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 รายงานโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนฉบับนี้ เป็นกิจกรรมท่ีสถาบัน

การศึกษาส่ีสถาบัน คือ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกันวางแผนจัด เมื่อด�าเนินการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยมีเหตุขัดข้องไม่ได้ไปร่วมด้วย การจัดค่ายอาสาสมัครนี้มีศูนย์กลางการจัดท่ีอาคาร

อเนกประสงคท่ี์ท้ังส่ีสถาบันร่วมกันสร้างเพื่อน้อมฯ ถวายในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ เมื่อวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2558

 อาคารดงักล่าวนี ้เป็นด�ารขิองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพนัธ์ เหลอืงทองค�า ว่าควรมอีาคารท่ีสามารถ

เป็นประโยชน์ท้ังต่อโรงเรยีนเดก็นกัเรยีนในท้องท่ี และเป็นประโยชน์ต่อนสิิตนกัศกึษา ผู้น�าไปบ�าเพญ็ประโยชน์ 

เช่น การออกค่ายอาสาสมัครพัฒนา หรือไปท�าวิจัยเก็บข้อมูล การจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาครั้งนี้  

เป็นครัง้แรกท่ีใช้อาคารอเนกประสงค์นี ้จงึเป็นโครงการน�าร่องทดสอบอาคารและทดลองใช้อาคารท�ากจิกรรม

 กิจกรรมต่างๆ ท่ีได้ร่วมแรงร่วมคดิกนันี ้พยายามให้บรูณาการศาสตร์ต่างๆ ท่ีมกีารเรยีนการสอน

ในสถาบนัท้ังส่ีสถาบนั และพยายามให้ศาสตร์ต่างๆ เข้าไปสัมพนัธ์กนัเมือ่จดักจิกรรมให้เดก็นกัเรยีนและชมุชน 

จงึมท้ัีงเรือ่งวชิาการ ภาษาวฒันธรรม การฝึกอบรมทางสาธารณสุข ใช้ท้ังวชิาการและดนตร ีศลิปะแขนงต่างๆ 

เป็นเครือ่งส่ือให้นกัเรยีนเข้าถงึ เข้าใจ ส่ิงท่ีต้องการให้เรยีนรู้ รวมท้ังมกิีจกรรมให้ชมุชนได้เข้าร่วมด้วย

 กิจกรรมท้ังปวงส�าเร็จด้วยแรงกายแรงใจของอาจารย์และนักศึกษาท้ังส่ีสถาบัน แสดงให้เห็นว่า

ความสามคัคกีลมเกลียวก่อให้เกิดคณุความดอีนัเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อืน่ เป็นการสนองพระราชด�าริ

ทางการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ว่า “การพัฒนาบ้านเมืองจักเกิดได้ 

ก็ด้วยการปลูกฝังการศึกษาทุกๆ ด้านแก่เด็กจนเป็นรากฐานอันมั่นคงที่จะพัฒนาด้านอื่นๆ ได้ต่อไป”

สารจากประธานคณะกรรมการอำ นวยการจัดโครงการ
“อักษร - ศิลป์ เพื่อน้องโรงเรียนตำ รวจตระเวนชายแดน
จุฬา - ธรรมศาสตร์”
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ



 การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งมีความจ�าเป็นต้องเริ่มสร้างความเข้มแข็งจากภายในจิตใจ ดนตรีและ

ศิลปะ เป็นส่ิงท่ีสัมผัสได้ง่ายแต่แฝงไปด้วยความหมายท่ีลึกซึ้งด้วยการสร้างความเข้าอกเข้าใจและความ

ตระหนักรู้ให้กับชุมชนสังคม กิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง โดยความร่วมมือร่วมใจจากคณาจารย์ 

นิสิต นักศึกษาที่ สร้างสรรค์ค่ายอาสาผ่านกิจกรรมดนตรีและศิลปะ เพื่อสนองตอบความต้องการของพื้นที่

ในการด�าเนินกิจกรรม 

 การด�าเนนิกิจกรรมค่ายอกัษร - ศลิป์ เพ่ือน้อง ในครัง้นี ้แสดงให้เห็นถงึวิสัยทัศน์ของนสิิตนกัศกึษา 

ในการท�างานให้แก่ชุมชนผ่านการบูรณาการทางความคิดแบบประชาสังคมโดยการสร้างการมีส่วนร่วม 

ด้วยวธีิกระบวนการในรปูแบบการจดัการทางดนตรแีละศลิปะกบัชมุชน ซึง่เป็นเรือ่งท่ีน่ายนิดอีย่างยิง่ อีกท้ัง

กิจกรรมในลักษณะนี้ควรได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้แก่คนรุ่นใหม่ท่ีก�าลังเติบโตเป็นพลังส�าคัญ 

ในการพัฒนาประเทศสืบต่อไป

 ในฐานะท่ีเป็นคร ูขอแสดงความยนิดอีกีครัง้หนึง่ต่อการด�าเนนิกิจกรรมค่ายอกัษร - ศลิป์ เพ่ือน้อง 

รุ่นท่ี 1 ท่ีได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการท�างานสร้างสรรค์กิจกรรมค่าย ในครัง้นี ้และขอให้นสิิตนกัศกึษา 

ทุกคนประสบความส�าเร็จและมีพลังในความคิดสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของมวลประชาต่อไป

สารจากที่ปรึกษากิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง 
 
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา



 ค่ายอาสาพัฒนาอักษร - ศิลป์เพื่อน้องโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน จุฬา- ธรรมศาสตร์ 3 

ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อทดลองใช้อาคารอเนกประสงค์

ท่ีสร้างข้ึนให้กับโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน จุฬา - ธรรมศาสตร์ 3 จังหวัดตาก ค่ายอาสาพัฒนานี ้

เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของนักศึกษาและคณาจารย์ 3 สถาบัน คือคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าธนบรุ ีและสถาบนัดนตรกีลัยาณวัิฒนา 

แม้ว่าจะเป็นการทดลองการใช้อาคารอเนกประสงค์ก็ตามแต่ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ 

ในหลายๆ ด้านให้กับนักศึกษา และคณาจารย์ ได้แก่ การเรียนรู้ในการวางแผนเพื่อเตรียมงาน ได้ร่วมกัน

คดิร่วมกนัวางแผนในการจดักิจกรรมต่างๆ สร้างโอกาสในการเรยีนรู้ท่ีจะ “ให้” การให้เพ่ือการเรยีนรู้ต่อไป

ซึง่ส่งต่อให้กบันกัเรยีนของโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน การเรยีนรู้ท่ีจะหยบิยืน่โอกาสให้กบัผู้ด้อยโอกาส 

