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การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การจัดกิจกรรมศิลปะกับชุมชน “ย้อนรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านโป่ง นิทรรศการ
ทัศนศิลป์ เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9” เพือ่ น้อมรำ�ลึกพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลย
เดช ณ อำ�เภอ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นี้ เพื่อวิเคราะห์กระบวนการจัดกิจกรรมศิลปะกับชุมชนตามกรอบแนวคิดการ
จัดการ แนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ และแนวคิดการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม และเพื่อเป็นการทำ�วิจัย
เชิงคุณภาพที่เป็นการบูรณาการระหว่างการวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ กับการบริการวิชาการแก่สังคม
โดยผลจากการวิเคราะห์ คือ (1) โครงการนีม้ กี ารจัดการในระดับดีมาก โดยกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้รบั ความร่วมมือจาก
หน่วยงานรัฐ เอกชน ชุมชน ประชาชน และสื่อเป็นอย่างดี และมีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการเป็นจำ�นวนมาก (2) ผลงาน
ทัศนศิลป์ที่เข้าร่วมแสดงในโครงการมีคุณภาพทางด้านความงามเป็นอย่างสูงและผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้เข้าร่วมและผู้เข้าชมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก (3) โครงการนี้แสดงออกให้เห็นถึงการเทิดพระ
เกียรติและแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้เข้าชมนิทรรศการมีความระลึก
ถึงพระองค์ทา่ นและจะดำ�เนินชีวติ สืบสานตามพระราชปณิธานต่อไป อีกทัง้ ส่วนใหญ่ยงั คงระลึกถึงท่านในฐานะของศูนย์
รวมใจของชาติไทยอยู่เสมอ (3) โครงการนี้ทำ�ให้เกิดผลทางคุณภาพต่อองค์กรและบุคคลในด้านต่าง ๆ อย่างมาก อัน
ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมขององค์กร การบริการวิชาการแก่สงั คม การผลิตและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการและงานสร้างสรรค์ และการเชื่อมโยงเครือข่ายของสังคมเข้าด้วยกันผ่านกิจกรรมศิลปะกับชุมชน
ผลสรุปกล่าวได้ว่า โครงการนี้เป็นการใช้กิจกรรมและผลงานศิลปะเป็นสื่อกลางในการเทิดพระเกียรติและน้อม
รำ�ลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เป็นการสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพให้กับสังคมและชุมชน และ
เป็นกิจกรรมที่ให้ ประชาชนได้ตระหนักในคุณธรรมความดี และให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนและประเทศชาติ
โดยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน พระบรมโกศ รัชกาลที่ 9 เป็นดังศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาติไทยไปตราบนานเท่านาน
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Abstract
The research on an analysis of the
management of arts and community event
“Retrace the late king’s steps at Ban Pong, The
visual art exhibition to honor the King Rama IX”
held for recalling the royal grace of His Majesty
King Bhumibol Adulyadej at Ban Pong district,
Ratchaburi Province was conducted to analyze
procedures of arts and community event
management based on the concepts of
management, aesthetics and social construction
of reality, and to do the qualitative research
which was the result of an integration among
research methods, creations and academic
services to society.
The results included the following aspects. (1)
This project was done under excellent
management. Each of its activity gained effective
cooperation from government units, private
sector, community, public and media. In
addition, there were a lot of audiences. (2) The
visual arts presented in this project were highly
equipped with aesthetic value. They were
selected by proficient committee. The
participants and audiences’ satisfaction were at
excellent level. (3) This project represented as
a mark of honor to and remembrance of His
Majesty King Bhumibol Adulyadej. That made
the audiences recalled the late King and
appeared willing to carry out the royal wishes.
Moreover, most of them, deep in their hearts,
always think of him as the Thai nation unity. (4)
This project has created qualitative results for
organizations and their personnel, including
organizations’ responsibilities towards society
and environment, academic services to society,
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production and dissemination of academic
outputs and creations, and linkage of social
networks through the arts and community
events.
In conclusion, this project was the use of
activities and arts as a medium to honor and recall
the late King’s royal grace, to raise awareness of
virtue and to bring about the sense of unity
among people in community and the nation by
perceiving the late His Majesty the King Rama IX
as an everlasting Thai nation unity.
Keywords: Visual Arts, Honor, His Majesty King
Bhumibol Adulyadej, Ban Pong District, Ratchaburi
Province
บทนำ�

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลย
เดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทรง
เป็ น พระมหากษั ต ริ ย์ ข องประเทศไทยที่ ค รองราชย์
ยาวนานทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ถงึ 70 ปี ตลอดพระชนมายุ
89 พรรษาของพระองค์ และการทรงงานในฐานะของ
ประมุขของประเทศมาตลอด 70 ปี ทรงประกอบไปด้วย
พระราชกรณียกิจทีห่ ลากหลาย เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม
และวรรณคดี การพั ฒ นาชนบท การเกษตรและ
ชลประทาน การแพทย์ การศึกษา โครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำ�ริหลายพันโครงการ และการเสด็จเยือน
ต่ า งประเทศ พระองค์ ท รงประกอบไปด้ ว ยทศพิ ศ
ราชธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ทรงประกอบไปด้วย
ความบริบรู ณ์ในพระจริยวัตรและเป็นปูชนียบุคคลสำ�คัญ
ของชาติไทย ทรงเป็นทีร่ กั และบูชาอย่างยิง่ ดุจศูนย์รวมใจ
ของความเป็นชาติไทยตลอด 70 ปี โดยประชาชนชาว
ไทยจะเรียกแทนพระองค์ท่านว่า “ในหลวง” และ “พ่อ
หลวง” อันเป็นศัพท์สามัญที่แสดงออกถึงความใกล้ชิด
และความเคารพต่อพระองค์ท่าน ขณะเดียวกันพระองค์
ยั ง ทรงเป็ น ที่ ย กย่ อ งในระดั บ นานาชาติ จ นได้ รั บ การ
ยกย่องจากการเยือนโดยประมุขและผูน้ �ำ ประเทศทัว่ โลก
ตลอดรัชสมัยอย่างมากมาย ทรงได้รับการสดุดีผ่านการ
รับทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและเกียรติยศต่าง ๆ มากมาย
ทัง้ จากบุคคลและคณะบุคคลในประเทศและต่างประเทศ
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อันเนื่อง มาจากพระราชกรณียกิจต่าง ๆ และพระราช
อัธยาศัยในการแสวงหาความรู้และการปฏิบัติงานโดย
ลงพื้นที่จริง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลย
เดชทรงเป็นพระมหากษัตริยท์ สี่ ถาบันพระมหากษัตริยท์ วั่
โลกทรงยกย่องและให้การยอมรับในพระเกียรติอย่าง
สูงสุด โดยประเทศที่มีสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จ
พระราชินีได้ให้การตอบรับคำ�กราบบังคมทูลเชิญเสด็จ
พระราชดำ�เนินเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมถวายพระพร
ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ระหว่างวัน
ที่ 8-13 มิถุนายน พ.ศ.2549 จำ�นวน 25 ประเทศ โดยมี
สมเด็ จ พระราชาธิ บ ดี แ ละสมเด็ จ พระราชิ นี ที่ เ สด็ จ
พระราชดำ � เนิ น มาด้ ว ยพระองค์ เ องเป็ น จำ � นวน 13
ประเทศ นับเป็นการชุมนุมของพระประมุขจากประเทศ
ต่าง ๆ มากทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์โลก และในวันพฤหัสบดี
ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 15.52 นาฬิกา พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จ
สวรรคต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
รัฐบาลจึงประกาศไว้ทุกข์ถวายความอาลัยเป็นเวลา 1 ปี
โดยสำ�นักพระราชวังมีหมายกำ�หนดการพระราชพิธีทรง
บำ�เพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพระหว่างวันที่ 14
ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง 21 มกราคม พ.ศ.2560 ณ พระทีน่ งั่
ดุสติ มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง และคณะรัฐมนตรี
มีมติประกาศให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้าย
วันสวรรคตและวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนน้อม
รำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และจาก
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดชทำ�ให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ร่วมแสดงออกถึงความอาลัยในวาระนีด้ ว้ ยการแสดงออก
ด้วยสัญลักษณ์ผ่านสื่อและด้วยวิธีการที่หลากหลายจน
กลายเป็น ปรากฏการณ์ทั่วโลก เช่น ประชาชาวชาวไทย
ทัว่ ประเทศพร้อมกันสวมเสือ้ ผ้าสีด�ำ การติดเข็มกลัด และ
สายรัดข้อมือสีดำ� เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ มีการ
ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ประกอบผ้าสีขาวและดำ�
เพื่อแสดงความอาลัยในพื้นที่สาธารณะ ผู้ใช้งานจำ�นวน
มากในเฟซบุ๊ก (facebook) เปลี่ยนภาพผู้ใช้เพื่อเป็น
สัญลักษณ์ที่แสดงความอาลัย ลงภาพแสดงความอาลัย
การแต่งคำ�กลอน การแต่งเพลง การแสดงออกต่าง ๆ รวม
ไปถึงการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมเพื่อแสดงความอาลัย
และรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณ กูเกิลประเทศไทย

(google) มีการเปลี่ยนกูเกิลเป็นสีดำ�เพื่อแสดงความ
อาลัย เว็บยูทูบ (You Tube) งดโฆษณา 7 วัน ในขณะที่
ดารา นักแสดง และผู้มีชื่อเสียงต่างร่วมกันแสดงความ
อาลัยผ่านทางอินสตาแกรม (instagram) และทวิตเตอร์
(twitter) นอกจากนี้เว็บไซต์ต่าง ๆ ทั่วประเทศได้เปลี่ยน
สีเว็บเป็นขาวดำ�เพื่อแสดงความอาลัย และยังมีพระราช
สารและสารจาก สมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี
ประมุขประเทศ และผู้นำ�รัฐบาล ทั่วโลกเพื่อแสดงความ
อาลัยในวาระอันสำ�คัญนี้ด้วย

