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The Thesis is for the study of learning center management process with
participate from stakeholder, Mrigadayawan palace and neighboring schools. Because
of the history of this region are precedence, support with Mrigadayawan palace desire
to be a living learning center, give an opportunity for student to access their
experience. The most important factor that will make this operation successful is
participation from stakeholder. However the participation should be efficiency
sustainability and benefit for participants.
The result of the study signifies that Mrigadayawan palace and
neighboring schools farseeing benefit from participating with knowledge
management participation and prepare for join with operation. Preceding the
operation to experience with problems from any fields cause unsuccessful. See also
the researcher intend study for search the approach and decide method for solving any
problems, By apply basically The Participation process and The Knowledge
management theory. Bring about to seriously participation from participant and
efficient with continuous. This study intend produce implement for create
participation in this case, By use knowledge data from Mrigadayawan palace that is
valuable for students and local youths, However the participant should be participate
in all process .
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1

บทที่ 1
บทนํา
ทีม่ าและความสํ าคัญ
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็ นพระราชนิเวศน์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงโปรดให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2466 เพื่อเป็ นที่แปรพระราชฐานประทับพักผ่อนพระ
อิริยาบถและรักษาพระองค์ ในช่วงฤดูร้อน พระราชนิเวศน์มฤคทายวันได้ถูกประกาศเป็ น
โบราณสถานลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2524 และ ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าปก
กระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ พื้นที่ค่ายพระรามหก พระราชนิเวศน์มฤคทายวันและอุทยานสิ่ งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อัน
เป็ นพื้นที่ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ เป็ นสถานที่ราชการและเป็ นสถานที่สาธารณชนสามารถ
เข้ามาศึกษาหาความรู ้ท้ งั ในด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และ
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนด้วยพระกรุ ณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้ าเพชร
รัตนราชสุ ดาสิ ริโสภาพัณณวดี ที่ทรงพระกรุ ณาอุปการะการบูรณปฏิสงั ขรณ์และทํานุบาํ รุ งพระราช
นิเวศน์มฤคทายวันมาโดยตลอด
ปั จจุบนั พระราชนิเวศน์มฤคทายวันภายอยูใ่ ต้การดําเนินงานของสํานักงานมูลนิธิพระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน จึงเป็ นสถานที่รวบรวมความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับ พระราชประวัติ พระราชกรณี ย
กิจ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั
ตลอดจนเรื่ องราวทางวัฒนธรรม ประเพณี ต่างๆ ไว้เป็ นจํานวนมาก และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่รวบรวม
ความรู ้ไว้หลากหลายด้าน
นอกจากนี้พระราชนิเวศน์มฤคทายวันยังเป็ นแหล่งรวบรวมความรู ้ต่างๆที่เกิดขึ้นจาก
การศึกษา ของสํานักงานพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ที่ทาํ หน้าที่ ศึกษา รวบรวม ความรู ้ดา้ นต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวันทั้งจากเอกสาร งานวิจยั และนําเสนอผ่านงานนิทรรศการ
กิจกรรมต่างๆ ที่จดั ขึ้นภายในพระราชนิเวศน์มฤคทายวันอย่างต่อเนื่อง หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป
ตามโอกาสสําคัญ มีสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆให้ความสนใจเดินทางเข้าเยีย่ มชมพระราช
นิเวศน์แห่งนี้
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2
เป็ นจํานวนมากในแต่ละปี นอกจากนี้สาํ นักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ยังร่ วมมือกับ
องค์กรต่างๆ ทั้งสถานศึกษา หน่วยงานราชการต่างๆ ในการสร้างความร่ วมมือทางวิชาการ ร่ วมจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ เพื่อที่จะทําให้พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่รวบรวม
เผยแพร่ ความรู ้
ในการดําเนินการส่ งเสริ ม และการสร้างการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ ในฐานะที่พระราช
นิเวศน์ฯ เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน ก็เป็ นส่ วนสําคัญที่จะส่ งเสริ มให้ พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็ น
สถานที่รวบรวมเผยแพร่ ความรู ้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตได้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ส่ งเสริ มให้เยาวชนใน
ท้องถิ่นมีโอกาสเข้ามาเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มให้เยาวชนได้เรี ยนในแหล่งเรี ยนรู ้นอกจากการเรี ยนปกติในชั้น
เรี ยน ซึ่งจะเป็ นการสร้างเสริ มประสบการณ์เรี ยนรู ้ที่แปลกใหม่น่าสนใจให้กบั เยาวชน
ที่ผา่ นมาพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และโรงเรี ยนโดยรอบ ก็ได้มีการจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของเยาวชนร่ วมกันอยูเ่ สมอ แต่ดว้ ยปัญหา และอุปสรรคต่างๆ จึงอาจทําให้การ
ดําเนินงานดังกล่าวไม่ต่อเนื่อง งานการศึกษานี้จึงทําการศึกษาในประเด็นการจัดการความรู ้ของ
แหล่งเรี ยนรู ้ และการมีส่วนร่ วมจัดการความรู ้กบั สถานศึกษา 2 แห่งที่ต้งั อยูใ่ กล้เคียงพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน ได้แก่ โรงเรี ยนเทศบาล 6 ห้วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร) และโรงเรี ยนเทศบาล 2 วัด
ไทรย้อย(ญาณธรรมสัมฤทธิ์) ตําบลห้วยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทั้งสองโรงเรี ยน
นักเรี ยนสามารถเดินทางมาเข้าร่ วมกิจกรรมโครงการเรี ยนรู ้ต่างๆที่จดั ขึ้นหรื อเข้ามาใช้พระราช
นิเวศน์มฤคทายวันในฐานะแหล่งเรี ยนรู ้ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้โรงเรี ยนทั้ง 2 แห่งก็ให้
ความสําคัญกับการศึกษาประวัติความเป็ นมาของท้องถิ่น ด้วยเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะเป็ น
การปลูกฝังค่านิยมที่ดี และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
งานการศึกษานี้จะทําให้ได้กรอบแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
ระหว่าง พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และโรงเรี ยนทั้ง 2 แห่ ง โดยจะทําให้ทราบปัญหา อุปสรรค
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมข้อเสนอแนะจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด แล้วนํามาวิเคราะห์กาํ หนดเป็ น
แนวทางในระดับนโยบาย และนําเอาองค์ความรู ้ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันมีอยูม่ าใช้เป็ น
เครื่ องมือในระดับปฏิบตั ิการ นําไปสู่ การถ่ายทอดชุดความรู ้ที่น่าสนใจ และเป็ นประโยชน์
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ประเด็นการศึกษาครั้งนีม้ ุ่งค้นหา
แนวทาง และวิธีการที่เหมาะสมกับการสร้างการมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้
ระหว่างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และสถานศึกษาใกล้เคียงทั้ง 2 แห่ง
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ การมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้
ระหว่างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และสถานศึกษาใกล้เคียง
2. เพื่อกําหนดแนวทาง แผนงาน การจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ การสร้างการมีส่วนร่ วมใน
การจัดการความรู ้ระหว่างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และสถานศึกษาใกล้เคียง
3. เพื่อจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ สร้างการมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้ ระหว่างพระราช
นิเวศน์มฤคทายวัน และสถานศึกษาใกล้เคียง
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ประโยชน์ จากการศึกษา
1. นักเรี ยน เยาวชนในท้องถิ่นเข้าไปศึกษาเรี ยนรู ้ในพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ใน
ฐานะแหล่งเรี ยนรู ้ ซึ่งเป็ นการส่ งเสริ มนักเรี ยนในทางด้านวิชาการ และทําให้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของท้องถิ่น
2. เกิดความร่ วมมือระหว่าง ครู อาจารย์ และ สํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์
มฤคทายวันที่จะช่วยกันถ่ายทอดองค์ความรู ้ รวมถึงวิธีการที่น่าสนใจ เป็ นประโยชน์กบั นักเรี ยน
เยาวชน
3. ช่วยกําหนดแนวทาง เพื่อการจัดการแหล่งความรู ้ และการสร้างการมีส่วนร่ วมใน
การจัดการความรู ้ ระหว่างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และสถานศึกษาอื่น หรื อ ชุมชนรอบข้างอื่น
ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิภาพ โดยการนําผลการศึกษานี้ไปเป็ นตัวอย่างในการ
ดําเนินงานต่อไป
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ขอ้ มูล จากเอกสาร จากข้อมูลภาคสนาม มีเนื้อหาสําคัญ
เกี่ยวกับเรื่ องดังต่อไปนี้
1. พื้นที่ศึกษา
1.1 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ตําบลห้วยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
1.2 โรงเรี ยนเทศบาล 6 ห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร)
ตําบลห้วยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
1.3 โรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์)
ตําบลห้วยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
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2. ประเด็นศึกษา
2.1 ศึกษาสภาพปั จจุบนั ของสถานศึกษาโดยรอบ และพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้ ระหว่างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และ
สถานศึกษาใกล้เคียง
2.2 ศึกษาปั ญหาที่ผา่ นมาของการมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้ระหว่างพระราช
นิเวศน์มฤคทายวัน และสถานศึกษาใกล้เคียง
2.3 ศึกษาความต้องการ ข้อเสนอแนะ ของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมใน
การจัดการความรู ้ระหว่างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และสถานศึกษาใกล้เคียง
2.4 กําหนดแนวทาง แผนงานปฏิบตั ิการ สร้างเครื่ องมืออย่างเหมาะสมจากองค์
ความรู ้ที่มี อันนําไปสู่ การมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้ระหว่างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และ
สถานศึกษาใกล้เคียง
2.5 ศึกษาปั ญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิการ เพื่อนําไปสู่แนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่มีประสิ ทธิภาพ
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แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับการศึกษา
1. การจัดการความรู ้
2. แนวคิดการมีส่วนร่ วม
3. การจัดการแหล่งเรี ยนรู ้
วิธีการศึกษา
แบ่งขั้นตอนออกเป็ น 5 ขั้นตอนหลัก คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล, การศึกษาวิเคราะห์,
การวางแผน, การปฏิบตั ิการ และการสรุ ปผล ในการศึกษาครั้งนี้มีการใช้กระบวนการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการในบางส่ วน โดยวิธีการศึกษาอาจจะไม่เรี ยงลําดับก่อนหลัง วิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการจะอยู่
ในลักษณะความสัมพันธ์เป็ นวงจร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.1 ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงานการวิจยั รายงาน ข้อมูลของ
สถานศึกษา สถิติ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของนักเรี ยน ข้อมูลการมีส่วนร่ วมด้านต่างๆโครงการ กิจกรรมที่
พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเคยจัด เพื่อประกอบการวิเคราะห์กาํ หนดแผนการดําเนินงาน
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1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ ของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาที่ต้ งั อยู่
โดยรอบพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ทั้งนักเรี ยน ครู อาจารย์ รวมถึงผูก้ าํ หนดนโยบาย ผูป้ ฏิบตั ิงาน
จากพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. การศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล
2.1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั และปัญหา ในการจัดการแหล่งความรู ้ และการสร้างการ
มีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้ ระหว่างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และสถานศึกษาโดยรอบ
2.2 วิเคราะห์ความต้องการ ข้อเสนอแนะของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่ง
ความรู ้ การสร้างการมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้ ระหว่างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และ
สถานศึกษาโดยรอบ
2.3 วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิการ เพื่อนําไปสู่วิธีการ
แผนงานที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
3. การวางแผน
3.1 นําผลจากการวิเคราะห์มากําหนดทิศทางในการจัดการแหล่งความรู ้ การสร้าง
การมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้ ระหว่างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และสถานศึกษาโดยรอบ
3.2 กําหนดแผนงานเพื่อการจัดการแหล่งความรู ้ สร้างการมีส่วนร่ วมในการจัดการ
ความรู ้ระหว่างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และสถานศึกษาโดยรอบที่จะนําไปสู่ การปฏิบตั ิ โดย
อาศัยองค์ความรู ้ที่ผา่ นการศึกษา ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ พระราชประวัติ พระราชกรณี ยกิจ ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ประวัติของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ฯลฯ
4. ทดลองปฏิบัติตามแผนงานทีก่ าํ หนด
5. การสรุ ปผลทีไ่ ด้ จากการศึกษา และผลจากการปฏิบัติการตามแผนงาน
5.1 สรุ ปผลที่ได้จากการศึกษา
5.2 สรุ ปผลที่ได้จากการปฏิบตั ิการตามแผนงาน หากเกิดปัญหา หรื อ อุปสรรค ให้
นําผลที่ได้ไปทําการศึกษาวิเคราะห์อีกครั้ง เพื่อกําหนดหาแนวทางที่มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

7

บทที่ 2
การศึกษาแนวคิดทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษา
1. การจัดการความรู้ (KNOWLEDGR MANAGEMENT หรื อ KM)
ความหมายและคําจํากัดความ
พจนานุกรมฉบับบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 ให้คาํ นิ ยาม “ความรู ้” คือ สิ่ งที่ส่ังสม
มาจากการศึกษาเล่าเรี ยน การค้นคว้าหรื อประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบตั ิและทักษะ
ความเข้าใจหรื อสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด
หรื อการปฏิบตั ิองค์วิชาในแต่ละสาขา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, สถาบันวิจยั และพัฒนา, 2550: 9)
ความหมายของการจัดการความรู ้ มีผใู ้ ห้คาํ นิยาม คําจํากัดความไว้ ดังนี้
Ryoko Toyama กล่าวว่า การจัดการความรู ้หมายถึงการจัดการเพื่อเอื้อให้เกิดความรู ้
ใหม่ โดยใช้ความรู ้ที่มีอยูแ่ ละประสบการณ์ของคนในองค์กรอย่างเป็ นระบบเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่
จะทําให้มีความได้เปรี ยบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2547: 20)
Yogesh Malhotra กล่าวว่า การจัดการความรู ้เป็ นเรื่ องสําคัญในการปรับองค์กรให้
สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ จาํ เป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
กระบวนการในการผสมผสานความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล
ข้อมูลข่าวสารสนเทศและความสามารถของคนเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม (บุญดี บุญญากิจ และ
คณะ, 2547: 20)
นํ้า ทิ พ ย์ วิ ภ าวิ น กล่ า วว่ า การจัด การความรู ้ ม าจากคํา ว่ า Knowledge
และ
Management หมายถึง การจัดการสารสนเทศ(Information)และการบริ หารคน (People)ในทุก
องค์กรมีการใช้สารสนเทศ ที่จดั เก็บไว้ในรู ปดิจิทลั และจัดเก็บความรู ้ใหม่ที่บุคคลในองค์กรมีเพื่อ
เผยแพร่ และแบ่งปั นการใช้สารสนเทศในองค์กร (นํ้าทิพย์ วิภาวิน, 2537: 15-16)
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พรธิ ดา วิเชียรปั ญญา กล่าวว่า การจัดการความรู ้ หมายถึง กระบวนการที่เป็ นระบบ
เกี่ยวกับการประมวลข้อมูล สารสนเทศ ความคิด การกระทํา ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพื่อ
สร้างเป็ นความรู ้ นวัตกรรมและจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูลที่บุคคลสามารถเข้าถึ งได้โดย
อาศัยช่องทางต่างๆที่องค์การจัดเตรี ยมไว้ เพื่อนําความรู ้ที่มีอยูไ่ ปประยุกต์ใช้ในการปฎิบตั ิงาน ซึ่ ง
ก่อให้เกิดการแบ่งปั นและถ่ายทอดความรู ้และในที่สุดความรู ้ที่มีอยูจ่ ะแพร่ กระจายและไหลเวียนทัว่
ทั้งองค์กรอย่างสมดุล เป็ นไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาผลผลิตในองค์กร (พรธิ ดา วิเชียร
ปั ญญา, 2547: 32-33)
วิจารณ์ พานิ ช กล่าวว่า การจัดการความรู ้ คือการจัดการความรู ้เป็ นกระบวนการ
(process) ที่ดาํ เนิ นการร่ วมกันโดยผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กรหรื อหน่ วยงานย่อยขององค์กร เพื่อสร้าง
และใช้ความรู ้ในการทํางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีข้ ึนกว่าเดิมการจัดการความรู ้ในความหมายนี้จึงเป็ น
กิจกรรมของผูป้ ฏิบตั ิงาน ไม่ใช่กิจกรรมของนักวิชาการหรื อนักทฤษฎี แต่นกั วิชาการหรื อนักทฤษฎี
อาจเป็ นประโยชน์ในฐานะแหล่งความรู ้ (resource person) หรื อผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการจัดการ
ความรู ้ การจัดการความรู ้ เป็ นกระบวนการที่เป็ นวงจรต่อเนื่ อง เกิ ดการพัฒนางานอย่างต่ อเนื่ อง
สมํ่าเสมอ เป้ าหมายคือ การพัฒนางานและพัฒนาคน โดยมีความรู ้เป็ นเครื่ องมือ มีกระบวนการ
จัดการความรู ้เป็ นเครื่ องมือการจัดการความรู ้เป็ นเครื่ องมือ ไม่ใช่เป้ าหมาย (วิจารณ์ พานิช, 2547: 15)
ต่อมาในปี 2548 ประเวศ วะสี ให้ความหมายของ การจัดการความรู ้ ว่าหมายถึง การ
จัดการให้คน้ พบความรู ้ ความชํานาญที่แฝงอยูใ่ นตัวคน นําออกมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ตกแต่งให้ง่าย
ต่อการนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ สําคัญคือก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันของคนทั้งหมดที่ร่วมอยู่ใน
กระบวนการ ก่อให้เกิดปั ญญาร่ วม ( Collective wisdom ) ทําให้แก้ปัญหา หรื อ พัฒนา ในเรื่ องยาก
ได้สาํ เร็ จ (ประเวศ วะสี , 2548: 31-33)
ภราดร จินดาวงศ์ กล่าวว่า การจัดการความรู ้ เป็ นวิทยาศาสตร์ และศิลปะศาสตร์ ที่
ผสมผสานกัน การจัดการความรุ ้ เป็ นกระบวนการที่สลับซับซ้อนในการที่ จะนําความรู ้ ที่มีสร้ าง
ขยายผล แบ่งปั น จัดเก็บและใช้ให้เกิดประโยชน์ อาจมีโอกาสเกิดขึ้นโดยบังเอิญ โดยไม่มีข้ นั ตอน
การวางแผนที่ เ ป็ นระบบ การจัด การความรู ้ ต ้อ งเกิ ด ขึ้ น ในองค์ก รเพราะในโลกปั จ จุ บ ัน มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเคลื่ อนไหวที่เกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศอยู่ในสภาพล้น หาก
จัดการความรู ้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะทําให้องค์กรมีความได้เปรี ยบต่อการแข่งขัน (ภราดร จินดา
วงศ์, 2549: 5-6)
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้ความหมายของ การจัดการ
ความรู ้ ( Knowledge Management-KM) คือการรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยนและ
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ประยุกต์ใช้ความรู ้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูลไปสู่ สารสนเทศเพื่อให้เกิดความรู ้และ
ปั ญญาในที่สุด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, สถาบันวิจยั และพัฒนา, 2550: 10)
จากแนวคิดที่หลากหลายทําให้สรุ ปความได้วา่ การจัดการความรู ้หมายถึง การ
ดําเนินการเพื่อให้ทราบว่าองค์กรมีความรู ้ใดอยูบ่ า้ ง ความรู ้ที่องค์กรต้องการนํามาใช้ และการได้รับ
ความรู ้ของกลุ่มเป้ าหมาย ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมาย และประโยชน์สูงสุ ดของ
องค์กร กล่าวโดยสรุ ปการจัดการความรู ้ คือ การนําความรู ้ที่มีอยูภ่ ายใน ตัวบุคคล องค์กร นํา
ออกมาแลกเปลี่ยน พัฒนา และนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จาก
ภายในองค์กร โดยการนําความรู ้มาปฎิบตั ิ ไปพร้อมๆกัน เพื่อการกระจายความรู ้ในองค์กร คือ
ข้อมูล สารสนเทศ ความรู ้และปัญญาขององค์กร ความรู ้เหล่านี้สามารถนํามาพัฒนาให้องค์กรเป็ น
องค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ มีประสิ ทธิภาพ
ประเภทของการจัดการความรู้
Ikujiro Nonaka ( 1994: 14-37) นักจัดการความรู ้ได้จาํ แนกความรู ้ออกเป็ น 2 ประเภท
และให้คาํ จัดกัดความไว้เบื้องต้นที่ค่อนข้างเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งนักการจัดการความรู ้ใหม่ๆจะต้องทํา
ความเข้าใจให้ลึกซึ้งเพราะจะเป็ นพื้นฐานในการจัดการความรู ้ คือ
1. Explicit Knowledge เป็ นความรู ้ที่ปรากฏและมองเห็นได้ชดั เจน สามารถจัดทํา
ออกมาในรู ปแบบของเอกสาร คู่มือหรื อสื่ อต่างๆและสามารถถ่ายทอดหรื อรวบรวมได้ง่าย เช่ น
เอกสาร หนังสื อ วีซีดี เทป ฐานข้อมูล เรี ยกว่ารู ปแบบรู ปธรรม
2. Tacit Knowledge เป็ นความรู ้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง ถูกฝังลึกและซ่อนเร้นอยูใ่ นตัว
บุคคล โดย Tacit Knowledge อาจเกิ ดจากประสบการณ์ การเรี ยนรู ้หรื อ พรสวรรค์(Talent) การ
ถ่ายทอดหรื อสื่ อสารในรู ปแบบของตัวเลขหรื อตัวอักษรอาจทําได้ยาก การสร้างสามารถทําได้โดย
การฝึ กฝนหรื อการกระทํา (ภารดร จินดาวงศ์, 2549: 14-15 ) ความรู ้ประเภทนี้ แบ่งออกได้ 2 ส่ วน
คือ ความรู ้ที่อธิ บายได้แต่ยงั ไม่ได้ถูกบันทึกให้เป็ นความรู ้ที่ชดั แจ้ง กับความรู ้ที่ไม่สามารถอธิ บาย
ได้จริ งๆ เช่น งานศิลป์ งานที่ตอ้ งวัดคุณภาพจากรู ป รส กลิ่น เสี ยง ที่ไม่สามารถกําหนดได้ตายตัว
เรี ยกว่าความรู ้แบบนามธรรม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, สถาบันวิจยั และพัฒนา, 2550: 9-10)
ไมเคิล โพแลนยี และ อิคูจิโร โนนากะ (Michel Polanyi และ Ikujiro Nonaka) กล่าวว่า
โดยปกติแล้วมนุษย์หรื อองค์กรมักจะมีความรู ้อยู่ 2 ประเภท คือ
1. ความรู ้ที่ชดั แจ้ง Explicit Knowledge เป็ นความรู ้ที่ชดั แจ้ง เป็ นเหตุเป็ นผล สามารถ
รวบรวม และถ่ายทอดออกมาในรู ปแบบต่างๆ เช่น หนังสื อ เอกสาร รายงานต่างๆ ที่ง่ายต่อความ
เข้าใจ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

9
2. ความรู ้ที่ซ่อนเร้น Tacit Knowledge เป็ นความรู ้ที่ฝังลึกอยูใ่ นตัวบุคคล เกิดจาก
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ พรสวรรค์ ซึ่ งสื่ อสาร ถ่ายทอด ในรู ปแบบของตัวเลข สู ตร หรื อ ลาย
ลักษณ์ อกั ษรได้ย าก ความรู ้ ประเภทนี้ พัฒนา และแบ่ งปั นได้ และเป็ นความรู ้ ที่ก่อให้เ กิ ดความ
ได้เปรี ยบ เสี ยเปรี ยบ ในสภาพการแข่งขัน
เมื่ อ พิ จ ารณาสั ด ส่ ว นความรู ้ ท้ ัง สองประเภท เปรี ย บเสมื อ นภู เ ขานํ้า แข็ง เพราะมี
อัตราส่ วนที่ 80:20 คือ ความรู ้Tacit Knowledge (80%) นั้นมีมากว่าเพราะเป็ นความรู ้ที่ฝังลึกในตัว
มนุ ษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ โดยปกติความรู ้ประเภทนี้ เปรี ยบเสมือนฐานนํ้าแข็งที่ฝั่งตัวลึกลงไป
ซึ่ งไม่สามารถมองเห็นได้จากตาเปล่า ส่ วน Explicit Knowledge (20%) เป็ นส่ วนยอดที่โผล่ข้ ึนมา
เหนื อพื้นนํ้าแข็งเปรี ยบเสมือนความรู ้ที่เราสามารถมองเห็น สัมผัสได้ แต่สังเกตได้จากภาพจะเห็น
ว่าส่ วนยอดที่โผล่จากฐานนํ้าแข็งนั้นน้อยกว่าฐานที่ฝั่งลึกที่แข็งแกร่ ง เปรี ยบกับความรู ้ที่แฝงอยูใ่ น
ตัวมนุษย์ที่มีมากแต่ยงั ไม่ได้นาํ ออกมาใช้ในการจัดการความรู ้ในรู ปแบบนามธรรม
ขั้นตอนการจัดการความรู้ (Managing Knowledge) มี 3 ขั้นตอน คือ
1. การจัดหาความรู ้จากแหล่งความรู ้ต่างๆ (knowledge acquisition) การจัดหาความรู ้
เป็ นขั้นตอนของการพัฒนาและการสร้ างความรู ้ใหม่ เช่ น การวิจยั และพัฒนา มีการจัดหมวดหมู่
ความรู ้อย่างเป็ นระบบ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลและค้นหาเพื่อนํามา
2. การแบ่งปั นความรู ้ (knowledge Sharing) เป็ นการใช้ความรู ้ร่วมกันในองค์กรมี 4
ระดับ ได้แก่ know what (เป็ นความรู ้เชิงข้อเท็จจริ ง), know how (เป็ นความรู ้ที่เชื่อมโยงกับโลกของ
ความเป็ นจริ ง), know why (เป็ นความรู ้เชิงเหตุผลระหว่างเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ต่างๆผลของ
ประสบการณ์แก้ปัญหานํามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูอ้ ื่น) และ care why (เป็ นความรู ้เชิงความคิด
สร้างสรรค์ริเริ่ มที่ตอ้ งการแก้ปัญหาและทําให้ดีข้ ึน) การแบ่งปันความรู ้เป็ นการสร้างวัฒนธรรมใหม่
ในองค์กร
3. การใช้เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ (Knowledge utilltization) การเผยแพร่ สารสนเทศให้คน
ในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู ้ในองค์กรเพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจและการดําเนิ นงานที่ไม่
ผิดพลาดซํ้าซ้อน (นํ้าทิพย์ วิภาวิน, 2537: 19-20)
เครื่องมือการจัดการความรู้
เครื่ อ งมื อ หรื อ เทคนิ ค ในการจัด การความรู ้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการจัด กระบวนการ
หรื อปฎิสมั พันธ์ระหว่างคนเป็ นหลัก
“โมเดลปลาทู” คิดขึ้นโดย ดร.ประพนธ์ ผาสุ กยืด สําหรับใช้ทาํ ความเข้าใจ 3 ส่ วน
หลักของการจัดการความรู ้ สัมพันธ์กบั บุคคล 3 กลุ่ม ในการดําเนินการจัดการความรู ้
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ภาพที่ 1 หลักของการจัดการความรู ้ “โมเดลปลาทู”
ที่มา: ประเทือง วิบูลศักดิ์, KM กับ โมเดลปลาทู การจัดการความรู้ คอื อะไร, เข้าถึงเมื่อ 1 กุมภาพันธ์
2556, เข้าถึงได้จาก http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=2997
“หัวปลา” หมายถึงเป้ าหมายหลักการดําเนิ นการจัดการความรู ้ สะท้อน”วิสัยทัศน์
ความรู ้”(Knowledge Vision)หรื อหัวใจความรู ้เพื่อการบรรลุเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ของ
องค์กรหรื อทิศทาง โดยจะต้องเป็ นส่ วนของผูด้ าํ เนิ นกิจกรรมทั้งหมด บุคคลที่มีความสําคัญในการ
ส่ งเสริ มให้เกิดหัวปลา คือ เครื่ องมือ เพื่อบรรลุผลสําคัญ 2 ประการ คือ
1. เพื่อสร้างความชัดเจน
2. เพื่อสร้างความเป็ นเจ้าของ
“ตัวปลา” เป็ นสัญลักษณ์แทนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Knowledge Sharing) ซึ่ง
ถือเป็ นกิจกรรมหลักหรื อหัวใจของการจัดการความรู ้ (Knowledge management) แต่เรี ยกว่า”การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้”(Knowledge sharing) เป็ นการนําเอาความรู ้ที่สร้างไว้หรื อบันทึกไว้ ออกมา
เผยแพร่ ในองค์กร ซึ่ งเกิ ดจากความสมัครใจที่ พร้ อมจะแบ่งปั นหรื อแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เป็ นการ
ยกระดับความรู ้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ลึกซึ้งเพราะต้องใช้ความคอดและเหตุผลรวมไป
ถึงความเชื่อ คุณค่าและอารมณ์จนถึงระดับ สติปัญญา จนถึงญาณปั ญญา กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ในสภาพจิตมีท้ งั 3 ระดับ คือ ระดับมีสติรู้สาํ นึ ก ระดับจิตใต้สาํ นึ กและระดับจิตเหนื อสํานึ ก
อย่างซับซ้อน
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“หางปลา” หมายถึ ง “ขุม ความรู ้ ”(Knowledge assets) ที่ ไ ด้จ ากการปฎิ บตั ิ ง านและ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ บุคคลที่เป็ นผูส้ กัดแก่นความรู ้ (วิจารณ์ พานิช, 2549: 129-136) เป็ น
ที่เก็บสะสมความรู ้ซ่ ึงการสร้างเครื อข่ายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ได้จดั ขึ้นเพื่อเชื่อมโยงและยกระดับต่อไป
เช่น ICT หรื อจะเป็ น COP
คุณธรรม 8 ประการของการจัดการความรู้
1. เป็ นศีลธรรมพื้นฐาน คือการเคารพศักดิ์ศรี และคุณค่าความเป็ นคน อย่างเท่าเทียม
กัน ซึ่งจะนําไปสู่ การอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ
2. การไม่ใช้อาํ นาจ การใช้อาํ นาจจะไปปิ ดกั้นกระบวนการตามธรรมชาติ คือ การรับรู ้
เรี ยนรู ้ งอกงาม การสร้างเครื อข่าย การจัดการความรู ้สร้ างสัมพันธ์ใหม่ ทุกคนมีความสําคัญ
ประสบการณ์ ของทุกคนมี ความสําคัญโดยที่สมาชิ กทุกคนมี อิสระทางความคิด การตีความจาก
พื้นฐานของคน การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งต้องอาศัยความแตกต่างของสมาชิก ความเสมอภาคทําให้
เกิ ดความสัมพันธ์ที่ดี ทุกคนมีเสรี ภาพสามารถนําเอาศักยภาพของตนออกมาแบ่งปั นแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ สร้างสรรค์
3. การฟังอย่างลึก (Deep listening) การนําความรู ้ออกมาแลกเปลี่ยนกัน ต้องมีการคุย
ที่เน้นการฟั งอย่างลึก ไม่ใช้การโต้เถียงกันโดยหวังเอาชนะ การฟั งอย่างลึกทําให้เกิดปั ญญา ฉะนั้น
นักการจัดการควรตระหนักว่าการฟังอย่างลึกเป็ นศีลธรรมพื้นฐานแห่ งการเคารพผูอ้ ื่น มีสติให้มาก
ในการฟัง
4. เป็ นวิธีการทางบวก คือ เอาความสําเร็ จ ความภาคภูมิใจของสิ่ งที่เคยทําด้วยดีเป็ นตัว
ตั้ง นํามาเห็นคุณค่า และชื่นชม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ต่อยอด และมีประโยชน์ยงิ่ ขึ้น ทําให้มีความปิ ติ มี
กําลังใจ มีความสามัคคี มีพลังสร้างสรรค์ วิธีการลบ คือ เอาความล้มเหลว หรื อ ปั ญหาขึ้นมาเป็ นตัว
ตั้งวิพากษ์วิจารณ์ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5. การเจริ ญธรรมมะ 4 ประการ ที่เกื้อหนุนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน การจัดการความรู ้เน้นที่
การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ร่วมกัน การเรี ยนรู ้ร่วมกันควรมีธรรมะ 4 ประการ คือ
5.1 ความเอื้ออาทร (compassion)
5.2 ความเปิ ดเผย (openess)
5.3 ความจริ งใจ (sincerity)
5.4 ความเชื่อถือไว้วางใจกัน (trust)
6. การเรี ยนรู ้ร่วมกันในการปฏิบตั ิ (interactive learning through action) เป็ นอิทธิ
ปั ญญา การเรี ยนรู ้ร่วมกันในการปฎิบตั ิมีความสําคัญที่สุดในการบรรลุจุดมุ่งหมาย การไม่เรี ยนรู ้
หรื อ การเรี ยนรู ้โดยท่องตําราอย่างเดียว การเรี ยนรู ้เฉพาะบุคคลโดยไม่ใช้การเรี ยนรู ้ของคนทั้งหมด
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ร่ วมกัน ก็ไม่ก่อให้เกิ ดปั ญญาร่ วมที่สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง ไม่อาจประสบความสําเร็ จ การ
จัดการความรู ้เป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ร่วมกันในการปฏิบตั ิ อันจะทําให้เกิดอิทธิปัญญา หรื อ เพื่อ
ความสําเร็ จ
7. การถักทอไปสู่ โครงสร้างใหม่ขององค์กร และสังคม โครงสร้างขององค์กรที่สุด
โต่งมี 2 ประเภท คือ โครงสร้างทางดิ่ง และ โครงสร้างปั จเจกชนนิ ยม แบบตัวใครตัวมัน ไม่มีพลัง
เพียงพอในการแก้ปัญหาที่ยาก และซับซ้อนของสังคมปั จจุบนั มนุ ษย์มีจาํ นวนมาก เชื่ อมโยงกัน
เป็ นเครื อข่ายเป็ นโครงสร้างที่มีประสิ ทธิภาพในการเรี ยนรู ้ ขณะที่โครงสร้างทางดิ่งมีการเรี ยนรู ้นอ้ ย
โครงสร้ า งปั จ เจกนิ ย มแบบตัว ใครตัว มัน ขาดพลัง ร่ ว ม และปั ญ ญาร่ ว ม ไม่ ส ามารถนํา ไปสู่
ความสําเร็ จได้ การที่การจัดการความรู ้นาํ ไปสู่ การทักทอโครงสร้างใหม่ จากโครงสร้างทางดิ่งและ
โครงสร้ า งแบบตัว ใครตัว มัน ไปสู่ ก ารเป็ นเครื อข่ า ยมี ค วามสํ า คัญ อย่ า งยิ่ ง เพราะเป็ นการ
เปลี่ ย นแปลงขั้น พื้ น ฐานที่ ไ ม่ อ าจสํา เร็ จ ได้ด้ว ยความรุ น แรง แต่ สํา เร็ จ ด้ว ยการจัด การความรู ้ ที่
ส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันในการปฏิบตั ิ
8. การเจริ ญสติในการกระทํา การจัดการความรู ้ที่ดีเป็ นการเจริ ญสติไปในตัว การเจริ ญ
สติคือการรู ้ตวั การรู ้ตวั ทําให้มีปัญญาและทําได้ถูกต้อง ในกระบวนการจัดการความรู ้ที่ดี ทุกคน
ต้องพยายามมีสติระลึกรู ้ เมื่อทุกคนมีสติในการร่ วมกิจกรรม จะเกิดเป็ นสติของกลุ่ม สติขององค์กร
(ประเวศ วะสี , 2548: 32-40 )
การประยุกต์ วธิ ีการจัดการความรู้ในการจัดการศึกษา
การนําแนวคิดเกี่ ยวกับระบบการผลิตอันประกอบด้วยการนําปั จจัยตัวป้ อนมาผ่าน
กระบวนการ เพื่อเปลี่ยนเป็ นผลผลิตจึงดูไม่เหมาะสมกับ องค์กรทางการศึกษา แต่น่าจะพิจารณา
องค์กรทางการศึกษาเหมือนสิ่ งมีชีวิต มีความซับซ้อน มีความสามารถในการปรับตัว เป็ นระบบ
หนึ่งของสังคมที่สมาชิกให้ความร่ วมมือกัน เพื่อบรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน สิ่ งมีชีวิตมีความสามารถใน
การวิวฒั นาการตัวเองให้ดีข้ ึน มีการฟื้ นฟูสภาพของตัวเอง องค์กรทางการศึกษาก็เช่นกัน สามารถ
เติบโต และการฟื้ นฟู (revitalize) ให้แก่ตนเอง โดยการใช้ความรู ้ที่สงั เคราะห์ข้ ึนมา ผ่านกระบนการ
แลกเปลี่ยน หรื อส่ งผ่าน ความรู ้ให้แก่กนั
สถานศึกษาไม่ว่าจะเป็ นระดับใดก็ตามมีภารกิจหลัก คือ ถ่ายทอดความรู ้ให้ผเู ้ รี ยน แต่
สถานศึกษาก็เป็ นองค์กรแบบหนึ่ ง ที่ส่วนใหญ่มกั เผชิ ญปั ญหาในการแลกเปลี่ ยนความรู ้ และใช้
ข้อมูลร่ วมกันระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น มีศกั ยภาพที่จะช่วย
นําเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ แต่การจะใช้ขอ้ มูลร่ วมกันให้เกิดประโยชน์ อย่างสร้างสรรค์
จะอาศัยเฉพาะเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมขององค์กรให้เอื้อต่อการใช้
ข้อมูลด้วย
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การจัดการความรู ้ เป็ นแนวคิดหรื อแนวปฏิบตั ิที่ให้ความสําคัญกับคนในองค์กรเป็ น
หลัก โดยมองว่า องค์กรเป็ นระบบที่มีความซับซ้อน มีการพัฒนาตามบริ บท และสภาพแวดล้อมของ
แต่ละองค์กร การจัดการความรู ้จึงเป็ นเหมือนกรอบ หรื อระเบียบวิธีปฏิบตั ิที่เอื้อให้คนในองค์กรมี
กระบวนการในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และใช้ความรู ้ร่วมกัน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพของ
งาน และผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้น การจัดการความรู ้ เพื่อให้เกิดการใช้ขอ้ มูลร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ผล
จะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบหลักสามส่ วน คือ คน กระบวนการ และเทคโนโลยี ดังนี้
คน เป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญที่สุดขององค์กร เพราะคนเป็ นผูจ้ ดั การความรู ้ องค์กรควร
จัดมีนโยบาย และแนวปฏิบตั ิให้บุคลากรได้ใช้ความรู ้ร่วมกัน เพราะการจัดการความรู ้ถือหลักการ
ทํางานร่ วมกันเป็ นสําคัญ โดยการดึ งบุคลากรหลายๆระดับ มาระดมความคิดกัน ในสถานศึกษา
หลายแห่ งพบว่า มี การรวมกลุ่มของครู อาจารย์ จากหลายภาควิชา เพื่อจุ ดมุ่ งหมายเดี ยวกัน คือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การรวมกลุ่มกันขึ้นนี้ช่วยให้งานของแต่ละคนมีความน่าสนใจ และ มี
ประสิ ทธิ ผลที่ดีข้ ึน การรวมตัวนี้ เป็ นไปโดยธรรมชาติ จึ งเป็ นไปด้วยความจริ งใจ เป็ นเครื่ องมือ
สําหรั บการเรี ยนรู ้ ในอนาคตของสมาชิ กทุกคน การจัดการความรู ้ เป็ นวิธีการที่จะส่ งเสริ มรู แบบ
ความร่ วมมือแบบนี้ ที่อาจคล้ายกับชุมชนของระดับปฏิบตั ิการ
กระบวนการ ไม่ ว่ า จะเป็ นกระบวนการที่ เ ป็ นทางการ หรื อ ไม่ เ ป็ นทางการ เช่ น
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร การจัดเก็บความรู ้ของแต่ละฝ่ าย รวมทั้งระบบจูงใจและค่าตอบแทน
ล้วนแต่ มีอิทธิ พลต่อการไหลเวียนของสารสนเทศภายในองค์กร การจัดการความรู ้ จึ งเป็ นการ
ส่ งเสริ มกระบวนการทํางานขององค์กร เพื่อนําไปสู่การตัดสิ นใจที่มีขอ้ มูลสนับสนุนเพียงพอ
เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ แม้วา่ เทคโนโลยีมีความสําคัญ ในการช่วยสนับสนุน
ให้การทํางานขององค์กรมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลสู งขึ้น แต่เทคโนโลยีไม่ใช่ เงื่อนไขของ
การขับเคลื่อนการจัดการความรู ้ การใช้เทคโนโลยีให้เกิดผล จะต้องทําให้กลุ่มเป้ าหมายหลักภายใน
องค์กรเข้าถึงข้อมูล และเปิ ดช่องทางให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างฝ่ ายต่างๆ
การจัด การความรู ้ เ ป็ นวิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ นํา มาใช้กับ ความหลากหลายขององค์ก รทาง
การศึ กษา การนําวิธีเหล่านี้ มาใช้ จะต้องเข้าใจถึงวิธีการที่จะจัดการกับองค์ประกอบสําคัญสาม
ประการ คือ คน กระบวนการ และเทคโนโลยี ถ้าองค์ใดถูกละเลยไป ย่อมส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของ
องค์กรโดยรวม องค์กรที่ลงทุ นไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยขาดความเข้าใจวัฒนธรรมของ
องค์กร โดยเฉพาะในด้านการใช้สารสนเทศร่ วมกัน จะไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่ งที่ลงทุนไปอย่าง
เต็มที่ และเช่นเดียวกัน องค์กรที่ให้ความสําคัญกับกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล แต่ไม่มีเครื่ องมือ
ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการติดตามผลการเรี ยนของนักเรี ยน ก็เท่ากับไม่ช่วยให้ครู มีเครื่ องทุ่นแรงใน
การปฏิ บตั ิ งาน การจะปรั บปรุ งการตัด สิ น ใจขององค์กรจะต้องส่ งเสริ ม ให้เ กิ ดนวัตกรรม และ
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ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และเน้นการประสานงานทั้งในแนวตั้ง และแนวนอน การสื่ อสารจึงเป็ น
ปั จจัยของความสําเร็ จในการจัดการความรู ้ แต่ในท้ายที่สุด ต้องสร้ างความมัน่ ใจว่า การจัดการ
ความรู ้ ที่พยายามจะสร้ างให้เกิ ดขึ้นภายในโรงเรี ยน เป็ นไปเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยน การจัดการความรู ้ จึงเป็ นระบบที่เอื้อประโยชน์ท้ งั นักเรี ยน ครู และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับวง
การศึ กษาโดยส่ วนรวม (ชิ นภัทร ภูมิรัตนม, การจัดการความรู ้ ในการจัดการศึ กษา(Knowledge
Management in Education)
ชุ มชนนักปฏิบัติ
(Community of Practice หรื อ COP) หรื อ ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่รวบรวมกลุ่มคนที่มี
ความรู ้ความสนใจในเรื่ องเดียวกัน มาร่ วมแลกเปลี่ยน แบ่งปั น เรี ยนรู ้ในเรื่ องนั้น ร่ วมกัน เพื่อได้มา
ซึ่ง Knowledge Assets : KA หรื อ ขุมความรู ้ ในเรื่ องนั้น ๆ สําหรับคนในชุมชนเพื่อไปทดลองใช้
แล้วนําผลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างสมาชิก อันส่ งผลให้ความรู ้น้ นั ถูกยกระดับขึ้นเรื่ อย ผ่าน
การปฏิบตั ิ ประยุกต์ และปรับใช้ตามแต่สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่หลากหลาย อันทําให้งาน
บรรลุผลดีข้ ึนเรื่ อย ๆ COP เป็ นเครื่ องมือของการจัดการความรู ้ (KM Tools) ประเภท non-technical
tools สําหรับการดึงความรู ้ประเภท tacit knowledge หรื อ ความรู ้ที่อยูใ่ นตัวบุคคล ซึ่ งซ่อนเร้นอยู่
ภายใน
องค์ประกอบหลักที่สาํ คัญต่อความสําเร็ จของชุมชนนักปฏิบตั ิ มี 3 ประการ
1. Head เป็ นเรื่ องความรู ้ ประสบการณ์ ปัญญาที่เป็ นศูนย์กลางความสนใจร่ วมกัน เป็ น
พื้นฐานของการรวมตัวและยึดเหนี่ยวกันและกัน มีเอกลักษณ์ร่วมกัน เป็ นวาระร่ วมกัน (Domain)
2. Heart ชุมชนนักปฏิบตั ิก่อให้เกิดสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ชุมชนที่เข้มแข็งจะส่ งเสริ ม
ก่ อให้เ กิ ด การปฏิ สัมพัน ธ์ กัน เสริ ม สร้ า งสายสัม พัน ธ์ บนพื้น ฐานการให้เ กี ย รติ เคารพ เชื่ อถื อ
ไว้วางใจซึ่ งกันและกัน ซึ่งจะเป็ นแรงผลักดัน และสร้างแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนความรู ้ ทุกคนมี
ส่ วนร่ วม (Community)
3. Hand การแสดงออกด้วยการกระทําพฤติกรรมสมาชิกใน COP จะมีการกําหนด
แนวทางของกลุ่ ม กิ จ กรรมที่ ก ํา หนดร่ ว มกัน อย่ า งเป็ นทางการ และไม่ เ ป็ นทางการ ในการ
แลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้น จะมี Hand คือความรู ้เฉพาะที่สมาชิกใน COP
สนใจร่ วมกันเป็ นตัวผลักดันเป็ นศูนย์กลางในการดําเนิ นการต่างๆ ในการพัฒนาการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ และการรักษาให้ COP มีชีวิตชีวา (Practice) (บดินทร์ วิจารณ์, 2549: 158-159)
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องค์ กรการเรียนรู้
ปี เตอร์ เชงเก (Peter Senge) ได้ให้แนวคิดเรื่ ององค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ว่า หมายถึง การ
ทําให้คนองค์กรต้องการหรื อกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้ และสร้างองค์ความรู ้ให้เกิดขึ้น โดยเน้นความ
เชื่อมโยงระหว่างวิธีการของการจัดการความรู ้ที่มีนวัตกรรมการผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่เด่นชัด ทั้งนี้
การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการในการเสาะหาองค์ความรู ้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่ อง ขณะที่การจัดการความรู ้
เป็ นการจัดการเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งการจัดการความรู ้และ
เครื่ องมือต่างๆที่เหมาะสมจะช่วยให้องค์กรมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบวิธีการในการทํางานให้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ นํามาซึ่งผลการดําเนินงานที่ดีได้
บุญดี บุญญากิจ (2547: 102) กล่าวว่าการสร้างองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ คือการที่จะทําให้
องค์กรเรี ยนรู ้ปัจจัยต่างๆทั้งจากภายใน และภายนอก เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาตนเอง และองค์กร
รวมถึงการดําเนิ นงานขององค์กร กล่าวได้ว่าองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้เป็ นองค์กรที่มีการปรับเปลี่ยน
และค้นหาวิธีทางใหม่ๆในการผลิตสิ่ งที่เป็ นผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ อันจะนํามาซึ่ งประสิ ทธิ ผลใน
การดําเนิ นงานขององค์กร ทั้งนี้ องค์กรจะสามารถเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาได้มีประสิ ทธิ ผลนั้นต้องมีการ
จัดการความรู ้ควบคู่ดว้ ยเสมอ
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ เป็ นองค์กรที่เปิ ดโอกาสให้เกิดการถ่ายทอด
ความรู ้ซ่ ึงกันและกัน ระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู ้จากภายนอก เป้ าหมายที่สาํ คัญ คือ
เอื้อให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาและสร้าง
เป็ นฐานความรู ้ที่เข้มแข็ง (Core competence) ขององค์กร เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกที่เกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้น้ นั มีมิติและคุณลักษณะหลายอย่างที่สาํ คัญดังนี้
1. การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นจากระบบขององค์กรทั้งหมดทั้งปวง เหมือนกับว่าองค์กรมีสมอง
เดียว
2. สมาชิ กขององค์กรรับทราบว่าการเรี ยนรู ้ทง่ั ทั้งองค์กรนั้นเป็ นสิ่ งสําคัญที่สุดของ
อนาคตต่อความสําเร็ จขององค์กร
3. การเรี ยนรู ้ต่อเนื่ องในกระบวนการเป็ นการใช้ยุทธศาสตร์ และบูรณาการควบคู่กนั
ไปกับการทํางาน
4. เน้นการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์และก่อให้เกิดสิ่ งใหม่
5. การคิดเป็ นระบบ ถือได้วา่ เป็ นพื้นฐานสําคัญขององค์การเรี ยนรู ้
6. ทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศที่สาํ คัญต่อความสําเร็ จของ
องค์การ
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7. เน้นการสร้ างบรรยากาศ โดยการกระตุน้ เช่ น การให้รางวัลและเร่ งให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้ ทั้งระดับบุคคลและระดับกลุ่ม
8. สร้างเครื อข่ายของผูป้ ฎิบตั ิงาน มีนวัตกรรม มีลกั ษณะเหมือนกับเป็ นชุมชนภายใน
องค์การ (Community of Practices) อีกทีหนึ่ง
9. การเปลี่ยนแปลงเป็ นสิ่ งที่ทุกคนเห็นความสําคัญและมีเรื่ องแปลกใหม่เกิดขึ้นอย่าง
ไม่คาดคิดหรื อแม้กระทัง่ ความล้มเหลวก็มองว่าเป็ นโอกาสในการเรี ยนรู ้
10. โอกาสแห่งการเรี ยนรู ้มีการเปลี่ยนแปลง พลิกผันรวดเร็ วและยืดหยุน่
11. ทุกๆคนในองค์กรมีความประสงค์ที่จะให้เกิดการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
12. เน้นกิจกรรมที่เป็ นไปด้วยความหวัง การทบทวนและการมีมุมมองใหม่ๆ
13. สมรรถนะหลัก (cote competency) ได้รับการพัฒนาอย่างดีและต่อเนื่องเพื่อใช้เป็ น
จุดเริ่ มต้นที่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และการบริ การใหม่ๆ
14. องค์ก รสามารถปรั บ เปลี่ ย นปฏิ รู ป และเริ่ ม ต้น วัฏ จัก รใหม่ เ พื่ อ ตอบสนองกับ
สิ่ งแวดล้อมที่กาํ ลังจะเปลี่ยนแปลง (ชัชวาลย์ วงศ์ประเสริ ฐ, 2548: 104-106)
ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จของการจัดการความรู้
1. องค์กรต้องมีทิศทางในการจัดการความรู ้ที่ชดั เจน เช่ น มุ่งสู่ การเป็ นองค์กรแห่ ง
คุณภาพ หรื อองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ มีการกําหนดเป้ าหมายการจัดการความรู ้ที่ชดั เจนว่าทําไปเพื่อ
อะไร
2. ผูบ้ ริ หารต้องให้ความสําคัญ และสนับสนุนการจัดการความรู ้ และเป็ นผูม้ ีความรู ้
เกี่ ยวกับการจัดการความรู ้ เพื่อเป็ นที่ปรึ กษาชี้ นาํ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้รวมถึงติดตามผลการจัดการ
ความรู ้ดว้ ยนอกจากนี้ ในองค์กรที่ใช้ความรู ้เป็ นหลักควรมีบุคคลากรในระดับผูน้ าํ เป็ นแกนหลักใน
การจัดการความรู ้กจ็ ะช่วยในการดําเนินการเป็ นอย่างมาก
3. แกนหลักในการจัดการความรู ้ตอ้ งมีผรู ้ ับผิดชอบเป็ นหน่ วยงานกลางดูแลบริ หาร
จัดการความรู ้ เพื่อให้การดําเนิ นการเป็ นทิศทางเดียวกัน คณะทํางานการจัดการความรู ้ตอ้ งเรี ยนรู ้
จากหลายๆทฤษฎีนาํ มาปรับใช้กบั องค์กรให้เหมาะสมการจัดตั้งคณะทํางานที่มีความเชี่ยวชาญใน
แต่ละสาขา และการกําหนดให้การจัดการความรู ้เป็ นหน้าที่งานประจําที่ทุกคนต้องทํา โดยนําการ
จัดการความรู ้ไปเชื่อมโยงกับระบบการจัดการให้กลมกลืน และต่อยอดกับงานประจําได้
4. ระบบพื้นฐานในการจัดการที่ดี ระบบการบริ หารที่ชดั เจนทําให้สามารถดําเนินการ
ในระยะยาวได้ โดยจัดทําแผนการดําเนินการ มีเป้ าหมาย และตัวชี้วดั ที่ชดั เจน มีการดําเนิ นการและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจัดการความรู ้ให้มีความยืดหยุ่นตาม
บริ บทขององค์กรด้วย
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5. การสร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ องค์กรต้องสร้างพฤติกรรม และวัฒนธรรมของคน
ในองค์กรที่เอื้อต่อการจัดการความรู ้ส่งเสริ มให้พนักงานมีลกั ษณะการแบ่งปันความรู ้ และใช้ความรู ้
ใหม่ มีการค้นคว้าอยูต่ ลอดเวลา ส่ งเสริ มบรรยากาศการเรี ยนรู ้และความร่ วมมือกัน
6. ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับคุน้ เคย
กับ เทคโนโลยี ละสามารถเข้า ถึ ง ความรู ้ และใช้ป ระโยชน์ จ ากความรู ้ ไ ด้เ ต็ม ที่ องค์ก รต้อ งมี
สถาปั ตยกรรมแห่ งความรู ้ มี การจัดทําฐานข้อมูลระดับหนึ่ ง เพื่อให้พนักงานศึกษา และต่อยอด
ความรู ้ ต้อ งมี การค้น คว้า เพิ่ม เติ ม จากสิ่ ง ที่ มีอยู่ และคิ ดสร้ า งนวัตกรรมใหม่ ๆ (ทิ พ วรรณ หล่ อ
สุ วรรณรัตน์, 2548: 170-172)
2. แนวคิดการมีส่วนร่ วม
มีผใู ้ ห้คาํ นิยามความหมายและคําจํากัดความไว้หลากหลาย โดยได้ให้คาํ จํากัดความไว้
ดังนี้
การมีส่วนร่ วม หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการคิด พิจารณา
การติดสิ นใจ การปฏิบตั ิ และรับผิดชอบในเรื่ องต่าง ซึ่งมีผลกระทบถึงประชาชนเอง (วิวฒั นชัย
บุญญานุพงศ์, 2544: 15)
ทวีทอง หงส์ววิ ฒั น์ (2527) กล่าวถึง ความหมายของการมีส่วนร่ วม คือ การที่
ประชาชนหรื อชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมใช้และการกระจาย
ทรัพยากรที่มีอยูเ่ พื่อประโยชน์ต่อการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเป็ น ในฐานะ
สมาชิกของสังคมในการมีส่วนร่ วมขอปงระชาชนได้พฒั นาการรับรู ้ และภูมิปัญญาซึ่งแสดงออกใน
รู ปการตัดสิ นใจ การกําหนดชีวิตของตนอย่างเป็ นตัวของตัวเอง (วิวฒั นชัย บุญญานุพงศ์, 2544: 15)
สําหรับ กรรนิการ์ ชมดี (2524) ให้ความหมายของการมีส่วนร่ วมว่า เป็ นการร่ วมมือของประชาชน
ไม่วา่ ของปั จเจกชนบุคคลหรื อกลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกันและเข้ามารับผิดชอบเพื่อดําเนินการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ตอ้ งการ โดยการกระทําผ่านกลุ่มหรื อองค์กรเพื่อให้บรรลุถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ (อลงกรณ์ เอี่ยมสกุลวิวฒั น์, 2550: 24)
สรุ ปได้ว่าการมีส่วนร่ วม คือ กระบวนการซึ่ งประชาชนหรื อ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ได้มี
โอกาสแสดงทัศนะ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสิ นใจ
ต่างๆเกี่ยวกับสิ่ งที่เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับร่ วมกัน
กระบวนการมีส่วนร่ วม
กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในงานพัฒนา ประชาชนต้องมีส่วนร่ วม ใน
ขั้นตอนของการปฏิบตั ิงาน กระบวนการมีส่วนร่ วมมีหลายระดับ ตั้งแต่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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การค้นหาปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนร่ วมกัน การปฏิบตั ิตามแผน มีการทํางานร่ วมกัน
(ปรี ดา ประพฤติชอบ, 2530 อ้างใน ไพรัตน์ ฤทธิประเสริ ฐ 2540: 16)
บัณฑร อ่อนดํา ( 2528 อ้างถึงใน ทศพล กฤตยพิสิฐ, 2538: 13) กล่าวถึงกระบวนการมี
ส่ วนร่ วมตามขั้นตอนพัฒนา โดยเป็ นการวัดเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่ วมในขั้นการริ เริ่ มพัฒนา เป็ นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่ วม
ในการค้นหาปั ญหา และสาเหตุของปัญหา ตลอดจนมีส่วนร่ วมในการกําหนดความต้องการของ
ชุมชน มีส่วนร่ วมในการจัดลําดับความสําคัญของความต้องการ
ขั้นตอนที่ 2 การมีส่วนร่ วมในขั้นตอนการวางแผนพัฒนา เป็ นขั้นตอนที่ประชาชนมี
ส่ วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ กําหนดวิธีการ และแนวทางการ
ดําเนินงานตลอดจนกําหนด ทรัพยากร และแหล่งทรัพยากรที่จะใช้
ขั้นตอนที่ 3 การมีส่วนร่ วมในขั้นการดําเนินการพัฒนา เป็ นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วน
ร่ วมในการสร้างประโยชน์ เข้าร่ วมบริ หารงาน ประสานงาน
ขั้นตอนที่ 4 การมีส่วนร่ วมในขั้นการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็ นขั้นตอนที่
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม ในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนา หรื อยอมรับ
ผลประโยชน์อนั เกิดจากการพัฒนาทั้งด้านวัตถุ และจิตใจ
ขั้นตอนที่ 5 การมีส่วนร่ วมในขั้นประเมินผลพัฒนา เป็ นขั้นตอนที่ประชาชนเข้าร่ วม
ประเมิน ว่าการพัฒนาที่ได้กระทําไปแล้วนั้น สําเร็ จตามวัตถุประสงค์เพียงใด
วันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน (2531) เสนอขั้นตอนของกระบวนการมีส่วนร่ วม ดังนี้
1. การมีส่วนร่ วมในการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน เพื่อนําไปสู่ การค้นหาปั ญหาและ
ความต้องการที่แท้จริ งของชุ มชน ตลอดจนการจัดลําดับของปั ญหาและการคัดเลือกปั ญหาที่จะ
แก้ไขตามลําดับ ก่ อนหรื อหลัง ชาวบ้านต้องรู ้ ถึงปั ญหาของเขาเอง ไม่ใช่ ให้คนภายนอกมาชี้ นาํ
ปั ญหา
2. การมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
3. การมีสวนร่ วมในการเลือกวิธีและวางแผนในการแก้ปัญหา
4. การมีส่วนร่ วมดําเนินการตามแผน
5. การมีส่วนร่ วมในการติดตามและประเมินผล (วิวฒั นชัย บุญญานุพงศ์, 2544: 20)
Norman Uphoff (1977) ได้แบ่งการมีส่วนร่ วมออกเป็ น 4 ขั้นตอน คือ
1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ โดยมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่
เริ่ มต้น ช่วงดําเนินการวางแผนและช่วงการตัดสิ นใจตามแผน
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2. การมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงาน โดยพิจารณาว่าใครจะทําอะไรให้กบั โครงการได้
บ้าง เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากรการบริ หาร การประสานและการขอความช่วยเหลือ เป็ นต้น
3. การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ ซึ่งต้องคํานึงถึงผลระโยชน์ในเชิงปริ มาณ
และเชิงคุณภาพ รวมถึงการกระจายผลประโยชน์ ทั้งที่ผลทางบวกและทางลบ
4. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล (วิวฒั นชัย บุญญานุพงศ์, 2544: 21)
ในกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา การตัดสิ นใจเป็ นส่ วนสําคัญที่
จะต้องเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้กระทําการตัดสิ นใจในการดําเนินกิจกรรมพัฒนา จึงจะถือว่าเป็ น
การมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง เพราะเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการพัฒนาศักยภาพของประชาชน องค์กร
ชุ มชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถกําหนดความต้องการที่แท้จริ งในการแก้ปัญหาของชุ มชนด้วย
ตนเองได้ ทั้งนี้ ในทางปฏิบตั ิ ประชาชนอาจไม่ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอน เพราะมีขอ้ จํากัด
หลายประการ (จํานงค์ บัวเนี่ยว, 2550: 124)
กระบวนการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น ต้องให้ความสําคัญกับการร่ วมตัดสิ นใจ
ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับการตัดสิ นใจในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมดังกล่าว
ซึ่ ง จะเป็ นส่ ว นสํา คัญ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ก ารพัฒ นาเป็ นไปอย่า งยัง่ ยืน ท้อ งถิ่ น -องค์ก ร ที่ มี ส่ ว น
เกี่ ยวข้อง สามารถตัดสิ นใจในการดําเนิ นการต่ างๆด้ว ยตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้ อัน จะ
นําไปสู่ความเข้มแข็งในการบริ หารจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่ชุมชนท้องถิ่นมีอยู่
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)
เป็ นการวิจยั ที่ดาํ เนิ นการโดยนักปฏิบตั ิ ซึ่ งเป็ นผูป้ ระสบปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน หรื อ
ดําเนินร่ วมกันระหว่างนักปฏิบตั ิกบั นักวิจยั โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะ ทัศนคติ และวิธีการ
ใหม่ๆ ในการทํางานเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะอย่าง เฉพาะกรณี ไม่ได้มุ่งนําผลการวิจยั ไปสรุ ปอ้างอิงกับ
ประชากรอื่นที่แตกต่างออกไป (วิรุฬห์ นิลโมจน์, 2528: 45)
แนวคิด หลักการ และวิธีการในการวิจัยเชิ งปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม หรื อ PAR&D
(Yoland Wadsworth, 1998 และ สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2545) มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1. เป็ นแบบแผนการวิจยั ที่ อยู่บนพื้นฐานของกระบวนทัศน์ใหม่ทางสังคมศาสตร์
(new paradigm social science) ที่ตอ้ งการแสดงผลการวิจยั จากการปฏิบตั ิในวิถีชีวิตจริ งที่มีตวั แปรที่
ไม่สามารถควบคุมได้มากมาย
2. ทิศทางการวิจยั ไม่ได้เป็ นแบบเส้นตรง (non-linear model) แต่เป็ นกระบวนการ
แบบวงกลม (cycle model) ที่เริ่ มต้นจากการสะท้อนปั ญหาที่ผ่านปฏิบตั ิการหนึ่ ง และดําเนิ นการ
ไปสู่ อีกปฏิ บตั ิการหนึ่ งและดําเนิ นการไปสู่ อีกปฏิบตั ิ การหนึ่ งที่มีการศึกษารู ปแบบ และผลของ
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ปฏิ บตั ิ การนั้นควบคู่ไปด้วยตลอดเวลาปฏิ บตั ิ การใหม่ ที่เ กิ ด ขึ้น มักแตกต่ างไปจากปฏิ บตั ิ การที่
เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น (เรี ยกว่าการเปลี่ยนแปลง หรื อการปรับปรุ งให้ดีข้ ึน)
3. เป็ นกระบวนการวิจยั ที่ต้ งั อยูบ่ นแนวคิดการค้นหาคําตอบ อย่างที่ควรจะเป็ น : as it
could be มากกว่าแนวคิดการค้นหาคําตอบแบบ อย่างที่มนั เป็ น : as it is
4. เป็ นกระบวนการวิจยั ที่ต้ งั อยูบ่ นแนวคิดทฤษฎีความเป็ นไปได้ (Possibility Theory)
ไม่ใช่ แนวคิ ดทฤษฎี เหตุปัจจัย-ผล (Cause-Effect Theory) และทฤษฎี การทํานาย (Predictive
Theory)
5. ไม่ใช่กระบวนการที่มุ่งเน้นผลได้ที่เป็ น การปฏิบตั ิการ : Action หากแต่เป็ นการ
วิจยั ที่มีการปฏิบตั ิการ : Action เป็ นตัวแปรสําคัญในการศึกษาเรื่ องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ
ปฏิบตั ิการซํ้าแล้วซํ้าอีก ทั้งนี้ อยู่ภายในกระบวนการที่ดาํ เนิ นการโดยผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการวิจยั จาก
หลายฝ่ าย ประกอบด้วย
5.1 นักวิจยั (The researcher/s)
5.2 ผูถ้ ูกวิจยั (The researched)
5.3 ผูท้ ี่ได้รับผลจากการวิจยั กลุ่มที่ 1 (The researched for I)ในที่น้ ี หมายถึงผูท้ ี่
ประสบปั ญหาในประเด็นที่วิจยั นั้น (The critical reference group) ซึ่ งก็คือ ชาวบ้าน และ
ผูป้ ฏิบตั ิงานกับชาวบ้าน
5.4 ผูท้ ี่ได้รับผลจากการวิจยั กลุ่มที่ 2 ( The researched for II) หมายถึงผูท้ ี่จะได้รับ
ประโยชน์ หรื อข้อมูลที่มีคุณค่าจากการวิจยั ซึ่งประกอบด้วยผูอ้ อกทุนวิจยั และผูบ้ ริ หารกองทุนวิจยั
6. เป็ นกระบวนการวิจยั ในลักษณะการปฏิบตั ิการร่ วมกัน หรื อ co-research ระหว่าง
นักพัฒนา นักวิขาการ ชาวบ้าน ผูป้ ฏิบตั ิงานพัฒนากับผูท้ ี่ประสบปั ญหาในประเด็นของการวิจยั นั้น
มีลกั ษณะคล้ายกับการเรี ยนรู ้โดยการกระทํา ( Learning by doing) และการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
7. เป็ นวิ ธี ก ารที่ จ ะช่ ว ยให้ ป ระชาชนสามารถรวมตัว กัน ขึ้ น มาในรู ป ขององค์ก ร
ประชาชนที่จะทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เข้มแข็ง เป็ นการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน
ด้ว ยระบบข้อมู ล ให้ป ระชาชนเห็ น ความสําคัญ ของระบบข้อมู ล ซึ่ ง เป็ นปั จ จัย สํา คัญที่ ช่ ว ยให้
ประชาชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน และทําการพัฒนาต่อไปได้ วิธีการนี้ฝึกให้ประชาชน
หรื อชาวบ้านทําวิจยั เป็ น โดยการสร้างคณะทํางานวิจยั ท้องถิ่น (indigenous research team) หรื อ
นักวิจยั ท้องถิ่นขึ้นมาทํางานโดยตรง
8. เทคนิค PAR&D คล้ายกับเทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participal
observation) ในทางมานุษยวิทยา ซึ่งนักวิจยั ต้องเข้าไปอาศัยอยูใ่ นชุมชน เน้นการศึกษาชุมชน
ศึกษาคนในฐานะสมาชิกของชุมชน ศึกษาพฤติกรมของคนที่สมั พันธ์กบั สภาพแวดล้อมทาง
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กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม มีลกั ษณะเป็ นงานวิจยั ทางมานุษยวิทยา ประยุกต์
ผสมผสานกับงานพัฒนาชุมชน
9. หลักการสําคัญของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม คือ การพัฒนาชุมชนแบบ
การจัดการชุมชน เน้นกรมีส่วนร่ วมของประชาชน การใช้ทรัพยากรที่มีอยูภ่ ายในชุมชนทั้งคน และ
ทรัพยากรอื่นๆ ในกระบวนการพัฒนาให้มากที่สุด ใช้กระบวนการกลุ่มในการสร้างความเข้มแข็ง
และศักยภาพ โดยมีนักวิจยั จากภายนอกชุมชนทําหน้าที่จดั องค์กร อบรมให้ความรู และทักษะใน
การทําวิจยั และพัฒนา ส่ งเสริ มให้ชาวบ้านเป็ นผูม้ ีบทบาทในทุกขั้นตอน แต่ตอ้ งระมัดระวังการชี้นาํ
และครอบงําความคิดที่จะมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของชาวบ้านด้วยในขณะเดียวกันก็กระตุน้
ให้เกิดการพัฒนาในกลุ่มผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้ง 4 กลุ่มในลักษณะการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
แนวปฏิบัติในการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม กําหนดว่า
1. ต้องมีความใส่ ใจมากขึ้นในการระบุว่าการปฏิบตั ิแบบใดในปั จจุบนั ที่เป็ นปั ญหา
(Problematising an existing action) ใครเป็ นคนที่ไม่ชดั เจนในการปฏิบตั ิ และทําไมเราจึงต้องให้
ความสําคัญกับการปฏิบตั ิการนั้น
2. ต้องทําความกระจ่างให้มากขึ้นในเรื่ องการกําหนดตัวปั ญหาในการวิจยั (Naming
the problem) และมีความตระหนักมากขึ้นในการตั้งคําถามและการค้นหาคําตอบ
3. วางแผนโดยละเอียดรอบคอบมากขึ้นในการเริ่ มต้นกระบวนการศึกษา และชักชวน
คนอื่นๆ ที่ควรเข้าร่ วมในกระบวนการศึกษา
4. ค้นหาคําตอบอย่างเป็ นระบบ
5. มีความรอบคอบในการทํารายงาน และจดบันทึกการปฏิบตั ิการรวมไปถึงสิ่ งที่
ชาวบ้านคิด เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษาอย่างละเอียดมากขึ้น และในรู ปแบบที่คนกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้องจะ
สามารถเข้าใจ และเข้าถึงได้
6. ในการศึ ก ษาจะต้อ งทํา อย่า งเข้ม ข้น (Intensive)
และครอบคลุ ม มิ ติ ต่ า งๆ
(Comprehensive)มากขึ้น และใช้เวลากลัน่ กรอง พินิจพิจารณาให้มากกว่าปกติก่อนที่จะสรุ ปผล
การศึกษา พร้ อมทั้งจะต้องเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบและคลี่ คลายความเคลือบแคลง
สมมุติฐานที่ต้ งั ขึ้น
7. พยายามพัฒนาทฤษฏีในการปฏิบตั ิการให้อยูใ่ นระดับที่สามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง
มากขึ้น (Deeper understandings) มีประโยชน์มากขึ้น (More Useful) และมีพลังในการอธิบายมาก
ขึ้น (More powerful) ในประเด็นที่ศึกษา เพื่อประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ที่จะมีส่วนช่วย
ในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิการในการศึกษาวิจยั
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8. ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการแสดงออกหรื อการปฏิบตั ิการให้เป็ นส่ วนหนึ่ งใน
การกระบวนการศึกษาวิจยั และศึกษาผลของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่ วม
จุ ด มุ่ ง หมายของโครงการพัฒ นาต่ า งๆ คื อ การเรี ยนรู ้ ข องผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ ง สู่ ก าร
เปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม วิธีคิด และระบบคุ ณค่า อันนําไปสู่ กระบวนการแก้ไขปั ญหา และการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนหากว่าการดําเนิ นงานไปสู่ เป้ าหมายต้องใช้ระยะเวลา มีการเปลี่ ยนแปลงตาม
บริ บทของพื้นที่ และสถานการณ์ รอบข้างที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การติดตามงานเป็ นระยะ
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผนการที่กาํ หนดไว้
หากเกิดปั ญหาใดขึ้นก็จะสามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างทันท่วงที เหล่านี้ ลว้ นมีความจําเป็ นที่จะทํา
ให้การดําเนินการโครงการพัฒนาประสบความสําเร็ จ ตามที่ได้กาํ หนดไว้
ความหมาย และความสํ าคัญ
การติดตามงาน (Monitoring) คือ ระบบการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนิ น
โครงการ เพื่อให้การดําเนิ นงานเป็ นไปตามแผนมากที่สุด ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด มี
การติดตามเป็ นระยะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่ มจนสิ้ นสุ ดโครงการ เพื่อทบทวนการดําเนินงานในแต่ละ
กิจกรรมในประเด็นสําคัญ 2 ประการ
1. การใช้ท รั พ ยากรของโครงการ ว่ า เป็ นไปตามแผนที่ ว างหรื อ ไม่ เป็ นไปตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนด คุณภาพเป็ นเช่นใด
2. พิจารณากระบวนการ วิธีการทํางานว่ามีความเหมาะสมกับพื้นที่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคใด ที่ตอ้ งแก้ไข ปรับปรุ ง
การประเมิ น ผล (Evaluation)
ความหมายในมุ ม มองของงานพัฒนาชุ ม ชน คื อ
การศึกษาว่า การดําเนิ นโครงการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่ ภายใต้เงื่อนไข ปั จจัยใด หาก
จะดําเนิ นการต่อไปจะต้องทําอย่างไรบ้าง การประเมิ นผลจึ งมุ่งเน้นให้เพื่อให้เห็ นว่าโครงการ
พัฒนาได้ดาํ เนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้หรื อไม่ และแสดงให้เห็นคุณภาพของโครงการ
การประเมินผลสามารถทําได้หลายช่วงเวลา ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ มี 4 ระยะ
1. การสรุ ปบทเรี ยนที่ได้จากการดําเนินการ เป็ นระยะๆ
2. การทบทวน ตรวจสอบ ผลสําเร็ จ ความล้มเหลว ที่ได้จากการปฏิบตั ิการ
3. พิ จ ารณาศัก ยภาพ ข้อจํากัด ปั จ จัย แห่ งความสํา เร็ จ หรื อ ปั จ จัย ที่ นํามาซึ่ ง ความ
ล้มเหลว
4. การที่โครงการจะประสบผลสําเร็ จ จําเป็ นที่จะต้องมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ อง
โดยการเสริ มศักยภาพ แก้ไขข้อจํากัด ทั้งนี้ การสรุ ปบทเรี ยนที่ได้รับจากการปฏิบตั ิการจะเป็ นสิ่ งที่
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ชี้ให้เห็นปั ญหาอุปสรรคข้อจํากัด ต่างๆ ทั้งในเรื่ องกระบวนการวิธีการทํางานอันจะก่อให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ การมีส่วนร่ วม การสรุ ปผลนิยมทําเป็ นระยะๆ ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของโครงการ
หลักการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่ วมในงานพัฒนา
ช่ วยให้การดําเนิ นงานมี กรอบหรื อแนวทางที่ ชัดเจน ทําให้การติ ดตามประเมิ นผล
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ หลักการสําคัญมี 8 ประการ
1. ประสิ ทธิ ภาพ ให้การติดตามประเมินผลมีค่าใช้จ่ายตํ่าแต่เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
การใช้จ่ายเป็ นไปอย่างมีมาตรฐานสามารถบรรลุเป้ าหมาย
2. ประสิ ทธิ ผล การติดตามประเมินผลมีเป้ าหมายเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของแผนงาน
โครงการ สัมพันธ์กบั หลักการประสิ ทธิภาพ
3. หลั ก การเพี ย งพอ การติ ด ตามและประเมิ น ผลต้ อ งมี ข ้อ มู ล เพี ย งพอ อาทิ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย วิธีการดําเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วดั ความสําเร็ จของโครงการ
4. หลักเชื่อถือได้ ข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการติดตามประเมินผลต้องเชื่อถือได้ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริ ง สามารถตรวจสอบความถูกต้องที่มาของข้อมูลได้
5. หลัก สมเหตุ สมผล การติ ด ตามประเมิ น ผลเป็ นไปอย่า งสมเหตุ สมผล หากการ
ประเมินผลพบว่าเหตุและผลไม่สมั พันธ์กนั ถือว่างานประเมินผลอาจมีขอ้ ผิดพลาด
6. หลักเป็ นไปได้ การติดตามประเมินผลควรเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
7. หลักแก้ไขปรับปรุ ง การติดตามประเมินผลต้องสามารถแก้ไขปรับปรุ งได้ หากพบ
ข้อบกพร่ องสามารถปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขให้มีค วามเหมาะสมตามสภาพแวดล้อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการประเมินผล
8. หลักเที่ยงธรรม การติดตามประเมินผลจะเป็ นไปอย่างเที่ยงธรรม ปราศจากอคติจะ
ช่วยให้สามารถวิเคราะห์โครงการสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
แหล่ งเรียนรู้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ได้กาํ หนดแนวทางการจัด
การศึ กษาไว้ว่า การจัดการศึ กษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมี ความสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนา
ตนเอง และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด ฉะนั้น ผูส้ อนและผูจ้ ดั การศึกษาต้องเปลี่ยนบทบาทจาก
การเป็ นผูช้ ้ ีนาํ ผูถ้ ่ายทอดความรู ้ ไปเป็ นผูช้ ่วยเหลือ ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นผูเ้ รี ยนในการแสวงหา
ความรู ้จากสื่ อ และแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ และให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแก่ผเู ้ รี ยน เพื่อนําข้อมูลเหล่านั้นไป
ใช้สร้างสรรค์ความรู ้ของตน และมาตรา 25 ระบุว่า รัฐต้องส่ งเสริ มการดําเนิ นงาน และการจัดตั้ง
แหล่ ง เรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ทุ ก รู ป แบบ ได้แ ก่ ห้อ งสมุ ด ประชาชน พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ หอศิ ล ป์ สวนสั ต ว์
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศู น ย์ก ารศึ ก ษาและ
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นั น ทนาการ แหล่ ง ข้ อ มู ล และแหล่ ง การเรี ยนรู ้ อื่ น อย่ า งพอเพี ย งและเหมาะสม ดั ง นั้ น
กระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดให้การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่ อง ตลอดชี วิต และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมี ความยืดหยุ่น สนอง
ความต้องการของผูเ้ รี ยน และแหล่งการเรี ยนรู ้ทุกประเภท รวมถึงเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ต่างๆ ที่มีอยูใ่ น
ท้องถิ่น ชุมชน และแหล่งอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็ให้การสนับสนุน ส่ งเสริ มการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
ทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาให้ครอบคลุมหลักสู ตรอย่างกว้างขวาง เพื่อการพัฒนาไปสู่
สากล (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2545: 52)
ท่านพุทธทาสภิกขุ กล่าวว่า ในโลกแห่งความจริ ง โรงเรี ยนไม่ใช่สถานที่เพียงแห่ งเดียว
ที่ให้ความรู ้ ให้วฒ
ุ ิการศึกษา หากตรงกันข้าม ผูท้ ี่ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาในโรงเรี ยน หากสนใจ
ใผ่รู้ใผ่เรี ยนตามสถานที่ต่างๆอย่างจริ งจัง แม้จะไม่ได้รับวุฒิทางการศึกษา แต่ก็สามารถนําความรู ้ที่
ได้รั บ ไปปรั บ ใช้ใ นการประกอบอาชี พ จนประสบผลสํา เร็ จ ได้ใ นที่ สุ ด ตัว อย่า งมี ใ ห้เ ห็ น ใน
สังคมไทยอย่างมากมาย นับได้ว่าสถานที่เหล่านี้ มีบทบาทสําคัญยิ่ง เป็ นโรงเรี ยนธรรมชาติมีอยูท่ ุก
หนแห่ ง และเรี ยนได้โดยไม่เสี ยค่าเล่าเรี ยน เรี ยนแล้วรู ้ลึกที่โรงเรี ยนธรรมดาไม่สามารถสอนได้
(พุทธทาสภิกขุ, 2548: 20-21)
ประเวศ วะสี ได้ให้ทรรศนะว่าการศึกษาควรเป็ นวิถีชีวิต การศึ กษาไม่ใช่ เรื่ องของ
โรงเรี ยนเท่านั้น ทุกส่ วนในสังคมควรมีส่วนร่ วมในการศึกษา(all for education) ที่ผา่ นมาสังคมไทย
เน้นการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน (formal education) เป็ นสําคัญ ทําให้เกิดการละเลยต่อ
กระบวนการที่ทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (informal education) การที่ระบบการศึกษาไทยจํากัด
ตัว หรื อเปิ ดตัวอยู่กบั โรงเรี ยนเท่านั้น ทําให้การศึกษาไทยขาดการมีส่วนร่ วมอันหลากหลายของ
สังคม ขาดพลัง ขาดคุณภาพ ขาดความคึกคัก ขากความสนุก และมีปัญหามากมาย สําคัญที่สุด ชีวิต
มนุษย์เรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา ตลอดชีวิต สังคมและผูบ้ ริ หารการศึกษา ผูก้ าํ หนดนโยบายทางการศึกษา
ต้องตระหนัก และให้ความสําคัญกับการจัดระบบสังคมให้เอื้ ออํานวยต่ อการเรี ย นรู ้ ให้สังคม
กลายเป็ นสังคมฐานความรู ้ (knowledge based society) เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ของโรงเรี ยน
อุทยานการเรี ยนรู ้แห่งชาติ(ประเวศ วะสี , 2541: 50)
ความหมายของแหล่งเรียนรู้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ ได้ให้ความหมายของ แหล่งเรี ยนรู ้ ว่า
หมายถึง แหล่ง หรื อที่รวบรวม อาจเป็ นสภาพ สถานที่ หรื อศูนย์รวมที่ประกอบด้วยข้อมูล ข่าวสาร
ความรู ้ และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรี ยนรู ้ หรื อกระบวนการเรี ยนการสอนที่มีรูปแบบแตกต่างจาก
กระบวนการเรี ยนการสอนที่มีครู เป็ นผูส้ อน หรื อศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดเวลา
เรี ยนยึดหยุน่ สอดคล้องกับความต้องการ และความพร้อมของผูเ้ รี ยน กระประเมินผล และการวัดผล
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การเรี ยนมีลกั ษณะเฉพาะที่สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งไม่จาํ เป็ นต้องเป็ น
รู ป แบบเดี ย วกัน กับ การประเมิ น ผลในชั้น หรื อ ห้อ งเรี ย น(สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
แห่งชาติ, 2548: 52)
อาจสรุ ปได้ว่า แหล่งเรี ยนรู ้ หมายถึงสถานที่รวบรวมข้อมูล ความรู ้ ทีมีกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ที่ มี รู ป แบบต่ า งๆ ที่ ห ลากหลาย แตกต่ า งจากการเรี ยนในชั้น เรี ยน มุ่ ง ให้ ผู ้เ รี ยนเกิ ด
กระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการที่แตกต่าง เอื้ออํานวยให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยประสบการณ์
ตรง
แนวทางการดําเนินงาน
ปกติ มนุ ษย์ใช้การศึ กษาทั้ง 3 รู ปแบบ คือ การศึ กษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยผสานวิธีการเรี ยนรู ้ จากการศึกษาทั้ง
3 รู ปแบบเข้าด้วยกัน เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ต่อเนื่ องตลอดชี วิต การศึกษาหาความรู ้จาก “แหล่ง
เรี ยนรู ้ ” เป็ นการศึ กษาหาความรู ้ จากความรู ้ ที่มีอยู่ในแหล่งเรี ยนรู ้ เป็ นการเรี ยนที่ เกิ ดขึ้นนอกรั้ ว
โรงเรี ยน เป็ นการแสวงหา สะสมความรู ้ ทัก ษะและทัศ นคติ ใ ห้ เ กิ ด ความกระจ่ า งชัด จาก
ประสบการณ์ และนําความรู ้ ที่ได้มาพัฒนาตามความต้องการของตนเองต่ อไป แหล่งเรี ยนรู ้ ใน
ประเทศไทยมีอยูม่ าก บางแห่ งทําหน้าที่เป็ นสถานที่สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นแก่ผมู ้ าเยือน
ได้โดยสมบูรณ์ บางแห่ งมีความรู ้ ที่จะให้แก่ผูเ้ รี ยนหลากหลานสาขาวิชา แต่ไม่มีใครรู ้ว่ามีแหล่ง
เรี ยนรู ้เหล่านี้ อยู่ ดังนั้น จึ งควรให้การสนับสนุ น ละส่ งเสริ มการดําเนิ นงานของแหล่งเรี ยนรู ้ ให้
สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังนี้
1. กําหนดกระบวนการบริ หาร คือ ระบุเรื่ องการจัดการให้ชดั เจน โดยมีผจู ้ ดั การทํา
หน้า ที่ เ ชิ ง บริ ห ารจัด การ ซึ่ ง อาจจะเป็ นปราชญ์ ผูร้ ู ้ หรื อ เป็ นพระภิ ก ษุ ส งฆ์ก็ไ ด้ โดยทํา หน้า ที่
ประสานงานร่ วมกับบุคคลอื่นๆ อาทิ สถานศึกษา องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่จะมาร่ วมมือกัน
พัฒนาความรู ้ ร่ วมกันจัดทําเนื้อหาสาระ รู ปแบบ กระบวนการที่จะถ่ายทอดความรู ้
2. สร้างระบบเครื อข่าย แหล่งเรี ยนรู ้ การทํางานร่ วมกัน เช่น พิพิธภัณฑ์ อาจมี เพื่อน
ร่ วมงานหลายประเภท ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ดว้ ยกัน สถาบันการศึกษา กลุ่มบุคคลต่างๆ การให้แหล่ง
เรี ยนรู ้สร้ างระบบเครื อข่ายก็เพื่อประโยชน์ของการให้ความรู ้ ที่หลากหลาย กว้างขวาง และการ
ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
3. การจัดทํากรอบแนวคิดแผนงาน โครงการ กิจกรรมเป็ นรายปี ให้ผเู ้ รี ยนต่างภูมิภาค
สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู ้ตามความต้องการได้อย่างเป็ นระบบ
4. มีการเชื่อมโยงการเรี ยนการสอนกับการจัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย
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5. ส่ งเสริ มให้เป็ นแหล่งรายได้เศรษฐกิจชุมชนโดยมีการจัดการอบรมสาธิตวิธีผลิต
6. มีการประชาสัมพันธ์ผลงานให้แพร่ หลาย
การดําเนิ นงานแหล่งเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ต้องทํางานเชื่อมโยงกับหน่ วยงานทั้ง
ภาครั ฐ เอกชน ชุ มชน โดยรั ฐให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการ ช่ วยประสานการจัดกระบวนการกลุ่ ม
รวมทั้งสร้างผูน้ าํ เพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดแหล่งเรี ยนรู ้ และการจัดการที่ยงั่ ยืน ส่ วนภาคเอกชนก็เข้ามา
ส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรี ยนรู ้ สําหรับภาคชุมชนหรื อประชาชนนั้นก็เข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการจัดกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นร่ วมกันอย่างมีคุณค่า
ให้ผเู ้ รี ยนได้รับประโยชน์การเรี ยนรู ้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ต้องมีการจัดกิจกรรมระหว่างสมาชิ ก
เครื อข่าย เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และนําประสบการณ์ที่ดีไปปรับประยุกต์ใช้ รวมทั้งการ
จัดระดมความคิดเพื่อพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องสมํ่าเสมอ หาก
สามารถดําเนินการได้ เชื่อว่าจะมีแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพ และยัง่ ยืน
วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แหล่ งเรียนรู้
มีนกั วิชาการการศึกษาหลายท่านได้เสนอ วิธีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ จึง
ขอนําเสนอเฉพาะที่สรุ ปโดยเข้าใจได้ง่ายดังนี้
วาสนา ชาวหา กล่าวว่า วิธีการนําแหล่งทรัพยากรชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
เรี ยนการสอนอาจทําได้ใน 2 ลักษณะ
1. นําแหล่งทรัพยากรชุมชนหรื อแหล่งความรู ้น้ นั ๆ มาสู่ ผเู ้ รี ยน ดังเช่น การเชิญผูร้ ู ้หรื อ
วิทยากรมาบรรยายให้ขอ้ คิดหรื อสาธิ ตให้ผูเ้ รี ยนได้ฟังและชม เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ให้กว้างขวาง
ยิง่ ขึ้น หรื อนําวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ มาไว้ใช้ในการเรี ยนการสอน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากการสัมผัส
ด้วยตนเอง ทําให้การเรี ยนรู ้มีความหมายน่าสนใจยิง่ ขึ้น
2. นําผูเ้ รี ยนไปสู่ แหล่งทรัพยากรชุมชน ในกรณี ที่ไม่สามารถนําแหล่งทรัพยากรเข้ามา
ใช้ใ นโรงเรี ย นหรื อห้อ งเรี ย นได้ เนื่ อ งจากแหล่ งทรั พ ยากรนั้น เป็ นสถานที่ หรื อมี น้ ํา หนัก มาก
เคลื่อนย้ายไม่ได้ หรื อด้วยเหตุผลอื่นๆ จําเป็ นต้องนําผูเ้ รี ยนไปยังแหล่งทรัพยากรนั้นๆ ซึ่ งต้องอาศัย
การเดิ นทางไม่ว่าจะเป็ นการเดิ นทางในระยะใกล้ๆ ไม่ตอ้ งอาศัยยานพาหนะ หรื อที่เรี ยกว่าการ
เดินทางโดยเท้า (Walking Trip) ไปจนถึงการเดินทางระยะไกลๆ ต้องอาศัยยานพาหนะตลอดจนที่
พักค้างคืน ซึ่ งการเดินทางเพื่อศึกษาหาคงวามรู ้ในสิ่ งต่างๆ เรี ยกว่า ทัศนศึกษา หรื อการศึกษานอก
สถานที่ (Educational Field Trip)
พนิจดา วีระชาติ ได้เสนอวิธีการใช้ประโยชน์จากการใช้แหล่งทรัพยากรชุมชนไว้ 3 วิธี
1. การนําสิ่ งต่างๆ นั้นเข้ามาในห้องเรี ยน ครู อาจเอามาเอง หรื อนักเรี ยนช่วยกันนํามา
ผูส้ อนต้องพิจารณาดูว่านักเรี ยนต้องนํามาได้สะดวก ไม่นุ่งยากลําบากในการนํามา และการเดินทาง
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ของนักเรี ยน สิ่ งที่นกั เรี ยนนํามาส่ วนมากเป็ นสัตว์เลี้ยง หรื อไม่ก็เป็ นส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของสิ่ งที่จะ
เรี ยนรู ้ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ดิน หิ น และแร่ เป็ นต้น
2. ผูส้ อนนํานักเรี ยนออกไปศึกษานอกสถานที่ เพื่อศึกษาสิ่ งต่างๆ ตามจุดมุ่งหมายที่
กําหนดของการเรี ยนรู ้ เช่น นํานักเรี ยนไปสวนสาธารณะ ไปดูป่าไม้ แม่น้ าํ ภูเขา สวนสัตว์ เป็ นต้น
3. การที่นกั เรี ยนทํากิจกรรมเพื่อเสริ มความรู ้ ความเข้าใจสิ่ งต่างๆ เช่น ให้นกั เรี ยนเลี้ยง
สัตว์ในโรงเรี ยน ปลูกต้นไม้ เก็บตัวอย่างของพืช เป็ นต้น ครู อาจให้นกั เรี ยนทํากิจกรรมดังกล่าวที่
โรงเรี ยน หรื อที่บา้ น ตามความเหมาะสม
อาจกล่าวได้โดยสรุ ปว่า การนําแหล่งเรี ยนรู ้ มาให้ผูเ้ รี ยนศึ กษา และสัมผัส การนํา
ผูเ้ รี ยนออกไปเรี ยนรู ้ยงั แหล่งเรี ยนรู ้ รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริ มที่สัมพันธ์กบั แหล่งเรี ยนรู ้ดว้ ยตัว
ผูเ้ รี ยนเองนั้น เป็ นการใช้ประโยชน์ชุดความรู ้ของแหล่งเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีคุณค่า
อย่ า งยิ่ ง ด้ว ยวิ ธี ก ารเหล่ า นี้ เปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ รี ย นได้เ รี ย นรู ้ โ ดยตรงจากแหล่ ง ทรั พ ยากร และ
สภาพแวดล้อม ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ ได้รับความเพลิดเพลินควบคู่กบั การได้รับความรู ้ และ
ประสบการณ์
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ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับพระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน
1. ข้ อมูล ประวัติพระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน
ทีต่ ้งั
ตําบล ห้วยทรายเหนือ อําเภอ ชะอํา จังหวัด เพชรบุรี
พิกดั ภูมิศาสตร์ รุ ้ง 12 องศา 52 ลิปดา 03 ฟิ ลิปดา เหนือ
แวง 99 องศา 58 ลิปดา 10 ฟิ ลิปดา ตะวันออก
พิกดั กริด
47 PPQ 042038 (แผนที่ทหารลําดับชุด L 7017 ระวาง 4934 II พิมพ์
ครั้งที่ 2 RSTD มาตราส่ วน 1:50,000)
เส้ นทางเข้ าสู่ แหล่ ง จากอําเภอชะอําไปตามถนนเพชรเกษมระหว่างหลักกิโลเมตรที่
พระราชนิเวศน์ฯ อยูท่ างซ้าย ในค่ายพระราม 6
สภาพภูมิประเทศ ที่ราบชายทะเล
ประวัติ พระราชนิ เวศน์มฤคทายวันเป็ นพระราชวังฤดูร้อนที่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ( รัชกาลที่ 6 ) ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น ณ ตําบล
ห้วยทรายเหนื อ ( ปั จจุ บนั คือตําบลชะอํา ) อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี สําหรั บเสด็จพระราช
ดําเนิ นแปรพระราชฐานประทับพักผ่อนพระอิริยาบถและรักษาพระองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนิ นมาประทับแรมที่พระราชนิ เวศน์แห่ งนี้ สองครั้งคือ ระหว่างฤดู
ร้ อนปี พ.ศ. 2467 เริ่ มจากวันที่ 23 เมษายน ทรงประทับอยู่นานประมาณ 3 เดื อนและครั้ งที่สอง
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ตั้งแต่วนั ที่ 12 เมษายน ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2468 รวมเวลา 2 เดือนเศษ กรมศิลปากร ขึ้นทะเบียน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็ นโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 98 ตอนที่ 177 ลง
วันที่ 27 ตุลาคม 2524 โดยได้กนั พื้นที่พระราชฐานรอบอาคาร พระราชนิ เวศน์ท้ งั หมดรวม 31 ไร่ 1
งาน 62.5 ตารางวา และด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลปั จจุบนั ผูท้ รงพระมหากรุ ณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พ้ืนที่ค่ายพระรามหก พระ
ราชนิ เ วศน์ ม ฤคทายวัน และอุ ท ยานสิ่ ง แวดล้อมนานาชาติ สิ ริน ธร อัน เป็ นพื้ น ที่ ท รั พ ย์สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริ ย ์ เป็ นสถานที่ราชการและเป็ นสถานที่สาธารณชนสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู ้ท้ งั
ในด้านประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม ศิลปกรรม ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
ตลอดจนด้วยพระกรุ ณาธิ คุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้ าเพชรรัตนราชสุ ดา สิ ริโสภาพัณรวดี
ที่ทรงพระกรุ ณาอุปการะการบูรณปฏิสังขรณ์ และทํานุ บาํ รุ งพระราชนิ เวศน์มฤคทายวันมาโดย
ตลอด (พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน , 2549)
ก่อนหน้าที่จะมีการสร้างพระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน พระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิ บดี
(สุ่ น สุ นทรเวช) แพทย์หลวงประจําพระองค์ ได้กราบบังคมทูลพระกรุ ณาแนะนําให้พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รั ชกาลที่ 6 ซึ่ งทรงพระประชวรด้วยโรครู มาติซ่ ึ ม เสด็จประทับ ณ สถานที่อากาศ
ถ่ายเทสะดวกแถบชายทะเล ซึ่ งในขณะนั้นหัวหิ นเป็ นสถานตากอากาศที่เริ่ มได้รับความนิ ยมแล้ว
ตามบันทึกเรื่ องที่ประทับชายทะเลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรี ยบเรี ยงโดย จมื่
นอมรดรุ ณารั กษ์ ( แจ่ม สุ นทรเวช ) กล่าวถึ งพระราชปรารภว่า “ที่นั่นกําลังเป็ นที่นิยมของ
ประชาชนทัว่ ไป ไม่อยากจะเข้าไปรบกวนความสนุกสบายของเขา” เพราะด้วยประเพณี ด้ งั เดิมนั้น
เมื่อพระมหากษัตริ ยเ์ สด็จประทับแรมที่ใด บริ เวณนั้นจะถูกกําหนดเป็ นเขตพระราชฐาน คนทัว่ ไป
จึงถูกกันออกและไม่สามารถเข้าใกล้สถานที่ได้ ด้วยเหตุน้ ีพระองค์จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้
กระทรวงทหารเรื อสํารวจหาทําเลที่เหมาะสมเพื่อจะสร้างพระราชวังฤดูร้อน ครั้ นเมื่อมีรายงาน
กราบบังคมทูลว่า ที่ดินตําบลบางทะลุ อําเภอชะอํา มีหาดทรายสะอาด จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
ให้ด าํ เนิ นการสร้ างพระราชวังแบบเรี ยบง่ ายขึ้นในปี พ.ศ. 2460 แล้วพระราชทานชื่ อชายทะเล
บริ เวณพระราชวังนี้ ว่า “หาดเจ้าสําราญ” นอกจากจะทรงใช้พระราชวังใหม่เป็ นที่ประทับแรมเพื่อ
พระอนามัยแล้ว ยังใช้สาํ หรับทอดพระเนตรการซ้อมรบของเสื อป่ าจังหวัดเพชรบุรี จึงทําให้เรี ยกกัน
โดยทัว่ ไปว่า “ค่ายหลวงหาดเจ้าสําราญ” พระองค์ได้เสด็จพระราชดําเนิ นแปรพระราชฐานยังค่าย
หลวงหาดเจ้าสําราญในฤดูร้อน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2461 พอหลังจากพุทธศักราช 2466 ก็มิทรง
โปรดที่จะไปประทับอีก เนื่ องจากพื้นที่กนั ดารและการเดินทางไม่สะดวก การเสด็จพระราชดําเนิ น
ครั้ งหลัง รถไฟเล็กพระที่ น่ังติ ดขัด จนต้องใช้แรงงานคนผลัดกันลากแทนรถจักรไอนํ้า ข้าราช
บริ พารผูเ้ คยถวายงานใกล้ชิดเล่าว่า “ต้องลําเลียงนํ้าใส่ ตุ่มดิน ผูกผ้าขาวปิ ดปากโอ่งตีตราประทับบน
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ปมเชื อกที่รัดตรงคอโอ่งด้วยดินสอพอง ส่ งเข้าไปในพระราชฐานอยู่เป็ นประจํา นํ้าที่ได้มานี้ ทาง
บ้านเมืองจะต้องส่ งเจ้าพนักงานนําเรื อไปบรรจุลงโอ่งที่ตอนต้นแม่น้ าํ เพชร จนได้ชื่อเรี ยกกันติด
ปากว่า ‘นํ้าเพชร’ ” นอกจากนี้ ยงั ทรงได้รับความรําคาญจากแมลงวันหัวเขียวที่ชุกชุมมาก เนื่องด้วย
หาดเจ้าสําราญอยูไ่ ม่ห่างนักจากหมู่บา้ นชาวประมงบ้านแหลม
พระองค์จึงทรงมีพระราชดําริ ที่จะสร้างพระราชวังฤดูร้อนแห่ งใหม่ข้ ึน ให้มนั่ คงถาวร
กว่าพระราชวังที่หาดเจ้าสําราญ และกว้างขวางพอสําหรับเหล่าข้าราชบริ พารที่ตามเสด็จ จึงทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ทางเมืองเพชรบุรีสาํ รวจหาสถานที่แห่ งใหม่ พบว่าชายหาดที่ตาํ บลห้วย
ทรายเหนื อ อําเภอชะอํา ซึ่ งอยูร่ ะหว่างหาดเจ้าสําราญกับหัวหิ นแห่ งมีทาํ เลเหมาะสม สภาพเป็ นป่ า
ท่ามกลางภูเขา หาดทรายขาวสะอาด มีแอ่งนํ้าซับใต้ดินอุดมสมบูรณ์ และการเดินทางสะดวกเพราะ
อยู่ไม่ไกลจากสถานี รถไฟห้วยทรายเหนื อ จากนั้นจึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแอร์ โคเล
มันเฟรดี (Ercole Manfredi) ต่อมามีชื่อไทยว่า นายเอกฤทธิ์ หมัน่ เฟ้ นดี สถาปนิ กชาวอิตาเลียน
สังกัดกรมโยธาธิการ ออกแบบพระราชนิเวศน์ฯ ตามแบบที่กล่าวกันว่าทรงร่ างด้วยฝี พระหัตถ์ของ
พระองค์เ อง และมี พระบรมราชโองการให้ เ จ้า พระยายมราช (ปั้ น สุ ขุม )
เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย เป็ นผูอ้ าํ นวยการก่อสร้ าง โดยมีช่างชาวจี นเป็ นแรงงานหลัก และทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ร้ื อพระตําหนัก และอาคารที่ พกั ของข้าราชบริ พารจากค่ายหลวงหาดเจ้า
สําราญมาปลูกสร้าง ณ สถานที่แห่ งใหม่ดว้ ย พระราชนิ เวศน์มฤคทายวันเริ่ มสร้างในปี พ.ศ. 2466
ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับ และพระราชทาน
นามว่า “พระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน” ด้วยมีพระราชประสงค์จะรักษาความหมายของชื่อเดิม “ห้วย
ทราย” ที่ เรี ยกกันในท้องถิ่นไว้ เนื่ องจากป่ าในท้องที่ตาํ บลห้วยทรายเหนื อชุ กชุ มไปด้วยสัตว์ป่า
ประเภทเนื้ อทราย กวาง หรื อที่ในภาษามคธเรี ยกว่า “มฤค” ซึ่งมักมากินนํ้าตามลําห้วย ทั้งยังเป็ นชื่อ
อันเป็ นสิ ริมงคล เพราะตรงกับชื่ อ “ป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน” ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
ตามพุทธประวัติ และด้วยเหตุที่ทรงมีน้ าํ พระราชหฤทัยเมตตาต่อสัตว์ท้ งั หลาย จึงมีพระบรมราช
โองการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2467 ประกาศให้เขตพระราชนิเวศน์ฯ เป็ นเขตอภัยทาน ห้ามมิ
ให้ทาํ อันตรายแก่สัตว์ โดยกําหนดเขต ด้านตะวันออกชายฝั่งทะเล ตั้งแต่วดั บางทรายจดบ้านบ่อ
เคียะ ยาว 125 เส้น (5 กิโลเมตร) ด้านทิศเหนือจากฝั่งทะเลยืน่ เข้าไปจดเขาเสวยกะปิ ยาว 190 เส้น
(7.6 กิโลเมตร) ด้านใต้ยนื่ จากชายทะเลขึ้นไปจดเขาสามพระยา ยาว 125 เส้น (5 กิโลเมตร)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่จะทรงสร้ างพระราช
นิ เวศน์มฤคทายวันโดยใช้ทุนทรัพย์นอ้ ยที่สุด และโปรดให้มีลกั ษณะเรี ยบง่าย ไม่หรู หราวิจิตรเช่น
พระราชวังแห่ งอื่นๆ การออกแบบเน้นความโปร่ งโล่ง สมกับเป็ นที่ประทับตากอากาศที่เข้ากับ
สภาพธรรมชาติและภูมิอากาศชายทะเล โดยแบ่งเป็ นหมู่พระที่นงั่ 3 องค์ ที่มีอาคารประกอบรวม 16
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หลัง เชื่อมต่อกันด้วยระเบียงทางเดินหลังคาคลุมเรี ยงกันไปตามแนวทิศเหนือใต้ หันหน้าสู่ชายทะเล
เป็ นแนวขนาน เพื่อให้พระที่นั่งได้รับลมทะเลเวลากลางวัน และลมจากภูเขาเวลากลางคืน ส่ วน
บริ เวณโดยรอบโปรดให้คงสภาพป่ าในพื้นที่ไว้ตามธรรมชาติ ไม่ตอ้ งพระราชประสงค์ให้ปลูกไม้
ดอกไม้ประดับที่สิ้นเปลือง หากแต่ให้คงไว้ซ่ ึงพันธุ์ไม้พ้ืนเมือง เช่น ต้นข่อย ต้นแจง และต้นมะนาว
ผี ฯลฯ (จมื่นอมรดรุ ณารักษ์ แจ่ม สุ นทรเวช, 2512: 127-162)
2. ลักษณะสถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน
สถาปั ตยกรรมของพระราชนิ เวศน์มฤคทายวันเป็ นแบบไทยประยุกต์ (เรื อนไทยผสม
ยุโรป) สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง เป็ นอาคารแบบเปิ ดโล่งสองชั้น ใต้ถุนสู ง พื้นล่างเทคอนกรี ต
หลังคาหมู่พระที่นงั่ เป็ นทรงปั้ นหยาแบบไทย มุงด้วยกระเบื้องว่าวสี่ เหลี่ยมสามารถกันแดดกันฝน
ได้ทุกด้านดีกว่าหลังคาทรงจัว่ ธรรมดา เพดานสู ง มีเกล็ดระบายอากาศร้อนออกจากช่องระหว่างฝ้ า
เพดานกับหลังคา หน้าต่าง บานกระทุง้ ตีเกล็ดเพื่อให้รับลม บนเพดานระเบียงทางเดินที่ทอดยาว
เชื่อมต่อถึงกันนั้น ฉลุเป็ นช่องลมโดยตลอด ตัวอาคารที่ยกขึ้นสู งทําให้ลมพัดผ่านสะดวก นอกจาก
ช่วยถ่ายเทอากาศและแก้ปัญหาความชื้นจากดิ นสู่ อาคารแล้ว ยังเป็ นการป้ องกันอันตรายจากสัตว์
ร้าย และผูต้ รวจเวรยามก็สามารถเห็นพระที่นงั่ ได้สะดวกทัว่ ถึง
นอกจากนี้ ยงั มีเสารองรับนํ้าหนักตัวอาคาร รวมทั้งสิ้ น 1,080 ต้น ทั้งหมดตั้งช่วงห่ าง
เท่ากันเรี ยกว่า ระบบพิกดั (Modular System) เสาทุกต้นทําการหล่อขอบฐาน และยกขอบขึ้นเป็ นราง
หล่อนํ้าที่เรี ยกว่าบัวขอบ เพื่อหล่อนํ้ากันมดและแมลงขึ้นอาคาร ช่วงต่อระหว่างเสาคอนกรี ตชั้นล่าง
และเสาไม้ช้ นั บนไม่มีการยึดด้วยวัสดุอื่นใด เป็ นการวางอาคารชั้นบนลงบนเสาคอนกรี ตชั้นล่าง
เท่านั้น เว้นแต่ส่วนที่อยู่ติดกับทะเล เช่น ศาลาลงสรง จะมีการยึดด้วยแผ่นเหล็ก โดยฝังแผ่นเหล็ก
เป็ นแกนยึดกับเสาไม้บนหัวคอนกรี ต สิ่ งสําคัญซึ่ งยึดอาคารไว้ไม่ให้พงั ลงมา และสามารถทน
แรงลมฝนพายุได้คือ ฝ้ าเพดานของอาคารชั้นบน ทําเป็ นแผ่นคอนกรี ตเสริ มเหล็กให้เกิดนํ้าหนักกด
ทับอาคาร เพื่อป้ องกันการไหวตัวของอาคารเมื่อมีลมพายุปะทะแรงๆ ในส่ วนที่ตอ้ งใช้ฝ้าเพดาน
คอนกรี ตเสริ มเหล็กแผ่นใหญ่ จะมีการใช้เหล็กเส้นโยงติดกับโครงสร้างหลังคาและฝ้ าเพดาน
หมู่พระที่นง่ั ทั้ง 3 องค์ มีความยาว 399 เมตร แบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ ท้องพระโรง เขตที่
ประทับฝ่ ายหน้าและเขตที่ประทับฝ่ ายใน มีชื่อเรี ยกตามลําดับว่า หมู่พระที่นง่ั สโมสรเสวกามาตย์
หมู่พระที่นงั่ สมุทพิมานและหมู่พระที่นงั่ พิศาลสาคร แม้อาคาร 16 หลังของพระที่นงั่ ทั้ง 3 องค์จะมี
ระเบียงทางเดิ นเชื่ อมถึงกันโดยตลอด แต่การสัญจรระหว่างพระที่นั่งแต่ละองค์ก็ไม่รบกวนกัน
เนื่องจากมีบนั ไดขึ้นลงรวมกันถึง 22 แห่ง (พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน , 2549)
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3. การอนุรักษ์ พระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน
นับ ตั้ง แต่ พ ระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว เสด็จ สวรรคต พระราชนิ เ วศน์
มฤคทายวันถูกทอดทิ้งขาดการบํารุ งรักษาตลอดมา ประกอบกับสถานที่ต้ งั อยูต่ ิดทะเล ไอความเค็ม
ของนํ้าทะเลทําให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีต่อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่ งเป็ นไม้ และเสาอาคารซึ่ งเป็ น
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ทําให้วสั ดุเหล่านี้ เสื่ อมสภาพเร็ วกว่าปกติ พระราชนิเวศน์แห่ งนี้ จึงมีสภาพทรุ ด
โทรมมาก
ในปี พ.ศ. 2526 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนร่ วมกับกรมศิลปากร ได้จดั ทํา
โครงการบูรณะพระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน โดยกรมศิลปากรได้ดาํ เนิ นการสํารวจพร้อมเขียนแบบ
และรายการบูรณะแต่ติดขัดในเรื่ องงบประมาณ ไม่สามารถหาทุนมาบูรณะได้ จนกระทัง่ ปี พ.ศ.
2530 พ.ต.อ.ธี รเดช รอดโพธิ์ทอง ผูก้ าํ กับการค่ายพระรามหก ได้ดาํ เนินการจัดหาทุนเพื่อการบูรณะ
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรั ชกาลปั จจุบนั ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน ใช้สถานที่บริ เวณพระราชนิ เวศน์มฤคทายวันเป็ นที่ทาํ การค่ายพระรามหก
และโปรดให้ดูแลรักษาพระราชนิ เวศน์ฯ แห่ งนี้ ดว้ ย) โดยในขั้นแรกจะดําเนิ นการบูรณะห้องพระ
บรรทม เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์จ ัด เป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ส่ ว นพระองค์ใ นพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า
เจ้าอยูห่ ัว โดยในการบูรณะซ่อมแซมพระราชนิ เวศน์ฯ ในครั้งนี้ ได้ดาํ เนิ นงานบูรณะส่ วนหนึ่งเสร็ จ
สิ้ นตามแบบของกรมศิลปากร และดําเนิ นการบูรณะซ่ อมแซมจนแล้วเสร็ จในปี พุทธศักราช 2537
เงิ นงบประมาณที่ใช้ในการบูรณะซ่ อมแซมเป็ นเงินที่ได้รับบริ จาคจากผูม้ ีจิตศรัทธาและองค์การ
ต่างๆ (จีรวุฒิ อิษวาส, 2535: 17)
ในปี พ.ศ. 2534 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนโดย พลตํารวจโท ชาติชาย ฉาย
อรุ ณ ซึ่ งดํารงตําแหน่ งผูบ้ ญั ชาการตํารวจตระเวนชายแดนขณะนั้น ได้ยื่นคําร้องขออนุ ญาต จด
ทะเบียนจัดตั้งเป็ นมูลนิ ธิพระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน และได้รับการจัดตั้งเป็ นมูลนิธิฯ ตั้งแต่วนั ที่ 2
ธันวาคม 2535 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบูรณะซ่อมแซมจนพระราชนิ เวศน์มฤคทายวันให้มีสภาพดี
เพื่อดํารงไว้เป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และอนุรักษ์ไว้เป็ นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
โดยมีเงินทุนเริ่ มแรก 500,000 บาท และได้รับกราบทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้ าเพชร
รัตนราชสุ ดา สิ ริโสภาพัณณวดีเป็ นองค์อุปถัมภ์ของมูลนิ ธิพระราชนิ เวศน์ ในระหว่างการขอจด
ทะเบียนจัดตั้ง ซึ่ งพระองค์ได้ทรงพระกรุ ณารับไว้ในอุปถัมภ์ ตั้งแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นต้นไป ปี
พุทธศักราช 2543 ที่ประชุมสามัญประจําปี ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อมูลนิธิเสี ยใหม่ จากเดิมชื่อว่า
มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เปลี่ยนเป็ น มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้ าเพชรรัตนราชสุ ดาสิ ริโสภาพัณณวดี
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4. กิจกรรม โครงการเรียนรู้ ทผี่ ่ านมาของพระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน
ในการจัดการความรู ้ของพระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน สํานักงานมูลนิ ธิพระราชนิ เวศน์
มฤคทายวันได้กาํ หนดความรับผิดชอบให้อยูก่ บั ฝ่ ายวิชาการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล กิจกรรม
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู ้ โดยแผนการจัดกิจกรรมโครงการเรี ยนรู ้ แบ่งเป็ น 2
ส่ วน โดยส่ วนแรกเป็ นเนื้ อหาหลักโดยจะสอดแทรกเนื้ อหาดังกล่าวเข้าไปในกิจกรรมต่างๆ โดย
เนื้อหาหลักได้แก่
1. ประวัติพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
2. ลักษณะสถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
3. พระราชประวัติ พระราชกรณี ยกิจ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
4. พระปรี ชาญาณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
4.1 ด้านวรรณกรรม และหนังสื อพิมพ์
4.2 ด้านการศึกษา
4.3 ด้านเศรษฐกิจ
4.4 ด้านการคมนาม
4.5 ด้านการป้ องกันประเทศ
4.6 ด้านศิลปวัฒนธรรม
4.7 ด้านการแพทย์ และสาธารณะสุ ข
ส่ วนที่สอง เป็ นเนื้ อหาเสริ ม ที่เปลี่ ยนแปลงไปตามโอกาส โดยสัมพันธ์กบั พระราช
กรณี ย กิ จของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังตัวอย่างตารางที่ 1 แผนจัดกิ จกรรม
โครงการเรี ยนรู ้ ประจําปี 2553

