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Aksornsilpa Music and Arts Camp Program II was designed to 
develop the ideals and skills of university students. Our team 
and students camped and worked on-site at Mae Ok Hu village, 
Mae La, Tha Song Yang District, Tak Province, Thailand to 
conduct a theatre play project between the local school 
students and the university students. Such initiatives help inject 
a new dynamic spirit within the local arts activities. This project 
establishes a framework of good practice in music and arts 
workshops which can serve as an example for future projects. 

Aksornsilpa Music and Arts Camp is continuously funded by 
Maha Chakri Sirindhorn Foundation and other participating 
universities.
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ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 2 ค่ายอาสาพัฒนาทางด้านการจัดกิจกรรมดนตรี 
และศิลปะสร้างสรรค์แบบผู้คนในชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
กรณีศึกษาพื้นท่ีชุมชนบ้านแม่ออกฮู ต�าบลแม่หละ อ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์แก่นิสิตนักศึกษาในการท�างานเป็นอาสาสมัคร 
ซึ่งน�าไปสู่แนวปฏบิตัท่ีิดใีนการจัดกิจกรรมค่ายอาสาดนตร ีศลิปะ และภาษา

ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ได้รับทุนสนับสนุนหลักจากมูลนิธิมหาจักรีสิรินธร 
เพ่ือคณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และสถาบนัการศกึษาท่ีมส่ีวนร่วม
อย่างต่อเนื่อง

Aksornsilpa Music and Arts Camp Program II was designed to 
develop the ideals and skills of university students. Our team 
and students camped and worked on-site at Mae Ok Hu village, 
Mae La, Tha Song Yang District, Tak Province, Thailand to conduct 
a theatre play project between the local school students and 
the university students. Such initiatives help inject a new dynamic 
spirit within the local arts activities. This project establishes a 
framework of good practice in music and arts workshops which 
can serve as an example for future projects. 

Aksornsilpa Music and Arts Camp is continuously funded by Maha 
Chakri Sirindhorn Foundation and other participating universities.







ค�านิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ 

ประธานคณะกรรมการอ�านวยการจัดโครงการ
“อักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ”

รายงานโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
ค่ายอักษร – ศิลป์ เพื่อน้อง ฉบับนี้ เป็นกิจกรรมค่ายท่ีสถาบัน 
การศกึษา ส่ีสถาบนั คอื คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
สถาบันดนตรี กัลยาณิวัฒนา ร่วมกันตอ่ยอดวางแผนจัดกิจกรรม 
จากครั้งแรก เม่ือปี พ.ศ 2560 โดยในการด�าเนินงานคา่ยอาสา 
ปีท่ีสองนี้แสดงให้เห็นได้ชัดเจนถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นท่ี  
โดยหวงัให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาใหเ้ กิดความยัง่ยนืในอนาคต



กิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีได้ร่วมแรงร่วมคดิกนันี ้ท�าให้เห็นถงึการบรูณาการ
ศาสตร์หลายด้าน ซึ่งได้แก่ ทักษะทางภาษา ดนตรี และการใช้
เทคโนโลยี การจัดกิจกรรมท่ีท�าให้เกิด ความสัมพันธ์ระหว่างกัน  
จึงท�าให้เกิดการเรียนรู ้ท้ังสองทางระหว่างนิสิตนักศึกษาและ 
คนในพื้นที่

กิจกรรมท้ังปวงส�าเร็จด้วยแรงกายแรงใจของอาจารย์และนิสิต
นักศึกษา แสดงให้เห็นว่าความสามัคคีกลมเกลียวก่อให้เกิด 
คุณความดีอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น



ค�านิยม
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ 

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ที่ปรึกษาโครงการค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ 

 นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ในรั้วของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว มิติท่ี
ส�าคัญอกีประการหนึง่ในการใช้ชวีติ คอืการเข้าใจวัฒนธรรมท่ีมคีวาม
แตกต่าง ความหลากหลายเหล่านี้ย่อมสร้างสีสันให้กับโลกใบนี้  
ครูเชื่อเสมอว่าการออกเดนิทางไปค่ายอกัษร - ศลิป์ เพือ่น้องฯ ครัง้นี้ 
ท�าให้พวกเธอได้เรียนรู้จากคนสู่คนที่ลึกซึ้งและชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

 ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ได้ด�าเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 
2 แล้ว โดยครูได้เห็นการพัฒนาการในด้านความคิดของกลุ่มนิสิต
นกัศกึษาท่ีเข้าร่วมมาอย่างต่อเนือ่ง ในการน�าทักษะความรู้ท่ีแต่ละคนมี 
ความถนดั ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางภาษา ทักษะทางดนตรี และทักษะ 



ทางการใช้เทคโนโลยี ผสานกับการประยุกต์การด�าเนินกิจกรรม
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน แสดงให้เห็นว่าพวกเธอมี
ศักยภาพในด้านจิตอาสาซึ่งสังคมของเราต้องการยิ่งนัก

 ครขูอแสดงความยนิด ีจากการท�างานหนกัของพวกเธอถอืได้ว่า
ประสบความส�าเร็จท่ีมิใช่เพียงความคิด แต่เป็นการลงมือท�าอย่าง
แท้จริง น�าไปสู่การตอ่ยอดสร้างสรรค์ให้ชุมชนแห่งนี้มีความยั่งยืน
และเข้มแขง็ต่อไปได้ในอนาคตอนัใกล้ ในฐานะคร ูขอชืน่ชมและเป็น
ก�าลังใจแก่นิสิตนักศึกษาที่ทุ่มเททั้งกายและใจในการท�างานทุกคน 



ค�านิยม
รองศาสตราจารย์ ดร.ดำ รงค์ อดุลยฤทธิกุล 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รองประธานคณะกรรมการอ�านวยการจัดโครงการ

“อักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
จุฬา - ธรรมศาสตร์ 3”

 การจัดค่ายอักษร - ศิลป์เพื่อน้อง โรงเรียนต�ารวจตระเวน 
ชายแดนจฬุา - ธรรมศาสตร์ 3 ในปีนีเ้ป็นปีท่ีสองของการด�าเนนิงาน
โดยมีนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การท�างานในปีนี้ 
ของชาวค่ายนับวา่มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือนักศึกษา 
ได้มีโอกาสลงพื้นท่ีเข้าไปท�าความรู้จักกับผู้น�าชุมชนตลอดจนผู้คน 
ท่ีอยู่ในพื้นท่ีอีกท้ังยังได้รับการต้อนรับอย่างเป็นกันเอง และยินด ี



ท่ีจะให้ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัวฒันธรรมความเป็นอยู่ในท้องถิน่ 
ดังจะเห็นได้จากการจัดแสดงผลงานในคืนท่ีห้าของการจัดค่าย  
ท้ังพ่อเฒ่าแม่เฒ่า บคุคลส�าคญัของชมุชน ได้มาร่วมแสดงวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ขับร้องเพลงท้องถิ่น นับเป็นความส�าเร็จอีกข้ันหนึ่งของ 
การจัดค่ายในครั้งนี้ท่ีท�าให้คนในชุมชนให้การยอมรับ นักศึกษา 
ซึ่งเป็นชาวค่ายทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ท่ีจะท�างานร่วมกับ
ผู ้คนท่ีหลากหลาย เรียนรู ้ผู ้คนต่างวัฒนธรรมและได้รับโอกาส 
ในการพัฒนาจิตสาธารณะซึ่งเป็นส่ิงส�าคัญยิ่งส�าหรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในโลกปัจจุบัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากความส�าเร็จ
ในครั้งนี้จักน�าพาไปสู่การพัฒนาและการจัดค่ายท่ีก่อประโยชน์ 
ต่อสังคมเช่นนี้ในครั้งต่อ ๆ ไป



ค�านิยม
รองศาสตราจารย์ ยุพิน โภคฐิติยุกต ์

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมค่ายจิตอาสาอีกวาระหนึ่งร่วมกับอีก 2  
สถาบันการศึกษา คือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันดนตร ี
กัลยาณิวัฒนา โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากมูลนิธิ 
มหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส�าหรับปีการศึกษา 2561 นั้น ท้ังสามสถาบันได้ก�าหนดวันจัดค่าย
อกัษร - ศลิป์ เพือ่น้องฯ ปีท่ี 2 ระหว่างวนัท่ี 20 - 24 ตลุาคม 2561 
ณ สถานท่ีเดมิคอืโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนจฬุา - ธรรมศาสตร์ 
3 หมู่บ้านแม่ออกฮู ต�าบลแม่หละ อ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 



โดยได้รับความอนุเคราะห์จากดาบต�ารวจตรี บรรดล เมืองมูล  
ครูใหญ่ของโรงเรียนท่ีเป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียน นักเรียน 
ชุมชน และชาวค่าย

 ส�าหรับการด�าเนินการจัดกิจกรรมของชาวค่ายครั้งนี้เป็นการ
ต่อยอดจากการจัดกิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 1 เมื่อ
ปีการศกึษา 2560 วตัถปุระสงค์ของการจดัค่ายคอืเพือ่พฒันาทักษะ
และศักยภาพของนักศึกษาในความเป็นผู้น�าและความเป็นจิตอาสา  
เป็นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีงามระหว่าง โรงเรียน นักเรียนและ
ชุมชน ชาวค่าย นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้อนุชนรุ่นหลังได้
รู้จกัอนรุกัษ์วฒันธรรมพืน้ถิน่ของคนในชมุชนโดยน�ามาบรูณาการกบั
ศาสตร์ที่เป็นสากล เช่น ภาษา ดนตรี และเทคโนโลยีสื่อผสมอีกด้วย

 การจัดกิจกรรมครั้งนี้นับว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างยิ่ง 
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นไปตามปณิธานของมูลนิธิ
มหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นอกจากนั้นค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ จะเป็นแรงบันดาลใจให้
เยาวชนรุ่นหลังได้จัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป
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เรื่อง (เก่า) เล่าใหม่ 

 เมือ่ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการโครงการอกัษร - ศลิป์ เพือ่น้อง 
โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนจฬุา - ธรรมศาสตร์ ในความร่วมมอื
ระหว่างคณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดงานระดมทุนเพื่อ
สร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน  
จฬุา - ธรรมศาสตร์ 3 บ้านแม่ออกฮู ต�าบลแม่หละ อ�าเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก เนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 
2558 โดยการต่อยอดงานวิจัยทางด้านภาษาปกาเกอะญอของ 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองค�า อาจารย์ภาควิชา
ภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจาก
นี้แล ้วทางโครงการอักษร - ศิลป ์ เพื่อน ้องฯ น�าโดยผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ประธานคณะกรรมการ
อ�านวยการจัดโครงการอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง และคณะ ได้เล็งเห็น
ถึงวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู ้คนในชุมชน 
ดังกล่าวอีกด้วย2 (งานแถลงข่าว)

1 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
2 อักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ, “งานแถลงข่าว,” ยูทูบ เว็บไซต์, วินโดวส์มีเดียเพลเยอร์ไฟล์,  
 3.57,  https://youtu.be/Tut1wi0DJuI (สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
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 ผู้เขยีนในฐานะนกัดนตรคีนหนึง่อดพดูไม่ได้ว่าโครงการดงักล่าว  
มีบทเพลงอันไพเราะ ท่ีแสดงให้เห็นถึงนิมิตหมายท่ีดีในการเริ่ม
ด�าเนินกิจกรรมของโครงการฯ ในระหว่างการระดมทุนนี้ ได้มีการ
ประพันธ์บทเพลงขึ้นใหม่ จ�านวน 2 บทเพลง เพื่อใช้เป็นการแสดง
ประกอบการระดมทุนเพ่ือสร้างอาคารดังกล่าว จัดออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
พ.ศ. 25583 ทางโครงการฯ ได้รับเกียรติให้ประพันธ์เนื้อร้อง 2 
บทเพลงใหม่ ได้แก่ บทเพลง “เทพรัตนการุญ” 4 ประพันธ์เนื้อร้อง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี อาจารย์ภาควิชา 
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขับร้อง
ต้นฉบับโดย คุณธีรนัยน์ ณ หนองคาย (น�้ามนต์) ศิษย์เก่าคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คุณภคมน บุณยะภูติ 
(ลูกโป่ง) ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เนื้อร้องได้แสดงให้เห็นถึงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อประโยชน์
ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนพระทัยในด้านการศึกษา
ของนกัเรยีนในถิน่ทุรกนัดาร จงึมีพระราชหฤทัยมุ่งมัน่ในการพฒันา
เยาวชนในพื้นท่ีถิ่นทุรกันดาร อีกท้ังบทเพลงยังแสดงให้เห็นถึง 
พระจริยวัตรที่งดงามของพระองค์

3 รายการพิเศษ, “อักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ,” 22 พฤษภาคม 2558
4 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, “เพลงเทพรัตนการุญ”, ยูทูบ เว็บไซต์, วินโดวส์มีเดีย 
 เพลเยอร์ไฟล์, 0.01, https://youtu.be/x9yk9pKqk7I (สืบค้นเม่ือวันท่ี 21  
 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)



19

5 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, “บทเพลงจับมือมั่น”, ยูทูบ เว็บไซต์, วินโดวส์มีเดีย 
 เพลเยอร์ไฟล์, 0.01, https://youtu.be/6zQFimMqZ-M  (สืบค้นเม่ือวันท่ี  
 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

 อีกบทเพลงภายใตช้ื่อเพลง “จับมือมั่น”5 ประพันธ์ค�าร้องโดย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล เนื้อเพลงเขา้ถึงผู้ฟัง 
ได้ง่าย แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศ และวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน 
บ้านแม่ออกฮู ขับร้องประสานเสียงโดยนักศึกษาสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ท้ังสองบทเพลงได้ประพันธ์ท�านองและเรียบเรียง
ดนตรีส�าหรับวงดุริยางค์ซิมโฟนีออร์เคสตราโดย ดร.อโณทัย  
นิติพน อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา โดยในขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี ท้ังสอง
บทเพลงได้บันทึกภาพและเสียง ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

(บรรยากาศการถ่ายท�าบทเพลงเทพรัตนการุญ และบทเพลงจับมือมั่น
เพื่อใช้ออกรายการพิเศษระดมทุนฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา)
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ค่ายอกัษร - ศลิป์ ปีที ่1 ดนตรแีละศิลปะแบบผู้คนมส่ีวนร่วม

 ผู้เขียนได้มีโอกาสติดตามการด�าเนินโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ 
ช่วงแรก ท�าให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการด�าเนินงานโครงการ  
จวบจนปี พ.ศ. 2560 การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ดังกล่าว 
แล้วเสรจ็ ทางคณะกรรมการอกัษร - ศลิป์ ได้มมีตเิห็นควรให้อาคาร
ดังกล่าว เป็นสถานที่ในการสร้างสรรค์ และการจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน จุฬา - 
ธรรมศาสตร์ 3 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี น�าไปสู่การริเริ่ม
กิจกรรมค่ายอกัษร - ศลิป์ เพ่ือน้องฯ ปีท่ี 1 จดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 9 -  
13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 ด�าเนนิงานโดยงานด้านกิจการนกัศกึษา 
จาก 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีจิตอาสาเพื่อ
เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งน�าไปสู่การวางแผนการด�าเนินกิจกรรมร่วมกับ
นักเรียนในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน จุฬา - ธรรมศาสตร์ 3 
เพื่อสร้างความตระหนักถึงกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ

(ภาพถ่ายหมู่ นักเรียน นิสิตนักศึกษาจิตอาสา คณาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 1)
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 ทางด้านกระบวนการท�างานเน้นกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาจิตอาสา เริ่มจากการจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ในด้านวตัถปุระสงค์ โดยได้ผลลัพธ์ สร้างพ้ืนท่ีให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู ้ระหว่างครู นักเรียน และนักศึกษาจิตอาสา เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด น�าไปสู่การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
กรอบคิดผ่านกิจกรรมท่ีเหมาะสม โดยมีคณาจารย์ด้านกิจการ
นักศึกษาเป็นกระบวนกร (facilitator) ให้ค�าปรึกษา และเสนอ
แนะแนวทางในการจัดการกรอบคิดเพื่อไม่ให้หลุดประเด็นของ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ น�าโดย รองศาสตราจารย์ ยุพิน โภคฐิติยุกต์ 
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์เฉกสันต์ คังกะเกต จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมถึงตัวผู ้เขียน  
จากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ท�าหน ้า ท่ีอ�านวยการศิลป ์  
(artistic curator) ให้การด�าเนินกิจกรรมค่ายครั้งแรกนี้

