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บทความนี ม้ ี เนื อ้ หาเกี่ ยวข้ องกับกิ จกรรมรั บน้ องเชิ งสร้ างสรรค์ ของ
นักศึกษาสาขาดนตรี ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่มีการใช้ แนวคิดเชิง
สร้ างสรรค์ คือ จินตนาการ ความจริง ความงาม และความฝั น อันเป็ นแนวคิดเชิง
สุนทรี ยศาสตร์ ที่ เมื่ อนาไปประกอบเข้ ากิ จกรรมทางดนตรี ไม่ว่าจะเป็ นการ
ประสมวง การเรี ยบเรี ยงทานอง ตัวบทภาษา การประกอบสร้ าง และความหมาย
ทางด้ านภาษาวรรณกรรมสัน้ ๆ โดยเฉพาะการร้ อยเรี ยงดนตรี ให้ เข้ ากับการ
ออกแบบท่าเต้ นเพื่อกิจกรรมสันทนาการ จานวน 14 รู ปแบบ ซึ่งผู้เขียนเรี ยกว่า
“แฟนตาซี 14 สเต็ป” นี ้ ได้ กลายเป็ นจุดเริ่ มต้ นส าคัญส าหรั บการรั บน้ อ งใน
รูปแบบใหม่ของนักศึกษาสาขาดนตรี ศกึ ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยที่
ไม่จาเป็ นต้ องใช้ การว๊ าก หรื อการลงโทษหากไม่ปฏิบตั ิตาม แต่กิจกรรมดนตรี 14
รูปแบบ หรื อ 14 สเต็ป สามารถเป็ นส่วนหนึง่ ที่ช่วยหลอมรวมแนวคิดและทัศนคติ
ที่ดีทงของนั
ั้
กศึกษารุ่นพี่และนักศึกษาที่เข้ ามาใหม่ให้ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันได้
โดยผ่านดนตรี

