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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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 สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณนายสุเทพ-นางพรรณนา มงคลปทุมรัตน ที่มอบความรัก 

มอบกําลังใจในการทําวิทยานิพนธและโอกาสในการศึกษาเสมอมา ขอบคุณครอบครัวมงคลปทุมรัตน 

ครอบครัวศิริศักด์ิสุนทร ครอบครัวสัมฤทธิตานนท ดร.เยาวลักษณ จันทรบาง นายพศวีร มงคลปทุมรัตน

และนายหิรัญ ชื่นดอนกลอย ที่เปนกําลังใจและใหความชวยเหลือผูศึกษามาโดยตลอด 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 จากบันทึกทางประวัติศาสตร ทําใหทราบวา เมืองพิษณุโลกเปนชุมชนสําคัญที่มีอายุ

สืบตอกันมาเปนเวลากวา 700 ป ความสําคัญดังกลาว อาทิ เคยเปนศูนยกลางของอาณาจักร

สุโขทัยในชวงรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่ 1 หรือ พระยาลิไทยไดยายมาประทับที่

เมืองพิษณุโลกระหวาง พ.ศ.1905-1912 (สินชัย กระบวนแสง, 2535: 9) ซึ่งพระองคทรงครองราชย

อยูระหวาง พ.ศ.1890 ถึงราว พ.ศ.1916 (ประเสริฐ ณ นคร, 2531: 8) เคยเปนศูนยกลางการ

ปกครองของอาณาจักรอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เม่ือคร้ังพระองคยายมา

ประทับอยูที่เมืองพิษณุโลก ระหวาง พ.ศ. 2006 -2031 (กรมศิลปากร, 2542: 216-218) และเปน

สถานที่ประสูติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งพระองคเคยปกครองเมืองนี้เม่ือคร้ังยังทรงดํารง

พระยศเปนพระมหาอุปราช เมื่อ พ.ศ. 2114 (กรมศิลปากร, 2542: 226) อันสะทอนใหเห็นวา เมือง

พิษณุโลกในขณะนั้นมีความสําคัญมาก จะเปนรองก็เพียงพระนครศรีอยุธยาเทานั้น 

 เหตุที่เมืองพิษณุโลกมีบทบาทข้ึนไดทั้งในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยานั้นก็เพราะ

ตําแหนงที่ต้ังของเมือง ซึ่งในทางยุทธศาสตรการเมืองแลว ภูมิศาสตรที่ต้ังของเมืองพิษณุโลกเปน

พื้นที่เชื่อมตอที่ทําใหกรุงศรีอยุธยาสามารถเดินทัพเขาถึงเมืองสุโขทัยได และสามารถเดินทัพตอไป

ยังเมืองตาง ๆ ของอาณาจักรลานนาไดดวย ดังนั้น ความตึงเครียดดานการสงคราม จึงเปนแรงผลัก 

ดันใหพระมหากษัตริยที่กลาวถึงขางตน ทรงยายศูนยกลางการปกครองจากเดิมมาอยูที่เมือง

พิษณุโลก นั่นคือ การที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่ 1 ทรงยายมาประทับที่เมืองพิษณุโลกนั้น 

ก็เพื่อมาต้ังรับการรุกรานจากกรุงศรีอยุธยา และการที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงข้ึนมาปกครอง

เมืองพิษณุโลกนั้น ก็เพื่อตองการใหเมืองพิษณุโลกเปนพื้นที่ยุทธศาสตรสําหรับการสูรบกับพระเจา

ติโลกราชของอาณาจักรลานนานั่นเอง จวบจนในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมือง

พิษณุโลกก็ยังคงดํารงฐานะเมืองที่เปนพื้นที่ยุทธศาสตรในการปองกันอาณาจักร ดังนั้นเมือง

พิษณุโลกจึงมีความสําคัญและไมเคยรางผูคนอยูอาศัยมาจนถึงปจจุบัน 
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ภาพที่ 1 แสดงตําแหนงปจจุบันของเมืองสําคัญในประวัติศาสตรไทย ไดแก เชียงใหม สุโขทัย 

พิษณุโลก และอยุธยา 

ที่มา: Google maps,  ตําแหนงปจจุบนัของเมืองสาํคัญในประวติัศาสตรไทย, เขาถึงเมื่อ 10 

สิงหาคม 2556, เขาถงึไดจาก  https://maps.google.co.th/maps 

 

 อยางไรก็ตาม ดูเหมือนวา การที่เมืองพิษณุโลกไมเคยรางผูคนนี้ ทําใหมีการสราง

บานเรือนทับซอนกันอยูในเขตเมืองเกาตอเนื่องกันมาหลายยุคหลายสมัย ส่ิงที่เกิดข้ึนคือ ปจจุบัน

โบราณสถานหลายแหงในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก ต้ังอยูทามกลางตึกรามบานชองสมัยใหม 

อาทิ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดจุฬามณี และโบราณสถานพระราชวังจันทน เปนตน 

ดังนั้น การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมประเภทโบราณสถานในเขตชุมชนเมืองสมัยใหมนี้ จึง

เปนเร่ืองที่นาทาทายในการสรางแหลงเรียนรูทางโบราณคดีและประวัติศาสตรสําหรับเมือง

พิษณุโลกในโลกยุคปจจุบัน 
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 สําหรับโบราณสถานพระราชวังจันทนนั้นเชื่อกันวาเปนสถานที่ประสูติของสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช (ธาดา สังขทอง, 2550: 1) ผูเปนพระมหากษัตริย ที่ปลดแอกชาติไทยจากการเปน

ประเทศราชของอาณาจักรพมาที่ปกครองอาณาจักรสยามอยูระหวาง พ.ศ. 2112–2127 (ดํารงรา

ชานุภาพ, 2546: 72) ดังนั้น โบราณสถานพระราชวังจันทน จึงสมควรไดรับการยกยองวาเปน

โบราณสถานคูบานคูเมืองของเมืองพิษณุโลก อยางไรก็ตาม จากประวัติศาสตรที่ผานมา 

พระราชวังจันทน คงจะถูกทิ้งรางไปต้ังแตคราวสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไดใชกุศโลบายทิ้งเมือง

ต้ังแต พ.ศ. 2129 (ดํารงราชานุภาพ, 2546: 66) อีกทั้งต้ังแตป พ.ศ.2135 พิษณุโลกมีขุนนาง

ระดับสูงปกครองดูแลตลอดจนถึงสมัยรัตนโกสินทร (วศิน ปญญาวุธตระกูล, 2549: 123) ดังนั้น 

พระราชวังจันทน ไมไดเปนที่ประทับของพระมหากษัตริยของกรุงศรีอยุธยาอีกตอไป ทําให

พระราชวังจันทนทรุดโทรมและถูกทิ้งรางลืมเลือนไปในที่สุด แตกระน้ัน ตัวเมืองพิษณุโลก กลับ

ไมไดถูกทิ้งราง แตมีผูคนอาศัยกันมาโดยตลอด ดังที่ชื่อเมืองนี้ไดรับการกลาวถึงอยูในเอกสาร

ประวัติศาสตรของชาวยุโรปหลายชิ้น อาทิ ซิมง เดอลาลูแบร (สันท ท. โกมลบุตร,2548: 30) นิโก

ลาส แชรแวส (สันท ท. โกมลบุตร, 2548: 56-57) และฟรังซัวส อังรี ตุรแปง (ปอล ซาเวียร, 2539: 

17) เปนตน ซึ่งเปนหลักฐานไดวา ตัวเมืองพิษณุโลกไมเคยรางผูคน แตกลับเปนพระราชวังจันทนที่

กลับถูกทิ้งรางใหเลือนหายไปตามกาลเวลา จวบจนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ไดเสด็จ

เมืองพิษณุโลกเม่ือ พ.ศ.2444 และทรงนิพนธส่ิงที่พระองคไดทรงสํารวจไวเปนหนังสือช่ือ 

“จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก” ซึ่งนับวาเปนงานช้ินแรกที่มีการกลาวถึงรองรอยของพระราชวัง

จันทนที่ถูกทิ้งราง (นริศรานุวัดติวงศ, 2506: 31-33) แตหลังจากนั้น ความสําคัญของพระราชวัง

จันทนก็ถูกลืมเลือนไปจากหนวยงานราชการ ในป พ.ศ.2474 กระทรวงศึกษาธิการ ยายโรงเรียน

พิษณุโลกพิทยาคมจากฝงตะวันออกของแมน้ํานาน บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารมา

ต้ังในบริเวณพระราชวังจันทน จากนั้นไดมีสวนราชการตาง ๆ และประชาชนเขามาอยูอาศัยภายใน

บริเวณพระราชวังจันทนและโบราณสถานโดยรอบจนเต็มพื้นที่ กรมศิลปากรไดประกาศข้ึน

ทะเบียนโบราณสถานพระราชวังจันทนเมื่อ พ.ศ.2479 (กรมศิลปากร 2552: 17-18) ในป พ.ศ.

2535 โรงเรียนไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนเพิ่มเติมอีกหลังหนึ่งแทนที่สนามบาสเกตบอล 

บริเวณลานตนโพธิ์ ขณะขุดหลุมวางฐานรากพบแนวอิฐเปนแนวยาว สันนิษฐานวาเปนแนวกําแพง

โบราณ หนวยศิลปากรที่ 3 สุโขทัย (ขณะนั้น) ไดขุดตรวจสอบ วิเคราะหเห็นวา โบราณสถานดัง

กลาวคือ ซากกําแพงพระราชวังจันทน กรมสามัญศึกษาจึงส่ังระงับการกอสรางอาคารเรียนไว  
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 ตอมาในป พ.ศ.2537 ไดประกาศกําหนดขอบเขตโบราณสถานตามประกาศในราช

กิจจานุเบกษา รวมโบราณสถานใกลเคียงคือ วัดวิหารทอง วัดศรีสุคต วัดโพธ์ิทอง สระสองหอง

และบางสวนของคลองมะดัน (กรมศิลปากร 2552: 18) แมกรมศิลปากรไดประกาศข้ึนทะเบียน

โบราณสถานแลว แตยังไมสามารถเขามาดําเนินงานดานการอนุรักษและพัฒนาพระราชวังจันทน

ไดเนื่องจากมีการใชพื้นที่เปนสวนราชการและบานเรือนราษฎรจนเต็มพื้นที่ จนกระทั่งคณะรัฐมนตรี

ไดมีมติอนุมัติโครงการบูรณะพระราชวังจันทนและยายโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเมื่อวันที่ 20 

สิงหาคม พ.ศ.2545 เพื่อใหมีผลทางกฎหมายที่จะสามารถเคลื่อนยายส่ิงกอสรางตาง ๆ ที่เขามา

สรางทับซอนกับพื้นที่โบราณสถานท่ีประกาศพรอมทั้งดําเนินกระบวนการสรางความเขาใจและ

จิตสํานึกในมรดกทางวัฒนธรรมใหแกบุคลากรของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และชาวบานใน

ชุมชนที่สรางบานเรือนทับซอนในเขตโบราณสถาน ผลที่ตามมาคือ ความสําเร็จที่สามารถ

เคล่ือนยายส่ิงปลูกสรางตาง ๆ ออกไปจากเขตโบราณสถานได ดวยความยินยอมพรอมใจกันของ

คนในชุมชน 

 เมื่อสามารถกําหนดพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทนไดชัดเจนแลว กาวตอมาคือ 

นักวิชาการทองถิ่นและกรมศิลปากร มีความเห็นตรงกันวา ประเด็นเร่ืองพระราชวังจันทนและ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเปนประเด็นสําคัญของชาติ ที่มีหลักฐานทางโบราณคดีสนับสนุนไว

อยางชัดเจน และเปนขอมูลที่มีความสําคัญระดับจังหวัด และระดับชาติ จึงสมควรที่จะพัฒนา

พื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทนใหเปนแหลงเรียนรูดานประวัติศาสตรและโบราณคดีของ

จังหวัด รวมไปถึงการตอบสนองเร่ืองการทองเที่ยว ในการนี้ เมื่อ พ.ศ.2553 กรมศิลปากร และภาคี 

ซึ่งประกอบดวย กรมศิลปากร, มูลนิธิเย็นศิระเพราะพระบริบาล ในกองทัพภาคที่ 3 และบริษัท 

ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไดเร่ิมตนจัดทําโครงการสราง “ศูนยประวัติศาสตร

พระราชวังจันทน” ข้ึนเพื่อเผยแพรขอมูลใหแกสาธารณชน ใหรูถึงความสําคัญของพื้นที่ โบราณสถาน 

และวัดโบราณที่อยูใกลเคียง รวมไปถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญของสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช ปจจุบัน (พ.ศ.2556) การจัดทําตัวอาคารและการจัดแสดงเสร็จแลว ขณะนี้ยัง

รอการเปดทําการอยางเปนทางการเทานั้น (ขอมูลเมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2556) เนื้อหาที่จัด

แสดงเนนไปในการใหความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับลําดับเวลาทางประวัติศาสตรของ “เมืองพิษณุโลก” 

ขอมูลและแบบจําลองวัดที่อยูโดยรอบโบราณสถาน ขอมูลและแบบจําลองของพระราชวังจันทน 

และขอมูลมัลติมีเดียเร่ืองพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่ง

แบบจําลองทั้งหมดที่จัดแสดงน้ี เปนผลงานวิจัยของศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม 
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 อยางไรก็ตาม ผูศึกษาเห็นวา ขอมูลที่จัดแสดงในศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทน

เนนใหความรูเฉพาะพื้นที่ในเขตโบราณสถานพระราชวังจันทนเทานั้น และเนนหนักไปที่การให

เรียนรูดวย “ตา” และ “จินตนาการ” ซึ่งเห็นไดจากจุดเดนที่ศูนยแหงนี้ตองการนําเสนอคือ 

แบบจําลองโบราณสถาน และการส่ือความหมายดวยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึง

เกิดแนวคิดวา ดวยศักยภาพของพื้นที่ ทั้งที่เปนที่ต้ังของโบราณสถานท่ีสําคัญระดับจังหวัด เปน

ที่ต้ังของศูนยขอมูลที่ทันสมัย ดวยกระบวนการจัดการทรัพยากรโบราณคดีที่ไดจากการขุดคน

ภายในพื้นที่โบราณสถาน กระบวนการดังกลาวนี้ จะตองไดรับการจัดการใหอยูในรูปแบบของ 

“ศูนยขอมูลโบราณคดีพระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก” คือ ในภาพกวางทรัพยากร

โบราณคดีของจังหวัดพิษณุโลก จะไดรับการนําเสนอในศูนยแหงใหมนี้ เพื่อใหผูที่เขาชมศูนย

ขอมูลพระราชวังจันทน ไดรับขอมูลระดับจังหวัดของพิษณุโลกดวย และอีกประการหนึ่งคือ ในภาพ

แคบ ทรัพยากรโบราณคดีที่ไดจากการขุดคนในพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน ก็จะไดรับการ

ขยายความที่ศูนยแหงใหมนี้ รวมไปถึงการจัดระเบียบลําดับเวลาของพระราชประวัติและพระราช

กรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก็จะไดรับการปรับปรุงใหงายข้ึน เพื่อใหเปนบทสรุป

สําหรับผูเขาชมที่ตอเนื่องมาจากศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทน ไดขอมูลที่ครบถวนในระดับ

จังหวัด และเปนขอมูลที่งายตอการจดจํา 

 ดังนั้น ผูศึกษาเห็นวา การจัดการทรัพยากรโบราณคดีที่ไดจากการขุดคนในเขต

โบราณสถานพระราชวังจันทนนั้น มีความสําคัญและควรคํานึงถึงสําหรับการจัดการวัฒนธรรมที่

ยั่งยืนของจังหวัดพิษณุโลก อันจะเปนการสรางเสริมศักยภาพของพ้ืนที่โบราณสถานพระราชวังจนัทน 

ใหเปนทั้งแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและโบราณคดีอยาง

ครบวงจร ดวยเหตุนี้ การศึกษาหารูปแบบในการจัดการใหโบราณสถานพระราชวังจันทนกลายเปน

แหลงเรียนรูที่มีศักยภาพ จึงเปนเร่ืองจําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับการศึกษาหาแนวทาง 

 
คําถามการวิจัย 
 1. มีวิธีการจัดการกับทรัพยากรดานโบราณคดีและโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคน

อยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 2. การที่จะใหพระราชวังจันทนเปนแหลงเรียนรูที่สมบูรณแบบควรจะประกอบไปดวย

ส่ิงใดบาง และจะมีวิธีการนําเสนออยางไรจึงจะเหมาะสม 

 3. จะรักษาทรัพยากรโบราณคดีและประวัติศาสตรใหเปนแหลงเรียนรูอยางยั่งยืนได

อยางไร 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อรวบรวมและจัดระเบียบทรัพยากรโบราณคดีและประวัติศาสตรในพื้นที่

โบราณสถานพระราชวังจันทน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 2. เพื่อกําหนดรูปแบบในการจัดการโบราณสถานพระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก 

ใหเปนแหลงเรียนรูดานโบราณคดีและประวัติศาสตร 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 1.  ขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษา ไดแก  

  1.1 พื้นที่ในเขตประกาศโบราณสถานพระราชวังจันทน อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

  1.2 แหลงเรียนรูแหลงอ่ืน จํานวน 3 แหง ทั้งนี้เพื่อใชขอมูลที่ไดจากแหลงเรียนรู

ดังกลาวเปนแนวทางสําหรับการออกแบบแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและโบราณคดีที่

โบราณสถานพระราชวังจันทน อันประกอบดวย 

   1.2.1 ศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทน อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

   1.2.2 ศูนยขอมูลโบราณสถานเมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  

   1.2.3 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม  

 2. ขอบเขตของทรัพยากรโบราณคดีและประวัติศาสตรที่ใช ไดแก 

  2.1 แหลงขอมูลดานทรัพยากรทางโบราณคดี ไดมาจากรายงานการขุดคนทาง

โบราณคดีในเขตโบราณสถานพระราชวังจันทนของกรมศิลปากร ซึ่งประกอบดวยขอมูลของ

โบราณสถาน และโบราณวัตถุ 

  2.2 แหลงขอมูลดานทรัพยากรทางประวัติศาสตร ไดมาจากเอกสารประวัติศาสตร

ที่เกี่ยวกับเมืองพิษณุโลก อาทิ ศิลาจารึก เอกสารประเภทพงศาวดาร และ เอกสารประเภทบันทึก

การเดินทาง 

 3. ขอบเขตของผูทรงคุณวุฒิที่ใหขอมูลดวยวิธีสัมภาษณ คือเปนผูมีความรูเกี่ยวกับ

โบราณคดีและประวัติศาสตรทองถิ่นของพิษณุโลก และพระราชวังจันทน รวมไปถึงเปนผูที่มีความรู

ในเร่ืองกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดความยั่งยืน 

 4. ขอบเขตของกระบวนการการจัดการวัฒนธรรม ไดแกการใชระเบียบวิธีวิจัยของการ

จัดการแหลงเรียนรูประเภทแหลงโบราณคดี 
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ผลท่ีจะไดรับจากการศึกษา 
 1. ไดทรัพยากรโบราณคดีและประวัติศาสตรที่จัดระเบียบแลว ของพื้นที่โบราณสถาน

พระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก  

 2. ไดรูปแบบในการจัดการโบราณสถานพระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก ใหเปน

แหลงเรียนรูดานโบราณคดีและประวัติศาสตร 
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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วของ 
 
 กระบวนการหนึ่งในการจัดการทรัพยากรโบราณคดีของโบราณสถานพระราชวังจันทน

นั้นคือ การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนเนื้อหาทางวิชาการของพระราชวังจันทน 

อันจะเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดการแหลงเรียนรู ดังนั้น ผูศึกษาจึงขอจําแนกเนื้อหาของบทที่ 

2 ออกเปน 5 ประเด็น คือ  

 1. แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิต 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู 

 4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการแหลงเรียนรู และ  

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 ซึ่งประเด็นดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
 ความหมายของวัฒนธรรม  
 จากการสืบคนคําวา “วัฒนธรรม” ของผูศึกษาพบวา เมื่อ พ.ศ.2470 นั้น ศัพทคํานี้ยัง

ไมปรากฏใน “ปทานุกรม” ฉบับกรมตํารา กระทรวงธรรมการ พ.ศ.2470 ซึ่งมีเพียงแตคําวา “วัฒน” 

ที่แปลวา ความเจริญ ความงอกงาม การขยับขยาย เทานั้น (กรมตํารา, 2470: 667) แมกระทั่ง

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2493 เองก็ยังไมมีคําวา “วัฒนธรรม” บรรจุอยู มีเพียงคํา

วาวา “วัฒน” ที่แปลวา ความเจริญ ความงอกงาม (ราชบัณฑิตยสถาน 2493: 827) อยางไรก็ตาม 

เร่ิมมีการใหนิยามคําวา “วัฒนธรรม” ในพระราชบัญญัติวัฒนธรรม พุทธศักราช 2485 หมายถึง 

ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียวกาวหนาของ

ชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน ทางวิทยาการ หมายถึงพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมูผลิต

สรางข้ึนดวยการเรียนรูจากกันและกัน และรวมใชอยูในหมูพวกของตน (ราชบัณฑิตยสถาน,  

2539: 757) 
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 สวนนิยามของคําวา “วัฒนธรรม” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 

ไดใหความหมายไวเพียง ส่ิงที่ทําใหเจริญงอกงามแกหมูคณะ หรือวิถีชีวิตของหมูคณะ เทานั้น 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2539: 757) อยางไรก็ตาม ราชบัณฑิตยสถาน ไดปรับปรุงคํานิยามของคําวา 

“วัฒนธรรม” โดยเพิ่มตัวอยางเขาไป นั่นคือ วัฒนธรรม คือ ส่ิงที่ทําความเจริญงอกงามใหแกหมู

คณะ เชน วัฒนธรรมไทย หรือ วัฒนธรรมการแตงกาย อีกความหมายหนึ่งคือ วิถีชีวิตของหมูคณะ 

เชน วัฒนธรรมพื้นบาน หรือ วัฒนธรรมชาวเขา เปนตน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 1058) 

นอกจากนี้ พจนานุกรม ฉบับมติชน พ.ศ.2547 ไดใหความหมายของวัฒนธรรมไว 2 แบบคือ แบบ

ทั่วไปหมายถึง แบบแผนการดําเนินชีวิตและขนบประเพณีของแตละสังคม อีกแบบคือเปนภาษา

ปาก หมายถึง ความมีระเบียบ ความสวยงาม และความเจริญ (มติชน, 2547: 801)  

 สําหรับพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 4 ใหนิยามคําวา 

“วัฒนธรรม” หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ คานิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม

และภูมิปญญา ซึ่งกลุมชนและสังคมไดรวมสรางสรรค สั่งสม ปลูกฝง สืบทอด เรียนรู ปรับปรุง

และเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม ทั้งดานจิตใจและวัตถุ อยางสันติสุขและ

ยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2556) อยางไรก็ตาม พระยาอนุมานราชธน (อางถึง

ใน นิคม มุสิกะคามะ, 2525: 31) กลาววา วัฒนธรรมคือ ส่ิงที่มนุษยเปล่ียนแปลง ปรับปรุงหรือ

ผลิตภัณฑ   ที่สรางข้ึนเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีชีวิตของสวนรวม ถายทอดกันไว เอาอยางกัน

ไว รวมทั้งผลิตผลของสวนรวมที่มนุษยไดเรียนรูมาจากคนแตกอน สืบตอเปนประเพณีกันมา 

ตลอดจนความรูสึก ความคิดเห็นและกิริยาอาการหรือการกระทําใด ๆ ของมนุษยในสวนรวมลงรูป

เปนพิมพเดียวกันและสําแดงออกมาไดปรากฏเปนภาษา ศิลปะ ความเชื่อถือ ระเบียบประเพณี 

เปนตน  

 นอกจากนี้ ยังมีผูใหนิยามคําวา วัฒนธรรมอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาในทํานอง

เดียวกัน เชน กาญจนา แกวเทพ (2530: 17) ใหนิยามวา วัฒนธรรม หมายถงึ การดํารงชีวติทีดี่งาม มี

ระเบียบ มีกฎเกณฑ มีศาสนา มีประเพณีสืบทอดกันมาและโดยเฉพาะอยางยิ่งมีคุณคา (Values) 

ที่ดีงามเปนพื้นฐาน นิคม มูสิกะคามะ (2545: 4) ใหนิยามวา วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของคน เกิดจาก

กระบวนการอันซับซอนทางสังคมหรือกลุมชน โดยรวมเอามิติทางดานจิตใจ วัตถุ ภูมิปญญาและ

อารมณเขาไวดวยกันจนเปนรูปแบบเอกลักษณของสังคมนั้น มิใชเพียงเร่ืองของศิลปะและ

วรรณกรรม หากหมายรวมถึงรูปแบบวิถีชีวิต สิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน ระบบคานิยมตลอดจน

ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและความเชื่อตาง ๆ หรือ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2541: 24) ให

นิยามวา วัฒนธรรม คือ วิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมที่หลอหลอมข้ึน ผานการปฏิสัมพันธ
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หรือไดรับการถายทอดจากบริบทแวดลอม เชน ไดรับการถายทอดจากความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม 

กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี การศึกษา ส่ือมวลชน ฯลฯ กลายเปนแบบแผนในความคิด

และการกระทําของคนในสังคมสวนใหญ ที่สําคัญวัฒนธรรมมีลักษณะเปนกลาง สามารถนํามาซ่ึง

ความเจริญงอกงามหรือความเสื่อมแกสังคมได 
 ความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม  
 คําวา “ทรัพยากร” เปนคําสนธิ ระหวางคําวา “ทรัพย” ซึ่งแปลวา เงินตรา หรือ สมบัติ

พัสถาน แตความหมายโดยปริยายหมายถึง ส่ิงที่ถือวามีคา อาจไมมีรูปรางก็ได เชน มีปญญาเปน

ทรัพย เปนตน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525: 375) กับ คําวา “อากร” ซึ่งมี 3 ความหมาย คือ 1) หมู 

กอง, 2) บอเกิด ที่เกิด และ 3) คาธรรมเนียมอยางหนึ่งที่รัฐเรียกเก็บ (ราชบัณฑิตยสถาน 2525: 

897) ดังนั้น “ทรัพยากร” จึงมีความหมายวา “ส่ิงทั้งปวงอันเปนทรัพย” (ราชบัณฑิตยสถาน 2525: 

376) หรืออีกนัยหนึ่งคือ กลุมกอนของส่ิงมีคาที่มีทั้งส่ิงที่จับตองได และส่ิงที่จับตองไมได 

 สําหรับนิยามของ “ทรัพยากรวัฒนธรรม” นั้น พิสิฐ เจริญวงศ (อางถึงใน สายันต 

ไพรชาญจิตร, 2550: 13) ไดใหความหมายไววา ทรัพยากรวัฒนธรรม (Cultural Resources) คือ 

ส่ิงที่เปนของเกาจากอดีตเปนมรดกที่เหลือมาถึงคนรุนเรา (Heritages) และมีของใหมที่เราสรางข้ึน 

(Creations) อันประกอบดวยวัฒนธรรมทั้งที่เปน วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material culture) ซึ่งอยูใน

รูปของวัตถุ (Objects) ส่ิงกอสราง (Structures) สถานที่/แหลง (Sites) หรือ ภูมิทัศน (Landscapes) 

เปนตน วัฒนธรรมที่ยังดํารงอยู (Living Culture) และวัฒนธรรมที่แสดงออก (Expressive Culture) 

เชน ดนตรี งานฝมือ ศิลปะ วรรณคดี ประเพณีบอกเลา และภาษา เปนตน กระบวนการของวัฒนธรรม

นี้ เปนความตอเนื่องจากอดีตผานปจจุบันไปสูอนาคต วัฒนธรรมจึงมีคุณลักษณะเปนองคอินทรีย

หรือหนวยชีวิต (organism) ที่สามารถวิวัฒน (evolving) ไปไดเร่ือย ๆ ตราบเทาที่มนุษยยังมี

ปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน   

 สายันต ไพรชาญจิตร (2550: 13-14) ก็ไดใหความหมายของ “ทรัพยากรวัฒนธรรม” 

ไวดวยเชนกัน คือ ทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึง สวนประกอบของระบบวัฒนธรรมทั้งหมดใน

สังคมมนุษยทั้งที่เปนวัฒนธรรมทางวัตถุ ส่ิงกอสรางที่จับตองมองเห็นได (tangible forms) และที่

เปนความหมาย (meaning) ความรู/ภูมิปญญา (knowledge/wisdom) ความเชื่อ (beliefs) 

กฎระเบียบแบบแผนเพื่อการปฏิบัติ (rule/regulations) จินตนาภาพ (imaginations) ความรูสึกนึก

คิด (feeling) ศิลปะและการแสดงออก (expressive behaviors) ที่ไมสามารถจับตองหรือสัมผัส

ทางกายภาพได (intangible forms) ซึ่งเปนส่ิงที่สามารถจัดการใหเกิดประโยชนแกการดํารงชีวิต

ของมนุษยในแตละชุมชน แตละสังคม แตละยุคสมัยได และทรัพยากรวัฒนธรรมในสังคมปจจุบัน
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ประกอบดวยส่ิงที่เปนมรดกตกทอดมาจากอดีต (heritages) และส่ิงที่ยังมีการสรางสรรคดัดแปลง

ข้ึนมาใหม (creation/vital cultural resources) เพื่อใชสอยใหสมประโยชนในการแกปญหาดาน

ตาง ๆ ของชุมชนและสังคม 

 นอกจากนี้ ธนิก เลิศชาญฤทธ (2551: 31) ไดใหความหมายของ “ทรัพยากรวัฒนธรรม” 

ไววา ทรัพยากรวัฒนธรรม คือ ผลผลิตของวัฒนธรรมของมนุษยที่มีคา หรือเปนตัวแทน หรือสามารถ

ส่ือถึงวัฒนธรรมของมนุษยได ดังนั้น ทรัพยากรทางวัฒนธรรมจึงรวมถึงซากส่ิงของที่มนุษยทําข้ึน 

(เชน ซากเรือจม ซากเตาเผา ขวานหิน เคร่ืองปนดินเผา หรือ ลูกปด เปนตน) แหลงโบราณคดี 

แหลงโบราณสถาน ศาสนสถาน เส้ือผาอาภรณ เอกสารทางประวัติศาสตร จารึก ภาษา ศาสนา 

ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อและภูมิปญญาพ้ืนบานตาง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงส่ิงของที่มนุษย

ไมไดทําข้ึน แตมีความหมายทางใดทางหนึ่งตอมนุษย เชน ซากสัตว ซากพืช ละอองเรณู แหลงน้ํา 

ดิน และหิน ที่มนุษยนํามาใชประโยชน  

 จากนิยามทั้ง 3 ขางตน ผูวิจัยจึงพิจารณาความหมายของ “ทรัพยากรวัฒนธรรม” 

(Cultural resources) ไดวา คือ กลุมกอนของวัฒนธรรมอันทรงคุณคา อันเปนผลผลิตที่เกิดจาก

กระบวนการปฏิสัมพันธกันทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย กลุมกอนดังกลาวนี้ ประกอบดวย 

วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material culture) ซึ่งเปนส่ิงที่จับตองได (Tangible) และ วัฒนธรรมทางการ

แสดงออก (Expressive culture) ซึ่งเปนส่ิงที่จับตองไมได (Intangible) องคประกอบทั้งสองนี้ 

สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองไดตลอดเวลา ข้ึนอยูกับการปฏิสัมพันธระหวางกลุมชน นอกจากนี้ ยัง

รวมไปถึงส่ิงที่มนุษยไมไดสรางข้ึน นั่นคือสิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แตเอ้ือประโยชนตอการ

สรางสรรคและการศึกษาวัฒนธรรมของมนุษย 
 ความหมายของทรัพยากรทางโบราณคดี 
 ทรัพยากรทางโบราณคดี (Archaeological Resources) เปนทรัพยากรวัฒนธรรม

ประเภทจับตองได (Tangible Cultural Resources) ในกลุมที่เรียกวามรดก (Heritages) ในที่นี้

หมายถึง สถานที่ ส่ิงกอสราง รวมทั้งวัตถุส่ิงของที่เกี่ยวของกับมนุษยและวัฒนธรรมในอดีตทุกยุค

ทุกสมัย และเปนส่ิงที่สามารถนํามาจัดการใหเปนคุณประโยชนตอการดํารงชีวิตของฅนสมัย

ปจจุบัน (สายันต ไพรชาญจิตร, 2550: 28) 