กิจกรรมในค่ายฯ ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ 

 1. การจัดระเบียบและระบบห้องสมุด น�าโดยนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาโดยจัดระบบแบบอิงสี (colour 
label) เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานแก่นักเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรม
ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ “หนังสือร้องไห้” เพื่อปลูกจิตส�านึกท่ีดี
ในการดูแลรักษาหนังสือในห้องสมุด โดยด�าเนินการร ่วมกับ
นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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 2. การปรบัปรงุห้องเรยีนระดบัชัน้อนบุาล น�าโดยนกัศกึษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้วาดภาพสัตว์
นานาชนิดเพื่อเสริมสร้างจินตนาการแก่นักเรียน รวมถึงกิจกรรม
ประดิษฐ์หุ่นยนต์จากขยะ 

 3. กิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์ นักศึกษาจากสถาบันดนตรี 
กัลยาณิวัฒนาได้ประพันธ์เพลงเพื่อส่งเสริมสุขลักษณะท่ีดีในเรื่อง
ของการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ผ่านบทเพลง “ล้างมือ”  
ซึ่งเป็นหนึ่งในความต้องการของโรงเรียน อีกท้ัง การประพันธ์เพลง
ของนกัเรยีนในโรงเรยีนโดยได้ร่วมกนัเล่าเรือ่งจากวิถกีารด�าเนนิชวิีต 
สภาพแวดล้อม และบทสนทนา ผ่านการเล่าเรื่องเป็นบทเพลง  
ท้ังภาษาไทยและภาษาปกาเกอะญอ 

 กิจกรรมท้ังหมดท่ีกล่าวมาได้ถูกน�ามาจัดวางเพื่อน�าเสนอ 
ผลงานให้กับคณะครู ผู้ปกครอง และชาวบ้านแม่ออกฮู ในค�่าคืน
สุดท้ายก่อนท่ีการด�าเนินกิจกรรมค่ายฯ จะจบลง โดยได้รับความ
สนใจจากผู้ชมในชุมชนจ�านวนมาก

 จากการศึกษาพบว่า การด�าเนินกิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์  
เพื่อน้อง ปท่ีี 1 ชี้ให้เห็นว่ามี 2 มุมมองท่ีพบ ได้แก่ นักเรียน 
ในชุมชนได้ประโยชน์จากกิจกรรมค่าย และเกิดการแลกเปลี่ยน 
เรียนรูใ้นเรื่องของชาติพันธุ์ปกาเกอะญอกับนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 
กิจกรรรม รวมถึงนักศึกษาได้เรียนรู ้คุณค่าของความเป็นมนุษย์
ผ่านการเข้าใจจากความมีจิตอาสามากขึ้น6
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 จากการด�าเนนิงานค่ายอกัษร - ศลิป์ เพือ่น้องฯ ปีท่ี 1 นี ้สามารถ
ถอดบทเรียนในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อน�าไปสู่การศึกษาการด�าเนิน
กิจกรรมค่ายอาสาท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีและสอดคล้องกับทักษะ 
ได้ดังต่อไปนี้ ดังภาพ

แผนภาพแสดงกระบวนการด�าเนินกจิกรรม
ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 1

6 Suppabhorn S., Yupin P. 2018, Aksornsilpa: Participation in  
 Music and Arts Camp, Music and Socio-Cultural Development  
 of ASEAN, Princess Galyani Vadhana International Symposium,  
 Bangkok, 2018, p 39-40.
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 คณาจารย์ในค่ายฯ ท�าหน้าท่ีเป็นกระบวนกรในการก�ากับดูแล  
และให้ค�าปรึกษาในการด�าเนินกิจกรรม ให้เกิดความสมดุลย ์
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการด�าเนินกิจกรรม โดยสามารถ
สรปุกระบวนวธีิการด�าเนนิงานเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 

 1. การประชุมหารือของนักศึกษาจิตอาสา (meeting) 
 2. การบริหารจัดการค่ายฯ (camp conducting) 
 3. การจัดกิจกรรมภายในค่าย (workshops) และ 
 4. การน�าเสนอผลงาน (showcasing) 

 จากกระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอน นักศึกษาจิตอาสาเป็นผู้ด�าเนิน
การภายใต้การให้ค�าปรึกษาของคณาจารย์ท่ีท�าหน้าท่ีเป็นกระบวน
กร โดยการสรุปผลรายงานการด�าเนินงานในลักษณะของการ 
ถอดบทเรียน (lesson learned) ท้ังนี้ได้จัดท�าเป็นเว็บไซต์เพ่ือ
สะดวกต่อการสืบค้นในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ดู www.pgvim.
ac.th/aksornsilpa7 เพ่ือใช้เผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนา 
ให้เกิดผลกระทบในการบรหิารจดัการค่ายอาสาท่ีใช้ดนตรแีละศลิปะ
เป็นเครื่องมือในการด�าเนินการให้เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น

 จากการอภิปรายผลจากการน�าเสนอแนวคิดการด�าเนิน
กิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ โดย รองศาสตราจารย์ ยุพิน 
โภคฐิติยุกต์ และผู้เขียน ในการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้าน

7 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์โดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา



25

ดนตรี ปีท่ี 5 ในหัวข้อดนตรีกับการพัฒนาสังคม จัดโดยสถาบัน 
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา (5th Princess Galyani Vadhana 
International Symposium, Music and Socio-Cultural 
Development of ASEAN, Subtheme Music and 
Methamophosis) เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้มี 
การตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วม
รับฟังในด้านการพัฒนากิจกรรมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
โดยมีค�าถามในลักษณะปลายเปิด ดังต่อไปนี้

 Christ Billy Aryanto และ Weny Savitry S. Pandia8  
ได ้สนับสนุนแนวคิดในการด�า เนิน กิจกรรมในลักษณะของ 
ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ โดยเห็นว่าเป็นนวัตกรรมท่ีเกิดจาก 
การประยุกต์องค์ความรูท้างด้านดนตรีและทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 
ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมไปใช้ประโยชน์ ควรได้รับการสนับสนุน

 อาจารย์ รัศมี เผ่าเหลืองทอง9 ได้ให้ความเห็นว่า เป็นกิจกรรม
ท่ีน่าชมเชยในการท�างานกับชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน 
ท่ีอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ควรได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง 
ยังได้ตั้งข ้อสังเกตในเรื่องของความยั่งยืน (sustainabilty)  
ของกิจกรรมค่าย เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสนับสนุนในการ
ด�าเนินกิจกรรม และความต่อเนื่องในการพัฒนาเยาวชน

8 Faculty member, Atma Jaya Catholic University of Indonesia,  
 Jakarta, Indonesia
9 ศิลปิน, ผู้เชี่ยวชาญด้านการท�างานศิลปะและละครชุมชน
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 อาจารย์ อานันท์ นาคคง10 ได้ตั้งข้อสังเกตวา่กิจกรรมด�าเนิน
อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีวัฒนธรรมท้องถิ่นสูง แต่ยังไม่เห็นถึงกิจกรรมท่ีม ี
ส่วนร่วมกับผู้คนในชุมชนมากนัก นอกจากในช่วงของการน�าเสนอ
ผลงานท่ีมีผู ้ชมจากชุมชนเข้าร่วมเท่านั้น โดยเสนอแนะให้เกิด 
การมีส่วนร่วมกับผู้คนในชุมชน โดยอาจารย์อานันท์ เชื่อว่าในพื้นท่ี
มีวัฒนธรรมดนตรีพื้นถิ่น และบทเพลงพ้ืนบ้าน ควรลงไปศึกษา 
ในตัวพื้นท่ีให้มากขึ้น

 จากข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังท่ีได้รับฟังเป็นมิติท่ียังไม่พบ 
ในการด�าเนินกิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 1 โดยจะน�า 
ไปพัฒนาปรับปรุง ซึ่งเป็นส่ิงจ�าเป็นท่ีต้องพัฒนาแนวความคิดและ
สร้างความตระหนักรู้ให้แก่คณะท�างานท้ังคณาจารย์และนักศึกษา 
เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนและนักเรียนในพื้นที่ต่อไป

10 นักมานุษยดุริยางควิทยา, อาจารย์ประจ�า คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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รับเสด็จฯ เปิดอาคารอเนกประสงค์

(ทรงพระกรุณาฉายพระรูปหมู่ร่วมกับคณะอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

 สมเด็ จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชด�าเนินเปิดอาคารอเนกประสงค์ “อักษร - ศิลป์  
เพื่อน้อง” เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนจุฬา - ธรรมศาสตร์ 3 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเด็ก
นกัเรยีนและนสิิตนกัศกึษา รวมถงึนกัวจิยัท่ีจะเข้ามาบ�าเพญ็ประโยชน์ 
ออกค่ายพัฒนา ท�างานเก็บข้อมูลวิจัย และบูรณาการการเรียน 
การสอน โดยได้ทรงเสด็จฯ ทอดพระเนตรผลงานจากค่ายอักษร - 
ศลิป์ เพือ่น้องฯ ปีท่ี 1 จากการน�าเสนอผลงานบางส่วนจากการด�าเนนิ
กิจกรรมที่ผ่านมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
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(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงทอดพระเนตรการแสดงบางส่วนจากการด�าเนินงาน 

กจิกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 1)

ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 2:
คน ชุมชน ส่งต่อวัฒนธรรมพื้นถิ่นสู่คนรุ่นใหม่

 เม่ือครั้นผู ้เขียนได้ทราบข่าวจาก รองศาสตราจารย์ ยุพิน  
โภคฐิติยุกต์ ทางโทรศัพท์ว่า “ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีท่ี 2  
จะมีอีกเมื่อไหร่ ตอนนี้ทางผู้ใหญ่ได้อนุมัติให้การสนับสนุนกิจกรรม
ต่อเนื่องและสามารถด�าเนินการได้แล้ว” เวลานั้นผู้เขียนรู้สึกตื่นเต้น 
และท�าให้หวนคิดถึงภาพบรรยากาศความสุขในปีที่ผ่านมาในทันที

 จากจุดเริ่มในวันนั้น จึงเกิดการวางแผนงานรว่มกับอาจารย์ 
ยุพิน และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา โดยได้หารือถึงช่วงเวลาท่่ีสามารถด�าเนินการ 
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จัดกิจกรรมได้สะดวกในปีนี้ รวมถึงการอภิปรายผลการด�าเนินงาน
ของปีท่ี 1 ให้นกัศกึษาทราบด้วย เพือ่ระดมความคดิ และแนวทางใน
การพัฒนาค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 2 ซึ่งจะมีความท้าทาย
มากยิ่งขึ้นในการลงภาคสนามไปท�างานร่วมกับผู้คนในชุมชน

(ประชุมเตรียมงานค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 2 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา)

แนวคิดค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 2
มโนทัศน์ความเป็นจิตอาสา

“แก่นแท้ของชีวิตคืออะไร? เพื่อรับใช้ผู้อื่นและจงทำ ดี”
- อริสโตเติล

 จากแนวคิดในการด�าเนินกิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ  
ในปีแรกท่ีกล่าวถึงการใช้ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์แบบผู ้คน 
มีส่วนร่วม โดยใช้ดนตรีเป็นสะพาน (transition) ในการเชื่อมต่อ
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การพัฒนาความคิดของนักเรียนในพื้นท่ีท่ีศึกษานั้น11 ผู ้เขียนได้ 
ตั้งสมมติฐานจากแนวทางในการด�าเนินกิจกรรมค่าย อักษร - ศิลป์ 
เพื่อน้องฯ ปีที่ 2 แนวคิดจากการใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับนักเรียนในโรงเรียนและนักศึกษา 
จติอาสา เพือ่เรยีนรู้วฒันธรรมพืน้บ้าน และส่งต่อแนวคดิสู่คนรุ่นใหม่
อย่างแยบคาย เป็นประเด็นที่ท้าทายในการด�าเนินงานของนักศึกษา
จิตอาสาที่มีทักษะที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของทักษะทางด้านภาษา 
ทักษะทางดนตรี และทักษะการใช้เทคโนโลยี

 การสร้างนกัศกึษาให้มีความเป็นจิตอาสาเหล่านี ้มีความจ�าเป็น
ต้องเข้าใจทักษะศตวรรษที่ 21 เพื่อน�าไปใช้ปฏิบัติ จากแนวคิดที่ได้
ตัง้ไว้ สู่กระบวนการคดิท่ีซบัซ้อน เพือ่ให้เกิดการเรยีนรู้เชงิลกึมากยิง่
ขึ้น และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้12 รวมถึงนักศึกษาจิตอาสา
สามารถถ่ายโอนความรู้ดดัแปลง และสร้างสรรค์ส่ิงท่ีเรยีนรู้ให้เข้ากบั
สถานการณ์และปัญหาใหม่  โดยได้รบัความช่วยเหลอืจากคณาจารย์
ในการสร้างความเชื่อมโยงความรู้ในส่ิงท่ีเขาเหล่านั้นได้เรียนรู้มา  
จนน�าไปสู่การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ภายใต้
สภาพแวดล้อมท่ีต้องลงมือปฏิบัติและพัฒนากรอบคิด เพื่อตอ่ยอด
ความรู้เดิมท่ีมีกับการประยุกต์ ให้เกิดงานสร้างสรรค์และส่งผล 
กระทบที่เป็นวงกว้างต่อไป 

11 ศุภพร สุวรรณภักดี. “ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์แบบผู้คนมีส่วนร่วม”. ค่ายอักษร - ศิลป์  
 เพ่ือน้อง โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน จุฬา - ธรรมศาสตร์ 3 ต�าบลแม่หละ อ�าเภอ 
 ท่าสองยาง จังหวัดตาก Creative Music and Arts Camp #1. 2560. หน้า 7
12 Bellanca, J. A., & Brandt, R. S. (2010). 21st century skills: Rethinking how  
 students learn. Bloomington, IN: Solution Tree Press.
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 สมมติฐานและทฤษฎีดังกล่าวนี้ น�าไปสู่การสร้างการประชุม 
เชิงปฏิบัติการก่อนค่ายอักษร - ศิิลป์ เพื่อน้อง ปีท่ี 2 จะด�าเนินไป 
โดยผู้เขยีนได้ออกแบบการอบรมเพือ่ให้นกัศกึษาได้ระดมความคดิถงึ
ทักษะท่ีแต่ละคนมี สู ่การออกแบบกิจกรรมในวันและเวลาท่ี 
เหมาะสม บนพื้นฐานของความยืดหยุ่นและเป็นธรรมชาติซึ่งเป็น
เอกลกัษณ์ของค่ายอกัษร - ศลิป์ เพือ่น้องฯ นกัศกึษาท่ีเข้าร่วมประชมุ
มีท้ังรุ ่นท่ี 1 ท่ีมีประสบการณ์ในการด�าเนินกิจกรรมมาในปีก่อน  
คละเคล้าร่วมกบัรุ่นท่ี 2 ท่ีมาพร้อมกบัความมีจติอาสาอย่างเตม็เป่ียม

(การประชุมเชิงปฏิบัติการกับนักศึกษาจิตอาสา 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา)

 จากความท้าทายท่ีต้องท�างานร่วมกบัชมุชนมากขึน้ โดยเปลีย่น
มิติการท�างานจากค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 1 นักศึกษาได้
เสนอแนวคิดในการด�าเนินกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

“การสร้างนักศึกษาให้มีความเป็นจิตอาสาเหล่านี้ 
มีความจำ เป็นต้องเข้าใจทักษะศตวรรษที่ 21”



32

 1. การจัดท�าละครชุมชน (community theatre) จากการ
ศึกษาเรียนรู้ จากวัฒนธรรมพื้นบ้านในพื้นท่ี น�ามาประยุกต์และ
พฒันาเป็นละครชมุชน เพือ่สืบสานวฒันธรรมพืน้บ้านในรปูแบบของ
งานสร้างสรรค์

 2. การศกึษาเพลงของชาวปกาเกอะญอผ่านแนวคดิการท�างาน
ดนตรีข้ามวัฒนธรรม13 เพื่อเรียนรู้ผ่านการจดบันทึก ท้ังการบันทึก
ภาพและเสียง เพื่อให้บทเพลงพื้นบ้านได้ถูกส่งต่อไปยังนักเรียนรวม
ถงึคนในชมุชน เป็นการคงไว้ซึง่คณุค่าและความหมายทางวัฒนธรรม 

