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 การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การจัดกิจกรรมศิลปะกับชุมชน “ย้อนรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านโป่ง นิทรรศการ

ทศันศลิป ์เทดิพระเกยีรติ รัชกาลที ่9” เพือ่นอ้มรำาลกึพระมหากรุณาธคิณุพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุย

เดช ณ อำาเภอ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นี้ เพื่อวิเคราะห์กระบวนการจัดกิจกรรมศิลปะกับชุมชนตามกรอบแนวคิดการ

จัดการ แนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ และแนวคิดการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม และเพื่อเป็นการทำาวิจัย

เชิงคุณภาพที่เป็นการบูรณาการระหว่างการวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ กับการบริการวิชาการแก่สังคม 

โดยผลจากการวเิคราะห ์คอื (1) โครงการนีม้กีารจดัการในระดบัดมีาก โดยกจิกรรมแตล่ะกจิกรรมไดร้บัความรว่มมอืจาก

หน่วยงานรัฐ เอกชน ชุมชน ประชาชน และสื่อเป็นอย่างดี และมีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการเป็นจำานวนมาก (2) ผลงาน          

ทัศนศิลป์ที่เข้าร่วมแสดงในโครงการมีคุณภาพทางด้านความงามเป็นอย่างสูงและผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้เข้าร่วมและผู้เข้าชมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก (3) โครงการนี้แสดงออกให้เห็นถึงการเทิดพระ

เกียรติและแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้เข้าชมนิทรรศการมีความระลึก

ถงึพระองคท์า่นและจะดำาเนนิชวีติ สบืสานตามพระราชปณธิานตอ่ไป อกีทัง้สว่นใหญย่งัคงระลกึถงึทา่นในฐานะของศูนย์

รวมใจของชาติไทยอยู่เสมอ  (3) โครงการนี้ทำาให้เกิดผลทางคุณภาพต่อองค์กรและบุคคลในด้านต่าง ๆ อย่างมาก อัน

ไดแ้ก ่ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มขององคก์ร การบรกิารวชิาการแกส่งัคม การผลติและเผยแพรผ่ลงานทาง

วิชาการและงานสร้างสรรค์ และการเชื่อมโยงเครือข่ายของสังคมเข้าด้วยกันผ่านกิจกรรมศิลปะกับชุมชน  

 ผลสรุปกล่าวได้ว่า โครงการนี้เป็นการใช้กิจกรรมและผลงานศิลปะเป็นสื่อกลางในการเทิดพระเกียรติและน้อม

รำาลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เป็นการสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพให้กับสังคมและชุมชน และ

เป็นกิจกรรมที่ให้ ประชาชนได้ตระหนักในคุณธรรมความดี และให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนและประเทศชาติ

โดยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน พระบรมโกศ รัชกาลที่ 9 เป็นดังศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาติไทยไปตราบนานเท่านาน 

* ดร. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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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, 

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  

บทนำา          

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุย

เดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทรง

เป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยท่ีครองราชย์

ยาวนานทีส่ดุในประวติัศาสตรถ์งึ 70 ป ีตลอดพระชนมาย ุ

89 พรรษาของพระองค์ และการทรงงานในฐานะของ

ประมุขของประเทศมาตลอด 70 ปี ทรงประกอบไปด้วย

พระราชกรณยีกจิทีห่ลากหลาย เชน่ ดา้นศลิปวฒันธรรม

และวรรณคดี การพัฒนาชนบท การเกษตรและ

ชลประทาน การแพทย์ การศึกษา โครงการอันเนื่องมา

จากพระราชดำาริหลายพันโครงการ และการเสด็จเยือน

ต่างประเทศ พระองค์ทรงประกอบไปด้วยทศพิศ

ราชธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ทรงประกอบไปด้วย

ความบรบิรูณใ์นพระจรยิวตัรและเปน็ปชูนยีบคุคลสำาคญั

ของชาตไิทย ทรงเปน็ทีร่กัและบชูาอยา่งยิง่ดจุศนูยร์วมใจ

ของความเป็นชาติไทยตลอด 70 ปี โดยประชาชนชาว

ไทยจะเรียกแทนพระองค์ท่านว่า “ในหลวง” และ “พ่อ

หลวง” อันเป็นศัพท์สามัญที่แสดงออกถึงความใกล้ชิด

และความเคารพต่อพระองค์ท่าน ขณะเดียวกันพระองค์

ยังทรงเป็นท่ียกย่องในระดับนานาชาติจนได้รับการ

ยกยอ่งจากการเยอืนโดยประมขุและผูน้ำาประเทศทัว่โลก

ตลอดรัชสมัยอย่างมากมาย ทรงได้รับการสดุดีผ่านการ

รับทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและเกียรติยศต่าง ๆ มากมาย 

ทัง้จากบคุคลและคณะบุคคลในประเทศและตา่งประเทศ 
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อันเนื่อง มาจากพระราชกรณียกิจต่าง ๆ และพระราช