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ตารางที่ 1 กิจกรรมโครงการเรี ยนรู ้ของฝ่ ายวิชาการสํานักงานพระราชนิเวศน์มฤคทายวันประจําปี
2553
เดือน
เรื่ อง
ความสําคัญ
มกราคม

การกราบสักการะพระบรมรู ป
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั

เป็ นเดือนพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยูห่ วั

กุมภาพันธ์

การติดต่อกับต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 6 การประชุมสุ ดยอดผูน้ าํ อาเซี่ยน
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ตารางที่ 1 กิจกรรมโครงการเรี ยนรู ้ของฝ่ ายวิชาการสํานักงานพระราชนิเวศน์มฤคทายวันประจําปี
2553 (ต่อ)
เดือน
เรื่ อง
ความสําคัญ
มีนาคม
การศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 6
วันที่ 26 มี.ค. 2459 ทรงพระ
- พรบ.การประถมศึกษา พ.ศ. 2464
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ ขยายกิจการ
- การสร้างโรงเรี ยนแทนการสร้างวัด
โรงเรี ยนข้าราชการพลเรื อนใน
รัชกาลที่ 5 ขึ้นเป็ น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็ นมหาวิทยาลัย
แห่งแรกของประเทศไทย
วันที่ 7 เมษายน เป็ นวันอนามัย
เมษายน
การแพทย์ และการสาธารณะสุ ข
โลก
- สร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- การประปา และไฟฟ้ าในพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน
วันขึ้น 15 คํ่า เดือน 6
พฤษภาคม ด้านการศาสนา
- การทําบุญคล้ายวันเกิดของพระบาทสมเด็จ เป็ นวันวิสาขบูชาโลก
พระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชเทวี ณ
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
มิถุนายน
- บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ วันที่ 26 มิถุนายน เป็ นวัน
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
สุ นทรภู่
กรกฎาคม
- ด้านการป้ องกันประเทศ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2454 เป็ นวัน
- การส่ งทหารเข้าร่ วมสงครามโลกครั้งที่ 1
สถาปนาลูกเสื อไทย
- การตั้งกองเสื อป่ า และลูกเสื อ
วันที่ 4 สิ งหาคม 2426 จัดพิมพ์
สิ งหาคม
ด้านการคมนาคม
ตราไปรษณี ยากรชุดแรก
- ปรับปรุ งกิจการรถไฟ
- จัดให้มีการขนส่ งไปรษณี ยท์ างอากาศครั้ ง
แรกในประเทศไทย
- การสร้างสะพานพระรามหก
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ตารางที่ 1 กิจกรรมโครงการเรี ยนรู ้ของฝ่ ายวิชาการสํานักงานพระราชนิเวศน์มฤคทายวันประจําปี
2553 (ต่อ)
เดือน
เรื่ อง
ความสําคัญ
กันยายน
ธงชาติไทย
ธงไตรรงค์ประกาศใช้เมื่อ
- การเปลี่ยนธงชาติจากธงช้างเป็ น ธงไตรรงค์ วันที่ 28 กันยายน 2460
วันที่ 23 ตุลาคม เป็ นวันปิ ย
ตุลาคม
ด้านเศรษฐกิจ
- การก่ อ ตั้ง ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ในสมัย มหาราช
รัชกาลที่ 5
- การก่อตั้งธนาคารออมสิ น
พฤศจิกายน ด้านศิลปวัฒนธรรม
วันที่ 26 พฤศจิกายน เป็ นวัน
- การแต่งกายตามสี ประจําวัน
คล้ายวันสวรรคตของล้นเกล้า
- การแต่งกายไว้ทุกข์
รัชกาลที่ 6
ธันวาคม
ด้านสังคม และการเมือง
วันที่ 10 ธันวาคม เป็ นวัน
- การตั้งดุสิตธานี
รัฐธรรมนูญ
- การพระราชทานนามสกุล
ที่มา : สํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน, ฝ่ ายวิชาการ, “กิจกรรมโครงการเรี ยนรู ้ประจําปี
2553” 4 มกราคม 2553
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ข้ อมูลพืน้ ฐานของ สถานศึกษาทีต่ ้ังอยู่ใกล้ เคียงพระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน
1. โรงเรียนเทศบาล 6 บ้ านห้ วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร)
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 68 ถนนชมนิเวศน์ ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยอยูใ่ น
สังกัดเทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่3
โรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20
มีนาคม พ.ศ. 2480 ผูก้ ่อตั้ง นายยัง น่วมสําอาง และชาวบ้านในท้องถิ่นห้วยทรายเหนือ ตําบลชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีโดยใช้อาคารโรงไฟฟ้ าหลวง สมัยรัชกาลที่ 6 ของพระราชนิเวศน์
มฤคทายวันเป็ นที่ต้ งั ประกอบพิธีเปิ ดโรงเรี ยนเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2480 โดยมีขา้ หลวงประจํา
จังหวัด (พระบํารุ งบุรีราช) นายอําเภอหนองจอกขุนพิทกั ษ์เขตประชา กรรมการอําเภอ นายเกลียว
พุทธิเชษฐ พ่อค้า ประชาชน ร่ วมเป็ นพยาน
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เดิมชื่อโรงเรี ยนประชาบาลตําบลบ้านห้วยทรายเหนือ6 (ราชวิทยุตาคาร) สังกัด
การศึกษาประชาบาล ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดย นายมี ไม้แก้ว เป็ นครู ใหญ่คน
แรก ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ น โรงเรี ยนประชาบาลตําบลชะอํา6 (ราชวิทยุตาคาร) สังกัดศึกษาประชาบาล
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เมื่อ พ.ศ. 2500 โดยในปี การศึกษา 2554 มีจาํ นวนนักเรี ยน
ทั้งสิ้ น 419 คน
2. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้ อย (ญาณธรรมสั มฤทธิ์)
ตั้งอยูภ่ ายในวัดไทรย้อย ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จัดการเรี ยนการสอน
ตั้งแต่ช้ นั อนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 สังกัดเทศบาลเมืองชะอํา กรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โรงเรี ยนเทศบาล2 วัดไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2466 โดยนายเพิม่ แก้วอุปราการ ศึกษาธิการอําเภอ พร้อมพระอธิการ เล็ก อินท สุ
วัณณโณ เจ้าอาวาสวัดไทรย้อยในสมัยนั้น และประชาชนในท้องถิ่น ในช่วงแรกจัดการเรี ยนการ
สอนในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-4 ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2468 และ พ.ศ. 2478 มีพระ
อธิการเล็ก อินทสุ วณั โณ อุปการะ และนายเพลิน ทิพย์เที่ยวแท้ เป็ นครู ใหญ่คนแรก โดยในปี
การศึกษา 2554 มีจาํ นวนนักเรี ยนทั้งสิ้ น 396 คน
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาเรื่ อง “การจัดการความรู ้แหล่งเรี ยนรู ้ กรณี พระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน และ
สถานศึกษาใกล้เคียง” เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Researcg) ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการ(Action Research) เพื่อศึกษาข้อมูล และนําผลการศึกษาที่ได้มาปรับปรุ งพัฒนา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกําหนดแนวทางการมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้ ให้เกิดขึ้นระหว่างพระราช
นิ เวศน์มฤคทายวัน และสถานศึกษาที่ต้ งั อยู่ใกล้เคียง 2 แห่ ง ในเขต ตําบลห้วยทรายเหนื อ อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี คือ โรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนื อ(ราชวิทยุตาคาร) และโรงเรี ยน
เทศบาล 2 วัดไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์ ) และศึกษาในประเด็นการเลือกใช้ชุดข้อมูลความรู ้ที่
เหมาะสมกับเยาวชน โดยชุดข้อมูล ความรู ้ดงั กล่าวเกี่ยวข้องกับ พระราชประวัติ พระราชกรณี ยกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสามารถนํามาประยุกต์ พัฒนารู ปแบบชุดความรู ้
ให้น่าสนใจ และถ่ายทอดให้กบั เยาวชนในท้องถิ่น เพื่อเป็ นประโยชน์ในการเรี ยนรู ้ของเยาวชน
นอกจากการเรี ยนตามปกติในชั้นเรี ยน นําไปสู่ การเรี ยนรู ้องค์ความรู ้ใหม่ๆ ปลูกฝังจิตสํานึ กในการ
ร่ วมอนุรักษ์ สร้างความภาคภูมิใจ ตระหนักถึงความสําคัญของประวัติความเป็ นมาของท้องถิ่น
ในการดําเนิ นการศึกษาในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษามีคาํ ถามในการศึกษาวิจยั คือ แนวทาง และ
วิ ธี ก ารใดที่ เ หมาะสมกับ การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งพระราชนิ เ วศน์ ม ฤคทายวัน และ
สถานศึ ก ษาใกล้เคี ย งทั้ง 2 แห่ ง โดยรั บฟั งปั ญหา ข้อเสนอแนะ จากผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องทั้ง จาก
ผูบ้ ริ ห ารของพระราชนิ เ วศน์ ฯ ผูบ้ ริ ห ารของโรงเรี ย นทั้ง 2 แห่ ง ที่ เ ป็ นผูก้ าํ หนดนโยบาย และ
บุ คลากรระดับปฏิ บตั ิ การ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิ ชาการของพระราชนิ เวศน์ฯ และครู อาจารย์ที่
ปรึ กษากิ จกรรม โดยผลการศึ กษาจะชี้ ให้เ ห็ นสภาพปั จ จุ บนั ของการจัดการความรู ้ ระหว่างกัน
ปั ญหา อุปสรรคที่สาํ คัญ ข้อเสนอแนะ แนวทางเบื้องต้นจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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การศึกษากระบวนการจัดการความรู ้ ที่ผศู ้ ึกษาศึกษาชุดข้อมูลความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชประวัติ พระราชกรณี ยกิจ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั และถ่ายทอดให้กบั
เยาวชน โดยมีเยาวชนกลุ่มตัวอย่างจากวิชาชุมนุม โรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวิทยุ
ตาคาร) ทําการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ผ่าน
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ศึกษา ปัญหา อุปสรรค รวบรวมข้อเสนอแนะ จากผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้ง
จากอาจารย์ผปู ้ ระสานงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ของพระราชนิเวศน์ฯ นักเรี ยน เยาวชน กลุ่ม
ตัวอย่าง ทั้งก่อน และระหว่างการศึกษา เลือกนําชุดข้อมูล ความรู ้ ที่เหมาะสมมาเป็ นสาระของการ
เรี ยนรู ้ พัฒนารู ปแบบการสอนให้นกั เรี ยนกลุ่มเป้ าหมายรู ้จกั คิด วิเคราะห์ และเกิดความสนุกสนาน
รู ้จกั การทํางานร่ วมกัน เพื่อให้การดําเนินการศึกษาเป็ นไปอย่างมีระเบียบ บรรลุวตั ถุประสงค์
การศึกษา จึงกําหนดรายละเอียด ระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้
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วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ศึกษาจากเอกสาร (Documentary) เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฏีที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ รวมถึงข้อมูล เอกสาร ชุดความรู ้ ที่เกี่ ยวข้องกับ พระ
ราชประวัติ พระราชกรณี ยกิจ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ประวัติความเป็ นมาของ
พระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน ฯลฯ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา สามารถนํามาเป็ นสาระในการ
เรี ยนรู ้ถ่ายทอดให้กบั เยาวชน รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากรายงาน ผลการปฏิบตั ิงาน การวิจยั วิทยานิพนธ์
หนังสื อ จุลสาร บทความและเอกสารเผยแพร่ แผนที่ รวมทั้งสื่ อทางอินเตอร์ เน็ต เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการศึกษา
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Study) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม โดยการสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ เ ป็ นทางการ หรื อ การพู ด คุ ย แบบเป็ นกัน เอง (Informal
Interview) สัมภาษณ์แบบรายบุคคล
โดยส่ วนแรก ศึกษา สภาพปั จจุบนั ปั ญหา ความต้องการ ด้านการมีส่วนร่ วมในการ
จัดการความรู ้ เพื่อนําไปสู่ แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้ต่อไป คําถาม
ประกอบการสัมภาษณ์มีประเด็นที่ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
สภาพปั จจุ บนั ของการจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ ความร่ วมมื อ การมีส่วนร่ วมในการ
จัดการความรู ้ ระหว่างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และโรงเรี ยนใกล้เคียงทั้ง 2 แห่ง
ปั ญ หาการมี ส่ ว นร่ วม ปั ญ หาการจั ด การความรู ้ ระหว่ า งพระราชนิ เ วศน์
มฤคทายวัน และโรงเรี ยนใกล้เคียงทั้ง 2 แห่ง
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ความต้อ งการในการจัด การแหล่ ง เรี ยนรู ้ และความต้องการมี ส่ว นร่ ว มจัด การ
ความรู ้ ระหว่างพระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน และโรงเรี ยนใกล้เคียงทั้ง 2 แห่ ง เพื่อหาแนวทางสร้าง
ความร่ วมมือ และการมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้ ในฐานะที่พระราชนิ เวศน์มฤคทายวันเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ของชุมชน ที่รวบรวม เผยแพร่ ความรู ้ ที่จะสนับสนุนการเรี ยนรู ้นอกจากการเรี ยนในชั้น
เรี ยนตามปกติ ของนักเรี ยน เยาวชน
ส่ วนที่สอง ศึกษา การเลือกชุ ดข้อมูล ความรู ้ที่เหมาะสมมาเป็ นสาระการเรี ยนรู ้ การ
พัฒนารู ปแบบการสอนให้น่าสนใจ มีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงรู ปแบบของกิจกรรมที่จดั ควบคู่ไปกับ
การเรี ยนการสอน คําถามประกอบการสัมภาษณ์มีประเด็นที่ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
การเลือกชุดความรู ้ที่เหมาะสม ที่จะนํามาเป็ นสาระของการเรี ยนรู ้
รู ปแบบของการถ่ายทอดองค์ความรู ้ที่เหมาะสม
นอกจากนี้การศึกษาในส่วนที่สองนี้ส่วนหนึ่งเป็ นการศึกษาผ่านการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการที่รวบรวมข้อมูลจากเยาวชนกลุ่มเป้ าหมายจากโรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ
(ราชวิทยุตาคาร) และรับฟังข้อเสนอแนะ จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ สํานักงานพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน และครู ผูส้ อนจากโรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร) ที่โดยผู ้
ศึกษาลงพื้นที่สถานศึกษา กําหนดแผนการปฏิบตั ิการ นําชุดความรู ้ออกเผยแพร่ สังเกต ประเมินผล
การเรี ยนรู ้ นําข้อมูลที่ได้กลับมา พิจารณาปรับปรุ งเทคนิค วิธีการให้เหมาะสมต่อไป
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กลุ่มประชากรทีท่ าํ การศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาที่หาแนวทางในการสร้างความร่ วมมือ และ เพื่อหาชุด
ความรู ้ เครื่ องมือ ที่เหมาะสม โดยผูศ้ ึกษาจะเลือกกลุ่มประชากรที่ทาํ การศึกษา แบบเฉพาะเจาะจง
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้ระหว่างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และ
โรงเรี ยนทั้ง 2 แห่ ง
ส่ วนแรก เป็ นการศึกษาหาแนวทางใช้วิธีการสัมภาษณ์ในในการสร้างความร่ วมมือ มี
ประเด็นสําคัญ 3 ประเด็น คือ ศึกษาสภาพปั จจุบนั ของการจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ ความร่ วมมือ การมี
ส่ วนร่ วมในการจัดการความรู ้ ระหว่างพระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน และสถานศึกษาใกล้เคียงทั้ง 2
แห่ ง ศึกษาปั ญหาการมี ส่วนร่ วม ปั ญหาการจัดการความรู ้ ระหว่างพระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน
สถานศึกษาโดยรอบ และศึกษาความต้องการของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนนําผลการศึกษามากําหนด
แนวทาง ดังนั้น เพื่ อ ให้ไ ด้ขอ้ มูลที่ น่ า เชื่ อ ถื อ และเพี ย งพอตามวัตถุ ป ระสงค์ของการศึ ก ษาที่ จ ะ
สามารถนํามาวิเคราะห์กาํ หนดแนวทาง ผูศ้ ึกษาจึงเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษา ดังนี้
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1. ผูบ้ ริ หารสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในฐานะที่เป็ นผูด้ ูแล กําหนด
นโยบาย การจัดการความรู ้ในพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
2. เจ้า หน้า ที่ ฝ่ ายวิ ช าการ สํา นัก งานมู ล นิ ธิ พ ระราชนิ เ วศน์ ม ฤคทายวัน ในฐานะ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ที่มีประสบการณ์ในการทําโครงการ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่างๆ
3. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ทั้ง 2 แห่ ง
4. ครู อาจารย์ ที่ปรึ กษา
ส่ วนที่สอง ศึกษาในประเด็น การเลือกชุดข้อมูล ความรู ้ที่เหมาะสมมาเป็ นสาระการ
เรี ยนรู ้ การพัฒนารู ปแบบการสอนให้น่าสนใจ มีประสิ ทธิ ภาพ และนํามากําหนดเป็ นแผนปฏิบตั ิ
การ ผูศ้ ึกษาเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษา ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ สํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
2. อาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมชมรม โรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุ
ตาคาร)
3. นักเรี ยน โรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนื อ (ราชวิทยุตาคาร) ที่เข้าร่ วม
กิจกรรมจํานวน 11 คน
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. ใช้แนวคําถามประกอบการสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมายหลัก
2. แผนงาน กิจกรรม ชุดความรู ้ ที่กาํ หนดขึ้นจากความต้องการของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ตาม
ความเหมาะสม จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มประชากรที่ทาํ การศึกษา
3. แบบจดบันทึกภาคสนาม (Field Note) ใช้ในการจดบันทึกรายละเอียดจากการ
พูดคุย การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์จากกิจกรรมปฏิบตั ิการที่จดั ขึ้น
4. เครื่ องมือช่วยจดจํา (Recording Tools)
การวิเคราะห์ และการนําเสนอข้ อมูล
การศึกษาครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Rearch) ที่ผศู ้ ึกษานําเสนอ
ข้อมูล แผนการปฏิบตั ิการ ผลการปฏิบตั ิการ ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงาน ปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน แนวทางที่นาํ ไปสู่ วิธีการใหม่ๆเพื่อนําไปปฏิบตั ิให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ บรรลุผลสําเร็ จ
รวมทั้งนําผลการศึ ก ษาในประเด็นอื่ นๆมาอธิ บาย เชื่ อมโยง ให้เ ห็ น ถึ งแนวทาง แผนงาน และ
นําเสนอผลการศึกษาในรู ปแบบการบรรยายพรรณนาความในการเขียนรายงาน ประกอบกับผลของ
การปฏิบตั ิงาน
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บทที่ 4
ผลการดําเนินงานศึกษา
การศึกษากลุ่มประชากร กลุ่มประชากรในการศึกษามี 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นการศึ กษากลุ่มประชากรเป้ าหมายเพื่อรั บทราบสภาพปั จจุบนั ของการ
จัดการแหล่งเรี ยนรู ้ ของพระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน และการมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้ ของ
โรงเรี ยนทั้ง 2 แห่ ง พร้อมรั บทราบปั ญหาการมีส่วนร่ วมจากการดําเนิ นงานที่ผ่านมา และรั บฟั ง
ข้อเสนอแนะเบื้องต้นจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์พิจารณากําหนดแนวทาง
ขั้นตอนการดําเนินการสร้างการมีส่วนร่ วม และกําหนดแผนปฏิบตั ิการในขั้นตอนต่อไป
การศึ กษารวบรวมข้อมูลใช้วิธีการพูดคุ ยสัมภาษณ์ แบบไม่เ ป็ นทางการ โดยกรอบ
ประเด็นคําถามจะทําให้ทราบ สภาพปั จจุบนั ของการมีส่วนร่ วมจัดการความรู ้ที่เป็ นอยู่ ปั ญหาที่พบ
จากการดําเนิ นงานที่ผา่ นมา และข้อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางในการจัดการความรู ้ และสร้างการมี
ส่ วนร่ วม ระหว่างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และโรงเรี ยนทั้ง 2 แห่ ง โดยศึกษารวบรวมข้อมูลจาก
ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากสํานักงานมูลนิธิพระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน โรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วย
ทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร) และโรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์)
ประชากรกลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาส่ วนแรก ได้แก่
1. ผูบ้ ริ หารสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ สํานักงานพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
3. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทั้งสองแห่ง
4. อาจารย์ ผูป้ ระสานงาน จากโรงเรี ยนทั้งสองแห่ง
ส่ วนที่ 2 เป็ นการศึกษารวบรวมข้อมูลในระหว่างปฏิบตั ิการ เพื่อทําให้ทราบถึงปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น รับฟังข้อเสนอแนะจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โดยนําข้อมูลที่ได้มาเลือกชุดข้อมูลความรู ้ที่
เหมาะสมเพื่อนําไปถ่ายทอดเป็ นสาระความรู ้ให้กบั นักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย และปรับปรุ งให้
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เหมาะสมมีประสิ ทธิภาพ โดยการศึกษาในส่ วนที่สองเลือกศึกษาเฉพาะโรงเรี ยนเทศบาล 6
ห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร) ที่มีความพร้อมสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลา
โดยผูศ้ ึกษาเข้าไปศึกษารวบรวมข้อมูล และปฏิบตั ิการในวิชาชุมนุม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2 และ 3 โดยมีนกั เรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย จํานวน 11 คน ประเด็นในการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น
หลัก
ประเด็นแรก ศึกษาในประเด็นชุ ดความรู ้ที่เหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้ของเยาวชน การ
ประยุกต์ใช้ชุดข้อมูลความรู ้ การเชื่อมโยงกับความต้องการของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็นที่สอง ศึกษาในประเด็นความสามารถในการรับรู ้ความเข้าใจของเยาวชนที่มี
ต่อชุดความรู ้ สามารถนําความรู ้ที่ได้รับไปเชื่อมโยงกับบทเรี ยนในชั้นเรี ยน และรับทราบปั ญหา
อุปสรรคที่พบพร้อมกําหนดแนวทางแก้ไขในระหว่างปฏิบตั ิการ เพื่อปรับปรุ งแผนการให้เหมาะสม
ยิง่ ขึ้น
ประชากรกลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาส่ วนที่สอง ได้แก่
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ สํานักงานพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
2. ครู อาจารย์ ผูป้ ระสานงาน
3. นักเรี ยน เยาวชน กลุ่มเป้ าหมาย
วิธีการศึกษาทั้ง 2 ส่ วนใช้การสนทนาพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ การประเมินผลจาก
การปฏิบตั ิการ และการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างระหว่างปฏิบตั ิการ
ผลการศึกษาแบ่งออกเป็ นสองส่ วน ดังนี้
1. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
2. ผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
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ข้ อมูลทีไ่ ด้ จากการศึกษา
1. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในส่ วนที่ 1
ประเด็นสภาพปั จจุบนั ปั ญหาด้านการมีส่วนร่ วมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และ
สถานศึกษาที่ต้ งั อยูโ่ ดยรอบพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ข้อเสนอแนะเบื้องต้น โดยผูศ้ ึกษาได้ทาํ การ
แบ่งกลุ่มประชากรที่ทาํ การศึกษาออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือกลุ่มสถานศึกษาทั้งสองแห่ง และกลุ่ม
สํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพื่อทําให้รับทราบมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อทําให้
รับทราบสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน ดังข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 8
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ประเด็นสภาพปัจจุบัน
จากการศึกษาพบว่าโรงเรี ยนทั้งสองแห่งให้ความสําคัญกับการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ด้วยเป็ นนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิ การที่ตอ้ งการส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนมี
หลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น รวมถึงผูบ้ ริ หารสถานศึกษาครู อาจารย์ของโรงเรี ยนทั้งสองแห่ งเอง
ก็เล็งเห็ นความสําคัญของการศึกษาในเรื่ องดังกล่าว จึงส่ งเสริ มให้มีการจัดการเรี ยนการสอนวิชา
ท้องถิ่นศึกษาขึ้นในทั้งสองโรงเรี ยน โดยเนื้ อหา และกิจกรรมที่จดั ขึ้นได้เลือกเผยแพร่ เรื่ องราวที่
เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับพระราชนิ เวศน์
มฤคทายวัน ด้วยเป็ นบุคคลสําคัญ และสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
โรงเรี ยนเทศบาล 6 ห้วยทรายเหนื อ (ราชวิทยุตาคาร) ได้ให้ความสําคัญกับชุดข้อมูล
ความรู ้ ที่เกี่ ยวข้องกับพระราชประวัติ และพระราชกรณี ยกิ จของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยกําหนดอัตตลักษณ์ ของโรงเรี ยนให้สอดคล้องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว เพื่อปลูกฟั งในเรื่ องความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ยข์ องนักเรี ยน โดยมีการ
จัดนิ ทรรศการถาวรเพื่อเผยแพร่ พระราชประวัติ พระราชกรณี ยกิ จของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้า เจ้า อยู่หั ว และประวัติ ค วามเป็ นมาของพระราชนิ เ วศน์ ม ฤคทายวัน ให้นัก เรี ย นได้ศึ ก ษา
นอกจากนี้ยงั มีการถ่ายทอดเรื่ องราวที่อาคารเรี ยนหลังเก่าของโรงเรี ยนเคยเป็ นโรงไฟฟ้ าเก่าของพระ
ราชนิ เวศน์มฤคทายวันในครั้ งอดี ตให้กบั นักเรี ยน ซึ่ งเป็ นการเชื่ อมโยงให้เห็ นความสําคัญของ
โรงเรี ยนที่มีต่อพระราชนิ เวศน์มฤคทาวัน และท้องถิ่น ส่ วนโรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย (ญาณ
ธรรมสัมฤทธิ์) มีการถ่ายทอดชุดความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระ
ราชนิ เวศน์มฤคทายวันในวิชาท้องถิ่นศึกษา และมีการนํานักเรี ยนเข้าทัศนศึกษาที่พระราชนิ เวศน์
มฤคทายวันอยูเ่ ป็ นประจํา
ด้ า นความร่ วมมื อ ระหว่ า งกั น ทางด้ า นการจั ด การความรู ้ ที่ ผ่ า นมา ก็ ไ ด้ มี ก าร
ประสานงานจากสํานักงานมูลนิ ธิพระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน เชิ ญชวนโรงเรี ยนทั้งสองแห่ งนํา
นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมที่จดั ขึ้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันอยูเ่ ป็ นประจํา ซึ่งโรงเรี ยนทั้งสองแห่ ง
ก็ได้เข้าร่ วมกิจกรรมอยู่เสมอหากไม่ติดภาระกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ ในบางรายวิชาในชั้นเรี ยน
ครู ผสู ้ อนก็เลือกที่จะพานักเรี ยนเข้าไปศึกษาที่พระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน และอุทยานสิ่ งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธรที่ต้ งั อยูใ่ กล้เคียง
ส่ วนของสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันก็ให้ความสําคัญกับการเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้ มีการกําหนดแผนกิ จกรรมโครงการเรี ยนรู ้ต่างๆตลอดปี รวบรวมชุดความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดเป็ นนิ ทรรศการถาวรในเรื่ องราวของพระราชประวัติ
พระราชกรณี ยกิจที่สาํ คัญ และจัดนิ ทรรศการหมุนเวียนที่มีเนื้ อหาเปลี่ยนแปลงไปตามวาระโอกาส
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สําคัญต่างๆ โดยเปิ ดโอกาสให้โรงเรี ยน หน่วยงานต่างๆจากทัว่ ประเทศเดินทางเข้าชมนิ ทรรศการ
และร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จดั ขึ้น ในส่ วนโรงเรี ยนทั้ง 2 แห่ ง คือโรงเรี ยนเทศบาล 6 ห้วยทราย
เหนื อ (ราชวิทยุตาคาร) และโรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์ ) สํานักงานมูลนิ ธิ
พระราชนิ เวศน์มฤคทายวันก็ได้มีการประสานงานระหว่างกันอยูเ่ สมอ โดยเชิญชวนโรงเรี ยนทั้ง 2
แห่ ง ให้นํานัก เรี ย นเข้าร่ ว มกิ จกรรมที่ จ ัด ขึ้ น อยู่เ ป็ นประจําในพระราชนิ เ วศน์มฤคทายวัน หรื อ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรี ยน เยาวชน ในท้องถิ่นเข้าร่ วมกิจกรรม เช่น โครงการเรี ยนดนตรี ไทย
ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันในวันเสาร์ -อาทิตย์ และโครงการยุวมัคคุเทศก์ เป็ นต้น
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ประเด็นปัญหาด้ านการมีส่วนร่ วม
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มประชากรที่ทาํ การศึกษาในส่ วนของโรงเรี ยนทั้งสองแห่ ง ระบุ
ปั ญหาในด้านการมีส่วนร่ วมว่า ที่ผ่านมาไม่เคยมีโครงการความร่ วมมือที่เป็ นทางการระหว่างกัน
การดําเนิ นงานที่ มีอยู่จึงเป็ นไปโดยไม่มีกรอบที่ ชัดเจน ไม่สามารถกําหนดระยะเวลาในการทํา
กิจกรรมต่างๆร่ วมกันได้ ด้วยโรงเรี ยน และครู ผสู ้ อนบางครั้งก็มีภาระไม่สามารถนํานักเรี ยนเข้าร่ วม
กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงปั ญหาบุคลากรที่จะมารับผิดชอบไม่เพียงพอลําพังครู ผสู ้ อนเองก็มี
ภาระที่ตอ้ งรับผิดชอบเช่นกัน ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ ส่งผลให้โครงการกิจกรรมความร่ วมมือที่ผา่ นมาไม่
ประสบผลสําเร็ จเท่าที่ควร ปั ญหาสําคัญอีกประการคือขาดการช่วยเหลือจากสํานักงานมูลนิ ธิพระ
ราชนิ เวศน์มฤคทายวันในการแบ่งปั นข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ ยวข้องกับพระราชประวัติ พระราช
กรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ซึ่ งมีความสําคัญซึ่ งจะต้องถูกนําไปเผยแพร่
ให้กบั นักเรี ยนในโรงเรี ยนอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยงั มีประเด็นปั ญหาในด้านการสื่ อสารระหว่างกัน
ภายในองค์กรที่ ครู อาจารย์บางท่ านไม่รับทราบการดําเนิ นการมี ส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้
ดังกล่าว
การศึกษากลุ่มประชากรในส่ วนของสํานักงานมูลนิธิพระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน เห็น
ว่าปั ญหาสําคัญที่เป็ นอุปสรรคคือปั ญหาความไม่เข้าใจของสถานศึกษาทั้ง 2 แห่ งในการดําเนิ นงาน
ร่ วมกันแบบมีส่วนร่ วมที่ทุกฝ่ ายต้องเข้ามามีบทบาทหน้าที่ต้ งั แต่กระบวนการวางแผนจนถึงการ
ปฏิบตั ิการ ไม่ใช่เป็ นหน้าที่เฉพาะของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง นอกจากี้ยงั มีปัญหาความไม่ต่อเนื่ องในการ
เข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยน การดําเนิ นกิจกรรมจึงไม่เป็ นไปตามแผนงานที่กาํ หนด ยากต่อการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อรั บทราบ และแก้ไขปั ญหา นอกจากนี้ ยงั มีปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอที่จะมา
รับผิดชอบงานในส่ วนดังกล่าว รวมถึงปั ญหาจากตัวนักเรี ยนเยาวชนเองที่บางครั้งไม่สามารถเข้า
ร่ วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กาํ หนดโดยมีภาระหน้าที่อื่นที่ตอ้ งรับผิดชอบ
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ข้ อเสนอแนะจากผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
ในส่ วนข้อเสนอแนะจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องของ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเทศบาล 6 ห้วยทราย
เหนื อ (ราชวิทยุตาคาร) มีขอ้ เสนอแนะที่น่าสนใจว่า น่ าจะมีการประสานกันในส่ วนต่างๆทั้งพระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน โรงเรี ยนทั้ง 2 แห่ง ครู ผูป้ กครอง และชุมชนห้วยทรายเหนือ ในการร่ วมกัน
สร้ างอัตตลักษณ์ ชองชุ มชนให้เชื่ อมโยงกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่
ชุมชนแห่ งนี้เป็ นที่ต้ งั และเกี่ยวข้องกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่ งจะเป็ นการสร้างความสามัคคี
ความภาคภูมิใจให้กบั ทุกภาคส่ วนในท้องถิ่น เกิดการประสานงานร่ วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ นอกจากนี้ ยงั มีขอ้ เสนอแนะจากส่ วนโรงเรี ยนทั้ง 2 แห่ งเพิ่มเติม ที่สนับสนุนให้
ทําโครงการความร่ วมมือระหว่างกันอย่างเป็ นทางการ พร้อมร่ วมกันบูรณาการความรู ้จากการเรี ยน
ปกติในชั้นเรี ยนไปสู่ การเรี ยนรู ้ในแหล่งเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะเป็ นการสร้างประสบการณ์เรี ยนรู ้ใหม่ให้แก่
นักเรี ยนที่มีความน่ าสนใจ และง่ายต่อการทําความเข้าใจในสาระการเรี ยนรู ้ สามารถนําความรู ้ที่
ได้รับไปเชื่ อมโยงกับเนื้ อหาของบทเรี ยนปกติได้ นอกจากนี้ ยงั มีขอ้ เสนอแนะที่อยากให้พระราช
นิ เวศน์มฤคทายวันนําชุดข้อมูลความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พระราชนิ เ วศน์ม ฤคทายวัน ออกเผยแพร่ ใ ห้กับ โรงเรี ย นทั้ง สองแห่ ง เพื่อ นํา มาเผยแพร่ ใ ห้กับ
นักเรี ยนซึ่ งจะเป็ นการสร้างความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องราวที่เป็ นประโยชน์ และความเป็ นมาของ
ท้องถิ่นอย่างถูกต้อง
ในส่ วนของสํานักงานมูลนิ ธิพระราชนิ เวศน์มฤคทายวันมีขอ้ เสนอแนะว่า โรงเรี ยน
น่ า จะเลื อกวิ ธีก ารนํา นัก เรี ย นเข้า มาทํากิ จ กรรม ศึ ก ษาหาความรู ้ ที่พ ระราชนิ เ วศน์ ม ฤคทายวัน
มากกว่าวิธีการที่รอให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันออกเผยแพร่ ความรู ้
ทํากิจกรรมตามโรงเรี ยน ด้วยพระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่ไม่ไกลจากโรงเรี ยนทั้ง
2 แห่ ง ครู ผูส้ อนสามารถประยุก ต์เ นื้ อหาในแต่ ละรายวิชาให้สามารถเข้ามาใช้พ ระราชนิ เ วศน์
มฤคทายวันเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ได้ ซึ่ งจะเป็ นการสร้างความสนใจความเข้าใจของนักเรี ยนในเนื้ อหา
สาระการเรี ยนรู ้ ได้ และเป็ นการสร้างประสบการณ์การเรี ยนรู ้ใหม่ ที่นักเรี ยนมีโอกาสได้สังเกต
เรี ย นรู ้ ด้ว ยตัว เอง ซึ่ ง เป็ นสิ่ งที่ ห าไม่ ไ ด้จ ากการเรี ย นปกติ ใ นชั้น เรี ย น ข้อ เสนอแนะที่ สํา คัญอี ก
ประการหนึ่ งคื อการทําความเข้าใจกับผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องว่าการมี ส่วนร่ ว มนั้นต้องได้รับความ
ร่ ว มมื อ จากทุ ก ฝ่ าย ทุ ก ฝ่ ายควรเข้า มามี บ ทบาทภาระหน้า ที่ ที่ ต ้อ งร่ ว มกัน รั บ ผิด ชอบ ร่ ว มกัน
ดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย และเห็นว่าโรงเรี ยน ครู ผสู ้ อนต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการกําหนด
แผนงาน ตลอดจนเป็ นส่ วนหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ซึ่งไม่ใช่เป็ นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
จากสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันแต่ฝ่ายเดียวโดยลําพัง
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2. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในส่ วนที่ 2 การศึกษาประชากรกลุ่มเป้ าหมายในระหว่าง
ปฏิบตั ิการ เพื่อทําให้ทราบถึงปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โดย
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเลือกชุดข้อมูล ชุดความรู ้ การรับรู ้ของเยาวชนกลุ่มเป้ าหมาย การศึกษาแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเด็นหลัก ดังข้อมูลที่แสดงอยูใ่ นตารางที่ 9 ถึงตารางที่ 12
ประเด็นที่ 1 ศึ กษาในประเด็นชุ ดความรู ้ ที่เหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้ ของเยาวชน การ
เชื่อมโยงกับความต้องการของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากการศึกษาพบว่าพระราชนิ เวศน์มฤคทายวันได้รวบรวมชุ ดความรู ้ที่เกี่ ยวข้องกับ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งพระราชประวัติ พระราชกรณี ยกิจ ไว้เป็ นจํานวนมาก
และสํานักงานมูลนิ ธิพระราชนิ เวศน์มฤคทายวันมี หน้าที่เผยแพร่ เรื่ องราวดังกล่าว ประกอบกับ
โรงเรี ยนเทศบาล 6 ห้วยทรายเหนื อ(ราชวิทยุตาคาร) มีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
กําหนดอัตตลักษณ์ของโรงเรี ยนให้สอดคล้องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ชุดข้อมูล
ความรู ้ดงั กล่าวน่าจะเป็ นประโยชน์หากนํามาประยุกต์เชื่อมโยงกับเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของ
ท้องถิ่น รวมถึงเชื่อมโยงกับเนื้ อหาบทเรี ยนแต่ละรายวิชาของนักเรี ยนในชั้นเรี ยนปกติ ซึ่ งจะทําให้
บทเรี ยนมีความน่าสนใจมากขึ้น ง่ายในการทําความเข้าใจเนื้อหา เช่น เชื่อมโยงเรื่ องราวของบทพระ
ราชนิ พนธ์กบั วิชาภาษาไทย เชื่ อมโยงเรื่ องราวของพระราชกรณี ยกิจที่สําคัญกับวิชาสังคมศึกษา
เป็ นต้น นอกจากนี้ในส่ วนรู ปแบบของการถ่ายทอดเนื้อหาของชุดความรู ้มีความเห็นว่าน่าจะเป็ นใน
รู ปแบบของกิจกรรมเป็ นส่ วนใหญ่ซ่ ึ งจะทําให้เกิดความน่าสนใจ แตกต่างจากการเรี ยนปกติในชั้น
เรี ยน และควรมีการนํานักเรี ยนออกไปศึกษาเรี ยนรู ้ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพื่อให้นกั เรี ยนเกิด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่แตกต่าง
จากการศึกษาในส่ วนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างมีขอ้ เสนอแนะว่าเนื้อหาของชุดความรู ้
ที่นาํ มาถ่ายทอดน่าจะเป็ นเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และความเป็ นมาของ
ชุมชน ที่เป็ นเรื่ องที่ใกล้ตวั ด้วยประวัติความเป็ นมาของโรงเรี ยนเกี่ยวข้องกับพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน คืออาคารเรี ยนหลังแรกเป็ นโรงไฟฟ้ าเก่าของพระราชนิเวศน์มฤคทายวันมาก่อน
เนื้อหาของชุดความรู ้ที่นาํ มาเผยแพร่ อยากให้มีในบทเรี ยนบ้างเพราะจะเป็ นการทบทวนทําให้เข้าใจ
บทเรี ยนได้ดีข้ นึ เช่น พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพะมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่สอนในวิชา
ภาษาไทยระดับชั้น ม.3 รวมทั้งคําราชาศัพท์ ต่างๆ และเนื้อหาของชุดความรู ้ที่นาํ มาเผยแพร่ ตอ้ งไม่
ยากเกินไป การเรี ยนการสอนควรเป็ นไปอย่างสนุกสนานไม่จริ งจังมากนัก ควรมีการนอกสถานที่
โดยไปเรี ยนรู ้ในพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพื่อจะได้รับประสบการณ์จริ ง
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ประเด็นที่ 2 ศึกษาในประเด็นความสามารถในการรับรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยน และ
ปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยผลการศึกษาในส่ วนนี้ได้จากการปฏิบตั ิการตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ ดังที่แสดงในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในภาคผนวก ก
ข้อมูลที่ได้จากการศึ กษาพบว่า นักเรี ยนสนใจตั้งใจเรี ยนรู ้ ชุดข้อมูลความรู ้ มี ความ
เข้า ใจในเนื้ อ หาชุ ด ข้อมู ล ความรู ้ ที่นํา ไปเผยแพร่ และอยากมี ส่ว นร่ ว มกับ การเรี ย นในรู ป แบบ
ดังกล่าวมากกว่าการเรี ยนแบบปกติในชั้นเรี ยน โดยจากการประเมินผลด้านต่างๆตามแผนการสอน
ที่ได้กาํ หนดขึ้น พบว่านักเรี ยนทั้งหมด มีผลการประเมินที่ผา่ นเกณฑ์ ทั้งในด้านการมีส่วนร่ วม ด้าน
ความรับผิดชอบ ด้านการร่ วมมือกันในการทํางาน ด้านการแสดงความคิดเห็น และด้านการเข้าร่ วม
กิจกรรมสมํ่าเสมอ
นอกจากนี้ นักเรี ยนได้มีการตั้งประเด็นคําถามข้อสงสัยต่างๆซักถามอยู่ตลอด และ
สามารถเชื่ อมโยง เนื้ อหารายวิชาที่ เรี ยนอยู่ในชั้นเรี ยนปกติกับชุ ดข้อมูลความรู ้ ที่นํามาเผยแพร่
รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม มีการพัฒนาทักษะความกล้า
แสดงออก และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล นอกจากชุ ดความรู ้เบื้องต้นที่นาํ ไปเผยแพร่
แล้วนักเรี ยนยังให้ความสนใจกับความรู ้ รอบตัวอื่ นที่สามารถเชื่ อมโยงไปได้ เช่ น สภาพสังคม
บ้า นเมื องในสมัย รั ชกาลที่ 6 มี การตั้งคําถามข้อสงสัย และต้องการให้นําความรู ้ รอบตัว อื่ นๆที่
เกี่ยวข้องมาเผยแพร่
ในส่ วนของปั ญหาอุปสรรคจากการศึกษาพบว่ามีชุดข้อมูลความรู ้บางชุ ดที่มีเนื้ อหา
ซับซ้อน นักเรี ยนอาจจะไม่เข้าใจในทันทีตอ้ งใช้เวลาในการถ่ายทอดทําความเข้าใจ ควรมีการ
ปรั บเปลี่ ยนเนื้ อหาวิธีการให้เข้าใจง่ ายขึ้น สาเหตุสําคัญประการหนึ่ งอาจเพราะในวิชาชุ มนุ มมี
นักเรี ยนมาจากชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และ ปี ที่ 3 ที่มีพ้ืนฐานความรู ้แตกต่างกันนักเรี ยนบางคนเรี ยนรู ้
ช้ากว่าเพื่อนอาจจะต้องให้ความสนใจมากกว่าปกติ
ปั ญหาสําคัญอี กประการคื อ ระยะเวลาการทํากิ จ กรรมที่ ไ ม่เพียงพอในส่ วนการนํา
นักเรี ยนออกไปศึกษาที่พระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน เนื่ องจากในวิชาชุมนุ มมีระยะเวลาประมาณ 1
ชัว่ โมง ซึ่ งไม่เพียงพอกับการทํากิจกรรมเรี ยนรู ้ต่างๆ เพราะลําพังเพียงการเดิ นทางนํานักเรี ยนไป
กลับก็ทาํ ให้หมดเวลาไป รวมถึ งความไม่สะดวกต่างๆหากจะนํานักเรี ยนเข้าไปศึกษาที่ พระราช
นิ เวศน์มฤคทายวันนอกเวลาเรี ยน เช่น ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หรื อช่วงหลังเลิกเรี ยน เพราะต้อง
แจ้งขออนุญาตจากทางโรงเรี ยน และผูป้ กครองก่อน รวมถึงความไม่สะดวกของครู อาจารย์ที่จะต้อง
ร่ วมดูแลนักเรี ยนด้วย เนื่องจากเป็ นช่วงเวลานอกราชการ และมีภาระงานอื่นๆที่ตอ้ งรับผิดชอบ
นอกจากนี้ ยัง มี ปั ญ หาการดํา เนิ น การ การประสานงานระหว่ า งครู และเจ้า หน้า ที่
วิชาการ ที่อาจมีความเข้าใจในเรื่ องการมีส่วนร่ วมที่แตกต่างกัน ซึ่ งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการสํานักงาน
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มูลนิ ธิพระราชนิ เวศน์มฤคทายวันมีความเห็ นว่า ในการปฏิบตั ิการจริ งครู ผสู ้ อนควรเข้ามามีส่วน
ร่ วมในกิ จกรรมต่ างๆ เพราะมี ความใกล้ชิดเข้าใจนักเรี ยนมากกว่าน่ าจะทําให้การดําเนิ นการมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยงั มีความเห็นว่าการประยุกต์ใช้ชุดความรู ้สามารถนําไปพัฒนา
รู ปแบบวิธีการสอนให้เข้ากับทุกรายวิชาได้ไม่จาํ เป็ นต้องเฉพาะวิชาภาษาไทย หรื อสังคมเท่านั้น
น่ าจะมีการขยายกรอบในการปฏิบตั ิการออกไปในทุกรายวิชาซึ่ งการดําเนิ นกิจกรรมในปั จจุบนั ก็
เฉพาะวิชาชุมนุม แต่หากสามารถแทรกกิจกรรมที่ออกแบบ และแฝงชุดความรู ้โดยครู ประจําวิชามา
ร่ วมกันทําแผนการสอน โดยใช้พระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ก็น่าจะทําให้ผลการ
ดําเนิ นงานในด้านการมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้ประสบผลสําเร็ จมากยิง่ ขึ้น โดยนักเรี ยนก็จะ
ได้เรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการที่แตกต่างจากการเรี ยนปกติในชั้นเรี ยนซึ่ งมีความน่ าสนใจไม่น่าเบื่อ โดยเป็ น
การเรี ยนรู ้ในแหล่งเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนมีโอกาสสังเกตทดลองด้วยตัวเอง
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ตารางที่ 2 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้ าหมายเพื่อรับทราบ สภาพปัจจุบนั ปัญหา และ
ข้อเสนอแนะแนวทางเบื้องต้น: ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทราย
เหนือ(ราชวิทยุตาคาร)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล: อาจารย์พินิจ พราห์มแก้ว
ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร)
-สภาพปั จจุบนั
การดําเนินงานของโรงเรี ยนในปัจจุบนั อยูภ่ ายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่
สนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น ส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนในแต่ละท้องถิ่นเขียน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ท้องถิ่นของตน โรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ ก็พยายาม
รวบรวม ข้อมูล ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพื่อจัดทําหลักสูตร และจัดทํา
นิทรรศการเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระราชประวัติ พระราชกรณี ยกิจ
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เผยแพร่ ให้กบั นักเรี ยนในโรงเรี ยน และเข้าร่ วมกิจกรรม
ที่ทางพระราชนิเวศน์มฤคทายวันได้จดั ขึ้นอยูเ่ ป็ นประจํา
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-ปั ญหาด้านการมีส่วนร่ วมของสถานศึกษา
ความสัมพันธ์ในการร่ วมมือยังไม่ชดั เจน ยังไม่เคยมีโครงการความร่ วมมืออย่างเป็ น
ทางการระหว่างกัน จะมีบา้ งในการเข้าร่ วมกิจกรรมครั้งคราวกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน แต่ ยัง
ไม่มีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง
-ข้อเสนอแนะ
น่าจะมีการประสานงาน ในส่ วนของ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน คณะกรรมการ
การศึกษา ครู ผูป้ กครอง ร่ วมกันสร้างเอกลักษณ์ อัตตลักษณ์ ของชุมชน ให้เป็ นเมืองแห่ ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เพือ่ ปลูกฝัง สร้างความภาคภูมิใจ สร้างสํานึกของ นักเรี ยน
เยาวชนในชุมชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ที่มา: สัมภาษณ์ พินิจ พราหมณ์แก้ว, ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราช
วิทยุตาคาร), 16 พฤษภาคม 2554.