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3
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เหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนำ�ความโศกเศร้ามาสู่ชาว
อำ�เภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นอย่างมากอย่างไม่เคย
มีมาก่อน ทั้งนี้เนื่องจากชาวอำ�เภอบ้านโป่งได้เคยได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจากพระองค์ในเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์การเสด็จเยี่ยมราษฎรอย่างเป็นทางการ
ครัง้ แรกในรัชกาลของพระองค์ โดยเมือ่ วันที่ 13 กันยายน
พ.ศ. 2497 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชกับสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ทรงเสด็จพระราชดำ�เนินมาทรงเยี่ยมและให้กำ�ลังใจ
ราษฎรหลังเหตุการณ์อัคคีภัย (ไฟไหม้) ที่ขยายวงขนาด
ใหญ่ทั่วบริเวณตลาดบ้านโป่ง อำ�เภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี เมือ่ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2497 โดยพระองค์ทรง
ขั บ รถยนต์ พ ระที่ นั่ ง มายั ง ที่ เ กิ ด เหตุ ด้ ว ยพระองค์ เ อง
พร้อมด้วยสมุหราชองครักษ์ โดยไม่มีหน่วยงานใดหรือผู้
ใดรูล้ ว่ งหน้า เพราะทรงมีพระราชประสงค์มใิ ห้เจ้าหน้าที่
ซึ่ ง กำ � ลั ง มี ภ าระช่ ว ยเหลื อ ราษฎรต้ อ งหยุ ด งานมารั บ
เสด็จฯ และเมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จมาถึง พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทรงขับรถยนต์
พระทีน่ งั่ วนรอบบริเวณทีเ่ กิดเหตุอคั คีภยั และทรงไต่ถาม
ทุกข์สุขของผู้ประสบภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีใน
ขณะนั้นได้เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลถวายรายงานและได้
อั ญ เชิ ญ ทั้ ง สองพระองค์ เ สด็ จ ไปประทั บ บนที่ ว่ า การ
อำ�เภอบ้านโป่งซึ่งรอดจากอัคคีภัย (ภาพที่ 1) พระองค์
ท่านทรงได้พระราชทานทรัพย์สว่ นพระองค์เพือ่ ช่วยเหลือ
คนบ้านโป่ง เป็นจำ�นวนเงิน 100,000 บาท ซึ่งเป็นเงิน
จำ�นวนไม่นอ้ ยในเวลานัน้ พร้อมทัง้ ให้เจ้าหน้าทีน่ �ำ เสือ้ ผ้า
อาหารและยารักษาโรค ไปพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย
ด้วย จากการเสด็จพระราชดำ�เนินในครัง้ นัน้ ช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนของราษฎรได้อย่างมาก แต่ที่สำ�คัญที่สุด
นั่นคือการเสด็จเยี่ยมราษฎรที่กำ�ลังอยู่ในความทุกข์จาก
ภัยที่เกิดขึ้นทำ�ให้คนอำ�เภอบ้านโป่งมีศรัทธาและมีกำ�ลัง
ใจ ในการต่อสู้ชีวิตเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชุมชนใหม่
ทำ�ให้อ�ำ เภอบ้านโป่งทีเ่ ป็นชุมทางการค้าและคมนาคมทัง้
ทางบกและทางนํ้า กลับสู่ความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งการเสด็จฯ ในครั้งนั้นนับได้ว่าเป็นการ
เสด็จเยี่ยมราษฎรอย่างเป็นทางการที่สำ�คัญครั้งแรกใน
รั ช กาลของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช
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จากนั้นอีก 18 ปี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.
2515 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
กับสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ทรงเสด็จ
พระราชดำ�เนินทรงเสด็จพระราชดำ�เนินทรงประกอบพิธี
เปิดวิหารพระพุทธสิหิงค์ ณ วัดดอนตูม อำ�เภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี และทั้งสองพระองค์ยังทรงมีพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ในการเสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงเยี่ยม
ราษฎรที่มาเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ อยู่ในบริเวณวัดเป็น
จำ�นวนมาก ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับ
ผู้ที่มาเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิดและไม่ถือพระองค์ และที่สำ�คัญ
อำ�เภอบ้านโป่งยังเป็นเมืองทีอ่ ยูใ่ นเส้นทางเสด็จแปรพระ
ราชฐานจากกรุงเทพมหานครไปพระราชวังไกลกังวลที่
อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พสกนิกรชาว
บ้านโป่งจึงมีโอกาสรับเสด็จท้องสองพระองค์อยู่เสมอ
โดยเฉพาะที่สถานีรถไฟบ้านโป่ง (ภาพที่ 2 และ ภาพที่
3) สามแยกกระจับ และแยกวัดจันทาราม ตลอดรัชสมัย
