี์ยนร์้้ซ่�งกันและกันโดำยที�ไม่มีอังคุ์คุวามร์้้ใดำที�เหน่อักว่าใคุร์ แติ่สิ�งที�สำาคุัญิอัย้่ที� 
จัะปร์ะยุกติ์อัย่างไร์ให้มีคุวามเหมาะสม มีคุวามร้์้อัย่างเท่าทัน เพิ่�อัที�จัะไดำ้ร์ักษาและพิัฒนา 
อังคุ์คุวามร้์้ติ่อัไปไดำ้

 สุดำท้ายนี� ขอัขอับคุุณคุวามร์่วมม่อัร์่วมใจัขอังทุก ๆ  ฝ่่ายที�เกี�ยวข้อังที�ทำาให้การ์ดำำาเนินการ์
ปีที� 3 ปร์ะสบคุวามสำาเร์็จัไปไดำ้ดำ้วยดำี และหวังว่ากิจักร์ร์มนี�จัะช่วยเสร์ิมสร์้างพิัฒนาทักษะ 
และอังคุ์คุวามร์้้ที�จัำาเป็นในการ์ที�จัะนำาไปปร์ับใช้ให้เหมาะสมติามบร์ิบทขอังตินเอังไดำ้ติ่อัไป



ปีที่

1
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ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง รุ่นที่ 1

รอังศิาสตำราจารย์ ยุพื่ิน้ โภค่ฐิิตำิยุกตำ์
ร์อังคุณบดำีฝ่่ายการ์ศ่กษา คุณะศิลปศาสติร์์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์
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 ส่บเน่�อังจัากการ์จััดำสร์้างอัาคุาร์อัเนกปร์ะสงคุ์ “อัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง” ไดำ้เสร์็จัสมบ้ร์ณ์   
และพิร์้อัมใช้งาน คุณะกร์ร์มการ์ขอังสี�สถาบันการ์ศ่กษาไดำ้ร์่วมกันจััดำคุ่ายจัิติอัาสาเพิ่�อัเสร์ิมสร์้าง 
คุวามสัมพิันธิ์ขอังนิสิติและนักศ่กษาในการ์ร์่วมกันจััดำกิจักร์ร์มสร์้างสร์ร์คุ์ติ่างๆ โดำยมีวัติถุปร์ะสงคุ์ 
เพิ่�อัส่งเสร์ิมคุุณภาพิชีวิติและการ์ศ่กษาขอังนักเร์ียนที�โร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำนจุัฬา - 
ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 บ้านแม่อัอักฮู ้ติำาบลแม่หละ อัำาเภอัท่าสอังยาง จังัหวดัำติาก  แต่ิเน่�อังจัากคุณะอักัษร์ศาสติร์์ 
จัฬุาลงกร์ณ์มหาวทิยาลัย ไม่สามาร์ถเข้าร่์วมกิจักร์ร์มได้ำ จัง่เหลอ่ัเพิยีงสามสถาบนัการ์ศก่ษาที�ดำำาเนนิการ์
จััดำกิจักร์ร์มในคุร์ั�งนี�ในร์ะหว่างวันที� 9 - 13 พิฤศจัิกายน พิ.ศ. 2560

 กิจักร์ร์มที�ทางคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ ไดำ้ดำำาเนินการ์แบ่งอัอักเป็น 3 ปร์ะเภทคุ่อั

 การ์จััดำห้อังสมุดำ จััดำหาหนังส่อัและอัุปกร์ณ์การ์เร์ียนการ์สอันที�เหมาะสมกับวัยขอังนักเร์ียน 
การ์จัำาแนกหมวดำหม่้ขอังปร์ะเภทหนังส่อัโดำยใช้แถบสีแทนร์ะบบการ์จััดำหนังส่อัแบบสากล เพิร์าะเดำ็ก
นักเร์ียนสามาร์ถจัดำจัำาและเข้าใจัร์ะบบไดำ้ง่าย นอักจัากนั�นการ์จััดำกิจักร์ร์มสร์้างสร์ร์คุ์งานศิลปะ 
ขอังนักเร์ียนภายใติ้หัวข้อั “หนังส่อัร์้อังไห้” เพิ่�อัให้นักเร์ียนจัินตินาการ์หากว่าหนังส่อัถ้กทำาลายแล้ว 
หนังส่อัที�มีชีวิติจัิติใจัจัะร์้้ส่กอัย่างไร์ 

 การ์ปร์ับปร์ุงห้อังเร์ียนชั�นอันุบาลเพิ่�อัเสร์ิมสร์้างบร์ร์ยากาศในการ์เร์ียนการ์สอัน โดำยการ์ทาสี
ผู้นงัหอ้ัง และวาดำภาพิสตัิวน์านาชนดิำภายในวงกลมที�แทนโลกใบนี� การ์เขยีนติวัพิยัญิชนะภาษาอังักฤษ
เพิ่�อัใช้เป็นส่�อัการ์เร์ียนการ์สอัน และสเกลเพิ่�อัใช้วัดำคุวามส้งขอังนักเร์ียน อัีกทั�งยังมีการ์จััดำกิจักร์ร์ม
สร์้างสร์ร์คุ์ให้นักเร์ียนปร์ะดำิษฐิ์หุ่นยนติ์จัากวัสดำุเหล่อัใช้ การ์ทาสีถังเก็บนำ�าให้มีอัายุการ์ใช้งาน 
ไดำ้ยาวนานข่�น

 การ์จัดัำกิจักร์ร์มดำนติร์สีร์า้งสร์ร์คุเ์พิ่�อัใหน้กัเร์ยีนไดำม้สีว่นร์ว่มในกิจักร์ร์มและเร์ยีนร์้เ้ร์่�อังติา่งๆ 
เช่น การ์ร์ักษาสุขอันามัยพิ่�นฐิานก่อันการ์ร์ับปร์ะทานอัาหาร์ โดำยผู้่านบทเพิลง “ล้างม่อั”  การ์ปล้กฝ่ัง
จัิติสำาน่กให้นักเร์ียนร์ักการ์อั่านและไม่ทำาลายหนังส่อั ผู้่านบทเพิลง “หนังส่อั” นอักจัากนั�นนักเร์ียน 
ไดำ้ช่วยกันปร์ะพิันธิ์เพิลงข่�นอัีก 5 บทเพิลง เน่�อัหาขอังบทเพิลงสะท้อันชีวิติคุวามเป็นอัย้่ กิจักร์ร์ม  
และวัฒนธิร์ร์มขอังชาติิพิันธ์ุิชนเผู้่าปกาเกอัะญิอั โดำยนักศ่กษาร์่วมคุิดำทำานอังและเน่�อัร์้อังภาษาไทย 
สว่นนักเร์ยีนช่วยแปลคุำาร้์อังเปน็ภาษาถิ�น  ในคุำ�าคุน่สุดำท้ายขอังการ์จัดัำกิจักร์ร์มคุา่ย มกีาร์ฉายวีดำทิศัน์
ปร์ะมวลภาพิการ์ดำำาเนนิกิจักร์ร์ม และการ์แสดำงผู้ลงานให้คุร์ใ้หญ่ิ คุร์ ้ผู้้ป้กคุร์อังและผู้้ที้�อัาศยัในชมุชน
ไดำ้ร์ับชม และร์ับฟััง

”...ค่ายจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของนิสิตและนักศึกษา 
ในการร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษาของนักเรียน... ”
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 การ์จััดำกิจักร์ร์มคุร์ั�งนี�นับว่าปร์ะสบคุวามสำาเร์็จัอัย่างยิ�ง บร์ร์ลุติามวัติถุปร์ะสงคุ์เพิ่�อัพิัฒนา
คุุณภาพิชีวิติและการ์ศ่กษาขอังนักเร์ียนในดำินแดำนที�ห่างไกลติิดำชายแดำน  นักเร์ียนไดำ้ให้คุวามร์่วมม่อั
ในการ์จััดำกิจักร์ร์มติลอัดำสามวนัทั�งๆ ที�เปน็วนัหยดุำสดุำสปัดำาห ์นอักจัากนั�นยงัสามาร์ถสร์า้งสมัพินัธิภาพิ
ที�เข้มแข็ง และยั�งย่นร์ะหว่างโร์งเร์ียนกับชุมชน อัีกทั�งยังเสร์ิมสร์้างคุวามร์ักและสามัคุคุีขอังคุนในชาติิ

 ขอัขอับคุุณ ดำาบติรี์ บร์ร์ดำล เม่อังม้ล คุร์้ใหญิ่ขอังโร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำนจุัฬา - 
ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 ที�ให้คุวามอันุเคุร์าะห์สถานที�ในการ์จััดำกิจักร์ร์ม และมอับหมายให้คุร์้ขอังโร์งเร์ียน
อัำานวยคุวามสะดำวกให้แก่คุณะดำำาเนินงาน

 ขอับคุุณชาวคุ่ายทุกท่านที�ทำาให้กิจักร์ร์มคุร์ั�งนี�เป็นไปอัย่างร์าบร่์�นและปร์ะสบคุวามสำาเร็์จั 
อัย่างงดำงาม

”การจัดกิจกรรมครั้งนี้นับว่าประสบความสำ เร็จอย่างยิ่ง
บรรลุตามวัตถุประสงค์คือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

และการศึกษาของนักเรียนในดินแดนที่ห่างไกลติดชายแดน... ”
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ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง: ดนตรีและศิลปะ
สร้างสรรค์แบบผู้คนมีส่วนร่วม
อัาจารย์ ดร.ศิุภพื่ร สุวรรณภักด่
ผู้้้ช่วยอัธิิการ์บดำีฝ่่ายกิจัการ์นักศ่กษา สถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา
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 คุร์ั�งแร์กที�ไดำ้ฟัังนิสิตินักศ่กษาจัากคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพ่ิ�อัน้อัง หาร์่อัในการ์จััดำกิจักร์ร์ม 
ในร์้ปแบบติ่างๆ ผู้่านคุวามร์้้และคุวามถนัดำจัากวิชาชีพิที�พิวกเขากำาลังศ่กษาอัย้่นั�น ผู้้้เขียนในฐิานะ
กร์ะบวนกร์ไดำ้เห็นถ่งคุวามคิุดำสร์้างสร์ร์คุ์ภายใติ้กร์อับคุวามคุิดำการ์มีส่วนร์่วมขอังผู้้้คุน ชุมชน  
และสังคุมที�นิสิตินักศ่กษาร์่วมกันสร์้างข่�น นำาไปส้่การ์คุ้นหาผู้ลลัพิธิ์คุำาติอับที�เติ็มไปดำ้วย “คุุณคุ่า” 
และ “คุวามหมาย” จัากการ์จััดำวางอังคุ์ปร์ะกอับขอังกิจักร์ร์มโดำยสร์้างคุวามสัมพิันธิ์ และกลไก 
ทางคุวามคิุดำที�มีคุวามล่กซ่�ง

 จัากแนวคุิดำหลักขอังการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มคุ่าย ในคุร์ั�งนี�คุ่อัการ์สร์้างการ์มีส่วนร์่วมขอังผู้้้คุน 
ชุมชน และสังคุม ซ่�งถ้กกล่าวถ่งก่อันที�นิสิตินักศ่กษาจัะลงม่อัดำำาเนินกิจักร์ร์มในพิ่�นที�โร์งเรี์ยนติำาร์วจั
ติร์ะเวนชายแดำน จัุฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์ ดำังนั�นในการ์วางร์้ปแบบขอังกิจักร์ร์มจั่งเป็นสิ�งสำาคัุญิที�จัะติ้อัง
ดำ้แลให้กิจักร์ร์มและกร์ะบวนการ์อัย้่ใติ้กร์อับคุวามคุิดำ ร์วมถ่งกร์ะบวนการ์ติ้อังทำาให้นิสิตินักศ่กษา
ไม่ร์้้ส่กปร์ะหม่าหร์่อัเสียคุวามมั�นใจัในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์ม กิจักร์ร์มภายในคุ่าย มุ่งส้่คุวามติ้อังการ์
ขอังชุมชน โดำยใช้เสียงดำนติร์ีในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์ม เป็นสะพิานเช่�อัมติ่อั (transition) ในการ์พิัฒนา
คุวามคุิดำขอังนักเร์ียนติลอัดำร์ะยะเวลาการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์ม 

 การ์ปร์ับแผู้นงานในแติ่ละวันที�นิสิตินักศ่กษาที�ไดำ้ร์่วมกันหาร์่อัเพ่ิ�อัหาทางอัอัก โดำยปรั์บ
แผู้นการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มคุ่ายในวันถัดำไป ที�นิสิตินักศ่กษาพิบข้อัดำีและข้อัเสีย นำาไปส้่การ์แก้ไข 
และปร์ับปร์ุงในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มติลอัดำวันที�ผู้่านมา บางปร์ะเด็ำนสามาร์ถสรุ์ปจับไดำ้อัย่างง่ายดำาย 
บางปร์ะเด็ำนจัำาติ้อังนำาไปส้่การ์ลงคุะแนนคุวามเห็น ซ่�งอัาจัจัะถ้กใจัใคุร์บ้าง ไม่ถ้กใจัใคุร์บ้าง แติ่ทุก
คุนร์้้จัักยอัมรั์บคุวามคิุดำเห็นส่วนมาก อีักทั�งยังติ้อังแน่ใจัว่าการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มยังคุงอัย้่ภายใติ้ 
กร์อับคุวามคุิดำขอังการ์ให้ผู้้้คุน ชุมชน และสังคุมมีส่วนร์่วมซ่�งเป็นสาร์ะสำาคุัญิขอังการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์ม
เพิ่�อันำาไปส้่ปร์ะสิทธิิภาพิที�ดำีข่�นในวันร์ุ่งข่�นอัย่างเห็นไดำ้ชัดำ
 
 นิสิตินักศ่กษายังไดำ้เปิดำพ่ิ�นที�ให้น้อังๆ นักเร์ียนไดำ้มีโอักาสแสดำงผู้ลงานการ์แสดำง ณ อัาคุาร์
อัักษร์ - ศิลป์ ในคุำ�าคุ่นวันสุดำท้ายก่อันที�คุ่ายจัะจับลง นิสิตินักศ่กษา ไดำ้มีผู้้้ปกคุร์อังนักเร์ียน 
และชาวบ้านในชุมชนไดำ้มีโอักาสไดำ้ช่�นชมการ์นำาเสนอัผู้ลงานจัากการ์ทำากิจักร์ร์มขอังพิี�ๆ นิสิติ
นักศ่กษา และนักเร์ียนติลอัดำร์ะยะเวลาสามวันที�คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ไดำ้ดำำาเนินข่�นนี� โดำยไดำ้ผู้ลการ์ติอับ
ร์ับจัากจัำานวนผู้้้ชมที�เกินคุวามคุาดำหมายกว่าสอังร์้อัยคุน อัีกทั�งเสียงหัวเร์าะและเสียงปร์บม่อัที�เป็น
กำาลังใจัให้กับนิสิตินักศ่กษาและนักเร์ียนที�เข้าร์่วมกิจักร์ร์มดำ้วย สิ�งเหล่านี�เป็นการ์ทบทวนกร์อับ 
คุวามคุิดำขอังการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มคุ่าย ให้กับนิสิตินักศ่กษาอัีกคุร์ั�งหน่�ง และทำาให้พิวกเขาไดำ้เข้าใจั
กร์ะบวนการ์ทำางานมากข่�น 
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 คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง ในคุร์ั�งนี�จััดำเป็นกิจักร์ร์มสร์้างสร์ร์คุ์ทางดำ้านดำนติร์ีและศิลปะ 
แบบผู้้้คุนมีส่วนร์่วม และแสดำงให้เห็นว่านิสิตินักศ่กษาสามาร์ถสร์้างมากกว่างานศิลปะโดำยผู้นวก
แนวคุิดำขอังการ์มีจิัติอัาสา ดำ้วยเหติุผู้ล และมุมมอังคุวามคุิดำในเชิงคุุณคุ่า นิสิตินักศ่กษาไดำ้เร์ียนร์้้ 
ที�จัะร์ักคุนอั่�นดำ้วยมิใช่แคุ่ร์ักตินเอัง จัากการ์อัาศัยศิลปะในการ์จััดำการ์ กลวิธีิในการ์ติั�งคุำาถามพิร์้อัม
กันกับการ์แสวงหาคุำาติอับภายใติ้คุุณคุ่าจัากการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์ม อัีกทั�งกร์ะติุ้นให้ผู้้้คุนที�เข้าร์่วมไดำ้
เข้าใจัดำนติร์ีและศิลปะอัย่างเป็นขั�นติอัน ผู้นวกกับการ์มีคุวามย่ดำหยุ่นบนพิ่�นฐิานคุวามคุิดำเพิ่�อัปร์ับ
ให้เหมาะสมในร์ะหว่างการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์ม ที�ติ้อังติ้อังอัาศัยการ์ร์ับร์้้ทั�งกร์ะบวนการ์การ์ทำางานติั�งแติ่
เร์ิ�มติ้นจันจับกร์ะบวนการ์ ส่งผู้ลทำาให้นิสิตินักศ่กษามีคุวามเข้าใจัการ์ทำางานในร์้ปแบบขอัง 
การ์บ้ร์ณาการ์แนวคุิดำทางดำนติร์ีและศิลปะกับสังคุมไดำ้ 

 จัากกิจักร์ร์มที�เกิดำข่�นเป็นภาพิสะท้อันอัีกมุมหน่�งที�แสดำงให้เห็นว่าไม่เพิียงแคุ่ชุมชนเท่านั�น 
ที�ไดำ้ร์ับปร์ะโยชน์จัากการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มสร์้างสร์ร์คุ์ นิสิตินักศ่กษาเอังไดำ้เร์ียนร์้้ชุมชนและพิัฒนา 
คุวามคุิดำจัากสิ�งเล็กๆ ที�พิวกเขาเหล่านั�นไดำ้สร์้างข่�นในจัิติใจัให้แก่ผู้้้คุนในชุมชน อัีกทั�งการ์มีมุมมอัง
วิสัยทัศน์ในการ์ทำางานคุ่ายอัาสาในมิติิใหม่ๆ ที�เกิดำจัากการ์สร์้างคุวามสัมพิันธิ์ร์ะหว่างนิสิตินักศ่กษา
ในฐิานะผู้้้สร์้างงานกับผู้้้คุนในชุมชน จันเกิดำเป็นการ์ปฏิิสัมพิันธิ์กันทั�งสอังฝ่่ายอัย่างชัดำเจัน
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ปรากฏการณ์ “จับมือมั่น”
พื่งษ์เที่พื่ จิตำดวงเป์รม
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” เราจับมือม่ัน ร่วมสร้างฝันอันย่ิงใหญ่
หลอมรวมดวงใจ เป็นหน่ึงเดียวกัน ”

 บทเพิลงจัับม่อัมั�นยังคุงติร์าติร์่งอัย้่ในหัวใจัขอังผู้มที�เดำินทางมาเป็นคุณะทำางานจัากสถาบัน
ดำนติร์กีลัยาณวิฒันา ขณะเดีำยวกันผู้มซ่�งเปน็นกัศก่ษาปริ์ญิญิาเอัก วิทยาลยัสหวทิยาการ์ มหาวทิยาลยั
ธิร์ร์มศาสติร์์ มีคุวามสนใจัที�จัะเร์ียนร์้้หลายสิ�งจัากคุ่ายในคุร์ั�งนี� ทั�งปร์ะเดำ็นคุวามร์่วมม่อัในการ์จััดำทำา
คุ่ายร์่วมกันร์ะหว่างหลากหลายมหาวิทยาลัยซ่�งติ้อังผู้่านกร์ะบวนการ์พิ้ดำคุุย วางแผู้น และปร์ะเดำ็น 
การ์ติดัำสนิใจัร่์วมกนัทั�งในส่วนขอังนสิติินกัศก่ษาและคุณาจัาร์ย ์ที�สำาคุญัิอีักปร์ะเดำน็หน่�งคุอ่ักร์ะบวนการ์
กิจักร์ร์มทางดำนติร์แีละศลิปะที�มสีว่นอัยา่งยิ�งในการ์เขา้ถง่หัวใจัขอังเดำก็นกัเร์ยีนในพ่ิ�นที�ไดำอ้ัยา่งร์วดำเร์ว็
ในร์ะยะเวลาทำากิจักร์ร์มคุ่ายเพิียงสามวัน

 การ์ดำำาเนินงานกิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง เป็นปร์ากฏิการ์ณ์ที�สำาคัุญิและน่าสนใจั
อัย่างยิ�ง จัากการ์เข้าร์่วมสังเกติการ์ณ์ดำ้วยคุวามสนใจัในวิธิีการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มในคุร์ั�งนี� ทำาให้มอัง
เห็นถ่งการ์แบ่งหน้าที�ขอังแติ่ละส่วนที�นักศ่กษาและคุณาจัาร์ย์ไดำ้มีส่วนร์่วม การ์จัับคุ้่ห้หร์่อับัดำดำี�ขอัง
นิสิตินักศ่กษาติ่างสถาบันเพิ่�อัให้ดำ้แลซ่�งกันและกันติลอัดำการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มคุ่าย อัาหาร์แสนอัร์่อัย
ทุกม่�อัจัากคุณาจัาร์ย์ และพิี�ๆ ทีมสวัสดำิการ์ อัีกทั�งสถานที�ถ้กติร์ะเติร์ียมไว้อัย่างดีำโดำยคุร์้ใหญิ่ 
ขอังโร์งเร์ียน ร์วมทั�งการ์ช่วยเหล่อัเป็นอัันดำีจัากคุุณคุร์้ขอังโร์งเร์ียนที�ส่งเสร์ิมให้กิจักร์ร์มเชิงคุุณคุ่า
ส่งติ่อัไปยังเดำ็กๆ ไดำ้อัย่างเติ็มที�จันสามาร์ถเร์ียกไดำ้ว่าทุกฝ่่ายมีคุวามร์้้ส่กเป็นหน่�งอัันหน่�งอัันเดำียวกัน 
ซ่�งทำาให้ทุกคุนเกิดำคุวามปร์ะทับใจัร์่วมกัน

 นอักจัากนี� กิจักร์ร์มคุ่าย ยังแสดำงให้ เห็นถ่งคุวามสำาคุัญิขอังการ์มีชี วิติอัย้่ ร์่วมกัน 
กับเพิ่�อันมนุษย์ การ์ช่วยเหล่อัเก่�อัก้ลกัน แม้จัะมีคุวามคุิดำที�แติกติ่างกันแติ่ยังสามาร์ถหาข้อัสร์ุป 
ร์่วมกันไดำ้ เพิ่�อัมอับสิ�งที�ดำีมีคุุณคุ่าและเป็นพิลังขับดำันการ์ใช้ชีวิติให้ส่งผู้่านไปยังเยาวชนไดำ้ 
อัย่างเติ็มที�ร์าวกับการ์ “จัับม่อัมั�น” จัากผู้้้ที�มีส่วนร์่วมทุกฝ่่ายไปส้่เยาวชน
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” พลังของดนตรีและศิลปะก้าวข้ามส่ิงกีดขวางจอมปลอมที่แยกผู้คนออกจากกัน ”
โจเซฟ อีเกอร์

 ในวันแร์กที�คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ ดำำาเนินกิจักร์ร์ม เดำ็กๆ พิ้ดำคุุยกันอัย่างสนุกสนาน พิวกเขามักจัะ
พิ้ดำภาษาปกาเกอัะญิอักับเพิ่�อัน และพิยายามพิ้ดำภาษาไทยกับพิวกเร์า พิร์้อัมกับใบหน้าที�สดำใส 
และเติม็ไปดำว้ยร์อัยยิ�ม เดำก็ๆ แติง่ชดุำพ่ิ�นเม่อัง บา้งใสเ่ส่�อัยด่ำและกางเกงขาสั�น วิ�งเลน่ติามปร์ะสาเดำก็ๆ 
ส่วนใหญิ่เดำ็กๆ เดำินเท้ามาเร์ียนหนังส่อั บางคุนเดำินมาหลายกิโล ผู้่านป่าเขา เล่นเกมจัับป้ จัับปลา  
จัับสัติว์กันติามปร์ะสา

 ก่อันเร์ิ�มดำำาเนินกิจักร์ร์ม เดำ็กๆมีคุวามติ่�นเติ้นว่ามีอัะไร์เกิดำข่�น และคุนนอักวัฒนธิร์ร์มเหล่านี� 
ที�เข้ามานั�นเป็นใคุร์กัน โดำยในช่วงแร์กการ์สอันร์้อังเพิลงติ้อังคุอัยอัธิิบายว่าร์อัให้พิี�ร์้อังก่อัน แล้วน้อัง
จั่งร์้อังติาม ผู้่านการ์ส่�อัสาร์จัากการ์ใช้จัังหวะขอังดำนติร์ี การ์เคุล่�อันไหวร์่างกาย และการ์ขานติอับอัย้่
ติลอัดำเวลา การ์ทำากิจักร์ร์มดำำาเนนิไปจันถง่วนัสดุำทา้ย ทกุคุนเร์ิ�มติอับสนอังกบักลวธิิกีาร์เร์ยีนการ์สอัน
ในร์้ปแบบนี� และสามาร์ถทำาไดำ้อัย่างเป็นธิร์ร์มชาติิไม่จัำาเป็นติ้อังพิ้ดำ ร์วมถ่งผู้ลงานการ์ปร์ะพิันธิ์เพิลง
โดำยน้อังๆ นักเร์ียนเพิ่�อัเติร์ียมคุวามพิร์้อัมขอังการ์นำาเสนอัผู้ลงานในคุำ�าคุ่นสุดำท้ายก่อันที�จัะจัากกัน 
ท่วงท่าและเพิลงขอังเดำ็กๆ  ที�ถ้กช่วยกันขัดำเกลามาโดำยพิี�กลุ่ม การ์ฝ่ึกซ้อัมอัย่างหนักพิร์้อัมการ์เติ้น
ปร์ะกอับจังัหวะ  ทำาใหท้กุคุนเร์ยีนร์้ ้และซม่ซบัในเร์่�อังขอังคุณุคุา่ทางวัฒนธิร์ร์มพ่ิ�นถิ�น สถานที�สำาหร์บั
การ์แสดำงที�พิี�ๆ นิสิตินักศ่กษาไดำ้จััดำการ์ปร์ับปร์ุงไว้อัย่างสวยงาม อัีกทั�งเดำ็กๆ แสดำงให้เห็นถ่งการ์กล้า
แสดำงอัอักในการ์แสดำงบทเพิลงที�ไดำ้ช่วยกันปร์ะพิันธ์ิข่�น และผู้ลงานศิลปะที�พิวกเขาได้ำทำาข่�นต่ิอัหน้า 
ผู้้้ชมที�เป็นคุุณคุร์้ เพิ่�อันนักเร์ียน และชาวบ้านในบร์ิเวณนั�นจันกร์ะทั�งนำาไปส้่การ์แสดำงในช่วงสุดำท้าย 

 พิวกเร์าไดำ้ร์่วมกันร์้อังเพิลงจัับม่อัมั�นกันอัีกหลายร์อับ ภาพิบร์ร์ยากาศที�ซาบซ่�งใจัไดำ้ติร์าติร์่ง
อัย้่ในใจัเดำ็กนักเร์ียนเหล่านั�นร์วมถ่งนิสิตินักศ่กษาที�เป็นผู้้้ดำำาเนินกิจักร์ร์ม จันบางคุนถ่งกล่าวว่า 
ยังไม่อัยากกลับบ้าน พิร์้อัมกับถ่ายภาพิคุวามปร์ะทับใจักันแบบย่นนำ�าติาซ่ม 

 สามวันที�แปร์เปลี�ยนไปอัย่างสิ�นเชิง ในคุวามสัมพิันธิ์กันทางสังคุมร์ะหว่างผู้้้ดำำาเนินกิจักร์ร์ม 
และเยาวชนในบร์ิเวณพิ่�นที� การ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มคุ่ายมีการ์พิัฒนาไปส้่คุวามเป็นเพิ่�อันที�ดำ้แลเอัาใจัใส่
ซ่�งกันและกัน โดำยมุ่งให้สำาเร์็จัดำังวัติถุปร์ะสงคุ์ที�ติั�งไว้  สุดำท้ายข้าพิเจั้าไดำ้แติ่หวังว่าปร์ากฏิการ์ณ์  
“จับัมอ่ัมั�น” ในคุร์าวนี�คุงจัะติร์าติร์ง่อัย้ใ่นจิัติใจัขอังทุกคุน และเปน็จัดุำเร์ิ�มติน้เลก็ๆ ที�จัะสง่ผู้า่นแนวคุดิำ
การ์ดำำาเนินคุ่ายในลักษณะนี�ส้่ผู้้้คุนติ่อัไป

” เราจับมือม่ัน รวมสร้างฝันอันย่ิงใหญ่
เพ่ือชีวิตใหม่ เพ่ือแผ่นดินไทยของเรา ”
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ห้องสมุด และกิจกรรม เสริมสร้างความตระหนักรู้ 
คุณค่าของหนังสือ
น้างสาวธน้ิดา เลขะวัฒน้ะ
นักศ่กษาคุณะศิลปศาสติร์์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์

ค่่ายอัักษร-ศิิลป์์ เพื่่�อัน้้อังฯ ป์ีที่่� 132



www.pgvim.ac.th/aksornsilpa  33

 ห้อังสมุดำโร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำนจัุฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 เป็นห้อังสมุดำที�มีหนังส่อั
และส่�อัการ์เรี์ยนร้์ม้ากมาย ไมเ่พีิยงแติห่นังส่อัภาพิ หนังส่อัการ์ต์ิน้ภาษาอังักฤษ หร์อ่ัแมก้ร์ะทั�งหนังส่อั
ปร์ะวัติิศาสติร์์ไทยเล่มใหญิ่ ห้อังสมุดำขอังโร์งเร์ียนแห่งนี�มีหนังส่อัทุกปร์ะเภทซ่�งมากพิอัจัะกลายเป็น
ห้อังสมุดำขอังชุมชน แติ่เพีิยงหนังส่อัเหล่านี�ไม่ไดำ้อัย้่ในสภาพิที�น่าอั่าน และสภาพิห้อังสมุดำก็ไม่น่าเข้า
ใช้งานในเวลาว่างหร์่อัพัิกติอันกลางวัน ทำาให้กลุ่มนักศ่กษาที�ไปสำาร์วจัโร์งเร์ียนไดำ้นำาปัญิหาดำังกล่าว
มาพิ้ดำคุุยเพิ่�อัหาวิธิีการ์แก้ไขโดำยให้คุวามสำาคุัญิกับห้อังสมุดำ นักเร์ียน และคุุณคุร์้ ซ่�งเป็นผู้้้ใช้งาน
ห้อังสมุดำร์วมทั�งศ่กษาพิฤติิกร์ร์มการ์ใช้ห้อังสมุดำ

 การ์จััดำร์ะเบียบห้อังสมุดำให้กลับมาน่าใช้อัีกคุร์ั�งและทำาให้ผู้้้ใช้ร์้้ ส่กอัยากเข้าห้อังสมุดำ 
และติร์ะหนักถง่การ์ร์ักษาหนังส่อันั�นเป็นเร์่�อังยากหากเร์าใช้บร์ร์ทัดำฐิานขอังผู้้้จััดำทำาเอังเป็นมาติร์ฐิาน 
ทั�งนี�ฝ่่ายห้อังสมุดำไดำ้พ้ิดำคุุยกับผู้้้อัำานวยการ์โร์งเร์ียนถ่งการ์ใช้ห้อังสมุดำขอังนักเร์ียน และทร์าบว่า 
ห้อังสมุดำนั�นมีสภาพิแวดำล้อัมที�ไม่คุ่อัยเอั่�อัอัำานวยติ่อัการ์อั่านหนังส่อั อัีกทั�งนักเร์ียนช่วงชั�นอันุบาล
ถ่งปร์ะถมศ่กษาติอันติ้นมีพิฤติิกร์ร์มฉีกหนังส่อั และไม่ร์ักษาหนังส่อัให้อัย้่ในสภาพิที�ดำีหลังการ์ใช้งาน 
ฝ่่ายห้อังสมุดำจั่งพิยายามแก้ไขปัญิหาและหาวิธีิการ์ที�จัะบร์ร์ลุจัุดำปร์ะสงคุ์ โดำยเร์ิ�มติ้นจัากการ์จััดำ
ร์ะเบียบห้อังสมุดำใหม่โดำยใช้ร์ะบบสีแทนร์ะบบดิำวอัี� แปะเทปสีที�สันหนังส่อัและปร์ะเภทขอังหนังส่อั
ไว้ที�ชั�นวางหนังส่อั ติ่อัมาคุ่อัการ์สร์้างสัญิลักษณ์ที�ส่�อัถ่งแนวคุิดำการ์ร์ักษาหนังส่อันั�นก็คุ่อั กิจักร์ร์ม 
“หนังส่อัร์้อังไห้” ทั�งนี�น้อังๆ ไดำ้มีส่วนร์่วมในการ์วาดำภาพิหนังส่อัร์้อังไห้และอัอักมาอัธิิบายแนวคุิดำ
ขอังภาพิให้เพิ่�อันๆ ฟััง ซ่�งส่วนใหญิ่จัะอัธิิบายว่าหนังส่อัเจั็บเพิร์าะโดำนฉีกและถ้กทิ�งติากฝ่น 
ไว้ข้างนอัก สุดำท้ายคุ่อัการ์แติ่งเพิลง “หนังส่อั” โดำยเน่�อัเพิลงมีคุวามหมายว่า หนังส่อัคุ่อัเพิ่�อัน 
ขอังเร์า ส่วนนี�ติ้อังขอับคุุณ ธินัฐิสิทธิิ� พิร์ร์ณร์ายณ์ (ติ้น) จัากสถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา ที�ช่วยแติ่ง
เน่�อัร์้อังที�เข้าใจัง่าย และมีจัังหวะที�ร์้อังติามไดำ้ไม่ยากนัก 

 ติลอัดำร์ะยะเวลาที�อัย้่ที�โร์งเร์ียน เร์าพิยายามพิ้ดำคุุยกับน้อังๆ เพิ่�อัแลกเปลี�ยนคุวามคุิดำ 
ดำ้านการ์ใช้งานห้อังสมุดำเพิ่�อัที�จัะให้พิวกเขาเข้าใจัในวัถติุปร์ะสงคุ์ที�เร์าทำา  เร์าพิยายามวางร์ะบบ 
การ์จััดำเก็บหนังส่อัที�เข้าใจัง่ายที�สุดำ จััดำห้อังสมุดำให้น่าใช้งาน โดำยเพิิ�มพิ่�นที�นั�งหร์่อัดำ้วีดำิโอัการ์์ติ้น  
ร์วมไปถ่งการ์เพิิ�มส่�อัการ์เร์ียนร์้้ที�น่าสนใจั อัาทิ จัิ�กซอัว์ แผู้นที�จัังหวัดำในปร์ะเทศไทย ร์้ปวาดำ 
หร์่อังานศิลปะขอังน้อัง ภายในห้อังสมุดำเพิ่�อัให้ร์้้ส่กว่าที�นี�คุ่อัห้อังสมุดำขอังพิวกเขา วันที�น้อังๆ  
เข้าห้อังสมุดำคุร์ั�งแร์กหลังจัากที�ปร์ับปร์ุงแล้วเสร์็จันั�น ทำาให้พิวกเร์าร์้้ส่กติ่�นเติ้น น้อังๆ วิ�งมาหยิบ 
หนังส่อัการ์์ติ้นข่�นมาอั่าน มาย่นชี�จัิ�กซอัว์ที�แปะไว้ หลังจัากนั�นก็เก็บเข้าที�เดำิมติามคุำาแนะนำา 
ในการ์ใช้ห้อังสมุดำจัากพิี�ๆ นักศ่กษา

 พิวกเร์าหวังเป็นอัย่างยิ�งว่าการ์ปร์ับปร์ุงห้อังสมุดำ แนวคิุดำหนังส่อัร์้อังไห้ และเพิลงหนังส่อั
จัะถ้กนำาไปใช้ในชีวิติปร์ะจัำาวันขอังน้อังๆ ซ่�งจัะทำาให้สิ�งเหล่านี�สามาร์ถพิัฒนาติ่อัไปไดำ้ในอันาคุติ
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กิจกรรมหุ่นยนต์รีไซเคิลและพนังแห่งการเรียนรู้
น้างสาวอัชิรญิาณ์ โอัฬารพื่ัฒน้ะชัย
นักศ่กษาคุณะศิลปกร์ร์มศาสติร์์และการ์อัอักแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคุโนโลยีพิร์ะจัอัมเกล้าธินบุร์ี
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หุ่น้ยน้ตำ์ร่ไซเค่ิล

การ์เก็บสิ�งขอังในสถานที�ที�ไม่เหมาะสมและไม่เห็นคุุณคุ่า
ขอังสิ�งขอังเหล่านั�น เป็นปัญิหาที�นักศ่กษาเล็งเห็นปัญิหา
และต้ิอังการ์ที�จัะช่วยเหลอ่ั แก้ไข สิ�งที�จัะทำาให้เดำก็เหล่านี� 
มอังเหน็คุณุคุ่า คุอ่ัสิ�งขอังที�เด็ำกๆ ปร์ะดำษิฐ์ิข่�นจัากตินเอัง 
และเพ่ิ�อันๆ อักีทั�งยงัได้ำพิฒันาจันิตินาการ์และเสริ์มสร้์าง
คุวามคิุดำขอังเดำ็กๆ ถ่งคุุณคุ่าขอังสิ�งขอังที�ไม่ใช่แล้ว 
สามาร์ถนำากลบัมามปีร์ะโยชน์ได้ำ จัากขยะที�สามาร์ถหาได้ำ
ร์อับๆ ร์ั�วโร์งเร์ยีน เช่น กร์ะดำาษ ขวดำพิลาสติกิ หร์อ่ักล่อัง
นม เป็นต้ิน มาทำาการ์ดำดัำแปลงเป็นหุ่นยนต์ิโดำยใช้คุวามคุดิำ
สร้์างสร์ร์ค์ุขอังเด็ำกๆ นกัเร์ยีนและพิี�ๆ  นกัศก่ษาร่์วมกนั

ผู้น้ังแห่งการเร่ยน้รู้

ผู้นงัชั�นเร์ยีนชั�นอันบุาลที�มสี่�อัการ์สอันต่ิางๆ ผู่้านการ์ใช้งาน
มายาวนานจันถ่งเวลาต้ิอังปรั์บปรุ์ง อีักทั�งการ์เล็งเห็น 
ถ่งคุวามร้้์คุวามสามาร์ถด้ำานศิลปะที�นักศ่กษามี จั่งเกิดำ
คุวามคิุดำร์ิเร์ิ�มในการ์วาดำภาพิส่�อัการ์สอันลงบนผู้นัง 
ปร์ะโยชน์ขอังการ์วาดำภาพิลงผู้นังนี�คุ่อัอัายุการ์ใช้งาน 
จัะยาวนานกว่าโปสเติอัร์์กร์ะดำาษที�นำามาปร์ะดัำบบนผู้นัง 
และยงัเป็นการ์ใช้พิ่�นที�บนผู้นงัให้เกิดำปร์ะโยชน์ นอักจัากนี�
ยังเปิดำโอักาสให้ร์ุ่นพิี�ขอังน้อังๆ มีส่วนร่์วมในการ์ดำำาเนิน
กิจักร์ร์มอักีด้ำวย
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เล่าเรื่องราวผ่านสำ เนียงดนตรี
น้ายธน้ัฐิสิที่ธิ� พื่รรณรายน้์ และน้างสาวเบญิจมาศิ ไม้เกตำุ
นักศ่กษาสถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา
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” เพราะดนตรีเป็นมากกว่าเสียงดนตรี ที่เชื่อมระหว่างพวกเรารวมไว้ด้วยกัน ผ่านท่วงทำ นอง 
จังหวะ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และห้วงเวลาอันแสนสุขของพวกเราทุกคน... ”

 กิจักร์ร์มสร์้างสร์ร์คุ์ทางดำ้านดำนติร์ีไดำ้เป็นส่วนหน่�งขอังการ์จััดำคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง  
ที�สร์้างสร์ร์คุ์ข่�นดำ้วยแร์งกายและแร์งใจัจัากพิี�นักศ่กษาสถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา เพิ่�อัเป็นส่�อัเช่�อัม
ร์ะหว่างวฒันธิร์ร์ม วิถีชวีติิ และภาษาที�แติกติา่งกนั โดำยติลอัดำร์ะยะเวลาในการ์จัดัำคุ่ายคุร์ั�งนี� เสียงดำนติรี์
ไดำ้ทำาหน้าที�เป็นส่�อักลางในการ์สานสัมพิันธิ์ อัีกทั�งพิวกเร์าไดำ้สร์้างสร์ร์คุ์ผู้ลงานเพิลง “ล้างม่อั” ซ่�งใช้
เป็นบทเพิลงที�ปล้กฝ่ังจัิติสำาน่กในเร่์�อังขอังสุขอันามัยพิ่�นฐิานให้กับน้อังๆ และในช่วงก่อันเวลา 
ร์ับปร์ะทานอัาหาร์ พิวกเร์าทุกคุนก็จัะร์่วมร์้อังเพิลงนี�ไปพิร์้อัมกับการ์ล้างม่อัอัีกดำ้วย นอักจัากนี�พิวก
เร์ายังสร์้างสร์ร์คุ์ผู้ลงานเพิลง “หนังส่อั” เพิ่�อัปล้กฝ่ังให้น้อังๆ ร์้้จัักคุุณคุ่าขอังหนังส่อัและร์ักการ์อั่าน 

 ในการ์จััดำกิจักร์ร์มคุ่ายคุร์ั�งนี� พิวกเร์าไดำ้สร์้างสร์ร์คุ์ผู้ลงานร์่วมกัน ร์ะหว่างน้อังๆ นักเร์ียน  
และพิี�ๆ  นักศก่ษา ด้ำวยการ์ปร์ะพินัธ์ิบทเพิลงที�มเีน่�อัหามาจัากคุำาพ้ิดำขอังเดำก็ๆ ที�แฝ่งไปดำว้ยวัฒนธิร์ร์ม 
วิถีการ์ดำำาเนินชีวิติ ร์วมไปถ่งภาษาถิ�นปกาเกอัะญิอั ที�เติ็มไปดำ้วยเสน่ห์ คุวามน่าร์ักขอังน้อังๆ โดำยมี
พิี�ๆ ช่วยกันขัดำเกลาทำานอังจันอัอักมาเป็นผู้ลงานถ่ง 5 บทเพิลงดำ้วยกัน คุ่อั เพิลงหะเลอัเคุาะ  
(เดำินดำ้วยเท้า) เพิลงแห่ปะโล๊ะกวย (เล่น) เพิลงปะเกอัยอัโพิ (ภาษาขอังเร์า) เพิลงติั�กกะเปาะ (อัาหาร์
พิ่�นบ้าน) และ เพิลงแอัโดำ๊ะโจั (ร์ักโร์งเร์ียน) 
 
 นอักจัากนี�เสียงดำนติร์ียังเช่�อัมมิติร์ภาพิร์ะหว่างเดำ็กๆ นักศ่กษาสถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา 
เพิ่�อันๆ จัากมหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์ และมหาวิทยาลัยเทคุโนโลยีพิร์ะจัอัมเกล้าธินบุร์ีดำนติร์ี 
จั่งเปร์ียบเสม่อันภาษากลางในการ์ส่�อัคุวามหมายร์ะหว่างเร์า
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เพื่ลง ล้างม่อั
คุำาร์้อัง/ทำานอัง สถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา
 
ก่อำนจัะกินอำะไร อำยากให้คิดนิดนึงก่อำน
จัะหยิบอำะไรใส่ปาก ก็อำยากให้คิดนิดนึงก่อำน
มอำงดูม่อำเรานี� ว่าสกปรกแค่ไหน
ที่ำาความสะอำาดยังไง อำ๋อำ! ตำรงไปที่ี�ก๊อำกนำ�า
เปิดนำ�าแล้วที่ำาความสะอำาดที่ันที่ี เฮ้!

เพื่ลง "หน้ังส่อั" 
คุำาร์้อัง/ทำานอัง สถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา

เพื่่�อำนเราคนนี� คอำยให้ความรู้
สร้างจัินตำนาการ สู่โลกใบใหม่
เพื่่�อำนเราค่อำสมุด และหนังส่อำที่ี�เราอำ่าน 
 
ตำ้อำงดูแลเขา อำย่าให้ชำารุด
ห้ามฉีกสมุด หร่อำหนังส่อำที่ี�เราอำ่าน
เราตำ้อำงคอำยดูแล เพื่่�อำนคนนี�
ให้อำยู่กับเราไปนานนาน

เพื่ลง หะ เลอั เค่าะ (เดิน้ด้วยเที่้า) 
คุำาร้์อัง: พิะพ้ินนงั / นนุล้ / อัอัคุะ / ชาลอัแอ๊ัะ / 
โซ / กะปอัลา / พิาเก๊อัะ / ดำาชอั / พิะคุอัเดำอัะ / 
ดำี�ดำอ่ัแพิ

หะเลอำเคาะ หะเลอำเคาะ 
จัากบ้านเรานั�นมาโรงเรียน 
กลางที่างเจัอำ “ตำ๊กแตำ” (ตำุ๊กแก)

หะเลอำเคาะ หะเลอำเคาะ 
จัากบ้านเรานั�นมาโรงเรียน 
กลางที่างเจัอำ “ถุย คี ด่อำ” (สุนัขสอำงตำัว)

หะเลอำเคาะ หะเลอำเคาะ 
จัากบ้านเรานั�นมาโรงเรียน 
กลางที่างเจัอำ “ชอำ ดี� ล่อำ” (ไก่อำอำกไข่)

หะเลอำเคาะ หะเลอำเคาะ 
จัากบ้านเรานั�นมาโรงเรียน 
กลางที่างเจัอำ “ง่อำ ง่อำ” (งู) 

หะเลอำเคาะ หะเลอำเคาะ 
หะเลอำเคาะ หะเลอำเคาะ

บทเพลง 
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เพื่ลง แห่ป์ะโล๊ะกวย (เล่น้)
คุำาร์้อัง ชาดำิ�ถุ / นิคุม / บร์ร์จัง / สิทธิิชัย /  
อัภิเดำช / พิัสกร์ / ชานน / อันุติร์ / ฤทธิิกร์ณ์ / 
ชินเดำช

มา...พื่วกเรา เรามาเล่นเตำะตำะเก๊าะ  เฮ้
พื่อำเล่นเสร็จัหมู่เฮา ก็ชวนไปเดินเล่นในป่า  

จัับปลา จัับหนู จัับปู จัับกบ แข่งกันอำยู่ที่ี�ในป่า  
(ซ้ำำ�า 4 รอำบ) 

มา...พื่วกเรา เรามาเล่นเตำะตำะเก๊าะ  เฮ้
พื่อำเล่นเสร็จัหมู่เฮา ก็ชวนไปเดินเล่นในป่า  

มันอำาจัจัะไม่เหม่อำนใคร (ซ้ำำ�า)
แตำ่นี�ค่อำการละเล่นขอำงเรา เฮ้

เพื่ลง ป์ะเกอัะยอัโพื่ (ภาษาขอังเรา) 
คุำาร์้อัง ชุติิภา / อัร์ิสาร์ / กมลร์ัติน์ / เจัสะแย่ / 
แอั๊ะซะย่�อัพิอั /  น่อัมีแบล๊ะ / ฝ่นทอัง / ร์ุ่งร์ดำา / 
จัันจัิร์า / ทักนัย / น่อัปีโคุ๊ะ

กอำระเกะค่อำสวัสดีครับ 
กอำระเกะค่อำสวัสดีค่ะ 

เราที่ักที่ายซ้ำึ�งกันและกัน 
นั�นที่ำาให้เรารักกันกลมเกลียว 

ขอำบคุณนั�นเราว่าตำ๊ะปลึ
หากที่ำาผิิดไปเราขอำวิตำะสุ (ขอำโที่ษ)

ขอำบคุณที่ี�มาหาพื่วกเรา 
โอำ๊ะม่อำสะพื่ีขอำให้คุณโชคดี

เพื่ลง ตำั�กกะเป์าะ (อัาหารพื่่�น้บ้าน้)
คุำาร์้อัง บาร์มี / ภัทร์า / ไพิร์ลิน / ภัทร์วร์ร์ณ / 
น่อัม่อัแบล๊ะ / มีดำา / พิร์ทิพิย์ / จัินตินา /  
น่อัลำาปาง / ปัญิญิดำา 

อำยู่ป่าเขาลำาเนาไพื่ร จัะไปกินอำะไร 
ถ้าหากว่าเธอำไม่รีบไป 
หนูอำยากจัะชวนไปช่วยชิม 
(เร็ว) 
*ตำั�กกะเปาะ ตำั�กกะเปาะ ตำั�กกะเปาะ
ตำั�กกะเปาะ เป็นอำาหารแสนอำร่อำย 
เป็นอำาหารที่ี�มีรสชาตำิแสนหวาน 
ฉันอำยากจัะลอำงชวนเธอำมา มาช่วยชิม

มีผิักใบเขียวเน่�อำหมู หร่อำจัะเป็นเน่�อำไก่ 
ใส่ลงไปกลายเป็นแกง......ตำั�กกะเปาะ

เพื่ลง แอัโด๊ะโจ (รักโรงเร่ยน้)
คุำาร์้อัง  จัุ ไลพิร์ /  ปภาวี  /  เดำะยาพิอั /  
ศร์ัณยพิร์ / ธิาภิชา / พิลอัยปร์ะพิัฒ / ชลธิิชา / 
ลลิดำา / ปัทมาพิร์ / นลิน

เราทีุ่กคน เรามาโรงเรียน
มาตำั�งใจัเรียน มาเขียน มาอำ่าน
แปดโมงเช้า ถึงสี�โมงเย็น
พื่วกเราอำยู่ในโรงเรียน

ที่ิกะระมึ วุ้น ลอำแอ๊ำะ โด๊ะ ตำ๊ะ เงกะเตำ๊อำะ  
(ครูวุ้นสวยที่ี�สุด)
แตำ่อำย่าด่�อำกับคุณครู เพื่ราะเดี�ยวจัะโดนครูตำี

เราทีุ่กคน เรามาโรงเรียน
มาตำั�งใจัเรียน มาเขียน มาอำ่าน
แปดโมงเช้า ถึงสี�โมงเย็น
พื่วกเราชอำบมาโรงเรียน

39
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 เม่�อัดำำาเนินกิจักร์ร์มมาถ่งวันสุดำท้าย วันที� 13 พิฤศจักิายน พิ.ศ. 2560 โดำยทางคุ่าย ได้ำเลง็เหน็
ถ่งการ์ให้นักเรี์ยนไดำ้มีเวทีในการ์แสดำงอัอักทางคุวามคิุดำสร์้างสร์ร์ค์ุ โดำยทางโร์งเรี์ยนและทางคุ่าย  
ไดำเ้ชญิิชวนชาวบา้น ผู้้ป้กคุร์อังนกัเร์ยีนในชมุชนเขา้มาใหก้ำาลงัใจัการ์แสดำงในวนันั�น ทำาใหบ้ร์ร์ยากาศ
ในการ์แสดำงผู้ลงานอับอัวลไปดำ้วยคุวามร์ัก คุวามห่วงใย และอัีกหน่�งปัจัจััยที�สำาคุัญิคุ่อัการ์มีส่วนร์่วม
ขอังชมุชนและสงัคุม ที�จัะเป็นแร์งขับเคุล่�อันชมุชนส่้คุวามเข้มแขง็จัากภายใน ซ่�งเร์ิ�มจัากดำนติร์แีละศลิปะ

 การ์แสดำงผู้ลงานขอังนักเร์ียนที�ไดำ้ร์่วมทำากิจักร์ร์มกับพิี�ๆ นักศ่กษา โดำยนำาเสนอัผู้ลงาน ดำังนี�

 1) การ์นำาเสนอัผู้ลงานด้ำานปร์บัปร์งุห้อังเร์ยีนอันบุาลให้สอัดำคุล้อังกบัช่วงวัย โดำยนกัศก่ษาจัาก
มหาวทิยาลยัเทคุโนโลยพีิร์ะจัอัมเกล้าธินบุร์ี 

 2) การ์นำาเสนอัผู้ลงานการ์แสดำงบทเพิลง "หนังส่อั" โดำยน้อังนักเร์ียนชั�นปร์ะถมศ่กษาปีที� 6 
โดำยการ์แสดำงชุดำนี�เป็นบทเพิลงขับร์้อังสอังภาษาไดำ้แก่ ภาษาไทย และภาษาปกาเกอัะญิอั ซ่�งแปลโดำย
นักเร์ียนขอังโร์งเร์ียน ภายใติ้แนวทำานอังเดำิม และ 

 3) การ์แสดำงบทเพิลงขอังนักเร์ียนที�ปร์ะพิันธ์ิข่�นใหม่ร์่วมกับพิี�ๆ นักศ่กษาสถาบันดำนติรี์ 
กัลยาณิวัฒนา 

การนำ เสนอผลงาน กิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์
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 ในกิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพ่ิ�อัน้อังในคุร์ั�งนี� นักศ่กษาสร์้างสร์ร์คุ์บทเพิลงผู้่านทักษะ 
การ์บร์ร์เลงดำนติร์ีคุลาสสิก ผู้นวกกับการ์ผู้สมผู้สานคุวามเป็นพิ๊อับ (pop) และการ์ใช้คุีติปฏิิภาณ 
 (improvisation) ในการ์แสดำง โดำยนักศ่กษาจัะสร์้างโคุร์งสร์้างดำนติรี์ในลักษณะที�เป็นแบบร์่าง  
โดำยการ์เร์ียนร์้้แบบมุขปาฐิะ (oral tradition) เสม่อันกับการ์เร์ียนร์้้แบบดำนติร์ีไทย หร์่อัดำนติร์ี 
ติะวันอัอักที�ปร์าศจัากโน้ติดำนติร์ี

 การ์สร้์างสร์ร์คุ์ดำนติร์ีในลักษณะนี�จัะทำาให้นักศ่กษามีคุวามเข้าใจัในดำนติร์ีที�มีคุวามล่กซ่�ง 
มากข่�น เน่�อังจัากนักศ่กษาเรี์ยนร์้้กร์ะบวนการ์สร์้างสร์ร์คุ์ทางดำนติร์ีติั�งแติ่เร์ิ�มต้ินคุ่อั การ์ปร์ะพัินธ์ิ 
เน่�อัร์อ้ัง ทำานอัง และการ์บร์ร์เลง ทำาใหด้ำนติร์ใีนลกัษณะนี�มคีุวามเฉพิาะติวัและสามาร์ถปร์บัเปลี�ยนไป
ติามสถานการ์ณ์ติามบร์ิบทที�เกิดำข่�นเป็นปัจัจัุบัน

วงดนตรีค่ายอักษร - ศิลป์
Music for Society Ensemble : Tak Province
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รายชื่อคณะกรรมการโครงการอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง  

ศาสติร์าจัาร์ย์กิติติิคุุณ ดำร์.คุุณหญิิงสุชาดำา กีร์ะนันทน์  ที�ปร์่กษา

ศาสติร์าจัาร์ย์ นร์นิติิ เศร์ษฐิบุติร์   ที�ปร์่กษา

ศาสติร์าจัาร์ย์ นายแพิทย์ภิร์มย์ กมลร์ัตินกุล  ที�ปร์่กษา

ศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.สมคุิดำ เลิศไพิฑิ้ร์ย์   ที�ปร์่กษา

ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินัยนิติิศาสติร์์   ที�ปร์่กษา

คุุณหญิิงวร์ร์ณา สิร์ิวัฒนภักดำี    ที�ปร์่กษา

คุุณพิิชัย ชุณหวชิร์     ที�ปร์่กษา

ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ศุภร์ัติน์ เลิศพิาณิชย์กุล   ที�ปร์่กษา

อัาจัาร์ย์ ดำร์.วีร์ะพิันธิ์ ชินวัติร์    ที�ปร์่กษา

ผู้้้�ช่วยศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์. มร์ว.กัลยา ติิงศภัทิย์   ที�ปร์่กษา

ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.ธินิติ ธิงทอัง   ที�ปร์่กษา

ผู้้้ช่วยศาสติร์าจัาร์ย์ ชุลีพิร์ เกษโกวิท   ที�ปร์่กษา

ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ เกศินี วิฑิ้ร์ชาติิ   ที�ปร์่กษา

ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.พิิภพิ อัุดำร์   ที�ปร์่กษา

ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.วีร์ยา ฉิมอั้อัย   ที�ปร์่กษา

ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.พิร์ศิร์ิ สิงหปร์ีชา   ที�ปร์่กษา

ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ พิร์ชัย ติร์ะก้ลวร์านนท์   ที�ปร์่กษา

ผู้้้ช่วยศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.ปร์ะพิจัน์ อััศววิร์ุฬหการ์  ปร์ะธิาน

ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.ดำำาร์งคุ์ อัดำุลยฤทธิิกุล  ร์อังปร์ะธิาน

คุุณดำาร์ณี วัธินเวคุิน     ร์อังปร์ะธิาน

คุุุณจัำานร์ร์คุ์ ศิร์ิติัน     ร์อังปร์ะธิาน

ศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.ธิีร์พิันธิ์ เหล่อังทอังคุำา   กร์ร์มการ์

ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ เพิ็ญิพิิมล เปร์มาสวัสดำิ�   กร์ร์มการ์

ผู้้้ช่วยศาสติร์าจัาร์ย์ สร์ร์คุวัฒน์ ปร์ะดำิษฐิพิงษ์  กร์ร์มการ์

อัาจัาร์ย์ ดำร์.อััจัฉร์าวร์ร์ณ จัุฑิาร์ัติน์   กร์ร์มการ์

อัาจัาร์ย์ ดำร์.เทพิี จัร์ัสจัร์ุงเกียร์ติิ    กร์ร์มการ์

อัาจัาร์ย์ ดำร์.อัโณทัย นิติิพิน    กร์ร์มการ์

อัาจัาร์ย์ ดำร์.ศุภพิร์ สุวร์ร์ณภักดำี    กร์ร์มการ์

อัาจัาร์ย์ อัธิิชาติิ โร์จันะหัสดำิน    กร์ร์มการ์

คุุณเยาวภา พิัธิโนทัย     กร์ร์มการ์

คุุณสวลี ศิร์ิผู้ล     กร์ร์มการ์

คุุณพินิติติา อัร์ิยะวิชา    กร์ร์มการ์

ผู้้้ช่วยศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.สุกัญิญิา บำาร์ุงสุข   กร์ร์มการ์
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ผู้้้ช่วยศาสติร์าจัาร์ย์ บุญิจัิร์า ถ่งสุข   กร์ร์มการ์

คุุณกัญิญิาณี บุญิสาธิร์    กร์ร์มการ์

ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.มาลินี ดำิลกวณิช   กร์ร์มการ์

ผู้้้ช่วยศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.พิิทยาวัฒน์ พิิทยาภร์ณ์  กร์ร์มการ์และผู้้้ช่วยเลขานุการ์

คุุณสุปร์ิญิา ลุลิติานนท์    กร์ร์มการ์และผู้้้ช่วยเลขานุการ์

คุุณกฤติิญิา เร์่อังเวช     กร์ร์มการ์และผู้้้ช่วยเลขานุการ์

คณะทำ งาน  

ค่ณะศิิลป์ศิาสตำร์
มหาวิที่ยาลัยธรรมศิาสตำร์

ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ยุพิิน โภคุฐิิติิยุกติ์

ร์อังคุณบดำีฝ่่ายการ์นักศ่กษา

 

ผู้้ช่้วยศาสติร์าจัาร์ย์ พิร์ทพิิย์ เฉดิำฉนินภา

 ผู้้้ช่วยศาสติร์าจัาร์ย์ อัำานาจั ปักษาสุข

นางพิร์ร์ณณมาศ ปร์ะทุมธิาร์าร์ัติน์

นางสาวเสาวธิาร์ เข็มทอังคุำา

น้ักศิึกษา

นางสาวธินิดำา เลขะวัฒนะ

นายวศิน หาญิทวีวงศา

นางสาวสุร์พิัฒน เลาหเบ็ญิจักุล

นางสาวแพิร์ สันโดำษ

นายกษิดำิ�เดำช บัวกลิ�น

นางสาวพิีร์ยา คุชเสถียร์

นางสาววร์ิญิญิา วนาชยานนท์

นายชาญิณร์งคุ์ เฮูงอัร์ุณปร์ะสาร์

มหาวิที่ยาลัยเที่ค่โน้โลย่
พื่ระจอัมเกล้าธน้บุร่ 

อัาจัาร์ย์  เฉกสันติิ�  คุังคุะเกติ

อัาจัาร์ย ์ดำร์.อัจััฉร์าวร์ร์ณ จัฑุิาร์ตัิน์

นางสาว พินิดำา พิานิชย์

น้ักศิึกษา

นางสาวอัชิร์ญิาณ ์โอัฬาร์พิฒันะชยั

นางสาวคุุณกาญิจัน์ ศิร์ิไพิบ้ลย์

นางสาวสุชาวดำี ติันสุวร์ร์ณ`

นางสาวจัิดำาภา พิร์หมเดำช 

นางสาวพิัทธินันท์ ร์อัดำภัย

นายภัคุพิล แสงแก้ว

นางสาวชลิติา ร์ัติโนภาศ

นายพิงศกร์ณ์ มีนา

นางสาวลานนา ฟั้เหล็ก

สถาบัน้ดน้ตำร่กัลยาณิวัฒน้า

อัาจัาร์ย์ ดำร์.อัโณทัย นิติิพิน

คุณบดำีสำานักวิชาดำุร์ิยางคุศาสติร์์

อัาจัาร์ย์  ดำร์.ศุภพิร์ สุวร์ร์ณภักดำี

ผู้้ช่้วยอัธิิการ์บดำฝ่ี่ายกิจัการ์นกัศก่ษา

นายธิัชวงศ์ ศิร์ิสวัสดำิ�

นายพิงศธิร์ ศร์ีวิเศษ

นายพิงษ์เทพิ จัิติดำวงเปร์ม 

นางสาวพิิชาภร์ณ์ สุคุนธิพิันธิุ์ 

นายบัณฑิิติ วิเวกวร์ร์ณ์

น้ักศิึกษา

นายธินัฐิสิทธิิ� พิร์ร์ณร์ายน์

นางสาวมาร์์ คุัมภีร์์

นางสาวเบญิจัมาศ ไม้เกติุ

นายนิติิร์ัชน์ จัันทร์์ศิร์ิ

นางสาวพิร์ณัชชา คุ้ณแก้ว

นายวัจันสินธิุ์ เจัร์ิญิภัทร์ปร์ีดำา

นายวร์ัญิญู้ ธิัญิอัุดำมโชคุ

นายกร์วิชญิ์ อันุนติการ์ุณ

นายภ้ร์ิชญิ์ ลิขิติวัฒนเศร์ษฐิ

นางสาวธินพิร์ ร์าชสิงโห
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กองบรรณาธิการ  

ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.ดำำาร์งคุ์ อัดำุลยฤทธิิกุล (ที�ปร์่กษา)

อัาจัาร์ย์ ดำร์.ศุภพิร์ สุวร์ร์ณภักดำี

นางพิร์ร์ณณมาศ ปร์ะทุมธิาร์าร์ัติน์

นางสาวเสาวธิาร์ เข็มทอังคุำา

นางสาวพิิชาภร์ณ์ สุคุนธิพิันธิุ์

นายพิงษ์เทพิ จัิติดำวงเปร์ม

นายบัณฑิิติ วิเวกวร์ร์ณ์

นายศักดำิ�ร์ะพิี ร์ักติปร์ะจัิติ

นายกฤติิน ธิีร์วิทยาอัาจั (อัอักแบบปกและร์้ปเล่ม)



ปีที่

2
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คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ ปีที� 2 คุ่ายอัาสาพิัฒนาทางดำ้านการ์จััดำกิจักร์ร์มดำนติร์ี 
และศิลปะสร้์างสร์ร์คุ์แบบผู้้้คุนในชุมชนมีส่วนร์่วม เพิ่�อัพิัฒนาชุมชนอัย่างยั�งย่น  
กร์ณีศ่กษาพิ่�นที�ชุมชนบ้านแม่อัอักฮู้ ติำาบลแม่หละ อัำาเภอัท่าสอังยาง จัังหวัดำติาก มุ่ง
เนน้ในการ์พิฒันาศกัยภาพิมนษุยแ์กน่สิิตินกัศก่ษาในการ์ทำางานเปน็อัาสาสมคัุร์ ซ่�งนำา
ไปส่้แนวปฏิบิตัิทีิ�ดำใีนการ์จัดัำกิจักร์ร์มคุ่ายอัาสาดำนติร์ ีศลิปะ และภาษา

คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพ่ิ�อัน้อังฯ ได้ำร์ับทุนสนับสนุนหลักจัากม้ลนิธิิมหาจัักรี์สิร์ินธิร์ 
เพิ่�อัคุณะอัักษร์ศาสติร์์ จุัฬาลงกร์ณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการ์ศ่กษาที�มีส่วนร่์วม
อัย่างติ่อัเน่�อัง

Aksornsilpa Music and Arts Camp Program II was designed to de-
velop the ideals and skills of university students. Our team and 
students camped and worked on-site at Mae Ok Hu village, Mae 
La, Tha Song Yang District, Tak Province, Thailand to conduct a 
theatre play project between the local school students and the 
university students. Such initiatives help inject a new dynamic 
spirit within the local arts activities. This project establishes a 
framework of good practice in music and arts workshops which can 
serve as an example for future projects. 

