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 The purposes of this research were 1) to study cheer song culture 
between 2 universities, Chulalongkorn and Thammasat University 2) to study the 
effects of cheer song on CU-TU annual football match. 
 This research was focused on Ethnomusicology. The researcher has 
collected all information by study of research papers, books, journals and online 
database, especially fieldwork. 
 The results of this research were as follow: 
 Cheerleading songs is soul-stirring song that is often used in sports. Most 
of universities have cultivated cheer song culture to freshmen through activities, 
using SOTUS. 
 Cheerleading songs were utilized for many activities in the university, 
particularly on CU-TU annual football match. Students have been influenced by 
cheerleading songs. The researcher has summarized in 2 cases, including singing 
cheerleading songs with participation and singing cheerleading songs without 
participation. Moreover, cheerleading songs have affected the university culture           
as follow: Chulalongkorn University is progressive and fashionable university and 
Thammasat university is traditional and political university. 

The study of cheer song culture has shown that the nature of university 
cannot be characterized only by cheer song culture, depending on the perspective 
of the individual. 
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บทที่ 1 

 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญ 

สังคมคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป อาศัยอยู่รวมกันในสถานท่ีใดสถานท่ี
หนึ่ง ไม่ว่า จะเป็น ปุา เขา เมืองเล็ก เมืองใหญ่ เพื่อช่วยเหลือพึ่งพา อาศัยกัน และตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานในการด ารงชีวิตซึ่งกันและกัน ทุกสังคมย่อมก่อเกิดเป็นวัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ี
เป็นของตนเอง เพื่อยึดเป็นหลักในการด าเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกัน  ตามท่ี พระยาอนุมานราชธน 
(เสฐียรโกเศศ) กล่าวไว้ว่า “มนุษย์เกิดในวัฒนธรรม ท่ีจะเกิดนอกวัฒนธรรมนั้นมีไม่ได้ คนจะเกิด
ขึ้นมาได้ก็ด้วยวัฒนธรรม ถ้าไม่มีวัฒนธรรมก็ไม่ใช่คน แต่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมีชีวิตอย่างธรรมชาติ
เท่านั้น” วัฒนธรรมจึงเป็นส่วนส าคัญของมนุษย์ ท่ีเข้าไปแทรกซึมเป็นรูปแบบวิถีชีวิตของคนต้ังแต่เกิด
มาโดยท่ีไม่รู้สึกตัว เป็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเป็นนิสัยกล่าวคือ เป็นความประพฤติท่ีเคยชินของสังคม ซึ่ง
มนุษย์เป็นผู้สร้างและปรับปรุงจากธรรมชาติ และเรียนซึ่งรู้กันและกัน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า วัฒนธรรม
เป็นส่ิงท่ีสังคมสร้าง และเรียนรู้จากสังคมควบคู่ไปในตัว มนุษย์ในสังคมจะมีลักษณะเป็นอย่างไร เป็น
คนดีหรือคนเลวก็อยู่ท่ีวัฒนธรรม ซึ่งคนสร้างขึ้นมาเป็นส่ิงท่ีบันดาลให้เป็นไป1 

ความหลากหลายของวัฒนธรรมเป็นส่ิงสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ท่ี
หลากหลาย เหล่านี้แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนการด ารงชีวิตท้ังส่ิงท่ีอยู่ภายนอก คือ บทบาท
ของสถาบัน และส่ิงท่ีอยู่ภายใน คือ ค่านิยม ทัศนคติ ความเช่ือ รวมทั้งการแสดงตัวตนของแต่ละ
บุคคลด้วย 

ดนตรีถือเป็นผลผลิตหนึ่งของสังคม ท่ีอยู่ร่วมกับมนุษย์มาโดยตลอด ในอดีตมนุษย์มัก
รู้จักท่ีจะน าเอาส่ิงตามธรรมชาติรอบตัวมาผสมผสานจนเกิดเป็นเสียง  เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในชีวิต 
ประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการท างาน ประกอบพิธีกรรม หรือสร้างขึ้นเพื่อความเพลิดเพลิน 
กิจกรรมเสียงเหล่านี้ จึงเป็นส่ือในการบ าบัดจิตใจมนุษย์ให้เกิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
จิตใจโดยตรงและสามารถสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมได้ จากประสบการณ์ของมนุษย์ชาติ

                                                 
1  ศิริรัตน์ แอดสกุล , ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ส านัก 

พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), 70. 
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ต้ังแต่อดีตแสดงให้เห็นว่า ไม่มีส่ิงใดท่ีจะเช่ือมความสัมพันธ์ของมนุษย์ให้กระชับได้ดีเท่ากับเสียงดนตรี 
ดังท่ี ข่งจ๊ือนักปราชญ์ชาวจีนได้กล่าวว่า “ดนตรีน าความสามัคคีสู่ปวงชน ดนตรีเป็นภาษาสากลท่ีทุก
คนรับรู้ได้ ดนตรีเป็นสัญลักษณ์ส่ือภาษาทางปัญญา ในขณะท่ีดนตรีเป็นส่ือแห่งจิตใจ”2 

อารมณ์เพลงเป็นส่ิงส าคัญท่ีในการก าเนิดเพลงขึ้น ศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์ ผู้
วางรากฐานดนตรีสากลในประเทศไทย ได้ให้ความอธิบายอารมณ์เพลงไว้อย่างน่าสนใจ กล่าวคือ  บท
เพลงนั้นประกอบด้วยประโยคต่างๆ บางชนิดท าให้ผู้ฟังเกิดความองอาจ ความสง่างาม ความเคารพ 
บางชนิดท าให้เรารู้สึกเข้มแข็ง บางชนิดท าให้เรารู้สึกเศร้าสลด ขมขื่น แต่น่าฟัง และบางชนิดท าให้
เกิดความเคลิบเคล้ิม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ประพันธ์ที่จะต้ังจุดมุ่งหมายและโน้มน้าว
ความรู้สึกให้เกิดอารมณ์แบบใดในบทเพลง ส่วนของผู้บรรเลงและผู้ฟังก็จ าเป็นต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจ และรู้ในความสัมพันธ์ระหว่างประโยคเพลงท่ีสอดคล้องกันกับจังหวะเหล่านี้ด้วยจึงจะเกิดผลท่ี
สมบูรณ์3  

ด้วยเหตุนี้เสียงเพลงจึงอยู่คู่กับการท ากิจกรรมต่างๆตลอดเวลา ท่ีได้สร้างอิทธิพลต่อ
มนุษย์ในด้านต่างๆ ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้สึกนึกคิด ท่ีพิสูจน์ได้ว่า เสียงต่างๆมีอ านาจ มีอ านาจ
ท่ีไหน ก็มีเสียงท่ีนั่น มีเสียงท่ีไหนอ านาจก็จะอยู่ท่ีนั่นด้วย กิจกรรมของมนุษย์จึงประกอบด้วยเสียง
มากมาย ต้ังแต่ เสียงกลองยาว แตรวงงานบวช เสียงสวดมนต์ภาวนา เสียงตีเกราะเคาะไม้ เสียงดีดสีตี
เปุา เสียงจุดประทัดในเทศกาลตรุษจีน เสียงปืนใหญ่เพื่อยกย่องวีรบุรุษ เสียงต่างๆเหล่านี้ต่างแสดงถึง
อ านาจท่ีเป็นหุ้นส่วนของพิธีกรรมท้ังส้ิน4 

ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเสียงในวัฒนธรรมหนึ่ง ในระบบของสถาบันการศึกษา ซึ่ง
เป็นวัฒนธรรมท่ีถูกประดิษฐ์ขึ้น และสืบทอดมาอย่างยาวนาน นั้นคือ วัฒนธรรมเชียร์ เมื่อหากพูดถึง
การเชียร์แล้ว เรามักจะนึกถึงการเชียร์กีฬาท่ีมีเชียร์ลีดเดอร์ แต่งกายสวยงาม คอยน าร้องเพลงอยู่หน้า
สแตนด์เชียร์ มีการแปรอักษร มีขบวนพาเหรด และอื่นๆมากมาย ระบบการเชียร์เหล่านี้ได้ถูกใช้ใน
สถาบันการศึกษาทุกๆแห่ง ซึ่งในแต่ละสถาบันก็จะมีเพลงเชียร์เป็นของตัวเอง และถูกเรียกว่าเพลง

                                                 
2  สุชาติ แสงทอง , “ดนตรีการเมืองไทย พ .ศ. 2481-2516” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาไทศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 2549), 1. 
3 ยิ่งลักษณ์ บุญเก็บ , “การใช้เพลงปลุกใจในฐานะส่ือประชาสัมพันธ์ให้คนไทยส านึกรัก

ชาติของกองทัพบก พ .ศ. 2475 - 2550” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัม  
พันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552), 55. 

4  สุกรี เจริญสุข, ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมอง (นครปฐม: ส านักพิมพ์มหาวิทยา 
ลัยมหิดล, 2550), 62-63. 
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มหาวิทยาลัย ระบบการเชียร์จะถูกเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันแรกที่นักศึกษาได้เข้าสู่สถาบัน โดยนักศึกษา
ใหม่จะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมร้องเพลง โดยการควบคุมของรุ่นพี่ในทุกๆเย็นหลังเลิกเรียน เพื่อปลูกฝัง
ให้เกิดการปลุกใจ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และสร้างความฮึกเหิม อีกท้ังเป็นการสร้าง
อุดมการณ์ต่อสถาบันให้กับนักศึกษาใหม่ ประกอบควบคู่ไปกับกิจกรรมรับน้องซึ่งเป็นประเพณีท่ีสืบ
ทอดในสถาบันการศึกษามาอย่างยาวนาน 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาท่ีมาและขอบเขตของค าว่า "เพลงเชียร์" พบว่าไม่มีการบันทึกถึง
ขอบเขต ท่ีมาและความหมายแต่อย่างใด แต่ด้วยความคล้ายคลึงทางด้านลักษณะการประพันธ์ค าร้อง 
และท านองท่ีเป็นท่ีนิยม รวมท้ังจุดก าเนิดท่ีมีความใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่า เพลงเชียร์
นั้นก็คือ เพลงปลุกใจ ประเภทหนึ่งนั้นเอง 

เพลงปลุกใจ คือเพลงประเภทหนึ่ง ท่ีประพันธ์ขึ้นอย่างมีวัตถุประสงค์ เป็นส่ือกลางใน
การถ่ายทอดความรู้สึก ให้เกิดการยอมรับในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และท าให้ผู้รับฟังเกิดอารมณ์ความรู้สึก
คล้อยตามไปตามเหตุการณ์หรือเรื่องราวนั้นๆ ส่วนมากจะเป็นการชักชวนให้เกิดความรักชาติ เสียสละ
เพื่อชาติ และสถาบันของตน ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 5 

ในสังคมไทยได้เริ่มมีการใช้เพลงปลุกใจครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวในปี พ .ศ.2452 ในกองทัพทหาร และได้ปรากฏเด่นชัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะท่ีบ้านเมืองตกอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งท่ี 1 พระองค์ทรงเห็นว่าประเทศ
สยามสมควรท่ีจะเข้าร่วมสงคราม เพื่อแสดงให้ชาวโลกได้รู้จัก จึงส่งกองทัพเข้าร่วมรบในปี พ .ศ.2460 
และเพื่อเป็นการปลุกระดมชาวสยามให้ต่ืนตัว และรู้สึก พระองค์ได้ประพันธ์ บทความ บทกลอน เป็น
จ านวนมากเพื่อปลุกใจ และให้ก าลังใจแก่ประชาชน6  

เมื่อเข้าสู่การเปล่ียนแปลงการปกครอง เป็นระบอบประชาธิปไตย ในปี พ .ศ. 2475 
กองทัพได้เริ่มผลิตเพลงปลุกใจออกมามากขึ้น มีการใช้ดนตรี ตลอดจนบทละครเข้ามาเป็นส่ือในการ
ปลุกกระแสความเป็นชาตินิยมและ นโยบายการสร้างชาติ กระท่ังเข้าสู่ช่วงสมัยของจอมพล ป .พิบูล
สงคราม เพลงปลุกใจของกองทัพ ได้มีบทบาทมากขึ้น ส่งผลให้คนในชาติมีจิตส านึกร่วมกัน ด้วย
เหตุผลจากการเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีรัฐบาลต้องการปลุกเร้าจิตใจของทหารในกองทัพให้เกิด

                                                 
5  วรรณลดา พิรุณสาร , “การส่ือความหมายในเพลงปลุกใจส่ีเหล่าทัพ” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวาทวิทยา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543), 67. 
6  ไพรัตน์ ไพรัตน์พรรณ , “เพลงปลุกใจท่ีสะท้อนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในทางการเมือง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 
2556), 3. 
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ส านึกแห่งการรักชาติ ต่อมาเมื่อจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ เข้ารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เพลงปลุกใจ
ของกองทัพกลับไม่ได้รับความนิยมเท่าท่ีควร จนกระท่ังเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยในวันท่ี 14 
ตุลาคม พ.ศ. 2516-2519 เพลงปลุกใจจึงได้กลับมามีบทบาทอีกครั้งในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือของรัฐ7 

บทเพลงเพื่อการปลุกใจได้อยู่รวมกับสังคมมาตลอด ไม่ว่าจะในหน่วยงาน องค์กร หรือ
สถาบันการศึกษา ฯลฯ ต่างมีเพลงเพื่อการปลุกใจ และปลูกฝังให้เกิดความรู้สึกจงรักภักดีต่อสถาบัน
ท้ังส้ิน ดังเช่น เพลงชาติไทย  

เพลงชาติไทย ได้มีการปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร้องและแสดงความเคารพ
ต่อสถาบันชาติ ในทุกๆ  8 โมงเช้า และ 6 โมงเย็น ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ รวมท้ัง
สถาบันการศึกษา ท่ีมีการเข้าแถวเคารพธงชาติในทุกๆเช้า ก่อนเข้าเรียน กระบวนการเหล่านี้ได้เข้าไป
ซึมซับ และปลูกฝังสู่ประชาชน ให้เกิดส านึกรักในความเป็นสถาบันชาติ และเกิดเป็นความสามัคคี
ร่วมกัน ท่ีเมื่อใดเราได้เปล่งเสียงร้องเพลงชาติแล้ว ต่างเสมือนเป็นการแสดงความเคารพ และเป็นการ
แสดงสัญลักษณ์ของสถาบันที่เราทุกๆคนต่างภาคภูมิใจ 

แม้แต่ในการแข่งขันเกมส์กีฬา เพลงปลุกใจนี้ก็ได้ถูกเริ่มต้นน ามาใช้เพื่อปลุกขวัญก าลังใจ 
ให้ความเกิดฮึกเหิมต่อนักกีฬาและกองเชียร์ตลอดการแข่งขัน จนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และ
ถูกเรียกว่า เพลงเชียร์ 

วัฒนธรรมการเชียร์ในประเทศไทย เพลงเชียร์ได้ถูกร้องเพื่อแสดงอุดมการณ์ของสถาบัน 
โดยการน าเชียร์ของผู้น าเชียร์ (Cheerleader) คอยน าเชียร์ด้วยการแสดงท่าทางสัญญาณมืออย่าง
พร้อมเพรียงกัน ผสมผสานการร้องเพลงและการออกค าส่ังด้วยเสียงท่ีหนักแน่น เพื่อปลุกใจผู้เชียร์ให้
ร่วมร้องเพลงเชียร์ และส่งเสียงเชียร์ให้กับนักกีฬา ความน่าดึงดูดของผู้น าเชียร์นั้น เป็นอีกหนึ่งสีสันท่ี
สร้างความน่าสนใจในเกมส์กีฬาได้เป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าหากในการแข่งขันกีฬานั้นไร้ซึ่งเสียงเชียร์ ไร้
ผู้น าร้องเพลงเชียร์ เป็นเพียงแค่กิจกรรมนั่งชมการแข่งขันกีฬาเพียงอย่างเดียว ก็คงจะขาดสีสันของ
การชมกีฬาไม่ใช่น้อย นักกีฬาก็อาจจะแข่งขันโดยไร้ความฮึกเหิม ไร้ความสามัคคี และไม่มีก าลังใจใน
การแข่งขัน ฉะนั้นการส่งเสียงเชียร์โดยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโห่ร้อง การปรบมือ การตะโกน การตี
กลอง การเปุานกหวีด การร้องเพลงเชียร์ การแปรอักษร หรือการเดินขบวนพาเหรด จึงเป็นการ
แสดงออกที่ส าคัญของการเชียร์ อีกท้ังการแสดงออกเหล่านี้ยังเป็นการปลุกใจตนเอง ให้เกิดส านึกรัก
ในสถาบัน ท่ีแสดงตัวตนผ่านงานเชียร์ เพื่อส่งแรงใจให้กับนักกีฬา และคอยตอบโต้ต่อสู้กันกับกอง

                                                 
7  วรรณลดา พิรุณสาร , “การส่ือความหมายในเพลงปลุกใจส่ีเหล่าทัพ” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวาทวิทยา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543), หน้า
อนุมัติ. 
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เชียร์ของตรงข้ามด้วยวิธีการเชียร์ในแบบต่างๆ ท่ีต่างฝุายร่วมต่างแสดงความยิ่งใหญ่ในสถาบันของตน 
ส่ิงเหล่านี้ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมท่ีสืบทอดเป็นแบบแผนจนถึงปัจจุบัน 

ผู้วิจัยมีความสนใจในระบบการเชียร์ ของสถาบันการศึกษา ท่ีถูกปลูกฝังต้ังแต่วันแรกที่
นักศึกษาได้เดินเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมการรับน้องและประชุมเชียร์ กิจกรรมเหล่านี้จะถูก
ควบคุมด้วยระบบ รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันในสถานท่ี
แห่งใหม่นี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดระเบียบเพื่อขัดเกลาสังคมในรูปแแบบหนึ่ง ท่ีจะต้องเรียนรู้ใน
การอยู่ร่วมกัน ในสถานท่ีแห่งใหม่ และปลูกฝังให้เกิดความรักและสามัคคีในสถาบัน  

ในกิจกรรมการรับน้องและประชุมเชียร์ถือเป็นการจัดระเบียบทางสังคมรูปแบบหนึ่งใน
สถาบันการศึกษา ท่ีมีการใช้ระบบโซตัส (Sotus) หรือระบบอาวุโส ท่ีจ ากัดอ านาจของครูอาจารย์ โดย
แต่งต้ังให้คณะนักเรียนอาวุโสโดยการคัดเลือกกันเองเป็นผู้ท าหน้าท่ีแทน เสมือนครูผู้ช่วยในการส่ัง
สอนดูแลนักศึกษาใหม่ ปลูกฝังส านึกใหม่ ร่วมท้ังกระบวนการคิด ให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน โดยมี
รูปแบบมาจากโรงเรียนกินนอนในประเทศอังกฤษ (Public School) ท่ีเรียกว่า Fagging System เข้า
มาเป็นการจัดระเบียบ ท่ีรุ่นน้องจะต้องเช่ือฟังรุ่นพี่อย่างเคร่งครัด8 

จะเห็นได้ว่ามนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใดก็ตาม จ าเป็นท่ีจะต้องมีกฏระเบียบกฏเกณฑ์
บางอย่างในการอยู่ร่วมกัน  ดังนั้นในทุกสังคมจ าเป็นจะต้องมีการจัดระเบียบเกิดข้ึนไม่มากก็น้อย 
กล่าวคือเป็นการจัดระเบียบสังคม (Social Organization) เพื่อท าให้เกิดระเบียบข้ึนในสังคมมนุษย์9 

วิจิตร ศรีสอ้าน กล่าวว่า การรับน้องและการประชุมเชียร์ เป็นวัฒนธรรมประเพณีของ
ชาวมหาวิทยาลัย ท่ีถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้อง เพื่อให้เกิดความรัก ความภาคภูมิ  
ใจในสถาบันของตน รวมท้ังความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีผลท าให้เกิดความ
สามัคคี และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน10 

ชีวิตน้องใหม่ในมหาวิทยาลัยย่อมมีกิจกรรมนักศึกษาท่ีเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรเกิดข้ึน
มากมาย ท้ังกิจกรรมประเภท กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ และนันทนาการ ท่ี
ควบคุมดูแลโดย องค์กรนิสิตนักศึกษา ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นนี้ สามารถตอบสนอง
ความต้องการทางด้านร่างกายและความสนใจ ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสใช้

                                                 
8  นายชาติสังคม [นามแฝง], วิพากษ์ว้าก (กรุงเทพ: ศยาม, 2554), 18. 
9  ศิริรัตน์ แอดสกุล , ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา, พิมพ์ครั้งท่ี3 (กรุงเทพฯ: ส านัก 

พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), 44-45. 
10 วิจิตร ศรีสอ้าน , ปรัชญาของงานกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน (กรุงเทพฯ: 

ทบวงมหาวิทยาลัย, 2529), 7. 
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พลังงานพลังกายและแสดงออกทางความคิดกระท าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจในวัฒนธรรมการเชียร์ โดยใช้พื้นท่ีของฟุตบอล

ประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 70 เป็นกรณีศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมนักศึกษา ท่ีจัดต้ังโดยความ
ร่วมมือของระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
ไทยท่ีสามารถให้บุคคลท่ัวไปมีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาในระดับสูงเมื่อปี พ .ศ.2459) ต้ังอยู่เขตปทุมวัน 
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มหาวิทยาลัยแห่งท่ี 2 ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ .ศ.2477 เดิม
ทีช่ือว่า มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ) ต้ังอยู่เขตพระนคร ตรงข้ามสนามหลวง 
มหาวิทยาลัยท้ังสองนี้ ได้จัดงานประเพณีสานสัมพันธ์ขึ้นทุกๆปี นั่นคือ การแข่งขันฟุตบอลมหา  
วิทยาลัย เนื่องจากขณะนั้นเป็นช่วงท่ีกีฬาฟุตบอลได้เริ่มแพร่หลายและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ในประเทศไทย กิจกรรมดังกล่าวด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน กว่า 70 ปี โดยเริ่มต้นต้ังแต่ปี 
พ.ศ.2477 ในปัจจุบันการแข่งขันฟุตบอลของมหาวิทยาลัยท้ัง 2 ได้จัดขึ้น ณ สนามศุภชลาศัย ในงาน
ท่ีช่ืองานว่า "ประเพณีฟุตบอลจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์" เป็นกิจกรรมท่ีเหล่านิสิตนักศึกษาท้ังศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบันต่างให้ความส าคัญ และมีการเตรียมงานร่วมตลอดท้ังปี โดยมีชุมนุมเชียร์เป็นผู้รับผิดชอบใน
ส่วนของกิจกรรมนี้  

ประเพณีฟุตบอลจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์นั้น ได้เฟื่องฟูขึ้นอย่างมากในช่วงปี 2500 หรือในยุค
สายลมแสงแดดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งช่วงท่ีรัฐบาลได้เข้ามาควบคุมกิจกรรมนักศึกษาไม่ให้
ยุ่งเกี่ยวและการแสดงออกทางการเมือง ท าให้นักศึกษาในยุคนั้น สนใจแต่กิจกรรมรื่นเริ่ง ร้องเพลง 
เต้นร า ยกพวกตีกันระหว่างคณะ และหนึ่งในกิจกรรมท่ีนึกศึกษาในยุคนี้ต่างให้ความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่งคือ งานฟุตบอลประเพณีฯ ดังหลักฐานท่ีปรากฏในบทกวีของ สุจิตต์ วงษ์เทศ กล่าวไว้ว่า "กูเป็น

นิสิตนักศึกษา  วาสนาสูงส่งสโมสร ย่ าค่ านี่จะย่ าไปงานบอลล์ เสพเสน่ห์เกสรสุมาลี "11  
การแสดงออกของนักศึกษาได้ถ่ายทอดผ่านการเชียร์ เพื่อเป็นการแสดงอุดมการณ์ ประ  

กาศตัวตนของสถาบัน และสร้างความสามัคคี ระหว่างหมู่คณะด้วยการเชียร์ในรูปแบบต่างๆ ท่ีได้มี  
การประยุกตเ์อาระบบเชียร์ในแบบของต่างประเทศมาผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมของตน จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมของการเชียร์ที่เป็นแบบแผนและแพร่หลายขึ้น 

แม้ว่าในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ภาพของงานจะเป็นการแข่งขันฟุตบอล
กระชับมิตรระหว่าง 2 สถาบันพี่น้อง แต่สีสันท่ีน่าสนใจท่ีได้สร้างสันให้งานได้รับความนิยม และ     
เป็นเวทีการแสดงออกทางตัวตนของชาวมหาวิทยาลัย คือการเชียร์ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีรวมเอาความสนุก 

                                                 
11  ขรรค์ชัย บุนปาน และสุจิตต์ วงษ์เทศ , กูเป็นนิสิตนักศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ 

: ส านักประพันธ์สาส์น, 2517), 115. 
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สนาน ความสามารถ และความคิด การแสดงออกของนักศึกษาทุกช้ันปี ทุกคณะ มาร่วมสร้างเป็น
เสียงเชียร์ ท่ีได้รับการฝึกฝนและปลูกฝังมาต้ังแต่เริ่มแรกการเข้าศึกษาในสถาบัน การร้องเพลงเชียร์ 
การเดินพาเหรด การแปรอักษร การน าเชียร์โดยผู้น าเชียร์ ร่วมถึงการแสดงตัวตนผ่านการแต่งกายโดย
เส้ือเชียร์ที่อยู่ร่วมกับงานฟุตบอลประเพณีฯมาจนปัจจุบัน 

การศึกษาวัฒนธรรมเพลงเชียร์จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นท่ีตัวอย่างของการเชียร์ใน
สถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นแม่แบบท่ีส าคัญของการเชียร์ในประเทศไทยท่ีน่าสนใจ ท้ังนี้การแสดงออก
ของนักศึกษาจะถูกถ่ายทอดผ่านการเชียร์ เพื่อเป็นการแสดงอุดมการณ์ ประกาศตัวตนของสถาบัน 
และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งการเชียร์ในรูปแบบต่างๆนี้จะถ่ายทอดโดยรุ่นสู่รุ่น จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมของการเชียร์ขึ้น การศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศึกษา หาความหมายของเพลงเชียร์ที่มีอิทธิพล
ต่อนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึงทุกๆบทบาทหน้าท่ีของการเชียร์ รวมถึงการศึกษาอ านาจของเพลงเชียร์ 
ว่าเหตุใดท่ีท าให้เรารู้สึกเช่นนั้น กระบวนการใดท่ีก่อเกิดเป็นอ านาจในการควบคุมนักศึกษา และมี
กระบวนการปลูกฝังการเชียร์อย่างไร ท่ีท าให้เหล่านิสิตนักศึกษาต่างแสดงออกทางตัวตนของสถาบัน
ผ่านงานรื่นเริง ท่ีเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งเท่านั้นแต่กลับมีอิทธิพลต่อนิสิตนักศึกษา และด าเนินมาอย่าง
ยาวนาน ท่ีมีท้ังเสียงเพลงเชียร์  เสียงค าส่ังจากรุ่นพี่ การแสดงออกของแต่ละหน้าท่ีของการเชียร์ ใน
ทุกๆบทบาทนี้ต่างมีความหมายท่ีแอบแฝงกลไกต่างๆเอาไว้ ผู้วิจัยจึงสนใจเลือกพื้นท่ีงานฟุตบอลประ 
เพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 70 เป็นกรณีศึกษาในเรื่องวัฒนธรรมเพลงเชียร์ ท่ีเสมือนเวทีการ
แสดงออกการสูงสุดของการเชียร์มาท าการศึกษาในรูปแบบมานุษยดนตรีวิทยา (Ethnomusicology) 
เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพลงบทบาทหน้าท่ี รวมท้ังกระบวนการสร้างอ านาจ และภาพสะท้อนของกิจ  
กรรมเสียงในการเชียร์ ท่ีเราต่างซึมซับและแสดงออกโดยไม่รู้ตัว  มาท าการอธิบายโดยใช้กระบวน การ
วิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา (Ethnographic Studies) ในการศึกษาครั้งนี้ 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาวัฒนธรรมการเชียร์กีฬาระหว่างสองมหาวิทยาลัย 
2. ศึกษารูปแบบ ขั้นตอน ลักษณะ  และองค์ประกอบของการเชียร์ รวมถึงผลกระทบ

ต่อนักศึกษาในกิจกรรมงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 70 
  

ค าถามในการวิจัย/สมมติฐานการวิจัย 
กระบวนการปลูกฝังเพลงเชียร์นั้นได้มีการปลูกฝังมาต้ังแต่ช่วงการรับน้องในชีวิต

มหาวิทยาลัย ท่ีได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ต่างๆไว้ในการควบคุมของรุ่นพี่ โดยเพลงเชียร์ได้ถูกยกขึ้น
ให้เป็นเพลงศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ร่วมกับทุกๆกิจกรรมการเชียร์ และถูกใช้ร้องในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยา 
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ลัย โดย มีวัฒนธรรมร้องต่อๆกันมาและบทบาทต่างๆท่ีอยู่ร่วมในการเชียร์นั้น ได้คอยเสริมสร้างให้
เพลงเชียร์เกิดความศักดิ์ศิษย์มากขึ้น งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ -ธรรมศาสตร์ จึงได้เป็นหนึ่งกิจกรรม
ในการแสดงออกของนักศึกษา ท่ีต่างร่วมแสดงออกความเป็นลูกของสถาบัน เชิดชูสถาบัน และการ
ประกาศความยิ่งใหญ่ ผ่านงานกีฬาโดย มีอ านาจของการเชียร์เข้าไปควบคุมและง าต่อการแสดงออก
ของนักศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาในหัวข้อ "วัฒนธรรมเพลงเชียร์ กรณีศึกษา : เชิงชาติพันธุ์วรรณางานฟุตบอล
ประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์" ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาไปในพื้นท่ีงานฟุตบอลประเพณีจุฬา
ฯ-ธรรมศาสตร์ โดยท าการศึกษาวิเคราะห์ในส่วนของเพลงเชียร์ และบทบาทหน้าท่ีต่างๆท่ีเกิดขึ้นใน
งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 70 ปี พ.ศ. 2558 

 
นิยามศัพท์ 

 รับน้อง คือ กิจกรรมหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัย ท่ีรุ่นพี่ได้จัดขึ้นให้กับนักศึกษาใหม่ในช่วง
ต้นเทอม ท้ังการซ้อมเพลงเชียร์และการท ากิจกรรมต่างๆในหมู่คณะ 
  โซตัส คือ ระบบรูปแบบหนึ่งในการจัดระเบียบสังคมในสถาบันการศึกษา ท่ีปกครอง
ดูแลนักศึกษาใหม่โดยมีรุ่นพี่เป็นผู้ควบคุมกฎเกณฑ์ต่างๆ 
  ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ คือ กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน 2 
แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

 เพลงปลุกใจ คือ เพลงท่ีประพันธ์ขึ้นอย่างมีวัตถุประสงค์ เพื่อโน้มน้าวใจให้เกิดความ
กล้าหาญ และปลูกจิตส านึกของคนในสังคมเพื่อกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน ในระดับชาติ หรือ
ระดับกลุ่มทางสังคม ซึ่งครอบคลุมถึงเพลงรักชาติ ( Patriotic song) และเพลงอุดมการณ์ชาตินิยม 
(Nationalism song) 
  เพลงเชียร์ คือ เพลงปลุกใจ รูปแบบหนึ่ง ท่ีใช้ในการแข่งขันกีฬา 

 ผู้น าเชียร์ คือ ผู้น าเชียร์ หรือเชียร์ลีดเดอร์ ท าหน้าท่ีน าเชียร์หน้าสแตนด์เชียร์ โดยการ
แสดงสัญลักษณ์มืออย่างพร้อมเพรียงกัน และร้องเพลงเชียร์ด้วยเสียงท่ีหนักแน่น 

 ตัวแทนนิสิตนักศึกษา คือ ตัวแทนนักศึกษาในการบ าเพ็ญประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย  
เป็นผู้อัญเชิญปูายนามมหาวิทยาลัย ถ้วยพระราชทาน อัญเชิญพานพุ่มน าขบวน อัญเชิญพระเกี้ยว /
ธรรมจักร รวมท้ังท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่างๆท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย  รวมท้ัง คฑากร หรือ
ดรัมเมเยอร์ ท่ีท าหน้า ท่ีเป็นผู้น าในการเดินขบวนพาเหรด โดยน าขบวน เดินควงคฑาในลักษณะต่างๆ
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ก็เป็นหนึ่งในตัวแทนนิสิตนักศึกษาเช่นกัน  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้รู้และเข้าใจบทบาทหน้าท่ีต่างๆ ในวัฒนธรรมเชียร์ 
2. เข้าใจความสัมพันธ์ เหตุผลและอ านาจในการปลูกฝังอุดมการณ์ผ่านงานเชียร์ 
3. เป็นฐานข้อมูลเพลงเชียร์ที่เกิดข้ึนในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์     

ครั้งท่ี 70 
4.  เปิดมุมมองใหม่ในการศึกษาเชิงมานุษยดุริยางควิทยา
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บทที่ 2 

 
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดและหลักการของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยเรื่อง 

วัฒนธรรมเพลงเชียร์ กรณีศึกษา : เชิงชาติพันธุ์วรรณางานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ โดย
รายละเอียดของแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 9 หัวข้อหลัก ได้แก่ ประวัติจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การรับน้องและการประชุมเชียร์ ประวัติความเป็นมางาน
ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ แนวคิดเรื่องสังคมวิทยา (Sociology) แนวคิดอ านาจในทัศนะ
ของฟูโกต์ แนวคิดวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) แนวคิดทางด้าน มานุษยดุริยางควิทยา 
(Ethnomusicology) กระบวนการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา และ แนวคิดการรื้อถอนโครงสร้าง 
(Deconstrution) 

 
ประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ถือก าเนิดจาก

โรงเรียนส าหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝุายพลเรือน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้ต้ังขึ้น ณ ตึกยาวข้างประตูพิมานชัยศรีในพระบรม มหาราช
วัง เมื่อ พ .ศ. 2442 และได้รับพระบรมราชานุญาตให้เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก เมื่อ 1 
เมษายน พ .ศ. 2445 ท้ังนี้เพื่อผลิตบุคลากรให้รับราชการ ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อันเป็นผล
จากพระบรมราโชบายปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินเมื่อ พ .ศ.2425 ต่อมาท้ังภาคราชการและ
เอกชนต้องการบุคลากรท างานในสาขาวิชาต่างๆกว้างขวางมากขึ้น พระบาท  สมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ทรงพระอนุสรณ์ค านึงถึงพระบรมราโชบายในสมเด็จพระบรมชนกาธิราชท่ีจะให้มี
มหาวิทยาลัยข้ึนส าหรับเป็นสถาบันอุดมศึกษาของชาวสยาม  พอท่ีจะช่วยให้กิจการปกครองท้องท่ีของ
กระทรวงมหาดไทยด าเนินไปได้ดีในระดับหนึ่ง แล้วสมควรขยายการจัดการศึกษาเพื่อสนองความต้อง  
การของ กระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเป็น
สถาบันอุดมศึกษา และ พระราชทานนามว่า “โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จ
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พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2453 ต่อมาทรงเห็นว่าควรขยายกิจการให้
กว้างขวางตามพระราชประสงค์เพื่อให้เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์อันยิ่งใหญ่และถาวรในสมเด็จพระ
บรมชนกาธิราช พระองค์จึงได้พระราชทานเงินทุนท่ีเหลือจากการที่ราษฎรได้เรี่ยไรเพื่อสร้างพระบรม
ราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าจ านวนเก้าแสนกว่าบาทให้ใช้เพื่อสร้างอาคารเรียนและเป็นตึก
บัญชาการบนท่ีดินของพระคลังข้างท่ีจ านวน 1,309 ไร่ ซึ่งอยู่ท่ีอ าเภอปทุมวัน และเงินท่ีเหลือจากการ
สร้างก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เพื่อกิจการของโรงเรียนต่อไป ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชด าริที่จะขยายการศึกษาในโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น คือ ไม่เฉพาะส าหรับผู้ท่ีจะเล่าเรียนเพื่อรับราชการเท่านั้น แต่จะรับผู้ซึ่งประสงค์จะ
ศึกษาข้ันสูงให้เข้าเรียนได้ท่ัวถึงกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการ
พลเรือนฯ ขึ้นเป็น “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เมื่อ 26 มีนาคม พ .ศ. 2459 เพื่อเป็นพระบรมราชานุ
สาวรีย์เฉลิมพระเกียรติแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ให้เจริญก้าวหน้ากว้างขวางแผ่ไพศาล และมิรู้
เส่ือมสูญ1 

ประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กอต้ังเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ.  2477 โดยมีช่ือเมื่อเริ่ม

ก่อตั้งวา "มหาวทิยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง" (มธก.) มหาวิทยาลัยนี้ถือก าเนิดมาจากความ 
คิดริเริ่มของ ศาสตราจารย ดร .ปรีดี พนมยงค (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น) โดย
เล็งเห็นว่าการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาขณะนั้นมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพียงแห่ งเดียวเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง เปนระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ.2475 ประเทศชาติจึงมีความจ าเปนตองมี
บุคคลท่ีมีความรูทางกฎหมาย การปกครอง และสังคม มารับใชประเทศชาติโดยดวน จึงไดเสนอราง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองในปี พ .ศ. 2476 เพื่อเปดสอนในวิชาแขนง
ดังกลาว เมื่อพระราชบัญญัติผานสภาผูแทนราษฎรแล้ว ไดมีพิธีเปดมหาวิทยาลัยข้ึน เมื่อวันท่ี 27 
มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยผูส าเร็จราชการแทนพระองคเปนผูกระท าพิธีเปดและศาสตราจารย ดร .ปรีดี 
พนมยงค ไดรับแตงต้ังเปนผูประศาสน์การคนแรกของมหาวิทยาลัย ดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัย วิชาธรรม
ศาสตรและการเมือง จึงเปนตลาดวิชา และเปนมหาวิทยาลัยเปดแหงแรกของประเทศไทยโดยใหสิทธิ
แก่ผู้ท่ีเคยศึกษาในโรงเรียนกฎหมาย ผูส าเร็จประโยคมัธยมศึกษาและเปดกวางใหถึงผู้ท่ีเปนขาราช 
การสมาชิก สภาผูแทนผูแทนต าบล ครู ทนายความ สามารถเขาเรียนไดดวย ส าหรับท่ีต้ังมหาวิทยาลัย
นั้น ครั้งแรกได้ใชตึกโรงเรียนกฎหมายเดิมท่ีเชิงสะพานผานฟาภิภพลีลา ตอมาเมื่อวันท่ี 9 เมษายน 

                                                 
1
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประวัติจุฬาฯ, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้

จาก http://www.chula.ac.th/about/history 
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พ.ศ. 2478 มหาวิทยาลัยได้ขอซื้อท่ีดินบริเวณทาพระจันทรซึ่งเดิมเปนท่ีของทหาร และปรับปรุง
อาคารเดิมพรอมท้ังสรางตึกโดม (อันหมายถึงปญญาและความเฉียบแหลม) โดยปัจจุบันนั้นธรรม 
ศาสตร์ได้ถูกขยายออกเป็นหลายวิทยาเขต ท้ัง ท่าพระจันทร์  รังสิต พัทยา ล าปาง 2 

 
การรับน้องและการประชุมเชียร์ 

เทศกาลรับน้องนั้นจะเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีจะเริ่มมีข้ึนต้ังแต่วันท่ีน้องๆนั้นได้เริ่มก้าวเข้ามา
ในรั้วมหาวิทยาลัย บางคณะนั้นอาจจะเริ่มต้ังแต่วันท่ีประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาเลยก็มี 
การรับน้องถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวงการการศึกษาในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ กิจกรรมจะเกิด
ในช่วงต้นเทอม เสียงกลองและเสียงเพลงจะดังกึกก้องอยู่ตลอดในทุกๆเย็นตามรั่วมหาวิทยาลัย เมื่อ
รุ่นน้องได้เดินก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัย รุ่นพี่ในแต่ละคณะต่างๆนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับน้อง
ใหม่เหล่านี้ เช่นงาน แรกพบ (Frist day) รับน้องก้าวใหม่ และอีกหลายๆงานท่ีเกิดขึ้นในช่วงก่อนเปิด
เทอมนี้ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมท่ีให้รุ่นพี่และน้องๆนั้นได้มาท ากิจกรรมร่วมกันโดยมีการแสดงต่างๆ จากรุ่น
พี่และเล่นเกมส์ต่างๆท่ีรุ่นพี่ได้จัดไว้ เช่นตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องราวในมหาวิทยาลัย และมีการ
ประชาสัมพันธ์ถึงชมรมต่างๆของมหาวิทยาลัยให้น้องๆได้รู้จัก นอกจากนี้อีกส่ิงหนึ่งท่ีอยู่คู่กับการรับ
น้องเลยนั้นก็คือ การสอนน้องร้องเพลงประจ ามหาวิทยาลัยและเพลงประจ าคณะ การสอนร้องเพลงนี้
จะแทรกอยู่ตลอดระหว่างการท ากิจกรรมต่างๆ รุ่นพี่นั้นจะสอนร้องเพลงและให้วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะ
ร้องได้เสียงดังชัดเจนเป็นถือว่าผ่าน และถือเป็นกิจกรรมหลักท่ีรุ่นพี่นั้นจะต้องให้น้องซ้อมร้องเพลง
เมื่อเจอกันทุกครั้ง เพื่อแสดงจุดยืนของตนเองว่าเรานั้นเป็นลูกของมหาวิทยาลัยอะไร คณะอะไร การ
รับน้องในลักษณะนี้จะเริ่มส้ินสุดลงในประมาณภาคเรียนท่ี 1  

การรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์เป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวมหาวิทยาลัย
ถ่ายทอดความสัมพันธ์ของรุ่นพี่ไปยังน้องใหม่ เพื่อให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในสภาบันของตน
ร่วมท้ังความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งมีผลให้เกิดความสามัคคี การช่วยเหลือ
กันและกัน 

ประวัติศาสตร์การรับน้องในประเทศไทยนั้นเริ่มต้นมาประมาณช่วงปี พ.ศ. 2474 มาแล้ว 
ซึ่งเกิดขึ้นจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับคณะวิทยาศาสตร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ได้เกิดการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น มีการต่อยตีกัน
โดยทางฝุายคณะแพทย์ศาสตร์ได้ถูกฝุายตรงข้ามท าร้ายก่อน (มีการวางแผนล่วงหน้า) เหตุการณ์นี้จบ
ลงท่ีให้เลิกแล้วกันไป จึงสร้างความไม่พอใจแก่บรรดาคณะแพทย์ศาสตร์เป็นอย่างมาก ต่อมาพอ

                                                 
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, “ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวิทยา

เขตต่างๆ," ตุลาคม 2551. 
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คณะแพทย์ศาสตร์ได้ทราบข่าวว่าจะมีคณะวิทยาศาสตร์บางส่วนต้องมาเรียนท่ีศิริราชเลยมีการ
วางแผนกันอีกครั้งท่ีจะเอาคืนด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งไม่แปลกท่ีข่าวนี้จะรั่วไหลไปถึงทางคณะวิทยาศาสตร์ 
ทางคณะกรรมการสโมสรสาขาศิริราชจึงมีความเห็นว่าการที่จะแก้แค้นกันนั้น ท าให้เกิดความแตก
สามัคคีกันเปล่าๆ ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้น จึงได้เลือกวิธีจัดงานเล้ียงตอนรับแทนซะเลยเพื่อแสดง
การให้อภัยและเช่ือมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น และพิธีนี้ก็ได้กระจายกว้างไปยังคณะอื่นๆและนี่ก็เป็นรูป 
แบบการรับน้องท่ีในสังคมไทยนั้นได้เคยใช้มาก่อนเพื่อให้เกิดความสามัคคี หยุดความแตกแยกจากปัญ  
หาต่างๆท่ีเกิดขึ้น3 

ต่อมาวัฒนธรรมการรับน้องนี้ ได้มีการน าระบบท่ีเรียกกันว่า ระบบ โซตัส (Sotus) หรือ 
ระบบอาวุโสเข้ามาใช้ ตามแบบอย่างโรงเรียนกินนอนในประเทศอังกฤษหรือท่ีเรียกกันว่า Fagging 
System ซึ่งเป็นระบบท่ี รุ่นพี่ดูแลน้อง หรือระบบ พี่เป็นใหญ่ อ านาจของครู อาจารย์นั้นจะไม่มีสิทธ์
ใดๆท้ังส้ิน  

ระบบโซตัส ได้ถูกน าเข้ามาใช้ในสังคมไทยเมื่อวันท่ี 23 กันยายน พ .ศ. 2445 เมื่อมีการ
ก่อตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวง และเมื่อก่อต้ังโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ท่ีซึ่งต่อมากลายเป็นจุฬาลง 
กรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย ฉะนั้นการรับน้องในสังคมไทยนั้น 
จึงได้ยึดรูปแบบการปกครองรับน้องโดยระบบโซตัสมาจนถึงปัจจุบันนี้4 ค าว่า โซตัส  (Sotus) นั้นได้มี
ความหมายออกเป็น 5 ประการดังนี้ 

ตัว S หมายถึง Seniority นั่นคือ ให้นักศึกษารุ่นน้องเคารพอาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ 
ตัว O หมายถึง Order นั่นคือ ให้นักศึกษาเช่ือฟังค าส่ังของอาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ 
ตัว T หมายถึง Tradition นั่นคือ ให้นักศึกษามีการรักษาประเพณีท่ีดีงาม และเหมาะสม

ไว้ในสถาบันอุดมศึกษา 
ตัว U หมายถึง Unit นั่นคือ ให้นักศึกษารักษาความสามัคคีในสถาบันอุดมศึกษา 
ตัว S หมายถึง Spirit นั่นคือ ให้นักศึกษามีจิตใจท่ีดีงามและมีคุณธรรม มีความเสียสละ

เพื่อส่วนรวม5 
แต่เมื่อเวลาผ่านไปความหมายของระบบโซตัสก็ได้เปล่ียนแปลงไปตามเวลา มีการตีความ 

หมายของระบบโซตัสขึ้นใหม่ อาจเป็นเพราะความไม่ชัดเจนในความหมายเดิมท่ีมีมาอยู่ก่อนหน้า  จึง

                                                 
3  นายชาติสังคม [นามแฝง], วิพากษ์ว้าก (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2554), 15-17. 
4  เรื่องเดียวกัน, 18. 
5 สถาบันพฤติกรรมศาสตร์ และฝุายนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ , “ผลกระทบของ

การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ, 2542), 2. 
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ท าให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นกับรุ่นน้อง ท าให้เกิดความเสียหายทางร่างกายและจิตใจ บางท่ีถึงขั้นรุ่น
น้องเสียชีวิตจากการรับน้องตามท่ีเราได้เห็นอยู่ตามข่าวหน้าหนึ่งในทุกๆปี จนท าให้ในปัจจุบันมีผู้คน
ไม่เห็นด้วยกับการรับน้องและประชุมเชียร์ จึงไม่เข้าร่วมกิจกรรมนี้  

การรับน้องและการประชุมเชียร์หรือท่ีเรียกกันว่าการสอนน้องร้องเพลงนั้นแต่ละคณะจะ
มีความดุเดือดและกดดันท่ีแตกต่างกันไปตามแล้วแต่คณะ บางคณะอาจจะตึงเครียดในขณะท่ีบาง
คณะอาจสนุกสนาน แต่ส่ิงท่ีเหมือนกันนั้นคือจะต้องให้น้องร้องเพลงเชียร์ให้ได้อย่างชัดเจน เป็น
ระเบียบและถูกต้อง ซึ่งจากการส ารวจนั้นกระบวนการร้องเพลงเชียร์นี้แทบจะทุกมหาวิทยาลัยจะเริ่ม
ปลูกฝังเรื่องของเพลงเชียร์ตั้งแต่วันแรกที่รุ่นพี่กับรุ่นน้องได้เจอกัน ผู้เขียนจึงได้ท าการลงพื้นท่ี 2 มหา 
วิทยาลัยพี่น้องท่ีเกิดขึ้นเป็นล าดับต้นๆของประเทศไทยนั้นก็คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิท  
ยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีได้จัดงาน First day หรือวันแรกพบเพื่อนใหมข่ึ้น  

ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าลงพื้นท่ีดูการรับน้องและประชุมเชียร์ในแต่ละคณะ จากการสังเกต
จะเริ่มท าการฝึกซ้อมร้องเพลงหลังจากเลิกเรียน จนถึงประมาณ 2 ทุ่มตามแต่คณะนั้นๆจะก าหนด 
โดยจะเริ่มฝึกซ้อมต้ังแต่ เพลงเชียร์คณะไปจนถึงเพลงเชียร์มหาวิทยาลัย ผสมผสานกับการฝึกซ้อมการ
แสดงต่างๆท่ีในแต่ละคณะจะน าไปแสดงโชว์ในงานรับน้องต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเทอมนี้ 

นอกเหนือจากการร้องเพลงเชียร์อีกหนึ่งกิจกรรมท่ีเห็นได้อยู่ตลอดเวลาในช่วงของ
กิจกรรมรับน้องคือ การฝึกซ้อม ของผู้น าเชียร์ และการฝึกซ้อม คฑากร โดยส่วนมาก จะเป็นนักศึกษาปี
ท่ี 1 โดยมีรุ่นพี่เป็นคนเทรนด์ ก ากับการซ้อม ให้ ซึ่งจะเป็นการฝึก ซ้อมอย่างเข้มงวด มีการท าโทษ 
ส าหรับผู้ท่ีเข้าซ้อมสาย หรือท าผิดกฎระเบียบ  

 
ประวัติความเป็นมาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 

เมื่อถึงช่วงเวลารับน้องใหม่หากได้มีโอกาสเดินเลาะรั้วเข้าไปในมหาวิทยาลัย เราจะได้
เห็นการรับน้องในทุกๆช่วงเย็นหลังเลิกเรียน และอาจเกิดความสงสัยข้ึนมาว่าท าไมถึงต้องมีกิจกรรมท่ี
เรียกว่าการประชุมเชียร์ด้วย ท าไมทุกๆเย็นจะต้องมีการมานั่งฝึกร้องประชุมเชียร์ใต้อาคารเรียน ใต้
ต้นไม้หรือในห้องเรียนโดยมีรุ่นพี่เป็นผู้ฝึกให ้ บางพื้นท่ีในมหาวิทยาลัย เราอาจเห็นนักศึกษาบางกลุ่ม
ก าลังซ้อมเต้นเชียร์ลีดเดอร์ บ้างก็ซ้อมการควงไม้คฑา  กันอย่างจริงจัง ซึ่งกว่าจะเลิกกิจกรรมเหล่านี้ก็
กินเวลาไปสองถึงสามทุ่ม โดยแท้จริงแล้วส าหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธรรมศาสตร์ไม่ได้เพียง
ซ้อมกิจกรรมเหล่านี้เพื่อเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เพียงเท่านั้น ยังมีกิจกรรม ขนาดใหญ่อีกหนึ่งอย่างท่ี
เป็นท่ีจับตามองเป็นอย่างมากของสังคม ท่ีไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่า ศิษย์ใหม่ ผู้คนท่ัวไป รายการทีวี ส่ือ
บันเทิง ส่ือออนไลน์ ต่างจับตามองกิจกรรมนี้และให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นั้นก็คือ งานฟุตบอล
ประเพณีจุฬาฯ- ธรรมศาสตร์ 

งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ถือเป็นวันส าคัญวันหนึ่งท่ีชาวจุฬาฯและชาว
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ธรรมศาสตร์ ต่างให้ความส าคัญเป็นอย่างมากมีประวัติมายาวนานกว่า 70 ปี โดยเริ่มต้นต้ังแต่ ปี พ.ศ.
2477 เป็นวัน  วันเดียวที่ทุกๆคนนั้นต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจ โดยท่ีลืมตัวว่าตนนั้นเป็น แพทย์ - วิศวะ 
– อักษร – พาณิชย์ - วิทยาฯ – สถาปัตย์ฯ และอื่นๆ แม้กระท้ังความรู้สึกส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
ศิษย์เก่าหรือศิษย์ใหม่ก็ตาม แต่ทุกคนนั้นรู้อยู่ส่ิงเดียวก็คือ ความรักท่ีมีต่อสถาบัน ความรักระหว่าง
เพื่อน พี่น้อง  ความรักในสายเลือดของตน ท่ีจะมาประกาศกึกก้องผ่านเพลงเชียร์อย่างอึกทึก ให้ทุกๆ
คนได้รับรู้ถึง สปิริต ท่ีตนมีต่อสถาบันของตน ร่วมกันสร้างเป็นพลังท่ียิ่งใหญ่ ผ่านงานฟุตบอลประเพณี 
ซึ่งเป็นงานส าคัญท่ีสุดงานหนึ่งและเป็นท่ีจับตามองของคนในสังคมเป็นอย่างมากมากว่า 70 ปีมาแล้ว 

การแข่งขันปีแรกนั้นได้จัดขึ้นที่ท้องสนามหลวง โดยมีการเก็บค่าผ่านประตู 1 บาท เพื่อ
บริจาคเงินบ ารุงให้กับกองทัพไทย และน าความสุขความครึกครื้นมาสู่งานฉลองรัฐธรรมนูญ โดยใน
วันท่ี 1 ธันวาคม พ .ศ. 2477 ก่อนท่ีจะจัดงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ครั้งแรกเกิดข้ึน 
น.อ.หลวงอธีกเทวเดชแห่งกองทัพอากาศ ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการจัดการแข่งขันฟุตบอลเก็บ
เงินบ ารุงกองทัพ รวมท้ังผู้แทนฝุายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองซึ่งเป็นช่ือเรียกในสมัยนั้น
ได้มาพบประธานกลางแจ้งแห่งมหาวิทยาลัยจุฬาฯ ได้คุยขอให้ท้ังสองมหาวิทยาลัยนั้นได้ใช้สนามกีฬา
ช่ัวคราวท้องสนามหลวง เพื่อยืนยันการเปิดสนามแข่งงานฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสร์ โดย
รายได้ท้ังหมดนั้นจะเก็บเพื่อบ ารุงกองทัพอากาศแห่งประเทศไทย หรือกรมอากาศยานทหารบกซึ่ง
เป็นช่ือเรียกในตอนนั้น ซึ่งก่อนหน้านี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างโรงเรียนขั้นสูงหรือเทียบเท่ามหา 
วิทยาลัยนั้นได้เป็นท่ีนิยมจัดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ในช่วงท่ีได้เริ่มมีการน าฟุตบอลเข้ามาใน
ประเทศ ในช่วงของรัชกาลล้นเกล้าล้นกระหม่อมในพระบรมโกศ  เช่น การแข่งขันระหว่างท่ีของโรง 
เรียนนายร้อยกับโรงเรียนนายเรือ ซึ่งท้ังสองทีมนี้เป็นท่ีดึงดูดเป็นท่ีน่าสนใจอย่างมากในทุกๆปี6 

