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ค่ำยอำสำสมัครซึ่งถอดควำมมำจำกชื่อภำษำอังกฤษว่ำ “Voluntary
Work Camp” เป็ น กิ จ กรรมเยำวชนที่ อ งค์ ก ำรกำรศึ ก ษำวิท ยำศำสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ให้ควำมสนับสนุน เป็น
ส่วนหนึ่งของโครงกำรและกิจกรรมประจำขององค์กำรดังกล่ำวต่อเนื่องมำนั บ
สิบปี จนถึงปัจจุบัน รูปแบบของค่ำยอำสำสมัครเกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2463 หลัง
สงครำมโลกครั้งที่ 1 เริ่มในยุโรปแล้วขยำยไปสู่อเมริกำเหนือและภูมิภำคอื่นๆ
ของโลก เพื่อช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับควำมเสียหำยเดือดร้อนจำกภัยสงครำม
มี ก ำรจั ด ตั้ ง สมำคมพลเรื อ นบริ ก ำรนำนำช ำติ ชื่ อว่ ำ Service Civil
International (S.C.I.) ขึ้นดำเนินกิจกรรมค่ำยอำสำสมัครเป็นกิจกรรมหนึ่งของ
สมำคม โดยมีองค์กรสำธำรณะกุศลอื่นร่วมดำเนินกำรในประเทศต่ำงๆ อำทิ
สมำคมทำงศำสนำ และสั ง คมสงเครำะห์ นอกจำกท ำงำนอำสำสมั ค รเพื่ อ
ช่วยเหลือประชำชนในลักษณะสังคมสงเครำะห์เป็นจุ ดเริ่มต้นแล้ว กิจกำรจึงได้
ขยำยเป็นกิจกรรมและกระบวนกำรอำสำสมั ครเพื่อ กำรพัฒ นำชนบท และ
พัฒนำสังคมโดยเฉพำะประเทศที่กำลังพัฒนำในระยะต่อมำ
กำรดำเนินกำรแบบอำสำสมัครในลักษณะค่ำยพักแรมโดยมีโครงงำนที่
ทำร่วมกับประชำชนเพื่อพัฒนำชนบท หรือหมู่บ้ำนตำมควำมต้องกำรของชุมชน
ได้เข้ำมำสู่ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2492 โดยองค์กำรทำงศำสนำคริสต์และ
พุ ท ธศำสนำ ได้ จั ด ให้ อ ำสำสมั ค รขององค์ ก ำรจั ด ตั้ ง ค่ ำ ยอำสำสมั ค รเพื่ อ
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ช่วยเหลือประชำชน อำทิ สำนักงำนกลำงนักเรียนคริสเตียนและยุว พุ ทธิก ะ
สมำคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น องค์กำรเหล่ำนี้ได้จัดตั้งค่ำยโดยเปิดโอกำสให้
สมำชิกและนักศึกษำที่สนใจได้เข้ำร่วมกิจกรรมในนำมขององค์กำรเหล่ำนั้น
สโมสรนิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย หรือ ส.จ.ม. เป็นองค์กำรนิสิต
แห่งแรกในประเทศไทยที่รับเอำกิจกรรมค่ำยอำสำสมัครเป็นกิจกรรมนิสิตในปี
พ.ศ. 2502 โดยอนุ มัติให้จัดตั้งค่ำยอำสำสมัครค่ำยแรกขึ้นที่บ้ำนนำเหล่ำบก
อ ำเภอพนมสำรคำม จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรำ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 28 ตุ ล ำคม – 10
พฤศจิกำยน 2502 โดยใช้ชื่อว่ำ “ค่ำยอำสำสมัครเพื่อสังคม” เพื่อเป็นปฐมบท
ของกำรจั ด ค่ ำ ยอำสำสมั ค รในฐำนะเป็ น กิ จ กรรมนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำในวงกำร
มหำวิทยำลัยในประเทศไทย ควำมสำเร็จอย่ำงงดงำมของค่ำยอำสำครั้งแรก ทำ
ให้สโมสรนิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จัดตั้งชมรมค่ำยอำสำสมัคร เพื่อสืบ
สำนกิ จ กำรนี้ ใ ห้ เ จริ ญ ก้ ำ วหน้ ำ ต่ อ เนื่ อ งมำจนถึ ง ทุ ก วั น นี้ ใช้ ชื่ อ “ค่ ำ ย
อำสำสมัคร” โดยยกคำ “เพื่อสังคม” ไปเป็นส่วนของวัตถุประสงค์จึงเรียกค่ ำย
นี้ว่ำ “ค่ำยอำสำสมัคร ส.จ.ม.” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมำ
ในฐำนะที่ผู้เขียนเป็นผู้เริ่มกำรและเป็นผู้อำนวยกำรค่ำยอำสำสมัคร
ส.จ.ม. คนแรกและค่ำยแรก ต้องทำหน้ำที่สำธยำยเรื่อง ควำมเป็นมำนี้ ซ้ำแล้ว
ซ้ำอีกในช่วง 56 ปีที่ผ่ำนมำนับแต่กำรจัดตั้งค่ำยแรก จึงเห็นควำมจำเป็นที่จะ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับค่ำยอำสำสมัคร ส.จ.ม. เท่ำที่จะหำได้ มำจัดพิมพ์
รวมเล่มไว้เพื่อกำรอ้ำงอิงต่อไป ผู้เขียนจึงขอนำเสนอข้อเขียนฉบับเดิม 2 เรื่องที่
เคยเขียนไว้และค้นหำได้มำรวมไว้ในหนังสือเล่มน้อยนี้ หวังว่ำจะเป็นประโยชน์
ต่อชำวค่ำยอำสำสมัคร ส.จ.ม. และผู้สนใจเรื่องค่ำยอำสำสมัครตำมสมควร
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ขอมอบหนังสือเล่มนี้เป็นบรรณำกำร ในโอกำสครบ 56 ปี แห่งกำร
ก่อตั้งค่ำยอำสำสมัคร ส.จ.ม. ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย สถำบันอันเป็นที่รัก
และเทิดทูนของชำวค่ำยและของผู้เขียนตลอดกำล

(ศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน)
ผอก.ค่ำยอำสำสมัคร ส.จ.ม. 1 และ 2
บ้ำนนำเหล่ำบก และบ้ำนน้ำเมำ
1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558
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ค่ายอาสา
ในโอกำสที่ประเทศไทยมีกำรฉลองยี่สิบห้ำพุทธศตวรรษ เมื่อ 30 ปีที่
แล้ว เป็นโอกำสแรกที่นิสิตจุฬำฯ ได้สัมผัสกิจกรรมที่รู้จักกันดีในหมู่ชำวจุฬำฯ
ในระยะต่อมำในชื่อ “ค่ำยอำสำสมัคร” และรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ “ค่ำยอำสำ
พัฒนำ” เนื่องจำกจุฬำฯ เป็นมหำวิทยำลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่บุกเบิกงำน
ค่ำยอำสำสมัครในฐำนะที่เป็น กิจ กรรมเสริ มหลั กสู ตรของสโมสรนิสิ ต ควำม
เป็นมำและควำมเป็นไปของกิจกรรมประเภทนี้ในจุฬำฯ จึงเป็นเสมือนบทแรก
และบทนำของประวัติและพัฒนำกำรของค่ำยอำสำสมัครในวงกำรมหำวิทยำลัย
ไทย
กิจกรรมค่ำยอำสำสมัคร (Voluntary Work Camp) เป็นกิจกรรมที่
องค์ ก ำรศึ ก ษำวิ ท ยำศำสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชำชำติ (ยู เ นสโก)
สนับสนุนโดยถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเยำวชน ในปี พ.ศ.2500 ยูเนสโก
ได้จัดให้มีค่ำยฝึกผู้นำในภูมิภำคเอเชียขึ้นในรัฐกุจรำต ประเทศอินเดีย ยุวพุทธิก
สมำคมแห่ ง ประเทศไทยในฐำนะที่ เ ป็ น องศ์ ก ำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เยำวชนได้
ประกำศให้ทุนนิสิตนักศึกษำที่สนใจจะไปเข้ำค่ำยดังกล่ำวจำนวน 1 ทุน ผู้เขียน
ในขณะนั้นเป็นนิสิตคณะอักษรศำสตร์จุฬำ ปีที่สำมสนใจเรื่องของชมพูทวีปอยู่
แล้ว จึงได้สมัครขอรับทุนด้วยผู้หนึ่ง และได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้แทนนิสิต
นักศึกษำไทยไปเข้ำค่ำยครั้งนั้น
___________________________________________________________

