
                                                          
 
 
 
 
 

 
 

 การจัดการความรู้แหล่งเรียนรู้ กรณพีระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และสถานศึกษาใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นายธเนศ  เกษรสิริธร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 
บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2555 
ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



การจัดการความรู้แหล่งเรียนรู้ กรณพีระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และสถานศึกษาใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นายธเนศ  เกษรสิริธร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 
 สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 
บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2555 
ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



KNOWLEDGE MANAGEMENT OF LEARNING CENTER : A CASE OF 
MRIGADAYAWAN PALACE AND NEIGHBORINGING SCHOOLS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Mr. Thanet  Kesornsirithon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Arts Program in Cultural Resource Management 

Graduate School, Silpakorn University 
Academic Year 2012 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร อนุมติัใหว้ิทยานิพนธ์เร่ือง  “ การจดัการความรู้แหล่ง
เรียนรู้ กรณีพระราชนิเวศนม์ฤคทายวนั และสถานศึกษาใกลเ้คียง ”  เสนอโดย นายธเนศ  เกษรสิริธร 
เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรม 
 
 

……........................................................... 
                                                (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 

   คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
วนัท่ี..........เดือน.................... พ.ศ........... 

 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 รองศาสตราจารย ์ดร.ธนิก  เลิศชาญฤทธ์ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(ศาสตราจารยพ์ิเศษ พิสิฐ  เจริญวงศ)์ 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
(ศาสตราจารย ์สายนัต ์ ไพรชาญจิตร์) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ธนิก  เลิศชาญฤทธ์) 
............/......................../.............. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51112215: สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 

คาํสาํคญั:  การมีส่วนร่วม / การจดัการความรู้ 

 

นายธเนศ  เกษรสิริธร: การจดัการความรู้แหล่งเรียนรู้กรณีพระราชนิเวศนม์ฤคทายวนั และ

สถานศึกษาใกลเ้คียง. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์:  รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์. 218 หนา้.                                                        

                     วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางในการจดัการแหล่งเรียนรู้ร่วมกนั

ระหวา่งพระราชนิเวศนม์ฤคทายวนั และโรงเรียนใกลเ้คียงสองแห่ง  ดว้ยความเป็นมาของทอ้งถ่ินท่ีมี

ความสาํคญั และมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน ประกอบกบัพระราชนิเวศนม์ฤคทายวนัตอ้งการท่ีจะให้

ตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิต เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้ขา้มาเรียนรู้ ส่ิงสาํคญัประการหน่ึงท่ีจะทาํใหก้าร

ดาํเนินการดงักล่าวประสบความสาํเร็จ คือการมีส่วนร่วมจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมดโดยการมีส่วนร่วม

ท่ีเกิดข้ึนตอ้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดความยัง่ยนื ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชนก์บัทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ผลการศึกษาพบวา่พระราชนิเวศนม์ฤคทายวนั และโรงเรียนใกลเ้คียงทั้งสองแห่งต่างเลง็เห็น

ประโยชนท่ี์จะเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ร่วมกนั และพร้อมเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงาน  ซ่ึงจากการดาํเนินงานท่ีผา่นมาก็ประสบกบัปัญหาดา้นต่างๆจึงทาํใหก้ารดาํเนินงานร่วมกนัท่ี

ผา่นมายงัไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร ผูศึ้กษาจึงมุ่งศึกษาหาวิธีการ และกาํหนดแนวทางเพ่ือแกไ้ข

ปัญหาต่างๆ โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม และทฤษฏีการจดัการความรู้เขา้มาร่วมกาํหนดแนวทางในการ

ดาํเนินงานร่วมกนัอยา่งเหมาะสม ซ่ึงนาํไปสู่การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอยา่งจริงจงัมีประสิทธิภาพ และเกิด

ความต่อเน่ือง งานการศึกษาน้ียงัมุ่งสร้างเคร่ืองมือทีใชส้ร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้จาก

กรณีศึกษาดงักล่าว โดยใชชุ้ดขอ้มูลความรู้ท่ีพระราชนิเวศนม์ฤคทายวนัไดร้วบรวมไว ้ซ่ึงเป็นประโยชน์

กบันกัเรียน และเยาวชนในทอ้งถ่ิน อยา่งไรกต็ามผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งเขา้มามีบทบาทส่วนร่วมในทุก

ขั้นตอนซ่ึงจะเป็นการร่วมกนัปฏิบติั และเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อพฒันาต่อไป 

 

สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม                     บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ลายมือช่ือนกัศึกษา ....................................................                                                       ปีการศึกษา 2555 

ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ……………................................. 

ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51112215: MAJOR: CULTURAL RESOURCES MANAGEMENT 
KEY WORD: PARTICIPATION / KNOWLEDGE MANAGEMENT                       

THANET  KESORNSIRITHON: KNOWLEDGE  MANAGEMENT OF 
LEARNING CENTER : A CASE OF MRIGADAYAWAN PALACE AND 
NEIGHBORING SCHOOLS. THESIS ADVISORS: ASSOC. PROF. THANIK 
LERTCHARNRIT, Ph.D. 218 pp. 

 
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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บทที ่1 
บทนํา 

  
 
 

ทีม่าและความสําคญั 
พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั เป็นพระราชนิเวศน์ท่ีพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้

เจา้อยูห่วัทรงโปรดใหส้ร้างข้ึนในปี พ.ศ.2466  เพื่อเป็นท่ีแปรพระราชฐานประทบัพกัผอ่นพระ
อิริยาบถและรักษาพระองค ์ในช่วงฤดูร้อน พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัไดถู้กประกาศเป็น
โบราณสถานลงในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2524  และ ดว้ยเดชะพระบารมีปกเกลา้ปก
กระหม่อมของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลปัจจุบนั ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให ้พื้นท่ีค่ายพระรามหก พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัและอุทยานส่ิงแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร อนั
เป็นพื้นท่ีทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์เป็นสถานท่ีราชการและเป็นสถานท่ีสาธารณชนสามารถ
เขา้มาศึกษาหาความรู้ทั้งในดา้นประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และ
เพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ ตลอดจนดว้ยพระกรุณาธิคุณของสมเดจ็พระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชร
รัตนราชสุดาสิริโสภาพณัณวดี ท่ีทรงพระกรุณาอุปการะการบูรณปฏิสงัขรณ์และทาํนุบาํรุงพระราช
นิเวศน์มฤคทายวนัมาโดยตลอด 

 ปัจจุบนั พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัภายอยูใ่ตก้ารดาํเนินงานของสาํนกังานมูลนิธิพระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวนั จึงเป็นสถานท่ีรวบรวมความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั พระราชประวติั พระราชกรณีย
กิจ ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั และพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนั 
ตลอดจนเร่ืองราวทางวฒันธรรม ประเพณีต่างๆ ไวเ้ป็นจาํนวนมาก และเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีรวบรวม 
ความรู้ไวห้ลากหลายดา้น 

นอกจากน้ีพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัยงัเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ต่างๆท่ีเกิดข้ึนจาก
การศึกษา ของสาํนกังานพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ท่ีทาํหนา้ท่ี ศึกษา รวบรวม ความรู้ดา้นต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพระราชนิเวศนม์ฤคทายวนัทั้งจากเอกสาร งานวิจยั และนาํเสนอผา่นงานนิทรรศการ 
กิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัข้ึนภายในพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัอยา่งต่อเน่ือง หมุนเวียนเปล่ียนแปลงไป
ตามโอกาสสาํคญั มีสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆใหค้วามสนใจเดินทางเขา้เยีย่มชมพระราช
นิเวศน์แห่งน้ี               

1 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 

เป็นจาํนวนมากในแต่ละปี  นอกจากน้ีสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ยงัร่วมมือกบั
องคก์รต่างๆ ทั้งสถานศึกษา หน่วยงานราชการต่างๆ ในการสร้างความร่วมมือทางวชิาการ ร่วมจดั
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อท่ีจะทาํใหพ้ระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีรวบรวม 
เผยแพร่ ความรู้  

ในการดาํเนินการส่งเสริม และการสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ในฐานะท่ีพระราช
นิเวศน์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน กเ็ป็นส่วนสาํคญัท่ีจะส่งเสริมให ้พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเป็น
สถานท่ีรวบรวมเผยแพร่ความรู้ เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวิตไดส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน ส่งเสริมใหเ้ยาวชนใน
ทอ้งถ่ินมีโอกาสเขา้มาเรียนรู้ ส่งเสริมใหเ้ยาวชนไดเ้รียนในแหล่งเรียนรู้นอกจากการเรียนปกติในชั้น
เรียน ซ่ึงจะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ท่ีแปลกใหม่น่าสนใจใหก้บัเยาวชน  

ท่ีผา่นมาพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และโรงเรียนโดยรอบ กไ็ดมี้การจดักิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนร่วมกนัอยูเ่สมอ แต่ดว้ยปัญหา และอุปสรรคต่างๆ จึงอาจทาํใหก้าร
ดาํเนินงานดงักล่าวไม่ต่อเน่ือง  งานการศึกษาน้ีจึงทาํการศึกษาในประเดน็การจดัการความรู้ของ
แหล่งเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมจดัการความรู้กบัสถานศึกษา 2 แห่งท่ีตั้งอยูใ่กลเ้คียงพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั ไดแ้ก่ โรงเรียนเทศบาล 6 หว้ยทรายเหนือ(ราชวิทยตุาคาร)  และโรงเรียนเทศบาล 2 วดั
ไทรยอ้ย(ญาณธรรมสมัฤทธ์ิ) ตาํบลหว้ยทรายเหนือ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงทั้งสองโรงเรียน
นกัเรียนสามารถเดินทางมาเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการเรียนรู้ต่างๆท่ีจดัข้ึนหรือเขา้มาใชพ้ระราช
นิเวศน์มฤคทายวนัในฐานะแหล่งเรียนรู้ไดอ้ยา่งสะดวก นอกจากน้ีโรงเรียนทั้ง 2 แห่งกใ็ห้
ความสาํคญักบัการศึกษาประวติัความเป็นมาของทอ้งถ่ิน ดว้ยเห็นประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนซ่ึงจะเป็น
การปลูกฝังค่านิยมท่ีดี และส่งเสริมใหน้กัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  

งานการศึกษาน้ีจะทาํใหไ้ดก้รอบแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ระหวา่ง พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง โดยจะทาํใหท้ราบปัญหา อุปสรรค
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน พร้อมขอ้เสนอแนะจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมด แลว้นาํมาวิเคราะห์กาํหนดเป็น
แนวทางในระดบันโยบาย  และนาํเอาองคค์วามรู้ท่ีพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัมีอยูม่าใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในระดบัปฏิบติัการ นาํไปสู่การถ่ายทอดชุดความรู้ท่ีน่าสนใจ และเป็นประโยชน์  

 
ประเด็นการศึกษาคร้ังนีมุ่้งค้นหา  

แนวทาง และวิธีการท่ีเหมาะสมกบัการสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้
ระหวา่งพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และสถานศึกษาใกลเ้คียงทั้ง 2 แห่ง 
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วตัถุประสงค์  
1.  เพื่อศึกษากระบวนการจดัการแหล่งเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ 

ระหวา่งพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และสถานศึกษาใกลเ้คียง 
2.  เพื่อกาํหนดแนวทาง แผนงาน การจดัการแหล่งเรียนรู้  การสร้างการมีส่วนร่วมใน

การจดัการความรู้ระหวา่งพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และสถานศึกษาใกลเ้คียง 
3.  เพื่อจดัการแหล่งเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ ระหวา่งพระราช

นิเวศน์มฤคทายวนั และสถานศึกษาใกลเ้คียง 
 
ประโยชน์จากการศึกษา 

1.  นกัเรียน เยาวชนในทอ้งถ่ินเขา้ไปศึกษาเรียนรู้ในพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ใน
ฐานะแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมนกัเรียนในทางดา้นวิชาการ และทาํใหต้ระหนกัถึงความสาํคญั
ของทอ้งถ่ิน  

2.  เกิดความร่วมมือระหวา่ง ครู อาจารย ์และ สาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนัท่ีจะช่วยกนัถ่ายทอดองคค์วามรู้ รวมถึงวิธีการท่ีน่าสนใจ เป็นประโยชนก์บันกัเรียน 
เยาวชน 

3.  ช่วยกาํหนดแนวทาง เพื่อการจดัการแหล่งความรู้ และการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การจดัการความรู้ ระหวา่งพระราชนิเวศนม์ฤคทายวนั และสถานศึกษาอ่ืน หรือ ชุมชนรอบขา้งอ่ืน 
ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ  โดยการนาํผลการศึกษาน้ีไปเป็นตวัอยา่งในการ
ดาํเนินงานต่อไป 

 
 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห์ขอ้มูล จากเอกสาร จากขอ้มูลภาคสนาม  มีเน้ือหาสาํคญั
เก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1.  พื้นท่ีศึกษา 
                            1.1  พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
                                    ตาํบลหว้ยทรายเหนือ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 

1.2  โรงเรียนเทศบาล 6 หว้ยทรายเหนือ (ราชวิทยตุาคาร)                                             
          ตาํบลหว้ยทรายเหนือ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 
  1.3  โรงเรียนเทศบาล 2 วดัไทรยอ้ย (ญาณธรรมสมัฤทธ์ิ)                                                      

 ตาํบลหว้ยทรายเหนือ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 
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2.  ประเดน็ศึกษา 
2.1  ศึกษาสภาพปัจจุบนัของสถานศึกษาโดยรอบ และพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ ระหวา่งพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และ
สถานศึกษาใกลเ้คียง 

2.2  ศึกษาปัญหาท่ีผา่นมาของการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ระหวา่งพระราช
นิเวศน์มฤคทายวนั และสถานศึกษาใกลเ้คียง 

2.3  ศึกษาความตอ้งการ ขอ้เสนอแนะ ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมใน
การจดัการความรู้ระหวา่งพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และสถานศึกษาใกลเ้คียง 

2.4  กาํหนดแนวทาง แผนงานปฏิบติัการ สร้างเคร่ืองมืออยา่งเหมาะสมจากองค์
ความรู้ท่ีมี อนันาํไปสู่การมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ระหวา่งพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และ
สถานศึกษาใกลเ้คียง 

2.5  ศึกษาปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัการ เพื่อนาํไปสู่แนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ  
 
แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา 

1.  การจดัการความรู้ 
2.  แนวคิดการมีส่วนร่วม 
3.  การจดัการแหล่งเรียนรู้ 
 

 วธีิการศึกษา 
แบ่งขั้นตอนออกเป็น 5 ขั้นตอนหลกั คือ การเกบ็รวบรวมขอ้มูล, การศึกษาวเิคราะห์, 

การวางแผน, การปฏิบติัการ และการสรุปผล ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการใชก้ระบวนการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการในบางส่วน โดยวิธีการศึกษาอาจจะไม่เรียงลาํดบัก่อนหลงั วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการจะอยู่
ในลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นวงจร ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1.1  ศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร รายงานการวิจยั รายงาน ขอ้มูลของ

สถานศึกษา สถิติ ท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลของนกัเรียน ขอ้มูลการมีส่วนร่วมดา้นต่างๆโครงการ กิจกรรมท่ี
พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเคยจดั เพื่อประกอบการวิเคราะห์กาํหนดแผนการดาํเนินงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 
 

1.2  เกบ็รวบรวมขอ้มูลความตอ้งการ ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่
โดยรอบพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ทั้งนกัเรียน ครู อาจารย ์รวมถึงผูก้าํหนดนโยบาย ผูป้ฏิบติังาน
จากพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

2.  การศึกษาวเิคราะห์ข้อมูล  
2.1  วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและปัญหา ในการจดัการแหล่งความรู้ และการสร้างการ

มีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ ระหวา่งพระราชนิเวศนม์ฤคทายวนั และสถานศึกษาโดยรอบ 
2.2  วิเคราะห์ความตอ้งการ ขอ้เสนอแนะของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแหล่ง

ความรู้ การสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ ระหวา่งพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และ
สถานศึกษาโดยรอบ 

2.3  วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัการ  เพื่อนาํไปสู่วิธีการ 
แผนงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.  การวางแผน 
3.1  นาํผลจากการวิเคราะห์มากาํหนดทิศทางในการจดัการแหล่งความรู้ การสร้าง

การมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ ระหวา่งพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และสถานศึกษาโดยรอบ 
3.2  กาํหนดแผนงานเพ่ือการจดัการแหล่งความรู้ สร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการ

ความรู้ระหวา่งพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และสถานศึกษาโดยรอบท่ีจะนาํไปสู่การปฏิบติั โดย
อาศยัองคค์วามรู้ท่ีผา่นการศึกษา ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั พระราชประวติั พระราชกรณียกิจ ของ
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั  ประวติัของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ฯลฯ 

4.  ทดลองปฏิบัติตามแผนงานทีก่าํหนด 
5.  การสรุปผลทีไ่ด้จากการศึกษา และผลจากการปฏิบัติการตามแผนงาน 

5.1  สรุปผลท่ีไดจ้ากการศึกษา 
5.2  สรุปผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัการตามแผนงาน หากเกิดปัญหา หรือ อุปสรรค ให้

นาํผลท่ีไดไ้ปทาํการศึกษาวิเคราะห์อีกคร้ัง เพื่อกาํหนดหาแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   
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บทที ่2 

การศึกษาแนวคดิทฤษฏี เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
แนวคดิและทฤษฎใีนการศึกษา 

1.  การจัดการความรู้ (KNOWLEDGR MANAGEMENT หรือ KM) 
                                ความหมายและคาํจํากดัความ  

            พจนานุกรมฉบบับณัฑิตสถาน พ.ศ.2542 ใหค้าํนิยาม “ความรู้” คือ ส่ิงท่ีสั่งสม
มาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะ
ความเขา้ใจหรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการไดย้ิน ไดฟั้ง การคิด
หรือการปฏิบติัองคว์ิชาในแต่ละสาขา (มหาวิทยาลยัศิลปากร, สถาบนัวิจยัและพฒันา, 2550: 9) 

    ความหมายของการจดัการความรู้  มีผูใ้หค้าํนิยาม คาํจาํกดัความไว ้ดงัน้ี 
    Ryoko Toyama กล่าวว่า การจดัการความรู้หมายถึงการจดัการเพื่อเอ้ือใหเ้กิดความรู้

ใหม่ โดยใชค้วามรู้ท่ีมีอยูแ่ละประสบการณ์ของคนในองคก์รอยา่งเป็นระบบเพ่ือพฒันานวตักรรมท่ี
จะทาํใหมี้ความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2547: 20) 

    Yogesh Malhotra กล่าวว่า การจดัการความรู้เป็นเร่ืองสาํคญัในการปรับองคก์รให้
สามารถอยู่รอดและแข่งขนัไดภ้ายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งน้ีจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมี
กระบวนการในการผสมผสานความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล
ขอ้มูลข่าวสารสนเทศและความสามารถของคนเขา้ดว้ยกนัอย่างเหมาะสม (บุญดี บุญญากิจ และ
คณะ, 2547: 20) 

    นํ้ าทิพย์ วิภาวิน กล่าวว่าการจัดการความรู้มาจากคาํว่า Knowledge และ 
Management หมายถึง การจดัการสารสนเทศ(Information)และการบริหารคน (People)ในทุก
องคก์รมีการใชส้ารสนเทศ ท่ีจดัเก็บไวใ้นรูปดิจิทลัและจดัเก็บความรู้ใหม่ท่ีบุคคลในองคก์รมีเพื่อ
เผยแพร่และแบ่งปันการใชส้ารสนเทศในองคก์ร (นํ้าทิพย ์วิภาวิน, 2537: 15-16) 
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    พรธิดา วิเชียรปัญญา กล่าวว่า การจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นระบบ
เก่ียวกบัการประมวลขอ้มูล สารสนเทศ ความคิด การกระทาํ ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพื่อ
สร้างเป็นความรู้นวตักรรมและจดัเก็บในลกัษณะของแหล่งขอ้มูลท่ีบุคคลสามารถเขา้ถึงไดโ้ดย
อาศยัช่องทางต่างๆท่ีองคก์ารจดัเตรียมไว ้เพ่ือนาํความรู้ท่ีมีอยูไ่ปประยกุตใ์ชใ้นการปฎิบติังาน ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้และในท่ีสุดความรู้ท่ีมีอยูจ่ะแพร่กระจายและไหลเวียนทัว่
ทั้งองคก์รอยา่งสมดุล เป็นไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการพฒันาผลผลิตในองคก์ร (พรธิดา วิเชียร
ปัญญา, 2547: 32-33) 

    วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า การจดัการความรู้ คือการจดัการความรู้เป็นกระบวนการ 
(process) ท่ีดาํเนินการร่วมกนัโดยผูป้ฏิบติังานในองคก์รหรือหน่วยงานยอ่ยขององคก์ร เพ่ือสร้าง
และใชค้วามรู้ในการทาํงานใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิดีข้ึนกว่าเดิมการจดัการความรู้ในความหมายน้ีจึงเป็น
กิจกรรมของผูป้ฏิบติังาน ไม่ใช่กิจกรรมของนกัวิชาการหรือนกัทฤษฎี แต่นกัวิชาการหรือนกัทฤษฎี
อาจเป็นประโยชน์ในฐานะแหล่งความรู้ (resource person) หรือผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดัการ
ความรู้การจดัการความรู้เป็นกระบวนการท่ีเป็นวงจรต่อเน่ือง เกิดการพฒันางานอย่างต่อเน่ือง
สมํ่าเสมอ เป้าหมายคือ การพฒันางานและพฒันาคน โดยมีความรู้เป็นเคร่ืองมือ มีกระบวนการ
จดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือการจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือ ไม่ใช่เป้าหมาย (วิจารณ์ พานิช, 2547: 1-
5 ) 

    ต่อมาในปี 2548  ประเวศ วะสี ใหค้วามหมายของ การจดัการความรู้ วา่หมายถึง การ
จดัการใหค้น้พบความรู้ ความชาํนาญท่ีแฝงอยูใ่นตวัคน นาํออกมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่าย
ต่อการนาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ สาํคญัคือก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัของคนทั้งหมดท่ีร่วมอยู่ใน
กระบวนการ ก่อใหเ้กิดปัญญาร่วม ( Collective wisdom ) ทาํใหแ้กปั้ญหา หรือ พฒันา ในเร่ืองยาก 
ไดส้าํเร็จ (ประเวศ วะสี, 2548: 31-33) 

    ภราดร จินดาวงศ ์กล่าวว่า การจดัการความรู้ เป็นวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ท่ี
ผสมผสานกนั การจดัการความรุ้เป็นกระบวนการท่ีสลบัซับซ้อนในการท่ีจะนาํความรู้ท่ีมีสร้าง 
ขยายผล แบ่งปัน จดัเก็บและใชใ้ห้เกิดประโยชน์ อาจมีโอกาสเกิดข้ึนโดยบงัเอิญ โดยไม่มีขั้นตอน
การวางแผนท่ีเป็นระบบ การจัดการความรู้ต้องเกิดข้ึนในองค์กรเพราะในโลกปัจจุบันมีการ
เปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ขอ้มูล ข่าวสาร สารสนเทศอยู่ในสภาพลน้ หาก
จดัการความรู้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกจ็ะทาํใหอ้งคก์รมีความไดเ้ปรียบต่อการแข่งขนั (ภราดร จินดา
วงศ,์ 2549: 5-6) 

    สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดใ้หค้วามหมายของ การจดัการ
ความรู้ ( Knowledge  Management-KM) คือการรวบรวม สร้าง จดัระเบียบ แลกเปล่ียนและ
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ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในองคก์ร โดยพฒันาระบบจาก ขอ้มูลไปสู่สารสนเทศเพ่ือใหเ้กิดความรู้และ
ปัญญาในท่ีสุด (มหาวิทยาลยัศิลปากร, สถาบนัวิจยัและพฒันา, 2550: 10) 

    จากแนวคิดท่ีหลากหลายทาํใหส้รุปความไดว้า่ การจดัการความรู้หมายถึง การ
ดาํเนินการเพ่ือใหท้ราบวา่องคก์รมีความรู้ใดอยูบ่า้ง ความรู้ท่ีองคก์รตอ้งการนาํมาใช ้และการไดรั้บ
ความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพือ่บรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และประโยชน์สูงสุดของ
องคก์ร  กล่าวโดยสรุปการจดัการความรู้ คือ การนาํความรู้ท่ีมีอยูภ่ายใน ตวับุคคล องคก์ร นาํ
ออกมาแลกเปล่ียน พฒันา และนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ภายในองคก์ร โดยการนาํความรู้มาปฎิบติั ไปพร้อมๆกนั เพื่อการกระจายความรู้ในองคก์ร คือ 
ขอ้มูล สารสนเทศ ความรู้และปัญญาขององคก์ร ความรู้เหล่าน้ีสามารถนาํมาพฒันาใหอ้งคก์รเป็น
องคก์รท่ีมีความเขม้แขง็ มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  

ประเภทของการจัดการความรู้ 
Ikujiro Nonaka ( 1994: 14-37) นกัจดัการความรู้ไดจ้าํแนกความรู้ออกเป็น 2 ประเภท

และให้คาํจดักดัความไวเ้บ้ืองตน้ท่ีค่อนขา้งเป็นรูปธรรม ซ่ึงนกัการจดัการความรู้ใหม่ๆจะตอ้งทาํ
ความเขา้ใจใหลึ้กซ้ึงเพราะจะเป็นพื้นฐานในการจดัการความรู้ คือ 

1.  Explicit Knowledge เป็นความรู้ท่ีปรากฏและมองเห็นไดช้ดัเจน สามารถจดัทาํ
ออกมาในรูปแบบของเอกสาร คู่มือหรือส่ือต่างๆและสามารถถ่ายทอดหรือรวบรวมไดง่้าย  เช่น 
เอกสาร หนงัสือ วีซีดี เทป ฐานขอ้มูล  เรียกวา่รูปแบบรูปธรรม 

2.  Tacit Knowledge เป็นความรู้ท่ีไม่ปรากฏชดัแจง้ ถูกฝังลึกและซ่อนเร้นอยูใ่นตวั
บุคคล โดย Tacit Knowledge อาจเกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้หรือ พรสวรรค(์Talent) การ
ถ่ายทอดหรือส่ือสารในรูปแบบของตวัเลขหรือตวัอกัษรอาจทาํไดย้าก การสร้างสามารถทาํไดโ้ดย
การฝึกฝนหรือการกระทาํ (ภารดร จินดาวงศ,์ 2549: 14-15 ) ความรู้ประเภทน้ีแบ่งออกได ้2 ส่วน 
คือ ความรู้ท่ีอธิบายไดแ้ต่ยงัไม่ไดถู้กบนัทึกให้เป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ กบัความรู้ท่ีไม่สามารถอธิบาย
ไดจ้ริงๆ เช่น งานศิลป์ งานท่ีตอ้งวดัคุณภาพจากรูป รส กล่ิน เสียง ท่ีไม่สามารถกาํหนดไดต้ายตวั 
เรียกวา่ความรู้แบบนามธรรม (มหาวิทยาลยัศิลปากร, สถาบนัวิจยัและพฒันา, 2550: 9-10) 

ไมเคิล โพแลนย ีและ อิคูจิโร โนนากะ (Michel Polanyi และ Ikujiro Nonaka) กล่าวว่า
โดยปกติแลว้มนุษยห์รือองคก์รมกัจะมีความรู้อยู ่2 ประเภท คือ 

1.  ความรู้ท่ีชดัแจง้ Explicit Knowledge เป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ เป็นเหตุเป็นผล สามารถ
รวบรวม และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ เอกสาร รายงานต่างๆ ท่ีง่ายต่อความ
เขา้ใจ 
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2.  ความรู้ท่ีซ่อนเร้น Tacit Knowledge เป็นความรู้ท่ีฝังลึกอยูใ่นตวับุคคล เกิดจาก 
ประสบการณ์ การเรียนรู้ พรสวรรค์ ซ่ึงส่ือสาร ถ่ายทอด ในรูปแบบของตวัเลข สูตร หรือ ลาย
ลกัษณ์อกัษรได้ยาก ความรู้ประเภทน้ีพฒันา และแบ่งปันได้ และเป็นความรู้ท่ีก่อให้เกิดความ
ไดเ้ปรียบ เสียเปรียบ ในสภาพการแข่งขนั 

เม่ือพิจารณาสัดส่วนความรู้ทั้ งสองประเภท เปรียบเสมือนภูเขานํ้ าแข็งเพราะมี
อตัราส่วนท่ี 80:20 คือ ความรู้Tacit Knowledge (80%) นั้นมีมากว่าเพราะเป็นความรู้ท่ีฝังลึกในตวั
มนุษยไ์ม่สามารถมองเห็นได ้โดยปกติความรู้ประเภทน้ีเปรียบเสมือนฐานนํ้ าแขง็ท่ีฝ่ังตวัลึกลงไป
ซ่ึงไม่สามารถมองเห็นไดจ้ากตาเปล่า ส่วน Explicit Knowledge (20%) เป็นส่วนยอดท่ีโผล่ข้ึนมา
เหนือพื้นนํ้ าแขง็เปรียบเสมือนความรู้ท่ีเราสามารถมองเห็น สัมผสัได ้แต่สังเกตไดจ้ากภาพจะเห็น
ว่าส่วนยอดท่ีโผล่จากฐานนํ้ าแขง็นั้นนอ้ยกว่าฐานท่ีฝ่ังลึกท่ีแขง็แกร่ง เปรียบกบัความรู้ท่ีแฝงอยูใ่น
ตวัมนุษยท่ี์มีมากแต่ยงัไม่ไดน้าํออกมาใชใ้นการจดัการความรู้ในรูปแบบนามธรรม 
                      ขั้นตอนการจัดการความรู้ (Managing Knowledge) มี 3 ขั้นตอน คือ 

1.  การจดัหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ (knowledge acquisition) การจดัหาความรู้
เป็นขั้นตอนของการพฒันาและการสร้างความรู้ใหม่ เช่น การวิจยัและพฒันา มีการจดัหมวดหมู่
ความรู้อยา่งเป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการจดัเกบ็ขอ้มูลและคน้หาเพื่อนาํมา 

2.  การแบ่งปันความรู้ (knowledge Sharing) เป็นการใชค้วามรู้ร่วมกนัในองคก์รมี 4 
ระดบั ไดแ้ก่ know what (เป็นความรู้เชิงขอ้เทจ็จริง), know how (เป็นความรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัโลกของ
ความเป็นจริง), know why (เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่างเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆผลของ
ประสบการณ์แกปั้ญหานาํมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น) และ care why (เป็นความรู้เชิงความคิด
สร้างสรรคริ์เร่ิมท่ีตอ้งการแกปั้ญหาและทาํใหดี้ข้ึน) การแบ่งปันความรู้เป็นการสร้างวฒันธรรมใหม่
ในองคก์ร 

3.  การใชเ้พื่อเผยแพร่ความรู้ (Knowledge utilltization) การเผยแพร่สารสนเทศใหค้น
ในองคก์ร สามารถเขา้ถึงความรู้ในองคก์รเพ่ือประโยชน์ในการตดัสินใจและการดาํเนินงานท่ีไม่
ผดิพลาดซํ้าซอ้น (นํ้าทิพย ์วิภาวิน, 2537: 19-20) 
                      เคร่ืองมือการจัดการความรู้ 

 เคร่ืองมือหรือเทคนิคในการจัดการความรู้ เป็นเคร่ืองมือในการจัดกระบวนการ                   
หรือปฎิสมัพนัธ์ระหวา่งคนเป็นหลกั 

 “โมเดลปลาทู” คิดข้ึนโดย ดร.ประพนธ์ ผาสุกยืด สําหรับใชท้าํความเขา้ใจ 3 ส่วน
หลกัของการจดัการความรู้ สมัพนัธ์กบับุคคล 3 กลุ่ม ในการดาํเนินการจดัการความรู้ 
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ภาพท่ี 1 หลกัของการจดัการความรู้ “โมเดลปลาทู” 
ท่ีมา: ประเทือง วิบูลศกัด์ิ, KM กบั โมเดลปลาทู การจัดการความรู้คอือะไร, เขา้ถึงเม่ือ 1 กมุภาพนัธ์ 
2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=2997 
 

“หัวปลา” หมายถึงเป้าหมายหลกัการดาํเนินการจดัการความรู้ สะทอ้น”วิสัยทศัน์
ความรู้”(Knowledge Vision)หรือหัวใจความรู้เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย วตัถุประสงค ์วิสัยทศัน์ของ
องคก์รหรือทิศทาง โดยจะตอ้งเป็นส่วนของผูด้าํเนินกิจกรรมทั้งหมด บุคคลท่ีมีความสาํคญัในการ
ส่งเสริมใหเ้กิดหวัปลา คือ เคร่ืองมือ เพื่อบรรลุผลสาํคญั 2 ประการ คือ 

1.  เพื่อสร้างความชดัเจน 
2.  เพื่อสร้างความเป็นเจา้ของ 

       “ตวัปลา” เป็นสญัลกัษณ์แทนกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ซ่ึง
ถือเป็นกิจกรรมหลกัหรือหัวใจของการจดัการความรู้ (Knowledge management) แต่เรียกว่า”การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้”(Knowledge sharing) เป็นการนาํเอาความรู้ท่ีสร้างไวห้รือบนัทึกไว ้ออกมา
เผยแพร่ในองค์กร  ซ่ึงเกิดจากความสมคัรใจท่ีพร้อมจะแบ่งปันหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นการ
ยกระดบัความรู้โดยอตัโนมติั ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีลึกซ้ึงเพราะตอ้งใชค้วามคอดและเหตุผลรวมไป
ถึงความเช่ือ คุณค่าและอารมณ์จนถึงระดบั สติปัญญา จนถึงญาณปัญญา  กระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในสภาพจิตมีทั้ง 3 ระดบั คือ ระดบัมีสติรู้สาํนึก ระดบัจิตใตส้าํนึกและระดบัจิตเหนือสาํนึก
อยา่งซบัซอ้น  
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“หางปลา” หมายถึง “ขุมความรู้”(Knowledge assets) ท่ีได้จากการปฎิบติังานและ
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ บุคคลท่ีเป็นผูส้กดัแก่นความรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2549: 129-136) เป็น
ท่ีเกบ็สะสมความรู้ซ่ึงการสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ไดจ้ดัข้ึนเพื่อเช่ือมโยงและยกระดบัต่อไป 
เช่น ICT หรือจะเป็น COP 

 คุณธรรม 8 ประการของการจัดการความรู้  
1.  เป็นศีลธรรมพื้นฐาน  คือการเคารพศกัด์ิศรี และคุณค่าความเป็นคน อยา่งเท่าเทียม

กนั ซ่ึงจะนาํไปสู่การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ 
2.  การไม่ใชอ้าํนาจ การใชอ้าํนาจจะไปปิดกั้นกระบวนการตามธรรมชาติ คือ การรับรู้ 

เรียนรู้ งอกงาม การสร้างเครือข่าย การจดัการความรู้สร้างสัมพนัธ์ใหม่ ทุกคนมีความสําคญั 
ประสบการณ์ของทุกคนมีความสําคญัโดยท่ีสมาชิกทุกคนมีอิสระทางความคิด การตีความจาก
พื้นฐานของคน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงตอ้งอาศยัความแตกต่างของสมาชิก  ความเสมอภาคทาํให้
เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดี ทุกคนมีเสรีภาพสามารถนาํเอาศกัยภาพของตนออกมาแบ่งปันแลกเปล่ียน
เรียนรู้ สร้างสรรค ์ 

3. การฟังอยา่งลึก (Deep listening)   การนาํความรู้ออกมาแลกเปล่ียนกนั ตอ้งมีการคุย
ท่ีเนน้การฟังอยา่งลึก ไม่ใชก้ารโตเ้ถียงกนัโดยหวงัเอาชนะ การฟังอยา่งลึกทาํให้เกิดปัญญา ฉะนั้น
นกัการจดัการควรตระหนกัว่าการฟังอยา่งลึกเป็นศีลธรรมพ้ืนฐานแห่งการเคารพผูอ่ื้น มีสติใหม้าก
ในการฟัง 

 4. เป็นวิธีการทางบวก คือ เอาความสาํเร็จ ความภาคภูมิใจของส่ิงท่ีเคยทาํดว้ยดีเป็นตวั
ตั้ง นาํมาเห็นคุณค่า และช่ืนชม แลกเปล่ียนเรียนรู้ ต่อยอด และมีประโยชน์ยิง่ข้ึน ทาํใหมี้ความปิติ มี
กาํลงัใจ มีความสามคัคี มีพลงัสร้างสรรค ์วิธีการลบ คือ เอาความลม้เหลว หรือ ปัญหาข้ึนมาเป็นตวั
ตั้งวิพากษว์ิจารณ์ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้  

5. การเจริญธรรมมะ 4 ประการ ท่ีเก้ือหนุนการเรียนรู้ร่วมกนั การจดัการความรู้เนน้ท่ี
การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั การเรียนรู้ร่วมกนัควรมีธรรมะ 4 ประการ คือ 

5.1  ความเอ้ืออาทร (compassion) 
5.2  ความเปิดเผย (openess) 
5.3  ความจริงใจ (sincerity) 
5.4  ความเช่ือถือไวว้างใจกนั (trust) 

6. การเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติั (interactive learning through action) เป็นอิทธิ
ปัญญา  การเรียนรู้ร่วมกนัในการปฎิบติัมีความสําคญัท่ีสุดในการบรรลุจุดมุ่งหมาย การไม่เรียนรู้ 
หรือ การเรียนรู้โดยท่องตาํราอยา่งเดียว การเรียนรู้เฉพาะบุคคลโดยไม่ใชก้ารเรียนรู้ของคนทั้งหมด
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ร่วมกนั ก็ไม่ก่อให้เกิดปัญญาร่วมท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง ไม่อาจประสบความสําเร็จ  การ
จดัการความรู้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติั อนัจะทาํใหเ้กิดอิทธิปัญญา หรือ เพื่อ
ความสาํเร็จ 

7. การถกัทอไปสู่โครงสร้างใหม่ขององคก์ร และสังคม โครงสร้างขององคก์รท่ีสุด
โต่งมี 2 ประเภท คือ โครงสร้างทางด่ิง และ โครงสร้างปัจเจกชนนิยม แบบตวัใครตวัมนั ไม่มีพลงั
เพียงพอในการแกปั้ญหาท่ียาก และซับซ้อนของสังคมปัจจุบนั  มนุษยมี์จาํนวนมาก เช่ือมโยงกนั
เป็นเครือข่ายเป็นโครงสร้างท่ีมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ขณะท่ีโครงสร้างทางด่ิงมีการเรียนรู้นอ้ย 
โครงสร้างปัจเจกนิยมแบบตัวใครตัวมัน ขาดพลังร่วม และปัญญาร่วม ไม่สามารถนําไปสู่
ความสาํเร็จได ้ การท่ีการจดัการความรู้นาํไปสู่การทกัทอโครงสร้างใหม่ จากโครงสร้างทางด่ิงและ
โครงสร้างแบบตัวใครตัวมัน ไปสู่การเป็นเครือข่ายมีความสําคัญอย่างยิ่ง  เพราะเป็นการ
เปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานท่ีไม่อาจสําเร็จได้ด้วยความรุนแรง แต่สําเร็จด้วยการจัดการความรู้ท่ี
ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติั 

8. การเจริญสติในการกระทาํ  การจดัการความรู้ท่ีดีเป็นการเจริญสติไปในตวั การเจริญ
สติคือการรู้ตวั การรู้ตวัทาํให้มีปัญญาและทาํไดถู้กตอ้ง ในกระบวนการจดัการความรู้ท่ีดี ทุกคน
ตอ้งพยายามมีสติระลึกรู้ เม่ือทุกคนมีสติในการร่วมกิจกรรม จะเกิดเป็นสติของกลุ่ม สติขององคก์ร 
(ประเวศ วะสี, 2548: 32-40 ) 

 การประยุกต์วธีิการจัดการความรู้ในการจัดการศึกษา 
 การนาํแนวคิดเก่ียวกบัระบบการผลิตอนัประกอบดว้ยการนาํปัจจยัตวัป้อนมาผ่าน

กระบวนการ เพื่อเปล่ียนเป็นผลผลิตจึงดูไม่เหมาะสมกบั องคก์รทางการศึกษา แต่น่าจะพิจารณา
องคก์รทางการศึกษาเหมือนส่ิงมีชีวิต มีความซับซ้อน มีความสามารถในการปรับตวั เป็นระบบ
หน่ึงของสงัคมท่ีสมาชิกใหค้วามร่วมมือกนั เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกนั ส่ิงมีชีวิตมีความสามารถใน
การวิวฒันาการตวัเองให้ดีข้ึน มีการฟ้ืนฟูสภาพของตวัเอง องคก์รทางการศึกษาก็เช่นกนั สามารถ
เติบโต และการฟ้ืนฟ ู(revitalize) ใหแ้ก่ตนเอง โดยการใชค้วามรู้ท่ีสงัเคราะห์ข้ึนมา ผา่นกระบนการ
แลกเปล่ียน หรือส่งผา่น ความรู้ใหแ้ก่กนั  

สถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดบัใดก็ตามมีภารกิจหลกั คือ ถ่ายทอดความรู้ให้ผูเ้รียน แต่
สถานศึกษาก็เป็นองค์กรแบบหน่ึง ท่ีส่วนใหญ่มกัเผชิญปัญหาในการแลกเปล่ียนความรู้และใช้
ขอ้มูลร่วมกนัระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น มีศกัยภาพท่ีจะช่วย
นาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่การจะใชข้อ้มูลร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์ อยา่งสร้างสรรค์
จะอาศยัเฉพาะเทคโนโลยีอยา่งเดียวไม่ได ้จะตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้มขององคก์รให้เอ้ือต่อการใช้
ขอ้มูลดว้ย 
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การจดัการความรู้ เป็นแนวคิดหรือแนวปฏิบติัท่ีให้ความสําคญักบัคนในองคก์รเป็น
หลกั โดยมองวา่ องคก์รเป็นระบบท่ีมีความซบัซอ้น มีการพฒันาตามบริบท และสภาพแวดลอ้มของ
แต่ละองคก์ร การจดัการความรู้จึงเป็นเหมือนกรอบ หรือระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีเอ้ือให้คนในองคก์รมี
กระบวนการในการจดัเกบ็ รวบรวมขอ้มูล และใชค้วามรู้ร่วมกนั เพื่อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพของ
งาน และผลลพัธ์ให้ดียิ่งข้ึน การจดัการความรู้ เพื่อให้เกิดการใชข้อ้มูลร่วมกนัอย่างมีประสิทธิผล 
จะตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบหลกัสามส่วน คือ คน กระบวนการ และเทคโนโลย ีดงัน้ี 

คน เป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีสุดขององคก์ร เพราะคนเป็นผูจ้ดัการความรู้ องคก์รควร
จดัมีนโยบาย และแนวปฏิบติัให้บุคลากรไดใ้ชค้วามรู้ร่วมกนั เพราะการจดัการความรู้ถือหลกัการ
ทาํงานร่วมกนัเป็นสําคญั โดยการดึงบุคลากรหลายๆระดบั มาระดมความคิดกนั ในสถานศึกษา
หลายแห่งพบว่า มีการรวมกลุ่มของครู อาจารย  ์จากหลายภาควิชา เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ
แลกเปล่ียนขอ้มูลสารสนเทศ การรวมกลุ่มกนัข้ึนน้ีช่วยใหง้านของแต่ละคนมีความน่าสนใจ และ มี
ประสิทธิผลท่ีดีข้ึน การรวมตวัน้ีเป็นไปโดยธรรมชาติ จึงเป็นไปดว้ยความจริงใจ เป็นเคร่ืองมือ
สําหรับการเรียนรู้ในอนาคตของสมาชิกทุกคน การจดัการความรู้เป็นวิธีการท่ีจะส่งเสริมรูแบบ
ความร่วมมือแบบน้ี ท่ีอาจคลา้ยกบัชุมชนของระดบัปฏิบติัการ 

กระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการท่ีเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ เช่น 
กระบวนการพฒันาหลกัสูตร การจดัเก็บความรู้ของแต่ละฝ่าย รวมทั้งระบบจูงใจและค่าตอบแทน 
ลว้นแต่มีอิทธิพลต่อการไหลเวียนของสารสนเทศภายในองค์กร การจัดการความรู้จึงเป็นการ
ส่งเสริมกระบวนการทาํงานขององคก์ร เพื่อนาํไปสู่การตดัสินใจท่ีมีขอ้มูลสนบัสนุนเพียงพอ 

เทคโนโลย ีและระบบสารสนเทศ แมว้า่เทคโนโลยมีีความสาํคญั ในการช่วยสนบัสนุน 
ให้การทาํงานขององคก์รมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงข้ึน แต่เทคโนโลยีไม่ใช่เง่ือนไขของ
การขบัเคล่ือนการจดัการความรู้ การใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดผล จะตอ้งทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายหลกัภายใน
องคก์รเขา้ถึงขอ้มูล และเปิดช่องทางใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งฝ่ายต่างๆ 

การจัดการความรู้เป็นวิธีการหน่ึงท่ีนํามาใช้กับความหลากหลายขององค์กรทาง
การศึกษา การนาํวิธีเหล่าน้ีมาใช้ จะตอ้งเขา้ใจถึงวิธีการท่ีจะจดัการกบัองค์ประกอบสําคญัสาม
ประการ คือ คน กระบวนการ และเทคโนโลย ีถา้องคใ์ดถูกละเลยไป ยอ่มส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์กรโดยรวม องค์กรท่ีลงทุนไปกับเทคโนโลยีสมยัใหม่ โดยขาดความเขา้ใจวฒันธรรมของ
องคก์ร โดยเฉพาะในดา้นการใชส้ารสนเทศร่วมกนั จะไม่ไดรั้บประโยชน์จากส่ิงท่ีลงทุนไปอย่าง
เตม็ท่ี และเช่นเดียวกนั องคก์รท่ีใหค้วามสาํคญักบักระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูล แต่ไม่มีเคร่ืองมือ
ท่ีมีประสิทธิภาพในการติดตามผลการเรียนของนกัเรียน ก็เท่ากบัไม่ช่วยให้ครูมีเคร่ืองทุ่นแรงใน
การปฏิบติังาน การจะปรับปรุงการตดัสินใจขององค์กรจะตอ้งส่งเสริมให้เกิดนวตักรรม และ
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ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และเนน้การประสานงานทั้งในแนวตั้ง และแนวนอน การส่ือสารจึงเป็น
ปัจจยัของความสําเร็จในการจดัการความรู้ แต่ในทา้ยท่ีสุด ตอ้งสร้างความมัน่ใจว่า การจดัการ
ความรู้ท่ีพยายามจะสร้างให้เกิดข้ึนภายในโรงเรียน เป็นไปเพ่ือเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน การจดัการความรู้จึงเป็นระบบท่ีเอ้ือประโยชน์ทั้ง นักเรียน ครู และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัวง
การศึกษาโดยส่วนรวม (ชินภทัร ภูมิรัตนม, การจัดการความรู้ในการจดัการศึกษา(Knowledge 
Management in Education) 

ชุมชนนักปฏิบัติ  
(Community of Practice หรือ COP) หรือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ท่ีรวบรวมกลุ่มคนท่ีมี

ความรู้ความสนใจในเร่ืองเดียวกนั มาร่วมแลกเปล่ียน แบ่งปัน เรียนรู้ในเร่ืองนั้น ร่วมกนั เพื่อไดม้า
ซ่ึง Knowledge Assets : KA หรือ ขมุความรู้ ในเร่ืองนั้น ๆ สาํหรับคนในชุมชนเพื่อไปทดลองใช ้
แลว้นาํผลท่ีไดม้าแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิก อนัส่งผลใหค้วามรู้นั้นถูกยกระดบัข้ึนเร่ือย ผา่น
การปฏิบติั ประยกุต ์และปรับใชต้ามแต่สภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีหลากหลาย อนัทาํใหง้าน
บรรลุผลดีข้ึนเร่ือย ๆ COP เป็นเคร่ืองมือของการจดัการความรู้ (KM Tools) ประเภท non-technical 
tools สาํหรับการดึงความรู้ประเภท tacit knowledge หรือ ความรู้ท่ีอยูใ่นตวับุคคล ซ่ึงซ่อนเร้นอยู่
ภายใน  

 องคป์ระกอบหลกัท่ีสาํคญัต่อความสาํเร็จของชุมชนนกัปฏิบติั มี 3 ประการ  
1.  Head เป็นเร่ืองความรู้ ประสบการณ์ ปัญญาท่ีเป็นศูนยก์ลางความสนใจร่วมกนั เป็น

พื้นฐานของการรวมตวัและยดึเหน่ียวกนัและกนั มีเอกลกัษณ์ร่วมกนั เป็นวาระร่วมกนั (Domain) 
2.  Heart ชุมชนนกัปฏิบติัก่อใหเ้กิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ชุมชนท่ีเขม้แขง็จะส่งเสริม

ก่อให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์กัน เสริมสร้างสายสัมพนัธ์ บนพื้นฐานการให้เกียรติ เคารพ เช่ือถือ 
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะเป็นแรงผลกัดนั และสร้างแรงจูงใจในการแลกเปล่ียนความรู้ ทุกคนมี
ส่วนร่วม (Community) 

3.  Hand การแสดงออกดว้ยการกระทาํพฤติกรรมสมาชิกใน COP จะมีการกาํหนด
แนวทางของกลุ่ม กิจกรรมท่ีกําหนดร่วมกันอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ในการ
แลกเปล่ียนความคิดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน จะมี Hand คือความรู้เฉพาะท่ีสมาชิกใน COP 
สนใจร่วมกนัเป็นตวัผลกัดนัเป็นศูนยก์ลางในการดาํเนินการต่างๆ ในการพฒันาการแลกเปล่ียน
ความรู้ และการรักษาให ้COP มีชีวิตชีวา (Practice) (บดินทร์ วิจารณ์, 2549: 158-159) 
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 องค์กรการเรียนรู้  
 ปีเตอร์ เชงเก (Peter Senge) ไดใ้หแ้นวคิดเร่ืององคก์รแห่งการเรียนรู้ว่า หมายถึง การ

ทาํใหค้นองคก์รตอ้งการหรือกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ และสร้างองคค์วามรู้ใหเ้กิดข้ึน โดยเนน้ความ
เช่ือมโยงระหวา่งวิธีการของการจดัการความรู้ท่ีมีนวตักรรมการผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีเด่นชดั ทั้งน้ี 
การเรียนรู้เป็นกระบวนการในการเสาะหาองคค์วามรู้ใหม่ๆอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีการจดัการความรู้
เป็นการจดัการเพื่อให้มีการแลกเปล่ียนถ่ายทอดความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจดัการความรู้และ
เคร่ืองมือต่างๆท่ีเหมาะสมจะช่วยใหอ้งคก์รมีการปรับเปล่ียนรูปแบบวิธีการในการทาํงานใหเ้ท่าทนั
การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ นาํมาซ่ึงผลการดาํเนินงานท่ีดีได ้

บุญดี บุญญากิจ (2547: 102)  กล่าววา่การสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ คือการท่ีจะทาํให้
องคก์รเรียนรู้ปัจจยัต่างๆทั้งจากภายใน และภายนอก เพ่ือนาํมาใชใ้นการพฒันาตนเอง และองคก์ร
รวมถึงการดาํเนินงานขององคก์ร กล่าวไดว้่าองคก์รแห่งการเรียนรู้เป็นองคก์รท่ีมีการปรับเปล่ียน
และคน้หาวิธีทางใหม่ๆในการผลิตส่ิงท่ีเป็นผลิตภณัฑ์หรือบริการ อนัจะนาํมาซ่ึงประสิทธิผลใน
การดาํเนินงานขององคก์ร ทั้งน้ีองคก์รจะสามารถเรียนรู้เพื่อพฒันาไดมี้ประสิทธิผลนั้นตอ้งมีการ
จดัการความรู้ควบคู่ดว้ยเสมอ  

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ องคก์รแห่งการเรียนรู้ เป็นองคก์รท่ีเปิดโอกาสใหเ้กิดการถ่ายทอด
ความรู้ซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งบุคลากร ควบคู่ไปกบัการรับความรู้จากภายนอก เป้าหมายท่ีสาํคญั คือ 
เอ้ือให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) เพื่อนาํไปสู่การพฒันาและสร้าง
เป็นฐานความรู้ท่ีเขม้แขง็ (Core competence) ขององคก์ร เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม
โลกท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้นั้นมีมิติและคุณลกัษณะหลายอยา่งท่ีสาํคญัดงัน้ี 
1. การเรียนรู้เกิดข้ึนจากระบบขององคก์รทั้งหมดทั้งปวง เหมือนกบัว่าองคก์รมีสมอง

เดียว 
2.  สมาชิกขององคก์รรับทราบว่าการเรียนรู้ทัง่ทั้งองคก์รนั้นเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดของ

อนาคตต่อความสาํเร็จขององคก์ร 
3.  การเรียนรู้ต่อเน่ืองในกระบวนการเป็นการใชยุ้ทธศาสตร์และบูรณาการควบคู่กนั

ไปกบัการทาํงาน 
4.  เนน้การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรคแ์ละก่อใหเ้กิดส่ิงใหม่ 
5.  การคิดเป็นระบบ ถือไดว้า่เป็นพื้นฐานสาํคญัขององคก์ารเรียนรู้ 
6.  ทุกคนสามารถเขา้ถึงสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศท่ีสาํคญัต่อความสาํเร็จของ

องคก์าร 
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7.  เน้นการสร้างบรรยากาศ โดยการกระตุน้ เช่น การให้รางวลัและเร่งให้เกิดการ
เรียนรู้ ทั้งระดบับุคคลและระดบักลุ่ม 

8.  สร้างเครือข่ายของผูป้ฎิบติังาน มีนวตักรรม มีลกัษณะเหมือนกบัเป็นชุมชนภายใน
องคก์าร (Community of Practices) อีกทีหน่ึง 

9.  การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีทุกคนเห็นความสาํคญัและมีเร่ืองแปลกใหม่เกิดข้ึนอยา่ง
ไม่คาดคิดหรือแมก้ระทัง่ความลม้เหลวกม็องวา่เป็นโอกาสในการเรียนรู้ 

10. โอกาสแห่งการเรียนรู้มีการเปล่ียนแปลง พลิกผนัรวดเร็วและยดืหยุน่ 
11.  ทุกๆคนในองคก์รมีความประสงคท่ี์จะใหเ้กิดการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
12.  เนน้กิจกรรมท่ีเป็นไปดว้ยความหวงั การทบทวนและการมีมุมมองใหม่ๆ 
13.  สมรรถนะหลกั (cote competency) ไดรั้บการพฒันาอยา่งดีและต่อเน่ืองเพ่ือใชเ้ป็น

จุดเร่ิมตน้ท่ีก่อใหเ้กิดผลิตภณัฑแ์ละการบริการใหม่ๆ 
14.  องค์กรสามารถปรับเปล่ียนปฏิรูปและเร่ิมต้นวฏัจักรใหม่เพื่อตอบสนองกับ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีกาํลงัจะเปล่ียนแปลง (ชชัวาลย ์วงศป์ระเสริฐ, 2548: 104-106) 
                       ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการจัดการความรู้ 

 1.  องคก์รตอ้งมีทิศทางในการจดัการความรู้ท่ีชดัเจน เช่น มุ่งสู่การเป็นองคก์รแห่ง
คุณภาพ หรือองคก์รแห่งการเรียนรู้ มีการกาํหนดเป้าหมายการจดัการความรู้ท่ีชดัเจนว่าทาํไปเพื่อ
อะไร 

2.  ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามสาํคญั และสนบัสนุนการจดัการความรู้ และเป็นผูมี้ความรู้
เก่ียวกบัการจดัการความรู้ เพื่อเป็นท่ีปรึกษาช้ีนาํผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดร้วมถึงติดตามผลการจดัการ
ความรู้ดว้ยนอกจากน้ีในองคก์รท่ีใชค้วามรู้เป็นหลกัควรมีบุคคลากรในระดบัผูน้าํเป็นแกนหลกัใน
การจดัการความรู้กจ็ะช่วยในการดาํเนินการเป็นอยา่งมาก 

3. แกนหลกัในการจดัการความรู้ตอ้งมีผูรั้บผิดชอบเป็นหน่วยงานกลางดูแลบริหาร
จดัการความรู้ เพื่อให้การดาํเนินการเป็นทิศทางเดียวกนั คณะทาํงานการจดัการความรู้ตอ้งเรียนรู้
จากหลายๆทฤษฎีนาํมาปรับใชก้บัองคก์รให้เหมาะสมการจดัตั้งคณะทาํงานท่ีมีความเช่ียวชาญใน
แต่ละสาขา และการกาํหนดให้การจดัการความรู้เป็นหนา้ท่ีงานประจาํท่ีทุกคนตอ้งทาํ โดยนาํการ
จดัการความรู้ไปเช่ือมโยงกบัระบบการจดัการใหก้ลมกลืน และต่อยอดกบังานประจาํได ้

4. ระบบพ้ืนฐานในการจดัการท่ีดี ระบบการบริหารท่ีชดัเจนทาํใหส้ามารถดาํเนินการ
ในระยะยาวได ้โดยจดัทาํแผนการดาํเนินการ มีเป้าหมาย และตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน มีการดาํเนินการและ
ประเมินผลอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการความรู้ให้มีความยืดหยุ่นตาม
บริบทขององคก์รดว้ย  
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5. การสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ องคก์รตอ้งสร้างพฤติกรรม และวฒันธรรมของคน
ในองคก์รท่ีเอ้ือต่อการจดัการความรู้ส่งเสริมใหพ้นกังานมีลกัษณะการแบ่งปันความรู้ และใชค้วามรู้
ใหม่ มีการคน้ควา้อยูต่ลอดเวลา ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้และความร่วมมือกนั 

6. ความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนใหพ้นกังานทุกระดบัคุน้เคย
กับเทคโนโลยี ละสามารถเข้าถึงความรู้ และใช้ประโยชน์จากความรู้ได้เต็มท่ี องค์กรต้องมี
สถาปัตยกรรมแห่งความรู้ มีการจดัทาํฐานขอ้มูลระดบัหน่ึง เพื่อให้พนักงานศึกษา และต่อยอด
ความรู้ ตอ้งมีการคน้ควา้เพ่ิมเติมจากส่ิงท่ีมีอยู่ และคิดสร้างนวตักรรมใหม่ๆ (ทิพวรรณ หล่อ
สุวรรณรัตน์, 2548: 170-172) 

 2. แนวคดิการมีส่วนร่วม 
 มีผูใ้หค้าํนิยามความหมายและคาํจาํกดัความไวห้ลากหลาย โดยไดใ้หค้าํจาํกดัความไว ้

ดงัน้ี 
การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการคิด พิจารณา

การติดสินใจ การปฏิบติั และรับผดิชอบในเร่ืองต่าง ซ่ึงมีผลกระทบถึงประชาชนเอง (ววิฒันชยั 
บุญญานุพงศ,์ 2544: 15)  

ทวีทอง หงส์ววิฒัน์ (2527) กล่าวถึง ความหมายของการมีส่วนร่วม คือ การท่ี
ประชาชนหรือชุมชนพฒันาขีดความสามารถของตนในการจดัการควบคุมใชแ้ละการกระจาย
ทรัพยากรท่ีมีอยูเ่พื่อประโยชน์ต่อการดาํรงชีพทางเศรษฐกิจและสงัคมตามความจาํเป็น ในฐานะ
สมาชิกของสงัคมในการมีส่วนร่วมขอปงระชาชนไดพ้ฒันาการรับรู้ และภูมิปัญญาซ่ึงแสดงออกใน
รูปการตดัสินใจ การกาํหนดชีวิตของตนอยา่งเป็นตวัของตวัเอง (วิวฒันชยั บุญญานุพงศ,์ 2544: 15) 
สาํหรับ กรรนิการ์ ชมดี (2524) ใหค้วามหมายของการมีส่วนร่วมวา่ เป็นการร่วมมือของประชาชน
ไม่วา่ของปัจเจกชนบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนัและเขา้มารับผดิชอบเพื่อดาํเนินการพฒันา 
และการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีตอ้งการ โดยการกระทาํผา่นกลุ่มหรือองคก์รเพื่อใหบ้รรลุถึงความ
เปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงค ์(อลงกรณ์ เอ่ียมสกลุวิวฒัน์, 2550: 24)  

สรุปไดว้่าการมีส่วนร่วม คือ กระบวนการซ่ึงประชาชนหรือ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดมี้
โอกาสแสดงทศันะ และแลกเปล่ียนขอ้มูล ความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือก และการตดัสินใจ
ต่างๆเก่ียวกบัส่ิงท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับร่วมกนั  

กระบวนการมีส่วนร่วม  
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพฒันา ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วม ใน

ขั้นตอนของการปฏิบติังาน กระบวนการมีส่วนร่วมมีหลายระดบั ตั้งแต่การแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
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การคน้หาปัญหา การวเิคราะห์ปัญหา การวางแผนร่วมกนั การปฏิบติัตามแผน มีการทาํงานร่วมกนั 
(ปรีดา ประพฤติชอบ, 2530 อา้งใน ไพรัตน์ ฤทธิประเสริฐ 2540: 16)         

บณัฑร อ่อนดาํ ( 2528 อา้งถึงใน ทศพล กฤตยพิสิฐ, 2538: 13) กล่าวถึงกระบวนการมี
ส่วนร่วมตามขั้นตอนพฒันา โดยเป็นการวดัเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน 

ขั้นตอนท่ี 1  การมีส่วนร่วมในขั้นการริเร่ิมพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วม
ในการคน้หาปัญหา และสาเหตุของปัญหา ตลอดจนมีส่วนร่วมในการกาํหนดความตอ้งการของ
ชุมชน มีส่วนร่วมในการจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการ 

ขั้นตอนท่ี 2  การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมี
ส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย และวตัถุประสงคข์องโครงการ กาํหนดวิธีการ และแนวทางการ
ดาํเนินงานตลอดจนกาํหนด ทรัพยากร และแหล่งทรัพยากรท่ีจะใช ้

ขั้นตอนท่ี 3  การมีส่วนร่วมในขั้นการดาํเนินการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสร้างประโยชน์ เขา้ร่วมบริหารงาน ประสานงาน  

ขั้นตอนท่ี 4  การมีส่วนร่วมในขั้นการรับผลประโยชน์จากการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ี
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ในการรับผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บจากการพฒันา หรือยอมรับ
ผลประโยชน์อนัเกิดจากการพฒันาทั้งดา้นวตัถุ และจิตใจ 

ขั้นตอนท่ี 5  การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนเขา้ร่วม
ประเมิน วา่การพฒันาท่ีไดก้ระทาํไปแลว้นั้น สาํเร็จตามวตัถุประสงคเ์พียงใด  

วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน (2531) เสนอขั้นตอนของกระบวนการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 
1.  การมีส่วนร่วมในการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน เพื่อนาํไปสู่การคน้หาปัญหาและ

ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน ตลอดจนการจดัลาํดบัของปัญหาและการคดัเลือกปัญหาท่ีจะ
แกไ้ขตามลาํดบั ก่อนหรือหลงั ชาวบา้นตอ้งรู้ถึงปัญหาของเขาเอง ไม่ใช่ให้คนภายนอกมาช้ีนาํ
ปัญหา 

2.  การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
3.  การมีสวนร่วมในการเลือกวิธีและวางแผนในการแกปั้ญหา 
4.  การมีส่วนร่วมดาํเนินการตามแผน  
5.  การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (วิวฒันชยั บุญญานุพงศ,์ 2544: 20) 
Norman Uphoff (1977) ไดแ้บ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
 1.  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ โดยมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่

เร่ิมตน้ ช่วงดาํเนินการวางแผนและช่วงการตดัสินใจตามแผน 
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2.  การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน โดยพิจารณาว่าใครจะทาํอะไรให้กบัโครงการได้
บา้ง เช่น การช่วยเหลือดา้นทรัพยากรการบริหาร การประสานและการขอความช่วยเหลือ     เป็นตน้ 

3.  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงผลระโยชน์ในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ รวมถึงการกระจายผลประโยชน์ ทั้งท่ีผลทางบวกและทางลบ 

4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  (วิวฒันชยั บุญญานุพงศ,์ 2544: 21) 
 

ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา การตดัสินใจเป็นส่วนสาํคญัท่ี
จะตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดก้ระทาํการตดัสินใจในการดาํเนินกิจกรรมพฒันา จึงจะถือว่าเป็น
การมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง เพราะเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการพฒันาศกัยภาพของประชาชน องคก์ร
ชุมชนให้มีความเขม้แข็ง สามารถกาํหนดความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในการแกปั้ญหาของชุมชนดว้ย
ตนเองได ้ทั้งน้ี ในทางปฏิบติั ประชาชนอาจไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพราะมีขอ้จาํกดั
หลายประการ (จาํนงค ์บวัเน่ียว, 2550: 124) 

กระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน ตอ้งให้ความสาํคญักบัการร่วมตดัสินใจ
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัการตดัสินใจในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมดงักล่าว 
ซ่ึงจะเป็นส่วนสําคญัท่ีจะส่งเสริมให้การพฒันาเป็นไปอย่างย ัง่ยืน   ท้องถ่ิน-องค์กร ท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้ง สามารถตดัสินใจในการดาํเนินการต่างๆด้วยตนเอง สามารถพึ่ งพาตนเองได้ อนัจะ
นาํไปสู่ความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการทรัพยากรวฒันธรรมท่ีชุมชนทอ้งถ่ินมีอยู ่

 การวจัิยเชิงปฏิบัติการ (Action research)  
เป็นการวิจยัท่ีดาํเนินการโดยนกัปฏิบติั ซ่ึงเป็นผูป้ระสบปัญหาในการปฏิบติังาน หรือ

ดาํเนินร่วมกนัระหวา่งนกัปฏิบติักบันกัวิจยั โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาทกัษะ ทศันคติ  และวิธีการ
ใหม่ๆ ในการทาํงานเพ่ือแกปั้ญหาเฉพาะอยา่ง เฉพาะกรณี ไม่ไดมุ่้งนาํผลการวิจยัไปสรุปอา้งอิงกบั
ประชากรอ่ืนท่ีแตกต่างออกไป (วิรุฬห์ นิลโมจน์, 2528: 45) 

แนวคิด หลักการ และวิธีการในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หรือ PAR&D  
(Yoland Wadsworth, 1998 และ สายนัต ์ไพรชาญจิตร์, 2545) มีคุณลกัษณะเฉพาะดงัน้ี 

1.   เป็นแบบแผนการวิจยัท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของกระบวนทศัน์ใหม่ทางสังคมศาสตร์ 
(new paradigm social science) ท่ีตอ้งการแสดงผลการวิจยัจากการปฏิบติัในวิถีชีวิตจริงท่ีมีตวัแปรท่ี
ไม่สามารถควบคุมไดม้ากมาย 

2.  ทิศทางการวิจยัไม่ไดเ้ป็นแบบเส้นตรง (non-linear model) แต่เป็นกระบวนการ
แบบวงกลม (cycle model) ท่ีเร่ิมตน้จากการสะทอ้นปัญหาท่ีผ่านปฏิบติัการหน่ึง และดาํเนินการ
ไปสู่อีกปฏิบติัการหน่ึงและดาํเนินการไปสู่อีกปฏิบติัการหน่ึงท่ีมีการศึกษารูปแบบ และผลของ
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ปฏิบติัการนั้นควบคู่ไปด้วยตลอดเวลาปฏิบติัการใหม่ท่ีเกิดข้ึนมกัแตกต่างไปจากปฏิบติัการท่ี
เกิดข้ึนก่อนหนา้นั้น (เรียกวา่การเปล่ียนแปลง หรือการปรับปรุงใหดี้ข้ึน) 

3.  เป็นกระบวนการวิจยัท่ีตั้งอยูบ่นแนวคิดการคน้หาคาํตอบ อยา่งท่ีควรจะเป็น : as it 
could be มากกวา่แนวคิดการคน้หาคาํตอบแบบ อยา่งท่ีมนัเป็น : as it is 

4.  เป็นกระบวนการวิจยัท่ีตั้งอยูบ่นแนวคิดทฤษฎีความเป็นไปได ้(Possibility Theory) 
ไม่ใช่แนวคิดทฤษฎีเหตุปัจจยั-ผล (Cause-Effect Theory) และทฤษฎีการทาํนาย (Predictive 
Theory) 

5.  ไม่ใช่กระบวนการท่ีมุ่งเนน้ผลไดท่ี้เป็น  การปฏิบติัการ : Action หากแต่เป็นการ
วิจยัท่ีมีการปฏิบติัการ : Action เป็นตวัแปรสาํคญัในการศึกษาเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติัการซํ้ าแลว้ซํ้ าอีก ทั้งน้ีอยู่ภายในกระบวนการท่ีดาํเนินการโดยผูท่ี้มีส่วนร่วมในการวิจยัจาก
หลายฝ่าย ประกอบดว้ย  

5.1  นกัวิจยั (The researcher/s) 
5.2  ผูถู้กวิจยั (The researched) 
5.3  ผูท่ี้ไดรั้บผลจากการวิจยักลุ่มท่ี 1 (The researched for I)ในท่ีน้ีหมายถึงผูท่ี้

ประสบปัญหาในประเด็นท่ีวิจยันั้น (The critical reference group) ซ่ึงก็คือ ชาวบา้น และ
ผูป้ฏิบติังานกบัชาวบา้น  

5.4   ผูท่ี้ไดรั้บผลจากการวิจยักลุ่มท่ี 2 ( The researched for II) หมายถึงผูท่ี้จะไดรั้บ
ประโยชน์ หรือขอ้มูลท่ีมีคุณค่าจากการวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ยผูอ้อกทุนวิจยั และผูบ้ริหารกองทุนวิจยั 

6.  เป็นกระบวนการวิจยัในลกัษณะการปฏิบติัการร่วมกนั หรือ co-research ระหว่าง
นกัพฒันา นกัวิขาการ ชาวบา้น ผูป้ฏิบติังานพฒันากบัผูท่ี้ประสบปัญหาในประเด็นของการวิจยันั้น 
มีลกัษณะคลา้ยกบัการเรียนรู้โดยการกระทาํ ( Learning by doing) และการเรียนรู้ร่วมกนั 

7.  เป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้ประชาชนสามารถรวมตัวกันข้ึนมาในรูปขององค์กร
ประชาชนท่ีจะทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เขม้แขง็ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน
ด้วยระบบขอ้มูล ให้ประชาชนเห็นความสําคญัของระบบขอ้มูล ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคญัท่ีช่วยให้
ประชาชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน และทาํการพฒันาต่อไปได ้วิธีการน้ีฝึกให้ประชาชน
หรือชาวบา้นทาํวิจยัเป็น โดยการสร้างคณะทาํงานวิจยัทอ้งถ่ิน (indigenous research team) หรือ
นกัวิจยัทอ้งถ่ินข้ึนมาทาํงานโดยตรง 

8.  เทคนิค PAR&D คลา้ยกบัเทคนิคการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participal 
observation) ในทางมานุษยวทิยา ซ่ึงนกัวิจยัตอ้งเขา้ไปอาศยัอยูใ่นชุมชน เนน้การศึกษาชุมชน 
ศึกษาคนในฐานะสมาชิกของชุมชน ศึกษาพฤติกรมของคนท่ีสมัพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มทาง
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กายภาพ เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง วฒันธรรม มีลกัษณะเป็นงานวิจยัทางมานุษยวิทยา ประยกุต์
ผสมผสานกบังานพฒันาชุมชน 

9.  หลกัการสาํคญัของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม คือ การพฒันาชุมชนแบบ
การจดัการชุมชน เนน้กรมีส่วนร่วมของประชาชน การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูภ่ายในชุมชนทั้งคน และ
ทรัพยากรอ่ืนๆ ในกระบวนการพฒันาให้มากท่ีสุด ใชก้ระบวนการกลุ่มในการสร้างความเขม้แขง็ 
และศกัยภาพ โดยมีนักวิจยัจากภายนอกชุมชนทาํหนา้ท่ีจดัองคก์ร อบรมให้ความรู และทกัษะใน
การทาํวิจยั และพฒันา ส่งเสริมใหช้าวบา้นเป็นผูมี้บทบาทในทุกขั้นตอน แต่ตอ้งระมดัระวงัการช้ีนาํ 
และครอบงาํความคิดท่ีจะมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของชาวบา้นดว้ยในขณะเดียวกนัก็กระตุน้
ใหเ้กิดการพฒันาในกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้ง 4 กลุ่มในลกัษณะการเรียนรู้ร่วมกนั 

แนวปฏิบัติในการวจัิยเชิงปฏิบัติการพฒันาแบบมีส่วนร่วม กาํหนดวา่ 
1.  ตอ้งมีความใส่ใจมากข้ึนในการระบุว่าการปฏิบติัแบบใดในปัจจุบนัท่ีเป็นปัญหา

(Problematising an existing action) ใครเป็นคนท่ีไม่ชดัเจนในการปฏิบติั และทาํไมเราจึงตอ้งให้
ความสาํคญักบัการปฏิบติัการนั้น 

2.  ตอ้งทาํความกระจ่างให้มากข้ึนในเร่ืองการกาํหนดตวัปัญหาในการวิจยั (Naming 
the problem) และมีความตระหนกัมากข้ึนในการตั้งคาํถามและการคน้หาคาํตอบ 

3.  วางแผนโดยละเอียดรอบคอบมากข้ึนในการเร่ิมตน้กระบวนการศึกษา และชกัชวน
คนอ่ืนๆ ท่ีควรเขา้ร่วมในกระบวนการศึกษา 

4.  คน้หาคาํตอบอยา่งเป็นระบบ 
5.  มีความรอบคอบในการทาํรายงาน และจดบนัทึกการปฏิบติัการรวมไปถึงส่ิงท่ี

ชาวบา้นคิด เก่ียวกบัประเดน็ท่ีศึกษาอยา่งละเอียดมากข้ึน และในรูปแบบท่ีคนกลุ่มอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งจะ
สามารถเขา้ใจ และเขา้ถึงได ้

6.  ในการศึกษาจะต้องทาํอย่างเข้มข้น (Intensive) และครอบคลุมมิติต่างๆ 
(Comprehensive)มากข้ึน และใช้เวลากลัน่กรอง พินิจพิจารณาให้มากกว่าปกติก่อนท่ีจะสรุปผล
การศึกษา พร้อมทั้งจะตอ้งเพ่ิมความรอบคอบในการตรวจสอบและคล่ีคลายความเคลือบแคลง
สมมุติฐานท่ีตั้งข้ึน 

7.  พยายามพฒันาทฤษฏีในการปฏิบติัการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง
มากข้ึน (Deeper understandings) มีประโยชน์มากข้ึน (More Useful) และมีพลงัในการอธิบายมาก
ข้ึน (More powerful) ในประเด็นท่ีศึกษา เพื่อประโยชน์ในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ท่ีจะมีส่วนช่วย
ในการปรับปรุงการปฏิบติัการในการศึกษาวิจยั 
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8.  ตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการแสดงออกหรือการปฏิบติัการใหเ้ป็นส่วนหน่ึงใน
การกระบวนการศึกษาวิจยั และศึกษาผลของพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
จุดมุ่งหมายของโครงการพัฒนาต่างๆ  คือ  การเรียนรู้ของผู ้ท่ี เ ก่ียวข้อง  สู่การ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม วิธีคิด และระบบคุณค่า อนันําไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา และการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืนหากว่าการดาํเนินงานไปสู่เป้าหมายตอ้งใช้ระยะเวลา มีการเปล่ียนแปลงตาม
บริบทของพื้นท่ี และสถานการณ์รอบขา้งท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  การติดตามงานเป็นระยะ 
อย่างต่อเน่ือง เพื่อตรวจสอบความกา้วหน้าในการปฏิบติังานให้เป็นไปตามแผนการท่ีกาํหนดไว ้
หากเกิดปัญหาใดข้ึนก็จะสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที   เหล่าน้ีลว้นมีความจาํเป็นท่ีจะทาํ
ใหก้ารดาํเนินการโครงการพฒันาประสบความสาํเร็จ ตามท่ีไดก้าํหนดไว ้

ความหมาย และความสําคญั 
การติดตามงาน (Monitoring) คือ ระบบการติดตามความกา้วหน้าของการดาํเนิน

โครงการ เพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไปตามแผนมากท่ีสุด ใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มี
การติดตามเป็นระยะอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่เร่ิมจนส้ินสุดโครงการ เพื่อทบทวนการดาํเนินงานในแต่ละ
กิจกรรมในประเดน็สาํคญั 2 ประการ  

1.  การใช้ทรัพยากรของโครงการ ว่าเป็นไปตามแผนท่ีวางหรือไม่ เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีกาํหนด คุณภาพเป็นเช่นใด 

2.  พิจารณากระบวนการ วิธีการทาํงานว่ามีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีเพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคใด ท่ีตอ้งแกไ้ข ปรับปรุง 

การประเมินผล (Evaluation) ความหมายในมุมมองของงานพฒันาชุมชน คือ 
การศึกษาว่า การดาํเนินโครงการสามารถบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ ภายใตเ้ง่ือนไข ปัจจยัใด หาก
จะดาํเนินการต่อไปจะตอ้งทาํอย่างไรบา้ง  การประเมินผลจึงมุ่งเน้นให้เพื่อให้เห็นว่าโครงการ
พฒันาไดด้าํเนินการบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ และแสดงใหเ้ห็นคุณภาพของโครงการ 

การประเมินผลสามารถทาํไดห้ลายช่วงเวลา ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค ์มี 4 ระยะ 
1.  การสรุปบทเรียนท่ีไดจ้ากการดาํเนินการ เป็นระยะๆ 
2.  การทบทวน ตรวจสอบ ผลสาํเร็จ ความลม้เหลว ท่ีไดจ้ากการปฏิบติัการ 
3.  พิจารณาศกัยภาพ ขอ้จาํกัด ปัจจัยแห่งความสําเร็จ หรือ ปัจจัยท่ีนํามาซ่ึงความ

ลม้เหลว   
4. การท่ีโครงการจะประสบผลสาํเร็จ จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันางานอย่างต่อเน่ือง 

โดยการเสริมศกัยภาพ แกไ้ขขอ้จาํกดั ทั้งน้ีการสรุปบทเรียนท่ีไดรั้บจากการปฏิบติัการจะเป็นส่ิงท่ี
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ช้ีให้เห็นปัญหาอุปสรรคขอ้จาํกดั ต่างๆ ทั้งในเร่ืองกระบวนการวิธีการทาํงานอนัจะก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ การมีส่วนร่วม  การสรุปผลนิยมทาํเป็นระยะๆ ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของโครงการ 

หลกัการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมในงานพฒันา 
ช่วยให้การดาํเนินงานมีกรอบหรือแนวทางท่ีชัดเจน ทาํให้การติดตามประเมินผล

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ หลกัการสาํคญัมี 8 ประการ 
1.  ประสิทธิภาพ ให้การติดตามประเมินผลมีค่าใชจ่้ายตํ่าแต่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การใชจ่้ายเป็นไปอยา่งมีมาตรฐานสามารถบรรลุเป้าหมาย 
2.  ประสิทธิผล การติดตามประเมินผลมีเป้าหมายเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องแผนงาน 

