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การสื่อสารนันทนาการแห่งอนาคต
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อาชาริ นทร์ แป้ นสุข1 และอิ บรอฮิ ม ยี่ส่นุ ทรง2

บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความเป็ นไปได้ของพระราชอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชในการเป็ นต้นแบบของการส่งเสริมนันทนาการแห่งอนาคต ด้วยระเบียบวิธี
วิจยั เทคนิคเดลฟาย กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ (นักวิชาการ) จากกลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ กลุม่
มหาวิทยาลัยเอกชนภาคใต้ กลุม่ มหาวิทยาลัยด้านวิจยั ภาคใต้ กลุม่ สถาบันการพลศึกษาภาคใต้ กลุม่ สถาบัน
ราชมงคลภาคใต้ และกลุม่ นักกิจกรรมของภาคใต้ จ�ำนวน 15 ท่าน
ผลการวิจยั พบว่า พระราชอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมีศกั ยภาพ
ในการเป็ นต้นแบบของการส่งเสริมนันทนาการแห่งอนาคต ดังนี้ 1) ความพอเพียง โดยส่งเสริมให้บคุ คลสามารถ
เข้าถึงดุลภาพในการเดินทางสายกลาง มีความพอดี พอควร และเพียงพอ 2) สุขภาพ โดยส่งเสริมให้บุคคลมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ที งั ้ กายและจิตใจ รวมทัง้ มีศกั ดิศรี
์ ภมู แิ ละเป็ นทีย่ อมรับนับถือในสังคม 3) สามารถสร้างความ
รักต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภายใต้แนวคิดความเป็ นไทยแท้ เอกลักษณ์ความเป็ นไทย และ
ความรักทีม่ ตี ่อพระองค์ท่านในการป้ องกันประเทศชาติและสร้างความสมานฉันท์เป็ นหนึ่งเดียวของคนไทย
ทัง้ มวล และ 4) ความสามารถด้านการสื่อสารซึง่ เป็ นศาสตร์ของพระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ค�ำส�ำคัญ : 1. การสือ่ สาร 2. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช 3. พระราชอัจฉริยภาพ
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Future recreational communication from the intelligence of
His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand
Archarin Pansuk3 and Ibrohim Yeesunsong4

Abstract
This research aims to study the possibility of the recreational communication in the future
based on the intelligence of His Majesty King Bhumibol which consists of Fine Arts, Sculptures, Music,
Photography, Literatures, and Sports from the different perspectives. This research employed the
Delphi technique and the 15 selected samples are scholar members from different institutes in the
southern region of Thailand, such as Rajabhat Universities, private universities, research institutions,
physical education institutes, and Rajamangala Institutes and also the group of activists. The employed
statistics are median and quartile range.
The results indicated that the samples agreed that the possibility of the recreational communication
on the basis of His Majesty King Bhumibol’ intelligence can serve as the model for: 1) sustainability
by encouraging people to realize the benefits of sustainability, 2) health by encouraging people to
improve both physical and mental health as well as to maintain their self-esteem, 3) support for respect
and loyalty towards the nation, religion, and the monarchy based on the uniqueness of Thai culture
which leads to the harmonization among Thais, and 4) ability to communicate which is an art of the
king.
Keywords: 1. Communication 2. His Majesty King Bhumibol Adulyadej
3. The intelligence of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงตระหนักถึงความส�ำคัญของการสือ่ สารเพือ่ สร้าง
ความเข้าใจและเข้าถึงประชาชนในสังคมไทย อันน�ำไปสูก่ ารพัฒนาประเทศตามพระราชด�ำริ “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” ทรงเห็นว่าการสือ่ สารเป็ นปั จจัยทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาประเทศทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
การปกครอง ทรงส่งเสริมให้มกี ารร่วมมือกันเลือกเฟ้ นส่วนทีด่ ที ม่ี ปี ระสิทธิภาพมาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับ
ฐานะและสภาพของบ้านเมืองเพือ่ ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการสือ่ สารอันจะเป็ นประโยชน์
อย่างแท้จริงต่อประเทศชาติ (Vejjajiva: 2012) สอดรับกับการศึกษาในพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในการเป็ นต้นแบบของการส่งเสริมการสื่อสารนันทนาการแห่งอนาคต
พระราชอัจฉริยภาพประการทีห่ นึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามรอยพระยุคลบาทของพระราชอัจฉริยภาพ
ในทางนันทนาการส่วนพระองค์ และประการทีส่ อง พระบรมราโชวาท พระราชด�ำรัสพระกระแสรับสังถึ
่ งความ
ส�ำคัญและคุณค่าของการนันทนาการในด้านต่าง ๆ อันประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี ภาพถ่าย
ภาษา และการกีฬา ในการเป็ นต้นแบบของการส่งเสริมนันทนาการแห่งอนาคต การสือ่ สารนันทนาการแห่ง
อนาคตในพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช สามารถน�ำมาใช้พฒ
ั นา
ส่งเสริม โดยการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์เดิมของนันทนาการแบบเก่า แล้วน�ำเปลีย่ นกระบวนทัศน์ใหม่เพือ่
เป็ นกรอบของยุทธศาสตร์ของประเทศไทยได้ สามารถพิจารณาได้ในความเป็ นบริบทความเป็ นหนึ่งเดียวของ
นันทนาการภายใต้การสือ่ สารใหม่ในบริบทดังนี้ ประการที่หนึ่ ง สามารถเป็ นแหล่งเรียนรูค้ วามเป็ นมาหนึ่งเดียว
ของนันทนาการ การทีจ่ ะศึกษาเรือ่ งราวเรือ่ งหนึ่งนัน้ เราก็ควรศึกษาย้อนกลับไปในอดีตทีผ่ า่ นมาว่า เรือ่ งราว
ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ มีความเป็ นมาเป็ นไปอย่างไร มีการเปลีย่ นแปลงหรือวิวฒ
ั นาการอย่างไรบ้าง เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้
การศึกษาเรือ่ งราวเหล่านัน้ เข้าใจได้งา่ ยขึน้ เรือ่ งราวของนันทนาการก็เช่นเดียวกันก็ควรมีการศึกษาประวัตแิ ละ
ความเป็ นมาของนันทนาการเสียก่อน เพือ่ ท�ำให้เข้าใจลึกซึง้ ว่านันทนาการเกิดขึน้ ได้อย่างไร มีววิ ฒ
ั นาการและ
การเปลีย่ นแปลงอย่างไรบ้าง กิจกรรมใดบ้างทีเ่ ป็ นนันทนาการในอดีตและพัฒนามาเป็ นกิจกรรมในยุคต่าง ๆ ตัง้ แต่
ยุคโบราณ จนกระทังมาถึ
่ งยุคปั จจุบนั นี้ โดยมีพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ นเป็ นต้นแบบของการส่ง
เสริมนันทนาการแห่งอนาคตในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี ภาพถ่าย ภาษา
และการกีฬา ในการเป็ นต้นแบบของการส่งเสริมนันทนาการของอดีตสูว่ ถิ อี นาคต โดยมีพระราชอัจฉริยภาพ
ของพระองค์ทา่ นเป็ นปรัชญาของการเริม่ ต้นสูก่ ารเปลีย่ นแปลง ประการที่สอง สามารถเป็ นแรงบันดาลใจใน
ยุคปั จจุบนั เพราะการด�ำเนินชีวติ ของประชากรในประเทศมีการแข่งขันหลาย ๆ ด้านในการประกอบอาชีพ
ท�ำให้ตกอยูใ่ นสภาวะทีเ่ ครียดและวิตกกังวล ประกอบกับภาวะทีเ่ ศรษฐกิจก�ำลังตกต�่ำและประชากรของประเทศ
ตกงานเป็ นจ�ำนวนมาก ท�ำให้สขุ ภาพจิตของประชากรต้องได้รบั การดูแลเอาใจใส่และหาทางผ่อนคลาย ซึง่
รัฐบาลต้องรับภาระหนักในการหาแนวทางทีจ่ ะป้ องกันแก้ไขมิให้สขุ ภาพจิตของประชากรในประเทศเสือ่ มโทรม
ลงไปโดยการให้บริการค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษาทางสือ่ มวลชนทุกสาขาเท่าทีจ่ ะท�ำได้ การเปลีย่ นแปลงรูปแบบการ
ด�ำรงชีวติ การท�ำงานและการพักผ่อนมีผลกระทบต่อสุขภาพทัง้ กายและใจ การท�ำงานและการพักผ่อน ควรจะ
เป็ นปั จจัยประการหนึ่งทีส่ ง่ ผลไปถึงสุขภาพของมวลมนุษย์ การส่งเสริมสุขภาพช่วยเสริมสร้างเงือ่ นไขต่าง ๆ
ทางด้านการด�ำรงชีวติ และการท�ำงานทีม่ คี วามปลอดภัย พึงพอใจและสนุกสนาน ประชากรของชาติใดมีสขุ ภาพ
กายสุขภาพจิตดี ย่อมท�ำให้ประชากรของชาตินนั ้ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี เป็ นการน�ำไปสูก่ ารพัฒนาประเทศให้มนคง
ั่
ทุกทางทังทางเศรษฐกิ
้
จ การศึกษา การเมือง การทหาร เป็ นต้น โดยมีทม่ี าจากต้นแบบของการส่งเสริมนันทนาการ
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แห่งอนาคต พระราชอัจฉริยภาพประการทีส่ องสามารถเป็ นแรงบันดาลใจได้ ประการที่ สาม คือ พระราช
อัจฉริยภาพที่ทรงรวมศาสตร์ทงั ้ ปวง มีปรัชญาอันเป็ นแก่นสารของศาสตร์ท่แี ตกต่างกันในบริบทต่าง ๆ
ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี ภาพถ่าย ภาษา และการกีฬา ทีท่ รงรวมศาสตร์ได้แม้มคี วาม
แตกต่างกันก็ตาม สามารถน�ำมาพัฒนาศาสตร์ทุกแขนง นับตัง้ แต่วทิ ยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ศาสนศาสตร์
จริยศาสตร์ ศิลปะ การเมือง พลศึกษา นันทนาการ ฯลฯ และประการที่สี่ พระราชอัจฉริยภาพของพระองค์
คือทรงเป็ นนักจัดการและบริหารในด้านต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี ภาพถ่าย ภาษา และการ
กีฬา โดยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอืน่ ใดสามารถจัดโครงการทางนันทนาการทุกประเภท จะประสบความ
ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็ นไปตามเป้ าหมายทีว่ างไว้มากน้อยเพียงใด มีปัจจัยเกีย่ วข้องหลายอย่างนับตัง้ แต่
การวางแผน จัดท�ำโครงการโปรแกรมกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับความต้องการและความสนใจของคน สถานที่
วัสดุ และอุปกรณ์ทเ่ี อือ้ ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม การจัดผูน้ �ำกิจกรรมทีม่ คี วามสามารถและมีประสบการณ์
เป็ นต้น ความส�ำเร็จของงานนันทนาการอยูท่ ค่ี วามสุข ความพอใจ สิง่ ทีเ่ ป็ นคุณค่าภายใน (intrinsic values)