บทความนี ค้ ัด จากหนัง สื อ 70 ปี จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ร าลึ ก อดี ต โรงพิ ม พ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530 หน้ า 202-205
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ตอนที่สมัคร ผู้เขียนไม่ทรำบและไม่สนใจว่ำค่ำยอำสำสมัครคืออะไร
เขำทำอะไรกันในค่ำยเมื่อได้รับคัดเลือกก็คิดแต่เพียงว่ำเป็นโอกำสที่จะได้ไป
เที่ยวประเทศอินเดีย ไปเยี่ยมพุทธสถำน ไปชำระบำปที่แม่น้ำคงคำตำมประสำ
ของนิสิตอักษรที่อยู่กับบทกลอนและวรรณกรรม ควำมมุ่งหวังของกำรไปเข้ำ
ค่ำยครั้งแรกที่อินเดีย คือกำรไปทัศนศึกษำต่ำงประเทศโดยไม่ต้องออกเงินเอง
แต่เมื่อไปถึงค่ำยเข้ำจริงรู้สึกผิดหวังตั้งแต่วินำทีแรกที่ไปถึงที่ตั้งค่ำยซึ่งหมู่บ้ำน
กลำงทุ่งนำห่ำงจำกสถำนีรถไฟรำว 3 กิโลเมตร ที่ตั้งค่ำยเป็นศำลำประชำคม
ตึกชั้นเดียวเก่ำๆ กั้นเป็นห้องขนำดเท่ำห้องเรียน เมื่อลงทะเบียนเข้ำค่ำยเสร็จ
ทุกคนก็ได้รับกำรกำหนดหน้ำที่ให้เตรียมค่ำย มีตั้งแต่กำรทำควำมสะอำดที่ตั้ง
ค่ำย กำรจัดน้ำดื่มโดยกำรไปตักน้ำบ่อในหมู่บ้ำนมำใส่ตุ่มไว้ดื่มกิน กำรขุดส้วม
หลุม กำรจัดที่พัก ซึ่งไม่มีเครื่องใช้อะไรนอกจำกเตียงนอนแบบเตียงแขกยำม
หมอนและผ้ำห่ม กำรเตรียมครัวทำอำหำรและที่กินอำหำร ซึ่งนั่งกินกับพื้นดินมี
กระสอบป่ำนรองนั่ง มีใบไม้กลัดเป็นรูปถำดสำหรับใส่อำหำรรับประทำนด้วย
มือ เจอกับงำนเตรียมค่ำยวันแรกก็อยำกจะกลั บบ้ ำนเต็มประดำ เพรำะไม่
คำดคิดมำก่อนว่ำ กำรเริ่มต้นชีวิตค่ำยอำสำสมั ครจะต้องทำงำนหนักและต้อง
ช่วยตัวเองมำกเช่นนี้ ไหนๆ สมัครมำแล้วก็ต้องกัดฟันอดทนไปจนถึงที่สุด
ค่ ำ ยฝึ ก ผู้ น ำครั้ ง นี้ ใช้ เ วลำเข้ ำ ค่ ำ ยประมำณ 3 สั ป ดำห์ เป็ น ค่ ำ ย
นำนำชำติที่มีชำวค่ำยประมำณ 35 คน จำก 17 ประเทศ ทั้งในยุโรปและเอเชีย
มี ผู้ ช ำนำญกำรด้ ำ นค่ ำ ยอำสำสมั ค รจำกประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลน ด์ เ ป็ น
ผู้อำนวยกำรค่ำย หลังจำกกำรเตรียมค่ำยในวันแรกผ่ำนไป วันถัดมำก็มีพิธีเปิด
ค่ำยอำสำสมัคร มีชำวบ้ำนมำร่วมพิธีนับร้อยคน เมื่อเปิดค่ำยเสร็จก็เริ่มทำงำน
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กันทันที โครงงำน (Work Project) คือ กำรทำถนนเชื่อมหมู่บ้ำนกับสถำนีรถไฟ
ยำวประมำณ 4 กิโลเมตร เป็นงำนแรงงำนโดยแท้ (Manual Labor) เนื่องจำก
ค่ำยครั้งนี้เป็นค่ำยฝึกผู้นำให้รู้เทคนิควิธีกำรจัดและดำเนินกำรค่ำยอำสำสมัคร
กิจกรรมประจำวันตลอด 3 สัปดำห์จึงผสมผสำนระหว่ำงกำรทำโครงงำนกับ
กำรเพิ่มพูนควำมรู้โดยแบ่งเวลำคร่ำวๆ ดังนี้
ภำคเช้ำหลังอำหำรเช้ำ ออกโครงกำรงำนร่วมกับชำวบ้ำนคือทำถนน
ภำคบ่ำย หลังอำหำรกลำงวัน กิจกรรมทำงวิชำกำรภำยในค่ำย มีกำร
บรรยำย อภิปรำย และประชุมกลุ่มเกี่ยวกับเทคนิควิธีกำรจัดตั้งค่ำย สลับกับ
กำรสำรวจชุมชนโดยกำรออกเยี่ยมชำวบ้ำน
ภำคค่ำ หลังอำหำรค่ำ เป็นกำรประชุมประเมินผสมกำรวำงแผนงำน
วันต่อไปและกำรบันเทิงระหว่ำงชำวค่ำยกับชำวบ้ำน
ชีวิตภำยในค่ำยนั้น เป็นชีวิตควำมเป็นอยู่อย่ำงง่ำยๆ ที่ชำวค่ำยทุกคน
จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับผิดชอบงำนด้ำนต่ำงๆ แบบช่วยตัวเองและช่วย
กันเองตลอดเวลำ ในช่วงสัปดำห์แรกเป็นช่วงที่มีควำมทุกข์ทรมำนมำก เพรำะ
ไม่เคยชินกับกำรทำงำนอย่ำงนี้ รวมทั้งต้องปรับตัวให้เข้ำกับสภำพกำรณ์และ
สถำนที่เห็นจะเป็นเพรำะงำนหนัก ทำให้กินได้นอนหลับทั้งๆ ที่นอนเตียงแขก
ยำมและกินอำหำรมังสวิรัติทุกมื้อ เมื่อเข้ำสัปดำห์ที่สองก็เริ่มเคยชิน ประกอบ
กับชำวค่ำยเริ่มมีควำมสนิทสนมคุ้นเคยกัน ก็เลยทำให้เริ่มสนุกและเห็นคุณค่ำ
ของชีวิตค่ำยอำสำสมัครมำกขึ้น เป็นกำรเรียนจำกกำรกระทำ (Learning by
Doing) โดยแท้ พอถึงสัปดำห์ที่สำม เริ่มรู้สึกติดค่ำย รู้สึกอำลัยอำวรณ์ที่จะต้อง
ปิดค่ำย ไม่อยำกจำกเพื่อนชำวค่ำยและชำวบ้ ำนที่ร่วมทำงำนกันเสมือนญำติ
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สนิท ภำษำจอบ ภำษำเสียม ช่ำงฟังเพรำะเสนำะโสตเสียนี่กระไร ลืมควำมหวัง
ที่จะมำทัศนำจรชมพูทวีปโดยสิ้นเชิง เที่ยวก็ไม่ได้เที่ยว พุทธสถำนก็ไม่ได้ไป
กรำบ ช ำระบำปที่แม่น้ำคงคำก็ไม่ได้ทำ ได้แต่เพียงร่ว มกิจกรรมกำรพัฒนำ
ตนเองและพัฒนำชนบท นับว่ ำเป็นควำมผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิต เพรำะ
ได้รับประสบกำรณ์ที่มีคุณค่ำยิ่งโดยไม่เคยคำดคิดและคำดหวังมำก่อน
บทเรียนที่ได้รับจำกค่ำยอำสำสมัครที่อินเดีย ทำให้เกิดแนวควำมคิดใน
กำรที่จะใช้กิจกรรมค่ำยอำสำสมัคร เป็นกิจกรรมนิสิตนักศึกษำ เสริมกิจกรรมที่
นิสิตนักศึกษำทำอยู่แล้วในยุคนั้น คือ กีฬำ และทัศนำจร ทั้งนี้เพื่อกระตุ้ นให้
นิสิตนักศึกษำรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ มีโอกำสออกสู่ชนบท เพื่อจะได้
เข้ำใจสังคมไทยได้ดีขึ้น เป็นกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี สร้ำง
ควำมส ำนึกให้ รู้จัก ควำมรั บผิ ดชอบและเสี ยสละ และที่ส ำคัญที่สุ ด คื อ กำร
พัฒนำตนเองให้พร้อมที่จะออกไปเผชิญโลกกว้ำงเมื่อเป็นบัณฑิตแล้ว เมื่อกลับ
จำกค่ำยอินเดีย ยุวพุทธิกสมำคมแห่งประเทศไทย ได้ขอให้ช่วยงำนด้ำนขยำย
กิจกำรค่ำยไปสู่สำขำของสมำคมในจังหวัดต่ำงๆ โดยจัดตั้งค่ำยฝึกผู้นำให้กับ
สมำชิกของยุวพุทธิกสมำคมแห่งประเทศไทยอยู่ประมำณ 1 ปี
กิจกรรมค่ำยอำสำสมัครที่จัดโดยนิสิตจุฬำฯ ในฐำนะกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2502 ในปีนั้นผู้เขียนได้รับเลือกให้เป็น
อุปนำยกสโมสรนิสิต (ส.จ.ม.) จึงได้เสนอคณะกรรมกำรสโมสร ขอจัดตั้งค่ำยฝึก
ผู้นำขึ้นโดยคัดเลือกนิสิตอำสำสมัครจำคณะต่ำงๆ คณะละ 7 คน ตอนนั้นจุฬำฯ
มี 7 คณะ จึงมีชำวค่ำยรวมกันทั้งหมด 49 คน คณะกรรมกำรสโมสรอนุมัติให้
จัดทำโดยไม่รู้ว่ำค่ำยอำสำสมัครคืออะไร หลำยคนคิดว่ำเป็นกำรทัศนำจรแบบ
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พักแรม เมื่อไม่ของบประมำณและไม่ใช้เงินสโมสรจัด ก็ให้ทำโดยไม่มีใครติดใจ
ค่ำยแรกนั้นได้รับ เงิน สนับ สนุนจำกมูลนิธิเอเชียและเก็บจำกชำวค่ำยอีก 50
บำท จึงเป็นกิจกรรมที่ผู้จัดพึ่งตนเองและช่วยตัวเองตั้งแต่ต้นตำมอุดมกำรณ์
ค่ำยอำสำสมัครโดยแท้
ก้ำวแรกเป็นก้ำวสำคัญ ถ้ำทำไม่สำเร็จกิจกรรมค่ำยอำสำก็จะไม่มีวัน
ผุดเกิดในรั้วจุฬำฯอีกต่อไป กำรคัดเลือกผู้นำและชำวค่ำย กำรเลือกที่ตั้งค่ำย
กำรเลือกโครงงำนที่จะทำ และกำรฝึกผู้นำที่จะร่วมบุกเบิกงำนค่ำยอำสำสมัคร
ในจุฬำฯ เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เนื่องจำกกิจกรรมค่ำยอำสำสมัครเป็นกิจกรรม
ใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในหมู่นิสิต กำรเริ่มต้นจึงต้องเริ่มจำกกลุ่มเล็กๆ ที่รวมผู้มี
ประสบกำรณ์ด้ำนนี้มำเป็นกลุ่มดำเนินกำร กิจกรรมค่ำยอำสำสมัครแม้ในระยะ
นั้นจะยังไม่แพร่หลำยในวงกำรมหำวิทยำลัย แต่ในวงกำรที่จัดกิจกรรมเยำวชน
อื่ น ก็ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรกั น อยู่ บ้ ำ งแล้ ว จึ ง มี นิ สิ ต คณะต่ ำ งๆในจุ ฬ ำฯที่ เ คยมี
ประสบกำรณ์มำบ้ำง เท่ำที่รวบรวมกันได้ในระยะแรก ได้แก่ คุณกุลภัทร กูรมะ
โรหิต จำกคณะวิศวกรรมศำสตร์ คุณชดช้อย ร่ำเริงใจ จำกคณะอักษรศำสตร์
คุณรพีพงษ์ ธุวะคำ และคุณแจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ จำกคณะครุศำสตร์ เมื่อตั้ง
ค่ำยอำสำสมัครค่ำยแรกที่บ้ำนนำเหล่ำบก ตำบลหนองยำว อำเภอพนมสำรคำม
จังหวัดฉะเชิงเทรำ ตั้งวันที่ 28 ตุลำคม ถึง 10 พฤศจิกำยน 2502 กลุ่มแรก
ดำเนินกำรนี้จึงเป็นค่ำยผู้นำค่ำยกลุ่มแรกที่ทำหน้ำที่คณะกรรมกำรอำนวยกำร
ค่ำยชุดแรกโดยผู้เขียนทำหน้ำที่เป็นผู้อำนวยกำรค่ำย
ในกำรคัดเลื อกชำวค่ำย นอกจำกจะพยำยำมคัดเลื อกให้ ครบทั้ง 7
คณะๆ ละ 7 คนแล้ว ยังได้ขอให้ผู้นำ ส.จ.ม. คนสำคัญ เช่น คุณภักดี ชุติชูเดช
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นำยก ส.จ.ม. จำกคณะรั ฐ ศำสตร์ และคุ ณ ธ ำรง พวงดอกไม้ ผู้ แ ทนคณะ
วิทยำศำสตร์ เข้ำค่ำยด้วย ทำให้ค่ำยอำสำสมัครครั้งแรกของ ส.จ.ม. เป็นที่รวม
ผู้นำนิสิตในยุคนั้น และเป็นปัจจัยสำคัญในควำมสำเร็จและควำมเจริญ ก้ำวหน้ำ
ของกิจกรรมค่ำยอำสำสมัครในระยะต่อมำ
ในระยะนั้นเมื่อพูดถึงกำรพัฒ นำชนบท คนส่ ว นใหญ่จะมุ่งไปอีส ำน
เพรำะเป็นเขตยำกจนแห้งแล้ง กันดำร ที่ต้องกำรกำรพัฒนำมำกที่สุด ในกำร
เลือกที่ตั้งค่ำย ถ้ำเลือกตำมสมัยนิยมก็ต้องเลือกตั้งค่ำยที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่กำรตัดสินใจเลือกที่ตั้งค่ำยครั้งแรกกลับแหวก
แนว มำเลือกตั้งที่ภำคกลำงในจังหวัดฉะเชิงเทรำ ที่เลือกเช่นนี้ก็เพรำะเป็นค่ำย
แรก ต้องประกันควำมสำเร็จและควำมร่วมมือจำกประชำชนในท้องถิ่นที่ตั้งค่ำย
เป็นปัจจัยควำมสำเร็จที่สำคัญที่สุด หมู่บ้ำนนำเหล่ำบกที่ได้รับเลือกเป็นที่ตั้ง
ค่ำย เป็นหมู่บ้ำนที่อยู่ในโครงกำรหมู่บ้ำนพัฒนำกำรของรัฐบำล ประชำชนมี
ควำมสนใจและมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนพัฒ นำหมู่บ้ำนเป็นพื้นฐำนอยู่แล้ ว
ประกอบกับคุณพ่อของ คุณอดิเรก เสงี่ยมเนตร นิสิตรัฐศำสตร์ ชำวค่ำยรุ่นแรก
เคยปฏิบัติห น้ำที่ปลั ดพั ฒ นำกำรเข้ำไปทำงำนกับชำวบ้ำนหมู่บ้ำนนี้มำก่อน
ควำมร่วมมือและควำมสัมพันธ์กับชำวบ้ำนผ่ำนคุณอดิเรกซึ่งมีทุนเดิมอยู่แล้วก็
จะทำให้ง่ำยขึ้น
กำรเลือกโครงงำนที่จะทำจะต้องคำนึงถึงควำมต้องกำรของชำวบ้ำน
และขีดควำมสำมำรถของชำวค่ำยที่จะทำได้ เนื่องจำกหมู่บ้ำนนำเหล่ำบก เป็น
หมู่บ้ำนในโครงกำรพัฒ นำของรัฐ บำลอยู่แล้ ว จึงได้มีกำรส ำรวจโครงงำนที่
ชำวบ้ำนต้องกำรไว้หลำยโครงงำน คณะกรรมกำรจัดตั้งค่ำยได้เลือกกำรตัดถนน
9

