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อ.ดร.ศุภชัย  สุริยุทธ1  

 
บทความนีมี้เนือ้หาเก่ียวข้องกับกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ของ

นกัศกึษาสาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ท่ีมีการใช้แนวคิดเชิง
สร้างสรรค์ คือ จินตนาการ ความจริง ความงาม และความฝัน อนัเป็นแนวคิดเชิง
สุนทรียศาสตร์ ท่ีเม่ือน าไปประกอบเข้ากิจกรรมทางดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการ
ประสมวง การเรียบเรียงท านอง ตวับทภาษา การประกอบสร้าง และความหมาย
ทางด้านภาษาวรรณกรรมสัน้ๆ โดยเฉพาะการร้อยเรียงดนตรีให้เข้ากับการ
ออกแบบท่าเต้นเพ่ือกิจกรรมสนัทนาการ จ านวน 14 รูปแบบ ซึ่งผู้ เขียนเรียกว่า 
“แฟนตาซี 14 สเต็ป” นี ้ได้กลายเป็นจุดเร่ิมต้นส าคัญส าหรับการรับน้องใน
รูปแบบใหมข่องนกัศกึษาสาขาดนตรีศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี โดยท่ี
ไมจ่ าเป็นต้องใช้การว๊าก หรือการลงโทษหากไม่ปฏิบตัิตาม แตกิ่จกรรมดนตรี 14 
รูปแบบ หรือ 14 สเตป็ สามารถเป็นส่วนหนึง่ท่ีช่วยหลอมรวมแนวคิดและทศันคติ
ท่ีดีทัง้ของนกัศกึษารุ่นพ่ีและนกัศึกษาท่ีเข้ามาใหม่ให้เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันได้
โดยผา่นดนตรี 

 

                                                           

1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดนตรี  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี e-mail: toneboudin@yahoo.com 

  แฟนตาซี 14 สเต็ป: กจิกรรมรับนอ้งเชิงสร้างสรรค ์
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พัฒนาการและความเป็นมาของการรับน้อง 
 

 โดยทัว่ไป หากกล่าวถึงพฒันาการและความเป็นมาของการรับน้องทัง้
ในต่างประเทศและในประเทศไทยแล้ว เราสามารถแบ่งได้เป็นสองรูปแบบหรือ
สองระบบ คือ ระบบ “แฟกกิง” (Fagging) และระบบ “เฮซซิง” (Hazing) ดงันี ้
 1. แฟกกิง (Fagging) เป็นระบบการรับน้องในโรงเรียนชนิดหนึ่ง 
โดยเฉพาะในประเทศองักฤษ นกัเรียนท่ีเคยอยู่มาก่อนจะบงัคบัให้นกัเรียนท่ีเข้า
มาใหม่ประพฤติตวัเย่ียงคนรับใช้ของตนเอง ซึ่งระบบการรับน้องแบบน่ีได้เส่ือม
ความนิยมเพราะได้รับค าวิพากษ์วิจารณ์อย่างสงู 
 2. เฮซซิง (Hazing) เป็นช่ือเรียกแบบอังกฤษ เป็นกิจกรรมรับน้องชนิด
หนึ่ง ท่ีมีการจดัเตรียมส าหรับผู้ เข้าร่วมในกลุ่มของโรงเรียน มหาวิทยาลยั ชมรม 
หรือการเข้ารับเกณฑ์ทหารของชัน้ปีท่ี 1 รูปแบบกิจกรรมคือ การท าร้าย การข่มขู่ 
รวมไปถึงทางคกุคามด้านเพศ ในความหมายของค าว่า “เฮซ” (Haze) หมายถึง 
ทรมาน  หรือท าร้ายร่างกาย   และค าว่า “เฮซซิง”  เป็นค าท่ีใช้มากในสหรัฐฯ  
แคนนาดา  และองักฤษ การรับน้องประเภทนีม้กัก่อให้เกิดการสญูเสียถึงชีวิต  
 ในยโุรปเร่ิมการรับน้องในสถาบนัการศกึษาเม่ือประมาณ 700 ปีมาแล้ว 
และเร่ิมแพร่หลายออกไปเม่ือชาวยุโรปย้ายไปตัง้ถ่ินฐานในดินแดนอ่ืนอย่าง
อเมริกาเหนือ  อเมริกาใต้  ออสเตรเลีย  รวมถึงในดินแดนยึดครองต่างๆ  
ทัว่โลก ถึงแม้วา่ในยโุรปการรับน้องจะเส่ือมคลายไปแล้วก็ตาม แตรู่ปแบบการรับ
น้องกลบัไปเบง่บานในอเมริกาเหนือและเอเชีย เช่น สหรัฐฯ  แคนาดา ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย ศรีลงักา ตลอดจนในประเทศไทย ซึ่งการรับน้อง
ประเภทนีมี้พฒันาการมาจาก “Penalism” เม่ือประมาณ 700 ปีก่อน เน่ืองจากมี
ความเช่ือว่า นกัศึกษาท่ีเพิ่งเข้ามาใหม่ยงัไม่มีความเป็นอนารยะจึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการขัดเกลาด้วยความยากล าบากก่อนท่ีพวกเขาจะมีชีวิตใหม่ท่ีดีในรัว้
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มหาวิทยาลยั นกัศกึษาใหมม่กัถกูให้แตง่ตวัแปลกๆ ถกูท าร้ายร่างกาย ถกูท าให้
เล่นตลกท่ีหยาบคาย หรือถูกว๊าก รีดไถเงิน หรือให้อดอาหารมือ้ค ่า ซึ่งวิธีการ
แบบนีไ้ด้รับการยอมรับในมหาวิทยาลยัทัว่ยุโรป แตท่ว่าเป็นรูปแบบท่ีมีอนัตราย
จนมีการบาดเจ็บและล้มตาย กระทัง่ตอ่มาได้ถกูยกเลิก 
 ปี พ.ศ.2310 ในมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และ
โรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิร์สได้น าระบบแฟกกิงมาใช้เพ่ือให้นกัศึกษาได้ปกครอง
กันเอง โดยท่ีครูไม่ค่อยจะมีบทบาทอะไร นักเรียนรุ่นน้องรับใช้นักเรียนรุ่นพ่ีท่ี
อาวุโส (Fag-master)  ซึ่งรุ่นพ่ีสามารถใช้รุ่นน้องได้ตามใจชอบ  โดยระบบนี ้
สุม่เส่ียงตอ่การใช้อ านาจมิชอบและการล่วงละเมิดทางเพศได้ อยา่งไรก็ดีในเวลา
ตอ่มาระบบรับน้องแบบนีก็้ถกูยกเลิกไปจากสถานศกึษาข้างต้น 
 ปี พ.ศ.2520  องักฤษได้ประกาศยกเลิกการรับน้องแบบเดิมและเปล่ียน
รูปแบบการรับน้องมาเป็นการท าประโยชน์ต่อสงัคมแทน “แฟกกิง” จะต่างจาก 
“Penalism”  ท่ีรุ่นพ่ีแกล้งรุ่นน้องได้แค่ครัง้เดียว  แฟกกิงยังคงอยู่ในโรงเรียน 
กินนอนท่ีเป็นเมืองขึน้ของอังกฤษ เฉพาะในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ และใน
แอฟริกาใต้ ซึง่ในเวลาตอ่มาค านีไ้ด้เพีย้นเป็น “Ragging” และส าหรับในประเทศ
ไทยเองก็มีโรงเรียนมหาดเล็ก ซึ่งต่อมามีวิวัฒนาการเป็น “จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั” รวมทัง้ในโรงเรียนวชิราวธุวิทยาลยั ท่ีเป็นโรงเรียนกินนอนก็ถอด
แบบการรับน้องมาจากองักฤษและได้ยกเลิกระบบรับน้องแบบนีไ้ปเม่ือประมาณ 
10 ปีท่ีผา่นมา 
 นอกจาก ท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีข้อมูลเก่ียวกับการรับน้องใน
สถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงของสหรัฐฯ หลายแห่ง มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
รวมถึงได้มีการยกเลิกกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการรับน้องหลายอย่าง อนัมีผลท าให้
กิจกรรมรับน้องในเวลาตอ่มามีหลายรูปแบบมากขึน้ และสร้างสรรค์มากขึน้   
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 เม่ือมีผู้ อพยพจากอังกฤษไปตัง้ถ่ินฐานท่ีอเมริกา พวกเขาได้น าระบบ
แฟกกิงไปใช้ในมหาวิทยาลยัฮาร์วาด เยล แตค่รูและคณาจารย์จะเป็นผู้ออกกฎ
อยา่งเข้มงวดแทนรุ่นพ่ี 
 ในปี พ.ศ.2319 นักศึกษาชายในสหรัฐฯ มีการจัดตัง้สมาคมลับ ท่ี 
“วิทยาลยัวิลเล่ียมส์แอนด์แมรี” ในรัฐเวอร์จิเนีย โดยใช้อกัษรย่อว่า “ฟี” “เบต้า” 
“แคปปา” เพ่ือหลีกเล่ียงการตรวจจบัของคณะผู้บริหาร และตอ่มานกัศกึษาหญิง
ก็มีการจดักลุ่ม “Sorority” ขึน้บ้างโดยใช้ช่ือเป็นอักษรกรีกว่า “อลัฟ่า”  “เบตา”  
“แกรมม่า” ในปี พ.ศ.2326 เม่ือสหรัฐฯ ได้รับเอกราชจากองักฤษ มหาวิทยาลยัท่ี
ก่อตัง้ขึน้มาใหม่ไมมี่การบงัคบักฎเกณฑ์เก่ียวกบัการรับน้องในแบบแฟกกิง  
 ในปี พ.ศ.2390  นักศึกษาในหลายมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ซึ่งได้แก่  
ฮาร์วาด เยล คอร์เนล และปรินซ์ตัน ได้ริเร่ิมแนวคิดท่ีจะหาทางสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะและสถาบัน ด้วยวิธีการรับน้องโดยการใช้เทคนิคกดดัน 
รุ่นน้องให้ได้รับความอับอายขายหน้า และกลัน่แกล้ง ซึ่งเรียกกันว่า “Hazing” 
เพ่ือเป็นการละลายพฤติกรรม ขณะท่ีในโรงเรียนนายร้อยเวสต์ปอยต์ และ
โรงเรียนนายเรือแอนนาโปลิสก็มีระบบรับน้องท่ีคล้ายคลึงกบั “แฟกกิง” เพียงแต่
เรียกใหม่ว่า “Neophyte Freshmen” ซึ่งในการรับน้องจะมีการว๊ากเพ่ือทดสอบ
ความกล้า แตท่ี่ไมมี่ความรุนแรงอะไรมากไปกว่านีน้กั 
 