 3. กิจกรรมฝึกสอนภาษาอังกฤษ โดยมีดนตรีเป็นเครื่องมือ 
ในการบูรณาการความรู้ทางด้านภาษาในแก่นักเรียน 

 เมือ่ได้ขอบเขตในการด�าเนนิงานจากการประชมุแล้ว จงึก�าหนด 
ระยะเวลาการด�าเนินงานในแตล่ะกิจกรรมเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  
อีกท้ังยังสามารถก�าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลได้ 
เพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและราบรื่น

13 ศุภพร สุวรรณภักดี .  “ดนตรีข ้ามวัฒนธรรม”. ดุษฎีนิพนธ ์งานประพันธ ์เพลง: 
 ลม-กระซิบ-พราย ส�าหรับวงเชมเบอร์อองซอมเบลอ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
 2559. http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/55183
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ก่อนออกเดินทาง

 ก่อนออกเดินทางไปยังท่ีหมาย ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดน จุฬา - ธรรมศาสตร์ 3 จังหวัดตาก ได้ทราบข่าวจากทาง
มูลนิธิอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานไวโอลินให้แก่โรงเรียน จ�านวน 
2 เครือ่ง โดยครใูหญ่ ดาบตร ีบรรดล เมอืงมูล ได้ขอให้คณะอาจารย์ 
ท่ีออกค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีท่ี 2 นี้ ให้ความกรุณาช่วย 
ฝึกสอนนักเรียนด้วย

“การดำ เนินกิจกรรมค่ายในปีนี้
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้น”
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ออกเดินทาง เส้นทางแห่งการเรียนรู้และเข้าใจ (ชุมชน)

 กิจกรรมค่ายอกัษร - ศลิป์ เพ่ือน้องฯ ปีท่ี 2 เกิดขึน้ระหว่างวนัท่ี  
20 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ชาวค่ายมีทั้งหน้าใหม่เป็นส่วนมาก 
รวมถึงหน้าเก่า ๆ บางคน ท�าให้การเดินทางมีสีสันและคึกคักตลอด
ระยะทาง การด�าเนินกิจกรรมค่ายในปีนี้ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนมากขึ้น เนื่องจากในปีแรกของการด�าเนินกิจกรรมเปรียบกับ
การเริ่มต้นรู้จักโรงเรียน นักเรียน และชุมชน ท�าให้การด�าเนินงาน
ครั้งนี้ เกิดการต่อยอดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน
วัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อน�าไปสู่กิจกรรมสร้างสรรค์ในปีที่ 2 นี้

 การส�ารวจชมุชนเป็นกระบวนการท่ีส�าคญัเพือ่ให้การเรยีนรู้ของ
นกัศกึษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเกิดขึน้ โดยมนียัยะในการให้ชมุชนส่งต่อ
วัฒนธรรมพื้นบ้านสู่เยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายส�าหรับ 
การด�าเนินกิจกรรมในด้านการพัฒนาความคิดผ่านการเรียนรู ้ 
ในห้องเรยีนท่ีมลีกัษณะสร้างสรรค์ การท�างานจงึเกิดการวางแผนงาน 
และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการก่อนการจัดกิจกรรมในพื้นท่ีจริง  
ดังนั้น ค�าถามเป็นร้อย ๆ ค�าถามท่ีเกิดขึ้นระหว่างการวางแผนงาน  
จึงจะเกิดการคลี่คลายเมื่อนักศึกษาได้เห็นภาพจริงในพื้นที่จริง
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กิจกรรมที่เกิดขึ้นในค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 2 นี้ 
ประกอบไปด้วย 

 1. กิจกรรมการเรยีนรู้วฒันธรรมภาคสนาม ซึง่มุ่งเน้นไปในเรือ่ง 
นิทาน ต�านาน เรื่องเล่า และดนตรีในชุมชนแม่ออกฮู ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อเฒ่า แม่เฒ่าในชุมชน ที่ให้
ความอนเุคราะห์ในการให้ความรู้เกีย่วกบัวัฒนธรรมปกาเกอะญอ ณ 
บ้านแม่ออกฮ ูรวมถงึคณะครใูนโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน จฬุา 
- ธรรมศาสตร์ 3 ที่คอยช่วยประสานงานให้กิจกรรมมีความราบรื่น
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 2. การน�าองค์ความรู้จากการออกภาคสนามของชาวค่าย ณ  
บ้านแม่ออกฮู มาคิดวิเคราะห์ เพ่ือใช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ของ 
ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ซึ่งน�าไปสู่การแสดงละครชุมชน ได้แก่ 
ละครเรื่อง แอ๊ะลอสะ (ความรัก) และเยอแอนา (ฉันรักเธอ) ที่แสดง
ให้เห็นถึงวิถีการด�าเนินชีวิตท่ีเรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยความหมาย 
ที่ลึกซึ้งกินใจ
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 3. กิจกรรมฝึกออก
เสียงภาษาอังกฤษ โดย
เปลี่ ยนห ้องเรียนให ้มี
ความน่าสนใจโดยผนวก
ด น ต รี เ พื่ อ ใ ช ้ใ น ก า ร
ประกอบจังหวะการร้อง 
และผสมผสานกับการ
บรร เล ง ไ ว โอลิ นของ
นักเรียนในโรงเรียน
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 4. กิจกรรมเพือ่เสรมิสร้างก�าลงัใจให้กบัคณะครตู�ารวจตระเวน
ชายแดนท่ีเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อจัดการศึกษาแก่นักเรียน 
ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน จุฬา - ธรรมศาสตร์ 3 รวมถึง
ชุมชนผ่านบทเพลง Danny Boy ท่ีเรียบเรียงเนื้อร้องส�าหรับ 
การขบัร้องสามภาษา ได้แก่ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย (บทเพลงต�ารวจ
ตระเวนชายแดน) และภาษาปกาเกอะญอ จากการแปลความหมาย
ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย น�าไปสู่การตคีวามให้สอดคล้องกบัชมุชน
แม่ออกฮู โดยนักเรียนและพี่ ๆ นักศึกษา
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 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
ส�าหรบัการจดัท�าวดิโีอประมวลภาพกิจกรรม รวมถงึการถ่ายทอดสด
การแสดงละครชุมชนผ่านทางเครือข่ายสารสนเทศ (Facebook 
Live) ในค�่าคืนสุดท้ายของการน�าเสนอผลงานค่ายอักษร - ศิลป์  
เพื่อน้อง ปีที่ 2

 จากการด�าเนนิงานกิจกรรมค่ายอกัษร - ศลิป์ เพือ่น้องฯ ปีท่ี 214 
นี้พบว่า กิจกรรมในค่ายมีการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่าง
นักศึกษาแต่ละสถาบันการศึกษา แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน  
การลดทอนก�าแพงกั้นระหว่างทักษะ ความช�านาญสู่การแบ่งปัน  
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด�าเนินกิจกรรม อีกท้ังมิติใน 
การเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากชุมชน สามารถใช้เป็นองค์ประกอบ
ส�าหรบัการท�างานสร้างสรรค์ท่ีมุ่งประเดน็ในการเสรมิสร้างสุขภาวะ
ทางใจให้กับชุมชน นักเรียน และคณะครูในโรงเรียน ซึ่งเห็นได้จาก
การมปีฏสัิมพนัธ์ของคนจ�านวนมากในชมุชนท่ีเข้าร่วมในการน�าเสนอ
ผลงานจากการด�าเนินงานอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 2 

14 ดูเพิ่มเติม ในบทวิเคราะห์ ภาพสะท้อนในการจัดค่าย
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“การสำ รวจชุมชน 
เป็นกระบวนการที่สำ คัญ 

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักศึกษา 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดขึ้น”
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เรื่องเล่าเคล้าเสียงฝน: 
ศึกษาวัฒนธรรมชุมชน หมู่บ้านแม่ออกฮู 
ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ชาญณรงค์ เฮงอรุณประสาร15, 
เขตสิน จูจันทร์16, ฉมามาศ แก้วบัวดี16
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 ในช่วงเย็นเส้นทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดตากใกล้เข้า
มาถึงทุกที การเดินทางอันแสนยาวนานพร้อมกับแสงแดดท่ีค่อย ๆ  
ลาลับไป สภาพอากาศท่ีจังหวัดตากในวันนั้นไม่ได้หนาวเย็นอย่าง 
ท่ีคาดหวัง มิหน�าซ�้าฝนยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องอีกต่างหาก รถบัส
ขบัเคล่ือนด้วยความเรว็ต�า่ ถนนคดเคีย้วไปตามไหล่เขา รถเลีย้วซ้าย
ขวานั้นเพื่อลดความลาดชัน ฉันเห็นความต่างเกิดขึ้นทุกชั่วขณะ  
อย่างน้อยในกรงุเทพฯ กไ็ม่เคยได้เห็นภเูขาจรงิ ๆ  เห็นทีจะมแีต่ภเูขา
คอนกรตีท่ีตระหง่านแข่งกนัสูงในเมืองกรงุ ในระหว่างทางสังเกตเห็น
ภเูขาบางส่วนตามทางมาท่ีนีถ้กูโบกด้วยปนูน่าจะเพือ่ป้องกนัการถล่ม 
ของดิน มีการเจาะรูเล็ก ๆ  ตรงปูนที่ฉันคาดเดาว่าเพื่อการระบายน�้า
จากบนภูเขา ท�าให้ฉุกคิดกับความเป็นจริงในชีวิตว่า มนุษย์เรา 
คงอาจจะจ�าเป็นต้องดัดแปลงธรรมชาติเสียบ้าง เพื่อเข้าใกล้ส่ิงท่ี 
เรยีกว่า “ความปลอดภัย (แม้เพยีงชัว่คราว)” ในช่วงเวลาท่ีเรารกุราน
ธรรมชาติมากขึ้น ดั่งเช่น ภูเขาคอนกรีตที่เรียงรายในเมือง เริ่มมาสู่
ภูเขาลูกสีเขียวจริง ๆ เสียเข้าทุกวัน จนอดคิดเสียไม่ได้ว่า เมื่อเวลา
ยังคงเดินต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อน มนุษย์บนโลกมีอุปทานมากขึ้น 
ทุกขณะ ส่งผลต่อธรรมชาตท่ีิถกูดดัแปลงตามอปุทานตามกนัไปอย่าง
เสียไม่ได้ มิเว้นแม้หมู่มวลดอกไม้ท่ียงัปฏเิสธไม่ได้กบัสารเคมีเพือ่ให้
ได้ผลผลิตดัง่ใจต้องการ ภเูขาทางขึน้ดอยท่ีรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ 

15 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16 นักศึกษาส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

(หน้าซ้าย: บรรยากาศยามเช้าด้านข้างอาคารเอนกประสงค์)
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ยังปฏิเสธไม่ได้กับปูนท่ีฉาบสูงตระหง่านท่ีมาคู่กับความปลอดภัย
แม้เพียงชั่วคราว แล้ววัฒนธรรมจากมนุษย์ท่ีอาศัยการอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติล่ะ จะถูกฉาบปูนไปเสียเท่าไหร่? หรือยังคงรื่นรมย์อยู่
ในสวนสีเขียว พลางรับไออุ่นจากแสงแดด บ้างปะทะกับสายลม
เย็น ๆ หรือชุ่มฉ�่ากับสายฝนอย่างเช่นเคย ฉันเองยังคงสงสัย?

 พระอาทิตย์ลาลับ แสงสว่างน้อยลงไปทุกขณะ จนมองอีกทีก็ 
หลงเหลือเพียงแสงจันทร์ หนึ่งวันซึ่งก�าลังจะลาลับไปพร้อมกับ
เสียงหรีดหริ่งเรไรท่ีเจื้อยแจ้วอยู่ทุกขณะ อากาศในคืนแรกร้อนชื้น 
ส่อแววของสายฝนไกล ๆ  ไม่มีใครทราบได้เลยว่าการส�ารวจชุมชน
ในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร

 ฝนตกพร�า ๆ  ตั้งแต่รุ่งสางและยังคงตกต่อเนื่องตอนท่ีน้อง ๆ   
พาพวกเราไปพบพ่อเฒ่า ภาณุ บ้านของพ่อเฒ่าสร้างด้วยไม ้
โดยใช้ซุงท้ังต้นเป็นเสารับน�้าหนัก บริเวณอยู ่อาศัยอยู ่สูงขึ้นไป  
เช่นเดียวกับบ้านทุกหลังในหมู่บ้านแม่ออกฮู พ่อเฒ่านั่งรอพวกเรา
อยู่บนบ้านแล้ว ในมือท้ังสองของท่านคือเครื่องดนตรีประเภทดีด
ที่เรียกว่า “กาหน่า” พ่อเฒ่าลงมือสร้างเครื่องดนตรีชิ้นนี้เองกับมือ 
พ่อเฒ่าเริ่มดีดกาหนา่เบา ๆ ในขณะท่ีพวกเราและเพื่อนนักเรียน 
ตัวน้อยพากันนั่งลงรอบ ๆ ข้างนอกนั้นยังคงได้ยินเสียงฝนกระทบ
หลังคาแผ่วเบา
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(นักเรียนร่วมศึกษา “กาหน่า” กับพ่อเฒ่า)

 เพลงแรกท่ีพวกเราได้ฟังชื่อว่า “โถ้ลุย” อันหมายถึงนกเขา  
พ่อเฒ่าเล่าว่าเป็นเพลงนี้หมายถึงความรักท่ีไม่ได้เอื้อนเอ่ยออกไป
และเป็นเพลงท่ีชายหนุ ่มมักจะฝึกไว้เพื่อเกี้ยวพาราสีหญิงสาว  
(เพลงอื่น ๆ ที่ตามมาก็มีเนื้อหาในลักษณะนี้)

 จากการท�างานภาคสนามของนักเรียนและนักศึกษาได้เรียนรู้ 
บทเพลงปกาเกอะญอท่ีเกีย่วกบัธรรมชาต ิและความสัมพนัธ์ของผู้คน
ในชมุชน โดยได้เรยีนรูป้ระสบการณ์ดนตรจีากพ่อเฒ่าภาณ ุเม่ือวันท่ี 
20 ตุลาคม  2561 โดยทางนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
ได้พยายามถอดโน้ตดังกล่าวในลักษณะของการบันทึกโน้ตแบบ 
ตะวันตกเพ่ือเก็บรวบรวมไว้ และน�าไปใช้ในกิจกรรมสร้างสรรค ์
ของค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ได้ดังต่อไปนี้
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(บันทึกบทเพลงในระบบโน้ตสากล)

 เพลงโถ้ลุย เป็นภาษาปกาเกอะญอแปลเป็นภาษาไทยว่า 
“นกเขา” บทเพลงนีเ้ป็นเพลงท่ีได้รบัการถ่ายทอดมาจากพ่อเฒ่าภาณุ 
และเป็นเพลงแรกท่ีพ่อเฒ่าได้ท�าการแสดงบทเพลงให้พวกเราฟังผ่าน
เครือ่งดนตรท้ีองถิน่ท่ีเรยีกว่า กาหน่า เล่นและขบัร้องโดยพ่อเฒ่าเอง 
แม้ชื่อบทเพลงได้แรงบันดาลใจมาจากสัตว์ตามธรรมชาติก็จริง  
แต่เนือ้หาเพลงส่วนมากของท่ีนีน่ัน้โดยส่วนมากพดูถงึความสัมพนัธ์
ท่ีเกี่ยวข้องกับผู ้คน ดังเช่นบทเพลงนี้ได้บรรยายถึงการแอบรัก 
ผู ้หญิงคนหนึ่ง แต่แอบเก็บความรู ้สึกเอาไว้ไม่กล้าท่ีจะเปิดเผย 
ออกไปให้เขารู้
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 บทเพลงนีเ้ป็นบทเพลงท่ี 2 ท่ีพ่อเฒ่าภาณไุด้ขบัร้องให้พวกเรา
ฟังผ่านเครือ่งดนตรพีืน้บ้านและบทเพลงกย็งัคงพดูถงึความสัมพนัธ์ 
ของผู้คนเช่นเดิม แต่เนื้อหาของบทเพลงนั้นเป็นความรักท่ีเปิดเผย
มากขึ้นจากเพลงแรก มีความหมายโดยรวมว่า ความรักท่ีผู้ชาย 
มอบให้ผู้หญงิคนนีน้ัน้จรงิจงัและไม่ไขว้เขวใจให้ผู้ใดแน่นอน