อันได้แก่ คุณธรรม ความดี ความงาม สุนทรียภาพต่าง ๆ ตลอดจนอารมณ์สขุ สงบ เป็ นต้น บนพืน้ ฐานของประเพณี
และวัฒนธรรมของท้องถิน่ วัฒนธรรมของกลุม่ คน ฤดูกาล ลมฟ้ าอากาศ (Jitthisong: 1999) โดยมีพระราชอัจฉริย
ภาพนักการจัดการและบริหารเป็ นเครือ่ งชีน้ �ำทางสูป่ ระชาชนโดยมีสถาบันการศึกษาเป็ นผูถ้ ่ายทอดเป็ นเบือ้ งต้น
การศึกษาพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ประกอบด้วย จิตรกรรม
ประติมากรรม ดนตรี ภาพถ่าย ภาษา และการกีฬา ในการเป็ นต้นแบบของการส่งเสริมนันทนาการแห่งอนาคต
ในทัศนะของนักวิชาการภาคใต้ในบริบทการสือ่ สารของกระบวนทัศน์ชา้ ง 11 เชือก (eleven elephants paradigm)
(Kaveeya: 2004) มิตขิ องการมองการสือ่ สารใหม่ในเชิงองค์รวม อันประกอบด้วย หลักฟิ สกิ ส์ ชีววิทยา และ
นิเทศศาสตร์ ซึง่ เสนอว่า มนุษย์ในโลกมีสายพันธุเ์ ดียว (one species) สังคมเดียว (one society) วัฒนธรรม
เดียว (one culture) ภาษาเดียว (one language) และศาสนาเดียว (one religion) ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้น�ำมา
ซึง่ การวิจยั เรือ่ งการสือ่ สารนันทนาการแห่งอนาคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช โดย
ประโยชน์ ท่คี าดว่าจะได้รบั ยังเอื้อต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของแนวคิดการสื่อสารใหม่ของการส่งเสริม
การสือ่ สารนันทนาการแห่งอนาคต และก่อเกิดองค์ความรูใ้ หม่ของการศึกษาในพระราชอัจฉริยภาพของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี ภาพถ่าย ภาษา และ
การกีฬา ในการเป็ นต้นแบบของการสือ่ สารส่งเสริมนันทนาการแห่งอนาคต ในทัศนะของนักวิชาการทัง้ หลักสูตร
ใหม่ทป่ี ระเทศชาติตอ้ งการ ตามวาระของชาติตามแนวทางสหวิทยาการ อาทิ เกษตรและอาหาร พลังงาน สังคม
สูงอายุ เมืองอัจฉริยะ น�้ำ ภูมอิ ากาศ ซึง่ เป็ นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมทีเ่ ป็ นประเด็นของประเทศ 6 เรือ่ งหลัก
ซึง่ ต้องอาศัยความร่วมมือในการวิจยั ข้ามศาสตร์ ข้ามมหาวิทยาลัย และข้ามประเทศ เพือ่ ประโยชน์สงู สุด โดย
อาศัยพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชในการขับเคลื่อนต่อไปใน
อนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพือ่ ศึกษาความเป็ นไปได้ในพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ในการเป็ นต้นแบบของการส่งเสริมนันทนาการแห่งอนาคต ในทัศนะของนักวิชาการภาคใต้ อันประกอบด้วย
จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี ภาพถ่าย ภาษา และการกีฬา
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กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ความเป็ นไปได้ในพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในการเป็ นต้นแบบของการ
ส่งเสริมนันทนาการแห่งอนาคต ในทัศนะของนักวิชาการ ประกอบ
ด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี ภาพถ่าย ภาษา และ
การกีฬา

การสื่อ สารนัน ทนาการแห่ง อนาคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช

ผลสัมฤทธิ ์ 1) ความพอเพียงให้บุคคลสามารถเข้าถึงดุลภาพในการเดินทางสายกลาง มีความพอดี พอควรและ
เพียงพอ 2) สุขภาพให้บุคคลสามารถท�ำให้ชวี ติ มีคุณภาพดีทงั ้ กายและจิตใจ รวมทัง้ มีศกั ดิ ์ศรีภูมแิ ละเป็ นที่
ยอมรับนับถือทุกสังคม 3) สร้างความรักแห่งการสือ่ สารสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์
ภายใต้ความเป็ นไทยแท้และเอกลักษณ์ความเป็ นไทย และความรักทีม่ ตี อ่ พระองค์ทา่ นในการส่งเสริมเป็ นเครือ่ ง
ป้ องกันประเทศชาติ สร้างความสมานฉันท์ สร้างความเป็ นหนึ่งเดียวของคนไทยทัง้ มวล 4) สามารถเชือ่ มโยง
และสือ่ สารเป็ นศาสตร์ของพระราชาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชในพระราชอัจฉริยภาพของ
พระองค์ทา่ น
ภาพที ่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

แนวคิ ดที่ใช้ในการวิ จยั
1. ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับแนวคิดนันทนาการในพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช (Onkor, 2016) ประกอบด้วย 1) จิตรกรรม 2) ประติมากรรม 3) ดนตรี 4) ภาพถ่าย 5)
ภาษา และ 6) การกีฬา
2. กระบวนทัศน์ชา้ ง 11 เชือก เป็ นกระบวนทัศน์ของการสือ่ สารใหม่ทม่ี กี ารยอมรับในแวดวงด้านการ
สือ่ สารมวลชนไทย กระบวนทัศน์ชา้ ง 11 เชือก (Kaveeya, 2004) แบ่งเป็ น 11 ทฤษฎี แต่การวิจยั นี้ได้น�ำมาใช้
7 ทฤษฏี คือ 1. ทฤษฎีความเป็ นหนึ่งเดียว 2. ทฤษฎีตารางสามชัน้ สามแนวของการสือ่ สารเชิงบวก 3. ทฤษฎี
สารเวลา 4. ทฤษฎีหลักห้าประการของวารสารศาสตร์แนวอนาคต 5. ทฤษฎีบทบาทหน้าทีท่ งั ้ หกของสือ่ มวลชน
ทีม่ คี ณ
ุ ค่า 6. ทฤษฎีแปดขัน้ ตอนของการสือ่ สารองค์กรเชิงบูรณาการ และ 7. ทฤษฎีสบิ กลุม่ ประเภททางสังคม
ของผูร้ บั สารเป้ าหมาย
3. แนวคิดเกีย่ วกับนันทนาการ อันมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ทีส่ ร้างความสัมพันธ์กบั สภาวะหรือสภาพ
แวดล้อมนัน้ แต่ทงั ้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ความสนใจ และประสบการณ์ของแต่ละคน นันทนาการ (Jitthisong, 1999) ถือ
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ทกุ คนได้แสดงออกซึง่ ความพึงพอใจ ความต้องการ จึงควรมีกจิ กรรมทีก่ ่อให้เกิดความ
เจริญงอกงาม ทัง้ ทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา นอกจากนี้นนั ทนาการควรเป็ นกิจกรรมอาสาสมัคร
ทีบ่ คุ คลเข้าร่วมได้โดยไม่มกี ารบังคับ ก่อให้เกิดความพอใจในเวลาว่างเกีย่ วข้องกับความต้องการขันพื
้ น้ ฐานและ
มีความส�ำคัญในการสร้างคุณค่าทางสือ่ สารทางจิตวิทยา (Likert, 1967) และการกินดีอยูด่ ขี องมนุษย์
4. รูปแบบเวลาว่างศึกษา เป็ นการศึกษารูปแบบเวลาว่างศึกษา ได้มาจากการพัฒนา จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
มี 6 ด้าน (Savagpun: 2006) ได้แก่ ความตระหนักในตนเอง (self-awareness) ความตระหนักในเวลาว่าง
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(leisure awareness) ทัศนคติ (attitudes) การตัดสินใจ (decision making) ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม (social
interaction) และทักษะการใช้เวลาว่าง
5. ทฤษฎีใหม่วา่ ด้วยความเป็ นอมตะโดยองค์ประกอบหลักทีท่ ำ� ให้ความเป็ นอมตะ (Kaveeya, 2011)
มีความหมายสมบูรณ์ในตัวของมันเองก็คอื ระบบการสือ่ สารต่าง ๆ ทีร่ วมกันเป็ นหนึ่งเดียว ระบบการสือ่ สาร
ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบหลักของความเป็ นอมตะ สามารถจ�ำแนกได้เป็ นสองประเภทใหญ่ คือ การสือ่ สารภายในตน
และการสือ่ สารภายนอกตน เพือ่ การด�ำรงอยู่ และการด�ำเนินไปของอัตลักษณ์เฉพาะของบุคคล หรือทีบ่ ุคคล
นัน้ มีจติ ส�ำนึกด้วยตนเอง
6. แนวคิดศาสตร์ของพระราชา (Suwanthip, 2010) คือหนทางทีม่ งุ่ สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ
สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรมในอนาคตตลอดจนสร้างความสุขแบบยังยื
่ นภายใต้หลัก 3S ได้แก่ การอยูร่ อด
(survival) ความพอเพียง (sufficiency) และความยังยื
่ น (sustainability) เป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช อันเป็ นกุญแจส�ำคัญของความยังยื
่ นในการพัฒนาประเทศชาติ
7. กระบวนทัศน์ใหม่วา่ ด้วยคุณค่าของความรัก (Kaveeya, 2009) องค์ความรูข้ องทุกศาสตร์ ก็ได้ทำ� ให้
เราพอมองเห็นแล้วว่า ความรักมีคุณค่าสูงสุดและหลากหลายต่อชีวติ กับสังคมมนุ ษย์ดงั นี้ 1) ความรักเป็ น
วัฒนธรรมทีง่ ดงามและสร้างสรรค์ 2) ความรักเป็ นศีลธรรม 3) ความรักเป็ นทัง้ วิถี วิธแี ละผล 4) ความรักเป็ น
กฎของความอยูร่ อด เพือ่ การสืบทอด การฟื้ นฟูสร้างสรรค์ และการปรับเปลีย่ น 5) ความรักเป็ นพลังงานต่อต้าน
พลังเสือ่ ม มองในแง่เวชศาสตร์ ความรักเป็ นยาบ�ำรุงและยาบ�ำบัดทัง้ ทางกายและทางใจ สามารถช่วยให้ชวี ติ
ยืนยาวได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ 6) ความรักเป็ นความฉลาด เป็ นนิวเคลียสของแรงผลักและแรงดึง (pull force) ของ
ความฉลาดในทุก ๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็ นความฉลาดทางศีลธรรม ความฉลาดทางความสามัคคีปรองดอง ความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดในการรูอ้ ดรูท้ น ความฉลาดในทางความคิดสร้างสรรค์ และความฉลาดใน
การค้นพบสิง่ แปลกใหม่โดยบังเอิญ
ระเบียบวิ ธีวิจยั
การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิจยั แบบเทคนิคเดลฟาย โดยรอบที่ 1-3 เป็ นผู้
เชีย่ วชาญ จ�ำนวน 15 คน ประกอบด้วย ผูเ้ ชีย่ วชาญกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้, ผูเ้ ชีย่ วชาญกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเอกชนภาคใต้, ผูเ้ ชีย่ วชาญกลุม่ มหาวิทยาลัยด้านวิจยั ภาคใต้, ผูเ้ ชีย่ วชาญกลุม่ สถาบันการพลศึกษา
ภาคใต้, ผูเ้ ชีย่ วชาญกลุม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต้, และผูเ้ ชีย่ วชาญกลุม่ นักกิจกรรมของภาคใต้
และเครือ่ งมือการวิจยั แบบเทคนิคเดลฟาย การวิเคราะห์ขอ้ มูลท�ำโดยการค�ำนวณหาค่ามัธยฐาน ค่าพิสยั ระหว่าง
ควอไทล์ (ค่าความสอดคล้อง) ค่าฐานนิยม และค่าผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม ของกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
สรุปผล และอภิปรายผล
ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช ในการเป็ นต้นแบบของการส่งเสริมนันทนาการแห่งอนาคต ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม
ดนตรี ภาพถ่าย ภาษา และการกีฬา ในทัศนะของนักวิชาการภาคใต้ ดังต่อไปนี้ กลุ่มตัวอย่างผูท้ รงคุณวุฒ ิ
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