ประวัตกิารรับน้องในประเทศไทย 

 

 การรับน้องเกิดขึน้ในประเทศไทยครัง้แรก เม่ือมีการแข่งขนักีฬาฟุตบอล
ระหวา่งคณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จุดเร่ิมต้นเกิดจากกองหลงัของทีมคณะแพทย์ศาสตร์ได้รับบาดเจ็บในระหว่าง
การแข่งขนั ตอ่มาสโมสรศิริราช (สโมสรคณะแพทย์ศาสตร์) ได้สืบทราบว่าได้มี
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การวางแผนล่วงหน้าเพ่ือท าให้เกิดการเจ็บแท้ทีมของตนไว้ก่อนแล้ว จึงได้
ด าเนินการส่งหลักฐานฟ้องร้องไปทางสโมสรกลางเพ่ือให้จัดการลงโทษแก่
ผู้กระท าความผิด และมีการไต่สวนหลายครัง้และผลสรุปให้มีการอะลุ่มอล่วย
แล้วก็ให้แล้วกันไป นิสิตแพทย์ส่วนใหญ่ไม่พอใจ และเวลาต่อมานิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์บางส่วนจะต้องข้ามไปเรียนท่ีคณะแพทย์ศาสตร์ นิสิตคณะแพทย์
ศาสตร์จึงหมายมั่นท่ีจะมีการเอาคืน แต่คณะกรรมการสโมสรศิริราชได้มี
ความเห็นว่า จะท าให้เกิดความแตกแยกสามัคคี แทนท่ีจะมีการมาขอขมาแต่
กลบัมีการจดัเลีย้งตอนรับเป็นการให้อภยัและเช่ือมความสามคัคีแทน ดงันัน้พิธี
ยกโทษกลายมาเป็นพิธีประจ าคณะแพทย์ศาสตร์ ซึ่งตอ่มาก็กลายมาเป็นพิธีรับ
น้องข้ามฝากของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และได้รับความนิยมและ
ขยายวงกว้างออกไปยงัหมู่คณะอ่ืนๆ ในเวลาตอ่มา   
 และในอีกฝากหนึ่งของประเทศไทยคือ “ระบบว๊าก” หรือ “โซตสั” คือ
ระบบท่ีเกิดขึน้ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นแห่งแรกๆ โดยมีต้นสายปลายเหตุมา
จากว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยแห่งนีต้่างก็จบมาจาก “วิทยาลัย 
การเกษตรกรรมลอสบาสยอส” (Los Banos) ในประเทศฟิลิปปินส์ และอาจารย์
เหล่านีไ้ด้น าระบบว๊ากมาถ่ายทอดแก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยด้วย และ
เม่ือมีการก่อตัง้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึน้ในปี พ.ศ.2486 ในระยะแรกก็มี
การน าระบบว๊ากมาใช้ในการรับน้องเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในด้านหนึ่งก็
กล่าวกันว่าการรับน้องแบบว๊ากในสงัคมไทยนี ้มีท่ีมาอีกด้านจากฟิลิปปินส์ ซึ่ง
ในยคุต้นทศวรรษ 2500 นัน้ ฟิลิปปินส์คือปลายทางท่ีนกัศึกษาจากไทยไปเรียน 
เม่ือพวกเขาได้กลบัมาเป็นครู อาจารย์สอนหนงัสือ พวกเขาก็ได้น าระบบนีม้าใช้
ในไทยด้วยอีกทางหนึง่  
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อย่างไรก็ดี พัฒนาการระบบการรับน้องของไทยยังเก่ียวพันกับ
พฒันาการของระบบอปุถมัภ์ในไทยอย่างแยกไม่ออก  โดยท่ี “ยกุติ มกุดาวิจิตร” 
นักวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ได้ตัง้ข้อสังเกตไว้เก่ียวกับ 
การรับน้องใหม่ไว้ว่า การรับน้องนีถื้อว่าเป็นวัฒนธรรมท่ีถูกประดิษฐ์สร้างขึน้ 
และไมไ่ด้ตา่งจากพิธีกรรมทางสญัญะบางอย่างของผู้คนในสงัคมโลกยคุโบราณ 
ดงันัน้ เม่ือการรับน้องเป็นเพียงประเพณีหรือพิธีกรรมบางอย่างเท่านัน้ ผู้คนใน
สังคมจึงสามารถเปล่ียนแปลงมันได้ เพราะวัฒนธรรมเปล่ียนแปลงได้ หาก
มหาวิทยาลยัจริงจงักับการให้ศึกษาเพ่ือพฒันาคนให้เป็นคนท่ีมีความคิดความ
อ่านอย่างจริงจงั การรับน้องก็จะค่อยๆ เปล่ียนไปโดยอตัโนมตัิ แตก่ารท่ีครูและ
อาจารย์จ านวนไม่น้อยท่ีเติบโตมาในระบบแบบนี  ้ และไม่ได้เห็นคุณค่าของ 
การสง่เสริมให้นกัศกึษาคิดเป็นและเคารพในความเป็นคนท่ีเท่าเทียมกนั ก็มีสว่น
อย่างส าคญัท่ีช่วยให้การรับน้องท่ีรุนแรงนีย้ังคงอยู่  มีการอธิบายเก่ียวกับพิธี 
รับน้องในสงัคมไทยไว้ว่าเป็นพิธีกรรมท่ีเกิดขึน้เพ่ือปลดผู้ เข้ามาใหม่จากสถานะ
เดมิ และสร้างพิธีกรรมใส่สถานะใหมเ่ข้า ซึง่การรับน้องเพ่ือสลายสถานะเดิมของ
ผู้มาใหม่นี ้เป็นการประดิษฐ์สร้างด้วยกระบวนการตา่งๆ เพ่ือเปล่ียนรูปแบบจาก
สถานะหนึ่งเปล่ียนไปเป็นอีกสถานะหนึ่ง เช่น การประดิษฐ์สร้างสถานภาพเชิง
สญัลกัษณ์ให้น้องใหม่แตง่ตวัประหลาดๆ เพ่ือละลายพฤติกรรม ให้มีรูปแบบการ
ล้อเลียนในสิ่งต่างๆ กึ่งคน กึ่งบ้า โดยการออกแบบท่าเต้นจดัวางให้มีการท าท่า
แปลกผิดไปจากมนษุย์ธรรมดา นอกจากนี ้การรับน้องต้องมีการว๊าก หรือกึ่งพูด
กึ่งตะเบ่งตะคอกใส่น้อง ซึ่งน า้เสียงได้แสดงออกถึงความรุนแรง เพ่ือเพิ่มความ
ขลงัสมจริงสมจงั อนัแสดงถึงอ านาจบางอย่างเพ่ือให้น้องๆ มีความย าเกรงรุ่นพ่ี 
ถือว่าเป็นสญัลกัษณ์ท่ีต้องการให้ฝังจารึกประทบัลงบนจิตใจผ่านกระบวนการ
กระท าทางร่างกายโดยการว๊าก 
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 “แมรี ดกัลาส” (Mary Douglas) ได้พดูถึงพิธีกรรมศกัดิส์ิทธ์ิและพิธีกรรม
ไว้วา่ คือ การขจดัสิ่งท่ีคนรู้สึกวา่ผิดปกต ิขจดัสิ่งท่ีมารบกวนระบบระเบียบตามท่ี
เราเช่ือ นอกจากนี ้“อาร์โน แวนเกนเน็บ” (Arnold van Gennep) ยังกล่าวว่า
มนุษย์สามารถเปล่ียนสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่งได้โดยผ่านพิธีกรรม
บางอยา่งท่ีสงัคมสร้างกนัขึน้มา   
 มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีมักใช้พิธีกรรมเพ่ือส่งผ่านคุณค่าท่ีสังคมนัน้ๆ 
ก าหนดขึน้ โดยเม่ือมีระบบท่ีเกิดก่อนอยู่แล้ว ผู้คนท่ีมาใหม่ก็ถูกห้ามตัง้ค าถาม 
ห้ามสงสัย ห้ามท้าทายคนท่ีมาก่อน เพราะระเบียบท่ีมีอยู่เดิมเป็นระบบท่ีท า
ตามๆ กันจนเป็นประเพณี เช่น ระบบอาวุโส ดังนัน้ ระบบอ านาจนิยมในพิธี
กรรมการรับน้องนีจ้ึงถือเป็นการตอกย า้และผลิตซ า้ เพ่ือสร้างความเป็นสังคม
อาวโุส สงัคมอ านาจนิยม แตใ่นอีกมมุหนึง่ ก็สามารถสะท้อนให้เห็นว่าสงัคมการ
รับน้องท่ีมีการว๊ากมกัแฝงไปด้วยการท าลายความเป็นมนษุย์ด้วยเช่นกนั เหตนีุ ้
จึงอาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมรับน้องคือกิจกรรมทางสัญญะท่ีเป็นพิธีกรรมซึ่ง
ประดิษฐ์ขึน้เพ่ือสร้างคนจากสถานะหนึ่งไปสู่อีกสถานะหนึ่ง เช่นกระบวนการท า
ให้นกัศึกษาใหม่ นิสิตใหม่ กลายเป็นน้องใหม่ ต้องกระท าผ่านพิธีกรรมการรับ
น้อง  
 