การเรียนรู้ท่ีจะช่วยพัฒนาผู้ท่ีอยู่ภายในสังคมของเราให้สามารถเดินไปด้วยกันและพัฒนาไปด้วยกันเป็น

ทรพัยากรมนษุย์อย่างสมบรูณ์ การจัดค่ายอาสาในครัง้นีย้งัเป็นการช่วยพฒันานกัศกึษาให้เกิดจิตสาธารณะ 

ก่อเกิดมิตรภาพท่ีดีภายในค่ายอาสา และเหล่านักศึกษากับชุมชนในพื้นท่ีนั้น นับเป็นภาพท่ีงดงามและน่า

ประทับใจ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะมค่ีายอาสาพัฒนาเช่นนีต่้อไปอกี ขอขอบคณุนสิิตนกัศกึษาทุกคนท่ีร่วมกนั

จัดค่ายประสบผลส�าเร็จอย่างน่าประทับใจและงดงามเป็นที่สุด อีกทั้งขอขอบคุณคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ทุกท่าน ที่ช่วยประสานงานท�าให้ค่ายนี้เกิดขึ้น

สารจากรองประธาน ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ด�ารงค์ อดุลยฤทธิกุล
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง รุ่นที่ 1
รองศาสตราจารย์ ยุพิน โภคฐิติยุกต์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 สืบเนื่องจากการจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ “อักษร - 

ศิลป์ เพื่อน้อง” ได้เสร็จสมบูรณ์  และพร้อมใช้งาน คณะกรรมการ

ของส่ีสถาบันการศึกษาได้ร่วมกันจัดค่ายจิตอาสาเพ่ือเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ของนิสิตและนักศึกษาในการร่วมกันจัดกิจกรรม

สร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ

การศึกษาของนักเรียนท่ีโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนจุฬา -  

ธรรมศาสตร์ 3 บ้านแม่ออกฮู ต�าบลแม่หละ อ�าเภอท่าสองยาง 

จังหวัดตาก  แต ่เนื่องจากคณะอักษรศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จึงเหลือเพียงสาม

สถาบันการศึกษาท่ีด�าเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ในระหว่างวันท่ี 

9 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมท่ีทางค่ายอักษร - ศิลป ์ ได้ด�าเนินการแบ่งออกเป็น  

3 ประเภทคือ

 การจัดห้องสมุด จัดหาหนังสือและอุปกรณ์การเรียนการ

สอนท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียน การจ�าแนกหมวดหมู ่ของ

ประเภทหนังสือโดยใช้แถบสีแทนระบบการจัดหนังสือแบบสากล 

เพราะเดก็นกัเรยีนสามารถจดจ�าและเข้าใจระบบได้ง่าย นอกจากนัน้

การจัดกิจกรรมสรา้งสรรค์งานศิลปะของนักเรียนภายใต้หัวข้อ 

“หนังสือร้องไห้” เพ่ือให้นักเรียนจินตนาการหากว่าหนังสือ 

ถูกท�าลายแล้ว หนังสือที่มีชีวิตจิตใจจะรู้สึกอย่างไร 

 การปรับปรุงห ้องเรียนชั้นอนุบาลเพื่อเสริมสร ้าง

บรรยากาศในการเรยีนการสอน โดยการทาสีผนงัห้อง และวาดภาพ

สัตว์นานาชนดิภายในวงกลมท่ีแทนโลกใบนี ้การเขยีนตวัพยญัชนะ

ภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน และสเกลเพื่อใช้วัด

ความสูงของนักเรียน อีกท้ังยังมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้

นักเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์จากวัสดุเหลือใช้ การทาสีถังเก็บน�้าให้

มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

 การจดักิจกรรมดนตรสีร้างสรรค์เพือ่ให้นกัเรยีนได้มส่ีวน

ร่วมในกิจกรรมและเรียนรู้เรื่องต่างๆ เช่น การรักษาสุขอนามัยพื้น

ฐานก่อนการรับประทานอาหาร โดยผ่านบทเพลง “ล้างมือ”  การ

ปลูกฝังจิตส�านึกให้นักเรียนรักการอ่านและไม่ท�าลายหนังสือ ผา่น
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”การจัดกิจกรรมครั้งนี้นับว่าประสบความสำ�เร็จอย่างยิ่ง
บรรลุตามวัตถุประสงค์คือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

และการศึกษาของนักเรียนในดินแดนที่ห่างไกลติดชายแดน...�”

บทเพลง “หนังสือ” นอกจากนั้นนักเรียนได้ช่วยกันประพันธ์เพลง

ขึ้นอีก 5 บทเพลง เนื้อหาของบทเพลงสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ 

กิจกรรม และวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ชนเผ่าปกาเกอะญอ โดย

นักศึกษาร่วมคิดท�านองและเนื้อร้องภาษาไทย ส่วนนักเรียนช่วย

แปลค�าร้องเป็นภาษาถิ่น  ในค�่าคืนสดุท้ายของการจดักิจกรรมค่าย 

มีการฉายวีดิทัศน์ประมวลภาพการด�าเนินกิจกรรม และการแสดง

ผลงานให้ครูใหญ่ ครู ผู้ปกครองและผู้ท่ีอาศัยในชุมชนได้รับชม  

และรับฟัง

 การจัดกิจกรรมครั้งนี้นับว่าประสบความส�าเร็จอย่างยิ่ง 

บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา 

ของนักเรียนในดินแดนท่ีห่างไกลติดชายแดน  นักเรียนได้ให้ 

ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมตลอดสามวันท้ังๆ ท่ีเป็นวันหยุด 

สุดสัปดาห์ นอกจากนั้นยังสามารถสร้างสัมพันธภาพท่ีเข้มแข็ง  

และยั่งยืนระหว่างโรงเรียนกับชุมชน อีกท้ังยังเสริมสร้างความรัก 

และสามัคคีของคนในชาติ

ขอขอบคุณ ดาบตรี บรรดล เมืองมูล ครูใหญ่ของโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนจุฬา - ธรรมศาสตร์ 3 ท่ีให้ความอนุเคราะห์ 

สถานท่ีในการจัดกิจกรรม และมอบหมายให้ครูของโรงเรียน 

อ�านวยความสะดวกให้แก่คณะด�าเนินงาน

ขอบคุณชาวค่ายทุกท่านท่ีท�าให้กิจกรรมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

และประสบความส�าเร็จอย่างงดงาม



ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง : 
ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์แบบผู้คนมีส่วนร่วม
อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง6
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”�เม่ือคร้ังใดที่ได้เห็นนิสิตนักศึกษาได้ร่วมกันคิด�ร่วมกันช่วยแก้ปัญหา�เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนหรือสังคม�
ผ่านการทำ�กิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีและศิลปะ�ที่เต็มไปด้วยแนวคิดของการมีจิตอาสา�

และพร้อมที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม�ผมก็อดที่จะปลื้มปิติไม่ได้�”

 ครั้งแรกท่ีได้ฟังนิสิตนักศึกษาจากค่ายอักษร - ศิลป์  

เพื่อน้อง หารือในการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ผ่านความรู้และ

ความถนัดจากวิชาชีพท่ีพวกเขาก�าลังศึกษาอยู่นั้น ผู้เขียนในฐานะ

กระบวนกรได้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ภายใต้กรอบความคิด 

การมีส่วนร่วมของผู้คน ชุมชน และสังคมท่ีนิสิตนักศึกษาร่วมกัน

สร้างขึ้น น�าไปสู่การค้นหาผลลัพธ์ค�าตอบท่ีเต็มไปด้วย “คุณค่า” 

และ “ความหมาย” จากการจัดวางองค์ประกอบของกิจกรรม 

โดยสร้างความสัมพันธ์ และกลไกทางความคิดที่มีความลึกซึ้ง

 จากแนวคิดหลักของการด�าเนินกิจกรรมค่าย ในครั้งนี ้

คือการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้คน ชุมชน และสังคม ซึ่งถูกกล่าว

ถึงก่อนท่ีนิสิตนักศึกษาจะลงมือด�าเนินกิจกรรมในพื้นท่ีโรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดน จุฬา - ธรรมศาสตร์ ดังนั้นในการวาง 

รูปแบบของกิจกรรมจึงเป็นส่ิงส�าคัญท่ีจะต้องดูแลให้กิจกรรม 

และกระบวนการอยู ่ใต ้กรอบความคิด รวมถึงกระบวนการ 

ต้องท�าให้นิสิตนักศึกษาไม่รู สึ้กประหม่าหรือเสียความม่ันใจ 

ในการด�าเนนิกิจกรรม กิจกรรมภายในค่าย มุ่งสู่ความต้องการของ

ชุมชน โดยใช้เสียงดนตรีในการด�าเนินกิจกรรม เป็นสะพาน 

เชื่อมต่อ (transition) ในการพัฒนาความคิดของนักเรียน 

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินกิจกรรม 

 การปรบัแผนงานในแต่ละวนัท่ีนสิิตนกัศกึษาท่ีได้ร่วมกนั

หารือเพื่อหาทางออก โดยปรับแผนการด�าเนินกิจกรรมค่ายในวัน

ถัดไป ท่ีนิสิตนักศึกษาพบข้อดีและข้อเสีย น�าไปสู่การแก้ไขและ

ปรับปรุงในการด�าเนินกิจกรรมตลอดวันท่ีผ่านมา บางประเด็น

สามารถสรุปจบได้อย่างง่ายดาย บางประเด็นจ�าต้องน�าไปสู่การ 

ลงคะแนนความเห็น ซึ่งอาจจะถูกใจใครบ้าง ไม่ถูกใจใครบ้าง  

แต่ทุกคนรู้จักยอมรับความคิดเห็นส่วนมาก อีกท้ังยังต้องแน่ใจ

ว่าการด�าเนินกิจกรรมยังคงอยู่ภายใต้กรอบความคิดของการให้

ผู้คน ชมุชน และสังคมมีส่วนร่วมซึง่เป็นสาระส�าคญัของการด�าเนนิ

กิจกรรมเพื่อน�าไปสู่ประสิทธภิาพทีด่ีขึ้นในวันรุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 

 นสิิตนกัศกึษายงัได้เปิดพืน้ท่ีให้น้องๆ นกัเรยีนได้มโีอกาส

แสดงผลงานการแสดง ณ อาคารอักษร - ศิลป์ ในค�่าคืนวันสุดท้าย

ก่อนท่ีค่ายจะจบลง นิสิตนักศึกษา ได้มีผู ้ปกครองนักเรียนและ 

ชาวบ้านในชมุชนได้มโีอกาสได้ชืน่ชมการน�าเสนอผลงานจากการท�า

กิจกรรมของพี่ๆ  นสิิตนกัศกึษา และนกัเรยีนตลอดระยะเวลาสามวนั

ที่ค่ายอักษร - ศิลป์ได้ด�าเนินขึ้นนี้ โดยได้ผลการตอบรับจากจ�านวน

ผู้ชมท่ีเกินความคาดหมายกว่าสองร้อยคน อีกท้ังเสียงหัวเราะและ

เสียงปรบมอืท่ีเป็นก�าลงัใจให้กบันสิิตนกัศกึษาและนกัเรยีนท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมด้วย ส่ิงเหล่านีเ้ป็นการทบทวนกรอบความคดิของการด�าเนนิ

กิจกรรมค่าย ให้กับนิสิตนักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง และท�าให้พวกเขาได้

เข้าใจกระบวนการท�างานมากขึ้น 

 ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง ในครั้งนี้จัดเป็นกิจกรรม

สร้างสรรค์ทางด้านดนตรีและศิลปะแบบผู้คนมีส่วนร่วม และแสดง

ให้เห็นว่านิสิตนักศึกษาสามารถสร้างมากกว่างานศิลปะโดยผนวก

แนวคิดของการมีจิตอาสา ด้วยเหตุผล และมุมมองความคิดในเชิง

คุณค่า นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ท่ีจะรักคนอื่นด้วยมิใช่แค่รักตนเอง  

จากการอาศัยศิลปะในการจัดการ กลวิธีในการตั้งค�าถามพร้อมกัน

กับการแสวงหาค�าตอบภายใต้คุณค่าจากการด�าเนินกิจกรรม อีกทั้ง

กระตุ้นให้ผู้คนท่ีเข้าร่วมได้เข้าใจดนตรีและศิลปะอย่างเป็นขั้นตอน 

ผนวกกับการมีความยืดหยุ ่นบนพื้นฐานความคิดเพื่อปรับให้ 

เหมาะสมในระหว่างการด�าเนินกิจกรรมท่ีต้องอาศัยการรับรู ้ 

ท้ังกระบวนการการท�างานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ส่งผล

ท�าให้นิสิตนักศึกษามีความเข้าใจการท�างานในรูปแบบของการ 

บูรณาการแนวคิดทางดนตรีและศิลปะกับสังคมได้ 

 จากกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นเป็นภาพสะท้อนอีกมุมหนึ่งท่ีแสดง