 

 บทเพลงสุดท้ายท่ีพ่อเฒ่าแสดงให้เราฟัง เป็นบทเพลงท่ีเกิดจาก
การตัง้ค�าถามของพวกเราเอง ด้วยความสงสัยท่ีว่าพ่อเฒ่าร้องเพลง
เกีย่วกบัความรกัต่อผู้หญงิมาเสียหลายเพลง แล้วบทเพลงไหนล่ะ? ท่ี
พ่อเฒ่าใช้จบีแม่เฒ่าในชวีติจรงิ พ่อเฒ่าดอูอกจะเขนิเสียหน่อยก่อนท่ี
จะบอกว่าพ่อเฒ่าเล่นเพลงท่ีแม่เฒ่าชอบเพือ่ท�าให้แม่เฒ่าเกิดความ
ประทับใจ ก่อนท่ีจะบรรเลงเพลงดงักล่าวซึง่เป็นสุดท้ายให้ฟัง ก่อนท่ี
เสียงฝนจะดงัขึน้ในทุกขณะ 
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 ตอนนีเ้สียงฝนเริม่ดงัขึน้อกีครัง้ท�าให้การแกะท�านองดนตรแีละ
เนื้อร้องภาษาปกาเกอะญอนั้นยากขึ้นไปอีก เราต้องขอความช่วย
เหลอืจากน้อง ๆ  และผู้ใหญ่ในละแวกให้ช่วยตรวจทานการออกเสียง
และความหมาย ซึ่งมีพ่อเฒ่าก�ากับอีกต่อหนึ่ง บางทีท่านก็จะหันไป
ดุเด็ก ๆ ที่ครั้นออกเสียงผิด ในส่วนของการแกะท�านองก็ไม่ใช่เรื่อง
ง่ายนักเพราะเสียงของกาหน่านั้นไม่เสถียรและการบรรเลงของ 
พ่อเฒ่าเป็นไปแบบกึ่งด้นสด

(นักศึกษาเรียนท่วงท�านองจากพ่อเฒ่า)

 ฝนหยดุลงเมือ่เราเรยีนเพลงเสรจ็พอด ีพ่อเฒ่ายืน่กาหน่าขนาด
เล็กลงใหน้้องนักเรียน ลองดีดเล่นดู ประสบการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เป็น
เพียงครั้งแรกของพวกเราท่ีได้ยินเสียงเพลงท้องถิ่นของท่ีนี่ หากแต่
เปน็ครั้งแรกของน้องนักเรียนอีกหลายคนด้วย พ่อเฒ่าเล่าให้ฟัง 
ก่อนหน้านีว้่าปัจจุบันบทเพลงเหล่านี้ก�าลังเลือนลางไปตามกาลเวลา

 สายฝนที่โปรยปรายลงมา ไม่ว่าจะหนักแค่ไหนก็จะค่อย ๆ ซา
หายไป และหยดุลงในท่ีสุด คงจะดไีม่น้อยถ้าบทเพลงนีไ้ม่หายไปเช่น
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ดั่งสายฝนท่ีโปรยปรายลงมาตลอดในขณะท่ีพวกเราก�าลังเรียนรู้ถึง
วัฒนธรรมพื้นถิ่น ณ ที่แห่งนี้

 ก่อนท่ีพวกเรากลับมาจากการเก็บข้อมูลในชุมชน พวกเราได้
ขอร้องให้พ่อเฒ่าเล่นให้ฟังอีกเสียหลายครั้ง เพื่อบันทึกเสียงไว ้
โดยเครื่องอัดเสียง และน�ามาเปิดฟังซ�้าแล้วซ�้าเล่าเพื่อท่ีจะน�าเสียง 
ท่ีได้น�ามาเขียนโน้ตและค�าร้องให้ชัดเจนและใกล้เคียงท่ีสุด และ 
หวังใจว่าจะได้ใช้บทเพลงและเรื่องราวท่ีได้เรียนรู้มานี้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการแสดงละครกลุ่มกับน้องนักเรียนท่ีนี่ เพื่อให้น้อง ๆ ได้จดจ�า 
และขับร้องบทเพลงอันแสนน่าภาคภูมิใจของตนเอง

ละครชุมชน “แอ๊ะลอสะ”

 จากท่ีคณะค่ายอกัษร - ศลิป์ เพือ่น้องฯ ได้ลงพืน้ท่ีส�ารวจชมุชน 
เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ  ในชุมชน 
พบว่า วิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านแม่หละส่วนใหญ่มีความ
คล้ายคลึงกับวิถีชีวิตของชุมชนท่ัวไป เช่น การเกี่ยวข้าว ท�าไร่ท�านา 
การถักทอผ้า และมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวชุมชนเอง เช่น 
ดนตรีในชุมชนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเกี้ยวสาว ทางผู้จัดท�าจึงน�า
สองส่ิงนี้มารวมกันและท�าเป็นละครเรื่อง “แอ๊ะลอสะ” เป็นละคร
ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนในหลายมิติ ผู ้จัดท�าได้น�า 
การพัฒนาความสัมพันธ์ของคู ่หญิงสาวมาเป็นตัวเดินเรื่องผ่าน
ฤดูกาลท่ีมีวิถีชีวิตของคนในชุมชนซ่อนอยู่ 
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องค์ประกอบที่ใช้ในงานสร้างสรรค์ละครชุมชน

 ละครเรื่องแอ๊ะลอสะ เป็นละครท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาความ
สัมพันธ์ของหนุ่มสาวคู่หนึ่งในฤดูกาลแห่งการปลูกข้าว ผู้ชายได้มา
ปลกูข้าวพร้อมกบัน�าเครือ่งดนตรมีาเล่นเม่ือผ่านบ้านผู้หญงิเพือ่เกีย้ว  
ในฉากนี้ได้น�าเพลง “นกเขา” ซึ่งเป็นเพลงท่ีพ่อเฒ่าใช้รอ้งเกี้ยว 
แม่เฒ่าเข้ามาใช้เป็นบทเพลงส�าคัญในละครชุมชนนี้ด้วย ในขณะ
เดยีวกนันัน้เองฝ่ังผู้หญิงกไ็ด้ท�าการถกัทอผ้าทุกวนั การออกแบบฉาก
ของละครเรือ่งนีเ้ป็นฉากท่ีมาจากการด�าเนนิชวีติจรงิของคนในชมุชน 
รวมถึงการท�าเกษตรกรรม โดยองค์ประกอบต่าง ๆ  ในละครทั้งหมด
ท�าให้ละครออกมาเป็นแนวทางเดียวกัน ฤดูกาลท่ีเปลี่ยนแปลง 
และความสัมพันธ์ท่ีมากขึ้นของคูห่นุ่มสาว นอกจากนั้นแล้วเราได้
ด�าเนินกิจกรรมการร้องเพลงให้กับนักเรียนทีไ่ม่ได้เป็นนักแสดงหลัก 
โดยร้องเพลงเป็นภาษาปกาเกอะญอเพือ่เพิม่บรรยากาศของเรือ่งราว
ให้มคีวามเข้มข้นและสามารถส่ือสารกบัชมุชนให้ได้มากท่ีสุดอกีด้วย 

 สิ่งท่ียากกับละครชุมชนเรื่องนี้ คือการที่นักแสดงเป็นเด็กระดับ
ชัน้ประถมศกึษาตอนต้นเป็นส่วนมาก รวมถงึจ�านวนนกัเรยีนในกลุ่ม 
ท่ีมีปริมาณมาก แน่นอนว่าเปน็เรื่องยากท่ีจะควบคุมเมื่อเทียบกับ 
จ�านวนพี่ ๆ นักศึกษาในกลุ่ม ทางผู้จัดท�าจึงมีวิธีการในการแบ่งส่วน
กันแสดงและย�้าล�าดับของการแสดงให้แก่นักแสดง แต่ด้วยละคร 
เรื่องนี้ เป ็นละครท่ีใกล้เคียงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนแห่งนี้  
จึงท�าให้เด็ก ๆ มองภาพเห็นได้ชัดเจน เพราะเด็กท่ีนี่มีความตั้งใจ 
และกล้าแสดงออก นอกจากกิจกรรมทางด้านละครชุมชนแล้ว  
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ยังได้มีกิจกรรมแปลเนื้อเพลงร้องเป็นเพลงภาษาปกาเกอะญอ 
แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมในค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ยังคง
เอกลักษณ์ในการมีส่วนร่วมของผู้คนอย่างชัดเจน

 การส�ารวจชุมชนและการสร้างสรรค์ละครในครั้งนี้ประกอบ 
ไปดว้ยกระบวนการหลายขั้นตอนอันน�าไปสู่การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสมาชิกค่ายอักษร - ศิลป์และน้องนักเรียนในชุมชน

 กระบวนการส�าคัญในการด�าเนินการ ประการแรกคือ การฟัง  
ก่อนท่ีเราจะได้เรยีนรู้บทเพลงจากพ่อเฒ่าภาณนุัน้ เราได้ฟังเรือ่งราว
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ของเรื่องราว 
เป็นอย่างด ีอกีท้ังยงัเป็นการสร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจกบัน้องนกัเรยีน 
ผ่านกิจกรรมละลายพฤติกรรม  อาท ิการวาดแผนทีบ่้านของสมาชิก
ในชุมชน และแน่นอนว่ารวมถึงวาดแผนที่บ้านของพ่อเฒ่าด้วย

 เมือ่การรบัสารสมบรูณ์แล้วจงึน�าไปสู่กระบวนการการจดบนัทึก 
และการเรียบเรียงข้อมูล ก่อนจะน�าไปสู่กระบวนการผลิตผลงาน
สร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างพี่นักศึกษา 
และน้องนักเรียน โดยพี่ ๆ จะก�ากับดูแลภาพรวมและต่อยอด 
องค์ความรู ้จากประสบการณ์ภาคสนามท่ีไดเ้รียนรู ้ร ่วมกันจาก 
การมีปฏิสัมพันธ์กับน้อง ๆ มาโดยตลอด จากกระบวนการดังกล่าว
น้องนักเรียนได้ให้ความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 
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 เมือ่วนัแสดงเข้ามาถงึ พวกเราได้วางแผนการฝึกซ้อมละครอย่าง
รอบคอบ โดยพ่ี ๆ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้
ช่วยแปลความหมายให้กับน้องระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ท�าให้
เกิดการส่ือสารท่ีชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากนักเรียนบางคนอาจจะ 
มีความเข้าใจในภาษาไทยไม่มากนัก โดยสามารถย่นระยะเวลา 
การซ้อมให้ใช้เวลาน้อยลง เวลาแสดงท่ีใกล้เข้ามาเตม็ที พวกเรารู้สึก
โชคดีมากท่ีการท�างานลงพื้นท่ีท่ีเราไม่คุ้นเคยนี้ ไม่เป็นการปรบมือ
ในการท�างานข้างเดียวแต่อย่างใด เพราะมีมือของน้องนักเรียน 
อีกหลายมือท่ีช่วยกันปรบมือให้ดังอย่างตั้งใจในครั้งนี้อีกด้วย  
ฉันเองเป็นเพียงอีกคนหนึ่งท่ีมีภาพประทับใจในการเดินทางครั้งนี้  
น้องนักเรียนเปล่งเสียงร้องเพลงอย่างสุดหัวใจ เช่นเดียวกับน้อง 
ท่ีเล่นละครก็เล่นอย่างสุดฝีมือ  พวกเราเหล่านักดนตรีและผู้ก�ากับ
การแสดง ได้เพียงร่วมประคับประคองการแสดงให้ราบรื่นโดย
บรรเลงดนตรี พากษ์บทละครประกอบการแสดง ดั่งเชน่สายฝน 
ท่ีโอบอุ้มท้องฟ้าในช่วงเวลาหลายวนัท่ีผ่านมาในการด�าเนนิกิจกรรม
ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ

 หลงัจากการแสดงจบส้ินลง ฝนกต็กลงมาปรอย ๆ  ลงมาในทันใด  
เช่นเดียวกับเช้าตรู่ของวันแรกท่ีออกส�ารวจชุมชน เสมือนบทเพลง
และเรื่องเล่าของหมู่บ้านแม่ออกฮูที่ได้รับการขับขานอีกครั้ง
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“เยอ แอ นา” (ฉันรักเธอ):
เรื่องราวสู่ละครชุมชน 

นางสาวเบญจมาศ ไม้เกตุ17, นายธรณ์ ทักษิณวราจาร17, 
นายนรากร ปัญญาวรวุฒิ18  



55

17 นักศึกษาส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
18 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(หน้าซ้าย: ผู้น�าจิตวิญญาณของชุมชนก�าลังบรรเลงบทเพลง 
ผ่านเครื่องดนตรีเตหน่า)

“ตอ เท คอ ทอ ชู โม่ กูว 
น่อ อี ทอ ชู โม่ โกว

ตอ เท่ กอ ถ่อ ชู โม โก่ว 
ทอ เท่ บา ที กูว เม งอว ทีกู่ เม งอว 

ทู เลวเบ กวยเชอ เช่อ โยว 
น่ออี เคว เชอ เช่อ โยว
ทูละเบ เคว เช่อ เฉ่อ โยว 

ซือ ลำ  เยอ เหล่า ซา ลีโม เหล่าลา ลีโม”

 จากเนื้อรอ้งข้างต้นขับร้องโดยผู้น�าจิตวิญญาณประจ�าชุมชน
บ้านแม่ออกฮ ู(ไม่ประสงค์เปิดเผยนาม) ในการเกบ็ข้อมลูภาคสนาม  
เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ชาวค่ายอักษร - ศิลป์ ถอด 
ความหมายจากเนื้อเพลงภาษาปกาเกอะญอเป็นภาษาไทย ต่อมา
เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาสร้างสรรค์เพื่อใช้ประกอบกับละคร
ชุมชนสร้างสรรค์ ได้ดังต่อไปนี้ 

“คิดถึงเธอที่รักคนไกล จะเจอจะพบเมื่อไหร่ 
ใจฉันยังคงเฝ้าคอยรอ ใจฉันยังคงเฝ้ารอเธอคนเก่า...คนเดิม 

แยกจากกันโดยโชคชะตา เมื่อพายุฝนพัดมา 
ใจฉันยังคงเฝ้าคอยรอ หวังสักวันคงได้เจอเธอที่เก่าที่เดิม”
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 ด้วยนิยามความหมายของบทเพลงกล่าวถึงชายหนุ่มต่างเเดน  
คนหนึ่งท่ีเดินทางมาพร้อมกับเตหน่าเครื่องดนตรีคู่ใจ ผ่านภูเขา 
ลูกแล้วลูกเล่า ชายหนุ ่มเดินทางข้ามแม่น�้าเมย มาพบรักกับ 
หญิงสาวในหมู่บา้น ความรักของท้ังสองได้ก่อตัวขึ้น แต่แล้ววันหนึ่ง
ชาวบ้านคิดเห็นว่าท้ังสองไม่ควรท่ีจะได้สมหวังในความรัก เพียง
เพราะชายคนนี้เป็นคนต่างถิ่น ชายหนุ่มจึงกลับไปในท่ีท่ีตนจากมา 
ส่ิงท่ีไม่ขาดฝันได้เกิดขึ้น เมื่อสะพานข้ามแม่น�้าถูกตัดขาดเนื่องจาก
ภัยธรรมชาติ ท�าให้ท้ังสองไม่สามารถพบเจอกันได้อีกต่อไป  
ท�าไดเ้พียงแค่คิดถึงกันและกันผ่านบทเพลงและเสียงเตหน่า