 สายันต ไพรชาญจิตร (2550: 29-32) ไดกําหนดประเภทและความหมายของทรัพยากร

ทางโบราณคดีไว 3 กลุมใหญ ไดแก แหลงโบราณคดี (Archaeological Sites) โบราณสถาน / 

อนุสรณสถาน (Ancient Structures / Monuments) และ วัตถุโบราณ / โบราณวัตถุ (Ancient 

Objects) 
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 แหลงโบราณคดี หมายถึง สถานที่ที่เคยมีคนในอดีตเขาไปใชประโยชนในการทํา

กิจกรรมตาง ๆ ในการดํารงชีวิตหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งที่เปนการถาวรหรือเปนคร้ังเปนคราว 

อาจจะมีส่ิงกอสรางหรือไมมีส่ิงกอสรางก็ไดซึ่งในบริเวณแหลงโบราณคดีมักจะพบหลักฐานที่เปน

วัตถุ ส่ิงประดิษฐของคนสมัยโบราณอยูตามผิวดินหรือทับถมอยูในดินระดับตาง ๆ แหลง

โบราณคดีบางประเภทอาจจะจมอยูใตน้ําหรือแหลงโบราณคดีที่เคยอยูบนบกแตตอมาน้ําทวมก็

จมอยูใตน้ําเรียกกันวา แหลงโบราณคดีใตน้ํา 

 โบราณสถาน / อนุสรณสถาน หมายถึง ส่ิงกอสรางที่เกิดจากคนทําข้ึนโดยใชวัสดุตางๆ 

ทั้งที่คงทนถาวรเชน หิน อิฐ ดินเผาไฟและวัสดุที่ผุสลายไดเชน ไมไผ ไมจริง ดินเหนียว สถานที่

ธรรมชาติประเภทถ้ําและเพิงผาท่ีคนสมัยโบราณไดดัดแปลงกอสรางตอเติมเปนอาคาร โรงเรือน

เพื่อใชประโยชนเปนบานเรือนที่อยูอาศัย เปนศาสนสถาน สถานที่ประกอบพิธีกรรม โรงเรือนหรือ

อาคารที่ประกอบกิจการงานอาชีพ มสีภาพติดที่ ไมสามารถเคล่ือนยายได 

 วัตถุโบราณ / โบราณวัตถุ หมายถึง วัตถุ ส่ิงของ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ที่เกิดจากการ

ประดิษฐดวยฝมือคน หรือเกิดจากการดัดแปลงวัสดุที่มีอยูตามธรรมชาติ ตามภูมิปญญาความรู

ของคนในยุคสมัยตาง ๆ เพื่อใชประโยชนในการดํารงชีวิตและเกี่ยวของกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม ทั้ง

ดานเศรษฐกิจ การศึกษา การรักษาพยาบาลและปองกันรักษาโรคภัยไขเจ็บ การประกอบพิธีกรรม

ตามความเช่ือในวาระตาง ๆ ของชีวิตเฉพาะบุคคล การเดินทาง-ขนสงและการส่ือสาร อาวุธ

ยุทโธปกรณในการทําสงครามรวมทั้งของสําหรับเด็กเลน อุปกรณกีฬาตาง ๆ ที่เคยมีอยูในชุมชน

ตาง ๆ ในอดีตที่มีอายุเกาแกมาก และที่มีอายุไมกี่ป หรือไมกี่เดือนที่ผานมา ซึ่งวัตถุโบราณในที่นี้

หมายรวมถึงวัตถุส่ิงของที่มีความสําคัญทางชาติพันธุและโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ตามมาตรา 4 

แหง พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุฯ พ.ศ.2504  

 ในทางกฎหมายนั้น พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ไดใหความหมายของคําวา 

โบราณสถานและโบราณวัตถุไวในมาตรา 4 ดังนี้ 

 โบราณสถาน หมายความวา อสังหาริมทรัพยซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการ

กอสรางหรือ โดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้นเปนประโยชนในทางศิลปะ 

ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี ทั้งนี้ ใหรวมถึงสถานที่ที่เปนแหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร 

และอุทยานประวัติศาสตรดวย 
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 โบราณวัตถุ หมายความวา สังหาริมทรัพยที่เปนของโบราณ ไมวาจะเปนส่ิงประดิษฐ

หรือเปนส่ิงที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือเปนสวนหนึ่งสวนใดของโบราณสถาน ซากมนุษยหรือซาก

สัตว ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการประดิษฐหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของ

อสังหาริมทรัพยนั้นเปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี (สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2556) 

 คุณคาของทรัพยากรวัฒนธรรมและทรัพยากรโบราณคดี 

 สายันต ไพรชาญจิตร (2550: 19-21) ไดเสนอวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ

พลอดุลยเดช ทรงเปนพระมหากษัตริย ที่ทรงเห็นคุณคาของทรัพยากรวัฒนธรรมและทรัพยากร

โบราณคดี โดยสังเกตไดจากเนื้อหาในพระราชดํารัสที่พระราชทานในวโรกาสตาง ๆ ดังนี้คือ 

 วันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2504, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี

พระราชดํารัสที่ทรงชี้ถึงคุณคาและความสําคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทโบราณวัตถุ 

ศิลปวัตถุและโบราณสถาน มีสาระสําคัญองกหนึ่งวา 

 

 ...โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานท้ังหลายนั้น ลวนเปนของมีคุณคาและ

จําเปนแกการศึกษาคนควาในทางประวัติศาสตร ศิลปะและโบราณคดี เปนเคร่ืองแสดงถึง

ความเจริญรุงเรืองของชาติไทยท่ีมีมาแตอดีตกาล ควรจะสงวนรักษาใหคงทนถาวร เปน

สมบัติสวนรวมของชาติไวตลอดกาล โดยเฉพาะโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ควรจะไดมี

พิพิธภัณฑสถานเก็บรักษาและต้ังแสดง ใหนักศึกษาและประชาชนไดชมและศึกษาหา 

ความรูใหมาก และท่ัวถึงยิ่งกวาท่ีเปนอยูในขณะน้ี 

 ขาพเจาไดคิดมานานแลววา โบราณวัตถุและศิลปวัตถุของทองถิ่นใด ก็ควรจะเก็บ

รักษา และต้ังแสดงไวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติของจังหวัดน้ัน ๆ ขาพเจาพอใจท่ี

กระทรวงศึกษาธิการและกรมศิลปากรที่เห็นพองดวย และทําไดสําเร็จเปนแหงแรกท่ีจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาน้ี กรุงศรีอยุธยาเคยเปนราชธานีอันรุงเรืองอยูถึง 417 ป มีโบราณสถาน 

โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ อันควรแกการสนใจศึกษามากมาย ถาเราพิจารณาตามความ

เจริญรุงเรืองของกรุงศรีอยุธยา ท่ีเคยมีมาแตอดีตแลว จะเห็นกันไดวา พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติเทาท่ีมีอยูน้ี คงจะนอยไปเสียอีก ท่ีจะเก็บรวบรวมและต้ังแสดงโบราณวัตถุและ

ศิลปวัตถุท่ีพบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 มีผูกลาวกันวา ขณะน้ีไดมีผูสนใจและหาซื้อโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ สงออกไป

ตางประเทศกันมาก ถาตอไปภายหนา เราจะตองไปศึกษาหรือไปชมโบราณวัตถุ หรือ
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ศิลปวัตถุของไทยเราเองในตางประเทศ ก็คงจะเปนเร่ืองท่ีนาเศราและนาอับอายมาก เราจึง

ควรขวนขวายและชวยกันหาทางรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของเรา แลวจัดสราง

พิพิธภัณฑเก็บรักษาไว จะเปนการดีท่ีสุด จริงอยูงานดังกลาวน้ีจะตองใชเวลาและเงินมาก 

แตก็เชื่อวา ถาทุก ๆ ฝายไดรวมมือรวมใจกันอยางจริงจังแลว ก็คงจะสําเร็จลุลวงไปได ... 

(สมาคมหนังสือพิมพแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.: 129-130) 

 

 เม่ือทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยาและทอดพระเนตรนิทรรศการ

โบราณวัตถุและศิลปวัตถุแลว เสด็จพระราชดําเนินไปยังสถานที่รับเสด็จที่ทางจังหวัดพระนครศรี 

อยุธยาจัดเตรียมไว ณ พระที่นั่งเย็นในบึงพระราม ไดทอดพระเนตรเห็นวามีการสรางพระที่นั่งเย็น

ทับลงบนซากพระที่นั่งเกาสมัยกรุงศรีอยุธยาซ่ึงเปนการผิดหลักการอนุรักษมรดกทางวฒันธรรม จงึ

มีพระราชกระแสองคสําคัญกับอธิบดีกรมศิลปากรและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการที่เฝา

รับเสด็จวา 
 

 ... การสรางอาคารสมัยใหมน้ี คงจะเปนเกียรติแกผูสรางคนเดียว แตเร่ืองโบราณ 

สถานน้ันเปนเกียรติของชาติ อิฐเกา ๆ แผนเดียวก็มีคา ควรจะชวยกันรักษาไว ถาเราขาด

สุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพฯ แลว ประเทศไทยก็ไมมีความหมาย ... (ประทุม ชุมเพ็งพันธุ, 

อางถึงใน สายันต ไพรชาญจิตร, 2550: 20) 

 

 วันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2515, พระราชดํารัสในวโรกาสเสด็จพระราชดําเนิน

เปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน มีดังนี้ 

 

 ...เปนท่ีทราบกันอยูวา หลักฐานทางประวัติศาสตรของประเทศของเราท่ีเปนเอกสารมี

อยูโดยจํากัด การศึกษาประวัติศาสตรจําเปนตองอาศัยหลักฐานทางโบราณวัตถุ เทียบเคียง

สันนิษฐานดวยอยางมาก ดังน้ันจึงถือไดวาโบราณสถานและโบราณวัตถุทุกแหง ทุกชิ้นเปน

หลักฐานทางประวัติศาสตรอยางสําคัญซึ่งควรสํารวจและพิจารณาศึกษาอยางละเอียดถ่ี

ถ วน  ทุก ส่ิง ทุกอย าง ท่ี ได ขุ ดคนและรวบรวมไว ได แล ว เชน  ศิลปโบราณวัตถุ ใน

พิพิธภัณฑสถานแหงน้ี ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบจะตองระวังรักษาอยางดีท่ีสุดตลอดไป ไมปลอย

ปละละเลยใหเกิดความเสียหายหรือสูญหาย เพราะถาปลอยใหเปนเชนน้ันก็เทากับทําลาย

หลักฐานทางประวัติศาสตรของชาติ ซึ่งจะเปนความเสียหายอยางรายแรง (สํานักราช

เลขาธิการ, 2556)  
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 นอกจากนี้ สายันต ไพรชาญจิตร (2547: 8-9) ยังเสนอดวยวา ในแวดวงทางดาน

โบราณคดีและประวัติศาสตรศิลปะที่ผานมา ศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ไดเคยให

ทัศนะเกี่ยวกับ ทรัพยากรทางโบราณคดีประเภทโบราณสถานโบราณวัตถุ และศิลปวัฒนธรรม วา

มีประโยชนตอประเทศชาติ 2 ประการคือ เปนส่ิงที่ชวยในการสอบสวนเร่ืองราวทางดาน

ประวัติศาสตร และ เปนส่ิงที่ทําใหประชาชนเกิดความรักชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ชวยสอบสวนเร่ืองราวทางดานประวัติศาสตรใหแนนอนย่ิงข้ึน ทั้งนี้เพราะการศึกษา

ประวัติศาสตรนั้น ยอมตองอาศัยเอกสารเปนสําคัญ เอกสารตาง ๆ บางชิ้นอาจเขียนข้ึนจากความ

ทรงจําที่เลาสืบตอกันลงมาเปนเวลานาน ทําใหอาจมีการผิดพลาดจากความเปนจริง หรือเขียนข้ึน

ดวยความลําเอียง ดวยเหตุนั้นการใชโบราณวัตถุสถานซ่ึงเปนส่ิงที่สรางข้ึนในขณะนั้นเขาชวย

สอบสวนเอกสารจึงอาจทําใหทราบถึงความเปนจริงในประวัติศาสตรดีข้ึนได 

 2. ทําใหประชาชนในชาติเกิดความรักชาติ เนื่องจากการที่เราไดไปเห็นโบราณวัตถุ

สถานที่สวยงามหรือใหญโต ยอมทําใหเราอดนึกไมไดวาบรรพบุรุษของเรามีความสามารถสรางส่ิง

ที่งดงามไดเชนนั้น จึงเปนหนาที่ของเราที่จะตองทํานุบํารุงสงวนรักษาส่ิงนั้นไวใหคงอยูตอไปตลอด

กาล หรือกลาวอีกนัยหนึ่งการรักษาโบราณวัตถุสถานไวยอมเปนการชวยรักษาอิสรภาพของชาติไว

ใหมั่นคง การที่ดินแดนของเราแสดงใหเห็นวาเปนที่ต้ังของวัฒนธรรมอันสูงสงมาแตโบราณกาลก็

เปนการชวยใหเราเกิดความรักหวงแหน พยายามรักษาดินแดนนี้ไวใหเปนของเราตลอดไปจน

ตราบถึงสมัยลูกหลาน 

 สําหรับความสําคัญและประโยชนของทรัพยากรทางโบราณคดีนั้น สายันต ไพรชาญ

จิตร (2547: 33-34) ไดเสนอไว 4 ประการดังตอไปนี้ 

 1. เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมใชในการยืนยันลําดับความเปนมา

ของบุคคล ตระกูล เผา ชาติพันธุ ชุมชนและสังคมระดับตาง ๆ  

 2. เปนส่ิงแสดงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชน ชาติพันธุและสังคม 

 3. เปนวัตถุพยานแสดงศักยภาพของชุมชนในการดํารงวิถีชีวิตและการปรับตัวเขากับ

ส่ิงแวดลอม ชุมชนและสังคมอ่ืน ๆ ตามสถานการณและลําดับเวลาที่ผานมา 

 4. เปนทุนของชุมชนที่สามารถนําไปจัดการใหเกิดประโยชนในกระบวนการพัฒนา

ชุมชน ทั้งทางดานการเสริมสรางพลังอํานาจ ฟนฟูศาสนา จัดการศึกษา จัดระเบียบสังคม สืบทอด

วัฒนธรรม สนับสนุนเศรษฐกิจ สงเสริมการเมือง ฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งดานการ

สาธารณสุข-สุขอนามัย และใชเปนทรัพยากรการทองเที่ยว 
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 นอกจากนี้ ธนิก เลิศชาญฤทธ (2554: 53-54) ไดอางถึงคุณคาที่ไดจากทรัพยากร

วัฒนธรรมที่ศึกษาไวโดย English Heritage วา มรดกวัฒนธรรมมีคุณคาสําหรับสังคมปจจุบัน 

สามารถนํามาพัฒนาความเปนอยูของประชาชนไดอยางยั่งยืน คุณคาที่วานั้นไดแก 

 1. คุณคาทางวัฒนธรรม (Cultural Value) ทรัพยากรวัฒนธรรมใหความรูสึกเกี่ยวกับ

สถานที่ ชีวิตประจําวัน และความเปนอยูของคน สะทอนใหเห็นรากฐานความเปนมาของสังคม

มนุษยและเปนหลักฐานยืนยันวัฒนธรรมของมนุษย 

 2. คุณคาดานการศึกษาและวิชาการ (Educational and Academic Value) ทรัพยากร

วัฒนธรรมเปนแหลงขอมูลสําคัญเกี่ยวกับบรรพบุรุษของมนุษย วิวัฒนาการของสังคมมนุษย 

ลักษณะสภาพแวดลอมเปนเสมือนแหลงความรูใหคนรุนใหมไดเขาใจอดีตและวัฒนธรรมของพวก

เขา/เรา นอกจากน้ี เราสามารถเรียนรูไดจากทรัพยากรวัฒนธรรม (ผานการศึกษาดานโบราณคดี) 

ถึงผลกระทบระยะยาวจากกิจกรรมของมนุษยในอดีตที่อาจเปนบทเรียนและเปนประโยชนในการ

วางแผนตาง ๆ ในอนาคต 

 3. คุณคาดานเศรษฐกิจ (Economic Value) ทรัพยากรวัฒนธรรมเอ้ือประโยชนในเชิง

เศรษฐกิจ-พาณิชย ชวยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได เชน สงเสริมการทองเที่ยวเปนตน รวมถึงเปน

แรงหนุนใหสังคมมีความสุข ผูคนอยูดีกินดีในสภาพแวดลอมที่ดีดวย 

 4. คุณคาดานความเปนทรัพยากร (Resource Value) ทรัพยากรวัฒนธรรมบางอยาง

มีประโยชนในแงการใชสอย เชน สิ่งกอสรางที่มีอายุยืนยาว แสดงวาใชวัสดุอยางดีมีคุณภาพ เปน

การใชพลังงานอยางคุมคาและไมควรร้ือทําลาย 

 5. คุณคาดานการพักผอนหยอนใจ (Recreational Value) ทรัพยากรวัฒนธรรมเปน

แหลงพักผอนหยอนใจและใหความสุขแกมนุษย ยิ่งในปจจุบันแหลงทรัพยากรวัฒนธรรมนับวันจะ

กลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตและประสบการณของผูคนมากยิ่งข้ึน 

 6. คุณคาเชิงสุนทรียะ (Aesthetic Value) ทรัพยากรวัฒนธรรม เชน แหลงโบราณคดี 

และสิ่งกอสรางโบราณ อาทิ ปราสาท ราชวัง เปนสวนหนึ่งของภูมิทัศนที่สวยงามของสังคม 

บานเมือง ชวยเติมเต็มบรรยากาศและภูมิทัศนของเมืองใหงดงามยิ่งข้ึน 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
 สายันต ไพรชาญจิตร (2550: 104) เสนอวา แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมนั้น เร่ิมตนข้ึนอยางชัดเจนในระดับนานาชาติจากการประชุมสมัยสามัญคร้ังที่ 17 ของ

องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ณ 

กรุงปารีส เมื่อวันที่ 17-21 ตุลาคม พ.ศ.2515 (ค.ศ.1972)  
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 ที่ประชุมดังกลาวไดพิจารณาวา วิถีการพัฒนาในโลกปจจุบันไดกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ กระบวนการเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนภัยคุมคามตอบรรดา

มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติที่มีอยูในโลก เปนผลใหมรดกทั้งสองประเภทน้ี เร่ิม
เส่ือมสภาพอยางรุนแรง และเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ถาเรายังไมมีมาตรการปองกันและรักษา ในที่สุดก็
เร่ิมคุกคามความปลอดภัยของมวลมนุษยชาติดวยเชนกัน นอกจากน้ี ที่ประชุมยังพบวา การ
จัดการคุมครองปองกันมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติที่มีคุณคาโดดเดนในระดับ

สากลในแตละประเทศ ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางครบถวนสมบูรณ เนื่องมาจากขอจํากัด
ทางดานทรัพยากร วิทยาการทางวิทยาศาสตร ที่มีอยูในประเทศที่ต้ังของมรดกทางวัฒนธรรมและ
มรดกทางธรรมชาตินั้น ซึ่งเปนภารกิจที่เกินความสามารถของประเทศที่ต้ังมรดก จึงตองอาศัย
ความรวมมือและความชวยเหลือ จากองคการฯ และประเทศสมาชิก ในการปกปองคุมครอง 

อนุรักษมรดกทั้งสองประเภท ใหเปนการถาวร ดวยระบบการบริหารจัดการอันทันสมัย ที่ประชุม
เห็นวา การสรางกฎขอบังคับข้ึนมาใชรวมกัน เปนกลไกหนึ่งที่สงเสริมใหแตละประเทศริเร่ิมปกปอง
มรดกของตนได ดังนั้น ดวยการอาศัยธรรมนูญขององคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวฒันธรรม
แหงสหประชาชาติ ซึ่งมีขอบังคับใหองคการฯ มีภาระหนาที่ในการบํารุงรักษา สงเสริม และ

เผยแพรความรูในการอนุรักษและคุมครองปองกันมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก ทํา
ใหเกิดคําแนะนําแกประชาคมนานาชาติใหรวมมือกันจัดทําอนุสัญญาระหวางประเทศตามภารกิจ
ดังกลาวตามความจําเปน ดังนั้นที่ประชุมใหญสามัญคร้ังที่ 17 ของยูเนสโก จึงมีมติตราอนุสัญญา
วาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ (Convention Concerning 

the Protection of the World Cultural and Nature Heritage, 1972) เพื่อใชเปนขอกําหนดในการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญโดดเดนในระดับสากล 
 สําหรับการจัดการทรัพยากรโบราณคดี (Archaeological Resource Management 
หรือ ARM) สวาง เลิศฤทธ์ิ (2547: 1) เสนอวา นักวิชาการมักจัดใหการจัดการทรัพยากรโบราณคดี

รวมอยูในเร่ืองของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (Cultural Resource Management หรือ 
CRM) จุดเร่ิมตนของแนวคิดการจัดการทรัพยากรโบราณคดีนี้ อาจจะไดแรงบันดาลใจ หรือมีที่มา
จากการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ เชน การอนุรักษแหลงน้ํา การอนุรักษปาไม เปนตน ซึ่งถือ

ไดวาเปนแนวคิดที่เกิดข้ึนกอนการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม มูลเหตุที่ทําใหเกิดแนวคิดการ
จัดการทรัพยากรโบราณคดีนั้น ก็เพราะนักโบราณคดีเร่ิมตระหนักกันวา ทรัพยากรทางโบราณคดี
เร่ิมถูกทําลายมากข้ึนจากสาเหตุตาง ๆ ทั้งสาเหตุจากธรรมชาติและสาเหตุจากการกระทําของ
มนุษย อันจะทําใหทรัพยากรโบราณคดีลดนอยลง หรือแมกระทั่งสูญหายไปอยางนิรันดร จนไม

หลงเหลือใหคนรุนหลังไดใชประโยชนตอไป ดังนั้น เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรโบราณคดี เราจึง
ควรมี “การจัดการ” ที่ดี กอนที่จะสายเกินไป 
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 กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
 ธนิก เลิศชาญฤทธ (2551: 64-68) เสนอวา กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมมี 

3 ข้ันตอน ไดแก 1) การประเมินความสําคัญ (Assessing Significance) 2) การวางแผนและการ
จัดการ (Planning for Management) และ 3) การกําหนดรายการการจัดการ (Management 
Program) ซึ่งความหมายของข้ันตอนทั้ง 3 มีดังนี้ 
 1. การประเมินความสําคัญ การแปลความหมาย ความสําคัญของทรัพยากร

วัฒนธรรม โดยการแปลความหมายน้ัน ต้ังอยูบนพื้นฐานจากการวิเคราะหหลักฐานเกี่ยวกับ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและคุณคาตาง ๆ ของทรัพยากรวัฒนธรรม  
 2. การวางแผนการจัดการ ในแผนการปฏิบัติการจัดการควรมียุทธวิธีในการจัดการ

ทรัพยากรที่กําหนดเปนระยะยาวและผลลัพธที่คาดวาจะไดรับจากการจัดการ และควรมีแผนการ
ใหการศึกษาและการแปลความหมายเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม การวางแผนการจัดการตองให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของชาวบาน ชุมชนทองถิ่น ชนพื้นเมืองและผูสนใจอ่ืน ๆ ดวย 
 3. การกําหนดรายการการจัดการ การจัดการอาจทําไดหลายวิธีแตหลักการเบ้ืองตน

ก็คือ การจัดการตามขอเสนอแนะและลําดับความสําคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมที่ประเมินไวตอน
แรก รูปแบบการจัดการมีหลายวิธี ข้ึนอยูกับปจจัย (เชน สภาพทางกายภาพของทรัพยากร เงื่อนไข
ทางสังคม ทําเลที่ต้ัง ความสําคัญ ฯลฯ) มีต้ังแตการเสริมความมั่นคง การทําร้ัวกั้น การบูรณะ การ
เคล่ือนยาย การฝงกลบ การสงวนรักษา และการดูแลรักษา เปนตน แตการจัดการตองคํานึงถึง

ผลกระทบตอสภาพแวดลอมธรรมชาติและวัฒนธรรมในพื้นที่ดวย  
 เปาหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
 ธนิก เลิศชาญฤทธ (2551: 63-64) เสนอวาเปาหมายของการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมคือ การคนหา การรักษา รวมถึงการใชคุณคาและความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม
ใหตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน และความเปนมนุษย เปาหมายของการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมอาจแบงได 4 ประการ ดังนี้  
 1. เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมสําหรับการวางแผนและการปองกัน 

เราตองไดขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมใหสมบูรณหรือมากที่สุดเทาที่จะหาไดเสียกอน จึง
ดําเนินการอยางอ่ืน 
 2. เพื่อปกปองทรัพยากรวัฒนธรรมและทําใหเกิดประโยชนตามความเหมาะสมรวมไป
กับการอนุรักษและสงวนรักษาซึ่งเปนเปาหมายสําคัญรองลงมา ทั้งนี้เพื่อไมใหทรัพยากรเส่ือมสภาพ

หรือสูญหายกอนเวลาอันควร 

 3. เพื่อใหประชาชนหรือสาธารณชน นักวิจัย นักเรียน-นักศึกษา ฯลฯ สามารถเขาถึง

แหลงทรัพยากรวัฒนธรรมไดอยางเทาเทียม 
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 4. เพื่อใชทรัพยากรวัฒนธรรมในการใหการศึกษาเก่ียวกับอดีต และใหเราไดตระหนัก

ในคุณคาของทรัพยากรวัฒนธรรมเองดวย 

 จากนิยามความหมายและเปาหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่กลาวมา

ขางตน ผูศึกษาสรุปวา การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึง การวางแผน นโยบาย การ

ดําเนินการกับส่ิงที่มีอยูหรือสิ่งที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ทั้งส่ิงที่จับตองไดและจับตองไมได เปน

ทั้งส่ิงที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือมนุษยสรางข้ึนนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการดํารงชีวิต

ของมนุษยในแตละสังคม แตทั้งนี้ตองไมทําใหเกิดผลกระทบ หรือสรางความเสียหาย หากเกิดข้ึนก็

ตองมีผลกระทบนอยที่สุด ที่สําคัญ ผลที่ไดจากการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม จะตองไมมองขาม

ความสําคัญและคุณคาของส่ิงเหลานั้น และตองนําไปสูการอนุรักษและรักษาทรัพยากรวัฒนธรรม

ใหคงอยูตอไป 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา และการศึกษาตลอดชีวิต 
 ความหมายของการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิต 
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2521 

พระองคทรงช้ีใหเห็นวา การศึกษานั้นเปนส่ิงสําคัญและไมมีที่ส้ินสุดความวา 
 

 ...การศึกษานั้นเปนเรื ่องของทุกคนและไมใชวาเฉพาะในระยะหนึ ่ง เปนหนาท่ี

โดยตรงในระยะเดียวไมใชอยางนั้น ตั้งแตเกิดมาก็ตองศึกษา เติบโตขึ้นมาก็ตองศึกษา 

จนกระทั่งถึงขั้นที่เรียกวาอุดมศึกษาอยางที่ทานทั้งหลายกําลังศึกษาอยู หมายความวา 

การศึกษาที่ครบถวน ที่อุดม ที่บริบูรณ แตตอไปเมื่อออกไปทําหนาที่การงานก็ตองศึกษา

ตอไปเหมือนกัน มิฉะนั้นคนเราก็อยูไมได แมจบปริญญาเอกแลวก็ตองศึกษาตอไปตลอด 

หมายความวา การศึกษาไมมีส้ินสุด... (อางถึงใน เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ, 2543: 24) 

 

 ที่ผานมา ภาครัฐไดใหความสําคัญกับ “การศึกษา” และ “การศึกษาตลอดชีวิต” โดย

ผลักดันใหเกิดเปนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งไดใหนิยามไวดังนี้ 
 

มาตราท่ี 4  

 “การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม ของบุคคล

และสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ

สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด

สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
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 การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความวา การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสาน ระหวาง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถพัฒนา

คุณภาพชีวิตไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 

 

 สําหรับความหมายของคําวา “ศึกษา” นั้น พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2540: 3) 

อธิบายวา คําวา “ศึกษา” มาจากภาษาบาลีวา สิกฺขา แปลวา การแสวงหาความรู หรือ ความรูแจง 

ผลที่ไดจากการศึกษาคือ ความรูแจง หรือ ปญญา นั่นเอง ดังนั้น การศึกษา ก็คือ กระบวนการ

แสวงหาปญญา และกําจัดอวิชชาไปพรอมกัน 

 อยางไรก็ตาม ในวงการศึกษานั้น ไดพิจารณาความหมายของ “การศึกษาตลอดชีวิต” 

(Lifelong Education) ไวดวยเชนกัน ซึ่งอาจแยกพิจารณาไดทีละคําดังนี้คือ คําแรกคือคําวา 

“ชีวิต” (Life) เปนคําที่ส่ือใหเห็นถึงพัฒนาการมนุษย นั่นคือชีวิตมีการเจริญเติบโต มีความ

เปล่ียนแปลง และตองเก่ียวพันกับปจจัยตาง ๆ มากมาย ทั้งในเร่ืองของความเปนอยู สังคม 

ส่ิงแวดลอม ศาสนา และการเมือง คําที่สองคือคําวา “ตลอดชีวิต” หรือ “ชวงชีวิต” (Lifelong) เปน

คําที่ส่ือใหเห็นถึงชวงเวลาของชีวิต นั่นคือ คนเราเกิดมาตองผานประสบการณตาง ๆ ต้ังแตเกิดจน

ตาย และคําสุดทายคือคําวา “การศึกษา” (Education) คือ กระบวนการในการพัฒนาบุคคล 

(สํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543: 5-6)  

 นอกจากนี้ สุมาลี สังขศรี (2544: 11) ไดเสนอวา “การศึกษาตลอดชีวิต” เปนการศึกษา

ในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย เปนการศึกษาที่จัดใหแกบุคคลทุกชวงอายุต้ังแตเกิดจนตาย โดยในแตละชวงชีวิตบุคคล

อาจไดรับการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบผสมผสานกัน เปนการศึกษาที่

สัมพันธกับวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคล สัมพันธกับปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตทั้ง

ดานสังคม ส่ิงแวดลอม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งนี้ เพื่อมุงพัฒนาบุคคลอยางเต็มศักยภาพ 

ใหมีความรู ทักษะ และประสบการณอยางเพียงพอตอการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพและการ

ปรับตัวเขากับสภาพสังคมส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปไดอยางเหมาะสมในทุกชวงชีวิต  

 Faure (อางถึงใน สุมาลี สังขศรี, 2544: 18) ก็ไดกลาวถึงการศึกษาตลอดชีวิตวา 

การศึกษาตลอดชีวิตครอบคลุมการศึกษาทุกลักษณะ ทุกรูปแบบ เปนการศึกษาโดยรวมทั้งหมดไม

วาจะมองการศึกษาในสวนใด หรือการศึกษาลักษณะใด ลวนเปนการศึกษาตลอดชีวิตทั้งส้ิน 

การศึกษาตลอดชีวิตไมไดเปนระบบการศึกษา แตเปนหลักการจัดการศึกษาซึ่งรวมการศึกษาทุก

ระบบ ทุกหนวย ทุกแหลงไวดวยกันทั้งหมดและเปนการพัฒนาการศึกษาในทุกสวน 
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 ความสําคัญของการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิต 
 ความสําคัญของการศึกษา และการศึกษาตลอดชีวิตนั้น เปนรากฐานสงเสริมความ

เจริญของประเทศชาติ ดังมีความปรากฎอยูในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

พระราชทานแกครูและนักเรียน ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2518 

มีพระราชดํารัสเกี่ยวกับความสําคัญของการศึกษาความวา “...ปจจัยสําคัญที่สุดประการหนึ่งทั้ง

ของชีวิตและสวนรวมคือ การศึกษา ซึ่งเปนรากฐานสงเสริมความเจริญมั่นคงเกือบทุกอยางใน

บุคคลและประเทศชาติ...” (อางถึงใน เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ, 2543: 19) 
 จุดมุงหมายของการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิต 
 จุดมุงหมายของการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิต คือการพัฒนาประชากรของ

ประเทศใหเปนคนมีคุณภาพ เพื่อเปนกําลังสําคัญที่จะนําพาประเทศใหไปสูความเจริญรุงเรือง ดัง

มีปรากฎในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระราชทานแกผูสําเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2523 มี

พระราชดํารัสเกี่ยวกับจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของการศึกษาความวา 

 
 ...วัตถุประสงคของการศึกษาน้ันคืออยางไร กลาวโดยรวบยอดก็คือ การทําใหบุคคลมี

ปจจัยหรือมีอุปกรณสําหรับชีวิตอยางครบถวนเพียงพอ ท้ังในสวนวิชาความรู สวนความคิด

วินิจฉัย สวนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ สวนความขยันอดทน และความสามารถใน