ให้เห็นว่าไม่เพียงแค่ชุมชนเท่านั้นท่ีไดร้ับประโยชน์จากการด�าเนิน

กิจกรรมสร้างสรรค์ นิสิตนักศึกษาเองได้เรียนรู้ชุมชนและพัฒนา

ความคิดจากส่ิงเล็กๆ ท่ีพวกเขาเหลา่นั้นได้สร้างข้ึนในจิตใจให้แก่

ผู้คนในชุมชน อีกท้ังการมีมุมมองวิสัยทัศน์ในการท�างานค่ายอาสา

ในมิติใหม่ๆ ที่เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษา

ในฐานะผู้สร้างงานกบัผู้คนในชมุชน จนเกิดเป็นการปฏิสัมพนัธ์กนัท้ัง

สองฝ่ายอย่างชัดเจน
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ปรากฏการณ์ “จับมือมั่น”
พงษ์เทพ จิตดวงเปรม
นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

”�เราจับมือม่ัน�ร่วมสร้างฝันอันย่ิงใหญ่
หลอมรวมดวงใจ�เป็นหน่ึงเดียวกัน�”

 บทเพลงจับมือมั่นยังคงตราตรึงอยู ่ในหัวใจของผม 

ท่ีเดินทางมาเป็นคณะท�างานจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

 ขณะเดยีวกนัผมซึง่เป็นนกัศกึษาปรญิญาเอก วิทยาลัยสหวทิยาการ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มคีวามสนใจท่ีจะเรยีนรู้หลายส่ิงจากค่าย

ในครั้งนี้ ทั้งประเด็นความร่วมมือในการจัดท�าค่ายร่วมกันระหว่าง

หลากหลายมหาวิทยาลัยซึ่งต้องผ่านกระบวนการพูดคุย วางแผน 

และประเด็นการตัดสินใจร่วมกันท้ังในส่วนของนิสิตนักศึกษาและ

คณาจารย์ ท่ีส�าคัญอีกประเด็นหนึ่งคือกระบวนการกิจกรรมทาง

ดนตรแีละศลิปะท่ีมส่ีวนอย่างยิง่ในการเข้าถงึหัวใจของเดก็นกัเรยีน

ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาท�ากิจกรรมค่ายเพียงสามวัน

 การด�าเนินงานกิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพ่ือน้อง  

เป็นปรากฏการณ์ท่ีส�าคัญและน่าสนใจอย่างยิ่ง จากการเข้าร่วม
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สังเกตการณ์ด้วยความสนใจในวิธีการด�าเนินกิจกรรมในครั้งนี้ 

ท�าให้มองเห็นถึงการแบ่งหน้าท่ีของแต่ละส่วนท่ีนักศึกษาและ

คณาจารย์ได้มีส่วนร่วม การจับคู่หูหรือบัดดี้ของนิสิตนักศึกษา 

ต่างสถาบนัเพือ่ให้ดแูลซึง่กนัและกนัตลอดการด�าเนนิกิจกรรมค่าย 

อาหารแสนอร่อยทุกมื้อจากคณาจารย์ และพี่ๆ ทีมสวัสดิการ อีก

ท้ังสถานท่ีถูกตระเตรียมไว้อย่างดีโดยครูใหญ่ของโรงเรียน รวม

ท้ังการชว่ยเหลือเป็นอันดีจากคุณครูของโรงเรียนท่ีส่งเสริมให้

กิจกรรมเชิงคุณค่าส่งต่อไปยังเด็กๆ ได้อย่างเต็มท่ีจนสามารถ

เรยีกได้ว่าทุกฝ่ายมีความรู้สึกเป็นหนึง่อนัหนึง่อนัเดยีวกนั ซึง่ท�าให้

ทุกคนเกิดความประทับใจร่วมกัน

 นอกจากนี้กิจกรรมค่าย ยังแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญ

ของการมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพ่ือนมนุษย์ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

แม้จะมีความคิดท่ีแตกต่างกันแต่ยังสามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ 

เพื่อมอบสิ่งทีด่ีมีคุณค่าและเป็นพลังขับดันการใช้ชีวิตให้ส่งผ่านไป

ยงัเยาวชนได้อย่างเตม็ท่ีราวกบัการ “จับมือม่ัน” จากผู้ท่ีมีส่วนร่วม

ทุกฝ่ายไปสู่เยาวชน

”�พลังของดนตรีและศิลปะก้าวข้ามส่ิงกีดขวางจอมปลอม
ที่แยกผู้คนออกจากกัน�”

โจเซฟ�อีเกอร์

 ในวันแรกท่ีค่ายอักษร - ศิลป์ ด�าเนินกิจกรรม เด็กๆ  

พูดคุยกันอย่างสนุกสนาน พวกเขามักจะพูดภาษาปกาเกอะญอ 

กับเพื่อน และพยายามพูดภาษาไทยกับพวกเรา พร้อมกับใบหน้า

ท่ีสดใสและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เด็กๆ แต่งชุดพื้นเมือง บ้างใส่ 

เส้ือยืดและกางเกงขาส้ัน วิ่งเล่นตามประสาเด็กๆ ส่วนใหญ่เด็กๆ  

เดินเท้ามาเรียนหนังสือ บางคนเดินมาหลายกิโล ผ่านป่าเขา  

เล่นเกมจับปู จับปลา จับสัตว์กันตามประสา

 ก่อนเริ่มด�าเนินกิจกรรม เด็กๆมีความตื่นเต้นว่ามีอะไร

เกิดขึ้น และคนนอกวัฒนธรรมเหล่านี้ ท่ีเข้ามานั้นเป็นใครกัน  

โดยในช่วงแรกการสอนร้องเพลงต้องคอยอธิบายว่ารอให้พี ่

ร้องก่อน แล้วน้องจึงร้องตาม ผ่านการส่ือสารจากการใช้จังหวะ 

ของดนตร ีการเคลือ่นไหวร่างกาย และการขานตอบอยู่ตลอดเวลา 

การท�ากิจกรรมด�าเนินไปจนถึงวันสุดท้าย ทุกคนเริ่มตอบสนอง 

กับกลวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ และสามารถท�าได้อย่าง 

เป็นธรรมชาติไม่จ�าเป็นต้องพูด รวมถึงผลงานการประพันธ์เพลง

โดยน้องๆ นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของการน�าเสนอผลงาน

