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ในการพฒันาทกัษะและน�าแนวคดิมาพฒันากจิกรรมการเรยีนรูร่้วมกนั
ทางด้านองค์ความรู้ดนตรีไทยอย่างยั่งยืน การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับ
ความร่วมมือจากโรงเรยีนในจังหวัดน่านจ�านวน ๘ โรงเรยีน ประกอบด้วย 
โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  โรงเรียนบ่อ

สวกวิทยาคาร โรงเรียนน่านนคร โรงเรียนเชียงกลางประชา

พัฒนา โรงเรียนบ้านน�้าปาย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และ

โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนเกาะสีชัง 

จ.ชลบุรี เข้าร่วมโครงการด้วย รวมนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  
๑๔๑ คน นักเรียนเข้ารับการอบรมเป็นเวลา ๖ วัน ภายใต้กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะดนตรีไทย การเล่นเครื่องดนตรีไทย ได้แก่ ขิม จะเข้  

ซอด้วง ซออู ้ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก กลอง

แขก ขลุ่ย รวมถึงการขับร้องและการฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 
นอกจากนี้ยังมีการ
จัดการบรรยายเรื่อง
ตุ ง แล ะกลองปู จ า 
ภูมิปัญญาพุทธศิลป์ 
จ.น่าน โดยคุณครู

ญาณ สองเมือง

แก่น เพื่อส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนองค์
ความรู ้ ทางดนตรี 
ของราชส�านักน่าน
และราชส�านักรัตน 
โกสินทร์ 

 กิ จ ก ร ร ม
ส�าคัญของโครงการ
ในปีนี้คือ การจัดพิธี

ไหว้ครูดนตรีไทย

จุฬาฯ สู่ชุมชน

ความส�าเร็จโครงการค่ายบ่มเพาะยุวศิลปิน 
นาฏศิลป์ - ดนตรีไทย เมืองน่าน ปีที่ ๒

 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค  ร่วมกับสาขาวิชา
ดรุยิางคศลิป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จฬุาฯ จดัโครงการค่าย

บ่มเพาะยุวศิลปินนาฏศิลป์-ดนตรีไทย เมืองน่าน ปีท่ี ๒   

ระหว่างวนัที ่๓ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ณ สถานวีจิยัและถ่ายทอด
เทคโนโลยีผาสิงห์ (ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่าย
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  ต.ผาสิงห์ อ.เมือง  จ.น่าน 

 โครงการน�าร่องบ่มเพาะยวุศลิปินนาฏศลิป์-ดนตรี

ไทย เมืองน่าน ปีที่ ๒ น�าโดย รศ.ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน และ

คณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนิสิต

ปัจจุบันและนิสิตเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ จ�านวน ๔๕ คน   
มีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อแสวงหาแนวทางร่วมกับประชาคมน่าน
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 หนังสือ “ทีวีดิจิทัล ไม่รู้ไม่ได้แล้ว” ผลงานของ รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม อดีตอาจารย์คณะ

นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กจิการโทรคมนาคม เพือ่ประโยชน์สาธารณะ เป็นหนงัสอืเกีย่วกบัโทรทศัน์และการปรบัเปลีย่นระบบรบัส่งโทรทศัน์
เข้าสู่ระบบดิจิทัลที่ก�าลังเกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทย เนื้อหาในเล่มเป็นบทความสั้นๆ ใช้ภาษาพูดเพื่อให้ง่ายต่อผู้อ่านที่
เป็นประชาชนคนดูโทรทัศน์ทั่วไปสามารถเข้าใจได้ 
 ผู้สนใจติดตามเน้ือหาท่ีน่าสนใจในหนังสือเล่มนี้ มีจ�าหน่ายท่ีศูนย์หนังสือจุฬาฯ สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติมได้ที่ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาฯ โทร.๐-๒๒๑๘-๓๒๖๙

หนังสือ “ทีวีดิจิทัล ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

และนาฏศลิป์ไทย ซึง่ได้รบัเกยีรติจากคณุครป๊ีูบ คงลายทอง ดรุยิางค

ศิลปินอาวุโส กรมศิลปากร เป็นผู้อ่านโองการ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗  นับเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส�าหรับนักเรียน
ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้และท�าความเข้าใจรายละเอียดที่ส�าคัญส�าหรับผู้เรียน
ศลิปะอย่างใกล้ชดิ   พธิไีหว้ครคูรัง้นีถื้อได้ว่าเป็นครัง้ส�าคญัในประวัตศิาสตร์
ของชาวเมืองน่านและได้รับความสนใจจากครู ผู้ปกครอง และประชาชน
อย่างมาก โดยมี นพ.บุญยงค์ วงษ์รักษ์มิตร นายแพทย์อาวุโส 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.น่าน และ ผศ.ดร.

วิเชฏฐ์ คนซื่อ รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อ

ภูมิภาคเปน็ประธานในพิธี  ถือว่าเป็นการจัดพิธีไหว้ครูครั้งแรกอย่าง 
เต็มรูปแบบใน จ.น่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน และเพื่อแสดง

ความกตัญญูแด่ครูผู้ให้ความเมตตาและประทานวิชาความรู้ให้
เจริญก้าวหน้า ส�าหรับการประกอบพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ได้มีการ
จัดตั้งชุดศีรษะครูหรือหน้าโขนจ�านวน ๙ เศียร ประจ�าไว้ที่สถานี
วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ จัดสร้างโดยคุณคร ู

ทนงศักดิ์ กลิ่นธรรม หัวหน้าแผนกงานช่างหัวโขน ส�านัก

พระราชวัง

  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้จัดตั้งเครือข่ายสล่า ศิลปินและครูนาฏศิลป์ ครูดนตรี

ไทย จ.น่าน รวมทั้งได้พัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนายุวศิลปิน จ.น่าน จากเครือข่ายศิลปินและ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปิน จ.น่าน และได้พัฒนาเครือข่าย
นักเรียนท่ีมีความสนใจและมีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์-
ดนตรีไทยของ จ.น่าน  รวมทั้งได้จัดตั้งวงมหาดุริยางค์ดนตรี

ไทย-คณะนาฏศลิป์ฟ้าน่าน   เพือ่จัดการแสดงของจังหวดั เช่น 
การจัดการแสดงเพื่อถวายการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี นอกจากนีผ้ลสัมฤทธิท์ีส่�าคญั
อีกประการหนึ่งคือการกระตุ้นจิตส�านึกรักในศิลปวัฒนธรรม 
ของเยาวชน จ.น่านให้ตระหนักถึงความส�าคัญในการเรียนรู้
นาฏศิลป์-ดนตรีไทย เพื่อน�าองค์ความรู้กลับไปใช้ในการ 
แก้ปัญหาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในบ้านเกิดอย่างยั่งยืน

เสวนาเรื่อง “วัสดุฉลาดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ จุฬาฯจัดเสวนา หัวข้อ “Smart Composites for Sustainable Society” 
ในงาน InterPlas Thailand 2014 ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๑ ศูนย์ 
ประชมุไบเทค บางนา กรงุเทพฯ เพือ่แลกเปล่ียน ถ่ายทอดความรู ้ วสัิยทศัน์เกีย่วกบันวตักรรมของวสัดุฉลาดส�าหรบัอตุสาหกรรมด้านต่างๆ  
ที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อประเทศชาติและสังคม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา

 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี  ได้ที่ http://www.petromat.org/ip2014/ 