Aksornsilpa Music and Arts Camp is continuously funded by Maha 
Chakri Sirindhorn Foundation and other participating universities.



www.pgvim.ac.th/aksornsilpa  51
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ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 2 
กิจกรรมดนตรีและศิลปะแบบ (คน) มีส่วนร่วม
สู่ความเข้าใจ (คน) ในชุมชน
ดร.ศิุภพื่ร สุวรรณภักด่1
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1 ผู้้้ช่วยอัธิิการ์บดำีฝ่่ายกิจัการ์นักศ่กษา สถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา
2 อัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ, “งานแถลงข่าว,” ย้ท้บ เว็บไซติ์, วินโดำวส์มีเดำียเพิลเยอัร์์ไฟัล์, 3.57,
 https://youtu.be/Tut1wi0DJuI (ส่บคุ้นเม่�อัวันที� 21 พิฤศจัิกายน พิ.ศ. 2561)
3 ร์ายการ์พิิเศษ, “อัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ,” 22 พิฤษภาคุม 2558
4 สถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา, “เพิลงเทพิร์ัตินการ์ุญิ”, ย้ท้บ เว็บไซติ์, วินโดำวส์มีเดำียเพิลเยอัร์์ไฟัล์, 0.01,
 https://youtu.be/x9yk9pKqk7I (ส่บคุ้นเม่�อัวันที� 21 พิฤศจัิกายน พิ.ศ. 2561)

เร่�อัง (เก่า) เล่าใหม่ 

 เม่�อั พิ.ศ. 2558 คุณะกร์ร์มการ์โคุร์งการ์อักัษร์ - ศิลป์ เพ่ิ�อัน้อัง โร์งเร์ยีนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำน
จัุฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์ ในคุวามร์่วมม่อัร์ะหว่างคุณะอัักษร์ศาสติร์์ จัุฬาลงกร์ณ์มหาวิทยาลัย  
คุณะศลิปศาสติร์์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์ สถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา และมหาวิทยาลัยเทคุโนโลยี
พิร์ะจัอัมเกล้าธินบุร์ี ไดำ้จััดำงานร์ะดำมทุนเพิ่�อัสร์้างอัาคุาร์อัเนกปร์ะสงคุ์ ณ โร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวน
ชายแดำน จัุฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 บ้านแม่อัอักฮู้ ติำาบลแม่หละ อัำาเภอัท่าสอังยาง จัังหวัดำติาก เน่�อังใน
วโร์กาสที�สมเดำ็จัพิร์ะเทพิร์ัตินร์าชสุดำาฯ สยามบร์มร์าชกุมาร์ี ทร์งเจัร์ิญิพิร์ะชนมายุ 60 พิร์ร์ษา ในปี 
พิ.ศ. 2558 โดำยการ์ต่ิอัยอัดำงานวิจัยัทางด้ำานภาษาปกาเกอัะญิอัขอัง ศาสติร์าจัาร์ย์กิติติคิุณุ ดำร์.ธิรี์ะพินัธ์ิ 
เหล่อังทอังคุำา อัาจัาร์ย์ภาคุวิชาภาษาศาสติร์์ คุณะอักัษร์ศาสติร์์ จัฬุาลงกร์ณ์มหาวทิยาลยั นอักจัากนี�แล้ว
ทางโคุร์งการ์อักัษร์ - ศิลป ์เพิ่�อันอ้ังฯ นำาโดำยผู้้ช้ว่ยศาสติร์าจัาร์ย ์ดำร์.ปร์ะพิจัน ์อัศัววิร์ฬุหการ์ ปร์ะธิาน
คุณะกร์ร์มการ์อัำานวยการ์จััดำโคุร์งการ์อัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง และคุณะ ไดำ้เล็งเห็นถ่งวัติถุปร์ะสงคุ์
ในการ์พิัฒนาคุุณภาพิชีวิติ ขอังผู้้้คุนในชุมชนดำังกล่าวอัีกดำ้วย2 (งานแถลงข่าว)

 ผู้้เ้ขยีนในฐิานะนกัดำนติร์คีุนหน่�งอัดำพ้ิดำไมไ่ดำว้า่โคุร์งการ์ดำงักลา่ว มบีทเพิลงอันัไพิเร์าะ ที�แสดำง
ให้เห็นถ่งนิมิติหมายที�ดำีในการ์เร์ิ�มดำำาเนินกิจักร์ร์มขอังโคุร์งการ์ฯ ในร์ะหว่างการ์ร์ะดำมทุนนี� ไดำ้มีการ์
ปร์ะพิันธ์ิบทเพิลงข่�นใหม่ จัำานวน 2 บทเพิลง เพ่ิ�อัใช้เป็นการ์แสดำงปร์ะกอับการ์ร์ะดำมทุนเพ่ิ�อัสร์้าง
อัาคุาร์ดำงักล่าว จัดัำอัอักอัากาศทางสถานโีทร์ทศันก์อังทพัิบก ชอ่ัง 5 (ททบ.5) เม่�อัวันที� 22 พิฤษภาคุม 
พิ.ศ. 25583 ทางโคุร์งการ์ฯ ไดำ้ร์ับเกียร์ติิให้ปร์ะพิันธิ์เน่�อัร์้อัง 2 บทเพิลงใหม่ ไดำ้แก่ บทเพิลง  
“เทพิร์ัตินการ์ุญิ” 4 ปร์ะพิันธิ์เน่�อัร์้อังโดำย ผู้้้ช่วยศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.ธิานีร์ัติน์ จััติุทะศร์ี อัาจัาร์ย์ภาคุวิชา
ภาษาไทย คุณะอัักษร์ศาสติร์์ จัุฬาลงกร์ณ์มหาวิทยาลัย ขับร์้อังติ้นฉบับโดำย คุุณธิีร์นัยน์ ณ หนอังคุาย 
(นำ�ามนติ์) ศิษย์เก่าคุณะศิลปศาสติร์์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์ และ คุุณภคุมน บุณยะภ้ติิ (ล้กโป่ง) 
ศิษย์เก่าคุณะศิลปกร์ร์มศาสติร์์ จัุฬาลงกร์ณ์มหาวิทยาลัย เน่�อัร์้อังไดำ้แสดำงให้เห็นถ่งคุวามสำาน่กใน 
พิร์ะมหากรุ์ณาธิิคุุณขอัง สมเด็ำจัพิร์ะเทพิร์ัตินร์าชสุดำาฯ สยามบร์มร์าชกุมาร์ี เพ่ิ�อัปร์ะโยชน์ 
ขอังปร์ะชาชน โดำยเฉพิาะอัย่างยิ�งคุวามสนพิร์ะทัยในดำ้านการ์ศ่กษาขอังนักเร์ียนในถิ�นทุร์กันดำาร์  
จ่ังมีพิร์ะร์าชหฤทัยมุ่งมั�นในการ์พิัฒนาเยาวชนในพิ่�นที�ถิ�นทุร์กันดำาร์ อัีกทั�งบทเพิลงยังแสดำงให้เห็น 
ถ่งพิร์ะจัร์ิยวัติร์ที�งดำงามขอังพิร์ะอังคุ์
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 อักีบทเพิลงภายใต้ิช่�อัเพิลง “จับัมอ่ัมั�น”5 ปร์ะพินัธ์ิคุำาร้์อังโดำย ผู้้้ช่วยศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.อัาทิติย์ 
ชีร์วณิชย์กุล เน่�อัเพิลงเข้าถ่งผู้้้ฟัังไดำ้ง่าย แสดำงให้เห็นถ่งบร์ร์ยากาศ และวิถีชีวิติขอังผู้้้คุนในชุมชน 
บ้านแม่อัอักฮู้ ขับร้์อังปร์ะสานเสียงโดำยนักศ่กษาสถาบันดำนติรี์กัลยาณิวัฒนา ทั�งสอังบทเพิลง 
ไดำ้ปร์ะพิันธิ์ทำานอังและเร์ียบเร์ียงดำนติร์ีสำาหร์ับวงดำุร์ิยางคุ์ซิมโฟันีอัอัร์์เคุสติร์าโดำย ดำร์.อัโณทัย นิติิพิน 
อัาจัาร์ย์ปร์ะจัำาสำานักวิชาดำุร์ิยางคุศาสติร์์ สถาบันดำนติรี์กัลยาณิวัฒนา โดำยในขณะนั�นดำำาร์งติำาแหน่ง
ร์อังอัธิิการ์บดำี ทั�งสอังบทเพิลงไดำ้บันท่กภาพิและเสียง ณ สถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา

(บรรยากาศการถ่่ายทำำาบทำเพลงเทำพรัตนิการุญ และบทำเพลงจัับมือมั�นิ เพื�อใช้ออกรายการพิเศษ 
ระดมทำุนิฯ เมื�อว์ันิทำี� 30 เมษายนิ พ.ศ. 2558 ณี สถ่าบันิดนิตรีกัลยาณีิว์ัฒนิา)

ค่่ายอัักษร - ศิลิป์์ ปี์ท่ี่� 1 ดน้ตำรแ่ละศิิลป์ะแบบผูู้ค้่น้มส่่วน้ร่วม

 ผู้้้เขียนไดำ้มีโอักาสติิดำติามการ์ดำำาเนินโคุร์งการ์ดำังกล่าวมาติั�งแต่ิช่วงแร์ก ทำาให้เข้าใจั 
ถ่งวัติถุปร์ะสงคุ์ขอังการ์ดำำาเนินงานโคุร์งการ์ จัวบจันปี พิ.ศ. 2560 การ์ก่อัสร์้างอัาคุาร์อัเนกปร์ะสงคุ์
ดำังกล่าวแล้วเสร์็จั ทางคุณะกร์ร์มการ์อัักษร์ - ศิลป์ ไดำ้มีมติิเห็นคุวร์ให้อัาคุาร์ดำังกล่าว เป็นสถานที� 
ในการ์สร์้างสร์ร์คุ์ และการ์จััดำกิจักร์ร์มทางการ์ศ่กษาให้แก่นักเร์ียนในโร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำน 
จัุฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 เพิ่�อัเสร์ิมสร์้างคุุณภาพิชีวิติที�ดำี นำาไปส่้การ์ร์ิเร์ิ�มกิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์  
เพิ่�อัน้อังฯ ปีที� 1 จัดัำข่�นร์ะหว่างวนัที� 9 - 13 พิฤศจัิกายน พิ.ศ. 2560 ดำำาเนินงานโดำยงานดำ้านกิจัการ์
นักศ่กษา จัาก 3 สถาบันการ์ศ่กษา ไดำ้แก่ คุณะศิลปศาสติร์์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์ มหาวิทยาลัย
เทคุโนโลยีพิร์ะจัอัมเกล้าธินบุรี์ และสถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา โดำยคุัดำเล่อักนักศ่กษาที�มีจัิติอัาสา 
เพิ่�อัเข้าร์่วมกิจักร์ร์ม ซ่�งนำาไปส่้การ์วางแผู้นการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มร์่วมกับนักเร์ียนในโร์งเร์ียนติำาร์วจั
ติร์ะเวนชายแดำน จัุฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 เพิ่�อัสร์้างคุวามติร์ะหนักถ่งกลุ่มชาติิพิันธิุ์ปกาเกอัะญิอั

5 สถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา, “บทเพิลงจัับม่อัมั�น”, ย้ท้บ เว็บไซติ์, วินโดำวส์มีเดำียเพิลเยอัร์์ไฟัล์, 0.01,
 https://youtu.be/6zQFimMqZ-M  (ส่บคุ้นเม่�อัวันที� 21 พิฤศจัิกายน พิ.ศ. 2561)
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(ภาพถ่่ายหม่ ่นิกัเรยีนิ นิิสตินิกัศกึษาจัติอาสา คำณีาจัารย์และเจ้ัาหน้ิาทีำ�ค่ำายอกัษร - ศลิป์์ เพื�อน้ิองฯ ปี์ทีำ� 1)

 ทางด้ำานกร์ะบวนการ์ทำางานเน้นกิจักร์ร์มที�มส่ีวนร่์วมขอังนกัศก่ษาจัติิอัาสา เร์ิ�มจัากการ์จัดัำให้มี
การ์อับร์มเชิงปฏิิบัติิการ์ในด้ำานวัติถุปร์ะสงค์ุ โดำยได้ำผู้ลลัพิธ์ิ สร้์างพิ่�นที�ให้เกิดำการ์แลกเปลี�ยนเร์ียนร์้้
ร์ะหว่างคุร์ ้นักเร์ยีน และนกัศก่ษาจัติิอัาสา เพ่ิ�อัให้เกิดำปร์ะโยชน์ส้งสดุำ นำาไปส่้การ์เร์ยีนร์้แ้ละแลกเปลี�ยน
ปร์ะสบการ์ณ์และกร์อับคุดิำผู่้านกิจักร์ร์มที�เหมาะสม โดำยมีคุณาจัาร์ย์ด้ำานกิจัการ์นักศก่ษาเป็นกร์ะบวนกร์ 
(facilitator) ให้คุำาปร์่กษา และเสนอัแนะแนวทางในการ์จััดำการ์กร์อับคุิดำเพิ่�อัไม่ให้หลุดำปร์ะเดำ็นขอัง
วตัิถปุร์ะสงค์ุที�ติั�งใจัไว้ นำาโดำย ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ยพิุิน โภคุฐิิติยิกุต์ิ จัากมหาวทิยาลยัธิร์ร์มศาสติร์์ อัาจัาร์ย์
เฉกสนัต์ิ คุงักะเกติ จัากมหาวทิยาลัยเทคุโนโลยพีิร์ะจัอัมเกล้าธินบรุ์ ีร์วมถง่ติวัผู้้เ้ขียน จัากสถาบนัดำนติร์ี
กลัยาณวิฒันา ทำาหน้าที�อัำานวยการ์ศลิป์ (artistic curator) ให้การ์ดำำาเนนิกิจักร์ร์มคุ่ายคุร์ั�งแร์กนี�

กิจกรรมใน้ค่่ายฯ ป์ระกอับไป์ด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ 

 1. การ์จััดำร์ะเบียบและร์ะบบห้อังสมุดำ นำาโดำยนักศ่กษาจัากมหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์  
ให้เหมาะสมและสอัดำคุล้อังกับนักเร์ียนร์ะดำับชั�นอันุบาลถ่งปร์ะถมศ่กษาโดำยจััดำร์ะบบแบบอัิงสี  
(colour label) เพิ่�อัให้ง่ายติ่อัการ์ใช้งานแก่นักเร์ียน ร์วมถ่งการ์จััดำกิจักร์ร์มดำนติรี์และศิลปะ
สร์า้งสร์ร์คุ ์“หนังส่อัร์้อังไห้” เพิ่�อัปล้กจัิติสำาน่กที�ดำีในการ์ดำ้แลร์ักษาหนังส่อัในห้อังสมุดำ โดำยดำำาเนินการ์
ร์่วมกับนักศ่กษาสถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา

 2. การ์ปร์ับปร์ุงห้อังเร์ียนร์ะดำับชั�นอันุบาล นำาโดำยนักศ่กษาจัากมหาวิทยาลัยเทคุโนโลยี
พิร์ะจัอัมเกล้าธินบุรี์ โดำยไดำ้วาดำภาพิสัติว์นานาชนิดำเพิ่�อัเสร์ิมสร์้างจัินตินาการ์แก่นักเร์ียน ร์วมถ่ง
กิจักร์ร์มปร์ะดำิษฐิ์หุ่นยนติ์จัากขยะ 
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 3. กิจักร์ร์มดำนติร์ีสร้์างสร์ร์ค์ุ นักศ่กษาจัากสถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนาไดำ้ปร์ะพิันธิ์เพิลง 
เพิ่�อัส่งเสริ์มสุขลักษณะที�ดำีในเร์่�อังขอังการ์ล้างม่อัก่อันรั์บปร์ะทานอัาหาร์ ผู้่านบทเพิลง “ล้างม่อั”  
ซ่�งเป็นหน่�งในคุวามติ้อังการ์ขอังโร์งเร์ียน อีักทั�ง การ์ปร์ะพิันธิ์เพิลงขอังนักเร์ียนในโร์งเร์ียนโดำย 
ไดำร้์ว่มกนัเลา่เร์่�อังจัากวถิกีาร์ดำำาเนนิชวีติิ สภาพิแวดำลอ้ัม และบทสนทนา ผู้า่นการ์เลา่เร่์�อังเปน็บทเพิลง 
ทั�งภาษาไทยและภาษาปกาเกอัะญิอั 

 กิจักร์ร์มทั�งหมดำที�กล่าวมาไดำ้ถ้กนำามาจััดำวางเพิ่�อันำาเสนอัผู้ลงานให้กับคุณะคุร์้ ผู้้้ปกคุร์อัง 
และชาวบา้นแมอ่ัอักฮู ้ในคุำ�าคุน่สุดำทา้ยกอ่ันที�การ์ดำำาเนนิกิจักร์ร์มคุา่ยฯ จัะจับลง โดำยไดำร้์บัคุวามสนใจั
จัากผู้้้ชมในชุมชนจัำานวนมาก

 จัากการ์ศ่กษาพิบว่า การ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง ปีที� 1 ชี�ให้เห็นว่ามี 2 
มุมมอังที�พิบ ไดำ้แก่ นักเร์ียนในชุมชนไดำ้ปร์ะโยชน์จัากกิจักร์ร์มคุ่าย และเกิดำการ์แลกเปลี�ยนเร์ียน
ร์้้ในเร์่�อังขอังชาติิพัินธุิ์ปกาเกอัะญิอักับนักศ่กษาที�เข้าร์่วมกิจักร์ร์ร์ม ร์วมถ่งนักศ่กษาไดำ้เรี์ยนร์้้ 
คุุณคุ่าขอังคุวามเป็นมนุษย์ผู้่านการ์เข้าใจัจัากคุวามมีจัิติอัาสามากข่�น6

 จัากการ์ดำำาเนินงานคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ ปีที� 1 นี� สามาร์ถถอัดำบทเร์ียนในการ์ดำำาเนิน
กิจักร์ร์มเพิ่�อันำาไปส่้การ์ศก่ษาการ์ดำำาเนนิกิจักร์ร์มคุ่ายอัาสาที�เปน็แนวปฏิิบัติทีิ�ดำแีละสอัดำคุล้อังกบัทักษะ
ไดำ้ดำังติ่อัไปนี� ดำังภาพิ

แผนิภาพแสดงกระบว์นิการดำาเนิินิกจิักรรม
คำ่ายอักษร - ศิลป์์ เพื�อนิ้องฯ ป์ีทำี� 1

6 Suppabhorn S., Yupin P. 2018, Aksornsilpa: Participation in Music and Arts Camp, Music and  
Socio-Cultural Development of ASEAN, Princess Galyani Vadhana International Symposium,  
Bangkok, 2018, p 39-40.
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 คุณาจัาร์ย์ในคุ่ายฯ ทำาหน้าที�เป็นกร์ะบวนกร์ในการ์กำากบัดำแ้ล และให้คุำาปร์ก่ษาในการ์ดำำาเนนิ
กิจักร์ร์ม ให้เกิดำคุวามสมดุำลย์และสอัดำคุล้อังกับวัติถุปร์ะสงค์ุในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์ม โดำยสามาร์ถสร์ุป
กร์ะบวนวธิิกีาร์ดำำาเนนิงานเป็น 4 ขั�นติอัน ดำงันี� 

 1. การ์ปร์ะชุมหาร์่อัขอังนักศ่กษาจัิติอัาสา (meeting) 
 2. การ์บร์ิหาร์จััดำการ์คุ่ายฯ (camp conducting) 
 3. การ์จััดำกิจักร์ร์มภายในคุ่าย (workshops) และ 
 4. การ์นำาเสนอัผู้ลงาน (showcasing) 

 จัากกร์ะบวนการ์ทั�ง 4 ขั�นติอัน นักศ่กษาจัิติอัาสาเป็นผู้้้ดำำาเนินการ์ภายใติ้การ์ให้คุำาปร์่กษา 
ขอังคุณาจัาร์ย์ที�ทำาหน้าที�เป็นกร์ะบวนกร์ โดำยการ์สร์ุปผู้ลร์ายงานการ์ดำำาเนินงานในลักษณะขอังการ์
ถอัดำบทเร์ยีน (lesson learned) ทั�งนี�ได้ำจัดัำทำาเป็นเวบ็ไซต์ิเพิ่�อัสะดำวกต่ิอัการ์ส่บคุ้นในร์ะบบเคุร์อ่ัข่าย
สาร์สนเทศ ดำ้ www.pgvim.ac.th/aksornsilpa7 เพิ่�อัใช้เผู้ยแพิร์่อังคุ์คุวามร์้้ในการ์พัิฒนาให้เกิดำ
ผู้ลกร์ะทบในการ์บร์ิหาร์จััดำการ์คุ่ายอัาสาที�ใช้ดำนติร์ีและศิลปะเป็นเคุร์่�อังม่อัในการ์ดำำาเนินการ์ให้เป็น
วงกว้างมากยิ�งข่�น

 จัากการ์อัภิปร์ายผู้ลจัากการ์นำาเสนอัแนวคุิดำการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มคุา่ยอักัษร์ - ศลิป ์เพิ่�อันอ้ังฯ 
โดำย ร์อังศาสติร์าจัาร์ย ์ยพุินิ โภคุฐิิติยิกุติ ์และผู้้้เขียน ในการ์ปร์ะชุมวิชาการ์นานาชาติิทางดำ้านดำนติรี์ 
ปีที� 5 ในหัวข้อัดำนติร์ีกับการ์พิัฒนาสังคุม จััดำโดำยสถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา (5th Princess  
Galyani Vadhana International Symposium, Music and Socio-Cultural  
Development of ASEAN, Subtheme Music and Methamophosis) เม่�อัวันที�  
29 สิงหาคุม พิ.ศ. 2561 ไดำ้มีการ์ติั�งข้อัสังเกติและข้อัเสนอัแนะจัากผู้้้ทร์งคุุณวุฒิและผู้้้เข้าร์่วม 
ร์ับฟัังในดำ้านการ์พิัฒนากิจักร์ร์มให้มีคุวามสมบ้ร์ณ์มากยิ�งข่�นโดำยมีคุำาถามในลักษณะปลายเปิดำ 
ดำังติ่อัไปนี�

 Christ Billy Aryanto และ Weny Savitry S. Pandia8 ไดำ้สนับสนุนแนวคุิดำ 
ในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มในลักษณะขอังคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ โดำยเห็นว่าเป็นนวัติกร์ร์มที�เกิดำ
จัากการ์ปร์ะยุกติ์อังคุ์คุวามร้์้ทางดำ้านดำนติรี์และทักษะที�เกี�ยวข้อังขอังนักศ่กษาที�เข้าร์่วมไปใช้
ปร์ะโยชน์ คุวร์ไดำ้ร์ับการ์สนับสนุน

8 Faculty member, Atma Jaya Catholic University of Indonesia, Jakarta, Indonesia
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 อัาจัาร์ย์ ร์ัศมี เผู้่าเหล่อังทอัง9 ไดำ้ให้คุวามเห็นว่า เป็นกิจักร์ร์มที�น่าชมเชยในการ์ทำางานกับ
ชุมชน เพิ่�อัเปิดำโอักาสให้กับนักเร์ียนที�อัย้่ในถิ�นทุร์กันดำาร์ คุวร์ไดำ้ร์ับการ์สนับสนุนอัย่างติ่อัเน่�อัง  
อัีกทั�งยังไดำ้ติั�งข้อัสังเกติในเร์่�อังขอังคุวามยั�งย่น (sustainabilty) ขอังกิจักร์ร์มคุ่าย เน่�อังจัากติ้อัง
ใช้งบปร์ะมาณสนับสนุนในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์ม และคุวามติ่อัเน่�อังในการ์พัิฒนาเยาวชน

 อัาจัาร์ย์ อัานนัท์ นาคุคุง10 ได้ำติั�งข้อัสงัเกติว่ากิจักร์ร์มดำำาเนนิอัย้ใ่นพิ่�นที�ที�มวีฒันธิร์ร์มท้อังถิ�นส้ง 
แติ่ยังไม่เห็นถ่งกิจักร์ร์มที�มีส่วนร์่วมกับผู้้้คุนในชุมชนมากนัก นอักจัากในช่วงขอังการ์นำาเสนอั 
ผู้ลงานที�มีผู้้้ชมจัากชุมชนเข้าร์่วมเท่านั�น โดำยเสนอัแนะให้เกิดำการ์มีส่วนร์่วมกับผู้้้คุนในชุมชน  
โดำยอัาจัาร์ย์อัานันท์ เช่�อัว่าในพิ่�นที�มีวัฒนธิร์ร์มดำนติร์ีพิ่�นถิ�น และบทเพิลงพิ่�นบ้าน คุวร์ลงไปศ่กษา
ในติัวพิ่�นที�ให้มากข่�น

 จัากข้อัเสนอัแนะและขอ้ัสังเกติดำงัที�ไดำร้์บัฟัังเปน็มิติทีิ�ยงัไม่พิบในการ์ดำำาเนนิกิจักร์ร์มคุ่ายอักัษร์ 
- ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ ปีที� 1 โดำยจัะนำาไปพิัฒนาปร์ับปร์ุง ซ่�งเป็นสิ�งจัำาเป็นที�ติ้อังพิัฒนาแนวคุวามคุิดำ 
และสร์้างคุวามติร์ะหนักร์้้ให้แก่คุณะทำางานทั�งคุณาจัาร์ย์และนักศ่กษา เพิ่�อัให้ก่อัเกิดำปร์ะโยชน์ส้งสุดำ
กับชุมชนและนักเร์ียนในพิ่�นที�ติ่อัไป

9 ศิลปิน, ผู้้้เชี�ยวชาญิดำ้านการ์ทำางานศิลปะและละคุร์ชุมชน
10 นักมานุษยดำุร์ิยางคุวิทยา, อัาจัาร์ย์ปร์ะจัำา คุณะดำุร์ิยางคุศาสติร์์ มหาวิทยาลัยศิลปากร์
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รับเสด็จฯ เป์ิดอัาค่ารอัเน้กป์ระสงค่์

(ทำรงพระกรุณีาฉายพระร่ป์หม่่ร่ว์มกับคำณีะอักษร - ศิลป์์ เพื�อนิ้องฯ
เมื�อว์ันิทำี� 19 ธัันิว์าคำม พ.ศ. 2560)

 สมเด็ำจัพิร์ะเทพิร์ัตินร์าชสุดำาฯ สยามบร์มร์าชกุมาร์ี เสดำ็จัพิร์ะร์าชดำำาเนินเปิดำอัาคุาร์
อัเนกปร์ะสงคุ์ “อัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง” เม่�อัวันที� 19 ธิันวาคุม พิ.ศ. 2560 ณ โร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวน
ชายแดำนจัุฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 เพิ่�อัเป็นปร์ะโยชน์ติ่อัเดำ็กนักเร์ียนและนิสิตินักศ่กษา ร์วมถ่งนักวิจััย 
ที�จัะเข้ามาบำาเพิ็ญิปร์ะโยชน์อัอักคุ่ายพิัฒนา ทำางานเก็บข้อัม้ลวิจััย และบ้ร์ณาการ์การ์เร์ียนการ์สอัน 
โดำยไดำ้ทร์งเสด็ำจัฯ ทอัดำพิร์ะเนติร์ผู้ลงานจัากคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพ่ิ�อัน้อังฯ ปีที� 1 จัากการ์นำาเสนอั 
ผู้ลงานบางส่วนจัากการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มที�ผู้่านมา นับเป็นพิร์ะมหากร์ุณาธิิคุุณอัย่างหาที�สุดำมิไดำ้

(สมเด็จัพระเทำพรัตนิราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทำรงทำอดพระเนิตรการแสดงบางส่ว์นิจัากการ
ดำาเนิินิงานิกจิักรรมคำ่ายอักษร - ศิลป์์ เพื�อนิ้องฯ ป์ีทำี� 1)



ค่่ายอัักษร-ศิิลป์์ เพื่่�อัน้้อังฯ ป์ีที่่� 260

ค่่ายอัักษร - ศิิลป์์ เพื่่�อัน้้อังฯ ป์ีที่่� 2:
ค่น้ ชุมชน้ ส่งตำ่อัวัฒน้ธรรมพื่่�น้ถิ�น้สู่ค่น้รุ่น้ใหม่

 เม่�อัคุร์ั�นผู้้้เขียนไดำ้ทร์าบข่าวจัาก ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ยุพิิน โภคุฐิิติิยุกติ์ ทางโทร์ศัพิท์ว่า  
“คุา่ยอักัษร์ - ศลิป ์เพิ่�อันอ้ังฯ ปทีี� 2 จัะมอีักีเม่�อัไหร์ ่ติอันนี�ทางผู้้ใ้หญิไ่ดำอ้ันมุตัิใิห้การ์สนบัสนนุกิจักร์ร์ม
ติอ่ัเน่�อังและสามาร์ถดำำาเนนิการ์ไดำแ้ลว้” เวลานั�นผู้้เ้ขยีนร์้ส่้กติ่�นเติน้ และทำาใหห้วนคุดิำถง่ภาพิบร์ร์ยากาศ
คุวามสุขในปีที�ผู้่านมาในทันที

 จัากจัุดำเร์ิ�มในวันนั�น จั่งเกิดำการ์วางแผู้นงานร์่วมกับอัาจัาร์ย์ยุพิิน และนักศ่กษามหาวิทยาลัย
ธิร์ร์มศาสติร์ ์และสถาบนัดำนติรี์กลัยาณวิฒันา โดำยได้ำหาร์อ่ัถง่ชว่งเวลาที��สามาร์ถดำำาเนนิการ์จัดัำกิจักร์ร์ม
ไดำ้สะดำวกในปีนี� ร์วมถ่งการ์อัภิปร์ายผู้ลการ์ดำำาเนินงานขอังปีที� 1 ให้นักศ่กษาทร์าบดำ้วย เพิ่�อัร์ะดำม 
คุวามคิุดำ และแนวทางในการ์พิัฒนาคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ ปีที� 2 ซ่�งจัะมีคุวามท้าทาย 
มากยิ�งข่�นในการ์ลงภาคุสนามไปทำางานร์่วมกับผู้้้คุนในชุมชน

(ป์ระชุมเตรียมงานิคำ่ายอักษร - ศิลป์์ เพื�อนิ้องฯ ป์ีทำี� 2เมื�อว์ันิทำี� 7 กันิยายนิ พ.ศ. 2561  
ณี สถ่าบันิดนิตรีกัลยาณีิว์ัฒนิา)
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แน้วค่ิดค่่ายอัักษร - ศิิลป์์ เพื่่�อัน้้อังฯ ป์ีที่่� 2
มโน้ที่ัศิน้์ค่วามเป์็น้จิตำอัาสา

“แก่นแท้ของชีวิตคืออะไร? เพื่อรับใช้ผู้อื่นและจงทำ ดี”
- อัร์ิสโติเติิล

 จัากแนวคุดิำในการ์ดำำาเนนิกิจักร์ร์มคุา่ยอักัษร์ - ศลิป ์เพิ่�อันอ้ังฯ ในปแีร์กที�กลา่วถง่การ์ใชด้ำนติร์ี
และศิลปะสร์้างสร์ร์คุ์แบบผู้้้คุนมีส่วนร่์วม โดำยใช้ดำนติร์ีเป็นสะพิาน (transition) ในการ์เช่�อัมต่ิอั 
การ์พิฒันาคุวามคุดิำขอังนกัเร์ยีนในพิ่�นที�ที�ศก่ษานั�น11 ผู้้เ้ขยีนได้ำติั�งสมมติฐิิานจัากแนวทางในการ์ดำำาเนนิ
กิจักร์ร์มคุ่าย อัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ ปีที� 2 แนวคุิดำจัากการ์ใช้ดำนติร์ีเป็นเคุร์่�อังม่อัในการ์สร์้าง 
คุวามเช่�อัมโยงร์ะหว่างชุมชนกับนักเร์ียนในโร์งเร์ียนและนักศ่กษาจัิติอัาสา เพิ่�อัเร์ียนร์้้วัฒนธิร์ร์ม 
พิ่�นบ้าน และส่งติ่อัแนวคุิดำส่้คุนร์ุ่นใหม่อัย่างแยบคุาย เป็นปร์ะเด็ำนที�ท้าทายในการ์ดำำาเนินงาน 
ขอังนักศ่กษาจัิติอัาสาที�มีทักษะที�แติกติ่างกัน ทั�งในเร์่�อังขอังทักษะทางดำ้านภาษา ทักษะทางดำนติร์ี  
และทักษะการ์ใช้เทคุโนโลยี

 การ์สร้์างนักศก่ษาให้มคีุวามเปน็จัติิอัาสาเหล่านี� มคีุวามจัำาเปน็ต้ิอังเข้าใจัทักษะศติวร์ร์ษที� 21 
เพิ่�อันำาไปใช้ปฏิิบัติิ จัากแนวคิุดำที�ไดำ้ติั�งไว้ ส่้กร์ะบวนการ์คุิดำที�ซับซ้อัน เพิ่�อัให้เกิดำการ์เร์ียนร้้์เชิงล่ก 
มากยิ�งข่�น และสามาร์ถนำาไปใชป้ร์ะโยชนไ์ดำ1้2 ร์วมถง่นักศก่ษาจิัติอัาสาสามาร์ถถ่ายโอันคุวามร้้์ดำดัำแปลง 
และสร์า้งสร์ร์คุสิ์�งที�เร์ยีนร์้ใ้หเ้ขา้กบัสถานการ์ณแ์ละปญัิหาใหม ่ โดำยไดำร้์บัคุวามชว่ยเหลอ่ัจัากคุณาจัาร์ย์
ในการ์สร้์างคุวามเช่�อัมโยงคุวามร์้้ในสิ�งที�เขาเหล่านั�นไดำ้เร์ียนร์้้มา จันนำาไปส่้การ์สร์้างโอักาส 
ทางการ์เรี์ยนร์้้แบบมีปฏิิสัมพัินธิ์ภายใติ้สภาพิแวดำล้อัมที�ติ้อังลงม่อัปฏิิบัติิและพิัฒนากร์อับคุิดำ  
เพิ่�อัต่ิอัยอัดำคุวามร์้เ้ดำมิที�มกีบัการ์ปร์ะยกุติ ์ใหเ้กิดำงานสร้์างสร์ร์ค์ุและสง่ผู้ลกร์ะทบที�เป็นวงกว้างติอ่ัไป 

“การสร้างนักศึกษาให้มีความเป็นจิตอาสาเหล่านี้มีความจำ เป็นต้องเข้าใจทักษะศตวรรษที่ 21”

 สมมติฐิิานและทฤษฎีดัีำงกลา่วนี� นำาไปส่้การ์สร์า้งการ์ปร์ะชุมเชงิปฏิิบตัิกิาร์กอ่ันคุา่ยอักัษร์ - ศิิลป์ 
เพิ่�อัน้อัง ปีที� 2 จัะดำำาเนินไป โดำยผู้้้เขียนไดำ้อัอักแบบการ์อับร์มเพิ่�อัให้นักศ่กษาไดำ้ร์ะดำมคุวามคุิดำถ่ง
ทักษะที�แติ่ละคุนมี ส่้การ์อัอักแบบกิจักร์ร์มในวันและเวลาที�เหมาะสม บนพิ่�นฐิานขอังคุวามย่ดำหยุ่น 

11 ศุภพิร์ สุวร์ร์ณภักดำี. “ดำนติร์ีและศิลปะสร์้างสร์ร์คุ์แบบผู้้้คุนมีส่วนร์่วม”. คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง โร์งเร์ียนติำาร์วจั 
ติร์ะเวนชายแดำน จัุฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 ติำาบลแม่หละ อัำาเภอัท่าสอังยาง จัังหวัดำติาก Creative Music and Arts  
Camp #1. 2560. หน้า 7
12 Bellanca, J. A., & Brandt, R. S. (2010). 21st century skills: Rethinking how students learn. Bloom-
ington, IN: Solution Tree Press.
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และเป็นธิร์ร์มชาติิซ่�งเป็นเอักลักษณ์ขอังคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพ่ิ�อัน้อังฯ นักศ่กษาที�เข้าร์่วมปร์ะชุม 
มีทั�งร์ุ่นที� 1 ที�มีปร์ะสบการ์ณ์ในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มมาในปีก่อัน คุละเคุล้าร่์วมกบัร์ุน่ที� 2 ที�มาพิร้์อัม 
กบัคุวามมจิีัติอัาสาอัย่างเติม็เปี�ยม

(การป์ระชุมเชิงป์ฏิิบัติการกับนิักศึกษาจัิตอาสาเมื�อว์ันิทำี� 19 กันิยายนิ พ.ศ. 2561  
ณี สถ่าบันิดนิตรีกัลยาณีิว์ัฒนิา)

 จัากคุวามท้าทายที�ติ้อังทำางานร่์วมกับชุมชนมากข่�น โดำยเปลี�ยนมิติิการ์ทำางานจัากคุ่ายอัักษร์ 
- ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ ปีที� 1 นักศ่กษาไดำ้เสนอัแนวคุิดำในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มที�น่าสนใจั ดำังนี�

 1. การ์จััดำทำาละคุร์ชุมชน (community theatre) จัากการ์ศ่กษาเร์ียนร์้้ จัากวัฒนธิร์ร์ม 
พิ่�นบ้านในพิ่�นที� นำามาปร์ะยุกติ์และพิัฒนาเป็นละคุร์ชุมชน เพิ่�อัส่บสานวัฒนธิร์ร์มพิ่�นบ้านในร์้ปแบบ
ขอังงานสร์้างสร์ร์คุ์

 2. การ์ศ่กษาเพิลงขอังชาวปกาเกอัะญิอัผู้่านแนวคุิดำการ์ทำางานดำนติร์ีข้ามวัฒนธิร์ร์ม13  
เพิ่�อัเร์ียนร์้้ผู่้านการ์จัดำบันท่ก ทั�งการ์บันท่กภาพิและเสียง เพิ่�อัให้บทเพิลงพิ่�นบ้านได้ำถ้กส่งติ่อั 
ไปยังนักเร์ียนร์วมถ่งคุนในชุมชน เป็นการ์คุงไว้ซ่�งคุุณคุ่าและคุวามหมายทางวัฒนธิร์ร์ม 

 3. กิจักร์ร์มฝ่ึกสอันภาษาอัังกฤษ โดำยมีดำนติร์ีเป็นเคุร์่�อังม่อัในการ์บ้ร์ณาการ์คุวามร์้้ 
ทางดำ้านภาษาในแก่นักเร์ียน 

 เม่�อัไดำ้ขอับเขติในการ์ดำำาเนินงานจัากการ์ปร์ะชุมแล้ว จั่งกำาหนดำร์ะยะเวลาการ์ดำำาเนินงาน 
ในแติ่ละกิจักร์ร์มเป็นร์้ปธิร์ร์มมากยิ�งข่�น อัีกทั�งยังสามาร์ถกำาหนดำหน้าที� คุวามร์ับผู้ิดำชอับ 
ขอังแติ่ละบุคุคุลไดำ้ เพิ่�อัให้การ์ดำำาเนินงานมีปร์ะสิทธิิภาพิและร์าบร์่�น

13 ศุภพิร์ สุวร์ร์ณภักดำี. “ดำนติร์ีข้ามวัฒนธิร์ร์ม”. ดำุษฎีีนิพินธิ์งานปร์ะพิันธิ์เพิลง:ลม-กร์ะซิบ-พิร์าย สำาหร์ับวงเชมเบอัร์์ 
อัอังซอัมเบลอั. จัุฬาลงกร์ณ์มหาวิทยาลัย. 2559. http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/55183
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ก่อัน้อัอักเดิน้ที่าง

 ก่อันอัอักเดำินทางไปยังที�หมาย ณ โร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำน จัุฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 
จัังหวัดำติาก ไดำ้ทร์าบข่าวจัากทางม้ลนิธิิอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ ว่า สมเดำ็จัพิร์ะเทพิร์ัตินร์าชสุดำาฯ 
สยามบร์มร์าชกุมาร์ี ไดำ้พิร์ะร์าชทานไวโอัลินให้แก่โร์งเรี์ยน จัำานวน 2 เคุร์่�อัง โดำยคุร์้ใหญิ่ ดำาบติร์ี  
บร์ร์ดำล เม่อังม้ล ไดำ้ขอัให้คุณะอัาจัาร์ย์ที�อัอักคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ ปีที� 2 นี� ให้คุวามกร์ุณา
ช่วยฝ่ึกสอันนักเร์ียนดำ้วย

“การดำ เนินกิจกรรมค่ายในปีนี้
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้น”
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อัอักเดิน้ที่าง เส้น้ที่างแห่งการเร่ยน้รู้และเข้าใจ (ชุมชน้)

 กิจักร์ร์มคุ่ายอักัษร์ - ศลิป์ เพ่ิ�อัน้อังฯ ปีที� 2 เกิดำข่�นร์ะหว่างวันที� 20 - 24 ติุลาคุม พิ.ศ. 2561 
ชาวคุา่ยมทัี�งหนา้ใหมเ่ปน็สว่นมาก ร์วมถง่หนา้เกา่ ๆ  บางคุน ทำาใหก้าร์เดำนิทางมสีสีนัและคุก่คุกัติลอัดำ
ร์ะยะทาง การ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มคุ่ายในปีนี� มุ่งเน้นการ์มีส่วนร์่วมขอังชุมชนมากข่�น เน่�อังจัากในปีแร์ก 
ขอังการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มเปร์ียบกับการ์เร์ิ�มติ้นร์้้จัักโร์งเร์ียน นักเร์ียน และชุมชน ทำาให้การ์ดำำาเนินงาน
คุร์ั�งนี� เกิดำการ์ติอ่ัยอัดำแนวคุดิำในการ์พิฒันาอังคุค์ุวามร้้์ทางดำา้นวัฒนธิร์ร์มพิ่�นบ้าน เพ่ิ�อันำาไปส่้กิจักร์ร์ม
สร์้างสร์ร์คุ์ในปีที� 2 นี�

 การ์สำาร์วจัชุมชนเป็นกร์ะบวนการ์ที�สำาคุัญิเพิ่�อัให้การ์เร์ียนร์้้ขอังนักศ่กษาที�เข้าร์่วมกิจักร์ร์ม 
เกิดำข่�น โดำยมีนัยยะในการ์ให้ชุมชนส่งติ่อัวัฒนธิร์ร์มพิ่�นบ้านส่้เยาวชนร์ุ่นใหม่ ซ่�งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
สำาหร์บัการ์ดำำาเนนิกิจักร์ร์มในด้ำานการ์พัิฒนาคุวามคิุดำผู้า่นการ์เร์ยีนร์้ใ้นห้อังเร์ยีนที�มลีกัษณะสร์า้งสร์ร์ค์ุ 
การ์ทำางานจั่งเกิดำการ์วางแผู้นงาน และการ์จััดำอับร์มเชิงปฏิิบัติิการ์ก่อันการ์จััดำกิจักร์ร์มในพ่ิ�นที�จัริ์ง  
ดำงันั�น คุำาถามเปน็ร้์อัย ๆ  คุำาถามที�เกิดำข่�นร์ะหว่างการ์วางแผู้นงาน จัง่จัะเกิดำการ์คุลี�คุลายเม่�อันกัศก่ษา
ไดำ้เห็นภาพิจัร์ิงในพิ่�นที�จัร์ิง

กิจกรรมที่่�เกิดขึ�น้ใน้ค่่ายอัักษร - ศิิลป์์ เพื่่�อัน้้อังฯ ป์ีที่่� 2 น้่� ป์ระกอับไป์ด้วย 

 1. กิจักร์ร์มการ์เร์ียนร์้้วัฒนธิร์ร์มภาคุสนาม ซ่�งมุ่งเน้นไปในเร์่�อัง นิทาน ติำานาน เร์่�อังเล่า  
และดำนติร์ีในชุมชนแม่อัอักฮู้ ซ่�งไดำ้ร์ับคุวามร์่วมม่อัจัากชุมชนโดำยเฉพิาะอัย่างยิ�ง พิ่อัเฒ่า แม่เฒ่า 
ในชุมชน ที�ให้คุวามอันุเคุร์าะห์ในการ์ให้คุวามร์้้เกี�ยวกับวัฒนธิร์ร์มปกาเกอัะญิอั ณ บ้านแม่อัอักฮู้  
ร์วมถ่งคุณะคุร์้ในโร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำน จัุฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 ที�คุอัยช่วยปร์ะสานงาน 
ให้กิจักร์ร์มมีคุวามร์าบร์่�น
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 2. การ์นำาอังคุ์คุวามร์้้จัากการ์อัอักภาคุสนามขอังชาวคุ่าย ณ บ้านแม่อัอักฮู้ มาคุิดำวิเคุร์าะห์ 
เพิ่�อัใช้ในกิจักร์ร์มสร์้างสร์ร์คุ์ขอังคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ ซ่�งนำาไปส้่การ์แสดำงละคุร์ชุมชน ไดำ้แก่ 
ละคุร์เร์่�อัง แอั๊ะลอัสะ (คุวามรั์ก) และเยอัแอันา (ฉันร์ักเธิอั) ที�แสดำงให้เห็นถ่งวิถีการ์ดำำาเนินชีวิติ 
ที�เร์ียบง่าย แติ่แฝ่งไปดำ้วยคุวามหมายที�ล่กซ่�งกินใจั

 3. กิจักร์ร์มฝ่กึอัอักเสยีงภาษาอังักฤษ โดำยเปลี�ยนหอ้ังเรี์ยนใหม้คีุวามนา่สนใจัโดำยผู้นวกดำนติร์ี
เพิ่�อัใช้ในการ์ปร์ะกอับจัังหวะการ์ร์้อัง และผู้สมผู้สานกับการ์บร์ร์เลงไวโอัลินขอังนักเร์ียนในโร์งเร์ียน 
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 4. กิจักร์ร์มเพิ่�อัเสร์มิสร้์างกำาลงัใจัให้กบัคุณะคุร์ต้ิำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำนที�เสยีสละคุวามสขุส่วนติวั 
เพิ่�อัจััดำการ์ศ่กษาแก่นักเร์ียนในโร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำน จัุฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 ร์วมถ่งชุมชน
ผู้่านบทเพิลง Danny Boy ที�เร์ียบเร์ียงเน่�อัร์้อังสำาหร์ับการ์ขับร์้อังสามภาษา ไดำ้แก่ ภาษาอัังกฤษ  
ภาษาไทย (บทเพิลงติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำน) และภาษาปกาเกอัะญิอั จัากการ์แปลคุวามหมายภาษา
อังักฤษเปน็ภาษาไทย นำาไปส่้การ์ติคีุวามให้สอัดำคุล้อังกบัชมุชนแม่อัอักฮู้ โดำยนักเร์ยีนและพิี� ๆ  นักศก่ษา

 5. การ์เก็บร์วบร์วมข้อัม้ล บันท่กภาพินิ�ง และภาพิเคุล่�อันไหวสำาหร์ับการ์จััดำทำาวิดำีโอัปร์ะมวล
ภาพิกิจักร์ร์ม ร์วมถง่การ์ถา่ยทอัดำสดำการ์แสดำงละคุร์ชมุชนผู้า่นทางเคุร์อ่ัข่ายสาร์สนเทศ (Facebook 
Live) ในคุำ�าคุ่นสุดำท้ายขอังการ์นำาเสนอัผู้ลงานคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง ปีที� 2 จัากการ์ดำำาเนนิงาน 
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 กิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ ปีที� 214 นี�พิบว่า กิจักร์ร์มในคุ่ายมีการ์บ้ร์ณาการ์ 
การ์ทำางานร่์วมกันร์ะหว่างนักศ่กษาแติ่ละสถาบันการ์ศ่กษา แสดำงถ่งคุวามเป็นหน่�งเดีำยวกัน  
การ์ลดำทอันกำาแพิงกั�นร์ะหว่างทักษะ คุวามชำานาญิส่้การ์แบ่งปัน เพิ่�อัให้เกิดำปร์ะโยชน์ส้งสุดำ 
ในการ์ดำำาเนนิกิจักร์ร์ม อักีทั�งมติิใินการ์เร์ยีนร้้์ปร์ะสบการ์ณต์ิร์งจัากชุมชน สามาร์ถใชเ้ปน็อังคุป์ร์ะกอับ
สำาหร์ับการ์ทำางานสร์้างสร์ร์คุ์ที�มุ่งปร์ะเดำ็นในการ์เสร์ิมสร์้างสุขภาวะทางใจัให้กับชุมชน นักเร์ียน  
และคุณะคุร์้ในโร์งเร์ียน ซ่�งเห็นไดำ้จัากการ์มีปฏิิสัมพัินธ์ิขอังคุนจัำานวนมากในชุมชนที�เข้าร์่วม 
ในการ์นำาเสนอัผู้ลงานจัากการ์ดำำาเนินงานอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ ปีที� 2

14 ดำ้เพิิ�มเติิม ในบทวิเคุร์าะห์ ภาพิสะท้อันในการ์จััดำคุ่าย

“การสำ รวจชุมชนเป็นกระบวนการที่
สำ คัญเพื่อให้การเรียนรู้ของนักศึกษาที่

เข้าร่วมกิจกรรมเกิดขึ้น”
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เรื่องเล่าเคล้าเสียงฝน:ศึกษาวัฒนธรรมชุมชน 
หมู่บ้านแม่ออกฮูต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
ชาญิณรงค่์ เฮูงอัรุณป์ระสาร15, 
เขตำสิน้ จูจัน้ที่ร์16, ฉัมามาศิ แก้วบัวด่16
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 ในช่วงเย็นเส้นทางจัากกร์ุงเทพิฯ มุ่งหน้าส่้จัังหวัดำติากใกล้เข้ามาถ่งทุกที การ์เดำินทางอััน 
แสนยาวนานพิร้์อัมกบัแสงแดำดำที�คุ่อัย ๆ ลาลบัไป สภาพิอัากาศที�จัังหวัดำติากในวันนั�นไม่ไดำ้หนาวเย็น
อัย่างที�คุาดำหวัง มิหนำาซำ�าฝ่นยังติกลงมาอัย่างติ่อัเน่�อังอัีกติ่างหาก ร์ถบัสขับเคุล่�อันดำ้วยคุวามเร็์วติำ�า 
ถนนคุดำเคุี�ยวไปติามไหล่เขา ร์ถเลี�ยวซ้ายขวานั�นเพิ่�อัลดำคุวามลาดำชัน ฉันเห็นคุวามติ่างเกิดำข่�น 
ทุกชั�วขณะ อัย่างน้อัยในกร์ุงเทพิฯ ก็ไม่เคุยไดำ้เห็นภ้เขาจัร์ิง ๆ เห็นทีจัะมีแติ่ภ้เขาคุอันกร์ีติที�ติร์ะหง่าน
แข่งกันส้งในเม่อังกร์ุง ในร์ะหว่างทางสังเกติเห็นภ้เขาบางส่วนติามทางมาที�นี�ถ้กโบกดำ้วยป้นน่าจัะเพิ่�อั
ป้อังกันการ์ถล่มขอังดำิน มีการ์เจัาะร์้เล็ก ๆ ติร์งป้นที�ฉันคุาดำเดำาว่าเพิ่�อัการ์ร์ะบายนำ�าจัากบนภ้เขา  
ทำาให้ฉุกคุิดำกับคุวามเป็นจัร์ิงในชีวิติว่า มนุษย์เร์าคุงอัาจัจัะจัำาเป็นต้ิอังดำัดำแปลงธิร์ร์มชาติิเสียบ้าง  
เพิ่�อัเข้าใกล้สิ�งที�เร์ียกว่า “คุวามปลอัดำภัย (แม้เพิียงชั�วคุร์าว)” ในช่วงเวลาที�เร์าร์ุกร์านธิร์ร์มชาติ ิ
มากข่�น ดำั�งเช่น ภ้เขาคุอันกร์ีติที�เร์ียงร์ายในเม่อัง เร์ิ�มมาส้่ภ้เขาล้กสีเขียวจัร์ิง ๆ เสียเข้าทุกวัน จันอัดำ
คุิดำเสียไม่ได้ำว่า เม่�อัเวลายังคุงเดิำนติ่อัไปอัย่างไม่หยุดำหย่อัน มนุษย์บนโลกมีอุัปทานมากข่�นทุกขณะ  
ส่งผู้ลติ่อัธิร์ร์มชาติิที�ถ้กดำัดำแปลงติามอัุปทานติามกันไปอัย่างเสียไม่ไดำ้ มิเว้นแม้หม้่มวลดำอักไม้ 
ที�ยงัปฏิิเสธิไม่ไดำกั้บสาร์เคุมีเพิ่�อัให้ไดำผู้้ลผู้ลติิดำั�งใจัติอ้ังการ์ ภ้เขาทางข่�นดำอัยที�ร์ายลอ้ัมไปดำว้ยธิร์ร์มชาติิ 
ยังปฏิิเสธิไม่ไดำ้กับป้นที�ฉาบส้งติร์ะหง่านที�มาคุ้่กับคุวามปลอัดำภัยแม้เพิียงชั�วคุร์าว แล้ววัฒนธิร์ร์ม
จัากมนุษย์ที�อัาศัยการ์อัย้่ร์่วมกับธิร์ร์มชาติิล่ะ จัะถ้กฉาบป้นไปเสียเท่าไหร์่? หร์่อัยังคุงร์่�นร์มย์ 
อัย้่ในสวนสีเขียว พิลางร์ับไอัอัุ่นจัากแสงแดำดำ บ้างปะทะกับสายลมเย็น ๆ หร์่อัชุ่มฉำ�ากับสายฝ่น
อัย่างเช่นเคุย ฉันเอังยังคุงสงสัย?