ในค�่าคืนสุดท้ายก่อนที่จะจากกัน ท่วงท่าและเพลงของเด็กๆ  ที่ถูก

ช่วยกันขัดเกลามาโดยพี่กลุ่ม การฝึกซ้อมอย่างหนักพร้อมการเต้น

ประกอบจังหวะ  ท�าให้ทุกคนเรียนรู้ และซึมซับในเรื่องของคุณค่า

ทางวฒันธรรมพืน้ถิน่ สถานท่ีส�าหรบัการแสดงท่ีพี่ๆ  นสิิตนกัศกึษา

ได้จดัการปรบัปรงุไว้อย่างสวยงาม อกีท้ังเดก็ๆ แสดงให้เห็นถงึการ 

กล้าแสดงออกในการแสดงบทเพลงท่ีได้ช ่วยกันประพันธ์ขึ้น  

และผลงานศิลปะท่ีพวกเขาได้ท�าขึ้นต่อหน้าผู ้ชมท่ีเป็นคุณครู  

เพือ่นนกัเรยีน และชาวบ้านในบรเิวณนัน้จนกระท่ังน�าไปสู่การแสดง 

ในช่วงสุดท้าย 

 พวกเราได้รว่มกันร้องเพลงจับมือมั่นกันอีกหลายรอบ 

ภาพบรรยากาศท่ีซาบซึง้ใจได้ตราตรงึอยู่ในใจเดก็นกัเรยีนเหล่านัน้

รวมถึงนิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้ด�าเนินกิจกรรม จนบางคนถึงกล่าวว่า

ยังไม่อยากกลับบ้าน พร้อมกับถ่ายภาพความประทับใจกันแบบ 

ยืนน�้าตาซึม 

 สามวันท่ีแปรเปลี่ยนไปอย่างส้ินเชิง ในความสัมพันธ์กัน

ทางสังคมระหว่างผู้ด�าเนินกิจกรรม และเยาวชนในบริเวณพื้นท่ี 

การด�าเนินกิจกรรมค่ายมีการพัฒนาไปสู่ความเป็นเพื่อนท่ีดูแล

เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน โดยมุ่งให้ส�าเร็จดังวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

สุดท้ายข้าพเจ้าได้แต่หวังว่าปรากฏการณ์ “จับมือมั่น” ในคราวนี้

คงจะตราตรึงอยู่ในจิตใจของทุกคน และเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ท่ีจะ

ส่งผ่านแนวคิดการด�าเนินค่ายในลักษณะนี้สู่ผู้คนต่อไป

”�เราจับมือม่ัน�รวมสร้างฝันอันย่ิงใหญ่�เพ่ือชีวิตใหม่
เพ่ือแผ่นดินไทยของเรา�”
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ห้องสมุด และกิจกรรม
เสริมสร้างความตระหนักรู้
คุณค่าของหนังสือ
นางสาวธนิดา เลขะวัฒนะ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ห ้องสมุดโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนจุฬา -  

ธรรมศาสตร์ 3 เป็นห้องสมุดท่ีมีหนังสือและส่ือการเรียนรู ้ 

มากมาย ไม่เพียงแต่หนังสือภาพ หนังสือการ์ตูนภาษาอังกฤษ  

หรือแม้กระท้ังหนังสือประวัติศาสตร์ไทยเล่มใหญ่ ห้องสมุดของ

โรงเรยีนแห่งนีม้หีนงัสือทุกประเภทซึง่มากพอจะกลายเป็นห้องสมดุ

ของชุมชน แต่เพียงหนังสือเหล่านี้ไม่ได้อยู ่ในสภาพท่ีน่าอ่าน  

และสภาพห้องสมุดก็ไม่น่าเข้าใช้งานในเวลาว่างหรือพักตอน 

กลางวัน ท�าให้กลุม่นักศึกษาท่ีไปส�ารวจโรงเรียนได้น�าปัญหา 

ดังกล่าวมาพูดคุยเพื่อหาวิธีการแก้ไขโดยให้ความส�าคัญกับ 

ห้องสมดุ นกัเรยีน และคณุคร ูซึง่เป็นผู้ใช้งานห้องสมดุรวมท้ังศกึษา

พฤติกรรมการใช้ห้องสมุด

 การจัดระเบยีบห้องสมดุให้กลบัมาน่าใช้อกีครัง้และท�าให้

ผูใ้ช้รู้สึกอยากเข้าห้องสมุดและตระหนักถึงการรักษาหนังสือนั้น 

เป็นเรื่องยากหากเราใช้บรรทัดฐานของผู้จัดท�าเองเป็นมาตรฐาน 

ท้ังนี้ฝ่ายห้องสมุดได้พูดคุยกับผู้อ�านวยการโรงเรียนถึงการใช้ห้อง

สมุดของนักเรียน และทราบว่าห้องสมุดนั้นมีสภาพแวดล้อมท่ีไม่

ค่อยเอือ้อ�านวยต่อการอ่านหนงัสือ อกีท้ังนกัเรยีนช่วงชัน้อนบุาลถงึ

ประถมศึกษาตอนต้นมีพฤติกรรมฉีกหนังสือ และไม่รักษาหนังสือ

ใหอ้ยู่ในสภาพท่ีดีหลังการใช้งาน ฝ่ายห้องสมุดจึงพยายามแก้ไข

ปัญหาและหาวิธีการท่ีจะบรรลุจุดประสงค์ โดยเริ่มต้นจากการ 

จัดระเบียบห้องสมุดใหม่โดยใช้ระบบสีแทนระบบดิวอี้ แปะเทปสี 

ท่ีสันหนังสือและประเภทของหนังสือไว้ท่ีชั้นวางหนังสือ ต่อมาคือ

การสร้างสัญลักษณ์ท่ีส่ือถึงแนวคิดการรักษาหนังสือนั่นก็คือ 

กิจกรรม “หนังสือร้องไห้” ท้ังนี้น้องๆ ได้มีส่วนร่วมในการวาดภาพ

หนังสือร้องไห้และออกมาอธิบายแนวคิดของภาพให้เพื่อนๆ ฟัง  

ซึ่งส่วนใหญ่จะอธิบายว่าหนังสือเจ็บเพราะโดนฉีกและถูกท้ิงตากฝน

ไว้ข้างนอก สุดท้ายคือการแต่งเพลง “หนังสือ” โดยเนื้อเพลงมีความ

หมายว่า หนังสือคือเพื่อนของเรา สว่นนี้ต้องขอบคุณ ธนัฐสิทธ์ิ  

พรรณรายณ์ (ต้น) จากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ท่ีช่วยแต่ง 

เนื้อร้องที่เข้าใจง่าย และมีจังหวะที่ร้องตามได้ไม่ยากนัก 

 ตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ท่ีโรงเรียน เราพยายามพูดคุยกับ

น้องๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดด้านการใช้งานห้องสมุดเพื่อที่จะให้