1

อาจารย์ประจาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี e-mail: toneboudin@yahoo.com
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พัฒนาการและความเป็ นมาของการรั บน้ อง
โดยทัว่ ไป หากกล่าวถึงพัฒนาการและความเป็ นมาของการรับน้ องทัง้
ในต่างประเทศและในประเทศไทยแล้ ว เราสามารถแบ่งได้ เป็ นสองรู ปแบบหรื อ
สองระบบ คือ ระบบ “แฟกกิง” (Fagging) และระบบ “เฮซซิง” (Hazing) ดังนี ้
1. แฟกกิ ง (Fagging) เป็ นระบบการรั บ น้ องในโรงเรี ยนชนิ ด หนึ่ ง
โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ นักเรี ยนที่เคยอยู่มาก่อนจะบังคับให้ นกั เรี ยนที่เข้ า
มาใหม่ประพฤติตวั เยี่ยงคนรับใช้ ของตนเอง ซึ่งระบบการรับน้ องแบบนี่ได้ เสื่อม
ความนิยมเพราะได้ รับคาวิพากษ์ วิจารณ์อย่างสูง
2. เฮซซิง (Hazing) เป็ นชื่อเรี ยกแบบอังกฤษ เป็ นกิจกรรมรับน้ องชนิด
หนึ่ง ที่มีการจัดเตรี ยมสาหรับผู้เข้ าร่ วมในกลุ่มของโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย ชมรม
หรื อการเข้ ารับเกณฑ์ทหารของชันปี
้ ที่ 1 รูปแบบกิจกรรมคือ การทาร้ าย การข่มขู่
รวมไปถึงทางคุกคามด้ านเพศ ในความหมายของคาว่า “เฮซ” (Haze) หมายถึง
ทรมาน หรื อทาร้ ายร่ างกาย และคาว่า “เฮซซิง” เป็ นคาที่ใช้ มากในสหรั ฐฯ
แคนนาดา และอังกฤษ การรับน้ องประเภทนี ้มักก่อให้ เกิดการสูญเสียถึงชีวิต
ในยุโรปเริ่ มการรับน้ องในสถาบันการศึกษาเมื่อประมาณ 700 ปี มาแล้ ว
และเริ่ มแพร่ หลายออกไปเมื่ อชาวยุโรปย้ ายไปตัง้ ถิ่ นฐานในดินแดนอื่ นอย่าง
อเมริ กาเหนื อ อเมริ กาใต้ ออสเตรเลี ย รวมถึ งในดิ นแดนยึ ดครองต่ างๆ
ทัว่ โลก ถึงแม้ วา่ ในยุโรปการรับน้ องจะเสื่อมคลายไปแล้ วก็ตาม แต่รูปแบบการรับ
น้ องกลับไปเบ่งบานในอเมริ กาเหนือและเอเชีย เช่น สหรัฐฯ แคนาดา ฟิ ลิปปิ นส์
อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย ศรี ลงั กา ตลอดจนในประเทศไทย ซึ่งการรั บน้ อง
ประเภทนี ้มีพฒ
ั นาการมาจาก “Penalism” เมื่อประมาณ 700 ปี ก่อน เนื่องจากมี
ความเชื่อว่า นักศึกษาที่เพิ่งเข้ ามาใหม่ยงั ไม่มีความเป็ นอนารยะจึงจาเป็ นต้ อง
ได้ รับการขัดเกลาด้ วยความยากลาบากก่อนที่ พวกเขาจะมีชีวิตใหม่ที่ดี ในรั ว้
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มหาวิ
ทยาลั14
ย นัสเต็
กศึกปษาใหม่
มกั ถูกบให้น้ อแงเชิ
ต่งตังวสร้แปลกๆ
ถูกขทองนั
าร้ ากยร่ศึากงกาย
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แฟนตาซี
: กิจกรรมรั
างสรรค์
ษาสาขาวิ
ชา
เล่ดนตรี
นตลกที่หยาบคาย หรื อถูกว๊ าก รี ดไถเงิน หรื อให้ อดอาหารมือ้ ค่า ซึ่งวิธีการ
แบบนี
ับการยอมรั
มหาวิ้ได้ทรยาลั
ยราชภัฏบอุในมหาวิ
ดรธานีทยาลัยทัว่ ยุโรป แต่ทว่าเป็ นรู ปแบบที่มีอนั ตราย
จนมีการบาดเจ็บและล้ มตาย กระทัง่ ต่อมาได้ ถกู ยกเลิก
ปี พ.ศ.2310
อ๊ องกฟอร์
ด มหาวิ
ทยาลั
ดจ์ และ
แฟนตาซี
14 สเต็ป: ในมหาวิ
กิจกรรมรัทยาลั
บน้ อยงเชิ
สร้ างสรรค์
ของนั
กศึยกเคมบริ
ษาสาขาวิ
ชา
ดนตรี
โรงเรี
ยนนายร้ อยแซนด์เฮิร์สได้ นาระบบแฟกกิงมาใช้ เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ปกครอง
ยาลั่ คยรูราชภั
อุดรธานี
กัมหาวิ
นเอง ทโดยที
ไม่ค่อฏยจะมี
บทบาทอะไร นักเรี ยนรุ่ นน้ องรับใช้ นักเรี ยนรุ่ นพี่ ที่
อาวุโส (Fag-master) ซึ่งรุ่ นพี่ สามารถใช้ รุ่ นน้ องได้ ตามใจชอบ โดยระบบนี ้
สุม่ เสี่ยงต่อการใช้ อานาจมิชอบและการล่วงละเมิดทางเพศได้ อย่างไรก็ดีในเวลา
ต่อมาระบบรับน้ องแบบนี ้ก็ถกู ยกเลิกไปจากสถานศึกษาข้ างต้ น
ปี พ.ศ.2520 อังกฤษได้ ประกาศยกเลิกการรับน้ องแบบเดิมและเปลี่ยน
รู ปแบบการรับน้ องมาเป็ นการทาประโยชน์ต่อสังคมแทน “แฟกกิง” จะต่างจาก
“Penalism” ที่ รุ่นพี่ แกล้ งรุ่ นน้ องได้ แค่ครั ง้ เดียว แฟกกิ งยังคงอยู่ในโรงเรี ยน
กินนอนที่ เป็ นเมื องขึน้ ของอังกฤษ เฉพาะในเอเชี ยตะวันออกเชี ยงใต้ และใน
แอฟริกาใต้ ซึง่ ในเวลาต่อมาคานี ้ได้ เพี ้ยนเป็ น “Ragging” และสาหรับในประเทศ
ไทยเองก็ มี โ รงเรี ย นมหาดเล็ ก ซึ่ ง ต่ อมามี วิ วั ฒ นาการเป็ น “จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย” รวมทังในโรงเรี
้
ยนวชิราวุธวิทยาลัย ที่เป็ นโรงเรี ยนกินนอนก็ ถอด
แบบการรับน้ องมาจากอังกฤษและได้ ยกเลิกระบบรับน้ องแบบนี ้ไปเมื่อประมาณ
10 ปี ที่ผา่ นมา
นอกจาก ที่ กล่าวมาข้ างต้ นแล้ ว ยังมี ข้ อมูลเกี่ ยวกับการรั บน้ องใน
สถานศึกษาที่ มี ชื่ อเสี ยงของสหรั ฐฯ หลายแห่ง มี การปรั บปรุ ง เปลี่ ยนแปลง
รวมถึงได้ มีการยกเลิกกิจกรรมที่เกี่ ยวกับการรับน้ องหลายอย่าง อันมีผลทาให้
กิจกรรมรับน้ องในเวลาต่อมามีหลายรูปแบบมากขึ ้น และสร้ างสรรค์มากขึ ้น
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เมื่อมีผ้ ูอพยพจากอังกฤษไปตังถิ
้ ่นฐานที่อเมริ กา พวกเขาได้ นาระบบ
แฟกกิงไปใช้ ในมหาวิทยาลัยฮาร์ วาด เยล แต่ครูและคณาจารย์จะเป็ นผู้ออกกฎ
อย่างเข้ มงวดแทนรุ่นพี่
ในปี พ.ศ.2319 นักศึกษาชายในสหรั ฐฯ มี การจัดตัง้ สมาคมลับ ที่
“วิทยาลัยวิลเลี่ยมส์แอนด์แมรี ” ในรัฐเวอร์ จิเนีย โดยใช้ อกั ษรย่อว่า “ฟี ” “เบต้ า”
“แคปปา” เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของคณะผู้บริ หาร และต่อมานักศึกษาหญิง
ก็มีการจัดกลุ่ม “Sorority” ขึ ้นบ้ างโดยใช้ ชื่อเป็ นอักษรกรี กว่า “อัลฟ่ า” “เบตา”
“แกรมม่า” ในปี พ.ศ.2326 เมื่อสหรัฐฯ ได้ รับเอกราชจากอังกฤษ มหาวิทยาลัยที่
ก่อตังขึ
้ ้นมาใหม่ไม่มีการบังคับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับน้ องในแบบแฟกกิง
ในปี พ.ศ.2390 นักศึกษาในหลายมหาวิ ทยาลัยในสหรั ฐฯ ซึ่งได้ แก่
ฮาร์ วาด เยล คอร์ เนล และปริ นซ์ ตัน ได้ ริเริ่ มแนวคิดที่ จะหาทางสร้ างความ
สามัคคี ในหมู่คณะและสถาบัน ด้ วยวิธี การรั บน้ องโดยการใช้ เทคนิ คกดดัน
รุ่ นน้ องให้ ได้ รับความอับอายขายหน้ า และกลัน่ แกล้ ง ซึ่งเรี ยกกันว่า “Hazing”
เพื่ อเป็ นการละลายพฤติ กรรม ขณะที่ ในโรงเรี ยนนายร้ อยเวสต์ ปอยต์ และ
โรงเรี ยนนายเรื อแอนนาโปลิสก็มีระบบรับน้ องที่คล้ ายคลึงกับ “แฟกกิง” เพียงแต่
เรี ยกใหม่ว่า “Neophyte Freshmen” ซึ่งในการรับน้ องจะมีการว๊ ากเพื่อทดสอบ
ความกล้ า แต่ที่ไม่มีความรุนแรงอะไรมากไปกว่านี ้นัก
ประวัตกิ ารรับน้ องในประเทศไทย
การรับน้ องเกิดขึ ้นในประเทศไทยครัง้ แรก เมื่อมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุดเริ่ มต้ นเกิดจากกองหลังของทีมคณะแพทย์ศาสตร์ ได้ รับบาดเจ็บในระหว่าง
การแข่งขัน ต่อมาสโมสรศิริราช (สโมสรคณะแพทย์ศาสตร์ ) ได้ สืบทราบว่าได้ มี
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งหน้ป:ากิเพืจ่ อกรรมรั
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ดนตรี จึ งหมายมั่นที่ จะมี การเอาคื น แต่ คณะกรรมการสโมสรศิ ริ ร าชได้ มี
ศาสตร์
มหาวิทนยาลั
ราชภั
ความเห็
ว่า ยจะท
าให้ฏเอุกิดดรธานี
ความแตกแยกสามัคคี แทนที่จะมีการมาขอขมาแต่
กลับมีการจัดเลี ้ยงตอนรับเป็ นการให้ อภัยและเชื่อมความสามัคคีแทน ดังนันพิ
้ ธี
ยกโทษกลายมาเป็ นพิธีประจาคณะแพทย์ศาสตร์ ซึ่งต่อมาก็กลายมาเป็ นพิธีรับ
น้ องข้ ามฝากของคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และได้ รับความนิยมและ
ขยายวงกว้ างออกไปยังหมู่คณะอื่นๆ ในเวลาต่อมา
และในอีกฝากหนึ่งของประเทศไทยคือ “ระบบว๊ าก” หรื อ “โซตัส” คือ
ระบบที่เกิดขึน้ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็ นแห่งแรกๆ โดยมีต้นสายปลายเหตุมา
จากว่าอาจารย์ ส่วนใหญ่ ของมหาวิ ทยาลัยแห่งนี ต้ ่างก็ จบมาจาก “วิทยาลัย
การเกษตรกรรมลอสบาสยอส” (Los Banos) ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และอาจารย์
เหล่านี ้ได้ นาระบบว๊ ากมาถ่ายทอดแก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยด้ วย และ
เมื่อมีการก่อตังมหาวิ
้
ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึน้ ในปี พ.ศ.2486 ในระยะแรกก็มี
การนาระบบว๊ ากมาใช้ ในการรับน้ องเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในด้ านหนึ่งก็
กล่าวกันว่าการรับน้ องแบบว๊ ากในสังคมไทยนี ้ มีที่มาอีกด้ านจากฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่ง
ในยุคต้ นทศวรรษ 2500 นัน้ ฟิ ลิปปิ นส์คือปลายทางที่นกั ศึกษาจากไทยไปเรี ยน
เมื่อพวกเขาได้ กลับมาเป็ นครู อาจารย์สอนหนังสือ พวกเขาก็ได้ นาระบบนี ้มาใช้
ในไทยด้ วยอีกทางหนึง่
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อย่ างไรก็ ดี พัฒ นาการระบบการรั บ น้ องของไทยยั ง เกี่ ย วพั น กั บ
พัฒนาการของระบบอุปถัมภ์ในไทยอย่างแยกไม่ออก โดยที่ “ยุกติ มุกดาวิจิตร”
นักวิ ชาการด้ านสังคมวิ ทยาและมานุษยวิ ท ยา ได้ ตัง้ ข้ อสังเกตไว้ เกี่ ยวกั บ
การรับน้ องใหม่ไว้ ว่า การรับน้ องนีถ้ ื อว่าเป็ นวัฒนธรรมที่ถูกประดิษฐ์ สร้ างขึน้
และไม่ได้ ตา่ งจากพิธีกรรมทางสัญญะบางอย่างของผู้คนในสังคมโลกยุคโบราณ
ดังนัน้ เมื่อการรับน้ องเป็ นเพียงประเพณีหรื อพิธีกรรมบางอย่างเท่านัน้ ผู้คนใน
สังคมจึงสามารถเปลี่ ยนแปลงมันได้ เพราะวัฒนธรรมเปลี่ ยนแปลงได้ หาก
มหาวิทยาลัยจริ งจังกับการให้ ศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้ เป็ นคนที่มีความคิดความ
อ่านอย่างจริ งจัง การรับน้ องก็จะค่อยๆ เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ แต่การที่ครู และ
อาจารย์ จ านวนไม่น้อยที่ เติบโตมาในระบบแบบนี ้ และไม่ได้ เห็นคุณค่าของ
การส่งเสริมให้ นกั ศึกษาคิดเป็ นและเคารพในความเป็ นคนที่เท่าเทียมกัน ก็มีสว่ น
อย่างสาคัญที่ช่วยให้ การรับน้ องที่รุนแรงนีย้ ังคงอยู่ มีการอธิ บายเกี่ ยวกับพิธี
รับน้ องในสังคมไทยไว้ ว่าเป็ นพิธีกรรมที่เกิดขึ ้นเพื่อปลดผู้เข้ ามาใหม่จากสถานะ
เดิม และสร้ างพิธีกรรมใส่สถานะใหม่เข้ า ซึง่ การรับน้ องเพื่อสลายสถานะเดิมของ
ผู้มาใหม่นี ้ เป็ นการประดิษฐ์ สร้ างด้ วยกระบวนการต่างๆ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบจาก
สถานะหนึ่งเปลี่ยนไปเป็ นอีกสถานะหนึ่ง เช่น การประดิษฐ์ สร้ างสถานภาพเชิง
สัญลักษณ์ให้ น้องใหม่แต่งตัวประหลาดๆ เพื่อละลายพฤติกรรม ให้ มีรูปแบบการ
ล้ อเลียนในสิ่งต่างๆ กึ่งคน กึ่งบ้ า โดยการออกแบบท่าเต้ นจัดวางให้ มีการทาท่า
แปลกผิดไปจากมนุษย์ธรรมดา นอกจากนี ้ การรับน้ องต้ องมีการว๊ าก หรื อกึ่งพูด
กึ่งตะเบ่งตะคอกใส่น้อง ซึ่งน ้าเสียงได้ แสดงออกถึงความรุ นแรง เพื่อเพิ่มความ
ขลังสมจริ งสมจัง อันแสดงถึงอานาจบางอย่างเพื่อให้ น้องๆ มีความยาเกรงรุ่ นพี่
ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ที่ต้องการให้ ฝังจารึ กประทับลงบนจิตใจผ่านกระบวนการ
กระทาทางร่างกายโดยการว๊ าก
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์

์

“แมรี
กลาส”
Douglas)
งพิธีกรรมศั
และพิธีกชรรม
แฟนตาซี
14ดัสเต็
ป: กิ(Mary
จกรรมรั
บน้ องเชิได้งพสร้ดู าถึงสรรค์
ของนักดิกสศึิทกธิษาสาขาวิ
า
ไว้ดนตรี
วา่ คือ การขจัดสิ่งที่คนรู้สึกว่าผิดปกติ ขจัดสิ่งที่มารบกวนระบบระเบียบตามที่
เราเชื
น แวนเกนเน็ บ ” (Arnold van Gennep) ยังกล่าวว่ า
มหาวิ่ อทนอกจากนี
ยาลัยราชภั้ “อาร์
ฏอุดโรธานี