 ค่ายอกัษร - ศลิป์เพือ่น้อง ปีท่ี 2 นี ้พวกเรานกัศกึษาได้ลงพ้ืนท่ี 
ศึกษาวัฒนธรรมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น เพื่อมุ่งหวังท่ีจะช่วยส่งต่อ
วฒันธรรมเดมิในชมุชนสู่เยาวชนรุ่นหลงั บทเพลงในวฒันธรรมชมุชน
แม่ออกฮูแห่งนี้ก�าลังเลือนหายไปตามกาลเวลา เรื่องราววิถีชีวิต 
ในอดีตของพวกเขา ได้ถูกน�ามาเล่าขานอีกครั้งผ่านบทเพลงและ
เครื่องดนตรี พวกเราและน้องนักเรียนจากโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดน จุฬา - ธรรมศาสตร์ 3 ได้เรียนรู้จากพ่อเฒ่าแม่เฒ่าอย่าง
ใกล้ชิดแบบมุขปาฐะ ถูกส่งต่อความหมายจากการจดบันทึกข้อมูล
และแปลความหมายจากบทเพลงเหล่านัน้เพือ่ใช้ในกิจกรรสร้างสรรค์
ของค่ายอักษร - ศิลป์

“ดนตรีเป็นองค์ประกอบสำ คัญ
ในการส่งต่อเรื่องราว”
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บทเพลง ซ่ะ เก่อ ยื่อ บะ (ถวิลหา)

(บันทึกบทเพลงถวิลหาในรูปแบบโน้ตดนตรีตะวันตก)

 ดนตรีเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการส่งต่อเรื่องราว สามารถ
จดจ�าได้ง่าย จากการใช้จังหวะและท่วงท�านองท่ีเป็นเหมือนกับ
สัญลักษณ์ในบทเพลงท่ีได้เรียนรู้ซึ่งพบว่า มีท้ังบทเพลงท่ีมีจังหวะ
สนุกสนานหรือบทเพลงท่ีมีมีลักษณะอารมณ์เศร้าในจังหวะช้า  
ก่อนหน้านี้ชาวค่ายอักษร - ศิลป์ยังไมท่ราบความหมายจริงของ
บทเพลง แต่เมื่อได้ทราบความหมายจากพ่อเฒ่าหลังจากท่ีพ่อเฒ่า
ได้บรรเลงอีกครั้งหนึ่ง เสียงของบทเพลงนี้ยิ่งท�าให้ปรากฏเป็นภาพ
ชัดเจนมากขึ้น และยังสร้างความประทับอยู่ในใจของพวกเรา
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 พวกเราชาวค่ายพร้อมกับน้องนักเรียน ได้เรียนรู ้ในหลาย
บทเพลง ได้แก่ เพลงเตหน่า เพลงเดนิทาง เพลงถวลิหา เป็นต้น ต่อมา
จึงได้ให้น้องนักเรียนเลือกบทเพลงท่ีตนเองประทับใจมากท่ีสุด  
เพื่อน�ามาใช้ในการเล่าเรื่องราวผ่านบทละครชุมชน จากการสร้าง
บทละคร น�าไปสู่การสร้างจินตนาการของฉากโดยน้องนักเรียน 
จะช่วยกันร้อยเรียงเรื่องราว ตัวละครต่าง ๆ  รวมถึงภาพบรรยากาศ
ท่ีพวกเขาจินตนาการ และบทเพลงท่ีช่วยกันประพันธ์ขึ้นเป็น 
ภาษาไทย ถอดความเดิมจากเพลงในภาษาปกาเกอะญอในการให้
ความหมายจากความเข้าใจของชาวค่าย โดยมีพี่ ๆ นักศึกษาร่วม
กันช่วยขัดเกลาเนื้อหาบางส่วน น้องนักเรียนบางคนไม่มีโอกาสได้
เล่นดนตรี แสดงละคร หรือเต้น แต่น้องนักเรียนทุกคนมีความตั้งใจ
และร่วมมือร่วมใจท่ีจะถ่ายทอดเรื่องราวจากกิจกรรมละครชุมชน
สร้างสรรคน์ี้ออกมาได้ดีมาก ๆ โดยในละครชุมชนสร้างสรรค์นี้ยัง
ได้แฝงข้อคิดในการอนุรักษ์ผืนป่าอันเป็นท่ีรัก ป้องกันมิให้เกิดเหต ุ
ไม่ให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติดังท่ีปรากฏอยู่ในบทละคร

 ความท้าทายในการท�างานชุมชนในครั้งนี้ คือ ภาษาท่ีส่ือสาร
ระหว่างพ่อเฒ่าแมเ่ฒ่ากับกลุ่มนักศึกษาเพราะพ่อเฒ่าแม่เฒ่าบาง
ท่านไม่สามารถส่ือสารในการพูดภาษาไทยมากนัก แต่ยังเข้าใจ
ความหมายอยู่บ้าง โดยในการแก้ไขปัญหาท่ีน่าสนใจประเด็นหนึ่ง
คือ น้องนักเรียนและคุณครูในโรงเรียนท�าหน้าท่ีในการช่วยส่ือสาร
และแปลความหมายในระหว่างการด�าเนินกิจกรรม
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 ความเป็นธรรมชาติท่ีเป็นธรรมชาติของผู้คนในชุมชน รอยยิ้ม 
และเสียงหัวเราะ เป็นส่ิงท่ีสร้างความประทับใจ เรือ่งเล่าและเสียงเพลง
ยงัคงตราตรึงอยู่ในความทรงจ�าอันมีค่าของชาวค่ายอักษร - ศิลป์ 
ท่ีมิอาจลบเลือนออกจากหัวใจ
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“รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ
เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจ...”
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“...ที่มิอาจลบเลือนออกจากหัวใจ”
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บทเพลงคุ้นหู Twinkle Twinkle Little Star

พรชนิตว์ มณีวรรณ19 
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 ชาวค่ายอักษร - ศิลป์ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหา
ท่ีสุดมไิด้ ในการท่ีสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
พระราชทานไวโอลินให้แก่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนจุฬา - 
ธรรมศาสตร์ 3 จังหวัดตาก ชาวค่ายอักษร - ศิลป์ ปีที่ 2 ได้ด�าเนิน
การจัดการเรียนการสอนด้านการบรรเลงไวโอลินแก่ครูและนักเรียน
ในโรงเรียน จ�านวน 2 คน โดยได้เลือกบทเพลงท่ีใช้ในการสอน
ไวโอลินเบื้องต้น ได้แก่บทเพลง Twinkle Twinkle Little Star 
ท�านองของเพลงนี้คุ ้นหู และเป็นท่ีรู ้จักและคุ ้นเคยของนักเรียน 
ในโรงเรียน อีกท้ังท�านองของบทเพลงดังกล่าวได้น�าไปใช้ฝึก 
ออกเสียงภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในกิจกรรมต่อมา
อีกด้วย ในบทเพลง “ABC”

 เพื่อให้คุณครูและน้องนักเรียนสนุกไปกับการจัดการเรียน 
การสอนครั้งนี้ ใช้วิธีสอนแบบ “พี่บรรเลงให้ดู และน้องท�าตาม” 
จากการฝึกฝนท�าให้น้องเรียนรู ้ทักษะหลายด้านด้วยความเป็น
ธรรมชาตมิากกว่าการเริม่ต้นเรยีนดนตรจีากการอ่านโน้ต การฝึกซ้อม
เป็นไปอย่างตั้งใจ ทุกคนอดทนกับความเม่ือยล้าของเเขน รวมถึง 
สมาธิในการเรียนและซ้อม ใช้เวลาเรียนเพลง มีเวลาจ�ากัดเพียง 
หนึ่งวัน เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ และสามารถเเสดงบนเวทีได้

19 นักศึกษาส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

“พี่บรรเลงให้ดู และน้องทำ ตาม”
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 จากประสบการณ์ท่ีเคยสอนไวโอลินส�าหรับผู้เริ่มต้น ใช้เวลา
ประมาณหนึง่สัปดาห์จงึจะสามารถเล่นเพลงนีไ้ด้ น้องนกัเรยีนแสดง
ให้เห็นว่า คนเราไม่มีขีดจ�ากดัความสามารถ การท่ีได้ด�าเนนิการสอน
น้อง ๆ เล่นดนตรีในครั้งนี้ เป็นบทเรียนท่ีมีค่ากับเราในการส่งต่อ 
ในสิ่งที่เรารัก และเรียนรู้ถึงการให้และรับในเวลาเดียวกัน
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“ABC” ประสบการณ์ครั้งแรกของชีวิตอาสา

ชนิกานต์ ตาแก้ว20 
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 ค่ายนี้เป็นค่ายอาสาค่ายแรกในชีวิตของฉัน เรื่องราวท่ีเกิดขึ้น
ตลอดระยะเวลา 5 วันท่ีอยู่ท่ีโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน จุฬา 
- ธรรมศาสตร์ 3 แห่งนั้น ดิฉันเหมือนถูกรายล้อมไปด้วยพลังท่ียิ่ง
ใหญ่ในการด�าเนนิกิจกรรมสร้างสรรค์ ในค่ายครัง้นีไ้ด้รบัมอบหมาย 
ให้เป็นหนึ่งในทีมสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องนักเรียนปกาเกอะญอ 
ชาวค่ายฯ ได้เลือกเพลง “ABC” ท่ีร้องขับขานคู่ไปกับท�านองเพลง 
Twinkle Twinkle Little Star ท่ีออกแบบกิจกรรมให้มีความ
สอดคล้องกันของค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ในปีที่ 2
 
 เช้าของวันท่ีสาม พวกเราพี่นักศึกษาอาสาของธรรมศาสตร์ได้
เริ่มการสอนให้กับนักเรียนโดย เริ่มจากอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ตามทีละตัวอย่างช้า ๆ พร้อมกับการออกเสียงดังสนั่นลั่นอาคาร
อเนกประสงค์กันอย่างเต็มท่ี หลังจากนั้นจึงเริ่มใส่ท�านอง และร้อง
เพลงกนั การด�าเนนิกิจกรรมใช้เวลาประมาณสองชัว่โมงน้องนกัเรยีน
กส็ามารถท่ีจะร้องคลอเพลงไปพร้อมกบัพวกเราได้ เสียงเลก็ ๆ  ท่ีร้อง
ประสานขึน้มาอย่างช้า ค่อย ๆ  คลอไปกบัเสียงดนตรอีย่างพร้อมเพรยีง 
ไพเราะไม่แพ้เสียงเพลงอื่นใด ความรูสึ้กตอนนั้นมันปริ่มอยูใ่นใจ  
ซึ่งเป็นส่ิงท่ีฉันไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศท่ีมีเด็กรายล้อม  
อันมาพร้อมกับรอยยิ้มในทุกเช้าที่พบเจอกัน 

20 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ค่ายนี้เป็นค่ายอาสาค่ายแรกในชีวิตของฉัน”
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 ฉันไม่เคยท�าอะไรเพื่อคนอื่นขนาดนี้ สิ่งที่ไม่เคยท�าในการสร้าง 
ความสุขให้กับผู้อื่นมากนัก ฉันกลับท�าได้และแอบคิดว่าฉันก็ท�ามัน
ได้ดีเสียด้วย ความมั่นใจนี้อาจฉันคงจะเป็นครูที่ดีได้ในสักวันหนึ่งใน
อนาคตอันใกล้ ...ฉันมีความสุขใจจริง ๆ
 
 มีน้องนักเรียนหลายคนเรียกฉันว่า “คุณครู” แต่ส�าหรับฉันแล้ว  
ฉนัไม่ใช่คณุครขูองน้องนกัเรยีนหรอก แต่เขาเหล่านัน้ต่างหากท่ีเป็น
ครขูองฉนัทุกคนท่ีนีส่อนให้ได้เรยีนรู้ความหมายของค�าว่า “ให้” และ 
“รบั” ในเวลาเดยีวกนั ผู้คนท่ีนีท่�าให้ฉนัเข้าใจความสุขในชวีติมากข้ึน
โดยแท้จริงขอบคุณท่ีท�าให้รู้ว่าคุณค่าของรอยยิ้ม มิตรภาพล้วนมี
ความหมายอยู่เสมอ 

 แล้วเราจะพบกันใหม่....แหล่งพลังความสุขของฉัน
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โหมโรงระยิบระยับสู่ความประทับใจ

มานิกา ค�าแก้ว21
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 “เอ...บี...ซี...ดี...อี...เอฟ... จี....” เสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษ 
ผสานกบัท�านองเพลง แสดงให้เห็นถงึความอ่อนโยนและแฝงไปด้วย
ความมุ่งมั่นและพยายามของนักเรียน น้องนักเรียนค่อย ๆ ไล่เรียง
ตวัอกัษรภาษาองักฤษอย่างต่อเนือ่งเป็นท�านองนี ้ท�าให้คนฟังไม่อาจ
ห้ามตัวเองไม่ให้ร้องคลอตามไปกับพวกเขาเหล่านั้นได้ ความน่า
เอน็ดท่ีูไม่ปรงุแต่งจากเสียงของพวกเขาเริม่จากแผ่วเบา และค่อย ๆ  
ออกเสียงเปล่งชดัข้ึนด้วยความมัน่ใจราวกบัได้รบัพลงัวิเศษบางอย่าง
จากพี่ ๆ  นักศึกษาค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีนี้ นักดนตรีที่ตั้งใจ
บรรเลงเพลงมาให้ และเห็นรอยยิ้มส่งก�าลังใจของผู้ฝึกสอน ท่ีได้ 
ร่วมกันด�าเนินกิจกรรมสรรค์สร้างการเรียนรู้ท่ีน�าไปสู่การแสดงอัน 
น่าประทับใจนีข้ึน้มาได้จนส�าเรจ็ในค�า่คนืสุดท้ายของค่ายอกัษร - ศลิป์ 
เสียงหรดีหริง่เรไรไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางหรือสร้างความร�าคาญ
ใจให้กับผู้ชมท่ีจดจ่ออยู่กับการแสดงเเสนพิเศษนี้ ราวกับถูกต้อง
มนตร์สะกดเเห่งความน่ารักของน้องนักเรียน ในทางตรงกันข้าม  
เสียงเหล่านั้นกลับช่วยเป็นเสียงประสานชั้นยอดให้กับบทเพลงที่ถูก
ขับกล่อมเสียงอีกด้วย อาจท�าให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ขณะ 
ท�าการแสดงได้อย่างน่าประหลาดใจในการท�างานร่วมกันกับชุมชน
ในครั้งนี้

 น�า้ค้างท่ีหยดลงพร่างพราว แสงดาวท่ีส่องประกายวาววับ หรอื
แม้แต่พระจันทร์ท่ีส่งยิ้มสดใสเป็นก�าลังใจให้กับเด็ก ๆ ทุกส่ิง ล้วน
ประกอบสร้างข้ึนเป็นบทเพลงท่ีแสนจะเรยีบง่าย แต่เเฝงไปด้วยพลงั