อันท่ีจะนําความรู ความคิดไปใชปฏิบัติงานดวยตนเองใหไดจริง ๆ เพื่อสามารถดํารงชีพอยู

ไดดวยความสุขความเจริญมั่งค่ัง และสรางสรรคประโยชนใหแกสังคมและบานเมืองไดตาม

ควรแกฐานะดวย... (อางถึงใน เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ, 2543: 31) 

  
 วิธีการ หรือกระบวนการของการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิต 
 วิธีการทําใหการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิตสัมฤทธิ์ผลตอประเทศชาตินั้น จําเปนตอง

ใหมีการสงเสริมใหประชากรของประเทศมีโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อประชากรเร่ิมสะสม

ความรูทีละนอย เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จนทําใหความรูที่ตนมีนั้นเปนความรูที่แนนมากพอที่จะเปน

รากฐานของภูมิปญญาของประเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อสงตอภูมิปญญาดังกลาวไปยังประชากรรุนถัดไป 

อันจะนําพาประเทศชาติไปสูความเจริญ ดังมีปรากฎในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2519 มีพระราชดํารัสเกี่ยวกับวิธีการของการศึกษาความวา 

 
 ...วิทยาการทุกอยางมิใชมีขึ้นในคราวหน่ึงคราวเดียวได หากแตคอย ๆ สะสมกันมาที

ละเล็กละนอยจนมากมายกวางขวาง การเรียนวิชาการก็เชนกัน บุคคลจําจะตองคอย ๆ 
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เรียนรูใหเพิ่มพูนขึ้นมาตามลําดับ ใหความรูท่ีเพิ่มพูนข้ึนน้ันเกิดเปนรากฐานรองรับความรูท่ี

สูงขึ้น ลึกซึ้ง กวางขวางขึ้นตอ ๆ ไป... (อางถึงใน เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ, 2543: 44) 

 

 จากนิยามความหมายการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิตที่นําเสนอขางตนนี้ ทําใหผู

ศึกษาสามารถอธิบายไดวา “กระบวนการการศึกษา” เร่ิมเกิดข้ึนต้ังแตเร่ิมมีชีวิต คือต้ังแตแรกเกิด

นั้น เราก็เร่ิมรับการศึกษาโดยผานทางประสบการณที่ไดรับรูจากการปฏิสัมพันธในกลุมสังคมที่

พัฒนาไปตามวัยที่เติบโตข้ึน โดยมีปจจัยสงเสริมใหเกิดการเรียนรูคือ สภาพส่ิงแวดลอมรอบตัว 

กลุมสังคมที่ปฏิสัมพันธดวย และการสงเสริมของภาครัฐ ดังนั้น กระบวนการของการศึกษาตลอด

ชีวิต จึงประกอบไปดวยรูปแบบที่หลากหลาย คือ มีทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

หรือแมแตการศึกษาตามอัธยาศัย “การศึกษา” จึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับมนุษยทุกคนเพื่อความอยู

รอด ถาไดรับการศึกษาที่ดี ก็จะมีประโยชนในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข และอยูบนความถูก

ตองในสังคม รวมไปถึงมีความสามารถปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมรอบตัวได และยังสามารถ

แกปญหาตาง ๆ ที่เกิดจากความเปล่ียนแปลงของสังคมไดอยางถูกตองและเหมาะสม  

 
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู และกระบวนการเรียนรู 
 ความหมายของการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู 
 ในทางพระพุทธศาสนานั้น พระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสวา การเรียนรูจะเกิดข้ึนในคน

ใดคนหน่ึงได ก็เพราะมีองคประกอบ 2 อยางรวมกัน ประการแรกไดแก “โยนิโสมนสิการ” คือ

องคประกอบภายในตัวบุคคล เปนสวนที่ทําใหบุคคลเกิดความกระหายที่จะเรียน และเกิดปญญา

ไตรตรองหาเหตุผล ใครครวญในส่ิงที่พบเห็นมาใหลึกซ้ึง จึงเกิด “การเรียนรู” ประการที่สองไดแก 

“ปรโตโฆษะ” คือ องคประกอบภายในตัวบุคคล ไดแก สวนที่เปนส่ิงแวดลอมรอบกายที่บุคคลสามารถ

ไดยิน ไดฟง ไดเห็น ไดจับจอง ซึ่งเมื่อมากระทบกับบุคคลแลว บุคคลใชองคประกอบภายใน “โยนิโส

มนสิการ” ใครครวญไตรตรองแลว จึงเกิดการเรียนรู (สิริลักษณ ยิ้มประสาทพร, 2548: 12-22) 

 อยางไรก็ตาม ในทางการศึกษา พิศวาส ปทุมุตตรังษี (2543: 11) ไดอางถึงนิยามที่

โครงการรณรงคเพื่อการเรียนรู “การเรียนรู” คือ การกระทําของคนที่ปรารถนาจะทําความเขาใจกับ

ประสบการณที่ไดพบ ซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงกับการเพิ่มพูนทักษะ ความรูความเขาใจ คานิยม รวมทั้ง

ศักยภาพในการใครครวญ การเรียนรูที่มีประสิทธิผลยอมจะนําพาไปสูการเปล่ียนแปลง การพฒันา

และความปรารถนาท่ีจะเรียนรูใหมากยิ่งข้ึนไปอีก นอกจากนี้ สิริลักษณ ยิ้มประสาทพร (2548: 12-

22) อธิบายวา “การเรียนรู” (learning) มีความหมายสองนัยคือ นัยที่หนึ่ง การเรียนรูในฐานะที่เปน
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เนื้อหา หมายถึง ตัวของความรู ความคิดที่เกิดข้ึนในตัวบุคคล และนัยที่สอง การเรียนรูในฐานะที่

เปนวิธีการ หมายถึง กระบวนการที่ทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูหรือไดมาซ่ึงความรู 

 นอกจากนี้ Kimple (อางถึงใน กีรติ ยศยิ่งยง, 2549: 109) มองวา การเรียนรู คือ

กระบวนการ โดยอธิบายวา การเรียนรูเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร 

(Permanent Change) อันเกิดจากการฝกฝนที่มีการเสริมแรง ดังนั้น การเรียนรูจึงเปนการไดมาซ่ึง

ความจริง (Facts) หลักการ (Principles) แนวคิด (Concepts) นิสัย (Habits) ทัศนคติ (Attitude) 

ความสนใจ (Interests) คานิยม (Value) และทักษะ (Skill)  
 ความสําคัญของการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู 
 ความรู คือ ส่ิงที่ทําใหทรัพยากรมนุษยของประเทศ เกิดศักยภาพในการพัฒนาประเทศ 

ดังนั้น การเรียนรู คือ การปฏิบัติเพื่อใหไดมาซ่ึงความรูนั้น และเพื่อใหการปฏิบัติดังกลาวสัมฤทธ์ิ

ผล จึงจําเปนตองสรางกระบวนการเรียนรูข้ึนมา โดยประกอบดวยข้ันตอนปฏิบัติหลายข้ันตอน เพือ่

เร่ิมตน และสงเสริมโอกาสใหทรัพยากรมนุษยของประเทศไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

 ดังนั้น ความสําคัญของการเรียนรู ก็คือ เปนเคร่ืองมือหนึ่งสําหรับการจัดการทรัพยากร

มนุษยของประเทศใหมีคุณภาพ ซึ่งถาสัมฤทธิ์ผล ประชากรเหลานี้ก็จะนําพาประเทศชาติไปสู

ความเจริญกาวหนาที่ยั่งยืน สวนกระบวนการเรียนรูนั้น ก็คือ วิธีการปฏิบัติที่สรางข้ึนมาทั้งโดย

ภาครัฐและเอกชน เพื่อริเร่ิม สงเสริม และเปดโอกาสใหทรัพยากรมนุษยของประเทศ ไดเรียนรู

ตลอดชีวิต อันจะเปนการสะสมความรูในรุนนี้ เพื่อสืบตอไปยังรุนหนา 

 ผลคือ เมื่อประชากรของประเทศ มีความรูแลว ก็จะเกิด “ปญญา” และสามารถใช 

“ปญญา” ที่เกิดข้ึนนี้แกปญหาตาง ๆ ของประเทศได รวมไปถึงมีความสามารถในการดํารงชีพใน

สังคมไดอยางเปนสุข และเปนที่พึ่งพาของสังคมไดอีกดวย  

 ในเร่ืองความสําคัญของการศึกษาใหเกิด “ปญญา” นี้ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต, 

อางถึงใน สุมาลี สังขศรี และคณะ, 2548: 19-20) ไดอธิบายความไววา มนุษยจําเปนตองมี

การศึกษา และจําเปนจะตองศึกษาไปจนตลอดชีวิต ทั้งนี้เพราะชีวิตตองการดํารงอยูดวยดีและ

เจริญงอกงาม การดํารงอยูดวยดีและเจริญงอกงามนั้น เปนสภาพที่ชีวิตตองทําใหเกิดข้ึนในแตละ

ชวงชีวิตของบุคคล ตองเผชิญกับบีบค้ัน จํากัด ขัดขวาง ที่จะสกัดกั้นไมใหไปสูผลดังกลาว ซึ่ง

เรียกวา “ทุกข” ส่ิงที่ตองทําก็คือ พัฒนาคนข้ึนไปใหมีความรู ใหมีส่ิงที่เรียกวา ปญญา ใหมีวิชชา 

พรอมทั้งสามารถอ่ืน ๆ ที่จะชวยใหแกปญหาได เม่ือแกปญหาไดก็คือ ดับทุกขได ดังนั้น การศึกษา

จึงจําเปนตอชีวิต เมื่อศึกษาดีแลวก็แกปญหาไดอยางถูกตอง สามารถดํารงชีวิตอยูดวยดีและเจริญ

งอกงามเขาถึงจุดหมายที่ชีวิตพึงตองการ 
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 จะเห็นไดวา การใหการศึกษาแกประชากรของประเทศมีความสําคัญตอการพัฒนา

ประเทศเปนอยางมาก เพราะเปนการวางรากฐานความรูใหแนนเสียกอน กอนที่เร่ิมพัฒนาสะสม

ความรู และกาวตอไปเปนประเทศที่เจริญข้ึนไปทีละลําดับ ดวยเหตุนี้ ภาครัฐจึงเห็นความสําคัญวา

การใหการศึกษาแกประชาชนตองเปนสวนหนึ่งของการบริหารปกครองประเทศ ดังนั้น รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงไดกําหนดใหรัฐสงเสริมการศึกษา และใหความสําคัญ

กับการเรียนรูไวใน หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 49 ดังนี้  

 “มาตรา 49 การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือก

ของประชาชน การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและ

สงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ” (สํานักงานผูตรวจการแผนดิน, 2556)  

 
 จุดมุงหมายของการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู 
 อาจกลาวไดวา จุดมุงหมายของการเรียนรู คือ การที่ทรัพยากรมนุษยของประเทศ มี 

“ปญญา” อันจะนําพาประเทศชาติไปสูความเจริญกาวหนา ดังนั้น โจทยของกระบวนการเรียนรู ก็

คือ จะออกแบบกระบวนการดังกลาวอยางไร เพื่อใหทรัพยากรมนุษยของประเทศ มี “ปญญา” 

สําหรับประเทศไทยนั้น ไดมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู เพื่อ “ความมีปญญา” ของประชาชน

ไทยไวแลว ซึ่งไดรับการตราไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไวอยางชัดเจน ดังนี้ 
 
 มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับ การเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและ

สงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเปน

มนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของ

ประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสรางสรรค ใฝรู

และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

 มาตรา 23 การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และ

บูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเร่ืองตอไปน้ี 

 (1) ความรูเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว 

ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย
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และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

 (2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังความรูความเขาใจและ

ประสบการณเร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 

 (3) ความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการ

ประยุกตใชภูมิปญญา 

 (4) ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยาง

ถูกตอง 

 (5) ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข”  

(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา, 2555) 

 
 วิธีการหรือกระบวนการการเรียนรู 
 เพื่อใหทรัพยากรมนุษยของประเทศเกิด “ปญญา” ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงไดตรา

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติข้ึน เม่ือป พ.ศ.2542 โดยกําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู วิธีการนําประชากรไปสู “ความมีปญญา” นั้น ได

ระบุไวใน มาตราที่ 24 ดังนี้ 
 

 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ

ดําเนินการดังตอไปน้ี  

 (1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด ของผูเรียน 

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  

 (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต

ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา  

 (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิด

เปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง  

 (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางได สัดสวนสมดุล

กัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา  

 (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนและ

อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัย

เปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ท้ังน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือ

การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  
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 (6) จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือ กับบิดา

มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 

 

 นอกจากนี้ ไพโรจน ชลารักษ (2551: 7) กลาววา การเรียนรู เปนกระบวนการ ที่เร่ิมตน

ดวย ความต้ังใจ (intending) หรือใสใจ สนใจ ที่จะรูบางส่ิงบางอยาง จากนั้น จึงกําหนดวิธีการให

ไดมาซึ่งความรูนั้น และตามดวยการปฏิบัติตามวิธีการที่วางไวจนไดผล หรือ อาจกลาวไดอีกนัยวา 

ความต้ังใจเปนส่ิงแรกที่ถูกกําหนดข้ึนในใจคน และเมื่อลงมือปฏิบัติการสัมผัส หรือทําอยางมี

จุดประสงคแนนอนและชัดเจนแลวไดผลอยางไรออกมาเปนอันจบกระบวนการ ซึ่งสรุปได 4 

ข้ันตอนดังนี้ 

 1. ต้ังใจจะรู อยากจะรู หรือกําหนดส่ิงที่ตองการรู 

 2. กําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อใหรู 

 3. ลงมือปฏิบัติหรือทําตามที่คิดหรือต้ังใจไว 

 4. ไดรับผลหรือประจักษผลจากการทํา 

 เม่ือส้ินสุดกระบวนการนี้แลวเรียกวา เสร็จส้ินกระบวนการเรียนรู ส่ิงที่เหลืออยูเปน

ประสบการณ (Experience) และความรู (Knowledge) อยูในตัวของคนผูนั้น  

 สิริลักษณ ยิ้มประสาทพร (2548: 12-13) ก็อธิบายไปในทํานองเดียวกันวา 

กระบวนการเรียนรู (learning Process) สามารถอธิบายไดเปน 2 นัย นั่นคือ นัยแรก อธิบายไดวา 

กระบวนการเรียนรู คือ การดําเนินการอยางเปนข้ันตอน โดยอาศัยวิธีการตาง ๆ ที่ชวยใหบุคคล

เกิดความรูและความเขาใจในส่ิงตาง ๆ และ นัยที่สอง อธิบายไดวา กระบวนการเรียนรู คือ แบบ

แผน หรือขบวนความคิดของบุคคลท่ีคอย ๆ เปล่ียนแปลงไปสูผลอีกอยางหนึ่ง ในนัยนี้กลาวไดวา 

กระบวนการเรียนรูเปนการเปล่ียนแปลงที่กระบวนระบบคิดของบุคคลนั่นเอง  

 พรวิไล เลิศวิชา (อางถึงใน สิริลักษณ ยิ้มประสาทพร, 2548: 6-7) อธิบายวา กระบวนการ

เรียนรูเปนกระบวนการอันมีรากฐานอยูที่ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งไมไดแยกระหวางการ

เรียนรูกับวิถีชีวิต การรูและการปฏิบัติ เนื้อหาและกระบวนการเรียนรูเปนหนึ่งเดียวกัน โดย

กระบวนการเรียนรูเปนสวนสําคัญที่ทําใหมนุษยมีศักยภาพในการพัฒนา สามารถดํารงชีวิตอยู

ทามกลางการเปล่ียนแปลงและพึ่งตนเองได  

 จากนิยามความหมายของกระบวนการเรียนรู ที่กลาวมาขางตน ทําใหผูศึกษาสามารถ

สรุปไดวา กระบวนการเรียนรู คือ วิธีการปฏิบัติใหไดมาซ่ึงความรู ที่เปนกระบวนการ โดยเร่ิมตน

จากความสนใจ หรือ ใสใจ ที่จะเขาใจในบางส่ิงบางอยาง ดวยประสบการณที่แตกตางกัน ผลที่ได
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เมื่อส้ินสุดกระบวนการก็คือ ความจริง หลักการ แนวคิด นิสัย ทัศนคติ ความสนใจ คานิยม และทักษะ 

นอกจากนี้ ยังถือไดวา กระบวนการเรียนรู เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบความคิด ไดดวย

เชนกัน เพราะ ถาบุคคลใดไดผานกระบวนการเรียนรู จนไดเขาใจในส่ิงที่ตนปรารถนาแลว ก็จะเกิด

เปน “ปญญา” และตัว “ปญญา” นี้เอง ก็จะสงผลใหระบบความคิดเดิมกอนการเรียนรูไดเปล่ียน 

แปลงไปเปนระบบความใหมเมื่อเกิดปญญาแลว และถาบุคคลนั้น ใชกระบวนการเรียนรู ไปเร่ือย ๆ 

กับทุกส่ิงที่สนใจ ปญญาก็จะสะสมข้ึนเร่ือย ๆ อันจะพัฒนาตอเนื่องไปเร่ือย ๆ ตลอดอายุขัยของ

บุคคลนั้น อันเรียกไดวาเปน “การเรียนรูอยางไมมีที่ส้ินสุด” หรือ “การเรียนรูตลอดชีวิต” นั่นเอง 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการแหลงเรียนรู 
 ความหมายของแหลงเรียนรู 
 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ใหคําจํากัดความวา แหลง หมายถึง ถิ่น ที่อยู บริเวณ 

ศูนยรวม บอเกิด แหง ที่ (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2539: 1312) คําวา เรียนรู หมายถึง 

เขาใจความหมายของส่ิงใดสิ่งหนึ่งโดยประสบการณ (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2539: 969)  

 สําหรับความหมายของ “แหลงเรียนรู” นั้น กรมวิชาการ (อางถึงใน สุมาลี สังขศรี และ

คณะ, 2548: 24) นิยามวา แหลงการเรียนรู หมายถึง แหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศ และ

ประสบการณ ที่สนับสนุนสงเสริมใหผูเรียน ใฝเรียน ใฝรู แสวงหาความรู และเรียนรูดวยตนเองตาม

อัธยาศัยอยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูและเปน

บุคคลแหงการเรียนรู  

 นอกจากนี้ สํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (อางถึงใน สํานักคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติ, 2551: 8) ยังใหนิยามคําวา “แหลงเรียนรู” ไวดวยเชนกันวา หมายถึง "แหลง" 

หรือ "ที่รวม" ซึ่งอาจเปนสภาพ สถานที่ หรือศูนยรวมที่ประกอบดวย ขอมูล ขาวสาร ความรู และ

กิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู หรือกระบวนการเรียนการสอน ที่มี รูปแบบแตกตางจาก

กระบวนการเรียนการสอนที่มีครูเปนผูสอน หรือศูนยกลางการเรียนรู เปนการเรียนรูที่มี

กําหนดเวลาเรียนยืดหยุน สอดคลองกับความตองการและความพรอมของผูเรียน การประเมินและ

การวัดผลการเรียนมีลักษณะเฉพาะที่สรางข้ึนใหเหมาะสมกับการเรียนรูอยางตอเนื่อง ซึ่งไม

จําเปนตองเปนรูปแบบเดียวกันกับการประเมินผลในช้ันหรือหองเรียนนั้น  

 นิยามอีกช้ินที่นาสนใจ คือ นิยามของ อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2548: 64) ซึ่ง

อธิบายวา แหลงการเรียนรู คือ ส่ิงที่มีอยูในสังคมรอบตัวเราที่เปนทั้งส่ิงมีชีวิตและไมมีชีวิต เปนส่ิง

ที่มีอยูในธรรมชาติและมนุษยสรางข้ึน ทั้งหมดนี้ เปนแหลงความรูที่ทําใหคนในสังคมเกดิการเรียนรู

และเกิดประสบการณในการเรียนรูอยางตอเนื่อง  
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 จากนิยามขางตน ทําใหผูศึกษาขอเสนอความหมายของ “แหลงเรียนรู” วา หมายถึง 

พื้นที่ใดก็ตาม ที่มีองคความรูเร่ืองนั้น ๆ สะสมอยู ซึ่งองคความรูดังกลาว สามารถเปนสวนหนึ่ง 

หรือทั้งหมดของขอมูล ที่ทําใหผูแสวงหาความรูเขาใจในเร่ืองที่ตนสนใจใครรูได  
 ความสําคัญของแหลงเรียนรู 
 แหลงเรียนรู ก็คือ พื้นที่สะสมองคความรู ดังนั้น ส่ิงหนึ่งในการสงเสริมกระบวนการ

เรียนรูก็คือ การที่ รัฐตองจัดสรางพื้นที่สะสมองคความรูใหแกประชาชน และเปดโอกาสให

ประชาชนไดเขามา “ตักตวง” ความรูในพื้นที่นั้น ไดอยางเสรี ซึ่งนิยมสรางข้ึนในรูปแบบของ 

หองสมุด พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ศูนยการกีฬา และนันทนาการ รวมไปถึงศูนยขอมูลทางวิชาการตาง ๆ เปนตน 

ดังนั้นจะเห็นไดวา ความสําคัญของแหลงเรียนรู คือ ทําหนาที่เปนพื้นที่สะสมองคความรูของ

ประเทศ เพื่อใหประชาชนไดเขามาแสวงหาความรู เพื่อสรางปญญา อันจะเปนรากฐานสําคัญใน

การพัฒนาประเทศนั่นเอง ในเร่ืองนี้ รัฐบาลไทยไดเล็งเห็นความสําคัญของพื้นที่สะสมองคความรู

ดังกลาว จึงนํามาซึ่งการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่มุงเนนให

ความสําคัญกับแหลงเรียนรู โดยระบุใหรัฐตองสงเสริมในการจัดต้ังและการดําเนินงานของแหลง

เรียนรูในมาตรา 25 ดังนี้ 
 

 มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ังแหลงการเรียนรู ตลอดชีวิต

ทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวน

พฤกษศาสตร  อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยการกีฬาและนันทนาการ 

แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอื่นอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  (สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฏีกา, 2555)  
 

 นอกจากนี้ นฤมล ตันธสุรเศรษฐ (อางถึงใน อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2548: 64) 

ไดจําแนกความสําคัญของแหลงเรียนรูออกเปน 5 ขอ ดังนี้ 

 1. เปนแหลงการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชาชนจะมีปฏิสัมพันธเพื่อหาความรูตาง ๆ ได

ดวยตนเองตลอดเวลา โดยไมจํากัดเพศและวัย 

 2. เปนแหลงที่ประชาชนจะเขาไปปฏิสัมพันธเพื่อหาความรูจากแหลงกําเนิดได 

 3. เปนแหลงที่ประชาชนจะเขาไปปฏิสัมพันธเพื่อใหเกิดประสบการณตรงหรือลงมือ

ปฏิบัติจริง ๆ ได 

 4. เปนแหลงที่ประชาชนจะเขาไปปฏิสัมพันธเพื่อใหไดความรูเกี่ยวกับวิทยาการใหม ๆ 

ที่มีการคิดคนข้ึนและยังไมมีของจริงใหเห็น เชน ศึกษาส่ิงประดิษฐใหม ๆ จากงานนิทรรศการ 
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 5. เปนการใหขาวสาร และเปล่ียนแปลงทัศนคติ คานิยม เพื่อใหเกิดการยอมรับส่ิงใหม 

แนวคิดใหมหรือมุมมองใหมได 

 ดังนั้น อาจกลาวไดวา ความสําคัญของแหลงเรียนรู คือ ทําหนาที่เปน “พื้นที่” สําหรับ

สะสมองคความรู ใหแกผูแสวงหาความรูเขามานําไปสราง “ปญญา” ไดตลอดชีวิตแหงการเรียนรู

ของคนผูนั้น โดย “พื้นที่” แตละแบบ ก็จะเอ้ือกับกระบวนการเรียนรูที่แตกตางกันไปในแตละบุคคล 

และถาพิจารณาในเชิงปฏิสัมพันธทางสังคมแลว หนาที่อีกประการหนึ่งของแหลงเรียนรูเปน 

“พื้นที่” สําหรับการสรางการปฏิสัมพันธทางสังคม เพื่อการเรียนรูไดดวยเชนกัน อาทิ เปนพื้นที่

เช่ือมโยงระหวางผูแสวงหาความรูที่มาจากสถานศึกษา กับที่มาจากชุมชนทองถิ่น ไดมีโอกาส

พบปะแลกเปลี่ยนความรูกันไดตลอดชีวิต   
 จุดมุงหมายของแหลงเรียนรู 
 เปาหมายหลักของการมีแหลงเรียนรูคือ เปนพื้นที่สะสมองคความรู เพื่อใหประชาชน

นําความรูดังกลาวไปสราง “ปญญา” อันจะนําประเทศไปสูความเจริญได 

 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (อางถึงใน สํานักคณะกรรมการวัฒนธรรม

แหงชาติ, 2551: 7) อธิบายวา เปาหมายของแหลงการเรียนรูที่มีตอประชาชน คือ มีไวใหบุคคลแต

ละคน ไดรับโอกาสเรียนรู เพื่อการพัฒนาทักษะและความสามารถของตน อยางอิสระและตลอด

ชีวิต หรืออาจกลาวไดวา แหลงการเรียนรู ชวยใหผูเรียนเปนผูยอมรับความจริงแหงตน สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (2553: 149) ก็ไดกลาวถึงเปาหมายหลักของการสรางแหลงเรียนรูไววา 

สามารถทําใหผูรับบริการทุกกลุมเขาถึงบริการตาง ๆ ในทุกรูปแบบและไดรับการบริการจากแหลง

เรียนรูอยางเสมอภาค มีโอกาสไดรับการเรียนรูอยางเทาเทียมกัน  

 นอกจากนี้ ฟราสซีส (อางถึงใน สุมาลี สังขศรี และคณะ, 2548: 34) ไดอธิบาย

จุดมุงหมายของแหลงเรียนรูไวทํานองเดียวกัน คือ มีไวใหประชาชนใชเปนพื้นที่ในการเรียนรูเพื่อ

พัฒนาทักษะความสามารถดานตาง ๆ ไดอยางอิสระ ถือไดวาเปนการเรียนรูเติมเต็มตลอดชีวิต 

ยิ่งกวานั้น ฟราสซีส (อางถึงใน สุมาลี สังขศรี และคณะ, 2548: 34) ยังไดจําแนก วัตถุประสงคของ

การจัดแหลงความรูออกเปน 9 ขอ ดังนี้  

 1. เพื่อจัดกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล  

 2. เพื่อหาแนวทางการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ  

 3. เพื่อจัดหาโอกาสสรางประสบการณการเรียนรูจากส่ือ  

 4. เพื่อจัดหาโอกาสการศึกษาอยางอิสระและศึกษาตนเอง  

 5. เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการพิจารณาตัดสินส่ิงที่เรียนรูดวยตนเอง  
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 6. เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรูและทักษะการใชวัสดุอุปกรณ  

 7. เพื่อพัฒนาความคิดริเร่ิม ความเปนอิสระ ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ การ

แกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

 8. เพื่อพัฒนาทักษะดานการคนควา การอภิปราย การสนทนา การนําเอาความรูที่

ไดรับมาประยุกตใช  

 9. เพื่อเปนแรงดลใจใหเกิดการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต 
 ประเภทของแหลงเรียนรู 
 เนื่องจากแหลงเรียนรู เปนคําที่กวาง และหมายรวมถึง “พื้นที่” อันมีขอมูลสะสมอยู 

ดังนั้น จึงมีนักวิชาการจําแนกประเภทของแหลงเรียนรูแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับรูปแบบของแหลงที่

จะนํามาจัดเปนกลุมใหญ ตัวอยางเชน กรมวิชาการ (อางถึงใน สุมาลี สังขศรี และคณะ, 2548: 

31) ไดจําแนกแหลงเรียนรูโดยอิงจาก “สถานที่เรียน” วาเปนการเรียนการสอนที่จัดข้ึนโดยโรงเรียน 

กับการเรียนการสอนที่หาไดในวิถีชีวิต ซึ่งไดจําแนกแหลงการเรียนรูออกเปน 2 ประเภท คือ  

 1. แหลงการเรียนรูในโรงเรียน ไดแก หองสมุด หองหมวดวิชา หองคอมพิวเตอร หอง

อินเทอรเน็ต ศูนยวิชาการ ศูนยวิทยบริการ ศูนยโสตทัศนศึกษา ศูนยส่ือการเรียนการสอน ศูนย

พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน Resource Center สวนพฤกษศาสตร สวนวรรณคดี สวน

สมุนไพร สวนสุขภาพ สวนหนังสือ สวนธรรมะ ฯลฯ 

 2. แหลงการเรียนรูในทองถิ่น ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตร หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตร ศูนยกีฬา 

วัด ครอบครัว ภูมิปญญาทองถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ องคกรของรัฐ และเอกชน 

 หรืออีกตัวอยางหนึ่ง คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 ไดจัดแหลง

เรียนรู แยกเปน 3 ประเภท ตามเนื้อหา คือ 

 1. แหลงเรียนรูที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เชน อุทยานแหงชาติ สวนพฤกษชาติ ภูเขา 

แมน้ํา ทะเล น้ําพุรอน เปนตน 

 2. แหลงเรียนรูที่มนุษยจัดข้ึน หรือสรางข้ึนเพื่อใชเปนแหลงศึกษาหาความรูไดสะดวก 

และรวดเร็ว เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ สวนสัตว ศูนยการเรียนรูตาง ๆ เปนตน 

 3. แหลงเรียนรูที่เปนทรัพยากรบุคคล ไดแก ครู ผูปกครอง พอแม พระสงฆ ตลอดจน

ผูรู ผูเชี่ยวชาญ ในอาชีพแขนงตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน รวมทั้ง สถานประกอบการ รานคา หนวยงาน 

หรือองคกรตาง ๆ เปนตน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3, 2553) 



 31 

 วิธีการหรือกระบวนการในการจัดการแหลงเรียนรู 

 ในการพิจารณาวาแหลงเรียนรูใดมีความเหมาะสมตอการพัฒนาใหเกิดประโยชนตอ

การจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนชาวไทยไดนั้น สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(2553: 11) และ สายันต ไพรชาญจิตร (2544: 59) ไดกําหนดกรอบการสํารวจคุณลักษณะและ

ปจจัยที่เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาไว 10 ประการไดแก 

 1. ความหลากหลายของทรัพยากรเพื่อการเรียนรู  

 2. ความโดดเดนของทรัพยากรในแหลงเรียนรู  

 3. กิจกรรมภาคปฏิบัติ  

 4. ความนาสนใจของทรัพยากรที่มีอยูในแหลง  

 5. ความหลากหลายขององคความรูที่มีอยูในแหลง  

 6. การดูแลรักษาสภาพแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอม  

 7. การเขาถึงแหลง  

 8. ความพรอมของปจจัยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูประเภทวิทยากร/ผูแนะนํา  

 9. ความพรอมปจจัยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูประเภทส่ือ/เอกสาร  

 10. ความพรอมของปจจัยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูประเภทส่ือ/ปาย  

 ดังนั้น การจัดแหลงการเรียนรู จะตองอาศัยความรวมมือและประสานกันทั้งภาครัฐ 

เอกชน และชุมชน การจัดแหลงความรูสามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาพ

ความเปนอยู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกตางกันในแตละทองถิ่น โดยคํานึงถึง

ประโยชนที่ประชาชนในทองถิ่นจะไดรับ (สุมาลี สังขศรี และคณะ, 2548: 35) 

 จากการนิยามความหมายของแหลงเรียนรู ผูศึกษาสรุปวา แหลงเรียนรู หมายถึง 

“พื้นที่” อันเปนที่สะสมองคความรู ”พื้นที่” ดังกลาวนี้ เปนไดทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และมนุษย

สรางข้ึน และเปนไดทั้งส่ิงมีชีวิต อาทิ บุคคล สัตว เปนตน และไมมีชีวิต อาทิ โบราณสถาน หนังสือ 

งานศิลปะ เปนตน องคความรูที่สะสมในพื้นที่นั้น ประกอบไปดวยขอมูลที่หลากหลาย ที่มาจาก

ขาวสาร ความรู และประสบการณ เมื่อผูเรียนรูไดใชขอมูล จะทําใหผูเรียนรูเกิดความเขาใจ และ

พัฒนาไปเปนทักษะ และความชํานาญ เมื่อผูเรียนรูแสวงหาความรูเพิ่มเติมอีก ก็จะเปนการกระทํา