มนุษย์ สามารถเปลี่ ยนสถานะหนึ่งไปยังอี กสถานะหนึ่งได้ โดยผ่านพิธี กรรม
บางอย่
างที่ส14งั คมสร้
้นมา บน้ องเชิงสร้ างสรรค์ ของนักศึกษาสาขาวิชา
แฟนตาซี
สเต็ปางกั
: กินจขึกรรมรั
ดนตรี มนุษย์ เป็ นสัตว์ สังคมที่ มักใช้ พิธีกรรมเพื่ อส่งผ่านคุณค่าที่ สังคมนัน้ ๆ
ยราชภั
อุดรธานี
กมหาวิ
าหนดขึทยาลั
้น โดยเมื
่อมีฏระบบที
่เกิดก่อนอยู่แล้ ว ผู้คนที่มาใหม่ก็ถูกห้ ามตังค
้ าถาม
ห้ ามสงสัย ห้ ามท้ าทายคนที่มาก่อน เพราะระเบียบที่มี อยู่เดิมเป็ นระบบที่ ท า
ตามๆ กันจนเป็ นประเพณี เช่น ระบบอาวุโส ดังนัน้ ระบบอานาจนิยมในพิ ธี
กรรมการรับน้ องนี ้จึงถื อเป็ นการตอกยา้ และผลิตซา้ เพื่อสร้ างความเป็ นสังคม
อาวุโส สังคมอานาจนิยม แต่ในอีกมุมหนึง่ ก็สามารถสะท้ อนให้ เห็นว่าสังคมการ
รับน้ องที่มีการว๊ ากมักแฝงไปด้ วยการทาลายความเป็ นมนุษย์ด้วยเช่นกัน เหตุนี ้
จึงอาจกล่าวได้ ว่ากิ จกรรมรั บน้ องคื อกิ จกรรมทางสัญญะที่ เป็ นพิ ธี กรรมซึ่ ง
ประดิษฐ์ ขึ ้นเพื่อสร้ างคนจากสถานะหนึ่งไปสู่อีกสถานะหนึ่ง เช่นกระบวนการทา
ให้ นกั ศึกษาใหม่ นิสิตใหม่ กลายเป็ นน้ องใหม่ ต้ องกระทาผ่านพิธีกรรมการรั บ
น้ อง
การรับน้ องในสาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาหรับการรับน้ องในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้เขียนพบว่าเพิ่งจะ
ได้ รับความนิ ยมและมี พัฒนาการที่ เด่นชัดเมื่ อไม่นานนี เ้ อง โดยสามารถนับ
ย้ อนหลังไปได้ ประมาณ 10 - 15 ปี ที่ผ่านมา และส่วนใหญ่กิจกรรมรับน้ องของ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในช่วงแรกนัน้ ก็ มักมี รูปแบบ
คล้ ายๆ กับมหาวิทยาลัยชันน
้ าอื่นๆ ในไทย ที่อาจมีทงการว๊
ั้
าก การทากิจกรรม
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กลุ่มเพื่อหลอมรวมความเป็ นหนึ่งเดียว การร้ องเพลงมาร์ ชของมหาวิทยาลัย
การจัดขบวนเดินทางไปไหว้ อนุสาวรี ย์ของกรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม รวมถึง
การซ้ อมบูมของสาขาและคณะ ฯลฯ
ส่วนการรับน้ องของนักศึกษาสาขาดนตรี ศึกษานัน้ จากเดิมที่มีการรับ
น้ องด้ วยการว๊ ากและการจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการนาไปสู่ความรุนแรง ก็ได้ มีการ
ปรับเปลี่ยนไปเป็ นการรับน้ องที่ใช้ ดนตรี และการออกแบบท่าเต้ นเข้ ามาประกอบ
โดยที่ค่อยๆ มีการปรับเปลี่ยนเรื่ อยมาตังแต่
้ ปีการศึกษา 2551 เป็ นต้ นมา ซึ่ง
นอกจากรูปแบบกิจกรรมรับน้ องแบบใหม่นี ้จะเป็ นการให้ รุ่นพี่ได้ แสดงทักษะด้ าน
ดนตรี แล้ ว น้ องๆ นักศึกษาผู้เข้ ามาใหม่ก็สามารถมีส่วนร่วมอย่างทัว่ ถึง ด้ วยการ
ออกท่าทางประกอบดนตรี ได้ อย่างไม่เคอะเขิน เพราะไม่ใช่ท่าทางที่ทาให้ อบั อาย
จนอาจกล่าวได้ ว่า กิจกรรมรับน้ องที่นาดนตรี และกิจกรรมประกอบจังหวะเข้ ามา
ช่วย ได้ ทาให้ บรรยากาศรับน้ องของนักศึกษาสาขาดนตรี ศกึ ษาดีขึ ้นกว่าเดิมเป็ น
ลาดับ ไม่เกิดความตรึ งเครี ยดระหว่างนักศึกษาผู้อยู่มาก่อนและนักศึกษาผู้มา
ใหม่ ที่ สาคัญเป็ นการใช้ ศิลปะและดนตรี เป็ นสื่ อเชื่ อมโยงความสั มพันธ์ และ
มิตรภาพที่ดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษาผู้อยู่มาก่อน และนักศึกษาผู้มาใหม่ให้
กลมเกลี ยวกันและกันมากยิ่ งขึน้ ทัง้ นี ้ ผู้เขี ยนพบว่ามี แนวคิดเชิ งปรั ชญาที่
สามารถมาประยุกต์ใช้ กับกิจกรรมรับเชิงสร้ างสรรค์ได้ อย่างน้ อย 3 แนวคิด คือ
“แฟนตาซี (Fantasy)“ “จิตนาการ (Imagination)” และ “ความงาม (Beauty)” ซึง่
ผู้เขียนจะได้ นาเสนอเกี่ ยวกับความเป็ นมาโดยย่อของแนวคิดทัง้ 3 ตามลาดับ
ดังนี ้
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แฟนตาซี
แฟนตาซี(Fantasy)
14 สเต็ป: กิจกรรมรั บน้ องเชิงสร้ างสรรค์ ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี คาว่า “แฟนตาซี” หรื อ “Fantasy” ในเชิงจิตวิทยาคือสิ่งที่เกิดขึ ้นภายใน
ทยาลัและเป็
ยราชภั
ฏอุดปรธานี
จิมหาวิ
นตนาการ
นโลกรู
แบบของการคิดในจินตนาการ อันเกิดจากบุคคลคน