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อดุลยเดช ในระดับมากทีส่ ดุ (M.D. = 5.00) คือ 1. ให้บุคคลสามารถเข้าถึงดุลภาพในการเดินทางสายกลาง
มีความพอดี พอควร และพอเพียงมากทีส่ ดุ จนถึงสมบูรณ์ทส่ี ดุ 2. ให้บุคคลสามารถมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ที งั ้ กาย
และใจ รวมทัง้ มีศกั ดิ ์ศรีภมู ิ และเป็ นทีย่ อมรับนับถือของสังคม 3. สามารถเชือ่ มโยงและเกิดแนวคิดทฤษฎีในทาง
ชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยาทุกรูปแบบ ทีม่ แี นวโน้มจะท�ำให้เกิดปฏิสมั พันธ์เชิงบวกทีม่ ปี ระโยชน์ต่อบุคคล
และสังคมโดยสือ่ ผ่านพระราชอัจฉริยภาพ เมือ่ บุคคลน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ เป็ นการแสดงว่าบุคคลสามารถรับและ
เข้าใจสิง่ ทีพ่ ระองค์ตอ้ งการสือ่ สาร 4. สามารถทีจ่ ะท�ำให้เกิดการสือ่ สารเชิงบวกระหว่างบุคคลได้ 5. การอยูร่ ว่ ม
กับคนและสังคมได้อย่างสงบสุขและสามัคคี 6. สามารถสร้างคุณค่าความเปี่ ยมสุขทางกายและจิตใจ 7. สามารถ
สร้างความภาคภูมใิ จในชีวติ ให้แก่บคุ คล 8. สามารถสร้างความรักศีลธรรม ท�ำให้บคุ คลเกิดความศรัทธาในความ
ดีงาม รวมทัง้ สร้างสมดุลระหว่างความเห็นแก่สว่ นรวมและความเห็นแก่ตวั 9.สามารถสร้างความเป็ นหนึ่งเดียว
ของร่างกายและจิตใจ น�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จและความสงบสุขของสังคมในทิศทางเดียวกัน 10. สามารถสร้างสัมผัส
สุนทรียะของชีวติ ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ว่าในชีวติ ยังมีเรือ่ งทีส่ ร้างความสุขได้ มิได้มแี ต่ความทุกข์เพียงอย่างเดียว
11.สามารถน�ำมาเป็ นแนวทางในการสร้างความส�ำเร็จของชีวติ 12. สามารถสร้างวาทกรรมทางสังคม ทีส่ ่อื
ถึงการเป็ นต้นแบบจากพระราชอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ 13. สามารถสร้างความปลอดภัยมังคงแห่
่
งดวงจิต
และความศรัทธาแด่พระองค์ทา่ น 14. สามารถเป็ นเครือ่ งหมายแห่งความอยูร่ อด โดยการฟื้ นฟู ปรับเปลีย่ นการ
ด�ำรงชีวติ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และยังยื
่ น เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 15. สามารถเป็ นหลักสัมมา
ทิฏฐิ (การเห็นชอบ) 16. สามารถเป็ นหลักสัมมาสังกัปปะ (การคิดชอบ) 17. สามารถเป็ นหลักสัมมาสติ (การ
ตัง้ สติชอบ) 18. สามารถเป็ นหลักสัมมาสมาธิ (การตัง้ มันชอบ)
่
19. สามารถเป็ นหลักสัมมาวายามะ (การเพียร
ชอบ) 20. สามารถเป็ นหลักสัมมากัมมันตะ (การประพฤติชอบ) 21. สามารถเป็ นหลักสัมมาอาชีวะ (การเลีย้ ง
ชีพชอบ) 22. สามารถเป็ นเหตุและเป็ นผลแห่งหลักการด�ำเนินชีวติ 23. สามารถเป็ นการออกก�ำลังกายและใจ
ให้แข็งแรง 24. สามารถฝึกจินตนาการสร้างสรรค์และใช้ชวี ติ วิถบี วก 25. บุคคลสามารถเรียนรู้ พัฒนาความคิด
หรือท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าได้ตลอดช่วงชีวติ 26. การเป็ นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ค่าสูงและเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
นัน้ จะเป็ นทีย่ อมรับและจารึกไว้ตลอดกาล 27. การรักษาวัฒนธรรมตามวิถคี นไทยทัง้ ชาติให้ยงยื
ั ่ น เช่น น� ำ
พระราชอัจฉริยภาพมาบูรณาการกับสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้ความเป็ น
ไทยแท้และเอกลักษณ์ความเป็ นไทย 28. การส่งเสริมอัตลักษณ์พระราชอัจฉริยภาพให้ยงยื
ั ่ นด้วยการบูรณา
การพระราชอัจฉริยภาพกับหลักค�ำสอนทุกศาสนาสากล 29. บูรณาการพระราชอัจริยภาพให้สอดคล้องกับ
แนวทางการศึกษาในบริบทของหลักการศึกษาโลกภายใต้ความเป็ นไทย 30. การเชือ่ มต่อพระราชอัจฉริยภาพ
ของพระองค์ท่านกับความแตกต่างทางชาติพนั ธุท์ ม่ี คี วามเชื่อ เชือ้ ชาติ ศาสนาวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายของ
ประเทศไทย เช่น เผ่าซาไก ไทยใหม่ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม ด้วยพระราชอัจฉริยภาพให้เกิดความเป็ นหนึ่งเดียว
ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของคนไทยทังปวง
้ 31. ประยุกต์พระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ นในการส่งเสริมอัตลักษณ์
ทางธรรมชาติทโ่ี ดดเด่นของประเทศไทยทัง้ สีภ่ าค เช่น ลักษณะภูมปิ ระเทศ ลักษณะภูมศิ าสตร์ ภาษา แล้วเผย
แพร่ทาง Social Network ต่าง ๆ ให้เกิดนวัตกรรมการสือ่ สารไทย นวัตกรรมการสือ่ สารโลกเป็ นปรัชญาของ
การส่งเสริมประเทศ 32. การน�ำพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ นในการส่งเสริมเป็ นเครือ่ งป้ องกันประเทศ
ชาติ สร้างความสมานฉันท์ สร้างความเป็ นหนึ่งเดียวของคนไทยทัง้ มวล 33. การน�ำพระราชอัจฉริยภาพของ
พระองค์ทา่ นด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี สามารถเป็ นมรดกศิลป์ ทางวัฒนธรรมของชาติ 34. การน�ำ
พระราชอัจฉริยภาพของท่านด้านการถ่ายภาพ สามารถเป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการถ่ายทอดเรือ่ งราวของ
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ประวัตศิ าสตร์ของชาติไทยในบริบทต่าง ๆ จากรุ่นสู่รุ่นได้เป็ นอย่างดี 35. การน� ำพระราชอัจฉริยภาพของ
พระองค์ทา่ นด้านภาษา สามารถพัฒนาเป็ นความงามของภาษาและระดับของภาษา รวมทัง้ มรดกทางภาษา
ทัง้ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ทีส่ อดรับกับแต่ละยุคแต่ละสมัย 36. การน�ำพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์
ท่านด้านกีฬาเป็ นต้นแบบของการบูรณาการพื้นฐานการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย
ในอนาคตอันเนื่องมาจากระราชอัจฉริยภาพด้านกีฬาของพระองค์ท่าน 37. การน� ำพระราชอัจฉริยภาพของ
พระองค์ทา่ นทุกด้าน เพือ่ ให้เกิดเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย 38. สามารถเชือ่ มโยงและสือ่ สารเป็ นศาสตร์ของ
พระราชา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช กับพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ น 39.
สามารถเชือ่ มโยงและสือ่ สารงานเทศกาลระดับประเทศกับพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ น 40. สามารถ
เชือ่ มโยงและสือ่ สารงานเทศกาลระดับจังหวัดกับพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ น 41. สามารถเชือ่ มโยง
และสือ่ สารประเพณีวฒ
ั นธรรมกับพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ น 42. สามารถเชือ่ มโยงและสือ่ สารงาน
แข่งขันกีฬาทุกระดับและกองเชียร์กบั พระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ น และ 43. สามารถเชือ่ มโยงและสือ่ สาร
พระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ น ให้เป็ นวันส�ำคัญของชาติไทย เพือ่ ตอบสนองพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหา
ทีส่ ดุ มิได้
อภิ ปรายผลการวิ จยั
ตามประวัตศิ าสตร์ของชาติไทยทีม่ พี ระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุขของประเทศมานับแต่โบราณกาล
ในแต่ละรัชสมัย พระมหากษัตริยท์ กุ พระองค์ลว้ นประกอบพระราชกรณียกิจทีส่ ร้างคุณูปการแก่ปวงชนชาวไทย
อย่างหาทีส่ ดุ ไม่ได้จนถึงปัจจุบนั ผลการศึกษาครัง้ นี้พบว่าพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช เป็ นต้นแบบในการด�ำเนินชีวติ ในหลายด้าน ๆ แก่ปวงชนชาวไทย รวมทัง้ เป็ นต้นแบบ
ของการส่งเสริมนันทนาการแห่งอนาคต ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี ภาพถ่าย ภาษา และ
การกีฬา ชึง่ เป็ นกิจกรรมนันทนาการของพระองค์ทา่ นทีเ่ ป็ นคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างอเนกอนันต์
การสือ่ สารนันทนาการแห่งอนาคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช จากทัศนะ
ของนักวิชาการโดยรูปแบบทีใ่ ช้กจิ กรรมนันทนาการของพระองค์ ทีส่ ำ� คัญ ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม
ดนตรี ภาพถ่าย ภาษา และการกีฬา ซึง่ สอดคล้องกับรูปแบบเนื้อหาเวลาว่าง ประกอบด้วย 3 ส่วนส�ำคัญ คือ
ทักษะ ทัศนคติ และความรูเ้ กีย่ วข้องกับการใช้เวลาว่าง ภายใต้ขอบข่ายของเนื้อหาเวลาว่างศึกษา กล่าวคือ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงมีทกั ษะในกิจกรรมนันทนาการนัน้ เป็ นอย่างดี เช่น ทักษะ
ทางดนตรี ทัง้ การแต่งค�ำร้องและท�ำนอง ทักษะทางการวาดภาพ ทักษะทางการถ่ายภาพ ทักษะทางภาษา
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะทางกีฬาเรือใบ ซึง่ กิจกรรมเหล่านี้เป็ นกิจกรรมทีพ่ ระองค์ทรงโปรด
มาตัง้ แต่ครัง้ ยังทรงพระเยาว์ และยังด�ำเนินพระราชจริยวัตรปฏิบตั ติ ลอดเวลาทีท่ รงพระชนม์ชพี แสดงให้เห็นว่า
ทรงรักในกิจกรรมนันทนาการเหล่านัน้ อย่างแท้จริง และพระองค์ทรงสามารถใช้ความรูแ้ ละทรัพยากรต่าง ๆ
ส�ำหรับการเข้าไปมีสว่ นร่วมการใช้เวลาว่างอย่างพึงพอใจ เช่น ทรงดนตรีกบั วงดนตรี อส. (อส. มาจากชือ่ วงดนตรี
ทีม่ าจากสถานทีท่ รงประทับ “อัมพรสถาน”) ทรงใช้ความรูท้ างพระพุทธศาสนาทีท่ รงนับถือเป็ นพืน้ ฐานใน
พระราชนิพนธ์เรือ่ งพระมหาชนก ทรงใช้กล้องถ่ายรูปส่วนพระองค์ถา่ ยภาพ ทัง้ ในเวลาปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ
และยามพักผ่อนพระอิรยิ าบท สอดคล้องกับ Suttithakol (2003); Sittpanee (2003); Kaewnoprarat (2006);
Lanpan (2006) และ Aranya Wungkee (2009) ศึกษาผลการใช้โปรแกรม หรือกิจกรรมนันทนาการเพือ่ พัฒนาเด็ก
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ล้วนพบว่า เด็กทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการมีพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ เช่น ทักษะทางสังคม ความมันใจตนเอง
่
การกล้าแสดงออก พัฒนาการด้านต่าง ๆ ดีขน้ึ มากกว่าเด็กทีไ่ ม่รว่ มกิจกรรม เนื่องจากหน่วยงานข้างต้นเป็ น
