
ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

buncha2509@gmail.com

www.facebook.com/buncha2509 

ทความบบ

ประสบการณ์ประทับใจ

ใน ASEAN+3 Youth Camp

ประโยชน ์คา่ยนีจั้ดที ่Learning Resort มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ

ของไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นแม่งาน

 เยาวชนที่มาเข้าค่ายเป็นระดับมัธยมปลาย 

มีจำานวนราว 70 คน จากประเทศในอาเซียนทั้งหมด 

(ยกเว้นมาเลเซียและสิงคโปร์ที่ไม่ได้มาร่วมงานในปี

นี้) รวมกับ “+3” ได้แก่ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น โดยมี

ครูจากบางประเทศติดตามมาด้วยอีกจำานวนหนึ่ง

 ตัวค่ายจริงๆ คือ วันจันทร์ที่ 23-ศุกร์ที่ 27 

กันยายน โดยมีกิจกรรมหลากหลายทั้งทางศิลป

วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมเชิงสังคม- 

สิง่แวดลอ้ม เชน่ เยีย่มชมตลาดน้ำ�ทีพ่ทัยาและสำารวจ

ป่าชายเลน เป็นต้น 

 ผมไปถึงงานชว่งเย็นวันจันทรท่ี์ 23 กนัยายน 

ในขณะนัน้ ทัง้หอ้งกำาลงัระดมสมองเพื่อตอบคำาถามที่

วา่ “What motivates you to do volunteer work?” 

(อะไรกันหนอที่เป็นแรงผลักดันให้เธอทำางานแบบจิต

อาสา?) 

 เมื่อพูดถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 

AEC (ASEAN Economic Community) ประเด็น

หลักย่อมมุ่งเน้นไปในเชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ การค้า 

การลงทนุ แรงงาน รวมทัง้กฎหมายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

แต่ภาพท่ีกว้างกว่าคือ ประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community) กเ็ปน็เรื่องสำาคญัทีเ่ราจำาเปน็ตอ้งสนใจ

ด้วยเช่นกัน ในภาพกว้างนี้ย่อมมีมิติอื่นๆ เช่น ภาษา 

ศลิปะ วฒันธรรม รวมทัง้วทิยาการทัง้ปวง แตท่กุเรื่อง

ที่ว่ามานี้ล้วนมีมนุษย์เป็นหัวใจทั้งสิ้น ดังนั้น จึงน่าจะ

ดีหากเราได้รับรู้ความคิดและศักยภาพของเยาวชน

อาเซียนในปัจจุบัน เพราะว่าพวกเขานี่แหละที่จะ

เติบโตขึ้นและมีบทบาทสำาคัญที่จะทำาให้คำาขวัญที่ว่า  

“One Vision, One Identity, One Community” 

เป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหน เพียงไร

 ช่วงวันที่ 23-24 กันยายน 2556 ผมโชคดี 

ที่ไดม้โีอกาสไปรว่มจดักจิกรรมในคา่ยเยาวชนอาเซยีน

บวก 3 (ASEAN+3 Youth Camp) จึงขอบันทึก

เรื่องราวที่ได้พบเห็นเอาไว้ เพราะเชื่อว่าน่าจะเป็น
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 เยาวชนในแตล่ะกลุม่กระตือรอืรน้และตัง้ใจ

ดีมาก แต่วิธีการบันทึกความคิดก็มีจุดแตกต่างกัน 

เช่น บางกลุ่มจดแค่คำาสำาคัญหลักๆ ในขณะที่บาง

กลุ่มจดเป็นประโยคเต็มๆ จากคำาพูดของคนในกลุ่ม 

เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

 ค่ายนี้ได้แบ่งเยาวชนออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่ม

ละประมาณ 10 คน แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกันเอง ได้แก่ 

Sky, Rainbow, Blue Ocean, Dynamite, Tiger, The 

Awesome และ THE C
2
 (เลข 2 เป็นตัวห้อย) แต่ละ

กลุม่มพีีเ่ลีย้งซึง่เปน็นกัศกึษาระดบัมหาวทิยาลยัคอย

อำานวยความสะดวก (จากการสอบถาม ได้ทราบว่าพี่

เลี้ยงมาจาก ม.ธรรมศาสตร์และ ม.เชียงใหม่)