นัน้ ซึง่ ประกอบด้ วยกลุ่มแนวความคิดความรู้สึกที่อยู่ภายใต้ เงื่อนไขโลกของวัตถุ
แฟนตาซี 14 สเต็ป: กิจกรรมรั บน้ องเชิงสร้ างสรรค์ ของนักศึกษาสาขาวิชา
หรื อแม้ แต่ในความเพ้ อฝัน โดย “จินตนาการ” นี ้มักจะสื่อสารถึงสิ่งที่ปรากฏในตัว
ดนตรี
คนๆ
นันมากกว่
าจะสืฏ่ออุสารไปยั
มหาวิ
ท้ ยาลัยราชภั
ดรธานีงบุคคลอื่น โลกของแฟนตาชี จะเป็ นสิ่งเกิดขึน้
ภายในชี วิตประจ าวัน และในมิ ติหนึ่งมี เนื อ้ หาที่ มักกล่าวถึงความขับข้ องใจ
ความลาบากใจ ความไม่พอใจ แสดงให้ เห็นถึงความปรารถนาถึงเป้าหมาย
การแสดงออกแห่ งความปรารถนา โดยทั่วไปเป็ นปั ญหาในสถานการณ์ ที่
ยากลาบากที่เข้ ามาปะทะในชีวิตประจาวัน ซึ่งผู้ที่เป็ นผู้คิดเขาสามารถล้ มล้ าง
เพิกถอนและบากกฎเกณฑ์ในโลกกายภาพและสังคม
หลังจากนัน้ จะสร้ างกิ จกรรมให้ ปรากฏในโลกที่ พวกเขาปรารถนา
ยกตัวอย่าง เช่น อองเดร เบรตง (Andre Breton, 1896 - 1966) กวีชาวฝรั่ งเศส
ซึ่งเป็ นบุคคลสาคัญที่สุดที่ได้ พฒ
ั นาหลักการแนวคิดเชิงสุนทรี ยศาสตร์ ร่วมกัน
กับ พอล เอลูอารด์ (Paul Riverdy) พวกเขาได้ ก่อตัง้ “ลัทธิเซอเรี ยลลิสม์” ขึ ้นในปี
ค.ศ.1924 โดยที่เป็ นการแยกตัวออกมาจากลัทธิดาดา ในปี ค.ศ.1921 และการที่
อองเดร เบรตง เคยเป็ นนักเรี ยนแพทย์มาก่อนเขาจึงสนใจในทฤษฎีของฟรอยด์
(1856 - 1934) ที่กล่าวว่า “มนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้ อิทธิพลจิตใต้ สานึก” กระทัง่
ต่อมาอองเดร เบรตง ได้ ประยุกต์ใช้ กับหลักการของกลุ่มเซอเรี ยลลิสม์ที่ว่าด้ วย
จินตนาการว่า คือส่วนสาคัญของการแสดงออก และจินตนาการคือจิตไร้ สานึก
จิตไร้ สานึกถือเป็ นภาวะของฝั นที่ตอ่ เนื่อง ซึ่งช่วยนาไปสู่การสร้ างสรรค์ศิลปะได้
ความฝั นคือการแสดงออกขณะหลับอยู่ที่ยงั ไม่ได้ สติ ซึ่งนักจิตวิทยาได้ ใช้ ความ
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ฝันเพื่อค้ นหาต้ นตอความวิตก กังวล ความกลัวเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์
อดีต แต่ศลิ ปิ นจะนาความฝั นมาเป็ นแรงบันดาลใจเพื่อสร้ างศิลปะ
นอกจากนี ้ อองเดร เบรตง (Andre Breton) ยังได้ เสนอทฤษฎี เกี่ ยวกับ
สภาพความขัดแย้ งระหว่าง “ความจริง” และ “ความฝัน” โดยเขากล่าวว่าโลกแห่ง
ความจริ งคือมายา แต่ความฝั นคือความจริ งที่ยิ่งกว่า ซึ่งตรงกันกับทฤษฎี ของ
ฟรอยด์ ที่กล่าวว่ามนุษย์อยู่ภายใต้ อิทธิพลจิตไร้ สานึก กล่าวคือ มนุษย์มีความ
อยาก ความต้ องการ ในความมืดที่เก็บซ้ อนไว้ ในส่วนลึกของจิตใจที่ไม่สามารถ
มองเห็นเพราะถูกสังคมบังคับ จนรู้ สึกเก็ บกดไว้ ในจิ ตใจ ดังนัน้ มนุษย์ จึงได้
สาแดงจิ ตนาการออกมาภายใต้ จิ ตไร้ ส านึกเป็ นส าคัญ อันเป็ นภาวะเฉกเช่น
ความฝั น เพราะมี ก ระบวนการและมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง สามารถน าไปสู่
กระบวนการสร้ างสรรค์ศิลปะที่สมบูรณ์ ทังความหมายและความรู
้
้ สกึ ได้
จินตนาการ (Imagination)
“จิ นตนาการ” คื อ กระบวนการทางจิ ตที่ ประกอบไปด้ วย 1. การฟื ้น
จินตนาการขึน้ มาจากการรับรู้ ที่มีอยู่ก่อน (จินตนาการเชิงการผลิตซา้ ) 2. การ
รวบเอาจินตภาพพืน้ ฐานเหล่านีม้ าประกอบเป็ นเอกภาพใหม่ (จินตนาการเชิง
สร้ างสรรค์หรื อเชิงก่อ) นอกจากนี ้ จินตนาการเชิงสร้ างสรรค์ยงั แบ่งได้ เป็ นสอง
ประเภทคือ 1. ความเพ้ อฝั นซึ่งเป็ นไปเองและควบคุมไม่ได้ 2. จินตนาการเชิ ง
สร้ างสรรค์แสดงตัวอย่างในวิทยาศาสตร์ และปรัชญาซึ่งควบคุมโดยแผนหรื อ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ แล้ ว
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ความงาม
แฟนตาซี (Beauty)
14 สเต็ป: กิจกรรมรั บน้ องเชิงสร้ างสรรค์ ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี “ความงาม” คือ ลักษณะพิเศษของสรรพสิ่งที่สามารถกระตุ้นสุขารมณ์
มหาวิทยาลัติ ยโดยเฉพาะต่
ราชภัฏอุดรธานี
และความปิ
อผู้สงั เกต ดังนัน้ ความงามจึงเป็ นคาทัว่ ไปที่เกี่ยวข้ อง