49
ตารางที่ 3 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้ าหมายเพื่อรับทราบ สภาพปัจจุบนั ปัญหา และ
ข้อเสนอแนะแนวทางเบื้องต้น: ครู อาจารย์ ผูป้ ระสานงาน โรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วย
ทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล: อาจารย์นุชจรี ตุม้ เงิน
อาจารย์ผปู ้ ระสานงาน โรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร)
-สภาพปั จจุบนั
ที่ผา่ นมาผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วมกับพระราชนิเวศน์
มฤคทายวันจัดกิจกรรม นิทรรศการ ที่เกี่ยวข้องกับ พระราชประวัติ พระราชกรณี ยกิจ ของรัชกาลที่
6 คําขวัญของโรงเรี ยนเองก็เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ด้วยประวัติ ความ
เป็ นมาของโรงเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ส่ วนตัวเห็นว่า ความร่ วมระหว่างพระราชนิเวศน์ฯกับโรงเรี ยน ยังไม่ค่อยได้รับทราบ
เท่าไหร่ จะมีช่วงก่อนหน้านี้ที่มีเจ้าหน้าที่ของพระราชนิเวศน์ฯเข้ามาประชาสัมพันธ์โครงการดนตรี
ไทย ส่ วนความร่ วมมือ การมีส่วนร่ วม อื่น จะทราบได้จากผูบ้ ริ หารที่จะประสานงาน แจ้งให้ทราบ
เป็ นครั้งคราว
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-ปั ญหาด้านการมีส่วนร่ วมของสถานศึกษา
การรับรู ้ในโครงการความร่ วมมือต่างๆระหว่าง ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อน ผูป้ ฏิบตั ิงาน ยัง
จํากัด คุณครู บางท่านก็ไม่รับทราบในโครงการความร่ วมมือดังกล่าว
-ข้อเสนอแนะ
หากมีการพูดคุยกันอย่างเป็ นทางการระหว่างพระราชนิเวศน์ฯ และทางโรงเรี ยน น่าจะ
ทําให้โครงการความร่ วมมือมีการประสานงานที่เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น น่าจะนําไปสู่ผลสําเร็ จมากขึ้น
ทั้งการบูรณาการความรู ้ต่างๆ เพราะการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนหากได้เรี ยนรู ้ในสถานที่จริ ง จะเป็ นการ
สร้างความสนใจให้กบั ผูเ้ รี ยน การเรี ยนจะเป็ นไปอย่างสนุกสนาน น่าสนใจ และจะเป็ นการสร้าง
ความเข้าใจให้กบั นักเรี ยน นักเรี ยนเข้าใจบทเรี ยนได้มากขึ้น
ที่มา: สัมภาษณ์ นุชจรี ตุม้ เงิน, อาจารย์ผปู ้ ระสานงานโรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราช
วิทยุตาคาร), 16 พฤษภาคม 2554.

50
ตารางที่ 4 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้ าหมายเพื่อรับทราบ สภาพปัจจุบนั ปัญหา และ
ข้อเสนอแนะแนวทางเบื้องต้น: ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย
(ญาณธรรมสัมฤทธิ์)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล: อาจารย์บงั อร พุกสุ ข
ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย(ญาณธรรมสัมฤทธิ์)
-สภาพปั จจุบนั
ด้วยนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส่ งเสริ มให้มีการสอนวิชาท้องถิ่นศึกษาให้กบั
เยาวชน ซึ่งทางผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนก็เห็นความสําคัญของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ที่เป็ น
สถานที่สาํ คัญทางประวัตติศาสตร์ในท้องถิ่น การเรี ยนการสอนของครู ในโรงเรี ยนเองบางครั้งก็นาํ
นักเรี ยนเข้าไปศึกษาภายในพระราชนิเวศน์ฯ หรื อในคราวที่พระราชนิเวศน์จดั กิจกรรมขึ้นก็แจ้งให้
ทางโรงเรี ยนทราบ เพื่อให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมกับพระราชนิเวศน์ฯ
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-ปั ญหาด้านการมีส่วนร่ วมของสถานศึกษา
ที่ผา่ นมา ยังไม่มีโครงการความร่ วมมือระหว่างกันที่ชดั เจน หรื อมีบา้ งเป็ นครั้งคราว
และการประสานงานระหว่าง โรงเรี ยน และ พระราชนิเวศน์ฯ ยังไม่เป็ นรู ปธรรมมากนัก หรื อทาง
โรงเรี ยนไม่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมกับพระราชนิเวศน์ฯได้ เพราะทางโรงเรี ยนก็จดั กิจกรรม
ทางด้านดนตรี สากล หรื อ กีฬา ที่ วัน-เวลา กําหนดไว้ตรงกับที่พระราชนิเวศน์ฯจัดกิจกรรม
-ข้อเสนอแนะ
การสร้างความร่ วมมือ สร้างการมีส่วนร่ วม น่าจะมีการแบ่งปันข้อมูล ชุดความรู ้ต่างๆ
ที่พระราชนิเวศน์ได้รวบรวมไว้ เพื่อเป็ นประโยชน์แก่เยาวชน โดย ครู ผสู ้ อน จะได้นาํ ข้อมูลความรู ้
ดังกล่าวมาถ่ายทอดให้นกั เรี ยนอย่าถูกต้องต่อไป และเป็ นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ความเป็ นมา และความสําคัญของท้องถิ่นตัวเอง อยากให้พระราชนิเวศน์ฯจัดทีมวิทยากรนําความรู ้
ที่เกี่ยวข้องกับพระราชนิเวศน์ฯ ท้องถิ่น ออกเผยแพร่ แก่นกั เรี ยนเพื่อสร้างความเข้าใจในท้องถิ่นของ
ตนเอง

ที่มา: สัมภาษณ์ บังอร พุกสุ ข, ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย(ญาณธรรมสัมฤทธิ์), 19
พฤษภาคม 2554.

51
ตารางที่ 5 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้ าหมายเพื่อรับทราบ สภาพปัจจุบนั ปัญหา และ
ข้อเสนอแนะแนวทางเบื้องต้น: ครู อาจารย์ ผูป้ ระสานงาน โรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดไทร
ย้อย(ญาณธรรมสัมฤทธิ์)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล: อาจารย์ยวุ ดี ศรคํา
อาจารย์ผปู ้ ระสานงาน โรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย(ญาณธรรมสัมฤทธิ์)
-สภาพปั จจุบนั
ยังไม่มีการร่ วมมือกันอย่างชัดเจน จะมีกน็ กั เรี ยนบางคนได้เข้าร่ วมโครงการเรี ยน
ดนตรี ไทย ที่พระราชนิเวศน์ฯ จัดขึ้นในวัน เสาร์-อาทิตย์ แต่ข่าวโครงการดังกล่าวก็รู้เฉพาะนักเรี ยน
บางคน ที่ผปู ้ กครองเป็ นข้าราชการตํารวจ อยูใ่ นค่ายพระรามหก หรื อเป็ นเจ้าหน้าที่ทาํ งานอยูท่ ี่พระ
ราชนิเวศน์ฯ ก็จะรับทราบโครงการดังกล่าว แต่หากจะเกิดการร่ วมมือกันอย่างเป็ นทางการขึ้นใน
อนาคตก็ยนิ ดี ด้วยนักเรี ยนในโรงเรี ยนเองบางครั้งก็มีเวลาว่างในช่วงวันหยุด ก็ไม่ได้ทาํ กิจกรรม
อะไร และไม่ได้ใช้เวลาดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ บางคนก็กลายเป็ นเด็กที่กา้ วร้าว หรื อ มีปัญหาด้าน
ยาเสพย์ติด เพราะทุกวันนี้ยาเสพย์ติดระบาดเข้ามาในพื้นที่บริ เวณนี้ คิดว่าหากเกิดความร่ วมมือ จัด
กิจกรรมต่างๆขึ้น ก็น่าจะเป็ นการช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ส่วนหนึ่ง
-ปั ญหาด้านการมีส่วนร่ วมของสถานศึกษา
โรงเรี ยนเองมีนโยบายส่ งเสริ มความเป็ นเลิศของนักเรี ยนด้านกีฬา และดนตรี เป็ นหลัก
อยูแ่ ล้ว วงโยธวาทิตของโรงเรี ยนจะต้องเข้าประกวดแข่งขันทุกปี ดังนั้นในช่วงปิ ดภาคเรี ยน
นักเรี ยนที่โดดเด่นทางด้านกิจกรรม กีฬา และดนตรี กจ็ ะต้องเขามาฝึ กซ้อม เพื่อเตรี ยมการประกวด
หรื อส่ งเข้าแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬาต่างๆ อยูต่ ลอด นักเรี ยนที่จะว่างจากกิจกรรมต่างๆดังกล่าว
ก็จะพยายามส่ งเข้าร่ วมโครงการเรี ยนรู ้กบั พระราชนิเวศน์ฯ แต่อาจจะได้จาํ นวนไม่มากนัก
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-ข้อเสนอแนะ
เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ส่ วนหนึ่งเป็ นประโยชน์กบั เยาวชนเอง ที่จะ
สะสมประสบการณ์เพื่อนําไปเป็ นประโยชน์ในการศึกษาในระดับต่อไป ซึ่งการผ่านกิจกรรมต่างๆ
ก็น่าจะมีการออกประกาศนียบัตร ซึ่งจะเป็ นหลักฐานให้กบั เยาวชน และปัจจุบนั หลักสู ตรของ
กระทรวง ได้ให้ความสําคัญกับวิชาท้องถิ่นศึกษามากยิง่ ขึ้น โรงเรี ยนเอง หรื อ ครู ก็พยายามสอน
เรื่ องราวดังกล่าว แต่ขอ้ มูลที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด คิดว่าน่าจะมีการเผยแพร่ ขอ้ มูล ชุดความรู ้ต่างๆ ให้
สะดวกต่อการค้นหา และเป็ นประโยชน์ทางการศึกษาของเยาวชน
ที่มา: สัมภาษณ์ ยุวดี ศรคํา, อาจารย์ผปู ้ ระสานงาน โรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย(ญาณธรรม
สัมฤทธิ์), 19 พฤษภาคม 2554.
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ตารางที่ 6 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้ าหมายเพื่อรับทราบ สภาพปัจจุบนั และปั ญหา
ข้อเสนอแนะแนวทางเบื้องต้น: ผูบ้ ริ หารสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล: คุณเกล้ามาศ ยิปอินซอย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
-สภาพปั จจุบนั
ที่ผา่ นมาพระราชนิเวศน์มฤคทายวันให้ความสําคัญกับการเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ มีการจัด
นิทรรศการ กิจกรรม ภายในพระราชนิเวศน์ฯ อย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดให้กบั ผูเ้ ข้าชม เยาวชน ซึ่งก็
หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามโอกาส สําคัญต่างๆ ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั พระราชกรณี ยกิจของทั้งสองพระองค์
นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมตามแผนงานประจําปี ก็พยายามให้สถานศึกษาใกล้เคียงเข้ามามีส่วน
ร่ วม รวมทั้งชุมชนโดยรอบ เช่น โครงการดนตรี ไทย ที่เปิ ดโอกาสให้เยาวชนในค่ายพระรามหก ลูก
หลาน ของพนักงาน หรื อชุมชนใกล้เคียงได้มีโอกาสเข้ามาเรี ยนดนตรี ไทยกับครู ดนตรี ไทยในพระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน หรื อ โครงการความร่ วมมือกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ ในช่วงปิ ดภาคฤดูร้อน เปิ ดโอกาสให้กบั
เยาวชนในจังหวัดเพชรบุรีได้เข้าร่ วมโครงการ
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-ปั ญหาด้านการมีส่วนร่ วมของสถานศึกษา
ปั จจุบนั มีโครงการ งานวิชาการ ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ต้องรับผิดชอบ
ดําเนินการ อยูห่ ลายโครงการ ด้วยบุคคลากรที่มีอยูจ่ าํ กัดในปัจจุบนั พระราชนิเวศน์ฯ อาจจะ
ดําเนินการในส่ วนดังกล่าวได้ไม่เต็มที่นกั บางครั้งอาจต้องเลือกดําเนินงานวิชาการภายในก่อน
เพื่อให้เกิดความแข็งแรงแล้วจึงจะสามารถออกไปสร้างความร่ วมมืออย่างเป็ นทางการกับโรงเรี ยน
โดยรอบได้
-ข้อเสนอแนะ
โรงเรี ยน ครู อาจารย์ น่าจะนํานักเรี ยนเข้ามาเรี ยนรู ้ในพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ใน
ฐานะที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ เพราะรวบรวม ข้อมูล ความรู ้ดา้ นต่างๆไว้อย่าง
หลากหลาย วิชาต่างๆที่นกั เรี ยนเรี ยนในชั้นเรี ยนตามปกติ สามารถประยุกต์วิธีการสอน และเข้ามา
ใช้พระราชนิเวศน์ฯ ในฐานะแหล่งเรี ยนรู ้ได้ ซึ่งน่าจะเป็ นการสร้างความเข้าใจในเรื่ องราว บทเรี ยน
ได้ดียง่ิ ขึ้น การเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างสนุกสนาน ตื่นเต้น ไม่น่าเบื่อ
ที่มา: สัมภาษณ์ เกล้ามาศ ยิปอินซอย, ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน, 9
พฤษภาคม 2554.
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ตารางที่ 7 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้ าหมายเพื่อรับทราบ สภาพปัจจุบนั และ
ข้อเสนอแนะแนวทางเบื้องต้น: ผูบ้ ริ หารสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล: คุณธีรพล วัฒนไวฑูรย์
ผูจ้ ดั การสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
-สภาพปั จจุบนั
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พยายามดึงโรงเรี ยนรอบๆเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม
โครงการต่างๆที่จดั ขึ้น โดยมีการแจ้งและเชิญชวนให้เข้าร่ วมอยูเ่ สมอ โดยฝ่ ายวิชาการจะเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามแผนงานประจําปี ที่ตอ้ งรับผิดชอบ นอกจากการ
ประสานงานดังกล่าวก็มีโครงการดนตรี ไทยที่จดั ขึ้นทุกวัน เสาร์ อาทิตย์
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-ปั ญหาด้านการมีส่วนร่ วมของสถานศึกษา
ที่ผา่ นมา จากโครงการ กิจกรรม ที่พระราชนิเวศน์ฯ จัดขึ้น ครู อาจารย์ อาจจะยังไม่
เข้าใจว่าการมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้ ที่จะเกิดขึ้น ต้องมาจากการร่ วมมือกันทั้งสองฝ่ าย ครู
ต้องเข้ามามีส่วนร่ วมกับ พระราชนิเวศน์ฯ ไม่ใช่เป็ นหน้าที่ของพระราชนิเวศน์ฯแต่เพียงฝ่ ายเดียว
หรื ออาจะเข้าใจได้วา่ ด้วยภาระของ ครู ผูส้ อนที่มี่อยูอ่ ย่างมากมาย อาจจะไม่มีเวลาที่จะต้องมา
รับผิดชอบโครงการต่างๆ ที่อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบได้
-ข้อเสนอแนะ
ในการสร้างการมีส่วนร่ วม ระหว่างพระราชนิเวศน์ฯมฤคทายวัน และโรงเรี ยน
โดยรอบ ครู อาจารย์ ต้องเข้ามามี บทบาท และส่ วนร่ วม ในกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การร่ วมกันกําหนด
แผนการ จนถึงการปฏิบตั ิ เพราะถ้าพระราชนิเวศน์ฯดําเนินการโดยลําพังในทุกขั้นตอน การมีส่วน
ร่ วม ความร่ วมมือต่างๆ ก็เป็ นได้เพียงชัว่ คราว
ที่มา: สัมภาษณ์ ธีรพล วัฒนไวฑูรย์, ผูจ้ ดั การสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน, 9
พฤษภาคม 2554.
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ตารางที่ 8 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้ าหมายเพื่อรับทราบ สภาพปัจจุบนั และ
ข้อเสนอแนะแนวทางเบื้องต้น: เจ้าหน้าที่วิชาการสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล: คุณนุกลู ผ่องดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
-สภาพปั จจุบนั
หลักๆ ก็จดั วิทยากรนําบรรยายให้กบั นักเรี ยนจากโรงเรี ยนต่างๆ ที่เดินทางมาทัศน
ศึกษาพระราชนิเวศน์ฯ โดยเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ประวัติ สถาปัตยกรรม สวนในพระราชนิเวศน์ฯ
พันธุ์ไม้ต่างๆ นอกจากนี้ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่รับผิดชอบ ค้นคว้าข้อมูล จัดนิทรรศการ กิจกรรมต่างๆ
และเผยแพร่ ทั้งตามแผนงานประจําปี และโครงการต่างๆที่จดั ขึ้น ซึ่งการจัดนิทรรศการตาม
แผนงานประจําปี ก็มีท้ งั แบบถาวร และหมุนเวียนไปตามโอกาส โดยส่ วนมากจะเป็ นนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั กิจกรรมต่างๆที่จดั ขึ้นก็ได้แจ้ง และเชิญ
โรงเรี ยนรอบๆพระราชนิเวศน์ฯเพื่อนํานักเรี ยนเข้าร่ วมฐานการเรี ยนรู ้ที่จดั ขึ้นอยูเ่ สมอ นอกจากนี้
พระราชนิเวศน์ฯก็ได้จดั โครงการเรี ยนดนตรี ไทยในวันเสาร์-อาทิตย์ เปิ ดโอกาสให้เยาวชนรอบๆ
พระราชนิเวศน์ฯ ได้เข้ามาเรี ยนดนตรี ไทยภายในพระราชนิเวศน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
-ปั ญหาด้านการมีส่วนร่ วมของสถานศึกษา
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ยังไม่เคยทําโครงการความร่ วมมือกับโรงเรี ยนรอบๆ โดย
มีการกําหนดการอย่างเป็ นทางการ ที่ผา่ นมาเคยทําโครงการออกไปทํากิจกรรมร่ วมกับสถานศึกษา
แบบครั้งคราวหลายเท่านั้น และ ในระยะแรกได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี แต่ระยะหลังๆ โรงเรี ยน
สถานศึกษา ไม่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรม โครงการ ได้ ด้วยว่า กิจกรรมที่จดั ขึ้น วันเวลาไปตรงกับ
กิจกรรมของโรงเรี ยน รวมถึงปั ญหาการเดินทาง และเยาวชนบางกลุ่มเองก็ไม่สามารถเข้าร่ วม
กิจกรรมในวัน เสาร์-อาทิตย์ เพราะติดว่าต้องช่วย พ่อ แม่ ทํางาน ด้วยเศรษฐกิจของครอบครัวที่ตอ้ ง
ดิ้นรน
-ข้อเสนอแนะ
อยากที่จะให้นกั เรี ยนเข้ามาเรี ยนรู ้ในพระราชนิเวศน์ฯ มากกว่า ด้วย พระราชนิเวศน์ฯ
รวบรวมความรู ้ที่หลากหลายครอบคลุม สามารถประยุกต์เนื้อหา นํากลับไปต่อยอดการเรี ยนรู ้แต่ละ
วิชาในชั้นเรี ยนของเยาวชนได้
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ที่มา: สัมภาษณ์ นุกลู ผ่องดี, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน, 9
พฤษภาคม 2554.
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ตารางที่ 9 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้ าหมายเพื่อรับทราบ สภาพปัจจุบนั และ
ข้อเสนอแนะแนวทางเบื้องต้น: เจ้าหน้าที่วิชาการ สํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล: คุณรพีพรรณ สว่างโลก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
-สภาพปั จจุบนั
พระราชนิเวศน์มีการจัดกิจกรรมตามวาระโอกาสที่สาํ คัญต่างๆ และได้จดั นิทรรศการ
ถาวร นิทรรศการหมุนเวียน เปลี่ยนไปตามโอกาสสําคัญๆ ในการดําเนินงานที่ผา่ นมา มีการ
ประสานงานในเรื่ องราว กิจกรรมที่จะส่ งเสริ มวิชาการออกไปสู่โรงเรี ยนรอบๆอยูต่ ลอด มีการเชิญ
เข้าร่ วมกิจกรรมที่ทางพระราชนิเวศน์จดั ขึ้น เช่น การบวงสรวงต้นไม้ที่จะทํากันในช่วงก่อนวัน
เข้าพรรษา ซึ่งโรงเรี ยนก็ตอบรับนํานักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมที่พระราชนิเวศน์ รวมถึงโครงการดนตรี
ไทยที่ทางพระราชนิเวศน์จดั หาครู ดนตรี ไทย มาสอนให้กบั เยาวชนที่สนใจได้มีโอกาสเข้ามาเรี ยน
ดนตรี ไทย และร่ วมกิจกรรม ในวันเสาร์ อาทิตย์ และโครงการความร่ วมมือกับโรงเรี ยนศึกษาพิเศษ
เพชรบุรี เปิ ดโอกาสให้เยาวชนที่มีความผิดปกติทางร่ างกายได้มีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรม
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-ปั ญหาด้านการมีส่วนร่ วมของสถานศึกษา
ปั ญหาที่ประสบมาจากการดําเนินงานกิจกรรมที่ผา่ นมา คือ โรงเรี ยน ครู ไม่สามารถ
นํานักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมได้ เนื่องจากติดกิจกรรมอื่นๆ หรื อ ครู อาจารย์ ผูร้ ับผิดชอบมีภาระงาน
อื่นๆ เช่น การทัศนศึกษา กิจกรรมที่โรงเรี ยนจัดขึ้นภายใน ภาระหน้าที่อื่นๆของครู อาจารย์ จึงทําให้
การดําเนินงานไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็ นไปตามแผนงานที่กาํ หนด ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์เป้ าหมาย ทําให้
โครงการต้องยุติลง รวมถึงการประสนงานระหว่างผูร้ ับผิดชอบโครงการยังไม่ชดั เจน ไม่ต่อเนื่อง
ยากต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินผล
-ข้อเสนอแนะ
การจัดกิจกรรม โครงการความร่ วมมือ ระหว่างพระราชนิเวศน์ฯ และสถานศึกษา
ควรมีการทําความเข้าใจกับผูม้ ีส่วนร่ วมทั้งหมดว่า ความร่ วมมือไม่ได้หมายถึงการที่พระราชนิเวศน์
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทั้งหมด จําเป็ นที่โรงเรี ยน ครู ต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ดําเนินงานมีส่วนร่ วมระหว่างจัดกิจกรรมเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
นอกจากนี้ยงั มีขอ้ เสนอแนะว่าครู สามารถเข้ามาใช้พ้ืนที่ของพระราชนิเวศน์เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
ที่มา: สัมภาษณ์ รพีพรรณ สว่างโลก, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน, 9 พฤษภาคม 2554.
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ตารางที่ 10 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้ าหมายในระหว่างปฏิบตั ิการ เพื่อทําให้ทราบ
ถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง: ครู อาจารย์ ผู ้
ประสานงาน โรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล: อาจารย์นุชจรี ตุม้ เงิน
อาจารย์ผปู ้ ระสานงาน โรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร)
-แนวคําถามในประเด็นชุดข้อมูลความรู ้ที่เหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้ของเยาวชน และอยูใ่ นความสนใจ
ของเยาวชน
เห็นว่าหากเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบทเรี ยนในชั้นเรี ยนก็จะเป็ นประโยชน์แก่นกั เรี ยน
ในการทําความเข้าใจบทเรี ยนได้ดีข้ นึ และเห็นว่าควรมีเนื้อหาความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ก็จะ
ส่ งเสริ มให้เยาวชน มีความสนใจ และรักท้องถิ่นของตัวเองมากยิง่ ขึ้น โรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารก็มีนโยบาย
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้วิชาท้องถิ่นศึกษาอยูแ่ ล้ว ยิง่ เป็ นเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จนนํามาเป็ นอัตตลักษณ์ และคําขวัญของโรงเรี ยน
สร้างความภาคภูมิใจให้กบั ครู นักเรี ยน และเห็นว่ารู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่จดั ขึ้น น่าจะเป็ นรู ปแบบ
กิจกรรมในบางส่ วน ซึ่งนักเรี ยนจะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างจากการเรี ยนแบบปกติ ไม่น่าเบื่อ
รวมถึงการพานักเรี ยนออกไปศึกษายังสถานที่จริ งก็เป็ นการสร้างประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพวิธีหนึ่ง
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-แนวคําถาม ความสามารถในการรับรู ้ ความสามารถที่จะเชื่อมโยงชุดความรู ้ที่ได้กบั การเรี ยนในชั้น
เรี ยน ของเยาวชน และปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบตั ิการ
จากการสังเกตเห็ นว่า เด็กๆ สนุ กสนานกว่าการเรี ยนแบบปกติ ในชั้นเรี ยน เด็กๆมี
โอกาสแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น และช่วยเหลือกัน สร้างทักษะความกล้าแสดงออก
มีชุดข้อมูล ความรู ้ บางชุ ดที่เนื้ อหาซับซ้อน นักเรี ยนอาจจะไม่เข้าใจในทันที ต้องใช้
เวลาในการถ่ายทอด ทําความเข้าใจ ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหา วิธีการ ที่จะทําให้เข้าใจง่ายขึ้น
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ตารางที่ 10 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้ าหมายในระหว่างปฏิบตั ิการ เพื่อทําให้
ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง: ครู อาจารย์ ผู ้
ประสานงาน โรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร) (ต่อ)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล: อาจารย์นุชจรี ตุม้ เงิน
อาจารย์ผปู ้ ระสานงาน โรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร)
-แนวคําถาม ความสามารถในการรับรู ้ ความสามารถที่จะเชื่อมโยงชุดความรู ้ที่ได้กบั การเรี ยนในชั้น
เรี ยน ของเยาวชน และปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบตั ิการ
สาเหตุ หนึ่ งอาจเพราะในช่ วงวิชาชุ มนุ มที่ เป็ นช่ ว งที่ เข้ามาสอน นักเรี ยนมาจากชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 และ ปี ที่ 3 พื้นฐาน ความรู ้ แตกต่างกัน นักเรี ยนบางคนเรี ยนรู ้ชา้ กว่าเพื่อน จะต้อง
ให้ความสนใจมากกว่าปกติ
ในการนํานักเรี ยนออกไปศึกษาที่พระราชนิ เวศน์ฯ ในช่วงวิชาชุมนุ มอาจไม่เพียงพอ
เพราะการเดิ นทางไปกลับก็ทาํ ให้หมดเวลาไป รวมถึงความไม่สะดวกหากจะนํานักเรี ยนเข้าไป
ศึ กษาที่ พระราชนิ เวศน์ฯนอกเวลาเรี ย น เช่ น ในวันหยุดเสาร์ อาทิ ตย์ เพราะต้องทําหนังสื อขอ
อนุญาตผูป้ กครองของนักเรี ยนก่อน
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ที่มา: สัมภาษณ์ นุชจรี ตุม้ เงิน, อาจารย์ผปู ้ ระสานงานโรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราช
วิทยุตาคาร), 14 กรกฏาคม 2554.
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ตารางที่ 11 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้ าหมายในระหว่างปฏิบตั ิการ เพื่อทําให้ทราบ
ถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง: เจ้าหน้าที่วิชาการ
สํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล: คุณนุกลู ผ่องดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
-แนวคําถามในประเด็นชุดข้อมูลความรู ้ที่เหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้ของเยาวชน และอยูใ่ นความสนใจ
ของเยาวชน
ภาระกิจหนึ่งของสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์ฯ คือเผยแพร่ พระราชประวัติ พระ
ราชกรณี ยกิจ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั ชุดข้อมูลความรู ้เหล่านี้ถูกศึกษา รวบรวม
ไว้เป็ นจํานวนมาก พระราชกรณี ยกิจที่สาํ คัญของพระองค์ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเรี ยนและ
กิจกรรม ของนักเรี ยนในชั้นเรี ยน เช่น กิจการลูกเสื อ บทพระราชนิพนธ์เรื่ องต่างๆ น่าจะเป็ นการ
เหมาะสมหากสามารถนําชุดความรู ้เหล่านี้ไปเผยแพร่ สร้างความเข้าใจร่ วมกับบทเรี ยนของนักเรี ยน
ในชั้นเรี ยน ดังเช่น เนื้อหาในวิชา สังคม ภาษาไทย เป็ นต้น ซึ่งเป็ นการสร้างความน่าสนใจ และง่าย
ต่อการทําความเข้าใจในเนื้อหาได้ดียง่ิ โดยใช้กิจกรรมต่างๆ
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-แนวคําถาม ความสามารถในการรับรู ้ ความสามารถที่จะเชื่อมโยงชุดความรู ้ที่ได้กบั การเรี ยนในชั้น
เรี ยน ของเยาวชน และปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบตั ิการ
นัก เรี ย นสนใจความรู ้ ร อบตัว ที่ น อกเหนื อ จากบทเรี ย น ตั้ง คํา ถาม ข้อ สงสั ย และ
ต้องการให้นาํ ความรู ้รอบตัวอื่นๆมาเผยแพร่ ขณะเดียวกันก็ทาํ ให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจชุดข้อมูล
ความรู ้ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาวิชาที่เรี ยนมากขึ้น นักเรี ยนแลกเปลี่ยนปรึ กษากันในกลุ่ม ส่ งเสริ มให้
กล้าแสดงออก ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม
ปัญหา อุปสรรค ที่พบ คือ การดําเนินการ และการประสานงานระหว่าง ครู และ
เจ้าหน้าที่วิชาการที่ออกให้ความรู ้ อาจมีความเข้าใจในเรื่ องการสร้างการมีส่วนร่ วมในการจัดการ
ความรู ้ที่แตกต่าง ซึ่งครู เข้าใจว่าเป็ นการสอนหนังสื อโดยเจ้าหน้าที่วิชาการ เจ้าหน้าที่ตอ้ งรับผิดชอบ
ในส่ วนนั้น ซึ่งในการปฏิบตั ิการจริ งครู ควรจะเข้ามามีส่วนร่ วม ตั้งแต่กระบวนการวางแผน และการ
ปฏิบตั ิ เพราะครู มีความใกล้ชิดสนิทสนมเข้าใจนักเรี ยนมากกว่าน่าจะทําให้การดําเนินการมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น และการประยุกต์ใช้ชุดข้อมูล ความรู ้ สามารถนําไปพัฒนารู ปแบบ วิธีการ
สอน ให้กบั ทุกรายวิชาไม่จาํ เป็ นต้องเฉพาะวิชาภาษาไทย หรื อสังคม เท่านั้น
ที่มา: สัมภาษณ์ นุกลู ผ่องดี, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน, 14
กรกฏาคม 2554.
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ตารางที่ 12 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้ าหมายในระหว่างปฏิบตั ิการ เพื่อทําให้ทราบ
ถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง: ผูป้ ระสานงาน
เจ้าหน้าที่สาํ นักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล: คุณรพีพรรณ สว่างโลก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
-แนวคําถามในประเด็นชุดข้อมูลความรู ้ที่เหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้ของเยาวชน และอยูใ่ นความสนใจ
ของเยาวชน
ชุดความรู ้ที่เหมาะสม น่าจะเป็ นเรื่ องของพระราชกรณี ยกิจด้านต่างๆ ที่มากมาย
ครอบคลุมเนื้อหา สามารถนําไปประยุกต์ให้เข้ากับบทเรี ยนในรายวิชา สังคม ภาษาไทย และควร
เริ่ มจากเรื่ องใกล้ตวั ของเด็ก ที่เป็ นเรื่ องไม่ยากเกินไป และในระยะต่อมาสามารถประยุกต์แผนการ
สอนในวิชา อื่นๆ ในแต่ละชั้น ที่นกั เรี ยนต้องเรี ยนให้เข้ากับชุดความรู ้ที่มี เช่น วิชาคณิ ตศาสตร์
สําหรับเด็กประถม ก็สามารถประยุกต์วิธีการสอนโดยการให้ นักเรี ยนคํานวณหาพื้นที่ของพระที่นงั่
จากสู ตรทางคณิ ตศาสตร์ ให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสใช้เครื่ องมือวัดความยาวด้วยตนเอง และนําผลที่
ได้มาคํานวณหาพื้นที่ เป็ นต้น
-แนวคําถาม ความสามารถในการรับรู ้ ความสามารถที่จะเชื่อมโยงชุดความรู ้ที่ได้กบั การเรี ยนในชั้น
เรี ยน ของเยาวชน และปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบตั ิการ
จากการลงพื้นที่เห็นว่านักเรี ยนให้ความสนใจกับความรู ้ที่นาํ ออกไปสอนเป็ นอย่างดี มี
ประเด็น ข้อสงสัย ข้อซักถามอยูต่ ลอดเวลา กําลังคิดว่าหากสามารถนําประสบการณ์ที่นกั เรี ยนได้รับ
จากการลงปฏิบตั ิการดังกล่าว ไปเชื่ อมโยงกับการเรี ยนในแต่ละรายวิชาในชั้นเรี ยนได้ น่ าจะเกิ ด
ประโยชน์ข้ ึนอีก ด้วยรู ปแบบการสอนที่เน้นการทํากิจกรรม เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ต้ งั ข้อสงสัย
ประเด็นปั ญหา ทําให้การเรี ยนดูไม่น่าเบื่อ และยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับโรงเรี ยนอื่ นๆที่
เดินทางมาทัศนศึกษาที่พระราชนิเวศน์ฯได้ ด้วยวิธีการแบบเดียวกัน
มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมว่า น่าจะมีการขยายช่วงเวลาปฏิบตั ิการออกไปในทุกรายวิชา เดิม
จะเข้าไปเฉพาะวิชาชุมนุ ม แต่หากสามารถแทรกกิจกรรม ที่ออกแบบและแฝงชุดความรู ้เข้าไป ให้
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา โดยครู ประจําวิชามาร่ วมกันทําแผนการสอน และใช้พระราชนิเวศน์ฯ
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ก็น่าจะทําให้การเรี ยนของนักเรี ยน ประสบผลสําเร็ จมากยิ่งขึ้น และนักเรี ยนเองก็
สนุกสนานกับการเรี ยน มีแรงจูงใจในการเรี ยน
ที่มา: สัมภาษณ์ รพีพรรณ สว่างโลก, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน, 14 กรกฏาคม 2554.
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ตารางที่ 13 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้ าหมายในระหว่างปฏิบตั ิการ เพื่อทําให้ทราบ
ถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง: นักเรี ยน เยาวชน
กลุ่มเป้ าหมายโรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล: นักเรี ยน วิชาชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2-3 (2554)
นักเรี ยน เยาวชน กลุ่มเป้ าหมาย โรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร)
-โรงเรี ยนมีการปลูกฝังในเรื่ องความ
-แนวคําถามในประเด็นชุดข้อมูลความรู ้ที่
เหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้ของเยาวชน และอยูใ่ น จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ อยู่
แล้ว โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
ความสนใจของเยาวชน
เจ้าอยูห่ วั ที่ทรงสร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
และโรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ
(ราชวิทยุตาคาร) แต่เดิมก็อาศัยโรงไฟฟ้ าเก่าของ
พระราชนิเวศน์ฯ เป็ นอาคารเรี ยน
-อยากให้นาํ เรื่ องความเป็ นมาของพระ
ราชนิเวศน์ฯ ท้องถิ่น และโรงเรี ยนมาสอน
เนื่องจากเป็ นเรื่ องใกล้ตวั เกี่ยวข้องกับตนเอง
-ไม่อยากให้เป็ นเรื่ องที่ยากเกินไป
เพราะคิดว่าวิชาชุมนุมน่าจะเป็ นวิชาที่เรี ยนเบาๆ
ผ่อนคลายจากการเรี ยนวิชาอื่นๆ อยากให้เป็ น
การเรี ยนที่สนุกสนานไม่เน้นหนักวิชาการมาก
เกินไป
-เนื้อหาที่นาํ มาสอน อยากให้มีใน
บทเรี ยนบ้าง เพราะเป็ นการทบทวน และทําให้
เข้าใจบทเรี ยนได้ง่ายขึ้น เช่น พระราชนิพนธ์ของ
พระบาทสมเด็จพะมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่มี ใน
วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 รวมทั้งคําราชา
ศัพท์ ซึ่งจะทําให้เข้าใจบทเรี ยนดังกล่าวมาก
ยิง่ ขึ้น
-หากนําออกไปศึกษานอกสถานที่
บ่อยๆก็น่าจะดี เพราะสนุก ไม่น่าเบื่อ มีแรงจูงใจ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

61
ตารางที่ 13 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้ าหมายในระหว่างปฏิบตั ิการ เพื่อทําให้
ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง: นักเรี ยน เยาวชน
กลุ่มเป้ าหมาย โรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร) (ต่อ)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล: นักเรี ยน วิชาชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2-3 (2554)
นักเรี ยน เยาวชน กลุ่มเป้ าหมาย โรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร)
-มีความเข้าใจในเนื้อหาที่นาํ มาสอน
-แนวคําถาม ความสามารถในการรับรู ้
เป็ นอย่างดี เพราะเป็ นเรื่ องที่สนใจ และไม่ยาก
ความสามารถที่จะเชื่อมโยงชุดความรู ้ที่ได้กบั
การเรี ยนในชั้นเรี ยน ของเยาวชน และปัญหาที่ เกินความเข้าใจ รวมถึงกิจกรรมที่จดั ภายในชั้น
เรี ยนที่ทาํ ให้รู้สึกสนุกไปกับการเรี ยนในรู ปแบบ
เกิดขึ้นระหว่างปฏิบตั ิการ
นี้ ความรู ้ที่ได้รับจากการเรี ยนสามารถนําไปเป็ น
ประโยชน์ในชั้นเรี ยนได้เช่น คําราชาศัพท์ พระ
ราชนิพนธ์เรื่ องพระร่ วง ขอมดําดิน รวมถึงวิชา
สังคมประวัติศาสตร์
-เมื่อมีโอกาสชมนิทรรศการ ที่จดั ขึ้นที่
พระราชนิเวศน์ฯ ทําให้เกิดความสนใจใน
เรื่ องราวพระราชประวัติ และระราชกรณี ยกิจใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั เช่น
ราชกิจรายวันของพระองค์ในระหว่างที่ทรง
ประทับอยูท่ ี่พระราชนิเวศน์ฯ รวมถึงความ
สนใจในสภาพสังคมไทยในยุคสมัยของ
พระองค์ท่าน เช่น การแต่งกายของประชาชน
บุคคลสําคัญในสมัยนั้น
-อยากให้มีการพาออกไปทํากิจกรรม
นอกสถานที่ให้มากกว่านี้ และช่วงเวลาที่ร่วม
กิจกรรมกับ พระราชนิเวศน์ฯยังน้อยไป เฉพาะ
ในวิชาชุมนุมเท่านั้น อยากให้มีเวลาร่ วม
กิจกรรมมากกว่านี้ ถ้าเป็ นในรายวิชาอื่นๆด้วยก็
จะดี
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ที่มา: สัมภาษณ์ นักเรี ยน เยาวชนกลุ่มเป้ าหมาย, โรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวิทยุ
ตาคาร), 14 กรกฏาคม 2554.
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทีไ่ ด้ จากการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษากลุ่มประชากรเป้ าหมายเพื่อรับทราบสภาพ
ปั จจุบนั สภาพปั ญหา และความต้องการ ข้อเสนอแนะของผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในการจัดการแหล่ง
ความรู ้ และการสร้างการมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้ ระหว่างพระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน และ
โรงเรี ยนทั้ง 2 แห่ ง ดังข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 13 ถึงตารางที่ 14
วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน และปัญหา
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพบว่าที่ผา่ นมามีความร่ วมมือระหว่างกันในการจัดการความรู ้
ของทั้งสองฝ่ ายอยูใ่ นระดับหนึ่งอย่างไม่เป็ นทางการ ด้วยนโยบายของโรงเรี ยนทั้งสองแห่ ง คือ
โรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร) และโรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย (ญาณ
ธรรมสัมฤทธิ์) รวมทั้งสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ต่างก็สนับสนุน และส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ของเยาวชนในท้องถิ่น และจากการศึกษาพบว่าต่างก็ตอ้ งการเข้ามามีส่วนร่ วมระหว่างกัน
ในด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชน และทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง โดย
สํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันมีการดําเนินงานทางด้านวิชาการที่จะส่ งเสริ มให้พระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้กบั โรงเรี ยน และ
นักเรี ยนได้เข้ามาศึกษาหาความรู ้ โดยมีการเผยแพร่ ชุดข้อมูลความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั และชุดความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็ นหลัก โดย
นําเสนอผ่านนิทรรศการ กิจกรรมในรู ปแบบต่างๆ ในส่ วนของโรงเรี ยนทั้ง 2 แห่ง ด้วยนโยบายจาก
ส่ วนกลาง และในส่วนของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ก็ให้ความสําคัญกับการศึกษาในชุด
ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ด้วยเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู ้ในเรื่ องราวความ
เป็ นมา และความสําคัญของท้องถิ่น ซึ่งจะเป็ นการสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นกับเยาวชน และ
ส่ งเสริ มให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ปั ญหาหลักสําคัญที่ได้จากการศึกษาพบว่าเป็ นปั ญหาในระดับนโยบายที่ท้ งั สองฝ่ ายยัง
ไม่มีโครงการความร่ วมมือระหว่างกันที่ชดั เจน และขาดการพูดคุยระหว่างกันในระดับของผูบ้ ริ หาร
ซึ่งจะเป็ นการสร้างความชัดเจนในการดําเนินงานในกระบวนการขั้นตอนต่างๆ เช่น การกําหนด
บุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละฝ่ าย การกําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ รู ปแบบกิจกรรม
ฯลฯ ดังนั้นการประสานงาน และความร่ วมมือระหว่างกันที่ผา่ นมาจึงเป็ นไปในรู ปแบบที่ไม่เป็ น
ทางการ ทําให้การดําเนินงานไม่ต่อเนื่อง
ปั ญหาความเข้าใจของทั้งสองฝ่ ายในเรื่ องการมีส่วนร่ วมระหว่างกันเป็ นปัญหาสําคัญ
อีกประการ โดยในส่ วนของการดําเนินการร่ วมกันที่ผา่ นมา พบว่านอกจากการดําเนินงานที่ยงั ไม่
เป็ นรู ปธรรมชัดเจนแล้ว การดําเนินการทั้งหมดคงเป็ นการดําเนินงานจากสํานักงานมูลนิธิพระราช
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นิเวศน์มฤคทายวันโดยส่ วนใหญ่ ซึ่งในการดําเนินการด้านการมีส่วนร่ วมจําเป็ นที่ทุกฝ่ ายต้องเข้ามา
มีบทบาทหน้าที่ร่วมกัน ให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน รวมถึงการเข้ามามีบทบาทในการเรี ยนรู ้ร่วมกันใน
การปฏิบตั ิเพื่อต่อยอด และทําให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ซึ่งอาจจะต้องทําความเข้าใจพูดคุยกันทุกฝ่ าย
ตั้งแต่ในระยะเริ่ มต้นของการมีส่วนร่ วม
วิเคราะห์ ความต้ องการ และข้ อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกีย่ วข้ อง
จากการศึกษาพบว่าความต้องการ และข้อเสนอแนะในส่ วนของผูบ้ ริ หาร และครู
อาจารย์จากโรงเรี ยนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร) และโรงเรี ยนเทศบาล 2 วัด
ไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์) ต้องการที่จะให้เกิดความร่ วมมือขึ้นอย่างเป็ นทางการโดยให้มีการ
พูดคุยกันในส่ วนของผูบ้ ริ หารทั้งสองฝ่ ายรวมถึงระดับผูป้ ฏิบตั ิงาน เพือ่ ที่จะสามารถกําหนดกรอบ
ความร่ วมมือ และกรอบการทํางานให้ชดั เจน รวมถึงยังมีแนวคิดที่อยากจะนําเรื่ องการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนเรื่ องท้องถิ่นมาเป็ นวาระในระดับท้องถิ่นที่ทุกฝ่ ายต้องเข้ามามีส่วนร่ วม โดยประโยชน์ที่
เกิดขึ้นก็จะตกอยูท่ ี่เยาวชน และท้องถิ่นเป็ นสําคัญ นอกจากนี้ยงั มีขอ้ เสนอแนะที่อยากให้พระราช
นิเวศน์มฤคทายวันเผยแพร่ ชุดข้อมูลความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และความรู ้อื่นที่เกี่ยวข้องให้กบั โรงเรี ยน และครู เพื่อที่จะนําไปเผยแพร่
ให้กบั นักเรี ยนในรู ปแบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในเรื่ องราวของ
ท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง
ในส่ วนของผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ของสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
เห็นว่าโรงเรี ยนทั้งสองแห่ งควรเข้ามาใช้พระราชนิเวศน์มฤคทายวันในฐานะแหล่งเรี ยนรู ้ของชุมชน
โดยเนื้อหาในแต่ละวิชาในชั้นเรี ยนปกติครู ผสู ้ อนสามารถเชื่อมโยงกับชุดข้อมูลความรู ้ที่พระราช
นิเวศน์มฤคทายวันมีอยู่ และประยุกต์เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนให้น่าสนใจ ซึ่งนักเรี ยนก็จะเกิด
แรงจูงใจในการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ งนอกชั้นเรี ยน นอกจากนี้ยงั เห็นว่าการดําเนินงานแบบมี
ส่ วนร่ วมเป็ นการดําเนินการที่ทุกฝ่ ายต้องเข้ามามีบทบาททั้งฝ่ ายครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิชาการ
ของสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ที่ตอ้ งร่ วมกันกําหนดแผนการสอนให้สอดคล้อง
กับชุดข้อมูลความรู ้ และพฤติกรรมของนักเรี ยน โดยครู ผสู ้ อนจะเป็ นคนใกล้ชิด และเข้าใจตัว
นักเรี ยนเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ในส่ วนของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ควรมีแนวทางการ
ดําเนินงานในเรื่ องนี้ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีการดําเนินงานตามนโยบาย และแผนงานที่
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากําหนดขึ้น รวมถึงการประสานงานระหว่างผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู
อาจารย์ตอ้ งเป็ นไปด้วยความต่อเนื่อง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่นกั เรี ยนจะ
ได้รับเป็ นสําคัญโดยไม่คาํ นึงถึงประโยชน์ส่วนตัว
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จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนสภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา และความต้องการ รวมถึง
ข้อเสนอแนะของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมาพิจารณาร่ วมกับทฤษฎีทางด้านการจัดการความรู ้ และการมี
ส่ วนร่ วม จึงกําหนดขั้นตอนในการสร้างการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ระหว่าง พระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน และโรงเรี ยนทั้ง 2 แห่งได้ดงั นี้
1. จัดให้มีการพูดคุยกันภายในองค์กรทั้งในส่ วนของสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน โรงเรี ยนเทศบาล 6 ห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร) และโรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดไทร
ย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์)ระหว่างผูบ้ ริ หาร และผูป้ ฏิบตั ิการ เพื่อสอบถามความคิดเห็น ทําความ
เข้าใจ และยอมรับร่ วมกันกับวิธีการดําเนินการแบบมีส่วนร่ วมที่บุคลากรในองค์กรต้องมี
ภาระหน้าที่รับผิดชอบร่ วมกัน อันหมายถึงภาระงานที่เพิม่ ขึ้น และต้องดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดย
คํานึงถึงประโยชน์ที่นกั เรี ยนเยาวชนจะได้รับเป็ นสําคัญ
2. มีการพูดคุยหารื อกันอย่างเป็ นทางการในส่ วนของผูบ้ ริ หารจากทุกองค์กรในการ
กําหนดกรอบความร่ วมมือ ที่จะนํามาสู่โครงการความร่ วมมือระหว่างกันอย่างเป็ นทางการ มีการตั้ง
คณะทํางาน หรื อคณะกรรมการขึ้น เพื่อดูแลบริ หารการดําเนินการ การประสานงานต่างๆในเรื่ อง
การจัดการความรู ้ระหว่างกัน และคอยดูแลการดําเนินการในเรื่ องการจัดการความรู ้ในแต่ละองค์กร
ให้มีความชัดเจนเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผูท้ ี่จะมาทําหน้าที่รับผิดชอบในส่ วนนี้จะต้อง
ประกอบไปด้วยบุคลากรจากทุกฝ่ าย
3. ขั้นตอนการดําเนิ นการโครงการต่างๆ โดยทุกองค์กรต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ดําเนิ นการ ตลอดจนมี ส่วนร่ วมในการประเมินผล มีการแสดงความคิดเห็ นจากมุมมองของฝ่ าย
ต่างๆที่จะนําไปปรั บปรุ งพัฒนารู ปแบบการดําเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น นอกจากการมี
ส่ ว นร่ ว มในการดํา เนิ น งาน และประเมิ น ผลแล้ว ทุ ก ฝ่ ายที่ มี ส่ ว นร่ ว มก็ จ ะได้เ รี ย นรู ้ ร่ ว มกัน
(Interactive learning through action) ในการปฏิบตั ิระหว่างการดําเนินการ ซึ่งจะนําไปสู่ ความสําเร็ จ
ในการจัดการความรู ้ร่วมกัน
4. สร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นในแต่ละองค์กร และในแต่ละหน่วยงานภายใน
องค์กร ส่ งเสริ มให้บุคลากรภายในองค์กรมีความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้ อันจะเป็ นการเอื้อต่อการ
จัดการความรู ้ และส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปั นความรู ้ระหว่างกัน(Knowledge Sharing) ซึ่ง
เกิดจากความสมัครใจซึ่ งจะเป็ นการยกระดับความรู ้ท้ งั ภายใน และระหว่างองค์กร รวมถึงส่ งเสริ ม
บุคคลากรให้คน้ คว้าสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ที่จะส่ งเสริ มบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ และความร่ วมมือ
ระหว่างกัน
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ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษากลุ่มประชากรเพื่อรับทราบ สภาพปัจจุบนั ปัญหา
ด้านการมีส่วนร่ วม
ปั ญหา ของการมีส่วนร่ วม
กลุ่มประชากรที่
สภาพปั จจุบนั ของการจัดการความรู ้
ทําการศึกษา
ระหว่างพระราชนิเวศน์ฯมฤคทายวัน
ในการจัดการความรู ้
และสถานศึกษาใกล้เคียง
-การประสานงานไม่ต่อเนื่อง และ
-โรงเรี ยนทั้งสองแห่งให้
ฝ่ ายผูบ้ ริ หาร
ไม่เป็ นรู ปธรรม
สถานศึกษา ความสําคัญกับการศึกษาเรื่ องราว
เนื่องจากยังไม่มีโครงการความ
ครู -อาจารย์ ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น ด้วยเป็ น
นโยบายจากส่วนกลางที่จะส่งเสริ มให้ ร่ วมมืออย่างที่เป็ นทางการ สองฝ่ ายยัง
ประสบปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอที่จะ
เยาวชนได้เรี ยนรู ้ประวัติความเป็ นมา
ของท้องถิ่น
มารับผิดชอบ หากจะร่ วมมือกันอย่าง
-โรงเรี ยนทั้งสองแห่งให้ความ
จริ งจังในระยะยาว
ร่ วมมือในการจัดกิจกรรมต่างของพระ
-โรงเรี ยนไม่สามารถเข้าร่ วม
ราชนิเวศน์ฯ โดยส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วม
กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
การเข้าร่ วมกิจกรรม ที่ทางพระราช
กิจกรรมที่จดั ขึ้นในพระราชนิเวศน์ฯอยู่
เสมอ เพราะเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ นิเวศน์ฯ จัด บางครั้งตรงกับกิจกรรม
และโอกาสในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ของโรงเรี ยน จึงไม่สามารถเข้าร่ วมได้
ทําให้เกิดปั ญหาความต่อเนื่อง และผล
การดําเนินงานที่ไม่บรรลุเป้ าหมาย
-จํานวนนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรม
อาจจะยังมีจาํ นวนน้อย
ด้วยนโยบายของโรงเรี ยนในช่วง
ที่ผา่ นมา ก็ส่งเสริ มความเป็ นเลิศด้าน
ดนตรี และกีฬา จึงทําให้นกั เรี ยน
เยาวชน ที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมมีนอ้ ย หรื อ
ไม่ได้เป็ นไปด้วยความสมัครใจ
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ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษากลุ่มประชากรเพื่อรับทราบ สภาพปัจจุบนั
ปั ญหา ด้านการมีส่วนร่ วม (ต่อ)
ปั ญหา ของการมีส่วนร่ วม
กลุ่มประชากรที่ สภาพปั จจุบนั ของการจัดการความรู ้
ทําการศึกษา
ระหว่างพระราชนิเวศน์ฯมฤคทายวัน
ในการจัดการความรู ้
และสถานศึกษาใกล้เคียง
ผูบ้ ริ หาร
เจ้าหน้าที่วิชาการ
สํานักงานมูลนิธิ
พระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน

-พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ มีการเผยแพร่ ความรู ้
ผ่านนิทรรศการ กิจกรรม และเปิ ด
โอกาสให้ โรงเรี ยน ครู นักเรี ยนเข้า
มาใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
-พระราชนิเวศน์มีการจัด
กิจกรรม นิทรรศการ ตามวาระสําคัญ
ต่างๆ อยูเ่ สมอ มีการกําหนดแผนการ
ดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ประจําปี ชัดเจน
-มีการประสานงานเชิญชวน
โรงเรี ยนเป้ าหมายทั้ง 2 แห่งให้เข้ามา
ใช้พระราชนิเวศน์ฯเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
และโรงเรี ยนโดยรอบก็ตอบรับนํา
นักเรี ยนเข้าร่ วมเป็ นประจํา หากไม่
ติดกิจกรรม หรื อ ภาระงานอื่นๆ

-โรงเรี ยน ครู อาจารย์ มีภาระงาน
อื่นๆในช่วงเวลาที่ทาํ กิจกรรม
บางครั้งไม่สามารถนํานักเรี ยน เข้า
ร่ วมได้ เนื่องจากติดกิจกรรมที่
โรงเรี ยนจัดขึ้น หรื อ ครู อาจารย์ มี
ภาระงานอื่นๆที่ตอ้ งรับผิดชอบ ทําให้
การดําเนินงานขาดความต่อเนื่อง ผล
การดําเนินงานไม่สาํ เร็ จตามเป้ าหมาย
รวมถึงการประเมินผลเพื่อปรับปรุ ง
วิธีการในการดําเนินงานในครั้ง
ต่อๆไป
-จากโครงการที่ผา่ นมา ประสบ
ปั ญหาความไม่เข้าใจในการสร้างการ
มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ระหว่าง
โรงเรี ยน และพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน โดยครู อาจารย์ เข้าใจว่า
เป็ นการทํางานของ เจ้าหน้าที่จากพระ
ราชนิเวศน์ฯ แต่ฝ่ายเดียว แต่เจตนาที่
แท้จริ งคือการเข้ามามีส่วนร่ วมของ
ครู อาจารย์ ที่จะต้องเข้ามามีบทบาท
ร่ วมด้วย
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ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษากลุ่มประชากรเพื่อรับทราบแนวทางในการแก้ไข
ปั ญหา
กลุ่มประชากรที่
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการดําเนินงาน
ทําการศึกษา
ฝ่ ายผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
ครู -อาจารย์

-ควรมีการพูดคุยในระดับผูบ้ ริ หาร อย่างเป็ นทางการ เพื่อกําหนดแผน
ความร่ วมมือการมีส่วนร่ วม การจัดการความรู ้ ในระยะยาว เพื่อการ
ประสานงานที่เป็ นรู ปธรรมและสามารถกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานให้มี
ความชัดเจน
-หากเป็ นไปได้น่าจะมีการพูดคุย ประสานงาน ระหว่าง พระราช
นิเวศน์มฤคทายวัน คณะกรรมการการศึกษา ครู ผูป้ กครอง ร่ วมกันสร้าง
เอกลักษณ์ อัตตลักษณ์ ของชุมชน ให้เป็ นเมืองแห่ งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั เพื่อร่ วมกันปลูกฝัง สร้างความภาคภูมิใจให้กบั เยาวชน ท้องถิ่น
-เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาในพระราชนิเวศน์ฯ
ให้มากขึ้น จะเป็ นการสร้างความสนใจให้กบั นักเรี ยน การเรี ยนรู ้จะเป็ นไป
อย่างสนุกสนาน มีความน่าสนใจ นักเรี ยนเข้าใจบทเรี ยนได้ง่าย และการผ่าน
กิจกรรม การอบรมเรี ยนรู ้ต่างๆ น่าจะมีการออกประกาศนียบัตร ซึ่งจะเป็ น
หลักฐานให้กบั นักเรี ยน เยาวชน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
-พระราชนิเวศน์ฯ น่าจะพิจารณานําชุดข้อมูล ความรู ้ ที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชนิเวศน์ฯ ออกเผยแพร่ ให้กบั โรงเรี ยนรอบๆ ด้วยเป็ นท้องถิ่นที่นกั เรี ยน
อาศัยอยู่ น่าจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ หากครู จะสามารถนําไปถ่ายทอดในชั้น
เรี ยน นักเรี ยนจะได้รับรู ้อย่างถูกต้อง
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ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษากลุ่มประชากรเพื่อรับทราบแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหา (ต่อ)
กลุ่มประชากรที่
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการดําเนินงาน
ทําการศึกษา
-ครู อาจารย์ น่าจะนํานักเรี ยนเข้ามาเรี ยนรู ้ในพระราชนิเวศน์
ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่
วิชาการ สํานักงาน มฤคทายวัน ในฐานะที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ โดย
มูลนิธิพระราช สามารถประยุกต์เนื้อหาการสอนในแต่ละวิชาให้ใช้พระราชนิเวศน์ฯ เป็ น
นิเวศน์มฤคทายวัน ห้องเรี ยนได้
-ครู อาจารย์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ต้องเข้ามามี บทบาท และส่ วน
ร่ วม ในกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ร่วมกันกําหนดแนวทาง แผนการ จนถึงการ
ปฏิบตั ิการ ต้องมีบทบาทระหว่างจัดกิจกรรม เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเพราะถ้าพระราชนิเวศน์ฯ ดําเนินการโดยลําพัง การมีส่วน
ร่ วม ความร่ วมมือต่างๆ ก็เป็ นได้เพียงในระยะเวลาสั้นๆ ไม่ยงั่ ยืน
-ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ควรมีแนวทางในการดําเนินงาน
ในเรื่ องการมีส่วนร่ วมระหว่างกันให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน การดําเนินงาน
ควรเป็ นไปตามกรอบ และแผนงานที่ผบู ้ ริ หารกําหนดขึ้น มีการประสานงาน
กันอย่างต่อเนื่องเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบตั ิงาน
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษากลุ่มประชากรในระหว่างปฏิบตั ิการ เพื่อทําให้ทราบถึงปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเลือกชุดข้อมูล
ชุดความรู ้ การรับรู ้ของเยาวชนกลุ่มเป้ าหมาย ดังข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 15
การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็นหลัก
ประเด็นที่หนึ่ง ศึกษาในประเด็นชุดความรู ้ที่เหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้ของเยาวชน การ
เชื่อมโยงกับความต้องการของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากการศึกษาพบว่าชุดความรู ้ที่เหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้ของเยาวชน ควรเป็ นชุดความรู ้
ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทั้งในส่ วนของพระราชประวัติ และพระราช
กรณี ยกิจ ซึ่ งจะเป็ นการเผยแพร่ พระมหากรุ ณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่
มีต่อชาติ บา้ นเมื อง อันจะเป็ นการสร้ างความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริ ยใ์ ห้เกิ ดขึ้นกับ
นักเรี ยน ด้วยเนื้ อหาของชุ ดความรู ้ดงั กล่าวที่สามารถนําไปเชื่ อมโยงกับบทเรี ยนของนักเรี ยนใน
รายวิชาภาษาไทย และรายวิชาสังคมศึกษาได้เป็ นอย่างดี ชุดข้อมูลความรู ้ดงั กล่าวจึงเหมะสมที่จะ
นํามาถ่ายทอดให้กบั นักเรี ยน นอกจากนี้ ชุดความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็ นมาของพระราช
นิ เวศน์มฤคทายวันก็มีความสําคัญ ด้วยพระราชนิ เวศน์มฤคทายวันตั้งอยู่ในตําบลห้วยทรายเหนื อ
ซึ่งเป็ นท้องถิ่นของนักเรี ยน มีความเป็ นมา และความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด การเผยแพร่ ชุดความรู ้
นี้ จะเป็ นการสร้างความเข้าใจให้กบั นักเรี ยนในเรื่ องราวประวัติความเป็ นมา และคุณค่าความสําคัญ
ของท้องถิ่น
ในส่ วนวิธีการเรี ยนรู ้ และการถ่ายทอด พบว่าควรเป็ นไปในรู ปแบบกิจกรรมที่มีเนื้ อหา
สัมพันธ์กบั ชุดข้อมูลความรู ้ขา้ งต้น รู ปแบบกิจกรรมที่จดั ขึ้นต้องเข้าใจง่ายน่าสนใจไม่น่าเบื่อโดยมี
ความแตกต่างจากการเรี ยนในชั้นเรี ยนปกติ และนักเรี ยนต้องมีส่วนร่ วมในการเรี ยน นอกจากนี้
การศึกษาในแหล่งเรี ยนรู ้ ก็จะเป็ นการสร้ างบรรยากาศในการเรี ยน นักเรี ยนมีโอกาสเรี ยนรู ้ ดว้ ย
ตัวเอง และมีการตั้งประเด็นคําถามข้อสงสัยจากสิ่ งที่พบเห็น
นอกจากนี้ จากการศึ ก ษาพบว่ า หากครู อ าจารย์ที่ รั บ ผิ ด ชอบในรายวิ ช าอื่ น และ
เจ้าหน้าที่วิชาการของสํานักงานมูลนิ ธิพระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน มีการแลกเปลี่ยน และพูดคุย
กําหนดแผนการจัดการความรู ้ร่วมกัน ก็จะสามารถประยุกต์วิธีการสอน กิจกรรมต่างๆให้เข้ากับ
เนื้อหาในรายวิชาอื่นๆ และสามารถเข้ามาใช้พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ได้เช่นกัน
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษากลุ่มประชากรในระหว่างปฏิบตั ิการ ในประเด็นชุด
ความรู ้ที่เหมาะสมต่อกาเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
กลุ่มประชากรที่
ชุดความรู ้ที่เหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ทําการศึกษา
-พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน มีชุดข้อมูลความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที่วิชาการ
สํานักงานมูลนิธิ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั อยู่ และชุดข้อมูลความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชนิเวศน์ฯ ประวัติความเป็ นมาของตําบลห้วยทราย อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ชุดข้อมูล
ความรู ้เหล่านี้สามารถตอบสนองผูเ้ รี ยนได้โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับวิชา
สังคมศึกษา และวิชาภาษาไทย
-ชุดข้อมูลความรู ้หลายๆชุดสามารถเชื่อมโยงกับบทเรี ยนของนักเรี ยนที่
เรี ยนกันอยูใ่ นชั้นเรี ยนปกติได้ในทุกรายวิชาโดยนํามาพัฒนารู ปแบบการสอนให้
น่าสนใจ และเข้าใจง่าย โดยครู ผสู ้ อนเข้ามามีส่วนร่ วมกับเจ้าหน้าที่วิชาการ
ร่ วมกันออกแบบแผนการสอน เช่น วิชาคณิ ตศาสตร์ที่พฒั นาการสอน โดยให้
นักเรี ยนหาพื้นที่ของพระที่นง่ั องค์ต่างๆ โดยใช้สูตรคํานวณทางคณิ ตศาสตร์ เป็ น
ต้น ซึ่งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง ไม่น่าเบื่อ นักเรี ยนเกิด
แรงบันดาลใจในการเรี ยน
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อาจารย์
ผูป้ ระสานงาน

- ชุดข้อมูลความรู ้ควรมีเนื้อหาสอดคล้องกับบทเรี ยนในชั้นเรี ยน ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ในการทําความเข้าใจบทเรี ยนของนักเรี ยนได้ดีข้ ึน และควรมีเนื้อหา
ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น อันจะส่ งเสริ มให้เยาวชน มีความสนใจ ท้องถิ่นของ
ตัวเองมากยิง่ ขึ้น
- รู ปแบบการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนควรใช้กิจกรรมในการถ่ายถอดชุดข้อมูล
ความรู ้ เพราะทําให้นกั เรี ยนสนุกสนานไม่น่าเบื่อหน่ายมีแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้
-การนํานักเรี ยนออกไปศึกษาในสถานที่จริ งเป็ นการสร้างประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ได้เป็ นอย่างดี แตกต่างจากการเรี ยนแบบปกติในชั้นเรี ยน ทําให้นกั เรี ยนเกิด
ความสนใจ และเข้าใจในเนื้อหาชุดข้อมูลความรู ้มากขึ้น
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษากลุ่มประชากรในระหว่างปฏิบตั ิการ เพื่อทําให้
ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
กลุ่มประชากรที่
ชุดความรู ้ที่เหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้ของเยาวชน
ทําการศึกษา
นักเรี ยน
กลุ่มเป้ าหมาย

-โรงเรี ยนมีการปลูกฝังความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั
-นักเรี ยนสนใจความเป็ นมาของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และท้องถิ่น
เพราะเห็นว่าเป็ นเรื่ องใกล้ตวั เกี่ยวข้องกับตนเอง
-ควรเลือกชุดข้อมูลความรู ้ที่ไม่ซบั ซ้อนเกินไปเข้าใจง่าย และเน้นทํา
กิจกรรมมากกว่าการสอนแบบปกติในห้องเรี ยน
-เนื้อหาชุดข้อมูลความรู ้บางส่ วนน่าจะเกี่ยวข้องกับบทเรี ยนในชั้นเรี ยน
เพราะจะเป็ นการทบทวน และเสริ มให้เข้าใจบทเรี ยนมากขึ้น
-การศึกษานอกสถานที่ในแหล่งเรี ยนรู ้จะเป็ นการสร้างประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้อีกรู ปแบบหนึ่งทําให้บทเรี ยนน่าสนใจ
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จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับจากศึกษา ทั้งในส่ วนการศึกษากลุ่มประชากรเป้ าหมาย
เพื่อรับทราบสภาพปั จจุบนั ปั ญหาของการมีส่วนร่ วมจากการดําเนิ นงานที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะ
เบื้องต้นจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงในส่ วนการศึกษากลุ่มประชากรในระหว่างปฏิบตั ิการ เพื่อทํา
ให้ท ราบถึ งปั ญ หาอุ ปสรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น จึ งทําให้ผูศ้ ึ ก ษานําข้อมู ลที่ ไ ด้ม าเลื อ กชุ ด ความรู ้ กํา หนด
รู ปแบบ และแผนการสอนที่จะใช้ในการเผยแพร่ ชุดข้อมูลความรู ้ ซึ่ งจะเป็ นเป็ นแนวทางขั้นต้นใน
การสร้างการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และโรงเรี ยนทั้งสองแห่ ง โดย
ผูศ้ ึกษาเลือกใช้ชุดความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชนิ เวศน์
มฤคทายวัน และความรู ้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมดังนี้
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ชุ ดความรู้ ทจี่ ะนํามาใช้ เผยแพร่ ให้ กบั นักเรียน
1. พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระราชกรณี ยกิจ
ที่สาํ คัญในด้านต่างๆ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยร์ ั ชกาลที่ 6 แห่ ง
ราชวงศ์จกั รี จําเป็ นที่นกั เรี ยนจะต้องเรี ยนรู ้พระราชประวัติ พระราชกรณี ยกิจที่สาํ คัญด้านต่างๆของ
พระองค์ ซึ่งเป็ นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทําให้ประเทศสมัยนั้นมีความทันสมัย เป็ นอารยประเทศ
พระราชกรณี ยกิจหลายประการมีความสําคัญกับประเทศไทย และตัวนักเรี ยนจวบจนปัจจุบนั
2. พระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จพะมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เรื่ องธงชาติไทย
เป็ นพระราชกรณี ยกิจที่สาํ คัญประการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ที่ทรงเปลี่ยนแปลงรู ปแบบธงชาติของสยามให้เป็ นธงไตรรงค์ แทนธงช้างที่ใช้อยูแ่ ต่เดิม
ด้วยเหตุผลสําคัญหลายประการ ทั้งเหตุผลของความประหยัดราษฎรสามารถทําขึ้นใช้เอง และทําให้
สังเกตง่ายมีความทันสมัยเป็ นสากลทัดเทียมอารยประเทศ
3. ประวัติความเป็ นมาของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และท้องถิ่นอําเภอห้วยทราย
ด้วยพระราชนิ เวศน์มฤคทายวันตั้งอยู่ในท้องถิ่นที่นกั เรี ยนอาศัยอยู่ ดังนั้นนักเรี ยนจะ
ได้เรี ยนรู ้ ประวัติความเป็ นมา ความสําคัญ และลักษณะทางสถาปั ตยกรรม ของพระราชนิ เวศน์
มฤคทายวัน รวมถึงประวัติความเป็ นมาของท้องถิ่นของตนเองอําเภอห้วยทราย ที่มีความสําคัญ และ
มีประวัติความเป็ นมาร่ วมกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
4. การอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ปั จจุบนั พระราชนิเวศน์มฤคทายวันกําลังประสบปัญหาสภาพความเสื่ อมโทรมของ
โครงสร้างอันมีสาเหตุมาจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากกาลเวลา และความเสื่ อมโทรมที่เกิดขึ้นจาก
มนุษย์ เนื่องจากปั จจุบนั พระราชนิเวศน์มฤคทายวันทําหน้าที่เปรี ยบเสมือนเป็ นพิพิธภัณฑ์ แหล่ง
เรี ยนรู ้ ผูค้ นเดินทางเข้าเยีย่ มชมเป็ นจํานวนมาก ดังนั้นนักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้วิธีการในการมีส่วนร่ วม
ในการอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
5. คําราชาศัพท์
ชุดความรู ้เรื่ องคําราชาศัพท์น้ ีจะเป็ นการเชื่อมโยงกับบทเรี ยนภาษาไทยในชั้นเรี ยน
โดย คําราชาศัพท์ หมายความว่า ศัพท์หลวง ศัพท์ราชการ และหมายรวมถึงคําสุ ภาพซึ่งนํามาใช้ให้
ถูกต้องตามชั้นหรื อฐานะของบุคคล บุคคลผูท้ ี่พดู ต้องใช้ราชาศัพท์ดว้ ย โดยคําราชาศัพท์ที่อยูใ่ นชุด
ความรู ้น้ ีจะเป็ นคําราชาศัพท์ที่ใช้กบั พระมหากษัตริ ย ์ โดยจะครอบคลุมคําราชาศัพท์ 5 หมวด ได้แก่
หมวดร่ างกาย หมวดเครื อญาติ หมวดเครื่ องใช้ หมวดกริ ยา หมวดสรรพนาม
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6. พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพะมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เรื่ องพระร่ วง
พระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระนิพนธ์เรื่ องนี้ ใน
คราวเสด็จพระราชดําเนินเยีย่ มมณฑลปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๕๕ และแล้วเสร็ จใน
วันที่ ๘ ธันวาคม ศกเดียวกัน
พระองค์ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่า พระร่ วงซึ่งกล่าวอยูใ่ นพงศาวดารเหนือนั้น
อาจจะมีตวั จริ งมิใช่เป็ นแต่ชื่อในเรื่ องนิทานเท่านั้น และความจริ งที่ควรเชื่อถือได้คือ พระร่ วงเป็ น
ทั้งพระเจ้าแผ่นดิน และวีรบุรุษ เป็ นหัวหน้าทําสงครามรบพุง่ ชิงชัยจนไทยได้อิสรภาพพ้นจาก
อํานาจขอม พระร่ วง เป็ นเรื่ องที่ทรงพระราชนิพนธ์ข้ ึนโดยนําเค้าเรื่ องจากพงศาวดารเหนือ แล้วทรง
ปรับให้เข้ากับหลักฐานประวัติศาสตร์และความจริ ง นับเป็ นนาฏกรรมอิงประวัติศาสตร์ที่
สมเหตุสมผล มีโครงเรื่ องตลอดจนถ้อยคําดี ทั้งยังเป็ นเรื่ องแสดงให้เห็นความรักชาติของคนไทยใน
อดีตกาล
มีเรื่ องราวโดยย่อมีอยูว่ า่ พระร่ วงครองเมืองละโว้ซ่ ึงขึ้นแก่ขอม จึงต้องนํานํ้าจากทะเล
ชุบศรซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์ไปถวายท้าวพันธุมสุ ริยว์ งศ์กษัตริ ยข์ อม เพื่อใช้รดเศียรในพระราชพิธี
สําคัญ จึงส่ งนักคุม้ มาทวงส่ วยนํ้า พระร่ วงเห็นว่าชาวละโว้กาํ ลังเดือดร้อนจึงขอร้องให้นกั คุม้ ขน
นํ้ากลับไปเอง นักคุม้ อ้างว่านํายานพาหนะมาน้อย จะขนนํ้าไปได้ไม่เต็มจํานวน พระร่ วงจึงขอให้
นักคุม้ ให้คาํ มัน่ สัญญาว่า ถ้าสามารถบรรทุกนํ้าเท่าที่กาํ หนดไว้ลงในพาหนะของขอมได้ ฝ่ ายขอม
จะต้องรับขนกลับไปเอง นักคุม้ เห็นว่าการทําเช่นนั้นเป็ นสิ่ งสุ ดวิสยั จึงรับคํา พระร่ วงจึงเกณฑ์ชาว
ละโว้สานชะลอมแล้วเอาชันยา สามารถบรรจุน้ าํ ได้ตามกําหนด นักคุม้ ต้องขนนํ้ากลับไป
เอง พร้อมกับแจ้งว่าคนไทยมีบุญญาธิการ สามารถทําชะลอมให้บรรจุน้ าํ ได้ ท้าวพันธุมสุ ริยวงศ์
ทราบว่าพระร่ วงมีสติปัญญาวิตกว่าพระร่ วงจะตั้งตัวเป็ นใหญ่ รับสัง่ ให้พญาเดโชแม่ทพั ขอมมาจับ
นายมัน่ ปื นยาวพรานป่ าไปล่าสัตว์ทราบเหตุร้ายจึงรี บมาแจ้งแก่พระร่ วง เมื่อพระร่ วงทราบและไม่
ต้องการให้ชาวไทยเดือดร้อน จึงหนีไปอยูเ่ มืองสุ โขทัย พญาเดโชจึงปลอมตัวเป็ นคนไทย ออก
ติดตามไปถึงวัดเจดียใ์ หญ่ที่พระร่ วงผนวชอยู่ ศิษย์วดั จับไว้ และให้นายมัน่ นําตัวพญาเดโชไป
ส่ งคืนแก่ขอมเป็ นบรรณาการ ขณะนั้นเมืองสุ โขทัยไม่มีกษัตริ ยป์ กครอง ข้าราชการจึงทําพิธีเสี่ ยง
ทาย และม้าก็ได้มาหยุดที่พระร่ วง ประชาชนจึงอัญเชิญพระร่ วงขึ้นครองสุ โขทัย
7. พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพะมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เรื่ องมัทนะพาธา
เป็ นบทละครพูดคําฉันท์ 5 องก์ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระ
ราชนิพนธ์ข้ ึนทั้งหมดด้วยพระองค์เองโดยไม่ได้อิงเนื้อหามาจากที่อื่น ทรงพระราชนิพนธ์ท้ งั เริ่ ม
และจบลงในปี พ.ศ. 2466 เล่าเรื่ องว่าด้วยตํานานเกี่ยวกับดอกกุหลาบ และความเจ็บปวดจากความ
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รัก "มัทนพาธา" มาจากคําสันสกฤต "มทนพาธา" ที่มีความหมายคือความเจ็บหรื อเดือนร้อนจาก
ความรัก ซึ่งชื่อนี้กไ็ ด้พอ้ งกับชื่อของนางเอก "มัทนา" ซึ่งมีความหมายว่าความลุ่มหลงหรื อความรัก
เรื่ องราวโดยย่อมีอยูว่ า่ สุ เทษณ์เทพผูเ้ ป็ นใหญ่บนชั้นฟ้ า เกิดความทุกข์ดว้ ยลุ่มหลงใน
ตัวนางมัทนาแม้จะมีเทวีผเู ้ ลอโฉมหลายองค์เสนอตัวเข้ามาก็ไม่เป็ นที่ปรารถนาของสุ เทษณ์
แม้ครั้งหนึ่งสุ เทษณ์มีโอกาสได้ตวั นางมัทนามาด้วยเพราะนางต้องมนตรา แต่เขาก็ไม่ได้ตอ้ งการ
นางด้วยวิธีเช่นนี้ เมื่อมนต์คลาย นางมัทนายืนยันที่จะปฏิเสธรักของสุ เทษณ์เช่นเคย แน่นอนเมื่อถูก
ปฏิเสธเช่นนี้ยอ่ มเจ็บปวดยิง่ นัก เมื่อรักมากก็เจ็บปวดมาก จึงกลายเป็ นความแค้น สุ เทษณ์สาปนาง
มัทนาให้ไปเกิดในโลกมนุษย์และให้เป็ นดอกไม้ที่ไม่เคยเบ่งบานบน พื้นโลกมาก่อนนางมัทนาจึง
กลายเป็ นดอกกุหลาบที่สวยงามทั้งรู ปและกลิ่นอีกทั้งหนามที่แหลมคม ทุกจันทร์เพ็ญของแต่ละ
เดือน นางจะมีโอกาสกลายร่ างเป็ นหญิงงามเพียงชัว่ ทิวาและราตรี และหากนางมีรักเมื่อใดคําสาป
นั้นก็จะคลายมนต์ให้นางได้กลายเป็ นมนุษย์ไปตลอด กาลและแล้วนางมัทนาก็พบรักแรกกับท้าวชัย
เสน ต่างก็พรํ่ารําพันถึงความรักที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันต่อกัน ท้าวชัยเสนประกาศคํามัน่ และสัญญา
รัก ณ ริ มฝั่งลําธารก่อนพานางมัทนากลับไปยังเมืองที่ตนปกครอง ท้าวชัยเสนนั้นมีชายาอยูแ่ ล้วชื่อ
นางจัณฑี แน่นอนว่าท้าวชัยเสนไม่ได้มีใจปฏิพทั ธ์ต่อชายาของตัวเองเลย เมื่อกลับเข้าบ้านเมืองตัวก็
ใช้เวลาทั้งหมดอยูก่ บั นางมัทนานางจัณฑีผชู ้ ายาจึงออกอุบายกลัน่ แกล้งนางมัทนาและสัง่ ให้บิดา
ของตัวซึ่งเป็ นผูป้ กครองอีกเมืองหนึ่งยกทัพเข้ามาตีเมืองของท้าวชัยเสนผูส้ ามี
ท้าวชัยเสนมารู ้ทีหลังว่าตนได้เสี ยทีชายาเจ้าเล่ห์ของตัวเข้าเสี ย แล้ว จึงเข้าหํ่าหัน่ กับ
กองทัพของพระบิดานางจัณฑีกระทัง่ ได้รับชัยชนะข้างฝ่ ายนางมัทนาเมื่อถูกกล่าวหาใส่ ร้ายกระทัง่
ถูกโทษประหารชีวิตแต่ ได้รับความช่วยเหลือกระทัง่ หนีรอดมายังกุฏิฤๅษีที่เคยพํานัก นางก็ได้ทาํ
พิธีออ้ นวอนสุ เทษณ์ให้ช่วยเหลือ ซึ่งสุ เทษณ์น้ นั พร้อมช่วยอยูแ่ ล้วด้วยข้อแม้กค็ ือ นางต้องมาเป็ น
ชายาของสุ เทษณ์นางมัทนาผูม้ น่ั คงในรัก มิอาจรับข้อเสนอนี้ได้ จึงทําให้นางกลายร่ างเป็ นดอก
กุหลาบไปชัว่ กัปกัลป์ ไม่อาจกลายร่ างเป็ นหญิงสาวได้อีกต่อไป ท้าวชัยเสนมาช้าเกินไปจึงไม่อาจ
รั้งร่ างนางอันเป็ นที่รักของตัวไว้ได้ เขาจึงได้เพียงต้นกุหลาบมัทนากลับวังไปเท่านั้น
8. พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เรื่ องวิวาห์พระสมุทร
เป็ นบทละครพูดสลับลํา มีท้ งั บทร้องและบทเจรจา เป็ นพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์ เมื่อ พ.ศ. 2461 เนื้อเรื่ องได้เค้ามาจาก
นิยายกรี กเก่าเชื่อว่า ถ้าใช้หญิงงามถวายแก่พระสมุทรจะช่วยให้ชาวเมืองพ้นภัยจากทะเล
จุดมุ่งหมายในการพระราชนิพนธ์ ก็เพื่อพระราชทานแก่คณะเสื อป่ า กองเสนาหลวงรักษาพระองค์
จัดแสดงเก็บเงินบํารุ งราชนาวีสมาคมแห่ งกรุ งสยาม ณ พระราชวังสนามจันทร์
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วิวาห์พระสมุทร เป็ นเรื่ องราว ที่ได้กล่าวถึงประชาชนชาวกรี ก ณ เกาะอัลฟาเบตา ที่มี
ความโง่เขลา หลงเชื่อในอํานาจทางทะเล เมื่อครบรอบทุก 100 ปี จะต้องส่ งสาวงามพรหมจารี ไป
เป็ นเจ้าสาวของพระสมุทร ขณะนั้นกษัตริ ยม์ ิดสั ผูค้ รองเกาะจําใจต้องส่ งราชธิดาชื่อ อัลโดรเมดาไป
สังเวยทางทะเลแก่พระสมุทร แต่อนั เดรคูร่ ักของนางได้ออกอุบาย ขอให้นายนาวาเอกเอดเวิดไล
ออน กัปตันเรื ออังกฤษมาขู่ชาวเมืองให้ยกนาง ให้แก่ อันเดร นางอัลโดรเมดาจึงรอดชีวิต และได้
แต่งงานกับอันเดรสมปรารถนา
9. การแต่งกายในสมัยรัตนโกสิ นทร์
เรื่ องการแต่งกายในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็ นเรื่ องราวหนึ่งที่น่าสนใจ โดยได้มีการจัดเป็ น
นิทรรศการภายในพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งเป็ นที่สนใจในหมู่นกั เรี ยน เยาวชน ที่เดินทางเข้า
ชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งการแต่งกายในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่รัตนโกสิ นทร์ตอนต้นจนถึง
การแต่งกายในสมัยรัชกาลที่ 7นั้น เปลี่ยนแปลงรู ปแบบไปตาม สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ใน
สมัยนั้นๆ ซึ่งมีความสวยงาม และคํานึงถึงประโยชน์ในการใช้สอย
ในการเผยแพร่ ชุดข้อมูลความรู ้ ดงั กล่าวได้มีการกําหนดแผนปฏิบตั ิ การเพื่อใช้เป็ น
กรอบในการดําเนินงานมีระยะเวลา 18 สัปดาห์ ประกอบไปด้วย
1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยนําข้อมูลที่
ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์เลือกชุดข้อมูลความรู ้ก่อนจัดทําแผนการสอนกําหนดรู ปแบบกิจกรรม
ให้มีความสอดคล้องกัน และกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชดั เจน
2. ขั้นตอนปฏิบตั ิการนําชุดความรู ้ออกเผยแพร่ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบ
ต่างๆ ทั้งการนําเสนอผลงานของนักเรี ยนในชั้นเรี ยน การร่ วมกันอภิปรายบทเรี ยน และการศึกษา
นอกสถานที่ ฯลฯ ซึ่ งจะมีแผนการสอนที่ได้จดั ทําขึ้นเป็ นกรอบในการดําเนิ นงาน โดยในระหว่าง
การดําเนินการในขั้นตอนนี้กจ็ ะมีการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบตั ิการพร้อมทั้งหาแนวทาง
ในการแก้ไขควบคู่กนั ไปจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุ งรายละเอียดต่างๆให้มีความเหมาะสม
ยิง่ ขึ้นในการปฏิบตั ิการครั้งต่อไป
3. ขั้นตอนการสรุ ปผลที่ได้จากการปฏิบตั ิการ รวมถึงการสรุ ปปั ญหาที่พบในระหว่าง
การปฏิบตั ิการ และรวบรวมแนวทางข้อเสนอแนะจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ดังข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 16 และ 17
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ตารางที่ 17 ระยะเวลาแผนปฏิบตั ิการ
ระยะเวลา

พ.ค. 2554

มิ.ย. 2554

ก.ค. 2554

ส.ค. 2554

ก.ย. 2554

ขั้นตอน
- ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลความ
ต้องการของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- ขั้นตอนปฏิบตั ิการนําชุดความรู้ออก
เผยแพร่
- ขั้นตอนการสรุ ปผลที่ได้จากการ
ปฏิบตั ิการ
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ตารางที่ 18 ชุดข้อมูลความรู ้ที่จะนํามาใช้ถ่ายทอดให้นกั เรี ยนในแต่ละสัปดาห์
สัปดาห์ที่
ชุดข้อมูล ความรู ้
1-2
-พระราชประวัติ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระราช
กรณี ยกิจที่สาํ คัญด้านต่างๆ
3
-พระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จพะมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เรื่ องธงชาติไทย
4-5
-ประวัติความเป็ นมาของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และท้องถิ่นอําเภอห้วย
ทราย
6-7
-ความเสื่ อมโทรม และการอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
8

-การแต่งกายในสมัยรัตนโกสิ นทร์

9

-พระราชนิพนธ์ เรื่ องมัทนะพาธา

10

-พระราชนิพนธ์ เรื่ องวิวาห์พระสมุทร

11

-พระราชนิพนธ์ เรื่ องพระร่ วง

12

-คําราชาศัพท์
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ประเด็นทีส่ อง ศึกษาในประเด็นความสามารถในการรับรู ้ และความเข้าใจของนักเรี ยน
ที่มีต่อชุดข้อมูลความรู ้โดยนักเรี ยนสามารถนําความรู ้ที่ได้รับไปเชื่อมโยงกับการเรี ยนในชั้นเรี ยน
พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรคที่พบ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การศึกษาในส่ วนนี้ตอ้ งนําผลของการปฏิบตั ิการมาร่ วมวิเคราะห์ท้ งั ในระหว่าง
ปฏิบตั ิงาน และการสรุ ปผลหลังจากเสร็ จสิ้ นการดําเนินงานทั้งหมด โดยการศึกษาพบว่านักเรี ยนให้
ความสนใจกับการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบกิจกรรมที่จดั ขึ้น และคิดว่าบทเรี ยนชุดความรู ้ที่นาํ มาเผยแพร่
ไม่ยากจนเกินไป และเกี่ยวข้องกับบทเรี ยนในชั้นเรี ยน โดยนักเรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
มีการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วจิ ารณ์ช่วยเหลือกันในการทํางาน ซึ่งเป็ นการพัฒนาทักษะทางด้าน
การทํางานร่ วมกัน และเป็ นการพัฒนาทักษะความกล้าแสดงออกของนักเรี ยน ในส่วนของเนื้อหา
ของชุดความรู ้ที่นาํ ไปเผยแพร่ ที่เป็ นเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
นักเรี ยนมีความสนใจ และเข้าใจในเนื้อหาชุดข้อมูลความรู ้ดงั กล่าว มีการตั้งคําถามข้อสงสัยต่างๆ ที่
เป็ นเรื่ องราวที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้นกั เรี ยนยังให้ความสนใจ และพยายามเชื่อมโยงเรื่ องราวความ
เป็ นมาของพระราชนิเวศน์มฤคทายวันกับท้องถิ่นของตน
ในส่ วนของปัญหาที่พบระหว่างปฏิบตั ิการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาหลักที่
สําคัญคือการทําความเข้าใจในเรื่ องการมีส่วนร่ วมที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการสํานักงานมูลนิธิพระราช
นิเวศน์มฤคทายวันเห็นว่ายังขาดการมีส่วนร่ วมของครู อาจารย์ที่จะเข้ามาร่ วมกันในการจัดการ
เรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน โดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางผูศ้ ึกษาเห็นว่าเป็ นเรื่ องในระดับนโยบายที่
ต้องการการพูดคุย ทําความเข้าใจในระดับผูบ้ ริ หาร และกําหนดเป็ นแนวทางที่ทุกฝ่ ายต้องปฏิบตั ิ
ร่ วมกัน ซึ่งไม่อาจสําเร็ จลงในระยะเวลาอันสั้นจําเป็ นที่ตอ้ งใช้ความเข้าใจ และความอดทนในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวร่ วมกัน
ปั ญหาเรื่ องเวลาในการปฏิบตั ิการที่ไม่เพียงพอ ด้วยระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม
จํานวน 12 สัปดาห์ และจํากัดเพียงแต่ในวิชาชุมนุม ซึ่งไม่เพียงพอในการดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ให้ต่อเนื่อง ผูศ้ ึกษาเห็นว่าเป็ นปัญหาในระดับนโยบายที่ตอ้ งการการพูดคุยระหว่างผูบ้ ริ หารทั้งสอง
ฝ่ ายในการกําหนดกรอบความร่ วมมือให้ชดั เจนเพื่อการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และประสบ
ผลสําเร็ จในด้านการสร้างการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
ปั ญหาระยะเวลาที่เข้าไปใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่นอ้ ยเกินไปอาจยังไม่เพียงพอ จากแผนปฏิบตั ิ
การที่กาํ หนดขึ้นเป็ นระยะเวลา 12 สัปดาห์ มีการเข้าไปใช้พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้จาํ นวน 2 สัปดาห์ ซึ่งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นว่าเป็ นระยะเวลาที่นอ้ งเกินไป ทางผูศ้ ึกษาเห็น
ด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าว และนําไปปรับปรุ งโดยเพิ่มระยะเวลาในการเข้าไปใช้พระราชนิเวศน์
มฤคทายวันเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้มากขึ้น แต่ปัญหาส่ วนหนึ่งคือการประสานงานในการนํานักเรี ยน
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ออกจากโรงเรี ยนจําเป็ นที่จะต้องแจ้งให้กบั ทางผูป้ กครองของนักเรี ยนรับทราบ และจําเป็ นที่จะต้อง
มีครู อาจารย์มาดูแลนักเรี ยนด้วยในช่วงระยะเวลาที่มาทํากิจกรรมในพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ปั ญหาความซับซ้อนของชุดข้อมูลที่นาํ มาเผยแพร่ และความเข้าใจในสาระการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายที่มีความแตกต่าง ซึ่งนักเรี ยนบางคนอาจจะไม่เข้าใจ หรื อเรี ยนรู ้ไม่ทนั
เพื่อนนักเรี ยนคนอื่นๆ ปัญหาดังกล่าวผูศ้ ึกษาเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการลดสาระการเรี ยนรู ้
ไม่ให้ยากหรื อมีเนื้อหามากจนเกินไป และเปลี่ยนแปลงรู ปแบบกิจกรรมไม่ให้ซบั ซ้อนจนเกินไป
รวมถึงเอาใจใส่ กบั นักเรี ยนที่ตามบทเรี ยนไม่ทนั เป็ นรายบุคคล
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ตารางที่ 19 การวิเคราะห์ความสามารถในการรับรู ้ การเชื่อมโยงความรู ้ที่ได้กบั การเรี ยนในชั้นเรี ยน
ของนักเรี ยน
กลุ่มประชากรที่ทาํ การศึกษา
ความสามารถในการรับรู ้ การเชื่อมโยงความรู ้ที่ได้รับ
กับการเรี ยนในชั้นเรี ยน ของนักเรี ยน
เจ้าหน้าที่วิชาการ สํานักงาน -นอกจากเนื้อหาหลัก นักเรี ยนก็ให้ความสนใจกับ ความรู ้รอบตัว
มูลนิธิพระราชนิเวศน์ฯ อื่น ที่นกั เรี ยนตั้งข้อสังเกต สงสัย จากการที่ได้เรี ยนรู ้ชุดข้อมูล
ความรู ้ ที่นาํ ไปสอน เช่น สภาพบ้านเมือง สภาพสังคม การแต่งกาย
ในสมัยรัชกาลที่ 6
-เมื่อแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มย่อย เพือ่ ช่วยกันทํางานกลุ่ม
นักเรี ยนสามารถแลกเปลี่ยน วิพากษ์ วิจารณ์ ปัญหา เหล่านั้น ทําให้
เกิดทักษะในการคิด วิเคราะห์ และปรับตัวเพื่อทํางานร่ วมกัน
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อาจารย์ผปู ้ ระสานงาน

-นักเรี ยน สนใจ และสนุกสนานไปกับการเรี ยนรู ้ ที่ใช้กิจกรรม
เป็ นเครื่ องมือในการถ่ายทอด ชุดข้อมูล ความรู ้ จากการสังเกตใน
การทํากิจกรรมร่ วมกันเป็ นกลุ่มของนักเรี ยน พบว่ามีการ
แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ช่วยเหลือกันทํางานภายในกลุ่มที่
ได้รับมอบหมาย

นักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย

-เข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็ นอย่างดี ด้วยเป็ นเรื่ องที่สนใจ และไม่ยาก
เกินไป กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จดั ภายในชั้นเรี ยนน่าสนใจ ทําให้
สนุกสนานไปกับการเรี ยน
-ความรู ้ที่ได้รับจากการเรี ยน เป็ นประโยชน์กบั บางวิชาที่เรี ยน
ปกติในชั้นเรี ยน โดยเนื้อหาของชุดข้อมูล ความรู ้ส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา
-เมื่อนักเรี ยนมีโอกาสได้เข้าไปศึกษาในสถานที่จริ ง ทําให้เกิด
ความสนใจ ตั้งประเด็นคําถาม ข้อสงสัย ทั้งจากการสังเกตของ
นักเรี ยน และนิทรรศการความรู ้ต่างๆที่จดั อยู่
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ตารางที่ 20 การวิเคราะห์ปัญหาที่พบในระหว่างปฏิบตั ิการ และแนวทางทางแก้ไขปัญหา
กลุ่ ม ประชากร
ปั ญหาที่พบ
แนวทางในการแก้ไขปั ญหา
ที่ทาํ การศึกษา
เจ้าหน้าที่
วิชาการ
สํานักงาน
มูลนิธิพระราช
นิเวศน์ฯ

-ปั ญหาความเข้าใจในเรื่ องการ
-ควรมีการพูดคุยกําหนดกรอบความ
สร้างการมีส่วนร่ วม ระหว่างครู
ร่ วมมื อ ให้ ชั ด เจน ทํา ความเข้า ใจใน
อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่วิชาการ อาจมี รู ปแบบการดําเนิ นงานแบบมีส่วนร่ วม
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน โดยการมี
ที่จาํ เป็ นต้องใช้ความเข้าใจ และอดทน
ส่ วนร่ วมควรเป็ นเรื่ องของทุกๆฝ่ าย
ในทุกขั้นตอน ไม่ใช่เป็ นหน้าที่เฉพาะ
ของฝ่ ายใด ฝ่ ายหนึ่ง
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-ชุดข้อมูล ความรู ้ บางชุดอาจมี
อาจารย์
ผูป้ ระสานงาน เนื้อหาซับซ้อน นักเรี ยนอาจจะไม่
เข้าใจในทันที ต้องใช้ระยะเวลาใน
การ ทําความเข้าใจ ควรปรับเปลี่ยน
เนื้อหา วิธีการ
-การนํานักเรี ยนไปศึกษาที่พระราช
นิเวศน์ฯ ในช่วงวิชาชุมนุมอาจไม่
เพียงพอ ด้วยระยะเวลาที่จาํ กัดมาก
และความไม่สะดวกหากจะนํา
นักเรี ยนเข้าไปศึกษาที่พระราชนิเวศน์
มฤคทายวันนอกเวลาเรี ยน
-ควรพาไปศึกษาในสถานที่จริ ง
นักเรี ยน
กลุ่มเป้ าหมาย ให้บ่อยกว่านี้ เพราะ ทําให้เข้าใจชุด
ข้อมูล ความรู ้ ที่เกี่ยวข้องกับพระราช
นิเวศน์มฤคทายวันได้ดีกว่าการเรี ยน
ในห้องเรี ยนอย่างเดียว

-ลดสาระการเรี ยนรู ้ไม่ให้มีเนื้อหา
มากเกินไป และเปลี่ยนรู ปแบบกิจกรรม
ไม่ให้ซบั ซ้อน รวมถึงเอาใจใส่ กบั
นักเรี ยนที่ตามบทเรี ยนไม่ทนั เป็ น
รายบุคคล
-มี ก ารพู ด คุ ย ระหว่ า งกั น ในการ
กําหนดแนวทางหากจะมี การเข้าไปใช้
พระราชนิ เ วศน์ ม ฤคทายวัน เป็ นแหล่ ง
เรี ยนรู ้นอกเวลาเรี ยน

-ป รั บ เ ป ลี่ ย น ระ ย ะ เ ว ลา ใ น ก า ร
ปฏิ บตั ิ การให้เข้าไปใช้พระราชนิ เวศน์
มฤคทายวันเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้มากขึ้น
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รายงานผลการปฏิบัติการสั ปดาห์ ที่ 1-2
ชุ ดข้ อมูลเรื่องพระราชประวัติ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว และพระราชกรณียกิจ
ทีส่ ํ าคัญด้ านต่ างๆ
สัปดาห์ที่ 1 วิทยากรนําเสนอเรื่ องราวพระราชประวัติ พระราชกรณี ยกิจ ให้กบั นักเรี ยน
โดยภาพถ่าย และเอกสารชุดความรู ้ที่วิทยากรเตรี ยมไปเผยแพร่ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
พระราชประวัติในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พระราชกรณี ยกิจด้านต่างๆในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
แล้วจึงตอบข้อซักถามของนักเรี ยนว่ามีพระราชกรณี ยกิจใดบ้างที่นกั เรี ยนรับทราบ
หรื อมีขอ้ สงสัยในรายละเอียดของพระราชกรณี ยกิจนั้นๆ โดยนักเรี ยนได้ต้ งั ข้อซักถามและสงสัยใน
เรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับการสื บพระราชสันตติวงศ์ และมีขอ้ ซักถามสงสัยที่เกี่ยวข้องกับพระราชบิดา
และพระราชมารดา ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า และเหตุใดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ถึงขึ้นครองราชย์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั วิทยากรจึงได้อธิบายทํา
ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว
จากนั้นวิทยากรได้ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างพระราชกรณี ยกิจในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่นกั เรี ยนรู ้จกั แล้วให้ช่วยกันบอกความสําคัญของพระราชกรณี ยกิจนั้น
นักเรี ยนได้เลือกยกตัวอย่างพระราชกรณี ยกิจในเรื่ อง กิจการลูกเสื อ การตราพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา และพระราชบัญญัตินามสกุล เป็ นต้น จากนั้นวิทยากรแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม
โดยแต่ละกลุ่มมีหวั ข้อที่ตอ้ งศึกษาร่ วมกันภายในกลุ่มโดยนําพระราชกรณี ยกิจสําคัญที่นกั เรี ยนรู ้จกั
และได้ยกตัวอย่างมาดังนี้
กลุ่มที่ 1 กิจการลูกเสื อ
กลุ่มที่ 2 พระราชบัญญัติประถมศึกษา
จากนั้นให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า และร่ วมกันอภิปรายในหัวข้อที่แต่ละกลุ่ม
ได้รับ และสรุ ปความรู ้ โดยวิทยากรร่ วมวิพากษ์ในแต่ละกลุ่ม และแจกเอกสารความรู ้
สัปดาห์ที่ 2 วิทยากรได้ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันวางแผนการนําเสนอผลงาน และ
ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายจากสัปดาห์ที่แล้วหน้าชั้นเรี ยน หลังจากแต่
ละกลุ่มนําเสนอผลงานเป็ นที่เรี ยบร้อย วิทยากรให้เพื่อนนักเรี ยนอีกกลุ่มตั้งคําถาม 1 คําถาม โดย
ให้กลุ่มที่นาํ เสนอผลงานช่วยอธิ บายในส่ วนที่เพื่อนอีกกลุ่มสงสัยโดยวิทยากรช่วยเพิ่มเติมข้อมูลที่
เป็ นสาระสําคัญ
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วิทยากรสุ่ มนักเรี ยนจํานวน 3 คนให้ออกมาบอกความสําคัญของพระราชกรณี ยกิจต่างๆ ที่
มีความสําคัญต่อนักเรี ยนจนถึงปั จจุบนั โดยนักเรี ยนสรุ ปได้วา่ พระราชกรณี ยกิจในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในด้านต่างๆ มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ และมีความสําคัญต่อนักเรี ยน
จนถึงปัจจุบนั ด้วยพระราชกรณี ยกิจของพระองค์ มีความสําคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาประเทศ ให้มีความ
ทันสมัยเป็ นอารยประเทศ แต่ในขณะเดียวกันพระราชกรณี ยกิจของพระองค์ท่านก็ยงั เป็ นการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ที่แสดงความเป็ นสยามประเทศไว้อีกด้วย
ปัญหา/อุปสรรคทีพ่ บ
ชุดความรู ้มีเนื้อหาซับซ้อน นักเรี ยนต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจจึงทําให้การ
ดําเนินงานตามแผนที่กาํ หนดไม่เป็ นไปตามระยะเวลา และรู ปแบบการถ่ายทอดที่เน้นหาสาระจนเกินไป
นักเรี ยนบางคนจึงไม่มีสมาธิ และรู ้สึกว่าการดําเนินกิจกรรมเป็ นไปอย่างน่าเบื่อ
แนวทางแก้ ไข
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการสอนในครั้งต่อไปโดยเน้นกิจกรรมที่นกั เรี ยนทุกคนสามารถเข้ามา
มีส่วนร่ วม รวมถึงปรับปรุ งเนื้อหาสาระของชุดความรู ้ที่นาํ ไปถ่ายทอดให้ง่ายขึ้นไม่ซบั ซ้อน ผลที่ได้
ปรากฏว่านักเรี ยนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระมากขึ้น และเกิดความสนใจ และตั้งใจที่จะเรี ยนรู ้มาก
กว่าเดิม
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รายงานผลการปฏิบัติการสั ปดาห์ ที่ 3
ชุ ดข้ อมูลเรื่องพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพะมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัวเรื่องธงชาติไทย
วิทยากรนําเสนอประวัติ ความเป็ นมา ความสําคัญของธงชาติไทย โดยนําเสนอด้วย
รู ปภาพภาพธงชาติไทยที่มีรูปแบบเลี่ยนแปลงไปแต่ละยุคสมัยโดย รวมถึงคําบอกเล่าและเอกสาร มี
รายละเอียด ดังนี้
ความสําคัญของธงชาติ ความเป็ นมาของธงชาติสยาม
การเสด็จเยือนเมืองอุทยั ธานีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่เป็ นแรง
บันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบธงชาติของพระองค์
แล้วตอบข้อซักถามของนักเรี ยนในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องราวของธงชาติ ในหลาย
คําถาม เช่น นักเรี ยนให้ความสนใจกับสัญลักษณ์รูปช้างบนผืนธงชาติไทย ว่ามีที่มาอย่างไร เหตุใด
จึงปรากฏรู ปช้างอยูบ่ นผืนธงชาติของไทยมาแต่อดีตกาล วิทยากรได้อธิบายให้นกั เรี ยนเข้าใจว่า
ช้างเผือกเป็ นสัตว์สาํ คัญคู่บารมีของพระเจ้าแผ่นดินไทยมาตั้งแต่ในสมัยอดีต รวมถึงคําถามที่วา่ เหตุ
ใดธงไตรรงค์จึงใช้สีน้ าํ เงินแทนความหมายถึงพระมหากษัตริ ย ์ โดยวิทยากรได้ตอบข้อสงสัย
ดังกล่าวว่าด้วยพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยูห่ วั ที่ทรงโปรดปรานสี น้ าํ เงินจึง
ทรงเลือกสี น้ าํ เงินเป็ นสี ที่มีความหมายถึงองค์พระมหากษัตริ ยบ์ นธงไตรรงค์ เป็ นต้น
กิจกรรมพัฒนา
ให้นกั เรี ยนช่วยกันสรุ ปความสําคัญของธงชาติ และรู ปแบบของธงชาติสยามในยุค
ต่างๆ เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจที่ตรงกัน ร่ วมกันอภิปรายเพือ่ สรุ ปความรู ้ ซึ่งมีวิทยากร
ร่ วมกลุ่มวิพากษ์กบั นักเรี ยน โดยมีประเด็นว่าเหตุใดช้างจึงเป็ นสัตว์ที่สาํ คัญกับประเทศไทย
นอกจากช้างเผือกที่เป็ นช้างคู่บารมีของพระมหากษัตริ ย ์ ซึ่งนักเรี ยนได้ใช้ความรู ้เดิมที่มีอยูร่ ่ วมกัน
วิพากษ์พดู คุย พร้อมกับวิทยากรเสริ มความรู ้ทีเกี่ยวข้องในเรื่ องนี้ให้กบั นักเรี ยน เช่น การทําศึก
สงครามในสมัยอยุธยาช้างถูกนํามาใช้เป็ นพาหนะศึก พระมหากษัตริ ยจ์ ะทรงช้างนําทัพ เป็ นต้น
สุ ดท้ายวิทยากรได้สรุ ปความเข้าใจว่าธงชาติมีความสําคัญ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดย
ในอดีตธงเป็ นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการศึกสงคราม และแสดงที่มาของเรื อที่เดินทางทําการค้าว่ามาจาก
ชาติใด จวบจนปัจจุบนั ที่ธงยังคงใช้เป็ นสัญลักษณ์แทนชาติบา้ นเมือง นํามาซึ่งความภาคภูมิใจ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงเปลี่ยนแปลงรู ปแบบธงชาติของไทยให้ประชาชน
ทัว่ ไปสามารถทําขึ้นใช้งานได้ ไม่สิ้นเปลือง และมีความทันสมัยเป็ นสากลนับว่าเป็ นพระมหา
กรุ ณาธิคุณ และแสดงถึงพระอัจฉริ ยะภาพของพระองค์
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ปัญหา/อุปสรรคทีพ่ บ
นักเรี ยนบางคนอาจยังไม่กล้าแสดงออกเท่าที่ควร ไม่กล้าตอบข้อซักถามจากวิทยากร
หรื อไม่สามารถตอบข้อสงสัยจากเพื่อนๆได้ รวมถึงการทํางานร่ วมกันภายในกลุ่ม ที่นกั เรี ยนบางคนยัง
ไม่มีส่วนร่ วมเท่าที่ควร รวมถึงปั ญหาระยะเวลาที่จาํ กัดในการทํากิจกรรม
แนวทางแก้ ไข
ในการดําเนินกิจกรรมสัปดาห์ต่อๆมา วิทยากรพยายามเน้นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่ วม
ของนักเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนทุกคนเข้ามามีบทบาทในการเรี ยน และการทํางานร่ วมกันภายในกลุ่ม
รวมถึงการประสานงานระหว่างวิทยากร และครู ที่ปรึ กษาให้เข้ามามีบทบาทร่ วมกัน เพราะเป็ นผูท้ ี่เข้าใจ
นิสยั และพฤติกรรมของนักเรี ยนแต่ละคนเป็ นอย่างดี ผลปรากฏว่านักเรี ยนที่ไม่กล้าแสดงออกเริ่ มมี
ปฏิสมั พันธ์โต้ตอบกับวิทยากร และเพื่อนนักเรี ยนมากขึ้น
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รายงานผลการปฏิบัติการสั ปดาห์ ที่ 4-5
ชุ ดข้ อมูลเรื่องประวัติความเป็ นมาของพระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน และท้ องถิ่นอําเภอห้ วยทราย
สัปดาห์ที่ 1 วิทยากรนําเสนอประวัติความเป็ นมาของจังหวัดเพชรบุรีวา่ เป็ นเมืองท่า
เก่าแก่มีร่องรอยอารยธรรมโบราณ และเป็ นหัวเมืองสําคัญในยุคสมัยต่างๆตามลําดับ รวมถึง
นําเสนอ ประวัติความเป็ นมาของอําเภอห้วยทราย และประวัติความเป็ นมาของพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน ด้วยวีดีทศั น์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และคําบอกเล่าจากวิทยากร รวมทั้งลักษณะทาง
สถาปั ตยกรรมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ประกอบกับเอกสารที่ได้จดั เตรี ยมไว้ แล้วตอบข้อ
ซักถามของนักเรี ยนในข้อสงสัยต่างๆในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยนักเรี ยนให้ความสนใจกับประวัติ
ความเป็ นมาของตําบลห้วยทราย มีการตั้งคําถามข้อสงสัยต่างๆ เช่น เหตุใดจึงชื่อว่าตําบลห้วยทราย
โดยนักเรี ยนพยายามเชื่อมโยงกับคําบอกเล่าของคนในท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดที่มาแตกต่างกันไป
และเหตุใดพระราชนิเวศน์ฯจึงมาตั้งอยูใ่ นตําบลห้วยทราย ซึ่งวิทยากรก็ได้อธิบาย และอภิปราย
ร่ วมกันกับนักเรี ยน เป็ นต้น
จากนั้นวิทยากรแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยให้นกั เรี ยนไปศึกษาค้นคว้าในเรื่ องที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนที่นกั เรี ยนอาศัยอยูด่ งั นี้
กลุ่มที่ 1 ประวัติของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนศึกษาอยู่ ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ พระราชนิเวศน์
มฤคทายวันอย่างไร
กลุ่มที่ 2 ประวัติของ ตําบลห้วยทรายเหนือ ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับประวัติความเป็ นมา
ของ พระราชนิเวศน์มฤคทายวันอย่างไร
ให้นกั เรี ยนทั้งสองกลุ่มศึกษาค้นคว้า และร่ วมกันอภิปรายเพื่อสรุ ปความรู ้ โดย
วิทยากรแจกเอกสารความเข้าใจในเรื่ องดังกล่าว
สัปดาห์ที่ 2 วิทยากรให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันวางแผนการนําเสนอผลงานที่ได้รับ
มอบหมายจากสัปดาห์ที่แล้ว และให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยนก่อน จากนั้น
วิทยากรจึงให้เพื่อนนักเรี ยนกลุ่มอื่นตั้งคําถามให้กลุ่มที่นาํ เสนอผลงานช่วยอธิ บายในส่ วนที่เพื่อน
นักเรี ยนสงสัย จากนั้นวิทยากรสุ่ มนักเรี ยนจํานวน 4 คน ให้ออกมาบอกความสําคัญ ที่เชื่ อมโยง
ระหว่างประวัติความเป็ นมาของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนศึกษาอยู่ ท้องถิ่นตําบลห้วยทราย และประวัติ
ความเป็ นมาของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ในช่วงท้ายวิทยากร และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปได้วา่ ท้องถิ่นตําบลห้วยทราย และ
โรงเรี ยนห้วยทรายเหนือ มีประวัติความเป็ นมาที่เกี่ยวข้องกับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 และเกี่ยวข้องกับประวัติความเป็ นมา และการก่อสร้างพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน นอกจากนี้นกั เรี ยนสามารถสรุ ปเรื่ องราว ประวัติความเป็ นมา และลักษณะ
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สถาปั ตยกรรมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ที่เป็ นรู ปแบบไทยประยุกต์สร้างจากไม้สกั ทองทั้ง
หลัง ประกอบด้วยหมู่พระที่นง่ั 3 องค์ อันมีชื่อเรี ยกตามลําดับว่า หมู่พระที่นงั่ สโมสรเสวกามาตย์
หมู่พระที่นงั่ สมุทรพิมาน และหมู่พระที่นงั่ พิศาลสาคร
ปัญหา/อุปสรรคทีพ่ บ
นักเรี ยนบางคนเห็นว่าหากมีการศึกษานอกสถานที่ที่บ่อยครั้งมากกว่านี้ อาจจะทําให้เข้าใจ
เนื้อหาสาระต่างๆได้ดียงิ่ ขึ้น และการเรี ยนจะเป็ นไปอย่างสนุกสนานไม่น่าเบื่อ นอกจากนี้นกั เรี ยนบาง
คนอาจยังไม่มีส่วนร่ วมทํากิจกรรมร่ วมกับเพื่อนๆเท่าที่ควร เช่น นักเรี ยนบางคนนําการบ้านวิชาอื่นๆมา
ทําในระว่างปฏิบตั ิการ
แนวทางแก้ไข
วิทยากรพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการถ่ายทอดชุดความรู ้ให้ไม่น่าเบื่อ และเพิ่มการศึกษานอก
สถานที่ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในสัปดาห์ที่สอง และพยายามสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วม โดย
ให้นกั เรี ยนทุกคนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และมีความกล้าแสดงออก เช่น การตอบคําถาม
โดยวิทยากรจะเลือกนักเรี ยนคนที่ไม่ค่อยได้มีส่วนร่ วมขึ้นมาตอบคําถาม ซึ่งจะเป็ นการช่วยฝึ กฝนทักษะ
ความกล้าแสดงออก เป็ นต้น
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รายงานผลการปฏิบัติการสั ปดาห์ ที่ 6-7
ชุ ดข้ อมูลความรู้เรื่องความเสื่ อมโทรม และการอนุรักษ์ พระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน
สัปดาห์ที่ 1 วิทยากรนํานักเรี ยนเข้าชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน รับฟังกฎระเบียบ
และชมนิทรรศการการอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จากนั้นวิทยากรได้นาํ นักเรี ยนทัศนศึกษา
โดยรอบพระราชนิเวศน์มฤคทายวันชี้ให้เห็นปัญหาความทรุ ดโทรมที่กาํ ลังเกิดขึ้นกับหมู่พระที่นงั่
สัปดาห์ที่ 2 วิทยากรเริ่ มต้นด้วยการนําเสนอปั ญหาความเสื่ อมโทรมด้วยคําบอกเล่า
และภาพถ่ายในชั้นเรี ยนโดยมีรายละเอียด ดังนี้
สภาพของหมู่พระที่นงั่ ในปัจจุบนั
ปั ญหาความทรุ ดโทรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับหมู่พระที่นง่ั
แล้วตอบข้อซักถามข้อสงสัย ที่เกี่ยวข้อง โดยนักเรี ยนตั้งคําถามข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ
ข้อห้ามต่าง ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ตัวอย่างเช่น เหตุใดจึงห้ามผูเ้ ข้าชมยืนพิงราวระเบียง หรื อราว
บันได ห้ามวิ่งบนหมู่พระที่นง่ั เป็ นต้น
จากนั้นให้นกั เรี ยน นําเสนอปั ญหาความทรุ ดโทรมของหมู่พระที่นง่ั ที่นกั เรี ยนสังเกต
ได้จากการทัศนศึกษาในสัปดาห์ที่แล้วมาคนละ 1 ตัวอย่างด้วยวาจาและระบุความสําคัญของปั ญหา
นั้นๆ โดยมีวิทยากร เพื่อนนักเรี ยนคนอื่นคอยช่วยแนะนํา และวิทยากรสรุ ปความเข้าใจให้ง่ายต่อ
การทําความเข้าใจของนักเรี ยน จากนั้นวิทยากรแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ปั ญหาความทรุ ดโทรมของหมู่พระที่นง่ั อันมีสาเหตุมาจาก
สภาพแวดล้อม
กลุ่มที่ 2 ปั ญหาความทรุ ดโทรมของหมู่พระที่นงั่ อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทางเข้าชม
โดยให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า ร่ วมกันอภิปรายเพื่อสรุ ปความรู ้โดยผูส้ อน
เสนอแนะปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากทั้งสองสาเหตุของปัญหาความทรุ ดโทรม และให้
นักเรี ยนในแต่ละกลุ่มร่ วมกันนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยนก่อน ผูส้ อนให้เพื่อนนักเรี ยนอีกกลุ่มตั้ง
คําถาม 3 คําถาม เพื่อให้กลุ่มที่นาํ เสนอผลงานช่วยอธิบายในส่ วนที่สงสัยซึ่งจะเป็ นการสร้างการมี
ส่ วนร่ วมของนักเรี ยนโดยนักเรี ยนทุกคนภายในกลุ่มต้องเข้ามามีบทบาท และส่ วนร่ วมในการตอบ
ข้อสงสัยจากเพื่อนนักเรี ยนอีกกลุ่ม หลังจากนั้นวิทยากรสุ่ มนักเรี ยนจํานวน 3 คนที่ยงั ไม่ได้ตอบ
คําถามจากเพือ่ นในกิจกรรมที่แล้ว ให้ออกมาบอกความสําคัญของการอนุรักษ์พระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน โดยนักเรี ยนสามารถสรุ ปได้วา่ ปัจจุบนั นี้พระราชนิเวศน์มฤคทายวันกําลังเผชิญกับ
ปั ญหาความทรุ ดโทรมของหมู่พระที่นง่ั อันมีสาเหตุมาจาก ธรรมชาติ และมนุษย์ กฎระเบียบ
มาตรการ ต่างๆที่กาํ หนดขึ้นมีความสําคัญต่อการอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ที่นกั เรี ยนควร
จะเข้าใจ ในฐานะที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญ มีความสัมพันธ์กบั ชุมชนที่
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นักเรี ยนอาศัยอยู่ สร้างความภาคภูมิใจให้กบั นักเรี ยนในฐานะเยาวชนที่จะมีส่วนช่วยอนุรักษ์ พระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวันให้คงอยูส่ ื บไป
ปัญหา/อุปสรรคทีพ่ บ
นักเรี ยนเห็นว่าเวลาที่ออกไปศึกษานอกสถานที่นอ้ ยเกินไป ไม่เพียงพอในการเรี ยนรู ้
เรื่ องราวต่างๆที่มีอยูห่ ลากหลาย
แนวทางแก้ ไข
ผูศ้ ึกษาได้พจิ ารณาเพิ่มระยะเวลาในการทํากิจกรรมที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันให้มาก
ขึ้นในช่วงวันหยุด โดยอาศัยโรงเรี ยนเป็ นสื่ อกลางกับผูป้ กครองที่โรงเรี ยนต้องทําหน้าที่แจ้งให้กบั
ผูป้ กครองของนักเรี ยนได้รับทราบ และจําเป็ นที่จะต้องมีครู อาจารย์คอยดูแลนักเรี ยนในระหว่างการทํา
กิจกรรมนอกสถานที่ตลอดระยะเวลา การเพิ่มระยะเวลาในการศึกษานอกสถานที่จึงยังจํากัดอยูเ่ ฉพาะ
ในเวลาเรี ยนเท่านั้น
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รายงานผลการปฏิบัติการสั ปดาห์ ที่ 8
ชุ ดความรู้ เรื่องการแต่ งกายในสมัยรัตนโกสิ นทร์
วิทยากรนําเสนอรู ปแบบการแต่งกายในยุคสมัยต่างๆ ด้วยการบรรยายบอกเล่าโดยมี
ภาพถ่าย และเอกสารประกอบความเข้าใจที่จดั ทําขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- การแต่งกายในยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่ช่วงรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น ถึงสมัยรัชกาลที่ 7
- เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการแต่งกาย ว่าได้รับอิทธิพล แนวคิด จากที่ใด
แล้วตอบข้อซักถามข้อสงสัยที่เกี่ยวข้อง โดยนักเรี ยนตั้งประเด็นข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเคี้ยวหมากของคนไทยในสมัยก่อน ว่ามีที่มาจากอะไร และเหตุใดสมัยรัชกาลที่ 5 การแต่งกาย
แบบตะวันตกถึงเป็ นที่นิยมขึ้น
จากนั้นวิทยากรให้นกั เรี ยน ช่วยกันเลือกอภิปรายรู ปแบบการแต่งกายในแต่ละยุคสมัย
โดยช่วยกันบอกลักษณะเอกลักษณ์ และที่มาของรู ปแบบดังกล่าวว่าได้รับอิทธิพลจาก สภาพสังคม
เศรษฐกิจ ในยุคสมัยนั้นๆ อย่างไร โดยมีวิทยากร ร่ วมวิพากษ์ สรุ ป และเชื่อมโยง เพื่อความเข้าใจ
ของนักเรี ยน ผูส้ อนแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 4 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 การแต่งกายในช่วงสมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น(รัชกาลที่ 1-4)
กลุ่มที่ 2 การแต่งกายในสมัยรัชกาลที่ 5
กลุ่มที่ 3 การแต่งกายในสมัยรัชกาลที่ 6
กลุ่มที่ 4 การแต่งกายสมัยรัชกาลที่ 7
โดยให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม ร่ วมกันอภิปรายเพื่อสรุ ปความรู ้ โดยวิทยากรแจกภาพถ่าย
รู ปแบบการแต่งกายในยุคสมัยต่างๆให้กบั นักเรี ยน และเอกสารที่รวบรวมข้อมูลความเข้าใจเรื่ อง
การแต่งกายในสมัยต่างๆ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน และวิทยากรให้เพื่อน
นักเรี ยนกลุ่มอื่นๆ ตั้งคําถามกลุ่มละอย่างน้อย 1 คําถาม โดยให้กลุ่มที่นาํ เสนอผลงานช่วยอธิบายใน
ส่ วนที่เพื่อนนักเรี ยนสงสัยโดยมีวิทยากรคอยเสริ ม สรุ ปความเข้าใจให้กบั นักเรี ยน
เมื่อแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานเรี ยบร้อย วิทยากรได้สุ่มนักเรี ยนจํานวน 4 คนให้ออกมาบอก
แนวทางในการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์การแต่งกายแบบไทย สุ ดท้ายวิทยากร และนักเรี ยนร่ วมจึงกันสรุ ปว่า
นักเรี ยนเองจะมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ สื บทอด การแต่งกายแบบไทยได้อย่างไร นอกจากนี้นกั เรี ยน
และวิทยากรร่ วมกันสรุ ปในเรื่ องการแต่งกายในสมัยรัตนโกสิ นทร์ได้วา่ การเปลี่ยนแปลงทาง การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในแต่ละยุคสมัย ส่ งผลต่อแนวคิดการแต่งกายในยุคสมัยนั้นๆ ไม่วา่ จะเป็ น
พระราชนิยมของพระมหากษัตริ ย ์ การติดต่อกับชาติตะวันตก
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ปัญหา/อุปสรรคทีพ่ บ
ด้วยระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมที่จาํ กัด การดําเนินงานตามแผนงานที่กาํ หนดอาจไม่
ครบถ้วน และไม่บรรลุวตั ถุประสงค์บางข้อ
แนวทางแก้ไข
ผูศ้ ึกษายายามขยายระยะเวลาในการทํากิจกรรม นอกจากเวลาในชัว่ โมงชุมนุมไปเป็ น
ระยะเวลาหลังเลิกเรี ยน หรื อ ในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ ซึ่งจะเป็ นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กบั
นักเรี ยน แต่การดําเนินการดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากผูป้ กครอง และต้องมีครู ผรู ้ ับผิดชอบดูแล
นักเรี ยนตลอดช่วงเวลาในการทํากิจกรรม ปั ญหาดังกล่าวจึงยังไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ใน
การศึกษาครั้งนี้ จําเป็ นที่จะต้องมีการหารื อกับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
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รายงานผลการปฏิบัติการสั ปดาห์ ที่ 9
ชุ ดข้ อมูลเรื่อง บทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว เรื่องมัทนะพาธา
วิทยากรนําเสนอภาพจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ให้นกั เรี ยนดู โดยภาพดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั บทพระราชนิพนธ์ดงั นี้
มัทนะพาธา
วิวาหพระสมุทร
พระร่ วง
แล้วให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นด้วยคําถามว่า “รู ปที่นกั เรี ยนเห็นนี้เป็ นภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับบทพระราชนิพนธ์เรื่ องใด” จากนั้นวิทยากรแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มละ
เท่าๆกัน และให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า โดยวิทยากรได้เตรี ยมเอกสารความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
และคอยให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั เรี ยน และให้แต่ละกลุ่มเตรี ยมการแสดงละครบทบาทสมมุติในบทพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มที่ 1 มัทนะพาธา
กลุ่มที่ 2 วิวาหพระสมุทร
กลุ่มที่ 3 พระร่ วง
ในคาบนี้ให้ผเู ้ รี ยนกลุ่มที่ 1 เรื่ องมัทนะพาธาออกมาแสดงหน้าชั้นเรี ยน โดยใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที หลังจากการแสดงจบลง วิทยากรให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปข้อคิดที่ได้จากบทพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่ได้จากการแสดงดังกล่าว โดยใช้คาํ ถามของ
ดังนี้
“การแสดงละครเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ใด”
“จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เรื่ องมัทนะพาธานี้
นักเรี ยนได้ขอ้ คิดอะไรบ้าง”
“นักเรี ยนสามารถนําข้อคิดดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร”
จากนั้น วิทยากรอธิบายเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
ในช่วงท้าย วิทยากรได้สรุ ปว่าบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั เป็ นวรรณกรรมที่มีกระบวนกลอน และฉันท์ประณี ตบรรจง สะท้อนถึงประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม การดํารงชีวติ ซึ่งเป็ นเครื่ องหมายแสดงความเจริ ญของชาติไทยแต่สมัยโบราณ
วรรณกรรมตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพลกับวรรณกรรมของไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
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เจ้าอยูห่ วั ทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่มีพระปรี ชาสามารถในด้านวรรณคดี ทรงสร้างสรรค์วรรณคดีและ
สนับสนุนให้ผอู ้ ื่นอ่านหนังสื อและให้เสรี ภาพในการเขียนหนังสื ออย่างกว้างขวาง
ปัญหา/อุปสรรคทีพ่ บ
การเชื่อมโยงเนื้อหาของชุดความรู ้กบั บทเรี ยนในชั้นเรี ยน จะต้องได้รับความร่ วมมือ
จากครู ผสู ้ อน ที่จะต้องร่ วมพิจารณาเนื้อหาในส่ วนที่สาํ คัญซึ่งจะเป็ นประโยชน์กบั นักเรี ยนในชั้น
เรี ยนปกติ
แนวทางแก้ไข
ผูศ้ ึกษา พยายามให้ครู เข้ามามีส่วนร่ วมกับการเลือกเนื้อหาสาระที่จะนํามาเผยแพร่ ให้กบั
นักเรี ยน รวมถึงมีส่วนร่ วมในระหว่างในระหว่างการดําเนินกิจกรรม ด้วยครู จะเป็ นผูท้ ี่เข้าใจพฤติกรรม
ของนักเรี ยนแต่ละคนได้เป็ นอย่างดี ซึ่งในการปฏิบตั ิการครั้งนี้ยงั ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น การทําความเข้าใจในเรื่ องดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลา และความร่ วมมืออย่างจริ งจัง
ต่อเนื่องโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรี ยน เยาวชน
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รายงานผลการปฏิบัติการสั ปดาห์ ที่ 10
ชุ ดข้ อมูลเรื่อง บทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว เรื่องวิวาหพระสมุทร
วิทยากรทบทวนความรู ้จากคาบที่แล้ว วิทยากรแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มละ
เท่าๆกัน และให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า โดยวิทยากรได้เตรี ยมเอกสารความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
และคอยให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั เรี ยน และให้แต่ละกลุ่มเตรี ยมการแสดงละครบทบาทสมมุติในบทพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มที่ 1 มัทนะพาธา
กลุ่มที่ 2 วิวาหพระสมุทร
กลุ่มที่ 3 พระร่ วง
ในคาบนี้ให้ผเู ้ รี ยนกลุ่มที่ 2 วิวาหพระสมุทร ออกมาแสดงหน้าชั้นเรี ยน โดยใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที หลังจากการแสดงจบลง วิทยากรให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปข้อคิดที่ได้จากบทพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่ได้จากการแสดงดังกล่าว โดยใช้คาํ ถามดังนี้
“การแสดงละครเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ใด”
“จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เรื่ องวิวาหพระ
สมุทรนี้ นักเรี ยนได้ขอ้ คิดอะไรบ้าง”
“นักเรี ยนสามารถนําข้อคิดดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร”
จากนั้น วิทยากรอธิบายเพิม่ เติมให้สมบูรณ์
ในช่วงท้าย วิทยากรได้สรุ ปว่าบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั เป็ นวรรณกรรมที่มีกระบวนกลอน และฉันท์ประณี ตบรรจง สะท้อนถึงประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม การดํารงชีวติ ซึ่งเป็ นเครื่ องหมายแสดงความเจริ ญของชาติไทยแต่สมัยโบราณ
วรรณกรรมตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพลกับวรรณกรรมของไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่มีพระปรี ชาสามารถในด้านวรรณคดี ทรงสร้างสรรค์วรรณคดีและ
สนับสนุนให้ผอู ้ ื่นอ่านหนังสื อและให้เสรี ภาพในการเขียนหนังสื ออย่างกว้างขวาง
ปัญหา/อุปสรรคทีพ่ บ
ระยะเวลาการทํากิจกรรมที่จาํ กัด การดําเนินกิจกรรมต่างๆ จึงไม่สามารถกระทําได้อย่าง
เต็มที่
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แนวทางแก้ ไข
สัปดาห์ต่อมาได้พิจารณาปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระของชุดความรู ้ และกิจกรรมให้เหมาะสม
กับช่วงเวลา ในระยะต่อไปควรมีการประสานงานกับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขยายระยะเวลา รวมถึง
ขยายโอกาสไปในทุกๆรายวิชา และทุกๆชั้นเรี ยนที่จะสามารถเข้ามาใช้พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ได้ แต่ดว้ ยเป็ นเรื่ องที่ทุกฝ่ ายต้องเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างจริ งจังจําเป็ นที่จะต้องมีการหารื อ
กันอย่างเป็ นทางการระหว่างสํานักงานพระราชนิเวศน์ฯ และโรงเรี ยน
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รายงานผลการปฏิบัติการสั ปดาห์ ที่ 11
ชุ ดข้ อมูลเรื่อง บทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว เรื่องพระร่ วง
วิทยากรทบทวนความรู ้จากสัปดาห์ที่แล้ว วิทยากรแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่ม
ละเท่าๆกัน และให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า โดยวิทยากรได้เตรี ยมเอกสารความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
และคอยให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั เรี ยน และให้แต่ละกลุ่มเตรี ยมการแสดงละครบทบาทสมมุติในบทพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มที่ 1 มัทนะพาธา
กลุ่มที่ 2 วิวาหพระสมุทร
กลุ่มที่ 3 พระร่ วง
ในสัปดาห์น้ ีวทิ ยากรให้ผเู ้ รี ยนกลุ่มที่ 3 พระร่ วง ออกมาแสดงหน้าชั้นเรี ยน โดยใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที หลังจากการแสดงจบลง วิทยากรให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปข้อคิดที่ได้จากบทพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่ได้จากการแสดงดังกล่าว โดยใช้คาํ ถามดังนี้
“การแสดงละครเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ใด”
“จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เรื่ องพระร่ วงนี้
นักเรี ยนได้ขอ้ คิดอะไรบ้าง”
“นักเรี ยนสามารถนําข้อคิดดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร”
จากนั้น วิทยากรอธิบายเพิม่ เติมให้สมบูรณ์
ในช่วงท้าย วิทยากรได้สรุ ปว่าบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั เป็ นวรรณกรรมที่มีกระบวนกลอน และฉันท์ประณี ตบรรจง สะท้อนถึงประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม การดํารงชีวติ ซึ่งเป็ นเครื่ องหมายแสดงความเจริ ญของชาติไทยแต่สมัยโบราณ
วรรณกรรมตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพลกับวรรณกรรมของไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่มีพระปรี ชาสามารถในด้านวรรณคดี ทรงสร้างสรรค์วรรณคดีและ
สนับสนุนให้ผอู ้ ื่นอ่านหนังสื อและให้เสรี ภาพในการเขียนหนังสื ออย่างกว้างขวาง
ปัญหา/อุปสรรคทีพ่ บ
หลังจากมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนระยะเวลาการทํากิจกรรมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว
เนื้อหาสาระบางประการยังไม่สามารถถ่ายทอดเรี ยนรู ้ได้ในระยะเวลาที่จาํ กัด การดําเนินกิจกรรมต่างๆ
จึงไม่สามารถกระทําได้อย่างเต็มที่
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96
แนวทางแก้ ไข
ต่อเนื่องจากการพิจารณาปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระของชุดความรู ้ในสัปดาห์ก่อนๆ ทั้งใน
ส่ วนระยะเวลาในการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมที่ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา แต่ลาํ พังการปรับเปลี่ยนเนื้อหา
เพียงอย่างเดียวไม่น่าจะเพียงพอ ดังนั้นในระยะต่อไปควรมีการประสานงานกับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การขยายระยะเวลา รวมถึงขยายโอกาสไปในทุกๆรายวิชา และทุกๆชั้นเรี ยนที่จะสามารถเข้ามาใช้พระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ได้
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รายงานผลการปฏิบัติการสั ปดาห์ ที่ 12-13
ชุ ดข้ อมูลเรื่องคําราชาศัพท์
สัปดาห์ที่ 1 วิทยากร ผูส้ อน นําเสนอวีดีทศั น์การรายงานข่าวในพระราชสํานัก ให้
นักเรี ยนชม แล้วให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นด้วยคําถาม “วีดีทศั น์ที่นกั เรี ยนได้ชมนี้
นักเรี ยนทราบความหมายของคําราชาศัพท์ในวีดีทศั น์น้ ีหรื อไม่” และวิทยากรร่ วมกับนักเรี ยนแปล
ความหมายของคําราชาศัพท์จากวีดีทศั น์
จากนั้นวิทยากร ผูส้ อนแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 7 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน โดยให้คละ
ความสามารถ และให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าตามศูนย์การเรี ยนรู ้คาํ ราชาศัพท์ 7 ศูนย์ที่
วิทยากรได้เตรี ยมเอกสารไว้ให้ ดังนี้
ศูนย์ที่ 1 หมวดร่ างกาย
ศูนย์ที่ 2 หมวดเครื อญาติ
ศูนย์ที่ 3 หมวดเครื่ องใช้
ศูนย์ที่ 4 หมวดคํากริ ยา
ศูนย์ที่ 5 หมวดคําสรรพนาม
ศูนย์ที่ 6 หมวดคําที่ใช้กบั พระสงฆ์
ศูนย์ที่ 7 หมวดคําสุ ภาพ
ให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าตามศูนย์การเรี ยนรู ้ท้ งั 7 ศูนย์ ใช้เวลาศูนย์ละ 10 นาที ให้
เปลี่ยนจากศูนย์ที่ 1 ไปศูนย์ที่ 2 ศูนย์ที่ 2 ไปศูนย์ที่ 3…..และศูนย์ที่ 7 ไปศูนย์ที่ 1
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มเข้าศูนย์การเรี ยนรู ้ให้ทาํ กิจกรรม ดังนี้
อ่านบัตรคําสัง่ แล้วปฏิบตั ิตามคําสัง่
อ่านบัตรเนื้อหาเรื่ อง การเป็ นเพื่อนที่ดี
อ่านบัตรกิจกรรม และสรุ ปหลักเกณฑ์ที่เพือ่ นที่ดี พึงปฏิบตั ิต่อกัน
อ่านบัตรคําถามและตอบคําถามลงในแบบฝึ กปฏิบตั ิ
ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย
สัปดาห์ที่ 2 ให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าตามศูนย์การเรี ยนรู ้ท้ งั 7 ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว
หลังจากที่นกั เรี ยนทุกกลุ่มผ่านศูนย์การเรี ยนรู ้คาํ ราชาศัพท์ครบทั้ง 7 ศูนย์ วิทยากรถามผูเ้ รี ยนว่า “คํา
ราชาศัพท์ในระดับพระมหากษัตริ ยแ์ ละบรมวงศานุวงศ์ใช้แตกต่างกันอย่างไร” และอธิบายเพิ่มเติม
ให้สมบูรณ์ จากนั้นวิทยากรแบ่งนักเรี ยนเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน และให้แต่แต่ละกลุ่มนัง่
รวมกลุ่มกัน วิทยากรนําบัตรคําราชาศัพท์ข้ ึนมาถามนักเรี ยน กลุ่มใดตอบได้ก่อนก็จะเป็ นฝ่ ายเก็บ
รักษาบัตรคํานั้นไว้ ดําเนินกิจกรรมไปจนจบกลุ่มใดมีจาํ นวนบัตรคํามากกว่าจะเป็ นฝ่ ายชนะ
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ในช่วงท้ายของกิจกรรม วิทยากรสรุ ปความสําคัญของคําราชาศัพท์ และคําราชาศัพท์มี
การใช้ที่แตกต่างกันตามลําดับ นักเรี ยนต้องใช้ให้ถูกต้อง
ปัญหา/อุปสรรคทีพ่ บ
ชุดความรู ้มีเนื้อหาซับซ้อน นักเรี ยนต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจจึงทําให้การ
ดําเนินงานตามแผนที่กาํ หนดไม่เป็ นไปตามระยะเวลา และในบางกิจกรรมรู ปแบบการถ่ายทอดเน้น
สาระเนื้อหาจนเกินไปนักเรี ยนบางคนเบื่อหน่าย และไม่มีสมาธิ
แนวทางแก้ ไข
การปฏิบตั ิการในสัปดาห์ต่อมาที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันได้มีปรับเปลี่ยนรู ปแบบการสอนให้
เน้นกิจกรรมที่นกั เรี ยนทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่ วม รวมถึงปรับปรุ งเนื้อหาสาระของชุดความรู ้ที่
นําไปถ่ายทอดให้ง่ายขึ้นไม่ซบั ซ้อน ทําให้นกั เรี ยนบางส่ วนที่ไม่กล้าแสดงออกเท่าที่ควร เริ่ มมีบทบาท
ในการทํากิจกรรมร่ วมกับเพือ่ นนักเรี ยนมากขึ้น เป็ นตัวแทนกลุ่มในการทํากิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
จากการดําเนินการศึกษาในประเด็นการสร้างการมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้
ระหว่างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และโรงเรี ยนใกล้เคียงสองแห่ง พบว่าการดําเนินงานด้านการ
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จัดการความรู ้ของ โรงเรี ยนเทศบาล 6 ห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร) และโรงเรี ยนเทศบาล 2 วัด
ไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์) มีนโยบาย และการดําเนินงานที่จะส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนใน
เรื่ องท้องถิ่นอยูแ่ ล้ว ขาดแต่กรอบการทํางานที่ยงั ไม่เป็ นรู ปร่ างจึงทําให้การดําเนินงานยังไม่ประสบ
ผลสําเร็ จเท่าที่ควร รวมถึงปัญหาการสื่ อสารกันเองภายในองค์กรที่ครู อาจารย์บางส่ วนยังไม่
รับทราบการดําเนินการแบบมีส่วนร่ วมกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวันที่กาํ ลังจะเกิดขึ้น การพูดคุย
กันทั้งภายในองค์กร และระหว่างองค์กรจึงเป็ นการแก้ไขปัญหา โดยการพูดคุยดังกล่าวจะเป็ นการ
เตรี ยมความพร้อมในการดําเนินการแบบมีส่วนร่ วม และการดําเนินการจัดการความรู ้ภายใน และจะ
ทําให้ได้กรอบการดําเนินงานทั้งในส่ วนของภายใน และระหว่างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ทําให้
การดําเนินงานเป็ นไปตามขั้นตอน และเกิดความชัดเจน
ในส่ วนของสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันมีการดําเนินนโยบายที่จะทํา
ให้พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีชีวิต รวบรวม และเผยแพร่ องค์ความรู ้ที่เกี่ยงข้อง
กับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยเปิ ดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาหา
ความรู ้ มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่จะส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เป็ นแผนงานที่ชดั เจนตลอดทั้งปี แต่
หากจะทําให้สาํ นักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็ นองค์กรที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ได้สมบูรณ์
ยิง่ ขึ้น การจัดการความรู ้ภายในองค์กรจึงเป็ นกระบวนการที่มีความสําคัญ ควรมีการดําเนินโยบายที่
จะส่ งเสริ มการเรี ยนให้เกิดขึ้นรู ้กบั ทุกหน่วยงานภายในองค์กร มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ และนําไปสู่
การต่อยอดความรู ้
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ในด้านความร่ วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน และโรงเรี ยนทั้งสองแห่ งที่ผา่ นมา จากการศึกษาพบว่ามีความร่ วมมือระหว่างกันใน
ระดับหนึ่ง สิ่ งสําคัญที่จะทําให้การดําเนินการร่ วมกันเกิดขึ้นได้คือ การพูดคุยในส่ วนของผูบ้ ริ หารที่
จะเป็ นการกําหนดกรอบความร่ วมมือระหว่างกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่ชดั เจนในการดําเนินงาน
ซึ่งเกิดจากการไม่ได้มีการร่ วมพูดคุยกันระหว่างผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่ องกรอบความร่ วมมือ
กรอบเวลาในการดําเนินงาน และตัวผูร้ ับผิดชอบในแต่ละส่ วน ฯลฯ รวมถึงการพูดคุยทําความเข้าใจ
ระหว่างกันในเรื่ องการดําเนินการแบบมีส่วนร่ วม ที่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีบทบาท และส่ วน
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ร่ วมในการดําเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งจําเป็ นอย่างยิงที่จะต้องทําความเข้าใจร่ วมกัน

ความรู ้ให้สาํ เร็ จขึ้นได้ กรณี พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และโรงเรี ยนทั้งสองแห่งสามารถสรุ ปเป็ น
แนวทางขั้นต้นในระดับนโยบายได้ดงั นี้
1. การพูดคุยในระดับผูบ้ ริ หารอย่างเป็ นทางการจะเป็ นการกําหนดกรอบความร่ วมมือ
ที่ชดั เจนระหว่างกัน และจะสามารถนําไปสู่กรอบการดําเนินการร่ วมกันในขั้นต่อไปให้มีการ
ดําเนินงานที่สมั พันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทําให้การดําเนินงานเป็ นไปตามขั้นตอน และ
ประสบผลสําเร็ จ นอกจากการพูดคุยกันอย่างเป็ นทางการในระดับผูบ้ ริ หารแล้วในส่ วนของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานก็ควรมีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ระหว่างกันอยูเ่ สมอ ซึ่งจะเป็ นการร่ วมกันเรี ยนรู ้หาแนวทางวิธีการใหม่ๆ
2. ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาดูแลในเรื่ องนี้ร่วมกัน โดยจัดตั้งในรู ปแบบ
คณะกรรมการ หรื อคณะทํางานก็ได้ เพื่อดูแลบริ หารการดําเนินงานในเรื่ องการจัดการความรู ้
ระหว่างกัน รวมทั้งคอยดูแลการดําเนินการในเรื่ องนี้ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผูท้ ี่จะมาทํา
หน้าที่รับผิดชอบในส่ วนนี้จะต้องประกอบไปด้วยบุคลากรจากทุกฝ่ าย
3. สร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน อันจะเป็ นการเอื้อต่อการจัดการ
ความรู ้ ส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปั นความรู ้ ระหว่างกันโดยคํานึ งถึงประโยชน์ที่นักเรี ยน
เยาวชนจะได้รับเป็ นสําคัญ รวมถึงส่ งเสริ มบุคคลากรภายในหน่วยงานให้คน้ คว้าหาแนวทางใหม่ที่
จะส่ งเสริ มบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ และความร่ วมมือระหว่างกัน
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4. การทําความเข้าใจเรื่ องการมีส่วนร่ วม และการจัดการความรู ้กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
เป็ นสิ่ งสําคัญที่ทุกฝ่ ายต้องเข้าใจความหมาย และวิธีการ โดยหลักการแล้วกระบวนการมีส่วนร่ วม
ต้องการให้ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องได้เข้ามามีโอกาสแสดงความคิดเห็ นร่ วมกัน เป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
ตัด สิ น ใจ และมี ส่วนร่ วมในการดํา เนิ นงาน ตลอดจนมี ส่ว นร่ วมในการประเมิ นผล โดยตลอด
กระบวนการต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ าย และต้องนําข้อสรุ ปที่ได้ไปปฏิบตั ิร่วมกัน ซึ่ งการ
เรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน ในการปฏิ บ ัติ มี ค วามสํา คัญ ที่ สุ ด ในการที่ จ ะทํา ให้ ค วามร่ ว มมื อ ดัง กล่ า วบรรลุ
จุดมุ่งหมาย การไม่เรี ยนรู ้ หรื อ การเรี ยนรู ้เฉพาะบุคคลโดยไม่ใช้การเรี ยนรู ้ของคนทั้งหมดร่ วมกัน ก็
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การทําความเข้าใจในเรื่ อส
งการมีส่วนร่ วมแล้วความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู ้ที่จะนําไปสู่

ไม่ก่อให้เกิดความร่ วมมือที่สอดคล้องกับความเป็ นจริ งไม่อาจนําพาไปสู่ ความสําเร็ จได้ นอกจาก
ความสําเร็ จก็เป็ นอีกเรื่ องที่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องควรทําความเข้าใจ และนําไปปรับใช้

จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบนั และปัญหาด้านการมีส่วนร่ วมในการ
จัดการความรู ้ระหว่างกัน ผูศ้ ึกษาได้กาํ หนดแผนปฏิบตั ิการที่มีจุดมุ่งหมายสร้างการเรี ยนรู ้ และ
ประสบการณ์ให้กบั นักเรี ยนโดยเลือกใช้ชุดความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั มาใช้เป็ นเครื่ องมือ และมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการสอนให้เหมาะสมซึ่งเป็ นรู ปแบบที่ให้
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง จากการดําเนินงานพบว่านักเรี ยนมีความสนใจ มีการซักถามตั้งข้อสงสัย และ
แสดงความคิดเห็นร่ วมกันอย่างมีเหตุผล นอกจากที่นกั เรี ยนจะได้รับประสบการณ์เรี ยนรู ้จากการ
ดําเนินงานแล้ว ผูศ้ ึกษายังได้รับข้อเสนอแนะต่างๆจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องซึ่งจะนําไปปรับปรุ งการ
ดําเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น รวมทั้งจะเป็ นการนําไปสู่ วิธีการเรี ยนรู ้แบบใหม่ๆ อันจะ
เป็ นประโยชน์ในการสร้างความร่ วมมือทางด้านวิชาการที่จะเกิดขึ้นอย่างยัง่ ยืน
ในส่ วนแนวทางด้านการปฏิบตั ิการ จากการศึกษาลงพื้นทีเผยแพร่ ชุดข้อมูลความรู ้ อาจ
นําผลที่ได้จากการศึกษา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมากําหนดเป็ นแนวทาง
เพิ่มเติมได้ดงั นี้
1. ครู อาจารย์ ต้องเข้ามามีส่วนร่ วมกับเจ้าหน้าที่วิชาการสํานักงานพระราชนิเวศน์
มฤคทายวันอย่างจริ งจัง ตั้งแต่ข้ นั ตอนการวางแผนการดําเนินงาน ขั้นตอนการเลือกชุดความรู ้ที่
เหมาะสมกับนักเรี ยนโดยร่ วมกันกําหนดรู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และมีส่วนร่ วมในระหว่างการ
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ดําเนินกิจกรรม ด้วยครู เป็ นผูท้ ี่รู้จกั พฤติกรรม และเข้าใจนักเรี ยนแต่ละคนเป็ นอย่างดี รวมทั้งมีส่วน
ในการปรับปรุ งวิธีการดําเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น และร่ วมหาวิธีการใหม่ๆ
2. มุ่งเน้นการเข้ามาใช้แหล่งเรี ยนรู ้ให้มากขึ้น ด้วยการนําผูเ้ รี ยนออกไปเรี ยนรู ้ยงั แหล่ง
เรี ยนรู ้ และจัดกิจกรรมที่สัมพันธ์กบั แหล่งเรี ยนรู ้ โดยนักเรี ยนมีโอกาสได้ทดลองด้วยตัวเองจะ เป็ น
การใช้ประโยชน์ชุดความรู ้ของแหล่งเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีคุณค่าอย่างยิง่ ด้วยวิธีการ
เรี ยนรู ้เหล่านี้ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยตรงจากแหล่งทรัพยากร และสภาพแวดล้อม ทําให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความสนใจ ได้รับความเพลิดเพลินควบคู่กบั การได้รับความรู ้ และประสบการณ์
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ยอมรับในเรื่ องศักดิ์ศรี ความเท่
ส าเทียมซึ่งจะนําไปสู่การปฏิบาตั ิงงานร่วมกันอย่างสันติ ประสบการณ์