หน่ วยงานภาครัฐ และนักวิจยั ทีท่ �ำการวิจยั ล้วนมีพน้ื ฐานกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เป็ นปฐมบทของการวิจยั ดังกล่าวข้างต้น
การใช้เวลาทรงกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชนัน้
มิเพียงเกิดผลต่อพระองค์โดยตรงเท่านัน้ หากแต่ยงั เป็ นแรงบันดาลใจ เป็ นแนวทาง เป็ นต้นแบบแก่ประชาชน
ในการใช้เวลาว่างส�ำหรับการท�ำกิจกรรมนันทนาการต่อไปในอนาคต ดังผลการวิจยั ทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญเห็นสอดคล้องกัน
ในประเด็นพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในการเป็ นต้นแบบของ
การส่งเสริมนันทนาการแห่งอนาคตในทัศนะของนักวิชาการในเรือ่ งให้บคุ คลสามารถมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ที งั ้ กาย
และใจ รวมทัง้ มีศกั ดิ ์ศรีภมู แิ ละเป็ นทีย่ อมรับนับถือทุกสังคม สามารถสร้างคุณค่าความเปี่ ยมสุขทางกายและ
จิตใจ การเป็ นบุคคลทีม่ คี ุณค่าสูงและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมนัน้ จะเป็ นทีย่ อมรับคุณค่าทีย่ งยื
ั ่ นและจารึกไว้
ตลอดกาล ดังเช่นการรักษาวัฒนธรรมตามวิถคี นไทยทัง้ ชาติให้ยงยื
ั ่ น เช่น น�ำพระราชอัจฉริยภาพมาบูรณาการ
กับสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้ความเป็ นไทยแท้และเอกลักษณ์ความเป็ นไทย และ
การน�ำพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ นด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี สามารถเป็ นมรดกศิลป์ ทาง
วัฒนธรรมของชาติ นัน้ อาจกล่าวได้วา่ การสือ่ สารนันทนาการแห่งอนาคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช มีความเป็ นอมตะ หรือ Immortality ซึง่ ความเป็ นอมตะของชีวติ ปั จจุบนั เป็ นข้อเท็จจริงทาง
วิทยาศาสตร์ทน่ี ่าศึกษา เพราะเป็ นการเพิม่ คุณค่าให้กบั ชีวติ เป็ นชีวติ ทีม่ ชี วี ติ (living life หรือ vital immortality)
แม้วา่ จะมีอายุมากแล้วก็ยงั มีชวี ติ ทีท่ ำ� ประโยชน์ให้กบั ตนเอง ครอบครัวและสังคม เป็ นชีวติ ทีย่ งั มีความหมาย
ของชีวติ อย่างครบถ้วน คือ ยังเรียนรู้ ยังมีการพัฒนาความคิด ยังมีพฤติกรรมหรือกิจกรรมทีม่ คี วามหมายและ
เป็ นประโยชน์ จะเห็นได้วา่ ตลอดพระชนน์ชพี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงด�ำรง
ชีวติ ของพระองค์อย่างมีอตั ลักษณ์ของพระองค์เอง (self-identity) และปรากฏบุคลิกภาพภายนอก (external
personality) ให้ผอู้ น่ื รูโ้ ดยทางกายภาพ (รูปร่าง หน้าตา การแต่งกาย) และโดยทางพฤติกรรม (การพูด การ
กระท�ำ) ว่าทรงมีพระราชอัจฉริยภาพมากมาย ทัง้ ทีใ่ ช้ในการประกอบพระราชกรณียกิจ และใช้ในกิจกรรม
นันทนาการส่วนพระองค์ นอกจากนัน้ ความเป็ นอมตะของบุคคลยังหมายถึง การมีคณ
ุ ค่าสูงในความสามารถทาง
สติปัญญาอันเป็ นประโยชน์ยงิ่ ต่อสังคม ย่อมถือว่าเป็ นคุณค่าทีย่ งยื
ั ่ นและจารึกไว้ตลอดกาล ดังจะเห็นได้วา่ การ
ใช้เวลาในการท�ำกิจกรรมนันทนาการของพระองค์ได้รบั การยอมรับและยกย่องในระดับโลก เช่น ราชสมาคม
ถ่ายภาพแห่งสหราชอาณาจักร กราบบังคมทูลเชิญให้ทรงด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิของราชสมาคม
และ
์
สมาคมสหพันธ์ศลิ ปะการถ่ายภาพนานาชาติ (FIAP) ทูลเกล้าฯ ถวายเกียรติบตั รสูงสุดเพือ่ สดุดพี ระเกียรติคณ
ุ
ว่าทรงเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ ์ทีม่ พี ระราชอัจฉริยภาพเป็ นเลิศ รวมทัง้ ยังสอดคล้องกับความหมายทีส่ ามของ
ความเป็ นอมตะ ทีห่ มายถึง คุณค่าทีไ่ ม่มวี นั ตายของตัวผลงานทางวิจติ รศิลป์ สมัยใหม่ (modern fine arts)
อันได้แก่ วรรณกรรม ดุรยิ างคกรรม นาฏกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ศิลปะการละคร หรือ
ศิลปะภาพยนตร์ (cinematic art) ซึ่งสิง่ เหล่านี้ได้เป็ นที่ประจักษ์ในพระราชอัจฉริยภาพด้าน จิตรกรรม
ประติมากรรม ดนตรี ภาพถ่าย ภาษา และการกีฬา โดยจะเห็นได้วา่ ความเป็ นไปได้ในพระราชอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชในการเป็ นต้นแบบของการส่งเสริมนันทนาการแห่ง
อนาคต ปรากฏในเห็นผ่านการสือ่ สารต่าง ๆ คือ การสือ่ สารความรัก การสือ่ สารสุขภาพ ศาสตร์ของพระราชา
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และความพอเพียง ดังนี้
การสื่อสารความรัก
พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชในการเป็ นต้นแบบทีส่ �ำคัญ
ของการส่งเสริมนันทนาการแห่งอนาคต กล่าวคือ จากผลการศึกษาครัง้ นี้ สอดคล้องกับกระบวนทัศน์ใหม่วา่
ด้วยคุณค่าของความรัก (Kaveeya, 2009) กล่าวคือพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช ได้แสดงความรักทีท่ รงมีต่อคน สัตว์ พืชหรือสิง่ ของ เป็ นความรักโดยการมองเห็นคุณค่า
ของจิตใจ และความรักมีคณ
ุ ค่าสูงสุดและหลากหลายต่อชีวติ และสังคมมนุษย์ ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจต่าง ๆ
เพือ่ พสกนิกรของพระองค์ ดังพบผลการวิจยั ทีว่ า่ ความเป็ นไปได้ของพระราชอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชในการเป็ นต้นแบบของการส่งเสริมนันทนาการแห่งอนาคต ในการสร้างความ
รักแห่งการสือ่ สาร รวมทัง้ สามารถสร้างพลังความรักเพือ่ ความฉลาดทุกด้าน (อารมณ์/สังคมพระราชทานผ่าน
พระราชอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ เพือ่ คนไทยทัง้ มวลเป็ นความรักแท้ทม่ี ตี ่อทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ น/จิตใจ)
โดยการสร้างสรรค์และพัฒนาสิง่ ใหม่ ๆ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพือ่ การด�ำรงชีวติ ทีย่ งยื
ั ่ นอันมีพระองค์ทา่ นเป็ นต้นแบบ
ของความรักทัง้ ปวงทีใ่ ห้เห็นว่าพระราชอัจฉริยภาพด้านนันทนาการแสดงถึงคุณค่าของความรักทีม่ ตี ่อทุกสิง่
ทุกอย่าง ความรักเป็ นวัฒนธรรมทีง่ ดงามและสร้างสรรค์ (aesthetic and creative culture) น�ำไปสูค่ วามคิด
สร้างสรรค์ ความรักเป็ นศีลธรรม (morality) ทีม่ งุ่ สร้างความสุขทางจิตใจของมนุษย์ ความเป็ นพลังงาน (energy)
ต่อต้านพลังเสือ่ ม (entropy) เป็ นพลังงานจากพลังงานทางเคมี (chemical fuel) ทีส่ มองและร่างกายผลิตขึน้
เพือ่ สร้างและผดุงรักษาก�ำลังกาย ก�ำลังความคิดและก�ำลังใจ เช่น พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ทีเ่ ป็ น
แนวทางในการให้กำ� ลังใจในความพยายามของมนุษย์ ความรักเป็ นความฉลาด (love quotient) ทีช่ ว่ ยให้เกิด
ความสุข ความปรองดองต่าง ๆ ได้ เช่น ทรงรักดนตรี จึงได้ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงทีม่ คี วามหมายเกีย่ วกับ
ความสามัคคี เช่น เพลงแผ่นดินของเรา
การสื่อสารสุขภาพ
พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชในการเป็ นต้นแบบทีส่ �ำคัญ
ของการส่งเสริมนันทนาการแห่งอนาคต กล่าวคือ การสือ่ สารนันทนาการแห่งอนาคตของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เป็ นการสือ่ สารในบริบทการสือ่ สารสุขภาพโดยเฉพาะด้านกีฬา กล่าวคือ พระ
ราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทีแ่ สดงให้เห็นว่าสุขภาพทัง้ กายและ
จิตใจเป็ นสิง่ ส�ำคัญผ่านกิจกรรมนันทนาการทางกีฬาของพระองค์ ดังพบผลการวิจยั ที่ว่าความเป็ นไปได้
อันเนื่องมาจากพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในการเป็ นต้นแบบ
ของการส่งเสริมนันทนาการแห่งอนาคตในการน�ำพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ นด้านกีฬา เป็ นต้นแบบ
ของการบูรณาการพืน้ ฐานการพัฒนาสูม่ หาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยในอนาคต (Onkor, 2016) อันเนื่อง
มาจากพระราชอัจฉริยภาพด้านกีฬาของพระองค์ทา่ น ทีท่ รงเห็นความส�ำคัญของกีฬาทีม่ ตี อ่ สุขภาพดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทีว่ า่ ผูท้ ป่ี กติทำ� การงานโดยไม่ได้ใช้กำ� ลัง หรือ
ใช้กำ� ลังแต่น้อยจึงจ�ำเป็ นต้องหาเวลาออกก�ำลังกาย ร่างกายของเรานัน้ ธรรมชาติสร้างมาส�ำหรับให้ออกแรงใช้
งานมิใช่ให้อยูเ่ ฉย ๆ ถ้าใช้แรงให้พอเหมาะ พอดีโดยสม�่ำเสมอ ร่างกายก็เจริญแข็งแรง คล่องแคล่ว โดยมีผล
ของการกีฬาคือ ผลทางร่างกายและจิตใจ” “การกีฬานัน้ เป็ นทีท่ ราบกันอยูท่ วไปว่
ั ่ า เป็ นการบริหารร่างกายให้แข็ง
แรง ทัง้ เป็ นการฝึกอบรมจิตใจให้เป็ นผูร้ า่ เริง..” เพือ่ การด�ำรงชีวติ ทีเ่ ป็ นอมตะ ซึง่ อมตะในทีน่ ้ไี ม่ได้หมายถึงการ
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ไม่รจู้ กั ความตายของสังขาร แต่เป็ นการรูเ้ ท่าทันของการมีชวี ติ ทีย่ นื ยาวด้วยอาหารกาย อาหารจิตสูส่ ขุ ภาพ
ร่างกายและจิตใจทีเ่ ป็ นสุขอันมีพระองค์ทา่ นเป็ นเป็ นต้นแบบ
ศาสตร์ของพระราชา
พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชในการเป็ นต้นแบบทีส่ �ำคัญ
ของการส่งเสริมนันทนาการแห่งอนาคต กล่าวคือ การสื่อสารนันทนาการแห่งอนาคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เป็ นการสือ่ สารผ่านศาสตร์ของพระราชา จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า พระราช
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในการเป็ นต้นแบบของการส่งเสริมนันทนาการ
แห่งอนาคตสามารถเป็ นเครือ่ งหมายแห่งความอยูร่ อด โดยการฟื้ นฟูและปรับเปลีย่ นการด�ำรงชีวติ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์และยังยื
่ น เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน� ำไปสูก่ ารจัดนันทนาการทีเ่ หมาะสมกับ
ท้องถิน่ หรือชุมชนได้อย่างยังยื
่ น กล่าวคือ พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดชสามารถแสดงให้เห็นจากการพัฒนากิจกรรมนันทนาการ ทีม่ งุ่ สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม
สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรมในอนาคตตลอดจนสร้างความสุขแบบยังยื
่ นภายใต้หลัก 3S ได้แก่ การอยู่รอด
