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 แหลงโบราณคดีพระราชวังจันทน เปนโบราณสถานที่สําคัญของจังหวัดพิษณุโลก 

ไดรับการสันนิษฐานวาเปนสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเปนที่

ประทับของพระมหากษัตริยหลายพระองค ในการขุดคนทางโบราณคดี ไดพบฐานอาคารและ

โบราณวัตถุตางๆ ที่กําหนดอายุสมัยอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 20-22 จํานวนมาก เปนสถานท่ีที่มี

ศักยภาพสําหรับการจัดการใหเปนแหลงเรียนรูทางโบราณคดีและประวัติศาสตร การศึกษาคร้ังนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อรวบรวมและจัดระเบียบขอมูลของแหลงโบราณคดีและกําหนดรูปแบบที่เหมาะสม

ในการจัดการใหเปนแหลงเรียนรูดานโบราณคดีและประวัติศาสตร ซึ่งในการศึกษาไดกําหนด

แนวทางในการจัดการใหเปนแหลงเรียนรูฯ 6 ประเด็น คือ 1. การเลือกพื้นที่ต้ังศูนยขอมูล 2. การ

จัดแสดงขอมูล 3. การปรับปรุงปายส่ือความหมายของโบราณสถาน 4. การจัดกิจกรรมสงเสริม

การเรียนรู 5. การประชาสัมพันธและติดตามผล และ 6. การบริหารจัดการแบบยั่งยืน และมี

ขอเสนอแนะวา การจัดการใหแหลงเรียนรูมีความยั่งยืนนั้น จําเปนตองเปนการจัดการแบบมีสวน

รวมระหวางหนวยงานรัฐ สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก และปราชญทองถิ่น ทํางาน

รวมกันในรูปคณะกรรมการทําหนาที่บริหารจัดการทุก ๆ กิจกรรม 
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 Wang Chan archaeological site, is one of the most important ancient monuments 

in Phitsanulok province. It is hypothesized to be the birthplace of King Naresuan and the royal 

palace during the period of 20th-22nd century BE. Archaeological excavation revealed basal 

structure of ancient buildings and large amount of artifacts belonging to the period. This study 

aimed to propose the appropriate model of learning source management at this site that 

composes of 6 activities as follows: (1) selection for building installation, (2) exhibition design, 

(3) improvement of interpretive boards and panels, (4) learning activity programming, (5) 

public relation, and (6) management for sustainability. People and organizations in 

Phitsanulok province and other regions must be involved for sustainable management of the 

learning resource center. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงได ดวยความกรุณาของศาสตราจารยสายันต ไพรชาญจิตร 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่คอยใหคําแนะนํา ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนเพื่อการปรับปรุง

วิทยานิพนธใหเกิดความสมบูรณ และใหกําลังใจในการทําวิทยานิพนธดวยดีเสมอมา ผูศึกษา

ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง รวมทั้ง ศาสตราจารยพิเศษพิสิฐ เจริญวงศ ประธานกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําแนะนําในการ

ปรับปรุงวิทยานิพนธ ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ ครู อาจารยทุกทานที่ไดสอนส่ัง และใหความรูกับ

ผูศึกษาทั้งอาจารยจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารยสาขาวิชาประวัติศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 กราบขอบพระคุณ ผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่สละเวลาใหผูศึกษาสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูล 

ขอบคุณสํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย, คุณรัตติยา ไชยวงศ และคุณนาตยา กรณีกิจ ที่เอ้ือเฟอขอมูล

ที่เปนประโยชนใหกับผูศึกษาเปนอยางมาก และขอบคุณ ดร.ตรงใจ หุตางกูร ที่คอยใหคําแนะนํา

และใหคําปรึกษา ตลอดจนกระตุนเตือนในการทําวิทยานิพนธจนแลวเสร็จ  

 ขอขอบคุณนายภัคธร ชาญฤทธิเสน ที่เอ้ือเฟอขอมูลตาง ๆ นายธเนศ พงษมณี, 

นางสาวณัฐพร บํารุงดี, นางสาวมานิดา พัดกลม และนางสาวพิรัลภัทร เมธิฉัตรยากรณ สําหรับ

กําลังใจดี ๆ ที่มีใหอยูเสมอ ขอบคุณองุน เกื้อ ปน พี่พีท พี่จิ๊บ ฝน พี่ภา พี่โปรวมถงึเพือ่น ๆ พี ่ๆ นอง ๆ 

สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมรุน 2 ที่รวมเรียนรูและชวยเหลือซ่ึงกันและกันจนจบการศึกษา 

และขอบคุณนางกนกอร พุมสวัสด์ิ, นางสาวจาริตรา เตชะสวัสด์ิ, นางสาวธนิตตา ธนสิริกุลวงศ 

และบุคคลากรศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) ที่คอยใหความชวยเหลือและใหกําลังใจ

ดวยดี 

 สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณนายสุเทพ-นางพรรณนา มงคลปทุมรัตน ที่มอบความรัก 

มอบกําลังใจในการทําวิทยานิพนธและโอกาสในการศึกษาเสมอมา ขอบคุณครอบครัวมงคลปทุมรัตน 

ครอบครัวศิริศักด์ิสุนทร ครอบครัวสัมฤทธิตานนท ดร.เยาวลักษณ จันทรบาง นายพศวีร มงคลปทุมรัตน

และนายหิรัญ ชื่นดอนกลอย ที่เปนกําลังใจและใหความชวยเหลือผูศึกษามาโดยตลอด 
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