ของพระองค์ ซึ่งกลายเป็นความผูกพันของคนบ้านโป่งที่
มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และเมื่ อ พระองค์ ท่ า นทรงเสด็ จ สวรรคตแล้ ว พระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ทา่ นทีม่ ตี อ่ ชาวบ้านโป่ง และ
เรือ่ งราวของพระองค์ทา่ นทีม่ ตี อ่ ประชาชนชาวไทยจะยัง
คงเป็ น ความทรงจำ � ที่ ง ดงามของชาวบ้ า นโป่ ง และ
ประชาชนชาวไทยตลอดไป
เพราะฉะนั้น ด้วยวาระแห่งการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ศิลปิน
และเครือข่ายต่าง ๆ ในอำ�เภอบ้านโป่งได้มีการรวมตัวกัน
อันได้แก่ บริษัทในเครือย่งฮั้ว โดยนายสมบัติ พิษณุไวศย
วาท ประธานกรรมการบริษัทในเครือย่งฮั้ว (อดีตนายก
เทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง) ศิลปินกลุ่มเส้นทาง นำ�โดยนาย
เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ ได้ร่วมกันจัดโครงการศิลปะขึ้น
โดยเชิญคณะศิลปินแห่งชาติ เครือข่ายศิลปินในจังหวัด
ราชบุรี ศิลปินอิสระ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา
ปริญญาโททางด้านศิลปกรรม และประชาชนชาวบ้านโป่ง
ม า ร่ ว ม กั น จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ น้ อ ม รำ � ลึ ก ใ น พ ร ะ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อประชาชนชาวไทย โดยจัดขึ้นภาย
ใต้ โ ครงการ “ย้ อ นรอยพระบาทยาตรา ณ บ้ า นโป่ ง
นิทรรศการทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9” จัดขึ้น
ณ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี อันมีวัตถุประสงค์ในการจัด
กิจกรรม เพือ่ เป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำ�ลึกถึงพระ
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มหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อชาวบ้านโป่งและ
ปวงชนชาวไทย ผ่าน กิจกรรมศิลปะกับชุมชน
ทั้งนี้ผู้วิจัยตระหนักถึงความสำ�คัญในการบูรณา
การระหว่างกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงการน้อมรำ�ลึกถึง
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชกับการจัดการกิจกรรมศิลปะกับชุมชน
(art and community) อันเป็นการเทิดพระเกียรติและ
น้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความภาค
ภูมิใจให้กับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมเชิงสุนทรียะด้วย
กิจกรรมทางศิลปะ โดยมีเนื้อหาและแนวคิดของโครงการ
เพื่อรำ�ลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่เป็นแรง
บันดาลใจและศูนย์รวมจิตใจทีส่ �ำ คัญทีเ่ คยสร้างกำ�ลังใจแก่
ชาวบ้านโป่งมาแล้วในอดีต ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการ
บันทึกประวัตศิ าสตร์ทสี่ �ำ คัญของชาวบ้านโป่งในการแสดง
ความอาลัยครั้งยิ่งใหญ่สุดท้าย ก่อนจะเข้าสู่พระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชในปลายเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(1) เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ
กระบวนการจัดกิจกรรมศิลปะกับชุมชนเพื่อน้อมรำ�ลึก
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ณ อำ�เภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตาม
กรอบแนวคิดการจัดการ แนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์
และแนวคิดการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม
(2) เพือ่ เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพทีเ่ ป็นการบูรณา
การระหว่างการวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ กับการบริการ
วิชาการแก่สังคม
วิธีดำ�เนินการวิจัย
วิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาและวิเคราะห์ในรูปแบบของ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุ่งไปที่
การศึกษา กระบวนการจัดกิจกรรมศิลปะกับชุมชน โดย
มีแหล่งข้อมูลจากการลงศึกษาจากพื้นที่จริง การบันทึก
ด้วยตัวอักษร การบันทึกด้วยภาพถ่าย การออกแบบและ
การจัดการกิจกรรม การศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง การเผย
แพร่ผ่านสื่อสังคม และการเผยแพร่ผ่านนิทรรศการใน
ระดับชาติ โดยผูว้ จิ ยั ได้น�ำ เสนอเป็นวิธกี ารเขียนพรรณนา
เชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) เพื่ออธิบายถึง