ซ้ํากระบวนการ ทําใหเกิดเปนการเรียนรูอยางตอเนื่องนั่นเอง 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ ซึ่งเปนการจัดการแหลงเรียนรูประเภทแหลงโบราณคดีนั้น ผู

ศึกษา ไดคัดเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวของกับดานกระบวนการจัดการแหลงเรียนรู จํานวน 5 ชิ้น และ

แผนแมบทที่เกี่ยวของกับการจัดการโบราณสถานใหเปนแหลงเรียนรู จํานวน 2 ชิ้น มาใชเปน

แนวทางการศึกษา ซึ่งประกอบดวยงานดังนี้คือ 
 “โครงการวิจัยและพัฒนาแหลงเรียนรูสําหรับการศึกษาตลอดชีวิต: กรณีศึกษา
นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกลเคียง” โดย สายันต ไพรชาญจิตร (2544) 

งานวิจัยช้ินนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพของแหลงเรียนรูในพื้นที่ศึกษา รวมไปถึงการ

นําเสนอวิธีการจัดการแหลงเรียนรูอยางเปนระบบ อันไดแก วิธีการพัฒนา วิธีสงเสริม และวิธี

ดําเนินงาน ใหตอบสนองความสนใจของผูเรียนทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และ

การศึกษาตามอัธยาศัย  

 ผลการศึกษาพบวา ในพื้นที่การศึกษามีแหลงเรียนรูประเภทตาง ๆ จํานวน 133 แหง 

22 ประเภท และมีสาระความรูอยู 22 หมวด แหลงเรียนรูหลายแหงมีสถานภาพและบทบาท

ความสําคัญหลายอยางในขณะเดียวกัน จากนั้น ผูวิจัยไดคัดเลือกแหลงเรียนรูข้ึนมาจํานวนหนึ่ง 

เพื่อกําหนดรูปแบบการพัฒนาดังนี้  

 1. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจันทรเกษม และอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

(ภาครัฐ) โดยเสนอรูปแบบการพัฒนาดานการสรางกระบวนการเรียนรูดวยการวิจัยตนเองและการ

พัฒนาส่ือการเรียนรูที่หอพิสัยศัลลักษณ 

 2. บานดนตรีไทยสังคีตประดิษฐ (ภาคเอกชน) โดยนําเสนอรูปแบบพัฒนาแหลง

เรียนรูดวยการจัดการใหเปนสถานศึกษาดนตรีครบวงจร  

 3. พิพิธภัณฑเรือไทย เครือขายแหลงเรียนรูเร่ืองเรือและเรือจําลอง (ภาคเอกชนและ

เครือขายชุมชน) โดยนําเสนอรูปแบบพัฒนาแหลงเรียนรูดวยการจัดใหอยูในรูปของเครือขายและ

ชุมชนการเรียนรูเร่ืองเรืออยุธยา 

 นอกจากนี้ ผูวิจัยไดเสนอส่ิงที่โดดเดนที่สุดของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาก็คือ การ

เรียนรูดานประวัติศาสตรไทย ในกลุมวิชาสังคมศึกษา โดยมีเนื้อหาสาระที่สามารถเรียนรูไดใน

ปจจุบันถึง 6 เร่ืองดวยกัน คือ 

 1. การเมืองการปกครอง 

 2. เศรษฐกิจการคาขายและความสัมพันธระหวางประเทศ  

 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

 4. สถาปตยกรรมและศิลปกรรมสมัยอยุธยา  
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 5. ศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยา และ 

 6. ภูมิปญญาไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 “แนวทางการจัดการแหลงเรียนรูตลอดชีวิตภายในบานเขาทุเรียน ตําบลเขา
พระ อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก” โดย ปรมปณต แกวนนท (2553) งานช้ินมี

วัตถุประสงคเพื่อสํารวจและศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรและโบราณคดีที่บานเขาทุเรียน ตําบล

เขาพระ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ขอมูลที่ไดนี้ จะนําไปแปรรูปเปนฐานขอมูลองคความรู

ทองถิ่นของบานเขาทุเรียน เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

 ผลการศึกษาคือ แนวทางพรอมแผนปฏิบัติที่เหมาะสําหรับการจัดการแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิต องคความรูที่ไดจากการสํารวจและศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรและโบราณคดี

ภายในพื้นที่รวมทั้งบริเวณใกลเคียงนั้น จะไดรับการแปรรูปเปน “สาระเรียนรู” ของทองถิ่น เพื่อให

ในการจัดทําฐานขอมูล สําหรับในข้ันตอนการสรางฐานขอมูลนั้น “สาระเรียนรู” ที่ไดจะถูกจําแนก

ออกเปนฐานขอมูล 2 ชุดคือ 

 1. ชุดขอมูลทางประวัติศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่น และ 

 2. ชุดขอมูลทางดานโบราณคดี  

 นอกจากนี้ ปรมปณต แกวนนท (2553) ยังไดเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการ

แหลงเรียนรูวาควรดําเนินการในรูปแบบ “ศูนยการเรียนรูของชุมชนบานเขาทุเรียน” ซึ่ง

ประกอบดวยพื้นที่ 2 สวน คือ 1) อาคารศูนยการเรียนรูชุมชนบานเขาทุเรียน และ 2) พื้นที่จัดแสดง

ที่ตัวแหลงประวัติศาสตร โบราณคดีสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 และทรัพยากรธรรมชาติ พรอมทั้ง

เสนอแผนปฏิบัติที่มุงเนนใหสามารถดําเนินการไดและเกิดผลสําเร็จไดจริง  
 “การศึกษาการใชแหลงความรูในชุมชนในการเรียนการสอน กลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต (สังคมศึกษา) ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดขอนแกน” โดย พวงรัตน วิทยตมาภรณ (2541) งานช้ินนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

เปรียบเทียบการใชแหลงความรูในชุมชนในการเรียนการสอนของครูผูสอนในโรงเรียนที่มีขนาด

แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา ครูผูสอนใชแหลงความรูในชุมชนในการเรียนการสอนกลุมสราง

เสริมประสบการณชีวิต (สังคมศึกษา) ในดานตาง ๆ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และครูผูสอน

มีความเห็นวา การนําแหลงความรูในชุมชนไปใชในการเรียนการสอนมีประโยชน วิธีการที่ครูผูสอน

นําแหลงความรูในชุมชนมาใชในการเรียนการสอนมากที่สุด คือ นํานักเรียนออกไปศึกษาและรวม

กิจกรรมที่ชุมชนจัดข้ึน ซึ่งชวยสงเสริมใหนักเรียนรักและผูกพันกับทองถิ่นของตน สวนการใชแหลง

ความรูในชุมชน ในการเรียนการสอนของครูผูสอนในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันนั้น พบวา ไม

แตกตางกัน ซึ่งประกอบดวยประเด็นเร่ืองประเภทที่ใช วิธีการใช และ ประโยชนของการใช  
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 “แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนาเมืองพนมรุง” โดย กรมศิลปากร (2548) 

งานช้ินนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจ และศึกษาขอมูลตาง ๆ ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง

และโบราณสถานโดยรอบ รวมไปถึง การกําหนดพื้นที่ประกาศเขตโบราณสถาน การใชประโยชนทีดิ่น

ในเขตโบราณสถาน และการวางมาตรการควบคุมการใชพื้นที่ในเขตโบราณสถาน และเขตกันชน 

 ผลการศึกษาคือ แผนการดําเนินงาน และงบประมาณสําหรับการอนุรักษและพัฒนา

พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร ในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติและข้ึนบัญชีมรดก

โลก ดังนั้น แผนแมบทสําหรับดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพนั้น จึงไดรับความเห็นชอบจัดทําข้ึน 

ซึ่งประกอบดวยแผนงานสําคัญ 10 แผนงาน ไดแก  

 1. แผนงานศึกษาคนควาดานโบราณคดี 

 2. แผนงานการขุดแตงและการอนุรักษโบราณสถาน 

 3. แผนงานการโยกยายชุมชนที่มีผลกระทบ 

 4. แผนงานอนุรักษและพัฒนาดานภูมิสถาปตยกรรม 

 5. แผนงานพัฒนาดานการทองเที่ยวและส่ิงอํานวยความสะดวก,  

 6. แผนการใชประโยชนที่ดินและการควบคุมการพัฒนา 

 7. แผนพัฒนาดานโครงขายคมนาคมขนสง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 8. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ 

 9. การมีสวนรวม และ  

 10. แผนงานประชาสัมพันธ  

 หลักการของแผนแมบทฉบับนี้ มุงที่จะทําใหประชาชนมีความรู ความเขาใจและมีสวน

รวมในการอนุรักษโบราณสถานและพัฒนาเมืองพนมรุงทั้งส้ิน 
 “แผนแมบทโครงการบูรณะพระราชวังจันทนและยายโรงเรียนพิษณุโลกพิทยา
คม” โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร (2548) งานช้ินนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจ ศึกษาขอมูลในพื้นที่

พระราชวังจันทนและพ้ืนที่แวดลอมที่เกี่ยวของ สําหรับใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนแมบท 

 ผลการศึกษา มีเนื้อหาประกอบดวย 

 1. การกําหนดพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน และพ้ืนที่แวดลอมที่เกี่ยวของ 

 2. การกําหนดมาตรการควบคุมการใชพื้นที่ 

 3. การสรางแผนการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิผล และ  

 4. งบประมาณในการอนุรักษ และพัฒนาพื้นที่พระราชวังจันทน  
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 นอกจากนี้ แผนแมบทยังไดนําเสนอขอมูลสภาพปจจุบันของพื้นที่พระราชวังจันทนใน

ดานตาง ๆ อันประกอบดวย ขอมูลทางดานโบราณคดี คือ การขุดคน และขุดแตงโบราณสถานใน

พื้นที่โครงการ รวมไปถึงแนวทางในการพัฒนาพื้นที่พระราชวังจันทน และรายละเอียดของแผน

ประเภทตาง ๆ อาทิ แผนการใชที่ดิน, แผนการบูรณะโบราณสถาน, แผนงานปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณโดยรอบ, แผนงานปรับปรุงและพัฒนาชุมชน, แผนงานพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 

และแผนงานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เปนตน 
 “การศึกษาหารูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี พิพิธภัณฑการ
เรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร” โดย วิไลวรรณ อยูทองจุย (2553) งานช้ินมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาปริมาณและประเภทของโบราณวัตถุที่พบจากการขุดคนแหลงโบราณคดีกระทรวงพาณิชย

เดิม สําหรับเปนขอมูลเบื้องตนในการจัดจําแนกโบราณวัตถุประกอบกับการจัดการคลัง

โบราณวัตถุ และนําเสนอรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการจัดการคลังโบราณวัตถุทาง

โบราณคดี พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร จากความรูและการเก็บรวบรวมขอมูล

ทางประวัติศาสตร แนวทางนโยบายเพ่ือนํามาพัฒนาคลังโบราณวัตถุในปจจุบันใหเกิดประสิทธิภาพ 

ผลการศึกษาพบวา โบราณวัตถุมีปริมาณมากและหลากหลายประเภทโดยสามารถแบงออกได 7 

ประเภท สวนรูปแบบและแนวทางการจัดการควรเปนรูปแบบเพื่อการเรียนรูและการอนุรักษโดย

แบงพื้นที่ออกเปน 3 สวนคือ  

 1. พื้นที่สวนการเรียนรู เปนสวนของการจัดนิทรรศการ จัดแสดงโบราณวัตถุและจัด

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู 

 2. พื้นที่สวนของการอนุรักษ เปนสวนสําหรับทําการอนุรักษและใหความรูเร่ืองของการ

อนุรักษโบราณวัตถุ 

 3. พื้นที่สวนคลังโบราณวัตถุ (คลังปด) สําหรับเปนพื้นที่หรือหองในการจัดเก็บ

โบราณวัตถุ โดยรูปแบบและแนวทางการจัดการนี้มาจากความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของและ

สอดคลองกับนโยบายเพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชน พิพิธภัณฑและโบราณวัตถุ 
 “การศึกษาพิพิธภัณฑเพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: 
กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร” โดย กัลยา ซองรัมย (2552) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจสภาพ

การดําเนินงานและเนื้อหาของพิพิธภัณฑในกรุงเทพมหานครและเพื่อจําแนกและจัดหมวดหมู

พิพิธภัณฑตามสาระการเรียนรูหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับประถมศึกษาชวงช้ันที่ 2 (ป.

4-ป.6) พ.ศ.2544 และเพื่อหาแนวทางสําหรับโรงเรียนในการใชพิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรียนรูอยาง

สมบูรณ ผลจากการศึกษาพบวา พิพิธภัณฑในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญสังกัดในหนวยงาน

รัฐบาล ไมเก็บคาเขาชม กลุมผูชมสวนใหญจะเปนนักเรียน นิสิต นักศึกษาโดยการเขาชมมีทั้ง
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เจาหนาที่นําชมและชมอยางอิสระ สวนพิพิธภัณฑดานศิลปะ โบราณวัตถุ มีความสอดคลองกับ

สาระการเรียนรูเนื้อหาตรงกับวิชาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และแบบบูรณาการ การทําให

พิพิธภัณฑในกรุงเทพมหานครเปนแหลงเรียนรูอยางสมบูรณได ยังตองอาศัยความรวมมือของ

โรงเรียน โดยการสรางหุนสวนทางการศึกษาระหวางโรงเรียนและพิพิธภัณฑซึ่งตองอาศัย

องคประกอบ 4 อยางคือ 

 1. องคความรู 

 2. ส่ือ 

 3. กระบวนการจัดการการเรียนรู 

 4. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภายใตความรวมมือของบุคลากรทั้ง 2 ฝาย อยางจริงจัง  

 นอกจากนั้นยังตองอาศัยแรงสนับสนุนและความเขาใจจากชุมชนในดานการเรียนการ

สอนเชิงบูรณาการ และจากรัฐในดานความรวมมือดานการศึกษา การสงเสริมและเปนตัวกลางใน

การผลักดันใหเกิดการใชแหลงเรียนรูเชิงหุนสวนทางการศึกษาอยางสมบูรณตอไป 
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บทที่ 3 
 

ระเบียบวธิีการศกึษา 
 
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
 การศึกษาเร่ือง “การจัดการแหลงเรียนรูพระราชวังจันทน” เปนการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาทรัพยากรโบราณคดีและประวัติศาสตรในพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน จังหวัด

พิษณุโลก และเพื่อกําหนดรูปแบบในการจัดการโบราณสถานพระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก 

ใหเปนแหลงเรียนรูดานโบราณคดีและประวัติศาสตร โดยมุงหวังใหโบราณสถานพระราชวังจันทน

เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนําไปสูการจัดการแหลงโบราณสถานใหเปน

แหลงเรียนรู ซึ่งมีหลักการและกระบวนการศึกษาทฤษฎีการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่นํามาใช

ดังนี้ 

 อาจารยธนิก เลิศชาญฤทธ กลาวถึงกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมไว 3 

กระบวนการคือ 

 1. การประเมินความสําคัญ คือ การมองถึงคุณคาและความสําคัญของทรัพยากร

วัฒนธรรมนั้น ๆ ผานนักวิชาการและผูเช่ียวชาญรวมถึงสมาชิกชุมชนในทองถิ่นเพื่อจัดทําเอกสาร

ระบุความสําคัญนํามาสูวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการ 

 2. การวางแผนการจัดการ เมื่อมีการประเมินความสําคัญของทรัพยากรเปนที่เรียบรอย

แลว การกําหนดแผนการจัดการก็มีความสําคัญซึ่งแผนการจัดการนี้สมาชิกชุมชนในทองถิ่นก็ควร

มีสวนรวมในการกําหนดแผนการจัดการ ตองเปนการวางแผนระยะยาวและคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึน

ตามมา 

 3. การกําหนดรายการการจัดการ อาจทําไดหลายวิธี ดังนั้นจึงตองลําดับความสําคัญ

ของทรัพยากรวัฒนธรรมที่ไดทําการประเมินไวในข้ันตอนแรก และการจัดการตองคํานึงถึงผลกระทบ

ตอสภาพแวดลอมธรรมชาติและวัฒนธรรมในพื้นที่ดวย 

 แตอยางไรก็ตาม อาจารยสายันต ไพรชาญจิตร ไดนําเสนอกระบวนการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมไวอยางละเอียด ดังนี้ 

 1. การศึกษาวิจัยหรือการสรางความรู คือ การใหคนในชุมชนไดศึกษาวาในพื้นที่ชุมชน

ของตนเองนั้นมีทรัพยากรวัฒนธรรมอะไรบางที่จะทําใหเกิดประโยชนกับชุมชนของตนเองโดยมี

นักวิชาการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเปนที่ปรึกษาและแนะนํา 
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 2. การประเมินคุณคาและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี คือ ฐานขอมูลเกี่ยวกับ

ทรัพยากรทางโบราณคดีของชุมชนที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคมและประเทศวามีอะไรบางเพื่อ

ประโยชนในการวางแผนการอนุรักษและเปนขอมูลใชในการพัฒนาทางกายภาพอ่ืน ๆ  

 3. การบริรักษ คือ การคงไวซึ่งสภาพทางกายภาพและคุณคาของทรัพยากรทางโบราณ 

คดีเพื่อประโยชนในการศึกษา การทัศนศึกษาหรือการทองเที่ยวรวมไปถึงการบังคับใชกฎเกณฑขอ

ปฏิบัติและขอหามตาง ๆ เพื่อใหทรัพยากรวัฒนธรรมคงอยูและชุมชนสามารถใชประโยชนอยาง

เหมาะสมใหนานที่สุด 

 4. การจัดการความรูเร่ืองทรัพยากรทางโบราณคดี โดยการสราง จัดระบบ จัดแสดง

โบราณวัตถุ ขอมูล ประสบการณในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถานหรือพัฒนาหลุมขุดคนในแหลง

โบราณคดีหรือใหโบราณสถาน อาณาบริเวณของแหลงโบราณคดีเปนพิพิธภัณฑแหลงโบราณคดี 

เปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรโบราณคดีเพื่อเผยแพรความรูใหแกคนในทองถิ่นและ

สาธารณชนไดเรียนรู ซึ่งนอกจากการจัดแสดงก็ยังสามารถเผยแพรจากส่ิงพิมพ หนังสือ เอกสาร

หรือส่ือตาง ๆ ออกเผยแพรทั้งใหเปลาและจําหนาย 

 5. การฟนฟูผลิตซํ้าและสรางใหม เปนการสรางความหมาย คุณคาและกําหนดบทบาท

และหนาที่ใหมใหกับทรัพยากรทางโบราณคดีที่มีอยูแตอาจจะไมไดทําหนาที่ด้ังเดิมอยางที่เคยเปน

ในอดีตและมีการนําเอาทรัพยากรทางโบราณคดีมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใชประโยชนในบทบาทใหม 

 6. การใชกฎเกณฑ ขอปฏิบัติ ขอบัญญัติในการควบคุมและปองกัน มีความจําเปนที่

จะตองดําเนินการปกปองคุมครองหรือกําหนดแนวปฏิบัติในการอนุรักษทรัพยากรทางโบราณคดีที่

มีอยูในพื้นที่ตาง ๆ ใหสอดคลองกับจารีตและวัฒนธรรมทองถิ่น โดยอาศัยความรวมมือจากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นออกขอบัญญัติที่ไมขัดแยงกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เปนประโยชน

ตอการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีอยางยั่งยืน 

 7. การดําเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรทางโบราณคดี เนื่องจาก

ปจจุบันเราอยูในกระแสการพัฒนาแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่มีการคิดเร่ือง การลงทุน-ขาดทุน-

กําไร อยูตลอดเวลา ถึงแมวาแนวคิดเร่ืองการพัฒนาที่ยั่งยืนและแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

จะพยายามไมใหคิดเร่ืองกําไร-ขาดทุนเปนหลักแตในการปฏิบัติการอาจมีคาใชจาย กิจกรรมเชิง

ธุรกิจจึงมีความสําคัญในการสรางรายไดโดยการจัดพิมพหนังสือ เอกสาร ภาพโปสการด จัดทํา

ของท่ีระลึก ฯลฯ รวมถึงการขอรับการสนับสนุนจากองคกรการกุศล 

 8. การสรางเครือขายและขยายความรวมมือและสรางกัลยาณมิตร เนื่องจากทรัพยากร

ทางโบราณคดีเปนสมบัติของสวนรวม มีอยูมากมายหลายแหงและมีผูเกี่ยวของเปนเจาของจํานวน
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มาก ในการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีจึงจําเปนตองแสวงหาความรวมมือจากกลุมตาง ๆ 

โดยการสรางเครือขายเพื่อใหสามารถชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําใหการจัดการเปนประโยชนอยาง

กวางขวางและย่ังยืน 

 จากแนวคิดกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของอาจารยทั้งสองทานนั้นมี

ลักษณะของเปาหมายที่เหมือนกัน คือ เปนการทําใหคนในชุมชนตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญ

ของทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชน ทําใหทรัพยากรวัฒนธรรมดํารงอยูคูกับชุมชนซึ่งไม

กอใหเกิดผลกระทบใด ๆ ตอทรัพยากรวัฒนธรรมและสมาชิกในชุมชนซึ่งจะเปนแนวทางในการ

จัดการโบราณสถานพระราชวังจันทนใหเปนแหลงเรียนรูตอไป 

 
กรอบการทํางาน (Flow Chart) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1   แสดงกรอบการทํางาน 

งานภาคสนาม ทบทวนวรรณกรรม 

การจัดระเบียบขอมูล 

เพื่อนาํเสนอในรูปแบบ 

ของแหลงเรียนรู 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาพืน้ที่

โบราณสถาน 

การสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒ ิ

วิเคราะหขอมลู 

สังเคราะหขอมูล 

แนวทางการจดัการ 

แหลงเรียนรู 
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 ในการศึกษาคร้ังนี้ไดดําเนินการศึกษาคนควาโดยการทบทวนวรรณกรรม เปนการจัด

ระเบียบขอมูลเพื่อนําเสนอในรูปแบบของแหลงเรียนรูประกอบกับขอมูลภาคสนามซึ่งมีการศึกษา

พื้นที่โบราณสถานและการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ เมื่อไดขอมูลทั้งสองสวนจึงทํา

การวิเคราะหขอมูลนําไปสูการสังเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดแนวทางการจัดการแหลงเรียนรูตอ

โบราณสถานพระราชวังจันทน 
 การศึกษาเอกสาร 
 ศึกษาขอมูลเอกสารทางดานประวัติศาสตร รายงานการขุดคนพระราชวังจันทน 

ภาพถายที่เกี่ยวของและศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม การ

จัดการแหลงเรียนรูและรูปแบบแหลงเรียนรูโดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของและดู เพื่อเปน

แนวทางในการจัดทํารูปแบบในการจัดการแหลงเรียนรูพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน จังหวัด

พิษณุโลก 

 1. แผนแมบทโครงการบูรณะพระราชวังจันทนและยายโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ป 

พ.ศ.2547-2548 โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

 2. รายงานการดําเนินงานทางโบราณคดี โบราณสถานพระราชวังจันทน จังหวัด

พิษณุโลก ป พ.ศ. 2546 โดยหางหุนสวนจํากัดสามเพชร 

 3. รายงานการขุดแตงพระราชวังจันทนปงบประมาณ 2548 โดยหางหุนสวนจํากัด 

เหมลักษณกอสราง 

 4. โครงการอนุรักษและพัฒนาพระราชวังจันทน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก ปงบประมาณ 2549 โดยหางหุนสวนจํากัด เหมลักษณกอสราง 

 5. รายงานการบูรณะโบราณสถานพระราชวังจันทน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2552 โดยหางหุนสวนจํากัด เหมลักษณกอสราง 

 6. การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน ป พ.ศ.2550 โดย สายันต  

ไพรชาญจิตร 

 7. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ป พ.ศ.2554 โดย ธนิก เลิศชาญฤทธ 
 การศึกษาภาคสนาม  
 ในสวนของการศึกษาภาคสนามน้ันแบงออกเปน 2 ลักษณะไดแก การศึกษาพ้ืนที่

โบราณสถานและการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ  

 1. การศึกษาพื้นท่ีโบราณสถาน เปนการศึกษาภูมิทัศนซึ่งเปนที่ ต้ังของพื้นที่

โบราณสถานพระราชวังจันทนเพื่อกําหนดการใชพื้นที่รวมกับภาพถายดาวเทียม 
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 2. การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ใชการสนทนาพูดคุยอยางเปนทางการ โดยการ

สัมภาษณตามรายการที่กําหนดในแนวคําถามเพื่อใหไดขอมูลตามที่ตองการซ่ึงขอมูลจากการศึกษา

จะเก็บรวบรวมอยูในรูปแบบของการจดบันทึกและบันทึกเปนเสียงในเทปบันทึกเสียง โดยคําถามมี

ประเด็นครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ 

  1. มีวิธีการจัดการกับทรัพยากรโบราณคดีและโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคน

อยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  2. การที่จะใหพระราชวังจันทนเปนแหลงเรียนรูที่สมบูรณแบบควรจะประกอบไป

ดวยส่ิงใดบาง และจะมีวิธีการนําเสนออยางไรจึงจะเหมาะสม 

  3. จะรักษาทรัพยากรโบราณคดีและประวัติศาสตรใหเปนแหลงเรียนรูอยางยั่งยืน

ไดอยางไร 

  ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก 

  จาสิบเอกทวี บูรณะเขตต เจาของพิพิธภัณฑพื้นบานจาทวี สัมภาษณเม่ือ 22 

ตุลาคม พ.ศ.2555 

  นางนาตยา กรณีกิจ นักโบราณคดีชํานาญการ สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย สัมภาษณ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 

  อาจารยนุชนภางค ชุมดี อาจารยหมวดวิชาประวัติศาสตร คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร สัมภาษณเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2554 

  นายประโชติ สังขนุกิจ อดีตขาราชการกรมศิลปากร สัมภาษณเม่ือ 10 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2555 

  นายประพันธุ ภักตรเขียว หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระพุทธชินราช สํานัก

ศิลปากรที่ 6 สุโขทัย สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 

  อาจารยพนอศรี บุญนาค ครูชํานาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลาภาคเหนือ 

(ขาราชการบํานาญ) สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 

  นายพีรพน  พิสณุพงศ ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่  6 สุโขทัย สัมภาษณเม่ือวันที่ 

23 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 

  อาจารยราม วัชรประดิษฐ นักวิชาการทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดี 

คอลัมมนิสต หนังสือพิมพขาวสด สยามรัฐสัปดาหวิจารณ  วิทยากร และท่ีปรึกษารายการเชิงอรรถ 

ประวัติศาสตร สัมภาษณเมื่อ 19 ธันวาคม พ.ศ.2554 
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  ดร.ศิริเพ็ญ ดาบเพ็ชร  อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทองเที่ยว  

มหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2554 

  รองศาสตราจารยสุรพล  นาถะพินธุ  อาจารยภาควิชาโบราณคดี  คณะโบราณคดี  

มหาวิทยาลัยศิลปากร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2554 

  อาจารยอําไพจรัส  สุลักษณานนท  ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยา

คม (ขาราชการบํานาญ) สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 

  นางสาวเอ้ือมพร  หลอดแกวทองแดง  ขาราชการบํานาญสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา  พิษณุโลกเขต  1 สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 
 การจัดการแหลงเรียนรู 
 ในการจัดการแหลงเรียนรูนั้นประกอบไปดวย 2 ข้ันตอน คือ การวิเคราะห สังเคราะห

ขอมูลและการกําหนดรูปแบบแหลงเรียนรู 

 1. การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและ

การศึกษาภาคสนามมาทําการวิเคราะหและเปรียบเทียบกับแหลงเรียนรูเทียบเคียงทั้ง 3 แหง 

ไดแก ศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐม

เจดีย จังหวัดนครปฐมและเมืองโบราณบางขลังและโบราณสถานวัดโบสถ จังหวัดสุโขทัย  

 2. การกําหนดรูปแบบแหลงเรียนรู จัดทํารูปแบบในการจัดการพื้นที่โบราณสถาน

พระราชวังจันทน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใหเปนแหลงเรียนรู โดยการนําขอมูลจากการ

วิเคราะหเอกสาร ขอมูลจากการศึกษาภาคสนามและแหลงเรียนรูเทียบเคียงทั้ง 3 แหง ไดแก 

  2.1 ศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทน อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

  2.2 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม 

  2.3 ศูนยขอมูลโบราณสถานเมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  

  เพื่อใหไดรูปแบบในการจัดการแหลงเรียนรูพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใหเกิดความสมบูรณมากที่สุด 
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บทที่ 4 
 

ขอมูลพืน้ฐานของพระราชวังจันทนและบริบทท่ีเกีย่วของ 
 
 เนื้อหาทางดานวิชาการที่จะจัดแสดงภายในแหลงเรียนรูพระราชวังจันทนแบงออกเปน 

4 หัวขอหลัก ดังนี้  

 1. ประวัติศาสตรเมืองพิษณุโลก 

 2. ประวัติพระราชวังจันทน  

 3. พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 4. หลักฐานทางโบราณคดี  

 ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
ประวัติศาสตรเมืองพิษณุโลก 
 เมืองพิษณุโลกเปนเมืองใหญที่มีความสําคัญในทางประวัติศาสตรเมืองหนึ่งของ

ประเทศไทย เพราะปรากฏหลักฐานทางดานโบราณคดีและประวัติศาสตรที่แสดงใหเห็นถึงความ

เปนมาของเมืองนี้ต้ังแตแรกจนถึงปจจุบัน (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2546: 71) 

 จังหวัดพิษณุโลกต้ังอยูในเขตภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย ระหวางละติจูดที่ 16 

องศา 21 ลิปดา 13 ฟลิปดาเหนือ ถึงละติจูดที่ 17 องศา 44 ลิปดา 31 ฟลิปดาเหนือ และลองจิจูด

ที่ 99 องศา 52 ลิปดา 27 ฟลิปดา ตะวันออกถึงลองจิจูดที่ 101 องศา 4 ลิปดา 34 ฟลิปดาตะวันออก 

หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 377 กิโลเมตร ที่ต้ังของจังหวัดพิษณุโลกเปนศูนยกลางของการ

เดินทางไปยังจังหวัดอ่ืนทางภาคเหนือบน ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยัง

เปนศูนยกลางในการติดตอคมนาคมระหวางภูมิภาคตาง ๆ ในอินโดจีน พิษณุโลกมีพื้นที่ 10,815.85 

ตารางกิโลเมตร หรือ 6,759,909 ไร (คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2553: 

1-2) มอีาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ ในบริเวณตําบลบอภาค 

อําเภอชาติตระการติดตอกับแขวงไชยบุรี  ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนแนวเขตแดนยาวประมาณ 24 กิโลเมตร 
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 ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ อําเภอดาน

ซายและอําเภอนาแหว จังหวัดเลย และอําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอศรีสําโรง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และอําเภอ

ลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร  

 ทิศใต  ติดตอกับอําเภอสากเหล็ก และอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 

 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
 

 

  
 

ภาพที่ 2 แผนที่จังหวัดพิษณุโลกแสดงอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง 

ที่มา: เครือขายขอมูลกาญจนาภิเษก.  พษิณุโลก, เขาถึงเมื่อ 13 มิถนุายน 2556, เขาถึงไดจาก  

http://www.kanchanapisek.or.th/kp8/culture/psl/imap.html 
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 มีหลักฐานแสดงวา เมืองพิษณุโลกเปนที่อยูอาศัยของมนุษยสมัยกอนสมยัประวติัศาสตร

คือ พบขวานหินในเขตอําเภอพรหมพิราม อําเภอวัดโบสถ อําเภอเนินมะปราง และบนถนนสาย

พิษณุโลก-หลมสัก นอกจากนี้ยังพบหลักฐาน ภาพสลักหินบนผนังถํ้ากา ที่ภูเขาชางลวง สลัก

เปนภาพลายเสนและรูปกากบาท สันนิษฐานวา เปนภาพสลักของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตร

ยุคโลหะ และภาพสลักหิน “ผากระดานเลข” ในเพิงผาของภูเขาผาแดง อยูในเขตอุทยาน

แหงชาติน้ําตกชาติตระการ อําเภอชาติตระการ สลักบนแผนหินขัดเปนมัน สีเทาเขมปนน้ําตาล 

สลักเปนภาพวงกลมเรียงเปนแถวประมาณ 14 วง บางภาพคลายภาพคนในทาตาง ๆ สันนิษฐาน

วาเปนภาพสลักของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรยุคโลหะ นอกจากน้ียังมี ภาพสลักหิน “ผาขีด

เขาภูขัด” สลักเปนภาพลายเสนและรูปกากบาทพาดกันไปมา ลักษณะคลายภาพสลักที่ถ้ํากาแต

มีเสนแบงภาพสลักหินออกเปนชอง ๆ หมวด ๆ สันนิษฐานวา เปนผลงานของมนุษยประวัติศาสตร

ยุคโลหะ (ปราณี แจมขุนเทียน, 2535: 52) 

 เมืองพิษณุโลกสมัยสุโขทัย เมืองพิษณุโลกเปนเมืองที่ต้ังอยูริมฝงแมน้ํานาน ตัวเมือง

ครอมอยูสองฝงแมน้ํา มีคูน้ําและคันดินลอมรอบ รูปรางของเมืองเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา พื้นที่ซึ่งตัว

เมืองต้ังอยูเปนเนินดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่แมน้ําพัดพามา เนินดินนี้มีขนาดใหญเรียว

ยาวไปตามลําแมน้ํา ทําใหมีผลตอแผนผังของตัวเมืองและการขยายตัวของชุมชนดวย พนจากชาย

เนินดินเปนที่ราบลุมกวาง มีน้ําทวมและบางแหงมีน้ําขังในฤดูฝน เปนทําเลที่เหมาะสมในการเลือก

เปนที่ต้ังชุมชน เพราะนอกจากจะมีลักษณะทางธรรมชาติที่ชวยในการปองกันชุมชนแลว พื้นที่

โดยรอบซ่ึงเปนที่ลุม มีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกเพื่อเล้ียงประชากรในชุมชน 

นอกจากนี้ยังมีแมน้ํานานเปนเสนทางคมนาคมท่ีสามารถติดตอไปยังชุมชนและเมืองอ่ืนได กอนที่

พอขุนศรีอินทราทิตยจะข้ึนครองเมืองสุโขทัยเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ 18 นั้น พอขุนศรีนาวนําถม

ไดใหพระยาคําแหงพระรามครองเมืองพิษณุโลกแตเมื่อพอขุนศรีนาวนําถมส้ินพระชนม ขอมสมาด

โขลนลําพงเขายึดเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยไว พอขุนผาเมืองและพอขุนบางกลางหาวรวมกัน

ปราบปรามจนไดรับชัยชนะ พอขุนผาเมืองจึงยกเมืองสุโขทัยพรอมทั้งนามที่ไดรับจากการแตงต้ัง

จากกษัตริยขอมใหแกพอขุนบางกลางหาวพระนามวา พอขุนศรีอินทราทิตย ต้ังราชวงศพระรวง

ครองเมืองสุโขทัยเมื่อป พ.ศ.1792 ตอมาเมื่อพอขุนศรีอินทราทิตยและพอขุนผาเมืองส้ินพระชนม

แลว พอขุนบาลเมืองไดครองราชยที่สุโขทัยสืบตอมา และส้ินพระชนมในเวลาไลเล่ียกันกับพระยา

คําแหงพระรามทําใหพอขุนรามคําแหงยึดอาณาเขตของราชวงศศรีนาวนําถมซึ่งในคร้ังนี้เมือง

พิษณุโลกไดถูกยึดครองดวย ซึ่งปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ดานที่ 4 บรรทัดที่ 17-18 พ.ศ.1835 

พอขุนรามคําแหงปราบเบื้องตะวันออกรอดสรลวงสองแคว (ประเสริฐ ณ นคร, 2525: 42) ตอมา
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พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระเจาลิไท) ซึ่งเปนอุปราชครองเมืองศรีสัชนาลัยอยู ยกทัพมาเสวยราชย

ที่เมืองสุโขทัยเม่ือ พ.ศ.1890 เพื่อปราบปรามและรวบรวมอาณาจักร รวมทั้งไดยายมาประทับที่

เมืองพิษณุโลกระหวาง พ.ศ.1905-1912 เปนเวลา 7 ป เพื่อที่จะควบคุมเมืองที่พระองคปราบปราม

ใหใกลชิดและเปนการแสดงใหเห็นวา เมืองพิษณุโลกจะตองเปนเมืองสําคัญและเปนศูนยกลาง

ของการติดตอคาขาย การคมนาคมบริเวณนี้ (สินชัย กระบวนแสง, 2535: 7-9) ซึ่งปรากฏอยูใน

จารึกหลักที่ 8 ดานที่ 3 บรรทัดที่ 10-13 ประมาณ พ.ศ.1905 พระเจาลิไทย “เอาพลไปปราบยัง 

(นาน) ... พระสัก (แควปาสัก) ไดส้ินจึงไปอยูในเมืองสองแคว ปุรพมหาธาตุ ปลูกพระศรีมหาโพธิ์...