ด้วยความเห็นของ นายทองต่อ ยมนาค  (พลต ารวจต่อศักดิ์ ยมนาค ), นายบุศย์ สิมะ
เสถียร และกลุ่มนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 ได้แก่ นายทอม จอห์นสัน  (ศาสตราจารย์ประถม 
ชาญสรรค์), นายประสงค์ ชัยพรรค , นายประยุทธ สวัสดิสิงห์ ท่ีเดิมทีเป็นกลุ่มนักศึกษาและนักกีฬา
ฟุตบอลตอนสมัยท่ียังอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบมาก่อน จึงได้ ตอบตกลงจะให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ระดับมหาวิทยาลัยของท้ังสองมหาวิทยาลัย ท่ีเป็นมหาวิทยาลัยพี่น้องแห่งแรกของประเทศไทยเกิดข้ึน  
เพื่อน ารายได้ท้ังหมดสนับสนุนให้กับ กองทัพแห่งประเทศไทย  และ เพื่อเป็นการลบความคิดของคนใน

                                                 
6 หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัส ดิกุล, “ต้ังแต่ปี77,” ใน ฟุตบอลล์ (พระนคร: ไทยเกษม, 

2482), 4-6. 
7 วิกิพีเดีย, งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์, เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษจิกายน 

2557, เข้าถึงได้จาก  http://th.wikipedia.org/wiki/งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร์ #.E0. 
B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.A7.E0.B8.B1.E0.B8.95.E0.B8.B4 

http://th.wikipedia.org/wiki/�ҹ�ص��Ż��ླը���ϖ������ʵ��
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ยุคนั้นท่ีว่า ผู้เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส าเร็จมัธยมศึกษา ส่วนผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
(ช่ือในขณะนั้น) ไม่ส าเร็จมัธยมศึกษา ท าให้มีการดูถูกกันเกิดขึ้น  การแข่งขันครั้งแรกจึงเปิดขึ้นครั้ง
แรกในวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2477  

การจัดงานครั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงการสร้างความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวต่อกัน และสร้าง
ประโยชน์ให้ชาติบ้านเมือง และได้ยึด แบบอย่างมาจากการแข่งขันเรือประเพณีระหว่างมหาวิทยาลัย
ออกซ์ฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ซึ่งมีประเพณีการแข่งขันมายาวนานกว่าเกือบ 200 ปี และยัง
ได้ยึดแบบการแข่งขันเบสบอลประเพณีระหว่างมหาวิทยาลัยเคโอและมหาวิทยาลัยวาเซดะในประเทศ
ญี่ปุุน8 

การจัดงานฟุตบอลประเพณีระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์จะสลับกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทุกๆปี ช่ืองานนั้นก็จะปรับเปล่ียนไปตามช่ือ
ของเจ้าภาพด้วย โดยเริ่มต้นท่ีช่ือของเจ้าภาพก่อนเช่น งานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ -ธรรมศาสตร์ ถ้าปี
ไหนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพก็จะเป็น งานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์ -จุฬาฯ ส่วน
สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดงานนั้นได้ถูกเปล่ียนท่ีการจัดหลายครั้ง โดยในปีแรก พ .ศ. 2477 ได้เปิดสนาม
การแข่งขันขึ้นท่ี ท้องสนามหลวง ส่วนปีถัดมา พ .ศ. 2478 ได้จัดขึ้นที่สนามฟุตบอลโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย และจัดต่อเนื่องมาจนปี พ .ศ. 2491 ต่อมาก็ได้จัดการแข่งขันขึ้นท่ีสนามศุภชลาศัย 
ส่วนรายได้ท่ีเหลือจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วนั้น ได้มอบให้แก่หน่วยงานการกุศลทุกครั้ง จนปี พ.ศ. 
2521 จึงเริ่มน ารายได้ถวายพระนามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมีบางปีท่ีไม่ได้จัด 
เช่นในปี พ.ศ. 2485 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ท่ัวกรุงเทพมหานคร, ช่วงปี พ.ศ. 2487–2491 เกิดสงคราม
หาเอเชียบูรพา, ปี พ.ศ. 2494 เกิดกบฏแมนฮัตตัน, ช่วงปี พ.ศ. 2516–2518 เกิดเหตุการณ์ 14 
ตุลาคม พ.ศ. 2516, ปี พ.ศ. 2520 เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519, และปี พ.ศ. 2557 เกิดความ
ไม่สงบทางการเมือง จึงท าให้การแข่งขันฟุตบอลประเพณีนั้นต้องงดการจัดกิจกรรมลงไป 

ส่ิงท่ีท าให้งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ ชุมนุม
เชียร์ ท่ีคอยท าหน้าท่ีประสานงาน  และคอยด าเนินงานต่างๆเพื่อให้งานฟุตบอลประเพณีนั้นส าเร็จ
ลุล่วง เช่น การคัดเลือกและการซ้อมของ ผู้น าเชียร์ประจ างานฟุตบอลประเพณีฯ การคัดเลือกหา
ประธานเชียร์หรือแม่ทัพเชียร์ซึ่งเป็นผู้น ากองเชียร์ให้เกิดความฮึกเหิม และคอยแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นในงาน การจัดต้ังรูปแบบ งานท้ังในส่วนของสแตนด์เชียร์และการเชียร์ การตรวจเช็ค
อุปกรณ์ส าหรับเชียร์ ต่างๆ และอีกมากมาย ซึ่งถ้าขาดหน้าท่ีใดไปหน้าท่ีหนึ่ง อาจท าให้การจัดงาน

                                                 
8 ชลิตพล สือใหม่ , “การศึกษาด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-

ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 67” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553), 32. 
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ฟุตบอลประเพณีนั้นเกิดความล้าช้าและไม่สมบูรณ์ขึ้นได้ 
ผู้เขียนจึงขอยกตัวอย่างบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝุายในชุมนุมเชียร์ เพื่อให้ทราบถึงกระ 

บวนการบริหารจัดการท่ีท าให้เกิดงานฟุตบอลประเพณี โดยยึดระบบจากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
มาเป็นกรณีศึกษา ดังนี้ 

ประธาน ท าหน้าท่ี ประสานงาน และก ากับดูแลงานท้ังชุมนุมให้ด าเนินไปได้ด้วยดี 
รองประธานฝุายต่างๆ ท าหน้าท่ี ประสานงาน และก ากับการดูแลงานของชุมนุม 
ฝุายเลขาธิการ ท าหน้าท่ี ประสานงาน ติดตามการท างานของแต่ละฝุาย และให้ความ

ช่วยเหลือด้านงานเอกสารกับทุกฝุาย 
ฝุายทะเบียน ท าหน้าท่ี เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของชุมนุมและสมาชิก 
ฝุายหาทุน ท าหน้าท่ี จัดหางบประมาณเพิ่มเติมจากภายนอก 
ฝุายเหรัญญิก ท าหน้าท่ี ดูแลด้านการเงินของชุมนุม และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ฝุายเส้ือเชียร์ ท าหน้าท่ี ดูแลเรื่องรูปแบบเส้ือเชียร์ และโลโก้ของงานบอลฯ 
ฝุายซ้อมเชียร์ ท าหน้าท่ี จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นสแตนด์เชียร์

ของนักศึกษา ท้ังด้านการเชียร์และแปรอักษร                                     
ฝุายพัสดุ ท าหน้าท่ี ดูแลเก็บรักษาอุปกรณ์เชียร์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ                    
ฝุายสนาม ท าหน้าท่ี ดูแลพื้นท่ีในวันงานบอลฯ รวมท้ังเครื่องเสียง และ แสงไฟต่างๆ                  
ฝุายประชาสัมพันธ์ใน (PRใน) ท าหน้าท่ี ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ให้กับบุคคลภายใน

มหาวิทยาลัย    
ฝุายประชาสัมพันธ์นอก (PRนอก) ท าหน้าท่ี ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ให้กับ

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย             
ฝุายลีดเดอร์ ท าหน้าท่ี คัดเลือก และฝึกซ้อมลีดเดอร์ส าหรับงานบอลฯ และท ากิจกรรม

ต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย                                                                                                                      
ฝุายโคัด ท าหน้าท่ี จัดท าภาพแปรอักษรต่างๆ การใช้อุปกรณ์พิเศษบนสแตนด์ รูปแบบ

และภาพลักษณ์ของสแตนด์         
ฝุายสวัสดิการ ท าหน้าท่ี ให้การสนับสนุนการท างานของฝุายต่างๆ ในรูปแบบของ

สวัสดิการต่างๆ รับผิดชอบด้านสวัสดิการต่างๆ ส าหรับสแตนด์ในงานบอลฯ9 
 
 

                                                 
9 ชุมนุมเชียร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เข้าถึงเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://www.oocities.org/tucheerclub/about_cheerclub.htm 
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แนวคิดเร่ืองสังคมวิทยา (Sociology)  

ความหมายและขอบเขตทางด้านสังคมวิทยา 
การศึกษาสังคมวิทยานั้นเป็นศาสตร์ที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และศึกษา

กลุ่มคนรวมท้ังความสัมพันธ์ของคนในสังคม เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงว่าเหตุใดความสัมพันธ์เหล่านั้นจึง
มีอิทธิพลต่อผู้คน และมีเหตุผลหรือส่ิงใดในการท าให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้น เพื่อท าความเข้าใจ
ธรรมชาติของสังคมในอีกแง่มุมหนึ่ง ซึ่งได้มีนักวิชาการหลากหลายสาขาพยายามท่ีจะอธิบายปรากฏ 
การณ์ทางสังคมท่ีเกิดแต่ก็ไม่สามารถท าได้ เพราะการวิเคราะห์สังคมนั้นจะต้องมีการผสมผสาน
ศาสตร์สาขาอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ท้ังศาสตร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์เพื่อเข้ามาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้น ซึ่งมีนักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของ
สังคมวิทยาดังนี้ 

Richard T.Schaefer ได้ต้ังค าถามไว้ว่า ทฤษฎีสังคมวิทยาคืออะไร เขาจึงได้เสนอให้ลอง
คิดดูว่า ถ้าหากถามว่าท าไมคนถึงฆ่าตัวตาย ซึ่งค าตอบท่ีตอบตามสามัญส านึกนั้นก็คือ เพราะเขาอยาก
ตายเขาจึงฆ่าตัวตาย แต่ในแง่มุมนักสังคมวิทยานั้น ต่างมุ่งเน้นไปท่ีอะไรคือปัจจัยหรือสาเหตุท่ีท าให้
คนฆ่าตัวตาย นักสังคมวิทยาจึงจ าเป็นท่ีจะต้องน าทฤษฎีสังคมวิทยามาเป็นตัวอธิบายถึงเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ10 

หัวข้อ วัฒนธรรมเพลงเชียร์ กรณีศึกษา: เชิงชาติพันธุ์วรรณางานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-
ธรรมศาสตร์ นี้ ก็จ าเป็นท่ีจะต้องน าทฤษฎีทางสังคมวิทยามาเป็นตัวอธิบายถึงเหตุผล และปรากฏ 
การณ์ทางสังคม ท่ีจะสามารถน าไปสู่ความเข้าใจถึงเหตุการณ์เหล่านั้นได้  

สังคมวิทยาในยุคแรกนั้นเป็นการรวมศาสตร์หลายสาขาผนวกเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย
เศรษฐศาสตร์ มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกิดข้ึนใน ศตวรรษที่ 19 
เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. การเปล่ียนแปลงทางสังคม ในช่วงปีศตวรรษที่ 19 เป็นช่วงท่ีเกิดการเปล่ียน แปลง
สังคมอย่างใหญ่หลวง เช่น  การขยายตัวของสังคมเมืองหลังจากท่ีเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม เนื่อง  
จากเกิดการท่ีชาวชนบทได้อพยพเข้าสู่ตัวเมืองมากขึ้นจึงท าให้ตนนั้นไม่อาจสามารถรับรู้การ
เปล่ียนแปลงต่อสังคมใหม่ได้ 

2. การแพร่กระจายระหว่างวัฒนธรรมของสังคม ในช่วงปีศตวรรษที่ 19 เป็นช่วงของ
การล่าอาณานิคมอย่างเต็มท่ี เป็นช่วงท่ีชาวตะวันตกได้บุกทวีปเอเชียและแอฟริกา จึงเป็นช่วงท่ีได้มี

                                                 
10 ศิริรัตน์ แอดสกุล , ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ส านัก 

พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), 18. 
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การศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมนอกวัฒนธรรมมากขึ้นจึงเป็นเหตุให้เกิดการศึกษาทางด้าน
มานุษยวิทยา และเป็นพื้นฐานในการศึกษาทางด้านสังคมวิทยาในช่วงเวลาต่อมา  

3. การลดบทบาทของสถาบันศาสนาในยุโรบตะวันตก ในช่วงปีศตวรรษที่ 19 เป็นช่วงท่ี
ศาสนาคริสต์ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมอย่างมาก จึงส่งผลให้การศึกษานั้นโดนปิดกั้นในทางวิทยา  
ศาสตร์ ในระยะต่อมาพอศาสตร์คริสต์เริ่มเส่ือมไปจากความเช่ือของคนในสังคมมนุษย์นั้นจึงได้เริ่มมี
การศึกษาสังคมในด้านข้อเท็จจริงด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์  

4. ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ ในช่วงปีศตวรรษที่ 19 เป็นช่วงท่ีศาสนาได้เริ่มมีอิทธิพล
ต่อคนในสังคมลดน้อยลง มนุษย์จึงได้เริ่มศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ในเชิงของวิทยาศาสตร์
อย่างกว้างขวางขึ้น ต่อมามนุษย์จึงได้น าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นี้มาศึกษาปรากฏ  การณ์ทางสังคม 
ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์นี้จึงเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีท าให้เกิดการศึกษาทางสังคมวิทยา 11 

เนื้อหาส าคัญในด้านสังคมวิทยา 
Craig Calhoun ได้เสนอถึงเนื้อหาส าคัญของการศึกษาด้านสังคมวิทยาไว้ทั้งหมด 5 

เรื่อง ดังนี ้
1. โครงสร้างทางสังคม (Social Structure) คือ การกล่าวความสัมพันธ์ทางสังคม 

ต าแหน่งทางสังคม จ านวนของคน เป็นต้น 

2. การกระท าทางสังคม (Social Action) คือ การศึกษาเพื่อช้ีให้เห็นถึงพฤติกรรมของ

คนว่ามีความหมายอย่างไร ท าความเข้าใจถึงส่ิงท่ีเขากล่าวนั้นแสดงออกมา และมี ปฏิกิริยาตอบสนอง

ต่อคนอื่นอย่างไร ซึ่งสังคมในแต่ละสังคมย่อมมีการพึ่งพากันและกัน ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของสังคมท่ี

จะท างานแยกส่วนตามล าพังได้ 

3. การบูรณาการในด้านหน้าท่ี (Functional Integration) คือ การพึ่งพาส่วนต่างๆใน

ระบบของสังคม 

4. อ านาจ (Power) คือ การกระท าอย่างหนึ่งท่ีส าคัญทางสังคม กลุ่มคนหรือองค์กรหนึ่ง 

ซึ่งอาจมีอ านาจเหนือคนอื่น หรือองค์กรอื่นได้ แต่ต้องเป็นอ านาจท่ีชอบธรรม และได้รับการยอมรับ

จากสมาชิกในสังคม 

                                                 
11 ศิริรัตน์ แอดสกุล , ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ส านัก 

พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), 21-22. 
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5. วัฒนธรรม (Culture) สังคมทุกสังคมย่อมมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ซึ่งวัฒนธรรม
เหล่านั้นเราอาจมองได้จากบรรทัดฐาน ค่านิยม ความเช่ือ ความรู้ สัญลักษณ์ การแสดงออกซึ่งบ่งบอก
วิธีชีวิตของสมาชิกในสังคม12 

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เป็นอีกหนึ่งในกระบวนการในการศึกษา

ทางด้านสังคมวิทยา พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาอังกฤษ-ไทยได้ให้ความหมายของค าว่า กระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม ไว้ว่า  เป็นกระบวนการทางสังคมกับจิตวิทยา ซึ่งส่ิงนี้มีผลท าให้บุคคลมีบุคลิกภาพ
ตามแนวทางท่ีสังคมต้องการ  เด็กท่ีเกิดมาจะต้องได้รับการอบรมส่ังสอนให้มีบุคลิกภาพตามแนวที่
สังคมต้องการ สามารถอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้อย่างราบรื่น กระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมจะเริ่มต้ังแต่บุคคลนั้นถือก าเนิดมาในโลก ซึ่งตัวแทนส าคัญของสังคมท่ีท าหน้าท่ีนี้ได้แก่ 
ครอบครัว กลุ่มเพื่อน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศาสนา ท่ีจะท าให้บุคคลได้ทราบ คุณธรรมและอุดมคติ
ท่ีสังคมยึดมั่น เพื่อเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีใช้อยู่ในสังคม เพื่อจะได้รับการขัดเกลาจิตใจยึด
มั่น และพร้อมใช้ชีวิตในแนวทางท่ีสังคมต้องการ การกระบวนการขัดเกลาทางสังคมนั้นอาจเกิดขึ้น
โดยต้ังใจหรือไม่ต้ังใจก็ได้ เช่น การอบรบส่ังสอนจากสถาบันครอบครัว การเลียนแบบการกระท ากับ
กลุ่มเพื่อน หรือตัวละครในนวนิยาย13 

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมระดับปฐมภูมิ 
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมระดับปฐมภูมิเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
1. การมีปฏิสัมพันธ์ (interaction) เช่น ในบริบทครอบครัว เมื่อลูกท าความผิด พ่อแม่ก็

จะเลือกท่ีจะพูดคุยส่ังสอนในเชิงบวกมากกว่าลงโทษ หรือเมื่อพ่อแม่เพื่อแสดงความรัก ลูกก็เรียนรู้ว่า
ส่ิงนั้นคือการแสดงความรักความอ่อนโยนภายในจิตใจ 

2. การสังเกตการณ์ (observation) เช่น เห็นพ่อขับรถ อ่านหนังสือพิมพ์ แม่ท ากับข้าว
ให้ครอบครัว ซึ่งก็เป็นการเรียนบทบาททางเพศแบบหนึ่ง 

3. การเลียนแบบ (imitation) เช่น ลูกหัวเราะเมื่อเห็นพ่อแม่หัวเราะ เรียนรู้เรื่องอารมณ์
ขันหรือ humor ซึ่งเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย ์

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมสามารถเกิดข้ึนได้โดยตัวแปรอื่นๆ ในระดับทุติยภูมิ เช่น 
โรงเรียน ศาสนา บทบาทของเพื่อน หรือบทบาทของส่ือในสังคม 

นอกจากนี้นักสังคมวิทยาได้กล่าวถึงกระบวนการขัดเกลาทางสังคมไว้อย่างมากมาย ดังนี้ 

                                                 
12 Craig Calhoun, Sociology (New York: McGraw-Hill, 1994), 5. 
13 ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ 

พริ้นต้ิงกรุ๊ป จ ากัด, 2532), 370-371. 
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สุพัตรา สุภาพ กล่าวว่า กระบวนการขัดเกลาทางสังคมนั้นเป็นกระบวนการท้ังทางตรง
และทางอ้อมท่ีมนุษย์ในสังคมหนึ่งๆ ได้เรียนรู้คุณค่าหรือกฏเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนท่ีกลุ่มหนึ่งๆ 
ก าหนดหรือวางไว้เพื่อเป็นแบบแผนของการปฎิบัติต่อกันและให้บุคคลได้พัฒนาบุคลิกภาพของตน14 

Jack Nobbs กล่าวว่า กระบวนการขัดเกลาทางสังคม คือกระบวนการท่ีบุคคลเรียนรู้
เพื่อท่ีจะเป็นสมาชิกของสังคม และเป็นกระบวนการท่ียาวนานตลอดชีวิตต้ังแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา15 

Broom & Seiznick ให้ค านิยามเรื่องกระบวนการขัดเกลาทางสังคมไว้ 2 ประการ 
ประการแรกกล่าวในแง่ของสังคม การขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการท่ีท าให้บุคคลกลายเป็น
สมาชิกของสังคม โดยการเรียนรู้วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ การขัดเกลาทางสังคมเริ่มต้ังแต่วัยเด็ก 
และเป็นกระบวนการท่ียาวนานต่อเนื่องตลอดชีวิตในแง่ของปัจเจกบุคคล ประการท่ีสอง การขัดเกลา
ทางสังคมเป็นกระบวนการท่ีท าให้คนได้มีการพัฒนาตัวตน โดยมีการกระท าระหว่างกันทางสังคมกับ
คนอื่นๆในสังคม รวมท้ังบุคคลจะพัฒนาอัตลักษณ์ อุดมคติ ค่านิยม และความมุ่งหวังของตนเองท่ี
แตกต่างไปจากคนอื่นๆในสังคม16 

Erving Goffman กล่าวว่า คนบางกลุ่มอาจต้องรื้อถอนอัตลักษณ์เดิมของตนเองออกไป 
และได้รับการใส่อัตลักษณ์ใหม่เข้ามา แทนท่ีด้วยกฏเกณฑ์ใหม่ๆ ปทัสถานใหม่ โลกทัศน์ใหม่ท่ีองค์กร
หรือสังคมกลุ่มนั้นได้สร้างขึ้น ซึ่งเราจะเรียกการขัดเกลาสังคมในลักษณะนี้  ว่าเป็นแบบสถาบันเบ็ด 
เสร็จ (total institutions) เช่น โรงพยาบาลจิตเวช คุก องค์กรศาสนา องค์กรทหาร โรงเรียน
ประจ า17 

ในสถาบันการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีระบบการขัดเกลาทางสังคม เช่นการรับน้อง
ใหม่และ การเคารพรุ่นพี่รุ่นน้อง กระบวนการเหล่านี้น าไปสู่การปลูกฝังอุดมการณ์ ค่านิยม การแสดง
ตัวตนของนักศึกษาส่ิงเหล่านี้เป็นกระบวนการท่ีเริ่มต้นและปลูกฝังมาต้ังแต่ต้นเทอมในรั้วมหาวิทยาลัย 
ซึ่งศาสตร์ทางด้านสังคมวิทยาจึงเป็นอีกหนึ่งแนวคิดในการท าความเข้าใจกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมในระบบของมหาวิทยาลัย ท่ีจะน าไปสู่ความเข้าใจลักษณะของสังคมได้ดียิ่งขึ้น 
 

                                                 
14 สุพัตรา สุภาพ, ปัญหาสังคม (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์, 2546), 48. 
15 Jack Nobbs, Sociology in Context (London: Macmillan Education, 

1983), 9. 
16 Broom Leonard and Selznick Philip, Sociology, 4th ed. (New York: Harper 

& Row, 1981), 29. 
17 จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต , วัฒนธรรม การสื่อสาร และอัตลักษณ์  (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 144.
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แนวคิดอ านาจในทัศนะของฟูโกต์ 
ในการศึกษาถึงเรื่องของอ านาจนั้น เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆว่า 

รูปแบบการใช้อ านาจในลักษณะต่างๆนั้นเป็นอย่างไร ใช้เทคนิคหรือใช้เครื่องมืออะไร และผลของ
อ านาจเหล่านั้นเป็นอย่างไร ซึ่งในแต่ละส านักคิดต่างก็ให้ความส าคัญในการศึกษาเรื่องอ านาจในแง่มุม
ท่ีต่างกันไป ซึ่งจ าเป็นท่ีจะต้องสืบสวนถึงข้อจ ากัดในการปฏิบัติของมันตลอดจนถึงการสื บทอดอ านาจ 
ท้ังนี้เพราะ ท่ีใดมีอ านาจด ารงอยู่ท่ีนั้นย่อมมีการใช้อ านาจ ถึงแม้ว่าไม่มีใครมีสิทธิอย่างเป็นทางการใน
การใช้อ านาจ แต่การใช้อ านาจก็มักจะแสดงไปในทิศทางท่ีชัดเจนเสมอ ผู้เขียนได้มีความสนในแนวคิด
ของ ฟูโกต์ เพื่อน ามาอธิบายวัฒนธรรมเพลงเชียร์ ถึงแรงจูงใจในการท าเชียร์ ร่วมเชียร์และบทบาท
หน้าท่ีต่างๆในการเชียร์ ภายใต้ระบบของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกรอบในการศึกษาถึงกระบวนการของ
อ านาจในการสร้างวัฒนธรรมยาวนานกว่า 70 ปีนี้ 

อ านาจและความรู้ถือได้ว่าอยู่ ณ ต าแหน่งใจกลางส าคัญของการวิเคราะห์ทางสังคม
วิทยามาโดยตลอด เช่นในงานของเวเบอร์มโนทัศน์เกี่ยวกับปฏิบัติแห่งอ านาจและการครอบง าบงการ 
หรือในงานของแมนไฮ (Mannheim) ในประเด็นเกี่ยวกับอุดมการณ์และความรู้ท่ีส่วนหนึ่งได้พัฒนา
มาจากการวิเคราะห์แบบมาร์กซิสต์ อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบกับงานของฟูโกต์ในส่วนประเด็น
ค าถามเกี่ยวกับอ านาจกับความรู้และวิธีแห่งการท าให้เป็นปรวิสัยซึ่งมนุษย์ถูกท าให้เป็นอัตบุคคล ก็จะ
เห็นได้ว่างานของฟูโกต์แตกต่างออกไปอย่างส้ินเชิงจากงานวาทกรรมหลักทางสังคมวิทยาเหล่านั้น18 

 มิเซล ฟูโกต์  (Michel Foucault) นักคิดชาวฝรั่งเศสคนส าคัญในศตวรรษท่ี 20 ท่ีมี
อิทธิพลต่อการปลดเปล้ืองความคิดคนให้มีความมั่นใจในอ านาจของตัวเองมากขึ้น มากกว่านักคิดหรือ
นักปฏิวัติอื่นๆในศตวรรษที่ 20 ด้วยกันโดยเฉพาะในเรื่องของอ านาจ ท่ีฟูโกต์ได้กลับมาสนใจถึงปัญหา
และความรู้ในฐานะวาทกรรมอย่างจริงจัง ซึ่งฟูโกต์มีมุมมองในการมองอ านาจท่ีแย้งกับ 2 แนวคิดหลัก
ท่ีมีมาก่อนในวงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังเช่นแนวคิดเศรษฐกิจนิยม (economism) ท่ี
ถือเอาอ านาจเป็นเสมือนการครอบครองส่ิงของทรัพย์สมบัติต่างๆ เป็นสิทธิแบบหนึ่งซึ่งเปล่ียนมือได้ 
ซึ่งฟูโกต์เรียนแนวคิดนี้ว่า juridical-liberal หรือในแนวคิดของ มาร์กซิสม์ ท่ีมองในลักษณะคล้ายกัน
แตกต่างกันท่ีว่าอ านาจนั้นมีรูปแบบในลักษณะการกดข่ีทางชนช้ัน (class domination) ส่วนอีก
แนวคิดนั้นคือ Reich Hypothesis หรือ Repressive Hypothesis คือการมองอ านาจในแง่ลบ เป็น
ข้อจ ากัด การกดข่ีบังคับ เป็นการท าลาย แต่ในส่วนของฟูโกต์นั้น กลับไม่ได้มองว่าอ านาจเป็นส่ิงท่ีมี
ตัวตนเป็นส่ิงของหรือสมบัติในครอบครองของ กลุ่ม ชนช้ัน หรือสถาบัน แต่มองว่าอ านาจคือเทคนิค

                                                 
18 จามะรี เชียงทอง และสุนทร สุขสราญจิต , มิเซล ฟูโกต์ michel foucault (กรุง 

เทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2556), 131-132. 
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ยุทธศาสตร์หรือยุทธวิธีที่ถูกใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม19 
 จากมุมมองแนวคิดท่ีมีอยู่ก่อนนั้นส่วนใหญ่มักมองอ านาจในแง่ลบ ฟูโกต์จึงเสนอให้หัน

มามองอ านาจในแง่บวกบ้าง โดยการเสนอข้อถกเถียงว่า อ านาจต้องมีนัยของการผลิตสร้างหรือ
ก่อให้เกิดบางส่ิงบางอย่างได้ จึงจะถือว่าเป็นอ านาจ และอ านาจก่อก าเนิดและผลิตสร้างขึ้นมาได้
อย่างไร ในการผลิตความรู้เพื่อให้ยอมรับว่าเป็นความจริงในฐานะวาทกรรม จึงเป็นเรื่องของพิธีกรรม
ความรู้และปริมณฑลของสรรพส่ิงต่างๆเช่น รัฐจะแสดงอ านาจตามความรู้ความเข้าใจได้นั้นไม่ใช่อยู่
ดีๆ จะเข้ามาจับคุมคนได้ แต่ต้องแสดงว่าท่ีท าไปนั้นมีความชอบธรรมอย่างไร แต่ฟูโกต์จะเรียก ความ
จริง แทนท่ี ความชอบธรรม เพราะต้องการท่ีจะส่ือว่า การมีอ านาจได้นั้นต้องแสดงความรู้ด้วยว่ามี
อ านาจได้อย่างไร ซึ่งฟูโกต์เรียกว่า พิธีกรรมความจริง และพิธีกรรมไม่ได้ท าไปเพื่อจรรโลงจิตใจ
หรือสือทอดประเพณีเท่านั้น แต่พิธีกรรมเป็นการตอกย้ าอ านาจ หรือการตอกย้ าความจริงให้กับวาท
กรรม การปฏิบัติการของอ านาจ จึงมักแสดงออกผ่านกลไกบางอย่างท่ีเรียกว่าการจัดจ าแนกแยกแยะ
(Techology of Classification) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดจ าแนกนิยามความหมายต่างๆ ให้อ านาจไป
บงการผู้คนให้อยู่ในระเบียบวินัย เช่น  การนิยามความหมายของความงามก็เป็นเทคนิคของอ านาจ
อย่างหนึ่ง เมื่อเรารับความหมายของความงาม ความหมายนั้นก็จะกลายเป็นกลไกของอ านาจไป
ควบคุมให้ผู้คนท าตามระเบียบวินัยกับการกินท่ีเคร่งครัดกับแคลอรี่  หรือคนคุกก็จะเริ่มถูกระเบียบ
วินัยกระหน่ าและถูกกระท าเหมือนไม่ใช่คน เวลาอยู่ในคุกจึงถูกตอกย้ าด้วยการสร้างวินัย วินัยจึงเป็น
เสมือนการปฏิบัติของอ านาจ ผ่านเทคนิคของการนิยามความหมายท่ีไปกระท ากับคน 20  

ฟูโกต์ได้ต้ังค าถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องอ านาจ ค าถามแรกคือ อ านาจถูกใช้งานอย่างไร 
และโดยวิธีการไหน ค าถามต่อมาคือ อะไรคือผลกระทบจากการใช้อ านาจนั้น ซึ่งท้ังสองค าถามเราจะ
เห็นถึงการท่ีฟูโกต์ไม่ได้สนใจว่า อ านาจคืออะไรและมันมาจากไหน เนื่องจากฟูโกต์มองว่าอ านาจมิได้
อยู่ในฐานะกรรมสิทธิของชนช้ันปกครอง อย่างรัฐหรือองค์อธิปัตย์แต่อยู่ในฐานะของการเป็นยุทธ  
ศาสตร์ และฟูโกต์ไม่ได้มองว่าความสัมพันธ์เชิงอ านาจจะสร้างผลกระทบในลักษณะข้อผูกมัด  หรือ
ข้อบังคับห้ามใดๆแต่จะเป็นในลักษณะของการครอบง าผู้คนเหล่านั้นและท าให้พวกเขาเป็นผู้กระจาย
อ านาจต่อไปจากการที่ให้อ านาจครอบง าตัวของพวกเขาเอง โดยฟูโกต์ได้สร้างข้อระวังในการวิเคราะห์
อ านาจในเชิง วิธีวิทยาไว้หลายประการ ซึ่งว่าด้วย รูปแบบ ระดับ ทิศทาง และผลกระทบเชิงความรู้ท่ี
เกิดจากอ านาจดังนี้ 

                                                 
19 ธีรยุทธ บุญมี, มิเชล ฟูโกต์ michel foucault, พิมครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิ

ภาษา, 2557), 177-178.
20 อานันท์ กาญจนพันธ์ , คิดอย่างมิเชลฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์ , พิมพ์ครั้งท่ี 2 (เชียง 

ใหม่: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555), 126-129. 
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1. รูปแบบ การวิเคราะห์อ านาจท่ีมิได้มุ่งไปยังอ านาจท่ีมีลักษณะเป็นศูนย์กลางหรือเป็น
อ านาจท่ีชอบธรรม ท่ีมีรูปแบบในเชิงเทคนิคซึ่งฝ่ังร่างอยู่ในสถาบันท้องถิ่น หรือในพื้นท่ีต่างๆ และมี
ลักษณะเป็นรูปธรรม 

2. ระดับ การวิเคราะห์นั้นควรให้ความส าคัญไปยังการใช้อ านาจ  หรือปฏิบัติการแห่ง
อ านาจ หรือสนามแห่งการประยุกต์ใช้อ านาจ ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดขึ้น โดยตัดเรื่องความจงใจ
ตระหนักรู้ออกไปและไม่พุ่งความสนใจไปท่ีแรงจูงใจหรือผลประโยชน์ของบรรดากลุ่ม ชนช้ัน หรือ
ปัจเจกบุคคลเลยแต่มุ่งไปท่ีกระบวนการอันหลากหลายซึ่งท าให้อัตบุคคลถูกสร้างขึ้นในฐานะผลแห่ง
การท าให้อ านาจเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา 

3. ผลกระทบ จากการที่กล่า วไว้ว่าอ านาจไม่ได้เป็นสินค้า หรือทรัพย์สมบัติของปัจเจก
ชน กลุ่ม หรือชนช้ันใดชนช้ันหนึ่ง แต่มันหมุนเวียนไปท่ัวองคาพยพทางสังคม ท่ีท าหน้าท่ีเหมือนห่วง
โซ่ท่ีถูกใช้ผ่านองค์กรท่ีมีลักษณะเหมือนตาข่าย ท่ีจับทุกส่ิงอย่างได้ ปัจเจกจึงมิใช่ตัวแทนของอ านาจ 
มิได้ครอบครองอ านาจ และศักยภาพของพวกเขาก็ไม่สามารถถูกท าลายลง หรือท าให้ถูกแปลกแยก
โดยอ านาจ 

4. ทิศทาง เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับข้อก าหนดทางวิธีวิทยา ท่ีมีความเช่ือมโยงกับข้อระวัง
ประการแรก ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วการวิเคราะห์อ านาจมักเริ่มต้นจากสถาบันระดับมหภาค แล้วจึงสืบ
ร่องรอยการแทรกซึมของอ านาจท่ีผ่านเข้าไปในระบบระเบียบของสังคม แต่ฟูโกต์กลับมองว่า การ
วิเคราะห์อ านาจนั้นควรเริ่มจากระดับจุลภาคก่อนเพื่อให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ เทคนิค และกลยุทธ
แห่งอ านาจ ท่ีสามารถแสดงกลไกแห่งอ านาจ การควบคุมบงการ การเปล่ียนแปลงรูปลักษณ์ และการ
ครอบง าในรูปแบบต่างๆ 

5. ผลกระทบจากความรู้ท่ีเกิดจากอ านาจ ข้อควรระวังนี้มาจากการที่จุดยืนของฟูโกต์
ท่ีว่า กลไกแห่งอ านาจมักถูกผูกติดกับ เครื่องมือท่ีใช้ในการผลิตการก่อร่างสร้างความรู้ เช่น วิธีในการ
สังเกต เทคนิคในการบันทึกลงทะเบียน กระบวนการในการสืบค้นและวิจัย และเครื่องมือในการ
ควบคุม ดังนั้นจึงท าให้เกิดการแ พร่กระจายของบรรดากลไกในการสร้างความรู้หรือการสร้างพื้นท่ีให้
ความรู้สามารถเกิดข้ึนมาได้21 

จะเห็นได้ว่างานของฟูโกต์นั้นท้ังหมดได้เน้นไปท่ีการมองอ านาจในลักษณะท่ีมุ่งเน้นไปท่ี
การศึกษาถึง เทคนิคของอ านาจ กลไก และกระบวนการแห่งอ านาจเพื่อศึกษาให้ทราบว่า อ านาจนั้นมี
การท างานอย่างไร ใน งานวิจัยครั้งนี ้ผู้เขียนจึงยกประเด็นอ านาจของฟูโกต์นี้มาเป็นตัวอธิบาย
ปรากฏการณ์การเชียร์ ท่ีมีอ านาจบางอย่าง เป็นพลังท่ีเช่ืองเช่ือในการเชียร์ภายใต้ระบบมหาวิทยาลัย 

                                                 
21 จามะรี เชียงทอง และสุนทร สุขสราญจิต , มิเซล ฟูโกต์ michel foucault (กรุง 

เทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)), 141-157. 
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เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการของอ านาจเหล่านี้ 
 

แนวคิดวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) 
แนวคิดวัฒนธรรมศึกษาคือการศึกษาเรื่องราวต่างๆของมนุษย์ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่

ว่าจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา ความเช่ือ ประเพณี ศิลปะ และดนตรี ส่ิงเหล่านี้เมื่อ
อยู่รวมกันแล้วจึงถูกเรียกว่า "วัฒนธรรม" แนวคิดวัฒนธรรมศึกษา จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อท าความเข้าใจ
วัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดรูปแบบพฤติกรรมของคนในสังคม ไม่ว่า
จะเป็น พฤติกรรม การแต่งกาย รูปแบบการใช้ชีวิต ความรู้ ความเช่ือ ความคิด อุดมการณ์ หรือ
ค่านิยม ทุกส่ิงนั้นมีผลมาจากวัฒนธรรมท้ังส้ิน พระยาอนุมานราชธน หรือเสฐียรโกเศศ ได้กล่าวไว้ใน
หนังสือ วัฒนธรรมเบ้ืองต้น ว่า “มนุษย์เกิดในวัฒนธรรม ท่ีจะเกิดอยู่นอกวัฒนธรรมนั้นมีไม่ได้ คนจะ
เป็นคนขึ้นมาได้ก็ด้วยมีวัฒนธรรม ถ้าไม่มีวัฒนธรรมก็ไม่ใช่คน แต่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมีชีวิตอย่าง
ธรรมชาติเท่านั้น วัฒนธรรมเป็นส่วนส าคัญของคน เพราะเข้าไปซึมและประกอบเป็นรูปวิถีชีวิตของคน
ต้ังแต่เกิดมาโดยไม่ใคร่รู้สึกตัว และวัฒนธรรมจึงเป็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเป็นนิสัย คือ ความประพฤติท่ี
เคยชินของสังคม ซึ่งมนุษย์เองเป็นผู้สร้างและปรับปรุงธรรมชาติ และเรียนรู้จากกันและกัน 
เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมจึงเป็นท้ังท่ีสังคมสร้างและท่ีสังคมเรียนรู้ควบคู่กันไปในตัว คนในสังคมจะมี
ลักษณะเป็นคนอย่างไรเป็นคนดีหรือเป็นคนเลว ก็อยู่ท่ีวัฒนธรรม ซึ่งคนสร้างขึ้นมาเป็นส่ิงบันดาลให้
เป็นไป”22 

ในปัจจุบันมีการให้ค าจ ากัดความของวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับบริบท
ของวัฒนธรรมนั้นๆ ซึ่งมีการสรุปไวเพื่อสรางความเขาใจท่ีตรงกันวา วัฒนธรรมคือส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้น 
ไมใชส่ิงท่ีมนุษยท าตามสัญชาตญาณ ซึ่งอาจเปนการประดิษฐวัตถุส่ิงของไวใชงานหรืออาจเปนการ
ก าหนดพฤติกรรม และความคิดรวมถึงวิธีการหรือระบบระเบียบการท างาน ในท านองเดียวกัน 
วัฒนธรรมเกิดขึ้นเมื่อมนุษยท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงกันในสังคมเดียวกัน กระท าขอตกลงกันวาจะยึด  
ถือระบบแบบไหน พฤติกรรมใดท่ีควรปฏิบัติและมีความหมายอยางไร แนวคิดแบบไหนท่ีมีความ
เหมาะสม ขอตกลงดังกลาวคือการก าหนดความหมายใหกับส่ิงตางๆในสังคม เพื่อท่ีวาสมาชิกของ
สังคมจะไดมีความเขาใจตรงกันและยึดถือระบบเดียวกัน ซึ่งอาจเรียกระบบนี้วา “ระบบสัญลักษณ” 
ดังนั้นวัฒนธรรมก็คือ ระบบสัญลักษณในสังคมมนุษย์ท่ีสรางขึ้นโดยมนุษยนั่นเอง23 

                                                 
22 จ านง อดิวัฒนสิทธิ์ , สังคมวิทยา (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2548), 17. 
23 อมรา พงศาพิชญ , วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะหสังคมไทยแนว

มานุษยวิทยา, พิมพครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), 1-2. 
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แนวคิดวัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop culture) 
ค าว่า Popular Culture มีการใช้ภาษาไทยในหลายค า เช่น วัฒนธรรมสมัยนิยม 

วัฒนธรรมประชานิยม วัฒนธรรมป็อป แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ความหมายก็คือ วัฒนธรรมท่ีได้รับ
ความนิยมจากประชาชน หรือพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน ในอีกด้านหนึ่งก็อาจหมายถึง วัฒนธรรมท่ี
แพร่หลาย และเข้าถึงประชาชนส่วนใหญ่โดยมีส่ือเป็นตัวกลางเช่น วิทยุ โทรทัศน์ ภาพโปสเตอร์ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น  การศึกษาสังคมผ่านวัฒนธรรมสมัยนิยมนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งทางท่ีช่วยให้
เรานั้นสามารถเข้าใจสังคมในยุคปัจจุบันได้มากขึ้น แนวคิดวัฒนธรรมสมัยนิยมนี้ได้เป็นท่ีสนใจมาต้ัง  
แต่ต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีการพัฒนาสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม ความเจริญ
เหล่านี้ได้เข้ามาแพร่กระจายสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว มีการน าภาพยนตร์ โทรทัศน์ ข้อมูลข่าวสาร 
และความบันเทิงต่างๆ เข้าสู่ครอบครัวและมวลชนมากขึ้น อีกท้ังการผลิตสินค้าในยุคนี้ เป็นระบบการ
ผลิตส้ินค้าท่ีมีจ านวนมาก จึงท าให้เกิดการบริโภคสินค้ากันอย่างแพร่หลาย และสินค้าเหล่านั้นก็ได้เข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ท่ีเป็นเครื่องบ่งบอกถึง สภาพความเป็นอยู่ ความคิด รสนิยม ความเช่ือ 
จนกลายเป็นการด าเนินวิถีชีวิตในท่ีสุด 

อลิซาเบธ แมนนิ่ง ท่ีได้ให้ค านิยาม ของ วัฒนธรรมสมัยนิยม นี้ไว้ว่า  ป็อปคัลเจอร์ หรือ 
วัฒนธรรมสมัยนิยม คือส่ิงท่ีเป็นป็อปปูล่าร์ ท่ีได้รับความนิยมและอยู่ในกระแสความสนใจหรือการ
รับรู้ของผู้คน โดยวัฒนธรรมสมัยนิยมมักจะเป็นส่ิงท่ีง่ายและธรรมดารวมท้ังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา
ด้วย ตัวอย่างเช่นร้านกาแฟสตาร์บัคส์ , แมคโดนัลล์, โทรศัพท์มือถือ, เอ็มทีวี, มาดอนน่า, ฟุตบอล
พรีเมียร์ลีก, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด, แฮรี่พ็อตเตอร์, โค้ก, รถHonda, โปเกม่อน, เพลงร็อค, กางเกง
แบบทาทา ยัง , ท่าเต้นแบบไมเคิลแจ๊คสัน , ทรงผมแบบญี่ปุุน, การแต่งคอสเพลย์, การเข้าแถวซื้อ
ไอโฟนในวันแรก ฯลฯ ท้ังหมดนี้เป็น วัฒนธรรมสมัยนิยมท้ังส้ิน24 

เนื่องจากค านิยามของค าว่า วัฒนธรรมสมัยนิยม นั้นค่อนข้างจะกว้างมาก Storey John 
จึงได้มีการจัดหมวดหมู่ความหมายเพื่อสร้างความเข้าใจไว้ 6 ประการ คือ 

1. วัฒนธรรมคือส่ิงท่ีเป็นท่ียอมรับ และช่ืนชอบของคนจ านวนมาก นิยามนี้ครอบคลุม
เนื้อหาวัฒนธรรมโดยท่ัวไป แต่ไม่สามารถระบุลักษณะเฉพาะเจาะจงของวัฒนธรรมแต่ละอย่างได้ ซึ่ง
มักจะมีรายละเอียดและแตกต่างหลากหลายกันในหลายด้าน เช่น พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
บริบททางเศรษฐกิจ การเมือง รวมท้ังความหมายต่อวิถีชีวิตของผู้เป็นเจ้าของ  หรือมีส่วนร่วมใน
วัฒนธรรมนั้น 

                                                 
24 นันทขว้าง สิรสุนทร , เปลือยป๊อป (กรุงเทพฯ: จุดประกาย นสพ .กรุงเทพธุรกิจ, 

2545), 11. 
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2. วัฒนธรรมคือส่ิงท่ีหลงเหลืออยู่จากการให้ค านิยามวัฒนธรรมชนช้ันน าหรือวัฒนธรรม
ชนช้ันสูง ในแง่นี้ วัฒนธรรมสมัยนิยมจึงอยู่ตรงข้ามกับวัฒนธรรมของชนช้ันน าหรือวัฒนธรรมของชน
ช้ันส่วนใหญ่ในสังคม  

3. วัฒนธรรมมวลชน (mass culture) คือส่ิงท่ีถูกผลิต เผยแพร่และโฆษณาในตลาด 
สินค้าของระบบทุนนิยมสมัยใหม่ท่ีได้รับความนิยมอย่างเช่น แฟช่ัน เครื่องส าอาง กีฬา เกมส์ออนไลน์ 
และมักเช่ือมโยงกับการครอบง าทางวัฒนธรรมตะวันตกหรือวัฒนธรรมทุนนิยม โดยมีส่ือเป็นตัวกลาง
ส าคัญ  

4. วัฒนธรรมท่ีมีแหล่งก าเนิดมาจากประชาชน เป็นวัฒนธรรมขนานแท้และด้ังเดิมของ
ประชาชนหรือชาวบ้านร้านตลาดท่ัวไป นั่นก็คือ วัฒนธรรมประชาชน เช่น ละครโทรทัศน์ในช่วงเย็น
หรือหัวค่ า 

5. วัฒนธรรมคือ พื้นท่ีหรืออาณาบริเวณของการต่อสู้ระหว่างพลังของกลุ่มคนท่ีถูกเอา
รัดเอาเปรียบกับกลุ่มคนท่ีมีอ านาจครอบง าในสังคม ในแง่นี้วัฒนธรรมสมัยนิยมจึงไม่ใช่ท้ังของชนช้ัน
น าหรือชนช้ันผู้เสียเปรียบ แต่เป็นวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการต่อสู้ ต่อรอง ช่วงชิงทางอุดมการณ์และ
ผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในสังคม เช่น การเรียกร้องสิทธิของกลุ่ม"หญิงรักหญิง และ ชายรักชาย" 

6. วัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นภายหลังการพัฒนาอุตสาหกรรม และการขยายตัวของชุมชนเมือง 
แง่นี้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของส่ือมวลชนและการคมนาคมส่ือสารของโลกสมัยใหม่ท่ีมีบทบาท
ส าคัญในการก่อรูปและขยายตัวของวัฒนธรรมชุมชนเมืองขนาดใหญ่ และเป็นเสมือนกระแส ไม่มีรูป
แต่สัมผัสได้ บริโภคได้ และใช้มันอยู่ในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมสมัยนิยม จะปรากฎอยู่ท่ัวไปในหลาย
รูปแบบ ได้แก่ วัตถุส่ิงของ (เช่น เส้ือสายเด่ียว กล้องดิจิตอล ตุ๊กตาหมี ) ,รายการโทรทัศน์ เพลง 
หนังสือนิตยสารที่ฮอตฮิต, พฤติกรรม (เช่น การเต้น B-boys การสักเจาะตามร่างกาย เล่นเกมส์
ออนไลน)์, เทรนด์ (เช่น แอโรบิค อินด้ี ไฮเทคโนโลยี ), เหตุการณ์ (เช่น การก่อการร้าย ส่วยต ารวจ ), 
บุคคลท่ีมีช่ือเสียง (เช่น D2B ภราดร เบคแฮม)25 

เดฟ แลง (Dave Laing) ไดอธิบายถึงวัฒนธรรมสมัยนิยม วาเปนการวิเคราะหแบบ    
สัญวิทยา (Semiology) ท่ีมีฐานคิดวาความหมายท่ีเกิดจากความสัมพันธเชิงความแตกตางของส่ิง
ท้ังหลาย ท้ังปวงซึ่งมีความจ าเปนตอการศึกษาวัฒนธรรมสมัยนิยม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ส่ิง
ท้ังหลายในวัฒนธรรม สมัยนิยมรวมถึงตัวดนตรีที่มีความสัมพันธกันแบบสหบท (Intertext) ในแงนี้ก็
คือการน าเสนอถึงความเขาใจในดนตรี ก็ ต้องมองดนตรีใหสัมพันธกับส่ิงตางๆ จนท าใหดนตรีเหลานั้น

                                                 
25 Cyberlab [นามแฝง], แนวคิดวัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture), เข้าถึงเมื่อ 

8 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/social/soc 
65/11-2.html Press, 1964 
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มีความหมายข้ึนมาได26 
อันโตนิโอ กรัมช่ี (Altonio Gramsci) กล่าวว่าเป็นวัฒนธรรมผู้น าทางความคิดและ

ต้องการสร้างอิทธิพลต่อคนกลุ่มอื่นๆ วัฒนธรรมสมัยนิยมคือวัฒนธรรมการต่อสู้ด้ินรนระหว่างผู้ท่ีถูก
กดข่ี กับผู้มีอ านาจเหนือกว่า ผู้น าทางความคิดได้แก่นักปราชญ์หรือผู้มีการศึกษา เป็นผู้น าทาง
สติปัญญาซึ่งด ารงอยู่ในสายอาชีพต่างๆ คนเหล่านี้ท าหน้าท่ีควบคุมและ จัดระเบียบสังคมหรือกลุ่มคน 
เป็นผู้ท่ีมีบทบาท เป็นผู้น ากลุ่ม สามารถช้ีน าความคิดและการตัดสินใจ ต่อมามีผู้น าความคิดนี้ไป
อธิบายสถาบันที่มีบทบาทช้ีน าความคิดด้วย เช่นสถาบันครอบครัว การเมือง ส่ือมวลชน ศาสนา และ
การศึกษา เป็นต้น27 

จากแนวคิดวัฒนธรรมสมัยนิยมท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นแนวคิดท่ีสามารถน ามาอธิบาย
เพื่อสร้างความเข้าใจปรากฏการณ์ของกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ท่ีจัดขึ้นมาเป็น
ระยะเวลานานกว่า 70 ปี ท้ังแฟช่ันการใส่เส้ือเชียร์ การการซ้อมเป็นผู้น าเชียร์หรือเชียร์ลีดเดอร์ 
ดรัมเมเยอร์ หรือกระท้ังการประชุมเชียร์ กิจกรรมเหล่านี้จึงได้กลายเป็นความนิยมของผู้คน ท่ามกลาง
กระแสหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันของการศึกษาหาความรู้ กิจกรรมเชียร์นี้เป็นเสมือนเป็น
วัฒนธรรมกระแสนิยมทางหนึ่งท่ีมีผู้คนมากมาย ท้ังตัวนิสิตนักศึกษาและบุคคลภายนอกต่างเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของงาน 

 
แนวคิดมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) 

แนวคิดมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) เป็นการศึกษาข้อมูลทางด้านดนตรี 
โดยมุ่งศึกษาบริบท ทางสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับดนตรี  ซึ่งแนวคิดมานุษยดุริยางควิทยาเป็น
การศึกษาท่ีมีความใกล้เคียงกับกับสาขาดนตรีวิทยา (Musicology) ซึ่งเป็นการศึกษาโดยมุ่งเน้นถึง
เรื่องศึกษาประวัติศาสตร์ของตัวบทเพลง นักดนตรี นักประพันธ์ คุณลักษณะของผลงานเพลงท่ีคีตกวี
ได้สร้างสรรค์ไว้ในอดีต เช่น ศึกษาถึงโครงสร้างเพลง การใช้ประสานเสียงประสาน จังหวะ เทคนิคการ
ประพันธ์ เทคนิคการเล่นของนักดนตรี การพัฒนาของเพลงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งท้ังหมดนี้เป็นวิธี
การศึกษาจากเอกสารข้อมูลเป็นส าคัญ แต่เมื่อมีการเติมค าว่า Ethno เข้ามาหรือท่ีแปลเป็นภาษาไทย
ว่า เช้ือชาติ ชาติพันธุ์ผสมกับ Musicology จึงย่อมแปลความหมายได้ว่า เป็นการศึกษาดนตรีที่
เกี่ยวข้องกับผู้คน ซึ่งจะเป็นผู้คนไหน ในพื้นท่ีใด อะไรก็ได้ท่ีก าลังมีดนตรีด าเนินอยู่ร่วมในสังคมและ