เชื่อมหมู่บ้ำน และกำรทำไร่สับปะรด เพื่อทดลองปลูกสัปปะรดในพื้นที่นี้ว่ำจะ
ประสบควำมสำเร็จหรือไม่ เรื่องไร่สัปปะรดได้อำศัยควำมรู้ควำมชำนำญของ
คุณกุลภัทร กุรมะโรหิต เป็นอย่ำงมำก เพรำะเคยทำไร่สัปปะรดกับคุณพ่อมำ
ก่อน โครงงำนของค่ำยแรกดังกล่ำวประสบควำมสำเร็จอย่ำงดีตำมเป้ำหมำยทุก
ประกำร
กำรฝึกผู้นำเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งในงำนริเริ่มค่ำยอำสำสมัครในจุฬำฯ
ค่ำยแรกของ ส.จ.ม. จึงเป็นค่ำยฝึกผู้นำที่มุ่งเน้นโครงงำนพัฒนำหมู่บ้ำนและกำร
เรียนรู้อุดมกำรณ์ และเทคนิควิธีกำรจัดและดำเนินงำนค่ำยอำสำสมัคร เพียงชั่ว
ระยะเวลำ 14 วันของกำรอยู่ร่วมกัน ทำงำนร่วมกัน ภำยใต้ควำมเป็นอยู่อย่ำ
ง่ำยๆ ใช้ชีวิตอย่ำงชำวบ้ำน เป็นกำรเรีย นรู้จ ำกกำรกระทำ ค่ำยแรกได้ช่ว ย
พัฒนำผู้นำค่ำยจนกระทั่งสำมำรถตั้งค่ำย ส.จ.ม. และค่ำยระดับคณะ สืบทอด
เจตนำรมณ์และอุดมกำรณ์ติดต่อกันมำถึง 28 ปี จวบจนทุกวันนี้
ควำมสำเร็จของค่ำยอำสำสมัครจุฬำฯ เป็นต้นแบบที่แพร่กระจำยไปใน
มหำวิทยำลัยต่ำงๆ ในระยะต่อมำ เมื่อสำนักงำนเยำวชน (ส.ย.ช.) ก้ำวเข้ำมำ
สนับสนุนกิจกำรค่ำยในรำวปี 2506 โดยใช้กำรใช้กิจกรรมค่ำยพัฒนำเยำวชน
และพัฒนำชนบท จึงได้เปลี่ยนชื่อค่ำยเป็ น “ค่ำยอำสำพัฒ นำ” ซึ่งใช้กันจน
แพร่หลำยในปัจจุบัน เป็นที่น่ำยินดีที่นิสิตจุฬำฯรุ่นน้องๆยังอนุรักษ์ชื่อ “ค่ำย
อำสำสมัคร” เอำไว้ไม่เปลี่ยนตำมสมัยนิยม อันที่จริงก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้อง
เปลี่ยนชื่อค่ำยในเมื่อจุฬำฯ เป็นผู้ริเริ่มและเป็นค่ำยนิสิตนักศึกษำขนำนแท้และ
ดั้งเดิมของประเทศไทย ถือได้ว่ำ “ค่ำยอำสำสมัคร เป็นเอกลักษณ์ของจุฬำฯ”
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หวั ง ว่ ำ เพลงประจ ำค่ ำ ยต่อ ไปนี้ ที่ ร้อ งกั น มำ 55 ปี จะดั ง ก้ อ งในจุ ฬ ำฯ และ
แผ่นดินไทย ไปชั่วกำลนำน
“ชาวค่ายอาสาสมัคร
เรานิยมมุ่งทาแต่ความดี
เราต่างมีใจมั่นร่วมกันทางาน
เราร่วมเชิดชูไม่ว่างานชินไหน
เสร็จงานเมื่อใดสบายใจเฮฮา”

เรารักงานกิจการสังคม
เรามาจากแดนไกลมีนาใจสามัคคี
ร่วมงานชาวบ้านร่วมกันกินอยู่
เรารวมกันอยู่ เราทากันไป
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รายงานค่ายอาสาสมัครเพื่อสังคม ส.จ.ม.
ค่ายบ้านนาเหล่าบก อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
28 ต.ค. – 10 พ.ย. 2502
รำยงำนและประเมินผล
โดย นำยวิจิตร ศรีสอ้ำน ผู้อำนวยกำรค่ำยฯ
วัตถุประสงค์ (Aims)
(1) เพื่อเปิดโอกำสให้นิสิตจุฬำลงกรณมหำวิทยำลัย ที่สนใจในกิจกรรม
ค่ำยอำสำสมัครเพื่อสังคม ได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในเทคนิควิธีกำรของ
ค่ำยฯ อันจะเป็นทำงนำไปสู่ควำมมั่นใจอันกว้ำงขวำง ในบรรดำนิสิต
ของมหำวิทยำลัยนี้
(2) เพื่อที่จะเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ฉันท์มิตร ควำมรู้สึกในเกียรติของกำร
ทำงำน และควำมเป็นผู้นำในระหว่ำงนิสิตอำสำสมัครทั้งมวล
(3) เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้กำรอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่ำ
ตลอดจนสภำพควำมเป็นอยู่และวัฒนธรรมอันแท้จริงของประชำชนใน
ถิ่นนั้นๆ ฝึกให้นิสิตเคยชินต่อกำรเป็นอยู่อย่ำงง่ำยๆ และได้ร่วมกันทำ
ประโยชน์แก่สำธำรณะและชุมชนในโอกำสอันควรกระทำได้

_________________________________________
ชื่อจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึง่ เดิมไม่มีตวั การันต์บน ณ ได้ รับการแก้ ไขโดย
พระราชบัญญัตจิ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2522 ให้ มีตวั การันต์บน ณ รายงานค่าย
ฉบับนี ้จัดทาในปี พ.ศ.2502 ซึง่ เขียนชื่ออย่างเดิม
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การจัดตั้ง (Organization)
ค่ ำ ยอำสำสมั ค รเพื่ อ สั ง คมครั้ ง นี้ จั ด ตั้ ง โดยสโมสรจุ ฬ ำลงกรณ
มหำวิทยำลัย ด้วยควำมช่วยเหลือของมูลนิธิเอเชีย บุคคลและองค์กำรต่ำงๆ
ดังนี้
1) มูลนิธิเอเชีย ได้ให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนกำรเงิน
10,000.00 บำท
2) นิสิตอำสำสมัครบริจำคสมทบคนละ 50 บำท เป็นเงิน 2,000 บำท
3) กรมประชำสงเครำะห์ได้เอื้อเฟื้อให้ยืมเตียงผ้ำใบ 55 ตัว ขวำนและ
จอบ 25 ชุด
4) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้ต้นไม้ยืนต้น 30 ต้น
5) ยุวพุทธิกสมำคมแห่งประเทศไทยและฉะเชิงเทรำให้หนังสือคู่มือกำรตั้ง
ค่ำยจำนวน 100 เล่ม และให้ยืมสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ
6) บริษัทโอสถสภำ (เต๊กเฮงหยู) ให้ยำประจำบ้ำนมำแจกแก่ประชำชน
120 ชุด
7) ประชำชนบ้ำนนำเหล่ำบกให้ยืมเครื่องมือทำงำนและเครื่องครัว
8) สำนักข่ำวสำรอเมริกันให้ยืมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ เครื่องขยำยเสียง
ภำพยนตร์และอุปกรณ์กำรฉำย
9) ท่ำนนำยอำเภอพนมสำรคำม ท่ำนปลัดพัฒนำกรและท่ำนกำนันตำบล
หนองยำว ได้รับเป็นธุระอย่ำงขันแข็งในกำรจัดเตรียมสถำนที่ พร้อมทั้ง
ให้กำรต้อนรับและให้ควำมสะดวกทุกประกำร
10) คุณครูใหญ่และคณะครูโรงเรียนวัดนำเหล่ำบกให้ควำมสะดวกและ
ให้ยืมโต๊ะเก้ำอี้ ใช้ตลอดระยะเวลำกำรตั้งค่ำย
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11) คุณสมศักดิ์ สมร่ำง แห่งร้ำนรวมภัณฑ์ ตลำดท่ำเกวียน ให้น้ำแข็งวันละ
1 ลูก รวม 14 วัน
12) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำให้หน่อสับปะรด 3200 หน่อ เพื่อนำมำ
ปลูกที่หน่วยพัฒนำกำรนี้
13) นำยไพบูลย์ แซ่ลี้ ให้หนังสือพิมพ์รำยวัน 10 ฉบับทุกวัน ตลอด
ระยะเวลำ 14 วัน
14) คณะหน่วยพัฒนำกำรบ้ำนนำเหล่ำบกให้เนื้อ 1 หำบ หมู 1 หำบ เป็น
กำรเลี้ยงส่ง
15) คุณอุบล นพรัตน์ รวบรวมข้ำวห่อให้ในวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2502
จำนวน 50 ห่อ
นอกจำกนี้ยังมีชำวบ้ำนและโรงเรียนใกล้เคียงนำอำหำรคำวหวำนมำ
เลี้ยงชำวค่ำยอีกหลำยครั้ง

พิธีเปิดค่าย (Opening Function)
นำยยุทธ จรัณยำนนท์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ เป็นประธำนใน
พิธีเปิดค่ำยอำสำสมัครในวันที่ 28 ตุลำคม 2502 โดยมีกำหนดกำรดังนี้
เวลำ 10.00 น. นิสิตอำสำสมัครลอดซุ้มประตูค่ำย พระสงฆ์ปะพรมน้ำพระ
พุทธมนต์
เวลำ 10.15 น. นิสิตอำสำสมัครร้องเพลงมหำจุฬำลงกรณ์
เวลำ 10.20 น. ผู้อำนวยกำรค่ำยอ่ำนรำยงำนและแนะนำตัวชำวค่ำยต่อท่ำนผู้
เป็นประธำนในพิธี
เวลำ 10.45 น. ท่ำนผู้เป็นประธำนในพิธีกล่ำวคำปรำศรัย
เวลำ 11.15 น. ผู้อำนวยกำรค่ำยแนะนำตัวแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญปละผู้มี
อุปกำรคุณต่อค่ำยให้ประธำนและชำวค่ำยรู้จัก จบแล้วชำว
ค่ำยร้องเพลงประจำค่ำยเป็นเสร็จพิธี

จานวนชาวค่าย
ชำวค่ำยทั้งหมดมีจำนวน 48 คน เป็นชำวค่ำยชำย 33 คน ชำวค่ำย
หญิง 15 คน โดยกำรคัดเลือกจำกนิสิตจุฬำลงกรณมหำวิทยำลัยคณะต่ำงๆ ทั้ง
7 คณะ รวมทั้งกรรมกำรสโมสรฯ และนิสิตผู้มีประสบกำรณ์ทำงค่ำยที่ได้รับ
เชิญด้วย