โครงการ สมัพนัธ์กบัหลกัการประสิทธิภาพ 
3.   หลักการเพียงพอ  การติดตามและประเมินผลต้องมีข้อมูลเพียงพอ  อาทิ 

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วิธีการดาํเนินงาน ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จของโครงการ 
4.  หลกัเช่ือถือได ้ ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการติดตามประเมินผลตอ้งเช่ือถือไดถู้กตอ้งตาม

ขอ้เทจ็จริง สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งท่ีมาของขอ้มูลได ้
5.  หลักสมเหตุสมผล การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล หากการ

ประเมินผลพบวา่เหตุและผลไม่สมัพนัธ์กนัถือวา่งานประเมินผลอาจมีขอ้ผดิพลาด 
6.  หลกัเป็นไปได ้การติดตามประเมินผลควรเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
7.  หลกัแกไ้ขปรับปรุง การติดตามประเมินผลตอ้งสามารถแกไ้ขปรับปรุงได ้หากพบ

ขอ้บกพร่องสามารถปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการประเมินผล 

8.  หลกัเท่ียงธรรม การติดตามประเมินผลจะเป็นไปอยา่งเท่ียงธรรม ปราศจากอคติจะ
ช่วยใหส้ามารถวิเคราะห์โครงการสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

 แหล่งเรียนรู้ 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ไดก้าํหนดแนวทางการจดั

การศึกษาไวว้่า การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันา
ตนเอง และถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด ฉะนั้น ผูส้อนและผูจ้ดัการศึกษาตอ้งเปล่ียนบทบาทจาก
การเป็นผูช้ี้นาํ ผูถ่้ายทอดความรู้ ไปเป็นผูช่้วยเหลือ ส่งเสริม และสนบัสนุนผูเ้รียนในการแสวงหา
ความรู้จากส่ือ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ผูเ้รียน เพื่อนาํขอ้มูลเหล่านั้นไป
ใชส้ร้างสรรคค์วามรู้ของตน  และมาตรา 25 ระบุว่า รัฐตอ้งส่งเสริมการดาํเนินงาน และการจดัตั้ง
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว ์
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษาและ
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นันทนาการ  แหล่งข้อมูล  และแหล่งการเ รียนรู้ อ่ืนอย่างพอเพียงและเหมาะสม  ดังนั้ น 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงกาํหนดใหก้ารจดัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้
ดว้ยตนเอง อย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวิต และใชเ้วลาอย่างสร้างสรรค ์รวมทั้งมีความยืดหยุ่น สนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียน และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท รวมถึงเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีอยูใ่น
ทอ้งถ่ิน ชุมชน และแหล่งอ่ืนๆ ในขณะเดียวกนัก็ใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริมการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาให้ครอบคลุมหลกัสูตรอยา่งกวา้งขวาง เพ่ือการพฒันาไปสู่
สากล (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2545: 52) 

ท่านพทุธทาสภิกข ุกล่าววา่ ในโลกแห่งความจริง โรงเรียนไม่ใช่สถานท่ีเพียงแห่งเดียว
ท่ีใหค้วามรู้ ใหว้ฒิุการศึกษา หากตรงกนัขา้ม ผูท่ี้ไม่มีโอกาสไดรั้บการศึกษาในโรงเรียน หากสนใจ 
ใผรู้่ใผเ่รียนตามสถานท่ีต่างๆอยา่งจริงจงั แมจ้ะไม่ไดรั้บวุฒิทางการศึกษา แต่ก็สามารถนาํความรู้ท่ี
ได้รับ ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพจนประสบผลสําเร็จได้ในท่ีสุด ตัวอย่างมีให้เห็นใน
สังคมไทยอย่างมากมาย นบัไดว้่าสถานท่ีเหล่าน้ีมีบทบาทสาํคญัยิ่ง เป็นโรงเรียนธรรมชาติมีอยูทุ่ก
หนแห่ง และเรียนไดโ้ดยไม่เสียค่าเล่าเรียน เรียนแลว้รู้ลึกท่ีโรงเรียนธรรมดาไม่สามารถสอนได้
(พทุธทาสภิกข,ุ 2548: 20-21) 

ประเวศ วะสี ไดใ้ห้ทรรศนะว่าการศึกษาควรเป็นวิถีชีวิต การศึกษาไม่ใช่เร่ืองของ
โรงเรียนเท่านั้น ทุกส่วนในสงัคมควรมีส่วนร่วมในการศึกษา(all for education) ท่ีผา่นมาสังคมไทย
เนน้การจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน (formal education) เป็นสาํคญั ทาํให้เกิดการละเลยต่อ
กระบวนการท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (informal education) การท่ีระบบการศึกษาไทยจาํกดั
ตวั หรือเปิดตวัอยู่กบัโรงเรียนเท่านั้น ทาํให้การศึกษาไทยขาดการมีส่วนร่วมอนัหลากหลายของ
สังคม ขาดพลงั ขาดคุณภาพ ขาดความคึกคกั ขากความสนุก และมีปัญหามากมาย สาํคญัท่ีสุด ชีวิต
มนุษยเ์รียนรู้ไดต้ลอดเวลา ตลอดชีวิต สงัคมและผูบ้ริหารการศึกษา ผูก้าํหนดนโยบายทางการศึกษา 
ตอ้งตระหนัก และให้ความสําคญักับการจัดระบบสังคมให้เอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้ ให้สังคม
กลายเป็นสังคมฐานความรู้ (knowledge based society) เช่น ห้องสมุด พิพิธภณัฑข์องโรงเรียน 
อุทยานการเรียนรู้แห่งชาติ(ประเวศ วะสี, 2541: 50) 

ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของ แหล่งเรียนรู้ ว่า

หมายถึง แหล่ง หรือท่ีรวบรวม อาจเป็นสภาพ สถานท่ี หรือศูนยร์วมท่ีประกอบดว้ยขอ้มูล ข่าวสาร 
ความรู้ และกิจกรรมท่ีมีกระบวนการเรียนรู้  หรือกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีรูปแบบแตกต่างจาก
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีครูเป็นผูส้อน หรือศูนยก์ลางการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ท่ีกาํหนดเวลา
เรียนยดึหยุน่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และความพร้อมของผูเ้รียน กระประเมินผล และการวดัผล
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การเรียนมีลกัษณะเฉพาะท่ีสร้างข้ึนให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งเป็น
รูปแบบเดียวกันกับการประเมินผลในชั้น หรือห้องเรียน(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2548: 52) 

อาจสรุปไดว้่า แหล่งเรียนรู้ หมายถึงสถานท่ีรวบรวมขอ้มูล ความรู้ ทีมีกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีมีรูปแบบต่างๆ  ท่ีหลากหลาย  แตกต่างจากการเรียนในชั้ นเรียน  มุ่งให้ผู ้เ รียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ดว้ยวิธีการท่ีแตกต่าง เอ้ืออาํนวยใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยประสบการณ์
ตรง 

แนวทางการดําเนินงาน 
ปกติมนุษยใ์ช้การศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม

อธัยาศยั ในการพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสงัคม โดยผสานวิธีการเรียนรู้ จากการศึกษาทั้ง 
3 รูปแบบเขา้ดว้ยกนั เป็นกระบวนการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต การศึกษาหาความรู้จาก “แหล่ง
เรียนรู้” เป็นการศึกษาหาความรู้จากความรู้ท่ีมีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ เป็นการเรียนท่ีเกิดข้ึนนอกร้ัว
โรงเรียน  เป็นการแสวงหา  สะสมความรู้  ทักษะและทัศนคติให้เกิดความกระจ่างชัดจาก
ประสบการณ์ และนาํความรู้ท่ีไดม้าพฒันาตามความตอ้งการของตนเองต่อไป แหล่งเรียนรู้ใน
ประเทศไทยมีอยูม่าก บางแห่งทาํหนา้ท่ีเป็นสถานท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนแก่ผูม้าเยอืน
ไดโ้ดยสมบูรณ์ บางแห่งมีความรู้ท่ีจะให้แก่ผูเ้รียนหลากหลานสาขาวิชา แต่ไม่มีใครรู้ว่ามีแหล่ง
เรียนรู้เหล่าน้ีอยู่ ดงันั้น จึงควรให้การสนับสนุน ละส่งเสริมการดาํเนินงานของแหล่งเรียนรู้ ให้
สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

1.  กาํหนดกระบวนการบริหาร คือ ระบุเร่ืองการจดัการให้ชดัเจน โดยมีผูจ้ดัการทาํ
หน้าท่ีเชิงบริหารจัดการ ซ่ึงอาจจะเป็นปราชญ์ ผูรู้้ หรือเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ได้ โดยทาํหน้าท่ี
ประสานงานร่วมกบับุคคลอ่ืนๆ อาทิ สถานศึกษา องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีจะมาร่วมมือกนั
พฒันาความรู้ ร่วมกนัจดัทาํเน้ือหาสาระ รูปแบบ กระบวนการท่ีจะถ่ายทอดความรู้ 

2.  สร้างระบบเครือข่าย แหล่งเรียนรู้ การทาํงานร่วมกนั เช่น พิพิธภณัฑ ์อาจมี เพื่อน
ร่วมงานหลายประเภท ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑด์ว้ยกนั สถาบนัการศึกษา กลุ่มบุคคลต่างๆ การให้แหล่ง
เรียนรู้สร้างระบบเครือข่ายก็เพื่อประโยชน์ของการให้ความรู้ท่ีหลากหลาย กวา้งขวาง และการ
ไดรั้บการสนบัสนุนทรัพยากร 

3.  การจดัทาํกรอบแนวคิดแผนงาน โครงการ กิจกรรมเป็นรายปี ให้ผูเ้รียนต่างภูมิภาค 
สามารถเขา้ไปศึกษาหาความรู้ตามความตอ้งการไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

4.  มีการเช่ือมโยงการเรียนการสอนกบัการจดัการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และ
ตามอธัยาศยั  
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5.  ส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งรายไดเ้ศรษฐกิจชุมชนโดยมีการจดัการอบรมสาธิตวิธีผลิต 
6.  มีการประชาสมัพนัธ์ผลงานใหแ้พร่หลาย  
การดาํเนินงานแหล่งเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ตอ้งทาํงานเช่ือมโยงกบัหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐ เอกชน ชุมชน โดยรัฐให้คาํปรึกษาด้านวิชาการ ช่วยประสานการจดักระบวนการกลุ่ม 
รวมทั้งสร้างผูน้าํ เพื่อกระตุน้ให้เกิดแหล่งเรียนรู้ และการจดัการท่ีย ัง่ยืน ส่วนภาคเอกชนก็เขา้มา
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งเรียนรู้ สาํหรับภาคชุมชนหรือประชาชนนั้นก็เขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้มีการใชท้รัพยากรทอ้งถ่ินร่วมกนัอยา่งมีคุณค่า
ให้ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์การเรียนรู้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ตอ้งมีการจดักิจกรรมระหว่างสมาชิก
เครือข่าย เพื่อใหเ้กิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และนาํประสบการณ์ท่ีดีไปปรับประยกุตใ์ช ้รวมทั้งการ
จดัระดมความคิดเพื่อพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ หาก
สามารถดาํเนินการได ้เช่ือวา่จะมีแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ และยัง่ยนื 

วธีิการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ 
มีนกัวิชาการการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอ วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ จึง

ขอนาํเสนอเฉพาะท่ีสรุปโดยเขา้ใจไดง่้ายดงัน้ี 
วาสนา ชาวหา กล่าวว่า วิธีการนาํแหล่งทรัพยากรชุมชนมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการ

เรียนการสอนอาจทาํไดใ้น 2 ลกัษณะ 
1. นาํแหล่งทรัพยากรชุมชนหรือแหล่งความรู้นั้นๆ มาสู่ผูเ้รียน ดงัเช่น การเชิญผูรู้้หรือ

วิทยากรมาบรรยายให้ขอ้คิดหรือสาธิตให้ผูเ้รียนไดฟั้งและชม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กวา้งขวาง
ยิง่ข้ึน หรือนาํวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ มาไวใ้ชใ้นการเรียนการสอน เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากการสัมผสั
ดว้ยตนเอง ทาํใหก้ารเรียนรู้มีความหมายน่าสนใจยิง่ข้ึน 

2. นาํผูเ้รียนไปสู่แหล่งทรัพยากรชุมชน ในกรณีท่ีไม่สามารถนาํแหล่งทรัพยากรเขา้มา
ใช้ในโรงเรียนหรือห้องเรียนได้ เน่ืองจากแหล่งทรัพยากรนั้ นเป็นสถานท่ี หรือมีนํ้ าหนักมาก
เคล่ือนยา้ยไม่ได ้หรือดว้ยเหตุผลอ่ืนๆ จาํเป็นตอ้งนาํผูเ้รียนไปยงัแหล่งทรัพยากรนั้นๆ ซ่ึงตอ้งอาศยั
การเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในระยะใกล้ๆ  ไม่ตอ้งอาศยัยานพาหนะ หรือท่ีเรียกว่าการ
เดินทางโดยเทา้ (Walking Trip) ไปจนถึงการเดินทางระยะไกลๆ ตอ้งอาศยัยานพาหนะตลอดจนท่ี
พกัคา้งคืน ซ่ึงการเดินทางเพ่ือศึกษาหาคงวามรู้ในส่ิงต่างๆ เรียกว่า ทศันศึกษา หรือการศึกษานอก
สถานท่ี (Educational Field Trip) 

พนิจดา วีระชาติ ไดเ้สนอวิธีการใชป้ระโยชน์จากการใชแ้หล่งทรัพยากรชุมชนไว ้3 วิธี  
1.  การนาํส่ิงต่างๆ นั้นเขา้มาในหอ้งเรียน ครูอาจเอามาเอง หรือนกัเรียนช่วยกนันาํมา 

ผูส้อนตอ้งพิจารณาดูว่านกัเรียนตอ้งนาํมาไดส้ะดวก ไม่นุ่งยากลาํบากในการนาํมา และการเดินทาง
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ของนกัเรียน ส่ิงท่ีนกัเรียนนาํมาส่วนมากเป็นสัตวเ์ล้ียง หรือไม่ก็เป็นส่วนใดส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีจะ
เรียนรู้ เช่น ใบไม ้ก่ิงไม ้ดิน หิน และแร่ เป็นตน้ 

2.  ผูส้อนนาํนกัเรียนออกไปศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือศึกษาส่ิงต่างๆ ตามจุดมุ่งหมายท่ี
กาํหนดของการเรียนรู้ เช่น นาํนกัเรียนไปสวนสาธารณะ ไปดูป่าไม ้แม่นํ้า ภูเขา สวนสตัว ์เป็นตน้ 

3.  การท่ีนกัเรียนทาํกิจกรรมเพื่อเสริมความรู้ ความเขา้ใจส่ิงต่างๆ เช่น ใหน้กัเรียนเล้ียง
สัตวใ์นโรงเรียน ปลูกตน้ไม ้เก็บตวัอย่างของพืช เป็นตน้ ครูอาจให้นกัเรียนทาํกิจกรรมดงักล่าวท่ี
โรงเรียน หรือท่ีบา้น ตามความเหมาะสม 

อาจกล่าวได้โดยสรุปว่า การนําแหล่งเรียนรู้มาให้ผูเ้รียนศึกษา และสัมผสั การนํา
ผูเ้รียนออกไปเรียนรู้ยงัแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการจดักิจกรรมเสริมท่ีสัมพนัธ์กบัแหล่งเรียนรู้ดว้ยตวั
ผูเ้รียนเองนั้น เป็นการใชป้ระโยชน์ชุดความรู้ของแหล่งเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีคุณค่า
อย่างยิ่ง ด้วยวิธีการเหล่าน้ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้โดยตรงจากแหล่งทรัพยากร และ
สภาพแวดลอ้ม ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ ไดรั้บความเพลิดเพลินควบคู่กบัการไดรั้บความรู้ และ
ประสบการณ์ 
 

ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
1. ข้อมูล ประวตัิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั   
ทีต่ั้ง        ตาํบล หว้ยทรายเหนือ  อาํเภอ ชะอาํ  จงัหวดั เพชรบุรี 
พกิดัภูมิศาสตร์  รุ้ง  12 องศา  52 ลิปดา  03 ฟิลิปดา  เหนือ 

        แวง  99 องศา  58 ลิปดา  10 ฟิลิปดา  ตะวนัออก 
พกิดักริด             47 PPQ 042038 (แผนท่ีทหารลาํดบัชุด L 7017 ระวาง 4934 II พิมพ์

คร้ังท่ี 2 RSTD มาตราส่วน 1:50,000) 
เส้นทางเข้าสู่แหล่ง   จากอาํเภอชะอาํไปตามถนนเพชรเกษมระหว่างหลกักิโลเมตรท่ี  

พระราชนิเวศน์ฯ อยูท่างซา้ย ในค่ายพระราม 6 
สภาพภูมิประเทศ    ท่ีราบชายทะเล 
ประวตัิ พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเป็นพระราชวงัฤดูร้อนท่ีพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว ( รัชกาลท่ี 6 ) ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้สร้างข้ึน ณ ตาํบล
ห้วยทรายเหนือ  ( ปัจจุบนัคือตาํบลชะอาํ ) อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี สําหรับเสด็จพระราช
ดาํเนินแปรพระราชฐานประทบัพกัผอ่นพระอิริยาบถและรักษาพระองค ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยู่หัวเสด็จพระราชดาํเนินมาประทบัแรมท่ีพระราชนิเวศน์แห่งน้ีสองคร้ังคือ ระหว่างฤดู
ร้อนปี พ.ศ. 2467 เร่ิมจากวนัท่ี 23 เมษายน ทรงประทบัอยู่นานประมาณ 3 เดือนและคร้ังท่ีสอง 
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ตั้งแต่วนัท่ี 12 เมษายน ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2468 รวมเวลา 2 เดือนเศษ กรมศิลปากร ข้ึนทะเบียน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั เป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 98 ตอนท่ี 177 ลง
วนัท่ี 27 ตุลาคม 2524 โดยไดก้นัพื้นท่ีพระราชฐานรอบอาคาร พระราชนิเวศน์ทั้งหมดรวม 31 ไร่ 1 
งาน 62.5 ตารางวา และดว้ยเดชะพระบารมีปกเกลา้ปกกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
รัชกาลปัจจุบนั ผูท้รงพระมหากรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหพ้ื้นท่ีค่ายพระรามหก พระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวนัและอุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อันเป็นพื้นท่ีทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริย ์เป็นสถานท่ีราชการและเป็นสถานท่ีสาธารณชนสามารถเขา้มาศึกษาหาความรู้ทั้ง
ในดา้นประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ 
ตลอดจนดว้ยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัรวดี 
ท่ีทรงพระกรุณาอุปการะการบูรณปฏิสังขรณ์และทาํนุบาํรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัมาโดย
ตลอด (พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั , 2549) 

ก่อนหน้าท่ีจะมีการสร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั พระยาแพทยพ์งศาวิสุทธาธิบดี 
(สุ่น สุนทรเวช) แพทยห์ลวงประจาํพระองค ์ไดก้ราบบงัคมทูลพระกรุณาแนะนาํใหพ้ระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ซ่ึงทรงพระประชวรดว้ยโรครูมาติซ่ึม เสด็จประทบั ณ สถานท่ีอากาศ
ถ่ายเทสะดวกแถบชายทะเล ซ่ึงในขณะนั้นหัวหินเป็นสถานตากอากาศท่ีเร่ิมไดรั้บความนิยมแลว้ 
ตามบนัทึกเร่ืองท่ีประทบัชายทะเลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว เรียบเรียงโดย จม่ื
นอมรดรุณารักษ์ ( แจ่ม สุนทรเวช ) กล่าวถึงพระราชปรารภว่า “ท่ีนั่นกาํลงัเป็นท่ีนิยมของ
ประชาชนทัว่ไป ไม่อยากจะเขา้ไปรบกวนความสนุกสบายของเขา” เพราะดว้ยประเพณีดั้งเดิมนั้น 
เม่ือพระมหากษตัริยเ์สด็จประทบัแรมท่ีใด บริเวณนั้นจะถูกกาํหนดเป็นเขตพระราชฐาน คนทัว่ไป
จึงถูกกนัออกและไม่สามารถเขา้ใกลส้ถานท่ีได ้ดว้ยเหตุน้ีพระองคจึ์งทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
กระทรวงทหารเรือสํารวจหาทาํเลท่ีเหมาะสมเพ่ือจะสร้างพระราชวงัฤดูร้อน คร้ันเม่ือมีรายงาน
กราบบงัคมทูลวา่ ท่ีดินตาํบลบางทะลุ อาํเภอชะอาํ มีหาดทรายสะอาด จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
ให้ดาํเนินการสร้างพระราชวงัแบบเรียบง่ายข้ึนในปี พ.ศ. 2460 แลว้พระราชทานช่ือชายทะเล
บริเวณพระราชวงัน้ีว่า “หาดเจา้สาํราญ” นอกจากจะทรงใชพ้ระราชวงัใหม่เป็นท่ีประทบัแรมเพ่ือ
พระอนามยัแลว้ ยงัใชส้าํหรับทอดพระเนตรการซอ้มรบของเสือป่าจงัหวดัเพชรบุรี จึงทาํใหเ้รียกกนั
โดยทัว่ไปว่า “ค่ายหลวงหาดเจา้สาํราญ” พระองคไ์ดเ้สด็จพระราชดาํเนินแปรพระราชฐานยงัค่าย
หลวงหาดเจา้สําราญในฤดูร้อน ตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2461 พอหลงัจากพุทธศกัราช 2466 ก็มิทรง
โปรดท่ีจะไปประทบัอีก เน่ืองจากพื้นท่ีกนัดารและการเดินทางไม่สะดวก การเสด็จพระราชดาํเนิน
คร้ังหลงั รถไฟเล็กพระท่ีนั่งติดขดั จนตอ้งใช้แรงงานคนผลดักันลากแทนรถจกัรไอนํ้ า ขา้ราช
บริพารผูเ้คยถวายงานใกลชิ้ดเล่าว่า “ตอ้งลาํเลียงนํ้ าใส่ตุ่มดิน ผกูผา้ขาวปิดปากโอ่งตีตราประทบับน
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ปมเชือกท่ีรัดตรงคอโอ่งดว้ยดินสอพอง ส่งเขา้ไปในพระราชฐานอยู่เป็นประจาํ นํ้ าท่ีไดม้าน้ีทาง
บา้นเมืองจะตอ้งส่งเจา้พนักงานนาํเรือไปบรรจุลงโอ่งท่ีตอนตน้แม่นํ้ าเพชร จนไดช่ื้อเรียกกนัติด
ปากวา่ ‘นํ้าเพชร’ ” นอกจากน้ียงัทรงไดรั้บความรําคาญจากแมลงวนัหวัเขียวท่ีชุกชุมมาก เน่ืองดว้ย
หาดเจา้สาํราญอยูไ่ม่ห่างนกัจากหมู่บา้นชาวประมงบา้นแหลม  

 พระองคจึ์งทรงมีพระราชดาํริท่ีจะสร้างพระราชวงัฤดูร้อนแห่งใหม่ข้ึน ใหม้ัน่คงถาวร
กว่าพระราชวงัท่ีหาดเจา้สําราญ และกวา้งขวางพอสําหรับเหล่าขา้ราชบริพารท่ีตามเสด็จ จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ทางเมืองเพชรบุรีสาํรวจหาสถานท่ีแห่งใหม่ พบว่าชายหาดท่ีตาํบลห้วย
ทรายเหนือ อาํเภอชะอาํ ซ่ึงอยูร่ะหว่างหาดเจา้สาํราญกบัหัวหินแห่งมีทาํเลเหมาะสม สภาพเป็นป่า
ท่ามกลางภูเขา หาดทรายขาวสะอาด มีแอ่งนํ้ าซบัใตดิ้นอุดมสมบูรณ์ และการเดินทางสะดวกเพราะ
อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟห้วยทรายเหนือ จากนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้นายแอร์โคเล 
มนัเฟรดี (Ercole Manfredi) ต่อมามีช่ือไทยว่า นายเอกฤทธ์ิ หมัน่เฟ้นดี สถาปนิกชาวอิตาเลียน 
สังกดักรมโยธาธิการ ออกแบบพระราชนิเวศน์ฯ ตามแบบท่ีกล่าวกนัว่าทรงร่างดว้ยฝีพระหัตถข์อง
พระองค์เอง และมี    พระบรมราชโองการให้เจ้าพระยายมราช (ป้ัน สุขุม) เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย เป็นผูอ้าํนวยการก่อสร้าง โดยมีช่างชาวจีนเป็นแรงงานหลกั และทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ร้ือพระตาํหนัก และอาคารท่ีพกัของขา้ราชบริพารจากค่ายหลวงหาดเจ้า
สาํราญมาปลูกสร้าง ณ สถานท่ีแห่งใหม่ดว้ย พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเร่ิมสร้างในปี พ.ศ. 2466 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวเสด็จมาประทบั และพระราชทาน
นามว่า “พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั” ดว้ยมีพระราชประสงคจ์ะรักษาความหมายของช่ือเดิม “ห้วย
ทราย” ท่ีเรียกกนัในทอ้งถ่ินไว ้เน่ืองจากป่าในทอ้งท่ีตาํบลห้วยทรายเหนือชุกชุมไปดว้ยสัตวป่์า
ประเภทเน้ือทราย กวาง หรือท่ีในภาษามคธเรียกว่า “มฤค” ซ่ึงมกัมากินนํ้ าตามลาํหว้ย ทั้งยงัเป็นช่ือ
อนัเป็นสิริมงคล เพราะตรงกบัช่ือ “ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั” ท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนา
ตามพุทธประวติั และดว้ยเหตุท่ีทรงมีนํ้ าพระราชหฤทยัเมตตาต่อสัตวท์ั้งหลาย จึงมีพระบรมราช
โองการเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2467 ประกาศใหเ้ขตพระราชนิเวศน์ฯ เป็นเขตอภยัทาน หา้มมิ
ให้ทาํอนัตรายแก่สัตว ์โดยกาํหนดเขต ดา้นตะวนัออกชายฝ่ังทะเล ตั้งแต่วดับางทรายจดบา้นบ่อ
เคียะ ยาว 125 เส้น (5 กิโลเมตร) ดา้นทิศเหนือจากฝ่ังทะเลยืน่เขา้ไปจดเขาเสวยกะปิ ยาว 190 เส้น 
(7.6 กิโลเมตร) ดา้นใตย้ืน่จากชายทะเลข้ึนไปจดเขาสามพระยา ยาว 125 เสน้ (5 กิโลเมตร) 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว มีพระราชประสงค์ท่ีจะทรงสร้างพระราช
นิเวศน์มฤคทายวนัโดยใชทุ้นทรัพยน์อ้ยท่ีสุด และโปรดให้มีลกัษณะเรียบง่าย ไม่หรูหราวิจิตรเช่น
พระราชวงัแห่งอ่ืนๆ การออกแบบเน้นความโปร่งโล่ง สมกบัเป็นท่ีประทบัตากอากาศท่ีเขา้กับ
สภาพธรรมชาติและภูมิอากาศชายทะเล โดยแบ่งเป็นหมู่พระท่ีนัง่ 3 องค ์ท่ีมีอาคารประกอบรวม 16 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 

 

หลงั เช่ือมต่อกนัดว้ยระเบียงทางเดินหลงัคาคลุมเรียงกนัไปตามแนวทิศเหนือใต ้หนัหนา้สู่ชายทะเล
เป็นแนวขนาน เพื่อให้พระท่ีนั่งไดรั้บลมทะเลเวลากลางวนั และลมจากภูเขาเวลากลางคืน ส่วน
บริเวณโดยรอบโปรดให้คงสภาพป่าในพ้ืนท่ีไวต้ามธรรมชาติ ไม่ตอ้งพระราชประสงคใ์ห้ปลูกไม้
ดอกไมป้ระดบัท่ีส้ินเปลือง หากแต่ใหค้งไวซ่ึ้งพนัธ์ุไมพ้ื้นเมือง เช่น ตน้ข่อย ตน้แจง และตน้มะนาว
ผ ีฯลฯ  (จม่ืนอมรดรุณารักษ ์แจ่ม สุนทรเวช, 2512: 127-162)   

2. ลกัษณะสถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
สถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเป็นแบบไทยประยุกต ์(เรือนไทยผสม

ยุโรป) สร้างดว้ยไมส้ักทองทั้งหลงั เป็นอาคารแบบเปิดโล่งสองชั้น ใตถุ้นสูง พื้นล่างเทคอนกรีต 
หลงัคาหมู่พระท่ีนัง่เป็นทรงป้ันหยาแบบไทย มุงดว้ยกระเบ้ืองว่าวส่ีเหล่ียมสามารถกนัแดดกนัฝน
ไดทุ้กดา้นดีกว่าหลงัคาทรงจัว่ธรรมดา เพดานสูง มีเกลด็ระบายอากาศร้อนออกจากช่องระหว่างฝ้า
เพดานกบัหลงัคา หนา้ต่าง บานกระทุง้ ตีเกล็ดเพื่อให้รับลม บนเพดานระเบียงทางเดินท่ีทอดยาว
เช่ือมต่อถึงกนันั้น ฉลุเป็นช่องลมโดยตลอด ตวัอาคารท่ียกข้ึนสูงทาํให้ลมพดัผา่นสะดวก นอกจาก
ช่วยถ่ายเทอากาศและแกปั้ญหาความช้ืนจากดินสู่อาคารแลว้ ยงัเป็นการป้องกนัอนัตรายจากสัตว์
ร้าย และผูต้รวจเวรยามกส็ามารถเห็นพระท่ีนัง่ไดส้ะดวกทัว่ถึง  

นอกจากน้ียงัมีเสารองรับนํ้ าหนกัตวัอาคาร รวมทั้งส้ิน 1,080 ตน้ ทั้งหมดตั้งช่วงห่าง
เท่ากนัเรียกวา่ ระบบพิกดั (Modular System) เสาทุกตน้ทาํการหล่อขอบฐาน และยกขอบข้ึนเป็นราง
หล่อนํ้าท่ีเรียกวา่บวัขอบ เพื่อหล่อนํ้ ากนัมดและแมลงข้ึนอาคาร ช่วงต่อระหว่างเสาคอนกรีตชั้นล่าง
และเสาไมช้ั้นบนไม่มีการยึดดว้ยวสัดุอ่ืนใด เป็นการวางอาคารชั้นบนลงบนเสาคอนกรีตชั้นล่าง
เท่านั้น เวน้แต่ส่วนท่ีอยู่ติดกบัทะเล เช่น ศาลาลงสรง จะมีการยึดดว้ยแผ่นเหล็ก โดยฝังแผ่นเหล็ก
เป็นแกนยึดกับเสาไมบ้นหัวคอนกรีต ส่ิงสําคญัซ่ึงยึดอาคารไวไ้ม่ให้พงัลงมา และสามารถทน
แรงลมฝนพายไุดคื้อ ฝ้าเพดานของอาคารชั้นบน ทาํเป็นแผน่คอนกรีตเสริมเหลก็ใหเ้กิดนํ้ าหนกักด
ทบัอาคาร เพื่อป้องกนัการไหวตวัของอาคารเม่ือมีลมพายุปะทะแรงๆ ในส่วนท่ีตอ้งใชฝ้้าเพดาน
คอนกรีตเสริมเหลก็แผน่ใหญ่ จะมีการใชเ้หลก็เสน้โยงติดกบัโครงสร้างหลงัคาและฝ้าเพดาน 

หมู่พระท่ีนัง่ทั้ง 3 องค ์มีความยาว 399 เมตร แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ทอ้งพระโรง เขตท่ี
ประทบัฝ่ายหนา้และเขตท่ีประทบัฝ่ายใน มีช่ือเรียกตามลาํดบัว่า หมู่พระท่ีนัง่สโมสรเสวกามาตย ์
หมู่พระท่ีนัง่สมุทพิมานและหมู่พระท่ีนัง่พิศาลสาคร  แมอ้าคาร 16 หลงัของพระท่ีนัง่ทั้ง 3 องคจ์ะมี
ระเบียงทางเดินเช่ือมถึงกนัโดยตลอด  แต่การสัญจรระหว่างพระท่ีนั่งแต่ละองคก์็ไม่รบกวนกนั
เน่ืองจากมีบนัไดข้ึนลงรวมกนัถึง 22 แห่ง (พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั , 2549) 
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3. การอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
นับตั้ งแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระราชนิเวศน์

มฤคทายวนัถูกทอดท้ิงขาดการบาํรุงรักษาตลอดมา ประกอบกบัสถานท่ีตั้งอยูติ่ดทะเล ไอความเคม็
ของนํ้ าทะเลทาํให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีต่อวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างซ่ึงเป็นไม ้และเสาอาคารซ่ึงเป็น
คอนกรีตเสริมเหลก็ ทาํใหว้สัดุเหล่าน้ีเส่ือมสภาพเร็วกว่าปกติ พระราชนิเวศน์แห่งน้ีจึงมีสภาพทรุด
โทรมมาก 

ในปี พ.ศ. 2526 กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดนร่วมกบักรมศิลปากร ไดจ้ดัทาํ
โครงการบูรณะพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั โดยกรมศิลปากรไดด้าํเนินการสาํรวจพร้อมเขียนแบบ
และรายการบูรณะแต่ติดขดัในเร่ืองงบประมาณ ไม่สามารถหาทุนมาบูรณะได ้จนกระทัง่ปี พ.ศ.
2530 พ.ต.อ.ธีรเดช รอดโพธ์ิทอง ผูก้าํกบัการค่ายพระรามหก ไดด้าํเนินการจดัหาทุนเพื่อการบูรณะ 
(พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลปัจจุบนั ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้กองบญัชาการ
ตาํรวจตระเวนชายแดน ใชส้ถานท่ีบริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเป็นท่ีทาํการค่ายพระรามหก 
และโปรดให้ดูแลรักษาพระราชนิเวศน์ฯ แห่งน้ีดว้ย) โดยในขั้นแรกจะดาํเนินการบูรณะห้องพระ
บรรทม เพื่อวตัถุประสงค์จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่ัว โดยในการบูรณะซ่อมแซมพระราชนิเวศน์ฯ ในคร้ังน้ีไดด้าํเนินงานบูรณะส่วนหน่ึงเสร็จ
ส้ินตามแบบของกรมศิลปากร และดาํเนินการบูรณะซ่อมแซมจนแลว้เสร็จในปีพุทธศกัราช 2537 
เงินงบประมาณท่ีใชใ้นการบูรณะซ่อมแซมเป็นเงินท่ีไดรั้บบริจาคจากผูมี้จิตศรัทธาและองคก์าร
ต่างๆ (จีรวฒิุ อิษวาส, 2535: 17) 

ในปี พ.ศ. 2534 กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดนโดย พลตาํรวจโท ชาติชาย ฉาย
อรุณ ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งผูบ้ญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดนขณะนั้น ไดย้ื่นคาํร้องขออนุญาต จด
ทะเบียนจดัตั้งเป็นมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และไดรั้บการจดัตั้งเป็นมูลนิธิฯ ตั้งแต่วนัท่ี 2 
ธนัวาคม 2535 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือบูรณะซ่อมแซมจนพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัให้มีสภาพดี 
เพื่อดาํรงไวเ้ป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ และอนุรักษไ์วเ้ป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาติ 
โดยมีเงินทุนเร่ิมแรก 500,000 บาท และไดรั้บกราบทูลเชิญ สมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดีเป็นองคอุ์ปถมัภข์องมูลนิธิพระราชนิเวศน์ ในระหว่างการขอจด
ทะเบียนจดัตั้ง ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงพระกรุณารับไวใ้นอุปถมัภ ์ ตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นตน้ไป ปี
พุทธศกัราช 2543 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีไดมี้มติใหเ้ปล่ียนแปลงช่ือมูลนิธิเสียใหม่ จากเดิมช่ือว่า 
มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั เปล่ียนเป็น มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัในพระอุปถมัภข์อง
สมเดจ็พระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพณัณวดี 
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4. กจิกรรม โครงการเรียนรู้ทีผ่่านมาของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
ในการจดัการความรู้ของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั สาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์

มฤคทายวนัไดก้าํหนดความรับผิดชอบให้อยูก่บัฝ่ายวิชาการ โดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบดูแล กิจกรรม 
โครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ โดยแผนการจดักิจกรรมโครงการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 
ส่วน โดยส่วนแรกเป็นเน้ือหาหลกัโดยจะสอดแทรกเน้ือหาดงักล่าวเขา้ไปในกิจกรรมต่างๆ โดย
เน้ือหาหลกัไดแ้ก่ 

1.  ประวติัพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
2.  ลกัษณะสถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
3.  พระราชประวติั พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 
4.  พระปรีชาญาณ ของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 

4.1  ดา้นวรรณกรรม และหนงัสือพิมพ ์
4.2  ดา้นการศึกษา 
4.3  ดา้นเศรษฐกิจ 
4.4  ดา้นการคมนาม 
4.5  ดา้นการป้องกนัประเทศ 
4.6  ดา้นศิลปวฒันธรรม 
4.7  ดา้นการแพทย ์และสาธารณะสุข 

ส่วนท่ีสอง เป็นเน้ือหาเสริม ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามโอกาส โดยสัมพนัธ์กบัพระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว  ดังตวัอย่างตารางท่ี 1 แผนจัดกิจกรรม
โครงการเรียนรู้ ประจาํปี 2553 
 
ตารางท่ี 1 กิจกรรมโครงการเรียนรู้ของฝ่ายวิชาการสาํนกังานพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัประจาํปี              
                 2553  

เดือน เร่ือง ความสาํคญั 

มกราคม การกราบสกัการะพระบรมรูป    
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 

เป็นเดือนพระราชสมภพของ
พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลา้
เจา้อยูห่วั 

กมุภาพนัธ์ 
 

การติดต่อกบัต่างประเทศในสมยัรัชกาลท่ี 6 การประชุมสุดยอดผูน้าํอาเซ่ียน 
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ตารางท่ี 1 กิจกรรมโครงการเรียนรู้ของฝ่ายวิชาการสาํนกังานพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัประจาํปี              
                 2553 (ต่อ) 

เดือน เร่ือง ความสาํคญั 
มีนาคม การศึกษาในสมยัรัชกาลท่ี 6 

- พรบ.การประถมศึกษา พ.ศ. 2464 
- การสร้างโรงเรียนแทนการสร้างวดั 

วนัท่ี 26 มี.ค. 2459 ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ ขยายกิจการ 
โรงเรียนขา้ราชการพลเรือนใน
รัชกาลท่ี 5 ข้ึนเป็น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เป็นมหาวิทยาลยั
แห่งแรกของประเทศไทย 

เมษายน การแพทย ์และการสาธารณะสุข 
- สร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
- การประปา และไฟฟ้าในพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั 

วนัท่ี 7 เมษายน เป็นวนัอนามยั
โลก 

พฤษภาคม ดา้นการศาสนา 
- การทาํบุญคลา้ยวนัเกิดของพระบาทสมเดจ็
พระนางเจา้อินทรศกัดิศจี พระวรราชเทวี ณ 
พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 

วนัข้ึน 15 คํ่า เดือน 6                   
เป็นวนัวิสาขบูชาโลก 

มิถุนายน - บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระ
มงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 

วนัท่ี 26 มิถุนายน เป็นวนั
สุนทรภู่ 

กรกฎาคม - ดา้นการป้องกนัประเทศ 
- การส่งทหารเขา้ร่วมสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
- การตั้งกองเสือป่า และลูกเสือ 

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2454 เป็นวนั
สถาปนาลูกเสือไทย 

สิงหาคม ดา้นการคมนาคม 
- ปรับปรุงกิจการรถไฟ 
- จดัให้มีการขนส่งไปรษณียท์างอากาศคร้ัง
แรกในประเทศไทย 
- การสร้างสะพานพระรามหก 

วนัท่ี 4 สิงหาคม 2426 จดัพิมพ์
ตราไปรษณียากรชุดแรก 
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ตารางท่ี 1 กิจกรรมโครงการเรียนรู้ของฝ่ายวิชาการสาํนกังานพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัประจาํปี              
                 2553 (ต่อ) 

เดือน เร่ือง ความสาํคญั 
กนัยายน ธงชาติไทย 

- การเปล่ียนธงชาติจากธงชา้งเป็น ธงไตรรงค ์
ธงไตรรงคป์ระกาศใชเ้ม่ือ           
วนัท่ี 28 กนัยายน 2460 

ตุลาคม ดา้นเศรษฐกิจ 
- การก่อตั้ งธนาคารไทยพาณิชย์ ในสมัย
รัชกาลท่ี 5 
- การก่อตั้งธนาคารออมสิน  

วนัท่ี 23 ตุลาคม เป็นวนัปิย
มหาราช 

พฤศจิกายน ดา้นศิลปวฒันธรรม 
- การแต่งกายตามสีประจาํวนั 
- การแต่งกายไวทุ้กข ์

วนัท่ี 26 พฤศจิกายน เป็นวนั
คลา้ยวนัสวรรคตของลน้เกลา้
รัชกาลท่ี 6 

ธนัวาคม ดา้นสงัคม และการเมือง 
- การตั้งดุสิตธานี 
- การพระราชทานนามสกลุ 

วนัท่ี 10 ธนัวาคม เป็นวนั
รัฐธรรมนูญ 

ท่ีมา : สาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั, ฝ่ายวิชาการ, “กิจกรรมโครงการเรียนรู้ประจาํปี 
2553” 4 มกราคม 2553 
 
ข้อมูลพืน้ฐานของ  สถานศึกษาทีต่ั้งอยู่ใกล้เคยีงพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 

1. โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวทิยุตาคาร)  
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 68 ถนนชมนิเวศน์ ตาํบลชะอาํ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี  โดยอยูใ่น

สงักดัเทศบาลเมืองชะอาํ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล ถึงระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี3 

โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นหว้ยทรายเหนือ (ราชวิทยตุาคาร) ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 
มีนาคม พ.ศ. 2480 ผูก่้อตั้ง นายยงั น่วมสาํอาง และชาวบา้นในทอ้งถ่ินหว้ยทรายเหนือ ตาํบลชะอาํ 
อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรีโดยใชอ้าคารโรงไฟฟ้าหลวง สมยัรัชกาลท่ี 6 ของพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนัเป็นท่ีตั้ง ประกอบพิธีเปิดโรงเรียนเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2480 โดยมีขา้หลวงประจาํ
จงัหวดั (พระบาํรุงบุรีราช) นายอาํเภอหนองจอกขนุพิทกัษเ์ขตประชา กรรมการอาํเภอ นายเกลียว 
พทุธิเชษฐ พอ่คา้ ประชาชน ร่วมเป็นพยาน 
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เดิมช่ือโรงเรียนประชาบาลตาํบลบา้นหว้ยทรายเหนือ6 (ราชวิทยตุาคาร) สงักดั 
การศึกษาประชาบาล ตาํบลชะอาํ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี โดย นายมี ไมแ้กว้ เป็นครูใหญ่คน
แรก ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนประชาบาลตาํบลชะอาํ6 (ราชวิทยตุาคาร) สงักดัศึกษาประชาบาล 
ตาํบลชะอาํ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี เม่ือ พ.ศ. 2500 โดยในปีการศึกษา 2554 มีจาํนวนนกัเรียน
ทั้งส้ิน 419 คน 

2. โรงเรียนเทศบาล 2 วดัไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธ์ิ) 
ตั้งอยูภ่ายในวดัไทรยอ้ย ตาํบลชะอาํ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี จดัการเรียนการสอน

ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สงักดัเทศบาลเมืองชะอาํ กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

โรงเรียนเทศบาล2 วดัไทรยอ้ย (ญาณธรรมสมัฤทธ์ิ) ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2466 โดยนายเพ่ิม แกว้อุปราการ ศึกษาธิการอาํเภอ พร้อมพระอธิการ เลก็ อินท สุ 
วณัณโณ เจา้อาวาสวดัไทรยอ้ยในสมยันั้น และประชาชนในทอ้งถ่ิน ในช่วงแรกจดัการเรียนการ
สอนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-4 ตามพระราชบญัญติัประถมศึกษา พ.ศ. 2468 และ พ.ศ. 2478 มีพระ
อธิการเลก็ อินทสุวณัโณ อุปการะ และนายเพลิน ทิพยเ์ท่ียวแท ้เป็นครูใหญ่คนแรก โดยในปี
การศึกษา 2554 มีจาํนวนนกัเรียนทั้งส้ิน 396 คน 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 
การศึกษาเร่ือง “การจดัการความรู้แหล่งเรียนรู้ กรณีพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และ

สถานศึกษาใกลเ้คียง” เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Researcg) ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิง
ปฏิบติัการ(Action Research) เพื่อศึกษาขอ้มูล และนาํผลการศึกษาท่ีไดม้าปรับปรุงพฒันา โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อกาํหนดแนวทางการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ ให้เกิดข้ึนระหว่างพระราช
นิเวศน์มฤคทายวนั และสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ใกลเ้คียง 2 แห่ง ในเขต ตาํบลห้วยทรายเหนือ อาํเภอ
ชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี คือ โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นห้วยทรายเหนือ(ราชวิทยุตาคาร) และโรงเรียน
เทศบาล 2 วดัไทรยอ้ย (ญาณธรรมสัมฤทธ์ิ)  และศึกษาในประเด็นการเลือกใชชุ้ดขอ้มูลความรู้ท่ี
เหมาะสมกบัเยาวชน โดยชุดขอ้มูล ความรู้ดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบั พระราชประวติั พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ท่ีจะสามารถนาํมาประยกุต ์พฒันารูปแบบชุดความรู้
ให้น่าสนใจ  และถ่ายทอดให้กบัเยาวชนในทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของเยาวชน
นอกจากการเรียนตามปกติในชั้นเรียน  นาํไปสู่การเรียนรู้องคค์วามรู้ใหม่ๆ ปลูกฝังจิตสาํนึกในการ
ร่วมอนุรักษ ์สร้างความภาคภูมิใจ ตระหนกัถึงความสาํคญัของประวติัความเป็นมาของทอ้งถ่ิน  

ในการดาํเนินการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีคาํถามในการศึกษาวิจยั คือ แนวทาง และ
วิธีการใดท่ีเหมาะสมกับการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และ
สถานศึกษาใกลเ้คียงทั้ง 2 แห่ง โดยรับฟังปัญหา ขอ้เสนอแนะ จากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งจาก
ผูบ้ริหารของพระราชนิเวศน์ฯ ผูบ้ริหารของโรงเรียนทั้ ง 2 แห่ง ท่ีเป็นผูก้าํหนดนโยบาย และ
บุคลากรระดับปฏิบติัการ ได้แก่ เจา้หน้าท่ีฝ่ายวิชาการของพระราชนิเวศน์ฯ และครู อาจารยท่ี์
ปรึกษากิจกรรม โดยผลการศึกษาจะช้ีให้เห็นสภาพปัจจุบนัของการจัดการความรู้ระหว่างกัน 
ปัญหา อุปสรรคท่ีสาํคญั ขอ้เสนอแนะ แนวทางเบ้ืองตน้จากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
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การศึกษากระบวนการจดัการความรู้  ท่ีผูศึ้กษาศึกษาชุดขอ้มูลความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
พระราชประวติั พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั และถ่ายทอดใหก้บั
เยาวชน โดยมีเยาวชนกลุ่มตวัอยา่งจากวิชาชุมนุม โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นหว้ยทรายเหนือ(ราชวิทยุ
ตาคาร) ทาํการศึกษา เกบ็รวบรวมขอ้มูล ในช่วงภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 ผา่น
กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการ ศึกษา ปัญหา อุปสรรค รวบรวมขอ้เสนอแนะ จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้ง
จากอาจารยผ์ูป้ระสานงาน เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวชิาการ ของพระราชนิเวศน์ฯ นกัเรียน เยาวชน กลุ่ม
ตวัอยา่ง ทั้งก่อน และระหวา่งการศึกษา  เลือกนาํชุดขอ้มูล ความรู้ ท่ีเหมาะสมมาเป็นสาระของการ
เรียนรู้ พฒันารูปแบบการสอนใหน้กัเรียนกลุ่มเป้าหมายรู้จกัคิด วเิคราะห์ และเกิดความสนุกสนาน 
รู้จกัการทาํงานร่วมกนั เพื่อใหก้ารดาํเนินการศึกษาเป็นไปอยา่งมีระเบียบ บรรลุวตัถุประสงค์
การศึกษา จึงกาํหนดรายละเอียด ระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี 

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1.  ศึกษาจากเอกสาร (Documentary) เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฏีท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี รวมถึงขอ้มูล เอกสาร ชุดความรู้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั พระ
ราชประวติั พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ประวติัความเป็นมาของ
พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ฯลฯ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สามารถนาํมาเป็นสาระในการ
เรียนรู้ถ่ายทอดใหก้บัเยาวชน รวมทั้งขอ้มูลท่ีไดจ้ากรายงาน ผลการปฏิบติังาน การวิจยั วิทยานิพนธ์ 
หนงัสือ จุลสาร บทความและเอกสารเผยแพร่ แผนท่ี รวมทั้งส่ือทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษา 

2.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม (Field Study) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ หรือการพูดคุยแบบเป็นกันเอง (Informal 
Interview) สมัภาษณ์แบบรายบุคคล  

โดยส่วนแรก ศึกษา สภาพปัจจุบนั ปัญหา ความตอ้งการ ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
จดัการความรู้เพื่อนาํไปสู่แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ต่อไป คาํถาม
ประกอบการสมัภาษณ์มีประเดน็ท่ีครอบคลุมเน้ือหา ดงัน้ี 

สภาพปัจจุบนัของการจดัการแหล่งเรียนรู้ ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการ
จดัการความรู้ ระหวา่งพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และโรงเรียนใกลเ้คียงทั้ง 2 แห่ง  
            ปัญหาการมีส่วนร่วม  ปัญหาการจัดการความรู้  ระหว่างพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั และโรงเรียนใกลเ้คียงทั้ง 2 แห่ง 
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ความตอ้งการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ และความตอ้งการมีส่วนร่วมจัดการ
ความรู้ ระหว่างพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และโรงเรียนใกลเ้คียงทั้ง 2 แห่ง เพ่ือหาแนวทางสร้าง
ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ ในฐานะท่ีพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน ท่ีรวบรวม เผยแพร่ความรู้ ท่ีจะสนบัสนุนการเรียนรู้นอกจากการเรียนในชั้น
เรียนตามปกติ ของนกัเรียน เยาวชน 

ส่วนท่ีสอง ศึกษา การเลือกชุดขอ้มูล ความรู้ท่ีเหมาะสมมาเป็นสาระการเรียนรู้ การ
พฒันารูปแบบการสอนให้น่าสนใจ มีประสิทธิภาพ รวมถึงรูปแบบของกิจกรรมท่ีจดัควบคู่ไปกบั
การเรียนการสอน คาํถามประกอบการสมัภาษณ์มีประเดน็ท่ีครอบคลุมเน้ือหา ดงัน้ี 

การเลือกชุดความรู้ท่ีเหมาะสม ท่ีจะนาํมาเป็นสาระของการเรียนรู้  
รูปแบบของการถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีเหมาะสม 

    นอกจากน้ีการศึกษาในส่วนท่ีสองน้ีส่วนหน่ึงเป็นการศึกษาผา่นการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการท่ีรวบรวมขอ้มูลจากเยาวชนกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนเทศบาล  6 บา้นหว้ยทรายเหนือ
(ราชวิทยตุาคาร) และรับฟังขอ้เสนอแนะ จากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการ สาํนกังานพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั และครู ผูส้อนจากโรงเรียนเทศบาล 6 บา้นหว้ยทรายเหนือ(ราชวิทยตุาคาร) ท่ีโดยผู ้
ศึกษาลงพ้ืนท่ีสถานศึกษา กาํหนดแผนการปฏิบติัการ นาํชุดความรู้ออกเผยแพร่ สงัเกต ประเมินผล
การเรียนรู้ นาํขอ้มูลท่ีไดก้ลบัมา พิจารณาปรับปรุงเทคนิค วิธีการใหเ้หมาะสมต่อไป 
 
กลุ่มประชากรทีท่าํการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาท่ีหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือ และ เพื่อหาชุด
ความรู้ เคร่ืองมือ ท่ีเหมาะสม  โดยผูศึ้กษาจะเลือกกลุ่มประชากรท่ีทาํการศึกษา แบบเฉพาะเจาะจง 
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ระหว่างพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และ
โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง  

ส่วนแรก เป็นการศึกษาหาแนวทางใชว้ิธีการสัมภาษณ์ในในการสร้างความร่วมมือ มี
ประเด็นสาํคญั 3 ประเด็น คือ ศึกษาสภาพปัจจุบนัของการจดัการแหล่งเรียนรู้ ความร่วมมือ การมี
ส่วนร่วมในการจดัการความรู้ ระหว่างพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และสถานศึกษาใกลเ้คียงทั้ง 2 
แห่ง  ศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วม ปัญหาการจดัการความรู้ ระหว่างพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
สถานศึกษาโดยรอบ และศึกษาความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ก่อนนาํผลการศึกษามากาํหนด
แนวทาง ดังนั้นเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ และเพียงพอตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาท่ีจะ
สามารถนาํมาวิเคราะห์กาํหนดแนวทาง ผูศึ้กษาจึงเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษา ดงัน้ี 
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1.  ผูบ้ริหารสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ในฐานะท่ีเป็นผูดู้แล กาํหนด
นโยบาย การจดัการความรู้ในพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 

2.  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการ สํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในฐานะ
ผูป้ฏิบติังาน ท่ีมีประสบการณ์ในการทาํโครงการ กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ      

3.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ทั้ง 2 แห่ง 
4.  ครูอาจารย ์ท่ีปรึกษา 
ส่วนท่ีสอง ศึกษาในประเด็น การเลือกชุดขอ้มูล ความรู้ท่ีเหมาะสมมาเป็นสาระการ

เรียนรู้ การพฒันารูปแบบการสอนให้น่าสนใจ มีประสิทธิภาพ และนาํมากาํหนดเป็นแผนปฏิบติั
การ    ผูศึ้กษาเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษา ดงัน้ี  

1.  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการ สาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
2.  อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นหว้ยทรายเหนือ (ราชวิทยุ

ตาคาร) 
3.  นกัเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร) ท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรมจาํนวน 11 คน 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
1.  ใชแ้นวคาํถามประกอบการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายหลกั  
2.  แผนงาน กิจกรรม ชุดความรู้  ท่ีกาํหนดข้ึนจากความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตาม

ความเหมาะสม จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลกลุ่มประชากรท่ีทาํการศึกษา 
3.  แบบจดบนัทึกภาคสนาม (Field Note) ใชใ้นการจดบนัทึกรายละเอียดจากการ

พดูคุย การสมัภาษณ์ การสงัเกตการณ์จากกิจกรรมปฏิบติัการท่ีจดัข้ึน 
4.  เคร่ืองมือช่วยจดจาํ (Recording Tools) 

 
การวเิคราะห์และการนําเสนอข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีส่วนหน่ึงเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Rearch) ท่ีผูศึ้กษานาํเสนอ 
ขอ้มูล แผนการปฏิบติัการ ผลการปฏิบติัการ ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังาน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการ
ปฏิบติังาน แนวทางท่ีนาํไปสู่วิธีการใหม่ๆเพื่อนาํไปปฏิบติัให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุผลสําเร็จ 
รวมทั้งนําผลการศึกษาในประเด็นอ่ืนๆมาอธิบาย เช่ือมโยง ให้เห็นถึงแนวทาง แผนงาน และ
นาํเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการบรรยายพรรณนาความในการเขียนรายงาน ประกอบกบัผลของ
การปฏิบติังาน         
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บทที ่4 
ผลการดําเนินงานศึกษา 

 
การศึกษากลุ่มประชากร  กลุ่มประชากรในการศึกษามี 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 เป็นการศึกษากลุ่มประชากรเป้าหมายเพื่อรับทราบสภาพปัจจุบนัของการ

จดัการแหล่งเรียนรู้ของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ของ
โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง พร้อมรับทราบปัญหาการมีส่วนร่วมจากการดาํเนินงานท่ีผ่านมา และรับฟัง
ขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์พิจารณากาํหนดแนวทาง
ขั้นตอนการดาํเนินการสร้างการมีส่วนร่วม และกาํหนดแผนปฏิบติัการในขั้นตอนต่อไป  

การศึกษารวบรวมขอ้มูลใช้วิธีการพูดคุยสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยกรอบ
ประเด็นคาํถามจะทาํใหท้ราบ สภาพปัจจุบนัของการมีส่วนร่วมจดัการความรู้ท่ีเป็นอยู ่ปัญหาท่ีพบ
จากการดาํเนินงานท่ีผา่นมา และขอ้เสนอแนะ เพื่อหาแนวทางในการจดัการความรู้ และสร้างการมี
ส่วนร่วม ระหว่างพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง โดยศึกษารวบรวมขอ้มูลจาก
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งจากสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นหว้ย
ทรายเหนือ (ราชวิทยตุาคาร) และโรงเรียนเทศบาล 2 วดัไทรยอ้ย (ญาณธรรมสมัฤทธ์ิ) 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาส่วนแรก ไดแ้ก่  
1. ผูบ้ริหารสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั  
2. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการ สาํนกังานพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั  
3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาทั้งสองแห่ง 
4. อาจารย ์ผูป้ระสานงาน จากโรงเรียนทั้งสองแห่ง  
ส่วนท่ี 2 เป็นการศึกษารวบรวมขอ้มูลในระหวา่งปฏิบติัการ เพื่อทาํใหท้ราบถึงปัญหา

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน รับฟังขอ้เสนอแนะจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเลือกชุดขอ้มูลความรู้ท่ี
เหมาะสมเพื่อนาํไปถ่ายทอดเป็นสาระความรู้ใหก้บันกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย และปรับปรุงให้
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เหมาะสมมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาในส่วนท่ีสองเลือกศึกษาเฉพาะโรงเรียนเทศบาล 6                        
หว้ยทรายเหนือ (ราชวิทยตุาคาร) ท่ีมีความพร้อมสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดต้ลอดระยะเวลา                     
โดยผูศึ้กษาเขา้ไปศึกษารวบรวมขอ้มูล และปฏิบติัการในวิชาชุมนุม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
2 และ 3 โดยมีนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 11 คน ประเดน็ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเดน็
หลกั  

ประเด็นแรก ศึกษาในประเด็นชุดความรู้ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเยาวชน การ
ประยกุตใ์ชชุ้ดขอ้มูลความรู้ การเช่ือมโยงกบัความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

ประเด็นท่ีสอง ศึกษาในประเด็นความสามารถในการรับรู้ความเขา้ใจของเยาวชนท่ีมี
ต่อชุดความรู้ สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปเช่ือมโยงกบับทเรียนในชั้นเรียน และรับทราบปัญหา
อุปสรรคท่ีพบพร้อมกาํหนดแนวทางแกไ้ขในระหวา่งปฏิบติัการ เพื่อปรับปรุงแผนการใหเ้หมาะสม
ยิง่ข้ึน  

ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาส่วนท่ีสอง ไดแ้ก่ 
1.  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการ สาํนกังานพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
2.  ครู อาจารย ์ผูป้ระสานงาน 
3.  นกัเรียน เยาวชน กลุ่มเป้าหมาย 
วิธีการศึกษาทั้ง 2 ส่วนใชก้ารสนทนาพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ การประเมินผลจาก

การปฏิบติัการ และการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งระหวา่งปฏิบติัการ  
ผลการศึกษาแบ่งออกเป็นสองส่วน ดงัน้ี 
1.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา 
2.  ผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ 

 
ข้อมูลทีไ่ด้จากการศึกษา 

1. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในส่วนท่ี 1  
ประเดน็สภาพปัจจุบนั ปัญหาดา้นการมีส่วนร่วมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และ

สถานศึกษาท่ีตั้งอยูโ่ดยรอบพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้ โดยผูศึ้กษาไดท้าํการ
แบ่งกลุ่มประชากรท่ีทาํการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือกลุ่มสถานศึกษาทั้งสองแห่ง และกลุ่ม
สาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั เพื่อทาํใหรั้บทราบมุมมองท่ีแตกต่างกนัเพื่อทาํให้
รับทราบสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งรอบดา้น ดงัขอ้มูลท่ีแสดงในตารางท่ี 1 ถึงตารางท่ี 8 
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ประเด็นสภาพปัจจุบัน  
จากการศึกษาพบวา่โรงเรียนทั้งสองแห่งใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาวิชาประวติัศาสตร์ 

ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน ดว้ยเป็นนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการท่ีตอ้งการส่งเสริมให้โรงเรียนมี
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน รวมถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาครูอาจารยข์องโรงเรียนทั้งสองแห่งเอง 
ก็เล็งเห็นความสําคญัของการศึกษาในเร่ืองดงักล่าว จึงส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนการสอนวิชา
ทอ้งถ่ินศึกษาข้ึนในทั้งสองโรงเรียน โดยเน้ือหา และกิจกรรมท่ีจดัข้ึนไดเ้ลือกเผยแพร่เร่ืองราวท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว  และเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั ดว้ยเป็นบุคคลสาํคญั และสถานท่ีท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

 โรงเรียนเทศบาล 6 ห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร) ไดใ้ห้ความสาํคญักบัชุดขอ้มูล
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชประวติั และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยู่หัว โดยกาํหนดอตัตลกัษณ์ของโรงเรียนให้สอดคลอ้งกบัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่ัว เพื่อปลูกฟังในเร่ืองความจงรักภกัดีท่ีมีต่อสถาบนัพระมหากษตัริยข์องนกัเรียน โดยมีการ
จดันิทรรศการถาวรเพื่อเผยแพร่พระราชประวติั พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว และประวัติความเป็นมาของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัให้นักเรียนได้ศึกษา 
นอกจากน้ียงัมีการถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีอาคารเรียนหลงัเก่าของโรงเรียนเคยเป็นโรงไฟฟ้าเก่าของพระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวนัในคร้ังอดีตให้กบันักเรียน ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงให้เห็นความสําคญัของ
โรงเรียนท่ีมีต่อพระราชนิเวศน์มฤคทาวนั และทอ้งถ่ิน ส่วนโรงเรียนเทศบาล 2 วดัไทรยอ้ย (ญาณ
ธรรมสมัฤทธ์ิ) มีการถ่ายทอดชุดความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั พระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวนัในวิชาทอ้งถ่ินศึกษา และมีการนาํนักเรียนเขา้ทศันศึกษาท่ีพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนัอยูเ่ป็นประจาํ  

ด้านความร่วมมือระหว่างกันทางด้านการจัดการความรู้ ท่ีผ่านมา  ก็ได้มีการ
ประสานงานจากสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั เชิญชวนโรงเรียนทั้งสองแห่งนาํ
นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดัข้ึนท่ีพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัอยูเ่ป็นประจาํ ซ่ึงโรงเรียนทั้งสองแห่ง
ก็ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอยู่เสมอหากไม่ติดภาระกิจกรรมอ่ืนๆ นอกจากน้ีในบางรายวิชาในชั้นเรียน
ครูผูส้อนก็เลือกท่ีจะพานกัเรียนเขา้ไปศึกษาท่ีพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และอุทยานส่ิงแวดลอ้ม
นานาชาติสิรินธรท่ีตั้งอยูใ่กลเ้คียง 

ส่วนของสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนักใ็หค้วามสาํคญักบัการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ มีการกาํหนดแผนกิจกรรมโครงการเรียนรู้ต่างๆตลอดปี รวบรวมชุดความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวจดัเป็นนิทรรศการถาวรในเร่ืองราวของพระราชประวติั 
พระราชกรณียกิจท่ีสาํคญั และจดันิทรรศการหมุนเวียนท่ีมีเน้ือหาเปล่ียนแปลงไปตามวาระโอกาส
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สาํคญัต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียน หน่วยงานต่างๆจากทัว่ประเทศเดินทางเขา้ชมนิทรรศการ 
และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึน ในส่วนโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง คือโรงเรียนเทศบาล 6 ห้วยทราย
เหนือ (ราชวิทยตุาคาร) และโรงเรียนเทศบาล 2 วดัไทรยอ้ย (ญาณธรรมสัมฤทธ์ิ) สาํนกังานมูลนิธิ
พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัก็ไดมี้การประสานงานระหว่างกนัอยูเ่สมอ โดยเชิญชวนโรงเรียนทั้ง 2 
แห่งให้นํานักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจัดข้ึนอยู่เป็นประจาํในพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั หรือ
ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนนกัเรียน เยาวชน ในทอ้งถ่ินเขา้ร่วมกิจกรรม เช่น โครงการเรียนดนตรีไทย
ท่ีพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัในวนัเสาร์ -อาทิตย ์และโครงการยวุมคัคุเทศก ์เป็นตน้ 

 
ประเด็นปัญหาด้านการมีส่วนร่วม  
จากการศึกษาพบวา่กลุ่มประชากรท่ีทาํการศึกษาในส่วนของโรงเรียนทั้งสองแห่ง ระบุ

ปัญหาในดา้นการมีส่วนร่วมว่า ท่ีผ่านมาไม่เคยมีโครงการความร่วมมือท่ีเป็นทางการระหว่างกนั 
การดาํเนินงานท่ีมีอยู่จึงเป็นไปโดยไม่มีกรอบท่ีชัดเจน ไม่สามารถกาํหนดระยะเวลาในการทาํ
กิจกรรมต่างๆร่วมกนัได ้ดว้ยโรงเรียน และครูผูส้อนบางคร้ังก็มีภาระไม่สามารถนาํนกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รวมถึงปัญหาบุคลากรท่ีจะมารับผดิชอบไม่เพียงพอลาํพงัครูผูส้อนเองก็มี
ภาระท่ีตอ้งรับผิดชอบเช่นกนั ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผลใหโ้ครงการกิจกรรมความร่วมมือท่ีผา่นมาไม่
ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร ปัญหาสาํคญัอีกประการคือขาดการช่วยเหลือจากสาํนกังานมูลนิธิพระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวนัในการแบ่งปันขอ้มูลทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชประวติั พระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว ซ่ึงมีความสาํคญัซ่ึงจะตอ้งถูกนาํไปเผยแพร่
ใหก้บันกัเรียนในโรงเรียนอยา่งถูกตอ้ง นอกจากน้ียงัมีประเด็นปัญหาในดา้นการส่ือสารระหว่างกนั
ภายในองค์กรท่ีครูอาจารยบ์างท่านไม่รับทราบการดาํเนินการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้
ดงักล่าว 

การศึกษากลุ่มประชากรในส่วนของสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั เห็น
ว่าปัญหาสาํคญัท่ีเป็นอุปสรรคคือปัญหาความไม่เขา้ใจของสถานศึกษาทั้ง 2 แห่งในการดาํเนินงาน
ร่วมกนัแบบมีส่วนร่วมท่ีทุกฝ่ายตอ้งเขา้มามีบทบาทหน้าท่ีตั้งแต่กระบวนการวางแผนจนถึงการ
ปฏิบติัการ ไม่ใช่เป็นหนา้ท่ีเฉพาะของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง นอกจาก้ียงัมีปัญหาความไม่ต่อเน่ืองในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน การดาํเนินกิจกรรมจึงไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนด ยากต่อการ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อรับทราบ และแกไ้ขปัญหา นอกจากน้ียงัมีปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอท่ีจะมา
รับผิดชอบงานในส่วนดงักล่าว รวมถึงปัญหาจากตวันกัเรียนเยาวชนเองท่ีบางคร้ังไม่สามารถเขา้
ร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาท่ีกาํหนดโดยมีภาระหนา้ท่ีอ่ืนท่ีตอ้งรับผดิชอบ 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทีเ่กีย่วข้อง   
ในส่วนขอ้เสนอแนะจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 หว้ยทราย

เหนือ (ราชวิทยุตาคาร) มีขอ้เสนอแนะท่ีน่าสนใจว่า น่าจะมีการประสานกนัในส่วนต่างๆทั้งพระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวนั โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ครู ผูป้กครอง และชุมชนหว้ยทรายเหนือ ในการร่วมกนั
สร้างอตัตลกัษณ์ชองชุมชนให้เช่ือมโยงกบัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ในฐานะท่ี
ชุมชนแห่งน้ีเป็นท่ีตั้ง และเก่ียวขอ้งกบัพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ซ่ึงจะเป็นการสร้างความสามคัคี 
ความภาคภูมิใจใหก้บัทุกภาคส่วนในทอ้งถ่ิน เกิดการประสานงานร่วมมือกนัพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค ์นอกจากน้ียงัมีขอ้เสนอแนะจากส่วนโรงเรียนทั้ง 2 แห่งเพิ่มเติม ท่ีสนบัสนุนให้
ทาํโครงการความร่วมมือระหว่างกนัอยา่งเป็นทางการ พร้อมร่วมกนับูรณาการความรู้จากการเรียน
ปกติในชั้นเรียนไปสู่การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงจะเป็นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ให้แก่
นักเรียนท่ีมีความน่าสนใจ และง่ายต่อการทาํความเขา้ใจในสาระการเรียนรู้ สามารถนาํความรู้ท่ี
ไดรั้บไปเช่ือมโยงกบัเน้ือหาของบทเรียนปกติได ้นอกจากน้ียงัมีขอ้เสนอแนะท่ีอยากให้พระราช
นิเวศน์มฤคทายวนันาํชุดขอ้มูลความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว และ
พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ออกเผยแพร่ให้กับโรงเรียนทั้ งสองแห่ง เพื่อนํามาเผยแพร่ให้กับ
นักเรียนซ่ึงจะเป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราวท่ีเป็นประโยชน์ และความเป็นมาของ
ทอ้งถ่ินอยา่งถูกตอ้ง  

ในส่วนของสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัมีขอ้เสนอแนะว่า โรงเรียน
น่าจะเลือกวิธีการนํานักเรียนเขา้มาทาํกิจกรรม ศึกษาหาความรู้ท่ีพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั
มากกวา่วิธีการท่ีรอใหเ้จา้หนา้ท่ีของสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัออกเผยแพร่ความรู้
ทาํกิจกรรมตามโรงเรียน ดว้ยพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีไม่ไกลจากโรงเรียนทั้ง 
2 แห่ง ครูผูส้อนสามารถประยุกต์เน้ือหาในแต่ละรายวิชาให้สามารถเขา้มาใช้พระราชนิเวศน์
มฤคทายวนัเป็นแหล่งเรียนรู้ได ้ซ่ึงจะเป็นการสร้างความสนใจความเขา้ใจของนักเรียนในเน้ือหา
สาระการเรียนรู้ได ้ และเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ท่ีนักเรียนมีโอกาสไดส้ังเกต
เรียนรู้ด้วยตวัเอง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีหาไม่ได้จากการเรียนปกติในชั้นเรียน ขอ้เสนอแนะท่ีสําคญัอีก
ประการหน่ึงคือการทาํความเขา้ใจกับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งว่าการมีส่วนร่วมนั้นตอ้งได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกฝ่ายควรเข้ามามีบทบาทภาระหน้าท่ีท่ีต้องร่วมกันรับผิดชอบ ร่วมกัน
ดาํเนินการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย และเห็นว่าโรงเรียน ครูผูส้อนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนด
แผนงาน ตลอดจนเป็นส่วนหน่ึงในขั้นตอนการปฏิบติัอยา่งจริงจงั ซ่ึงไม่ใช่เป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี
จากสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัแต่ฝ่ายเดียวโดยลาํพงั  
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2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในส่วนท่ี 2 การศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายในระหว่าง
ปฏิบติัการ เพื่อทาํให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และขอ้เสนอแนะจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดย
เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกชุดขอ้มูล ชุดความรู้ การรับรู้ของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย การศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเดน็หลกั ดงัขอ้มูลท่ีแสดงอยูใ่นตารางท่ี 9 ถึงตารางท่ี 12  

ประเด็นท่ี 1 ศึกษาในประเด็นชุดความรู้ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเยาวชน การ
เช่ือมโยงกบัความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

จากการศึกษาพบว่าพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัไดร้วบรวมชุดความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ทั้งพระราชประวติั พระราชกรณียกิจ ไวเ้ป็นจาํนวนมาก 
และสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัมีหน้าท่ีเผยแพร่เร่ืองราวดงักล่าว ประกอบกบั
โรงเรียนเทศบาล 6 หว้ยทรายเหนือ(ราชวิทยตุาคาร) มีการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
กาํหนดอตัตลกัษณ์ของโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ชุดขอ้มูล
ความรู้ดงักล่าวน่าจะเป็นประโยชน์หากนาํมาประยกุตเ์ช่ือมโยงกบัเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของ
ทอ้งถ่ิน รวมถึงเช่ือมโยงกบัเน้ือหาบทเรียนแต่ละรายวิชาของนกัเรียนในชั้นเรียนปกติ ซ่ึงจะทาํให้
บทเรียนมีความน่าสนใจมากข้ึน ง่ายในการทาํความเขา้ใจเน้ือหา เช่น เช่ือมโยงเร่ืองราวของบทพระ
ราชนิพนธ์กบัวิชาภาษาไทย  เช่ือมโยงเร่ืองราวของพระราชกรณียกิจท่ีสําคญักบัวิชาสังคมศึกษา 
เป็นตน้ นอกจากน้ีในส่วนรูปแบบของการถ่ายทอดเน้ือหาของชุดความรู้มีความเห็นว่าน่าจะเป็นใน
รูปแบบของกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงจะทาํให้เกิดความน่าสนใจ แตกต่างจากการเรียนปกติในชั้น
เรียน และควรมีการนาํนกัเรียนออกไปศึกษาเรียนรู้ท่ีพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั เพื่อใหน้กัเรียนเกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีแตกต่าง  

จากการศึกษาในส่วนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีขอ้เสนอแนะวา่เน้ือหาของชุดความรู้
ท่ีนาํมาถ่ายทอดน่าจะเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และความเป็นมาของ
ชุมชน ท่ีเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วั ดว้ยประวติัความเป็นมาของโรงเรียนเก่ียวขอ้งกบัพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั คืออาคารเรียนหลงัแรกเป็นโรงไฟฟ้าเก่าของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัมาก่อน 
เน้ือหาของชุดความรู้ท่ีนาํมาเผยแพร่อยากใหมี้ในบทเรียนบา้งเพราะจะเป็นการทบทวนทาํใหเ้ขา้ใจ
บทเรียนไดดี้ข้ึน เช่น พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเดจ็พะมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีสอนในวิชา
ภาษาไทยระดบัชั้น ม.3  รวมทั้งคาํราชาศพัท ์ต่างๆ และเน้ือหาของชุดความรู้ท่ีนาํมาเผยแพร่ตอ้งไม่
ยากเกินไป การเรียนการสอนควรเป็นไปอยา่งสนุกสนานไม่จริงจงัมากนกั ควรมีการนอกสถานท่ี
โดยไปเรียนรู้ในพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั เพื่อจะไดรั้บประสบการณ์จริง  
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ประเด็นท่ี 2 ศึกษาในประเด็นความสามารถในการรับรู้ความเขา้ใจของนกัเรียน และ
ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน โดยผลการศึกษาในส่วนน้ีไดจ้ากการปฏิบติัการตามแผนการจดัการเรียนรู้
ร่วมกบัการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบสมัภาษณ์ ดงัท่ีแสดงในแผนการจดัการเรียนรู้ในภาคผนวก ก 

ขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาพบว่า นักเรียนสนใจตั้งใจเรียนรู้ชุดขอ้มูลความรู้ มีความ
เขา้ใจในเน้ือหาชุดขอ้มูลความรู้ท่ีนําไปเผยแพร่ และอยากมีส่วนร่วมกับการเรียนในรูปแบบ
ดงักล่าวมากกว่าการเรียนแบบปกติในชั้นเรียน โดยจากการประเมินผลดา้นต่างๆตามแผนการสอน
ท่ีไดก้าํหนดข้ึน พบวา่นกัเรียนทั้งหมด มีผลการประเมินท่ีผา่นเกณฑ ์ทั้งในดา้นการมีส่วนร่วม  ดา้น
ความรับผดิชอบ ดา้นการร่วมมือกนัในการทาํงาน ดา้นการแสดงความคิดเห็น และดา้นการเขา้ร่วม
กิจกรรมสมํ่าเสมอ   

นอกจากน้ีนักเรียนได้มีการตั้งประเด็นคาํถามขอ้สงสัยต่างๆซักถามอยู่ตลอด และ
สามารถเช่ือมโยง เน้ือหารายวิชาท่ีเรียนอยู่ในชั้นเรียนปกติกับชุดขอ้มูลความรู้ท่ีนํามาเผยแพร่ 
รวมถึงมีการแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม มีการพฒันาทกัษะความกลา้
แสดงออก และกลา้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล นอกจากชุดความรู้เบ้ืองตน้ท่ีนาํไปเผยแพร่
แลว้นักเรียนยงัให้ความสนใจกับความรู้รอบตวัอ่ืนท่ีสามารถเช่ือมโยงไปได้ เช่น สภาพสังคม
บา้นเมืองในสมยัรัชกาลท่ี 6 มีการตั้ งคาํถามขอ้สงสัย และตอ้งการให้นําความรู้รอบตวัอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งมาเผยแพร่  

ในส่วนของปัญหาอุปสรรคจากการศึกษาพบว่ามีชุดขอ้มูลความรู้บางชุดท่ีมีเน้ือหา
ซับซ้อน นักเรียนอาจจะไม่เขา้ใจในทนัทีตอ้งใช้เวลาในการถ่ายทอดทาํความเขา้ใจ  ควรมีการ
ปรับเปล่ียนเน้ือหาวิธีการให้เขา้ใจง่ายข้ึน สาเหตุสําคญัประการหน่ึงอาจเพราะในวิชาชุมนุมมี
นกัเรียนมาจากชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และ ปีท่ี 3 ท่ีมีพื้นฐานความรู้แตกต่างกนันกัเรียนบางคนเรียนรู้
ชา้กวา่เพื่อนอาจจะตอ้งใหค้วามสนใจมากกวา่ปกติ 

ปัญหาสําคญัอีกประการคือ ระยะเวลาการทาํกิจกรรมท่ีไม่เพียงพอในส่วนการนํา
นกัเรียนออกไปศึกษาท่ีพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั เน่ืองจากในวิชาชุมนุมมีระยะเวลาประมาณ 1 
ชัว่โมง ซ่ึงไม่เพียงพอกบัการทาํกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ เพราะลาํพงัเพียงการเดินทางนาํนักเรียนไป
กลบัก็ทาํให้หมดเวลาไป รวมถึงความไม่สะดวกต่างๆหากจะนาํนักเรียนเขา้ไปศึกษาท่ีพระราช
นิเวศน์มฤคทายวนันอกเวลาเรียน เช่น ในวนัหยุดเสาร์ อาทิตย ์หรือช่วงหลงัเลิกเรียน เพราะตอ้ง
แจง้ขออนุญาตจากทางโรงเรียน และผูป้กครองก่อน รวมถึงความไม่สะดวกของครูอาจารยท่ี์จะตอ้ง
ร่วมดูแลนกัเรียนดว้ย เน่ืองจากเป็นช่วงเวลานอกราชการ และมีภาระงานอ่ืนๆท่ีตอ้งรับผดิชอบ        