การรับน้องในสาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

 ส าหรับการรับน้องในมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี ผู้ เขียนพบว่าเพิ่งจะ
ได้รับความนิยมและมีพัฒนาการท่ีเด่นชัดเม่ือไม่นานนีเ้อง โดยสามารถนับ
ย้อนหลงัไปได้ประมาณ 10 - 15 ปีท่ีผ่านมา และส่วนใหญ่กิจกรรมรับน้องของ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในช่วงแรกนัน้ ก็มักมี รูปแบบ
คล้ายๆ กับมหาวิทยาลยัชัน้น าอ่ืนๆ ในไทย ท่ีอาจมีทัง้การว๊าก การท ากิจกรรม
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กลุ่มเพ่ือหลอมรวมความเป็นหนึ่งเดียว การร้องเพลงมาร์ชของมหาวิทยาลัย  
การจดัขบวนเดินทางไปไหว้อนุสาวรีย์ของกรมหลวงประจกัษ์ศิลปาคม  รวมถึง
การซ้อมบมูของสาขาและคณะ ฯลฯ  
 ส่วนการรับน้องของนกัศึกษาสาขาดนตรีศึกษานัน้ จากเดิมท่ีมีการรับ
น้องด้วยการว๊ากและการจดักิจกรรมท่ีเส่ียงตอ่การน าไปสู่ความรุนแรง ก็ได้มีการ
ปรับเปล่ียนไปเป็นการรับน้องท่ีใช้ดนตรีและการออกแบบท่าเต้นเข้ามาประกอบ 
โดยท่ีค่อยๆ มีการปรับเปล่ียนเร่ือยมาตัง้แต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา  ซึ่ง
นอกจากรูปแบบกิจกรรมรับน้องแบบใหม่นีจ้ะเป็นการให้รุ่นพ่ีได้แสดงทกัษะด้าน
ดนตรีแล้ว น้องๆ นกัศกึษาผู้ เข้ามาใหม่ก็สามารถมีส่วนร่วมอย่างทัว่ถึง ด้วยการ
ออกทา่ทางประกอบดนตรีได้อย่างไม่เคอะเขิน เพราะไมใ่ชท่่าทางท่ีท าให้อบัอาย 
จนอาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมรับน้องท่ีน าดนตรีและกิจกรรมประกอบจงัหวะเข้ามา
ชว่ย ได้ท าให้บรรยากาศรับน้องของนกัศกึษาสาขาดนตรีศกึษาดีขึน้กว่าเดิมเป็น
ล าดบั ไม่เกิดความตรึงเครียดระหว่างนักศึกษาผู้ อยู่มาก่อนและนักศึกษาผู้มา
ใหม่ ท่ีส าคัญเป็นการใช้ศิลปะและดนตรีเป็นส่ือเช่ือมโยงความสัมพันธ์และ
มิตรภาพท่ีดีระหว่างอาจารย์ นกัศึกษาผู้อยู่มาก่อน  และนกัศึกษาผู้มาใหม่ให้
กลมเกลียวกันและกันมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ผู้ เขียนพบว่ามีแนวคิดเชิงปรัชญาท่ี
สามารถมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมรับเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างน้อย 3 แนวคิด คือ 
“แฟนตาซี (Fantasy)“ “จิตนาการ (Imagination)” และ “ความงาม (Beauty)”  ซึง่
ผู้ เขียนจะได้น าเสนอเก่ียวกับความเป็นมาโดยย่อของแนวคิดทัง้ 3 ตามล าดับ
ดงันี ้ 
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แฟนตาซี (Fantasy) 
 

 ค าวา่ “แฟนตาซี” หรือ “Fantasy”  ในเชิงจิตวิทยาคือสิ่งท่ีเกิดขึน้ภายใน
จินตนาการ และเป็นโลกรูปแบบของการคิดในจินตนาการ อนัเกิดจากบคุคลคน
นัน้ ซึง่ประกอบด้วยกลุ่มแนวความคิดความรู้สึกท่ีอยู่ภายใต้เง่ือนไขโลกของวตัถุ
หรือแม้แตใ่นความเพ้อฝัน โดย “จินตนาการ” นีม้กัจะส่ือสารถึงสิ่งท่ีปรากฏในตวั
คนๆ นัน้มากกว่าจะส่ือสารไปยงับุคคลอ่ืน  โลกของแฟนตาชี จะเป็นสิ่งเกิดขึน้
ภายในชีวิตประจ าวัน และในมิติหนึ่งมีเนือ้หาท่ีมักกล่าวถึงความขับข้องใจ 
ความล าบากใจ  ความไม่พอใจ  แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาถึงเป้าหมาย  
การแสดงออกแห่งความปรารถนา  โดยทั่วไปเป็นปัญหาในสถานการณ์ท่ี
ยากล าบากท่ีเข้ามาปะทะในชีวิตประจ าวนั  ซึ่งผู้ ท่ีเป็นผู้คิดเขาสามารถล้มล้าง 
เพิกถอนและบากกฎเกณฑ์ในโลกกายภาพและสงัคม  

