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ค่ ายนิสิตศิลป์อาสา สร้ างจิตวิญญาณครู
คอลัมน์ สดจากเยาวชน
"จิตวิญญาณความเป็ นครูไม่อาจเกิดได้
จากการเรี ยนในห้ องเรี ยน"
คํากล่ าวของ "นิสิตครู" คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
(มศว) ที่มาร่ วมบอกเล่ าถึงโครงการ
ส่ งเสริมจิตตปั ญญาศึกษา : ค่ ายศิลป์
อาสาพัฒนาชุมชน
มาหา-กิตตินนั ทน์ บุตะเคียน หนูนา-ชุดาพร เลขะสมาน กอล์ฟ-กัญญาวีร์ เทียนขุน เหมียว-สุรีรัตน์
มัน่ ดี แบงก์-กิตติศกั ดิ์ คนแรงดี หุย-ชาคริ ยา สุวรรณปริ สทุ ธิ์ ทิพย์-ฑิติมา ผิวแดง เดินขอรับบริ จาคเงิน
เพื่อนําไปออกค่ายที่โรงเรี ยนวัดพุทธิสาร และโรงเรียนบ้ านภักดีแผ่นดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนา
นคร จ.สระแก้ ว
น้ องๆ เล่าว่าพวกเขาเรี ยนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศบ.) 5 ปี สาขาทัศนศิลปศึกษา ชันปี
้ ที่ 2
ซึง่ มุง่ เน้ นการสร้ างครูสอนศิลปะ โครงการค่ายศิลป์อาสาพัฒนา ชุมชน นิสิตที่เรี ยนในหลักสูตร กศบ.
5 ปี ในสาขาต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นนาฏศิลปะการแสดงศึกษา ดนตรี ศกึ ษา (ดนตรี ไทย) (ดนตรี สากล)
จะต้ องทําหน้ าที่ "ครู"
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การเป็ นครูที่ดีนนั ้ เน้ นการเสียสละ อุทิศตัวเองและมีจิตอาสาทํางานเพื่อส่วนรวม เพื่อนักเรี ยนและ
ชุมชน การปลูกฝั งให้ นิสติ มี อัตลักษณ์เช่นนี ้ได้ กิจกรรมนอกชันเรี
้ ยนมีสว่ นสําคัญอย่างยิ่ง
้ ยนและมี
กิตตินนั ทน์ บุตะเคียน หรื อ มาหา บอกเล่าว่า การที่พวกเราเรี ยนครูการทํากิจกรรมนอกชันเรี
โอกาสเข้ าสูช่ มุ ชน ถือเป็ นโอกาสดีมาก ทําให้ เราเห็นปั ญหาของระบบการศึกษา และทําอย่างไรที่เรา
จะปรับความรู้ที่เรามีนําไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์กบั เด็กๆ โดยเฉพาะน้ องๆ ในต่างจังหวัดที่เขาขาดแคลน
เป็ นเรื่ องที่ท้าทายอย่างยิ่ง
ด้ าน หนูนา ชุดาพร เลขะสมาน กล่าวว่า ค่ายศิลป์อาสาพัฒนาชุมชนทําให้ เรารู้วา่ จะทําอย่างไรใน
การใช้ ความรู้ด้านศิลปะ ออกไปสร้ างสรรค์และทําให้ สงั คมชุมชนดีขึ ้น
ุ ค่ากับชีวิตอย่างไร อยากบอกว่าทุกวิชามีสว่ น
"ศิลปะ อาจจะเป็ นวิชาที่หลายคนไม่สนใจ ไม่ร้ ูวา่ มีคณ
สําคัญและเอื ้อประโยชน์ถงึ กันทังหมด
้
วิชาศิลปะช่วยกล่อมเกลาให้ คนเรามีจิตใจสงบ นุ่มนวลและ
เยือกเย็น ศิลปะทําให้ เรามองเห็นความดี ความงามและความจริ ง ผ่านการสร้ างสรรค์ผลงาน"