กับการประจักษ์ ความซาบซึ ้งทางสุนทรี ยภาพ และในการตัดสินความงามไม่ว่า
แฟนตาซี 14 สเต็ป: กิจกรรมรั บน้ องเชิงสร้ างสรรค์ ของนักศึกษาสาขาวิชา
จะเป็ นวิสัยหรื ออัตวิสัยก็ เป็ นเรื่ องวิวาทะทางปรั ชญาอย่างจริ งจัง แทบทัง้ สิ น้
ดนตรี
สวยมองเห็
กมองเห็ นทางจิ ตใจ ศิ ลปะต้ องงามที่ เกิ ดจาก
มหาวิทยาลันยทางตา
ราชภัฏอุงามมั
ดรธานี
กระบวนการคิดประดิษฐ์ ขึ ้นจากกระบวนการแนวคิดของมนุษย์แทบทังสิ
้ ้น
และจากแนวคิดเชิงปรัชญาในทัง้ 3 แนวคิดในข้ างต้ น ผู้เขียนและเหล่า
คณาจารย์ประจาสาขาดนตรี ศกึ ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจงึ ได้ หยิบหลัก
แนวคิดเหล่านี ้ไปประยุกต์ใช้ กบั กิจกรรมการรับน้ องในสาขาดนตรี ศึกษา เพื่อให้
การรับน้ องที่มีกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ที่หลากหลายและเป็ นกิจกรรมที่นกั ศึกษามี
ส่วนร่ วมทังที
้ ่เป็ นรุ่ นพี่และนักศึกษาที่เข้ ามาใหม่ ทังนี
้ ้ กิจกรรมการรั บน้ องของ
นักศึกษารุ่ นพี่ สาขาดนตรี ศึกษาเป็ นกิ จกรรมที่ รุ่ นพี่ มี การเตรี ยมการมาเป็ น
ประจาทุกปี และเป็ นกิจกรรมที่รุ่นพี่จะมีการประชุมวางแผนการทางานอย่างมี
ระเบียบขันตอนกั
้
บอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม จากนันในขั
้ นตอนการเตรี
้
ยมงาน
อาจารย์ที่ปรึ กษาและนักศึกษารุ่ นพี่ก็จะมีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนระหว่าง
กันเกี่ยวกับการสร้ างกิจกรรมในการรับน้ องในเชิงสร้ างสรรค์ เพื่อเป็ นการทบทวน
และสร้ างความเข้ าใจต่อกันทังในภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิ และหัวข้ อถัดจากนี ้
คือ เนื ้อหาที่กล่าวถึงความเป็ นมา รู ปแบบ และลักษณะของกิจกรรมรับน้ องใน
เชิงสร้ างสรรค์ ที่ผ้ เู ขียนเรี ยกว่า “แฟนตาซี 14 สเต็ป” ว่ามีความเป็ นมาอย่างไร
มีรูปแบบและลักษณะที่สาคัญอย่างไร
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แฟนตาซี 14 สเต็ป
ผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการจุดประกายให้ เกิดสิ่งที่เรี ยกว่า “แฟนตาซี
14 สเต็ป” คือ อาจารย์ ภาสกร สารรั ตน์ ซึ่งในที่นี ้ผู้เขียนขอเรี ยกว่า “ผู้สร้ าง”
อาจารย์ภารสกร คือ หนึ่งในอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมของนักศึกษาสาขาดนตรี
ศึกษา โดยที่อาจารย์ภาสกรกล่าวว่า แฟนตาซี 14 สเต็ปเริ่ มเกิดขึ ้นจากการเป็ น
ส่วนหนึ่งในกิจกรรมสันทนาการทางดนตรี มาก่อน ซึ่งยุคแรกๆ ก็เป็ นการลองผิด
ลองถูก และต่อมาก็มีพัฒนาการในด้ านทานอง เนื ้อหา และท่วงท่าแบบต่างๆ
เกิดขึน้ เรื่ อยมา ซึ่งรวมๆ แล้ วก็ใช้ เวลาในการพัฒนารู ปแบบของแฟนตาซี 14
สเต็ปเกือบ 10 ปี และได้ ใช้ กรอบแนวคิดเชิงสุนทรี ยศาสตร์ สาหรับการสร้ างสรรค์
กิจกรรมดังกล่าว คือ
Cenza
การรับรู้
Perceive
สิ่งที่ได้ จากการรับรู้
Concept
กรอบแนวคิด
Sentiment
การตัดสินใจ
Expression การแสดงออก
ผู้สร้ างได้ ให้ ความเห็ นเพิ่ มเติ มว่ า กิ จกรรมแฟนตาซี 14 สเต็ ปเป็ น
กิจกรรมที่ถูกสร้ างขึ ้นโดยมุ่งหมายให้ นกั ศึกษาทัง้ รุ่ นพี่และนักศึกษาที่มาใหม่มี
ความรัก ความผูกพัน และมีความสามัคคีกันเป็ นหมู่คณะของนักศึกษาสาขา
ดนตรี ศกึ ษา อันถือเป็ นกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ที่ยงั่ ยืน และก่อเกิดเป็ นสังคมอุดม
ปัญญาเป็ นลาดับต่อไป นอกจากนี ้ยังเป็ นกิจกรรมที่สะท้ อนถึงความรักความเอา
ใจใส่ระหว่างครูกับลูกศิษย์ รวมกระทัง่ ไปถึงคณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อฝึ กฝน
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ให้แฟนตาซี
นักศึกษาได้
เรี ยนรู
วกับการท
น การมี
ความรั
ผิดชอบร่ชวาม
14 สเต็
ป:้ เกี
กิจ่ ยกรรมรั
บน้ อางานร่
งเชิงสร้วมกั
างสรรค์
ของนั
กศึกบษาสาขาวิ
การมี
น ้าใจและเสียสละ รวมทังการกล้
้
าแสดงออกในเชิงสร้ างสรรค์
ดนตรี
14 สเต็ป ยังมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเครื่ องมือละลาย
มหาวิทนอกจากนี
ยาลัยราชภั้ เพลง
ฏอุดรธานี
พฤติกรรมทังระหว่
้
างนักศึกษารุ่ นพี่และนักศึกษาผู้มาใหม่ ซึ่งอาจารย์ภาสกรได้
นแฟนตาซี
าเพลงเชียร์14มาดั
ดแปลงสร้
างสรรค์
โดยค
งถึงเรื่ อขงภาษาและวรรณกรรมที
สเต็
ป: กิจกรรมรั
บน้ใหม่
องเชิ
งสร้านึ
างสรรค์
องนักศึกษาสาขาวิชา ่
ให้ดนตรี
เป็ นภาษาที่ง่ายต่อการเข้ าใจและจดจา เนื ้อหาจรรโลงจิตใจ ที่สาคัญเมื่ อ
ยาลัยราชภั
อุดอรธานี
ผูมหาวิ
้ ร่วมกิจทกรรมได้
ร้องก็ฏเหมื
นได้ ปลดเปลื ้องพันธนาการจากความปกติไปสู่ความ
ปกติ ใ นโลกจิ น ตนาการอี ก รู ป แบบหนึ่ ง เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด ความสนุ ก สนาน
เพลิดเพลิน เนื ้อร้ องจึงประกอบไปความทรงจาที่ง่ายๆ ปลดปล่อยตัวตนตนเอง
ในขณะที่ร่วมกิจกรรมให้ เป็ นอิสระหลุดออกจากกรอบและกฎเกณฑ์ของสังคม
ทั่วไปเข้ าไปอยู่ในโลกแห่งแฟนตาซี หรื อจินตนาการเหนื อความจริ ง ทัง้ นี ้ ใน
ทานองเพลงนันกลุ
้ ่มผู้ร้องจะร้ องแบบ “Unison” เสียงเดียว บางทีก็จะใช้ เทคนิค
การร้ องแบบกึ่งร้ องกึ่งพูดผสมผสานกันไป
พัฒนาการของแฟนตาซี 14 สเต็ป
การสร้ างสรรค์แฟนตาซี 14 สเต็ป หรื อ การสร้ างเพลง 14 สเต็ปสามารถ
แบ่งได้ เป็ น 3 ช่วง ดังนี ้
ช่ วงปี ที่ 1 - 3 ช่ วงทดลอง ระยะของช่วงเวลานี ้ผู้สร้ างได้ ลองผิดลอง
ถูก โดยมีขนตอนในการสะสมองค์
ั้
ความรู้ เพลงเชียร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่
เป็ นมหาวิทยาลัยชันน
้ าของประเทศไทยมาวิเคราะห์หาข้ อเด่นข้ อด้ อยเพื่อนามา
พัฒนาให้ กลายเป็ นเพลง 14 สเต็ป (แฟนตาซี 14 สเต็ป) ของสาขาดนตรี ศึกษา
เอง นอกจากนี ้ในอีกทางหนึ่งยังเป็ นช่วงลองผิดลองถูกระหว่างวัฒนธรรมการรับ
น้ องแบบเดิมและวัฒนธรรมการรับน้ องแบบใหม่ด้วยเช่นกัน
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ช่ วงปี ที่ 3 - 5 ช่ วงกลาง ใช้ ระยะเวลา 3 - 4 ปี สาหรับการพัฒนาเรื่ อง
ของ ดนตรี อัตราจังหวะช้ า - เร็ว ทานองเพลง รูปแบบของดนตรี เนื ้อหาที่มีความ
แตกต่างกันทังหมด
้
ช่ วงปี ที่ 5 - 8 ช่ วงมีรูปแบบชัดเจน โดยมีรูปแบบการทางานที่ชดั เจน
ขึน้ กล่าวคือ มีกระบวนการคิดในประเด็นเรื่ อง การร้ อง เล่น เต้ น โชว์ ดังการ
อธิบายต่อไปนี ้
ลักษณะของดนตรี มีการว่างแผนอย่างชัดเจนที่จะให้ นกั ศึกษานาเพลง
14 สเต็ ป มาจัดว่ างในเรื่ ององค์ ประกอบของดนตรี เช่ นเรื่ อง อัตราจังหวะ
กระสวนจังหวะ ทานอง การทาเสียงประสาน การกาหนดให้ เครื่ องดนตรี สาหรับ
บรรเลง
ลักษณะภาษาและถ้ อยคา ในเนื ้อหาสาระ แบ่งออกเป็ น ภาษาที่ไร้ รู ป
ไร้ ความหมายแต่แฝงในความสัมพันธ์ทางความรู้สึกที่ได้ จากการใช้ ภาษานี ้ เพื่อ
ปลดปล่อยพลังทางด้ านปั ญญาและการแสดงออกเชิงสร้ างสรรค์ในฐานะผู้สร้ าง
เอง นอกจากนี ใ้ นเนื อ้ เพลง 14 สเต็ปยังมีภาษาและถ้ อยคาที่ ประกอบไปด้ วย
เนื ้อหาสาระที่เป็ นแบบ วรรณกรรมโลกสวย เป็ นวรรณกรรมเด็กๆ มีความหมาย
แฝงไว้ ถึงความงดงามแบบตรงไปตรงมา ผู้สร้ างได้ นาแนวคิดจาก วรรณกรรมวิถี
แบบมุขปาฐะ มาใช้ สร้ างสรรค์ วรรณกรรมที่เป็ นประเภทสองแง่สองง่าม พูดถึง
เรื่ องเพศสภาพ ซึ่งวิธีการคิดดังกล่าวผู้สร้ างได้ นาเพลงอีแซว เพลงลาตัดมาเป็ น
ต้ นแบบในการคิดสร้ างสรรค์ด้วย เพื่อสร้ างสีสันอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ผู้สร้ าง
ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์จะเจาะจงประเด็นเรื่ องเพศเชิงอนาจาร แต่ผ้ สู ร้ างต้ องการ
น าเสนอให้ เป็ นเรื่ องปกติธรรมดาเพื่ อลดทอนความตึงเครี ยดของผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรมให้ เกิ ดความสนุกสนาน เป็ นแค่เพี ยงสัญญะหยิกแกมหยอก เสี ยดสี
สังคม ล้ อเลียน เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมเกิดพุทธิปัญญาเป็ นสัญญะเพื่อสลาย
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560
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ขัแฟนตาซี
ว้ อัตรา อัน14จะท
งใหม่ ไบด้ น้เรีอยงเชิ
นรู้ งวิสร้
ถี ชาี วงสรรค์
ิ ตและการร่
อยู่ในสังชคม
สเต็าให้
ป: กิน้จอกรรมรั
ของนัวกมกั
ศึกนษาสาขาวิ
า
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
อย่
า
งสร้
า
งสรรค์
ดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

องค์ ประกอบของแฟนตาซี 14 สเต็ป
แฟนตาซี 14 สเต็ป: กิจกรรมรั บน้ องเชิงสร้ างสรรค์ ของนักศึกษาสาขาวิชา
การสร้ างสรรค์แฟนตาซี 14 สเต็ป ผู้สร้ างแบ่งองค์ประกอบเป็ น ผู้ทา
ดนตรี
กิมหาวิ
จกรรมทนัยาลั
กศึยกราชภั
ษารุ่นพีฏ่อุรุด่นรธานี
น้ อง ดนตรี เนื ้อเพลง ท่าเต้ น เสื ้อผ้ า การแต่งกาย โดย

มีขนตอนในการสร้
ั้
างสรรค์ดงั ต่อไปนี ้

ร้ อง คือ การฝึ กฝนการร้ องจากเพลงทังหมด
้
14 เพลง
เล่ น คือ นาดนตรี มาเล่นประกอบ ซึ่งมีการนารายละเอียดสาระสาคัญ
ทางดนตรี มาสร้ างสรรค์ประกอบ
เต้ น คื อ การคิดออกแบบท่าเต้ นให้ สัมพันธภาพสัมพันธ์ บทและมี
ความสัมพันธ์ทางด้ านเสียงดนตรี
โชว์ คือ การนาผลงานออกแสดงจริ งและมี การวางแผนอย่างชัดเจน
แน่นอนถึงแนวความคิดและ Theme ของการแสดงของแต่ปีการศึกษาจะไม่
เหมือนกันและจะเปลี่ยนไปตามความต้ องการและลงความเห็นจากที่ประชุมของ
รุ่นพี่และอาจารย์ที่ปรึกษาหรื อคณะของผู้สร้ าง
เพลงสันทนาการ 14 สเต็ป
เพลงสันทนาการ 14 สเต็ปเป็ นเพลงขนาดสันๆ
้ ไม่ยาว ไม่ซบั ซ้ อน เข้ าใจ
ง่ าย เน้ นการบัน เทิ ง และการแสดงออกของผู้ เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมให้ มี ค วาม
สนุกสนานบันเทิงเป็ นประการสาคัญ
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เพลงที่ 1
ผู้นา แมงหวี่ทา่ เตรี ยม
ทังหมดเตรี
้
ยม 3 - 4
ผู้ตาม โน้ นก็แมงแมงหวี่ เออ้ ว นี ้ก็แมงแมงวัน เออ้ วๆ (ซ ้า)
มาตอมที่ฉนั เออ้ ว (ซ ้า)
เพลงที่ 2
อะโกโกเย อะบานีนาแนนอ อะโกโกเยอะบานีนาแนนอ
อะโกโกเนาะ โกโกเนาะ โกโกเนาะเนาะอะโกโกเนาะ โกโกเนาะ โกโก
เนาะเนาะเนาะ
อะโกโกเนาะ โกโกเนาะ โกโกเนาะเนาะอะโกโกเนาะ โกโกเนาะ โกโก
เนาะเนาะเนาะ
เพลงที่ 3
ไก่ครับไก่ ซื ้อไหมครับจะกลับแล้ วไก่
ไก่ขายถูกๆ แถมกระดูกกับไม้ เสียบไก่
(ไม้ แดงเอาไปชิงโชค เออ้ วๆ 2 รอบ)
ไปเที่ยวรอบโลกกับคนขายไก่
เพลงที่ 4
ไก่ยา่ งถูกเผา ไก่ยา่ งถูกเผา
(มันจะโนไม้ เสียบ เออ้ ว 2 รอบ)
เสียบตูดซ้ ายเสียบตูดขวา
ร้ องจริงๆ ร้ องจริงๆ ร้ อนจริงๆ
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560
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เพลงที
่ 5 14 สเต็ป: กิจกรรมรั บน้ องเชิงสร้ างสรรค์ ของนักศึกษาสาขาวิชา
แฟนตาซี
ดนตรี ไก่แจ้ ตายแล้ ว ไก่แจ้ ตายแล้ ว
นจะไม่
ขนั อีฏกอุค้ดอรธานี
กคาดิ๊ค้อกคาดาย
มหาวิทมัยาลั
ยราชภั
ค้ อกค้ อกค้ อกคาดี ้ค้ อกคาดี ้ค้ อกคาดาย
แฟนตาซี 14 สเต็ป: กิจกรรมรั บน้ องเชิงสร้ างสรรค์ ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี่ 6
เพลงที
มหาวิทโอ้
ยาลั
ยราชภัฏอุดฟ้รธานี
ทะเลแสนงาม
าสีครามสดใส