(survival) ความพอเพียง (sufficiency) และความยังยื
่ น (sustainability) เป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั คือการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น เพือ่ ปรับปรุงชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคน โดยไม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้อมให้
คนมีความสุข โดยต้องค�ำนึงถึงเรือ่ งสภาพภูมศิ าสตร์ ความเชือ่ ทางศาสนา เชือ้ ชาติ และภูมหิ ลังทางเศรษฐกิจ
สังคม เช่น จัดกิจกรรมปลูกป่ ารักษาป่ าไม้ให้ชุมชนทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงป่ าให้เป็ นกิจกรรมนันทนาการ หรือการใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เป็ นต้น หรือแม้แต่ศาสตร์พระราชาด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี ภาพถ่าย
ภาษา และการกีฬา อันมีพระองค์ทา่ นเป็ นต้นแบบต่อไปในอนาคต
นอกจากนีพ้ ระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ยงั เป็ นต้นแบบในเรือ่ งต่าง ๆ ตามแนวคิดศาสตร์ของพระราชา
(sustainable development) ทีม่ งุ่ การพัฒนากิจกรรมนันทนาการ ทีม่ งุ่ สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม
สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรมในอนาคตตลอดจนสร้างความสุขแบบยังยื
่ นภายใต้หลัก 3S แม้วา่ วิธกี ารพัฒนามี
หลากหลายแต่ทส่ี ำ� คัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพือ่ นมนุษย์
โดยการลงไปศึกษาเรียนรูจ้ ากชุมชน ให้ชมุ ชน ซึง่ เป็ นประเด็นทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในเรือ่ ง
นี้ คือการเชือ่ มต่อพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ นกับความแตกต่างทางชาติพนั ธุท์ ม่ี คี วามเชือ่ เชือ้ ชาติ
ศาสนาวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายของประเทศไทย และภาคใต้อนั เป็ นทีม่ าของการศึกษางานวิจยั ครัง้ นี้ เช่น เผ่า
ซาไก ไทยใหม่ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม ด้วยพระราชอัจฉริยภาพให้เกิดความเป็ นหนึ่งเดียวในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่ง
ของคนไทยทัง้ ปวง การน�ำพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ นในการส่งเสริมเป็ นเครือ่ งป้ องกันประเทศชาติ
สร้างความสมานฉันท์ สร้างความเป็ นหนึ่งเดียวของคนไทยทัง้ มวล
ผลการศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนด้านนันทนาการจากการศึกษาพระราชอัจฉริยภาพของ
พระองค์ทผ่ี เู้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นตามผลการศึกษาทีส่ อดคล้องกันในประเด็นการน� ำพระราชอัจฉริยภาพ
ของพระองค์ทา่ นด้านกีฬาเป็ นต้นแบบของการก�ำหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้
(Pramprasit, 2015) ในการบูรณาการพืน้ ฐานการพัฒนาสูม่ หาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยในอนาคตอัน
เนื่องมาจากพระราชอัจฉริยภาพด้านกีฬาของพระองค์ท่านสอดรับกับ “ศาสตร์ของพระราชา” (Suwanthip,
2010) และสอดคล้องกับพระราชด�ำรัสทีท่ รงพระราชทานให้พมิ พ์ในหนังสือเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ เมือ่ 16
ธันวาคม 2531 ทีว่ า่ กีฬามีความส�ำคัญอย่างยิง่ ส�ำหรับชีวติ ของแต่ละคนและชีวติ ของบ้านเมือง การกีฬานัน้
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จะต้องมีการฝึกซ้อมให้ดี ทัง้ ในทางวิชาการ คือเทคนิคและทัง้ ในทางกาย คือ ความแข็งแรงสมบูรณ์ ถ้าขาดสอง
อย่างนี้จะท�ำให้ไม่สามารถปฏิบตั ภิ าระของตัวให้ได้ชยั ชนะ จึงต้องเตรียมตัวเตรียมกายของตนให้ดเี พือ่ ทีจ่ ะได้
ไม่ตอ้ งปราชัย การกีฬานัน้ นับเป็ นอุปกรณ์การศึกษาทีส่ ำ� คัญยิง่ เพราะเป็ นการกล่อมเกลาให้เด็กมีจติ ใจอดทน
กล้าหาญ รูแ้ พ้รชู้ นะ ดังนัน้ การเกิดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยในอนาคต จะก่อให้เกิดประโยชน์
มากมายต่อเด็กและเยาวชนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม สอดคล้องกับ คณะกรรมการกิจกรรมเยาวชนสภา
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุมเรือ่ ง “อิทธิพลของสังคมต่อเยาวชน”
(Youth Activity Committee, National Council on Social Welfare of Thailand, 1971) ได้มขี อ้ เสนอแนะต่อ
หน่วยงานราชการ และองค์การทีเ่ กีย่ วข้องทัวไปว่
่ า ควรจัดตัง้ ศูนย์เยาวชนในชุมชนขนาดใหญ่ ทีม่ เี ยาวชนอาศัย
อยูม่ าก เพือ่ ให้เป็ นศูนย์กลางการกีฬา การหาความรู้ และควรจัดให้มกี ารเพิม่ พูนความรู้ มีการฝึกอบรม การ
แสดงการบรรยายเกีย่ วกับอาชีพเป็ นประจ�ำ
ความพอเพียง
พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชในการเป็ นต้นแบบทีส่ �ำคัญ
ของการส่งเสริมนันทนาการแห่งอนาคต กล่าวคือ การสื่อสารนันทนาการแห่งอนาคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เป็ นการสือ่ สารความพอเพียงจากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า พระราชอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในการเป็ นต้นแบบของการส่งเสริมนันทนาการแห่ง
อนาคตสามารถเป็ นเครือ่ งหมายแห่งความอยูร่ อด โดยการฟื้ นฟูและปรับเปลีย่ นการด�ำรงชีวติ แสดงให้เห็นจาก
การพัฒนากิจกรรมนันทนาการ ทีม่ งุ่ สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรมในอนาคต
ตลอดจนสร้างความสุขแบบยังยื
่ นภายใต้หลัก 3S โดยเฉพาะในเรือ่ งความพอเพียง (sufficiency) กับการสือ่ สาร
นันทนาการทีเ่ น้นหลักการ 3 ห่วง 2 เงือ่ นไข กล่าวคือ การใช้หลักความพอประมาณ เช่น การใช้เวลาว่างทีม่ ี
อย่างพอประมาณ การก�ำหนดค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการพักผ่อนหรือนันทนาการอย่างพอประมาณ การ
ใช้หลักความมีเหตุผล เช่น การมีกจิ กรรมนันทนาการเพือ่ ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนหรืองานประจ�ำ
การใช้หลักภูมคิ ุม้ กัน เช่น การศึกษาผลดี ผลเสียของกิจกรรมพักผ่อนและนันทนาการต่าง ๆ อย่างชัดเจน
นอกจากนี้มกี ารใช้เงือ่ นไขคุณธรรม เช่น การรูจ้ กั หน้าที่ การรูจ้ กั การแบ่งเวลาให้เหมาะสม และการใช้เงือ่ นไข
ความรู้ เช่น การต้องมีความรูแ้ ละทักษะในการท�ำกิจกรรมนันทนาการนัน้ ดังปรากฏข้างต้นให้เห็นจากพระราช
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชต่าง ๆ เช่น ด้านดนตรี กล่าวคือ ทรงใช้หลัก
ความพอประมาณร่วมกับเงือ่ นไขคุณธรรม คือ การทรงดนตรีในเวลาทีท่ รงว่างหรือปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ
เสร็จสิน้ แล้ว เช่น ตอนกลางคืน เท่านัน้ โดยการเล่นดนตรีเป็ นกิจกรรมทีไ่ ม่มคี า่ ใช้จา่ ยใดๆ เนื่องจากทรงเครือ่ ง
ดนตรีทเ่ี ป็ นของพระองค์และทรงดนตรีภายในพืน้ ทีท่ ท่ี รงประทับอยู่แล้ว เป็ นต้น ทรงใช้หลักความมีเหตุผล
กล่าวคือ พระองค์ทรงดนตรีเนื่องจากเป็ นการผ่อนคลายพระราชอิรยิ าบถจากการทรงงาน หรือเพือ่ ประโยชน์
อื่น ๆ เช่น ทรงดนตรีในงานทีเ่ ป็ นการต้อนรับแขกของประเทศ และทรงใช้หลักภูมคิ มุ้ กันและเงือ่ นไขความรู้
กล่าวคือพระองค์ได้ทรงศึกษาด้านดนตรีจนเกิดทักษะความช�ำนาญด้านดนตรีอย่างถ่องแท้ดงั ปรากฏในงาน
พระราชนิพนธ์เพลงต่าง ๆ จ�ำนวนมากจนได้รบั ยกย่องจากสถาบันด้านดนตรีทส่ี ำ� คัญของโลก เช่น สถาบัน
ดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนา (ปั จจุบนั ยกฐานะ เป็ นมหาวิทยาลัยการดนตรีและศิลปะการแสดง) ได้ถวาย
พระเกียรติให้ดำ� รงต�ำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ ์ หมายเลขที่ 23 ดังปรากฏพระปรมาภิไธย “ภูมพิ ลอดุลยเดช”
จารึกบนแผ่นหินอ่อนของสถาบันอันเก่าแก่ของยุโรปแห่งนี้ โดยประธานสถาบันได้กล่าวสดุดพี ระบาทสมเด็จ
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พระเจ้าอยู่หวั ในฐานะทีท่ รงเป็ นผูส้ ร้างสัมพันธ์อนั ดียงิ่ ระหว่างดนตรีตะวันออกกับดนตรีตะวันตก และทรง
พระราชนิพนธ์เพลงด้วยพระอัจฉริยภาพ นับเป็ นครัง้ แรกทีพ่ ระมหากษัตริยแ์ ห่งทวีปเอเชีย ทรงมีบทบาทส�ำคัญ
ยิง่ ณ ศูนย์กลางแห่งการดนตรีในทวีปยุโรป เป็ นต้น
ซึง่ จะเห็นได้ว่า พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในการ
เป็ นต้นแบบทีส่ ำ� คัญของการส่งเสริมนันทนาการแห่งอนาคตนัน้ เป็ นต้นแบบทีส่ ามารถสัมผัสได้ผา่ นการสือ่ สาร
ต่าง ๆ ทัง้ 4 ประการทีก่ ล่าวมานัน้ ในด้านการสือ่ สารสามารถอธิบายให้เห็นถึงแนวทาง หรือวิธกี ารสือ่ สารได้
จากทีน่ กั คิดทัง้ ศาสตร์และศาสนา รศ.ดร.สมควร กวียะ นักวิชาการแห่งทฤษฎีการสือ่ สารไทย ในทฤษฎีใหม่
ว่าด้วยความเป็ นอมตะ (immortality) ได้เพิม่ ความเป็ นนิเทศศิลป์ และนิเทศศาสตร์ (Communication Art and
Science) เพือ่ ปูทางไปสูอ่ นาคตทีบ่ รู ณาการ ศาสตร์ ศาสนา และศิลปะ ออกมาเป็ น 9 ภูมปิ ั ญญา เพือ่ ยกระดับ
คุณค่าของความเป็ นอมตะทัง้ ในด้านสุขภาพ ความสุขและความมีเกียรติมศี กั ดิ ์ศรี (health, happiness, honor
หรือ 3H-Immortality) เพือ่ แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพและเอกภาพการท�ำงานของทุกระบบการสือ่ สาร เป็ นการ
ท�ำงานเป็ นระบบหนึ่งเดียว ทีท่ ำ� ให้ชวี ติ มีคณ
ุ ค่าและมีความหมาย สามารถผลิตผลงานทีท่ ำ� ให้ตนเองมีความสุข
แล้วแบ่งปั นคุณประโยชน์ของผลงานและความสุขนัน้ ไปให้ผอู้ น่ื ในระดับขอบเขตทีก่ ว้างไกลออกเท่าทีจ่ ะท�ำได้
คือตัง้ แต่คนรัก คูส่ มรส ครอบครัว ชุมชน องค์กร สังคม จนอาจไปถึงระดับโลก นัน้ จากผลการศึกษาความคิด
เห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญนัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นเกีย่ วกับพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทีส่ อดคล้องกับแนวคิดเก้าภูมปิ ั ญญาเพือ่ คุณค่าของความเป็ นอมตะ ในประเด็น ภาวะ
เกือบสมดุลระหว่างศูนย์กบั หนึ่ง (the near equilibrium of zeroness and oneness) คือ การให้บุคคลสามารถ