การกระบวนการวิเคราะห์และนำ�เสนอผลวิเคราะห์อัน
เป็นข้อสรุปเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
(1) แนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์
(Scientific Management) ของเฟรดเดอริด วินสโลว์
เทย์เลอร์ (Frederick Winslow Taylor) ซึ่งเป็นแนวคิด
ทีจ่ ะทำ�ให้การปฏิบตั งิ านเกิดประสิทธิภาพ โดยมีหลักการ
4 ข้อ คือ (1) การจัดหาวิธกี ารทีด่ ที สี่ ดุ จากการสังเกตและ
รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานเพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน (One best
way) (2) การคัดเลือกบุคคลในการปฏิบัติงานอย่างมีกฎ
เกณฑ์ (3) การจัดการสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน และ (4)
การแยกฝ่ายบริหารงานกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการ
แบ่งปันและกระจายการจัดการ (วรพจน์ บุษราคัมวดี,
2560: ออนไลน์)
(2) แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic) โดย
ในอาศัยคำ�อธิบายทางด้านสุนทรียศาสตร์ 2 แนวทาง
ได้แก่ (1) ธีโอดอร์ อะดอร์โน (Theodor W.Adorno)
ซึ่งได้สรุปว่า ศิลปะ คือสื่อที่แสดงออกและเปิดเผยสิ่งที่
แฝงความไม่จริง และในขณะเดียวกันก็ควรแฝงความเป็น
จริงให้ปรากฏเห็นทัว่ ไป ศิลปะคือการจัดการสิง่ ต่าง ๆ อัน
หลากหลายและผสานกั น ขึ้ น ใหม่ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ภาพ ที่
สมบูรณ์กว่าโลกของความจริงที่ไม่สมบูรณ์ ในขณะที่ (2)
ฌอง โบดริยาร์ด (Jean Baudrillard) ได้ให้ความเห็นว่า
ในโลกที่วิทยาการทางเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างมาก การ
ผลิตและวิทยาการด้านสือ่ และคอมพิวเตอร์ทสี่ ามารถผลิต
ซํา้ สังคมแบบยุคหลังสมัยใหม่จงึ เป็นสังคมของการบริโภค
สัญญะ (sign) ไม่ใช่การบริโภควัตถุโดยตรง แต่เป็นการ
บริโภคความหมาย เกิดเป็นสิง่ ทีเ่ รียกว่าเกินความเป็นจริง
(hyper reality) และส่งผลให้ไปสู่การเป็นสิ่งจำ�ลอง
(simulation) ทำ�ให้เกิดความสับสนระหว่างความเป็นจริง
(สภาพของสัจจะ/ความจริง) และสิ่งที่ถูกสร้างให้เป็นจริง
(สิ่งจำ�ลอง) (โอชนา พูลทองดีวัฒนา, 2556: ฏ-ฐ)
(3) การประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม
(Social Construction of Reality) (สิริวัฒน์ มาเทศ,
2553: 25-26) เป็นแนวคิดที่เชื่อว่ามนุษย์มีโลกบริบท
แวดล้อมอยู่ 2 แบบ คือ โลกทางกายภาพ (Physical
World) หรือโลกจริงเชิงกายภาพ ซึ่งเต็มไปด้วยการ
เปลี่ยนแปลงและไม่มีความสมบูรณ์กับโลกแห่งความ
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หมาย (World of Meaning) (หรือโลกความหมายของ
สังคม) อันเป็นโลกทีม่ หี น้าทีใ่ นการแสดงความหมายทีถ่ กู
สร้างขึน้ จากการปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างสถาบันทางสังคม
ต่าง ๆ ในชีวติ ประจำ�วันของมนุษย์ โดยการประกอบสร้าง
ของกฎเกณฑ์และบริบทต่าง ๆ ในสังคมจะกลายเป็นสิ่ง
ทีก่ �ำ หนดความหมายของสิง่ ๆ หนึง่ หรือแสดงความหมาย
ของทางสังคมนั้น ๆ
ผลการศึกษา
จากผลการศึกษาสามารถแบ่งกิจกรรมย่อยและ
อธิบายถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) การจั ด การและการวางแผนงานของ
โครงการ เป็นการวางแผนการจัดการโครงการทั้งหมด
โดยมีผรู้ บั ผิดชอบคือบริษทั ในเครือย่งฮัว้ และจัดตัง้ คณะ
กรรมการดำ�เนินงาน อาทิ นายสมบัติ พิษณุไวศยวาท
(ประธานโครงการ) นายเที ย นชั ย ตั้ ง พรประเสริ ฐ
(เลขานุการ) คณะศิลปินกลุ่มเส้นทาง (กรรมการ) โดย
ร่วมมือกับตัวแทนฝ่ายบริหารเทศบาลอำ�เภอบ้านโป่ง
ตัวแทนจากสถานีต�ำ รวจภูธรบ้านโป่ง ตัวแทนจากสมบัติ
นภานิวาส (บ้านไก่คู่) จังหวัดราชบุรี ตัวแทนจากโรง
พยาบาลบ้านโป่ง และตัวแทนจากชุมชนอำ�เภอบ้านโป่ง
(2) การออกแบบภาพกราฟิกเพื่องานด้านการ
สื่อสาร แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) การออกแบบกราฟิก
ภาพพระบรมฉายาลักษณ์เพือ่ เป็นต้นแบบการสร้างสรรค์
ภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่ (2) การออกแบบกราฟิกภาพ
จำ�ลองการจัดนิทรรศการศิลปะ (3) การออกแบบกราฟิก
สำ�หรับสือ่ สิง่ พิมพ์ของโครงการ โดยเป็นการออกแบบโดย
ด ร . พิ สิ ฐ ตั้ ง พ ร ป ร ะ เ ส ริ ฐ อ า จ า ร ย์ จ า ก ค ณ ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(3) การสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่
หลักการ 4 ข้อ
การจัดหาวิธีการที่ดีที่สุดจากการสังเกต
และรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อค้นหาวิธีที่
ดีที่สุดในการ ปฏิบัติงาน
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เป็นกิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมโดยเครือข่าย
ศิ ล ปิ น 4 กลุ่ ม ได้ แ ก่ ศิ ล ปิ น กลุ่ ม เส้ น ทาง อาจารย์
มหาวิทยาลัย เครือข่ายศิลปินในจังหวัดราชบุรี และ
ศิ ล ปิ น อิ ส ระ จำ � นวนทั้ ง สิ้ น 16 คน โดยดำ � เนิ น การ
สร้างสรรค์ผลงานระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560 จัด
แสดงหน้าสถานีต�ำ รวจภูธรอำ�เภอบ้านโป่งหรือบริเวณหอ
นาฬิกา ประจำ�เมือง อำ�เภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จาก
นัน้ จึงเวียนไปจัดแสดงต่อ ณ สมบัตนิ ภานิวาส (บ้านไก่ค)ู่
วัดดอนตูม และโรงเรียน วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์
อำ�เภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้ประชาชนชาว
บ้านโป่งได้ชมกันอย่างทั่วถึง
(4) การจั ด นิ ท รรศการศิ ล ปะ “ย้ อ นรอย
พระบาทยาตรา ณ บ้านโป่ง นิทรรศการทัศนศิลป์เทิด
พระเกียรติ รัชกาลที่ 9” เป็น นิทรรศการศิลปะโดยมีผล
งานทัง้ สิน้ จำ�นวน 89 ชิน้ โดย 75 ศิลปิน จากคณะศิลปิน
แห่งชาติ ศิลปินกลุ่มเส้นทาง เครือข่ายศิลปินในจังหวัด
ราชบุรี อาจารย์มหาวิทยาลัย และศิลปินอิสระ ซึ่งจัดขึ้น
ในวันที่ 1-14 มิถุนายน 2560 ณ สมบัตินภานิวาส (บ้าน
ไก่คู่) ถนนบ้านสวนกล้วย อำ�เภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี และมีการจำ�หน่ายผลงาน
ศิลปะ โดยหักรายได้บางส่วนเพือ่ เป็นการจัดหาทุนทรัพย์
เพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ฉุกเฉิน และรถพยาบาล
มอบให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่งอีกด้วย
จากการการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ
กระบวนการจัดกิจกรรมฯ ตามกรอบแนวคิดได้ดังนี้
(1) จากการวิเคราะห์ตามแนวความคิดทางการ
จั ด การเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ข องเฟรดเดอริ ด วิ น สโลว์
เทย์เลอร์ สามารถวิเคราะห์ได้ตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ตามแนวความคิดทางการจัดการ
เชิงวิทยาศาสตร์ของเฟรดเดอริด วินสโลว์ เทย์เลอร์