ระยะเวลาตั้งค่ายฯ (Camp Period)
กำหนดกำรเปิดค่ำยในวันที่ 28 ตุลำคม และปิดค่ำยในวันที่ 10
พฤศจิกำยน 2502 รวมระยะเวลำกำรตั้งค่ำย 14 วัน
ที่ตั้งค่ายฯ (Location)
ตั้งที่หน่วยพัฒนำกำรบ้ำนนำเหล่ำบก ตำบลหนองยำว อำเภอพนม
สำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ ที่ตั้งค่ำยห่ ำงจำกที่ว่ำกำรอำเภอประมำณ 3
กิโลเมตร ห่ำงจำกตัวจังหวัดฉะเชิงเทรำ 33 กิโลเมตร และห่ำงจำกกรุงเทพฯ
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133 กิโลเมตร หน่วยพัฒนำกำรนี้ตั้งมำได้ 1 ปีเศษ มีครอบครัว อยู่ ใ นเขต
ประมำณ 120 ครัวเรือน จำนวนประชำชนประมำณ 500 คน โครงกำรของ
หน่วยพัฒนำกำรที่ดำริจะทำส่วนใหญ่คือกำรตัดถนนเชื่อมหมู่บ้ำน กำรทำไร่นำ
สวนผสม และทดลองปลู กพืช ไร่ บ ำงชนิ ด เช่น สั บปะรด ข้ำวโพด มะพร้ำว
เป็นต้น นอกจำกนี้ก็มีกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์บำงชนิด เช่น ไก่และสุกร
เป็นต้น ประชำชนในเขตนี้ส่วนใหญ่ทำนำเป็นอำชีพหลัก และมีกำรทำไร่ทำ
สวนและเลี้ยงสัตว์เป็นอำชีพรอง ซึ่งกำรทำไร่ทำสวนและเลี้ยงสัตว์นี้ยังทำกัน
อยู่ในวงจำกัดและไม่ขึ้นหน้ำขึ้นตำนัก โดยทั่วไปแล้วประชำชนในเขตนี้มีฐำนะ
ยำกจน
ที่พัก
ชำวค่ ำ ยส่ ว นใหญ่ พั ก ที่ ศ ำลำประชำคมของหน่ ว ยพั ฒ นำกำร ซึ่ ง มี
ลักษณะเป็นหอประชุมใหญ่พอประมำณ พื้นเทคอนกรีต มีเวทีสำหรับตั้งโต๊ะหมู่
บูชำ ประดิษฐำนพระบรมฉำยำลักษณ์และธงไตรรงค์ ชำวค่ำยฯ หญิงพักใน
ห้องข้ำงเวที และในห้องที่กั้นไว้ในส่วนท้ำยของหอประชุม ซึ่งติดต่อกับห้อ งพัก
ชำวค่ำยฯชำย ส ำหรั บ ห้ องพัก ชำยและห้ อ งพั กหญิ งในส่ ว นท้ ำ ยของศำลำ
ประชำคมนี้ เดิมเป็นห้องโถง คณะกรรมกำรตระเตรียมจัดสถำนที่ค่ำยฯ ได้ใช้
เสื่อลำแพนกั้นเป็นห้องอย่ำงมิดชิด ส่วนชำวค่ำยฯ ชำยอีกส่วนหนึ่งพักบนศำลำ
กำรเปรียญของวัดนำเหล่ำบก ซึ่งอยู่ห่ำงจำกศำลำประชำคมประมำณ 5 เมตร
ศำลำกำรเปรียญนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งใช้เป็นที่พักอีกส่วนหนึ่งใช้
เป็นครัวสำหรับส้วมชำยอำศัยส้วมของวัดที่มีอยู่แล้ว ลักษณะเป็นส้วมซึมมีอยู่ 3
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ห้ อ ง ส้ ว มหญิ ง ใช้ ส้ ว มของบ้ ำ นปลั ด พั ฒ นำกร ห้ อ งอำบน้ ำชำยได้ ส ร้ ำ งขึ้ น
ชั่วครำวในบริเวณบ่อน้ำบำดำลของวัด ส่วนห้องน้ำหญิงสร้ำงขึ้นชั่วครำวใน
บริเวณบ่อน้ำบำดำลของประชำชนในบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งค่ำยฯ สำหรับห้อง
ประชุ ม ใช้ ห้ อ งโถงส่ ว นกลำงของศำลำประชำคม นอกจำกนี้ ท ำงหน่ ว ย
พัฒนำกำรยังได้เอื้อเฟื่อให้ใช้ศำลำสโมสรของหน่วยฯ เป็นที่ตั้งกองอำนวยกำร
ค่ำยฯ อีกด้วย ทำงค่ำยฯ ได้จัดยืม Bed Camp และมุ้งสำหรับชำวค่ำยฯ ทุก
คน ส่ ว นผ้ ำ ห่ ม ชำวค่ ำ ยเตรี ย มไปเอง ที่ รั บ ประทำนอำหำรโดยปรกติ นั่ ง
รับประทำนกันเป็นหมู่ๆ บนสนำมหญ้ำบริเวณลำนวัด
การบริหารและปกครองค่ายฯ (Camp Administration)
เพื่อให้ กำรบริห ำรและกำรปกครองดำเนินไปด้วยควำมรำบรื่นและ
เรียบร้อย ทำงค่ำยได้จัดแบ่งชำวค่ำยฯ ทั้งหมดออกเป็น 6 หมู่ หมู่ละ 8 คน
ชำย 4 หมู่ หญิง 2 หมู่ แต่ละหมู่เลือกสมำชิกคนหนึ่งให้ทำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำ
หมู่ตลอดระยะเวลำกำรตั้งค่ำย นอกจำกนี้ยังมีคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่
ต่ำงๆ รับผิดชอบและดำเนินกิจกำรของค่ำยฯ ดังนี้
1) คณะผู้อำนวยกำร ประกอบด้วย
ผู้อำนวยกำร
นำยวิจิตร ศรีสอ้ำน
ผู้ช่วยอำนวยกำร
นำยภักดี ชุติชูเดช
ผู้ช่วยอำนวยกำร
นำยรพีพงศ์ ธุวะคำ
ผู้ช่วยอำนวยกำร
นำยกุลภัทร กุรมะโรหิต
ผู้ช่วยอำนวยกำร
นำงสำวชดช้อย ร่ำเริงใจ
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เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เหรัญญิก
2) เจ้ำหน้ำที่ประกอบด้วย
1) หมอประจำค่ำย
2) แผนกประชำสัมพันธ์
3) แผนกแสง-เสียง

4)
5)
6)
7)

แผนกไปรษณีย์
บรรณำรักษ์
บรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์
แผนกวัสดุ

นำงสำวจงจิต วิมุกตำยน
นำยสุมิตร ครุจิต
นำงสำวพนิดำ พัฒนวงศ์
นำยพัชรำ กำญจนำรัณย์
นำยอดิเรก เสงี่ยมเนตร
นำยสุพล เอื้ออนันต์
นำยอุดม สุธนิยม
นำยไพจิตร บุณยำนุเครำะห์
นำยสมิต สัชณุกร
นำงสำวปวีนำ อภิวัฒนชัยกุล
นำยสมชัย ฤชุพันธ์
นำยสมำน ฮวบกอง
นำยสมใจ จันทวัฒน์

3) คณะกรรมกำร ประกอบด้วย
1) คณะกรรมกำรอำนวยกำร (Steering Committee) ประกอบด้วย
คณะผู้ อำนวยกำรและประธำนของแต่ล ะกรรมกำร กรรมกำร
คณะนี้มีหน้ำที่ประสำนงำนระหว่ำงกิจกรรมต่ำงๆ ของค่ำย และ
แจ้งข่ำวครำวควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ ให้ชำวค่ำยทรำบ ตลอดทั้ง
ควบคุมนโยบำย หลักกำรดำเนินงำนของค่ำยด้วย
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2) กรรมกำรอำหำร (Food Committee) ประกอบด้วยผู้แทนของ
แต่ละหมู่ๆ ละ 1 คน มีหน้ำที่ควบคุมรำยจ่ำยทำงด้ำนอำหำรให้
เป็นไปตำมงบประมำณ จัดเตรียมรำยกำรอำหำรให้ถูกต้องตำม
หลักอำหำรวิทยำและตำมคำเรียกร้องของชำวค่ำยส่วนใหญ่
3) กรรมกำรโครงงำน (Project Committee) ประกอบด้วยผู้แทน
ของแต่ล ะหมู่ๆ ละ 1 คน มีห น้ำที่ควบคุมกำหนด กับแบ่งงำน
ทำงด้ำนกำรสร้ำงถนน กำรทำไร่ ฯลฯ ให้ดำเนินไปตำมโครงกำร
ที่กำหนดไว้
4) กรรมกำรบันเทิง (Recreation Committee) ประกอบด้วยผู้แทน
แต่ละหมู่ๆ ละ 1 คน มีหน้ำที่จัดรำยกำรแสดงและเกมส์กำรรื่นเริง
ต่ำงๆ ทั้งในและนอกค่ำย
5) กรรมกำรกีฬำ (Sport Committee) ประกอบด้วยผู้แทนของแต่
ละหมู่ ๆ ละ 1 คน มี ห น้ ำ ที่ จั ด กำรกี ฬ ำ ทั้ ง ประเภทในร่ ม ละ
กลำงแจ้ง
6) ก ร ร ม ก ำ ร ป ร ะ ช ำ สั ม พั น ธ์ ( Public Relation Committee)
ประกอบด้วยผู้แทนของแต่ละหมู่ๆ ละ 1 คน มีหน้ำที่จัดรำยกำร
ชุมนุมเด็ก เยี่ยมประชำชน และโฆษณำกิจกำรของค่ำย
7) กรรมกำรสัมมนำ (Seminar Committee) ประกอบด้วยผู้ แทน
ของแต่ละหมู่ๆ ละ 1 คน มีหน้ำที่ จัดกำรและดำเนินกำรและให้
ควำมสะดวกพร้ อ มทั้ ง จดบั น ทึ ก ท ำรำยงำนปำฐกถำและกำร
อภิปรำยที่จัดขึ้นในค่ำย
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8) หน่ ว ยอนำมั ย และสุ ข ำภิ บ ำล (Health Service) มี เ จ้ ำ หน้ ำ ที่
สุขำภิบำลตรีร่วมไปในค่ำย 3 คน คือ นำยรพีพงศ์ ธุวะคำ นำย
พัชรำ กำญจนำรักษ์ และนำยจำนรรจ์ สุทธำพันธุ์ มีหน้ ำที่ดูแล
ควบคุมกำรอนำมัยในค่ำย รับรักษำพยำบำลชำวค่ำยและชำวบ้ำน
ที่เจ็บป่วย พร้อมทั้งออกเยี่ย มชำวบ้ำนเพื่อให้ คำแนะนำในด้ำน
อนำมัยและให้กำรรักษำพยำบำลคนป่วยด้วย
9) กลุ่มพ่อบ้ำนแม่บ้ำน (Sanitation Groups) ประกอบด้วยผู้แทน
ของแต่ ล ะหมู่ ๆ ละ 1 คน มี ห น้ ำ ที่ ท ำควำมสะอำดค่ ำ ย ตั ก น้ำ
จัดเตรียมอำหำร เสิร์พอำหำร บริกำรน้ำดื่มแก่ชำวบ้ำนที่ทำงำน
กลำงแจ้ง ฯลฯ กลุ่มนี้ไม่ต้องไปทำงำนนอกค่ำย เพรำะในวันที่
รั บ หน้ ำ ที่ มี ก ำรสั บ เปลี่ ย นกั น ท ำหน้ ำ ที่ พ่ อ บ้ ำ นแม่ บ้ ำ นทุ ก วั น
เพื่อให้โอกำสชำวค่ำยได้เข้ำปฏิบัติงำนด้ำนนี้โดยทั่วถึงกัน
การสับเปลี่ยนหน้าที่ของคณะกรรมการ
ทุกๆ 3 วัน จะมีกำรเลือกตั้งสมำชิกคณะกรรมกำรต่ำงๆ กันใหม่ โดยมี
กฎว่ำชำวค่ำยจะเป็นสมำชิกของคณะกรรมกำรหนึ่งซ้ำเป็นครั้งที่ 2 ไม่ได้ ทั้งนี้
เพื่อเปิดโอกำสให้ชำวค่ำยได้ร่วมงำนและมีประสบกำรณ์ในงำนหลำยๆ ด้ำน
ก่อนที่จะมีกำรเลือกตั้งกรรมกำรชุดใหม่ กรรมกำรชุดเก่ำจะต้องรำยงำนผลของ
กำรปฏิบัติงำนของตนให้ที่ประชุมทรำบ พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้ชำวค่ำยซักถำม
และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับงำนของกรรมกำรชุดนั้นๆ ด้วย
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โปรแกรมของค่ายฯ (Camp Programme)
โปรแกรมกำรทำงำนประกอบด้วยกำรสร้ำงถนนและทำไร่สัปปะรด ใน
ตอนเช้ำ 4 ชั่วโมง ตอนบ่ำยมีกำรสัมมนำเกี่ยวกับควำมรู้เรื่องค่ำยอำสำสมัคร
เพื่อสังคมเป็นเวลำ 2 ชั่วโมง ตอนเย็นเป็นรำยกำรชุมนุมเด็ก เยี่ยมชำวบ้ำนหรือ
เล่นเกมส์กีฬำต่ำงๆ ระหว่ำงชำวค่ำยกับชำวบ้ำน หรือระหว่ำงชำวค่ำยต่อชำว
ค่ำยด้วยกันเอง ภำคกลำงคืน เป็นกำรประชุมชำวค่ำยทั้งหมด รำยกำรบันเทิง
ระหว่ำงชำวค่ำยกับชำวบ้ำนเป็นเวลำประมำณ 3 ชั่วโมง
1. โครงงำน (Work Project)
ก) สร้ำงถนนเชื่อมวัดนำเหล่ำบกกับวัดบ้ำนแล้ง ถนนยำว 700 เมตร
เศษ กว้ำง 5 เมตร ให้ชื่อว่ำถนน “จุฬำรำษฎร์สำมัคคี”
ข) ตัดถนนเชื่อมวัดบ้ำนแล้งกับวัดหนองป่ำตอง ถนนยำว 3 กิโลเมตร
เศษ ถนนสำยนี้ยังทำไม่เสร็จ เพียงแต่ถำงป่ำเพื่อเบิกทำงที่จะทำ
ถนนต่อไปเท่ำนั้น
ค) ไร่สัปปะรด ปลูกสัปปะรด 2100 ต้น ในเนื้อที่ประมำณ 1 ไร่ครึ่ง
เพื่อให้เป็นไร่สัปปะรดตัวอย่ำง เนื้อที่ที่ใช้ปลูกเป็นที่ของวัดนำ
เหล่ำบก หน่วยพัฒนำกำรและวัดนำเหล่ำบกจะเป็นผู้ดูแลรักษำ
และเก็บผลประโยชน์จำกไร่นี้
2. โปรแกรมประจำวัน
เวลำ 5.45 น. เพลงปลุก
(Rising Song)
เวลำ 6.15 น. ทำสมำธิ
(Meditation)
เวลำ 6.25 น. น้ำชำกำแฟ
(Morning Tea)
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เวลำ 6.30 น.
เวลำ 7.30 น.
เวลำ 8.30 น.
เวลำ 11.30 น.
เวลำ 12.15 น.
เวลำ 13.00 น.
เวลำ 14.00 น.
เวลำ 16.00 น.
เวลำ 17.00 น.
เวลำ 18.00 น.
เวลำ 19.00 น.
เวลำ 20.00 น.
เวลำ 21.30 น.

