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ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๓ นี้ 

มีบทความ ๔ สาขาวิชา ๖ เรื่องด้วยกัน คือ

 สาขาวิชาศิลปศึกษา มี ๑ เรื่อง คือเรื่องพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ       

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านงานศิลปะ ของรองศาสตราจารย์หวน 

พินธุพันธ์ 

 สาขาบุคคล องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวกับการศึกษา มี ๒ เรื่อง คือเรื่อง               

ภาพเกา่ เลา่ตำานาน : พระมหากษตัรยิน์กับนิรบ ของพลเอกนพิทัธ ์ทองเลก็ และ

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ของรองศาสตราจารย์เฉลียว  พันธุ์สีดา

 สาขาวิชาสถิติและวิจัยการศึกษา มี ๒ เรื่อง คือเรื่อง แผนภูมิ และเร่ือง              

การวิเคราะห์วิถีพหุระบบ ของศาสตราจารย์ ดร.สำาเริง บุญเรืองรัตน์ 

 สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ มี ๑ เรื่องคือเรื่องเจตคติ ของ           

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพร อุวรรณโณ และมีภาคผนวกให้อ่านอีก ๓ เรื่อง       

คือ 

 ๑. โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

 ๒. ขอ้เสนอแนะในการเขยีนบทความสำาหรบัสารานุกรมศกึษาศาสตร์ ของศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศร ีซ่ึงท่านเขยีน

ไว้เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘

 ๓. แนวทางการเขียนบทความ โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ 

 ท่านที่ต้องการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๕๓ ให้รับไปอ่านหรือจะนำาไปให้ห้องสมุดหรือนำาไปให้บุคคลอื่นได้ที่
ชั้นวางหนังสือ ชั้น ๑ ห้องพฤฒาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร ถ้าไม่สะดวกที่จะไปรับด้วยตนเอง ติดต่อ
ได้ที่คุณศิรัส อรรถศิริ เจ้าหน้าที่โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ โทร. 08-6891-1546 E-Mail Address : E-mail : 
huanphinthuphan@hotmail.com, huan@swu.ac.th เพื่อจะจัดส่งสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๓ ไปให้ทาง พกง 
(พัสดุเก็บเงินปลายทาง)

สารานกุรมศกึษาศาสตร์รวมเล่มเฉพาะเรือ่งสาขาวชิาปรชัญาการศกึษา

 โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ได้จัดพิมพ์ “สารานุกรมศึกษาศาสตร์รวม

เล่มเฉพาะเรื่อง สาขาวิชาปรัชญาการศึกษา” เสร็จแล้ว ในเล่มเป็นการรวมบทความ                 

ทางปรัชญาการศึกษา ๖๓ เรื่อง ที่เคยลงพิมพ์ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๑-๕๒ 

ที่นักปรัชญาการศึกษาไทยได้เขียนไว้ทั้งปรัชญาการศึกษาของไทย และปรัชญาการ

ศึกษาของตะวันตก อาทิ ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ของท่านพุทธทาสภิกขุ         

พระพรหมคุณาภรณ์ (ปยุทธ์ ปยุตโต) และศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี นอกจาก



จดหมายขาว

2

ฉบับที่ ๓๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๑

http://edu.swu.ac.th/index.php/newsletter/%20%E2%80%8E/

แวดวงแวดวง
สารานุกรมศึกษาศาสตร

นั้นศาสตราจารย์ ดร.สำาเริง บุญเรืองรัตน ์ได้วิเคราะห์ปรัชญาและปรัชญาการศึกษาไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ             

กรุงรัตนโกสินทร์ไว้อย่างละเอียดและลึกซึ้ง

 ส่วนปรัชญาการศึกษาของตะวันตก อาทิ แนวคิดทางปรัชญาของเพลโต อริสโตเติล จอห์นล็อก ฌาคส์ รุสโซ                

เปาโลแฟร์ เป็นต้น

 ท่านที่ต้องการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับนี้ ให้รับไปอ่านหรือจะนำาไปให้ห้องสมุดหรือนำาไปให้บุคคลอื่น

ได้ที่ชั้นวางหนังสือ ชั้น ๑ ห้องพฤฒาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร ถ้าไม่สะดวกที่จะไปรับด้วยตนเอง 

ติดต่อได้ท่ีคุณศิรัส อรรถศิริ เจ้าหน้าที่โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ โทร. 08-6891-1546 E-Mail Address :                   