 ในช่วงนำาเสนอหน้าห้อง ผมพบว่านอกจาก

ภาษาอังกฤษของพวกเขาจะยอดเยี่ยมแล้ว ความคิด

ก็ยังน่าชื่นชมอย่างมากอีกด้วย ลองมาดูตัวอย่างคำา

ตอบกันว่าอะไรกันหนอทีท่ำาใหพ้วกเขาทำางานแบบจติ

อาสา คำาตอบแบบเรยีบงา่ย เชน่ “อยากเหน็อะไรๆ ดี

ขึน้” “อยากมเีพื่อนใหม”่ “อยากเรยีนรู้ โดยการลงมือ

ทำาจรงิ” “อยากเหน็รอยยิม้บนใบหนา้ของคนทัง้โลก” 

และ “ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าเวลาที่เป็นทุกข์ พวกเขา

จะไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่จะมีคนอยู่เคียงข้างคอย

ให้ความช่วยเหลือ” เป็นต้น

แต่ละคนบันทึกคำาตอบของตนเอง

ลีลาการนำาเสนอคำาตอบของเยาวชนกลุ่มหนึ่ง

 บางคำาตอบก็แฝงอุดมคติอันงดงาม เช่น 

“การช่วยเหลือคนอื่นทำาให้ชีวิตมีความหมาย” และ 

“การทำางานแบบจิตอาสาช่วยให้ทุกคนเท่าเทียมกัน” 

 ส่วนคำาตอบที่โดนใจผมก็นี่เลยครับ “ฉัน

ต้องการแสดงให้เด็กและคนรุ่นต่อไปรับรู้ถึงความ

สำาคัญของการช่วยเหลือผู้อื่นโดยการลงมือทำางาน

บรรยากาศในกิจกรรมระดมสมองเพื่อตอบคำาถามที่ว่า  

“What motivates you to do volunteer work?”
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แบบจิตอาสา” โห!...นี่มองข้ามช็อตเลย คือ พวกเขา

ทำาดีให้คนท่ีอายุนอ้ยกว่าดูเปน็แบบอยา่ง (ผู้ ใหญท่ี่ได้

ฟังแล้ว... รู้สึกยังไงบ้างเอ่ย?)

 หลังจบกิจกรรมตอบคำาถามก็ถึงเวลาพัก

รับประทานอาหารเย็น จากนั้นก็เป็นการแสดงทาง

วัฒนธรรม การแสดงทางวัฒนธรรมมี 2 แบบ แบบ

แรกเป็นการแสดงนิทานพื้นบ้านโดยแต่ละกลุ่ม ส่วน

อกีแบบเปน็การแสดงของเยาวชนจากแตล่ะประเทศ 

(ในคนืทีผ่มไดร้บัชมเปน็การแสดงของเวียดนามและ

ลาว)

 ขอเล่าถึงการแสดงทางวัฒนธรรมแบบแรก

ก่อน เนื่องจากแต่ละกลุ่มมีตัวแทนจากประเทศต่างๆ 

คละกันไป ดังนั้น แต่ละกลุ่มจึงต้องเลือกนิทานพื้น

บา้นของประเทศใดประเทศหนึง่มานำาเสนอ ตวัอยา่ง

เชน่ มอียูก่ลุม่หนึง่เลอืกเรื่องพระอภยัมณขีองไทย คน

อื่นๆ ในกลุ่มที่มาจากประเทศต่างๆ ก็จะได้รู้จักเนื้อ

เรื่อง และบางคนกจ็ะไดเ้ลน่บทบาทพระอภยัมณ ีนาง

ผีเสื้อสมุทร นางเงือก และสุดสาคร เป็นต้น ในการ

แสดงกม็หีลดุๆ ไปจากบทบา้ง ขำาๆ กนับา้ง สนกุสนาน

กันไปตามวัย 

 แต่เมื่อทุกกลุ่มเล่นจบ พิธีกรก็ได้สรุปแง่มุม

ที่น่าคิดไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ 

 หนึ่ง – นิทานพื้นบ้านของแต่ละประเทศมี

คติสอนใจเสมอ แทบทุกเรื่องจบด้วยประโยคที่ว่า 

“Moral of the Story....” หรือ “นิทานเรื่องนี้สอนให้

รู้ว่า...”