 พิร์ะอัาทิติย์ลาลับ แสงสว่างน้อัยลงไปทุกขณะ จันมอังอัีกทีก็หลงเหล่อัเพิียงแสงจัันทร์์  
หน่�งวนัซ่�งกำาลังจัะลาลบัไปพิร์อ้ัมกบัเสยีงหร์ดีำหร์ิ�งเร์ไร์ที�เจั่�อัยแจัว้อัย้ทุ่กขณะ อัากาศในคุน่แร์กร้์อันช่�น 
ส่อัแววขอังสายฝ่นไกล ๆ ไม่มีใคุร์ทร์าบไดำ้เลยว่าการ์สำาร์วจัชุมชนในวันพิร์ุ่งนี�จัะเป็นอัย่างไร์

 ฝ่นติกพิร์ำา ๆ ติั�งแติ่ร์ุ่งสางและยังคุงติกติ่อัเน่�อังติอันที�น้อัง ๆ พิาพิวกเร์าไปพิบพิ่อัเฒ่า 
ภาณุ บ้านขอังพิ่อัเฒ่าสร์้างดำ้วยไม้โดำยใช้ซุงทั�งติ้นเป็นเสาร์ับนำ�าหนัก บร์ิเวณอัย้่อัาศัยอัย้่ส้งข่�นไป 
เช่นเดำียวกับบ้านทุกหลังในหม้่บ้านแม่อัอักฮู้ พิ่อัเฒ่านั�งร์อัพิวกเร์าอัย้่บนบ้านแล้ว ในม่อัทั�งสอัง
ขอังท่านคุ่อัเคุร์่�อังดำนติรี์ปร์ะเภทดำีดำที�เร์ียกว่า “กาหน่า” พิ่อัเฒ่าลงม่อัสร์้างเคุร์่�อังดำนติร์ีชิ�นนี�เอัง 
กับม่อั พิ่อัเฒ่าเร์ิ�มดำีดำกาหน่าเบา ๆ ในขณะที�พิวกเร์าและเพ่ิ�อันนักเร์ียนติัวน้อัยพิากันนั�งลงร์อับ ๆ  
ข้างนอักนั�นยังคุงไดำ้ยินเสียงฝ่นกร์ะทบหลังคุาแผู้่วเบา

15 นักศ่กษาคุณะศิลปศาสติร์์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์
16 นักศ่กษาสำานักวิชาดำุร์ิยางคุศาสติร์์ สถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา

(หนิ้าซ้้าย: บรรยากาศยามเช้าด้านิข้้างอาคำารเอนิกป์ระสงคำ์)
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(นิักเรียนิร่ว์มศึกษา “กาหนิ่า” กับพ่อเฒ่า)

 เพิลงแร์กที�พิวกเร์าไดำ้ฟัังช่�อัว่า “โถ้ลุย” อัันหมายถ่งนกเขา พิ่อัเฒ่าเล่าว่าเป็นเพิลงนี�หมายถ่ง
คุวามร์ักที�ไม่ไดำ้เอั่�อันเอั่ยอัอักไปและเป็นเพิลงที�ชายหนุ่มมักจัะฝ่ึกไว้เพิ่�อัเกี�ยวพิาร์าสีหญิิงสาว 
 (เพิลงอั่�น ๆ ที�ติามมาก็มีเน่�อัหาในลักษณะนี�)

 จัากการ์ทำางานภาคุสนามขอังนักเร์ียนและนักศ่กษาไดำ้เร์ียนร้้์บทเพิลงปกาเกอัะญิอัที�เกี�ยวกับ
ธิร์ร์มชาติิ และคุวามสัมพิันธิ์ขอังผู้้้คุนในชุมชน โดำยได้ำเร์ียนร้้์ปร์ะสบการ์ณ์ดำนติรี์จัากพ่ิอัเฒ่าภาณุ  
เม่�อัวันที� 20 ติุลาคุม  2561 โดำยทางนักศ่กษาสถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนาไดำ้พิยายามถอัดำโน้ติ 
ดำังกล่าวในลักษณะขอังการ์บันท่กโน้ติแบบติะวันติกเพิ่�อัเก็บร์วบร์วมไว้ และนำาไปใช้ในกิจักร์ร์ม
สร์้างสร์ร์คุ์ขอังคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ ไดำ้ดำังติ่อัไปนี�
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(บันิทำึกบทำเพลงในิระบบโนิ้ตสากล)

 เพิลงโถ้ลยุ เป็นภาษาปกาเกอัะญิอัแปลเป็นภาษาไทยว่า “นกเขา” บทเพิลงนี�เป็นเพิลงที�ได้ำร์บั
การ์ถ่ายทอัดำมาจัากพ่ิอัเฒ่าภาณุ และเป็นเพิลงแร์กที�พ่ิอัเฒ่าได้ำทำาการ์แสดำงบทเพิลงให้พิวกเร์าฟััง 
ผู่้านเคุร์่�อังดำนติร์ท้ีอังถิ�นที�เร์ยีกว่า กาหน่า เล่นและขับร้์อังโดำยพ่ิอัเฒ่าเอัง แม้ช่�อับทเพิลงได้ำแร์งบันดำาล
ใจัมาจัากสตัิว์ติามธิร์ร์มชาติกิจ็ัร์งิ แต่ิเน่�อัหาเพิลงส่วนมากขอังที�นี�นั�นโดำยส่วนมากพ้ิดำถง่คุวามสมัพัินธ์ิ
ที�เกี�ยวข้อังกับผู้้้คุน ดำังเช่นบทเพิลงนี�ได้ำบร์ร์ยายถ่งการ์แอับร์ักผู้้้หญิิงคุนหน่�ง แต่ิแอับเก็บคุวามร์้้ส่ก 
เอัาไว้ไม่กล้าที�จัะเปิดำเผู้ยอัอักไปให้เขาร์้้

 บทเพิลงนี�เป็นบทเพิลงที� 2 ที�พ่ิอัเฒ่าภาณุได้ำขับร้์อังให้พิวกเร์าฟัังผู่้านเคุร์่�อังดำนติร์ีพิ่�นบ้าน 
และบทเพิลงก็ยังคุงพิ้ดำถ่งคุวามสัมพัินธ์ิขอังผู้้้คุนเช่นเดำิม แต่ิเน่�อัหาขอังบทเพิลงนั�นเป็นคุวามร์ัก 
ที�เปิดำเผู้ยมากข่�นจัากเพิลงแร์ก มคีุวามหมายโดำยร์วมว่า คุวามร์กัที�ผู้้ช้ายมอับให้ผู้้ห้ญิงิคุนนี�นั�นจัร์งิจังั
และไม่ไขว้เขวใจัให้ผู้้ใ้ดำแน่นอัน
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 บทเพิลงสดุำท้ายที�พ่ิอัเฒ่าแสดำงให้เร์าฟััง เป็นบทเพิลงที�เกิดำจัากการ์ติั�งคุำาถามขอังพิวกเร์าเอัง  
ด้ำวยคุวามสงสัยที�ว่าพ่ิอัเฒ่าร้์อังเพิลงเกี�ยวกบัคุวามร์กัต่ิอัผู้้ห้ญิงิมาเสียหลายเพิลง แล้วบทเพิลงไหนล่ะ?  
ที�พ่ิอัเฒ่าใช้จับีแม่เฒ่าในชวีติิจัริ์ง พ่ิอัเฒ่าดำอ้ัอักจัะเขินเสยีหน่อัยก่อันที�จัะบอักว่าพ่ิอัเฒ่าเล่นเพิลงที�แม่เฒ่า
ชอับเพิ่�อัทำาให้แม่เฒ่าเกิดำคุวามปร์ะทบัใจั ก่อันที�จัะบร์ร์เลงเพิลงดำงักล่าวซ่�งเป็นสุดำท้ายให้ฟััง ก่อันที�เสยีงฝ่น
จัะดำงัข่�นในทกุขณะ 

 ติอันนี�เสยีงฝ่นเร์ิ�มดำงัข่�นอีักคุร์ั�งทำาให้การ์แกะทำานอังดำนติร์แีละเน่�อัร้์อังภาษาปกาเกอัะญิอันั�น
ยากข่�นไปอีัก เร์าติอ้ังขอัคุวามช่วยเหลอ่ัจัากน้อัง ๆ  และผู้้ใ้หญิใ่นละแวกให้ชว่ยติร์วจัทานการ์อัอักเสยีง
และคุวามหมาย ซ่�งมพีิอ่ัเฒ่ากำากบัอักีติอ่ัหน่�ง บางทีทา่นกจ็ัะหันไปดำเุด็ำก ๆ  ที�คุร์ั�นอัอักเสยีงผู้ดิำ ในสว่น
ขอังการ์แกะทำานอังกไ็ม่ใช่เร์่�อังงา่ยนกัเพิร์าะเสยีงขอังกาหนา่นั�นไม่เสถยีร์และการ์บร์ร์เลงขอังพิอ่ัเฒา่
เป็นไปแบบก่�งดำ้นสดำ

(นิักศึกษาเรียนิทำ่ว์งทำำานิองจัากพ่อเฒ่า)



www.pgvim.ac.th/aksornsilpa  73

 ฝ่นหยุดำลงเม่�อัเร์าเร์ียนเพิลงเสร์็จัพิอัดำี พิ่อัเฒ่าย่�นกาหน่าขนาดำเล็กลงให้น้อังนักเร์ียน ลอังดำีดำ
เลน่ดำ ้ปร์ะสบการ์ณค์ุร์ั�งนี�ไมไ่ดำเ้ปน็เพิยีงคุร์ั�งแร์กขอังพิวกเร์าที�ไดำย้นิเสยีงเพิลงทอ้ังถิ�นขอังที�นี� หากแติ่
เปน็คุร์ั�งแร์กขอังน้อังนกัเร์ยีนอักีหลายคุนด้ำวย พ่ิอัเฒ่าเล่าให้ฟัังก่อันหน้านี�วา่ปจััจุับนับทเพิลงเหลา่นี�กำาลงั
เล่อันลางไปติามกาลเวลา

 สายฝ่นที�โปร์ยปร์ายลงมา ไม่ว่าจัะหนักแคุ่ไหนก็จัะคุ่อัย ๆ ซาหายไป และหยุดำลงในที�สุดำ  
คุงจัะดำีไม่น้อัยถ้าบทเพิลงนี�ไม่หายไปเช่นดำั�งสายฝ่นที�โปร์ยปร์ายลงมาติลอัดำในขณะที�พิวกเร์ากำาลัง
เร์ียนร์้้ถ่งวัฒนธิร์ร์มพิ่�นถิ�น ณ ที�แห่งนี�

 ก่อันที�พิวกเร์ากลับมาจัากการ์เก็บข้อัม้ลในชุมชน พิวกเร์าได้ำขอัร้์อังให้พิ่อัเฒ่าเล่นให้ฟัังอัีก 
เสียหลายคุร์ั�ง เพ่ิ�อับันท่กเสียงไว้โดำยเคุร่์�อังอััดำเสียง และนำามาเปิดำฟัังซำ�าแล้วซำ�าเล่าเพ่ิ�อัที�จัะนำาเสียง 
ที�ไดำน้ำามาเขยีนโน้ติและคุำาร้์อังให้ชดัำเจันและใกล้เคุยีงที�สดุำ และหวงัใจัว่าจัะไดำใ้ชบ้ทเพิลงและเร์่�อังร์าว
ที�ไดำ้เร์ียนร์้้มานี�เป็นส่วนหน่�งในการ์แสดำงละคุร์กลุ่มกับน้อังนักเร์ียนที�นี� เพิ่�อัให้น้อัง ๆ ไดำ้จัดำจัำา 
และขับร์้อังบทเพิลงอัันแสนน่าภาคุภ้มิใจัขอังตินเอัง

ละค่รชุมชน้ “แอั๊ะลอัสะ”

 จัากที�คุณะคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ ไดำ้ลงพิ่�นที�สำาร์วจัชุมชนเพิ่�อัเก็บข้อัม้ลเกี�ยวกับวิถี
ชีวิติ วัฒนธิร์ร์ม ปร์ะเพิณีติ่าง ๆ ในชุมชน พิบว่า วิถีชีวิติขอังคุนในชุมชนบ้านแม่หละส่วนใหญิ่ 
มีคุวามคุล้ายคุล่งกับวิถีชีวิติขอังชุมชนทั�วไป เช่น การ์เกี�ยวข้าว ทำาไร์่ทำานา การ์ถักทอัผู้้า และมี
คุวามเป็นเอักลักษณ์ขอังติัวชุมชนเอัง เช่น ดำนติร์ีในชุมชนที�มีเน่�อัหาเกี�ยวกับการ์เกี�ยวสาว  
ทางผู้้้จััดำทำาจั่งนำาสอังสิ�งนี�มาร์วมกันและทำาเป็นละคุร์เร์่�อัง “แอั๊ะลอัสะ” เป็นละคุร์ที�สะท้อันให้เห็น
ถ่งวิถีชีวิติขอังชุมชนในหลายมิติิ ผู้้้จััดำทำาไดำ้นำาการ์พิัฒนาคุวามสัมพิันธิ์ขอังคุ้่หญิิงสาวมาเป็น 
ติัวเดำินเร์่�อังผู้่านฤดำ้กาลที�มีวิถีชีวิติขอังคุนในชุมชนซ่อันอัย้่ 

อังค่์ป์ระกอับที่่�ใช้ใน้งาน้สร้างสรรค่์ละค่รชุมชน้

 ละคุร์เร์่�อังแอ๊ัะลอัสะ เปน็ละคุร์ที�เกี�ยวกบัการ์พิฒันาคุวามสัมพัินธ์ิขอังหนุม่สาวคุ้ห่น่�งในฤดำก้าล
แห่งการ์ปล้กข้าว ผู้้้ชายได้ำมาปล้กข้าวพิร์้อัมกับนำาเคุร์่�อังดำนติร์ีมาเล่นเม่�อัผู้่านบ้านผู้้้หญิิงเพิ่�อัเกี�ยว  
ในฉากนี�ไดำ้นำาเพิลง “นกเขา” ซ่�งเป็นเพิลงที�พิ่อัเฒ่าใช้ร์้อังเกี�ยวแม่เฒ่าเข้ามาใช้เป็นบทเพิลงสำาคัุญิ 
ในละคุร์ชุมชนนี�ดำ้วย ในขณะเดำียวกันนั�นเอังฝ่ั�งผู้้้หญิิงก็ไดำ้ทำาการ์ถักทอัผู้้าทุกวัน การ์อัอักแบบฉาก 
ขอังละคุร์เร์่�อังนี�เป็นฉากที�มาจัากการ์ดำำาเนินชีวิติจัร์ิงขอังคุนในชุมชน ร์วมถ่งการ์ทำาเกษติร์กร์ร์ม  
โดำยอังคุป์ร์ะกอับติา่ง ๆ  ในละคุร์ทั�งหมดำทำาใหล้ะคุร์อัอักมาเปน็แนวทางเดำยีวกนั ฤดำก้าลที�เปลี�ยนแปลง
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และคุวามสัมพิันธิ์ที�มากข่�นขอังคุ้่หนุ่มสาว นอักจัากนั�นแล้วเร์าได้ำดำำาเนินกิจักร์ร์มการ์ร์้อังเพิลงให้กับ
นักเร์ียนที�ไม่ไดำ้เป็นนักแสดำงหลัก โดำยร์้อังเพิลงเป็นภาษาปกาเกอัะญิอัเพิ่�อัเพิิ�มบร์ร์ยากาศ 
ขอังเร์่�อังร์าวให้มีคุวามเข้มข้นและสามาร์ถส่�อัสาร์กับชุมชนให้ไดำ้มากที�สุดำอัีกดำ้วย 

 สิ�งที�ยากกับละคุร์ชุมชนเร์่�อังนี� คุ่อัการ์ที�นักแสดำงเป็นเดำ็กร์ะดำับชั�นปร์ะถมศ่กษาติอันติ้น 
เป็นส่วนมาก ร์วมถ่งจัำานวนนักเร์ียนในกลุ่มที�มีปร์ิมาณมาก แน่นอันว่าเป็นเร์่�อังยากที�จัะคุวบคุุม 
เม่�อัเทยีบกบัจัำานวนพิี� ๆ  นกัศก่ษาในกลุม่ ทางผู้้จ้ัดัำทำาจัง่มวีธิิกีาร์ในการ์แบง่ส่วนกนัแสดำงและยำ�าลำาดำบั
ขอังการ์แสดำงให้แก่นกัแสดำง แต่ิด้ำวยละคุร์เร์่�อังนี�เป็นละคุร์ที�ใกล้เคุยีงกับวถีิชวิีติขอังคุนในชมุชนแห่งนี� 
จัง่ทำาใหเ้ดำก็ ๆ  มอังภาพิเหน็ไดำช้ดัำเจัน เพิร์าะเดำก็ที�นี�มคีุวามติั�งใจัและกล้าแสดำงอัอัก นอักจัากกิจักร์ร์ม
ทางด้ำานละคุร์ชุมชนแล้ว ยังไดำ้มีกิจักร์ร์มแปลเน่�อัเพิลงร์้อังเป็นเพิลงภาษาปกาเกอัะญิอัแสดำงให้เห็น
ว่ากิจักร์ร์มในคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ ยังคุงเอักลักษณ์ในการ์มีส่วนร์่วมขอังผู้้้คุนอัย่างชัดำเจัน

 การ์สำาร์วจัชุมชนและการ์สร์้างสร์ร์คุ์ละคุร์ในคุร์ั�งนี�ปร์ะกอับไปดำ้วยกร์ะบวนการ์หลายขั�นติอัน
อัันนำาไปส้่การ์เเลกเปลี�ยนเร์ียนร์้้ร์ะหว่างสมาชิกคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์และน้อังนักเร์ียนในชุมชน

 กร์ะบวนการ์สำาคุัญิในการ์ดำำาเนินการ์ ปร์ะการ์แร์กคุ่อั การ์ฟััง ก่อันที�เร์าจัะไดำ้เร์ียนร์้้บทเพิลง
จัากพ่ิอัเฒ่าภาณุนั�น เร์าได้ำฟัังเร์่�อังร์าวติ่าง ๆ เพิ่�อัให้เกิดำคุวามเข้าใจัและคุวามสัมพิันธ์ิขอังเร์่�อังร์าว
เป็นอัย่างดำี อีักทั�งยังเป็นการ์สร์้างคุวามไว้เน่�อัเช่�อัใจักับน้อังนักเร์ียน ผู้่านกิจักร์ร์มละลายพิฤติิกร์ร์ม  
อัาทิ การ์วาดำแผู้นที�บ้านขอังสมาชิกในชุมชน และแน่นอันว่าร์วมถ่งวาดำแผู้นที�บ้านขอังพิ่อัเฒ่าดำ้วย

 เม่�อัการ์รั์บสาร์สมบ้ร์ณ์แล้วจั่งนำาไปส่้กร์ะบวนการ์การ์จัดำบันท่กและการ์เรี์ยบเรี์ยงข้อัม้ล  
ก่อันจัะนำาไปส้่กร์ะบวนการ์ผู้ลิติผู้ลงานสร์้างสร์ร์คุ์ ผู้่านกร์ะบวนการ์การ์มีส่วนร์่วมร์ะหว่างพิี�นักศ่กษา
และน้อังนักเร์ียน โดำยพิี� ๆ จัะกำากับดำ้แลภาพิร์วมและติ่อัยอัดำอังคุ์คุวามร์้้จัากปร์ะสบการ์ณ์ภาคุสนาม
ที�ไดำเ้ร์ยีนร์้ร้์ว่มกนัจัากการ์มปีฏิสิมัพินัธิก์บันอ้ัง ๆ  มาโดำยติลอัดำ จัากกร์ะบวนการ์ดำงักลา่วนอ้ังนกัเร์ยีน
ไดำ้ให้คุวามร์่วมม่อัในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มเป็นอัย่างดำี 

 เม่�อัวันแสดำงเข้ามาถ่ง พิวกเร์าไดำ้วางแผู้นการ์ฝ่ึกซ้อัมละคุร์อัย่างร์อับคุอับ โดำยพิี� ๆ นักเร์ียน
ในร์ะดำับชั�นปร์ะถมศ่กษาติอันปลายไดำ้ช่วยแปลคุวามหมายให้กับน้อังร์ะดำับชั�นปร์ะถมศ่กษาติอันติ้น 
ทำาให้เกิดำการ์ส่�อัสาร์ที�ชัดำเจันมากข่�น เน่�อังจัากนักเร์ยีนบางคุนอัาจัจัะมคีุวามเข้าใจัในภาษาไทยไม่มากนกั 
โดำยสามาร์ถย่นร์ะยะเวลาการ์ซ้อัมให้ใช้เวลาน้อัยลง เวลาแสดำงที�ใกล้เข้ามาเติ็มที พิวกเร์าร์้้ส่กโชคุดีำ
มากที�การ์ทำางานลงพิ่�นที�ที�เร์าไม่คุุ้นเคุยนี� ไม่เป็นการ์ปร์บม่อัในการ์ทำางานข้างเดำียวแติ่อัย่างใดำ  
เพิร์าะมีม่อัขอังน้อังนักเร์ียนอัีกหลายม่อัที�ช่วยกันปร์บม่อัให้ดำังอัย่างติั�งใจัในคุร์ั�งนี�อัีกดำ้วย ฉันเอังเป็น
เพิยีงอักีคุนหน่�งที�มีภาพิปร์ะทบัใจัในการ์เดำนิทางคุร์ั�งนี� น้อังนกัเร์ยีนเปล่งเสยีงร์อ้ังเพิลงอัยา่งสดุำหัวใจั 
เช่นเดำียวกับน้อังที�เล่นละคุร์ก็เล่นอัย่างสุดำฝ่ีม่อั  พิวกเร์าเหล่านักดำนติร์ีและผู้้้กำากับการ์แสดำง ไดำ้เพิียง
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ร์่วมปร์ะคุับปร์ะคุอังการ์แสดำงให้ร์าบร์่�นโดำยบร์ร์เลงดำนติร์ี พิากษ์บทละคุร์ปร์ะกอับการ์แสดำง  
ดำั�งเช่นสายฝ่นที�โอับอัุ้มท้อังฟั้าในช่วงเวลาหลายวันที�ผู้่านมาในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ 
เพิ่�อัน้อังฯ

 หลังจัากการ์แสดำงจับสิ�นลง ฝ่นก็ติกลงมาปร์อัย ๆ ลงมาในทันใดำ เช่นเดำียวกับเช้าติร์้่ขอัง 
วนัแร์กที�อัอักสำาร์วจัชมุชน เสมอ่ันบทเพิลงและเร์่�อังเลา่ขอังหม้บ้่านแมอ่ัอักฮูที้�ไดำร้์บัการ์ขบัขานอักีคุร์ั�ง
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“เยอ แอ นา” (ฉันรักเธอ):
เรื่องราวสู่ละครชุมชน 
น้างสาวเบญิจมาศิ ไม้เกตำุ17, น้ายธรณ์ ที่ักษิณวราจาร17,
น้ายน้รากร ป์ัญิญิาวรวุฒิ18  
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“ตอ เท คอ ทอ ชู โม่ กูว 
น่อ อี ทอ ชู โม่ โกว

ตอ เท่ กอ ถ่อ ชู โม โก่ว 
ทอ เท่ บา ที กูว เม งอว ทีกู่ เม งอว 

ทู เลวเบ กวยเชอ เช่อ โยว 
น่ออี เคว เชอ เช่อ โยว
ทูละเบ เคว เช่อ เฉ่อ โยว 

ซือ ลำ  เยอ เหล่า ซา ลีโม เหล่าลา ลีโม”

 จัากเน่�อัร์้อังข้างติ้นขับร์้อังโดำยผู้้้นำาจิัติวิญิญิาณปร์ะจัำาชุมชนบ้านแม่อัอักฮู้ (ไม่ปร์ะสงคุ์ 
เปิดำเผู้ยนาม) ในการ์เก็บข้อัม้ลภาคุสนาม เม่�อัวันที� 20 ติุลาคุม พิ.ศ. 2561 ชาวคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ 
ถอัดำคุวามหมายจัากเน่�อัเพิลงภาษาปกาเกอัะญิอัเปน็ภาษาไทย ติอ่ัมาเปน็แร์งบนัดำาลใจัในการ์พิฒันา
สร์้างสร์ร์คุ์เพิ่�อัใช้ปร์ะกอับกับละคุร์ชุมชนสร์้างสร์ร์คุ์ ไดำ้ดำังติ่อัไปนี� 

“คิดถึงเธอที่รักคนไกล จะเจอจะพบเมื่อไหร่ 
ใจฉันยังคงเฝ้าคอยรอ ใจฉันยังคงเฝ้ารอเธอคนเก่า...คนเดิม 

แยกจากกันโดยโชคชะตา เมื่อพายุฝนพัดมา 
ใจฉันยังคงเฝ้าคอยรอ หวังสักวันคงได้เจอเธอที่เก่าที่เดิม”

 ดำ้วยนิยามคุวามหมายขอังบทเพิลงกล่าวถ่งชายหนุ่มติ่างเเดำน คุนหน่�งที�เดำินทางมาพิร์้อัมกับ
เติหนา่เคุร์่�อังดำนติร์คีุ้ใ่จั ผู่้านภเ้ขาลก้แลว้ลก้เลา่ ชายหนุม่เดำนิทางขา้มแม่นำ�าเมย มาพิบร์กักับหญิงิสาว
ในหม้่บ้าน คุวามรั์กขอังทั�งสอังไดำ้ก่อัติัวข่�น แติ่แล้ววันหน่�งชาวบ้านคุิดำเห็นว่าทั�งสอังไม่คุวร์ที�จัะไดำ้
สมหวังในคุวามร์ัก เพิียงเพิร์าะชายคุนนี�เป็นคุนติ่างถิ�น ชายหนุ่มจั่งกลับไปในที�ที�ตินจัากมา  
สิ�งที�ไม่คุาดำฝ่ันไดำ้เกิดำข่�น เม่�อัสะพิานข้ามแม่นำ�าถ้กติัดำขาดำเน่�อังจัากภัยธิร์ร์มชาติิ ทำาให้ทั�งสอัง 
ไม่สามาร์ถพิบเจัอักันไดำ้อัีกติ่อัไป ทำาไดำ้เพิียงแคุ่คุิดำถ่งกันและกันผู้่านบทเพิลงและเสียงเติหน่า

17 นักศ่กษาสำานักวิชาดำุร์ิยางคุศาสติร์์ สถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา
18 นักศ่กษาคุณะศิลปศาสติร์์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์



ค่่ายอัักษร-ศิิลป์์ เพื่่�อัน้้อังฯ ป์ีที่่� 278

 คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์เพ่ิ�อัน้อัง ปีที� 2 นี� พิวกเร์านักศ่กษาได้ำลงพิ่�นที�ศ่กษาวัฒนธิร์ร์มในชุมชน 
เพิิ�มมากข่�น เพิ่�อัมุง่หวงัที�จัะชว่ยสง่ติอ่ัวฒันธิร์ร์มเดำมิในชมุชนส่้เยาวชนร์ุน่หลงั บทเพิลงในวฒันธิร์ร์ม
ชมุชนแมอ่ัอักฮูแ้หง่นี�กำาลังเล่อันหายไปติามกาลเวลา เร่์�อังร์าววิถชีวีติิในอัดำตีิขอังพิวกเขา ได้ำถก้นำามา
เล่าขานอัีกคุร์ั�งผู้่านบทเพิลงและเคุร์่�อังดำนติร์ี พิวกเร์าและน้อังนักเร์ียนจัากโร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวน
ชายแดำน จัุฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 ไดำ้เร์ียนร์้้จัากพิ่อัเฒ่าแม่เฒ่าอัย่างใกล้ชิดำแบบมุขปาฐิะ ถ้กส่งติ่อั 
คุวามหมายจัากการ์จัดำบันท่กข้อัม้ลและแปลคุวามหมายจัากบทเพิลงเหล่านั�นเพิ่�อัใช้ในกิจักร์ร์ม
สร์้างสร์ร์คุ์ขอังคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์

บที่เพื่ลง ซ่ะ เก่อั ย่�อั บะ (ถวิลหา)

(บันิทำึกบทำเพลงถ่ว์ิลหาในิร่ป์แบบโนิ้ตดนิตรีตะว์ันิตก)

 ดำนติร์ีเป็นอังคุ์ปร์ะกอับสำาคุัญิในการ์ส่งติ่อัเร่์�อังร์าว สามาร์ถจัดำจัำาไดำ้ง่าย จัากการ์ใช้จัังหวะ
และท่วงทำานอังที�เป็นเหม่อันกับสัญิลักษณ์ในบทเพิลงที�ไดำ้เร์ียนร์้้ซ่�งพิบว่า มีทั�งบทเพิลงที�มีจัังหวะ
สนุกสนานหร์่อับทเพิลงที�มีมีลักษณะอัาร์มณ์เศร์้าในจัังหวะช้า ก่อันหน้านี�ชาวคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ 
ยังไม่ทร์าบคุวามหมายจัริ์งขอังบทเพิลง แต่ิเม่�อัไดำ้ทร์าบคุวามหมายจัากพ่ิอัเฒ่าหลังจัากที�พิ่อัเฒ่า 
ไดำ้บร์ร์เลงอัีกคุร์ั�งหน่�ง เสียงขอังบทเพิลงนี�ยิ�งทำาให้ปร์ากฏิเป็นภาพิชัดำเจันมากข่�น และยังสร้์าง 
คุวามปร์ะทับอัย้่ในใจัขอังพิวกเร์า
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 พิวกเร์าชาวคุ่ายพิร์้อัมกับน้อังนักเรี์ยน ไดำ้เร์ียนร์้้ในหลายบทเพิลง ได้ำแก่ เพิลงเติหน่า  
เพิลงเดำินทาง เพิลงถวิลหา เป็นต้ิน ต่ิอัมาจั่งไดำ้ให้น้อังนักเรี์ยนเล่อักบทเพิลงที�ตินเอังปร์ะทับใจั 
มากที�สุดำ เพิ่�อันำามาใช้ในการ์เล่าเร์่�อังร์าวผู้่านบทละคุร์ชุมชน จัากการ์สร์้างบทละคุร์ นำาไปส้่ 
การ์สร์้างจัินตินาการ์ขอังฉากโดำยน้อังนักเร์ียนจัะช่วยกันร์้อัยเร์ียงเร์่�อังร์าว ติัวละคุร์ติ่าง ๆ ร์วมถ่ง
ภาพิบร์ร์ยากาศที�พิวกเขาจัินตินาการ์ และบทเพิลงที�ช่วยกันปร์ะพิันธิ์ข่�นเป็นภาษาไทย ถอัดำคุวาม
เดิำมจัากเพิลงในภาษาปกาเกอัะญิอัในการ์ให้คุวามหมายจัากคุวามเข้าใจัขอังชาวคุ่าย โดำยมีพิี� ๆ 
นักศ่กษาร์่วมกันช่วยขัดำเกลาเน่�อัหาบางส่วน น้อังนักเร์ียนบางคุนไม่มีโอักาสไดำ้เล่นดำนติร์ี แสดำงละคุร์ 
หร์่อัเติ้น แติ่น้อังนักเร์ียนทุกคุนมีคุวามติั�งใจัและร์่วมม่อัร์่วมใจัที�จัะถ่ายทอัดำเร์่�อังร์าวจัากกิจักร์ร์ม
ละคุร์ชุมชนสร์้างสร์ร์คุ์นี�อัอักมาไดำ้ดำีมาก ๆ โดำยในละคุร์ชุมชนสร์้างสร์ร์คุ์นี�ยังไดำ้แฝ่งข้อัคิุดำ 
ในการ์อันุร์ักษ์ผู้่นป่าอัันเป็นที�ร์ัก ป้อังกันมิให้เกิดำเหติุไม่ให้เกิดำภัยพิิบัติิทางธิร์ร์มชาติิดำังที�ปร์ากฏิ 
อัย้่ในบทละคุร์

 คุวามท้าทายในการ์ทำางานชุมชนในคุร์ั�งนี� คุ่อั ภาษาที�ส่�อัสาร์ร์ะหว่างพิ่อัเฒ่าแม่เฒ่ากับกลุ่ม
นักศ่กษาเพิร์าะพิ่อัเฒ่าแม่เฒ่าบางท่านไม่สามาร์ถส่�อัสาร์ในการ์พ้ิดำภาษาไทยมากนัก แติ่ยังเข้าใจั
คุวามหมายอัย้่บ้าง โดำยในการ์แก้ไขปัญิหาที�น่าสนใจัปร์ะเดำ็นหน่�งคุ่อั น้อังนักเร์ียนและคุุณคุร์้ 
ในโร์งเรี์ยนทำาหน้าที�ในการ์ช่วยส่�อัสาร์และแปลคุวามหมายในร์ะหว่างการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์ม

 คุวามเป็นธิร์ร์มชาติิที�เป็นธิร์ร์มชาติิขอังผู้้้คุนในชุมชน ร์อัยยิ�ม และเสียงหัวเร์าะ เป็นสิ�งที�สร้์าง
คุวามปร์ะทบัใจั เร์่�อังเล่าและเสยีงเพิลงยงัคุงติร์าติร์่งอัย้่ในคุวามทร์งจัำาอัันมีคุ่าขอังชาวคุ่ายอัักษร์ - 
ศิลป์ ที�มิอัาจัลบเล่อันอัอักจัากหัวใจั
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“รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ
เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจ...”



www.pgvim.ac.th/aksornsilpa  81

“...ที่มิอาจลบเลือนออกจากหัวใจ”
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บทเพลงคุ้นหู Twinkle Twinkle Little Star
พื่รชน้ิตำว์ มณ่วรรณ19 
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 ชาวคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ ซาบซ่�งในพิร์ะมหากรุ์ณาธิิคุุณอัย่างหาที� สุดำมิไดำ้  ในการ์ที� 
สมเดำจ็ัพิร์ะเทพิรั์ตินร์าชสดุำา ฯ สยามบร์มร์าชกุมารี์ พิร์ะร์าชทานไวโอัลินใหแ้กโ่ร์งเรี์ยนติำาร์วจัติร์ะเวน
ชายแดำนจัุฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 จัังหวัดำติาก ชาวคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ ปีที� 2 ไดำ้ดำำาเนินการ์จััดำการ์เร์ียน
การ์สอันด้ำานการ์บร์ร์เลงไวโอัลินแก่คุร์้และนักเร์ียนในโร์งเร์ียน จัำานวน 2 คุน โดำยได้ำเล่อักบทเพิลง 
ที�ใช้ในการ์สอันไวโอัลินเบ่�อังติ้น ไดำ้แก่บทเพิลง Twinkle Twinkle Little Star ทำานอังขอังเพิลงนี�
คุุ้นห้ และเป็นที�ร์้้จัักและคุุ้นเคุยขอังนักเร์ียนในโร์งเร์ียน อัีกทั�งทำานอังขอังบทเพิลงดำังกล่าวไดำ้นำาไปใช้
ฝ่ึกอัอักเสียงภาษาอัังกฤษให้แก่นักเร์ียนขอังโร์งเร์ียนในกิจักร์ร์มติ่อัมาอัีกดำ้วย ในบทเพิลง “ABC”

“พี่บรรเลงให้ดู และน้องทำ ตาม

 เพิ่�อัให้คุุณคุร์้และน้อังนักเร์ียนสนุกไปกับการ์จััดำการ์เร์ียนการ์สอันคุร์ั�งนี� ใช้วิธีิสอันแบบ  
“พิี�บร์ร์เลงให้ดำ้ และน้อังทำาติาม”จัากการ์ฝ่ึกฝ่นทำาให้น้อังเร์ียนร์้้ทักษะหลายดำ้านดำ้วยคุวามเป็น
ธิร์ร์มชาติิมากกว่าการ์เร์ิ�มติ้นเร์ียนดำนติร์ีจัากการ์อั่านโน้ติ การ์ฝ่ึกซ้อัมเป็นไปอัย่างติั�งใจั ทุกคุนอัดำทน
กับคุวามเม่�อัยล้าขอังเเขน ร์วมถ่งสมาธิิในการ์เร์ียนและซ้อัม ใช้เวลาเร์ียนเพิลง มีเวลาจัำากัดำ 
เพิียงหน่�งวัน เพิ่�อัให้เกิดำแร์งบันดำาลใจั และสามาร์ถเเสดำงบนเวทีไดำ้

 จัากปร์ะสบการ์ณที์�เคุยสอันไวโอัลนิสำาหรั์บผู้้เ้ร์ิ�มติน้ ใชเ้วลาปร์ะมาณหน่�งสัปดำาหจ์ัง่จัะสามาร์ถ
เล่นเพิลงนี�ไดำ้ น้อังนักเร์ียนแสดำงให้เห็นว่า คุนเร์าไม่มีขีดำจัำากัดำคุวามสามาร์ถ การ์ที�ไดำ้ดำำาเนินการ์สอัน
น้อัง ๆ เล่นดำนติร์ีในคุร์ั�งนี� เป็นบทเร์ียนที�มีคุ่ากับเร์าในการ์ส่งต่ิอัในสิ�งที�เร์ารั์ก และเรี์ยนร์้้ถ่งการ์ให้
และร์ับในเวลาเดำียวกัน

19 นักศ่กษาสำานักวิชาดำุร์ิยางคุศาสติร์์ สถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา
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“ABC” ประสบการณ์ครั้งแรกของชีวิตอาสา
ชน้ิกาน้ตำ์ ตำาแก้ว20 
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“ค่ายนี้เป็นค่ายอาสาค่ายแรกในชีวิตของฉัน”

 คุ่ายนี�เป็นคุ่ายอัาสาคุ่ายแร์กในชีวิติขอังฉัน เร์่�อังร์าวที�เกิดำข่�นติลอัดำร์ะยะเวลา 5 วันที�อัย้่ที�
โร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำน จัุฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 แห่งนั�น ดำิฉันเหม่อันถ้กร์ายล้อัมไปดำ้วยพิลัง 
ที�ยิ�งใหญิ่ในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มสร์้างสร์ร์คุ์ ในคุ่ายคุร์ั�งนี�ไดำ้ร์ับมอับหมายให้เป็นหน่�งในทีมสอันภาษา
อัังกฤษให้กับน้อังนักเร์ียนปกาเกอัะญิอั ชาวคุ่ายฯ ไดำ้เล่อักเพิลง “ABC” ที�ร์้อังขับขานคุ้่ไปกับทำานอัง
เพิลง Twinkle Twinkle Little Star ที�อัอักแบบกิจักร์ร์มให้มีคุวามสอัดำคุล้อังกันขอังคุ่ายอัักษร์ - 
ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ ในปีที� 2
 
 เช้าขอังวันที�สาม พิวกเร์าพิี�นักศ่กษาอัาสาขอังธิร์ร์มศาสติร์์ไดำ้เร์ิ�มการ์สอันให้กับนักเร์ียน 
โดำย เร์ิ�มจัากอัา่นติวัอักัษร์ภาษาอังักฤษติามทลีะติวัอัยา่งชา้ ๆ  พิร์อ้ัมกบัการ์อัอักเสยีงดำงัสนั�นลั�นอัาคุาร์
อัเนกปร์ะสงคุก์นัอัย่างเติม็ที� หลงัจัากนั�นจัง่เร์ิ�มใส่ทำานอัง และร์อ้ังเพิลงกนั การ์ดำำาเนนิกิจักร์ร์มใช้เวลา
ปร์ะมาณสอังชั�วโมงนอ้ังนกัเร์ยีนกส็ามาร์ถที�จัะร้์อังคุลอัเพิลงไปพิร้์อัมกบัพิวกเร์าได้ำ เสยีงเลก็ ๆ  ที�ร้์อัง
ปร์ะสานข่�นมาอัย่างช้า คุ่อัย ๆ คุลอัไปกบัเสยีงดำนติร์อีัย่างพิร้์อัมเพิร์ยีง ไพิเร์าะไม่แพิ้เสียงเพิลงอั่�นใดำ 
คุวามร้้์ส่กติอันนั�นมันปร์ิ�มอัย้่ในใจั ซ่�งเป็นสิ�งที�ฉันไม่เคุยมีโอักาสไดำ้สัมผู้ัสบร์ร์ยากาศที�มีเดำ็กร์ายล้อัม 
อัันมาพิร์้อัมกับร์อัยยิ�มในทุกเช้าที�พิบเจัอักัน 

 ฉันไม่เคุยทำาอัะไร์เพิ่�อัคุนอั่�นขนาดำนี� สิ�งที�ไม่เคุยทำาในการ์สร้์างคุวามสุขให้กับผู้้้อ่ั�นมากนัก  
ฉันกลับทำาไดำ้และแอับคิุดำว่าฉันก็ทำามันได้ำดำีเสียดำ้วย คุวามมั�นใจันี�อัาจัฉันคุงจัะเป็นคุร์้ที�ดำีไดำ้ 
ในสักวันหน่�งในอันาคุติอัันใกล้ ...ฉันมีคุวามสุขใจัจัร์ิง ๆ
 
 มนีอ้ังนกัเร์ยีนหลายคุนเร์ยีกฉนัว่า “คุณุคุร์”้ แต่ิสำาหร์บัฉนัแล้ว ฉันไม่ใชคุ่ณุคุร์ข้อังนอ้ังนกัเร์ยีน
หร์อัก แติ่เขาเหล่านั�นติ่างหากที�เป็นคุร์้ขอังฉันทุกคุนที�นี�สอันให้ไดำ้เร์ียนร์้้คุวามหมายขอังคุำาว่า “ให้” 
และ “ร์ับ” ในเวลาเดำียวกัน ผู้้้คุนที�นี�ทำาให้ฉันเข้าใจัคุวามสุขในชีวิติมากข่�นโดำยแท้จัร์ิงขอับคุุณที�ทำาให้
ร์้้ว่าคุุณคุ่าขอังร์อัยยิ�ม มิติร์ภาพิล้วนมีคุวามหมายอัย้่เสมอั 

 แล้วเร์าจัะพิบกันใหม่....แหล่งพิลังคุวามสุขขอังฉัน
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โหมโรงระยิบระยับสู่ความประทับใจ
มาน้ิกา ค่ำาแก้ว21
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 “เอั...บ.ี..ซ.ี..ดำ.ี..อั.ี..เอัฟั... จีั....” เสยีงติวัอักัษร์ขอังภาษาอังักฤษ ผู้สานกบัทำานอังเพิลง แสดำงให้
เหน็ถง่คุวามอ่ัอันโยนและแฝ่งไปดำว้ยคุวามมุง่มั�นและพิยายามขอังนกัเร์ยีน นอ้ังนักเร์ยีนคุอ่ัย ๆ  ไลเ่ร์ยีง
ติัวอัักษร์ภาษาอัังกฤษอัย่างติ่อัเน่�อังเป็นทำานอังนี� ทำาให้คุนฟัังไม่อัาจัห้ามติัวเอังไม่ให้ร์้อังคุลอัติามไป
กับพิวกเขาเหล่านั�นไดำ้ คุวามน่าเอ็ันดำ้ที�ไม่ปร์ุงแติ่งจัากเสียงขอังพิวกเขาเร์ิ�มจัากแผู้่วเบา และคุ่อัย ๆ 
อัอักเสียงเปล่งชัดำข่�นด้ำวยคุวามมั�นใจัร์าวกับไดำ้ร์ับพิลังวิเศษบางอัย่างจัากพิี� ๆ นักศ่กษาคุ่ายอัักษร์ - 
ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ ปีนี� นักดำนติร์ีที�ติั�งใจับร์ร์เลงเพิลงมาให้ และเห็นร์อัยยิ�มส่งกำาลังใจัขอังผู้้้ฝ่ึกสอัน  
ที�ไดำ้ร์่วมกันดำำาเนนิกิจักร์ร์มสร์ร์ค์ุสร้์างการ์เร์ยีนร้้์ที�นำาไปส่้การ์แสดำงอันัน่าปร์ะทบัใจันี�ข่�นมาได้ำจันสำาเร์จ็ั
ในคุำ�าคุน่สดุำท้ายขอังคุ่ายอักัษร์ - ศลิป์ เสยีงหร์ดีำหร์ิ�งเร์ไร์ไมไ่ดำเ้ปน็อัปุสร์ร์คุขดัำขวางหร์อ่ัสร์า้งคุวามร์ำาคุาญิ
ใจัให้กับผู้้้ชมที�จัดำจั่อัอัย้่กับการ์แสดำงเเสนพิิเศษนี� ร์าวกับถ้กติ้อังมนติร์์สะกดำเเห่งคุวามน่าร์ักขอังน้อัง
นักเร์ียน ในทางติร์งกันข้าม เสียงเหล่านั�นกลับช่วยเป็นเสียงปร์ะสานชั�นยอัดำให้กับบทเพิลง 
ที�ถก้ขบักล่อัมเสยีงอักีด้ำวย อัาจัทำาให้เกิดำคุวามเป็นเอักลกัษณ์ขณะทำาการ์แสดำงได้ำอัย่างน่าปร์ะหลาดำใจั
ในการ์ทำางานร์่วมกันกับชุมชนในคุร์ั�งนี�

 นำ�าคุ้างที�หยดำลงพิร์่างพิร์าว แสงดำาวที�ส่อังปร์ะกายวาววับ หร์่อัแม้แติ่พิร์ะจัันทร์์ที�ส่งยิ�มสดำใส
เป็นกำาลังใจัให้กับเดำ็ก ๆ ทุกสิ�ง ล้วนปร์ะกอับสร์้างข่�นเป็นบทเพิลงที�แสนจัะเร์ียบง่าย แติ่เเฝ่งไปดำ้วย
พิลังที�ยิ�งใหญ่ิ ท่ามกลางหุบเขา ล้อัมร์อับด้ำวยหมอักหนา แต่ิหวัใจัขอังผู้้คุ้น ณ ที�แห่งนี� ได้ำเร์ยีงร้์อัยเข้าไว้
อัย่างอับอัวลจันอับอัุ่น ด้ำวยเสียงขอังน้อังนักเร์ียนตัิวน้อัยเหล่านี�ขับกล่อัมบทเพิลงให้เร์าฟัังอัย้ ่
ในติอันนี� คุงเป็นภาพิปร์ะทับใจัที�ฉันไม่อัาจัลบเล่อัน สิ�งที�ดำิฉันไดำ้กล่าวไปข้างต้ิน เป็นคุวามร์้้ส่กที�ยัง 
ติิดำติร์่งอัย้่ในหัวใจั เป็นคุวามร้้์ส่กแร์กหลังจัากที�ไดำ้ร์ับชมการ์แสดำงขอังน้อังนักเร์ียนที�ยังคุงไว้ในทุก 
ร์ายละเอัียดำ วันนำาเสนอัผู้ลงานดำิฉันและเพิ่�อัน ๆ ไดำ้เข้าไปร์่วมฝ่ึกสอัน และฝ่ึกซ้อัม ในส่วนขอังการ์
ร์้อังเพิลงภาษาอัังกฤษ จัากคุวามร์้้ส่กกังวลใจัดำ้วยเน่�อัหา และเวลาที�เม่�อัคุำานวณดำ้คุร์่าว ๆ  แล้วก็ติอับ
ไดำย้ากวา่เดำก็ ๆ  จัะสามาร์ถจัดำจัำาร์ายละเอัยีดำ ซม่ซบั และเขา้ใจั จันสามาร์ถแสดำงผู้ลอัอักมาในร์ป้แบบ
ขอังการ์ร์อ้ังเพิลงปร์ะกอับดำนติร์ไีดำห้ร์อ่ัไม ่และสดุำทา้ยผู้ลลพัิธิก์ป็ร์ะจักัษใ์หเ้หน็เเลว้วา่ พิวกเขาทุกคุน
คุ่อัเดำ็กที�จัะเติิบโติไปเป็นเยาวชนที�มีคุุณภาพิคุวบคุ้่กับคุุณธิร์ร์มอัย่างไดำ้ไม่ติ้อังสงสัย และเป็นผู้้้ใหญิ่ 
ที�จัะสามาร์ถสร์้างสร์ร์คุ์สิ�งที�ดำี และสามาร์ถส่งติ่อัไปให้แก่ล้กหลานไดำ้อัย่างยั�งย่นอัย่างแน่นอัน

21 นักศ่กษาคุณะศิลปศาสติร์์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์
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 ในฐิานะนักศ่กษาคุนหน่�งปร์ะสบการ์ณ์ในคุร์ั�งนี�ถ่อัเป็นการ์ปลดำล็อัคุคุวามคิุดำในการ์เร์ียนร์้้ 
ในสาขาวชิาขอังตินเอังไดำอ้ัยา่งถง่แกน่แท ้เพิร์าะในการ์ศก่ษาที�คุร์อับคุลมุและลก่ซ่�งในศาสติร์ข์อังภาษา
และมนุษย์ที�ไดำ้ศ่กษาในภาคุทฤษฎีีมาแล้วนั�น กลับเป็นที�นี�เอังที�เปิดำโอักาสให้ดำิฉันได้ำใช้เคุร์่�อังม่อั 
เหล่านั�นในการ์ส่�อัสาร์ และเช่�อัมโยงผู้้้คุนเข้าไว้ด้ำวยกันด้ำวยศาสติร์์ทางภาษา เร์าได้ำใช้คุวามร้้์ที�เร์ียน 
มาสอันน้อัง ๆ ได้ำโดำยติร์งอัาจัฟัังดำ้ง่าย แต่ิสิ�งที�มากกว่านั�นก็การ์ใช้หลักแห่งคุวามเป็นมนุษย์ 
และภาษา เรี์ยนร์้ธ้ิร์ร์มชาติ ิวถิชีวีติิ และวฒันธิร์ร์มคุวามเป็นอัย้ข่อังพิวกเขา จันชาวบ้านที�นั�นร์วมถ่ง 
เดำ็ก ๆ เช่�อัใจัเร์ามากพิอัที�จัะร์ับสาร์ที�เร์าส่�อั นี�เอังจั่งเป็นสิ�งที�เร์ียกว่าแก่นแท้ขอังการ์เร์ียนภาษา  
การ์มาในคุร์ั�งนี�เร์าอัาจัมาในฐิานะที�เป็นคุุณคุร์้ที�มาสอันเดำ็ก ๆ ในเร์่�อังขอังภาษา แติ่ใคุร์เล่าจัะร้้์ว่า  
น้อังนักเร์ียนที�นี�ติ่างหากที�ให้บทเร์ียนกับเร์ามากมาย ฉัน...ขอับคุุณพิวกเขาในใจันับพิันคุร์ั�ง 
สำาหร์ับขอังขวัญิที�มีคุ่าที�สุดำ ที�ไม่อัาจัหาซ่�อัมาไดำ้แม้จัะใช้เงินทอังหาก ติ้อังใช้หัวใจัที�เปิดำกว้าง  
เข้ามากลั�นกร์อังเป็นคุวามคุิดำ และภาพิคุวามปร์ะทับใจั ที� ณ ติอันนี� ไดำ้ติกติะกอันเป็นผู้ล่ก 
คุวามทร์งจัำาขอังฉันเป็นที�เร์ียบร์้อัย และพิร์้อัมจัะเล่าให้ทุกคุนฟัังถ่งบทเร์ียนลำ�าคุ่าที�ไดำ้ร์ับมาในคุร์ั�งนี�
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Danny Boy
กำ ลังใจแด่ครูตำ รวจตระเวนชายแดน
น้ายชาญิณรงค่์ เฮูงอัรุณป์ระสาร22,
น้างสาวภัที่รฉััตำรา ที่อังมา23
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 บทเพิลง Danny Boy มีทำานอังดำั�งเดำิมมาจัากเพิลงพิ่�นบ้านไอัร์ิชช่�อัว่า  Londonderry Air 
ภายหลงัมีคุนไดำแ้ติง่คุำาร์อ้ังให้ จันกลายเปน็บทเพิลง Danny Boy ในปัจัจับุนัที�ทกุคุนร์้จ้ักั คุวามหมาย
ขอังบทเพิลงนี�กล่าวถ่งการ์พิลัดำพิร์ากและจัากลาขอังเดำ็กหนุ่มที�ติ้อังจัากบ้านไปแดำนไกล เคุยถ้กใช้ส่�อั
ถ่งทหาร์ชาวไอัร์ิชที�ไดำ้ร์่วมร์บในสงคุร์ามทำาให้เป็นเพิลงที�ชาวไอัร์ิชร์้้ส่กผู้้กพิันร์วมทั�งทำานอังมีคุวาม
ซาบซ่�งกินใจัจันกลายเปน็เพิลงที�ไดำร้์บัคุวามนยิมไปอัยา่งแพิร์ห่ลาย และยงัใชใ้นพิธีิิสำาคุญัิ ๆ  ขอังทหาร์
อัเมร์ิกันอัีกดำ้วย
 

“ชาวค่าย อยากส่งกำ ลังใจให้ครูตำ รวจตระเวนชายแดนจุฬา - ธรรมศาสตร์  
ได้มีกำ ลังใจที่เข้มแข็ง”

 ชาวคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพ่ิ�อัน้อังฯ ไดำ้เล่อักเพิลง Danny Boy มาใช้ในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์ม
สร์้างสร์ร์คุ์ เน่�อังจัากชาวคุ่าย อัยากส่งกำาลังใจัให้คุร์้ติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำน จัุฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์  
ไดำ้มีกำาลังใจัที�เข้มแข็งในการ์บ่มเพิาะเยาวชนในโร์งเร์ียนแห่งนี�อัย่างเติ็มกำาลังคุวามสามาร์ถ