ยกพนัง แตสองแควมาเทาสุโขทัย...ไรนาปลูกหมาก ปลูก...ทอปลาหากินเย็นเนื้อ (เย็นใจ)” และ 

ในศิลาจารึกหลักที่ 8 ดานที่ 4 บรรทัดที่ 4-21 “อยูในสองแควไดเจ็ด เขาจึงนําพลมามีทั้งชาวสร

ลวงสองแคว ปากยม พระบาง ชากนราว สุพรรณภาว นครพระชุม เมืองใ...เมืองพาน เมือง...เมือง

ราด สคา เมืองลุมบาจายเปนบริพาร จึงข้ึนมานบพระบาทลักษระอันตนหากประดิษฐแตกอนเหนอื

จอมเขาสุมนกูฏนี้ จึงจารจารึกอันนี้ไวอีกโสด” (ประเสริฐ ณ นคร, 2525: 43) ไมมีหลักฐานแนชัด

วา พระเจาลิไทส้ินพระชนมปใด กษัตริยที่ครองราชยสืบตอมาคือ พระมหาธรรมราชาที่ 2 ใน

รัชกาลนี้มีสงครามกับอยุธยาหลายคร้ัง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพ.ศ.1918 กองทัพอยุธยา รัชกาล

สมเด็จพระบรมราชาที่ 1 ขุนหลวงพงั่วเขาโจมตีเมืองพิษณุโลกมีชัยชนะ ชาวพิษณุโลกถูกกองทัพ

อยุธยากวาดตอนไปจํานวนมาก จนกระทั่งถึงการรบที่เมืองกําแพงเพชรเมื่อ พ.ศ.1921 ทําใหพระ

มหาธรรมราชาที่ 2 ตองยอมแพตอกองทัพอยุธยา พระมหาธรรมราชาที่ 2 สวรรคตราว พ.ศ.1942 

พระมหาธรรมราชาที่ 3 (พระเจาไสยลือไท) ครองราชย พระองคพยายามกอบกูอาณาจักรสุโขทัย

ข้ึนมา โดยพยายามรวบรวมเมืองตาง ๆ เขามาอยูในอํานาจ (สินชัย กระบวนแสง, 2535: 10-11) 

พระมหาธรรมราชาที่ 3 ทรงประกาศสุโขทัยเปนเอกราชเมื่อ พ.ศ.1943 ในตอนปลายรัชกาลสุโขทัย

เปนเมืองข้ึนของอยุธยา พระมหาธรรมราชที่ 3 มาประทับอยูที่เมืองพิษณุโลกจนถึงป พ.ศ.1962 

(ประเสริฐ ณ นคร, 2525: 45) เกิดการจราจลในการสืบราชสมบัติระหวางพระยาบาลพระยาราม

ซึ่งเปนโอรส ทําใหสมเด็จพระอินทราชาของกรุงศรีอยุธยาตองยกกองทัพข้ึนมาถึงเมืองนครสวรรค

เพื่อระงับเหตุ พระยาบาลและพระยารามยอมยุติการแยงชิงลงมาเฝาสมเด็จพระอินทราชา และ

พระองคทรงโปรดสถาปนาพระยาบาลใหครองเมืองพิษณุโลก ในฐานะกษัตริยของสุโขทัย ทรงพระ

นามวา พระเจาศรีสุริยวงศบรมปาลมหาธรรมราชาธิราช หรือพระมหาธรรมราชาที่ 4 สวนพระยา

รามใหครองเมืองสุโขทัย ตอมาในป พ.ศ.1981 พระยายุธิษเฐียร โอรสของพระยารามไดครองราชย

ที่เมืองพิษณุโลกจนถึงป พ.ศ.1994 เปนกบฏไปอยูกับพระเจาติโลกราชแหงเชียงใหม (สินชัย 

กระบวนแสง, 2535: 12) 
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 เมืองพิษณุโลกสมัยอยุธยา พระเจาติโลกราชแหงเชียงใหมรวมมือกับหัวเมืองฝาย

เหนือบางกลุมยกกองทัพมาตีเมืองชากังราวและจะเขาตีเมืองสุโขทัยแตไมสามารถตีไดจึงยกทัพ

กลับไป และจากนั้นยกกองทัพมาตีหัวเมืองฝายเหนืออีกในป พ.ศ.2004 และในป พ.ศ.2007 ทําให

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จมาประทับที่เมืองพิษณุโลกเพื่อปองกันหัวเมืองฝายเหนือในป 

พ.ศ.2006 แลวแตงต้ังใหสมเด็จพระบรมราชาราชโอรสปกครองกรุงศรีอยุธยาในฐานะเปนเมือง

ลูกหลวงของเมืองพิษณุโลก (คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ 2544: 189)  

ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ  ความวา “ศักราช 825 มะแมศก (พ.ศ.2006) 

สมเด็จพระบรมใตรโลกเจาไปเสวยราชสมบัติเมืองพีดณูโลก แลตรัสใหพระเจาแผนดินเสวยราช

สมบัติพระนครศรี อยุทธยา...” “ศักราช 826 วอกศก (พ.ศ.2007) สมเด็จพระบรมใตรโลกเจาสราง

พระวิหารวัดจุลามุนี” “ศักราช 827 ระกาศก (พ.ศ.2008) สมเด็จพระบรมใตรโลกเจาทรงผนวช ณ 

วัดจุลามุนีได 8 เดือน แลวลาพระผนวช” (กรมศิลปากร 2542: 216) การที่สมเด็จพระบรมไตรโลก

นารถเสด็จมาประทับอยูที่เมืองสองแควทําใหเมืองสองแควมีฐานะเปนราชธานีอีกแหงหนึ่งอยาง

เดนชัด มีการขยายเขตเมือง คลุมทั้งสองฝงแมน้ําของลําน้ํานาน ในขณะเดียวกันก็โปรดใหสราง

กําแพงเมืองซึ่งปรากฏในลิลิตยวนพาย (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2546: 107-108) แตกําแพงเมืองจะ

สรางข้ึนเม่ือปใด ไมมีเอกสารกลาวถึง แมพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับของวันวลิตจะเปนเอกสาร

ฉบับเดียวที่มีการกลาวเร่ืองสรางกําแพงเมือง แตก็กลาวเพียงวา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเปน

ผูใหสรางข้ึนเทานั้น มิไดระบุปที่สรางแนนอน ดังนั้นจึงอาจพิจารณาจากลําดับบทโคลงในลิลิต

ยวนพาย ซึ่งลําดับเร่ืองการสรางกําแพงไวตอจากบทท่ีกลาววา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงลา

ผนวช (พิเศษ เจียจันทรพงษ, 2539: 188) 

   ปางสรางอาวาสแลว  ฤๅแสดง 

  คือพุทไธสวรรยหมาย  ชื่อช้ี 
  ปางถกลกําแพงพระ  พิษณุ แลวเฮย 
  อยูชางพระเจาฟ   เฟองบร 

 สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถทรงประทับอยูที่เมืองพิษณุโลกเปนเวลา 25 ป เสด็จ

สวรรคตในป พ.ศ.2031 ที่เมืองพิษณุโลก ตลอดระยะเวลาที่ครองราชยที่กรุงศรีอยุธยา 15 ป และ

ครองราชยที่พิษณุโลก 25 ป ทรงมีพระราชโอรสที่มีพระนามปรากฏในพงศาวดาร 2 พระองค คือ 

สมเด็จพระบรมราชาธิราชและสมเด็จพระเชษฐาธิราชซ่ึงเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถสวรรคต 

สมเด็จพระบรมราชาธิราชซ่ึงครองราชยอยูที่กรุงศรีอยุธยาก็ไดข้ึนครองราชยสมบัติตอจากพระราช

บิดาและไดใชกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี สวนเมืองพิษณุโลกก็มีฐานะเปนเมืองมหาอุปราช ซึ่ง
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สมเด็จพระบรมราชาธิราชไดแตงต้ังสมเด็จพระเชษฐาธิราช พระอนุชาเปนผูครองเมืองพิษณุโลก 

เมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชสวรรคต สมเด็จพระเชษฐาธิราชเสด็จไปครองราชยสมบัติที่กรุง

ศรีอยุธยา ทรงพระนามวา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและ

จดหมายเหตุ, 2542: 189-190) และตอมาในป พ.ศ.2034 พระอาทิตยวงศ พระราชโอรสสมเด็จ

พระรามาธิบดีที่ 2 เสด็จมาครองพิษณุโลกและกลับไปเปน สมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธางกูร 

หรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (พ.ศ.2072-2076) .ในป พ.ศ.2072 พระชัยราชา พระอนุชา

ตางพระชนนีของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 เสด็จมาครองพิษณุโลก แลวเสด็จกลับไป

ครองราชยเปน สมเด็จพระชัยราชาธิราช ใน พ.ศ.2077 และสวรรคตในป พ.ศ.2089 พระแกวฟา

หรือพระยอดฟา พระชันษา 11 ป ข้ึนครองราชยสมบัติได 2 ป ก็ถูกขุนวรวงษาธิราชลอบปลงพระ

ชนมแลวยกพระศรีศิลปะข้ึนมาครองกรุงศรีอยุธยาแทนและต้ังตนเองเปนผูสําเร็จราชการแผนดิน

แตถูกพระเฑียราชา พระอนุชาตางพระมารดาของสมเด็จพระชัยราชากับพวกจับทาวศรีสุดาจันทร

และขุนวรวงษาธิราชและบุตรีที่เกิดดวยกันประหาร แลวยกพระเฑียรราชาข้ึนเปนกษัตริยครองกรุง

ศรีอยุธยา ใน พ.ศ.2091 ทรงพระนามวา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ถึงแมวาสมเด็จพระมหา

จักรพรรดิจะไดต้ังพระราเมศวร พระราชโอรสพระองคใหญใหเปนรัชทายาทแตมิไดโปรดใหมา

ครองเมืองพิษณุโลก เพราะทรงต้ังขุนพิเรนทรเทพ หัวหนาคณะผูชวยเหลือใหพระองคไดครองราช

สมบัติและมีเชื้อสายราชวงศพระรวงและทางสมเด็จพระชัยราชาธิราชข้ึนเปนเจามีพระนามวา พระ

มหาธรรมราชา พระราชทานพระวิสุทธิกษัตรี ราชธิดาพระองคใหญใหเปนพระมเหสี แลวโปรดให

ไปครองเมืองพิษณุโลกราชธานีหัวเมืองฝายเหนือ เพื่อควบคุมเมืองทางตอนเหนือไว ขณะเดียวกัน

ทางอยุธยาก็เกิดเหตุการณสําคัญคือ พระเจาหงสาวดียกกองทัพมาลอมกรุงศรีอยุธยา ผลการรบ

คร้ังนั้นกองทัพพระเจาหงสาวดีตองถอยทัพกลับเนื่องจากขาดเสบียงอาหาร โดยที่กองทัพไทย

กําลังตามไปโจมตีโดยมีกองทัพของพระมหาธรรมราชาจากพิษณุโลกเขารวมการรบคร้ังสําคัญที่

เมืองกําแพงเพชร พมาลอมจับพระราเมศวรและพระมหาธรรมราชาไดทําใหทางอยุธยาตองทํา

สัญญากับพมาเพื่อแลกเปล่ียนแมทัพทั้ง 2 กลับคืนมา พระมหาธรรมราชาครองเมืองพิษณุโลกอยู

ระหวาง พ.ศ.2091-2112 (ประเสริฐ ณ นคร, 2535: 14) และในป พ.ศ.2112 กรุงศรีอยุธยาเสีย

ใหกับพมาเปนคร้ังแรก เมื่อไดกรุงศรีอยุธยาเปนเมืองข้ึนแลว พระเจาบุเรงนองไดสถาปนาให

สมเด็จพระมหาธรรมราชาเปนพระมหากษัตริยครองกรุงศรีอยุธยาในฐานะประเทศราชของพมา 

(พวงทอง สุดประเสริฐ 2535: 17) สมเด็จพระมหาธรรมราชาโปรดเกลาฯ จึงโปรดใหสมเด็จพระ

นเรศวรข้ึนไปปกครองเมืองพิษณุโลก บังคับบัญชาหัวเมืองเหนือทั้งปวง เมื่อ พ.ศ.2114 เวลานั้น

พระชันษาได 16 ป (ดํารงราชานุภาพ, 2546: 37) พระองคเลือกชายฉกรรจฝกเปนทหารใหมี
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ความสามารถในยุทธวิธีการรบไดทรงนําทัพออกสงครามรวมกับพระราชบิดาและพระอนุชาหลาย

คร้ัง (พวงทอง สุดประเสริฐ, 2535: 17-18) เมื่อป พ.ศ.2133 สมเด็จพระมหาธรรมราชาเสด็จ

สวรรคต พระชนมายุได 75 ป สมเด็จพระนเรศวรเสด็จข้ึนครองราชสมบัติเมื่อพระชันษาได 35 ป 

ทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราช พระเอกาทศรถใหเปนพระมหาอุปราชแตใหมีพระเกียรติยศสูง

เสมออยางพระเจาแผนดินอีกพระองคหนึ่ง (ดํารงราชานุภาพ, 2546: 75) ตอมาในป พ.ศ.2135 

พระมหาอุปราชแหงหงสาวดียกทัพมารุกรานกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไดทํายุทธ

หัตถีกับพระมหาอุปราช พระมหาอุปราชส้ินพระชนม พมาจึงถอยทัพกลับไป หลังจากศึกคร้ังนี้ 

พมาไมไดยกทัพมารุกรานไทยอีกเปนเวลานาน สมเด็จพระนเรศวรก็เสด็จสวรรคตที่เมืองหาง เม่ือ

วันจันทร เดือน 6 ข้ึน 8 คํ่า ปมะเส็ง พ.ศ.2148 พระชันษาได 50 ป เสวยราชสมบัติได 15 ป (ดํารง

ราชานุภาพ, 2546: 130) สมเด็จพระเอกาทศรถข้ึนครองราชยสมบัตินั้น ทรงมีพระชนมได 45 

พรรษา เปนกษัตริยองคที่ 20 แหงกรุงศรีอยุธยา ประสูติเมื่อ พ.ศ.2104 ที่พระราชวังจันทน เมือง

พิษณุโลก สมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จเขารวมทําสงครามกับพระเชษฐาตลอด ในรัชกาลของ

พระองคเปนสมัยที่บานเมืองเปนปกแผนและสงบสุข ไมมีพระราชประสงคจะทําสงครามขยาย

อาณาเขตออกไปอีก สมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จสวรรคตในป พ.ศ.2156 ครองราชยสมบัติได 8 ป 

เจาฟาศรีเสาวภาคย พระราชโอรสไดครองราชยสมบัติสืบตอมา (คณะกรรมการฝายประมวล

เอกสารและจดหมายเหตุ, 2542: 204) 

 พิษณุโลกสมัยกรุงธนบุรี เมืองพิษณุโลกในสมัยกรุงธนบุรีมีฐานะเปนเมืองเอกอุ 

ปกครองเมืองในเขตหัวเมืองฝายเหนือ มีพิษณุโลกเปนศูนยกลางทางการเมืองการปกครอง 

เศรษฐกิจ การทหารและศาสนาตลอดสมัยกรุงธนบุรี (คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและ

จดหมายเหตุ, 2542: 70-71) ในป พ.ศ.2318 อะแซหวุนกี้แมทัพพมาผูชํานาญการรบ ไดวางแผน

ยกทัพมาตีหัวเมืองฝายเหนือของไทย ตีไดเมืองตาก เมืองสวรรคโลก บางกงธานี และมาพัก

กองทัพอยูที่กรุงสุโขทัย ขณะนั้นเจาพระยาจักรีและเจาพระยาสุรสีหฯกําลังยกกองทัพข้ึนไปตีเชียง

แสน เมื่อทราบขาวศึกจึงรีบยกทัพกลับมารับทัพพมาที่เมืองพิษณุโลก กอนที่อะแซหวุนกี้ยกทัพมา

ต้ังคายรายลอมเมืองพิษณุโลก กองทัพพมาพยายามเขาตีคายไทยหลายคร้ังแตถูกฝายไทยตอบโต

กลับไปไดทุกคร้ัง อะแซหวุนกี้ถึงกับยกยองแมทัพฝายไทยและขอใหทั้งสองฝายหยุดรบกัน 1 วัน 

ทหารทั้งสองฝายรับประทานอาหารรวมกันดวย เมื่อแมทัพไทยและแมทัพพมาข้ึนมาเจรจากันใน

สนามรบ อะแซหวุนกี้เห็นรูปรางลักษณะของเจาพระยาจักรีแลวจึงไดกลาวสรรเสริญวา “...ทานนี้

รูปงาม ฝมือก็เขมแข็ง อาจสูรบกับเราผูเปนผูเฒาได จงอุตสาหรักษาตัวไวใหมั่นคงเถิด เราจะตีเอา

เมืองพิษณุโลกใหจงไดในคร้ังนี้” พมาลอมเมืองพิษณุโลกอยูนานถึง 4 เดือน เมื่อเขาเมืองไดก็พบ
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แตเมืองเปลา เนื่องจากเจาพระยาจักรีเห็นวาไทยขาดเสบียงจึงพาไพรพลและประชาชนตีหักคาย

พมาออกจากเมืองพิษณุโลก อะแซหวุนกี้จึงส่ังเผาผลาญทําลายบานเมืองพิษณุโลกพินาศจนหมด

ส้ิน คงเหลือเฉพาะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเทานั้น (ปราณี แจมขุนเทียน, 2535: 24-25) 

 พิษณุโลกสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ.2325 ถึงปจจุบันนั้นเมืองพิษณุโลกมีฐานะเปน

เมืองเอกของหัวเมืองฝายเหนือ ในป พ.ศ.2525 พระเจาปดุง กษัตริยพมาคิดจะตีกรุงรัตนโกสินทร

ใหเปนเกียรติยศดังเชนพระเจาหงสาวดีบุเรงนองจึงไดโปรดเกลาฯ ใหยกกองทัพมาทําสงครามกับ

ไทยในป พ.ศ.2328 สงครามคร้ังนี้เปนสงครามคร้ังแรกและเปนสงครามคร้ังที่ใหญที่สุดในสมัยกรุง

รัตนโกสินทรเรียกวา สงครามเกาทัพ กองทัพพมายกมา 9 ทัพ ระยะเวลาในสงครามเกาทัพต้ังแต

เร่ิมเคลื่อนจากพระนครไปกาญจนบุรีและนําทัพไปตอสูกับพวกพมาทางภาคเหนือสวนหนึ่ง ทางใต

สวนหนึ่ง กระท่ังนําทัพสุดทายกลับพระนครใชเวลาประมาณ 9 เดือน กองทัพไทยสามารถ

ปราบปรามกองทัพพมาจนไดชัยชนะอยางเด็ดขาด เมื่อสงครามเกาทัพส้ินสุดลง พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกโปรดเกลาฯ ใหทหารเมืองพิษณุโลกและทหารหัวเมืองฝายเหนือพรอมกับ

ชาวเมืองตาง ๆ ที่อพยพมากับกองทัพกรุงศรีอยุธยา ใหกลับไปที่เมืองพิษณุโลกและต้ังหัวเมือง

ฝายเหนือข้ึนใหมโดยใหมีเจาเมืองปกครองตามเดิม เมืองพิษณุโลกก็ยังเปนเมืองเอก ปกครองหัว

เมืองฝายเหนืออยูแตลดบทบาทดานการทหารลง เนื่องจากอังกฤษไดพมาเปนเมืองข้ึนแลว 

สงครามระหวางไทยกับพมาก็ยุติลงแตเมืองพิษณุโลกยังมีความสําคัญทางดานการเมือง การ

ปกครอง เศรษฐกิจ การศาสนาและการคมนาคม ดังปรากฏวา มีพระมหากษัตริยในพระบรม

ราชวงศจักรีไดเสด็จไปนมัสการพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีหตอมาในป พ.ศ.2437 จัดต้ัง

มณฑลพิษณุโลก มีเมืองที่ข้ึนอยูกับมณฑลพิษณุโลกคือ เมืองพิจิตร เมืองพิชัย เมืองสวรรคโลก 

เมืองพิษณุโลกและเมืองสุโขทัย ตอมาไดรวมเมืองเพชรบูรณไวดวย (คณะกรรมการฝายประมวล

เอกสารและจดหมายเหตุ, 2542: 71-73)  

 พ.ศ.2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ ไดเสด็จประพาสหัวเมืองฝาย

เหนือและทรงพระราชหัตถเลขาพระราชทานแดสมเด็จพระบรมวงศเธอกรมหลวงเทวะวงษวโร

ปการ พระราชหัตถเลขาฉบับนี้ทําใหทราบเร่ืองราวเก่ียวกับเมืองพิษณุโลกทางดานสภาพสังคม

และเศรษฐกิจไดเปนอยางดี 

 พ.ศ.2450 เมืองพิษณุโลกจัดแบงการปกครองเปน 5 อําเภอไดแก อําเภอเมือง อําเภอ

ชุมแสง อําเภอนครปาหมาก อําเภอพรหมพิราม และอําเภอเมืองนครไทย ตอมาในป พ.ศ.2463 

ยุบอําเภอชุมแสง ต้ังอําเภอบางระกําแทน และในป พ.ศ.2473 ไดจัดต้ังกิ่งอําเภอบางกระทุมข้ึน 

และในป พ.ศ.2476 ไดยุบเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลโดยเด็ดขาด หลังป พ.ศ.2475 
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ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนแบบประชาธิปไตย มณฑลพิษณุโลกถูกยุบเลิกแลวมา

ใชระเบียบการบริหารสวนภูมิภาคจัดเปนจังหวัดและอําเภอ 

 
ประวัติพระราชวังจันทน 
 พระราชวังจันทนต้ังอยูในกําแพงเมืองพิษณุโลกฝงตะวันตก ทางดานทิศเหนือของวัด

วิหารทองและวัดศรีสุคต ประมาณเสนรุง 17 องศา 49 ลิปดา 55 ฟลิปดา เหนือ เสนแวง 100 

องศา 15 ลิปดา 55 ฟลิปดา ตะวันออก อยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 40 เมตร โดยอยูในเขต

ตําบลบานคลอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

 
 

ภาพที่ 3 แผนที่ต้ังพระราชวังจันทน 

ที่มา: Google maps, พระราชวังวันทน จังหวัดพษิณโุลก, เขาถึงเมือ่13 มิถุนายน 2556, เขาถงึ

ไดจาก https://maps.google.co.th/maps?hl=th&tab=wl 
 
 ทิศเหนือ ติดตอกับคายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 ทิศใต  ติดตอกับวัดวิหารทองและวัดศรีสุคต 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับแนวกําแพงเมืองดานทิศตะวันออกและแมน้ํานาน 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับสระสองหองและแนวกําแพงเมืองดานทิศตะวันตก  

    (กรมศิลปากร, 2543: 60) 

https://maps.google.co.th/maps?hl=th&tab=wl�
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 พระราชวังจันทน นับเปนพระราชวังโบราณเพียงแหงเดียวในจังหวัดพิษณุโลกที่ยังคง

เหลือรองรอยหลักฐานปรากฏมาถึงปจจุบัน แตเปนที่นาเสียดายที่หลักฐานโครงสรางสวนใหญถูก

ทําลายไปเกือบหมด คงเหลือแตสวนที่เปนรากฐานของกําแพงและอาคารเทานั้น แมจะเหลือ

หลักฐานไมมากนัก พระราชวังจันทนแหงนี้ก็มีความสําคัญทางประวัติศาสตร (นาตยา ภูศรี, 

บรรยาย) และโดยที่เมืองพิษณุโลกเปนเมืองสําคัญของภาคเหนือหรือหัวเมืองฝายเหนือใน

ประวัติศาสตรต้ังแตสมัยสุโขทัยจนถึงอยุธยา หรือรัตนโกสินทร (เอิบเปรม วัชรางกูร, 2535: 44) 

โดยมีการตั้งขอสันนิษฐานวา พระราชวังจันทนแหงนี้เคยเปนที่ประทับของกษัตริย ต้ังแตสมัย

สุโขทัยหรืออยุธยาตอนตน ดังหลักฐานทั้งจารึกและเอกสารที่กลาวถึงการประทับอยูในเมือง

พิษณุโลกของกษัตริยต้ังแตสมัยสุโขทัยจนถึงอยุธยา  

 

 
 

ภาพที่ 4 แผนที่เมืองพิษณุโลก 

ที่มา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,  ประวัติพระราชวงัจันทน...พิษณุโลก ตอนที่ 2,  เขาถึง

เมื่อ 13 มิถุนายน 2554, เขาถึงไดจาก http://gotoknow.org/blog/middle-man/341340      
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 เร่ืองราวเกี่ยวกับพระราชวังจันทนนั้นไดปรากฏหลักฐานในเอกสารจดหมายระยะทางไป

พิษณุโลก พระนิพนธในสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ซึ่งนิพนธข้ึนเมื่อคราวเสด็จเมือง

พิษณุโลก เพื่อตรวจราชการเกี่ยวกับการหลอพระพุทธชินราชจําลองและเตรียมการรับเสด็จฯ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเมื่อป พ.ศ. 2444 (นาตยา ภูศรี, 2550: 1) ความวา  

 

 …เพื่อจะดูวัง ไดขามกําแพงชั้นนอกแลชั้นในเขาไปดานตวันออก เขาใจวาเปนทางหนา

วัง แลวขามกําแพงชั้นในแลชั้นนอกขางทิศตวันตกออกไปนอกวัง ดูหนองสองหอง เปนสระ

ใหญกลางมีโคกเปนเกาะ ขุนศรีเทพบาลบอกวาผูใหญเขาวาเปนท่ีต้ังพลับพลา ขอน้ีมีความ

เชื่อทีเดียว ดวยเหมือนกันกับพระท่ีน่ังบรรยงครัตนาศนทายสระกรุงเกาทีเดียว ผิดแตท่ีกรุง

เกาเปนตามขวาง ท่ีน่ีเปนตามยาว ดวยอํานาจมีเกาะขวางกลาง ทําใหทางนํ้าดานกวางของ

สระแคบแลดอนเสียแลวทางหน่ึงดานขางกําแพงน้ันดวย จึงไดมีสัญญาเห็นเปนสองสระ เรียก

หนองสองหอง เปนชื่อชาวบานต้ังภายหลัง ดานยาวของสระขางตะวันตก มีลํารางเล็กไปออก

คลองมดัน ตองเปนทาท่ีไขนํ้าท่ีเกาะตรงปากทอ มีตนไทรตนหน่ึง ขุนศรีเทพบาลวากรมหลวง

ประจักษเมื่อเสด็จหนองคายคร้ังแรก ไดเสร็จมาผูกชิงชาประทับอยูท่ีน้ี ไดขอใหขุนศรีเทพบาล

ชวยวัดแปลนวังให มีขนาดดังน้ี แตจะถูกผิดประการใด ขุนศรีเทพบาลรับผิดชอบ เปนท่ีนาสง

ไสยอยูวาสระสองหองน้ัน คงเปนท่ีประทับสําราญพระไทย อันแวดลอมไปดวยพฤกษชาติเปน

สวน ควรจะอยูในกําแพงวัง น่ีเหตุไรจึงอยูนอกกําแพงวัง แตวาไมได บางทีจะมีกําแพงโอบมา

อีก เปนที่สวนเพิ่มเติมบวกเขากับวังในภายหลังก็เปนได แตจะดูอะไรก็ไมเห็น เพราะรก

เหลือเกิน กําแพงท่ีมีอยูอยางไรตามท่ีเขียนไวน้ัน ดูเห็นไมใครได เพราะเหลืออยูเต้ียไมใครพน

ยอดพง เห็นจะถูกร้ือเหมือนกัน ท่ีเขียนไวเปนวงเปนกงน้ัน ตามที่ขุนศรีเทพบาลแกไดบุกไป