นอกจากน้ียงัมีปัญหาการดําเนินการ การประสานงานระหว่างครู และเจ้าหน้าท่ี
วิชาการ ท่ีอาจมีความเขา้ใจในเร่ืองการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการสาํนกังาน
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มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัมีความเห็นว่า ในการปฏิบติัการจริงครูผูส้อนควรเขา้มามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพราะมีความใกลชิ้ดเขา้ใจนักเรียนมากกว่าน่าจะทาํให้การดาํเนินการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีความเห็นว่าการประยุกต์ใชชุ้ดความรู้สามารถนาํไปพฒันา
รูปแบบวิธีการสอนให้เขา้กบัทุกรายวิชาไดไ้ม่จาํเป็นตอ้งเฉพาะวิชาภาษาไทย หรือสังคมเท่านั้น 
น่าจะมีการขยายกรอบในการปฏิบติัการออกไปในทุกรายวิชาซ่ึงการดาํเนินกิจกรรมในปัจจุบนัก็
เฉพาะวิชาชุมนุม แต่หากสามารถแทรกกิจกรรมท่ีออกแบบ และแฝงชุดความรู้โดยครูประจาํวิชามา
ร่วมกนัทาํแผนการสอน โดยใชพ้ระราชนิเวศน์มฤคทายวนั เป็นแหล่งเรียนรู้ ก็น่าจะทาํให้ผลการ
ดาํเนินงานในดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ประสบผลสาํเร็จมากยิง่ข้ึน โดยนกัเรียนก็จะ
ไดเ้รียนรู้ดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างจากการเรียนปกติในชั้นเรียนซ่ึงมีความน่าสนใจไม่น่าเบ่ือ โดยเป็น
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ท่ีนกัเรียนมีโอกาสสงัเกตทดลองดว้ยตวัเอง 
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ตารางท่ี 2  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับทราบ สภาพปัจจุบนั ปัญหา และ                  
                  ขอ้เสนอแนะแนวทางเบ้ืองตน้: ผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นหว้ยทราย                       
                  เหนือ(ราชวิทยตุาคาร) 
ผูใ้หข้อ้มูล: อาจารยพ์ินิจ พราห์มแกว้  
ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นหว้ยทรายเหนือ(ราชวิทยตุาคาร) 

-สภาพปัจจุบนั 
 การดาํเนินงานของโรงเรียนในปัจจุบนั อยูภ่ายใตน้โยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ี

สนบัสนุนการศึกษาวิชาประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ิน ส่งเสริมใหโ้รงเรียนในแต่ละทอ้งถ่ินเขียน
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน ทอ้งถ่ินของตน โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นหว้ยทรายเหนือ กพ็ยายาม
รวบรวม ขอ้มูล ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั เพื่อจดัทาํหลกัสูตร และจดัทาํ
นิทรรศการเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบั พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั พระราชประวติั พระราชกรณียกิจ 
ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั เผยแพร่ใหก้บันกัเรียนในโรงเรียน และเขา้ร่วมกิจกรรม
ท่ีทางพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัไดจ้ดัข้ึนอยูเ่ป็นประจาํ 

 
-ปัญหาดา้นการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 

  ความสมัพนัธ์ในการร่วมมือยงัไม่ชดัเจน ยงัไม่เคยมีโครงการความร่วมมืออยา่งเป็น
ทางการระหวา่งกนั จะมีบา้งในการเขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังคราวกบัพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั แต่ ยงั
ไม่มีการประสานงานอยา่งต่อเน่ือง 
 

-ขอ้เสนอแนะ 
น่าจะมีการประสานงาน ในส่วนของ พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั คณะกรรมการ

การศึกษา ครู ผูป้กครอง ร่วมกนัสร้างเอกลกัษณ์ อตัตลกัษณ์ ของชุมชน ใหเ้ป็นเมืองแห่ง
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั เพือ่ปลูกฝัง สร้างความภาคภูมิใจ สร้างสาํนึกของ นกัเรียน 
เยาวชนในชุมชนใหมี้ความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์

ท่ีมา: สมัภาษณ์ พินิจ พราหมณ์แกว้, ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นหว้ยทรายเหนือ(ราช
วิทยตุาคาร), 16 พฤษภาคม 2554. 
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ตารางท่ี 3  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับทราบ สภาพปัจจุบนั ปัญหา และ               
                  ขอ้เสนอแนะแนวทางเบ้ืองตน้: ครู อาจารย ์ผูป้ระสานงาน โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นหว้ย                             
                  ทรายเหนือ(ราชวทิยตุาคาร) 
ผูใ้หข้อ้มูล: อาจารยนุ์ชจรี ตุม้เงิน  
อาจารยผ์ูป้ระสานงาน โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นหว้ยทรายเหนือ(ราชวทิยตุาคาร) 

-สภาพปัจจุบนั 
                 ท่ีผา่นมาผูบ้ริหารของโรงเรียนใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมกบัพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนัจดักิจกรรม นิทรรศการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั พระราชประวติั พระราชกรณียกิจ ของรัชกาลท่ี 
6 คาํขวญัของโรงเรียนเองกเ็ก่ียวขอ้งกบัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ดว้ยประวติั ความ
เป็นมาของโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
                ส่วนตวัเห็นวา่ ความร่วมระหวา่งพระราชนิเวศน์ฯกบัโรงเรียน ยงัไม่ค่อยไดรั้บทราบ
เท่าไหร่ จะมีช่วงก่อนหนา้น้ีท่ีมีเจา้หนา้ท่ีของพระราชนิเวศน์ฯเขา้มาประชาสมัพนัธ์โครงการดนตรี
ไทย ส่วนความร่วมมือ การมีส่วนร่วม อ่ืน จะทราบไดจ้ากผูบ้ริหารท่ีจะประสานงาน แจง้ใหท้ราบ
เป็นคร้ังคราว  
 
-ปัญหาดา้นการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
                    การรับรู้ในโครงการความร่วมมือต่างๆระหวา่ง ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน ผูป้ฏิบติังาน ยงั
จาํกดั  คุณครูบางท่านกไ็ม่รับทราบในโครงการความร่วมมือดงักล่าว 
 
-ขอ้เสนอแนะ 
                    หากมีการพดูคุยกนัอยา่งเป็นทางการระหวา่งพระราชนิเวศน์ฯ และทางโรงเรียน น่าจะ
ทาํใหโ้ครงการความร่วมมือมีการประสานงานท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน น่าจะนาํไปสู่ผลสาํเร็จมากข้ึน 
ทั้งการบูรณาการความรู้ต่างๆ เพราะการเรียนรู้ของนกัเรียนหากไดเ้รียนรู้ในสถานท่ีจริง จะเป็นการ
สร้างความสนใจใหก้บัผูเ้รียน การเรียนจะเป็นไปอยา่งสนุกสนาน น่าสนใจ และจะเป็นการสร้าง
ความเขา้ใจใหก้บันกัเรียน นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดม้ากข้ึน                 
 
ท่ีมา: สมัภาษณ์ นุชจรี ตุม้เงิน, อาจารยผ์ูป้ระสานงานโรงเรียนเทศบาล 6 บา้นหว้ยทรายเหนือ(ราช
วิทยตุาคาร), 16 พฤษภาคม 2554. 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับทราบ สภาพปัจจุบนั ปัญหา และ 
                  ขอ้เสนอแนะแนวทางเบ้ืองตน้: ผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วดัไทรยอ้ย                
                 (ญาณธรรมสมัฤทธ์ิ) 
ผูใ้หข้อ้มูล: อาจารยบ์งัอร พกุสุข  
ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนเทศบาล 2 วดัไทรยอ้ย(ญาณธรรมสมัฤทธ์ิ) 

-สภาพปัจจุบนั 
                     ดว้ยนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมใหมี้การสอนวิชาทอ้งถ่ินศึกษาใหก้บั
เยาวชน ซ่ึงทางผูบ้ริหารของโรงเรียนกเ็ห็นความสาํคญัของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ท่ีเป็น
สถานท่ีสาํคญัทางประวตัติศาสตร์ในทอ้งถ่ิน การเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเองบางคร้ังกน็าํ
นกัเรียนเขา้ไปศึกษาภายในพระราชนิเวศนฯ์ หรือในคราวท่ีพระราชนิเวศน์จดักิจกรรมข้ึนกแ็จง้ให้
ทางโรงเรียนทราบ เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมกบัพระราชนิเวศนฯ์  
 
-ปัญหาดา้นการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 

ท่ีผา่นมา ยงัไม่มีโครงการความร่วมมือระหวา่งกนัท่ีชดัเจน หรือมีบา้งเป็นคร้ังคราว 
และการประสานงานระหวา่ง โรงเรียน และ พระราชนิเวศน์ฯ ยงัไม่เป็นรูปธรรมมากนกั หรือทาง
โรงเรียนไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมกบัพระราชนิเวศน์ฯได ้เพราะทางโรงเรียนกจ็ดักิจกรรม
ทางดา้นดนตรีสากล หรือ กีฬา ท่ี วนั-เวลา กาํหนดไวต้รงกบัท่ีพระราชนิเวศน์ฯจดักิจกรรม 
 
-ขอ้เสนอแนะ 
                      การสร้างความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วม น่าจะมีการแบ่งปันขอ้มูล ชุดความรู้ต่างๆ 
ท่ีพระราชนิเวศน์ไดร้วบรวมไว ้เพื่อเป็นประโยชนแ์ก่เยาวชน โดย ครูผูส้อน จะไดน้าํขอ้มูลความรู้ 
ดงักล่าวมาถ่ายทอดใหน้กัเรียนอยา่ถูกตอ้งต่อไป และเป็นการสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั
ความเป็นมา และความสาํคญัของทอ้งถ่ินตวัเอง อยากใหพ้ระราชนิเวศน์ฯจดัทีมวิทยากรนาํความรู้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชนิเวศน์ฯ ทอ้งถ่ิน ออกเผยแพร่แก่นกัเรียนเพ่ือสร้างความเขา้ใจในทอ้งถ่ินของ
ตนเอง  
 
 
ท่ีมา: สมัภาษณ์ บงัอร พกุสุข, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วดัไทรยอ้ย(ญาณธรรมสมัฤทธ์ิ), 19 
พฤษภาคม 2554. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับทราบ สภาพปัจจุบนั ปัญหา และ   
                  ขอ้เสนอแนะแนวทางเบ้ืองตน้: ครู อาจารย ์ผูป้ระสานงาน โรงเรียนเทศบาล 2 วดัไทร  
                  ยอ้ย(ญาณธรรมสมัฤทธ์ิ) 
ผูใ้หข้อ้มูล: อาจารยย์วุดี ศรคาํ  
อาจารยผ์ูป้ระสานงาน โรงเรียนเทศบาล 2 วดัไทรยอ้ย(ญาณธรรมสมัฤทธ์ิ) 

-สภาพปัจจุบนั 
                     ยงัไม่มีการร่วมมือกนัอยา่งชดัเจน จะมีกน็กัเรียนบางคนไดเ้ขา้ร่วมโครงการเรียน
ดนตรีไทย ท่ีพระราชนิเวศนฯ์ จดัข้ึนในวนั เสาร์-อาทิตย ์แต่ข่าวโครงการดงักล่าวกรู้็เฉพาะนกัเรียน
บางคน ท่ีผูป้กครองเป็นขา้ราชการตาํรวจ อยูใ่นค่ายพระรามหก หรือเป็นเจา้หนา้ท่ีทาํงานอยูท่ี่พระ
ราชนิเวศนฯ์ กจ็ะรับทราบโครงการดงักล่าว แต่หากจะเกิดการร่วมมือกนัอยา่งเป็นทางการข้ึนใน
อนาคตกย็นิดี ดว้ยนกัเรียนในโรงเรียนเองบางคร้ังกมี็เวลาวา่งในช่วงวนัหยดุ กไ็ม่ไดท้าํกิจกรรม
อะไร และไม่ไดใ้ชเ้วลาดงักล่าวใหเ้กิดประโยชน์ บางคนกก็ลายเป็นเดก็ท่ีกา้วร้าว หรือ มีปัญหาดา้น
ยาเสพยติ์ด เพราะทุกวนัน้ียาเสพยติ์ดระบาดเขา้มาในพื้นท่ีบริเวณน้ี คิดวา่หากเกิดความร่วมมือ จดั
กิจกรรมต่างๆข้ึน กน่็าจะเป็นการช่วยลดปัญหาดงักล่าวไดส่้วนหน่ึง 
-ปัญหาดา้นการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
                      โรงเรียนเองมีนโยบายส่งเสริมความเป็นเลิศของนกัเรียนดา้นกีฬา และดนตรีเป็นหลกั
อยูแ่ลว้ วงโยธวาทิตของโรงเรียนจะตอ้งเขา้ประกวดแข่งขนัทุกปี ดงันั้นในช่วงปิดภาคเรียน 
นกัเรียนท่ีโดดเด่นทางดา้นกิจกรรม กีฬา และดนตรีกจ็ะตอ้งเขามาฝึกซอ้ม เพื่อเตรียมการประกวด 
หรือส่งเขา้แข่งขนัในรายการแข่งขนักีฬาต่างๆ อยูต่ลอด นกัเรียนท่ีจะวา่งจากกิจกรรมต่างๆดงักล่าว 
กจ็ะพยายามส่งเขา้ร่วมโครงการเรียนรู้กบัพระราชนิเวศน์ฯ แต่อาจจะไดจ้าํนวนไม่มากนกั 
 
-ขอ้เสนอแนะ 
                  เห็นดว้ยกบัการจดักิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน ส่วนหน่ึงเป็นประโยชน์กบัเยาวชนเอง ท่ีจะ
สะสมประสบการณ์เพื่อนาํไปเป็นประโยชน์ในการศึกษาในระดบัต่อไป ซ่ึงการผา่นกิจกรรมต่างๆ 
กน่็าจะมีการออกประกาศนียบตัร ซ่ึงจะเป็นหลกัฐานใหก้บัเยาวชน และปัจจุบนัหลกัสูตรของ
กระทรวง ไดใ้หค้วามสาํคญักบัวิชาทอ้งถ่ินศึกษามากยิง่ข้ึน โรงเรียนเอง หรือ ครู กพ็ยายามสอน
เร่ืองราวดงักล่าว แต่ขอ้มูลท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั คิดวา่น่าจะมีการเผยแพร่ขอ้มูล ชุดความรู้ต่างๆ ให้
สะดวกต่อการคน้หา และเป็นประโยชน์ทางการศึกษาของเยาวชน 
ท่ีมา: สมัภาษณ์ ยวุดี ศรคาํ, อาจารยผ์ูป้ระสานงาน โรงเรียนเทศบาล 2 วดัไทรยอ้ย(ญาณธรรม
สมัฤทธ์ิ), 19 พฤษภาคม 2554. 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางท่ี 6 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับทราบ สภาพปัจจุบนั และปัญหา                  
                 ขอ้เสนอแนะแนวทางเบ้ืองตน้: ผูบ้ริหารสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศนม์ฤคทายวนั 
ผูใ้หข้อ้มูล: คุณเกลา้มาศ ยปิอินซอย  
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 

-สภาพปัจจุบนั 
                     ท่ีผา่นมาพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัใหค้วามสาํคญักบัการเป็นแหล่งเรียนรู้ มีการจดั
นิทรรศการ กิจกรรม ภายในพระราชนิเวศน์ฯ อยา่งต่อเน่ือง ถ่ายทอดใหก้บัผูเ้ขา้ชม เยาวชน ซ่ึงก็
หมุนเวียนเปล่ียนไปตามโอกาส สาํคญัต่างๆ ซ่ึงเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบั พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วั และพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนั พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค ์
นอกจากน้ีในการจดักิจกรรมตามแผนงานประจาํปี กพ็ยายามใหส้ถานศึกษาใกลเ้คียงเขา้มามีส่วน
ร่วม รวมทั้งชุมชนโดยรอบ เช่น โครงการดนตรีไทย ท่ีเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนในค่ายพระรามหก ลูก 
หลาน ของพนกังาน หรือชุมชนใกลเ้คียงไดมี้โอกาสเขา้มาเรียนดนตรีไทยกบัครูดนตรีไทยในพระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวนั หรือ โครงการความร่วมมือกบั คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จดัอบรมยวุมคัคุเทศก ์ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน เปิดโอกาสใหก้บั
เยาวชนในจงัหวดัเพชรบุรีไดเ้ขา้ร่วมโครงการ 

-ปัญหาดา้นการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
                     ปัจจุบนั มีโครงการ งานวิชาการ ท่ีพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ตอ้งรับผดิชอบ 
ดาํเนินการ อยูห่ลายโครงการ ดว้ยบุคคลากรท่ีมีอยูจ่าํกดัในปัจจุบนั พระราชนิเวศน์ฯ อาจจะ
ดาํเนินการในส่วนดงักล่าวไดไ้ม่เตม็ท่ีนกั บางคร้ังอาจตอ้งเลือกดาํเนินงานวิชาการภายในก่อน 
เพื่อใหเ้กิดความแขง็แรงแลว้จึงจะสามารถออกไปสร้างความร่วมมืออยา่งเป็นทางการกบัโรงเรียน
โดยรอบได ้ 
-ขอ้เสนอแนะ 

โรงเรียน ครู อาจารย ์น่าจะนาํนกัเรียนเขา้มาเรียนรู้ในพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ใน
ฐานะท่ีพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเป็นแหล่งเรียนรู้ เพราะรวบรวม ขอ้มูล ความรู้ดา้นต่างๆไวอ้ยา่ง
หลากหลาย  วชิาต่างๆท่ีนกัเรียนเรียนในชั้นเรียนตามปกติ สามารถประยกุตว์ิธีการสอน และเขา้มา
ใชพ้ระราชนิเวศน์ฯ ในฐานะแหล่งเรียนรู้ได ้ซ่ึงน่าจะเป็นการสร้างความเขา้ใจในเร่ืองราว บทเรียน 
ไดดี้ยิง่ข้ึน การเรียนรู้เป็นไปอยา่งสนุกสนาน ต่ืนเตน้ ไม่น่าเบ่ือ 
ท่ีมา: สมัภาษณ์ เกลา้มาศ ยปิอินซอย, ผูอ้าํนวยการสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศนม์ฤคทายวนั, 9 
พฤษภาคม 2554. 
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ตารางท่ี 7  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับทราบ สภาพปัจจุบนั และ  
                  ขอ้เสนอแนะแนวทางเบ้ืองตน้: ผูบ้ริหารสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศนม์ฤคทายวนั 
ผูใ้หข้อ้มูล: คุณธีรพล  วฒันไวฑูรย ์
ผูจ้ดัการสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
-สภาพปัจจุบนั 
                       พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั พยายามดึงโรงเรียนรอบๆเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
โครงการต่างๆท่ีจดัข้ึน โดยมีการแจง้และเชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมอยูเ่สมอ โดยฝ่ายวิชาการจะเป็น
ผูรั้บผดิชอบจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ตามแผนงานประจาํปีท่ีตอ้งรับผดิชอบ นอกจากการ
ประสานงานดงักล่าวกมี็โครงการดนตรีไทยท่ีจดัข้ึนทุกวนั เสาร์ อาทิตย ์
 
-ปัญหาดา้นการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
                       ท่ีผา่นมา จากโครงการ กิจกรรม ท่ีพระราชนิเวศน์ฯ จดัข้ึน ครู อาจารย ์อาจจะยงัไม่
เขา้ใจวา่การมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ ท่ีจะเกิดข้ึน ตอ้งมาจากการร่วมมือกนัทั้งสองฝ่าย ครู 
ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมกบั พระราชนิเวศน์ฯ ไม่ใช่เป็นหนา้ท่ีของพระราชนิเวศน์ฯแต่เพยีงฝ่ายเดียว 
หรืออาจะเขา้ใจไดว้า่ดว้ยภาระของ ครู ผูส้อนท่ีม่ีอยูอ่ยา่งมากมาย อาจจะไม่มีเวลาท่ีจะตอ้งมา
รับผดิชอบโครงการต่างๆ ท่ีอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบได ้
 
-ขอ้เสนอแนะ 
                        ในการสร้างการมีส่วนร่วม ระหวา่งพระราชนิเวศน์ฯมฤคทายวนั และโรงเรียน
โดยรอบ ครู อาจารย ์ตอ้งเขา้มามี บทบาท และส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การร่วมกนักาํหนด
แผนการ จนถึงการปฏิบติั เพราะถา้พระราชนิเวศน์ฯดาํเนินการโดยลาํพงัในทุกขั้นตอน การมีส่วน
ร่วม ความร่วมมือต่างๆ กเ็ป็นไดเ้พยีงชัว่คราว  
 
ท่ีมา: สมัภาษณ์ ธีรพล  วฒันไวฑูรย,์ ผูจ้ดัการสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั, 9 
พฤษภาคม 2554. 
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ตารางท่ี 8 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับทราบ สภาพปัจจุบนั และ 
                ขอ้เสนอแนะแนวทางเบ้ืองตน้: เจา้หนา้ท่ีวิชาการสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์                 
                มฤคทายวนั 
ผูใ้หข้อ้มูล: คุณนุกลู ผอ่งดี  
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 

-สภาพปัจจุบนั 
                     หลกัๆ กจ็ดัวิทยากรนาํบรรยายใหก้บันกัเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ท่ีเดินทางมาทศัน
ศึกษาพระราชนิเวศน์ฯ โดยเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบั ประวติั สถาปัตยกรรม สวนในพระราชนิเวศน์ฯ 
พนัธ์ุไมต่้างๆ นอกจากน้ีฝ่ายวิชาการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ คน้ควา้ขอ้มูล จดันิทรรศการ กิจกรรมต่างๆ 
และเผยแพร่  ทั้งตามแผนงานประจาํปี และโครงการต่างๆท่ีจดัข้ึน ซ่ึงการจดันิทรรศการตาม
แผนงานประจาํปีกมี็ทั้งแบบถาวร และหมุนเวยีนไปตามโอกาส โดยส่วนมากจะเป็นนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั กิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึนกไ็ดแ้จง้ และเชิญ 
โรงเรียนรอบๆพระราชนิเวศน์ฯเพื่อนาํนกัเรียนเขา้ร่วมฐานการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนอยูเ่สมอ นอกจากน้ี
พระราชนิเวศน์ฯกไ็ดจ้ดัโครงการเรียนดนตรีไทยในวนัเสาร์-อาทิตย ์เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนรอบๆ
พระราชนิเวศน์ฯ ไดเ้ขา้มาเรียนดนตรีไทยภายในพระราชนิเวศน์ โดยไม่มีค่าใชจ่้าย  

-ปัญหาดา้นการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
                      พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ยงัไม่เคยทาํโครงการความร่วมมือกบัโรงเรียนรอบๆ โดย
มีการกาํหนดการอยา่งเป็นทางการ ท่ีผา่นมาเคยทาํโครงการออกไปทาํกิจกรรมร่วมกบัสถานศึกษา
แบบคร้ังคราวหลายเท่านั้น และ ในระยะแรกไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี แต่ระยะหลงัๆ โรงเรียน 
สถานศึกษา ไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรม โครงการ ได ้ดว้ยวา่ กิจกรรมท่ีจดัข้ึน วนัเวลาไปตรงกบั
กิจกรรมของโรงเรียน รวมถึงปัญหาการเดินทาง และเยาวชนบางกลุ่มเองกไ็ม่สามารถเขา้ร่วม
กิจกรรมในวนั เสาร์-อาทิตย ์เพราะติดวา่ตอ้งช่วย พอ่ แม่ ทาํงาน ดว้ยเศรษฐกิจของครอบครัวท่ีตอ้ง
ด้ินรน 
-ขอ้เสนอแนะ 
                       อยากท่ีจะใหน้กัเรียนเขา้มาเรียนรู้ในพระราชนิเวศน์ฯ มากกวา่ ดว้ย พระราชนิเวศน์ฯ
รวบรวมความรู้ท่ีหลากหลายครอบคลุม สามารถประยกุตเ์น้ือหา นาํกลบัไปต่อยอดการเรียนรู้แต่ละ
วิชาในชั้นเรียนของเยาวชนได ้
 

ท่ีมา: สมัภาษณ์ นุกลู ผอ่งดี, เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั, 9 
พฤษภาคม 2554. 
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ตารางท่ี 9 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับทราบ สภาพปัจจุบนั และ 
                 ขอ้เสนอแนะแนวทางเบ้ืองตน้: เจา้หนา้ท่ีวิชาการ สาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน ์
                 มฤคทายวนั 

ท่ีมา: สมัภาษณ์ รพีพรรณ สวา่งโลก, เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั, 9 พฤษภาคม 2554. 

ผูใ้หข้อ้มูล: คุณรพีพรรณ สวา่งโลก  
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 

-สภาพปัจจุบนั 
                     พระราชนิเวศน์มีการจดักิจกรรมตามวาระโอกาสท่ีสาํคญัต่างๆ และไดจ้ดันิทรรศการ
ถาวร นิทรรศการหมุนเวียน เปล่ียนไปตามโอกาสสาํคญัๆ ในการดาํเนินงานท่ีผา่นมา มีการ
ประสานงานในเร่ืองราว กิจกรรมท่ีจะส่งเสริมวิชาการออกไปสู่โรงเรียนรอบๆอยูต่ลอด มีการเชิญ
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางพระราชนิเวศน์จดัข้ึน เช่น การบวงสรวงตน้ไมท่ี้จะทาํกนัในช่วงก่อนวนั
เขา้พรรษา ซ่ึงโรงเรียนกต็อบรับนาํนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีพระราชนิเวศน์ รวมถึงโครงการดนตรี
ไทยท่ีทางพระราชนิเวศนจ์ดัหาครูดนตรีไทย มาสอนใหก้บัเยาวชนท่ีสนใจไดมี้โอกาสเขา้มาเรียน
ดนตรีไทย และร่วมกิจกรรม ในวนัเสาร์ อาทิตย ์และโครงการความร่วมมือกบัโรงเรียนศึกษาพิเศษ
เพชรบุรี เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนท่ีมีความผดิปกติทางร่างกายไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรม 

-ปัญหาดา้นการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
                      ปัญหาท่ีประสบมาจากการดาํเนินงานกิจกรรมท่ีผา่นมา คือ โรงเรียน ครู ไม่สามารถ
นาํนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมได ้เน่ืองจากติดกิจกรรมอ่ืนๆ หรือ ครู อาจารย ์ผูรั้บผดิชอบมีภาระงาน
อ่ืนๆ เช่น การทศันศึกษา กิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึนภายใน ภาระหนา้ท่ีอ่ืนๆของครู อาจารย ์จึงทาํให้
การดาํเนินงานไม่ต่อเน่ือง ไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนด ไม่บรรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย ทาํให้
โครงการตอ้งยติุลง รวมถึงการประสนงานระหวา่งผูรั้บผดิชอบโครงการยงัไม่ชดัเจน ไม่ต่อเน่ือง 
ยากต่อการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และประเมินผล     
-ขอ้เสนอแนะ 
                        การจดักิจกรรม โครงการความร่วมมือ ระหวา่งพระราชนิเวศน์ฯ และสถานศึกษา 
ควรมีการทาํความเขา้ใจกบัผูมี้ส่วนร่วมทั้งหมดวา่ ความร่วมมือไม่ไดห้มายถึงการท่ีพระราชนิเวศน์
เป็นผูรั้บผดิชอบในการจดักิจกรรมทั้งหมด จาํเป็นท่ีโรงเรียน ครู ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงานมีส่วนร่วมระหวา่งจดักิจกรรมเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน 
นอกจากน้ียงัมีขอ้เสนอแนะวา่ครูสามารถเขา้มาใชพ้ื้นท่ีของพระราชนิเวศน์เป็นแหล่งเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 10  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายในระหวา่งปฏิบติัการ เพื่อทาํใหท้ราบ 
                    ถึงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และขอ้เสนอแนะจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง: ครู อาจารย ์ผู ้
                    ประสานงาน โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นหว้ยทรายเหนือ(ราชวทิยตุาคาร) 
ผูใ้หข้อ้มูล: อาจารยนุ์ชจรี ตุม้เงิน  
อาจารยผ์ูป้ระสานงาน โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นหว้ยทรายเหนือ(ราชวทิยตุาคาร) 
 
-แนวคาํถามในประเดน็ชุดขอ้มูลความรู้ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเยาวชน และอยูใ่นความสนใจ
ของเยาวชน 
                      เห็นวา่หากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียนในชั้นเรียนกจ็ะเป็นประโยชนแ์ก่นกัเรียน 
ในการทาํความเขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึน และเห็นวา่ควรมีเน้ือหาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน กจ็ะ
ส่งเสริมใหเ้ยาวชน มีความสนใจ และรักทอ้งถ่ินของตวัเองมากยิง่ข้ึน โรงเรียน ผูบ้ริหารกมี็นโยบาย
ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาทอ้งถ่ินศึกษาอยูแ่ลว้ ยิง่เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุ
เกลา้เจา้อยูห่วั และพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั จนนาํมาเป็นอตัตลกัษณ์ และคาํขวญัของโรงเรียน 
สร้างความภาคภูมิใจใหก้บัครู นกัเรียน และเห็นวา่รูปแบบการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึน น่าจะเป็นรูปแบบ
กิจกรรมในบางส่วน ซ่ึงนกัเรียนจะไดรั้บประสบการณ์ท่ีแตกต่างจากการเรียนแบบปกติ ไม่น่าเบ่ือ 
รวมถึงการพานกัเรียนออกไปศึกษายงัสถานท่ีจริงกเ็ป็นการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพวิธีหน่ึง 
 
 
-แนวคาํถาม ความสามารถในการรับรู้ ความสามารถท่ีจะเช่ือมโยงชุดความรู้ท่ีไดก้บัการเรียนในชั้น
เรียน ของเยาวชน และปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปฏิบติัการ 
                     จากการสังเกตเห็นว่า เด็กๆ สนุกสนานกว่าการเรียนแบบปกติในชั้นเรียน เด็กๆมี
โอกาสแลกเปล่ียน แสดงความคิดเห็น และช่วยเหลือกนั สร้างทกัษะความกลา้แสดงออก  
                     มีชุดขอ้มูล ความรู้ บางชุดท่ีเน้ือหาซับซ้อน นักเรียนอาจจะไม่เขา้ใจในทนัที ตอ้งใช้
เวลาในการถ่ายทอด ทาํความเขา้ใจ  ควรปรับเปล่ียนเน้ือหา วิธีการ ท่ีจะทาํใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน  
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



57 

 

ตารางท่ี 10 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายในระหวา่งปฏิบติัการ เพื่อทาํให ้
                   ทราบถึงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และขอ้เสนอแนะจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง: ครู อาจารย ์ผู ้
                   ประสานงาน โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นหว้ยทรายเหนือ(ราชวทิยตุาคาร) (ต่อ) 
ผูใ้หข้อ้มูล: อาจารยนุ์ชจรี ตุม้เงิน  
อาจารยผ์ูป้ระสานงาน โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นหว้ยทรายเหนือ(ราชวทิยตุาคาร) 
-แนวคาํถาม ความสามารถในการรับรู้ ความสามารถท่ีจะเช่ือมโยงชุดความรู้ท่ีไดก้บัการเรียนในชั้น
เรียน ของเยาวชน และปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปฏิบติัการ 
                    สาเหตุหน่ึงอาจเพราะในช่วงวิชาชุมนุมท่ีเป็นช่วงท่ีเขา้มาสอน นักเรียนมาจากชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 และ ปีท่ี 3 พื้นฐาน ความรู้ แตกต่างกนั นกัเรียนบางคนเรียนรู้ชา้กว่าเพื่อน จะตอ้ง
ใหค้วามสนใจมากกวา่ปกติ  
                     ในการนาํนักเรียนออกไปศึกษาท่ีพระราชนิเวศน์ฯ ในช่วงวิชาชุมนุมอาจไม่เพียงพอ 
เพราะการเดินทางไปกลบัก็ทาํให้หมดเวลาไป รวมถึงความไม่สะดวกหากจะนาํนักเรียนเขา้ไป
ศึกษาท่ีพระราชนิเวศน์ฯนอกเวลาเรียน เช่น ในวนัหยุดเสาร์ อาทิตย  ์เพราะตอ้งทาํหนังสือขอ
อนุญาตผูป้กครองของนกัเรียนก่อน 
 
ท่ีมา: สมัภาษณ์ นุชจรี ตุม้เงิน, อาจารยผ์ูป้ระสานงานโรงเรียนเทศบาล 6 บา้นหว้ยทรายเหนือ(ราช
วิทยตุาคาร), 14 กรกฏาคม 2554. 
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ตารางท่ี 11  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายในระหวา่งปฏิบติัการ เพื่อทาํใหท้ราบ 
                    ถึงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และขอ้เสนอแนะจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง: เจา้หนา้ท่ีวิชาการ 
                    สาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
ผูใ้หข้อ้มูล: คุณนุกลู ผอ่งดี  
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
-แนวคาํถามในประเดน็ชุดขอ้มูลความรู้ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเยาวชน และอยูใ่นความสนใจ
ของเยาวชน 
                      ภาระกิจหน่ึงของสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์ฯ คือเผยแพร่พระราชประวติั พระ
ราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลา้เจา้อยูห่วั ชุดขอ้มูลความรู้เหล่าน้ีถูกศึกษา รวบรวม
ไวเ้ป็นจาํนวนมาก พระราชกรณียกิจท่ีสาํคญัของพระองคส่์วนหน่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเรียนและ
กิจกรรม ของนกัเรียนในชั้นเรียน เช่น กิจการลูกเสือ  บทพระราชนิพนธ์เร่ืองต่างๆ น่าจะเป็นการ
เหมาะสมหากสามารถนาํชุดความรู้เหล่าน้ีไปเผยแพร่ สร้างความเขา้ใจร่วมกบับทเรียนของนกัเรียน
ในชั้นเรียน ดงัเช่น เน้ือหาในวิชา สงัคม ภาษาไทย เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการสร้างความน่าสนใจ และง่าย
ต่อการทาํความเขา้ใจในเน้ือหาไดดี้ยิง่ โดยใชกิ้จกรรมต่างๆ 

-แนวคาํถาม ความสามารถในการรับรู้ ความสามารถท่ีจะเช่ือมโยงชุดความรู้ท่ีไดก้บัการเรียนในชั้น
เรียน ของเยาวชน และปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปฏิบติัการ 
                     นักเรียนสนใจความรู้รอบตัว ท่ีนอกเหนือจากบทเรียน ตั้ งคาํถาม ข้อสงสัย และ
ตอ้งการให้นาํความรู้รอบตวัอ่ืนๆมาเผยแพร่ ขณะเดียวกนัก็ทาํให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจชุดขอ้มูล 
ความรู้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวิชาท่ีเรียนมากข้ึน นกัเรียนแลกเปล่ียนปรึกษากนัในกลุ่ม ส่งเสริมให้
กลา้แสดงออก ช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม  
                    ปัญหา อุปสรรค ท่ีพบ คือ การดาํเนินการ และการประสานงานระหวา่ง ครู และ 
เจา้หนา้ท่ีวิชาการท่ีออกใหค้วามรู้ อาจมีความเขา้ใจในเร่ืองการสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ความรู้ท่ีแตกต่าง ซ่ึงครูเขา้ใจวา่เป็นการสอนหนงัสือโดยเจา้หนา้ท่ีวิชาการ เจา้หนา้ท่ีตอ้งรับผดิชอบ
ในส่วนนั้น ซ่ึงในการปฏิบติัการจริงครูควรจะเขา้มามีส่วนร่วม ตั้งแต่กระบวนการวางแผน และการ
ปฏิบติั  เพราะครูมีความใกลชิ้ดสนิทสนมเขา้ใจนกัเรียนมากกวา่น่าจะทาํใหก้ารดาํเนินการมี 
ประสิทธิภาพมากข้ึน และการประยกุตใ์ชชุ้ดขอ้มูล ความรู้ สามารถนาํไปพฒันารูปแบบ วิธีการ
สอน ใหก้บัทุกรายวิชาไม่จาํเป็นตอ้งเฉพาะวิชาภาษาไทย หรือสงัคม เท่านั้น   
ท่ีมา: สมัภาษณ์ นุกลู ผอ่งดี, เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั, 14 
กรกฏาคม  2554. 
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ตารางท่ี 12  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายในระหวา่งปฏิบติัการ เพื่อทาํใหท้ราบ 
                    ถึงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และขอ้เสนอแนะจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง: ผูป้ระสานงาน  
                    เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
ผูใ้หข้อ้มูล: คุณรพีพรรณ สวา่งโลก 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
-แนวคาํถามในประเดน็ชุดขอ้มูลความรู้ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเยาวชน และอยูใ่นความสนใจ
ของเยาวชน 
                      ชุดความรู้ท่ีเหมาะสม น่าจะเป็นเร่ืองของพระราชกรณียกิจดา้นต่างๆ ท่ีมากมาย 
ครอบคลุมเน้ือหา สามารถนาํไปประยกุตใ์หเ้ขา้กบับทเรียนในรายวิชา สงัคม ภาษาไทย และควร
เร่ิมจากเร่ืองใกลต้วัของเดก็ ท่ีเป็นเร่ืองไม่ยากเกินไป และในระยะต่อมาสามารถประยกุตแ์ผนการ
สอนในวิชา อ่ืนๆ ในแต่ละชั้น ท่ีนกัเรียนตอ้งเรียนใหเ้ขา้กบัชุดความรู้ท่ีมี เช่น วิชาคณิตศาสตร์
สาํหรับเดก็ประถม กส็ามารถประยกุตว์ิธีการสอนโดยการให ้นกัเรียนคาํนวณหาพื้นท่ีของพระท่ีนัง่
จากสูตรทางคณิตศาสตร์ ใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสใชเ้คร่ืองมือวดัความยาวดว้ยตนเอง และนาํผลท่ี
ไดม้าคาํนวณหาพื้นท่ี เป็นตน้ 
-แนวคาํถาม ความสามารถในการรับรู้ ความสามารถท่ีจะเช่ือมโยงชุดความรู้ท่ีไดก้บัการเรียนในชั้น
เรียน ของเยาวชน และปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปฏิบติัการ 
                  จากการลงพื้นท่ีเห็นว่านกัเรียนให้ความสนใจกบัความรู้ท่ีนาํออกไปสอนเป็นอย่างดี มี
ประเดน็ ขอ้สงสยั ขอ้ซกัถามอยูต่ลอดเวลา กาํลงัคิดวา่หากสามารถนาํประสบการณ์ท่ีนกัเรียนไดรั้บ
จากการลงปฏิบติัการดงักล่าว ไปเช่ือมโยงกบัการเรียนในแต่ละรายวิชาในชั้นเรียนได ้น่าจะเกิด
ประโยชน์ข้ึนอีก ดว้ยรูปแบบการสอนท่ีเนน้การทาํกิจกรรม เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดต้ั้งขอ้สงสัย 
ประเด็นปัญหา ทาํให้การเรียนดูไม่น่าเบ่ือ และยงัสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนอ่ืนๆท่ี
เดินทางมาทศันศึกษาท่ีพระราชนิเวศน์ฯได ้ดว้ยวิธีการแบบเดียวกนั 
                   มีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมวา่ น่าจะมีการขยายช่วงเวลาปฏิบติัการออกไปในทุกรายวิชา เดิม
จะเขา้ไปเฉพาะวิชาชุมนุม แต่หากสามารถแทรกกิจกรรม ท่ีออกแบบและแฝงชุดความรู้เขา้ไป ให้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวิชา โดยครูประจาํวิชามาร่วมกนัทาํแผนการสอน และใชพ้ระราชนิเวศน์ฯ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ ก็น่าจะทาํให้การเรียนของนกัเรียน ประสบผลสาํเร็จมากยิ่งข้ึน และนกัเรียนเองก็
สนุกสนานกบัการเรียน มีแรงจูงใจในการเรียน 
ท่ีมา: สมัภาษณ์ รพีพรรณ สวา่งโลก, เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั, 14 กรกฏาคม  2554. 
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ตารางท่ี 13  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายในระหวา่งปฏิบติัการ เพื่อทาํใหท้ราบ 
                   ถึงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และขอ้เสนอแนะจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง: นกัเรียน เยาวชน  
                   กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนเทศบาล  6 บา้นหว้ยทรายเหนือ(ราชวิทยตุาคาร) 
ผูใ้หข้อ้มูล: นกัเรียน วิชาชุมนุม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2-3  (2554) 
นกัเรียน เยาวชน กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นหว้ยทรายเหนือ(ราชวิทยตุาคาร) 
-แนวคาํถามในประเดน็ชุดขอ้มูลความรู้ท่ี
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเยาวชน และอยูใ่น
ความสนใจของเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               -โรงเรียนมีการปลูกฝังในเร่ืองความ
จงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์อยู่
แลว้ โดยเฉพาะพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วั ท่ีทรงสร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
และโรงเรียนเทศบาล 6 บา้นหว้ยทรายเหนือ
(ราชวิทยตุาคาร) แต่เดิมกอ็าศยัโรงไฟฟ้าเก่าของ
พระราชนิเวศน์ฯ เป็นอาคารเรียน  
               -อยากใหน้าํเร่ืองความเป็นมาของพระ
ราชนิเวศนฯ์ ทอ้งถ่ิน และโรงเรียนมาสอน  
เน่ืองจากเป็นเร่ืองใกลต้วั เก่ียวขอ้งกบัตนเอง  
              -ไม่อยากใหเ้ป็นเร่ืองท่ียากเกินไป 
เพราะคิดวา่วิชาชุมนุมน่าจะเป็นวิชาท่ีเรียนเบาๆ 
ผอ่นคลายจากการเรียนวิชาอ่ืนๆ อยากใหเ้ป็น
การเรียนท่ีสนุกสนานไม่เนน้หนกัวิชาการมาก
เกินไป 
               -เน้ือหาท่ีนาํมาสอน อยากใหมี้ใน
บทเรียนบา้ง เพราะเป็นการทบทวน และทาํให้
เขา้ใจบทเรียนไดง่้ายข้ึน เช่น พระราชนิพนธ์ของ
พระบาทสมเดจ็พะมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีมี ใน
วิชาภาษาไทย ระดบัชั้น ม.3  รวมทั้งคาํราชา
ศพัท ์ซ่ึงจะทาํใหเ้ขา้ใจบทเรียนดงักล่าวมาก
ยิง่ข้ึน  
                -หากนาํออกไปศึกษานอกสถานท่ี
บ่อยๆกน่็าจะดี เพราะสนุก ไม่น่าเบ่ือ มีแรงจูงใจ 
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ตารางท่ี 13 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายในระหวา่งปฏิบติัการ เพื่อทาํให ้
                   ทราบถึงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และขอ้เสนอแนะจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง: นกัเรียน เยาวชน 
                   กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนเทศบาล  6 บา้นหว้ยทรายเหนือ(ราชวิทยตุาคาร) (ต่อ) 
ผูใ้หข้อ้มูล: นกัเรียน วิชาชุมนุม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2-3  (2554) 
นกัเรียน เยาวชน กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นหว้ยทรายเหนือ(ราชวิทยตุาคาร) 
-แนวคาํถาม ความสามารถในการรับรู้ 
ความสามารถท่ีจะเช่ือมโยงชุดความรู้ท่ีไดก้บั
การเรียนในชั้นเรียน ของเยาวชน และปัญหาท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งปฏิบติัการ 

               -มีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีนาํมาสอน
เป็นอยา่งดี เพราะเป็นเร่ืองท่ีสนใจ และไม่ยาก
เกินความเขา้ใจ รวมถึงกิจกรรมท่ีจดัภายในชั้น
เรียนท่ีทาํใหรู้้สึกสนุกไปกบัการเรียนในรูปแบบ
น้ี ความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนสามารถนาํไปเป็น
ประโยชน์ในชั้นเรียนไดเ้ช่น คาํราชาศพัท ์พระ
ราชนิพนธ์เร่ืองพระร่วง ขอมดาํดิน รวมถึงวิชา
สงัคมประวติัศาสตร์ 
               -เม่ือมีโอกาสชมนิทรรศการ ท่ีจดัข้ึนท่ี
พระราชนิเวศน์ฯ ทาํใหเ้กิดความสนใจใน
เร่ืองราวพระราชประวติั และระราชกรณียกิจใน
พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลา้เจา้อยูห่วั เช่น 
ราชกิจรายวนัของพระองคใ์นระหวา่งท่ีทรง
ประทบัอยูท่ี่พระราชนิเวศนฯ์ รวมถึงความ
สนใจในสภาพสงัคมไทยในยคุสมยัของ
พระองคท่์าน เช่น การแต่งกายของประชาชน 
บุคคลสาํคญัในสมยันั้น 
               -อยากใหมี้การพาออกไปทาํกิจกรรม
นอกสถานท่ีใหม้ากกวา่น้ี และช่วงเวลาท่ีร่วม
กิจกรรมกบั พระราชนิเวศนฯ์ยงันอ้ยไป เฉพาะ
ในวิชาชุมนุมเท่านั้น อยากใหมี้เวลาร่วม
กิจกรรมมากกวา่น้ี ถา้เป็นในรายวิชาอ่ืนๆดว้ยก็
จะดี  

ท่ีมา: สมัภาษณ์ นกัเรียน เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย, โรงเรียนเทศบาล  6 บา้นหว้ยทรายเหนือ(ราชวิทยุ
ตาคาร), 14 กรกฏาคม  2554. 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้จากการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษากลุ่มประชากรเป้าหมายเพื่อรับทราบสภาพ

ปัจจุบนั สภาพปัญหา และความตอ้งการ ขอ้เสนอแนะของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการแหล่ง
ความรู้ และการสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ ระหว่างพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และ
โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ดงัขอ้มูลท่ีแสดงในตารางท่ี 13 ถึงตารางท่ี 14 

วเิคราะห์สภาพปัจจุบัน และปัญหา  
       ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาพบวา่ท่ีผา่นมามีความร่วมมือระหวา่งกนัในการจดัการความรู้

ของทั้งสองฝ่ายอยูใ่นระดบัหน่ึงอยา่งไม่เป็นทางการ  ดว้ยนโยบายของโรงเรียนทั้งสองแห่ง คือ 
โรงเรียนเทศบาล 6 บา้นหว้ยทรายเหนือ(ราชวิทยตุาคาร) และโรงเรียนเทศบาล 2 วดัไทรยอ้ย (ญาณ
ธรรมสมัฤทธ์ิ) รวมทั้งสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ต่างกส็นบัสนุน และส่งเสริม
การเรียนรู้ของเยาวชนในทอ้งถ่ิน และจากการศึกษาพบวา่ต่างกต็อ้งการเขา้มามีส่วนร่วมระหวา่งกนั
ในดา้นการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเห็นประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัเยาวชน และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
สาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัมีการดาํเนินงานทางดา้นวิชาการท่ีจะส่งเสริมใหพ้ระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวนั เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหก้บัโรงเรียน และ
นกัเรียนไดเ้ขา้มาศึกษาหาความรู้ โดยมีการเผยแพร่ชุดขอ้มูลความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั พระบาทสมเดจ็
พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั และชุดความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชนิเวศนม์ฤคทายวนัเป็นหลกั โดย
นาํเสนอผา่นนิทรรศการ กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ในส่วนของโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ดว้ยนโยบายจาก
ส่วนกลาง และในส่วนของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ์กใ็หค้วามสาํคญักบัการศึกษาในชุด
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน ดว้ยเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการสร้างองคค์วามรู้ในเร่ืองราวความ
เป็นมา และความสาํคญัของทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจใหเ้กิดข้ึนกบัเยาวชน และ
ส่งเสริมใหเ้ยาวชนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์

ปัญหาหลกัสาํคญัท่ีไดจ้ากการศึกษาพบวา่เป็นปัญหาในระดบันโยบายท่ีทั้งสองฝ่ายยงั
ไม่มีโครงการความร่วมมือระหวา่งกนัท่ีชดัเจน และขาดการพดูคุยระหวา่งกนัในระดบัของผูบ้ริหาร 
ซ่ึงจะเป็นการสร้างความชดัเจนในการดาํเนินงานในกระบวนการขั้นตอนต่างๆ เช่น การกาํหนด
บุคคลท่ีจะรับผดิชอบในแต่ละฝ่าย การกาํหนดกรอบระยะเวลาในการดาํเนินการ รูปแบบกิจกรรม 
ฯลฯ ดงันั้นการประสานงาน และความร่วมมือระหวา่งกนัท่ีผา่นมาจึงเป็นไปในรูปแบบท่ีไม่เป็น
ทางการ ทาํใหก้ารดาํเนินงานไม่ต่อเน่ือง  

ปัญหาความเขา้ใจของทั้งสองฝ่ายในเร่ืองการมีส่วนร่วมระหวา่งกนัเป็นปัญหาสาํคญั
อีกประการ โดยในส่วนของการดาํเนินการร่วมกนัท่ีผา่นมา พบวา่นอกจากการดาํเนินงานท่ียงัไม่
เป็นรูปธรรมชดัเจนแลว้ การดาํเนินการทั้งหมดคงเป็นการดาํเนินงานจากสาํนกังานมูลนิธิพระราช
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นิเวศน์มฤคทายวนัโดยส่วนใหญ่ ซ่ึงในการดาํเนินการดา้นการมีส่วนร่วมจาํเป็นท่ีทุกฝ่ายตอ้งเขา้มา
มีบทบาทหนา้ท่ีร่วมกนั ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั รวมถึงการเขา้มามีบทบาทในการเรียนรู้ร่วมกนัใน
การปฏิบติัเพื่อต่อยอด และทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงอาจจะตอ้งทาํความเขา้ใจพดูคุยกนัทุกฝ่าย
ตั้งแต่ในระยะเร่ิมตน้ของการมีส่วนร่วม  

วเิคราะห์ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
       จากการศึกษาพบวา่ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะในส่วนของผูบ้ริหาร และครู 

อาจารยจ์ากโรงเรียนเทศบาล 6 บา้นหว้ยทรายเหนือ(ราชวทิยตุาคาร) และโรงเรียนเทศบาล 2 วดั
ไทรยอ้ย (ญาณธรรมสมัฤทธ์ิ) ตอ้งการท่ีจะใหเ้กิดความร่วมมือข้ึนอยา่งเป็นทางการโดยใหมี้การ
พดูคุยกนัในส่วนของผูบ้ริหารทั้งสองฝ่ายรวมถึงระดบัผูป้ฏิบติังาน เพือ่ท่ีจะสามารถกาํหนดกรอบ
ความร่วมมือ และกรอบการทาํงานใหช้ดัเจน รวมถึงยงัมีแนวคิดท่ีอยากจะนาํเร่ืองการเรียนรู้ของ
นกัเรียนเร่ืองทอ้งถ่ินมาเป็นวาระในระดบัทอ้งถ่ินท่ีทุกฝ่ายตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม โดยประโยชน์ท่ี
เกิดข้ึนกจ็ะตกอยูท่ี่เยาวชน และทอ้งถ่ินเป็นสาํคญั นอกจากน้ียงัมีขอ้เสนอแนะท่ีอยากใหพ้ระราช
นิเวศน์มฤคทายวนัเผยแพร่ชุดขอ้มูลความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 
พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัโรงเรียน และครู เพื่อท่ีจะนาํไปเผยแพร่
ใหก้บันกัเรียนในรูปแบบต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในเร่ืองราวของ
ทอ้งถ่ินอีกทางหน่ึง  

ในส่วนของผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
เห็นวา่โรงเรียนทั้งสองแห่งควรเขา้มาใชพ้ระราชนิเวศนม์ฤคทายวนัในฐานะแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
โดยเน้ือหาในแต่ละวิชาในชั้นเรียนปกติครูผูส้อนสามารถเช่ือมโยงกบัชุดขอ้มูลความรู้ท่ีพระราช
นิเวศน์มฤคทายวนัมีอยู ่และประยกุตเ์ปล่ียนแปลงวิธีการสอนใหน่้าสนใจ ซ่ึงนกัเรียนกจ็ะเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกชั้นเรียน  นอกจากน้ียงัเห็นวา่การดาํเนินงานแบบมี
ส่วนร่วมเป็นการดาํเนินการท่ีทุกฝ่ายตอ้งเขา้มามีบทบาททั้งฝ่ายครูอาจารย ์และเจา้หนา้ท่ีวิชาการ
ของสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ท่ีตอ้งร่วมกนักาํหนดแผนการสอนใหส้อดคลอ้ง
กบัชุดขอ้มูลความรู้ และพฤติกรรมของนกัเรียน โดยครูผูส้อนจะเป็นคนใกลชิ้ด และเขา้ใจตวั
นกัเรียนเป็นอยา่งดี นอกจากน้ีในส่วนของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูอาจารย ์ควรมีแนวทางการ
ดาํเนินงานในเร่ืองน้ีใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีการดาํเนินงานตามนโยบาย และแผนงานท่ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษากาํหนดข้ึน รวมถึงการประสานงานระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู
อาจารยต์อ้งเป็นไปดว้ยความต่อเน่ือง เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัโดยคาํนึงถึงประโยชนท่ี์นกัเรียนจะ
ไดรั้บเป็นสาํคญัโดยไม่คาํนึงถึงประโยชนส่์วนตวั  
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จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนสภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา และความตอ้งการ รวมถึง
ขอ้เสนอแนะของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมาพจิารณาร่วมกบัทฤษฎีทางดา้นการจดัการความรู้ และการมี
ส่วนร่วม จึงกาํหนดขั้นตอนในการสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหวา่ง พระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั และโรงเรียนทั้ง 2 แห่งไดด้งัน้ี 

1. จดัใหมี้การพดูคุยกนัภายในองคก์รทั้งในส่วนของสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั โรงเรียนเทศบาล 6 หว้ยทรายเหนือ (ราชวิทยตุาคาร) และโรงเรียนเทศบาล 2 วดัไทร
ยอ้ย (ญาณธรรมสมัฤทธ์ิ)ระหวา่งผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติัการ เพื่อสอบถามความคิดเห็น ทาํความ
เขา้ใจ และยอมรับร่วมกนักบัวิธีการดาํเนินการแบบมีส่วนร่วมท่ีบุคลากรในองคก์รตอ้งมี
ภาระหนา้ท่ีรับผดิชอบร่วมกนั อนัหมายถึงภาระงานท่ีเพิ่มข้ึน และตอ้งดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง โดย
คาํนึงถึงประโยชน์ท่ีนกัเรียนเยาวชนจะไดรั้บเป็นสาํคญั 

 2. มีการพดูคุยหารือกนัอยา่งเป็นทางการในส่วนของผูบ้ริหารจากทุกองคก์รในการ
กาํหนดกรอบความร่วมมือ ท่ีจะนาํมาสู่โครงการความร่วมมือระหวา่งกนัอยา่งเป็นทางการ มีการตั้ง
คณะทาํงาน หรือคณะกรรมการข้ึน เพื่อดูแลบริหารการดาํเนินการ การประสานงานต่างๆในเร่ือง
การจดัการความรู้ระหวา่งกนั และคอยดูแลการดาํเนินการในเร่ืองการจดัการความรู้ในแต่ละองคก์ร
ใหมี้ความชดัเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยผูท่ี้จะมาทาํหนา้ท่ีรับผดิชอบในส่วนน้ีจะตอ้ง
ประกอบไปดว้ยบุคลากรจากทุกฝ่าย 

3. ขั้นตอนการดาํเนินการโครงการต่างๆ โดยทุกองคก์รตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินการ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีการแสดงความคิดเห็นจากมุมมองของฝ่าย
ต่างๆท่ีจะนาํไปปรับปรุงพฒันารูปแบบการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากการมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงาน และประเมินผลแล้ว ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมก็จะได้เรียนรู้ร่วมกัน
(Interactive learning through action) ในการปฏิบติัระหวา่งการดาํเนินการ ซ่ึงจะนาํไปสู่ความสาํเร็จ
ในการจดัการความรู้ร่วมกนั 

4. สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนในแต่ละองคก์ร และในแต่ละหน่วยงานภายใน
องคก์ร ส่งเสริมให้บุคลากรภายในองคก์รมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ อนัจะเป็นการเอ้ือต่อการ
จดัการความรู้ และส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ระหว่างกนั(Knowledge Sharing) ซ่ึง
เกิดจากความสมคัรใจซ่ึงจะเป็นการยกระดบัความรู้ทั้งภายใน และระหว่างองคก์ร รวมถึงส่งเสริม
บุคคลากรให้คน้ควา้สร้างองคค์วามรู้ใหม่ ท่ีจะส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ และความร่วมมือ
ระหวา่งกนั  
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 ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษากลุ่มประชากรเพ่ือรับทราบ สภาพปัจจุบนั ปัญหา  
                   ดา้นการมีส่วนร่วม 
กลุ่มประชากรท่ี
ทาํการศึกษา 

สภาพปัจจุบนัของการจดัการความรู้ 
ระหวา่งพระราชนิเวศน์ฯมฤคทายวนั 

และสถานศึกษาใกลเ้คียง 

ปัญหา ของการมีส่วนร่วม              
ในการจดัการความรู้ 

ฝ่ายผูบ้ริหาร
สถานศึกษา       
ครู-อาจารย ์

      -โรงเรียนทั้งสองแห่งให้
ความสาํคญักบัการศึกษาเร่ืองราว
ประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ิน  ดว้ยเป็น
นโยบายจากส่วนกลางท่ีจะส่งเสริมให้
เยาวชนไดเ้รียนรู้ประวติัความเป็นมา
ของทอ้งถ่ิน 
       -โรงเรียนทั้งสองแห่งใหค้วาม
ร่วมมือในการจดักิจกรรมต่างของพระ
ราชนิเวศนฯ์ โดยส่งนกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีจดัข้ึนในพระราชนิเวศน์ฯอยู่
เสมอ     เพราะเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ 
และโอกาสในการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 

          -การประสานงานไม่ต่อเน่ือง และ
ไม่เป็นรูปธรรม 
         เน่ืองจากยงัไม่มีโครงการความ
ร่วมมืออยา่งท่ีเป็นทางการ สองฝ่ายยงั
ประสบปัญหาบุคลากรไม่เพยีงพอท่ีจะ
มารับผดิชอบ หากจะร่วมมือกนัอยา่ง
จริงจงัในระยะยาว 
         -โรงเรียนไม่สามารถเขา้ร่วม
กิจกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
         การเขา้ร่วมกิจกรรม ท่ีทางพระราช
นิเวศน์ฯ จดั บางคร้ังตรงกบักิจกรรม
ของโรงเรียน จึงไม่สามารถเขา้ร่วมได ้
ทาํใหเ้กิดปัญหาความต่อเน่ือง และผล
การดาํเนินงานท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย  
          -จาํนวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
อาจจะยงัมีจาํนวนนอ้ย                               
           ดว้ยนโยบายของโรงเรียนในช่วง
ท่ีผา่นมา กส่็งเสริมความเป็นเลิศดา้น
ดนตรี และกีฬา จึงทาํใหน้กัเรียน 
เยาวชน ท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมมีนอ้ย หรือ
ไม่ไดเ้ป็นไปดว้ยความสมคัรใจ 
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ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษากลุ่มประชากรเพ่ือรับทราบ สภาพปัจจุบนั  
                   ปัญหา ดา้นการมีส่วนร่วม (ต่อ)   
กลุ่มประชากรท่ี
ทาํการศึกษา 

สภาพปัจจุบนัของการจดัการความรู้ 
ระหวา่งพระราชนิเวศน์ฯมฤคทายวนั 

และสถานศึกษาใกลเ้คียง 

ปัญหา ของการมีส่วนร่วม            
ในการจดัการความรู้ 

 
ผูบ้ริหาร 

เจา้หนา้ท่ีวิชาการ 
สาํนกังานมูลนิธิ
พระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั 

 
       -พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั เป็น
แหล่งเรียนรู้ มีการเผยแพร่ความรู้
ผา่นนิทรรศการ กิจกรรม และเปิด
โอกาสให ้โรงเรียน ครู นกัเรียนเขา้
มาใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ 
       -พระราชนิเวศน์มีการจดั
กิจกรรม นิทรรศการ ตามวาระสาํคญั
ต่างๆ อยูเ่สมอ มีการกาํหนดแผนการ
ดาํเนินงานจดักิจกรรมการเรียนรู้
ประจาํปีชดัเจน  
         -มีการประสานงานเชิญชวน 
โรงเรียนเป้าหมายทั้ง 2 แห่งใหเ้ขา้มา
ใชพ้ระราชนิเวศน์ฯเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และโรงเรียนโดยรอบกต็อบรับนาํ
นกัเรียนเขา้ร่วมเป็นประจาํ หากไม่
ติดกิจกรรม หรือ ภาระงานอ่ืนๆ  
 

  
       -โรงเรียน ครู อาจารย ์มีภาระงาน
อ่ืนๆในช่วงเวลาท่ีทาํกิจกรรม 
บางคร้ังไม่สามารถนาํนกัเรียน เขา้
ร่วมได ้เน่ืองจากติดกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจดัข้ึน หรือ ครู อาจารย ์มี
ภาระงานอ่ืนๆท่ีตอ้งรับผดิชอบ ทาํให้
การดาํเนินงานขาดความต่อเน่ือง ผล
การดาํเนินงานไม่สาํเร็จตามเป้าหมาย 
รวมถึงการประเมินผลเพื่อปรับปรุง 
วิธีการในการดาํเนินงานในคร้ัง
ต่อๆไป 
          -จากโครงการท่ีผา่นมา ประสบ
ปัญหาความไม่เขา้ใจในการสร้างการ
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหวา่ง
โรงเรียน และพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั โดยครู อาจารย ์เขา้ใจวา่
เป็นการทาํงานของ เจา้หนา้ท่ีจากพระ
ราชนิเวศนฯ์ แต่ฝ่ายเดียว แต่เจตนาท่ี
แทจ้ริงคือการเขา้มามีส่วนร่วมของ 
ครู อาจารย ์ท่ีจะตอ้งเขา้มามีบทบาท
ร่วมดว้ย  
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ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษากลุ่มประชากรเพ่ือรับทราบแนวทางในการแกไ้ข 
                   ปัญหา 
กลุ่มประชากรท่ี
ทาํการศึกษา 

ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการดาํเนินงาน 

 
ฝ่ายผูบ้ริหาร
สถานศึกษา       
ครู-อาจารย ์

 
 

 
               -ควรมีการพดูคุยในระดบัผูบ้ริหาร อยา่งเป็นทางการ เพื่อกาํหนดแผน
ความร่วมมือการมีส่วนร่วม การจดัการความรู้ ในระยะยาว เพื่อการ
ประสานงานท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินงานใหมี้
ความชดัเจน 
               -หากเป็นไปไดน่้าจะมีการพดูคุย ประสานงาน ระหวา่ง พระราช
นิเวศน์มฤคทายวนั คณะกรรมการการศึกษา ครู ผูป้กครอง ร่วมกนัสร้าง
เอกลกัษณ์ อตัตลกัษณ์ ของชุมชน ใหเ้ป็นเมืองแห่งพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุ
เกลา้เจา้อยูห่วั เพื่อร่วมกนัปลูกฝัง สร้างความภาคภูมิใจใหก้บั เยาวชน ทอ้งถ่ิน 
               -เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสเขา้ไปศึกษาในพระราชนิเวศน์ฯ
ใหม้ากข้ึน จะเป็นการสร้างความสนใจใหก้บันกัเรียน การเรียนรู้จะเป็นไป
อยา่งสนุกสนาน มีความน่าสนใจ นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้าย และการผา่น
กิจกรรม การอบรมเรียนรู้ต่างๆ น่าจะมีการออกประกาศนียบตัร ซ่ึงจะเป็น
หลกัฐานใหก้บันกัเรียน เยาวชน สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดต่้อไป 
               -พระราชนิเวศน์ฯ น่าจะพิจารณานาํชุดขอ้มูล ความรู้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พระราชนิเวศน์ฯ ออกเผยแพร่ใหก้บัโรงเรียนรอบๆ ดว้ยเป็นทอ้งถ่ินท่ีนกัเรียน
อาศยัอยู ่น่าจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่หากครูจะสามารถนาํไปถ่ายทอดในชั้น
เรียน นกัเรียนจะไดรั้บรู้อยา่งถูกตอ้ง 
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ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษากลุ่มประชากรเพ่ือรับทราบแนวทางในการ 
                   แกไ้ขปัญหา (ต่อ) 
กลุ่มประชากรท่ี
ทาํการศึกษา 

ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการดาํเนินงาน 

 
ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี
วิชาการ สาํนกังาน
มูลนิธิพระราช

นิเวศน์มฤคทายวนั 

                
                 -ครู อาจารย ์น่าจะนาํนกัเรียนเขา้มาเรียนรู้ในพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั ในฐานะท่ีพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเป็นแหล่งเรียนรู้ โดย
สามารถประยกุตเ์น้ือหาการสอนในแต่ละวิชาใหใ้ชพ้ระราชนิเวศนฯ์ เป็น
หอ้งเรียนได ้
                -ครู อาจารย ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งเขา้มามี บทบาท และส่วน
ร่วม ในกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ร่วมกนักาํหนดแนวทาง แผนการ จนถึงการ
ปฏิบติัการ ตอ้งมีบทบาทระหวา่งจดักิจกรรม เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
เรียนรู้ของนกัเรียนเพราะถา้พระราชนิเวศน์ฯ ดาํเนินการโดยลาํพงั การมีส่วน
ร่วม ความร่วมมือต่างๆ กเ็ป็นไดเ้พยีงในระยะเวลาสั้นๆ ไม่ย ัง่ยนื 
                -ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูอาจารย ์ควรมีแนวทางในการดาํเนินงาน
ในเร่ืองการมีส่วนร่วมระหวา่งกนัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั การดาํเนินงาน
ควรเป็นไปตามกรอบ และแผนงานท่ีผูบ้ริหารกาํหนดข้ึน มีการประสานงาน
กนัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัในการปฏิบติังาน 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษากลุ่มประชากรในระหวา่งปฏิบติัการ เพื่อทาํใหท้ราบถึงปัญหา
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และขอ้เสนอแนะจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกชุดขอ้มูล 
ชุดความรู้ การรับรู้ของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย  ดงัขอ้มูลท่ีแสดงในตารางท่ี 15 

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเดน็หลกั  
ประเด็นที่หน่ึง  ศึกษาในประเด็นชุดความรู้ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเยาวชน การ

เช่ือมโยงกบัความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
จากการศึกษาพบว่าชุดความรู้ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเยาวชน ควรเป็นชุดความรู้

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ทั้งในส่วนของพระราชประวติั  และพระราช
กรณียกิจ ซ่ึงจะเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัท่ี
มีต่อชาติบา้นเมือง อนัจะเป็นการสร้างความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริยใ์ห้เกิดข้ึนกบั
นักเรียน  ดว้ยเน้ือหาของชุดความรู้ดงักล่าวท่ีสามารถนาํไปเช่ือมโยงกบับทเรียนของนักเรียนใน
รายวิชาภาษาไทย และรายวิชาสังคมศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี ชุดขอ้มูลความรู้ดงักล่าวจึงเหมะสมท่ีจะ
นาํมาถ่ายทอดให้กบันักเรียน นอกจากน้ีชุดความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัความเป็นมาของพระราช
นิเวศน์มฤคทายวนัก็มีความสําคญั ดว้ยพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัตั้งอยู่ในตาํบลห้วยทรายเหนือ 
ซ่ึงเป็นทอ้งถ่ินของนกัเรียน มีความเป็นมา และความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด การเผยแพร่ชุดความรู้
น้ีจะเป็นการสร้างความเขา้ใจให้กบันกัเรียนในเร่ืองราวประวติัความเป็นมา และคุณค่าความสาํคญั
ของทอ้งถ่ิน      

ในส่วนวิธีการเรียนรู้ และการถ่ายทอด พบว่าควรเป็นไปในรูปแบบกิจกรรมท่ีมีเน้ือหา
สัมพนัธ์กบัชุดขอ้มูลความรู้ขา้งตน้ รูปแบบกิจกรรมท่ีจดัข้ึนตอ้งเขา้ใจง่ายน่าสนใจไม่น่าเบ่ือโดยมี
ความแตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ และนกัเรียนตอ้งมีส่วนร่วมในการเรียน นอกจากน้ี
การศึกษาในแหล่งเรียนรู้ก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียน นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ดว้ย
ตวัเอง และมีการตั้งประเดน็คาํถามขอ้สงสยัจากส่ิงท่ีพบเห็น  

นอกจากน้ีจากการศึกษาพบว่า หากครูอาจารย์ท่ีรับผิดชอบในรายวิชาอ่ืน และ
เจา้หน้าท่ีวิชาการของสํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั มีการแลกเปล่ียน และพูดคุย
กาํหนดแผนการจดัการความรู้ร่วมกนั ก็จะสามารถประยุกตว์ิธีการสอน กิจกรรมต่างๆให้เขา้กบั
เน้ือหาในรายวิชาอ่ืนๆ และสามารถเขา้มาใชพ้ระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเป็นแหล่งเรียนรู้ไดเ้ช่นกนั 
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ตารางท่ี 16  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษากลุ่มประชากรในระหวา่งปฏิบติัการ ในประเดน็ชุด              
                    ความรู้ท่ีเหมาะสมต่อกาเรียนรู้ของนกัเรียน 
กลุ่มประชากรท่ี
ทาํการศึกษา 

ชุดความรู้ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 

 
เจา้หนา้ท่ีวิชาการ 
สาํนกังานมูลนิธิ
พระราชนิเวศน์ฯ 

 

 
          -พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั มีชุดขอ้มูลความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัอยู ่ และชุดขอ้มูลความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประวติัความเป็นมาของตาํบลหว้ยทราย อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ชุดขอ้มูล 
ความรู้เหล่าน้ีสามารถตอบสนองผูเ้รียนไดโ้ดยมีเน้ือหาสาระเก่ียวขอ้งกบัวิชา
สงัคมศึกษา และวิชาภาษาไทย  
          -ชุดขอ้มูลความรู้หลายๆชุดสามารถเช่ือมโยงกบับทเรียนของนกัเรียนท่ี
เรียนกนัอยูใ่นชั้นเรียนปกติไดใ้นทุกรายวิชาโดยนาํมาพฒันารูปแบบการสอนให้
น่าสนใจ และเขา้ใจง่าย โดยครูผูส้อนเขา้มามีส่วนร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีวิชาการ 
ร่วมกนัออกแบบแผนการสอน เช่น วิชาคณิตศาสตร์ท่ีพฒันาการสอน โดยให้
นกัเรียนหาพื้นท่ีของพระท่ีนัง่องคต่์างๆ โดยใชสู้ตรคาํนวณทางคณิตศาสตร์ เป็น
ตน้ ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตวัเอง ไม่น่าเบ่ือ นกัเรียนเกิด
แรงบนัดาลใจในการเรียน  
 

 
อาจารย ์          

ผูป้ระสานงาน 
 

 
          - ชุดขอ้มูลความรู้ควรมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบับทเรียนในชั้นเรียน ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ในการทาํความเขา้ใจบทเรียนของนกัเรียนไดดี้ข้ึน และควรมีเน้ือหา 
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน อนัจะส่งเสริมใหเ้ยาวชน มีความสนใจ ทอ้งถ่ินของ
ตวัเองมากยิง่ข้ึน 
         - รูปแบบการเรียนรู้ของนกัเรียนควรใชกิ้จกรรมในการถ่ายถอดชุดขอ้มูล 
ความรู้ เพราะทาํใหน้กัเรียนสนุกสนานไม่น่าเบ่ือหน่ายมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
          -การนาํนกัเรียนออกไปศึกษาในสถานท่ีจริงเป็นการสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี แตกต่างจากการเรียนแบบปกติในชั้นเรียน ทาํใหน้กัเรียนเกิด
ความสนใจ และเขา้ใจในเน้ือหาชุดขอ้มูลความรู้มากข้ึน 
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ตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษากลุ่มประชากรในระหวา่งปฏิบติัการ เพื่อทาํให ้
                   ทราบถึงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และขอ้เสนอแนะจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (ต่อ)   
กลุ่มประชากรท่ี
ทาํการศึกษา 

ชุดความรู้ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเยาวชน 
 

 
นกัเรียน

กลุ่มเป้าหมาย 
 

 
          -โรงเรียนมีการปลูกฝังความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุ
เกลา้เจา้อยูห่วั 
          -นกัเรียนสนใจความเป็นมาของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และทอ้งถ่ิน 
เพราะเห็นวา่เป็นเร่ืองใกลต้วัเก่ียวขอ้งกบัตนเอง  
          -ควรเลือกชุดขอ้มูลความรู้ท่ีไม่ซบัซอ้นเกินไปเขา้ใจง่าย และเนน้ทาํ
กิจกรรมมากกวา่การสอนแบบปกติในหอ้งเรียน 
          -เน้ือหาชุดขอ้มูลความรู้บางส่วนน่าจะเก่ียวขอ้งกบับทเรียนในชั้นเรียน 
เพราะจะเป็นการทบทวน และเสริมใหเ้ขา้ใจบทเรียนมากข้ึน 
         -การศึกษานอกสถานท่ีในแหล่งเรียนรู้จะเป็นการสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึงทาํใหบ้ทเรียนน่าสนใจ  
 

  
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากศึกษา ทั้งในส่วนการศึกษากลุ่มประชากรเป้าหมาย

เพื่อรับทราบสภาพปัจจุบนั ปัญหาของการมีส่วนร่วมจากการดาํเนินงานท่ีผ่านมา ขอ้เสนอแนะ
เบ้ืองตน้จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  รวมถึงในส่วนการศึกษากลุ่มประชากรในระหว่างปฏิบติัการ เพื่อทาํ
ให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน จึงทาํให้ผูศึ้กษานําขอ้มูลท่ีได้มาเลือกชุดความรู้ กาํหนด
รูปแบบ และแผนการสอนท่ีจะใชใ้นการเผยแพร่ชุดขอ้มูลความรู้ ซ่ึงจะเป็นเป็นแนวทางขั้นตน้ใน
การสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และโรงเรียนทั้งสองแห่ง โดย
ผูศึ้กษาเลือกใชชุ้ดความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว พระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั และความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมดงัน้ี 
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ชุดความรู้ทีจ่ะนํามาใช้เผยแพร่ให้กบันักเรียน 
1.  พระราชประวติัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั และพระราชกรณียกิจ

ท่ีสาํคญัในดา้นต่างๆ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษตัริยรั์ชกาลท่ี 6 แห่ง

ราชวงศจ์กัรี จาํเป็นท่ีนกัเรียนจะตอ้งเรียนรู้พระราชประวติั พระราชกรณียกิจท่ีสาํคญัดา้นต่างๆของ
พระองค ์ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทาํใหป้ระเทศสมยันั้นมีความทนัสมยั เป็นอารยประเทศ 
พระราชกรณียกิจหลายประการมีความสาํคญักบัประเทศไทย และตวันกัเรียนจวบจนปัจจุบนั 

2.  พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเดจ็พะมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั เร่ืองธงชาติไทย 
เป็นพระราชกรณียกิจท่ีสาํคญัประการหน่ึงของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้

เจา้อยูห่วั ท่ีทรงเปล่ียนแปลงรูปแบบธงชาติของสยามใหเ้ป็นธงไตรรงค ์แทนธงชา้งท่ีใชอ้ยูแ่ต่เดิม 
ดว้ยเหตุผลสาํคญัหลายประการ ทั้งเหตุผลของความประหยดัราษฎรสามารถทาํข้ึนใชเ้อง และทาํให้
สงัเกตง่ายมีความทนัสมยัเป็นสากลทดัเทียมอารยประเทศ   

3.  ประวติัความเป็นมาของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และทอ้งถ่ินอาํเภอหว้ยทราย 
ดว้ยพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัตั้งอยู่ในทอ้งถ่ินท่ีนกัเรียนอาศยัอยู่ ดงันั้นนกัเรียนจะ

ไดเ้รียนรู้ประวติัความเป็นมา ความสําคญั และลกัษณะทางสถาปัตยกรรม ของพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั รวมถึงประวติัความเป็นมาของทอ้งถ่ินของตนเองอาํเภอหว้ยทราย ท่ีมีความสาํคญั และ
มีประวติัความเป็นมาร่วมกบัพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั  

4.  การอนุรักษพ์ระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
ปัจจุบนัพระราชนิเวศน์มฤคทายวนักาํลงัประสบปัญหาสภาพความเส่ือมโทรมของ

โครงสร้างอนัมีสาเหตุมาจากธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจากกาลเวลา และความเส่ือมโทรมท่ีเกิดข้ึนจาก
มนุษย ์เน่ืองจากปัจจุบนัพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัทาํหนา้ท่ีเปรียบเสมือนเป็นพิพิธภณัฑ ์แหล่ง
เรียนรู้ ผูค้นเดินทางเขา้เยีย่มชมเป็นจาํนวนมาก ดงันั้นนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้วิธีการในการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษพ์ระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 

5.  คาํราชาศพัท ์
ชุดความรู้เร่ืองคาํราชาศพัทน้ี์จะเป็นการเช่ือมโยงกบับทเรียนภาษาไทยในชั้นเรียน 

โดย คาํราชาศพัท ์หมายความวา่ ศพัทห์ลวง ศพัทร์าชการ และหมายรวมถึงคาํสุภาพซ่ึงนาํมาใชใ้ห้
ถูกตอ้งตามชั้นหรือฐานะของบุคคล บุคคลผูท่ี้พดูตอ้งใชร้าชาศพัทด์ว้ย โดยคาํราชาศพัทท่ี์อยูใ่นชุด
ความรู้น้ีจะเป็นคาํราชาศพัทท่ี์ใชก้บัพระมหากษตัริย ์โดยจะครอบคลุมคาํราชาศพัท ์5 หมวด ไดแ้ก่  
หมวดร่างกาย หมวดเครือญาติ หมวดเคร่ืองใช ้หมวดกริยา หมวดสรรพนาม 
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6.  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พะมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั เร่ืองพระร่วง 
พระบาทสมเดจ็พระมหาธีรราชเจา้ พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระนิพนธ์เร่ืองน้ี ใน

คราวเสดจ็พระราชดาํเนินเยีย่มมณฑลปราจีนบุรี เม่ือวนัท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๔๕๕ และแลว้เสร็จใน
วนัท่ี ๘ ธนัวาคม ศกเดียวกนั 

พระองคท์รงมีพระบรมราชวนิิจฉยัวา่ พระร่วงซ่ึงกล่าวอยูใ่นพงศาวดารเหนือนั้น 
อาจจะมีตวัจริงมิใช่เป็นแต่ช่ือในเร่ืองนิทานเท่านั้น และความจริงท่ีควรเช่ือถือไดคื้อ พระร่วงเป็น
ทั้งพระเจา้แผน่ดิน และวีรบุรุษ เป็นหวัหนา้ทาํสงครามรบพุง่ชิงชยัจนไทยไดอิ้สรภาพพน้จาก
อาํนาจขอม พระร่วง เป็นเร่ืองท่ีทรงพระราชนิพนธ์ข้ึนโดยนาํเคา้เร่ืองจากพงศาวดารเหนือ แลว้ทรง
ปรับใหเ้ขา้กบัหลกัฐานประวติัศาสตร์และความจริง นบัเป็นนาฏกรรมอิงประวติัศาสตร์ท่ี
สมเหตุสมผล มีโครงเร่ืองตลอดจนถอ้ยคาํดี ทั้งยงัเป็นเร่ืองแสดงใหเ้ห็นความรักชาติของคนไทยใน
อดีตกาล 