หลังจากนัน้จะสร้างกิจกรรมให้ปรากฏในโลกท่ีพวกเขาปรารถนา 
ยกตวัอย่าง เช่น อองเดร  เบรตง (Andre Breton, 1896 - 1966) กวีชาวฝร่ังเศส 
ซึ่งเป็นบคุคลส าคญัท่ีสุดท่ีได้พฒันาหลกัการแนวคิดเชิงสุนทรียศาสตร์ ร่วมกัน
กบั พอล เอลอูารด์ (Paul Riverdy) พวกเขาได้ก่อตัง้ “ลทัธิเซอเรียลลิสม์” ขึน้ในปี  
ค.ศ.1924 โดยท่ีเป็นการแยกตวัออกมาจากลทัธิดาดา ในปี ค.ศ.1921 และการท่ี
อองเดร  เบรตง เคยเป็นนกัเรียนแพทย์มาก่อนเขาจึงสนใจในทฤษฎีของฟรอยด์ 
(1856 - 1934) ท่ีกล่าวว่า “มนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้อิทธิพลจิตใต้ส านึก” กระทัง่
ตอ่มาอองเดร เบรตง ได้ประยุกต์ใช้กับหลกัการของกลุ่มเซอเรียลลิสม์ท่ีว่าด้วย
จินตนาการว่า คือส่วนส าคญัของการแสดงออก และจินตนาการคือจิตไร้ส านึก 
จิตไร้ส านึกถือเป็นภาวะของฝันท่ีตอ่เน่ือง ซึ่งช่วยน าไปสู่การสร้างสรรค์ศิลปะได้ 
ความฝันคือการแสดงออกขณะหลบัอยู่ท่ียงัไม่ได้สติ ซึ่งนกัจิตวิทยาได้ใช้ความ
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ฝันเพ่ือค้นหาต้นตอความวิตก กงัวล ความกลวัเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์
อดีต แตศ่ลิปินจะน าความฝันมาเป็นแรงบนัดาลใจเพ่ือสร้างศลิปะ  
 นอกจากนี ้อองเดร เบรตง (Andre Breton) ยงัได้เสนอทฤษฎีเก่ียวกับ
สภาพความขดัแย้งระหว่าง “ความจริง” และ “ความฝัน” โดยเขากล่าวว่าโลกแห่ง
ความจริงคือมายา  แตค่วามฝันคือความจริงท่ียิ่งกว่า  ซึ่งตรงกันกับทฤษฎีของ 
ฟรอยด์ ท่ีกล่าวว่ามนุษย์อยู่ภายใต้อิทธิพลจิตไร้ส านึก กล่าวคือ มนษุย์มีความ
อยาก ความต้องการ ในความมืดท่ีเก็บซ้อนไว้ในส่วนลึกของจิตใจท่ีไม่สามารถ
มองเห็นเพราะถูกสังคมบังคับ จนรู้สึกเก็บกดไว้ในจิตใจ ดังนัน้ มนุษย์จึงได้
ส าแดงจิตนาการออกมาภายใต้จิตไร้ส านึกเป็นส าคัญ อันเป็นภาวะเฉกเช่น
ความฝัน เพราะมีกระบวนการและมีความต่อเน่ือง ซึ่งสามารถน าไปสู่
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะท่ีสมบรูณ์ ทัง้ความหมายและความรู้สกึได้  
 
จินตนาการ (Imagination) 
  

 “จินตนาการ” คือ กระบวนการทางจิตท่ีประกอบไปด้วย 1. การฟื้น
จินตนาการขึน้มาจากการรับรู้ท่ีมีอยู่ก่อน (จินตนาการเชิงการผลิตซ า้) 2. การ
รวบเอาจินตภาพพืน้ฐานเหล่านีม้าประกอบเป็นเอกภาพใหม่ (จินตนาการเชิง
สร้างสรรค์หรือเชิงก่อ) นอกจากนี ้จินตนาการเชิงสร้างสรรค์ยงัแบ่งได้เป็นสอง
ประเภทคือ 1. ความเพ้อฝันซึ่งเป็นไปเองและควบคุมไม่ได้ 2. จินตนาการเชิง
สร้างสรรค์แสดงตัวอย่างในวิทยาศาสตร์และปรัชญาซึ่งควบคุมโดยแผนหรือ
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้แล้ว 
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ความงาม (Beauty)   
 

 “ความงาม” คือ ลกัษณะพิเศษของสรรพสิ่งท่ีสามารถกระตุ้นสุขารมณ์
และความปิติ โดยเฉพาะตอ่ผู้สงัเกต ดงันัน้ ความงามจึงเป็นค าทัว่ไปท่ีเก่ียวข้อง
กบัการประจกัษ์  ความซาบซึง้ทางสนุทรียภาพ  และในการตดัสินความงามไม่ว่า
จะเป็นวิสัยหรืออัตวิสัยก็เป็นเร่ืองวิวาทะทางปรัชญาอย่างจริงจังแทบทัง้สิน้  
สวยมองเห็นทางตา  งามมักมองเห็นทางจิตใจ  ศิลปะต้องงามท่ีเกิดจาก
กระบวนการคิดประดิษฐ์ขึน้จากกระบวนการแนวคิดของมนษุย์แทบทัง้สิน้  

และจากแนวคิดเชิงปรัชญาในทัง้ 3 แนวคิดในข้างต้น ผู้ เขียนและเหล่า
คณาจารย์ประจ าสาขาดนตรีศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานีจงึได้หยิบหลกั
แนวคิดเหล่านีไ้ปประยุกต์ใช้กบักิจกรรมการรับน้องในสาขาดนตรีศึกษา เพ่ือให้
การรับน้องท่ีมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ีหลากหลายและเป็นกิจกรรมท่ีนกัศึกษามี
ส่วนร่วมทัง้ท่ีเป็นรุ่นพ่ีและนกัศึกษาท่ีเข้ามาใหม่ ทัง้นี ้กิจกรรมการรับน้องของ
นักศึกษารุ่นพ่ีสาขาดนตรีศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีรุ่นพ่ีมีการเตรียมการมาเป็น
ประจ าทุกปี และเป็นกิจกรรมท่ีรุ่นพ่ีจะมีการประชุมวางแผนการท างานอย่างมี
ระเบียบขัน้ตอนกับอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรม จากนัน้ในขัน้ตอนการเตรียมงาน
อาจารย์ท่ีปรึกษาและนกัศึกษารุ่นพ่ีก็จะมีการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนระหว่าง
กนัเก่ียวกบัการสร้างกิจกรรมในการรับน้องในเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นการทบทวน
และสร้างความเข้าใจตอ่กนัทัง้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิและหวัข้อถดัจากนี ้
คือ เนือ้หาท่ีกล่าวถึงความเป็นมา รูปแบบ และลกัษณะของกิจกรรมรับน้องใน
เชิงสร้างสรรค์ ท่ีผู้ เขียนเรียกว่า “แฟนตาซี 14 สเต็ป” ว่ามีความเป็นมาอย่างไร 
มีรูปแบบและลกัษณะท่ีส าคญัอย่างไร  
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แฟนตาซี 14 สเตป็  
 

 ผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัในการจุดประกายให้เกิดสิ่งท่ีเรียกว่า “แฟนตาซี 
14 สเต็ป” คือ อาจารย์ภาสกร สารรัตน์ ซึ่งในท่ีนีผู้้ เขียนขอเรียกว่า “ผู้สร้าง” 
อาจารย์ภารสกร คือ หนึ่งในอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมของนกัศึกษาสาขาดนตรี
ศกึษา โดยท่ีอาจารย์ภาสกรกล่าวว่า แฟนตาซี 14 สเต็ปเร่ิมเกิดขึน้จากการเป็น
ส่วนหนึ่งในกิจกรรมสนัทนาการทางดนตรีมาก่อน  ซึ่งยคุแรกๆ ก็เป็นการลองผิด
ลองถูก และต่อมาก็มีพัฒนาการในด้านท านอง เนือ้หา และท่วงท่าแบบต่างๆ 
เกิดขึน้เร่ือยมา ซึ่งรวมๆ แล้วก็ใช้เวลาในการพัฒนารูปแบบของแฟนตาซี 14 
สเตป็เกือบ 10 ปี และได้ใช้กรอบแนวคิดเชิงสนุทรียศาสตร์ส าหรับการสร้างสรรค์
กิจกรรมดงักล่าว คือ  
  Cenza    การรับรู้ 
  Perceive  สิ่งท่ีได้จากการรับรู้ 
  Concept   กรอบแนวคิด 
  Sentiment  การตดัสินใจ 
  Expression  การแสดงออก 
 