ทำงำนกลำงแจ้ง
อำหำรเช้ำ
ทำงำนกลำงแจ้ง
อำบน้ำ
อำหำรกลำงวัน
พักผ่อน
สัมมนำ
เกมส์กีฬำ
คณะกรรมกำรประชุม
อำหำรเย็น
ประชุมชำวค่ำยทั้งหมด
รำยกำรบันเทิง
กรรมกำรอำนวยกำรประชุม

เวลำ 22.00 น. ดับไฟ-เข้ำนอน

(Work Project)
(Breakfast)
(Work Project)
(Bath)
(Lunch)
(Rest)
(Seminar)
(Sport and Games)
(Committee Meeting)
(Dinner)
(House Meeting)
(Recreation Programme)
(Steering Committee
Meeting)
(Light out)

3. กำรสัมมนำ (Seminar)
ก. ปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นกำรอบรมชำวค่ำยก่อนเข้ำค่ำยฯ
โดยเชิญบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมำให้ควำมรู้แก่ชำวค่ำยในเรื่อง
เกี่ยวกับค่ำยอำสำสมัครเพื่อสังคม กำรพัฒนำท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีตำรำงอบรมดังนี้

22

วันที่ 24 ตุลำคม 2502
เวลำ 8.30-9.00 น.
อำจำรย์สมพร เทพสิทธำ
กล่ำวเปิดอบรม
เวลำ 9.00-10.00 น. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักศึกษำกับชำวบ้ำน
นำยวิลเลียม คลอสเนอร์
ผู้บรรยำย
เวลำ 10.00-12.00 น. ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับค่ำยอำสำสมัคร
นำยทวี วงศ์รัตน์
ผู้บรรยำย
เวลำ 13.00-15.00 น. กำรบริหำรและกำรจัดค่ำยอำสำสมัครเพื่อสังคม
นำยวิจิตร ศรีสอ้ำน ผู้บรรยำย
วันที่ 25 ตุลำคม 2502
เวลำ 8.30-9.00 น.
นำยสุวรรณ รื่นยศ
รองอธิบดีกรมประชำสงเครำะห์กล่ำวคำปรำศรัย
เวลำ 9.00-10.00 น. หลักกำรสำคัญบำงประกำรของกำรพัฒนำกำร
ท้องถิ่น
อำจำรย์นิคม จันทรวิทุร
ผู้บรรยำย
เวลำ 10.00-11.00 น. บทบำทของค่ำยอำสำสมัครในทำงกำรศึกษำ
อำจำรย์ดวงเดือน พิศำลบุตร ผู้บรรยำย
เวลำ 13.00-15.00 น. กำรเล่นภำยในค่ำยอำสำสมัคร
นำงสำวชดช้อย ร่ำเริงใจ ผู้บรรยำย
นำยวิจิตร ศรีสอ้ำน ผู้บรรยำย
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ข. กำรสัมมนำในค่ำยฯ ในสัปดำห์แรก
ในสัปดำห์แรกได้จัดสัมมนำ 4 ครั้ง คือ
ครั้ งที่ 1 วัน ที่ 29 ต.ค. เวลำ 14.00-16.00 น. สั มมนำเรื่ อ ง
“หลักและวิธีกำรสัมมนำ” ในแบบ Panel Discussion โดยมีนำยรพีพงศ์ ธุวะ
คำ นำงสำวชดช้อย ร่ำเริงใจ และนำยวิจิตร ศรีสอ้ำน เป็นผู้พูด
ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ต.ค. เวลำ 14.00-16.00 น. นำยทวี วงศ์รัตน์
บรรยำยเรื่อง “ประวัติค่ำยอำสำโลก”
ครั้งที่ 3 วันที่ 31 ต.ค. เวลำ 14.00-16.00 น. สัมมนำเรื่อง “ค่ำย
อำสำสมัครเพื่อสังคมในต่ำงประเทศ” โดยมีผู้บรรยำย 2 คน คือ นำงสำวชด
ช้อย ร่ำเริงใจ บรรยำยเรื่อง Work Camp ในฮ่องกงและญี่ปุ่น และนำยวิจิตร
ศรีสอ้ำน บรรยำยเรื่อง ค่ำยฝึกผู้อำนวยกำรครั้งที่ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (The 3rd Training Project in Work Camp Methods and Techniques
in S.E.Asia) ณ บอมเบย์ ประเทศอินเดีย
ครั้งที่ 4 วันที่ 2 พ.ย. เวลำ 14.00-16.00 น. นำยทวี วงศ์รัตน์
สัมมนำเรื่อง “ค่ำยอำสำสมัครเพื่อสังคมในประเทศไทย” มีผู้พูด 4 คน คือ
- นำงสำวไมตรี เมืองไชย เล่ำเรื่อง “Work Camp ที่ดอยสุเทพ”
ของ Christian Centre
- นำยรพีพงศ์ ธุวะคำ เล่ำเรื่อง “ Work Camp ที่เชียงรำยและ
สระบุรี”
- นำงสำวแจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ เล่ำเรื่อง “Girl Gide Camp
ที่บำงละมุง”
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- นำยวิจิตร ศรีสอ้ำน เล่ำเรื่อง “Pilot Work Camp ที่แกลง”
ค. กำรสัมมนำในค่ำยฯ ในสัปดำห์ที่ 2
ในสัปดำห์ที่ 2 นี้ได้จัดสัมมนำ 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 จัดเป็นแบบ Group Discussion ในหัวข้อเรื่อง “ค่ำย
อำสำสมัครคืออะไร” จัดขึ้นในวันที่ 4 พ.ย. เวลำ 12.30-14.30 น.
ครั้งที่ 2 วันที่ 5 พ.ย. จัดสัมมนำแบบ Group Discussion ใน
หัวข้อ “ในปัจจุบันกำรตั้งค่ำยอำสำสมัครในเมืองไทย ควรมีวัตถุประสงค์มุ่งไป
ในทำงใด”
นอกจำกนี้ ใ นเวลำสั มมนำประจ ำวั นที่ 1 และวั น ที่ 6 ยั ง ได้ จัด
รำยกำรแนะแนวกำรศึกษำ (Educational Guidance) แก่นักเรียนโรงเรียน
มัธยมที่ขอให้จัดรำยกำรนี้ขึ้น ณ ที่ตั้งค่ำยด้วย
4. ทัศนำจร (Excursion)
ได้นำชำวค่ำยไปทัศนำจร ณ ศรีรำชำ บำงแสน และแหลมแท่น
ในวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2502 ในโอกำสเดียวกันนั้น ก็ได้ไปรับหน่อสัปปะรด
จำนวน 3200 หน่อ จำกโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีรำชำ ที่กรุณำมอบให้มำด้ว ย
กำรทัศนำจรครั้งนี้ไม่ได้ผลเต็มที่นัก เพรำะแทนที่ชำวค่ำยจะได้ใช้เวลำส่วนใหญ่
ไปในกำรพักผ่อนหย่อนใจ กลับต้องใช้เวลำส่วนใหญ่ไปในกำรขนหน่อสัปปะรด
จึงทำให้มีเวลำพักผ่อนจริงๆ น้อยไป
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ประเมินผล (Evaluation)
ก. โดยกรรมกำรประเมินผล (Evaluation Committee)
1) ด้ำนโครงงำน (Work Project)
ก. ไร่สัปปะรด ที่ๆ ใช้ปลูกเป็นที่ของวัดนำเหล่ำบก มีเนื้อที่ที่เตรียม
ไว้สำหรับทำไร่ประมำณ 3 ไร่ครึ่ง ด้ำนทิศเหนือและทิศตะวันตกติดถนน ด้ำน
ตะวัน ออกและใต้ ติด กั บ ทำงเดิ น และที่ ช ำวบ้ ำ น สภำพของที่ เป็น ดิน ทรำย
เหมำะส ำหรั บ ปลู กสั ป ปะรด มัน ส ำปะหลั ง อ้อย ระหุ่ ง กล้ ว ย ข้ำวโพด ถั่ว
แตงโม และพืชยืนต้นหรือล้มลุกอื่นๆ เช่น มะพร้ำว เป็นต้น
สภำพของไร่ ที่ดินถูกพลิกฟื้นและขุดเอำตอขนำดเล็กและขนำดกลำง
ออก ที่เดิมเป็นป่ำละเมำะซึ่งมีพืชจำพวกหญ้ำสำบเสือ และต้นไม้ยืนต้นขนำด
เล็กขึ้นอยู่ ได้ถูกถำงก่อนที่ชำวค่ำยจะมำถึง เนื้อที่ที่ได้พลิกดินและเก็บตอออก
ประมำณ 1 ไร่ครึ่ง ถูกแบ่งออกเป็น 11 ร่อง กว้ำง 1 เมตร ระยะห่ำงระหว่ำง
ร่อง 2 เมตร สัปปะรดปลูกในร่องๆ ละ 2 แถว ห่ำงตำมแนวร่อง 50 ซม. ห่ำง
ระหว่ำงต้น 75 ซม. สัปปะรดลงไว้ทั้งหมดประมำณ 2100 ต้น รอบๆ ไร่สัปปะ
รดซึ่งอยู่ติดถนนทำงด้ำนเหนือมีต้นไม้ยืนต้นพวก สน พิกุล และต้นหลิว ปลูก
เป็นแนวล้อมรอบ
กำรทำไร่ สั ป ปะรดนี้ ทำกัน ตอนเช้ำ ตั้ง แต่ประมำณ 7.00-8.00 น.
และมีบำงวันที่ใช้เวลำตอนสำยทำด้วย มีชำวบ้ำนมำร่วมทำด้วยบ้ำงบำงวันมีถึง
30 คน นับว่ำไร่สัปปะรดได้รับกำรสนใจจำกชำวบ้ำนไม่น้อย และได้เสร็จสิ้น
เป็นผลสำเร็จลุล่วง
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ส่วนสัปปะรดที่ไปเอำมำจำกไร่อัสสัมชัญศรีรำชำประมำณ 3200 หน่อ
เหลือประมำณ 1100 หน่อ ได้แจกชำวบ้ำนและถวำยวัด โดยถวำยวัดบ้ำนแดง
300 หน่อ วัดหนองป่ำตอง 200 หน่อ
ข้อบกพร่อง ได้สำรวจพบมีดังนี้
1. ทำได้น้อย เพรำะขำดควำมชำนำญ และเนื่องจำกดินแข็ง
2. เครื่องมือชำรุดบ่อย ๆ และมีไม่เพียงพอ
ผลดี
1. ชำวบ้ำนสนใจกำรปลูกสับปะรดกันมำก ต่ำงก็มำขอหน่อไปปลูก และมำช่วย
ทำไร่ เป็นจำนวนไม่น้อย
2. ช่วยสร้ำงควำมคิดเรื่องกำรทำไร่ นอกเหนือไปจำกกำรทำนำอย่ำงเดียว
ข. ถนนสำยบ้ำนแล้ง (จุฬำรำษฎร์สำมัคคี)
ถนนสำยนี้เชื่อมระหว่ำงวัดนำเหล่ำบกกับวัดบ้ำนแล้ง และทะลุออก
ถนนเฉลิมรำษฎร์พัฒนำ ยำวประมำณ 0.7 กม. (700 เมตร) ถนนส่วนมำกถูก
ก่นถำงเป็นแนวไว้ก่อนแล้ว คือประมำณครึ่งแรกจำกวัดนำเหล่ำยก จำกนั้นเป็น
ที่ดินโล่งเตียน ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่และกอไผ่วำงเป็นระยะๆ ไม่มำกนัก
สภำพของถนน ถนนกว้ำง 4 เมตร ยกคัดโดยขุดร่องทั้งสองข้ำง เอำดิน
ขึ้นมำถมถนนขุดตอและล้มต้นไม้ที่ขวำงถนนออก
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กำรทำถนนของพวกชำวค่ำยได้รับควำมร่วมมือจำกชำวบ้ำนเป็นอย่ ำง
ดี โดยเฉพำะถนนสำยนี้บำงวันมีคนมำร่วมด้วยกันถึง 200 คน นอกจำกนั้นยังมี
พวกเด็กนักเรียนจำกโรงเรียนต่ำงๆ มำร่วมด้วยเป็นจำนวนมำก อำทิเช่น
ร.ร. พนมสำรคำมอดุลย์วิทยำ เด็กนักเรียน 150 คน ครู 4 คน
ร.ร. หนองป่ำตอง
เด็กนักเรียน 30 คน ครู 2 คน
ร.ร. นำเหล่ำบก
เด็กนักเรียน 100 คน ครู 3 คน
ร.ร. ต้นตำล
เด็กนักเรียน 25 คน ครู 2 คน
ค. ถนนสำยหนองป่ำตอง
กำรทำถนนสำยนี้เป็นค่ำเพียงถำงป่ำเป็นแนวทำงเอำไว้ก่อน เป็นถนน
ที่เชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำนหนองป่ำตองกับถนนสำยเฉลิมรำษฎร์พัฒนำ มีชำวบ้ำน
มำร่วมด้วยประมำณ 400 คน งำนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คือถำงป่ำเพื่อเบิกทำง
ทำถนนเสร็จยำว 3 กม. ภำยในวันเดียว
ผู้ประเมินผล : นำงสำวกุลภัทร กูรมะโรหิต
2) ทำงด้ำนสัมมนำ
กำรสัมมนำแบ่งได้เป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1
เป็ น กำรสั ม มนำก่ อ นเพื่ อ เตรี ย มตั ว เข้ำ ค่ ำ ย กำรสั ม มนำตอนแรกนี้
เป็นไปในลักษณะกำรบรรยำย โดยทำงคณะกรรมกำรได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มี
ประสบกำรณ์ ใ นด้ ำ นต่ ำ งๆ เกี่ ย วกั บ กำรตั้ ง ค่ ำ ยมำเป็ น ผู้ บ รรยำย หั ว ข้ อ ที่
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บรรยำยต่ำงๆ เพื่อที่จะเตรียมตัว ชำวค่ำยก่อนจะเข้ำไปใช้ชีวิตในค่ำย กำร
สัมมนำตอนนี้นับว่ำได้ผลมำก เพรำะเป็นประสบกำรณ์ใหม่ของชำวค่ำย ถึงแม้
จะใช้เวลำมำกแต่ทุกคนก็สนใจ.
ตอนที่ 2
เริ่มในสัปดำห์แรกของกำรเข้ำค่ำย เป็นกำรสัมมนำที่บรรยำยถึงกำรจัด
ค่ำยในที่ต่ำงๆ ทั้งในและนอกประเทศ โดยผู้ที่ผ่ำนค่ำยเหล่ำนั้นมำแล้ว โดย
มุ่งหวังที่จะให้ ช ำวค่ำยได้เปรียบเทียบและพิจำรณำถึงค่ำยชนิดต่ำง ๆ กำร
สัมมนำตอนนี้เนื่องจำกเป็นกำรเริ่มแรกของกำรเข้ำค่ำย ชำวค่ำยต้องทำงำน
หนักทำให้กำรสัมมนำขำดกำรสนใจไปบ้ำง
ตอนที่ 3
กำรสั ม มนำในสั ป ดำห์ ที่ 2 ของกำรเข้ ำ ค่ ำ ยเป็ น กำรสั ม มนำที่
คณะกรรมกำรสัมมนำเป็นผู้ตั้งหัวข้ออภิปรำยโดยควำมเห็นชอบของชำวค่ำย
กำรสัมมนำตอนนี้นับว่ำได้ผลมำก ชำวค่ำยให้ควำมร่วมมือ และสนใจกันมำก
ทุกคนแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเสรีและมีเหตุผล แต่เรำก็จัดกำรสัมมนำในตอนนี้
ได้ไม่กี่ครั้ง เพรำะมีงำนทำงแผนกอื่นมำกซึ่งเป็นที่น่ำเสียดำย
ข้อที่ควรจะปรับปรุงในกำรสัมมนำ
1. ประธำนกำรสัมมนำควรจะให้ขอบเขตของหัวข้อไว้ เพื่อให้กำรสัมมนำได้
เป็นไปตำมแนว และควรพยำยำมดึงกำรอภิปรำยให้เข้ำสู่ประเด็น
2. เลขำนุกำรประจำกลุ่ม ควรจะได้จดเป็นลำยลักษณ์อักษร เป็นข้อควำมผล
อภิปรำยสั้นๆ เพื่อส่งเลขำนุกำรประจำวันเพื่อกันควำมผิดพลำด
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3. กำรอภิ ป รำย ประธำนควรจะพยำยำมชั ก จู ง ให้ ช ำวค่ ำ ยได้ แ สดงควำม
คิดเห็นโดยทั่วถึงกัน
4. กำรสัมมนำ ตอนกลำงคืนควรงดเว้น เพรำะไม่ได้ผล
สรุปผล
โดยทั่วไปแล้วกำรสัมมนำนับว่ำได้ผลพอใช้สำหรับค่ำยแรกเช่นนี้ ถ้ำใน
ครำวต่อไป เรำจะจัดให้มีกำรบรรยำยเป็นพื้นฐำนเพื่อกำรอภิปรำยมำกขึ้น ชำว
ค่ำยจะได้แสดงทัศนะได้กว้ำงขวำงยิ่งกว่ำนี้อีกมำก
ผู้ประเมินผล: .นำยรพีพงศ์ ธุวะคำ
3) ด้ำนกำรบันเทิง
กำรจัดรำยกำรบันเทิง ได้จัดทำกันไปเป็น 2 แนว คือ
กำรบันเทิงจัดขึ้นเพื่อชำวค่ำยด้วยกันเอง และเพื่อชำวบ้ำนโดยเฉพำะ
สำหรับกำรบันเทิงที่จัดขึ้นระหว่ำงชำวค่ำยต่อชำวค่ำยด้วยกันเอง ได้ผลดีพอใช้
เพรำะจัดตำมควำมต้องกำรของชำวค่ำย ชำวค่ำยส่วนมำกให้ควำมร่วมมือ กำร
บันเทิงได้ช่วยทำให้ชำวค่ำยเกิดควำมสนิทสนมกันมำกขึ้น กำรบันเทิงจะได้ผล