เข้าถึงดุลภาพในการเดินทางสายกลาง มีความพอดี พอควรและเพียงพอมากทีส่ ดุ จนถึงสมบูรณ์ทส่ี ดุ และให้บคุ คล
สามารถมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ที งั ้ กายและใจ รวมทัง้ มีศกั ดิศรี
์ ภมู แิ ละเป็ นทีย่ อมรับนับถือทุกสังคม ประเด็น ดอกไม้
สามดอกทีง่ อกงามจากจิตใจทีด่ งี าม (the three flowers from a beautiful mind) คือ การสามารถพัฒนาจิตใจ
ของบุคคลให้งดงาม และการสร้างความคิดเชิงบวก การสามารถทีจ่ ะท�ำให้เกิดการสือ่ สารเชิงบวกระหว่างบุคคล
ได้ ประเด็นสารเวลาสีป่ ระเภท ทรัพย์วเิ ศษและอเนกอนันต์ ส�ำหรับมนุษย์ (the four informations as magnificent
and infinite resources for mankind) คือ สารเวลาทางด้านกายภาพ สารเวลาทางชีวภาพ สารเวลาทาง
สังคมวิทยา และสารเวลาทางจิตวิทยาทีส่ ามารถมีสว่ นเข้ามาบูรณาการในการพัฒนาและเพิม่ คุณค่าและประโยชน์
ทัง้ ทางกายและใจให้กบั ชีวติ และการทีส่ ามารถท�ำให้บคุ คลมีความยังยื
่ นทางชีวติ และอารมณ์ รวมทัง้ คุม้ ค่ากับ
การเกิดมามีชวี ติ คุม้ ค่ากับการทุม่ เทท�ำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยและคุม้ เวลาตราบเท่าทีย่ งั มีลมหายใจ ประเด็น
แรงทีห่ า้ คือเวลาทีเ่ ป็ นรูปธรรม (the tangible time as the fifth force) คือ สามารถเพิม่ สมรรถภาพเวลาหรือ
การบริหารจัดการเวลาทีส่ ่งเสริมศักยภาพการท�ำงาน และ การอยู่ร่วมกับคนและสังคมได้อย่างสงบสุขและ
สามัคคี ประเด็นคุณค่าหกประการของความรัก (the six values of love) คือ การสามารถสร้างคุณค่าความ
เปี่ ยมสุขทางกายและจิตใจ การสามารถเข้าใจคุณค่าของความรักทัง้ ปวง สามารถสร้างสุขภาพทีด่ ที งั ้ กายและใจ
และจิตสาธารณะ การสามารถสร้างความภาคภูมใิ จในชีวติ ให้แก่บคุ คล การสามารถสร้างวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
ทีท่ ำ� ให้บคุ คลมีความสุขความส�ำเร็จและสังคมมีความสุขความสงบ การสามารถสร้างความรักศีลธรรม การท�ำให้
บุคคลเกิดความศรัทธาในความดีงาม รวมทัง้ สร้างสมดุลมระหว่างความเห็นแก่สว่ นรวมและความเห็นแก่ตวั การ
สามารถสร้างความรักแห่งการสือ่ สาร การสามารถสร้างความเป็ นหนึ่งเดียวของร่างกายและจิตใจ น�ำไปสูค่ วาม
ส�ำเร็จและความสงบสุขของสังคมในทิศทางเดียวกัน การสามารถสร้างความเป็ นหนึ่งเดียวของร่างกายและจิตใจ
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ท�ำให้มคี วามหวังและมองเห็นการด�ำรงชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ได้ในอนาคต การสามารถสร้างพลังความรักเพือ่ ความฉลาด
ทุกด้าน (อารมณ์/สังคม/จิตใจ) โดยการสร้างสรรค์และพัฒนาสิง่ ใหม่ ๆ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพือ่ การด�ำรงชีวติ ทีย่ งยื
ั่ น
และการสามารถสร้างความสัมผัสสุนทรียะของชีวติ ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ว่าในชีวติ ยังมีเรือ่ งทีส่ ร้างความสุขได้
มิได้มแี ต่ความทุกข์เพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับ Savagpun (2006) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรือ่ ง การพัฒนารูปแบบ
โปรแกรมนันทนาการจิตศึกษาส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปัญญาผลการศึกษาพบว่า รูปแบบโปรแกรม
นันทนจิตศึกษาส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปัญญาทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ พบว่า กรณีศกึ ษามีพฒ
ั นาการ
ความสามารถและพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการตระหนักส่วนตนทางนันทนจิต ความซาบซึง้ ทางนันทนจิต ความ
มีอสิ ระในการก�ำหนดเลือกด้วยตนเองทางนันทนจิต การตัดสินใจทีเ่ กีย่ วข้องกับการมีสว่ นร่วมทางนันทนจิต ความ
รูแ้ ละการใช้แหล่งทรัพยากรทีอ่ ำ� นวยความสะดวกทางนันทนจิต และปฏิสมั พันธ์ทางสังคมดีขน้ึ และสอดคล้อง
กับ Suttithakol (2003); Sittpanee (2003); Kaewnoprarat (2006); Lanpan (2006) และ Wungkee (2009)
ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับผลของกิจกรรมนันทนาการทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการทดลองในกลุม่ ต่าง ๆ พบว่า กลุ่มทดลองทีเ่ ข้า
ร่วมกิจรรมนันทนาการมีความสุข มีความภูมใิ จในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์สงู กว่า
กลุม่ ควบคุมหรือกลุม่ ทีไ่ ม่ได้รว่ มกิจกรรม และยังพบว่าสอดคล้องกับ ซอริงค์ (Zoerink, 1988) แดทิโล และปี
เตอร์ (Dattlo and Peter, 1991 cited in Savagpun, 2006) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับผลของกิจกรรมนันทนาการต่อ
ร่างกาย ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการทดลองในกลุ่มต่าง ๆ พบว่า กลุ่มทดลองทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการสภาพ
ร่างกายทีด่ ขี น้ึ มากกว่ากลุ่มควบคุมหรือกลุ่มทีไ่ ม่ได้ร่วมกิจกรรม ซึง่ การศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเป็ นการ
สร้างคุณค่าความเปี่ ยมสุขทางกายและจิตใจให้แก่บคุ คล เช่น นักศึกษาทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปัญญา สามารถ
สร้างสุขภาพทีด่ ที งั ้ กายและใจ และจิตสาธารณะรวมทัง้ สามารถสร้างความภาคภูมใิ จในชีวติ ให้แก่บุคคล เช่น
มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ เป็ นต้น
ประเด็นขับเคลือ่ นพลังความต้องการพืน้ ฐานทัง้ เจ็ดสูค่ วามส�ำเร็จและสัมผัสสุนทรียะของชีวติ (driving
the power of seven basic needs us to the success and aesthetics of life) คือ การสามารถน�ำมาเป็ น
แนวทางในการสร้างความส�ำเร็จของชีวติ การสามารถสร้างวาทกรรมทางสังคม ทีส่ อ่ื ถึงการเป็ นต้นแบบจาก
พระราชอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ การสามารถสร้างความปลอดภัยมังคงแห่
่
งดวงจิต และความศรัทธาแด่
พระองค์ท่าน การสามารถสร้างความรักความปรารถนาดีแก่บุคคลรอบข้างและสังคม และการสามารถเป็ น
เครือ่ งหมายแห่งความอยูร่ อด โดยเฉพาะพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์สามารถน�ำมาเป็ นแนวทางในการ
สร้างความส�ำเร็จของชีวติ และความอยูร่ อดโดยการฟื้ นฟูและปรับเปลีย่ นการด�ำรงชีวติ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และยังยื
่ น ดังจะเห็นได้จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือแนวคิดความพอเพียงในการท�ำกิจกรรมนันทนาการ
ทีท่ ุกคนสามารถท�ำได้ สร้างความภูมใิ จให้ตนเอง ไม่เสียเวลาหรือใช้เวลาว่างให้คุม้ ค่าและค่าใช้จ่ายจ�ำนวน
มากมายแต่อย่างใดเพือ่ แลกกับความสุนทรียต์ ่าง ๆ เช่น การเล่นดนตรีหรือการวาดภาพ เป็ นต้น
ประเด็นมรรคแปดในเส้นทางมัชฌิมาปฏิปทา (the eight paths in the middle way) คือ สามารถเป็ น
หลักสัมมาทิฏฐิ (การเห็นชอบ) สามารถเป็ นหลักวาจา (การพูดชอบ) สามารถเป็ นหลักสัมมาสังกัปปะ (การคิด
ชอบ) สามารถเป็ นหลักสัมมาสติ (การตัง้ สติชอบ) สามารถเป็ นหลักสัมมาสมาธิ (การตัง้ มันชอบ)
่
สามารถเป็ น
หลักสัมมาวายามะ (การเพียรชอบ) สามารถเป็ นหลักสัมมากัมมันตะ (การประพฤติชอบ) และสามารถเป็ นหลัก
สัมมาอาชีวะ(การเลีย้ งชีพชอบ) ประเด็นยาเก้าขนานเพือ่ ชีวติ ทีม่ ชี วี ติ (the nine medicines for the vital
immortality ) คือ สามารถเป็ นเหตุและเป็ นผลแห่งหลักการด�ำเนินชีวติ สามารถเป็ นยาอายุวฒ
ั นะทางจิตใจและ
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ร่างกาย สามารถเป็ นการออกก�ำลังกายและใจให้แข็งแรง สามารถเป็ นอาหารสมองและควบคุมสมองไปสูค่ วาม
ไม่เสือ่ มถอย สามารถฝึกจินตนาการสร้างสรรค์และใช้ชวี ติ วิถบี วก สามารถเป็ นหลักในการหลีกเลีย่ งพฤติกรรม
เสีย่ งหรือความไม่ประมาททุกทีท่ ุกเวลา สามารถเป็ นพุทธิบำ� บัดตนเองหรือใช้หลักค�ำสอนทางศาสนาในการ
รักษาตนเองด้วยการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ความรูใ้ หม่ สามารถเป็ นความคิดใหม่ มโนทัศน์ใหม่หรือกระบวนทัศน์แห่ง
อนาคต
จะเห็นได้ว่าพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชเป็ นต้นแบบ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเอกภาพการท�ำงานของทุกระบบการสือ่ สารทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เช่น ความผ่อนคลาย
จากการท�ำงานของพระองค์หรือความหมายต่างๆ ภายใต้นนั ทนาการของพระองค์ เช่น เนื้อเพลงทีเ่ กีย่ วกับ
ความรักแผ่นดิน พระราชอัจฉริยภาพทีแ่ สดงผ่านนันทนาการทีพ่ ระองค์ทรงปฏิบตั นิ นั ้ ท�ำให้ชวี ติ มีคณ
ุ ค่าและมี
ความหมาย มีความสุข แล้วแบ่งปั นคุณประโยชน์ของผลงานและความสุขนัน้ ไปให้ผอู้ ่นื ในระดับขอบเขตที่
กว้างไกลออกเท่าที่จะท�ำได้ คือตัวพระองค์เอง ประชาชนคนไทยจนถึงการยอมรับในระดับโลกเกี่ยวกับ
พระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ในการเป็ นต้นแบบด้านนันทนาการ
จากการศึกษาการสือ่ สารนันทนาการจากพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช ในการเป็ นต้นแบบของการส่งเสริมนันทนาการแห่งอนาคตที่ประกอบด้วย จิตรกรรม
ประติมากรรม ดนตรี ภาพถ่าย ภาษา และการกีฬา นัน้ สอดคล้องกับการสือ่ สารตามแนวคิดกระบวนทัศน์
ช้าง 11 เชือก (eleven elephants paradigm) (Kaveeya, 2004) โดยการวิจยั ครัง้ นี้สอดรับกับกระบวนทัศน์
ช้างเพียง 7 เชือก ในมิตติ ่าง ๆ ดังนี้
ทฤษฎีความเป็ นหนึ่งเดียว ผลการศึกษาพบว่า สามารถเชือ่ มโยงและสือ่ สารพระราชอัจฉริยภาพของ
พระองค์ทา่ นเป็ นวันส�ำคัญของชาติไทย เพือ่ ตอบสนองพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ ไม่ได้ การรักษาวัฒนธรรม
ตามวิถคี นไทยทัง้ ชาติให้ยงยื
ั ่ น เช่น น�ำพระราชอัจฉริยภาพมาบูรณาการกับสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบัน
พระมหากษัตริย์ ภายใต้ความเป็ นไทยแท้และเอกลักษณ์ความเป็ นไทย การส่งเสริมอัตลักษณ์พระราชอัจฉริยภาพ