E-mail : huanphinthuphan@hotmail.com, huan@swu.ac.th เพื่อจะจัดส่งสารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับนี้ ไปให้       

ทาง พกง (พัสดุเก็บเงินปลายทาง)

  ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.สำาเริง บุญเรืองรัตน ์ ได้รวบรวม

บทความเพื่อจัดพิมพ์เป็น “สารานุกรมศึกษาศาสตร์รวมเล่มเฉพาะ

เร่ือง” ได ้๔ สาขาวชิา คอื สาขาวชิาปรัชญาการศกึษา สาขาวิชาการ

บรหิารการศกึษา สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน และสาขาวชิาสถติแิละวจิยัทางการศกึษา ขณะนี ้“สาขาวชิาปรชัญา

การศึกษา” ได้จัดพิมพ์เสร็จแล้ว ส่วนอีก ๓ สาขาวิชา จะจัดพิมพ์ออกมาในเร็ว ๆ นี้

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ธรรมา (กรรมการฝ่ายวิชาการ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญศรี ไพรัตน์ 

(กรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการฝ่ายบรรณาธิการ) ป่วยพักฟื้นอยู่ที่บ้าน ไม่สามารถร่วม

ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ และดำาเนินการจัดทำาสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๓ ได้ รองศาสตราจารย์หวน                                                                                                                    

พินธุพันธ์ จึงอาสามาประสานงานในการจัดทำาแทนไปพลางก่อน ขอให้อาจารย์ทั้งสองท่านหายป่วยร่างกายแข็งแรง

โดยเร็ววันนะครับ

  รองศาสตราจารย์อำานาจ เย็นสบาย คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย กรรมการศัพท์สาขาวิชาศิลปศึกษาแจ้ง

ว่าจะเขียนบทความเรื่อง “วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย” “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน (ครู 5 ปี)” และ “หลักสูตร 

ศศ.บ. (การจัดการภูมิวัฒนธรรม)” มาลงพิมพ์ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ทั้ง ๓ เรื่องนี้น่าสนใจ เพราะมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒจัดตั้งวิทยาลัยแห่งนี้ และเปิดสอนหลักสูตรทั้งสองนี้มีแห่งเดียวในประเทศไทย

  เปน็ทีน่า่ยนิดอียา่งยิง่ทีส่ารานุกรมศกึษาศาสตร์ ฉบบัที ่๕๓ ฉบบันี ้มบีทความเร่ือง “เจตคต”ิ ของรองศาสตราจารย ์

ดร.ธีระพร อุวรรณโณ ภาคีสมาชิก สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม ประเภทวิชาจิตวิทยา ราชบัณฑิตยสภา อดีตผู้อำานวย

การหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และท่านแจ้ง

ว่าจะเขียนบทความทางจิตวิทยาส่งมาให้ลงพิมพ์เรื่อย ๆ
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 บางส่วนจากสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๓     ฉบับนี้ขอนำาเรื่อง “พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ                 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านงานศิลปะ” ของรองศาสตราจารย์หวน พินธุพันธ์ มาให้อ่านดังนี้

พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านงานศิลปะ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงได้รับการทูลเกล้าทูล
กระหม่อมถวายพระราชสมัญญาว่า “อัครศิลปิน” เนื่องจากทรงพระปรีชาสามารถใน
งานศลิปะหลายแขนง อาท ิจิตรกรรม ประตมิากรรม ภาษาและวรรณกรม ดรุยิางคศลิป ์
การถ่ายภาพ การช่าง และการกีฬา และทรงนำาพระอัจฉริยภาพเหล่านี้มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศตลอดมา
จิตรกรรม
 พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรมเกิดขึ้นจากความสนพระราชหฤทัยส่วนพระองค์
ตั้งแต่ครั้งที่ยังทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๐-
๒๔๘๔ โดยพระองค์ทรงศึกษาจากตำาราที่ซ้ือมาด้วยพระองค์เอง และบางส่วนก็มีผู้
ทูลเกล้าฯ ถวาย นอกจากนั้นทรงศึกษาศิลปะไทยจากพระเทวาภินิมมิต และทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศิลปินอาวุโสได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายคำาปรึกษาแด่พระองค์ ซึ่งแต่ละท่านก็ล้วนเป็นศิลปินชั้น
ครูทั้งนั้น เช่น เหม เวชกร, เฟื้อ หริพิทักษ์, เขียน ยิ้มศิริและอวบ สาณะเสน เป็นต้น
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเริ่มเขียนภาพอย่างจริงจังเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยผลงานของพระองค์
ที่ได้ทรงสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นมี ๓ ลักษณะใหญ่ๆ คือ ภาพแบบเหมือนจริง ภาพแบบลัทธิเอ็กซ์เพรสชั่นนิสต์ และภาพนามธรรม ซึ่งพระองค์
ทรงวาดทั้งภาพคน ภาพทิวทัศน์ ภาพหุ่น รวมไปถึงภาพที่ทรงใช้จินตนาการส่วนพระองค์สร้างสรรค์ขึ้น แต่โดยส่วนใหญ่จะทรงวาดภาพพระ
สาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์ ด้านหม่อมเจ้าการวิก จักรพันธุ์ ศิลปิน
ชั้นแนวหน้าของไทย เคยทรงประทานความเห็นในงานจิตรกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ว่า เราอาจแบ่งงานของพระองค์ท่านได้
เป็น 3 กลุ่ม คือช่วงเริ่มต้นจะเป็นงานแนว realistic คืองานเหมือนจริงดังจะเห็นได้จาก portrait ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
 ระหวา่ง พทุธศกัราช ๒๕๐๕-๒๕๐๗ ผลงานจิตรกรรมฝพีระหตัถท์ีม่ลีกัษณะการตดัทอนรปูทรงจากแนวเหมอืนจรงิ (Realistic) เปน็การ
เขียนแบบไม่ยึดติดรูปแบบที่เหมือนจริง พุทธศักราช ๒๕๐๘ - ๒๕๑๐ ลักษณะงานเป็นแบบแสดงออกถึงรูปทรง (Figurative) และไร้รูปทรง
หรือนามธรรม (Abstraction) ตลอดจนกึ่งนามธรรม (Semi – Abstraction) และในระยะต่อมาทรงเริ่มเขียนแบบฉับพลัน ที่เรียกว่า แบบเอ็ก
เพรสชันนิสซึ่ม (Expressionism) เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๖ ได้พระราชทานภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ร่วมแสดงในงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 
๑๔ เป็นการแสดงนิทรรศการภาพฝีพระหัตถ์ครั้งแรกของพระองค์ ต่อมาเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๕ ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตให้เชิญภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์จำานวน ๔๗ องค์ ไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และเมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๙ ทรงพระ
กรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลเชิญผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ไปจัดแสดง ณ ห้องพระอัจฉริยภาพในการจัดนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ที่ อิมแพคเมืองทองธานี
ดุริยางคศิลป์
 ทรงได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการสำานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำาปี
พุทธศักราช ๒๕๒๙ ให้เป็นองค์อัครศิลปินแห่งชาติ ทรงแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ
ทางดนตรมีาตัง้แตท่รงพระเยาว ์โดยทรงไดร้บัการฝกึหดัดนตรตีัง้แตพ่ระชนมาย ุ๑๐ พรรษา 
ทรงนำาพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ทรงสะสมไว้ไปซ้ือคลาริเนตมาทรงฝึกเป่านอกจากน้ัน
ยงัสามารถทรงดนตรอีืน่ๆไดอ้กีหลายชนดิ หลงัจากเสดจ็ขึน้ครองราชสมบตัแิลว้เม่ือมีเวลา
ว่างจะทรงดนตรีกับนักดนตรีและข้าราชบริพารซึ่งต่อมาได้ทรงรวบรวมนักดนตรีแล้วจัดต้ัง
วง อ.ส.วันศุกร์ โดยทรงร่วมบรรเลงบทเพลงร่วมกับนักดนตรีออกอากาศผ่านทางสถานี
วทิย ุอ.ส.ในพระตำาหนกัจติรลดารโหฐานเปน็ประจำาในตอนเยน็วนัศกุรแ์ตต่อ่มาทรงวา่งเวน้
การทรงดนตรีลงเนื่องด้วยพระราชกิจนอกจากนี้ ยังทรงจัดตั้งวงดนตรี สหายพัฒนา โดยมี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเป็นหัวหน้าวง