 สอง – นิทานหลายเรื่องมีแง่มุมคล้ายคลึง

กัน เช่น ทำาดี ได้ดี หรือ จระเข้มักจะเป็นตัวร้ายของ

เรื่อง เป็นต้น จุดนี้ทำาให้เห็นว่า เราชาว ASEAN+3 มี

คตคิวามเชื่อ หรอืคา่นยิมบางอยา่งรว่มกนัอยูแ่ตเ่ดมิ

แล้ว

 สาม – เราเคยได้ยินหรือได้อ่านนิทานของ

ประเทศเพื่อนบ้านมาก่อนหรือเปล่า ถ้ายังไม่เคย ก็

น่าจะหาเวลาศึกษาดูบ้าง จะได้เข้าใจเพื่อนบ้านของ

เราดีขึ้น

 คราวนี้ก็ถึงการแสดงทางวัฒนธรรมของ

แต่ละประเทศ เริ่มจากเวียดนามก่อน ทีมเวียดนาม

มาแบบจัดเตม็ ทัง้เรื่องราว เครื่องแตง่กายและเพลง

ประกอบ การแสดงเริ่มจากนิทานพื้นบ้านซึ่งมีเนื้อหา

เกี่ยวกับพระราชาผู้ชราที่ต้องการหาผู้สืบทอดราช

บัลลังก์ โดยมีโจทย์ให้ราชบุตรแข่งขันกันทำาอาหารที่

อรอ่ยและดตีอ่สขุภาพ ใครทำาถกูใจทีส่ดุ กจ็ะไดค้รอบ

ครองราชสมบัติต่อไป

 จากนั้นทีมเยาวชนเวียดนามก็เต้นประกอบ

เพลง โดยเริ่มจากเพลงเวียดนามสนุกๆ และปิดท้าย

แบบเอาใจเจ้าภาพ นั่นคือ เต้นเพลงโอ้ละหนอ มาย

เลิฟ ของพี่เบิร์ด “ฝากเอาไว้ก่อนนะ ขอทีวันน้ีไม่

เอาละ เรื่องเราเอาคืนไว้ก่อนนะ วันพระไม่ได้มีหน

เดยีว...” เลน่เอาเราคนไทยอมยิม้และปรบมอืกนัสนัน่

ทีเดียว!

การแสดงละครนิทานพื้นบ้านของเวียดนาม การแสดงดนตรีประกอบการเต้นรำาของเยาวชนเวียดนาม
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 นี่แสดงให้เห็นว่า ทีมเวียดนามเตรียมตัวมา

อย่างดี... ตั้งแต่ก่อนมาเมืองไทยแล้ว! การเตรียมตัว

ที่ว่านี้หมายถึงทุกๆ ด้าน ไม่ว่าความพร้อมของแต่ละ

คน การแสดงเป็นทีม และ “ของฝาก” ที่ใช้ ในการ

ประชาสัมพันธ์ประเทศเวียดนาม

 แอบกระซิบคุณผู้อ่านไว้นิดนึงว่า วันรุ่งขึ้น

ตอนผมนั่งรับประทานอาหารกลางวันกับทีมผู้จัดซึ่ง

เป็นอาจารย์จาก ม.ธรรมศาสตร์ ท่านได้เล่าให้ฟังว่า 

เมื่อคืน (หมายถึงหลังจากที่เวียดนามแสดงเสร็จ) 

ท่านเห็นกลุ่มเด็กไทยไปซ้อมการแสดงอย่างเอาจริง

เอาจัง ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ดูชิวๆ เหลือเกิน (ฮา)

 พอถงึชว่งทีเ่ยาวชนลาวตอ้งแสดง กเ็กดิเหตุ

อุปกรณ์ขัดข้องอยู่นานกว่า 10 นาที คราวนี้เยาวชน

เวียดนามก็สร้างความประทับใจให้กับทุกคนอีกครั้ง 

เมื่อพวกเขาขอร้องเพลงคั่นรายการให้ฟังระหว่างที่

กำาลงัรอซอ่มอปุกรณ ์เพลงดงักลา่วชื่อ Oh, my cool 

Vietnam! เป็นไงครับ... เยาวชนของประเทศนี้

 หลังจบการแสดง หัวหน้าทีมเวียดนามซึ่ง

เป็นครูชื่อ Lai Phu Quan ก็ได้มอบโบรชัวร์ของ

โรงเรียนและของท่ีระลึก (อาหารเวียดนามทำาจาก

ข้าวเหนียว) ให้กับทีมผู้จัดชาวไทย ผมเองก็ได้รับมา

ชุดหนึ่งเช่นกัน 

ทีมเวียดนามมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้จัด

ของที่ระลึกจากทีมเวียดนาม : (ซ้าย) โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ปกหน้า & บางส่วนของปกหลัง  