มองเห็นเรื อใบ แล่นอยูใ่ นทะเล
หาดทรายสวยงามเห็นปู
ดูสิดหู มูป่ ลากุ้งหอยปูปลา
กุ้งหอยนานา
ฉิ่งฉับ ฉิ่งฉับ ฉิ่งฉับ ฉิ่งฉับ
อยูใ่ นท้ องทะเล
เมื่อเราเดินไป เราเดินเที่ยวไป
เราเดินเที่ยวไป ไปถึงชายทะเล
เราแสนฮาเฮ เที่ยวทะเลสุขใจ
เมื่อตะวันตกดิน ตะวันตกดิน ตะวันตกดิน
เห็นเครื่ องบินผ่านไป
เราหอนทันที ฮู้ ฮู้ ฮู้ ฮู้
ผู้นา เอกดนตรี หอนทันใด
ผู้ตาม ฮู้ ฮู้ ฮู้ ฮู้ สุขใจจริงๆ สุขใจจริงๆ
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เพลงที่ 7
ตุม่ ใส่น ้า ใส่น ้าให้ เต็มตุม่ (ซ ้า)
แล้ วเราจะชื่นใจ (ซ ้า)
ตุม่ ตะลุม่ ตุ้มโป๊ ะ โป๊ ะตะโล๊ ะโต๊ ะตุ้ม
วี ้ดบึมว้ ายบึ ้มว้ ายบึม
แล้ วเราจะชื่นใจ แล้ วเราจะชื่นใจ
เพลงที่ 8
ว่าวที่เราชอบเล่น ชัก ชัก ชัก เช้ าเย็นเราชอบเล่นว่าว
ว่าวน้ อยล่องลอยสู่ดาว (ซ ้า)
สองมือเราสาวจนว่าวติดลม (ซ ้า)
โบกสะบัด สะวี๊ดส์สว๊ าด เวียนวน (ซ ้า)
แลดูสบั สนอยู่บนเมฆา (ซ ้า)
เพลงที่ 9
ไพ่ที่เราชอบเล่น แจก แจก แจก
เช้ าเย็นเราชอบเล่นไพ่
ไพ่ป๊อกเป็ นของสุขใจ (ซ ้า)
3 เด้ ง เชิดใส่เจ้ ามือล่มจม (ซ ้า)
จัว่ สะบัด สวี๊ดส์สว๊ าดเวียนวน (ซ ้า)
แลดูสบั สนอยู่บนคาสิโน (ซ ้า)
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เพลงที
่ 10 14 สเต็ป: กิจกรรมรั บน้ องเชิงสร้ างสรรค์ ของนักศึกษาสาขาวิชา
แฟนตาซี
ดนตรี กิ่งก้ านใบซะๆ ใบก้ านกิ่ง (ซ ้า)
(ซ ้าๆ)
มหาวิทฝนตกลงมาจริ
ยาลัยราชภัฏอุงๆดรธานี
ซะๆ กิ่งก้ านใบ (ซ ้า)
แฟนตาซี 14 สเต็ป: กิจกรรมรั บน้ องเชิงสร้ างสรรค์ ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี่ 11
เพลงที
มหาวิทเท่
ยาลั
ล่ายบึราชภั
ก เท่ลฏ่าอุบึดกรธานี

เขาหาว่าผมเป็ น เฮ้ ย
เขาหาว่าผมเป็ นเกย์
ก็ผมมันเท่ล่าบึ ้ก
เพลงที่ 12
แรดเริดเชิด แรดเริดเชิด
เขาหาว่าหนูกระแดะ อร้ าย
เขาหาว่าหนูกระแดะ
ก็หนูมนั แรดเริ ดเชิด
เพลงที่ 13
มีตารอบตัว มีหวั หลายตา
ฮุนล้ า ฮุ้นลา สัปปะรด สัปปะรด
ผู้นา เปรี ย้ วไหม เปรี ย้ วไหม
ผู้ตาม เปรี ย้ ว
ผู้นา เปรี ย้ วแล้ วต้ องทาอย่างไร
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560
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ผู้ตาม เปรี ยวจิ ้มเกลือ หวานก็จิ ้มเกลือ (ซ ้า)
ถ้ าไม่มีเกลือ ก็ไม่ต้องกิน
แดกไปเลย แดกไปเลย
เพลงที่ 14
ฮิปฮิปฮิปฮิปฮิปโป โอ้ โหตัวมันใหญ่
มันเดินอุ้ยอ้ าย มันเดินอุ้ยอ้ าย
ตาลันล้
้ า ตาลันล้
้ า 2 รอบ
Coda
เด้ งซ้ าย เด้ งขวา เด้ งหน้ าด้ งหลัง (ซ ้า)
เด้ งพร้ อมกัน (ซ ้า)
เด้ งพร้ อมกัน (เออ้ วๆ ๆ ๆ 2 รอบ)
ดนตรีและการสร้ างสรรค์ แฟนตาซี 14 สเต็ป
การรับน้ องเป็ นกิจกรรมประดิษฐ์ สร้ างทางวัฒนธรรมสังคมการศึกษา
เป็ นรูปแบบกิจกรรมอย่างหนึ่งที่นิยมสร้ างสรรค์ขึ ้นเพื่อหล่อหลอมพฤติกรรมให้
เกิ ดการเรี ยนรู้ ที่ จะอยู่ร่ วมกันระหว่างผู้ที่ อยู่มาก่ อนและผู้มาใหม่ให้ เกิ ดการ
เรี ยนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมการอยู่ในสังคมการศึกษาในสาขา
คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของไทยนิยมที่ จะจัด
กิ จกรรมเหล่ านี เ้ พื่ อเป็ นเครื่ องมื อในการหลอมรวมความสัมพันธ์ ระหว่ าง
นักศึกษารุ่ นพี่และรุ่ นน้ องให้ เป็ นไปอย่างอบอุ่น เกิดความมั่นใจ เกิดความรั ก
สามัคคี อดทนเสียสละ ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวมา ในแทบทุกมหาวิทยาลัยของ
ไทยจึงยังคงมี การการจั ดกรรมรั บน้ องอยู่เป็ นประจ าทุกปี ถึ งแม้ นว่ าจะมี
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เหตุ
การณ์ต14
า่ งๆสเต็
ที่ไม่ปถ: กูกิระเบี
ยบ ไม่
หรื อกแม้
ต่การสูญเสี
แฟนตาซี
จกรรมรั
บน้วอา่ จะเป็
งเชิงนสร้การบาดเจ็
างสรรค์ ขบองนั
ศึกแษาสาขาวิ
ชาย
ชีดนตรี
วิต
บอาจารย์
ภาสกร สารรัตน์ ในฐานะผู้สร้ างกิจกรรมเพลง 14
มหาวิทและส
ยาลัยาหรั
ราชภั
ฏอุดรธานี
สเต็ป ในฐานะที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมของนักศึกษาสาขาดนตรี ศกึ ษาได้
ให้แฟนตาซี
ความเอาใจใส่
อการจั
กิจกรรมของนั
กษาสาขาวิ
ชานี ้ โดยที
14 สเต็เป็ปน: พิกิเจศษต่
กรรมรั
บน้ อดงเชิ
งสร้ างสรรค์กขศึองนั
กศึกษาสาขาวิ
ชา ่
ผูดนตรี
้ สร้ างได้ นาเอาความรู้ เชิงวิชาการทางดนตรี มาผสมผสานกับบทวรรณกรรม 14
มหาวิและท่
ทยาลัาทางการเต้
ยราชภัฏอุนดนาฎกรรมแบบร่
รธานี
เพลง
วมสมัยที่ไม่ได้ ยึดติดกับทวงท่าแบบ
นาฏกรรมแบบอีสานหรื อนาฏกรรมแบบไทย หากแต่นามาผสมผสานจนเกิ ด
รูปแบบเป็ นของเพลงสันทนาการ 14 สเต็ป
เพลงสันทนาการ 14 สเต็ปนี ้ ผู้สร้ างได้ ให้ ความสาคัญ เกี่ยวกับประเด็น
แนวทานอง (Melody) จังหวะ (Rhythm) เสียงประสาน (Harmony) และเครื่ อง
ดนตรี (Music instrument) โดยการสร้ างแนวทานองที่ง่ายๆ ซึ่งเกิดจากสาเนียง
อี สาน ส่วนการท าดนตรี นัน้ จะมี นักศึกษาเป็ น ผู้รั บผิ ดชอบโดยที่ มี อาจารย์
ที่ปรึ กษาให้ คาแนะนาและตรวจสอบ ขณะที่โครงสร้ างการดาเนินคอร์ ดจะใช้
โครงสร้ างในชุดคอร์ ด (Tonic-Dominant-Tonic) และมีการประดับประดาคอร์ ด
ต่างๆ เพื่อเป็ นการขยายคอร์ ดให้ น่าสนใจกับแนวทานองมากขึน้ ผู้สร้ างได้ นา
คอร์ ด ยื ม จากต่ า งบั น ไดเสี ย งอื่ น ๆ มาร่ ว มใช้ ในบางสเต็ ป ผู้ สร้ างได้ ให้
ความสาคัญในเรื่ องน ้าหนักความดัง เบา (Dynamic) ของเสียง ความชัดเจนของ
เสี ยง (Articulation) การเน้ นจังหวะให้ ดัง เบา ของเสี ยงให้ มี ความพิเศษและ
แตกต่างเพื่ อให้ สอดคล้ องสัมพันธ์ กับท่าเต้ น และตัวบท เนื อ้ หาบทเพลง 14
สเต็ปด้ วย ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560
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ตัวอย่ าง เพลง 14 สเต็ป