ผู้ สร้างได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า กิจกรรมแฟนตาซี 14 สเต็ปเป็น
กิจกรรมท่ีถูกสร้างขึน้โดยมุ่งหมายให้นกัศึกษาทัง้รุ่นพ่ีและนกัศึกษาท่ีมาใหม่มี
ความรัก ความผูกพัน และมีความสามัคคีกันเป็นหมู่คณะของนักศึกษาสาขา
ดนตรีศกึษา อนัถือเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ียัง่ยืน และก่อเกิดเป็นสงัคมอุดม
ปัญญาเป็นล าดบัตอ่ไป นอกจากนีย้งัเป็นกิจกรรมท่ีสะท้อนถึงความรักความเอา
ใจใส่ระหว่างครูกับลูกศิษย์ รวมกระทัง่ไปถึงคณะ และมหาวิทยาลยั เพ่ือฝึกฝน
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ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เก่ียวกับการท างานร่วมกัน  การมีความรับผิดชอบร่วม   
การมีน า้ใจและเสียสละ  รวมทัง้การกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ 
 นอกจากนี ้เพลง 14 สเต็ป ยงัมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นเคร่ืองมือละลาย
พฤติกรรมทัง้ระหว่างนกัศึกษารุ่นพ่ีและนกัศึกษาผู้มาใหม่ ซึ่งอาจารย์ภาสกรได้
น าเพลงเชียร์มาดดัแปลงสร้างสรรค์ใหม่โดยค านงึถึงเร่ืองภาษาและวรรณกรรมท่ี
ให้เป็นภาษาท่ีง่ายต่อการเข้าใจและจดจ า  เนือ้หาจรรโลงจิตใจ  ท่ีส าคญัเม่ือ 
ผู้ ร่วมกิจกรรมได้ร้องก็เหมือนได้ปลดเปลือ้งพนัธนาการจากความปกตไิปสู่ความ
ปกติในโลกจินตนาการอีกรูปแบบหนึ่ง  เพ่ือก่อให้เกิดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน เนือ้ร้องจึงประกอบไปความทรงจ าท่ีง่ายๆ  ปลดปล่อยตวัตนตนเอง
ในขณะท่ีร่วมกิจกรรมให้เป็นอิสระหลุดออกจากกรอบและกฎเกณฑ์ของสังคม
ทั่วไปเข้าไปอยู่ในโลกแห่งแฟนตาซี หรือจินตนาการเหนือความจริง ทัง้นี ้ใน
ท านองเพลงนัน้กลุ่มผู้ ร้องจะร้องแบบ “Unison” เสียงเดียว บางทีก็จะใช้เทคนิค
การร้องแบบกึ่งร้องกึ่งพดูผสมผสานกนัไป 
 
พัฒนาการของแฟนตาซี 14 สเตป็  
 

 การสร้างสรรค์แฟนตาซี 14 สเตป็ หรือ การสร้างเพลง 14 สเตป็สามารถ
แบง่ได้เป็น  3 ชว่ง ดงันี ้ 

ช่วงปีที่  1 - 3 ช่วงทดลอง ระยะของช่วงเวลานีผู้้สร้างได้ลองผิดลอง
ถูก โดยมีขัน้ตอนในการสะสมองค์ความรู้เพลงเชียร์ จากมหาวิทยาลยัต่างๆ ท่ี
เป็นมหาวิทยาลยัชัน้น าของประเทศไทยมาวิเคราะห์หาข้อเด่นข้อด้อยเพ่ือน ามา
พฒันาให้กลายเป็นเพลง 14 สเต็ป (แฟนตาซี 14 สเต็ป) ของสาขาดนตรีศึกษา
เอง นอกจากนีใ้นอีกทางหนึ่งยงัเป็นช่วงลองผิดลองถกูระหว่างวฒันธรรมการรับ
น้องแบบเดมิและวฒันธรรมการรับน้องแบบใหมด้่วยเช่นกนั 
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ช่วงปีที่ 3 - 5 ช่วงกลาง ใช้ระยะเวลา 3 - 4 ปี ส าหรับการพฒันาเร่ือง
ของ ดนตรี อตัราจงัหวะช้า - เร็ว ท านองเพลง รูปแบบของดนตรี เนือ้หาท่ีมีความ
แตกตา่งกนัทัง้หมด 

ช่วงปีที่ 5 - 8 ช่วงมีรูปแบบชัดเจน โดยมีรูปแบบการท างานท่ีชดัเจน
ขึน้ กล่าวคือ มีกระบวนการคิดในประเด็นเร่ือง การร้อง เล่น เต้น โชว์ ดงัการ
อธิบายตอ่ไปนี ้ 
 ลกัษณะของดนตรี มีการว่างแผนอย่างชดัเจนท่ีจะให้นกัศกึษาน าเพลง 
14 สเต็ป มาจัดว่างในเร่ืององค์ประกอบของดนตรี เช่นเร่ือง อัตราจังหวะ 
กระสวนจงัหวะ ท านอง การท าเสียงประสาน การก าหนดให้เคร่ืองดนตรีส าหรับ
บรรเลง 
 ลกัษณะภาษาและถ้อยค า ในเนือ้หาสาระ แบ่งออกเป็น ภาษาท่ีไร้รูป 
ไร้ความหมายแตแ่ฝงในความสมัพนัธ์ทางความรู้สึกท่ีได้จากการใช้ภาษานี ้เพ่ือ
ปลดปล่อยพลงัทางด้านปัญญาและการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ในฐานะผู้สร้าง
เอง นอกจากนีใ้นเนือ้เพลง 14 สเต็ปยังมีภาษาและถ้อยค าท่ีประกอบไปด้วย
เนือ้หาสาระท่ีเป็นแบบ วรรณกรรมโลกสวย เป็นวรรณกรรมเด็กๆ มีความหมาย
แฝงไว้ถึงความงดงามแบบตรงไปตรงมา ผู้สร้างได้น าแนวคิดจาก วรรณกรรมวิถี
แบบมขุปาฐะ มาใช้สร้างสรรค์ วรรณกรรมท่ีเป็นประเภทสองแง่สองง่าม พดูถึง
เร่ืองเพศสภาพ ซึ่งวิธีการคิดดงักล่าวผู้สร้างได้น าเพลงอีแซว เพลงล าตดัมาเป็น
ต้นแบบในการคิดสร้างสรรค์ด้วย เพ่ือสร้างสีสันอย่างน่าต่ืนตาต่ืนใจ ผู้ สร้าง
ไม่ได้มีวตัถุประสงค์จะเจาะจงประเด็นเร่ืองเพศเชิงอนาจาร แต่ผู้สร้างต้องการ
น าเสนอให้เป็นเร่ืองปกติธรรมดาเพ่ือลดทอนความตึงเครียดของผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมให้เกิดความสนุกสนาน เป็นแค่เพียงสัญญะหยิกแกมหยอก เสียดสี
สงัคม ล้อเลียน เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดพุทธิปัญญาเป็นสญัญะเพ่ือสลาย
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ขัว้อัตรา อันจะท าให้น้องใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและการร่วมกันอยู่ในสังคม
มหาวิทยาลยัอยา่งสร้างสรรค์ 
 
 องค์ประกอบของแฟนตาซี 14 สเตป็ 
 

 การสร้างสรรค์แฟนตาซี 14 สเต็ป ผู้ สร้างแบ่งองค์ประกอบเป็น ผู้ท า
กิจกรรม นกัศกึษารุ่นพ่ี รุ่นน้อง ดนตรี เนือ้เพลง ทา่เต้น เสือ้ผ้า การแตง่กาย โดย
มีขัน้ตอนในการสร้างสรรค์ดงัตอ่ไปนี ้
 

ร้อง คือ การฝึกฝนการร้องจากเพลงทัง้หมด 14 เพลง 
เล่น คือ น าดนตรีมาเล่นประกอบ ซึ่งมีการน ารายละเอียดสาระส าคญั

ทางดนตรีมาสร้างสรรค์ประกอบ 
เต้น คือ การคิดออกแบบท่าเต้นให้สัมพันธภาพสัมพันธ์บทและมี

ความสมัพนัธ์ทางด้านเสียงดนตรี 
โชว์ คือ การน าผลงานออกแสดงจริงและมีการวางแผนอย่างชัดเจน

แน่นอนถึงแนวความคิดและ Theme  ของการแสดงของแต่ปีการศึกษาจะไม่
เหมือนกนัและจะเปล่ียนไปตามความต้องการและลงความเห็นจากท่ีประชมุของ
รุ่นพ่ีและอาจารย์ท่ีปรึกษาหรือคณะของผู้สร้าง 
 