21 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ท่ียิ่งใหญ่ ท่ามกลางหุบเขา ล้อมรอบด้วยหมอกหนา แต่หัวใจของ
ผู้คน ณ ที่แห่งนี้ ได้เรียงร้อยเข้าไว้อย่างอบอวลจนอบอุ่น ด้วยเสียง
ของน้องนกัเรยีนตวัน้อยเหล่านีข้บักล่อมบทเพลงให้เราฟังอยู่ในตอน
นี้ คงเป็นภาพประทับใจท่ีฉันไม่อาจลบเลือน ส่ิงท่ีดิฉันได้กล่าวไป 
ข้างต้น เป็นความรู้สึกท่ียังติดตรึงอยู่ในหัวใจ เป็นความรู้สึกแรก 
หลังจากท่ีได้รับชมการแสดงของน้องนักเรียนท่ียังคงไว้ในทุก 
รายละเอียด วันน�าเสนอผลงานดิฉันและเพื่อน ๆ ได้เขา้ไปร่วม 
ฝึกสอน และฝึกซ้อม ในสว่นของการร้องเพลงภาษาอังกฤษ  
จากความรู้สึกกังวลใจด้วยเนื้อหา และเวลาท่ีเมื่อค�านวณดูคร่าว ๆ 
แล้วก็ตอบได้ยากว่าเด็ก ๆ จะสามารถจดจ�ารายละเอียด ซึมซับ  
และเข้าใจ จนสามารถแสดงผลออกมาในรูปแบบของการร้องเพลง
ประกอบดนตรีได้หรือไม่ และสุดท้ายผลลัพธ์ก็ประจักษ์ให้เห็นเเล้ว
ว่า พวกเขาทุกคนคอืเดก็ท่ีจะเตบิโตไปเป็นเยาวชนท่ีมีคณุภาพควบคู่
กับคุณธรรมอย่างได้ไม่ต้องสงสัย และเป็นผู ้ใหญ่ท่ีจะสามารถ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดี และสามารถส่งต่อไปให้แก่ลูกหลานได้อย่างยั่งยืน
อย่างแน่นอน
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 ในฐานะนกัศกึษาคนหนึง่ประสบการณ์ในครัง้นีถ้อืเป็นการปลด
ลอ็คความคดิในการเรยีนรู้ในสาขาวชิาของตนเองได้อย่างถงึแก่นแท้ 
เพราะในการศึกษาท่ีครอบคลุมและลึกซึ้งในศาสตร์ของภาษาและ
มนษุย์ท่ีได้ศกึษาในภาคทฤษฎมีาแล้วนัน้ กลบัเป็นท่ีนีเ่องท่ีเปิดโอกาส
ให้ดิฉันได้ใช้เครื่องมือเหล่านั้นในการส่ือสาร และเชื่อมโยงผู้คนเข้า
ไว้ด้วยกนัด้วยศาสตร์ทางภาษา เราได้ใช้ความรู้ท่ีเรยีนมาสอนน้อง ๆ  
ได้โดยตรงอาจฟังดงู่าย แต่ส่ิงท่ีมากกว่านัน้กก็ารใช้หลักแห่งความเป็น
มนษุย์และภาษา เรยีนรู้ธรรมชาต ิวถิชีวีติ และวฒันธรรมความเป็นอยู่
ของพวกเขา จนชาวบ้านท่ีนัน่รวมถงึเดก็ ๆ  เชือ่ใจเรามากพอท่ีจะรบั
สารท่ีเราส่ือ นี่เองจึงเป็นส่ิงท่ีเรียกว่าแก่นแท้ของการเรียนภาษา  
การมาในครั้งนี้เราอาจมาในฐานะท่ีเป็นคุณครูท่ีมาสอนเด็ก ๆ ใน
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เรื่องของภาษา แต่ใครเล่าจะรู้ว่า น้องนักเรียนท่ีนี่ต่างหากท่ีให้บท
เรียนกับเรามากมาย ฉัน...ขอบคุณพวกเขาในใจนับพันครั้งส�าหรับ 
ของขวัญท่ีมีค่าท่ีสุด ท่ีไม่อาจหาซื้อมาได้แม้จะใช้เงินทองหาก  
ต้องใช้หัวใจท่ีเปิดกว้าง เข้ามากลั่นกรองเป็นความคิด และภาพ 
ความประทับใจ ท่ี ณ ตอนนี้ ได้ตกตะกอนเป็นผลึกความทรงจ�า 
ของฉนัเป็นท่ีเรยีบร้อย และพร้อมจะเล่าให้ทุกคนฟังถงึบทเรยีนล�า้ค่า
ที่ได้รับมาในครั้งนี้
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Danny Boy 
กำ ลังใจแด่ครูตำ รวจตระเวนชายแดน

นายชาญณรงค์ เฮงอรุณประสาร22,
นางสาวภัทรฉัตรา ทองมา23
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 บทเพลง Danny Boy มีท�านองดั้งเดิมมาจากเพลงพื้นบ้าน
ไอริชชื่อว่า  Londonderry Air ภายหลังมีคนได้แต่งค�าร้องให้  
จนกลายเป็นบทเพลง Danny Boy ในปัจจุบันท่ีทุกคนรู ้จัก  
ความหมายของบทเพลงนี้กล่าวถึงการพลัดพรากและจากลาของ 
เด็กหนุ่มท่ีต้องจากบ้านไปแดนไกล เคยถูกใช้ส่ือถึงทหารชาวไอริช 
ท่ีได้ร่วมรบในสงครามท�าให้เป็นเพลงท่ีชาวไอริชรู้สึกผูกพันรวมท้ัง
ท�านองมีความซาบซึ้งกินใจจนกลายเป็นเพลงท่ีได้รับความนิยมไป
อย่างแพร่หลาย และยังใช้ในพิธีส�าคัญ ๆ  ของทหารอเมริกันอีกด้วย
 

 ชาวค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ได้เลือกเพลง Danny Boy  
มาใช้ในการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ เนื่องจากชาวค่าย อยากส่ง
ก�าลังใจให้ครูต�ารวจตระเวนชายแดน จุฬา - ธรรมศาสตร์ ได้มีก�าลัง
ใจทีเ่ข้มแข็งในการบ่มเพาะเยาวชนในโรงเรียนแห่งนี้อย่างเต็มก�าลัง
ความสามารถ

 โดยได้น�าเนื้อร้องบางส่วนจากบทเพลงต้นฉบับ มาใช้ในการ 
จัดกิจกรรมฝึกภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนได้สะกดและออกเสียง
ตามทีละค�าไปพร้อมกับการแปลความหมายของบทเพลง

22 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
23 นักศึกษาส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

“ชาวค่าย อยากส่งกำ ลังใจให้ครูตำ รวจตระเวนชายแดน 
จุฬา - ธรรมศาสตร์ ได้มีกำ ลังใจที่เข้มแข็ง”
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 “Oh, Danny boy, the pipes, the pipes are calling
 From glen to glen, and down the mountain side.
 The summer's gone, and all the flowers dying,
 It's you, it's you must go and I must bide.
 But come ye back when summer's in the meadow,
 Or when the valley's hushed and white with snow,
 It's I'll be here in sunshine or in shadow,
 Oh, Danny boy, oh Danny boy, I love you so!”24

 จากเนื้อร้องดังกล่าว ชาวค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ได้แปล
เนื้อร้องดังกล่าวเป็นภาษาไทย ท�าให้เห็นความหมายชัดเจนจาก 
เนื้อเพลงมากขึ้น  เพื่อจะใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางด้านการแปล
ภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาปกาเกอะญอ ดังนี้ 

 “ที่รัก ฉันเรียกหาเธอจากเสียงปี่ที่ขับขานนั่น
 เสียงดนตรีก้องกังวาลผ่านหุบเขาเรื่อยมา
 ฤดูร้อนผ่านพ้น ดอกไม้ร่วงโรย
 ราวกับเธอที่จากไป ฉันได้แต่เฝ้ารอคอย

 กลับมาเถอะนะ เมื่อฤดูร้อนหวนกลับมาอีกครั้ง
 หุบเขาเงียบสงัด ปกคลุมด้วยเมฆหมอกขาว
 ฉันจะยังอยู่ที่นี่ ไม่ว่าในยามที่อาทิตย์สาดส่อง

24 เนื้อร้องบางส่วนของบทเพลง Danny Boy ประพันธ์โดย Frederick E. Weatherly
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 หรือแม้แต่ความมืดมิด
 โอ้... ที่รัก ฉันรักเธอสุดหัวใจ

 หากเธอกลับมา เมื่อดอกไม้โรยราแห้งเหี่ยว
 ถึงฉันตาย... อย่างไรก็ยอมให้เป็นไป
 หากเธอกลับมา และพบที่ที่ฉันจากไปนี้
 ได้โปรดคุกเข่าลง แล้วเอ่ยว่าขอให้เธอเป็นสุขให้แด่ฉัน

 ฉันจะรับรู้ความรู้สึกนี้จากสวรรค์
 หลุมฝังศพของฉันก็กลับมางดงาม เปี่ยมด้วยความสุข
 เพื่อเธอจะได้คิดถึงและสารภาพความรักนั้น
 ฉันจะเฝ้ารอเธอ จนกว่าเธอจะกลับมาอยู่ด้วยอีกครั้งหนึ่ง
 ฉันจะรอเธอ รอจนกว่าเธอจะกลับมา”25

 น�าไปสู่การให้น้องนักเรียนช่วยกันแปลเนื้อร้องเป็นภาษา 
ปกาเกอะญอต่อไป 

 กระบวนการท�างานท่ีนักศึกษาค่อย ๆ เรียบเรียงประโยคทีละ
ประโยคเพือ่ง่ายต่อความเข้าใจกบันกัเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษา  
หลังจากได้ผลลัพธ์การแปลเป็นภาษาปกาเกอะญอแล้ว พี่นักศึกษา 
ได้ให้คุณครูในโรงเรียนท่ีมีความรู ้ด้านภาษาปกาเกอะญอเป็นผู ้ 
ตรวจทานอีกครั้งหนึ่ง 

25 แปลความหมายเนื้อร้องของเพลงต้นฉบับ Danny Boy เป็นภาษาไทย โดยชาวค่าย 
 อักษร - ศิลป์  เพื่อน้อง ปีท่ี 2
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 “ปือแว แอ๊ โด๊
 ปวา เกาะ หน่า เลอ กแว เซาะ โด๊ะ โด๊ะ
 เด กาหน่า อัด ตือ เหล่อ กะเจอ เคอะ
 ตา ตะ โก เหล่อ บะ
 ตะ พอ ลอ แบ ตะ พอ ลอ แบ
 ดี ซอ นา ปู่ แผละ อย่า โอ๊ะ เขาะ หน่า

 ฮา เก คอ ตะ โก คา นา ฮา เก
 กะเจอ กะลือ ตะ โอ บ่า
 อะ เบอ เหล่อ ต๊ะ เอ๊อะ วาวา
 มื้อ ชา คา เดอะ มื้อ ฮา ลอ อย่า โอ๊ะ แพ ฮี
 ปือแว แอ๊ โด๊ อย่า แอ๊ะ หน่า โด๊”26

 จากเนือ้หาและท่ีมาของเพลงมันส่ือถงึการให้ก�าลังใจใครสักคน
หรือคนสักกลุ่ม ซึ่งทางคณะฯ ได้น�าบทเพลงต�ารวจตระเวนชายแดน  
ท่ีมีท�านองเดยีวกนักบับทเพลง Danny Boy ซึง่ประพนัธ์ค�าร้องโดย  
ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค โดยนักเรียน รวมถึงคณะครูในโรงเรียน 
และชาวค่ายอักษร - ศิลป์ ได้จัดการแสดงในชุดนี้ ร่วมกันขับร้องใน
ค�่าคืนสุดท้ายในการน�าเสนอผลงานของกิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ 
ปีท่ี 2  เพ่ือเป็นการส่งก�าลังใจให้คุณครูต�ารวจตระเวนชายแดน 
ทุกท่าน และสร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านในชุมชน

26 กิจกรรมแปลความหมายเนื้อร้องฉบับภาษาไทย เป็นภาษาปกาเกอะญอ โดยนักเรียน 
 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนจุฬา - ธรรมศาสตร์ 3
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Danny Boy
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Showcase: 
การนำ เสนอผลงานค่ายอักษร - ศิลป์ ปีที่ 2 

รวิภาส เจริญวิวัฒน์ชัย27,
พีรพรรณ  โกมุท28, ณัฐธนาวุฒิ สุขดี28,
อชิตะ ชยาศิสรัตนกร28, ณัฐดนัย หวังวิวัฒนา28
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“รอยยิ้มของน้อง ๆ มันทำ ให้เราหายเหนื่อยได้อย่างหน้า
อัศจรรย์ รอยยิ้มของน้อง ๆ ที่มีความสุขเหมือนกับดอกไม้ที่

ได้รับแสงแรกในยามเช้า”

 การด�าเนินงานของค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ในปีท่ี 2  
มกีารผสมผสานงานด้านเทคโนโลย ีการบนัทึกภาพนิง่ และภาพวิดโีอ 
ตลอดจนการตัดต่อวิดีโอและเสียง น�าโดยนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุเีป็นก�าลงัส�าคญัในการเกบ็ข้อมูลท่ีใช้
ต่อยอดในการท�างานสร้างสรรค์ โดยการด�าเนินงานได้มีการวาง 
แผนการท�างานก่อนท่ีจะด�าเนินการจริง ในด้านการใช้อุปกรณ์
สารสนเทศต่าง ๆ มีการระดมความคิดเห็นเรื่องปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น 
รวมถงึวธีิการแก้ไขปัญหา ซึง่เมือ่ลงไปยงัพืน้ท่ีศกึษาจรงิแล้ว สามารถ
ลดปัญหาได้ในระดับหนึ่ง รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด ี
มากยิ่งขึ้น อีกท้ังในการด�าเนินกิจกรรมของค่ายอักษร - ศิลป์  
เพื่อน้อง ได้มีการหารือถึงปัญหาและสรุปภาพรวมกิจกรรมในแต่ละ
วันเพ่ือพูดคุยถึงปัญหาของแต่ละคนท่ีพบเจอ เพื่อจะน�าไปใชใ้น 
การแก้ปัญหาในวันถัดไปได้ 

 การบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอตลอดการด�าเนินกิจกรรม  
เพื่อน�ามาประกอบการแสดง ประมวลภาพและวิดีโอของการ
ด�าเนินกิจกรรม โดยได้ฉายผ่านทางจอโปรเจ็คเตอร์ไปยังหน้า

27 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
28 นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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อาคารอเนกประสงค์ อักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ อีกทั้งยังใช้ประกอบ
การแสดงในรายการอื่น ๆ  อาทิ ละครชุมชนโดยได้น�าภาพในพื้นท่ี
ในชุมชนแม่ออกฮู มาดัดแปลงและตัดตอ่ท�าให้มีความสมจริง 
และเหมาะสมกับพื้น ท่ีมากขึ้นโดยไม ่ได ้สูญเสียสาระส�าคัญ 
ของวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น 

 ภาพการด�าเนินกิจกรรมท่ี ผสมผสานกับภาพรอยยิ้มของ 
น้อง ๆ ผสานกับเสียงประกอบวิดีโอได้น�าบทเพลง “จับมือมั่น”  
ซึ่งปัจจุบันเป็นบทเพลงประจ�าของโรงเรียน และเป็นบทเพลงท่ี 
ยึดเหนี่ยวในการด�าเนินกิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ มา
ตลอดสองปีท่ีผ่านมา บทเพลงคุ้นหูของเด็ก ๆ  รวมไปถึงบทเพลง
พ้ืนถิ่นท่ีพวกเรานักศึกษาอาสา และน้องนักเรียนในโรงเรียนท่ีได้
ศึกษาจากในชุมชน โดยถูกน�ามาประกอบในวิดีโอ เพื่อใหไ้ด้
อรรถรสในการรับชมมากยิ่งขึ้น ในการด�าเนินการครั้งนี้ แสดงให้
เห็นว่า ในทุกส่วนงานมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างชัดเจน 

 จากการท�างานในครั้งนี้ พวกเราได้รับประสบการณ์ในการ
ทดลองท�าส่ิงใหม่ ๆ โดยทุกฝา่ยไดใ้ช้ทักษะความถนัดของแต่ละ
คนในการท�างาน ถึงแม้ว่าเพื่อน ๆ  อาสาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ   
รู ้จักเพียงไม่กี่วัน แต่ท�าให้พวกเราได้เรียนรู ้วัฒนธรรมพ้ืนถิ่น 
จากคนในชุมชน ไม่ว่าพวกเราจะเหนื่อยแค่ไหน แต่เม่ือได้เห็น 
รอยยิ้มของน้อง ๆ มันท�าให้เราหายเหนื่อยได้อย่างน่าอัศจรรย์  
รอยยิ้มของน้องนักเรียนท่ีมีความสุขนี้ เปรียบได้กับดอกไม้ท่ีได้
รับแสงแรกในยามเช้าทีเดียว 
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“สิ่งที่เราได้ลงมือทำ  ทำ ให้เราได้รู้ว่า 
ทางที่ยากลำ บากมักนำ เราไปสู่จุดหมายที่งดงามเสมอ”

 Showcase หรือการน�าเสนอผลงานการจากการด�าเนินการ
ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 2 กิจกรรมเกิดจากการด�าเนินงาน 
ในลักษณะของการปฏิบัติการกิจกรรมสร้างสรรค์ (workshop)  
ผ่านการใช้ทักษะของนักศึกษา ได้แก่ ทักษะทางภาษา ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทักษะทางดนตรี ของสถาบันดนตร ี
กัลยาณิวัฒนา ทักษะการใช้เทคโนโลยี ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผนวกกับการพัฒนาทักษะใน 
ศตวรรษท่ี 21  น�ามารวบรวมความคิดเห็นและน�ามาปรับใช้ใน 
การด�าเนินกิจกรรมครั้งนี้ ท�าให้ผลของการด�าเนินงาน ออกมาเป็น
รูปธรรม และสามารถส่งต่อความเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นจากคน 
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รุ ่นเก่าไปยังคนรุ ่นใหม่ ซึ่งได้แก่ น้องนักเรียนในโรงเรียน และ 
พวกเรากลุ่มนักศึกษาอาสากลุ่มนี้อีกด้วย การส่ือสารในระหว่าง 
การด�าเนินกิจกรรม ได้ใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือสื่อกลางในการเรียนรู้  
อีก ท้ังยั ง เป ็นการร ่วมมือกันระหว ่างคนในชุมชนกับบุคคล 
ภายนอกด้วย โดยท�าให ้เกิดประโยชน์แก ่ชุมชนในระยะยาว 
ในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น โดยมุ่งหวังให้เยาวชนใน 
ชุมชนได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนรัก 
และหวงแหนในรากวัฒนธรรมของตนเอง