เต็มที่ หำกชำวค่ำยทุกคนให้ควำมร่วมมือโดยพร้อมเพรียง กำรบันเทิงส่วนมำก
เริ่ ม ด้ ว ยกำรเล่ น เกมส์ ต่ ำ งๆ มี ร ำวงเป็ น พื้ น ฐำน และมี โ ฟล์ ค ด๊ ำ นส์ อ ยู่ บ้ ำง
บำงครั้ งบำงครำว นอกจำกนั้ น ยั งได้จั ดฉำยภำพยนตร์ขึ้น 2 ครั้งด้ว ยกัน มี
ประชำชนมำร่วมรำยกำรบั นเทิงแทบทุกครั้ ง มำกบ้ำงน้อยบ้ำง ในวันที่ฉำย
ภำพยนตร์ทั้ง 2 ครั้ง แต่ละครั้งมีประชำชนมำชมประมำณ 300 กว่ำคน
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นอกจำกนี้ทำงคณะกรรมกำรบันเทิงยังได้จัดรำยกำรนอกสถำนที่อีก 2
ครั้ง คือที่วัดบ้ำงแล้งและวัดนำเหล่ำบก ปรำกฏว่ำเป็นที่สนใจของประชำชน
มำก แต่ละครั้งมีชำวบ้ำนมำร่วมรำยกำรประมำณ 400 คน กำรจัดกำรบันเทิง
ในแบบนี้เพื่อประชำชนโดยแท้ ดังนั้นจึงเป็นทำงหนึ่งที่แสดงควำมสัมพันธ์อันดี
ต่อกันระหว่ำงชำวค่ำยและชำวบ้ำน และเป็นทำงชักจูงใจให้ชำวบ้ำนหั น มำ
สนใจในชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวค่ำยมำกขึ้น
ทำงคณะกรรมกำรบันเทิงได้จัดรำยกำรพิเศษเพื่อนักเรียนอีกทำงหนึ่ง
ด้วย เป็นกำรให้ควำมรู้ในด้ำนทัศนศึกษำ แนะแนวกำรศึกษำและจัดกำรบันเทิง
เพื่อนักเรียน มีกำรนอนร้องเพลง และเกมส์ต่ำงๆ เด็กนักเรียนมำจำกโรงเรียน
พนมสำรคำม โรงเรี ยนพนมอดุล ยวิทยำ และ ฉ.ช. 13 แต่ละครั้งมีนักเรียน
มำร่วมประมำณ 250 คน
สรุปผลให้ด้ำนกำรบันเทิง สำมำรถช่วยให้เกิดควำมสนิทสนมและควำม
เข้ำใจอันดีมำกขึ้นระหว่ำงชำวค่ำยด้วยกันเอง สำหรับในด้ำนประชำชนนั้น กำร
บันเทิงสำมำรถเรี ยกร้อ งให้ ประชำขนหั กมำสนใจจ่ำ ยของเรำมำกขึ้ น และ
ก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงชำวค่ำยกับชำวบ้ำน
ผู้ประเมินผล : นำงสำวชดช้อย ร่ำเริงใจ
4) Camp Life & Group Spirit
กำรอยู่ร่วมกัน ทำงำนร่วมกั น กินร่วมกัน และเล่นร่วมกันอย่ำงปรกติ
สุ ข ทำให้ นิสิ ตอำสำสมัครได้รับประสบกำรณ์ และควำมรู้เรื่ องชีวิต และกำร
ดำเนินงำนภำยในค่ำยอำสำสมัครเพื่อสังคมมำกพอสมควร
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กำรปกครองและกำรบริหำรค่ำยตำมแบบประชำธิปไตยช่วยให้ช ำว
ค่ำยเกิดมีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องำนที่ได้รับมอบหมำยและต่อส่วนรวม
เป็นอย่ำงดี ส่งเสริมให้มีกำรแสดงควำมคิดเห็นและควำมสำมำรถเต็มที่
กำรอยู่รวมกันและทำงำนร่วมกันคล้ำยครอบครัวใหญ่ๆ อย่ำงนี้ช่วยให้
ชำวค่ำยได้ถ้อยทีถ้อยอำศัยกัน ศึกษำชีวิตและควำมเป็นอยู่ของกันและกันอัน
เป็นทำงนำไปสู่ควำมเข้ำใจอันดีเลยเป็นกำรเสริมสร้ำงมิตรภำพอันแท้จริง
กล่ำวโดยสรุป ชำวค่ำยทั้งหมดอยู่ด้วยกันด้วยควำมสำมัคคีกลมเกลียว
กันเป็นอย่ำงดียิ่ง จึงนับได้ว่ำในด้ำน Camp Life & Group Spirit กำรตั้งค่ำย
ครั้งนี้ได้รับผลสำเร็จสมดังวัตถุประสงค์ กล่ำวคือ
1) ได้รับผลสำเร็จในด้ำนกำรเสริ มสร้ ำงควำมสั มพันธ์ฉันท์มิต รและ
ควำมรู้สึกในเกียรติของกำรทำงำนหนักในระหว่ำงนิสิตอำสำสมัคร
2) ได้รับผลสำเร็จในด้ำนกำรเรียนรู้กำรอยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่ำฝึกให้
เคยชินต่อกำรเป็นอยู่อย่ำงง่ำย ๆ และมีควำมเสียสละเพื่อสำธำรณะประโยชน์
ผู้ประเมินผล : นำยวิจิตร ศรีสอ้ำน
5) บทบำทของชำวค่ำยหญิง (Woman’s Role)
นิสิตหญิงที่เข้ำค่ำยครั้งนี้มี 15 คน แบ่งเป็น 2 หมู่
หมู่ 1 มี 7 คน
หมู่ 2 มี 8 คน
เท่ำที่ได้เข้ำค่ำยร่วมกันมำ 2 สัปดำห์นั้น จะเห็นได้ว่ำชำวค่ำยหญิงมี
ควำมสำมำรถไม่แพ้ชำวค่ำยชำยเลย กล่ำวได้ดังนี้
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1. ด้ำนโครงงำน หญิงร่วมทำไร่สับปะรดและทำถนนเช่นเดียวกับชำย ถึงแม้
แรงจะน้อยกว่ำแต่ไม่เคยถอยงำนเลย
2. ด้ ำ นกำรครั ว ชำวค่ ำ ยหญิ ง ก็ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ท ำอำหำรอร่ อ ยๆ ให้ ช ำวค่ ำ ย
รับประทำน ผู้ที่มีควำมสำมำรถในด้ำนนี้ก็ทำได้อย่ำงดี ผู้ไม่เคยทำมำเลยก็
แสดงให้เห็นว่ำมีควำมพยำยำม และได้ประสบกำรณ์จำกค่ำยนี้มำก
3. ด้ำนประชำสัมพันธ์ งำนด้ำนนี้ชำวค่ำยหญิงของเรำทำงำนได้ดี สำมำรถ
โน้ ม น้ ำ วจิ ต ใจชำวบ้ ำ น นั ก เรี ย น ให้ นิ ย มไว้ ว ำงใจเรำ เมื่ อ เรำไปเยี่ ย ม
โรงเรียนเวลำจำกมำนักเรียนก็ได้แสดงควำมอำลัยรัก และยังได้ส่งจดหมำย
มำแสดงควำมรักชำวค่ำยหญิงทุกวัน และวันละหลำยฉบับ
4. ด้ ำ นกี ฬ ำและบั น เทิ ง ชำวค่ ำ ยหญิ ง มี ค วำมถนั ด ทุ ด ด้ ำ น มี ก ำรแข่ ง ขั น
แบดมิ น ตั น ตั น กั บ ชำวบ้ ำ น และเป็ น ผู้ แ นะน ำกำรเล่ น เนตบอล
บำสเกตบอลล์ ห่วงยำงและเกมส์ต่ำงๆ ให้นั กเรียน ปรำกฏว่ำได้ผลเป็นที่
น่ำพอใจ ส่วนด้ำนบันเทิงตอนกลำงคืนชำวค่ำยหญิงก็เป็นผู้นำทำควำมสนุก
ครึกครื้นได้เป็นอย่ำงดี ช่วยให้บรรยำกำศสดชื่นมีชีวิตชีวำ
5. ด้ำนกำรวำงตัว ในค่ำยอำสำสมัครนี้ ในระหว่ำงชำวค่ำยหญิงด้วยกันก็มี
ควำมสำมัคคีเป็นอันดี มีควำมสัมพันธ์กันทั่ วถึง ส่วนกับชำวค่ำยชำย เรำก็
ถือเป็นพี่เป็นน้องกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน มีควำมเป็นอยู่อย่ำงเป็นกันเอง
ไม่มีกำรถือเนื้อถือตัวไม่มีกำรรังเกียจซึ่งกันและกัน
สรุปแล้ว ชำวค่ำยหญิงมีควำมตั้งใจอย่ำงยิ่ง และเต็มใจที่จะทำงำนทุก
ด้ำนไม่ว่ำงำนเบำหรืองำนหนัก ไม่ว่ำงำนกลำงแจ้งหรือในร่ม และงำนทุกด้ำนก็
ปรำกฏได้ผลดีเสมอ ขอสนับสนุนว่ำชำวค่ำยหญิงชุดนี้มีควำมสำมำรถก็คือ ได้
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เป็นประธำนแผนกต่ำง ๆ เกือบทุกแผนกในกองอำนวยกำร ชำวค่ำยหญิงเป็น
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรค่ำยเลขำนุกำร บรรณำรักษ์ และเหรัญญิก
ผู้ประเมินผล : นำงสำวแจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ
6) แผนกประชำสัมพันธ์ (Public Relation)
ในระยะเวลำแห่ ง กำรตั้ ง ค่ ำ ยของเรำนี้ งำนด้ ำ นประชำสั ม พั น ธ์ ไ ด้
ดำเนินไปตำมแนวทำงที่ได้กำหนดไว้ดีมำก แต่อำจจะมีข้อบกพร่องบ้ำงซึ่งเรำก็
จะนำเอำไปแก้ไขต่อไป เรำแบ่งงำนด้ำนนี้ออกเป็น 3 ด้ำนคือ
1. ครอบครัว
2. โรงเรียนและเด็ก
3. วัด
1. ครอบครัว เรำเยี่ยมประชำชน 3 ครั้ง ทุกครั้งได้รับกำรต้อนรับจำก
ชำวบ้ำนเป็นอย่ำงดี เรำเข้ำใจจิตใจชำวบ้ำนและขณะเดียวกันชำวบ้ำนก็เข้ำใจ
เรำดี ดังนั้นบรรยำกำศที่เป็นมิตรระหว่ำงทั้ง 2 ฝ่ำยจึงเกิดขึ้นจนเป็นที่น่ำชื่นชม
จะยำกที่ทั้ง 2 ฝ่ำยจะลืมกันได้ แม้จะเป็นกำลอันยำวนำน
ข้อบกพร่อง เนื่องจำกเวลำเรำมีน้อย กำรเยี่ยมประชำชนจึงอำจจะน้อยไป
ข้อดี ชำวค่ำยแสดงท่ำทียกย่องและให้เกียรติชำวบ้ำนได้ดี
2. โรงเรียนและเด็ก อยู่สภำพเช่นเดียวกัน เรำได้ไปเยี่ยมโรงเรียนแล้ว
ปรำกฏว่ำทุกสิ่ งทุกอย่ ำงเป็ นที่ควรค่ำแก่ กำรสนใจ ครูและนักเรียนชอบพอ
อัธยำศัยและได้ควำมรู้จำกเรำและเรำก็ได้ควำมรู้จำกเขำ
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นอกจำกนั้นเด็กก็มำร่วมทำงำนและร่วมสนุกกับเรำ 2 ครั้ง เป็นกำร
สร้ำงให้เด็กเกิดทัศนะในกำรทำงำนเพื่อสำธำรณะประโยชน์
กำรชุมนุมเด็ก จัดขึ้น 2 ครั้ง มีกำรแจกของขวัญและร่วมสนุกกับเด็ก
ทำให้ทั้งเรำทั้งเด็กรักกันฉันญำติ ได้รับผลคือทำให้ผู้ปกครองมีควำมยินดีไปด้วย
กำรเยี่ยมวัด เรำเรียนรู้ควำมเชื่อ วัฒนธรรม ควำมเป็นอยู่ของสั งคม
ชนบทแห่งนี้เป็นอันมำก
สรุ ปได้ว่ำทุกสิ่ งทุกอย่ำงที่เป็นงำนด้ำนประชำสัมพันธ์เป็นไปด้วยดี
จนกระทั่งทำให้ประชำชนมีควำมเข้ำใจและอำลัยต่อกำรที่เรำจะจำกไปเป็น
อย่ำงยิ่ง
อนึ่ง ในกำรนี้ทำงแผนกประชำสัมพันธ์ยังได้รับหน้ำที่พิเศษออกไปอีก
2 ด้ำน คือ
1. ด้ำนบริกำรน้ำดื่มเวลำทำงำน
2. ด้ำนกำรต้อนรับแขกที่มำเยี่ยมค่ำย
ผู้ประเมินผล : นำยอดิเรก เสงี่ยมเนตร
7) หน่วยอนำมัย และสุขำภิบำล (Health Service)
ทำงแผนกอนำมัยได้มีเจ้ำหน้ำที่ 3 ท่ำน ซึ่งได้ช่วยปฏิบัติงำนที่หน่วย
โดยช่วยแนะนำและรักษำพยำบำลให้แก่ชำวบ้ำนและชำวค่ำย
เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม ได้ออกไปเยี่ยมชำวบ้ำนโดยแบ่งกันออกเป็นสำม
สำย เพื่อแนะนำชำวบ้ำนด้ำนอนำมัยและกำรสุขำภิบำล จำนวน 50 หลังคำ
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เรือน และมีชำวบ้ำนมำรับคำแนะนำรักษำทำงด้ำนอนำมัย ณ หน่วยที่ตั้งค่ำย
จำนวน 105 รำย ส่วนมำกมีโรคต่ำงๆ ดังนี้
1. ผ่ำบำดแผลเล็กน้อย จำนวน
4 รำย
2. รักษำบำดแผลใส่ยำ
20 รำย
3. Mararia
2 รำย
4. Diarrhas
12 รำย
5. Peptic Ulcer
8 รำย
6. Tuberculosis
11 รำย
7. โรคผิวหนังต่ำงๆ
8 รำย
8. นิ่วและให้คำแนะนำ
1 รำย
9. โรคเหน็บชำ
15 รำย
10. โรคตำอักเสบ
6 รำย
11. โรคดีซ่ำน
1 รำย
12. โลหิตจำง
15 รำย
13. ขำดวิตำมินต่ำง ๆ
2 รำย
สำหรับทำงสุขำภิบำลและกำรอนำมัยภำยในค่ำย ทำงแผนกอนำมัย
ค่ำยได้ให้คำแนะนำกำรประกอบอำหำรตำมหลักอำหำรวิทยำ สำหรับชำวค่ำย
กำรกำจัดเศษอำหำรและขยะมูลฝอย ตำมหลักสุขำภิบำล สำหรับกำรเจ็บป่วย
ของชำวค่ำยมีดังนี้
1. ไข้หวัด เนื่องจำกชำวค่ำยได้ออกไปขุดดิน ตรำแดดบำงคนอดนอน
2. ท้องเดิน เนื่องจำกชำวค่ำยไม่ชินกับอำหำรและน้ำ
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3. แต่งบำดแผล เย็บแผล ใส่ยำ
และรู้สึกว่ำชำวค่ำยมีสุขภำพดีทุกๆ คน
ผู้ประเมินผล: นำยพัชรำ กำญจนำรัณย์
8) ทำงด้ำนอำหำร (Food)
รำยจ่ำยทำงด้ำนอำหำรนี้เมื่อคิดเฉลี่ยแล้วตกประมำณวันละ 8 บำทต่อคน
ส ำหรับ กำรประกอบอำหำรนั้ น ชำวค่ ำ ยจัด เวรผลัดเปลี่ยนกัน ทำ โดยจั ด ตั้งเป็น
คณะกรรมกำรแผนกอำหำรซึ่งแต่ละชุดมีอำยุ ๓ วัน คณะกรรมกำรอำหำรมีหน้ำที่
ปรุงอำหำร ส่วนผู้ทำหน้ำที่พ่อบ้ำนแม่บ้ำนประจำมีหน้ำที่ล้ำงถ้วยชำม กำรทำอำหำร
กันเองเช่นนี้นับว่ำเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง เพรำะช่วยให้ชำวค่ำยมีควำมชำนำญในกำร
ประกอบอำหำรเพิ่มขึ้น นอกจำกนั้นยังนับว่ำชำวค่ำยได้รับประทำนอำหำรที่สะอำด
ถูกหลักอนำมัยมีคุณค่ำทำงด้ำนอำหำรครบถ้วนเป็นประจำเดือนทุกมื้ออีกด้วย
กำรประกอบอำหำรบำงมื้ อมี ค วำมขลุ กขลั กบ้ ำ งด้ ำ นอุ ป กรณ์ เช่ น เตำ
กระทะ มีด เขียง มีไม่เพียงพอ และเนื่องจำกตลำดท่ำเกวียนที่เรำไปจ่ำยอำหำรเป็น
ประจำนั้นเป็นตลำดเล็ก อำหำรบำงชนิดจึงไม่มี เช่น บำงวันไม่มีเนื้อวัด และผักบำง
ชนิดที่ต้องกำร อำหำรบำงอย่ำงนอกจำกจะหำยำกแล้วยังมีรำคำแพงอีกด้วย แต่
อย่ำงไรก็ตำม อำหำรบำงอย่ำงนอกจำกจะหำยำกแล้วยังมี รำคำแพงอี กด้วย แต่
อย่ำงไรก็ตำม ผู้ทำหน้ำที่ประกอบอำหำรก็พอจะแก้ไขอุปสรรคเหล่ำนี้ได้ ถึงแม้ว่ำจะ
ทำให้กำรประกอบอำหำรบำงมื้อล่ำช้ำไปบ้ำง ชำวค่ำยก็ได้รับประทำนอำหำรที่มี
คุณภำพดีพอสมควรทุกมือ
สรุ ป แล้ ว ผลงำนทำงด้ ำ นอำหำรเท่ ำ ที่ ป รำกฏ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ที่ น่ ำ พอใจ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรประกอบอำหำรกันเองเช่นนี้ช่วยเพิ่มควำมสนิทสนมเข้ำใจกัน
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ได้ดีในหมู่ชำวค่ำย นอกจำกนี้ยังได้รับควำมกรุณำจำกพ่อแม่พี่น้องชำวบ้ำนทั้งหลำย
ที่เอื้อเฟื้อให้ยืมอุปกรณ์กำรครัวและให้อำหำรสดอยู่เนืองๆ ซึ่งน้ำใจอันงำมเช่นนี้เป็น
สิ่งที่พวกเรำชำวค่ำยลืมไม่ได้
ผู้ประเมินผล: นำงสำวจงจิต วิมกตำยน

