โครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ปีที่ ๒๒
๑.ความเป็นมา
โครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ริเริ่มและดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐
โดย ศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้ก่อตั้งและประธำนมูล นิธิศิล ปะเพื่อมวลมนุษย์ และพลั ง
อำสำสมัคร
ตลอดระยะเวลำกว่ำ ๒ ทศวรรษที่ ผ่ ำนมำ มู ล นิ ธิศิ ล ปะเพื่ อมวลมนุ ษ ย์ (Art for All) ได้ มุ่ งเน้ น
กำรพัฒ นำศักยภำพของ “ คน ” โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มผู้พิกำร / ผู้ด้อยโอกำส ภำยใต้ปรัชญำ “ ก้ำวข้ำม
ขีดจ ำกัด ” เพื่อกระตุ้น ให้ ทุกคนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ตำมศักยภำพที่ มีอยู่ ตลอดจนเชื่อมประสำนและ
หลอมรวมควำมแตกต่ำงให้ทุกคนต่ำงช่วยเติมเต็มในศักยภำพซึ่งกันและกัน ด้วยกำรใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือ
กล่อมเกลำจิตใจ ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ และใช้ชีวิ ตร่วมกันอย่ำงเอื้ออำทร
ถือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำมนุษย์ให้เต็มตำมศักยภำพ
ค่ำยศิลปะ Art for All เป็นกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำศักยภำพของผู้ที่พิกำร
ที่มีกำรจัดสภำพแวดล้อมและหลักสูตรที่เอื้อให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือ ระหว่ำงเยำวชนทั้งที่พิกำรและ
ไม่พิกำรทั้ง ๕ ประเภท ได้เรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมให้เยำวชนได้ค้นหำศักยภำพในตัวเอง เสริมสร้ำงคุณค่ำของ
กำรมีชีวิต เสริมสร้ำงทักษะชีวิตและพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยดำเนินกำรจัด กิจกรรมค่ำยอย่ำงต่อเนื่อง
มำจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ ๒๒
สำหรับกิจกรรมค่ำยศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๑ นี้ กำหนดจัดขึ้นภำยใต้แนวคิด ศิล ปะ
เพื่ อ มวลมนุ ษ ย์ รวมใจสร้ ำ งสรรค์ ด้ ว ยพลั ง แห่ ง ศิ ล ป์ ( Art for All>>>All for Art >>>Heart for All )
ด้วยกำรส่งเสริมให้ เยำวชนที่บ กพร่อ งทำงกำรมองเห็น กำรได้ยิน กำรเคลื่อนไหว และสติปัญญำ ตลอดจน
เยำวชนที่ไม่พิกำร ที่มีควำมแตกต่ำงทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ได้รับกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ควบคู่คุณธรรม
อย่ำงมีศักยภำพและมีควำมสุข ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันภำยในค่ำยศิลปะ
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเปิดโอกำสให้เยำวชนผู้ด้อยโอกำส/ผู้พิกำร ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ยอมรับควำมแตกต่ำง
ของเพื่อนที่พิกำรได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและทำงำนร่วมกัน
๒.๒ เพื่อให้เยำวชนผู้ด้อยโอกำส/ผู้พิกำร และครูอำจำรย์ นิสิตนักศึกษำ ได้พัฒนำควำมคิด
สร้ำงสรรค์ผ่ำนกระบวนกำรทำงศิลปะโดยมีอิสระทำงควำมคิด กล้ำคิดกล้ำทำ
๓.กลุ่มเป้าหมาย ผู้ร่วมโครงกำร ๒๐๐ คน ดังนี้
๓.๑ เยำวชนพิกำรและไม่พิกำร เป็นผู้บกพร่องทำงสำยตำ / ทำงกำรได้ยิน / ทำงร่ำงกำย
เช่น แขนและขำ / ทำงสติปัญญำ และผู้ไม่พิกำร จำนวน ๗๒ คน อำยุระหว่ำง ๑๔-๑๗ ปี โดยไม่จำเป็นต้องมี
ทักษะทำงศิลปะ
๓.๒ ครู-อำจำรย์ที่สอนศิลปะ/ผู้ปกครอง
๓.๓ ผู้เชีย่ วชำญด้ำนศิลปะจำกต่ำงประเทศ
๓.๔ อำสำสมัคร