เพลงสันทนาการ 14 สเตป็ 
 

 เพลงสนัทนาการ 14 สเตป็เป็นเพลงขนาดสัน้ๆ ไมย่าว ไมซ่บัซ้อน เข้าใจ
ง่าย เน้นการบันเทิงและการแสดงออกของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความ
สนกุสนานบนัเทิงเป็นประการส าคญั 
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เพลงที่ 1 
 ผู้น า  แมงหว่ีทา่เตรียม  
  ทัง้หมดเตรียม 3 - 4  
 ผู้ตาม โน้นก็แมงแมงหว่ี เออ้ว นีก็้แมงแมงวนั เออ้วๆ (ซ า้) 
  มาตอมท่ีฉนั  เออ้ว (ซ า้) 
 
เพลงที่ 2 
 อะโกโกเย อะบานีนาแนนอ อะโกโกเยอะบานีนาแนนอ 
 อะโกโกเนาะ โกโกเนาะ โกโกเนาะเนาะอะโกโกเนาะ โกโกเนาะ โกโก 
              เนาะเนาะเนาะ  
 อะโกโกเนาะ โกโกเนาะ โกโกเนาะเนาะอะโกโกเนาะ โกโกเนาะ โกโก 
              เนาะเนาะเนาะ  
 
เพลงที่ 3 
 ไก่ครับไก่ ซือ้ไหมครับจะกลบัแล้วไก่  
 ไก่ขายถกูๆ แถมกระดกูกบัไม้เสียบไก่  
 (ไม้แดงเอาไปชิงโชค เออ้วๆ 2 รอบ) 
  ไปเท่ียวรอบโลกกบัคนขายไก่ 
เพลงที่ 4 
 ไก่ยา่งถกูเผา ไก่ยา่งถกูเผา  
 (มนัจะโนไม้เสียบ เออ้ว 2 รอบ)  
 เสียบตดูซ้ายเสียบตดูขวา  
 ร้องจริงๆ  ร้องจริงๆ ร้อนจริงๆ 
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แฟนตาซี 14 สเตป็: กจิกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

เพลงที่ 5   
 ไก่แจ้ตายแล้ว ไก่แจ้ตายแล้ว  
 มนัจะไมข่นัอีก ค้อกคาดิ๊ค้อกคาดาย  
 ค้อกค้อกค้อกคาดีค้้อกคาดีค้้อกคาดาย 
 
เพลงที่ 6 
 โอ้ทะเลแสนงาม ฟ้าสีครามสดใส  
 มองเห็นเรือใบ แลน่อยูใ่นทะเล  
 หาดทรายสวยงามเห็นป ู 
 ดสูิดหูมูป่ลากุ้งหอยปปูลา  
 กุ้งหอยนานา  
 ฉ่ิงฉบั ฉ่ิงฉบั ฉ่ิงฉบั ฉ่ิงฉบั  
 อยูใ่นท้องทะเล  
 เม่ือเราเดนิไป  เราเดนิเท่ียวไป  
 เราเดนิเท่ียวไป ไปถึงชายทะเล  
 เราแสนฮาเฮ เท่ียวทะเลสขุใจ   
 เม่ือตะวนัตกดิน ตะวนัตกดนิ ตะวนัตกดิน  

เห็นเคร่ืองบนิผ่านไป 
 เราหอนทนัที ฮู้  ฮู้  ฮู้  ฮู้   
ผู้น า  เอกดนตรีหอนทนัใด  
ผู้ตาม ฮู้  ฮู้  ฮู้  ฮู้  สขุใจจริงๆ สขุใจจริงๆ 
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เพลงที่ 7 
 ตุม่ใสน่ า้ ใสน่ า้ให้เตม็ตุม่ (ซ า้)  
 แล้วเราจะช่ืนใจ (ซ า้) 
 ตุม่ตะลุม่ตุ้มโป๊ะ โป๊ะตะโล๊ะโต๊ะตุ้ม  
 วีด้บมึว้ายบึม้ว้ายบมึ  
 แล้วเราจะช่ืนใจ แล้วเราจะช่ืนใจ 
 
เพลงที่ 8  
 วา่วท่ีเราชอบเลน่ ชกั ชกั ชกั เช้าเย็นเราชอบเล่นว่าว 
 วา่วน้อยลอ่งลอยสู่ดาว (ซ า้)  
 สองมือเราสาวจนว่าวติดลม (ซ า้)   
 โบกสะบดั สะว๊ีดส์สว๊าด เวียนวน (ซ า้)  
 แลดสูบัสนอยู่บนเมฆา (ซ า้) 
 
เพลงที่ 9  

ไพท่ี่เราชอบเล่น แจก แจก แจก  
 เช้าเย็นเราชอบเล่นไพ ่
 ไพป๊่อกเป็นของสขุใจ (ซ า้)   
 3 เด้ง เชิดใสเ่จ้ามือลม่จม (ซ า้)  
 จัว่ สะบดั สว๊ีดส์สว๊าดเวียนวน (ซ า้)  
 แลดสูบัสนอยู่บนคาสิโน (ซ า้) 
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เพลงที่ 10  
ก่ิงก้านใบซะๆ ใบก้านก่ิง (ซ า้)  
ฝนตกลงมาจริงๆ (ซ า้ๆ)  

 ซะๆ ก่ิงก้านใบ (ซ า้) 
 
เพลงที่ 11 
 เทล่ ่าบกึ เทล่ ่าบกึ  

เขาหาวา่ผมเป็น เฮ้ย  
เขาหาวา่ผมเป็นเกย์  

 ก็ผมมนัเทล่ ่าบึก้ 
 
เพลงที่ 12 

แรดเริดเชิด แรดเริดเชิด  
 เขาหาวา่หนกูระแดะ อร้าย  
 เขาหาวา่หนกูระแดะ  
 ก็หนมูนัแรดเริดเชิด 
 
เพลงที่ 13  
  มีตารอบตวั มีหวัหลายตา  
  ฮนุล้า ฮุ้นลา สปัปะรด สปัปะรด 
 ผู้น า  เปรีย้วไหม เปรีย้วไหม 
 ผู้ตาม เปรีย้ว 
 ผู้น า เปรีย้วแล้วต้องท าอยา่งไร 
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 ผู้ตาม  เปรียวจิม้เกลือ หวานก็จิม้เกลือ  (ซ า้)  
  ถ้าไมมี่เกลือ ก็ไมต้่องกิน  
  แดกไปเลย แดกไปเลย 
 
เพลงที่ 14  
  ฮิปฮิปฮิปฮิปฮิปโป โอ้โหตวัมนัใหญ่  
  มนัเดนิอุ้ยอ้าย มนัเดนิอุ้ยอ้าย  
  ตาลัน้ล้า ตาลัน้ล้า 2 รอบ 
Coda 
  เด้งซ้าย เด้งขวา เด้งหน้าด้งหลงั (ซ า้)  
  เด้งพร้อมกนั (ซ า้)  
  เด้งพร้อมกนั (เออ้วๆ ๆ ๆ  2 รอบ) 
 