เห็น บางทีกําแพงสวนท่ีลอมสระจะมี แกไมไดบุกไปดูก็ได แลพระยาเทพาบอกวาไดเห็นแต

กอนท่ีในวังน้ัน มีอิฐกอเปนหอง ๆ เหมือนนกทงนา แตจะอยูตรงไหนจําไมไดเสียแลว ตามท่ี

พระยาเทพาวาน้ัน งามจะเปนฐานทองพระโรง เพราะทวงทีท่ีวาเหมือนกับปราสาทวิหาร

สมเด็จกรุงเกาท่ีเคยไดเห็นมา ไดขอใหพระยาเทพาคนดู ถาพบอายส่ิงท่ีกออิฐใหถางไว ดูแลว

กลับทางเดิมเขาถนนริมนํ้าเลียบลงมาท่ีวาการมณฑล... (นริศรา นุวัติวงศ, 2506: 31-33)  

 
 ความสําคัญของพระที่นั่งในเมืองพิษณุโลกไดปรากฏใหเห็นเดนชัดในหลักฐานจํานวน
มากมายในระยะหลังที่ไดกลาวถึงพระราชวังจันทน ในฐานะราชสํานักที่สําคัญ โดยเฉพาะในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่ไดปรากฏชื่อและการอางถึงความสําคัญของ
พระราชวังในจังหวัดพิษณุโลกหรือพระราชวังจันทน เปนพระราชวังที่สําคัญอีกแหงหนึ่ง ดังปรากฏ
ใหเห็นในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเกี่ยวกับการเสด็จพระราช
ดําเนินเลียบมณฑลฝายเหนือในป พ.ศ.2444 ดังความวา 
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 ...เวลาบาย 3 โมง ทําการพิธีใหพระแสงท่ีปะรําหนาท่ีวาการมณฑลแลวแจกมาตาม

เคย เวลาเย็นไปท่ีพระราชวังซึ่งอยูเหนือพลับพลาประมาณ 20 เสน วงกําแพงวัดโดยรี 6 เสน 

โดยกวาง 3 เสนเปนกําแพง 2 ชั้น ชั้นนอกอยูขางจะชํารุดทรุดโทรมมากเหลือพนดินหนอย 

แตชั้นในท่ียังเหลือถึง 2 ศอกเศษ 3 ศอก ก็มี ท่ีในวังน้ันยังมีรากท่ีเขาใจวาเปนพระท่ีน่ัง โดย

ยาว 22 วา กวาง 7 วา มีกําแพงแกวลอมรอบหางพระท่ีน่ังไปขางละ 5 วา ไมไดยอมุมอยาง

หน่ึงอยางใดเลย คะเนดูเห็นจะเปนหลังยาวเหมือนพระท่ีน่ังจันทรพิศาลเมืองลพบุรี ดูฝมือ

จะเปนคร้ังกรุงเกา ตอจากน้ันออกไปจากดานรีซึ่งจะเห็นเปนขางใน มีสระยาว กลางสระเปน

เกาะท่ีจะเปนท่ีต้ังพระท่ีน่ังเย็น ในสระยังมีนํ้าอยู มีรางนํ้าเขามา แตจะมาจากแหงใดเพียงใด

ยังถางไปไมถึง มีตนจิกตนไทรซึ่งดูเกามากจนใบเล็กก่ิงกานคดงอ ดูเหมือนเดิมจะเปนไมดัด 

ปลูกอยูรอบสระแลรอบเกาะ เปนระยะคนปลูกไมใชขึ้นเอง เขตวังยังมีสระตอไปอีก นาจะมี

พระท่ีน่ังอันใดอันหน่ึงต้ังอยูริมสระน้ัน เพราะเห็นมีอิฐมาก วันน้ีพึ่งจะตรวจพบแลถางในครั้ง

น้ี จะกําหนดแนชัดยังไมได แตเปนวังต้ังอยูใกลกําแพงเมืองดานเหนืออยางลักษณะกรุงเกา 

ไดต้ังเคร่ืองสังเวยบูชาเจาผูครองเมือง แตท่ีสําคัญคือพระเจาศรีธรรมไตรปฎก ซึ่งเปนผูสราง 

1 พระเจาไกรสรราช ซึ่งเปนพระมหาธรรมราชาองคแรก 1 พระราเมศวรซึ่งเปนพระบรมไตร

โลกนาถ 1 พระอาทิตยวงศซึ่งปรากฏพระนามวา บรมราชาหนอพุทธางกูร 1 พระมหาธรรม

ราชา ซึ่งเปนสมเด็จพระสรรเพชญ 1 สมเด็จพระนเรศวร 1 สมเด็จพระเอกาทศรถมหาราชา 

1 องคหลังน้ีถือวาเปนท่ีประสูติ ออกจากนั้นเดินออมกําแพงวังดานเหนือไปลงแมนํ้า มีบาน

พวกมิศชันเนรีอเมริกันมาต้ังสอนศาสนาอยูบานหน่ึง โรงเรียนภาษาอังกฤษซึ่งพวกกรมการ

เมืองพิศณุโลกเร่ียรายกันสรางข้ึน มีนักเรียนอยู 20 คน ลงเรือท่ีนาโรงเรียนน้ันไปวัดพระศรี

รัตนมหาธาตุ (สุจิตต วงษเทศ, 2546: 48-49) 

 

 พรอมกันนั้นในพระราชนิพนธของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดพระราช

นิพนธเร่ืองเมืองพิษณุโลก ซึ่งมีการกลาวถึงพระราชวังเมืองพิษณุโลก ดังความวา 

 

 พระราชวังเมืองพิษณุโลกอยูทางฝงตะวันตกขางใตโรงทหาร เด๋ียวน้ียังมีสระขางพระ

ราชมนเทียรกับเนินดิน และมีศาลเทพารักษท่ีพวกชาวเมืองไปกราบบูชาปรากฏอยู ส่ิงอื่นหา

มีไม สมเด็จพระราชาธิบดีซึ่งครองกรุงศรีอยุธยาไดเคยประทับอยูท่ีพระราชวังน้ีหลาย

พระองคคือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระองคหน่ึง สมเด็จพระรามาธิบดีท่ีสองพระองค

หน่ึง สมเด็จพระราชาหนอพุทธางกูรพระองคหน่ึง (เขาใจวาสมเด็จพระไชยราชาธิราชดวย
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พระองคหน่ึง) สมเด็จพระมหาธรรมราชาพระองคหน่ึง สมเด็จพระนเรศวรพระองคหน่ึง รวม

เปนหกพระองคดวยกัน 

 เมื่อภายหลังสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงนิพนธเร่ืองพระราชวังจันทน 
ตอบสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศถึงเร่ือง “วังจันทน” ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2418 
ไวในสาสนสมเด็จ ดังความวา  
 

 ...เมื่อสมเด็จพระนเรศวรครองเมืองพิษณุโลกในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาน้ัน 

ทรงสราง วังใหม เปนท่ีประทับเวลาเสด็จลงมาพระนครศรีอยุธยา วังใหมน้ันคือท่ีเรียกวาวัง

จันทรเกษมเด๋ียวน้ีเปนแน เพราะเมืองไทยประกาศอิสระ สมเด็จพระนเรศวรกวาดคนเมือง

เหนือลงมาหมด มาต้ังสูศึกหงสาวดีในกรุงแตอยางแหงเดียว เปนเหตุใหวังจันทนเมือง

พิษณุโลกรางแตน้ันมา สมเด็จพระนเรศวรลงมาประทับท่ีวังใหม พวกชาวเมืองเหนือจึงเอา

ชื่อวังเดิมท่ีเคยประทับมาเรียกวังใหมวา วังจันทร ท่ีวังจันทรในพระนครศรีอยุธยาจึงเกิดขึ้น

ดวยเหตุน้ัน คําวาเกษม เห็นจะตอใหมเมื่อภายหลังมาชานาน ยังมีวินิจฉัยตอไปอีก วา

เพราะเหตุใดจึงเรียกวังจันทรเปล่ียนเปนพระราชวังบวรสถานมงคล... 

 
 ชวงเวลาดังกลาวกลุมชนชั้นนําสยามในขณะนั้นไดใหความสําคัญและกลาวถึง
พระราชวังที่เมืองพิษณุโลกเปนพระราชวัง อันเปนที่ประทับของบูรพกษัตริยาธิราชเจาของไทยใน
อดีต ซึ่งจากสํานึกของชนชั้นนําสยามในขณะน้ันที่ไดกลาวถึงพระราชวังที่สําคัญ ณ เมือง
พิษณุโลกเทียบเทาพระราชวังที่ลพบุรี โดยเทียบเทาพระที่นั่งในราชวังที่พิษณุโลกกับพระที่นั่ง
จันทรพิศาลหรือพระราชวังที่อยุธยา โดยเทียบเทาพระที่นั่งในพิษณุโลกเทาพระที่นั่งบรรยงครัต
นาศนหรือพระราชวังจันทรเกษมซึ่งเปนพระราชวังของสมเด็จพระนเรศวรที่อยุธยา ซึ่งอาจกลาวได
วาการรับรูถึงสถานภาพของพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก เทียบเทาพระราชวังตาง ๆ ในสมัย
อยุธยา ซึ่งไดรับการสถาปนาข้ึนเปนที่ประทับของพระมหากษัตริย ตลอดจนเปนที่ประทับของ
เจานาย ทั้งพระบรมวงศานุวงศ ตลอดจนเปนที่พํานักของขาราชบริพารในองคพระมหากษัตริย
และเจานายใหญนอย ซึ่งเปนศูนยกลางการปกครองของสัญลักษณของพระราชอํานาจที่ยิ่งใหญ
ของพระมหากษัตริย หรืออีกนัยหนึ่ง พระราชวังก็ถูกขนานนามวา “ราชสํานัก” ซึ่งมีความหมายคือ 
ที่อยูอาศัยของพระเจาแผนดิน 
 “ราชสํานัก” ยังรวมหมายถึงเปนที่บรรดาขาราชการตําแหนงใหญนอยมาประชุมกัน
เฝาแหน พระมหากษัตริยเพื่อรับราชการนําไปปฏิบัติสนองพระราชกิจในการบริหารบานเมืองและ
การบริรักษพระราชอาณาจักรทั้งในยามปกติและเมื่อคราวที่เปนเหตุตาง ๆ ดังนี้ ราชสํานักจึงเปน
ฐานที่ต้ังสถาบันอธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประธานในการบริหารอธิปไตยนั้น สภาพ
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และฐานะของราชสํานักโดยประการนี้ จึงเปนศูนยกลางของการปกครองพระราชอาณาจักรมาเปน
ลําดับ 
 พรอมทั้งเปนที่ประกอบพระราชกรณียกิจ อันเปนพระราชประเพณีอันเปนธรรมปฏิบัติ

ซึ่งไดรับการกําหนดใหมีข้ึนสําหรับราชสํานัก กับทรงดําเนินการใหโบราณราชประเพณีนั้นใหสําเร็จ

ประโยชน โดยการแสดงออกทางการพระราชพิธีตาง ๆ อาทิ พระราชพิธีเนื่องดวยพระมหากษัตริย 

พระราชพิธีเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ พระราชพิธีเกี่ยวกับพระราชอาณาจักร การพระราชกุศล

แกศาสนจักร การพระราชสงคราม ฯลฯ พระราชประเพณีก็ดี พระราชพิธีตาง ๆ ก็ดี ดังกลาวนี้เปน

ธรรมนิยมและธรรมปฏิบัติสําหรับพระมหากษัตริย ผูทรงเปนใหญเปนประธานแหงราชสํานัก ดังนี้ 

สภาพและฐานะอีกประการหนึ่งของราชสํานัก จึงเปนฐานที่ทรงไวซึ่งนิติราชประเพณีหรือแบบแผน

ของคติความเช่ือสําหรับพระเจาแผนดินถึงปฏิบัติเพื่อประโยชนทั้งในสวนพระมหากษัตริย พระ

ราชวงศกับขาราชการ สมณะและประชาราษฎร 

 ตลอดจน “ราชสํานัก” ยังเปนพระราชสถานที่เสด็จประทับสําหรับพระมหากษัตริย ยัง

เปนศูนยรวมบุคคลบรรดาท่ีมีความรู ความสามารถ และฝมือในวิทยาการดานตาง ๆ อาทิ นิติศาสตร 

รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร ยุทธศาสตร ศาสนศาสตร ศิลปศาสตร ฯลฯ จัดต้ังแตงไวเปนหมูเปนกรม

ตามระเบียบและความตองการสําหรับราชการในแตละกระทรวงราชการแหงราชสํานัก อันอยูภายใต

การอุปการะของพระมหากษัตริยเพื่อพระมหากษัตริยทรงใชกําลังความรู ความสามารถ และฝมือ

ของบุคคลบรรดาทรงวิทยาวุฒินั้น ๆ ใหเปนประโยชนในการบริหารปกครอง การบํารุงศิลปกรรม 

การอุปถัมภศาสนา เปนตน อันจะสงผลดีไปยังอาณาประชาราษฎรดวย ดังนี้ ราชสํานักจึงมีสภาพ

และฐานะเปนศูนยรวมสรรพวิชาอีกโสตหนึ่งดวย (วศิน ปญญาวุธตระกูล, 2549: 117-120) 

 
พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 พ.ศ.2089 สมเด็จพระไชยราชาธิราชซึ่งครองกรุงศรีอยุธยาสวรรคต มีพระราชบุตร

เพียงพระองคเดียวช่ือ พระแกวฟา ไดรับรัชทายาทแตพระแกวฟายังทรงพระเยาว พระชันษาได

เพียง 11 ป ไมสามารถวาราชการบานเมืองได ทําใหทาวศรีสุดาจันทร พระสนมเอกเปนเจาจอม

มารดา เร่ืองภายในพระราชวังจึงตกอยูในอํานาจทาวศรีสุดาจันทร ทาวศรีสุดาจันทรไดขัดขวาง

พระเฑียรราชาซ่ึงเปนผูสําเร็จราชการแผนดินไมใหสามารถวาราชการไดโดยสะดวก ทําให

พระเฑียรราชาทูลลาออกผนวชเปนพระภิกษุ อํานาจในราชการบานเมืองจึงตกอยูในมอืของทาวศรี

สุดาจันทร เมื่อมีอํานาจเต็มที่ไดไมนานทาวศรีสุดาจันทรเปนชูกับพันบุตรศรีเทพจึงเล่ือนข้ึนเปน

ขุนวรวงศาธิราชชวยวาราชการบานเมือง จนกระทั่งทาวศรีสุดาจันทรต้ังครรภ ทําใหทั้งคูลอบปลง

พระชนมพระแกวฟาและขุนวรวงศาข้ึนครองราชสมบัติ (ดํารงราชานุภาพ, 2546: 13-14) 
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 พรรคพวกของขุนพิเรนทรเทพที่รวมคิดกอการโคนอํานาจขุนวรวงศาธิราชประกอบดวย 

ขุนอินทรเทพ หมื่นราชเสนหาและหลวงศรียศไดลอบจูโจมปลงพระชนมขุนวรวงศาธิราช แมอยูหัว

ศรีสุดาจันทรและนายจันอุปราช รวมพระบุตรี นอกจากผูกอการทั้ง 4 คนแลวยังประกอบดวยหม่ืน

ราชเสนหานอกราชการ พระยาพิชัยและพระยาสวรรคโลก เมื่อกอการสําเร็จจึงอัญเชิญพระเทียร

ราชาซึ่งขณะนั้นผนวชอยูที่วัดราชประดิษฐาน ใหลาผนวชมาเสวยราชสมบัติเปนกษัตริย พระนาม

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ไดทรงตอบแทนคุณความดีของคณะผูกอการทั้งหลายอยางเหมาะสม 

(พิเศษ เจียรจันทรพงษ, 2553: 96-97) สําหรับขุนพิเรนทรเทพไดรับการตอบแทนซ่ึงในพระราช

พงศาวดารกรุงศรีอยุธยากลาววา 

 
 ...ขุนพิเรนทรเทพ เหลาบิดาเปนพระราชพงศพระรวง มารดาไซรเปนพระราชพงศแหง

สมเด็จพระไชยราชาธิราชเจา ขุนพิเรนทรเทพเปนปฐมคิดเอาเปนสมเด็จพระมหาธรรม

ราชาธิราชเจา ใหพระราชบัณฑูรครองเมืองพระพิษณุโลกจึงตรัสเรียกสมเด็จพระเจาลูก

เธอ พระสวัสดิราชถวายพระนามชื่อ พระวิสุทธิกษัตรี เปนตําแหนงพระอัครมเหสีเมืองพระ

พิษณุโลก เคร่ืองราชูปโภคใหแตงต้ังตําแหนงศักด์ิฝายทหารพลเรือนเรือไชยพื้นดําแดงคู

หน่ึง และเคร่ืองราชกุธภัณฑใหสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจาสงข้ึนไป... (พระราช

พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหมอบรัดเล, 2549: 39) 

 

 สมเด็จพระนเรศวรสมภพที่เมืองพิษณุโลกเมื่อปเถาะ พ.ศ.2098 เปนราชโอรสของสมเด็จ

พระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิ์กษัตริย พระราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิอันเกิดดวยพระ

สุริโยทัย พระองคมีพระพ่ีนางหนึ่งพระองคทรงพระนามสุพรรณกัลยาณีหรือพระสุวรรณกัลยา และ

พระอนุชาหนึ่งพระองคทรงพระนามวา พระเอกาทศรถ (สรัสวดี ประยูรเสถียร, 2542: 87) 

 เมื่อสมเด็จพระนเรศวรสมภพ ยศเจาฟายังไมมีในประเพณีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระ

ชนกก็ยังทรงพระยศเพียงเปนเจาขัณฑสีมา แตพระชนนีเปนสมเด็จพระราชธิดา พระองคเปนราช

นัดดา คงทรงพระยศเปนพระองคเจา ฝร่ังจึงเรียกในจดหมายเหตุแตงในสมัยนั้นวา The Black 

Prince ตรงกับวา พระองคชายดํา และเรียกพระอนุชาเอกาทศรถวา The White Prince ตรงกับ 

พระองคชายขาว เปนคูกัน คงแปลไปจากพระนามที่คนทั้งหลายเรียกสมเด็จพระนเรศวรเมื่อทรง

พระเยาววา พระองคชายดํา  

 เมื่อสมเด็จพระนเรศวรพระชันษาได 8 ขวบ ก็เกิดศึกหงสาวดีคือ พระเจาหงสาวดีบุเรง

นองขอชางเผือกสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 2 ชาง ซึ่งทุกประเทศทางตะวันออกถือวาชางเผือกเปน

คูบารมีของพระเจาแผนดิน ไมเคยมีพระเจาแผนดินยอมใหชางเผือกแกกัน หากสมเด็จพระมหา
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จักรพรรดิยอมใหชางเผือกก็เหมือนยอมอยูในอํานาจพระเจาหงสาวดี แตถาไมยอมก็เหมือนเปน

การทาทายใหพระเจาหงสาวดีมาตีเมืองไทย สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงพระราชดําริเห็นวา ถึง

ใหชางเผือกไปก็ไมสามารถคุมภัยไดและยังเสียเกียรติยศดวย จึงไมยอมใหชางเผือก พระเจาหง

สาวดีบุเรงนองจึงยกกองทัพมาตีเมืองไทยเมื่อ พ.ศ.2106 เขามาทางดานแมละเมา ตีหัวเมืองเหนือ

แลวจึงลงมาตีพระนครศรีอยุธยาแตฝายไทยคิดวากองทัพหงสาวดีจะยกเขามาทางดานเจดียสาม

องคเหมือนคร้ังกอน จึงเตรียมปองกันพระนครแตพระเจาหงสาวดียกกองทัพมาอยูที่กําแพงเพชร

ซึ่งจัดเปนทัพกษัตริย 5 ทัพ แยกกันไปรบโดยพระเจาหงสาวดีตั้งกองทัพหลวงอยูที ่เมือง

กําแพงเพชร กองทัพพระเจาอังวะกับกองทัพพระเจาตองอูไปตีเมืองพิษณุโลก ลอมไวจนในเมอืงไม

มีเสบียงอาหารทั้งยังเกิดโรคไขทรพิษทําใหพระมหาธรรมราชายอมออนนอมตอขาศึก กองทัพพระ

มหาอุปราชากับกองทัพพระเจาแปรไปตีเมืองสุโขทัย เมืองสวรรคโลก เมืองพิชัย ซึ่งเมืองสุโขทัย

ตอสูจนเสียเมือง เมืองสวรรคโลกและเมืองพิชัยออนนอมตอขาศึก 

 เมื่อกรุงศรีอยุธยารูขาวก็ใหพระราเมศวร ราชโอรสยกทัพไปชวยเมืองเหนือ ไดรบกับ

ขาศึกที่ เมืองชัยนาท ทานขาศึกไดพักหนึ่งก็สูไมไหวตองถอยกลับ พระเจาหงสาวดีมาถึง

พระนครศรีอยุธยา มีพระราชสาสนถามสมเด็จพระมหาจักรพรรดิวา จะสูรบตอไปหรือจะเปนไมตรี

โดยดี ถายอมเปนไมตรีก็จะใหคงเปนบานเปนเมืองตอไป ถาขืนตอสู เมื่อตีพระนครไดจะเอาเปน

เมืองเชลย สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงรับเปนไมตรี พระเจาหงสาวดีจึงเรียกคาไถเมืองตาม

ปรารถนา ทั้งยังเชิญสมเด็จพระมหาจักรพรรดิออกไปอยูเมืองหงสาวดีอยางเปนตัวจํานํา และตรัส

ขอสมเด็จพระนเรศวรตอพระมหาธรรมราชาวาจะเอาไปเล้ียงเปนราชบุตรบุญธรรมแตในความจริง

ก็คือ เปนตัวจํานําสําหรับพระมหาธรรมราชา สมเด็จพระนเรศวรจึงเสด็จไปอยูเมืองหงสาวดี พระ

เจาหงสาวดีทรงอุปการะเลี้ยงดูใหอยูกับเจานายรุนเดียวกัน  

 สมเด็จพระมหินทราชาธิราชข้ึนครองกรุงศรีอยุธยา ทรงขัดเคืองสมเด็จพระมหาธรรม

ราชาและพระมหาธรรมราชาไมนับถือสมเด็จพระมหินทราชาธิราชจึงเกิดระแวงสงสัยกันทั้ง 2 ฝาย 

ฝายสมเด็จพระมหินทราชาธิราชสงสัยวา พระมหาธรรมราชาจะไปเขากับพระเจาหงสาวดี ฝาย

พระมหาธรรมราชาก็สงสัยวาสมเด็จพระมหินทรฯจะกําจัดพระองคจากเมืองเหนือ สมเด็จพระมหิ

นทรฯ ไดรับราชสาสนจากพระไชยเชษฐา ทูลขอพระเทพกษัตรีไปอภิเษกเปนพระมเหสี ฝายสมเด็จ

พระมหินทรฯยินดีที่จะเปนสัมพันธมิตรกับพระเจาไชยเชษฐาเพื่อจะไดชวยกันตอสูกับหงสาวดีใน

อนาคต เมื่อพระมหาธรรมราชาทราบขาวจึงทูลพระเจาหงสาวดีใหทหารมาดักชิงตัวพระเทพกษัตรี

ไปยังหงสาวดี (ดํารงราชานุภาพ, 2546: 9-25) ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวง

ประเสริฐความวา 
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 ...ในปเดียวน้ันพระเจาลานชาง ใหพระราชสาสนมาถวายวาจะขอสมเด็จพระเจาลูก

เธอพระเทพกระษัตรเจา แลทรงพระกรุณาพระราชทานแกพระเจาหลานชาง แลคร้ังน้ัน

สมเด็จพระเจาลูกเธอพระเทพกระษัตรเจาทรงพระประชวร จึงพระราชทานสมเด็จพระเจา

ลูกเธอพระแกวฟา พระราชบุตรีใหหลานชาง ศักราช 926 ชวดศก (พ.ศ.2107) พระเจา

ลานชางจึงเชิญใหสมเด็จพระแกวฟาพระราชบุตรีลงมาสงยังพระนครษรีอยุทธยา แลวาจะ

ขอสมเด็จพระเจาลูกเธอพระเทพกระษัตรเจาน้ัน แลจึงพระราชทานสมเด็จพระเทพ

กระษัตรเจาไปแกพระเจาลานชาง คร้ังน้ันพระเจาหงษารูเน้ือความท้ังปวงน้ัน จึงแตงทัพ

มาซุมอยูกลางทาง แลออกชิงเอาสมเด็จพระเทพกระษัตรเจาได ไปถวายแกพระเจาหงษา

... (กรมศิลปากร, 2542: 225)  

 

 สมเด็จพระมหินทราธิราชไดนัดกับพระไชยเชษฐาใหยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลก สวน

พระองคยกทัพเรือข้ึนไปถึงปากพิง ทําทีวาจะยกทัพข้ึนไปชวยปองกันเมืองและไดสงนายทหารเขา

ไปในเมืองทําทีวาจะมาชวยรบ แตนัดแนะกันวาหากพระไชยเชษฐาเขาเมืองพิษณุโลกได ใหจับตัว

พระมหาธรรมราชาไว แตคร้ังนี้ความแตก ดวยทหารที่สงไปทําทีจะชวยเมืองพิษณุโลกนั้น เอา

ความลับไปบอกกับพระมหาธรรมราชาใหรูพระองค พระมหาธรรมราชาครั้งนี้ไดรับการสนับสนุน

จากทหารทางหงสาวดีมาชวยปองกันเมือง จึงตีทั้งกองทัพบกของพระไชยเชษฐาและกองทัพเรือ

ของสมเด็จพระมหินทราธิราชแตกพายกลับไป (พิเศษ เจียรจันทรพงษ, 2553: 105-106) พระเจา

หงสาวดีจึงคิดจะตัดกําลังไทยจึงต้ังพระมหาธรรมราชาใหเปน เจาฟาศรีสรรเพ็ชญ เจาประเทศราช

ครองเมืองเหนือทั้งปวงข้ึนตอกรุงหงสาวดี ไมตองอยูในบังคับบัญชาของสมเด็จพระมหินทรฯตอไป 

สมเด็จพระมหินทรฯจึงรับพระวิสุทธิกษัตรีกับพระโอรสธิดามาอยูที่พระนคร เมื่อพระเจาหงสาวดี

ทราบวาครอบครัวของพระมหาธรรมราชาถูกจับเปนตัวจํานําจึงส่ังใหพระมหาธรรมราชาเกณฑร้ี

พลไวเพราะพระเจาหงสาวดีจะยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกคร้ังใน พ.ศ.2111 ซึ่งสมเด็จพระนเรศวร

เสด็จตามทัพหลวงดวยพระชันษาเขา 15 ป  

 กองทัพหงสาวดีต้ังลอมอยูถึง 4 เดือน ก็ยังไมไดกรุงศรีอยุธยา พระมหาธรรมราชาจึง

เขียนหนังสือลับใหพระวิสุทธิกษัตรีวาไมควรตอสูใหคนลมตาย ควรจะขอเปนไมตรีกับพระเจาหง

สาวดีแตโดยดี พระวิสุทธิกษัตรีถวายหนังสือใหสมเด็จพระมหินทรฯ สมเด็จพระมหินทรฯก็โปรดให

แมทัพนายกองประชุมปรึกษากันจึงเห็นวาควรจะขอเปนไมตรี สมเด็จพระมหินทรฯจึงอาราธนา

สมเด็จพระสังฆราชใหออกไปเจรจาขอเปนไมตรีและคุมตัวพระยารามถวายพระเจาหงสาวดีที่ยุยง

ใหพี่นองวิวาทกัน 
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 พระเจาหงสาวดีต้ังลอมพระนครมาเกือบ 8 เดือน ก็ยังไมสามารถตีพระนครได พระเจา

หงสาวดีจึงใหพระยาจักรีเปนไสศึก สมเด็จพระมหินทรฯไมทรงทราบวาเปนกลอุบายจึงไวใจใหพระ

ยาจักรีเปนผูบัญชาการรักษาพระนคร ทําใหเสียพระนครศรีอยุธยาแกขาศึกเมื่อวันอาทิตยเดือน 9 

แรม 11 คํ่า ปมะเส็ง พ.ศ.2112 (ดํารงราชานุภาพ, 2546: 27-32) ดังปรากฏในพระราชพงศาวดาร

กรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐวา “...เวลารุงแลวประมาณ 3 นาฬิกา ก็เสียกรุงพระนครศรีอยุทธยาแก

พระเจาหงษา...” (กรมศิลปากร, 2542: 226) 

 พระเจาหงสาวดีประสงคใหพระมหาธรรมราชาครองเมืองไทยตอไป จึงทําพิธีปราบดา 

ภิเษกยกพระมหาธรรมราชาข้ึนเปนพระเจาแผนดิน พระมหาธรรมราชาจึงถวายพระสุพรรณ

กัลยาณีแกพระเจาหงสาวดีบุเรงนอง เมื่อพระเจาหงสาวดีไดพระพี่นางเปนพระชายา เหมือนเปน

ตัวจํานําแทนแลวก็อนุญาตใหสมเด็จพระนเรศวรอยูชวยสมเด็จพระชนกปกครองบานเมือง เมื่อ

เสร็จศึกหงสาวดี เมืองไทยก็ยังตองตอสูกับเขมรที่จะเขามา หวังจับไทยเปนเชลยแตก็ตองแพไทย

เลิกทัพกลับไป การที่เขมรมาตีไทยนั้นทําใหผูคนที่กระจัดกระจายหนีเขามาอยูในพระนครจํานวน

มาก สมเด็จพระมหาธรรมราชาไดกําลังพลจนสามารถสรางปอมปราการและขุดขยายคูเมือง และ

มีพระราชประสงคจะบํารุงเมืองทางเหนือตอไป จึงโปรดใหสมเด็จพระนเรศวรข้ึนไปปกครองเมือง

พิษณุโลก บังคับบัญชาหัวเมืองเหนือทั้งปวง เม่ือ พ.ศ.2114 เวลานั้นพระชันษาได 16 ป (ดํารงรา

ชานุภาพ, 2546: 33-37) ซึ่งการข้ึนไปปกครองเมืองพิษณุโลกของสมเด็จพระนเรศวรปรากฏในพระ

ราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐเชนกัน ความวา “ศักราช 933 มะแมศก (พ.ศ.2114) น้ํา

นอย อนึ่งสมเด็จพระณะรายบพิดรเปนเจา เสด็จข้ึนไปเสวยราชสมบัติเมืองพิศณูโลก” (กรม

ศิลปากร, 2542: 226) 

 ในป พ.ศ.2117 ขณะพระชนม 19 พรรษา ไดตามเสด็จพระราชบิดาไปราชการสงคราม

รวมกับพมาเพื่อตีเวียงจันทนที่เกิดจลาจลแยงราชสมบัติกัน เนื่องจากพระชัยเชษฐา เจาเมือง

เวียงจันทนเสด็จยกทัพไปตีเขมรแลวทรงหายสาบสูญไป เมื่อทัพไทยไปถึงหนองบัวลําภู อุดรธานี 

พระนเรศวรทรงพระประชวรเปนไขทรพิษ ตองเสด็จกลับ (พิมาน แจมจรัส, 2548: 69) 

 เมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จไปอยูเมืองเหนือ ทางพระนครศรีอยุธยาก็ยังถูกเขมร

รบกวนอีกหลายคร้ังและเมื่อป พ.ศ.2121 พระยาจีนจันตุเปนขุนนางจีนคนหนึ่งในกัมพูชา รับอาสา

นักพระสัฏฐามาปลนเมืองเพชรบุรีแตไมสําเร็จจะกลับเขมรก็กลัวจะถูกทําโทษ จึงมาสวามิภักด์ิตอ

ไทยแตอยูไดไมนานก็ลอบลงเรือสําเภาหนีจากพระนคร เวลานั้นสมเด็จพระนเรศวรเสด็จลงมาเฝา

สมเด็จพระชนก ประทับอยูที่วังจันทรที่สรางข้ึนใหมไวเปนที่ประทับเวลาเสด็จมากรุงศรีอยุธยา พอ

ทรงทราบวาพระยาจีนจันตุหนีก็ตระหนักพระหฤทัยวาพระยาจีนจันตุสืบขาวไปใหเขมร จึงตรัส
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เรียกพวกขาหลวงที่ตามเสด็จมาจากเมืองเหนือรีบพายเรือตามไปซึ่งตามไปทันเมื่อใกลจะออก

ปากน้ําจึงเกิดการตอสูกันแตพระยาจีนจันตุก็หนีไปได (ดํารงราชานุภาพ, 2546: 42-43) สงคราม

กับเขมรยังไมจบส้ิน ทั้งนี้เพราะเขมรยังคงเช่ือวา ไทยยังออนแอและสามารถที่จะเขามาปลนชิงได

อยู พ.ศ.2123 พระทศราชากับพระสุรินทรราชาคุมกําลังประมาณ 5,000 ประกอบไปดวยชาง มา 

ลาดตระเวนเขามาในหัวเมืองดานตะวันออกแลวเคลื่อนตอเขามายังเมืองสระบุรีและเมืองอ่ืน ๆ 