อัธยาศัยในการแสวงหาความรู้และการปฏิบัติงานโดย

ลงพื้นที่จริง 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุย

เดชทรงเป็นพระมหากษัตรยิท์ีส่ถาบนัพระมหากษตัรยิท่ั์ว

โลกทรงยกย่องและให้การยอมรับในพระเกียรติอย่าง

สูงสุด โดยประเทศที่มีสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จ

พระราชินีได้ให้การตอบรับคำากราบบังคมทูลเชิญเสด็จ

พระราชดำาเนินเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมถวายพระพร

ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ระหว่างวัน

ที่ 8-13 มิถุนายน พ.ศ.2549 จำานวน 25 ประเทศ โดยมี

สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีที่ เสด็จ

พระราชดำาเนินมาด้วยพระองค์เองเป็นจำานวน 13 

ประเทศ นับเป็นการชุมนุมของพระประมุขจากประเทศ

ตา่ง ๆ  มากทีส่ดุในประวติัศาสตรโ์ลก และในวนัพฤหสับดี

ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 15.52 นาฬิกา พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จ

สวรรคต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 

รัฐบาลจึงประกาศไว้ทุกข์ถวายความอาลัยเป็นเวลา 1 ปี 

โดยสำานักพระราชวังมีหมายกำาหนดการพระราชพิธีทรง

บำาเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพระหว่างวันที่ 14 

ตลุาคม พ.ศ.2559 ถงึ 21 มกราคม พ.ศ.2560 ณ พระทีน่ัง่

ดสุติมหาปราสาท พระบรมมหาราชวงั และคณะรัฐมนตรี

มีมติประกาศให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้าย

วันสวรรคตและวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนน้อม

รำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และจาก

การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล

อดุลยเดชทำาให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ร่วมแสดงออกถงึความอาลยัในวาระนีด้้วยการแสดงออก

ด้วยสัญลักษณ์ผ่านสื่อและด้วยวิธีการที่หลากหลายจน

กลายเป็น ปรากฏการณ์ทั่วโลก เช่น ประชาชาวชาวไทย

ทัว่ประเทศพรอ้มกนัสวมเสือ้ผา้สดีำา การติดเขม็กลดั และ

สายรัดข้อมือสีดำา เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์  มีการ

ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ประกอบผ้าสีขาวและดำา

เพื่อแสดงความอาลัยในพื้นที่สาธารณะ ผู้ใช้งานจำานวน

มากในเฟซบุ๊ก (facebook) เปลี่ยนภาพผู้ใช้เพื่อเป็น

สัญลักษณ์ที่แสดงความอาลัย ลงภาพแสดงความอาลัย 

การแตง่คำากลอน การแต่งเพลง การแสดงออกตา่ง ๆ  รวม

ไปถึงการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมเพื่อแสดงความอาลัย

และรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ กูเกิลประเทศไทย 

(google) มีการเปลี่ยนกูเกิลเป็นสีดำาเพื่อแสดงความ

อาลัย เว็บยูทูบ (You Tube) งดโฆษณา 7 วัน ในขณะที่

ดารา นักแสดง และผู้มีช่ือเสียงต่างร่วมกันแสดงความ

อาลัยผ่านทางอินสตาแกรม (instagram) และทวิตเตอร์ 

(twitter) นอกจากนี้เว็บไซต์ต่าง ๆ  ทั่วประเทศได้เปลี่ยน

สีเว็บเป็นขาวดำาเพื่อแสดงความอาลัย และยังมีพระราช

สารและสารจาก สมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี 

ประมุขประเทศ และผู้นำารัฐบาล ทั่วโลกเพื่อแสดงความ

อาลัยในวาระอันสำาคัญนี้ด้วย

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

 
ภาพที่ 3



54

Siam Communication Review Vol.16 Issue 21

 เหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ      

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนำาความโศกเศร้ามาสู่ชาว

อำาเภอบ้านโปง่ จงัหวดัราชบุร ีเปน็อยา่งมากอยา่งไมเ่คย

มีมาก่อน ทั้งนี้เนื่องจากชาวอำาเภอบ้านโป่งได้เคยได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจากพระองค์ในเหตุการณ์

ประวัติศาสตร์การเสด็จเยี่ยมราษฎรอย่างเป็นทางการ

คร้ังแรกในรัชกาลของพระองค์ โดยเม่ือวนัที ่13 กนัยายน 

พ.ศ. 2497 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดลุยเดชกบัสมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชินีนาถ

ทรงเสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเยี่ยมและให้กำาลังใจ

ราษฎรหลังเหตุการณ์อัคคีภัย (ไฟไหม้) ที่ขยายวงขนาด

ใหญ่ทั่วบริเวณตลาดบ้านโป่ง อำาเภอบ้านโป่ง จังหวัด

ราชบรีุ เมือ่วนัที ่9 กนัยายน พ.ศ.2497 โดยพระองคท์รง

ขับรถยนต์พระที่นั่งมายังที่เกิดเหตุด้วยพระองค์เอง 

พร้อมด้วยสมุหราชองครักษ์ โดยไม่มีหน่วยงานใดหรือผู้

ใดรูล่้วงหน้า เพราะทรงมพีระราชประสงคม์ใิหเ้จา้หนา้ที่

ซ่ึงกำาลังมีภาระช่วยเหลือราษฎรต้องหยุดงานมารับ

เสด็จฯ และเม่ือท้ังสองพระองค์เสด็จมาถึง พระบาท

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทรงขบัรถยนต์

พระทีน่ั่งวนรอบบรเิวณทีเ่กดิเหตอุคัคภียัและทรงไตถ่าม

ทุกข์สุขของผู้ประสบภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีใน

ขณะนั้นได้เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลถวายรายงานและได้