จำนวน ๑๔ คน
จำนวน ๒๐ คน
จำนวน ๕๐ คน
๑

๓.๕ วิทยำกรและผู้ช่วย
๓.๖ คณะทำงำน

จำนวน ๒๐ คน
จำนวน ๒๔ คน

๔.หลักสูตร
หลักสูตรที่ ๑ การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ขั้นพื้นฐาน เยำวชนพิกำรและไม่พิกำร อำยุระหว่ำง
๑๔ - ๑๗ ปี โดยไม่จำเป็นต้องมีควำมสำมำรถทำงด้ำนศิลปะ โดยจัดกลุ่มเยำวชนคละประเภทควำมพิกำร เข้ำ
เรียนรู้ รับกำรถ่ำยทอดเทคนิค และสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะร่วมกันในฐำนกิจกรรม สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
หลักสูตรที่ ๒ การพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ ครู-อำจำรย์สอนศิลปะแขนงใดแขนงหนึ่ง /
ผู้ปกครอง โดยจัดให้หมุนเวียนเข้ำไปเรียนรู้ รับกำรถ่ำยทอดเทคนิควิธีกำรทำกิจกรรมกับเยำวชนพิกำร รวมถึ งกำร
ทำกิจกรรมในแต่ละฐำนกิจกรรม
หลั ก สู ต รที่ ๓ การใช้ ศิ ล ปะในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ผู้ เชี่ ย วชำญด้ ำ นศิ ล ปะจำก
ต่ำงประเทศ โดยจัดให้มีกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร กำรถ่ำยทอดเทคนิคกำรใช้ศิลปะ ในกำรพัฒนำผู้
พิกำร รวมถึงกำรทำกิจกรรมร่วมในฐำนกิจกรรม
หลักสูตรที่ ๔ อาสาแบ่งปัน อำสำสมัคร ประกอบด้วย นิ สิ ต-นักศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำ
ต่ำงๆรวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีจิตอำสำ เพื่อเปิดโอกำสให้อำสำสมัครให้รู้จักกำรให้และแบ่งปัน จัดอบรมให้ได้
เรียนรู้วิธีกำรช่วยเหลือผู้พิกำร กระบวนกำรทำงำนค่ำยผ่ำนประสบกำรณ์จริงและมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
๕.รายละเอียดกิจกรรม ประกอบด้วย
๕.1 กิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์
โดยมีระยะเวลำดำเนินกำร รวมทั้งสิ้น 3 วัน ได้แก่
 จัดกิจกรรมค่ำยศิลปะสำหรับเยำวชนให้มีโอกำสเรียนรู้กระบวนกำรสร้ำงงำนศิลปะ
จำกศิ ล ปิ น แห่ งชำติ วิท ยำกรผู้ มี ชื่ อ เสี ย ง และผู้ เชี่ ย วชำญด้ ำ นศิ ล ปะ เพื่ อ พั ฒ นำ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ตลอดจนใช้ชีวิตร่วมกัน โดยจัดแบ่งเป็นฐำนกิจกรรมที่ใช้ศิลปะ
เป็นเครื่องมือกล่อมเกลำจิตใจ ฐำนละ ๑ ชั่วโมง ๑๕ นำที โดยให้เยำวชนหมุนเวียน
เข้ำฐำนกิจกรรมสลับสับเปลี่ยนกันไป
 จั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม กำรเรีย นกำรสอนและกำรดู แ ลเยำวชนพิ ก ำรส ำหรับ ครู แ ละ
ผู้ปกครอง โดยจัดให้ ครูที่ส อนศิลปะ/ผู้ปกครอง หมุนเวียนเข้ำไปศึกษำเรียนรู้และ
รับ กำรถ่ำยทอดเทคนิคกำรเรียนกำรสอน วิธีกำรทำกิจกรรมร่ว มกับ วิทยำกรและ
คณะทำงำนในแต่ละฐำนกิจกรรม
5.2 กิจ กรรมศึก ษาดูง าน โดยเปิด โอกำสให้ผู้ที่ส นใจและองค์ก รเครือ ข่ำยเข้ำ ร่ว มสังเกตกำรณ์
กำรทำกิจกรรมของเยำวชนในแต่ละฐำนกิจกรรมตำมระยะเวลำที่เหมำะสม
๕.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์
๕.3.๑ จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์
 ป้ำยคัทเอำท์
 ป้ำยแบนเนอร์
 สื่อประชำสัมพันธ์ Art for All และเครือข่ำย
๕.3.๒ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงกำรระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมค่ำย
๒