หมายจะปลนทรัพยและจับผูคนไปเปนเชลย คร้ังนั้นสมเด็จพระนเรศวรเสด็จลงมาประทับอยูที่กรุง

ศรีอยุธยาพอดี เมื่อทรงทราบขาวศึกก็ทรงทูลขอกําลังทหารประจําพระนคร 3,000 คน ทั้งที่มีกําลัง

พลนอยกวาเขมรแตสมเด็จพระนเรศวรก็สามารถวางกลศึกหลอกลอ กระทั่งสามารถโจมตีทัพของ

เขมรใหแตกหนีกลับไปไดในที่สุด ชัยชนะคร้ังนี้ของพระองคกลายเปนส่ิงที่เล่ืองลือตอกันไป ทั้งนี้

เพราะกลยุทธการใชกําลังทหารจํานวนเล็กนอยแตมีความสามารถสูง เขาทํางานตรงชัยภูมิที่ดีและ

ในเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็สามารถนําชัยชนะมาไดอยางงายดายนั้น ยอมจะตองบัญชาการมาจาก

ผูที่มีความสามารถแทจริงเทานั้น เรื่องนี้กลายเปนเรื่องที่เลื่องลือกระทั่งรูไปถึงเมืองหงสาวดี ซึ่ง

ก็เริ่มกลายเปนเหตุใหราชสํานักกรุงหงสาวดีเริ่มระแวงสงสัยอํานาจของไทยยิ่งขึ้นกวาที่ผานมา 

(ชาดา นนทวัฒน, 2549: 68-69) 

 ในป พ.ศ.2124 พระเจาหงสาวดีบุเรงนองสวรรคต พระชันษาได 65 ป เสวยราชย

ทั้งสิ้น 18 ป มังชัยสิงห ราชโอรสขึ้นครองราชยสมบัติพระนามวา นันทบุเรง ตั้งมังกยอชวา ราช

โอรสเปนพระมหาอุปราชา จึงใหเจาประเทศราชมาเขาเฝาเนื่องจากเปลี่ยนรัชกาลใหม (ดํารงรา

ชานุภาพ,  2546: 44) เจาครองเมืองประเทศราชตาง ๆ อยูในเวลานั้นคือ พระเจาตองอูกับพระ

เจาแปร เปนโอรสรัชทายาทพระเจาตองอู และพระเจาแปรองคแรกซ่ึงเปนพระอนุชาพระเจาบุเรง

นอง พระเจาเชียงใหมเปนราชบุตรของพระเจาบุเรงนอง พระเจาอังวะเปนบุตรเขยของพระเจา

บุเรงนอง ประเทศราชที่เปนชาติอื่นคือ พระเจามินปะลอง เมืองยักไข พระเจาหนอเมือง ครอง

เมืองลานชาง (พิมาน แจมจรัส, 2548: 73) รวมถึงอยุธยาซ่ึงสมเด็จพระมหาธรรมราชาใหสมเด็จ

พระนเรศวรเสด็จแทนพระองคแตเจาฟาไทยใหญเมืองคังไมไปเฝา พระเจาหงสาวดีนันทบุเรงจึง

ใหพระมหาอุปราชาคุมพลชาวเมืองหงสาวดี พระสังกะทัต ราชบุตรของพระเจาตองอูคุมพล

ชาวเมืองตองอูและสมเด็จพระนเรศวรคุมพลชาวกรุงศรีอยุธยา ทั้ง 3 กองทัพไปตีเมืองคังที่อยูบน

เขาสูง โดยกองทัพของพระมหาอุปราชาจะยกขึ้นไปตีกอน หากตีไมไดจะใหพระสังกะทัตและ

สมเด็จพระนเรศวรเขาชวยตี ผลปรากฏวาทั้งกองทัพของพระมหาอุปราชาและพระสังกะทัตไม

สามารถตีเมืองคังได สมเด็จพระนเรศวรทรงพบทางขึ้นเขาไปถึงเมืองคังอีกทางหนึ่งจึงทําอุบาย

แบงกองทัพออกเปน 2 สวน พอเวลาคํ่าก็ใหกองทัพหนึ่งทําเหมือนจะเขาตีเมืองคังทางที่พระมหา
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อุปราชาและพระสังกะทัตใช ทําใหทหารเมืองคังมาเตรียมรบทางดานหนากันหมด เมื่อเปนเชนนี้

สมเด็จพระนเรศวรจึงใหทหารเขาตีเมืองคังทางดานที่พบใหม ทําใหสามารถจับตัวเจาฟาเมืองคัง

ได การศึกครั้งนี้ทําใหพระมหาอุปราชารูสึกเสียหนา ทําใหพวกพมามอญไมชอบพวกไทยใน

กองทัพสมเด็จพระนเรศวรจึงเกิดเรื่องเลาเกี่ยวกับการชนไกกันซึ่งไกของพระมหาอุปราชาแพจึง

ตรัสวา ไกเชลยตัวนี้เกงจริงหนอ สมเด็จพระนเรศวรตรัสตอบทันทีวา ไกตัวนี้อยาวาแตจะพนัน

เอาเดิมพันเลย ถึงจะชนเอาบานเอาเมืองกันก็ได การสามารถตีเมืองคังไดในครั้งนั้นทําใหพมา

ระแวงไทย (ดํารงราชานุภาพ, 2546: 44-46) 

 จากการที่พระเจาบุเรงนองสวรรคต ความวุนวายก็เร่ิมต้ังเคาข้ึน พระเจาบุเรงนองทรง

พระเดชานุภาพยิ่งใหญ บรรดาเจาประเทศราชและหัวเมืองใหญนอยเกรงกลัว บานเมืองก็สงบสุข 

แตเมื่ส้ินพระชนมลง นันทบุเรงราชโอรสข้ึนเปนกษัตริยแทน ไมมีบารมีเทาพระราชบิดา ความ

กระดางกระเด่ืองก็เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก จากภายในนั้นไดแกบรรดาเจาเมืองใหญ ๆ ที่

ลวนแตเปนเช้ือสายของบุเรงนองและเปนพี่เปนนองกับนันทบุเรงทั้งนั้นเชน เมืองอังวะ เมืองแปร 

เมืองตองอู เปนตน สวนจากภายนอกก็คือ บรรดาเมืองข้ึนอ่ืน ๆ รวมทั้งกรุงศรีอยุธยาดวย ใน

บรรดาเมืองข้ึน พมากลัวกรุงศรีอยุธยามากกวาเมืองอ่ืนเพราะเปนเมืองใหญอยูหางจากพมา อีก

ทั้งมีความแตกตางกันมากในดานภาษาและวัฒนธรรม ยิ่งกวานั้น มีผูนําที่มีความแข็งแรงและกลา

หาญอยางสมเด็จพระนเรศวร ผูเคยอยูในเมืองพมาต้ังแตเล็กจนโต รูจักพมาเปนอยางดี ความกลา

หาญและการเปนผูนําของสมเด็จพระนเรศวรนั้นเปนที่ประจักษหลายคร้ังหลายคราว (ศรีศักร วัล

ลิโภดม, 2542: 66) จึงเตรียมรักษาอานุภาพโดยสงนันทสูกับราชสังครําคุมทหารมาทําทางต้ังแต

เมืองเมาะตะมะเขามาทางดานแมสอดจนถึงเมืองกําแพงเพชร เปนการขูเพื่อไมใหไทยแข็งเมือง 

สมเด็จพระนเรศวรทรงรูวา การจะใหไทยเปนอิสระมีเพียงทางเดียวคือ ตอสูกับหงสาวดีจึง

เตรียมการอยางลับ ๆ  

 เม่ือ พ.ศ.2126 พระเจาอังวะคิดแข็งเมืองเนื่องจาก ธิดาของพระเจาอังวะถูกพระมหา

อุปราชา พระสามีกดข่ีขมเหง พระเจาอังวะจึงสงทูตไปชวนพระเจาแปร พระเจาตองอู พระเจา

เชียงใหมแตเจาเมืองทั้ง 3 ตางจับทูตสงไปถวายพระเจาหงสาวดี พระเจาหงสาวดีจึงเตรียมทัพ

หลวงเสด็จไปตีเมืองอังวะ จึงส่ังใหพระเจาแปร พระเจาตองอู พระเจาเชียงใหม พระเจาลานชาง

และพระเจากรุงศรีอยุธยายกกองทัพไปสมทบแตเม่ือถึงกําหนดกองทัพไทยยังไปไมถึง พระเจาหง

สาวดีระแวงไทยจึงส่ังใหพระมหาอุปราชารักษาเมืองหงสาวดีและเม่ือสมเด็จพระนเรศวรมากใ็หคิด

กําจัด (ดํารงราชานุภาพ, 2546: 47-50) เมืองแครงเปนเมืองของมอญ หลังพระเจาบุเรงนอง

สวรรคต พระมหาเถรคันฉองซึ่งเปนชาวมอญเชนกันก็ขอออกจากกรุงหงสาวดีมาจําพรรษาที่ชาน



 63 

เมืองแครง ชาวมอญทุกคนนับถือศรัทธา พระมหาเถรคันฉองมาก รวมถึงพระยาเกียรติและพระยา

ราม เม่ือมาถึงเมืองแครงก็รูสึกหนักใจเปนอยางยิ่งที่ตองรับหนาที่มาสังหารสมเด็จพระนเรศวรซึ่ง

เติบโตและเลนดวยกันมาต้ังแตเด็ก จึงนําเร่ืองนี้ไปปรึกษาพระมหาเถรคันฉองวาจะทําเชนใด พระ

มหาเถรคันฉองรับฟงแลวก็ส่ังหามพระยาเกียรติ พระยาราม โดยบอกวาสมเด็จพระนเรศวรทรงเปน

มิตรกับมอญมาตลอด ขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรทรงประเมินอนาคตวา ถาพระเจานันทบุเรง

ประสบชัยชนะในการตีเมืองอังวะ ประเทศราชตอไปที่จะถูกจัดการหลังจากเมืองอังวะก็คือกรุงศรี

อยุธยาอยางแนนอน จึงคิดจะประกาศอิสรภาพกอนแตยังหาจังหวะเวลาและเหตุปจจัยที่เหมาะสม

ไมได (สม สุจีรา, 2554: 160-161) 

 สมเด็จพระนเรศวรจึงเรียกนายทัพนายกอง พระยาเกียรติ พระยาราม เจาเมืองกรมการ

และพระสงฆมาเปนสักขีพยาน เมื่อพระเจาหงสาวดีจะทํารายพระองค สมเด็จพระนเรศวรจึงทรง

หลั่งน้ําลงแผนดินดวยสุวรรณภิงคาร ประกาศวา นับแตนี้กรุงศรีอยุธยาขาดทางไมตรีกับกรุงหงสาว

ดีมิไดเปนมิตรกันดังแตกอนตอไป สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพเม่ือพระชันษาได 29 ป เสด็จ

ยกกองทัพออกจากเมืองแครงขามแมน้ําสะโตงไปยังเมืองหงสาวดี ยกทัพเขาไปใกลถึงเมืองหงสาวดี

แตพระเจาหงสาวดีชนชางชนะ พระเจาอังวะกําลังยกทัพกลับมา สมเด็จพระนเรศวรทรงเห็นวาคงตี

เมืองหงสาวดีในคร้ังนี้ไมไดก็ใหรวบรวมคนไทยที่จะกลับบาน (ดํารงราชานุภาพ, 2546: 51-52) พระ

เจาหงสาวดีทรงทราบวา พระนเรศวรโปรดใหเที่ยวกวาดครัวเรือนแลวถอยทัพกลับไป ก็จัดทัพใหสุ

รกรรมาเปนกองหนา พระมหาอุปราชาเปนกองหลวงยกติดตามกองหนามาทันที่แมน้ําสะโตง พระ

นเรศวรพาครัวไทยขามฟากมาแลวจึงตรัสส่ังใหพวกครัวเรือนลวงหนามากอน สวนกองหลวงต้ังรอ

ตอสูขาศึกที่ริมแมน้ําสะโตง สุรกรรมากองหนามาถึงทาขามฝง กองทัพไทยเอาปนยิงก็ยับยั้งยิงตอสู

กันอยูที่ริมแมน้ําสะโตง แรงปนที่พลทหารยิงไมถึงฝงดวยกันทั้งสองฝาย สมเด็จพระนเรศวรทรงยิง

ปนยาวนกสับถูกสุรกรรมานายทัพหนาของขาศึกตายอยูกับคอชาง พวกรี้พลเห็นนายทัพตายก็พา

กันคร่ันครามเลิกทัพกลับไปทูลความแกพระมหาอุปราชาซ่ึงเสด็จตามมา ทรงเห็นวาจะติดตามพระ

นเรศวรตอไปไมสําเร็จก็เลิกทัพกลับกรุงหงสาวดี และพระแสงปนซึ่งทรงยิงถูกสุรกรรมาตายครั้งนั้น

ไดนามปรากฏตอมาวา “พระแสงปนตนขามแมน้ําสะโตง” (พิมาน แจมจรัส, 2548: 81)  

 สมเด็จพระนเรศวรทรงนํากองทัพและครอบครัวชาวไทย-มอญลงใตเขาสูกรุงศรีอยุธยา

ทางดานเจดียสามองค เมื่อถึงกรุงศรีอยุธยาพระราชทานที่ดิน ทรัพยสินแกชาวมอญที่ติดตามมา

ดวย รวมถึงการแตงต้ังพระยาเกียรติ พระยารามใหเปนขุนนางช้ันผูใหญ สวนพระมหาเถรคันฉอง

ทรงนิมนตไปจําพรรษาที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ ดํารงตําแหงเจาคณะมอญ ทางดานสมเด็จพระ

มหาธรรมราชาทรงวางมือจากตําแหนงผูนําจอมทัพ มอบอํานาจการปกครองอาณาจักรกรุงศรี

อยุธยาทั้งหมดแกสมเด็จพระนเรศวร (สม สุจีรา, 2554: 167) 
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 พวกไทยใหญที่พมาเกณฑเขามาทําทางที่กําแพงเพชรตางหลบหนีมาอยูที่เมือง

พิษณุโลกเนื่องจากยังกลับไปเมืองของตนไมได ทําใหนันทสูราชสังครํามีหนังสือไปยังผูรักษาเมือง

พิษณุโลกใหสงพวกไทยใหญกลับคืน สมเด็จพระนเรศวรทรงทราบจึงเสด็จมายังเมืองพิษณุโลกให

มีหนังสือตอบไปยังนันทสูราชสังครําวา กษัตริยผูเปนอิสระ ถาชาวตางประเทศหนีรอนมาพึ่งพระ

บารมีแลวก็ตองรับไวไมมีเยี่ยงอยางที่จะสงตัวคืนใหแลวมีรับส่ังใหเกณฑคนในเมืองเหนือเขาเปน

กองทัพ ใหพระยาชัยบุรีกับพระศรีถมอมรัตนคุมทัพหนา สมเด็จพระนเรศวรเสด็จในกองทัพหลวง

ยกไปเมืองกําแพงเพชร ฝายนันทสูราชสังครําไดรับหนังสือก็ถอยทัพออกจากกําแพงเพชรแตพระ

ชัยบุรีและพระศรีถมอมรัตนยกทัพไปทันที่ตําบลแมระกาจึงไดสูรบกันแตพมาสูไมได ในขณะที่

สมเด็จพระนเรศวรไดเกณฑคนหัวเมืองเหนือไปชวยรบแตพระยาสวรรคโลกและพระยาพิชัยเกรง

กลัวพมาจึงไมยอมยกทัพตามรับส่ังและไปรวมกันอยูที่เมืองสวรรคโลกเพราะปอมปราการมีความ

มั่นคง นาจะรักษาเมืองไวไดจนทัพของหงสาวดีและเชียงใหมมาชวย สมเด็จพระนเรศวรจึงยก

กองทัพมาที่ตากและเขาทางบานดานลานหอย (ดํารงราชานุภาพ, 2546: 54-55) แลวไปชุมนุมทัพ

กับพระองคซึ่งทรงต้ังทัพรออยูบริเวณใกลกับวัดศรีชุม เมืองสุโขทัยเพื่อเขาตีพรอมกัน ที่วัดศรีชุม

นั้น พระนเรศวรไดทรงดําริใหกระทําพิธี “ศรีสัจปานกาล” ข้ึน ซึ่งพระองคทรงตรัสวาชาวสยามสวน

ใหญยังคงหวาดเกรงตออํานาจของพวกพมากันอยางมาก พระองคตองการประกอบพิธีกรรมนีเ้พือ่

เรียกขวัญกลับคืนมาสูชาวสยาม เลิกหวาดกลัวพมาเสียแลวแลวหันมารวมใจใหเปนหนึ่งเดียวกัน

อีกคร้ัง พระนเรศวรทรงตกน้ําข้ึนมาจาก “ตะพังโพยศรี” ที่นับถือกันมากวาเปนน้ําศักด์ิสิทธิ์ต้ังแต

คร้ังสมัยสมเด็จพระรวง ไดทรงใชน้ําจากตระพังแหงนี้เพื่อใชทําน้ําพิพัฒนสัตยา พระนเรศวรทรง

ทําน้ําพิพัฒนสัตยาข้ึนอีกคร้ังเพื่อใหเหลาแมทัพนายกองและไพรพลตาง ๆ ทั้งหมด ต้ังสัตย

ปฏิญาณวาจะตอสูขาศึกเพื่อกอบกูอิสรภาพแกบานแกเมืองใหสําเร็จจงได จากนั้นพระนเรศวรจึง

ทรงนําทัพเดินทางตรงเขาสวรรคโลก ซึ่งมีทัพของพระพิชัยเขามาสมทบกับพระยาสวรรคโลกรออยู

กอนแลว เมื่อพระองคนําทัพต้ังม่ันอยูที่หนาเมืองก็ทรงสงคนนําสาสนเขาไปแจงแกพระยา

กําแพงเพชรกับพระยาพิชัยใหยอมจํานนแตโดยดี เลือดของชาวสยามจะไดไมตองหลั่งรดแผนดิน

โดยน้ํามือชาวสยามดวยกันแตพระยาทั้งสองก็ไมยินยอม ซ้ํายังตัดศีรษะผูนําสาสนสงกลับมาเสีย

อีก พระนเรศวรทรงพิโรธอยางมาก เห็นวาพฤติกรรมพระยาทั้งสองน้ีไรซึ่งคุณธรรมจึงส่ังใหทหาร

เขาตีเมืองสวรรคโลกโดยทันที การบุกเขาตีเมืองสวรรคโลกคร้ังนั้น พระองคตองเขาตีถึง 3 รอบ จึง

ตีไดสําเร็จเนื่องจากเมืองแหงนี้มีปอมปราการที่แข็งแรงมากมาต้ังแตคร้ังพอขุนรามคําแหงมหาราช

ไดทรงใหสรางเอาไวปองกันขาศึก เมื่อบุกเขาเมืองไดก็ไลตอนทหารสวรรคโลกจนสามารถเขาไป

จับตัวพระยาสวรรคโลกกับพระยาพิชัยซึ่งพระนเรศวรก็ทรงส่ังใหประหารชีวิตเพื่อไมใหเปน

เยี่ยงอยางตอไป (ดาณุภา ไชยพรธรรม, 2554: 70-72)  
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 พระเจาหงสาวดีนันทบุเรงกลับจากเมืองอังวะมาถึงเมืองหงสาวดีก็ทราบขาวสมเด็จ

พระนเรศวรกวาดตอนคนไทยกลับไปและไลนันทสูราชสังครําออกจากไทย เห็นวาไทยแข็งเมืองจึง

ส่ังใหเกณฑกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ทรงดําริวาไทยเสียบานเสียเมืองมา มีกําลังตอสูนอยกวา ไม

จําเปนตองยกกองทัพหลวงมาเหมือนพระเจาบุเรงนองจึงทรงจัดทัพมา 2 ทางพรอมกัน ใหเจา

เมืองพสิมยกมาทางดานพระเจดียสามองค พระเจาเชียงใหมยกทัพบกและทัพเรือจากเมือง

เชียงใหมมาสมทบกันที่กรุงศรีอยุธยา ดานกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรใหกองสอดแนม

ออกไปสืบทําใหทรงทราบวา ขาศึกยกมา 2 ทาง จึงใหพระยาสุโขทัยเปนนายทัพ จัดพลอาสาชาว

หัวเมืองเหนือเปนทัพบกและใหพระยาจักรีจัดพลอาสาชาวกรุงเปนกองทัพเรือและพระยาพระคลัง

เปนยกกระบัตร และส่ังใหขนยายเสบียงอาหาร ใหตอนคนเขามาอยูในพระนคร กองทัพหงสาวดีที่

ยกมาในคร้ังนี้ไมไดมาพรอมกันอยางที่ ต้ังใจไว โดยกองทัพของเจาเมืองพสิมยกเขามาทาง

กาญจนบุรี สมเด็จพระนเรศวรจึงใหพระยาจักรียกกองทัพเรือออกไปตานทานขาศึกที่สุพรรณบุรีซึ่ง

กองทัพพระยาพสิมถูกพระยาจักรีเอาปนใหญยิงจนตองถอยกลับไปที่เขาพระยาแมนเพื่อฟงขาว

พระเจาเชียงใหม สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จดวยกระบวนเรือจากกรุงศรี

อยุธยา ทําพิธีเหยียบชิงชัยภูมิ ฟนไมขมนาม แขวงวิเศษชัยชาญ ทรงโปรดใหเจาพระยาสุโขทัยคุม

กองทัพบกเปนกองหนาไปตีกองทัพเจาเมืองพสิม จนกองทัพพมาแตกพายไป (ดํารงราชานุภาพ, 

2546: 56-58) 

 กองทัพพระยาพสิมถอยหนีไป 15 วันแลวกองทัพจากเมืองเชียงใหมเพิ่งจะมาถึงและ

ต้ังมั่นอยูที่เมืองชัยนาท แตยังไมรูวากองทัพของพระยาพสิมแตกไปแลว จึงสงทัพหนารวมหมื่น

ออกไปเพ่ือหวังติดตอและกําหนดการเขาตีกรุงศรี สมเด็จพระนเรศวรทรงใชวิธีแบบกองโจร คือ

แอบซุมโจมตีตัดกําลังและเสบียงอยางตอเนื่อง กระทั่งเจาเมืองเชียงใหมรูขาววากองทัพพระยาพสิ

มแตกไปแลวจึงเรงรีบใหถอยทัพกลับไปทันที (ชาดา นนทวัฒน, 2549: 93) 

 พระเจาหงสาวดีใหพระยาอภัยคามินีกับซักแซงยอถางและสมิงโยคราชใหกํากับ

กองทัพพระเจาเชียงใหมมาทําการแกตัว ไมใหกลับบานเมือง พระเจาเชียงใหมกลัวพระเจาหงสาว

ดีจึงยกทัพมาอยูที่เมืองนครสวรรค พ.ศ.2127 ฝายพระเจาหงสาวดียกทัพลงมาเหมือนครั้งที่พระ

เจาหงสาวดีบุเรงนองตีกรุงศรีอยุธยาไดและพระเจาหงสาวดีทราบวาไทยทิ้งเมืองเหนือและมา

ปองกันกรุงศรีอยุธยาแหงเดียวจึงรับส่ังใหพระมหาอุปราชาคุมกองทัพเขามาต้ังที่กําแพงเพชรเม่ือ 

พ.ศ.2128 ใหไพรพลทํานาเพื่อเก็บเปนเสบียงอาหารใหทัพใหญที่พระเจาหงสาวดีจะเสด็จลงมา

เอง ใหพระเจาเชียงใหมคอยรบกวนไมใหชาวกรุงฯทํานาไดในปนั้นเพื่อใหกรุงศรีอยุธยาขาดเสบียง

อาหาร พระเจาเชียงใหมก็ยกกองทัพลงมาเร่ือย ๆ จนถึงแขวงเมืองวิเศษชัยชาญแตเจาเมืองพะเยา
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ไดเผาบานเรือนราษฎรถึงตําบลสะพานและเผาขาว เมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงทราบก็ยกพลทหาร

มาพรอมกับสมเด็จพระเอกาทศรถฆาเจาเมืองพะเยาตายในที่รบและจับพวกไพรพลไดจึงไดรูวา

พระเจาหงสาวดีคิดจะทําสงครามเปนป จึงทรงยกกองทัพบกและกองทัพเรือไปตีกองทัพพระเจา

เชียงใหมเพื่อจะไดไมเสียเปรียบขาศึก 

 เวลาที่กําลังประชุมพลอยู ณ ทุงลุมพีไดขาววา พวกกองอาสาเมืองเชียงใหมยกลงมา

จับคนที่บานปาโมก สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จดวยกระบวนเรือเร็วไปถึง

ตําบลปาโมกนอยก็พบกับกองทัพสะเรนันทสู สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถก็ข้ึนฝง

และโจมตีทัพขาศึกจนกระทั่งขาศึกแตกหนีไปขางเหนือ พวกพลอาสาก็ไลตามจนปะทะกับกองทัพ

พระยาเชียงแสนซึ่งเปนนายทัพหนาของพระเจาเชียงใหม กองทัพพระยาเชียงแสนก็ถอยหนีไป 

ขาวรูถึงพระเจาเชียงใหมที่ต้ังกองทัพอยูที่บานสระเกศจึงจัดกองทัพเพื่อมาตีสมเด็จพระนเรศวร  

 ฝายสมเด็จพระนเรศวรใหพระราชมนูคุมกองทัพเพื่อตรวจดูขาศึกซ่ึงไปปะทะกับพระ

เจาเชียงใหม สมเด็จพระนเรศวรทรงคุมกองทัพหลวงไปถึงบานแห ไดยินเสียงปนใหญจึงทรงทราบ

วาทัพของพระราชมนูไดปะทะกับกองทัพเชียงใหมจึงทรงดําริกลอุบายกระบวนรบ ใหหยุดกองทัพ

หลวงและซุมอยูในปาจิก ปากระทุมแลวใหขาหลวงไปบอกใหพระราชมนูถอยทัพแตพระราชมนูไม

ยอมถอยจนสมเด็จพระนเรศวรพิโรธ ตรัสส่ังใหจมื่นทิพยรักษา ไปส่ังใหพระราชมนูถอย ถาไมถอย

ใหตัดศีรษะพระราชมนูมาถวาย พระราชมนูจึงยอมถอยทัพ ทําใหทัพเชียงใหมเขาใจวา กองทัพ

ไทยแตกก็ตีไลมาดวยความดีใจ จนมาถึงที่กองทัพสมเด็จพระนเรศวรซุมอยูก็ใหสัญญาณเขายอ

กลางทัพขาศึก ฝายพระราชมนูก็ตีกระหนาบอีกดานหนึ่ง กองทัพเชียงใหมแตก สมเด็จพระนเรศวร

พยายามเรงติดตามจนไปถึงบานสระเกศซึ่งขาศึกกําลังเก็บของเตรียมหนีจึงเขาคายของขาศึกได

งายและจับพระยาเชียงแสนไดร้ีพลเปนเชลย ไดชาง ไดมา ไดเรือรบ เรือลําเลียงรวมทั้งศัสตราวุธ

ยุทธภัณฑ เมื่อไดคายบานสระเกศแลว สมเด็จพระนเรศวรก็ตามพระเจาเชียงใหมไปจนถึง

นครสวรรคแตพระเจาเชียงใหมหนีไปยังกองทัพพระมหาอุปราชาในกําแพงเพชรแลว ทรงต้ังกอง

สอดแนมไวที่นครสวรรคและเสด็จยกทัพกลับ (ดํารงราชานุภาพ, 2546: 59-65) 

 เมื่อป พ.ศ.2129 พระเจาหงสาวดีนันทบุเรงไดยกกองทัพเขามารวมพลท่ีเมือง

กําแพงเพชร 250,000 คน ไดโดยสะดวกเนื่องจากหัวเมืองทางเหนือถูกทิ้งราง กองทัพพมาไดจัด

กําลังพลเปนทัพกษัตริย 3 ทัพ คือ กองทัพพระเจาหงสาวดีนันทบุเรง กษัตริยกรุงหงสาวดี กองทัพ

พระมหาอุปราชา และกองทัพพระเจาตองอู สวนพระเจาเชียงใหมนั้น พระเจาหงสาวดีนันทบุเรงให

ขนสงเสบียงอาหารในกองทัพ กองกําลังทั้งหมดไดเคลื่อนลงมาที่เมืองนครสวรรค แลวใหกองทัพ

พระมหาอุปราชานํากําลังแยกมาทางเมืองลพบุรี สระบุรีแลวไปบรรจบกองทัพของพระเจาหงสาว
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ดีนันทบุเรงที่กรุงศรีอยุธยา ใหกองทัพพระเจาตองอูเคล่ือนทัพมาทางริมฝงแมน้ําตะวันออก และ

กองทัพพระเจาหงสาวดีนันทบุเรงเคลื่อนทัพมาทางริมฝงแมน้ําตะวันตก (พลาดิศัย สิทธิธัญญกิจ, 

2543: 152) 

 ฝายกรุงศรีอยุธยามีเวลาเตรียมการปองกันพระนครหลายเดือน รูวาเมื่อหมดฤดูฝนจะ

มีศึกสงคราม สมเด็จพระนเรศวรทรงเตรียมการตอสูมาตลอดฤดูฝนโดยปรากฏในพงศาวดาร

จํานวน 4 ขอ คือ 

 1. ต้ังแตเขาฤดูฝนก็เกณฑคนใหทํานาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด

ใกลเคียง และจัดทหารคอยตรวจตราปองกันไมใหใครมาทํารายคนทํานา ถาไดขาวขาศึกยกทัพมา

ก็ใหเกี่ยวขาว หากเกี่ยวไมทันก็ใหทําลายจะไดไมเปนประโยชนกับขาศึก 

 2. ที่ผานมา พอจะมีศึกสงครามคนมักจะซอนตัวในปา สมเด็จพระนเรศวรจึงต้ังกอง

อาสาเพื่อใหทหารที่ชํานาญในปาเกลี้ยกลอมใหมาเปนกองโจร คอยตีตัดลําเลียงขาศึกไมใหสง

เสบียงอาหารไดสะดวก 

 3. การปองกันพระนคร รักษาเพียงตัวเมืองจนชานพระนครและแมน้ําทางใตสําหรับ

เรือใหญขนสงเสบียงอาหารและเคร่ืองยุทธภัณฑทางทะเล ในเร่ืองของกําลังคน พาหนะ อาหาร

และเคร่ืองอาวุธยุทธภัณฑเปนไปตามเดิมแตเพิ่มปนใหญทุกขนาดมากข้ึน  

 4. กระบวนทัพแบงเปน 4 อยาง มีกองทัพเรือที่เปนทั้งเรือเร็วและเรือปนใหญ ดักยิง

ไมใหขาศึกมาใกลพระนคร กองทัพบกจะไมใชการต้ังคายประชิดขาศึก ทหารรักษาพระนครก็อยู

ตามปอมปราการเหมือนเดิมและกองสอดแนมที่นิยมใชกันมากในสมัยสมเด็จพระนเรศวร 

 เมื่อกองทัพหงสาวดียกมาถึงกรุงศรีอยุธยา ขาวในทุงนาดานตะวันออกยังเกี่ยวไมเสร็จ

จึงโปรดใหพระยากําแพงเพชรคุมกองทัพไปปองกันคนที่ไปเกี่ยวขาว แตกองทัพพระมหาอุปราชา

ใหกองทัพมามาตีกองทัพเจาพระยากําแพงเพชรแตกพายมายังพระนคร สมเด็จพระนเรศวรทรง

พิโรธเพราะไทยยังไมเคยแตกพายขาศึกเลย สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จลง

เรือพระที่นั่งไปรบพุงกับขาศึกทันที สมเด็จพระเอกาทศรถถูกกระสุนปนฉลองพระองคขาดตลอด

พระกรแตไมโดนพระองค รบกันจนขาศึกถอยไป เม่ือสมเด็จพระนเรศวรเสด็จกลับเขาพระนคร 

ดํารัสใหประหารชีวิตเจาพระยากําแพงเพชรแตสมเด็จพระชนกดํารัสของชีวิตไว  

 ในพงศาวดารพมาวา พระเจาหงสาวดีต้ังลอมกรุงศรีอยุธยาอยูเดือนกวาแตไมสามารถ

เขาประชิดติดพระนครได ในระหวางนั้นสมเด็จพระนเรศวรก็ใหกองโจรตีตัดลําเลียงเสบียงอาหาร 

ไมใหสงอาหารไดโดยงาย จึงเกิดความเจ็บปวยในกองทัพ เมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงทราบจึงให

ออกปลนคายทั้งกลางวันและกลางคืน (ดํารงราชานุภาพ, 2546: 67-69) 
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 ในเดือน 4 ข้ึน 10 คํ่า เวลากลางคืน สมเด็จพระนเรศวรออกไปจูโจมคายทัพหนาของ