มีเร่ืองราวโดยยอ่มีอยูว่า่พระร่วงครองเมืองละโวซ่ึ้งข้ึนแก่ขอม จึงตอ้งนาํนํ้าจากทะเล
ชุบศรซ่ึงถือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิไปถวายทา้วพนัธุมสุริยว์งศก์ษตัริยข์อม  เพื่อใชร้ดเศียรในพระราชพิธี
สาํคญั จึงส่งนกัคุม้มาทวงส่วยนํ้า  พระร่วงเห็นวา่ชาวละโวก้าํลงัเดือดร้อนจึงขอร้องใหน้กัคุม้ขน
นํ้ากลบัไปเอง  นกัคุม้อา้งวา่นาํยานพาหนะมานอ้ย จะขนนํ้าไปไดไ้ม่เตม็จาํนวน พระร่วงจึงขอให้
นกัคุม้ใหค้าํมัน่สญัญาวา่ ถา้สามารถบรรทุกนํ้าเท่าท่ีกาํหนดไวล้งในพาหนะของขอมได ้ ฝ่ายขอม
จะตอ้งรับขนกลบัไปเอง  นกัคุม้เห็นวา่การทาํเช่นนั้นเป็นส่ิงสุดวิสยัจึงรับคาํ พระร่วงจึงเกณฑช์าว
ละโวส้านชะลอมแลว้เอาชนัยา  สามารถบรรจุนํ้าไดต้ามกาํหนด  นกัคุม้ตอ้งขนนํ้ากลบัไป
เอง  พร้อมกบัแจง้วา่คนไทยมีบุญญาธิการ  สามารถทาํชะลอมใหบ้รรจุนํ้าได ้ ทา้วพนัธุมสุริยวงศ์
ทราบวา่พระร่วงมีสติปัญญาวิตกวา่พระร่วงจะตั้งตวัเป็นใหญ่ รับสัง่ใหพ้ญาเดโชแม่ทพัขอมมาจบั 
นายมัน่ปืนยาวพรานป่าไปล่าสตัวท์ราบเหตุร้ายจึงรีบมาแจง้แก่พระร่วง เม่ือพระร่วงทราบและไม่
ตอ้งการใหช้าวไทยเดือดร้อน จึงหนีไปอยูเ่มืองสุโขทยั  พญาเดโชจึงปลอมตวัเป็นคนไทย ออก
ติดตามไปถึงวดัเจดียใ์หญ่ท่ีพระร่วงผนวชอยู ่ศิษยว์ดัจบัไว ้ และใหน้ายมัน่นาํตวัพญาเดโชไป
ส่งคืนแก่ขอมเป็นบรรณาการ  ขณะนั้นเมืองสุโขทยัไม่มีกษตัริยป์กครอง  ขา้ราชการจึงทาํพิธีเส่ียง
ทาย  และมา้กไ็ดม้าหยดุท่ีพระร่วง  ประชาชนจึงอญัเชิญพระร่วงข้ึนครองสุโขทยั 

7.  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พะมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั เร่ืองมทันะพาธา 
เป็นบทละครพดูคาํฉนัท ์5 องก ์โดยพระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระ

ราชนิพนธ์ข้ึนทั้งหมดดว้ยพระองคเ์องโดยไม่ไดอิ้งเน้ือหามาจากท่ีอ่ืน ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งเร่ิม
และจบลงในปี พ.ศ. 2466 เล่าเร่ืองวา่ดว้ยตาํนานเก่ียวกบัดอกกหุลาบ และความเจบ็ปวดจากความ
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รัก "มทันพาธา" มาจากคาํสนัสกฤต "มทนพาธา" ท่ีมีความหมายคือความเจบ็หรือเดือนร้อนจาก
ความรัก ซ่ึงช่ือน้ีกไ็ดพ้อ้งกบัช่ือของนางเอก "มทันา" ซ่ึงมีความหมายวา่ความลุ่มหลงหรือความรัก  

เร่ืองราวโดยยอ่มีอยูว่า่ สุเทษณ์เทพผูเ้ป็นใหญ่บนชั้นฟ้า เกิดความทุกขด์ว้ยลุ่มหลงใน
ตวันางมทันาแมจ้ะมีเทวีผูเ้ลอโฉมหลายองคเ์สนอตวัเขา้มากไ็ม่เป็นท่ีปรารถนาของสุเทษณ์ 
แมค้ร้ังหน่ึงสุเทษณ์มีโอกาสไดต้วันางมทันามาดว้ยเพราะนางตอ้งมนตรา แต่เขากไ็ม่ไดต้อ้งการ
นางดว้ยวิธีเช่นน้ี เม่ือมนตค์ลาย นางมทันายนืยนัท่ีจะปฏิเสธรักของสุเทษณ์เช่นเคย แน่นอนเม่ือถูก
ปฏิเสธเช่นน้ียอ่มเจบ็ปวดยิง่นกั เม่ือรักมากกเ็จบ็ปวดมาก จึงกลายเป็นความแคน้ สุเทษณ์สาปนาง
มทันาใหไ้ปเกิดในโลกมนุษยแ์ละใหเ้ป็นดอกไมท่ี้ไม่เคยเบ่งบานบน พื้นโลกมาก่อนนางมทันาจึง
กลายเป็นดอกกหุลาบท่ีสวยงามทั้งรูปและกล่ินอีกทั้งหนามท่ีแหลมคม ทุกจนัทร์เพญ็ของแต่ละ
เดือน นางจะมีโอกาสกลายร่างเป็นหญิงงามเพียงชัว่ทิวาและราตรี และหากนางมีรักเม่ือใดคาํสาป
นั้นกจ็ะคลายมนตใ์หน้างไดก้ลายเป็นมนุษยไ์ปตลอด กาลและแลว้นางมทันากพ็บรักแรกกบัทา้วชยั
เสน ต่างกพ็ร่ํารําพนัถึงความรักท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัต่อกนั ทา้วชยัเสนประกาศคาํมัน่และสญัญา
รัก ณ ริมฝ่ังลาํธารก่อนพานางมทันากลบัไปยงัเมืองท่ีตนปกครอง ทา้วชยัเสนนั้นมีชายาอยูแ่ลว้ช่ือ
นางจณัฑี แน่นอนวา่ทา้วชยัเสนไม่ไดมี้ใจปฏิพทัธ์ต่อชายาของตวัเองเลย เม่ือกลบัเขา้บา้นเมืองตวัก็
ใชเ้วลาทั้งหมดอยูก่บันางมทันานางจณัฑีผูช้ายาจึงออกอุบายกลัน่แกลง้นางมทันาและสัง่ใหบิ้ดา
ของตวัซ่ึงเป็นผูป้กครองอีกเมืองหน่ึงยกทพัเขา้มาตีเมืองของทา้วชยัเสนผูส้ามี 

ทา้วชยัเสนมารู้ทีหลงัวา่ตนไดเ้สียทีชายาเจา้เล่ห์ของตวัเขา้เสีย แลว้ จึงเขา้หํ่าหัน่กบั
กองทพัของพระบิดานางจณัฑีกระทัง่ไดรั้บชยัชนะขา้งฝ่ายนางมทันาเม่ือถูกกล่าวหาใส่ร้ายกระทัง่
ถูกโทษประหารชีวิตแต่ ไดรั้บความช่วยเหลือกระทัง่หนีรอดมายงักฏิุฤๅษีท่ีเคยพาํนกั นางกไ็ดท้าํ
พิธีออ้นวอนสุเทษณ์ใหช่้วยเหลือ ซ่ึงสุเทษณ์นั้นพร้อมช่วยอยูแ่ลว้ดว้ยขอ้แมก้คื็อ นางตอ้งมาเป็น
ชายาของสุเทษณ์นางมทันาผูม้ ัน่คงในรัก มิอาจรับขอ้เสนอน้ีได ้ จึงทาํใหน้างกลายร่างเป็นดอก
กหุลาบไปชัว่กปักลัป์ ไม่อาจกลายร่างเป็นหญิงสาวไดอี้กต่อไป ทา้วชยัเสนมาชา้เกินไปจึงไม่อาจ 
ร้ังร่างนางอนัเป็นท่ีรักของตวัไวไ้ด ้เขาจึงไดเ้พยีงตน้กหุลาบมทันากลบัวงัไปเท่านั้น 

8.  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั เร่ืองวิวาห์พระสมุทร 
เป็นบทละครพดูสลบัลาํ มีทั้งบทร้องและบทเจรจา เป็นพระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระราชนิพนธ์ เม่ือ พ.ศ. 2461 เน้ือเร่ืองไดเ้คา้มาจาก
นิยายกรีกเก่าเช่ือวา่ ถา้ใชห้ญิงงามถวายแก่พระสมุทรจะช่วยใหช้าวเมืองพน้ภยัจากทะเล 
จุดมุ่งหมายในการพระราชนิพนธ์ กเ็พื่อพระราชทานแก่คณะเสือป่า กองเสนาหลวงรักษาพระองค ์
จดัแสดงเกบ็เงินบาํรุงราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม ณ พระราชวงัสนามจนัทร์ 
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วิวาห์พระสมุทร เป็นเร่ืองราว ท่ีไดก้ล่าวถึงประชาชนชาวกรีก ณ เกาะอลัฟาเบตา ท่ีมี
ความโง่เขลา หลงเช่ือในอาํนาจทางทะเล เม่ือครบรอบทุก 100 ปี จะตอ้งส่งสาวงามพรหมจารีไป
เป็นเจา้สาวของพระสมุทร  ขณะนั้นกษตัริยมิ์ดสัผูค้รองเกาะจาํใจตอ้งส่งราชธิดาช่ือ อลัโดรเมดาไป
สงัเวยทางทะเลแก่พระสมุทร   แต่อนัเดรคู่รักของนางไดอ้อกอุบาย ขอใหน้ายนาวาเอกเอดเวิดไล
ออน กปัตนัเรือองักฤษมาขู่ชาวเมืองใหย้กนาง ใหแ้ก่ อนัเดร นางอลัโดรเมดาจึงรอดชีวิต และได้
แต่งงานกบัอนัเดรสมปรารถนา 

9.  การแต่งกายในสมยัรัตนโกสินทร์ 
เร่ืองการแต่งกายในสมยัรัชกาลท่ี 6 เป็นเร่ืองราวหน่ึงท่ีน่าสนใจ โดยไดมี้การจดัเป็น

นิทรรศการภายในพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ซ่ึงเป็นท่ีสนใจในหมู่นกัเรียน เยาวชน ท่ีเดินทางเขา้
ชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ซ่ึงการแต่งกายในแต่ละยคุสมยัตั้งแต่รัตนโกสินทร์ตอนตน้จนถึง
การแต่งกายในสมยัรัชกาลท่ี 7นั้น เปล่ียนแปลงรูปแบบไปตาม สภาพเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ใน
สมยันั้นๆ ซ่ึงมีความสวยงาม และคาํนึงถึงประโยชน์ในการใชส้อย   

ในการเผยแพร่ชุดขอ้มูลความรู้ดงักล่าวได้มีการกาํหนดแผนปฏิบติัการเพื่อใช้เป็น
กรอบในการดาํเนินงานมีระยะเวลา 18 สปัดาห์ ประกอบไปดว้ย 

1.  ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยนาํขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการศึกษามาวิเคราะห์เลือกชุดขอ้มูลความรู้ก่อนจดัทาํแผนการสอนกาํหนดรูปแบบกิจกรรม
ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั และกาํหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน 

2.  ขั้นตอนปฏิบติัการนาํชุดความรู้ออกเผยแพร่ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งการนาํเสนอผลงานของนกัเรียนในชั้นเรียน การร่วมกนัอภิปรายบทเรียน และการศึกษา
นอกสถานท่ี ฯลฯ ซ่ึงจะมีแผนการสอนท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนเป็นกรอบในการดาํเนินงาน โดยในระหว่าง
การดาํเนินการในขั้นตอนน้ีกจ็ะมีการระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปฏิบติัการพร้อมทั้งหาแนวทาง
ในการแกไ้ขควบคู่กนัไปจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือปรับปรุงรายละเอียดต่างๆให้มีความเหมาะสม
ยิง่ข้ึนในการปฏิบติัการคร้ังต่อไป 

3.  ขั้นตอนการสรุปผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัการ รวมถึงการสรุปปัญหาท่ีพบในระหว่าง
การปฏิบติัการ และรวบรวมแนวทางขอ้เสนอแนะจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  
ดงัขอ้มูลท่ีแสดงในตารางท่ี 16 และ 17 
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ตารางท่ี 17 ระยะเวลาแผนปฏิบติัการ 
                             ระยะเวลา          

 

             ขั้นตอน 

พ.ค. 2554 มิ.ย. 2554 ก.ค. 2554 ส.ค. 2554 ก.ย. 2554 

- ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลความ
ตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

                    

- ขั้นตอนปฏิบติัการนาํชุดความรู้ออก
เผยแพร่ 

                    

- ขั้นตอนการสรุปผลท่ีไดจ้ากการ
ปฏิบติัการ 

                    

 
ตารางท่ี 18 ชุดขอ้มูลความรู้ท่ีจะนาํมาใชถ่้ายทอดใหน้กัเรียนในแต่ละสปัดาห์ 

สปัดาห์ท่ี ชุดขอ้มูล ความรู้ 
1-2 -พระราชประวติั ของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั และพระราช

กรณียกิจท่ีสาํคญัดา้นต่างๆ 
3 -พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเดจ็พะมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 

เร่ืองธงชาติไทย 
4-5 -ประวติัความเป็นมาของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และทอ้งถ่ินอาํเภอหว้ย

ทราย 
6-7 -ความเส่ือมโทรม และการอนุรักษพ์ระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 

 
8 -การแต่งกายในสมยัรัตนโกสินทร์ 

 
9 -พระราชนิพนธ์ เร่ืองมทันะพาธา 

 
10 -พระราชนิพนธ์ เร่ืองวิวาห์พระสมุทร 

 
11 -พระราชนิพนธ์ เร่ืองพระร่วง  

 
12 -คาํราชาศพัท ์
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ประเด็นทีส่อง ศึกษาในประเดน็ความสามารถในการรับรู้ และความเขา้ใจของนกัเรียน 
ท่ีมีต่อชุดขอ้มูลความรู้โดยนกัเรียนสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปเช่ือมโยงกบัการเรียนในชั้นเรียน 
พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรคท่ีพบ และหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

การศึกษาในส่วนน้ีตอ้งนาํผลของการปฏิบติัการมาร่วมวิเคราะห์ทั้งในระหวา่ง
ปฏิบติังาน และการสรุปผลหลงัจากเสร็จส้ินการดาํเนินงานทั้งหมด โดยการศึกษาพบวา่นกัเรียนให้
ความสนใจกบัการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมท่ีจดัข้ึน และคิดวา่บทเรียนชุดความรู้ท่ีนาํมาเผยแพร่
ไม่ยากจนเกินไป และเก่ียวขอ้งกบับทเรียนในชั้นเรียน โดยนกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
มีการแสดงความคิดเห็นวิพากษว์จิารณ์ช่วยเหลือกนัในการทาํงาน ซ่ึงเป็นการพฒันาทกัษะทางดา้น
การทาํงานร่วมกนั และเป็นการพฒันาทกัษะความกลา้แสดงออกของนกัเรียน ในส่วนของเน้ือหา
ของชุดความรู้ท่ีนาํไปเผยแพร่ท่ีเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 
นกัเรียนมีความสนใจ และเขา้ใจในเน้ือหาชุดขอ้มูลความรู้ดงักล่าว มีการตั้งคาํถามขอ้สงสยัต่างๆ ท่ี
เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีนกัเรียนยงัใหค้วามสนใจ และพยายามเช่ือมโยงเร่ืองราวความ
เป็นมาของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนักบัทอ้งถ่ินของตน  

ในส่วนของปัญหาท่ีพบระหวา่งปฏิบติัการ และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาหลกัท่ี
สาํคญัคือการทาํความเขา้ใจในเร่ืองการมีส่วนร่วมท่ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการสาํนกังานมูลนิธิพระราช
นิเวศน์มฤคทายวนัเห็นวา่ยงัขาดการมีส่วนร่วมของครูอาจารยท่ี์จะเขา้มาร่วมกนัในการจดัการ
เรียนรู้ใหก้บันกัเรียน โดยการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวทางผูศึ้กษาเห็นวา่เป็นเร่ืองในระดบันโยบายท่ี
ตอ้งการการพดูคุย ทาํความเขา้ใจในระดบัผูบ้ริหาร และกาํหนดเป็นแนวทางท่ีทุกฝ่ายตอ้งปฏิบติั
ร่วมกนั ซ่ึงไม่อาจสาํเร็จลงในระยะเวลาอนัสั้นจาํเป็นท่ีตอ้งใชค้วามเขา้ใจ และความอดทนในการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวร่วมกนั 

ปัญหาเร่ืองเวลาในการปฏิบติัการท่ีไม่เพยีงพอ ดว้ยระยะเวลาในการดาํเนินกิจกรรม
จาํนวน 12 สปัดาห์ และจาํกดัเพียงแต่ในวชิาชุมนุม ซ่ึงไม่เพียงพอในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ใหต่้อเน่ือง ผูศึ้กษาเห็นวา่เป็นปัญหาในระดบันโยบายท่ีตอ้งการการพดูคุยระหวา่งผูบ้ริหารทั้งสอง
ฝ่ายในการกาํหนดกรอบความร่วมมือใหช้ดัเจนเพื่อการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และประสบ
ผลสาํเร็จในดา้นการสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหวา่งกนั 

ปัญหาระยะเวลาท่ีเขา้ไปใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีนอ้ยเกินไปอาจยงัไม่เพียงพอ จากแผนปฏิบติั
การท่ีกาํหนดข้ึนเป็นระยะเวลา 12 สปัดาห์ มีการเขา้ไปใชพ้ระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเป็นแหล่ง
เรียนรู้จาํนวน 2 สปัดาห์ ซ่ึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเห็นวา่เป็นระยะเวลาท่ีนอ้งเกินไป ทางผูศึ้กษาเห็น
ดว้ยกบัขอ้เสนอแนะดงักล่าว และนาํไปปรับปรุงโดยเพิ่มระยะเวลาในการเขา้ไปใชพ้ระราชนิเวศน์
มฤคทายวนัเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม้ากข้ึน แต่ปัญหาส่วนหน่ึงคือการประสานงานในการนาํนกัเรียน
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ออกจากโรงเรียนจาํเป็นท่ีจะตอ้งแจง้ใหก้บัทางผูป้กครองของนกัเรียนรับทราบ และจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
มีครูอาจารยม์าดูแลนกัเรียนดว้ยในช่วงระยะเวลาท่ีมาทาํกิจกรรมในพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 

ปัญหาความซบัซอ้นของชุดขอ้มูลท่ีนาํมาเผยแพร่ และความเขา้ใจในสาระการเรียนรู้
ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่าง ซ่ึงนกัเรียนบางคนอาจจะไม่เขา้ใจ หรือเรียนรู้ไม่ทนั
เพื่อนนกัเรียนคนอ่ืนๆ ปัญหาดงักล่าวผูศึ้กษาเลือกวิธีการแกไ้ขปัญหาโดยการลดสาระการเรียนรู้
ไม่ใหย้ากหรือมีเน้ือหามากจนเกินไป และเปล่ียนแปลงรูปแบบกิจกรรมไม่ใหซ้บัซอ้นจนเกินไป
รวมถึงเอาใจใส่กบันกัเรียนท่ีตามบทเรียนไม่ทนัเป็นรายบุคคล  
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ตารางท่ี 19 การวิเคราะห์ความสามารถในการรับรู้ การเช่ือมโยงความรู้ท่ีไดก้บัการเรียนในชั้นเรียน  
                   ของนกัเรียน 
กลุ่มประชากรท่ีทาํการศึกษา ความสามารถในการรับรู้ การเช่ือมโยงความรู้ท่ีไดรั้บ 

กบัการเรียนในชั้นเรียน ของนกัเรียน 
 

เจา้หนา้ท่ีวิชาการ สาํนกังาน
มูลนิธิพระราชนิเวศน์ฯ 

 

       
    -นอกจากเน้ือหาหลกั นกัเรียนกใ็หค้วามสนใจกบั ความรู้รอบตวั
อ่ืน ท่ีนกัเรียนตั้งขอ้สงัเกต สงสยั จากการท่ีไดเ้รียนรู้ชุดขอ้มูล 
ความรู้ ท่ีนาํไปสอน เช่น สภาพบา้นเมือง สภาพสงัคม การแต่งกาย 
ในสมยัรัชกาลท่ี 6 
     -เม่ือแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ย เพือ่ช่วยกนัทาํงานกลุ่ม 
นกัเรียนสามารถแลกเปล่ียน วิพากษ ์วจิารณ์ ปัญหา เหล่านั้น ทาํให้
เกิดทกัษะในการคิด วิเคราะห์ และปรับตวัเพื่อทาํงานร่วมกนั           

 
อาจารยผ์ูป้ระสานงาน 

 

 
     -นกัเรียน สนใจ และสนุกสนานไปกบัการเรียนรู้ ท่ีใชกิ้จกรรม
เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอด ชุดขอ้มูล ความรู้ จากการสงัเกตใน
การทาํกิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่มของนกัเรียน พบวา่มีการ
แลกเปล่ียน แสดงความคิดเห็น ช่วยเหลือกนัทาํงานภายในกลุ่มท่ี
ไดรั้บมอบหมาย           

 
นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

 

 
     -เขา้ใจเน้ือหาท่ีสอนเป็นอยา่งดี ดว้ยเป็นเร่ืองท่ีสนใจ และไม่ยาก
เกินไป กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัภายในชั้นเรียนน่าสนใจ ทาํให้
สนุกสนานไปกบัการเรียน 
      -ความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียน เป็นประโยชน์กบับางวชิาท่ีเรียน
ปกติในชั้นเรียน โดยเน้ือหาของชุดขอ้มูล ความรู้ส่วนใหญ่ 
เก่ียวขอ้งกบัวชิาภาษาไทย และสังคมศึกษา 
      -เม่ือนกัเรียนมีโอกาสไดเ้ขา้ไปศึกษาในสถานท่ีจริง ทาํใหเ้กิด
ความสนใจ ตั้งประเดน็คาํถาม ขอ้สงสยั ทั้งจากการสงัเกตของ
นกัเรียน และนิทรรศการความรู้ต่างๆท่ีจดัอยู ่
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ตารางท่ี 20 การวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบในระหวา่งปฏิบติัการ และแนวทางทางแกไ้ขปัญหา 
กลุ่มประชากร
ท่ีทาํการศึกษา 

ปัญหาท่ีพบ แนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

 
เจา้หนา้ท่ี
วิชาการ 
สาํนกังาน

มูลนิธิพระราช
นิเวศน์ฯ 

 

      
      -ปัญหาความเขา้ใจในเร่ืองการ
สร้างการมีส่วนร่วม ระหวา่งครู 
อาจารย ์และ เจา้หนา้ท่ีวิชาการ อาจมี
ความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนั โดยการมี
ส่วนร่วมควรเป็นเร่ืองของทุกๆฝ่าย 
ในทุกขั้นตอน ไม่ใช่เป็นหนา้ท่ีเฉพาะ
ของฝ่ายใด ฝ่ายหน่ึง       

    
     -ควรมีการพูดคุยกาํหนดกรอบความ
ร่วมมือให้ชัดเจน  ทําความเข้าใจใน
รูปแบบการดาํเนินงานแบบมีส่วนร่วม 
ท่ีจาํเป็นตอ้งใชค้วามเขา้ใจ และอดทน 

 
อาจารย ์        

ผูป้ระสานงาน 
 

 
     -ชุดขอ้มูล ความรู้ บางชุดอาจมี
เน้ือหาซบัซอ้น นกัเรียนอาจจะไม่
เขา้ใจในทนัที ตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การ ทาํความเขา้ใจ  ควรปรับเปล่ียน
เน้ือหา วิธีการ 
    -การนาํนกัเรียนไปศึกษาท่ีพระราช
นิเวศน์ฯ ในช่วงวิชาชุมนุมอาจไม่
เพียงพอ ดว้ยระยะเวลาท่ีจาํกดัมาก 
และความไม่สะดวกหากจะนาํ
นกัเรียนเขา้ไปศึกษาท่ีพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนันอกเวลาเรียน 

 
     -ลดสาระการเรียนรู้ไม่ใหมี้เน้ือหา
มากเกินไป และเปล่ียนรูปแบบกิจกรรม
ไม่ใหซ้บัซอ้น รวมถึงเอาใจใส่กบั
นกัเรียนท่ีตามบทเรียนไม่ทนัเป็น
รายบุคคล  
 
     -มีการพูด คุยระหว่ า งกันในการ
กาํหนดแนวทางหากจะมีการเขา้ไปใช้
พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเป็นแหล่ง
เรียนรู้นอกเวลาเรียน 

 
นกัเรียน

กลุ่มเป้าหมาย 
 

       
      -ควรพาไปศึกษาในสถานท่ีจริง 
ใหบ่้อยกวา่น้ี เพราะ ทาํใหเ้ขา้ใจชุด
ขอ้มูล ความรู้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราช
นิเวศน์มฤคทายวนัไดดี้กวา่การเรียน
ในหอ้งเรียนอยา่งเดียว 

 
     -ป รับ เป ล่ี ยนระ ยะ เ วล า ในก า ร
ปฏิบติัการให้เขา้ไปใช้พระราชนิเวศน์
มฤคทายวนัเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม้ากข้ึน  
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รายงานผลการปฏิบัติการสัปดาห์ที ่1-2   
ชุดข้อมูลเร่ืองพระราชประวตัิ ของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชกรณยีกจิ
ทีสํ่าคญัด้านต่างๆ 

สปัดาห์ท่ี 1 วิทยากรนาํเสนอเร่ืองราวพระราชประวติั พระราชกรณียกิจ ใหก้บันกัเรียน
โดยภาพถ่าย และเอกสารชุดความรู้ท่ีวิทยากรเตรียมไปเผยแพร่ โดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

 พระราชประวติัในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 
 พระราชกรณียกิจดา้นต่างๆในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 
 แลว้จึงตอบขอ้ซกัถามของนกัเรียนวา่มีพระราชกรณียกิจใดบา้งท่ีนกัเรียนรับทราบ 

หรือมีขอ้สงสัยในรายละเอียดของพระราชกรณียกิจนั้นๆ โดยนกัเรียนไดต้ั้งขอ้ซกัถามและสงสยัใน
เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบพระราชสนัตติวงศ ์และมีขอ้ซกัถามสงสยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชบิดา 
และพระราชมารดา ของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้ และเหตุใดพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้
เจา้อยูห่วัถึงข้ึนครองราชยต่์อจากพระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลา้เจา้อยูห่วั วิทยากรจึงไดอ้ธิบายทาํ
ความเขา้ใจในประเดน็ดงักล่าว 

จากนั้นวิทยากรไดใ้หน้กัเรียนยกตวัอยา่งพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเดจ็พระ
มงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีนกัเรียนรู้จกั  แลว้ใหช่้วยกนับอกความสาํคญัของพระราชกรณียกิจนั้น 
นกัเรียนไดเ้ลือกยกตวัอยา่งพระราชกรณียกิจในเร่ือง กิจการลูกเสือ การตราพระราชบญัญติั
ประถมศึกษา และพระราชบญัญติันามสกลุ เป็นตน้ จากนั้นวิทยากรแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม 
โดยแต่ละกลุ่มมีหวัขอ้ท่ีตอ้งศึกษาร่วมกนัภายในกลุ่มโดยนาํพระราชกรณียกิจสาํคญัท่ีนกัเรียนรู้จกั 
และไดย้กตวัอยา่งมาดงัน้ี  

กลุ่มท่ี 1  กิจการลูกเสือ 
      กลุ่มท่ี 2  พระราชบญัญติัประถมศึกษา 

จากนั้นใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคน้ควา้  และร่วมกนัอภิปรายในหวัขอ้ท่ีแต่ละกลุ่ม
ไดรั้บ และสรุปความรู้ โดยวิทยากรร่วมวพิากษใ์นแต่ละกลุ่ม และแจกเอกสารความรู้  

สัปดาห์ท่ี 2 วิทยากรไดใ้หน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนการนาํเสนอผลงาน และ
ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากสัปดาห์ท่ีแลว้หนา้ชั้นเรียน หลงัจากแต่
ละกลุ่มนาํเสนอผลงานเป็นท่ีเรียบร้อย วิทยากรใหเ้พื่อนนกัเรียนอีกกลุ่มตั้งคาํถาม  1 คาํถาม  โดย
ให้กลุ่มท่ีนาํเสนอผลงานช่วยอธิบายในส่วนท่ีเพ่ือนอีกกลุ่มสงสัยโดยวิทยากรช่วยเพิ่มเติมขอ้มูลท่ี
เป็นสาระสาํคญั  
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วิทยากรสุ่มนกัเรียนจาํนวน 3 คนใหอ้อกมาบอกความสาํคญัของพระราชกรณียกิจต่างๆ ท่ี
มีความสาํคญัต่อนกัเรียนจนถึงปัจจุบนั โดยนกัเรียนสรุปไดว้า่ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเดจ็พระ
มงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ในดา้นต่างๆ มีความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศ และมีความสาํคญัต่อนกัเรียน
จนถึงปัจจุบนั ดว้ยพระราชกรณียกิจของพระองค ์มีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาประเทศ ใหมี้ความ
ทนัสมยัเป็นอารยประเทศ แต่ในขณะเดียวกนัพระราชกรณียกิจของพระองคท่์านกย็งัเป็นการอนุรักษ ์
ศิลปะ วฒันธรรม ท่ีแสดงความเป็นสยามประเทศไวอี้กดว้ย  

ปัญหา/อุปสรรคทีพ่บ 
ชุดความรู้มีเน้ือหาซบัซอ้น นกัเรียนตอ้งใชเ้วลาในการทาํความเขา้ใจจึงทาํใหก้าร

ดาํเนินงานตามแผนท่ีกาํหนดไม่เป็นไปตามระยะเวลา และรูปแบบการถ่ายทอดท่ีเนน้หาสาระจนเกินไป
นกัเรียนบางคนจึงไม่มีสมาธิ และรู้สึกวา่การดาํเนินกิจกรรมเป็นไปอยา่งน่าเบ่ือ 

แนวทางแก้ไข 
ปรับเปล่ียนรูปแบบการสอนในคร้ังต่อไปโดยเนน้กิจกรรมท่ีนกัเรียนทุกคนสามารถเขา้มา

มีส่วนร่วม รวมถึงปรับปรุงเน้ือหาสาระของชุดความรู้ท่ีนาํไปถ่ายทอดใหง่้ายข้ึนไม่ซบัซอ้น ผลท่ีได้
ปรากฏวา่นกัเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาสาระมากข้ึน และเกิดความสนใจ และตั้งใจท่ีจะเรียนรู้มาก
กวา่เดิม 
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รายงานผลการปฏิบัติการสัปดาห์ที ่3   
ชุดข้อมูลเร่ืองพระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเด็จพะมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัวเร่ืองธงชาตไิทย 

วิทยากรนาํเสนอประวติั ความเป็นมา ความสาํคญัของธงชาติไทย โดยนาํเสนอดว้ย
รูปภาพภาพธงชาติไทยท่ีมีรูปแบบเล่ียนแปลงไปแต่ละยคุสมยัโดย รวมถึงคาํบอกเล่าและเอกสาร มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

ความสาํคญัของธงชาติ ความเป็นมาของธงชาติสยาม 
การเสดจ็เยอืนเมืองอุทยัธานีของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ท่ีเป็นแรง

บนัดาลใจในการเปล่ียนแปลงรูปแบบธงชาติของพระองค ์  
แลว้ตอบขอ้ซกัถามของนกัเรียนในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวของธงชาติ ในหลาย

คาํถาม เช่น นกัเรียนใหค้วามสนใจกบัสญัลกัษณ์รูปชา้งบนผนืธงชาติไทย วา่มีท่ีมาอยา่งไร เหตุใด
จึงปรากฏรูปชา้งอยูบ่นผนืธงชาติของไทยมาแต่อดีตกาล วิทยากรไดอ้ธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจวา่
ชา้งเผอืกเป็นสตัวส์าํคญัคู่บารมีของพระเจา้แผน่ดินไทยมาตั้งแต่ในสมยัอดีต รวมถึงคาํถามท่ีวา่เหตุ
ใดธงไตรรงคจึ์งใชสี้นํ้าเงินแทนความหมายถึงพระมหากษตัริย ์โดยวทิยากรไดต้อบขอ้สงสยั
ดงักล่าววา่ดว้ยพระราชนิยมในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกา้เจา้อยูห่วัท่ีทรงโปรดปรานสีนํ้าเงินจึง
ทรงเลือกสีนํ้าเงินเป็นสีท่ีมีความหมายถึงองคพ์ระมหากษตัริยบ์นธงไตรรงค ์เป็นตน้ 

กจิกรรมพฒันา 
ใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปความสาํคญัของธงชาติ และรูปแบบของธงชาติสยามในยคุ

ต่างๆ เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจท่ีตรงกนั ร่วมกนัอภิปรายเพ่ือสรุปความรู้ ซ่ึงมีวิทยากร
ร่วมกลุ่มวิพากษก์บันกัเรียน โดยมีประเดน็วา่เหตุใดชา้งจึงเป็นสตัวท่ี์สาํคญักบัประเทศไทย 
นอกจากชา้งเผอืกท่ีเป็นชา้งคู่บารมีของพระมหากษตัริย ์ซ่ึงนกัเรียนไดใ้ชค้วามรู้เดิมท่ีมีอยูร่่วมกนั
วิพากษพ์ดูคุย พร้อมกบัวิทยากรเสริมความรู้ทีเก่ียวขอ้งในเร่ืองน้ีใหก้บันกัเรียน เช่น การทาํศึก
สงครามในสมยัอยธุยาชา้งถูกนาํมาใชเ้ป็นพาหนะศึก พระมหากษตัริยจ์ะทรงชา้งนาํทพั เป็นตน้ 

สุดทา้ยวิทยากรไดส้รุปความเขา้ใจวา่ธงชาติมีความสาํคญั ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัโดย
ในอดีตธงเป็นสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการศึกสงคราม และแสดงท่ีมาของเรือท่ีเดินทางทาํการคา้วา่มาจาก
ชาติใด จวบจนปัจจุบนัท่ีธงยงัคงใชเ้ป็นสญัลกัษณ์แทนชาติบา้นเมือง นาํมาซ่ึงความภาคภูมิใจ 
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงเปล่ียนแปลงรูปแบบธงชาติของไทยใหป้ระชาชน
ทัว่ไปสามารถทาํข้ึนใชง้านได ้ไม่ส้ินเปลือง และมีความทนัสมยัเป็นสากลนบัวา่เป็นพระมหา
กรุณาธิคุณ และแสดงถึงพระอจัฉริยะภาพของพระองค ์
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ปัญหา/อุปสรรคทีพ่บ 
นกัเรียนบางคนอาจยงัไม่กลา้แสดงออกเท่าท่ีควร ไม่กลา้ตอบขอ้ซกัถามจากวิทยากร 

หรือไม่สามารถตอบขอ้สงสัยจากเพื่อนๆได ้รวมถึงการทาํงานร่วมกนัภายในกลุ่ม ท่ีนกัเรียนบางคนยงั
ไม่มีส่วนร่วมเท่าท่ีควร รวมถึงปัญหาระยะเวลาท่ีจาํกดัในการทาํกิจกรรม 

แนวทางแก้ไข 
ในการดาํเนินกิจกรรมสปัดาห์ต่อๆมา วิทยากรพยายามเนน้กิจกรรมท่ีสร้างการมีส่วนร่วม

ของนกัเรียน โดยใหน้กัเรียนทุกคนเขา้มามีบทบาทในการเรียน และการทาํงานร่วมกนัภายในกลุ่ม 
รวมถึงการประสานงานระหวา่งวิทยากร และครูท่ีปรึกษาใหเ้ขา้มามีบทบาทร่วมกนั เพราะเป็นผูท่ี้เขา้ใจ
นิสยั และพฤติกรรมของนกัเรียนแต่ละคนเป็นอยา่งดี ผลปรากฏวา่นกัเรียนท่ีไม่กลา้แสดงออกเร่ิมมี
ปฏิสมัพนัธ์โตต้อบกบัวิทยากร และเพื่อนนกัเรียนมากข้ึน  
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รายงานผลการปฏิบัติการสัปดาห์ที ่4-5   
ชุดข้อมูลเร่ืองประวตัิความเป็นมาของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และท้องถ่ินอาํเภอห้วยทราย 

สปัดาห์ท่ี 1 วิทยากรนาํเสนอประวติัความเป็นมาของจงัหวดัเพชรบุรีวา่เป็นเมืองท่า
เก่าแก่มีร่องรอยอารยธรรมโบราณ และเป็นหวัเมืองสาํคญัในยคุสมยัต่างๆตามลาํดบั รวมถึง
นาํเสนอ ประวติัความเป็นมาของอาํเภอหว้ยทราย และประวติัความเป็นมาของพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั  ดว้ยวีดีทศัน์ท่ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง และคาํบอกเล่าจากวิทยากร รวมทั้งลกัษณะทาง
สถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ประกอบกบัเอกสารท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้แลว้ตอบขอ้
ซกัถามของนกัเรียนในขอ้สงสยัต่างๆในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนกัเรียนใหค้วามสนใจกบัประวติั
ความเป็นมาของตาํบลหว้ยทราย มีการตั้งคาํถามขอ้สงสัยต่างๆ เช่น เหตุใดจึงช่ือวา่ตาํบลหว้ยทราย 
โดยนกัเรียนพยายามเช่ือมโยงกบัคาํบอกเล่าของคนในทอ้งถ่ิน โดยมีรายละเอียดท่ีมาแตกต่างกนัไป 
และเหตุใดพระราชนิเวศน์ฯจึงมาตั้งอยูใ่นตาํบลหว้ยทราย ซ่ึงวิทยากรกไ็ดอ้ธิบาย และอภิปราย
ร่วมกนักบันกัเรียน เป็นตน้ 

จากนั้นวิทยากรแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองท่ี
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัชุมชนท่ีนกัเรียนอาศยัอยูด่งัน้ี   

กลุ่มท่ี 1  ประวติัของโรงเรียนท่ีนกัเรียนศึกษาอยู ่วา่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั พระราชนิเวศน์
มฤคทายวนัอยา่งไร 

กลุ่มท่ี 2  ประวติัของ ตาํบลหว้ยทรายเหนือ วา่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัประวติัความเป็นมา
ของ  พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัอยา่งไร 

ใหน้กัเรียนทั้งสองกลุ่มศึกษาคน้ควา้  และร่วมกนัอภิปรายเพื่อสรุปความรู้    โดย
วิทยากรแจกเอกสารความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าว  

สัปดาห์ท่ี 2 วิทยากรให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนการนาํเสนอผลงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากสัปดาห์ท่ีแลว้ และให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนก่อน   จากนั้น
วิทยากรจึงให้เพ่ือนนกัเรียนกลุ่มอ่ืนตั้งคาํถามให้กลุ่มท่ีนาํเสนอผลงานช่วยอธิบายในส่วนท่ีเพื่อน
นกัเรียนสงสัย จากนั้นวิทยากรสุ่มนักเรียนจาํนวน 4 คน ให้ออกมาบอกความสาํคญั ท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างประวติัความเป็นมาของโรงเรียนท่ีนกัเรียนศึกษาอยู่ ทอ้งถ่ินตาํบลห้วยทราย และประวติั
ความเป็นมาของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั  

ในช่วงทา้ยวิทยากร และนกัเรียนร่วมกนัสรุปไดว้า่ ทอ้งถ่ินตาํบลหว้ยทราย และ
โรงเรียนหว้ยทรายเหนือ  มีประวติัความเป็นมาท่ีเก่ียวขอ้งกบั พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี 6 และเก่ียวขอ้งกบัประวติัความเป็นมา และการก่อสร้างพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั นอกจากน้ีนกัเรียนสามารถสรุปเร่ืองราว ประวติัความเป็นมา และลกัษณะ
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สถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ท่ีเป็นรูปแบบไทยประยกุตส์ร้างจากไมส้กัทองทั้ง
หลงั ประกอบดว้ยหมู่พระท่ีนัง่ 3 องค ์อนัมีช่ือเรียกตามลาํดบัวา่ หมู่พระท่ีนัง่สโมสรเสวกามาตย ์
หมู่พระท่ีนัง่สมุทรพิมาน และหมู่พระท่ีนัง่พิศาลสาคร  

ปัญหา/อุปสรรคทีพ่บ 
นกัเรียนบางคนเห็นวา่หากมีการศึกษานอกสถานท่ีท่ีบ่อยคร้ังมากกวา่น้ี อาจจะทาํใหเ้ขา้ใจ

เน้ือหาสาระต่างๆไดดี้ยิง่ข้ึน และการเรียนจะเป็นไปอยา่งสนุกสนานไม่น่าเบ่ือ นอกจากน้ีนกัเรียนบาง
คนอาจยงัไม่มีส่วนร่วมทาํกิจกรรมร่วมกบัเพื่อนๆเท่าท่ีควร เช่น นกัเรียนบางคนนาํการบา้นวิชาอ่ืนๆมา
ทาํในระวา่งปฏิบติัการ 

แนวทางแก้ไข 
วิทยากรพยายามปรับเปล่ียนวิธีการถ่ายทอดชุดความรู้ใหไ้ม่น่าเบ่ือ และเพ่ิมการศึกษานอก

สถานท่ีท่ีพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ในสปัดาห์ท่ีสอง และพยายามสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดย
ใหน้กัเรียนทุกคนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และมีความกลา้แสดงออก เช่น การตอบคาํถาม 
โดยวิทยากรจะเลือกนกัเรียนคนท่ีไม่ค่อยไดมี้ส่วนร่วมข้ึนมาตอบคาํถาม ซ่ึงจะเป็นการช่วยฝึกฝนทกัษะ
ความกลา้แสดงออก เป็นตน้ 
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รายงานผลการปฏิบัติการสัปดาห์ที ่6-7 
ชุดข้อมูลความรู้เร่ืองความเส่ือมโทรม และการอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 

สปัดาห์ท่ี 1 วิทยากรนาํนกัเรียนเขา้ชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั รับฟังกฎระเบียบ 
และชมนิทรรศการการอนุรักษพ์ระราชนิเวศน์มฤคทายวนั จากนั้นวิทยากรไดน้าํนกัเรียนทศันศึกษา
โดยรอบพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัช้ีใหเ้ห็นปัญหาความทรุดโทรมท่ีกาํลงัเกิดข้ึนกบัหมู่พระท่ีนัง่ 

สปัดาห์ท่ี 2 วิทยากรเร่ิมตน้ดว้ยการนาํเสนอปัญหาความเส่ือมโทรมดว้ยคาํบอกเล่า 
และภาพถ่ายในชั้นเรียนโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

สภาพของหมู่พระท่ีนัง่ในปัจจุบนั 
ปัญหาความทรุดโทรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัหมู่พระท่ีนัง่ 

 แลว้ตอบขอ้ซกัถามขอ้สงสยั ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนกัเรียนตั้งคาํถามขอ้สงสัยท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบ
ขอ้หา้มต่าง วา่มีสาเหตุมาจากอะไร ตวัอยา่งเช่น เหตุใดจึงหา้มผูเ้ขา้ชมยนืพิงราวระเบียง หรือราว
บนัได หา้มวิ่งบนหมู่พระท่ีนัง่ เป็นตน้  

จากนั้นให้นกัเรียน นาํเสนอปัญหาความทรุดโทรมของหมู่พระท่ีนัง่ท่ีนกัเรียนสังเกต
ไดจ้ากการทศันศึกษาในสัปดาห์ท่ีแลว้มาคนละ 1 ตวัอยา่งดว้ยวาจาและระบุความสาํคญัของปัญหา
นั้นๆ โดยมีวิทยากร เพื่อนนกัเรียนคนอ่ืนคอยช่วยแนะนาํ และวิทยากรสรุปความเขา้ใจให้ง่ายต่อ
การทาํความเขา้ใจของนกัเรียน จากนั้นวิทยากรแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี    

กลุ่มท่ี 1  ปัญหาความทรุดโทรมของหมู่พระท่ีนัง่อนัมีสาเหตุมาจาก               
สภาพแวดลอ้ม 

กลุ่มท่ี 2  ปัญหาความทรุดโทรมของหมู่พระท่ีนัง่อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทางเขา้ชม 
โดยใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคน้ควา้  ร่วมกนัอภิปรายเพ่ือสรุปความรู้โดยผูส้อน

เสนอแนะปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึนจากทั้งสองสาเหตุของปัญหาความทรุดโทรม และให้
นกัเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกนันาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนก่อน   ผูส้อนใหเ้พื่อนนกัเรียนอีกกลุ่มตั้ง
คาํถาม 3 คาํถาม  เพื่อใหก้ลุ่มท่ีนาํเสนอผลงานช่วยอธิบายในส่วนท่ีสงสยัซ่ึงจะเป็นการสร้างการมี
ส่วนร่วมของนกัเรียนโดยนกัเรียนทุกคนภายในกลุ่มตอ้งเขา้มามีบทบาท และส่วนร่วมในการตอบ
ขอ้สงสยัจากเพื่อนนกัเรียนอีกกลุ่ม หลงัจากนั้นวิทยากรสุ่มนกัเรียนจาํนวน 3 คนท่ียงัไม่ไดต้อบ
คาํถามจากเพ่ือนในกิจกรรมท่ีแลว้ ใหอ้อกมาบอกความสาํคญัของการอนุรักษพ์ระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั โดยนกัเรียนสามารถสรุปไดว้า่ปัจจุบนัน้ีพระราชนิเวศน์มฤคทายวนักาํลงัเผชิญกบั
ปัญหาความทรุดโทรมของหมู่พระท่ีนัง่ อนัมีสาเหตุมาจาก ธรรมชาติ และมนุษย ์กฎระเบียบ 
มาตรการ ต่างๆท่ีกาํหนดข้ึนมีความสาํคญัต่อการอนุรักษพ์ระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ท่ีนกัเรียนควร
จะเขา้ใจ ในฐานะท่ีพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสาํคญั มีความสมัพนัธ์กบัชุมชนท่ี
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นกัเรียนอาศยัอยู ่สร้างความภาคภูมิใจใหก้บันกัเรียนในฐานะเยาวชนท่ีจะมีส่วนช่วยอนุรักษ ์พระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวนัใหค้งอยูสื่บไป 

ปัญหา/อุปสรรคทีพ่บ 
นกัเรียนเห็นวา่เวลาท่ีออกไปศึกษานอกสถานท่ีนอ้ยเกินไป ไม่เพยีงพอในการเรียนรู้

เร่ืองราวต่างๆท่ีมีอยูห่ลากหลาย  
แนวทางแก้ไข 
ผูศึ้กษาไดพ้จิารณาเพิ่มระยะเวลาในการทาํกิจกรรมท่ีพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัใหม้าก

ข้ึนในช่วงวนัหยดุ โดยอาศยัโรงเรียนเป็นส่ือกลางกบัผูป้กครองท่ีโรงเรียนตอ้งทาํหนา้ท่ีแจง้ใหก้บั
ผูป้กครองของนกัเรียนไดรั้บทราบ และจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีครูอาจารยค์อยดูแลนกัเรียนในระหวา่งการทาํ
กิจกรรมนอกสถานท่ีตลอดระยะเวลา การเพิ่มระยะเวลาในการศึกษานอกสถานท่ีจึงยงัจาํกดัอยูเ่ฉพาะ
ในเวลาเรียนเท่านั้น 
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รายงานผลการปฏิบัติการสัปดาห์ที ่8 
ชุดความรู้เร่ืองการแต่งกายในสมัยรัตนโกสินทร์ 

วิทยากรนาํเสนอรูปแบบการแต่งกายในยคุสมยัต่างๆ ดว้ยการบรรยายบอกเล่าโดยมี
ภาพถ่าย และเอกสารประกอบความเขา้ใจท่ีจดัทาํข้ึน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

- การแต่งกายในยคุสมยัต่างๆ ตั้งแต่ช่วงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ถึงสมยัรัชกาลท่ี 7 
- เหตุผลของการเปล่ียนแปลงรูปแบบการแต่งกาย วา่ไดรั้บอิทธิพล แนวคิด จากท่ีใด 

                  แลว้ตอบขอ้ซกัถามขอ้สงสยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนกัเรียนตั้งประเดน็ขอ้สงสยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเค้ียวหมากของคนไทยในสมยัก่อน วา่มีท่ีมาจากอะไร และเหตุใดสมยัรัชกาลท่ี 5 การแต่งกาย
แบบตะวนัตกถึงเป็นท่ีนิยมข้ึน 

จากนั้นวิทยากรใหน้กัเรียน ช่วยกนัเลือกอภิปรายรูปแบบการแต่งกายในแต่ละยคุสมยั 
โดยช่วยกนับอกลกัษณะเอกลกัษณ์ และท่ีมาของรูปแบบดงักล่าวว่าไดรั้บอิทธิพลจาก สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ในยุคสมยันั้นๆ อยา่งไร โดยมีวิทยากร ร่วมวิพากษ ์สรุป และเช่ือมโยง เพื่อความเขา้ใจ
ของนกัเรียน  ผูส้อนแบ่งนกัเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 การแต่งกายในช่วงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้(รัชกาลท่ี 1-4) 
กลุ่มท่ี 2  การแต่งกายในสมยัรัชกาลท่ี 5 
กลุ่มท่ี 3 การแต่งกายในสมยัรัชกาลท่ี 6 
กลุ่มท่ี 4 การแต่งกายสมยัรัชกาลท่ี 7 
โดยใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกนัอภิปรายเพ่ือสรุปความรู้ โดยวิทยากรแจกภาพถ่าย

รูปแบบการแต่งกายในยคุสมยัต่างๆใหก้บันกัเรียน และเอกสารท่ีรวบรวมขอ้มูลความเขา้ใจเร่ือง
การแต่งกายในสมยัต่างๆ จากนั้นใหแ้ต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  และวทิยากรใหเ้พื่อน
นกัเรียนกลุ่มอ่ืนๆ ตั้งคาํถามกลุ่มละอยา่งนอ้ย 1 คาํถาม  โดยใหก้ลุ่มท่ีนาํเสนอผลงานช่วยอธิบายใน
ส่วนท่ีเพื่อนนกัเรียนสงสยัโดยมีวิทยากรคอยเสริม สรุปความเขา้ใจใหก้บันกัเรียน 

เม่ือแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานเรียบร้อย วิทยากรไดสุ่้มนกัเรียนจาํนวน 4 คนใหอ้อกมาบอก
แนวทางในการมีส่วนร่วมอนุรักษก์ารแต่งกายแบบไทย  สุดทา้ยวิทยากร และนกัเรียนร่วมจึงกนัสรุปวา่
นกัเรียนเองจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์สืบทอด การแต่งกายแบบไทยไดอ้ยา่งไร นอกจากน้ีนกัเรียน 
และวิทยากรร่วมกนัสรุปในเร่ืองการแต่งกายในสมยัรัตนโกสินทร์ไดว้า่ การเปล่ียนแปลงทาง การเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ในแต่ละยคุสมยั ส่งผลต่อแนวคิดการแต่งกายในยคุสมยันั้นๆ ไม่วา่จะเป็น 
พระราชนิยมของพระมหากษตัริย ์การติดต่อกบัชาติตะวนัตก  
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ปัญหา/อุปสรรคทีพ่บ 
ดว้ยระยะเวลาในการดาํเนินกิจกรรมท่ีจาํกดั การดาํเนินงานตามแผนงานท่ีกาํหนดอาจไม่

ครบถว้น และไม่บรรลุวตัถุประสงคบ์างขอ้ 
 แนวทางแก้ไข 
ผูศึ้กษายายามขยายระยะเวลาในการทาํกิจกรรม นอกจากเวลาในชัว่โมงชุมนุมไปเป็น

ระยะเวลาหลงัเลิกเรียน หรือ ในวนัหยดุ เสาร์ อาทิตย ์ซ่ึงจะเป็นการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์กบั
นกัเรียน แต่การดาํเนินการดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูป้กครอง และตอ้งมีครูผูรั้บผดิชอบดูแล
นกัเรียนตลอดช่วงเวลาในการทาํกิจกรรม ปัญหาดงักล่าวจึงยงัไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขไดใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการหารือกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งต่อไป 
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รายงานผลการปฏิบัติการสัปดาห์ที ่9   
ชุดข้อมูลเร่ือง บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว เร่ืองมัทนะพาธา 

วิทยากรนาํเสนอภาพจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วั ใหน้กัเรียนดู โดยภาพดงักล่าวมีความสมัพนัธ์กบับทพระราชนิพนธ์ดงัน้ี 

มทันะพาธา  
วิวาหพระสมุทร 
พระร่วง  
 แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นดว้ยคาํถามวา่ “รูปท่ีนกัเรียนเห็นน้ีเป็นภาพ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทพระราชนิพนธ์เร่ืองใด” จากนั้นวิทยากรแบ่งนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ
เท่าๆกนั และใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคน้ควา้ โดยวิทยากรไดเ้ตรียมเอกสารความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และคอยใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียน และใหแ้ต่ละกลุ่มเตรียมการแสดงละครบทบาทสมมุติในบทพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั โดยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 มทันะพาธา 
กลุ่มท่ี 2 วิวาหพระสมุทร 
กลุ่มท่ี 3 พระร่วง 
ในคาบน้ีใหผู้เ้รียนกลุ่มท่ี 1 เร่ืองมทันะพาธาออกมาแสดงหนา้ชั้นเรียน โดยใชเ้วลา

ประมาณ 15 นาที  หลงัจากการแสดงจบลง วิทยากรใหผู้เ้รียนร่วมกนัสรุปขอ้คิดท่ีไดจ้ากบทพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีไดจ้ากการแสดงดงักล่าว โดยใชค้าํถามของ
ดงัน้ี 

“การแสดงละครเป็นเร่ืองเก่ียวกบับทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วัใด”  

“จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั เร่ืองมทันะพาธาน้ี 
นกัเรียนไดข้อ้คิดอะไรบา้ง” 

“นกัเรียนสามารถนาํขอ้คิดดงักล่าวไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งไร” 
จากนั้น วิทยากรอธิบายเพิ่มเติมใหส้มบูรณ์ 
ในช่วงทา้ย วทิยากรไดส้รุปวา่บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้

เจา้อยูห่วั เป็นวรรณกรรมท่ีมีกระบวนกลอน และฉนัทป์ระณีตบรรจง สะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม การดาํรงชีวติ ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายแสดงความเจริญของชาติไทยแต่สมยัโบราณ 
วรรณกรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามีอิทธิพลกบัวรรณกรรมของไทย พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
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เจา้อยูห่วั ทรงเป็นกษตัริยท่ี์มีพระปรีชาสามารถในดา้นวรรณคดี ทรงสร้างสรรคว์รรณคดีและ
สนบัสนุนใหผู้อ่ื้นอ่านหนงัสือและใหเ้สรีภาพในการเขียนหนงัสืออยา่งกวา้งขวาง 

ปัญหา/อุปสรรคทีพ่บ 
การเช่ือมโยงเน้ือหาของชุดความรู้กบับทเรียนในชั้นเรียน จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือ

จากครูผูส้อน ท่ีจะตอ้งร่วมพิจารณาเน้ือหาในส่วนท่ีสาํคญัซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบันกัเรียนในชั้น
เรียนปกติ 

แนวทางแก้ไข 
ผูศึ้กษา พยายามใหค้รูเขา้มามีส่วนร่วมกบัการเลือกเน้ือหาสาระท่ีจะนาํมาเผยแพร่ใหก้บั

นกัเรียน รวมถึงมีส่วนร่วมในระหวา่งในระหวา่งการดาํเนินกิจกรรม ดว้ยครูจะเป็นผูท่ี้เขา้ใจพฤติกรรม
ของนกัเรียนแต่ละคนไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงในการปฏิบติัการคร้ังน้ียงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดใ้น
ระยะเวลาอนัสั้น การทาํความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวตอ้งใชร้ะยะเวลา และความร่วมมืออยา่งจริงจงั
ต่อเน่ืองโดยคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบันกัเรียน เยาวชน 
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รายงานผลการปฏิบัติการสัปดาห์ที ่10   
ชุดข้อมูลเร่ือง บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว เร่ืองววิาหพระสมุทร 

วิทยากรทบทวนความรู้จากคาบท่ีแลว้ วิทยากรแบ่งนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ
เท่าๆกนั และใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคน้ควา้ โดยวิทยากรไดเ้ตรียมเอกสารความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และคอยใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียน และใหแ้ต่ละกลุ่มเตรียมการแสดงละครบทบาทสมมุติในบทพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั โดยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 มทันะพาธา 
กลุ่มท่ี 2 วิวาหพระสมุทร 
กลุ่มท่ี 3 พระร่วง 
ในคาบน้ีใหผู้เ้รียนกลุ่มท่ี 2 วิวาหพระสมุทร ออกมาแสดงหนา้ชั้นเรียน โดยใชเ้วลา

ประมาณ 15 นาที  หลงัจากการแสดงจบลง วิทยากรใหผู้เ้รียนร่วมกนัสรุปขอ้คิดท่ีไดจ้ากบทพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีไดจ้ากการแสดงดงักล่าว โดยใชค้าํถามดงัน้ี 

“การแสดงละครเป็นเร่ืองเก่ียวกบับทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วัใด”  

“จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั เร่ืองวิวาหพระ
สมุทรน้ี นกัเรียนไดข้อ้คิดอะไรบา้ง” 

“นกัเรียนสามารถนาํขอ้คิดดงักล่าวไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งไร” 
จากนั้น วิทยากรอธิบายเพิ่มเติมใหส้มบูรณ์ 
ในช่วงทา้ย วทิยากรไดส้รุปวา่บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้

เจา้อยูห่วั เป็นวรรณกรรมท่ีมีกระบวนกลอน และฉนัทป์ระณีตบรรจง สะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม การดาํรงชีวติ ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายแสดงความเจริญของชาติไทยแต่สมยัโบราณ 
วรรณกรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามีอิทธิพลกบัวรรณกรรมของไทย พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วั ทรงเป็นกษตัริยท่ี์มีพระปรีชาสามารถในดา้นวรรณคดี ทรงสร้างสรรคว์รรณคดีและ
สนบัสนุนใหผู้อ่ื้นอ่านหนงัสือและใหเ้สรีภาพในการเขียนหนงัสืออยา่งกวา้งขวาง 

ปัญหา/อุปสรรคทีพ่บ 
ระยะเวลาการทาํกิจกรรมท่ีจาํกดั การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ จึงไม่สามารถกระทาํไดอ้ยา่ง

เตม็ท่ี 
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แนวทางแก้ไข 
สปัดาห์ต่อมาไดพ้ิจารณาปรับเปล่ียนเน้ือหาสาระของชุดความรู้ และกิจกรรมใหเ้หมาะสม

กบัช่วงเวลา ในระยะต่อไปควรมีการประสานงานกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการขยายระยะเวลา รวมถึง
ขยายโอกาสไปในทุกๆรายวชิา และทุกๆชั้นเรียนท่ีจะสามารถเขา้มาใชพ้ระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเป็น
แหล่งเรียนรู้ได ้ แต่ดว้ยเป็นเร่ืองท่ีทุกฝ่ายตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งจริงจงัจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการหารือ
กนัอยา่งเป็นทางการระหวา่งสาํนกังานพระราชนิเวศนฯ์ และโรงเรียน 
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รายงานผลการปฏิบัติการสัปดาห์ที ่11  
ชุดข้อมูลเร่ือง บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว เร่ืองพระร่วง 

วิทยากรทบทวนความรู้จากสปัดาห์ท่ีแลว้ วิทยากรแบ่งนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม
ละเท่าๆกนั และใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคน้ควา้ โดยวิทยากรไดเ้ตรียมเอกสารความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และคอยใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียน และใหแ้ต่ละกลุ่มเตรียมการแสดงละครบทบาทสมมุติในบทพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั โดยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 มทันะพาธา 
กลุ่มท่ี 2 วิวาหพระสมุทร 
กลุ่มท่ี 3 พระร่วง 
ในสปัดาห์น้ีวทิยากรใหผู้เ้รียนกลุ่มท่ี 3 พระร่วง ออกมาแสดงหนา้ชั้นเรียน โดยใชเ้วลา

ประมาณ 15 นาที  หลงัจากการแสดงจบลง วิทยากรใหผู้เ้รียนร่วมกนัสรุปขอ้คิดท่ีไดจ้ากบทพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีไดจ้ากการแสดงดงักล่าว โดยใชค้าํถามดงัน้ี 

“การแสดงละครเป็นเร่ืองเก่ียวกบับทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วัใด”  

“จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั เร่ืองพระร่วงน้ี 
นกัเรียนไดข้อ้คิดอะไรบา้ง” 

“นกัเรียนสามารถนาํขอ้คิดดงักล่าวไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งไร” 
จากนั้น วิทยากรอธิบายเพิ่มเติมใหส้มบูรณ์ 
ในช่วงทา้ย วทิยากรไดส้รุปวา่บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้

เจา้อยูห่วั เป็นวรรณกรรมท่ีมีกระบวนกลอน และฉนัทป์ระณีตบรรจง สะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม การดาํรงชีวติ ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายแสดงความเจริญของชาติไทยแต่สมยัโบราณ 
วรรณกรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามีอิทธิพลกบัวรรณกรรมของไทย พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วั ทรงเป็นกษตัริยท่ี์มีพระปรีชาสามารถในดา้นวรรณคดี ทรงสร้างสรรคว์รรณคดีและ
สนบัสนุนใหผู้อ่ื้นอ่านหนงัสือและใหเ้สรีภาพในการเขียนหนงัสืออยา่งกวา้งขวาง 

ปัญหา/อุปสรรคทีพ่บ 
หลงัจากมีการพิจารณาปรับเปล่ียนระยะเวลาการทาํกิจกรรมต่อเน่ืองจากสปัดาห์ท่ีแลว้ 

เน้ือหาสาระบางประการยงัไม่สามารถถ่ายทอดเรียนรู้ไดใ้นระยะเวลาท่ีจาํกดั การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
จึงไม่สามารถกระทาํไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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แนวทางแก้ไข 
ต่อเน่ืองจากการพิจารณาปรับเปล่ียนเน้ือหาสาระของชุดความรู้ในสปัดาห์ก่อนๆ ทั้งใน

ส่วนระยะเวลาในการเรียนรู้ และกิจกรรมท่ีใหเ้หมาะสมกบัช่วงเวลา แต่ลาํพงัการปรับเปล่ียนเน้ือหา
เพียงอยา่งเดียวไม่น่าจะเพียงพอ ดงันั้นในระยะต่อไปควรมีการประสานงานกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใน
การขยายระยะเวลา รวมถึงขยายโอกาสไปในทุกๆรายวิชา และทุกๆชั้นเรียนท่ีจะสามารถเขา้มาใชพ้ระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวนัเป็นแหล่งเรียนรู้ได ้ 
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รายงานผลการปฏิบัติการสัปดาห์ที ่12-13   
ชุดข้อมูลเร่ืองคาํราชาศัพท์ 

สปัดาห์ท่ี 1 วิทยากร ผูส้อน นาํเสนอวดีีทศัน์การรายงานข่าวในพระราชสาํนกั ให้
นกัเรียนชม แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นดว้ยคาํถาม “วีดีทศัน์ท่ีนกัเรียนไดช้มน้ี
นกัเรียนทราบความหมายของคาํราชาศพัทใ์นวดีีทศัน์น้ีหรือไม่” และวทิยากรร่วมกบันกัเรียนแปล
ความหมายของคาํราชาศพัทจ์ากวดีีทศัน ์

 จากนั้นวิทยากร ผูส้อนแบ่งนกัเรียนออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกนั โดยใหค้ละ
ความสามารถ และใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคน้ควา้ตามศูนยก์ารเรียนรู้คาํราชาศพัท ์7 ศูนยท่ี์
วิทยากรไดเ้ตรียมเอกสารไวใ้ห ้ดงัน้ี 

ศูนยท่ี์ 1 หมวดร่างกาย 
ศูนยท่ี์ 2 หมวดเครือญาติ 
ศูนยท่ี์ 3 หมวดเคร่ืองใช ้
ศูนยท่ี์ 4 หมวดคาํกริยา 
ศูนยท่ี์ 5 หมวดคาํสรรพนาม 
ศูนยท่ี์ 6 หมวดคาํท่ีใชก้บัพระสงฆ ์
ศูนยท่ี์ 7 หมวดคาํสุภาพ 
ใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ตามศูนยก์ารเรียนรู้ทั้ง 7 ศูนย ์ใชเ้วลาศูนยล์ะ 10 นาที ให้

เปล่ียนจากศูนยท่ี์ 1 ไปศูนยท่ี์ 2  ศูนยท่ี์ 2 ไปศูนยท่ี์ 3…..และศูนยท่ี์ 7 ไปศูนยท่ี์ 1  
 นกัเรียนแต่ละกลุ่มเขา้ศูนยก์ารเรียนรู้ใหท้าํกิจกรรม ดงัน้ี  
  อ่านบตัรคาํสัง่แลว้ปฏิบติัตามคาํสัง่  

อ่านบตัรเน้ือหาเร่ือง การเป็นเพื่อนท่ีดี  
อ่านบตัรกิจกรรม และสรุปหลกัเกณฑท่ี์เพือ่นท่ีดี พึงปฏิบติัต่อกนั  

                            อ่านบตัรคาํถามและตอบคาํถามลงในแบบฝึกปฏิบติั  
              ตรวจคาํตอบจากบตัรเฉลย  

สปัดาห์ท่ี 2 ใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ตามศูนยก์ารเรียนรู้ทั้ง 7 ต่อจากสปัดาห์ท่ีแลว้ 
หลงัจากท่ีนกัเรียนทุกกลุ่มผา่นศูนยก์ารเรียนรู้คาํราชาศพัทค์รบทั้ง 7 ศูนย ์วิทยากรถามผูเ้รียนวา่ “คาํ
ราชาศพัทใ์นระดบัพระมหากษตัริยแ์ละบรมวงศานุวงศใ์ชแ้ตกต่างกนัอยา่งไร” และอธิบายเพิ่มเติม
ใหส้มบูรณ์ จากนั้นวิทยากรแบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกนั และใหแ้ต่แต่ละกลุ่มนัง่
รวมกลุ่มกนั วทิยากรนาํบตัรคาํราชาศพัทข้ึ์นมาถามนกัเรียน กลุ่มใดตอบไดก่้อนกจ็ะเป็นฝ่ายเกบ็
รักษาบตัรคาํนั้นไว ้ดาํเนินกิจกรรมไปจนจบกลุ่มใดมีจาํนวนบตัรคาํมากกวา่จะเป็นฝ่ายชนะ 
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ในช่วงทา้ยของกิจกรรม วิทยากรสรุปความสาํคญัของคาํราชาศพัท ์และคาํราชาศพัทมี์
การใชท่ี้แตกต่างกนัตามลาํดบั นกัเรียนตอ้งใชใ้หถู้กตอ้ง 

ปัญหา/อุปสรรคทีพ่บ 
ชุดความรู้มีเน้ือหาซบัซอ้น นกัเรียนตอ้งใชเ้วลาในการทาํความเขา้ใจจึงทาํใหก้าร

ดาํเนินงานตามแผนท่ีกาํหนดไม่เป็นไปตามระยะเวลา และในบางกิจกรรมรูปแบบการถ่ายทอดเนน้
สาระเน้ือหาจนเกินไปนกัเรียนบางคนเบ่ือหน่าย และไม่มีสมาธิ 

แนวทางแก้ไข 
การปฏิบติัการในสปัดาห์ต่อมาท่ีมีเน้ือหาต่อเน่ืองกนัไดมี้ปรับเปล่ียนรูปแบบการสอนให้

เนน้กิจกรรมท่ีนกัเรียนทุกคนสามารถเขา้มามีส่วนร่วม รวมถึงปรับปรุงเน้ือหาสาระของชุดความรู้ท่ี
นาํไปถ่ายทอดใหง่้ายข้ึนไม่ซบัซอ้น ทาํใหน้กัเรียนบางส่วนท่ีไม่กลา้แสดงออกเท่าท่ีควร เร่ิมมีบทบาท
ในการทาํกิจกรรมร่วมกบัเพือ่นนกัเรียนมากข้ึน เป็นตวัแทนกลุ่มในการทาํกิจกรรมหนา้ชั้นเรียน 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ  

สรุปผลการศึกษา  

จากการดาํเนินการศึกษาในประเดน็การสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้

ระหวา่งพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และโรงเรียนใกลเ้คียงสองแห่ง พบวา่การดาํเนินงานดา้นการ

จดัการความรู้ของ โรงเรียนเทศบาล 6 หว้ยทรายเหนือ (ราชวิทยตุาคาร) และโรงเรียนเทศบาล 2 วดั

ไทรยอ้ย (ญาณธรรมสมัฤทธ์ิ) มีนโยบาย และการดาํเนินงานท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนใน

เร่ืองทอ้งถ่ินอยูแ่ลว้ ขาดแต่กรอบการทาํงานท่ียงัไม่เป็นรูปร่างจึงทาํใหก้ารดาํเนินงานยงัไม่ประสบ

ผลสาํเร็จเท่าท่ีควร รวมถึงปัญหาการส่ือสารกนัเองภายในองคก์รท่ีครูอาจารยบ์างส่วนยงัไม่

รับทราบการดาํเนินการแบบมีส่วนร่วมกบัพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน การพดูคุย

กนัทั้งภายในองคก์ร และระหวา่งองคก์รจึงเป็นการแกไ้ขปัญหา โดยการพดูคุยดงักล่าวจะเป็นการ

เตรียมความพร้อมในการดาํเนินการแบบมีส่วนร่วม และการดาํเนินการจดัการความรู้ภายใน และจะ

ทาํใหไ้ดก้รอบการดาํเนินงานทั้งในส่วนของภายใน และระหวา่งพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ทาํให้

การดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน และเกิดความชดัเจน 

 ในส่วนของสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัมีการดาํเนินนโยบายท่ีจะทาํ

ใหพ้ระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิต รวบรวม และเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีเก่ียงขอ้ง

กบัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั โดยเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดมี้โอกาสเขา้ไปศึกษาหา

ความรู้  มีการจดักิจกรรมทางวิชาการท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้เป็นแผนงานท่ีชดัเจนตลอดทั้งปี แต่

หากจะทาํใหส้าํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเป็นองคก์รท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ไดส้มบูรณ์

ยิง่ข้ึน การจดัการความรู้ภายในองคก์รจึงเป็นกระบวนการท่ีมีความสาํคญั ควรมีการดาํเนินโยบายท่ี

จะส่งเสริมการเรียนใหเ้กิดข้ึนรู้กบัทุกหน่วยงานภายในองคก์ร มีการแลกเปล่ียนความรู้ และนาํไปสู่

การต่อยอดความรู้ 
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ในดา้นความร่วมมือทางดา้นวิชาการระหวา่งสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์

มฤคทายวนั และโรงเรียนทั้งสองแห่งท่ีผา่นมา จากการศึกษาพบวา่มีความร่วมมือระหวา่งกนัใน

ระดบัหน่ึง ส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารดาํเนินการร่วมกนัเกิดข้ึนไดคื้อ การพดูคุยในส่วนของผูบ้ริหารท่ี

จะเป็นการกาํหนดกรอบความร่วมมือระหวา่งกนั เพื่อแกไ้ขปัญหาความไม่ชดัเจนในการดาํเนินงาน 

ซ่ึงเกิดจากการไม่ไดมี้การร่วมพดูคุยกนัระหวา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ทั้งในเร่ืองกรอบความร่วมมือ 

กรอบเวลาในการดาํเนินงาน และตวัผูรั้บผดิชอบในแต่ละส่วน ฯลฯ รวมถึงการพดูคุยทาํความเขา้ใจ

ระหวา่งกนัในเร่ืองการดาํเนินการแบบมีส่วนร่วม ท่ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเขา้มามีบทบาท และส่วน

ร่วมในการดาํเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงจาํเป็นอยา่งยงิท่ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจร่วมกนั  

นอกจากน้ีในส่วนของแนวทางหลกัท่ีสาํคญัต่อการสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการ

ความรู้ใหส้าํเร็จข้ึนได ้กรณีพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และโรงเรียนทั้งสองแห่งสามารถสรุปเป็น

แนวทางขั้นตน้ในระดบันโยบายไดด้งัน้ี 

1.  การพดูคุยในระดบัผูบ้ริหารอยา่งเป็นทางการจะเป็นการกาํหนดกรอบความร่วมมือ

ท่ีชดัเจนระหวา่งกนั และจะสามารถนาํไปสู่กรอบการดาํเนินการร่วมกนัในขั้นต่อไปใหมี้การ

ดาํเนินงานท่ีสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะทาํใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน และ

ประสบผลสาํเร็จ นอกจากการพดูคุยกนัอยา่งเป็นทางการในระดบัผูบ้ริหารแลว้ในส่วนของ

ผูป้ฏิบติังานกค็วรมีการพบปะพดูคุย แลกเปล่ียนประสบการณ์ ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ

ระหวา่งกนัอยูเ่สมอ ซ่ึงจะเป็นการร่วมกนัเรียนรู้หาแนวทางวิธีการใหม่ๆ 

2.  ควรมีการจดัตั้งหน่วยงานกลางข้ึนมาดูแลในเร่ืองน้ีร่วมกนั โดยจดัตั้งในรูปแบบ

คณะกรรมการ หรือคณะทาํงานกไ็ด ้เพื่อดูแลบริหารการดาํเนินงานในเร่ืองการจดัการความรู้

ระหวา่งกนั รวมทั้งคอยดูแลการดาํเนินการในเร่ืองน้ีใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยผูท่ี้จะมาทาํ

หนา้ท่ีรับผดิชอบในส่วนน้ีจะตอ้งประกอบไปดว้ยบุคลากรจากทุกฝ่าย 

3.  สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนในหน่วยงาน อนัจะเป็นการเอ้ือต่อการจดัการ

ความรู้ ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ระหว่างกนัโดยคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีนักเรียน

เยาวชนจะไดรั้บเป็นสาํคญั รวมถึงส่งเสริมบุคคลากรภายในหน่วยงานใหค้น้ควา้หาแนวทางใหม่ท่ี

จะส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ และความร่วมมือระหวา่งกนั  
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4.  การทาํความเขา้ใจเร่ืองการมีส่วนร่วม และการจดัการความรู้กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

เป็นส่ิงสาํคญัท่ีทุกฝ่ายตอ้งเขา้ใจความหมาย และวิธีการ โดยหลกัการแลว้กระบวนการมีส่วนร่วม

ตอ้งการให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มามีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกนั เป็นส่วนหน่ึงในการ

ตดัสินใจ และมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยตลอด

กระบวนการตอ้งไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่าย และตอ้งนาํขอ้สรุปท่ีไดไ้ปปฏิบติัร่วมกนั ซ่ึงการ

เรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติมีความสําคัญท่ีสุดในการท่ีจะทาํให้ความร่วมมือดังกล่าวบรรลุ

จุดมุ่งหมาย การไม่เรียนรู้ หรือ การเรียนรู้เฉพาะบุคคลโดยไม่ใชก้ารเรียนรู้ของคนทั้งหมดร่วมกนั ก็

ไม่ก่อให้เกิดความร่วมมือท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงไม่อาจนาํพาไปสู่ความสาํเร็จได ้ นอกจาก

การทาํความเขา้ใจในเร่ืองการมีส่วนร่วมแลว้ความเขา้ใจในกระบวนการจดัการความรู้ท่ีจะนาํไปสู่

ความสาํเร็จกเ็ป็นอีกเร่ืองท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรทาํความเขา้ใจ และนาํไปปรับใช ้

จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาสภาพปัจจุบนั และปัญหาดา้นการมีส่วนร่วมในการ

จดัการความรู้ระหวา่งกนั ผูศึ้กษาไดก้าํหนดแผนปฏิบติัการท่ีมีจุดมุ่งหมายสร้างการเรียนรู้ และ

ประสบการณ์ใหก้บันกัเรียนโดยเลือกใชชุ้ดความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้

เจา้อยูห่วัมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ และมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการสอนใหเ้หมาะสมซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีให้

ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง จากการดาํเนินงานพบวา่นกัเรียนมีความสนใจ มีการซกัถามตั้งขอ้สงสยั และ

แสดงความคิดเห็นร่วมกนัอยา่งมีเหตุผล นอกจากท่ีนกัเรียนจะไดรั้บประสบการณ์เรียนรู้จากการ

ดาํเนินงานแลว้ ผูศึ้กษายงัไดรั้บขอ้เสนอแนะต่างๆจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งซ่ึงจะนาํไปปรับปรุงการ

ดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน รวมทั้งจะเป็นการนาํไปสู่วิธีการเรียนรู้แบบใหม่ๆ อนัจะ

เป็นประโยชนใ์นการสร้างความร่วมมือทางดา้นวิชาการท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งย ัง่ยนื  

ในส่วนแนวทางดา้นการปฏิบติัการ จากการศึกษาลงพ้ืนทีเผยแพร่ชุดขอ้มูลความรู้ อาจ

นาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษา ขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมากาํหนดเป็นแนวทาง

เพิ่มเติมไดด้งัน้ี  

1.  ครู อาจารย ์ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีวิชาการสาํนกังานพระราชนิเวศน์

มฤคทายวนัอยา่งจริงจงั ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการดาํเนินงาน ขั้นตอนการเลือกชุดความรู้ท่ี

เหมาะสมกบันกัเรียนโดยร่วมกนักาํหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในระหวา่งการ
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ดาํเนินกิจกรรม ดว้ยครูเป็นผูท่ี้รู้จกัพฤติกรรม และเขา้ใจนกัเรียนแต่ละคนเป็นอยา่งดี รวมทั้งมีส่วน

ในการปรับปรุงวิธีการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และร่วมหาวิธีการใหม่ๆ  

2.  มุ่งเนน้การเขา้มาใชแ้หล่งเรียนรู้ใหม้ากข้ึน ดว้ยการนาํผูเ้รียนออกไปเรียนรู้ยงัแหล่ง

เรียนรู้ และจดักิจกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัแหล่งเรียนรู้ โดยนกัเรียนมีโอกาสไดท้ดลองดว้ยตวัเองจะ เป็น

การใชป้ระโยชน์ชุดความรู้ของแหล่งเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าอยา่งยิง่ ดว้ยวิธีการ

เรียนรู้เหล่าน้ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยตรงจากแหล่งทรัพยากร และสภาพแวดลอ้ม ทาํให้

ผูเ้รียนเกิดความสนใจ ไดรั้บความเพลิดเพลินควบคู่กบัการไดรั้บความรู้ และประสบการณ์ 

3.  รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอยา่งตรงไปตรงมาโดยปราศจากอคติ ซ่ึงทุกฝ่ายตอ้ง

ยอมรับในเร่ืองศกัด์ิศรีความเท่าเทียมซ่ึงจะนาํไปสู่การปฏิบติังานร่วมกนัอย่างสันติ ประสบการณ์

ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งลว้นมีความสาํคญั ทุกคนมีเสรีภาพสามารถนาํเอาศกัยภาพของตนออกมา

แบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้างสรรค ์ 

4.  ต่อยอดผลท่ีไดจ้ากการศึกษา โดยการนาํวิธีการใหม่ๆไปใชก้บัชุดความรู้ หรือวชิา

อ่ืนๆ จากการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการพบวา่ชุดความรู้อ่ืนๆ สามารถนาํมาปรับเปล่ียนวิธีการ

ถ่ายทอดใหก้บันกัเรียน โดยเนน้ใหเ้ป็นไปในรูปแบบกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดท้ดลอง

เรียนรู้ดว้ยตวัเองในแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงจะเป็นการทาํใหเ้ขา้ใจบทเรียนไดง่้ายข้ึนสร้างความน่าสนใจ 

และเกิดความสนุกสนานกบัตวัผูเ้รียน 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ความร่วมมือทางดา้นการจดัการเรียนรู้จะประสบผลสาํเร็จ

ไดต้อ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งจริงจงั การเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติัมี

ความสาํคญัท่ีสุดท่ีจะนาํไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมาย รวมถึงการกาํหนดกรอบความร่วมมือ กรอบการ

ปฏิบติังานใหมี้ความชดัเจน และในเร่ืองการมีส่วนร่วมไม่ไดเ้ป็นหนา้ท่ีของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นการ

เฉพาะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่าย  และอาจตอ้งอาศยัความอดทน เสียสละจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ซ่ึงในการดาํเนินการดา้นการมีส่วนร่วมจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการไม่อาจสาํเร็จ

ไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น การรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอยา่งมีสติเป็นส่ิงสาํคญัไม่ใชเ้ป็นการ

โตเ้ถียงกนัโดยหวงัเอาชนะโดยตอ้งคาํนึงถึงประโยชนท์างการศึกษาท่ีนกัเรียนจะไดรั้บเป็นหลกั 
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การแบ่งปันความรู้ระหวา่งกนัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหทุ้กฝ่ายพฒันาไปดว้ยกนัเม่ือทุกฝ่ายพฒันาไป

พร้อมกนัการดาํเนินงานในการสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้กจ็ะไม่เป็นภาระของฝ่ายใด

ฝ่ายหน่ึง  

ขั้นตอนการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ 

 สํานกังานมลูนิธิ              

พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 

โรงเรียนทั้งสองแห่ง

พดูคุยร่วมกนัในส่วนของ

ผูบ้ริหาร กาํหนดกรอบความ

ร่วมมือ และกรอบการดาํเนินงาน 

ส่งเสริมการจดัการความรู้ใน

องคก์ร 

ส่งเสริมการจดัการความรู้ใน

องคก์ร 

มีส่วนร่วมกาํหนดแผนงาน 

มีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ 

และมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล เกิดการเรียนรู้

ร่วมกนั 

สร้างความเข้าใจในเร่ือง

การดําเนินงานแบบมีสว่น

ร่วม 

สร้างความเข้าใจในเร่ือง

การดําเนินงานแบบมี

สว่นร่วม 

ผลสําเร็จในการ

ดําเนินงานร่วมกนั         

นําผลท่ีได้ไป             

ศกึษาตอ่ยอดความรู้ 

ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ 
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  แผนการจัดการเรียนรู้  
 
วชิา  ชุมนุม                               ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น     
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวทิยุตาคาร)       ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2554 
เร่ือง  พระราชประวตัิ ของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว         เวลา  2 คาบ                           
และพระราชกรณยีกจิทีสํ่าคญัด้านต่างๆ 
                     
  

 
 

ด้านความรู้ :  นักเรียนสามารถ 
1. อธิบาย บอกเล่า พระราชประวติัของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัได ้
2. อธิบาย บอกเล่า ระบุความสาํคญั ของพระราชกรณียกิจท่ีสาํคญัดา้นต่างๆ  

 
ด้านทกัษะ / กระบวนการ :  นักเรียนสามารถ 
1. ระบุ จาํ  สงัเกต และใหเ้หตุผล  
2. วิเคราะห์ และเช่ือมโยง   
3. คิดสร้างสรรค ์ และการสรุปความ 

 
ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ :  นักเรียน 
1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
2. มีวินยั 
3.ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



110 
 

 

 
 
 

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเป็นพระมหากษตัริยรั์ชกาลท่ี 6 แห่ง
ราชวงศจ์กัรี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจท่ีสาํคญัดา้นต่างๆไวอ้ยา่งมากมาย เป็นประโยชนแ์ก่
ประเทศ ทาํใหป้ระเทศไทยในสมยันั้นมีความทนัสมยั เป็นอารยประเทศ พระราชกรณียกิจหลาย
ประการมีความสาํคญัต่อประเทศไทยจวบจนปัจจุบนั 
 
 
 
พระราชประวตัิของพระบาทสมเด็จพะมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว  

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงเสดจ็พระราชสมภพ เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2423 ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โดยท่ีทรงเป็นพระ
ราชโอรสองคใ์หญ่ท่ีประสูติแต่สมเดจ็พระศรีพชัรินทราบรมราชชนนีนาถ  

ในปี พ.ศ. 2435 ทรงเสดจ็ไปเพื่อทรงศึกษาวิชชาชั้นสูงยงัประเทศองักฤษ โดยไดเ้สดจ็
เขา้ศึกษาวิชาการทหารท่ีโรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนเฮิสต ์(Sandhurst) เม่ือทรงสาํเร็จการศึกษา
ในดา้นการทหารแลว้ ไดเ้สดจ็ไปทรงศึกษาวิชาประวติัศาสตร์และกฏหมายท่ีวิทยาลยัไครสเชิร์ช ( 
Christ Church College) มหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ด(Oxford) 

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงบรมราชาภิเษก  โดยกระทาํเป็นสอง
คราว คราวแรกเป็นพระราชพิธีเฉพาะท่ีสาํคญัคือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียร 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453 ดว้ยเหตุผลท่ีวา่บา้นเมืองยงัอยูใ่นระหวา่งความทุกข ์คราวท่ีสอง
เป็นพระราชพธีิบรมราชาภิเษกสมโภช ซ่ึงเป็นงานพระราชพิธีอนัยิง่ใหญ่ท่ีสุดคร้ังหน่ึงในรัชกาล 
จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 28 พฤศจิกายน ถึงวนัท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2454 

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ไดเ้สดจ็สวรรคต ในตอนดึกของคืนวนัท่ี 25 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 

 
 
 
 

สาระสําคญั 

สาระการเรียนรู้ 
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พระราชกรณยีกจิทีสํ่าคญัของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
ด้านการศึกษา 
ในดา้นการศึกษา ทรงริเร่ิมสร้างโรงเรียนข้ึนแทนวดัประจาํรัชกาล ไดแ้ก่ โรงเรียน

มหาดเลก็หลวง ซ่ึงในปัจจุบนัคือโรงเรียนวชิราวธุวิทยาลยั ทั้งยงัทรงสนบัสนุนกิจการของโรงเรียน
ราชวิทยาลยัซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดเกลา้ฯ ใหส้ถาปนาข้ึนในปี พ.ศ. 
2440 (ปัจจุบนัคือโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ)์ และในปี พ.ศ. 2459 ไดท้รง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระดิษฐาน “โรงเรียนขา้ราชการพลเรือนของพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั” ข้ึนเป็น “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของ
ประเทศไทย 

 
ด้านการเศรษฐกจิ 
ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัคลงัออมสิน พ.ศ. 2456 ข้ึน 

เพื่อใหป้ระชาชนรู้จกัออมทรัพยแ์ละเพื่อความมัน่คงในดา้นเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยงัทรง
ริเร่ิมก่อตั้งบริษทัปูนซิเมนตไ์ทยข้ึน 

 
ด้านการคมนาคม 
ในปี พ.ศ. 2460 ทรงตั้งกรมรถไฟหลวง และเร่ิมเปิดการเดินรถไฟสายกรุงเทพฯ ถึง

เชียงใหม่ สายใตจ้ากธนบุรีเช่ือมกบัปีนงัและสิงคโปร์ อีกทั้งยงัทรงโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างสะพาน
พระราม 6 เพีอ่เช่ือมทางรถไฟไปยงัภูมิภาคอ่ืน 

 
ด้านศิลปวฒันธรรมไทย 
ทรงตั้งกรมมหรสพ เพื่อฟ้ืนฟศิูลปวฒันธรรมไทย และยงัไดท้รงสร้างโรงละครหลวง

ไวใ้นพระราชวงัทุกแห่ง นอกจากน้ี ยงัทรงสนพระราชหฤทยัดา้นจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมไทย 
  

ด้านการต่างประเทศ 
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงมีพระบรมราชโองการประกาศ

สงครามกบัประเทศฝ่ายเยอรมนั ในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 โดย
ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมกบัประเทศฝ่ายสมัพนัธมิตร ซ่ึงประกอบดว้ยประเทศองักฤษ ฝร่ังเศส และ
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รัสเซียเป็น ผูน้าํ พร้อมทั้งไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส่้งทหารไทยอาสาสมคัรไปร่วมรบใน
สมรภูมิยโุรปดว้ย ผลของสงครามประเทศฝ่ายสมัพนัธมิตรไดช้ยัชนะ ทาํใหป้ระเทศไทยมีโอกาส
เจรจากบัประเทศมหาอาํนาจหลายประเทศ ในการแกไ้ขสนธิสญัญาท่ีไม่เป็นธรรม เช่น สนธิสญัญา
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต สนธิสญัญาจาํกดัอาํนาจการเกบ็ภาษีของพระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลา้
เจา้อยูห่วั และ สนธิสญัญาจาํกดัอาํนาจกลางประเทศไทย 
 

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ั้งวชิรพยาบาลเม่ือ พ.ศ. 2455 และโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์เม่ือ พ.ศ. 2457 และทรงเปิดการประปากรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 
 

ด้านกจิการเสือป่าและลูกเสือ 
ทรงจดัตั้งกองเสือป่าเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 และทรงจดัตั้งกองลูกเสือกอง

แรกข้ึนท่ีโรงเรียนมหาดเลก็หลวง (วชิราวธุวิทยาลยั ในปัจจุบนั) ดา้นการฝึกสอนระบอบ
ประชาธิปไตย ทรงทดลองตั้ง "เมืองมงั" หลงัพระตาํหนกัจิตรลดาเดิม ทรงจดัใหเ้มืองมงั มีระบอบ
การปกครองของตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย รวมถึงเมืองจาํลอง "ดุสิตธานี" ในพระราชวงั
ดุสิต (ต่อมาทรงยา้ยไปท่ีพระราชวงัพญาไท) 

 
ด้านวรรณกรรมและหนังสือพมิพ์ 
ทรงส่งเสริมใหมี้การแต่งหนงัสือ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้รา

พระราชบญัญติัวรรณคดีสโมสร สาํหรับในดา้นงานหนงัสือพิมพ ์ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
ตราพระราชบญัญติัสมุด เอกสาร พ.ศ. 2465 ข้ึน 
 
 

 
  

นกัเรียนสามารถสรุปไดว้า่ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วั มีความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศมาจนถึงปัจจุบนั และพระราชกรณียกิจท่ีสาํคญับาง
ประการเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนโดยตรง  

 

ความเข้าใจทีค่งทน 
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ใหน้กัเรียนเลือกนาํเสนอเร่ืองราวพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วั ผา่นบทบาทสมมุติวา่นกัเรียนเป็นมคัคุเทศกน์าํชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ในหวัขอ้ท่ี
นกัเรียนมีความสนใจดงัน้ี 

1. พระราชประวติัในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 
2. พระราชกรณียกิจท่ีสาํคญัดา้นต่างๆ ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลา้เจา้อยูห่วั 

      
 
 
 

นกัเรียนคิดวา่พระราชกรณียกิจท่ีสาํคญัในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัมี
ความสาํคญัสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัอยา่งไร 
 
   
 
กจิกรรมนํา 

1. วิทยากรนาํเสนอพระราชประวติั ประราชกรณียกิจ ผา่นคาํบอกเล่า และเอกสารโดย
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

- พระราชประวติัในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 
- พระราชกรณียกิจดา้นต่างๆในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 
 แลว้ตอบขอ้ซกัถามของนกัเรียนวา่มีพระราชกรณียกิจใดบา้งท่ีนกัเรียนรับทราบ หรือ

มีขอ้สงสยัใดๆในรายละเอียดของพระราชกรณียกิจนั้นๆ 
 
 

ช้ินงานหรือภาระงาน (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 

คาํถามท้าทาย 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
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กจิกรรมพฒันา 
1. ให้นกัเรียนยกตวัอยา่งพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว

ท่ีนกัเรียนรู้จกั  แลว้ให้ช่วยกนับอกความสาํคญัของพระราชกรณียกิจนั้น  เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจท่ีตรงกนั 

2. ผูส้อนแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี    
2.1  พระราชประวติัในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 
2.2  พระราชกรณียกิจท่ีสาํคญัในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 

 3. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคน้ควา้  และร่วมกนัอภิปรายเพ่ือสรุปความรู้ โดยผูส้อน
เสนอแนะแนวทางในการสืบคน้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ท่ีหลากหลาย 

4. ผูส้อนกาํหนดประเด็นในการนาํเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางในการ
สรุปความรู้ดงัน้ี 

-พระราชประวติัของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 
-พระราชกรณียกิจดา้นเศรษฐกิจ 
-พระราชกรณียกิจดา้นสงัคม 
-พระราชกรณียกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองวฒันธรรม 
5.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนการนาํเสนอผลงาน   และให้นักเรียนแต่ละ

กลุ่มนาํเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนก่อน    ผูส้อนให้เพื่อนนักเรียนกลุ่มอ่ืนๆตั้งคาํถามกลุ่มละ 1 
คาํถาม  เพื่อใหก้ลุ่มท่ีนาํเสนอผลงานช่วยอธิบายในส่วนท่ีสงสยั  

6. ผูส้อนสุ่มนกัเรียนจาํนวน 3 คนใหอ้อกมาบอกความสาํคญัของพระราชกรณียกิจต่างๆ ท่ี
มีความสาํคญัต่อนกัเรียนจนถึงปัจจุบนั  

 
กจิกรรมสรุป 

นกัเรียนสามารถสรุปไดว้า่ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วั ในดา้นต่างๆ มีความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศ และมีความสาํคญัต่อนกัเรียนจนถึง
ปัจจุบนั ดว้ยพระราชกรณียกิจของพระองค ์มีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาประเทศ ใหมี้ความ
ทนัสมยัเป็นอารยประเทศ แต่ในขณะเดียวกนัพระราชกรณียกิจของพระองคท่์านกย็งัเป็นการ
อนุรักษ ์ศิลปะ วฒันธรรม ท่ีแสดงความเป็นสยามประเทศไวอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 
 

   ส
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1. ภาพถ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชประวติั และพระราชกรณียกิจ 
2. เอกสารสรุปความเขา้ใจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชประวติั และพระราชกรณียกิจ 

 
 
 
 
วธีิการวดั 

1. การสงัเกตการตอบคาํถามและการแสดงความคิดเห็น 
2. การสงัเกตการมีส่วนร่วมของกิจกรรมกลุ่ม 

เคร่ืองมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรายกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมิน 
นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมผา่นเกณฑก์ารประเมินอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 

 
 
 

 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  แผนการจัดการเรียนรู้  
 
วชิา  ชุมนุม                           ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น     
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวทิยุตาคาร)       ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2554 
เร่ือง  พระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว เร่ืองธงชาตไิทย  เวลา  1 คาบ          
                     
  

 
 

ด้านความรู้ :  นักเรียนสามารถ 
1. อธิบาย บอกเล่า ความเป็นมา ความสาํคญั และความหมายของธงชาติไทยได ้
2. อธิบาย เหตุท่ีทาํใหพ้ระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเปล่ียนรูปแบบธง

ชาติมาเป็นธงไตรรงคแ์บบในปัจจุบนั 
 

ด้านทกัษะ / กระบวนการ :  นักเรียนสามารถ 
1. ระบุ จาํ  สงัเกต และใหเ้หตุผล  
2. วิเคราะห์ และเช่ือมโยง   
3. คิดสร้างสรรค ์ และการสรุปความ 

 
ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ :  นักเรียน 

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
2. มีวินยั 
3.ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



117 
 

 

 
 
 

พระราชกรณียกิจท่ีสาํคญัประการหน่ึงของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 
คือทรงเปล่ียนแปลงรูปแบบธงชาติของสยามใหเ้ป็นธงไตรรงค ์ แทนธงชา้งท่ีใชอ้ยูแ่ต่เดิม ดว้ย
เหตุผลสาํคญัหลายประการ ทั้งเหตุผลของความประหยดัราษฎรสามารถทาํข้ึนใชเ้อง และทาํให้
สงัเกตง่ายโดยมีความทนัสมยัเป็นสากลทดัเทียมอารยประเทศ   
 
 
 
พระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเด็จพะมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว เร่ืองธงชาตไิทย 

หลงัจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงเสด็จกลบัจากการตรวจเมือง
อุทัยธานี ท่ีทาํให้พระองค์ทรงรับรู้ความยากลาํบากของราษฎรในการเตรียมรับเสด็จตอ้นรับ
พระองค ์ ในวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2459 หลงัจากทรงเสด็จกลบัจากการตรวจเมืองอุทยัธานีแลว้ 
พระองคก์็มิไดท้อดท้ิงเร่ืองธงชาติใหเ้น่ินนาน ทรงมีพระราชปรารภ ปรึกษาหารือกบัท่านผูใ้หญ่ใน
พระราชสาํนกั ถึงเร่ืองหลกัการท่ีจะแกไ้ขการใชธ้งน้ี โดยถือเอาเศรษฐกิจของราษฎรเป็นขอ้สาํคญั 
กบัความสะดวก ความเหมาะสม และความหมาย ในรูปลกัษณะ พร้อมมีความสง่างามประกอบดว้ย 
พระองคท์รงสนพระทยัท่ีจะให้ราษฎร รับรู้ในความหมาย มีจิตใจ ยึดมัน่ในธงอนัเป็นสัญลกัษณ์
ของชาติ มีหลายคร้ังท่ีทรงกล่าวย ํ้า เสมือนรับเอาความบกพร่อง ของราษฎรเป็นความบกพร่องของ
พระองค ์ท่ีมิไดพ้ระราชทานโอกาส หรือช่วยเหลือให้ไดมี้การศึกษา และแทนท่ีจะทรงพิโรธใน
ความผดิพลาดของขา้ราชการ ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบ ท่ีไม่ไดต้รวจตราใหร้อบคอบก่อนเวลาเสด็จผา่น 
ก็ทรงเห็นว่าพระองคเ์องต่างหากควรจะคิดแกไ้ข ไม่ให้เกิดความผิดพลาดไดอี้ก ถึงกบัรับสั่งว่า 
“นบัเป็นความผดิของขา้เอง ท่ีใหก้ารศึกษาเขาไม่ถึงขีดดีพอ”  
ต่อมาไม่นานกท็รงพระราชดาํริวา่ ธงชาติควรจะใชผ้า้ช้ินๆ เพลาะกนัไดอ้ยา่งง่ายๆ คือ 

1.  ราษฎรจะไดไ้ม่ลาํบาก ท่ีจะทาํใชเ้องได ้ทั้งไม่ตอ้งสั่งซ้ือ ผา้พิมพเ์ป็นรูปชา้งสาํเร็จ
มาจากต่างประเทศ 

2.  ควรใชสี้ท่ีมีความหมายในทางสามคัคี และยดึมัน่ต่อชาติ และเห็นไดแ้ต่ไกล 
3.  ใหเ้กิดความสวยงาม เม่ือเวลาประดบัประดาตามสถานท่ีต่างๆ 

สาระสําคญั 

สาระการเรียนรู้ 

   ส
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ในตอนแรก โปรดเกล้าฯ ให้ทดลองทาํข้ึนเป็นห้าร้ิวสองสี คือใช้สีแดงกับสีขาว 
สลบักนัเป็นทางตามความยาว โดยวิธีน้ี อาจจะหาผา้แดงกบัผา้ขาวเพลาะเขา้โดยง่าย วิธีใชก้็ง่าย 
เพราะจะเอาดา้นไหนติดกบัคนัธง ก็จะใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งกลวัติดผิดทางอยา่งธงชา้ง ไม่ตอ้งจ่ายเงิน
ออกนอกประเทศเป็นจาํนวนมากโดยไม่จาํเป็นเพราะทาํไดเ้อง แมแ้ต่ผา้พื้นเมืองทางเหนือก็ทาํได ้
ตอ้งการเม่ือไหร่ จาํนวนเท่าไหร่ ก็เยบ็ไดท้นัการ แลว้ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหท้าํไปติดเป็นการทดลองท่ี
สนามเสือป่า เป็นจาํนวนมาก แต่ปรากฏวา่ไม่เป็นท่ีพอพระราชหฤทยัเพราะดูจืดชืดไปดว้ยกบัสีแดง
และสีขาว ไม่เกิดความงดงามจบัตาน่าชมสมจะเป็นธงประจาํชาติ แต่เพื่อจะทรงฟังความคิดเห็น
ของประชาชนผูมี้ส่วนร่วมในอนัจะใชธ้งชาติดว้ยฐานะเป็นคนไทย พระองคจึ์งยงัอนุญาตให้ใชอ้ยู่
ตลอดมาหลายเดือน ในท่ีสุดก็ทรงรําลึกข้ึนไดถึ้งสีประจาํพระองคอ์นัเป็นสีแห่งวนัพระราชสมภพ 
คือสีนํ้ าเงินซ่ึงโปรดมาก โดยจดัวางรูปข้ึนใหม่ ใชสี้นํ้ าเงินใส่ลงตรงช่องกลางถดัมาเป็นสีขาว แลว้
จึงถึงสีแดงอยูริ่มสองขา้ง ดงัสีธงชาติท่ีเราใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั แลว้พระราชทานความหมายไวว้่า สี
แดงหมายถึงชาติ ซ่ึงคนไทยทุกคนตอ้งรักษาไว ้โดยแมจ้ะตอ้งสละเลือด สีขาว คือ ศาสนา ซ่ึง
บริสุทธ์ิดุจสีขาวแห่งธงน้ี ส่วนสีนํ้ าเงินหมายถึงพระมหากษตัริย  ์โดยให้ถือเอาสีนํ้ าเงินเป็นสี
ราชการ หลงัจากไดท้ดลองนาํข้ึนเป็นท่ีพอพระราชหฤทยัแลว้ จึงประกาศใชเ้ป็นธงชาติ เม่ือปี พ.ศ. 
2460 และ ไดพ้ระราชทานช่ือวา่ “ธงไตรรงค”์ 
 
 

 
นกัเรียนสามารถ สรุปสาเหตุ ของการเปล่ียนแปลงรูปแบบธงชาติจากธงชา้ง สู่ธง

ไตรรงค ์และ ความหมายของธงไตรรงค ์
 

  
 

ใหน้กัเรียนเลือกนาํเสนอรูปแบบธงท่ีปรากฏอยูใ่นเน้ือหาของการสอน พร้อมระบุ
ความหมาย สญัลกัษณ์ สีของธงนั้นๆ 
 
 
 
 

ช้ินงานหรือภาระงาน (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 

ความเข้าใจทีค่งทน 

   ส
ำนกัหอ
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นกัเรียนคิดวา่การเปล่ียนแปลงรูปแบบธงชาติมาเป็นแบบธงไตรรงคมี์ขอ้ดีอยา่งไร 
 

   
 
กจิกรรมนํา 

1.  วิทยากรนาํประวติั ความเป็นมา ความสาํคญัของธงชาติ นาํเสนอดว้ยส่ือรูปภาพ 
การบอกเล่าและเอกสารมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.1  ความสาํคญัของธงชาติ ความเป็นมาของธงชาติสยาม 
1.2  การเสดจ็เยอืนเมืองอุทยัธานีของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้

เจา้อยูห่วั ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการเปล่ียนแปลงรูปแบบธงชาติของพระองค ์ แลว้ตอบขอ้ซกัถาม
ของนกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวของธงชาติ 
 
กจิกรรมพฒันา 

1.  ให้นกัเรียนช่วยกนัสรุปความสาํคญัของธงชาติ และรูปแบบของธงชาติสยามในยคุ
ต่างๆ เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจท่ีตรงกนั 

2.  ผูส้อนแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคน้ควา้  และ
ร่วมกนัอภิปรายเพื่อสรุปความรู้ โดยผูส้อนเสนอแนะแนวทางในการสืบคน้จากแหล่งความรู้ต่างๆ 
ท่ีหลากหลาย 
   3.   ผูส้อนกาํหนดประเด็นในการนาํเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มเพ่ือเป็นแนวทางใน
การสรุปความรู้ดงัน้ี 

- พระราชประวติัของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 
- พระราชกรณียกิจดา้นเศรษฐกิจ 
- พระราชกรณียกิจดา้นสงัคม 
- พระราชกรณียกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองวฒันธรรม 
4.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนการนาํเสนอผลงาน  และให้นักเรียนแต่ละ

กลุ่มนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนก่อน  ผูส้อนใหเ้พื่อนนกัเรียนกลุ่มอ่ืนๆตั้งคาํถามกลุ่มละ 1 คาํถาม  
เพื่อใหก้ลุ่มท่ีนาํเสนอผลงานช่วยอธิบายในส่วนท่ีสงสยั  

คาํถามท้าทาย 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
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5.  ผูส้อนสุ่มนกัเรียนจาํนวน 3 คนใหอ้อกมาบอกความสาํคญัของพระราชกรณียกิจต่างๆ 
ท่ีมีความสาํคญัต่อนกัเรียนจนถึงปัจจุบนั  
 
กจิกรรมสรุป 

นกัเรียนสามารถสรุปไดว้า่ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วั ในดา้นต่างๆ มีความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศ และมีความสาํคญัต่อนกัเรียนจนถึง
ปัจจุบนั ดว้ยพระราชกรณียกิจของพระองค ์มีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาประเทศ ใหมี้ความ
ทนัสมยัเป็นอารยประเทศ แต่ในขณะเดียวกนัพระราชกรณียกิจของพระองคท่์านกย็งัเป็นการ
อนุรักษ ์ศิลปะ วฒันธรรม ท่ีแสดงความเป็นสยามประเทศไวอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 

 
 

1.  ภาพถ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชประวติั และพระราชกรณียกิจ 
2.  เอกสารสรุปความเขา้ใจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชกรณียกิจ 

 
 

 
วธีิการวดั 

1. การสงัเกตการตอบคาํถามและการแสดงความคิดเห็น 
2. การสงัเกตการมีส่วนร่วมของกิจกรรมกลุ่ม 
 

เคร่ืองมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรายกลุ่ม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมผา่นเกณฑก์ารประเมินอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
 

 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล 

   ส
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  แผนการจัดการเรียนรู้  
 
วชิา  ชุมนุม                              ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น     
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวทิยุตาคาร)       ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2554 
เร่ือง  ประวตัคิวามเป็นมาของพระราชนิเวศน์ฯมฤคทายวนั และท้องถ่ินอาํเภอห้วยทราย 
                                                                                                                   เวลา  2  คาบ                                             
                     
  

 
 

ด้านความรู้ :  นักเรียนสามารถ 
1. อธิบาย บอกเล่า ประวติัความเป็นมาของตาํบลหว้ยทราย และพระราชนิเวศน์

มฤคทายวนัได ้
2. อธิบาย ลกัษณะสถาปัตยกรรม ของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัไดถู้กตอ้ง 
3. สามารถระบุความสมัพนัธ์ ของประวติัความเป็นมาของตาํบลหว้ยทราย และพระ

ราชนิเวศน์มฤคทายวนัได ้
 

ด้านทกัษะ / กระบวนการ :  นักเรียนสามารถ 
1. ระบุ จาํ  สงัเกต และใหเ้หตุผล  
2. วิเคราะห์ และเช่ือมโยง   
3. คิดสร้างสรรค ์ และการสรุปความ 

 
ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ :  นักเรียน 

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
2. มีวินยั 
3.ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ำนกัหอ
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พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัตั้งอยูใ่นทอ้งถ่ิน ชุมชน ท่ีนกัเรียนอาศยัอยู ่ดงันั้นนกัเรียน
จะไดเ้รียนรู้ ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม ประวติัความเป็นมา ความสาํคญั ของพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั และประวติัความเป็นมาของทอ้งถ่ินตนเอง   
 
 
 
ประวตัิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 

พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเป็นพระราชวงัฤดูร้อนท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยู่หัว ( รัชกาลท่ี 6 ) ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้สร้างข้ึน ณ ตาํบลห้วยทราย
เหนือ  ( ปัจจุบนัคือตาํบลชะอาํ ) อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี สําหรับเสด็จพระราชดาํเนินแปร
พระราชฐานประทับพกัผ่อนพระอิริยาบถและรักษาพระองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่ัวเสด็จพระราชดาํเนินมาประทบัแรมท่ีพระราชนิเวศน์แห่งน้ีสองคร้ังคือ ระหว่างฤดูร้อนปี 
พ.ศ. 2467 เร่ิมจากวนัท่ี 23 เมษายน ทรงประทบัอยูน่านประมาณ 3 เดือนและคร้ังท่ีสอง ตั้งแต่วนัท่ี 
12 เมษายน ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2468 รวมเวลา 2 เดือนเศษ กรมศิลปากร ข้ึนทะเบียนพระราช
นิเวศน์มฤคทายวนั เป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษาในปี 2524 ดว้ยเดชะพระบารมี
ปกเกลา้ปกกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลปัจจุบนั ผูท้รงพระมหากรุณา
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พื้นท่ีค่ายพระรามหก พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัและอุทยาน
ส่ิงแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร อนัเป็นพื้นท่ีทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์เป็นสถานท่ีราชการและ
เป็นสถานท่ีสาธารณชนสามารถเขา้มาศึกษาหาความรู้ทั้งในดา้นประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม 
ศิลปกรรม ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนด้วยพระกรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัรวดี ท่ีทรงพระกรุณาอุปการะการ
บูรณปฏิสงัขรณ์และทาํนุบาํรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัมาโดยตลอด 

ก่อนหนา้ท่ีจะมีการสร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั พระยาแพทยพ์งศาวิสุทธาธิบดี ( 
สุ่น   สุนทรเวช  )  แพทย์หลวงประจําพระองค์ ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาแนะนําให้
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ซ่ึงทรงพระประชวรดว้ยโรครูมาติซ่ึม เสด็จประทบั ณ 

สาระสําคญั 

สาระการเรียนรู้ 
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สถานท่ีอากาศถ่ายเทสะดวกแถบชายทะเล ซ่ึงในขณะนั้นหัวหินเป็นสถานตากอากาศท่ีเร่ิมไดรั้บ
ความนิยมแลว้ ตามบนัทึกเร่ืองท่ีประทบัชายทะเลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว 
เรียบเรียงโดย จม่ืนอมรดรุณารักษ ์( แจ่ม สุนทรเวช ) กล่าวถึงพระราชปรารภว่า “ท่ีนัน่กาํลงัเป็นท่ี
นิยมของประชาชนทัว่ไป ไม่อยากจะเขา้ไปรบกวนความสนุกสบายของเขา” เพราะดว้ยประเพณี
ดั้งเดิมนั้น เม่ือพระมหากษตัริยเ์สด็จประทบัแรมท่ีใด บริเวณนั้นจะถูกกาํหนดเป็นเขตพระราชฐาน 
คนทัว่ไปจึงถูกกนัออกและไม่สามารถเขา้ใกลส้ถานท่ีได ้ดว้ยเหตุน้ีพระองคจึ์งทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ ให้กระทรวงทหารเรือสาํรวจหาทาํเลท่ีเหมาะสมเพ่ือจะสร้างพระราชวงัฤดูร้อน คร้ันเม่ือมี
รายงานกราบบงัคมทูลว่า ท่ีดินตาํบลบางทะลุ อาํเภอชะอาํ มีหาดทรายสะอาด จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ ให้ดาํเนินการสร้างพระราชวงัแบบเรียบง่ายข้ึนในปี พ.ศ. 2460 แลว้พระราชทานช่ือ
ชายทะเลบริเวณพระราชวงัน้ีว่า “หาดเจา้สาํราญ” นอกจากจะทรงใชพ้ระราชวงัใหม่เป็นท่ีประทบั
แรมเพื่อพระอนามยัแลว้ ยงัใชส้าํหรับทอดพระเนตรการซอ้มรบของเสือป่าจงัหวดัเพชรบุรี จึงทาํ
ให้เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ค่ายหลวงหาดเจ้าสําราญ” พระองค์ได้เสด็จพระราชดําเนินแปร
พระราชฐานยังค่ายหลวงหาดเจ้าสําราญในฤดูร้อน ตั้ งแต่ปีพุทธศักราช 2461 พอหลังจาก
พทุธศกัราช 2466 กมิ็ทรงโปรดท่ีจะไปประทบัอีก เน่ืองจากพื้นท่ีกนัดารและการเดินทางไม่สะดวก 
การเสด็จพระราชดาํเนินคร้ังหลงั รถไฟเลก็พระท่ีนัง่ติดขดั จนตอ้งใชแ้รงงานคนผลดักนัลากแทน
รถจกัรไอนํ้ า ขา้ราชบริพารผูเ้คยถวายงานใกลชิ้ดเล่าว่า “ตอ้งลาํเลียงนํ้ าใส่ตุ่มดิน ผกูผา้ขาวปิดปาก
โอ่งตีตราประทบับนปมเชือกท่ีรัดตรงคอโอ่งด้วยดินสอพอง ส่งเขา้ไปในพระราชฐานอยู่เป็น
ประจาํ นํ้ าท่ีไดม้าน้ีทางบา้นเมืองจะตอ้งส่งเจา้พนกังานนาํเรือไปบรรจุลงโอ่งท่ีตอนตน้แม่นํ้ าเพชร 
จนไดช่ื้อเรียกกนัติดปากว่า ‘นํ้าเพชร’ ” นอกจากน้ียงัทรงไดรั้บความรําคาญจากแมลงวนัหวัเขียวท่ี
ชุกชุมมาก เน่ืองดว้ยหาดเจา้สาํราญอยูไ่ม่ห่างนกัจากหมู่บา้นชาวประมงบา้นแหลม  

พระองคจึ์งทรงมีพระราชดาํริท่ีจะสร้างพระราชวงัฤดูร้อนแห่งใหม่ข้ึน ใหม้ัน่คงถาวร
กว่าพระราชวงัท่ีหาดเจา้สําราญ และกวา้งขวางพอสําหรับเหล่าขา้ราชบริพารท่ีตามเสด็จ จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ทางเมืองเพชรบุรีสาํรวจหาสถานท่ีแห่งใหม่ พบว่าชายหาดท่ีตาํบลห้วย
ทรายเหนือ อาํเภอชะอาํ ซ่ึงอยูร่ะหว่างหาดเจา้สาํราญกบัหัวหินแห่งมีทาํเลเหมาะสม สภาพเป็นป่า
ท่ามกลางภูเขา หาดทรายขาวสะอาด มีแอ่งนํ้ าซบัใตดิ้นอุดมสมบูรณ์ และการเดินทางสะดวกเพราะ
อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟห้วยทรายเหนือ จากนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้นายแอร์โคเล 
มนัเฟรดี (Ercole Manfredi) ต่อมามีช่ือไทยว่า นายเอกฤทธ์ิ หมัน่เฟ้นดี สถาปนิกชาวอิตาเลียน 
สังกดักรมโยธาธิการ ออกแบบพระราชนิเวศน์ฯ ตามแบบท่ีกล่าวกนัว่าทรงร่างดว้ยฝีพระหัตถข์อง
พระองค์เอง และมี    พระบรมราชโองการให้เจ้าพระยายมราช (ป้ัน สุขุม) เสนาบดี
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กระทรวงมหาดไทย เป็นผูอ้าํนวยการก่อสร้าง โดยมีช่างชาวจีนเป็นแรงงานหลกั และทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ร้ือพระตาํหนัก และอาคารท่ีพกัของขา้ราชบริพารจากค่ายหลวงหาดเจ้า
สาํราญมาปลูกสร้าง ณ สถานท่ีแห่งใหม่ดว้ย พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเร่ิมสร้างในปี พ.ศ. 2466 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวเสด็จมาประทบั และป่าในทอ้งท่ี
ตาํบลห้วยทรายเหนือชุกชุมไปด้วยสัตวป่์าประเภทเน้ือทราย กวาง หรือท่ีในภาษามคธเรียกว่า 
“มฤค” ซ่ึงมกัมากินนํ้ าตามลาํห้วย ทั้งยงัเป็นช่ืออนัเป็นสิริมงคล เพราะตรงกับช่ือ “ป่าอิสิปตน
มฤคทายวนั” ท่ีพระพุทธเจา้ทรงพระราชทานนามว่า “พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั” ดว้ยมีพระราช
ประสงคจ์ะรักษาความหมายของช่ือเดิม “ห้วยทราย” ท่ีเรียกกนัในทอ้งถ่ินไว ้เน่ืองจากแสดงปฐม
เทศนาตามพุทธประวติั และดว้ยเหตุท่ีทรงมีนํ้ าพระราชหฤทยัเมตตาต่อสัตวท์ั้งหลาย จึงมีพระบรม
ราชโองการเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2467 ประกาศให้เขตพระราชนิเวศน์ฯ เป็นเขตอภยัทาน 
หา้มมิใหท้าํอนัตรายแก่สัตว ์โดยกาํหนดเขต ดา้นตะวนัออกชายฝ่ังทะเล ตั้งแต่วดับางทรายจดบา้น
บ่อเคียะ ยาว 125 เส้น (5 กิโลเมตร) ดา้นทิศเหนือจากฝ่ังทะเลยื่นเขา้ไปจดเขาเสวยกะปิ ยาว 190 
เสน้ (7.6 กิโลเมตร) ดา้นใตย้ืน่จากชายทะเลข้ึนไปจดเขาสามพระยา ยาว 125 เสน้ (5 กิโลเมตร) 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว มีพระราชประสงค์ท่ีจะทรงสร้างพระราช
นิเวศน์มฤคทายวนัโดยใชทุ้นทรัพยน์อ้ยท่ีสุด และโปรดให้มีลกัษณะเรียบง่าย ไม่หรูหราวิจิตรเช่น
พระราชวงัแห่งอ่ืนๆ การออกแบบเน้นความโปร่งโล่ง สมกบัเป็นท่ีประทบัตากอากาศท่ีเขา้กับ
สภาพธรรมชาติและภูมิอากาศชายทะเล โดยแบ่งเป็นหมู่พระท่ีนัง่ 3 องค ์ท่ีมีอาคารประกอบรวม 16 
หลงั เช่ือมต่อกนัดว้ยระเบียงทางเดินหลงัคาคลุมเรียงกนัไปตามแนวทิศเหนือใต ้หนัหนา้สู่ชายทะเล
เป็นแนวขนาน เพื่อให้พระท่ีนั่งไดรั้บลมทะเลเวลากลางวนั และลมจากภูเขาเวลากลางคืน ส่วน
บริเวณโดยรอบโปรดให้คงสภาพป่าในพ้ืนท่ีไวต้ามธรรมชาติ ไม่ตอ้งพระราชประสงคใ์ห้ปลูกไม้
ดอกไมป้ระดบัท่ีส้ินเปลือง หากแต่ใหค้งไวซ่ึ้งพนัธ์ุไมพ้ื้นเมือง เช่น ตน้ข่อย ตน้แจง และตน้มะนาว
ผ ีฯลฯ            

            
สถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 

สถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเป็นแบบไทยประยุกต ์(เรือนไทยผสม
ยุโรป) สร้างดว้ยไมส้ักทองทั้งหลงั เป็นอาคารแบบเปิดโล่งสองชั้น ใตถุ้นสูง พื้นล่างเทคอนกรีต 
หลงัคาหมู่พระท่ีนัง่เป็นทรงป้ันหยาแบบไทย มุงดว้ยกระเบ้ืองว่าวส่ีเหล่ียมสามารถกนัแดดกนัฝน
ไดทุ้กดา้นดีกว่าหลงัคาทรงจัว่ธรรมดา เพดานสูง มีเกลด็ระบายอากาศร้อนออกจากช่องระหว่างฝ้า
เพดานกบัหลงัคา หนา้ต่าง บานกระทุง้ ตีเกล็ดเพื่อให้รับลม บนเพดานระเบียงทางเดินท่ีทอดยาว
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เช่ือมต่อถึงกนันั้น ฉลุเป็นช่องลมโดยตลอด ตวัอาคารท่ียกข้ึนสูงทาํให้ลมพดัผา่นสะดวก นอกจาก
ช่วยถ่ายเทอากาศและแกปั้ญหาความช้ืนจากดินสู่อาคารแลว้ ยงัเป็นการป้องกนัอนัตรายจากสัตว์
ร้าย และผูต้รวจเวรยามกส็ามารถเห็นพระท่ีนัง่ไดส้ะดวกทัว่ถึง  

นอกจากน้ียงัมีเสารองรับนํ้ าหนกัตวัอาคาร รวมทั้งส้ิน 1,080 ตน้ ทั้งหมดตั้งช่วงห่าง
เท่ากนัเรียกวา่ ระบบพิกดั (Modular System) เสาทุกตน้ทาํการหล่อขอบฐาน และยกขอบข้ึนเป็นราง
หล่อนํ้าท่ีเรียกวา่บวัขอบ เพื่อหล่อนํ้ ากนัมดและแมลงข้ึนอาคาร ช่วงต่อระหว่างเสาคอนกรีตชั้นล่าง
และเสาไมช้ั้นบนไม่มีการยึดดว้ยวสัดุอ่ืนใด เป็นการวางอาคารชั้นบนลงบนเสาคอนกรีตชั้นล่าง
เท่านั้น เวน้แต่ส่วนท่ีอยู่ติดกบัทะเล เช่น ศาลาลงสรง จะมีการยึดดว้ยแผ่นเหล็ก โดยฝังแผ่นเหล็ก
เป็นแกนยึดกับเสาไมบ้นหัวคอนกรีต ส่ิงสําคญัซ่ึงยึดอาคารไวไ้ม่ให้พงัลงมา และสามารถทน
แรงลมฝนพายไุดคื้อ ฝ้าเพดานของอาคารชั้นบน ทาํเป็นแผน่คอนกรีตเสริมเหลก็ใหเ้กิดนํ้ าหนกักด
ทบัอาคาร เพื่อป้องกนัการไหวตวัของอาคารเม่ือมีลมพายุปะทะแรงๆ ในส่วนท่ีตอ้งใชฝ้้าเพดาน
คอนกรีตเสริมเหลก็แผน่ใหญ่ จะมีการใชเ้หลก็เสน้โยงติดกบัโครงสร้างหลงัคาและฝ้าเพดาน 

หมู่พระท่ีนัง่ทั้ง 3 องค ์มีความยาว 399 เมตร แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ทอ้งพระโรง เขตท่ี
ประทบัฝ่ายหนา้และเขตท่ีประทบัฝ่ายใน มีช่ือเรียกตามลาํดบัว่า หมู่พระท่ีนัง่สโมสรเสวกามาตย ์
หมู่พระท่ีนัง่สมุทพิมานและหมู่พระท่ีนัง่พิศาลสาคร  แมอ้าคาร 16 หลงัของพระท่ีนัง่ทั้ง 3 องคจ์ะมี
ระเบียงทางเดินเช่ือมถึงกนัโดยตลอด  แต่การสัญจรระหว่างพระท่ีนั่งแต่ละองคก์็ไม่รบกวนกนั
เน่ืองจากมีบนัไดข้ึนลงรวมกนัถึง 22 แห่ง 
 
 

 
  

นกัเรียนสามารถสรุป เช่ือมโยงไดว้า่ ทอ้งถ่ินอาํเภอหว้ยทราย และพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร และความเช่ือมโยงดงักล่าวมีความสาํคญัต่อ ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
ท่ีนกัเรียนอาศยัอยู ่ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั อยา่งไร  

 
 
 
 
 

ความเข้าใจทีค่งทน 
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ใหน้กัเรียนเลือกนาํเสนอเร่ืองราวความเป็นมา และรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระราช
นิเวศน์มฤคทายวนั ผา่นบทบาทสมมุติวา่นกัเรียนเป็นมคัคุเทศกน์าํชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
ในประเดน็ท่ีนกัเรียนมีความสนใจ  

 
 
 
 

นกัเรียนคิดวา่พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัมีความสาํคญัต่อชุมชน ทอ้งถ่ิน ท่ีนกัเรียน
อาศยัอยูอ่ยา่งไร  
   
 
กจิกรรมนํา 

1.วิทยากรนาํเสนอประวติัความเป็นมาของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ประวติัความ
เป็นมาของอาํเภอหว้ยทราย และประวติัความเป็นมาของจงัหวดัเพชรบุรี  ลกัษณะสถาปัตยกรรม
ของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัผา่นคาํบอกเล่า และเอกสาร วีดีทศัน์ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

- ความรู้ทัว่ไป ประวติัศาสตร์ของจงัหวดัเพชรบุรี ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั 
- ความรู้ทัว่ไป ประวติัความเป็นมาของ อาํเภอหว้ยทราย 
-ประวติัความเป็นมาของ พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
-ลกัษณะสถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 

 แลว้ตอบขอ้ซกัถามของนกัเรียนในขอ้สงสยัต่างๆในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
กจิกรรมพฒันา 

1. ผูส้อนแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัชุมชนท่ี นร. อาศยัอยูด่งัน้ี   

กลุ่มท่ี 1  ประวติัของโรงเรียนท่ีนกัเรียนศึกษาอยู ่วา่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั 
พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัอยา่งไร 

ช้ินงานหรือภาระงาน (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 

คาํถามท้าทาย 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
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กลุ่มท่ี 2  ประวติัของ จงัหวดัเพชรบุรี ตาํบลหว้ยทรายเหนือ วา่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัประวติัความเป็นมาของ  พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัอยา่งไร 

 2. ใหน้กัเรียนทั้งสองกลุ่มศึกษาคน้ควา้  และร่วมกนัอภิปรายเพื่อสรุปความรู้    โดย
ผูส้อนเสนอแนะแนวทางในการสืบคน้จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

3.ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนการนาํเสนอผลงาน  และใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม
นาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนก่อน   ผูส้อนใหเ้พื่อนนกัเรียนกลุ่มอ่ืนตั้งคาํถาม  เพื่อใหก้ลุ่มท่ีนาํเสนอ
ผลงานช่วยอธิบายในส่วนท่ีสงสยั  

4. ผูส้อนสุ่มนกัเรียนจาํนวน 4 คน ใหอ้อกมาบอกความสาํคญั ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งประวติั
ความเป็นมาของโรงเรียนท่ีนกัเรียนศึกษาอยู ่ทอ้งถ่ินตาํบลหว้ยทราย และประวติัความเป็นมาของพระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวนั  
 
กจิกรรมสรุป 

1.นกัเรียนสามารถสรุปไดว้า่ ทอ้งถ่ินตาํบลหว้ยทราย โรงเรียนหว้ยทรยเหนือ  มี
ประวติัความเป็นมาท่ีเก่ียวขอ้งกบั พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี 6 และประวติั
การความเป็นมาการก่อสร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั  

2.นกัเรียนสามารถสรุป ประวติัความเป็นมา และลกัษณะสถาปัตยกรรมของพระราช
นิเวศน์มฤคทายวนั ท่ีเป็นรูปแบบไทยประยกุตส์ร้างจากไมส้กัทองทั้งหลงั ประกอบดว้ยหมู่พระท่ี
นัง่ทั้ง 3 องค ์อนั มีช่ือเรียกตามลาํดบัวา่ หมู่พระท่ีนัง่สโมสรเสวกามาตย ์หมู่พระท่ีนัง่สมุทพิมาน
และหมู่พระท่ีนัง่พิศาลสาคร   
 
 

 
 

 1. ภาพถ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัความเป็นมาของ ตาํบลหว้ยทราย และพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั ภาพถ่ายสถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 

2. เอกสารสรุปความเขา้ใจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัของ ตาํบลหว้ยทราย พระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั และเอกสารสรุปความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของพระราช
นิเวศน์มฤคทายวนั 
 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
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วธีิการวดั 

1.การสงัเกตการตอบคาํถามและการแสดงความคิดเห็น 
2.การสงัเกตการมีส่วนร่วมของกิจกรรมกลุ่ม 

เคร่ืองมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรายกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมิน 
นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมผา่นเกณฑก์ารประเมินอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวดัและประเมินผล 
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  แผนการจัดการเรียนรู้  
 
วชิา  ชุมนุม                                ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น     
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวทิยุตาคาร)       ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2554 
เร่ือง  การอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั            
                                                                                                                    เวลา  2  คาบ                                             
             
  

 
 

ด้านความรู้ :  นักเรียนสามารถ 
1. อธิบาย ความสาํคญัของการดูแล อนุรักษ ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัได ้
2. อธิบาย ปัจจยั กระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ือมโทรมข้ึน แก่ตวัโครงสร้างของ

พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และอธิบายวิธีการ ท่ีจะเป็นการอนุรักษ ์หรือ ชะลอ ความเส่ือมโทรมท่ี
จะเกิดข้ึนกบัตวัพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัได ้

3. สามารถระบุความสาํคญัของการสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์ระราชนิเวศน์
มฤคทายวนัได ้

 
ด้านทกัษะ / กระบวนการ :  นักเรียนสามารถ 

1. ระบุ จาํ  สงัเกต และใหเ้หตุผล  
2. วิเคราะห์ และเช่ือมโยง   
3. คิดสร้างสรรค ์ และการสรุปความ 

 
ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ :  นักเรียน 

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
2. มีวินยั 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ปัจจุบนัน้ีพระราชนิเวศน์มฤคทายวนักาํลงัประสบกบัปัญหาสภาพความเส่ือมโทรม
ของโครงสร้างอนัมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ ความเส่ือมโทรมท่ีเกิดข้ึนจากกาลเวลา และความเส่ือม
โทรมท่ีเกิดข้ึนจากมนุษย ์เน่ืองจากปัจจุบนั พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัทาํหนา้ท่ีเปรียบเสมือนเป็น
พิพิธภณัฑ ์แหล่งเรียนรู้ ท่ีรวบรวมความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชประวติั พระราชกรณียกิจท่ีสาํคญั
ของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั และเร่ืองราวทางศิลปวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ผูค้น
เดินทางเขา้มาเยีย่มชมเป็นจาํนวนมากในแต่ละวนั นอกจากท่ีจะประสบกบัปัญหาเร่ืองความเส่ือม
โทรมของโครงสร้างแลว้ ปัญหาทางดา้นพฤติกรรมของผูท่ี้เขา้เยีย่มชมกเ็ป็นปัญหาสาํคญั  เพราะ
พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเป็นเขตพระราชฐาน ท่ีผูเ้ดินทางเขา้ชมตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่ง
เคร่งครัด และใหค้วามเคารพต่อสถานท่ีแห่งน้ี 
 
 
 

พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัไดถู้กประกาศเป็นโบราณสถานลงในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม2524  และ ดว้ยเดชะพระบารมีปกเกลา้ปกกระหม่อมของพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั รัชกาลปัจจุบนั ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให ้พื้นท่ีค่ายพระรามหก พระราช
นิเวศน์มฤคทายวนัและอุทยานส่ิงแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร อนัเป็นพื้นท่ีทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์เป็นสถานท่ีราชการและเป็นสถานท่ีสาธารณชนสามารถเขา้มาศึกษาหาความรู้ทั้ง
ในดา้นประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ 
ตลอดจนดว้ยพระกรุณาธิคุณของสมเดจ็พระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพณัณวดี 
ท่ีทรงพระกรุณาอุปการะการบูรณปฏิสงัขรณ์และทาํนุบาํรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัมาโดย
ตลอด 

นับตั้ งแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระราชนิเวศน์
มฤคทายวนัถูกทอดท้ิงขาด  การบาํรุงรักษาตลอดมา ประกอบกบัสถานท่ีตั้งอยูติ่ดทะเล ไอความเคม็
ของนํ้ าทะเลทาํให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีต่อวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างซ่ึงเป็นไม ้และเสาอาคารซ่ึงเป็น

สาระสําคญั 

สาระการเรียนรู้ 
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คอนกรีตเสริมเหลก็ ทาํใหว้สัดุเหล่าน้ีเส่ือมสภาพเร็วกว่าปกติ พระราชนิเวศน์แห่งน้ีจึงมีสภาพทรุด
โทรมมาก 

ในปี พ.ศ.2526 กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดนร่วมกบักรมศิลปากร ไดจ้ดัทาํ
โครงการบูรณะพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั โดยกรมศิลปากรไดด้าํเนินการสาํรวจพร้อมเขียนแบบ
และรายการบรูณะ ในปี พ.ศ.2530 ผูก้าํกบัการค่ายพระรามหก ไดด้าํเนินการจดัหาทุนเพื่อการบูรณะ 
โดยในขั้นแรกจะดาํเนินการบูรณะหอ้งพระบรรทม เพื่อวตัถุประสงคจ์ดัเป็นพิพิธภณัฑส่์วน
พระองคใ์นพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั โดยในการบูรณะซ่อมแซมพระราชนิเวศนฯ์ 
ในคร้ังน้ีไดด้าํเนินงานบูรณะส่วนหน่ึงเสร็จส้ินตามแบบของกรมศิลปากร และดาํเนินการบูรณะ
ซ่อมแซมจนแลว้เสร็จในปีพทุธศกัราช 2537  

ในปี พ.ศ. 2534 กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดนโดยผูบ้ญัชาการตาํรวจตระเวน
ชายแดนขณะนั้น ไดย้ืน่คาํร้องขออนุญาต จดทะเบียนจดัตั้งเป็นมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
และไดรั้บการจดัตั้งเป็นมูลนิธิฯ ตั้งแต่วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2535 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อบูรณะ
ซ่อมแซมจนพระราชนิเวศนม์ฤคทายวนัใหมี้สภาพดี เพือ่ดาํรงไวเ้ป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 
และอนุรักษไ์วเ้ป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาติ และไดก้ราบทูลเชิญ สมเดจ็พระเจา้ภคินีเธอ 
เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดีเป็นองคอุ์ปถมัภข์องมูลนิธิพระราชนิเวศน์ ในระหวา่ง
การขอจดทะเบียนจดัตั้ง ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงพระกรุณารับไวใ้นอุปถมัภ ์ตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็น
ตน้ไป ต่อมามีมติใหเ้ปล่ียนแปลงช่ือมูลนิธิเสียใหม่ จากเดิมช่ือวา่ มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
เปล่ียนเป็น มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัในพระอุปถมัภข์องสมเดจ็พระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้า
เพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพณัณวดี 

 
สาเหตุของความเส่ือมโทรมทีเ่กดิขึน้กบัอาคารหมู่พระทีน่ั่ง 

1. การขาดการดูแลรักษา หลงัจากพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัเสดจ็
สวรรคตใน พ.ศ.2468 พระท่ีนัง่ถูกท้ิงร้างขาดการทาํความสะอาด และซ่อมบาํรุง ไมท่ี้มีฝุ่ นถูก
ความช้ืนเป็นบ่อเกิดของเช้ือราเน้ือไมอ่้อนแอเป็นท่ีอยูอ่าศยัของแมลง เม่ือหลงัคาร่ัวนํ้ าฝน สมัผสั
กบัอาคารโดยตรงทาํใหไ้มผ้ ุ

2. ความทุดโทรมจากส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่  
2.1 ความเคม็จากไอของนํ้าทะเล  ท่ีมีปฏิกิริยารุนแรงกบัโลหะทาํใหเ้กิด

ออกไซค ์หรือ ท่ีเรียกวา่สนิม เช่น บานพบั และกลอนประตูหนา้ต่าง โดย ความร้อน แสงจากแดด
และนํ้าฝนเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา 

   ส
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2.2 แดดและฝน ทาํใหสี้ซีดและหลุดร่อน ทาํใหเ้น้ือไมข้าดชั้นปกป้อง 
ความร้อนจากแดด และความเยน็จากฝน ทาํใหเ้กิดการขยายตวัและหดตวัของคอนกรีตทาํใหเ้กิด
การแตกร้าว รากพืชชอนไช ทาํใหโ้ครงเหลก็ท่ีอยูภ่ายในเกิดเป็นสนิมเม่ือเป็นมากจะทาํลาย
คอนกรีตภายนอกทาํใหโ้ครงสร้างอ่อนแอเกิดการทรุดตวั และพงัทลาย   

3. การใชง้านท่ีผดิวตัถุประสงคก์ารสร้าง วิศวกรไดค้าํนวณนํ้าหนกัอาคารหมู่พระท่ีนัง่
ใหเ้พยีงพอสาํหรับพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พระบรมราชินี พระราชเทวี พระสนมเอก ขา้ราช
บริพารฝ่ายหนา้ และฝ่ายในท่ีสนองพระเดชพระคุณใกลชิ้ดในการประทบัแรมฤดูร้อน เท่านั้น การ
ท่ีมีผูเ้ขา้ชมจาํนวนมาก ติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน เกินกวา่ท่ีอาคารจะรับได ้ก่อใหเ้กิดการชาํรุด 
และทรุดตวั ในดา้นโครงสร้างโดยเฉพาะส่วนท่ีบอบบางเช่น ระเบียงทางเดินยาว ท่ีไม่มีแรงดึง
ทางดา้นกวา้ง เป็นตน้ 
   
 

 
  

นกัเรียนสามารถสรุปไดว้า่ การอนุรักษมี์ความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อพระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั ท่ีกาํลงัเผชิญกบัปัญหาความทรุดโทรม อนัมีสาเหตุมาจาก กาลเวลา ธรรมชาติ  ผูเ้ขา้ชม 
และเขา้ใจ มาตรการ ระเบียบต่างๆท่ีกาํหนดข้ึนซ่ึงจะช่วยรักษา ชะลอ ลดความเส่ือมโทรมต่างๆ ให้
ชา้ลง ในฐานะท่ีพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีสาํคญั
ของทอ้งถ่ิน มีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน มีความสาํคญั เก่ียวขอ้งกบัชุมชนท่ีนกัเรียนอาศยัอยู ่
และในระดบัประเทศ  

 
  
 
  

ใหน้กัเรียนสงัเกตความเส่ือมโทรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัหมู่พระท่ีนัง่ บริเวณโดยรอบของ
พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และระเบียบต่างๆในการเขา้ชมท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาดงักล่าว โดยนาํ
นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายเขา้เยีย่มชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั แจง้กฎระเบียบในการเขา้ชมหมู่พระ
ท่ีนัง่ และใหน้กัเรียนเลือกอภิปรายปัญหาท่ีนกัเรียนสงัเกตเห็น ก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อ ผูส้อน และ
เพื่อนในชั้นเรียน  

ช้ินงานหรือภาระงาน (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 

ความเข้าใจทีค่งทน 
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นกัเรียนคิดวา่ตนเองจะมีส่วนช่วยอนุรักษพ์ระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ในฐานะเป็น
แหล่งเรียนรู้สาํคญั และมีประวติัความเป็นมาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนท่ีนกัเรียนอาศยัอยูอ่ยา่งไร 
 
   
 
กจิกรรมนํา 

1. วิทยากร ผูส้อน นาํเสนอปัญหาผา่นภาพถ่าย เอกสาร และคาํบอกเล่า ในชั้นเรียนโดย
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

- สภาพของหมู่พระท่ีนัง่ในปัจจุบนั 
- ปัญหาความทรุดโทรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัหมู่พระท่ีนัง่ 

 แลว้ตอบขอ้ซกัถามขอ้สงสยั ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. นาํนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายเขา้ชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั รับฟังกฎระเบียบ ชม

นิทรรศการการอนุรักษพ์ระราชนิเวศนฯ์ นาํนกัเรียนทศันศึกษาโดยรอบช้ีใหเ้ห็นปัญหาความทรุด
โทรมท่ีกาํลงัเกิดข้ึนกบัหมู่พระท่ีนัง่ 
 
กจิกรรมพฒันา 

1. ให้นักเรียน นาํเสนอปัญหาความทรุดโทรมของหมู่พระท่ีนั่งท่ีนักเรียนสนใจมา 1 
ตวัอยา่ง แลว้ใหช่้วยกนัระบุความสาํคญัของปัญหานั้นๆ โดยมีผูส้อน วิทยากร คอยสรุปความเขา้ใจ 
เพื่อใหง่้ายต่อการทาํ ความเขา้ใจของนกัเรียน  

2. ผูส้อนแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี    
กลุ่มท่ี 1  ปัญหาความทรุดโทรมของหมู่พระท่ีนัง่อนัมีสาเหตุมาจาก               

สภาพแวดลอ้ม 
กลุ่มท่ี 2  ปัญหาความทรุดโทรมของหมู่พระท่ีนัง่อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดิน

ทางเขา้ชม 
 3. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคน้ควา้  ร่วมกนัอภิปรายเพื่อสรุปความรู้โดยผูส้อน

เสนอแนะปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึนจากทั้งสองสาเหตุของปัญหาความทรุดโทรม 

คาํถามท้าทาย 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
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4. ใหน้กัเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนการนาํเสนอผลงาน   และใหน้กัเรียนแต่ละ
กลุ่มนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนก่อน    ผูส้อนใหเ้พื่อนนกัเรียนอีกกลุ่มตั้งคาํถาม 3 คาํถาม  เพื่อให้
กลุ่มท่ีนาํเสนอผลงานช่วยอธิบายในส่วนท่ีสงสยั  

5. ผูส้อนสุ่มนกัเรียนจาํนวน 3 คนใหอ้อกมาบอกความสาํคญัของการอนุรักษพ์ระราช
นิเวศน์มฤคทายวนั  

 
กจิกรรมสรุป 

นกัเรียนสามารถสรุปไดว้า่ปัจจุบนัน้ีพระราชนิเวศน์มฤคทายวนักาํลงัเผชิญกบัปัญหา
ความทรุดโทรมของหมู่พระท่ีนัง่ อนัมีสาเหตุมาจาก ธรรมชาติ และมนุษย ์กฎระเบียบ มาตรการ 
ต่างๆท่ีกาํหนดข้ึนมีความสาํคญัต่อการอนุรักษพ์ระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ท่ีนกัเรียนควรจะเขา้ใจ 
ในฐานะท่ีพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสาํคญั มีความสมัพนัธ์กบัชุมชนท่ีนกัเรียน
อาศยัอยู ่สร้างความภาคภูมิใจใหก้บันกัเรียนในฐานะเยาวชนท่ีจะมีส่วนช่วยอนุรักษ ์พระราช
นิเวศน์มฤคทายวนัใหค้งอยูสื่บไป 
 
 

 
 

1. ภาพถ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ ์หมู่พระท่ีนัง่ พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั และ
ส่วนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. เอกสารสรุปความเขา้ใจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษห์มู่พระท่ีนัง่ 
 
 
 
 
วธีิการวดั 

1. การสงัเกตการตอบคาํถามและการแสดงความคิดเห็น 
2. การสงัเกตการมีส่วนร่วมของกิจกรรมกลุ่ม 

 
 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล 
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เคร่ืองมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรายกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมิน 
 นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมผา่นเกณฑก์ารประเมินอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
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    แผนการจัดการเรียนรู้  
 
วชิา  ชุมนุม                      ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น     
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวทิยุตาคาร)       ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2554 
เร่ือง  การแต่งกายในสมัยรัตนโกสินทร์           
                                                                                                      เวลา  1 คาบ                                             
                     
  

 
 

ด้านความรู้ :  นักเรียนสามารถ 
1. อธิบาย ลกัษณะการแต่งกายในยคุสมยัต่างๆได ้
2. อธิบาย ปัจจยั สาเหตุ ท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของการแต่งกายในแต่ละยคุสมยั

ไดโ้ดยสรุป 
3. สามารถระบุ คุณค่า ของการแต่งกายแบบไทย และวธีิการ ในการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษก์ารแต่งกายแบบไทย 
 

ด้านทกัษะ / กระบวนการ :  นักเรียนสามารถ 
1. ระบุ จาํ  สงัเกต และใหเ้หตุผล  
2. วิเคราะห์ และเช่ือมโยง   
3. คิดสร้างสรรค ์ และการสรุปความ 

 
ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ :  นักเรียน 

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
2. มีวินยั 
3.ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ำนกัหอ
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พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีรวบรวมเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราช
ประวติั พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลา้เจา้อยูห่วั และยงัเป็นแหล่งรวบรวม
ความรู้ทางดา้นศิลปะวฒันธรรมท่ีหลากหลาย  เร่ืองการแต่งกายในสมยัรัชกาลท่ี 6 กเ็ป็นเร่ืองราว
หน่ึงท่ีน่าสนใจ โดยไดถู้กนาํมาจดัเป็นนิทรรศการหมุนเวียนภายในพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
และเป็นท่ีสนใจในหมู่นกัเรียน เยาวชน ท่ีเดินทางเขา้เยีย่มชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ซ่ึงการ
แต่งกายในแต่ละยคุสมยั ตั้งแต่รัตนโกสินทร์ตอนตน้จนถึง การแต่งกายในสมยัรัชกาลท่ี 7 
นั้น เปล่ียนแปลงรูปแบบไปตาม สภาพเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ในสมยันั้นๆ นาํมาซ่ึงความ
สวยงาม หลากหลาย และประโยชน์ในการใชง้าน   
 
 
การแต่งกายในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที ่1-4  (พ.ศ.2325 – 2394) 

การแต่งกายในสมยัรัตนโกสินทร์ระยะเร่ิมแรก คงรับช่วงต่อจากสมยัอยธุยาตอนปลาย 
เน่ืองจากคนไทยส่วนใหญ่สมยัตน้รัตนโกสินทร์มาจากกรุงศรีอยธุยา ดงันั้น ความรู้ ความคิด ความ
เช่ือ และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ จึงไม่แตกต่างจากสมัยอยุธยามากนัก ต่อมาจึงค่อยๆ 
วิวฒันาการไปตามสภาพสงัคม ส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรม การติดต่อกบันานาประเทศ ฯลฯ  

โดยทัว่ไปแลว้คนทั้งชายหญิงทัว่ประเทศนุ่งผา้กนัเป็นหลกั ไม่นิยมนุ่งกางเกง โดย
กางเกงแบบไทยนั้นมีลกัษณะเป็นแบบขาสามส่วน  หรือพิเศษหน่อยก็นุ่งกางเกงอยู่ชั้นในแลว้นุ่ง
โจงกระเบนทบั กางเกงท่ีอยู่ขา้งในผา้นุ่งเรียกเป็นอีกศพัทห์น่ึงว่า สนบัเพลา แต่อาจเพราะการเยบ็
กางเกงเป็นเร่ืองยุง่ยาก และสะดวกสูนุ่้งผา้ผนืไม่ได ้คนไทยจึงนิยมนุ่งผา้เสียมากกวา่  

วิธีนุ่งผา้นั้นมีหลายอยา่งหลายช่ือ เช่น นุ่งเก้ียวเกไล นุ่งจีบ นุ่งหางหงส์ นุ่งโจงกระเบน 
นุ่งลอยชาย นุ่งหยกัร้ัง เป็นตน้  แบ่งเป็นสามประเภทใหญ่ๆ คือ 

 
การนุ่งโจงกระเบน  
คือการนุ่งโดยใชผ้า้ผืนยาวๆ มว้นชายขา้งหน้าเขา้เหมือนงวงชา้ง แลว้ดึงไปเหน็บไว้

ขา้งหลงั ถา้ดึงข้ึนมามากเกินเข่าก็จะกลายเป็นนุ่งหยกัร้ังแบบนุ่งผา้ขาวมา้ ในสมยัรัตนโกสินทร์

สาระสําคญั 

สาระการเรียนรู้ 
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ตอนตน้นั้นจะนิยมนุ่งโจงกระเบนกนัทั้งชายหญิง ทุกระดบัชนชั้นนบัตั้งแต่พระมหากษตัริยล์งมา
จนถึงคนสามญัธรรมดา 

 
การนุ่งจีบ  
การนุ่งจีบนั้น จะจีบผา้ดา้นหนา้ทบเขา้มาหลายชั้น เป็นวิธีนุ่งท่ีประณีตและใชเ้วลามาก 

ส่วนใหญ่จะนิยมนุ่งกันในหมู่สตรีในราชสํานัก ไม่เป็นท่ีนิยมในหมู่หญิงชาวบา้น คงเพราะไม่
สะดวกในการดาํเนินชีวิตประจาํวนันัน่เอง 

 
การนุ่งลอยชาย 
การนุ่งลอยชายเป็นการนุ่งผา้ตามสบายของผูช้าย ไม่มว้นผา้ข้ึนมาเหน็บหางอยา่งโจง

กระเบน บางทีถือเป็นการไม่สุภาพและเป็นนกัเลง ส่วนใหญ่จึงมกันุ่งเม่ืออยูก่บับา้น 
 

การแต่งกายท่อนบน นิยมห่มผา้ ซ่ึงการห่มผา้ของสตรีไทยมีวิธีห่ม 4 แบบ คือ 
1. ใชค้าดนมแลว้เหน็บริมผา้ขา้งบน ซุกลงไปให้ติดกบัส่วนท่ีคาดนม ปล่อยชายท้ิงลง

ไปขา้งหนา้ สตรีท่ีมีอายนิุยมห่มแบบน้ี ส่วนมากเป็นผา้แถบธรรมดา ไม่มีจีบ 
2. ห่มคาดนม แลว้เอาชายขา้งหน่ึงพาดบ่า ท้ิงชายลงไปขา้งหลงั เรียกว่า ห่มสไบเฉียง 

(ไม่เรียกผา้แถบเฉียง) ห่มแบบน้ีส่วนมากเป็นผา้มีจีบ หญิงสาวและหญิงกลางคนนิยมห่มแบบน้ี มกั
เป็นคนชนชั้นสูงหรือผูมี้ฐานะ 

3. ห่มตะแบงมานหรือห่มตะเบงมาน เอาผา้คาดตวั และเอาชายทั้งสองท่ีเท่ากนัมาคาด
นมไขวข้ึ้นไปผกูกนัไวท่ี้ตน้คอ การห่มแบบน้ีไม่นิยมกนั จะห่มเม่ือทาํงานหนกัหรืองานท่ีตอ้งยก
แขนข้ึนลง เช่น ตาํขา้ว 

4. คลอ้งคอ ใหช้ายผา้ห้อยลงมาขา้งหนา้เท่ากนั ตรงกนัขา้มกบัผูช้ายท่ีห่มสองไหล่ท้ิง
ชายไวข้า้งหลงั การห่มแบบน้ีตอ้งสวมเส้ือดว้ย ห่มกนัทั้งหญิงสาวและกลางคนข้ึนไป และมกัเป็น
ชาวสวน การห่มชนิดน้ีมกัจะห่มไปเท่ียวหรือไปงานร่ืนเริงต่างๆ 

 
สาํหรับทรงผมของสตรีสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ มกัจะไวผ้มตดัเชิงสั้น เน่ืองจากใน

สมยัอยุธยาตอนปลายเกิดสงคราม สตรีตอ้งตดัผมสั้นเพื่อความสะดวกในการหนีภยัจากพม่า ทรง
ผมท่ีเป็นท่ีนิยมแพร่หลายท่ีสุดคือ “ผมปีก” คือการไวผ้มยาวเฉพาะบนกลางศีรษะ ควัน่ผมรอบ
ศีรษะเป็นรอยจนเห็นขอบชัดเจน ปล่อยจอนท่ีขา้งหูยาวลงมา แลว้ยกข้ึนทดัหู บางคร้ังใช้เก่ียว
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ดอกไมใ้ห้ห้อยอยูข่า้งหู จึงเรียกว่า “ผมทดั”  ส่วนท่ีเรียกกนัว่า “ผมปีก” นั้นเพราะมองเห็นเชิงผม
เป็นขอบอยา่งถนดัชดัเจน 

 
 

การแต่งกายในสมัยรัชกาลที ่5 (พ.ศ. 2411 – 2453) 
เน่ืองด้วยในรัชกาลน้ี ได้มีการติดต่อกบัชาติตะวนัตกมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงมองเห็นแนวความคิดของชาวตะวนัตก จึงทรงดาํเนินนโยบายทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนปรับปรุงเปล่ียนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างให้
สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของต่างประเทศ เพื่อป้องกนัมิให้ประเทศต่างๆ ยกปัญหาเหล่าน้ีข้ึนมา
อา้ง เพื่อแทรกแซงกิจการภายในของประเทศ  

ในช่วงตน้รัชกาล สตรีจะยงัคงนิยมแต่งกายตามแบบประเพณี คือ แต่งกายตามแบบ
สมยัรัชกาลท่ี 1-4 กล่าวคือ จะนิยมนุ่งโจงกระเบนหรือนุ่งจีบห่มสไบ และนิยมคาดผา้แถบเม่ืออยูก่บั
บา้นหรือในหมู่ชนชั้นล่าง แต่พอมาถึง พ.ศ. 2416 รัชกาลท่ี 5 ไดโ้ปรดฯ ใหใ้ส่เส้ือแขนยาว ชายเส้ือ
เพียงบั้นเอว แล้วห่มแพรสไบเฉียงบ่านอกเส้ือ และให้สวมเกือกบู๊ตกับถุงเท้าตลอดน่องด้วย 
นอกจากน้ียงัโปรดฯ ให้เลิกนุ่งจีบ เปล่ียนมานุ่งโจงกระเบนหมด จะนุ่งจีบไดก้็ต่อเม่ือแต่งเต็มยศ
ใหญ่เท่านั้น 

ต่อมาไดมี้การนิยมสวมเส้ือประดบัลูกไมอ้ย่างแพร่หลายทั้งในหมู่สตรีในราชสํานัก 
และชนชั้นสูง ตั้งแต่ช่วงตอนตน้รัชกาลท่ี 5 หลงัจากเสด็จประพาสอินเดีย ราว พ.ศ.2417 เป็นตน้มา 
เน่ืองจากมีหา้งฝร่ังจากอินเดียไดต้ามเสดจ็มาเปิดกิจการในไทยดว้ย ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวผา้ลูกไม้
กเ็ป็นท่ีนิยมอยา่งมากในหมู่สตรีชาวยโุรปในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 – ตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20  

นอกจากน้ียงัมีเส้ืออีกแบบหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีนิยมจนถึงปลายรัชกาลท่ี 5 เรียกว่า เส้ือแขน
พองแบบควีนอเลก็ซานดร้า ลกัษณะเป็นเส้ือมีแขนพองเลก็นอ้ยตรงตน้แขน หลงัจากนั้น ตวัเส้ือจะ
ลีบเขา้ เป็นแบบท่ีนิยมกนัเป็นแฟชัน่ในราชสาํนกัและสุภาพสตรีชั้นสูง หลงัจากการเสด็จกลบัจาก
การประพาสยุโรปคร้ังแรกของรัชกาลท่ี 5 ราว พ.ศ.2440 ท่ีเรียกว่าแบบควีนอเล็กซานดร้าก็
เน่ืองจากเลียนแบบรูปแบบของเส้ือมาจากพระนางอเลก็ซานดร้าแห่งรัสเซีย ซ่ึงแขนเส้ือแบบน้ีเป็น
ท่ีนิยมในหมู่สตรีชาวตะวนัตกตอนปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ร่วมกบัแขนเส้ือทรงขาแกะ 

นอกจากตวัเส้ือท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลายแลว้ ยงัมีคอเส้ือ ท่ีเกิดความหลากหลายข้ึน
เช่นกนั ในสมยัรัชกาลท่ี 5 นั้นจะนิยมคอเส้ือราวสูงเป็นอย่างมากตามแบบตะวนัตกในช่วงเวลา
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เดียวกนั ซ่ึงกมี็ลกัษณะท่ีโดดเด่นและแตกต่างกนัไป จนถึงปลายรัชกาล ราวคอเส้ือจึงมกัจะตํ่าลงมา 
ตามแฟชัน่ของสตรีตะวนัตกในช่วงปลายทศวรรษ 1900  

ส่วนรองเทา้ในสมยันั้น มีลกัษณะเป็นรองเทา้หุ้มส้นหรือท่ีนิยมเรียกว่า คทัชู ส้นคลา้ย
รองเทา้ผูช้าย สตรีไทยในราชสาํนกัและชนชั้นสูงมกัจะนิยมสวมใส่รองเทา้มีหวัเป็นเหล่ียม ส้นเต้ีย 
บางแบบมีแนวลายดอกกุหลาบขลิบ ซ่ึงภายหลงัพฒันามาเป็นคทัชูส้นหนาและพฒันารูปแบบมา
เร่ือยจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ีก็ยงันิยมรองเทา้บู๊ต ซ่ึงมกัตดัให้สูงกว่าขอ้เทา้ แลว้ใชเ้ชือกกระดุม
ร้อย หรือไม่กติ็ดยางยดืไวท้างดา้นขา้ง 

นอกจากการรับเอารูปแบบเคร่ืองแต่งกายจากตะวนัตกแลว้ ยงัรับเอาอิทธิพลในการมี
เคร่ืองประกอบการแต่งกายอ่ืนๆ อีก อาทิ การถือพดั ซ่ึงชาวตะวนัตกถือว่าเป็นเคร่ืองประกอบการ
แต่งกายอย่างหน่ึง ท่ีนิยมมีพดัพบัได ้มกัทาํดว้ยผา้โปร่งวาดลวดลายประดบัผา้ลูกไม ้หรือไม่ก็ทาํ
จากขนนก เช่น ขนนกกระจอกเทศขนาดใหญ่ เป็นตน้ ในช่วงก่อนสมยัรัชกาลท่ี 5 สตรีชั้นสูงของ
ไทยไดมี้การถือพดัอยูบ่า้ง แต่ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายเท่าใดนกั และมีอยูรู่ปแบบเดียว คือพดัแบบคล่ี 
พอมาถึงรัชกาลท่ี 5 รูปแบบของพดัก็หลากหลายข้ึนอย่างเห็นไดช้ดั เร่ิมมีพดัขนนก พดัท่ีทาํจาก
ผา้ลูกไม ้เป็นตน้ เป็นท่ีนิยมกนัอย่างมากในราชสํานักและสุภาพสตรีชั้นสูงและยงัเร่ิมมีการสวม
หมวกเกิดข้ึน ซ่ึงอาจเป็นเพราะสตรีตะวนัตกท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทยหรือการเสด็จประพาส
ต่างประเทศของราชสํานักฝ่ายในก็เป็นได ้แต่ไม่ไดเ้ป็นท่ีแพร่หลายแต่อย่างใด จาํกดัอยู่ในราช
สาํนกัเท่านั้น อาจเน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศของไทยท่ีไม่เอ้ืออาํนวย หรืออาจไม่ตอ้งกบัรสนิยม
ของสตรีไทยกเ็ป็นได ้

ส่วนทรงผมนั้น แต่เดิมจะไวผ้มทรงท่ีเรียกวา่ “ผมปีก” มีลกัษณะคือ ตรงกลางศีรษะจะ
ไวย้าวเลก็นอ้ย และถอนไรผมเป็นวงรอบปอยผมยาวนั้น ส่วนรอบศีรษะก็จะไวผ้มเกรียน และนิยม
ไวผ้มเป็นพู่อยูริ่มหู สาํหรับเก่ียวดอกไมห้รือเคร่ืองประดบัผมอ่ืนๆ เรียกทรงผมชนิดน้ีว่า “ผมทดั”
ต่อมาในตอนตน้รัชกาลก็ไดเ้ปล่ียนไปไวผ้มยาว ผูน้าํการเปล่ียนแปลงคนสําคญัคือ เจา้คุณพระ
ประยรูวงศ ์พระสนมเอกในรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงต่อมาก็ไดมี้การดดัแปลงเป็นผมตดัคลา้ยดอกกระทุ่ม จึง
เรียกวา่ ทรงดอกกระทุ่ม 