 การน�าเสนอผลงานในครั้งนี้ มีการบันทึกภาพและเสียง ตลอด
จนการถ่ายทอดสดผา่น Facebook Live เพื่อเผยแพร่การน�า
เสนอผลงานของค่ายอักษร - ศิลป์ ในปีท่ี 2 นี้ ซึ่งกิจกรรมการ
แสดงประกอบไปด้วย
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 1. การแสดงดนตรีและบทเพลงขับร้องพื้นบ้านของพ่อเฒ่า 
แม่เฒ่าในชุมชนท่ีหาฟังได้ยาก ดังเช่น บทเพลงกล่อมเด็ก และ
บทเพลงที่แสดงถึงวิถีในการด�าเนินชีวิตฯ

 2. การน�าเสนอวิดีโอประมวลภาพตลอดการจัดกิจกรรม 
การด�าเนินงานของค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 2

 3. การบรรเลงไวโอลินของน้องนักเรียน ร่วมกับวงดนตรีของ 
พี่ ๆ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในบทเพลง Twinkle Twinkle 
Little Star ประกอบการขับร้องบทเพลง “ABC Song”  
ที่ใช้ประกอบกิจกรรมในชั้นเรียนสร้างสรรค์ในด้านทักษะภาษา

 4. การน�าเสนอผลงานละครชุมชนสร้างสรรค์ จากเรื่องราว  
เรื่องเล่า และดนตรี ท่ีได้เรียนรู ้จากการด�าเนินงานภาคสนาม 
(fieldwork) จ�านวน 2 เรื่อง ได้แก่ ละครเรื่อง “เยอแอนา”  
(ฉันรักเธอ) และ ละครเรื่อง “แอ๊ะลอสะ” (ความรัก)

 ก่อนค�่าคืนสุดท้ายของค่ายอักษร - ศิลป์จะจบลง พวกเรา 
ทุกคน ณ ท่ีนั่น ได้ร่วมกันร้องบทเพลงจับมือมั่นดังสนั่นโรงเรียน 
ก่อนท่ีน�้าตาแห่งความปิติยินดีปรากฏขึ้นครั้งหนึ่ง

“ดนตรีเป็นเครื่องมือสื่อกลางในการเรียนรู้
อีกทั้งยังเป็นการร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชน

กับบุคคลภายนอกด้วย”
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วงดนตรีค่ายอักษร - ศิลป์ #2
Music for Society Ensemble

กรวิชญ์ อนุนตการุณ29

(วงดนตรีค่ายอักษร - ศิลป์ ปีที่ 2
Music for Society Ensemble #2: Tak Province)

29 นักศึกษาส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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 ส�าหรับค่ายอักษร - ศิลป์ครั้งนี้ จะให้ถือเป็นประสบการณ์ 
การท�างานดนตรี ท่ีต้องอาศัยความเข้าใจในการเรียนรู้จากบริบท
ของชุมชนสังคมมากขึ้น ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการในการสร้างสรรค์
งานดนตรีมากกว่ากิจกรรมในปีแรก โดยในท่ีนี้อาจส่ือความหมาย
ว่าดนตรีต้องเตรียมตัวไปให้พร้อมมากขึ้น ในการจดบันทึกโน้ต 
จังหวะ รวมถึงเนื้อร้องท่ีต้องอาศัยความเร็วในการท�างาน พร้อมกัน
กับการใช้เทคโนโลยีด้วยเช่นกัน

 แน่นอนว่าการเรียนรู ้ดนตรีแบบมุขปาฐะนั้น จ�าต้องอาศัย 
ความช�านาญ รวมถงึการพยายามเข้าใจในส�าเนยีงพืน้ถิน่ (dialect) 
เป็นโอกาสท่ีดี ท่ีมีเพื่อนท่ีมีความช�านาญด้านทักษะภาษาจาก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ให้การช่วยเหลือในการสะกดออกเสียงค�า
ให้ถูกต ้องชัดเจนได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการท�างานผสมผสาน 
กับการใช้เทคโนโลยีในการบันทึกภาพเคลื่อนไหววีดิทัศน์ เพื่อให้ 
เรื่องราวมีความเป็นธรรมชาติและสอดคลอ้งกับกิจกรรมของ 
ค่ายอกัษร - ศลิป์ เพ่ือน้องฯ ในปีนี้

 เรื่องราวของวัฒนธรรมพื้นบ้านในชุมชน ท�าให้ดนตรีท�าหน้าท่ี
ในการสนับสนุนแนวคิดในการท�ากิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์ เพื่อ 
สอดรับและสอดคล้องให้ได้ดีที่สุด

 ความงามคงมิใช่เพียงแค่ดนตรีเท่านั้น แต่เป็นความงามท่ีเกิด
จากการท�างานร่วมกนัของแต่ละทักษะความช�านาญของชาวค่ายผ่าน
ส�านวนดนตรท่ีีแฝงความหมายลกึซึง้ สามารถยดืหยุ่นและเป็นสะพาน
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ความคดิในการจดักิจกรรมสร้างสรรค์ ท�าให้เกิดการส่งต่อวฒันธรรม
ดนตรีพ้ืนบ้านจากพ่อเฒ่าแม่เฒ่า สู่เด็กนักเรียนรุ ่นใหม่ รวมถึง 
พี่นักศึกษาทุกคนอย่างแยบคาย อีกท้ังยังถือได้ว่าการท�างานดนตร ี
ในค่ายปีนี้เป็นกระบวนการอนุรักษ์เชิงคุณค่าท่ีเป็นรูปธรรมจับต้อง 
ได้มากขึน้

 ส�าหรับวงดนดนตรีของค่ายอักษร- ศิลป์เพื่อน้องในครั้งนี้ 
นอกจากนกัศกึษาจากสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันาแล้ว เรายงัมเีพือ่น
และพี ่ๆ  จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มาร่วมร้องเพลงในการแสดง
คอนเสิร์ตอกัษร - ศลิป์ มทีีมงานบนัทึกวดีทัิศน์ท่ีมคีวามช�านาญจาก
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีและยงัมีนกัเรยีนจากโรงเรยีน
ต�ารวจตระเวนชายแดนจุฬา - ธรรมศาสตร์ 3 มาร่วมฝกึซอ้มและ
แสดงด้วย ทุก ๆ  คน ก็ได้ช่วยกันท�างานกันอย่างเต็มที่ ตั้งแต่วันแรก
ท่ีพวกเราไปศึกษาดนตรีกับพ ่อเฒ่าและแม่เฒา่ของหมู ่บา้น  
จดักิจกรรมเพือ่ให้ความรูแ้ละสอนน้อง ๆ  ในค่าย ช่วยกนัคดิบทละคร
จากวิถีชีวิตคนท้องถิ่น การฝึกซ้อมจนถึงการแสดงในวันสุดท้าย  
แม้กระท่ังการเกบ็กวาดสถานท่ีซึง่เป็นส่ิงท่ีส�าคญัพอ ๆ  กบัการแสดงด้วย

 ในด้านการท�างานอกัษร - ศลิป์นัน้พวกเราทุก ๆ  คนเริม่ต้นจาก
จดุท่ีไม่สามารถจนิตนาการถงึการแสดงได้ด้วยซ�า้ ช่วยกนัคดิทีละขัน้
ตอน ใส่องค์ประกอบต่าง ๆ ลงไป ระหว่างทางกเ็จออปุสรรคหลาย
อย่าง การฝึกซ้อมบทละครนั้น ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากท้ัง 
ชาวค่ายและน้อง ๆ  ด้วย  ทุกคนมหีน้าท่ีท่ีเหนือ่ยเท่ากนัมคีวามส�าคญั
เท่า ๆ กนั หากขาดคนร่วมแสดงแม้แต่คนเดยีว งานแสดงอาจต้อง
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เปล่ียนใหม่ท้ังหมด จนถึงวันสุดท้ายท่ีพวกเราชาวค่ายและนักเรียน
ช่วยกันจัดเวทีการแสดงกันอย่างแข็งขัน มีการท�างานร่วมกันอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ใช้ก�าลังกาย ก�าลังใจ และความคิดท่ีมี จนกระท่ัง 
การแสดงของนักเรียนและชาวค่ายอักษร - ศิลป์ได้เสร็จส้ินลงไป 
อย่างสมบรูณ์

 พวกเรายังคงได้ใช้ทักษะในศาสตร์และศิลป์ในแขนงต่าง ๆ  
ท่ี่ช�านาญ ตัง้แต่การบนัทึกเสียงการบรรเลงเพลงของพ่อเฒ่าแม่เฒ่า 
การใช้แปลเนือ้เพลงท้องถิน่ และการแปลท�านองโดยยงัคงรกัษากลิน่
อายของเพลงเดมิไว้ ยงัมกีารใช้เพลงในการให้ความรู้น้อง ๆ  โดยให้
พี่ ๆ จากคณะศิลปศาสตรเ์ป็นผู้ด�าเนินรายการ โดยมีนักดนตรี
บรรเลงเพลงเป็นส่ือในกิจกรรม การฝึกซ้อมการแสดงเองก็ต้องใช้
ความสามารถในการส่ือสารกับน้อง ๆ และดนตรีท่ีใช้ต้องสามารถ
ส่ือสารกับทุก ๆ คนในกิจกรรมได้ด้วย เพ่ือให้ทุก ๆ คนเข้าใจ 
การแสดงและอยากสร้างการแสดงออกมาให้ดีที่สุด

 ในค่ายอาสานั้น ศาสตร์และศิลป์ไม่ได้ถูกใช้เพียงเพื่อแสดงว่า
เรามีความสามารถในศาสตร์นั้น ๆ  แต่ต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์ต่อทุก ๆ คนให้มากท่ีสุด ถึงแม้เราจะแสดงเทคนิค
แพรวพราวให้ทุก ๆ คนได้ประจักษ์ว ่าเราเก่ง แต่นั่นก็ไม่ได ้
เกิดประโยชน์อะไรต่อเป้าหมายของกิจกรรม แม้กระทั่งการบรรเลง
โน้ตง่าย ๆ ค�าพูดไม่กี่ค�า หรือองค์ประกอบเล็ก ๆ หากโนต้ตัวนั้น  
ค�าพูดนั้น ๆ หรือองค์ประกอบนั้น ๆ อยู ่ในจังหวะท่ีดีมากพอ  
ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะส�าคัญได้
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ปรากฏการณ์จับมือมั่น #2: 
แตกต่างแต่ตราตรึง

พงษ์เทพ จิตดวงเปรม30
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“เราจับมือมั่น ร่วมสร้างฝันอันยิ่งใหญ่
หลอมรวมดวงใจ เป็นหนึ่งเดียวกัน”

 การเดินทางไปค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 2 เริ่มต้นด้วย 
การตระหนักถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้น ก่อให้เกิดกิจกรรม
การเรียนรู้ดนตรี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตจากชุมชนสู่การสร้างสรรค์
ผลงานละครชุมชนโดยเยาวชนท่ีอยู่ในพื้นท่ี  คณาจารย์และคณะ
นักศึกษามีฐานะเป็นเพียง “ผู้เรียน” และจัดองค์ประกอบของละคร
ชุมชนร่วมกับเยาวชนบ้านแม่ออกฮู   

 บทเรยีนจากครัง้ท่ีหนึง่ซึง่ทุกสถาบนัการศกึษาได้เรยีนรู้จากการ
เป็น “ผู้ให้” ไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลงให้เยาวชน การจัดเรียงห้อง
สมุดโดยระบบสี หรือการตกแต่งห้องเรียนชั้นอนุบาล ได้ถูกขบคิด  
ทบทวน และตั้งค�าถามเพื่อพัฒนาให้การเข้าค่ายมีประโยชน์กับคน 
ในชุมชน31 มิเพียงแต่อาคารท่ีตั้งตระหง่านอยู่กลางขุนเขา แต่หาก
เป็นการเพิม่พนูศกัยภาพและการมส่ีวนร่วมกบักิจกรรมของชาวค่าย 
และผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น 
 

30 นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 และผู้จัดการวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (PYO)
31 พงษ์เทพ จติดวงเปรม. ปรากฎการณ์ “จบัมือมัน่”.ค่ายอกัษร - ศลิป์ เพือ่น้อง โรงเรยีนต�ารวจ 
 ตระเวนชายแดน จฬุา - ธรรมศาสตร์ 3 ต�าบลแม่หละ อ�าเภอท่าสองยาง จังหวดัตาก Creative  
 Music and Arts Camp #1. 2560. หน้า 8-9
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 การเดินออกนอกประตูโรงเรียนเพื่อไปเรียนรู้ดนตรี เรื่องเล่า 
และวิถีชีวิต เปรียบเสมือนกับการท�าลายก�าแพงท่ีขวางกั้นผู ้คน 
และเริ่มเปิดใจท่ีจะได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ท่ีไม่เคยคิดหรือได้ยินมาก่อน 
เรียนรู้ความแตกต่างในทางความคิดและยอมรับในบางเรื่องท่ีม ี
ความแตกต่าง การกล้าท่ีจะพูดคยุ ซกัถาม หรอืแม้กระท่ังร่วมบรรเลง
ดนตรีจึงก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ น้อง ๆ พาพวกเราเดินไป 
ท่ัวชมุชน คนในชมุชนเรยีกพวกเราขึน้ไปพดูคยุบนบ้าน สอนบทเพลง
อย่างจริงจังโดยมีคุณครูช่วยแปล น้อง ๆ ได้รับฟังและร่วมกัน 
ร้องตาม หรือท�าอาหารให้รับประทาน เป็นต้น 

 นอกจากการให้นกัศกึษาและเยาวชนได้เรยีนรู้เกีย่วกบัชมุชนแล้ว 
ก่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าวัฒนธรรมของตนเอง ท่ีอาจ
จะถูกลืมเลือน ในขณะเดียวกันยังสานสัมพันธ์ระหว่างผู้คนท่ีมีวิถี
ชีวิตท่ีแตกต่างกัน ในวันแสดงผลงานผู ้ใหญ่บ้านได้พาพ่อเฒ่า 
แม่เฒ่านักดนตรีมาร่วมขับกล่อมบทเพลง เช่น เพลงกล่อมเด็ก  
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 เพลงแสดงออกถึงความรัก ความคิดถึง และเพลงท่ีใช้ใน 
วิถีชี วิต เป ็นต้น ท�าให้เยาวชนรุน่หลังได ้ชมเครื่องดนตรี ท่ีม ี
ความน่าสนใจและมีความเป็นธรรมชาติ ส่งต่อวัฒนธรรมผ่าน
บทเพลงและการแสดง บางบทเพลงถูกใชใ้นการแสดงละคร 
ของเยาวชน พ่อเฒ่าแม่เฒ่าบางทา่นชอบ บางท่านบอกไม่เหมือน 
แต่กระนั้นเยาวชนท่ีได้ร่วมกิจกรรมได้ซึมซับบทเพลงและศิลปะท่ี
อยูใ่นชุมชนโดยการซ้อมและแสดงละคร พี่นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่าน
การช่วยน้องซ้อมและจัดแสดง คุณครูในโรงเรียนได้เรียนรู ้ไป
พร้อมกับการแปลภาษา ก่อให้เกิดความร่วมมือให้การแสดงส�าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี แม้จะเปน็คนต่างถิ่นต่างภาษาแต่ท่วงท�านองยังคง
ตราตรึงอยู่ในจิตใจ จับมือกันไว้ ความฝันใดจะผา่นไปด้วยกัน  
 

“เราจับมือมั่น ร่วมสร้างฝันอันยิ่งใหญ่
เพื่อชีวิตใหม่ เพื่อแผ่นดินไทยของเรา” 
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บทวิเคราะห์ 
ภาพสะท้อนในการจัดค่ายอักษร - ศิลป์ 

ศักดิ์ระพี รักตประจิต32

ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี33
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32 นักวิจัย สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
33 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศกึษา สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา

 ค่ายอกัษร - ศลิป์ เพือ่น้องฯ ปีท่ี 2 จดัขึน้ระหว่างวันท่ี 20 - 24 
ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน จุฬา - 
ธรรมศาสตร์ 3 ต�าบลแม่หละ อ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  
เป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือของนิสิตนักศึกษา และคณาจารย์ 
จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ซึ่งสานต่อแนวคิด และกระบวนการด�าเนินงาน 
ของกิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพ่ือน้องฯ ในปี พ.ศ. 2560  
ท่ีผ่านมา การสร้างสรรค์ และหยบิยืน่โอกาสทางการเรยีนรู้ในรปูแบบ
สร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตความเป็นอยู ่ของ 
คนในชุมชนให้กลมกลืนและสอดรับกับบริบททางชุมชน อีกท้ัง 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

 กิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ในปีที่ 2 นี้ ได้วางแผน
และจดัประชมุร่วมกนัเพือ่ก�าหนดขอบเขตการจดักิจกรรมให้สานต่อ 
การด�าเนินงานในปีท่ีผ่านมา โดยแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และ
ความเข้าใจร่วมกันในแต่ละส่วนของนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อก�าหนดรูปแบบ แนวทาง และกระบวนการ 
จัดกิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 2 ที่ผ่านการปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนากิจกรรมให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



100

ดงันัน้ การสานต่อกระบวนการ และองค์ความรู้ท่ีถ่ายทอดให้แก่เดก็ ๆ 
ในชุมชนของกิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 2 ประกอบ
ด้วยการพบปะพูดคุยเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน ซึ่งเปรียบ
เสมือนการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น เพื่อน�ามาซึ่งความสัมพันธ์อันดี 
รว่มกันท่ีจะสานต่อความร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมให้เกิด 
ความส�าเร็จตามจุดประสงค์ท่ีก�าหนดไว้ การส�ารวจสภาพวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ และศึกษาความต้องการของคนในชุมชน ผ่านการ
สังเกต และการแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมองร่วมกันของผู้จัดกิจกรรม 
เพื่อเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และ 
ส่งเสริม แต่งเติม และสร้างสรรค์องค์ความรู้ให้แก่เด็ก ๆ ในชุมชน 
นอกจากนี ้การศกึษาต่อยอดองค์ความรู้จากชมุชน เป็นกระบวนการ
ส�าคัญส�าหรับการบูรณาการศาสตร์ทางด้านทักษะทางภาษา ทักษะ
ทางดนตรี รวมถึงทักษะทางด้านเทคโนโลยีให้เข้ากับองค์ความรู้
ภายในชุมชน น�ามาซึ่งการร้อยเรียง เชื่อมต่อกัน เพื่อรังสรรค์เป็น 
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บทละครท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ และวัฒนธรรมของคน 
ในชมุชนบ้านแม่ออกฮ ูต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ท่ีถกูถ่ายทอด 
ออกมาเป็นภาพสะท้อนในรูปแบบของละครชุมชน รวมถึงกิจกรรม
สร้างสรรค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 จากการด�าเนินกิจกรรมคา่ยอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีท่ี 2  
การประเมินผลกิจกรรม จัดท�าโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบุคคล 
ท่ีมส่ีวนเกีย่วข้อง จ�านวนประมาณ 90 คน โดยมผีู้ตอบแบบประเมิน 
จ�านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 ประกอบด้วย กลุ่มเด็ก ๆ  
ในชุมชน และกลุ่มคุณครูโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน จุฬา - 
ธรรมศาสตร์ 3 กลุ่มนสิิต นกัศกึษา จากคณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
จ�านวนโดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้
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 จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่า ภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.49 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
0.61) ของผู้ตอบแบบประเมินท้ังหมด โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ท่ีมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ กลุ ่มนักเรียน และคุณครู  
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีท่ี 2  
ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54) 

 นอกจากนี้ ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมและบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับกิจกรรมคา่ยอักษร - ศิลป์ เพ่ือน้องฯ ปท่ีี 2 ได้ให้ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ ดงันี้

 กลุ ่มนักเรียน ต้องการให้จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช ่น  
จัดกิจกรรมร้องเพลง การเล่นเกมสันทนาการ กิจกรรมการแสดง  
การเต้นประกอบจังหวะ และการให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การสอนปฏิบัติเครื่องดนตรี และการเล่น
กีฬา เป็นต้น และกลุ่มคุณครูโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน  
จุฬา - ธรรมศาสตร์ 3 เสนอแนะให้จัดกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอน 
ในด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และการควบคุม 
ชั้นเรียน เพื่อให้ครูผู ้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 กลุ่มนสิิต นกัศกึษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรม
ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 2 ดังนี้ ควรเพิ่มระยะเวลาการจัด
กิจกรรมมากขึ้น เป็นหนึ่งสัปดาห์ กิจกรรมควรมีรูปแบบการให ้
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ความรู้ หรือสอนนักเรียน ในรูปแบบที่หลากหลาย ควรมีกิจกรรมที่
ท�าร่วมกับชุมชน หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

 กลุ่มคณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วมกิจกรรมให้ข้อคิดเห็น
ว่ากิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีท่ี 2 เป็นกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อกลุ ่ม นักเรียนในโรงเรียน คุณครู และกลุ ่มนิสิต 
นักศึกษาอย่างมาก เนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการเรียนรู้
จากประสบการณภ์าคสนาม ท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมกัน 
น�าไปสู่การสานต่อความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ท้ังทางด้านวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่น วิถีชีวิต สภาพสังคม

 นอกจากนี้ การน�าองค์ความรู้ทางด้านดนตรีมาเป็นส่ือกลาง 
ในการส่ือสาร การน�าไปร้อยเรียงร่วมกับพื้นฐานแนวคิดวิถีชีวิต 
ของคนในชมุชน และการสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนัระหว่างผู้เข้าร่วม
กิจกรรม สะท้อนให้เห็นว่า กิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ  
เป ็นค ่ายท่ีมีแนวคิด กระบวนการปฏิบัติ ท่ีมากกว่าการสร ้าง 
ส่ิงปลูกสร้าง การบริจาค การความให้ช่วยเหลือ แต่เป็นค่ายท่ี 
มุ ่งหมายให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่า วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
ของตนเอง

 จากวัตถุประสงค์ในการด�าเนินกิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์  
เพื่อน้อง ปีท่ี 2 มุ่งเน้นการท�างานร่วมกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้น ท�าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักศึกษาอาสา นักเรียน 
และคณะครใูนโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน จฬุา - ธรรมศาสตร์ 3 
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รวมถงึชาวบ้านมากขึน้ น�าไปสู่การสร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจของชมุชน
กับชาวค่ายอักษร - ศิลป์ อย่างเห็นได้ชัด

 กิจกรรมภายในค่ายมีการบูรณาการแนวคิด วิธีการด�าเนินงาน
ร่วมกนัระหว่างนกัศกึษาอย่างชดัเจน เห็นได้จากการด�าเนนิกิจกรรม 
ท่ีต้องอาศัยทักษะความช�านาญ ท้ังทางด้านทักษะทางภาษาของ
นกัศกึษาคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทักษะทางด้าน
ดนตรีของนักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รวมถึงทักษะ
การใช้เทคโนโลยขีองนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโลโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุรี ท�าให้สามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สอดคล้อง 
กับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างชัดเจน การด�าเนินงานท่ีมี 
ความซับซ้อนให้เกิดการเรียนรู้ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น และสามารถ 
น�าความรู้จากคนรุ่นเก่าท่ีผ่านการส่งต่อถ่ายโอนไปยังคนรุ่นใหม่ 
มาใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน ผ่านการประยุกต์กระบวนการ 
ด�าเนินงานสร้างสรรค์ และสร้างความน่าสนใจในกิจกรรมของ 
ค่ายอักษร - ศิลป์ ปีที่ 2 นี้ จากกรอบความคิดที่ตั้งไว้

 ในการด�าเนินกิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ ในปีท่ี 3 ควรม ี
การพัฒนาในด้านการสร้างรายได้เพื่อเศรษฐกิจของชุมชน โดยการ
ศึกษาเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าว มีผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่น่าสนใจ 
อาทิ ผ้าทอปกาเกอะญอ รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สามารถพัฒนา 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและไม่สูญ
เสียสาระส�าคญัของความเป็นวฒันธรรมพืน้ถิน่ ควบคู่ไปกบัการพฒันา
กิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเยาวชนในพื้นที่ต่อไป
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รายชื่อคณะกรรมการโครงการอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ที่ปรึกษา 
ศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร    ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล   ที่ปรึกษา 
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์   ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ที่ปรึกษา 
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี    ที่ปรึกษา 
คุณพิชัย ชุณหวชิร     ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล   ที่ปรึกษา 
อาจารย์ ดร.วีระพันธ์ ชินวัตร    ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์  ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง    ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เกษโกวิท   ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ    ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร    ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย    ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ สิงหปรีชา   ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์   ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ  ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ด�ารงค์ อดุลยฤทธิกุล   รองประธาน 
คุณดารณี วัธนเวคิน     รองประธาน 
คุณจ�านรรค์ ศิริตัน     รองประธาน 
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ศาสตราจารย์ ดร.ธีรพันธ์ เหลืองทองค�า   กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์    กรรมการ 
อาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ    กรรมการ 
อาจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน    กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี    กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ยุพิน โภคฐิติยุกต์   กรรมการ
คุณเยาวภา พัธโนทัย     กรรมการ 
คุณสวลี ศิริผล      กรรมการ 
คุณพนิตตา อริยะวิชา     กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บ�ารุงสุข   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญจิรา ถึงสุข    กรรมการ 
คุณกัญญาณี บุญสาธร     กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ดิลกวณิช   กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คุณสุปริญา ลุลิตานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คุณกฤติญา เรืองเวช  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ยุพิน โภคฐิติยุกต์
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

ผศ.ดร.ทรงชัย ทองปาน
นางสาวชมพูนุช รุ่งมา 
นายวิสันต์ ข่าทิพย์พาที 
นางสาวเสาวธาร เข็มทองค�า 
นายนรากร ปัญญาวรวุฒิ
นางสาวพีรยา คชเสถียร
นายชาญณรงค์ เฮงอรณุประสาร
นายรวิภาส เจริญวิวัฒน์ชัย
นางสาวชนิกานต์ ตาแก้ว
นางสาวมานิกา ค�าแก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นายพีรพรรณ โกมุธ
นายณัฐธนาวุฒิ สุขดี
นายอชิตะ ชยาศิสรัตนกร
นายณัฐดนัย หวังวิวัฒนา

สถาบันดนตรกัีลยาณวัิฒนา 
อ.ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายพงษ์เทพ จิตดวงเปรม  
นายธัชวงศ์ ศิริสวัสดิ์ 
นายพงศธร ศรีวิเศษ 
นายศักดิ์ระพี รักตประจิต  
นางสาวณุสมล จงประกิจพงศ์ 
นายธรณ์ ทักษิณวราจาร
นายเขตสิน จูจันทร์
นายอัครพล เชี่ยวชาญ
นางสาวเบญจมาศ ไม้เกตุ
นายกรวิชญ์ อนุนตการุณ
นางสาวพรชนิตว์ มณีวรรณ
นายจิรายุส เถาลิโป้
นางสาวฉมามาศ แก้วบัวดี
นางสาวภัทรฉัตรา ทองมา

รายชื่อคณะทำ งานค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 2
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รายนามที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ด�ารงค์ อดุลยฤทธิกุล  
อาจารย์ด�าริห์ บรรณวิทยกิจ   
รองศาสตราจารย์ ยุพิน โภคฐิติยุกต์  
อาจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน 
  
กองบรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี
บรรณาธิการ

นายพงษ์เทพ จิตดวงเปรม
นายศักดิ์ระพี รักตประจิต
นางสาวณุสมล จงประกิจพงศ์
นายสิรวิญช์ ธารไพฑูรย์
นางสาวฉมามาศ แก้วบัวดี
นายธรณ์ ทักษิณวราจาร
นายเขตสิน จูจันทร์
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ผู้เขียน 
อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี
นายศักดิ์ระพี รักตประจิต
นายพงษ์เทพ จิตดวงเปรม
นายชาญณรงค์ เฮงอรณุประสาร
นายเขตสิน จูจันทร์
นางสาวฉมามาศ แก้วบัวดี
นางสาวเบญจมาศ ไม้เกตุ
นายธรณ์ ทักษิณวราจาร
นายนรากร ปัญญาวรวุฒิ
นางสาวพรชนิตว์ มณีวรรณ
นางสาวชนิกานต์ ตาแก้ว
นางสาวมานิกา ค�าแก้ว
นางสาวภัทรฉัตรา ทองมา
นายรวิภาส เจริญวิวัฒน์ชัย
นายพีรพรรณ โกมุท
นายณัฐธนาวุฒิ สุขดี
นายอชิตะ ชยาศิสรัตนกร
นายณัฐดนัย หวังวิวัฒนา
นายกรวิชญ์ อนุนตการุณ

ภาพถ่าย / วิดีทัศน์
นายธัชวงศ์ ศิริสวัสดิ์
นายกรวิชญ์ อนุนตการุณ
นายพีรพรรณ โกมุท
นายณัฐธนาวุฒิ สุขดี
นายอชิตะ ชยาศิสรัตนกร
นายณัฐดนัย หวังวิวัฒนา

เว็บไซต์ 
นายพงศธร ศรีวิเศษ 

ผู้ประสานงานค่ายอกัษร- ศลิป์
นางพรรณมาศ ประทุมธารารตัน์
นางสาวเสาวธาร เข็มทองค�า
นายสิรวิชญ์ ธารไพฑูรย์
นางสาวพิชาภรณ์ สุคนธพันธุ์



“เสียงที่กำ ลังจะหายไปได้ถูกขับขานอีกครั้ง
หวนให้คนในชุมชนคิดถึง”



“เล่าเรื่องราวโดยคณะอักษร - ศิลป์ ร่วมกันกับน้องนักเรียนในชุมชน”



“หวนคิดถึงวันวาน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ของค่ายฯ”







“ความรู้ชุมชนสู่การสร้างสรรค์ 
อักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ”





“เรียนรู้ ชุมชน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความหมายที่มีคุณค่า”





“กิจกรรมยามเช้า เคล้าแสงแดดที่สาดแสง
ผ่านอาคารอเนกประสงค์ อักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ”



“เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
พร้อมกับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับน้องนักเรียนในชุมชน”









ทานสามารถรับชมเว็บไซต
และการนำเสนอผลงาน
คายอักษร - ศิลป เพ่ือนองปท่ี 2
ไดท่ี 

www.pgvim.ac.th/aksornsilpa



คายอักษร - ศิลป เพ่ือนอง ปท่ี 2 คายอาสาพัฒนาทางดานการจัด
กิจกรรมดนตรีและศิลปะสรางสรรคแบบผูคนในชุมชนมีสวนรวม เพ่ือพัฒนา
ชุมชนอยางย่ังยืน กรณีศึกษาพ้ืนท่ีชุมชนบานแมออกฮู ตำบลแมหละ 
อำเภอทาสองยางจังหวัดตาก มุงเนนในการพัฒนาศักยภาพมนุษยแกนิสิต
นักศึกษาในการทำงานเปนอาสาสมัคร ซ่ึงนำไปสูแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัด
กิจกรรมคายอาสาดนตรี ศิลปะ และภาษา คายอักษร - ศิลป เพ่ือนอง ไดรับ
ทุนสนับสนุนหลักจากมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพ่ือคณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาท่ีมีสวนรวมอยางตอเน่ือง

Aksornsilpa Music and Arts Camp Program II was designed to 
develop the ideals and skills of university students. Our team 
and students camped and worked on-site at Mae Ok Hu village, 
Mae La, Tha Song Yang District, Tak Province, Thailand to 
conduct a theatre play project between the local school 
students and the university students. Such initiatives help inject 
a new dynamic spirit within the local arts activities. This project 
establishes a framework of good practice in music and arts 
workshops which can serve as an example for future projects. 

Aksornsilpa Music and Arts Camp is continuously funded by 
Maha Chakri Sirindhorn Foundation and other participating 
universities.

www.pgvim.ac.th/aksornsilpa
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