3. รับฟั งความคิดเห็นจากทุกฝ่ ายอย่างตรงไปตรงมาโดยปราศจากอคติ ซึ่งทุกฝ่ ายต้อง

ของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องล้วนมีความสําคัญ ทุกคนมีเสรี ภาพสามารถนําเอาศักยภาพของตนออกมา
แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และสร้างสรรค์
4. ต่อยอดผลที่ได้จากการศึกษา โดยการนําวิธีการใหม่ๆไปใช้กบั ชุดความรู ้ หรื อวิชา
อื่นๆ จากการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการพบว่าชุดความรู ้อื่นๆ สามารถนํามาปรับเปลี่ยนวิธีการ
ถ่ายทอดให้กบั นักเรี ยน โดยเน้นให้เป็ นไปในรู ปแบบกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ทดลอง
เรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองในแหล่งเรี ยนรู ้ ซึ่งจะเป็ นการทําให้เข้าใจบทเรี ยนได้ง่ายขึ้นสร้างความน่าสนใจ
และเกิดความสนุกสนานกับตัวผูเ้ รี ยน
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าความร่ วมมือทางด้านการจัดการเรี ยนรู ้จะประสบผลสําเร็ จ
ได้ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องอย่างจริ งจัง การเรี ยนรู ้ร่วมกันในการปฏิบตั ิมี
ความสําคัญที่สุดที่จะนําไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมาย รวมถึงการกําหนดกรอบความร่ วมมือ กรอบการ
ปฏิบตั ิงานให้มีความชัดเจน และในเรื่ องการมีส่วนร่ วมไม่ได้เป็ นหน้าที่ของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ นการ
เฉพาะต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย และอาจต้องอาศัยความอดทน เสี ยสละจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ซึ่งในการดําเนินการด้านการมีส่วนร่ วมจําเป็ นที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการไม่อาจสําเร็ จ
ได้ในระยะเวลาอันสั้น การรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ ายอย่างมีสติเป็ นสิ่ งสําคัญไม่ใช้เป็ นการ
โต้เถียงกันโดยหวังเอาชนะโดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ทางการศึกษาที่นกั เรี ยนจะได้รับเป็ นหลัก
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การแบ่งปันความรู ้ระหว่างกันเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะทําให้ทุกฝ่ ายพัฒนาไปด้วยกันเมื่อทุกฝ่ ายพัฒนาไป
พร้อมกันการดําเนินงานในการสร้างการมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้กจ็ ะไม่เป็ นภาระของฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่ง
ขั้นตอนการสร้ างการมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู้
สํานักงานมูลนิธิ

โรงเรี ยนทั้งสองแห่ง

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
สร้ างความเข้ าใจในเรื่ อง
การดําเนินงานแบบมี
ส่วนร่วม

พูดคุยร่ วมกันในส่ วนของ
ผูบ้ ริ หาร กําหนดกรอบความ
ร่ วมมือ และกรอบการดําเนินงาน

สร้ างความเข้ าใจในเรื่ อง
การดําเนินงานแบบมีสว่ น
ร่วม

มีส่วนร่ วมกําหนดแผนงาน
ส่ งเสริ มการจัดการความรู้ใน

มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการ

ส่ งเสริ มการจัดการความรู้ใน

องค์กร

และมีส่วนร่ วมในการ

องค์กร

ประเมินผล เกิดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน
ผลสําเร็จในการ
ดําเนินงานร่วมกัน
นําผลที่ได้ ไป
ศึกษาต่อยอดความรู้

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการสร้างการมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้
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แผนการจัดการเรียนรู้
วิชา ชุ มนุม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้ านห้ วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร)
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
เรื่อง พระราชประวัติ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว เวลา 2 คาบ
และพระราชกรณียกิจทีส่ ํ าคัญด้ านต่ างๆ

จุดประสงค์ การเรียนรู้
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ด้ านความรู้ : นักเรียนสามารถ
1. อธิบาย บอกเล่า พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้
2. อธิบาย บอกเล่า ระบุความสําคัญ ของพระราชกรณี ยกิจที่สาํ คัญด้านต่างๆ
ด้ านทักษะ / กระบวนการ : นักเรียนสามารถ
1. ระบุ จํา สังเกต และให้เหตุผล
2. วิเคราะห์ และเชื่อมโยง
3. คิดสร้างสรรค์ และการสรุ ปความ
ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ : นักเรียน
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. มีวินยั
3.ใฝ่ เรี ยนรู ้
4. มุ่งมัน่ ในการทํางาน
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สาระสํ าคัญ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยร์ ัชกาลที่ 6 แห่ ง
ราชวงศ์จกั รี ทรงประกอบพระราชกรณี ยกิจที่สาํ คัญด้านต่างๆไว้อย่างมากมาย เป็ นประโยชน์แก่
ประเทศ ทําให้ประเทศไทยในสมัยนั้นมีความทันสมัย เป็ นอารยประเทศ พระราชกรณี ยกิจหลาย
ประการมีความสําคัญต่อประเทศไทยจวบจนปัจจุบนั
สาระการเรียนรู้
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พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพะมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2423 ทรงเป็ นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยที่ทรงเป็ นพระ
ราชโอรสองค์ใหญ่ที่ประสู ติแต่สมเด็จพระศรี พชั ริ นทราบรมราชชนนีนาถ
ในปี พ.ศ. 2435 ทรงเสด็จไปเพื่อทรงศึกษาวิชชาชั้นสู งยังประเทศอังกฤษ โดยได้เสด็จ
เข้าศึกษาวิชาการทหารที่โรงเรี ยนนายร้อยทหารบกแซนเฮิสต์ (Sandhurst) เมื่อทรงสําเร็ จการศึกษา
ในด้านการทหารแล้ว ได้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาประวัติศาสตร์และกฏหมายที่วิทยาลัยไครสเชิร์ช (
Christ Church College) มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด(Oxford)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงบรมราชาภิเษก โดยกระทําเป็ นสอง
คราว คราวแรกเป็ นพระราชพิธีเฉพาะที่สาํ คัญคือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียร
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453 ด้วยเหตุผลที่วา่ บ้านเมืองยังอยูใ่ นระหว่างความทุกข์ คราวที่สอง
เป็ นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช ซึ่งเป็ นงานพระราชพิธีอนั ยิง่ ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรัชกาล
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2454
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จสวรรคต ในตอนดึกของคืนวันที่ 25
พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
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พระราชกรณียกิจทีส่ ํ าคัญของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว
ด้ านการศึกษา
ในด้านการศึกษา ทรงริ เริ่ มสร้างโรงเรี ยนขึ้นแทนวัดประจํารัชกาล ได้แก่ โรงเรี ยน
มหาดเล็กหลวง ซึ่งในปั จจุบนั คือโรงเรี ยนวชิราวุธวิทยาลัย ทั้งยังทรงสนับสนุนกิจการของโรงเรี ยน
ราชวิทยาลัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ.
2440 (ปั จจุบนั คือโรงเรี ยน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์) และในปี พ.ศ. 2459 ได้ทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐาน “โรงเรี ยนข้าราชการพลเรื อนของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ” ขึ้นเป็ น “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยแห่ งแรกของ
ประเทศไทย
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ด้ านการเศรษฐกิจ
ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติคลังออมสิ น พ.ศ. 2456 ขึ้น
เพื่อให้ประชาชนรู ้จกั ออมทรัพย์และเพื่อความมัน่ คงในด้านเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังทรง
ริ เริ่ มก่อตั้งบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทยขึ้น
ด้ านการคมนาคม
ในปี พ.ศ. 2460 ทรงตั้งกรมรถไฟหลวง และเริ่ มเปิ ดการเดินรถไฟสายกรุ งเทพฯ ถึง
เชียงใหม่ สายใต้จากธนบุรีเชื่อมกับปี นังและสิ งคโปร์ อีกทั้งยังทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพาน
พระราม 6 เพีอ่ เชื่อมทางรถไฟไปยังภูมิภาคอื่น
ด้ านศิลปวัฒนธรรมไทย
ทรงตั้งกรมมหรสพ เพื่อฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย และยังได้ทรงสร้างโรงละครหลวง
ไว้ในพระราชวังทุกแห่ ง นอกจากนี้ ยังทรงสนพระราชหฤทัยด้านจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมไทย
ด้ านการต่ างประเทศ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศ
สงครามกับประเทศฝ่ ายเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 โดย
ประเทศไทยได้เข้าร่ วมกับประเทศฝ่ ายสัมพันธมิตร ซึ่งประกอบด้วยประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และ
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รัสเซียเป็ น ผูน้ าํ พร้อมทั้งได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งทหารไทยอาสาสมัครไปร่ วมรบใน
สมรภูมิยโุ รปด้วย ผลของสงครามประเทศฝ่ ายสัมพันธมิตรได้ชยั ชนะ ทําให้ประเทศไทยมีโอกาส
เจรจากับประเทศมหาอํานาจหลายประเทศ ในการแก้ไขสนธิสญ
ั ญาที่ไม่เป็ นธรรม เช่น สนธิสญ
ั ญา
สิ ทธิสภาพนอกอาณาเขต สนธิสญ
ั ญาจํากัดอํานาจการเก็บภาษีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยูห่ วั และ สนธิสญ
ั ญาจํากัดอํานาจกลางประเทศไทย
ด้ านการแพทย์และการสาธารณสุ ข
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ งั วชิรพยาบาลเมื่อ พ.ศ. 2455 และโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์เมื่อ พ.ศ. 2457 และทรงเปิ ดการประปากรุ งเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ด้ านกิจการเสื อป่ าและลูกเสื อ
ทรงจัดตั้งกองเสื อป่ าเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 และทรงจัดตั้งกองลูกเสื อกอง
แรกขึ้นที่โรงเรี ยนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย ในปัจจุบนั ) ด้านการฝึ กสอนระบอบ
ประชาธิปไตย ทรงทดลองตั้ง "เมืองมัง" หลังพระตําหนักจิตรลดาเดิม ทรงจัดให้เมืองมัง มีระบอบ
การปกครองของตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย รวมถึงเมืองจําลอง "ดุสิตธานี" ในพระราชวัง
ดุสิต (ต่อมาทรงย้ายไปที่พระราชวังพญาไท)
ด้ านวรรณกรรมและหนังสื อพิมพ์
ทรงส่ งเสริ มให้มีการแต่งหนังสื อ โดยทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติวรรณคดีสโมสร สําหรับในด้านงานหนังสื อพิมพ์ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้
ตราพระราชบัญญัติสมุด เอกสาร พ.ศ. 2465 ขึ้น

ความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรี ยนสามารถสรุ ปได้วา่ พระราชกรณี ยกิจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศมาจนถึงปัจจุบนั และพระราชกรณี ยกิจที่สาํ คัญบาง
ประการเกี่ยวข้องกับนักเรี ยนโดยตรง
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ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่ องรอยแสดงความรู้ )
ให้นกั เรี ยนเลือกนําเสนอเรื่ องราวพระราชกรณี ยกิจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ผ่านบทบาทสมมุติวา่ นักเรี ยนเป็ นมัคคุเทศก์นาํ ชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในหัวข้อที่
นักเรี ยนมีความสนใจดังนี้
1. พระราชประวัติในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
2. พระราชกรณี ยกิจที่สาํ คัญด้านต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั
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คําถามท้ าทาย
นักเรี ยนคิดว่าพระราชกรณี ยกิจที่สาํ คัญในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั มี
ความสําคัญสื บเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั อย่างไร
กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนํา
1. วิทยากรนําเสนอพระราชประวัติ ประราชกรณี ยกิจ ผ่านคําบอกเล่า และเอกสารโดย
มีรายละเอียด ดังนี้
- พระราชประวัติในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
- พระราชกรณี ยกิจด้านต่างๆในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
แล้วตอบข้อซักถามของนักเรี ยนว่ามีพระราชกรณี ยกิจใดบ้างที่นกั เรี ยนรับทราบ หรื อ
มีขอ้ สงสัยใดๆในรายละเอียดของพระราชกรณี ยกิจนั้นๆ
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กิจกรรมพัฒนา
1. ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างพระราชกรณี ยกิจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
ที่นกั เรี ยนรู ้จกั แล้วให้ช่วยกันบอกความสําคัญของพระราชกรณี ยกิจนั้น เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู ้
ความเข้าใจที่ตรงกัน
2. ผูส้ อนแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
2.1 พระราชประวัติในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
2.2 พระราชกรณี ยกิจที่สาํ คัญในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
3. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า และร่ วมกันอภิปรายเพื่อสรุ ปความรู ้ โดยผูส้ อน
เสนอแนะแนวทางในการสื บค้นจากแหล่งความรู ้ต่างๆ ที่หลากหลาย
4. ผูส้ อนกําหนดประเด็นในการนําเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มเพื่อเป็ นแนวทางในการ
สรุ ปความรู ้ดงั นี้
-พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
-พระราชกรณี ยกิจด้านเศรษฐกิจ
-พระราชกรณี ยกิจด้านสังคม
-พระราชกรณี ยกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องวัฒนธรรม
5.ให้นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันวางแผนการนําเสนอผลงาน และให้นักเรี ยนแต่ละ
กลุ่มนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยนก่อน ผูส้ อนให้เพื่อนนักเรี ยนกลุ่มอื่นๆตั้งคําถามกลุ่มละ 1
คําถาม เพื่อให้กลุ่มที่นาํ เสนอผลงานช่วยอธิบายในส่ วนที่สงสัย
6. ผูส้ อนสุ่ มนักเรี ยนจํานวน 3 คนให้ออกมาบอกความสําคัญของพระราชกรณี ยกิจต่างๆ ที่
มีความสําคัญต่อนักเรี ยนจนถึงปั จจุบนั
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กิจกรรมสรุ ป
นักเรี ยนสามารถสรุ ปได้วา่ พระราชกรณี ยกิจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ในด้านต่างๆ มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ และมีความสําคัญต่อนักเรี ยนจนถึง
ปั จจุบนั ด้วยพระราชกรณี ยกิจของพระองค์ มีความสําคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาประเทศ ให้มีความ
ทันสมัยเป็ นอารยประเทศ แต่ในขณะเดียวกันพระราชกรณี ยกิจของพระองค์ท่านก็ยงั เป็ นการ
อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ที่แสดงความเป็ นสยามประเทศไว้อย่างสมบูรณ์
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สื่ อ/แหล่งการเรียนรู้
1. ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติ และพระราชกรณี ยกิจ
2. เอกสารสรุ ปความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติ และพระราชกรณี ยกิจ

การวัดและประเมินผล
วิธีการวัด
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1. การสังเกตการตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็น
2. การสังเกตการมีส่วนร่ วมของกิจกรรมกลุ่ม
เครื่องมือวัดผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรายบุคคล
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรายกลุ่ม
เกณฑ์ การประเมิน
นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อยร้อยละ 80
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แผนการจัดการเรียนรู้
วิชา ชุ มนุม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้ านห้ วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร)
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
เรื่อง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว เรื่องธงชาติไทย เวลา 1 คาบ
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ด้ านความรู้ : นักเรียนสามารถ
ส
จุดประสงค์ การเรียนรู้

1. อธิบาย บอกเล่า ความเป็ นมา ความสําคัญ และความหมายของธงชาติไทยได้
2. อธิบาย เหตุที่ทาํ ให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเปลี่ยนรู ปแบบธง
ชาติมาเป็ นธงไตรรงค์แบบในปัจจุบนั
ด้ านทักษะ / กระบวนการ : นักเรียนสามารถ
1. ระบุ จํา สังเกต และให้เหตุผล
2. วิเคราะห์ และเชื่อมโยง
3. คิดสร้างสรรค์ และการสรุ ปความ
ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ : นักเรียน
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. มีวินยั
3.ใฝ่ เรี ยนรู ้
4. มุ่งมัน่ ในการทํางาน
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สาระสํ าคัญ
พระราชกรณี ยกิจที่สาํ คัญประการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
คือทรงเปลี่ยนแปลงรู ปแบบธงชาติของสยามให้เป็ นธงไตรรงค์ แทนธงช้างที่ใช้อยูแ่ ต่เดิม ด้วย
เหตุผลสําคัญหลายประการ ทั้งเหตุผลของความประหยัดราษฎรสามารถทําขึ้นใช้เอง และทําให้
สังเกตง่ายโดยมีความทันสมัยเป็ นสากลทัดเทียมอารยประเทศ
สาระการเรียนรู้
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พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพะมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว เรื่องธงชาติไทย
หลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จกลับจากการตรวจเมื อง
อุ ท ัย ธานี ที่ ทาํ ให้พ ระองค์ท รงรั บ รู ้ ค วามยากลํา บากของราษฎรในการเตรี ย มรั บ เสด็จ ต้อ นรั บ
พระองค์ ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2459 หลังจากทรงเสด็จกลับจากการตรวจเมืองอุทยั ธานี แล้ว
พระองค์ก็มิได้ทอดทิ้งเรื่ องธงชาติให้เนิ่นนาน ทรงมีพระราชปรารภ ปรึ กษาหารื อกับท่านผูใ้ หญ่ใน
พระราชสํานัก ถึงเรื่ องหลักการที่จะแก้ไขการใช้ธงนี้ โดยถือเอาเศรษฐกิจของราษฎรเป็ นข้อสําคัญ
กับความสะดวก ความเหมาะสม และความหมาย ในรู ปลักษณะ พร้อมมีความสง่างามประกอบด้วย
พระองค์ทรงสนพระทัยที่จะให้ราษฎร รับรู ้ในความหมาย มีจิตใจ ยึดมัน่ ในธงอันเป็ นสัญลักษณ์
ของชาติ มีหลายครั้งที่ทรงกล่าวยํ้า เสมือนรับเอาความบกพร่ อง ของราษฎรเป็ นความบกพร่ องของ
พระองค์ ที่มิได้พระราชทานโอกาส หรื อช่ วยเหลือให้ได้มีการศึกษา และแทนที่จะทรงพิโรธใน
ความผิดพลาดของข้าราชการ ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบ ที่ไม่ได้ตรวจตราให้รอบคอบก่อนเวลาเสด็จผ่าน
ก็ทรงเห็ นว่าพระองค์เองต่างหากควรจะคิดแก้ไข ไม่ให้เกิ ดความผิดพลาดได้อีก ถึงกับรั บสั่งว่า
“นับเป็ นความผิดของข้าเอง ที่ให้การศึกษาเขาไม่ถึงขีดดีพอ”
ต่อมาไม่นานก็ทรงพระราชดําริ วา่ ธงชาติควรจะใช้ผา้ ชิ้นๆ เพลาะกันได้อย่างง่ายๆ คือ
1. ราษฎรจะได้ไม่ลาํ บาก ที่จะทําใช้เองได้ ทั้งไม่ตอ้ งสัง่ ซื้ อ ผ้าพิมพ์เป็ นรู ปช้างสําเร็ จ
มาจากต่างประเทศ
2. ควรใช้สีที่มีความหมายในทางสามัคคี และยึดมัน่ ต่อชาติ และเห็นได้แต่ไกล
3. ให้เกิดความสวยงาม เมื่อเวลาประดับประดาตามสถานที่ต่างๆ
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ในตอนแรก โปรดเกล้า ฯ ให้ท ดลองทํา ขึ้ น เป็ นห้า ริ้ ว สองสี คื อ ใช้สี แ ดงกับ สี ข าว
สลับกันเป็ นทางตามความยาว โดยวิธีน้ ี อาจจะหาผ้าแดงกับผ้าขาวเพลาะเข้าโดยง่าย วิธีใช้ก็ง่าย
เพราะจะเอาด้านไหนติดกับคันธง ก็จะใช้ได้โดยไม่ตอ้ งกลัวติดผิดทางอย่างธงช้าง ไม่ตอ้ งจ่ายเงิน
ออกนอกประเทศเป็ นจํานวนมากโดยไม่จาํ เป็ นเพราะทําได้เอง แม้แต่ผา้ พื้นเมืองทางเหนื อก็ทาํ ได้
ต้องการเมื่อไหร่ จํานวนเท่าไหร่ ก็เย็บได้ทนั การ แล้วได้โปรดเกล้าฯ ให้ทาํ ไปติดเป็ นการทดลองที่
สนามเสื อป่ า เป็ นจํานวนมาก แต่ปรากฏว่าไม่เป็ นที่พอพระราชหฤทัยเพราะดูจืดชืดไปด้วยกับสี แดง
และสี ขาว ไม่เกิดความงดงามจับตาน่ าชมสมจะเป็ นธงประจําชาติ แต่เพื่อจะทรงฟั งความคิดเห็น
ของประชาชนผูม้ ีส่วนร่ วมในอันจะใช้ธงชาติดว้ ยฐานะเป็ นคนไทย พระองค์จึงยังอนุ ญาตให้ใช้อยู่
ตลอดมาหลายเดือน ในที่สุดก็ทรงรําลึกขึ้นได้ถึงสี ประจําพระองค์อนั เป็ นสี แห่ งวันพระราชสมภพ
คือสี น้ าํ เงินซึ่ งโปรดมาก โดยจัดวางรู ปขึ้นใหม่ ใช้สีน้ าํ เงินใส่ ลงตรงช่องกลางถัดมาเป็ นสี ขาว แล้ว
จึงถึงสี แดงอยูร่ ิ มสองข้าง ดังสี ธงชาติที่เราใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั แล้วพระราชทานความหมายไว้ว่า สี
แดงหมายถึ งชาติ ซึ่ งคนไทยทุกคนต้องรั กษาไว้ โดยแม้จะต้องสละเลื อด สี ขาว คือ ศาสนา ซึ่ ง
บริ สุท ธิ์ ดุ จ สี ขาวแห่ ง ธงนี้ ส่ ว นสี น้ ํา เงิ น หมายถึ งพระมหากษัตริ ย ์ โดยให้ถือ เอาสี น้ ํา เงิ น เป็ นสี
ราชการ หลังจากได้ทดลองนําขึ้นเป็ นที่พอพระราชหฤทัยแล้ว จึงประกาศใช้เป็ นธงชาติ เมื่อปี พ.ศ.
2460 และ ได้พระราชทานชื่อว่า “ธงไตรรงค์”
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ความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรี ยนสามารถ สรุ ปสาเหตุ ของการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบธงชาติจากธงช้าง สู่ ธง
ไตรรงค์ และ ความหมายของธงไตรรงค์
ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่ องรอยแสดงความรู้ )
ให้นกั เรี ยนเลือกนําเสนอรู ปแบบธงที่ปรากฏอยูใ่ นเนื้อหาของการสอน พร้อมระบุ
ความหมาย สัญลักษณ์ สี ของธงนั้นๆ
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คําถามท้ าทาย
นักเรี ยนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบธงชาติมาเป็ นแบบธงไตรรงค์มีขอ้ ดีอย่างไร
กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนํา
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1. วิทยากรนําประวัติ ความเป็ นมา ความสําคัญของธงชาติ นําเสนอด้วยสื่ อรู ปภาพ
การบอกเล่าและเอกสารมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ความสําคัญของธงชาติ ความเป็ นมาของธงชาติสยาม
1.2 การเสด็จเยือนเมืองอุทยั ธานีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ที่เป็ นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบธงชาติของพระองค์ แล้วตอบข้อซักถาม
ของนักเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องราวของธงชาติ
กิจกรรมพัฒนา
1. ให้นกั เรี ยนช่วยกันสรุ ปความสําคัญของธงชาติ และรู ปแบบของธงชาติสยามในยุค
ต่างๆ เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจที่ตรงกัน
2. ผูส้ อนแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า และ
ร่ วมกันอภิปรายเพื่อสรุ ปความรู ้ โดยผูส้ อนเสนอแนะแนวทางในการสื บค้นจากแหล่งความรู ้ต่างๆ
ที่หลากหลาย
3. ผูส้ อนกําหนดประเด็นในการนําเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มเพื่อเป็ นแนวทางใน
การสรุ ปความรู ้ดงั นี้
- พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
- พระราชกรณี ยกิจด้านเศรษฐกิจ
- พระราชกรณี ยกิจด้านสังคม
- พระราชกรณี ยกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องวัฒนธรรม
4. ให้นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันวางแผนการนําเสนอผลงาน และให้นักเรี ยนแต่ละ
กลุ่มนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยนก่อน ผูส้ อนให้เพื่อนนักเรี ยนกลุ่มอื่นๆตั้งคําถามกลุ่มละ 1 คําถาม
เพื่อให้กลุ่มที่นาํ เสนอผลงานช่วยอธิบายในส่ วนที่สงสัย
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5. ผูส้ อนสุ่ มนักเรี ยนจํานวน 3 คนให้ออกมาบอกความสําคัญของพระราชกรณี ยกิจต่างๆ
ที่มีความสําคัญต่อนักเรี ยนจนถึงปั จจุบนั
กิจกรรมสรุ ป
นักเรี ยนสามารถสรุ ปได้วา่ พระราชกรณี ยกิจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ในด้านต่างๆ มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ และมีความสําคัญต่อนักเรี ยนจนถึง
ปั จจุบนั ด้วยพระราชกรณี ยกิจของพระองค์ มีความสําคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาประเทศ ให้มีความ
ทันสมัยเป็ นอารยประเทศ แต่ในขณะเดียวกันพระราชกรณี ยกิจของพระองค์ท่านก็ยงั เป็ นการ
อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ที่แสดงความเป็ นสยามประเทศไว้อย่างสมบูรณ์
สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
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1. ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติ และพระราชกรณี ยกิจ
2. เอกสารสรุ ปความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณี ยกิจ
การวัดและประเมินผล
วิธีการวัด
1. การสังเกตการตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็น
2. การสังเกตการมีส่วนร่ วมของกิจกรรมกลุ่ม
เครื่องมือวัดผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรายบุคคล
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรายกลุ่ม
เกณฑ์ การประเมิน
นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อยร้อยละ 80
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แผนการจัดการเรียนรู้
วิชา ชุ มนุม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้ านห้ วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร)
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
เรื่อง ประวัตคิ วามเป็ นมาของพระราชนิเวศน์ ฯมฤคทายวัน และท้ องถิ่นอําเภอห้ วยทราย
เวลา 2 คาบ

จุดประสงค์ การเรียนรู้
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ด้ านความรู้ : นักเรียนสามารถ
1. อธิบาย บอกเล่า ประวัติความเป็ นมาของตําบลห้วยทราย และพระราชนิเวศน์
มฤคทายวันได้
2. อธิบาย ลักษณะสถาปัตยกรรม ของพระราชนิเวศน์มฤคทายวันได้ถูกต้อง
3. สามารถระบุความสัมพันธ์ ของประวัติความเป็ นมาของตําบลห้วยทราย และพระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวันได้
ด้ านทักษะ / กระบวนการ : นักเรียนสามารถ
1. ระบุ จํา สังเกต และให้เหตุผล
2. วิเคราะห์ และเชื่อมโยง
3. คิดสร้างสรรค์ และการสรุ ปความ
ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ : นักเรียน
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. มีวินยั
3.ใฝ่ เรี ยนรู ้
4. มุ่งมัน่ ในการทํางาน
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สาระสํ าคัญ
พระราชนิเวศน์มฤคทายวันตั้งอยูใ่ นท้องถิ่น ชุมชน ที่นกั เรี ยนอาศัยอยู่ ดังนั้นนักเรี ยน
จะได้เรี ยนรู ้ ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม ประวัติความเป็ นมา ความสําคัญ ของพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน และประวัติความเป็ นมาของท้องถิ่นตนเอง
สาระการเรียนรู้
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ประวัติพระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน
พระราชนิ เวศน์มฤคทายวันเป็ นพระราชวังฤดูร้อนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 6 ) ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น ณ ตําบลห้วยทราย
เหนื อ ( ปั จจุบนั คือตําบลชะอํา ) อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี สําหรับเสด็จพระราชดําเนิ นแปร
พระราชฐานประทับพัก ผ่อ นพระอิ ริย าบถและรั ก ษาพระองค์ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้า
เจ้าอยูห่ ัวเสด็จพระราชดําเนิ นมาประทับแรมที่พระราชนิ เวศน์แห่ งนี้ สองครั้งคือ ระหว่างฤดูร้อนปี
พ.ศ. 2467 เริ่ มจากวันที่ 23 เมษายน ทรงประทับอยูน่ านประมาณ 3 เดือนและครั้งที่สอง ตั้งแต่วนั ที่
12 เมษายน ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2468 รวมเวลา 2 เดือนเศษ กรมศิลปากร ขึ้นทะเบียนพระราช
นิ เวศน์มฤคทายวัน เป็ นโบราณสถานแห่ งชาติ ในราชกิจจานุเบกษาในปี 2524 ด้วยเดชะพระบารมี
ปกเกล้าปกกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รั ชกาลปั จจุบนั ผูท้ รงพระมหากรุ ณา
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พ้ืนที่ค่ายพระรามหก พระราชนิ เวศน์มฤคทายวันและอุทยาน
สิ่ งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อันเป็ นพื้นที่ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ เป็ นสถานที่ราชการและ
เป็ นสถานที่ สาธารณชนสามารถเข้ามาศึ กษาหาความรู ้ ท้ งั ในด้านประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม
ศิลปกรรม ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนด้วยพระกรุ ณาธิ คุณของ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้ าเพชรรั ตนราชสุ ดา สิ ริโสภาพัณรวดี ที่ทรงพระกรุ ณาอุปการะการ
บูรณปฏิสงั ขรณ์และทํานุบาํ รุ งพระราชนิเวศน์มฤคทายวันมาโดยตลอด
ก่อนหน้าที่จะมีการสร้างพระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน พระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิ บดี (
สุ่ น สุ นทรเวช ) แพทย์ ห ลวงประจํา พระองค์ ได้ ก ราบบั ง คมทู ล พระกรุ ณาแนะนํ า ให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่ งทรงพระประชวรด้วยโรครู มาติซ่ ึ ม เสด็จประทับ ณ
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สถานที่อากาศถ่ายเทสะดวกแถบชายทะเล ซึ่ งในขณะนั้นหัวหิ นเป็ นสถานตากอากาศที่เริ่ มได้รับ
ความนิ ยมแล้ว ตามบันทึกเรื่ องที่ประทับชายทะเลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เรี ยบเรี ยงโดย จมื่นอมรดรุ ณารักษ์ ( แจ่ม สุ นทรเวช ) กล่าวถึงพระราชปรารภว่า “ที่นน่ั กําลังเป็ นที่
นิ ยมของประชาชนทัว่ ไป ไม่อยากจะเข้าไปรบกวนความสนุ กสบายของเขา” เพราะด้วยประเพณี
ดั้งเดิมนั้น เมื่อพระมหากษัตริ ยเ์ สด็จประทับแรมที่ใด บริ เวณนั้นจะถูกกําหนดเป็ นเขตพระราชฐาน
คนทัว่ ไปจึงถูกกันออกและไม่สามารถเข้าใกล้สถานที่ได้ ด้วยเหตุน้ ี พระองค์จึงทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้าฯ ให้กระทรวงทหารเรื อสํารวจหาทําเลที่เหมาะสมเพื่อจะสร้างพระราชวังฤดูร้อน ครั้นเมื่อมี
รายงานกราบบังคมทูลว่า ที่ดินตําบลบางทะลุ อําเภอชะอํา มีหาดทรายสะอาด จึ งทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ ให้ดาํ เนิ นการสร้างพระราชวังแบบเรี ยบง่ายขึ้นในปี พ.ศ. 2460 แล้วพระราชทานชื่ อ
ชายทะเลบริ เวณพระราชวังนี้ ว่า “หาดเจ้าสําราญ” นอกจากจะทรงใช้พระราชวังใหม่เป็ นที่ประทับ
แรมเพื่อพระอนามัยแล้ว ยังใช้สาํ หรับทอดพระเนตรการซ้อมรบของเสื อป่ าจังหวัดเพชรบุรี จึงทํา
ให้ เ รี ย กกัน โดยทั่ว ไปว่ า “ค่ า ยหลวงหาดเจ้า สํ า ราญ” พระองค์ไ ด้เ สด็ จ พระราชดํา เนิ น แปร
พระราชฐานยัง ค่ า ยหลวงหาดเจ้า สํ า ราญในฤดู ร้ อ น ตั้ง แต่ ปี พุ ท ธศัก ราช 2461 พอหลัง จาก
พุทธศักราช 2466 ก็มิทรงโปรดที่จะไปประทับอีก เนื่องจากพื้นที่กนั ดารและการเดินทางไม่สะดวก
การเสด็จพระราชดําเนิ นครั้งหลัง รถไฟเล็กพระที่นงั่ ติดขัด จนต้องใช้แรงงานคนผลัดกันลากแทน
รถจักรไอนํ้า ข้าราชบริ พารผูเ้ คยถวายงานใกล้ชิดเล่าว่า “ต้องลําเลียงนํ้าใส่ ตุ่มดิน ผูกผ้าขาวปิ ดปาก
โอ่งตี ตราประทับบนปมเชื อกที่ รัด ตรงคอโอ่งด้วยดิ นสอพอง ส่ งเข้าไปในพระราชฐานอยู่เป็ น
ประจํา นํ้าที่ได้มานี้ ทางบ้านเมืองจะต้องส่ งเจ้าพนักงานนําเรื อไปบรรจุลงโอ่งที่ตอนต้นแม่น้ าํ เพชร
จนได้ชื่อเรี ยกกันติดปากว่า ‘นํ้าเพชร’ ” นอกจากนี้ยงั ทรงได้รับความรําคาญจากแมลงวันหัวเขียวที่
ชุกชุมมาก เนื่องด้วยหาดเจ้าสําราญอยูไ่ ม่ห่างนักจากหมู่บา้ นชาวประมงบ้านแหลม
พระองค์จึงทรงมีพระราชดําริ ที่จะสร้างพระราชวังฤดูร้อนแห่ งใหม่ข้ ึน ให้มนั่ คงถาวร
กว่าพระราชวังที่หาดเจ้าสําราญ และกว้างขวางพอสําหรับเหล่าข้าราชบริ พารที่ตามเสด็จ จึงทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ทางเมืองเพชรบุรีสาํ รวจหาสถานที่แห่ งใหม่ พบว่าชายหาดที่ตาํ บลห้วย
ทรายเหนื อ อําเภอชะอํา ซึ่ งอยูร่ ะหว่างหาดเจ้าสําราญกับหัวหิ นแห่ งมีทาํ เลเหมาะสม สภาพเป็ นป่ า
ท่ามกลางภูเขา หาดทรายขาวสะอาด มีแอ่งนํ้าซับใต้ดินอุดมสมบูรณ์ และการเดินทางสะดวกเพราะ
อยู่ไม่ไกลจากสถานี รถไฟห้วยทรายเหนื อ จากนั้นจึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแอร์ โคเล
มันเฟรดี (Ercole Manfredi) ต่อมามีชื่อไทยว่า นายเอกฤทธิ์ หมัน่ เฟ้ นดี สถาปนิ กชาวอิตาเลียน
สังกัดกรมโยธาธิ การ ออกแบบพระราชนิเวศน์ฯ ตามแบบที่กล่าวกันว่าทรงร่ างด้วยฝี พระหัตถ์ของ
พระองค์เ อง และมี พระบรมราชโองการให้ เ จ้า พระยายมราช (ปั้ น สุ ขุม )
เสนาบดี
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กระทรวงมหาดไทย เป็ นผูอ้ าํ นวยการก่ อสร้ าง โดยมีช่างชาวจี นเป็ นแรงงานหลัก และทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ร้ื อพระตําหนัก และอาคารที่ พกั ของข้าราชบริ พารจากค่ายหลวงหาดเจ้า
สําราญมาปลูกสร้าง ณ สถานที่แห่ งใหม่ดว้ ย พระราชนิ เวศน์มฤคทายวันเริ่ มสร้างในปี พ.ศ. 2466
ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับ และป่ าในท้องที่
ตําบลห้วยทรายเหนื อชุ กชุ มไปด้วยสัตว์ป่าประเภทเนื้ อทราย กวาง หรื อที่ ในภาษามคธเรี ยกว่า
“มฤค” ซึ่ งมักมากิ นนํ้าตามลําห้วย ทั้งยังเป็ นชื่ ออันเป็ นสิ ริมงคล เพราะตรงกับชื่ อ “ป่ าอิ สิปตน
มฤคทายวัน” ที่พระพุทธเจ้าทรงพระราชทานนามว่า “พระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน” ด้วยมีพระราช
ประสงค์จะรักษาความหมายของชื่อเดิม “ห้วยทราย” ที่เรี ยกกันในท้องถิ่นไว้ เนื่ องจากแสดงปฐม
เทศนาตามพุทธประวัติ และด้วยเหตุที่ทรงมีน้ าํ พระราชหฤทัยเมตตาต่อสัตว์ท้ งั หลาย จึงมีพระบรม
ราชโองการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2467 ประกาศให้เขตพระราชนิ เวศน์ฯ เป็ นเขตอภัยทาน
ห้ามมิให้ทาํ อันตรายแก่สัตว์ โดยกําหนดเขต ด้านตะวันออกชายฝั่งทะเล ตั้งแต่วดั บางทรายจดบ้าน
บ่อเคียะ ยาว 125 เส้น (5 กิโลเมตร) ด้านทิศเหนื อจากฝั่งทะเลยื่นเข้าไปจดเขาเสวยกะปิ ยาว 190
เส้น (7.6 กิโลเมตร) ด้านใต้ยนื่ จากชายทะเลขึ้นไปจดเขาสามพระยา ยาว 125 เส้น (5 กิโลเมตร)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่จะทรงสร้ างพระราช
นิ เวศน์มฤคทายวันโดยใช้ทุนทรัพย์นอ้ ยที่สุด และโปรดให้มีลกั ษณะเรี ยบง่าย ไม่หรู หราวิจิตรเช่น
พระราชวังแห่ งอื่ นๆ การออกแบบเน้นความโปร่ งโล่ง สมกับเป็ นที่ประทับตากอากาศที่เข้ากับ
สภาพธรรมชาติและภูมิอากาศชายทะเล โดยแบ่งเป็ นหมู่พระที่นงั่ 3 องค์ ที่มีอาคารประกอบรวม 16
หลัง เชื่อมต่อกันด้วยระเบียงทางเดินหลังคาคลุมเรี ยงกันไปตามแนวทิศเหนือใต้ หันหน้าสู่ชายทะเล
เป็ นแนวขนาน เพื่อให้พระที่นั่งได้รับลมทะเลเวลากลางวัน และลมจากภูเขาเวลากลางคืน ส่ วน
บริ เวณโดยรอบโปรดให้คงสภาพป่ าในพื้นที่ไว้ตามธรรมชาติ ไม่ตอ้ งพระราชประสงค์ให้ปลูกไม้
ดอกไม้ประดับที่สิ้นเปลือง หากแต่ให้คงไว้ซ่ ึงพันธุ์ไม้พ้ืนเมือง เช่น ต้นข่อย ต้นแจง และต้นมะนาว
ผี ฯลฯ
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สถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน
สถาปั ตยกรรมของพระราชนิ เวศน์มฤคทายวันเป็ นแบบไทยประยุกต์ (เรื อนไทยผสม
ยุโรป) สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง เป็ นอาคารแบบเปิ ดโล่งสองชั้น ใต้ถุนสู ง พื้นล่างเทคอนกรี ต
หลังคาหมู่พระที่นงั่ เป็ นทรงปั้ นหยาแบบไทย มุงด้วยกระเบื้องว่าวสี่ เหลี่ยมสามารถกันแดดกันฝน
ได้ทุกด้านดีกว่าหลังคาทรงจัว่ ธรรมดา เพดานสู ง มีเกล็ดระบายอากาศร้อนออกจากช่องระหว่างฝ้ า
เพดานกับหลังคา หน้าต่าง บานกระทุง้ ตีเกล็ดเพื่อให้รับลม บนเพดานระเบียงทางเดินที่ทอดยาว
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เชื่อมต่อถึงกันนั้น ฉลุเป็ นช่องลมโดยตลอด ตัวอาคารที่ยกขึ้นสู งทําให้ลมพัดผ่านสะดวก นอกจาก
ช่วยถ่ายเทอากาศและแก้ปัญหาความชื้นจากดิ นสู่ อาคารแล้ว ยังเป็ นการป้ องกันอันตรายจากสัตว์
ร้าย และผูต้ รวจเวรยามก็สามารถเห็นพระที่นงั่ ได้สะดวกทัว่ ถึง
นอกจากนี้ ยงั มีเสารองรับนํ้าหนักตัวอาคาร รวมทั้งสิ้ น 1,080 ต้น ทั้งหมดตั้งช่วงห่ าง
เท่ากันเรี ยกว่า ระบบพิกดั (Modular System) เสาทุกต้นทําการหล่อขอบฐาน และยกขอบขึ้นเป็ นราง
หล่อนํ้าที่เรี ยกว่าบัวขอบ เพื่อหล่อนํ้ากันมดและแมลงขึ้นอาคาร ช่วงต่อระหว่างเสาคอนกรี ตชั้นล่าง
และเสาไม้ช้ นั บนไม่มีการยึดด้วยวัสดุอื่นใด เป็ นการวางอาคารชั้นบนลงบนเสาคอนกรี ตชั้นล่าง
เท่านั้น เว้นแต่ส่วนที่อยู่ติดกับทะเล เช่น ศาลาลงสรง จะมีการยึดด้วยแผ่นเหล็ก โดยฝังแผ่นเหล็ก
เป็ นแกนยึดกับเสาไม้บนหัวคอนกรี ต สิ่ งสําคัญซึ่ งยึดอาคารไว้ไม่ ให้พงั ลงมา และสามารถทน
แรงลมฝนพายุได้คือ ฝ้ าเพดานของอาคารชั้นบน ทําเป็ นแผ่นคอนกรี ตเสริ มเหล็กให้เกิดนํ้าหนักกด
ทับอาคาร เพื่อป้ องกันการไหวตัวของอาคารเมื่อมีลมพายุปะทะแรงๆ ในส่ วนที่ตอ้ งใช้ฝ้าเพดาน
คอนกรี ตเสริ มเหล็กแผ่นใหญ่ จะมีการใช้เหล็กเส้นโยงติดกับโครงสร้างหลังคาและฝ้ าเพดาน
หมู่พระที่นง่ั ทั้ง 3 องค์ มีความยาว 399 เมตร แบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ ท้องพระโรง เขตที่
ประทับฝ่ ายหน้าและเขตที่ประทับฝ่ ายใน มีชื่อเรี ยกตามลําดับว่า หมู่พระที่นง่ั สโมสรเสวกามาตย์
หมู่พระที่นงั่ สมุทพิมานและหมู่พระที่นงั่ พิศาลสาคร แม้อาคาร 16 หลังของพระที่นงั่ ทั้ง 3 องค์จะมี
ระเบียงทางเดิ นเชื่ อมถึงกันโดยตลอด แต่การสัญจรระหว่างพระที่นั่งแต่ละองค์ก็ไม่รบกวนกัน
เนื่องจากมีบนั ไดขึ้นลงรวมกันถึง 22 แห่ง
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ความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรี ยนสามารถสรุ ป เชื่อมโยงได้วา่ ท้องถิ่นอําเภอห้วยทราย และพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน มีความสัมพันธ์กนั อย่างไร และความเชื่อมโยงดังกล่าวมีความสําคัญต่อ ชุมชน ท้องถิ่น
ที่นกั เรี ยนอาศัยอยู่ ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั อย่างไร
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ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่ องรอยแสดงความรู้ )
ให้นกั เรี ยนเลือกนําเสนอเรื่ องราวความเป็ นมา และรู ปแบบสถาปัตยกรรมของพระราช
นิเวศน์มฤคทายวัน ผ่านบทบาทสมมุติวา่ นักเรี ยนเป็ นมัคคุเทศก์นาํ ชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ในประเด็นที่นกั เรี ยนมีความสนใจ

คําถามท้ าทาย
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นักเรี ยนคิดว่าพระราชนิเวศน์มฤคทายวันมีความสําคัญต่อชุมชน ท้องถิ่น ที่นกั เรี ยน
อาศัยอยูอ่ ย่างไร
กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนํา
1.วิทยากรนําเสนอประวัติความเป็ นมาของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ประวัติความ
เป็ นมาของอําเภอห้วยทราย และประวัติความเป็ นมาของจังหวัดเพชรบุรี ลักษณะสถาปั ตยกรรม
ของพระราชนิเวศน์มฤคทายวันผ่านคําบอกเล่า และเอกสาร วีดีทศั น์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ความรู ้ทวั่ ไป ประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่อดีต จนถึงปั จจุบนั
- ความรู ้ทวั่ ไป ประวัติความเป็ นมาของ อําเภอห้วยทราย
-ประวัติความเป็ นมาของ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
-ลักษณะสถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
แล้วตอบข้อซักถามของนักเรี ยนในข้อสงสัยต่างๆในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมพัฒนา
1. ผูส้ อนแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยให้นกั เรี ยนไปศึกษาค้นคว้าในเรื่ องที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับชุมชนที่ นร. อาศัยอยูด่ งั นี้
กลุ่มที่ 1 ประวัติของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนศึกษาอยู่ ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
พระราชนิเวศน์มฤคทายวันอย่างไร
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กลุ่มที่ 2 ประวัติของ จังหวัดเพชรบุรี ตําบลห้วยทรายเหนือ ว่ามีส่วน
เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็ นมาของ พระราชนิเวศน์มฤคทายวันอย่างไร
2. ให้นกั เรี ยนทั้งสองกลุ่มศึกษาค้นคว้า และร่ วมกันอภิปรายเพื่อสรุ ปความรู ้ โดย
ผูส้ อนเสนอแนะแนวทางในการสื บค้นจากแหล่งความรู ้ต่างๆ
3.ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันวางแผนการนําเสนอผลงาน และให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม
นําเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยนก่อน ผูส้ อนให้เพื่อนนักเรี ยนกลุ่มอื่นตั้งคําถาม เพื่อให้กลุ่มที่นาํ เสนอ
ผลงานช่วยอธิบายในส่ วนที่สงสัย
4. ผูส้ อนสุ่ มนักเรี ยนจํานวน 4 คน ให้ออกมาบอกความสําคัญ ที่เชื่อมโยงระหว่างประวัติ
ความเป็ นมาของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนศึกษาอยู่ ท้องถิ่นตําบลห้วยทราย และประวัติความเป็ นมาของพระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน
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กิจกรรมสรุป
1.นักเรี ยนสามารถสรุ ปได้วา่ ท้องถิ่นตําบลห้วยทราย โรงเรี ยนห้วยทรยเหนือ มี
ประวัติความเป็ นมาที่เกี่ยวข้องกับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 และประวัติ
การความเป็ นมาการก่อสร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
2.นักเรี ยนสามารถสรุ ป ประวัติความเป็ นมา และลักษณะสถาปั ตยกรรมของพระราช
นิเวศน์มฤคทายวัน ที่เป็ นรู ปแบบไทยประยุกต์สร้างจากไม้สกั ทองทั้งหลัง ประกอบด้วยหมู่พระที่
นัง่ ทั้ง 3 องค์ อัน มีชื่อเรี ยกตามลําดับว่า หมู่พระที่นง่ั สโมสรเสวกามาตย์ หมู่พระที่นง่ั สมุทพิมาน
และหมู่พระที่นง่ั พิศาลสาคร

สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็ นมาของ ตําบลห้วยทราย และพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน ภาพถ่ายสถาปั ตยกรรมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
2. เอกสารสรุ ปความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติของ ตําบลห้วยทราย พระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน และเอกสารสรุ ปความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระราช
นิเวศน์มฤคทายวัน
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การวัดและประเมินผล
วิธีการวัด
1.การสังเกตการตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็น
2.การสังเกตการมีส่วนร่ วมของกิจกรรมกลุ่ม
เครื่องมือวัดผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรายบุคคล
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรายกลุ่ม
เกณฑ์ การประเมิน
นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อยร้อยละ 80
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แผนการจัดการเรียนรู้
วิชา ชุ มนุม
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้ านห้ วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร)
เรื่อง การอนุรักษ์ พระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
เวลา 2 คาบ

จุดประสงค์ การเรียนรู้
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ด้ านความรู้ : นักเรียนสามารถ
1. อธิบาย ความสําคัญของการดูแล อนุรักษ์ พระราชนิเวศน์มฤคทายวันได้
2. อธิบาย ปั จจัย กระบวนการที่ก่อให้เกิดความเสื่ อมโทรมขึ้น แก่ตวั โครงสร้างของ
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และอธิบายวิธีการ ที่จะเป็ นการอนุรักษ์ หรื อ ชะลอ ความเสื่ อมโทรมที่
จะเกิดขึ้นกับตัวพระราชนิเวศน์มฤคทายวันได้
3. สามารถระบุความสําคัญของการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พระราชนิเวศน์
มฤคทายวันได้
ด้ านทักษะ / กระบวนการ : นักเรียนสามารถ
1. ระบุ จํา สังเกต และให้เหตุผล
2. วิเคราะห์ และเชื่อมโยง
3. คิดสร้างสรรค์ และการสรุ ปความ
ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ : นักเรียน
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. มีวินยั
3. ใฝ่ เรี ยนรู ้
4. มุ่งมัน่ ในการทํางาน
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สาระสํ าคัญ
ปั จจุบนั นี้พระราชนิเวศน์มฤคทายวันกําลังประสบกับปัญหาสภาพความเสื่ อมโทรม
ของโครงสร้างอันมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ ความเสื่ อมโทรมที่เกิดขึ้นจากกาลเวลา และความเสื่ อม
โทรมที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ เนื่องจากปัจจุบนั พระราชนิเวศน์มฤคทายวันทําหน้าที่เปรี ยบเสมือนเป็ น
พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรี ยนรู ้ ที่รวบรวมความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติ พระราชกรณี ยกิจที่สาํ คัญ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั และเรื่ องราวทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ผูค้ น
เดินทางเข้ามาเยีย่ มชมเป็ นจํานวนมากในแต่ละวัน นอกจากที่จะประสบกับปัญหาเรื่ องความเสื่ อม
โทรมของโครงสร้างแล้ว ปั ญหาทางด้านพฤติกรรมของผูท้ ี่เข้าเยีย่ มชมก็เป็ นปัญหาสําคัญ เพราะ
พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็ นเขตพระราชฐาน ที่ผเู ้ ดินทางเข้าชมต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่ งครัด และให้ความเคารพต่อสถานที่แห่งนี้
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สาระการเรียนรู้
พระราชนิเวศน์มฤคทายวันได้ถูกประกาศเป็ นโบราณสถานลงในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม2524 และ ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พื้นที่ค่ายพระรามหก พระราช
นิเวศน์มฤคทายวันและอุทยานสิ่ งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อันเป็ นพื้นที่ทรัพย์สินส่ วน
พระมหากษัตริ ย ์ เป็ นสถานที่ราชการและเป็ นสถานที่สาธารณชนสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู ้ท้ งั
ในด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
ตลอดจนด้วยพระกรุ ณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้ าเพชรรัตนราชสุ ดาสิ ริโสภาพัณณวดี
ที่ทรงพระกรุ ณาอุปการะการบูรณปฏิสงั ขรณ์และทํานุบาํ รุ งพระราชนิเวศน์มฤคทายวันมาโดย
ตลอด
นับ ตั้ง แต่ พ ระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว เสด็จ สวรรคต พระราชนิ เ วศน์
มฤคทายวันถูกทอดทิ้งขาด การบํารุ งรักษาตลอดมา ประกอบกับสถานที่ต้ งั อยูต่ ิดทะเล ไอความเค็ม
ของนํ้าทะเลทําให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีต่อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่ งเป็ นไม้ และเสาอาคารซึ่ งเป็ น
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คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ทําให้วสั ดุเหล่านี้เสื่ อมสภาพเร็ วกว่าปกติ พระราชนิเวศน์แห่ งนี้จึงมีสภาพทรุ ด
โทรมมาก
ในปี พ.ศ.2526 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนร่ วมกับกรมศิลปากร ได้จดั ทํา
โครงการบูรณะพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน โดยกรมศิลปากรได้ดาํ เนินการสํารวจพร้อมเขียนแบบ
และรายการบูรณะ ในปี พ.ศ.2530 ผูก้ าํ กับการค่ายพระรามหก ได้ดาํ เนินการจัดหาทุนเพื่อการบูรณะ
โดยในขั้นแรกจะดําเนินการบูรณะห้องพระบรรทม เพื่อวัตถุประสงค์จดั เป็ นพิพิธภัณฑ์ส่วน
พระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยในการบูรณะซ่อมแซมพระราชนิเวศน์ฯ
ในครั้งนี้ได้ดาํ เนินงานบูรณะส่ วนหนึ่งเสร็ จสิ้ นตามแบบของกรมศิลปากร และดําเนินการบูรณะ
ซ่อมแซมจนแล้วเสร็ จในปี พุทธศักราช 2537
ในปี พ.ศ. 2534 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนโดยผูบ้ ญั ชาการตํารวจตระเวน
ชายแดนขณะนั้น ได้ยนื่ คําร้องขออนุญาต จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
และได้รับการจัดตั้งเป็ นมูลนิธิฯ ตั้งแต่วนั ที่ 2 ธันวาคม 2535 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบูรณะ
ซ่อมแซมจนพระราชนิเวศน์มฤคทายวันให้มีสภาพดี เพือ่ ดํารงไว้เป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และอนุรักษ์ไว้เป็ นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และได้กราบทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้ าเพชรรัตนราชสุ ดา สิ ริโสภาพัณณวดีเป็ นองค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิพระราชนิเวศน์ ในระหว่าง
การขอจดทะเบียนจัดตั้ง ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระกรุ ณารับไว้ในอุปถัมภ์ ตั้งแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ น
ต้นไป ต่อมามีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อมูลนิธิเสี ยใหม่ จากเดิมชื่อว่า มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
เปลี่ยนเป็ น มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้ า
เพชรรัตนราชสุ ดาสิ ริโสภาพัณณวดี
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สาเหตุของความเสื่ อมโทรมทีเ่ กิดขึน้ กับอาคารหมู่พระทีน่ ั่ง
1. การขาดการดูแลรักษา หลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จ
สวรรคตใน พ.ศ.2468 พระที่นง่ั ถูกทิ้งร้างขาดการทําความสะอาด และซ่อมบํารุ ง ไม้ที่มีฝนถู
ุ่ ก
ความชื้นเป็ นบ่อเกิดของเชื้อราเนื้อไม้อ่อนแอเป็ นที่อยูอ่ าศัยของแมลง เมื่อหลังคารั่วนํ้าฝน สัมผัส
กับอาคารโดยตรงทําให้ไม้ผุ
2. ความทุดโทรมจากสิ่ งแวดล้อม ได้แก่
2.1 ความเค็มจากไอของนํ้าทะเล ที่มีปฏิกิริยารุ นแรงกับโลหะทําให้เกิด
ออกไซค์ หรื อ ที่เรี ยกว่าสนิม เช่น บานพับ และกลอนประตูหน้าต่าง โดย ความร้อน แสงจากแดด
และนํ้าฝนเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
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2.2 แดดและฝน ทําให้สีซีดและหลุดร่ อน ทําให้เนื้อไม้ขาดชั้นปกป้ อง
ความร้อนจากแดด และความเย็นจากฝน ทําให้เกิดการขยายตัวและหดตัวของคอนกรี ตทําให้เกิด
การแตกร้าว รากพืชชอนไช ทําให้โครงเหล็กที่อยูภ่ ายในเกิดเป็ นสนิมเมื่อเป็ นมากจะทําลาย
คอนกรี ตภายนอกทําให้โครงสร้างอ่อนแอเกิดการทรุ ดตัว และพังทลาย
3. การใช้งานที่ผดิ วัตถุประสงค์การสร้าง วิศวกรได้คาํ นวณนํ้าหนักอาคารหมู่พระที่นง่ั
ให้เพียงพอสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระบรมราชินี พระราชเทวี พระสนมเอก ข้าราช
บริ พารฝ่ ายหน้า และฝ่ ายในที่สนองพระเดชพระคุณใกล้ชิดในการประทับแรมฤดูร้อน เท่านั้น การ
ที่มีผเู ้ ข้าชมจํานวนมาก ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน เกินกว่าที่อาคารจะรับได้ ก่อให้เกิดการชํารุ ด
และทรุ ดตัว ในด้านโครงสร้างโดยเฉพาะส่ วนที่บอบบางเช่น ระเบียงทางเดินยาว ที่ไม่มีแรงดึง
ทางด้านกว้าง เป็ นต้น
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ความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรี ยนสามารถสรุ ปได้วา่ การอนุรักษ์มีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน ที่กาํ ลังเผชิญกับปัญหาความทรุ ดโทรม อันมีสาเหตุมาจาก กาลเวลา ธรรมชาติ ผูเ้ ข้าชม
และเข้าใจ มาตรการ ระเบียบต่างๆที่กาํ หนดขึ้นซึ่งจะช่วยรักษา ชะลอ ลดความเสื่ อมโทรมต่างๆ ให้
ช้าลง ในฐานะที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ เป็ นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สาํ คัญ
ของท้องถิ่น มีประวัติความเป็ นมาที่ยาวนาน มีความสําคัญ เกี่ยวข้องกับชุมชนที่นกั เรี ยนอาศัยอยู่
และในระดับประเทศ
ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่ องรอยแสดงความรู้ )
ให้นกั เรี ยนสังเกตความเสื่ อมโทรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับหมู่พระที่นง่ั บริ เวณโดยรอบของ
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และระเบียบต่างๆในการเข้าชมที่สอดคล้องกับปัญหาดังกล่าว โดยนํา
นักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายเข้าเยีย่ มชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน แจ้งกฎระเบียบในการเข้าชมหมู่พระ
ที่นง่ั และให้นกั เรี ยนเลือกอภิปรายปั ญหาที่นกั เรี ยนสังเกตเห็น ก่อนที่จะนําเสนอต่อ ผูส้ อน และ
เพื่อนในชั้นเรี ยน
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คําถามท้ าทาย
นักเรี ยนคิดว่าตนเองจะมีส่วนช่วยอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในฐานะเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้สาํ คัญ และมีประวัติความเป็ นมาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่นกั เรี ยนอาศัยอยูอ่ ย่างไร
กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนํา
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น
ำ นําเสนอปัญหาผ่านภาพถ่าลย เอกสาร
1. วิทยากร ผูสส้ อน

มีรายละเอียด ดังนี้

- สภาพของหมู่พระที่นงั่ ในปัจจุบนั
- ปั ญหาความทรุ ดโทรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับหมู่พระที่นงั่
แล้วตอบข้อซักถามข้อสงสัย ที่เกี่ยวข้อง
2. นํานักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายเข้าชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน รับฟังกฎระเบียบ ชม
นิทรรศการการอนุรักษ์พระราชนิเวศน์ฯ นํานักเรี ยนทัศนศึกษาโดยรอบชี้ให้เห็นปัญหาความทรุ ด
โทรมที่กาํ ลังเกิดขึ้นกับหมู่พระที่นงั่
กิจกรรมพัฒนา
1. ให้นักเรี ยน นําเสนอปั ญหาความทรุ ดโทรมของหมู่พระที่นั่งที่นักเรี ยนสนใจมา 1
ตัวอย่าง แล้วให้ช่วยกันระบุความสําคัญของปั ญหานั้นๆ โดยมีผสู ้ อน วิทยากร คอยสรุ ปความเข้าใจ
เพื่อให้ง่ายต่อการทํา ความเข้าใจของนักเรี ยน
2. ผูส้ อนแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ปั ญหาความทรุ ดโทรมของหมู่พระที่นงั่ อันมีสาเหตุมาจาก
สภาพแวดล้อม
กลุ่มที่ 2 ปั ญหาความทรุ ดโทรมของหมู่พระที่นงั่ อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดิน
ทางเข้าชม
3. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า ร่ วมกันอภิปรายเพื่อสรุ ปความรู ้โดยผูส้ อน
เสนอแนะปั ญหา สาเหตุ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากทั้งสองสาเหตุของปัญหาความทรุ ดโทรม
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4. ให้นกั เรี ยนในแต่ละกลุ่มร่ วมกันวางแผนการนําเสนอผลงาน และให้นกั เรี ยนแต่ละ
กลุ่มนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยนก่อน ผูส้ อนให้เพื่อนนักเรี ยนอีกกลุ่มตั้งคําถาม 3 คําถาม เพื่อให้
กลุ่มที่นาํ เสนอผลงานช่วยอธิบายในส่ วนที่สงสัย
5. ผูส้ อนสุ่ มนักเรี ยนจํานวน 3 คนให้ออกมาบอกความสําคัญของการอนุรักษ์พระราช
นิเวศน์มฤคทายวัน
กิจกรรมสรุป
นักเรี ยนสามารถสรุ ปได้วา่ ปัจจุบนั นี้พระราชนิเวศน์มฤคทายวันกําลังเผชิญกับปั ญหา
ความทรุ ดโทรมของหมู่พระที่นง่ั อันมีสาเหตุมาจาก ธรรมชาติ และมนุษย์ กฎระเบียบ มาตรการ
ต่างๆที่กาํ หนดขึ้นมีความสําคัญต่อการอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ที่นกั เรี ยนควรจะเข้าใจ
ในฐานะที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญ มีความสัมพันธ์กบั ชุมชนที่นกั เรี ยน
อาศัยอยู่ สร้างความภาคภูมิใจให้กบั นักเรี ยนในฐานะเยาวชนที่จะมีส่วนช่วยอนุรักษ์ พระราช
นิเวศน์มฤคทายวันให้คงอยูส่ ื บไป
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สื่ อ/แหล่งการเรียนรู้
1. ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ หมู่พระที่นงั่ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และ
ส่ วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. เอกสารสรุ ปความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์หมู่พระที่นงั่

การวัดและประเมินผล
วิธีการวัด
1. การสังเกตการตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็น
2. การสังเกตการมีส่วนร่ วมของกิจกรรมกลุ่ม
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เครื่องมือวัดผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรายบุคคล
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรายกลุ่ม
เกณฑ์ การประเมิน
นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อยร้อยละ 80
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แผนการจัดการเรียนรู้
วิชา ชุ มนุม
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้ านห้ วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร)
เรื่อง การแต่ งกายในสมัยรัตนโกสิ นทร์

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
เวลา 1 คาบ

จุดประสงค์ การเรียนรู้
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ด้ านความรู้ : นักเรียนสามารถ
1. อธิบาย ลักษณะการแต่งกายในยุคสมัยต่างๆได้
2. อธิบาย ปัจจัย สาเหตุ ที่ทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการแต่งกายในแต่ละยุคสมัย
ได้โดยสรุ ป
3. สามารถระบุ คุณค่า ของการแต่งกายแบบไทย และวิธีการ ในการมีส่วนร่ วมในการ
อนุรักษ์การแต่งกายแบบไทย
ด้ านทักษะ / กระบวนการ : นักเรียนสามารถ
1. ระบุ จํา สังเกต และให้เหตุผล
2. วิเคราะห์ และเชื่อมโยง
3. คิดสร้างสรรค์ และการสรุ ปความ
ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ : นักเรียน
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. มีวินยั
3.ใฝ่ เรี ยนรู ้
4. มุ่งมัน่ ในการทํางาน
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สาระสํ าคัญ
พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่รวบรวมเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับพระราช
ประวัติ พระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั และยังเป็ นแหล่งรวบรวม
ความรู ้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลาย เรื่ องการแต่งกายในสมัยรัชกาลที่ 6 ก็เป็ นเรื่ องราว
หนึ่งที่น่าสนใจ โดยได้ถูกนํามาจัดเป็ นนิทรรศการหมุนเวียนภายในพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
และเป็ นที่สนใจในหมู่นกั เรี ยน เยาวชน ที่เดินทางเข้าเยีย่ มชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งการ
แต่งกายในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่รัตนโกสิ นทร์ตอนต้นจนถึง การแต่งกายในสมัยรัชกาลที่ 7
นั้น เปลี่ยนแปลงรู ปแบบไปตาม สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในสมัยนั้นๆ นํามาซึ่งความ
สวยงาม หลากหลาย และประโยชน์ในการใช้งาน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

สาระการเรียนรู้
การแต่ งกายในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ สมัยรัชกาลที่ 1-4 (พ.ศ.2325 – 2394)
การแต่งกายในสมัยรัตนโกสิ นทร์ระยะเริ่ มแรก คงรับช่วงต่อจากสมัยอยุธยาตอนปลาย
เนื่องจากคนไทยส่ วนใหญ่สมัยต้นรัตนโกสิ นทร์มาจากกรุ งศรี อยุธยา ดังนั้น ความรู ้ ความคิด ความ
เชื่ อ และขนบธรรมเนี ย มประเพณี ต่า งๆ จึ ง ไม่ แ ตกต่ า งจากสมัย อยุธ ยามากนัก ต่ อ มาจึ ง ค่ อ ยๆ
วิวฒั นาการไปตามสภาพสังคม สิ่ งแวดล้อมทางวัฒนธรรม การติดต่อกับนานาประเทศ ฯลฯ
โดยทัว่ ไปแล้วคนทั้งชายหญิงทัว่ ประเทศนุ่ งผ้ากันเป็ นหลัก ไม่นิยมนุ่ งกางเกง โดย
กางเกงแบบไทยนั้นมีลกั ษณะเป็ นแบบขาสามส่ วน หรื อพิเศษหน่ อยก็นุ่งกางเกงอยู่ช้ นั ในแล้วนุ่ ง
โจงกระเบนทับ กางเกงที่อยู่ขา้ งในผ้านุ่งเรี ยกเป็ นอีกศัพท์หนึ่ งว่า สนับเพลา แต่อาจเพราะการเย็บ
กางเกงเป็ นเรื่ องยุง่ ยาก และสะดวกสู น้ ุ่งผ้าผืนไม่ได้ คนไทยจึงนิยมนุ่งผ้าเสี ยมากกว่า
วิธีนุ่งผ้านั้นมีหลายอย่างหลายชื่อ เช่น นุ่งเกี้ยวเกไล นุ่งจีบ นุ่งหางหงส์ นุ่งโจงกระเบน
นุ่งลอยชาย นุ่งหยักรั้ง เป็ นต้น แบ่งเป็ นสามประเภทใหญ่ๆ คือ
การนุ่งโจงกระเบน
คือการนุ่ งโดยใช้ผา้ ผืนยาวๆ ม้วนชายข้างหน้าเข้าเหมือนงวงช้าง แล้วดึงไปเหน็บไว้
ข้างหลัง ถ้าดึงขึ้นมามากเกิ นเข่าก็จะกลายเป็ นนุ่ งหยักรั้งแบบนุ่ งผ้าขาวม้า ในสมัยรัตนโกสิ นทร์
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ตอนต้นนั้นจะนิ ยมนุ่ งโจงกระเบนกันทั้งชายหญิง ทุกระดับชนชั้นนับตั้งแต่พระมหากษัตริ ยล์ งมา
จนถึงคนสามัญธรรมดา
การนุ่งจีบ
การนุ่งจีบนั้น จะจีบผ้าด้านหน้าทบเข้ามาหลายชั้น เป็ นวิธีนุ่งที่ประณี ตและใช้เวลามาก
ส่ วนใหญ่จะนิ ยมนุ่ งกันในหมู่สตรี ในราชสํานัก ไม่เป็ นที่นิยมในหมู่หญิ งชาวบ้าน คงเพราะไม่
สะดวกในการดําเนินชีวิตประจําวันนัน่ เอง
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การนุ่งลอยชาย
การนุ่งลอยชายเป็ นการนุ่ งผ้าตามสบายของผูช้ าย ไม่มว้ นผ้าขึ้นมาเหน็บหางอย่างโจง
กระเบน บางทีถือเป็ นการไม่สุภาพและเป็ นนักเลง ส่ วนใหญ่จึงมักนุ่งเมื่ออยูก่ บั บ้าน
การแต่งกายท่อนบน นิยมห่มผ้า ซึ่งการห่มผ้าของสตรี ไทยมีวิธีห่ม 4 แบบ คือ
1. ใช้คาดนมแล้วเหน็บริ มผ้าข้างบน ซุกลงไปให้ติดกับส่ วนที่คาดนม ปล่อยชายทิ้งลง
ไปข้างหน้า สตรี ที่มีอายุนิยมห่ มแบบนี้ ส่ วนมากเป็ นผ้าแถบธรรมดา ไม่มีจีบ
2. ห่ มคาดนม แล้วเอาชายข้างหนึ่งพาดบ่า ทิ้งชายลงไปข้างหลัง เรี ยกว่า ห่ มสไบเฉี ยง
(ไม่เรี ยกผ้าแถบเฉี ยง) ห่มแบบนี้ส่วนมากเป็ นผ้ามีจีบ หญิงสาวและหญิงกลางคนนิ ยมห่ มแบบนี้ มัก
เป็ นคนชนชั้นสู งหรื อผูม้ ีฐานะ
3. ห่ มตะแบงมานหรื อห่ มตะเบงมาน เอาผ้าคาดตัว และเอาชายทั้งสองที่เท่ากันมาคาด
นมไขว้ข้ ึนไปผูกกันไว้ที่ตน้ คอ การห่ มแบบนี้ ไม่นิยมกัน จะห่ มเมื่อทํางานหนักหรื องานที่ตอ้ งยก
แขนขึ้นลง เช่น ตําข้าว
4. คล้องคอ ให้ชายผ้าห้อยลงมาข้างหน้าเท่ากัน ตรงกันข้ามกับผูช้ ายที่ห่มสองไหล่ทิ้ง
ชายไว้ขา้ งหลัง การห่ มแบบนี้ ตอ้ งสวมเสื้ อด้วย ห่ มกันทั้งหญิงสาวและกลางคนขึ้นไป และมักเป็ น
ชาวสวน การห่มชนิดนี้มกั จะห่มไปเที่ยวหรื อไปงานรื่ นเริ งต่างๆ
สําหรับทรงผมของสตรี สมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น มักจะไว้ผมตัดเชิงสั้น เนื่ องจากใน
สมัยอยุธยาตอนปลายเกิดสงคราม สตรี ตอ้ งตัดผมสั้นเพื่อความสะดวกในการหนี ภยั จากพม่า ทรง
ผมที่ เป็ นที่นิยมแพร่ หลายที่ สุดคือ “ผมปี ก” คือการไว้ผมยาวเฉพาะบนกลางศีรษะ ควัน่ ผมรอบ
ศีรษะเป็ นรอยจนเห็ นขอบชัดเจน ปล่อยจอนที่ขา้ งหู ยาวลงมา แล้วยกขึ้นทัดหู บางครั้ งใช้เกี่ ยว
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ดอกไม้ให้ห้อยอยูข่ า้ งหู จึงเรี ยกว่า “ผมทัด” ส่ วนที่เรี ยกกันว่า “ผมปี ก” นั้นเพราะมองเห็นเชิงผม
เป็ นขอบอย่างถนัดชัดเจน