ฑิติมา ผิวแดง หรื อ ทิพย์ เล่าว่า จากที่เราเป็ นคนต่างจังหวัด เห็นความเหลื่อมลํ ้าของการศึกษา จาก
ที่ได้ เข้ าไปจัดค่ายศิลป์อาสา พัฒนาชุมชนใน 2 โรงเรี ยน ได้ ไปสํารวจพื ้นที่ ทําให้ ร้ ูวา่ ครูและนักเรี ยน
ขาดอะไร ต้ องการอะไร นอกจากอุปกรณ์สร้ างสรรค์งานศิลปะแล้ ว ความรู้และทักษะของครูสอน
ศิลปะในโรงเรี ยนก็ยงั ขาด พวกเราและอาจารย์ต้องไปร่วมอบรมให้ ความรู้กบั ครูในโรงเรี ยน
กอล์ฟ กัญญาวีร์ เทียนขุน สะท้ อนมุมมองว่า การที่เราเป็ นนิสิต มีโอกาสออกไปพบเห็นปั ญหาทาง
การศึกษา ได้ เข้ าไปช่วยเหลือ โดยใช้ ความรู้ความสามารถของเราที่เรี ยนมาเป็ นเรื่ องที่ดอี ย่างยิ่ง การ
ออกไปถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการสอนศิลปะให้ ครูในจังหวัดสระแก้ วมีความหมายกับพวกเราทุก
คน ครูในโรงเรี ยนกระตือรื อร้ นอยากเรี ยนรู้ เพราะไม่ได้ จบการศึกษาด้ านศิลปะ การอบรมในเวลา
สันๆ
้ จึงมีความหมายกับครูมาก นอกจากเราจะได้ มอบสิ่งต่างๆ ให้ ครูและน้ องๆ ในโรงเรี ยนแล้ ว สิ่งที่
เราได้ รับคือความสุขและประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต
สุรีรัตน์ มัน่ ดี หรื อ เหมียว ยิ ้มรับพร้ อมพยักหน้ าเห็นด้ วยกับสิ่งที่เพื่อนๆ ถ่ายทอดความรู้สกึ เหมียว
D:\หัวข่าว.doc 3/4/12 7:37

บอกว่าความรู้ที่ครู และน้ องๆ ในโรงเรี ยนได้ รับทําให้ เรารู้วา่ มันมีความหมายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับ
คุณครูและน้ องๆ ในต่างจังหวัด
แบงก์ กิตติศกั ดิ์ คนแรงดี กล่าวด้ วยนํ ้าเสียงแจ่มใสว่า เห็นน้ องๆ และคุณครูทําให้ ผมหายเหนื่อย การ
ที่เราคิดว่าเราทําอะไรเพื่อผู้อื่นแล้ วเราเหนื่อยหรื อลําบาก มันไม่มีเหลืออยูเ่ ลยเมื่อได้ เข้ าร่วมโครงการ
ในครัง้ นี ้
ปิ ดท้ ายที่ หุย ชาคริ ยา สุวรรณปริ สทุ ธิ์ กล่าวว่าการปลุกประสบการณ์ ความเป็ นครูให้ เกิดขึ ้นกับนิสติ
ที่เรี ยนครู นอกจากจะต้ องมีความรู้ ในศาสตร์ ที่เราเรี ยนแล้ ว สิง่ สําคัญคือจิตวิญญาณความเป็ นครูไม่
อาจเกิดได้ จากการเรี ยนในห้ องเรี ยน
ภายหลังการพูดคุย "นิสิตครู" ต่างเตรี ยมตัวเพื่อจะไปขอรับบริ จาคเงินและอุปกรณ์สร้ างสรรค์งาน
ศิลปะกันต่อ แววตาและทุกคําพูดบอกให้ ร้ ูวา่
"การสื่อสารเพื่อให้ ผ้ รู ับสารเข้ าใจและพร้ อมเข้ าร่วมโครงการและร่วมบริ จาคแบบร่วมด้ วยช่วยกัน"
เป็ นหัวใจสําคัญยิ่งในการทําโครงการ
หน้ า 24
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