                                                 
26 Dave Laing, One Chord Wonders: Power and Meaning in Punk Rock 

(Milton Keynes: Open University Press, 1985), 9.  
27 ฐิรวุฒิ เสนาค า , เหลียวหน้าแลหลังวัฒนธรรมป๊อป (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิ

รินธร (องค์การมหาชน), 2549), 33. 
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เป็นดนตรีที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ณ ปัจจุบัน โดยศึกษาในลักษณะของการลงพื้นท่ีภาค  
สนามเป็นส าคัญ (Fieldwork) เพราะข้อมูลต่างๆท่ีส าคัญ ล้วนอยู่กับผู้คนท่ีด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นที่
จะท าการศึกษานั้นเอง 

ในปัจจุบันได้มีนักวิชาการไทยหลายคนได้บัญญัติศัพท์ค าว่า Ethnomusicology ไว้เป็น
ภาษาไทยมากมาย เช่น ดนตรีชาติพันธ์วิทยา ดนตรีชนเผาวิทยา ดนตรีชนเผ่า มานุษยวิทยาการดนตรี 
มานุษยดนตรีวิทยา มานุษยดุริยางควิทยา (ผู้วิจัยขอเลือกใช้ค าว่า มานุษยดุริยางควิทยา) 

ซึ่งการศึกษาดนตรีในลักษณะดนตรีชาติพันธ์นี้เดิมทีได้เริ่มมีการศึกษาในช่วงสมัยยุคล่า
อาณานิคมของชาวยุโรปในปลายศตวรรษที่ 18 จากการที่ชาวยุโรปได้ไปพบเห็นวัฒนธรรมดนตรีของ
ประเทศอื่นๆ จึงได้เริ่มท่ีสนใจศึกษาวัฒนธรรมดนตรีของอื่นๆท่ีนอกเหนือจากวัฒนธรรมตะวันตกของ
ตน โดยมีขอบเขตการศึกษาเพียงแค่ดนตรีพื้นบ้านท่ีไม่ใช่ดนตรีในรูปแบบดนตรีตะวันตก โดยใช้
วิธีการเปรียบเทียบดนตรีของวัฒนธรรมอื่นกับวัฒนธรรมดนตรีของตน จึงได้เกิดเป็นสาขาวิชาท่ีช่ือว่า 
ดนตรีวิทยาเปรียบเทียบ (Comparative Musicology) โดย กุยโด แอ๊ดเลอร์ (Guido adler) เป็นผู้
วางแนวทางการศึกษา และบัญญัติว่า Comparative Musicology) ขึ้นมาในปี 188528 

ต่อมา Japp Kunst นักกฎหมายและนักไวโอลินชาวเนเธอร์แลนด์ เป็นผู้บัญญัติค า
ศัพทท์ว่า Ethnomusicology ในปี ค .ศ.1948 เพื่อใช้แทนค าว่า ดุริยางควิทยาเปรียบเทียบ 
(Comparative Musicology) ซึ่งเป็นค าท่ีใช้มาก่อนหน้านั้นเพราะในช่วงนี้เมื่อมีการศึกษาดนตรีนอก
วัฒนธรรมมากขึ้นชาวตะวันตกได้เล็งเห็นว่าการศึกษาดนตรีของชนชาติอื่นๆนั้นท่ีนอกเหนือจากดนตรี
ตะวันตก ได้มีความสลับซับซ้อนและลึกซึ้งท้ังในด้านของดนตรี สังคม หรือบริบททางวัฒนธรรมต่างๆ
มากมาย ฉะนั้นการศึกษาดนตรีโดยยึดเอาวิธีการตะวันตกเป็นท่ีต้ังนั้น ไม่สามารถอธิบายและท าความ
เข้าใจเรื่องของดนตรีได้ท้ังหมด การศึกษาของสาขามานุษยดนตรีวิทยานี้แตกต่างจากการศึกษาดนตรี
เปรียบเทียบ ด้วยเหตุนี้จึงมีการใส่วิธีคิดของมานุษยวิทยาเพิ่มเข้ามา เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ดนตรี ท่ี
ท าให้การศึกษาดนตรีในระยะเวลาต่อมานั้นได้ให้ความสนใจทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับ
วัฒนธรรมมากขึ้น รวมถึงมุมมองหรือวิธีคิดของคนในวัฒนธรรม  (Folk view) ซึ่งตรงกันข้ามกับการ 
ศึกษาในภายแรกที่หลีกเล่ียงแนวคิดหรือมุมมองของคนในวัฒนธรรม29 

มานุษยดุริยางควิทยา จึงหมายถึงการศึกษาดนตรีที่ก าลังด าเนินอยู่ในปัจจุบัน ในสังคม
ใดสังคมหนึ่ง โดยมุ่งเน้นศึกษาท้ังตัวของดนตรีเอง พร้อมๆกับศึกษาแนวคิดของผู้ท่ีสร้างดนตรี การใช้
ดนตรี การด ารงอยู่ และการเปล่ียนเปล่ียนของคนในท้องถิ่นที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น

                                                 
28 ศรัณย ์ นักรบ. ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร์, 2557), 2-3 
29 เรื่องเดียวกัน, 1-10. 
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การศึกษาทางด้าน มานุษยดุริยางควิทยาจึงได้ให้ความส าคัญทางด้านการศึกษาภาคสนามเป็นส าคัญ 
เพราะข้อมูลต่างๆนั้นล้วนแต่อยู่ในเฉพาะพื้นท่ีนั้นๆ30 

Alan P. Merriam นักวิชาการด้านมานุษยดุริยางควิทยา กล่าวไว้ว่า มานุษยดุริยางค
วิทยา คือการศึกษาดนตรีจากบริบททางวัฒนธรรม โดยสะท้อนถึงลักษณะเฉพาะของสังคมนั้นๆ 
ออกมาผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาในดนตรีที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้คนของกลุ่มต่างๆ ในการศึกษาด้าน    
มานุษยดุริยางควิทยานั้นจะต้องประกอบด้วยหลัก การทางดนตรีวิทยา (Musicology) และหลักการ
ทางชาติพันธุ์วิทยา (Ethnological) ผสมผสานกัน31  

ปญญา รุงเรือง กล่าวว่า มานุษยดุริยางควิทยาว่า เป็นการศึกษาดนตรีที่ก าลังด าเนินอยู่
ในยุคปจจุบันหรือปรากฏอยูในปจจุบัน โดยศึกษาท่ีตัวของดนตรีนั้นๆ ผนวกกับ การศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีดานดนตรีของผูสราง การด ารงอยูและการเปล่ียนแปลงของดนตรีของกลุมชน ในแตละพื้นท่ี
และดนตรีที่เปนไปตามกระแสของสังคม ซึ่งเปนดนตรีที่มีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ยังคงอยู ไม
ตายตัว รวมถึงการศึกษาดนตรีกับวัฒนธรรมของมนุษยและการใชดนตรีในสังคมตางๆ32 

สุกรี เจริญสุข กล่าวว่าว่ามานุษยดนตรีวิทยาเป็นการศึกษาดนตรีใดๆก็ตามท่ีรวมดนตรี
และองค์ประกอบทางวัฒนธรรมเข้าไปด้วย และเป็นการศึกษาดนตรีชาติพันธุ์อื่น การศึกษาแบ่งได้
เป็น 2 ลักษณะคือ 

1. เป็นการศึกษาดนตรีใดๆก็ตามท่ีไม่ใช่ดนตรีตะวันตก (Non-Western Art Music) ซึ่ง
รวมท้ังดนตรียุโรปโบราณและท่ีอื่นๆท่ียังเหลืออยู่ 

2. เป็นการศึกษาดนตรีทุกรูปแบบในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีของชน
กลุ่มน้อย ดนตรีสมัยนิยม ดนตรีเพื่อการค้า 

อานันท์ นาคคง กล่าวว่า การเข้าถึงดนตรีได้นั้นจะต้องอาศัยประสบการณ์ตรง ได้แก่ หู 
ปาก ตา มือ หรืออวัยวะส่วนอื่นๆ ท่ีท าให้มนุษย์สัมผัสกับดนตรีได้ในเชิงจิตวิทยาและชีวเคมี ซึ่งให้
ค าอธิบายในเชิงวิชาการและเป็นชุดความรู้ท่ีน่าสนใจ ไม่น้อยไปกว่าศาสตร์ทางด้านมานุษยดุริยางค
วิทยา ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีอีกหลากหลายสาขาวิชาท่ีสามารถน ามาเช่ือมโยงและมีความเกี่ยวข้องกัน 
เช่น ดนตรีวิทยา จิตวิทยาดนตรี สังคมวิทยาดนตรี ดนตรีศึกษา วัฒนธรรมศึกษา คติชนวิทยา 

                                                 
30 ปัญญา รุ่งเรือง , "หลักวิชามานุษยดุริยางควิทยา” เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 

393571 ภาควิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2546.  
31 Alan P. Merriam, The Anthropology of Music (Illinois: Northwestern 

University Press, 1964), 6-16. 
32 ปญญา รุงเรือง , “แนวทางการเตรียมตัวเพื่อเปนนักมานุษยดุริยางควิทยา” (การประ 

ชุมวิชาการการดนตรี ครั้งท่ี 3 จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล , 25 กันยายน 2541). 
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ภาษาศาสตร์ ฟิสิกส์ดนตรี เทคโนโลยีดนตรี ธุรกิจดนตรี ฯลฯ 33  และนอกจากการศึกษาในส่วนของ
ดนตรีกับสังคมแล้ว ภูมิทัศน์ท่ีสร้างโดยเสียง  (Sound scape) ก็เป็นอีกพรมแดนความรู้ใหม่ของนัก 
มานุษยดุริยางควิทยา ความน่าสนใจนี้อยู่ท่ี การพิจารณาเสียง ในฐานะท่ีเป็นตัวกลางส าคัญในการ
เช่ือมโยงมนุษย์ไปสู่สภาวะต่างๆ นับต้ังแต่ ภาวะเจ็บปุวย การบ าบัดเยียวยา การฟื้นความทรงจ า และ
การก่อร่างสร้างตัวตน เป็นต้น 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของกระบวนการศึกษาดนตรีที่โดยท่ี
ให้ความส าคัญกับชีวิต ผู้คน สังคม และวัฒนธรรมเป็นหลัก เพื่อศึกษาหาความหมายของดนตรีใน
สังคมนั้น ว่าส่ิงเหล่านี้ได้มีอิทธิพลอย่างไรกับผู้คนและสังคม ส่ิงท่ีได้เป็นตัวขับเคล่ือนให้ดนตรีนั้น มี
ความหมายและคุณค่า ต่อพื้นท่ีนั้นๆ ผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิด  มานุษยดุริยางควิทยา นี้มาเป็นแนวคิด
ในการอธิบายปรากฏการณ์ วัฒนธรรมเพลงเชียร์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงความหมายถึง ของเสียง 
รวมท้ังองค์ประกอบท้ังหลายท่ีท าให้ การเชียร์นั้นยังคงด าเนินอยู่ในสังคมเราอยู่จนทุกวันนี้ 

 
กระบวนการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา 

การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic Studies) เป็นวิธีการศึกษาของ
สาขาวิชามานุษยวิทยา (Anthropological Method) ต่อมานักวิจัยและนักวิชาการในสาขาอื่นๆ ได้
น าวิธีการนี้มาใช้ในศาสตร์ของตนเองโดยใช้วิธีการสังเกตุพฤติกรรม และวิถีชีวิตของกลุ่มทางสังคม
และวัฒนธรรมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วพรรณาโดยละเอียดถึงพฤติกรรมนั้นๆ ท้ังด้านความเช่ือ ความรู้ 
ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีและอื่นๆ อันเป็นผลจากพฤติกรรมของคนใน
กลุ่มนั้นๆ 

เป็นรากฐานของวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม ค าว่า “Ethnography” มาจากรากศัพท์ 2 
ค า คือค าว่า “ Ethno” แปลว่าเช้ือชาติหรือประชากร และค าว่า “ Graphein” แปลว่าการเขียน เมื่อ
รวมค าท้ัง 2 เข้าด้วยกันแปลได้ว่าการเขียนเกี่ยวกับประชากรกลุ่มต่างๆ “ชาติพันธุ์วรรณา” จึง
หมายถึง การพรรณนาถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรมท่ีเฉพาะของสังคมใดสังคม
หนึ่ง เพื่อให้รู้จักวัฒนธรรมนั้นๆได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่น การพรรณนาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่า
ต่างๆ ชาวจีน ชาวญวน ชาวมอญหรือชนกลุ่มน้อยกลุ่มอื่นๆในประเทศไทย หรือเป็นการพรรณนา
เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของอินเดียนแดงเผ่าต่างๆ ในประเทศอเมริกา หรือสังคมระดับชนเผ่าต่างๆ

                                                 
33 อานันท์ นาคคง , “เส้นทางสายมานุษยวิทยาดนตรีในประเทศไทย ,” ใน ผู้คน ดนตรี 

ชีวิต, สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ สรินยา ค าเมือง กมลทิพย์ จ่างกมล และอลงกต วรรณวิชัยกุล ,   
บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2553), 16-17. 
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ของทวีปออสเตรเลียหรือแอฟริกา เป็นต้น ในช่วงแรกๆของการศึกษาชาติพันธุ์วรรณา นัก
มานุษยวิทยาใช้ข้อมูลของนักส ารวจ นักเดินทาง นักสอนศาสนาท่ีได้บันทึกวัฒนธรรมของสังคมต่างๆ
ไว้ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 นักมานุษยวิทยาวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์วรรณาเริ่มมีความเห็นตรงกันว่า 
ข้อมูลเหล่านั้นค่อนข้างมีอคติและมีความไม่เป็นกลางอีกท้ังยังเช่ือถือไม่ได้ จึงเลิกใช้ข้อมูลดังกล่าว 
นับเป็นจุดเริ่มต้นของการท างานวิจัยภาคสนาม (Field work) โดยการกระตุ้นของโบแอส (Boas) ผู้ได้
ช่ือว่าเป็นบิดาของมานุษยวิทยาวัฒนธรรมในอเมริกา นับต้ังแต่นั้นมานักมานุษยวิทยาทุกคนจะเก็บ
ข้อมูลด้วยตัวเองโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนาม เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมของผู้จะ
เป็นนักมานุษยวิทยาอาชีพ ดังนั้นนักมานุษยวิทยาทุกคนจึงเป็นนักชาติพันธุ์วรรณาไปด้วย ในขณะ 
เดียวกันจวบจนกระท่ังปัจจุบันนักมานุษยวิทยาวัฒนธรรมได้ท าการศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณาท่ัวโลก
เป็นจ านวนมากกว่า 2,000 สังคม ท าให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆแพร่ไปยังนักวิชาการสาขาอื่นๆ 
การศึกษาของนักชาติพันธุ์วรรณาเป็นลักษณะการศึกษาในเชิงการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
วัฒนธรรมต่างๆ ท าให้เกิดการศึกษาข้ามวัฒนธรรม (Cross Cultural Study) คือความเข้าใจในเรื่อง
ความเป็นมนุษย์ทางมานุษยวิทยาท่ีผู้เรียนวิชานี้ต้องศึกษาและฝึกฝน คือ การที่ต้องรู้จักตัวตนของ
ตัวเองก่อนว่าอยู่ในกลุ่มไหน พวกไหน มี วิธีคิดและสภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรและแตกต่างไปจาก
คนกลุ่มอื่นๆอย่างไรบ้าง เมื่อรู้จักว่าเขาแตกต่างอย่างไรแล้วก็ต้องมาเปรียบเทียบดูว่าท่ามกลางความ
แตกต่างนั้นมีอะไรที่เหมือนกันในความเป็นมนุษย์บ้าง นอกจากนั้นงานศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณาจะ
เป็นข้อมูลส าหรับนักมานุษยวิทยาใช้ ในการเปรียบเทียบวัฒนธรรมต่างๆเพื่อค้นหาธรรมชาติของพฤติ  
กรรมมนุษย์แล้ว งานศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณายังสามารถเอื้อแก่นักสังคมศาสตร์สาขาอื่นๆท่ีสามารถ
น าข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้ตามวัตถุประสงค์ในศาสตร์ของตัวเองได้อีกด้วย34 

ความหมายของการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณานั้นได้มีนักวิชาการต่างๆ ให้ความหมายไว้
ดังนี้ 

ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ (2550: 90-91) กล่าวว่า Ethnography เป็นการศึกษาทางชน
ชาติวิทยา และการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา เป็นแนวทางหนึ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งอธิบาย การ
ตีความข้อมูลทางสังคม เจตคติ ความเช่ือ ความรู้สึก วัฒนธรรม และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยการ
เก็บข้อมูลหลายๆ วิธีในทุกๆเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น นักวิจัยนั้นจะต้องแฝงตัวเองเข้าไปคลุกคลีอยู่กับ
ประชากรในชุมชนหรือท้องถิ่นที่จะท าการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนั้นๆ และวิถี
การด าเนินชีวิตท่ีเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการแสดงออกของความรู้สึกและพฤติกรรมต่างๆของ
ประชากรจนได้ข้อมูลเพียงพอท่ีจะน าไปวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล หรือสร้างทฤษฎีเพื่อใช้อธิบาย

                                                 
34 บ้านจอมยุทธ [นามแฝง] , ชาติพันธุ์วรรณา, เข้าถึงเมื่อ 3 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้

จาก http://www.baan jomyut.com/library_2/anthropolog/04.html 

http://www.baan/
http://www.baanjomyut.com/library_2/anthropolog/04.html
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พฤติกรรมทางวัฒนธรรมของประชากรได้35 
Geertz (อลิศรา ศิริศรี .2541: 250. อ้างอิงจาก Geertz: 1975) กล่าวว่า การวิจัยเชิง

ชาติพันธุ์วรรณณา คือ การน าตัวเราหรือผู้วิจัยเข้าไปสู่ ส่ิงท่ี Geertz เรียกว่า “Thick Description” 
หมายถึง ความพยายามท่ีจะบรรยายหรือพรรณนา (Describe) อย่างละเอียดลึกซึ้งถึงเหตุการณ์ 
ปรากฏการณ์ หรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การตีความหมายหรือหาความหมาย (Interpretation) เพื่อท่ีจะ
อธิบายถึงลักษณะและความเป็นไปอันสลับซับซ้อนของสังคมนั้นๆ36 

กล่าวคือการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาเป็นการศึกษา ท่ีเป็นการ พรรณนาถึงกลุ่มสังคม   
โดยการเก็บข้อมูลสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และพรรณน าอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึง
ลักษณะของสังคมนั้นท่ีมีความลึกซึ้งสลับซับซ้อนในด้านต่างๆรวมถึงการเก็บข้อมูลจากเอกสารตลอด 
จนการสังเกตุลักษณะของตัวบุคคลในสังคม การสัมภาษณ์ในลักษณะของการสนทนาพูดคุยกัน เพื่อ
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
 
แนวคิดการร้ือถอนโครงสร้าง (Deconstrution) 

Deconstruction หรือ การรื้อถอนโครงสร้าง เป็นค าท่ี เดอริดา (Jacques Derrida) นัก
ปรัชญาเช้ือสายแอลจีเรียเป็นผู้คิดค้นศัพท์นี้ขึ้นมาและคิดค้นกระบวนการศึกษาข้ึนมาโดยน าค ามาจาก
งานของ Martin Heidegger ซึ่งเป็นค าท่ีมีความส าคัญเชิงทฤษฎีอย่างกว้างขวางและทรงพลังอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะในวงการศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลังสมัยใหม่ (Postmodern Theory) 

ความหมายของแนวคิดการรื้อถอนโครงสร้างนั้นได้มีความหมายท่ีเหมือนกับค าว่า 
Existentialism, Special, Liberal, Conservative และ Postmodern แต่ค าเหล่านี้ โดย
ความหมายของมันนั้นค่อนข้างจะคลุมเครือจนใช้การไม่ได้ จึงได้มีการใช้ Deconstruction เข้ามา
ทดแทนกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ ซึ่งเป็นค าท่ีก าเนิดมาจากศัพท์ปรัชญาและถูกน ามาใช้โดยนักวิจารณ์
วรรณกรรมรวมถึงนักพฤษศาสตร์ไปจนถึงพระ โดยกระบวนการท างานนั้นมีอยู่ 3 ขั้นตอนคือ การ
ลดทอน, การสร้าง, และการท าลาย(reduction, construction, and deconstruction) ซึ่ง "การ
สร้าง" (construction) นั้นมีความจ าเป็นท่ีเกี่ยวพันกับ "การท าลาย”(destruction) และวิเคราะห์
การท าลายด้วย "การรื้อโครงสร้าง" (deconstruction) เพื่อค้นหาส่ิงท่ีขาดหายไปหรือถูกมองข้ามไป

                                                 
35 ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ , พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถิติ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

ด่านสุทธาการพิมพ์, 2550), 90-91. 
36 อลิศรา ศิริศรี . "การน าวิธีวิจัยเชิงชาติพันธ์วรรณามาใช้ในการวิจัยทางการศึกษา" ใน 

รวมบทความทางวิธีวิทยาการวิจัย เล่ม 1, สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ส านัก 
พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), 249-257. 
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หรืออาจถูกหลงลืมไป ด้วยเหตุผลท่ีว่า ไม่มีใครสามารถท่ีจะพูดทุกส่ิงทุกอย่างเกี่ยวกับส่ิงใดๆก็ตามนั้น
ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งการท่ีไม่สามารถพูดถึงทุกส่ิงทุกอย่างได้อย่างครบถ้วนนั้น ไม่ใช่เป็นการล้มเหลว
ของการส่ือสาร แต่ถ้าต้องให้พูดทุกส่ิงทุกอย่างให้ครบถ้วนนั้นมันจะยืดยาวและไม่มีวันจบส้ินท่ีจะ
กล่าวถึงมันได้ และมากกว่านั้นการกล่าวถึงส่ิงใดส่ิงหนึ่งขึ้นมานั้น ก็ย่อมมีอีกด้านท่ีไม่ได้กล่าวเสมอ37 

เดอริดาซึ่งเป็นนักภาษาศาสตร์ กล่าวว่าโครงสร้างของประโยคประโยคหนึ่งนั้น ได้มี 
"รหัสนัย" (language code) ซ่อนอยู่ภายใน โดยท่ีผู้ส่ือสาร หรือผู้ท่ีใช้ภาษานั้นอาจจะต้ังใจหรือไม่
ต้ังใจก็ได้ ซึ่งท าให้ท้ังผู้ ส่ือสาร ผู้ใช้ภาษาและผู้รับสารนั้น ต่างตกอยู่ในกับดักของภาษา และถูกรหัส
นัยของภาษาน าพาไปในทิศทางท่ีไม่ทันรู้ตัว แนวคิดการรื้อถอนโครงสร้าง จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ี เดอริ
ดา (Jacques Derrida) ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นฐานความคิดเชิงทฤษฎีขั้นพื้นฐานให้ผู้ใช้ภาษาและผู้รับ
สารนั้นพึงเริ่มต้นและใส่ใจถอดรื้อกลลวงของภาษา ยกตัวอย่างเช่น  ค าว่า  “Be Free!” ท่ีแปลว่า 
“(จง)เป็นอิสระ!” กลลวงของค าค านี้อยู่ท่ีลักษณะตรงกันข้ามกับความหมายท่ีว่า “ให้เป็นอิสระ” ซึ่ง
เพียงแค่ความสัมพันธ์กับประโยคง่ายๆเช่นนี้เพียงค าแค่สองพยางค์ กลับเป็นความหมายส าคัญเป็น
ประโยคค าส่ัง คือในประโยคนั้น “ Be Free!” ได้ถูกควบคุมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเครื่องหมาย
ค าพูด) และเครื่องหมายอัศเจรีย์ (เครื่องหมายตกใจ) ซึ่งในภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสใช้เป็น
เครื่องหมายท่ีเป็นประโยคค าส่ังท่ีมีความหมายเชิงบังคับ ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์ตามวาทกรรม รื้อสร้าง
ของ เดอริดา  (Jacques Derrida) แล้ว ประโยคนี้ ไม่ได้เป็นอิสระ ท่ีปลอดพ้นจากการก ากับควบคุม 
โดยนัยนี้ "ความเป็นอิสระ" จึงไม่ได้มีอยู่จริงและผู้ท่ีรับค าส่ัง "ให้เป็นอิสระ" ก็ตกเป็นเหยื่อของกับดัก
ของภาษาจึงท าให้เข้าใจอย่างคลาดเคล่ือน และหลงไปว่าตนได้รับ "อิสรภาพ" จริงๆ และเมื่อค าได้ถูก
น ามาเรียงเข้าเป็นชุดค าก็ย่อมแฝงนัยความหมายท่ีลึกซึ้งมากกว่าเดิม ภาษาจึงไม่ได้มีความหมายตาม
โครงสร้าง-หน้าท่ีของค าท่ีเรียงร้อยไว้ด้วยกันเท่านั้น แต่ยังมีนัยยะท่ีลึกซึ้งกว่านั้น และถ้าขยายความ
ในโครงครอบสังคมภายใต้ระบบสังคม-การเมือง-วัฒนธรรมท่ีซับซ้อนด้วยแล้ว รหัสนัยและกับดักของ
ภาษาก็จะยิ่งมีมากขึ้นและสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม38 

การรื้อสร้างคือ วิธีการอ่านตัวบท (text) จึงท าให้ค้นพบความหมายอื่นๆท่ีตัวบทกดทับ
เอาไว้ เป็นการหาความหมายของความหมายหรือความหมายอื่นๆ (polysemy) ความหมายอื่นๆ
หมายถึง ความคลุมเครือของค าหรือวลีท่ีมีความหมายมากกว่าสองอย่างขึ้นไปเมื่อใช้ในบริบทท่ีต่างกัน 
เช่น ค าว่า "ขัน" ท่ีเป็นท้ังค านาม หมายถึงภาชนะตักน้ า เป็นท้ังค าวิเศษณ์หมายถึงอาการน่าหัวเราะ 

                                                 
37 สมเกียรติ ต้ังมโน , deconstruction ไม่ใช่การท าลาย (destruction), เข้าถึงเมื่อ 

1 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.reocities.com/middata/newpage6.html 
38 ชลธิรา สัตยาวัฒนา , เขียนให้คิดผ่านชีวิตและวาทกรรมของ Jacques Derrida, 

(กรุงเทพฯ: ศิลปศาสตร์ส านึก ฉบับ ภาษาและรหัสนัยของภาษา , 2554), 30-39. 
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เป็นค ากริยาหมายถึงการท าให้ตึง ท าให้แน่น และค ากริยาหมายถึงอาการร้อง เป็นเสียงของนกหรือไก่ 
วิธีการรื้อถอนจะแสวงหารายละเอียดว่าตัวบทได้บดบังเงื่อนไขอะไรบางอย่างท่ีเป็นพื้นฐานของตัวมัน
เองเอาไว้โดยไม่รู้ตัว เงื่อนไขเหล่านี้แย้งกับตรรกะท่ีตัวบทนั้นเสนอออกมา การวิเคราะห์หาจุดท่ีระบบ
กดทับไว้พบแล้วดึงออกมาให้เห็นจะเป็นการรื้อสร้างของตัวบทนั้นๆเผยให้เห็นความย้อนแย้งใน
โครงสร้างเดิม วิธีการรื้อสร้างคือ การรื้อให้เห็นความหมายท่ีถูกกดทับไว้39 

แนวคิดการรื้อถอนโครงสร้าง นั้นไม่ใช่การ รื้อโครงสร้างเพื่อต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลง
ความหมายของส่ิงเหล่านั้น หรือน าไปรวมกันให้เป็นเรื่องเดียวกัน แต่เป็นการแสดงเพื่อส่ือให้เห็นว่ามี
อะไรบางอย่างท่ีถูกละเลยไปหรือถูกมองข้ามไป ซึ่งในวัฒนธรรมเพลงเชียร์บทบาทหน้าท่ีต่างๆท่ีอยู่
ร่วมกับการเชียร์ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าบทบาทหน้าท่ีเหล่านั้น ย่อมมีส่ิงท่ีสามารถท าการรื้อสร้างได้ และ
การใช้ Deconstruction นั้นจะสามารถสร้างมุมมองใหม่ๆให้กับงานวิจัยเล่มนี้ได้ โดยการ
ตีความหมายจากค า ผสมผสานกับมุมมองทางด้านมานุษยวิทยาและทฤษฎีต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อส่ือให้
เห็นถึงหมายหมายแฝงท่ีแท้จริงในระบบของการเชียร์ 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยของ ยิ่งลักษณ์ บุญเก็บ ในปี พ .ศ. 2552 เรื่อง การใช้เพลงปลุกใจในฐานะส่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยส านึกรักฃาติของกองทัพบก พ.ศ. 2475 - 2550 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การ
พัฒนาการของเพลงปลุกใจในฐานะส่ือประชา สัมพันธ์ให้คนไทยส านึกรักชาติของกองทัพบก และเพื่อ
ศึกษาบทบาทของกองทัพบกในการเผยแพร่และประชา สัมพันธ์เพลงปลุกใจให้คนไทยส านึกรักชาติ 
พ.ศ. 2475-2550   

ผลการวิจัยพบว่า40 พัฒนาการของเพลงปลุกใจนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ยุค คือ ยุค
ปลูกฝังชาตินิยม ยุคสู้ภัยคอมมิวนิสต์ ยุคงานประจ าท าตามหน้าท่ี ยุคกู้ภาพลักษณ์กองทัพบก และยุค
ฟื้นฟูอุดมการณ์รักชาติ ซึ่งบทบาทในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงปลุกใจให้คนไทยส านึกรักชาติ
นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ  ผู้จัดการและการวางแผน ผู้ประสานงาน ผู้เผยแพร่และ
ถ่ายทอด และผู้ประพันธ์ ซึ้งบทบาทท้ังหมดนี้มีส่วนส าคัญในการเผยแพร่และปลูกฝังให้คนไทยเกิด
ส านึกรักชาติท่ีเข้าไปซึมซับอยู่ในใจและหล่อเล้ียงต่อมความส านึกรักชาติของคนไทย ท่ีคอยย าเตือน

                                                 
39 สุภางค์ จันทวานิช , ทฤษฎีสังคมวิทยา (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหา 

วิทยาลัย, 2551), 234-238.
40 ยิ่งลักษณ์ บุญเก็บ , “การใช้เพลงปลุกใจในฐานะส่ือประชาสัมพันธ์ให้คนไทยส านึกรัก

ชาติของกองทัพบก พ.ศ. 2475 – 2550 ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประชา 
สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 185-188.  
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และอยู่ในใจตลอดเวลา 
งานวิจัยของ อัจฉราพร ใครบุตร ในปี พ .ศ. 2549 เรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้

ภาษาในเพลงปลุกใจ วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเนื้อหาและจัดประเภทของเนื้อเพลง ตามประเด็นเนื้อหา
ของเพลงปลุกใจ และจัดประเภทรูปแบบการประพันธ์ค าร้องรวมท้ังศึกษาลักษณะการใช้ค า และ
โวหารภาพพจน์ในเพลงปลุกใจ 

ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้ภาษาในการปลุกใจ พบว่าเนื้อหาของ
เพลง มีความหลากหลายและสอดคล้อ งกับสถานการณ์บ้านเมือง ซึ่งผู้ประพันธ์มักนิยมใช้รูปแบบเดิม
เป็นส่วนใหญ่ในการประพันธ์ค าร้องคือ รูปแบบท่ีตรงตามฉันทลักษณ์ ต่อมาเมื่อได้รับอิทธิพลของ
เพลงไทยสากลมากขึ้น จึงท าให้ท านองนั้นเกิดความหลากหลายมากขึ้น ในด้านการใช้ค านั้นพบว่า 
การใช้ค าจะสอดคล้องกับ การสนองนโยบายของรัฐเพื่อโน้มนาวจิตใจและเพื่อสนับสนุนนโยบายองรัฐ 
ซึ่งการศึกษานี้น าไปสู่ ความเข้าใจต่างๆท่ีต้องการเสนอในเพลงปลุกใจ ท่ีสามารถน ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการผลิตเพลงปลุกใจ และการใช้เพลงปลุกใจให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้ 41 

งานวิจัยของ ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ ในปี พ .ศ. 2556 เรื่อง เพลงปลุกใจท่ีสะท้อนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  และวิเคราะห์การใช้บทเพลง
เพื่อการส่ือสารทางการเมืองและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อเข้าใจทัศนะมุมมอง
ตลอดจนส่งเสริมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีแสดงออกทางการเมือง เพื่อศึกษาเจตนา
หรือวัตถุประสงค์ของผู้ประพันธ์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของเพลงปลุกใจกับการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในทางการเมืองและพฤติกรรมของมนุษย ์และ เพื่อรับมือกับปัญหาทางการเมืองได้อย่างตรง
ประเด็น 

ผลการวิจัยพบว่า42 เนื้อหาในเพลงปลุกใจนั้นมีหลายลักษณะ เช่นปลุกใจหน่วยงานหรือ
สถาบัน สรรเสริญพระมหากษัตริย์ วีรกรรม ความห่วงใย ความรักชาติ ความสามัคคี ซึ่งลักษณะต่างๆ
นั้นสะท้อนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสถาบันทันส้ิน ในส่วนของค าร้องมีการใช้การประพันธ์
ท่ีตรงตามรูปแบบการประพันธ์คือ มีการส่ือถึงอารมณ์ความโศกเศร้า เสียใจ ขุ่นเคือง ปลุกใจ โดยมี
การใช้ค าสัมผัส ค าซ้อน ค าหลาก หรือค าศัพท์ท่ีมีความหมายลึกซึ่ง ค าเหล่านี้ได้เกิดเป็นค่านิยม      
ท่ีสามารถดึงดูดในการรักชาติมากขึ้น ทางภาครัฐจึงจ าเป็นต้องมีการใช้เพลงปลุกใจเหล่านี้มาใช้จัด

                                                 
41 อัจฉราพร ใครบุตร, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้ภาษาในการปลุกใจ” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2549), 181-202. 
42 ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ , “เพลงปลุกใจท่ีสะท้อนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 

ทางการเมือง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2556), 
187-201. 
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ระเบียบสังคม ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสามัคคีกันในการอยู่ร่วมกัน 
งานวิจัยของ ชัยวัฒน์ หอวรรณภากร ในปี พ .ศ. 2544 เรื่อง การส่ือความหมายและ

อุดมการณ์ในเพลงมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความเป็นมาของเพลงมหาวิทยาลัย และ
วิเคราะห์ความหมาย เจตนา การใช้ค าของผู้ประพันธ์ และเพื่อทราบทัศนคติของนิสิตนักศึกษา 
รวมท้ังการการเผยแพร่และการปลูกฝังของมหาวิทยาลัย 

ผลการวิจัยพบว่า เพลงมหาวิทยาลัยนั้นมีความแปรผันไปตามบริบททางการเมืองน้อย
มาก ส่วนใหญ่เป็นไปตามสภาพแวดล้อมของผู้ประพันธ์ โดยมีการใช้ถ้อยค าสร้างภาพพจน์ประเภทอนุ
นามมากท่ีสุด รองลงค ามา นามมัย และอติพจน์ และพบว่ามีการใช้ค าในการสร้างอารมณ์ให้เกิดความ
รักในมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความภาคภูมิใจและความสนุกสนาน ในส่วนของวัจนกรรม
และแรงจูงใจ พบว่ามีการใช้ วัจนกรรมประเภทการบรรยายข้อมูลในการแสดงความรู้สึก เพื่อสร้าง
ความรู้สึก รักและผูกพันต่อ43 

งานวิจัยของ ชลิตพล สืบใหม่ ในปี พ .ศ. 2553 เรื่อง การศึกษาการด าเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 67 วัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาการด าเนิน 
การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 67 เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการจัดการแข่งขัน และเพื่อพัฒนาองค์กรท่ีรับผิดชอบด้านการกีฬานั้นให้เกิดประ 
โยชน์ต่อไป 

ผลการวิจัยพบว่า44 การด าเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ -ธรรมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 67 ในส่วนของทรัพยากร สภาพการเตรียมทีมฟุตบอล กระบวนการจัดการนั้นโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี ส่วนความคิดเห็นของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เข้าชมการแข่งขันนั้น ได้รับความพึงพอใจ
ต่อการแข่งขัน ส่ิงนี้แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถจัดการและด าเนินการแข่งขัน 
ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 67 โดยบรรลุวัตถุประสงค์ 

                                                 
43 ชัยวัฒน์ หอวรรณภากร , “การส่ือความหมายและอุดมการณ์ในเพลงมหาวิทยาลัย” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวาทวิทยา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
2544), 208-210. 

44 ชลิตพล สืบใหม่, “การศึกษาการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬา
ฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 67” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลง 
กรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 142-160. 
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บทที่ 3 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
วิทยานิพนธ์เรื่อง “วัฒนธรรมเพลงเชียร์ กรณีศึกษา: เชิงชาติพันธุ์วรรณางานฟุตบอล

ประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์” เป็นการศึกษาบทบาทหน้าท่ีและอ านาจของเสียงในการเชียร์กีฬาใน
พื้นท่ีงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ครั้งท่ี 70 ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนักศึกษา
ท่ีได้มีการปลูกฝังการร้องเพลงเชียร์และการท ากิจกรรมเชียร์มาต้ังแต่ช่วงการรับน้องใหม่ โดยท้ัง  2 
มหาวิทยาลัยนี้ ได้ถือเป็นมหาวิทยาลัยพี่น้องท่ีประวัติความเป็นมาท่ียาวนานในสังคมไทย และเป็น
ต้นแบบในการท ากิจกรรมเชียร์ต่างๆใหก้ับมหาวิทยาลัยอื่นๆท่ัวประเทศ โดยการศึกษาครั้งนี้จะเป็น
การศึกษาบทบาทหน้าท่ีของเสียงเชียร์ที่มีการใช้งานในงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ครั้งท่ี 
70 ปี พ.ศ. 2558 ผ่านบทบาทหน้าท่ีต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนของกองเชียร์ ผู้น าเชียร์ ขบวนพาเหรด 
การแปรอักษร ฯลฯ เพื่อน ามาเป็นตัวอย่างในการศึกษาและวิเคราะห์ หาความหมาย และ
ความสัมพันธ์ของเสียงท่ีมีต่อความรู้สึกของอารมณ์ และ ก่อให้เกิดความรู้สึกต่างๆ โดยท าการศึกษา
ผ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และลงพื้นท่ีวิจัยภาคสนาม โดยท าการด าเนินการวิจัย
ดังนี้ 
 
รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมเพลงเชียร์ กรณีศึกษา: เชิงชาติพันธุ์วรรณางานฟุตบอลประเพณี
จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพทางด้านมานุษยดนตรีวิทยา (Ethnomusic ology) โดย
มุ่งศึกษาภาคสนาม (FieldWork) รวมท้ังศึกษาผ่านเอกสารที่เกี่ยวข้อง ท้ัง เอกสารงานวิจัย หนังสือ 
วารสาร ส่ือออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต รวมท้ังการสัมภาษณ์ ท้ังชุมนุมเชียร์ ผู้น าเชียร์ ประธานเชียร์ 
ฯลฯ เพื่อน าข้อมูลมาท าการศึกษาวิเคราะห์ ทางด้านสังคมซึ่งมีส่วนต่อการปลูกฝังวัฒธรรมการเชียร์ 
ซึ่งมีเพลงเชียร์เป็นส่ือกลาง โดยได้เริ่มท าการศึกษาต้ังแต่เดือน มกราคม พ .ศ. 2557 ไปจนถึงเดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 1 ปี 4 เดือน หรือ 18 เดือน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยท่ีรวบรวมข้อมูลในส่วนของเอกสาร และการลงพื้นท่ี

ภาคสนาม รวมท้ังการติดตามข่าวสารหรือข้อมูลผ่านทางส่ือออนไลน์ต่างๆ ท่ีเสมือนเป็นการลงพื้นท่ี
ขนาดย่อม ท่ีสามารถศึกษาข้อมูลได้ผ่านทางวีดีโอคลิปต่างๆ ทางความคิดเห็นจากกระทู้ทางเว็บไซต์
ต่างๆ รวมทั้งบทความต่างๆได้  โดยอุปกรณ์ท่ีได้เลือกใช้ในการวิจัยนั้นมีดังนี้ 

1.  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
2.  กล้องถ่ายวีดีโอ 
3.  เครื่องอัดเสียง 
4.  คอมพิวเตอร์  
5.  สมุดบันทึก 
 

กระบวนการที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
การเก็บข้อมูลการท าวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลท้ังข้อมูลจากหนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และ

ข้อมูลทางส่ือออนไลน์ รวมท้ังการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยมีข้ันตอนด าเนินการดังต่อไปนี้ 
การเก็บข้อมูลจากหนังสือและเอกสารเป็นการค้นหาข้อมูลในรูปแบบ เอกสาร ซึ่งได้

รวมท้ัง วารสาร บทความ หนังสือพิมพ์ และวิทยานิพนธ์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หอสมุดแห่งชาติ 
หอสมุดปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์มานุษย   
ศิรินธร หอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมท้ังข่าวสารข้อมูลจากทางส่ือออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นท้ัง เฟสบุ๊ค  
(Facebook) พันทิป (Puntip) หรือข้อมูลต่างๆท่ีถูกค้นหาขึ้นโดย โครงการเครือข่ายห้องสมุดใน
ประเทศไทยhttp://tdc.thailis.or.th/tdc/ เป็นต้น 

การเก็บข้อมูลภาคสนาม จะใช้วิธีเก็บข้อมูลคือการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม การ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม  และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเพื่อน าข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์
ผลในขั้นตอนต่อไป 
 
การเก็บข้อมูลจากการลงวิจัยภาคสนาม 

การเก็บข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีเพื่อท าการศึกษา เพื่อได้เห็นกระบวนการต่างๆ
ในรั้วมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

1. วันแรกพบเพื่อนใหม่ จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 สถานท่ีมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เวลา 8.30-15.00 
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2. วันรับน้องก้าวใหม่ จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 สถานท่ี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เวลา 8.30-15.00 

3. การคัดเลือกผู้น าเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จัดขึ้นเมื่อ 13 กันยายน พ.ศ. 
2557 สถานท่ี หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 13.00-18.00 

4. การคัดเลือกประธานเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อ 9 ตุลงคม พ.ศ. 
2557 สถานท่ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหิตลาธิเบศร เวลา 17.00-21.30 

5. การประกวดร้องเพลงเชียร์ประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 10 จัด
ขึ้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 สถานท่ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยิม 5 เวลา 19.00 – 22.00 

6. งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ครั้งท่ี 70 จัดขึ้นวันท่ี 7 ก.พ. 2558 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ท้ังในส่วนของตัวดนตรี  และ
เสียงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นผ่านบทบาทหน้าท่ีต่างๆในการเชียร์กีฬา ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-
ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 70 ปี พ.ศ. 2558  รวมท้ังศึกษาลงในไปในส่วนของสังคมวิทยาลัยเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ทางสังคมในพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ท่ีส่งผลต่อความ
ปลูกฝังของนักศึกษาท้ังด้านอุดมการณ์ การแสดงตัวตน ผ่านงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ -ธรรมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 70  โดยเจาะจงไปท่ีเสียงของการเชียร์ และบทบาทหน้าท่ีต่อการเชียร์ ท้ังในเรื่องของจังหวะ 
เมโลด้ี หน้าท่ี รูปแบบต่างๆท่ีส่งผลในการแสดงอ านาจอุดมการณ์ ความยิ่งใหญ่ต่อสถาบันของ ท่ีมีผล
ต่ออารมณ์เมื่อได้รับฟัง โดยใช้วิธีการ ชาติพันธุ์วรรณา (Ethnography) ในการวิเคราะห์ 
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บทที่ 4 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
งานวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมเพลงเชียร์ กรณีศึกษา: เชิงชาติพันธุ์วรรณางานฟุตบอลประเพณี

จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ผู้วิจัยได้ท าการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลในพื้นท่ี งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรม 
ศาสตร์ ครั้งท่ี 70 ปี พ.ศ. 2558 เพื่อ รวบรวมข้อมูลการเชียร์โดยใช้กระบวนการชาติพันธุ์วรรณาใน
อธิบายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น และน าผลมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท าความความเข้าใจถึ งกระบวน 
การส่ือสารของการเชียร์ โดยสามารถแบ่งกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 กระบวนการ ดังนี้ 

1. การสรุปผลการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3. การวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของท้ัง 2 มหาวิทยาลัย 
 

การสรุปผลการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 70 ตอน GET GIVE & GOAL ได้จัดขึ้น

เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2558 ณ สนามศุภชลาศัย ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีชาวมหาวิทยาลัยของ 2 
สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์ ผ่านการ
เชียร์กีฬา ท่ีร่วมเอากิจกรรมการเชียร์ และการร้องเพลงเชียร์มาเป็นส่วนหนึ่ง ในการแสดงพลังความ
สามัคคีในหมู่คณะของตน  และเป็นการประกาศศักดาของสถาบัน การเชิดชูเกี ยรติความยิ่งใหญ่ของ
สถาบันผ่านกระบวนการเชียร์ ซึ่ง สืบทอดเป็นวัฒนธรรมและก่อเกิดเป็นอ านาจในรูปแบบต่างๆ โดยท่ี
เรารับรู้และซึมซับโดยไม่รู้ตัว ผู้วิจัยได้ท าการลงพื้นท่ีสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในงานฟุตบอลประ 
เพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 70 เพื่อน าข้อมูลต่างๆ มาท าการศึกษาวิเคราะห์ความหมายท่ีแฝงตัว
อยู่ร่วมในกิจกรรมเชียร์ โดยมุ่งเน้นไปท่ีท่ีอ านาจของเสียงเป็นส าคัญ และใช้กระบวนการศึกษาแบบ
มานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) เป็นขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้ 

วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ผู้วิจัยได้รวมพลทีมวิจัย เวลาประมาณ 8.00 น. ณ 
หน้าห้างสรรพสินค้า มาบุญครอง (MBK) เป็นจุดท่ีอยู่ใกล้กับสนามกีฬาศุภชลาศัย ซึ่งเป็นสถานท่ีจัด 
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งาน เพื่อท าการวางแผนในการเก็บข้อมูลต่างๆ และแจกจ่ายเส้ือเชียร์ของท้ัง 2 สถาบันให้กับทีมวิจัย 
จ านวนท้ังส้ิน 8 คน ดังนี้ 
1. นายเลอสันต์ บัณฑิตศักดา  ประจ าต าแหน่งสแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 
2. นายวรพงษ์ พิมเสน   ประจ าต าแหน่งสแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 
5. นางสาวไพริน ศรีแก้ว   ประจ าต าแหน่งสแตนด์แปรอักษรธรรมศาสตร์ 
6. นายวสันต์ เจ็กแช่ม    ประจ าต าแหน่งสแตนด์แปรอักษรธรรมศาสตร์ 
5. นายกรนัท บุญรักษาเดชธนา      ประจ าต าแหน่งสสแตนด์บุคคลท่ัวไปจุฬาฯ 
6. ว่าท่ี ร.ต. จิรโรจน์ ธรรมสโรช  ประจ าต าแหน่งสแตนด์บุคคลท่ัวไปจุฬาฯ 
7. นายธนพล ยงค์โพธิ ์   ประจ าต าแหน่งสแตนด์บุคคลท่ัวไปอักษรธรรมศาสตร์ 
8. นายฉลองชัย โฉมทอง   ประจ าต าแหน่งสแตนด์บุคคลท่ัวไปอักษรธรรมศาสตร์ 

 
 

 
  
 

ภาพที่ 1 การต่อแถวเข้าสู่จุดรวมพลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

จุดประสงค์ท่ีก าหนดให้ทีมวิจัยใส่เส้ือเชียร์ในครั้งนี้  เนื่องจากผู้วิจัย ต้องการให้ทีมวิจัยมี
ความกลมกลืนกับสถาบันที่จะท าการเข้าไปท าการศึกษาและเก็บข้อมูล และสามารถเข้าไปเก็บข้อมูล
ได้สะดวกโดยมิได้รู้สึกว่าตนนั้นเป็นคนนอกแต่อย่างใด 

ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งทีมสังเกตการณ์ออกเป็น 2 ทีม ทีมแรก สังเกตการณ์บริเวณเวที
ประชาสัมพันธ์หน้าห้างสรรพสินค้าและบริเวณรอบๆสนามฟุตบอล ทีม ท่ี 2 เก็บข้อมูลขบวนเดิน จุฬา
ฯ ท่ีมีการรวมพลหน้าคณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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ผู้วิจัยได้มุ่งหน้าเก็บข้อมูลสังเกตการณ์อย่างมีส่วนรวมในขบวนเดินจุฬาฯ เป็นอันดับแรก 
ขบวนเดินจุฬาฯจะมีการนัดรวมพลกันท่ีคณะสถาปัตยกรรมในเวลา 9.45 น. ( ภาพที่ 1) เพื่อร่วม
เดินขบวนเข้าสู่สนามกีฬาศุภชลาศัย ในขบวนนั้นจะมีของท่ีระลึกมากมายส าหรับผู้ร่วมเดิน ขบวน 
เช่น ร่ม ผ้าพันคอ ลูกโปุง ฯลฯ ซึ่งท าให้นิสิตนักศึกษาต่างมารวมตัว ณ จุดรวมพล เป็นจ านวนมาก  

ในบริเวณจุดรวมพลจะมีการจัดต าแหน่งรูปแบบการเดินขบวนไว้เรียบร้อยแล้ว โดยนิสิต
นักศึกษาท่ีรวมเดินขบวนนั้น จะถูกจัดอยู่บริเวณหลังสุดของขบวน ท่ีมีประธานเชียร์ ด .ดีม ท่ีมีบทบาท
เป็นผู้น าทัพกองเชียร์อันมีเอกลักษณ์ ด้วยการแต่งกายท่ีเลิศหรูผสมกับจริตของความเป็นสาวประเภท
สองท่ียังคงสรีระแบบเพศชายเอาไว้ คอยเป็นผู้น า ในการออกค าส่ังต่างๆ และคอยปลุกใจน านักศึกษา 
ให้เกิดความฮึกเหิมและสนุกสนานอยู่ตลอดเวลา ยืนอยู่บนรถบรรทุกขนาดกลาง ท่ีมีนักดนตรีและ
เครื่องดนตรีบรรทุกไว้เต็มคันรถ ถัดมาด้านหน้าเป็นส่วนของพระเกี้ยว ปูายนามมหาวิทยาลัย ถ้วย
พระราชทาน วงดุริยาง และคฑากร กิจกรรมโดยรอบได้ไปด้วยเสียงการนันทนาการโดยประธานเชียร์
อยู่ตลอดเวลา และส่ิงหนึ่งท่ีสร้างความสนใจให้กับนิสิตนักศึกษาและส่ือมวลชนในบริเวณนี้ก็คือ ผู้น า
เชียร์ และคฑากร ท่ีถือเป็นดาวเด่นของงาน (ภาพที่ 2) 

 
 

 
  
 

ภาพที่ 2 จุฬาฯคฑากร บริเวณจุดรวมพล 
 

เวลา 10.30 น. ประธานเชียร์ได้มีการพูดปลุกใจให้กับนิสิตนักศึกษา และออกค าส่ังให้
ทุกคนเตรียมพร้อม ก่อนออกเดินทางไปยังสนามกีฬา โดยการ บูม  (Baka) ซึ่งเป็นร่วมปลุกก าลังใจ 
โดยการตะโกนด้วยเสียงท่ีดุดันและหนักแน่นอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อสร้างพลัง และสร้างความฮึก
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เหิมให้กับนิสิตนักศึกษา 
เมื่อขบวนเริ่มออกเดินทาง เพลงเดินจุฬาฯ  ในจังหวะมาร์ช ท่ีบรรเลงโดยวงดุริยาง ค์ได้

บรรเลงขึ้นทันที  ท าให้เสียงเพลงได้ดังกึกก้องไปท่ัวบริเวณ โดยมีคฑากรเป็นผู้น าในการเดินขบวน 
พร้อมกับการแสดงท่าทางจากการควงคฑา (ภาพที่ 2) และการก้าวเท้าผสมกับการนับจังหวะ ซ้าย -  
ซ้าย – :ซ้าย ขวา ซ้าย-:----:----:----:1 2 3 4 ท่ีพร้อมเพรียงไปกับจังหวะเพลง น าขบวนอยู่ด้านหน้า 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 3 บรรยากาศการ ขบวนเดินจุฬาฯ 
 

ในขบวนเดินจุฬาฯ (ภาพที่ 4) นอกจากเสียงเพลงท่ีบรรเลงจากวงดุริยางค์แล้ว ยังเกิด
เสียงเพลงท่ีซ้อนทับอีกช้ันหนึ่งซึ่งเกิดจากกลุ่มนิสิตนักศึกษาในส่วนอยู่ท้ายขบวน น าโดยประธานเชียร์
เป็นผู้น า ในการร้องเพลงในจังหวะ สามช่า และเพลงนันทนาการต่างๆ โดยมีเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องเปุาทองเหลือง อาทิเช่น เซกโซโฟน ทรัมเป็ต ทรอมโบน และเครื่องดนตรีประเภทเพอคัสช่ัน 
กลองสแนร์ กลองใหญ่ ฉิ่ง กรับ เล่นประกอบการเดินของเหล่านิสิตนักศึกษา 
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ภาพที่ 4 การน าขบวนของประธานเชียร์ในขบวนเดินจุฬาฯ 
 