9) ทำงด้ำนกีฬำ (Sports & Games)
ประเภทกีฬำที่ชำวค่ำยจัดให้มีขึ้น
แบดมินตัน ตะกร้อ หมำกรุกไทย หมำกฮอส และห่วงยำง
ผลงำน
กีฬำที่ชำวค่ำยทั้งหญิงและชำยสนใจมำกที่สุดคือแบดมินตัน ในตอน
เย็นมีครูและชำวตลำดมำเล่นด้วยเสมอ
ตะกร้อก็เป็นที่นิยมของชำวค่ำยชำยไม่น้อย และมีชำวบ้ำนมำร่วมเล่น
ด้วย
หมำกรุก หมำกฮอส มีผู้สนใจน้อยหน่อย โดยเฉพำะหมำกรุกมีคน
เล่นน้อย เพรำะเล่นไม่เป็นเป็นส่วนมำก
ห่วงยำง ไม่เป็นที่นิยมของชำวค่ำย แทบจะไม่มีใครเล่นเลย
นอกจำกนี้ยังมีกีฬำที่ชำวค่ำยไม่ได้จัดขึ้น แต่มีกำรเล่นแข่งขันกับเด็ก
นักเรียนที่มำเยี่ยมเยียนค่ำย คือบำลเกตบอลล์ และเนตบอลล์ เป็นจำนวนสอง
ครั้ง และได้สอนวิธีและเทคนิคกำรเล่นให้เด็กนักเรียนด้วย
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สรุป
ข้อดี 1. ทำให้ชำวค่ำยมีโอกำสผ่อนคลำยอำรมณ์ หลังจำกกำรทำงำนอัน
หนักหน่วง และกำรประชุมอันเคร่งเครียด
2. มีโอกำสทำกำรประชำสัมพันธ์อันดีงำมกับชำวบ้ำนที่มำเล่นกีฬำ
ด้วยกัน
ข้อบกพร่อง
1. ชำวค่ำยส่วนมำกอ่อนเพลียจำกกำรทำงำนหนัก ทำให้ควำมสนใจ
ทำงด้ำนกีฬำลดน้อยลง
2. เวลำที่จัดไว้ให้กับทำงแผนกกีฬำมักจะคลำดเคลื่อนเนื่องจำกงำน
แผนกอื่นไม่ได้สิ้นสุดตำมเวลำกำหนด ทำให้ไม่มีเวลำเล่นกีฬำพอเพียง บำงวันก็
ต้องตัดรำยกำรกีฬำไป
ผู้ประเมินผล : นำยสุมิตร ครุจิต
ข) โดยนิสิตอำสำสมัคร (By Trainees)
จำกกำรกรอก Questionnaires ของ campers ทุกคน ปรำกฏผลดังนี้
1. กำรเข้ำค่ำยอำสำสมัครครั้งนี้ ช่วยให้ท่ำนได้รับผลสำเร็จในหัวข้อต่อไปนี้
หรือไม่?
(ถ้ำได้ให้ขีดเครื่องหมำย  ถ้ำไม่ได้ให้ขีดเครื่องหมำย  ลงหน้ำข้อนั้น ๆ)
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1. ได้ รั บ ควำมรู้ ค วำมช ำนำญในกิ จ กรรมค่ ำ ยอำสำสมั ค รอย่ ำ งแท้ จ ริ ง
ได้ 32 ไม่ได้ 8
2. ได้รับควำมรู้ในด้ำนเทคนิคและวิธีกำรพอที่จะดำเนินกำรตัง้ ค่ำย
ได้เองในอนำคต
ได้ 28 ไม่ได้ 12
3. ได้เรียนรู้กำรอยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่ำ
ได้ 40 ไม่ได้ 0
4. ได้เรียนรู้สภำพควำมเป็นอยู่และชีวิตของชำวชนบทอันแท้จริง
ได้ 30 ไม่ได้ 10
5. สร้ำงทัศนะ “เกียรติของกำรทำงำนด้วยกำลัง”
ได้ 40 ไม่ได้ 0
6. ส่งเสริมให้ชอบชีวิตควำมเป็นอยู่อย่ำงง่ำย ๆ
ได้ 40 ไม่ได้ 0
7. เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดี ระหว่ำงชำวค่ำยและชำวบ้ำน
ได้ 40 ไม่ได้ 0
8. เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดี และสำมัคคีธรรมระหว่ำงค่ำยด้วยกันเอง
ได้ 40 ไม่ได้ 0