๖.วัน เวลา และสถานที่การดาเนินกิจกรรม
๖.๑ กิจกรรมศิลปะ
จำนวน 3 วัน วันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม ๒๕๖๑ (แบบไป-กลับ)
ณ กระทรวงวัฒนธรรม และมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์
๖.๒ นิทรรศกำร
จำนวน 4 วัน วันที่ 30 พฤศจิกำยน-3 ธันวำคม
ณ อิมแพคอำรีน่ำ ฮอลล์ 2 ศูนย์กำรประชุมและแสดงสินค้ำเมืองทองธำนี
วันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โถง ชั้น ๑ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
๐๗.๐๐ น.
รับเยำวชนจำกสถำนศึกษำ
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียนเยำวชน ครู-อำจำรย์
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
พิธีเปิด ณ กระทรวงวัฒนธรรม
๐๙.๓๐ - ๑๑.๔๕ น.
กิจกรรมภำวนำ, พิธีบำยศรีสู่ขวัญและปฐมนิเทศ
๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น.
อำหำรกลำงวัน
๑๒.๔๕ – ๑๔.๐๐ น.
ฐำนกิจกรรม ๑
๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
เบรก
๑๔.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.
ฐำนกิจกรรม ๒
๑๕.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.
กิจกรรมรวม
๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.
ส่งเยำวชนกลับ
วันเสาร์ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
๐๗.๐๐ น.
รับเยำวชนจำกสถำนศึกษำ
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนเยำวชน ครู-อำจำรย์
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
กิจกรรมรวม-จัดกลุ่มกิจกรรม
๐๙.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.
ฐำนกิจกรรม ๓
๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น.
จัดแถวเยำวชน
๑๑.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.
ฐำนกิจกรรม ๔
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.
อำหำรกลำงวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๑๕ น.
ฐำนกิจกรรม ๕
๑๔.๑๕ - ๑๔.๓๐ น.
เบรก
๑๔.๓๐ - ๑๕.๔๕ น.
ฐำนกิจกรรม ๖
๑๕.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.
กิจกรรมรวม
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.
ส่งเยำวชนกลับ
วันอาทิตย์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
๐๗.๐๐ น.
รับเยำวชนจำกสถำนศึกษำ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนเยำวชน ครู-อำจำรย์
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
กิจกรรมรวม-จัดกลุ่มกิจกรรม
๐๙.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.
ฐำนกิจกรรม ๗
๓

๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น.
จัดแถวเยำวชน
๑๑.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.
ฐำนกิจกรรม ๘
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.
อำหำรกลำงวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๑๕ น.
ฐำนกิจกรรม ๙
๑๔.๑๕ - ๑๔.๓๐ น.
เบรก
๑๔.๓๐ - ๑๕.๔๕ น.
ฐำนกิจกรรม ๑๐
๑๕.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.
กิจกรรมรวม
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.
ส่งเยำวชนกลับ
วันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.

นิทรรศกำร, กำรสำธิตกำรวำดภำพและกิจกรรม
ศิลปะประดิษฐ์

๗.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงำนดำเนินกำร
มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All)
หน่วยงำนสนับสนุน
กระทรวงวัฒนธรรม
เอสแคป องค์กำรสหประชำชำติ
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ เยำวชนเกิดกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงศิลปะ
๘.๒ เยำวชนมีทัศนคติต่อตนเองที่เปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น มีควำมมั่นใจในศักยภำพของตนเอง
๘.๓ สร้ำงควำมเข้ำใจและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในเรื่อง “คนพิกำร” และ “ควำมพิกำร” ของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมทุกกลุ่มให้เป็นไปในแนวทำงที่ถูกต้องเหมำะสม
๘.๔ ส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของคนพิกำร

๔