จากการเก็บข้อมูลในขบวนเดินจุฬาฯ สามารถรวบรวมข้อมูลรูปแบบขบวนเดินจุฬาฯ ดัง
ภาพที่ 5 ซึ่งจะเห็นว่า มีแหล่งก าเนิดเสียง 2 ต าแหน่ง นั้นคือ 

1. หัวขบวน มีเสียง เพลงมาจากวงดุริยางค์ บรรเลงเพลงประกอบการเดินของนักศึกษา 
และมีคฑากรเป็นผู้น าในการเดินอยู่หน้าขบวน ให้จังหวะการเดิน ขบวนเดินจุฬาฯ ใช้เพลงจ านวน 3 
เพลง คือ เพลงเดินจุฬาฯ เพลงกราวกีฬา และเพลงมาร์ช 

2. ท้ายขบวน มี เสียงเพลงมาจากประธานเชียร์ ท่ีคอยปลุกเร้านิสิตนักศึกษาขณะเดิน  
ทางไปยังสนามกีฬาอยู่ตลอดเวลา ประกอบการบรรเลงดนตรีในลักษณะของแตรวง เพื่อประกาศและ
เฉลิมฉลองในเทศกาลฟุตบอลประเพณีท่ีก าลังจะเกิดขึ้น 
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จุฬาฯคฑากร 

 
 
 
 
  

 
 
 

ถือธงสีชมพู 

 
 
 
 
 
 
 

ถือพาน 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 รูปแบบขบวนเดินจุฬาฯ  
 

ปูายงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 
 ชิงถ้วยพระราชธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 

วงดุริยางค์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พระเก๊ียว 

ถ้วยพระราชทาน 
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ภาพที่ 6 รูปแบบขบวนเดินจุฬาฯ  
 

ในระหว่างการเดินขบวนเดินจุฬาฯนั้น บริเวณพื้นท่ีด้านหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง 
จะมีเวทีประชาสัมพันธ์ตั้งอยู่ ( ภาพที่ 7) ซึ่งเป็นจุดท่ีผู้คนสัญจรไปมา และ ได้เกิดกิจกรรมขึ้นเช่นกัน 
นั้นคือการประชาสัมพันธ์งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 70 ว่างานนี้คืองานอะไร มี
ความส าคัญอย่างไร และมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้าง ประกอบการแสดงจากชมรมต่างๆ ซึ่งเป็นท่ี
สร้างความสนใจให้กับผู้คนในบริเวณโดยรอบเป็นอย่างยิ่ง 

กิจกรรมบนเวทีนั้นเปรียบเสมือนเป็นเวทีการแข่งขัน ท่ีต่างมาประชันความสามารถ โดย
ผ่านการเชียร์ในรูปแบบต่างๆ และท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ การสันทนาการ โดยกองสันทนาการของ
ท้ัง 2 มหาวิทยาลัย ท่ีต่างประชัน แย่งชิงพื้นท่ีด้วยเสียงเพลงนันทนาการหรือเพลงท่ีเรามักร้องกันใน
งานรับน้องใหม่ ด้วยเครื่องดนตรีประเภทกลองเพอคัสช่ัน  (Percussion) ผสมผสานการร้องการเต้นท่ี
กระแทกกระท้ัน และการแต่งกายในโลกแฟนตาซี ท าให้เวทีนี้ได้เปล่ียนบรรยากาศความวุ่นวายท่ีมี
ผู้คนพลุกพล่าน เป็นเสมือนเวทีการต่อสู้ของกลุ่มชนมหาวิทยาลัยท้ัง 2 เพื่อต้องการแสดงออกผ่าน
การเชียร์ ให้เป็นที่สนใจกับผู้คนท่ีสัญจรไปหา 

 
 

รถ 
ผู้น า 
เชียร์ 

ขบวน 
นักศึกษา 

รถ 
ปิดท้าย 
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ภาพที่ 7 กิจกรรมบริเวณเวทีประชาสัมพันธ์ หน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 กิจกรรมเชียร์ปีศาจ กองเชียร์สร้างสรรค์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Cu Angle กอง 
สันทนาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

เวลา 11.15 น. ขบวนเดินจุฬาฯได้เดินทางมาถึงสนามเป็นท่ีเรียบร้อย และได้มีนิสิต
นักศึกษาในเครื่องแบบเส้ือเชียร์ ทยอยเข้าสู่สนามอย่างไม่ขาดสาย ทางด้านปากประตูทางเข้าสนาม
ฟุตบอล ยาวเข้าไปถูกจัดต้ังด้วยซุ้มของสปอนเซอร์มากมายท้ัง2ฝ่ังทาง พร้อมด้วย MC ท่ีคอยแจกของ
สมนาคุณให้กับผู้เข้าร่วมงาน ท้ัง น้ าด่ืม พัด ขนม ลูกอม ฯลฯ ในทุกๆบริเวณก็ได้มีการนันทนาการอยู่
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ตลอดเวลาท่ัวทุกพื้นท่ีสนามกีฬา  ในส่วนด้านหน้าด้านสนามติดกับถนนใหญ่ จะเป็นท่ีต้ังส าหรับจ า 
หน่ายบัตรผ่าน ส าหรับการขึ้นสแตนด์เชียร์ ท่ีมีราคา 100 บาทและ 200 บาท ท าให้ทุกพื้นท่ีบริเวณ
ในสนามกีฬานี้ค่อนข้างแออัดและเต็มไปด้วยผู้คนของสถาบันทั้ง 2 แห่ง  
 
 

 
  
 

ภาพที่ 9 กองสันทนาการจากแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

หลังจากท่ีผู้วิจัยได้สังเกตการณ์จนท่ัวสนามกีฬาและได้สอดส่องเข้าไปยังสนามฟุตบอล
ท าให้เห็นได้ว่า ลักษณะพื้นท่ีภายในสนามนั้น มีลักษณะเป็นสแตนด์โอบล้อมสนามท้ัง 4 ด้าน โดย
แบ่งแยกเป็นสแตนด์แปรอักษร และสแตนด์ส าหรับบุคคลท่ัวไปโดยแยกตามมหาวิทยาลัยอีก 2 ฝ่ัง ซึ่ง
มีฝ่ังด้านหนึ่งมีหลังคาส าหรับบังแดดเอาไว้ และเป็นท่ีนั่งส าหรับประธานพิธี บริเวณกลางสแตนด์  
(ภาพที่ 10) 
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ภาพที่ 10 ภาพจ าลองสนามกีฬาศุภชลาศัย 
   

เมื่อสังเกตการณ์บริเวณพื้นท่ีของสนามเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดหน้าท่ีของ
ทีมวิจัยใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีในการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
1. นายเลอสันต์ บัณฑิตศักดา  ประจ าต าแหน่งสแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 
2. นายวรพงษ์ พิมเสน   ประจ าต าแหน่งสแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 
5. นางสาวไพริน ศรีแก้ว   ประจ าต าแหน่งสแตนด์แปรอักษรธรรมศาสตร์ 
6. นายวสันต์ เจ็กแช่ม    สังเกตการณ์โดยรวมในพื้นท่ีวงใน (ถ้าสามารถท าได้)  
5. นายกรนัท บุญรักษาเดชธนา      ประจ าต าแหน่งสสแตนด์บุคคลท่ัวไปจุฬาฯ 
6. ว่าท่ีร.ต. จิรโรจน์ ธรรมสโรช  ประจ าต าแหน่งสแตนด์บุคคลท่ัวไปจุฬาฯ 
7. นายธนพล ยงค์โพธิ ์   เก็บภาพโดยรวมท้ังสนาม 
8. นายฉลองชัย โฉมทอง   ประจ าต าแหน่ง สแตนด์บุคคลท่ัวไปอักษรธรรมศาสตร์ 

บริเวณหน้าประตูทางเข้าสนามฟุตบอลของจุฬาฯ ได้มีการเริ่มรวมพลจัดแถวกันขึ้น  
สแตนด์แปรอักษรแล้ว ระหว่างต่อคิวเพื่อขึ้นสแตนด์ สตาฟได้แจกกระเป๋าถุงผ้าสีชมพูท่ีมีสัญลักษณ์
ของงานฟุตบอลประเพณีฯให้แก่ผู้ขึ้นแปรอักษรคนละ 1 ใบ โดยเรียกถุงนี้ว่า ถุงยังชีพ ส าหรับยังชีพ
ขณะแปรอักษร ท่ีบรรจุด้วย น้ าเปล่า น้ าเพียวริคุ กระบองลมท่ียังไม่ได้เปุา หนังสือแนะน าคฑากร /
ผู้น าเชียร์/ข้อมูลท่ัวๆไป และขนมบรรจุอยู่ในถุง 

สแตนด์ธรรมศาสตร์ 

สแตนด์จุฬาฯ 

มธ. 
(ท่ัวไป) 

จุฬาฯ 
(ท่ัวไป) 

มธ. 
(ท่ัวไป) 

จุฬาฯ 
(ท่ัวไป) 
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เมื่อเข้าประจ าท่ีบนสแตนด์แปรอักษร สตาฟได้แจกหมวกสีชมพูให้อีกคนละหนึ่งใบ และ
ภายใต้เก้าอี้บนสแตนด์นั้น มีถุงขนาดใหญ่อีกหนึ่งใบ บรรจุอุปกรณ์เชียร์เอาไว้ ประกอบด้วย ร่ม พู่ 
เพลท 1:1 จ านวน 1 ชุด เพลท 1:25 จ านวน1 ชุด และมีปูายโค้ดท่ีแปะไว้อยู่ระหว่างขาใต้ท่ีนั่ง 
ขณะท่ีจุฬาฯได้จัดคนขึ้นสแตนด์นั้น เพลงมหาจุฬาลงกรณ์ ก็ได้ดังขึ้นก้องจนท่ัวสนามในทันท่ี ซึ่งเป็น
เสียงท่ีมาจากล าโพงใหญ่ท่ีมาจากบริเวณหน้าสแตนด์แปรอักษร 

สแตนด์ส าหรับแปรอักษรเป็นสแตนด์ท่ีเปิดโล่ง ด้านถูกจัดเป็นลานเวทีแสดง พร้อม
เครื่องเสียงขนาดใหญ่และไฟเวทีจ านวนมาก มีประธานเชียร์เป็นผู้ด าเนินรายการ คอยพูดคุยและออก
ค าส่ัง อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเพลงแรกที่ได้มีการนันทนาการคือ เพลง  อ้า หุบ ประกอบใช้อุปกรณ์เชียร์คือ 
ร่ม ท่ีบรรจุอยู่ในถุงอุปกรณ์เชียร์ โดยการกางเข้าออกตามค าส่ังและตามจังหวะของเพลง หลังจากนั้น
จึงท าการอธิบายอุปกรณ์แต่ละชนิด ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการเชียร์และวิธีการเปิดเพลทแปรอักษรใน
ระหว่างท่ีรอทางฝ่ังธรรมศาสตร์จัดคนขึ้นสแตนด์ท่ีเปิดให้ข้ึนช้ากว่าทางจุฬาฯ 1 ช่ัวโมง 

เวลา 12.20 น. การพูดคุยจากประธานเชียร์ ได้ด าเนินต่อไปเรื่อยๆ จนกระท่ังผู้น าเชียร์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ปรากฏตัวต่อหน้าสแตนด์  และเริ่มน าเชียร์ในเพลง BAKA, เดิน, จุฬา
ฯน่ารัก โดยสร้างความสนใจต่อผู้คนบนสแตนด์เป็นอย่างยิ่ง  ต่อจากนั้น CU pom pom เป็นรายการ
แสดงต่อไป ซึ่งเป็นการเชียร์ผสมผสานการแสดงกายกรรม มีการต่อตัว การกระโดด ตีลังกา อย่างผาด
โผน ซึ่งเป็นลักษณะในการเชียร์แบบในต่างประเทศท่ีนิยมอย่างแพร่หลายในการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ แต่ในงานฟุตบอลประเพณีฯ pom pomเป็นการแสดงโชว์จากชมรมเท่านั้น ไม่ได้มีบทบาทใน
แบบของผู้น าเชียร์แต่อย่างใด 

เวลา 12.50 น. ประธานโค้ดท าการแนะน าอุปกรณ์แต่ละชนิดท่ีใช้ในการแปรอักษร ถึง
ลักษณะการใช้งาน และเมื่อถ้าเกิดปัญหาใดๆขึ้น ต้องท าอย่างไร ในขณะเดียวกันนั้นในทางของ  
สแตนด์แปรอักษรธรรมศาสตร์ก็ได้เริ่มมีกิจกรรมขึ้นบ้างแล้วเช่นกัน และสามารถน าคนขึ้นสแตนด์ได้
จนเกือบครบทุกท่ีนั่งแล้ว ซึ่งสร้างความกดดันให้กับทางจุฬาฯเป็นอย่างยิ่ง กระท้ังต้องเร่งเชิญชวน
ผู้คนมาขึ้นสแตนด์เพื่อให้ทันการเปิดเพลทในการเปิดงานการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ -
ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 70 

เวลา 13.00 น. ประธานโค้ดได้ท าการสอนวิธีการอ่านโค้ดและการเปิดเพลทอย่างต่อ 
เนื่อง กระท่ังมีผู้น าเชียร์ประจ างานฟุตบอลประเพณีฯ ปี 69 เข้ามาน าเชียร์ จึงได้หยุดกิจกรรมลง
ช่ัวขณะ เพื่อเปิดทางให้กับผู้น าเชียร์โดยน าเชียร์ในบทเพลง ดังต่อไปนี้ 

1. เพลงอุทยานจามจุรี โดยการเปิดเพลงจากเครื่องขยายเสียง โดยตัวผู้น าเชียร์นั้นน า
เชียร์โดยใช้สัญลักษณ์มือเพียงอย่างเดียว ผู้คนท่ีอยู่บนสแตนด์ต่างร้องเพลงตาม และปรบมือให้
ก าลังใจเมื่อเพลงได้จบลง 

2. เพลง BAKA 
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3. เพลงเกียรติภูมิจุฬาฯ น าเชียร์โดยแสดงท่าทางโดยใช้สัญลักษณ์มือประกอบเพลงท่ี
เปิดจากเครื่องขยายเสียง โดยมีผู้คนบทสแตนด์ร้องเพลงตาม พร้อมท้ังปรบมือส่งเชียร์ และโห่ร้อง 
เมื่อเพลงจบลง 

กิจกรรมเชียร์ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมๆกับกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในสนาม นั่นคือ พิธี
เปิดสนามท่ีน าโดยผู้น าเชียร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น าเชียร์โดยการเปิดเพลงจากเครื่องขยาย
เสียง ในล าดับเพลงดังต่อไปนี้ 
 1. มาร์ช มธก. 
 2. เดิน มธ. 
 3. ธงชัย 
 4. เลือดเหลืองแดง 
 5. ลูกโดม 
 6. โดมเริงใจ 
 7. สีเหลืองแดง 
 8. แช่วับ 
 9. ธรรมศาสตร์รักกัน  

เมื่อจบการแสดงลง ผู้น าเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เข้าท าการแสดงน าเชียร์
ในพิธีเปิดสนามต่อทันที ในเพลง ทรงพระเจริญ ร้องโดยของ บอย โกสิยพงษ์ ท่ีเปิดเพลงจากเครื่อง
ขยายเสียงเช่นเดียวกัน ซึ่งเพลงท่ีได้ท าการแสดงนั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่า นิสิตนักศึกษาบนสแตนด์แปร
อักษรในขณะนั้นไม่ได้ให้ความสนใจต่อพิธี เหตุเพราะหน้าสแตนด์นั้น ยังคงสอนเปิดเพลทและท า
กิจกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 

จากการสังเกตในพิธีเปิดสนาม การใช้เพลงของท้ังสองสถาบัน ได้มีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการใช้เพลงเชียร์มากถึง 9 เพลง ในขณะท่ีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยกลับใช้เพียง 1 เพลง และไม่ได้ใช้เพลงเชียร์มหาวิทยาลัยแต่อย่างใด ส่ิงนี้ได้สะท้อนให้
เห็นว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น ยังคงต้องการยืนยันและแสดงออกถึงความเป็นธรรมศาสตร์ จึงมี
การใช้เพลงท่ีส่ือความหมายถึงการประกาศตัวตนท้ังส้ิน ส่วนเพลงทรงพระเจริญ ท่ีจุฬาลงกณ์มหา
วิทยาลัยได้ใช้นั้น เป็นการส่ือถึงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จากเหตุการณ์นี้จึงแสดงให้เห็นว่า 
จุฬาฯนั้น ต้องการผลักดันให้งานฟุตบอลประเพณีฯเป็นงานท่ีรวมน าคนทุกๆคน ให้เกิดความรัก ความ
สามัคคีต่อกัน โดยยกสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของผู้คน เป็นแกนหลักความมั่นคงของ
ชาติ มาเป็นการแสดงเชียร์ในพิธีเปิดสนาม  

ในขณะท่ีกิจกรรมต่างๆ ก าลังด าเนิน ทางฝ่ังสแตนด์แปรอักษรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ได้แปรเพรทขึ้นมาเป็นภาพแรก ถึงแม้ว่าการแปรอักษรนั้นจะยังไม่สมบูรณ์ แต่ก็เป็นการแสดงท่าทีให้
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เห็นว่าธรรมศาสตร์นั้นใกล้พร้อมท่ีจะเริ่มต้นการเชียร์แปรอักษรแล้ว ความกดดันนี้กลับมาอยู่ท่ีทางฝ่ัง
ของจุฬาฯอีกครั้ง และได้เปิดเพลทโต้ตอบกลับแสดงความไม่ยอมแพ้  และรีบเร่งน าคนขึ้นแปรอักษร
ให้เต็มท่ีนั่ง (ภาพที่ 11) 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 11 การแปรอักษรภาพแรกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  

เวลา 14.10 น. ขบวนพาเหรดได้เริ่มเดินเข้าสู่สนาม โดยทางจุฬาฯ  ซึ่งเป็นเจ้าภาพในปีนี้ 
ได้เริ่มเข้าสนามก่อน และมีค าส่ังร้องเพลงจากประธานเชียร์ในเพลงเดินจุฬาฯในทันที  ขณะท่ีขบวนได้
เดินมายังหน้าสแตนด์ เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ และเชิดชูในสถาบัน ประกอบการใช้อุปกรณ์เชียร์ คือ 
ร่มสีฟูา ด้วยการโบกไปทางซ้ายและขวาตามจังหวะของการเดิน 

การเดินขบวนพาเหรดนั้นได้สร้างสีสันของบรรยากาศการเชียร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
ขบวนการล้อการเมืองของนักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีผู้คนนั้นต่างจับตามอง ร่วมท้ังรัฐท่ีจะต้องมีการ
เข้ามาเฝูาระวังและควบคุมโดยตลอดทุกๆปี ซึ่งการล้อการเมืองในงานฟุตบอลประเพณีฯนั้น  เป็น         
หนึ่งกิจกรรมท่ีนิสิตนักศึกษาได้สืบทอดสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดมาโดยตลอด ท่ี
วิจารณ ์ถึงปัญหาสังคมไทยอย่างตรงไปตรงมา ความรุนแรงของการล้อการเมืองนั้น เป็นเหตุให้ในบาง
ปีจ าเป็นต้องมีการล้มเลิกงานบอลฯในปีนั้นออกไป ถ้าเหตุการณ์ทางการเมืองยังมีความรุนแรงเกิดขึ้น 
และอาจส่งผลต่อนักศึกษาได้   

การล้อการเมืองของจุฬาฯนั้นได้มีการล้อถึงปัญหาท่ัวๆไปในสังคมไทย เช่น ปัญหาส่ือ
ของโลกออนไลน์ท่ีผู้คนให้ความส าคัญและเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อส่ือสารที่รวดเร็วมากขึ้น 
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ปัญหาระบบการศึกษาในประเทศไทย ฯลฯ (ภาพที่ 12)  
 

 

 
 

 

ภาพที่ 12 การล้อการเมืองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  

ส่วนในทางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น เป็นท่ีทราบกันดีว่าเป็นสถาบันที่มีการล้อ
การเมืองท่ีน่าสนใจยิ่ง (ภาพที่ 13) เป็นเหตุต้องมีการควบคุมและดูแลความปลอดภัยในทุกๆปี ซึ่งจาก
การสังเกตบริเวณโดยรอบของกิจกรรมล้อการเมือง ได้ทหารจ านวนหลายนายได้เข้ามาเตรียมการคอย
ควบคุมสถานการณ์เพื่อดูแลความเรียบร้อยอยู่ก่อนแล้ว จึงได้ก าหนดให้ทีมวิจัยสังเกตการณ์ขบวนการ
ล้อการเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นพิเศษ ซึ่งได้ข้อมูลว่า ก่อนหน้าท่ีจะมีการจัดขบวนพาเหรด
เข้าสนาม ขบวนล้อการเมืองของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น ได้มีการเตรียมการอยู่บริเวณใกล้ๆ
สนามฟุตบอล ซึ่งได้มีคณะความมั่นคงเข้ามาตรวจขบวนและให้อธิบายถึงความหมายของหุ่นทุกตัว 
ทางกลุ่มนักศึกษานั้นได้ให้ค าอธิบายว่า การล้อการเมืองในปีนี้จะไม่พูดถึงตัวบุคคลใดๆ แต่จะเน้นค า
เสนอเรื่องกระบวนการยุติธรรม ปัญหาสังคม การต่างประเทศและความยากจน จึงได้รับอนุญาตให้น า
ขบวนล้อการเมืองเข้าสู่ขนามได้ เมื่อขบวนเข้าสู่สนามฟุตบอลในเวลา 14.40น. การเดินขบวนล้อ
พาเหรดของนักศึกษาท้ัง 2 ก็ได้ถูกชะงักลง เหตุเพราะทางเจ้าหน้าท่ีได้ปิดประตูกระทันหันและไม่
อนุญาตให้ขบวนเข้าสู่สนาม ท าให้นักศึกษานั้นไม่พอใจและได้กดดันเจ้าหน้าท่ี จนสามารถเข้าไปใน
พื้นท่ีสนามได้ส าเร็จ แต่ทางนักศึกษาได้มีการซ้อนแผน คือ ได้มีการน าปูายผ้าจ านวนมากท่ีซุกซ้อนอยู่
ในหุ่นมากางออก แล้วหุ่นแต่ละตัวนั้นก็ได้เผยส่ิงท่ีปกปิดเอาไว้ออกมา เป็นการล้อการเมืองท่ีรุนแรง 
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ท าให้ทางเจ้าหน้าท่ีนั้นต้องรีบเข้ามาควบคุมยึดแผ่นปูายผ้ากันอย่างชุลมุนเหลือไว้แต่เพียงหุ่นล้อ
การเมืองและปูายผ้าเพียงแค่บางส่วนเท่านั้น และเมื่อมองออกไปทางฝ่ังสแตนด์เชียร์ส าหรับบุคคลท่ัว  
ไป ได้มีปูายผ้าได้ถูกน าไปขึงไว้ด้านบนของสแตนด์ ท่ีเขียนไว้ว่า "เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจง
เจริญ" จึงท าให้เจ้าหน้ารีบเข้าเก็บในทันทีเมื่อแผ่นปูายได้ถูกกางออกได้ไม่นาน 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 13 ภาพปูายผ้าท่ีนักศึกษาธรรมศาสตร์ได้น าไปขึงไว้ขณะด าเนินกิจกรรมล้อการเมือง 
 

เวลา 15.10 น. สแตนด์แปรอักษรท้ังสองฝ่ังได้เริ่มมีท าการเปิดเพรท 1:1 (ภาพที่ 14 
และ 15) ตอบโต้กันไปมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อความท่ีประชดประชันกัน และรีบเร่ง
เพิ่มจ านวนคนให้เต็มสแตนด์เพื่อเตรียมเปิดเพรท 1:25 ท่ีมีความละเอียดสูง ส าหรับพิธีเปิดการ
แข่งขันที่ก าลังจะเกิดขึ้น จนกระท่ังทางฝ่ังธรรมศาสตร์ได้ท าการเปิดเพรทด้วยค าว่า "เต็มก่อน" เพื่อ
ประกาศชัยชนะในความสามัคคีของตน และแสดงความพร้อมท่ีจะเริ่มพิธีเปิดแล้ว ความกดดันจึงได้
ตกอยู่กับทางจุฬาฯเป็นอย่างยิ่ง ประธานเชียร์จึงได้มีค าส่ัง บูม BAKA เพื่อเรียกขวัญก าลังใจให้กับ 
สแตนด์ของตน 
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ภาพที่ 14 การแปรอักษรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

บนสแตนด์แปรอักษรนั้น ไม่ได้มีเพียงแต่การเปิดเพลทตอบโต้กันเพียงอย่างเดียว ในส่วน
เวทีทางด้านหน้าก็ได้เกิดกิจกรรมขึ้นไปพร้อมๆกัน ท่ีน าแสดงโดย Cu Miracle (ชมรมเชียร์และ
สันทนาการแห่งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีก าลังสร้างสีสันให้กับสแตนด์ และตาม
ด้วยการน าเชียร์ของผู้น าเชียร์ รุ่นท่ี 69 น าเชียร์ในเพลง จุฬาฯน่ารัก ท่ีท าให้สแตนด์แปรอักษรนั้นเกิด
ความสนุกสนานอยู่ตลอดเวลา 

จากการสังเกตกิจกรรมบนสแตนด์แปรอักษรนั้นจะถูกปูอนจากประธานเชียร์อยู่ตลอด 
เวลา พร้อมกับค าส่ังแปรเพรทท่ีได้ด าเนินอย่างต่อเนื่อง จนแทบจะไม่มีเวลาท่ีจะสนใจกิจกรรมใน
สนามฟุตบอลแต่อย่างใด 

เวลา 15.35 น. เพลงสรรเสริญพระบารมีได้บรรเลงขึ้นโดยวงดุริยางค์ ในบริเวณสนาม
ฟุตบอล ท าให้กิจกรรมทุกอย่างได้หยุด และสงบลงในทันที ท้ังสแตนด์ของบุคลท่ัวไป และสแตนด์แปร
อักษร มีแต่เพียงค าส่ังให้เตรียมเปิดเพลทในระหว่างท่ีพิธีก าลังด าเนินอยู่ 

ทันทีท่ีเพลงจากวงดุริยางค์จบลง ได้มีการเปิดเพลงจากท่ีมาจากล าโพงขนาดใหญ่ ดัง
กึกก้องไปท่ัวสนาม ในเพลงยูงทอง ซึ่งเป็นเพลงประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตามด้วยเพลง
มหาจุฬาลงกรณ์ เพลงประจ าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามล าดับ ท่ีน าเชียร์โดยผู้น าเชียร์และคฑากร
ของของท้ัง 2 สถาบัน ท่ีน าเชียร์ไปพร้อมๆกันโดยไม่มีการแบ่งแยกว่า เพลงท่ีก าลังน าเชียร์นั้นเป็น้
พลงของสถาบันใด ระหว่างท่ีเพลงประจ ามหาวิทยาลัยดังขึ้นการแปรอักษรด้วยโค้ด 1:25 ก็ได้เริ่มต้น
ในทันที และเมื่อเพลงได้จบลง ท่ัวทั้งสนามต่างได้ร้องบูมมหาวิทยาลัยอย่างสุดเสียง เป็นอันแสดงให้รู้
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ว่า การเปิดงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 70 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว 
 

 

 
 

ภาพที่ 15 การโต้แปรอักษรระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย 
 
การตอบโต้ด้วยโค้ด 1:1 ได้ด าเนินอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งสร้างความสนุกสนานใน

การอ่านโค้ดและเปิดโค้ดโต้ตอบกลับได้เป็นอย่างดี ค าบางค าอาจแฝงไปด้วยค าท่ีรุนแรง แต่นั้นก็ไม่ได้
ท าให้เกิดความรู้สึกโกรธเคืองกันแต่อย่างใด ในระหว่างท่ีก าลังแปรอักษรตอบโต้นั้น ได้มีผู้น าเชียร์ เข้า
มาน าเชียร์อีกครั้ง ในเพลง  Baka และเดินจุฬาฯ เมื่อการน าเชียร์ได้จบลงผู้น าเชียร์ก็จะเดินวนไป
ท่ีสแตนด์รอบข้าง เพื่อน าเชียร์ให้กับสแตนด์อื่นๆโดยรอบสนาม  

เวลา 16.05 น. ประธานเชียร์ได้น าร้องบูม Baka อีกครั้ง เพื่อส่งแรงใจให้กับนักกีฬา 
และตามด้วยเพลง เกียรติภูมิจุฬาฯ ซึ่งครั้งนี้มีการใช้อุปกรณ์เชียร์ที่เรียกว่า คันฉ่อง ซึ่งเป็นกระดาษ
สะท้อนแสง บรรจุอยู่ในถุงอุปกรณ์เชียร์ ใช้ประกอบการร้องเชียร์โดยการเขย่าไปมาตามจังหวะของ
เพลง 

CU Coronet หรือ กลุ่มตัวแทนนิสิต  และผู้อัญเชิญพระเกี้ยวแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้เข้ามาในพื้นท่ีหน้าสแตนด์ จ านวนท้ังหมด 24 คน แบ่งเป็นฝุายชาย 12 คนและฝุาย
หญิง 12 คน ยืนเป็นแถวยาวท่ีแบ่งแยกชายและหญิงเป็น 2ฝ่ังอย่างชัดเจน ได้เข้ามาทักทายกับผู้ร่วม
แปรอักษร เพื่อพูดคุยท าความรู้จักอธิบายบทบาทหน้าท่ีของตน ด้วยท่าทีท่ีสง่างามในเครื่องแบบ
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นักศึกษาท่ีถูกต้องตามกฎระเบียบ เป็นต้นแบบท่ีดีของนักศึกษา ความสง่างามของตัวแทนนี้ ได้สร้าง
ความสนใจของผู้คนไปไม่น้อยกว่าผู้น าเชียร์และคฑากรแต่อย่างใด ท่ีได้สร้างความช่ืนชม และส่งเสียง
เชียร์ให้ก าลังใจอย่างฮึกเหิม ก่อนท่ีจะมีค าส่ังให้เปิดโค้ด 1:25 เป็นรูป พระเกี้ยว เพื่อให้ก าลังใจกับ 
กลุ่มตัวแทนนิสิตและผู้อัญเชิญพระเกี้ยวแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ก าลังใจในการเป็น
ตัวแทนในการท างานเพื่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

เวลา 16.28 น. เพลงจุฬาฯสู้ๆ และเพลงอย่าแพ้เค้านะ ได้ถูกน าร้องโดยประธานเชียร์ 
แต่ดูเหมือนจะเรียกความคึกครื้นจากผู้คนบนสแตนด์ได้ไม่มากเท่าไหร่ กลับกันเมื่องมองออกไปยัง 
สแตนด์เชียร์ส าหรับบุคคลท่ัวไป ท่ีมีกองสันทนาการของท้ัง  2 มหาวิทยาลัย ก าลังน าสันทนาการอย่าง
ดุเดือด ด้วยเสียงร้องจากคนจ านวนมากในกองสันทนาการ และเสียงเครื่องดนตรีที่ดังกึกก้องได้สร้าง
บรรยากาศความฮึกเหิมได้มากกว่าการร้องบนสแตนด์แปรอักษรเป็นอย่างมาก (ภาพที่ 16) 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 16 กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บนสแตนด์เชียร์ 
 

เวลา 16.40 น. บูม Baka ถูกน าร้องโดยประธานเชียร์เพื่อให้ก าลังใจนักฟุตบอล อีกครั้ง
เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้กับนักกีฬา 

การแข่งขันครึ่งแรกได้จบลง ท่ีผลคะแนน 0-0 และเข้าสู่ช่วงการแสดงพักครึ่งต่อในทันที 
เมื่อนักกีฬาออกนอกพื้นท่ีสนามจนหมด มกีารแสดงร่วมกันระหว่างผู้น าเชียร์และคฑากรของท้ัง 2 
สถาบันโดยมีนักร้องเป็นชายและหญิงอยู่กลางสนามในชุดเส้ือเชียร์ แบ่งเป็นฝุายชายในชุดเส้ือเชียร์
ธรรมศาสตร์ และฝุายหญิงในชุดเส้ือเชียร์จุฬาฯ น าร้องเพลงในเพลง จามจุรีประดับโดมในดวงใจ ท่ีใช้
เสียงดนตรีประกอบการน าเชียร์จากเครื่องขยายขนาดใหญ่ ซึ่งเพลงจามจุรีประโดมในดวงใจนี้ เป็น
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เพลงร่วมของท้ัง 2 สถาบัน การน าเชียร์ในพิธีพักครึ่งแรกนี้ ท าให้กิจกรรมต่างๆหยุดลงช่ัวขณะอีกครั้ง 
มีแต่เพียงเสียงปรบมือเมื่อเพลงเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น ขณะท่ีสแตนด์แปรอักษรท้ัง  2 ฝุายได้แปรอักษรด้วย
ท่าทีท่ีสงบ 

เวลา 17.10 น. ผู้น าเชียร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ามาน าเชียร์หน้าสแตนด์แปร
อักษร ทางฝ่ังจุฬาฯในเพลง Baka และเดินจุฬาฯ  

ในขณะนั่งฟังอยู่นั้น จึงได้สังเกตว่า เพลงเชียร์ชุดนี้เป็นเพลงท่ีผู้น าเชียร์จุฬาฯใช้ในการ
น าเชียร์ แต่ทางฝ่ังของธรรมศาสตร์ได้น ามาร้องเชียร์ยังพื้นท่ีหน้าสแตนด์ของจุฬาฯ จึงคาดว่านี่เป็น
การสานสัมพันธ์กันในรูปแบบหนึ่ง ท่ีผู้น าเชียร์จะต้องร้องและน าเชียร์ในเพลงของสถาบันตรงข้ามได้  
เพื่อแสดงความไม่แบ่งแยกกันและกัน   

เวลา 17.20 น. ผู้น าเชียร์จุฬาฯ ก็ได้เข้ามาน าเชียร์ต่อในทันที หลังจากท่ีผู้น าเชียร์
ธรรมศาสตร์น าเชียร์เสร็จ ในในเพลง Baka เดินจุฬาฯ และจุฬาฯน่ารัก ตามล าดับ 

เวลา 17.25 น.  ทูตบ าเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Embassador) 
ได้เข้ามาแนะน าท าความรู้จักกับผู้คนหน้าสแตนด์ โดยมีใจความว่า TU Embassador ได้มีบทบาท
เช่นเดียวกับ CU Coronet กล่าวคือ เป็นตัวแทนนิสิตนักศึกษาในการท างานเพื่อมหาวิทยาลัย อาจมี
ความแตกต่างในรายละเอียดปีกย่อยบ้าง และด้วยรูปลักษณ์ท่ีสง่างามนี้ จึงได้สร้างสร้างสนใจให้กับ
ผู้คนได้เป็นอย่างดี ในการเป็นต้นแบบนักศึกษาในอุดมคติ 

เวลา 17.30 น. ผู้น าเชียร์จุฬาฯเข้ามาน าเชียร์ ในเพลง  Baka เดินจุฬาฯ และจุฬาฯน่ารัก 
ตามล าดับ 

การแสดงหน้าสแตนด์ ได้มีข้ึนอย่างต่อเนื่องจนท าให้ลืมนึกถึง ฟุตบอลท่ีก าลังด าเนินการ
แข่งขันอยู่ในสนาม กระท่ังเมื่อทางฝ่ังของจุฬาฯได้เสียประตูให้กับธรรมศาสตร์ในเวลา 17.38 น. เสียง
เชียร์จึงได้ดังขึ้นอย่างกระทันหัน และได้ดึงความสนใจไปอยู่ท่ีเกมส์ในสนามทันที ในขณะเดียวกัน เมื่อ
มองออกไปจะสังเกตเห็นว่าผู้น าเชียร์ของท้ัง2ฝุาย ไม่ว่าจะน าเชียร์อยู่ ณ สแตนด์ใดก็ตาม ต่างก าลัง
รีบวิ่งกลับมายังสแตนด์แปรอักษรของตน พร้อมกับท าการบูมมหาวิทยาลัยหน้าสแตนด์เป็นจ านวน 3 
รอบเพื่อเป็นการให้ก าลังใจ เรียกขวัญก าลังใจให้กับผู้คนบนสแตนด์ในทันที รวมท้ังบูมเพื่อประกาศชัย
ชนะ เมื่อได้คะแนนจากการแข่งขันอีกด้วย 

เวลา 17.45 น.  เสียงกรี๊ดได้ดังไปท่ัวสนามอีกครั้งในขณะท่ีก าลังเตรียมเปิดสมุดสีในโค้ด 
1:25 และในขณะท่ีหน้าสแตนด์ก าลัง แนะน าท าความรู้จักกับพี่เก่าประธานเชียร์อยู่ เสียงท่ีดังขึ้น
อย่างกระทันหัน ได้หันเหความสนใจขึ้นอีกครั้ง เป็นเสียงจากการเสียงประตูอีกของทางจุฬาฯ ท าให้
ผู้น าเชียร์จุฬาฯ ต้องวิ่งกลับมายังหน้าสแตนด์เชียร์ของตนเองเพื่อท าการ Baka ให้กับลังใจหน้า
สแตนด์แปอักษรอย่างเร่งรีบ 

การแปรนั้นได้มาถึงจุดส าคัญอีกครั้ง เมื่อทางฝ่ังธรรมศาสตร์ได้มีการแปรอักษรเกี่ยวกับ
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การเมืองสะท้อนสังคม ด้วยเพลทต่อเนื่องจ านวนกว่า 40 เพลท อันเป็นหนึ่งกิจกรรมหลักในทุกๆปี ท่ี
ทางธรรมศาสตร์ได้แสดงตัวตนทางการเมืองผ่านการแปรอักษร โดนใช้ร่มสีครีม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการ
แปรอักษร ในชุดการแสดงท่ีมีช่ือว่า "พี่ขาหนูขอ" (ภาพที่ 17) มีถ้อยค าในการแปรอักษรดังนี้   
 

“หนูขอได้ไหม ขอพูด ถึงเมืองไทย ขออภัย หากขัดเคือง 
ขอไบก้อน ฉีดเห็บศาสนา ขอศรัทธา คืนผ้าเหลือง 

ขอลดราคา อาหารโรงกลาง ขอราคายาง แพง=ข้าวแกง 
ขอเมสซี่ เจ ให้ชาติไว้ลุย ขอชัปปุยส์ อุ๊ยสส์ ซักคืนก็พอ 
ขอโบกแท็กซี่ แล้วไปตลอด ขอ lowcost เขกหัวเจ๊เกียว 

ขอความสุข คืนคนในชาติ ขอมารยาท คืน ประ ..ยุ.. คืนประเทศยูเอส 
พี่ขอเวลา หนูไม่ขัดข้อง พี่ขอปรองดอง แต่ฟังหนูมั้ย 

ขอตรวจสอบ จะฉุนท าไม ขอประชาธิปไตย เมื่อไรจะคืน” 
 

ปิดท้ายด้วยการแปรเพลทเป็นรูปรัฐธรรมนูญในเขาวงกต เป็นการปิดท้าย ซึ่งการแสดง
ชุดนี้เป็นการแสดงสุดท้ายก่อนจะปิดการแข่งขันฟุตบอล ท่ีต่าง จับตามอง ส าหรับการแปรอักษร
สะท้อนการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เวลา 18.00 น. การแข่งขันได้จบลงด้วยผลคะแนน ธรรมศาสตร์ชนะจุฬาฯ ท่ีคะแนน   
2-0 แต่กระนั้นแม้ว่าจุฬาฯจะแพ้การแข่งขันในครั้งนี้ ผู้คนต่างไม่ได้รู้สึกเศร้าหรือเสียใจแต่อย่างใด 
ทุกๆคนต่างไม่ได้ค านึงผลการแข่งขัน แต่ยังคงสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆ สนุกสนานกับการพบ
เจอเพื่อนต่างสถาบัน ส่วนในสนามฟุตบอลก็ได้มีการจัดแถวเตรียมพิธีปิด โดยมี คฑากร ผู้น าเชียร์ 
ตัวแทนนิสิตนักศึกษา และวงดุริยางค์ ก าลังจัดแถวในการแสดงพิธีปิด โดยเปิดเพลงจากเครื่องขยาย
เสียง ในเพลง  ช่ัวดินฟูา ยูงทอง มหาจุฬาลงกรณ์ และปิดท้ายด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมี 
ตามล าดับ โดย มีวงดุริยางค์เป็นผู้บรรเลง ทันทีท่ีเพลงจบเพลง ท้ัง  2 มหาวิทยาลัย ท้ังสแตนด์แปร
อักษร สแตนด์เชียร์บุคคลท่ัวไป และบุคคลท่ีอยู่ภายในสนาม ต่างร่วมกันกอดคอร้องเพลงบูม  
มหาวิทยาลัยของตนอย่างพร้อมเพรียง ท าให้เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นทั่วท้ังสนาม ท่ีเป็นการแสดงจุดยืน
ของตน อันเป็นการจบพิธี และภายในสนามก็ได้เปิดประตูให้ผู้คนสามารถเข้าสู่ภายในได้ พื้นท่ีใน
สนามนี้จะมีการสันทนาการของคณะต่างๆกระจายอยู่ท่ัวสนาม เป็นช่วงเวลาท่ีนิสิตนักศึกษาได้พบเจอ 
พูดคุย  ถ่ายรูป กับนักฟุตบอล ตัวแทนนิสิต คฑากร ผู้น าเชียร์ และอื่นๆ ได้โดยสะดวก แต่ส าหรับส
แตนด์แปรอักษรนั้นยังคงยังไม่อนุญาตให้ลุกจากท่ีได้ ยังคงมีกิจกรรมด าเนินอยู่ อาทิเช่นการแนะน า
ผู้ใหญ่ฝุายต่างๆท่ีมีส่วนร่วมในงานฟุตบอลประเพณีฯ และการแสดงโชว์โดยคฑากรในเพลง อุทยาน
จามจุรี 
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ภาพที่ 17 ภาพการแปรเพลทต่อเนื่องในชุด "พี่ขาหนูขอ" 
 

กิจกรรมบนสแตนด์แปรอักษรนั้นได้ปิดท้ายด้วยการแสดงปิดสแตนด์โดยผู้น าเชียร์ที่
แสดงโชว์ในเพลงร่วมสมัย อย่างเพลง หนุ่มฟูอหล่อเฟี้ยว , คุณและคุณเท่านั้น, Let it go โดยมี 
Theme เปิดตัวที่อลังการและยิ่งใหญ่จาก Soundtrack ภาพยนต์เรื่อง The pirate of the 
caribbean ท่ีสร้างความต่ืนตาต่ืนใจให้กับฝูงชนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้คนมักเห็นผู้น าเชียร์ ใน
ลักษณะการน าเชียร์ที่เป็นแบบแผนมากกว่าการแสดงในลักษณะนี้ ส่วนในทางของฝ่ังธรรมศาสตร์ ก็
ได้มีการแสดงปิดสแตนด์เช่นเดียวกัน แต่แตกต่างกันท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลือกใช้เป็นเพลงเชียร์
มหาวิทยาลัยท้ังหมด 6 เพลง ในการแสดงปิดสแตนด์ ได้แก่ เพลง มอญดูดาว ธรรมศาสตร์รักกัน 
TU35โดมในดวงใจ นี่หรือธรรม และเพลงสากลในเพลง Happy ตามล าดับ 

การวิจัยภาคสนามในครั้งนี้ เป็นการสรุปในมุมมองของของผู้วิจัย  ซึ่ง อยู่ต าแหน่งพื้นท่ี
บนสแตนด์แปรอักษรฝ่ังจุฬาฯเป็นหลัก ไม่สามารถเคล่ือนตัวไปยังจุดอื่นๆในสนามได้ ในส่วน ของ
ข้อมูลพื้นท่ีอื่นๆนั้น ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลจากทีมวิจัยท่ีประจ าตามจุดสังเกตการณ์ต่างๆ จึงอาจขาด
ข้อมูลไปในบางส่วน ในส่วนเพลงเชียร์ที่มีการใช้น าเชียร์ของทางธรรมศาสตร์นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุป
ผลได้ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการน าเชียร์โดยแบ่งเป็นชุดเพลง เช่นเดียวกันกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยแบ่งเพลงออกเป็นชุดเพลงละ 2-3 เพลง ต่อการน าเชียร์ 1 ครั้ง ดังนี้ 

ชุดท่ี 1 
1. T.U. BOOM  
2. WHO ARE WE 

ชุดท่ี 2 
1. T.U. BOOM 
2. เดิน 
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ชุดท่ี 3 
1. T.U. BOOM 
2. WHO ARE WE 
3. เดิน 

ชุดท่ี 4 
1. T.U. BOOM 
2. เลือดเหลืองแดง 

ชุดท่ี 5 
1. VICTOR BOOM 
2. ธรรมศาสตร์สู้ 

ชุดท่ี 6 
1. ยูงทอง 
2. มหาจุฬาลงกรณ์ 

ส่วนของมุมมองจากสแตนด์ส าหรับบุคคลท่ัวไปนั้น จากเดิมทีท่ีผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูล
พื้นท่ีสแตนด์แปรอักษร ผู้วิจัยสรุปได้ว่าว่า การแข่งขันฟุตบอลในสนามนั้นเป็นเพียงแค่องค์ประกอบ
หนึ่งเล็กๆในงานเพียงเท่านั้น เพราะผู้คนต่างมุ่งท่ีจะแปรอักษร และมุ่งอยู่กิจกรรมหน้าสแตนด์รวมถึง
การเชียร์อื่นๆมากกว่า การเชียร์ฟุตบอล แต่ทางทีมผู้วิจัยท่ีประจ าอยู่บริเวณสแตนด์เชียร์ ได้ให้
ความเห็นว่า บนสแตนด์เชียร์ส าหรับบุคคลท่ัวไป การแข่งขันเกมส์ฟุตบอลในสนามนั้นผู้คนต่างให้
ความสนใจและลุ้นไปกับเกมส์และส่งเสียงเชียร์อยู่ตลอดเวลา อีกท้ังยังสนุกสนามกับการนั่งชมการ
แปรอักษรของท้ังสองฝุายท่ีมีการโต้ตอบไปมาอย่างสนุกสนาน ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ความสนใจในงาน
ฟุตบอลประเพณีฯนี้ ภาพรวมก็ไม่ได้มุ่งประเด็นมาเพื่อมาดูการแข่งขันฟุตบอลแต่เพียงอย่างใด แต่
เป็นการเชียร์ที่อยู่ร่วมในงานฟุตบอลฯ  ท่ีก่อให้เกิดการรวมตัวของนักศึกษาให้ร่วมแสดงออกถึงอุดม  
การณ์ ร่วมท าพิธีต่อสู้และแข่งขันไปพร้อมๆกัน ผ่านกระบวนการเชียร์ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมมาอย่าง
ยาวนาน โดยมีเพลงเชียร์เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินกิจกรรมนี้ ท่ีมีกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่วัน
แรกเมื่อเข้ารับการศึกษา 

จากการเก็บข้อมูลเพลงเชียร์ที่เกิดข้ึนในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 
70 ผู้วิจัยได้รวบรวมเพลงเชียร์ทั้งหมดท่ีเกิดขึ้น ท้ัง 2 สถาบัน โดยสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม พบว่า
มีการใช้เพลงท้ังส่วนในและนอกพื้นท่ีสนามกีฬาท้ังหมดดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แหล่งก าเนิดเสียง และการมีส่วนร่วมของผู้เชียร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

เหตุการณ์ เพลง น าโดย การมีส่วนร่วม แหล่งก าเนิดเสียง 

จุดรวมพล BAKA ประธานเชียร์ ตะโกนร้อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 เพลง แตรวง ประธานเชียร์ เดินขบวน บนรถประธานเชียร์ของ
ขบวนเดิน 

ขบวนเดินจุฬาฯ เดินจุฬาฯ วงดุริยางค์ เดินขบวน ขณะเดินทางมายังสนาม
กีฬา 

 กราวกีฬา วงดุริยางค์ เดินขบวน ขณะเดินทางมายังสนาม
กีฬา 

 มาร์ช วงดุริยางค์ เดินขบวน ขณะเดินทางมายังสนาม
กีฬา 

จัดคนข้ึนสแตนด์
แปรอักษร 

มหาจุฬาลงกรณ์ เคร่ืองขยายเสียง - สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

พิธีเปิดสนาม ทรงพระเจริญ กลุ่มตัวแทนนิสิตฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 

สงบ กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 

พิธีเปิดงาน มหาจุฬาลงกรณ์ กลุ่มตัวแทนนิสิตฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 

สงบ/แปรเพลท กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 

การแสดงพักคร่ึง
แรก 

จามจุรีประดับ 
โคมในดวงใจ 

กลุ่มตัวแทนนิสิตฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 
คนน าร้อง ช/ญ 

- กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 

พิธีปิด ช่ัวดินฟูา กลุ่มตัวแทนนิสิตฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 

- กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 

 ยูงทอง กลุ่มตัวแทนนิสิตฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 

- กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 
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ตารางท่ี 1 แหล่งก าเนิดเสียง และการมีส่วนร่วมของผู้เชียร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ต่อ) 
 

เหตุการณ์ เพลง น าโดย การมีส่วนร่วม แหล่งก าเนิดเสียง 

 
 

มหาจุฬาลงกรณ์ กลุ่มตัวแทนนิสิตฯ 

ผู้น าเชียร์วงดุริยางค์  
- กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง

ขยายเสียง 

การแสดงพักคร่ึง
แรก 

จามจุรีประดับ 
โคมในดวงใจ 

กลุ่มตัวแทนนิสิตฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 
คนน าร้อง ช/ญ 

- กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 

พิธีปิด ช่ัวดินฟูา กลุ่มตัวแทนนิสิตฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 

- กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 

 ยูงทอง กลุ่มตัวแทนนิสิตฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 

- กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 

 
 
 

มหาจุฬาลงกรณ์ กลุ่มตัวแทนนิสิตฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 

- กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 

สันทาการ
บนสแตนด์แปร
อักษร 

อ้าหุบ ประธานเชียร์ ใช้ร่มอ้าและหุบ สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

ขณะเดินขบวน
พาเหรด 

เดินจุฬาฯ ประธานเชียร์ ใช้ร่มโบกซ้ายและ
ขวา 

สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

ให้ก าลังใจตัวเอง
ขณะที่สแตนด์
แปรอักษรยังไม่
เต็ม 

BAKA ประธานเชียร์ ตะโกนร้อง สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

ให้ก าลังใจนัก
ฟุตบอล 

BAKA ประธานเชียร์ ตะโกนร้อง 

 
สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

น าเชียร์หน้า
สแตนด์แปรอักษร 

เกียรติภูมิจุฬาฯ ประธานเชียร์ เล่นคู่กับคันฉ่อง สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 
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ตารางท่ี 1 แหล่งก าเนิดเสียง และการมีส่วนร่วมของผู้เชียร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ต่อ) 
 

เหตุการณ์ เพลง น าโดย การมีส่วนร่วม แหล่งก าเนิดเสียง 

 จุฬาฯสู้ๆ ประธานเชียร์ ร้อง/ปรบมือ สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

 อย่าแพ้เค้านะ ประธานเชียร์ ร้อง/ปรบมือ สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

 BAKA ประธานเชียร์ ตะโกนร้อง สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

 BAKA ผู้น าเชียร์ ตะโกนร้อง สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

 เดินจุฬาฯ ผู้น าเชียร์ ร้อง/ปรบมือ สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

 จุฬาฯน่ารัก ผู้น าเชียร์ ร้อง/ปรบมือ สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

 อุทยานจามจุรี ผู้น าเชียร์ - สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯโดย
เคร่ืองขยายเสียง 

 BAKA ผู้น าเชียร์ ตะโกนร้อง สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

 เกียติภูมิจุฬาฯ ผู้น าเชียร์ - สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯโดย
เคร่ืองขยายเสียง 

 จุฬาฯน่ารัก ผู้น าเชียร์ ร้อง/ปรบมือ สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

 BAKA ผู้น าเชียร์ ตะโกนร้อง สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

 เดินจุฬาฯ ผู้น าเชียร์ ร้อง/ปรบมือ สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

 จุฬาฯน่ารัก ผู้น าเชียร์ ร้อง/ปรบมือ สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

น าเชียร์หน้า
สแตนด์แปรอักษร
ขณะโต้เพลท 1:1 

BAKA ผู้น าเชียร์ ตะโกนร้อง สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

 เดินจุฬาฯ ผู้น าเชียร์ ร้อง/ปรบมือ สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

น าเชียร์หน้า
สแตนด์แปรอักษร
โดยผู้น าเชียร์ มธ. 

BAKA ผู้น าเชียร์ มธ. ตะโกนร้อง สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

 เดินจุฬาฯ ผู้น าเชียร์ มธ. ร้อง/ปรบมือ สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 
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ตารางท่ี 1 แหล่งก าเนิดเสียง และการมีส่วนร่วมของผู้เชียร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ต่อ) 
 

เหตุการณ์ เพลง น าโดย การมีส่วนร่วม แหล่งก าเนิดเสียง 

น าเชียร์หน้า
สแตนด์แปรอักษร
ขณะที่มีหน้าท่ีแต่
ละฝุายเข้ามา
แนะน าตัว 

BAKA ผู้น าเชียร์ ตะโกนร้อง สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

 เดินจุฬาฯ ผู้น าเชียร์ ร้อง/ปรบมือ สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

 จุฬาฯน่ารัก ผู้น าเชียร์ ร้อง/ปรบมือ สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

น าเชียร์หน้า
สแตนด์แปรอักษร
ตอนเสียประตู
ให้กับ มธ. 