(ขวา) อาหารเวียดนามทำาจากข้าวเหนียวห่อ & ใส่ถุงอย่างเรียบร้อย

 เมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้ว เยาวชนลาว 3 คน ก็

เริ่มการแสดงอย่างสบายๆ ด้วยการเต้นบัดสลบ ต่อ

ด้วยรำาวง โดยเยาวชนลาวได้เชิญชวนให้ทุกคนร่วม

รำาวงด้วยกันอย่างสนุกสนานครื้นเครง จบกิจกรรม

วันนี้ไปอย่างน่าประทับใจ

 เมื่อได้เห็นการแสดงทางวัฒนธรรมของ

เยาวชนจากเวียดนามและลาวซึ่งพวกเขาภาคภูมิใจ

นำาเสนอแลว้ กท็ำาใหรู้ส้กึไดท้นัทวีา่ พอถงึเวลาทีผู้่คน

ในแต่ละประเทศจะแสดงอัตลักษณ์เชิงวัฒนธรรม

ของตนเองออกมาให้เพื่อนๆ ชาวโลกได้รับรู้ สิ่งหนึ่ง

ที่มักจะมีอยู่เสมอๆ ก็คือ การร้องรำาทำาเพลง หรือ

การแสดงนาฏศลิปท์ีเ่ปน็เอกลกัษณข์องประเทศน้ันๆ 
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นั่นเอง (ก่อนหน้าที่ผมจะเขียนบทความนี้ คือในช่วง

เดือนตุลาคม 2556 ซึ่งมีข่าวลือว่าอาจจะมีการถอด

วิชานาฏศิลป์ออกจากหลักสูตรการศึกษาของไทย 

ทำาให้เกิดกระแสต่อต้านอย่างหนักจากหลายกลุ่มใน

สังคม)

 มองให้กว้างออกไปในภาพรวม หากสังคม

ไหนคิดจะโกอินเตอร์ โดยรับเอาวัฒนธรรมหรือ

เยาวชนลาวเชิญชวนทุกคนให้ร่วมรำาวง

เทคโนโลยีตา่งชาตเิขา้มา กค็วรเลอืกเฟน้เฉพาะบาง

ส่วนมาปรับใช้ ให้เหมาะสม แต่เรื่องดีๆ ที่เป็นราก

เหง้าของตนเองนั้น ก็อย่า (เผลอ) ทำาให้สูญหายไป

 พอพูดไปอย่างนี้แล้ว ก็นึกได้ว่าที่ว่าไปนั่น

เป็นอุดมคติแบบสุดโต่งเอาการ ในขณะที่สังคมไทย

กำาลังทำาสวนทางกับอุดมคติที่ว่ามานี้อยู่หรือเปล่า

หนอ?

 ขอกลบัมาเลา่ถงึกจิกรรมสำาคญัอกีอยา่งหนึง่

ดีกว่า ก่อนจะเตลิดไปไกล... กิจกรรมที่จะกล่าวถึงนี้

ชว่ยใหเ้ราเหน็ทศันคตทิีเ่ยาวชนมตีอ่ประเทศอื่นๆ ได ้

นัน่คอื มโีจทย์ใหแ้ตล่ะกลุม่ระบสุิง่ทีต่นเองนึกถงึเมื่อ

พดูถงึประเทศตา่งๆ จากนัน้กเ็ขยีนสรปุลงบนกระดาษ

แผ่นใหญ่ แล้วนำาไปแปะที่ผนังห้อง

ภาพลักษณ์ของแต่ละประเทศในมุมมองของกลุ่ม Tiger ภาพลักษณ์ของแต่ละประเทศ

ในมุมมองของกลุ่ม Blue Ocean
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 ผมนำาภาพข้อมูลจากกลุ่ม Tiger และกลุ่ม 

Blue Ocean มาให้ชมเป็นตัวอย่าง แต่ในขณะ

เดยีวกนัก็ไดว้เิคราะหภ์าพรวมและพบแงม่มุนา่สนใจ 

ตัวอย่างเช่น เมื่อพูดถึงกัมพูชา ทุกกลุ่ม (ทั้ง 7 กลุ่ม) 