การวิเคราะห์
(1) มีการวางแผนและจัดประชุมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560
(2) มีการจัดคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อง่ายในการดำ�เนินการ อัน
ได้แก่ ประธานโครงการ กรรมการฝ่ายประสานงานเทศบาลอำ�เภอ
บ้านโป่ง กรรมการฝ่ายประสานศิลปินและงาน
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หลักการ 4 ข้อ
การวิเคราะห์
การคัดเลือกบุคคลในการปฏิบตั งิ านอย่างมี (1) มีการคัดเลือกคณะทำ�งานตามความสามารถและตามสาขาอาชีพ
กฎเกณฑ์
ของแต่ละบุคคล
(2) การคัดเลือกศิลปินที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการฯ เป็นลักษณะของการ
เชิญศิลปินที่มีชื่อเสียงและมีผลงานดีเด่นทั้งในระดับท้องถิ่นหรือในระดับ
ชาติ
การจัดการสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน
เนื่องด้วยโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่เทิดพระเกียรติและถวาย เป็นพระรา
ชกุศลฯ รัชกาลที่ 9 จึงเป็นกิจกรรมสาธารณะในเชิงจิตอาสา ศิลปินและ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมร่ ว มกิ จ กรรมด้ ว ยจิ ต อาสาด้ ว ยสำ � นึ ก ในพระ
มหากรุณาธิคุณโดยมิได้รับค่าตอบแทนในเชิงมูลค่า แต่เป็นคุณค่าทาง
ความรู้สึกในการสำ�นึกพระมหากรุณาธิคุณ และผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน
ล้วนเต็มใจทำ�ด้วยจิตสาธารณะ
การแยกฝ่ายบริหารงานกับผูป้ ฏิบตั งิ านเพือ่ มีการจัดการวางแผนปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย โดยกระจาย
ให้เกิดการแบ่งปันและกระจายการจัดการ หน้าที่การทำ�งานและเชื่อมประสานระหว่างกัน ตามแต่บริบทของการ
จัดการ โดยทัง้ ฝ่ายบริหารในฐานะของคณะกรรมการและผูป้ ฏิบตั งิ านทัง้
หมายถึงศิลปินและผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด แยกส่วนการปฏิบัติการกันและมี
การบูรณาการกันในภายหลัง เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพและ
สำ�เร็จตามเป้าประสงค์
(2) จากการวิ เ คราะห์ ต ามแนวคิ ด ทาง
สุนทรียศาสตร์ตามแนวทางของแนวคิดของ ธีโอดอร์
อะดอร์โน และ ฌอง โบดริยาร์ด ได้ผลดังนี้
2.1 การออกแบบภาพกราฟิกเพื่องานด้านการ
สื่อสาร ประกอบไปด้วย (1) การออกแบบกราฟิกภาพ
พระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์
ภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่ อันเป็นการประกอบสร้างภาพ
กราฟิกด้วยสัญญะ (sign) ของภาพพระบรมฉายาลักษณ์
ทีห่ ลากหลายเข้าด้วยกันเพือ่ ให้เกิดเอกภาพใหม่ (2) การ
ออกแบบกราฟิกภาพจำ�ลองการจัดนิทรรศการศิลปะ
เป็นการสร้างภาพเสมือนจริงเพื่อนำ�ไปใช้ในการจัดการ
พื้ น ที่ นิ ท รรศการโดยสื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง ความเป็ น ไปได้ เชิ ง
กายภาพ (ภาพที่ 4) (3) การออกแบบกราฟิกสำ�หรับสื่อ
สิ่งพิมพ์ของโครงการ เป็นเรียบเรียงข้อมูลตัวอักษรและ
ข้ อ มู ล ภาพเพื่ อ ใช้ เ ป็ น สื่ อ สำ � หรั บ ส่ ง สารแก่ ผู้ รั บ สาร
(ผูอ้ า่ น) โดยเน้นไปทีก่ ารออกแบบทีง่ า่ ยและเน้นโทนสีด�ำ
ทีแ่ สดงถึงการไว้ทกุ ข์และแสดงความอาลัย แต่ใช้ตวั อักษร
นำ�เป็น สีทองที่แสดงถึงการเทิดพระเกียรติอย่างสูงสุด
(ภาพที่ 5 - ภาพที่ 6)