BAKA ผู้น าเชียร์ ตะโกนร้องทั้งหมด 
3 รอบ  

สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

 BAKA ผู้น าเชียร์ ตะโกนร้องทั้งหมด 
3 รอบ  

สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

แนะน ากลุ่ม
ตัวแทนนิสิตฯ 

อุทยานจามจุรี คฑากร - สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

การแสดงปิดส
แตนด์แปรอักษร 

The pirate of 
the caribbean 
THEME 

ผู้น าเชียร์ - สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

 หนุ่มฟูอหล่อ
เฟ้ียว 

ผู้น าเชียร์ - สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

 คุณและคุณ
เท่าน้ัน 

ผู้น าเชียร์ - สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 

 Let it go ผู้น าเชียร์ - สแตนด์แปรอักษรจุฬาฯ 
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ตารางท่ี 2 แหล่งก าเนิดเสียง และการมีส่วนร่วมของผู้เชียร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

เหตุการณ์ เพลง น าโดย การมีส่วนร่วม แหล่งก าเนิดเสียง 

พิธีเปิดสนาม มาร์ช มธก ฑูตกิจกรรมฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 

สงบ กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 

 เดิน มธ ฑูตกิจกรรมฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 

สงบ กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 

 ธงชัย ฑูตกิจกรรมฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 

สงบ กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 

 เลือดเหลืองแดง ฑูตกิจกรรมฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 

สงบ กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 

 ลูกโดม ฑูตกิจกรรมฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 

สงบ กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 

 โดมเริงใจ ฑูตกิจกรรมฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 

สงบ กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 

 สีเหลืองแดง ฑูตกิจกรรมฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 

สงบ กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 

 แช่วับ ฑูตกิจกรรมฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 

สงบ กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 

 ธรรมศาสตร์กัน ฑูตกิจกรรมฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 

สงบ กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 
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ตารางท่ี 2 แหล่งก าเนิดเสียง และการมีส่วนร่วมของผู้เชียร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ) 
 

เหตุการณ์ เพลง น าโดย การมีส่วนร่วม แหล่งก าเนิดเสียง 

 ธรรมศาสตร์
เกียงไกร 

ฑูตกิจกรรมฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 

สงบ และปิดท้าย
ด้วยเสียงเชียร์ที่
ฮึกเหิม 

กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 

พิธีเปิดงาน ยูงทอง ฑูตกิจกรรมฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 

แปรเพจ กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 

การแสดงพักคร่ึง
แรก 

จามจุรีประดับ
โคมในดวงใจ 

ฑูตกิจกรรมฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 
น าร้อง ช/ญ 

แปรเพจ กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 

พิธีปิด ช่ัวดินฟูา ฑูตกิจกรรมฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 

- กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 

 ยูงทอง ฑูตกิจกรรมฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 

- กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 

 มหาจุฬาลงกรณ์ ฑูตกิจกรรมฯ 

ผู้น าเชียร์ 

วงดุริยางค์ 

- กลางสนามกีฬาโดยเคร่ือง
ขยายเสียง 

น าเชียร็หน้า
สแตนด์เชียร์ 

TU BOOM ผู้น าเชียร์ ตะโกนร้อง หน้าสแตนด์เชียร์ 

 WHO ARE WE ผู้น าเชียร์ ร้อง/ปรบมือ หน้าสแตนด์เชียร์ 

 TU BOOM ผู้น าเชียร์ ตะโกนร้อง หน้าสแตนด์เชียร์ 

 เดิน มธ. ผู้น าเชียร์ ร้อง/ปรบมือ หน้าสแตนด์เชียร์ 

 TU BOOM ผู้น าเชียร์ ตะโกนร้อง หน้าสแตนด์เชียร์ 

 WHO ARE WE ผู้น าเชียร์ ร้อง/ปรบมือ หน้าสแตนด์เชียร์ 

 เดิน มธ. ผู้น าเชียร์ ร้อง/ปรบมือ หน้าแสตนด์เชียร์ 
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ตารางท่ี 2 แหล่งก าเนิดเสียง และการมีส่วนร่วมของผู้เชียร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ) 
 

เหตุการณ์ เพลง น าโดย การมีส่วนร่วม แหล่งก าเนิดเสียง 

 TU BOOM ผู้น าเชียร์ ตะโกนร้อง หน้าสแตนด์เชียร์ 

 เลือดเหลืองแดง ผู้น าเชียร์ ร้อง/ปรบมือ หน้าสแตนด์เชียร์ 

 VICTOR BOOM ผู้น าเชียร์ ร้อง/เขย่าพู่ หน้าสแตนด์เชียร์ 

 ธรรมศาสตร์สู้ ผู้น าเชียร์ ร้อง/ปรบมือ หน้าสแตนด์เชียร์ 

 ยูงทอง ผู้น าเชียร์ สงบ หน้าสแตนด์แปรอักษรโดย
เคร่ืองขยายเสียง 

 มหาจุฬาลงกรณ์ ผู้น าเชียร์ สงบ หน้าสแตนด์แปรอักษรโดย
เคร่ืองขยายเสียง 

การแสดงปิดส
แตนด์แปรอักษร 

มอญดูดาว ผู้น าเชียร์ - หน้าแสตนด์แปรอักษร 

 ธรรมศาสตร์รัก
กัน 

ผู้น าเชียร์ - หน้าสแตนด์แปรอักษร 

 TU35 ผู้น าเชียร์ - หน้าสแตนด์แปรอักษร 

 โดมในดวงใจ ผู้น าเชียร์ - หน้าสแตนด์แปรอักษร 

 น่ีหรือธรรม ผู้น าเชียร์ - หน้าสแตนด์แปรอักษร 

 Happy ผู้น าเชียร์ - หน้าสแตนด์แปรอักษร 

 
การวิเคราะห์เพลงเชียร์ 

ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมเพลงเชียร์ทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-
ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 70 เพื่อท าการวิเคราะห์เพลงเชียร์ใน 8 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 

1. ประวัติความเป็นมา 
2. คีตลักษณ์ 
3. จังหวะ 
4. ประเภทของเพลง 
5. ระดับช่วงเสียง 
6. แหล่งก าเนิดเสียง 
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7. ความหมายเพลง 
8. ลักษณะเด่น 
ท้ังนี้ข้อมูลดังกล่าว จะท าให้เราเข้าใจกระบวนการการส่ือความหมายในเชิงดนตรี อันมี

ลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกันไป โดยข้อมูลท่ีได้น ามาวิเคราะห์นั้น จะเป็นข้อมูลเสียงท่ีเกิดขึ้นจริงใน
งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 70 จากการถอดเทปจากเสียงท่ีได้ท าการบันทึกไว้เป็น
ส าคัญ โดยจะท าการวิเคราะห์เพลงเชียร์ของท้ัง 2 สถาบัน ดังนี้ 

เพลงเชียร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
1. เพลง BAKA 
2. เพลงเดินจุฬาฯ 
3. เพลงมหาจุฬาลงกรณ์   
4. เพลงเกียรติภูมิจุฬาฯ 
5. เพลงจุฬาฯน่ารัก 
6. เพลงอุทยานจามจุรี 

เพลงเชียร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 
1. เพลงมาร์ช มธก. 
2. เพลงเดินธรรมศาสตร์ 
3. เพลงธงชัย 
4. เพลงเลือดเหลืองแดง 
5. เพลงลูกโดม 
6. เพลงโดมเริงใจ 
7. เพลงสีเหลืองแดง 
8. เพลงแช่วับ 
9. เพลงธรรมศาสตร์รักกัน 
10. เพลงธรรมศาสตร์เกรียงไกร 
11. เพลงยูงทอง 
12. เพลงประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มอญดูดาว) 
13. เพลง TU35 
14. เพลงโดมในดวงใจ 
15. เพลงนี่หรือธรรม 
16. เพลง TU BOOM 
17. เพลง WHO ARE WE 
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18. เพลง Victor Boom 
19. เพลง ธรรมศาสตร์สู้ 

เพลงร่วมระหว่าง 2 สถาบัน ประกอบด้วย 
1. เพลงช่ัวดินฟูา 
2. เพลงจามจุรีประดับโดมในดวงใจ 

 

การวิเคราะห์เพลงเชียร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1. เพลง BAKA 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
การบูม BAKA ได้ถูกสันนิษฐานว่า เป็นการร้องท่ีมาจากเพลง CU BOOM ซึ่งเป็น

เพลงบูมด้ังเดิมของจุฬาฯ โดยปรากฏอยู่ในท่อนเพลง CU POLKA ท่ีมีท่อนร้องว่า 
 Boom - ba - la – ka  Bow - bow - bow  
 Chika - la – ka   Chow - chow - chow  
 Boom - ba – laka  Bow  
 Chika – laka    Chow  
 WHO ARE WE?   CHULALONGKORN  
 CAN YOU SEE?   LA 

ในอีกแหล่งข้อมูลได้สันนิษฐานว่า เป็นการเรียนแบบการร้อง ฮาก้า (HAKA) ของชน
เผ่าเมารีย์ ในประเทศนิวซีแลนด์  

ปัจจุบันเพลง HAKA มโีน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 18 และมีเนื้อร้องดังนี ้
เพลง BAKA 
ค าร้อง : ไม่พบข้อมูล 
ท านอง : ไม่พบข้อมูล 
เนื้อเพลง 

Ba ka Bow Bow 
Cheer ka Chow Chow 
Ba Bow Cheer Chow 

Who are we? 
Chulalongkorn 
Can you see 

La 
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ภาพที่ 18 โน้ตและเนื้อเพลง BAKA 
 

1.2 คีตลักษณ์ - A 
1.3 จังหวะ - ขึ้นอยู่กับผู้น า 
1.4 ประเภทของเพลง - บูม (Boom), นันทนาการ 
1.5 ระดับช่วงเสียง 
  
 

 

1.6 แหล่งก าเนิดเสียง - ขับร้องโดยกลุ่มนิสิตนักศึกษา, ผู้น าเชียร์ โดยมีผู้น าจ านวน 1 
คน เป็นต้นเสียงน าส่ังในการร้องบูม 

1.7 ความหมายเพลง 
บทร้องท่ีใช้ปลุกระดมสร้างความฮึกเหิมในสถานการณ์ต่างๆ และเป็นการเชิดชูเกียรติ

ของสถาบัน 
1.8 ลักษณะเด่น 
เพลง BAKA มักร้องในกิจกรรมต่างๆ ด้วยการเปล่งเสียงท่ีดังและหนักแน่นในทันที

เมื่อต้นเสียงได้น าส่ังค าว่า BAKA ขึ้น และเริ่มต้นขับร้องโดยการตะโกนและโน้มตัวไปตามจังหวะของ
ค าร้องอย่างพร้อมเพรียงกัน ในบางสถา นการณ์อาจจะมีการรวมตัวกันกอดคอเป็นวงกลม โดยมีผู้น า
ร้องอยู่ตรงกลางวงเป็นผู้น าบูม เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความฮึกเหิม ในการประกาศ
ศักดาสถาบันของตน 
 

2. เพลงเดินจุฬาฯ  
2.1 ประวัติความเป็นมา 
เพลงเดินจุฬาฯ หรือท่ีแต่เดิมนั้นเรียกกันว่าเพลง "เดิน" เป็นเพลงท่ีได้อาศัยท านอง

ของเพลง THE BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC ในจังหวะมาร์ช ซึ่งเป็นเพลงพื้นเมืองอเมริกัน
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โดยน ามาเปล่ียนใส่เนื้อร้องใหม่ ในอดีตเมื่อถึงเทศกาลงานฟุตบอลประเพณีฯ  นิสิตต่างจะร่วมกันร้อง
เพลง "เดิน" ในระหว่างเดินทางไปยังสนามกีฬา พร้อมๆกับเสียงเพลงท่ีมาจากจากรถยนต์และ
รถบรรทุก เดินไปยังถนนสายต่างๆ ท่ีแสดงถึงพลังในการประกาศความยิ่งใหญ่ของจุฬาฯ จนดัง
กึกก้องไปท่ัวทุกบริเวณ1 

ปัจจุบันเพลงเดินจุฬาฯ มีโน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 19 และมีเนื้อร้องดังนี ้
เพลง เดินจุฬาฯ  
ค าร้อง : ม.ล.จิตสาร ชุมสาย ณ อยุธยา 
ท านอง : แปลงมาจากเพลง THE BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC 
เนื้อเพลง  

เดิน เดิน เถิดรา นิสิตมหาจุฬาลงกรณ์  
เดิน เดิน พร้อมหน้า เพื่อน าชัยมาจุฬาลงกรณ์ 

ชโย ชโย จุฬาฯ สถานศึกษาสง่า 

พระนาม ใครจะหยามเกียรติจุฬาฯ เราอย่ายอม เราอย่ายอม 
 

ชิงเถิดชิงเอาชัย ชิงด้วยน้ าใจเป็นนักกีฬา  

เชียร์เถิดเราเชียร์ให้ บ ารุงน้ าใจพวกเราจุฬาฯ  
 

พลีเถิดพลีกายพร้อม เลือดเนื้อเรายอมยกให้จุฬาฯ 
จงมุ่งหน้าพาเอาชัยให้จุฬาฯ ให้จุฬาฯ 

 

March march along we sing a song we sing so gay 

March march along we sing a song for C.U. way  
 

C.U. will win again just as the same as previous day 
We will sing C.U. will win will win 

                                                 
1
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เพลงเดินจุฬาฯ, เข้าถึงเมื่อ 7 มิถุนายน  2559, เข้าถึงได้

จาก http://w3.chula.ac.th/about/symbol_songs/index.htm#chulawalk 
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ภาพที่ 19 โน้ตและเนื้อเพลงเดินจุฬาฯ 
 

2.2 คีตลักษณ์ - A1 A2 A3 A4 A5 
2.3 จังหวะ – 108 
2.4 ประเภทของเพลง – มาร์ช 
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2.5 ระดับช่วงเสียง 

   

2.6 แหล่งก าเนิดเสียง - ขับร้องโดยประธานเชียร์, ผู้น าเชียร์, วงดุริยางค์ และนิสิต
นักศึกษา ในขณะการเดินขบวนและน าเชียร์ 

2.7 ความหมายเพลง 
เพลงเดินจุฬาฯ เป็นเพลงท่ีใช้จังหวะ 2/4 ซึ่งเป็นจังหวะท่ีนิยมใช้ในการเดินแถวของ

ทหารเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสัมพันธ์กับการเดินขบวน และยังเป็นการ
ประกาศเกียรติสถาบัน ปลุกใจเหล่านิสิตนักศึกษาให้เกิดความสามัคคี และรวมพลังมุ่งเอาชัยสู่สถาบัน  

2.8 ลักษณะเด่น 
เพลงเดินจุฬาฯ เป็นเพลงท่ีใช้ประกอบการเดินขบวนไปยังสนามฟุตบอลรวมถึงการ

เคล่ือนตัวเป็นหมูคณะ ท่ีก่อให้เกิดความสามัคคี ความพร้อมเพรียง และถูกใช้เป็นเพลงหลักในการน า
เชียร์ของผู้น าเชียร์ 
 

3. เพลงมหาจุฬาลงกรณ์ 
3.1 ประวัติความเป็นมา 
ในปี พ.ศ. 2459 เป็นปีของการสถาปณาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในช่วงนั้นได้เกิด

เพลงร้องภายในมหาวิทยาลัยข้ึนมากมาย แต่เพลงท่ีประกาศว่าเป็นเพลงประจ ามหาวิทยาลัยนั้น ไม่ได้
ปรากฏอย่างชัดเจนจน กระท่ัง ในปี พ .ศ.2491 ศาสตราจารย์ ม .ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล ได้ทูลขอ
พระราชทานเพลงประจ ามหาวิทยาลัย  ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช พระองค์
ทรงได้โปรดเกล้าพระราชทานท านองเพลง "มหาจุฬาลงกรณ์" ในลักษณะของจังหวะเพลงมาร์ช โดยมี

ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา และนายสุภร ผลชีวิน   เป็นผู้ประพันธ์ค าร้อง  เพลงประจ า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์อันดับท่ี 11 และเป็นเพลงแรกที่พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ทรงพระราชทานขึ้นให้เป็นเพลงมหาวิทยาลัย นับแต่นั้นมา
เพลงมหาจุฬาลงกรณ์จึงได้ช่ือว่าเป็นเพลงมหาวิทยาลัยเพลงแรกของประเทศไทย2 

ปัจจุบันเพลงมหาจุฬาลงกรณ์มีโน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 20 และมีเนื้อร้องดังนี ้
เพลง มหาจุฬาลงกรณ์   

ค าร้อง : ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา และนายสุภร ผลชีวิน  

                                                 
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เพลงมหาจุฬาลงกรณ์, เข้าถึงเมื่อ 7 มิถุนายน 2559, เข้า 

ถึงได้จาก http://www.memohall.chula.ac.th/article/เพลงมหาจุฬาลงกรณ์/  
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ท านอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
เนื้อเพลง 

น้ าใจน้องพี่สีชมพู ทุกคนไม่รู้ลืมบูชา 
พระคุณของแหล่งเรียนมา จุฬาลงกรณ์ 

 

ขอทูนขอเทิดพระนามไท  พระคุณแนบไว้นิรันดร 
ขอองค์พระเอื้ออาทร หล่ังพรคุ้มครอง 

 

นิสิตพร้อมหน้า สัญญาประคอง 
ความดีทุกอย่างต่างปอง ผยองพระเกียรติเกริกไกร 

 

ขอตราพระเกี้ยวยั้งยืนยง นิสิตประสงค์เป็นธงชัย 
ถาวรยศอยู่คู่ไทย เชิดชัย ชโย 

 

 
ภาพที่ 20 โน้ตและเนื้อเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ 
 

3.2 คีตลักษณ์ - A1 A2 B1 A3 B1 A3 
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3.3 จังหวะ - 70 
3.4 ประเภทของเพลง – ออร์เคสตรา (Orchestra) 
3.5 ระดับช่วงเสียง 
 

 

3.6 แหล่งก าเนิดเสียง - ขับร้องโดยกลุ่มตัวแทนนิสิตและผู้อัญเชิญพระเกี้ยวประจ า
งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์, ผู้น าเชียร์ และวงดุริยางค์ 

3.7 ความหมายเพลง 
เพลงมหาจุฬาลงกรณ์ประจ าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีส่ือความหมาย ถึงการถวาย

เกียรติและเชิดชูสถาบัน ในส่วนของวิธีการประพันธ์นั้น ได้ใช้บันไดเสียง เพนทาโทนิค (Pentatonic 
Scale) ในการประพันธ์ค าร้อง ผสมผสานการประสานเสียงในแบบตะวันตกอย่างกลมกลืน ท าให้บท
เพลงมหาจุฬาลงกรณ์มีความสง่างาม และสามารถท่ีสามารถท่ีจะจดจ าได้โดยง่าย   

3.8 ลักษณะเด่น 
เพลงมหาจุฬาลงกรณ์ได้เปรียบเสมือนเพลงสรรเสริญพระบารมีของชาวจุฬาฯ ท่ีมี

ความศักดิ์สิทธิ์ต่อนิสิตนักศึกษา โดยมีธรรมเนียมท่ีว่าเมื่อได้ยินเพลงนี้เวลาใด ทุกคนนั้นต่างร่วมร้อง
ในท่าทีท่ีสงบ และลุกขึ้นยืนเพื่อให้เกียรติและท าความเคารพต่อมหาวิทยาลัย โดยในพิธีเปิด -ปิดงาน
ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 70 นี้ เพลงมหาจุฬาลงกรณ์จะเป็นการแสดงน าเชียร์ร่วม
พร้อมๆกันกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 
4. เพลงเกียรติภูมิจุฬาฯ 

4.1 ประวัติความเป็นมา 
เพลงเกียรติภูมิจุฬาฯ เป็นเพลงท่ีถูกแต่งขึ้นโดยไม่ได้มีการวางโครงสร้างทางดนตรีค า

ร้องไว้ล่วงหน้าแต่อย่างใด เนื่องจาก ศาสตราจารย์วิกรม เมาลานนท์ ต้องการท่ีจะให้เพลงได้เสร็จทัน
กับค าอ้อนวอนของลูกศิษย์ในงานหนึ่ง โดยมี อาจารย์สังข์ อสัตถวาสี และ อาจารย์ระพินทร บรรจง
ศิลป เป็นผู้ช่วยในการประพันธ์ท านองขึ้น พรสวรรค์ทางด้านการประพันธ์เพลงมหาวิทยาลัยนี้ ได้
แสดงถึงความตระหนักถึงเกียรติภูมิของสถาบัน และความผูกพันอย่างแน่นแฟูน3 

ปัจจุบันเพลงเกียรติภูมิจุฬาฯมีโน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 21 และมีเนื้อร้องดังนี ้
เพลง เกียรติภูมิจุฬาฯ 

                                                 
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เพลงเกียรติภูมิจุฬาฯ, เข้าถึงเมื่อ 7 มิถุนายน 2559, เข้า 

ถึงได้จาก http://w3.chula.ac.th/about/symbol_songs/index.htm#kiattipumchula 

http://w3.chula.ac.th/about/symbol_songs/index.htm#kiattipum
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ค าร้อง : ศาสตราจารย์วิกรม เมาลานนท์ 
ท านอง : ศาสตราจารย์วิกรม เมาลานนท์ 
เนื้อเพลง 

มาเถิดมา ภราดาจุฬาฯทุกแหล่ง 

มาร่วมแรง รวมรักและสามัคคี  
อาวุโสเทิดไว้ น้ าใจระเบียบเรานี้ 

พร้อมประเพณี เสริมให้มีแต่วัฒนา 
 

*สีชมพู เชิดชูไว้คู่แดนไทย 

แสนยิ่งใหญ่และเกรียงไกรในวิทยา  
น้องพี่เราล้วนยิ้มแย้ม พักตร์แจ่มหฤหรรษา 

ยึดมั่นอุดมการณ์มา เพื่อผองประชาชาติไทยท้ังมวล 
ท่ัวราชอาณาจักรนี้เราเป็นหลักอยู่แต่ละส่วน 

ชาวจุฬาฯ จึงควรรู้ค่าแห่งเกียรติภูมิจุฬาฯ  
พร้อมกันอภิรักษ์ พิทักษ์ให้อยู่คู่ฟูา 
วุฒิศักดิ์จุฬาฯ วัฒนาอยู่นิจนิรันดร์ 

(ซ้ า*) 
 

4.2 คีตลักษณ์ - A1 B1 A2 B1 
4.3 จังหวะ - 92 
4.4 ประเภทของเพลง – บิ๊กแบรนด์ (Bigband) 
4.5 ระดับช่วงเสียง 

 
 

 

4.6 แหล่งก าเนิดเสียง - น าเชียร์โดยประธานเชียร์ 
4.7 ความหมายเพลง 
เพลงเกียรติภูมิจุฬาฯ เป็นบทเพลงท่ีส่ือความหมายถึงสถาบันที่ได้ปลูกสร้างชีวิตใหม่ 

เพื่อเชิญชวนให้นิสิตจุฬาฯระลึกถึงการร่วมแรง ร่วมสามัคคี รู้ค่าแห่งเกียรติภูมิของสถาบัน  
4.8 ลักษณะเด่น 
เพลงเกียรติภูมิจุฬาฯ เป็นบทเพลงท่ีมีการน าเชียร์โดยประธานเชียร์ โดยใช้ "คันฉ่อง" 

เป็นอุปกรณ์เชียร์เขย่าไปมาให้เกิดการหักเหของแสงสะท้อนไปมา ประกอบการร้องเพลงปากเปล่า 
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โดยเปล่งเสียงร้องอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยไม่ได้มีดนตรีประกอบแต่อย่างใด 
 

 
ภาพที่ 21 โน้ตและเนื้อเพลงเกียรติภูมิจุฬาฯ 
 

5. เพลงจุฬาฯน่ารัก 
5.1 ประวัติความเป็นมา 
เพลงจุฬาฯน่ารักเป็นบทเพลงนันทนาการ ท่ีมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสถาบัน

ต่างๆ โดยเฉพาะในการแข่งขันเกมส์กีฬา ค าร้องนั้นจะเปล่ียนเป็นตามช่ือสถาบันของตน หรือในเกมส์
กีฬาสีก็จะเปล่ียนเป็นช่ือของสีตนเองดังเช่น สีเหลืองน่ารัก หรือสีแดงน่ารัก เป็นต้น 

ปัจจุบันเพลงจุฬาฯน่ารักมีโน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 22 และมีเนื้อร้องดังนี ้
เพลง จุฬาฯน่ารัก 
ค าร้อง : ไม่พบข้อมูล 
ท านอง : ไม่พบข้อมูล 
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เนื้อเพลง 
น่ารักไหมค่า (ญ) 

จุฬาฯน่ารัก คึกคักเวลาลงเล่น 
จุฬาฯใจเย็นๆ เวลาลงเล่นคึกคักคึกคัก 

(ซ้ า 3 รอบ) 
 

 

 
ภาพที่ 22 โน้ตและเนื้อเพลงจุฬาฯน่ารัก 
 

5.2 คีตลักษณ์ - A A A 
5.3 จังหวะ - 140 
5.4 ประเภทของเพลง – นันทนาการ 
5.5 ระดับช่วงเสียง 

 

5.6 แหล่งก าเนิดเสียง – น าเชียร์โดยผู้น าเชียร์ 
5.7 ความหมายเพลง 
เพลงจุฬาฯน่ารักเป็นการร้องเพลง ท่ีไม่มีดนตรีประกอบ โดยส่ือถึงการเชิญชวนให้

มาร่วมร้องเพลง และให้ก าลังใจ ไปพร้อมกับความสดใสของผู้น าเชียร์ ท่ีสามารถลดความตึงเครียด
ระหว่างการแข่งขัน     

5.8 ลักษณะเด่น 
เพลงจุฬาฯน่ารักเป็นเพลงจากผู้น าเชียร์ ท่ีสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมเชียร์ เป็นการเชิญ

ชวนให้ร่วมเชียร์ด้วยความสดใส ท าให้ผู้ร่วมเชียร์นั้น อยากมีส่วนร่วมในการร้องเพลง และปรบมือ
ตามตามจังหวะไปกับเพลง 
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6. เพลงอุทยานจามจุรี 
6.1 ประวัติความเป็นมา 
ศาสตราจารย์วิกรม เมาลานนท์ ได้ประพันธ์เพลงอุทยานจามจุรีขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2510 

ในขณะนั้น ท่านได้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็น
อาจารย์พิเศษสอนวิชา กฎหมายแก่นิสิตนักศึกษาคณะต่างๆ ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านได้
เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการประพันธ์เพลงเป็นอย่างยิ่ง และได้ประพันธ์เพลงขึ้นมากมาย อาทิเช่น 
เพลง "อุทยานจามจุรี" "เกียรติภูมิจุฬาฯ" "จุฬาฯขวัญดี" และเพลง "ช่ัวดินฟูา" ท่ีใช้ขับร้องร่วมกันใน
งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ในทุกๆปี จนกระท่ังเพลงของท่านได้กลายมาเป็นเพลงเชียร์
ของเหล่านิสิตจุฬาฯจนกระท่ังปัจจุบัน4 

ปัจจุบันเพลงอุทยานจามจุรีมีโน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 23 และมีเนื้อร้องดังนี ้
เพลง อุทยานจามจุรี 

ค าร้อง : ศาสตราจารย์วิกรม เมาลานนท์  

ท านอง : ศาสตราจารย์วิกรม เมาลานนท์  
เนื้อเพลง 

ณ อุทยานนี้งามด้วยจามจุรี เขียวขจีแผ่ปกพสกจุฬาฯ  
ไพศาลตระหง่านสาขา ใต้ร่มพฤกษาจุฬาฯ ร่มเย็น 

 

จามจุรีนี้เป็นฉัตรกั้น ปลอบขวัญเตือนใจเมื่อเห็น 
คราวทุกข์ฉุกล าเค็ญ ใครจะเว้นสู่สนามจามจุรี 

 

งามเงาใจเรานี้เพราพิลาศ ผุดผาดผ่องพิพัฒน์จรัสศรี 
น้องจุฬาฯ พี่จุฬาฯ พร้อมกันมารื่นฤดี รักเราพูนเพิ่มทวีนิจนิรันดร์ 

 
6.2 คีตลักษณ์ - A1 A2 A3 
6.3 จังหวะ - 65 
6.4 ประเภทของเพลง – ลูกกรุง 
6.5 ระดับช่วงเสียง 

 

                                                 
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เพลงอุทยานจามจุรี, เข้าถึงเมื่อ 7 มิถุนายน 2559, เข้าถึง

ได้จาก http://www.chula.ac.th/symbol_songs 
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6.6 แหล่งก าเนิดเสียง – น าเชียร์โดยผู้น าเชียร์, กลุ่มตัวแทนนิสิตและผู้อัญเชิญพระ
เกี้ยวประจ างานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ 

6.7 ความหมายเพลง 
เพลงอุทยานจามจุรีนั้นแสดงการเชิดชูเกียรติของสถาบัน ท่ีได้มอบความอบอุ่นร่มเย็น 

โดยมี ต้นจามจุรี อันเป็นสัญลักษณ์ท่ีคอยย้ าใจอยู่เสมอ  
6.8 ลักษณะเด่น 
เพลงอุทยานจามจุรี ได้ถูกน าเชียร์หน้าสแตนด์เชียร์จุฬาฯ และในช่วงการแนะน าตัว

ของ กลุ่มตัวแทนนิสิตและผู้อัญเชิญพระเกี้ยวประจ างานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ซึ่งนิสิต
นักศึกษาบนสแตนด์แปรอักษรจะร้องเพลงด้วยท่าทีสงบ 

 

 
ภาพที่ 23 โน้ตและเนื้อเพลงอุทยานจามจุรี 
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การวิเคราะห์เพลงเชียร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
1. เพลงมาร์ช มธก. 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
เพลงมาร์ช มธก . เป็นเพลงท่ีได้หยิบยืมท านองมาจากเพลง La Marseillaise (ลา 

มาร์ เซร์ แยส ) ซึ่งเป็นเพลงปลุกใจในการร่วมปฎิวัติฝรั่งเศสท่ีเต็มไปด้วยหลักการของเสรีภาค และ
ความเท่าเทียมกัน ภายหลังบทเพลงนี้ก็ได้ถูกยกขึ้นเป็นเพลงชาติประจ าชาติฝรั่งเศส ในเวลาต่อมา
เพลง La Marseillaise (ลา มาร์ เซร์ แยส ) เป็นแรงบัลดาลใจให้กับคณะราษฎร และคิดเพลงชาติ
ขึ้นมาใหม่ช่วงของการปฎิวัติสยามในปี พ .ศ2475 และท านองเพลงนี้ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลาย และเป็น
ท่ีนิยมของกลุ่มชุมนุมเชียร์ธรรมศาสตร์ จึงได้เรียบเรียงค าร้องขึ้นใหม่ เป็นเพลง มาร์ช มธก . ท่ี
ประพันธ์ขึ้นโดย ทวีป วรดิลก ในปี พ .ศ.2490 เพื่อเป็นการแสดงความยืนหยัดต่อสู้ของชาวธรรม 
ศาสตร์ที่ถูกโจมตีจากมรสุมทางการเมือง5 

ปัจจุบันเพลงมาร์ช มธก. มีโน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 24 และมีเนื้อร้องดังนี ้
เพลง มาร์ช มธก. 
ค าร้อง : La Marseillaise (ลา มาร์ เซร์ แยส) 
ท านอง : ทวีป วรดิลก 
เนื้อเพลง 

อันธรรมศาสตร์สืบนามความสามัคคี ร่วมรักในสิทธิ-ศรี เสรีชัย 

สัจธรรมน าเรา เร้าในดวงใจ โดมด ารงธงชัย ในวิญญาณ  
โดมด ารงคงจิตหาญดวงมาลย์มั่น สถิตย์ในธรรมล้ าบันลือชัย 

 

เร็วมา (ซ้ า) จะช้าอยู่ใย (ซ้ า) เร็วมา (ซ้ า) จะช้าอยู่ใย (ซ้ า) ร่วมใจ (ซ้ า) ร่วมใจ (ซ้ า)  
เชิดชัยเหลืองแดง ร่วมแรง ส าแดงก าลัง 

 

อันธรรมศาสตร์ยืนยงคงฟูาและดิน ให้รักไม่ส้ินสรรพ์นิรันดร์มา เกียรติคุณนานเนาเร้าใจ ศรัทธา เทิด
นามมาสมไทยเกรียงไกรนาม รวมพลังต้ังจิตรักสมัครอยู ่จะสู้เพื่อธรรมนั้นนิรันดร 

 

เราเดิน (ซ้ า) เผชิญโชคชัย (ซ้ า) เราเดิน (ซ้ า) เผชิญโชคชัย (ซ้ า) หน้าเดิน (ซ้ า) 
เผชิญโชคชัย เกรียงไกรในชัย ชโย ชโย ชโย 

 

                                                 
5 ปิติ วาทยะกร , บันทึกความทรงจ าของพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร ) (พระนคร: 

สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน, 2501), 20-21. 
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ภาพที่ 24 โน้ตและเนื้อเพลงมาร์ช มธก. 
 

1.2 คีตลักษณ์ - A1 B1 A2 B2 
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1.3 จังหวะ - 110 
1.4 ประเภทของเพลง - มาร์ช 
1.5 ระดับช่วงเสียง 
  
 

 

1.6 แหล่งก าเนิดเสียง - น าเชียร์โดยผู้น าเชียร์น าเชียร์ในพิธีการเปิดสนาม โดยเปิด
เพลงจากเครื่องขยายเสียง 

1.7 ความหมายเพลง  
เพลงมาร์ช มธก . เป็นบทเพลงท่ีแสดงถึง การยืนหยัดในอุดมการณ์ และการต่อสู้ของ

นักศึกษาธรรมศาสตร์ในการแสดงออกทางการเมือง เพลงมาร์ช มธก . ได้ถูกใช้ในพิธีเปิดสนามฟุตบอล 
โดยยังคงช่ือ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (มธก.) เอาไว้ เพื่อประกาศ และย้ าเตือน
ตัวตน ในจุดยืนของธรรมศาสตร์ 

1.8 ลักษณะเด่น 
เพลงมาร์ช มธก . ได้เปิดจากเครื่องขยายเสียงในขณะท่ีผู้น าเชียร์ได้น าเชียร์ในพิธีเปิด

สนาม บทเพลงนี้ท าหน้าท่ีความฮึกเหิมให้กับนักศึกษาธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการแสดงอุดมการณ์ของ
มหาวิทยาลัยท่ีได้ต่อสู้มาอย่างช้านาน โ ดยท่อนเพลงจะบรรเลงในท่อน A1 B1 เท่านั้น เพื่อเช่ือมเข้า
บทเพลงอื่นๆต่อไป 

 
2. เพลงเดินธรรมศาสตร์ 

2.1 ประวัติความเป็นมา 
เพลงเดินธรรมศาสตร์ หรือท่ีเรียกกันว่าเพลง "เดิน" เป็นเพลงท่ีเกิดขึ้นเป็นเพลงแรกๆ 

ของงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เป็นเพลงท่ีใช้ร้องร่วมกันในระหว่างเดินขบวนไปยัง
สนามกีฬา และหลังจากการจบการแข่งขัน นอกจากนี้เพลงเดินยังเป็นเพลงท่ีนักศึกษาธรรมศาสตร์ใช้
เรียกร้องอ านาจอธิปไตยจากรัฐบาลในช่วงท่ีการเมืองยังมีความเป็นเผด็จการอยู่ โดยนักศึกษาได้รวม  
ตัวเดินขบวนจากมหาวิทยาลัยไปท่ีหน้าธรรมเนียบรัฐบาล และรวมร้องเพลง "เดิน" ไปพร้อมกัน6 

ปัจจุบันเพลงเดินธรรมศาสตร์ มโีน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 25 และมีเนื้อร้องดังนี ้
เพลง เดินธรรมศาสตร์  
ค าร้อง : วิทยา สุขด ารงค์  

                                                 
6 ชุมนุมเชียร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , “ประวัติเพลงเชียร์," CHEERTHAM, 2 

(2553): 5-6. 
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ท านอง : วิทยา สุขด ารงค์ 
เนื้อเพลง  

เรานักศึกษาธรรมศาสตร์ประกาศช่ือก้อง 
โห่ร้องอวยชัยบ ารุงจิตใจให้นักกีฬา 

เลือดเหลืองแดงนี้แข็งแกร่งประดุจศิลา 
ทุกชีวาพร้อมยอมพลีเพื่อศักดิ์ศรี มธก. 

 

เดินรีบเดินไปชิงโชคชัยของเราเบ้ืองหน้า 
เร็วไวอย่าช้า ชัยข้างหน้าก าลังรอ 

มธก.ไม่เคยย่อกีฬาใด 
รวมก าลังหวังเอาชัยเทิดเกียรติไว้ มธก. 

  
 

 
 
 

ภาพที่ 25 โน้ตและเนื้อเพลงเดินธรรมศาสตร์ 
 

2.2 คีตลักษณ์ - A1 A2  
2.3 จังหวะ – 110 
2.4 ประเภทของเพลง – มาร์ช 
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2.5 ระดับช่วงเสียง 

   

2.6 แหล่งก าเนิดเสียง - น าเชียร์โดยผู้น าเชียร์ และคฑากรในพิธีการเปิดสนามงาน
ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ และการเดินขบวนต่างๆ 

2.7 ความหมายเพลง 
เพลงเดินธรรมศาสตร์ใช้จังหวะเพลงมาร์ชในการด าเนินท านอง เพื่อให้เกิ ดความฮึก

เหิม เป็นระเบียบในระหว่างการเดินขบวนและการเชียร์ โดยความหมายเพลงเป็นการ ประกาศศักดา 
ความยิ่งใหญ่ของสถาบัน ท่ีมีความรักความสามัคคีกันอย่างเข็มแข็ง  อีกท้ังในบทเพลงยังคงช่ือย่อของ
มหาวิทยาลัย(มธก.) เอาไว้ เพื่อเป็นการย้ าถึงอุดมการณ์ท่ีมีมาแต่เริ่มแรก 

2.8 ลักษณะเด่น 
เพลงเดินธรรมศาสตร์เป็นเพลงท่ีใช้ประกอบการเคล่ือนตัวเป็นหมู่คณะและน าเชียร์

หน้าสแตนด์เชียร์รวมทั้งในพิธีเปิดสนาม ซึ่งสร้างความฮึกเหิมและความสนุกสนามให้กับนิสิตนักศึกษา  
 

3. เพลงธงชัย 
3.1 ประวัติความเป็นมา 
เพลงธงชัย ได้ถูกประพันธ์ขึ้นโดย วิทยา สุขด ารงค์ ในขณะท่ีด ารงต าแหน่งประธาน

เเชียร์ เพื่อใช้ร้องในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2503-2505 
ปัจจุบันเพลงธงชัยมีโน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 26 และมีเนื้อร้องดังนี ้

เพลง ธงชัย 
ค าร้อง : วิทยา สุขด ารงค์ 
ท านอง : วิทยา สุขด ารงค์ 
เนื้อเพลง 

ธงชัยสะบัดปลิว ธงพริ้วปลิวลมเริงแล่น 
เริงลมดูดังเช่น เหล่าเราเริงชัย 

เหลืองแดงงามเด่น เห็นมาแต่ไกล 
หากร่วมกันชิงชนะชัย ใครจะสู้เรา 

3.2 คีตลักษณ์ – A 
3.3 จังหวะ - 105 
3.4 ประเภทของเพลง – มาร์ช 
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3.5 ระดับช่วงเสียง 
 

 

 
3.6 แหล่งก าเนิดเสียง – น าเชียร์โดยผู้น าเชียร์ และคฑากรน าเชียร์ในพิธีการเปิด

สนาม โดยเปิดเพลงจากเครื่องขยายเสียง 
3.7 ความหมายเพลง 
เพลงธงชัยเป็นเพลงท่ีแสดงถึงการแสดงพลังความสามัคคีร่วมแรงรวมใจ และความ

ยิ่งใหญ่ของสถาบัน ท่ีต่างมุ่งน าชัยมาสู่สถาบัน ดังธงชัยท่ีพล้ิวไหวตามแรงลมเพื่อเฉลิมฉลองถึงชัยชนะ 
3.8 ลักษณะเด่น 
เพลงธงชัยได้ถูกเปิดจากเครื่องขยายเสียงในขณะท่ีผู้น าเชียร์ และคฑากรได้น าเชียร์

ในพิธีเปิดสนาม โ ดยท่อนเพลงได้ซ้ าท่อน A เป็นจ านวน 2 รอบ และเช่ือมบทเพลงเข้ากับบทเพลง
อื่นๆต่อไป ในขณะท่ีกองเชียร์บนสแตนด์เชียร์อยู่ในความสงบ และรับชมพิธีเปิดด้วยใจท่ีฮึกเหิม  

 
 

 
 
 

ภาพที่ 26 โน้ตและเนื้อเพลงธงชัย 
 

4. เพลงเลือดเหลืองแดง 
4.1 ประวัติความเป็นมา 
เพลงเลือดเหลืองแดงเป็นบทเพลงท่ีผู้วิจัยยังไม่สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่ง 

ท่ีมา ค าร้อง และค านองได้อย่างชัดเจน  ปัจจุบัน เพลงเลือดเหลืองแดงมีโน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 27 
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และมีเนื้อร้องดังนี ้
เพลง เลือดเหลืองแดง 
ค าร้อง : ไม่พบข้อมูล 
ท านอง : ไม่พบข้อมูล 
เนื้อเพลง 

เลือดเหลืองแดงข้นบริสุทธิ์ผุดผ่อง พี่น้องเราร่วมทุกข์สุขไป   
หนาวหรือร้อนเราร่วมเป็น ยากเย็นล าเค็ญเราร่วมใจ 

ชีพนี้เราพลีให้กอดคอรักใคร่ผูกพัน กอดคอรักใคร่ผูกพัน 
 

ถิ่นนี้ยังประเทืองเหมือนดังแต่ก่อน  พี่น้องทุกคนรู้แก่ใจ 
รักษาไว้ให้มั่นคง เพื่อโดมด ารงอยู่เรื่อยไป 

เลือดเนื้อเรายิ่งใหญ่ มอบชีวิตให้แดนโดม มอบชีวิตให้แดนโดม 
 

4.2 คีตลักษณ์ – A1 A2 
4.3 จังหวะ - 110 
4.4 ประเภทของเพลง – มาร์ช 
4.5 ระดับช่วงเสียง 
 

 

 
4.6 แหล่งก าเนิดเสียง – น าเชียร์โดยผู้น าเชียร์และคฑากรน าเชียร์ในพิธีการเปิด

สนาม โดยเปิดเพลงจากเครื่องขยายเสียง 
4.7 ความหมายเพลง 
เพลงเลือดเหลืองแดงเป็นเพลงท่ีเปรียบเสมือนเป็นการแสดงจิตวิญญาณท่ีในความ

เป็นลูกของสถาบันธรรมศาสตร์ ผู้ประศาสน์การ นายปรีดี พนมยงค์ ได้เลือกให้สีเหลืองแดงเป็นสี
ประจ ามหาวิทยาลัย โดยให้ความหมายไว้ว่า สีเหลืองเป็นสีของศาสนาเหมือนดังธรรมจักร และสีแดง
ท่ีแสดงถึงความเข้มข้นของเลือด ดังท่ีปรากผฏในบทเพลงของขุนวิจิตร มาตราว่า "เหลืองของเราคือ
ธรรมประจ าจิต แดงของเราคือโลหิตอุทิศให้ " เพลงเลือดเหลืองแดงจึงเป็นการแสดงจิตวิญญาณของ
สถาบัน ท่ีต่างร่วมรักร่วมสามัคคีต่อกัน มีความรักใคร่กลมเกลียวต่อกัน และร่วมกันเชิดชูเกียรตินี้ให้
ด ารงสืบไป 

4.8 ลักษณะเด่น 
เพลงเลือดเหลืองแดงถูกเปิดจากเครื่องขยายเสียง ในขณะท่ีผู้น าเชียร์และคฑากรได้
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น าเชียร์ในพิธีเปิดสนาม  กองเชียร์บนสแตนด์เชียร์จะอยู่ในความสงบและรับชมพิธีเปิดด้วยใจท่ีฮึกเหิม 
 

 
 

ภาพที่ 27 โน้ตและเนื้อเพลงเลือดเหลืองแดง 
 

5. เพลงลูกโดม 
5.1 ประวัติความเป็นมา 
เพลงลูกโดม ได้ถูกแต่งขึ้นโดย วิกรม เมาลานนท์ เพื่อใช้ร้องในงานฟุตบอลประเพณี

จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ.2500-25097 
ปัจจุบันเพลงลูกโดมมีโน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 28 และมีเนื้อร้องดังนี ้

เพลง ลูกโดม 
ค าร้อง : วิกรม เมาลานนท์ 
ท านอง : วิกรม เมาลานนท์ 
 
                                                 

7  ชุมนุมเชียร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , “ประวัติเพลงเชียร์," CHEERTHAM, 2 (2553) 
:5. 
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เนื้อเพลง 
(ช) ลูกโดม ลูกโดม ลูกโดม ลูกแห่งแม่โฉมโดมเด่น เราพร้อมบ าเพ็ญเพื่อพี่น้องเหลืองแดง 

(ญ) ลูกโดม ลูกโดม ลูกโดม ลูกแห่งแม่โฉมโดมแกร่ง ความรักเรืองแรงไม่หน่ายแหนงชาวโดม    

(ช) คณะใดนั้นไม่นั้นส าคัญ   
(ญ) เพราะเราเหมือนกันเหลืองแดงแห่งโดม 

(ช) คุณร้องเพลงเชียร์ผมเงี่ยหูฟัง   

(ญ) อุ๊ย! อนิจจัง นั้นฉันเชียร์ให้โดม   
(พร้อม) ลูกโดม ลูกโดม ลูกโดม ลูกแห่งแม่โฉมโดมกล้า 

เราแสนปรีดาร่วมสถาบันโดม  ท้ังเลือดท้ังเนื้อเราร่วมชาติเช้ือมาเป็นพี่น้อง 

ใจจอดสอดคล้องประคับประคอง  สู่อ้อมแขนโดม ลา ลา ลา ลา ลา ลา  
 

5.2 คีตลักษณ์ – A1 A2 B1 A3 
5.3 จังหวะ - 110 
5.4 ประเภทของเพลง – ลีลาศ 
5.5 ระดับช่วงเสียง 
 

 

 
5.6 แหล่งก าเนิดเสียง – น าเชียร์โดยผู้น าเชียร์และคฑากรน าเชียร์ในพิธีการเปิด

สนาม โดยเปิดเพลงจากเครื่องขยายเสียง 
5.7 ความหมายเพลง 
ลูกโดมหรือลูกแม่โดม ท่ีเป็นช่ือเรียกของนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่นิยมใช้เรียกตัวเอง 

โดยค านี้มาจากตึกโดมอันเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพลงลูกโดมจึงเป็นเพลงท่ีแสดงถึง การเป็น
ลูกของสถาบัน ท่ีไม่ว่าจะอยู่คณะไหนก็ตาม ทุกคนต่างมีสายเลือดเดียวในสายเลือดเหลืองแดง  

5.8 ลักษณะเด่น 
เดิมทีแล้วเพลงลูกโดมได้ถูกประพันธ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเพลงร้องตอบโต้ระหว่างฝุายชาย

และฝุายหญิง โดยท่อน A1 ฝุายชายจะเป็นฝุายเริ่มร้องก่อน ตามด้วยท่อน A2 ฝุายหญิงจะเป็นฝุาย
ร้องรับ ในท่อน B เป็นการร้องรับสลับชายหญิงกันคนละท่อน และปิดท้ายด้วยท่อน A3 ท่ีจะร้อง
พร้อมกันระหว่าง 2 ฝุาย แต่ในพิธีเปิดงานฟุตบอลประเพณีฯครั้งนี้ เพลงลูกโดมได้เรียบเรียงขึ้นใหม่ 
โดยเป็นการร้องคู่กันไปพร้อมๆกันจนกระท่ังจบเพลง และเช่ือมบทเพลงเข้ากับบทเพลงอื่นๆต่อไป 
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ภาพที่ 28 โน้ตและเนื้อเพลงลูกโดม 
 

6. เพลงโดมเริงใจ 
6.1 ประวัติความเป็นมา 
เพลงโดมเริงใจถูกประพันธ์ขึ้นโดย ดร .อภิชาติ ด าดี ท่านได้จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ .ศ.2527 ซึ่งในปีเดียวกันนั้นเอง 
บทเพลงโดมเริงใจท่ีท่านได้ประพันธ์ขึ้นมา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดบทเพลง 50 ปี ธรรม - 
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ศาสตร์ จึงเป็นท่ีแพร่หลายและเป็นท่ีนิยมของเหล่านักศึกษา8 
ปัจจุบันเพลงโดมเริงใจมีโน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 29 และมีเนื้อร้องดังนี ้

เพลง โดมเริงใจ 
ค าร้อง : ดร.อภิชาติ ด าดี 
ท านอง : ดร.อภิชาติ ด าดี 
เนื้อเพลง 

โอ้แดนโดม มนต์เพลงโน้มให้ใจจ า 
รื่นล าน า เริงล าเนาเจ้าพระยา 

สายธารฉ่ า เป่ียมสุขล้ าลมพริ้วมา 
สวยสง่า จุดใจจ า เด่นโดมล้ าแดนไทย 

 

ต้นยูงทอง ครวญเพลงร้องระเริงใจ 
โบกโบยใบ ชวนชงโค ช่ืนชมคน 

ลูกโดมใฝุ หลักใหญ่ล้ าธรรมค้ าชน 
ฟูาดินยล ต่างร าพันเกียรติโดมนั้น เกรียงไกร 

 

สุดขอบฟูา หนใดก็ยังมั่นใจถึงไกลแสนไกล 
โดมสุกใส แนบเนา เรามิลืมเลือน 

 

โอ้แดนธรรม มนต์เพลงย้ าให้ใจเตือน 
อย่าแชเชือน เชิญชาวโดมร่วมวิญญาณ 

สวยโดมเด่น จับจิตเน้นไปทุกกาล 
รักวิญญาณ เกียรติ ความดี แหล่งโดมนี้นิรันดร์ 

 
 

                                                 
8  อภิชาติ ด าดี , ชีวิตและผลงาน ดร .อภิชาติ ด าดี , เข้าถึงเมื่อ 7 มิถุนายน 2559, เข้า 

ถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/damdee/2009/06/03/entry-1 

http://www.oknation.net/blog/damdee/2009/06/03/entry-1


94 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 29 โน้ตและเนื้อเพลงโดมเริงใจ 
 

6.2 คีตลักษณ์ – A1 A2 B1 A3 
6.3 จังหวะ - 110 
6.4 ประเภทของเพลง – ลีลาศ 
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6.5 ระดับช่วงเสียง 
 

 

6.6 แหล่งก าเนิดเสียง – น าเชียร์โดยผู้น าเชียร์และคฑากรน าเชียร์ในพิธีการเปิด
สนาม โดยเปิดเพลงจากเครื่องขยายเสียง 

6.7 ความหมายเพลง 
เพลงโดมเริงใจ เป็นเพลงท่ีแสดงถึงการเชิดชูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยบรรยาย

เกี่ยวกับสถานศึกษา ซึ่งเป็นสถาบันการเรียนรู้ ท่ีเคียงคู่ชาวธรรมศาสตร์เสมอมา  
6.8 ลักษณะเด่น 
เพลงโดมเริงใจเปิดจากเครื่องขยายเสียง ในขณะท่ีผู้น าเชียร์และคฑากรได้น าเชียร์ใน

พิธีเปิดสนาม โดยท่อนเพลงนั้นจะบรรเลงเพียงแค่ท่อน A1 เท่านั้น และเช่ือมบทเพลงเข้ากับบทเพลง
ต่อไป ในขณะท่ีกองเชียร์บนสแตนด์เชียร์อยู่ในความสงบ และรับชมพิธีเปิดด้วยใจท่ีฮึกเหิม  
 

7. เพลงสีเหลืองแดง 
7.1 ประวัติความเป็นมา 
เพลงสีเหลืองแดงเป็นบทเพลงท่ีประพันธ์ขึ้นโดย พุทธินันท์ หรือ เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ 

ผู้มีบทบาทต่อวงการดนตรีไทย และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท แกรมมี่ เอนเตอร์เทนเมนท์ ท่ีกลายเป็น
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ในปัจจุบัน เรวัติ พุทธินันท์ เป็นศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรมม
ศาสตร์ จึงได้มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง  ในขณะรับการศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี พ .ศ.2510 ได้ร่วมต้ังวงดนตรีกับเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัย โดยใช้ช่ือว่า 
Yellow Red ขึ้น และภายหลังเปล่ียนช่ือเป็น The Thanks อีกท้ังยังเคยได้รับการติดต่อให้ร่วมแสดง
สลับกับวงดนตรีสุนทราภรณ์และวงดิอิมพอสสิเบ้ิล เพลงสีเหลืองแดงจึงได้ประพันธ์ขึ้นมาโดยมี ครูเอื้อ 
สุนทรสนานเป็นผู้เรียบเรียงท านอง9 

ปัจจุบันเพลงสีเหลืองแดงมีโน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 30 และมีเนื้อร้องดังนี ้
เพลง สีเหลืองแดง 
ค าร้อง : พุทธินันท์ 
ท านอง : ครูเอื้อ สุนทรสนาน  
 

                                                 
9  นิตยสาร a day, 99 เร่ืองที่คุณอาจไม่เคยรู้เก่ียวกับ เรวัต พุทธินันทน์, เข้าถึงเมื่อ 8 

กุมภาพันธ,์ เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/kilroy/2007/09/02/entry-2 

�Ե����%20a%20day,%2099%20����ͧ���س�Ҩ������������ǡѺ%20���ѵ%20�ط�Թѹ���,%20��Ҷ֧�����%208%20����Ҿѹ��,%20��Ҷ֧��ҡ%20http:/www.oknation.net/blog/kilroy/2007/09/02/entry-2
�Ե����%20a%20day,%2099%20����ͧ���س�Ҩ������������ǡѺ%20���ѵ%20�ط�Թѹ���,%20��Ҷ֧�����%208%20����Ҿѹ��,%20��Ҷ֧��ҡ%20http:/www.oknation.net/blog/kilroy/2007/09/02/entry-2
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เนื้อเพลง 
สีเหลืองแดงอาภัสร์จรัสหล้า เป็นสีส่อก่อวิชามหาศาล 