 โดำยไดำ้นำาเน่�อัร์้อังบางส่วนจัากบทเพิลงติ้นฉบับ มาใช้ในการ์จััดำกิจักร์ร์มฝ่ึกภาษาอัังกฤษ  
โดำยให้นักเร์ียนไดำ้สะกดำและอัอักเสียงติามทีละคุำาไปพิร์้อัมกับการ์แปลคุวามหมายขอังบทเพิลง

 “Oh, Danny boy, the pipes, the pipes are calling
 From glen to glen, and down the mountain side.
 The summer’s gone, and all the flowers dying,
 It’s you, it’s you must go and I must bide.
 But come ye back when summer’s in the meadow,
 Or when the valley’s hushed and white with snow,
 It’s I’ll be here in sunshine or in shadow,
 Oh, Danny boy, oh Danny boy, I love you so!”24

 จัากเน่�อัร์้อังดำังกล่าว ชาวคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ ไดำ้แปลเน่�อัร์้อังดำังกล่าวเป็นภาษาไทย 
ทำาให้เห็นคุวามหมายชัดำเจันจัากเน่�อัเพิลงมากข่�น  เพิ่�อัจัะใช้ในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มทางดำ้านการ์แปล
ภาษาจัากภาษาไทยเป็นภาษาปกาเกอัะญิอั ดำังนี� 

22 นักศ่กษาคุณะศิลปศาสติร์์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์
23 นักศ่กษาสำานักวิชาดำุร์ิยางคุศาสติร์์ สถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา
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 “ที�ร์ัก ฉันเร์ียกหาเธิอัจัากเสียงปี�ที�ขับขานนั�น
 เสียงดำนติร์ีก้อังกังวาลผู้่านหุบเขาเร์่�อัยมา
 ฤดำ้ร์้อันผู้่านพิ้น ดำอักไม้ร์่วงโร์ย
 ร์าวกับเธิอัที�จัากไป ฉันไดำ้แติ่เฝ่้าร์อัคุอัย

 กลับมาเถอัะนะ เม่�อัฤดำ้ร์้อันหวนกลับมาอัีกคุร์ั�ง
 หุบเขาเงียบสงัดำ ปกคุลุมดำ้วยเมฆหมอักขาว
 ฉันจัะยังอัย้่ที�นี� ไม่ว่าในยามที�อัาทิติย์สาดำส่อัง
 หร์่อัแม้แติ่คุวามม่ดำมิดำ
 โอั้... ที�ร์ัก ฉันร์ักเธิอัสุดำหัวใจั

 หากเธิอักลับมา เม่�อัดำอักไม้โร์ยร์าแห้งเหี�ยว
 ถ่งฉันติาย... อัย่างไร์ก็ยอัมให้เป็นไป
 หากเธิอักลับมา และพิบที�ที�ฉันจัากไปนี�
 ไดำ้โปร์ดำคุุกเข่าลง แล้วเอั่ยว่าขอัให้เธิอัเป็นสุขให้แดำ่ฉัน

 ฉันจัะร์ับร์้้คุวามร์้้ส่กนี�จัากสวร์ร์คุ์
 หลุมฝ่ังศพิขอังฉันก็กลับมางดำงาม เปี�ยมดำ้วยคุวามสุข
 เพิ่�อัเธิอัจัะไดำ้คุิดำถ่งและสาร์ภาพิคุวามร์ักนั�น
 ฉันจัะเฝ่้าร์อัเธิอั จันกว่าเธิอัจัะกลับมาอัย้่ดำ้วยอัีกคุร์ั�งหน่�ง
 ฉันจัะร์อัเธิอั ร์อัจันกว่าเธิอัจัะกลับมา”25

 นำาไปส้่การ์ให้น้อังนักเร์ียนช่วยกันแปลเน่�อัร์้อังเป็นภาษาปกาเกอัะญิอัติ่อัไป 

 กร์ะบวนการ์ทำางานที�นักศ่กษาคุ่อัย ๆ เร์ียบเร์ียงปร์ะโยคุทีละปร์ะโยคุเพิ่�อัง่ายติ่อัคุวามเข้าใจั
กบันกัเร์ยีนในร์ะดำบัชั�นปร์ะถมศก่ษา หลงัจัากไดำผู้้ลลพัิธ์ิการ์แปลเปน็ภาษาปกาเกอัะญิอัแล้ว พิี�นกัศก่ษา
ไดำ้ให้คุุณคุร์้ในโร์งเร์ียนที�มีคุวามร์้้ดำ้านภาษาปกาเกอัะญิอัเป็นผู้้้ติร์วจัทานอัีกคุร์ั�งหน่�ง 

 “ปือัแว แอั๊ โดำ๊
 ปวา เกาะ หน่า เลอั กแว เซาะ โดำ๊ะ โดำ๊ะ
 เดำ กาหน่า อััดำ ติ่อั เหล่อั กะเจัอั เคุอัะ
 ติา ติะ โก เหล่อั บะ
 ติะ พิอั ลอั แบ ติะ พิอั ลอั แบ
 ดำี ซอั นา ป้่ แผู้ละ อัย่า โอั๊ะ เขาะ หน่า
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 ฮูา เก คุอั ติะ โก คุา นา ฮูา เก
 กะเจัอั กะล่อั ติะ โอั บ่า
 อัะ เบอั เหล่อั ติ๊ะ เอั๊อัะ วาวา
 ม่�อั ชา คุา เดำอัะ ม่�อั ฮูา ลอั อัย่า โอั๊ะ แพิ ฮูี
 ปือัแว แอั๊ โดำ๊ อัย่า แอั๊ะ หน่า โดำ๊”26

 จัากเน่�อัหาและที�มาขอังเพิลงมันส่�อัถ่งการ์ให้กำาลังใจัใคุร์สักคุนหร์่อัคุนสักกลุ่ม ซ่�งทางคุณะฯ 
ไดำน้ำาบทเพิลงติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำน ที�มทีำานอังเดำยีวกนักบับทเพิลง Danny Boy ซ่�งปร์ะพินัธ์ิคุำาร้์อัง
โดำย  ท่านผู้้้หญิิงมณีร์ัติน์ บุนนาคุ โดำยนักเร์ียน ร์วมถ่งคุณะคุร์้ในโร์งเร์ียน และชาวคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ 
ไดำ้จััดำการ์แสดำงในชุดำนี� ร์่วมกันขับร์้อังในคุำ�าคุ่นสุดำท้ายในการ์นำาเสนอัผู้ลงานขอังกิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์ 
- ศลิป์ ปีที� 2  เพิ่�อัเป็นการ์ส่งกำาลังใจัให้คุณุคุร์ต้ิำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำนทกุท่าน และสร้์างคุวามปร์ะทบัใจั
ให้กับชาวบ้านในชุมชน

Danny Boy
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Showcase:การนำ เสนอผลงานค่ายอักษร - ศิลป์ 
ปีที่ 2 
รวิภาส เจริญิวิวัฒน้์ชัย27,
พื่่รพื่รรณ  โกมุที่28, ณัฐิธน้าวุฒิ สุขด่28,
อัชิตำะ ชยาศิิสรัตำน้กร28, ณัฐิดน้ัย หวังวิวัฒน้า28
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“รอยยิ้มของน้อง ๆ มันทำ ให้เราหายเหนื่อยได้อย่างหน้าอัศจรรย์ รอยยิ้มของน้อง ๆ ที่มีความ
สุขเหมือนกับดอกไม้ที่ได้รับแสงแรกในยามเช้า”

 การ์ดำำาเนนิงานขอังคุ่ายอักัษร์ - ศลิป์ เพิ่�อัน้อังฯ ในปีที� 2 มกีาร์ผู้สมผู้สานงานดำ้านเทคุโนโลยี  
การ์บันท่กภาพินิ�ง และภาพิวิดำีโอั ติลอัดำจันการ์ติัดำต่ิอัวิดีำโอัและเสียง นำาโดำยนักศ่กษามหาวิทยาลัย
เทคุโนโลยีพิร์ะจัอัมเกล้าธินบุร์ีเป็นกำาลังสำาคุัญิในการ์เก็บข้อัม้ลที�ใช้ติ่อัยอัดำในการ์ทำางานสร้์างสร์ร์คุ์ 
โดำยการ์ดำำาเนนิงานไดำมี้การ์วางแผู้นการ์ทำางานกอ่ันที�จัะดำำาเนนิการ์จัร์งิ ในดำา้นการ์ใชอุ้ัปกร์ณส์าร์สนเทศ
ติา่ง ๆ  มีการ์ร์ะดำมคุวามคิุดำเห็นเร่์�อังปญัิหาที�จัะเกิดำข่�น ร์วมถง่วธีิิการ์แกไ้ขปญัิหา ซ่�งเม่�อัลงไปยงัพ่ิ�นที�
ศก่ษาจัร์งิแล้ว สามาร์ถลดำปัญิหาได้ำในร์ะดำบัหน่�ง ร์วมถง่การ์แก้ไขปัญิหาเฉพิาะหน้าได้ำดำมีากยิ�งข่�น อักีทั�ง
ในการ์ดำำาเนนิกิจักร์ร์มขอังคุา่ยอักัษร์ - ศลิป ์เพ่ิ�อันอ้ัง ไดำม้กีาร์หาร์อ่ัถง่ปญัิหาและสร์ปุภาพิร์วมกิจักร์ร์ม
ในแติ่ละวันเพิ่�อัพิ้ดำคุุยถ่งปัญิหาขอังแติ่ละคุนที�พิบเจัอั เพิ่�อัจัะนำาไปใช้ในการ์แก้ปัญิหาในวันถัดำไปไดำ้ 

 การ์บันท่กภาพิถ่ายและวิดำีโอัติลอัดำการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์ม เพิ่�อันำามาปร์ะกอับการ์แสดำง 
ปร์ะมวลภาพิและวิดำีโอัขอังการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์ม โดำยไดำ้ฉายผู้่านทางจัอัโปร์เจั็คุเติอัร์์ไปยังหน้า
อัาคุาร์อัเนกปร์ะสงคุ์ อัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ อัีกทั�งยังใช้ปร์ะกอับการ์แสดำงในร์ายการ์อั่�น ๆ อัาทิ 
ละคุร์ชุมชนโดำยไดำ้นำาภาพิในพิ่�นที�ในชุมชนแม่อัอักฮู้ มาดำัดำแปลงและติัดำติ่อัทำาให้มีคุวามสมจัริ์ง
และเหมาะสมกับพิ่�นที�มากข่�นโดำยไม่ไดำ้ส้ญิเสียสาร์ะสำาคุัญิขอังวัฒนธิร์ร์มพิ่�นถิ�น 

27 นักศ่กษาคุณะศิลปศาสติร์์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์
28 นักศ่กษาสถาบันวิทยาการ์หุ่นยนติ์ภาคุสนาม มหาวิทยาลัยเทคุโนโลยีพิร์ะจัอัมเกล้าธินบุร์ี
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 ภาพิการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มที� ผู้สมผู้สานกับภาพิร์อัยยิ�มขอังน้อัง ๆ ผู้สานกับเสียงปร์ะกอับ
วิดำีโอัไดำ้นำาบทเพิลง “จัับม่อัมั�น” ซ่�งปัจัจุับันเป็นบทเพิลงปร์ะจัำาขอังโร์งเร์ียน และเป็นบทเพิลง 
ที�ย่ดำเหนี�ยวในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพ่ิ�อัน้อังฯ มาติลอัดำสอังปีที�ผู้่านมา บทเพิลง
คุุ้นห้ขอังเด็ำก ๆ ร์วมไปถ่งบทเพิลงพิ่�นถิ�นที�พิวกเร์านักศ่กษาอัาสา และน้อังนักเร์ียนในโร์งเร์ียน 
ที�ไดำ้ศ่กษาจัากในชุมชน โดำยถ้กนำามาปร์ะกอับในวิดำีโอั เพิ่�อัให้ไดำ้อัร์ร์ถร์สในการ์ร์ับชมมากยิ�งข่�น 
ในการ์ดำำาเนินการ์คุร์ั�งนี� แสดำงให้เห็นว่า ในทุกส่วนงานมีคุวามสัมพิันธิ์ซ่�งกันและกันอัย่างชัดำเจัน 

 จัากการ์ทำางานในคุร์ั�งนี� พิวกเร์าไดำ้ร์ับปร์ะสบการ์ณ์ในการ์ทดำลอังทำาสิ�งใหม่ ๆ  โดำยทุกฝ่่าย
ไดำ้ใช้ทักษะคุวามถนัดำขอังแติ่ละคุนในการ์ทำางาน ถ่งแม้ว่าเพิ่�อัน ๆ  อัาสาจัากมหาวิทยาลัยติ่าง ๆ  
ร์้้จัักเพิียงไม่กี�วัน แติ่ทำาให้พิวกเร์าไดำ้เร์ียนร์้้วัฒนธิร์ร์มพิ่�นถิ�นจัากคุนในชุมชน ไม่ว่าพิวกเร์าจัะ
เหน่�อัยแคุ่ไหน แติ่เม่�อัไดำ้เห็นร์อัยยิ�มขอังน้อัง ๆ มันทำาให้เร์าหายเหน่�อัยไดำ้อัย่างน่าอััศจัร์ร์ย์  
ร์อัยยิ�มขอังน้อังนักเรี์ยนที�มีคุวามสุขนี� เปรี์ยบไดำ้กับดำอักไม้ที�ไดำ้ร์ับแสงแร์กในยามเช้าทีเดำียว 

“สิ่งที่เราได้ลงมือทำ  ทำ ให้เราได้รู้ว่าทางที่ยากลำ บากมักนำ เราไปสู่จุดหมายที่งดงามเสมอ”

 Showcase หร์่อัการ์นำาเสนอัผู้ลงานการ์จัากการ์ดำำาเนินการ์คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพ่ิ�อัน้อังฯ  
ปทีี� 2 กิจักร์ร์มเกิดำจัากการ์ดำำาเนนิงานในลกัษณะขอังการ์ปฏิบิตัิกิาร์กิจักร์ร์มสร์า้งสร์ร์ค์ุ (workshop) 
ผู้่านการ์ใช้ทักษะขอังนักศ่กษา ไดำ้แก่ ทักษะทางภาษา ขอังนักศ่กษามหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์ ทักษะ
ทางดำนติร์ี ขอังสถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา ทักษะการ์ใช้เทคุโนโลยี ขอังนักศ่กษามหาวิทยาลัย
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เทคุโนโลยีพิร์ะจัอัมเกล้าธินบุร์ี ผู้นวกกับการ์พิัฒนาทักษะในศติวร์ร์ษที� 21  นำามาร์วบร์วมคุวามคุิดำ
เห็นและนำามาปร์ับใช้ในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มคุร์ั�งนี� ทำาให้ผู้ลขอังการ์ดำำาเนินงาน อัอักมาเป็นร์้ปธิร์ร์ม 
และสามาร์ถส่งติ่อัคุวามเป็นวัฒนธิร์ร์มพิ่�นถิ�นจัากคุนร์ุ่นเก่าไปยังคุนร์ุ่นใหม่ ซ่�งได้ำแก่ น้อังนักเร์ียน 
ในโร์งเร์ียน และพิวกเร์ากลุ่มนักศ่กษาอัาสากลุ่มนี�อักีด้ำวย การ์ส่�อัสาร์ในร์ะหว่างการ์ดำำาเนนิกิจักร์ร์ม  
ได้ำใช้ดำนติร์ีเป็นเคุร์่�อังม่อัส่�อักลางในการ์เร์ียนร้้์ อัีกทั�งยังเป็นการ์ร์่วมม่อักันร์ะหว่างคุนในชุมชน 
กับบุคุคุลภายนอักดำ้วย โดำยทำาให้เกิดำปร์ะโยชน์แก่ชุมชนในร์ะยะยาวในดำ้านการ์อันุร์ักษ์วัฒนธิร์ร์ม 
พิ่�นถิ�น โดำยมุ่งหวังให้เยาวชนในชุมชนไดำ้เร์ียนร์้้ถ่งเร่์�อังร์าวติ่าง ๆ ในชุมชน เพ่ิ�อัให้คุนในชุมชนร์ัก 
และหวงแหนในร์ากวัฒนธิร์ร์มขอังตินเอัง

 การ์นำาเสนอัผู้ลงานในคุร์ั�งนี�  มีการ์บันท่กภาพิและเสียง ติลอัดำจันการ์ถ่ายทอัดำสดำ 
ผู้่าน Facebook Live เพิ่�อัเผู้ยแพิร์่การ์นำาเสนอัผู้ลงานขอังคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ ในปีที� 2 นี�  
ซ่�งกิจักร์ร์มการ์แสดำงปร์ะกอับไปดำ้วย

 1. การ์แสดำงดำนติร์ีและบทเพิลงขับร์้อังพ่ิ�นบ้านขอังพิ่อัเฒ่าแม่เฒ่าในชุมชนที�หาฟัังไดำ้ยาก  
ดำังเช่น บทเพิลงกล่อัมเดำ็ก และบทเพิลงที�แสดำงถ่งวิถีในการ์ดำำาเนินชีวิติฯ

 2. การ์นำาเสนอัวิดำีโอัปร์ะมวลภาพิติลอัดำการ์จััดำกิจักร์ร์มการ์ดำำาเนินงานขอังคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ 
เพิ่�อัน้อังฯ ปีที� 2

 3. การ์บร์ร์เลงไวโอัลนิขอังนอ้ังนกัเร์ยีน ร์ว่มกบัวงดำนติร์ขีอังพิี� ๆ  สถาบนัดำนติร์กีลัยาณวิฒันา 
ในบทเพิลง Twinkle Twinkle Little Star ปร์ะกอับการ์ขับร์้อังบทเพิลง “ABC Song”  
ที�ใช้ปร์ะกอับกิจักร์ร์มในชั�นเร์ียนสร์้างสร์ร์คุ์ในดำ้านทักษะภาษา

 4. การ์นำาเสนอัผู้ลงานละคุร์ชุมชนสร้์างสร์ร์ค์ุ จัากเร์่�อังร์าว เร่์�อังเล่า และดำนติร์ี ที�ได้ำเรี์ยนร์้้ 
จัากการ์ดำำาเนินงานภาคุสนาม (fieldwork) จัำานวน 2 เร์่�อัง ไดำ้แก่ ละคุร์เร์่�อัง “เยอัแอันา” (ฉันร์ักเธิอั) 
และ ละคุร์เร์่�อัง “แอั๊ะลอัสะ” (คุวามร์ัก)

 ก่อันคุำ�าคุ่นสุดำท้ายขอังคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์จัะจับลง พิวกเร์าทุกคุน ณ ที�นั�น ไดำ้ร์่วมกันร์้อัง
บทเพิลงจัับม่อัมั�นดำังสนั�นโร์งเรี์ยน ก่อันที�นำ�าติาแห่งคุวามปิติิยินดีำปร์ากฏิข่�นคุร์ั�งหน่�ง

“ดนตรีเป็นเครื่องมือสื่อกลางในการเรียนรู้
อีกทั้งยังเป็นการร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชน

กับบุคคลภายนอกด้วย”
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วงดนตรีค่ายอักษร - ศิลป์ #2
Music for Society Ensemble
กรวิชญิ์ อันุ้น้ตำการุณ29

(วงดนตำรีค่ายอำักษร - ศิิลป์ ปีที่ี� 2
Music for Society Ensemble #2: Tak Province)

29 น้ักศิึกษาสำาน้ักวิชาดุริยางค่ศิาสตำร์ สถาบัน้ดน้ตำร่กัลยาณิวัฒน้า
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 สำาหร์ับคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์คุร์ั�งนี� จัะให้ถ่อัเป็นปร์ะสบการ์ณ์การ์ทำางานดำนติรี์ ที�ติ้อังอัาศัย 
คุวามเข้าใจัในการ์เร์ียนร้์้จัากบริ์บทขอังชุมชนสังคุมมากข่�น ก่อันจัะเข้า ส้่กร์ะบวนการ์ 
ในการ์สร์้างสร์ร์คุ์งานดำนติร์ีมากกว่ากิจักร์ร์มในปีแร์ก โดำยในที�นี�อัาจัส่�อัคุวามหมายว่าดำนติร์ี 
ติ้อังเติร์ียมติัวไปให้พิร์้อัมมากข่�น ในการ์จัดำบันท่กโน้ติ จัังหวะ ร์วมถ่งเน่�อัร์้อังที�ติ้อังอัาศัยคุวามเร์็ว
ในการ์ทำางาน พิร์้อัมกันกับการ์ใช้เทคุโนโลยีดำ้วยเช่นกัน

 แน่นอันว่าการ์เร์ียนร์้้ดำนติร์ีแบบมุขปาฐิะนั�น จัำาติ้อังอัาศัยคุวามชำานาญิ ร์วมถ่งการ์พิยายาม
เข้าใจัในสำาเนียงพิ่�นถิ�น (dialect) เป็นโอักาสที�ดำี ที�มีเพิ่�อันที�มีคุวามชำานาญิดำ้านทักษะภาษาจัาก
มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์ให้การ์ช่วยเหล่อัในการ์สะกดำอัอักเสียงคุำาให้ถ้กติ้อังชัดำเจันไดำ้มากยิ�งข่�น 
ร์วมถ่งการ์ทำางานผู้สมผู้สานกับการ์ใช้เทคุโนโลยีในการ์บันท่กภาพิเคุล่�อันไหววีดำิทัศน์ เพิ่�อัให้เร์่�อัง
ร์าวมีคุวามเป็นธิร์ร์มชาติิและสอัดำคุล้อังกับกิจักร์ร์มขอังคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพ่ิ�อัน้อังฯ ในปีนี�

 เร่์�อังร์าวขอังวัฒนธิร์ร์มพ่ิ�นบ้านในชุมชน ทำาให้ดำนติร์ีทำาหน้าที�ในการ์สนับสนุนแนวคุิดำ 
ในการ์ทำากิจักร์ร์มดำนติร์ีสร์้างสร์ร์คุ์ เพ่ิ�อัสอัดำร์ับและสอัดำคุล้อังให้ไดำ้ดำีที�สุดำ

 คุวามงามคุงมิใช่เพีิยงแคุ่ดำนติร์ีเท่านั�น แติ่เป็นคุวามงามที�เกิดำจัากการ์ทำางานร์่วมกัน 
ขอังแติ่ละทักษะคุวามชำานาญิขอังชาวคุ่ายผู้่านสำานวนดำนติรี์ที�แฝ่งคุวามหมายล่กซ่�ง สามาร์ถย่ดำหยุ่น
และเป็นสะพิานคุวามคุิดำในการ์จััดำกิจักร์ร์มสร์้างสร์ร์คุ์ ทำาให้เกิดำการ์ส่งติ่อัวัฒนธิร์ร์มดำนติร์ีพิ่�นบ้าน
จัากพิ่อัเฒ่าแม่เฒ่า ส้่เดำ็กนักเร์ียนร์ุ่นใหม่ ร์วมถ่งพิี�นักศ่กษาทุกคุนอัย่างแยบคุาย อัีกทั�งยังถ่อั 
ไดำ้ว่าการ์ทำางานดำนติร์ีในคุ่ายปีนี�เป็นกร์ะบวนการ์อันุร์ักษ์เชิงคุุณคุ่าที�เป็นร์้ปธิร์ร์มจัับติ้อังไดำ้มากข่�น

“ความงามคงมิใช่เพียงแค่ดนตรีเท่านั้น
แต่เป็นความงามที่เกิดจากการทำ งานร่วมกันของแต่ละทักษะความชำ นาญของชาวค่าย“

 สำาหรั์บวงดำนดำนติร์ขีอังคุา่ยอักัษร์- ศลิปเ์พิ่�อันอ้ังในคุร์ั�งนี� นอักจัากนกัศก่ษาจัากสถาบนัดำนติร์ี
กัลยาณิวัฒนาแล้ว เร์ายังมีเพิ่�อันและพิี� ๆ จัากมหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์ มาร์่วมร์้อังเพิลงในการ์
แสดำงคุอันเสิร์์ติอัักษร์ - ศิลป์ มีทีมงานบันท่กวีดำิทัศน์ที�มีคุวามชำานาญิจัากสถาบันเทคุโนโลยี
พิร์ะจัอัมเกล้าธินบุร์ี และยังมีนักเร์ียนจัากโร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำนจัุฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์ 3  
มาร์่วมฝ่ึกซ้อัมและแสดำงดำ้วย ทุก ๆ  คุน ก็ไดำ้ช่วยกันทำางานกันอัย่างเติ็มที� ติั�งแติ่วันแร์กที�พิวกเร์าไป
ศ่กษาดำนติร์ีกับพิ่อัเฒ่าและแม่เฒ่าขอังหม้่บ้าน จััดำกิจักร์ร์มเพิ่�อัให้คุวามร์้้และสอันน้อัง ๆ ในคุ่าย 
ช่วยกันคุิดำบทละคุร์จัากวิถีชีวิติคุนท้อังถิ�น การ์ฝ่ึกซ้อัมจันถ่งการ์แสดำงในวันสุดำท้าย แม้กร์ะทั�ง 
การ์เก็บกวาดำสถานที�ซ่�งเป็นสิ�งที�สำาคัุญิพิอั ๆ กับการ์แสดำงดำ้วย
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 ในดำ้านการ์ทำางานอัักษร์ - ศิลป์นั�นพิวกเร์าทุก ๆ คุนเร์ิ�มติ้นจัากจัุดำที�ไม่สามาร์ถจัินตินาการ์
ถง่การ์แสดำงไดำด้ำว้ยซำ�า ชว่ยกนัคิุดำทีละขั�นติอัน ใสอ่ังคุป์ร์ะกอับติา่ง ๆ  ลงไป ร์ะหวา่งทางกเ็จัอัอุัปสร์ร์คุ
หลายอัย่าง การ์ฝ่ึกซ้อัมบทละคุร์นั�น ก็ติ้อังอัาศัยคุวามร์่วมม่อัจัากทั�งชาวคุ่ายและน้อัง ๆ ดำ้วย   
ทุกคุนมีหน้าที�ที�เหน่�อัยเท่ากันมีคุวามสำาคุัญิเท่า ๆ กัน หากขาดำคุนร์่วมแสดำงแม้แติ่คุนเดำียว  
งานแสดำงอัาจัติ้อังเปลี�ยนใหม่ทั�งหมดำ จันถ่งวันสุดำท้ายที�พิวกเร์าชาวคุ่ายและนักเร์ียนช่วยกันจััดำเวที
การ์แสดำงกนัอัย่างแขง็ขัน มกีาร์ทำางานร่์วมกันอัย่างมปีร์ะสทิธิิภาพิ ใช้กำาลงักาย กำาลงัใจั และคุวามคุดิำ
ที�มี จันกร์ะทั�งการ์แสดำงขอังนักเร์ียนและชาวคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ไดำ้เสร์็จัสิ�นลงไปอัย่างสมบ้ร์ณ์

 พิวกเร์ายังคุงไดำ้ใช้ทักษะในศาสติร์์และศิลป์ในแขนงติ่าง ๆ ท่ี�ชำานาญิ ติั�งแติ่การ์บันท่กเสียง
การ์บร์ร์เลงเพิลงขอังพิอ่ัเฒา่แมเ่ฒา่ การ์ใชแ้ปลเน่�อัเพิลงทอ้ังถิ�น และการ์แปลทำานอังโดำยยังคุงร์กัษา
กลิ�นอัายขอังเพิลงเดำิมไว้ ยังมีการ์ใช้เพิลงในการ์ให้คุวามร์้้น้อัง ๆ  โดำยให้พิี� ๆ  จัากคุณะศิลปศาสติร์์
เป็นผู้้้ดำำาเนินร์ายการ์ โดำยมีนักดำนติร์ีบร์ร์เลงเพิลงเป็นส่�อัในกิจักร์ร์ม การ์ฝ่ึกซ้อัมการ์แสดำงเอังก็ติ้อัง
ใช้คุวามสามาร์ถในการ์ส่�อัสาร์กับน้อัง ๆ  และดำนติรี์ที�ใช้ติ้อังสามาร์ถส่�อัสาร์กับทุก ๆ  คุนในกิจักร์ร์ม
ไดำ้ดำ้วย เพิ่�อัให้ทุก ๆ คุนเข้าใจัการ์แสดำงและอัยากสร์้างการ์แสดำงอัอักมาให้ดำีที�สุดำ

 ในคุ่ายอัาสานั�น ศาสติร์์และศิลป์ไม่ไดำ้ถ้กใช้เพิียงเพ่ิ�อัแสดำงว่าเร์ามีคุวามสามาร์ถในศาสติร์์
นั�น ๆ แติ่ติ้อังใช้ให้มีปร์ะสิทธิิภาพิและเกิดำปร์ะโยชน์ติ่อัทุก ๆ คุนให้มากที�สุดำ ถ่งแม้เร์าจัะแสดำง
เทคุนิคุแพิร์วพิร์าวให้ทุก ๆ คุนไดำ้ปร์ะจัักษ์ว่าเร์าเก่ง แติ่นั�นก็ไม่ไดำ้เกิดำปร์ะโยชน์อัะไร์ติ่อัเป้าหมาย
ขอังกิจักร์ร์ม แม้กร์ะทั�งการ์บร์ร์เลงโน้ติง่าย ๆ คุำาพิ้ดำไม่กี�คุำา หร์่อัอังคุ์ปร์ะกอับเล็ก ๆ หากโน้ติติัวนั�น 
คุำาพิ้ดำนั�น ๆ หร์่อัอังคุ์ปร์ะกอับนั�น ๆ อัย้่ในจัังหวะที�ดำีมากพิอั ก็สามาร์ถสร์้างคุวามเปลี�ยนแปลง 
อัย่างมีนัยยะสำาคุัญิไดำ้

“ในค่ายอาสาน้ัน ศาสตร์และศิลป์ไม่ได้ถูกใช้เพียงเพ่ือแสดงว่าเรามีความสามารถในศาสตร์น้ัน ๆ 
แต่ต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทุก ๆ คนให้มากที่สุด“
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ปรากฏการณ์จับมือมั่น #2:แตกต่างแต่ตราตรึง
พื่งษ์เที่พื่ จิตำดวงเป์รม30
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“เราจับมือมั่น ร่วมสร้างฝันอันยิ่งใหญ่
หลอมรวมดวงใจ เป็นหนึ่งเดียวกัน”

 การ์เดำินทางไปคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ ปีที� 2 เร์ิ�มติ้นดำ้วยการ์ติร์ะหนักถ่งการ์มีส่วนร์่วม
กบัชมุชนมากข่�น กอ่ัให้เกิดำกิจักร์ร์มการ์เร์ยีนร้้์ดำนติรี์ วัฒนธิร์ร์ม และวถิชีวีติิจัากชุมชนส่้การ์สร์า้งสร์ร์ค์ุ
ผู้ลงานละคุร์ชุมชนโดำยเยาวชนที�อัย้่ในพิ่�นที�  คุณาจัาร์ย์และคุณะนักศ่กษามีฐิานะเป็นเพิียง “ผู้้้เร์ียน” 
และจััดำอังคุ์ปร์ะกอับขอังละคุร์ชุมชนร์่วมกับเยาวชนบ้านแม่อัอักฮู้   

 บทเรี์ยนจัากคุร์ั�งที�หน่�งซ่�งทุกสถาบันการ์ศ่กษาไดำ้เรี์ยนร้้์จัากการ์เป็น “ผู้้้ให้” ไม่ว่าจัะเป็น 
การ์แต่ิงเพิลงให้เยาวชน การ์จััดำเร์ียงห้อังสมุดำโดำยร์ะบบสี หร์่อัการ์ติกแต่ิงห้อังเร์ียนชั�นอันุบาล  
ไดำ้ถ้กขบคุิดำ ทบทวน และติั�งคุำาถามเพิ่�อัพิัฒนาให้การ์เข้าคุ่ายมีปร์ะโยชน์กับคุนในชุมชน31 มิเพิียงแติ่
อัาคุาร์ที�ติั�งติร์ะหง่านอัย้่กลางขุนเขา แติ่หากเป็นการ์เพิิ�มพิ้นศักยภาพิและการ์มีส่วนร์่วมกับกิจักร์ร์ม
ขอังชาวคุ่ายและผู้้้คุนที�อัาศัยอัย้่ในบร์ิเวณนั�น 
 
 การ์เดำนิอัอักนอักปร์ะติโ้ร์งเร์ยีนเพิ่�อัไปเร์ยีนร้้์ดำนติรี์ เร์่�อังเลา่ และวถิชีวีติิ เปรี์ยบเสมอ่ันกับการ์
ทำาลายกำาแพิงที�ขวางกั�นผู้้้คุนและเร์ิ�มเปิดำใจัที�จัะไดำ้เร์ียนร์้้สิ�งใหม่ที�ไม่เคุยคุิดำหร์่อัไดำ้ยินมาก่อัน เรี์ยนร์้้
คุวามแติกต่ิางในทางคุวามคุิดำและยอัมร์ับในบางเร์่�อังที�มีคุวามแติกต่ิาง การ์กล้าที�จัะพิ้ดำคุุย ซักถาม 
หร์่อัแม้กร์ะทั�งร์่วมบร์ร์เลงดำนติร์ีจ่ังก่อัให้เกิดำคุวามไว้เน่�อัเช่�อัใจั น้อัง ๆ พิาพิวกเร์าเดิำนไปทั�วชุมชน 
คุนในชุมชนเร์ียกพิวกเร์าข่�นไปพิ้ดำคุุยบนบ้าน สอันบทเพิลงอัย่างจัร์ิงจัังโดำยมีคุุณคุร์้ช่วยแปล น้อัง ๆ 
ไดำ้ร์ับฟัังและร์่วมกันร์้อังติาม หร์่อัทำาอัาหาร์ให้ร์ับปร์ะทาน เป็นติ้น

30 นกัศก่ษาปร์ญิิญิาเอัก วทิยาลยัสหวทิยาการ์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์ และผู้้จ้ัดัำการ์วงดำรุ์ยิางค์ุเยาวชนสถาบนัดำนติร์กีลัยาณวิฒันา (PYO)
31 พิงษ์เทพิ จิัติดำวงเปร์ม. ปร์ากฎีการ์ณ์ “จับัมอ่ัมั�น”.คุ่ายอักัษร์ - ศลิป์ เพิ่�อัน้อัง โร์งเร์ยีนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำน จัฬุา - ธิร์ร์มศาสติร์์ 3  
ติำาบลแม่หละ อัำาเภอัท่าสอังยาง จังัหวัดำติาก Creative Music and Arts Camp #1. 2560. หน้า 8-9
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 นอักจัากการ์ให้นักศ่กษาและเยาวชนได้ำเร์ียนร์้้เกี�ยวกับชุมชนแล้ว ก่อัให้เกิดำคุวามเข้าใจั 
และเห็นคุุณคุ่าวัฒนธิร์ร์มขอังตินเอัง ที�อัาจัจัะถ้กล่มเล่อัน ในขณะเดำียวกันยังสานสัมพัินธิ์ร์ะหว่าง
ผู้้้คุนที�มีวิถีชีวิติที�แติกติ่างกัน ในวันแสดำงผู้ลงานผู้้้ใหญิ่บ้านไดำ้พิาพิ่อัเฒ่าแม่เฒ่านักดำนติร์ีมาร์่วม
ขับกล่อัมบทเพิลง เช่น เพิลงกล่อัมเดำ็ก เพิลงแสดำงอัอักถ่งคุวามร์ัก คุวามคุิดำถ่ง และเพิลงที�ใช้ 
ในวิถีชีวิติ เป็นติ้น ทำาให้เยาวชนร์ุ่นหลังไดำ้ชมเคุร่์�อังดำนติร์ีที�มีคุวามน่าสนใจัและมีคุวามเป็น
ธิร์ร์มชาติิ ส่งติ่อัวัฒนธิร์ร์มผู้่านบทเพิลงและการ์แสดำง บางบทเพิลงถ้กใช้ในการ์แสดำงละคุร์ 
ขอังเยาวชน พิ่อัเฒ่าแม่เฒ่าบางท่านชอับ บางท่านบอักไม่เหม่อัน แติ่กร์ะนั�นเยาวชนที�ไดำ้ร์่วม
กิจักร์ร์มไดำ้ซ่มซับบทเพิลงและศิลปะที�อัย้่ในชุมชนโดำยการ์ซ้อัมและแสดำงละคุร์ พิี�นักศ่กษา 
ไดำ้เร์ียนร้์้ผู้่านการ์ช่วยน้อังซ้อัมและจััดำแสดำง คุุณคุร์้ในโร์งเร์ียนไดำ้เร์ียนร้์้ไปพิร์้อัมกับการ์แปลภาษา 
ก่อัให้เกิดำคุวามร์่วมม่อัให้การ์แสดำงสำาเร์็จัลุล่วงไปดำ้วยดำี แม้จัะเป็นคุนติ่างถิ�นติ่างภาษา 
แติ่ท่วงทำานอังยังคุงติร์าติร์่งอัย้่ในจัิติใจั จัับม่อักันไว้ คุวามฝ่ันใดำจัะผู้่านไปดำ้วยกัน

 
“เราจับมือมั่น ร่วมสร้างฝันอันยิ่งใหญ่
เพื่อชีวิตใหม่ เพื่อแผ่นดินไทยของเรา”
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“เสียงที่กำ ลังจะหายไปได้ถูกขับขานอีกครั้ง
หวนให้คนในชุมชนคิดถึง”
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บทวิเคราะห์ภาพสะท้อนในการจัดค่ายอักษร - ศิลป์ 
ศิักดิ�ระพื่่ รักตำป์ระจิตำ32

ดร.ศิุภพื่ร สุวรรณภักด่33
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 คุ่ายอักัษร์ - ศลิป์ เพิ่�อัน้อังฯ ปีที� 2 จัดัำข่�นร์ะหว่างวนัที� 20 - 24 ติุลาคุม พิ.ศ. 2561 ณ 
โร์งเร์ยีนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำน จัฬุา - ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 ติำาบลแม่หละ อัำาเภอัท่าสอังยาง จังัหวัดำติาก 
เป็นกิจักร์ร์มภายใต้ิคุวามร่์วมมอ่ัขอังนสิติินกัศก่ษา และคุณาจัาร์ย์ จัากสถาบนัการ์ศก่ษาต่ิาง ๆ  ปร์ะกอับ
ด้ำวย คุณะศิลปศาสติร์์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์ สถาบันวิทยาการ์หุ่นยนต์ิภาคุสนาม มหาวิทยาลัย
เทคุโนโลยีพิร์ะจัอัมเกล้าธินบุร์ี และสถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา ซ่�งสานต่ิอัแนวคุิดำ และกร์ะบวนการ์
ดำำาเนนิงานขอังกิจักร์ร์มคุ่ายอักัษร์ - ศลิป์ เพิ่�อัน้อังฯ ในปี พิ.ศ. 2560 ที�ผู่้านมา การ์สร้์างสร์ร์ค์ุ และ
หยิบย่�นโอักาสทางการ์เร์ียนร์้้ในร์้ปแบบสร้์างสร์ร์ค์ุ เป็นการ์พิัฒนาทักษะการ์ใช้ชีวิติคุวามเป็นอัย้่ 
ขอังคุนในชมุชนให้กลมกลน่และสอัดำร์บักบับร์บิททางชุมชน อักีทั�งวิถีชวิีติคุวามเป็นอัย้ใ่นปัจัจับัุน

 กิจักร์ร์มคุ่ายอักัษร์ - ศลิป์ เพิ่�อัน้อังฯ ในปีที� 2 นี� ได้ำวางแผู้นและจัดัำปร์ะชมุร่์วมกนัเพิ่�อักำาหนดำ
ขอับเขติการ์จััดำกิจักร์ร์มให้สานต่ิอัการ์ดำำาเนินงานในปีที�ผู่้านมา โดำยแลกเปลี�ยนคุวามร์้้ แนวคุิดำ  
และคุวามเข้าใจัร่์วมกนัในแต่ิละส่วนขอังนสิติิ นกัศก่ษา และคุณาจัาร์ย์ที�เข้าร่์วมกิจักร์ร์ม เพิ่�อักำาหนดำ
ร์ป้แบบ แนวทาง และกร์ะบวนการ์จัดัำกิจักร์ร์มคุ่ายอักัษร์ - ศลิป์ เพิ่�อัน้อังฯ ปีที� 2 ที�ผู่้านการ์ปร์บัปร์งุ 
แก้ไข และพัิฒนากิจักร์ร์มให้สมบ้ร์ณ์และมีปร์ะสิทธิิภาพิมากยิ�งข่�น  ดำังนั�น การ์สานต่ิอักร์ะบวนการ์  
และอังค์ุคุวามร์้ที้�ถ่ายทอัดำให้แก่เดำก็ ๆ  ในชมุชนขอังกิจักร์ร์มคุ่ายอักัษร์ - ศลิป์ เพิ่�อัน้อังฯ ปีที� 2 ปร์ะกอับ
ด้ำวยการ์พิบปะพิ้ดำคุุยเพิ่�อัสร้์างปฏิิสัมพิันธ์ิร่์วมกับชุมชน ซ่�งเปร์ียบเสม่อันการ์เร์ียนร์้้และเข้าใจัผู้้้อั่�น  
เพิ่�อันำามาซ่�งคุวามสัมพิันธ์ิอัันดีำร่์วมกันที�จัะสานต่ิอัคุวามร่์วมม่อัร่์วมใจัในการ์จััดำกิจักร์ร์มให้เกิดำ 
คุวามสำาเร์จ็ัติามจุัดำปร์ะสงค์ุที�กำาหนดำไว้ การ์สำาร์วจัสภาพิวิถชีวีติิคุวามเป็นอัย้ ่และศก่ษาคุวามต้ิอังการ์
ขอังคุนในชมุชน ผู่้านการ์สงัเกติ และการ์แลกเปลี�ยนแนวคุดิำ มมุมอังร่์วมกนัขอังผู้้จ้ัดัำกิจักร์ร์ม เพิ่�อัเร์ยีนร์้้ 
เพิ่�อัให้เข้าใจัวิถีชีวิติคุวามเป็นอัย้่ขอังคุนในชุมชน และส่งเสริ์ม แต่ิงเติิม และสร้์างสร์ร์ค์ุอังค์ุคุวามร้้์ 
ให้แก่เดำก็ ๆ  ในชุมชน นอักจัากนี� การ์ศก่ษาต่ิอัยอัดำอังค์ุคุวามร้้์จัากชุมชน เป็นกร์ะบวนการ์สำาคุญัิสำาหร์บั
การ์บร้์ณาการ์ศาสติร์์ทางด้ำานทกัษะทางภาษา ทกัษะทางดำนติร์ ีร์วมถง่ทกัษะทางด้ำานเทคุโนโลยใีห้เข้า
กบัอังค์ุคุวามร์้ภ้ายในชมุชน นำามาซ่�งการ์ร้์อัยเร์ยีง เช่�อัมต่ิอักนั เพ่ิ�อัร์งัสร์ร์ค์ุเป็นบทละคุร์ที�แสดำงถง่วถีิ
ชวีติิคุวามเป็นอัย้ ่และวฒันธิร์ร์มขอังคุนในชมุชนบ้านแม่อัอักฮู ้ติ.แม่หละ อั.ท่าสอังยาง จั.ติาก ที�ถก้
ถ่ายทอัดำอัอักมาเป็นภาพิสะท้อันในร์ป้แบบขอังละคุร์ชมุชน ร์วมถง่กิจักร์ร์มสร้์างสร์ร์ค์ุอ่ั�น ๆ  ที�เกี�ยวข้อัง

 จัากการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ ปีที� 2 การ์ปร์ะเมินผู้ลกิจักร์ร์ม จััดำทำาโดำย
ผู้้้เข้าร์่วมกิจักร์ร์มและบุคุคุลที�มีส่วนเกี�ยวข้อัง จัำานวนปร์ะมาณ 90 คุน โดำยมีผู้้้ติอับแบบปร์ะเมิน 
จัำานวน 66 คุน คุิดำเป็นร์้อัยละ 73.33 ปร์ะกอับดำ้วย กลุ่มเดำ็ก ๆ ในชุมชน และกลุ่มคุุณคุร์้โร์งเร์ียน
ติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำน จัฬุา - ธิร์ร์มศาสติร์ ์3 กลุม่นสิติิ นกัศก่ษา จัากคุณะศลิปศาสติร์ ์มหาวิทยาลยั
ธิร์ร์มศาสติร์์ สถาบันวิทยาการ์หุ่นยนติ์ภาคุสนาม มหาวิทยาลัยเทคุโนโลยีพิร์ะจัอัมเกล้าธินบุร์ี  
และสถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา จัำานวนโดำยสร์ุปผู้ลการ์ปร์ะเมินไดำ้ดำังนี�

32 นักวิจััย สถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา
33 ผู้้ช่้วยอัธิิการ์บดำฝ่ี่ายกิจัการ์นกัศก่ษา สถาบนัดำนติร์กีลัยาณิวฒันา
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ตำารางแสดงผู้ลการป์ระเมิน้กิจกรรมค่่ายอัักษร - ศิิลป์์ เพื่่�อัน้้อังฯ ป์ีที่่� 2 ขอังผูู้้เข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่มผูู้้ป์ระเมนิ้ ป์ระเด็น้การป์ระเมิน้ ค่่าเฉัล่�ย ส่วน้เบ่�ยงเบน้
มาตำรฐิาน้

ระดับค่วาม
พื่ึงพื่อัใจ

กลุ่มนักเร์ียน
และคุุณคุร์้

ปร์ะกอับด้ำวย ร์้ปแบบการ์จััดำ
กิจักร์ร์ม ร์ะยะเวลาที� ใช้ ใน
กิจักร์ร์ม ดำ้านเน่�อัหา และคุวามร์้้
ที� ไดำ้ร์ับ การ์ปล้กฝ่ังจัิติสำาน่ก  
การ์พิัฒนาทักษะปฏิิบัติิติ่าง ๆ 
การ์มีส่วนร่์วมในการ์ทำากิจักร์ร์ม 
และคุวามสนุกสนานเพิลิดำเพิลิน

4.61 0.54 ร์ะดำบัมากที�สดุำ

กลุ่มนิสิติ
นักศ่กษา

ป ร์ ะ ก อั บ ดำ้ ว ย  เ ป้ า ห ม า ย  
และวัติถุปร์ะสงค์ุขอังกิจักร์ร์ม 
การ์จัดัำการ์และการ์บร์กิาร์ที�ไดำร้์บั

4.47 0.75 ร์ะดำับมาก

กลุม่คุณาจัาร์ย์ 
และเจ้ัาหน้าที�

ปร์ะกอับดำ้วย การ์ปฏิิบัติิติน 
ในฐิานะอัาสาสมัคุร์ คุวามร์ับ 
ผู้ิ ดำ ช อั บ  แ ล ะ ป ร์ ะ สิ ท ธิิ ผู้ ล 
ขอังการ์ปฏิิบัติิกิจักร์ร์ม 

4.40 0.54 ร์ะดำับมาก

ภาพิร์วมคุวามพิ่งพิอัใจัขอัง 
ผู้้้เข้าร์่วมกิจักร์ร์ม

4.49 0.61 ร์ะดำับมาก
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 จัากติาร์างข้างติ้นสร์ุปไดำ้ว่า ภาพิร์วมขอังผู้้้เข้าร์่วมกิจักร์ร์ม มีคุวามพ่ิงพิอัใจัในร์ะดำับมาก  
(คุ่าเฉลี�ย 4.49 ส่วนเบี�ยงเบนมาติร์ฐิาน 0.61) ขอังผู้้้ติอับแบบปร์ะเมินทั�งหมดำ โดำยกลุ่มผู้้้เข้าร์่วม
กิจักร์ร์มที�มีร์ะดำับคุวามพิ่งพิอัใจัมากที�สุดำคุ่อั กลุ่มนักเร์ียน และคุุณคุร์้ มีคุวามพิ่งพิอัใจัติ่อักิจักร์ร์ม
คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ ปีที� 2 ในร์ะดำับมากที�สุดำ (คุ่าเฉลี�ย 4.61 ส่วนเบี�ยงเบนมาติร์ฐิาน 0.54) 

 นอักจัากนี� ผู้้เ้ข้าร่์วมกิจักร์ร์มและบคุุคุลที�มส่ีวนเกี�ยวข้อังกบักิจักร์ร์มคุ่ายอักัษร์ - ศลิป์ เพิ่�อัน้อังฯ 
ปีที� 2 ได้ำให้ข้อัคุดิำเห็นและข้อัเสนอัแนะ ดำงันี�

 กลุ่มนักเร์ียน ติ้อังการ์ให้จััดำกิจักร์ร์มที�หลากหลาย เช่น จััดำกิจักร์ร์มร์้อังเพิลง การ์เล่นเกม
สันทนาการ์ กิจักร์ร์มการ์แสดำง การ์เติ้นปร์ะกอับจัังหวะ และการ์ให้คุวามร์้้ทางดำ้านภาษาอัังกฤษ 
คุณิติศาสติร์์ คุอัมพิิวเติอัร์์ การ์สอันปฏิิบัติิเคุร์่�อังดำนติร์ี และการ์เล่นกีฬา เป็นติ้น และกลุ่มคุุณคุร์้
โร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำน จุัฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 เสนอัแนะให้จััดำกิจักร์ร์มพิัฒนาคุร์้ผู้้้สอัน 
ในดำ้านการ์จััดำการ์เร์ียนการ์สอันในร์ายวิชาติ่าง ๆ และการ์คุวบคุุมชั�นเร์ียน เพิ่�อัให้คุร์้ผู้้้สอันสามาร์ถ
จััดำการ์เร์ียนการ์สอันไดำ้อัย่างมีปร์ะสิทธิิภาพิมากข่�น

 กลุ่มนิสิติ นักศ่กษาที�เข้าร์่วมกิจักร์ร์มให้ข้อัเสนอัแนะติ่อักิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อังฯ 
ปีที� 2 ดำังนี� คุวร์เพิิ�มร์ะยะเวลาการ์จััดำกิจักร์ร์มมากข่�น เป็นหน่�งสัปดำาห์ กิจักร์ร์มคุวร์มีร์้ปแบบ 
การ์ให้คุวามร้้์ หร์่อัสอันนักเร์ียน ในร์้ปแบบที�หลากหลาย คุวร์มีกิจักร์ร์มที�ทำาร์่วมกับชุมชน  
หร์่อัการ์พิัฒนาผู้ลิติภัณฑิ์ท้อังถิ�น
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 กลุ่มคุณาจัาร์ย์ และเจั้าหน้าที�ที�เข้าร์่วมกิจักร์ร์มให้ข้อัคิุดำเห็นว่ากิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ 
เพิ่�อัน้อังฯ ปีที� 2 เป็นกิจักร์ร์มที�มีปร์ะโยชน์ติ่อักลุ่ม นักเร์ียนในโร์งเร์ียน คุุณคุร์้ และกลุ่มนิสิติ 
นักศ่กษาอัย่างมาก เน่�อังจัากการ์เข้าร์่วมกิจักร์ร์มเป็นการ์เร์ียนร์้้จัากปร์ะสบการ์ณ์ภาคุสนาม  
ที�ผู้้้เข้าร์่วมกิจักร์ร์มไดำ้มีส่วนร์่วมกัน นำาไปส้่การ์สานติ่อัคุวามร้์้ในเร์่�อังติ่าง ๆ  ทั�งทางดำ้านวัฒนธิร์ร์ม
ท้อังถิ�น วิถีชีวิติ สภาพิสังคุม

 นอักจัากนี� การ์นำาอังคุ์คุวามร์้้ทางดำ้านดำนติร์ีมาเป็นส่�อักลางในการ์ส่�อัสาร์ การ์นำาไปร์้อัยเร์ียง
ร์่วมกับพิ่�นฐิานแนวคิุดำวิถีชีวิติขอังคุนในชุมชน และการ์สร์้างคุวามสัมพิันธ์ิร์่วมกันร์ะหว่างผู้้้เข้าร์่วม
กิจักร์ร์ม สะท้อันให้เห็นว่า กิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพ่ิ�อัน้อังฯ เป็นคุ่ายที�มีแนวคิุดำ กร์ะบวนการ์
ปฏิิบัติิที�มากกว่าการ์สร้์างสิ�งปล้กสร์้าง การ์บริ์จัาคุ การ์คุวามให้ช่วยเหล่อั แติ่เป็นคุ่ายที�มุ่งหมาย 
ให้ชุมชนติร์ะหนักถ่งคุุณคุ่า วัฒนธิร์ร์ม และวิถีชีวิติขอังตินเอัง

 จัากวัติถุปร์ะสงคุ์ในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง ปีที� 2 มุ่งเน้นการ์ทำางาน
ร์่วมกับชุมชนอัย่างเป็นร์้ปธิร์ร์มมากข่�น ทำาให้เกิดำปฏิิสัมพัินธ์ิร์ะหว่างกลุ่มนักศ่กษาอัาสา นักเรี์ยน  
และคุณะคุร์ใ้นโร์งเร์ยีนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำน จัฬุา - ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 ร์วมถ่งชาวบ้านมากข่�น นำาไปส่้
การ์สร์้างคุวามไว้เน่�อัเช่�อัใจัขอังชุมชนกับชาวคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ อัย่างเห็นไดำ้ชัดำ

 กิจักร์ร์มภายในคุ่ายมีการ์บ้ร์ณาการ์แนวคุิดำ วิธิีการ์ดำำาเนินงานร์่วมกันร์ะหว่างนักศ่กษาอัย่าง
ชดัำเจัน เหน็ไดำจ้ัากการ์ดำำาเนนิกิจักร์ร์มที�ติอ้ังอัาศัยทกัษะคุวามชำานาญิ ทั�งทางด้ำานทกัษะทางภาษาขอัง
นักศ่กษาคุณะศิลปศาสติร์์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์ ทักษะทางด้ำานดำนติร์ีขอังนักศ่กษาขอังสถาบัน
ดำนติร์กีลัยาณวิฒันา ร์วมถง่ทกัษะการ์ใชเ้ทคุโนโลยขีอังนกัศก่ษามหาวทิยาลยัเทคุโลโลยพีิร์ะจัอัมเกลา้
ธินบุร์ี ทำาให้สามาร์ถพิัฒนาศักยภาพิขอังนักศ่กษาให้สอัดำคุล้อังกับทักษะในศติวร์ร์ษที� 21 ได้ำอัย่าง
ชัดำเจัน การ์ดำำาเนินงานที�มีคุวามซับซ้อันให้เกิดำการ์เรี์ยนร์้้ในเชิงล่กมากยิ�งข่�น และสามาร์ถนำาคุวามร้้์
จัากคุนร์ุน่เกา่ที�ผู้า่นการ์สง่ติอ่ัถา่ยโอันไปยงัคุนร์ุน่ใหมม่าใชป้ร์ะโยชนไ์ดำอ้ัยา่งชดัำเจัน ผู้า่นการ์ปร์ะยกุติ์
กร์ะบวนการ์ดำำาเนินงานสร์้างสร์ร์คุ์ และสร์้างคุวามน่าสนใจัในกิจักร์ร์มขอังคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ ปีที� 2 นี� 
จัากกร์อับคุวามคุิดำที�ติั�งไว้

 ในการ์ดำำาเนนิกิจักร์ร์มคุา่ยอักัษร์ - ศลิป ์ในปทีี� 3 คุวร์มกีาร์พิฒันาในดำา้นการ์สร์า้งร์ายไดำเ้พิ่�อั
เศร์ษฐิกิจัขอังชุมชน โดำยการ์ศ่กษาเบ่�อังติ้นพิบว่าพ่ิ�นที�ดำังกล่าว มีผู้ลิติภัณฑิ์ขอังชุมชนที�น่าสนใจั  
อัาทิ ผู้้าทอัปกาเกอัะญิอั ร์วมถ่งวัฒนธิร์ร์มท้อังถิ�นที�สามาร์ถพิัฒนาให้เป็นแหล่งท่อังเที�ยวเชิงอันุร์ักษ์ 
เพิ่�อัใหเ้กิดำคุวามยั�งยน่และไมส้่ญิเสยีสาร์ะสำาคุญัิขอังคุวามเป็นวัฒนธิร์ร์มพิ่�นถิ�น คุวบคุ้ไ่ปกับการ์พิฒันา
กิจักร์ร์มสร์้างสร์ร์คุ์ เพิ่�อัเป็นปร์ะโยชน์ให้กับเยาวชนในพิ่�นที�ติ่อัไป
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รายชื่อคณะทำ งานค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 2

ค่ณะศิิลป์ศิาสตำร์ 
มหาวิที่ยาลัยธรรมศิาสตำร์

ร์ศ.ยุพิิน โภคุฐิิติิยุกติ์
ร์อังคุณบดำีฝ่่ายการ์นักศ่กษา

ผู้ศ.ดำร์.ทร์งชัย ทอังปาน
นางสาวชมพิ้นุช ร์ุ่งมา 
นายวิสันติ์ ข่าทิพิย์พิาที 
นางสาวเสาวธิาร์ เข็มทอังคุำา 
นายนร์ากร์ ปัญิญิาวร์วุฒิ
นางสาวพิีร์ยา คุชเสถียร์
นายชาญิณร์งคุ์ เฮูงอัร์ุณปร์ะสาร์
นายร์วิภาส เจัร์ิญิวิวัฒน์ชัย
นางสาวชนิกานติ์ ติาแก้ว
นางสาวมานิกา คุำาแก้ว

