โครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ทศวรรษที่ ๓
Art for All สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ ๗-๙ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา
๑. ความเป็นมา
จากการที่เอสแคป องค์การสหประชาชาติมีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ทรัพยากรมนุษย์ และสังคมใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ อดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจเรื่องการพัฒนาศักยภาพ และการผลักดันให้คนพิการมีส่ วนร่วม มีสิทธิ
เสรี ภ าพ และมี ค วามเสมอภาคอย่ างเต็ มที่ จึ งมี แ นวคิ ด ที่ จะจัด ค่ ายศิ ล ปะให้ กับ เยาวชนพิ การ ซึ่ งเป็ น กลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม หลังจากที่ ได้จัดค่ายเยาวชนเมื่อปี ๒๕๔๐ และ ๒๕๔๑ ดังนั้นในปี ๒๕๔๒ จึงได้จัดค่าย
ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษาที่มีเด็กพิการทุกประเภทส่งเยาวชน
พิการและเยาวชนปกติเข้าร่วมโครงการ
ภายใต้ปรัชญา “ก้าวข้ามขีดจากัด” ซึ่งหมายถึง การก้าวข้ามขีดจากัดทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
รวมถึงขีดจากัดของสภาพแวดล้อมทางกายภาพมุ่งไปสู่การพัฒ นาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยการ
เรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและมีคุณธรรม ทาให้ผลการดาเนินงานประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี
และได้ รั บ รางวั ล โครงการดี เด่ น ของชาติ สาขาพั ฒ นาเยาวชน (ด้ านคนพิ ก าร) ในปี ๒๕๔๕ จากส านั ก
นายกรัฐมนตรี และในปี ๒๕๔๖ ได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ( Art for All ) โดย ศาสตราจารย์ ดร.
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ เป็นประธานมูลนิธิ ฯ และดาเนินโครงการค่ายมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ ๒๑
ในปี พศ.๒๕๖๐
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพือ่ เปิดโอกาสให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ยอมรับความแตกต่าง
ของเพื่อนที่พิการได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและทางานร่วมกัน
๒.๒ เพื่อให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ และครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา ได้พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทางศิลปะโดยมีอิสระทางความคิด กล้าคิดกล้าทา
๓. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ร่วมโครงการ ๔๐๐ คน ดังนี้
๓.๑ เยาวชนพิการและไม่พิการ และเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ เป็นผู้บกพร่อง
ทางสายตา / ทางการได้ยิน / ทางร่างกาย เช่น แขนและขา / ทางสติปัญญา และผู้ไม่พิการ จานวน
๑๕๐ คน อายุระหว่าง ๑๔-๑๗ ปี โดยไม่จาเป็นต้องมีทักษะทางศิลปะ
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๔. หลักสูตร
หลักสูตรที่ ๑ การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ขั้นพื้นฐาน เยาวชนพิการและไม่พิการ อายุระหว่าง ๑๔
- ๑๗ ปี โดยไม่จาเป็นต้องมีความสามารถทางด้านศิลปะ จานวน ๑๕๐ คน โดยจัดกลุ่มเยาวชนคละประเภทความ
พิการ เข้าเรียนรู้ รับการถ่ายทอดเทคนิค และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกันในฐานกิจกรรม สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน
กันไป
หลักสูตรที่ ๒ การพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ ครู-อาจารย์สอนศิลปะแขนงใดแขนงหนึ่งให้กับ
เยาวชนพิ การ และไม่พิ การ จ านวน ๓๐ คน โดยจัดให้ หมุ นเวียนเข้าไปเรียนรู้ รับการถ่ายทอดเทคนิ ควิธีการท า
กิจกรรมกับเยาวชนพิการ รวมถึงการทากิจกรรมในแต่ละฐานกิจกรรม
หลักสูตรที่ ๓ การใช้ศิลปะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจากต่างประเทศ
จานวน ๓๐ คน โดยจัดให้มีการนาเสนอผลงานทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคนิคการใช้ศิลปะในการพัฒ นาผู้
พิการ รวมถึงการทากิจกรรมร่วมในฐานกิจกรรม
หลักสูตรที่ ๔ อาสาแบ่งปัน อาสาสมัคร ประกอบด้วย นิ สิต-นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีจิตอาสา จานวน ๘๐ คน เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครให้รู้จักการให้และแบ่งปัน จัดอบรม
ให้ได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือผู้พิการ กระบวนการทางานค่ายผ่านประสบการณ์จริงและมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
๕. รายละเอียดกิจกรรม
ประกอบด้วย
๕.๑ กิจกรรมจิตอาสา
ปลูกฝังให้เยาวชน นิสิต-นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีจิตอาสา เข้าใจ เห็นใจและร่วมมือ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานภายใต้การกากับดูแล
๕.๒ กิจกรรมค่าย
โดยมีระยะเวลาดาเนินการ รวมทั้งสิ้น ๓ วัน ได้แก่
• จัดกิจกรรมค่ายศิลปะสาหรับเยาวชนให้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการสร้างงานศิลปะจาก
ศิลปิ นแห่งชาติ วิทยากรผู้มีชื่อเสียง และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ เพื่อพัฒ นาความคิด
สร้างสรรค์ตลอดจนใช้ชีวิตร่วมกัน โดยจัดแบ่งเป็นฐานกิจกรรมที่ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือ
กล่อมเกลาจิตใจ ฐานละ ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที โดยให้เยาวชนหมุนเวียนเข้าฐานกิจกรรม
สลับสับเปลี่ยนกันไป
• จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนสาหรับครูโดยจัดให้ครูที่สอนศิลปะหมุนเวียนเข้า
ไปศึกษาเรียนรู้และรับการถ่ายทอดเทคนิคการเรียนการสอน วิธีการทากิจกรรมร่วมกับ
วิทยากรและคณะทางานในแต่ละฐานกิจกรรม
๕.๓ กิจกรรมศึกษาดูงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและองค์กรเครือข่ายเข้าร่วมสังเกตการณ์ การทา
กิจกรรมของเยาวชนในแต่ละฐานกิจกรรมตามระยะเวลาที่เหมาะสม
๕.๔ กิ จ กรรมประกวดวาดภาพ-วรรณศิ ล ป์ -คลิ ป VDO.-ภาพถ่ า ย โดยเปิ ด ให้ นั ก เรี ย นในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา
๒

๕.๕ กิจกรรมประชาสัมพันธ์
๕.๕.๑ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
• ป้ายคัทเอาท์
• ป้ายแบนเนอร์
๕.๕.๒ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการระหว่างการจัดกิจกรรมค่าย
๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานดาเนินการ
มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All)
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ เยาวชนเกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ
๗.๒ เยาวชนมีทัศนคติต่อตนเองที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
๗.๓ สร้างความเข้าใจและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในเรื่อง “คนพิการ” และ “ความพิการ”
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกลุ่มให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม
๗.๔ ส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการ

๓