สีเหลืองแดงจะยิ่งใหญ่ในต านาน เรื่องด้วยการร่วมรักสามัคคี 
 

สีเหลืองแดงนั่นหรือคือธรรมศาสตร์ ได้ชูชาติช่ือระบิลทุกถิ่นท่ี 
เกียรติก าจร ก าจายจ้าท่ัวธาตรี รุ่งศักดิ์ศรีเรืองวิชากฤษดาการ 

 

 
 

 

ภาพที่ 30 โน้ตและเนื้อเพลงสีเหลืองแดง 
 

7.2 คีตลักษณ์ – A B 
7.3 จังหวะ - 107 
7.4 ประเภทของเพลง – มาร์ช 
7.5 ระดับช่วงเสียง 
 

 

7.6 แหล่งก าเนิดเสียง – น าเชียร์โดยผู้น าเชียร์และคฑากรโดยเปิดเพลงจากเครื่อง
ขยายเสียง 
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7.7 ความหมายเพลง 
เนื่องจากนายปรีดี พนมยงค์ ได้ก าหนดสีประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสี

เหลืองแดง เพลงสีเหลืองแดงนี้จึงได้บรรยายถึง สีเหลืองแดง ซึ่งบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของสถาบัน 
และเกียรติท่ีประกาศอยู่ท่ัวทุกหนแห่ง 

7.8 ลักษณะเด่น 
เพลงสีเหลืองแดงเปิดจากเครื่องขยายเสียง ในขณะท่ีผู้น าเชียร์และคฑากรได้น าเชียร์

ในพิธีเปิดสนาม ขณะท่ีกองเชียร์บนสแตนด์เชียร์อยู่ในความสงบ และรับชมพิธีเปิดด้วยใจท่ีฮึกเหิม  
 

8. เพลงแช่วับ 
8.1 ประวัติความเป็นมา 
ในยุคสายลมแสงแดดช่วงปี พ .ศ. 2500 เป็นยุคท่ีเพลงเชียร์มีความเฟื่องฟูเป็นอย่าง

มาก เนื่องจากสภาพทางสังคมในยุคนี้ได้ถูกปกครองโดยระบบเผด็จการ มีจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ รับ
ต าแหน่งเป็นนายกรัฐมาตรี ท่านได้มีค าส่ังปราบปรามนักศึกษาอย่างรุนแรง เป็นเหตุให้นักศึกษา
จ าเป็นต้องลดบทบาททางการเมืองลง นิสิตนักศึกษาต่างมุ่งสนใจแต่กิจกรรมรื่นเริง วิทยา สุขด ารงค์ 
ซึ่งรับหน้าท่ีเป็นประธานเชียร์ ในช่วงปี พ .ศ 2503-2505 จึงได้ประพันธ์เนื้อร้องและท านอง เพลงแช่
วับ ขึ้นมาเพื่อลดเนื้อหา ความขัดแย้งท่ีสอดแทรกอยู่ในบทเพลง 10 

ปัจจุบันเพลงแช่วับ มีโน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 31 และมีเนื้อร้องดังนี ้
เพลง แช่วับ 
ค าร้อง : วิทยา สุขด ารงค์ 
ท านอง : วิทยา สุขด ารงค์ 
เนื้อเพลง 

แช่วับ วับ วับ แช่วับ (ซ้ า) 
มาซิเหวย มาซิเหวย ธรรมศาสตร์ 

มาซิเหวย มาประกาศ ธรรมศาสตร์น าชัย 
น าชัยมาให้พวกเรา 

 

เฮละโล เฮละวา 
 

                                                 
10 ชุมนุมเชียร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, “ประวัติเพลงเชียร,์" CHEERTHAM, 2 

(2553): 5. 
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เฮละโล เฮละวา เฮละวา ธรรมศาสตร์น าชัย 
แช่วับ วับ วับ แช่วับ (ซ้ า) 

 

 
 

 

ภาพที่ 31 โน้ตและเนื้อเพลงแช่วับ 
 

8.2 คีตลักษณ์ – A B 
8.3 จังหวะ - 107 
8.4 ประเภทของเพลง – ลีลาศ 
8.5 ระดับช่วงเสียง 
 

 

 
8.6 แหล่งก าเนิดเสียง – น าเชียร์โดยผู้น าเชียร์และคฑากรน าเชียร์ในพิธีการในสนาม 

โดยเปิดเพลงจากเครื่องขยายเสียง 
8.7 ความหมายเพลง 
เพลงแช่วับ เป็นเพลงท่ีร้องเพื่อเฉลิมฉลอง และเร่งเร้าอารมณ์ ให้เกิดความสนุกสนาน 

รูปแบบเพลง ได้ยึดแบบมาจากร ากลองยาว ซึ่งเป็นการละเล่นร าวงท่ีนิยมร้องในงานรื่นเริง และงานท่ี
ต้องเดินทางเคล่ือนขบวน เช่น งานแห่นาค แห่พระ แห่กฐิน  ฯลฯ ท่อนร้องท่ีว่า "มาซิเหวย มาซิเหวย 
ธรรมศาสตร์" นั้นก็เป็นท่อนหลักท่ีได้ดัดแปลงมา จากเดิมทีร้องว่า "มาแล้วโหวย มาแล้ววา " ส่วน เฮ
ละโล นั้นได้มีความหมายว่า เป็นการรวมตัวกันไปยังท่ีแห่งเดียวกัน และ แช่วับ ก็เป็น การร้อง
เลียนแบบเสียงของการตีฉาบ 
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8.8 ลักษณะเด่น 
เพลงแช่วับเป็นเพลงนิยมร้องโดยผู้น าเชียร์ และแพร่หลายไปสู่สถาบันเชียร์อย่าง

กว้างขวางโดยแต่ละแห่งก็จะมีเนื้อร้องท่ีแตกต่างกันไป ส าหรับในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ -ธรรม 
ศาสตร์ เพลงแช่วับถูกน าเชียร์โดยผู้น าเชียร์และคฑากรน าเชียร์ในพิธีการในสนาม ในขณะท่ีกองเชียร์
บนสแตนด์เชียร์อยู่ในความสงบ เพื่อชมพิธีเปิดด้วยความฮึกเหิมไปกับบทเพล  
 

9. เพลงธรรมศาสตร์รักกัน 
9.1 ประวัติความเป็นมา 
เพลงธรรมศาสตร์รักกันถูกประพันธ์โดย ศรีสวัสด์ิ พิจิตรวรการ ท่านเป็นหนึ่งใน

สมาชิกวงดนตรีสุนทราภรณ์ และเป็นศิษย์เก่าคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ ท่านเป็นผู้ท่ีมีความสามารถด้านภาษาเป็นอย่างมาก และได้เคยแต่งกลอนถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่บ่อยครั้ง บทเพลงหลายๆเพลงท่ีท่านได้ประพันธ์ขึ้น มักมีค าแปลก
ใหม่ มีค าคม และภาษาท่ีสละสลวย เป็นที่ช่ืนชอบของครูเอื้อ สุนทรสนานเป็นอย่างยิ่ง จึงมีโอกาสได้
ร่วมงานกันในการประพันธ์เพลงมหาวิทยาลัยอยู่บ่อยครั้ง หนึ่งในนั้นคือเพลง ธรรมศาสตร์รักกัน11  

ปัจจุบันเพลงธรรมศาสตร์รักกันมีโน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 32 และ 33 และมีเนื้อร้อง
ดังนี ้
เพลง ธรรมศาสตร์รักกัน 
ค าร้อง : ศรีสวัสด์ิ พิจิตรวรการ 
ท านอง : ครูเอื้อ สุนทรสนาน 
เนื้อเพลง 

(สร้อย) เพลงนี้เพลงเราธรรมศาสตร์พวกเราเจ้าของ 
ค าร้องท านองมันเรียกมันร้องพี่น้องให้มา 
มาเริงมาร าท าเพลง บรรเลงประโลมชีวา 

มาส่งภาษาใจว่า (ญ) ธรรมศาสตร์รักกัน (ช ซ้ า)  (ญ ซ้ า)  (ช ซ้ า) 
 

(ญ) ฟังเสียงเพลงพร้องหัวใจมันร้องมันเร้า 
คิดถึงปีก่อนฟูาเก่า ท่ีริมฝ่ังเจ้าพระยา 
ก่อนนั้นสุขนักเมื่อเราเป็นนักศึกษา 

                                                 
11 บ้านคนรักสุนทราภรณ์, ศรีสวัสด์ิ พิจิตรวรการ , เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2559, เข้าถึง

ได้จาก http://www.websuntaraporn.com/suntaraporn/artist/srisawat.htm 
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ใช้วัยชีวา ส าราญเริงร่างทุกวัน ส าราญเริงร่างทุกวัน (ช) เริงร่างทุกวัน (ญ ซ้ า) 
 

(ช) เดือนนี้ปีโน้นคิดไปใจโหนโยนหาย 
เสียดายวันอ่อนสอนง่าย ท่ีครูท่านให้วิชา 

บัดนี้เบ้ืองนั้นจิตใจยังฝันเฟื่องฟูา 
เห็นเดือนดาราฟูาธรรมศาสตร์สวยครั้น ฟูาธรรมศาสตร์สวยครั้น (ญ) ศาสตร์สวยครั้น (ช ซ้ า) 

(สร้อย) 
 

(ญ) งามนักงามหนาอาถรรพ์ในฟูาแดงเหลือง 
ฝันไปใจฟุองฟูาเฟื่องสุขไปกับเรื่องรักเรา 

พี่เอยพี่น้อง จิตใจยังร้องเรียกเร้า 
รักภูมิล าเนาเหลืองแดงแรงเร่านิรันดร์ แดงแรงเร่านิรันดร์ (ช) แรงเร่านิรันดร์ (ญ ซ้ า) 

 

(ช) แดงเหลืองแดนนี้เสรีมันช้ีชวนชัก 
ภิรมย์ชมแหล่งศรีศักด์ิท่ียืนเป็นหลักรัฐไทย 

คราฟูาล่ันร้องต้นยูงผยองยอดไหว 
แม้กายเราไกลหัวใจยังใฝุสัมพันธ์ หัวใจยังใฝุสัมพันธ์ (ญ) ยังใฝุสัมพันธ์ (ช ซ้ า) 

 

(สร้อย) 
 

9.2 คีตลักษณ์ – A B1 B2 A B3 B4 A 
9.3 จังหวะ - 107 
9.4 ประเภทของเพลง – ลีลาศ 
9.5 ระดับช่วงเสียง 
 

 
9.6 แหล่งก าเนิดเสียง – น าเชียร์โดยผู้น าเชียร์และคฑากรน าเชียร์ในพิธีการเปิด และ

ปิดในสนาม โดยเปิดเพลงจากเครื่องขยายเสียง 
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ภาพที่ 32 โน้ตและเนื้อเพลงธรรมศาสตร์รักกัน  
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ภาพที่ 33 โน้ตและเนื้อเพลงธรรมศาสตร์รักกัน  
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9.7 ความหมายเพลง 
เพลงธรรมศาสตร์รักกัน เป็นเพลงท่ีส่ือความหมายถึงความรักท่ีมี ต่อสถาบัน ต้นฉบับ

ประพันธ์ขึ้นโดยใช้จังหวะกัวราช่า (Guarracha) ซึ่งเป็นจังหวะประเภทหนึ่งท่ีใช้ในการเต้นลีลาศ เพื่อ  
ให้เกิดความรู้สึกรื่นเริงยินดี เฉลิมฉลองต่อความยิ่งใหญ่ของของสถาบัน และในช่วงของการแสดงปิดส
แตนด์แปรอักษรก็ได้มีการน าเชียร์ในจังหวะ เต้นร าท่ีผสมผสานเครื่องดนตรีตะวันตก มีกล่ินของดนตรี
แจ๊สท่ีให้สึกอบอุ่น ผ่อนคลายจากท่ีได้เหน็ดเหนื่อยจากการแข่งขัน  

9.8 ลักษณะเด่น 
ต้นฉบับเพลงธรรมศาสตร์รักกัน ได้ถูกประพันธ์ขึ้นโดยให้ฝุายชายและฝุายหญิงร้อง

สลับท่อน และร้องรับกันในท่อนท้ายของท่อนเพลง  ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เพลง
ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นใหม่โดยมิได้แยกฝุายชายและฝุายหญิงในการร้องแต่อย่างใด แต่จะร้องเพียงท่อน A 
ท่ีเป็นท่อนสร้อยเพียงรอบเดียวเท่านั้น ขณะท่ีกองเชียร์บนสแตนด์เชียร์รับชมพิธีเปิดด้วยใจท่ีฮึกเหิม  
 

10. เพลงธรรมศาสตร์เกรียงไกร 
10.1 ประวัติความเป็นมา 
เพลงธรรมศาสตร์เกรียงไกร12  เป็นเพลงท่ีประพันธ์ขึ้นโดย ทวีป วรดิลก ท่านเคยเป็น

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นหนึ่งใน 5 ของนักศึกษาท่ีถูกลบช่ือออก
จากทะเบียนนักศึกษา เนื่องจากยุยงให้มีการต่อต้านรัฐบาล  ในระหว่างรับการศึกษาท่านได้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการนักศึกษา อีกท้ังท่านยังได้ประพันธ์เพลงเชียร์ขึ้นมากมาย เพื่อยืนยัดในการต่อสู้เพื่อ
สิทธิเสรีภาพของชาวธรรมศาสตร์ หนึ่งในนั้นคือเพลงธรรมศาสตร์เกรียงไกร โดยมีครูเอื้อ สุนทรสนาน  
เป็นผู้ประพันธ์ท านอง  

ปัจจุบันเพลงธรรมศาสตร์เกรียงไกรมีโน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 34 และ 35 และมี
เนื้อร้องดังนี ้
เพลง ธรรมศาสตร์เกรียงไกร 
ค าร้อง : ทวีป วรดิลก 
ท านอง : ครูเอื้อ สุนทรสนาน 
เนื้อเพลง 

(สร้อย) วันเอ๋ยวันนี้ สุขศรีเอิ้งเอยมงคล   
สดใสในกมล เอิ้งเอิงเออเอยแดงเหลืองเรืองชัย 

                                                 
12 ส านักพิมพ์สุวีริยาสาส์, ทวีป วรดิลก , เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2558, เข้าถึงได้จาก 

http://www.praphansarn.com/ทวีป%20%20วรดิลก/writer/159 
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วันช่ืนชุมนุมสาวหนุ่มธรรมศาสตร์   

อาภรณ์โอภาส เอิ้งเอิงเออเอยธรรมศาสตร์เกรียงไกร   
 

(ช) ศรีเอยศรีธรรมศาสตร์ ประกาศเอยเกียรติไกล 
ทุกรุ่นร่วมใจเทอดในเหลืองแดง 

เหลืองหรือเหลืองหรือคือธรรม ประจ าเอ๋ย ดวงจิต   

แดงคือโลหิต  แดงคือโลหิต อุทิศเทอดให้ 
 

(สร้อย)   
 

(ญ) เชิญรวมร่วมงาน สมานสามัคคี 
แดงเหลืองเรืองศรีคนดีอยุธยา 

วิญญาณเอ๋ยธรรมศาสตร์ ประกาศเอ๋ยนานมา 
สายธารศรัทธา สายธารศรัทธาธ ารงค์นิรันดร์ 

 

(สร้อย) 
 

ขอนามธรรมศาสตร์ องอาจคู่ฟูา ท่ีรวมศรัทธา ทุกยุคทุกสมัย 
(ญ) ขอเลือดเหลืองแดง (ช ซ้ า) 

(ญ) หล่ังแรงนิรันดร์ (ช ซ้ า) 
(ญ) คือธารสมานฉันท์ (ช ซ้ า) 
(ญ) มิ่งขวัญโชคชัย (ช ซ้ า) 

 

(สร้อย) 
 

10.2 คีตลักษณ์ – A B1 A B1 A C A 
10.3 จังหวะ - 107 
10.4 ประเภทของเพลง – ลีลาศ 
10.5 ระดับช่วงเสียง 
 

 

 
10.6 แหล่งก าเนิดเสียง – น าเชียร์โดยผู้น าเชียร์และคฑากรน าเชียร์ในพิธีการเปิด

สนาม โดยเปิดเพลงจากเครื่องขยายเสียง 
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ภาพที่ 34 โน้ตและเนื้อเพลงธรรมศาสตร์เกรียงไกร  
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ภาพที่ 35 โน้ตและเนื้อเพลงธรรมศาสตร์เกรียงไกร 
 

10.7 ความหมายเพลง 
เพลงธรรมศาสตร์เกรียงไกรได้ส่ือความหมายถึง การประกาศเกียรติ จิตวิญญาณชาว

ธรรมศาสตร์ ท่ีทุกๆคนต่างเชิดชู ในจังหวะเพลงเต้นร าท่ีความสนุกสนาน ให้ความรู้สึกรื่นเริงยินดี และ
เฉลิมฉลองต่อความยิ่งใหญ่ของสถาบัน 

10.8 ลักษณะเด่น 
เพลงธรรมศาสตร์เกรียงไกรเป็นเพลงท่ีเล่นต่อเนื่องจากเพลงธรรมศาสตร์รักกัน และ

เป็นเพลงปิดท้ายของพิธีเปิดสนาม เพลงธรรมศาสตร์เกรียงไกรได้บรรเลงจากเครื่องขยายเสียง ใน
ท่อน สร้อย จ านวน 2 รอบ และร้องจบ ด้วยค าว่า "ธรรมศาสตร์เกรียงไกร" ด้วยเสียงท่ีหนักแน่น 
กระชับ พร้อมเพรียงกัน เสียงเชียร์ เสียงโฮ่ร้อง และปรบมือท่ัวทั้งสนามจึงได้เริ่มดังขึ้นในทันทีเมื่อ
เพลงได้จบลงเพลง 
 

11. เพลงยูงทอง 
11.1 ประวัติความเป็นมา 
เพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง ได้ถูกแต่งต้ังขึ้นเป็นเพลงประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

แทนท่ีเพลง เพลงประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท านองมอญดูดาว) ท่ีมีการใช้มาก่อนครั้งยังเป็น
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ต่อมาในช่วงปี พ .ศ.2504 ได้มีนักศึกษากลุ่มหนึ่ง 
เฝูาทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ ขณะท่ี
ท่านเสด็จมาทรงดนตรี ณ เวทีลีลาศ สวมอัมพร ภายในพระราชวังดุสิต วันท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2504 
พระองค์ทรงรับส่ัง จะประราชทานเพลงประจ ามหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาธรรมศาสตร์ กระท่ังใน
วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2506 ในขณะท่ีพระองค์ได้มาทรงดนตรี ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัย  
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ธรรมศาสตร์ พระองค์ทรงได้บรรเลงเพลงยูงทองขึ้น โดยมีนายจ านง ราชกิจ  (จรัล บุณยรัตพันธ์ ) เป็น
ผู้ประพันธ์ค าร้องตามท่ีหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ร่างไว้ และพระราชทานให้เป็นเพลงประจ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมท้ังทรงน าต้นหางนกยูงฝรั่งจ านวน 5 ต้นมาปลูกไว้หน้าหอประชุม
ใหญ่ เพื่อให้เป็นต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์13 

ปัจจุบันเพลงยูงทอง มโีน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 36 และมีเนื้อร้องดังนี ้
เพลง ยูงทอง 
ค าร้อง : จ านง ราชกิจ 
ท านอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
เนื้อเพลง 

แหล่งศึกษาร่มเย็นเด่นริมสายชล เราทุกคนรักดุจหัวใจ 
ปลูกยูงทองไว้เคียงโดมมุ่งประโลมโน้มใจรัก ธรรมจักรนบบูชาเทิดไว้ 

เหลืองแดงแสงธรรมศาสตร์วิไล ปกแผ่ไปในทุกทาง 
สัญลักษณ์ดีเด่นเห็นกระจ่าง อย่าจืดจางรักร่วมทางกันไป 

 

*ทรงธรรมปานดังตราชูเด่น ทรงเป็นดวงธรรมน าทางให้ 
พิทักษ์รักษาเชิดชูไว้ อบอุ่นใจไปทุกกาล 

พระธรรมสถิตย์ร่วมจิตสมาน ปฏิญาณรักสามัคคี 
รักยูงทองงามเด่นเหนือนที ส่งศักดิ์ศรีไว้ให้ยิ่งยืนนาน 

 

(ซ้ า *) 
 

11.2 คีตลักษณ์ – A B B 
11.3 จังหวะ - 92 
11.4 ประเภทของเพลง – มาร์ช 
11.5 ระดับช่วงเสียง 
 

 

 
11.6 แหล่งก าเนิดเสียง – น าเชียร์โดยผู้น าเชียร์และคฑากรรวมทั้งวงดุริยางค์น าเชียร์

ในพิธีการ พิธีเปิด-ปิดในสนาม โดยเปิดเพลงจากเครื่องขยายเสียง 

                                                 
13 เจ้าพระยา [นามแฝง], พระราชทานเพลงยูงทอง, เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2559, 

เข้าถึงได้จาก http://www.chaoprayanews.com/2011/02/09/พระราชทานเพลงยูงทอง-ให/้ 
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ภาพที่ 36 โน้ตและเนื้อเพลงยูงทอง 
 

11.7 ความหมายเพลง 
เพลงยูงทอง เป็นเพลงท่ีแสดงถึงความจงรักภักดีและเคารพรักต่อมหาวิทยาลัย โดยมี

ต้นหางนกยูงฝรั่ง (ยูงทอง) อันเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย อันเป็นส่ิงท่ีคอยย้ าเตือนใจใน
ความเป็นลูกธรรมศาสตร์  

11.8 ลักษณะเด่น 
เพลงยูงทอง ถูกใช้ ส าหรับการแสดงในพิธีเปิด-ปิดงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรม 

ศาสตร์ ครั้งท่ี 70 และน าเชียร์หน้าสแตนด์เชียร์ ซึ่งจะเป็นการน าเชียร์จากเครื่องขยายเสียงท้ังหมด 
เมื่อเพลงยูงทองได้เริ่มข้ึน ชาวธรรมศาสตร์ต่างจะเริ่มร้องเชียร์กันจนกึกก้องท่ัวทั้งสนาม  เพื่อแสดง
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ความเคารพต่อสถาบัน 
 

12. เพลงประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มอญดูดาว) 
12.1 ประวัติความเป็นมา 
เพลงประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มอญดูดาว) หรือท่ีชาวธรรมศาสตร์มักเรียก

กันว่าเพลง มอญดูดาว เดิมถูกใช้เป็นเพลงประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนท่ีจะมีการใช้ เพลง
พระราชนิพนธ์ ยูงทองแทนท่ี เพลงมอญดูดาวเป็นเพลงไทยเดิม ในจังหวะมอญดูดาว เนื่องจากใน
สมัยก่อนบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นโรงทหารของพระยาเสือเจ้าพระยาสุรสีห์ หรือ กรม
สมเด็จพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ส่วนวังหน้ามีทหารเอกเป็น กลุ่มชาวมอญ น าโดย เจ้าพระยา
มหาเสนา(พญาเจ่ง ต้นตระกูล คชเสนีย์ ) ชาวมอญเหล่านี้เป็นชนกลุ่มน้อย ท่ีต้องต่อสู้ เร่ร่อนอยู่เป็น
ประจ า การร้องร าท าเพลงจึงเป็นเรื่องปกติของพวกเขาเมื่อยามเหนื่อยล้า ด้วยเหตุนี้ท าให้เกิิดเป็น
ท านองเพลงมอญดูดาวขึ้นมา ขุนวิจิตรมาตรา  (สง่า กาญจนาคพันธ์ ) จึงได้น าท านองนี้ ท่ีรู้จักในช่ือ
ท านองมอญดูดาว มาใช้เป็นเพลงประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ .ศ.247814 

ปัจจุบันเพลงประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 37 และมี
เนื้อร้องดังนี ้
เพลง ประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มอญดูดาว) 
ค าร้อง : ขุนวิจิตรมาตรา 
ท านอง : เพลงไทยเดิม ท านองมอญดูดาว 
เนื้อเพลง 

ส านักไหนหมายชูประเทศชาติ (ซ้ า)  
ด้วยอ านาจปกครองให้ผ่องเฟื่อง 

เอย เอ๋ยเราเป็นไทย เรารักไทยบูชาไทย  
ไม่ยอมให้ ใครผู้ใด มาล้างเสรีไทย 

 

ส านักนั้นธรรมศาสตร์และการเมือง (ซ้ า) 

รุ่งเรืองสมบูรณ์เขตประเทศไทยเอย เอ๋ย 

ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์การเมือง  

                                                 
14 หนังสือพิมพ์เสรีชัย, เพลงธรรมศาสตร์โดย ฌาฒ สหัสชะ , เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 

2559, เข้าถึงได้จาก http://www.sereechai.com/news/index.php/2013-05-01-06-35-40/20 
13-05-01-07-38-03/970-2013-09-19-20-46-35 

http://www.sereechai.com/news/index.php/2013-05-01-06-35-40/20%2013-05-01-07-38-03/970-2013-09-19-20-46-35
http://www.sereechai.com/news/index.php/2013-05-01-06-35-40/20%2013-05-01-07-38-03/970-2013-09-19-20-46-35
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ไทยจะเฟื่อง ไทยจะรุ่งเรืองก็เพราะการเมืองดี  
 

เหลืองของเราคือธรรมประจ าจิต (ซ้ า) 

แดงของเราคือโลหิตอุทิศให้เอย เอ๋ย 
เหลืองกับแดง เหลืองกับแดง เหลืองกับแดง 
ทุกทุกแห่ง ทุกทุกแห่ง แต่ล้วนเหลืองกับแดง 

 

ช่ือว่าธรรมแล้วเราเทิดให้สมไทย (ซ้ า) 

ทุกอย่างไปงานหรือเล่นต้องเป็นธรรมเอย เอ๋ย 

ใครรักชาติ ใครรักธรรมเหมือนกับเรา  
จงมาเข้าและโปรดเอาใจช่วยเหลืองกับแดง 

 
12.2 คีตลักษณ์ – A1 A2 A3 A4 
12.3 จังหวะ - 90 
12.4 ประเภทของเพลง – ลีลาศ 
12.5 ระดับช่วงเสียง 
 

 

 
12.6 แหล่งก าเนิดเสียง – น าเชียร์โดยผู้น าเชียร์พิธีปิดสแตนด์เชียร์ธรรมศาสตร์ โดย

เปิดเพลงจากเครื่องขยายเสียงหน้าสแตนด์เชียร์ 
12.7 ความหมายเพลง 
เพลงประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มอญดูดาว) เป็นบทเพลงท่ีแสดงถึงจุดยืน 

และย้ าเตือนเพื่อเชิดชูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เดิมทีเกิดมาเพื่อการเมืองไทย  เพลงประจ ามหา 
วิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มอญดูดาว) จึงเป็นเพลงท่ีแสดงอุดมการณ์ของสถาบัน ท่ีสืบทอดมากระท่ัง
ปัจจุบัน  

12.8 ลักษณะเด่น 
ต้นฉบับเพลง เพลงประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มอญดูดาว) เป็นเพลงท่ี

ประพันธ์ขึ้นในท านองของดนตรีไทยเดิม (มอญดูดาว) โดยมีธรรมเนียมท่ีว่าเมื่อได้ยืนเพลงนี้เวลาใด 
นักศึกษาจะต้องยืนท าความเคารพต่อสถาบัน แต่ในพิธีปิดสแตนด์เชียร์ธรรมศาสตร์ ในงานฟุตบอล
ประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ครั้งท่ี 70 เพลงประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มอญดูดาว) นี้ได้เรียบ
เรียงขึ้นใหม่ ในท านองเพลงเต้นร า ท่ีเหล่านักศึกษาต่างพากันปรบมือและร้องเชียร์กันอย่างสนุกสนาน 
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ภาพที่ 37 โน้ตและเนื้อเพลงประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มอญดูดาว) 
 



112 

 

 

13. เพลง TU35 
13.1 ประวัติความเป็นมา 
เพลง TU35 ถูกประพันธ์โดย อโฆษะ หรือ อดุลย์ โฆษกิจจาเลิศ ซึ่งได้รับต าแหน่ง

ประธานเชียร์ในยุคนั้น ท่านกล่าวว่า เพลง TU35 เป็นเพลงท่ีเกิดขึ้นจากท่ีท่านได้เปิดสารบัญเพลง
เชียร์โดยบังเอิญ ในขณะท่ีอ่านรายช่ือเพลงแต่ละเพลง ท่านเกิดความรู้สึกว่า ช่ือเพลงแต่ละช่ือ เมื่อ
น ามาเรียงต่อกันสามารถสร้างเป็นเรื่องราวได้ ท่านจึงน าเอารายช่ือเพลงเชียร์ทั้งหมด 35 เพลงมา
เรียบเรียงขึ้น จนกระท่ังเกิดเป็นเพลง TU3515 

ปัจจุบันเพลง TU35 มีโน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 38 และ 39 และมีเนื้อร้องดังนี ้
เพลง TU35 
ค าร้อง : อโฆษะ 
ท านอง : อโฆษะ 
เนื้อเพลง 

ได้ยินเพลงบรรเลง VICTOR BOOM BOOM BOOM 
เราสาวหนุ่มต่างรุมร้อนใจ (ลา...) 
พวกเรายังยืนยงมั่นคงน าธงชัย 

ก้าวเดินไปด้วยใจไม่ไหวหวั่น (ลา...) 
โอ้ใจเรารัญจวนเมื่อครวญมอญดูดาว 

ส่องสกาวช่ัวดินฟูานั่น (ลา...) 
ด่ังลูกโดมเรืองรองใต้ยูงทองโดมสัมพันธ์ 

ธรรมศาสตร์รักกันดุจดังขวัญโดม 
 

เมื่อเดือดร้อนเราอาวรณ์หากัน (หากัน) 
เมื่อสุขสันต์พร้อมกันเฮฮา (เฮฮา) 

มิเคยเกรง มิเคยหวั่น ร่วมประจัญด้วยความกล้า  
อโยธยาคู่ฟูาเหมือนโดมคู่ไทย 

 

ธรรมศาสตร์ไม่หวั่น ธรรมศาสตร์ไม่หนี 
ธรรมศาสตร์แห่งนี้ ธรรมศาสตร์เกรียงไกร 

มาร์ชธรรมศาสตร์ มาร์ช ม.ธ.ก. 

                                                 
15 ชุมนุมเชียร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , “ประวัติเพลงเชียร์," CHEERTHAM, 2 

(2553): 4.                                                           
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ปลุกใจไม่ท้อไม่ย่อหวั่นไหว 
สีเหลืองแดงข้นไม่ปนสีใด 

ธรรมศาสตร์สู้ไหวเราสู้ตายเพื่อเหลืองแดง 
 

ได้ยินเพลงบรรเลง TU BOOM BOOM BOOM 
รวมทุกกลุ่มให้ใจแข็งแกร่ง (ลา...) 

จากแช่วับ (วับ วับ) วับ วับนับวัน เราร่วมแรง 
เลือดเหลืองแดง เข้มแข็งประดุจหินกล้า 

 

เมื่อต่างร้อง เราต่างปองรักกัน (รักกัน) 
เธอกับฉัน รักแววมยุรา (มยุรา) 

มิเคยเกรง มิเคยหวั่น ร่วมประจัญด้วยความกล้า 
จะปลุกใจนักกีฬาให้กล้าราวี 

 

มีโดมรอเธอ มีโดมร่มใจ 
จ าจากโดมไป อาลัยโดมนี้ 
โดมในดวงใจ ใต้เงาโดมเอย 

ไม่อยากอยู่เฉย ด้วยเคยสุขศรี 
WE CHEER TO WIN THAT'S WHO ARE WE 

YELLOW RED IT'S ME ME ME ME นี่หรือธรรม 
 

13.2 คีตลักษณ์ – A1 B1 C1 A2 B2 C2 
13.3 จังหวะ - 110 
13.4 ประเภทของเพลง – มาร์ช 
13.5 ระดับช่วงเสียง 
 

 

 
 
13.6 แหล่งก าเนิดเสียง – น าเชียร์โดยผู้น าเชียร์พิธีปิดสแตนด์เชียร์ธรรมศาสตร์ โดย

เปิดเพลงจากเครื่องขยายเสียงหน้าสแตนด์เชียร์ 
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13.7 ความหมายเพลง 
เพลง TU35 เป็นเพลงท่ีแสดงถึงการปลูกฝังเพลงเชียร์ธรรมศาสตร์ให้ซึมซับสู่นัก 

ศึกษา ท าให้สามารถรู้และจดจ ารายช่ือเพลงเชียร์ได้ท้ังหมด ใช้ในพิธีปิดสแตนด์เชียร์ ในจังหวะเพลง
เต้นร า เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเหนื่อยล้าหลังจากจบการแข่งขัน  

13.8 ลักษณะเด่น 
เพลง TU35 เป็นการรวบรวมรายช่ือเพลงของเชียร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้ง 35 

เพลง โดยเรียบเรียงขึ้นใหม่เป็นบทเพลง TU35 
 

 

 

 

ภาพที่ 38 โน้ตและเนื้อเพลง TU35  
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ภาพที่ 39 โน้ตและเนื้อเพลง TU35  
 

14. เพลงโดมในดวงใจ 
14.1 ประวัติความเป็นมา 
เพลงโดมในดวงใจเกิดขึ้นในช่วงงานชุมนุมศิษย์เก่ารุ่นท่ี 6 ปี พ .ศ.2492 ซึ่งเป็นช่วงท่ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกมรสุมทางการเมืองอย่างหนัก เป็นเหตุให้ท่านผู้ประศาสน์การต้องเดิน 
ทางออกนอกประเทศ นักศึกษาจึงขาดขวัญก าลังใจ ท่าน ทวีป วรดิลก จึงได้ประพันธ์เพลง โดมใน
ดวงใจขึ้นเพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้กับนักศึกษา จากท่ีมาดังกล่าวท าให้โดมถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของ
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ชาวธรรมศาสตร์นับต้ังแต่นั้นมา16 
ปัจจุบันเพลงโดมในดวงใจ มีโน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 40 และมีเนื้อร้องดังนี ้

เพลง โดมในดวงใจ 
ค าร้อง : ทวีป วรดิลก 
ท านอง : ครูเอื้อ สุนทรสนาน 
เนื้อเพลง 

ฟากฟูาครามงามประกายเฉิดฉายโดม 
รับแสงโสมส่องหล้ารุ่งราศี 
เหนือล าน้ าเจ้าพระยาพาชีวี 

เริงฤดีคล่ืนขับกล่อมยิ่งน้อมใจ 
 

ทิวสนมวลล้วนสล้างเป็นทางแถว 
ลมกระซิบเสียงแผ่วกิ่งก้านไหว 
ค าร าพันนั้นว่าโดมในดวงใจ 
ยืนยงไปตราบส้ินสุดดินฟูา 

 

โดมด ารงคงไว้ในดวงจิต 
ช่ัวชีวิตรักจะมั่นสุขหรรษา 

มอบดวงใจให้แก่กันนิรันดร์มา 
โดมคู่ฟูา รักจะอยู่คู่ดวงใจ... 

 
14.2 คีตลักษณ์ – A B C 
14.3 จังหวะ - 75 
14.4 ประเภทของเพลง – วอลซ์ (Walz) 
14.5 ระดับช่วงเสียง 

 

14.6 แหล่งก าเนิดเสียง – น าเชียร์โดยผู้น าเชียร์ น าเชียร์ในพิธีปิดสแตนด์เชียร์
ธรรมศาสตร์ โดยเปิดเพลงจากเครื่องขยายเสียงหน้าสแตนด์เชียร์  

                                                 
16 ชุมนุมเชียร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , “ประวัติเพลงเชียร์," CHEERTHAM, 2 

(2553): 4-5. 
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14.7 ความหมายเพลง 
เพลงโดมในดวงใจ เป็นบทเพลงท่ีแสดงถึงการเทิดทูนสถาบัน ซึ่งเป็นสถานท่ีได้สร้าง

ชีวิต ให้ความรู้ ให้การศึกษา และสิทธิเสรีภาพ ซึ่งจะอยู่ในดวงใจของชาวธรรมศาสตร์ ซึ่งเพลงโดมใน
ดวงใจ ถูกน าเชียร์ในจังหวะเพลงเต้นร า  (Walz) ท่ีเกิดเป็นอารมณ์ความรู้สึก การเฉลิมฉลองท่ีอบอุ่น
และผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าจากการแข่งขัน 

14.8 ลักษณะเด่น 
เพลงโดมในดวงใจได้น าเชียร์จากเครื่องขยายเสียงในขณะท่ีผู้น าเชียร์น าเชียร์ในพิธี

ปิดสแตนด์แปรอักษรโดยนักศึกษาให้ต่างพากันรับชมและรับฟังด้วยความช่ืนชมยินดี สนุกสนานและ
ผ่อนคลายไปกับเพลง 
 

 
 
 

ภาพที่ 40 โน้ตและเนื้อเพลงโดมในดวงใจ 
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15. เพลงนี่หรือธรรม 
15.1 ประวัติความเป็นมา 
เพลงนี่หรือธรรม17 ถูกแต่งขึ้นโดย อโฆษะ หรือ อดุลย์ โฆษกิจจาเลิศ ในปี พ .ศ. 

2525 เพื่อใช้ร้องในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ปี  พ .ศ. 2526 เดิมที เพลงนี้ได้ถูก
ประพันธ์ไว้ใช้ร้องในชุมชุมเชียร์ โดยต้ังช่ือเพลงว่า นี่หรือเชียร์ หรือ นี่แหละเชียร์ ภายหลัง ได้มีการ
ปรึกษากันในชมรมเรื่องการเลือกเพลงท่ีจะใช้ในงานฟุตบอลประเพณีฯ เพลงนี่หรือเชียร์ จึงได้เปล่ียน
ช่ือเป็น นี่หรือธรรม แทน สังเกตได้จากค าร้องบางท่อน ท่ีมีค าบางค าท่ีออกไปในทางท่ีใช้ในชุมนุม
เชียร์ ดังเช่น  "เปล่งเสียงเชียร์ เชียร์สร้างสรรค์ " และเป็นท่ียอมรับให้เป็นเพลงเชียร์มหาวิทยาลัยจน 
กระท่ังปัจจุบัน 

ปัจจุบันเพลงนี่หรือธรรม มีโน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 41 และมีเนื้อร้องดังนี ้
เพลง นี่หรือธรรม 
ค าร้อง : อโฆษะ 
ท านอง : อโฆษะ 
เนื้อเพลง 

เมื่อเธอมาเธอก้าวอย่างมั่นใจ   เมื่อเธอไปหัวใจยังผูกพัน 
เจอะรอยยิ้มพิมพ์ใจให้สุขสันต์   ทุกวันและคืนช่ืนฤดี 
ท่ีแห่งนี้น้องพี่ร่วมมือกัน     ต่างฝุาฟันสร้างความสามัคคี 
ปลูกต้นรักให้เบ่งบานเต็มท่ี   บานคล่ีด้วยสีเหลืองแดง 

 

สามัคคี (ซ้ า) เถิดเหลืองแดง (ซ้ า)   เป็นก าแพง (ซ้ า) ต้านอธรรม (ซ้ า)  
ลูกแม่โดม (แม่โดม แม่โดม) ต่างโถมกระหน่ า คุณธรรมสร้างธรรมศาสตร์ก้าวไกล  
เปล่งเสียงเชียร์ (ซ้ า) เชียร์สร้างสรรค์ (ซ้ า)   กู่ร้องพลัน (ซ้ า) ลือล่ันไป (ซ้ า)  
เมื่อเราร้อง (เราร้อง เราร้อง) พี่น้องร่วมใจ  สร้างสายใย สายใจสายเลือดเหลืองแดง  

 

นี่หรือธรรม (ธรรมศาสตร์)    นี่แหละคือธรรม (ธรรมศาสตร์)  
นี่หรือธรรม (ธรรมศาสตร์)    นี่แหละคือธรรม (ธรรมศาสตร์)  
ร่วมใจกัน     ยึดมั่นประสานเสียงเชียร์ 
 

 

                                                 
17 ชุมนุมเชียร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , “ประวัติเพลงเชียร์," CHEERTHAM, 2 

(2553): 6.     
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ภาพที่ 41 โน้ตและเนื้อเพลงนี่หรือธรรม 
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15.2 คีตลักษณ์ – A B C 
15.3 จังหวะ - 75 
15.4 ประเภทของเพลง – ลูกกรุง 
15.5 ระดับช่วงเสียง 

 

15.6 แหล่งก าเนิดเสียง – น าเชียร์โดยผู้น าเชียร์ น าเชียร์ในพิธีปิดสแตนด์เชียร์
ธรรมศาสตร์ โดยเปิดเพลงจากเครื่องขยายเสียงหน้าสแตนด์เชียร์  

15.8 ลักษณะเด่น 
ผู้น าเชียร์ ได้ท าการแสดงพิธีปิดสแตนด์แปรอักษร ขณะท่ีนักศึกษาต่างพากันรับชม

ด้วยความช่ืนชมยินดี สนุกสนานและผ่อนคลายไปกับเพลง 
 

16. เพลง TU BOOM 
16.1 ประวัติความเป็นมา 
เพลง TU Boom ถูกประพันธ์ขึ้นโดย วิทย์ รายนานนท์ ขณะด ารงต าแหน่งประธาน

เชียร์ในปี พ .ศ.2507 และได้แพร่หลายเป็นที่นิยมในหมู่นักศึกษา ไม่เพียงแต่เพื่อใช้ร้องในการฟุตบอล
ประเพณีฯเพียงเท่านั้น แต่ยังร้องในสถานการณ์ต่างๆท่ีต้องการปลุกใจ สร้างความสามัคคี และ
ประกาศตัวตน จนเกิดเป็นเพลงบูมประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18 

ปัจจุบันเพลง TU BOOM มีโน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 42 และมีเนื้อร้องดังนี ้
เพลง TU BOOM 
ค าร้อง : วิทย์ รายนานนท์ 
ท านอง : สุบิณ สินชัย 
เนื้อเพลง 

VITE BOOM HURE HURE HURE HA HA 
HURA HURA HURA HE HE 

QU'EST-CE QUI? THAMMASAT JE VEUX DIRE T.U. LA 
 

 

                                                 
18 ชุมนุมเชียร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , “ประวัติเพลงเชียร์," CHEERTHAM, 2 

(2553): 5. 
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ภาพที่ 42 โน้ตและเนื้อเพลง TU BOOM 
 

16.2 คีตลักษณ์ – A  
16.3 จังหวะ - ไม่ตายตัว ข้ึนอยู่กับผู้น า 
16.4 ประเภทของเพลง – บูม, นันทนาการ 
16.5 ระดับช่วงเสียง – ไม่มี  
 

16.6 แหล่งก าเนิดเสียง – ขับร้องโดยกลุ่มนิสิตนักศึกษา, ผู้น าเชียร์ โดยมีผู้น าจ านวน 
1 คน เป็นต้นเสียงน าส่ังในการร้องบูม 

16.7 ความหมายเพลง 
เพลง TU BOOM เป็นบทร้องท่ีใช้ปลุกระดมสร้างความฮึกเหิมในสถานการต่าง ๆ 

และเป็นการเชิดชูเกียรติของสถาบัน 
16.8 ลักษณะเด่น 
เพลง TU BOOM มักถูกร้องในกิจกรรมต่างๆ ด้วยการเปล่งเสียงออกด้วยเสียงท่ีหนัก

แน่น ขับร้องโดยการโน้มตัวไปข้างหน้าตามจังหวะของค าร้อง และตะโกนด้วยเสียงท่ีกระชับและหนัก
แน่นอย่างพร้อมเพรียงกัน ในบางสถานการณ์อาจมีการรวมตัวกันกอดคอเป็นวงกลม โดยมีผู้น าร้องอยู่
กลางวงเป็นผู้น าบูม เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ สร้างความสามัคคี และสร้างความฮึกเหิม อีกท้ังเป็นการ
ประกาศตัวตนและศักดาสถาบันของตน 
 

17. เพลง WHO ARE WE 
17.1 ประวัติความเป็นมา 
เพลง WHO ARE WE เป็นบทเพลงท่ีถูกสันนิษฐานว่าเป็นประโยคท่ีประธานเชียร์

วิทย์ รายนานนท์ น ามาจาก การร้องของเชียร์ลีดเดอร์ในต่างประเทศ โดยมีค าว่า WHO ARE WE 
ปรากฏอยู่หลายบทเพลง ด้วยท านองท่ีหลากหลายและแตกต่างกันไป ซึ่งเป็นช่วงท่ีเชียร์ลีดเดอร์ได้เข้า
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มามีบทบาทต่อการเชียร์ในประเทศไทยมากขึ้น จึงได้มีการรับน าค านี้มาประ ยุกตใ์ช้ในการเชียร์ จน
เป็นท่ีนิยมและแพร่หลายสู่สถาบันต่างในประเทศไทย 

ปัจจุบันเพลง WHO ARE WE มีโน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 43 และมีเนื้อร้องดังนี ้
เพลง WHO ARE WE 
ค าร้อง : วิทย์ รายนานนท์ 
ท านอง : วิทย์ รายนานนท์ 
เนื้อเพลง 

WHO ARE WE  WHO ARE WE WHO YOU ARE 

WE CAN GO FAR  THAN YOU ARE FAR CAN SEE 
(ซ้ า) (ซ้ า) (ซ้ า) 

 

 
 
 

ภาพที่ 43 โน้ตและเนื้อเพลง WHO ARE WE 
 

17.2 คีตลักษณ์ – A  
17.3 จังหวะ - ไม่ตายตัว ข้ึนอยู่กับผู้น า 
17.4 ประเภทของเพลง – นันทนาการ 
17.5 ระดับช่วงเสียง – ไม่มี  
 

17.6 แหล่งก าเนิดเสียง – น าเชียร์โดยผู้น าเชียร์หน้าสแตนด์ 
17.7 ความหมายเพลง 
เพลง WHO ARE WE เป็นเพลงท่ีสร้างการปลุกเร้าอารมณ์ สร้างความฮึกเหิม โดย

การนันทนาการสร้าง สีสัน ความสนุกสนาน มักร้องโดยไม่มีดนตรีประกอบ แต่ยังคงให้ความ
สนุกสนาน โดยปรบมือตามจังหวะเพลงไปกับผู้น าเชียร์ 
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17.8 ลักษณะเด่น 
เพลง WHO ARE WEเป็นเพลงท่ีสร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ชวนปรบมือ เขย่า

พู่ไปตามจังหวะ และดึงความสนใจไปยังกลุ่มผู้น าเชียร์ เพื่อลดความตึงเครียดระหว่างการแข่งขัน 
 

18. เพลง Victor Boom 
18.1 ประวัติความเป็นมา 
เพลง Victor Boom เป็นหนึ่งในบทเพลงเชียร์ที่ ศาสตราจารย์วิกรม เมาลานนท์ ได้

ประพันธ์ขึ้น เพื่อร้องเชียร์ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ -ธรรมศาสตร์ ครั้งยังด ารงต าแหน่งอาจารย์
ประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ียึดหลักการประพันธ์มาจากเพลง TU Boom ท่ีประพันธ์ขึ้นโดย 
วิทย์ รายนานนท์ ขณะด ารงต าแหน่งประธานเชียร์ ในปี พ.ศ.2507 มาปรับใส่ค าว่า VICTOR VICTOR 
BOOM ลงไป เพื่อใช้ร้องนันทนาการให้เกิดความสนุกสนาน 

ปัจจุบันเพลง Victor Boom มีโน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 44 และมีเนื้อร้องดังนี ้
เพลง Victor Boom 
ค าร้อง : วิกรม เมาลานนท์ 
ท านอง : วิกรม เมาลานนท์ 
เนื้อเพลง 

VICTOR VICTOR BOOM 
HURE HURE HA HA 

VICTOR VICTOR BOOM 
HURA HURA HE HE 

QU'EST QUI THAMMASAT JE VEUX DIRE T.U. LA 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 44 โน้ตและเนื้อเพลง Victor Boom 
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18.2 คีตลักษณ์ – A  
18.3 จังหวะ - ไม่ตายตัว ข้ึนอยู่กับผู้น า 
18.4 ประเภทของเพลง – นันทนาการ 
18.5 ระดับช่วงเสียง  

 
 

18.6 แหล่งก าเนิดเสียง – น าเชียร์โดยผู้น าเชียร์หน้าสแตนด์ 
18.7 ความหมายเพลง 
เพลง Victor Boom เป็นอีกหนึ่งท่ีเป็นเพลงเชียร์เชิงนันทนาการ ท่ีแม้ว่าช่ือเพลงจะ

เป็น Victor Boom แต่มิได้ใช้วิธีการร้องแบบวิธีการ Boom แต่อย่างใด เนื้อร้องมีใจความว่า QU'EST 
QUI THAMMASAT JE VEUX DIRE T.U. LA และ HURE HURE HA HA เหมือนกับเพลง TU 
BOOM แต่มีวิธีการร้องท่ีแตกต่างกัน โดยการเพิ่มค าว่า Victor Victor ลงไป ท่ีแปลว่า ผู้ชนะ Victor 
Boom จึงเป็นการส่ือความหมายถึง การโห่ร้องของผู้ชนะ เป็นการร้องท่ีสร้างความสนุกสนาน 
นันทนาการ และสร้างความเพลิดเพลิน  

18.8 ลักษณะเด่น 
เพลง Victor Boom เป็นเพลงท่ีสร้างความเพลิดเพลินท่ีสนุกสนาน ชวนปรบมือเขย่า

พู่ไปตามจังหวะเพลง และดึงความสนใจไปยังกลุ่มผู้น าเชียร์ เพื่อลดความตึงเครียดระหว่างการแข่งขัน  
 

19. เพลงธรรมศาสตร์สู้ 
19.1 ประวัติความเป็นมา 
เพลงธรรมศาสตร์สู้เป็นหนึ่งในบทเพลงเชียร์เชิงนันทนาการ ท่ีมีลักษณะของการร้อง  

บูม โดยการน าร้องของผู้น าเชียร์  
ปัจจุบันเพลงธรรมศาสตร์สู้ มีโน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 45 และมีเนื้อร้องดังนี ้

เพลง ธรรมศาสตร์สู้ 
ค าร้อง : ไม่พบข้อมูล 
ท านอง : ไม่พบข้อมูล 
เนื้อเพลง 

ธรรมศาสตร์ สู้ 
ธรรมศาสตร์ สู้ สู้ 
ธรรมศาสตร์ สู้ตาย 
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ธรรมศาสตร์ ไว้ลาย 
เชียร์ เชียร์ ธรรมศาสตร์ เชียร์ 

 

 
 

 

ภาพที่ 45 โน้ตและเนื้อเพลงธรรมศาสตร์สู้ 
 

19.2 คีตลักษณ์ – A  
19.3 จังหวะ - ไม่ตายตัว ข้ึนอยู่กับผู้น า 
19.4 ประเภทของเพลง – นันทนาการ 
19.5 ระดับช่วงเสียง – ไม่มี  
 

19.6 แหล่งก าเนิดเสียง – น าเชียร์โดยผู้น าเชียร์หน้าสแตนด์ 
19.7 ความหมายเพลง 
เพลงธรรมศาสตร์สู้เป็นการร้องบูมร่วมกัน เพื่อส่งเสียงเชียร์และสร้างขวัญก าลังใจให้  

กับชาวธรรมศาสตร์ 
19.8 ลักษณะเด่น 
เพลงธรรมศาสตร์สู้ขับร้องโดยลากเสียงว่า "ธรรมศาสตร์" อย่างเพรียงกัน จนกระท่ัง

ผู้น าเชียร์ให้จังหวะในการร้องรับท่อนต่อไป ด้วยเสียงท่ีดังและหนักแน่น 
 

การวิเคราะห์เพลงเชียร์ที่ร้องร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน 
1. เพลงชั่วดินฟ้า 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
เพลงช่ัวดินฟูาถูกประพันธ์โดย ศาสตราจารย์วิกรม เมาลานนท์ เพื่อใช้ขับร้องร่วม

ระหว่าง 2 สถาบันกันในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ มีจุดประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ความ
เป็นมหาวิทยาลัยพี่น้องให้เกิดความรักความสามัคคีต่อกัน ปัจจุบันเพลงช่ัวดินฟูาได้เป็นท่ีนิยม และใช้
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ร้องในทุกๆปี และเป็นเพลงประจ างานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ จนกระท่ังปัจจุบัน 
ปัจจุบันเพลงช่ัวดินฟูา มีโน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 46 และมีเนื้อร้องดังนี ้

เพลง ช่ัวดินฟูา 
ค าร้อง : วิกรม เมาลานนท์ 
ท านอง : วิกรม เมาลานนท์ 
เนื้อเพลง 

ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ เราสามัคคี 
เราต่างผูกไมตรี กันมั่นไว้ 

เช่นพี่เช่นน้องเราร้องเริงใจ 
เรารักกันไว้ชั่วดินฟูา 

 

ใครอาจมาหยามความสามัคคีเรา 
เรายืนเคียงเข้าร่วมฟันฝุา 

เกียรติเราเชิดชูให้รู้กันท่ัวหล้า 
ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ลือช่ือไกล 

 

เราคล้องแขนกัน รักกันดุจน้องพี่ 
รักษาไมตรีกันมั่นไว้ 

ชมพูงามแข่งเหลืองแดงพริ้วเคียงใกล้ 
ธงชัยพาใจเราคู่กัน 

 
1.2 คีตลักษณ์ – A1 A2 B1 
1.3 จังหวะ - 112 
1.4 ประเภทของเพลง – วอลซ์ 
1.5 ระดับช่วงเสียง 
 

 

 
1.6 แหล่งก าเนิดเสียง – ขับร้องโดยกลุ่มตัวแทนนิสิตฯ ผู้น าเชียร์ และวงดุริยางค์ 

ประกอบการน าเชียร์ในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์  
1.7 ความหมายเพลง 
เพลงช่ัวดินฟูาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของท้ัง 2 สถาบัน ท่ีมีความผูกพัน ความ