พวกเขาเข้าใจในวถัตปุระสงค์ท่ีเราท�า  เราพยายามวางระบบการจดั

เก็บหนังสือที่เข้าใจง่ายที่สุด จัดห้องสมุดให้น่าใช้งาน โดยเพิ่มพื้นที่

นัง่หรอืดวีูดโิอการ์ตนู รวมไปถงึการเพิม่ส่ือการเรยีนรู้ท่ีน่าสนใจ อาทิ 

จิ๊กซอว์ แผนที่จังหวัดในประเทศไทย รูปวาดหรืองานศิลปะของน้อง 

ภายในห้องสมดุเพือ่ให้รู้สึกว่าท่ีนีค่อืห้องสมดุของพวกเขา วนัท่ีน้องๆ 

เข้าห้องสมุดครั้งแรกหลังจากท่ีปรับปรุงแล้วเสร็จนั้น ท�าให้พวกเรา

รู้สึกตื่นเต้น น้องๆ วิ่งมาหยิบหนังสือการ์ตูนขึ้นมาอ่าน มายืนชี้ 

จิ๊กซอว์ท่ีแปะไว้ หลังจากนั้นก็เก็บเข้าท่ีเดิมตามค�าแนะน�าในการใช้

ห้องสมุดจากพี่ๆ นักศึกษา

 พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปรับปรุงห้องสมุด แนวคิด

หนังสือร้องไห้ และเพลงหนังสือจะถูกน�าไปใชใ้นชีวิตประจ�าวัน 

ของน้องๆ ซึ่งจะท�าให้สิ่งเหล่านี้สามารถพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต
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กิจกรรมหุ่นยนต์รีไซเคิลและพนังแห่งการเรียนรู้
นางสาวอชิรญาณ์ โอฬารพัฒนะชัย
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หุ่นยนต์รีไซเคิล

ผนังแห่งการเรียนรู้

การเกบ็ส่ิงของในสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสมและไม่เห็นคณุค่าของส่ิงของเหล่านัน้ เป็นปัญหาท่ีนกัศกึษาเลง็เห็นปัญหาและต้องการท่ีจะช่วยเหลอื 

แก้ไข ส่ิงท่ีจะท�าให้เดก็เหล่านีม้องเห็นคณุค่า คอืส่ิงของท่ีเดก็ๆ ประดษิฐ์ขึน้จากตนเองและเพือ่นๆ อกีท้ังยงัได้พัฒนาจนิตนาการและเสรมิสร้าง

ความคดิของเดก็ๆ ถงึคณุค่าของส่ิงของท่ีไม่ใช่แล้ว สามารถน�ากลบัมามปีระโยชน์ได้ จากขยะท่ีสามารถหาได้รอบๆ รัว้โรงเรยีน เช่น กระดาษ 

ขวดพลาสตกิ หรอืกล่องนม เป็นต้น มาท�าการดดัแปลงเป็นหุ่นยนต์โดยใช้ความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ๆ นกัเรยีนและพี่ๆ  นกัศกึษาร่วมกนั

ผนงัชัน้เรยีนชัน้อนบุาลท่ีมส่ืีอการสอนต่างๆ ผ่านการใช้งานมายาวนานจนถงึเวลาต้องปรบัปรงุ อกีท้ังการเล็งเห็นถงึความรู้ความสามารถ

ด้านศลิปะท่ีนกัศกึษามี จึงเกิดความคดิรเิริม่ในการวาดภาพส่ือการสอนลงบนผนงั ประโยชน์ของการวาดภาพลงผนงันีค้อือายกุารใช้งานจะ

ยาวนานกว่าโปสเตอร์กระดาษท่ีน�ามาประดบับนผนงั และยงัเป็นการใช้พืน้ท่ีบนผนงัให้เกิดประโยชน์ นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสให้รุ่นพีข่อง

น้องๆ มีส่วนร่วมในการด�าเนนิกิจกรรมอกีด้วย
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เล่าเรื่องราวผ่านสำ เนียงดนตรี
นายธนัฐสิทธิ์ พรรณรายน์ และนางสาวเบญจมาศ ไม้เกตุ
นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

”�เพราะดนตรีเป็นมากกว่าเสียงดนตรี�ที่เชื่อมระหว่างพวกเรารวมไว้ด้วยกัน�ผ่านท่วงทำ�นอง�จังหวะ�รอยยิ้ม�
เสียงหัวเราะ�และห้วงเวลาอันแสนสุขของพวกเราทุกคน...�”

 กิจกรรมสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีได้เป็นส่วนหนึ่งของ

การจดัค่ายอกัษร - ศลิป์ เพือ่น้อง ท่ีสร้างสรรค์ขึน้ด้วยแรงกายและ

แรงใจจากพีน่กัศกึษาสถาบนัดนตรกีลัยาณวัิฒนา เพือ่เป็นส่ือเชือ่ม

ระหว่างวฒันธรรม วิถชีวีติ และภาษาท่ีแตกต่างกนั โดยตลอดระยะ

เวลาในการจัดค่ายครัง้นี ้เสียงดนตรไีด้ท�าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการ

สานสัมพันธ์ อีกทั้งพวกเราได้สร้างสรรค์ผลงานเพลง “ล้างมือ” ซึ่ง

ใช้เป็นบทเพลงที่ปลูกฝังจิตส�านึกในเรื่องของสุขอนามัยพื้นฐานให้

กับน้องๆ และในช่วงก่อนเวลารับประทานอาหาร พวกเราทุกคนก็

จะร่วมร้องเพลงนี้ไปพร้อมกับการล้างมืออีกด้วย นอกจากนี้พวก

เรายังสร้างสรรค์ผลงานเพลง “หนังสือ” เพื่อปลูกฝังให้น้องๆ รู้จัก

คุณค่าของหนังสือและรักการอ่าน 

 ในการจดักิจกรรมค่ายครัง้นี ้พวกเราได้สร้างสรรค์ผลงาน

ร่วมกนั ระหว่างน้องๆ นกัเรยีน และพี่ๆ  นกัศกึษา ด้วยการประพนัธ์

บทเพลงท่ีมเีนือ้หามาจากค�าพดูของเดก็ๆ ท่ีแฝงไปด้วยวัฒนธรรม 

วิถีการด�าเนินชีวิต รวมไปถึงภาษาถิ่นปกาเกอะญอ ท่ีเต็มไปด้วย

เสน่ห์ ความน่ารักของน้องๆ โดยมีพ่ีๆ ช่วยกันขัดเกลาท�านองจน

ออกมาเป็นผลงานถึง 5 บทเพลงด้วยกัน คือ เพลงหะเลอเคาะ  

(เดินด้วยเท้า) เพลงแห่ปะโล๊ะกวย (เล่น) เพลงปะเกอยอโพ (ภาษา

ของเรา) เพลงตั๊กกะเปาะ (อาหารพื้นบ้าน) และ เพลงแอโด๊ะโจ  

(รักโรงเรียน) 

 

 นอกจากนี้เสียงดนตรียังเชื่อมมิตรภาพระหว่างเด็กๆ 

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อนๆ จากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ดนตรจีงึเปรยีบเสมอืนภาษากลางในการส่ือความหมายระหว่างเรา
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เพลง ล้างมือ
ค�าร้อง/ท�านอง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 
ก่อนจะกินอะไร อยากให้คิดนิดนึงก่อน
จะหยบิอะไรใส่ปาก ก็อยากให้คดินดินงึก่อน
มองดูมือเรานี้ ว่าสกปรกแค่ไหน
ท�าความสะอาดยังไง อ๋อ! ตรงไปที่ก๊อกน�้า
เปิดน�้าแล้วท�าความสะอาดทันที เฮ้!