การแต่ งกายในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 – 2453)
เนื่ องด้วยในรั ชกาลนี้ ได้มีการติ ดต่อกับชาติ ตะวันตกมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมองเห็ นแนวความคิดของชาวตะวันตก จึงทรงดําเนิ นนโยบายทั้งทาง
การเมื อง เศรษฐกิ จ สังคม ตลอดจนปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนี ยมประเพณี บางอย่างให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายของต่างประเทศ เพื่อป้ องกันมิให้ประเทศต่างๆ ยกปั ญหาเหล่านี้ ข้ ึนมา
อ้าง เพื่อแทรกแซงกิจการภายในของประเทศ
ในช่วงต้นรัชกาล สตรี จะยังคงนิ ยมแต่งกายตามแบบประเพณี คือ แต่งกายตามแบบ
สมัยรัชกาลที่ 1-4 กล่าวคือ จะนิยมนุ่งโจงกระเบนหรื อนุ่งจีบห่ มสไบ และนิยมคาดผ้าแถบเมื่ออยูก่ บั
บ้านหรื อในหมู่ชนชั้นล่าง แต่พอมาถึง พ.ศ. 2416 รัชกาลที่ 5 ได้โปรดฯ ให้ใส่ เสื้ อแขนยาว ชายเสื้ อ
เพี ย งบั้น เอว แล้ว ห่ ม แพรสไบเฉี ย งบ่ า นอกเสื้ อ และให้ส วมเกื อ กบู๊ ต กับ ถุ ง เท้า ตลอดน่ อ งด้ว ย
นอกจากนี้ ยงั โปรดฯ ให้เลิกนุ่ งจีบ เปลี่ยนมานุ่ งโจงกระเบนหมด จะนุ่ งจีบได้ก็ต่อเมื่อแต่งเต็มยศ
ใหญ่เท่านั้น
ต่อมาได้มีการนิ ยมสวมเสื้ อประดับลูกไม้อย่างแพร่ หลายทั้งในหมู่สตรี ในราชสํานัก
และชนชั้นสู ง ตั้งแต่ช่วงตอนต้นรัชกาลที่ 5 หลังจากเสด็จประพาสอินเดีย ราว พ.ศ.2417 เป็ นต้นมา
เนื่องจากมีหา้ งฝรั่งจากอินเดียได้ตามเสด็จมาเปิ ดกิจการในไทยด้วย ซึ่ งในช่วงเวลาดังกล่าวผ้าลูกไม้
ก็เป็ นที่นิยมอย่างมากในหมู่สตรี ชาวยุโรปในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 19 – ต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20
นอกจากนี้ ยงั มีเสื้ ออีกแบบหนึ่ งซึ่ งเป็ นที่นิยมจนถึงปลายรัชกาลที่ 5 เรี ยกว่า เสื้ อแขน
พองแบบควีนอเล็กซานดร้า ลักษณะเป็ นเสื้ อมีแขนพองเล็กน้อยตรงต้นแขน หลังจากนั้น ตัวเสื้ อจะ
ลีบเข้า เป็ นแบบที่นิยมกันเป็ นแฟชัน่ ในราชสํานักและสุ ภาพสตรี ช้ นั สู ง หลังจากการเสด็จกลับจาก
การประพาสยุโ รปครั้ งแรกของรั ช กาลที่ 5 ราว พ.ศ.2440 ที่ เ รี ย กว่ า แบบควี น อเล็ก ซานดร้ า ก็
เนื่องจากเลียนแบบรู ปแบบของเสื้ อมาจากพระนางอเล็กซานดร้าแห่ งรัสเซีย ซึ่งแขนเสื้ อแบบนี้เป็ น
ที่นิยมในหมู่สตรี ชาวตะวันตกตอนปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ร่ วมกับแขนเสื้ อทรงขาแกะ
นอกจากตัวเสื้ อที่มีรูปแบบที่หลากหลายแล้ว ยังมีคอเสื้ อ ที่เกิ ดความหลากหลายขึ้น
เช่ นกัน ในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นจะนิ ยมคอเสื้ อราวสู งเป็ นอย่างมากตามแบบตะวันตกในช่ วงเวลา
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เดียวกัน ซึ่งก็มีลกั ษณะที่โดดเด่นและแตกต่างกันไป จนถึงปลายรัชกาล ราวคอเสื้ อจึงมักจะตํ่าลงมา
ตามแฟชัน่ ของสตรี ตะวันตกในช่วงปลายทศวรรษ 1900
ส่ วนรองเท้าในสมัยนั้น มีลกั ษณะเป็ นรองเท้าหุ ้มส้นหรื อที่นิยมเรี ยกว่า คัทชู ส้นคล้าย
รองเท้าผูช้ าย สตรี ไทยในราชสํานักและชนชั้นสู งมักจะนิ ยมสวมใส่ รองเท้ามีหวั เป็ นเหลี่ยม ส้นเตี้ย
บางแบบมีแนวลายดอกกุหลาบขลิบ ซึ่ งภายหลังพัฒนามาเป็ นคัทชูส้นหนาและพัฒนารู ปแบบมา
เรื่ อยจนถึงปั จจุบนั นอกจากนี้ ก็ยงั นิ ยมรองเท้าบู๊ต ซึ่ งมักตัดให้สูงกว่าข้อเท้า แล้วใช้เชื อกกระดุม
ร้อย หรื อไม่กต็ ิดยางยืดไว้ทางด้านข้าง
นอกจากการรับเอารู ปแบบเครื่ องแต่งกายจากตะวันตกแล้ว ยังรับเอาอิทธิ พลในการมี
เครื่ องประกอบการแต่งกายอื่นๆ อีก อาทิ การถือพัด ซึ่ งชาวตะวันตกถือว่าเป็ นเครื่ องประกอบการ
แต่งกายอย่างหนึ่ ง ที่นิยมมีพดั พับได้ มักทําด้วยผ้าโปร่ งวาดลวดลายประดับผ้าลูกไม้ หรื อไม่ก็ทาํ
จากขนนก เช่น ขนนกกระจอกเทศขนาดใหญ่ เป็ นต้น ในช่วงก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 สตรี ช้ นั สู งของ
ไทยได้มีการถือพัดอยูบ่ า้ ง แต่ยงั ไม่เป็ นที่แพร่ หลายเท่าใดนัก และมีอยูร่ ู ปแบบเดียว คือพัดแบบคลี่
พอมาถึงรัชกาลที่ 5 รู ปแบบของพัดก็หลากหลายขึ้นอย่างเห็นได้ชดั เริ่ มมีพดั ขนนก พัดที่ทาํ จาก
ผ้าลูกไม้ เป็ นต้น เป็ นที่นิยมกันอย่างมากในราชสํานักและสุ ภาพสตรี ช้ นั สู งและยังเริ่ มมีการสวม
หมวกเกิ ดขึ้น ซึ่ งอาจเป็ นเพราะสตรี ตะวันตกที่ อาศัยอยู่ในประเทศไทยหรื อการเสด็จประพาส
ต่างประเทศของราชสํานักฝ่ ายในก็เป็ นได้ แต่ไม่ได้เป็ นที่แพร่ หลายแต่อย่างใด จํากัดอยู่ในราช
สํานักเท่านั้น อาจเนื่ องมาจากสภาพภูมิอากาศของไทยที่ไม่เอื้ออํานวย หรื ออาจไม่ตอ้ งกับรสนิ ยม
ของสตรี ไทยก็เป็ นได้
ส่ วนทรงผมนั้น แต่เดิมจะไว้ผมทรงที่เรี ยกว่า “ผมปี ก” มีลกั ษณะคือ ตรงกลางศีรษะจะ
ไว้ยาวเล็กน้อย และถอนไรผมเป็ นวงรอบปอยผมยาวนั้น ส่ วนรอบศีรษะก็จะไว้ผมเกรี ยน และนิ ยม
ไว้ผมเป็ นพู่อยูร่ ิ มหู สําหรับเกี่ยวดอกไม้หรื อเครื่ องประดับผมอื่นๆ เรี ยกทรงผมชนิ ดนี้ ว่า “ผมทัด”
ต่อมาในตอนต้นรั ชกาลก็ได้เปลี่ ยนไปไว้ผมยาว ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงคนสําคัญคือ เจ้าคุ ณพระ
ประยูรวงศ์ พระสนมเอกในรัชกาลที่ 5 ซึ่ งต่อมาก็ได้มีการดัดแปลงเป็ นผมตัดคล้ายดอกกระทุ่ม จึง
เรี ยกว่า ทรงดอกกระทุ่ม
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การแต่ งกายสมัยรัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2453-2468)
ในตอนต้นรัชกาลที่ 6 สตรี ยงั คงนุ่งผ้าโจงกระเบน สวมเสื้ อประดับลูกไม้อยู่ แต่คอลึก
กว่าเดิ ม แขนยาวเสมอข้อศอก แขนเสื้ อไม่พองเหมือนแบบในสมัยรัชกาลที่ 5 มีผา้ คาดเอว แพร
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สะพายพาดไหล่ติดด้วยเข็มกลัดรู ปต่างๆ อาทิ ดอกไม้ หรื อรู ปสัตว์ต่างๆ ชายแพรสะพายดังกล่าว
รวบไว้ตรงข้างลําตัว สวมถุงเท้ายาว รองเท้าส้นสูง
แต่เนื่ องด้วยในรั ชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รั ชกาลที่ 6 ถื อเป็ น
ช่วงเวลาที่องค์พระมหากษัตริ ยแ์ ละขุนนางรุ่ นใหม่ที่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาบริ หาร
ประเทศ จึงมีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น พระองค์ทรงเป็ นผูน้ าํ ให้เกิดค่านิยม
อย่างใหม่ในการแต่งกายของสตรี ตามแนวพระราชนิ ยม เป็ นเพราะมีพระราชประสงค์ให้การแต่ง
กายสตรี ไทย ปรับเปลี่ยนใกล้เคียงกับการแต่งกายของสตรี ตะวันตกมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ยงั คงยึด
หลักการของความเป็ นไทยเช่นเดียวกับรัชกาลก่อนไว้ดว้ ย โดยเหตุน้ ี จึงทรงสนับสนุนให้สตรี ไทย
นุ่งซิ่น ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกระโปรงของสตรี ชาวตะวันตก เพื่อแทนที่การนุ่งโจงกระเบนซึ่ งดู
คล้ายกับกางเกงของบุรุษ และคล้ายคลึงกับการแต่งกายของบุรุษไทยอีกด้วย ขณะเดียวกันการนุ่งซิ่น
ก็ยงั เป็ นเครื่ องแต่งกายพื้นเมืองของสตรี ไทยในภาคเหนื อและภาคอีสานอยูแ่ ล้ว การไว้ผมยาวก็ทาํ
ให้ทรงผมของสตรี ไทยใกล้เคียงกับสตรี ตะวันตกมากกว่าทรงดอกกระทุ่มซึ่ งใกล้เคียงกับทรงผม
ของบุรุษ รวมทั้งการขัดฟั นให้ขาว ก็เพื่อไม่ให้เป็ นที่รังเกียจของชาวต่างประเทศ ทําให้ทศั นะ
เกี่ยวกับความงามของฟันเริ่ มเปลี่ยนจากสมัยจารี ต จากความนิยม “ฟันดําดุจนิล” กลายเป็ น “ฟันขาว
ดุจไข่มุก”
พระราชนิ ยมในการปรับเปลี่ยนเครื่ องแต่งกายของสตรี ดงั กล่าว ส่ งผลให้สตรี ในราช
สํานักเริ่ มเปลี่ยนแปลงการแต่งกายไปตามแนวทางนั้น นับตั้งแต่พระคู่หมั้น พระมเหสี พระเจ้าพี่
นางเธอ พระเจ้าน้องนางเธอ เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนภริ ยาของขุนนาง
ถึงแม้ว่าการแต่งกายในสมัยนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่ก็ยงั คงประเพณี การ
แต่งกายด้วยสี ตามวันในสมัยรัชกาลที่ 5 เอาไว้ และยังรวมไปถึงฝ่ ายชายด้วย แต่เปลี่ยนจากการให้
นุ่งสี ตดั กันเป็ นนุ่งสี เดียวกันทั้งชุด เรี ยกว่า แต่งเป็ นชุด และได้มีการเปลี่ยนสี ประจําวันใหม่ให้เป็ น
อย่างตามสากล ดังนี้
วันอาทิตย์
ใช้สีแดงตามเดิม
วันจันทร์
ของเดิมสี นวลขาว
เปลี่ยนเป็ นสี เหลือง
วันอังคาร
ของเดิมสี ม่วงคราม
เปลี่ยนเป็ นสี ชมพู
วันพุธ
ของเดิมสี แสดเหลือบ เปลี่ยนเป็ นสี เขียว
วันพฤหัสบดี
ของเดิมสี เขียวเหลือง เปลี่ยนเป็ นสี แสด
วันศุกร์
ของเดิมสี เมฆหมอก เปลี่ยนเป็ นสี น้ าํ เงินหรื อสี ฟ้า
วันเสาร์
ของเดิมสี ดาํ
เปลี่ยนเป็ นสี ม่วง
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การแต่งกายด้วยสี ตามวันนั้นพอหลังรัชกาลที่ 6 แล้วสตรี ยงั คงแต่งสี ตามวันอยูบ่ า้ ง แต่
ไม่เคร่ งครัดและแพร่ หลายเหมือนเก่า ในที่สุดคงจะเลือนหายไปตามกาลเวลา ประกอบกับอิทธิ พล
ของการแต่งกายตามสตรี ตะวันตกได้แพร่ หลายเข้ามามากขึ้น จนในที่สุดก็กลายเป็ นแต่งตามสะดวก
ดังที่เห็นในปั จจุบนั
สํา หรั บ การไว้ผมของสตรี ใ นสมัย รั ช กาลที่ 6 ดังที่ ก ล่ า วไว้ต อนต้น ว่า ได้เ ริ่ มมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงไป กล่ า วคื อ ในปี พ.ศ.2454 เมื่ อ ครั้ งงานพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกสมโภช
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเชิญบรรดาผูแ้ ทนรัฐบาลและผูแ้ ทนประมุขนานา
ประเทศมาร่ วมงานด้วย จึ งโปรดให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิ รินธร ซึ่งต้องออกรับแขกเมืองด้วยไว้พระเกศายาวตามแบบสากล ภายหลังจากนี้ก็มีผู ้
ไว้ผมยาวตามอย่างบ้าง
ต่อมาในปี พ.ศ.2463 ได้โปรดให้สตรี ในราชสํานักไว้ผมยาวเกล้ามวยตลบไว้ที่ทา้ ย
ทอยเรี ยกว่า “ผมโป่ ง” บางคนผมยาวไม่พอเกล้า ก็จะใช้ชอ้ งผมรองภายในให้ผมเดิ มโป่ งออกมา
นอกจากนี้ บางคนนิยมไว้ “ผมบ๊อบ” ตามแบบตะวันตก คือผมยาวเสมอต้นคอ เมื่อการแต่งกายตาม
พระราชนิ ยมจึงได้แพร่ หลายออกสู่ ประชาชน สตรี ไทยจึงนิ ยมไว้ผมยาวกันอย่างแพร่ หลาย แต่บาง
คนก็นิยมตัดสั้นแบบที่เรี ยกว่า ทรงซิ งเกิ้ล ยกเว้นคนแก่ และสตรี วยั กลางคนบางกลุ่ม ที่ยงั นิ ยมนุ่ ง
โจงกระเบนและไว้ผมทรงดอกกระทุ่มต่อไปตามเดิม
สํา หรั บ เครื่ อ งประดับ ในสมัย รั ช กาลที่ 6 นั้น สตรี ไ ม่ นิ ย มใช้เ ครื่ อ งประดับ มาก
เหมือนกับรัชกาลก่อนๆ และเครื่ องประดับที่นิยมสวมใส่ ก็มกั มีลกั ษณะไม่เทอะทะ เป็ นยุคที่นิยม
เครื่ องประดับหรู เรี ยบ สง่าง่ามแทนที่ความหรู หราตระการตาของในรัชกาลก่อน เครื่ องประดับอัน
แพรวพราวไปด้วยอัญมณี งดงามลํ้าค่า ได้นาํ มาปรับเปลี่ยนเป็ นเครื่ องประดับรู ปแบบร่ วมสมัยที่
เรี ยบง่ายแทน
สําหรับรองเท้านั้น สตรี ชนชั้นสู งและชนชั้นกลาง นิ ยมสวมใส่ รองเท้าส้นสู งที่เรี ยกว่า
คัทชู รู ปแบบรองเท้าคล้ายคลึงกับในสมัยรัชกาลที่ 5 มาก กล่าวคือได้รับอิทธิ พลจากรองเท้าของ
สตรี ตะวันตกในสมัยนั้นนัน่ เอง
ในสมัยรัชกาลที่ 6 สตรี นิยมใช้เครื่ องประกอบการแต่งกายอื่นๆ ดังเช่นในรัชกาลที่ 5
ด้วย เช่น พัด ซึ่งแบบที่นิยมก็ได้แก่ พัดแบบคลี่ ที่ทาํ จากผ้าลูกไม้ หรื อพัดขนนก เป็ นต้น
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การแต่ งกายในสมัยรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2468 – 2477)
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ความคิดที่จะปรับปรุ งแบบ
เสื้ อผ้าให้คล้ายกับการแต่งกายของชาวตะวันตกมีมากขึ้น แบบเสื้ อต่างๆ ของสตรี แทบจะกล่าวได้ว่า
ลอกมาจากหนังสื อแบบเสื้ อของตะวันตกที่ส่งเข้ามาขายในสมัยนั้นหรื อลอกเลียนจากภาพยนตร์ ที่
เข้ามาฉาย
แบบเสื้ อที่นิยมกันในสมัยนี้ คือ เสื้ อตัวหลวมไม่เข้ารู ป ยาวคลุมสะโพก แขนเสื้ อสั้น
มากหรื อไม่มีแขน นิ ยมตกแต่งตัวเสื้ อระบายเหมือนของฝรั่งและตกแต่งชายเสื้ อด้วยโบว์ผกู ทิ้งชาย
ยาว อันเป็ นแบบเสื้ อที่สตรี ชาวตะวันตกในสมัยนั้นกําลังนิ ยมอย่างมาก ส่ วนการสะพายแพรค่อยๆ
หายไปในรัชกาลนี้ เหลือก็แต่เพียงสตรี วยั ชราที่ยงั คงสะพายแพรอยูบ่ า้ งประปราย
สําหรับผ้านุ่งนั้น ยังคงนุ่งซิ่นแต่เปลี่ยนมาตัดเย็บเป็ นผ้าถุงสําเร็ จ กล่าวคือ เย็บผ้าถุงให้
พอดีกบั เอวโดยไม่ตอ้ งคาดเข็มขัด ชายผ้าถุงค่อยๆ สั้นขึ้นมาพอดีเข่า นิยมผ้าซิ่นพื้นไม่มีลายหรื อเชิง
ซึ่ งทําให้คล้ายคลึงกับกระโปรงชาวตะวันตกมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะคนไทยในช่ วงนี้ ได้มีโอกาสไป
ศึกษายังต่างประเทศมากขึ้น จึงนําเอาอารยธรรมการแต่งกายเข้ามาด้วย ประกอบกับภาพยนตร์ฝรั่ง
โดยเฉพาะภาพยนตร์ อเมริ กนั กําลังเฟื่ องฟูมากในสมัยต้นรัชกาลที่ 7 และได้เจริ ญขึ้นมาเป็ นลําดับ
จนสามารถมีอิทธิ พลในด้านนําแฟชัน่ มาสู่ ประชาชนคนไทยด้วยการที่สตรี หันมานุ่ งกระโปรงกัน
บ้างประปราย แต่นุ่งกันในเพาะบางกลุ่มเท่านั้น เช่น ในวงสังคมชั้นสู ง พวกข้าราชการหรื อผูท้ ี่ชอบ
แต่งตามแฟชัน่
สําหรับเครื่ องประดับ นิ ยมใส่ สายสร้อยและต่างหู ยาวแบบต่างๆ เช่น สร้อยไข่มุกยาว
สวมกําไล สวมรองเท้าส้นสู ง และสวมถุงน่ องสี เข้ากับสี ผา้ ซิ่ น ต่อมานิ ยมเป็ นถุงน่ องไนล่อนที่สั่ง
เข้ามาจําหน่ าย และในราวปี 2474 สตรี ไทยได้ปฏิวตั ิเครื่ องแต่งกายให้ทดั เทียมกับชาวยุโรปอีก คือ
จากถุงสําเร็ จซึ่งปฏิวตั ิมาจากผ้าซิ่ น ก็ได้เปลี่ยนเป็ นกระโปรง 4 ตะเข็บ 6 ตะเข็บ แบบธรรมดา และ
กระโปรงยาวสําหรั บใส่ ไปร่ วมงานราตรี สโมสร หลังจากนั้นเครื่ องแต่งกายของสตรี ไทยก็ไ ด้
วิวฒั นาการเปลี่ยนแปลงมาโดยลําดับ
ในด้านทรงผมของสตรี เปลี่ยนจากผมบ๊อบแบบครั้งรัชกาลที่ 6 มาเป็ นการดัดผมเป็ น
คลื่นด้วยนํ้ายาดัดผมจากตะวันตก เรี ยกว่า ผมคลื่น และก่อนที่จะมีน้ าํ ยาดัดผมส่ งเข้ามาขายและยัง
ไม่มีร้านดัดผมนั้น ผูท้ ี่อยากสวยอยากงามก็ตอ้ งดัดกันเอง
ปรากฏว่าการดัดผมในสมัยนั้นมีกรรมวิธีมากเหลือเกินกว่าจะดัดให้ผมหยิกเป็ นลอน
ตามต้องการ และผมที่ดดั ก็ทรงรู ปอยู่ได้แค่วนั สองวันเท่านั้นก็ยืดหมด ต้องดัดกันใหม่เพราะไม่มี
นํ้ายาเหมือนอย่างสมัยนี้
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สําหรับเครื่ องมือที่ใช้ในการดัด ถ้าต้องการเป็ นลอนก็ตอ้ งใช้คีมร้อนดัด ถ้าดัดผมม้วน
ก็ตอ้ งใช้คีมเย็นดัด การดัดคีมร้อนรู ้ สึกว่าจะต้องเสี่ ยงภัยมากเหลือเกิ น เพราะดี ไม่ดีผมหรื อหนัง
ศีรษะอาจจะไหม้ไฟก็ได้ เพราะการดัดด้วยคีมร้อนนี้ จะต้องเอาคีมไปเผากับไฟถ่านในเตาอั้งโล่ให้
ร้อนเสี ยก่ อน พอได้ที่แล้ว จึ งจะเอามาหนี บดัดผมตามต้องการ แต่ถา้ เอามาหนี บดัดผมเลย ผมก็
อาจจะไหม้ไฟได้เพราะความร้อนจัด ดังนั้นจึงเอามานาบกับใบตอง เพื่อลดความร้อนเสี ยก่อน
ส่ ว นการดัด ด้ว ยคี ม เย็น ไม่ มี ก รรมวิ ธีอ ะไรมากนัก แต่ ต ้อ งเสี ย เวลาในการดัด นาน
โดยมากดัดเอาไว้ต้ งั แต่ตอนหัวคํ่า พอเช้ารุ่ งขึ้นตื่นนอนแล้ว เมื่อเอาคีมออกก็เป็ นอันใช้ได้
แต่หากสตรี ใดไม่นิยมดัดผม อาจเนื่ องจากยุ่งยากและเสี ยค่าใช้จ่ายแพงแล้ว ก็อาจตัด
ผมบ๊อบเดิมให้ส้ ันที่ทา้ ยทอย จนเห็นเชิงผมสู งคล้ายผูช้ าย ที่เรี ยกว่าทรง “ซิ งเกิ้ล” ก็ตรงตามสมัย
นิยมได้เหมือนกัน
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ความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรี ยนสามารถสรุ ปได้วา่ การแต่งกายในยุคสมัยต่างๆแตกต่างกันอย่างไร ความ
แตกต่างที่เกิดขึ้นมีอิทธิพลมาจากพระราชนิยมของพระมหากษัตริ ยใ์ นแต่ละรัชกาล และพระราช
ประสงค์ของพระมหากษัตริ ยท์ ี่จะทําให้บา้ นเมืองมีความทันสมัยเท่าเทียมกับอารยะประทศ
โดยเฉพาะชาติมหาอํานาจจากตะวันตกที่เข้ามามีบทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในภูมิภาคนี้
รวมทั้งเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของการแต่งกายที่เกิดขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพความเป็ นอยูข่ องคนไทย
ในแต่ละยุคสมัย รวมทั้งความเชื่อที่มีมาแต่ก่อนในอดีต
ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่ องรอยแสดงความรู้ )
ให้นกั เรี ยนเลือกรู ปภาพการแต่งกายรู ปแบบต่าง ในแต่ละยุคสมัย ที่วิทยากร ผูส้ อน
นําเสนอในชั้นเรี ยนมา 1 ชุด อธิบาย ลักษณะ และความเป็ นมาของชุดดังกล่าว ว่ามีการปรับเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงอย่างไร ได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากไหน และนําเสนอต่อ ผูส้ อน และเพื่อนใน
ชั้นเรี ยน เพื่อร่ วมกันวิพากษ์ และเสริ มในส่ วนที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์
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คําถามท้ าทาย
นักเรี ยนคิดว่าการแต่งกายในแต่ละยุคสมัย สะท้อนสภาพสภาพ สังคม เศรษฐกิจ
ออกมาอย่างไร หากเปรี ยบเทียบกับปัจจุบนั การแต่งกายในปัจจุบนั สามารถสะท้อน สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ในปั จจุบนั ได้อย่างไร นักเรี ยนสามารถเข้ามีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์วฒั นธรรมการ
แต่งกายแบบไทยได้อย่างไร
กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนํา
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วิทยากร ผูส้ อน นําเสนอรู ปแบบการแต่งกายในยุคสมัยต่างๆ ผ่านภาพถ่าย เอกสาร
และคําบอกเล่า ในชั้นเรี ยนโดยมีรายละเอียด ดังนี้
- การแต่งกายในยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่ช่วงรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น ถึงสมัยรัชกาลที่ 7
- เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการแต่งกาย ว่าได้รับอิทธิพล แนวคิด จากที่ใด
แล้วตอบข้อซักถามข้อสงสัย ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมพัฒนา
1.ให้นกั เรี ยน ช่วยกันเลือกอภิปรายรู ปแบบการแต่งกายในแต่ละยุคสมัยมา 1 รู ปแบบ
นําช่วยกันบอก ลักษณะ เอกลักษณ์ และที่มาของรู ปแบบดังกล่าวว่าได้รับอิทธิ พลจาก สภาพสังคม
เศรษฐกิจ ในยุคสมัยนั้นๆ อย่างไร โดยมีผสู ้ อน วิทยากร คอยสรุ ป และเชื่ อมโยง เพื่อความเข้าใจ
ของนักเรี ยน
2. ผูส้ อนแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 4 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 การแต่งกายในช่วงสมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น(รัชกาลที่ 1-4)
กลุ่มที่ 2 การแต่งกายในสมัยรัชกาลที่ 5
กลุ่มที่ 3 การแต่งกายในสมัยรัชกาลที่ 6
กลุ่มที่ 4 การแต่งกายสมัยรัชกาลที่ 7
3. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า ร่ วมกันอภิปรายเพื่อสรุ ปความรู ้ โดยผูส้ อน
แจกเอกสารที่รวบรวมข้อมูล ความเข้าใจ เรื่ องการแต่งกายในสมัยต่างๆ ให้แก่นกั เรี ยน
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4.ให้นกั เรี ยนในแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน และ ผูส้ อนให้เพื่อนนักเรี ยน
กลุ่มอื่นๆ ตั้งคําถามกลุ่มละอย่างน้อย 1 คําถาม เพื่อให้กลุ่มที่นาํ เสนอผลงานช่วยอธิ บายในส่ วนที่
เพื่อนนักเรี ยนสงสัย
5. ผูส้ อนสุ่ มนักเรี ยนจํานวน 4 คนให้ออกมาบอก แนวทางในการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์การ
แต่งกายแบบไทย
กิจกรรมสรุ ป
นักเรี ยนสามารถสรุ ปได้วา่ การเปลี่ยนแปลงทาง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ในแต่ละยุคสมัย ส่ งผลต่อแนวคิดการแต่งกายในยุคสมัยนั้นๆ ไม่วา่ จะเป็ น พระราชนิยมของ
พระมหากษัตริ ย ์ การติดต่อกับชาติตะวันตก นอกจากนี้นกั เรี ยนสามารถสรุ ปได้วา่ นักเรี ยนเองจะมี
ส่ วนร่ วมในการอนุรักษ์ สื บทอด การแต่งกายแบบไทยได้อย่างไร
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สื่ อ/แหล่งการเรียนรู้
1. ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การแต่งกายแบบไทยในสมัยรัตนโกสิ นทร์
2. เอกสารสรุ ปความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายแบบไทยในสมัยรัตนโกสิ นทร์

การวัดและประเมินผล
วิธีการวัด
1. การสังเกตการตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็น
2. การสังเกตการมีส่วนร่ วมของกิจกรรมกลุ่ม
เครื่องมือวัดผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรายบุคคล
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรายกลุ่ม
เกณฑ์ การประเมิน
นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อยร้อยละ 80
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แผนการจัดการเรียนรู้
วิชา ชุ มนุม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้ านห้ วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร)
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
เรื่อง บทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว เรื่อง มัทนะพาธา
เวลา 1 คาบ

จุดประสงค์ การเรียนรู้
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ด้ านความรู้ : นักเรียนสามารถ
1. เล่าเรื่ องบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เรื่ อง
มัทนะพาธา ได้อย่างถูกต้อง
2. บอกข้อคิดจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เรื่ อง มัทนะพาธา ได้อย่างถูกต้อง
ด้ านทักษะ / กระบวนการ : นักเรียนสามารถ
1. การเล่าเรื่ อง
2. วิเคราะห์ และเชื่อมโยง
3. คิดสร้างสรรค์ และการสรุ ปความ
ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ : นักเรียน
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. มีวินยั
3.ใฝ่ เรี ยนรู ้
4. มุ่งมัน่ ในการทํางาน
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สาระการเรียนรู้
บทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว
พระราชนิพนธ์ เรื่องมัทนะพาธา(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2507. หน้า
1-123)
เป็ นเรื่ องราวที่จอมเทพสุ เทษณ์ ผูเ้ ป็ นผูใ้ หญ่บนสรวงสวรรค์ เป็ นทุกข์อยูด่ ว้ ยความลุ่ม
หลงเทพธิ ดามัทนา แม้จิตระรถผูส้ ารถีคู่บารมีจะนํารู ปของเทพเทวีผเู ้ ลอโฉมหลายต่อหลายองค์มา
ถวายให้เลือกชม สุ เทษณ์ก็มิสนใจไยดี จิตระรถจึงนํามายาวินวิทยาธรมาเฝ้ า สุ เทษณ์ให้มายาวิน
ใช้เวทมนตร์ เรี ยกนางมัทนามาหา เมื่อมาแล้วนางมัทนาก็เหม่อลอยมิมีสติสมบูรณ์เพราะตกอยู่ใน
ฤทธิ์ มนตรา สุ เทษณ์มิตอ้ งการได้นางด้วยวิธีเยี่ยงนั้น จึงให้มายาวินคลายมนตร์ แต่ครั้นได้สติแล้ว
นางมัทนาก็ปฏิเสธว่ามิมีจิตเสน่ หาตอบด้วยมิว่าสุ เทษณ์จะเกี้ ยวพาและรําพันรั กอย่างไร สุ เทษณ์
โกรธนักจึงจะสาปมัทนาให้ไปเกิดในโลกมนุษย์
มัทนาขอให้นางได้ไปเกิดเป็ นดอกไม้มีกลิ่นหอมเพื่อให้มีประโยชน์บา้ ง สุ เทษณ์ จึง
สาปมัทนาให้ไปเกิดเป็ นดอกกุหลาบที่งามทั้งกลิ่นทั้งรู ป และมีแต่เฉพาะบนสวรรค์ยงั ไม่เคยมีบน
โลกมนุษย์ โดยที่ในทุกๆ 1 เดือน นางมัทนาจะกลายร่ างเป็ นคนได้ชวั่ 1 วัน 1 คืน ในเฉพาะวันเพ็ญ
ของแต่ละเดือนเท่านั้น และถ้านางมีความรักเมื่อใด นางก็จะมิตอ้ งคืนรู ปเป็ นกุหลาบอีก แต่นางจะ
ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะความรั กจนมิ อาจทนอยู่ได้ และเมือนั้นถ้านางอ้อนวอนขอความ
ช่วยเหลือ ตนจึงจะงดโทษทัณฑ์น้ ีให้แก่นาง
นางมัท นาไปจุ ติ เ ป็ นกุ ห ลาบงามอยู่ ใ นป่ าหิ ม ะวัน บรรดาศิ ษ ย์ข องฤษี น ามกา
ละทรรศินมาพบเข้าจึงนําความไปบอกพระอาจารย์ กาละทรรศินจึงให้ขดุ ไปปลูกในบริ เวณอาศรม
ของตน ในขณะที่จะทําการขุดก็มีเสี ยงผูห้ ญิงร้อง กาละทรรศินเล็งญาณดูก็รู้ว่าเป็ นเทพธิ ดามาจุติ จึง
ได้เอ่ยเชิญและสัญญาว่าจะคอยดูแลปกป้ องสื บไป เมื่อนั้นการจึงสําเร็ จด้วยดี
วันเพ็ญในเดื อนหนึ่ งท้าวชัยเสนกษัตริ ยแ์ ห่ งหัสตินาปุระได้เสด็จออกล่าสัตว์ในป่ า
หิ มะวันและได้แวะมาพักที่อาศรมพระฤๅษี ครั้นได้เห็นนางมัทนาในโฉมของนารี ผงู ้ ดงามก็ถึงกับ
ตะลึงและตกหลุมรัก จนถึงกับรับสัง่ ให้มหาดเล็กปลูกพลับพลาพักแรมไว้ใกล้อาศรมนั้นทันที
ท้าวชัยเสนรําพันถึงความรักลึกซึ้ งที่มีต่อนางมัทนา ครั้นเมื่อนางมัทนาออกมาที่ลาน
หน้าอาศรมก็มิเห็นผูใ้ ด ด้วยเพราะท้าวชัยเสนหลบไปแฝงอยู่หลังกอไม้ นางมัทนาได้พรรณาถึง
ความรักที่เกิดขึ้นในใจอย่างท่วมท้น ท้าวชัยเสนได้สดับฟังทุกถ้อยความจึงเผยตัวออกมาทั้งสองจึง
กล่าวถึงความรู ้สึกอันลํ้าลึกในใจที่ตรงกันจนเข้าใจในรักที่มีต่อกัน จากคํ่าคืนถึงยามรุ่ งอรุ ณ ท้าวชัย
เสนจึงทรงประกาศหมั้นและคําสัญญารัก ณ ริ มฝั่งลําธารใกล้อาศรมนั้น
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เมื่อมีความรักแล้ว นางมัทนาก็ยงั คงรู ปเป็ นนารี ผงู ้ ดงาม มิตอ้ งกลายรู ปเป็ นกุหลาบอีก
ท้าวชัยเสนได้ทูลขอนางมัทนา พระฤษีก็ยกให้โดยให้จดั พิธีบูชาทวยเทพและพิธีวิวาหมงคลในป่ า
นั้นเสี ยก่อน
ท้าวชัยเสนเสด็จกลับวังหลายเพลาแล้วแต่ก็มิได้เสด็จไปยังพระตําหนักข้างในด้วยว่า
ยังทรงประทับอยู่แต่ในอุทยาน พระนางจัณฑี มเหสี ให้นางกํานัลมาสื บดูจนรู ้ว่าพระสวามีนาํ สาว
ชาวป่ ามาด้วย จึงตามมาพบท้าวชัยเสนกําลังอยูก่ บั นางมัทนาพอดี เมื่อพระนางจัณฑีเจรจาค่อนขอด
ดูหมิ่นนางมัทนา ท้าวชัยเสนก็กริ้ วและทรงดุด่าว่าเป็ นมเหสี ผรู ้ ิ ษยา
พระนางจัณฑีแค้นใจนัก ให้คนไปทูลฟ้ องพระบิดาผูเ้ ป็ นเจ้าแห่ งมคธนครให้ยกทัพมา
ทําศึกกับท้าวชัยเสน จากนั้นก็คบคิดกับนางค่อมอราลีและวิทูรพราหมณ์หมอเสน่ ห์ ทําอุบายกลัน่
แกล้งนางมัทนาโดยส่ งหนังสื อไปทูลท้าวชัยเสนว่านางมัทนาป่ วย ครั้ นเมื่อท้าวชัยเสนรี บเสด็จ
กลับมาเยี่ยมนางมัทนา ก็กลับพบหมอพราหมณ์กาํ ลังทําพิธีอยู่ใกล้ๆต้นกุหลาบ วิทูรกับนางเกศินี
ข้าหลวงของนางจัณฑี จึงทูลใส่ ความว่านางมัทนาให้ทาํ เสน่ ห์เพื่อให้ได้ร่วมชื่ นชู สมสู่ กบั ศุภางค์
ท้าวชัยเสนกริ้ วนัก รับสั่งให้ศุภางค์ประหารนางมัทนาแต่ศุภางค์ไม่ยอม ท้าวชัยเสนจึงสั่งประหาร
ทั้งคู่
พระนางจัณฑีได้ช่องรี บเข้ามาทูลว่าตนจะอาสาออกไปห้ามศึกพระบิดาซึ่งคงเข้าใจผิด
ว่านางกับท้าวชัยเสนนั้นบาดหมางกัน แต่ทา้ วชัยเสนตรัสว่าทรงรู ้ทนั อุบายของนางที่คิดก่อศึกแล้ว
จะห้ามศึกเอง พระองค์จะขอออกทําศึกอีกคราแล้วตัดหัวกษัตริ ยม์ คธพ่อตาเอามาให้นางผูข้ บถต่อ
สวามีตนเอง
ขณะตั้งค่ายรบอยูท่ ี่นอกเมือง วิทูรพรหมณ์เฒ่า ได้มาขอเข้าเฝ้ าท้าวชัยเสนเพื่อสารภาพ
ความทั้งปวงว่าพระนางจัณฑีเป็ นผูว้ างแผนการร้าย ซึ่งในที่สุดแล้วตนสํานึกผิดและละอายต่อบาปที่
เป็ นเหตุให้คนบริ สุทธิ์ตอ้ งได้รับโทษประหาร ท้าวชัยเสนทราบความจริ งแล้วคัง่ แค้นจนดําริ จะแทง
ตนเองให้ตาย แต่อาํ มาตย์นันทิวรรธนะเข้าห้ามไว้ทนั และสารภาพว่าในคืนเกิดเหตุน้ นั ตนละเมิด
คํา สั่ ง มิ ไ ด้ป ระหารศุ ภ างค์แ ละนางมัท นา หากแต่ ไ ด้ป ล่ อ ยเข้า ป่ าไป ซึ่ ง นางมัท นานั้น ได้โ ส
มะทัตศิษญ์เอกของฤษีกาละทรรศินนําพากลับสู่ อาศรมเดิม แต่ศุภางค์น้ นั แฝงกลับเข้าไปร่ วมกับ
กองทัพแล้วออกต่อสู ้กบั ข้าสึ กจนตัวตาย ท้าวชัยเสนจึงรับสั่งให้ประหารท้าวมคธที่ถูกจับมาเป็ น
เชลยไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว ส่ วนพระนางจัณฑีมเหสี น้ นั ทรงให้เนรเทศออกนอกพระนคร ด้วยทรง
เห็นว่าอันนารี ผมู ้ ีใจมุ่งร้ายต่อผูเ้ ป็ นสามีกค็ งต้องแพ้ภยั ตนเอง มิอาจอยูเ่ ป็ นสุ ขได้นานแน่
ฝ่ ายนางมัทนานั้นได้ทาํ พิธีบูชาเทพและวอนขอร้องให้สุเทษณ์จอมเทพช่วยนางด้วย
สุ เทษณ์น้ นั ก็ยนิ ดีจะแก้คาํ สาปและรับนางเป็ นมเหสี แต่นางมัทนาก็ยงั คงปฏิเสธและว่าอันนารี จะมี
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สองสามีได้อย่างไร สุ เทษณ์เห็นว่านางมัทนายังคงปฏิเสธความรักของตนจึงกริ้ วนักสาปส่ งให้นาง
มัทนาเป็ นดอกกุหลาบไปตลอดกาล มิอาจกลายร่ างเป็ นมนุษย์ได้อีกต่อไป
เมื่อท้าวชัยเสนตามมาถึงในป่ า นางปริ ยมั วะทาที่ตามมาปรนนิบตั ิดูแลนางมัทนาด้วยก็
ทูลเล่าความทั้งสิ้ นให้ทรงทราบ ท้าวชัยเสนจึงร้องรํ่าให้ดว้ ยความอาลัยรักแล้วขอให้พระฤษีช่วย
โดยใช้มนตราและกล่าวเชิญนางมัทนาให้ยนิ ยอมกลับเข้าไปยังเวียงวังกับตนอีกครา
เมื่อพระฤษีทาํ พิธีแล้ว ท้าวชัยเสนก็รําพันถึงความหลงผิดและความรักที่มีต่อนางมัทนา
ให้ตน้ กุหลาบได้รับรู ้ จากนั้นจึงสามารถขุดต้นกุหลาบได้สาํ เร็ จ ท้าวชัยเสนได้นาํ ต้นกุหลาบขึ้นวอ
ทองเพื่อนํากลับไปปลูกในอุทยาน และขอให้ฤๅษีกาละทรรศินให้พรวิเศษว่ากุหลาบจะยังคงงดงาม
มิโรยราตราบจนกว่าตัวพระองค์เองจะสิ้ นอายุขยั พระฤษีก็อวยพรให้ดงั ใจ และประสิ ทธิ ประสาท
พรให้กหุ ลาบนั้นดํารงอยูค่ ู่โลกนี้มิมีสูญพันธ์ อีกทั้งยังเป็ นไม้ดอกที่กลิ่นอันหอมหวานสามารถช่วย
ดับทุกข์ในใจคนและดลบันดาลให้จิตใจเบิกบานเป็ นสุ ขได้ ชาย-หญิงเมื่อมีรักก็จกั ใช้ดอกกุหลาบ
เป็ นสัญลักษณ์แห่ งความรักแท้สืบต่อไป
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ความเข้ าใจทีค่ งทน
บทพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็ นวรรณกรรมที่ มี
กระบวนกลอน และฉันท์ประณี ตบรรจง สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การดํารงชีวิต
ซึ่ งเป็ นเครื่ องหมายแสดงความเจริ ญของชาติไทยแต่สมัยโบราณ วรรณกรรมตะวันตกได้เข้ามามี
อิทธิ พลกับวรรณกรรมของไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่มีพระ
ปรี ชาสามารถในด้านวรรณคดี ทรงสร้างสรรค์วรรณคดีและสนับสนุนให้ผอู ้ ื่นอ่านหนังสื อและให้
เสรี ภาพในการเขียนหนังสื ออย่างกว้างขวาง
ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่ องรอยแสดงความรู้)
ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มเป็ น 3 กลุ่ม โดยให้คละความสามารถกัน ให้นกั เรี ยนศึกษาบท
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้แก่ มัทนะพาธา วิวาหพระสมุทร และ
พระร่ วง จากนั้นให้นกั เรี ยนแสดงละคร ผูส้ อนและนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปข้อคิดที่ได้จากบทพระราช
นิพนธ์
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คําถามท้ าทาย
จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เรื่ อง มัทนะพาธา
นักเรี ยนสามารถนําข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร
กิจกรรมการเรียนรู้
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กิจกรรมนํา
วิทยากร ผูส้ อน นําเสนอภาพจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ให้นกั เรี ยนดู เช่น
1) มัทนะพาธา
2) วิวาหพระสมุทร
3) พระร่ วง
แล้วให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นด้วยคําถามดังนี้
“รู ปที่นกั เรี ยนเห็นนี้เป็ นภาพเรื่ องเกี่ยวกับอะไร”
กิจกรรมพัฒนา
1. ให้นกั เรี ยน นําเสนอบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ที่นกั เรี ยนสนใจศึกษามา 1 ตัวอย่าง โดยมีผสู ้ อน วิทยากร คอยสรุ ปความเข้าใจ เพื่อให้ง่ายต่อการทํา
ความเข้าใจของนักเรี ยน
2. ผูส้ อนแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน โดยให้คละความสามารถกัน
ให้นัก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ศึ ก ษาค้น คว้า และเตรี ย มการแสดงละครเกี่ ย วกับ บทพระราชนิ พ นธ์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ดังนี้
กลุ่มที่ 1 มัทนะพาธา
กลุ่มที่ 2 วิวาหพระสมุทร
กลุ่มที่ 3 พระร่ วง
ในคาบนี้ให้ผเู ้ รี ยนกลุ่มที่ 1 ออกมาแสดงละคร เรื่ องที่ได้รับมอบหมาย ใช้เวลากลุ่มละ
15 นาที
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3. จากการแสดงละครเกี่ยวกับบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั เรื่ อง มัทนะพาธา ให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปข้อคิดบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่ได้จากการแสดงละครดังกล่าว โดยใช้คาํ ถามของครู ดงั นี้
“การแสดงละครเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ใด”
“จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั นั้น นักเรี ยนได้
ข้อคิดอะไรบ้าง”
“นักเรี ยนสามารถนําข้อคิดดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร”
จากนั้น ครู อธิบายเพิม่ เติมให้สมบูรณ์
กิจกรรมสรุป
นัก เรี ย นสามารถสรุ ป ได้ว่ า บทพระราชนิ พ นธ์ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎ เกล้า
เจ้าอยู่หัว เป็ นวรรณกรรมที่มีกระบวนกลอน และฉันท์ประณี ตบรรจง สะท้อนถึงประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม การดํารงชี วิต ซึ่ งเป็ นเครื่ องหมายแสดงความเจริ ญของชาติ ไทยแต่สมัยโบราณ
วรรณกรรมตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิ พลกับวรรณกรรมของไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ มีพระปรี ชาสามารถในด้านวรรณคดี ทรงสร้ างสรรค์วรรณคดี และ
สนับสนุนให้ผอู ้ ื่นอ่านหนังสื อและให้เสรี ภาพในการเขียนหนังสื ออย่างกว้างขวาง
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สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
2. เอกสารสรุ ปความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั

153
การวัดและประเมินผล
วิธีการวัด
1.การสังเกตการตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็น
2.การสังเกตการมีส่วนร่ วมของกิจกรรมกลุ่ม
เครื่องมือวัดผล
1.แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรายบุคคล
2.แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรายกลุ่ม
เกณฑ์ การประเมิน
1.นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อยร้อยละ 80
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แผนการจัดการเรียนรู้
วิชา ชุ มนุม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้ านห้ วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร)
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
เรื่อง บทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว เรื่อง วิวาหพระสมุทร
เวลา 1 คาบ

จุดประสงค์ การเรียนรู้
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ด้ านความรู้ : นักเรียนสามารถ
1. เล่าเรื่ องบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว เรื่ อง
วิวาหพระสมุทร ได้อย่างถูกต้อง
2. บอกข้อคิดจากบทพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
เรื่ อง วิวาหพระสมุทร ได้อย่างถูกต้อง
ด้ านทักษะ / กระบวนการ : นักเรียนสามารถ
1. การเล่าเรื่ อง
2. วิเคราะห์ และเชื่อมโยง
3. คิดสร้างสรรค์ และการสรุ ปความ
ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ : นักเรียน
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. มีวินยั
3.ใฝ่ เรี ยนรู ้
4. มุ่งมัน่ ในการทํางาน
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สาระการเรียนรู้
บทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว
พระราชนิพนธ์ เรื่อง วิวาหพระสมุทร (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2504.
หน้า 1-74)
กล่าวถึงประชาชนชาวกรี ก ณ เกาะอัลฟะเบตา โง่เขลา หลงเชื่อในอํานาจทางทะเล เมื่อ
ครบรอบ 100 ปี จะต้องส่ งสาวพรหมจารี ไปเป็ นเจ้าสาวของพระสมุทร กษัตริ ยม์ ิดสั ผูค้ รองเกาะจํา
ใจส่ งราชธิ ดาชื่ออันโดรเมดาไปสังเวยทางทะเล แต่อนั เดรคู่รักของนางออกอุบาย ขอให้นายนาวา
เอกเอดเวิ ด ไลออนกัปตัน เรื ออังกฤษมาขู่ช าวเมื อ งให้ย กนางให้อ ัน เดรนางจึ ง รอดชี วิ ต และได้
แต่งงานกับอันเดรสมปรารถนา
ในประเทศกรี ซสมัยโบราณ มีเกาะแห่ งหนึ่ งชื่ อว่า อัลฟาเบต้า กษัตริ ย ์ มิดสั ผูค้ รอง
เกาะอัลฟาเบต้า มีพระราชธิ ดาโฉมงามองค์หนึ่ ง คือเจ้าหญิงอันโดรเมดาชาวเกาะนี้ ทุกคนเกรงกลัว
ในอํานาจแห่ งพระสมุทร และเชื่อว่าเมื่อครบรอบทุกๆ หนึ่ งร้อยปี จะต้องส่ งสาวพรหมจารี ไปเป็ น
เจ้าสาวของพระสมุทร หรื อทําพิธีบูชายัญต่อเทพแห่ งท้องทะเลที่เรี ยกว่าวิวาหพระสมุทร โดยการ
จับหญิงสาวพรหมจรรย์ไปมัดเชือกทิ้งไว้ที่ทะเลให้คลื่น พัดลงไปในทะเล พอวันรุ่ งขึ้นเมื่อหญิงนั้น
หายไป ชาวเมืองก็จะบอกว่า หญิงผูน้ ้ นั ได้วิวาห์กบั พระสมุทรแล้ว
เจ้าหญิ งอันโดรเมดานั้น รั กกันอยุ่กับ เจ้าชายอันเดร ซึ่ งยากจน เพราะพระบิ ดาเอา
ทรัพย์สินไปลงทุนแล้วขาดทุนหมด กษัตริ ยม์ ิดสั พระบิดา จึงไม่ทรงอยากได้เจ้าชายอันเดรมาเป็ น
เขย เพราะรังเกี ยจว่าจน เจ้าชายอันเดรก็เลยคิดวางแผนหาวิธีต่างๆที่จะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงอัน
โดรเมดา เช่น คิดวางแผนจะทําเป็ นว่าเอาเรื อมาขู่โดยล้อมเกาะ แต่ก็ติดขัดอยูท่ ี่ไม่มีเรื อ พอคิดถึงวิธี
ที่จะเอาเงินทองมาให้กไ็ ม่มีเงินทองอีก
พอใกล้ถึงเวลาที่จะต้องทําพิธีส่งเจ้าสาวให้พระสมุทร ชาวเกาะก็เริ่ มแตกตื่น บังเอิญมี
เรื อรบอ๊อกฟอร์ ดจากประเทศอังกฤษมาจอดเทียบท่า เรื อนี้ มีนายนาวาเอก เอดเวิด ไลอ้อน เป็ นผู ้
บังคับการ และมีเจ๊กบ๋ อยประจําเรื อไว้หางเปี ยยาว ชื่อเต๊กหลี ติดมากับเรื อด้วย พอเต๊กหลีข้ ึนไปบน
ท่า ชาวเมืองไม่มีใครเคยเห็นคนจีนมาก่อน ก็แตกตื่นว่าคนประหลาดมีหางบนหัว เป็ นผีทะเลมาทวง
ส่ วยให้พระสมุทร
พระสังฆราชหัวหน้านักบวชประจําเกาะ มีสหายคือ คอนสแตนติโน้ส ซึ่ งก็หลงรักเจ้า
หญิ งอันโดรเมดาอยู่เช่ นกัน ก็ได้คิดแผนการชั่วร้ าย เห็ นได้ทีก็คบคิ ดกันกับเต๊กหลี ทาํ อุ บายให้
พลเมืองเชื่ อว่า เตีกหลีเป็ น ผีทะเล ผูแ้ ทนของพระสมุทรที่มาทวงส่ วย เพราะครบรอบร้อยปี แล้ว
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และเจ้าหญิงอันโดรเมดาจะต้องเป็ นหญิงสาวที่จะต้องไปวิวาห์กบั พระสมุทร หรื อกับผูท้ ี่พระสมุทร
ให้มาเป็ นตัวแทน โดยตกลงกันว่า พอถึงตอนทําพิธีส่งตัวเจ้าสาวพระสมุทร เต๊กหลีในฐานะผีทะเล
ก็จะออกมาชี้ตวั คอนสแตนติโน้สให้เป็ นผูแ้ ทนพระสมุทร และกษัตริ ยม์ ิดสั ก็จะต้องให้พระราชธิดา
แต่งงานกับผูแ้ ทนพระสมุทร
แผนนี้ รั่วไปถึงเจ้าหญิง และเจ้าชายอันเดร เจ้าหญิงอันโดรเมดาจึงส่ งพระพี่เลี้ยงสาว
ชาวอังกฤษชื่อ แมรี่ ไปขอความช่วยเหลือจาก นาวาเอก เอดเวิด ไลอ้อน ผูบ้ งั คับการเรื อรบ จึงเกิด
การซ้อนแผนขึ้น ในพิธีส่งตัวเจ้าสาวพระสมุทร นาวาเอก เอดเวิด ไลอ้อน เอาทหารเรื ออังกฤษใน
บังคับบัญชาถืออาวุธเข้ามาควบคุมสถานการณ์ เต๊กหลีเห็นเช่นนั้นก็ไม่กล้ารับเป็ นทูตพระสมุทร
นาวาเอก เอดเวิด ไลอ้อน จึงกล่าวว่า เขาในฐานะเป็ นผูบ้ งั คับการเรื อราชนาวีองั กฤษ มีอาํ นาจเหนือ
ท้องทะเล ถือว่าเป็ นผูแ้ ทนพระสมุทรได้โดยชอบธรรม
พระสังฆราชหัวหน้านักบวชประจําเกาะผูค้ ิดแผนการชัว่ ร้ายที่จะให้สหายของตนได้
แต่งงานกับเจ้าหญิงอันโดรเมดา โดนดาบปลายปื นของทหารเรื ออังกฤษจี้ควบคุมตัว จึงต้องยอมรับ
ว่านาวาเอก เอดเวิด ไลอ้อน เป็ นผูแ้ ทนพระสมุทรจริ ง นาวาเอก เอดเวิด ไลอ้อน ก็เลยเรี ยกเจ้าบ่าวที่
พระสมุทรยินยอมพร้อมใจด้วยมารับตัวเจ้าสาวไป เจ้าชายอันเดรก็ปรากฏตัวขึ้นในชุดเครื่ องแบบ
ทหารเรื ออังกฤษ ซึ่ งถือว่าเป็ นญาติหรื อเป็ นเลือดเนื้ อเชื้อไขเดียวกับพระสมุทร แล้ว จึงสมควรจะ
แต่งงานกับเจ้าหญิงแทนพระสมุทรได้ ทุกๆคนก็พลอยยินดีไปกับเจ้าชายและเจ้าหญิงทั้งสอง และ
นาวาเอก เอดเวิด ไลอ้อน ก็ได้แต่งงานกับแมรี พระพี่เลี้ยงชาวอังกฤษของเจ้าหญิงด้วย
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ความเข้ าใจทีค่ งทน
บทพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็ นวรรณกรรมที่ มี
กระบวนกลอน และฉันท์ประณี ตบรรจง สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การดํารงชีวิต
ซึ่ งเป็ นเครื่ องหมายแสดงความเจริ ญของชาติไทยแต่สมัยโบราณ วรรณกรรมตะวันตกได้เข้ามามี
อิทธิ พลกับวรรณกรรมของไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่มีพระ
ปรี ชาสามารถในด้านวรรณคดี ทรงสร้างสรรค์วรรณคดีและสนับสนุ นให้ผอู ้ ื่นอ่านหนังสื อและให้
เสรี ภาพในการเขียนหนังสื ออย่างกว้างขวาง
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ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่ องรอยแสดงความรู้)
ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มเป็ น 3 กลุ่ม โดยให้คละความสามารถกัน ให้นกั เรี ยนศึกษาบท
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้แก่ มัทนะพาธา วิวาหพระสมุทร และ
พระร่ วง จากนั้นให้นกั เรี ยนแสดงละคร ผูส้ อนและนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปข้อคิดที่ได้จากบทพระราช
นิพนธ์

คําถามท้ าทาย
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จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เรื่ อง วิวาหพระ
สมุทร นักเรี ยนสามารถนําข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร

กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนํา
ทบทวนความรู ้จากคาบที่แล้ว บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั เรื่ อง มัทนะพาธา
กิจกรรมพัฒนา
1. ต่อเนื่องจากคาบที่แล้ว ผูส้ อนแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน โดย
ให้คละความสามารถกัน ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าและเตรี ยมการแสดงละครเกี่ยวกับบท
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ดังนี้
กลุ่มที่ 1 มัทนะพาธา
กลุ่มที่ 2 วิวาหพระสมุทร
กลุ่มที่ 3 พระร่ วง
ในคาบนี้ ใ ห้ผูเ้ รี ย นกลุ่มที่ 2 วิวาหพระสมุทร ออกมาแสดงละคร เรื่ องที่ ไ ด้รับ
มอบหมาย ใช้เวลากลุ่มละ 15 นาที
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2. จากการแสดงละครเกี่ยวกับบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั เรื่ อง วิวาหพระสมุทร ให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปข้อคิดบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่ได้จากการแสดงละครดังกล่าว โดยใช้คาํ ถามของครู ดงั นี้
“การแสดงละครเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ใด”
“จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั นั้น นักเรี ยนได้
ข้อคิดอะไรบ้าง”
“นักเรี ยนสามารถนําข้อคิดดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร”
จากนั้น ครู อธิบายเพิม่ เติมให้สมบูรณ์
กิจกรรมสรุ ป
นัก เรี ย นสามารถสรุ ป ได้ว่ า บทพระราชนิ พ นธ์ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎ เกล้า
เจ้าอยู่หัว เป็ นวรรณกรรมที่มีกระบวนกลอน และฉันท์ประณี ตบรรจง สะท้อนถึงประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม การดํารงชี วิต ซึ่ งเป็ นเครื่ องหมายแสดงความเจริ ญของชาติ ไทยแต่สมัยโบราณ
วรรณกรรมตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิ พลกับวรรณกรรมของไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ มีพระปรี ชาสามารถในด้านวรรณคดี ทรงสร้ างสรรค์วรรณคดี และ
สนับสนุนให้ผอู ้ ื่นอ่านหนังสื อและให้เสรี ภาพในการเขียนหนังสื ออย่างกว้างขวาง
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สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. การแสดงละครที่เกี่ยวข้องกับบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั
2. เอกสารสรุ ปความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั
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การวัดและประเมินผล
วิธีการวัด
1.การสังเกตการตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็น
2.การสังเกตการมีส่วนร่ วมของกิจกรรมกลุ่ม
เครื่องมือวัดผล
1.แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรายบุคคล
2.แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรายกลุ่ม
เกณฑ์ การประเมิน
1.นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อยร้อยละ 80
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แผนการจัดการเรียนรู้
วิชา ชุ มนุม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้ านห้ วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร)
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
เรื่อง บทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว เรื่อง พระร่ วง
เวลา 1 คาบ

จุดประสงค์ การเรียนรู้
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ด้ านความรู้ : นักเรียนสามารถ
1. เล่าเรื่ องบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว เรื่ อง
พระร่ วง ได้อย่างถูกต้อง
2. บอกข้อคิดจากบทพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
เรื่ อง พระร่ วง ได้อย่างถูกต้อง
ด้ านทักษะ / กระบวนการ : นักเรียนสามารถ
1. การเล่าเรื่ อง
2. วิเคราะห์ และเชื่อมโยง
3. คิดสร้างสรรค์ และการสรุ ปความ
ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ : นักเรียน
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. มีวินยั
3.ใฝ่ เรี ยนรู ้
4. มุ่งมัน่ ในการทํางาน
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สาระการเรียนรู้
บทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว
พระราชนิพนธ์ เรื่ องพระร่ วง(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,2483. หน้า 163)
เมืองละโว้เป็ นเมืองขึ้นของขอม มีทะเลสาบแห่ งหนึ่งเรี ยกว่าทเลชุบศร นํ้าจากที่นี่ถือ
ว่าเป็ นนํ้าศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าแผ่นดินขอมจึงมีพระราชกําหนดให้เมืองละโว้ตกั นํ้าจากทเลชุบศรไปส่ ง
ยังพระนครหลวง ราชธานีของขอม ไว้ใช้ในพระราชพิธี ละโว้มีพระร่ วงเป็ นผูค้ รองเมือง สื บทอด
จากบิดา ละโว้อยูภ่ ายใต้การปกครองของขอม ซึ่งถูกกดขี่ และดูถูกจากขอม
วันหนึ่งครั้นถึงคราวส่ งส่ วยนํ้าไปยังพระนครหลวง พระร่ วงเห็นว่าตักนํ้าใส่ ตุ่มขนไป
ลําบากนักเพราะ ทั้งหนักและแตกได้ง่าย ดังนั้นจึงคิดเอาไม้ไผ่มาสานเป็ นชะลอม ชันยาไม่ให้น้ าํ
ไหลออกมาจากชะลอม และใช้แทนตุ่มดิน
นักคุม้ นายทหารขอมซึ่งเป็ นผูไ้ ปทวงส่ วยนํ้าจากเมืองละโว้ ได้กลับมากราบทูลท้าว
พันธุมสุ ริยว์ งศ์กษัตริ ยข์ อมว่า พระร่ วงแห่งเมืองละโว้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถตักนํ้าใส่
ชะลอมตามจํานวนที่กาํ หนดบรรทุกลงในเกวียนสิ บเล่มได้ ทําให้นกั คุม้ ต้องขนส่ วยนํ้ามาเองตามที่
ได้พนันไว้
ท้าวพันธุมสุ ริยว์ งศ์ตอ้ งการกําจัดพระร่ วง เนื่องจากกลัวการกบฎ จึงรับสัง่ ให้พระยา
เดโชพร้อมทั้งกองทัพทหารขอมไปจับพระร่ วง แต่นายมัน่ บังเอิญมาได้ยนิ แผนการเลยไปบอกให้
พระร่ วงรู ้ พระร่ วงออกอุบายหนีไปอยูส่ ุ โขทัย เพราะเป็ นห่วงประชาชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องที่อาจ
เดือดร้อนหรื อต้องล้มตายเพราะตน จึงวางแผนให้นายมัน่ แสร้งเดินหลงป่ าให้ขอมจับได้ เพื่อบอก
ข่าวเรื่ องพระร่ วงหนีไปแล้ว ทัพของพระยาเดโชจะได้ไม่เข้าตีเมืองละโว้
พระยาเดโชคิดจะไปตีสุโขทัย แต่สุโขทัยนั้นมีกาํ ลังทหารเป็ นจํานวนมาก ถึงสูไ้ ปก็ไม่
ไหวอาจพ่ายแพ้ได้ จึงแสร้งปลอมตัวเป็ นคนไทย แอบลักลอบเข้าไปเพื่อหาพระร่ วงแทนแต่เพียง
ลําพัง ทิ้งกองทัพของตนไว้ในป่ า นายมัน่ ได้หลบหนีทหารของพระยาเดโช แล้วลอบไปหานาง
จันทร์มารดาของพระร่ วง นางเป็ นห่วงลูกชายมาก เลยเรี ยกทนายมาเพื่อรวบรวมกําลังทหารไปรบ
กับพวกกองทัพขอมของเดโชที่แอบซุ่มอยูใ่ นป่ า
กองทัพพวกขอมแพ้ หลวงเมืองจึงบอกกล่าวให้นางจันทร์ไปหาพระร่ วงที่เมืองสุ โขทัย
ในขณะที่พระร่ วงกําลังกวาดลานวัดอยูน่ ้ นั พระยาเดโชไปถึงวัดที่พระร่ วงผนวชอยู่ แต่ไม่รู้วา่ นัน่
คือพระร่ วงจึงได้ถามหาพระร่ วง พระร่ วงรู ้วา่ พระยาเดโชเป็ นขอมปลอมตัวมา เพราะสําเนียงที่
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แปลกไม่เหมือนคนไทย จึงบอกให้คอยอยูก่ ่อนแล้วให้ ศิษย์วดั มาช่วยจับตัวพระยาเดโชไว้ พอดีกบั
ที่นางจันทร์ และกองทัพ เดินทางไปถึงที่วดั พอดี
เมื่อพระยาเดโชถูกจับกุม จึงบอกให้พระร่ วงปลิดชีพตนเอง เพราะอับอาย แต่พระร่ วงมี
ใจเมตตา ให้คนไปส่ งเดโชที่ชานเมืองขอม พวกขุนนาง และชาวเมืองสุ โขทัย เห็นว่าพระร่ วงเป็ น
คนดี ซื่อสัตย์ และ มีความสามารถ จึงปรึ กษากันให้พระร่ วงเป็ นกษัตริ ยเ์ พราะตอนนั้นที่สุโขทัย
ขาดผูน้ าํ ปกครอง
ความเข้ าใจทีค่ งทน
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บทพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็ นวรรณกรรมที่ มี
กระบวนกลอน และฉันท์ประณี ตบรรจง สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การดํารงชีวิต
ซึ่ งเป็ นเครื่ องหมายแสดงความเจริ ญของชาติไทยแต่สมัยโบราณ วรรณกรรมตะวันตกได้เข้ามามี
อิทธิ พลกับวรรณกรรมของไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่มีพระ
ปรี ชาสามารถในด้านวรรณคดี ทรงสร้างสรรค์วรรณคดีและสนับสนุนให้ผอู ้ ื่นอ่านหนังสื อและให้
เสรี ภาพในการเขียนหนังสื ออย่างกว้างขวาง
ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่ องรอยแสดงความรู้)
ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มเป็ น 3 กลุ่ม โดยให้คละความสามารถกัน ให้นกั เรี ยนศึกษาบท
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้แก่ มัทนะพาธา วิวาหพระสมุทร และ
พระร่ วง จากนั้นให้นกั เรี ยนแสดงละคร ผูส้ อนและนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปข้อคิดที่ได้จากบทพระราช
นิพนธ์
คําถามท้ าทาย
จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เรื่ อง พระร่ วง
นักเรี ยนสามารถนําข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร
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กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนํา
ทบทวนความรู ้จากคาบที่แล้ว บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั เรื่ อง วิวาหพระสมุทร
กิจกรรมพัฒนา
1. ต่อเนื่องจากคาบที่แล้ว ผูส้ อนแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน โดย
ให้คละความสามารถกัน ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าและเตรี ยมการแสดงละครเกี่ยวกับบท
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ดังนี้
กลุ่มที่ 1 มัทนะพาธา
กลุ่มที่ 2 วิวาหพระสมุทร
กลุ่มที่ 3 พระร่ วง
ในคาบนี้ ให้ผเู ้ รี ยนกลุ่มที่ 3 พระร่ วง ออกมาแสดงละคร เรื่ องที่ได้รับมอบหมาย ใช้
เวลากลุ่มละ 15 นาที
2. จากการแสดงละครเกี่ยวกับบทพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว เรื่ อง พระร่ วง ให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปข้อคิดบทพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่ได้จากการแสดงละครดังกล่าว โดยใช้คาํ ถามของครู ดงั นี้
“การแสดงละครเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ใด”
“จากบทพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น นักเรี ยนได้
ข้อคิดอะไรบ้าง”
“นักเรี ยนสามารถนําข้อคิดดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร”
จากนั้น ครู อธิบายเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
กิจกรรมสรุป
นัก เรี ย นสามารถสรุ ป ได้ว่ า บทพระราชนิ พ นธ์ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า
เจ้าอยู่หัว เป็ นวรรณกรรมที่มีกระบวนกลอน และฉันท์ประณี ตบรรจง สะท้อนถึงประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม การดํารงชี วิต ซึ่ งเป็ นเครื่ องหมายแสดงความเจริ ญของชาติ ไทยแต่สมัยโบราณ
วรรณกรรมตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิ พลกับวรรณกรรมของไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
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เจ้าอยู่หัว ทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ มีพระปรี ชาสามารถในด้านวรรณคดี ทรงสร้ างสรรค์วรรณคดี และ
สนับสนุนให้ผอู ้ ื่นอ่านหนังสื อและให้เสรี ภาพในการเขียนหนังสื ออย่างกว้างขวาง

สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. การแสดงละครที่เกี่ยวข้องกับบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั
2. เอกสารสรุ ปความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั
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การวัดและประเมินผล
วิธีการวัด
1.การสังเกตการตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็น
2.การสังเกตการมีส่วนร่ วมของกิจกรรมกลุ่ม
เครื่องมือวัดผล
1.แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรายบุคคล
2.แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรายกลุ่ม
เกณฑ์ การประเมิน
1.นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อยร้อยละ 80
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แผนการจัดการเรียนรู้
วิชา ชุ มนุม
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้ านห้ วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร)
เรื่อง คําราชาศัพท์

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
เวลา 2 คาบ

จุดประสงค์ การเรียนรู้
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ด้ านความรู้ : ำ
นักเรียนสามารถ
ส

1. บอกความหมายของคําราชาศัพท์ คําสุ ภาพได้
2. อธิบายการใช้คาํ ราชาศัพท์ ระดับพระมหากษัตริ ยแ์ ละบรมวงศานุวงศ์ได้

ด้ านทักษะ / กระบวนการ : นักเรียนสามารถ
1. การสังเกต
2. วิเคราะห์ และเชื่อมโยง
3. การสรุ ปความ
ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ : นักเรียน
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. มีวินยั
3.ใฝ่ เรี ยนรู ้
4. มุ่งมัน่ ในการทํางาน
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สาระการเรียนรู้
คําราชาศัพท์ หมายความว่า ศัพท์หลวง ศัพท์ราชการ และหมายรวมถึงคําสุ ภาพซึ่ง
นํามาใช้ให้ถูกต้องตามชั้นหรื อฐานะของบุคคล บุคคลผูท้ ี่พดู ต้องใช้ราชาศัพท์ดว้ ย จําแนกเป็ น 5
ประเภท คือ
1. พระมหากษัตริ ย ์
2. พระบรมวงศานุวงศ์
3. พระสงฆ์
4. ข้าราชการชั้นสูงหรื อขุนนาง
5. สุ ภาพชนทัว่ ไป
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คําราชาศัพท์แบ่งได้ 6 หมวด คือ
1. หมวดร่ างกาย
2. หมวดเครื อญาติ
3. หมวดเครื่ องใช้
4. หมวดกริ ยา
5. หมวดสรรพนาม
6. หมวดคําที่ใช้กบั พระสงฆ์
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หมวดร่ างกาย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

หมวดเครือญาติ
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หมวดเครื่องใช้
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หมวดคํากริยา
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หมวดสรรพนาม
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หมวดคําทีใ่ ช้ กบั พระสงฆ์
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คําสุ ภาพ
คําที่เหมาะใช้กบั บุคคลทัว่ ไป เป็ นคําที่มีความหมายเหมือนกัน
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ข้อสังเกต
เกี่ยวกับการใช้คาํ ราชาศัพท์ ระดับพระมหากษัตริ ยแ์ ละบรมวงศานุวงศ์
คํานาม
1. ใช้คาํ “พระบรม” หรื อ “พระบรมราช” นําหน้าคํานามที่สาํ คัญ ซึ่งสมควรจะเชิดชูให้
เป็ นเกียรติ
ตัวอย่าง พระบรมราชโองการ
พระบรมราชูปถัมภ์
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พระบรมมหาราชวัง
พระบรมวงศานุวงศ์
2. ใช้คาํ “พระราช” นําหน้าคํานามที่ใช้เฉพาะพระมหากษัตริ ยซ์ ่ ึงต้องการกล่าวไม่ให้
ปนกับพระบรมวงศานุวงศ์ ตัวอย่าง
พระราชลัญจกร
พระราชประวัติ
พระราชดําริ
พระราชทรัพย์
3. ใช้คาํ “พระ” นําหน้าคํานามทัว่ ไปเพื่อให้แตกต่างจากสามัญชน ตัวอย่าง
พระเก้าอี้
พระชะตา
พระโรค
พระตําหนัก
4. ใช้คาํ “พระ” นําหน้าคํานามทัว่ ไปเพื่อให้แตกต่างจากสามัญชน ยกเว้น
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คํากริ ยา

กริ ยา คําว่า “ทรง”
คําว่าทรง ทรง ตามด้วย คํานาม มีความหมายถึง กษัตริ ยเ์ ทพเจ้า
ตัวอย่าง ทรงธรรม ทรงชัย ทรงฉัตร หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน
ทรงหงส์
หมายถึง พระพรหม
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ทรงโค
หมายถึง พระอิศวร
ทรงครุ ฑ
หมายถึง พระนารายณ์
คําว่าทรง คํานาม ตามด้วย ทรง บอกให้ทราบว่า สิ่ งนั้นเป็ นของพระมหากษัตริ ย ์ หรื อพระบรมวงศา
นุวงศ์ ตัวอย่าง เครื่ องทรง รถพระที่นง่ั ทรง ม้าทรง
คําว่าทรงตามด้วยนามราชาศัพท์ ตัวอย่าง ทรงยินดี ทรงฟัง ทรงนิ่ง
คําว่าทรงหมายถึงทํา ตัวอย่าง ทรงบาตร หมายถึง ใส่ บาตร
ทรงม้า หมายถึง ขี่มา้
ทรงกรม หมายถึง มีฐานันดรเป็ นเจ้าต่างกรม
คําว่าทรงเมื่อใช้กบั กริ ยา “มี” และ “เป็ น”
• ถ้าคํานามข้างหน้าเป็ นราชาศัพท์ ไม่ตอ้ งใช้ทรง
ตัวอย่าง เป็ นพระราชโอรส มีพระบรมราชโองการ
• ถ้าคํานามข้างหลังเป็ นคําสามัญ ต้องใช้ทรง
ตัวอย่าง ทรงเป็ นประธาน ทรงมีทุกข์
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ความเข้ าใจทีค่ งทน
คํา ราชาศัพ ท์ เป็ น ถ้อ ยคํา สุ ภ าพ ไพเราะที่ ใ ช้ใ ห้ เ หมาะกับ ฐานะของบุ ค คลในสภาพ
สังคมไทย สถาบันพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นสถาบันที่สูงสุ ดของประเทศมาแต่โบราณ พระเจ้าแผ่นดิน
ทรงใกล้ชิดกับประชาชนอย่างแนบแน่น คําราชาศัพท์น้ นั เป็ นแบบอย่างวัฒนธรรมอันดีทางด้านการ
ใช้ภาษาไทย เพื่อธํารงรักษาวัฒนธรรมและความมัน่ คงของประเทศชาติ
ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่ องรอยแสดงความรู้)
ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มเป็ น 7 กลุ่ม โดยให้คละความสามารถกัน ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษา
คําราชาศัพท์และคําสุ ภาพ ในศูนย์การเรี ยนรู ้ท้ งั 7 ศูนย์ โดยแต่นกั เรี ยนต้องทําตามคําสัง่ อ่านบัตร
เนื้อหา อ่านบัตรคําถามและตอบคําถามในแบบฝึ กหัด และตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย เมื่อนักเรี ยน
ศึกษาครบทุกศูนย์การเรี ยนรู ้แล้ว ผูส้ อนและนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ ผูส้ อนอธิบายเพิ่มเติมให้
สมบูรณ์
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คําถามท้ าทาย
คําราชาศัพท์ ในระดับพระมหากษัตริ ยแ์ ละบรมวงศานุวงศ์ใช้แตกต่างกันอย่างไร
กิจกรรมการเรียนรู้
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กิจกรรมนํา
วิทยากร ผูส้ อน นําเสนอวีดีทศั น์การรายงานเข้าในพระราชสํานัก ให้นกั เรี ยนดู
แล้วให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นด้วยคําถามดังนี้
“วีดีทศั น์ที่นกั เรี ยนเห็นนี้เป็ นวีดีทศั น์เกี่ยวกับอะไร”
กิจกรรมพัฒนา
1. ผูส้ อนแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 7 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน โดยให้คละความสามารถกัน
ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าตามศูนย์การเรี ยนรู ้คาํ ราชาศัพท์ 7 ศูนย์ ดังนี้
ศูนย์ที่ 1 หมวดร่ างกาย
ศูนย์ที่ 2 หมวดเครื อญาติ
ศูนย์ที่ 3 หมวดเครื่ องใช้
ศูนย์ที่ 4 หมวดคํากริ ยา
ศูนย์ที่ 5 หมวดคําสรรพนาม
ศูนย์ที่ 6 หมวดคําที่ใช้กบั พระสงฆ์
ศูนย์ที่ 7 หมวดคําสุ ภาพ
2. ให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าตามศูนย์การเรี ยนรู ้ท้ งั 7 ศูนย์ ใช้เวลาศูนย์ละ 10 นาที ให้
เปลี่ยนจากศูนย์ที่ 1 ไปศูนย์ที่ 2 ศูนย์ที่ 2 ไปศูนย์ที่ 3…..และศูนย์ที่ 7 ไปศูนย์ที่ 1
3. นักเรี ยนเข้าศูนย์การเรี ยนรู ้ให้แต่ละกลุ่มทํากิจกรรม ดังนี้
3.1 อ่านบัตรคําสัง่ แล้วปฏิบตั ิตามคําสัง่
3.2 อ่านบัตรเนื้อหาเรื่ อง การเป็ นเพื่อนที่ดี
3.3 อ่านบัตรกิจกรรม และสรุ ปหลักเกณฑ์ที่เพื่อนที่ดี พึงปฏิบตั ิต่อกัน
3.4 อ่านบัตรคําถามและตอบคําถามลงในแบบฝึ กปฏิบตั ิ
3.5 ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย
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3. ผูส้ อนถามผูเ้ รี ยนว่า “คําราชาศัพท์ในระดับพระมหากษัตริ ยแ์ ละบรมวงศานุ
วงศ์ใช้แตกต่างกันอย่างไร” อธิบายเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
กิจกรรมสรุ ป
นักเรี ยนจับฉลากกลุ่มละ 1 เรื่ อง ออกมารายงานหน้าชั้น ผูส้ อนและนักเรี ยนร่ วมกัน
สรุ ปความรู ้ ผูส้ อนอธิบายเพิม่ เติมให้สมบูรณ์
สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
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1. วีดีทศั น์รายงานข่าวในพระราชสํานัก
2. ศูนย์การเรี ยนรู ้ เรื่ อง คําราชาศัพท์ จํานวน 7 ชุด
การวัดและประเมินผล