1. กำรทำงำนหนักกลำงแจ้ง
2. กำรนั่งวิปัสสนำ
3. กำรเล่นกีฬำในร่ม
4. ชุมนุมเด็ก
5. เยี่ยมชำวบ้ำน
6. กำรเล่นเกมส์ต่ำง ๆ
7. กำรเล่นกีฬำกลำงแจ้ง
8. กำรอภิปรำยและปำฐกถำ
9. รำยกำรบันเทิง
10. ทัศนำจร
11. งำนพ่อบ้ำนและแม่บ้ำน

ชอบ 38 ไม่ชอบ 2
ชอบ 27 ไม่ชอบ 13
ชอบ 29 ไม่ชอบ 11
ชอบ 40 ไม่ชอบ 0
ชอบ 40 ไม่ชอบ 0
ชอบ 37 ไม่ชอบ 3
ชอบ 37 ไม่ชอบ 3
ชอบ 37 ไม่ชอบ 3
ชอบ 36 ไม่ชอบ 4
ชอบ 35 ไม่ชอบ 5
ชอบ 28 ไม่ชอบ 12

3. ท่ำนคิดว่ำสโมสรจุฬำลงกรณมหำวิทยำลัย ควรจะจัดตั้งค่ำยอำสำสมัครเพื่อ
สังคมในโอกำสต่อไปอีก หรือไม่?
สมควร 40 คน ไม่สมควรไม่มี

2. กิจกรรมต่ำง ๆ ของค่ำยอำสำสมัคร ต่อไปนี้ ท่ำนชอบข้อไหน?
(ขีดเครื่องหมำยหน้ำข้อที่ท่ำนชอบและขีดเครื่องหมำย หน้ำข้อที่ไม่ชอบ)
(ถ้ำได้ให้ขีดเครื่องหมำย  ถ้ำไม่ได้ให้ขีดเครื่องหมำย  ลงหน้ำข้อนั้น ๆ)
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สรุป (Conclusions)
กำรจั ด ตั้ ง ค่ ำ ยอำสำสมั ค รเพื่ อ สั ง คมของสโมสรจุ ฬ ำลงกรณ
มหำวิทยำลัย โดยควำมช่วยเหลือของมูลนิธิเอเชียครั้งนี้ ได้ประสบควำมสำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้อย่ำงน่ำพอใจยิ่ง ทั้งนี้เพรำะค่ำยแรกในประเทศไทยที่
จัดตั้งขึ้นโดยนิสิต นักศึกษำ ควำมภูมิใจและควำมศรัทธำในด้ำนนี้อย่ำงจริงจัง
ทำให้นิสิตอำสำสมัครมุ่งมำนะพยำยำมทำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ มีควำม
รั บ ผิ ด ชอบในหน้ ำ ที่ ก ำรงำนได้ รั บ มอบหมำยอย่ ำ งดียิ่ ง ชำวค่ ำ ยอยู่ รวมกัน
ทำงำนร่วมกัน อย่ำงฉันท์พี่น้อง และอย่ำงมี Unity และ Spirit ดีมำก ข้ำพเจ้ำ
คิดว่ำในจำนวนนิสิตอำสำสมัคร 48 คนที่ได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกค่ำยนี้ไปแล้ว
อย่ำงน้อย 15 คน สำมำรถที่จะเป็นผู้อำนวยกำรค่ำยอำสำสมัครเพื่อสังคมได้ใน
อนำคตอันใกล้นี้
ผลจำกกำรเข้ ำ ค่ ำ ยฯ นี้ ท ำให้ ช ำวค่ ำ ยทุ ก คนกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะให้
สโมสรจุฬำลงกรณมหำวิทยำลัย ตั้งค่ำยเช่นนี้ขึ้นอีกในตอนปิดภำคปลำยคือใน
ระหว่ำงเดือนเมษำยน-มิถุนำยน ศกหน้ำ โดยที่ทุกคนเต็มใจที่จะช่วยเหลือเป็น
กำลังสำคัญในกิจกรรมด้ำนนี้ต่อไป
ควำมสัมพันธ์อันนี้ในระหว่ำงนิสิตอำสำสมัคร ทำให้ทุกคนมีควำมรู้สึก
ที่จะทำงำนร่วมกันอีกในอนำคต และมีควำมเห็นพ้องต้องกันที่จะจัดตั้งกลุ่ ม
นิ สิ ต อำสำสมั ค รโดยมี ค ณะกรรมกำรประสำนงำนตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่ เ ป็ น
ศูนย์กลำงรวมข่ำวครำวของบรรดำชำวค่ำย และเพื่อจัดให้มีกำรนัดพบและ
ประชุมปรึกษำหำรือกันเป็นครั้งครำว เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกัน
และกันในอันที่จะร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมด้ำนนี้ให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น

42

ในด้ำนควำมสั ม พันธ์ และควำมร่ว มมื อเป็น อัน ดีใ นกำรทำงำนหนั ก
กลำงแจ้ง โดยมำร่วมทำงำนโดยสมัครใจเป็นประจำทุกวัน บำงวันมีถึง 400 คน
ในกำรจัดรำยกำรอื่นๆ เช่น กำรบันเทิงก็มีชำวบ้ำนมำร่วมรำยกำรอย่ำงคับคั่ง
แทบทุกคืน กำรต้อนรับด้วยอัธยำศัยไมตรีอันดียิ่ง กำรแสดงควำมเมตตำเอื้อ
อำรี และควำมเป็นกันเองของชำวบ้ำ น ทำให้ชำวค่ำยตัดสินใจที่จะไปตั้ง Work
End Work Camp กันที่ห น่ว ยพัฒ นำกำรนี้อีกครั้งหนึ่งในเดือนมกรำคม ศก
หน้ำ ตำมคำเรียกร้องของชำวบ้ำน และเพื่อเป็นกำรติดตำมผลงำน (Follow
up) ที่ทำไว้แล้วด้วย
วิจิตร ศรีสอ้ำน
15 พ.ย. 2502
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พิธีปิดค่าย (Closing Function)
นำยศักดิ์ศิลป์ สุขะจำติ นำยอำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ
เป็นประธำนในพิธี ในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2502 โดยมีกำหนดกำรดังนี้
เวลำ 16.00 น. ประธำนในพิธีและคณะถ่ำยรูปกับชำวค่ำยฯ
เวลำ 16.45 น. ผู้อำนวยกำรค่ำยฯ อ่ำนรำยงำนประเมินผลงำนกำรตั้ง
ค่ำยฯ
เวลำ 17.10 น. ประธำนในพิธีกล่ำวตอบ
เวลำ 17.30 น. นิสิตอำสำสมัครแห่ป้ำยชื่อถนน “จุฬำรำษฎร์สำมัคคี”
ร่วมด้วยขบวนประชำขน ประธำนในพิธีปักป้ำย เป็นกำรเปิดถนน
เวลำ 18.00 น. ประธำนในพิธี ลดธงไตรรงค์ จำกยอดเสำซุ้มประตู
หน้ำค่ำยฯ เป็นเสร็จพิธี
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