ให้ยงยื
ั ่ นด้วยการบูรณาการพระราชอัจฉริยภาพกับหลักค�ำสอนทุกศาสนาสากล เช่น ทรงโปรดให้สร้างพุทธมณฑล
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชด�ำริจะจัดสร้างขึน้ เพือ่ ฉลองมงคลกาลสมัยทีพ่ ระพุทธศาสนา
มีอายุครบ 2,500 ปี หรือทรงมีพระกระแสรับสังให้
่ จฬุ าราชมนตรี แปลความหมายของพระมหาคัมภีรอ์ ลั กุรอาน
จากพระมหาคัมภีรฉ์ บับภาษาอาหรับโดยตรง สิง่ นี้เป็ นพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงมีต่อศาสนาอิสลาม และทรง
เป็ นองค์อคั รศาสนูปถัมภกอย่างแท้จริง แสดงให้วา่ พระองค์ทรงเห็นคุณค่าของปฏิมากรรมทางศาสนา และการ
ใช้ภาษาในศาสนาเพือ่ ความสุข ความเป็ นหนึ่งเดียวกันของคนในแผ่นดิน เป็ นต้น การบูรณาการพระราชอัจริย
ภาพให้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาในบริบทของหลักการศึกษาโลกภายใต้ความเป็ นไทย และการเชือ่ มต่อ
พระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ นกับความแตกต่างทางชาติพนั ธุท์ ม่ี คี วามเชือ่ เชือ้ ชาติ ศาสนาวัฒนธรรม
ทีห่ ลากหลายของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคใต้ เช่น เผ่าซาไก ไทยใหม่ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และขยายไป
ยังภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ด้วยพระราชอัจฉริยภาพให้เกิดความเป็ นหนึ่งเดียวในฐานะทีเ่ ป็ นส่วน
หนึ่งของคนไทยทัง้ ปวง เช่น ทรงพระราชนิพนธ์เพลงแผ่นดินของเราหรือเพลงทีแ่ สดงให้เห็นว่า ไม่วา่ จะเป็ น
คนทีไ่ หน นับถือศาสนาใด ก็ลว้ นอาศัยอยูบ่ นแผ่นดินเดียวกัน ข้อค้นพบเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพระราชอัจฉริย
ภาพของพระองค์สามารถทีจ่ ะสร้างความเป็ นหนึ่งของชาติ โดยเป็ นศูนย์กลางเชือ่ มโยงสิง่ ต่าง ๆ เข้าหากัน
ทฤษฎีตารางสามชัน้ สามแนวของการสือ่ สารเชิงบวก (Triple Matrix of Positive Communication
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Theory) กล่าวคือ การพัฒนาจิตใจให้งดงาม (beautiful mind) จนเกิดความรูค้ วามคิดในเชิงบวก (positive
mind) แล้วสือ่ สารออกมาในเชิงบวก (positive communication) ย่อมก่อให้เกิดผลเชิงบวกสามประการ (triple
positive effects) โดยมิตขิ องการสือ่ สารโทรคมนาคมยุคปั จจุบนั อาทิ การสือ่ สารสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ กิจการ
โทรทัศน์ กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม ทัง้ ระบบสายและไร้สาย (wire and wireless) ดัง
พบผลว่า สามารถประยุกต์พระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ นในการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางธรรมชาติทโ่ี ดดเด่น
ของประเทศไทยทัง้ สีภ่ าค เช่น ลักษณะภูมปิ ระเทศ ลักษณะภูมศิ าสตร์ ภาษา แล้วเผยแพร่ทาง Social Network
ต่าง ๆ ให้เกิดนวัตกรรมการสือ่ สารไทย นวัตกรรมการสือ่ สารโลกเป็ นปรัชญาของการส่งเสริมประเทศ ท�ำให้
เกิดการสือ่ สารให้เห็นเกีย่ วกับการนันทนาการของพระองค์ได้กว้างขวางและเกิดประโยชน์แก่สงั คมเป็ นวงกว้าง
ทฤษฎีสารเวลา (Four Kinds of Infotimes Theory) ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาโครงสร้างของ
ทุกระบบ จะมีประสิทธิภาพสูงขึน้ ถ้าเรารูจ้ กั ใช้ทรัพยากรเวลาและเพิม่ คุณค่าของเวลา การเพิม่ คุณค่าของเวลา
สามารถท�ำได้ทนั ทีโดยการเลือ่ นเวลาของประเทศให้เร็วขึน้ หนึ่งชัวโมง
่ เพิม่ เวลาของชีวติ กลางวัน และลดเวลา
ของชีวติ กลางคืน ซึง่ จะส่งผลดีทงั ้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพของชีวติ จิตใจ ดังพบผลการศึกษาว่า
พระราชอัจฉริยภาพ สามารถเพิม่ สมรรถภาพเวลาหรือการบริหารจัดการเวลาทีส่ ง่ เสริมศักยภาพการท�ำงาน
และสามารถท�ำให้บคุ คลมีความยังยื
่ นทางชีวติ และอารมณ์ รวมทัง้ คุม้ ค่ากับการเกิดมามีชวี ติ คุม้ ค่ากับการทุม่ เท
ท�ำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยและคุม้ เวลาตราบเท่าทีย่ งั มีลมหายใจ กล่าวคือ การเป็ นต้นแบบของพระราชอัจฉริยภาพ
นัน้ แสดงให้เห็นประเด็นของสารเวลากายภาพ (physical information) และสารเวลาทางจิตวิทยาสารทาง
จิตวิทยา (Psychological Information) คือ การสามารถบริหารจัดการเวลาในการท�ำงานให้สมดุลกับการใช้
เวลาในกิจกรรมนันทนาการนัน้ ช่วยลดความเครียดและผ่อนคลายจากการท�ำงานเพือ่ ให้สามารถกลับมาท�ำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง ดังเห็นจากการบริหารจัดเวลาของพระองค์ทา่ น
ทฤษฎีหลักห้าประการของวารสารศาสตร์แนวอนาคต (Journalism The Five Principles of The Future
Journalism Theory) ผลการศึกษาพบว่า สามารถประยุกต์พระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ นในการส่งเสริม
อัตลักษณ์ทางธรรมชาติทโ่ี ดดเด่นของประเทศไทยทัง้ สีภ่ าค เช่น ลักษณะภูมปิ ระเทศ แล้วเผยแพร่ทาง Social
Network ต่าง ๆ ให้เกิดนวัตกรรมการสือ่ สารไทย นวัตกรรมการสือ่ สารโลกเป็ นปรัชญาของการส่งเสริมประเทศ
โดยสามารถน�ำพระราชกรณียกิจเกีย่ วกับการดูแลระบบนิเวศของพระองค์ทา่ น เช่น การปลูกป่ า การท�ำฝนเทียม
มาท�ำน�ำเสนออย่างมีสนุ ทรียภาพ (aesthetic presentation) หรืออย่างมีศลิ ปะทัง้ ในด้านเนื้อหาและวิธกี ารน�ำ
เสนอ โดยต้องเป็ นข้อมูลที่ถูกต้องหรือจากการศึกษาวิจยั มาอย่างครบถ้วนแม่นย�ำ (research-minded
investigation) กล่าวถึงประวัตคิ วามเป็ นมาของพระราชกรณียกิจ (time-dimensional reporting) รวมทัง้ ใน
การน�ำเสนอตามทีก่ ล่าวมานัน้ ผูส้ ง่ สารหรือผูส้ อ่ื สารต้องพิจารณาเนื้อหาว่าจะส่งผลกระทบทางจิตใจในด้านการ
ซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิการมากน้อยเพียงใดและน�ำเสนอการเป็ นต้นแบบด้านนันทนาการของพระองค์ทา่ น
ต่อไป (honor and honesty to humanity) ในแง่มมุ ใดได้บา้ ง
ทฤษฎีบทบาทหน้าทีท่ งหกของสื
ั้
อ่ มวลชนทีม่ คี ณ
ุ ค่า (Six Functions for Worthwhile Mass Communication
Theory) ผลการศึกษาพบว่า พระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ บูรณาการพระราชอัจฉริยภาพให้สอดคล้องกับ
แนวทางการศึกษาในบริบทของหลักการศึกษาโลกภายใต้ความเป็ นไทย สอดคล้องกับบทบาททีม่ คี ณ
ุ ค่าของ
สือ่ มวลชนประการทีส่ าม Education คือ การให้บริการการศึกษาตลอดชีวติ (life-Iong education) แก่ประชาชน
เพือ่ ทดแทนหรือชดเชยช่องว่างหรือข้อจ�ำกัดของการศึกษาในระบบหรือนอกระบบ (formal and non-formal
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education) ซึง่ การศึกษาตลอดชีวติ เป็ นแนวทางการศึกษาทีส่ �ำคัญและได้รบั การส่งเสริมอย่างมากในปั จจุบนั
ทัง้ ในระดับโลกและระดับประเทศ รวมถึงการเผยแพร่พระราชอัจฉริยภาพอืน่ จากทีพ่ บในการศึกษา คือ ด้าน
ภาษา ด้านการถ่ายภาพ โดยสือ่ สามารถน�ำเสนอในรูปแบบต่างๆ ทีเ่ หมาะสมและทันสมัย สอดคล้องกับบทบาท
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าของสือ่ มวลชนประการทีห่ า้ Entertainment คือ การให้ความบันเทิงเริงรมย์แก่ผรู้ บั สารในรูปแบบของ
บันเทิงคดีในสือ่ สิง่ พิมพ์ รายการละครหรือรายการบันเทิงต่าง ๆ ทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ แทรกผสมรสชาติบนั เทิง
ในการเสนอข่าวสาร (infotainment) ในการให้ความรู้ (edutainment) การพัฒนาความคิด (ideatainment) หรือ
แม้ในการโฆษณา (advertainment)
ทฤษฎีแปดขัน้ ตอนของการสือ่ สารองค์กรเชิงบูรณาการ (Eight Steps of Integrated Organizational
Communication Theory) ผลการศึกษาพบว่า สามารถน�ำพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ เป็ นสิง่ เชือ่ มโยง
การสือ่ สารหรือการประสานงานขององค์กรต่าง ๆ ดังพบผลทีว่ า่ สามารถเชือ่ มโยงและสือ่ สารงานเทศกาลระดับ
ประเทศกับพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ น สามารถเชือ่ มโยงและสือ่ สารงานเทศกาลระดับจังหวัดกับพระราช
อัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ น สามารถเชือ่ มโยงและสือ่ สารงานส่งเสริมเศรษฐกิจระดับจังหวัด อ�ำเภอ ท้องถิน่
กับพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ น สามารถเชือ่ มโยงและสือ่ สารงานรืน่ เริง วัฒนธรรมพืน้ บ้านกับพระราช
อัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ น สามารถเชือ่ มโยงและสือ่ สารกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ กับพระราชอัจฉริยภาพของ
พระองค์ทา่ น สามารถเชือ่ มโยงและสือ่ สารการแสดงคอนเสิรต์ กับพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ น สามารถ
เชื่อมโยงและสือ่ สารประเพณีวฒ
ั นธรรม กับพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน เป็ นต้น เช่น การจัดงาน
แข่งขันกีฬาต่าง ๆ เพือ่ ชิงถ้วยพระราชทานในครัง้ หนึ่ง ๆ นัน้ ผูจ้ ดั ต้องมีการศึกษากีฬาทีต่ อ้ งการจัด ให้มคี วาม
เข้าใจอย่างถ่องแท้ เช่น ความเชือ่ มโยงของประเภทกีฬากับพระองค์ทา่ น พิจารณาทรัพยากรทีส่ นับสนุนส่งเสริม
การจัดท�ำการประชาสัมพันธ์ให้ทวถึ
ั ่ ง โดยเฉพาะกีฬาทีเ่ ชือ่ มโยงกับพระองค์ทา่ นต้องค�ำนึงถึงความเหมาะสม
ความสมพระเกียรติ เป็ นต้น จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน ท�ำความเข้าใจร่วมกันในเป้ าหมายและวิธกี าร
กับบุคลากร สร้างระบบการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยทีเ่ กีย่ วข้อง
และจัดท�ำระบบการประเมิน จะเห็นได้วา่ ขันตอนการสื
้
อ่ สาร โดยเฉพาะส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับพระองค์ทา่ น จ�ำเป็ นต้อง
มีความละเอียดรอบคอบ เพือ่ ความเหมาะสม และแสดงให้ได้รบั รูถ้ งึ ความส�ำคัญหรือความเป็ นมาว่าการจัดงาน
นัน้ เชือ่ มโยงกับพระราชอัจฉริยภาพด้านนัน้ ๆ อย่างไร