 
การแต่งกายสมัยรัชกาลที ่6 (พ.ศ.2453-2468) 

ในตอนตน้รัชกาลท่ี 6 สตรียงัคงนุ่งผา้โจงกระเบน สวมเส้ือประดบัลูกไมอ้ยู ่แต่คอลึก
กว่าเดิม แขนยาวเสมอขอ้ศอก แขนเส้ือไม่พองเหมือนแบบในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีผา้คาดเอว แพร
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สะพายพาดไหล่ติดดว้ยเขม็กลดัรูปต่างๆ อาทิ ดอกไม ้หรือรูปสัตวต่์างๆ ชายแพรสะพายดงักล่าว
รวบไวต้รงขา้งลาํตวั สวมถุงเทา้ยาว รองเทา้สน้สูง 

แต่เน่ืองดว้ยในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ถือเป็น
ช่วงเวลาท่ีองคพ์ระมหากษตัริยแ์ละขนุนางรุ่นใหม่ท่ีไดรั้บการศึกษาจากต่างประเทศเขา้มาบริหาร
ประเทศ จึงมีผลใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมเพ่ิมข้ึน พระองคท์รงเป็นผูน้าํใหเ้กิดค่านิยม
อยา่งใหม่ในการแต่งกายของสตรีตามแนวพระราชนิยม เป็นเพราะมีพระราชประสงคใ์หก้ารแต่ง
กายสตรีไทย ปรับเปล่ียนใกลเ้คียงกบัการแต่งกายของสตรีตะวนัตกมากข้ึน ขณะเดียวกนัก็ยงัคงยึด
หลกัการของความเป็นไทยเช่นเดียวกบัรัชกาลก่อนไวด้ว้ย โดยเหตุน้ีจึงทรงสนบัสนุนให้สตรีไทย
นุ่งซ่ิน ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักระโปรงของสตรีชาวตะวนัตก เพื่อแทนท่ีการนุ่งโจงกระเบนซ่ึงดู
คลา้ยกบักางเกงของบุรุษ และคลา้ยคลึงกบัการแต่งกายของบุรุษไทยอีกดว้ย ขณะเดียวกนัการนุ่งซ่ิน
ก็ยงัเป็นเคร่ืองแต่งกายพื้นเมืองของสตรีไทยในภาคเหนือและภาคอีสานอยูแ่ลว้ การไวผ้มยาวก็ทาํ
ให้ทรงผมของสตรีไทยใกลเ้คียงกบัสตรีตะวนัตกมากกว่าทรงดอกกระทุ่มซ่ึงใกลเ้คียงกบัทรงผม
ของบุรุษ รวมทั้งการขดัฟันให้ขาว ก็เพื่อไม่ให้เป็นท่ีรังเกียจของชาวต่างประเทศ ทาํให้ทศันะ
เก่ียวกบัความงามของฟันเร่ิมเปล่ียนจากสมยัจารีต จากความนิยม “ฟันดาํดุจนิล” กลายเป็น “ฟันขาว
ดุจไข่มุก” 

พระราชนิยมในการปรับเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายของสตรีดงักล่าว ส่งผลให้สตรีในราช
สาํนักเร่ิมเปล่ียนแปลงการแต่งกายไปตามแนวทางนั้น นับตั้งแต่พระคู่หมั้น พระมเหสี พระเจา้พี่
นางเธอ พระเจา้นอ้งนางเธอ เหล่าพระบรมวงศานุวงศ ์ตลอดจนภริยาของขนุนาง 

ถึงแมว้่าการแต่งกายในสมยัน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร แต่ก็ยงัคงประเพณีการ
แต่งกายดว้ยสีตามวนัในสมยัรัชกาลท่ี 5 เอาไว ้และยงัรวมไปถึงฝ่ายชายดว้ย แต่เปล่ียนจากการให้
นุ่งสีตดักนัเป็นนุ่งสีเดียวกนัทั้งชุด เรียกว่า แต่งเป็นชุด และไดมี้การเปล่ียนสีประจาํวนัใหม่ให้เป็น
อยา่งตามสากล ดงัน้ี 

วนัอาทิตย ์               ใชสี้แดงตามเดิม 
วนัจนัทร์               ของเดิมสีนวลขาว เปล่ียนเป็นสีเหลือง 
วนัองัคาร               ของเดิมสีม่วงคราม เปล่ียนเป็นสีชมพ ู
วนัพธุ  ของเดิมสีแสดเหลือบ เปล่ียนเป็นสีเขียว 
วนัพฤหสับดี ของเดิมสีเขียวเหลือง เปล่ียนเป็นสีแสด 
วนัศุกร์  ของเดิมสีเมฆหมอก เปล่ียนเป็นสีนํ้าเงินหรือสีฟ้า 
วนัเสาร์  ของเดิมสีดาํ  เปล่ียนเป็นสีม่วง 
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การแต่งกายดว้ยสีตามวนันั้นพอหลงัรัชกาลท่ี 6 แลว้สตรียงัคงแต่งสีตามวนัอยูบ่า้ง แต่
ไม่เคร่งครัดและแพร่หลายเหมือนเก่า ในท่ีสุดคงจะเลือนหายไปตามกาลเวลา ประกอบกบัอิทธิพล
ของการแต่งกายตามสตรีตะวนัตกไดแ้พร่หลายเขา้มามากข้ึน จนในท่ีสุดกก็ลายเป็นแต่งตามสะดวก
ดงัท่ีเห็นในปัจจุบนั 

สําหรับการไวผ้มของสตรีในสมยัรัชกาลท่ี 6 ดังท่ีกล่าวไวต้อนตน้ว่าได้เร่ิมมีการ
เปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ ในปี พ .ศ .2454 เ ม่ือคร้ังงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ไดท้รงเชิญบรรดาผูแ้ทนรัฐบาลและผูแ้ทนประมุขนานา
ประเทศมาร่วมงานดว้ย จึงโปรดให้สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร ซ่ึงตอ้งออกรับแขกเมืองดว้ยไวพ้ระเกศายาวตามแบบสากล ภายหลงัจากน้ีก็มีผู ้
ไวผ้มยาวตามอยา่งบา้ง 

ต่อมาในปี พ.ศ.2463 ไดโ้ปรดให้สตรีในราชสํานักไวผ้มยาวเกลา้มวยตลบไวท่ี้ทา้ย
ทอยเรียกว่า “ผมโป่ง” บางคนผมยาวไม่พอเกลา้ ก็จะใชช้อ้งผมรองภายในให้ผมเดิมโป่งออกมา 
นอกจากน้ีบางคนนิยมไว ้“ผมบ๊อบ” ตามแบบตะวนัตก คือผมยาวเสมอตน้คอ เม่ือการแต่งกายตาม
พระราชนิยมจึงไดแ้พร่หลายออกสู่ประชาชน สตรีไทยจึงนิยมไวผ้มยาวกนัอยา่งแพร่หลาย แต่บาง
คนก็นิยมตดัสั้นแบบท่ีเรียกว่า ทรงซิงเก้ิล ยกเวน้คนแก่ และสตรีวยักลางคนบางกลุ่ม ท่ียงันิยมนุ่ง
โจงกระเบนและไวผ้มทรงดอกกระทุ่มต่อไปตามเดิม 

สําหรับเคร่ืองประดับในสมัยรัชกาลท่ี 6 นั้ น สตรีไม่นิยมใช้เคร่ืองประดับมาก
เหมือนกบัรัชกาลก่อนๆ และเคร่ืองประดบัท่ีนิยมสวมใส่ก็มกัมีลกัษณะไม่เทอะทะ เป็นยุคท่ีนิยม
เคร่ืองประดบัหรูเรียบ สง่าง่ามแทนท่ีความหรูหราตระการตาของในรัชกาลก่อน เคร่ืองประดบัอนั
แพรวพราวไปดว้ยอญัมณีงดงามลํ้าค่า ไดน้าํมาปรับเปล่ียนเป็นเคร่ืองประดบัรูปแบบร่วมสมยัท่ี
เรียบง่ายแทน  

สาํหรับรองเทา้นั้น สตรีชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง นิยมสวมใส่รองเทา้ส้นสูงท่ีเรียกว่า 
คทัชู รูปแบบรองเทา้คลา้ยคลึงกบัในสมยัรัชกาลท่ี 5 มาก กล่าวคือไดรั้บอิทธิพลจากรองเทา้ของ
สตรีตะวนัตกในสมยันั้นนัน่เอง 

ในสมยัรัชกาลท่ี 6 สตรีนิยมใชเ้คร่ืองประกอบการแต่งกายอ่ืนๆ ดงัเช่นในรัชกาลท่ี 5 
ดว้ย เช่น พดั ซ่ึงแบบท่ีนิยมกไ็ดแ้ก่ พดัแบบคล่ี ท่ีทาํจากผา้ลูกไม ้หรือพดัขนนก เป็นตน้ 
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การแต่งกายในสมัยรัชกาลที ่7 (พ.ศ. 2468 – 2477) 
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 7 ความคิดท่ีจะปรับปรุงแบบ

เส้ือผา้ใหค้ลา้ยกบัการแต่งกายของชาวตะวนัตกมีมากข้ึน แบบเส้ือต่างๆ ของสตรีแทบจะกล่าวไดว้่า
ลอกมาจากหนงัสือแบบเส้ือของตะวนัตกท่ีส่งเขา้มาขายในสมยันั้นหรือลอกเลียนจากภาพยนตร์ท่ี
เขา้มาฉาย  

แบบเส้ือท่ีนิยมกนัในสมยัน้ีคือ เส้ือตวัหลวมไม่เขา้รูป ยาวคลุมสะโพก แขนเส้ือสั้น
มากหรือไม่มีแขน นิยมตกแต่งตวัเส้ือระบายเหมือนของฝร่ังและตกแต่งชายเส้ือดว้ยโบวผ์กูท้ิงชาย
ยาว อนัเป็นแบบเส้ือท่ีสตรีชาวตะวนัตกในสมยันั้นกาํลงันิยมอยา่งมาก ส่วนการสะพายแพรค่อยๆ 
หายไปในรัชกาลน้ี เหลือกแ็ต่เพียงสตรีวยัชราท่ียงัคงสะพายแพรอยูบ่า้งประปราย 

สาํหรับผา้นุ่งนั้น ยงัคงนุ่งซ่ินแต่เปล่ียนมาตดัเยบ็เป็นผา้ถุงสาํเร็จ กล่าวคือ เยบ็ผา้ถุงให้
พอดีกบัเอวโดยไม่ตอ้งคาดเขม็ขดั ชายผา้ถุงค่อยๆ สั้นข้ึนมาพอดีเข่า นิยมผา้ซ่ินพื้นไม่มีลายหรือเชิง 
ซ่ึงทาํให้คลา้ยคลึงกบักระโปรงชาวตะวนัตกมากข้ึน ทั้งน้ี เพราะคนไทยในช่วงน้ีไดมี้โอกาสไป
ศึกษายงัต่างประเทศมากข้ึน จึงนาํเอาอารยธรรมการแต่งกายเขา้มาดว้ย ประกอบกบัภาพยนตร์ฝร่ัง
โดยเฉพาะภาพยนตร์อเมริกนักาํลงัเฟ่ืองฟูมากในสมยัตน้รัชกาลท่ี 7 และไดเ้จริญข้ึนมาเป็นลาํดบั 
จนสามารถมีอิทธิพลในดา้นนาํแฟชัน่มาสู่ประชาชนคนไทยดว้ยการท่ีสตรีหันมานุ่งกระโปรงกนั
บา้งประปราย แต่นุ่งกนัในเพาะบางกลุ่มเท่านั้น เช่น ในวงสังคมชั้นสูง พวกขา้ราชการหรือผูท่ี้ชอบ
แต่งตามแฟชัน่ 

สาํหรับเคร่ืองประดบั นิยมใส่สายสร้อยและต่างหูยาวแบบต่างๆ เช่น สร้อยไข่มุกยาว 
สวมกาํไล สวมรองเทา้ส้นสูง และสวมถุงน่องสีเขา้กบัสีผา้ซ่ิน ต่อมานิยมเป็นถุงน่องไนล่อนท่ีสั่ง
เขา้มาจาํหน่าย และในราวปี 2474 สตรีไทยไดป้ฏิวติัเคร่ืองแต่งกายให้ทดัเทียมกบัชาวยโุรปอีก คือ 
จากถุงสาํเร็จซ่ึงปฏิวติัมาจากผา้ซ่ิน ก็ไดเ้ปล่ียนเป็นกระโปรง 4 ตะเขบ็ 6 ตะเขบ็ แบบธรรมดา และ
กระโปรงยาวสําหรับใส่ไปร่วมงานราตรีสโมสร หลงัจากนั้นเคร่ืองแต่งกายของสตรีไทยก็ได้
วิวฒันาการเปล่ียนแปลงมาโดยลาํดบั 

ในดา้นทรงผมของสตรี เปล่ียนจากผมบ๊อบแบบคร้ังรัชกาลท่ี 6 มาเป็นการดดัผมเป็น
คล่ืนดว้ยนํ้ ายาดดัผมจากตะวนัตก เรียกว่า ผมคล่ืน และก่อนท่ีจะมีนํ้ ายาดดัผมส่งเขา้มาขายและยงั
ไม่มีร้านดดัผมนั้น ผูท่ี้อยากสวยอยากงามกต็อ้งดดักนัเอง 

ปรากฏว่าการดดัผมในสมยันั้นมีกรรมวิธีมากเหลือเกินกว่าจะดดัให้ผมหยิกเป็นลอน
ตามตอ้งการ และผมท่ีดดัก็ทรงรูปอยู่ไดแ้ค่วนัสองวนัเท่านั้นก็ยืดหมด ตอ้งดดักนัใหม่เพราะไม่มี
นํ้ ายาเหมือนอยา่งสมยัน้ี 

   ส
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สาํหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดดั ถา้ตอ้งการเป็นลอนก็ตอ้งใชคี้มร้อนดดั ถา้ดดัผมมว้น
ก็ตอ้งใชคี้มเยน็ดดั การดดัคีมร้อนรู้สึกว่าจะตอ้งเส่ียงภยัมากเหลือเกิน เพราะดีไม่ดีผมหรือหนัง
ศีรษะอาจจะไหมไ้ฟก็ได ้เพราะการดดัดว้ยคีมร้อนน้ีจะตอ้งเอาคีมไปเผากบัไฟถ่านในเตาอั้งโล่ให้
ร้อนเสียก่อน พอไดท่ี้แลว้ จึงจะเอามาหนีบดดัผมตามตอ้งการ แต่ถา้เอามาหนีบดดัผมเลย ผมก็
อาจจะไหมไ้ฟไดเ้พราะความร้อนจดั ดงันั้นจึงเอามานาบกบัใบตอง เพื่อลดความร้อนเสียก่อน 

ส่วนการดัดด้วยคีมเย็นไม่มีกรรมวิธีอะไรมากนัก แต่ต้องเสียเวลาในการดัดนาน 
โดยมากดดัเอาไวต้ั้งแต่ตอนหวัคํ่า พอเชา้รุ่งข้ึนต่ืนนอนแลว้ เม่ือเอาคีมออกกเ็ป็นอนัใชไ้ด ้

แต่หากสตรีใดไม่นิยมดดัผม อาจเน่ืองจากยุ่งยากและเสียค่าใชจ่้ายแพงแลว้ ก็อาจตดั
ผมบ๊อบเดิมให้สั้นท่ีทา้ยทอย จนเห็นเชิงผมสูงคลา้ยผูช้าย ท่ีเรียกว่าทรง “ซิงเก้ิล” ก็ตรงตามสมยั
นิยมไดเ้หมือนกนั 

 
 

 
  

นกัเรียนสามารถสรุปไดว้า่ การแต่งกายในยคุสมยัต่างๆแตกต่างกนัอยา่งไร ความ
แตกต่างท่ีเกิดข้ึนมีอิทธิพลมาจากพระราชนิยมของพระมหากษตัริยใ์นแต่ละรัชกาล และพระราช
ประสงคข์องพระมหากษตัริยท่ี์จะทาํใหบ้า้นเมืองมีความทนัสมยัเท่าเทียมกบัอารยะประทศ 
โดยเฉพาะชาติมหาอาํนาจจากตะวนัตกท่ีเขา้มามีบทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม ในภูมิภาคน้ี  
รวมทั้งเขา้ใจการเปล่ียนแปลงของการแต่งกายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสะทอ้นสภาพความเป็นอยูข่องคนไทย
ในแต่ละยคุสมยั รวมทั้งความเช่ือท่ีมีมาแต่ก่อนในอดีต 

 
  
 
  

ใหน้กัเรียนเลือกรูปภาพการแต่งกายรูปแบบต่าง ในแต่ละยคุสมยั ท่ีวิทยากร ผูส้อน
นาํเสนอในชั้นเรียนมา 1 ชุด อธิบาย ลกัษณะ และความเป็นมาของชุดดงักล่าว วา่มีการปรับเปล่ียน 
เปล่ียนแปลงอยา่งไร ไดรั้บอิทธิพลทางความคิดมาจากไหน และนาํเสนอต่อ ผูส้อน และเพื่อนใน
ชั้นเรียน เพื่อร่วมกนัวิพากษ ์และเสริมในส่วนท่ีขาดหายไปใหส้มบูรณ์  
      

ช้ินงานหรือภาระงาน (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 

ความเข้าใจทีค่งทน 
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นกัเรียนคิดวา่การแต่งกายในแต่ละยคุสมยั สะทอ้นสภาพสภาพ สงัคม เศรษฐกิจ 
ออกมาอยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัปัจจุบนั การแต่งกายในปัจจุบนั สามารถสะทอ้น สภาพ
เศรษฐกิจ สงัคม ในปัจจุบนัไดอ้ยา่งไร นกัเรียนสามารถเขา้มีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมการ
แต่งกายแบบไทยไดอ้ยา่งไร 

 
   
 
กจิกรรมนํา 

วิทยากร ผูส้อน นาํเสนอรูปแบบการแต่งกายในยคุสมยัต่างๆ ผา่นภาพถ่าย เอกสาร 
และคาํบอกเล่า ในชั้นเรียนโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

- การแต่งกายในยคุสมยัต่างๆ ตั้งแต่ช่วงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ถึงสมยัรัชกาลท่ี 7 
- เหตุผลของการเปล่ียนแปลงรูปแบบการแต่งกาย วา่ไดรั้บอิทธิพล แนวคิด จากท่ีใด 

                       แลว้ตอบขอ้ซกัถามขอ้สงสยั ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
กจิกรรมพฒันา 

1.ใหน้กัเรียน ช่วยกนัเลือกอภิปรายรูปแบบการแต่งกายในแต่ละยคุสมยัมา 1 รูปแบบ 
นาํช่วยกนับอก ลกัษณะ เอกลกัษณ์ และท่ีมาของรูปแบบดงักล่าวว่าไดรั้บอิทธิพลจาก สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ในยุคสมยันั้นๆ อย่างไร โดยมีผูส้อน วิทยากร คอยสรุป และเช่ือมโยง เพื่อความเขา้ใจ
ของนกัเรียน   

2. ผูส้อนแบ่งนกัเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม     
กลุ่มท่ี 1 การแต่งกายในช่วงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้(รัชกาลท่ี 1-4) 
กลุ่มท่ี 2  การแต่งกายในสมยัรัชกาลท่ี 5 
กลุ่มท่ี 3 การแต่งกายในสมยัรัชกาลท่ี 6 
กลุ่มท่ี 4 การแต่งกายสมยัรัชกาลท่ี 7 

3. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคน้ควา้  ร่วมกนัอภิปรายเพื่อสรุปความรู้    โดยผูส้อน
แจกเอกสารท่ีรวบรวมขอ้มูล ความเขา้ใจ เร่ืองการแต่งกายในสมยัต่างๆ ใหแ้ก่นกัเรียน 

คาํถามท้าทาย 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
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4.ให้นกัเรียนในแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  และ ผูส้อนใหเ้พ่ือนนกัเรียน
กลุ่มอ่ืนๆ ตั้งคาํถามกลุ่มละอยา่งนอ้ย 1 คาํถาม  เพื่อใหก้ลุ่มท่ีนาํเสนอผลงานช่วยอธิบายในส่วนท่ี
เพื่อนนกัเรียนสงสยั  

5. ผูส้อนสุ่มนกัเรียนจาํนวน 4 คนใหอ้อกมาบอก แนวทางในการมีส่วนร่วมอนุรักษก์าร
แต่งกายแบบไทย  
 
กจิกรรมสรุป 

นกัเรียนสามารถสรุปไดว้า่ การเปล่ียนแปลงทาง การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 
ในแต่ละยคุสมยั ส่งผลต่อแนวคิดการแต่งกายในยคุสมยันั้นๆ ไม่วา่จะเป็น พระราชนิยมของ
พระมหากษตัริย ์การติดต่อกบัชาติตะวนัตก นอกจากน้ีนกัเรียนสามารถสรุปไดว้า่ นกัเรียนเองจะมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ ์สืบทอด การแต่งกายแบบไทยไดอ้ยา่งไร 
 
 

 
 

1. ภาพถ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั การแต่งกายแบบไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ 
2. เอกสารสรุปความเขา้ใจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแต่งกายแบบไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ 

 
 
 
 
วธีิการวดั 

1. การสงัเกตการตอบคาํถามและการแสดงความคิดเห็น 
2. การสงัเกตการมีส่วนร่วมของกิจกรรมกลุ่ม 

เคร่ืองมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 
2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรายกลุ่ม 

เกณฑ์การประเมิน 
       นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมผา่นเกณฑก์ารประเมินอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล 

   ส
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  แผนการจัดการเรียนรู้  
 
วชิา  ชุมนุม                            ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น     
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวทิยุตาคาร)        ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2554 
เร่ือง  บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว เร่ือง มัทนะพาธา               
          เวลา  1  คาบ                                   
             
 

 
 

ด้านความรู้ :  นักเรียนสามารถ 
1. เล่าเร่ืองบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั เร่ือง 

มทันะพาธา ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. บอกขอ้คิดจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 

เร่ือง มทันะพาธา ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

ด้านทกัษะ / กระบวนการ :  นักเรียนสามารถ 
1. การเล่าเร่ือง  
2. วิเคราะห์ และเช่ือมโยง   

   3. คิดสร้างสรรค ์ และการสรุปความ 
 

ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ :  นักเรียน 
1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
2. มีวินยั 
3.ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระราชนิพนธ์ เร่ืองมัทนะพาธา(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, 2507. หนา้ 
1-123)  

       เป็นเร่ืองราวท่ีจอมเทพสุเทษณ์ ผูเ้ป็นผูใ้หญ่บนสรวงสวรรค ์เป็นทุกขอ์ยูด่ว้ยความลุ่ม
หลงเทพธิดามทันา แมจิ้ตระรถผูส้ารถีคู่บารมีจะนาํรูปของเทพเทวีผูเ้ลอโฉมหลายต่อหลายองคม์า
ถวายให้เลือกชม สุเทษณ์ก็มิสนใจไยดี จิตระรถจึงนาํมายาวินวิทยาธรมาเฝ้า     สุเทษณ์ให้มายาวิน
ใชเ้วทมนตร์เรียกนางมทันามาหา เม่ือมาแลว้นางมทันาก็เหม่อลอยมิมีสติสมบูรณ์เพราะตกอยู่ใน
ฤทธ์ิมนตรา สุเทษณ์มิตอ้งการไดน้างดว้ยวิธีเยี่ยงนั้น จึงให้มายาวินคลายมนตร์ แต่คร้ันไดส้ติแลว้ 
นางมทันาก็ปฏิเสธว่ามิมีจิตเสน่หาตอบดว้ยมิว่าสุเทษณ์จะเก้ียวพาและรําพนัรักอย่างไร สุเทษณ์
โกรธนกัจึงจะสาปมทันาใหไ้ปเกิดในโลกมนุษย ์

        มทันาขอให้นางไดไ้ปเกิดเป็นดอกไมมี้กล่ินหอมเพื่อให้มีประโยชน์บา้ง สุเทษณ์ จึง
สาปมทันาให้ไปเกิดเป็นดอกกุหลาบท่ีงามทั้งกล่ินทั้งรูป และมีแต่เฉพาะบนสวรรคย์งัไม่เคยมีบน
โลกมนุษย ์โดยท่ีในทุกๆ 1 เดือน นางมทันาจะกลายร่างเป็นคนไดช้ัว่ 1 วนั 1 คืน ในเฉพาะวนัเพญ็
ของแต่ละเดือนเท่านั้น และถา้นางมีความรักเม่ือใด นางก็จะมิตอ้งคืนรูปเป็นกุหลาบอีก แต่นางจะ
ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะความรักจนมิอาจทนอยู่ได้ และเมือนั้นถา้นางออ้นวอนขอความ
ช่วยเหลือ ตนจึงจะงดโทษทณัฑน้ี์ใหแ้ก่นาง 
                    นางมัทนาไปจุติเป็นกุหลาบงามอยู่ในป่าหิมะวัน  บรรดาศิษย์ของฤษีนามกา
ละทรรศินมาพบเขา้จึงนาํความไปบอกพระอาจารย ์กาละทรรศินจึงใหข้ดุไปปลูกในบริเวณอาศรม
ของตน ในขณะท่ีจะทาํการขดุกมี็เสียงผูห้ญิงร้อง กาละทรรศินเลง็ญาณดูก็รู้ว่าเป็นเทพธิดามาจุติ จึง
ไดเ้อ่ยเชิญและสญัญาวา่จะคอยดูแลปกป้องสืบไป เม่ือนั้นการจึงสาํเร็จดว้ยดี 

 วนัเพ็ญในเดือนหน่ึงทา้วชัยเสนกษตัริยแ์ห่งหัสตินาปุระไดเ้สด็จออกล่าสัตวใ์นป่า
หิมะวนัและไดแ้วะมาพกัท่ีอาศรมพระฤๅษี คร้ันไดเ้ห็นนางมทันาในโฉมของนารีผูง้ดงามก็ถึงกบั
ตะลึงและตกหลุมรัก จนถึงกบัรับสัง่ใหม้หาดเลก็ปลูกพลบัพลาพกัแรมไวใ้กลอ้าศรมนั้นทนัที 

ทา้วชยัเสนรําพนัถึงความรักลึกซ้ึงท่ีมีต่อนางมทันา คร้ันเม่ือนางมทันาออกมาท่ีลาน
หน้าอาศรมก็มิเห็นผูใ้ด ดว้ยเพราะทา้วชยัเสนหลบไปแฝงอยู่หลงักอไม ้นางมทันาไดพ้รรณาถึง
ความรักท่ีเกิดข้ึนในใจอยา่งท่วมทน้ ทา้วชยัเสนไดส้ดบัฟังทุกถอ้ยความจึงเผยตวัออกมาทั้งสองจึง
กล่าวถึงความรู้สึกอนัลํ้าลึกในใจท่ีตรงกนัจนเขา้ใจในรักท่ีมีต่อกนั จากคํ่าคืนถึงยามรุ่งอรุณ ทา้วชยั
เสนจึงทรงประกาศหมั้นและคาํสญัญารัก ณ ริมฝ่ังลาํธารใกลอ้าศรมนั้น 

สาระการเรียนรู้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



149 

 

เม่ือมีความรักแลว้ นางมทันาก็ยงัคงรูปเป็นนารีผูง้ดงาม มิตอ้งกลายรูปเป็นกุหลาบอีก 
ทา้วชยัเสนไดทู้ลขอนางมทันา พระฤษีก็ยกให้โดยให้จดัพิธีบูชาทวยเทพและพิธีวิวาหมงคลในป่า
นั้นเสียก่อน 

ทา้วชยัเสนเสด็จกลบัวงัหลายเพลาแลว้แต่ก็มิไดเ้สด็จไปยงัพระตาํหนกัขา้งในดว้ยว่า
ยงัทรงประทบัอยู่แต่ในอุทยาน พระนางจณัฑี มเหสีให้นางกาํนลัมาสืบดูจนรู้ว่าพระสวามีนาํสาว
ชาวป่ามาดว้ย จึงตามมาพบทา้วชยัเสนกาํลงัอยูก่บันางมทันาพอดี เม่ือพระนางจณัฑีเจรจาค่อนขอด
ดูหม่ินนางมทันา ทา้วชยัเสนกก็ร้ิวและทรงดุด่าวา่เป็นมเหสีผูริ้ษยา 

พระนางจณัฑีแคน้ใจนกั ใหค้นไปทูลฟ้องพระบิดาผูเ้ป็นเจา้แห่งมคธนครใหย้กทพัมา
ทาํศึกกบัทา้วชยัเสน จากนั้นก็คบคิดกบันางค่อมอราลีและวิทูรพราหมณ์หมอเสน่ห์ ทาํอุบายกลัน่
แกลง้นางมทันาโดยส่งหนังสือไปทูลทา้วชัยเสนว่านางมทันาป่วย คร้ันเม่ือทา้วชัยเสนรีบเสด็จ
กลบัมาเยี่ยมนางมทันา ก็กลบัพบหมอพราหมณ์กาํลงัทาํพิธีอยู่ใกล้ๆ ตน้กุหลาบ วิทูรกบันางเกศินี
ขา้หลวงของนางจณัฑีจึงทูลใส่ความว่านางมทันาให้ทาํเสน่ห์เพื่อให้ไดร่้วมช่ืนชูสมสู่กบัศุภางค ์
ทา้วชยัเสนกร้ิวนกั รับสั่งให้ศุภางคป์ระหารนางมทันาแต่ศุภางคไ์ม่ยอม ทา้วชยัเสนจึงสั่งประหาร
ทั้งคู่ 

พระนางจณัฑีไดช่้องรีบเขา้มาทูลว่าตนจะอาสาออกไปหา้มศึกพระบิดาซ่ึงคงเขา้ใจผิด
ว่านางกบัทา้วชยัเสนนั้นบาดหมางกนั แต่ทา้วชยัเสนตรัสว่าทรงรู้ทนัอุบายของนางท่ีคิดก่อศึกแลว้
จะห้ามศึกเอง พระองคจ์ะขอออกทาํศึกอีกคราแลว้ตดัหัวกษตัริยม์คธพ่อตาเอามาให้นางผูข้บถต่อ
สวามีตนเอง 

ขณะตั้งค่ายรบอยูท่ี่นอกเมือง วิทูรพรหมณ์เฒ่า ไดม้าขอเขา้เฝ้าทา้วชยัเสนเพื่อสารภาพ
ความทั้งปวงวา่พระนางจณัฑีเป็นผูว้างแผนการร้าย ซ่ึงในท่ีสุดแลว้ตนสาํนึกผดิและละอายต่อบาปท่ี
เป็นเหตุใหค้นบริสุทธ์ิตอ้งไดรั้บโทษประหาร ทา้วชยัเสนทราบความจริงแลว้คัง่แคน้จนดาํริจะแทง
ตนเองให้ตาย แต่อาํมาตยน์ันทิวรรธนะเขา้ห้ามไวท้นัและสารภาพว่าในคืนเกิดเหตุนั้นตนละเมิด
คาํสั่ง มิได้ประหารศุภางค์และนางมัทนา หากแต่ได้ปล่อยเข้าป่าไป ซ่ึงนางมัทนานั้ นได้โส
มะทตัศิษญ์เอกของฤษีกาละทรรศินนาํพากลบัสู่อาศรมเดิม แต่ศุภางคน์ั้นแฝงกลบัเขา้ไปร่วมกบั
กองทพัแลว้ออกต่อสู้กบัขา้สึกจนตวัตาย ทา้วชยัเสนจึงรับสั่งให้ประหารทา้วมคธท่ีถูกจบัมาเป็น
เชลยไวก่้อนหน้านั้นแลว้ ส่วนพระนางจณัฑีมเหสีนั้นทรงให้เนรเทศออกนอกพระนคร ดว้ยทรง
เห็นวา่อนันารีผูมี้ใจมุ่งร้ายต่อผูเ้ป็นสามีกค็งตอ้งแพภ้ยัตนเอง มิอาจอยูเ่ป็นสุขไดน้านแน่ 

   ฝ่ายนางมทันานั้นไดท้าํพธีิบูชาเทพและวอนขอร้องใหสุ้เทษณ์จอมเทพช่วยนางดว้ย 
สุเทษณ์นั้นกย็นิดีจะแกค้าํสาปและรับนางเป็นมเหสี แต่นางมทันากย็งัคงปฏิเสธและวา่อนันารีจะมี
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สองสามีไดอ้ยา่งไร สุเทษณ์เห็นวา่นางมทันายงัคงปฏิเสธความรักของตนจึงกร้ิวนกัสาปส่งใหน้าง
มทันาเป็นดอกกหุลาบไปตลอดกาล มิอาจกลายร่างเป็นมนุษยไ์ดอี้กต่อไป 

เม่ือทา้วชยัเสนตามมาถึงในป่า นางปริยมัวะทาท่ีตามมาปรนนิบติัดูแลนางมทันาดว้ยก็
ทูลเล่าความทั้งส้ินให้ทรงทราบ ทา้วชยัเสนจึงร้องร่ําให้ดว้ยความอาลยัรักแลว้ขอให้พระฤษีช่วย 
โดยใชม้นตราและกล่าวเชิญนางมทันาใหย้นิยอมกลบัเขา้ไปยงัเวียงวงักบัตนอีกครา 

เม่ือพระฤษีทาํพิธีแลว้ ทา้วชยัเสนกรํ็าพนัถึงความหลงผดิและความรักท่ีมีต่อนางมทันา
ให้ตน้กุหลาบไดรั้บรู้ จากนั้นจึงสามารถขดุตน้กุหลาบไดส้าํเร็จ ทา้วชยัเสนไดน้าํตน้กุหลาบข้ึนวอ
ทองเพื่อนาํกลบัไปปลูกในอุทยาน และขอใหฤ้ๅษีกาละทรรศินใหพ้รวิเศษว่ากุหลาบจะยงัคงงดงาม
มิโรยราตราบจนกว่าตวัพระองคเ์องจะส้ินอายุขยั พระฤษีก็อวยพรให้ดงัใจ และประสิทธิประสาท
พรใหก้หุลาบนั้นดาํรงอยูคู่่โลกน้ีมิมีสูญพนัธ์ อีกทั้งยงัเป็นไมด้อกท่ีกล่ินอนัหอมหวานสามารถช่วย
ดบัทุกขใ์นใจคนและดลบนัดาลให้จิตใจเบิกบานเป็นสุขได ้ชาย-หญิงเม่ือมีรักก็จกัใชด้อกกุหลาบ
เป็นสญัลกัษณ์แห่งความรักแทสื้บต่อไป 
 
 
 
 

บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว เป็นวรรณกรรมท่ีมี
กระบวนกลอน และฉันทป์ระณีตบรรจง สะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม การดาํรงชีวิต 
ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายแสดงความเจริญของชาติไทยแต่สมยัโบราณ วรรณกรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามี
อิทธิพลกบัวรรณกรรมของไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงเป็นกษตัริยท่ี์มีพระ
ปรีชาสามารถในดา้นวรรณคดี ทรงสร้างสรรคว์รรณคดีและสนบัสนุนให้ผูอ่ื้นอ่านหนงัสือและให้
เสรีภาพในการเขียนหนงัสืออยา่งกวา้งขวาง 
 
 
 
 

ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม โดยใหค้ละความสามารถกนั ใหน้กัเรียนศึกษาบท
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ไดแ้ก่ มทันะพาธา วิวาหพระสมุทร และ 
พระร่วง จากนั้นใหน้กัเรียนแสดงละคร ผูส้อนและนกัเรียนร่วมกนัสรุปขอ้คิดท่ีไดจ้ากบทพระราช
นิพนธ์ 

 

ความเข้าใจทีค่งทน 

ช้ินงานหรือภาระงาน (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 
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จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั เร่ือง มทันะพาธา
นกัเรียนสามารถนาํขอ้คิดไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งไร 

 
 
 
 

กจิกรรมนํา 
วิทยากร ผูส้อน นาํเสนอภาพจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้

เจา้อยูห่วั ใหน้กัเรียนดู เช่น 
1) มทันะพาธา  
2) ววิาหพระสมุทร 
3) พระร่วง  

 แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นดว้ยคาํถามดงัน้ี 
“รูปท่ีนกัเรียนเห็นน้ีเป็นภาพเร่ืองเก่ียวกบัอะไร”    
กจิกรรมพฒันา 
1. ใหน้กัเรียน นาํเสนอบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 

ท่ีนกัเรียนสนใจศึกษามา 1 ตวัอยา่ง โดยมีผูส้อน วิทยากร คอยสรุปความเขา้ใจ เพื่อใหง่้ายต่อการทาํ 
ความเขา้ใจของนกัเรียน  

2. ผูส้อนแบ่งนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กนั โดยใหค้ละความสามารถกนั 
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคน้ควา้และเตรียมการแสดงละครเก่ียวกับบทพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 มทันะพาธา 
กลุ่มท่ี 2 วิวาหพระสมุทร 
กลุ่มท่ี 3 พระร่วง 

ในคาบน้ีใหผู้เ้รียนกลุ่มท่ี 1 ออกมาแสดงละคร เร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมาย ใชเ้วลากลุ่มละ 
15 นาที   

คาํถามท้าทาย 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
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3. จากการแสดงละครเก่ียวกบับทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วั เร่ือง มทันะพาธา ใหผู้เ้รียนร่วมกนัสรุปขอ้คิดบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระ
มงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีไดจ้ากการแสดงละครดงักล่าว โดยใชค้าํถามของครูดงัน้ี 

“การแสดงละครเป็นเร่ืองเก่ียวกบับทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วัใด”  

“จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วันั้น นกัเรียนได้
ขอ้คิดอะไรบา้ง” 

“นกัเรียนสามารถนาํขอ้คิดดงักล่าวไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งไร” 
จากนั้น ครูอธิบายเพิ่มเติมใหส้มบูรณ์ 
กจิกรรมสรุป 
นักเรียนสามารถสรุปได้ว่าบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจา้อยู่หัว เป็นวรรณกรรมท่ีมีกระบวนกลอน และฉันท์ประณีตบรรจง สะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม การดาํรงชีวิต ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายแสดงความเจริญของชาติไทยแต่สมยัโบราณ 
วรรณกรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามีอิทธิพลกบัวรรณกรรมของไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยู่หัว ทรงเป็นกษตัริยท่ี์มีพระปรีชาสามารถในด้านวรรณคดี ทรงสร้างสรรค์วรรณคดีและ
สนบัสนุนใหผู้อ่ื้นอ่านหนงัสือและใหเ้สรีภาพในการเขียนหนงัสืออยา่งกวา้งขวาง 

 
 

 
 
1. ภาพถ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบับทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 
2.  เอกสารสรุปความเขา้ใจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุ

เกลา้เจา้อยูห่วั 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
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ำนกัหอ
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วธีิการวดั 
      1.การสงัเกตการตอบคาํถามและการแสดงความคิดเห็น 

2.การสงัเกตการมีส่วนร่วมของกิจกรรมกลุ่ม 
เคร่ืองมือวดัผล 

   1.แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 
 2.แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรายกลุ่ม 
เกณฑ์การประเมิน 

       1.นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมผา่นเกณฑก์ารประเมินอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การวดัและประเมินผล 

   ส
ำนกัหอ
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154 
 

 

  แผนการจัดการเรียนรู้  
 
วชิา  ชุมนุม                            ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น     
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวทิยุตาคาร)        ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2554 
เร่ือง  บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว เร่ือง ววิาหพระสมุทร               
          เวลา  1  คาบ                                   
             
 

 
 

ด้านความรู้ :  นักเรียนสามารถ 
1. เล่าเร่ืองบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว เร่ือง  

วิวาหพระสมุทร ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. บอกขอ้คิดจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว 

เร่ือง วิวาหพระสมุทร ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

ด้านทกัษะ / กระบวนการ :  นักเรียนสามารถ 
1. การเล่าเร่ือง  
2. วิเคราะห์ และเช่ือมโยง   

   3. คิดสร้างสรรค ์ และการสรุปความ 
 

ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ :  นักเรียน 
1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
2. มีวินยั 
3.ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระราชนิพนธ์เร่ือง ววิาหพระสมุทร (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2504.  

หนา้ 1-74)  
กล่าวถึงประชาชนชาวกรีก ณ เกาะอลัฟะเบตา โง่เขลา หลงเช่ือในอาํนาจทางทะเล เม่ือ

ครบรอบ 100 ปี จะตอ้งส่งสาวพรหมจารีไปเป็นเจา้สาวของพระสมุทร กษตัริยมิ์ดสัผูค้รองเกาะจาํ
ใจส่งราชธิดาช่ืออนัโดรเมดาไปสังเวยทางทะเล แต่อนัเดรคู่รักของนางออกอุบาย ขอให้นายนาวา
เอกเอดเวิดไลออนกัปตันเรืออังกฤษมาขู่ชาวเมืองให้ยกนางให้อันเดรนางจึงรอดชีวิตและได้
แต่งงานกบัอนัเดรสมปรารถนา    

ในประเทศกรีซสมยัโบราณ มีเกาะแห่งหน่ึงช่ือว่า อลัฟาเบตา้ กษตัริย ์มิดสั ผูค้รอง
เกาะอลัฟาเบตา้ มีพระราชธิดาโฉมงามองคห์น่ึง คือเจา้หญิงอนัโดรเมดาชาวเกาะน้ีทุกคนเกรงกลวั
ในอาํนาจแห่งพระสมุทร และเช่ือว่าเม่ือครบรอบทุกๆ หน่ึงร้อยปี จะตอ้งส่งสาวพรหมจารีไปเป็น
เจา้สาวของพระสมุทร หรือทาํพิธีบูชายญัต่อเทพแห่งทอ้งทะเลท่ีเรียกว่าวิวาหพระสมุทร โดยการ
จบัหญิงสาวพรหมจรรยไ์ปมดัเชือกท้ิงไวท่ี้ทะเลใหค้ล่ืน พดัลงไปในทะเล พอวนัรุ่งข้ึนเม่ือหญิงนั้น
หายไป ชาวเมืองกจ็ะบอกวา่ หญิงผูน้ั้นไดว้ิวาห์กบัพระสมุทรแลว้  

เจ้าหญิงอนัโดรเมดานั้นรักกันอยุ่กับ เจา้ชายอนัเดร ซ่ึงยากจน เพราะพระบิดาเอา
ทรัพยสิ์นไปลงทุนแลว้ขาดทุนหมด กษตัริยมิ์ดสัพระบิดา จึงไม่ทรงอยากไดเ้จา้ชายอนัเดรมาเป็น
เขย เพราะรังเกียจว่าจน เจา้ชายอนัเดรก็เลยคิดวางแผนหาวิธีต่างๆท่ีจะไดแ้ต่งงานกบัเจา้หญิงอนั
โดรเมดา เช่น คิดวางแผนจะทาํเป็นว่าเอาเรือมาขู่โดยลอ้มเกาะ แต่ก็ติดขดัอยูท่ี่ไม่มีเรือ พอคิดถึงวิธี
ท่ีจะเอาเงินทองมาใหก้ไ็ม่มีเงินทองอีก  

พอใกลถึ้งเวลาท่ีจะตอ้งทาํพิธีส่งเจา้สาวใหพ้ระสมุทร ชาวเกาะก็เร่ิมแตกต่ืน บงัเอิญมี
เรือรบอ๊อกฟอร์ดจากประเทศองักฤษมาจอดเทียบท่า เรือน้ีมีนายนาวาเอก เอดเวิด ไลออ้น เป็นผู ้
บงัคบัการ และมีเจ๊กบ๋อยประจาํเรือไวห้างเปียยาว ช่ือเต๊กหลี ติดมากบัเรือดว้ย พอเต๊กหลีข้ึนไปบน
ท่า ชาวเมืองไม่มีใครเคยเห็นคนจีนมาก่อน กแ็ตกต่ืนวา่คนประหลาดมีหางบนหวั เป็นผทีะเลมาทวง
ส่วยใหพ้ระสมุทร 

พระสังฆราชหัวหนา้นกับวชประจาํเกาะ มีสหายคือ คอนสแตนติโนส้ ซ่ึงก็หลงรักเจา้
หญิงอนัโดรเมดาอยู่เช่นกัน ก็ได้คิดแผนการชั่วร้าย เห็นได้ทีก็คบคิดกันกับเต๊กหลีทาํอุบายให้
พลเมืองเช่ือว่า เตีกหลีเป็น ผีทะเล ผูแ้ทนของพระสมุทรท่ีมาทวงส่วย เพราะครบรอบร้อยปีแลว้ 

สาระการเรียนรู้ 
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และเจา้หญิงอนัโดรเมดาจะตอ้งเป็นหญิงสาวท่ีจะตอ้งไปวิวาห์กบัพระสมุทร หรือกบัผูท่ี้พระสมุทร
ใหม้าเป็นตวัแทน โดยตกลงกนัว่า พอถึงตอนทาํพิธีส่งตวัเจา้สาวพระสมุทร เต๊กหลีในฐานะผทีะเล 
กจ็ะออกมาช้ีตวัคอนสแตนติโนส้ใหเ้ป็นผูแ้ทนพระสมุทร และกษตัริยมิ์ดสัก็จะตอ้งใหพ้ระราชธิดา
แต่งงานกบัผูแ้ทนพระสมุทร 

แผนน้ีร่ัวไปถึงเจา้หญิง และเจา้ชายอนัเดร เจา้หญิงอนัโดรเมดาจึงส่งพระพี่เล้ียงสาว
ชาวองักฤษช่ือ   แมร่ีไปขอความช่วยเหลือจาก นาวาเอก เอดเวิด ไลออ้น ผูบ้งัคบัการเรือรบ จึงเกิด
การซอ้นแผนข้ึน ในพิธีส่งตวัเจา้สาวพระสมุทร นาวาเอก เอดเวิด ไลออ้น เอาทหารเรือองักฤษใน
บงัคบับญัชาถืออาวุธเขา้มาควบคุมสถานการณ์ เต๊กหลีเห็นเช่นนั้นก็ไม่กลา้รับเป็นทูตพระสมุทร 
นาวาเอก เอดเวิด ไลออ้น จึงกล่าวว่า เขาในฐานะเป็นผูบ้งัคบัการเรือราชนาวีองักฤษ มีอาํนาจเหนือ
ทอ้งทะเล ถือวา่เป็นผูแ้ทนพระสมุทรไดโ้ดยชอบธรรม 

พระสังฆราชหัวหนา้นกับวชประจาํเกาะผูคิ้ดแผนการชัว่ร้ายท่ีจะให้สหายของตนได้
แต่งงานกบัเจา้หญิงอนัโดรเมดา โดนดาบปลายปืนของทหารเรือองักฤษจ้ีควบคุมตวั จึงตอ้งยอมรับ
วา่นาวาเอก เอดเวิด ไลออ้น เป็นผูแ้ทนพระสมุทรจริง นาวาเอก เอดเวิด ไลออ้น ก็เลยเรียกเจา้บ่าวท่ี
พระสมุทรยินยอมพร้อมใจดว้ยมารับตวัเจา้สาวไป เจา้ชายอนัเดรก็ปรากฏตวัข้ึนในชุดเคร่ืองแบบ
ทหารเรือองักฤษ ซ่ึงถือว่าเป็นญาติหรือเป็นเลือดเน้ือเช้ือไขเดียวกบัพระสมุทร แลว้ จึงสมควรจะ
แต่งงานกบัเจา้หญิงแทนพระสมุทรได ้ทุกๆคนก็พลอยยินดีไปกบัเจา้ชายและเจา้หญิงทั้งสอง และ
นาวาเอก เอดเวิด ไลออ้น กไ็ดแ้ต่งงานกบัแมรี พระพ่ีเล้ียงชาวองักฤษของเจา้หญิงดว้ย 
 
 
 

บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว เป็นวรรณกรรมท่ีมี
กระบวนกลอน และฉันทป์ระณีตบรรจง สะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม การดาํรงชีวิต 
ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายแสดงความเจริญของชาติไทยแต่สมยัโบราณ วรรณกรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามี
อิทธิพลกบัวรรณกรรมของไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงเป็นกษตัริยท่ี์มีพระ
ปรีชาสามารถในดา้นวรรณคดี ทรงสร้างสรรคว์รรณคดีและสนบัสนุนให้ผูอ่ื้นอ่านหนงัสือและให้
เสรีภาพในการเขียนหนงัสืออยา่งกวา้งขวาง 
 
 
 
 
 

ความเข้าใจทีค่งทน 
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ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม โดยใหค้ละความสามารถกนั ใหน้กัเรียนศึกษาบท
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ไดแ้ก่ มทันะพาธา วิวาหพระสมุทร และ 
พระร่วง จากนั้นใหน้กัเรียนแสดงละคร ผูส้อนและนกัเรียนร่วมกนัสรุปขอ้คิดท่ีไดจ้ากบทพระราช
นิพนธ์ 
 
 
 
 
 

จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั เร่ือง ววิาหพระ
สมุทร นกัเรียนสามารถนาํขอ้คิดไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งไร 

 
 
 
 

กจิกรรมนํา 
ทบทวนความรู้จากคาบท่ีแลว้ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้ 

เจา้อยูห่วั เร่ือง มทันะพาธา 
กจิกรรมพฒันา 
1. ต่อเน่ืองจากคาบท่ีแลว้ ผูส้อนแบ่งนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กนั โดย 

ให้คละความสามารถกนั ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคน้ควา้และเตรียมการแสดงละครเก่ียวกบับท
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 มทันะพาธา 
กลุ่มท่ี 2 วิวาหพระสมุทร 
กลุ่มท่ี 3 พระร่วง 

ในคาบน้ีให้ผูเ้รียนกลุ่มท่ี 2 วิวาหพระสมุทร ออกมาแสดงละคร เร่ืองท่ีได้รับ
มอบหมาย ใชเ้วลากลุ่มละ 15 นาที   

คาํถามท้าทาย 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ช้ินงานหรือภาระงาน (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 

   ส
ำนกัหอ
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2. จากการแสดงละครเก่ียวกบับทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วั เร่ือง วิวาหพระสมุทร ใหผู้เ้รียนร่วมกนัสรุปขอ้คิดบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็
พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีไดจ้ากการแสดงละครดงักล่าว โดยใชค้าํถามของครูดงัน้ี 

“การแสดงละครเป็นเร่ืองเก่ียวกบับทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วัใด”  

“จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วันั้น นกัเรียนได้
ขอ้คิดอะไรบา้ง” 

“นกัเรียนสามารถนาํขอ้คิดดงักล่าวไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งไร” 
จากนั้น ครูอธิบายเพิ่มเติมใหส้มบูรณ์ 
กจิกรรมสรุป 
นักเรียนสามารถสรุปได้ว่าบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจา้อยู่หัว เป็นวรรณกรรมท่ีมีกระบวนกลอน และฉันท์ประณีตบรรจง สะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม การดาํรงชีวิต ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายแสดงความเจริญของชาติไทยแต่สมยัโบราณ 
วรรณกรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามีอิทธิพลกบัวรรณกรรมของไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยู่หัว ทรงเป็นกษตัริยท่ี์มีพระปรีชาสามารถในด้านวรรณคดี ทรงสร้างสรรค์วรรณคดีและ
สนบัสนุนใหผู้อ่ื้นอ่านหนงัสือและใหเ้สรีภาพในการเขียนหนงัสืออยา่งกวา้งขวาง 

 
 
 

 
 
1. การแสดงละครท่ีเก่ียวขอ้งกบับทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้ 

เจา้อยูห่วั 
2.  เอกสารสรุปความเขา้ใจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุ 

เกลา้เจา้อยูห่วั 
 
 
 
 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วธีิการวดั 
      1.การสงัเกตการตอบคาํถามและการแสดงความคิดเห็น 

2.การสงัเกตการมีส่วนร่วมของกิจกรรมกลุ่ม 
เคร่ืองมือวดัผล 

   1.แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 
 2.แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรายกลุ่ม 
เกณฑ์การประเมิน 

       1.นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมผา่นเกณฑก์ารประเมินอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวดัและประเมินผล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  แผนการจัดการเรียนรู้  
 
วชิา  ชุมนุม                            ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น     
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวทิยุตาคาร)        ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2554 
เร่ือง  บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว เร่ือง พระร่วง               
          เวลา  1  คาบ                                   
             
 

 
 

ด้านความรู้ :  นักเรียนสามารถ 
1. เล่าเร่ืองบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว เร่ือง  

พระร่วง ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. บอกขอ้คิดจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว 

เร่ือง พระร่วง ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

ด้านทกัษะ / กระบวนการ :  นักเรียนสามารถ 
1. การเล่าเร่ือง  
2. วิเคราะห์ และเช่ือมโยง   

   3. คิดสร้างสรรค ์ และการสรุปความ 
 

ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ :  นักเรียน 
1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
2. มีวินยั 
3.ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระราชนิพนธ์เร่ืองพระร่วง(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว,2483. หนา้ 1-

63)  
เมืองละโวเ้ป็นเมืองข้ึนของขอม มีทะเลสาบแห่งหน่ึงเรียกวา่ทเลชุบศร นํ้าจากท่ีน่ีถือ

วา่เป็นนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิ พระเจา้แผน่ดินขอมจึงมีพระราชกาํหนดใหเ้มืองละโวต้กันํ้ าจากทเลชุบศรไปส่ง
ยงัพระนครหลวง ราชธานีของขอม ไวใ้ชใ้นพระราชพิธี ละโวมี้พระร่วงเป็นผูค้รองเมือง สืบทอด
จากบิดา ละโวอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครองของขอม ซ่ึงถูกกดข่ี และดูถูกจากขอม  

วนัหน่ึงคร้ันถึงคราวส่งส่วยนํ้าไปยงัพระนครหลวง พระร่วงเห็นวา่ตกันํ้าใส่ตุ่มขนไป
ลาํบากนกัเพราะ ทั้งหนกัและแตกไดง่้าย ดงันั้นจึงคิดเอาไมไ้ผม่าสานเป็นชะลอม ชนัยาไม่ใหน้ํ้ า
ไหลออกมาจากชะลอม และใชแ้ทนตุ่มดิน  

         นกัคุม้นายทหารขอมซ่ึงเป็นผูไ้ปทวงส่วยนํ้าจากเมืองละโว ้ไดก้ลบัมากราบทูลทา้ว
พนัธุมสุริยว์งศก์ษตัริยข์อมวา่ พระร่วงแห่งเมืองละโวมี้สติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถตกันํ้าใส่
ชะลอมตามจาํนวนท่ีกาํหนดบรรทุกลงในเกวยีนสิบเล่มได ้ทาํใหน้กัคุม้ตอ้งขนส่วยนํ้ามาเองตามท่ี
ไดพ้นนัไว ้

ทา้วพนัธุมสุริยว์งศต์อ้งการกาํจดัพระร่วง เน่ืองจากกลวัการกบฎ จึงรับสัง่ใหพ้ระยา
เดโชพร้อมทั้งกองทพัทหารขอมไปจบัพระร่วง แต่นายมัน่บงัเอิญมาไดย้นิแผนการเลยไปบอกให้
พระร่วงรู้   พระร่วงออกอุบายหนีไปอยูสุ่โขทยั เพราะเป็นห่วงประชาชนท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งท่ีอาจ
เดือดร้อนหรือตอ้งลม้ตายเพราะตน จึงวางแผนใหน้ายมัน่แสร้งเดินหลงป่าใหข้อมจบัได ้เพื่อบอก
ข่าวเร่ืองพระร่วงหนีไปแลว้ ทพัของพระยาเดโชจะไดไ้ม่เขา้ตีเมืองละโว ้

พระยาเดโชคิดจะไปตีสุโขทยั แต่สุโขทยันั้นมีกาํลงัทหารเป็นจาํนวนมาก ถึงสูไ้ปกไ็ม่
ไหวอาจพา่ยแพไ้ด ้ จึงแสร้งปลอมตวัเป็นคนไทย แอบลกัลอบเขา้ไปเพื่อหาพระร่วงแทนแต่เพียง
ลาํพงั ท้ิงกองทพัของตนไวใ้นป่า  นายมัน่ไดห้ลบหนีทหารของพระยาเดโช แลว้ลอบไปหานาง
จนัทร์มารดาของพระร่วง นางเป็นห่วงลูกชายมาก เลยเรียกทนายมาเพ่ือรวบรวมกาํลงัทหารไปรบ
กบัพวกกองทพัขอมของเดโชท่ีแอบซุ่มอยูใ่นป่า 

กองทพัพวกขอมแพ ้หลวงเมืองจึงบอกกล่าวใหน้างจนัทร์ไปหาพระร่วงท่ีเมืองสุโขทยั 
ในขณะท่ีพระร่วงกาํลงักวาดลานวดัอยูน่ั้น พระยาเดโชไปถึงวดัท่ีพระร่วงผนวชอยู ่ แต่ไม่รู้วา่นัน่
คือพระร่วงจึงไดถ้ามหาพระร่วง พระร่วงรู้วา่พระยาเดโชเป็นขอมปลอมตวัมา เพราะสาํเนียงท่ี

สาระการเรียนรู้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แปลกไม่เหมือนคนไทย จึงบอกใหค้อยอยูก่่อนแลว้ให ้ศิษยว์ดัมาช่วยจบัตวัพระยาเดโชไว ้พอดีกบั
ท่ีนางจนัทร์ และกองทพั เดินทางไปถึงท่ีวดัพอดี 

เม่ือพระยาเดโชถูกจบักมุ จึงบอกใหพ้ระร่วงปลิดชีพตนเอง เพราะอบัอาย แต่พระร่วงมี
ใจเมตตา ใหค้นไปส่งเดโชท่ีชานเมืองขอม  พวกขนุนาง และชาวเมืองสุโขทยั เห็นวา่พระร่วงเป็น
คนดี  ซ่ือสตัย ์และ มีความสามารถ จึงปรึกษากนัใหพ้ระร่วงเป็นกษตัริยเ์พราะตอนนั้นท่ีสุโขทยั
ขาดผูน้าํปกครอง 
 
 
 

บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว เป็นวรรณกรรมท่ีมี
กระบวนกลอน และฉันทป์ระณีตบรรจง สะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม การดาํรงชีวิต 
ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายแสดงความเจริญของชาติไทยแต่สมยัโบราณ วรรณกรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามี
อิทธิพลกบัวรรณกรรมของไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงเป็นกษตัริยท่ี์มีพระ
ปรีชาสามารถในดา้นวรรณคดี ทรงสร้างสรรคว์รรณคดีและสนบัสนุนให้ผูอ่ื้นอ่านหนงัสือและให้
เสรีภาพในการเขียนหนงัสืออยา่งกวา้งขวาง 
 
 
 
 

ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม โดยใหค้ละความสามารถกนั ใหน้กัเรียนศึกษาบท
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ไดแ้ก่ มทันะพาธา วิวาหพระสมุทร และ 
พระร่วง จากนั้นใหน้กัเรียนแสดงละคร ผูส้อนและนกัเรียนร่วมกนัสรุปขอ้คิดท่ีไดจ้ากบทพระราช
นิพนธ์ 
 
 
 
 

จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั เร่ือง พระร่วง 
นกัเรียนสามารถนาํขอ้คิดไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งไร 

 
 

คาํถามท้าทาย 

ความเข้าใจทีค่งทน 

ช้ินงานหรือภาระงาน (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กจิกรรมนํา 
ทบทวนความรู้จากคาบท่ีแลว้ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้ 

เจา้อยูห่วั เร่ือง วิวาหพระสมุทร 
กจิกรรมพฒันา 
1. ต่อเน่ืองจากคาบท่ีแลว้ ผูส้อนแบ่งนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กนั โดย 

ให้คละความสามารถกนั ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคน้ควา้และเตรียมการแสดงละครเก่ียวกบับท
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 มทันะพาธา 
กลุ่มท่ี 2 วิวาหพระสมุทร 
กลุ่มท่ี 3 พระร่วง 

ในคาบน้ีให้ผูเ้รียนกลุ่มท่ี 3 พระร่วง ออกมาแสดงละคร เร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมาย ใช้
เวลากลุ่มละ 15 นาที   

2. จากการแสดงละครเก่ียวกบับทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่ัว เร่ือง พระร่วง ให้ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปขอ้คิดบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
มงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีไดจ้ากการแสดงละครดงักล่าว โดยใชค้าํถามของครูดงัน้ี 

“การแสดงละครเป็นเร่ืองเก่ียวกบับทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วัใด”  

“จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวนั้น นักเรียนได้
ขอ้คิดอะไรบา้ง” 

“นกัเรียนสามารถนาํขอ้คิดดงักล่าวไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งไร” 
จากนั้น ครูอธิบายเพิ่มเติมใหส้มบูรณ์ 
กจิกรรมสรุป 
นักเรียนสามารถสรุปได้ว่าบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจา้อยู่หัว เป็นวรรณกรรมท่ีมีกระบวนกลอน และฉันท์ประณีตบรรจง สะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม การดาํรงชีวิต ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายแสดงความเจริญของชาติไทยแต่สมยัโบราณ 
วรรณกรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามีอิทธิพลกบัวรรณกรรมของไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

กจิกรรมการเรียนรู้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เจา้อยู่หัว ทรงเป็นกษตัริยท่ี์มีพระปรีชาสามารถในด้านวรรณคดี ทรงสร้างสรรค์วรรณคดีและ
สนบัสนุนใหผู้อ่ื้นอ่านหนงัสือและใหเ้สรีภาพในการเขียนหนงัสืออยา่งกวา้งขวาง 

 

 
 

 
1. การแสดงละครท่ีเก่ียวขอ้งกบับทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้ 

เจา้อยูห่วั 
2.  เอกสารสรุปความเขา้ใจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุ 

เกลา้เจา้อยูห่วั 
 

 
 
 

วธีิการวดั 
      1.การสงัเกตการตอบคาํถามและการแสดงความคิดเห็น 

2.การสงัเกตการมีส่วนร่วมของกิจกรรมกลุ่ม 
เคร่ืองมือวดัผล 

   1.แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 
 2.แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรายกลุ่ม 
เกณฑ์การประเมิน 

       1.นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมผา่นเกณฑก์ารประเมินอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
 
 

 
 
  

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  แผนการจัดการเรียนรู้  
 
วชิา  ชุมนุม                            ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น     
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ(ราชวทิยุตาคาร)        ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2554 
เร่ือง  คาํราชาศัพท์                                                                        เวลา  2  คาบ                                             
             
 

 
 

 ด้านความรู้ :  นักเรียนสามารถ 
1. บอกความหมายของคาํราชาศพัท ์คาํสุภาพได ้
2. อธิบายการใชค้าํราชาศพัท ์ระดบัพระมหากษตัริยแ์ละบรมวงศานุวงศไ์ด ้

 
         ด้านทกัษะ / กระบวนการ :  นักเรียนสามารถ 
    1. การสงัเกต  
   2. วิเคราะห์ และเช่ือมโยง   
   3. การสรุปความ 

 
ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ :  นักเรียน 

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
2. มีวินยั 
3.ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คาํราชาศพัท ์หมายความวา่ ศพัทห์ลวง ศพัทร์าชการ และหมายรวมถึงคาํสุภาพซ่ึง
นาํมาใชใ้หถู้กตอ้งตามชั้นหรือฐานะของบุคคล บุคคลผูท่ี้พดูตอ้งใชร้าชาศพัทด์ว้ย จาํแนกเป็น 5 
ประเภท คือ 
         1. พระมหากษตัริย ์

2. พระบรมวงศานุวงศ ์
3. พระสงฆ ์
4. ขา้ราชการชั้นสูงหรือขนุนาง 
5. สุภาพชนทัว่ไป 

 
คาํราชาศพัทแ์บ่งได ้ 6 หมวด คือ 

1. หมวดร่างกาย 
         2. หมวดเครือญาติ 
         3. หมวดเคร่ืองใช ้
         4. หมวดกริยา 
         5. หมวดสรรพนาม 
         6. หมวดคาํท่ีใชก้บัพระสงฆ ์

สาระการเรียนรู้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หมวดร่างกาย 

 
 
หมวดเครือญาต ิ    

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หมวดเคร่ืองใช้ 

 
 
หมวดคาํกริยา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หมวดสรรพนาม 

 
 
หมวดคาํทีใ่ช้กบัพระสงฆ์ 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



170 

 

 

คาํสุภาพ 
คาํท่ีเหมาะใชก้บับุคคลทัว่ไป เป็นคาํท่ีมีความหมายเหมือนกนั 

 

 
 
ขอ้สงัเกต 
        เก่ียวกบัการใชค้าํราชาศพัท ์ระดบัพระมหากษตัริยแ์ละบรมวงศานุวงศ ์
คาํนาม 
                   1. ใชค้าํ “พระบรม” หรือ “พระบรมราช” นาํหนา้คาํนามท่ีสาํคญั ซ่ึงสมควรจะเชิดชูให้
เป็นเกียรติ 
    ตวัอยา่ง พระบรมราชโองการ 
   พระบรมราชูปถมัภ ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   พระบรมมหาราชวงั 
   พระบรมวงศานุวงศ ์

2. ใชค้าํ “พระราช” นาํหนา้คาํนามท่ีใชเ้ฉพาะพระมหากษตัริยซ่ึ์งตอ้งการกล่าวไม่ให้
ปนกบัพระบรมวงศานุวงศ ์ตวัอยา่ง 

  พระราชลญัจกร 
  พระราชประวติั 
  พระราชดาํริ 
  พระราชทรัพย ์

3. ใชค้าํ “พระ” นาํหนา้คาํนามทัว่ไปเพื่อใหแ้ตกต่างจากสามญัชน ตวัอยา่ง 
  พระเกา้อ้ี 
  พระชะตา 
  พระโรค 
  พระตาํหนกั 

        4. ใชค้าํ “พระ” นาํหนา้คาํนามทัว่ไปเพ่ือใหแ้ตกต่างจากสามญัชน ยกเวน้ 

 
 

คาํกริยา 

 
 
กริยา คาํวา่ “ทรง” 
คาํวา่ทรง ทรง ตามดว้ย คาํนาม มีความหมายถึง กษตัริยเ์ทพเจา้ 
  ตวัอยา่ง ทรงธรรม ทรงชยั ทรงฉตัร     หมายถึง พระเจา้แผน่ดิน 
      ทรงหงส์            หมายถึง พระพรหม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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      ทรงโค              หมายถึง พระอิศวร 
      ทรงครุฑ           หมายถึง พระนารายณ์ 
คาํวา่ทรง คาํนาม ตามดว้ย ทรง บอกใหท้ราบวา่ ส่ิงนั้นเป็นของพระมหากษตัริย ์หรือพระบรมวงศา
นุวงศ ์ตวัอยา่ง เคร่ืองทรง รถพระท่ีนัง่ทรง มา้ทรง 
คาํวา่ทรงตามดว้ยนามราชาศพัท ์ ตวัอยา่ง ทรงยนิดี ทรงฟัง ทรงน่ิง 
คาํวา่ทรงหมายถึงทาํ ตวัอยา่ง ทรงบาตร     หมายถึง ใส่บาตร 
     ทรงมา้        หมายถึง ข่ีมา้ 
      ทรงกรม        หมายถึง มีฐานนัดรเป็นเจา้ต่างกรม 
คาํวา่ทรงเม่ือใชก้บักริยา “มี” และ “เป็น” 
  • ถา้คาํนามขา้งหนา้เป็นราชาศพัท ์ไม่ตอ้งใชท้รง 
  ตวัอยา่ง เป็นพระราชโอรส มีพระบรมราชโองการ 
  • ถา้คาํนามขา้งหลงัเป็นคาํสามญั ตอ้งใชท้รง 
  ตวัอยา่ง ทรงเป็นประธาน ทรงมีทุกข ์
 
 
 
 
 

  คาํราชาศัพท์ เป็น ถ้อยคาํสุภาพ ไพเราะท่ีใช้ให้เหมาะกับฐานะของบุคคลในสภาพ
สังคมไทย สถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นสถาบนัท่ีสูงสุดของประเทศมาแต่โบราณ พระเจา้แผ่นดิน
ทรงใกลชิ้ดกบัประชาชนอยา่งแนบแน่น คาํราชาศพัทน์ั้นเป็นแบบอยา่งวฒันธรรมอนัดีทางดา้นการ
ใชภ้าษาไทย เพื่อธาํรงรักษาวฒันธรรมและความมัน่คงของประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 

  ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 7 กลุ่ม โดยใหค้ละความสามารถกนั ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา
คาํราชาศพัทแ์ละคาํสุภาพ ในศูนยก์ารเรียนรู้ทั้ง 7 ศูนย ์โดยแต่นกัเรียนตอ้งทาํตามคาํสัง่ อ่านบตัร
เน้ือหา อ่านบตัรคาํถามและตอบคาํถามในแบบฝึกหดั และตรวจคาํตอบจากบตัรเฉลย เม่ือนกัเรียน
ศึกษาครบทุกศูนยก์ารเรียนรู้แลว้ ผูส้อนและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ ผูส้อนอธิบายเพ่ิมเติมให้
สมบูรณ์ 

ความเข้าใจทีค่งทน 

ช้ินงานหรือภาระงาน (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 คาํราชาศพัท ์ในระดบัพระมหากษตัริยแ์ละบรมวงศานุวงศใ์ชแ้ตกต่างกนัอยา่งไร 
 
 
 
 

กจิกรรมนํา 
วิทยากร ผูส้อน นาํเสนอวดีีทศัน์การรายงานเขา้ในพระราชสาํนกั ใหน้กัเรียนดู  

แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นดว้ยคาํถามดงัน้ี 
“วีดีทศัน์ท่ีนกัเรียนเห็นน้ีเป็นวีดีทศันเ์ก่ียวกบัอะไร”    
กจิกรรมพฒันา 
1. ผูส้อนแบ่งนกัเรียนออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กนั โดยใหค้ละความสามารถกนั 

ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคน้ควา้ตามศูนยก์ารเรียนรู้คาํราชาศพัท ์7 ศูนย ์ดงัน้ี 
ศูนยท่ี์ 1 หมวดร่างกาย 
ศูนยท่ี์ 2 หมวดเครือญาติ 
ศูนยท่ี์ 3 หมวดเคร่ืองใช ้
ศูนยท่ี์ 4 หมวดคาํกริยา 
ศูนยท่ี์ 5 หมวดคาํสรรพนาม 
ศูนยท่ี์ 6 หมวดคาํท่ีใชก้บัพระสงฆ ์
ศูนยท่ี์ 7 หมวดคาํสุภาพ 
 2. ใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ตามศูนยก์ารเรียนรู้ทั้ง 7 ศูนย ์ ใชเ้วลาศูนยล์ะ 10 นาที ให้

เปล่ียนจากศูนยท่ี์ 1 ไปศูนยท่ี์ 2  ศูนยท่ี์ 2 ไปศูนยท่ี์ 3…..และศูนยท่ี์ 7 ไปศูนยท่ี์ 1  
3. นกัเรียนเขา้ศูนยก์ารเรียนรู้ใหแ้ต่ละกลุ่มทาํกิจกรรม ดงัน้ี  
  3.1 อ่านบตัรคาํสัง่แลว้ปฏิบติัตามคาํสัง่  

3.2 อ่านบตัรเน้ือหาเร่ือง การเป็นเพื่อนท่ีดี  
3.3 อ่านบตัรกิจกรรม และสรุปหลกัเกณฑท่ี์เพื่อนท่ีดี พึงปฏิบติัต่อกนั  
3.4 อ่านบตัรคาํถามและตอบคาํถามลงในแบบฝึกปฏิบติั  
3.5 ตรวจคาํตอบจากบตัรเฉลย  

คาํถามท้าทาย 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ผูส้อนถามผูเ้รียนวา่ “คาํราชาศพัทใ์นระดบัพระมหากษตัริยแ์ละบรมวงศานุ 
วงศใ์ชแ้ตกต่างกนัอยา่งไร” อธิบายเพิ่มเติมใหส้มบูรณ์ 

กจิกรรมสรุป 
นกัเรียนจบัฉลากกลุ่มละ 1 เร่ือง ออกมารายงานหนา้ชั้น ผูส้อนและนกัเรียนร่วมกนั

สรุปความรู้ ผูส้อนอธิบายเพิม่เติมใหส้มบูรณ์ 
 

 
 

1. วีดีทศัน์รายงานข่าวในพระราชสาํนกั 
        2. ศูนยก์ารเรียนรู้ เร่ือง คาํราชาศพัท ์จาํนวน 7 ชุด 
 
 
 

วธีิการวดั 
      1.การสงัเกตการตอบคาํถามและการแสดงความคิดเห็น 

2.การสงัเกตการมีส่วนร่วมของกิจกรรมกลุ่ม 
เคร่ืองมือวดัผล 

   1.แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 
 2.แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรายกลุ่ม 
เกณฑ์การประเมิน 

       1.นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมผา่นเกณฑก์ารประเมินอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
 
 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ชุดข้อมูลความรู้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชุดข้อมูลพระราชประวตัิ พระราชกรณยีกจิในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระราชประวตัิ ของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้เจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระนามเดิมวา่ มหาวชิราวธุ เสดจ็พระราชสมภพ เม่ือเดือนยี ่ข้ึน 2 คํ่า ปี
มะโรง จุลศกัราช 1242 ตรงกบัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2423 โดยท่ีทรงเป็นพระราชโอรสองคใ์หญ่ท่ี
ประสูติแต่สมเดจ็พระศรีพชัรินทราบรมราชชนนีนาถ จึงทรงมีพระนามท่ีสมเดจ็พระบรมราชชนก 
และพระบรมราชชนนีทรงเรียกขานวา่ “ลูกโต” และขา้ราชสาํนกัทั้งปวงพากนัออกพระนามโดย
ลาํลองวา่ “ทูลกระหม่อมโต” เม่ือสมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอเจา้ฟ้ามหาวชิราวธุเจริญพระชนมายไุด ้8 
พรรษา พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วักไ็ดท้รงสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยข้ึนเป็น
กรมขนุเทพทวาราวดี ใหท้รงมีพระเกียรติยศเป็นท่ี 2 รองจากสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้า
มหาวชิรุณหิศ สยามมกฎุราชกมุาร โดยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงถือหลกัวา่ 
สมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอเจา้ฟ้าราชกมุารท่ีประสูติแต่พระมารดาท่ีดาํรงพระอิสริยยศเป็นพระเจา้ลูก
เธอในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเท่าเทียมกนัยอ่มมีพระอิสริยยศเสมอกนัจะต่างกนัก็
แต่โดยพระชนมพรรษาท่ีแก่อ่อนกวา่กนัเท่านั้น (ธงทอง จนัทรางศุ, 2529: 11-26) 

ในปี พ.ศ. 2435 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงพระราชดาํริท่ีจะส่ง
สมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้ากรมขนุเทพทวาราวดี ออกไปเพื่อทรงศึกษาวิชชาชั้นสูงยงัประเทศ
องักฤษ ดว้ยพระบรมราชปณิธานท่ีจะทาํนุ บาํรุงบา้นเมืองใหเ้จริญ และเป็นสุขนาคหนา้ 
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจึงทรงตดัสินพระราชหฤทยัใหพ้ระราชโอรสเอน็เป็นท่ี
ทรงสนิทเสน่หายิง่ เสดจ็ฯ ฝ่าภยนัตรายไปทรงศึกษา เพื่อจะไดเ้สดจ็กลบัมาทรงนาํบา้นเมืองไป
ในทางท่ีเจริญทั้งท่ีทรงเป็นห่วงและทรงอาลยัรักพระราชโอรสเป็นยิง่นกักต็าม 

เรือพระท่ีนัง่มกฏุราชกมุารเดินทางจากประเทศไทยไปยงัสิงคโปร์ เม่ือเสดจ็พระราช
ดาํเนินถึงกท็รงเปล่ียนไปประทบัเรือของบริษทันอร์ดดอยทเ์ชอร์ลอยด ์ช่ือ ออลเดนเบิก 
(Oldebberg) ไปยงัเมืองเนเปิล ประเทศอิตาลี ประทบัแรมอยูร่ะยะเวลาหน่ึงจึงเสดจ็ออกจากอิตาลี
ไปยงัฝร่ังเศส และไดเ้สดจ็พระราชดาํเนินถึงประเทศองักฤษเม่ือวนัท่ี 1พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 

การศึกษาของสมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้ามหาวชิราวธุ กรมขนุเทพทวาราวดี นั้น 
รัฐบาลองักฤษไดถ้วายความสะดวกเป็นอยา่งดี เม่ือแรกไดเ้ชิญเสดจ็ฯ ไปประทบั ณ เมืองไบรตนั 
(Brighton) ในท่ีสุดกไ็ดต้กลงเช่าบา้นท่ีนอร์ธลอ็ดจ ์(North Lodge)  เมืองแอสคอต (Ascot) ถวาย
เป็นท่ีประทบั พระตาํหนกันอร์ธลอ็ดจน้ี์ เป็นท่ีประทบัอยูน่านเกือบ 3 ปี คือระหวา่งวนัท่ี 15 
ธนัวาคม พ.ศ.2436 ถึงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2439 ในระหวา่งน้ีสมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอ และพระเจา้
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ลูกยาเธอพระองคอ่ื์นท่ีไดเ้สดจ็พระราชดาํเนินออกไปทรงศึกษาในภายหลงักไ็ดป้ระทบั ณ พระ
ตาํหนกัแห่งน้ีดว้ยหลายพระองค ์

หลงัจากท่ีเสดจ็พระราชดาํเนินถึงประเทศองักฤษ สมเดจ็พรบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้า
มหาวชิรุณหิศ สยามมกฎุราชกมุาร ไดเ้สดจ็สวรรคตโดยกระทนัหนั เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2437 พระ
บรมวงศานุวงศ ์ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่จึงไดพ้ร้อมกนักราบบงัคมทูลพระกรุณา ขอใหท้รงสถาปนา 
สมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้ามหาวชิราวธุ กรมขนุเทพทวาราวดี ข้ึนเป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธิ
ราช สยามมกฎุราชกมุาร  พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้
โปรดกระหม่อมใหจ้ดัพระราชพิธีข้ึนในกรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2437 ณ พระท่ีนัง่อม
รินทรวินิจฉยั ในพระบรมมหาราชวงั เม่ือเสร็จพระราชพิธีสถาปนาในกรุงเทพฯแลว้ ไดโ้ปรดให้
เชิญประกาศสถาปนาพระเกียรติยศ เคร่ืองราชอิสริยยศสญัญาบตัร ตลอดจนหนงัสือสาํคญัต่างๆ 
ออกไปถวายแด่สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิราวธุ สยามมกฎุราชกมุาร ซ่ึงกาํลงัทรง
ศึกษาอยู ่ณ ประเทศองักฤษ 

สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิราวธุ สยามมกฎุราชกมุาร ทรงใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้ป็นประโยชน์เสมอ โดยมกัจะเสดจ็พระราชดาํเนินไปทอดพระเนตรกิจการต่างๆ อนัจะนาํมา
เป็นประโยชนแ์ก่บา้นเมือง และเม่ือทรงหยดุเรียนภาคฤดูร้อนกม็กัจะเสดจ็พระราชดาํเนินไปยงั
ประเทศฝร่ังเศส และประเทศอ่ืนๆใกลเ้คียง เพื่อทอดพระเนตรความเจริญรุ่งเรืองทาง
ศิลปะวฒันธรรม โดยท่ีกรุงลอนดอนเป็นมหานครท่ีมีช่ือเสียงในดา้นศิลปะการละคร สมเดจ็พระ
บรมโอรสาธิราชฯ จึงไดมี้โอกาสทอดพระเนตรการแสดงละครชั้นเยีย่มของโลก ซ่ึงเป็นท่ีพอพระ
ราชหฤทยัมาก และทาํใหท้รงมีงานอดิเรกอยา่งหน่ึง คือ การทรงพระราชนิพนธ์บทละครประเภท
ต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ละครพดูซ่ึงในเวลานั้นมีใชอ้ยูแ่พร่หลายในประเทศองักฤษ จนในท่ีสุดกมี็
ความชาํนาญและทรงพระปรีชาสามารถในศิลปะแขนงน้ีเป็นอยา่งยิง่ แต่ในเร่ืองการศึกษาวิชาการท่ี
แทจ้ริงนั้นสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระราชประสงคท่ี์จะทรงศีกษาวิชาทหาร ซ่ึง
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพอพระราชหฤทยั แต่ในกาลขา้งหนา้สมเดจ็พระ
บรมโอรสาธิราชฯจะตอ้งรับพระราชภาระอนัยิง่ใหญ่คือ การปกครองแผน่ดิน สมเดจ็พระบรมชนก
นาถ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ศึกษาวชิาทางพลเรือนประกอบกนัไปดว้ย 

การศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนนายร้อยในประเทศองักฤษนั้น ผูเ้ขา้ศึกษาจะตอ้งมี
ความรู้เบ้ืองตน้ในดา้นต่างๆ มาจนชาํนาญพอ เช่น ตอ้งข่ีมา้ไดเ้ช่ียวชาญเป็นตน้ ดงันั้นจึงไดมี้การ
จดัหาครูจากโรงเรียนทหารท่ีออลเดอร์ช๊อต (Aldershot) มาถวายพระอกัษร แต่เน่ืองจากเมือง
แอสคอต(Ascot) นั้นอยูห่่างจากโรงเรียนแห่งน้ีมากพระอาจารยไ์ม่สามารถจะมาถวายพระอกัษรได้
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สะดวก จึงยา้ยพระตาํหนกัใหม่ไปประทบัยงัพระตาํหนกัเกรตน่ีย(์Graitney) ตาํบลแคมเบอร่ี
(Camberley) เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2439  

ในระหวา่งท่ีประทบั ณ พระตาํหนกัเกรตนียน์ั้น เป็นระยะเวลาท่ีพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดเ้สดจ็พระราชดาํเนินประพาสยโุรปเป็นคร้ังแรก สมเดจ็พระบรมโอรสาธิ
ราช เจา้ฟ้ามหาวชิราวธุ สยามมกฎุราชกมุาร ไดเ้สดจ็พระราชดาํเนินไปรอรับเสดจ็พระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ณ เมืองเวนิส และไดต้ามเสดจ็พระราชดาํเนินไปยงัประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์และประเทศต่างๆ จนเสดจ็พระราชดาํเนินถึงประเทศองักฤษ ในปลายเดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2440  

ในปลายปีพทุธศกัราช 2440 กไ็ดเ้สดจ็เขา้ศึกษาวิชาการทหารท่ีโรงเรียนนายร้อย
ทหารบก (Sandhurst) เม่ือทรงสาํเร็จการศึกษาจาก แซนเฮิสตแ์ลว้กไ็ดท้รงเขา้รับราชการในกรม
ทหารราบเบา “เดอรัม” (Durham Light Infantry) ท่ีนอร์ธแคมป์ (North Camp) ณ แอลเดอร์ชอต 
และไดเ้สดจ็พระราชดาํเนินไปประจาํหน่วยภูเขาท่ี 6 ค่ายฝึกทหารปืนใหญ่ท่ีดาร์ทมวั ใกลโ้อก
แฮมป์ตนั(Okehampton) ต่อมาไดเ้สดจ็ฯ ไปทรงศึกษาท่ีรงเรียนปืนเลก็ยาวท่ีเมืองไฮยท ์(School of 
Musketry Hythe) ทรงไดป้ระกาศนียบตัรพิเศษและเหรียญแม่นปืน ในระหวา่งท่ีทรงฝึกหดัวิชา
ทหารอยูน้ี่ ไดเ้กิดสงครามระหวา่งองักฤษกบัพวกบวัร์ สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหา
วชิราวธุ สยามมกฎุราชกมุารไดท้รงแสดงความกลา้หาญโดยไดท้รงลงพระนามสมคัรอาสาทพักบั
กรมทหารราบเบา “เดอรัม” ท่ีทรงสงักดัอยูเ่พื่อออกไปแนวหนา้ แต่ดว้ยรัฐประศาสนโยบายทาง
รัฐบาลองักฤษจึงไม่สามารถยนิยอมตามพระราชประสงคไ์ด ้แต่กท็รงไดรั้บคาํยกยอ่งจากชาว
องักฤษโดยทัว่ไปวา่ ทรงมีพระราชอธัยาศยักลา้หาญ ซ่ือตรงต่อหนา้ท่ีและมิตรร่วมกองเดียวกนั 

เม่ือทรงสาํเร็จการศึกษาในดา้นการทหารแลว้ ไดเ้สดจ็ไปทรงศึกษาวิชาประวติัศาสตร์
และกฏหมายท่ีวิทยาลยัไครสเชิร์ช ( Christ Church College) มหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ด(Oxford) 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2442 ถึงปี พ.ศ.2444 ระหวา่งท่ีทรงศึกษาอยูน่ั้น สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้า
มหาวชิราวธุ สยามมกฎุราชกมุาร ไดท้รงประกอบพระราชกรณียกิจแทนพระองคพ์ระบรมชนก
นาถใรราชภารกิจสาํคญัๆ หลายประการ เม่ือไดท้รงศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัออ๊กซ์ฟอร์ดแลว้  สมเดจ็
พระบรมโอรสาธิราชฯ ไดเ้สดจ็พระราชดาํเนินจากประเทศองักฤษไปประทบั ณ กรุงปารีส 
ประเทศฝร่ังเศส และไดเ้สดจ็พระราชดาํเนินทรงเยีย่มประเทศต่างๆในภาคพื้นยโุรปรวมทั้งประเทศ
อียปิตเ์พื่อเจริญสมัพนัธไมตรี แลว้จึงเสดจ็พระราชดาํเนินจากกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ เพื่อนิ
วติักรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2445 สู่ สหรัฐอเมริกา ถึงนครนิวยอร์ค เม่ือวนัท่ี 10 
ตุลาคม ไดเ้สดจ็ประพาสตามหวัเมืองต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาอยูเ่ป็นเวลาเดือนเศษ เพือ่
ทอดพระเนตรการปกครอง และการทาํนุบาํรุงบา้นเมือง จากนั้นเสดจ็ออกจากสหรัฐอเมริกาเม่ือตน้
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เดือนธนัวาคม ขา้มมหาสมุทรแปซิฟิก ถึงเมืองโยโกฮาม่า ประเทศญ่ีปุ่น เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ.
2445 เสดจ็ทอดพระเนตรกิจการต่างๆ ในประเทศญ่ีปุ่นเป็นเวลาเกือบ 1 เดือน เสดจ็พระราชดาํเนิน
ออกจากญ่ีปุ่นเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม ถึงฮ่องกงในวนัท่ี 18 มกราคม ไดป้ระทบัแรมอยู ่ณ เกาะฮ่องกง
เป็นเวลา 3 วนั  วนัท่ี 29 เดือนเดียวกนักไ็ดเ้สดจ็พระราชดาํเนินถึงเมืองสมุทรปราการ ณ ท่ีนั้น 
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้สดจ็พระราชดาํเนินไปทรงรอรับอยูแ่ลว้ จึงไดเ้สดจ็
พระราชดาํเนินพร้อมกนัโดยเรือพระท่ีนัง่เขา้เทียบยงัท่าราชวรดิตถ ์ 

ในปีพทุธศกัราช 2447 ไดมี้พระราชศรัทธาทรงผนวชตามราชประเพณีในวนัท่ี 20 
สิงหาคม ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมดว้ยสมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้ามหิดล
อดุลยเดช กรมขนุสงขลานครินทร์ ทรงผนวชเป็นสามเณร โดยมีสมเดจ็พระสมณเจา้ กรมพระยาว
ชิรญาณวโรรส ทรงเป็นพระอุปัชฌาย ์เสดจ็ประทบั ณ พระตาํหนกัป้ันหยา วดับวรนิเวศวิหาร 

สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิราวธุ สยามมกฎุราชกมุาร ทรงมีพระราช
กรณียกิจสาํคญัอีกคราวหน่ึงในปีพทุธศกัราช 2450 เม่ือพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัได้
เสดจ็พระราชดาํเนินเยอืนทวีปยโุรปเป็นคร้ังท่ีสอง ในคราวน้ีไดแ้ต่งตั้งใหท้รงดาํรงตาํแหน่ง
ผูส้าํเร็จราชการแผน่ดิน โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2450 

ในปีพทุธศกัราช 2453  สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิราวธุ สยาม
มกฎุราชกมุาร ทรงเจริญพระชนมายไุด ้30 พรรษา ในวนัท่ี 23 ตุลาคม พระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้สดจ็สวรรคต คืนวนันั้น ณ พระท่ีนัง่อมัพรสถาน พระราชวงัดุสิต 
ท่ามกลางท่ีประชุมพระบรมวงศานุวงศไ์ดก้ราบถวายบงัคมอญัเชิญ สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจา้
ฟ้ามหาวชิราวธุ สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็ข้ึนครองราชสมบติัสืบพระราชสนัตติวงศเ์ป็น
พระมหากษตัริยล์าํดบัรัชกาลท่ี6 แห่งราชวงศจ์กัรี   

การพระราชพธีิบรมราชาภิเษกพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ไดก้ระทาํเป็น
สองคราว คราวแรกเป็นพระราชพิธีเฉพาะท่ีสาํคญัคือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราช
มณเฑียร เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453 ดว้ยเหตุผลท่ีวา่บา้นเมืองยงัอยูใ่นระหวา่งความทุกข ์
คราวท่ีสองเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช ซ่ึงเป็นงานพระราชพิธีอนัยิง่ใหญ่ท่ีสุดคร้ังหน่ึง
ในรัชกาล จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 28 พฤศจิกายน ถึงวนัท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2454 

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั เสดจ็ข้ึนเสวยราชสมบติัเม่ือทรงมีพระชนมาย ุ
30 พรรษา กาํลงัทรงเป็น “หนุ่ม” เตม็ท่ี แต่ถึงแมก้ระนั้น ยงัมิไดท้รงมี “ความรัก” หรือทรงนึกถึง
เร่ืองคู่ครองเลย สมเดจ็พระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีของพระองค ์ไดเ้คยตรัส
วา่ใหพ้ระองคท์รงเลือกคู่เสียเถิด แลว้ทรงอา้งดว้ยวา่ สมเดจ็พระบรมชนกนาถกไ็ดท้รงบ่นอยูว่า่ให้
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ทรงมีพระชายา แต่พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงมีพระราชดาํรัสกราบบงัคมทูล
วา่ “ยงัไม่นึกโปรดผูใ้ด” 

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงมี พระคู่หมั้น พระมเหสี พระสนม รวม 5 
องค ์(ประยทุธ สิทธิพนัธ์, 2515: 219-220)  เม่ือพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงมี
พระชนมาย ุ40 พรรษา ทรงประสบกบัความรักคร้ังแรกกบั หม่อมเจา้หญิงวลัลภาเทวี วรวรรณ 
พระธิดาในพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ ์ประสูติเม่ือวนัองัคารท่ี 25 ตุลาคม ปี
มะโรง พ.ศ. 2435 ไดมี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2463 ใหส้ถาปนา
หม่อมเจา้หญิงวลัลภาเทวี เป็นพระวรกญัญาปทาน พระองคเ์จา้วลัลภาเทวี งานฉลองหมั้นจดัข้ึน ณ 
พระตาํหนกัจิตรลดารโหฐาน แลว้พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ ใหจ้ดัพระตาํหนกัจิตรลดารโหฐานเป็นท่ีประทบัของพระองคเ์จา้วลัลภาเทวี พระคู่หมั้น แต่
เป็นท่ีน่าเสียดายวา่ หลงัจากพระราชพิธีหมั้นไดเ้พยีง 3 เดือน พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วั ทรงถอนหมั้นพระวรกญัญาปทานดว้ยเหตุผลวา่เพราะอธัยาศยัไม่ตอ้งกนั มีประกาศพระ
บรมราชโองการเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2463 มีใจความวา่ มีความเสียพระราชหฤทยัเป็นอยา่งยิง่ 
ท่ีไดม้าทรงทราบตระหนกัแน่ชดัข้ึนวา่ พระราชอธัยาศยั และพระอธัยาศยัของพระวรกญัญาปทาน 
พระองคเ์จา้วลัลภาเทวี มิไดต้อ้งกนั และโปรดเกลา้ฯใหย้กเลิกขอ้ความตามประกาศพระราชพิธีมัน่ 
ในราชกิจจานุเบกษา และโปรดเกลา้ฯ ใหส้ถาปนาคาํนาํหนา้พระนามแทนคาํ “พระวรกญัญา
ปทาน” เปล่ียนเป็น “พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้วลัลภาเทวี” 

ความรักคร้ังท่ีสองของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั เกิดกบัหม่อมเจา้หญิง
วรรณพิมล วรวรรณ เป็นพระธิดาองคท่ี์ 6  ในพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหม่ืนนราธิปประพนัธ์พงศ์
เช่นกนั ประสูติเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2442 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 
พระราชทานนามใหม่วา่ “หม่อมเจา้หญิงลกัษมีลาวณั” พระชนัษา 21 ปี ซ่ึงได้
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ณ โรงละครพระราชวงัพญาไท 
พร้อมกบั พระเชษฐาภคินี และพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ไดท้รงชวนหม่อมเจา้หญิงลกัษมีลา
วณั (พระนามเล่นวา่ “ต๋ิว”) แสดงละครพระราชนิพนธ์หลายเร่ือง เช่น เป็นเจา้หญิงอนัโดรเมดา 
นางเอกในเร่ือง “วิวาห์พระสมุทร” และเป็นเจา้หญิงแอนเจลา ในเร่ือง “กศุโลบาย” ฯลฯ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2464 ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ประกาศพระบรม
ราชโองการมีใจความวา่ พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ลกัษมีลาวณั ไดรั้บราชการฉลองพระเดช
พระคุณเป็นท่ีพอพระราชหฤทยั ไดท้รงวนิิจฉยัแลว้ จะไดท้าํการราชาภิเษกสมรส สมควรท่ีจะยก
ยอ่งพระเกียรติยศใหย้ิง่ข้ึน และทรงมีพระบรมราชโองการสถาปนา พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้
ลกัษมีลาวณั มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบฏัวา่ พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ลกัษมีลาวณั 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2465 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ประกาศพระบรมราชโองการ
ใจความวา่ พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ลกัษมีลาวณัรับราชการฉลองพระเดชพระคุณ และ
ประพฤติพระองคเ์รียบร้อย เป็นท่ีตอ้งพระราชอธัยาศยั สมควรเล่ือนพระอิศริยยศใหย้ิง่ข้ึน จึงโปรด
เกลา้ฯ สถาปนาพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ลกัษมีลาวณั ข้ึนเป็น พระนางเธอลกัษมีลาวณั 

ต่อมา วนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.2464 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมรสกบั คุณเปร่ือง สุจริตกลุ ธิดาคนใหญ่
ของเจา้พระยาสุธรรมมนตรี (ปล้ืม สุจริตกลุ) และท่านผูห้ญิงสุธรรมมนตรี เกิดวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2434 นามเดิมวา่ เปร่ือง ซ่ึงเดิมรับราชการในฐานะเลขานุการฝ่ายใน ณ พระราชวงัพญาไท ทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งเป็น “พระสุจริตสุดา” ดาํรงตาํแหน่งพระสนมเอก นบัเป็นคร้ังแรกท่ี
พระมหากษตัริยป์ระกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมรสท่ีพระราชวงัพญาไท  พระสุจริตสุดารับ
ราชการสนองพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัตลอดรัชกาล 

ใน พ.ศ. 2464 เจา้พระยาสุธรรมมนตรี (ปล้ืม สุจริตกลุ) ไดน้าํคุณประไพ สุจริตกลุ ธิดา
คนท่ี 2 เขา้เฝ้าถวายตวัต่อพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั และในวโรกาสท่ีพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ ใหแ้สดงโขนพระราชนิพนธ์เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน “นางลอย” 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงบอกบทพากยแ์ละเจรจาดว้ยพระองคเ์อง คุณประไพ สุจริตกลุ 
เป็นตน้เสียง พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพอพระราชหฤทยั จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
ประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรส เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2464  และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
สถาปนา คุณประไพ สุจริตกลุ เป็น พระอินทราณี พระสนมเอก คู่กนักบัพระสุจริตสุดา ต่อมาทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ สถาปนาข้ึนเป็น “พระวรราชชายาเธอพระอินทรศกัดิศจี พระบรมราชินี” 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2465 

“ความรัก” ของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีทรงมีต่อสมเดจ็พระนางเจา้
อินทรศกัดิศจี พระบรมราชินี แสนจะหวาน แต่เม่ือสมเดจ็พระนางเจา้อินทรศกัดิศจีไม่ทรงสามารถ
จะมีพระราชกมุารถวายได ้พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วักท็รงประสบกบั “ความผดิหวงั” และอีก 2 
เดือนเศษก่อนท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัจะทรงสวรรคต ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหอ้อก
พระนามวา่ “สมเดจ็พระนางเจา้อินทรศกัดิศจี พระวรราชชายา” 

ความรักคร้ังสุดทา้ยของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2467 
ในคราวเสดจ็ประพาสมลาย ูโดยมี เจา้จอมสุวทันา ตามเสดจ็เพียงผูเ้ดียว  โดยไดท้รงประกอบพระ
ราชพิธีอภิเษกสมรสกบัเจา้จอมสุวทันา นามเดิมคือคุณเครือแกว้ (พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
พระราชทานนามใหม่วา่ “สุวทันา”) อภยัวงศ ์ธิดาของพระยาอภยัภูเบศร์ (เล่ือม อภยัวงศ)์  เม่ือวนัท่ี 
11 ตุลาคม พ.ศ. 2468 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ สถาปนาข้ึนเป็น “พระนางเจา้สุวทันา พระวรราช
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เทวี” โดยมีเหตุผลแห่งการสถาปนานั้นเพื่อผดุงพระราชอิสริยยศแห่งพระกมุาร ท่ีจะประสูติ 
(ลาวณัย ์โชตามระ, 2524: 1-36)   

ในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระ
ประชวร แพทยช์าวอเมริกนัช่ือ นายแพทยเ์มนเดลสนั ( R.W.M.Mendelson) ผูถ้วายการผา่ตดั 
รายงานวา่ทรงพระประชวรพระอนัตะ (ลาํไส)้ พบั พระกระยาหารผา่นไปไม่ได ้พระอาการกาํเริบ
ในวนัต่อๆมา จนเกิดเป็นพระโรคพระโลหิตเป็นพิษในพระอุทร ทรงมีพระอาการซึม 

ในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 เวลา 12.55 น. พระนางเจา้สุวทันา พระวรราชเทวี ก็
มีพระประสูติการ สมเดจ็เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัวดี และรุ่งข้ึนเวลา 7 นาฬิกา พระ
อาการประชวรหนกัมากจนคณะแพทยพ์ากนัส้ินหวงั แต่ดว้ยตอ้งการท่ีจะใหร้ะบาทสมเดจ็พระ
มงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระโสมนสัเป็นคร้ังสุดทา้ย คณะท่ีประชุมพระบรมวงศานุวงศแ์ละขา้ราช
บริพาร จึงใหน้ายแพทยช์าวต่างประเทศกราบบงัคมทูลถามวา่ พระองคมี์พระราชประสงคจ์ะ
ทอดพระเนตรพระราชธิดาหรือไม่ ทรงอ่อนเพลียเกินท่ีจะมีพระราชดาํรัสตอบ นํ้าพระเนตรคลอ
พระเนตรทรงพยกัพระพกัตร์ หมอรีบออกจากหอ้งพระบรรทมเชิญเสดจ็พระราชธิดามาถวาย เจา้
คุณพระประยรูวงศ ์พระสนมเอกในรัชกาลท่ี 5 จึงไดเ้ชิญเสดจ็พระเจา้ลูกเธอท่ีมีพระชนมายเุพียง  1 
วนัมาถวาย โดยใหเ้จา้พระยารามราฆพเชิญเสดจ็เจา้ฟ้าฯ ไปบรรทมขา้งๆ พระท่ี พระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัผนิพระพกัตร์ไปทอดพระเนตร ทรงสะอ้ืน เม่ือจะอุม้พระธิดากลบั พระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัทรงกวกัพระหตัถเ์รียกไว ้ผูท่ี้เชิญเสดจ็สมเดจ็เจา้ฟ้าฯ จึงวางพระองคไ์วข้า้ง
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเป็นคร้ังท่ีสอง ทรงพยายามจะรับสัง่อีกคร้ัง แต่หมอไม่เขา้ใจวา่จะมี
พระราชกระแสวา่อยา่งไร พระอาการไม่สูดี้ หมอจึงใหผู้ท่ี้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยูใ่นท่ีนั้นกลบั
ออกไป ในตอนดึกของคืนวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 
กไ็ดเ้สดจ็สูส้วรรคาลยั ท่ามกลางความอาลยัรักของผสกนิกร (ธงทอง จนัทรางศุ, 2529: 52-53) 
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พระราชกรณยีกจิทีสํ่าคญัของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระราชกรณยีกจิด้านการต่างประเทศ 
ในปีพุทธศกัราช 2457 ได้เกิดสงครามข้ึนในทวีปยุโรปประเทศเยอรมนี ออสเตรีย 

ฮังการี บัลแกเรีย และตุรกี ซ่ึงเป็นกลุ่มมหาอาํนาจกลาง ได้ทาํสงครามกับกลุ่มประเทศฝ่าย
สัมพนัธมิตร ประกอบไปดว้ย ประเทศองักฤษ ฝร่ังเศส และรัสเซีย ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริกา 
และประเทศอ่ืนๆไดเ้ขา้ร่วมดว้ย เป็นสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ในตอนตน้ของสงครามประเทศไทย
ประกาศตนเป็นกลาง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว ไดท้รงมีพระบรมราชโองกา
ประกาศสงครามกบัฝ่ายเยอรมนี เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ.2460 โดยทรงเลง็เห็นประโยชน์ท่ีจะ
เกิดแก่ประเทศชาติ และเพื่อความเท่ียงธรรมของโลกเป็นส่วนรวม และไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้
ฯ ใหส่้งทหารไทยอาสาสมคัรไปร่วมรบในสมรภูมิยโุรปดว้ย (จม่ืนอมรดรุณารักษ ์แจ่ม สุนทรเวช, 
2512: 127-162  )  การเขา้ร่วมสงครามในคร้ังน้ีนบัเป็นพระบรมราชวิจารณญาณท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
เพราะเม่ือฝ่ายสัมพนัธมิตรชนะสงคราม ประเทศไทยในฐานะผูช้นะสงครามจึงมีโอกาสเจรจากบั
ประเทศมหาอาํนาจหลายประเทศ แกไ้ขสนธิสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม คือสนธิสัญญาสิทธิสภาพนอก
อาณาเขต ซ่ึงกาํหนดใหช้าวต่างประเทศท่ีทาํผดิในประเทศไทยไดรั้บความคุม้ครองไม่อยูใ่นบงัคบั
ของกฎหมายไทย ซ่ึงเป็นการริดรอนเอกราชในทางการศาลของไทยมาเป็นเวลานาน และยงัมี
สนธิสัญญาท่ีไทยเสียเปรียบอีกฉบบั คือ สนธิสัญญาจาํกดัอาํนาจการเก็บภาษีของไทย สาํหรับคน
และสินคา้ต่างดา้ว ในการน้ีไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให้ ดร.ฟรานซิส บี แซร์ ( Dr.Francis 
B.Sayre) ชาวอเมริกนั ต่อมาไดรั้บพระราชทานบรรดาศกัด์ิเป็นพระยากลัยาณไมตรี ในขณะนั้นเป็น
ท่ีปรึกษาราชการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผูมี้อาํนาจเต็มเดินทางไปเจรจาแกไ้ขสนธิสัญญา
ดงักล่าวเป็นผลสาํเร็จ ระหว่างปี พ.ศ.2467-2469 ทาํให้ประเทศไทยพน้จากสภาวะเสียเปรียบจาก
สนธิสญัญาทั้งสองฉบบัดงักล่าว (ประยทุธ สิทธิพนัธ์, 2515: 155-179) 

 
พระราชกรณยีกจิในด้านการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงไดรับการศึกษาในประเทศองักฤษ ซ่ึง

เป็นตน้แบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยทรงมีความเขพ้ระราชหฤทยัของการปกครอง
ระบอบน้ี แต่ไดทรงทราบปัญหาของบา้นเมืองในขณะนั้นอยา่งแทจ้ริง จึงทรงมิไดน้าํการปกครอง
ระบอบน้ีมาใชก้บับา้นเมืองในทนัที ดว้ยทรงตระหนกัวา่ประชาชนจาํนวนมากของประเทศ อยูใ่น
ถ่ินทุรกนัดารขาดความรู้ในส่ิงต่างๆเป็นอนัมาก ไม่ใช่แต่เร่ืองการปกครองแต่อยา่งเดียว การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้ของประชาชนเป็นอยา่งมาก จึงยงัไม่
เหมาะสม แต่กไ็ดท้รงทาํการทดลองปลูกฝังความรู้สึกนึกคิดอยา่งประชาชนในระบอบ
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ประชาธิปไตยใหแ้ก่ขา้ราชบริพาร โดยทรงจดัสร้างเมืองจาํลองท่ีมีการปกครองแบบประชาธิปไตย 
ใหข้า้ราชบริพารไดด้าํรงตาํแหน่งสาํคญั ตลอดจนทดลองกระทาํส่ิงต่างๆตามวิถีทางประชาธิปไตย 
ตั้งแต่ยงัไม่ไดเ้สดจ็ข้ึนครองราชยก์ท็รงสร้าง “เมืองมงั” ซ่ึงเป็นคาํยอ่ของคาํวา่ “มงัโก”้ (Mango)  
ซ่ึงแปลวา่ มะม่วง ณ สวนอมัพร หลงัพระตาํหนกัจิตรลดาในบริเวณวงัปารุสกวนัในปัจจุบนั 
ระหวา่งท่ีแปรพระราชฐานประทบั ณ พระราชวงัแห่งนั้น ต่อมาเม่ือเสดจ็ข้ึนครองราชยส์มบติัแลว้ 
ไดท้รงสร้างเมืองดุสิตธานีข้ึนในบริเวณพระราชวงัสวนดุสิต ต่อมาไดย้า้ยไปไวท่ี้พระราชวงัพญา
ไท ดุสิตธานีเป็นเมืองจาํลองท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีพรรคการเมือง รัฐบาล 
หนงัสือพิมพร์ายวนั ตลอดจนมีการเลือกตั้งในแบบต่างๆ และไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหข้า้
ราชบริพารมีตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างๆอยูใ่นเมืองจาํลองน้ี ซ่ึงเม่ือทดลองกระทาํไปกท็าํใหข้า้ราชบริพาร
ซ่ึงเดิมส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานในเร่ืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเป็น
อยา่งดีในท่ีสุด  นอกจากน้ี ยงัทรงปลูกฝังใหป้ระชาชนรู้จกัเสรีภาพ และการใชเ้สรีภาพอยา่งมี
ขอบเขตในระบอบประชาธิปไตย โดยใหเ้สรีภาพแก่หนงัสือพิมพ ์การแสดงความคิดเห็นวิพากษ ์
วิจารณ์ ไม่วา่จะเป็นดา้นการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม  แก่ประชาชนอยา่งกวา้งขวาง ใน
รัชสมยัของพระองค ์หนงัสือพิมพมี์เสรีภาพมากกวา่ยคุใด มีหนงัสือพมิพท่ี์ออกรายวนั รายปักษ ์
รายสปัดาห์ และรายเดือน ทั้งภาษาไทย องักฤษ จีน รวม 149 ฉบบั พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วัทรงมีความสนพระทยัในกิจการน้ีเป็นอยา่งมาก  ซ่ึงเป็นการสร้างความรู้สึกพ้ืนฐานของ
ความเป็นประชาธิปไตยใหแ้ก่ประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี (จม่ืนอมรดรุณารักษ ์แจ่ม สุนทรเวช, 2512: 
127-162)   

 
พระราชกรณยีกจิด้านการป้องกนัประเทศ 
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงแสดงพระราชปณิธานอยา่งแรงกลา้ ท่ีจะ

สร้างความรู้สึกชาตินิยมข้ึนในบา้นเมือง และท่ีทรงไดรั้บการศึกษาอบรมในดา้นการทหารมาเป็น
เวลานาน จึงทรงพระราชดาํริจดัตั้งกองเสือป่ารักษาดินแดนข้ึน ทาํหนา้ท่ีป้องกนัประเทศไทยยาม
คบัขนั  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ถาปนากองเสือป่าข้ึนในวนัเสาร์ท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 
ต่อมาทรงขยายกิจการ จดัตั้งกองเสือป่าข้ึนทัว่พระราชอาณาจกัร และมีการฝึกซอ้มรบเป็นประจาํ 
โดยท่ีประทบัอยูท่ี่พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐมเน่ือง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
ใชพ้ระราชวงัสนามจนัทร์ เป็นท่ีชุมพลของกองเสือป่าเสนาหลวงในการประลองยทุธปลายปี และ
เป็นท่ีฝึกภาคสนามเป็นการยอ่ยดว้ย พรราชวงัสนามจนัทร์จงัหวดันครปฐม เป็นท่ีประทบัสาํราญ
พระราชอิริยาบถอยูเ่สมอ ตั้งแต่ก่อนข้ึนครองราชย ์ประกอบดว้ยพระท่ีนัง่ต่างๆ พระราชอุทยานอนั
งดงาม  
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ในปีเดียวกนักไ็ดท้รงตั้งกองลูกเสือกองแรกข้ึนท่ีโรงเรียนมหาดเลก็หลวง คือ วชิราวุธวิทยาลยัใน
ปัจจุบนั เพื่อฝึกให้เยาวชนมีคุณสมบติัท่ีดี มีความสามคัคี มีความมานะอดทน และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ซ่ึงกิจการลูกเสือน้ีไดข้ยายตวั เจริญรุ่งเรืองไปทัว่ราชอาณาจกัร ในฐานะท่ีทรงดาํรง
ตาํแหน่งจอมทพัไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ไดท้รงปรับปรุงกิจการในการ
ป้องกนัประเทศ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหแ้ยกกรมทหารเรือออกมาตั้งเป็นกระทรวงต่างหาก 
ไดท้รงจดัตั้งสภาป้องกนัราชอาณาจกัรข้ึน ทาํหนา้ท่ีประสานงานระหว่างราชการทหารทุกหน่วย 
นอกจากน้ียงัทรงซ้ืออาวธุท่ีทนัสมยัเขา้มาจากต่างประเทศ รวมทั้งเรือรบหลวงพระร่วง ซ่ึงเป็นเรือ
พิฆาตลาํแรกของไทย ดว้ยพระราชทรัพยส่์วนพระองค ์และเงินสมทบ บริจาคจากประชาชน การ
ป้องกนัประเทศทางอากาศ ซ่ึงเป็นเร่ืองใหม่ของบา้นเมือง ไดท้รงจดัตั้งหน่วยบินข้ึนเป็นคร้ังแรก
ของประเทศไทย เม่ือ พ.ศ. 2456 ต่อมาไดย้กข้ึนเป็นกองบินทหารบก และเป็นตน้กาํเนิดของ
กองทพัอากาศในปัจจุบนั (จม่ืนอมรดรุณารักษ ์แจ่ม สุนทรเวช, 2511: 127-162)   

 
พระราชกรณยีกจิทางด้านเศรษฐกจิ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัคลงัออมสินพทุธศกัราช 2456 ข้ึน 

เพื่อสนบัสนุนใหป้ระชาชนรู้จกัออมทรัพยเ์พื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวม ไดท้รงริเร่ิม
ก่อตั้งบริษทัปูนซีเมนตไ์ทยข้ึน เป็นกิจการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของชาติ ดา้นการคมนาคมได้
ทรงปรับปรุงขยายกิจการรถไฟท่ีอยูเ่ดิม ใหส้ามารถสนองความตอ้งการของประชาชนไดม้ากยิง่ข้ึน 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหร้วมกรมรถไฟซ่ึงเคยแยกเป็นสองกรมเขา้เป็นกรมเดียวกนั เรียกวา่
กรมรถไฟหลวง การเจาะอุโมงคร์ถไฟยาวท่ีสุดตลอดเขาขนุตาลสาํเร็จในรัชกาลน้ี ทางรถไฟระยะ
ยาง ไดส้าํเร็จลงเป็นลาํดบั เช่น ทางรถไฟสาย กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทรงเปิดเดินรถด่วนระหวา่ง
ประเทศสายใตติ้ดต่อกบัรถไฟสายมลาย ู(มาเลเซีย) ปีนงั และ สิงคโปร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ
ใหส้ร้างสะพานพระราม 6 ขา้มแม่นํ้าเจา้พระยา เช่ือมทางรถไฟทั้งหมดของประเทศเขา้สู่ศูนยก์ลาง
ท่ีสถานีหวัลาํโพง การคมนาคมทางอากาศกไ็ดเ้ร่ิมขนส่งไปรษณียภ์ณัฑท์างอากาศระหวา่ง 
กรุงเทพฯ – นครราชสีมา เป็นคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2463   
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พระราชกรณยีกจิด้านสาธารณสุข 
ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ข้ึน เพื่อเป็นพระบรมราชา

นุสรณ์ในสมเดจ็พระบรมชนก และทรงตั้งสถานเสวภาข้ึน เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2465 เพื่อเป็น
สถาบนัคน้ควา้วิจยัดา้นสาธารณสุขโดยเฉพาะในดา้นการป้องกนัพิษ โรคจากสตัว ์นอกจากน้ีทรง
เปิดกิจการประปากรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 เพื่อใหป้ระชาชนในนครหลวงมี
ความเป็นอยูท่ี่ถูกสุขลกัษณะอนามยั เช่นเดียวกบัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหส้ร้างสวนลุมพินี
ข้ึน เป็นสถานท่ีสาธารณะสาํหรับประชาชนมาพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 

พระราชกรณยีกจิด้านสังคม 
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้รา

พระราชบญัญติันามสกลุข้ึน เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2455 นบัเป็นพระราชกรณียกิจสาํคญัท่ีทรง
ริเร่ิมข้ึนในรัชกาลของพระองค ์และสืบมาจนทุกวนัน้ี เน่ืองจากแต่เดิมประเทศไทยไม่ไดมี้นามสกลุ
ใชก้นั การบอกเช้ือสายของบุคคลใดใชว้ิธีอธิบายถึงช่ือบิดา มารดา และบรรพบุรุษ เวน้แต่สกลุท่ี
สืบเน่ืองถึงพระบรมราชวงศ ์และตระกลูขนุนางเก่าแก่เป็นบางตระกลูเท่านั้น จนมีคาํพดูติดปากวา่
ถึงทุกวนัน้ีวา่ “ผูดี้มีตระกลู” โดยพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัมีพระราชประสงคท่ี์จะ
ปลูกฝังใหป้ระชาชนชาวไทย มีความรู้สึกในความเป็นชาติ มีความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของชาว
ไทย จึงไดท้รงมีพระราชดาํริใหมี้การใชน้ามสกลุข้ึน นอกจากจะเป็นการแสดงความเป็น
อารยประเทศแลว้ นามสกลุกย็งัเป็นเคร่ืองบ่งช้ีวา่ผูใ้ดสืบเช้ือสายของผูใ้ด ทาํใหบุ้คคลนั้นมีความ
ระมดัระวงัท่ีจะไม่กระทาํความชัว่ ใหเ้ป็นท่ีเส่ือมเสียแก่บรรพบุรุษและทายาทของตน นบัเป็นพระ
บรมราโชบายท่ีสร้างความรู้สึกรักในช่ือเสียงเกียรติยศ แก่ประชาชน  นอกจากน้ีกไ็ดท้รง
พระราชทานนามสกลุแก่บรรดาขา้ราชการ และประชาชนจาํนวนมากถึง 6,432 นามสกลุ 
   

พระราชกรณยีกจิด้านศิลปวฒันธรรม 
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงมีพระราชอธัยาศยัโปรดงานศิลปะ 

โดยเฉพาะศิลปะการละคร คร้ังทรงศึกษาอยูท่ี่ประเทศองักฤษ ทรงมีพระอจัฉริยะภาพในศิลปะ
แขนงน้ี นบัแต่ทรงพระเยาวก์ไ็ดท้รงละครดว้ยพระองคเ์องหลายคร้ัง นอกจากน้ียงัทรงพระราช
นิพนธ์บทละครชนิดต่างๆ ไวเ้ป็นอนัมากทั้งท่ีเป็นละครรําแบบไทย และละครพดู เม่ือไดเ้สดจ็ข้ึน
เสวยราชสมบติัแลว้ กไ็ดท้รงละครคร้ังสาํคญัอีกหลายคร้ังเช่น ทรงแสดงเป็นนายมัน่ปืนยาวใน
ละครเร่ืองพระร่วง และเป็นสงัฆราชนิกายโรมนัคาทอลิค ในละครเร่ืองกโุศลบาย ซ่ึงทรงแปลมา
จากเร่ือง A Royal Family ของ โรเบิร์ต มาแชล เป็นตน้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างโรง
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ละครไวใ้นพระราชฐานแทบทุกแห่งท่ีเสดจ็ประทบั เช่น ท่ีพระราชวงัพญาไท เป็นตน้ นอกจากน้ีได้
ทรงตั้งกรมมหรสพข้ึนเพื่อฟ้ืนฟศิูลปะการแสดงของไทยอีกดว้ย 

ในดา้นจิตรกรรม และสถาปัตยกรรม  ไดท้รงส่งเสริมใหน้าํศิลปะแบบไทยมาใชใ้น
การก่อสร้างอาคาร และถาวรวตัถุต่างๆ เช่น โรงเรียนหมาดเลก็หลวง หรือ วชิราวธุวิทยาลยัใน
ปัจจุบนั และอาคารคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
สร้างข้ึนในรัชสมยัของพระองค ์นอกจากน้ีไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระท่ีนัง่สามคัคี
มุขมาตยข้ึ์นท่ีพระราชวงัสนามจนัทร์ดว้ยศิลปะแบบไทยดว้ย ในดา้นจิตรกรรมนั้นทรงสนพระราช
หฤทยัในการวาดภาพลอ้ และไดท้รงวาดภาพลอ้ไวห้ลายชุด รวมทั้งไดท้รงวาดภาพลอ้ของขา้ราช
บริพารไวเ้ป็นอนัมาก ภาพฝีพระหตัถเ์ล่าน้ีกพ็ระราชทานไปใชใ้นกิจการกศุลทั้งส้ิน ส่วนภาพฝีพระ
หตัถทุ์กภาพกจ็ะนาํไปลงพิมพใ์หห้นงัสือดุสิตสมิตเป็นประจาํ  

พระราชอธัยาศยัในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัอีกประการหน่ึงคือ การ
โปรดท่ีจะเสดจ็แปรพระราชฐานไปประทบัยงัท่ีต่างๆ ในพระราชอาณาจกัร แมใ้นท่ีท่ีไม่มี
พระราชฐานท่ีประทบัอนัเหมาะสมกมิ็ไดท้รงรังเกียจ แมก้ระทัง่ตาํหนกัแพรท่ีท่าวาสุกรี กเ็คยเสดจ็
ประทบัแรม แต่ถา้โปรดท่ีจะเสดจ็แปรพระราชฐานไปประทบัท่ีใดเป็นประจาํแลว้ กจ็ะทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างอาคารท่ีประทบัท่ีเหมาะสมกบัภูมิภาคนั้นๆข้ึน โดยมีขนาดเลก็ๆพอแก่
การประทบั ในสถาปัตยกรรมแบบแปลกๆ ทั้งแบบไทยท่ีไดป้ระยกุตข้ึ์นใหม่และแบบตะวนัตก 
อาทิเช่น พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม ซ่ึงนบัเป็นราชสาํนกัแห่งท่ีสอง พระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี และพระราชวงัพญาไท เป็นตน้ 
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ชุดข้อมูล ประวตัิ ความเป็นมา ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม ของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
ประวติัความเป็นมาของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั(จม่ืนอมรดรุณารักษ ์แจ่ม สุนทร

เวช, 2512: 127-162)   
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว การเดินทางไปตากอากาศตาม

ชายทะเลเร่ิมจะไดรั้บความนิยม พร้อมกบัการเปิดกิจการรถไฟสายใต ้ท่ีขยายออกไปจนถึงภาคใต ้
ทางรถไฟไดต้ดัผ่านชิดชายทะเล ฝ่ังตะวนัตกหลายแห่ง โดยเฉพาะท่ีอาํเภอหัวหินเป็นจุดเด่นกว่า
แห่งอ่ืน เพราะเป็นสถานท่ีท่ีไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร โดยเหตุน้ีกรมพระยากาํแพงเพชรอคัร
โยธินซ่ึงดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการรถไฟจึงกราบบงัคมทูลขอพระบรมราชานุญาตเปิดตาํบลหวัหิน
เป็นสถานท่ีตากอากาศเพ่ือให้บริการประชาชนทัว่ไป ต่อมาจึงจดัตั้งสภาบาํรุงชายทะเลข้ึน สร้าง
ตลาด สร้างโรงแรมท่ีพกั ให้ผูค้นออกไปพกัผ่อน มีสนามกอล์ฟ  รวมทั้งสนามเทนนิส และกีฬา
อ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนตามลาํดบั หวัหินจึงเป็นท่ีนิยม ประชาชนออกไปตากอากาศตามฤดูกาล ตั้งแต่คร้ังนั้น
เป็นตน้มา  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัประชวรดว้ยพระโรครูมาติซัม่ เพราะทรง
มีอาการปวดตามพระวรกาย พระยาแพทยพ์งศาวิสุทธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช) ผูเ้ป็นนายแพทยห์ลวง
ประจาํพระองคไ์ดก้ราบบงัคมทูลวา่ สมควรจะเสดจ็ออกไปประทบัรักษาพระองคใ์นท่ีมีอากาศแหง้
อบอุ่น ซ่ึงควรเป็นสถานท่ีตากอากาศชายทะเล ในเวลานั้นไม่มีท่ีใดท่ีจะเหมาะสมเท่าอาํเภอหัวหิน 
เพราะการเสด็จออกไปจะไดรั้บความสะดวกกว่าในท่ีแห่งอ่ืน แต่พระองครั์บสั่งว่า “ท่ีนัน่กาํลงัเป็น
ท่ีนิยมของประชาชนทัว่ไป ไม่อยากจะเขา้ไปรบกวนความสนุกสบายของเขา” โดยความจาํเป็น
หลายประการ จึงทรงเห็นว่า พระองคมิ์ไดเ้สด็จมา ประทบัร้อนชายทะเลเป็นประจาํทุกปี หรือหาก
จะโปรดเพราะเป็นการไดรั้กษาพระอนามยัถูกกบัพระอาการปวดนั้นไดทุ้เลาลงเม่ือเสด็จประทบั
ชายทะเลจริงๆ แลว้ท่ีแห่งอ่ืนก็ยงัจะพอหาได ้ไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นท่ีหัวหินแต่เพียงแห่งเดียว  ดว้ย
ทรงตดัสินพระราชหฤทยัในท่ีจะไม่ทรงกระทาํพระองคเ์ขา้ไปเบียดบงัแบ่งส่วนท่ีจะเป็นความสุข
ของประชาราษฎร์ 

ดว้ยพระราชดาํริดงักล่าวน้ี พระองคท์รงตดัหัวหินออกจากรายการท่ีทรงเลือกสร้างท่ี
ประทบัพกัร้อน อน่ึง พระราชประสงคท่ี์แสวงหาท่ีประทบัริมชายทะเลนั้น ส่ิงสําคญัอย่างหน่ึงท่ี
ควรเลือกคือ เป็นชายทะเลดา้นตะวนัตกท่ีมีหาดทรายพอท่ีจะให้เสด็จลงสรงนํ้ าทะเลได ้จึงไดท้รง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้สาํรวจดูพบว่าท่ีดิน ตาํบลบางทะลุ ท่ีมีหาดทรายสะอาดพอสมควร แต่
จะตอ้งทาํถนนมาจากเมืองเพชรบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร คร้ันนาํความกราบบงัคมทูลใหท้รงทราบ
ก็เป็นท่ีพอประราชหฤทยั ส่วนการทาํถนนนั้นมีแนวทางท่ีจะทาํการแกไ้ขได ้นอกจากน้ีความนิยม
ของพระเจา้แผน่ดินในอดีตเห็นว่า นํ้าท่ีจะนํ้ ามาใชเ้ป็นเคร่ืองราชูปโภค เช่น นํ้าสรง นํ้าเสวย หรือท่ี
นาํไปใชใ้นพระราชพิธีกดี็ จะตอ้งลาํเลียงใส่ตุ่มดินผกูผา้ขาวปิดปากโอ่งตีตราประทบับนปมเชือกท่ี
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รัดตรงคอโอ่งด้วยดินสอพอง ส่งเขา้ไปในพระราชฐานเป็นประจาํ นํ้ าท่ีได้มาน้ีจะต้องส่งเจ้า
พนกังานนาํเรือไปบรรจุลงโอ่งท่ีตอนตน้แม่นํ้ าเพชร จนไดช่ื้อเรียกกนัติดปากว่า “นํ้ าเพชร” เพราะ
เป็นนํ้ าท่ีใสสะอาดซ่ึงพึงจะหาไดใ้นสมยันั้น มาใชเ้ป็นนํ้ าเสวยของพระเจา้แผ่นดิน นอกจากนั้น
เพชรบุรีเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีเคร่ืองอุปโภค บริโภค สมบูรณ์อยู่แลว้จึงเป็นการเหมาะสมดว้ยประการ
ทั้งปวง ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ร่ิมลงมือก่อนสร้างท่ีประทบั เม่ือ พ.ศ. 2460 เป็นตน้มา 

เน่ืองจากทรงมีแนวนโยบายท่ีจะใช้พระราชทรัพยโ์ดยวิธีประหยดัการใช้จ่ายส่วน
พระองคใ์นการสร้างท่ีตากอากาศของพระองคเ์อง จึงทรงพระราชดาํริหาทางใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ี
จาํเป็น ดว้ยเหตุน้ี การสร้างพระตาํหนกัชายทะเลในคร้ังนั้นจึงมีลกัษณะประกอบดว้ย ไมย้างและมุง
หลงัคาด้วยจาก นับว่าเป็นการมุงหลงัคาอย่างประหยดักว่าการใช้วสัดุอ่ืน แมว้่าทางไปหาดเจา้
สาํราญจาํเป็นตอ้งทาํถนนถึง 15 กิโลเมตร และบางตอนตอ้งถมดินช่วงท่ีเป็นตะกาด ซ่ึงเป็นท่ีลุ่มนํ้ า
ทะเลท่วมถึง แต่ก็ไม่เคยปรากฏว่าทาํการลงลูกรังหรือใส่อิฐหักกรวดดินแต่ประการใด คงมีแต่การ
ขุดตอปราบดินให้เรียบแน่น พอให้รถยนตพ์ระท่ีนั่งผ่านไปไดเ้ท่านั้น ในสมยันั้นการต่อรถยนต์
สําหรับเป็นรถยนต์โดยสารคันใหญ่ยงัไม่ทาํกัน จึงทาํให้ทรงนึกถึงความลาํบากของบรรดา
ขา้ราชการท่ีตามเสด็จออกไป รวมทั้งบรรดาเจา้หน้าท่ีฝ่ายบา้นเมืองท่ีจะตอ้งไปถวายอารักขา 
จดัการรับเสด็จ ติดต่อดว้ยเร่ืองราชการต่างๆ  จะตอ้งเดินทางดว้ยเทา้เป็นระยะทางไกล จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยาวรพงศพ์ิพฒัน์ (เยน็ อิศรเสนา) เป็นแม่กองจดัการวางรถไฟเลก็ข้ึน
เพื่อทาํการรับผูโ้ดยสาร ทาํสถานีข้ึนท่ีชานเมืองเพชรบุรี ตรงมุมถนนไปหาดเจา้สาํราญแห่งหน่ึง กบั
อีกแห่งหน่ึงท่ีปลายถนนใกลท้างเขา้พระราชฐาน รถไฟสายน้ีเป็นรถไฟท่ีมีขนาดเลก็มาก และไม่มี
สถานีรับส่งผูโ้ดยสารแห่งอ่ืนตลอดทาง 

งานก่อสร้างต่างๆ ไดส้าํเร็จเรียบร้อยลงในปี พ.ศ.2461 พอถึงวนัท่ี 27 เมษายน ของปี
นั้น ไดเ้สดจ็พระราชดาํเนินออกจากพระตาํหนกัจิตรลดารโหฐานโดยรถยนตพ์ระท่ีนัง่ไปลงเรือขา้ม
ฟากท่ีท่าวาสุกรี เพ่ือไปประทบัรถไฟพระท่ีนัง่ท่ีสถานีบางกอกนอ้ยเสด็จตรงไปถึงจงัหวดัเพชรบุรี 
ในตอนแรกประทบัแรมอยู่ท่ีพระท่ีนั่งบา้นปืน (พระท่ีนั่งบา้นปืนน้ี เป็นพระท่ีนั่งซ่ึงสร้างคา้งมา
ตั้งแต่คร้ังรัชกาลท่ี 5 เพิ่งมาเสด็จ เรียบร้อยลงในสมยัรัชกาลท่ี 6 จึงพระราชทานนามว่า “พระราม
ราชนิเวศน์”) ณ สถานท่ีแห่งน้ีอยูเ่ป็นเวลา 6 วนั พอถึงวนัท่ี 2 พฤษภาคม จึงไดเ้สด็จออกไปประทบั
ตากอากาศท่ีชายทะเลหาดเจา้สาํราญ ในการเสด็จออกไปคร้ังน้ี ปรากฏว่าเป็นท่ีพอพระราชหฤทยั
ในการท่ีเสด็จออกไปพกัผ่อนพระราชอริยาบทชายทะเลท่ีมีลมทะเลพดัอยู่ตลอดเวลา จนถึงกบั
พระราชทานช่ือใหม่โดยเปล่ียนจากช่ือเดิมท่ีชาวบา้นเรียกวา่ ”บางทะลุ” เป็น “หาดเจาสาํราญ” 

ในโอกาสท่ีเสดจ็ออกมาประทบัอยูท่ี่น่ีหลายวนั จึงมีรับสั่งใหท้าํเป็นหอคอยสูงข้ึนดว้ย
ไม ้ตั้งอยูบ่นชายหาดหนา้พระตาํหนกัท่ีประทบั แลว้ติดดวง (การติดโคมไฟสีแดงเหนือยอดพระท่ี
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นัง่หรืออาคารสูงๆในเขตพระราชฐาน ทรงใชใ้หเ้ป็นท่ีสังเกตว่า พระองคก์าํลงัประทบัอยูใ่นบริเวณ
นั้น) โคมไฟฟ้าสีแดงไวท่ี้ยอดหอคอยสูงแห่งนั้น ส่วนนอกฝ่ังออกไปก็มีเรือรบจอดลอยลาํเป็นการ
ถวายพระเกียรติตามราชประเพณีตามปกติ เม่ือแสงแดดตอนบ่าย ซ่ึงเป็นชายทะเลดา้นตะวนัตกอ่อน
ลง เพราะดวงตะวนัในตอนน้ีจะคลอ้ยลบัขอบฟ้าไปทางดา้นหลงัของพระตาํหนกั ซ่ึงตั้งอยูบ่นชาย
ตล่ิง เม่ือมองออกไปกลางทะเลก็ไม่ระคายเคืองพระเนตร พระองคจึ์งโปรดท่ีจะเสด็จลงไปประทบั
อยู่ตามชายหาดซ่ึงเป็นบริเวณท่ีสะอาดร่มร่ืนและไม่มีผูค้นภายนอกจะเขา้ไปเดินวุ่นวายให้เป็นท่ี
รบกวนพระยุคลบาท ในการเสด็จลงไปเพื่อจะสรงนํ้ าทะเลท่ีชายหาดน้ีก็เป็นประเพณีท่ีบรรดา
มหาดเล็กและราชองครั์กษท์ั้งหลายจะตอ้งรู้หนา้ท่ีคอยกนัอยู่ใกล้ๆ เพื่อตามเสด็จลงไปถวายความ
อารักขาดว้ย คือลงไปเป็นจาํนวนกลุ่มใหญ่ไม่ตํ่ากว่า 30-40 คน ในการแต่งพระองคล์งมาในกลุ่ม
ของขา้ราชบริพารนั้น พระองคจ์ะทรงฉลองพระองคชุ์ดพิเศษสาํหรับการลงสรงนํ้ าทะเลโดยเฉพาะ 
นัน่คือเป็นฉลองพระองคชุ์ดผา้ฝ้ายสีแดงมองเห็นเด่นชดักว่าคนอ่ืนๆ ฉลองพระองคแ์ดงชุดน้ีเป็น
แบบเส้ือแขนสั้นแค่ขอ้ศอก และเอวปล่อยอยา่งเส้ือธรรมดา ผา่หนา้อกไม่มีรังดุมแต่ผกูไวด้ว้ยผา้สี
เดียวกนั สาํหรับพระสนบัเพลาเป็นกางเกงสามส่วนสีแดงเหมือนกนั สัญลกัษณ์ของสีแดงสาํหรับ
ใชส้รงนํ้ าน้ี เจา้นายโปรดใชก้นัมากในสมยัก่อน ส่วนขา้ราชบริพารอ่ืนๆ ท่ีตามเสด็จลงไปในท่ีนั้น 
การแต่งตวัเป็นไปโดยลาํลองไม่มีการนดัหมายแต่อยา่งใด โดยมากก็สวมกางเกงขาสั้นสีเทา นํ้าตาล 
หรือ ดาํ ตามท่ีใชเ้ล่นกีฬากนัแต่ส่วนใหญ่สวมเส้ือคอปกสีขาว บางคนกใ็ชเ้ส้ือชั้นในคอกลม ในการ
ท่ีองคล์น้เกลา้ฯ รัชกาลท่ี 6 โปรดในการใชฉ้ลองพระองคแ์ดงดว้ยผา้ฝ้ายนั้น เป็นการแสดงถึงพระ
ราชอุปนิสัยของพระองค์ท่ีมีความพึงพอพระราชหฤทยัอย่างไทยแท ้แมว้่าพระองค์จะเคยเสด็จ
ศึกษามาจากประเทศทางตะวนัตก 

เม่ือเสด็จลงไปในนํ้ าทะเลแลว้ทหารหาดเล็กขา้ราชบริพาร ต่างก็กระจายกนัออกไป
เป็นบริเวณแผ่กวา้ง บางคนไปลอ้มวงอยู่ดา้นหน้าท่ีนั่ง โดยหันหน้าเขา้หาพระองค ์หันหลงัออก
นอกทะเล ทั้งน้ีกโ็ดยความจงรักภกัดีท่ีพยายามตีวงลอ้มไวเ้ผือ่ว่ามีปลาฉลามหรือแมงกะพรุนไฟเขา้
มากถึ็งคนเหล่านั้นก่อน จะไดมี้โอกาสทูลพระองคไ์ดท้นัท่วงที 

พระองคไ์ดเ้สด็จลงสรงอยู่เป็นประจาํ จนกระทัง่วนัหน่ึงเป็นเวลาท่ีนํ้ าทะเลลดลงไป
มากในเวลาตอนบ่ายท่ีเคยเสดจ็ลง จึงทาํใหว้นันั้นมีหาดกวา้งออกไปมาก ลน้เกลา้ฯไดเ้สด็จพระราช
ดาํเนินลงไปตามหาดทรายอนักวา้งใหญ่จนถึงสุดชายของนํ้ าทะเล แต่ทาํใหพ้ระองคป์ระหลาดพระ
ราชหฤทยั เพราะสุดของชายหาดท่ีออกไปนั้นกลายเป็นพื้นท่ีทะเลเลน ทรงรังเกียจท่ีจะเสด็จลงไป
สรงนํ้ าทะเลไดอ้ย่างท่ีเคยเป็นประจาํทุกวนั เม่ือประทบัยืนทอดพระเนตรอยู่สักพกัใหญ่ จึงเสด็จ
กลบัข้ึนพระตาํหนกั ทุกคนคิดวา่วนัน้ีคงจะไม่เสด็จลงสรง แต่คร้ันเสด็จพระราชดาํเนินข้ึนมาจนถึง
ระดบัขา้งบนของชายหาด ก็มีแอ่งทรายอ่างใหญ่ท่ีมีนํ้ าทะเลขงัเตม็อยูแ่ห่งหน่ึง ในทนัใดนั้นเองเลย
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ทรงถือโอกาสนัง่ลงประทบัท่ีตรงขา้งแอ่งนํ้านั้น บรรดาขา้ราชบริพารท่ีตามเสด็จลงไปดว้ย ก็พากนั
ไปนัง่คอยอยูห่่างๆพอสมควร พระองคท์รงใชพ้ระหตัถแ์หวกทรายให้นํ้ าท่ีขงัอยูใ่นแอ่งนํ้ านั้นไหล
ลงท่ีตํ่า แต่ทรงทาํทางให้ไหลคดไปคดมาประดุจเป็นลาํแม่นํ้ าท่ีไหลไปตามธรรมชาติ แลว้ทรง
สมมุติว่า ลาํนํ้ านั้นไหลโคง้เป็นวงออ้ม เพื่อเป็นท่ีตั้งราชธานี อนัมีบา้นเมืองราษฎรหนาแน่น ทรง
ป้ันทรายเป็นป้อมปราการ มีคูเมืองเล็กๆ สําหรับป้องกันอริราชศัตรูท่ีจะมารุกราน รับสั่งให้
มหาดเล็กคนหน่ึงวิ่งเขา้ไปหักก่ิงไม้ใบเล็กๆ มาปักเป็นเสมือนเรือนสวนไร่นาตามธรรมชาติ 
ประทบัเพลินอยูเ่ช่นนั้นจนนํ้ าทะเลสูงข้ึนมาพอท่ีจะเสด็จลงสรงไดอ้ยา่งทุกวนั จึงเสด็จลงนํ้ าทะเล
อยู่ชัว่ครู่แลว้ก็เสด็จข้ึน มีผูก้ล่าวว่าเหตุการณ์น้ีไดด้ลพระราชหฤทยัให้เร่ิมสร้างดุสิตธานีอนัเป็น
บา้นเลก็เมืองนอ้ย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอาจจะเป็นไปไดเ้พราะหลงัจากเสด็จกลบัจากหาดเจา้สาํราญในคร้ัง
นั้น กเ็สดจ็ไปประทบัท่ีพระราชวงัดุสิต และเปิดเมืองดุสิตธานีในระยะต่อมา 

การเสด็จไปคราวนั้น พอถึงวนัท่ี 13 มิถุนายน  ไดเ้สด็จกลบัไปทาํพระราชพิธีเฉลิม
ฉลองพระรามราชนิเวศน์ท่ีเมืองเพชรบุรี 1 วนั แลว้เสด็จไปประทบัต่อท่ีหาดเจา้สาํราญอีก ประทบั
อยูเ่ป็นเวลาอีก 1 เดือน จนถึงวนัท่ี 14 กรกฎาคม จึงเสด็จกลบัไปประทบัแรมท่ีพระท่ีนัง่บา้นปืนอีก
คร้ังเป็นเวลา 1 เดือน จึงเสด็จนิวติัคืนสู่พระมหานคร สาํหรับพระท่ีนัง่บา้นปืน หรือ พระรามราช
นิเวศน์น้ีไม่ทรงโปรด จึงไม่ค่อยเสด็จไปประทบัหลงัจากคราวนั้นอีก การท่ีไดท้รงมีโอกาสออกไป
ประทบัรักษาพระองค์อยู่ชายทะเลคราวนั้นเป็นเวลานานเกือบ 2 เดือนคร่ึง นับว่าเป็นการรักษา
พระองคท่ี์ไดผ้ล เพราะไม่เคยไดย้ินว่ามีพระราชปรารภถึงเร่ืองทรงปวดตามพระวรกายตั้งแต่นั้น
เป็นตน้มา ในปีต่อๆมาก็ไดมี้โอกาสเสด็จออกไปประทบัพกัผ่อนชายทะเลท่ีหาดเจา้สาํราญอีก จน
คร้ังสุดทา้ยเสด็จออกไปคราวหลงัสุดเม่ือ พ.ศ.2464 เหตุการณ์ไม่เคยคาดคิดในความไม่สะดวก
ต่างๆ ไดมี้ข้ึนหลายประการ จนกระทัง่ไม่เสดจ็ออกไปประทบัท่ีหาดเจา้สาํราญอีกเลย เร่ืองความไม่
สะดวกท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 

ประการท่ี 1 ท่ีหาดเจา้สาํราญมีบ่อนํ้ าจืดท่ีขดุไดต้ั้งอยู่ทางทิศใตข้องพระตาํหนกัเพียง
บ่อเดียวซ่ึงทางบ้านเมืองคาดคะเนเหตุการณ์ผิด เพราะไม่คิดว่าจะมีผูต้ามเสด็จออกไปมาก
โดยเฉพาะในปีสุดทา้ยผูค้นก็พลอยติดตามออกไปมากกว่าปีแรกๆ มีผูไ้ปเปิดร้านขายอาหารข้ึน
หลายร้าน นํ้ าจืดท่ีมีอยู่เพียงแห่งเดียวก็ไม่เพียงพอ และบงัเอิญฝนในปีสุดทา้ยก่อนท่ีเสด็จพระราช
ดาํเนินออกไปนั้นตกนอ้ยก็ยิง่ทาํใหน้ํ้ าในบ่อลดปริมาณลง จึงทาํใหมี้คนไปรอคอยตกันํ้ าในบ่อแห่ง
เดียวน้ี เป็นประจาํทุกวนั จนในท่ีสุด กไ็ม่เพียงพอ ทางบา้นเมืองทราบอุปสรรคในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดี 
แมว้่าจะหาท่ีขุดบ่อนํ้ าแห่งใหม่ท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงก็ยงัหาไม่ได ้ อีกทางหน่ึงท่ีพอจะทาํไดคื้อ 
ลาํเลียงนํ้ามาจากตวัเมืองเพชรบุรีโดยทางรถไฟเลก็ แต่ทางรถไฟเลก็น่ีก็จะขนนํ้ าไดแ้ต่ละเท่ียวเพียง 
200 แกลลอนเท่านั้น และจะขนไดเ้พียงวนัละเท่ียวเดียว เม่ือเป็นเช่นน้ีแมแ้ต่จะนาํไปใชส้าํหรับของ
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หลวงอยา่งเดียวก็ไม่เพียงพอ สาํหรับการลา้งถว้ยชามท่ีห้องเคร่ืองและห้องวรภาชน์ ถึงกบัตอ้งไป
ตกันํ้ าเค็มมาใส่ไวส้ําหรับลา้งเสียคร้ังหน่ึงก่อน แลว้จึงนําไปลา้งด้วยนํ้ าจืดให้สะอาดภายหลงั 
สําหรับบรรดาขา้ราชบริพารชั้นผูใ้หญ่ท่ีตอ้งมีนํ้ าจืดไวใ้ช้ประจาํบา้น ตอ้งถูกขอร้องให้อดออม
ถนอมการใชน้ํ้ ามากข้ึนทุกที จึงพากนัเดือดร้อนไปตามๆกนั 

ประการท่ี 2  เน่ืองจากเจา้พระยาวงพงศฯ์ ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการใหส้ร้างทาง
รถไฟเลก็ข้ึนนั้นท่านเขา้ใจในพระราชประสงคว์า่ ทรงโปรดท่ีจะเห็นการทาํงานโดยประหยดั รถไฟ
จึงมีขนาดเล็กเป็นของเก่าท่ีใชแ้ลว้เอามาปรับปรุงให้ใชก้ารได ้การวางรางรถไฟทอดไปตามขอบ
ถนนดินโดยไม่ไดท้าํการพนูดินใหสู้งอยา่งรถไฟหลวงนั้น เพราะคงเห็นว่าเป็นของไม่จาํเป็นอาจจะ
เปลืองค่าใช้จ่ายอีกเป็นอันมาก เ ม่ือเป็นเช่นน้ีรางท่ีวางไปตลอดทั้ งสายนั้ นจึงคดไปคดมา 
นอกจากนั้นความเสมอของหนา้ดินยงัเป็นไปตามสภาพเดิมของไหล่ถนน จึงทาํให้มีลกัษณะสูงๆ
ตํ่าๆ ผูโ้ดยสารทุกคนยืนรอกันแน่นขนัดต่างก็เต็มใจท่ีจะนั่งไป เพราะไม่มีทางอ่ืนท่ีจะไปได้
นอกจากจะเดินไปในระยะทาง 15 กิโลเมตร ขบวนรถโดยสารของรถไฟเล็กน้ีมีเพียง 6 คนั จึง
จําเป็นต้องท่ีจะต้องโดยสารไปร่วมกัน ระยะทาง 15 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง  
นอกจากนั้นเม่ือรถไฟวิ่งเหวี่ยงไปมาเช่นน้ี ทาํให้ขอพ่วงรถหลุดจากกนับ่อยๆ จึงตอ้งหยุดรถแลว้
ถอยหลงัไปพ่วงรถทั้งขบวนใหม่  ส่วนรถจกัรนั้นมีขนาดเลก็ พอวิ่งพ่วงรถไฟโดยสารไปนานๆ ก็
หมดแรง จาํเป็นตอ้งจอดพกัเพื่อใส่ฝืนเร่งไฟใหแ้รงดนัสูงพอจึงจะวิ่งต่อไปไดส่้วนตัวถนนได้ทํา
การขดุตอบกลบเกล่ียพื้นดินให้เรียบโดยมีการบดทบัให้แน่นตามธรรมดา ส่วนท่ีจะตอ้งผา่นลงไป
ในท่ีลุ่มท่ีเป็นตะกาด ก็ใชไ้มไ้ผส่านและขนดินมาทบัเพื่อมิใหล้อ้รถยนตติ์ดหล่ม สาเหตุมาจากเวลา
นั้นยงัไม่มีทางหลวงท่ีตดัเช่ือมโยงไปถึงถนนทรงพลท่ีมีอยูก่็ยงัไม่ไปถึงเพชรบุรี จึงไม่มีเอกชนคน
ใดท่ีจะมีทางนาํรถส่วนตวัไปแล่นท่ีในถนนสายน้ีให้เกิดความชาํรุดทรุดโทรมคงมีแต่รถพระท่ีนัง่
และรถขบวนหลวงท่ีใชใ้นการตามเสด็จเท่านั้น จะมีอยูบ่า้งก็เพียงรถจกัรยานสองลอ้ของชาวบา้นท่ี
อยูต่ามริมถนนสายน้ีพลอยมีโอกาสใชเ้ป็นทางสัญจรไปมาเพราะเป็นทางสะดวกท่ีน่าใชแ้ละเป็นท่ี
นิยมกนัมากในเวลานั้น แต่ถา้วนัใดมีฝนตกลงมามากกก่็อใหเ้กิดความลาํบาก เพราะถนนท่ีเรียบดว้ย
ดินเหนียวนั้น จะเกิดล่ืน ทาํใหผู้ข่ี้ไม่สามารถจะทรงตวับนรถได ้

ประการท่ี 3 ไดแ้ก่เร่ืองแมลงวนัหัวเขียว ปีแรกๆท่ีเสด็จออกไปมีแมลงวนับา้งเป็น
จาํนวนเลก็นอ้ย แต่ในคราวเสด็จออกไปคร้ังสุดทา้ย เม่ือเสด็จออกไปประทบัวนัแรกๆ แมลงวนัไม่
ค่อยจะชุมมากนกั คร้ันอยู่ต่อไปนานวนัเขา้ก็มีมากข้ึน อาจมีสาเหตุมาจากตาํบลบางทะลุแห่งน้ีไม่
ไกลจากหมู่บา้นชาวประมงคือตาํบลบา้นแหลมก็เป็นได ้ประกอบกับการเสด็จในคร้ังนั้น การ
สุขาภิบาลในหมู่ราษฎรท่ีเขา้มาออกร้านคา้ขายและตามบา้นขา้ราชบริพารไม่มีใครกวดขนัในเร่ือง
สาธารณสุข เช่น พวกร้านขายอาหารมกัท้ิงเศษอาหารไม่เป็นท่ี ลา้งถว้ยลา้งชามและ ท้ิงบนทราย
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ทัว่ไปจึงเป็นจุดหน่ึงท่ีเป็นโอกาสเพาะแมลงวนั แมลงวนัพวกน้ีเขา้ไปบินอยู่ท่ีโต๊ะเสวยในตอน
กลางวนั มหาดเลก็กองตั้งเคร่ืองตอ้งรับภาระหนกั เพราะไม่เคยปรากฏว่ามีแมลงวนัเขา้ไปรบกวน
พระยคุลบาทในเวลาเสวยขนาดน้ี แมลงวนัเป็นสตัวท่ี์เป็นพาหะในการนาํเช้ือโรคต่างๆ มาสู่คนทาง
อาหารซ่ึงไม่เป็นการสมควรท่ีจะไปไต่ตอมท่ีพระกระยาหารอนัเป็นเคร่ืองเสวย 

บรรดาขา้ราชบริพารและเจา้หน้าท่ีอ่ืนๆ ในขบวนเสด็จเม่ือปะสบกับความลาํบาก
นานาประการกพ็ากนัเบ่ือหน่าย ปีท่ีเสดจ็ออกไปคร้ังหลงัสุดเป็นปี พ.ศ.2464 

ทางจงัหวดัเพชรบุรี ไดก้ราบบงัคมทูลเขา้มาว่าไดพ้บสถานท่ีแห่งใหม่ท่ีตาํบลห้วย
ทรายเหนือเป็นทาํเลดีอยูใ่นระหว่างหาดเจา้สาํราญ และตาํบลหัวหิน ซึงมีความเหมาะสมกว่าหาด
เจา้สาํราญหลายประการ คือ นํ้าจืดหาง่ายเพราะมีลาํหว้ยอยูโ่ดยธรรมชาติ มีแอ่งนํ้ าซบัใตดิ้นท่ีจะขดุ
บ่อหานํ้ าใชไ้ดโ้ดยทัว่ไป และท่ีสาํคญัมากไดแ้ก่อยู่ใกลชิ้ดกบัสถานีรถไฟห้วยทรายเหนือมาก ไม่
ตอ้งกงัวลในเร่ืองการเดินทางของผูท่ี้ตามเสด็จ  ทั้งเป็นชายทะเลท่ีหาดทรายสะอาดสําหรับเร่ือง
แมลงวนันั้นมีหวงัวา่จะไม่ชุกชุม เพราะห่างจากหมู่บา้นชายทะเลเป็นระยะทางไกล จึงมีพระกระแส
รับสั่งใหเ้ร่ิมดาํเนินการก่อสร้างพระราชนิเวศน์แห่งน้ีเป็นการด่วน ประกอบกบัตอนน้ีพระองคท์รง
มีฝ่ายในตามเสด็จไปในขบวนดว้ย การสร้างพระราชฐานสาํหรับใชเ้ป็นท่ีประทบัตอนน้ีจึงตอ้งเพ่ิม
พระตาํหนักสําหรับฝ่ายในไวอี้กด้วย ในคราวน้ีทรงมีพระราชปรารถนาจะให้มีความสวยงาม 
ประกอบดว้ยความมัน่คงถาวรโดยไม่ให้มุงหลงัคาจากอย่างหาดเจา้สําราญ ทั้งพระราชทานนาม
พระราชนิเวศน์แห่งน้ีใหเ้ป็นการสอดคลอ้งกบัช่ือตาํบลท่ีใชอ้ยูเ่ดิม คือคาํว่า “หว้ยทราย” เป็นความ
หมายถึงหว้ยของเน้ือทรายซ่ึงเป็นกวางชนิดหน่ึง จึงไดท้รงนาํเอาคาํว่า “มฤค” มาใชแ้ละเพื่อใหเ้ป็น
สิริมงคลแก่สถานท่ีได้ทรงนําเอาช่ือสถานท่ีในพุทธประวติัมาตั้ งคือ “มฤคทายวนั” เพราะป่า
มฤคทายวนัน้ีเม่ือพุทธองคไ์ดท้รงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว้ พระองคไ์ดท้รงรําลึกถึง
พระปัญจวคัคียจึ์งไดเ้สด็จไปทรงประทานพระปฐมเทศนา ณ ท่ีป่าอิสิปปตนมฤคทายวนัเป็นคร้ัง
แรก และเม่ือไดพ้ระราชทานช่ือเหมาะดีแลว้เลยทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ห้ามมิให้ผูห้น่ึงผูใ้ด
ล่วงลํ้ าเขา้มายิงสัตวใ์นตาํบลน้ี ซ่ึงแต่ก่อนเคยเป็นถ่ินของพรานป่าออกมานั่งห้างกนัท่ีน่ีเป็นการ
ปกป้องสัตวป่์าท่ีพากนัหนีร้อนมาพึ่งเยน็ภายในปริมณฑลรอบพระราชฐานภายในวงรัศมี 100 เส้น 
ทรงแผพ่ระราชกศุลตามประกาศลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2467  

การก่อสร้างสถานท่ีน้ีไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ร่างแผนผงัดว้ยพระองคเ์อง โดย
จดัวางห้องพระบรรทมอยู่ก่ึงกลางติดกนักบัห้องแต่งพระองคแ์ละห้องสรง และมีห้องเสวยติดอยู่
ดา้นหลงัมีสะพานทอดออกไปทางขวามือสาํหรับเป็นส่วนของฝ่ายใน ดา้นซา้ยเป็นสะพานทอดยาว
ไปต่อกบัท่ีอฒัจรรยช์ั้นบนของโรงละคร ดา้นหนา้มีสะพานทอดยาวไปเป็นหอ้งทรงพระอกัษรใกล้
ชายหาด 
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แบบแปลนของพระองคท์รงจดัทาํให้บรรดาพระตาํหนักต่างๆ แบ่งกระจายห่างกนั
ออกไปเป็นหลงัๆ แบบเดียวกันหมด ยกใตถุ้นโปร่ง เทพื้น คอนกรีตเรียบๆ และดูเตียนโล่งแล
สะอาดตาตลอดจนใต้สะพาน ท่ีเช่ือมโยงถึงกันก็เทพื้นคอนกรีตให้เป็นทางเดินไปมาสะดวก
เช่นเดียวกนั นอกจากนั้นจะเห็นมีบนัไดพาดลงสู่พื้นดินโดยเฉพาะอาคารแต่ละหลงัเพ่ือให้ความ
สะดวกในการข้ึนลงอีกดว้ย 

ในการก่อสร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัแห่งน้ี ยงัมีร่องรอยท่ีแฝงการประหยดัพระ
ราชทรัพยไ์วเ้ป็นหัวใจสําคญั คือทรงหลงัคานั้นเป็นทรง “ป้ันหยา” อย่างท่ีชาวบา้นเขาสร้างกนั
ทัว่ๆไปแลว้มุงดว้ยกระเบ้ืองวา่วส่ีเหล่ียม ส่วนท่ีเป็นสะพานเดินติดต่อรวมทั้งท่ีเป็นระบียงหนา้หอ้ง
จะมีราวลูกกรงเป็นแถวยาวเหมือนสะพานติดต่อจากเรือนหลงัหน่ึงไปยงัอีกหลงัหน่ึง 

นอกจากนั้ นในบริเวณพระราชนิเวศน์แห่งน้ี มิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ตกแต่งสวนไมป้ระดบัอยา่งใด คงมีแต่ตน้ไมป่้าของเดิมประเภทตน้ข่อย ตน้กุ่ม ตน้แจง ตน้มะนาวผ ี
ฯลฯ อนัเป็นพนัธ์ุไมป่้าทั้งส้ิน ทางดา้นตะวนัออกของพระตาํหนกัจรดชายฝ่ังทะเลปล่อยให้เป็นท่ี
โล่งกวา้งเวลาปล่อยให้เป็นทะเลทรายโดยธรรมชาติ ทางดา้นหลงัพระตาํหนกัเขา้ไปนั้นเป็นท่ีดิน
อนัสมบูรณ์ เพราะมีแอ่งนํ้ าขงัอยูต่ามธรรมชาติอยู่หลายแห่งรวมทั้งมีธารนํ้ าไหลลงทะเลผา่นหลงั
พระตาํหนกัอยูด่ว้ย ในสถานท่ีแห่งน้ีเม่ือสมยัท่ีจะลงมือทาํการก่อสร้างพระตาํหนกัข้ึนมาเป็นป่าท่ีมี
ตน้ไมข้ึ้นหนาแน่นยิ่งกว่าในบริเวณใกลเ้คียงอ่ืนๆ ในทอ้งท่ีน่ีไม่เคยมีบา้นเรือนผูค้นเคยไปปลูก
สร้างมาก่อน 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวฯ เสด็จออกไปประทบัคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ.
2467 คร้ังต่อมาในปี 2468 ไดเ้สด็จออกไปเป็นคร้ังสุดทา้ยเม่ือวนัท่ี 12 เมษายน เวลาเท่ียงวนัเสาร์
จากในพระบรมมหาราชวงัลงเรือยนต์ขา้มฝากท่ีท่าราชวรดิษฐ์ เพื่อไปประทบัรถไฟพระท่ีนั่ง ท่ี
สถานีบางกอกนอ้ยไปลงท่ีสถานีหว้ยทรายเหนือ ในคร้ังสุดทา้ยน้ีประทบัอยูน่านเป็นเวลาประมาณ
เดือนเศษ เสด็จนิวติักลบัพระนครในวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2468 ต่อมาวนัท่ี 25 พฤศจิกายน ในปี
เดียวกนัน้ีกเ็สดจ็สวรรคต พระองคไ์ดท้รงท้ิงพระอนุสรณ์ไวคื้อ ตวัพระตาํหนกัต่างๆ ตั้งอยูเ่ดียวดาย
ท่ีชายหาดและชาํรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา  
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รูปลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (อรรคศิษฏ ์วิริยะกุล, 
2537: 149-155) 

พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ประกอบดว้ยอาคาร 16 หลงั แบ่งออกเป็น 3 หมู่พระท่ีนัง่
ใหญ่ มีช่ือคลอ้งจองกนัคือ 

1. หมู่พระท่ีนัง่สมุทรพิมาน เป็นท่ีพกัของฝ่ายใน (ฝ่ายสตรี) ประกอบดว้ย หอ้งบรรทม 
หอเสวย ศาลาลงสรงฝ่ายในและท่ีพกัขา้ราชบริพารใกลชิ้ด 

2. หมู่พระท่ีนัง่พิศาลสาคร เป็นท่ีพกัของฝ่ายหนา้ (ฝ่ายชาย) ประกอบดว้ย ห้องพระ
บรรทม หอเสวย ศาลาลงสรงฝ่ายหนา้ และท่ีพกัขา้ราชบริพารใกลชิ้ด 

3. สโมสรเสวกามาตย ์เป็นโถงโปร่งอเนกประสงค ์ใชเ้ล่นละครและประกอบพิธี
สาํคญัต่างๆ 

ตวัอาคารทุกหลงั มีระเบียงทางเดินเช่ือมต่อถึงกนัทุกลงั ทั้งชั้นบน และชั้นล่างโดยตั้ง
ขนานกบัชายฝ่ังทะเล การก่อสร้างพระราชนิเวศน์แห่งน้ีใชเ้วลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี คือเร่ิม
ก่อสร้างปี พ.ศ.2466 แลว้เสร็จปี 2467 ลกัษณะอาคารเป็นหมู่อาคารไมส้ักสองชั้น หลงัคาเป็นทรง
จัว่และทรงป้ันหยาแบบชาวบา้นทัว่ไป มุงหลงัคาดว้ยกระเบ้ืองว่าวซีเมนตสี์แดง ชั้นบนเป็นอาคาร
ไม ้ซ่ึงใชไ้มส้ักทองทั้งส้ิน ชั้นล่างเป็นใตถุ้นโล่ง เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ลกัษณะส่ีเหล่ียม ขนาด 
0.25 x 0.25 ม. ยกเวน้บริเวณสโมสรเสวกามาตย ์จะเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหลก็กลมขนาดเส้นผา่น
ศูนยก์ลาง 0.25 ม. 