มหาวิที่ยาลัยเที่ค่โน้โลย่
พื่ระจอัมเกล้าธน้บุร่
นายพิีร์พิร์ร์ณ โกมุธิ
นายณัฐิธินาวุฒิ สุขดำี
นายอัชิติะ ชยาศิสร์ัตินกร์
นายณัฐิดำนัย หวังวิวัฒนา

สถาบัน้ดน้ตำร่กัลยาณิวัฒน้า 
อั.ดำร์.ศุภพิร์ สุวร์ร์ณภักดำี
ผู้้้ช่วยอัธิิการ์บดำีฝ่่ายกิจัการ์นักศ่กษา

นายพิงษ์เทพิ จัิติดำวงเปร์ม  
นายธิัชวงศ์ ศิร์ิสวัสดำิ� 
นายพิงศธิร์ ศร์ีวิเศษ 
นายศักดำิ�ร์ะพิี ร์ักติปร์ะจัิติ  
นางสาวณุสมล จังปร์ะกิจัพิงศ์ 
นายธิร์ณ์ ทักษิณวร์าจัาร์
นายเขติสิน จั้จัันทร์์
นายอััคุร์พิล เชี�ยวชาญิ
นางสาวเบญิจัมาศ ไม้เกติุ
นายกร์วิชญิ์ อันุนติการ์ุณ
นางสาวพิร์ชนิติว์ มณีวร์ร์ณ
นายจัิร์ายุส เถาลิโป้
นางสาวฉมามาศ แก้วบัวดำี
นางสาวภัทร์ฉัติร์า ทอังมา
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รายน้ามที่่�ป์รึกษากอังบรรณาธิการ
ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ คุณุหญิงิวงจัันทร์์ พิินัยนติิศิาสติร์์ 
ผู้้้ช่วยศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.ปร์ะพิจัน์ อััศววิร์ุฬหการ์ 
ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.ดำำาร์งคุ์ อัดำุลยฤทธิิกุล
อัาจัาร์ย์ดำำาร์ิห์ บร์ร์ณวิทยกิจั  
ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ยุพิิน โภคุฐิิติิยุกติ์ 
อัาจัาร์ย์ ดำร์.อัโณทัย นิติิพิน 

กอังบรรณาธิการ
อัาจัาร์ย์ ดำร์.ศุภพิร์ สุวร์ร์ณภักดำี
บร์ร์ณาธิิการ์

นายพิงษ์เทพิ จัิติดำวงเปร์ม
นายศักดำิ�ร์ะพิี ร์ักติปร์ะจัิติ
นางสาวณุสมล จังปร์ะกิจัพิงศ์
นายสิร์วิญิช์ ธิาร์ไพิฑิ้ร์ย์
นางสาวฉมามาศ แก้วบัวดำี
นายธิร์ณ์ ทักษิณวร์าจัาร์
นายเขติสิน จั้จัันทร์์

ผูู้้เข่ยน้ 
อัาจัาร์ย์ ดำร์.ศุภพิร์ สุวร์ร์ณภักดำี
นายศักดำิ�ร์ะพิี ร์ักติปร์ะจัิติ
นายพิงษ์เทพิ จัิติดำวงเปร์ม
นายชาญิณร์งคุ์ เฮูงอัร์ุณปร์ะสาร์
นายเขติสิน จั้จัันทร์์
นางสาวฉมามาศ แก้วบัวดำี
นางสาวเบญิจัมาศ ไม้เกติุ
นายธิร์ณ์ ทักษิณวร์าจัาร์
นายนร์ากร์ ปัญิญิาวร์วุฒิ
นางสาวพิร์ชนิติว์ มณีวร์ร์ณ
นางสาวชนิกานติ์ ติาแก้ว
นางสาวมานิกา คุำาแก้ว

นางสาวภัทร์ฉัติร์า ทอังมา
นายร์วิภาส เจัร์ิญิวิวัฒน์ชัย
นายพิีร์พิร์ร์ณ โกมุท
นายณัฐิธินาวุฒิ สุขดำี
นายอัชิติะ ชยาศิสร์ัตินกร์
นายณัฐิดำนัย หวังวิวัฒนา
นายกร์วิชญิ์ อันุนติการ์ุณ

ภาพื่ถ่าย / วิด่ที่ัศิน้์
นายธิัชวงศ์ ศิร์ิสวัสดำิ�
นายกร์วิชญิ์ อันุนติการ์ุณ
นายพิีร์พิร์ร์ณ โกมุท
นายณัฐิธินาวุฒิ สุขดำี
นายอัชิติะ ชยาศิสร์ัตินกร์
นายณัฐิดำนัย หวังวิวัฒนา

เว็บไซตำ์ 
นายพิงศธิร์ ศร์ีวิเศษ 

ผูู้้ป์ระสาน้งาน้ค่่ายอัักษร- ศิิลป์์
นางพิร์ร์ณมาศ ปร์ะทุมธิาร์าร์ัติน์
นางสาวเสาวธิาร์ เข็มทอังคุำา
นายสิร์วิชญิ์ ธิาร์ไพิฑิ้ร์ย์
นางสาวพิิชาภร์ณ์ สุคุนธิพิันธิุ์
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“เล่าเรื่องราวโดยคณะอักษร - ศิลป์ ร่วมกันกับน้องนักเรียนในชุมชน”
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“หวนคิดถึงวันวาน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ของค่ายฯ”
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“ความรู้ชุมชนสู่การสร้างสรรค์ อักษร - 
ศิลป์ เพื่อน้องฯ”
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“เรียนรู้ ชุมชน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความหมายที่มีคุณค่า”
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“กิจกรรมยามเช้า เคล้าแสงแดดที่สาดแสง
ผ่านอาคารอเนกประสงค์ อักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ”
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“เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
พร้อมกับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับน้องนักเรียนในชุมชน”
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ปีที่

3



ค่่ายอัักษร-ศิิลป์์ เพื่่�อัน้้อังฯ ป์ีที่่� 3130

 คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง ได้ำดำำาเนินกิจักร์ร์มอัย่างต่ิอัเน่�อังเป็นปีที� 3  
ณ บ้านแม่อัอักฮู ้ติำาบลแม่หละ อัำาเภอัท่าสอังยาง จัังหวัดำติาก โดำยไดำ้ร์ับทุนสนับสนุน 
หลักจัากม้ลนิธิิมหาจัักร์ีสิร์ินธิร์เพิ่�อัคุณะอัักษร์ศาสติร์์ จัุฬาลงกร์ณ์มหาวิทยาลัย  
และสถาบันอัุดำมศ่กษาอั่�นที�เข้าร์่วม 

 กิจักร์ร์มคุ่าย ฯ ไดำ้พิัฒนาร์้ปแบบการ์ทำางานที�มีคุวามชัดำเจันติั�งแติ่ปีที� 1 - 3 
โดำยแสดำงให้เห็นถ่งคุวามสุกงอัมขอังการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มคุ่ายอัาสาพิัฒนาเร์ิ�มเป็น 
ร์้ปแบบที�สมบ้ร์ณ์ในดำ้านขอังการ์มีส่วนร์่วมร์ะหว่างชุมชน โร์งเร์ียนและคุณะ 
อัาสาสมัคุร์อัักษร์ - ศิลป์ ผู้่านกิจักร์ร์มสร์้างสร์ร์คุ์ที�มีสาร์ะสำาคุัญิจัากวัฒนธิร์ร์ม 
พิ่�นบ้าน ทำาให้เกิดำคุวามเข้าอักเข้าใจัร์ะหว่างชุมชนและคุณะอัักษร์ - ศิลป์ โดำยใน 
การ์ดำำาเนินงานปีที� 3 มุ่งเน้นดำังปร์ะเด็ำนติ่อัไปนี� 1) การ์สร์้างกลุ่มพิี�เลี�ยงจัากศิษย์เก่า
คุ่าย ฯ ร์ุ่นที�หน่�งและสอัง โดำยเปิดำพิ่�นที�ให้อัาสาสมัคุร์ไดำ้มีโอักาสปฏิิบัติิการ์ในสภาพิ
แวดำล้อัมจัริ์ง 2) พัิฒนาผู้้้นำาเยาวชนท้อังถิ�นโดำยร์่วมฝ่ึกฝ่นการ์ทำางานกับคุณาจัาร์ย์ 
และนิสิตินักศ่กษาอัาสาสมัคุร์ 3) การ์หาร์่อัคุวามติ้อังการ์ขอังชุมชนเพิ่�อันำาไปส่้ 
การ์พิัฒนาที�ยั�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 consti-
tutes 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 volunteer-
ism 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) De-
veloping local students to be leaders through working with facil-
itators and university students; and 3) Surveying the needs of 
the community for sustainability development.
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ภาพื่หมู่ ค่ณาจารย์ เจ้าหน้้าที่่� น้ิสิตำน้ักศิึกษา อัาสาสมัค่ร และเยาวชน้ที่่�ร่วม
กิจกรรมค่่ายอัักษร - ศิิลป์์ เพื่่�อัน้้อัง ป์ีที่่� 3



ค่่ายอัักษร-ศิิลป์์ เพื่่�อัน้้อังฯ ป์ีที่่� 3134

การพัฒนาแนวคิดค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง 
ภาษา ดนตรีและศิลปะแบบผู้คนมีส่วนร่วม
ศิุภพื่ร สุวรรณภักด่1

ค่่ายอัักษร-ศิิลป์์ เพื่่�อัน้้อังฯ ป์ีที่่� 2134
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 ผู้้้เขียนในฐิานะกร์ะบวนกร์ (facilitator) ได้ำมีโอักาสพิัฒนากิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์  
เพิ่�อัน้อัง ติ่อัเน่�อังเป็นปีที� 3 ไดำ้ปร์ับปร์ุงร์้ปแบบการ์ดำำาเนินการ์ทีละน้อัยโดำยหมายใจัให้แนวคุิดำคุวาม
เป็นอัาสาสมัคุร์ที�เป็นนิสิตินักศ่กษาทั�งเก่าใหม่ (volunteerism) กร์ะติุ้นคุวามคุิดำผู้่านการ์ติร์ะหนักร์้้ 
และการ์สร์้างคุวามเข้าใจัในการ์ดำำาเนินงานกับชุมชนผู้่านแนวคุิดำทางภาษา ดำนติร์ีและศิลปะ พิร์้อัมทั�ง
การ์สร์้างคุวามเข้าอักเข้าใจัให้แก่คุนในชุมชน  (symphathy) ให้แก่อัาสาสมัคุร์อัย่างแยบคุายที�นำา
ไปส้่คุวามไว้เน่�อัเช่�อัใจัร์ะหว่างอัาสาสมัคุร์คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ และโร์งเร์ียน ร์วมถ่งชุมชนในพิ่�นที�บ้าน
แม่อัอักฮู้ ติำาบลแม่หละ อัำาเภอัท่าสอังยาง จัังหวัดำติาก ปร์ะเดำ็นที�สำาคุัญิปร์ะการ์หน่�งขอังกิจักร์ร์มคุ่าย
อัักษร์ - ศิลป์ นี�คุ่อัการ์อัอักแบบและพิัฒนากิจักร์ร์มที�มุ่งเน้นการ์มีส่วนร์่วมขอังผู้้้ที�มีส่วนไดำ้ส่วนเสีย 
(stakeholder) ในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์ม 

 ปร์ากฏิการ์ณ์คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง ในปีที� 1 และ 2 พิบว่า เกิดำมิติิในการ์พิัฒนากิจักร์ร์ม
ที�กา้วข้ามเสน้แบ่งร์ะหวา่งโร์งเร์ยีนชมุชน และกลุม่อัาสาสมคัุร์คุา่ยอักัษร์ - ศิลป ์โดำยการ์ดำำาเนนิกิจักร์ร์ม
ปีที� 2 ไดำ้พิัฒนาติ่อัยอัดำมายังการ์ก้าวข้ามอัอักนอักพ่ิ�นที�ขอังโร์งเร์ียนและสร์้างปฏิิสัมพัินธ์ิกับผู้้้คุน 
ในชุมชนอัย่างเห็นไดำ้ชัดำในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มปีที� 2 (พิงษ์เทพิ, 2562) ที�อัาสาสมัคุร์อัักษร์ - ศิลป์ 
ไดำ้เร์ียนร์้้วิถีชีวิติ แนวคุิดำในการ์ดำำาร์งชีวิติ จัากเร์่�อังเล่าและดำนติร์ีพิ่�นบ้าน แสดำงให้เห็นถ่งโคุร์งสร์้าง 
ในพิ่�นที�ภาคุสนาม (field) ที�ช่วยให้สร์้างกร์อับคุวามคุิดำและขอับเขติในการ์พิัฒนางานจัากข้อัม้ล 
ภาคุสนามจัากการ์ที�ไดำ้สัมผู้ัสอััติลักษณ์ขอังวัฒนธิร์ร์มพิ่�นบ้านเชิงล่กผู้่านดำนติร์ีกลายมาเป็นนิยาม 
คุวามหมายจัากการ์ทำางานกับชมุชนเชงิสร้์างสร์ร์คุ ์ทำาใหผู้้้เ้ขา้ร์ว่มกิจักร์ร์มปฏิบิตัิจิัร์งิอัย้ใ่นพิ่�นที�ศก่ษา 
(Kisliuk, 2008) 

 อัาสาสมัคุร์ที�ไดำ้เร์ียนร์้้วิถีชีวิติและศิลปวัฒนธิร์ร์มพ่ิ�นบ้านจัากผู้้้คุนในชุมชน นำามาพิัฒนา
กิจักร์ร์มให้กบันกัเร์ยีนในโร์งเร์ยีนถก้นำาเสนอัในช่วงการ์นำาเสนอัผู้ลงานขอังกิจักร์ร์มคุ่ายอักัษร์ - ศิลป์ 
ซ่�งเป็นการ์ส่งติ่อัในเชิงวัฒนธิร์ร์มที�กำาลังเล่อันหายไปจัากชุมชน ดำังเช่น บทเพิลงร์้อังปร์ะกอับ 
เคุร์่�อังดำนติร์ีขอังชาวปกาเกอัะญิอั เติหน่า หร์่อักาหน่าถ้กถักทอัเร์่�อังเล่าขอังพิ่อัเฒ่าแม่เฒ่า 
กลายเป็นละคุร์ชุมชนที�เป็นผู้ลพิวงจัากการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มสร้์างสร์ร์ค์ุ ทำาให้ปร์ากฏิคุวามปร์ะทับใจั 
ให้กับผู้้้ชมซ่�งในที�นี�คุ่อัชาวบ้านในชุมชน อีักทั�งยังเปิดำพิ่�นที�ให้แก่ชุมชนได้ำมีเวทีในการ์ถ่ายทอัดำ 
บทเพิลงเก่าให้คุนในชุมชนหวนคุิดำถ่งวันวานขอังพิ่อัเฒ่าแม่เฒ่า จันกลายเป็นคุวามอับอัวล 
ที�เติ็มไปดำ้วยคุวามอับอัุ่นในคุำ�าคุ่นนำาเสนอัผู้ลงานในปีที� 2 

1 อัาจัาร์ย์ ดำร์., ผู้้้ช่วยอัธิิการ์บดำีฝ่่ายกิจัการ์นักศ่กษา สถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา
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 จัากการ์ศ่กษาพิบว่า การ์ดำำาเนินงานกิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพ่ิ�อัน้อัง  ปีที� 2 กิจักร์ร์ม 
ในคุ่ายมีการ์บ้ร์ณาการ์แนวคุิดำ วิธิีการ์ดำำาเนินงานที�สร้์างคุวามร่์วมม่อัร์ะหว่างอัาสาสมัคุร์แติ่ละ
มหาวิทยาลยัที�เขา้ร์ว่มอัยา่งชดัำเจัน ที�แสดำงใหเ้หน็ไดำจ้ัากกิจักร์ร์มติอ้ังอัาศยัคุวามชำานาญิในดำา้นภาษา 
ดำนติร์ี และเทคุโนโลยี ทำาให้สามาร์ถพิัฒนาศักยภาพิขอังนักศ่กษาในแนวคุิดำทักษะในศติวร์ร์ษที� 21 
โดำยเฉพิาะอัย่างยิ�งในดำ้านการ์ส่�อัสาร์ ถ่งแม้ว่าการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มขอังคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพ่ิ�อัน้อัง  
ปีที� 2 มีคุวามซับซ้อันมากกว่าปีแร์ก แติ่อัาสาสมัคุร์นิสิตินักศ่กษาไดำ้เกิดำกร์ะบวนการ์เร์ียนร์้้ในเชิงล่ก
ทางวัฒนธิร์ร์มพิ่�นบ้านขอังชาวปกาเกอัะญิอัมากยิ�งข่�น (ศักดำิ�ร์ะพิี, 2562) จัากการ์พิัฒนากิจักร์ร์ม 
คุา่ยอักัษร์ - ศลิป ์ทำาให้เกิดำภาพิการ์สง่ติอ่ัวฒันธิร์ร์มผู้า่นดำนติร์จีัากร์ุน่พิอ่ัเฒา่แมเ่ฒา่ส่้ร์ุน่เดำก็นกัเร์ยีน 
ในโร์งเรี์ยน แสดำงให้เห็นถ่งการ์ลบช่อังว่างขอังช่วงอัายุขอังคุนในชุมชน และที�สำาคุัญิที�สุดำ 
อัีกปร์ะการ์หน่�งคุ่อัการ์สร์้างพิ่�นที�และโอักาสให้ชุมชนไดำ้มีปฏิิสัมพิันธิ์ร์ะหว่างกันมากข่�น  
ดำังติามกร์อับคุิดำในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มที�ผู้้้เขียนไดำ้ติั�งใจัไว้

“วัฒนธรรมเป็นเรื่องของจิตสำ นึก เป็นเรื่องของคุณความดีภายใน(intrinsic merit) 
ความผิดชอบชั่วดี เป็นองค์รวมในจิตใจ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีและวิธีดำ เนินชีวิต 

มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรม กิจกรรม 
ประดิษฐกรรมต่าง ๆ วัฒนธรรมมีความหลากหลาย มีความซับซ้อนมีความเหลื่อมซ้อน

หลายมิติ มีการปรับเปลี่ยน และเปลี่ยนแปลงตามกาลเทศะอย่างต่อเนื่อง”

วิร์ุณ ติั�งเจัร์ิญิ

แนวคิดในการพัฒนากิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง ปีที่ 3(พ.ศ. 
2562)

 การ์ส่�อัสาร์ในร์้ปแบบขอังการ์ทำางานข้ามวัฒนธิร์ร์ม (cross-cultures) เป็นติัวกร์ะติุ้นทาง
คุวามคุดิำจัากบร์บิททางวฒันธิร์ร์มและสภาพิแวดำลอ้ัมโดำยร์อับ ชี�ใหเ้หน็ถง่อังค์ุปร์ะกอับที�สำาคุญัิในการ์
ติกติะกอันคุวามคิุดำทางดำ้านปรั์ชญิา สังคุม และจัิติวิทยา ที�เกิดำจัากร์้ป ร์ส กลิ�น เสียง และสัมผู้ัส  
ว่าสิ�งเหล่านั�นเป็นอัย่างไร์ และแต่ิละคุนนั�นเข้าใจัอัย่างไร์ ภายใต้ิบร์ิบทในทางวัฒนธิร์ร์มดัำงกล่าว 
(Polyani, 2009) เห็นไดำ้ชัดำว่าเม่�อัอัาสาสมัคุร์อัักษร์ - ศิลป์ ไดำ้ร์ับร์้้ข้อัม้ลทางวัฒนธิร์ร์ม จัากการ์ลง
ปฏิบิตัิกิาร์เกบ็ข้อัมล้ในภาคุสนามแล้ว การ์แบ่งปันข้อัมล้ที�นำาไปส่้การ์หาข้อัสร์ปุในร์ะเบยีบวธิิกีาร์เรี์ยนร์้้
แบบปฏิบิตัิกิาร์ (action) ในที�สดุำเกิดำข่�นในห้อังเรี์ยนอักัษร์ - ศิลป ์ทำาใหอ้ัาสาสมัคุร์ได้ำวเิคุร์าะหข์อ้ัมล้
ในเชิงวิพิากษ์ โดำยการ์นำาคุวามร้้์ที�ไดำ้ร์ับมาเช่�อัมโยงกันทำาให้เห็นคุวามสัมพิันธิ์กันอัย่างเป็นร์ะบบ  
ผู้่านการ์วิเคุร์าะห์ในร์้ปแบบขอังสหวิทยาการ์ (อัานันท์, 2562)
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 จัากแนวคุดิำในการ์ดำำาเนนิงานกิจักร์ร์มคุา่ยอักัษร์ - ศลิป ์เพิ่�อันอ้ัง ปทีี� 1 เปน็การ์ดำำาเนนิกิจักร์ร์ม
กับคุร์้และนักเร์ียนโร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำนจัุฬา-ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 ในดำ้านกิจักร์ร์มดำนติร์ีและ
ศิลปะสร์้างสร์ร์คุ์ผู้่านการ์ปร์ะพัินธิ์เพิลงร์่วมกันกับนักเร์ียนในโร์งเร์ียน การ์ปร์ับปร์ุงห้อังสมุดำ  
การ์ปร์ับปร์ุงห้อังเร์ียนในร์ะดำับชั�นอันุบาล ร์วมถ่งการ์ปร์ะดำิษฐิ์สร์้างสร์ร์คุ์จัากสิ�งขอังเหล่อัใช้หร์่อัขยะ 
เร์่�อังร์าวต่ิาง ๆ  ถก้นำาเสนอัผู้ลงานขอังกิจักร์ร์มให้กบัชมุชนได้ำรั์บทร์าบถง่กิจักร์ร์มขอังคุา่ยอักัษร์ - ศิลป์ 
นำาไปส้่การ์ดำำาเนินงานในขั�นติอันหลังการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มคุ่าย (post production) ในร์้ปแบบการ์จััดำ
ทำาเว็บไซติ์ www.pgvim.ac.th/aksornsilpa ภายใติ้การ์ปร์ับปร์ุงโดำยสถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา 
ร์ายงานเชิงวิชาการ์ และการ์นำาเสนอัผู้ลงานทางวิชาการ์ในร์ะดำับนานาชาติิ เพิ่�อัหาวิธิีในการ์พิัฒนา
กิจักร์ร์มขอังคุ่ายอัาสาสมัคุร์ โดำยหวังใจัว่าจัะสามาร์ถเป็นแนวปฏิิบัติิที�ดำีให้กับการ์ทำางานอัาสาสมัคุร์
แก่นิสิตินักศ่กษาทางดำ้านภาษา ดำนติร์ีและศิลปะ (Suwanpakdee & Pokthitiyuk, 2018) โดำยไดำ้
ร์ับข้อัเสนอัแนะให้ชุมชนไดำ้มีส่วนร์่วมในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มขอังคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ มากข่�น การ์เข้าถ่ง
วัฒนธิร์ร์มพิ่�นถิ�นจัะสามาร์ถทำาให้เกิดำการ์ส่งติ่อัทางวัฒนธิร์ร์มร์ะหว่างคุนร์ุ่นเก่าและคุนร์ุ่นใหม่  
โดำยกิจักร์ร์มในการ์ดำำาเนินการ์ติ้อังไม่ส้ญิเสียเอักลักษณ์ในการ์ทำางานสร์้างสร์ร์คุ์ อีักทั�งยังเกิดำ
ปฏิิสัมพิันธิ์ในวงกว้างซ่�งไดำ้แก่ ชุมชน โร์งเรี์ยน และกลุ่มคุณะคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์  อีักดำ้วย ปร์ะเด็ำน 
ที�สำาคุัญิอัีกปร์ะการ์หน่�งคุ่อัการ์สร้์างคุวามยั�งย่นขอังการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มเพ่ิ�อัให้เกิดำการ์พิัฒนา 
อัย่างติ่อัเน่�อัง ในเร์่�อังขอังทุนสนับสนุนทั�งภาคุร์ัฐิและเอักชนที�จัะมีส่วนช่วยในการ์พิัฒนาชุมชน 
เป็นสิ�งสำาคุัญิที�ติ้อังติร์ะหนักถ่งดำ้วย    

  ปีที� 2 ขอังกิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ ไดำ้พิัฒนาจัากข้อัเสนอัแนะในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มปีที� 1 
ในการ์สร้์างการ์มส่ีวนร่์วมขอังชมุชนโดำยอัาสาสมัคุร์เป็นผู้้เ้ร์ยีนร์้วั้ฒนธิร์ร์มพิ่�นบ้าน โดำยเฉพิาะอัย่างยิ�ง 
ภาษา ดำนติร์ี และศิลปะ ร์วมถ่งบร์ิบทขอังชุมชนดำ้วย พิร์้อัมกันกับการ์เร์ิ�มสร์้างเยาวชนผู้้้นำาในชุมชน 
ในที�นี�คุ่อั นักเร์ียนที�จับการ์ศ่กษาจัากโร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำน จัุฬา-ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 มาร์่วม
เร์ียนร์้้ในการ์ดำำาเนินงานกับนิสิตินักศ่กษา เป็นการ์เช่�อัมโยงที�จัะทำาให้เกิดำการ์ปฏิิสัมพิันธ์ิที�ดำีร์ะหว่าง
ชุมชนและอัาสาสมัคุร์คุ่ายอัักษร์-ศิลป์ มากข่�น
  
 อัาสาสมคัุร์นสิติินกัศก่ษานำาข้อัมล้ที�ไดำร้์บัมาแบง่ปนัเพิ่�อัพิฒันากิจักร์ร์มสร์า้งสร์ร์คุโ์ดำยมนียัยะ
ในการ์เช่�อัมโยงผู้้้คุนในชุมชนไดำ้ติร์ะหนักร์้้ถ่งคุวามงดำงามขอังวัฒนธิร์ร์มพิ่�นถิ�น ซ่�งทำาให้อัาสาสมัคุร์ 
ไดำ้พิัฒนาคุวามร์้้ทางวัฒนธิร์ร์มที�ไดำ้ร์ับมาดำำาเนินกิจักร์ร์มสร์้างสร์ร์คุ์โดำยมิให้ส้ญิเสียสาร์ะสำาคุัญิ 
เดำิมขอังวัฒนธิร์ร์ม แต่ิถ้กนำาเสนอัในร์้ปแบบขอังการ์แสดำงสร้์างสร์ร์คุ์ อัาทิ ละคุร์ชุมชนที�มีเน่�อัหา 
จัากการ์ติคีุวามผู้า่นบทเพิลง (interpretation) ส่้การ์ปร์ะพินัธิบ์ทละคุร์ชมุชนที�มเีน่�อัหาจัากวัฒนธิร์ร์ม
ในพิ่�นที�ขอังแติ่ละกลุ่มโดำยนิสิตินักศ่กษา ร์วมถ่งการ์สร์้างแร์งบันดำาลใจัโดำยมีนิสิตินักศ่กษา 
เป็นแบบอัย่างที�ดำีในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มให้กับนักเร์ียน ดำังแผู้นภาพิที� 1 
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แผนิภาพทำี� 1 แนิว์คำิดในิการดำาเนิินิงานิกจิักรรมคำ่ายอักษร - ศิลป์์ เพื�อนิ้อง ป์ีทำี� 2

 ในช่วงการ์นำาเสนอัผู้ลงานในปีที� 2 นี�ไดำ้เปิดำพ่ิ�นที�ให้พิ่อัเฒ่าแม่เฒ่าไดำ้เล่าเร่์�อังร์าวบนเวที 
นำาเสนอัผู้ลงานขอังคุา่ยอักัษร์ - ศิลป์ผู้า่นบทเพิลงร์อ้ังปร์ะกอับดำนติรี์ขอังชาวปกาเกอัะญิอัจัำานวนมาก
ที�มีคุวามหมายผู่้านการ์ดำำาเนินชีวิติ ทำาให้ผู้้้ชมในชุมชนเกิดำคุวามซาบซ่�งเป็นอัย่างมาก บางบทเพิลง 
ในวันวานที�อัาจัจัะกำาลังถ้กล่ม จัากเร่์�อังร์าวชีวิติขอังคุนร์ุ่นเก่า ในบางชั�วขณะถ่งขั�นเร์ียกนำ�าติา 
แห่งคุวามปร์ีติิขอังคุนในชุมชนดำ้วย ซ่�งชี�ให้เห็นว่า เกิดำการ์ส่งติ่อัเร์่�อังร์าวจัากคุนร์ุ่นเก่าส่้คุนร์ุ่นใหม่ 
ดำว้ยคุวามแยบคุาย และปร์าศจัากอัคุติอิัย่างชดัำเจัน และที�สำาคุญัิที�สดุำ คุอ่ัการ์ที�อัาสาสมคัุร์นิสิตินกัศก่ษา
ไดำ้ลดำทอันกำาแพิงกั�นในทางคุวามคุิดำจัากการ์ทำางานดำ้วยทักษะเฉพิาะทางที�แติกติ่างกันในดำ้านภาษา 
ดำนติร์ี และศิลปะ ซ่�งเป็นหัวใจัสำาคุัญิในการ์ปล้กฝ่ังคุวามเป็นอัาสาสมัคุร์ที�ดีำ (volunteerism)  
ในการ์สร์้างปร์ะโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคุม  (ศุภพิร์, 2561) 

 จัากการ์วิเคุร์าะห์ข้อัม้ลในการ์ดำำาเนินงานในปีที� 2 พิบว่า ในการ์พัิฒนาคุวร์มอังถ่งการ์สร์้าง
ชมุชนใหเ้ขม้แขง็ เพิ่�อันำาไปส่้การ์สร์า้งเศร์ษฐิกิจัซ่�งอัาจัจัะติอ้ังใชร้์ะยะเวลา อักีทั�งพ่ิ�นที�ที�ศก่ษาสามาร์ถ
พิัฒนาเป็นแหล่งท่อังเที�ยวเชิงอันุรั์กษ์ไดำ้ ซ่�งเป็นปร์ะเดำ็นที�ยังคุงติ้อังช่วยกันพิัฒนาติ่อัไป และคุวร์มี 
ผู้้้เชี�ยวชาญิเฉพิาะดำ้านให้การ์สนับสนุนช่วยเหล่อั คุวบคุ้่ไปกับกิจักร์ร์มสร์้างสร์ร์คุ์ที�พิัฒนาในดำ้าน 
คุวามเขม้แขง็ทางวฒันธิร์ร์มดำว้ย ที�ซ่�งเปน็เสนห่แ์ละเอักลกัษณข์อังคุา่ย ทำาใหข้ั�นติอันในการ์ถา่ยทอัดำ
เร์่�อังร์าวผู้่านขั�นติอันการ์ดำำาเนินงานหลังกิจักร์ร์มร์ายงานสรุ์ปผู้ลเป็นหนังส่อัจัำานวนหน่�งเล่ม ช่�อัเร่์�อัง 
คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง ปีที� 2 โร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำน จุัฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์ 3  
ติำาบลแม่หละ อัำาเภอัท่าสอังยาง จัังหวัดำติาก2 และเพิิ�มเติิมข้อัม้ลลงในเว็บไซติ์ 

2 ISBN: 978-616-91719-2-8
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 จัากการ์ดำำาเนินงานขอังกิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง ในปีที� 1 และ 2 แสดำงให้เห็น 
ถ่งเป็นการ์สร์้างปฏิิสัมพัินธิ์กับผู้้้คุนในชุมชนอัย่างเห็นไดำ้ชัดำ ไดำ้ร์ับการ์ไว้เน่�อัเช่�อัใจัจัากชุมชน  
จัากการ์ดำำาเนินงานสร์้างสร์ร์ค์ุผู้ลงานผู้่านกิจักร์ร์มขอังคุ่ายจัากวัฒนธิร์ร์มพิ่�นบ้านที�ผู้่านมา การ์เร์ียน
ร์้้สอังทางเป็นปร์ะโยชน์ให้กับชุมชนและกลุ่มอัาสาสมัคุร์ ทำาให้การ์ดำำาเนินงานในปีที� 3 จัำาเป็นติ้อังมี
คุวามเข้มข้นดำ้วยเน่�อัหาวิธีิการ์ดำำาเนินงานให้ร์ัดำกุม และในร์ะยะเวลาในการ์ดำำาเนินการ์ปฏิิบัติ ิ
บนภาคุสนามจัร์ิงที�จัำากัดำ ทำาให้ผู้้้เขียนและคุณะทำางานในดำ้านกร์ะบวนการ์ซ่�งปร์ะกอับดำ้วยคุณาจัาร์ย์
และเจ้ัาหน้าที�ไดำ้สัมภาษณ์คุวามเห็นจัากผู้้้เชี�ยวชาญิในดำ้านมานุษยวิทยาในการ์พิัฒนากิจักร์ร์ม 
คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง ปีที� 3 ดำังนี�

 ดำำาร์งค์ุ อัดำลุยฤทธิิกลุ3  ได้ำให้ข้อัเสนอัแนะในด้ำานการ์พิฒันาชมุชนให้ยั�งยน่ โดำยได้ำร์บัคุวามกร์ณุา
จัากอัาจัาร์ย์ในการ์ติดิำต่ิอัปร์ะสานงานในการ์วางแผู้นกบัหน่วยงานภาคุเอักชน ในด้ำานการ์เกษติร์กร์ร์ม 
เพิ่�อัสำาร์วจัพิ่�นที�บร์เิวณโร์งเร์ยีนและหาคุวามเป็นไปได้ำในการ์ดำำาเนนิงานด้ำานเกติร์กร์ร์มช่วงหน้าแล้ง  

 อัานันท์ นาคุคุง4 ให้ข้อัเสนอัแนะแนวทางในการ์พิัฒนาการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ 
เพิ่�อันอ้ัง ปทีี� 3 การ์จัดัำเกบ็ขอ้ัมล้ในร์ป้แบบสาร์คุดำเีปน็การ์ดำใีนขั�นติอ่ัไปขอังกิจักร์ร์มคุา่ยอักัษร์ - ศลิป์ 
ที�จัะเห็นมุมมอังการ์เล่าเร์่�อังร์าววัฒนธิร์ร์มชุมชนผู้่านนักเร์ียนในโร์งเร์ียนหร์่อัคุนในชุมชนก็เป็นไดำ้  
อัีกทั�งหากมีมุมมอังที�ท้าทายในการ์นำานักเร์ียนจัากโร์งเร์ียนมานำาเสนอัผู้ลงานในร์้ปแบบการ์แสดำง 
หร์่อันิทร์ร์ศการ์จัะเป็นการ์ดำีในการ์ส่งติ่อัเร์่�อังร์าวขอังชาวปกาเกอัะญิอั ณ บ้านแม่อัอักฮู้ดำ้วย

 ร์ศัม ีชท้ร์งเดำช5 ใหข้้อัเสนอัแนะทางด้ำานมานุษยวิทยากบัการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มคุา่ยอักัษร์ - ศิลป์ 
เพิ่�อัน้อัง ปีที� 3 ไว้ว่าเม่�อักิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ ไดำ้ดำำาเนินการ์พิัฒนาในดำ้านปฏิิสัมพิันธิ์กับชุมชน
มาติั�งแต่ิเร์ิ�มกิจักร์ร์มติั�งแต่ิขอับปีแร์กแลว้ คุวร์พัิฒนาการ์เขา้ใจัคุวามสัมพัินธ์ิขอังคุนในชมุชนจัะทำาให้
เข้าใจับร์ิบทในพิ่�นที�มากยิ�งข่�น โดำยไดำ้แนะนำากิจักร์ร์มในลักษณะการ์ทำาแผู้นที�ชุมชนจัากกิจักร์ร์ม 
ขอังคุา่ยอักัษร์ - ศลิป ์ซ่�งจัะนำาไปส่้ขอ้ัมล้ในการ์พิฒันาพิ่�นที�ใหเ้ปน็ศน้ยเ์ร์ยีนร์้ใ้นชมุชนหร์อ่ัหากสามาร์ถ
พิัฒนาติ่อัไดำ้จัะทำาให้กลายเป็นพิิพิิธิภัณฑิ์ชุมชนในอันาคุติก็เป็นไดำ้

 จัากแนวคิุดำและข้อัเสนอัแนะทำาให้ผู้้้เขียนได้ำวางแผู้นการ์ดำำาเนินงานโดำยพัิฒนาร์้ปแบบติั�งแต่ิ 
ปีแร์กในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มโดำยเสนอัแนวคุิดำแบบจัำาลอัง (model) ในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มในปีที� 3 
อัย่างเป็นร์้ปธิร์ร์ม ดำังแผู้นภาพิที� 2 

3 ที�ปร์่กษาคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง ปีที� 3, ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์., คุณะศิลปศาสติร์์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์ 
4 ศิลปินศิลปาธิร์ สาขาดำนติร์ี พิ.ศ. 2562, นักมานุษยวิทยาดำนติร์ี, อัาจัาร์ย์ปร์ะจัำาคุณะดำุร์ิยางคุศาสติร์์ มหาวิทยาลัยศิลปากร์
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แผนิภาพทำี� 2 แนิว์คำิดในิการดำาเนิินิงานิกจิักรรมคำ่ายอักษร - ศิลป์์ เพื�อนิ้อง ป์ีทำี� 3

1. การสร้างพื่่�เล่�ยง (mentor) จากศิษิย์เก่า ค่่ายอักัษร - ศิลิป์์ เพื่่�อัน้้อัง รุน่้ท่ี่� 1 และ 2 

 เม่�อัเมล็ดำพิันธิุ์แห่งคุวามคุิดำในติัวขอังอัาสาสมัคุร์ร์ุ่นที� 1 และ 2 ที�ถ้กหว่านไว้เร์ิ�มเติิบโติ การ์
สร์้างคุวามชำานาญิให้แก่อัาสาสมัคุร์เพ่ิ�อัให้มีโอักาส ทำางานอัย่างติ่อัเน่�อังในพิ่�นที�ที�เป็นลักษณะห้อัง
ปฏิิบัติิการ์ภาคุสนาม ในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มปีที� 3 ไดำ้พิัฒนาแนวคุิดำอัาสาสมัคุร์ขอังคุ่ายทั�งร์ุ่นเก่าและ
ใหมใ่หม้คีุวามใกลช้ดิำและสามาร์ถใหคุ้ำาปร์ก่ษากบัอัาสาสมคัุร์ใหมใ่หม้คีุวามเขา้ใจัวัติถปุร์ะสงคุใ์นการ์
ดำำาเนินกิจักร์ร์มขอังคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ ร์วมถ่งการ์นำากิจักร์ร์มในร์้ปแบบสร์้างสร์ร์คุ์ โดำยเฉพิาะอัย่างยิ�ง
กลุม่พิี�เลี�ยงมคีุวามเขา้ใจับริ์บทในชุมชนที�ศก่ษา ทำาใหก้าร์ปฏิบิตัิงิานศก่ษาภาคุสนามเปน็ไปดำว้ยคุวาม
ร์าบร์่�น จัากการ์ใหคุ้ำาแนะนำากับอัาสาสมคัุร์ใหมโ่ดำยพิี�เลี�ยงในการ์ดำำาเนนิกิจักร์ร์ม ในเร์่�อังขอังการ์ร์ะดำม
คุวามคุิดำ (brainstrom) การ์บร์ิหาร์จััดำการ์คุ่าย (camp conducting) การ์จััดำกิจักร์ร์มสร์้างสร์ร์คุ์ 
(workshops) และการ์นำาเสนอัผู้ลงาน (showcasing)  

2. การสร้างกลุ่มผูู้้น้ำาเยาวชน้ใน้พื่่�น้ที่่�ศิึกษา (leadership students) 

 การ์สร์้างกลุ่มผู้้้นำาเยาวชนในพิ่�นที� ติัวแทนนักเร์ียนที�สำาเร์็จัการ์ศ่กษาร์ะดำับปร์ะถมศ่กษาจัาก
โร์งเรี์ยน เข้าร์่วมดำำาเนินกิจักร์ร์มพิร้์อัมกับนิสิตินักศ่กษา ร์่วมกันแก้ไขปัญิหาในการ์ดำำาเนินงาน และ
เป็นติัวกลางในดำ้านการ์ปร์ะสานงานกับชุมชน โดำยพิัฒนาติ่อัเน่�อังมาเป็นปีที� 2 จัากคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์  
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เพิ่�อัน้อัง ปีที� 2 โดำยให้คุวามสำาคุัญิในการ์สร์้างเยาวชนในพิ่�นที�ให้เป็นร์้ปธิร์ร์มมากข่�น ทำาให้กลุ่มผู้้้นำา
เยาวชนในพิ่�นที�ไดำม้เีวทใีหแ้สดำงอัอักและสร์า้งคุวามติร์ะหนกัร์้ก้บัชมุชนใหแ้กน่อ้ังนกัเร์ยีนในโร์งเร์ยีน
ไดำ้เป็นอัย่างดำี 

3. การหาร่อัค่วามตำ้อังการขอังชุมชน้

 การ์ดำำาเนินงานสอังปีที�ผู้่านมาขอังกิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ ไดำ้สร์้างคุวามไว้เน่�อัเช่�อัใจัให้แก่
ชุมชนและโร์งเร์ียน ทำาให้การ์ดำำาเนินงานในปีที� 3 คุวร์ร์ับฟัังคุวามติ้อังการ์ขอังชุมชนเพิ่�อัร์ับฟัังปัญิหา
และคุวามติ้อังการ์เพิ่�อัให้การ์ดำำาเนินงานในปีติ่อั ๆ ไป ไดำ้เป็นไปติามคุวามติ้อังการ์ขอังชุมชน 
และก่อัให้เกิดำปร์ะโยชน์ส้งสุดำในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์ม โดำยเฉพิาะอัย่างยิ�งการ์ร์ับฟัังจัากผู้้้นำาชุมชน  
ชาวบ้านและคุร์้ที�โร์งเร์ียน ซ่�งจัะทำาให้เกิดำมิติิในคุวามเข้าใจัร์ะหว่างกันมากข่�น ในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์ม
นี�ไดำร้์บัคุวามกร์ณุาจัาก ศร์พุิงษ ์สดุำปร์ะเสร์ฐิิ6  เขา้ร์ว่มศก่ษาในเชงิพิ่�นที�และร์ว่มสงัเกติการ์ณก์าร์ดำำาเนนิ
งานขอังคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพ่ิ�อัให้คุวามเห็น และมุมมอังในการ์พิัฒนาดำ้านการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์ม 
ในปีนี�ดำ้วย7

 จัากการ์หาร์่อัพิบปร์ะเดำ็นที�สำาคุัญิในภาพิร์วมโดำยสังเขป ดำังนี�
 
 โร์งเร์ยีน คุร์ใ้หญิไ่ดำเ้หน็พิอ้ังติอ้ังกนักบัคุณะอักัษร์ - ศลิป ์ในเร์่�อังฟัื�นฟัศ้ลิปวฒันธิร์ร์มในพิ่�นที�
โดำยการ์จััดำให้เกิดำห้อังเร์ียนดำนติร์ีพิ่�นบ้านปกาเกอัะญิอั โดำยให้พ่ิอัเฒ่า แม่เฒ่าในชุมชนเป็นผู้้้สอัน  
โดำยจัะเร์ิ�มนำาร์่อังดำำาเนินงานในช่วงปีนี� ซ่�งจัะส่งผู้ลติ่อัการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มขอังคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์  
เพิ่�อัน้อัง ปีที� 4  ในดำ้านชุมชน มีคุวามติ้อังการ์พิัฒนาสิ�งแวดำล้อัมในเร์่�อังขอังคุวามสะอัาดำขอังติ้นนำ�า  
และการ์ทำาเกษติร์ในช่วงหน้าแล้งยังปร์ะสบปัญิหาคุวามไม่พิอัเพิียงติ่อัการ์ทำาการ์เกษติร์กร์ร์ม

4. การบริหารจัดการค่่ายอัักษร - ศิิลป์์ 

 นอักจัากกิจักร์ร์มภายในคุ่ายแล้ว การ์ดำำาเนินงานในด้ำานการ์บร์ิหาร์จััดำการ์คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์  
เพิ่�อัสร้์างคุวามอัดุำมสมบร้์ณ์ติลอัดำร์ะยะเวลาในการ์ดำำาเนนิกิจักร์ร์ม ซ่�งเป็นสิ�งสำาคุญัิที�จัะทำาให้นกัเร์ยีน
ในโร์งเร์ยีน และคุณะอักัษร์ - ศิลป์ ได้ำดำำาเนนิกิจักร์ร์มไปด้ำวยคุวามร์าบร่์�น โดำยได้ำร์บัคุวามกรุ์ณาจัาก
คุณาจัาร์ย์และเจ้ัาหน้าที�คุณะศลิปศาสติร์์ มหาวทิยาลยัธิร์ร์มศาสติร์์ ที�เป็นหัวแร์งหลกัในการ์ปร์ะสาน
งานในการ์ดำำาเนนิกิจักร์ร์ม ทำาให้การ์บร์หิาร์จััดำการ์ภายในคุ่ายในด้ำานขอังการ์เดิำนทาง อัาหาร์ ที�พิกั ฯลฯ 
เป็นไปด้ำวยคุวามร์าบร์่�น อักีทั�งคุวามร่์วมมอ่ัในการ์ดำำาเนนิงานจัากสถาบนัการ์ศก่ษาที�เข้าร่์วมเป็นอัย่างดำี
 

6 อัาจัาร์ย์ปร์ะจัำาคุณะศิลปกร์ร์มศาสติร์์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์ และนักมานุษยวิทยา 
7 ดำ้เพิิ�มเติิมในบท “คุ่ายศิลป์ ไม่ใช่ คุ่ายสร์้าง : บทสังเกติจัากพิ่�นที� คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง ปีที� 3”
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 การ์บร์ิหาร์จััดำการ์คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์  ไดำ้ร์ับการ์ปร์ะเมินการ์ดำำาเนินงานโดำยผู้้้เข้าร์่วมคุ่าย 
ปร์ะกอับดำ้วย คุณาจัาร์ย์ เจั้าหน้าที� และนิสิติ นักศ่กษาที�เป็นอัาสาสมัคุร์คุ่าย จัากมหาวิทยาลัย  
และสถาบันการ์ศ่กษาทั�ง 4 แห่ง  พิบว่า คุณาจัาร์ย์ และเจั้าหน้าที� ไดำ้ปร์ะเมินการ์บร์ิหาร์จััดำการ์คุ่าย
อัักษร์ - ศิลป์ ในดำ้านติ่าง ๆ แบ่งอัอักเป็น 4 ดำ้าน คุ่อั ดำ้านอัาสาสมัคุร์ ดำ้านปัจัจััย ดำ้านกร์ะบวนการ์ 
และดำา้นสภาพิแวดำลอ้ัม กลุม่นิสิติ นักศก่ษาที�เปน็อัาสาสมคัุร์คุ่าย ได้ำปร์ะเมนิผู้ลในส่วนขอังการ์บริ์หาร์
จััดำการ์คุ่าย เพิ่�อัให้ไดำ้ผู้ลลัพิธิ์การ์ดำำาเนินงานคุ่าย สำาหร์ับการ์พิัฒนาคุุณภาพิ และปร์ะสิทธิิภาพิ 
การ์บร์ิหาร์จััดำการ์คุ่ายติ่อัไป (ดำ้ร์ายละเอัียดำเพิิ�มเติิมในบทวิเคุร์าะห์ท้ายเล่ม8)

 ข้อัเสนอัแนะเพิิ�มเติิมจัากการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มในปีที� 3 มีปร์ะเดำ็นที�สำาคุัญิดำังติ่อัไปนี� 
 
 กิจักร์ร์มได้ำร์บัคุวามสนใจัจัากชุมชนโดำยร์อับบ้านแม่อัอักฮู้ ทำาให้โร์งเร์ยีนและชมุชนอัยากให้มี
การ์เปิดำกว้างทางกิจักร์ร์มให้กับเยาวชนในพิ่�นที�ใกล้เคุียงดำ้วย ซ่�งจัะนำาไปส่้การ์สร์้างคุวามเข้าใจัร์่วม
กัน คุวามสมัคุร์สมานสามัคุคุีขอังชุมชนโดำยร์อับผู้่านกิจักร์ร์มทางดำ้านภาษา ดำนติร์ีและศิลปะขอังคุ่าย
อัักษร์ - ศิลป์

 การ์พิัฒนาโร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำน จัุฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์ ให้เป็นศ้นย์การ์เร์ียนร์้้ชุมชน
และเป็นแบบอัย่างที�ดำีในการ์เก็บร์วบร์วมอังคุ์คุวามร้้์ขอังวัฒนธิร์ร์มพิ่�นบ้านปกาเกอัะญิอั ซ่�งจัะเป็น 
การ์ทำานุบำาร์ุงศิลปวัฒนธิร์ร์มที�กำาลังจัะลบเล่อันไปติามกาลเวลาให้สามาร์ถธิำาร์งไว้ซ่�งคุวามงาม 
ขอังศิลปวัฒนธิร์ร์มพิ่�นบ้าน 

 ถ่งเวลาแล้วที�คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ จัะเปิดำปร์ะติ้ให้กับนิสิตินักศ่กษาจัากสถาบันอัุดำมศ่กษาอั่�น ๆ 
ไดำม้โีอักาสสัมผัู้สกบัปร์ะสบการ์ณใ์นการ์ทำางานอัาสาสมัคุร์ในด้ำานภาษา ดำนติรี์และศลิปะ เพ่ิ�อัปล้กฝ่งั
ให้เกิดำแนวปฏิิบัติิที�ดำีในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มเพ่ิ�อัให้สอัดำคุล้อังกับทักษะที�นิสิตินักศ่กษามีอัย้่  
และใช้ให้เกิดำปร์ะโยชน์ส้งสุดำแก่ชุมชนและสังคุมติ่อัไป

8 บทวิเคุร์าะห์ หน้าที� 114  
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ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง รุ่นที่ 3
พื่รที่ิพื่ย์ เฉัิดฉัิน้น้ภา9
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 คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เป็นการ์ทำางานร์่วมกันร์ะหว่างคุณะอัักษร์ศาสติร์์ จัุฬาลงกร์ณ์มหาวิทยาลัย 
คุณะศิลปศาสติร์์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์ มหาวิทยาลัยเทคุโนโลยีพิร์ะจัอัมเกล้าธินบุร์ี และสถาบัน
ดำนติรี์กลัยาณวิฒันา โดำยจัดัำกิจักร์ร์มทางการ์ศก่ษาให้แกน่กัเร์ยีนโร์งเร์ยีนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำนจุัฬา-
ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 บ้านแม่อัอักฮู้ ติำาบลแม่หละ อัำาเภอัท่าสอังยาง จัังหวัดำติาก และเป็นการ์สนับสนุน 
การ์จััดำกิจักร์ร์มสร้์างสร์ร์ค์ุจัากการ์สร้์างอัาคุาร์อัเนกปร์ะสงค์ุเน่�อังในวโร์กาสที�สมเดำจ็ัพิร์ะกนษิฐิาธิิร์าชเจ้ัา 
กร์มสมเดำ็จัพิร์ะเทพิร์ัตินร์าชสุดำา ฯ สยามบร์มร์าชกุมาร์ี ทร์งเจัร์ิญิพิร์ะชนมายุคุร์บ 60 พิร์ร์ษา ในปี
พิุทธิศักร์าช 2558 โดำยไดำ้จััดำกิจักร์ร์ม “คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง” ข่�น 2 คุร์ั�งแล้ว คุ่อั คุ่ายอัักษร์ 
- ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง คุร์ั�งที� 1 เม่�อัวันที� 9-13 พิฤศจัิกายน 2560 และคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง คุร์ั�งที� 
2 เม่�อัวันที� 20-24 ติุลาคุม 2561

กิจกรรมค่่ายอัักษร - ศิิลป์์ เพื่่�อัน้้อัง ป์ีที่่� 3

 เม่�อัปกีาร์ศก่ษา 2562 เวียนมาถง่ คุณะผู้้ด้ำำาเนนิงานขอังคุา่ยอักัษร์ - ศิลป ์ทั�งผู้้บ้ริ์หาร์ อัาจัาร์ย์ 
เจั้าหน้าที� และนักศ่กษา ไดำ้เร์ิ�มปร์าร์ภถ่งการ์จััดำกิจักร์ร์มดำังกล่าวอัีกคุร์ั�ง

 ผู้้ช้ว่ยศาสติร์าจัาร์ย ์ดำร์.ภาสพิงศ์ ศร์พีิจิัาร์ณ ์คุณบดำคีุณะศลิปศาสติร์ม์หาวทิยาลยัธิร์ร์มศาสติร์์ 
และฝ่่ายการ์นกัศก่ษาคุณะศลิปศาสติร์์จ่ังได้ำปร์ะสานคุวามร่์วมมอ่ัไปยงั อัาจัาร์ย์ ดำร์.ศภุพิร์ สวุร์ร์ณภกัดำี 
แหง่สถาบนัดำนติร์กีลัยาณวิฒันา อั.เฉกสนัติ ์คุงัคุะเกติ ุจัากมหาวทิยาลยัเทคุโนโลยพีิร์ะจัอัมเกลา้ธินบรุ์ี 
โดำยไดำป้ร์ะชมุเพ่ิ�อัเติร์ยีมคุวามพิร้์อัมขอังคุา่ยอักัษร์ - ศลิป์ เพ่ิ�อันอ้ัง คุร์ั�งที� 3 ในวันที� 9 ติลุาคุม 2562 
ณ ห้อัง 307 คุณะศิลปศาสติร์์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์ ท่าพิร์ะจัันทร์์ โดำยมีนักศ่กษาและฝ่่าย 
การ์นิสิติขอังคุณะอัักษร์ศาสติร์์ จัุฬาลงกร์ณ์มหาวิทยาลัย เข้าร์่วมปร์ะชุมวางแผู้นการ์ดำำาเนินงาน

 จัากการ์ปร์ะชุมเติร์ียมคุวามพิร์้อัมขอังการ์จััดำคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ ทั�ง 4 สถาบัน จั่งไดำ้กำาหนดำ
จััดำการ์ทำาอับร์มเชิงปฏิิบัติิการ์ (workshop) ดำังร์้ปที� 1 สำาหร์ับนักศ่กษาและทีมงานที�เกี�ยวข้อัง 
ในวันอัาทิติย์ที� 20 ติุลาคุม 2562 ณ สถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา โดำยมี ผู้้้ช่วยศาสติร์าจัาร์ย์  
ดำร์.ภาสพิงศ์ ศรี์พิิจัาร์ณ์ เป็นผู้้้เปิดำกิจักร์ร์มอับร์มเชิงปฏิิบัติิการ์ดำังกล่าว และ อัาจัาร์ย์ ดำร์.ศุภพิร์  
สุวร์ร์ณภักดำี ผู้้้ช่วยอัธิิการ์บดำีฝ่่ายกิจัการ์นักศ่กษา สถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา เป็นผู้้้ดำำาเนินกิจักร์ร์ม 
เพิ่�อัให้นักศ่กษาและเจั้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อังเติร์ียมคุวามพิร้์อัมเกี�ยวกับแนวคิุดำและกิจักร์ร์มติ่าง ๆ  
ขอังคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพ่ิ�อัน้อัง คุร์ั�งที� 3 โดำยมีสมาชิกชาวคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพ่ิ�อัน้อัง คุร์ั�งที�  2   
ที�สำาเร์็จัการ์ศ่กษาไปแล้วมาร์่วมทำากิจักร์ร์มในคุร์ั�งนี�ดำ้วย และมีกำาหนดำจััดำคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง 
คุร์ั�งที� 3 ในวันที� 23-27 ติุลาคุม 2562

9 ผู้้้ช่วยศาสติร์าจัาร์ย์, ร์อังคุณบดำีฝ่่ายการ์นักศ่กษา คุณะศิลปศาสติร์์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์
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ร่ป์ทำี� 1 ภาพบรรยากาศกจิักรรม 

 คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง คุร์ั�งที� 3 เร์ิ�มติ้นเช้าติร์้่ขอังวันที� 23 ติุลาคุม 2562 ทั�ง 4 สถาบัน
นัดำร์วมพิลกันที�คุณะศิลปศาสติร์์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์ ศ้นย์ร์ังสิติ แล้วเร์ิ�มเดำินทางไปพิร์้อัมกัน
ผู้า่นจังัหวดัำติา่ง ๆ  ลัดำเลาะไปติามทาง ผู่้านทุ่งนา ป่าเขา ภผู้้า ทางโคุ้งลาดำชนั ต่ิ�นติาติ่�นใจัไปกบัทิวทัศน์
สอังข้างทางร่์วมกัน จันกร์ะทั�งเวลาปร์ะมาณ 19.30 น. ก็ถ่งจุัดำหมายปลายทาง ณ โร์งเรี์ยนติำาร์วจั
ติร์ะเวนชายแดำนจัุฬา-ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 บ้านแม่อัอักฮู้ โดำยมีท่านอัาจัาร์ย์ใหญิ่ ดำ.ติ.บร์ร์ดำล เม่อังม้ล  
และคุณะคุร์้ร์อัติ้อันร์ับดำ้วยคุวามยินดำี ดำังร์้ปที� 2