จดหมายขาว

๔

ฉบับที่ ๓๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๑

http://edu.swu.ac.th/index.php/newsletter/%20%E2%80%8E/

สารานุกรมศึกษาศาสตร
โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร
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โทร.๐-๒๖๔๙-๕๒๖๓ โทรสาร ๐-๒๖๔๙-๕๒๗๑
E-mail Address : huan@swu.ac.th, huanphinthuphan@hotmail.com
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำาเนินเปนการส่วนพรองค์ไปทรงเยี่ยมนิสิตนักศึกษาวิทยาลัย
วิชาการศึกษา ประสานมิตร และทรงดนตรี ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชนิพนธ์เพลงด้วยพระองค์เองมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ 
จนถึงปจจุบันนับได้เกือบ ๕๐ เพลง ซ่ึงล้วนเป็นบทเพลงที่ไพเราะและมีความหมายลึกซึ้งในพ.ศ.๒๕๐๗ วงดุริยางค์ เอ็นคิวโทนคุนสเลอร์ 
(N.Q.Tonkunstler Orchestra) แหง่กรงุเวยีนนา ไดค้ดัเลอืกบทเพลงพระราชนพินธ์ไปบรรเลง มีการถา่ยทอดสดไปทัว่ประเทศออสเตรยี ปรากฏ
ว่าได้รับความนิยมอย่างสูง จนสองวันต่อมาสถาบันการดนตรี และศิลปะแห่งกรุงเวียนนา (InstituteofMusic and ArtsofCityofVienna) โดย
รัฐบาลออสเตรียได้ทูลเกล้าฯถวายสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์ลำาดับที่ ๒๓ ของสถาบัน มีการจารึกพระนามลงบนแผ่นหินสลักของสถาบัน นับ
เป็นผู้ประพันธ์เพลงชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับเกียรติเช่นนี้  (อ่านต่อในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๓)

        จดหมายขา่วฉบบันีข้อแนะนำาสารานกุรมศกึษาศาสตร ์ทีโ่ครงการสารานกุรมศกึษาศาสตรจ์ดัพมิพ์

ออกมาแล้ว ๒ เรื่องคือ สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๓ และ สารานุกรมศึกษาศาสตร์รวมเล่มเฉพาะเรื่อง สาขาวิชาปรัชญา

การศึกษา และขอแจ้งให้ทราบว่าท่านที่ต้องการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ที่โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์จัดพิมพ์ ทั้งสารานุกรม

ศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๑-๕๓ สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับเฉลิมพระเกียรติ และ สารานุกรมศึกษาศาสตร์รวมเล่มฉบับเรื่อง ให้ไปรับหรือ

จะนำาไปให้ห้องสมุดหรือจะนำาไปให้บุคคลอื่นได้ที่ชั้นวางหนังสือ ชั้น ๑ และห้องพฤฒาจารย์ ตึกคณะศึกษาศาสตร์ ถ้าไม่สะดวกที่จะไป

รับด้วยตนเองหรือต้องการฉบับอื่น ๆ ที่ในชั้นวางหนังสือไม่มี ติดต่อได้ที่คุณศิรัส อรรถศิริ เจ้าหน้าที่โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์                        

โทร. 08-6891-1546 ส่วนท่านที่ไม่ สะดวกที่จะไปรับด้วยตนเอง ถ้าต้องการให้ส่ง “สารานุกรมศึกษาศาสตร์” ให้ตนเองหรือให้ห้องสมุด

หรือจะมอบให้บุคคลอื่นทางไปรษณีย์ก็ได้ โดยติดต่อทางอีเมลที่ Email Address : huanphinthuphan@hotmail.com หรือ : huan@swu.

ac.th ทางโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์จะส่งสารานุกรมศึกษาศาสตร์ให้ทาง พกง (พัสดุเก็บเงินปลายทาง)

 ส่วนท่านผู้อ่านต้องการอ่าน สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ ฉบับที่ ๑ ถึง ฉบับที่ ๕๓ คลิกอ่านได้ทางเว็บไซต์ คลิกอ่านได้ที่ : 

http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1518/browse-title

        จดหมายขา่วฉบบันีข้อแนะนำาสารานกุรมศกึษาศาสตร ์ทีโ่ครงการสารานกุรมศกึษาศาสตรจ์ดัพมิพ์

ออกมาแล้ว ๒ เรื่องคือ 
        จดหมายขา่วฉบบันีข้อแนะนำาสารานกุรมศกึษาศาสตร ์ทีโ่ครงการสารานกุรมศกึษาศาสตรจ์ดัพมิพ์

ออกมาแล้ว ๒ เรื่องคือ 
        จดหมายขา่วฉบบันีข้อแนะนำาสารานกุรมศกึษาศาสตร ์ทีโ่ครงการสารานกุรมศกึษาศาสตรจ์ดัพมิพ์ทายจดหมายขาว