ดนตรีและการสร้างสรรค์แฟนตาซี 14 สเตป็  
 

 การรับน้องเป็นกิจกรรมประดิษฐ์สร้างทางวฒันธรรมสังคมการศึกษา 
เป็นรูปแบบกิจกรรมอย่างหนึ่งท่ีนิยมสร้างสรรค์ขึน้เพ่ือหล่อหลอมพฤติกรรมให้
เกิดการเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ ท่ีอยู่มาก่อนและผู้ มาใหม่ให้เกิดการ
เรียนรู้ระหว่างกนั รวมถึงการเรียนรู้วฒันธรรมการอยู่ในสงัคมการศกึษาในสาขา
คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของไทยนิยมท่ีจะจัด
กิจกรรมเหล่านีเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือในการหลอมรวมความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษารุ่นพ่ีและรุ่นน้องให้เป็นไปอย่างอบอุ่น เกิดความมั่นใจ เกิดความรัก
สามคัคี อดทนเสียสละ ซึ่งจากเหตผุลดงักล่าวมา ในแทบทุกมหาวิทยาลัยของ
ไทยจึงยังคงมีการการจัดกรรมรับน้องอยู่เป็นประจ าทุกปี  ถึงแม้นว่าจะมี
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เหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีไมถ่กูระเบียบ ไมว่า่จะเป็นการบาดเจ็บ หรือแม้แตก่ารสญูเสีย
ชีวิต   
 และส าหรับอาจารย์ภาสกร สารรัตน์ ในฐานะผู้สร้างกิจกรรมเพลง 14 
สเตป็ ในฐานะท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมของนกัศกึษาสาขาดนตรีศกึษาได้
ให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชานี ้โดยท่ี
ผู้สร้างได้น าเอาความรู้เชิงวิชาการทางดนตรีมาผสมผสานกับบทวรรณกรรม 14 
เพลง และท่าทางการเต้นนาฎกรรมแบบร่วมสมัยท่ีไม่ได้ยึดติดกับทวงท่าแบบ
นาฏกรรมแบบอีสานหรือนาฏกรรมแบบไทย หากแต่น ามาผสมผสานจนเกิด
รูปแบบเป็นของเพลงสนัทนาการ 14  สเตป็ 
 เพลงสนัทนาการ  14 สเตป็นี ้ผู้สร้างได้ให้ความส าคญั เก่ียวกบัประเด็น
แนวท านอง (Melody) จังหวะ (Rhythm) เสียงประสาน (Harmony) และเคร่ือง
ดนตรี (Music instrument) โดยการสร้างแนวท านองท่ีง่ายๆ  ซึ่งเกิดจากส าเนียง
อีสาน  ส่วนการท าดนตรีนัน้จะมีนักศึกษาเป็นผู้ รับผิดชอบโดยท่ีมีอาจารย์ 
ท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าและตรวจสอบ  ขณะท่ีโครงสร้างการด าเนินคอร์ดจะใช้
โครงสร้างในชุดคอร์ด (Tonic-Dominant-Tonic) และมีการประดบัประดาคอร์ด
ต่างๆ เพ่ือเป็นการขยายคอร์ดให้น่าสนใจกับแนวท านองมากขึน้ ผู้ สร้างได้น า
คอร์ดยืมจากต่างบันไดเสียงอ่ืนๆ มาร่วมใช้ในบางสเต็ป ผู้ สร้างได้ให้
ความส าคญัในเร่ืองน า้หนกัความดงั เบา (Dynamic) ของเสียง ความชดัเจนของ
เสียง (Articulation) การเน้นจังหวะให้ดัง เบา ของเสียงให้มีความพิเศษและ
แตกต่างเพ่ือให้สอดคล้องสัมพันธ์กับท่าเต้น และตัวบท เนือ้หาบทเพลง 14 
สเตป็ด้วย ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 
 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 

22 

ตัวอย่าง เพลง 14 สเตป็ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง เพลงที่ 1 
 
 ผู้น า  แมงหว่ีทา่เตรียม  
  ทัง้หมดเตรียม 3 - 4  
 ผู้ตาม โน้นก็แมงแมงหว่ี เออ้ว นีก็้แมงแมงวนั เออ้วๆ (ซ า้) 
   มาตอมท่ีฉนั  เออ้ว (ซ า้) 
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อย่างไรก็ตาม การน าดนตรีเข้ามาร่วมในกิจกรรมสนัทนาการรับน้องนี ้

ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ส าหรับนกัศึกษาสาขาดนตรีศกึษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏอุดรธานี ดงันัน้ หลายสิ่งหลายอย่างจึงเป็นการริเร่ิมใหม่ สร้างสรรค์ขึน้
ใหม่ทัง้ในด้านดนตรี เนือ้ร้อง และท านอง ฯลฯ อาทิเช่น การใช้โครงสร้างรูปแบบ
ของดนตรีนัน้เป็นเพลงตอนเดียวท่ีน ามาต่อต่อกัน ซึ่งแตล่ะตอนก็จบภายในตวั 
นอกจากนี ้ ดนตรีส่วนใหญ่ก็ใช้การเขียนเสียงแบบ “โฮโมโฟนี” (Homophony)  
ท่ีมีท านองและเสียงประสานแบบหลวมๆ ขณะท่ีโครงสร้างการด าเนินคอร์ดจะใช้
โครงสร้างในชุดคอร์ด (Tonic-Dominant-Tonic) และมีการประดบัประดาคอร์ด
ต่างๆ เพ่ือเป็นการขยายคอร์ดให้น่าสนใจกับแนวท านองมากขึน้เพียงเล็กน้อย 
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โดยภาพรวม คือ เป็นท านองเพลงลูกทุ่งอีสาน ซึ่งประเด็นน่าสนใจ คือ ผู้สร้าง
พยายามจะสร้างเสียงโครมาติก ในห้องท่ี 19 และ 21 เพ่ือให้เกิดสีสนัในการเช่ือม
ตอ่ไปยงัท านองตอ่ไป สนุทรียะท่ีได้รับฟังจะเป็นเป็นสนุทรียะผสมผสานระหว่าง
อีสานและตะวนัตก 

 
สุนทรียศาสตร์  
 สนุทรียศาสตร์ เป็นการศกึษาเก่ียวกบัความรู้สึกทางการรับรู้ ซึ่งแยกได้
สองอย่าง คือ “การรับรู้” (to perceive) และ “สิ่งท่ีรับรู้ได้” (perceptible things) 
เพลโต บอกว่าศิลปะยงัห่างไกลความเป็นจริง  แตอ่ริสโตเติลผู้ เป็นศิษย์เห็นต่าง
ว่าศิลปะก็มีผลต่อสภาวะของจิตใจทางความรู้สึก  ต่อมาบอมการ์เตน ได้พูด
แนวคิดเชิงความงามในทางวิจิตร์ศิลป์ (Fine arts)  ซึ่งต่อมา โครงสร้าง
สุนทรียศาสตร์ได้มีการน ามาขยายในมุมมองของนักปรัชญาโดยคานท์  ทัง้นี ้
สุนทรียศาสตร์เป็นเร่ืองพืน้ฐานของชีวิตไม่สามารถแยกออกได้จากสภาวะของ
ชีวิตประจ าวนัของมนุษย์ ซึ่งประเด็นท่ีเน้นหนกัคือเร่ืองสุนทรียภาพ โดยเฉพาะ
เร่ืองจินตนาการ ซึ่งจะเป็นตัวเช่ือมระหว่าง สุนทรียศาสตร์ กับ จิตปรัชญา 
โดยเฉพาะมาร์กซิสต์ ในขณะเดียวกัน ลีโอ ตอลสตอย ได้เขียนถึง “ศิลปะคือ
อะไร” (What is Art?)  โดยเน้นประเด็นเร่ืองศีลธรรมจรรยากับค่านิยมของสงัคม 
ส่วนกลุ่มจิตวิทยาของฟรอยด์ ประเด็นท่ีมุ่งเน้นคือ การวิเคราะห์จินตนาการ กบั 
จิตใต้ส านกึของมนษุย์  

อย่างไรก็ตามสนุทรียศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นการศกึษาศิลปะเชิงปรัชญา
และเชิงความคิด ซึ่งเป็นการศึกษาปรัชญาของศิลปะและความงาม โดยเฉพาะ
ในด้านสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีท่ีเป็นการผสมผสานระหว่างสุนทรียศาสตร์
ตะวนัออกและสนุทรียศาสตร์ตะวนัตก และเม่ือหนักลบัมามองในกรณีนกัศกึษา
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สาขาดนตรีศกึษาท่ีเป็นนกัศกึษาผู้ซึ่งมีความสามารถทางด้านดนตรีอีสานอยู่ใน
วิถีชีวิต เชน่ หมอล า ลกูทุง่อีสาน สารภญัญะ และผญาค ากลอน ฯลฯ ท่ีจะมีการ
ผสมผสานทัง้ส าเนียงและกลุ่มเสียง “เพนทาโทนิก” (Pentatonic Scale) ขณะท่ี
การแสดงออกของดนตรีในด้านท่วงท านอง จงัหวะท่ีปรากฏมกัเป็นบรรยากาศ
โดยรวมแบบ เพลงลูกทุ่ง ในท านองบทเพลง 14 step และได้มีการผสมผสาน
คอร์ดเสียงท่ีประสานแบบตะวันตก รูปแบบการผสมวงระหว่างกลุ่มเคร่ืองลม
ทองเหลือง เชน่ ทรัมเป็ต (Trumpet) ทรัมโบน (Trombone) กลุม่เคร่ืองลมไม้ เชน่ 
ออโตเซ็กโซโฟน (Alto saxophone) เทนเนอร์เซ็กโซโฟน (Tenor saxophone) 
กิจกรรมของเสียงดนตรีมุง่เน้นสนบัสนนุกิจกรรมการละเล่น ร้องเลน่ เต้น โชว์ อนั
เป็นการสันทนาการเพ่ือความสนุกสนานประกอบการเต้นท่ี มีความหมาย
เดียวกนักับตวัวรรณกรรม และถือเป็นการปลดปล่อยให้เป็นไปตามจินตนาการ 
โดยใช้ดนตรี การแต่งกาย และการแต่งหน้าทรงผม ซึ่งจะท าให้สอดคล้องกับ
ความหลากหลายในด้านสีสนัความงาม และมีจินตนาการท่ีเรียกว่า “แฟนตาซี 
14 สเตป็”  
 