จะคิดถึงนครวัด เมื่อพูดถึงพม่า ทุกกลุ่มก็จะคิดถึง

อองซานซูจี เมื่อพูดถึงสิงคโปร์ ทุกกลุ่มคิดถึงเม

อร์ไลอ้อน หรือเมื่อพูดถึงมาเลเซีย ทุกกลุ่มก็คิดถึง

ตึกแฝดปิโตรนาส แบบนี้คงจะพอบอกได้ว่า แต่ละ

ส่ิงที่เยาวชนทุกกลุ่มเห็นตรงกันอาจถือได้ว่าเป็นจุด

เด่นของประเทศนั้นๆ ได้ ใช่ไหมครับ

 แต่เมื่อพูดถึงเกาหลี มีเยาวชนที่คิดถึงกิมจิ

อยู่ 6 กลุ่ม และที่คิดถึง K-Pop ก็มี 6 กลุ่ม น่าสนใจ

ทีเดียวว่าทำาไมไม่ครบทั้ง 7 กลุ่ม ทั้งๆ ที่กิมจิกับ K-

Pop นี่ก็ดังเอาเรื่องอยู่

 แล้วประเทศไทยล่ะ.. . เยาวชนในค่าย 

ASEAN+3 คิดถึงอะไร(บ้าง)?  

 คำาตอบคือ ต้มยำากุ้ง (5 กลุ่ม) ช้าง (4 กลุ่ม)  

วัดวาอาราม (4 กลุ่ม) ในหลวง (3 กลุ่ม) มวยไทย (3 

กลุ่ม)  ตลาดน้ำ� (3 กลุ่ม)  ยิ้มสยาม (3 กลุ่ม) ภูเก็ต 

(3 กลุ่ม) พัทยา (2 กลุ่ม) ห้างสรรพสินค้า (2 กลุ่ม) 

ส่วนที่ตอบมาแบบกลุ่มเดียวได้แก่ ส้มตำา หาดทราย

สวย ไหว้ ข้าว มะพร้าว ผัดไท สงกรานต์ กรุงเทพ 

เชยีงใหม ่และ... มารโิอ ้เมาเรอ่ (คำาตอบสดุทา้ยนีม่า

ได้ไงเอ่ย อิอิ)

 คราวนี้ก็มาถึงกิจกรรม The Art & Science 

of Origami (ศาสตรแ์ละศลิป์ของโอรงิาม)ิ ซึง่ใชเ้วลา

เตม็วนัของวนัองัคารที ่24 กนัยายน 2556  ครัง้นี ้ผม

จดัเตม็โดยมกีารบรรยายนำา ฉายคลปิ และทีส่ำาคัญคือ 

นำาตัวอย่างโมเดลที่น่าสนใจไปจำานวนมาก (หลายสิบ

โมเดล) เพราะถือว่าต้องต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

วัยเยาว์เหล่านี้ให้เต็มที่ 

 ผมอยากใหเ้ยาวชนรุน่นี้ไดเ้หน็มมุมองใหม่ๆ 

ของการพับกระดาษ ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่

ของเล่นหรือศิลปะเท่านั้น แต่ได้กลายไปเป็นเครื่อง

มือสำาคัญในการออกแบบ เช่น แฟชั่น (รอยจีบบน

เสื้อผ้า) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ (สเต็นต์ที่ใช้

ในการทำาบอลลูนหลอดเลือด) นอกจากนี้ การพับ

กระดาษยังเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้งอีก

ด้วย

 โมเดลกระดาษพบัมตีัง้แตข่องเลน่สนกุๆ เชน่ 

ปากจุ๊บๆ นกกระพือปีก และสุนัขขยับหัวได้ โมเดล

แสดงขั้นตอนการพับ เช่น เป็ดน้อย ด้วงคีม และปู 

โมเดลแสดงรูปทรงทางคณิตศาสตร์ที่เปลี่ยนรูปร่าง

ได้ เรียกว่า ไฮพาร์ (hypar) ซึ่งย่อมาจาก ไฮเพอร์ 

โบลิก พาราโบลอยด์ (hyperbolic paraboloid)  

ส่วนโมเดลที่ซับซ้อนที่สุด คือ โครงกระดูกไดโนเสาร์

แบรคคิโอซอรัสซึ่งเป็นผลงานการพับของยอดฝีมือ

จากชมรมนักพับกระดาษไทย 

การแปลงกายของเป็ดน้อย พร้อมแผนภาพและโมเดล

แสดงขั้นตอน

เยาวชนกำาลังสนใจคลิปซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเดลกระดาษ

พับสามารถพลิกแพลงได้หลากหลาย
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 ผมได้นำาเสนอโมเดลนกยูงแบบต่างๆ ตั้งแต่

ตัวง่ายๆ (มีแต่หัวและแพนหาง แต่ไม่มีขา)  ไปจนถึง

นกยูงท่ีหุบ-กางแพนหางได้ โดยใช้แบบพับมิอุระ 

(miura fold) นกยูงตวัซบัซอ้นนีน้า่ทึง่ เพราะไมเ่พยีง

แต่สวยงามอลังการ แต่การออกแบบมีที่มาจากการ

ออกแบบการหุบ-กางของแผงเซลล์แสงอาทิตย์บน

ดาวเทียมของญี่ปุ่นเลยทีเดียว

 ส่วนโมเดลที่ ได้รับความสนใจมากท่ีสุด 

ได้แก่ กล่อง 4 มิติ (4-dimensional box) โมเดลนี้

ดูเผนิๆ เหมอืนกลอ่งกระดาษสดุแสนธรรมดา แตห่าก

ค่อยๆ ดึงออกมาจะพบว่ามี “มิติที่ซ่อนเร้น” ได้แก่ 

ลกูบาศกห์ลายลกูหลากสพีบัซอ่นอยู่ และเมื่อดนัเบาๆ 

ลูกบาศก์เหล่านี้ก็จะเก็บตัวเองเข้าที่เดิมได้ราวกับมี

ความจำา!  โมเดลกล่อง 4 มิติ จึงเป็นเสมือนอุปกรณ์

ของนักมายากลที่เรียกเสียงฮือฮาและทำาให้คนทั้ง

ห้องสนใจอยากพับกันมาก (ได้พับในช่วงบ่ายวันนั้น)