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5
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ภาพที่ 10
ภาพที่ 6

2.2 การสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่
“ธ ผู้ทรงเป็นองค์อัครศิลปิน” ขนาด 1.90x9.00 เมตร มี
ศิลปินทีร่ ว่ มกันวาดภาพขนาดใหญ่นจี้ �ำ นวนทัง้ สิน้ 16 คน
โดยใช้แบบจากภาพกราฟิกภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่
ออกแบบขึ้น โดยที่ในช่วงเวลาปฏิบัติการวาด ศิลปินได้
ตัดทอนรายละเอียดบางอย่างของภาพลง เพื่อให้เกิด
ความงามตามรูปแบบจิตรกรรม แบบเหมือนจริง และ
สร้างโทนสีให้เป็นสีนํ้าตาลทอง ซึ่งแสดงความหมายถึง
การเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน (ภาพที่ 7 - ภาพที่ 11)

ภาพที่ 7

ภาพที่ 11

2.3 ในส่วนของนิทรรศการทัศนศิลป์เทิดพระ
เกียรติ รัชกาลที่ 9 ณ สมบัตินภานิวาส (บ้านไก่คู่)
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีศิลปินที่ร่วมส่งผลงานจิตรกรรม
มาร่วมแสดง 75 คน มีจำ�นวนผลงาน 89 ภาพ สามารถ
แบ่งรูปแบบของงานจิตรกรรมได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
ภาพจิตรกรรมรูปเหมือนหรือพระบรมสาทิสลักษณ์ที่สื่อ
ความหมายตรงเป็นหลัก (denotation) จำ�นวน 55 ภาพ
และภาพจิตรกรรมในแนวการประกอบสร้างของสัญญะ
เพือ่ สือ่ ความหมายแฝงเป็นหลัก (connotation) จำ�นวน
34 ภาพ โดยผลงานทุกชิน้ แสดงความงามเชิงสุนทรียะใน
ด้านการใช้ทัศนธาตุ (visual element) ที่หลากหลาย
เพื่อสร้างเป็นสิ่งแทนความหมาย (representation) ถึง
พระราชจริ ย าวั ต รอั น งดงามและรำ � ลึ ก ในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพล อดุลเดช (ภาพที่ 12- ภาพที่ 17)

ภาพที่ 8

ภาพที่ 12
ภาพที่ 9
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ภาพที่ 13