วิธีการวัด
1.การสังเกตการตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็น
2.การสังเกตการมีส่วนร่ วมของกิจกรรมกลุ่ม
เครื่องมือวัดผล
1.แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรายบุคคล
2.แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรายกลุ่ม
เกณฑ์ การประเมิน
1.นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อยร้อยละ 80
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ภาคผนวก ข
ชุ ดข้ อมูลความรู้
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ชุ ดข้ อมูลพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว
พระราชประวัติ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้เจ้ าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็ นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระนามเดิมว่า มหาวชิราวุธ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อเดือนยี่ ขึ้น 2 คํ่า ปี
มะโรง จุลศักราช 1242 ตรงกับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 โดยที่ทรงเป็ นพระราชโอรสองค์ใหญ่ที่
ประสู ติแต่สมเด็จพระศรี พชั ริ นทราบรมราชชนนีนาถ จึงทรงมีพระนามที่สมเด็จพระบรมราชชนก
และพระบรมราชชนนีทรงเรี ยกขานว่า “ลูกโต” และข้าราชสํานักทั้งปวงพากันออกพระนามโดย
ลําลองว่า “ทูลกระหม่อมโต” เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธเจริ ญพระชนมายุได้ 8
พรรษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ก็ได้ทรงสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยขึ้นเป็ น
กรมขุนเทพทวาราวดี ให้ทรงมีพระเกียรติยศเป็ นที่ 2 รองจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ า
มหาวชิรุณหิ ศ สยามมกุฎราชกุมาร โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงถือหลักว่า
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ าราชกุมารที่ประสูติแต่พระมารดาที่ดาํ รงพระอิสริ ยยศเป็ นพระเจ้าลูก
เธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เท่าเทียมกันย่อมมีพระอิสริ ยยศเสมอกันจะต่างกันก็
แต่โดยพระชนมพรรษาที่แก่อ่อนกว่ากันเท่านั้น (ธงทอง จันทรางศุ, 2529: 11-26)
ในปี พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระราชดําริ ที่จะส่ ง
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ ากรมขุนเทพทวาราวดี ออกไปเพื่อทรงศึกษาวิชชาชั้นสูงยังประเทศ
อังกฤษ ด้วยพระบรมราชปณิ ธานที่จะทํานุ บํารุ งบ้านเมืองให้เจริ ญ และเป็ นสุ ขนาคหน้า
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงทรงตัดสิ นพระราชหฤทัยให้พระราชโอรสเอ็นเป็ นที่
ทรงสนิทเสน่หายิง่ เสด็จฯ ฝ่ าภยันตรายไปทรงศึกษา เพื่อจะได้เสด็จกลับมาทรงนําบ้านเมืองไป
ในทางที่เจริ ญทั้งที่ทรงเป็ นห่ วงและทรงอาลัยรักพระราชโอรสเป็ นยิง่ นักก็ตาม
เรื อพระที่นงั่ มกุฏราชกุมารเดินทางจากประเทศไทยไปยังสิ งคโปร์ เมื่อเสด็จพระราช
ดําเนินถึงก็ทรงเปลี่ยนไปประทับเรื อของบริ ษทั นอร์ดดอยท์เชอร์ลอยด์ ชื่อ ออลเดนเบิก
(Oldebberg) ไปยังเมืองเนเปิ ล ประเทศอิตาลี ประทับแรมอยูร่ ะยะเวลาหนึ่งจึงเสด็จออกจากอิตาลี
ไปยังฝรั่งเศส และได้เสด็จพระราชดําเนินถึงประเทศอังกฤษเมื่อวันที่ 1พฤศจิกายน พ.ศ. 2436
การศึกษาของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ กรมขุนเทพทวาราวดี นั้น
รัฐบาลอังกฤษได้ถวายความสะดวกเป็ นอย่างดี เมื่อแรกได้เชิญเสด็จฯ ไปประทับ ณ เมืองไบรตัน
(Brighton) ในที่สุดก็ได้ตกลงเช่าบ้านที่นอร์ธล็อดจ์ (North Lodge) เมืองแอสคอต (Ascot) ถวาย
เป็ นที่ประทับ พระตําหนักนอร์ธล็อดจ์น้ ี เป็ นที่ประทับอยูน่ านเกือบ 3 ปี คือระหว่างวันที่ 15
ธันวาคม พ.ศ.2436 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2439 ในระหว่างนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้า
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ลูกยาเธอพระองค์อื่นที่ได้เสด็จพระราชดําเนินออกไปทรงศึกษาในภายหลังก็ได้ประทับ ณ พระ
ตําหนักแห่ งนี้ดว้ ยหลายพระองค์
หลังจากที่เสด็จพระราชดําเนินถึงประเทศอังกฤษ สมเด็จพรบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ า
มหาวชิรุณหิ ศ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จสวรรคตโดยกระทันหัน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2437 พระ
บรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่จึงได้พร้อมกันกราบบังคมทูลพระกรุ ณา ขอให้ทรงสถาปนา
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ กรมขุนเทพทวาราวดี ขึ้นเป็ นสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช สยามมกุฎราชกุมาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้จดั พระราชพิธีข้ ึนในกรุ งเทพฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2437 ณ พระที่นง่ั อม
ริ นทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อเสร็ จพระราชพิธีสถาปนาในกรุ งเทพฯแล้ว ได้โปรดให้
เชิญประกาศสถาปนาพระเกียรติยศ เครื่ องราชอิสริ ยยศสัญญาบัตร ตลอดจนหนังสื อสําคัญต่างๆ
ออกไปถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งกําลังทรง
ศึกษาอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์เสมอ โดยมักจะเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรกิจการต่างๆ อันจะนํามา
เป็ นประโยชน์แก่บา้ นเมือง และเมื่อทรงหยุดเรี ยนภาคฤดูร้อนก็มกั จะเสด็จพระราชดําเนินไปยัง
ประเทศฝรั่งเศส และประเทศอื่นๆใกล้เคียง เพื่อทอดพระเนตรความเจริ ญรุ่ งเรื องทาง
ศิลปะวัฒนธรรม โดยที่กรุ งลอนดอนเป็ นมหานครที่มีชื่อเสี ยงในด้านศิลปะการละคร สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ จึงได้มีโอกาสทอดพระเนตรการแสดงละครชั้นเยีย่ มของโลก ซึ่งเป็ นที่พอพระ
ราชหฤทัยมาก และทําให้ทรงมีงานอดิเรกอย่างหนึ่ง คือ การทรงพระราชนิพนธ์บทละครประเภท
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ละครพูดซึ่งในเวลานั้นมีใช้อยูแ่ พร่ หลายในประเทศอังกฤษ จนในที่สุดก็มี
ความชํานาญและทรงพระปรี ชาสามารถในศิลปะแขนงนี้เป็ นอย่างยิง่ แต่ในเรื่ องการศึกษาวิชาการที่
แท้จริ งนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระราชประสงค์ที่จะทรงศีกษาวิชาทหาร ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพอพระราชหฤทัย แต่ในกาลข้างหน้าสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯจะต้องรับพระราชภาระอันยิง่ ใหญ่คือ การปกครองแผ่นดิน สมเด็จพระบรมชนก
นาถ จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ศึกษาวิชาทางพลเรื อนประกอบกันไปด้วย
การศึกษาวิชาทหารของโรงเรี ยนนายร้อยในประเทศอังกฤษนั้น ผูเ้ ข้าศึกษาจะต้องมี
ความรู ้เบื้องต้นในด้านต่างๆ มาจนชํานาญพอ เช่น ต้องขี่มา้ ได้เชี่ยวชาญเป็ นต้น ดังนั้นจึงได้มีการ
จัดหาครู จากโรงเรี ยนทหารที่ออลเดอร์ช๊อต (Aldershot) มาถวายพระอักษร แต่เนื่องจากเมือง
แอสคอต(Ascot) นั้นอยูห่ ่ างจากโรงเรี ยนแห่งนี้มากพระอาจารย์ไม่สามารถจะมาถวายพระอักษรได้
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สะดวก จึงย้ายพระตําหนักใหม่ไปประทับยังพระตําหนักเกรตนี่ย(์ Graitney) ตําบลแคมเบอรี่
(Camberley) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2439
ในระหว่างที่ประทับ ณ พระตําหนักเกรตนียน์ ้ นั เป็ นระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพระราชดําเนินประพาสยุโรปเป็ นครั้งแรก สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดําเนินไปรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ เมืองเวนิส และได้ตามเสด็จพระราชดําเนินไปยังประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศต่างๆ จนเสด็จพระราชดําเนินถึงประเทศอังกฤษ ในปลายเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2440
ในปลายปี พุทธศักราช 2440 ก็ได้เสด็จเข้าศึกษาวิชาการทหารที่โรงเรี ยนนายร้อย
ทหารบก (Sandhurst) เมื่อทรงสําเร็ จการศึกษาจาก แซนเฮิสต์แล้วก็ได้ทรงเข้ารับราชการในกรม
ทหารราบเบา “เดอรัม” (Durham Light Infantry) ที่นอร์ธแคมป์ (North Camp) ณ แอลเดอร์ชอต
และได้เสด็จพระราชดําเนินไปประจําหน่วยภูเขาที่ 6 ค่ายฝึ กทหารปื นใหญ่ที่ดาร์ทมัว ใกล้โอก
แฮมป์ ตัน(Okehampton) ต่อมาได้เสด็จฯ ไปทรงศึกษาที่รงเรี ยนปื นเล็กยาวที่เมืองไฮยท์ (School of
Musketry Hythe) ทรงได้ประกาศนียบัตรพิเศษและเหรี ยญแม่นปื น ในระหว่างที่ทรงฝึ กหัดวิชา
ทหารอยูน่ ้ ี ได้เกิดสงครามระหว่างอังกฤษกับพวกบัวร์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ ามหา
วชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมารได้ทรงแสดงความกล้าหาญโดยได้ทรงลงพระนามสมัครอาสาทัพกับ
กรมทหารราบเบา “เดอรัม” ที่ทรงสังกัดอยูเ่ พื่อออกไปแนวหน้า แต่ดว้ ยรัฐประศาสนโยบายทาง
รัฐบาลอังกฤษจึงไม่สามารถยินยอมตามพระราชประสงค์ได้ แต่กท็ รงได้รับคํายกย่องจากชาว
อังกฤษโดยทัว่ ไปว่า ทรงมีพระราชอัธยาศัยกล้าหาญ ซื่อตรงต่อหน้าที่และมิตรร่ วมกองเดียวกัน
เมื่อทรงสําเร็ จการศึกษาในด้านการทหารแล้ว ได้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาประวัติศาสตร์
และกฏหมายที่วิทยาลัยไครสเชิร์ช ( Christ Church College) มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด(Oxford)
ระหว่างปี พ.ศ. 2442 ถึงปี พ.ศ.2444 ระหว่างที่ทรงศึกษาอยูน่ ้ นั สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ า
มหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงประกอบพระราชกรณี ยกิจแทนพระองค์พระบรมชนก
นาถใรราชภารกิจสําคัญๆ หลายประการ เมื่อได้ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดแล้ว สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ ได้เสด็จพระราชดําเนินจากประเทศอังกฤษไปประทับ ณ กรุ งปารี ส
ประเทศฝรั่งเศส และได้เสด็จพระราชดําเนินทรงเยีย่ มประเทศต่างๆในภาคพื้นยุโรปรวมทั้งประเทศ
อียปิ ต์เพื่อเจริ ญสัมพันธไมตรี แล้วจึงเสด็จพระราชดําเนินจากกรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อนิ
วัติกรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2445 สู่ สหรัฐอเมริ กา ถึงนครนิวยอร์ค เมื่อวันที่ 10
ตุลาคม ได้เสด็จประพาสตามหัวเมืองต่างๆ ของสหรัฐอเมริ กาอยูเ่ ป็ นเวลาเดือนเศษ เพือ่
ทอดพระเนตรการปกครอง และการทํานุบาํ รุ งบ้านเมือง จากนั้นเสด็จออกจากสหรัฐอเมริ กาเมื่อต้น
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เดือนธันวาคม ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก ถึงเมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.
2445 เสด็จทอดพระเนตรกิจการต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นเป็ นเวลาเกือบ 1 เดือน เสด็จพระราชดําเนิน
ออกจากญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 14 มกราคม ถึงฮ่องกงในวันที่ 18 มกราคม ได้ประทับแรมอยู่ ณ เกาะฮ่องกง
เป็ นเวลา 3 วัน วันที่ 29 เดือนเดียวกันก็ได้เสด็จพระราชดําเนินถึงเมืองสมุทรปราการ ณ ที่น้ นั
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพระราชดําเนินไปทรงรอรับอยูแ่ ล้ว จึงได้เสด็จ
พระราชดําเนินพร้อมกันโดยเรื อพระที่นงั่ เข้าเทียบยังท่าราชวรดิตถ์
ในปี พุทธศักราช 2447 ได้มีพระราชศรัทธาทรงผนวชตามราชประเพณี ในวันที่ 20
สิ งหาคม ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ ามหิดล
อดุลยเดช กรมขุนสงขลานคริ นทร์ ทรงผนวชเป็ นสามเณร โดยมีสมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาว
ชิรญาณวโรรส ทรงเป็ นพระอุปัชฌาย์ เสด็จประทับ ณ พระตําหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราช
กรณี ยกิจสําคัญอีกคราวหนึ่งในปี พุทธศักราช 2450 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้
เสด็จพระราชดําเนินเยือนทวีปยุโรปเป็ นครั้งที่สอง ในคราวนี้ได้แต่งตั้งให้ทรงดํารงตําแหน่ง
ผูส้ าํ เร็ จราชการแผ่นดิน โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2450
ในปี พุทธศักราช 2453 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ สยาม
มกุฎราชกุมาร ทรงเจริ ญพระชนมายุได้ 30 พรรษา ในวันที่ 23 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จสวรรคต คืนวันนั้น ณ พระที่นงั่ อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ท่ามกลางที่ประชุมพระบรมวงศานุวงศ์ได้กราบถวายบังคมอัญเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้า
ฟ้ ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบพระราชสันตติวงศ์เป็ น
พระมหากษัตริ ยล์ าํ ดับรัชกาลที่6 แห่งราชวงศ์จกั รี
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้กระทําเป็ น
สองคราว คราวแรกเป็ นพระราชพิธีเฉพาะที่สาํ คัญคือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราช
มณเฑียร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453 ด้วยเหตุผลที่วา่ บ้านเมืองยังอยูใ่ นระหว่างความทุกข์
คราวที่สองเป็ นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช ซึ่งเป็ นงานพระราชพิธีอนั ยิง่ ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง
ในรัชกาล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2454
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อทรงมีพระชนมายุ
30 พรรษา กําลังทรงเป็ น “หนุ่ม” เต็มที่ แต่ถึงแม้กระนั้น ยังมิได้ทรงมี “ความรัก” หรื อทรงนึกถึง
เรื่ องคู่ครองเลย สมเด็จพระศรี พชั ริ นทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีของพระองค์ ได้เคยตรัส
ว่าให้พระองค์ทรงเลือกคู่เสี ยเถิด แล้วทรงอ้างด้วยว่า สมเด็จพระบรมชนกนาถก็ได้ทรงบ่นอยูว่ า่ ให้
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ทรงมีพระชายา แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงมีพระราชดํารัสกราบบังคมทูล
ว่า “ยังไม่นึกโปรดผูใ้ ด”
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมี พระคู่หมั้น พระมเหสี พระสนม รวม 5
องค์ (ประยุทธ สิ ทธิพนั ธ์, 2515: 219-220) เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมี
พระชนมายุ 40 พรรษา ทรงประสบกับความรักครั้งแรกกับ หม่อมเจ้าหญิงวัลลภาเทวี วรวรรณ
พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ประสูติเมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม ปี
มะโรง พ.ศ. 2435 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2463 ให้สถาปนา
หม่อมเจ้าหญิงวัลลภาเทวี เป็ นพระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี งานฉลองหมั้นจัดขึ้น ณ
พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน แล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้าฯ ให้จดั พระตําหนักจิตรลดารโหฐานเป็ นที่ประทับของพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี พระคู่หมั้น แต่
เป็ นที่น่าเสี ยดายว่า หลังจากพระราชพิธีหมั้นได้เพียง 3 เดือน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงถอนหมั้นพระวรกัญญาปทานด้วยเหตุผลว่าเพราะอัธยาศัยไม่ตอ้ งกัน มีประกาศพระ
บรมราชโองการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2463 มีใจความว่า มีความเสี ยพระราชหฤทัยเป็ นอย่างยิง่
ที่ได้มาทรงทราบตระหนักแน่ชดั ขึ้นว่า พระราชอัธยาศัย และพระอัธยาศัยของพระวรกัญญาปทาน
พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี มิได้ตอ้ งกัน และโปรดเกล้าฯให้ยกเลิกข้อความตามประกาศพระราชพิธีมนั่
ในราชกิจจานุเบกษา และโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาคํานําหน้าพระนามแทนคํา “พระวรกัญญา
ปทาน” เปลี่ยนเป็ น “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี”
ความรักครั้งที่สองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เกิดกับหม่อมเจ้าหญิง
วรรณพิมล วรวรรณ เป็ นพระธิดาองค์ที่ 6 ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์
เช่นกัน ประสู ติเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2442 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พระราชทานนามใหม่วา่ “หม่อมเจ้าหญิงลักษมีลาวัณ” พระชันษา 21 ปี ซึ่งได้
เฝ้ าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ โรงละครพระราชวังพญาไท
พร้อมกับ พระเชษฐาภคินี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงชวนหม่อมเจ้าหญิงลักษมีลา
วัณ (พระนามเล่นว่า “ติ๋ว”) แสดงละครพระราชนิพนธ์หลายเรื่ อง เช่น เป็ นเจ้าหญิงอันโดรเมดา
นางเอกในเรื่ อง “วิวาห์พระสมุทร” และเป็ นเจ้าหญิงแอนเจลา ในเรื่ อง “กุศโลบาย” ฯลฯ
ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2464 ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระบรม
ราชโองการมีใจความว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ ได้รับราชการฉลองพระเดช
พระคุณเป็ นที่พอพระราชหฤทัย ได้ทรงวินิจฉัยแล้ว จะได้ทาํ การราชาภิเษกสมรส สมควรที่จะยก
ย่องพระเกียรติยศให้ยงิ่ ขึ้น และทรงมีพระบรมราชโองการสถาปนา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ลักษมีลาวัณ มีพระนามตามจารึ กในพระสุ พรรณบัฏว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ
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ต่อมาเมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม พ.ศ. 2465 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระบรมราชโองการ
ใจความว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณรับราชการฉลองพระเดชพระคุณ และ
ประพฤติพระองค์เรี ยบร้อย เป็ นที่ตอ้ งพระราชอัธยาศัย สมควรเลื่อนพระอิศริ ยยศให้ยง่ิ ขึ้น จึงโปรด
เกล้าฯ สถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ ขึ้นเป็ น พระนางเธอลักษมีลาวัณ
ต่อมา วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมรสกับ คุณเปรื่ อง สุ จริ ตกุล ธิดาคนใหญ่
ของเจ้าพระยาสุ ธรรมมนตรี (ปลื้ม สุ จริ ตกุล) และท่านผูห้ ญิงสุ ธรรมมนตรี เกิดวันที่ 13 พฤศจิกายน
พ.ศ.2434 นามเดิมว่า เปรื่ อง ซึ่งเดิมรับราชการในฐานะเลขานุการฝ่ ายใน ณ พระราชวังพญาไท ทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็ น “พระสุ จริ ตสุ ดา” ดํารงตําแหน่งพระสนมเอก นับเป็ นครั้งแรกที่
พระมหากษัตริ ยป์ ระกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมรสที่พระราชวังพญาไท พระสุ จริ ตสุ ดารับ
ราชการสนองพระมหากรุ ณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ตลอดรัชกาล
ใน พ.ศ. 2464 เจ้าพระยาสุ ธรรมมนตรี (ปลื้ม สุ จริ ตกุล) ได้นาํ คุณประไพ สุ จริ ตกุล ธิดา
คนที่ 2 เข้าเฝ้ าถวายตัวต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั และในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้แสดงโขนพระราชนิพนธ์เรื่ องรามเกียรติ์ ตอน “นางลอย”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงบอกบทพากย์และเจรจาด้วยพระองค์เอง คุณประไพ สุ จริ ตกุล
เป็ นต้นเสี ยง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพอพระราชหฤทัย จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
ประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรส เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2464 และทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
สถาปนา คุณประไพ สุ จริ ตกุล เป็ น พระอินทราณี พระสนมเอก คู่กนั กับพระสุ จริ ตสุ ดา ต่อมาทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็ น “พระวรราชชายาเธอพระอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี”
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2465
“ความรัก” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่ทรงมีต่อสมเด็จพระนางเจ้า
อินทรศักดิศจี พระบรมราชินี แสนจะหวาน แต่เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีไม่ทรงสามารถ
จะมีพระราชกุมารถวายได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ก็ทรงประสบกับ “ความผิดหวัง” และอีก 2
เดือนเศษก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะทรงสวรรคต ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ออก
พระนามว่า “สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา”
ความรักครั้งสุ ดท้ายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2467
ในคราวเสด็จประพาสมลายู โดยมี เจ้าจอมสุ วทั นา ตามเสด็จเพียงผูเ้ ดียว โดยได้ทรงประกอบพระ
ราชพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าจอมสุ วทั นา นามเดิมคือคุณเครื อแก้ว (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
พระราชทานนามใหม่วา่ “สุ วทั นา”) อภัยวงศ์ ธิดาของพระยาอภัยภูเบศร์ (เลื่อม อภัยวงศ์) เมื่อวันที่
11 ตุลาคม พ.ศ. 2468 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็ น “พระนางเจ้าสุวทั นา พระวรราช
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เทวี” โดยมีเหตุผลแห่ งการสถาปนานั้นเพื่อผดุงพระราชอิสริ ยยศแห่งพระกุมาร ที่จะประสูติ
(ลาวัณย์ โชตามระ, 2524: 1-36)
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระ
ประชวร แพทย์ชาวอเมริ กนั ชื่อ นายแพทย์เมนเดลสัน ( R.W.M.Mendelson) ผูถ้ วายการผ่าตัด
รายงานว่าทรงพระประชวรพระอันตะ (ลําไส้) พับ พระกระยาหารผ่านไปไม่ได้ พระอาการกําเริ บ
ในวันต่อๆมา จนเกิดเป็ นพระโรคพระโลหิตเป็ นพิษในพระอุทร ทรงมีพระอาการซึม
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 เวลา 12.55 น. พระนางเจ้าสุ วทั นา พระวรราชเทวี ก็
มีพระประสู ติการ สมเด็จเจ้าฟ้ าเพชรรัตนราชสุ ดา สิ ริโสภาพัณวดี และรุ่ งขึ้นเวลา 7 นาฬิกา พระ
อาการประชวรหนักมากจนคณะแพทย์พากันสิ้ นหวัง แต่ดว้ ยต้องการที่จะให้ระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระโสมนัสเป็ นครั้งสุ ดท้าย คณะที่ประชุมพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราช
บริ พาร จึงให้นายแพทย์ชาวต่างประเทศกราบบังคมทูลถามว่า พระองค์มีพระราชประสงค์จะ
ทอดพระเนตรพระราชธิดาหรื อไม่ ทรงอ่อนเพลียเกินที่จะมีพระราชดํารัสตอบ นํ้าพระเนตรคลอ
พระเนตรทรงพยักพระพักตร์ หมอรี บออกจากห้องพระบรรทมเชิญเสด็จพระราชธิดามาถวาย เจ้า
คุณพระประยูรวงศ์ พระสนมเอกในรัชกาลที่ 5 จึงได้เชิญเสด็จพระเจ้าลูกเธอที่มีพระชนมายุเพียง 1
วันมาถวาย โดยให้เจ้าพระยารามราฆพเชิญเสด็จเจ้าฟ้ าฯ ไปบรรทมข้างๆ พระที่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ผินพระพักตร์ไปทอดพระเนตร ทรงสะอื้น เมื่อจะอุม้ พระธิดากลับ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงกวักพระหัตถ์เรี ยกไว้ ผูท้ ี่เชิญเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้ าฯ จึงวางพระองค์ไว้ขา้ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เป็ นครั้งที่สอง ทรงพยายามจะรับสัง่ อีกครั้ง แต่หมอไม่เข้าใจว่าจะมี
พระราชกระแสว่าอย่างไร พระอาการไม่สูด้ ี หมอจึงให้ผทู ้ ี่เฝ้ าทูลละอองธุลีพระบาทอยูใ่ นที่น้ นั กลับ
ออกไป ในตอนดึกของคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ก็ได้เสด็จสูส้ วรรคาลัย ท่ามกลางความอาลัยรักของผสกนิกร (ธงทอง จันทรางศุ, 2529: 52-53)
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พระราชกรณียกิจทีส่ ํ าคัญของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว
พระราชกรณียกิจด้ านการต่ างประเทศ
ในปี พุทธศักราช 2457 ได้เกิ ดสงครามขึ้นในทวีปยุโรปประเทศเยอรมนี ออสเตรี ย
ฮัง การี บัล แกเรี ย และตุ ร กี ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม มหาอํา นาจกลาง ได้ท าํ สงครามกับ กลุ่ ม ประเทศฝ่ าย
สัมพันธมิตร ประกอบไปด้วย ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และรั สเซี ย ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริ กา
และประเทศอื่นๆได้เข้าร่ วมด้วย เป็ นสงครามโลกครั้งที่ 1 ในตอนต้นของสงครามประเทศไทย
ประกาศตนเป็ นกลาง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ได้ทรงมีพระบรมราชโองกา
ประกาศสงครามกับฝ่ ายเยอรมนี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2460 โดยทรงเล็งเห็นประโยชน์ที่จะ
เกิดแก่ประเทศชาติ และเพื่อความเที่ยงธรรมของโลกเป็ นส่ วนรวม และได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า
ฯ ให้ส่งทหารไทยอาสาสมัครไปร่ วมรบในสมรภูมิยโุ รปด้วย (จมื่นอมรดรุ ณารักษ์ แจ่ม สุ นทรเวช,
2512: 127-162 ) การเข้าร่ วมสงครามในครั้งนี้นบั เป็ นพระบรมราชวิจารณญาณที่ถูกต้องเหมาะสม
เพราะเมื่อฝ่ ายสัมพันธมิตรชนะสงคราม ประเทศไทยในฐานะผูช้ นะสงครามจึงมีโอกาสเจรจากับ
ประเทศมหาอํานาจหลายประเทศ แก้ไขสนธิ สัญญาที่ไม่เป็ นธรรม คือสนธิ สัญญาสิ ทธิ สภาพนอก
อาณาเขต ซึ่งกําหนดให้ชาวต่างประเทศที่ทาํ ผิดในประเทศไทยได้รับความคุม้ ครองไม่อยูใ่ นบังคับ
ของกฎหมายไทย ซึ่ งเป็ นการริ ดรอนเอกราชในทางการศาลของไทยมาเป็ นเวลานาน และยังมี
สนธิ สัญญาที่ไทยเสี ยเปรี ยบอีกฉบับ คือ สนธิ สัญญาจํากัดอํานาจการเก็บภาษีของไทย สําหรับคน
และสิ นค้าต่างด้าว ในการนี้ ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯให้ ดร.ฟรานซิ ส บี แซร์ ( Dr.Francis
B.Sayre) ชาวอเมริ กนั ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็ นพระยากัลยาณไมตรี ในขณะนั้นเป็ น
ที่ปรึ กษาราชการกระทรวงการต่างประเทศ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจเต็มเดิ นทางไปเจรจาแก้ไขสนธิ สัญญา
ดังกล่าวเป็ นผลสําเร็ จ ระหว่างปี พ.ศ.2467-2469 ทําให้ประเทศไทยพ้นจากสภาวะเสี ยเปรี ยบจาก
สนธิสญ
ั ญาทั้งสองฉบับดังกล่าว (ประยุทธ สิ ทธิพนั ธ์, 2515: 155-179)
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พระราชกรณียกิจในด้ านการส่ งเสริมระบอบประชาธิปไตย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงไดรับการศึกษาในประเทศอังกฤษ ซึ่ง
เป็ นต้นแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยทรงมีความเข้พระราชหฤทัยของการปกครอง
ระบอบนี้ แต่ไดทรงทราบปัญหาของบ้านเมืองในขณะนั้นอย่างแท้จริ ง จึงทรงมิได้นาํ การปกครอง
ระบอบนี้มาใช้กบั บ้านเมืองในทันที ด้วยทรงตระหนักว่าประชาชนจํานวนมากของประเทศ อยูใ่ น
ถิ่นทุรกันดารขาดความรู ้ในสิ่ งต่างๆเป็ นอันมาก ไม่ใช่แต่เรื่ องการปกครองแต่อย่างเดียว การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจําเป็ นต้องอาศัยความรู ้ของประชาชนเป็ นอย่างมาก จึงยังไม่
เหมาะสม แต่กไ็ ด้ทรงทําการทดลองปลูกฝังความรู ้สึกนึกคิดอย่างประชาชนในระบอบ
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ประชาธิปไตยให้แก่ขา้ ราชบริ พาร โดยทรงจัดสร้างเมืองจําลองที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย
ให้ขา้ ราชบริ พารได้ดาํ รงตําแหน่งสําคัญ ตลอดจนทดลองกระทําสิ่ งต่างๆตามวิถีทางประชาธิปไตย
ตั้งแต่ยงั ไม่ได้เสด็จขึ้นครองราชย์กท็ รงสร้าง “เมืองมัง” ซึ่งเป็ นคําย่อของคําว่า “มังโก้” (Mango)
ซึ่งแปลว่า มะม่วง ณ สวนอัมพร หลังพระตําหนักจิตรลดาในบริ เวณวังปารุ สกวันในปัจจุบนั
ระหว่างที่แปรพระราชฐานประทับ ณ พระราชวังแห่ งนั้น ต่อมาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติแล้ว
ได้ทรงสร้างเมืองดุสิตธานีข้ ึนในบริ เวณพระราชวังสวนดุสิต ต่อมาได้ยา้ ยไปไว้ที่พระราชวังพญา
ไท ดุสิตธานีเป็ นเมืองจําลองที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีพรรคการเมือง รัฐบาล
หนังสื อพิมพ์รายวัน ตลอดจนมีการเลือกตั้งในแบบต่างๆ และได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯให้ขา้
ราชบริ พารมีตาํ แหน่งหน้าที่ต่างๆอยูใ่ นเมืองจําลองนี้ ซึ่งเมื่อทดลองกระทําไปก็ทาํ ให้ขา้ ราชบริ พาร
ซึ่งเดิมส่ วนใหญ่ไม่มีพ้ืนฐานในเรื่ องการปกครองระบอบประชาธิปไตย ได้มีความรู ้ความเข้าใจเป็ น
อย่างดีในที่สุด นอกจากนี้ ยังทรงปลูกฝังให้ประชาชนรู ้จกั เสรี ภาพ และการใช้เสรี ภาพอย่างมี
ขอบเขตในระบอบประชาธิปไตย โดยให้เสรี ภาพแก่หนังสื อพิมพ์ การแสดงความคิดเห็นวิพากษ์
วิจารณ์ ไม่วา่ จะเป็ นด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง ใน
รัชสมัยของพระองค์ หนังสื อพิมพ์มีเสรี ภาพมากกว่ายุคใด มีหนังสื อพิมพ์ที่ออกรายวัน รายปักษ์
รายสัปดาห์ และรายเดือน ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน รวม 149 ฉบับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงมีความสนพระทัยในกิจการนี้เป็ นอย่างมาก ซึ่งเป็ นการสร้างความรู ้สึกพื้นฐานของ
ความเป็ นประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนได้เป็ นอย่างดี (จมื่นอมรดรุ ณารักษ์ แจ่ม สุนทรเวช, 2512:
127-162)
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พระราชกรณียกิจด้ านการป้องกันประเทศ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงแสดงพระราชปณิ ธานอย่างแรงกล้า ที่จะ
สร้างความรู ้สึกชาตินิยมขึ้นในบ้านเมือง และที่ทรงได้รับการศึกษาอบรมในด้านการทหารมาเป็ น
เวลานาน จึงทรงพระราชดําริ จดั ตั้งกองเสื อป่ ารักษาดินแดนขึ้น ทําหน้าที่ป้องกันประเทศไทยยาม
คับขัน ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองเสื อป่ าขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2454
ต่อมาทรงขยายกิจการ จัดตั้งกองเสื อป่ าขึ้นทัว่ พระราชอาณาจักร และมีการฝึ กซ้อมรบเป็ นประจํา
โดยที่ประทับอยูท่ ี่พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมเนื่อง จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้
ใช้พระราชวังสนามจันทร์ เป็ นที่ชุมพลของกองเสื อป่ าเสนาหลวงในการประลองยุทธปลายปี และ
เป็ นที่ฝึกภาคสนามเป็ นการย่อยด้วย พรราชวังสนามจันทร์จงั หวัดนครปฐม เป็ นที่ประทับสําราญ
พระราชอิริยาบถอยูเ่ สมอ ตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์ ประกอบด้วยพระที่นงั่ ต่างๆ พระราชอุทยานอัน
งดงาม
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ในปี เดียวกันก็ได้ทรงตั้งกองลูกเสื อกองแรกขึ้นที่โรงเรี ยนมหาดเล็กหลวง คือ วชิราวุธวิทยาลัยใน
ปั จจุบนั เพื่อฝึ กให้เยาวชนมีคุณสมบัติที่ดี มีความสามัคคี มีความมานะอดทน และเสี ยสละเพื่อ
ส่ วนรวม ซึ่ งกิ จการลูกเสื อนี้ ได้ขยายตัว เจริ ญรุ่ งเรื องไปทัว่ ราชอาณาจักร ในฐานะที่ทรงดํารง
ตําแหน่ งจอมทัพไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปรั บปรุ งกิ จการในการ
ป้ องกันประเทศ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกกรมทหารเรื อออกมาตั้งเป็ นกระทรวงต่างหาก
ได้ทรงจัดตั้งสภาป้ องกันราชอาณาจักรขึ้น ทําหน้าที่ประสานงานระหว่างราชการทหารทุกหน่วย
นอกจากนี้ยงั ทรงซื้ออาวุธที่ทนั สมัยเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเรื อรบหลวงพระร่ วง ซึ่ งเป็ นเรื อ
พิฆาตลําแรกของไทย ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินสมทบ บริ จาคจากประชาชน การ
ป้ องกันประเทศทางอากาศ ซึ่ งเป็ นเรื่ องใหม่ของบ้านเมือง ได้ทรงจัดตั้งหน่ วยบินขึ้นเป็ นครั้งแรก
ของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2456 ต่อมาได้ยกขึ้นเป็ นกองบินทหารบก และเป็ นต้นกําเนิ ดของ
กองทัพอากาศในปัจจุบนั (จมื่นอมรดรุ ณารักษ์ แจ่ม สุ นทรเวช, 2511: 127-162)
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พระราชกรณียกิจทางด้ านเศรษฐกิจ
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติคลังออมสิ นพุทธศักราช 2456 ขึ้น
เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนรู ้จกั ออมทรัพย์เพื่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจโดยส่ วนรวม ได้ทรงริ เริ่ ม
ก่อตั้งบริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทยขึ้น เป็ นกิจการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของชาติ ด้านการคมนาคมได้
ทรงปรับปรุ งขยายกิจการรถไฟที่อยูเ่ ดิม ให้สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิง่ ขึ้น
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมกรมรถไฟซึ่งเคยแยกเป็ นสองกรมเข้าเป็ นกรมเดียวกัน เรี ยกว่า
กรมรถไฟหลวง การเจาะอุโมงค์รถไฟยาวที่สุดตลอดเขาขุนตาลสําเร็ จในรัชกาลนี้ ทางรถไฟระยะ
ยาง ได้สาํ เร็ จลงเป็ นลําดับ เช่น ทางรถไฟสาย กรุ งเทพฯ-เชียงใหม่ ทรงเปิ ดเดินรถด่วนระหว่าง
ประเทศสายใต้ติดต่อกับรถไฟสายมลายู (มาเลเซีย) ปี นัง และ สิ งคโปร์ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างสะพานพระราม 6 ข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยา เชื่อมทางรถไฟทั้งหมดของประเทศเข้าสู่ ศูนย์กลาง
ที่สถานีหวั ลําโพง การคมนาคมทางอากาศก็ได้เริ่ มขนส่ งไปรษณี ยภ์ ณ
ั ฑ์ทางอากาศระหว่าง
กรุ งเทพฯ – นครราชสี มา เป็ นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2463
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พระราชกรณียกิจด้ านสาธารณสุ ข
ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ งั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ข้ ึน เพื่อเป็ นพระบรมราชา
นุสรณ์ในสมเด็จพระบรมชนก และทรงตั้งสถานเสวภาขึ้น เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2465 เพื่อเป็ น
สถาบันค้นคว้าวิจยั ด้านสาธารณสุ ขโดยเฉพาะในด้านการป้ องกันพิษ โรคจากสัตว์ นอกจากนี้ทรง
เปิ ดกิจการประปากรุ งเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 เพื่อให้ประชาชนในนครหลวงมี
ความเป็ นอยูท่ ี่ถูกสุ ขลักษณะอนามัย เช่นเดียวกับที่ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯให้สร้างสวนลุมพินี
ขึ้น เป็ นสถานที่สาธารณะสําหรับประชาชนมาพักผ่อนหย่อนใจ
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พระราชกรณียกิจด้ านสังคม
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัตินามสกุลขึ้น เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2455 นับเป็ นพระราชกรณี ยกิจสําคัญที่ทรง
ริ เริ่ มขึ้นในรัชกาลของพระองค์ และสื บมาจนทุกวันนี้ เนื่องจากแต่เดิมประเทศไทยไม่ได้มีนามสกุล
ใช้กนั การบอกเชื้อสายของบุคคลใดใช้วิธีอธิบายถึงชื่อบิดา มารดา และบรรพบุรุษ เว้นแต่สกุลที่
สื บเนื่องถึงพระบรมราชวงศ์ และตระกูลขุนนางเก่าแก่เป็ นบางตระกูลเท่านั้น จนมีคาํ พูดติดปากว่า
ถึงทุกวันนี้วา่ “ผูด้ ีมีตระกูล” โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีพระราชประสงค์ที่จะ
ปลูกฝังให้ประชาชนชาวไทย มีความรู ้สึกในความเป็ นชาติ มีความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของชาว
ไทย จึงได้ทรงมีพระราชดําริ ให้มีการใช้นามสกุลขึ้น นอกจากจะเป็ นการแสดงความเป็ น
อารยประเทศแล้ว นามสกุลก็ยงั เป็ นเครื่ องบ่งชี้วา่ ผูใ้ ดสื บเชื้อสายของผูใ้ ด ทําให้บุคคลนั้นมีความ
ระมัดระวังที่จะไม่กระทําความชัว่ ให้เป็ นที่เสื่ อมเสี ยแก่บรรพบุรุษและทายาทของตน นับเป็ นพระ
บรมราโชบายที่สร้างความรู ้สึกรักในชื่อเสี ยงเกียรติยศ แก่ประชาชน นอกจากนี้กไ็ ด้ทรง
พระราชทานนามสกุลแก่บรรดาข้าราชการ และประชาชนจํานวนมากถึง 6,432 นามสกุล
พระราชกรณียกิจด้ านศิลปวัฒนธรรม
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชอัธยาศัยโปรดงานศิลปะ
โดยเฉพาะศิลปะการละคร ครั้งทรงศึกษาอยูท่ ี่ประเทศอังกฤษ ทรงมีพระอัจฉริ ยะภาพในศิลปะ
แขนงนี้ นับแต่ทรงพระเยาว์กไ็ ด้ทรงละครด้วยพระองค์เองหลายครั้ง นอกจากนี้ยงั ทรงพระราช
นิพนธ์บทละครชนิดต่างๆ ไว้เป็ นอันมากทั้งที่เป็ นละครรําแบบไทย และละครพูด เมื่อได้เสด็จขึ้น
เสวยราชสมบัติแล้ว ก็ได้ทรงละครครั้งสําคัญอีกหลายครั้งเช่น ทรงแสดงเป็ นนายมัน่ ปื นยาวใน
ละครเรื่ องพระร่ วง และเป็ นสังฆราชนิกายโรมันคาทอลิค ในละครเรื่ องกุโศลบาย ซึ่งทรงแปลมา
จากเรื่ อง A Royal Family ของ โรเบิร์ต มาแชล เป็ นต้น ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรง
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ละครไว้ในพระราชฐานแทบทุกแห่งที่เสด็จประทับ เช่น ที่พระราชวังพญาไท เป็ นต้น นอกจากนี้ได้
ทรงตั้งกรมมหรสพขึ้นเพื่อฟื้ นฟูศิลปะการแสดงของไทยอีกด้วย
ในด้านจิตรกรรม และสถาปัตยกรรม ได้ทรงส่ งเสริ มให้นาํ ศิลปะแบบไทยมาใช้ใน
การก่อสร้างอาคาร และถาวรวัตถุต่างๆ เช่น โรงเรี ยนหมาดเล็กหลวง หรื อ วชิราวุธวิทยาลัยใน
ปั จจุบนั และอาคารคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้
สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ นอกจากนี้ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นงั่ สามัคคี
มุขมาตย์ข้ ึนที่พระราชวังสนามจันทร์ดว้ ยศิลปะแบบไทยด้วย ในด้านจิตรกรรมนั้นทรงสนพระราช
หฤทัยในการวาดภาพล้อ และได้ทรงวาดภาพล้อไว้หลายชุด รวมทั้งได้ทรงวาดภาพล้อของข้าราช
บริ พารไว้เป็ นอันมาก ภาพฝี พระหัตถ์เล่านี้กพ็ ระราชทานไปใช้ในกิจการกุศลทั้งสิ้ น ส่ วนภาพฝี พระ
หัตถ์ทุกภาพก็จะนําไปลงพิมพ์ให้หนังสื อดุสิตสมิตเป็ นประจํา
พระราชอัธยาศัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั อีกประการหนึ่งคือ การ
โปรดที่จะเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับยังที่ต่างๆ ในพระราชอาณาจักร แม้ในที่ที่ไม่มี
พระราชฐานที่ประทับอันเหมาะสมก็มิได้ทรงรังเกียจ แม้กระทัง่ ตําหนักแพรที่ท่าวาสุ กรี ก็เคยเสด็จ
ประทับแรม แต่ถา้ โปรดที่จะเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับที่ใดเป็ นประจําแล้ว ก็จะทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารที่ประทับที่เหมาะสมกับภูมิภาคนั้นๆขึ้น โดยมีขนาดเล็กๆพอแก่
การประทับ ในสถาปัตยกรรมแบบแปลกๆ ทั้งแบบไทยที่ได้ประยุกต์ข้ ึนใหม่และแบบตะวันตก
อาทิเช่น พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งนับเป็ นราชสํานักแห่ งที่สอง พระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และพระราชวังพญาไท เป็ นต้น
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ชุ ดข้ อมูล ประวัติ ความเป็ นมา ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ของพระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน
ประวัติความเป็ นมาของพระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน(จมื่นอมรดรุ ณารักษ์ แจ่ม สุ นทร
เวช, 2512: 127-162)
ในสมัย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว การเดิ น ทางไปตากอากาศตาม
ชายทะเลเริ่ มจะได้รับความนิ ยม พร้อมกับการเปิ ดกิจการรถไฟสายใต้ ที่ขยายออกไปจนถึงภาคใต้
ทางรถไฟได้ตดั ผ่านชิ ดชายทะเล ฝั่งตะวันตกหลายแห่ ง โดยเฉพาะที่อาํ เภอหัวหิ นเป็ นจุดเด่นกว่า
แห่ งอื่น เพราะเป็ นสถานที่ที่ไม่ไกลจากกรุ งเทพมหานคร โดยเหตุน้ ี กรมพระยากําแพงเพชรอัคร
โยธินซึ่งดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการรถไฟจึงกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตเปิ ดตําบลหัวหิ น
เป็ นสถานที่ตากอากาศเพื่อให้บริ การประชาชนทัว่ ไป ต่อมาจึงจัดตั้งสภาบํารุ งชายทะเลขึ้น สร้าง
ตลาด สร้างโรงแรมที่พกั ให้ผูค้ นออกไปพักผ่อน มีสนามกอล์ฟ รวมทั้งสนามเทนนิ ส และกี ฬา
อื่นๆ เพิ่มขึ้นตามลําดับ หัวหิ นจึงเป็ นที่นิยม ประชาชนออกไปตากอากาศตามฤดูกาล ตั้งแต่ครั้งนั้น
เป็ นต้นมา ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ประชวรด้วยพระโรครู มาติซมั่ เพราะทรง
มีอาการปวดตามพระวรกาย พระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี (สุ่ น สุ นทรเวช) ผูเ้ ป็ นนายแพทย์หลวง
ประจําพระองค์ได้กราบบังคมทูลว่า สมควรจะเสด็จออกไปประทับรักษาพระองค์ในที่มีอากาศแห้ง
อบอุ่น ซึ่ งควรเป็ นสถานที่ตากอากาศชายทะเล ในเวลานั้นไม่มีที่ใดที่จะเหมาะสมเท่าอําเภอหัวหิ น
เพราะการเสด็จออกไปจะได้รับความสะดวกกว่าในที่แห่ งอื่น แต่พระองค์รับสัง่ ว่า “ที่นน่ั กําลังเป็ น
ที่นิยมของประชาชนทัว่ ไป ไม่อยากจะเข้าไปรบกวนความสนุ กสบายของเขา” โดยความจําเป็ น
หลายประการ จึงทรงเห็นว่า พระองค์มิได้เสด็จมา ประทับร้อนชายทะเลเป็ นประจําทุกปี หรื อหาก
จะโปรดเพราะเป็ นการได้รักษาพระอนามัยถูกกับพระอาการปวดนั้นได้ทุเลาลงเมื่อเสด็จประทับ
ชายทะเลจริ งๆ แล้วที่แห่ งอื่นก็ยงั จะพอหาได้ ไม่จาํ เป็ นจะต้องเป็ นที่หัวหิ นแต่เพียงแห่ งเดียว ด้วย
ทรงตัดสิ นพระราชหฤทัยในที่จะไม่ทรงกระทําพระองค์เข้าไปเบียดบังแบ่งส่ วนที่จะเป็ นความสุ ข
ของประชาราษฎร์
ด้วยพระราชดําริ ดงั กล่าวนี้ พระองค์ทรงตัดหัวหิ นออกจากรายการที่ทรงเลือกสร้างที่
ประทับพักร้อน อนึ่ ง พระราชประสงค์ที่แสวงหาที่ประทับริ มชายทะเลนั้น สิ่ งสําคัญอย่างหนึ่ งที่
ควรเลือกคือ เป็ นชายทะเลด้านตะวันตกที่มีหาดทรายพอที่จะให้เสด็จลงสรงนํ้าทะเลได้ จึงได้ทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สาํ รวจดูพบว่าที่ดิน ตําบลบางทะลุ ที่มีหาดทรายสะอาดพอสมควร แต่
จะต้องทําถนนมาจากเมืองเพชรบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร ครั้นนําความกราบบังคมทูลให้ทรงทราบ
ก็เป็ นที่พอประราชหฤทัย ส่ วนการทําถนนนั้นมีแนวทางที่จะทําการแก้ไขได้ นอกจากนี้ ความนิ ยม
ของพระเจ้าแผ่นดินในอดีตเห็นว่า นํ้าที่จะนํ้ามาใช้เป็ นเครื่ องราชูปโภค เช่น นํ้าสรง นํ้าเสวย หรื อที่
นําไปใช้ในพระราชพิธีกด็ ี จะต้องลําเลียงใส่ ตุ่มดินผูกผ้าขาวปิ ดปากโอ่งตีตราประทับบนปมเชือกที่
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รั ด ตรงคอโอ่ ง ด้ว ยดิ น สอพอง ส่ ง เข้า ไปในพระราชฐานเป็ นประจํา นํ้า ที่ ไ ด้ม านี้ จะต้อ งส่ ง เจ้า
พนักงานนําเรื อไปบรรจุลงโอ่งที่ตอนต้นแม่น้ าํ เพชร จนได้ชื่อเรี ยกกันติดปากว่า “นํ้าเพชร” เพราะ
เป็ นนํ้าที่ใสสะอาดซึ่ งพึงจะหาได้ในสมัยนั้น มาใช้เป็ นนํ้าเสวยของพระเจ้าแผ่นดิ น นอกจากนั้น
เพชรบุรีเป็ นเมืองใหญ่ที่มีเครื่ องอุปโภค บริ โภค สมบูรณ์อยู่แล้วจึงเป็ นการเหมาะสมด้วยประการ
ทั้งปวง ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้เริ่ มลงมือก่อนสร้างที่ประทับ เมื่อ พ.ศ. 2460 เป็ นต้นมา
เนื่ องจากทรงมี แนวนโยบายที่ จะใช้พระราชทรั พย์โดยวิธีประหยัดการใช้จ่ายส่ วน
พระองค์ในการสร้ างที่ตากอากาศของพระองค์เอง จึงทรงพระราชดําริ หาทางใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่
จําเป็ น ด้วยเหตุน้ ี การสร้างพระตําหนักชายทะเลในครั้งนั้นจึงมีลกั ษณะประกอบด้วย ไม้ยางและมุง
หลังคาด้วยจาก นับว่าเป็ นการมุงหลังคาอย่างประหยัดกว่าการใช้วสั ดุ อื่น แม้ว่าทางไปหาดเจ้า
สําราญจําเป็ นต้องทําถนนถึง 15 กิโลเมตร และบางตอนต้องถมดินช่วงที่เป็ นตะกาด ซึ่งเป็ นที่ลุ่มนํ้า
ทะเลท่วมถึง แต่ก็ไม่เคยปรากฏว่าทําการลงลูกรังหรื อใส่ อิฐหักกรวดดินแต่ประการใด คงมีแต่การ
ขุดตอปราบดิ นให้เรี ยบแน่ น พอให้รถยนต์พระที่นั่งผ่านไปได้เท่านั้น ในสมัยนั้นการต่อรถยนต์
สํา หรั บ เป็ นรถยนต์โ ดยสารคัน ใหญ่ ย งั ไม่ ท าํ กัน จึ ง ทํา ให้ท รงนึ ก ถึ ง ความลํา บากของบรรดา
ข้าราชการที่ ตามเสด็จออกไป รวมทั้งบรรดาเจ้า หน้าที่ ฝ่ายบ้านเมื องที่ จะต้องไปถวายอารั กขา
จัดการรับเสด็จ ติดต่อด้วยเรื่ องราชการต่างๆ จะต้องเดินทางด้วยเท้าเป็ นระยะทางไกล จึงทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาวรพงศ์พิพฒั น์ (เย็น อิศรเสนา) เป็ นแม่กองจัดการวางรถไฟเล็กขึ้น
เพื่อทําการรับผูโ้ ดยสาร ทําสถานีข้ ึนที่ชานเมืองเพชรบุรี ตรงมุมถนนไปหาดเจ้าสําราญแห่งหนึ่ง กับ
อีกแห่ งหนึ่ งที่ปลายถนนใกล้ทางเข้าพระราชฐาน รถไฟสายนี้เป็ นรถไฟที่มีขนาดเล็กมาก และไม่มี
สถานีรับส่ งผูโ้ ดยสารแห่งอื่นตลอดทาง
งานก่อสร้างต่างๆ ได้สาํ เร็ จเรี ยบร้อยลงในปี พ.ศ.2461 พอถึงวันที่ 27 เมษายน ของปี
นั้น ได้เสด็จพระราชดําเนินออกจากพระตําหนักจิตรลดารโหฐานโดยรถยนต์พระที่นงั่ ไปลงเรื อข้าม
ฟากที่ท่าวาสุ กรี เพื่อไปประทับรถไฟพระที่นงั่ ที่สถานี บางกอกน้อยเสด็จตรงไปถึงจังหวัดเพชรบุรี
ในตอนแรกประทับแรมอยู่ที่พระที่นั่งบ้านปื น (พระที่นั่งบ้านปื นนี้ เป็ นพระที่นั่งซึ่ งสร้างค้างมา
ตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 5 เพิ่งมาเสด็จ เรี ยบร้อยลงในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงพระราชทานนามว่า “พระราม
ราชนิเวศน์”) ณ สถานที่แห่งนี้อยูเ่ ป็ นเวลา 6 วัน พอถึงวันที่ 2 พฤษภาคม จึงได้เสด็จออกไปประทับ
ตากอากาศที่ชายทะเลหาดเจ้าสําราญ ในการเสด็จออกไปครั้งนี้ ปรากฏว่าเป็ นที่พอพระราชหฤทัย
ในการที่เสด็จออกไปพักผ่อนพระราชอริ ยาบทชายทะเลที่มีลมทะเลพัดอยู่ตลอดเวลา จนถึงกับ
พระราชทานชื่อใหม่โดยเปลี่ยนจากชื่อเดิมที่ชาวบ้านเรี ยกว่า ”บางทะลุ” เป็ น “หาดเจาสําราญ”
ในโอกาสที่เสด็จออกมาประทับอยูท่ ี่นี่หลายวัน จึงมีรับสั่งให้ทาํ เป็ นหอคอยสู งขึ้นด้วย
ไม้ ตั้งอยูบ่ นชายหาดหน้าพระตําหนักที่ประทับ แล้วติดดวง (การติดโคมไฟสี แดงเหนื อยอดพระที่
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นัง่ หรื ออาคารสู งๆในเขตพระราชฐาน ทรงใช้ให้เป็ นที่สังเกตว่า พระองค์กาํ ลังประทับอยูใ่ นบริ เวณ
นั้น) โคมไฟฟ้ าสี แดงไว้ที่ยอดหอคอยสู งแห่ งนั้น ส่ วนนอกฝั่งออกไปก็มีเรื อรบจอดลอยลําเป็ นการ
ถวายพระเกียรติตามราชประเพณี ตามปกติ เมื่อแสงแดดตอนบ่าย ซึ่งเป็ นชายทะเลด้านตะวันตกอ่อน
ลง เพราะดวงตะวันในตอนนี้ จะคล้อยลับขอบฟ้ าไปทางด้านหลังของพระตําหนัก ซึ่ งตั้งอยูบ่ นชาย
ตลิ่ง เมื่อมองออกไปกลางทะเลก็ไม่ระคายเคืองพระเนตร พระองค์จึงโปรดที่จะเสด็จลงไปประทับ
อยู่ตามชายหาดซึ่ งเป็ นบริ เวณที่สะอาดร่ มรื่ นและไม่มีผูค้ นภายนอกจะเข้าไปเดิ นวุ่นวายให้เป็ นที่
รบกวนพระยุคลบาท ในการเสด็จลงไปเพื่อจะสรงนํ้าทะเลที่ชายหาดนี้ ก็เป็ นประเพณี ที่บรรดา
มหาดเล็กและราชองค์รักษ์ท้ งั หลายจะต้องรู ้หน้าที่คอยกันอยู่ใกล้ๆเพื่อตามเสด็จลงไปถวายความ
อารักขาด้วย คือลงไปเป็ นจํานวนกลุ่มใหญ่ไม่ต่าํ กว่า 30-40 คน ในการแต่งพระองค์ลงมาในกลุ่ม
ของข้าราชบริ พารนั้น พระองค์จะทรงฉลองพระองค์ชุดพิเศษสําหรับการลงสรงนํ้าทะเลโดยเฉพาะ
นัน่ คือเป็ นฉลองพระองค์ชุดผ้าฝ้ ายสี แดงมองเห็นเด่นชัดกว่าคนอื่นๆ ฉลองพระองค์แดงชุดนี้ เป็ น
แบบเสื้ อแขนสั้นแค่ขอ้ ศอก และเอวปล่อยอย่างเสื้ อธรรมดา ผ่าหน้าอกไม่มีรังดุมแต่ผกู ไว้ดว้ ยผ้าสี
เดียวกัน สําหรับพระสนับเพลาเป็ นกางเกงสามส่ วนสี แดงเหมือนกัน สัญลักษณ์ของสี แดงสําหรับ
ใช้สรงนํ้านี้ เจ้านายโปรดใช้กนั มากในสมัยก่อน ส่ วนข้าราชบริ พารอื่นๆ ที่ตามเสด็จลงไปในที่น้ นั
การแต่งตัวเป็ นไปโดยลําลองไม่มีการนัดหมายแต่อย่างใด โดยมากก็สวมกางเกงขาสั้นสี เทา นํ้าตาล
หรื อ ดํา ตามที่ใช้เล่นกีฬากันแต่ส่วนใหญ่สวมเสื้ อคอปกสี ขาว บางคนก็ใช้เสื้ อชั้นในคอกลม ในการ
ที่องค์ลน้ เกล้าฯ รัชกาลที่ 6 โปรดในการใช้ฉลองพระองค์แดงด้วยผ้าฝ้ ายนั้น เป็ นการแสดงถึงพระ
ราชอุปนิ สัยของพระองค์ที่มีความพึงพอพระราชหฤทัยอย่างไทยแท้ แม้ว่าพระองค์จะเคยเสด็จ
ศึกษามาจากประเทศทางตะวันตก
เมื่อเสด็จลงไปในนํ้าทะเลแล้วทหารหาดเล็กข้าราชบริ พาร ต่างก็กระจายกันออกไป
เป็ นบริ เวณแผ่กว้าง บางคนไปล้อมวงอยู่ดา้ นหน้าที่นั่ง โดยหันหน้าเข้าหาพระองค์ หันหลังออก
นอกทะเล ทั้งนี้กโ็ ดยความจงรักภักดีที่พยายามตีวงล้อมไว้เผือ่ ว่ามีปลาฉลามหรื อแมงกะพรุ นไฟเข้า
มาก็ถึงคนเหล่านั้นก่อน จะได้มีโอกาสทูลพระองค์ได้ทนั ท่วงที
พระองค์ได้เสด็จลงสรงอยู่เป็ นประจํา จนกระทัง่ วันหนึ่ งเป็ นเวลาที่น้ าํ ทะเลลดลงไป
มากในเวลาตอนบ่ายที่เคยเสด็จลง จึงทําให้วนั นั้นมีหาดกว้างออกไปมาก ล้นเกล้าฯได้เสด็จพระราช
ดําเนินลงไปตามหาดทรายอันกว้างใหญ่จนถึงสุ ดชายของนํ้าทะเล แต่ทาํ ให้พระองค์ประหลาดพระ
ราชหฤทัย เพราะสุ ดของชายหาดที่ออกไปนั้นกลายเป็ นพื้นที่ทะเลเลน ทรงรังเกียจที่จะเสด็จลงไป
สรงนํ้าทะเลได้อย่างที่เคยเป็ นประจําทุกวัน เมื่อประทับยืนทอดพระเนตรอยู่สักพักใหญ่ จึงเสด็จ
กลับขึ้นพระตําหนัก ทุกคนคิดว่าวันนี้คงจะไม่เสด็จลงสรง แต่ครั้นเสด็จพระราชดําเนิ นขึ้นมาจนถึง
ระดับข้างบนของชายหาด ก็มีแอ่งทรายอ่างใหญ่ที่มีน้ าํ ทะเลขังเต็มอยูแ่ ห่ งหนึ่ง ในทันใดนั้นเองเลย
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ทรงถือโอกาสนัง่ ลงประทับที่ตรงข้างแอ่งนํ้านั้น บรรดาข้าราชบริ พารที่ตามเสด็จลงไปด้วย ก็พากัน
ไปนัง่ คอยอยูห่ ่ างๆพอสมควร พระองค์ทรงใช้พระหัตถ์แหวกทรายให้น้ าํ ที่ขงั อยูใ่ นแอ่งนํ้านั้นไหล
ลงที่ต่ าํ แต่ทรงทําทางให้ไหลคดไปคดมาประดุ จเป็ นลําแม่น้ าํ ที่ไหลไปตามธรรมชาติ แล้วทรง
สมมุติว่า ลํานํ้านั้นไหลโค้งเป็ นวงอ้อม เพื่อเป็ นที่ต้ งั ราชธานี อันมีบา้ นเมืองราษฎรหนาแน่ น ทรง
ปั้ นทรายเป็ นป้ อมปราการ มี คู เ มื อ งเล็ก ๆ สํา หรั บ ป้ องกัน อริ ร าชศัต รู ที่ จ ะมารุ ก ราน รั บ สั่ ง ให้
มหาดเล็ก คนหนึ่ ง วิ่ง เข้า ไปหัก กิ่ ง ไม้ใ บเล็ก ๆ มาปั ก เป็ นเสมื อนเรื อ นสวนไร่ น าตามธรรมชาติ
ประทับเพลินอยูเ่ ช่นนั้นจนนํ้าทะเลสู งขึ้นมาพอที่จะเสด็จลงสรงได้อย่างทุกวัน จึงเสด็จลงนํ้าทะเล
อยู่ชว่ั ครู่ แล้วก็เสด็จขึ้น มีผูก้ ล่าวว่าเหตุการณ์น้ ี ได้ดลพระราชหฤทัยให้เริ่ มสร้างดุสิตธานี อนั เป็ น
บ้านเล็กเมืองน้อย ซึ่งเป็ นเรื่ องที่อาจจะเป็ นไปได้เพราะหลังจากเสด็จกลับจากหาดเจ้าสําราญในครั้ง
นั้น ก็เสด็จไปประทับที่พระราชวังดุสิต และเปิ ดเมืองดุสิตธานีในระยะต่อมา
การเสด็จไปคราวนั้น พอถึงวันที่ 13 มิถุนายน ได้เสด็จกลับไปทําพระราชพิธีเฉลิม
ฉลองพระรามราชนิ เวศน์ที่เมืองเพชรบุรี 1 วัน แล้วเสด็จไปประทับต่อที่หาดเจ้าสําราญอีก ประทับ
อยูเ่ ป็ นเวลาอีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม จึงเสด็จกลับไปประทับแรมที่พระที่นงั่ บ้านปื นอีก
ครั้งเป็ นเวลา 1 เดือน จึงเสด็จนิ วตั ิคืนสู่ พระมหานคร สําหรับพระที่นงั่ บ้านปื น หรื อ พระรามราช
นิเวศน์น้ ี ไม่ทรงโปรด จึงไม่ค่อยเสด็จไปประทับหลังจากคราวนั้นอีก การที่ได้ทรงมีโอกาสออกไป
ประทับรั กษาพระองค์อยู่ชายทะเลคราวนั้นเป็ นเวลานานเกื อบ 2 เดื อนครึ่ ง นับว่าเป็ นการรักษา
พระองค์ที่ได้ผล เพราะไม่เคยได้ยินว่ามีพระราชปรารภถึงเรื่ องทรงปวดตามพระวรกายตั้งแต่น้ นั
เป็ นต้นมา ในปี ต่อๆมาก็ได้มีโอกาสเสด็จออกไปประทับพักผ่อนชายทะเลที่หาดเจ้าสําราญอีก จน
ครั้ งสุ ดท้ายเสด็จออกไปคราวหลังสุ ดเมื่อ พ.ศ.2464 เหตุการณ์ ไม่เคยคาดคิดในความไม่สะดวก
ต่างๆ ได้มีข้ ึนหลายประการ จนกระทัง่ ไม่เสด็จออกไปประทับที่หาดเจ้าสําราญอีกเลย เรื่ องความไม่
สะดวกที่เกิดขึ้นมีดงั ต่อไปนี้
ประการที่ 1 ที่หาดเจ้าสําราญมีบ่อนํ้าจืดที่ขดุ ได้ต้ งั อยู่ทางทิศใต้ของพระตําหนักเพียง
บ่ อ เดี ย วซึ่ งทางบ้า นเมื อ งคาดคะเนเหตุ ก ารณ์ ผิ ด เพราะไม่ คิ ด ว่ า จะมี ผูต้ ามเสด็ จ ออกไปมาก
โดยเฉพาะในปี สุ ดท้ายผูค้ นก็พลอยติดตามออกไปมากกว่าปี แรกๆ มีผูไ้ ปเปิ ดร้ านขายอาหารขึ้น
หลายร้าน นํ้าจืดที่มีอยู่เพียงแห่ งเดียวก็ไม่เพียงพอ และบังเอิญฝนในปี สุ ดท้ายก่อนที่เสด็จพระราช
ดําเนินออกไปนั้นตกน้อยก็ยงิ่ ทําให้น้ าํ ในบ่อลดปริ มาณลง จึงทําให้มีคนไปรอคอยตักนํ้าในบ่อแห่ ง
เดียวนี้ เป็ นประจําทุกวัน จนในที่สุด ก็ไม่เพียงพอ ทางบ้านเมืองทราบอุปสรรคในเรื่ องนี้เป็ นอย่างดี
แม้ว่าจะหาที่ขุดบ่อนํ้าแห่ งใหม่ที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงก็ยงั หาไม่ได้ อีกทางหนึ่ งที่พอจะทําได้คือ
ลําเลียงนํ้ามาจากตัวเมืองเพชรบุรีโดยทางรถไฟเล็ก แต่ทางรถไฟเล็กนี่ก็จะขนนํ้าได้แต่ละเที่ยวเพียง
200 แกลลอนเท่านั้น และจะขนได้เพียงวันละเที่ยวเดียว เมื่อเป็ นเช่นนี้แม้แต่จะนําไปใช้สาํ หรับของ
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หลวงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอ สําหรับการล้างถ้วยชามที่ห้องเครื่ องและห้องวรภาชน์ ถึงกับต้องไป
ตักนํ้าเค็มมาใส่ ไว้สําหรั บล้างเสี ยครั้ งหนึ่ งก่ อน แล้ว จึ งนําไปล้างด้วยนํ้าจื ดให้สะอาดภายหลัง
สําหรั บบรรดาข้าราชบริ พารชั้นผูใ้ หญ่ที่ตอ้ งมีน้ าํ จื ดไว้ใช้ประจําบ้าน ต้องถูกขอร้ องให้อดออม
ถนอมการใช้น้ าํ มากขึ้นทุกที จึงพากันเดือดร้อนไปตามๆกัน
ประการที่ 2 เนื่ องจากเจ้าพระยาวงพงศ์ฯ ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการให้สร้างทาง
รถไฟเล็กขึ้นนั้นท่านเข้าใจในพระราชประสงค์วา่ ทรงโปรดที่จะเห็นการทํางานโดยประหยัด รถไฟ
จึงมีขนาดเล็กเป็ นของเก่าที่ใช้แล้วเอามาปรับปรุ งให้ใช้การได้ การวางรางรถไฟทอดไปตามขอบ
ถนนดินโดยไม่ได้ทาํ การพูนดินให้สูงอย่างรถไฟหลวงนั้น เพราะคงเห็นว่าเป็ นของไม่จาํ เป็ นอาจจะ
เปลื อ งค่ า ใช้จ่ า ยอี ก เป็ นอัน มาก เมื่ อ เป็ นเช่ น นี้ รางที่ ว างไปตลอดทั้ง สายนั้ นจึ ง คดไปคดมา
นอกจากนั้นความเสมอของหน้าดินยังเป็ นไปตามสภาพเดิมของไหล่ถนน จึงทําให้มีลกั ษณะสู งๆ
ตํ่า ๆ ผูโ้ ดยสารทุ ก คนยืน รอกัน แน่ น ขนัด ต่ า งก็เ ต็ม ใจที่ จ ะนั่ง ไป เพราะไม่ มี ท างอื่ น ที่ จ ะไปได้
นอกจากจะเดิ นไปในระยะทาง 15 กิ โลเมตร ขบวนรถโดยสารของรถไฟเล็กนี้ มีเพียง 6 คัน จึ ง
จํา เป็ นต้อ งที่ จ ะต้อ งโดยสารไปร่ ว มกัน ระยะทาง 15 กิ โ ลเมตร ใช้เ วลาเดิ น ทาง 5 ชั่ ว โมง
นอกจากนั้นเมื่อรถไฟวิ่งเหวี่ยงไปมาเช่นนี้ ทําให้ขอพ่วงรถหลุดจากกันบ่อยๆ จึงต้องหยุดรถแล้ว
ถอยหลังไปพ่วงรถทั้งขบวนใหม่ ส่ วนรถจักรนั้นมีขนาดเล็ก พอวิ่งพ่วงรถไฟโดยสารไปนานๆ ก็
หมดแรง จําเป็ นต้องจอดพักเพื่อใส่ ฝืนเร่ งไฟให้แรงดันสูงพอจึงจะวิ่งต่อไปได้ส่ วนตั ว ถนนได้ ท ํ า
การขุดตอบกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรี ยบโดยมีการบดทับให้แน่ นตามธรรมดา ส่ วนที่จะต้องผ่านลงไป
ในที่ลุ่มที่เป็ นตะกาด ก็ใช้ไม้ไผ่สานและขนดินมาทับเพื่อมิให้ลอ้ รถยนต์ติดหล่ม สาเหตุมาจากเวลา
นั้นยังไม่มีทางหลวงที่ตดั เชื่อมโยงไปถึงถนนทรงพลที่มีอยูก่ ็ยงั ไม่ไปถึงเพชรบุรี จึงไม่มีเอกชนคน
ใดที่จะมีทางนํารถส่ วนตัวไปแล่นที่ในถนนสายนี้ ให้เกิดความชํารุ ดทรุ ดโทรมคงมีแต่รถพระที่นงั่
และรถขบวนหลวงที่ใช้ในการตามเสด็จเท่านั้น จะมีอยูบ่ า้ งก็เพียงรถจักรยานสองล้อของชาวบ้านที่
อยูต่ ามริ มถนนสายนี้พลอยมีโอกาสใช้เป็ นทางสัญจรไปมาเพราะเป็ นทางสะดวกที่น่าใช้และเป็ นที่
นิยมกันมากในเวลานั้น แต่ถา้ วันใดมีฝนตกลงมามากก็ก่อให้เกิดความลําบาก เพราะถนนที่เรี ยบด้วย
ดินเหนียวนั้น จะเกิดลื่น ทําให้ผขู ้ ี่ไม่สามารถจะทรงตัวบนรถได้
ประการที่ 3 ได้แก่ เรื่ องแมลงวันหัวเขียว ปี แรกๆที่ เสด็จออกไปมี แมลงวันบ้างเป็ น
จํานวนเล็กน้อย แต่ในคราวเสด็จออกไปครั้งสุ ดท้าย เมื่อเสด็จออกไปประทับวันแรกๆ แมลงวันไม่
ค่อยจะชุมมากนัก ครั้นอยู่ต่อไปนานวันเข้าก็มีมากขึ้น อาจมีสาเหตุมาจากตําบลบางทะลุแห่ งนี้ ไม่
ไกลจากหมู่บา้ นชาวประมงคือตําบลบ้านแหลมก็เป็ นได้ ประกอบกับการเสด็จในครั้ งนั้น การ
สุ ขาภิบาลในหมู่ราษฎรที่เข้ามาออกร้านค้าขายและตามบ้านข้าราชบริ พารไม่มีใครกวดขันในเรื่ อง
สาธารณสุ ข เช่ น พวกร้านขายอาหารมักทิ้งเศษอาหารไม่เป็ นที่ ล้างถ้วยล้างชามและ ทิ้งบนทราย
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ทัว่ ไปจึงเป็ นจุดหนึ่ งที่เป็ นโอกาสเพาะแมลงวัน แมลงวันพวกนี้ เข้าไปบินอยู่ที่โต๊ะเสวยในตอน
กลางวัน มหาดเล็กกองตั้งเครื่ องต้องรับภาระหนัก เพราะไม่เคยปรากฏว่ามีแมลงวันเข้าไปรบกวน
พระยุคลบาทในเวลาเสวยขนาดนี้ แมลงวันเป็ นสัตว์ที่เป็ นพาหะในการนําเชื้อโรคต่างๆ มาสู่ คนทาง
อาหารซึ่งไม่เป็ นการสมควรที่จะไปไต่ตอมที่พระกระยาหารอันเป็ นเครื่ องเสวย
บรรดาข้าราชบริ พารและเจ้าหน้าที่ อื่นๆ ในขบวนเสด็จเมื่ อปะสบกับความลําบาก
นานาประการก็พากันเบื่อหน่าย ปี ที่เสด็จออกไปครั้งหลังสุ ดเป็ นปี พ.ศ.2464
ทางจังหวัดเพชรบุรี ได้กราบบังคมทูลเข้ามาว่าได้พบสถานที่ แห่ งใหม่ที่ตาํ บลห้วย
ทรายเหนื อเป็ นทําเลดีอยูใ่ นระหว่างหาดเจ้าสําราญ และตําบลหัวหิ น ซึ งมีความเหมาะสมกว่าหาด
เจ้าสําราญหลายประการ คือ นํ้าจืดหาง่ายเพราะมีลาํ ห้วยอยูโ่ ดยธรรมชาติ มีแอ่งนํ้าซับใต้ดินที่จะขุด
บ่อหานํ้าใช้ได้โดยทัว่ ไป และที่สาํ คัญมากได้แก่อยู่ใกล้ชิดกับสถานี รถไฟห้วยทรายเหนื อมาก ไม่
ต้องกังวลในเรื่ องการเดิ นทางของผูท้ ี่ตามเสด็จ ทั้งเป็ นชายทะเลที่หาดทรายสะอาดสําหรับเรื่ อง
แมลงวันนั้นมีหวังว่าจะไม่ชุกชุม เพราะห่างจากหมู่บา้ นชายทะเลเป็ นระยะทางไกล จึงมีพระกระแส
รับสั่งให้เริ่ มดําเนิ นการก่อสร้างพระราชนิเวศน์แห่ งนี้เป็ นการด่วน ประกอบกับตอนนี้พระองค์ทรง
มีฝ่ายในตามเสด็จไปในขบวนด้วย การสร้างพระราชฐานสําหรับใช้เป็ นที่ประทับตอนนี้จึงต้องเพิ่ม
พระตําหนักสําหรั บฝ่ ายในไว้อีก ด้ว ย ในคราวนี้ ทรงมี พระราชปรารถนาจะให้มีความสวยงาม
ประกอบด้วยความมัน่ คงถาวรโดยไม่ให้มุงหลังคาจากอย่างหาดเจ้าสําราญ ทั้งพระราชทานนาม
พระราชนิเวศน์แห่ งนี้ ให้เป็ นการสอดคล้องกับชื่อตําบลที่ใช้อยูเ่ ดิม คือคําว่า “ห้วยทราย” เป็ นความ
หมายถึงห้วยของเนื้อทรายซึ่งเป็ นกวางชนิดหนึ่ง จึงได้ทรงนําเอาคําว่า “มฤค” มาใช้และเพื่อให้เป็ น
สิ ริม งคลแก่ สถานที่ ไ ด้ท รงนํา เอาชื่ อ สถานที่ ใ นพุทธประวัติ มาตั้งคื อ “มฤคทายวัน ” เพราะป่ า
มฤคทายวันนี้ เมื่อพุทธองค์ได้ทรงตรั สรู ้อนุ ตตรสัมมาสัมโพธิ ญาณแล้ว พระองค์ได้ทรงรําลึกถึง
พระปั ญจวัคคียจ์ ึงได้เสด็จไปทรงประทานพระปฐมเทศนา ณ ที่ป่าอิสิปปตนมฤคทายวันเป็ นครั้ง
แรก และเมื่อได้พระราชทานชื่ อเหมาะดี แล้วเลยทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ห้ามมิให้ผูห้ นึ่ งผูใ้ ด
ล่วงลํ้าเข้ามายิงสัตว์ในตําบลนี้ ซึ่ งแต่ก่อนเคยเป็ นถิ่นของพรานป่ าออกมานั่งห้างกันที่นี่เป็ นการ
ปกป้ องสัตว์ป่าที่พากันหนี ร้อนมาพึ่งเย็นภายในปริ มณฑลรอบพระราชฐานภายในวงรัศมี 100 เส้น
ทรงแผ่พระราชกุศลตามประกาศลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2467
การก่อสร้างสถานที่น้ ี ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ร่ างแผนผังด้วยพระองค์เอง โดย
จัดวางห้องพระบรรทมอยู่ก่ ึ งกลางติดกันกับห้องแต่งพระองค์และห้องสรง และมีห้องเสวยติดอยู่
ด้านหลังมีสะพานทอดออกไปทางขวามือสําหรับเป็ นส่ วนของฝ่ ายใน ด้านซ้ายเป็ นสะพานทอดยาว
ไปต่อกับที่อฒั จรรย์ช้ นั บนของโรงละคร ด้านหน้ามีสะพานทอดยาวไปเป็ นห้องทรงพระอักษรใกล้
ชายหาด
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แบบแปลนของพระองค์ทรงจัดทําให้บรรดาพระตําหนักต่างๆ แบ่งกระจายห่ างกัน
ออกไปเป็ นหลังๆ แบบเดี ยวกันหมด ยกใต้ถุนโปร่ ง เทพื้น คอนกรี ตเรี ยบๆ และดู เตี ยนโล่งแล
สะอาดตาตลอดจนใต้สะพาน ที่ เ ชื่ อ มโยงถึ งกัน ก็เ ทพื้ น คอนกรี ตให้เ ป็ นทางเดิ น ไปมาสะดวก
เช่ นเดี ยวกัน นอกจากนั้นจะเห็นมีบนั ไดพาดลงสู่ พ้ืนดินโดยเฉพาะอาคารแต่ละหลังเพื่อให้ความ
สะดวกในการขึ้นลงอีกด้วย
ในการก่อสร้างพระราชนิ เวศน์มฤคทายวันแห่ งนี้ ยังมีร่องรอยที่แฝงการประหยัดพระ
ราชทรัพย์ไว้เป็ นหัวใจสําคัญ คือทรงหลังคานั้นเป็ นทรง “ปั้ นหยา” อย่างที่ชาวบ้านเขาสร้ างกัน
ทัว่ ๆไปแล้วมุงด้วยกระเบื้องว่าวสี่ เหลี่ยม ส่ วนที่เป็ นสะพานเดินติดต่อรวมทั้งที่เป็ นระบียงหน้าห้อง
จะมีราวลูกกรงเป็ นแถวยาวเหมือนสะพานติดต่อจากเรื อนหลังหนึ่งไปยังอีกหลังหนึ่ง
นอกจากนั้น ในบริ เ วณพระราชนิ เ วศน์ แ ห่ ง นี้ มิ ไ ด้ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้าฯ ให้
ตกแต่งสวนไม้ประดับอย่างใด คงมีแต่ตน้ ไม้ป่าของเดิมประเภทต้นข่อย ต้นกุ่ม ต้นแจง ต้นมะนาวผี
ฯลฯ อันเป็ นพันธุ์ไม้ป่าทั้งสิ้ น ทางด้านตะวันออกของพระตําหนักจรดชายฝั่งทะเลปล่อยให้เป็ นที่
โล่งกว้างเวลาปล่อยให้เป็ นทะเลทรายโดยธรรมชาติ ทางด้านหลังพระตําหนักเข้าไปนั้นเป็ นที่ดิน
อันสมบูรณ์ เพราะมีแอ่งนํ้าขังอยูต่ ามธรรมชาติอยู่หลายแห่ งรวมทั้งมีธารนํ้าไหลลงทะเลผ่านหลัง
พระตําหนักอยูด่ ว้ ย ในสถานที่แห่งนี้เมื่อสมัยที่จะลงมือทําการก่อสร้างพระตําหนักขึ้นมาเป็ นป่ าที่มี
ต้นไม้ข้ ึนหนาแน่ นยิ่งกว่าในบริ เวณใกล้เคียงอื่นๆ ในท้องที่นี่ไม่เคยมีบา้ นเรื อนผูค้ นเคยไปปลูก
สร้างมาก่อน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออกไปประทับครั้ งแรกเมื่อปี พ.ศ.
2467 ครั้งต่อมาในปี 2468 ได้เสด็จออกไปเป็ นครั้งสุ ดท้ายเมื่อวันที่ 12 เมษายน เวลาเที่ยงวันเสาร์
จากในพระบรมมหาราชวังลงเรื อยนต์ขา้ มฝากที่ท่าราชวรดิ ษฐ์ เพื่อไปประทับรถไฟพระที่นั่ง ที่
สถานีบางกอกน้อยไปลงที่สถานี หว้ ยทรายเหนือ ในครั้งสุ ดท้ายนี้ประทับอยูน่ านเป็ นเวลาประมาณ
เดือนเศษ เสด็จนิ วตั ิกลับพระนครในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2468 ต่อมาวันที่ 25 พฤศจิกายน ในปี
เดียวกันนี้กเ็ สด็จสวรรคต พระองค์ได้ทรงทิ้งพระอนุสรณ์ไว้คือ ตัวพระตําหนักต่างๆ ตั้งอยูเ่ ดียวดาย
ที่ชายหาดและชํารุ ดทรุ ดโทรมไปตามกาลเวลา
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รู ปลักษณะทางสถาปั ตยกรรมของพระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน (อรรคศิษฏ์ วิริยะกุล,
2537: 149-155)
พระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน ประกอบด้วยอาคาร 16 หลัง แบ่งออกเป็ น 3 หมู่พระที่นงั่
ใหญ่ มีชื่อคล้องจองกันคือ
1. หมู่พระที่นงั่ สมุทรพิมาน เป็ นที่พกั ของฝ่ ายใน (ฝ่ ายสตรี ) ประกอบด้วย ห้องบรรทม
หอเสวย ศาลาลงสรงฝ่ ายในและที่พกั ข้าราชบริ พารใกล้ชิด
2. หมู่พระที่นงั่ พิศาลสาคร เป็ นที่พกั ของฝ่ ายหน้า (ฝ่ ายชาย) ประกอบด้วย ห้องพระ
บรรทม หอเสวย ศาลาลงสรงฝ่ ายหน้า และที่พกั ข้าราชบริ พารใกล้ชิด
3. สโมสรเสวกามาตย์ เป็ นโถงโปร่ งอเนกประสงค์ ใช้เล่นละครและประกอบพิธี
สําคัญต่างๆ
ตัวอาคารทุกหลัง มีระเบียงทางเดินเชื่อมต่อถึงกันทุกลัง ทั้งชั้นบน และชั้นล่างโดยตั้ง
ขนานกับชายฝั่ งทะเล การก่อสร้างพระราชนิ เวศน์แห่ งนี้ ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี คือเริ่ ม
ก่อสร้างปี พ.ศ.2466 แล้วเสร็ จปี 2467 ลักษณะอาคารเป็ นหมู่อาคารไม้สักสองชั้น หลังคาเป็ นทรง
จัว่ และทรงปั้ นหยาแบบชาวบ้านทัว่ ไป มุงหลังคาด้วยกระเบื้องว่าวซี เมนต์สีแดง ชั้นบนเป็ นอาคาร
ไม้ ซึ่ งใช้ไม้สักทองทั้งสิ้ น ชั้นล่างเป็ นใต้ถุนโล่ง เสาคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ลักษณะสี่ เหลี่ยม ขนาด
0.25 x 0.25 ม. ยกเว้นบริ เวณสโมสรเสวกามาตย์ จะเป็ นเสาคอนกรี ตเสริ มเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.25 ม.
เนื่ องจากพระราชนิ เวศน์ฯ แห่ งนี้ มีขนาดใหญ่มาก กล่าวคือ ช่วงยาวสุ ดของอาคารยาว
ถึง 364 เมตร และมีช่วงกว้าง 132 เมตร มีเสาอาคาร 1,080 ต้น มีบนั ดั้งสิ้ น 25 แห่ ง แต่ทรงมีพระราช
ประสงค์ให้สร้างแล้วเสร็ จในช่วงเวลาอันสั้น และจากคําบอกเล่าของผูร้ ู ้ และความทรงจําของผูท้ ี่มี
ชีวิตอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้าง ได้เล่าว่าการก่อสร้างวัสดุที่เป็ นไม้น้ นั บางส่ วนส่ งมาจากกรุ งเทพฯ
โดยทําสําเร็ จรู ปเป็ นชิ้นๆ แล้วนํามาประกอบ ณ ที่ก่อสร้าง ส่ วนที่เป็ นคอนกรี ต ใช้วิธีหล่อกับที่ ดัง
จะสังเกตได้จากช่วงต่อระหว่างหัวเสาคอนกรี ต
ชั้น ล่ า งกับ เสาไม้ช้ ัน บนบางต้น จะไม่ ไ ด้ศู น ย์ก ลางพอดี ซ่ ึ ง อาจเป็ นเพราะคานไม้
ระหว่างเสาตัดมาไม่ได้ความยาวที่พอดี มีส้ นั บ้าง ยาวบ้างก็ได้
ช่วงต่อระหว่างเสาคอนกรี ตชั้นล่างกับไม้ช้ นั บนนั้น ไม่มีการยึดด้วยวัสดุอื่นใด เป็ น
การนําเอาอาคารชั้นบนวางทับบนเสาคอนกรี ตชั้นล่างเท่านั้น เว้นแต่ส่วนที่อยูต่ ิดกับทะเล เช่น ศาลา
ลงสรงทั้ง 2 หลัง จะมี การยึด ด้ว ยแผ่นเหล็ก โดยฝั งแผ่น เหล็กเป็ นแกนยึด กับเสาไม้บนหัวเสา
คอนกรี ต