 กิจกรรมโอริงามิในครั้งนี้มีสีสันมากยิ่งขึ้น 

เพราะมีทีมนักพับกระดาษขั้นเทพจากชมรมนักพับ

กระดาษไทยมาช่วยสอนด้วย ทีมนักพับกระดาษจิต

อาสานี้นำาโดย ปอม-นักพับกระดาษ (เอกสิทธิ์ เข้ม

งวด) ซึ่งมาช่วยผมอยู่เสมอ เยาวชนในค่ายจำานวน

หนึ่งจึงโชคดี ได้หัดพับโมเดลที่น่าสนใจต่างๆ เช่น 

ดอกกุหลาบ ดาว 3 มิติ มังกร หรือแม้แต่หุ่นยนต์

 ในช่วงบ่าย ซึ่งแต่ละคนมีอิสระในการพับ

สิ่งที่ตนเองสนใจ ผมก็มีโอกาสพูดคุยกับเยาวชน

จากหลายชาติ เช่น พม่า จีน  เกาหลี กัมพูชา และ

เวียดนาม ทำาให้คุ้นเคยกันและได้เรียนรู้เรื่องเล็กๆ 

สนุกๆ มานิดหน่อย

เยาวชนและพี่เลี้ยงกำาลังพับกล่อง 

4 มิติ

เยาวชนในค่ายกำาลังเรียนกับ 

ปอม-นักพับกระดาษ

ครูจากประเทศต่างๆ ก็เข้าร่วมกิจกรรม

พับกระดาษด้วย

 ในแต่ละครั้งที่ผมจัดกิจกรรม ก็มักจะเจอลูก

ศิษย์คนโปรด 1-2 คน คำาว่าลูกศิษย์คนโปรดของผม

หมายถึง คนที่ตั้งใจมากๆ หรือมีบางอย่างที่โดดเด่น 

ในครั้งนี้ ผมมีลูกศิษย์คนโปรด 2 คน คนหนึ่งมาจาก

กัมพูชา ส่วนอีกคนมาจากเวียดนาม

 ลูกศิษย์คนโปรดคนแรก ชื่อ Soem Hola-

sorya  ชาวกัมพูชา เธอให้เรียกชื่อว่า Sorya (สอ-

ระ-ยา) พอผมถามว่าชื่อนี้แปลว่าอะไร เธอก็บอกว่า 

ดวงอาทิตย์ ผมก็เลยถึงบางอ้อว่า ชื่อเธอน่าจะมา

จากภาษาสันสกฤต คือ Surya ที่แผลงเป็นคำาไทย

เช่น สุรีย์ สุริยะ สุริยา และคำาอื่นๆ โดยทั้งหมดคือ 

ดวงตะวัน นั่นเอง  

 มีแง่มุมที่น่าสนใจอีกอย่างคือ Sorya บอก

ว่า คำาที่แปลว่าดวงอาทิตย์นี้ คนกัมพูชามักใช้ตั้งชื่อ

ผู้หญิง ส่วนคำาที่แปลว่า ดวงจันทร์ นั้น คนกัมพูชา

ใชต้ัง้ชื่อทัง้ผูห้ญงิและผูช้าย (ประเดน็นี ้ผมเขา้ใจผิด

พลาดอย่างไร วานผู้รู้ภาษาและวัฒนธรรมเขมรช่วย

แก้ไขให้ด้วยนะครับ)

 ลูกศิษย์คนโปรดอีกคน ชื่อ Hoang Bich 

Thuy ชาวเวียดนาม แต่เธอให้เรียกชื่อเล่นว่า มุนมุน 

(Mun Mun) คนนี้วิ่งมาหาผมตอนที่พับกล่อง 4 มิติ 

ใกลจ้ะสำาเรจ็ และเมื่อผมแนะนำาไปอกีเลก็น้อย เธอก็

สรา้งกลอ่ง 4 มติไิด ้(และนา่จะเป็นคนแรกของคา่ยนี้

ที่ทำาได้อีกด้วย) เพื่อนๆ ที่อยู่ใกล้ๆ เลยปรบมือให้ลั่น

ห้องประชุม  
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 มุนมุนขอรางวัลเป็นโมเดลซานตาคลอส ซึ่ง

เธอเรียกว่า “Snowman” ผมก็เลยพับให้ไป 2 ตัว 2 สี 

 แต่แล้วลูกศิษย์คนนีก็้เซอร์ไพรสผ์ม โดยบอก

ให้รอสักครู่เพราะว่ามีอะไรจะมอบให้ 

 หลังจากนั้นราว 5 นาที เธอก็มอบโมเดล

ดาว 3 มิติ ที่หัดพับมาจากพี่ๆ ชมรมนักพับกระดาษ

ไทย ตอนมอบให้ก็บอกว่าขอบคุณที่มาสอนในค่ายนี้ 

(ปลื้มเลย ^__^ )

 หลังจากกิจกรรมโอริงามิซึ่งต้อง “นิ่ง” เป็น

เวลานานๆ แลว้ ผูจั้ดกิจกรรมก็จัดผูเ้ขา้คา่ยไดเ้ปลีย่น

อิริยาบถออกไป “วิ่ง” และใช้กำาลังกันบ้าง เริ่มจาก

การแข่งฟุตซอล ตามด้วยการแขง่ชกัเย่อ (ภาษาไทย

มักออกเสียเป็น ชัก-คะ-เย่อ ส่วนภาษาอังกฤษเรียก

ได้หลายแบบ เช่น tug of war, tug o’ war, tug 

war, rope war, rope pullingและ tugging war)  

 การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผสมผสานกันอย่าง

นี้ ผมคิดว่าเป็นเรื่องดีมากๆ เพราะจะช่วยให้คนเรา

ได้ปลดปล่อยพลังกาย พลังสมองและพักผ่อนอย่าง

ถูกจังหวะ

 เหตุการณ์เล็กๆ น้อยๆ ที่ผ่านสายตาของผม

นี ้แมจ้ะเป็นเพยีงเสีย้วเลก็ๆ ของสิง่ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด 

แตก่เ็ป็นความประทบัใจทีย่ากจะลมืเลอืน และเชื่อวา่

บางเรื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้อ่านครับ :-)

มุนมุน (เยาวชนเวียดนาม) พับกล่อง 4 มิติ ได้เป็นคนแรก

 การแข่งฟุตซอล การแข่งชักเย่อ

ขุมทรัพย์ทางปัญญา

      คุณผู้อ่านที่ต้องการชมภาพและอ่านเรื่องราวเพิ่มเติม ให้เข้าไปที่ Buncha’s Library ที่ www.facebook.com/

groups/buncha2509.library แล้วเข้าไปใน Album ชื่อ 2013 ASEAN+3 Youth Camp