ร่ป์ทำี� 2 อาจัารย์ใหญ่ ด.ต.บรรดล เมืองม่ลและคำณีะคำร่กล่าว์ต้อนิรับ
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 เช้าวันที� 24 ติุลาคุม 2562 เป็นวันแร์กที�คุณะทำางานชาวคุ่ายไดำ้เร์ิ�มทำางานอัย่างแข่งกับเวลา
ที�มีเพิียง 3 วัน คุ่อั 24, 25 และ 26 ติุลาคุม เท่านั�น สมาชิกทุกคุนเร์ิ�มกิจักร์ร์มติามหน้าที�ขอังตินเอัง
ติามที�ไดำเ้ติร์ยีมการ์ไวต้ิั�งแติว่นั workshop ภายใต้ิแนวคุดิำหลกัขอังคุา่ยที�ติอ้ังการ์สร์า้งการ์มสีว่นร่์วม
ขอังชมุชน ผู้้คุ้น และสงัคุม เพิ่�อัใหกิ้จักร์ร์มขอังคุา่ยนี�เปน็ปร์ะโยชนแ์กส่งัคุม เปน็แนวทางขอังการ์สร้์าง
จัิติอัาสา การ์ช่วยเหล่อัเก่�อัก้ลคุนอั่�น ๆ  ในสังคุม และปร์ะการ์สำาคุัญิเป็นการ์เปิดำโลกทัศน์ขอังชาวคุ่าย
ให้ได้ำเหน็ถง่อักีสังคุมหน่�งขอังปร์ะเทศที�ซ่อันติวัอัย้ใ่นป่าเขาลำาเนาไพิร์ซ่�งยงัร์อัคุอัยคุนไทยในส่วนอั่�น ๆ 
มาร์ับร์้้เข้าใจัและร์่วมพิัฒนาให้ “พิวกเขา” ไดำ้มีโอักาสเท่าเทียมคุนอั่�น ๆ โดำยที�ไม่ไดำ้ทอัดำทิ�ง 
ศิลปวัฒนธิร์ร์ม วิถีชีวิติและโลกทัศน์อัันงดำงามขอัง “พิวกเขา” ไป

 นอักจัากนี�กิจักร์ร์มนี�ยงัชว่ยสนบัสนนุใหน้กัศก่ษาไดำม้โีอักาสเร์ยีนร์้แ้ละฝ่กึฝ่นทกัษะขอังแนวคุดิำ
ทักษะศติวร์ร์ษที� 21 ทั�งในเร์่�อังทักษะดำ้านคุวามร์่วมม่อั การ์ทำางานเป็นทีม และภาวะผู้้้นำา ทักษะ 
ดำ้านการ์คุิดำอัย่างมีวิจัาร์ณญิาณและการ์แก้ปัญิหา ทักษะดำ้านการ์ส่�อัสาร์ และทักษะคุวามเข้าใจั 
คุวามแติกติ่างดำ้านวัฒนธิร์ร์ม โดำยเฉพิาะอัย่างยิ�งการ์ปล้กฝ่ังแนวคุิดำเร์่�อังการ์เคุาร์พิให้เกียร์ติิ  
(respectful mind) การ์ทำางานในคุ่ายนี�ติ้อังมีการ์พิบปะแลกเปลี�ยนคุวามคุิดำการ์ทำางานทั�งร์ะหว่าง
สถาบัน และร์ะหว่างโร์งเร์ียนและชุมชน คุวามหลากหลายทางคุวามคุิดำ วัฒนธิร์ร์มและคุวามเช่�อั จั ่
งติ้อังเรี์ยนร์้้ที�จัะให้เกียร์ติิกับคุนที�แติกติ่างดำ้วยการ์ฝ่ึกการ์อัย้่ร์่วมกัน ทำางานร่์วมกัน กิจักร์ร์มที�คุ่าย
แหง่นี�จ่ังไมไ่ดำเ้ปน็เพิยีงการ์ทำางานเพ่ิ�อัใหส้งัคุมเทา่นั�น แติเ่ปน็การ์ใหโ้อักาสติวัเอังเพิ่�อัจัะเร์ยีนร์้อ้ัาร์มณ์
และคุวามคุิดำเพิ่�อัพิัฒนาตินไปพิร์้อัม ๆ กัน
 
 ช่วงเวลา 24-25-26 ติุลาคุม 2562 โร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำนจัุฬา-ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 
มีแติ่เสียงบทเพิลงที�มีคุวามหมายดีำ ๆ ไพิเร์าะก้อังกังวาน เสียงหัวเร์าะและร์อัยยิ�มขอังเด็ำกน้อัย ๆ  
ชาวปกาเกอัะญิอั และชาวคุ่ายทุกคุนที�มอับร์อัยยิ�มให้แก่กันดำั�งพิันธิะสัญิญิาว่าจัะช่วยกันทำาภาร์กิจั 
คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง คุร์ั�งที� 3 ให้สำาเร์็จัติามจุัดำมุ่งหมายทุกปร์ะการ์ พิร้์อัมกับคุวามติั�งใจัว่า 
ปีหน้าเร์าทุกคุนจัะกลับมาพิบกันที�นี�ที�เดำิมขอังเร์าอีักคุร์ั�ง “คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง คุร์ั�งที� 4”  
และเสียงเพิลง “จัับม่อัมั�น” จัะก้อังกังวานข่�นมาอัีกคุร์ั�ง
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ค่ายศิลป์ ไม่ใช่ ค่ายสร้าง : บทสังเกตจากพ้ืนท่ี ค่าย
อักษร - ศิลป์ เพ่ือน้อง ปีท่ี 3
ศิรุพื่งษ์ สุดป์ระเสริฐิ10
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 “คุ่าย” ปร์ากฏิภาพิจัำาในฐิานะคุ่ายอัาสาพัิฒนาชนบท โดำยร์ะดำมคุนหนุ่มสาวในวัยเร์ียน  
อัอักจัากร์ั�วมหาวิทยาลัยไปยังชุมชนที�อัย้่ห่างไกลเพิ่�อัไปพิบสภาพิแวดำล้อัมที�ขาดำแคุลน และเร์าก็ใช้
พิลังกายและพิลังทางปัญิญิาติ่างๆ เพิ่�อัทำาให้ชุมชนนั�นดำีข่�น โดำยเฉพิาะการ์พิัฒนาสิ�งก่อัสร์้าง 
และสาธิาร์ณ้ปโภคุพิ่�นฐิาน และการ์สอันหนังส่อั ติามเร์่�อังเล่าชาวคุ่ายที�ส่บต่ิอักันมา เหล่าชาวคุ่าย 
มกัจัะได้ำเร์ยีนร์้ถ้ง่คุวามแติกต่ิาง คุวามขาดำแคุลน คุวามไม่เท่าเทยีมที�อัย้ใ่นสงัคุมไทย หร์อ่ัเร์่�อังโร์แมนติกิ
อัย่างการ์มีแฟันหลังจัากกลับจัากคุ่าย คุ่ายจั่งเป็นช่วงเวลาที�ทำาให้หนุ่มสาวในเม่อังหร์่อัล้กหลาน 
ชนชั�นกลางไดำ้หลบหนีไปจัากสภาวะทั�วไปอัันจัำาเจั ไปส่้พิ่�นที�และปร์ะสบการ์ณ์ที�จัะเปลี�ยนผู้่า 
นคุวามคุิดำ ติัวติน และสถานะ 

 “โร์งเร์ียนเร์าแสนงาม พัินธ์ุิไม้หลายนามเขียวขจีั...” เพิลงคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ ไม่เหม่อันเพิลง
คุา่ยที�อั่�น ที�มกัจัะเปน็มร์ดำกติกทอัดำจัากเยาวชนยคุุแสวงหากอ่ันที�จัะนำาพิาไปถง่เหติกุาร์ณ ์14 ติลุาคุม 
2516 เพิลงคุา่ยที�นี�อัอ่ันหวาน โร์แมนติกิ ดำเ้ปน็ชาวศลิปม์ากกวา่ชาวคุา่ยอัยา่งที�เคุยปร์ากฏิในภาพิจัำา 
คุำาถามในใจัฉันก็คุ่อั คุ่ายที�นี�จัะเป็นอัย่างไร์ จัากข้อัสังเกติและคุำาถามนี� ทำาให้ฉันต้ิอังสังเกติ นั�งฟััง 
อัย่างเงียบๆ เพิ่�อัเก็บข้อัม้ล ติกติะกอันเป็นคุำาถามเพิ่�อัพิ้ดำคุุย ก่อันที�จัะกลับมาติกติะกอันกับติัวเอัง 
เพิ่�อัติอับคุำาถามข้างติ้น และนี�คุ่อัคุำาติอับที�ฉันไดำ้ร์ับ

1. ข้อัมูลพื่่�น้ที่่�

 1.1  ที่ำาเลที่่�ตำั�ง

 “ภ้ผู้า ขอับแคุว้น ชายแดำนกันดำาร์” ดำ้จัะเป็นคุำานิยามที�กร์ะชับและให้ภาพิไดำ้ชัดำเจัน โร์งเร์ียน
ติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำน จัุฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 วางติัวอัย้่บนยอัดำเนินเขา แวดำล้อัมดำ้วยเนินเขาล้กเล็ก
ล้กใหญิ่ลดำหลั�นลาดำชันสลับกันไปมา มีทั�งบ้านเร์่อันแบบปกาเกอัะญิอัและพิ่�นที�เกษติร์กร์ร์มวางสลับ
ติัวกันไป และมีภ้เขาหินป้นขนาดำใหญิ่อัุดำมไปด้ำวยติ้นไม้วางติัวเป็นภาพิพิ่�นหลัง ดำ้านหลังโร์งเร์ียน  
มีแม่นำ�าแม่อัอักฮู้ไหลผู้่าน ซ่�งอัีกเพิียงแคุ่ปร์ะมาณ 3 กิโลเมติร์ แม่อัอักฮู้สายนี�ก็จัะไหลไปร์วมกับ 
แม่นำ�าเมย ชายแดำนธิร์ร์มชาติิที�คุั�นร์ะหว่างไทยกับเมียนมาร์์ พ่ิ�นที�เกษติร์กร์ร์มที�วางติัวอัย้่ร์ายร์อับ
โร์งเร์ียนและหม้่บ้านแห่งนี� บางแปลงเป็นไร์่ข้าวโพิดำย่นติ้นสีนำ�าติาลข้างถนนดำินสีแดำง ดำังร์้ปที� 3  
ซ่�งนำาทางเร์าไปส่้แม่นำ�าแม่อัอักฮูที้�ลดำร์ะดำบัลงจันเหน็ก้อันหนิที�ท้อังแม่นำ�าและเศษขยะที�ติดิำอัย้ต่ิามร์มิฝั่�ง

10 อัาจัาร์ย์ปร์ะจัำาคุณะศิลปกร์ร์มศาสติร์์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์, นักมานุษยวิทยาดำนติร์ี



ค่่ายอัักษร-ศิิลป์์ เพื่่�อัน้้อังฯ ป์ีที่่� 3150

ร่ป์ทำี� 3 ไร่ข้้าว์โพดยืนิต้นิสีนิำ�าตาลข้้างถ่นินิดินิสีแดง

 จัดุำหมายปลายทางขอังคุา่ยอักัษร์ - ศลิป ์เพิ่�อัน้อัง ปีนี� ยงัคุงเปน็โร์งเร์ยีนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำน 
จัุฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 ซ่�งติั�งอัย้่ที�หม้่บ้านแม่อัอักฮู้ หม้่ที� 9 ติ. แม่หละ อั. ท่าสอังยาง จั. ติาก หากปัก
หมดุำที�ติั�งโดำยเร์ิ�มติน้ที�ทา่อัากาศยานแมส่อัดำ จัะใชเ้วลาปร์ะมาณชั�วโมงเศษเทา่นั�น กจ็ัะไปถง่ดำว้ยถนน
หลวงหมายเลข 105 แม้ว่าจัุดำหมายจัะติั�งอัย้่ ณ “ภ้ผู้า ขอับแคุว้น ชายแดำนกันดำาร์” แติ่ถนนหนทาง 
ที�เข้าไปถ่งนั�นไม่ไดำ้ลำาบากแติ่อัย่างใดำ หากมีเพิียงดำ่านติร์วจัติั�งสกัดำอัย้่หลายจัุดำ การ์ไติ่ร์ะดำับคุวามส้ง
กไ็มถ่ง่กบัหวาดำเสียว มีเพิยีงภผู้้าหนิปน้ร์งัสร์ร์คุภ์ม้ทิศันง์ดำงามอัย้ร่์ายร์อับร์ะหว่างการ์เดิำนทางเท่านั�น 
ดำงัร์ป้ที� 4 ชว่งหน่�งขอังถนนเปน็สะพิานข้ามแมน่ำ�าช่�อัเดำยีวกบัหม้บ้่าน สายนำ�าดำมี้ขนาดำใหญิจ่ันไมอ่ัยาก
เช่�อัว่าเม่�อัมันเดำินทางไปถ่งที�หม้่ 9 แล้วจัะดำ้ร์าวเป็นลำาธิาร์เท่านั�น

ร่ป์ทำี� 4 ภ่เข้าหินิป์่นิทำี�ป์รากฏิเป์็นิทำิว์ทำัศนิ์เบื�องหลังข้องหม่่บ้านิ

 แม้ว่าสายนำ�าแม่อัอักฮู้จัะไหลผู้่านหลายหม้่บ้าน และเป็นแหล่งนำ�าที�สำาคุัญิขอังคุนในแถบนี�  
แต่ิหม่้ที� 9 มคีุวามโชคุดำทีี�ยงัมแีหล่งนำ�าสำาคุญัิอักี 2 แหล่ง ได้ำแก่นำ�าจัากภเ้ขา และนำ�าบาดำาล ด้ำวยเหตินุี� 
แม่นำ�าสายน้อัยจั่งยังไม่สร์้างปัญิหามากมายนักให้กับหม้่บ้านนี� ติ่างจัากบ้านแม่อัอักผู้าร์้ที�อัย้่ถัดำลงไป
อัีก 3 กิโลเมติร์ บร์ิเวณที�แม่อัอักฮู้บร์ร์จับกับเมย ที�ติ้อังพิ่�งพิานำ�าจัากแม่นำ�าเท่านั�น
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 แม่นำ�าเมยเป็นพิร์มแดำนธิร์ร์มชาติิที�คุั�นร์ะหว่างแผู้่นดิำนทั�งสอังปร์ะเทศ หากชมภาพิมุมส้งจัาก
แผู้นที�ก้เกิล (Google Map) แล้ว จัะพิบว่ามีชุมชนติั�งอัย้่ที�ฝ่ั�งไทยเท่านั�น ฝ่ั�งเมียนมาร์์นั�นมีเพิียงพิ่�นที�
สีเขียวทอัดำยาวไปจัร์ดำกับแนวเขา แม้เม่�อัพิ้นแนวเขาไปแล้ว ก็ยังคุงเป็นพิ่�นที�สีเขียวเช่นเดำิม

 ทำาเลที�ติั�งบ้านแม่อัอักฮู้นั�น แม้จัะมีภ้เขาโอับล้อัม จันทำาให้บางวันมีหมอักหนาไปจันถ่งติอัน
สายและบางวันก็อัากาศร้์อันจันหลงฤดำ ้แติ่แหล่งนำ�าและถนนหนทางก็ทำาให้ที�นี�ไม่ไดำ้ลำาบากเกินไปนัก 
ขณะที�ร์ะยะทางห่างจัากพิร์มแดำนธิร์ร์มชาติิเพีิยงไม่กี�กิโลเมติร์กลับนำามาทั�งโอักาสและอัุปสร์ร์คุ 
ในคุร์าวเดำียวกัน

 1.2  ผูู้้ค่น้และวัฒน้ธรรม

 ผู้้้ใหญิ่บ้านคุนปัจัจัุบันเล่าให้เร์าฟัังว่าผู้้้คุนที�นี�เป็นชาติิพิันธ์ุิปกาเกอัะญิอั เพิิ�งย้ายมาอัย้่ที�นี�ไดำ้
ไม่กี�ร์ุ่น ยังใช้ภาษาปกาเกอัะญิอัในการ์พิ้ดำคุุย แติ่คุนร์ุ่นใหม่จัะเร์ิ�มไม่ไดำ้ศัพิท์ยาก ๆ แล้ว ขณะที� 
อัาสาสมัคุร์ที�ลงพิ่�นที�ไปพิ้ดำคุุยกับผู้้้คุนที�นี�เล่าว่าคุนร์ุ่นแร์กที�มาอัย้่ที�นี�อัพิยพิมาจัากเมียนมาร์์ 

 บ้านเร์่อันส่วนใหญิ่เป็นเร์่อันไม้ยกพิ่�นส้ง มีผู้นังและหลังคุาทำาจัากวัสดำุธิร์ร์มชาติิ บ้านที�เป็น
ร์้านขายขอังจัะเป็นบ้านสอังชั�น ชั�นล่างเป็นร์้านคุ้า ใช้ป้นเป็นวัสดำุหลักในการ์ก่อัสร์้าง ส่วนชั�นบน 
ยังเป็นไม้ ดำังร์้ปที� 5

ร่ป์ทำี� 5 บ้านิเรือนิข้องคำนิทำี�นิี�ป์ล่กเรียงรายไป์ตามแนิว์ส่งตำ�าข้องพื�นิทำี� 

 นอักเหนอ่ัจัากการ์ปร์ะกอับอัาชพีิคุา้ขายซ่�งมีไมก่ี�ร์า้นแลว้ อัาชพีิเกษติร์กร์กย็งัพิบไดำใ้นหม้บ่า้น
นี� พิ่�นที�เพิาะปล้กกร์ะจัายตัิวอัย้่ร์อับๆ หม้่บ้าน ดัำงร์้ปที� 6 ขณะที�พิ่�นที�ในบ้านเป็นแปลงผู้ักสวนคุร์ัว 
แปลงผู้ักบางบ้านไดำ้เคุร์่�อังหมายร์ับร์อังผู้ลิติภัณฑิ์อัอัร์์กานิก (certified organics) ดำ้วย
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ร่ป์ทำี� 6 พื�นิทำี�เกษตรกรรม

 ผู้้้คุนที�นี�มีทั�งที�นับถ่อัศาสนาคุร์ิสติ์ และนับถ่อัศาสนาพิุทธิ โดำยจัะมีลักษณะคุ่อันไปทาง 
แบบพิม่า มีพิร์ะพิม่ามาจัำาวัดำอัย้่ในหม้่บ้านนี�ดำ้วย นอักเหน่อัจัากพิร์ะพิม่าแล้ว เม่�อัถ่งคุร์าวเทศกาล
งานบุญิ ก็จัะมีศิลปะการ์แสดำงแบบพิม่ามาแสดำงให้ชมดำ้วย นักแสดำงเหล่านั�นล้วนอัาศัยอัย้่ใน 
ศ้นย์อัพิยพิแบเกาะซ่�งอัย้่ใกล้ ๆ กับหม้่บ้านนี�เอัง

 ในด้ำานดำนติรี์ แม้วา่เพิลงแร์ก ๆ  ที�เร์าได้ำยนิในหม้บ่า้นนี�จัะเปน็เพิลงลก้ทุ่งร์ว่มสมยัที�เปน็ที�นยิม
ในปจััจับุนั แติเ่พิลงปกาเกอัะญิอัเอังกยั็งมใีห้ไดำยิ้นอัย้บ้่าง ผู้้ใ้หญ่ิบา้นคุนปัจัจับุนัให้ขอ้ัมล้ว่ามเีพิยีงคุน
ร์ุ่นป้่ย่าติายายเท่านั�นที�ร์้อังไดำ้ คุนร์ุ่นพิ่อัแม่ ร์ุ่นล้กหลาน มีคุนที�ร์้อังไดำ้จัำานวนน้อัยลงเร์่�อัย ๆ  
จันอัาจักล่าวไดำว้า่คุนร์ุน่ใหม่ร์อ้ังเพิลงปกาเกอัะญิอัไมไ่ดำแ้ลว้ เพิลงเหล่านี�จัะถก้ใชแ้สดำงในงานเทศกาล
หร์่อัติามงานสำาคุัญิเท่านั�น เช่น งานแติ่งงาน งานศพิ ไม่ไดำ้ใช้ในชีวิติปร์ะจัำาวัน ซ่�งอัาจัเป็นสาเหติุหน่�ง
ว่า เม่�อัพิ่�นที�ในการ์แสดำงดำนติร์ีลดำลง ก็ทำาให้เพิลงต่ิ�าง ๆ คุ่อัย ๆ หายไปจัากชุมชนปกาเกอัะญิอั 
นอักจัากนี� คุำาศัพิท์บางคุำาที�เยาวชนไม่ร์้้จััก เพิร์าะเป็นคุำายาก ๆ  บ้าง ภาษาพิม่าบ้าง นอักจัากนี� ผู้้้ใหญิ่
บ้านยังให้ข้อัม้ลอัีกว่า เม่�อัก่อัน มีฝ่ร์ั�งมาอัย้่เพิ่�อัเก็บข้อัม้ลในพิ่�นที� ซ่�งใช้เวลาอัย้่ในพิ่�นที�ร์าว 10 ปี  
มีเอักสาร์ที�เขาทิ�งไว้ให้ดำ้วย แติ่เร์ายังไม่มีโอักาสไดำ้เข้าถ่งข้อัม้ลเหล่านั�น

 ติามที�ไดำ้กล่าวไปแลว้ว่า เพิลงแร์ก ๆ  ที�ไดำย้ินเม่�อัมาถ่งบ้านแม่อัอักฮู้นี�ก็คุ่อัเพิลงล้กทุ่งยอัดำฮูิติ
ทั�งหลายในขณะนี� เช่น ฝ่นเทลงมา เลิกคุุยทั�งอัำาเภอัเพิ่�อัเธิอัคุนเดำียว ร์ถแห่ร์ถย้้ บักแติงโม หร์่อัแม้
กร์ะทั�งเดำ็กน้อัยโชว์ท่าเติ้นเพิลงงัดำถั�วงัดำ การ์หลั�งไหลขอังวัฒนธิร์ร์มป๊อัป (pop culture) ดำ้เหม่อัน
จัะเป็นคุ้่แข่งกับมร์ดำกขอังชาติิพัินธ์ุิในทุกพ่ิ�นที� ผู้้้เขียนยังไม่สามาร์ถสร์ุปได้ำว่าเพิลงป๊อัปทำาให้เพิลง
ชาติิพิันธ์ุิถ้กลบเล่อันไป แติ่การ์เข้าถ่งเทคุโนโลยีไดำ้ง่ายข่�นในร์าคุาที�ถ้กลง ก็ช่วยแพิร์่กร์ะจัาย 
วัฒนธิร์ร์มป๊อัปไดำ้ในวงกว้างข่�น ชาวบ้านมีสมาร์์ทโฟันใช้ มีเน็ติปร์ะชาร์ัฐิให้ใช้ มีลำาโพิงบล้ท้ธิติ่อัจัาก
มอ่ัถอ่ัเปดิำเพิลงไดำภ้ายในบา้น และเคุา้คุวาม (content) ที�อัดุำมไปดำว้ยวัฒนธิร์ร์มปอ๊ัป การ์ไดำย้นิเพิลง
ล้กทุ่งมากกว่าเพิลงชาติิพิันธิุ์จั่งเป็นเร์่�อังที�ไม่เหน่อัไปกว่าคุวามคุาดำหมาย
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 จัากการ์สมัภาษณช์มุชนยังมคีุวามท้าทายในการ์พิฒันาในด้ำานอ่ั�น ๆ  เชน่ การ์จัดัำการ์ทร์พัิยากร์
นำ�า การ์จััดำการ์คุวามสัมพิันธิ์กับศ้นย์อัพิยพิ ร์วมถ่งเร์่�อังยาเสพิติิดำ เป็นปัญิหาที�มีคุวามซับซ้อันที�ติ้อัง
อัาศัยคุวามร์่วมม่อัและกลไกภาคุร์ัฐิ แติ่คุวามท้าทายขอังพิ่�นที�บ้านแม่อัอักฮู้ที�ปร์ะกอับไปดำ้วยผู้้้คุน 
ที�พิลัดำพิร์ากมาจัากที�อัย้่ เดำิมพิร์้อัมดำ้วยอััติลักษณ์ทางชาติิพิันธ์ุิ ซ่�งกำาลังปะทะกับวาทกร์ร์ม 
คุวามเป็นไทย และปะทะกับวัฒนธิร์ร์มร์่วมสมัยที�ไหลบ่ามาพิร์้อัมกับสมาร์์ทโฟันและสัญิญิาณ
อัินเติอัร์์เน็ติ กลายเป็นโอักาสที�จัะทำาให้ศิลปะและคุวามคุิดำสร์้างสร์ร์ค์ุไดำ้ทำางานกับผู้้้คุนบร์ิเวณนั�น  
เพิ่�อัให้เกิดำการ์เร์ียนร์้้ติัวติน และสร์้างสร์ร์คุ์พิ่�นที� ไม่ให้เป็นเพิียงที�อัาศัยขอังร์่างกาย แติ่ให้กลายเป็น
ที�อัย้่ขอังจัิติวิญิญิาณขอังคุนในชุมชนนี�จัร์ิงๆ

2. การสังเกตำค่่ายอัักษร - ศิิลป์์
 2.1  ค่วามม่ส่วน้ร่วมขอังเยาวชน้ใน้ที่้อังที่่�

 คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ นำาพิาอัาสาสมัคุร์ซ่�งเป็นนิสิตินักศ่กษามาทำางานศิลปะกับเยาวชนร์ะดำับ
ปร์ะถมศ่กษา แติ่เน่�อังจัากเป็นการ์ไปลงพ่ิ�นที�เดำิมอัย่างติ่อัเน่�อังหลายปี เยาวชนที�จับการ์ศ่กษา 
จัากโร์งเร์ียนแห่งนี�ไปแล้ว พิอัไดำ้ข่าวก็พิากันกลับมาหา “พิี� ๆ” ภาพิคุวามผู้้กพิันกลายเป็นกำาไร์ 
ขอังการ์ลงทุนในลักษณะนี� 

 วันแร์กขอังกิจักร์ร์ม มีเยาวชนหลากหลายวัยมาย่นร์อัติั�งแติ่เช้า มีติั�งแติ่วัยก่อันปร์ะถมศ่กษา 
วัยปร์ะถมติ้น วัยปร์ะถมปลาย และมัธิยมติ้น เยาวชนเข้าร์่วมกิจักร์ร์มไล่เร์ียงไปติั�งแติ่อัอักกำาลังกาย
ติอันเชา้ เขา้กลุม่กิจักร์ร์มดำนติร์ ีและลงพิ่�นที�ชมุชน จัากนั�นจัง่แยกยา้ยกลบับา้น ในวนัถดัำ ๆ  มา เยาวชน
ติัวจัร์ิงที�เข้าร์่วมกิจักร์ร์มเร์ิ�มเห็นชัดำเจันมากข่�นว่าเป็นใคุร์ กิจักร์ร์มฝ่ึกซ้อัมร์้อังเพิลงและแสดำง 
เร์ิ�มทำาให้เห็นร์ะดำับคุวามมีส่วนร์่วมที�แติกติ่างกัน

 เยาวชนในร์ะดำับปร์ะถมปลาย และร์ะดำับมัธิยมติ้น แสดำงอัอักชัดำเจันถ่งคุวามติั�งใจัเข้าร์่วม 
แติ่ละกิจักร์ร์ม ขณะที�เยาวชนร์ะดำับปร์ะถมติ้นและก่อันปร์ะถมศ่กษายังไม่แสดำงคุวามสนใจัชัดำเจันนัก 
บางส่วนยังชอับกิจักร์ร์มทีี�ไดำ้เคุล่�อันไหวร์่างกาย เช่น วิ�งเล่น วาดำร์้ป ในส่วนขอังผู้้้สังเกติการ์ณ์ 
มีข้อัสันนิษฐิานถ่งเร์่�อังขอังวัยซ่�งเกี�ยวข้อังกับจัิติวิทยาพิัฒนาการ์ และอัุปสร์ร์คุทางการ์ส่�อัสาร์ 
ซ่�งเกี�ยวข้อังกบัร์ะดำบัขอังปร์ะสบการ์ณ์การ์ใช้ภาษาไทยที�เป็นภาษาหลักในการ์ส่�อัสาร์ขอังกิจักร์ร์มในคุ่าย
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 2.2  ค่่น้แสดงผู้ลงาน้

 ลำาดำบัการ์แสดำงในคุน่วนัที� 26 ติลุาคุม 2562 เร์ิ�มต้ินจัากการ์แสดำงดำนติร์ปีกาเกอัะญิอั มเีดำก็หญิงิ
คุอัยทำาหน้าที�ล่ามให้กบันกัร้์อังนกัดำนติรี์ผู้้ส้้งวยัซ่�งไม่ถนดัำภาษาไทยนกั จัากการ์ลอับสังเกติ ร์อัยยิ�มปร์ากฏิ
บนใบหน้าขอังผู้้ใ้หญ่ิและผู้้เ้ฒ่าผู้้แ้ก่ แต่ิฉนัไม่ได้ำสงัเกติเยาวชนนัก จัง่ไม่ร์้ว่้าเขาจัะมปีฏิกิิร์ยิาอัย่างไร์ในช่วงนั�น 
มเีพิยีงการ์ลุกไปเข้าห้อังนำ�าหร์อ่ัดำ่�มนำ�าเท่านั�น ขณะที�เยาวชนในวยัปร์ะถมต้ินปร์ะมาณ 10 คุนที�อัอักมา 
วิ�งเล่นเสียงดำงั

 เม่�อัดำนติรี์ปกาเกอัะญิอัจับลง ก็ถ่งคุร์าวที�เยาวชนจัะมาแสดำงผู้ลงานจัากการ์ฝ่ึกซ้อัมในคุ่าย
อัักษร์ - ศิลป์ ผู้้้ใหญิ่บางส่วนเร์ิ�มพิาล้กเดำ็กเล็กแดำงที�ยังอัย้่ในวัยไม่หย่านมหร์่อัยังดำ้แลติัวเอังไม่ไดำ้  
กลับบ้าน ไม่ไดำ้ร์อัให้การ์แสดำงจับลงก่อัน แติ่ก็ส่วนน้อัยเท่านั�น

 การ์แสดำงในคุำ�าคุ่นวันนั�นผู้่านพิ้นไปดำ้วยดำี เยาวชนที�ร์่วมแสดำงให้คุวามร์่วมม่อัอัย่างเต็ิมที�  
เพิลงโร์งเร์ียนเร์าแสนงามกลายเป็นเพิลงที�เดำ็ก ๆ  และชาวคุ่ายร์้อังข่�นใจั พิอัดำนติร์ีข่�นปุ๊ป ก็เปล่งเสียง
ร์อ้ังปั�ปอัยา่งพิร์อ้ัมเพิร์ยีง แสดำงใหเ้ห็นวา่ดำนติร์ทีำาหนา้ที�หลอัมร์วมผู้้คุ้นไดำอ้ัยา่งเติม็กำาลงั ไมว่า่จัะเปน็
คุนติ่างวัย ติ่างพิ่�นที� หร์่อัติ่างชาติิพิันธิุ์

 หลงัการ์แสดำงจับลง เยาวชนบางสว่นอัย้ต่ิอ่ัเพิ่�อัถา่ยภาพิเปน็ที�ร์ะลก่กบัอัาสาสมคัุร์และอัาจัาร์ย์
ในคุ่าย ผู้้้เขียนสังเกติเห็นหลาย ๆ คุนยังคุงโอ้ัเอ้ัอัย้่ต่ิอัแม้จัะถ่ายร์้ปเสร์็จัแล้ว และบางคุนก็ร์้อังไห้ 
จัากคุวามซาบซ่�ง

 การ์แสดำงจับลง ชาวคุ่ายเก็บขอัง เช็คุแล้วเช็คุอัีกให้เร์ียบร์้อัย เพิร์าะร์ุ่งข่�น เร์าจัะติ้อังอัอักจัาก
แม่อัอักฮู้ติั�งแติ่เช้าติร์้่ ไม่มีเวลาให้ติร์วจัสอับอัะไร์มากนักนอักจัากจัำานวนคุน ไม่มีแม้แติ่เวลาให้ร์ำ�าลา 
การ์โอั้เอั้ขอังเดำ็ก ๆ อัาจัหมายถ่งการ์บันท่กภาพิสุดำท้ายขอังพิี� ๆ ในคุ่ายก็ไดำ้ เพิร์าะเขาเอังก็ไม่ร์้้ว่า 
ปีหน้าจัะยังไดำ้เจัอักันอัีกไหม ไม่มีใคุร์ร์้้ ไม่มีทางร์้้ไดำ้เลย...

 2.3  อัาสาสมัค่รค่่าย

 ค่วามค่ิดสร้างสรรค่์และรสน้ิยม 

 อัาสาสมัคุร์ร์บัโจัทย์เพิลงจัากการ์เกบ็ข้อัมล้ภาคุสนามในวนัแร์กและนำาไปสร้์างสร์ร์ค์ุเป็นการ์แสดำง 
มทัี�งการ์ปร์ะสานเสยีงแบบงา่ย ๆ  การ์คุดิำทา่ทางปร์ะกอับ และการ์แสดำงละคุร์ ร์สนยิมคุอ่ัปจััจัยัสำาคุญัิ
ที�จัะทำาให้งานนั�นน่าสนใจัและมีสุนทร์ียภาพิ คุวามท้าทายคุ่อัร์ะยะเวลาอัันจัำากัดำ กับงานหร์่อัทักษะ 
ที�ติ้อังการ์คุวามละเอีัยดำและแม่นยำาซ่�งล้วนบร์ิโภคุเวลา คุวามท้าทายอีักปร์ะการ์คุ่อัศักยภาพิที�ติิดำติัว
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มากับอัาสาสมัคุร์ การ์ขัดำเกลาคุวามแหลมคุมในการ์คุิดำ หร์่อัการ์สั�งสมบ่มเพิาะร์สนิยม ที�แติ่ละคุนมี
ไม่เท่ากัน ทำาให้คุุณภาพิในการ์แสดำงแติ่ละชุดำแติกติ่างกันมากจันเป็นที�สังเกติ

 ค่วามเป์็น้ผูู้้น้ำาและการจัดการกลุ่ม

 อัาสาสมคัุร์หลายคุนมีทักษะคุวามเปน็ผู้้น้ำาเชน่ ก่อันการ์สอันร์อ้ังเพิลงหร์อ่ัสร์า้งสร์ร์คุก์าร์แสดำง 
จัะมีการ์สร์า้งสมาธิิขอังเยาวชนในกลุม่ กิจักร์ร์มที�ถก้นำามาใชใ้นชว่งนี� ยกติวัอัยา่งเชน่ อัาสาสมคัุร์เร์ยีก
ช่�อักลุ่ม แล้วเยาวชนร์้อังร์ับว่า “เฮู้!” จัำานวน 3 ร์อับ กิจักร์ร์มดำังกล่าว นอักเหน่อัจัากทำาหน้าที�เป็น
สัญิญิาณเติ่อันว่ากิจักร์ร์มพิร์้อัมจัะเร์ิ�มแล้ว ยังเป็นการ์ช่วยร์วมคุวามสนใจัขอังเยาวชนมาไว้ที�จัุดำ
เดำียวกัน ทำาให้กิจักร์ร์มสามาร์ถดำำาเนินติ่อัไปไดำ้สะดำวกข่�น เป็นติ้น กิจักร์ร์มดำังกล่าวสะท้อันให้เห็นถ่ง
พิลังขอังการ์เป็นผู้้้นำา เพิร์าะการ์ย่นอัย้่ติร์งหน้ากลุ่มเยาวชน จัำาเป็นติ้อังใช้พิลังมหาศาลในการ์นำาพิา
ให้คุวามสนใจัอัันกร์ะจััดำกร์ะจัายกลับมาร์วมกันอัย้่ที�จัุดำเดำียว และเป็นช่วงเวลาสำาคุัญิที�จัะส่งผู้ล 
ติ่อัการ์ฝ่ึกฝ่นหร์่อัการ์สร์้างสร์ร์คุ์งานกลุ่มติ่อัไป

 โจัทย์ยากอัย่างน่งในการ์ทำางานกลุ่มคุ่อัการ์จััดำการ์เม่�อัมีคุวามคิุดำเห็นที�ไม่ติร์งกัน การ์ร์ับฟััง
กนัและกนัเปน็ตัิวเล่อักที�ดำใีนการ์จััดำการ์ปญัิหานี� เร์ามกัจัะไดำย้นิคุำาวา่ “เปดิำใจั” เพ่ิ�อัใชเ้ร์ยีกวธิิดีำงักลา่ว 
แติ่จัะเป็นอัย่างไร์ ถ้าหากเร์า “เปิดำใจั” แติ่ยังคุง “ปิดำห้” อัย้่ เม่�อัการ์ร์ับฟัังกันอัย่างแท้จัร์ิงไม่เกิดำข่�น 
เร์าจัะพิบแติ่วิธิีแก้ไขปัญิหาเฉพิาะหน้า เลวร์้ายหน่อัยก็คุ่อัวิธิีการ์เอัาติัวร์อัดำ งานอัาจัจัะสำาเร์็จัลุล่วง 
แติ่ปัญิหายังคุงถ้กซุกอัย้่ใต้ิพิร์ม ปัญิหานี�เป็นสิ�งที�ปฏิิเสธิไม่ไดำ้ว่าไม่มีสิทธิิ�เกิดำข่�น และมันก็เกิดำข่�น 
ในคุ่ายคุร์ั�งนี� 

 ผู้้้เขียนไม่มีโอักาสสังเกติการ์ณ์ติั�งแติ่เร์ิ�มติ้นในช่วงสอังปีแร์กขอังการ์จััดำกิจักร์ร์ม แติ่จัากการ์
สัมภาษณ์ก็พิอัทำาให้เห็นเส้นขอังเหติุการ์ณ์คุร์่าวๆ แติ่ก็ยังไม่สามาร์ถทำาให้เกิดำคุวามเข้าใจัถ่งสาเหติุ
ไดำ้ ดำังนั�น จัะขอัไม่กล่าวถ่งเหติุการ์ณ์ หากจัะพิ้ดำถ่งเพิียงปร์ากฏิการ์ณ์เบ่�อังหน้าที�เกิดำข่�นคุ่อั อัาสา
สมัคุร์ไม่มีทักษะการ์ส่�อัสาร์อัย่างสันติิ (non violence communication) โดำยมีทักษะพิ่�นฐิาน 
ที�สำาคุัญิคุ่อัการ์ฟัังโดำยไม่ติัดำสิน ในปัจัจัุบัน เร์าอัาจัจัะไดำ้ยินคุำาศัพิท์เร์ียกทักษะนี�ว่า การ์ฟัังอัย่างล่กซ่�ง 
(deep listening) หร์่อัการ์ฟัังอัย่างล่กซ่�ง เม่�อัขาดำทักษะนี� คุวามเห็นอักเห็นใจัในฐิานะเพิ่�อันอัาสา
สมัคุร์ด้ำวยกันจัะเกิดำข่�นไดำ้ยาก และเม่�อัจัำาเป็นติ้อังทำาให้งานกลุ่มบร์ร์ลุเป้าหมายให้ได้ำ การ์ปร์ะคุับ
ปร์ะคุอังบร์ร์ยากาศในกลุ่มจั่งเป็นเร์่�อังลำาบาก และเติ็มไปดำ้วยการ์แก้ไขปัญิหาเฉพิาะหน้า แม้ว่างาน
จัะเสร์็จัสิ�นแล้ว แติ่เร์าก็ยังเป็นกังวลว่าอัาสาสมัคุร์จัะไดำ้เร์ียนร์้้สิ�งใดำจัากเหติุการ์ณ์นี�บ้าง

 การ์เปิดำใจัมักจัะนำาไปส่้ทางอัอักขอังปัญิหาอัย่างสันติิ การ์ยอัมร์ับกันและกันมักจัะเป็น
ผู้ลพิลอัยไดำ้จัากการ์เปิดำใจั แติ่มันจัำาเป็นจัะติ้อังอัาศัยคุุณสมบัติิข้อัน่ง นั�นคุ่อั การ์มอังเห็นผู้้้อ่ั�นอัย่าง
เท่าเทียมกัน และนั�นจัะเป็นกุญิแจัสำาคัุญิที�ทำาจัะทำาให้เร์ายอัมร์ับคุวามไม่สมบ้ร์ณ์แบบในตัิวเอัง  
และจัะเป็นการ์เปิดำปร์ะติ้ไปส้่การ์ยอัมร์ับกันและกันอัย่างแท้จัร์ิง
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3. ข้อัจำากัดและข้อัเสน้อัแน้ะ
 3.1  ข้อัจำากัดด้าน้เวลา

 เวลาเป็นปัจัจััยสำาคุัญิในการ์เก็บข้อัม้ลในพิ่�นที� เน่�อังจัากเวลาทำาให้เร์าสนิทกันไดำ้ เม่�อัเวลามี
จัำากดัำ การ์สร์า้งสมัพินัธิภาพิจัง่ไมใ่ชต่ิวัเลอ่ักสำาหร์บัการ์เกบ็ขอ้ัมล้ในคุร์ั�งนี� การ์เกบ็ขอ้ัมล้จัากการ์สงัเกติ
และการ์สมัภาษณใ์นเวลาอันัจัำากัดำทำาให้เร์าไดำข้้อัม้ลพ่ิ�นฐิาน ปร์ะกอับไปดำว้ยเร์่�อังทั�วไป และขอ้ัสงัเกติ
ที�ชวนใหอ้ัย้ใ่นพิ่�นที�ติอ่ั เพิ่�อัใหป้มปร์ะเดำน็ที�อัอ่ันไหวติา่งๆ ไดำคุ้ลี�คุลาย ขอ้ัมล้ทั�วไปทำาให้เร์าเข้าใจัพ่ิ�นที�
และผู้้้คุนได้ำ แติ่ข้อัม้ลเชิงล่กที�มีคุวามอัิ�มติัวจัะทำาให้เร์าเข้าอักเข้าใจั (empathy) ได้ำมากข่�น จัำาเป็น
ติ้อังอัาศัยคุวามไว้เน่�อัเช่�อัใจัในร์ะดำับหน่�ง ซ่�งล้วนติ้อังแลกมาดำ้วยเวลา 

 3.2  โอักาสที่างอัารมณ์และค่วามที่รงจำาขอังค่น้ใน้พื่่�น้ที่่�

 ในคุำ�าคุ่นการ์นำาเสนอัผู้ลงาน ขณะที�เพิลงปกาเกอัะญิอัถ้กขับร์้อัง ผู้้้เฒ่าผู้้้แก่ยิ�มหัวให้กับ 
บางช่วงเวลา และแววติาเปล่งปร์ะกาย สิ�งเหล่านี�สะท้อันพิลังขอังศิลปะในฐิานะเคุร์่�อังม่อักร์ะติุ้น
อัาร์มณ ์คุวามร์้ส่้ก หร์อ่ัอัาจัจัะลก่ซ่�งไปถง่การ์กร์ะติุน้คุวามทร์งจัำา ในพิ่�นที�ที�ผู้้คุ้นเพิิ�งอัพิยพิมาติั�งถิ�นฐิาน
เพิยีงไมก่ี�ร์ุน่ อัาร์มณ์คุวามพิลดัำพิร์ากจัากที�อัย้เ่ดำมิยงัคุงลอัยอัย้ใ่นอัากาศ ขณะที�บ้านใหมก็่ยงัไมม่รี์อ่ัง
ร์อัยขอังคุวามทร์งจัำา แม้จัะเป็นคุวามไม่ลงติัวขอังช่วงเวลานี� ซ่�งอีักไม่นานก็ผู้่านพิ้นไป แติ่ถ้ามอังใน
อักีแงม่มุนง่ มันเปน็โอักาสที�จัะปลอ่ัยใหศ้ลิปะไดำท้ำางานกบัผู้้คุ้นและพ่ิ�นที� กร์ะบวนการ์ทำางานทางศลิปะ
จัะมีส่วนช่วยให้ผู้้้เข้าร์่วมกร์ะบวนการ์ไดำ้เกิดำบทสนทนากับติัวเอัง เพิ่�อัเร์ียนร์้้ติัวติน และคุ้นหาวิธิีการ์
ดำำาร์งอัย้่ติ่อัไปในบร์ิบทที�เปลี�ยนแปลง

 นอักจัากนี� ทำาเลที�อัย้ใ่กล้ปร์ะเทศเมยีนมาร์์ มศีน้ย์อัพิยพิอัย้ใ่กล้ ๆ มวีฒันธิร์ร์มพิม่าอัย้ร่์อับ ๆ 
มีการ์แสดำงพิม่าในคุ่นที�มีเทศกาลติ่างๆ ก็นับเป็นโอักาสที�ดำีในหลายแง่มุม ทั�งในเชิงการ์อันุร์ักษ์  
เป็นแหล่งเร์ียนร์้้ศิลปะการ์แสดำงและวัฒนธิร์ร์ม หร์่อัแม้กร์ะทั�งเป็นพิ่�นที�พิัฒนาการ์ผู้สมผู้สานศิลปะ
วัฒนธิร์ร์มที�แติกติ่าง และส่งเสร์ิมการ์สร์้างชุมชนแห่งคุวามหลากหลาย

 3.3 การพื่ัฒน้าอัาสาสมัค่ร

 งานอัาสาสมัคุร์เป็นกิจักร์ร์มที�เติมิเต็ิมสงัคุมมนษุย์ได้ำ เน่�อังจัากในชมุชนที�เร์าอัย้อ่ัาศัยร่์วมกบัผู้้อ้ั่�น 
ยงัมงีานอีักหลายอัย่างที�ไม่ใช่งานขอังใคุร์ แต่ิเป็นงานขอังคุนในชมุชน ถ้าเร์าขาดำทศันคุติทีิ�ดำต่ีิอังานเหล่านี� 
เร์าจัะได้ำชมุชนที�ไม่พิง่ปร์าร์ถนาเป็นการ์ติอับแทน กิจักร์ร์มอัาสาสมัคุร์จัะเป็นตัิวช่วยอัย่างดีำในการ์สร้์าง
ทศันคุติทีิ�ดำต่ีิอังานส่วนร์วม ร์วมทั�งจัะได้ำฝึ่กฝ่นทกัษะทางด้ำานอัาร์มณ์ (soft skills) ต่ิาง ๆ  เช่น คุวามเป็น
ผู้้น้ำา การ์ทำางานเป็นกลุม่ การ์ใช้ทักษะเฉพิาะติวัเพ่ิ�อัปร์ะโยชน์ส่วนร์วม เป็นต้ิน แต่ิทกัษะต่ิาง ๆ เหล่านี� 
เร์าคุวร์ปล่อัยให้เป็นเร์่�อังขอังสมบตัิติิดิำติวั  หร์อ่ัคุวร์จัะปล่อัยให้เป็นเร์่�อังที�ต้ิอังเร์ยีนร์้กั้นเอังหร์อ่ัไม่
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 ถ้าเร์ามอังว่างานอัาสาสมัคุร์สำาหร์ับเยาวชนคุนหนุ่มสาวคุ่อัสนามพิัฒนาคุนและชุมชน 
ไปพิร์้อัม ๆ กัน เร์าอัาจัจัะกลับมอังที�การ์อัอักแบบกร์ะบวนการ์ ติั�งแติ่การ์เติร์ียมคุวามพิร์้อัม 
อัาสาสมัคุร์ การ์อัอักแบบกิจักร์ร์ม การ์สังเกติการ์ณ์ในร์ะหว่างดำำาเนินกิจักร์ร์ม การ์ให้คุำาปร์่กษา  
จันกร์ะทั�งการ์ถอัดำปร์ะสบการ์ณ์และการ์เร์ียนร้้์ เพิ่�อัให้อัาสาสมัคุร์ไดำ้ไดำ้ฝ่ึกคุวามเป็นมนุษย์ 
ผู้่านปร์ะสบการ์ณ์กับคุวามแติกต่ิางหลากหลาย คุวามละเอัียดำอั่อันติ่อัชีวิติและสังคุม การ์เห็นคุุณคุ่า
ขอังมนุษย์และคุุณคุ่าขอังคุวามหลากหลาย งานอัาสาสมัคุร์อัาจัเป็นเคุร่์�อังม่อัสำาคุัญิในการ์พิัฒนา
มนุษย์และสังคุมที�มีพิลังติ่อัไป ดำังร์้ปที� 7

 นอักเหน่อัจัากโอักาสการ์พัิฒนาทร์ัพิยากร์มนุษย์แล้ว คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ ยังมีคุวามโดำดำเดำ่น 
ในแง่การ์ใช้ปร์ะโยชนจ์ัากคุวามถนัดำเชิงศลิปะและคุวามคุิดำสร์า้งสร์ร์คุ์ ซ่�งจัะช่วยให้อัาสาสมัคุร์ไดำ้เห็น
ปร์ะโยชน์ขอังคุวามสามาร์ถขอังตัิวเอังในทางอ่ั�น ๆ นอักเหน่อัจัากการ์สร้์างสุนทรี์ยภาพิแติ่เพิียง 
ดำ้านเดำียว การ์ทำางานในลักษณะนี�ไม่จัำาเป็นติ้อังร์อัให้ทักษะถ่งร์ะดำับม่อัอัาชีพิ เพีิยงแติ่อัาสาสมัคุร์ 
ติอ้ังมทัีกษะหร์อ่ัปร์ะสบการ์ณใ์นร์ะดำบัที�วเิคุร์าะหป์ญัิหาขอังผู้้ร้์ว่มกิจักร์ร์มและหาวธีิิชว่ยใหผู้้้เ้ขา้ร์ว่ม
กิจักร์ร์มบร์ร์ลุเป้าหมายไดำ้ และสิ�งสำาคุัญิที�จัะช่วยให้การ์ลงชุมชนเป็นส่วนหน่�งขอังการ์เร์ียนร์้้ดำนติร์ี
และศิลปะอั่�นๆ ไดำ้คุ่อัการ์อัอักแบบกร์ะบวนการ์กับติัวอัาสาสมัคุร์เอัง สิ�งที�อัาสาสมัคุร์ติ้อังเข้าใจั 
เพิิ�มเติิมในการ์ใช้ศิลปะเป็นเคุร์่�อังม่อัหน่�งในกร์ะบวนการ์พิัฒนาคุ่อั ติ้อังเข้าใจัคุวามหมาย 
ขอังกร์ะบวนการ์ คุวามสัมพัินธ์ิและผู้ลร์ะหว่างกร์ะบวนการ์กับติัวผู้้้เข้าร์่วมกร์ะบวนการ์ ร์วมถ่งวิธีิ 
การ์เล่อักและปร์ับใช้เคุร์่�อังม่อัทางศิลปะในกร์ะบวนการ์พิัฒนา

ร่ป์ทำี� 7 ทำีมงานิอาสาสมัคำรคำ่ายอักษร - ศิลป์์ และนิักเรียนิในิพื�นิทำี�
หลังการนิำาเสนิอผลงานิ



ค่่ายอัักษร-ศิิลป์์ เพื่่�อัน้้อังฯ ป์ีที่่� 3158

มายาคติจากบทเพลงรักพื้นบ้านถักทอขับขาน สู่
นิทานความรัก
ฉัมามาศิ แก้วบัวด่11,  ณัฐิธน้าวุฒิ สุขด่12,
ฐิิตำาภรณ์ บุญิอัุ้มชู13, ภาวิตำชญิาน้์ ใจอั่อัน้น้้อัม14
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 ชุมชนแม่อัอักฮู้ ติำาบลแม่หละ อัำาเภอัท่าสอังยาง จัังหวัดำติาก คุ่อัชุมชนหน่�งซ่�งมีขนาดำกลาง 
ทว่าห่างไกลจัากพ่ิ�นที� ที�พิวกเร์าติ่างคุุ้นเคุย การ์เดำินทางลงพิ่�นที�สำาร์วจัชุมชนที�ผู้่านมาทำาให้ข้าพิเจั้า
เห็นว่ายิ�งเร์าเผู้ชิญิคุวามไม่คุุ้นเคุยมากเท่าไหร์่ เร์าจัะไม่ปร์ะมาทติ่อัสิ�งที�คุุ้นเคุยมากยิ�งข่�น กล่าวคุ่อั
โดำยเฉพิาะอัย่างยิ�งในการ์ทำางานต่ิางพิ่�นที�และต่ิางวฒันธิร์ร์ม ที�พิวกเร์าจัะต้ิอังเผู้ชญิิกบัคุวามไม่คุุน้เคุย
มากมาย นั�นคุ่อัโอักาสที�ทำาให้เร์าติ้อังละเอีัยดำละอัอักับบางสิ�งที�เร์าคิุดำว่าคุุ้นเคุยมากยิ�งข่�น เช่น 
การ์เข้าไปศ่กษาชุมชนที�มีคุวามหลากหลายจัากวัฒนธิร์ร์มทำาให้เร์าติ้อังหันมาร์้้จัักการ์ติั�งคุำาถาม 
ที�แติกติ่างไป โดำยคุำาน่งถ่งคุวามเหมาะสมขอังบร์ิบททางวัฒนธิร์ร์มที�มีคุวามแติกติ่างและหลากหลาย 
การ์ลงพิ่�นที�ในคุร์าวนี�ปร์ะกอับไปดำ้วยกลุ่มนิสิตินักศ่กษาที�มีคุวามคุุ้นเคุยกับกิจักร์ร์มและชุมชน 
เป็นพิ่�นฐิาน และบางส่วนที�กำาลังเผู้ชิญิคุวามไม่คุุ้นเคุยเข้าอัย่างจััง

 โร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำนจุัฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 ติั�งอัย้่ท่ามกลางภ้เขา และโร์งเร์ียน 
เป็นส่วนหน่�งขอังชุมชนอัย่างแท้จัร์ิง การ์พิ่�งพิาอัาศัยกันคุ่อัสิ�งหน่�งที�คุำ�าจัุนคุวามเป็นชุมชนขอังที�นี�  
เช่นเดำียวกับคุวามเป็นไปขอังโลกใบนี� ไม่มีสิ�งใดำที�อัย้่อัย่างโดำดำเดำี�ยวและไร์้ที�มา เร์่�อังเล่า ดำนติร์ี ภาษา 
วัฒนธิร์ร์มล้วนมีที�มาที�ไปที�แติกติ่างกันทั�งนั�น บทเพิลงร์้อัยเร์ียงท่วงทำานอังและเร์่�อังร์าวส่้ผู้้้ฟััง 
เพิ่�อัดำ่งคุวามสนใจัร์่วม เช่นเดำียวกับนิทานที�บอักถ่งการ์มีอัย้่ขอังเร์่�อังร์าวและปร์ะวัติิศาสติร์์ สะท้อัน
ให้เห็นถ่งคุวามเป็นอััติลักษณ์ บอักเล่าถ่งการ์มีอัย้่และเกี�ยวข้อังในบางส่วนขอังช่วงเวลาบนโลกใบนี�

 เช้าวันที� 24 ติุลาคุม 2562 วันแร์กในการ์เร์ิ�มติ้นกิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง ปีที� 3 
การ์ลงพิ่�นที�สำาร์วจัชุมชนและการ์ทำากิจักร์ร์มสันทนาการ์ร์่วมกับนักเร์ียนในพิ่�นที� เช่น กิจักร์ร์ม 
เปายิงฉุบพิร์ะร์าชา และเกมที�เน้นการ์ทำากิจักร์ร์มเป็นกลุ่มเพิ่�อัสร์้างคุวามคุุ้นเคุยร์ะหว่างนักเร์ียน 
และทีมงานอักัษร์ - ศลิป์ ที�อับอัวลไปด้ำวยดำนติร์ทีี�คุอัยสอัดำร์บัปร์ะสานอันัเป็นเสน่ห์ขอังคุ่ายอัาสาสมัคุร์นี� 
ร์วมทั�งกิจักร์ร์มอั่�น ๆ ที�ไดำ้ถ้กอัอักแบบไว้ให้มีคุวามย่ดำหยุ่น เหมาะกับบร์ิบทขอังกิจักร์ร์ม 
และสภาพิแวดำล้อัมดำังร์้ปที� 8

11 นักศ่กษาปร์ิญิญิาโท สำานักวิชาดำุร์ิยางคุศาสติร์์ สถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา
12 นักศ่กษาร์ะดำับปร์ิญิญิาติร์ี สถาบันวิทยาการ์หุ่นยนติ์ภาคุสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคุโนโลยีพิร์ะจัอัมเกล้าธินบุร์ี
13 นักศ่กษาร์ะดำับปร์ิญิญิาติร์ี คุณะศิลปศาสติร์์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์
14 นักศ่กษาร์ะดำับปร์ิญิญิาติร์ี คุณะอัักษร์ศาสติร์์ จัุฬาลงกร์ณ์มหาวิทยาลัย
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ร่ป์ทำี� 8 กจิักรรมสัมพันิธั์ระหว์่างชาว์คำณีะคำ่ายและชาว์พื�นิถ่ิ�นิ

 จัากการ์ทำากิจักร์ร์มคุ่อัการ์เดำินทางลงชุมชน คุ่อัการ์คุ้นหาขอังในกล่อังใบใหญิ่ เร์าเร์ิ�มจัาก 
การ์ติั�งหัวเร์่�อังที�จัะลงไปเก็บข้อัม้ลในชุมชนที�เกี�ยวกับปร์ะเพิณีและวัฒนธิร์ร์มในชุมชน การ์ติั�งคุำาถาม
เป็นกร์ะบวนการ์หน่�งที�สำาคุัญิเป็นอัย่างมากเพิร์าะคุวามแวดำไวทางวัฒนธิร์ร์ม (cultural  
sensitivity) เป็นสิ�งหน่�งที�เร์าคุวร์ให้คุวามสำาคุัญิในการ์ลงพิ่�นที�เก็บข้อัม้ล ปัญิหาและอัุปสร์ร์คุ 
คุ่อัการ์เร์ียนร์้้และแก้ไขโดำยศ่กษาจัากการ์ลงพิ่�นที�ในกิจักร์ร์ม ปีที� 2  อัาทิ