เพลง "หนังสือ" 
ค�าร้อง/ท�านอง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

เพื่อนเราคนนี้ คอยให้ความรู้
สร้างจินตนาการ สู่โลกใบใหม่
เพื่อนเราคือสมุด และหนังสือที่เราอ่าน 
 
ต้องดูแลเขา อย่าให้ช�ารุด
ห้ามฉีกสมุด หรือหนังสือที่เราอ่าน
เราต้องคอยดูแล เพื่อนคนนี้
ให้อยู่กับเราไปนานนาน

เพลง หะ เลอ เคาะ (เดินด้วยเท้า) 
ค�าร้อง: พะพนูนงั / นนุลู / ออคะ / ชาลอแอ๊ะ / โซ / 

กะปอลา / พาเก๊อะ / ดาชอ / พะคอเดอะ / ดีด้อืแพ

หะเลอเคาะ หะเลอเคาะ 
จากบ้านเรานั้นมาโรงเรียน 
กลางทางเจอ “ต๊กแต” (ตุ๊กแก)

หะเลอเคาะ หะเลอเคาะ 
จากบ้านเรานั้นมาโรงเรียน 
กลางทางเจอ “ถุย ค ีดอื” (สุนัขสองตัว)

หะเลอเคาะ หะเลอเคาะ 
จากบ้านเรานั้นมาโรงเรียน 
กลางทางเจอ “ชอ ดี๊ ล่อ” (ไก่ออกไข่)

หะเลอเคาะ หะเลอเคาะ 
จากบ้านเรานั้นมาโรงเรียน 
กลางทางเจอ “งอื งอื” (งู) 

หะเลอเคาะ หะเลอเคาะ 
หะเลอเคาะ หะเลอเคาะ

เพลง แห่ปะโล๊ะกวย (เล่น)
ค�าร้อง ชาดิ๊ถุ / นิคม / บรรจง / สิทธิชัย / อภิเดช / 

พัสกร / ชานน / อนุตร / ฤทธิกรณ์ / ชินเดช

มา...พวกเรา เรามาเล่นเตะตะเก๊าะ  เฮ้
พอเล่นเสร็จหมู่เฮา ก็ชวนไปเดินเล่นในป่า  

จับปลา จับหนู จับปู จับกบ แข่งกันอยู่ที่ใน
ป่า  
(ซ�้า 4 รอบ) 

มา...พวกเรา เรามาเล่นเตะตะเก๊าะ  เฮ้
พอเล่นเสร็จหมู่เฮา ก็ชวนไปเดินเล่นในป่า  

มันอาจจะไม่เหมือนใคร (ซ�้า)
แต่นี่คอืการละเล่นของเรา เฮ้

เพลง ปะเกอะยอโพ (ภาษาของเรา) 
ค�าร้อง ชุติภา / อริสาร / กมลรัตน์ / เจสะแย่ / แอ๊ะ

ซะยื่อพอ /  น่อมีแบล๊ะ / ฝนทอง / รุ่งรดา / จันจิรา 

/ ทักนัย / น่อปีโค๊ะ

กอระเกะคือสวัสดีครับ 
กอระเกะคือสวัสดีค่ะ 

เราทักทายซึ่งกันและกัน 
นั้นท�าให้เรารักกันกลมเกลียว 

ขอบคุณนั้นเราว่าต๊ะปลึ
หากท�าผิดไปเราขอวิตะสุ (ขอโทษ)

ขอบคุณที่มาหาพวกเรา 
โอ๊ะมือสะพีขอให้คุณโชคดี

เพลง ตั๊กกะเปาะ (อาหารพื้นบ้าน)
ค�าร้อง บารมี / ภัทรา / ไพรลิน / ภัทรวรรณ / น่

อมือแบล๊ะ / มีดา / พรทิพย์ / จินตนา / น่อล�าปาง 

/ ปัญญดา 

อยู่ป่าเขาล�าเนาไพร จะไปกินอะไร 
ถ้าหากว่าเธอไม่รีบไป 
หนูอยากจะชวนไปช่วยชิม 
(เร็ว) 
*ตั๊กกะเปาะ ตั๊กกะเปาะ ตั๊กกะเปาะ
ตั๊กกะเปาะ เป็นอาหารแสนอร่อย 
เป็นอาหารที่มีรสชาติแสนหวาน 
ฉันอยากจะลองชวนเธอมา มาช่วยชิม

มีผักใบเขียวเนื้อหมู หรือจะเป็นเนื้อไก่ 
ใส่ลงไปกลายเป็นแกง......ตั๊กกะเปาะ

เพลง แอโด๊ะโจ (รักโรงเรียน)
ค�าร้อง จุไลพร / ปภาวี / เดะยาพอ / ศรัณยพร 

/ ธาภิชา / พลอยประพัฒ / ชลธิชา / ลลิดา / 

ปัทมาพร / นลิน

เราทุกคน เรามาโรงเรียน
มาตั้งใจเรียน มาเขียน มาอ่าน
แปดโมงเช้า ถึงสี่โมงเย็น
พวกเราอยู่ในโรงเรียน

ทิกะระมึ วุ้น ลอแอ๊ะ โด๊ะ ต๊ะ เงกะเต๊อะ (ครู
วุ้นสวยที่สุด)
แต่อย่าดือ้กบัคณุคร ูเพราะเดีย๋วจะโดนครตูี

เราทุกคน เรามาโรงเรียน
มาตั้งใจเรียน มาเขียน มาอ่าน
แปดโมงเช้า ถึงสี่โมงเย็น
พวกเราชอบมาโรงเรียน

บทเพลง 
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ค่ายอักษร-ศิลป์ เพื่อน้องฯ16

 เม่ือด�าเนนิกิจกรรมมาถงึวนัสุดท้าย วนัท่ี 13 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2560 โดยทางค่าย ได้เล็งเห็นถึงการให้นักเรียนได้มีเวที 

ในการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค ์ โดยทางโรงเรียนและ 

ทางค่าย ได้เชิญชวนชาวบ้าน ผู้ปกครองนักเรียนในชุมชนเข้ามา 

ให้ก�าลงัใจการแสดงในวนันัน้ ท�าให้บรรยากาศในการแสดงผลงาน

อบอวลไปด้วยความรกั ความห่วงใย และอกีหนึง่ปัจจยัท่ีส�าคญัคอื

การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนชุมชนสู่

ความเข้มแข็งจากภายใน ซึ่งเริ่มจากดนตรีและศิลปะ

 การแสดงผลงานของนกัเรยีนท่ีได้ร่วมท�ากิจกรรมกบัพี่ๆ  

นักศึกษา โดยน�าเสนอผลงาน ดังนี้

1) การน�าเสนอผลงานด้านปรบัปรงุห้องเรยีนอนบุาลให้สอดคล้องกบั

ช่วงวยั โดยนกัศกึษาจากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี 

2) การน�าเสนอผลงานการแสดงบทเพลง "หนังสือ" โดยน้อง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการแสดงชุดนี้เป็นบทเพลง 

ขับร้องสองภาษาได้แก่ ภาษาไทย และภาษาปกาเกอะญอ ซึ่งแปล

โดยนักเรียนของโรงเรียน ภายใต้แนวท�านองเดิม และ 

3) การแสดงบทเพลงของนักเรียนท่ีประพันธ์ขึ้นใหม่ร่วมกับพ่ีๆ 

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

16

การนำ เสนอผลงาน
กิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์
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ท่านสามารถรับชมวิดิโอการน�าเสนอผลงานได้ที่
www.pgvim.ac.th/aksornsilpa/Showcase.html

ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง www.pgvim.ac.th/aksornsilpa



 ในกิจกรรมค่ายอกัษร - ศลิป์ เพือ่น้องในครัง้นี ้นกัศกึษา

สร้างสรรค์บทเพลงผ่านทักษะการบรรเลงดนตรคีลาสสิก ผนวกกบั

การผสมผสานความเป็นพอ๊บ (pop) และการใช้คีตปฏิภาณ  

(improvisation) ในการแสดง โดยนักศึกษาจะสร้างโครงสร้าง

ดนตรีในลักษณะท่ีเป็นแบบร่าง โดยการเรียนรู ้แบบมุขปาฐะ  

(oral tradition) เสมือนกับการเรียนรู้แบบดนตรีไทย หรือดนตรี

ตะวันออกที่ปราศจากโน้ตดนตรี

วงดนตรีค่ายอักษร - ศิลป์
Music for Society Ensemble : Tak Province

 การสร้างสรรค์ดนตรีในลักษณะนี้จะท�าให้นักศึกษา 

มีความเข้าใจในดนตรีท่ีมีความลึกซึ้งมากขึ้น เนื่องจากนักศึกษา

เรียนรู ้กระบวนการสร ้างสรรค ์ทางดนตรีตั้ งแต ่เริ่มต ้นคือ  

การประพันธเ์นื้อร้อง ท�านอง และการบรรเลง ท�าให้ดนตรี 

ในลักษณะนี้มีความเฉพาะตัวและสามารถปรับเปลี่ยนไปตาม

สถานการณ์ตามบริบทท่ีเกิดขึ้นเป็นปัจจุบัน

ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง18



www.pgvim.ac.th/aksornsilpa  19



รายชื่อคณะกรรมการโครงการอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์  ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร   ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล  ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์   ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์   ที่ปรึกษา

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี    ที่ปรึกษา

คุณพิชัย ชุณหวชิร     ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล   ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.วีระพันธ์ ชินวัตร    ที่ปรึกษา

ผูู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มรว.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

คุุณจ�านรรค์ ศิริตัน     รองประธาน

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

อาจารย์ อธิชาติ โรจนะหัสดิน    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



คณะทำ งาน

กองบรรณาธิการ

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ยุพิน โภคฐิติยุกต์

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ เฉิดฉินนภา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ�านาจ ปักษาสุข

นางพรรณณมาศ ประทุมธารารัตน์

นางสาวเสาวธาร เข็มทองค�า

นักศึกษา

นางสาวธนิดา เลขะวัฒนะ

นายวศิน หาญทวีวงศา

นางสาวสุรพัฒน เลาหเบ็ญจกุล

นางสาวแพร สันโดษ

นายกษิดิ์เดช บัวกลิ่น

นางสาวพีรยา คชเสถียร

นางสาววริญญา วนาชยานนท์

นายชาญณรงค์ เฮงอรุณประสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ด�ารงค์ อดุลยฤทธิกุล (ที่ปรึกษา)

อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี

นางพรรณณมาศ ประทุมธารารัตน์

นางสาวเสาวธาร เข็มทองค�า

นางสาวพิชาภรณ์ สุคนธพันธุ์

นายพงษ์เทพ จิตดวงเปรม

นายบัณฑิต วิเวกวรรณ์

นายศักดิ์ระพี รักตประจิต

นายกฤติน ธีรวิทยาอาจ (ออกแบบปกและรูปเล่ม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

อาจารย์  เฉกสันติ์  คังคะเกต

อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์

นางสาว พนิดา พานิชย์

นักศึกษา

นางสาวอชิรญาณ์ โอฬารพัฒนะชัย

นางสาวคุณกาญจน์ ศิริไพบูลย์

นางสาวสุชาวดี ตันสุวรรณ`

นางสาวจิดาภา พรหมเดช 

นางสาวพัทธนันท์ รอดภัย

นายภัคพล แสงแก้ว

นางสาวชลิตา รัตโนภาศ

นายพงศกรณ์ มีนา

นางสาวลานนา ฟูเหล็ก

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อาจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน

คณบดีส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์

อาจารย์  ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายธัชวงศ์ ศิริสวัสดิ์

นายพงศธร ศรีวิเศษ

นายพงษ์เทพ จิตดวงเปรม 

นางสาวพิชาภรณ์ สุคนธพันธุ์ 

นายบัณฑิต วิเวกวรรณ์

นักศึกษา

นายธนัฐสิทธิ์ พรรณรายน์

นางสาวมาร์ คัมภีร์

นางสาวเบญจมาศ ไม้เกตุ

นายนิติรัชน์ จันทร์ศิริ

นางสาวพรณัชชา คูณแก้ว

นายวัจนสินธุ์ เจริญภัทรปรีดา

นายวรัญญู ธัญอุดมโชค

นายกรวิชญ์ อนุนตการุณ

นายภูริชญ์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ

นางสาวธนพร ราชสิงโห







" ...เราจับมือมั่น รวมสรางฝนอันยิ่งใหญ
หลอมรวมดวงใจ เปนหนึ่งเดียวกัน "

คายอักษร - ศิลป เพื่อนอง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา - ธรรมศาสตร 3
ตำบลแมหละ อำเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

Creative Music and Arts Camp #1

MUSIC
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MUSIC