ตัวอย่ าง เพลงที่ 1
ผู้นา แมงหวี่ทา่ เตรี ยม
ทังหมดเตรี
้
ยม 3 - 4
ผู้ตาม โน้ นก็แมงแมงหวี่ เออ้ ว นี ้ก็แมงแมงวัน เออ้ วๆ (ซ ้า)
มาตอมที่ฉนั เออ้ ว (ซ ้า)
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แฟนตาซี 14 สเต็ป: กิจกรรมรั บน้ องเชิงสร้ างสรรค์ ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
แฟนตาซี 14 สเต็ป: กิจกรรมรั บน้ องเชิงสร้ างสรรค์ ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อย่างไรก็ตาม การนาดนตรี เข้ ามาร่ วมในกิจกรรมสันทนาการรับน้ องนี ้
ถือได้ ว่าเป็ นปรากฏการณ์ใหม่สาหรับนักศึกษาสาขาดนตรี ศกึ ษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ดังนัน้ หลายสิ่งหลายอย่างจึงเป็ นการริ เริ่ มใหม่ สร้ างสรรค์ขึน้
ใหม่ทงในด้
ั ้ านดนตรี เนื ้อร้ อง และทานอง ฯลฯ อาทิเช่น การใช้ โครงสร้ างรูปแบบ
ของดนตรี นนเป็
ั ้ นเพลงตอนเดียวที่นามาต่อต่อกัน ซึ่งแต่ละตอนก็จบภายในตัว
นอกจากนี ้ ดนตรี ส่วนใหญ่ก็ใช้ การเขียนเสียงแบบ “โฮโมโฟนี” (Homophony)
ที่มีทานองและเสียงประสานแบบหลวมๆ ขณะที่โครงสร้ างการดาเนินคอร์ ดจะใช้
โครงสร้ างในชุดคอร์ ด (Tonic-Dominant-Tonic) และมีการประดับประดาคอร์ ด
ต่างๆ เพื่อเป็ นการขยายคอร์ ดให้ น่าสนใจกับแนวทานองมากขึน้ เพียงเล็กน้ อย
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560
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โดยภาพรวม คือ เป็ นทานองเพลงลูกทุ่งอีสาน ซึ่งประเด็นน่าสนใจ คือ ผู้สร้ าง
พยายามจะสร้ างเสียงโครมาติก ในห้ องที่ 19 และ 21 เพื่อให้ เกิดสีสนั ในการเชื่อม
ต่อไปยังทานองต่อไป สุนทรี ยะที่ได้ รับฟั งจะเป็ นเป็ นสุนทรี ยะผสมผสานระหว่าง
อีสานและตะวันตก
สุนทรียศาสตร์
สุนทรี ยศาสตร์ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับความรู้สึกทางการรับรู้ ซึ่งแยกได้
สองอย่าง คือ “การรับรู้ ” (to perceive) และ “สิ่งที่รับรู้ ได้ ” (perceptible things)
เพลโต บอกว่าศิลปะยังห่างไกลความเป็ นจริ ง แต่อริ สโตเติลผู้เป็ นศิษย์เห็นต่าง
ว่าศิลปะก็มีผลต่อสภาวะของจิตใจทางความรู้ สึก ต่อมาบอมการ์ เตน ได้ พูด
แนวคิ ด เชิ ง ความงามในทางวิ จิ ต ร์ ศิ ล ป์ (Fine arts) ซึ่ ง ต่ อ มา โครงสร้ าง
สุนทรี ยศาสตร์ ได้ มีการนามาขยายในมุมมองของนักปรัชญาโดยคานท์ ทัง้ นี ้
สุนทรี ยศาสตร์ เป็ นเรื่ องพื ้นฐานของชีวิตไม่สามารถแยกออกได้ จากสภาวะของ
ชีวิตประจาวันของมนุษย์ ซึ่งประเด็นที่เน้ นหนักคือเรื่ องสุนทรี ยภาพ โดยเฉพาะ
เรื่ องจิ นตนาการ ซึ่งจะเป็ นตัวเชื่ อมระหว่าง สุนทรี ยศาสตร์ กับ จิ ตปรั ชญา
โดยเฉพาะมาร์ กซิสต์ ในขณะเดียวกัน ลีโอ ตอลสตอย ได้ เขียนถึง “ศิลปะคือ
อะไร” (What is Art?) โดยเน้ นประเด็นเรื่ องศีลธรรมจรรยากับค่านิยมของสังคม
ส่วนกลุ่มจิตวิทยาของฟรอยด์ ประเด็นที่ม่งุ เน้ นคือ การวิเคราะห์จินตนาการ กับ
จิตใต้ สานึกของมนุษย์
อย่างไรก็ตามสุนทรี ยศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาศิลปะเชิงปรัชญา
และเชิงความคิด ซึ่งเป็ นการศึกษาปรัชญาของศิลปะและความงาม โดยเฉพาะ
ในด้ านสุนทรี ยศาสตร์ ทางดนตรี ที่ เป็ นการผสมผสานระหว่างสุนทรี ยศาสตร์
ตะวันออกและสุนทรี ยศาสตร์ ตะวันตก และเมื่อหันกลับมามองในกรณีนกั ศึกษา
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สาขาดนตรี
ศึกษาผูบ้ ซน้ึ่งอมีงเชิ
ความสามารถทางด้
อีสานอยูช่ใาน
แฟนตาซี ศ14กึ ษาที
สเต็ป่เป็: นกินัจกกรรมรั
งสร้ างสรรค์ ของนัานดนตรี
กศึกษาสาขาวิ
วิดนตรี
ถีชีวิต เช่น หมอลา ลูกทุง่ อีสาน สารภัญญะ และผญาคากลอน ฯลฯ ที่จะมีการ
ผสมผสานทั
้ ยราชภั
าเนียงและกลุ
่มเสียง “เพนทาโทนิก” (Pentatonic Scale) ขณะที่
มหาวิทยาลังส
ฏอุดรธานี
การแสดงออกของดนตรี ในด้ านท่วงทานอง จังหวะที่ปรากฏมักเป็ นบรรยากาศ
โดยรวมแบบ
ในทานองบทเพลง
stepขและได้
ารผสมผสาน
แฟนตาซี 14เพลงลู
สเต็ป:กกิทุจ่งกรรมรั
บน้ องเชิงสร้ า14
งสรรค์
องนักศึมกี กษาสาขาวิ
ชา
ดนตรี
คอร์
ดเสียงที่ประสานแบบตะวันตก รู ปแบบการผสมวงระหว่างกลุ่มเครื่ องลม
มหาวิทอยาลั
รธานี ทรัมโบน (Trombone) กลุม่ เครื่ องลมไม้ เช่น
ทองเหลื
ง เช่นยราชภั
ทรัมเป็ฏตอุด(Trumpet)
ออโตเซ็ กโซโฟน (Alto saxophone) เทนเนอร์ เซ็ กโซโฟน (Tenor saxophone)
กิจกรรมของเสียงดนตรี มงุ่ เน้ นสนับสนุนกิจกรรมการละเล่น ร้ องเล่น เต้ น โชว์ อัน
เป็ นการสันทนาการเพื่ อความสนุกสนานประกอบการเต้ นที่ มี ความหมาย
เดียวกันกับตัววรรณกรรม และถือเป็ นการปลดปล่อยให้ เป็ นไปตามจินตนาการ
โดยใช้ ดนตรี การแต่งกาย และการแต่งหน้ าทรงผม ซึ่งจะทาให้ สอดคล้ องกับ
ความหลากหลายในด้ านสีสนั ความงาม และมีจินตนาการที่เรี ยกว่า “แฟนตาซี
14 สเต็ป”
ความมุ่งหมายของ “แฟนตาซี 14 สเต็ป”
การสร้ างสรรค์ “เพลงสันทนาการ 14 สเต็ป” หรื อ “แฟนตาซี 14 สเต็ป”
ได้ สร้ างสรรค์จินตนาการ ความจริ ง และความงาม ให้ แก่นกั ศึกษาสาขาดนตรี
ศึกษา ซึ่งมี องค์ ประกอบหลายอย่างที่ จะท าให้ นักศึกษาได้ แสวงหาความรู้
ความสามารถของตนจากการที่ได้ เข้ ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี ้ บทความนี ้
และกระบวนการสร้ าง “แฟนตาซี 14 สเต็ป” มุ่งหวังสร้ างสรรค์และพัฒนาให้
นักศึกษาสาขาดนตรี ศึกษาเป็ นบัณฑิ ตที่ พึงประสงค์ ดังนัน้ ผู้เขี ยนจึงสรุ ป
หลักการที่เกี่ยวข้ องกับความมุง่ หมายดังกล่าว ต่อไปนี ้
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กฎธรรมชาติท่ ตี ้ องฝึ กในการอยู่ร่วมกัน
ฐานศาสตร์ ใหญ่ในระบบการศึกษาของโลกแห่งการศึกษา คือ การอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ ของ จริ ยศาสตร์ ศึกษา ซึ่งไม่ใช่
กฎหมายหรื อข้ อบังคับใดๆ แต่จะเป็ นฝึ กฝนตนเอง ดูแลตนเอง ช่วยเหลือตนเอง
และตัดสินตนเอง โดยทั่วไปทฤษฎี จริ ยศาสตร์ แบ่งออกได้ เป็ น 2 แบบ ตามที่
ระบบการศึกษาชันน
้ าของโลกได้ มีการจัดการเรี ยนการสอนกัน คือคือ 1.ทฤษฎี
คุณธรรม (โสเครตีส เพลโต และอริ โตเติล) 2.ทฤษฎีหน้ าที่ (Duty Theory) นักคิด
ยุคใหม่ของ “ค้ านท์” ทฤษฎีประโยชน์ของ “มิลล์” รวมทังแนวคิ
้
ดที่เป็ นพื ้นฐาน
ของหลักสัญญาประชาคมในทางการเมือง เช่นแนวคิดเรื่ องสิทธิเสรี ภาพ ความ
เสมอภาค ความยุติธรรม ของจอห์น ล็อค, โธมัส ฮอบส์ , ฌอง - ฌาคส์ รุ สโส,
และจอห์น รอลล์
เราควรเป็ นคนเช่ นไร ?
นักศึกษาพึงปฏิบตั ิอย่างไรจึงจะสร้ าง “บุคลิกภาพ” (Character) หรื อ
“อุปนิสยั ” (Habit) ที่มีความสง่างาม เพราะบุคลิกภาพหรื ออุปนิสยั ที่มีคณ
ุ ธรรม
จึงจะเป็ นที่มาของการกระทาที่ถูกต้ อง และเป็ นภาพสะท้ อนการมีชีวิตที่ ดีของ
มนุษย์ คุณธรรมคืออะไร? อริ สโตเติล นิยามว่า คือ ความเป็ นเลิศ (Excellence)
ของบุคลิกภาพหรื ออุปนิสัย ซึ่งทาให้ ผ้ มู ีคุณธรรมนัน้ บรรลุจุดหมายของความ
เป็ นมนุษย์โดยแบ่งได้ ออกเป็ น 2 อย่าง คือ 1. คุณธรรมทางปั ญญา (Intellectual
Virtue) คือ การพัฒนาปั ญญาในทางปรั ชญา หรื อการใช้ ปัญญาภาคทฤษฎี
(Theoretical Wisdom) เพื่อแสวงหาความจริ งแท้ ของมนุษย์ โลก และจักรวาล
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560
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2.แฟนตาซี
คุ ณ ธรรมด้
านศีปล: ธรรม
(Moral
ด การใช้
ปั ญญาภาคปฏิ
14 สเต็
กิจกรรมรั
บน้ อVirtue)
งเชิงสร้เกิ
างสรรค์
ของนั
กศึกษาสาขาวิบชาั ติ
(Practical
ดนตรี Wisdom) แสวงหาทางดาเนิ นชี วิตที่ ถูกต้ อง หรื อสายกลาง เหตุผล
(Reason)
อันเป็
นสารัฏตอุถด(Essence)
มหาวิทยาลั
ยราชภั
รธานี แห่งวิญญาณของมนุษย์
แฟนตาซี 14 สเต็ป: กิจกรรมรั บน้ องเชิงสร้ างสรรค์ ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี คุณธรรมพืน้ ฐานตะวันตกยุคคลาสสิก แบ่ งได้ ดังนี ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