 ป์ัญิหา
 ในดำ้านการ์ใช้ภาษาซ่�งเป็นส่�อักลางในการ์ใช้เก็บร์วบร์วมข้อัม้ล 

 วิธ่การแก้ไขป์ัญิหา 
 การ์บันท่กเสียงการ์สัมภาษณ์ และการ์ให้นักเร์ียนในพิ่�นที� ทำาหน้าที�เป็นล่ามในการ์แปลภาษา
ร์ะหว่างการ์เก็บข้อัม้ลดำังกล่าว

 การ์ลงพิ่�นที�ภาคุสนามเพิ่�อัเก็บข้อัม้ลในคุร์ั�งนี�พิวกเร์าติ่างร์ับร์้้ไดำ้ถ่งคุวามหลากหลาย 
อัันมหาศาลติามจิันตินาการ์ที�มนุษย์นั�นปร์ะดำิษฐิ์ข่�น อัาทิเช่นเร์่�อังเล่าและบทปร์ะพิันธิ์ ร์วมไปถ่ง
ภ้มิปัญิญิาท้อังถิ�น ซ่�งผู้ลอัันเน่�อังมาจัากคุวามหลากหลายขอังแบบแผู้นทางพิฤติิกร์ร์มมนุษย์    
คุ่อัอังคุ์ปร์ะกอับหลักขอังสิ�งที�เร์าเรี์ยกว่า ‘วัฒนธิร์ร์ม’ (แฮูร์าร์ี, 2561) เม่�อัวัฒนธิร์ร์มปร์ากฎีข่�น 
ก็ไม่เคุยหยุดำเปลี�ยนแปลงและพิัฒนาเลย ดำังเช่นบางบทปร์ะพัินธ์ิที�กำาลังหายไปจัากคุวามเมินเฉย 
ในปัจัจัุบัน ร์วมไปถ่งการ์ปร์ับเปลี�ยนขั�นติอันในปร์ะเพิณีติามยุคุสมัย การ์เปลี�ยนแปลงที�ไม่สามาร์ถ
หยุดำยั�งไดำน้ี�เอังคุอ่ัสิ�งที�เร์าเรี์ยกวา่ ‘ปร์ะวัติศิาสติร์’์  คุณะอักัษร์ - ศิลป ์ลงภาคุสนามเพ่ิ�อัสำาร์วจัปร์ะเพิณี 
ซ่�งเปน็คุวามงามที�ติอ่ัไปหากเร์่�อังดำงักลา่วนี�ยงัถก้เปน็ที�สนใจัไมว่า่จัะกลุม่คุนใดำกลุม่คุนหน่�งนั�นถอ่ัเปน็
เร์่�อังน่ายินดำี และถ่อัว่าช่วงเวลาดำังกล่าวเป็น ณ ช่วงเวลาหน่�งขอังปร์ะวัติิศาสติร์์ ที�ไดำ้มีการ์จัดำบันท่ก
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 บทปร์ะพัินธิ์เพิลงคุ่อัเสียงที�เปลี�ยนแปลงไปติามกาลเวลาผู้่านการ์จััดำวาง เป็นสภาพิสะท้อัน
ในการ์มอังและปร์ะสบการ์ณ์ขอังแติ่ละบุคุคุล เร์าอัาจัน่กถ่งเพิลงเศร์้าเม่�อัเร์ามีอัาร์มณ์เศร์้า  
และอัาจัสามาร์ถเขียนเพิลงแสดำงคุวามยินดำีไดำ้เม่�อัมีคุวามสุขล้นปร์ี� จัากการ์ลงเก็บข้อัม้ลบทปร์ะพิันธิ์
ที�ชาวบ้านนิยมร์้อังอัันไดำ้แก่ “เพิลงร์ัก” ในแติ่ละร์้ปแบบผู้่านปร์ะสบการ์ณ์คุร์ั�นเม่�อัมีคุวามร์ัก  
และปร์ะดำิษฐิ์ถักทอัท่วงทำานอังที�ไพิเร์าะที�แสดำงให้เห็นถ่งดำนติร์ีที�น่าพิิสมัย บทปร์ะพิันธิ์หลากหลาย
บทเพิลงถ้กขับร์้อังพิร์้อัมกันกับการ์บร์ร์เลงบนเคุร์่�อังดำนติรี์ “เติหน่า” เสม่อันบทพ้ิดำที�มีดำนติร์ี 
เป็นเพิียงลมอัย้่เบ่�อังหลัง ขุนเขาและเมฆหมอัก บทปร์ะพิันธิ์ที�พิ่อัเฒ่า นามภานุ และแม่เฒ่า 
ผู้้้เป็นภร์ร์ยา นามช่วยพิอั เวียงเชิดำศักดำิ� ที�ให้การ์สัมภาษณ์15 ในวันนี�พิ่อัเฒ่ากล่าวว่าเป็นเพิลงร์้อัง
ที�ไม่มีดำนติร์ีปร์ะกอับ บทปร์ะพิันธิ์เสม่อันการ์พิ้ดำแติ่มีท่วงทำานอังที�น่าสนใจั บทปร์ะพิันธิ์นี� 
ถ่งแม้จัะไม่มีเคุร์่�อังดำนติร์ีปร์ะกอับแติ่สามาร์ถร์้อังเป็นเสียงผู้สานจัากผู้้้ชายและผู้้้หญิิงร์้อังดำ้วยกัน
ทำาให้สีสันขอังบทปร์ะพิันธิ์มีคุวามน่าสนใจัมากยิ�งข่�น ดำังร์้ปที� 9

ร่ป์ทำี� 9 โนิ้ตเพลงรักพื�นิบ้านิบันิทำึกในิโนิ้ตระบบสากล

 พิอ่ัเฒา่ไดำก้ลา่วไวว้า่บทปร์ะพินัธิด์ำงักลา่วเปน็ “เพิลงร์กั” ซ่�งบอักเลา่ถง่คุวามร์กัขอังชายผู้้ห้น่�ง
ที�มีติ่อัผู้้้หญิิงอัันเป็นที�ร์ัก และไดำ้กล่าวเกี�ยวกับเพิลงนี�ว่าเป็นบทปร์ะพิันธ์ิที�ใช้ร์้อังในวันแต่ิงงาน 
ขอังทั�งสอัง แติ่ก่อันที�จัะถ่งพิิธีิแติ่งงานนั�นไม่ใช่เร่์�อังง่าย ในขณะเดำียวกันก็แฝ่งไปดำ้วยพิลังยิ�งใหญิ่ 
แห่งคุวามร์ักที�แสดำงให้เห็นถ่งคุวามเร์ียบง่ายและอับอัุ่น ทุกอัย่างต้ิอังเป็นไปติามขนบธิร์ร์มเนียม

15 สัมภาษณ์ พิ่อัเฒ่าภานุ และแม่เฒ่าช่วยพิอั เวียงเชิดำศักดำิ� ณ ชุมชนบ้านแม่อัอักฮู้ ติ. แม่หละ อั. ท่าสอังยาง จั. ติาก  
เม่�อัวันที� 24 ติุลาคุม 2562 เวลา 20.10
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ปร์ะเพิณ ีเม่�อัทั�งสอังฝ่า่ยติา่งมใีจัใหก้นัและศก่ษาดำใ้จักนัเปน็ร์ะยะเวลาหน่�งแลว้ พิิธิแีติง่งานนั�นจัะติอ้ัง
มีการ์นัดำญิาติิผู้้้ใหญิ่ขอังทั�งสอังฝ่่ายมาพิบและทำาคุวามร์้้จัักกัน  โดำยฝ่่ายชายจัะติ้อังไปคุ้างแร์มที�บ้าน
ฝ่่ายหญิิงเป็นจัำานวน 3 คุ่น ในขณะเดำียวกันฝ่่ายหญิิงก็จัะติ้อังไปคุ้างแร์มที�บ้านฝ่่ายชายเป็นจัำานวน 3 
คุ่นเช่นเดำียวกัน โดำยมีการ์ผู้้กข้อัไม้ข้อัม่อั การ์ฉลอังแติ่งงานจัะถ้กจััดำข่�นที�บ้านเจั้าสาว กอัปร์กับ 
การ์ปร์ะกอับเลี�ยงอัาหาร์มากมาย และมดัำขอ้ัม่อัโดำยญิาติฝิ่า่ยหญิงิ และมอับสนิสอัดำ อักีทั�งยงัมปีร์ะเพิณี
มอับนำ�าสังข์กันเป็นลำาดำับถัดำมา  

 เม่�อัจับการ์สมัภาษณผ์ู้้เ้ฒา่และแมเ่ฒา่ไดำใ้หคุ้วามกร์ณุาแกคุ่ณะสวมชดุำที�ใชใ้นวนังานแติง่งาน
ใหช้มโดำยการ์แติง่กายทั�งฝ่า่ยชายและหญิงิเปน็เคุร์่�อังแต่ิงกายท้อังถิ�นที�ปกัเยบ็กันข่�นมาเอัง โดำยสามาร์ถ
สวมทับกับชุดำลำาลอังปกติิไดำ้ 

ร่ป์ทำี� 10 เคำรื�องแต่งกายทำ้องถ่ิ�นิข้องชาว์ป์กาเกอะญอ บ้านิแม่ออกฮู่
ทำี�ใช้ในิป์ระเพณีีการแต่งงานิ

 การ์เก็บร์วบร์วมข้อัม้ลจัากการ์ให้คุำาสัมภาษณ์นั�น ข้อัม้ลดำังกล่าวไดำ้ถ้กร์วบร์วมและนำามาส่้
การ์นำาเสนอัผู้ลงานสร์้างสร์ร์คุ์ขอังคุณะอัักษร์ - ศิลป์ ผู้่านชุดำการ์แสดำงที�เกี�ยวกับเพิลงร์ักพิ่�นบ้าน  
ถักทอัขับขาน นิทานคุวามรั์ก โดำยงานสร้์างสร์ร์คุ์ชิ�นนี�เป็นลักษณะขอังละคุร์ชุมชน (community 
theatre) โดำยไดำร้์บัแร์งบนัดำาลใจัจัากบทปร์ะพินัธิต์ิา่ง ๆ  ที�ไดำเ้กบ็ขอ้ัมล้ใชใ้นร์ะหวา่งการ์ทำากิจักร์ร์ม
กับนักเร์ียนที�เข้าร์่วมกิจักร์ร์ม โดำยบทละคุร์นั�นมีเน่�อัหาเกี�ยวกับคุวามร์ักขอังหนุ่มสาวและพิิธิีแติ่งงาน 
โดำยมีคุวามคุิดำว่าคุวามร์ักและเพิลงร์ักนั�นเป็นเร์่�อังสากลบทปร์ะพิันธิ์ที�ใช้สำาหร์ับการ์แสดำงจั่งเป็นการ์
ผู้สมผู้สานกบับทปร์ะพินัธิอ์ั่�นๆนอักเหนอ่ัจัากภาษาปกาเกอัะญิอัที�ยงัมเีน่�อัหาที�สอัดำคุลอ้ังกบัคุวามร์กั
เชน่เดีำยวกนั โดำยทางทมีงานอักัษร์ - ศลิป ์ไดำม้กีาร์นำามาบันท่กและเร์ยีบเร์ยีงสำาหรั์บการ์แสดำงดำงักลา่ว 
ขั�นติอันการ์ดำำาเนนิงานหลังจัากการ์ลงพิ่�นที�เก็บร์วบร์วมข้อัมล้นั�นคุอ่ัการ์บนัท่กโน้ติเปน็ร์ะบบสากลเพ่ิ�อั
ใช้สำาหร์ับการ์เก็บข้อัม้ลและศ่กษาติ่อัไป ร์วมไปถ่งการ์ฝ่ึกซ้อัมการ์แสดำงและการ์ร์้อัง นอักเหน่อัจัาก
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เพิลงร์ักที�ไดำ้จัากการ์ลงพ่ิ�นที�ชุมชนแม่อัอักฮู้แล้ว บทปร์ะพิันธ์ิอ่ั�น ๆ ที�ใช้สำาหร์ับการ์นำาเสนอัผู้ลงาน
ไดำแ้ก ่เพิลงสวสัดำ ีและแกม้นอ้ังนางนั�นแดำงกวา่ใคุร์ เดำมิทขีบัร์อ้ังโดำยศลิปนิเขยีนไขและวานชิ16 การ์จัดัำ
เร์ยีงบทปร์ะพินัธ์ิให้สอัดำคุล้อังกบัเร์่�อังร์าวขอังละคุร์ที�ส่�อักลา่วถง่ปร์ะเพิณกีาร์แต่ิงงาน อีักทั�งการ์ทำางาน
ในฝ่่ายเทคุนิคุซ่�งร์วมไปถ่งการ์เก็บภาพินิ�งและวิดำิโอัในร์ะหว่างการ์เก็บข้อัม้ลเพ่ิ�อันำาไปส่้เน่�อัหาเชิง
สาร์คุดำีเพิ่�อัใช้ในการ์นำาเสนอัปร์ะกอับผู้ลงานบางส่วน 

 การ์จััดำวางลำาดำับการ์แสดำงนั�นข่�นอัย้่กับ 2 ปัจัจััยไดำ้แก่ดำ้านบทละคุร์และบทปร์ะพัินธิ์  
โดำยเน่�อัเร์่�อังไดำ้กล่าวถ่งการ์พิบปะขอังผู้้้ชายและผู้้้หญิิงคุ้่หน่�ง เกิดำคุวามร์ักและผู้้กพิันซ่�งกันและกัน  
ฝ่่ายชายเกิดำคุวามหลงร์ักในติัวหญิิงสาวมากและมักเอัาอัาหาร์และขนมไปให้ฝ่่ายหญิิงที�บ้านเสมอั  
จันคุร์บ 1 ปี ทางบ้านและเพิ่�อันฝ่่ายหญิิงติ่างสงสัยว่าใคุร์กันที�เป็นคุนเอัาขนมมาให้เพิ่�อันขอังเธิอั  
จันฝ่่ายชายมาสาร์ภาพิร์ักและขอัแติ่งงานฝ่่ายหญิิง บทปร์ะพิันธิ์เร์ิ�มจัากเพิลง “สวัสดำี” ดำังร์้ปที� 11

ร่ป์ทำี� 11 โนิ้ตเพลงสว์ัสดีบันิทำึกในิโนิ้ตระบบสากลทำี�ใช้ในิกจิักรรมคำ่ายอักษร - ศิลป์์ เพื�อนิ้อง ป์ีทำี� 3

 บทเพิลงเปิดำการ์แสดำงข่�นดำ้วยเพิลงสวัสดำี เพ่ิ�อัเป็นการ์ทักทายผู้้้ชม เพิลงดำังกล่าวถ้กร้์อังข่�น
กอ่ันการ์พิบกนัคุร์ั�งแร์กร์ะหวา่งฝ่า่ยชายและหญิงิ โดำยมีนอ้ังนกัเร์ยีนในชั�นปร์ะถมต้ินบางสว่นร่์วมร้์อัง
ปร์ะกอับท่าเติน้พิ่�นฐิานในบทปร์ะพินัธ์ิดำงักลา่ว ในกร์ะบวนการ์ดำงักลา่วถง่แม้จัะมอีัปุสร์ร์คุเลก็นอ้ัยใจั
การ์คุวบคุุมนักเร์ียนในร์ะดำับชั�นปร์ะถมศ่กษาติอันติ้น เน่�อังจัากปัญิหาในเร์่�อังสมาธิิและคุวามซุกซน
ติามวัยในร์ะหว่างการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์ม แต่ิอัุปสร์ร์คุดำังกล่าวสามาร์ถคุลี�คุลายได้ำด้ำวยการ์วางแผู้น 
การ์ซ้อัมให้สอัดำคุล้อังกับเวลาพิักผู้่อัน เพิ่�อัที�จัะให้นักเร์ียนกลุ่มดำังกล่าวมีสมาธิิในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์ม
มากยิ�งข่�น และไดำม้กีาร์ใชเ้พิลง “เปน็วงกลม” เพิ่�อัเปน็เหมอ่ันขอ้ัติกลงในการ์ดำง่คุวามสนใจัใหก้ลบัมา
โดำยการ์จัับกลุ่มกับเพิ่�อัน ๆ ให้เป็นวงกลมอัีกคุร์ั�งติามช่�อับทปร์ะพิันธิ์ 

 บทปร์ะพิันธิ์ขอังศิลปินเขียนไขและวานิชดำังกล่าวมีเน่�อัหาที�ใกล้เคีุยงกับการ์แอับร์ักแอับมอัง
อัย้่ห่าง ๆ บทปร์ะพิันธิ์นี�จั่งถ้กหยิบยกมาใช้ในช่วงกลางติอันเน่�อัเร์่�อัง ในขณะที�ฝ่่ายชายแอับมีใจั 
ให้กบัฝ่่ายหญิงิเพ่ิ�อัส่�อัถง่คุวามร์กัที�กำาลงัเร์ิ�มที�จัะพิลิบาน ก่อันที�ทั�งสอังจัะได้ำคุร์อังร์กักนัอัย่างมคีุวามสุข 
ดำังร์้ปที� 12

16 กลุ่มศิลปินนักดำนติร์ี
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ร่ป์ทำี� 12 ภาพบรรยากาศการนิำาเสนิอผลงานิละคำรในิช่ว์งคำำ�า

 ส่บเน่�อังการ์ลงพิ่�นที�และทำากิจักร์ร์มดำังกล่าวไดำ้มีการ์เสนอัข้อัเสนอัแนะเพิิ�มเติิม ไดำ้แก่  
การ์ลงพิ่�นที�สำาร์วจัในเร์่�อังอั่�น ๆ ในชุมชนเพิ่�อัพิัฒนาสิ�งที��มี และหาล้่ทางแก้ไขในสิ�งที�ขาดำเพ่ิ�อัให้เกิดำ
คุวามยั�งยน่ในชุมชน เพ่ิ�อัการ์ดำำาเนนิงานขอังคุา่ยอักัษร์ - ศลิป ์ในคุร์ั�งติอ่ัไปมคีุวามหลากหลาย สามาร์ถ
สร์้างปร์ะโยชน์และเข้าถ่งชุมชนไดำ้มากยิ�งข่�น

 การ์ดำำาเนนิงานในชว่งร์ะยะเวลาดำงักลา่ว พิบว่า การ์เร์ยีนร์้ทั้�งสอังทางกล่าวคุอ่ัมิใชฝ่่า่ยใดำฝ่า่ย
หน่�งเป็นผู้้้สอันและผู้้้เร์ียน แติ่เป็นการ์แลกเปลี�ยนคุวามร์้้ที�มีซ่�งกันและกันจัากการ์ร์่วมม่อัร์่วมใจักัน
ร์ะหว่างนักเร์ียน นักศ่กษา ศิษย์เก่าคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง ปีที� 1 และ 2  อัาจัาร์ย์และเจั้าหน้าที�
จัากสถาบันการ์ศ่กษาที�เกี�ยวข้อัง แม้กิจักร์ร์มดำังกล่าวจัะมีเวลาในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มเพิียงช่วงร์ะยะ
เวลาที�ไม่ยาวนานมากนัก กิจักร์ร์มดำังกล่าวมุ่งเน้นเกี�ยวกับปร์ะสบการ์ณ์ในเร์่�อังการ์ลงพิ่�นที�ชุมชน 
และการ์ทำางานร์่วมกัน ทักษะการ์ทำางานร์่วมกับผู้้้อั่�นนั�นเป็นทักษะหน่�งที�สำาคุัญิในการ์พิัฒนาทักษะ
ตินเอังทั�งในจัดุำแขง็และจัดุำอัอ่ัน การ์ส่�อัสาร์และการ์ติั�งคุำาถามในร์ะหวา่งการ์สมัภาษณน์ั�น คุวามชดัำเจัน
ในคุำาถามเป็นสิ�งสำาคุัญิ แติ่ในขณะเดำียวกันก็ติ้อังอัาศัยคุวามเข้าใจัและเคุาร์พิในวัฒนธิร์ร์มที�แติกติ่าง 
ถ่งแม้จัะมีอัุปสร์ร์คุในเร์่�อังขอังภาษาแติ่การ์ไดำ้ร์ับคุวามร์่วมม่อัที�ดำีจัากนักเร์ียนและผู้้้คุนในพิ่�นที�ทำาให้
พิวกเร์าร์บัม่อักบัเร์่�อังดำงักลา่วไดำเ้ปน็อัยา่งดำมีากข่�น คุวามเปน็อันัหน่�งอันัเดำยีวกนัในคุา่ยกเ็ปน็อักีปจััจัยั
หน่�งที�สำาคัุญิในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มติา่ง ๆ  การ์เปดิำร์บัฟัังคุวามเหน็ซ่�งกนัและกนั เปน็โอักาสที�ทำาใหเ้ร์า
ไดำ้เร์ียนร์้้คุวามคุิดำเห็นขอังผู้้้อั่�นและพิัฒนาตินเอังในฐิานะผู้้้ฟัังมากยิ�งข่�น จัากการ์ทำากิจักร์ร์มที�ผู้่านมา
ทำาให ้ขา้พิเจัา้ติร์ะหนกัวา่พิวกเร์าทุกคุนนั�นลว้นแติเ่ป็นผู้้ฟั้ังเสมอัติร์าบใดำเร์าติร์ะหนกัวา่เร์านั�นยงัเปน็
มนุษย์ซ่�งล้วนสามาร์ถพิัฒนาไดำ้ จัินตินาการ์นั�นเกิดำข่�นเสมอั ติร์าบใดำที�พิวกเร์านั�นมิไดำ้มอังสิ�งหน่�ง 
เป็นเพิียงแคุ่หน่�ง เช่นเดำียวกับวัฒนธิร์ร์มที�เกิดำข่�นที�ห่อัหุ้มไปดำ้วยปร์ะสบการ์ณ์และจัินตินาการ์ไม่ร์้้จับ  
การ์เปิดำใจัให้กับสิ�งอั่�น การ์สำาร์วจัและพิัฒนาตินเอังอัย้่เสมอัล้วนคุ่อัปัจัจััยหน่�งในการ์เร์ิ�มต้ิน 
ให้เกิดำคุวามยั�งย่นไม่ว่าทางใดำก็ทางหน่�ง
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เตหน่าบรรเลง บทเพลง ชุมชน รังสรรค์ ตราตรึง
มานิ้กา ค่ำาแก้ว17, ณณภร ถาวรป์ระชา18, ธรณ์ ทัี่กษิณวราจาร19
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 ยามเช้า หมอักจัาง ๆ สีขาวกล่นกินปลายยอัดำขอังทิวเขาเขียวขจัีที�ติั�งติร์ะหง่านเร์ียงเเถวกัน
เป็นทิวไสว ดัำงร์้ปที� 13 เสียงนกธิร์ร์มชาติิแลกเปลี�ยนเพิลงแสนหร์ร์ษา ปลุกพิวกเร์าชาวคุ่ายให้ติ่�น 
จัากนทิร์าในหอ้ังเร์ยีนบนดำอัยที�ถก้แปร์เปลี�ยนเปน็ที�พัิกนอันชั�วคุร์าวขอังกลุม่คุนอัาสา ที�หวัใจัเติม็เปี�ยม
ดำ้วยคุวามมุ่งหวังในการ์พิัฒนา และสร์้างปร์ะสบการ์ณ์ให้การ์กลับมาในคุร์ั�งนี�น่าปร์ะทับใจัทั�งติ่อัติัว
อัาสาสมัคุร์และบุคุคุลที�ร์่วมกันเรี์ยนร์้้จัากชุมชนที�เร์าก็ติ่างเป็นทั�งสอังบทบาทนี�ในโอักาสและเวลา 
ที�ติา่งกนั เกิดำการ์แลกเปลี�ยน ทั�งรั์บและใหซ้่�งกันและกนั ดำว้ยหวัใจัอันัผู้ก้พินัและเปี�ยมไปดำว้ยคุวามร์กั
และคุวามสุข ในคุ่ายแห่งนี�

 

ร่ป์ทำี� 13 ภาพยามเช้าเมื�อพระอาทำิตย์สาดแสงแสดงทำิว์เข้า

  
 กลุ่มเดำ็กนักเร์ียนในโร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำน จัุฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 ที�ร์อัการ์กลับมา
ขอังคุณะอัักษร์ - ศิลป์ นักเร์ียนอัย้่ติามบร์ิเวณร์อับ ๆ โร์งเร์ียนดำ้วยแววติาที�สดำใส เปี�ยมไปดำ้วยคุวาม
สุขใจัและสงสัยใคุร์ร์้้ “คุร์ั�งนี� พิวกพิี� ๆ จัะมาสอันเพิลงอัะไร์ให้เร์าอัีกนะ” เด็ำก ๆ คุงคุิดำ เป็นเร์่�อัง 
ที�น่าปร์ะหลาดำใจัและน่าปร์ะทับใจัในเวลาเดำียวกัน แม้เวลาจัะผู้่านมาแล้วถ่ง 3 ปี เน่�อังจัากคุ่ายนี� 
เร์าจััดำเป็นคุร์ั�งที� 3 แติ่น้อัง ๆ ยังคุงจัำาบทเพิลงที�พิี� ๆ เคุยสอันติั�งแติ่ปีแร์กไดำ้อัย่างแม่นยำา เสียงร์้อัง 
ที�ปร์ะสาน เสียงหัวเร์าะและร์อัยยิ�ม ท่าเต้ินแสนน่าร์ัก และการ์แสดำงอัอักอัย่างจัร์ิงใจัและใสซ่�อั  
เป็นเสน่ห์ที�แท้จัริ์งขอังคุ่ายอัาสามนี�ที�ยากจัะหาปร์ะสบการ์ณ์หร์อ่ัเร์่�อังร์าวคุวามปร์ะทบัใจัแบบเดำยีวกันนี�
จัากที�แห่งอั่�นมาทดำแทนกันไดำ้ 

17 นักศ่กษาร์ะดำับปร์ิญิญิาติร์ี คุณะศิลปศาสติร์์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์
18 นักศ่กษาร์ะดำับปร์ิญิญิาติร์ี คุณะอัักษร์ศาสติร์์ จัุฬาลงกร์ณ์มหาวิทยาลัย
19 พิี�เลี�ยงคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ บัณฑิิติสถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา
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 คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ ที�จััดำข่�นที�โร์งเรี์ยนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำนจัุฬา-ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 อัำาเภอั
ท่าสอังยาง จัังหวัดำติากนี� จััดำข่�นเป็นคุร์ั�งที� 3 แล้ว โดำยผู้่านกิจักร์ร์มติั�งแติ่การ์สร์้างติัวอัาคุาร์เรี์ยน  
ร์วมถ่งการ์ทำากิจักร์ร์มกับนักเร์ียนในคุ่าย การ์ปล้กฝ่ังคุ่านิยมและสร์้างสำาน่กร์่วมกันร์ะหว่างชุมชน 
และคุณะอัาสาสมัคุร์ที�จัำาเป็นต่ิาง ๆ เช่นการ์ร์กัการ์อ่ัาน การ์ร์กัษาคุวามสะอัาดำ ร์วมถง่การ์ติร์ะหนกัร์้้ 
ในด้ำานการ์ศ่กษา เช่นการ์จััดำการ์เร์ียนการ์สอันภาษาอัังกฤษ โดำยทั�งหมดำที�กล่าวมาข้างติ้นเร์าใช้ 
อังคุ์คุวามร์้้จัากเพ่ิ�อันสมาชิกคุ่ายจัากทั�ง 4 สถาบันที�เข้าร์่วม ทั�งคุวามร์้้คุวามสามาร์ถดำ้านภาษา 
เทคุโนโลยี และโดำยเฉพิาะอังคุ์คุวามร์้้หร์่อัเคุร์่�อังม่อัที�มีบทบาทติ่อัคุ่ายนี�เป็นอัย่างมาก นั�นคุ่อั คุวามร์้้
และทักษะทางดำา้นดำนติร์ ีเสมอ่ันส่�อักลางที�เช่�อัมร์ะหวา่งโลกขอังนกัเร์ยีนและคุนในชมุชนที�นี� ผู้า่นเสยีง
ดำนติร์ี และบทเพิลงบร์ร์เลงติ่าง ๆ แติ่สิ�งที�พิิเศษและติ่างอัอักไป นั�นคุ่อัในปีนี� เสียงที�เคุล้าคุลอัไปกับ
บร์ร์ยากาศบนดำอัยที�พิวกเร์าคุุ้นเคุย กลับไม่ไดำ้มีแติ่เสียงเคุร์่�อังดำนติร์ีสากลที�พิวกเร์าไดำ้จััดำเติร์ียมไป
อัย่างเดำียวเท่านั�น แต่ิคุร์ั�งนี� ไดำ้ถ้กสอัดำปร์ะสานด้ำวยเสียงอัันเเผู้่วเบา แต่ิกลับมีเสน่ห์และเร์่�อังร์าว 
คุวามเป็นมาที�ยาวนาน สอัดำแทร์กวฒันธิร์ร์มอันัลก่ซ่�งที�คุวร์คุา่แกก่าร์ศก่ษา เรี์ยนร้้์ และทำาคุวามเขา้ใจั
ขอังเคุร์่�อังดำนติร์ีพิ่�นถิ�นขอังชาวบ้าน อัย่าง “เติหน่า” เข้ามาร์่วมดำ้วย ดำังร์้ปที� 14

ร่ป์ทำี� 14 เตหนิ่า เคำรื�องดนิตรีชาว์ป์กาเกอะญอ

 เคุร์่�อังดำนติร์ี “เติหน่า” เป็นติัวแทนที�นิยามคุวามหมายขอังหม้่บ้านแห่งนี�ไดำ้เป็นอัย่างดำี  
ดำว้ยลกัษณะขอังคุวามเรี์ยบง่ายแติห่ากพิิจัาร์ณาให้ดำแีลว้จัะมีคุวามละเอีัยดำลก่ซ่�ง และคุวามมีเร์่�อังร์าว
เบ่�อังหลังที�แฝ่งอัย้่ภายในมากมาย และเคุร่์�อังดำนติรี์ธิร์ร์มดำา ๆ คุล้ายพิิณฝ่ร์ั�ง (harp) ขอังชาวบ้าน
ชิ�นนี�เอัง ที�จัะเปลี�ยนร์้ปแบบ นิยาม และคุวามหมาย ขอังการ์จััดำคุ่ายปีนี�ขอังเร์าให้ติ่างจัากเดิำม 
ไปอัย่างสิ�นเชิง 
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 เสยีงดำนติร์ีทำาอัะไร์ไดำ้มากมาย มากกวา่ที�เร์าจัะจันิตินาการ์ไดำ ้และคุร์ั�งนี� เสยีงดำนติร์ ีไดำพ้ิาเร์า
ไปส่้การ์ลงไปส่บทร์าบถ่งที�มาขอังชุมชน ผู้่านเสียงดำนติร์ีเหล่านี� กลุ่มเด็ำกติัวน้อัย และพีิ�ตัิวโติ พิากัน
ติะลอันไปในหม้่บ้าน ในวันแร์กเร์าเก็บข้อัม้ล และลงพิ่�นที�เพิ่�อัติามหาเสียงเพิลงและเร์่�อังร์าว จัากการ์
ที�เดำ็ก ๆ พิาเดำินเข้าไปในชุมชน  ชุมชนที�ในปีที�ผู้่านมา เร์าเป็นเพิียงหนุ่มสาวแปลกหน้าจัากในเม่อัง 
แติ่ในปีนี� สิ�งที�เร์าได้ำร์ับไม่ใช่เป็นการ์ติ้อันรั์บที�มีสายติาที�ทั�งเขินอัายและร์ะแวดำร์ะวังที�จัะเช่�อัเชิญิเร์า
เข้าไปส่้บ้านขอังทุกคุนเหม่อันแติ่ก่อันอัีกติ่อัไปแล้ว หากแติ่ในคุร์ั�งนี�พิวกเร์ากลับไดำ้รั์บการ์เช่�อัเชิญิ 
เป็นอัย่างดำีจัากพ่ิอัเฒ่า แม่เฒ่าในชุมชน ให้เร์าได้ำเข้าไปสอับถามเร์่�อังร์าวติ่าง ๆ ที�พิวกเคุ้าพิร์้อัม 
ที�จัะติอับทุกข้อัสงสัยดำ้วยหัวใจัที�อับอัุ่น เเละใบหน้าที�เติ็มไปดำ้วยร์อัยยิ�ม ในปีนี�เร์าติั�งใจัจััดำทำาผู้ลงาน
หลังการ์ทำากิจักร์ร์มเป็นร์้ปแบบขอังสาร์คุดำีที�เป็นเร์่�อังร์าวที�ไม่ใช่มีแติ่เพิียง “เร์า” เป็น “ผู้้้เล่า”  
จัากมุมมอังขอังคุณะอัาสาสมัคุร์เพิียงอัย่างเดำียว แติ่เป็นเร์่�อังร์าวจัากปร์ะสบการ์ณ์ติร์งขอัง “พิ่อัเฒ่า 
แม่เฒ่า และทุกคุนในชุมชน” ที�พิร์้อัมใจั และยินดำีที�จัะ “เล่า” เร์่�อังร์าวอัันน่าสนใจั ดำังเช่น เพิลงท้อัง
ถิ�น ที�บ่งบอักคุวามเป็นมาขอังพิวกเขาไปดำ้วยพิร์้อัม ๆ กัน “การ์เล่า” ในคุร์ั�งนี�จั่งไม่ใช่เป็นเป็นเพีิยง
การ์เลา่เร์่�อังธิร์ร์มดำาทั�วไป ที�มผีู้้ถ้าม และมผีู้้ต้ิอับ แติห่ากเปน็การ์ร์ะลก่ถง่คุวามทร์งจัำาในวนัเกา่ ติั�งแติ่
เร์ิ�มก่อัติั�งชุมชนในสมัยก่อัน ติั�งแติ่ที�พิวกเขายังเป็นเดำ็ก ในวันที�คุวามทร์งจัำาดำี ๆ ขอังพิวกเขาเกิดำข่�น
มากมาย และเร์าในฐิานะผู้้ฟ้ังักน็ำามาเร์ยีงร์อ้ัยร์งัสร์ร์คุอ์ัอักเปน็เร์่�อังร์าวอันัน่าปร์ะทบัใจั คุงไว้ซ่�งปร์ะวตัิิ
คุวามเป็นมาอัันยาวนานขอังหม้่ บ้าน และเกิดำเป็นผู้ลงานการ์แสดำงที�จัะเป็นดำั�งอััลบั�มภาพิ 
แห่งคุวามทร์งจัำาที�ฉายชัดำอัย้่ในหัวใจัขอังทุกคุนที�ไดำ้ร์ับชมติลอัดำไป 

 จัากการ์เก็บข้อัม้ลภาคุสนาม นำาไปส่้การ์นำามาสังเคุร์าะห์ ร์วบร์วม การ์ทำางานในวันที�สอัง  
จั่งเป็นการ์ทำางานที�เร์ามีการ์แบ่งงานอัอักเป็นสอังฝ่่ายดำ้วยกัน นั�นคุ่อั ฝ่่ายแร์กสำาหร์ับจััดำทำาและเร์ียบ
เร์ียงวิดำีโอัสาร์คุดำี และกลุ่มที�สอัง นั�นคุ่อั กลุ่มที�ทำาหน้าที�ศ่กษาเพิลงชุมชนที�หลากหลาย เปี�ยมไปดำ้วย
เร์่�อังร์าวที�แฝ่งอัย้่ภายใน ทั�งเร์่�อังขอังคุวามร์ักวัฒนธิร์ร์มและปร์ะเพิณี เพิ่�อันำามาถ่ายทอัดำส่้นักเร์ียน
และคุนในชุมชน โดำยมีกร์ะบวนการ์ ดำังนี�

 1. การ์ทำาการ์ศก่ษาเน่�อัเพิลงที�ได้ำมาพิร้์อัมกบัการ์สมัภาษณ์พ่ิอัเฒ่าแม่เฒ่าในชุมชนในวันก่อันหน้า 

 2. การ์ถอัดำคุวาม ถอัดำภาษา ร์วมถง่สอับถามเร์่�อังร์าวจัากนอ้ัง ๆ  นกัเร์ยีนเพิ่�อัใหเ้หน็ภาพิร์วม
ขอังเน่�อัหาในบทเพิลง

 3. การ์เร์ียบเร์ียงนำาดำนติร์ีที�เป็นเคุร์่�อังม่อัสำาคัุญิขอังพิวกเร์าชาวคุ่าย สอัดำปร์ะสานลงไป 
ในบทเพิลง และนำามาถ่ายทอัดำกับนักเร์ียนและร์ังสร์ร์คุ์ท่าเติ้น จันเกิดำเป็นการ์เเสดำงสุดำสร์้างสร์ร์คุ์ 
และน่าปร์ะทับใจั 
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 ข้อัสังเกติที�เร์าไดำ้ร์ับในคุร์ั�งนี�ที�ติ่างไปจัากเดำิม นอักจัากที�ชาวบ้านให้คุวามไว้วางใจัเร์ามากข่�น
แล้วนั�น ติัวนักเร์ียนเอังก็มีการ์พิัฒนาทักษะในการ์เร์ียนร์้้ และการ์ถ่ายทอัดำสาร์อัอักมาไดำ้ดำีไม่แพิ้กัน 
เน่�อัเพิลงที�แปลกใหม ่ปร์ะกอับกับท่าเติน้ ที�อัอักแบบมาให้เขา้กบัจังัหวะขอังดำนติรี์นั�น นกัเร์ยีนทั�งร์อ้ัง
และแสดำงอัอักมาไดำ้อัย่างสวยงาม พิร์้อัมเพิร์ียง ในเวลาอัันร์วดำเร์็ว พิร์้อัมกับคุวามสนุก แสดำงให้เห็น
ถ่งนิมิติหมายอัันดำี และเป็นคุวามภาคุภ้มิใจัขอังพิวกเร์าเป็นอัย่างมาก ที�ไดำ้เห็นน้อัง ๆ มีพิัฒนาการ์ 
ที�เพิิ�มข่�น อัยา่งเห็นไดำชั้ดำวา่กิจักร์ร์มที�คุณะอัาสาสมัคุร์ได้ำลงแร์งกายและใจัทำางานอัยา่งติอ่ัเน่�อังมากวา่
สามปีแล้วนั�น ไม่ได้ำเป็นการ์ส้ญิเสยีปร์ะโยชน์ไปโดำยเปล่าแต่ิอัย่างใดำ ภาพิคุวามน่าร์กัเป็นกำาลงัใจัอันัดำี  
ที�ทำาให้เร์าไม่เคุยเกิดำคุวามท้อัถอัยในการ์ทำางาน และอัยากที�จัะสานติ่อัโคุร์งการ์นี� ให้มีข่�นติ่อัไป 
ในทุกปี และเกิดำคุวามยั�งย่นติ่อัเน่�อังจัากการ์ร์่วมกันพิัฒนาชุมชนแม่อัอักฮู้แห่งนี�

 บร์ิเวณลานกว้างขอังโร์งเรี์ยน ถ้กเติิมเติ็มดำ้วยเก้าอัี� และอัุปกร์ณ์ที�ดำ้แปลกติา จััดำเป็นทั�ง 
กลุ่มผู้้้ชม และกลุ่มการ์จััดำแสดำง บร์ิเวณโดำยร์อับถ้กติกแติ่งด้ำวยภาพิวาดำผู้ลงานขอังเดำ็กนักเร์ียน  
และแลว้ เวลานี�กม็าถง่ วนัที�พิวกเร์าร์ว่มแร์งกายและใจั เพิ่�อัให้กอ่ัเกิดำการ์นำาเสนอัผู้ลงานในคุน่สุดำท้าย
ขอังกิจักร์ร์มที�จัะไดำ้อัอักมาเห็นเป็นที�ปร์ะจัักษ์ให้กับคุนในชุมชน 

 คุร์ั�นดำวงอัาทติิยเ์คุล่�อันคุล้อัยลบัลงไปกับภเ้ขาร์อับโร์งเร์ยีนแลว้ แสงไฟัจัากจัอัโปร์เจัคุเติอัร์จ์ัดัำ
ฉายภาพิคุวามปร์ะทับใจัในวันที�ผู้่านมาขอังการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง ปีที� 3 นี� 
ปร์ะมวลผู้ลงานจัากการ์ทำากิจักร์ร์มในวันที�ผู้่านมา ร์วมถ่งวิดำีโอัคุวามในใจัขอังผู้้้มีส่วนร์่วมทุกฝ่่าย 
ที�สะท้อันให้เห็นพิลังขอังการ์ทำางานเพิ่�อัปร์ะชาสังคุมขอังคุณะอัักษร์ - ศิลป์ ติามดำ้วยการ์แสดำง 
จัากพิ่อัเฒ่า แม่เฒ่า ที�จััดำเติร์ียมเคุร์่�อังดำนติร์ีพ่ิ�นบ้าน มาร์อัทำาการ์แสดำงให้พิวกเร์าร์ับชมเร์าฟัังกัน 
อัย่างคุับคุั�ง มาจัากทั�งชุมชนบ้านแม่อัอักฮู้และชุมชนใกล้เคุียง

 การ์แสดำงขอังเดำก็ ๆ  นกัเร์ยีน ที�ผู่้านการ์ฝึ่กซ้อัมเป็นอัย่างดำ ีภาพิที�นกัเร์ยีนและคุณะอัาสาสมคัุร์
อัักษร์ - ศิลป์ อัอักไปร่์วมทำาการ์แสดำงนั�น ไม่ใช่เพีิยงแต่ิในฐิานะคุร์้และศิษย์ หร์่อัผู้้้สอันหร์่อัผู้้้เร์ียน 
แติ่อัย่างใดำ แติ่คุ่อัคุวามร์ักคุวามผู้้กพิัน คุ่อัพิี�น้อัง คุ่อัหัวใจัที�แม้จัะพิบพิานกันเพิียงปีละหน่�งคุร์ั�ง  
แติ่ก็เช่�อัมโยงและผู้้กพิันกันไดำ้เพิียงเวลาไม่นาน 

 หากจัะถามว่าคุวามสำาเร์็จันั�นคุ่อัอัะไร์ การ์ทำาติามที�ฝ่ึกซ้อัมมาอัย่างถ้กติ้อังไม่มีผู้ิดำพิลาดำ 
ใช่หร์่อัไม่ การ์เป็นไปติามร์้ปแบบที�หวังไว้ทุกปร์ะการ์นั�นหร์่อัเปล่า? คุวามสำาเร์็จัขอังพิวกเร์าในฐิานะ
ผู้้้ร์่วมจััดำคุ่ายนั�นคุ่อั ร์อัยยิ�มขอังทุกคุนในที�แห่งนี�ติ่างหาก ที�บอักเล่าเร์่�อังร์าวที�มากกว่าคุวามสำาเร์็จั  
แติ่คุ่อัคุวามสุข คุวามร์ัก คุวามปร์ะทับใจั และคุวามทร์งจัำา ณ ที�แห่งนี� 

 การ์ดำำาเนนิงานในปนีี� นอักเหนอ่ัจัากร์ป้แบบขอังการ์แสดำงผู้ลงานที�ติา่งอัอักไปแลว้ การ์ทำางาน
ในเชงิกร์ะบวนการ์ขอังเร์ากม็คีุวามแติกติา่งอัอักไปด้ำวย ในปีนี� มกีาร์ทำางานในร์ป้แบบขอังการ์มรี์ะบบ



www.pgvim.ac.th/aksornsilpa  171

พิี�เลี�ยง (Mentor) ในคุณะอัักษร์ - ศิลป์ และการ์สร์้างผู้้้นำาชุมชนร์ุ่นเยาว์ จัากนักเร์ียนร์ุ่นพิี�หร์่อัศิษย์
เก่าขอังโร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำน จัุฬา - ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 มาช่วยดำำาเนินกิจักร์ร์มทำาให้กิจักร์ร์ม
คุร์ั�งนี� ปร์ะสบผู้ลสำาเร์็จัในการ์ปร์ะสานงานกับชุมชนให้เป็นไปด้ำวยดำี โดำยการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มในร์ะบบ
พิี�เลี�ยงนี� พิบว่ามีคุวามสำาคุัญิ และเป็นแร์งสนับสนุนหลักในปีนี�ก็ว่าไดำ้ ทำาให้น้อัง ๆ ร์ุ่นใหม่ได้ำฝ่ึก 
การ์ทำางาน ในขณะเดำียวกันก็มีร์ุ่นพิี�ที�นับว่ามีปร์ะสบการ์ณ์ มีคุวามเชี�ยวชาญิจัากการ์ผู้่านการ์ทำางาน
ในร์้ปแบบเดำียวกันนี�มาก่อัน เป็นผู้้้ช่วย คุอัยติร์วจัสอับ ติร์วจัทานให้คุำาแนะนำา และสร์้างคุวามเข้าใจั
อัันดีำแก่สมาชิกอัาสาสมัคุร์ร์ุ่นใหม่ ก่อัให้เกิดำผู้ลสำาเร์็จัติามมาจัากการ์แบ่งทร์ัพิยากร์บุคุคุลอัย่างมี
คุุณภาพิ อัันส่งผู้ลถ่งปร์ะสิทธิิภาพิที�ดำีขอังการ์ดำำาเนินงาน

 อัย่างไร์ก็ติาม ไม่มีงานใดำที�จัะปร์ะสบคุวามสำาเร์็จัร์าบร์่�นติลอัดำทั�งการ์ทำางาน อัุปสร์ร์คุ 
และปัญิหานั�นเกิดำข่�นคุวบคุ้่กันเสมอั เช่นเดำียวกันกับการ์ทำางานคุร์ั�งนี� ที�ถ่งแม้ว่าคุ่ายจััดำข่�นอัย่าง 
ติ่อัเน่�อังมาเป็นเวลา 3 ปี แติ่พิวกเร์าคุณะผู้้้จััดำทำาไดำ้คุิดำร์ิเร์ิ�มสร์้างสร์ร์คุ์กิจักร์ร์มใหม่ในทุกคุร์ั�ง ไม่ไดำ้
ดำำาเนินการ์ติามร์้ปแบบงานปีก่อันหน้า จั่งส่งผู้ลให้มีการ์ติัดำสินใจัหร์่อัคุิดำผู้ิดำพิลาดำในบางคุร์ั�ง การ์ะดำม
สมอังและการ์ปร์ะชมุวางแผู้นจัง่เป็นกร์ะบวนการ์ที�สำาคุญัิ ที�กอ่ัใหเ้กิดำการ์พิฒันาและคุวามหลากหลาย
ในเน่�อังาน และทำาใหง้านสำาเร์จ็ัลลุ่วงไปไดำด้ำว้ยดำ ีนบัวา่เปน็สิ�งท้าทายสำาหร์บัพิวกเร์าในคุร์ั�งนี� อัน่�งเพิ่�อั
ให้การ์จััดำคุ่ายนั�นมีคุวามแติกติ่างหลากหลายในเน่�อัหากิจักร์ร์ม แต่ิยังคุงไว้ซ่�งคุุณภาพิ อัันจัะส่งผู้ล 
ติ่อัการ์เกิดำปร์ะโยชน์ที�แท้จัร์ิงติ่อันักเร์ียน และคุนในชุมชน 

 หมอักจัางปร์ากฏิให้เห็นข่�นอัีกคุร์ั�ง เพิียงแติ่ในเช้าวันนี� ไม่ใช่บร์ร์ยากาศขอังคุวามสดำช่�น  
แปลกใหม่ คุวามติ่�นเติ้นในหัวใจัขอัง ชุมชน นักเร์ียน และคุณะอัักษร์ - ศิลป์ เหม่อันกับวันแร์กอัีกแล้ว 
เพิร์าะวันนี�เป็นวันสุดำท้าย ที�ทุกคุนจัะติ้อังกลับไปทำาหน้าที�ขอังตินเอัง เร์า… คุณะอัักษร์ - ศิลป์ มีช่วง
เวลาที�เร์าไดำ้มีคุวามทร์งจัำาดำี ๆ  ร์่วมกันในคุ่ายแห่งนี� แม้ว่าจัะเติ็มไปดำ้วยร์อัยยิ�ม คุวามสนุกสนานมาก
เพิียงใดำ เวลาก็ไม่สามาร์ถหยุดำไว้ดำังใจัที�ปร์าร์ถนา บร์ร์ยากาศและภาพิคุวามปร์ะทับใจัขอังเร่์�อังร์าว 
ที�เร์าไดำม้าอัย้ร่์ว่มกนั ณ ชมุชนบา้นแมอ่ัอักฮูแ้หง่นี�ใหฉ้ายชดัำและกก่กอ้ังอัย้ใ่นหวัใจัขอังพิวกเร์าทกุคุน 

 “แล้วเร์าจัะไดำ้พิบกันอัีกคุร์ั�ง เม่�อั ‘เวลา’ ที�เหมาะสมได้ำนำาพิาหัวใจัขอังนักอัาสา และทุกคุน 
ในชุมชนให้ไดำ้มาพิบกันอัีกคุร์ั�ง”

 “แล้วเร์าจัะไดำ้สร์้างปร์ะวัติิศาสติร์์หน้าใหม่คุร์ั�งติ่อัไป ร์่วมกันอัีกคุร์ั�ง” 

 “แล้วเร์าจัะไดำ้พิบกัน อัีกคุร์ั�ง…”

  ดำ้วยร์ัก และหัวใจัอัาสา
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การบริหารกิจกรรมของค่ายอักษร - ศิลป์ 
เพ่ือน้อง ปีท่ี 3
เบญิจมาศิ ไม้เกตุำ20, จิรายุส เถาลิโป้์21
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 คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพ่ิ�อัน้อัง ปีที� 3 นี� คุวามสนุกเพิิ�มมากข่�นเพิร์าะพิวกเร์า และนักเรี์ยน 
ที�เข้าร์่วมไดำ้ลงไปเรี์ยนร์้้ในชุมชนขอังพิวกเขาเอัง ทำาให้พิบกับวัฒนธิร์ร์ม ภาษา บทเพิลง ร์วมไปถ่ง 
สิ�งติ่าง ๆ ที�พิวกเขาอัาจัจัะยังไม่เคุยไดำ้พิบมาก่อัน และแน่นอันว่าเป็นสัญิญิาณว่าจัะเล่อันหายไป 
ติามกาลเวลา คุณะอัักษร์ - ศิลป์  และนกัเร์ยีน ร์วมถง่คุนในชมุชนได้ำถ่ายทอัดำสิ�งที�ได้ำเร์ยีนร์้ ้ผู่้านกิจักร์ร์ม
ดำนติร์ี และผู้ลงานศิลปะสร์้างสร์ร์คุ์ ติามคุวามคุิดำโดำยมิให้ส้ญิเสียสาร์ะสำาคุัญิในการ์ดำำาเนินงาน

 นกัเร์ยีนยงัคุงนา่ร์กัเหมอ่ันเดำมิ หลายคุนยังจัดำจัำาพิวกเร์าไดำ ้ส่วนน้อัง ๆ  ที�เร์ยีนจับจัากโร์งเร์ยีน
ติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำนจัุฬา -ธิร์ร์มศาสติร์์ 3 ไปแล้วกย็งัคุงเข้ามาร่์วมกิจักร์ร์มกับพิวกเร์าในฐิานะผู้้น้ำา
เยาวชนขอังชมุชน ให้มบีทบาทในการ์เป็นผู้้น้ำามากยิ�งข่�น พิร้์อัมกนักับสลับบทบาทขอังพิวกเร์ามาเป็น 
ผู้้้ติามและผู้้้นำาในบางคุร์ั�งเพ่ิ�อัให้บร์ร์ลุวัติถุปร์ะสงคุ์ดำังที�ติั�งใจัไว้ อัาสาสมัคุร์อัักษร์ - ศิลป์ ทุกคุน 
ที�เข้าร์่วมคุ่ายก็ติ่างติ้อังผู้ลัดำกันมาเป็นผู้้้นำากิจักร์ร์มขอังคุ่าย ในการ์ลงพิ่�นที�สำาร์วจัชุมชนนั�นเร์าได้ำ 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญิ่ โดำยมีมัคุคุุเทศก์ (นักเร์ียน) พิาพิวกเร์าไปเยี�ยมชม และศ่กษาเร์่�อังร์าวที�เกิดำข่�น 
เร์ิ�มแร์กเร์าไดำ้สอับถามวิถีชีวิติขอังพิวกเขา อัุปกร์ณ์ เคุร์่�อังม่อัเคุร์่�อังใช้ที�พิวกเขาใช้เป็นปร์ะจัำา  
สิ�งร์อับติัวที�เขาร์้้จััก ปร์ะเพิณีที�เกิดำข่�นในชุมชน และเร์ิ�มวาดำแผู้นที�ในชมุชนร์วมไปถง่สถานที�ต่ิาง ๆ  
ที�สำาคุญัิที�เป็นที�ร์้จ้ักัขอังคุนในชุมชน ดำังร์้ปที� 15

กลุ่มที่่� 1

 ทำาการ์ศก่ษาเร์่�อังศลิปวฒันธิร์ร์ม ปร์ะเพิณ ีและดำนติร์ทีี�อัย้ใ่นชมุชน เร์าได้ำเร์ยีนร้้์วา่วฒันธิร์ร์ม
ที�เกิดำข่�นในชุมชนนั�นเป็นการ์ผู้สมผู้สานกับวัฒนธิร์ร์มในปัจัจัุบัน เป็นเร์่�อังที�น่าแปลกใจัเม่�อัเร์าพิบว่า
บางบทเพิลงที�พิ่อัเฒ่าแม่เฒ่าร้์อังนั�นเป็นภาษาโบร์าณ ซ่�งคุนในร์ุ่นถัดำมาคุ่อัพิ่อัแม่ขอังนักเร์ียน  
ก็ยังไม่เข้าใจัคุวามหมายมากนักเพิร์าะถ้อัยคุำานั�นเป็นสำานวนที�ติ้อังถอัดำคุวามหมายอัอักมาอัีกทีหน่�ง 
ซ่�งได้ำร์บัอัทิธิิพิลทางด้ำานพิธีิิกร์ร์มทางศาสนามาจัากทางฝั่�งขอังปร์ะเทศเมยีนมาร์ ์และปร์ะเพิณทีี�นา่สนใจั
ที�เร์าไดำ้นำามาถ่ายทอัดำติ่อัไปคุ่อัปร์ะเพิณีแติ่งงาน เดำิมทีจัะไม่มีการ์เล่นเคุร์่�อังดำนติร์ีใดำ ๆ มีเพิียงแคุ่ 
การ์ขับร์้อังเดำี�ยวและหม้่เท่านั�น 

20 พิี�เลี�ยงคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ บัณฑิิติสถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา
21 พิี�เลี�ยงคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ บัณฑิิติสถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา
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ร่ป์ทำี� 15 ภาพการทำำาแผนิทำี�ชุมชนิโดยนิักเรียนิ

ร่ป์ทำี� 16 ภาพบรรยากาศการลงภาคำสนิามข้องกลุ่มทำี� 1

ร่ป์ทำี� 17 ภาพการดำาเนิินิงานิภาคำสนิามข้องกลุ่มทำี� 1
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กลุ่มที่่� 2

 กลุ่มที�สอังไดำ้ศ่กษาสิ�งขอังเคุร่์�อังใช้ที�ใช้ในชีวิติปร์ะจัำาวัน เคุร์่�อังนุ่งห่ม เคุร์่�อังดำนติร์ีพิ่�นบ้าน 
และปร์ะวัติิขอังพิ่�นบ้าน โดำยในกลุ่มที�สอังเร์าไดำ้สอับถามปร์ะกบผู้้้ใหญิ่บ้านเก่า ซ่�งทำาให้เร์าไดำ้ร์้้ 
และไดำ้เจัอัอัะไร์หลาย ๆ อัย่าง ดัำงภาพิการ์ดำำานานงานในร์้ปที� 18 - 20 ในเร่์�อังขอังเพิลงพิ่�นบ้าน  
ซ่�งในคุวามเป็นจัริ์งแล้ว เพิลงพิ่�นบ้านขอังเขานั�นไดำ้ร์ับอัิทธิิพิลมาจัากลำาพ้ินแล้วส่วนใหญิ่จัะได้ำฟััง 
จัากการ์ที�ไปงานปร์ะเพิณี โดำยพิร์ะจัะเป็นคุนเปิดำให้ฟััง ทกุ ๆ ปี ชาวปกาเกอัะญิอั จัากบ้านแม่อัอักฮู้นี�  
จัะไปร์วมติัวที�จัังหวัดำลำาพิ้น ทุกปีเป็นปร์ะเพิณีเพิ่�อัเปลี�ยนยอัดำเจัดำีย์ โดำยชาวบ้านเล่าว่าพิิธีิกร์ร์ม 
ส่วนใหญิ่นั�นล้วนไดำ้ร์ับอัิทธิิพิลมาจัากปร์ะเทศเมียนมาร์์

 ทำาให้งานสร์้างสร์ร์คุ์ที�เกิดำข่�นจัากคุวามคิุดำขอังนักเร์ียนได้ำถ่ายทอัดำสิ�งที�ได้ำเร์ียนร้้์จัากในชุมชน 
ร์วมไปถ่งการ์ทำากิจักร์ร์มร์่วมกันกับพิี� ๆ ผู้่านบทเพิลงทั�งในภาษาไทย และในภาษาปะกาเกอัญิอั
 

ร่ป์ทำี� 18 ภาพบรรยากาศการสัมภาษณี์ว์ิถ่ีชุมชนิ กลุ่มทำี� 2
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ร่ป์ทำี� 19 ภาพบรรยากาศการสัมภาษณี์ว์ิถ่ีชุมชนิ กลุ่มทำี� 2