อัญเชิญทั้งสองพระองค์เสด็จไปประทับบนที่ว่าการ 

อำาเภอบ้านโป่งซึ่งรอดจากอัคคีภัย (ภาพที่ 1) พระองค์

ทา่นทรงไดพ้ระราชทานทรัพยส์ว่นพระองค์เพ่ือชว่ยเหลอื

คนบ้านโป่ง เป็นจำานวนเงิน 100,000 บาท ซึ่งเป็นเงิน

จำานวนไมน้่อยในเวลานัน้ พรอ้มทัง้ใหเ้จา้หนา้ทีน่ำาเสือ้ผา้

อาหารและยารักษาโรค ไปพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย

ด้วย จากการเสดจ็พระราชดำาเนนิในครัง้นัน้ชว่ยบรรเทา

ความเดือดร้อนของราษฎรได้อย่างมาก แต่ที่สำาคัญที่สุด

นั่นคือการเสด็จเยี่ยมราษฎรที่กำาลังอยู่ในความทุกข์จาก

ภัยที่เกิดขึ้นทำาให้คนอำาเภอบ้านโป่งมีศรัทธาและมีกำาลัง

ใจ ในการต่อสู้ชีวิตเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชุมชนใหม่ 

ทำาให้อำาเภอบา้นโป่งทีเ่ปน็ชมุทางการค้าและคมนาคมทัง้

ทางบกและทางนำ้า กลับสู่ความเจริญรุ่งเรืองอีกคร้ังได้

อย่างรวดเร็ว ซึ่งการเสด็จฯ ในครั้งนั้นนับได้ว่าเป็นการ

เสด็จเยี่ยมราษฎรอย่างเป็นทางการที่สำาคัญครั้งแรกใน

รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช

 

 จากนั้นอีก 18 ปี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.

2515 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 

กบัสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ ทรงเสดจ็

พระราชดำาเนนิทรงเสดจ็พระราชดำาเนินทรงประกอบพธิี

เปิดวิหารพระพุทธสิหิงค์ ณ วัดดอนตูม อำาเภอบ้านโป่ง 

จังหวัดราชบุรี และทั้งสองพระองค์ยังทรงมีพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ในการเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยม

ราษฎรที่มาเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ อยู่ในบริเวณวัดเป็น

จำานวนมาก ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับ

ผู้ที่มาเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิดและไม่ถือพระองค์ และที่สำาคัญ

อำาเภอบ้านโป่งยงัเป็นเมอืงทีอ่ยูใ่นเสน้ทางเสดจ็แปรพระ

ราชฐานจากกรุงเทพมหานครไปพระราชวังไกลกังวลที่

อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พสกนิกรชาว

บ้านโป่งจึงมีโอกาสรับเสด็จท้องสองพระองค์อยู่เสมอ 

โดยเฉพาะที่สถานีรถไฟบ้านโป่ง (ภาพที่ 2 และ ภาพที่ 

3) สามแยกกระจับ และแยกวัดจันทาราม ตลอดรัชสมัย

ของพระองค์ ซึ่งกลายเป็นความผูกพันของคนบ้านโป่งที่

มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

และเมื่อพระองค์ท่านทรงเสด็จสวรรคตแล้ว พระ

มหากรณุาธคิณุของพระองคท์า่นทีม่ตีอ่ชาวบา้นโปง่ และ

เรือ่งราวของพระองค์ทา่นทีม่ตีอ่ประชาชนชาวไทยจะยงั

คงเป็นความทรงจำาท่ีงดงามของชาวบ้านโป่งและ

ประชาชนชาวไทยตลอดไป

 เพราะฉะน้ัน ด้วยวาระแห่งการสวรรคตของ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ศลิปนิ

และเครือข่ายต่าง ๆ ในอำาเภอบ้านโป่งได้มีการรวมตัวกัน 

อันได้แก่ บริษัทในเครือย่งฮั้ว โดยนายสมบัติ พิษณุไวศย

วาท ประธานกรรมการบริษัทในเครือย่งฮ้ัว (อดีตนายก

เทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง) ศิลปินกลุ่มเส้นทาง นำาโดยนาย

เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ ได้ร่วมกันจัดโครงการศิลปะขึ้น 

โดยเชิญคณะศิลปินแห่งชาติ เครือข่ายศิลปินในจังหวัด

ราชบุรี ศิลปินอิสระ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา

ปรญิญาโททางด้านศลิปกรรม และประชาชนชาวบา้นโปง่ 

ม า ร่ ว ม กั น จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ น้ อ ม รำ า ลึ ก ใ น พ ร ะ

มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อประชาชนชาวไทย โดยจัดขึ้นภาย

ใต้โครงการ “ย้อนรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านโป่ง 

นิทรรศการทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9” จัดขึ้น 

ณ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี อันมีวัตถุประสงค์ในการจัด

กจิกรรม เพือ่เปน็การเทดิพระเกยีรติและนอ้มรำาลกึถงึพระ
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มหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อชาวบ้านโป่งและ

ปวงชนชาวไทย ผ่าน กิจกรรมศิลปะกับชุมชน 

 ทั้งนี้ผู้วิจัยตระหนักถึงความสำาคัญในการบูรณา

การระหว่างกิจกรรมเพ่ือแสดงออกถึงการน้อมรำาลึกถึง

พระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชกับการจัดการกิจกรรมศิลปะกับชุมชน 

(art and community) อันเป็นการเทิดพระเกียรติและ

น้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน อีกทั้ง

เป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความภาค

ภูมิใจให้กับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมเชิงสุนทรียะด้วย

กิจกรรมทางศิลปะ โดยมีเนื้อหาและแนวคิดของโครงการ 

เพื่อรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านท่ีเป็นแรง

บนัดาลใจและศนูยร์วมจิตใจทีส่ำาคญัทีเ่คยสร้างกำาลงัใจแก่

ชาวบ้านโป่งมาแล้วในอดีต ซ่ึงกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการ

บนัทกึประวัตศิาสตรท์ีส่ำาคัญของชาวบา้นโปง่ในการแสดง

ความอาลัยครั้งยิ่งใหญ่สุดท้าย ก่อนจะเข้าสู่พระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชในปลายเดือนตุลาคม พ.ศ.2560

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 (1) เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ

กระบวนการจัดกิจกรรมศิลปะกับชุมชนเพื่อน้อมรำาลึก

พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช ณ อำาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตาม

กรอบแนวคดิการจดัการ แนวคดิทางดา้นสนุทรยีศาสตร ์

และแนวคิดการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม 

 (2) เพ่ือเปน็การวจัิยเชงิคุณภาพทีเ่ป็นการบรูณา

การระหว่างการวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ กับการบริการ

วิชาการแก่สังคม

 

วิธีดำาเนินการวิจัย           

 วจิยันีเ้ปน็การศกึษาและวเิคราะหใ์นรปูแบบของ

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุ่งไปที่

การศึกษา กระบวนการจัดกิจกรรมศิลปะกับชุมชน โดย

มีแหล่งข้อมูลจากการลงศึกษาจากพื้นที่จริง การบันทึก

ด้วยตัวอักษร การบันทึกด้วยภาพถ่าย การออกแบบและ

การจดัการกิจกรรม การศกึษาเอกสารทีเ่ก่ียวข้อง การเผย

แพร่ผ่านสื่อสังคม และการเผยแพร่ผ่านนิทรรศการใน

ระดบัชาต ิโดยผูว้จิยัไดน้ำาเสนอเปน็วธิกีารเขยีนพรรณนา

เชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) เพื่ออธิบายถึง

การกระบวนการวิเคราะห์และนำาเสนอผลวิเคราะห์อัน

เป็นข้อสรุปเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง

 (1) แนวความคดิทางการจดัการเชิงวิทยาศาสตร ์

(Scientific Management) ของเฟรดเดอริด วินสโลว์ 

เทย์เลอร์ (Frederick Winslow Taylor) ซึ่งเป็นแนวคิด

ท่ีจะทำาใหก้ารปฏบัิตงิานเกดิประสทิธิภาพ โดยมหีลักการ 

4 ข้อ คอื (1) การจดัหาวธิกีารทีด่ทีีส่ดุจากการสังเกตและ

รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

งานเพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน (One best 

way) (2) การคัดเลือกบุคคลในการปฏิบัติงานอย่างมีกฎ

เกณฑ์ (3) การจัดการสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน และ (4) 

การแยกฝ่ายบริหารงานกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการ

แบ่งปันและกระจายการจัดการ (วรพจน์ บุษราคัมวดี, 

2560: ออนไลน์) 

 (2) แนวคดิทางสุนทรยีศาสตร ์(Aesthetic) โดย

ในอาศัยคำาอธิบายทางด้านสุนทรียศาสตร์ 2 แนวทาง 

ได้แก่  (1) ธีโอดอร์ อะดอร์โน (Theodor W.Adorno) 

ซึ่งได้สรุปว่า ศิลปะ คือสื่อที่แสดงออกและเปิดเผยสิ่งที่

แฝงความไมจ่รงิ และในขณะเดยีวกันกค็วรแฝงความเปน็

จริงใหป้รากฏเหน็ทัว่ไป ศิลปะคือการจัดการสิง่ต่าง ๆ  อนั

หลากหลายและผสานกันข้ึนใหม่เพื่อให้เกิดภาพ ที่

สมบูรณ์กว่าโลกของความจริงที่ไม่สมบูรณ์ ในขณะที่ (2) 

ฌอง โบดริยาร์ด (Jean Baudrillard) ได้ให้ความเห็นว่า 

ในโลกที่วิทยาการทางเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างมาก การ