รัก ความสามัคคีร่วมกันมาอย่างยาวนาน เปรียบเสมือนพี่น้อง ท่ีร่วมฝุาฟันอุปสรรคต่างๆ 
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1.8 ลักษณะเด่น 
เพลงช่ัวดินฟูาถูกใช้ในพิธีปิดงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ โดยท้ัง 2 

สถาบันนั้น จะร่วมน าเชียร์ในลักษณะท่าทางเดียวกัน นิสิตนักศึกษาต่างร่วมกันปรบมือและร้องเพลง
ตามด้วยความยินดี 
 

 
 

 

ภาพที่ 46 โน้ตและเนื้อเพลงช่ัวดินฟูา 
 

2. เพลงจามจุรีประดับโดมในดวงใจ 
2.1 ประวัติความเป็นมา 
เพลงจามจุรีประดับโดมในดวงใจ เป็นอีกหนึ่งเพลงท่ีมีการขับร้องร่วมกันระหว่าง 2 

สถาบัน ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ -ธรรมศาสตร์ บทเพลงนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ โดยน าเพลง
จามจุรีประดับใจ และเพลงโดมในดวงใจ ซึ่งเป็นเพลงเชียร์ของท้ัง 2 สถาบันเรียบเรียงเสียงประสาน 
โดยการสลับท่อนเพลงและร้องซ้อนกันไปมา เกิดเป็นเพลง จามจุรีประดับโดมในดวงใจ เพื่อสาน
สัมพันธ์ระหว่างท้ัง 2 สถาบัน และใช้ร้องในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ทุกๆปี 
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ปัจจุบันเพลงจามจุรีประดับโดมในดวงใจมโีน้ตเพลง แสดงดังภาพที่ 47 และ 48 และ
มีเนื้อร้องดังนี ้
เพลง จามจุรีประดับโดมในดวงใจ 
ค าร้อง : กฤตบุญ (ปิยะ) รณรื่น, ทวีป วรดิลก, 
ท านอง : ปิติ เกยูรพันธุ์, พัชรพงศ์ จันทาพูน 
เนื้อเพลง 

 (ญ) ฟากฟูาครามงามประกายเฉิดฉายโดม  
  รับแสงโสมส่องหล้ารุ่งราศี 
  เหนือล าน้ าเจ้าพระยาพาชีวี  
  เริงฤดีคล่ืนขับกล่อมยิ่งน้อมใจ   (ธรรมศาสตร์) 
 

 (ช) ผืนแผ่นแดนดินถิ่นนี้ คือสีชมพูเด่นไกล     
  สีรวมแหล่งธารน้ าใจ ไหลรินมาร่วมกัน 
  แม้แผ่นดินยังคู่ฟูา จุฬาฯ ทุกคนผูกพัน 
  สายใยแห่งใจรักมั่น ใฝุฝันช่ัวชีวันมิเลือน  ( จุฬาฯ) 
 

 (ญ) โดมด ารงคงไว้ในดวงจิต      

  ช่ัวชีวิตรักจะมั่นสุขหรรษา  
  มอบดวงใจให้แก่กันนิรันดร์มา  
  โดมคู่ฟูา รักจะอยู่คู่ดวงใจ    ( ธรรมศาสตร์) 
 

 (ช) ร่มจามจุรี นี้คือร่มใจพี่น้องและเพื่อน     
  ฝังใจเตือน เปรียบเหมือนแหล่งความรักซื่อตรง ( จุฬาฯ) 
 

 (ช) ผืนแผ่นแดนดินถิ่นนี้ คือสีชมพูเด่นไกล  (จุฬาฯ) 
 (ญ) โดมด ารงคงไว้ในดวงจิต    (ธรรมศาสตร์) 
 

 (ช) สีรวมแหล่งธารน้ าใจ ไหลรินมาร่วมกัน  (จุฬาฯ) 
 (ญ) ช่ัวชีวิตรักจะมั่นสุขหรรษา    (ธรรมศาสตร์) 
 

 (ช) ถึงห่างไกลกันเพียงไหน แต่ใจรักเรามั่นคง   (จุฬาฯ) 
 (ญ) มอบดวงใจให้แก่กันนิรันดร์มา   (ธรรมศาสตร์) 
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 (ช) พระนามจุฬาฯ สูงส่ง  ยืนยงตราบช่ัวดินฟูาเอย (จุฬาฯ) 
 (ญ) โดมคู่ฟูา รักจะอยู่คู่ดวงใจ    (ธรรมศาสตร์) 
 

 (ช) พระนามจุฬาฯ สูงส่ง  ยืนยงตราบช่ัวดินฟูาเอย (จุฬาฯ) 
 (ญ) โดมคู่ฟูา รักจะอยู่คู่ดวงใจ    (ธรรมศาสตร์) 

 

 
 

 

ภาพที่ 47 โน้ตและเนื้อเพลงจามจุรีประดับโดมในดวงใจ  
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ภาพที่ 48 โน้ตและเนื้อเพลงจามจุรีประดับโดมในดวงใจ  
 

2.2 คีตลักษณ์ – A1 A2 A3 B1 A4 
2.3 จังหวะ - 76 
2.4 ประเภทของเพลง – วอลซ์ 
2.5 ระดับช่วงเสียง 
 

 

 
2.6 แหล่งก าเนิดเสียง – ขับร้องโดยตัวแทนนิสิตนักศึกษาน าร้องจ านวน 2 คน คฑา

กร และผู้น าเชียร์ของท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ในพื้นท่ีสนามฟุตบอลช่วงพักครึ่งแรกของการ
แข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ 
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2.7 ความหมายเพลง 
เพลงจามจุรีประดับโดมในดวงใจเกิดจากการเรียบเรียงเพลงจามจุรีประดับใจ และ

เพลงโดมในดวงใจเข้าด้วยกัน เป็นคู่เพลงท่ีมีความหมายถึงการเทิดทูน และเชิดชูเกียรติของสถาบัน 
เพลงจามจุรีประดับโดมในดวงใจ จึงเป็นเพลงท่ีท้ัง 2 สถาบันต่างร่วมร้องเพื่อสร้างความสามัคคี และ
ร่วมเชิดชูเกียรติในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 

2.8 ลักษณะเด่น 
เพลงจามจุรีประดับโดมในดวงใจ ถูกใช้น าเชียร์ในช่วงพิธีพักครึ่งแรกงานฟุตบอลประ  

เพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 70 โดยท้ัง 2 สถาบัน โดยร่วมน าเชียร์ในลักษณะท่าทางเดียวกัน และ  
สแตนด์จะมีการแปรอักษรได้ต่อเนื่องไปพร้อมๆกับบทเพลง 
 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของเพลงเชียร์ทั้ง 2 สถาบัน 
จากการศึกษาและวิเคราะห์เพลงเชียร์ที่ถูกใช้ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 

ครั้งท่ี 70 พบว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการใช้เพลงเชียร์จ านวน 6 เพลง ส่วนธรรมศาสตร์ มีการ
ใช้เพลงเชียร์จ านวน 19 เพลง และมีเพลงร้องร่วมกันระหว่างท้ัง 2 สถาบัน จ านวน 2 เพลง โดยบท
เพลงเชียร์ของท้ัง 2 สถาบันนี้ มีกระบวนการส่ือความหมายท่ีเหมือนกัน ผู้วิจัยท าการสรุปหมวดหมู่
ของเพลงท่ีใช้ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงกระบวนการส่ือความหมายของเพลง ได้เป็น 4 หมวด คือ  
หมวดประกาศตัวตน หมวดเชิดชูสถาบัน  หมวดนันทนาการ และเพลงร่วมระหว่าง 2 สถาบัน (ตาราง
ท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบหมวดเพลงระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย 
 

หมวดเพลง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 

ประกาศตัวตน 

เดินจุฬาฯ มาร์ช มธก. 
เดินธรรมศาสตร์ 

ธงชัย 
ลูกโดม 

สีเหลืองแดง 
ธรรมศาสตร์รักกัน 

ธรรมศาสตร์เกรียงไกร 

 
เชิดชูสถาบัน 

มหาจุฬาลงกรณ์ 
เกียรติภูมิจุฬาฯ 
อุทยานจามจุรี 

เลือดเหลืองแดง 
โดมเริงใจ 
ยูงทอง 

เพลงประจ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(มอญดูดาว) 
โดมในดวงใจ 
นี่หรือธรรม 

 
นันทนาการ 

BAKA 
จุฬาฯน่ารัก 

แช่วับ 
TU35 

TU BOOM 
WHO ARE WE 
VICTOR BOOM 
ธรรมศาสตร์สู้ 

เพลงร่วมระหว่าง 2 สถาบัน 
ช่ัวดินฟูา 

จามจุรีประดับโดมในดวงใจ 
ช่ัวดินฟูา 

จามจุรีประดับโดมในดวงใจ 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเชียร์ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 
ผู้วิจัยท าการสรุปปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเชียร์ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 

ซึ่งเป็นส่ิงท่ีสนับสนุนให้เพลงเชียร์ ให้เกิดความหมายมากกว่าการร้องแต่เพียงอย่างเดียว ดังนี ้
เส้ือเชียร์ - การสวมใส่เส้ือเชียร์เป็นการแสดงออกทางตัวตนในการประกาศความเป็น

สถาบันอย่างหนึ่ง  
ขบวนเดิน - คือขบวนนักศึกษาท่ีรวมตัวกันเพื่อเดินเข้าสู่สนามกีฬา โดยมีรูปแบบคล้าย  

คลึงกับขบวนแห่ในประเพณีไทย มีการชูปูายประกาศ มีการท าพิธีศักดิ์สิทธิ์ การบรรเลงเครื่องดนตรี
โดยวงดุริยางค์ และในส่วนท้ายขบวนมีการร้องร าท าเพลงในลักษณะของวง แตรวง การเดินขบวนเช่น  
นี้เสมือนเป็นการประกาศให้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เรือนเคียงได้ทราบว่าก าลังจะมีกิจกรรมเกิดขึ้น    
เป็นการเฉลิมฉลองให้กับเทศกาลให้มีความสนุกสนานความครื้นเครง  และเชิญชวนให้มาร่วมเชียร์ไป
พร้อมๆกัน 

ขบวนพาเหรด - คือการเดินขบวนในสนามฟุตบอล เป็นการแสดงโชว์ตัวผู้มีส่วนร่วมใน
หน้า ท่ีต่างๆของงานเชียร์ โดยการแสดงออกทางความคิดและจิตนาการผ่านการแต่งกาย และด้วย
การแสดงต่างๆ และรวมถึงการล้อการเมืองของนักศึกษา ท่ีสืบทอดเป็นประเพณีมาโดยตลอดทุกปี  

ตัวแทนนิสิตนักศึกษา - คือกลุ่มตัวแทนในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ในฝ่ัง
ของจุฬาฯ คือ ผู้อัญเชิญพระเกี้ยว (CU Coronet) ในฝ่ังของ ธรรมศาสตร์ คือ ฑูตกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Ambassador) ตัวแทนนิสิตนักศึกษาของท้ัง 2 มหา 
วิทยาลัยจะท าหน้าท่ีคล้ายคลึงกันคือ เป็นผู้อัญเชิญปูายนามมหาวิทยาลัย ถ้วยพระราชทาน อัญเชิญ
พานพุ่มน าขบวน อัญเชิญพระเกี้ยว /ธรรมจักร รวมท้ังท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่างๆท้ังในและ
นอกมหาวิทยาลัย คฑากรหรือดรัมเมเยอร์ ก็เป็นหนึ่งในตัวแทนนิสิตนักศึกษาในการเดินน าขบวน
พาเหรด และเป็นหน้าตา ท่ีชวนดึงดูดของมหาวิทยาลัยอีกด้วย   

ผู้น าเชียร์ – คือผู้น าในการน าร้องเพลงเชียร์ ท่ีผ่านการคัดเลือกทางด้านรูปลักษณ์และ
ความสามารถ และผ่านการฝึกฝนอย่างหนัก เพื่อเป็นผู้น าในการร้องเพลงเชียร์ในงานฟุตบอลประเพณี
จุฬา-ธรรม ศาสตร์ รวมท้ังกิจกรรมอื่นๆ เป็นหนึ่งในหน้าท่ี ท่ีสร้างแรงดึงดูดความน่าสนใจให้กับผู้ร่วม
เชียร์  

ประธานเชียร์ - ท่ีเป็นช่ือเรียกในฝ่ังของธรรมศาสตร์ คือผู้ท่ีคอยอยู่หน้าสแตนด์แปร
อักษร เป็นผู้น าทีมในการออกค าส่ังต่างๆ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความสนุกสนานอยู่
ตลอดเวลา ส่วนใหญ่จะเป็นสาวประเภท 2 ท่ีแต่งกายหรูหรา ผสมกับมีจริตของความเป็นสาวประเภท
สองท่ียังคงสรีระแบบเพศชาย  

สแตนด์เชียร์ – จะถูกแบ่งเป็นสองลักษณะคือ สแตนด์เชียร์ทั่วไป และสแตนด์แปรอักษร 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ัง แต่ละสถาบันจะหันหน้าเข้าหากัน  ซึ่งกิจกรรมบนสแตนด์เชียร์นั้นถือเป็นการ
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แข่งขันอีกหนึ่งสนามท่ี นักศึกษาต่างแสดงออก เพื่อตอบโต้ด้วยการเชียร์ในรูปแบบต่างๆ และเป็นการ
ให้ก าลังใจกับนักกีฬาท่ีก าลังแข่งขัน 

กองสันทนาการ - จะแสดงการเต้นและร้องเพลงด้วยจ านวนคนและเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องเคาะจ านวนมาก มีท้ังหมด 2 กลุ่มคือ CU ANGLE ของทางจุฬาฯ และกองสันทนาการแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีน าเสนอด้วยเพลงนันทนาการ คอยเดินและเคล่ือนตัวสร้างสีสัน และ
ประชันกันระหว่าง 2 สถาบันไปโดยรอบพื้นท่ีสนามกีฬา เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับงาน โดยผู้น า
หลักของกลุ่มจะน าโดยสาวประเภทสอง 

กิจกรรมท้ังหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งและอยู่ในระบบของการเชียร์ ท่ีถูกปลูกฝ่ังโดยนักศึกษา
รุ่นพี่ มาต้ังแต่แรกเริ่มการเข้าสู่สถาบัน จนเกิดเป็นแบบแผน และวัฒนธรรมการเชียร์ขึ้น ซึ่งในแต่ละ
บทบาทหน้าท่ีในการเชียร์นั้นได้แฝงอ านาจในการแสดงออกถึง พลัง อุดมการณ์ การปลุกใจ ท่ีเป็น
ส่วนส าคัญในการสนับสนุนการร้องเพลงเชียร์ให้เกิดความหมายมากขึ้น หากขาดบทบาทหน้าท่ีในการ
เชียร์เหล่านี้ไป การร้องเพลงเชียร์ก็อาจไม่สามารถแสดงความหมายออกมาได้อย่างเต็มท่ี  

เมื่อผู้วิจัยได้ท าพิจารณาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเชียร์ในงานฟุตบอลประเพณี
ของท้ัง 2 สถาบัน พบว่า ท้ัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการใช้ปัจจัยท่ี
สนับสนุนการเชียร์เหมือนกันท้ังหมด จะแตกต่างกันเพียงช่ือเรียกเท่านั้นเอง แสดงดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีสนับสนุนการเชียร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

จุฬาฯลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การแสดงออกผ่านเสื้อเชียร์ การแสดงออกผ่านเสื้อเชียร์ 

ขบวนเดินจุฬาฯ ขบวนเดินธรรมศาสตร์ (เดิน มธ.) 

การเดินขบวนพาเหรด การเดินขบวนพาเหรด 

กลุ่มตัวแทนนิสิตและผู้อัญเชิญพระเกี้ยวประจ างาน
ฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 

ฑูตกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้น าเชียร์แห่งจุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย ผู้น าเชียร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประธานเชียร์ แม่ทัพเชียร์ 

สแตนด์เชียร์/สแตนด์แปรอักษร สแตนด์เชียร์/สแตนด์แปรอักษร 

CU Angle กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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บทที่ 5 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่องวัฒนธรรมเพลงเชียร์ กรณีศึกษา : เชิงชาติพันธุ์วรรณางานฟุตบอลประเพณี

จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เป็นการศึกษาวัฒนธรรมเชียร์โดยศึกษาข้อมูลจากการลงภาคสนามในงานฟุตบอล
ประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 70 และในพื้นท่ีของกิจกรรมรับน้อง รวมถึงการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
เข้ารับต าแหน่งต่างๆในงานเชียร์เป็นส าคัญ ผู้วิจัยมี 2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา กล่าวคือการศึกษา
วัฒนธรรมการเชียร์กีฬาท่ีมีเพลงเชียร์เป็นปัจจัยหลัก และการศึกษาองค์ประกอบของเพลงเชียร์ 
ขั้นตอนการเชียร์ และผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมการเชียร์กีฬา 

จากการศึกษาวัฒนธรรมเพลงเชียร์ กรณีศึกษา : เชิงชาติพันธุ์วรรณางานฟุตบอล
ประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปผลข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 
 
ขอบเขตความหมายของเพลงเชียร์ 

เพลงเชียร์มีจุดเริ่มต้นมาจากเพลงปลุกใจ มีจุดก าเนิดต้ังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีความเจริญขึ้นในช่วงเปล่ียนแปลงการปกครอง เป็นระบอบประชาธิปไตย
ในปี พ .ศ. 2475 กระท้ังในยุคของจอมพล ป .พิบูลสงคราม ได้เกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ขึ้น รัฐบาลได้
ผลิตเพลงปลุกใจเพื่อปลุกเร้าทหารให้เกิดส านึกแห่งการรักชาติขึ้น ความเจริญรุ่งเรืองของเพลงปลุกใจ
นี้จึงได้มีอิทธิพลและเดินทางเข้าสู่สถาบันการศึกษา เพื่อให้นักศึกษานั้นเกิดความรักในสถาบัน ท่ีเป็น
สถานท่ีท่ีสร้างคน สร้างความรู้ ความสามารถ ความสามัคคี ท่ีจะสามารถน าไปพัฒนาชาติบ้านเมือง
ต่อไป โดยเรามักเรียกเพลงปลุกใจท่ีใช้ในสถาบันศึกษานี้ว่า "เพลงมหาวิทยาลัย" ซึ่งถูกปลูกฝังให้
นักศึกษาได้ฝึกร้องต้ังแต่ในช่วงของกิจกรรมรับน้อง เพลงมหาวิทยาลัยจึงได้รับความนิยมในการรับ
น้องมากขึ้น อีกท้ังระบบการเชียร์ก็ได้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นจึงเกิดเป็นค าว่า "เพลงเชียร์"  

 
กระบวนการปลูกฝัง/การใช้งานต่างๆ 

ระบบการเชียร์ในสถาบันการศึกษาจะถูกเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ วันแรกที่นักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่ 
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สถาบัน ท่ีจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมร้องเพลงมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ โดยมี
นักศึกษารุ่นพี่เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมในทุกเย็นหลังเลิกเรียน เพื่อปลูกฝังให้เกิดความรักในสถาบัน สร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งกิจกรรมการรับน้องและประชุมเชียร์ ได้น าไปสู่กระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม ท่ีนักศึกษาได้ซึมซับและเรียนรู้พฤติกรรม และวัฒนธรรมของสังคมแห่งใหม่ ท่ีปลูกฝังให้เกิด 
กระบวนการความคิด การแสดงออก ค่านิยม ร่วมกัน โดยมีระบบโซตัส (Sotus) หรือระบบอาวุโส ซึ่ง
เป็นระบบท่ีจ ากัดอ านาจของครูอาจารย์ โดยมีนักศึกษารุ่นพี่เป็นผู้ท าหน้าท่ีในการวางกฎเกณฑ์ต่างๆ 
การฝึกซ้อมร้องเพลงเชียร์หรือเพลงมหาวิทยาลัย จึงได้เป็นกฎเกณฑ์หนึ่งท่ีรุ่นพี่จะเป็นผู้ฝึกสอนให้รุ่น
น้องร้องทุกๆเย็นหลังเลิกเรียน ท่ีเรียกกันว่าการประชุมเชียร์หรือการเข้าห้องเชียร์ ซึ่งกระบวนการ
เหล่านี้ได้ก่อเกิดเป็นอ านาจในลักษณะของการครอบง า และท าให้เหล่านักศึกษาเป็นผู้กระจายอ านาจ
ต่อไปจากการที่ให้อ านาจครอบง าตัวของพวกเขาเอง ซึ่งการซ้อมร้องเพลงเชียร์จึงเป็นปฏิบัติการของ
อ านาจ ท่ีท าให้นักศึกษาต่างร้องเพลงเชียร์ และสืบทอดต่อๆกันมาเป็นประเพณีทุกๆปี  

เพลงเชียร์นี้ได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยมากมาย และอยู่ร่วมกับชีวิต  
ประจ าวันของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ท่ีเมื่อไรเราได้ยินหรือได้ร้องเพลงเชียร์แล้ว จะ
สามารถสร้างความรู้สึก ส านึกรักในสถาบัน ท่ีซึมซับโดยไม่รู้ตัว และหนึ่งในกิจกรรมท่ีนักศึกษาต่าง
แสดงออกทางการเชียร์ได้ดีท่ีสุดคือ กิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ -ธรรมศาสตร์ ท่ีมีชุมนุมเชียร์เป็น
ผู้ควบคุม และด าเนินการตั้งแต่ช่วงต้นเทอม   

 
โครงสร้างของการเชียร์  

เพลงเชียร์ได้อยู่ร่วมกับระบบการเชียร์อย่างมีแบบแผน สามารถแสดงออกผ่านบทบาท
หน้าท่ีการเชียร์ต่างๆ โดยรับเอาวัฒนธรรมมาจากต่างประเทศ มาผสมผสานกับวัฒนธรรมของตน จน
เกิดเป็นรูปแบบอย่างในปัจจุบัน เป็นส่วนท่ีสนับสนุนให้เพลงเชียร์เกิดอ านาจในการแสดง และซึมซับสู่
นิสิตนักศึกษาโดยไม่รู้ตัว ระบบการเชียร์ มีโครงสร้างต าแหน่งแสดงความสัมพันธ์ดังภาพที่ 49 

จากการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของการเชียร์นั้น พบว่า การเชียร์ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรม 
ท่ีได้รับความนิยมและพบเห็นได้บ่อยครั้งในมหาวิทยาลัย เช่น  การซ้อมร้องเพลงเชียร์ การฝึกซ้อมของ
ผู้น าเชียร์ การซ้อมของคฑากร รวมถึงการใส่เส้ือเชียร์ ส่ิงเหล่านี้ได้แพร่หลายและซึมซับจนเป็น
ค่านิยมในการแสดงออกของชีวิตนักศึกษา  
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ภาพที่ 49 ความสัมพันธ์ต าแหน่งในการเชียร์ 
 

ความส าคัญของงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ต่อนิสิตนักศึกษา 
กิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ได้เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในปี พ .ศ. 2477 มี

วัตถุประสงค์เพื่อเก็บเงินบ ารุงให้แก่กองทัพไทย และเพื่อน าความครึกครื้นมาสู่งานฉลองรัฐธรรมนูญ 
อีกท้ังยังเป็นการสานสัมพันธ์ ความเป็นมหาวิทยาลัยพี่น้องแห่งแรกของประเทศไทย ระหว่าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีต้องการสร้างความสามัคคีปรองดอง
ระหว่างสองสถาบัน เป็นเหตุให้เกิดเป็นวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยท่ีมีการแข่งขัน การเชียร์ การ
แสดงออกทางตัวตน เพื่อประกาศจุดยืนและความเป็นสถาบันของตนมาจนกระท่ังปัจจุบัน 

เป็นการเข้าสู่ยุคเผด็จการอย่างเต็มรูปแบบ ท าให้นักศึกษาในยุคนั้น สนใจแต่กิจกรรมรื่น
เริง ร้องเพลง เต้นร า ยกพวกตีกันระหว่างคณะ และหนึ่งในกิจกรรมท่ีนักศึกษาในยุคนั้นต่างให้
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งคือ งานฟุตบอลประเพณีฯจุฬาฯ -ธรรมศาสตร์   ซึ่งก่อนหน้านั้น กิจกรรม
ฟุตบอลประเพณีฯ เป็นเพียงแค่กิจกรรมท่ีช่วยเหลือหาเงินบ ารุงให้แก่กองทัพไทยเท่านั้น มีเพียงแต่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีพยายามผลักดันให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ระบบการเชียร์กีฬาขึ้น จนประเพณีฟุตบอลฯได้รับความนิยมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มากขึ้น การเชียร์จึงได้เริ่มเข้ามามีบทบาท และเป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษาในการแสดงออกถึงความ

องค์การบริหารสโมสรฯ 

ชุมนุมเชียร์ 

ผู้น าเชียร์ 

ประธานเชียร์/แม่ทัพเชียร์ 

ตัวแทนนิสิตฯ 

ฑูตบ าเพ็ญประโยชน์ 
กองสันทนาการ 

กองเชียร์ 
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เป็นตัวตน ผ่านหน้าท่ีต่างๆในการเชียร์ ท าให้ประเพณีฟุตบอลจุฬาฯ -ธรรมศาสตร์นี้ เป็นเสมือนวัน 
วันหนึ่งท่ีทุกๆคน จะร่วมกันเป็นหนึ่ง เพื่อแสดงพลังอุดมการณ์ ของสถาบันร่วมกัน และยกให้เป็นวัน
ส าคัญท่ีแสดงออกทางความคิดผ่านเสียงการเชียร์ต่างๆ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมท่ีสืบต่อมาจนกระท่ัง
ปัจจุบัน 

 
ช่วงเวลาการใช้เพลงเชียร์ 

งานประเพณีนี้ฟุตบอลจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เป็นวันท่ีเหล่านักศึกษาท้ัง 2 สถาบัน ต่าง 
แข่งขันกันด้วยการเชียร์อย่างฮึกเหิมตลอดวัน โดยการเชียร์นั้นได้เริ่มต้นต้ังแต่ช่วงเช้า นักศึกษาต่างพา
กันออกไปประกาศความยิ่งใหญ่ของสถาบัน บริเวณ พื้นท่ีต่างๆ เช่น รอบสนามฟุตบอล บริเวณเวที
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง หรือในพื้นท่ีจุดนัดพบของสถาบันทั้ง 2 แห่ง 
โดยจะมีการร้องเพลงเชียร์เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยพบว่าการร้อง เพลงเชียร์ทีถู่กใช้ในการแข่งขัน
นั้น สามารถแบ่งการร้องเพลงออกได้เป็น 2 ช่วงคือ  

1. การเชียร์ในช่วงพิธีการ คือ เพลงท่ีใช้ในพิธีการ เช่น พิธีเปิดสนาม พิธีเปิดงาน การ
แสดงพักครึ่ง พิธีปิดงานฯ และการแสดงปิดสแตนด์แปรอักษร เพลงเชียร์ที่ใช้ในพิธีท่ีเป็นทางการนั้น 
จะเป็นการน าเชียร์ท่ีเปิดเพลงจากเครื่องขยายเสียง โดยมีผู้น าเชียร์ รวมท้ังตัวแทนนิสิตนักศึกษา  น า
เชียร์อยู่ในพื้นท่ีกลางสนามฟุตบอล  

2. การเชียร์ทั่วไป คือการร้องเพลงเชียร์ที่เกิดข้ึนท่ัวไปโดยรอบพื้นท่ีสนาม รวมท้ังการน า
ร้องเพลงเชียร์จากผู้น าเชียร์หน้าสแตนด์เชียร์ ซึ่งการร้องท่ีไม่ใช่ร้องในเชิงพิธีการนั้น จะเป็นการร้อง
ปากเปล่า โดยมีผู้น าเชียร์เป็นผู้น าในการร้อง อาจจะประกอบการร้องด้วยอุปกรณ์การเชียร์ เช่น ร่ม , 
พู่ ฯลฯ 

 
การสื่อความหมายของเพลงเชียร์ 

จากการลงภาคสนามงานประเพณีฟุตบอลจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 70 ผู้วิจัยพบว่า มี
การใช้เพลงเชียร์ท้ังหมด 27 เพลง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้เพลงเชียร์จ านวน 6 เพลง และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้เพลงเชียร์จ านวน 19 เพลง มเีพลงท่ีท้ัง 2 สถาบันใช้ร้องร่วมกันจ านวน 2 
เพลง ผู้วิจัยท าการค้นหาความหมายของเพลงท้ังหมด พบว่า บทเพลงเชียร์ของท้ัง 2 สถาบัน มี
กระบวนส่ือความหมายท่ีเหมือนกัน โดยสามารถแบ่งหมวดเพลงได้ 4 ประเภท ได้แก่ หมวดเพลง
ประกาศตัวตน หมวดเพลงเชิดชูสถาบัน  หมวดเพลงนันทนาการ และ หมวดเพลงร่วมระหว่าง 2 
สถาบัน แสดงดังตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบจ านวนเพลงในลักษณะต่างๆ 
 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางท่ี 5 พบว่า เพลงเชียร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะ

ใช้รูปแบบดนตรีที่มีความก้าวหน้าของการประพันธ์ มากกว่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพลงเชียร์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะยังคงความเป็นดั้งเดิมของดนตรีดนตรีเอาไว้ 

 
ภาพสะท้อนของมหาวิทยาลัยผ่านการเชียร์ 

ภาพสะท้อนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านการเชียร์ 
จากวิเคราะหข์้อมูลการเชียร์ท้ังหมด ผู้วิจัยพบว่า  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการ

สร้างสรรค์การเชียร์ที่มีความหลากหลายในทุกๆบทบาทหน้าท่ี ท้ังยังมีการสร้างเพลงเชียร์ และเรียบ
เรียงเพลงขึ้นใหม่ตามยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป โดยใช้การเรียบเรียงและใช้เครื่องดนตรีในแบบตะวันตกเข้า
ร่วม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการใช้เพลงเชียร์ที่ในงานฟุตบอลประเพณีฯ  ท้ังหมดเพียง 6 เพลง ส่ิง
นี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถสร้างสรรค์เพลงเชียร์จนเป็นประเพณี โดย
ไม่ได้ยึดติดตามแบบแผนการเชียร์ด้ังเดิม แต่เนื่องจากความต้องการเป็นผู้น าทางความคิดของการ
เชียร์ จึงท าให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมิได้มุ่งเน้นไปท่ีเพลงเชียร์ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น (พิจารณา
จากจ านวนเพลง 6 เพลง) จุฬาฯยังคงเน้นการให้ความส าคัญกับการร่วมแสดงอื่นๆประกอบการเชียร์
เป็นหลัก โดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นส่วนร่วมในการสร้างประเพณีฯนี้ 

ภาพสะท้อนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผ่านการเชียร์ 
เพลงเชียร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการใช้ในงานฟุตบอลประเพณีฯนั้น มีจ านวนมาก

ถึง 20 เพลง โดยเพลงเชียร์ในส่วนของดนตรีและค าร้อง ยังคงใช้รูปแบบด้ังเดิมเป็นส่วนใหญ่ อีกท้ังช่ือ
มหาวิทยาลัยท่ีปรากฏในงานก็ยังคงช่ือเดิมคือ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง กิจกรรมท่ี
เด่นชัดของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ จะมุ่งเน้นไปท่ีการล้อทางการเมืองเป็นส าคัญ โดยมท้ัีง
ขบวนการล้อการเมือง มีการแปรอักษรทางการเมือง  และ การเสียดสีสังคมท่ีภาครัฐต้องออกมาเฝูา
ระวังและควบคุมในทุกๆปี ส่ิง เหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นยังคงต้องการ
แสดงออกถึงตัวตนในอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย ท่ีเดิมทีเกิดขึ้นมาเพื่อการเมืองไทย แต่ด้วยมรสุม
ทางการเมือง นักศึกษาจึงถูกตัดสิทธ์ในการแสดงออกทางการเมือง ความกดดันนี้จึงได้ถูกส่งผ่านสู่

หมวด เพลงประกาศตัวตน เพลงเชิดชูสถาบัน เพลงนันทนาการ เพลงร่วมระหว่าง 2 สถาบัน 

มหาวิทยาลัย จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ 

จ านวน/เพลง 1 7 3 7 2 6 2 
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รูปแบบการเชียร์และการแสดงออกโดยการล้อการเมืองผ่านงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ 
จนเป็นประเพณีมาจนถึงปัจจุบัน เพลงเชียร์จึงมุ่งเน้นไปท่ีการประกาศตัวตนและการเชิดชูมหาวิทยา  
ลัยโดยยังคงรูปแบบด้ังเดิมเอาไว้ 

สรุปได้ว่างานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์นั้น เดิมทีเกิดขึ้นโดยมีจุฬาลงกรณ์มหา 
วิทยาลัยเป็นผู้ผลักดันให้เกิดงานฟุตบอลประเพณีฯขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อท าเงินให้กับชาติ แล ะน า
เงินเข้าบ ารุงกองทัพอากาศ อีกท้ังเพื่อ สร้างความสามัคคีของท้ัง 2 มหาวิทยาลัย ถึงแม้ว่า มหา 
วิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเข้าร่วมงานฟุตบาลประเพณีฯ ก็ไม่ได้ท าให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกิด
ความสนใจในงานบอลเท่าท่ีควร เนื่องจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงมุ่งสนใจแต่การเมืองเป็น
ส าคัญ จนกระท่ังในยุคสายลมแสงแดดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานฟุตบอลประเพณีฯได้เฟื่องฟู
ขึ้น ความกดดันทางการเมืองในขณะนั้นเป็นเหตุให้ระบบการเชียร์ได้พัฒนาและแพร่หลายจนมีรูป 
แบบมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม  รูปแบบการเชียร์ของท้ังสองมหาวิทยาลัยยังถูกขับเคล่ือนผ่านอุดมคติ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สะท้อนให้เห็นถึง ความเป็นมหาวิทยาลัยหัวก้าวหน้า 
เป็นผู้น าของยุคสมัย ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สะท้อนให้เห็นถึง อุดมการณ์ด้ังเดิมของ
มหาวิทยาลัย คือ เรื่องของการเมืองเป็นส าคัญ โดยท้ังสองมหาวิทยาลัยนี้ มีการเชียร์เป็นตัวขับเคล่ือน
ในการแสดงออก และเพลงเชียร์ก็ได้ท าหน้าท่ีคอยปลูกฝังให้เกิดส านึกรักในการเสริมสร้างอุดมการณ์
เหล่านี้ 

ผลกระทบต่อการร้องเพลงเชียร์ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1. การร้องเพลงเชียร์แบบมีส่วนร่วม 

การร้องเพลงเชียร์ที่น าโดยผู้น าเชียร์หรือบุคคลต่างๆ การเชียร์ในลักษณะนี้จะ
สามารถสร้างอ านาจในการ สะกดจิตผู้ร่วมเชียร์ให้เกิดพลังในการสร้างความรักความสามัคคี สร้าง
ความฮึกเหิมในหมู่คณะ เพื่อแสดงอุดมการณ์ของสถาบัน และประกาศตัวตนท่ีน่าเกรงขาม ต่อฝุาย
ตรงข้าม 

2. การร้องเพลงเชียร์แบบไม่มีส่วนร่วม 
การร้องเพลงเชียร์แบบไม่มีส่วนร่วม คือ เพลงเชียร์ที่ได้ยินจากสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง

โดยปราศจากการน าเชียร์หน้าสแตนด์ การได้ยินหรือร้องเพลงเชียร์ในลักษณะนี้ จะไม่ฮึกเหิมเท่ากับ
การร้องเชียร์แบบมีส่วนร่วม จะเป็นการปลุกจิตส านึกให้เกิดการระลึกถึงสถาบันของตน  เชิดชูเกียติ
สถาบัน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนการเชียร์เชิงพิธีการ   

 
ภาพสะท้อนจากต าแหน่งสันทนาการ 

วัฒนธรรมเชียรใ์นปัจจุบัน ผู้ท่ีรับหน้าท่ีเป็น ผู้น าเชียร์ ตัวแทนนิสิตนักศึกษาฯ หรือ
องค์กรนิสิตนักศึกษาต่างจะต้องเป็นผู้ท่ีมีรูปลักษณ์และบุคลิกท่ีดี ซึ่งจะต้องผ่านการคัดเลือกตามกฎ 
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เกณฑ์ของรุ่นพี่ท่ีก าหนดไว้ เนื่องจากการเปิดสิทธิ์ให้แต่กับผู้ท่ีมีรูปร่างหน้าตาดีเข้ารับต าแหน่งหน้าท่ี
ในการเชียร์ จึงเป็นการตัดสิทธิ์ ส าหรับผู้ท่ีมีรูปร่างหน้าตาไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวประเภทสองท่ีมี
ความสามารถแต่ไม่มีสิทธิ์ในการท าหน้าท่ีเชียร์ กองสันทนาการเป็นหนึ่งชุมนุมท่ีรับรองสิทธิ์ให้กับบุค 
คลเหล่านี้ โดย  CU Angle ในฝ่ังของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกองสันทนาการแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ท าหน้าท่ีเป็นผู้น าเชียร์ในเพลง นันทนาการ หรือเพลงรับน้อง ท่ีคอย
สร้างความฮึกเหิมในฉบับท่ีต่างไปจากการเป็นผู้น าเชียร์ ด้วยจ านวนคน การแต่งกาย และเสียงกลองท่ี
ดังกึกก้อง โดยมีสาวประเภทสองเป็นผู้น า ได้สร้างความสนุกสนานเฮฮา ปลุกเร้าให้เกิดความรู้สึก 
ย้อนอดีต ถึงวันท่ีได้เข้ารับการศึกษาอันภาคภูมิใจ เพลงนันทนาการจึงเปรียบเสมือน เป็นการระลึก
ความภาคภูมิใจของนักศึกษา ร่วมถึงผู้ท่ีจบการศึกษาไปแล้ว ให้กลับมีความรู้สึกในช่วงเวลานั้นอีกครั้ง 
โดยมีกองสันทนาการ เป็นผู้น าเชียร์ในบทเพลง นันทนาการ 

 
อภิปรายผล 

งานวิจัยเรื่องวัฒนธรรมเพลงเชียร์ กรณีศึกษา : เชิงชาติพันธุ์วรรณางานฟุตบอลประเพณี
จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ได้แสดงให้เห็นถึง กระบวนการท่ีส่งผลให้เกิดการปลุกใจของนักศึกษา ซึ่งเป็นแรง
ขับเคล่ือนในการแสดงตัวตน ท่ีสะท้อนออกมาโดยการเชียร์ โดยมีเพลงเชียร์เป็นส่ือกลาง ส่ิงเหล่านี้ถูก
ปลูกฝังสู่นักศึกษาต้ังแต่วันแรกที่เข้ารับการศึกษา เพลงเชียร์จะเข้าไปสอดแทรก ซึมซับ และปลูกฝัง
อุดมการณ์ ให้เกิดความ รัก ความผูกพัน เชิดชูในสถาบัน กระบวนการต่างๆเหล่านี้ ได้ถูกรวมกับการ
เชียร์กีฬา เพื่อปลุกใจให้เกิดความฮึกเหิมในระหว่างการแข่งขัน ให้เกิดความรู้สึกช่ืนชมยินดี ให้
ก าลังใจไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ความภาคภูมิใจต่อสถาบัน และเพื่อประกาศตัวตนความยิ่งใหญ่ ซึ่งเพลง
เชียร์เป็นปัจจัยหลักท่ีถูกใช้ในกระบวนการเชียร์ร่วมกับบทบาทอื่นๆ ประกอบด้วยการใส่เส้ือเชียร์ 
ขบวนเดิน ขบวนพาเหรด ตัวแทนนิสิตนักศึกษาฯ ผู้น าเชียร์ ประธานเชียร์ และการแปรอักษร หน้าท่ี
ต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนส าคัญทีท าให้เกิดความสมบูรณ์ในการเชียร์ทั้งส้ิน 

จะเห็นได้ว่า การเชียร์เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมดนตรีในสังคมหนึ่ง เป็นส่ือโฆษณาท่ี
สามารถเสริมสร้าง และถ่ายทอดวัฒธรรมเพลง ผ่านกิจกรรมเชียร์ ให้เกิดความดึงดูดต่อนักศึกษา ใน
กรณีศึกษาครั้งนี้คือ งานฟุตบอลเพณีจุฬาฯ -ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 70 ท่ีเป็นเสมือนเวทีการแสดงออก
ทางตัวตนของนักศึกษา ท่ีได้สืบทอดมายาวนานกว่า 70 ปี ส่ิงนี้แสดงให้เห็นถึงความความหนักแน่น 
และความแข็งแกร่งของการถ่ายทอดวัฒนธรรมเพลง ผ่านสถาบันการศึกษา ท่ีใช้เครื่องมือส าคัญใน
การขับเคล่ือนนั้นคือ "เพลงเชียร์" 

จากข้อค้นพบจากงานวิทยานิพนธ์นี้ พบว่าเพลงเชียร์เป็นปัจจัยหลักในการขับ เคล่ือน
งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ โดยการท าหน้าท่ีปลุกใจนักศึกษา แต่เพลงเชียร์นั้นสามารถ
แสดงให้เห็นได้เพียงแค่บางมุมมองเท่านั้น ท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ของมหา  
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วิทยาลัย ยังคงมีอีกหลายแง่มุมท่ีสามารถแสดงออก ยกตัวได้ และถ้ามองจากมุมมองจากคนใน ก็ยอม
ก็มีความแตกต่างจากมุมมองคนนอก และการเข้าร่วมการเชียร์โดยบทบาทอื่นๆนั้น ไม่เพียงแต่การได้
เป็นดาวเด่นในมหาวิทยาลัย แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสสู่เส้นทางสายอาชีพที่สามารถมีโอกาสเข้ารับการ
ท างานหลักจากจบการศึกษาได้มากขึ้น ท าให้เป็นที่สนใจต่อนักศึกษาในการเข้าท าหน้าท่ีการเชียร์นี้  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาในวัฒนธรรมเพลงเชียร์ยังมีอีกหลายประเด็น หลายบทบาทหน้าท่ี และ
หลายมุมมองท่ีสามารถต่อยอดทางการศึกษาได้ 

2. ควรมีการศึกษาแนวเพลงต่างๆท่ีอยู่ร่วมในสถาบันการศึกษา เพิ่มเติม อาทิเช่น เพลง
มหาวิทยาลัย เพลงรับน้อง และผลตอบรับต่อนึกศึกษา 

3. ควรมีการน าเสนอเพลงเชียร์ในมุมมองอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากการกีฬาท้ังในและนอก
สถาบันการศึกษา 
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เชียร์ลีดเดอร์หรือผู้น าเชียร์ เป็นอีกหนึ่งสีสันในการสร้างบรรยากาศให้เกิดความสนุก  
สนานและปลุกใจนักกีฬาในสนาม ให้เกิดความฮึกเหิมในขณะก าลังแข่งขัน ซึ่งหน้าท่ีหลักของผู้น า
เชียร์คือ การปลุกใจฝูงชนในสนามด้วยจังหวะเพลง พร้อมกับการส่งสัญญาณหรือรหัสมือ เพื่อให้เกิด
ความพร้อมเพรียงในการร่วมร้องเพลงเชียร์ 

หนังสือ Cheerleading handbook ได้บันทึกการก าเนิด การเชียร์ว่า การเชียร์ในสนาม
กีฬานั้นได้เริ่มข้ึนเป็นครั้งแรกในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล ท่ีมหาวิทยาลัยมินนิโซตา (Minnesota) 
ในปี 1898 ขณะท่ีผู้ร่วมเชียร์ได้เริ่มตะโกนเชียร์เกมส์กีฬา และอีกหลายๆโรงเรียนก็เริ่มท่ีส่งเสียงเชียร์
ตามกันอย่างฮึกเหิม ได้มีชายคนหนึ่งช่ือว่า Johnny Campbell นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมินนิโซตา 
(Minnesota) ได้วิ่งออกไปหน้าสแตน์ และเริ่มท าการตะโกนออกมา Rah, Rah, Rah! Sku-u-mar, 
Hoo-Rah! Hoo-Rah! Varsity! Varsity!, Minn-e So-Tah! การกระท าของเขานั้นได้เป็นท่ีสนใจของ
ผู้คนเป็นอย่างมาก และได้น าพาผู้คนให้ร่วมร้องเชียร์ไปกับเขา จึงถือได้ว่าเขาคือผู้บุกเบิกการเชียร์ ท่ี
น าฝูงชนให้เกิดความสนุกสนาน หลังจากนั้นเขาได้ถูกบันทึกลงนิตยาสารของมหาวิทยาลัยมินนิโซตา
(Minessota) และถูกกล่าวขานว่า เขาคือเชียร์ลีดเดอร์คนแรกของโลก1 

ในประเทศญี่ปุ่นมีบันทึกไว้ว่ากลุ่มท่ีท าหน้าท่ีน าเชียร์คือกลุ่มโอเด็นดัน (Ouendan) และ
กลุ่มเชียร์ลีดเดอร์ในแบบอเมริกา ท่ีรับอิทธิพลจากเกมส์กีฬาในตะวันตก ช่วงสมัยเมจิ  (ค.ศ.1868-
1921) ในปี 1890 ก็ได้เริ่มมีผู้คนแต่งกายในเครื่องแบบนักเรียน น าร้องเพลงเชียร์ประกอบการเคาะ
จังหวะกลองและโบกสะบัดธงสถาบันขึ้น เพื่อปลุกใจให้เกิดความฮึกเหิม ในอีกด้านหนึ่งกล่าวว่าการ
เชียร์มีจุดเริ่มต้นช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีมีการจัดต้ังกลุ่มคนเพื่อร้องเพลงปลุกใจให้กับนักบินกามิกา
เซ ท่ีจะต้องน าเครื่องบินบรรทุกระเบิดพุ่งชนศัตรูจนเสียชีวิต จนได้กลายเป็นการเชียร์ในการแข่งขัน
เกมส์กีฬา โดยการเคาะจังหวะ และตะโกนเชียร์อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ2 

ในส่วนของประเทศไทย ได้มีบันทึกไว้ว่า หลวงวาทจิตยาวัฑฒน์ (วาด แย้มประยูร )       
ผู้ก่อตั้งคณะแพทย์ศาสตร์และเป็นคณะบดีคนแรกในปี พ .ศ. 2475 ได้ริเริ่มการเชียร์ขึ้น โดยน าแบบ  
อย่างมาจากการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลจากต่างประเทศ โดยท าการฝึกซ้อมเชียร์ในการแข่งขันกีฬา
ระหว่างคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ในขณะนั้นเป็นคณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล) “ เฮล-เฮล-เดอะ-แกงก์ส-ออลส-ออลล์-เฮียร์-ว็อต-เดอะ-เฮล-ดู-วี-แคร์-ว็อต-เดอะ 

                                                 
1  Neil Randy, The official cheerleader's handbook (New York: Simon & 

Schuster Building, 1979), 11-16. 
2  วิกิพีเดีย, เชียร์ลีดเดอร์, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก https://th.wi 

kipedia.org/wiki/เชียร์ลีดเดอร์  
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-เฮ็ลล์-ดู-วี-แคร์-ร่ะ!!” ได้เป็นเพลงเชียร์เพลงแรกของคณะแพทย์ศาสตร์ที่ท่านได้แต่ง และได้สอนให้
นิสิตร้องพร้อมออกท่าทางไปด้วย ซึ่งในวันแข่งขันท่านก็ได้ท าหน้าท่ีเป็นเชียร์ลีดเดอร์ไปด้วย จึงกล่าว
ได้ว่า ท่านได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์คนแรกของไทยก็ว่าได้ หลังจากครั้งนั้น ระบบของการเชียร์ก็ได้เริ่ม
แพร่หลายไปสู่คณะอื่นๆในจุฬาฯ และขยายต่อไปยังสถานศึกษาท่ัวประเทศ จนได้มีพัฒนาการ การ
เชียร์ต่อยอดออกไปเรื่อยๆ ท่ีนอกเหนือจากการร้องเพลงได้มีการเพิ่มสีสันในการแต่งกายท่ีแสดงความ
เป็นทีมเป็นหมู่คณะ มีการเกิดขบวนพาเหรด การแปรอักษร การร้องเพลงเชียร์โต้กันระหว่างสองฝ่าย 
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการเชียร์ที่มีรูปแบบมาจนถึงปัจจุบัน3  

ซึ่งบทบาทหน้าท่ีของผู้น าเชียร์อย่างเป็นแบบแผนในประเทศไทยนั้น จึงได้ถูกต้ังข้อสัน  
นิษฐานว่าเกิดข้ึนโดยการใช้จังหวะของรหัสสัญญาณมือออกค าส่ังให้ฝูงเชียร์ร้องเพลงเชียร์อย่างพร้อม
เพรียงกัน โดยเดิมท่ีแล้วการน าเชียร์โดยใช้สัญญาณมือนั้น มีมาก่อนงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ -
ธรรมศาสตร์อยู่ก่อนแล้ว เพียงแต่เป็นการออกค าส่ังโดยใช้สัญญาณมือและการปรบมือเพื่อให้ค าส่ัง
ต่างๆ แต่เพียงอย่างเดียว ท่ีมีความคล้ายคลึงกับท่าทางในกองทหาร ท่ีมักจะใช้สัญญาณมือในการออก
ค าส่ังต่างๆ ต่อมาการน าเชียร์ได้มีการน าจังหวะเพลงเชียร์มหาวิทยาลัยมาประกอบเข้ากับจังหวะของ
สัญญาณมือเหล่านั้น ท่ีได้รับอิทธิพลจากกลุ่มโอเด็นดันในประเทศญี่ปุ่น ช่วงปี พ .ศ. 2500 จนเกิดเป็น
การน าเชียร์ที่มีแบบแผนมากขึ้นมากกว่าเพียงการใช้สัญญาณมือแต่เพียงอย่างเดียว   

การเดินทางจากสัญญาณมือในการเชียร์นั้น ได้พัฒนาสู่ลักษณะของการเต้น เมื่อบทบาท
ของนักแสดงและนักเต้น ได้แพร่หลายสู่ประเทศไทยมากขึ้น ท่ีท าให้ผู้น าเชียร์นั้น จะต้องมีความโดด
เด่น และสง่างาม ท่ีไม่อาจปฎิเสธได้ว่าความสวยจะต้องมาก่อน ส่งผลให้เหล่านิสิตนักศึกษา มีความ
สนใจในบทบาทหน้าท่ีนี้เป็นอย่างยิ่ง สังเกตุได้จากจ านวนผู้เข้ารับการคัดเลือกผู้น าเชียร์ที่มีผู้เข้าสมัคร
เป็นจ านวนมาก ด้วยการคัดเลือกท่ีเข้มงวดท าให้ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก เปรียบเสมือนดาวเด่นของ
มหาวิทยาลัยไปในท่ีสุด ปัจจุบันผู้น าเชียร์ไม่เพียงแต่เป็นหัวหน้าในการน าเชียร์เท่านั้น แต่ยังรับหน้าท่ี
คอยเช้ือเชิญ ดึงความสนใจของผู้คนให้ร่วมเชียร์ไปพร้อมๆตน ท่ีอาจเรียกว่าการเชียร์ลักษณะนี้ว่าเป็น
เชียร์แบบ Cat walk cheer หรือ Entertainer Cheer ในท่ีสุด 

ความน่าสนใจของผู้น าเชียร์ที่ก่อเกิดเป็นรูปแบบ และท าสืบต่อกันมาในสถาบันเชียร์
ต่างๆ คือนับจังหวะในการเริ่มต้นเพลง  และการจบลงของเพลงท่ีพัฒนามาจากสัญญาณมือในกองทัพ
ทหาร  

 

                                                 
3  ประยงค์ อนันทวงศ์, เร่ิมแรกการเชียร์ในเมืองไทย, เข้าถึงเมื่อ 6 กรกฏาคม 2558, 

เข้าถึงได้จาก http://www.lib.ru.ac.th/miscell/cheer.html 
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ภาพที่ 50 การนับจังหวะของผู้น าเชียร์ 
 

การนับจังหวะ 3 4: 1 2 123 12 12 1 หรือ 3 4: 123 123 12 12 1 (ภาพที่ 50) ได้
เป็นรูปแบบการเริ่มต้นน าเชียร์มาต้ังแต่อดีต ซึ่งหากมองดูผิวเผินแล้วการนับจังหวะเหล่านี้เป็นการ
แสดงรหัสในการเตรียมความพร้อมเท่านั้น แต่เมื่อน ามาวิเคราะห์ในเชิงมานุษยดุริยางควิทยาแล้ว ผู้  
วิจัยมีความเห็นว่า ตัวเลขเหล่านี้ได้แฝงความหมายท่ีนอกเหนือจากเป็นการให้จังหวะจากสัญญาณมือ 

แม้ว่าในแต่ละสถาบันเชียร์จะมีการนับจังหวะในการเตรียมความพร้อมของผู้น าเชียร์
อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมในการนับจังหวะเช่นนี้ เสมือนเป็นการ การนับจังหวะเริ่มต้น
(Count in) ในการเริ่มบรรเลงดนตรี สังเกตุได้จากในการน าเชียร์ในทุกๆเครั้ง จะมีการนับจังหวะ “ 3 
4” อยู่เสมอ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การน าเชียร์ในท่าทางต่างๆ ซึ่งในทางดนตรีนั้น การ
นับ "3 4” คือการ นับจังหวะเริ่มต้น ในจังหวะพื้นฐานอัตราจังหวะ 4/4 ท่ีเป็นท่ีคุ้นเคยในหมู่นักดนตรี 
ด้วยเหตุนี้ จึงสรุปได้ว่า การน าเชียร์ในแบบแผนของประเทศไทยนั้น เป็นการน าเชียร์โดยมีการ
ผสมผสานเข้ากับการเป็นผู้น าวงดนตรีอย่างคอนดักเตอร์ (Conductor) ประกอบกับท่าทางจากสัญ 
ญาณมือในกองทัพทหาร จนก่อให้เกิดเป็นรูปแบบการเชียร์ของผู้น าเชียร์ในประเทศไทย ท่ีมีลักษณะ
การน าเชียร์ที่เรียกว่า "หลีดมือ” ในท่ีสุด และด้วยความสามารถ บุคลิกภาพท่ีสง่างาม เป็นเหตุให้ผู้น า
เชียร์ เป็นนางงามในเกมส์กีฬา ท่ีคอยน าฝูงชนในการน าร้องเพลงเชียร์ และสร้างความสีสัน ดึงดูด
ความสนใจให้เหล่าผู้ร่วมเชียร์รวมทั้งส่ือมวลชลได้เป็นอย่างดียิ่ง 
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ภาคผนวก ข 
วัฒนธรรมการบูมของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
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การบูมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเสียงท่ีส าคัญในวัฒนธรรมเชียร์ ท่ีสืบทอดกันมาอย่างยาว  
นาน  เหล่านิสิตนักศึกษาจะตะโกนด้วยเสียงท่ีดังหนักแน่น ประกอบท่าทางในลักษณะต่างๆท าให้การ
ร้องบูมเกิดเป็นพลังในการประกาศตัวตน ข่มขวัญ ปลุกใจ ให้ก าลังใจ และแสดงความยินดี การบูมไม่
เพียงแต่เกิดขึ้นในพื้นท่ีของการแข่งขันกีฬาเท่านั้น แต่การบูมนั้นได้เป็นท่ีแพร่หลายและครอบคลุมไป
ท่ัวทุกกิจกรรมในสถาบันการศึกษา   