ความมุ่งหมายของ “แฟนตาซี 14 สเตป็”  
 

 การสร้างสรรค์ “เพลงสนัทนาการ 14 สเต็ป” หรือ “แฟนตาซี 14 สเต็ป” 
ได้สร้างสรรค์จินตนาการ ความจริง และความงาม ให้แก่นกัศึกษาสาขาดนตรี
ศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบหลายอย่างท่ีจะท าให้นักศึกษาได้แสวงหาความรู้ 
ความสามารถของตนจากการท่ีได้เข้ามาศกึษาในมหาวิทยาลยัแหง่นี ้บทความนี ้
และกระบวนการสร้าง “แฟนตาซี 14 สเต็ป” มุ่งหวังสร้างสรรค์และพัฒนาให้
นักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ดังนัน้ ผู้ เขียนจึงสรุป
หลกัการท่ีเก่ียวข้องกบัความมุง่หมายดงักล่าว ตอ่ไปนี ้
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กฎธรรมชาตท่ีิต้องฝึกในการอยู่ร่วมกัน 
 

 ฐานศาสตร์ใหญ่ในระบบการศึกษาของโลกแห่งการศึกษา คือ การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ จริยศาสตร์ศึกษา ซึ่งไม่ใช่
กฎหมายหรือข้อบงัคบัใดๆ แตจ่ะเป็นฝึกฝนตนเอง ดแูลตนเอง ช่วยเหลือตนเอง
และตดัสินตนเอง โดยทั่วไปทฤษฎีจริยศาสตร์ แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ตามท่ี
ระบบการศึกษาชัน้น าของโลกได้มีการจดัการเรียนการสอนกัน คือคือ 1.ทฤษฎี
คณุธรรม (โสเครตีส เพลโต และอริโตเติล) 2.ทฤษฎีหน้าท่ี (Duty Theory) นกัคิด
ยคุใหม่ของ “ค้านท์”  ทฤษฎีประโยชน์ของ “มิลล์”  รวมทัง้แนวคิดท่ีเป็นพืน้ฐาน
ของหลกัสญัญาประชาคมในทางการเมือง เช่นแนวคิดเร่ืองสิทธิเสรีภาพ ความ
เสมอภาค ความยุติธรรม ของจอห์น ล็อค, โธมัส ฮอบส์, ฌอง - ฌาคส์ รุสโส, 
และจอห์น รอลล์  
 

 เราควรเป็นคนเช่นไร ? 
 

 นกัศึกษาพึงปฏิบตัิอย่างไรจึงจะสร้าง “บุคลิกภาพ” (Character) หรือ 
“อปุนิสยั” (Habit) ท่ีมีความสง่างาม เพราะบคุลิกภาพหรืออุปนิสยัท่ีมีคณุธรรม
จึงจะเป็นท่ีมาของการกระท าท่ีถูกต้อง และเป็นภาพสะท้อนการมีชีวิตท่ีดีของ
มนษุย์ คณุธรรมคืออะไร? อริสโตเติล นิยามว่า คือ ความเป็นเลิศ (Excellence) 
ของบุคลิกภาพหรืออุปนิสัย ซึ่งท าให้ผู้ มีคุณธรรมนัน้บรรลุจุดหมายของความ
เป็นมนษุย์โดยแบง่ได้ออกเป็น 2 อย่าง คือ 1. คณุธรรมทางปัญญา (Intellectual 
Virtue) คือ การพัฒนาปัญญาในทางปรัชญา หรือการใช้ปัญญาภาคทฤษฎี 
(Theoretical Wisdom)  เพ่ือแสวงหาความจริงแท้ของมนุษย์  โลก  และจกัรวาล  
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2. คุณธรรมด้านศีลธรรม (Moral Virtue)  เกิดการใช้ ปัญญาภาคปฏิบัติ  
(Practical Wisdom) แสวงหาทางด าเนินชีวิตท่ีถูกต้อง หรือสายกลาง เหตุผล 
(Reason) อนัเป็นสารัตถ (Essence) แหง่วิญญาณของมนษุย์ 
 
 
 คุณธรรมพืน้ฐานตะวันตกยุคคลาสสิก แบ่งได้ดังนี ้ 
 

   1. ความรู้จกัประมาณ (Temperance) 
   2. ความสขุมุรอบคอบ (Prudence) 
   3. ความกล้าหาญอดทน (Fortitude) 
   4. ความยตุธิรรม (Justice) 
 
 
 คุณธรรมพืน้ฐานในยุคกลาง แบ่งออกได้ดังนี ้
 

   1. ศรัทธา (Faith) 
   2. ความหวงั (Hope)  
   3. การเคารพ (Charity) 

4. ความรัก (Love) 
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 จากหลกัคณุธรรมพืน้ฐานท่ีกล่าวมา การใส่ใจและตระหนกัในแนวคิด
ปรัชญาพืน้ฐานเหล่านี ้รวมทัง้การเป็นผู้ มีสต ิมีความกรุณา ความใจกว้าง ความ
สุภาพ และการรู้จกัควบคมุตนเองย่อมมีส่วนท่ีท าให้นกัศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง  
และคนมีคุณธรรม (Virtuous Person) นอกจากนี ้ในสังคมโลกยังมีแบบอย่าง
ทางศีลธรรม (Moral Ideal)  ท่ีกระตุ้นให้คนเราได้ยึดถือเป็นแบบอย่างส าหรับ 
การด าเนินชีวิต เช่น การสร้างคนแบบโสเครตีส ท่ีต้องเป็นคนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านปัญญาและความกล้าหาญ พระเยชูคริสต์มีในด้านความรักและความ
เสียสละ มหาตมะ คานธีมีในด้านความซ่ือสตัย์และความเสียสละ ขณะเดียวกัน
แมชี่เทเรซา่ก็มีในด้านความรักและความเสียสละ 
 
สรุป 
 “แฟนตาซี 14 สเตป็” เกิดขึน้เพ่ือเป็นกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ซึง่
มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาดนตรีศึกษามีความดี ความจริง ความงาม และ
ความถูกต้อง ซึ่งเป็นกรอบพืน้ฐานเพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นหาคุณค่าเชิงความรู้
และความหมายสุนทรียภาพแห่งชีวิตจากการได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี ซึง่จะชว่ยให้พวกเขาได้ตระหนกัถึงคณุคา่แห่งการ
แสวงหาความรู้และคุณค่าแห่งการพัฒนาตนเองและสังคม ในขณะเดียวกัน 
ในด้านหลกัการเก่ียวกับ หลกัสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเสมอภาค และความ
ยติุธรรม คือ หลกัการและการมีชีวิตอยู่ในสงัคมเพ่ือฝึกหดัตนเองให้เป็นบณัฑิต
ท่ีพงึประสงค์ โดยการใช้ศิลปะและดนตรีเข้ามาเป็นส่ือเช่ือมโยง   

นอกจากนี ้และกิจกรรม “แฟนตาซี 14 สเต็ป” ยังถือเป็นเคร่ืองมือท่ี
สามารถใช้เป็นส่ือกลางในการรวบรวมนกัศึกษาสาขาดนตรีศึกษาทัง้ท่ีเป็นรุ่นพ่ี
และท่ีเข้ามาใหม่ให้มีความรักความสามคัคีในหมู่คณะ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
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29 แฟนตาซ ี14 สเต็ป: กิจกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศกึษาสาขาดนตรีศึกษา 
มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
แฟนตาซี 14 สเตป็: กจิกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
แฟนตาซี 14 สเตป็: กจิกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

รวมถึงการวางแผน การออกแบบ การรู้จกัรับผิดชอบเพ่ือสร้างสรรค์ให้นกัศึกษา
มีบุคลิกภาพ มีคุณภาพ มีอุปนิสัย โดยเฉพาะการเรียนรู้ท่ีจะท างานร่วมกับ
บุคคลอ่ืนๆ ซึ่งผู้ เขียนได้เสนอแนวคิดเหล่านีต้ัง้แต่เร่ิ มเข้ามาท างานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมุ่งหวงัเพ่ือให้เป็นการปรับพืน้ฐานทางด้าน
ระเบียบวินยัและการสร้างความเข้าใจให้แก่นักศึกษาใหม่ในสาขาดนตรีศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อันจะส่งผลดีทัง้ต่อตวันักศึกษาและสังคม
โดยรวมตอ่ไป  
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