ผลติและวทิยาการดา้นสือ่และคอมพวิเตอรท์ีส่ามารถผลติ

ซำา้สงัคมแบบยคุหลงัสมยัใหมจึ่งเปน็สงัคมของการบรโิภค

สัญญะ (sign) ไม่ใช่การบริโภควัตถุโดยตรง แต่เป็นการ

บรโิภคความหมาย เกดิเปน็สิง่ทีเ่รยีกวา่เกนิความเปน็จรงิ 

(hyper reality) และส่งผลให้ไปสู่การเป็นสิ่งจำาลอง 

(simulation) ทำาใหเ้กิดความสบัสนระหว่างความเปน็จริง 

(สภาพของสัจจะ/ความจริง) และสิ่งที่ถูกสร้างให้เป็นจริง 

(สิ่งจำาลอง) (โอชนา พูลทองดีวัฒนา, 2556: ฏ-ฐ)

 (3) การประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม 

(Social Construction of Reality) (สิริวัฒน์ มาเทศ, 

2553: 25-26) เป็นแนวคิดท่ีเช่ือว่ามนุษย์มีโลกบริบท

แวดล้อมอยู่ 2 แบบ คือ โลกทางกายภาพ (Physical 

World) หรือโลกจริงเชิงกายภาพ ซึ่งเต็มไปด้วยการ

เปลี่ยนแปลงและไม่มีความสมบูรณ์กับโลกแห่งความ
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หมาย (World of Meaning) (หรือโลกความหมายของ

สงัคม) อนัเปน็โลกทีม่หีนา้ทีใ่นการแสดงความหมายทีถ่กู

สร้างขึน้จากการปฏสิมัพนัธกั์นระหวา่งสถาบนัทางสังคม

ต่าง ๆ  ในชวีติประจำาวนัของมนุษย ์โดยการประกอบสรา้ง

ของกฎเกณฑ์และบริบทต่าง ๆ ในสังคมจะกลายเป็นสิ่ง

ทีก่ำาหนดความหมายของสิง่ ๆ  หน่ึง หรือแสดงความหมาย

ของทางสังคมนั้น ๆ 

ผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาสามารถแบง่กจิกรรมยอ่ยและ

อธิบายถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้

 (1) การจัดการและการวางแผนงานของ

โครงการ เป็นการวางแผนการจัดการโครงการทั้งหมด 

โดยมผีูร้บัผดิชอบคอืบรษิทัในเครอืยง่ฮัว้ และจดัตัง้คณะ

กรรมการดำาเนินงาน อาทิ นายสมบัติ พิษณุไวศยวาท 

(ประธานโครงการ) นายเทียนชัย ต้ังพรประเสริฐ 

(เลขานุการ) คณะศิลปินกลุ่มเส้นทาง (กรรมการ) โดย

ร่วมมือกับตัวแทนฝ่ายบริหารเทศบาลอำาเภอบ้านโป่ง 

ตวัแทนจากสถานีตำารวจภธูรบา้นโปง่  ตัวแทนจากสมบตัิ

นภานิวาส (บ้านไก่คู่) จังหวัดราชบุรี ตัวแทนจากโรง

พยาบาลบ้านโป่ง และตัวแทนจากชุมชนอำาเภอบ้านโป่ง

 (2) การออกแบบภาพกราฟิกเพ่ืองานด้านการ

สื่อสาร แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) การออกแบบกราฟิก

ภาพพระบรมฉายาลกัษณ์เพือ่เปน็ต้นแบบการสรา้งสรรค์

ภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่ (2) การออกแบบกราฟิกภาพ

จำาลองการจดันิทรรศการศิลปะ (3) การออกแบบกราฟกิ

สำาหรบัสือ่ส่ิงพมิพข์องโครงการ โดยเปน็การออกแบบโดย 

ด ร .พิ สิ ฐ  ตั้ ง พ รประ เ ส ริ ฐ  อ าจ า รย์ จ ากคณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 (3) การสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่ 