ในวัฒนธรรมเชียร์ในประเทศไทย เป็นท่ีทราบกันดีว่าได้รับรูปแบบการเชียร์จากต่างประ  
เทศและน ามาประยุกต์ใช้กับระบบวัฒนธรรมของบ้านเรา ซึ่งการบูมในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ -
ธรรมศาสตร์ เมื่อพิจารณาตารางท่ี 2 จะเห็นว่า มีการร้องบูมมหาวิทยาลัยเกิดข้ึนอยู่บ่อยครั้ง และเป็น
เพลงท่ีถูกใช้เยอะท่ีสุดในเหล่าบรรดาเพลงเชียร์ทั้งหมด แต่ในต่างประเทศการร้องบูมกลับเป็นกิจ  
กรรมท่ีไม่เป็นท่ีแพร่หลาย จึงเป็นข้อสงสัยว่าแท้จริงการร้องบูมนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร 

จากการค้นหาข้อมูลพบว่า กิจกรรมหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์มีวัฒนธรรมในการสร้าง
ขวัญก าลังใจ แสดงพลัง ปลุกพลัง และข่มขวัญศัตรู นั้นคือ วัฒนธรรมการเต้นฮาก้า  (HAKA)  โดยการ
เต้นฮาก้านี้ เป็นการเต้นของชนเผ่าพื้นเมือง ท่ีเดิมทีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีประเทศนิวซีแลนด์ เรียกว่า เผ่า
เมารีย์ (Maori) พวกเขามักร้องฮาก้าด้วยการตะโกนออกเสียง และเคล่ือนไหวของร่างกายพร้อม
เพรียงกันด้วยความดุดัน เชิงท้าทาย เพื่อแสดงอ านาจความกล้าหาญของพวกเขา นอกจากนี้การเต้น
ฮาก้านั้น ยังถูกใช้ในเหตุการณ์ส าคัญอื่นๆอีก เช่นการรับรองแขกผู้มีเกียติ , การเฉลิมฉลองความส าเร็จ 
หรือแม้กระท่ังในงานศพ1 

การเต้นฮาก้า2 ถูกน ามาใช้ในระบบการเชียร์ในสนามกีฬาฟุตบอลนิวซีแลนด์ในปี 1888-
1889 จนกลายเป็นที่รู้จักและแพร่หลายออกไปท่ัวโลก ต่อมาทีมออลแบล๊ค  (All Blacks) รักบี้ทีมชาติ
นิวซีแลนด์ต้ังแต่ปี 1905 เป็นต้นมา ทุกๆครั้งก่อนท าการแข่งขันจะมีการเต้นฮาก้าในขณะท่ีนักกีฬาท้ัง 
2 ฝ่ายยืนประจัญหน้ากัน ด้วยการตะโกน ค าราม ประกอบท่าทางการกระทืบเท้า การตบเคาะตาม
ร่างกาย และการแสดงสีหน้า จึงเป็นการข่มขวัญ และสร้างแรงกดดันให้กับคู่แข่ง จนเป็นท่ีเข้าใจว่า 
การเต้นฮาก้า (HAKA) เป็นวัฒนธรรมการข่มขวัญคู่ต่อสู้ของทีมออลแบล๊ค รักบี้ทีมชาติของชาว
นิวซีแลนด์ในท่ีสุด ด้วยการข่มขวัญในลักษณะนี้ เป็นเหตุให้การแข่งขันรักบี้ชิงแชมป์โลกปี 2015 ท่ี
ประเทศอังกฤษเป็นเจ้าภาพ IRB (International Rugby Board) ได้มีประกาศส่ังห้ามให้มีการเต้น

                                                 
1  Wikipedia, HAKA, accessed September 23, 2016, available from https:// 

en.wikipedia.org/wiki/Haka 
2  นุชิต หัสสรังสี และปรัชญา โพธารากุล , กีฬาน่ารู้: HAKA การปลุกใจของชาวกีว่ี, 

เข้าถึงเมื่อ 23 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://sport.mthai.com/sport- article/184819. 
html 
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ฮาก้าในระหว่างการแข่งขัน เนื่องจากเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู่ในเชิงจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อผู้เข้าแข่ง  
จากข้อมูลข้างต้น ผู้เขียนจึงได้ต้ังข้อสันนิษฐานว่า การบูมในแบบของประเทศไทยนั้น 

ได้รับแบบอย่างมาจาก การเต้นฮาก้าของชนเผ่าเมารีย์ ท่ีแพร่หลายโดยทีมฮฮลแบล๊ค รักบี้ทีมชาติ
นิวซีแลนด์ ท่ีจะเต้นฮาก้า ทุกครั้งก่อนเริ่มการแข่งขัน เหตุเพราะ ลักษณะของการ บูมและการเต้น
ฮาก้านั้น มีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน  ดังนี้ 1. มีผู้น าส่ังในการร้อง 2. เป็นการรวมตัวระหว่างหมู่คณะ 
ด้วยการตะโกน ค ารามด้วยเสียงท่ีหนักแน่น และดุดัน 3. เป็นการร้องเพื่อประกาศตัวตน ข่มขวัญ 
เฉลิมฉลอง และให้ก าลังใจ  นอกจากนี้ยังพบข้อมูลสนับสนุนข้อสันนิษฐานกล่าวคือ จุฬาลงกรณ์มหา 
วิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันแห่งแรกที่ริเริ่มมีการเชียร์ที่เป็นแบบแผน มีเพลงบูมท่ีช่ือว่า บาก้า ท่ีออกเสียง
ใกล้เคียงกับการเต้นฮาก้า ของประเทศนิวซีแลนด์ และมีลักษณะการใช้งานท่ีเหมือนกัน 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ระบบการบูมของประเทศไทยนั้น ยึดแบบมาจากการเต้น
ฮาก้า ของชนเผ่าเมารีย์ น าโดยทีมฮอลแบล๊ก ท่ีท าให้การเต้นฮาก้า เป็นท่ีรู้จักและแพร่หลายไปท่ัวโลก
ในเกมส์กีฬา ต่อมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงรับน าวัฒนธรรมนี้มาประยุกต์ใช้ในงานฟุตบอลประ 
เพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ การออกเสียงของทางด้านภาษาท่ีผิดเพี้ยนไป HAKA จึงกลายเป็น BAKA 
เพลงบูมของชาวจุฬาลงกรณ์ในท่ีสุดท่ีเป็นต้นแบบให้กับสถาบันการเชียร์ต่างๆ ท่ัวประเทศไทย
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ภาคผนวก ค 
วันแรกพบ เพื่อนใหม่ ปีการศึกษา 2557 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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วันแรกพบเพื่อนใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 6 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 เวลาโดยประมาณ 8.00 น. ผู้วิจัยได้ท าการติดต่อ คุณยอด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและดูแล
กิจกรรมนี้โดยเฉพาะ เพื่อสอบถามถึงกิจกรรมของงาน ซึ่งก็ได้ค าตอบคือ งานแรกพบ คือกิจกรรม
แรกเริ่มที่นักศึกษาจะได้มาพบกับเพื่อนใหม่ และรุ่นพี่ โดยจะมีการจัดกรรมของแต่ละคณะขึ้น เพื่อให้
รุ่นพี่และรุ่นน้องนั้นเกิดความใกล้ชิดกัน และให้เกิดความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย (ภาพที่ 51) 

 
 

 

 
 
 
ภาพที่ 51 การต้อนรับน้องใหม่จากรุ่นพี่จุฬาฯ ใต้สถานีรถไฟฟ้าสยาม 

 
ในวันท่ี 6 กรกฎาคม พ .ศ.2557 ผู้วิจัยจึงได้ท าการลงพื้นท่ี โดยการนั่งรถไฟฟ้า BTS ไป

ยังสถานีสยาม ซึ่งเป็นสถานีท่ีอยู่ใกล้เคียงกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากท่ีสุด เมื่อเดินลงบันไดจาก
สถานีรถไฟฟ้า ก็จะได้พบกับ รุ่นพี่จากคณะต่างๆมายืนต้อนรับน้องๆ ประมาณ 3-4 คณะ ในทันที 
โดยการชูป้ายคณะขึ้น เพื่อตอนรับและให้ค าแนะน าต่างๆ 

ทางด้านประตูมหาวิทยาลัย ก็มีรุ่นพี่มากมายจากหลายคณะมายืนต้อนรับ ตะโกนช่ือ
คณะ เรียกน้องๆกันอย่างคึกคัก สนุกสนาน บางคณะก็มีสวมใส่ชุดเป็นตัวละครต่างๆเพื่อสร้างบรรยา  
กาศให้กับกิจกรรม เมื่อเดินเข้ามาในพื้นท่ีมหาวิทยาลัย จะพบกับสนามฟุตบอลท่ีปิดรั้วล้อมรอบ ท่ีมี
ซุ้มสปอนเซอร์ต่างๆจัดเรียงอยู่ทางประตูทางเข้า จากการสังเกต รั้วท่ีมีการน ามากั้นล้อมรอบสนามไว้
นั้น มีไว้เพื่อให้มีประตูท่ีสามารถเดินเข้า -ออก ได้เพียงทางเดียวเท่านั้น จะมีแค่บางจุดท่ีสามารถออกสู่
นอกมหาวิทยาลัยได้ แต่ก็จะมีสตาฟเฝ้าร ะวังการเข้า ออกอยู่ทุกจุด ท้ังนี้เพื่อป้องกันอันตรายจากคน
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นอกท่ีเข้ามาปะปน ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินได้   
ภายในสนามฟุตบอล ถูกจัดด้วยซุ้มจากคณะต่างๆเรียงรายกันโดยรอบ โดยมีน้องๆนัก  

ศึกษาใหม่ก าลังต่อแถวลงทะเบียนอยู่หน้าคณะของตนเอง ซึ่งถ้าคณะไหนคนเริ่มเยอะแล้ว รุ่นพี่ก็จะ
เริ่มท ากิจกรรมในทันที โดยการร้องเพลง เล่นเกมส์ เพื่อสร้างความคึกครื้น ในส่วนกลางสนามฟุตบอล 
เป็นส่วนของเวลาทีกลาง ท่ีมีพิธีกรด าเนินรายการอยู่ตลอดเวลา เวทีนี้จะมีการประชาสัมพันธ์โดย
ชมรมต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้น้องใหม่เกิดความสนใจในการเข้าร่วมชมรมของตน รวมถึงมีการประชา  
สัมพันธ์ถึงงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ท่ีด าเนินการจัดการและดูแลโดยชมรมเชียร์ ท่ีมี
เชียร์หลีดเดอร์ หรือผู้น าเชียร์ คอยสร้างสีสันให้เกิดความสนใจ (ภาพที่ 52) 

 
 

 
 

ภาพที่ 52 กิจกรรมรับน้องบริเวณสนามฟุตบอลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

หลังจากท่ีแต่ละคณะเริ่มควบคุมการรวมกลุ่มของรุ่นน้องได้ ก็ใด้เริ่มเปิดการแสดงโชว์
จากรุ่นพี่กันอย่างขันแข็ง ท้ังการเต้น  การแสดงละคร การร้องเพลงสันทนาการ ท่ีต่างฝ่ายต่างคณะ
ต่างไม่มีน้อยหน้ากัน จากการสังเกตในส่วนนี้ นักศึกษาใหม่ยังคงหน้านิ่ง และไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
เท่าไหร่ เนื่องจากยังคงมีความเขินอายและยังไม่กล้าท่ีแสดงออก 

อากาศท่ีร้อนอบอ้าว ในหลายๆคณะได้มีการดูแลรุ่นน้องโดยการน ากระดาษขนาดใหญ่
มาพัด หาร่มมากาง น าผ้ามาคลุมให้   (ภาพที่ 53) ซึ่งจากความคิดเห็นของผู้วิจัยมีความเห็นว่า การรับ
น้องในช่วงเริ่มแรกนี้ รุ่นพี่จะดูแลรุ่นน้องเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดความประทับใจ ต่อตัวรุ่นพี่ และท าให้
เริ่มสนุกสนานอยากมีส่วนร่วมไปกับกิจกรรมมากขึ้น 
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ภาพที่ 53 การดูแลรุ่นน้องระหว่างกิจกรรมรับน้องของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
วิธีการจัดซุ้มรับน้องนั้น จะจัดโดยใช้เต้นผ้าใบวางติดกัน และปิดทึบแทบท้ังหมด ท่ียาก

แก่การณ์สังเกตเข้าสู่กิจกรรมท่ีอยู่ภายใน ซึ่งอาจจะเป็นการไม่ต้องการเปิดเผยถึงข้อมูลภายในออกสู่
ภายนอก (ภาพที ่54) 
 
 

 
  

 

ภาพที่ 54 การจัดซุ้มรับน้องของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ด้วยเสียงท่ีดังไปท่ัวบริเวณ ท่ีแต่ละคณะต่างได้จัดขึ้น ได้เกิดเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของ
เทศกาลรับน้อง นั่นคือเสียงของการละเล่น ร้องเพลง และเต้นประกอบจังหวะ ท่ีสามารถละลาย
พฤติกรรมได้เป็นอย่างดี  

นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมจากทางรุ่นพี่แล้ว มีการประชาสัมพันธ์จากชมรมต่างๆ มา
โชว์การแสดงภายในแต่ละคณะให้ได้เห็นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท ากิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ ชมรม
เชียร์ (ภาพที่ 55), ฑูตบ าเพ็ญประโยชน์, อบจ. ฯลฯ 
 

 

 
 

ภาพที่ 55 การแสดงของชมรมเชียร์ในงานวันรับน้องของของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

จากภาพรวมจากการสังเกตการณ์งานแรกพบเพื่อนใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น 
ได้ข้อสังเกตว่า กว่าท่ีรุ่นพี่จะสามารถท าความสนิทสนมกับน้องได้นั้น ใช้เวลาไปกว่า 3 ช่ัวโมง รุ่นน้อง
ถึงจะเริ่มสนุกสนานไปกับกิจกรรมท่ีจัดขึ้น และหลังจากนั้นในแต่ละคณะ ก็จะเริ่มปลูกฝังความเป็น
มหาลัยวิทยาลัยสู่น้องใหม่ เช่น การเล่นเกมส์ตอบค าถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และกระบวนการท่ี
ส าคัญคือ ในแต่ละคณะเริ่มมีการสอนร้องเพลงมหาวิทยาลัย โดยการร้องทีละท่อน ซ้ าๆจนกว่าจะ
สามารถจ าเนื้อเพลงได้ท้ังหมด โดยมีรุ่นพี่คอยช้ีแนะแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของเพลงมหาวิทยาลัย  

ส่วนทางด้านหลังของมหาวิทยาลัย ได้ถูกจัดเป็นตลาดขายของ ของรุ่นพี่คณะต่างๆ ซึ่งมี
ท้ังเส้ือผ้า กางเกง กระเป๋า และเครื่องประดับท่ีถูกออกแบบโดยนักศึกษาเอง วางขายมากมายเป็น
จ านวนมาก (ภาพที ่56) 

จากการลงพื้นท่ีสังเกตการณ์กิจกรรมแรกพบนี้ เป็นกระบวนการขั้นตอนแรกของรุ่นพี่ใน
การปลูกฝังสังคมใหม่ลงสู่ตัวนักศึกษา ท่ีได้ขัดเกลาให้เกิดความใกล้ชิดกัน เกิดเป็นความรัก ความ
ภาคภูมิใจต่อสถาบันและต่อคณะของตน ส่ิงนี้ได้เกิดเป็นส านึกใหม่ต่อนักศึกษาท่ีได้ซึมซับ  และแสดง 
ออก ถึงความภาคภูมิใจเหล่านี้ผ่านกิจกรรมรับน้อง 
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ภาพที่ 56 บรรยากาศบริเวณประตูหลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันรับน้อง 
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ภาคผนวก ง 

วันแรกพบ เพื่อนใหม่ ปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ส าหรับวันแรกพบเพื่อนใหม่ คือวันท่ีนักศึกษาใหม่จะได้พบเจอรุ่นพี่และเพื่อนๆซึ่งภายใน
งานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเกิดข้ึนมีการประชาสัมพันธ์และการแสดงโชว์จากชมรมต่างๆ ท้ังหมด
นี้เพื่อให้นักศึกษาใหม่ใด้ทราบถึงกิจกรรม รวมถึงกฎระเบียบ ในการอยู่ร่วมกัน  

กิจกรรม แรกพบ เพื่อนใหม่ จัดขึ้นวัน เสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 น. ซึ่ง
ผู้วิจัยก็ได้ท าการลงพื้นท่ีสังเกตุการณ์ตลอดทางเดินนั้นได้เห็นนักศึกษาก าลังเดินทางเข้าสู่มหาวิทยา  
ลัยกันอย่างขวักไขว่ ภายในมีนักศึกษาใหม่จ านวนมากในซุ้มคณะของตน  ซึ่งแต่ละคณะจะจัดซุ้มล้อม  
รอบสนามฟุตบอล และตามใต้ตึกต่างๆ จนเต็มพื้นท่ีบริเวณมหาวิทยาลัย ระหว่างท่ีรอการรวมตัวของ
นักศึกษาใหม่ในหลายๆคณะก็ได้เริ่มกิจกรรมกันบ้างแล้ว ท้ังการร้องเพลง  ท้ังเต้น และเล่นเกมส์ประ  
กอบเสียงเพลงเพื่อสร้างความสนุกสนาน และเป็นการละลายพฤติกรรมให้น้องเริ่มลดความเขินอายต่อ
กัน โดยกิจกรรมหลักๆในช่วงแรกนี้ก็คือ ร้องเพลง แนะน าช่ือผ่านเพลงสันทนาการ และการแสดง
ต่างๆจากรุ่นพี่ (ภาพที่ 57) ซึ่งจากการสังเกตช่วงแรกนี้ นักศึกษาใหม่ก็ยังคงไม่ค่อยแสดงความร่วมมือ
เท่าท่ีควร  

 
 

 
 

ภาพที่ 57 บรรยากาศการรับน้องของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
 

ในช่วงต้นนี้รุ่นพี่จะดูแลน้องเป็นอย่างดี ท้ังการน ากระดาษมาพัดให้น้อง น าน้ ามาให้น้อง
กินเพื่อ ทุกอย่างจะค านึงถึงความสะดวกสบายของรุ่นน้องเป็นหลัก 

ส าหรับเครื่องแต่งกายของแต่ละคณะนั้น จะมีกฎระเบียบเป็นของตนเอง ว่าจะให้รุ่นน้อง
นั้นแต่งกายอย่างไรมาร่วมงาน บางคณะอาจจะให้น้องใส่เส้ือสีคณะของตน และบังคับให้แขวนป้ายช่ือ
ทุกคน รวมท้ังรุ่นพี่ก็จะต้องใส่ป้ายช่ือด้วยเช่นกัน เพื่อท่ีจะได้ให้รุ่นน้องนั้นรู้จักช่ือของรุ่นพี่ด้วย  (ภาพ
ท่ี 58) 
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ภาพที่ 58 ลักษณะการแต่งกายวันรับน้องของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ระหว่างด าเนินกิจกรรมไปแล้วระยะหนึ่ง ก็จะเป็นช่วงท่ีชมรมแต่ละชมรมได้เข้ามาในซุ้ม
เพื่อแนะน าประชาสัมพันธ์ให้แก่น้องๆนักศึกษาใหม่ และมีการโชว์การแสดงท่ีได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งการ
แสดงของแต่ละชมรมนั้นได้ดึงความสนใจของน้องๆได้อย่างดีทีเดียว ซึ่งชมรมท่ีดึงความสนใจและน่า
จับตามองมากท่ีสุดคือ "กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" (ภาพที่ 59) 

ชมรมขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกลักษณ์ของกองสัน ทนาการฯนี้สวมใส่
จะใส่ชุด เส้ือเช้ิต สีแดงลายดอกทานตะวันสีเหลือง ท่ีมีจ านวนคนค่อนข้างมาก และเคล่ือนดนตรี
เคล่ือนท่ี เช่นกลองบองโก้ กลองชุด ฉิ่ง ฉาบฯลฯ มีล าโพงขนาดใหญ่และไมโครโฟน ท่ีมีรถเข็นคอย
เคล่ือนย้าย ด้วยบทเพลงสันทนาการ ประกอบการเต้นอันดุเดือด ท่ีน าน าโดยสาวประเภทสอง ใน
เครื่องแต่งกายและทรงผม ท่ีเหนือธรรมชาติ จึงเป็นท่ีน่าจับตามองอย่างยิ่ง 

ส่ิงท่ีน่าสนใจอีกหนึ่งชมรมคือ เชียร์ลีดเดอร์ หรือ ผู้น าเชียร์ ในสังกัดของ ชมรมเชียร์ 
ชมรมท่ีจัดขึ้นเพื่องานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ -ธรรมศาสตร์ โดยมี แม่ทัพเชียร์ เป็นผู้น าในการสร้าง
กองเชียร์ ด้วยความงามของผู้น าเชียร์ที่เปรียบเสมือน ดาวเด่นของมหาวิทยาลัย และความเฮฮาของ
แม่ทัพเชียร์ ก็ได้เป็นอีกหนึ่งชมรมท่ีสร้างความน่าหลงไหล และดึงดูดได้เป็นอย่างดี 

กิจกรรมนั้นยังคงด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยรุ่นพี่ โดยทุกคณะจะเน้นให้น้องร้องเพลง
ประจ าคณะของตนให้ได้ และการสอนน้องร้องประกอบท่าทางต่างๆเช่นเพลง ดังเช่นเพลง กูวิดวะ!! กู
วิดวะ!! กูวิดวะ!! ก็จะมีการแสดงออกด้วยท่าทีต่างๆเพื่อสร้างความฮึกเฮิม 
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ภาพที่ 59 กองสันทนาการในวันรับน้องของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
เมื่อเดินอ้อมมาทางด้านหลังติดกับแม่น้ าเจ้าพระยา ได้พบกับคณะหนึ่งท่ีดูจะตึงเครียด

มากกว่าคณะอื่นๆ นั่นก็คือ คณะสถาปัตยกรรม เป็นคณะท่ีให้รุ่นน้องนั้นแต่งกายในโทนสีด า รุ่นพี่ส่วน
ใหญ่จะไว้ทรงผมยาว ท่ีใช้ค าพูดท่ีค่อนข้างแข็งกระด้าง เสียงดังฟังชัด แต่นั้นก็สามารถคุมน้องได้เป็น
อย่างดีในอีกรูปแบบหนึ่ง  

เวลากว่า 2 ช่ัวโมง ท่ีรุ่นพี่นั้นใช้เวลาท าให้น้องใหม่เริ่มมีความสนิทชิดเช้ือ และไว้วางใจ 
และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี (ภาพที่ 60) แสดงให้เห็นว่า บทเพลง การ
เต้น การโห่ร้อง การสอนร้องเพลงประจ าคณะ และเพลงมหาวิทยาลัย และเสียงของกลอง ท่ีคอยปลุก
เร้าอารมณ์อยู่ตลอดเวลา สามารถท่ีจะสร้างความสามัคคีในหมู่หมู่คณะได้ เป็นการปลูกฝังให้รุ่นน้อง
นั้นมีความรู้สึกสนิทสนม ได้ใกล้ชิดกับรุ่นพี่ และเพื่อนๆ โดยท่ีรุ่นพี่นั้นจะต้องทุ่มเทแรงกายในการ
ท างาน ต้องทนแดด ทนร้อน คอยบริการความสะดวกต่างๆมากมายให้กับรุ่นน้องก่อน แต่นั้นก็น ามาสู่
การเกิดครอบครัวแห่งใหม่ในรั่วมหาวิทยาลัยนั้นเอง 
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ภาพที่ 60 บรรยากาศการสร้างแรงจูงใจของรุ่นพี่ต่อรุ่นน้องในงานวันรับน้องของ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ระหว่างท่ีเดินส่ังเกตุการณ์ก็ได้พบส่ิงน่าสนใจอย่างหนึ่งนั้นก็คือ ป้ายบอกทางคณะ  และ

ส่ิงท่ีหน้าสนใจคือ แต่ละคณะจะมีการเปล่ียนป้ายบอกทางท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง บ้างก็ใช้แค่
กระดาษขาวๆ บ้างก็มีลวดลาย บ้างเขียนให้พอส่ือความหมาย ได้ ส่ิงนี้ได้แสดงออกและสะท้อนถึง
ตัวตนของแต่ละคณะได้เป็นอย่างดี (ภาพที่ 61) 

 
 

 
 

ภาพที่ 61 เอกลักษณ์ของป้ายบอกทางคณะในงานวันรับน้องของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ในส่วนประตูหลัง ทางออกฝ่ังท่าพระจันทร์ หน้าศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์นั้น เป็นแหล่ง
ขายสินค้าของนักศึกษาในคณะต่าง ท่ีน าท้ังเส้ือมหาวิทยาลัย เส้ือคณะ กระเป๋า กางเกง มาวางขาย
มากมาย กันอย่างคึกคัก (ภาพที่ 62) 

 

 

 
 
ภาพที่ 62 บรรยากาศบริเวณประตูหลังของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันรับน้อง 

 
วันแรกพบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างกระบวนการ

ปลูกฝังตัวตนของสถาบัน รวมถึงตัวตนอันเป็นเอกลักษณะของแต่ละคณะท่ีได้ซึมซับเข้าสู่นักศึกษา
ใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และกิจกรรมนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์จากชมรมต่างๆ 
ให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการท ากิจกรรมนักศึกษา  
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ภาคผนวก จ 
การคัดเลือกผู้น าเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่ 70 
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การคัดเลือกผู้น าเชียร์หรือท่ีรู้จักกันในนามเชียร์ลีดเดอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชมรมเชียร์ 
ถือเป็นหน้าท่ีหนึ่งท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการแข็งขันกีฬา ท่ีจะน าทีมให้เกิดความฮึกเหิม ปลุก
ใจ ไม่ย่อท้อ ด้วยการน าเชียร์อันเป็นเอกลักษณ์ ท่ีสง่างาม โดดเด่น ประกอบกับเพลงเชียร์ที่เต็มเป่ียม
ไปด้วยอุดมการณ์ ท่ีมีการปลูกฝังให้นักศึกษานั้นได้ฝึกร้องต้ังแต่วันเริ่มแรกที่เข้ารับการศึกษา เป็น
เสมือนบทเพลงท่ีประกาศจุดยืน ประกาศความยิ่งใหญ่ของสถาบัณของตน ซึ่งเอกลักษณ์ของเชียร์ลีด
เดอร์นั้นจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกภายนอกท่ีดี มีความสามารถ มีเวลาในการฝึกซ้อมได้ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจึงได้ท าการเปิดรับสมัครให้นิสิตนักศึกษาให้มีส่วนร่วมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ผู้น าเชียร์
แห่งจุฬาลงกรณ์ ประจ างานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ -ธรรมศาสตร์ ซึ่งก าหนดแบ่งรอบการคัดเลือก
ท้ังหมด 3 รอบ 

 โดยผู้วิจัยนั้นได้ท าการลงพื้นท่ีสังเกตการณ์งานการคัดเลือกผู้น าเชียร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รอบท่ี 3 ซึ่งการตัดสินรอบสุดท้าย เพื่อเข้าใจ บทบาทหน้าท่ีของผู้น าเชียร์ และเข้าใจ
กระบวนการคัดเลือก และเข้าใจความส าคัญในหน้าท่ีเชียร์ รวมถึงผลตอบรับของผู้คน 

การคัดเลือกผู้น าเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นท่ี 70 นั้นได้ถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 
13 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารที่ 3 เมื่อไปถึงสถานท่ี
ในเวลา 12.00 ก็ยังไม่พบผู้คนซักเท่าไหร่ สถานท่ีก็ยังก าลังด าเนินการจัดเตรียม  โดยการน าป้าย
โปสเตอร์ผู้สมัครวางเรียงต่อๆกัน มีโต๊ะลงทะเบียนส าหรับส่ือมวลชนอยู่ระหว่างกลาง (ภาพที่ 63) 

เวลาประมาณ 13.00 น. ผู้ได้เริ่มทยอยกันเข้ามาเข้างานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีท้ังเพื่อนท่ี
คอยมาเชียร์ คุณพ่อคุณแม่ท่ีถือดอกไม้มาให้ก าลังใจ และเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยอย่างธรรมศาสตร์ที่  
มาในชุดเส้ือเชียร์ธรรมศาสตร์ ก็มาเข้าชมงานครั้งนี้ด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 63 ภาพบรรยากาศหน้างานคัดเลือกผู้น าเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
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ประตูห้องประชุมได้เปิดให้เข้าในเวลา 13.30 น. บรรยากาศภายใน เป็นห้องประชุม
ขนาดใหญ่ ฉากของ เวทีมีป้ายขนาดใหญ่ท่ีเขียนไว้ว่า CUCL ด้านหน้าเป็นโต๊ะขนาดยาวส าหรับคณะ 
กรรมการตัดสินจ านวน 10 เก้าอี้ และมีจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ฉายอยู่ด้านข้าง ซึ่งเวลาเพียงไม่นาน
ผู้คนก็เข้ามารับชมการประกวดจนเกือบเต็มท่ีนั่ง  

กิจกรรมได้เริ่มคนขึ้นเวลา 14.12 น. โดยมีพิธีกรจ านวน 2 คน เป็นชายและหญิงคอยผู้
ด าเนินรายการ ซึ่งท้ัง 2 ก็เป็นรุ่นพี่ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้น าเชียร์มาแล้วทั้งคู่  

จากการค้นหาข้อมูลย้อนหลังนั้นในรอบแรกการเปิดรับสมัครซึ่งมีนิสิตสนใจเข้ารับการ
สมัครเป็นจ านวนมาก กว่า 300 คนจากทุกๆคณะแต่ผ่านเข้ามาในรอบ 2 ได้เพียง 70 คน 

 

 
 

ภาพที่ 64 บรรยากาศบนเวทีงานคัดเลือกผู้น าเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

การคัดเลือกรอบแรก (ภาพที่ 64) เป็นการคัดเลือกท่ัวไปโดยคัดเลือกจากรูปร่างหน้าตา 
ทัศนคติ ฯลฯ เป็นส าคัญ ส่วนรอบท่ี 2 นั้นพิเศษกว่ารอบอื่นๆคือ ได้มีเชิญบุคลากรผู้มีความสามารถ
ด้านต่างๆมาแบ่งปันความรู้ให้กับผู้เข้ารับการคัดเลือก ก่อนท่ีจะท าการคัดเลือกในรอบต่อไป ท้ังใน
ด้านด้านบุคลิกภาพ ด้านการแสดงออก ฯลฯ ส าหรับรอบท่ี 3 ในครั้งนี้ ได้มีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น
จ านวนมากถึง 28 คน (แต่ในประกาศมีจ านวน 30 คน) ท่ีจ าเป็นจะต้องมีการคัดออกเกินกว่าครึ่ง ท า
ให้ทุกๆคนต่างทุ่มเท พยายามกันเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นผู้น าเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นท่ี 70  

การคัดเลือกในรอบท่ี 3 ได้แบ่งหัวข้อการคัดเลือกออกเป็น 4 หัวข้อดัง ดังนี้ 
1. โชว์ทั่วไป 

ก าหนดแบ่งผู้เข้ารับการคัดเลือกออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน ให้ออกมาน าเชียร์ 
จ านวนกลุ่มละ 3 เพลง คือ เพลงมหาจุฬาลงกรณ์ เพลง  Cu poka และเพลงจุฬาฯน่ารัก โดยท่ีใน
เพลงสุดท้าย ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องออกแบบท่าเต้นกันเอง  
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2. ตอบค าถาม 
เป็นการจับฉลากค าถาม โดยให้ฝ่ายหญิง เป็นฝ่ายตอบค าถามก่อนโดยการจับฉลาก

เพื่อเลือกค าถามซึ่งเป็นค าถามท่ีมาจากทาง รุ่นพี่ , ชมรมต่าง, คณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบทัศนคติ 
ความคิดโดยฉับพลัน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

3. โชว์พิเศษ 
นอกเหนือจากความสามารถในการน าเชียร์แล้ว ผู้เข้ารับการคัดเลือกยังต้องมีความ  

สามารถด้านอื่นๆควบคู่ไปด้วย ในรอบนี้จึงเป็นการโชว์การเต้นในรูปแบบต่างๆ เพื่อดูความระดับ
สามารถของแต่ละคนในการแสดงร่วมกัน 

4. Final Walk 
การออกมาโชว์ตัว โดยการถอดรองเท้าส้นสูงออก โดยให้เริ่มให้ฝ่ายชายได้ออกมาเดิน

โชว์ตัวก่อนจ านวน 14 คน และตามด้วยฝ่ายหญิงจ านวน 14 คน 
นอกจากการประกวดท้ัง 4 รายการ ก็ยังมีรางวัล  Popular Vote โดยการนับคะแนน

จากยอดการกดไลค์ผ่านทาง Facebook และ instargam ผู้ท่ีมียอดกดไลค์สูงสุด ก็จะ ได้รับของ
รางวัลเป็นตุ๊กตาหมีตัวใหญ่กลับบ้าน 

เมื่อเสร็จส้ินการนับคะแนนจากทางคณะกรรมการแล้ว จึงได้เวลาท่ีจะประกาศผล โดย
จะไม่เรียงล าดับคะแนน ในรอบนี้ได้มีผู้ผ่านคัดเลือกให้เป็นผู้น าเชียร์มากถึง 13 คน โดยผู้ท่ีผ่านการ
คัดเลือกรอบนี้ จะน าทีมไปรวมกับผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกในปีท่ีแล้ว คาดว่าน่ามีการจะแบ่งย่อยออกเป็น 
2 ทีม เนื่องจากปีท่ีแล้วถูกยกเลิกไป ด้วยเหตุทางการเมือง  

เมื่อได้ประกาศช่ือผู้ผ่านคัดเลือกท้ัง 13 คน ตามธรรมเนียมของชาวจุฬาฯ จะต้องน า
เชียร์ในเพลง CU Polka พร้อมกันท้ัง 13 คน จะถือว่าส้ินสุดการรับเป็นผู้น าเชียร์ประจ างานฟุตบอล
ประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ครั้งท่ี 70 

หลังจากท่ีได้ผลการคัดเลือกผู้น าเชียร์แล้ว รายการต่อไป คือการเชิญแขกรับเชิญมา
มาร่วมแสดงความยินดี ไม่ว่าจะเป็น จุฬาคฑากรจากจุฬาฯและธรรมศาสตร์  แม่ทัพเชียร์ธรรมศาสตร์ 
รุ่นท่ี 70 และ อบจ. มาร่วมยินดีและบอกแผนการต่อไปของงานฟุตบอลประเพณี   

การคัดผู้น าเชียร์ ได้ให้อารมณ์ไม่แตกต่างไปจากการประกวดมิสไทยแลนด์เวิร์ล หรือการ
ประกวดซุปเปอร์โมเดลก็ว่าได้ เพราะนอกเหนือจากการที่มีรูปร่างหน้าตาท่ีดีแล้ว ยังต้องมีความ  
สามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี มีความอดทนต่อความกดดันต่างได้ ในส่วนของคณะ  
กรรมการ ก็ได้มีบุคคลในสายงานบันเทิง รวมท้ังรุ่นพี่ผู้น าเชียร์ในปีต่างๆมาร่วมตัดสินการประกวด ซึ่ง
ต าแหน่งนี้ถือเป็นใบเบิกทางท่ีดีต่ออาชีพการงานในอนาคตข้างหน้า โดยเฉพาะส่ือบันเทิงต่างๆ ก็ได้ให้
ความสนใจกับต าแหน่งนี้เป็นอย่างยิ่ง ท าให้บทบาทหน้าท่ีผู้น าเชียร์ เป็นดาวเด่นในหมู่นักศึกษาได้รับ
ความสนใจยิ่ง 
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ภาคผนวก ฉ 
การคัดเลือกประธานเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ประธานเชียร์ หรือแม่ทัพเชียร์ ท่ีในทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียกนั้น เป็นอีกหนึ่งหน้าท่ี 
ท่ีมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง ในการน าสแตนด์เชียร์ ให้เกิดความสนุกสนานอยู่ตลอดเวลา ด้วยการแต่ง
กายท่ียิ่งใหญ่อลังการ เป็นเสมือนหัวหน้าของกองทัพเชียร์ คอยให้ค าส่ังต่างๆ ท้ังในการร้องเพลงและ
การท ากิจกรรม ตลอดจนจบการแข่งกัน อีกท้ังยังจะต้องเป็นผู้ท่ีสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆท่ี
เกิดขึ้นทั้งหมดบนสแตนด์เชียร์ได้ ต าแหน่งนี้จึงจะต้องมีการคัดเลือกผู้ท่ีมีความเหมาะสม ท่ีส่วนใหญ่
จะเป็นสาวประเภท 2 แทบท้ังส้ิน ผู้วิจัยจึงได้ลงพื้นท่ีการคัดเลือกประธานเชียร์เชียร์ประจ างานฟุต  
บอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 70 ในครั้งนี้ เพื่อทราบความเข้าใจบทบาท ของต าแหน่งหน้า  
ท่ีนี้ให้มากยิ่งขึ้น 

วันท่ี 9 ตุลาคม พ .ศ. 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานการคัดเลือกประธานเชียร์
ประจ างานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 70 ณ อาคารมหิตลาธิเบศร์ ห้อง 212 เวลา 
17.00 น. 

เวลาประมาณ 16.30 น. มีนักศึกษาจ านวนมากรออยู่หน้าห้อง จนกระท่ังเวลา 17.00 น. 
ประตูก็ได้เปิดให้เข้า ก็เป็นท่ีน่าตกใจ เพราะมีผู้คนเข้ามากันอย่างหนาแน่นจนล้นห้อง ท้ังบนที่นั่งและ
ทางเดิน และยังทยอยเข้ามาชมเรื่อยๆท้ังกระท่ังเวลา 18.00 น.งานจึงได้เริ่มข้ึน 

การคัดเลือกในครั้งนี้นั้นเป็นการคัดเลือกประธานเชียร์รอบสุดท้ายระหว่างนิสิตนักศึกษา
จ านวน 2 คนท่ีใช้ช่ือว่า แก๊ปกาลิกาปู้ และ ด .ดีม (ภาพที่ 65) 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 65 ผู้ผ่านการคัดเลือกประธานเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบสุดท้าย 
(ภาพจาก: facebook: ประธานเชียร์จุฬาฯ 70) 
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เสียงเชียร์ได้ดังขึ้นในทันทีเมื่อได้มีการเปิดตัวผู้เข้าการคัดเลือก ซึ่งมีท้ังการถือป้ายไฟ 
การชูมือเขย่าแท่งไฟ การปรบมือโห่ร้องกันอย่างสุดเสียง  

รายการแรกนั้นเป็นการพูดคุยแนะน าตัวทั่วไป และตามด้วยการจับฉลากเลือกว่าบททด  
สอบแรกผู้ใดจะได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อน 

การทดสอบท่ี 1 คือการเอนเตอร์เทน เป็นการแสดงโดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดการ
แสดงเต้นเมดเล่ย์ โดยสามารถน าทีมมาร่วมช่วยได้ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนั้นคิดการแสดงเอง คิด
รูปแบบเอง เพื่อดูความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการแสดงออกและการจัดการแสดง ถึง
ความสามารถในการดึงตัวเองให้เป็นจุดเด่นอยู่ตลอดเวลาได้หรือไม่ และเรียกเสียงฮาจากผู้คนได้มาก
แค่ไหน 

การทดสอบท่ี 2 คือการตอบค าถาม เป็นการตอบค าถามแบบฉับพลันซึ่งผู้เข้ารับการ
คัดเลือกจะต้องตอบค าถาม ท่ีทางคณะกรรมการได้เลือกไว้ เพื่อตรวจสอบทัศนคติและความเหมาะสม
ในการรับต าแหน่งเป็นผู้น าเชียร์ฯ โดยการทดสอบครั้งนี้ผู้เข้ารับการคัดเลือกอีกคนจะไม่มีสิทธิ์รับชม 
ขณะผู้เข้ารับการคัดเลือก ก าลังรับการทดสอบ 

การทดสอบท่ี 3 คือการแปลโค้ด 1:1 เป็น การโต้ตอบแปรอักษรกลับไปยังฝ่ายตรงข้าม
อย่างกะทันหัน ซึ่งงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ -ธรรมศาสตร์นั้น ความสนุกสนานของสแตนเชียร์ก็คือ 
การแปรอักษรโต้ตอบกันระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย การทดสอบนี้ประธานเชียร์จะต้องมีไหวพริบท่ีดีใน
การตอบ เมื่อโดนโจมตีด้วยโค้ด 1:1 

การทดสอบท่ี 4 คือสแตนด์จ าลอง เป็นการจ าลองสถานการณ์ในการคุมสแตนด์เชียร์ 
โดยก าหนดให้ส่วนกลางด้านหน้าเวทีนั้นคือสแตนด์เชียร์ ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องคุมสแตนด์ ท่ีอาจ
เจอเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น เด็กทะเลาะกัน แดดร้อน คนเป็นลม เด็กไม่ท าตามค าส่ัง 
ผู้ท่ีรับหน้าท่ีประธานเชียร์นั้นจ าเป็นจะต้องแก้ไข้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นบทสแตนด์ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิด
เป็นความสามัคคี และให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดการแข่งขัน  

หลังจากจบการทดสอบท้ัง 4 หัวข้อแล้ว ก็เป็นส่วนของการพูดคุยกันระหว่าง รุ่นพี่ที่เคย
ผ่านการเป็นประธานเชียร์มาแล้ว โดยใช้หัวข้อว่า "พี่เก่าเล่าเรื่อง" ซึ่งเป็นการเล่าถึง ความประทับใจ
ในการรับต าแหน่งเป็นประธานเชียร์ และความประทับใจในงานฟุตบอลประเพณี ไม่เพียงแค่รุ่นพี่
ประธานเชียร์นั้นท่ีมาเล่าความประทับใจ แม่ทัพเชียร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มามีส่วนร่วมใน
การสนทนาในครั้งนี้ด้วย และสุดท้ายก็เป็นช่วงท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกท้ัง 2 นั้นได้พูดคุย
กันถึงการประกวดครั้งนี้ ถึงจุดเริ่มต้นของท้ังสองนั้นมีความเป็นมาอย่างไรถึงอยากเข้ารับต าแหน่งประ  
ธานเชียร์ในครั้งนี้  

การประกาศผลได้ถูกประกาศ จากคณะกรรมการกว่า 30 ท่าน ได้ตัดสิน ให้ ด .ดีม เป็น
ประธานเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ างานฟุตบอลประเพณีจุฬา -ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 70 



174 
 

ท าให้เสียงเชียร์แสดงความยินดีนั้นก็เริ่มได้ดังไปท่ัวภายในห้องประชุม และปิดท้ายด้วยบทเพลง มหา
จุฬาลงกรณ์ ในเวลา 21.30 น. เป็นอันปิดงาน 

การเข้ารับต าแหน่งประธานเชียร์นั้น ผู้วิจัยได้สังเกตว่า ผู้เข้ารับการคัดเลือกนั้น มีความ
ต้ังใจจริงกับการเข้ารับต าแหน่ง รับการคัดเลือกจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจในการฝึกซ้อม เพื่อฝึกฝน
ตนเองอยากหนัก ท่ีจะสามารถแสดงจุดยืนของตน ต าแหน่งประธานเชียร์นี้ เป็นเสมือน เกียรติอย่าง
หนึ่งในการท าหน้าท่ีเพื่อมหาวิทยาลัย โดยใช้บุคลิกความสามารถของตน แสดงออกเพื่อความเป็นผู้น า 
ในการน ากองเชียร์ให้สามารถมุ่งสู่ชัยชนะได้     
 



1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ช 
เชียร์รวม 70 

กระชากทุกพันธนาการและออกมาจากท่ีซุ่ม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อม 
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ผู้วิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม เชียร์รวม ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
เสมือนการเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย ก่อนท่ีจะงานประเพณีฟุตบอลฯจะเริ่มต้นขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ไป
ยังสนาม จุ๊บ ประตู 12 ซึ่งเป็นสนามท่ีใช้ในการจัด เชียร์รวม ทางด้านหน้าพื้นท่ีหน้าประตู 12 มีผู้คน
อยู่ปากทางเข้าเป็นจ านวนมากมีสปอนเซอร์ต้ังบูทอยู่โดยรอบ มีการแจกของรางวัล แจกครีมกันแดด 
แจกสมุดภาพผู้น าเชียร์และคฑากร ในภาพถ่ายแฟช่ัน รวมถึงประวัติโดยย่ออยู่ในเล่ม ตรงส่วนของ
หน้าทางปากเข้าประตู 12 เป็นพื้นท่ีของการเพ้นท์หน้า เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล
บอล และการเล่นเกมส์แลกของรางวัลจากสปอนเซอร์ (ภาพที่ 66) 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 66 บรรยากาศบริเวณทางเข้างานเชียร์รวมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
เมื่อผู้เขียนได้ตรงเข้าไปในพื้นท่ีสนาม ก็ได้พบกับพื้นท่ีท่ีปูด้วยผ้าใบสีขาว มีเครื่องเสียง

ขนาดใหญ่ และเครื่องดนตรี ถูกจัดวางไว้อยู่บ้างหน้าสแตนด์ ส่วนพื้นท่ีบทสแตนด์ก็มีนักศึกษาเข้ามา
นั่งบนสแตนด์แล้วจ านวนหนึ่ง ซึ่งจากการสังเกตบนสแตนด์ พื้น ท่ีบางส่วนก็มีการวางวางเพลท 1.1 
เอาไว้จ านวนหนึ่งด้วย (ภาพที่ 67) 

กิจกรรมได้เริ่มต้นขึ้นในเวลา 18.00 น. โดยมีพิธีกรเข้ามาพูดคุยอธิบายขอบเขตของงาน 
ต่อด้วยการแสดงโชว์จากคณะต่างๆ (ภาพที่ 68) 
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ภาพที่ 67 บรรยากาศบริเวณสแตนด์งานเชียร์รวมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

  

 
 
 

ภาพที่ 68 กิจกรรมการแสดงโชว์จากคณะต่างๆในงานเชียร์รวมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ล าดับต่อมาเป็นการแนะน าให้รู้จักกับผู้ร่วมท างานเชียร์ในงานฟุตบอลประเพณีฯ ในแต่

ละบทบาท โดยการอธิบายถึงหน้าท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
ล าดับท่ี 1 คือ จุฬาฯคฑากรที่ได้เป็นผู้เดินน าขบวน อันมีเอกลั กษณ์โดดเด่นโดยการถือ 

คฑาและการควงคฑาในท่าทางต่างๆ ผสมผสานการนับจังหวะ ท่ีออกเสียงนับกันอย่างพร้อมเพรียง 
โดยคฑากรทางฝ่ังจุฬาฯนั้น จะมีการผสมท้ังชายและหญิง ส่วนธรรมศาสตร์นั้นจะมีเพียงฝ่ายหญิง
เท่านั้น ในการโชว์ครั้งนี้ ได้ใช้เพลง อุทยานจามจุรีย์ เพื่อให้เห็นความพร้อมเพียง ความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมส าหรับงานฟุตบอลฯท่ีจะถึงนี้ (ภาพที่ 69) 
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ภาพที่ 69 การแสดงของจุฬาฯคฑากร 
 

ล าดับท่ี 2 กลุ่มตัวแทนนิสิตจุฬาฯ (ภาพที่ 70) แบ่งออกเป็น 4 หน้าท่ี ประกอบด้วย
อัญเชิญพระเกี้ยว อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน อัญเชิญป้ายนามมหาวิทยาลัย และอัญเชิญพานพุ่ม 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 70 กลุ่มตัวแทนนิสิตจุฬาฯ 
 

อันดับท่ี 3 ผู้น าเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น ท่ี 70 (ภาพที่ 71) บทบาทผู้น า
เชียร์ ท่ีจะท าหน้าท่ีน าร้องเพลงเชียร์หน้าสแตนด์เชียร์ เป็นที่สร้างความสนใจได้เป็นอย่างดียิ่ง ด้วย
ความสง่างามของผู้น าเชียร์นี้ ได้สะกดให้นักศึกษาต่างร่วมร้องเพลงไปตามโดยอัตโนมัติ การแสดงครั้ง
นี้ ผู้น าเชียร์ได้น าเชียร์ในเพลง ทรงพระเจริญ และตามด้วยการพูดคุยแนะน าตัว ให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งก็ได้
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เรียกเสียงเชียร์ของผู้คนอยู่ตลอดเวลา มีท้ังปรบมือ เสียงช่ืนชมในความสง่างาม  
 
 

 
 
 

ภาพที่ 71 ผู้น าเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นท่ี 70 
 

 

 
 

ภาพที่ 72 ทีมฟุตบอลแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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อันดับท่ี 4 นักฟุตบอล (ภาพที่ 72) พิธีกรได้ท าการพูดคุย เพื่อให้นักฟุตบอลได้มีส่วน
ร่วมกันนักศึกษาโดยการ เตะฟุตบอลขึ้นสแตนด์ ซึ่งใครสามารถรับได้ จะได้รับเส้ือเชียร์เป็นของรางวัล 

อันดับท่ี 5 บุคคลท่ีอยู่เบ้ืองหลังฝ่ายการจัดงาน (ภาพที่ 73) 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 73 บุคคลท่ีอยู่เบ้ืองหลังฝ่ายการจัดงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

 

 
 

 

ภาพที่ 74 การแสดงเปิดตัวประธานเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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อันดับท่ี 6 ประธานเชียร์ ผู้รับหน้าท่ีประธานเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน
ฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งท่ี 70 นั้นคือ ด .ดีม ได้ออกมาโชว์ความพร้อม ในการน าแสต นด์เชียร์ให้เกิด
ความครึกครื้นสนุกสนานอยู่ตลอดเวลา และเป็นผู้ท่ีจะต้องแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ  ท่ีจะเกิดขึ้นบน 
สแตนด์ ซึ่งได้มีการโชว์ความสามารถในการควบคุมแสตนด์ ในลักษณะต่างๆ ท่ีได้จ าลองขึ้น และได้ท า
หน้าท่ีเป็นพิธีกรต่อตลอดท้ังงาน (ภาพที่ 74) 

อันดับท่ี 7 ประธานโค้ด คือ ฝ่ายเชียร์และแปรอักษร แบ่งหน้าท่ีย่อยออกเป็น 3 ฝ่ายคือ  
1.  ฝ่ายพัสดุเชียร์ที่ท าหน้าท่ี ตรวจเช็คอุปกรณ์การเชียร์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์   
2.  ฝ่ายสแตนด์เชียร์ คือฝ่ายท่ีคอยคุมสแตนด์ จัดการสแตนด์ รวมท้ังรูปแบบของสแตนด์  
3.  ฝ่ายโค้ด คือฝ่ายท่ีจัดการเรื่องการแปรอักษร ท้ังการออกแบบค า และการเลือกใช้เพลทในการ

โต้ตอบกัน  
การแนะน าประธานโค้ดในครั้งนี้ก็ได้มาพร้อมกับการสาธิตการใช้เพลทท่ีได้เตรียมไว้บน 

สแตนด์จ าลองด้วย โดยอธิบายถึงอุปกรณ์ท่ีบรรจุอยู่ภายใน ถึงการใช้ในลักษณะต่างๆ  
 

 

 
 

 

ภาพที่ 75 การแสดงเปิดตัวประธานโค้ดแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

หลังจากการเปิดตัวประธานโค้ดเสร็จส้ิน (ภาพที่ 75) ผู้น าเชียร์ได้ออกมาอีกครั้ง เพื่อ
สาธิตการร้องเพลง เพลง Baka เดินจุฬา และ จุฬาน่ารัก  

งานเชียร์รวมได้จบลงด้วย คอนเสิร์ตจากศิลปินมากมาย (ภาพที่ 76) ส าหรับงานเชียร์
รวมนั้นผู้เขียนได้มีความเห็นว่า เป็นงานท่ีใช้โปรโมทกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เป็น
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การโชว์ถึงความพร้อมถึงการเตรียมการ ในการแข่งขันที่ก าลังจะมาถึง และเป็นการอธิบายถึงบทบาท
ในการเชียร์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจ และมีความเตรียมพร้อม ท่ีท าให้การเชียร์นั้นเกิด
ความสมบูรณ์ โดยกระบวนการต่างๆนี้จะเข้าไปซึมซับให้ งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ -ธรรมศาสตร์ 
เป็นวันท่ีมีความ หมายต่อชีวิตนักศึกษา ท่ีทุกๆคนต่างช่วยกันสร้างความหมายจนเป็นประเพณีท่ีสืบ
ทอดมาจนปัจจุบัน 

 
 

 
  

 

ภาพที่ 76 การแสดงคอนเสิร์ตปิดท้ายงานเชียร์รวมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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