ร่ป์ทำี� 20 ภาพการดำาเนิินิงานิภาคำสนิามข้องกลุ่มทำี� 2
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ว่าด้วยครัว: การให้การสนับสนุน
ทางด้านสวัสดิการ
พ่ื่รยา ค่ชเสถ่ยร22
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 ในส่วนขอังสวัสดำิการ์ในคุ่ายนี� ยังคุงไว้ซ่�งคุวามอัย้่ดำีกินดำีเหม่อันทุกปีที�ผู้่านมา อัาหาร์การ์กิน
ถ่อัเป็นอัีกหน่�งปัจัจััยสำาคุัญิที�ทำาให้คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์เพิ่�อัน้อัง ปีที� 3 ดำำาเนินไปอัย่างสมบ้ร์ณ์แบบ 

 “กอังทัพิติ้อังเดำินดำ้วยท้อัง” เป็นคุติิที�ฝ่่ายสวัสดำิการ์ย่ดำมั�นติลอัดำ 5 วันในการ์ทำาคุ่าย ทุกคุน
ที�มาคุ่ายนี� ทั�งนักศ่กษา อัาจัาร์ย์ เจั้าหน้าที� ร์วมถ่งนักเร์ียนโร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำน จัุฬา-
ธิร์ร์มศาสติร์ ์3 ต้ิอังไดำกิ้นอัาหาร์ดำ ีๆ  ต้ิอังอัิ�มทั�งทอ้ังพิร์อ้ัมกนักบัอัิ�มเอิับทั�งใจั เพ่ิ�อับร์ร์ลเุปา้หมายขอัง
ฝ่่ายสวัสดำิการ์

 ฝ่่ายสวัสดำิการ์ขอังคุณะอัักษร์ - ศิลป์ มีหน้าที� ติ้อังดำ้แลและเอัาใจัใส่ขอังคุณะ ถ่งแม้จัะเป็นแคุ่
เพิียงร์ายละเอีัยดำเล็กน้อัย ใคุร์ไม่กินเน่�อัสัติว์ ใคุร์ไม่กินผู้ัก ใคุร์ไม่กินเผู้็ดำ พิวกเร์าจัะทำาพิิเศษ 
ไว้ให้หมดำ เพิร์าะอัยากให้ทุกคุนไดำ้กินในสิ�งที�ชอับ ดำังร์้ปที� 21 จัะไดำ้มีแร์งไปสร์้างสร์ร์คุ์กิจักร์ร์มดำี ๆ 
ให้กับนักเร์ียนคุนในชุมชนไดำ้อัย่างมีปร์ะสิทธิิภาพิ 

 การ์ติ่�นเช้ามากกว่าคุนอั่�น อัาบนำ�าช้ากว่าคุนอั่�น หร์อ่ัต้ิอังกินข้าวช้ากว่าคุนอั่�น แต่ิมนักค็ุุม้มากเพิร์าะ
คุวามสขุทุกคุร์ั�งที�ได้ำเหน็ทกุคุนในคุ่ายทานอัาหาร์กนัอัย่างมคีุวามสขุ เม่�อัเวลามคีุนเดำนิมาขอัติกัอัาหาร์เพิิ�ม
และพิร้์อัมกบัเอ่ัยปากชมว่าอัาหาร์อัร่์อัยมาก คุวามเหน่�อัยขอังดำฉินัทั�งหมดำกห็ายไปอัย่างไม่น่าเช่�อั

 ฝ่า่ยสวสัดำกิาร์ อัาจัจัะทำาให้เร์าไม่ไดำไ้ปเจัอัและคุลกุคุลีกบันักเร์ยีนในโร์งเร์ยีนนี�มากนัก แติเ่ร์า
จัะไดำ้เห็นคุวามน่าร์ักขอังน้อัง ๆ ทุกพัิกกลางวัน ภาพิที�ยังติิดำอัย้่ในใจัติลอัดำคุ่อัภาพิที�พิี�นักเร์ียน ป.5 
และ ป.6 ช่วยกันถ่อัชามก๋วยเติี�ยวมาเติิมนำ�าซุปร์้อัน ไปเร์ียงวางที�โติ๊ะให้น้อังนักเร์ียนซ่�งแสดำงถ่งคุวาม
สมัพินัธิภาพิที�แสนน่าร์กัขอังนกัเร์ยีนโร์งเร์ยีนนี�ที�ดำแ้ลซ่�งกนัและกนัเดำก็นกัเร์ยีนปร์ะถมศก่ษาติอันปลาย
ที�นี�จัะมคีุวามร์บัผู้ดิำชอับคุอัยเป็นห่วงและดำแ้ลน้อังเลก็เสมอั บร์ร์ยากาศอัันแสนอับอัุ่นนี�มันทำาให้เร์ายิ�ม
อัอักมาแบบไม่ร์้้ติัว

 5 วนัในคุ่ายอักัษร์ - ศลิป์ มนัผู่้านไปไวจันสงสยัว่า เวลาที�นี�เดำนิไวกว่าเวลาที�กร์งุเทพิ ฯ หร์อ่ั
เปล่านะ เวลาแห่งคุวามสุขมักจัะผู่้านไปไวเสมอัจัร์ิง ๆ คุิดำถ่งห้อังคุร์ัวที�มีหมอักลอัยมาทักทาย 
ในทุกเช้าเหลอ่ัเกิน

22 นักศ่กษาร์ะดำับปร์ิญิญิาติร์ี คุณะศิลปศาสติร์์ มหาวิทยาลัยธิร์ร์มศาสติร์์

ร่ป์ทำี� 21 อาหารกลางว์ันิทำี�ได้รับคำว์ามนิิยมส่ง “ผัดมาม่า”
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วงดนตรีค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง #3
Music for Society Ensemble
กรวิชญ์ิ อันุ้น้ตำการุณ23, กฤตำยา หล่อัปิ์ยาน้น้ท์ี่24
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 ดำนติร์ใีนคุ่า ยอักัษร์ - ศลิป์ เพ่ิ�อัน้อัง ปีที� 3 มจีัดุำมุง่หมายคุอ่ัการ์ศก่ษาวิถีชีวิติและวัฒนธิร์ร์ม 
ในชุมชนในแง่มุมที�ล่กข่�น และมีจัุดำปร์ะสงคุ์ในการ์ทำางานที�ชดัำเจันมากข่�น ในด้ำานการ์ทำางานดำนติร์เีอัง 
กต้็ิอังใส่ใจัในร์ายละเอัยีดำมากข่�น และไมท่ำาให้ส้ญิเสียสาร์ะสำาคัุญิขอังติวับทดำนติร์เีดำมิ โดำยมสิี�งที�สำาคัุญิ
อัีกปร์ะการ์หน่�งคุ่อัการ์สร์้างสร์ร์ค์ุงานดำนติรี์ให้ยังคุงมีชีวิติซ่�งมีคุวามหมายที�งดำงามดำังเห็นไดำ้ 
จัากการ์เก็บข้อัม้ลภาคุสนามจัากบทเพิลงขับร์้อังจันถ่งการ์แสดำงในคุำ�าคุ่นการ์นำาเสนอัผู้ลงาน

 วงดำนติร์ค่ีุายอักัษร์ - ศิลป์ เพ่ิ�อัน้อัง  ปีที� 3 มีโจัทย์ที�ต้ิอังทำาการ์บ้านมากข่�นในด้ำานขอังร์ายละเอัยีดำ
และคุวามละเอัยีดำอ่ัอันในวัฒนธิร์ร์มชุมชน ซ่�งในบางคุร์ั�ง ถง่แม้ว่าเร์ามปีร์ะสบการ์ณ์ในการ์ทำางานกบั
ชมุชนบ้านแม่อัอักฮู้มาบ้างแล้ว กต้็ิอังคุำานง่ถง่ข้อัผู้ดิำพิลาดำได้ำ ยกติวัอัย่างเช่น การ์ผู้วิปากติอันกลางคุน่เพิ่�อั
เป็นเสยีงนกในช่วงขอังการ์นำาเสนอัผู้ลงานคุ่ายอักัษร์ - ศลิป์ ในคุำ�าคุน่สดุำท้ายว่าเป็นสิ�งที�คุนในชมุชนถอ่ั
เป็นเร่์�อังที�ไม่เป็นมงคุล  อัย่างไร์กต็ิาม เป็นสิ�งที�ทางคุณะต้ิอังให้คุวามสำาคัุญิในร์ายละเอีัยดำ ร์วมถง่คุวาม
เช่�อัขอังชมุชนด้ำวย ซ่�งเป็นการ์แสดำงอัอักถง่คุวามเคุาร์พิและคุวามเข้าใจัในชมุชนวฒันธิร์ร์มที�แติกต่ิางได้ำ 

 วงดำนติร์ีเฉพิาะกิจันี�ไม่เหม่อันการ์เร์ียนร์วมวงเชมเบอัร์์ (chamber) ในสถาบันการ์ศ่กษาที�มี
วิจัิติร์เท่านั�น แติ่วงดำนติร์ีคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ มีจัุดำปร์ะสงคุ์ที�สำาคุัญิมากปร์ะการ์หน่�งคุ่อั การ์ถ่ายทอัดำ
คุวามร์้้ส่ก และสำาน่กในวัฒนธิร์ร์มพิ่�นถิ�นที�คุณะอัักษร์ - ศิลป์ ไดำ้ศ่กษาร์่วมกันไปพิร์้อัมกับคุนชุมชน 
คุร์แ้ละนกัเร์ยีนในโร์งเร์ยีนจัากเน่�อัร์อ้ังที�มคีุวามหมายที�มคีุวามสำาคุญัิในการ์ดำำาเนนิชวีติิขอังคุนในชมุชน
นำาไปส้่การ์สร์้างสร์ร์คุ์ผู้ลงานร์่วมกันโดำยมีดำนติร์ีเป็นสะพิานในการ์สร์้างคุวามติร์ะหนักร์้้ติ่อัชุมชน 

 การ์เร์ยีบเร์ยีงบทเพิลงในลกัษณะขอังการ์ใชม้ขุปาฐิะ (oral tradition) ที�เร์ิ�มจัากการ์จัดำบนัท่ก
โน้ติที�ศ่กษาร์่วมกันกับชุมชนเป็นทักษะที�จัำาเป็นอัย่างยิ�งในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มภาคุสนาม การ์ทำางาน
ดำนติร์ีขอังคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ ในคุร์ั�งนี�ว่าเป็นการ์เร์ียนร์้้ เร์ียนร์้้ที�จัะทำางานร์่วมกัน เร์ียนร์้้ที�จัะแก้ปัญิหา 
เร์ยีนร์้ที้�จัะผิู้ดำพิลาดำ และเร์ยีนร์้ที้�จัะเรี์ยนร์้ ้การ์ทำางานร์ว่มกบัอัาสาสมคัุร์นสิติินกัศก่ษาที�มทีกัษะเฉพิาะ
อั่�น ๆ ภายใติ้วัติถุปร์ะสงคุ์ร์่วมกันขอังคุวามเป็นอัาสาสมัคุร์ (volunteerism) 

 การ์แสดำงในคุ่นสุดำท้าย เป็นผู้ลลัพิธ์ิขอังการ์ดำำาเนินงานกิจักร์ร์มคุ่ายอักัษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง  
ปีที� 3 โดำยกิจักร์ร์มนำาเสนอัเร่์�อังร์าวผู่้านการ์ปร์ะมวลภาพิ วิดำโีอัสาร์คุดำทีี�บนัท่กในร์ะหว่างการ์ดำำาเนิน
กิจักร์ร์ม กิจักร์ร์มการ์แสดำงขอังพิ่อัเฒ่าแม่เฒ่าที�สลับกันอัอักมาบร์ร์เลงในคุวามทร์งจัำา ดัำงร์้ปที� 22 
และการ์แสดำงขอังนักเร์ียนโร์งเร์ียนติำาร์วจัติร์ะเวนชายแดำน จัุฬา-ธิร์ร์มศาสติร์์ 3  ผู้้้ชมซ่�งไดำ้แก่คุน 
ในชมุชนบา้นแมอ่ัอักฮู ้ร์วมทั�งผู้้ช้มจัากชมุชนอั่�น ๆ  มาเข้าร่์วมร์บัชมและร์บัฟััง ทำาให้บร์ร์ยากาศในการ์แสดำง
มีอัร์ร์ถร์สและสีสันมากข่�นกว่าปีที�หน่�งและสอัง

23 นักศ่กษาร์ะดำับปร์ิญิญิาติร์ี สำานักวิชาดำุร์ิยางคุศาสติร์์ สถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา
24 นักศ่กษาร์ะดำับปร์ิญิญิาติร์ี สำานักวิชาดำุร์ิยางคุศาสติร์์ สถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา
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ร่ป์ทำี� 22 การแสดงดนิตรีข้องแม่เฒ่าทำี�มีสีสันินิ่าดึงด่ดสายตา

 ในส่วนขอังวงดำนติร์อีักัษร์ - ศลิป์ เพิ่�อัน้อัง ปีที� 3 นี� จัากการ์ทำางาน พิบว่า อัาสาสมัคุร์นิสิติ
นักศ่กษาจัากทุกสถาบันอัุดำมศ่กษาที�เข้าร์่วมไดำ้มีโอักาสแลกเปลี�ยน ปร์ับเปลี�ยนคุวามเห็น เพิ่�อัให้เกิดำ
ปร์ะโยชน์เม่�อัเทยีบกบัสิ�งที�ผู้้ร้์ว่มคุ่ายทุก ๆ  คุนได้ำทำาร่์วมกันและได้ำร์บัจัากกันและกนั เหน็ไดำจ้ัากกิจักร์ร์ม
ไดำ้มีลักษณะขอังการ์มีส่วนร์่วมร์ะหว่างชุมชน โร์งเร์ียน และคุณะอัักษร์ - ศิลป์ ที�แสดำงให้เห็นถ่ง 
การ์ศ่กษาชุมชนร่์วมกันติั�งแติ่การ์ไดำ้ฟัังการ์ถ่ายทอัดำวัฒนธิร์ร์มจัากผู้้้เฒ่าที�นี�และได้ำร์บัร์้ถ้ง่กลิ�นอัาย 
และบร์ร์ยากาศซ่�งเร์าไม่สามาร์ถร์บัร์้ถ้ง่กลิ�นอัายเหลา่นั�นจัากการ์อัา่นหนงัส่อัเพิยีงอัยา่งเดำยีว ซ่�งบทเพิลง
ติ่าง ๆ ที� เร์าไดำ้ใช้ก็ไดำ้ร์ับการ์ถ่ายทอัดำจัากการ์ฟัังเช่นกัน ถ่งแม้อัาจัเปลี�ยนแปลงไปบ้าง  
แติ่คุวามเปลี�ยนแปลงก็แสดำงให้เห็นว่าดำนติร์ีที�เร์าไดำ้ร์ับมายังคุงมีชีวิติอัย้่และจัะยังไม่เล่อันหายไป

 จัากการ์ทำางานร่์วมกันในปีนี�จัวบจันการ์สร์้างสร์ร์คุ์ผู้ลงานขอังทกุ ๆ คุนในคุน่สดุำท้าย ดำงัร์ป้ที� 
23 และได้ำกลับมาคุิดำในหลาย ๆ แง่มุมมอังที�จัะทำาให้ชุมชนและสังคุมในปร์ะเทศเร์านั�นงอักงามข่�น 
จัากภายในใจั การ์เร์ียนร์้้ที�จัะฟัังซ่�งกันและกันพิบมากข่�นในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มคุร์ั�งนี�ซ่�งเป็นสิ�งสำาคุัญิ 
ที�แสดำงถง่คุวามเขา้อักเขา้ใจัขอังทกุฝ่า่ยอัยา่งชดัำเจัน และแนน่อันวา่เสมอ่ันกบัการ์บร์ร์เลงดำนติร์ทีี�ต้ิอัง
ฟัังอัย่างติั�งใจัเพ่ิ�อัให้ดำนติรี์ที�บร์ร์เลงอัอักมาด้ำวยกนัเป็นนำ�าหน่�งใจัเดำียวกัน แสดำงถ่งการ์อัอักจัากการ์ให้
คุวามหมายขอังบทเพิลงที�เปน็เอักภาพิ (unity) และเม่�อัมนษุยร์์บัฟังัซ่�งกนัและกนัแลว้ จัะก่อัปร์ะโยชน์
มากข่�นจัากคุวามเข้าใจัมากข่�น นอักจัากนี�แล้วบทบาทหน้าที�ขอังติัวเอังแล้วก็ติ้อังร์้้ว่าจัะทำาอัะไร์ติ่อัไป 
นำาไปส้่การ์คุิดำแก้ไขปัญิหาเหล่านั�น

 ปญัิหาที�เร์าพิบเจัอับ้างกม็ทัี�งเร่์�อังที�คุาดำเดำาไมไ่ดำ ้ดำงัเช่น คุวามคุดิำเหน็ที�ไม่ติร์งกนั โดำยมทีางอัอัก
เพิ่�อัให้สามาร์ถดำำาเนนิกิจักร์ร์มไปติอ่ัไดำคุ้อ่ัการ์พิด้ำคุยุหาทางอัอักขอังปญัิหา หร์อ่ับางคุร์ั�งกต็ิอ้ังใชป้ฏิภิาณ 
(improvise) เพิ่�อัแก้ไขปัญิหาเฉพิาะหน้าด้ำวย เช่นเดำยีวกบัการ์ใช้คุีติปฏิิภาณในดำนติรี์ คุ่อัการ์ใช้คุวาม
สามาร์ถในการ์ทำาให้ดำนติร์ีที�บร์ร์เลงร์่วมกันอัย้่นั�นยังคุงเอักภาพิที�เกิดำคุวามสมดำุลย์
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 ในมุมมอังขอังการ์ทำางานในคุร์ั�งนี� แสดำงให้เห็นถ่ง การ์แบ่งปันปร์ะสบการ์ณ์ขอังทักษะ 
ที�หลากหลายขอังอัาสาสมัคุร์ที�เกิดำการ์เร์ียนร์้้จัากผู้้้อั่�น ปร์ะสบการ์ณ์และคุวามร์้้ส่กติ่าง ๆ ที�เร์าไดำ้ร์ับ
ถ้อัยทีถ้อัยอัาศัยในการ์ดำำาเนินงานที�เกิดำคุวามสนุกสนาน เสียงหัวเร์าะที�เร์ามีร์่วมกัน คุวามช่วยเหล่อั
ซ่�งกันและกันพิบไดำ้ทุกขณะในการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มทุกช่วงเวลา 

 แม้ว่างานเลี�ยงย่อัมมีวันเลิกร์า… ห้วงเวลาสั�น ๆ ที�หวังใจัว่าจัะไดำ้ร์่วมบร์ร์เลงดำนติร์ี 
ที�มีชีวิติดำ้วยกันอัีก

ร่ป์ทำี� 23 กลุ่มว์งดนิตรีชาว์คำณีะ ร่ว์มบรรเลงป์ระกอบการแสดง
ในิคำืนิสุดทำ้าย
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ปรากฏการณ์ “จับมือมั่น” เรียนรู้เขา เขาเรียนรู้เรา 
พื่งษ์เที่พื่ จิตำดวงเป์รม25
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25 อัาจัาร์ย์พิิเศษ ร์ายวิชาดำนติร์ีเพิ่�อัปร์ะชาสังคุม สำานักวิชาดำุร์ิยางคุศาสติร์์ สถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา,  
 นักดำนติร์ีสร์้างสร์ร์คุ์เพิ่�อัปร์ะชาสังคุม

 การ์เดำินทางพิร์้อัมเสียงดำนติร์ี ศิลปะ และภาษากับผู้อังเพิ่�อันจัากติ่างสถาบันอัุดำมศ่กษา 
ในปทีี� 3 เพิ่�อัสร์า้งพ่ิ�นที�แหง่การ์เร์ยีนร์้ ้ติอ่ัยอัดำ และเพิิ�มพิน้จิันตินาการ์ขอังเยาวชน โดำยที�มวัีติถปุร์ะสงคุ์
เพิ่�อัติ้อังการ์ให้เยาวชนในพิ่�นที�ไดำ้เข้าใจักร์ะบวนการ์ และฝ่ึกฝ่นคุวามเป็นผู้้้นำากิจักร์ร์มมากข่�นกว่า 
คุร์ั�งก่อัน ในขณะเดำียวกันนิสิตินักศ่กษาจัากทั�งสี�มหาวิทยาลัยไดำ้ดำ่งตินเอังอัอักจัากสังคุมเม่อัง  
และแลกเปลี�ยนเร์ียนร์้้ซ่�งกันและกันไปกับเยาวชนในพิ่�นที�

  คุวามท้าทายในการ์เดำินทางเพ่ิ�อัที�จัะพัิฒนาศักยภาพิขอังคุน และเร์ียนร์้้อังคุ์คุวามร์้้ที�มีอัย้่ 
ในชุมชนยังคุงท้าทายอัย่างติ่อัเน่�อัง เน่�อังจัากกิจักร์ร์มทางดำนติร์ี และศิลปะที�ติ้อังเร์ียนร์้้ ร์ะหว่างกัน
ทั�งฝ่่ายขอังอัาสาสมัคุร์อัักษร์ - ศิลป์ และฝ่่ายเยาวชนในพิ่�นที� ดำังนั�นคุวามเช่�อัมั�นในการ์พัิฒนา 
ขอังเยาวชน และชาวคุ่าย เป็นปัจัจัยัหน่�งที�เป็นสิ�งผู้ลักดำันให้เกิดำคุวามท้าทายในการ์สร์้างสร์ร์คุ์ผู้ลงาน 
การ์เร์ียนร์้้การ์ใช้ชีวิติ และการ์พิัฒนาตินเอังอัย่างไร์้ขีดำจัำากัดำ 

  การ์ทำางานร่์วมกนัจัากเพิ่�อันต่ิางสถาบนัอัดุำมศก่ษานี� เปร์ยีบเสมอ่ันแบบจัำาลอังขอังการ์ทำางาน 
ในอันาคุติเม่�อันิสิตินักศ่กษาติ้อังอัอักไปเผู้ชิญิโลกภายนอักมหาวิทยาลัยที�มีคุนหลากหลาย 
ทางคุวามคุิดำ ดำงันั�นการ์จััดำการ์อัาร์มณ์ การ์จััดำการ์คุวามคุดิำ แสดำงให้เหน็ถง่ทัศนคุติทีิ�เกิดำข่�นในคุ่าย 
จั่งเป็นสิ�งที�ไดำ้เร์ียนร์้้ในการ์ทำางานอัย้่เสมอั

 การ์กร์ะติุน้การ์เรี์ยนร์้ท้างศิลปวฒันธิร์ร์มในพิ่�นที�ที�ชมุชนมอีัะไร์บางอัยา่งอัย้ใ่นวถิชีวีติิจันบางคุร์ั�ง
ตินเอังนั�นร์้ส่้กเคุยชนิ และคุณุคุ่าขอังสิ�งเหลา่นั�นอัาจัถก้มอังขา้มไป เชน่ เคุร์่�อังดำนติร์ ีบทเพิลงพิ่�นบา้น 
การ์ทอัผู้้า การ์เก็บถนอัมอัาหาร์ เป็นติ้น ซ่�งสิ�งเหล่านี�อัาจัถ้กล่มเล่อันในสังคุม และถ้กกร์ะแสทุนนิยม
เข้ามาบดำบังวิถีชีวิติที�มีการ์พิ่�งพิาอัาศัยธิร์ร์มชาติิ และมีคุวามเร์ียบง่าย 

 การ์ทำางานขอังคุณะอัักษร์ - ศิลป์ จั่งมีเป้าหมายในการ์เร์ียนร์้้ชุมชน ทำาคุวามเข้าใจัวิถีชีวิติ 
โดำยมีการ์ทำากิจักร์ร์มดำนติร์ีและศิลปะ เพิ่�อัให้ทั�งเยาวชน และชาวคุ่ายไดำ้ร์้้จัักติัวเอัง ฝ่ึกฝ่นการ์เป็น
ผู้้้นำา-ผู้้้ติาม  ในขณะเดำียวกันไดำ้ร์ับอังคุ์คุวามร์้้จัากชุมชนผู้่านกร์ะบวนการ์ที�สร์้างสร์ร์คุ์ กร์ะติุ้นให้เกิดำ
การ์เรี์ยนร้้์ชมุชนมากข่�น ดำงัที�ปร์ากฏิในการ์แสดำงเม่�อัมพีิอ่ัเฒ่าแม่เฒ่าเดิำนทางมาขบัขานบร์ร์เลงดำนติร์ี
ขอังเขาให้เยาวชนและชาวคุ่ายไดำ้ร์ับฟัังทั�งในการ์เก็บข้อัม้ลภาคุสนามและการ์นำาเสนอัผู้ลงาน 
การ์ดำำาเนินงานในคุ่นสุดำท้าย ดำังติาร์าง ที� 1
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 นอักจัากนี� กิจักร์ร์มในข้างต้ินยงัได้ำร์บัคุวามสนใจัจัากหม้บ้่านอ่ั�นบร์เิวณโดำยร์อับ การ์แสดำงดำนติร์ี 
ศิลปะ และละคุร์เปร์ียบเสม่อันเป็นการ์สร้์างผู้ลงานที�ทกุคุนต้ิอังช่วยเหลอ่ัซ่�งกนัและกนัเพิ่�อัให้ผู้ลงานนั�น
อัอักมาอัย่างมีคุุณภาพิที�สุดำเท่าที�เวลาอัันจัำากัดำ ดำังแนวคุิดำการ์มีส่วนร่์วมทางสังคุมก่อัให้เกิดำ 
คุวามสัมพิันธิ์ทางสังคุมที�แน่นแฟั้นมากข่�น (Cohen and Uphoff, 1977)

 “จัับม่อัมั�น” เป็นสิ�งสำาคุัญิที�จัะช่วยให้เร์าฟัันฝ่่าอัุปสร์ร์คุติ่าง ๆ นานา จัากการ์เรี์ยนร์้้ตินเอัง
เพิ่�อัเขา้ใจัผู้้อ้ั่�น เร์ยีนร์้ผู้้้อ้ั่�นเพิ่�อัเขา้ใจัตินเอังมากข่�น จัะก่อัให้เกิดำปร์ากฏิการ์ณ์จับัมอ่ัมั�นที�ยงัคุงมกีาร์พิฒันา
อัยา่งติอ่ัเน่�อังและสร์า้งกลุม่อัาสาสมัคุร์ที�มีคุวามเขม้แขง็ในทางคุวามคุดิำ อักีทั�งยงัพิร้์อัมที�จัะสร์า้งสงัคุม
ให้น่าอัย้่มากข่�น

การดำาเน้นิ้งาน้ปี์ที่่� 1 การดำาเน้ิน้งาน้ป์ีที่่� 2 การดำาเน้ิน้งาน้ป์ีที่่� 3

มธิ. ผู้้้นำา
ปร์ับปร์ุงห้อังสมุดำ

มธิ. / มจัธิ. / สกว.อัอักภาคุสนามร์่วมกัน
ร์่วมเร์ียนร์้้ชุมชน พิัฒนาส้่กิจักร์ร์มดำนติร์ี
และศิลปะสร์้างสร์ร์คุ์ในลักษณะ 
ละคุร์ชุมชน

จัฬุา / มธิ. / มจัธิ. / สกว. อัอักภาคุสนาม
ร์่วมกันร์่วมเร์ียนร์้้ชุมชน พิัฒนาส้่
กิจักร์ร์มดำนติร์ีและศิลปะสร์้างสร์ร์คุ์ 
และเก็บร์วบร์วมข้อัม้ลในลักษณะสาร์คุดำี
และพิัฒนาผู้้้นำาเยาวชนท้อังถิ�น

มจัธิ. ผู้้้นำาดำ้าน
ศิลปะสร์้างสร์ร์คุ์

สกว. ผู้้้นำาดำ้าน
กิจักร์ร์มดำนติร์ี

ตารางทำี� 1 การดำาเนิินิงานิข้องคำ่ายอักษร - ศิลป์์ เพื�อนิ้อง ป์ีทำี� 1 - 3
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“จับมือมั่น” เป็นสิ่งสำ คัญที่จะช่วยให้เราฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ นานา
จากการเรียนรู้ตนเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น เรียนรู้ผู้อื่นเพื่อเข้าใจตนเองมากข้ึน

จะก่อให้เกิดปรากฏการณ์จับมือม่ันที่ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และสร้างกลุ่มอาสาสมัครที่มีความเข้มแข็งในทางความคิด 

อีกทั้งยังพร้อมที่จะสร้างสังคมให้น่าอยู่มากขึ้น
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บทวิเคราะห์ ภาพสะท้อนในการจัดค่ายอักษร - ศิลป์ 
เพื่อน้อง ปีที่ 3 
ศัิกดิ�ระพ่ื่ รักตำป์ระจิตำ26
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26 นักวิจััยปร์ะจัำาสถาบันดำนติร์ีกัลยาณิวัฒนา

 การ์เร์ียนร์้้ผู้่านกิจักร์ร์มติ่าง ๆ ภายในคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง ปีที� 3 ไดำ้ถ้ก กำากับ ติิดำติาม 
และปร์ะเมินผู้ลมาโดำยติลอัดำอัย่างเป็นร์ะบบ คุร์อับคุลุมทุกมิติิ บนพิ่�นฐิานขอังการ์ปร์ะเมินติามสภาพิ
จัร์งิ (Authentic Assessment) เพิ่�อัให้ไดำผู้้ลการ์ดำำาเนนิงานคุ่ายติร์งติามเปา้หมายและวตัิถุปร์ะสงคุ์
ขอังโคุร์งการ์ที�กำาหนดำไว้ อัีกทั�งยังสะท้อันให้ผู้้้ดำำาเนินงานคุ่ายทร์าบถ่งวิธิีการ์ และกร์ะบวนการ์สำาคุัญิ
ติ่าง ๆ ขอังการ์ดำำาเนินงานที�ติ้อังแก้ไข ปร์ับปร์ุง และพิัฒนาอัย่างเหมาะสมติ่อัไป
 
 หลักการ์ วิธิีการ์ และแนวคุิดำในการ์ทำางานร์่วมกับชุมชนเชิงสร์้างสร์ร์คุ์ และการ์ส่�อัสาร์ 
ในร์้ปแบบขอังการ์ทำางานข้ามวัฒนธิร์ร์ม ขอังคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง ปีที� 1 - ปีที� 3 ไดำ้ถ้กทดำลอัง  
ปร์ะเมนิผู้ล และพิฒันาต่ิอัยอัดำกร์ะบวนการ์และอังค์ุคุวามร์้ข้อังแต่ิละกิจักร์ร์ม เพิ่�อัขยายผู้ลการ์ดำำาเนนิงาน 
ให้มีปร์ะสิทธิิภาพิ และเกิดำกร์ะบวนการ์จััดำคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ ที�มีปร์ะสิทธิิผู้ลอัย่างแท้จัร์ิง 

 จัากการ์ดำำาเนินการ์จััดำคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง ในปีที� 3 คุณะดำำาเนินงานไดำ้ทำาการ์ปร์ะเมิน
ผู้ลการ์บร์ิหาร์จััดำการ์คุ่ายจัากผู้้้เข้าร์่วมคุ่ายจัากแบบสอับถามการ์ปร์ะเมินผู้ลกิจักร์ร์มโคุร์งการ์คุ่าย
อัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง ปีที� 3 จัำานวน 30 ท่าน ปร์ะกอับไปดำ้วย คุณาจัาร์ย์ เจั้าหน้าที� นิสิติ  
และนกัศก่ษาอัาสาสมัคุร์คุ่าย จัากมหาวทิยาลยัและสถาบนัการ์ศก่ษาทั�ง 4 แหง่ โดำยปร์ะเมนิการ์บริ์หาร์
จััดำการ์คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ ในดำ้านติ่าง ๆ 

 การ์ปร์ะเมินการ์บร์ิหาร์จััดำการ์คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ โดำยคุณาจัาร์ย์ และเจั้าหน้าที�  
แบ่งการ์ปร์ะเมินอัอักเป็น 4 ดำ้าน คุ่อั ดำ้านอัาสาสมัคุร์ ดำ้านปัจัจััย ดำ้านกร์ะบวนการ์  
และดำ้านสภาพิแวดำล้อัม ติามติาร์างที� 2

ป์ระเด็น้การป์ระเมิน้การบริหารจัดการ
อัักษร - ศิิลป์์ เพื่่�อัน้้อัง ป์ีที่่� 3

ค่่าเฉัล่�ย ส่วน้เบ่�ยงเบน้
มาตำรฐิาน้

ระดับค่วามพื่ึงพื่อัใจ

ดำ้านปัจัจััย 4.43 0.58 ร์ะดำับมากที�สุดำ

ดำ้านสภาพิแวดำล้อัม 4.62 0.52 ร์ะดำับมาก

ดำ้านกร์ะบวนการ์ 4.73 0.42 ร์ะดำับมากที�สุดำ

ดำ้านอัาสาสมัคุร์ (คุณะจัิติอัาสา) 4.66 0.49 ร์ะดำับมากที�สุดำ

รวม 4.63 0.49 ระดับมากที่่�สุด

ตารางทำี� 2 สรุป์ผลการป์ระเมินิคำว์ามพึงพอใจัการบริหารจััดการคำ่ายอักษร - ศิลป์์ เพื�อนิ้อง ป์ีทำี� 3
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 จัากติาร์างสร์ุปผู้ลการ์ปร์ะเมินคุวามพ่ิงพิอัใจัการ์บร์ิหาร์จััดำการ์คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง  
ปทีี� 3 โดำยคุณาจัาร์ย ์เจัา้หนา้ที� พิบว่า ภาพิร์วมขอังร์ะดำบัคุวามพ่ิงพิอัใจัอัย้ใ่นร์ะดำบัมากที�สุดำ (คุ่าเฉลี�ย 
4.63 ส่วนเบี�ยงเบนมาติร์ฐิาน 0.49) ขอังผู้้้ติอับแบบปร์ะเมินทั�งหมดำ

 โดำยปร์ะเดำ็นการ์ปร์ะเมินที�มีคุ่าเฉลี�ยมากที�สุดำ คุ่อั ปร์ะเดำ็นดำ้านกร์ะบวนการ์ มีคุวามพิ่งพิอัใจั
อัย้่ในร์ะดำับมากที�สุดำ (คุ่าเฉลี�ย 4.73 ส่วนเบี�ยงเบนมาติร์ฐิาน 0.42) ซ่�งปร์ะกอับไปดำ้วยปร์ะเดำ็นย่อัย
ในการ์ปร์ะเมิน ไดำ้แก่ การ์ศ่กษาสภาพิและการ์พิัฒนา การ์กำาหนดำกร์อับแนวคุิดำการ์ศ่กษา การ์ศ่กษา
คุวามติ้อังการ์ขอังชุนชน การ์วางแผู้นดำำาเนินงานคุ่าย การ์ปฏิิบัติิงานติามแผู้นงาน และหน้าที�ที�ไดำ้ร์ับ
ผู้ิดำชอับ การ์ดำำาเนินงานติามขั�นติอัน การ์กำากับติิดำติาม การ์ปร์ะเมินผู้ลการ์ดำำาเนินงาน การ์วิเคุร์าะห์
และพิัฒนาการ์ดำำาเนินงาน เป็นติ้น

 ปร์ะเดำ็นการ์ปร์ะเมินที�มีคุ่าเฉลี�ยน้อัยที�สุดำ คุ่อั ปร์ะเดำ็นดำ้านปัจัจััย มีคุวามพิ่งพิอัใจัอัย้่ในร์ะดำับ
มาก (คุ่าเฉลี�ย 4.33 ส่วนเบี�ยงเบนมาติร์ฐิาน 0.58) ซ่�งปร์ะกอับไปดำ้วยปร์ะเดำ็นย่อัยในการ์ปร์ะเมิน 
ไดำ้แก่ คุวามเหมาะสมขอังบุคุลากร์ที�ร์่วมการ์ดำำาเนินงานคุ่าย และกลุ่มชุมชน งบปร์ะมาณสนับสนุน 
การ์ดำำาเนินงาน วัสดำุอัุปกร์ณ์ และอัาคุาร์ สถานที�ที�ดำำาเนินงานคุ่าย 

 นอักจัากนี� คุณาจัาร์ย์ เจั้าหน้าที�ไดำ้ให้ข้อัคุิดำเห็น และข้อัเสนอัแนะติ่อัการ์จััดำคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ 
เพิ่�อัน้อัง ปีที� 3 ดำังนี� 

 ข้อัเด่น้ขอังค่่าย เป็นการ์ดำำาเนินงานคุ่ายภายใต้ิคุวามร่์วมม่อัขอังสถาบันการ์ศ่กษา โดำยมี 
ผู้้้ทร์งคุุณวุฒิที�มีคุวามร์้้คุวามสามาร์ถเฉพิาะดำ้านให้คุำาแนะนำา ปล้กฝ่ังกลุ่มอัาสาสมัคุร์ให้สามาร์ถ 
ใช้คุวามร์้้คุวามสามาร์ถขอังตินเอังเพิ่�อัการ์บ้ร์ณาการ์อังคุ์คุวามร์้้ต่ิาง ๆ อัย่างมีส่วนร์่วม บนพ่ิ�นฐิาน
ขอังการ์เป็นอัาสาสมัคุร์ ทั�งยังส่งเสริ์มคุุณลักษณะทางดำ้านจัร์ิยธิร์ร์ม พิัฒนาทักษะทางสังคุม  
และการ์คุิดำในเชิงวิชาการ์อัย่างเหมาะสม

 ขอ้ัด้อัยขอังค่า่ย การ์ดำำาเนนิงานคุ่ายกำาหนดำเป้าหมายและกิจักร์ร์มที�หลากหลาย แติกติา่งกนั
ในแติล่ะดำา้น ทำาใหก้าร์ปฏิบิตัิหินา้ที� หร์อ่ักิจักร์ร์มอัาจัไมส่อัดำคุลอ้ังเหมาะสมกบัร์ะยะเวลาการ์จัดัำคุา่ย 
ทำาให้อังคุ์คุวามร้้์ติ่าง ๆ ที�เกิดำข่�นภายในคุ่ายส่งผู้ลให้ผู้้้เข้าร์่วมคุ่าย และชุมชนที�เกี�ยวข้อังไดำ้ร์ับ 
การ์เร์ียนร์้้ แติ่ไม่สามาร์ถถ่ายทอัดำให้เกิดำการ์เร์ียนร์้้อัย่างยั�งย่นไดำ้ ปร์ะกอับกับ พิ่�นฐิานทางภาษา 
ที�แติกติ่างกันขอังผู้้้ดำำาเนินงานคุ่าย และชุมชนที�ส่งผู้ลติ่อัการ์เร์ียนร์้้

 การพื่ัฒน้าค่่าย เป็นการ์พัิฒนาที�ส่งผู้ลติ่อัการ์ดำำาเนินงานในอันาคุติขอังคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ 
อัย่างมีปร์ะสิทธิิภาพิ โดำยมุ่งพิัฒนาติั�งแติ่การ์สร์้างคุวามร์่วมม่อั และแนวคุิดำที�มุ่งพิัฒนาชุมชน  
การ์กำาหนดำเปา้หมายในการ์พัิฒนาชมุชนที�ชดัำเจันเพิ่�อัเติร์ยีมคุวามพิร้์อัมผู้้ด้ำำาเนนิงาน และอัาสาสมคัุร์
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ให้สามาร์ถบ้ร์ณาการ์อังคุ์คุวามร์้้และศาสติร์์เฉพิาะทางขอังติน เพิ่�อัการ์พิัฒนาชุมชนโดำยไม่ส่งผู้ล 
กร์ะทบให้เกิดำการ์เปลี�ยนแปลง

 นอักจัากนี� การ์ปร์ะเมินการ์บร์ิหาร์จััดำการ์คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง ปีที� 3 โดำยกลุ่มนิสิติ 
นักศ่กษาที�เป็นอัาสาสมัคุร์คุ่าย ไดำ้ปร์ะเมินผู้ลในส่วนขอังการ์บร์ิหาร์จััดำการ์คุ่ายในปร์ะเดำ็นที�แติกติ่าง
จัากกลุ่มคุณาจัาร์ย์ และเจั้าหน้าที� ในปร์ะเดำ็นติ่าง ๆ ติามติาร์างที� 3

ป์ระเด็น้การป์ระเมิน้การบริหารจัดการ 
ค่่ายอัักษร - ศิิลป์์ เพื่่�อัน้้อัง ป์ีที่่� 3

ค่่าเฉัล่�ย ส่วน้เบ่�ยงเบน้
มาตำรฐิาน้

ระดับค่วามพื่ึงพื่อัใจ

1) จัากการ์เข้าร์่วมกิจักร์ร์มโคุร์งการ์ ฯ สามาร์ถ    
    พิัฒนาคุวามร์้้และทักษะติ่าง ๆ 

4.11 0.96 ร์ะดำับมาก

2) ร์ะยะเวลาในการ์ทำากิจักร์ร์มโคุร์งการ์ ฯ  
    มีคุวามเหมาะสม

3.72 0.89 ร์ะดำับมาก

3) การ์ปร์ะชาสัมพิันธิ์กิจักร์ร์มโคุร์งการ์ ฯ 3.39 0.98 ร์ะดำับมาก

4) ร์้ปแบบการ์จััดำกิจักร์ร์มภายในคุ่าย 3.72 1.18 ร์ะดำับมาก

5) การ์ปร์ะสานงานและอัำานวยคุวามสะดำวก 
    แก่ผู้้้เข้าร์่วมโคุร์งการ์ ฯ

4.06 1.35 ร์ะดำับมาก

6) คุวามพ่ิงพิอัใจัโดำยภาพิร์วมติอ่ัการ์จััดำโคุร์งการ์ ฯ 4.00 0.91 ร์ะดำับมาก

รวม 3.83 1.05 ระดับมาก

ตารางทำี� 3 สรุป์ผลการป์ระเมินิคำว์ามพึงพอใจัการบริหารจััดการคำ่ายอักษร - ศิลป์์ เพื�อนิ้อง ป์ีทำี� 3

 จัากติาร์างสร์ุปผู้ลการ์ปร์ะเมินคุวามพ่ิงพิอัใจัการ์บร์ิหาร์จััดำการ์คุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง  
ปีที� 3 โดำยกลุ่มนิสิติ นักศ่กษาที�เป็นอัาสาสมัคุร์คุ่าย พิบว่า ภาพิร์วมขอังร์ะดำับคุวามพิ่งพิอัใจั 
อัย้่ในร์ะดำับมาก (คุ่าเฉลี�ย 3.83 ส่วนเบี�ยงเบนมาติร์ฐิาน 1.05) โดำยปร์ะเดำ็นการ์ปร์ะเมินที�มีคุ่าเฉลี�ย
มากที�สดุำ คุอ่ั จัากการ์เข้าร่์วมกิจักร์ร์มโคุร์งการ์ ฯ สามาร์ถพิฒันาคุวามร์้แ้ละทกัษะต่ิาง ๆ  มคีุวามพิง่พิอัใจั
อัย้่ในร์ะดำับมาก (คุ่าเฉลี�ย 4.11 ส่วนเบี�ยงเบนมาติร์ฐิาน 0.96) และปร์ะเดำ็นการ์ปร์ะเมินที�มีคุ่าเฉลี�ย
น้อัยที�สุดำ คุ่อั การ์ปร์ะชาสัมพิันธิ์กิจักร์ร์มโคุร์งการ์ ฯ มีคุวามพิ่งพิอัใจัอัย้่ในร์ะดำับปานกลาง (คุ่าเฉลี�ย 
3.39 ส่วนเบี�ยงเบนมาติร์ฐิาน 0.98) ขอังผู้้้ติอับแบบปร์ะเมินทั�งหมดำ

 นอักจัากนี� กลุ่มนิสิติ นักศ่กษาที�เป็นอัาสาสมัคุร์คุ่าย ไดำ้ให้ข้อัคุิดำเห็น และข้อัเสนอัแนะ 
ติ่อัการ์จััดำคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ ดำังนี�



ค่่ายอัักษร-ศิิลป์์ เพื่่�อัน้้อังฯ ป์ีที่่� 3192

 ข้อัเด่น้ขอังค่่าย เป็นการ์ดำำาเนินการ์ที�มุ่งนำาทักษะ คุวามร้้์คุวามสามาร์ถ ขอังนิสิตินักศ่กษา 
ที�มีอัย้่มาใช้ให้เกิดำปร์ะโยชน์ส้งสุดำ ผู้่านกิจักร์ร์มศิลปสร์้างสร์ร์ค์ุ ที�สะท้อันให้ผู้้้เข้าร์่วมคุ่ายไดำ้ร์ับ
ปร์ะสบการ์ณ์ที�หลากหลายจัากต่ิางสถาบัน ติ่างวิถีชีวิติ และต่ิางชุมชน ติลอัดำจันส่งเสริ์มให้เยาวชน 
ที�จัะเป็นกำาลังสำาคุัญิขอังชุมชนให้ไดำ้ร์ับการ์พิัฒนาในเร์่�อังติ่าง ๆ เช่น การ์พิัฒนาสุขภาพิจัิติ สุขภาพิ
กาย การ์ใช้ชีวิติ และการ์เข้าร์่วมสังคุมและชุมชนติ่อัไป 

 ข้อัด้อัยขอังค่่าย ร์ะยะเวลาการ์ดำำาเนินกิจักร์ร์มคุ่อันข้างสั�น ซ่�งอัาจัมีผู้ลติ่อัวัติถุปร์ะสงคุ์  
เป้าหมาย และแผู้นงานคุ่ายที�ไดำ้กำาหนดำไว้ ขาดำการ์ติิดำติามและปร์ะเมินผู้ลการ์ดำำาเนินงานในร์ะยะยาว
อัย่างติ่อัเน่�อัง เพิ่�อัให้ทร์าบถ่งข้อัม้ลสำาคุัญิติ่อัการ์พิัฒนาแนวคุิดำ วิธิีการ์ และกร์ะบวนการ์ที�ถ่ายทอัดำ
ให้แก่เยาวชนและชุมชนไดำ้นำาไปปฏิิบัติิไดำ้อัย่างยั�งย่น 

 การพื่ัฒน้าค่่าย มุ่งปร์ะชาสัมพิันธ์ิและพิลักดำันให้สถาบันการ์คุ่กษาและมหาวิทยาลัยอั่�น ๆ 
เข้าร์่วมกิจักร์ร์ม เพิ่�อัส่งเสร์ิมให้เกิดำการ์เผู้ยแพิร์่กิจักร์ร์มคุ่ายที�ใช้กิจักร์ร์มดำนติร์ีเป็นแนวทางสำาคุัญิ 
และมุ่งพิัฒนาเยาวชนในชุมชนมีบทบาทมากข่�น เพ่ิ�อัส่งเสร์ิมให้เกิดำคุวามเป็นผู้้้นำาและสร์้าง 
คุวามติร์ะหนักร้้์ในด้ำานต่ิาง ๆ ต่ิอัชุมชนขอังตินเอังมากข่�น โดำยผู้้้เข้าร์่วมคุ่ายอัาจัศ่กษา เข้าร์่วม  
และจััดำคุ่ายในช่วงเทศกาลพ่ิ�นเม่อัง เพ่ิ�อัศ่กษาชุมชนจัากวัฒนธิร์ร์มท้อังถิ�นโดำยติร์ง ทำาให้ชุมชน 
มีบทบาทเป็นผู้้้นำาโดำยติร์ง 

 คุณะดำำาเนินงานไดำ้ติิดำติาม ปร์ะเมินผู้ล และพิัฒนาร์้ปแบบการ์ปร์ะเมินให้ส่วนต่ิาง ๆ  
จัากการ์ดำำาเนินการ์จััดำคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์ เพิ่�อัน้อัง ในปีที� 1 - ปีที� 3 มาโดำยติลอัดำ เพิ่�อัสะท้อันข้อัม้ล
ในเชงิล่กสำาหรั์บการ์ติอ่ัยอัดำกร์ะบวนการ์ และอังคุค์ุวามร้้์ขอังกิจักร์ร์มใหเ้กิดำการ์พัิฒนาอัยา่งติอ่ัเน่�อัง
ภายใติ้แนวคุิดำการ์ดำำาเนินงานคุ่ายอัักษร์ - ศิลป์
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รายชื่อคณะกรรมการโครงการอักษร - ศิลป์

ศาสติร์าจัาร์ย์กิติติิคุุณ ดำร์.คุุณหญิิงสุชาดำา กีร์ะนันทน์ ที�ปร์่กษา 
ศาสติร์าจัาร์ย์ นร์นิติิ เศร์ษฐิบุติร์    ที�ปร์่กษา
ศาสติร์าจัาร์ย์ นายแพิทย์ภิร์มย์ กมลร์ัตินกุล   ที�ปร์่กษา 
ศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.สมคุิดำ เลิศไพิฑิ้ร์ย์   ที�ปร์่กษา 
ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินัยนิติิศาสติร์์ ที�ปร์่กษา 
คุุณหญิิงวร์ร์ณา สิร์ิวัฒนภักดำี     ที�ปร์่กษา 
คุุณพิิชัย ชุณหวชิร์      ที�ปร์่กษา 
ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ศุภร์ัติน์ เลิศพิาณิชย์กุล   ที�ปร์่กษา 
อัาจัาร์ย์ ดำร์.วีร์ะพิันธิ์ ชินวัติร์     ที�ปร์่กษา 
ผู้้้ช่วยศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์. ม.ร์.ว.กัลยา ติิงศภัทิย์   ที�ปร์่กษา 
ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.ธินิติ ธิงทอัง    ที�ปร์่กษา 
ผู้้้ช่วยศาสติร์าจัาร์ย์ ชุลีพิร์ เกษโกวิท   ที�ปร์่กษา 
ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ เกศินี วิฑิ้ร์ชาติิ    ที�ปร์่กษา 
ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.พิิภพิ อัุดำร์    ที�ปร์่กษา 
ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.วีร์ยา ฉิมอั้อัย    ที�ปร์่กษา 
ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.พิร์ศิร์ิ สิงหปร์ีชา    ที�ปร์่กษา 
ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ พิร์ชัย ติร์ะก้ลวร์านนท์   ที�ปร์่กษา 
ผู้้้ช่วยศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.ปร์ะพิจัน์ อััศววิร์ุฬหการ์   ปร์ะธิาน
ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.ดำำาร์งคุ์ อัดำุลยฤทธิิกุล   ร์อังปร์ะธิาน 
คุุณดำาร์ณี วัธินเวคุิน     ร์อังปร์ะธิาน 
คุุณจัำานร์ร์คุ์ ศิร์ิติัน      ร์อังปร์ะธิาน 
ศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.ธิีร์พิันธิ์ เหล่อังทอังคุำา   กร์ร์มการ์ 
ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ เพิ็ญิพิิมล เปร์มาสวัสดำิ�   กร์ร์มการ์ 
ผู้้้ช่วยศาสติร์าจัาร์ย์ สร์ร์คุวัฒน์ ปร์ะดำิษฐิพิงษ์   กร์ร์มการ์ 
อัาจัาร์ย์ ดำร์.อััจัฉร์าวร์ร์ณ จัุฑิาร์ัติน์    กร์ร์มการ์ 
อัาจัาร์ย์ ดำร์.เทพิี จัร์ัสจัร์ุงเกียร์ติิ    กร์ร์มการ์ 
อัาจัาร์ย์ ดำร์.อัโณทัย นิติิพิน     กร์ร์มการ์ 
อัาจัาร์ย์ ดำร์.ศุภพิร์ สุวร์ร์ณภักดำี    กร์ร์มการ์ 
ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ยุพิิน โภคุฐิิติิยุกติ์   กร์ร์มการ์
คุุณเยาวภา พิัธิโนทัย     กร์ร์มการ์ 
คุุณสวลี ศิร์ิผู้ล      กร์ร์มการ์ 
คุุณพินิติติา อัร์ิยะวิชา     กร์ร์มการ์ 
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ผู้้้ช่วยศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.สุกัญิญิา บำาร์ุงสุข   กร์ร์มการ์ 
ผู้้้ช่วยศาสติร์าจัาร์ย์ บุญิจัิร์า ถ่งสุข    กร์ร์มการ์ 
คุุณกัญิญิาณี บุญิสาธิร์     กร์ร์มการ์
ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.มาลินี ดำิลกวณิช    กร์ร์มการ์
ผู้้้ช่วยศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.พิิทยาวัฒน์ พิิทยาภร์ณ์  กร์ร์มการ์และผู้้้ช่วยเลขานุการ์ 
คุุณสุปร์ิญิา ลุลิติานนท์    กร์ร์มการ์และผู้้้ช่วยเลขานุการ์ 
คุุณกฤติิญิา เร์่อังเวช     กร์ร์มการ์และผู้้้ช่วยเลขานุการ์

รายชื่อคณะทำ งานค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง ปีที่ 3

ค่ณะอัักษรศิาสตำร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย
นางสาวเสาวลักษณ์ อันยุทุธิพิงศ์
นางสาวณิชาภัสส์ จัันธิิดำา
นางสาวภาวิติชญิาน์ ใจัอ่ัอันน้อัม
นางสาวกัญิญิาภัคุ ดำวงธินนันท์
นางสาวณณภร์ ถาวร์ปร์ะชา
นางสาวนิฤมล ช่างจัักร์ดำี
นางสาวอัร์จัิร์า จัวบคุวามสุข
นางสาวณัฐินันท์ มะลิเถา
นางสาวกมลชนก งามสม

ค่ณะศิิลป์ศิาสตำร์  
มหาวิที่ยาลัยธรรมศิาสตำร์
ผู้ศ.พิร์ทิพิย์  เฉิดำฉินนภา
ผู้ศ.อัำานาจั  ปักษาสุข
อั.ดำร์.อันุชิติ  ติ้้มณีจัินดำา
อั.อันุุร์ักษ์  อัย้่วัง
นายวิสันติ์  ข่าทิพิย์พิาที
นางสาวเสาวธิาร์ เข็มทอังคุำา
นางสาวฐิิติาภร์ณ์ บุญิอัุ้มช้  
นางสาวมานิกา คุำาแก้ว  
นางสาวชนิกานติ์ ติาแก้ว  
นางสาวจัิร์กัญิญิา เทพิมุณี  
นายธินโชติิ สุทนติ์  
นางสาวณัชชา บัวกลิ�น  
นางสาวพิีร์ยา คุชเสถียร์  
นายนร์ากร์ ปัญิญิาวร์วุฒิ  
นางสาวแพิร์ สันโดำษ  
นายวศิน หาญิทวีวงศา
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มหาวิที่ยาลัยเที่ค่โน้โลย่ 
พื่ระจอัมเกล้าธน้บุร่

นายณัฐิธินาวุฒิ สุขดำี

สถาบัน้ดน้ตำร่กัลยาณิวัฒน้า 
อั.ดำร์.คุมสัน ดำิลกคุุนานันท์
อั.ดำร์.ศุภพิร์ สุวร์ร์ณภักดำี
อั.ดำร์.พิงษ์เทพิ จัิติดำวงเปร์ม 
นายธิัชวงศ์ ศิร์ิสวัสดำิ�
นายพิงศธิร์ ศร์ีวิเศษ
นายศักดำิ�ร์ะพิี ร์ักติปร์ะจัิติ
นางสาวณุสมล จังปร์ะกิจัพิงศ์
นายสิร์วิชญิ์ ธิาร์ไพิฑิ้ร์ย์
นางสาวกฤติยา หล่อัปิยานนท์
นายกร์วิชญิ์ อันุนติการ์ุณ
นายเอั่�อัอัังก้ร์ หน้ร์ักษ์
นายนิติิร์ัชน์ จัันทร์์ศิร์ิ 
นางสาวฉมามาศ แก้วบัวดำี 
นายธิร์ณ์ ทักษิณวร์าจัาร์ 
นายจัิร์ายุส เถาลิโป้
นางสาวเบญิจัมาศ ไม้เกติุ
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รายน้ามที่่�ป์รึกษากอังบรรณาธิการ
ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินัยนิติิศาสติร์์
ผู้้้ช่วยศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.ปร์ะพิจัน์ อััศววิร์ุฬหการ์
ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.ดำำาร์งคุ์ อัดำุลยฤทธิิกุล
ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ยุพิิน โภคุฐิิติิยุกติ์
ร์อังศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.สุร์เดำช โชติิอัุดำมพิันธิ์
ผู้้้ช่วยศาสติร์าจัาร์ย์ ดำร์.ภาสพิงศ์ ศร์ีพิิจัาร์ณ์
อัาจัาร์ย์ ดำร์.คุมสัน ดำิลกคุุณานันท์

บรรณาธิการ 
อัาจัาร์ย์ ดำร์.ศุภพิร์ สุวร์ร์ณภักดำี

กอังบรรณาธิการ
นายสิร์วิชญิ์ ธิาร์ไพิธิ้ร์ย์
นายศักดำิ�ร์ะพิี ร์ักติปร์ะจัิติ
นางสาวณุสมล จังปร์ะกิจัพิงศ์
นางสาวฉมามาศ แก้วบัวดำี 

ภาพื่ถ่าย / วิด่ที่ัศิน้์
นายธิัชวงศ์ ศิร์ิสวัสดำิ�
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คายอักษร - ศลป เพื่อนอง ปที่ 1 - 3
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา - ธรรมศาสตร 3

ตำบลแมหละ อำเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

Aksornsilpa: Creative Music and Arts Camp #1-3

" ...เราจับมือมั่น รวมสรางฝนอันยิ่งใหญ
หลอมรวมดวงใจ เปนหนึ่งเดียวกัน "