1. ความรู้จกั ประมาณ (Temperance)
2. ความสุขมุ รอบคอบ (Prudence)
3. ความกล้ าหาญอดทน (Fortitude)
4. ความยุตธิ รรม (Justice)

คุณธรรมพืน้ ฐานในยุคกลาง แบ่ งออกได้ ดังนี ้
1. ศรัทธา (Faith)
2. ความหวัง (Hope)
3. การเคารพ (Charity)
4. ความรัก (Love)
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จากหลักคุณธรรมพื ้นฐานที่กล่าวมา การใส่ใจและตระหนักในแนวคิด
ปรัชญาพื ้นฐานเหล่านี ้ รวมทังการเป็
้
นผู้มีสติ มีความกรุณา ความใจกว้ าง ความ
สุภาพ และการรู้ จกั ควบคุมตนเองย่อมมีส่วนที่ทาให้ นกั ศึกษาเป็ นคนดี คนเก่ง
และคนมีคุณธรรม (Virtuous Person) นอกจากนี ้ ในสังคมโลกยังมี แบบอย่าง
ทางศีลธรรม (Moral Ideal) ที่กระตุ้นให้ คนเราได้ ยึดถื อเป็ นแบบอย่างส าหรั บ
การดาเนินชีวิต เช่น การสร้ างคนแบบโสเครตีส ที่ต้องเป็ นคนมีความเป็ นเลิ ศ
ทางด้ านปั ญญาและความกล้ าหาญ พระเยชูคริ สต์มีในด้ านความรักและความ
เสียสละ มหาตมะ คานธี มีในด้ านความซื่อสัตย์และความเสียสละ ขณะเดียวกัน
แม่ชีเทเรซ่าก็มีในด้ านความรักและความเสียสละ
สรุป
“แฟนตาซี 14 สเต็ป” เกิดขึ ้นเพื่อเป็ นกิจกรรมรับน้ องเชิงสร้ างสรรค์ ซึง่
มุ่งส่งเสริ มให้ นักศึกษาสาขาดนตรี ศึกษามี ความดี ความจริ ง ความงาม และ
ความถูกต้ อง ซึ่งเป็ นกรอบพืน้ ฐานเพื่อให้ นักศึกษาได้ ค้นหาคุณค่าเชิงความรู้
และความหมายสุ นทรี ยภาพแห่ งชี วิ ตจากการได้ เข้ ามาศึ กษาเล่ าเรี ย นใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึง่ จะช่วยให้ พวกเขาได้ ตระหนักถึงคุณค่าแห่งการ
แสวงหาความรู้ และคุณค่าแห่งการพัฒนาตนเองและสังคม ในขณะเดี ยวกัน
ในด้ านหลักการเกี่ยวกับ หลักสิ ทธิ หน้าที ่ เสรี ภาพ ความเสมอภาค และความ
ยุติธรรม คือ หลักการและการมีชีวิตอยู่ในสังคมเพื่อฝึ กหัดตนเองให้ เป็ นบัณฑิต
ที่พงึ ประสงค์ โดยการใช้ ศิลปะและดนตรี เข้ ามาเป็ นสื่อเชื่อมโยง
นอกจากนี ้ และกิ จกรรม “แฟนตาซี 14 สเต็ป” ยังถื อเป็ นเครื่ องมื อที่
สามารถใช้ เป็ นสื่อกลางในการรวบรวมนักศึกษาสาขาดนตรี ศึกษาทังที
้ ่เป็ นรุ่ นพี่
และที่เข้ ามาใหม่ให้ มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ให้ มีความคิดสร้ างสรรค์
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รวมถึ
งการวางแผน
้ จกั งรัสร้
บผิาดงสรรค์
ชอบเพืข่อองนั
สร้ ากงสรรค์
ให้ นกั ศึกชษา
แฟนตาซี
14 สเต็ปการออกแบบ
: กิจกรรมรั บการรู
น้ องเชิ
ศึกษาสาขาวิ
า
มีดนตรี
บุคลิ กภาพ มี คุณภาพ มี อุปนิสัย โดยเฉพาะการเรี ยนรู้ ที่ จะท างานร่ วมกับ
บุมหาวิ
ค คลอืท่ นยาลั
ๆ ซึย่ งราชภั
ผู้ เขี ยฏนได้
เสนอแนวคิ ด เหล่ า นี ต้ ัง้ แต่ เ ริ่ มเข้ ามาท างานใน
อุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมุ่งหวังเพื่อให้ เป็ นการปรับพืน้ ฐานทางด้ าน
ระเบี
ยบวินยั 14และการสร้
ก่นาักงสรรค์
ศึกษาใหม่
ศึกชษา
แฟนตาซี
สเต็ป: กิจางความเข้
กรรมรั บน้าใจให้
องเชิแงสร้
ของนัในสาขาดนตรี
กศึกษาสาขาวิ
า
ดนตรี ทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อันจะส่งผลดีทงั ้ ต่อตัวนักศึกษาและสังคม
ของมหาวิ
มหาวิทยาลั
โดยรวมต่
อไปยราชภัฏอุดรธานี
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