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

196
เสาคอนกรี ตเสริ มเหล็กชั้นล่างนั้น จากการบูรณะพบว่าเสาคอนกรี ตบางต้นไม่มีการ
เสริ มเหล็ก และขนาดของเหล็กที่เสริ มก็ไม่เท่ากันแน่นอนทุกต้น
ส่ วนอาคารที่ติดกับพื้นดิน เช่น เสาคอนกรี ต ผนังอาคาร เชิ งบันไดจะมีการทํารางนํ้า
โดยรอบลึกประมาณ 1-2 นิ้ว เพื่อป้ องกันมดและแมลงขึ้นรบกวนบนอาคาร
ทุกส่ วนของอาคารรวมทั้งระเบียงทางเดิน จะมีกนั สาดทําด้วยไม้สักทองทาสี แดงโดย
ตลอด
ฝ้ าเพดานของอาคารชั้นบน ทําเป็ นแผ่นคอนกรี ตเสริ มเหล็กเพื่อให้เกิดนํ้าหนักกด ทับ
อาคารป้ องกันการไหวตัวเวลาเกิ ดลมปะทะแรงๆ ในส่ วนที่ตอ้ งใช้ฝ้าเพดานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
แผ่นใหญ่ จะมีการใช้เหล็กเส้นโยงติดกับโครงหลังคาและแผ่นฝ้ าเพดาน คอนกรี ตเสริ มเหล็กนี้จะมี
การเขียนสี ลวดลายแบบยุโรป เฉพาะในห้องพระบรรทม , หอเสวยของทั้งหมู่พระที่นงั่ สมุทรพิมาน
และหมู่พระที่นงั่ พิศาลสาคร รวมทั้งสโมสรเสวกามาตย์เท่านั้น
เสาไม้และหนังห้องไม้ช้ นั บน แสดงให้เห็ นถึงการก่อสร้างแบบเรี ยบง่าย และรี บเร่ ง
กล่าวคือผนังห้องไม้สักเป็ นการถากไว้โดยไม่ได้ขดั แต่งให้เรี ยบร้อย เช่น ผนังห้องทรงพระอักษร
หรื อเสาไม้สกั หอเสวยกลางก็โค้งงอไม่ตรง เป็ นต้น
ลูกกรงระเบียง , อาคาร ซึ่ งมีขนาดและรู ปแบบเดียวกัน บางแห่ งก็มีลูกแก้วบางแห่ งก็
ไม่มี
โครงสร้างบนหลังคาบางแห่ งนําไม้ที่เหลือเศษจากพื้นหรื อกันสาดตีแปะไว้เพื่อเสริ ม
ความมัน่ คงแข็งแรง
ลักษณะของคํ้ายันระหว่างเสาของระเบี ย งทางเดิ นจะพบว่ามี เฉพาะด้านยาว (ด้าน
ขนาน) ทั้งสองข้างทางเดินจะไม่มีในด้านขวาง (สกัด) ยกเว้นระเบียงทางเดินในส่ วนที่ทอดไปสู่
ศาลาลงสรงทั้งสองแห่ งเท่านั้น อาจแสดงให้เห็ นถึงความประหยัดและรี บสร้าง ซึ่ งถ้าจะกล่าวถึง
ความมัน่ คงของตัวอาคารแล้วควรจะมีในทุกช่ วงระเบี ยงทางเดิ น ส่ วนระเบียงทางเดิ นเชื่ อมต่อ
ระหว่างหมู่พระที่นง่ั สมุทรพิมานกับหมู่พระที่นง่ั พิศาลสาครนั้น จะพบว่ามีการใส่ เหล็กยึดหัวเสา
และโคนเสาไม้ทุกต้น อาจเป็ นการเสริ มความมัน่ คงภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็ จ ซึ่ งเป็ นการใส่
แทนคํ้ายันด้านขวาง (สกัด) เพราะระเบียงส่ วนนี้รับลมเต็มที่
อาคารทั้งหมดของพระราชนิ เวศน์มฤคทายวันแห่ งนี้ จะมีลกั ษณะเรี ยบง่ายคล้ายกัน
ทั้งหมด ยกเว้นส่ วนสโมสรเสวกามาตย์เท่านั้นจะมีการเก็บหรื อเน้นในส่ วนรายละเอียดปลีกย่อย
มากกว่าอาคารหลังอื่นๆ อาทิเช่ น ลูกกรงระเบี ยงจะมี ลวดลายระหว่างลูกกรง คํ้ายันจะทําบัว มี
บันไดโค้งขึ้น อาคารชั้นบนมีฝ้าไม้สักใต้กนั สาด เสาคอนกรี ตจะเป็ นเสากลมในขณะที่ส่วนอื่นๆ
เป็ นเสาเหลี่ยมเป็ นต้น
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พระราชนิ เวศน์มฤคทายวันได้ถูกประกาศเป็ นโบราณสถานลงในราชกิ จจานุ เบกษา
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2524 และ ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัว รัชกาลปั จจุบนั ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พื้นที่ค่ายพระรามหก พระราช
นิ เ วศน์ ม ฤคทายวัน และอุ ท ยานสิ่ ง แวดล้อ มนานาชาติ สิ ริ นธร อัน เป็ นพื้ น ที่ ท รั พ ย์สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริ ย ์ เป็ นสถานที่ราชการและเป็ นสถานที่สาธารณชนสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู ้ท้ งั
ในด้านประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม ศิลปกรรม ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
ตลอดจนด้วยพระกรุ ณาธิ คุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้ าเพชรรัตนราชสุ ดาสิ ริโสภาพัณณวดี
ที่ทรงพระกรุ ณาอุ ปการะการบูรณปฏิสังขรณ์ และทํานุ บาํ รุ งพระราชนิ เวศน์มฤคทายวันมาโดย
ตลอด
การอนุรักษ์ หมู่พระทีน่ ั่ง
นับ ตั้ง แต่ พ ระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว เสด็ จ สวรรคต พระราชนิ เ วศน์
มฤคทายวันถูกทอดทิ้งขาด การบํารุ งรักษาตลอดมา ประกอบกับสถานที่ต้ งั อยูต่ ิดทะเล ไอความเค็ม
ของนํ้าทะเลทําให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีต่อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่ งเป็ นไม้ และเสาอาคารซึ่ งเป็ น
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ทําให้วสั ดุเหล่านี้เสื่ อมสภาพเร็ วกว่า
ปกติ พระราชนิเวศน์แห่งนี้จึงมีสภาพทรุ ดโทรมมาก
ในปี พ.ศ.2526 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนร่ วมกับกรมศิลปากร ได้จดั ทํา
โครงการบูรณะพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน โดยกรมศิลปากรได้ดาํ เนินการสํารวจพร้อมเขียนแบบ
และรายการบูรณะ ในปี พ.ศ.2530 ผูก้ าํ กับการค่ายพระรามหก ได้ดาํ เนินการจัดหาทุนเพื่อการบูรณะ
โดยในขั้นแรกจะดําเนินการบูรณะห้องพระบรรทม เพื่อวัตถุประสงค์จดั เป็ นพิพิธภัณฑ์ส่วน
พระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยในการบูรณะซ่อมแซมพระราชนิเวศน์ฯ
ในครั้งนี้ได้ดาํ เนินงานบูรณะส่ วนหนึ่งเสร็ จสิ้ นตามแบบของกรมศิลปากร และดําเนินการบูรณะ
ซ่อมแซมจนแล้วเสร็ จในปี พุทธศักราช 2537
ในปี พ.ศ. 2534 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนโดยผูบ้ ญั ชาการตํารวจตระเวน
ชายแดนขณะนั้น ได้ยนื่ คําร้องขออนุญาต จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
และได้รับการจัดตั้งเป็ นมูลนิธิฯ ตั้งแต่วนั ที่ 2 ธันวาคม 2535 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบูรณะ
ซ่อมแซมจนพระราชนิเวศน์มฤคทายวันให้มีสภาพดี เพือ่ ดํารงไว้เป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และอนุรักษ์ไว้เป็ นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และได้กราบทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้ าเพชรรัตนราชสุ ดา สิ ริโสภาพัณณวดีเป็ นองค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิพระราชนิเวศน์ ในระหว่าง
การขอจดทะเบียนจัดตั้ง ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระกรุ ณารับไว้ในอุปถัมภ์ ตั้งแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ น
ต้นไป ต่อมามีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อมูลนิธิเสี ยใหม่ จากเดิมชื่อว่า มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
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เปลี่ยนเป็ น มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้ า
เพชรรัตนราชสุ ดาสิ ริโสภาพัณณวดี
สาเหตุของความเสื่ อมโทรมที่เกิดขึ้นกับอาคารหมู่พระที่นง่ั
1. การขาดการดูแลรักษา หลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จ
สวรรคตใน พ.ศ.2468 พระที่นง่ั ถูกทิ้งร้างขาดการทําความสะอาด และซ่อมบํารุ ง ไม้ที่มีฝนถู
ุ่ ก
ความชื้นเป็ นบ่อเกิดของเชื้อราเนื้อไม้อ่อนแอเป็ นที่อยูอ่ าศัยของแมลง เมื่อหลังคารั่วนํ้าฝน สัมผัส
กับอาคารโดยตรงทําให้ไม้ผุ
2. ความทุดโทรมจากสิ่ งแวดล้อม ได้แก่
2.1 ความเค็มจากไอของนํ้าทะเล ที่มีปฏิกิริยารุ นแรงกับโลหะทําให้เกิดออกไซค์
หรื อ ที่เรี ยกว่าสนิม เช่น บานพับ และกลอนประตูหน้าต่าง โดย ความร้อน แสงจากแดดและนํ้าฝน
เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
2.2 แดดและฝน ทําให้สีซีดและหลุดร่ อน ทําให้เนื้อไม้ขาดชั้นปกป้ อง ความร้อน
จากแดด และความเย็นจากฝน ทําให้เกิดการขยายตัวและหดตัวของคอนกรี ตทําให้เกิดการแตกร้าว
รากพืชชอนไช ทําให้โครงเหล็กที่อยูภ่ ายในเกิดเป็ นสนิมเมื่อเป็ นมากจะทําลายคอนกรี ตภายนอกทํา
ให้โครงสร้างอ่อนแอเกิดการทรุ ดตัว และพังทลาย
3. การใช้งานที่ผดิ วัตถุประสงค์การสร้าง วิศวกรได้คาํ นวณนํ้าหนักอาคารหมู่พระที่นง่ั
ให้เพียงพอสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระบรมราชินี พระราชเทวี พระสนมเอก ข้าราช
บริ พารฝ่ ายหน้า และฝ่ ายในที่สนองพระเดชพระคุณใกล้ชิดในการประทับแรมฤดูร้อน เท่านั้น การ
ที่มีผเู ้ ข้าชมจํานวนมาก ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน เกินกว่าที่อาคารจะรับได้ ก่อให้เกิดการชํารุ ด
และทรุ ดตัว ในด้านโครงสร้างโดยเฉพาะส่ วนที่บอบบางเช่น ระเบียงทางเดินยาว ที่ไม่มีแรงดึง
ทางด้านกว้าง เป็ นต้น
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ชุ ดความรู้ พระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ความเป็ นมาของ
ธงชาติไทย
ประเทศไทย หรื อ สยามในอดีต มีธงชาติที่ใช้กนั มาต่อเนื่อง ในสมัยกรุ งศรี อยุธยาเป็ น
ราชธานี ใช้ธงเป็ นรู ปสามชายปลายงอนเป็ นกนก มีสีต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ต่อมาใน
สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก็ได้ใช้เป็ นธงสี แดงล้วน ต่อมาในรัชสมัยพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
ธงชาติ ก็ได้มีการเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้ น คือ เปลี่ ยนแปลงทั้งรู ปลักษณะ
เปลี่ยนสี มีการประดับประดาเครื่ องหมาย ที่เกี่ยวข้องกับราชสกุลวงศ์ คือ มีรูปจักรอยูต่ รงกลางผืน
ผ้าสี แดง อันเป็ นพระบรมนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในรั ชสมัยของพระองค์ ได้มี
พระยาสารเศวตอันอุดมด้วยคชลักษณะอันประเสริ ฐมาสู่ พระบารมีถึงสามช้าง ซึ่ งถือเป็ นบุพนิ มิต
สิ ริมงคลที่ไม่ได้ปรากฏมานาน ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ หรื อ พระเจ้าช้างเผือก ทําให้
เป็ นที่ปลื้มปิ ติแก่พสกนิ กร จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มรู ปช้างเผือกลงไว้ในกลางวงจักรบนผืนผ้าสี
แดง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่สาม ปรากฏว่าเรื อเดินทะเล
ของไทย ซึ่งใช้ธงสี แดงล้วน เพื่อเป็ นสัญลักษณ์บอกให้เรื่ อลําอื่น และท่าตามเมืองต่างๆทราบว่าเป็ น
เรื อ สิ น ค้า ไทยนั้ น เกิ ด ไปพ้อ งกับ เรื อ ชาติ อื่ น คื อ ชวา มลายู ซึ่ งเดิ น เรื อ ในน่ า นนํ้าสิ ง คโปร์
เช่นเดียวกัน จึงทรงมีพระราชดําริ ให้เรื อของไทยทั้งหมด ทั้งของราษฎรทัว่ ไป และเรื อหลวงที่ไป
ติดต่อกับต่างประเทศ ให้ใช้ธงที่ปรากฏรู ปช้างอยู่ภายในวงจักร ในปี พ.ศ.2360 ต่อมาในปี พ.ศ.
2398 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าให้ยก
รู ปจักร ซึ่ งหมายถึงพระบรมราชวงศ์ออก แล้วใช้รูปช้างเผือกใส่ ลงกลางธงพื้นสี แดงเช่นเดิม และ
ประกาศให้ใช้เป็ นธงประจําชาติของประเทศไทยตั้งแต่น้ นั มา
ครั้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงได้มีวิวฒั นาการของธง
ชาติไทย โดยทรงมีพระราชดํารัสที่จะปรับปรุ งการใช้ธงชาติให้เหมาะสมกับยุคสมัย สะดวก งดงาม
เข้ากับนานาประเทศ ธงช้างเดิมของไทย จึงเปลี่ยนมาเป็ นธงไตรรงค์สามสี ดังเช่นปั จจุบนั นี้ ส่ วน
สาเหตุที่น้อมนําพระราชหฤทัยให้ทรงมีพระราชดําริ ในเรื่ องดังกล่าวนั้นมีเหตุเนื่ องมาจาก ใน ปี
พ.ศ.2459 เป็ นปี ที่มีฝนตกมากในหัวเมืองทางเหนื อ ทําให้ระดับนํ้าสู งกว่าทุกๆปี ประกอบกับนํ้า
ทะเลหนุนสู งขึ้นเรื่ อยๆ เกรงว่ากรุ งเทพมหานครก็จะถูกนํ้าท่วม ด้วยความไม่สบายพระราชหฤทัย
ของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ที่ ท รงห่ ว งใยผสกนิ ก ร ประชาราษฎร จึ ง ทรงมี
พระราชดําริ ที่จะเสด็จแปรพระราชสํานักขึ้นไปโดยขบวนเรื อ ตามลําแม่น้ าํ เจ้าพระยา เพื่อจะได้ทรง
สังเกตการณ์ และหาทางป้ องกันช่วยเหลือราษฎร โดยมีจุดหมายที่เมืองอุทยั ธานี ที่ต้ งั อยู่ระหว่าง
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จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชัยนาท โดยมีที่ต้ งั ลึกเข้าไปจากลําแม่น้ าํ เจ้าพระยา มีบริ เวณค่อนไป
ทางทิวภูเขาด้านตะวันตกเฉี ยงเหนือ มีลาํ แม่น้ าํ น้อยแยกไปจากแม่น้ าํ เจ้าพระยา เรี ยกลํานํ้านี้ว่าลํานํ้า
สะแกกรัง ปากทางเข้าลํานํ้านี้ ต้ งั อยู่ตรงกับ อําเภอมโนรมย์ ชาวจังหวัดอุทยั ธานี มีอาชี พทํานาเป็ น
หลัก
ในการเสด็จประพาสลํานํ้าครั้งนั้น กระทรวงทหารเรื อ ซึ่ งมีหน้าที่ในการควบคุมและ
จัดเรื อกระบวนเสด็จ ได้จดั เรื อรบหลวงเสื อคํารนสิ นธุ์ เป็ นเรื อนําขบวนเป็ นครั้งแรก และเป็ นครั้ง
เดี ยวที่ มีเรื อรบขนาดใหญ่ ขึ้นไปถึงปากนํ้าโพ ถัดมาเป็ นเรื อยนต์พระที่นั่ง “ประจําทวีป” มี เรื อ
“อนันตนาคราช” และ “อเนกชาติภุชงค์” เป็ นเรื อพระที่นงั่ สํารอง
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2459 ขบวนเรื อเสด็จก็ออกจากท่าวาสุ กรี แล่นขึ้นไปทางเหนื อ
ของแม่น้ าํ เจ้าพระยา เมื่อขบวนเรื อเสด็จขึ้นไปถึงหน้าเมืองชัยนาถ ปรากฏว่านํ้าเอ่อล้นฝั่งมาก ซึ่ ง
ต้องมีระดับสู งกว่าเขื่อนปากแม่น้ าํ สะแกกรัง พอที่จะนําเรื อยนต์พระที่นง่ั ผ่านเข้าไปถึงตัวจังหวัด
อุทยั ธานี ได้โดยสะดวก อนึ่ งทางฝ่ ายบ้านเมือง ก็ได้รับคําสั่งล่วงหน้า ให้จดั เตรี ยมการรับเสด็จไว้
พร้อมแล้ว พอถึงอําเภอมโนรมย์อนั เป็ นปากทาง เรื อรบหลวงคํารนสิ นธุ์ ก็ชะลอฝี จักรลอยลํา ถ่าย
ขบวนเสด็ จ อยู่ ณ ที่ น้ ี จนเมื่ อ เรื อ ยนต์พ ระที่ นั่ง ประจํา ทวี ป อัน เป็ นลํา ทรง กับ เรื อ ขบวนพระ
ประเทียบทั้งหมด ล่วงเข้าแม่น้ าํ สะแกกรังไปเรี ยบร้อยแล้ว เรื อรบหลวงคํารนสิ นธุ์ จึงแล่นขึ้นไปถึง
ตําบลปากนํ้าโพ จังหวัดนครสวรรค์ พอเลี้ยวกลับลํา เพราะที่นนั่ มีอาณาเขตเป็ นที่รวมสายนํ้าที่กว้าง
พอจะกลับเรื อรบได้ แล้วจึงแล่นกลับลงมาและคอยรับเสด็จอยู่ ณ อําเภอมโนรมย์ดงั เดิม
ประชาชนชาวจังหวัดอุทยั ธานี ที่อยูห่ ่ างไกลจกพระนครหลวง ก็ยงั ไม่เคยมีโอกาสเฝ้ า
หรื อ แม้แต่เห็นพระองค์พระมหากษัตริ ย ์ เมื่อทราบข่าวทางราชการ เตรี ยมปลูกพลับพลาที่ประทับ
ไว้รับเสด็จ และเกณฑ์นกั โทษออกตกแต่งบริ เวณสองข้างทางริ มนํ้า ที่เรื อพระที่นง่ั จะผ่าน อีกทั้ง
ประกาศข่าวให้ประชาชนชาวเมืองทราบทัว่ กันว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะเสด็จเยือนเมือง
อุทยั ธานี และจะได้หยุดประทับแรมถึงสองคืน อันจะเป็ นโอกาสให้ได้เฝ้ าชมพระบารมีและถวาย
ความเคารพโดยใกล้ชิด ต่างก็ปิติยนิ ดี ตระเตรี ยมตัว และเคหะสถานบ้านเรื อน เป็ นงานรับเสด็จทัว่
หน้ากันเป็ นการใหญ่ สองข้างทางเสด็จทั้งทางบก ทางนํ้า ตั้งแต่หน้าเมืองไปจนจดตลาด ประชาชน
ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ร้านค้าต่างๆ พากันตกแต่งประดับประดาเคหสถานของตน เพื่อแสดงความ
จงรักภักดี
แต่สมัยนั้น ประเทศไทยยังใช้ธงพื้นแดง มีรูปช้างเผือก(สี ขาว) อยู่กลางเป็ นธงประจํา
ชาติ โอกาสที่ จะได้ใช้ธงประดับประดาสมัยนั้นราษฎรชาวบ้านก็ไม่ได้กระทํากัน มีแต่งานของ
ราชการหรื อในพิธีใหญ่ๆเท่านั้น ประกอบกับจังหวัดที่อยูไ่ กลพระนคร ก็เกือบจะไม่มีโอกาสได้จดั
งานใหญ่โตที่ จะต้องติ ดธงบ่ อยนัก จึ งปรากฏว่าชาวบ้านหาธงกันไม่ ใคร่ จะได้ แต่ ว่าการจะได้
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ต้อนรับพระเจ้าแผ่นดินผูเ้ สด็จมาเยี่ยมจนถึงบ้านเมืองที่ตนพํานัก จึงปรากฏว่าทุกหรแห่ งต่างหาธง
กันเป็ นจ้าละหวัน่ บ้างก็ไปขอหยิบยืมมาจากจังหวัดอื่นใกล้เคียง
อนึ่ งตามหมายกําหนดการของทางบ้านเมืองว่า นอกจากเสด็จเยี่ยมจังหวัดแล้ว ยังจะ
เสด็จพระราชดําเนิ นออกจากตัวเมือง ไปนมัสการพระพุทธรู ป และทอดพระเนตรระฆังโบราณใบ
ใหญ่ ณ วัดเขาสะแกกรังในวันรุ่ งขึ้น ซึ่งจะเสด็จผ่าน บ้านข้าราชการ บริ เวณตลาด ตลอดจนหมู่บา้ น
ราษฎรสองข้างทาง การรับเสด็จและประดับประดาธงทิวตามหมู่บา้ น ในระยะทางเสด็จก็ขยาย
อาณาเขตออกไปอี ก และเป็ นกรเพิ่มความครึ กครึ้ น ให้แก่ เมื องอุทยั ธานี ความจริ งการต้อนรั บ
เช่นนั้น ทางราชการ ฝ่ ายบ้านเมือง หรื อ ทางพระราชสํานัก มิได้กะเกณฑ์หรื อบังคับกวดขันอะไร
ใครจะทําก็ได้ ไม่ทาํ ก็ได้ หากแต่ เป็ นไปด้วยความสมัครใจของราษฎรเอง แต่ถึงกระนั้นตลอด
ระยะทางที่ขบวนเสด็จผ่าน ปรากฏว่าหาธงช้างไม่ค่อยได้ คงมีแต่ผา้ ขาว ผ้าแดง ห้อยรับเสด็จ แทน
ธงชาติเป็ นส่ วนมาก
พอเวลาบ่ายของวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2459 เรื อยนต์พระที่นงั่ ประจําทวีป นําโดยเรื อ
ยนต์ของจังหวัดอุทยั ธานี พร้อมด้วยเรื อพระที่นงั่ รอง และเรื อพระประเทียบทั้งหลาย อันแล่นเป็ น
ขบวนลดหลัน่ แต่ชา้ ๆ สง่างามเป็ นทิวแถว แล่นเข้าเทียบท่าหน้าเมืองอุทยั ธานี ท่ามกลางเสี ยงโห่ร้อง
ถวายสดุดีตอ้ นรับอยู่กึกก้องของบรรดาข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดทั้งหลายที่มาคอยเฝ้ า
แน่นขนัดสองฝั่งแม่น้ าํ สะแกกรังอย่างล้นหลาม
ณ ริ มแม่น้ าํ หน้าศาลากลางจังหวัด อันเป็ นศูนย์กลางของตัวเมือง ที่เรื อพระที่น่ังเข้า
จอดเทียบท่า เป็ นฉนวนใหญ่ยาว หลังคามุงจากทรงสู งรโหฐาน ตัวพลับพลาที่ประทับนั้น สร้างด้วย
ไม้ไผ่อ นั เป็ นของพื้นเมื อง ที่ หาได้จากภูมิประเทศใกล้เ คียง มุ งหลังคาจากรู ปลักษณะสี่ เหลี่ ย ม
ทํานองศาลา แต่ก้ นั ห้องเรี ยบร้อย และสวยงามด้วยไม้ไผ่เขียวสด เครื่ องใช้ต่างๆ ที่จดั ไว้ถวายเช่น
เก้าอี้ โต๊ะ ที่ประทับและอื่นๆ ก็ทาํ ขึ้น ด้วยไม้ไผ่พ้ืนเมือง นับว่าเป็ นศิลปะของไทยแท้ ที่ทาํ ด้วย
ความฉลาดสามารถเป็ นที่สะดุดตาอย่างอวดฝี มือกันทีเดียว ทั้งนี้ ปรากฏว่าเป็ นที่สบพระราชหฤทัย
และถึ ง กับ รั บ สั่ ง ชมเชย ในวัน นั้น หลัง จากได้เ สด็จ ขึ้ น พลับ พลาให้บ รรดาข้า หลวง และเหล่ า
ข้าราชการประจําท้องที่ เฝ้ ารั บเสด็จ ได้ทรงมี พระราชดํารั สปฎิ สันถารโดยควรแก่ เวลาแล้ว ได้
ประทับแรมอยู่ ณ พลับพลาไม้ไผ่หลังนั้น เป็ นคืนแรกของการประพาสเมืองอุทยั ธานี
วันรุ่ งขึ้นซึ่งเป็ นวันกําหนดเสด็จประพาสวัดเขาสะแกกรัง บรรดาผูต้ ามเสด็จเตรี ยมอยู่
พร้อม ณ หน้าพลับพลาหลวงที่ประทับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงแต่งพระองค์ดว้ ยพระภูษา
ม่วงหางกระรอกสี ปีกแมงทับ สวมฉลองพระองค์แพรแดงแบบข้าราชการ กระดุมลายทองลงยาห้า
เม็ด ทรงพระมาลาสักหลาดสี เทามีธารพระกรอยู่ในพระหัตถ์ และทรงฉลองพระบาทสวมหุ ้มส้น
อย่างธรรมดา ก็เสด็จขึ้นประทับนัง่ พระเก้าอี้หาม โดยพระตํารวจหลวงซึ่ งแต่งกายแบบไทยเดิม คือ
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นุ่งม่วงสี น้ าํ เงิน สวมเสื้ อนอกดุมห้าเม็ดสี ขาว คาดรัดประคดเอว ใส่ ถุงเท้าขาวและรองเท้าแบบสวม
สวมหมวกทรงประพาส มีมหาดเล็กถวายพระกลด เดินเคียงไปใกล้ๆ แวดล้อมด้วยราชองครักษ์ท้ งั
สี่ และข้าราชบริ พารใหญ่นอ้ ยตามลําดับชั้น เคลื่อนขบวนเสด็จออกจากพลับพลาหน้าเมือง ไปตาม
ถนนเลียบริ มนํ้า ท่ามกลางประชาชนที่มาคอยเฝ้ าชมพระบารมีอยูต่ ลอดทาง
ในระหว่า งทางที่ เ สด็จ ผ่า น ซึ่ งมี ข า้ ราชบริ พ ารชั้น ผูใ้ หญ่ ไ ด้เ ดิ น ทางตามเสด็จ โดย
ใกล้ชิด และทรงมีพระราชดํารัสสนทนาอยูด่ ว้ ยเนื่องๆ เป็ นที่น่าสังเกตว่า การแต่งบ้านช่องมีแต่การ
ห้อยผ้าขาวผ้าแดงรับเสด็จกันไปทัว่ ทุกแห่ งหาธงไม่ค่อยได้ น่าจะเป็ นที่สะดุดพระราชหฤทัยอย่าง
ใดอย่างหนึ่ งเป็ นครั้งแรก เพราะพระองค์ยอ่ มทรงตระหนักว่า ธงช้างเป็ นภาพพิมพ์ที่ตอ้ งสั่งมาจาก
ต่างประเทศ เพราะทําในเมืองไทยเองไม่ได้ ราคาซื้ อขายนับว่าแพงตามกาลสมัย ยากที่ราษฎรจะ
สามารถหาไว้ใ ช้ป ระจํา บ้า นได้ เป็ นของที่ จ าํ เป็ น และควรจะแพร่ ห ลาย แต่ ก็ก ลายเป็ นความ
ยากลําบากไป ถึงกระนั้นด้วยความภักดี ก็ได้แสดงให้เห็นว่า คนไทยนั้น มีความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ทั้งมีจิตใจอันเจริ ญด้วยวัฒนธรรมแห่ งศิลปะความงดงามภายใต้ชีวิตความ
เป็ นอยูท่ ี่ลา้ หลังเต็มไปด้วยอุปสรรค ทําให้ทรงเห็นใจ จนถึงกับพระราชปรารภว่า “การห้อยผ้าแดง
ผ้าขาวนี้ ดู ออกจะคล้ายกับว่าเมื องอุทยั ธานี ของเราเต็มไปด้วยประเพณี ชาวจี นไปเสี ยแล้ว” แต่
พระองค์เป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ี่ทรงด้วยพระเมตตาการุ ญภาพ ทั้งทรงซาบซึ้ งในเจตนาดีของผสก
นิกร จึงสิ่ งอันใดที่มิตอ้ งพระราชปรารถนา หรื อขัดต่อพระราชนิยม ก็ไม่ยอมแสดงให้ปรากฏแม้แต่
น้อย คงเสด็จผ่านไปด้วยพระอาการชื่นชมต่อการต้อนรับนั้นๆ
บริ เวณตลาด ซึ่ งมีสภาพเป็ นห้องแถวไม้ หลังคามุงจากบ้าง สังกะสี บา้ ง สองข้างทางที่
ขบวนเสด็จผ่าน ได้มีการจัดริ้ วติดต่อกัน ประกอบด้วย ผืนผ้าขาวแดง ที่ประดับตกแต่งเป็ นจีบห้อย
ลักษณะต่างๆ บริ เวณนั้นแออัดด้วยราษฎรที่มาคอยเฝ้ ารับเสด็จ จนตํารวจภูธร ที่ฝ่ายบ้านเมืองจัด
ประจําเป็ นระยะห่ างๆ ไว้สองข้างทาง แทบจะห้ามกันไม่ไหว เสี ยงบอกกล่าวก็เซ็งแซ่ อยู่มิขาด
บรรดาชาวชนบททั้งใกล้ไกลที่มาชุมนุมอยู่ ณ ที่น้ นั ล้วนแต่งตัวสี ฉูดฉาดอย่างที่คิดว่างดงามหรู หรา
เมื่อขบวนเสด็จผ่านไปที่ใด ก็พากันหมอบก้มกราบลงกับพื้น และแซ่ซอ้ งร้องสาธุการ ด้วยความชื่น
ชมพระบารมี
ขณะนั้น ขบวนเสด็จพระราชดําเนิ นก็ตอ้ งหยุดชะงัก เนื่ องจากมีเสี ยงเอะอะผิดปกติ
เกิดขึ้นด้านหลัง คล้ายมีการโต้เถียง ยึดยื้ออะไรกันอยู่ ระหว่างราษฎรกับตํารวจรักษาการณ์ ปรากฏ
หญิงชราชาวชนบทคนหนึ่ ง วิ่งแหวกขบวนเสด็จเข้ามา พลางร้องสําเนี ยงแปร่ งที่ฟังไม่ได้ศพั ท์ มือ
กวักไกวเรี ยกให้ผตู ้ ามเสด็จหยุดช่วยเหลือ โดยมีตาํ รวจภูธร และราษฎรบางคนวิ่งตามมา เมื่อถึงท้าย
ขบวนคนอื่นก็หยุด ปล่อยให้แม่เฒ่าที่มีอาการหอบ วิ่งเข้ามาผูเ้ ดียว จนถึงหน้าพระเก้าอี้หามอันเป็ น
ที่ประทับ หญิงชาวอุทยั ผูน้ ้ นั ได้ทรุ ดลงกับพื้นหน้าที่นงั่ พนมมือขึ้นถวายบังคมเหนื อเกล้าฯ กราบ
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แล้วกราบอีกสามลา แล้วพนมมืออยูแ่ ค่อก กราบทูนด้วยเสี ยงอันดังฉาดฉานว่า “เจ้าประคูน้ ให้ท่าน
มีบุญวาสนายิ่งๆขึ้นเถิดเจ้าประคุณ ดิฉนั อยากจะเห็น จะมากราบเจ้าชีวิตสักนิ ดหนึ่ง เพราะนานปี ที
หน ท่านจะได้มาถึงที่นี่ แต่ก็มาไม่ได้เข้าไม่ถึง เพราะเขากันไว้เจ้าค่ะ จะไปทางไหนเขาก็ไม่ให้ไป
คอยกีดกันเสี ยหมด จนเกือบจะไม่ทนั ได้เห็นท่านเสี ยแล้ว นี่ พ่ ึงจะหลุดออกมาได้ ดิฉนั ก็วิ่งแน่วมา
เลย ไม่มารบกวนอะไรท่านดอกเจ้าค่ะ อยากจะชมบุญท่านไว้เป็ นขวัญตาเท่านี้ ชื่ นใจเหลื อเกิ น
ขอให้ท่านอายุยนื หมื่นปี เถิดเจ้าประคูน้ ” เสี ยงกราบบังคมทูล ที่ออกมาจากปากของแม่เฒ่าพร้อม
กับลมหายใจที่หอบถี่ ยังผลให้ทุกคนในที่น้ นั ตกตะลึง ในความองอาจฉาดฉานอันเนื่องมาจากความ
ภักดีอย่างแรงกล้า และขบขันในกิริยาท่าทาง ตลอดจนสําเนี ยง ตามวิสัยชาวชนบท แม้องค์ลน้ เกล้า
ล้นกระหม่อมเอง ก็อดที่จะแย้มพระสรวลด้วยความปราณี เสี ยมิได้ การกระทําของหญิงชราผูน้ ้ ีคงจะ
เป็ นที่ซ้ ึ งพระราชหฤทัยอย่างยิ่งว่า ปวงประชากรของพระองค์น้ นั ล้วนแต่มีความจงรักภักดีต่อพระ
ยุคลบาทอย่างใหญ่หลวง พลันแย้มพระสรวล และพระราชทานพระราชานุญาต ให้หญิงชราได้เข้า
เฝ้ าโดยใกล้ชิดสมปรารถนา พลางก็ไต่ถามทุกข์สุขการอาชีพ ความเป็ นไปในชีวิตครอบครัวอย่าง
เป็ นกันเองอยูพ่ กั ใหญ่ และพระราชทานโอกาสหากมีทุกข์ร้อนประการใดก็รับจะทรงช่วยเหลือทุก
ประการ ขณะนั้นบรรดาชาวชนบทอีกจํานวนมาก ต่างก็กรู กนั เข้ามารุ มล้อมเฝ้ าอยูโ่ ดยรอบพระแคร่
ประทับ พระองค์มิได้ให้ห้ามปราม กลับทรงมีพระราชปฏิสันถารถามทุกข์สุขและทรงขอบใจทัว่
หน้า ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของชาวชนบททั้งหลายนั้น บังเอิญที่ที่หยุดประทับให้ชาวเมิงเฝ้ า
นั้นเป็ นแถบละแวกบ้านราษฎร ที่ออกจะห่ างจากชุมนุ มชนของบริ เวณตลาดแล้ว โดยเฉพาะตรง
หน้าที่ประทับนั้นเป็ นบ้านหลังคามุงจากเก่าๆขนาดเล็กหลังหนึ่ ง ลักษณะเช่นเดียวกับโรงดินของ
ชาวไร่ ชาวนาพื้นเมืองที่เป็ นคนยากจน กระนั้นเจ้าของบ้านก็อุตส่ าห์ทาํ การรับเสด็จอย่างไม่ยอม
น้อยหน้าคนอื่นๆ โดยพยายามติดธงช้างขนาดเล็กไว้ผืนหนึ่ ง ชะรอยจะเพิ่งได้มาอย่างกะทันหัน
และคงภาคภูมิใจอยู่ที่สามารถหาได้ธงช้างแบบที่ถูกลักษณะมา จึ งเอาขึ้นไปติดบนยอดหน้าจัว่
หลังคา เพื่อให้เห็นได้ถนัดโดยง่าย ส่ วนตัวเองและครอบครัวก็พากันมาคอยเฝ้ ารับเสด็จ พอขบวน
เสด็ จ พระราชดํา เนิ น หยุ ด ลงก็ พ ากัน ถวายบัง คมหมอบอยู่กับ พื้ น แต่ อ นิ จ จา เมื่ อ ล้น เกล้า ล้น
กระหม่อมทอดพระเนตรขึ้นไป เห็นธงช้างเล็กผืนนั้น ก็มีพระอาการสะดุดพระเนตร ด้วยว่า จะเป็ น
ด้ว ยความรี บร้ อนจนหมดโอกาสพิจ ารณา หรื อ สะเพร่ า ธงชาติ รูปช้างผืนนั้น ปลิ ว สะบัดอยู่ใ น
ลักษณะช้างนอนหงาย เอาสี่ เท้าชี้ ฟ้าอยู่ โดยเจ้าของบ้านจะได้แสดงกิ ริยาแปลกประหลาดหรื อ
รู ้สึกตัวแต่สกั นิดก็หาไม่
ผูเ้ ขียนใคร่ จะกล่าวว่า บรรยากาศขณะนั้นได้เกิดวิกฤตขึ้นชัว่ ครู่ หนึ่ง ด้วยบรรดาผูท้ ี่ได้
เห็นอิริยาบทอันสะดุดขึ้นเพียงชัว่ แล่นหนึ่งนั้น ต่างก็บงั เกิดความเงียบงัน ไม่มีใครกล้ามองไปที่ธง
ผืนนั้นอีก เป็ นครั้ งที่สอง ต่างคนสํารวมสงบนิ่ งไม่กล้าแม้แต่จะสบตากัน ไม่มีผูใ้ ดทําเสี ยงอะไร
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ออกมา เพราะทุกคนรู ้ดีว่าอะไรได้เกิดขึ้นแล้ว ในชัว่ อึดใจแห่ งความสงัด ทุกคนกระวนกระวายยิ่ง
ผูเ้ ขียนเองยอมรับว่ารู ้สึกอึดอัดเหมือนจะหายใจไม่ออก นึ กวาดภาพมโนภาพต่อไปว่า ถ้าเหตุการณ์
เช่นนี้ เกิดขึ้นในสมัยกรุ งศรี อยุธยา หรื อเมื่อร้อยปี ก่อนแล้ว บรรดาท่านเจ้าบ้านผ่านเมืองข้าราชการ
ผูร้ ั บผิดชอบ ตลอดจนเจ้าของกระท่อมนี้ น่ าจะได้รับโทษทัณฑ์หลังลายไปตามกัน เพราะความ
ผิดพลาดนี้ บัดนี้ แม้ว่ากาลเวลาจะล่วงเข้าสู่ อารยสมัยแล้วก็ยงั เป็ นเวลาที่พระมหากษัตริ ยท์ รงสม
บูรณาญาสิ ทธิราชอยู่ ใครจะรู ้ได้วา่ จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
แต่เดชะพระมหากรุ ณา ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้มีพระราชดํารัสเพียงให้เคลื่อน
ขบวนเสด็จไปสู่วดั เขาสะแกกรังต่อไปโดยปกติ พระพักตร์กก็ ลับทรงยิม้ แย้ม และทอดพระเนตรภูมิ
ประเทศอย่างสําราญพระอิริยาบท จนกระทัง่ เสด็จกลับพลับพลาที่ประทับ เห็นได้ว่าพระองค์มิได้
ทรงถือว่า นัน่ เป็ นความผิดถึงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และทรงถือว่าเป็ นความบกพร่ องเล็กน้อย ที่
ย่อมจะมีอยูท่ วั่ ไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่พระองค์กม็ ิได้ลืมเสี ยว่า ยังมีบางสิ่ งอันเป็ นที่มาของความ
บกพร่ อง ทรงเห็ นใจผสกนิ กรยิ่งที่ ควรจะได้รับการแก้ไขใหม่คือการใช้ธงช้างเป็ นธงชาติ ไทย
นัน่ เอง
หลังจากเสด็จกลับจากเมืองอุทยั ธานี ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2459 แล้ว พระองค์ก็
มิได้ทอดทิ้งเรื่ องธงชาติให้เนิ่นช้า ปรากฏว่าทรงเก็บเอามาครุ่ นคิดอยูต่ ลอดเวลา และทรงมีพระราช
ปรารภ ปรึ กษาหารื อกับท่านผูใ้ หญ่ในพระราชสํานัก ถึงเรื่ องหลักการที่จะแก้ไขการใช้ธงนี้ โดย
ถื อ เอาเศรษฐกิ จ ของราษฎรเป็ นข้อ สํา คัญ กว่าสิ่ งอื่ น กับ ทั้ง ความสะดวก ความเหมาะสม และ
ความหมาย ในรู ปลัก ษณะ และสี ของธงอัน จะต้อ งให้มี อยู่อย่า งพร้ อ มมูล และมี ความสง่ า งาม
ประกอบด้วย พระองค์ทรงสนพระทัยที่จะให้ทวยราษฎร ซาบซึ้งในความหมาย มีจิตใจ ยึดมัน่ ในธง
อันเป็ นสัญลักษณ์ของชาติ มีหลายครั้งที่ทรงกล่าวยํ้า เสมือนจะรับเอาความบกพร่ อง ของราษฎร
เป็ นความบกพร่ องของพระองค์เอง ที่มิได้พระราชทานโอกาส หรื อช่วยเหลือให้ได้มีการศึกษา และ
แทนที่จะทรงพิโรธในความผิดพลาดของข้าราชการ ผูม้ ี หน้าที่ รับผิดชอบ ที่ ไม่ ได้ตรวจตราให้
รอบคอบก่ อนเวลาเสด็จผ่าน ก็ทรงเห็ นว่าพระองค์เองต่างหากควรจะคิดแก้ไข ไม่ให้เกิ ดความ
ผิดพลาดได้อีก ถึงกับรับสัง่ ว่า “นับเป็ นความผิดของข้าเอง ที่ให้การศึกษาเขาไม่ถึงขีดดีพอ”
ต่อมาไม่นานก็ทรงพระราชดําริ วา่ ธงชาติควรจะใช้ผา้ ชิ้นๆ เพลาะกันได้อย่างง่ายๆ คือ
1. ราษฎรจะได้ไม่ลาํ บาก ที่จะทําใช้เองได้ ทั้งไม่ตอ้ งสั่งซื้ อ ผ้าพิมพ์เป็ นรู ปช้างสําเร็ จ
มาจากต่างประเทศ
2. ควรใช้สีที่มีความหมายในทางสามัคคี และยึดมัน่ ต่อชาติ และเห็นได้แต่ไกล
3. ให้เกิดความสวยงาม เมื่อเวลาประดับประดาตามสถานที่ต่างๆ
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ในตอนแรก โปรดเกล้า ฯ ให้ท ดลองทํา ขึ้ น เป็ นห้า ริ้ ว สองสี คื อ ใช้สี แ ดงกับ สี ข าว
สลับกันเป็ นทางตามความยาว โดยวิธีน้ ี อาจจะหาผ้าแดงกับผ้าขาวเพลาะเข้าโดยง่าย วิธีใช้ก็ง่าย
เพราะจะเอาด้านไหนติดกับคันธง ก็จะใช้ได้โดยไม่ตอ้ งกลัวติดผิดทางอย่างธงช้าง ไม่ตอ้ งจ่ายเงิน
ออกนอกประเทศเป็ นจํานวนมากโดยไม่จาํ เป็ นเพราะทําได้เอง แม้แต่ผา้ พื้นเมืองทางเหนื อก็ทาํ ได้
ต้องการเมื่อไหร่ จํานวนเท่าไหร่ ก็เย็บได้ทนั การ แล้วได้โปรดเกล้าฯ ให้ทาํ ไปติดเป็ นการทดลองที่
สนามเสื อป่ า เป็ นจํานวนมาก แต่ปรากฏว่าไม่เป็ นที่พอพระราชหฤทัยเพราะดูจืดชืดไปด้วยกับสี แดง
และสี ขาว ไม่เกิดความงดงามจับตาน่ าชมสมจะเป็ นธงประจําชาติ แต่เพื่อจะทรงฟั งความคิดเห็น
ของประชาชนผูม้ ีส่วนร่ วมในอันจะใช้ธงชาติดว้ ยฐานะเป็ นคนไทย พระองค์จึงยังอนุ ญาตให้ใช้อยู่
ตลอดมาหลายเดือน ในที่สุดก็ทรงรําลึกขึ้นได้ถึงสี ประจําพระองค์อนั เป็ นสี แห่ งวันพระราชสมภพ
คือสี น้ าํ เงินซึ่ งโปรดมาก โดยจัดวางรู ปขึ้นใหม่ ใช้สีน้ าํ เงินใส่ ลงตรงช่องกลางถัดมาเป็ นสี ขาว แล้ว
จึงถึงสี แดงอยูร่ ิ มสองข้าง ดังสี ธงชาติที่เราใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั แล้วพระราชทานความหมายไว้ว่า สี
แดงหมายถึ งชาติ ซึ่ งคนไทยทุกคนต้องรั กษาไว้ โดยแม้จะต้องสละเลื อด สี ขาว คือ ศาสนา ซึ่ ง
บริ สุท ธิ์ ดุ จ สี ขาวแห่ ง ธงนี้ ส่ ว นสี น้ ํา เงิ น หมายถึ งพระมหากษัตริ ย ์ โดยให้ถือ เอาสี น้ ํา เงิ น เป็ นสี
ราชการ หลังจากได้ทดลองนําขึ้นเป็ นที่พอพระราชหฤทัยแล้ว จึงประกาศใช้เป็ นธงชาติ เมื่อปี พ.ศ.
2460 และ ได้พระราชทานชื่อว่า “ธงไตรรงค์”
ต่อมา ธงห้าริ้ วแบบใหม่ของธงชาติไทยอันประกอบไปด้วยสี แดง ขาว นํ้าเงิน ซึ่ งชื่อว่า
ธงไตรรงค์น้ ี ก็ปลิวสะบัดอยู่ในงานสาบานธงของทหารบก อย่างงดงามต้องพระราชหฤทัย ได้
ลักษณะสมพระราชปรารภในอันที่จะอํานวยความสะดวก ประหยัด งดงาม และมีความหมายสําคัญ
ครบถ้วนด้วยประการทั้งปวง ธงไตรรงค์จึงเป็ นธงชาติ แทนธงช้างแต่ครั้งนั้น
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บทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว
พระราชนิพนธ์ เรื่ องมัทนะพาธา (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ,2507: 1123)
เป็ นเรื่ องราวที่จอมเทพสุ เทษณ์ ผูเ้ ป็ นผูใ้ หญ่บนสรวงสวรรค์ เป็ นทุกข์อยูด่ ว้ ยความลุ่ม
หลงเทพธิ ดามัทนา แม้จิตระรถผูส้ ารถีคู่บารมีจะนํารู ปของเทพเทวีผเู ้ ลอโฉมหลายต่อหลายองค์มา
ถวายให้เลือกชม สุ เทษณ์ก็มิสนใจไยดี จิตระรถจึงนํามายาวินวิทยาธรมาเฝ้ า สุ เทษณ์ให้มายาวิน
ใช้เวทมนตร์ เรี ยกนางมัทนามาหา เมื่อมาแล้วนางมัทนาก็เหม่อลอยมิมีสติสมบูรณ์เพราะตกอยู่ใน
ฤทธิ์ มนตรา สุ เทษณ์มิตอ้ งการได้นางด้วยวิธีเยี่ยงนั้น จึงให้มายาวินคลายมนตร์ แต่ครั้นได้สติแล้ว
นางมัทนาก็ปฏิเสธว่ามิมีจิตเสน่ หาตอบด้วยมิว่าสุ เทษณ์จะเกี้ ยวพาและรําพันรักอย่างไร สุ เทษณ์
โกรธนักจึงจะสาปมัทนาให้ไปเกิดในโลกมนุษย์
มัทนาขอให้นางได้ไปเกิดเป็ นดอกไม้มีกลิ่นหอมเพื่อให้มีประโยชน์บา้ ง สุ เทษณ์ จึง
สาปมัทนาให้ไปเกิดเป็ นดอกกุหลาบที่งามทั้งกลิ่นทั้งรู ป และมีแต่เฉพาะบนสวรรค์ยงั ไม่เคยมีบน
โลกมนุษย์ โดยที่ในทุกๆ 1 เดือน นางมัทนาจะกลายร่ างเป็ นคนได้ชวั่ 1 วัน 1 คืน ในเฉพาะวันเพ็ญ
ของแต่ละเดือนเท่านั้น และถ้านางมีความรักเมื่อใด นางก็จะมิตอ้ งคืนรู ปเป็ นกุหลาบอีก แต่นางจะ
ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะความรั กจนมิ อาจทนอยู่ได้ และเมื อนั้นถ้านางอ้อนวอนขอความ
ช่วยเหลือ ตนจึงจะงดโทษทัณฑ์น้ ีให้แก่นาง
นางมัทนาไปจุติเป็ นกุหลาบงามอยูใ่ นป่ าหิ มะวัน บรรดาศิษย์ของฤษีนามกา
ละทรรศินมาพบเข้าจึงนําความไปบอกพระอาจารย์ กาละทรรศินจึงให้ขดุ ไปปลูกในบริ เวณอาศรม
ของตน ในขณะที่จะทําการขุดก็มีเสี ยงผูห้ ญิงร้อง กาละทรรศินเล็งญาณดูกร็ ู ้วา่ เป็ นเทพธิดามาจุติ จึง
ได้เอ่ยเชิญและสัญญาว่าจะคอยดูแลปกป้ องสื บไป เมื่อนั้นการจึงสําเร็ จด้วยดี
วันเพ็ญในเดือนหนึ่งท้าวชัยเสนกษัตริ ยแ์ ห่งหัสตินาปุระได้เสด็จออกล่าสัตว์ในป่ าหิมะ
วันและได้แวะมาพักที่อาศรมพระฤๅษี ครั้นได้เห็นนางมัทนาในโฉมของนารี ผงู ้ ดงามก็ถึงกับตะลึง
และตกหลุมรัก จนถึงกับรับสัง่ ให้มหาดเล็กปลูกพลับพลาพักแรมไว้ใกล้อาศรมนั้นทันที
ท้าวชัยเสนรําพันถึงความรักลึกซึ้งที่มีต่อนางมัทนา ครั้นเมื่อนางมัทนาออกมาที่ลาน
หน้าอาศรมก็มิเห็นผูใ้ ด ด้วยเพราะท้าวชัยเสนหลบไปแฝงอยูห่ ลังกอไม้ นางมัทนาได้พรรณาถึง
ความรักที่เกิดขึ้นในใจอย่างท่วมท้น ท้าวชัยเสนได้สดับฟังทุกถ้อยความจึงเผยตัวออกมาทั้งสองจึง
กล่าวถึงความรู ้สึกอันลํ้าลึกในใจที่ตรงกันจนเข้าใจในรักที่มีต่อกัน จากคํ่าคืนถึงยามรุ่ งอรุ ณ ท้าวชัย
เสนจึงทรงประกาศหมั้นและคําสัญญารัก ณ ริ มฝั่งลําธารใกล้อาศรมนั้น
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เมื่อมีความรักแล้ว นางมัทนาก็ยงั คงรู ปเป็ นนารี ผงู ้ ดงาม มิตอ้ งกลายรู ปเป็ นกุหลาบอีก
ท้าวชัยเสนได้ทูลขอนางมัทนา พระฤษีกย็ กให้โดยให้จดั พิธีบูชาทวยเทพและพิธีววิ าหมงคลในป่ า
นั้นเสี ยก่อน
ท้าวชัยเสนเสด็จกลับวังหลายเพลาแล้วแต่กม็ ิได้เสด็จไปยังพระตําหนักข้างในด้วยว่า
ยังทรงประทับอยูแ่ ต่ในอุทยาน พระนางจัณฑี มเหสี ให้นางกํานัลมาสื บดูจนรู ้วา่ พระสวามีนาํ สาว
ชาวป่ ามาด้วย จึงตามมาพบท้าวชัยเสนกําลังอยูก่ บั นางมัทนาพอดี เมื่อพระนางจัณฑีเจรจาค่อนขอด
ดูหมิ่นนางมัทนา ท้าวชัยเสนก็กริ้ วและทรงดุด่าว่าเป็ นมเหสี ผรู ้ ิ ษยา
พระนางจัณฑีแค้นใจนัก ให้คนไปทูลฟ้ องพระบิดาผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งมคธนครให้ยกทัพมา
ทําศึกกับท้าวชัยเสน จากนั้นก็คบคิดกับนางค่อมอราลีและวิทูรพราหมณ์หมอเสน่ห์ ทําอุบายกลัน่
แกล้งนางมัทนาโดยส่ งหนังสื อไปทูลท้าวชัยเสนว่านางมัทนาป่ วย ครั้นเมื่อท้าวชัยเสนรี บเสด็จ
กลับมาเยีย่ มนางมัทนา ก็กลับพบหมอพราหมณ์กาํ ลังทําพิธีอยูใ่ กล้ๆต้นกุหลาบ วิทูรกับนางเกศินี
ข้าหลวงของนางจัณฑีจึงทูลใส่ ความว่านางมัทนาให้ทาํ เสน่ห์เพื่อให้ได้ร่วมชื่นชูสมสู่กบั ศุภางค์
ท้าวชัยเสนกริ้ วนัก รับสัง่ ให้ศุภางค์ประหารนางมัทนาแต่ศุภางค์ไม่ยอม ท้าวชัยเสนจึงสัง่ ประหาร
ทั้งคู่
พระนางจัณฑีได้ช่องรี บเข้ามาทูลว่าตนจะอาสาออกไปห้ามศึกพระบิดาซึ่งคงเข้าใจผิด
ว่านางกับท้าวชัยเสนนั้นบาดหมางกัน แต่ทา้ วชัยเสนตรัสว่าทรงรู ้ทนั อุบายของนางที่คิดก่อศึกแล้ว
จะห้ามศึกเอง พระองค์จะขอออกทําศึกอีกคราแล้วตัดหัวกษัตริ ยม์ คธพ่อตาเอามาให้นางผูข้ บถต่อ
สวามีตนเอง
ขณะตั้งค่ายรบอยูท่ ี่นอกเมือง วิทูรพรหมณ์เฒ่า ได้มาขอเข้าเฝ้ าท้าวชัยเสนเพื่อสารภาพ
ความทั้งปวงว่าพระนางจัณฑีเป็ นผูว้ างแผนการร้าย ซึ่งในที่สุดแล้วตนสํานึกผิดและละอายต่อบาปที่
เป็ นเหตุให้คนบริ สุทธิ์ตอ้ งได้รับโทษประหาร ท้าวชัยเสนทราบความจริ งแล้วคัง่ แค้นจนดําริ จะแทง
ตนเองให้ตาย แต่อาํ มาตย์นนั ทิวรรธนะเข้าห้ามไว้ทนั และสารภาพว่าในคืนเกิดเหตุน้ นั ตนละเมิด
คําสัง่ มิได้ประหารศุภางค์และนางมัทนา หากแต่ได้ปล่อยเข้าป่ าไป ซึ่งนางมัทนานั้นได้โส
มะทัตศิษญ์เอกของฤษีกาละทรรศินนําพากลับสู่อาศรมเดิม แต่ศุภางค์น้ นั แฝงกลับเข้าไปร่ วมกับ
กองทัพแล้วออกต่อสู ก้ บั ข้าสึ กจนตัวตาย ท้าวชัยเสนจึงรับสัง่ ให้ประหารท้าวมคธที่ถูกจับมาเป็ น
เชลยไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว ส่ วนพระนางจัณฑีมเหสี น้ นั ทรงให้เนรเทศออกนอกพระนคร ด้วยทรง
เห็นว่าอันนารี ผมู ้ ีใจมุ่งร้ายต่อผูเ้ ป็ นสามีกค็ งต้องแพ้ภยั ตนเอง มิอาจอยูเ่ ป็ นสุ ขได้นานแน่
ฝ่ ายนางมัทนานั้นได้ทาํ พิธีบูชาเทพและวอนขอร้องให้สุเทษณ์จอมเทพช่วยนางด้วย สุ
เทษณ์น้ นั ก็ยนิ ดีจะแก้คาํ สาปและรับนางเป็ นมเหสี แต่นางมัทนาก็ยงั คงปฏิเสธและว่าอันนารี จะมี
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สองสามีได้อย่างไร สุ เทษณ์เห็นว่านางมัทนายังคงปฏิเสธความรักของตนจึงกริ้ วนักสาปส่ งให้นาง
มัทนาเป็ นดอกกุหลาบไปตลอดกาล มิอาจกลายร่ างเป็ นมนุษย์ได้อีกต่อไป
เมื่อท้าวชัยเสนตามมาถึงในป่ า นางปริ ยมั วะทาที่ตามมาปรนนิบตั ิดูแลนางมัทนาด้วยก็
ทูลเล่าความทั้งสิ้ นให้ทรงทราบ ท้าวชัยเสนจึงร้องรํ่าให้ดว้ ยความอาลัยรักแล้วขอให้พระฤษีช่วย
โดยใช้มนตราและกล่าวเชิญนางมัทนาให้ยนิ ยอมกลับเข้าไปยังเวียงวังกับตนอีกครา
เมื่อพระฤษีทาํ พิธีแล้ว ท้าวชัยเสนก็รําพันถึงความหลงผิดและความรักที่มีต่อนางมัทนา
ให้ตน้ กุหลาบได้รับรู ้ จากนั้นจึงสามารถขุดต้นกุหลาบได้สาํ เร็ จ ท้าวชัยเสนได้นาํ ต้นกุหลาบขึ้นวอ
ทองเพื่อนํากลับไปปลูกในอุทยาน และขอให้ฤๅษีกาละทรรศินให้พรวิเศษว่ากุหลาบจะยังคงงดงาม
มิโรยราตราบจนกว่าตัวพระองค์เองจะสิ้ นอายุขยั พระฤษีกอ็ วยพรให้ดงั ใจ และประสิ ทธิประสาท
พรให้กหุ ลาบนั้นดํารงอยูค่ ู่โลกนี้มิมีสูญพันธ์ อีกทั้งยังเป็ นไม้ดอกที่กลิ่นอันหอมหวานสามารถช่วย
ดับทุกข์ในใจคนและดลบันดาลให้จิตใจเบิกบานเป็ นสุขได้ ชาย-หญิงเมื่อมีรักก็จกั ใช้ดอกกุหลาบ
เป็ นสัญญลักษณ์แห่งความรักแท้สืบต่อไป
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พระราชนิพนธ์ เรื่องวิวาหพระสมุทร (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2504:
1-74)
กล่าวถึงประชาชนชาวกรี ก ณ เกาะอัลฟะเบตา โง่เขลา หลงเชื่อในอํานาจทางทะเล เมื่อ
ครบรอบ 100 ปี จะต้องส่ งสาวพรหมจารี ไปเป็ นเจ้าสาวของพระสมุทร กษัตริ ยม์ ิดสั ผูค้ รองเกาะจํา
ใจส่ งราชธิ ดาชื่ออันโดรเมดาไปสังเวยทางทะเล แต่อนั เดรคู่รักของนางออกอุบาย ขอให้นายนาวา
เอกเอดเวิดไลออนกัปตัน เรื ออัง กฤษมาขู่ช าวเมื อ งให้ย กนางให้อนั เดรนางจึ งรอดชี วิต และได้
แต่งงานกับอันเดรสมปรารถนา
ในประเทศกรี ซสมัยโบราณ มีเกาะแห่ งหนึ่ งชื่ อว่า อัลฟาเบต้า กษัตริ ย ์ มิดสั ผูค้ รอง
เกาะอัลฟาเบต้า มีพระราชธิ ดาโฉมงามองค์หนึ่ ง คือเจ้าหญิงอันโดรเมดาชาวเกาะนี้ ทุกคนเกรงกลัว
ในอํานาจแห่ งพระสมุทร และเชื่ อว่าเมื่อครบรอบทุกๆ หนึ่ งร้อยปี จะต้องส่ งสาวพรหมจารี ไปเป็ น
เจ้าสาวของพระสมุทร หรื อทําพิธีบูชายัญต่อเทพแห่ งท้องทะเลที่เรี ยกว่าวิวาหพระสมุทร โดยการ
จับหญิงสาวพรหมจรรย์ไปมัดเชือกทิ้งไว้ที่ทะเลให้คลื่น พัดลงไปในทะเล พอวันรุ่ งขึ้นเมื่อหญิงนั้น
หายไป ชาวเมืองก็จะบอกว่า หญิงผูน้ ้ นั ได้วิวาห์กบั พระสมุทรแล้ว
เจ้าหญิ งอันโดรเมดานั้น รั กกันอยุ่กับ เจ้าชายอันเดร ซึ่ งยากจน เพราะพระบิ ดาเอา
ทรัพย์สินไปลงทุนแล้วขาดทุนหมด กษัตริ ยม์ ิดสั พระบิดา จึงไม่ทรงอยากได้เจ้าชายอันเดรมาเป็ น
เขย เพราะรังเกี ยจว่าจน เจ้าชายอันเดรก็เลยคิดวางแผนหาวิธีต่างๆที่จะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงอัน
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โดรเมดา เช่น คิดวางแผนจะทําเป็ นว่าเอาเรื อมาขู่โดยล้อมเกาะ แต่ก็ติดขัดอยูท่ ี่ไม่มีเรื อ พอคิดถึงวิธี
ที่จะเอาเงินทองมาให้กไ็ ม่มีเงินทองอีก
พอใกล้ถึงเวลาที่จะต้องทําพิธีส่งเจ้าสาวให้พระสมุทร ชาวเกาะก็เริ่ มแตกตื่น บังเอิญมี
เรื อรบอ๊อกฟอร์ ดจากประเทศอังกฤษมาจอดเทียบท่า เรื อนี้ มีนายนาวาเอก เอดเวิด ไลอ้อน เป็ นผู ้
บังคับการ และมีเจ๊กบ๋ อยประจําเรื อไว้หางเปี ยยาว ชื่อเต๊กหลี ติดมากับเรื อด้วย พอเต๊กหลีข้ ึนไปบน
ท่า ชาวเมืองไม่มีใครเคยเห็นคนจีนมาก่อน ก็แตกตื่นว่าคนประหลาดมีหางบนหัว เป็ นผีทะเลมาทวง
ส่ วยให้พระสมุทร
พระสังฆราชหัวหน้านักบวชประจําเกาะ มีสหายคือ คอนสแตนติโน้ส ซึ่ งก็หลงรักเจ้า
หญิ งอันโดรเมดาอยู่เช่ นกัน ก็ได้คิดแผนการชั่วร้ าย เห็ นได้ทีก็คบคิดกันกับเต๊กหลี ทาํ อุ บายให้
พลเมืองเชื่ อว่า เต๊กหลีเป็ น ผีทะเล ผูแ้ ทนของพระสมุทรที่มาทวงส่ วย เพราะครบรอบร้อยปี แล้ว
และเจ้าหญิงอันโดรเมดาจะต้องเป็ นหญิงสาวที่จะต้องไปวิวาห์กบั พระสมุทร หรื อกับผูท้ ี่พระสมุทร
ให้มาเป็ นตัวแทน โดยตกลงกันว่า พอถึงตอนทําพิธีส่งตัวเจ้าสาวพระสมุทร เต๊กหลีในฐานะผีทะเล
ก็จะออกมาชี้ตวั คอนสแตนติโน้สให้เป็ นผูแ้ ทนพระสมุทร และกษัตริ ยม์ ิดสั ก็จะต้องให้พระราชธิดา
แต่งงานกับผูแ้ ทนพระสม
แผนนี้ รั่วไปถึงเจ้าหญิง และเจ้าชายอันเดร เจ้าหญิงอันโดรเมดาจึงส่ งพระพี่เลี้ยงสาว
ชาวอังกฤษชื่อ แมรี่ ไปขอความช่วยเหลือจาก นาวาเอก เอดเวิด ไลอ้อน ผูบ้ งั คับการเรื อรบ จึงเกิด
การซ้อนแผนขึ้น ในพิธีส่งตัวเจ้าสาวพระสมุทร นาวาเอก เอดเวิด ไลอ้อน เอาทหารเรื ออังกฤษใน
บังคับบัญชาถืออาวุธเข้ามาควบคุมสถานการณ์ เต๊กหลีเห็นเช่นนั้นก็ไม่กล้ารับเป็ นทูตพระสมุทร
นาวาเอก เอดเวิด ไลอ้อน จึงกล่าวว่า เขาในฐานะเป็ นผูบ้ งั คับการเรื อราชนาวีองั กฤษ มีอาํ นาจเหนือ
ท้องทะเล ถือว่าเป็ นผูแ้ ทนพระสมุทรได้โดยชอบธรรม
พระสังฆราชหัวหน้านักบวชประจําเกาะผูค้ ิดแผนการชัว่ ร้ายที่จะให้สหายของตนได้
แต่งงานกับเจ้าหญิงอันโดรเมดา โดนดาบปลายปื นของทหารเรื ออังกฤษจี้ควบคุมตัว จึงต้องยอมรับ
ว่านาวาเอก เอดเวิด ไลอ้อน เป็ นผูแ้ ทนพระสมุทรจริ ง นาวาเอก เอดเวิด ไลอ้อน ก็เลยเรี ยกเจ้าบ่าวที่
พระสมุทรยินยอมพร้อมใจด้วยมารับตัวเจ้าสาวไป เจ้าชายอันเดรก็ปรากฏตัวขึ้นในชุดเครื่ องแบบ
ทหารเรื ออังกฤษ ซึ่ งถือว่าเป็ นญาติหรื อเป็ นเลือดเนื้ อเชื้อไขเดียวกับพระสมุทร แล้ว จึงสมควรจะ
แต่งงานกับเจ้าหญิงแทนพระสมุทรได้ ทุกๆคนก็พลอยยินดีไปกับเจ้าชายและเจ้าหญิงทั้งสอง และ
นาวาเอก เอดเวิด ไลอ้อน ก็ได้แต่งงานกับแมรี พระพี่เลี้ยงชาวอังกฤษของเจ้าหญิงด้วย
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พระราชนิพนธ์ เรื่องพระร่ วง (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2483: 1-63)
เมืองละโว้เป็ นเมืองขึ้นของขอม มีทะเลสาบแห่ งหนึ่ งเรี ยกว่าทเลชุบศร นํ้าจากที่นี่ถือ
ว่าเป็ นนํ้าศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าแผ่นดินขอมจึงมีพระราชกําหนดให้เมืองละโว้ตกั นํ้าจากทเลชุบศรไปส่ ง
ยังพระนครหลวง ราชธานี ของขอม ไว้ใช้ในพระราชพิธี ละโว้มีพระร่ วงเป็ นผูค้ รองเมือง สื บทอด
จากบิดา ละโว้อยูภ่ ายใต้การปกครองของขอม ซึ่งถูกกดขี่ และดูถูกจากขอม
วันหนึ่งครั้นถึงคราวส่ งส่ วยนํ้าไปยังพระนครหลวง พระร่ วงเห็นว่าตักนํ้าใส่ ตุ่มขนไป
ลําบากนักเพราะ ทั้งหนักและแตกได้ง่าย ดังนั้นจึงคิดเอาไม้ไผ่มาสานเป็ นชะลอม ชันยาไม่ให้น้ าํ
ไหลออกมาจากชะลอม และใช้แทนตุ่มดิน
นักคุม้ นายทหารขอมซึ่ งเป็ นผูไ้ ปทวงส่ วยนํ้าจากเมืองละโว้ ได้กลับมากราบทูลท้าว
พันธุ มสุ ริยว์ งศ์กษัตริ ยข์ อมว่า พระร่ วงแห่ งเมืองละโว้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถตักนํ้าใส่
ชะลอมตามจํานวนที่กาํ หนดบรรทุกลงในเกวียนสิ บเล่มได้ ทําให้นกั คุม้ ต้องขนส่ วยนํ้ามาเองตามที่
ได้พนันไว้
ท้าวพันธุ มสุ ริยว์ งศ์ตอ้ งการกําจัดพระร่ วง เนื่ องจากกลัวการกบฎ จึงรับสั่งให้พระยา
เดโชพร้อมทั้งกองทัพทหารขอมไปจับพระร่ วง แต่นายมัน่ บังเอิญมาได้ยินแผนการเลยไปบอกให้
พระร่ วงรู ้ พระร่ วงออกอุบายหนี ไปอยูส่ ุ โขทัย เพราะเป็ นห่ วงประชาชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องที่อาจ
เดือดร้อนหรื อต้องล้มตายเพราะตน จึงวางแผนให้นายมัน่ แสร้งเดินหลงป่ าให้ขอมจับได้ เพื่อบอก
ข่าวเรื่ องพระร่ วงหนีไปแล้ว ทัพของพระยาเดโชจะได้ไม่เข้าตีเมืองละโว้
พระยาเดโชคิดจะไปตีสุโขทัย แต่สุโขทัยนั้นมีกาํ ลังทหารเป็ นจํานวนมาก ถึงสู ้ไปก็ไม่
ไหวอาจพ่ายแพ้ได้ จึงแสร้งปลอมตัวเป็ นคนไทย แอบลักลอบเข้าไปเพื่อหาพระร่ วงแทนแต่เพียง
ลําพัง ทิ้งกองทัพของตนไว้ในป่ า นายมัน่ ได้หลบหนี ทหารของพระยาเดโช แล้วลอบไปหานาง
จันทร์มารดาของพระร่ วง นางเป็ นห่ วงลูกชายมาก เลยเรี ยกทนายมาเพื่อรวบรวมกําลังทหารไปรบ
กับพวกกองทัพขอมของเดโชที่แอบซุ่มอยูใ่ นป่ า
กองทัพพวกขอมแพ้ หลวงเมืองจึงบอกกล่าวให้นางจันทร์ไปหาพระร่ วงที่เมืองสุ โขทัย
ในขณะที่พระร่ วงกําลังกวาดลานวัดอยูน่ ้ นั พระยาเดโชไปถึงวัดที่พระร่ วงผนวชอยู่ แต่ไม่รู้ว่านัน่
คือพระร่ วงจึงได้ถามหาพระร่ วง พระร่ วงรู ้ว่าพระยาเดโชเป็ นขอมปลอมตัวมา เพราะสําเนี ยงที่
แปลกไม่เหมือนคนไทย จึงบอกให้คอยอยูก่ ่อนแล้วให้ ศิษย์วดั มาช่วยจับตัวพระยาเดโชไว้ พอดีกบั
ที่นางจันทร์ และกองทัพ เดินทางไปถึงที่วดั พอดี
เมื่อพระยาเดโชถูกจับกุม จึงบอกให้พระร่ วงปลิดชีพตนเอง เพราะอับอาย แต่พระร่ วงมี
ใจเมตตา ให้คนไปส่ งเดโชที่ชานเมืองขอม พวกขุนนาง และชาวเมืองสุ โขทัย เห็นว่าพระร่ วงเป็ น
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คนดี ซื่ อสัตย์ และ มีความสามารถ จึงปรึ กษากันให้พระร่ วงเป็ นกษัตริ ยเ์ พราะตอนนั้นที่สุโขทัย
ขาดผูน้ าํ ปกครอง
ชุ ดข้ อมูลความรู้เรื่องคําราชาศัพท์
คําราชาศัพท์ หมายความว่า ศัพท์หลวง ศัพท์ราชการ และหมายรวมถึงคําสุ ภาพซึ่ง
นํามาใช้ให้ถูกต้องตามชั้นหรื อฐานะของบุคคล บุคคลผูท้ ี่พดู ต้องใช้ราชาศัพท์ดว้ ย จําแนกเป็ น 5
ประเภท คือ
1. พระมหากษัตริ ย ์
2. พระบรมวงศานุวงศ์
3. พระสงฆ์
4. ข้าราชการชั้นสูงหรื อขุนนาง
5. สุ ภาพชนทัว่ ไป
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คําราชาศัพท์แบ่งได้ 6 หมวด คือ
1. หมวดร่ างกาย
2. หมวดเครื อญาติ
3. หมวดเครื่ องใช้
4. หมวดกริ ยา
5. หมวดสรรพนาม
6. หมวดคําที่ใช้กบั พระสงฆ์
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หมวดร่ างกาย
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หมวดเครือญาติ
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หมวดเครื่องใช้
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หมวดคํากริยา
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หมวดสรรพนาม
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หมวดคําทีใ่ ช้ กบั พระสงฆ์
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คําสุ ภาพ
คําที่เหมาะใช้กบั บุคคลทัว่ ไป เป็ นคําที่มีความหมายเหมือนกัน
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ข้ อสั งเกต
เกี่ยวกับการใช้คาํ ราชาศัพท์ ระดับพระมหากษัตริ ยแ์ ละบรมวงศานุวงศ์
คํานาม
1. ใช้คาํ “พระบรม” หรื อ “พระบรมราช” นําหน้าคํานามที่สาํ คัญ ซึ่งสมควรจะเชิดชูให้
เป็ นเกียรติ
ตัวอย่าง พระบรมราชโองการ
พระบรมราชูปถัมภ์
พระบรมมหาราชวัง
พระบรมวงศานุวงศ์
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2. ใช้คาํ “พระราช” นําหน้าคํานามที่ใช้เฉพาะพระมหากษัตริ ยซ์ ่ ึงต้องการกล่าวไม่ให้
ปนกับพระบรมวงศานุวงศ์
ตัวอย่าง
พระราชลัญจกร
พระราชประวัติ
พระราชดําริ
พระราชทรัพย์
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3. ใช้คาํ “พระ” นําหน้าคํานามทัว่ ไปเพื่อให้แตกต่างจากสามัญชน
ตัวอย่าง
พระเก้าอี้
พระชะตา
พระโรค
พระตําหนัก
4. ใช้คาํ “พระ” นําหน้าคํานามทัว่ ไปเพื่อให้แตกต่างจากสามัญชน ยกเว้น

คํากริ ยา
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กริ ยา คําว่า “ทรง”
คําว่าทรง ทรง ตามด้วย คํานาม มีความหมายถึง กษัตริ ยเ์ ทพเจ้า
ตัวอย่าง
ทรงธรรม ทรงชัย ทรงฉัตร หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน
ทรงหงส์
หมายถึง พระพรหม
ทรงโค
หมายถึง พระอิศวร
ทรงครุ ฑ
หมายถึง พระนารายณ์
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คําว่าทรง คํานาม ตามด้วย ทรง บอกให้ทราบว่า สิ่ งนั้นเป็ นของพระมหากษัตริ ย ์ หรื อ
พระบรมวงศานุวงศ์
ตัวอย่าง
เครื่ องทรง รถพระที่นง่ั ทรง ม้าทรง
คําว่าทรงตามด้วยนามราชาศัพท์
ตัวอย่าง
ทรงยินดี ทรงฟัง ทรงนิ่ง
คําว่าทรงหมายถึงทํา
ตัวอย่าง
ทรงบาตร หมายถึง ใส่ บาตร
ทรงม้า
หมายถึง ขี่มา้
ทรงกรม หมายถึง มีฐานันดรเป็ นเจ้าต่างกรม
คําว่าทรงเมื่อใช้กบั กริ ยา “มี” และ “เป็ น”
-ถ้าคํานามข้างหน้าเป็ นราชาศัพท์ ไม่ตอ้ งใช้ทรง
ตัวอย่าง เป็ นพระราชโอรส มีพระบรมราชโองการ
-ถ้าคํานามข้างหลังเป็ นคําสามัญ ต้องใช้ทรง
ตัวอย่าง ทรงเป็ นประธาน ทรงมีทุกข์

218

ประวัติผ้ ูวจิ ัย
ชื่อ – สกุล

นายธเนศ เกษรสิ ริธร

ที่อยู่

54/303 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนบรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร

ที่ทาํ งาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2551
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