ภาพที่ 14

ภาพที่ 15

ภาพที่ 16

ภาพที่ 17

(3) จากการวิเคราะห์ตามแนวคิดการประกอบ
สร้ า งความเป็ น จริ ง ทางสั ง คม โครงการ “ย้ อ นรอย
พระบาทยาตรา ณ บ้านโป่ง นิทรรศการทัศนศิลป์เทิด
พระเกียรติ รัชกาลที่ 9” นี้ ถือเป็นการประกอบสร้าง
ความหมายใหม่ผ่านรูปแบบกิจกรรมย่อย 4 ส่วน ได้แก่
(1) การจัดการและการวางแผนงานของโครงการ (2) การ
ออกแบบภาพกราฟิกเพื่องานด้านการสื่อสาร (3) การ
สร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่ และ (4) การจัด
นิทรรศการศิลปะ โดยแต่ละส่วนย่อยของกิจกรรมล้วน
เกิดขึน้ ภายใต้การควบรวม ความหมายของแต่ละสัญญะ
(คำ�/ ภาพ/ การแสดงออก) จนเกิดเป็นชุดรหัส (code)
ทางสังคมทีแ่ สดงความหมายแฝง (connotation meaning) การเทิดพระเกียรติและการแสดงความอาลัยต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ซึง่ แม้
ในความเป็นจริงแล้วพระองค์ท่านจะทรงเสด็จสวรรคต
แล้ว แต่ในความหมายทางสังคมที่ถูกประกอบสร้างขึ้น
ด้วยกิจกรรม ทั้งหมด ในโครงการนี้ ย่อมเป็นการสร้าง
ความหมายใหม่ให้เห็นถึงการทีพ่ ระองค์ยงั คงอยูใ่ นความ
ทรงจำ�ที่งดงามของประชาชนชาวไทยอยู่เสมอ พระองค์
จึงไม่ได้เป็นเพียงสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศอัน
เป็นที่รักยิ่งของประชาชนอย่างสูงสุดเท่านั้น หากแต่มี
ความหมายที่เป็นดั่งศูนย์รวมใจของชาติไทย ทรงเป็นจิต
วิ ญ ญาณของความรั ก สามั ค คี ช าติ ไ ทย และทรงเป็ น
สัญลักษณ์ (symbol) ของ คุณธรรมความดีงามอย่าง
สูงสุด (โดยประชาชนชาวไทยประจักษ์แจ้งและสัมผัสผ่าน
พระราชดำ�รัสและพระราชกรณียกิจตลอดรัชสมัยอัน
ยาวนานถึง 70 ปี)
การอภิปรายผล
จากการศึกษาและวิเคราะห์การจัดกิจกรรม
ศิลปะกับชุมชน “ย้อนรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านโป่ง
นิทรรศการทัศนศิลป์ เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9” เพื่อ
น้ อ มรำ � ลึ ก พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ณ อำ�เภอ บ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี ได้ข้อสรุป ดังนี้
(1) ในด้านของการจัดการกิจกรรม ถือว่ามีการ
จัดการที่อยู่ในระบบที่ดีมาก โดยกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ชุมชน ประชาชน และ
สื่ออย่างดีมาก โดยนิทรรศการศิลปะมีผู้เข้าชมตลอด 14
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วัน โดยประมาณ 3,996 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้เข้าชมที่เป็น
บุคคล ศิลปิน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน
สถาบันการศึกษา ชมรมต่าง ๆ เฉลี่ยมีผู้เข้าชม 285 คน
และร้อยละ 93 ของผู้เข้าชมมีความพึงพอใจในระดับดี
มาก และอยากให้มีการจัดเป็นประจำ�ทุกปี
(2) ในด้านของสุนทรียภาพนัน้ ผลงานศิลปะใน
แต่ละชินที่ร่วมในโครงการล้วนมีคุณภาพทางด้านความ
งามเป็นอย่างสูง และผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้เข้าร่วมและผู้เข้าชมมีความพึงพอใจ
ในโครงการนี้เป็นอย่างมาก โดยร้อยละ 97 ของผู้เข้าชม
มีความซาบซึ้งในสุนทรียภาพของงานศิลปกรรมและ
เข้าใจความหมายของผลงานแต่ละชิ้น
(3) ในด้านของการสือ่ ความหมาย โครงการฯ นี้
และผลงานศิลปกรรมที่จัดแสดง ล้วนแสดงออกให้เห็น
ถึงการเทิดพระเกียรติ และแสดงความอาลัยต่อพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ร้อยละ 99 ของ
ผูเ้ ข้าชมมีความระลึกถึงพระองค์ทา่ น และจะดำ�เนินชีวติ
สืบสานตามพระราชปณิธานต่อไป อีกทั้งส่วนใหญ่ยังคง
ระลึกถึงท่านในฐานะของศูนย์รวมใจของชาติไทยอยูเ่ สมอ
(4) กิจกรรมศิลปะกับชุมชน “ย้อนรอยพระบาท
ยาตรา ณ บ้านโป่ง นิทรรศการทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติ
รัชกาลที่ 9” ทำ�ให้เกิดผลทางคุณภาพต่อองค์กรและ
บุคคลในด้านต่าง ๆ อย่างมาก ดังนี้
4.1 ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมขององค์กรผูร้ บั ผิดชอบโครงการ (บริษทั ในเครือ
ย่งฮั้ว) (Corporate Social Responsibility: CSR)

4.2 เป็นการบริการวิชาการแก่สังคมสำ�หรับผู้
เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะของนักวิชาการหรืออาจารย์ใน
สถาบันการศึกษา
4.3 เป็นโอกาสในการผลิตและเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของนักวิชาการหรืออาจารย์ในสถาบันการ
ศึกษา
4.4 เป็นโอกาสในการผลิตและเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์สู่สาธารณะของศิลปินไทย
4.5 เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของสังคมเข้า
ด้วยกันผ่านกิจกรรมศิลปะกับชุมชน อันได้แก่ องค์กรของ
รัฐ องค์กรเอกชน ศิลปินและนักสร้างสรรค์ นักวิชาการ
สถาบันการศึกษา นักท่องเที่ยว และชุมชน อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี
โดยสรุปแล้วโครงการย้อนรอยพระบาทยาตรา
ณ บ้านโป่ง นิทรรศการทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติ รัชกาล
ที่ 9” ณ อำ�เภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นกิจกรรมที่
จัดขึน้ เพือ่ น้อมรำ�ลึกพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อชาวบ้านโป่ง
และปวงชนชาวไทยมาตลอดรัชสมัย โดยเป็นการใช้
กิจกรรมและผลงานศิลปะเป็นสื่อกลางในการเทิดพระ
เกียรติและน้อมรำ�ลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ท่าน เป็นการสร้างกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมสุนทรียภาพให้กบั
สังคมและชุมชน และเป็นกิจกรรมที่ให้ประชาชนได้
ตระหนักในคุณธรรมความดี และให้เกิดความรักความ
สามั ค คี ใ นชุ ม ชนและประเทศชาติ โดยมี ส มเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ รัชกาลที่ 9 เป็นดังศูนย์รวม
จิตวิญญาณของชาติไทยไปตราบนานเท่านาน
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