ทฤษฎีสบิ กลุ่มประเภททางสังคมของผูร้ บั สารเป้ าหมาย (Ten Social Categories of The Target
audience Theory) ผลการศึกษาพบว่า พระราชอัจฉริยภาพสามารถท�ำให้บุคคลมีความยังยื
่ นทางชีวติ และ
อารมณ์ รวมทัง้ คุม้ ค่ากับการเกิดมามีชวี ติ คุม้ ค่ากับการทุม่ เทท�ำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยและคุม้ เวลาตราบเท่า
ทีย่ งั มีลมหายใจ อาจท�ำการสือ่ สารกับกลุ่มคนท�ำงานอาชีพหนักและเหนื่อย กลุ่มคนทีต่ อ้ งการประสบความ
ส�ำเร็จในการท�ำงาน หรือจากผลการวิจยั ทีพ่ บว่าสามารถเชือ่ มต่อพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ นกับความ
แตกต่างทางชาติพนั ธุท์ ม่ี คี วามเชือ่ เชือ้ ชาติ ศาสนาวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายของประเทศไทย เช่น เผ่าซาไก
ไทยใหม่ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม ด้วยพระราชอัจฉริยภาพให้เกิดความเป็ นหนึ่งเดียว ในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของ
คนไทยทัง้ ปวง อาจท�ำเลือกแนวทางการสือ่ สารกับกลุม่ คนทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนา วัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างเหมาะสม
เป็ นต้น
นอกจากนี้ พระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ตามแนวคิดศาสตร์ของพระราชา (sustainable development)
ทีม่ งุ่ การพัฒนากิจกรรมนันทนาการ ทีม่ งุ่ สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรมใน
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อนาคต ตลอดจนสร้างความสุขแบบยังยื
่ นภายใต้หลัก 3S ได้แก่ การอยูร่ อด (survival) ความพอเพียง (sufficiency)
และความยังยื
่ น (sustainability) เป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
คือการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น เพือ่ ปรับปรุงชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคน โดยไม่ท�ำลายสิง่ แวดล้อมให้คนมีความสุข โดย
ต้องค�ำนึงถึงเรือ่ งสภาพภูมศิ าสตร์ ความเชือ่ ทางศาสนา เชือ้ ชาติ และภูมหิ ลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้วา่ วิธกี าร
พัฒนามีหลากหลาย แต่ทส่ี ำ� คัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพ
ในเพือ่ นมนุ ษย์ โดยการลงไปศึกษาเรียนรูจ้ ากชุมชน ให้ชุมชน ซึง่ เป็ นประเด็นทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันในเรือ่ งนี้ คือการเชือ่ มต่อพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ น กับความแตกต่างทางชาติพนั ธุท์ ม่ี ี
ความเชือ่ เชือ้ ชาติ ศาสนาวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายของประเทศไทยและภาคใต้ อันเป็ นทีม่ าของการศึกษาวิจยั
ครัง้ นี้ เช่น เผ่าซาไก ไทยใหม่ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม ด้วยพระราชอัจฉริยภาพให้เกิดความเป็ นหนึ่งเดียวในฐานะ
ทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของคนไทยทัง้ ปวง การน�ำพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ นในการส่งเสริมเป็ นเครือ่ งป้ องกัน
ประเทศชาติ สร้างความสมานฉันท์ สร้างความเป็ นหนึ่งเดียวของคนไทยทัง้ มวล สอดคล้องกับ Youth Activity
Committee, National Council on Social Welfare of Thailand (1971) ในการประชุม เรือ่ ง “อิทธิพลของสังคม
ต่อเยาวชน” มีขอ้ เสนอแนะต่อหน่ วยงานราชการและองค์การทีเ่ กีย่ วข้องทัวไปว่
่ า ควรจัดตัง้ ศูนย์เยาวชนใน
ชุมชนขนาดใหญ่ ทีม่ เี ยาวชนอาศัยอยูม่ าก เพือ่ ให้เป็ นศูนย์กลางการกีฬา การหาความรู้ และควรจัดให้มกี าร
เพิม่ พูนความรู้ มีการฝึกอบรม การแสดงการบรรยายเกีย่ วกับอาชีพเป็ นประจ�ำ
ผลการศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนด้านนันทนาการจากการศึกษาพระราชอัจฉริยภาพของ
พระองค์ทผ่ี เู้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน คือ ประเด็นการน� ำพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน
ด้านกีฬาเป็ นต้นแบบของการก�ำหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ (Pramprasit,
2015) ในการบูรณาการพืน้ ฐานการพัฒนาสูม่ หาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยในอนาคตอันเนื่องมาจาก
พระราชอัจฉริยภาพด้านกีฬาของพระองค์ท่านสอดรับกับ “ศาสตร์ของพระราชา” (Suwanthip, 2010) และ
สอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทีว่ า่ “กีฬามีความส�ำคัญ
อย่างยิง่ ส�ำหรับชีวติ ของแต่ละคนและชีวติ ของบ้านเมือง เนื่องจากกีฬาจะต้องมีการฝึ กซ้อมให้ดี ทัง้ ในทาง
วิชาการ คือเทคนิค และทัง้ ในทางกาย คือความแข็งแรงสมบูรณ์ ถ้าขาดสองอย่างนี้จะท�ำให้ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ภาระของตัวให้ได้ชยั ชนะ จึงต้องเตรียมตัวเตรียมกายของตนให้ดเี พือ่ ทีจ่ ะได้ไม่ตอ้ งปราชัย” การกีฬานัน้ นับ
เป็ นอุปกรณ์การศึกษาทีส่ ำ� คัญยิง่ เพราะเป็ นการกล่อมเกลาให้เด็กมีจติ ใจอดทน กล้าหาญ รูแ้ พ้รชู้ นะ ดังนัน้
การเกิดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยในอนาคต จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อเด็กและเยาวชน
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม สอดคล้องกับ Youth Activity Committee, National Council on Social Welfare of
Thailand (1971) ในการประชุม เรือ่ ง “อิทธิพลของสังคมต่อเยาวชน” มีขอ้ เสนอแนะในส่วนทีเ่ สนอแนะต่อหน่วย
งานราชการ และองค์การทีเ่ กีย่ วข้องทัวไปว่
่ า ควรจัดตัง้ ศูนย์เยาวชนในชุมชนขนาดใหญ่ ทีม่ เี ยาวชนอาศัยอยู่
มาก เพือ่ ให้เป็ นศูนย์กลางการกีฬา การหาความรู้ และควรจัดให้มกี ารเพิม่ พูนความรู้ มีการฝึกอบรม การ
แสดงการบรรยายเกีย่ วกับอาชีพ เป็ นประจ�ำ
อย่างไรก็ดี การศึกษาการสือ่ สารนันทนาการแห่งอนาคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช ยังสามารถน�ำไปสูก่ ารก�ำหนดนโยบายและแผนงานขององค์กรต่าง ๆ เช่น จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า
สามารถเชือ่ มโยงและสือ่ สารงานเทศกาลระดับจังหวัด ระดับประเทศกับพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ น
และสามารถเชือ่ มโยงและสือ่ สารงานส่งเสริมเศรษฐกิจระดับจังหวัด อ�ำเภอ ท้องถิน่ กับพระราชอัจฉริยภาพ
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ของพระองค์ทา่ น ซึง่ การก�ำหนดนโยบายในระดับต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับความเป็ นจริงขององค์กรและสังคม
ในปั จจุบนั เช่น นโยบายทีพ่ จิ ารณาความแตกต่างด้านวัฒนธรรม นโยบายทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง นโยบายที่
สามารถใช้ทรัพยากรทีม่ ไี ด้อย่างคุม้ ค่า โดยด�ำเนินตามแนวทางทีไ่ ด้จากการนันทนาการของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และชีใ้ ห้สมาชิกภายในองค์กรเห็นความส�ำคัญ ให้ความร่วมมือสนับสนุ น
และเข้าร่วมกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ตามนโยบายและแผนงานอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั
1. กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญเห็นว่า พระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ทา่ นด้านกีฬาเป็ นต้นแบบของการบูรณาการ
พืน้ ฐานการพัฒนาสูม่ หาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยในอนาคตอันเนื่องมาจากพระราชอัจฉริยภาพด้าน
กีฬาของพระองค์ทา่ น สอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล อดุลยเดช
ดังนัน้ ควรเสนอให้เกิดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยน้อมน�ำพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์เป็ น
ปรัชญาในการด�ำเนินการ
2. กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญเห็นว่า พระราชอัจฉริยภาพของพระองค์เป็ นต้นแบบในการด�ำเนินชีวติ ในหลายด้าน
ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องควรน�ำประเด็นทีไ่ ด้จากการศึกษาไปปรับใช้ เช่น สถาบันการ
ศึกษา ควรสอดแทรกความรู้ และประยุกต์ใช้แนวคิดจากพระราชอัจฉริยภาพในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม
ประติมากรรม ดนตรี ภาพถ่าย ภาษา และการกีฬา เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะการน�ำผลไปใช้
1. ผลการศึกษาทีไ่ ด้สามารถน�ำไปเป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนาแนวทางในการสือ่ สารนันทนาการในอนาคต
โดยอาศัยพืน้ ฐานแนวคิด วิธกี ารจากพระราชอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ
2. ผลการศึกษาทีไ่ ด้สามารถน�ำไปเป็ นแนวทางในการน�ำกระบวนทัศน์ชา้ ง 11 เชือก เป็ นกระบวนทัศน์
ของการสือ่ สารใหม่มาใช้เพือ่ การสือ่ สารนันทนาการแห่งอนาคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดชให้กว้างขวางมากขึน้ ในบริบทสังคมโลกการสือ่ สารทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีพลวัต เพือ่ เป็ น
ข้อมูลส�ำหรับสถาบันการศึกษา นักวิชาการด้านการสือ่ สารและนันทนาการหรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องของประเทศไทย
ส�ำหรับการอ้างอิงและน�ำไปใช้ประโยชน์ดา้ นการศึกษาต่อไปในอนาคต ทัง้ หลักสูตรใหม่ทป่ี ระเทศชาติตอ้ งการ
ตามวาระของชาติตามแนวทางสหวิทยาการ อาทิ เกษตรและอาหาร พลังงาน สังคมสูงอายุ เมืองอัจฉริยะ น�้ำ
ภูมอิ ากาศ ซึง่ เป็ นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมทีเ่ ป็ นประเด็นของประเทศ ซึง่ ต้องอาศัยความร่วมมือในการวิจยั
ข้ามศาสตร์ ข้ามมหาวิทยาลัย และข้ามประเทศ เพือ่ ประโยชน์สงู สุด โดยอาศัยพระราชอัจฉริยภาพของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชในการขับเคลือ่ นต่อไปในอนาคต
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