เน่ืองจากพระราชนิเวศน์ฯ แห่งน้ีมีขนาดใหญ่มาก กล่าวคือ ช่วงยาวสุดของอาคารยาว
ถึง 364 เมตร และมีช่วงกวา้ง 132 เมตร มีเสาอาคาร 1,080 ตน้ มีบนัดั้งส้ิน 25 แห่ง แต่ทรงมีพระราช
ประสงคใ์ห้สร้างแลว้เสร็จในช่วงเวลาอนัสั้น และจากคาํบอกเล่าของผูรู้้ และความทรงจาํของผูท่ี้มี
ชีวิตอยูใ่นระหว่างการก่อสร้าง ไดเ้ล่าว่าการก่อสร้างวสัดุท่ีเป็นไมน้ั้น บางส่วนส่งมาจากกรุงเทพฯ 
โดยทาํสาํเร็จรูปเป็นช้ินๆ แลว้นาํมาประกอบ ณ ท่ีก่อสร้าง ส่วนท่ีเป็นคอนกรีต ใชว้ิธีหล่อกบัท่ี ดงั
จะสงัเกตไดจ้ากช่วงต่อระหวา่งหวัเสาคอนกรีต 

ชั้นล่างกับเสาไม้ชั้ นบนบางต้นจะไม่ได้ศูนย์กลางพอดีซ่ึงอาจเป็นเพราะคานไม้
ระหวา่งเสาตดัมาไม่ไดค้วามยาวท่ีพอดี มีสั้นบา้ง ยาวบา้งกไ็ด ้

ช่วงต่อระหว่างเสาคอนกรีตชั้นล่างกบัไมช้ั้นบนนั้น ไม่มีการยึดดว้ยวสัดุอ่ืนใด เป็น
การนาํเอาอาคารชั้นบนวางทบับนเสาคอนกรีตชั้นล่างเท่านั้น เวน้แต่ส่วนท่ีอยูติ่ดกบัทะเล เช่น ศาลา
ลงสรงทั้ง 2 หลงั จะมีการยึดด้วยแผ่นเหล็ก โดยฝังแผ่นเหล็กเป็นแกนยึดกับเสาไมบ้นหัวเสา
คอนกรีต 
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เสาคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นล่างนั้น จากการบูรณะพบว่าเสาคอนกรีตบางตน้ไม่มีการ
เสริมเหลก็ และขนาดของเหลก็ท่ีเสริมกไ็ม่เท่ากนัแน่นอนทุกตน้ 

ส่วนอาคารท่ีติดกบัพื้นดิน เช่น เสาคอนกรีต ผนงัอาคาร เชิงบนัไดจะมีการทาํรางนํ้ า
โดยรอบลึกประมาณ 1-2 น้ิว เพื่อป้องกนัมดและแมลงข้ึนรบกวนบนอาคาร 

ทุกส่วนของอาคารรวมทั้งระเบียงทางเดิน จะมีกนัสาดทาํดว้ยไมส้ักทองทาสีแดงโดย
ตลอด 

ฝ้าเพดานของอาคารชั้นบน ทาํเป็นแผน่คอนกรีตเสริมเหลก็เพื่อให้เกิดนํ้ าหนกักด ทบั
อาคารป้องกนัการไหวตวัเวลาเกิดลมปะทะแรงๆ ในส่วนท่ีตอ้งใชฝ้้าเพดานคอนกรีตเสริมเหล็ก
แผน่ใหญ่ จะมีการใชเ้หลก็เส้นโยงติดกบัโครงหลงัคาและแผน่ฝ้าเพดาน คอนกรีตเสริมเหลก็น้ีจะมี
การเขียนสีลวดลายแบบยโุรป เฉพาะในหอ้งพระบรรทม , หอเสวยของทั้งหมู่พระท่ีนัง่สมุทรพิมาน 
และหมู่พระท่ีนัง่พิศาลสาคร รวมทั้งสโมสรเสวกามาตยเ์ท่านั้น 

เสาไมแ้ละหนังห้องไมช้ั้นบน แสดงให้เห็นถึงการก่อสร้างแบบเรียบง่าย และรีบเร่ง 
กล่าวคือผนงัห้องไมส้ักเป็นการถากไวโ้ดยไม่ไดข้ดัแต่งให้เรียบร้อย เช่น ผนงัห้องทรงพระอกัษร
หรือเสาไมส้กั หอเสวยกลางกโ็คง้งอไม่ตรง เป็นตน้ 

ลูกกรงระเบียง , อาคาร ซ่ึงมีขนาดและรูปแบบเดียวกนั บางแห่งก็มีลูกแกว้บางแห่งก็
ไม่มี 

โครงสร้างบนหลงัคาบางแห่งนาํไมท่ี้เหลือเศษจากพ้ืนหรือกนัสาดตีแปะไวเ้พื่อเสริม
ความมัน่คงแขง็แรง 

ลกัษณะของคํ้ ายนัระหว่างเสาของระเบียงทางเดินจะพบว่ามีเฉพาะด้านยาว (ด้าน
ขนาน) ทั้งสองขา้งทางเดินจะไม่มีในดา้นขวาง (สกดั) ยกเวน้ระเบียงทางเดินในส่วนท่ีทอดไปสู่
ศาลาลงสรงทั้งสองแห่งเท่านั้น อาจแสดงให้เห็นถึงความประหยดัและรีบสร้าง ซ่ึงถา้จะกล่าวถึง
ความมัน่คงของตวัอาคารแลว้ควรจะมีในทุกช่วงระเบียงทางเดิน ส่วนระเบียงทางเดินเช่ือมต่อ
ระหว่างหมู่พระท่ีนัง่สมุทรพิมานกบัหมู่พระท่ีนัง่พิศาลสาครนั้น จะพบว่ามีการใส่เหล็กยึดหัวเสา
และโคนเสาไมทุ้กตน้ อาจเป็นการเสริมความมัน่คงภายหลงัการก่อสร้างแลว้เสร็จ ซ่ึงเป็นการใส่
แทนคํ้ายนัดา้นขวาง (สกดั) เพราะระเบียงส่วนน้ีรับลมเตม็ท่ี 

อาคารทั้งหมดของพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัแห่งน้ีจะมีลกัษณะเรียบง่ายคลา้ยกนั
ทั้งหมด ยกเวน้ส่วนสโมสรเสวกามาตยเ์ท่านั้นจะมีการเก็บหรือเน้นในส่วนรายละเอียดปลีกย่อย
มากกว่าอาคารหลงัอ่ืนๆ อาทิเช่น ลูกกรงระเบียงจะมีลวดลายระหว่างลูกกรง คํ้ายนัจะทาํบวั มี
บนัไดโคง้ข้ึน อาคารชั้นบนมีฝ้าไมส้ักใตก้นัสาด เสาคอนกรีตจะเป็นเสากลมในขณะท่ีส่วนอ่ืนๆ 
เป็นเสาเหล่ียมเป็นตน้ 
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พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัไดถู้กประกาศเป็นโบราณสถานลงในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2524  และ ดว้ยเดชะพระบารมีปกเกลา้ปกกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว รัชกาลปัจจุบนั ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พื้นท่ีค่ายพระรามหก พระราช
นิเวศน์มฤคทายวันและอุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  อันเป็นพ้ืนท่ีทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริย ์เป็นสถานท่ีราชการและเป็นสถานท่ีสาธารณชนสามารถเขา้มาศึกษาหาความรู้ทั้ง
ในดา้นประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ 
ตลอดจนดว้ยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพณัณวดี 
ท่ีทรงพระกรุณาอุปการะการบูรณปฏิสังขรณ์และทาํนุบาํรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัมาโดย
ตลอด 

การอนุรักษ์หมู่พระทีน่ั่ง 
นับตั้ งแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระราชนิเวศน์

มฤคทายวนัถูกทอดท้ิงขาด  การบาํรุงรักษาตลอดมา ประกอบกบัสถานท่ีตั้งอยูติ่ดทะเล ไอความเคม็
ของนํ้ าทะเลทาํให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีต่อวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างซ่ึงเป็นไม ้และเสาอาคารซ่ึงเป็น
คอนกรีตเสริมเหลก็ ทาํใหว้สัดุเหล่าน้ีเส่ือมสภาพเร็วกวา่ 
ปกติ พระราชนิเวศน์แห่งน้ีจึงมีสภาพทรุดโทรมมาก 

ในปี พ.ศ.2526 กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดนร่วมกบักรมศิลปากร ไดจ้ดัทาํ
โครงการบูรณะพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั โดยกรมศิลปากรไดด้าํเนินการสาํรวจพร้อมเขียนแบบ
และรายการบรูณะ ในปี พ.ศ.2530 ผูก้าํกบัการค่ายพระรามหก ไดด้าํเนินการจดัหาทุนเพื่อการบูรณะ 
โดยในขั้นแรกจะดาํเนินการบูรณะหอ้งพระบรรทม เพื่อวตัถุประสงคจ์ดัเป็นพิพิธภณัฑส่์วน
พระองคใ์นพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั โดยในการบูรณะซ่อมแซมพระราชนิเวศนฯ์ 
ในคร้ังน้ีไดด้าํเนินงานบูรณะส่วนหน่ึงเสร็จส้ินตามแบบของกรมศิลปากร และดาํเนินการบูรณะ
ซ่อมแซมจนแลว้เสร็จในปีพทุธศกัราช  2537  

ในปี พ.ศ. 2534 กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดนโดยผูบ้ญัชาการตาํรวจตระเวน
ชายแดนขณะนั้น ไดย้ืน่คาํร้องขออนุญาต จดทะเบียนจดัตั้งเป็นมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
และไดรั้บการจดัตั้งเป็นมูลนิธิฯ ตั้งแต่วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2535 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อบูรณะ
ซ่อมแซมจนพระราชนิเวศนม์ฤคทายวนัใหมี้สภาพดี เพือ่ดาํรงไวเ้ป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 
และอนุรักษไ์วเ้ป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาติ และไดก้ราบทูลเชิญ สมเดจ็พระเจา้ภคินีเธอ 
เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดีเป็นองคอุ์ปถมัภข์องมูลนิธิพระราชนิเวศน์ ในระหวา่ง
การขอจดทะเบียนจดัตั้ง ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงพระกรุณารับไวใ้นอุปถมัภ ์ตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็น
ตน้ไป ต่อมามีมติใหเ้ปล่ียนแปลงช่ือมูลนิธิเสียใหม่ จากเดิมช่ือวา่ มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
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เปล่ียนเป็น มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัในพระอุปถมัภข์องสมเดจ็พระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้า
เพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพณัณวดี 

สาเหตุของความเส่ือมโทรมท่ีเกิดข้ึนกบัอาคารหมู่พระท่ีนัง่ 
1. การขาดการดูแลรักษา หลงัจากพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัเสดจ็

สวรรคตใน พ.ศ.2468 พระท่ีนัง่ถูกท้ิงร้างขาดการทาํความสะอาด และซ่อมบาํรุง ไมท่ี้มีฝุ่ นถูก
ความช้ืนเป็นบ่อเกิดของเช้ือราเน้ือไมอ่้อนแอเป็นท่ีอยูอ่าศยัของแมลง เม่ือหลงัคาร่ัวนํ้าฝน สมัผสั
กบัอาคารโดยตรงทาํใหไ้มผ้ ุ

2. ความทุดโทรมจากส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่  
2.1 ความเคม็จากไอของนํ้าทะเล  ท่ีมีปฏิกิริยารุนแรงกบัโลหะทาํใหเ้กิดออกไซค ์

หรือ ท่ีเรียกวา่สนิม เช่น บานพบั และกลอนประตูหนา้ต่าง โดย ความร้อน แสงจากแดดและนํ้าฝน
เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา 

2.2 แดดและฝน ทาํใหสี้ซีดและหลุดร่อน ทาํใหเ้น้ือไมข้าดชั้นปกป้อง ความร้อน
จากแดด และความเยน็จากฝน ทาํใหเ้กิดการขยายตวัและหดตวัของคอนกรีตทาํใหเ้กิดการแตกร้าว 
รากพืชชอนไช ทาํใหโ้ครงเหลก็ท่ีอยูภ่ายในเกิดเป็นสนิมเม่ือเป็นมากจะทาํลายคอนกรีตภายนอกทาํ
ใหโ้ครงสร้างอ่อนแอเกิดการทรุดตวั และพงัทลาย   

3. การใชง้านท่ีผดิวตัถุประสงคก์ารสร้าง วิศวกรไดค้าํนวณนํ้าหนกัอาคารหมู่พระท่ีนัง่
ใหเ้พยีงพอสาํหรับพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พระบรมราชินี พระราชเทวี พระสนมเอก ขา้ราช
บริพารฝ่ายหนา้ และฝ่ายในท่ีสนองพระเดชพระคุณใกลชิ้ดในการประทบัแรมฤดูร้อน เท่านั้น การ
ท่ีมีผูเ้ขา้ชมจาํนวนมาก ติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน เกินกวา่ท่ีอาคารจะรับได ้ก่อใหเ้กิดการชาํรุด 
และทรุดตวั ในดา้นโครงสร้างโดยเฉพาะส่วนท่ีบอบบางเช่น ระเบียงทางเดินยาว ท่ีไม่มีแรงดึง
ทางดา้นกวา้ง เป็นตน้ 
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ชุดความรู้พระราชกรณียกจิที่สําคัญของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ความเป็นมาของ
ธงชาติไทย 

ประเทศไทย หรือ สยามในอดีต มีธงชาติท่ีใชก้นัมาต่อเน่ือง ในสมยักรุงศรีอยธุยาเป็น
ราชธานี ใชธ้งเป็นรูปสามชายปลายงอนเป็นกนก มีสีต่างๆ เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั ต่อมาใน
สมยัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช กไ็ดใ้ชเ้ป็นธงสีแดงลว้น ต่อมาในรัชสมยัพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก 
ธงชาติก็ได้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบให้มีความทนัสมยัยิ่งข้ึน คือ เปล่ียนแปลงทั้งรูปลกัษณะ 
เปล่ียนสี  มีการประดบัประดาเคร่ืองหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัราชสกุลวงศ ์คือ มีรูปจกัรอยูต่รงกลางผืน
ผา้สีแดง อนัเป็นพระบรมนามาภิไธยของพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก   

ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ในรัชสมยัของพระองค ์ไดมี้
พระยาสารเศวตอนัอุดมดว้ยคชลกัษณะอนัประเสริฐมาสู่พระบารมีถึงสามชา้ง ซ่ึงถือเป็นบุพนิมิต
สิริมงคลท่ีไม่ไดป้รากฏมานาน ตั้งแต่สมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรด์ิ หรือ พระเจา้ชา้งเผือก ทาํให้
เป็นท่ีปล้ืมปิติแก่พสกนิกร จึงทรงโปรดเกลา้ฯ ให้เพิ่มรูปชา้งเผือกลงไวใ้นกลางวงจกัรบนผืนผา้สี
แดง 

ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ีสาม ปรากฏว่าเรือเดินทะเล
ของไทย ซ่ึงใชธ้งสีแดงลว้น เพื่อเป็นสญัลกัษณ์บอกใหเ้ร่ือลาํอ่ืน และท่าตามเมืองต่างๆทราบว่าเป็น
เรือสินค้าไทยนั้ น เกิดไปพ้องกับเรือชาติอ่ืน  คือ ชวา มลายู ซ่ึงเดินเรือในน่านนํ้ าสิงคโปร์
เช่นเดียวกนั จึงทรงมีพระราชดาํริให้เรือของไทยทั้งหมด ทั้งของราษฎรทัว่ไป และเรือหลวงท่ีไป
ติดต่อกบัต่างประเทศ ให้ใชธ้งท่ีปรากฏรูปชา้งอยู่ภายในวงจกัร ในปี พ.ศ.2360 ต่อมาในปี พ.ศ.
2398 ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ใหย้ก
รูปจกัร ซ่ึงหมายถึงพระบรมราชวงศอ์อก แลว้ใชรู้ปชา้งเผือกใส่ลงกลางธงพื้นสีแดงเช่นเดิม และ
ประกาศใหใ้ชเ้ป็นธงประจาํชาติของประเทศไทยตั้งแต่นั้นมา  

คร้ันในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั  จึงไดมี้วิวฒันาการของธง
ชาติไทย โดยทรงมีพระราชดาํรัสท่ีจะปรับปรุงการใชธ้งชาติใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยั สะดวก งดงาม 
เขา้กบันานาประเทศ ธงชา้งเดิมของไทย จึงเปล่ียนมาเป็นธงไตรรงคส์ามสี ดงัเช่นปัจจุบนัน้ี  ส่วน
สาเหตุท่ีน้อมนาํพระราชหฤทยัให้ทรงมีพระราชดาํริในเร่ืองดงักล่าวนั้นมีเหตุเน่ืองมาจาก ใน ปี 
พ.ศ.2459 เป็นปีท่ีมีฝนตกมากในหัวเมืองทางเหนือ ทาํให้ระดบันํ้ าสูงกว่าทุกๆปี ประกอบกบันํ้ า
ทะเลหนุนสูงข้ึนเร่ือยๆ เกรงว่ากรุงเทพมหานครก็จะถูกนํ้ าท่วม ดว้ยความไม่สบายพระราชหฤทยั
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีทรงห่วงใยผสกนิกร ประชาราษฎร จึงทรงมี
พระราชดาํริท่ีจะเสดจ็แปรพระราชสาํนกัข้ึนไปโดยขบวนเรือ ตามลาํแม่นํ้ าเจา้พระยา เพื่อจะไดท้รง
สังเกตการณ์ และหาทางป้องกนัช่วยเหลือราษฎร โดยมีจุดหมายท่ีเมืองอุทยัธานี ท่ีตั้งอยู่ระหว่าง
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จงัหวดันครสวรรค ์และจงัหวดัชยันาท โดยมีท่ีตั้งลึกเขา้ไปจากลาํแม่นํ้ าเจา้พระยา มีบริเวณค่อนไป
ทางทิวภูเขาดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ มีลาํแม่นํ้านอ้ยแยกไปจากแม่นํ้าเจา้พระยา เรียกลาํนํ้ าน้ีว่าลาํนํ้ า
สะแกกรัง ปากทางเขา้ลาํนํ้ าน้ีตั้งอยู่ตรงกบั อาํเภอมโนรมย ์ชาวจงัหวดัอุทยัธานีมีอาชีพทาํนาเป็น
หลกั 

ในการเสด็จประพาสลาํนํ้ าคร้ังนั้น กระทรวงทหารเรือ ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการควบคุมและ
จดัเรือกระบวนเสด็จ ไดจ้ดัเรือรบหลวงเสือคาํรนสินธ์ุ เป็นเรือนาํขบวนเป็นคร้ังแรก และเป็นคร้ัง
เดียวท่ีมีเรือรบขนาดใหญ่ ข้ึนไปถึงปากนํ้ าโพ ถดัมาเป็นเรือยนต์พระท่ีนั่ง “ประจาํทวีป” มีเรือ 
“อนนัตนาคราช” และ “อเนกชาติภุชงค”์ เป็นเรือพระท่ีนัง่สาํรอง  

วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2459 ขบวนเรือเสด็จก็ออกจากท่าวาสุกรี แล่นข้ึนไปทางเหนือ
ของแม่นํ้ าเจา้พระยา เม่ือขบวนเรือเสด็จข้ึนไปถึงหนา้เมืองชยันาถ ปรากฏว่านํ้ าเอ่อลน้ฝ่ังมาก ซ่ึง
ตอ้งมีระดบัสูงกว่าเข่ือนปากแม่นํ้ าสะแกกรัง พอท่ีจะนาํเรือยนตพ์ระท่ีนัง่ผ่านเขา้ไปถึงตวัจงัหวดั
อุทยัธานีไดโ้ดยสะดวก อน่ึงทางฝ่ายบา้นเมือง ก็ไดรั้บคาํสั่งล่วงหน้า ให้จดัเตรียมการรับเสด็จไว้
พร้อมแลว้ พอถึงอาํเภอมโนรมยอ์นัเป็นปากทาง เรือรบหลวงคาํรนสินธ์ุ ก็ชะลอฝีจกัรลอยลาํ ถ่าย
ขบวนเสด็จอยู่ ณ ท่ีน้ี จนเม่ือเรือยนต์พระท่ีนั่งประจาํทวีป อันเป็นลาํทรง กับเรือขบวนพระ
ประเทียบทั้งหมด ล่วงเขา้แม่นํ้าสะแกกรังไปเรียบร้อยแลว้ เรือรบหลวงคาํรนสินธ์ุ จึงแล่นข้ึนไปถึง
ตาํบลปากนํ้าโพ จงัหวดันครสวรรค ์พอเล้ียวกลบัลาํ เพราะท่ีนัน่มีอาณาเขตเป็นท่ีรวมสายนํ้ าท่ีกวา้ง
พอจะกลบัเรือรบได ้แลว้จึงแล่นกลบัลงมาและคอยรับเสดจ็อยู ่ณ อาํเภอมโนรมยด์งัเดิม 

ประชาชนชาวจงัหวดัอุทยัธานี ท่ีอยูห่่างไกลจกพระนครหลวง ก็ยงัไม่เคยมีโอกาสเฝ้า 
หรือ แมแ้ต่เห็นพระองคพ์ระมหากษตัริย ์เม่ือทราบข่าวทางราชการ เตรียมปลูกพลบัพลาท่ีประทบั
ไวรั้บเสด็จ  และเกณฑน์กัโทษออกตกแต่งบริเวณสองขา้งทางริมนํ้ า ท่ีเรือพระท่ีนัง่จะผ่าน อีกทั้ง
ประกาศข่าวใหป้ระชาชนชาวเมืองทราบทัว่กนัว่า พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั จะเสด็จเยอืนเมือง
อุทยัธานี และจะไดห้ยุดประทบัแรมถึงสองคืน อนัจะเป็นโอกาสให้ไดเ้ฝ้าชมพระบารมีและถวาย
ความเคารพโดยใกลชิ้ด ต่างก็ปิติยนิดี ตระเตรียมตวั และเคหะสถานบา้นเรือน เป็นงานรับเสด็จทัว่
หนา้กนัเป็นการใหญ่  สองขา้งทางเสดจ็ทั้งทางบก ทางนํ้า ตั้งแต่หนา้เมืองไปจนจดตลาด ประชาชน 
ขา้ราชการ พอ่คา้ คหบดี ร้านคา้ต่างๆ พากนัตกแต่งประดบัประดาเคหสถานของตน เพื่อแสดงความ
จงรักภกัดี  

แต่สมยันั้น ประเทศไทยยงัใชธ้งพื้นแดง มีรูปชา้งเผือก(สีขาว) อยู่กลางเป็นธงประจาํ
ชาติ โอกาสท่ีจะไดใ้ชธ้งประดบัประดาสมยันั้นราษฎรชาวบา้นก็ไม่ไดก้ระทาํกนั มีแต่งานของ
ราชการหรือในพิธีใหญ่ๆเท่านั้น ประกอบกบัจงัหวดัท่ีอยูไ่กลพระนคร ก็เกือบจะไม่มีโอกาสไดจ้ดั
งานใหญ่โตท่ีจะตอ้งติดธงบ่อยนัก จึงปรากฏว่าชาวบา้นหาธงกันไม่ใคร่จะได้ แต่ว่าการจะได้
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ตอ้นรับพระเจา้แผน่ดินผูเ้สด็จมาเยี่ยมจนถึงบา้นเมืองท่ีตนพาํนกั จึงปรากฏว่าทุกหรแห่งต่างหาธง
กนัเป็นจา้ละหวัน่ บา้งกไ็ปขอหยบิยมืมาจากจงัหวดัอ่ืนใกลเ้คียง 

อน่ึงตามหมายกาํหนดการของทางบา้นเมืองว่า นอกจากเสด็จเยี่ยมจงัหวดัแลว้ ยงัจะ
เสด็จพระราชดาํเนินออกจากตวัเมือง ไปนมสัการพระพุทธรูป และทอดพระเนตรระฆงัโบราณใบ
ใหญ่ ณ วดัเขาสะแกกรังในวนัรุ่งข้ึน ซ่ึงจะเสดจ็ผา่น บา้นขา้ราชการ บริเวณตลาด ตลอดจนหมู่บา้น
ราษฎรสองขา้งทาง การรับเสด็จและประดบัประดาธงทิวตามหมู่บา้น ในระยะทางเสด็จก็ขยาย
อาณาเขตออกไปอีก และเป็นกรเพิ่มความครึกคร้ึน ให้แก่เมืองอุทยัธานี ความจริงการตอ้นรับ
เช่นนั้น ทางราชการ ฝ่ายบา้นเมือง หรือ ทางพระราชสาํนกั มิไดก้ะเกณฑห์รือบงัคบักวดขนัอะไร 
ใครจะทาํก็ได้ ไม่ทาํก็ได ้หากแต่เป็นไปด้วยความสมคัรใจของราษฎรเอง แต่ถึงกระนั้นตลอด
ระยะทางท่ีขบวนเสด็จผา่น ปรากฏว่าหาธงชา้งไม่ค่อยได ้คงมีแต่ผา้ขาว ผา้แดง หอ้ยรับเสด็จ แทน
ธงชาติเป็นส่วนมาก 

พอเวลาบ่ายของวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2459 เรือยนตพ์ระท่ีนัง่ประจาํทวีป นาํโดยเรือ
ยนตข์องจงัหวดัอุทยัธานี พร้อมดว้ยเรือพระท่ีนัง่รอง และเรือพระประเทียบทั้งหลาย อนัแล่นเป็น
ขบวนลดหลัน่แต่ชา้ๆ สง่างามเป็นทิวแถว แล่นเขา้เทียบท่าหนา้เมืองอุทยัธานี ท่ามกลางเสียงโห่ร้อง
ถวายสดุดีตอ้นรับอยู่กึกกอ้งของบรรดาขา้ราชการและประชาชนชาวจงัหวดัทั้งหลายท่ีมาคอยเฝ้า
แน่นขนดัสองฝ่ังแม่นํ้าสะแกกรังอยา่งลน้หลาม 

ณ ริมแม่นํ้ าหน้าศาลากลางจงัหวดั อนัเป็นศูนยก์ลางของตวัเมือง ท่ีเรือพระท่ีนั่งเขา้
จอดเทียบท่า เป็นฉนวนใหญ่ยาว หลงัคามุงจากทรงสูงรโหฐาน ตวัพลบัพลาท่ีประทบันั้น สร้างดว้ย
ไมไ้ผ่อนัเป็นของพ้ืนเมือง ท่ีหาได้จากภูมิประเทศใกลเ้คียง มุงหลงัคาจากรูปลกัษณะส่ีเหล่ียม
ทาํนองศาลา แต่กั้นห้องเรียบร้อย และสวยงามดว้ยไมไ้ผ่เขียวสด เคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีจดัไวถ้วายเช่น
เกา้อ้ี โต๊ะ ท่ีประทบัและอ่ืนๆ ก็ทาํข้ึน ดว้ยไมไ้ผ่พื้นเมือง นับว่าเป็นศิลปะของไทยแท ้ท่ีทาํดว้ย
ความฉลาดสามารถเป็นท่ีสะดุดตาอย่างอวดฝีมือกนัทีเดียว ทั้งน้ีปรากฏว่าเป็นท่ีสบพระราชหฤทยั 
และถึงกับรับสั่งชมเชย ในวนันั้ นหลังจากได้เสด็จข้ึนพลับพลาให้บรรดาข้าหลวง และเหล่า
ขา้ราชการประจาํทอ้งท่ี เฝ้ารับเสด็จ ไดท้รงมีพระราชดาํรัสปฎิสันถารโดยควรแก่เวลาแลว้ ได้
ประทบัแรมอยู ่ณ พลบัพลาไมไ้ผห่ลงันั้น เป็นคืนแรกของการประพาสเมืองอุทยัธานี 

วนัรุ่งข้ึนซ่ึงเป็นวนักาํหนดเสด็จประพาสวดัเขาสะแกกรัง บรรดาผูต้ามเสด็จเตรียมอยู่
พร้อม ณ หนา้พลบัพลาหลวงท่ีประทบั พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงแต่งพระองคด์ว้ยพระภูษา
ม่วงหางกระรอกสีปีกแมงทบั สวมฉลองพระองคแ์พรแดงแบบขา้ราชการ กระดุมลายทองลงยาห้า
เม็ด ทรงพระมาลาสักหลาดสีเทามีธารพระกรอยู่ในพระหัตถ ์และทรงฉลองพระบาทสวมหุ้มส้น
อยา่งธรรมดา ก็เสด็จข้ึนประทบันัง่พระเกา้อ้ีหาม โดยพระตาํรวจหลวงซ่ึงแต่งกายแบบไทยเดิม คือ
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นุ่งม่วงสีนํ้ าเงิน สวมเส้ือนอกดุมหา้เมด็สีขาว คาดรัดประคดเอว ใส่ถุงเทา้ขาวและรองเทา้แบบสวม 
สวมหมวกทรงประพาส มีมหาดเลก็ถวายพระกลด เดินเคียงไปใกล้ๆ  แวดลอ้มดว้ยราชองครักษท์ั้ง
ส่ี และขา้ราชบริพารใหญ่นอ้ยตามลาํดบัชั้น เคล่ือนขบวนเสด็จออกจากพลบัพลาหนา้เมือง ไปตาม
ถนนเลียบริมนํ้า ท่ามกลางประชาชนท่ีมาคอยเฝ้าชมพระบารมีอยูต่ลอดทาง 

ในระหว่างทางท่ีเสด็จผ่าน ซ่ึงมีขา้ราชบริพารชั้นผูใ้หญ่ได้เดินทางตามเสด็จโดย
ใกลชิ้ด และทรงมีพระราชดาํรัสสนทนาอยูด่ว้ยเน่ืองๆ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า การแต่งบา้นช่องมีแต่การ
หอ้ยผา้ขาวผา้แดงรับเสด็จกนัไปทัว่ทุกแห่งหาธงไม่ค่อยได ้ น่าจะเป็นท่ีสะดุดพระราชหฤทยัอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงเป็นคร้ังแรก เพราะพระองคย์อ่มทรงตระหนกัว่า ธงชา้งเป็นภาพพิมพท่ี์ตอ้งสั่งมาจาก
ต่างประเทศ เพราะทาํในเมืองไทยเองไม่ได ้ราคาซ้ือขายนับว่าแพงตามกาลสมยั ยากท่ีราษฎรจะ
สามารถหาไวใ้ช้ประจาํบา้นได้  เป็นของท่ีจาํเป็น และควรจะแพร่หลาย แต่ก็กลายเป็นความ
ยากลาํบากไป ถึงกระนั้นดว้ยความภกัดี ก็ไดแ้สดงให้เห็นว่า คนไทยนั้น มีความจงรักภกัดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์ทั้งมีจิตใจอนัเจริญดว้ยวฒันธรรมแห่งศิลปะความงดงามภายใตชี้วิตความ
เป็นอยูท่ี่ลา้หลงัเตม็ไปดว้ยอุปสรรค ทาํให้ทรงเห็นใจ จนถึงกบัพระราชปรารภว่า “การหอ้ยผา้แดง 
ผา้ขาวน้ี ดูออกจะคลา้ยกับว่าเมืองอุทยัธานีของเราเต็มไปด้วยประเพณีชาวจีนไปเสียแลว้” แต่
พระองคเ์ป็นพระมหากษตัริยท่ี์ทรงดว้ยพระเมตตาการุญภาพ ทั้งทรงซาบซ้ึงในเจตนาดีของผสก
นิกร จึงส่ิงอนัใดท่ีมิตอ้งพระราชปรารถนา หรือขดัต่อพระราชนิยม ก็ไม่ยอมแสดงใหป้รากฏแมแ้ต่
นอ้ย คงเสดจ็ผา่นไปดว้ยพระอาการช่ืนชมต่อการตอ้นรับนั้นๆ  

บริเวณตลาด ซ่ึงมีสภาพเป็นห้องแถวไม ้หลงัคามุงจากบา้ง สังกะสีบา้ง สองขา้งทางท่ี
ขบวนเสด็จผา่น ไดมี้การจดัร้ิวติดต่อกนั ประกอบดว้ย ผนืผา้ขาวแดง  ท่ีประดบัตกแต่งเป็นจีบหอ้ย
ลกัษณะต่างๆ  บริเวณนั้นแออดัดว้ยราษฎรท่ีมาคอยเฝ้ารับเสด็จ จนตาํรวจภูธร ท่ีฝ่ายบา้นเมืองจดั
ประจาํเป็นระยะห่างๆ ไวส้องขา้งทาง แทบจะห้ามกนัไม่ไหว เสียงบอกกล่าวก็เซ็งแซ่อยู่มิขาด 
บรรดาชาวชนบททั้งใกลไ้กลท่ีมาชุมนุมอยู ่ณ ท่ีนั้นลว้นแต่งตวัสีฉูดฉาดอยา่งท่ีคิดว่างดงามหรูหรา 
เม่ือขบวนเสดจ็ผา่นไปท่ีใด กพ็ากนัหมอบกม้กราบลงกบัพื้น และแซ่ซอ้งร้องสาธุการ ดว้ยความช่ืน
ชมพระบารมี 

ขณะนั้น ขบวนเสด็จพระราชดาํเนินก็ตอ้งหยุดชะงกั เน่ืองจากมีเสียงเอะอะผิดปกติ
เกิดข้ึนดา้นหลงั คลา้ยมีการโตเ้ถียง ยดึยื้ออะไรกนัอยู ่ระหว่างราษฎรกบัตาํรวจรักษาการณ์ ปรากฏ
หญิงชราชาวชนบทคนหน่ึง วิ่งแหวกขบวนเสด็จเขา้มา พลางร้องสาํเนียงแปร่งท่ีฟังไม่ไดศ้พัท ์มือ
กวกัไกวเรียกใหผู้ต้ามเสดจ็หยดุช่วยเหลือ โดยมีตาํรวจภูธร และราษฎรบางคนว่ิงตามมา เม่ือถึงทา้ย
ขบวนคนอ่ืนก็หยดุ ปล่อยใหแ้ม่เฒ่าท่ีมีอาการหอบ วิ่งเขา้มาผูเ้ดียว จนถึงหนา้พระเกา้อ้ีหามอนัเป็น
ท่ีประทบั หญิงชาวอุทยัผูน้ั้น ไดท้รุดลงกบัพื้นหนา้ท่ีนัง่ พนมมือข้ึนถวายบงัคมเหนือเกลา้ฯ กราบ
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แลว้กราบอีกสามลา แลว้พนมมืออยูแ่ค่อก กราบทูนดว้ยเสียงอนัดงัฉาดฉานวา่  “เจา้ประคูน้ ใหท่้าน
มีบุญวาสนายิ่งๆข้ึนเถิดเจา้ประคุณ ดิฉนัอยากจะเห็น จะมากราบเจา้ชีวิตสักนิดหน่ึง เพราะนานปีที
หน ท่านจะไดม้าถึงท่ีน่ี แต่ก็มาไม่ไดเ้ขา้ไม่ถึง เพราะเขากนัไวเ้จา้ค่ะ จะไปทางไหนเขาก็ไม่ให้ไป 
คอยกีดกนัเสียหมด จนเกือบจะไม่ทนัไดเ้ห็นท่านเสียแลว้ น่ีพึ่งจะหลุดออกมาได ้ดิฉนัก็วิ่งแน่วมา
เลย ไม่มารบกวนอะไรท่านดอกเจา้ค่ะ อยากจะชมบุญท่านไวเ้ป็นขวญัตาเท่าน้ี ช่ืนใจเหลือเกิน 
ขอใหท่้านอายยุนืหม่ืนปี เถิดเจา้ประคูน้”  เสียงกราบบงัคมทูล ท่ีออกมาจากปากของแม่เฒ่าพร้อม
กบัลมหายใจท่ีหอบถ่ี ยงัผลใหทุ้กคนในท่ีนั้นตกตะลึง ในความองอาจฉาดฉานอนัเน่ืองมาจากความ
ภกัดีอยา่งแรงกลา้ และขบขนัในกิริยาท่าทาง ตลอดจนสาํเนียง ตามวิสัยชาวชนบท แมอ้งคล์น้เกลา้
ลน้กระหม่อมเอง กอ็ดท่ีจะแยม้พระสรวลดว้ยความปราณีเสียมิได ้การกระทาํของหญิงชราผูน้ี้คงจะ
เป็นท่ีซ้ึงพระราชหฤทยัอยา่งยิ่งว่า ปวงประชากรของพระองคน์ั้น ลว้นแต่มีความจงรักภกัดีต่อพระ
ยคุลบาทอยา่งใหญ่หลวง พลนัแยม้พระสรวล และพระราชทานพระราชานุญาต ให้หญิงชราไดเ้ขา้
เฝ้าโดยใกลชิ้ดสมปรารถนา พลางก็ไต่ถามทุกขสุ์ขการอาชีพ ความเป็นไปในชีวิตครอบครัวอย่าง
เป็นกนัเองอยูพ่กัใหญ่  และพระราชทานโอกาสหากมีทุกขร้์อนประการใดก็รับจะทรงช่วยเหลือทุก
ประการ ขณะนั้นบรรดาชาวชนบทอีกจาํนวนมาก ต่างก็กรูกนัเขา้มารุมลอ้มเฝ้าอยูโ่ดยรอบพระแคร่
ประทบั พระองคมิ์ไดใ้ห้ห้ามปราม กลบัทรงมีพระราชปฏิสันถารถามทุกขสุ์ขและทรงขอบใจทัว่
หนา้ ท่ามกลางความช่ืนชมยินดีของชาวชนบททั้งหลายนั้น บงัเอิญท่ีท่ีหยุดประทบัให้ชาวเมิงเฝ้า
นั้นเป็นแถบละแวกบา้นราษฎร ท่ีออกจะห่างจากชุมนุมชนของบริเวณตลาดแลว้ โดยเฉพาะตรง
หนา้ท่ีประทบันั้นเป็นบา้นหลงัคามุงจากเก่าๆขนาดเล็กหลงัหน่ึง ลกัษณะเช่นเดียวกบัโรงดินของ
ชาวไร่ชาวนาพ้ืนเมืองท่ีเป็นคนยากจน กระนั้นเจา้ของบา้นก็อุตส่าห์ทาํการรับเสด็จอย่างไม่ยอม
น้อยหน้าคนอ่ืนๆ โดยพยายามติดธงชา้งขนาดเล็กไวผ้ืนหน่ึง ชะรอยจะเพิ่งไดม้าอย่างกะทนัหัน 
และคงภาคภูมิใจอยู่ท่ีสามารถหาได้ธงช้างแบบท่ีถูกลกัษณะมา จึงเอาข้ึนไปติดบนยอดหน้าจัว่
หลงัคา เพื่อให้เห็นไดถ้นดัโดยง่าย ส่วนตวัเองและครอบครัวก็พากนัมาคอยเฝ้ารับเสด็จ พอขบวน
เสด็จพระราชดําเนินหยุดลงก็พากันถวายบังคมหมอบอยู่กับพื้น แต่อนิจจา เม่ือล้นเกล้าล้น
กระหม่อมทอดพระเนตรข้ึนไป เห็นธงชา้งเลก็ผนืนั้น ก็มีพระอาการสะดุดพระเนตร ดว้ยว่า จะเป็น
ด้วยความรีบร้อนจนหมดโอกาสพิจารณา หรือสะเพร่า ธงชาติรูปช้างผืนนั้นปลิวสะบดัอยู่ใน
ลกัษณะช้างนอนหงาย เอาส่ีเทา้ช้ีฟ้าอยู่ โดยเจา้ของบา้นจะได้แสดงกิริยาแปลกประหลาดหรือ
รู้สึกตวัแต่สกันิดกห็าไม่ 

ผูเ้ขียนใคร่จะกล่าวว่า บรรยากาศขณะนั้นไดเ้กิดวิกฤตข้ึนชัว่ครู่หน่ึง ดว้ยบรรดาผูท่ี้ได้
เห็นอิริยาบทอนัสะดุดข้ึนเพียงชัว่แล่นหน่ึงนั้น ต่างก็บงัเกิดความเงียบงนั ไม่มีใครกลา้มองไปท่ีธง
ผืนนั้นอีก เป็นคร้ังท่ีสอง ต่างคนสํารวมสงบน่ิงไม่กลา้แมแ้ต่จะสบตากนั ไม่มีผูใ้ดทาํเสียงอะไร
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ออกมา  เพราะทุกคนรู้ดีว่าอะไรไดเ้กิดข้ึนแลว้ ในชัว่อึดใจแห่งความสงดั ทุกคนกระวนกระวายยิ่ง 
ผูเ้ขียนเองยอมรับว่ารู้สึกอึดอดัเหมือนจะหายใจไม่ออก นึกวาดภาพมโนภาพต่อไปว่า ถา้เหตุการณ์
เช่นน้ีเกิดข้ึนในสมยักรุงศรีอยธุยา หรือเม่ือร้อยปีก่อนแลว้ บรรดาท่านเจา้บา้นผา่นเมืองขา้ราชการ
ผูรั้บผิดชอบ ตลอดจนเจา้ของกระท่อมน้ี น่าจะไดรั้บโทษทณัฑ์หลงัลายไปตามกนั เพราะความ
ผิดพลาดน้ี  บดัน้ีแมว้่ากาลเวลาจะล่วงเขา้สู่อารยสมยัแลว้ก็ยงัเป็นเวลาท่ีพระมหากษตัริยท์รงสม
บูรณาญาสิทธิราชอยู ่ใครจะรู้ไดว้า่จะเกิดอะไรข้ึนต่อไป 

แต่เดชะพระมหากรุณา ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดมี้พระราชดาํรัสเพียงใหเ้คล่ือน
ขบวนเสดจ็ไปสู่วดัเขาสะแกกรังต่อไปโดยปกติ พระพกัตร์กก็ลบัทรงยิม้แยม้ และทอดพระเนตรภูมิ
ประเทศอย่างสาํราญพระอิริยาบท จนกระทัง่เสด็จกลบัพลบัพลาท่ีประทบั เห็นไดว้่าพระองคมิ์ได้
ทรงถือวา่ นัน่เป็นความผดิถึงหม่ินพระบรมเดชานุภาพ และทรงถือว่าเป็นความบกพร่องเลก็นอ้ย ท่ี
ยอ่มจะมีอยูท่ ัว่ไปอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่พระองคก์มิ็ไดลื้มเสียว่า ยงัมีบางส่ิงอนัเป็นท่ีมาของความ
บกพร่อง ทรงเห็นใจผสกนิกรยิ่งท่ีควรจะได้รับการแก้ไขใหม่คือการใช้ธงช้างเป็นธงชาติไทย
นัน่เอง 

หลงัจากเสด็จกลบัจากเมืองอุทยัธานี ในวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2459 แลว้ พระองคก์็
มิไดท้อดท้ิงเร่ืองธงชาติใหเ้น่ินชา้ ปรากฏว่าทรงเก็บเอามาครุ่นคิดอยูต่ลอดเวลา และทรงมีพระราช
ปรารภ ปรึกษาหารือกบัท่านผูใ้หญ่ในพระราชสํานัก ถึงเร่ืองหลกัการท่ีจะแกไ้ขการใชธ้งน้ี โดย
ถือเอาเศรษฐกิจของราษฎรเป็นขอ้สําคญักว่าส่ิงอ่ืน กับทั้ งความสะดวก ความเหมาะสม และ
ความหมาย ในรูปลกัษณะ และสีของธงอนัจะตอ้งให้มีอยู่อย่างพร้อมมูล และมีความสง่างาม
ประกอบดว้ย พระองคท์รงสนพระทยัท่ีจะใหท้วยราษฎร ซาบซ้ึงในความหมาย มีจิตใจ ยดึมัน่ในธง
อนัเป็นสัญลกัษณ์ของชาติ มีหลายคร้ังท่ีทรงกล่าวย ํ้า เสมือนจะรับเอาความบกพร่อง ของราษฎร
เป็นความบกพร่องของพระองคเ์อง ท่ีมิไดพ้ระราชทานโอกาส หรือช่วยเหลือใหไ้ดมี้การศึกษา และ
แทนท่ีจะทรงพิโรธในความผิดพลาดของขา้ราชการ ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบ ท่ีไม่ได้ตรวจตราให้
รอบคอบก่อนเวลาเสด็จผ่าน ก็ทรงเห็นว่าพระองค์เองต่างหากควรจะคิดแก้ไข ไม่ให้เกิดความ
ผดิพลาดไดอี้ก ถึงกบัรับสัง่วา่ “นบัเป็นความผดิของขา้เอง ท่ีใหก้ารศึกษาเขาไม่ถึงขีดดีพอ”  
ต่อมาไม่นานกท็รงพระราชดาํริวา่ ธงชาติควรจะใชผ้า้ช้ินๆ เพลาะกนัไดอ้ยา่งง่ายๆ คือ 

1. ราษฎรจะไดไ้ม่ลาํบาก ท่ีจะทาํใชเ้องได ้ทั้งไม่ตอ้งสั่งซ้ือ ผา้พิมพเ์ป็นรูปชา้งสาํเร็จ
มาจากต่างประเทศ 

2. ควรใชสี้ท่ีมีความหมายในทางสามคัคี และยดึมัน่ต่อชาติ และเห็นไดแ้ต่ไกล 
3. ใหเ้กิดความสวยงาม เม่ือเวลาประดบัประดาตามสถานท่ีต่างๆ 
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ในตอนแรก โปรดเกล้าฯ ให้ทดลองทาํข้ึนเป็นห้าร้ิวสองสี คือใช้สีแดงกับสีขาว 
สลบักนัเป็นทางตามความยาว โดยวิธีน้ี อาจจะหาผา้แดงกบัผา้ขาวเพลาะเขา้โดยง่าย วิธีใชก้็ง่าย 
เพราะจะเอาดา้นไหนติดกบัคนัธง ก็จะใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งกลวัติดผิดทางอยา่งธงชา้ง ไม่ตอ้งจ่ายเงิน
ออกนอกประเทศเป็นจาํนวนมากโดยไม่จาํเป็นเพราะทาํไดเ้อง แมแ้ต่ผา้พื้นเมืองทางเหนือก็ทาํได ้
ตอ้งการเม่ือไหร่ จาํนวนเท่าไหร่ ก็เยบ็ไดท้นัการ แลว้ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหท้าํไปติดเป็นการทดลองท่ี
สนามเสือป่า เป็นจาํนวนมาก แต่ปรากฏวา่ไม่เป็นท่ีพอพระราชหฤทยัเพราะดูจืดชืดไปดว้ยกบัสีแดง
และสีขาว ไม่เกิดความงดงามจบัตาน่าชมสมจะเป็นธงประจาํชาติ แต่เพื่อจะทรงฟังความคิดเห็น
ของประชาชนผูมี้ส่วนร่วมในอนัจะใชธ้งชาติดว้ยฐานะเป็นคนไทย พระองคจึ์งยงัอนุญาตให้ใชอ้ยู่
ตลอดมาหลายเดือน ในท่ีสุดก็ทรงรําลึกข้ึนไดถึ้งสีประจาํพระองคอ์นัเป็นสีแห่งวนัพระราชสมภพ 
คือสีนํ้ าเงินซ่ึงโปรดมาก โดยจดัวางรูปข้ึนใหม่ ใชสี้นํ้ าเงินใส่ลงตรงช่องกลางถดัมาเป็นสีขาว แลว้
จึงถึงสีแดงอยูริ่มสองขา้ง ดงัสีธงชาติท่ีเราใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั แลว้พระราชทานความหมายไวว้่า สี
แดงหมายถึงชาติ ซ่ึงคนไทยทุกคนตอ้งรักษาไว ้โดยแมจ้ะตอ้งสละเลือด สีขาว คือ ศาสนา ซ่ึง
บริสุทธ์ิดุจสีขาวแห่งธงน้ี ส่วนสีนํ้ าเงินหมายถึงพระมหากษตัริย  ์โดยให้ถือเอาสีนํ้ าเงินเป็นสี
ราชการ หลงัจากไดท้ดลองนาํข้ึนเป็นท่ีพอพระราชหฤทยัแลว้ จึงประกาศใชเ้ป็นธงชาติ เม่ือปี พ.ศ. 
2460 และ ไดพ้ระราชทานช่ือวา่ “ธงไตรรงค”์ 

ต่อมา ธงหา้ร้ิวแบบใหม่ของธงชาติไทยอนัประกอบไปดว้ยสีแดง ขาว นํ้าเงิน ซ่ึงช่ือว่า 
ธงไตรรงคน้ี์ ก็ปลิวสะบดัอยู่ในงานสาบานธงของทหารบก อย่างงดงามตอ้งพระราชหฤทยั ได้
ลกัษณะสมพระราชปรารภในอนัท่ีจะอาํนวยความสะดวก ประหยดั งดงาม และมีความหมายสาํคญั
ครบถว้นดว้ยประการทั้งปวง ธงไตรรงคจึ์งเป็นธงชาติ แทนธงชา้งแต่คร้ังนั้น  
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บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระราชนิพนธ์ เร่ืองมัทนะพาธา (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ,2507: 1-

123) 
เป็นเร่ืองราวท่ีจอมเทพสุเทษณ์ ผูเ้ป็นผูใ้หญ่บนสรวงสวรรค ์เป็นทุกขอ์ยูด่ว้ยความลุ่ม

หลงเทพธิดามทันา แมจิ้ตระรถผูส้ารถีคู่บารมีจะนาํรูปของเทพเทวีผูเ้ลอโฉมหลายต่อหลายองคม์า
ถวายให้เลือกชม สุเทษณ์ก็มิสนใจไยดี จิตระรถจึงนาํมายาวินวิทยาธรมาเฝ้า     สุเทษณ์ให้มายาวิน
ใชเ้วทมนตร์เรียกนางมทันามาหา เม่ือมาแลว้นางมทันาก็เหม่อลอยมิมีสติสมบูรณ์เพราะตกอยู่ใน
ฤทธ์ิมนตรา สุเทษณ์มิตอ้งการไดน้างดว้ยวิธีเยี่ยงนั้น จึงให้มายาวินคลายมนตร์ แต่คร้ันไดส้ติแลว้ 
นางมทันาก็ปฏิเสธว่ามิมีจิตเสน่หาตอบดว้ยมิว่าสุเทษณ์จะเก้ียวพาและรําพนัรักอย่างไร สุเทษณ์
โกรธนกัจึงจะสาปมทันาใหไ้ปเกิดในโลกมนุษย ์

มทันาขอให้นางไดไ้ปเกิดเป็นดอกไมมี้กล่ินหอมเพื่อให้มีประโยชน์บา้ง สุเทษณ์ จึง
สาปมทันาให้ไปเกิดเป็นดอกกุหลาบท่ีงามทั้งกล่ินทั้งรูป และมีแต่เฉพาะบนสวรรคย์งัไม่เคยมีบน
โลกมนุษย ์โดยท่ีในทุกๆ 1 เดือน นางมทันาจะกลายร่างเป็นคนไดช้ัว่ 1 วนั 1 คืน ในเฉพาะวนัเพญ็
ของแต่ละเดือนเท่านั้น และถา้นางมีความรักเม่ือใด นางก็จะมิตอ้งคืนรูปเป็นกุหลาบอีก แต่นางจะ
ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะความรักจนมิอาจทนอยู่ได้ และเมือนั้นถา้นางออ้นวอนขอความ
ช่วยเหลือ ตนจึงจะงดโทษทณัฑน้ี์ใหแ้ก่นาง 

นางมทันาไปจุติเป็นกหุลาบงามอยูใ่นป่าหิมะวนั บรรดาศิษยข์องฤษีนามกา
ละทรรศินมาพบเขา้จึงนาํความไปบอกพระอาจารย ์กาละทรรศินจึงใหข้ดุไปปลูกในบริเวณอาศรม
ของตน ในขณะท่ีจะทาํการขดุกมี็เสียงผูห้ญิงร้อง กาละทรรศินเลง็ญาณดูกรู้็วา่เป็นเทพธิดามาจุติ จึง
ไดเ้อ่ยเชิญและสญัญาวา่จะคอยดูแลปกป้องสืบไป เม่ือนั้นการจึงสาํเร็จดว้ยดี 

วนัเพญ็ในเดือนหน่ึงทา้วชยัเสนกษตัริยแ์ห่งหสัตินาปุระไดเ้สดจ็ออกล่าสตัวใ์นป่าหิมะ
วนัและไดแ้วะมาพกัท่ีอาศรมพระฤๅษี คร้ันไดเ้ห็นนางมทันาในโฉมของนารีผูง้ดงามกถึ็งกบัตะลึง
และตกหลุมรัก จนถึงกบัรับสัง่ใหม้หาดเลก็ปลูกพลบัพลาพกัแรมไวใ้กลอ้าศรมนั้นทนัที 

ทา้วชยัเสนรําพนัถึงความรักลึกซ้ึงท่ีมีต่อนางมทันา คร้ันเม่ือนางมทันาออกมาท่ีลาน
หนา้อาศรมกมิ็เห็นผูใ้ด ดว้ยเพราะทา้วชยัเสนหลบไปแฝงอยูห่ลงักอไม ้นางมทันาไดพ้รรณาถึง
ความรักท่ีเกิดข้ึนในใจอยา่งท่วมทน้ ทา้วชยัเสนไดส้ดบัฟังทุกถอ้ยความจึงเผยตวัออกมาทั้งสองจึง
กล่าวถึงความรู้สึกอนัลํ้าลึกในใจท่ีตรงกนัจนเขา้ใจในรักท่ีมีต่อกนั จากคํ่าคืนถึงยามรุ่งอรุณ ทา้วชยั
เสนจึงทรงประกาศหมั้นและคาํสญัญารัก ณ ริมฝ่ังลาํธารใกลอ้าศรมนั้น 
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เม่ือมีความรักแลว้ นางมทันากย็งัคงรูปเป็นนารีผูง้ดงาม มิตอ้งกลายรูปเป็นกหุลาบอีก 
ทา้วชยัเสนไดทู้ลขอนางมทันา พระฤษีกย็กใหโ้ดยใหจ้ดัพิธีบูชาทวยเทพและพิธีววิาหมงคลในป่า
นั้นเสียก่อน 

ทา้วชยัเสนเสดจ็กลบัวงัหลายเพลาแลว้แต่กมิ็ไดเ้สดจ็ไปยงัพระตาํหนกัขา้งในดว้ยวา่
ยงัทรงประทบัอยูแ่ต่ในอุทยาน พระนางจณัฑี มเหสีใหน้างกาํนลัมาสืบดูจนรู้วา่พระสวามีนาํสาว
ชาวป่ามาดว้ย จึงตามมาพบทา้วชยัเสนกาํลงัอยูก่บันางมทันาพอดี เม่ือพระนางจณัฑีเจรจาค่อนขอด
ดูหม่ินนางมทันา ทา้วชยัเสนกก็ร้ิวและทรงดุด่าวา่เป็นมเหสีผูริ้ษยา 

พระนางจณัฑีแคน้ใจนกั ใหค้นไปทูลฟ้องพระบิดาผูเ้ป็นเจา้แห่งมคธนครใหย้กทพัมา
ทาํศึกกบัทา้วชยัเสน จากนั้นกค็บคิดกบันางค่อมอราลีและวิทูรพราหมณ์หมอเสน่ห์ ทาํอุบายกลัน่
แกลง้นางมทันาโดยส่งหนงัสือไปทูลทา้วชยัเสนวา่นางมทันาป่วย คร้ันเม่ือทา้วชยัเสนรีบเสดจ็
กลบัมาเยีย่มนางมทันา กก็ลบัพบหมอพราหมณ์กาํลงัทาํพิธีอยูใ่กล้ๆ ตน้กหุลาบ วิทูรกบันางเกศินี
ขา้หลวงของนางจณัฑีจึงทูลใส่ความวา่นางมทันาใหท้าํเสน่ห์เพื่อใหไ้ดร่้วมช่ืนชูสมสู่กบัศุภางค ์
ทา้วชยัเสนกร้ิวนกั รับสัง่ใหศุ้ภางคป์ระหารนางมทันาแต่ศุภางคไ์ม่ยอม ทา้วชยัเสนจึงสัง่ประหาร
ทั้งคู่ 

พระนางจณัฑีไดช่้องรีบเขา้มาทูลวา่ตนจะอาสาออกไปหา้มศึกพระบิดาซ่ึงคงเขา้ใจผดิ
วา่นางกบัทา้วชยัเสนนั้นบาดหมางกนั แต่ทา้วชยัเสนตรัสวา่ทรงรู้ทนัอุบายของนางท่ีคิดก่อศึกแลว้
จะหา้มศึกเอง พระองคจ์ะขอออกทาํศึกอีกคราแลว้ตดัหวักษตัริยม์คธพอ่ตาเอามาใหน้างผูข้บถต่อ
สวามีตนเอง 

ขณะตั้งค่ายรบอยูท่ี่นอกเมือง วิทูรพรหมณ์เฒ่า ไดม้าขอเขา้เฝ้าทา้วชยัเสนเพื่อสารภาพ
ความทั้งปวงวา่พระนางจณัฑีเป็นผูว้างแผนการร้าย ซ่ึงในท่ีสุดแลว้ตนสาํนึกผดิและละอายต่อบาปท่ี
เป็นเหตุใหค้นบริสุทธ์ิตอ้งไดรั้บโทษประหาร ทา้วชยัเสนทราบความจริงแลว้คัง่แคน้จนดาํริจะแทง
ตนเองใหต้าย แต่อาํมาตยน์นัทิวรรธนะเขา้หา้มไวท้นัและสารภาพวา่ในคืนเกิดเหตุนั้นตนละเมิด
คาํสัง่ มิไดป้ระหารศุภางคแ์ละนางมทันา หากแต่ไดป้ล่อยเขา้ป่าไป ซ่ึงนางมทันานั้นไดโ้ส
มะทตัศิษญเ์อกของฤษีกาละทรรศินนาํพากลบัสู่อาศรมเดิม แต่ศุภางคน์ั้นแฝงกลบัเขา้ไปร่วมกบั
กองทพัแลว้ออกต่อสูก้บัขา้สึกจนตวัตาย ทา้วชยัเสนจึงรับสัง่ใหป้ระหารทา้วมคธท่ีถูกจบัมาเป็น
เชลยไวก่้อนหนา้นั้นแลว้ ส่วนพระนางจณัฑีมเหสีนั้นทรงใหเ้นรเทศออกนอกพระนคร ดว้ยทรง
เห็นวา่อนันารีผูมี้ใจมุ่งร้ายต่อผูเ้ป็นสามีกค็งตอ้งแพภ้ยัตนเอง มิอาจอยูเ่ป็นสุขไดน้านแน่ 

ฝ่ายนางมทันานั้นไดท้าํพิธีบูชาเทพและวอนขอร้องใหสุ้เทษณ์จอมเทพช่วยนางดว้ย สุ
เทษณ์นั้นกย็นิดีจะแกค้าํสาปและรับนางเป็นมเหสี แต่นางมทันากย็งัคงปฏิเสธและวา่อนันารีจะมี
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สองสามีไดอ้ยา่งไร สุเทษณ์เห็นวา่นางมทันายงัคงปฏิเสธความรักของตนจึงกร้ิวนกัสาปส่งใหน้าง
มทันาเป็นดอกกหุลาบไปตลอดกาล มิอาจกลายร่างเป็นมนุษยไ์ดอี้กต่อไป 

เม่ือทา้วชยัเสนตามมาถึงในป่า นางปริยมัวะทาท่ีตามมาปรนนิบติัดูแลนางมทันาดว้ยก็
ทูลเล่าความทั้งส้ินใหท้รงทราบ ทา้วชยัเสนจึงร้องร่ําใหด้ว้ยความอาลยัรักแลว้ขอใหพ้ระฤษีช่วย 
โดยใชม้นตราและกล่าวเชิญนางมทันาใหย้นิยอมกลบัเขา้ไปยงัเวียงวงักบัตนอีกครา 

เม่ือพระฤษีทาํพิธีแลว้ ทา้วชยัเสนกรํ็าพนัถึงความหลงผดิและความรักท่ีมีต่อนางมทันา
ใหต้น้กหุลาบไดรั้บรู้ จากนั้นจึงสามารถขดุตน้กหุลาบไดส้าํเร็จ ทา้วชยัเสนไดน้าํตน้กหุลาบข้ึนวอ
ทองเพื่อนาํกลบัไปปลูกในอุทยาน และขอใหฤ้ๅษีกาละทรรศินใหพ้รวเิศษวา่กหุลาบจะยงัคงงดงาม
มิโรยราตราบจนกวา่ตวัพระองคเ์องจะส้ินอายขุยั พระฤษีกอ็วยพรใหด้งัใจ และประสิทธิประสาท
พรใหก้หุลาบนั้นดาํรงอยูคู่่โลกน้ีมิมีสูญพนัธ์ อีกทั้งยงัเป็นไมด้อกท่ีกล่ินอนัหอมหวานสามารถช่วย
ดบัทุกขใ์นใจคนและดลบนัดาลใหจิ้ตใจเบิกบานเป็นสุขได ้ชาย-หญิงเม่ือมีรักกจ็กัใชด้อกกหุลาบ
เป็นสญัญลกัษณ์แห่งความรักแทสื้บต่อไป 

 
พระราชนิพนธ์เร่ืองวิวาหพระสมุทร (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, 2504: 

1-74) 
กล่าวถึงประชาชนชาวกรีก ณ เกาะอลัฟะเบตา โง่เขลา หลงเช่ือในอาํนาจทางทะเล เม่ือ

ครบรอบ 100 ปี จะตอ้งส่งสาวพรหมจารีไปเป็นเจา้สาวของพระสมุทร กษตัริยมิ์ดสัผูค้รองเกาะจาํ
ใจส่งราชธิดาช่ืออนัโดรเมดาไปสังเวยทางทะเล แต่อนัเดรคู่รักของนางออกอุบาย ขอให้นายนาวา
เอกเอดเวิดไลออนกัปตนัเรือองักฤษมาขู่ชาวเมืองให้ยกนางให้อนัเดรนางจึงรอดชีวิต และได้
แต่งงานกบัอนัเดรสมปรารถนา  

ในประเทศกรีซสมยัโบราณ มีเกาะแห่งหน่ึงช่ือว่า อลัฟาเบตา้ กษตัริย ์มิดสั ผูค้รอง
เกาะอลัฟาเบตา้ มีพระราชธิดาโฉมงามองคห์น่ึง คือเจา้หญิงอนัโดรเมดาชาวเกาะน้ีทุกคนเกรงกลวั
ในอาํนาจแห่งพระสมุทร และเช่ือว่าเม่ือครบรอบทุกๆ หน่ึงร้อยปี จะตอ้งส่งสาวพรหมจารีไปเป็น
เจา้สาวของพระสมุทร หรือทาํพิธีบูชายญัต่อเทพแห่งทอ้งทะเลท่ีเรียกว่าวิวาหพระสมุทร โดยการ
จบัหญิงสาวพรหมจรรยไ์ปมดัเชือกท้ิงไวท่ี้ทะเลใหค้ล่ืน พดัลงไปในทะเล พอวนัรุ่งข้ึนเม่ือหญิงนั้น
หายไป ชาวเมืองกจ็ะบอกวา่ หญิงผูน้ั้นไดว้ิวาห์กบัพระสมุทรแลว้ 

เจ้าหญิงอนัโดรเมดานั้นรักกันอยุ่กับ เจา้ชายอนัเดร ซ่ึงยากจน เพราะพระบิดาเอา
ทรัพยสิ์นไปลงทุนแลว้ขาดทุนหมด กษตัริยมิ์ดสัพระบิดา จึงไม่ทรงอยากไดเ้จา้ชายอนัเดรมาเป็น
เขย เพราะรังเกียจว่าจน เจา้ชายอนัเดรก็เลยคิดวางแผนหาวิธีต่างๆท่ีจะไดแ้ต่งงานกบัเจา้หญิงอนั
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โดรเมดา เช่น คิดวางแผนจะทาํเป็นว่าเอาเรือมาขู่โดยลอ้มเกาะ แต่ก็ติดขดัอยูท่ี่ไม่มีเรือ พอคิดถึงวิธี
ท่ีจะเอาเงินทองมาใหก้ไ็ม่มีเงินทองอีก  

พอใกลถึ้งเวลาท่ีจะตอ้งทาํพิธีส่งเจา้สาวใหพ้ระสมุทร ชาวเกาะก็เร่ิมแตกต่ืน บงัเอิญมี
เรือรบอ๊อกฟอร์ดจากประเทศองักฤษมาจอดเทียบท่า เรือน้ีมีนายนาวาเอก เอดเวิด ไลออ้น เป็นผู ้
บงัคบัการ และมีเจ๊กบ๋อยประจาํเรือไวห้างเปียยาว ช่ือเต๊กหลี ติดมากบัเรือดว้ย พอเต๊กหลีข้ึนไปบน
ท่า ชาวเมืองไม่มีใครเคยเห็นคนจีนมาก่อน กแ็ตกต่ืนวา่คนประหลาดมีหางบนหวั เป็นผทีะเลมาทวง
ส่วยใหพ้ระสมุทร 

พระสังฆราชหัวหนา้นกับวชประจาํเกาะ มีสหายคือ คอนสแตนติโนส้ ซ่ึงก็หลงรักเจา้
หญิงอนัโดรเมดาอยู่เช่นกัน ก็ได้คิดแผนการชั่วร้าย เห็นได้ทีก็คบคิดกันกับเต๊กหลีทาํอุบายให้
พลเมืองเช่ือว่า เต๊กหลีเป็น ผีทะเล ผูแ้ทนของพระสมุทรท่ีมาทวงส่วย เพราะครบรอบร้อยปีแลว้ 
และเจา้หญิงอนัโดรเมดาจะตอ้งเป็นหญิงสาวท่ีจะตอ้งไปวิวาห์กบัพระสมุทร หรือกบัผูท่ี้พระสมุทร
ใหม้าเป็นตวัแทน โดยตกลงกนัว่า พอถึงตอนทาํพิธีส่งตวัเจา้สาวพระสมุทร เต๊กหลีในฐานะผทีะเล 
กจ็ะออกมาช้ีตวัคอนสแตนติโนส้ใหเ้ป็นผูแ้ทนพระสมุทร และกษตัริยมิ์ดสัก็จะตอ้งใหพ้ระราชธิดา
แต่งงานกบัผูแ้ทนพระสม 

แผนน้ีร่ัวไปถึงเจา้หญิง และเจา้ชายอนัเดร เจา้หญิงอนัโดรเมดาจึงส่งพระพี่เล้ียงสาว
ชาวองักฤษช่ือ   แมร่ีไปขอความช่วยเหลือจาก นาวาเอก เอดเวิด ไลออ้น ผูบ้งัคบัการเรือรบ จึงเกิด
การซอ้นแผนข้ึน ในพิธีส่งตวัเจา้สาวพระสมุทร นาวาเอก เอดเวิด ไลออ้น เอาทหารเรือองักฤษใน
บงัคบับญัชาถืออาวุธเขา้มาควบคุมสถานการณ์ เต๊กหลีเห็นเช่นนั้นก็ไม่กลา้รับเป็นทูตพระสมุทร 
นาวาเอก เอดเวิด ไลออ้น จึงกล่าวว่า เขาในฐานะเป็นผูบ้งัคบัการเรือราชนาวีองักฤษ มีอาํนาจเหนือ
ทอ้งทะเล ถือวา่เป็นผูแ้ทนพระสมุทรไดโ้ดยชอบธรรม 

พระสังฆราชหัวหนา้นกับวชประจาํเกาะผูคิ้ดแผนการชัว่ร้ายท่ีจะให้สหายของตนได้
แต่งงานกบัเจา้หญิงอนัโดรเมดา โดนดาบปลายปืนของทหารเรือองักฤษจ้ีควบคุมตวั จึงตอ้งยอมรับ
วา่นาวาเอก เอดเวิด ไลออ้น เป็นผูแ้ทนพระสมุทรจริง นาวาเอก เอดเวิด ไลออ้น ก็เลยเรียกเจา้บ่าวท่ี
พระสมุทรยินยอมพร้อมใจดว้ยมารับตวัเจา้สาวไป เจา้ชายอนัเดรก็ปรากฏตวัข้ึนในชุดเคร่ืองแบบ
ทหารเรือองักฤษ ซ่ึงถือว่าเป็นญาติหรือเป็นเลือดเน้ือเช้ือไขเดียวกบัพระสมุทร แลว้ จึงสมควรจะ
แต่งงานกบัเจา้หญิงแทนพระสมุทรได ้ทุกๆคนก็พลอยยินดีไปกบัเจา้ชายและเจา้หญิงทั้งสอง และ
นาวาเอก เอดเวิด ไลออ้น กไ็ดแ้ต่งงานกบัแมรี พระพ่ีเล้ียงชาวองักฤษของเจา้หญิงดว้ย 
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พระราชนิพนธ์เร่ืองพระร่วง (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, 2483: 1-63)  
 เมืองละโวเ้ป็นเมืองข้ึนของขอม มีทะเลสาบแห่งหน่ึงเรียกว่าทเลชุบศร นํ้ าจากท่ีน่ีถือ

วา่เป็นนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิ พระเจา้แผน่ดินขอมจึงมีพระราชกาํหนดใหเ้มืองละโวต้กันํ้ าจากทเลชุบศรไปส่ง
ยงัพระนครหลวง ราชธานีของขอม ไวใ้ชใ้นพระราชพิธี ละโวมี้พระร่วงเป็นผูค้รองเมือง สืบทอด
จากบิดา ละโวอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครองของขอม ซ่ึงถูกกดข่ี และดูถูกจากขอม  

วนัหน่ึงคร้ันถึงคราวส่งส่วยนํ้ าไปยงัพระนครหลวง พระร่วงเห็นว่าตกันํ้ าใส่ตุ่มขนไป
ลาํบากนกัเพราะ ทั้งหนกัและแตกไดง่้าย ดงันั้นจึงคิดเอาไมไ้ผม่าสานเป็นชะลอม ชนัยาไม่ให้นํ้ า
ไหลออกมาจากชะลอม และใชแ้ทนตุ่มดิน  

นักคุม้นายทหารขอมซ่ึงเป็นผูไ้ปทวงส่วยนํ้ าจากเมืองละโว ้ไดก้ลบัมากราบทูลทา้ว
พนัธุมสุริยว์งศก์ษตัริยข์อมว่า พระร่วงแห่งเมืองละโวมี้สติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถตกันํ้ าใส่
ชะลอมตามจาํนวนท่ีกาํหนดบรรทุกลงในเกวียนสิบเล่มได ้ทาํใหน้กัคุม้ตอ้งขนส่วยนํ้ ามาเองตามท่ี
ไดพ้นนัไว ้

ทา้วพนัธุมสุริยว์งศต์อ้งการกาํจดัพระร่วง เน่ืองจากกลวัการกบฎ จึงรับสั่งให้พระยา
เดโชพร้อมทั้งกองทพัทหารขอมไปจบัพระร่วง แต่นายมัน่บงัเอิญมาไดย้ินแผนการเลยไปบอกให้
พระร่วงรู้   พระร่วงออกอุบายหนีไปอยูสุ่โขทยั เพราะเป็นห่วงประชาชนท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งท่ีอาจ
เดือดร้อนหรือตอ้งลม้ตายเพราะตน จึงวางแผนให้นายมัน่แสร้งเดินหลงป่าให้ขอมจบัได ้เพ่ือบอก
ข่าวเร่ืองพระร่วงหนีไปแลว้ ทพัของพระยาเดโชจะไดไ้ม่เขา้ตีเมืองละโว ้

พระยาเดโชคิดจะไปตีสุโขทยั แต่สุโขทยันั้นมีกาํลงัทหารเป็นจาํนวนมาก ถึงสู้ไปก็ไม่
ไหวอาจพ่ายแพไ้ด ้ จึงแสร้งปลอมตวัเป็นคนไทย แอบลกัลอบเขา้ไปเพื่อหาพระร่วงแทนแต่เพียง
ลาํพงั ท้ิงกองทพัของตนไวใ้นป่า  นายมัน่ไดห้ลบหนีทหารของพระยาเดโช แลว้ลอบไปหานาง
จนัทร์มารดาของพระร่วง นางเป็นห่วงลูกชายมาก เลยเรียกทนายมาเพื่อรวบรวมกาํลงัทหารไปรบ
กบัพวกกองทพัขอมของเดโชท่ีแอบซุ่มอยูใ่นป่า 

กองทพัพวกขอมแพ ้หลวงเมืองจึงบอกกล่าวใหน้างจนัทร์ไปหาพระร่วงท่ีเมืองสุโขทยั 
ในขณะท่ีพระร่วงกาํลงักวาดลานวดัอยูน่ั้น พระยาเดโชไปถึงวดัท่ีพระร่วงผนวชอยู ่  แต่ไม่รู้ว่านัน่
คือพระร่วงจึงไดถ้ามหาพระร่วง พระร่วงรู้ว่าพระยาเดโชเป็นขอมปลอมตวัมา เพราะสาํเนียงท่ี
แปลกไม่เหมือนคนไทย จึงบอกใหค้อยอยูก่่อนแลว้ให ้ศิษยว์ดัมาช่วยจบัตวัพระยาเดโชไว ้พอดีกบั
ท่ีนางจนัทร์ และกองทพั เดินทางไปถึงท่ีวดัพอดี 

เม่ือพระยาเดโชถูกจบักมุ จึงบอกใหพ้ระร่วงปลิดชีพตนเอง เพราะอบัอาย แต่พระร่วงมี
ใจเมตตา ใหค้นไปส่งเดโชท่ีชานเมืองขอม  พวกขนุนาง และชาวเมืองสุโขทยั เห็นว่าพระร่วงเป็น
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คนดี  ซ่ือสัตย ์และ มีความสามารถ จึงปรึกษากนัใหพ้ระร่วงเป็นกษตัริยเ์พราะตอนนั้นท่ีสุโขทยั
ขาดผูน้าํปกครอง 

 
ชุดข้อมูลความรู้เร่ืองคาํราชาศัพท์            

คาํราชาศพัท ์หมายความวา่ ศพัทห์ลวง ศพัทร์าชการ และหมายรวมถึงคาํสุภาพซ่ึง
นาํมาใชใ้หถู้กตอ้งตามชั้นหรือฐานะของบุคคล บุคคลผูท่ี้พดูตอ้งใชร้าชาศพัทด์ว้ย จาํแนกเป็น 5 
ประเภท คือ 

1. พระมหากษตัริย ์
2. พระบรมวงศานุวงศ ์
3. พระสงฆ ์
4. ขา้ราชการชั้นสูงหรือขนุนาง 
5. สุภาพชนทัว่ไป 
 
คาํราชาศพัทแ์บ่งได ้ 6 หมวด คือ 
1. หมวดร่างกาย 
2. หมวดเครือญาติ 
3. หมวดเคร่ืองใช ้
4. หมวดกริยา 
5. หมวดสรรพนาม 
6. หมวดคาํท่ีใชก้บัพระสงฆ ์
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หมวดร่างกาย 

 
 
หมวดเครือญาต ิ    
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หมวดเคร่ืองใช้ 

 
 
หมวดคาํกริยา 
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หมวดสรรพนาม 

 
หมวดคาํทีใ่ช้กบัพระสงฆ์ 
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คาํสุภาพ 
คาํท่ีเหมาะใชก้บับุคคลทัว่ไป เป็นคาํท่ีมีความหมายเหมือนกนั 

 

 
ข้อสังเกต 

เก่ียวกบัการใชค้าํราชาศพัท ์ระดบัพระมหากษตัริยแ์ละบรมวงศานุวงศ ์
คาํนาม 

1. ใชค้าํ “พระบรม” หรือ “พระบรมราช” นาํหนา้คาํนามท่ีสาํคญั ซ่ึงสมควรจะเชิดชูให้
เป็นเกียรติ 

ตวัอยา่ง พระบรมราชโองการ 
พระบรมราชูปถมัภ ์
พระบรมมหาราชวงั 
พระบรมวงศานุวงศ ์
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2. ใชค้าํ “พระราช” นาํหนา้คาํนามท่ีใชเ้ฉพาะพระมหากษตัริยซ่ึ์งตอ้งการกล่าวไม่ให้
ปนกบัพระบรมวงศานุวงศ ์ 

ตวัอยา่ง 
พระราชลญัจกร 
พระราชประวติั 
พระราชดาํริ 
พระราชทรัพย ์
 
3. ใชค้าํ “พระ” นาํหนา้คาํนามทัว่ไปเพื่อใหแ้ตกต่างจากสามญัชน 
 ตวัอยา่ง 
พระเกา้อ้ี 
พระชะตา 
พระโรค 
พระตาํหนกั 
 
4. ใชค้าํ “พระ” นาํหนา้คาํนามทัว่ไปเพื่อใหแ้ตกต่างจากสามญัชน ยกเวน้ 
 

 
 

คาํกริยา 
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กริยา คาํวา่ “ทรง” 
คาํวา่ทรง ทรง ตามดว้ย คาํนาม มีความหมายถึง กษตัริยเ์ทพเจา้ 
ตวัอยา่ง  
ทรงธรรม ทรงชยั ทรงฉตัร     หมายถึง พระเจา้แผน่ดิน 
ทรงหงส์           หมายถึง พระพรหม 
ทรงโค              หมายถึง พระอิศวร 
ทรงครุฑ           หมายถึง พระนารายณ์ 
 
คาํวา่ทรง คาํนาม ตามดว้ย ทรง บอกใหท้ราบวา่ ส่ิงนั้นเป็นของพระมหากษตัริย ์หรือ

พระบรมวงศานุวงศ ์ 
ตวัอยา่ง 
 เคร่ืองทรง รถพระท่ีนัง่ทรง มา้ทรง 
 
คาํวา่ทรงตามดว้ยนามราชาศพัท ์  
ตวัอยา่ง  
ทรงยนิดี ทรงฟัง ทรงน่ิง 
 
คาํวา่ทรงหมายถึงทาํ  
ตวัอยา่ง  
ทรงบาตร     หมายถึง ใส่บาตร 
ทรงมา้          หมายถึง ข่ีมา้ 
ทรงกรม       หมายถึง มีฐานนัดรเป็นเจา้ต่างกรม 

 
คาํวา่ทรงเม่ือใชก้บักริยา “มี” และ “เป็น” 
-ถา้คาํนามขา้งหนา้เป็นราชาศพัท ์ไม่ตอ้งใชท้รง 
ตวัอยา่ง เป็นพระราชโอรส มีพระบรมราชโองการ 
-ถา้คาํนามขา้งหลงัเป็นคาํสามญั ตอ้งใชท้รง 
ตวัอยา่ง ทรงเป็นประธาน ทรงมีทุกข ์
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