เป็นกิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมโดยเครือข่าย

ศิลปิน 4 กลุ่ม ได้แก่ ศิลปินกลุ่มเส้นทาง อาจารย์

มหาวิทยาลัย เครือข่ายศิลปินในจังหวัดราชบุรี และ

ศิลปินอิสระ จำานวนท้ังสิ้น 16 คน โดยดำาเนินการ 

สรา้งสรรคผ์ลงานระหวา่งวนัที ่8-9 กมุภาพนัธ ์2560 จดั

แสดงหนา้สถานตีำารวจภธูรอำาเภอบา้นโปง่หรอืบรเิวณหอ

นาฬิกา ประจำาเมือง อำาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จาก

นัน้จงึเวยีนไปจดัแสดงต่อ ณ สมบติันภานวิาส (บา้นไกคู่)่ 

วัดดอนตูม และโรงเรียน วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ 

อำาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้ประชาชนชาว

บ้านโป่งได้ชมกันอย่างทั่วถึง 

 (4) การจัดนิทรรศการศิลปะ “ย้อนรอย

พระบาทยาตรา ณ บ้านโป่ง นิทรรศการทัศนศิลป์เทิด

พระเกียรติ รัชกาลที่ 9” เป็น นิทรรศการศิลปะโดยมีผล

งานทัง้สิน้ จำานวน 89 ชิน้ โดย 75 ศิลปิน จากคณะศลิปิน

แห่งชาติ ศิลปินกลุ่มเส้นทาง เครือข่ายศิลปินในจังหวัด

ราชบุรี อาจารย์มหาวิทยาลัย และศิลปินอิสระ ซึ่งจัดขึ้น

ในวันที่ 1-14 มิถุนายน 2560 ณ สมบัตินภานิวาส (บ้าน

ไก่คู่) ถนนบ้านสวนกล้วย อำาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

โดยเปิดใหป้ระชาชนเข้าชมฟร ีและมกีารจำาหนา่ยผลงาน

ศลิปะ โดยหกัรายไดบ้างสว่นเพือ่เปน็การจดัหาทนุทรพัย์

เพื่อซ้ือเครื่องมือทางการแพทย์ฉุกเฉิน และรถพยาบาล

มอบให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่งอีกด้วย

 จากการการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ

กระบวนการจัดกิจกรรมฯ ตามกรอบแนวคิดได้ดังนี้

 (1) จากการวเิคราะหต์ามแนวความคดิทางการ

จัดการเชิงวิทยาศาสตร์ของเฟรดเดอริด วินสโลว์                

เทย์เลอร์ สามารถวิเคราะห์ได้ตามตาราง ดังนี้

ตารางท่ี 1 การวเิคราะหต์ามแนวความคดิทางการจดัการ

เชิงวิทยาศาสตร์ของเฟรดเดอริด วินสโลว์ เทย์เลอร์

หลักการ 4 ข้อ การวิเคราะห์

การจัดหาวิธีการที่ดีที่สุดจากการสังเกต

และรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อค้นหาวิธีที่

ดีที่สุดในการ ปฏิบัติงาน 

(1) มีการวางแผนและจัดประชุมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2559 จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

(2) มีการจัดคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อง่ายในการดำาเนินการ อัน

ได้แก่ ประธานโครงการ กรรมการฝ่ายประสานงานเทศบาลอำาเภอ

บ้านโป่ง กรรมการฝ่ายประสานศิลปินและงาน 
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หลักการ 4 ข้อ การวิเคราะห์

การคดัเลอืกบคุคลในการปฏบิติังานอยา่งมี

กฎเกณฑ์

(1) มีการคัดเลือกคณะทำางานตามความสามารถและตามสาขาอาชีพ

ของแต่ละบุคคล

(2) การคัดเลือกศิลปินที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการฯ เป็นลักษณะของการ

เชิญศิลปินที่มีชื่อเสียงและมีผลงานดีเด่นทั้งในระดับท้องถิ่นหรือในระดับ

ชาติ

การจัดการสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน เนื่องด้วยโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่เทิดพระเกียรติและถวาย เป็นพระรา

ชกุศลฯ รัชกาลที่ 9 จึงเป็นกิจกรรมสาธารณะในเชิงจิตอาสา ศิลปินและ

ผู้ เข้ าร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมด้วยจิตอาสาด้วยสำานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณโดยมิได้รับค่าตอบแทนในเชิงมูลค่า แต่เป็นคุณค่าทาง

ความรู้สึกในการสำานึกพระมหากรุณาธิคุณ และผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน

ล้วนเต็มใจทำาด้วยจิตสาธารณะ

การแยกฝา่ยบรหิารงานกบัผูป้ฏบิติังานเพือ่

ให้เกิดการแบ่งปันและกระจายการจัดการ

มกีารจดัการวางแผนปฏบัิตงิานตามหนา้ทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย โดยกระจาย

หน้าท่ีการทำางานและเช่ือมประสานระหว่างกัน ตามแต่บริบทของการ

จดัการ โดยทัง้ฝา่ยบรหิารในฐานะของคณะกรรมการและผูป้ฏบิตังิานทัง้

หมายถึงศิลปินและผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด แยกส่วนการปฏิบัติการกันและมี

การบูรณาการกันในภายหลัง เพื่อให้เกิดกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพและ

สำาเร็จตามเป้าประสงค์

 (2 )  จากการวิ เคราะห์ตามแนวคิดทาง

สุนทรียศาสตร์ตามแนวทางของแนวคิดของ ธีโอดอร์       

อะดอร์โน และ ฌอง โบดริยาร์ด ได้ผลดังนี้

 2.1 การออกแบบภาพกราฟิกเพื่องานด้านการ

สื่อสาร ประกอบไปด้วย (1) การออกแบบกราฟิกภาพ

พระบรมฉายาลักษณ์ เพ่ือเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์

ภาพจิตรกรรมขนาดใหญ ่อนัเปน็การประกอบสรา้งภาพ

กราฟกิดว้ยสญัญะ (sign) ของภาพพระบรมฉายาลกัษณ์

ทีห่ลากหลายเขา้ดว้ยกนัเพือ่ใหเ้กดิเอกภาพใหม ่(2) การ

ออกแบบกราฟิกภาพจำาลองการจัดนิทรรศการศิลปะ 

เป็นการสร้างภาพเสมือนจริงเพื่อนำาไปใช้ในการจัดการ

พ้ืนที่นิทรรศการโดยสื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้เชิง

กายภาพ (ภาพที่ 4) (3) การออกแบบกราฟิกสำาหรับสื่อ

สิ่งพิมพ์ของโครงการ เป็นเรียบเรียงข้อมูลตัวอักษรและ

ข้อมูลภาพเพื่อใช้เป็นสื่อสำาหรับส่งสารแก่ผู้รับสาร                

(ผู้อา่น) โดยเนน้ไปทีก่ารออกแบบทีง่า่ยและเน้นโทนสดีำา

ทีแ่สดงถงึการไว้ทุกขแ์ละแสดงความอาลยั แต่ใชต้วัอกัษร

นำาเป็น สีทองท่ีแสดงถึงการเทิดพระเกียรติอย่างสูงสุด 

(ภาพที่ 5 - ภาพที่ 6)

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5
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ภาพที่ 6

 2.2 การสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่  

“ธ ผู้ทรงเป็นองค์อัครศิลปิน” ขนาด 1.90x9.00 เมตร มี

ศลิปนิทีร่่วมกนัวาดภาพขนาดใหญ่น้ีจำานวนทัง้สิน้ 16 คน 

โดยใช้แบบจากภาพกราฟิกภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่

ออกแบบข้ึน โดยที่ในช่วงเวลาปฏิบัติการวาด ศิลปินได้

ตัดทอนรายละเอียดบางอย่างของภาพลง เพื่อให้เกิด

ความงามตามรูปแบบจิตรกรรม แบบเหมือนจริง และ

สร้างโทนสีให้เป็นสีนำ้าตาลทอง ซึ่งแสดงความหมายถึง

การเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน (ภาพที่ 7 - ภาพที่ 11)

ภาพที่ 7

ภาพที่ 8 

ภาพที่ 9

ภาพที่ 10

ภาพที่ 11

 2.3 ในส่วนของนิทรรศการทัศนศิลป์เทิดพระ

เกียรติ รัชกาลที่ 9 ณ สมบัตินภานิวาส (บ้านไก่คู่) 

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีศิลปินที่ร่วมส่งผลงานจิตรกรรม

มาร่วมแสดง 75 คน มีจำานวนผลงาน 89 ภาพ สามารถ

แบ่งรูปแบบของงานจิตรกรรมได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

ภาพจิตรกรรมรูปเหมือนหรือพระบรมสาทิสลักษณ์ท่ีสื่อ

ความหมายตรงเปน็หลกั (denotation) จำานวน 55 ภาพ 

และภาพจิตรกรรมในแนวการประกอบสร้างของสัญญะ

เพือ่ส่ือความหมายแฝงเปน็หลกั (connotation) จำานวน 

34 ภาพ โดยผลงานทกุชิน้แสดงความงามเชิงสนุทรียะใน

ด้านการใช้ทัศนธาตุ (visual element) ท่ีหลากหลาย

เพื่อสร้างเป็นสิ่งแทนความหมาย (representation) ถึง

พระราชจริ ย าวั ต รอั น งดงามและรำ าลึ ก ในพระ

มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพล อดุลเดช (ภาพที่ 12- ภาพที่ 17) 

ภาพที่ 12
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ภาพที่ 13

ภาพที่ 14

ภาพที่ 15

ภาพที่ 16

ภาพที่ 17

  (3) จากการวิเคราะห์ตามแนวคิดการประกอบ

สร้างความเป็นจริงทางสังคม โครงการ “ย้อนรอย

พระบาทยาตรา ณ บ้านโป่ง นิทรรศการทัศนศิลป์เทิด

พระเกียรติ รัชกาลท่ี 9” นี้ ถือเป็นการประกอบสร้าง

ความหมายใหม่ผ่านรูปแบบกิจกรรมย่อย 4 ส่วน ได้แก่ 

(1) การจดัการและการวางแผนงานของโครงการ (2) การ

ออกแบบภาพกราฟิกเพื่องานด้านการสื่อสาร (3) การ

สร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่ และ (4) การจัด

นิทรรศการศิลปะ โดยแต่ละส่วนย่อยของกิจกรรมล้วน

เกดิขึน้ภายใตก้ารควบรวม ความหมายของแตล่ะสญัญะ 

(คำา/ ภาพ/ การแสดงออก) จนเกิดเป็นชุดรหัส (code) 

ทางสงัคมทีแ่สดงความหมายแฝง (connotation mean-

ing) การเทิดพระเกียรติและการแสดงความอาลัยต่อ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ซึง่แม้

ในความเป็นจริงแล้วพระองค์ท่านจะทรงเสด็จสวรรคต

แล้ว แต่ในความหมายทางสังคมท่ีถูกประกอบสร้างขึ้น

ด้วยกิจกรรม ทั้งหมด ในโครงการนี้ ย่อมเป็นการสร้าง

ความหมายใหมใ่หเ้หน็ถงึการทีพ่ระองคย์งัคงอยูใ่นความ

ทรงจำาที่งดงามของประชาชนชาวไทยอยู่เสมอ พระองค์

จงึไมไ่ดเ้ป็นเพยีงสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในพระบรมโกศอนั

เป็นที่รักยิ่งของประชาชนอย่างสูงสุดเท่านั้น หากแต่มี

ความหมายที่เป็นดั่งศูนย์รวมใจของชาติไทย ทรงเป็นจิต

วิญญาณของความรักสามัคคีชาติไทย และทรงเป็น

สัญลักษณ์ (symbol) ของ คุณธรรมความดีงามอย่าง

สงูสดุ (โดยประชาชนชาวไทยประจักษแ์จง้และสมัผสัผา่น

พระราชดำารัสและพระราชกรณียกิจตลอดรัชสมัยอัน

ยาวนานถึง 70 ปี)

การอภิปรายผล

 จากการศึกษาและวิเคราะห์การจัดกิจกรรม

ศิลปะกับชุมชน “ย้อนรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านโป่ง 

นิทรรศการทัศนศิลป์ เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9” เพื่อ

น้อมรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ         

ปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช ณ อำาเภอ บ้านโป่ง จังหวดั

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 และอยากให้มีการจัดเป็นประจำาทุกปี

 (2) ในดา้นของสนุทรยีภาพนัน้ ผลงานศลิปะใน

แต่ละชินที่ร่วมในโครงการล้วนมีคุณภาพทางด้านความ

งามเปน็อย่างสงู และผา่นการคัดเลอืกโดยคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้เข้าร่วมและผู้เข้าชมมีความพึงพอใจ

ในโครงการนี้เป็นอย่างมาก โดยร้อยละ 97 ของผู้เข้าชม

มีความซาบซึ้งในสุนทรียภาพของงานศิลปกรรมและ

เข้าใจความหมายของผลงานแต่ละชิ้น 

 (3) ในดา้นของการสือ่ความหมาย โครงการฯ นี้

และผลงานศิลปกรรมที่จัดแสดง ล้วนแสดงออกให้เห็น

ถงึการเทดิพระเกยีรต ิและแสดงความอาลยัตอ่พระบาท

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช รอ้ยละ 99 ของ

ผูเ้ขา้ชมมคีวามระลกึถงึพระองคท์า่น และจะดำาเนนิชวีติ

สืบสานตามพระราชปณิธานต่อไป อีกทั้งส่วนใหญ่ยังคง

ระลกึถงึทา่นในฐานะของศูนยร์วมใจของชาติไทยอยูเ่สมอ

 (4) กจิกรรมศิลปะกบัชมุชน “ย้อนรอยพระบาท

ยาตรา ณ บ้านโป่ง นิทรรศการทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติ 

รัชกาลที่ 9” ทำาให้เกิดผลทางคุณภาพต่อองค์กรและ

บุคคลในด้านต่าง ๆ อย่างมาก ดังนี้

 4.1 ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง

แวดลอ้มขององคก์รผูร้บัผดิชอบโครงการ (บรษิทัในเครอื

ย่งฮั้ว) (Corporate Social Responsibility: CSR)

 4.2 เป็นการบริการวิชาการแก่สังคมสำาหรับผู้

เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะของนักวิชาการหรืออาจารย์ใน

สถาบันการศึกษา

 4.3 เป็นโอกาสในการผลิตและเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการของนักวิชาการหรืออาจารย์ในสถาบันการ

ศึกษา

 4.4 เป็นโอกาสในการผลิตและเผยแพร่ผลงาน

สร้างสรรค์สู่สาธารณะของศิลปินไทย

 4.5 เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของสังคมเข้า

ดว้ยกนัผา่นกจิกรรมศลิปะกบัชมุชน อันไดแ้ก ่องคก์รของ

รัฐ องค์กรเอกชน ศิลปินและนักสร้างสรรค์ นักวิชาการ 

สถาบันการศึกษา นักท่องเท่ียว และชุมชน อ.บ้านโป่ง 

จ.ราชบุรี

 โดยสรุปแล้วโครงการย้อนรอยพระบาทยาตรา 

ณ บ้านโป่ง นิทรรศการทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติ รัชกาล

ที่ 9” ณ อำาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นกิจกรรมที่

จดัขึน้เพือ่นอ้มรำาลกึพระมหากรณุาธคิณุพระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีมีต่อชาวบ้านโป่ง

และปวงชนชาวไทยมาตลอดรัชสมัย โดยเป็นการใช้

กิจกรรมและผลงานศิลปะเป็นสื่อกลางในการเทิดพระ

เกียรติและน้อมรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ท่าน เป็นการสรา้งกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิสุนทรยีภาพใหก้บั

สังคมและชุมชน และเป็นกิจกรรมที่ให้ประชาชนได้

ตระหนักในคุณธรรมความดี และให้เกิดความรักความ

สามัคคี ในชุมชนและประเทศชาติ  โดยมีสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัในพระบรมโกศ รชักาลที ่9 เปน็ดงัศนูยร์วม

จิตวิญญาณของชาติไทยไปตราบนานเท่านาน
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