พระเจาหงสาวดี ขาศึกไมทันรูตัว แตกพายและถอยรนไปถึงคายหลวง สมเด็จพระนเรศวรเสด็จลง

จากมา คาบพระแสงดาบนําทหารขึ้นปนระเนียดจะเขาคายพระเจาหงสาวดี ถูกขาศึกแทงตกลงมา 

คร้ันเมื่อขาศึกลอมกันเขามามากจึงไดเสด็จกลับคืนพระนคร พระแสงดาบซึ่งสมเด็จพระนเรศวร

ทรงใชในวันนั้นไดชื่อวา “พระแสงดาบคาบคาย” (ชาดา นนทวัฒน, 2549: 104-105) ในหนังสือ

พงศาวดารวา เมื่อพระเจาหงสาวดีทราบ ตรัสแกเสนาบดีวา ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรออกมาทําการ

เปนอยางพลทหารดังนี้ เหมือนเอาพิมเสนมาแลกกับเกลือ นี่พระราชบิดาจะรูหรือไม เสนาบดี

กราบทูลวาพระราชบิดาเห็นจะไมทรงทราบ ถาทราบก็คงไมยอมใหมาทําอยางนั้น พระเจาหงสาว

ดีตรัสวา สมเด็จพระนเรศวรทําศึกอาจหาญนัก ถาออกมาอีกถึงจะเสียทหารสักเทาใดก็จะแลกเอา

ตัวสมเด็จพระนเรศวรใหจงได จึงตรัสใหลักไวทํามูซึ่งเปนนายทหารมีฝมือ คุมทหารเพิ่มไปรักษา

กองหนา รับส่ังกําชับวา ถาสมเด็จพระนเรศวรออกมาอีกใหคิดอานจับเปนใหจงได (ดํารงราชานุ

ภาพ, 2546: 70) 

 เมื่อ พ.ศ.2129 (เดือน 4 แรม 10 คํ่า) สมเด็จพระนเรศวรไดเสด็จนํากําลังออกไป

ทอดพระเนตรลาดเลาของขาศึกที่ทุงลุมพี ซึ่งอยูทางดานเหนือของกรุงศรีอยุธยา เพื่อคิดหาหนทาง

ที่จะเขาตีเอาคายของพระเจาหงสาวดีอีก ลักไวทํามู เห็นเหตุการณจึงใหทหารทศนํากําลังออกมา

รบ สมเด็จพระนเรศวรเห็นวาขาศึกมีกําลังนอย จึงนําทหารมาเขาสูรบดวย ทหารมาของพมารบ

พลางถอยพลางเพื่อลอใหพระนเรศวรติดตามไปที่ลักไวทํามูนําทหารคอยซุมโจมตีอยู เมื่อสมเด็จ

พระนเรศวรรุกไลเขาไปถึง จึงถูกทหารกรูเขามาลอมพระองค สมเด็จพระนเรศวรนํากําลังทหารมา

เขาตอสูกับขาศึกอยางกลาหาญ ลักไวทํามูไดโอกาสจึงควบมาจะเขามาจับพระองค สมเด็จพระ

นเรศวรจึงใชพระแสงทวนแทงลักไวทํามูตาย ทหารทศที่เขามาปองกันจึงถูกพระองคฟนดวยพระ

แสงดาบตายอีกหนึ่งคน ทหารพมาเห็นวาไทยมีกําลังนอยกวาจึงลอมอยู ทั้งสองฝายตอสูกันนาน

กวาชั่วโมง กองทหารไทยจึงตามมาทันแลวนํากําลังเขาตีชิงเอาสมเด็จพระนเรศวรและกําลังทหาร

มาออกจากวงลอมกลับคืนพระนคร (พลาดิศัย สิทธิธัญญกิจ, 2543: 158-159) 

 พ.ศ.2130 เดือน 5 แรม 14 คํ่า สมเด็จพระนเรศวรเสด็จทางเรือไปตีทัพพระมหาอุป

ราชาที่ต้ังอยู ณ ขนอนบางตะนาวแตกพายถอยลงไปตั้งทัพที่บางกระดาน .ในพระราชพงศาวดาร

กรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐความวา “เสด็จโดยทางชลมารคไปตีทัพมหาอุปราชา อันต้ังอยูขนอน

บางตนาวนั้นแตกพายลงไปต้ังอยู ณ บางกดาน” (กรมศิลปากร, 2542: 229) 
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 พระเจาหงสาวดีต้ังลอมกรุงศรีอยุธยาต้ังแตเดือนยี่ ปจอ จนเดือน 6 ปกุน พ.ศ.2130 

เปนเวลา 5 เดือนก็ไมสามารถตีกรุงศรีอยุธยาได เห็นไพรพลเจ็บปวยลมตายจึงปรึกษากับแมทัพ

นายกอง ลงความเห็นวาควรถอยทัพกลับแลวฤดูแลงปหนาจึงยกทัพกลับมาตีใหม พระเจาหงสาว

ดีเห็นชอบดวยจึงมีรับส่ังใหถอยทัพ สมเด็จพระนเรศวรก็ยังคงยกทัพเรือไปตีกองทัพพระมหาอุป

ราชา เมื่อเดือน 6 แรม 10 คํ่า ไดรบพุงกับกองทัพหลังของพระมหาอุปราชา เมื่อสมเด็จพระนเรศวร

ทรงทราบวากองทัพหงสาวดีถอยทัพกลับ พระองคจึงกลับพระนครและจัดกองทัพบกยกไปต้ังที่วัด

เดชริมน้ําตรงภูเขาทอง เอาปนใหญระดมยิงคายหลวงของพระเจาหงสาวดีทําใหมีคนลมตาย พระ

เจาหงสาวดีตองรีบถอยทัพกลับไปที่ปาโมก 

 ต้ังแตกรุงศรีอยุธยารบแพพระเจาหงสาวดีบุเรงนองในรัชกาลสมเด็จพระมหินทรฯ ตอง

เสียอิสรภาพตกเปนประเทศราชของหงสาวดีต้ังแตปมะเส็ง พ.ศ.2112 จนสมเด็จพระนเรศวรทรง

ประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงเม่ือปวอก พ.ศ.2127 ทําใหไทยตกเปนเมืองข้ึนอยู 15 ป จนกระทั่ง

สมเด็จพระนเรศวรรบชนะพระจาหงสาวดีนันทบุเรงคร้ังนี้ ทําใหเกิดอิสรภาพม่ันคงต้ังแตปกุน พ.ศ.

2130 เปนตนมา 

 พ.ศ.2133 สมเด็จพระมหาธรรมราชาเสด็จสวรรคต พระชนมายุได 75 ป สมเด็จพระ

นเรศวรเสด็จข้ึนครองราชสมบัติเมื่อพระชันษาได 35 ป ทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราช พระ

เอกาทศรถใหเปนพระมหาอุปราชแตใหมีพระเกียรติยศสูงเสมออยางพระเจาแผนดินอีกพระองค

หนึ่ง พอสมเด็จพระนเรศวรเสวยราชยได 4 เดือน หงสาวดีมาตีเมืองไทยสาเหตุเกิดจากการที่ตอง

ถอยทัพกลับไปเมื่อศึกคร้ังกอนทําใหเมืองตาง ๆ แข็งเมือง รวมถึงเจาฟาไทยใหญเมืองคัง พระเจา

หงสาวดีปรึกษากับเสนาบดีในการปราบปราม เสนาบดีคนหนึ่งช่ือ สิริชัยนรธา ทูลวา เกิดจากการ

ที่ไมสามารถปราบไทยได เมืองตาง ๆ จึงแข็งเมืองตาม ตองปราบเมืองไทยใหได เมืองอ่ืนจะไดยํา

เกรง พระเจาหงสาวดีเห็นชอบดวยและเปนชวงเปล่ียนพระเจาแผนดิน คาดวาภายในเมืองไทย

ยังคงไมปกติ เปนโอกาสใหพระเจาหงสาวดีจัดกองทัพ 2 ทัพ ใหพระเจาแปรคุมกองทัพจํานวนพล 

100,000 คน ยกไปตีเมืองคังโดยมีเจาเมืองพสิมกับเจาเมืองพุกามเปนทัพหนาและใหพระมหาอุป

ราชาเปนจอมพลคุมทัพหลวงจํานวน 200,000 คน มาตีเมืองไทย 

 พระมหาอุปราชายกออกจากเมืองหงสาวดีเม่ือเดือน 12 แรม 12 คํ่า พ.ศ.2133 เดิน

กองทัพเขามาทางดานพระเจดียสามองคเพราะใชเวลาในการขามแดนเพียง 15 วัน ก็ถึงกรุงศรี

อยุธยาซ่ึงใกลกวาทางแมสอด ทางดานกรุงศรีอยุธยาก็มีความลําบากในการตอนผูคนเขาพระนคร

แตสมเด็จพระนเรศวรก็ยกกองทัพหลวงไปถึงเมืองสุพรรณบุรีเพื่อความไดเปรียบทางการรบ ขาศึก

เขามาถึงเมืองกาญจนบุรีจึงใหซุมกองทัพหลวงไวแตงกองทัพนอยไปลอขาศึก ฝายกองทัพพระ
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มหาอุปราชาคิดวาไทยคงจะต้ังมั่นคอยตอสูอยูที่พระนครศรีอยุธยาเหมือนคร้ังกอนจึงยกทัพเขามา

ดวยความประมาท เมื่อพบกองทัพลอก็เขารบพุงจนเขาไปอยูในที่ซุมกองทัพหลวงทําใหกองทัพหง

สาวดีแตกพายไป พระยาพุกามก็ตายในที่รบ สวนพระยาพสิมก็ถูกตามจับไดที่บานจระเขสามพัน 

กองทัพหนาของพระมหาอุปราชาแตกหนี ไทยไลติดตามไปปะทะกับทัพหลวงก็ทําใหทัพหลวงแตก

เชนกัน ในพงศาวดารพมาวาไทยเกือบจะจับพระมหาอุปราชาไดแตพระมหาอุปราชาก็หนีกลับไป

ถึงเมืองหงสาวดีเมื่อเดือน 5 ปเถาะ พ.ศ.2134 พระเจาหงสาวดีทรงขัดเคืองลงพระราชอาญาแก

นายทัพนายกอง สวนพระมหาอุปราชานั้นจะใหแกตัวใหม 

 เมื่อถึงปมะโรง พ.ศ.2135 พระเจาหงสาวดีใหพระมหาอุปราชามาตีเมืองไทยอีกคร้ัง

หนึ่ง โดยเกณฑกองทัพ 3 เมือง คือ กองทัพเมืองหงสาวดีไดเจาเมืองจาปะโรเปนทัพหนา พระมหา

อุปราชาเปนจอมพลคุมทัพหลวง กองทัพเมืองแปรและกองทัพเมืองตองอู รวม 3 ทัพ จํานวนพล 

240,000 คน ยกมาตีกรุงศรีอยุธยาทางดานพระเจดียสามองคทั้ง 3 ทัพ และส่ังใหพระเจาเชยีงใหม

คุมเสบียงอาหารลงมาทางเรืออีกทัพหนึ่ง พระมหาอุปราชายกกองทัพออกจากหงสาวดีเม่ือวันพุธ 

เดือนอาย แรม 7 คํ่า ปมะโรง พ.ศ.2135 เดินกองทัพผานดานพระเจดียสามองคมาถึงกาญจนบุรี

ไมมีใครตอสูจึงยกมาเมืองสุพรรณบุรี มาถึงบานพนมทวน เวลาบายเกิดลมเวรัมภาเวียนเปน

กงจักรพัดมาถูกเศวตฉัตรคชาธารบนหลังชางหักลง พระมหาอุปราชาใหโหรทํานาย โหรจึงทูลวา 

ถาเกิดเวลาเชาเปนนิมิตราย ถาเกิดเวลาเย็นจะเปนมงคลนิมิต จะชนะขาศึก 

 ออกจากบานพนมทวนยกพลมาประชุมทัพที่บานตะพังกรุใหสมิงจอคราน สมิงเปอ 

สมิงซามวนคุมทหารมาสอดแนมกองทัพไทย ฝายกรุงศรีอยุธยา เวลานั้นสมเด็จพระนเรศวร

พระชันษาได 37 ป สมเด็จพระนเรศวรไดเตรียมจะไปตีเมืองละแวก ราชธานีของกัมพูชาในป

มะโรง พ.ศ.2135 เพื่อตัดกําลังไมใหมาทํารายซ้ําเติมเวลาที่ไทยมีศึกกับหงสาวดีจึงใหเกณฑคน

เขากองทัพแตกองทัพหงสาวดียกมากอน สมเด็จพระนเรศวรจึงตรัสใหเรงเรียกพลพาหนะและ

ยายที่ประชุมทัพไปตั้งที่ทุงปาโมก แขวงเมืองวิเศษชัยชาญตรัสใหหัวเมืองตามทางที่ขาศึกจะยก

ลงมา เตรียมใหครอบครัวไปหลบในปาและใหพระยาราชบุรีจัดพลเปนกองโจรคอยซุมตีตัด

ลําเลียงเสบียงอาหารและจัดกองทัพหนาใหพระยาศรีไสยณรงคเปนนายทัพใหพระยาราชฤทธา

นนทเปนยกกระบัตรยกไปขัดตาทัพที่ลําน้ําทาคอย แขวงจังหวัดสุพรรณบุรี พอไดขาววาขาศึกยก

มาถึงกาญจนบุรี สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จออกจากพระนครเมื่อวันขึ้น 

9 คํ่า เดือนยี่ ทรงเรือไปทําพิธีตัดไมขมนามที่ทุงลุมพีแลวเสด็จต้ังทัพชัยที่ตําบลมะมวงหวาน ใกล

ทุงปาโมก 
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 เม่ือสมเด็จพระนเรศวรประทับอยูในพลับพลา คืนหนึ่งทรงพระสุบินวา น้ําทวมมาทาง

ทิศตะวันตก พระองคทรงลุยน้ําไปพบจระเขใหญตัวหนึ่งไดตอสูกัน ทรงประหารจระเขนั้นดวยฝ

พระหัตถ พระโหราธิบดีทูลพยากรณวา พระสุบินเปนมงคลนิมิต เสด็จไปจะไดรบกับขาศึกตัวตอ

ตัวและพระองคจะมีชัยชนะ 

 ถึงเดือนยี่ ข้ึน 12 คํ่า สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จยกกองทัพ

หลวงเสด็จออกจากบานมะมวงหวาน กองทัพไทยคร้ังนี้มีจํานวนพล 100,000 คน เดินจากทุงปา

โมกไปยังเมืองสุพรรณบุรีทางบานสามโก ขามแมน้ําสุพรรณที่ทาทาวอูทองไปต้ังคายหลวงที่ตําบล

หนองสาหรายใกลลําน้ําทาคอย เม่ือข้ึน 14 คํ่า เดือนยี่ เม่ือกอนเสด็จไปถึง ตรัสส่ังใหกองทัพพระ

ยาศรีไสยณรงคซึ่งเปนทัพหนารุกออกไปต้ังที่ตําบลดอนระฆัง ฝายกองทหารมาของหงสาวดีสืบรู

วา สมเด็จพระนเรศวรเสด็จยกกองทัพไปยังเมืองสุพรรณบุรี มีจํานวนพลราวแสนเศษก็รีบไปทูล

พระมหาอุปราชาซ่ึงต้ังคายอยูที่ตําบลตระพังกรุ พระมหาอุปราชาทราบจํานวนพลของสมเด็จพระ

นเรศวรนอยกวา ปรึกษากับแมทัพนายกองผูใหญเห็นควรวา เอากําลังมากเขาทุมตีใหแตกแลวรีบ

ตามตีกระหน่ําอยาใหมีเวลาต้ังตัวตอสู จึงยกกองทัพออกจากตระพังกรุใกลกับวันที่สมเด็จพระ

นเรศวรเสด็จไปถึงหนองสาหราย (ดํารงราชานุภาพ, 2546: 71-82) 

 ฝายสมเด็จพระนเรศวร เมื่อเสด็จถึงหนองสาหรายทรงจัดทัพเปนกระบวนเบญจเสนา 

5 ทัพ  

 1. ทัพที่ 1 เปนกองหนาใหพระยาสีหราชเดโชชัยเปนนายทัพ พระยาพิชัยรณฤทธิเปน

ปกขวา พระยาวิชิตณรงคเปนปกซาย 

 2. ทัพที่ 2 กองเกียกกายใหพระยาเทพอรชุนเปนนายทัพ พระยาพิชัยสงครามเปนปก

ขวา พระยารามกําแหงเปนปกซาย 

 3. ทัพที่ 3 กองหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงเปนจอมพลพรอมดวยสมเด็จพระเอกาทศ

รถราชอนุชา เจาพระยาเสนาเปนปกขวา เจาพระยาจักรีเปนปกซาย 

 4. ทัพที่ 4 กองยกกระบัตร ใหพระยาพระคลังเปนนายทัพ พระราชสงครามเปนปกขวา 

พระยารามรณภพเปนปกซาย 

 5. ทัพที่ 5 กองหลัง ใหพระยาทายน้ําเปนนายทัพ หลวงหฤทัยเปนปกขวา หลวงอภัย

สุรินทรเปนปกซาย (ดํารงราชานุภาพ 2520: 141) 

 เมื่อวันจันทร เดือนยี่ แรม 2 คํ่า กองทัพทั้งปวงเตรียมพรอมต้ังแตเชา สมเด็จพระ

นเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถตางแตงองคทรงเคร่ืองพิชัยยุทธ ใหผูกชางชนะงาช่ือ พลายภูเขา

ทอง อันข้ึนระวางเปนเจาพระยาไชยานุภาพ เปนชางพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวร เจาราม
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ราฆพเปน กลางชาง นายมหานุภาพเปนควาญ อีกชางหนึ่งชื่อ พลายบุญเรือง ข้ึนระวางเปน 

เจาพระยาปราบไตรจักร เปนชางพระท่ีนั่งของสมเด็จพระเอกาทศรถ หมื่นภักดีศวรเปนกลางชาง 

ขุนศรีคชคงเปนควาญพรอมดวยนายแวง จตุลังคบาท พวกทหารคูพระราชหฤทัยสําหรับรักษา

พระองคและกระบวนชางด้ังกันทั้งปวงเตรียมพรอมอยู 

 สมเด็จพระนเรศวรทรงไดยินเสียงปนล่ันทางหนาทัพ ดํารัสส่ังใหจมื่นทิพเสนา ปลัด

กรมตํารวจเอามาเร็วไปสืบขาวไดความวา ทัพของพระยาศรีไสยณรงครบกับขาศึกที่ตําบลดอนเผา

ขาวตานทานขาศึกไมไหวจึงแตกมา สมเด็จพระนเรศวรตรัสปรึกษาแมทัพผูใหญวาจะทําอยางไรดี 

พวกนายทัพเห็นวาควรยกทัพไปชวยตานทานขาศึกแตสมเด็จพระนเรศวรไมทรงเห็นชอบดวย ทรง

ดําริกระบวนรบใหมโดยตีโอบขาศึกในเวลาที่ไลกองทัพไทยมาจึงตรัสส่ังใหจมื่นทิพเสนา จมื่นราชา

มาตยข้ึนมาเร็วไปประกาศแกพวกกองทัพพระยาศรีไสยณรงคใหหนี ขาศึกเห็นทัพไทยแตกจึงรีบ

ติดตามมา จนมาถึงที่ที่กองทัพสมเด็จพระนเรศวรต้ังรออยู สมเด็จพระนเรศวรตรัสส่ังใหยกกองทัพ

ตีโอบขาศึกและในขณะนั้นพระองคก็เสด็จข้ึนทรงชางชนะงาเชนเดียวกับสมเด็จพระเอกาทศรถนํา

กองทัพหลวงออกตีกองทัพหนาขาศึกในทันที แตสวนกองทัพทาวพระยาเปล่ียนกระบวนตามรับส่ัง

ชาบาง เร็วบาง ยกไปไมทันเสด็จโดยมาก มีแตกองทัพพระยาสีหราชเดโชชัยกับเจาพระยามหา

เสนาตามกองทัพหลวงเขาโจมตีขาศึก กองทัพขาศึกไลลามาโดยประมาทเม่ือเจอกองทัพไทยตีโอบ

จึงแตกหนี (ดํารงราชานุภาพ, 2546: 83-84) ขณะนั้นชางพระที่นั่งซ่ึงสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จ

เอกาทศรถทรงไป เปนชางชนะงากําลังตกมันทั้งสองชาง คร้ันเห็นชางขาศึกกลับหนาพากันหนีก็

ออกแลนไลไปโดยเมาน้ํามันพาสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรถเขาไปในกลางหมู

ขาศึก มีแตจตุรังคบาทกับพวกทหารรักษาพระองคติดตามไป เพราะในเวลานั้นกําลังรบพุงกัน

โกลาหล ฝุนฟุงตลบจนมืดมัวทั่วทิศ พวกนายทัพนายกองที่อยูหางไมเห็นวาเสด็จลวงเขาไปถึง

เหลาขาศึก ไมเห็นพระองคถนัด ชางพระที่นั่งพาสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรถลุยไล

ขาศึกไปสัก 100 เสน พอฝุนจาง ทอดพระเนตรไปเห็นพระมหาอุปราชาทรงพระคชาธารยืนชางอยู

ในรมไมกับเหลาทาวพระยาจึงทรงทราบวาชางพระที่นั่งพาไลเขาไปจนถึงในกองทัพหลวงของ

ขาศึก แตสมเด็จพระนเรศวรพระสติมั่น ไมหวาดหวั่นคิดเห็นในทันทีวา ทางสงครามที่เอาชนะไดมี

อยูอยางเดียวจึงขับชางพระที่นั่งตรงไปยังหนาชางพระมหาอุปราชาแลวตรัสไปโดยฐานที่คุนเคย

กันมาแตกอนวา “เจาพี่ จะยืนชางอยูในรมทําไม เชิญเสด็จมาทํายุทธหัตถีกันใหเปนเกียรติยศเถิด 

กษัตริยภายหนาที่จะชนชางไดอยางเราจะไมมีแลว” ขณะที่สมเด็จพระนเรศวรทาชนชางนั้น ที่จริง

เสด็จอยูกลางหมูขาศึก มีแตชางพระที่นั่งสองชางกับพวกทหารรักษาพระองคไมกี่คน ถาพระมหา

อุปราชาไมรับชนชาง ส่ังใหพวกกองทัพรุมรบพุงก็เกือบจะไมพนอันตราย แตพระมหาอุปราชาพระ
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หฤทัยก็เปนวิสัยกษัตริยเหมือนกัน เมื่อไดทรงฟงสมเด็จพระนเรศวรทาชนชางจะไมรับก็ละอายจึง

ขับชางพลายพัทธกอซ่ึงเปนพระคชาธารตรงออกมากับเจาพระยาไชยานุภาพ พระคชาธารของ

สมเด็จพระนเรศวร ฝายเจาพระยาไชยานุภาพกําลังคล่ังน้ํามันเห็นชางขาศึกตรงออกมาก็เขาโถม

แทงทันทีไมยับยั้ง เสียทีพลายพัทธกอไดรางแบกรุนเอาเจาพระยาไชยานุภาพเบนจะขวางตัว พระ

มหาอุปราชาไดทีฟนดวยพระแสงของาว สมเด็จพระนเรศวรเบ่ียงพระองคหลบทัน ถูกแตพระมาลา

หนังซ่ึงทรงในวันนั้นขาดลิไป พอเจาพระยาไชยานุภาพสะบัดหลุดแลวกลับชนไดลางแบกถนัด รุน

พลายพัทธกอหันเบนไป สมเด็จพระนเรศวรก็จวงฟนดวยพระแสงของาวถูกพระมหาอุปราชาที่ไหล

ขวาขาด ซบสิ้นพระชนมอยูกับคอชาง สวนสมเด็จพระเอกาทศรถก็ไดชนชางกับเจาเมืองจาปะโร

ฟนเจาเมืองจาปะโรตายเหมือนกัน (ดํารงราชานุภาพ, 2520: 144-146) 

 พวกทาวพระยาเมืองหงสาวดีเห็นพระมหาอุปราชาเสียทีถูกฟนตางก็กรูกันเขามาชวย 

เอาปนระดมยิงถูกสมเด็จพระนเรศวรที่พระหัตถบาดเจ็บและถูกนายมหานุภาพควาญชางพระที่นั่ง

กับหมื่นภักดีศวรกลางชางสมเด็จพระเอกาทศรถตายทั้งสองคน ขณะนั้นร้ีพลกองทัพหลวงและ

กองทัพเจาพระยามหาเสนา พระยาสีหราชเดโชชัยตามไปถึงทันก็เขารบพุงเอาสมเด็จพระนเรศวร

และสมเด็จพระเอกาทศรถถอยออกมาพนจากกองทัพขาศึกได พวกหงสาวดีก็กําลังตกใจที่จอมพล

ส้ินพระชนม ไมมีใครบัญชาการศึก ติดแตจะพาพระศพกลับไป ดานฝายกรุงศรีอยุธยาก็ตกใจ

เชนกันที่สมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรถถูกลอมรบเกือบเปนอันตราย จึงทูลขอให

เสด็จกลับคายหลวง หลังจากนั้น 1-2 วันก็จัดทัพตามขาศึก ไปทันกองทัพที่ร้ังหลังของขาศึกที่

กาญจนบุรีก็ตีแตกพายไป 

 แมสมเด็จพระนเรศวรเคยมีชัยชนะมาหลายครั้งแลวแตชนะคร้ังอ่ืนไมสําคัญเหมือน

ชนะยุทธหัตถีคร้ังนี้ เพราะในชมพูทวีปถือกันเปนคติมาแตดึกดําบรรพวาการชนชางเปนยอด

ความสามารถของนักรบ ดวยเปนการตอสูกันตัวตอตัว แพชนะกันแตดวยความคลองแคลวแกลว

กลากับชํานิชํานาญการขับข่ีชางชน เพราะฉะนั้นถากษัตริยพระองคใดทํายุทธหัตถีมีชัยชนะก็

นับวามีพระเกียรติยศอยางสูงสุด ถึงผูแพก็ยกยองวาเปนนักรบแท มิไดติเตียนเลย 

 คตินี้เปนความนิยมของไทยเหมือนกับชาติอ่ืน พระเกียรติยศของสมเด็จพระนเรศวรจึง

ถึงที่เปนวีรกษัตริยสมบูรณเมื่อมีชัยชนะครั้งนี้ แมเคร่ืองทรงเมื่อทํายุทธหัตถีคือ พระมาลาก็ไดนาม

วา “พระมาลาเบ่ียง” พระแสงที่ฟนพระมหาอุปราชาก็ไดนามวา “พระแสงของาวเจาพระยาแสน

พลพาย” นับในเคร่ืองราชูปโภคศักด์ิสิทธิ์ดวยกันกับ “พระแสงปนขามแมน้ําสะโตง” และ “พระแสง

ดาบคาบคาย” สืบตอมาในเมืองไทยทุกรัชกาล 
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 สมเด็จพระนเรศวรเสด็จกลับถึงพระนครยังทรงโทมนัสที่ไมสามารถตีกองทัพขาศึกให

แตกไดเปนเพราะกองทัพไมตามเสด็จ พระองคจึงใหลูกขุนพิจารณาคดีผลปรากฏวา เจาพระยา

จักรี พระยาคลัง พระยาเทพอรชุน พระยาพิชัยสงคราม พระยารามคําแหงและพระยาศรีไสยณรงค

ที่ฝาฝนพระราชโองการทั้ง 6 คน ตองโทษประหารชีวิตแตสมเด็จพระวันรัตน วัดปาแกว มหาสังฆ

นายกกับพระราชาคณะธรรม 25 รูป ขอพระราชทานอภัยโทษใหกับทั้ง 6 คน และสมเด็จพระวัน

รัตนไดแนะนําใหสมเด็จพระนเรศวรบําเพ็ญกุศลกรรม สมเด็จพระนเรศวรเห็นชอบดวยจึงโปรดให

สรางพระสถูปเปนอนุสรณไวในทุงหนองสาหราย ตรงท่ีทรงทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาองค

หนึ่ง และทรงสรางพระมหาสถูปข้ึนที่วัดปาแกวนามวา ชัยมงคลเจดีย ทั้งยังทรงพระราชทาน

บําเหน็จแกขาราชการที่ตามเสด็จ ไพรพลที่ไปรบโปรดใหยกสวยและอากรที่ติดคางพระราชทาน 

คนที่ไปรบแลวตายก็โปรดใหเอาลูกและพี่นองมาเล้ียง ถามีหนี้หลวงก็ยกพระราชทาน แมกระทั่ง

พระยาไชยานุภาพ ชางพระที่นั่งที่ชนชนะก็โปรดใหเปล่ียนนามเปน เจาพระยาปราบหงสาวดี 

 ใน พ.ศ.2135 สมเด็จพระนเรศวรดํารัสใหพระยาจักรีคุมพลไปตีเมืองตะนาวศรีและให

พระยาพระคลังคุมพลไปตีเมืองทะวายเปนการแกตัวที่ไดมีความผิดเนื่องจากทั้งสองเมืองเปน

เมืองข้ึนของไทยมาต้ังแตกรุงสุโขทัยแตตกเปนของพมาในสมัยที่พระเจาบุเรงนองตีกรุงศรีอยุธยา

ได พระยาจักรีและพระยาพระคลัง รวมถึงขาราชการที่มีความผิดสามารถนําเมืองทั้งสองกลับมา

เปนของไทยได (ดํารงราชานุภาพ, 2546: 85-94) 

 หลังจากเสร็จศึกทวายและตะนาวศรีเรียบรอยแลว สมเด็จพระนเรศวรทรงตองการที่จะ

จัดการศึกทางดานเขมรที่พระองคทรงกระทําคางไวต้ังแตกอนศึกยุทธหัตถีใหเสร็จส้ินลงเปนลําดับ

ตอไป ในป พ.ศ. 2136 พระนเรศวรจึงไดจัดทัพเขาตีเมืองละแวก การจัดกองทัพคร้ังนี้พระองคจัด

ทัพเรือแบงออกเปนสองทัพ ทัพแรกให “พระยาเพชรบุรี” เปนแมทัพยกไปทางเมืองปาสัก ทัพที่สอง

ให  “พระยาราชวังสัน” เปนแมทัพยกไปทางเมืองบันทายมาศ สวนทัพบกก็ให  “พระยา

นครราชสีมา” เปนแมทัพ ยกไปทางเมืองเสียมราฐ สําหรับทัพที่พระองคทรงยกติดตามไปนั้น ทัพ

หนาทรงให “พระราชมนู” เปนแมทัพหนา สวนตัวพระองคกับพระอนุชาเอกาทศรถคุมทัพหลวง ยก

ไปทางเมืองพระตะบอง ทัพทั้งหมดใหตีเมืองเขมรไปตามรายทางแลวยึดไปเร่ือย ๆ เพื่อเกณฑ

ชาวบานชาวเมืองที่มีฝมือจากเมืองเหลานั้นใหเขารวมกองทัพไปดวย แลวนัดหมายใหไปพบกันที่

เมืองละแวก นครหลวงของกัมพูชา เมื่อทัพของพระองคยกไปถึงเมืองพระตะบองก็ตีพระตะบองจน

แตกแลวจับตัวเจาเมืองพระยามโนไมตรีจิตรไวเปนเชลย จากนั้นก็จึงเขาตีเมืองละแวก กองทัพที่

ยกมาในคร้ังนี้ใหญโตมาก ทางเมืองละแวกเทียบไมไดเลยจึงสามารถเขาตีไดโดยไมตองใชเวลาปด

ลอมนานเชนคร้ังกอน เมืองละแวกก็ตกอยูภายใตอํานาจของอยุธยาอีกคร้ังในป พ.ศ.2137 แลว
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พระองคก็ทรงส่ังใหจับกุม นักพระสัฏฐา เจาเมืองละแวกหรือ พระเจากรุงกัมพูชา เอาไวใหได โดย

ทรงใหประหารพระชนมชีพพระองคเสียที่เมืองละแวกเพื่อไมใหกลับมามีอํานาจอันจะเปนหอกขาง

แครของอยุธยาตอไปได แลวทรงใหนําครอบครัวของนักพระสัฏฐา พรอมทั้งกวาดตอนครัวเรือน

เขมรเปนจํานวนมากไปอยูที่อยุธยา จากนั้นก็ทรงแตงต้ังขาราชการของพระองคคือ พระมหามนตรี 

ใหอยูปกครองเมืองละแวกช่ัวคราวกอน (ดาณุภา ไชยพรธรรม, 2554: 115-116)  

 ต้ังแตพมาเสียเมืองทะวายและเมืองตะนาวศรีใหแกไทย บรรดาหัวเมืองตาง ๆ ก็เขามา

สวามิภักด์ิกับไทยเชน มอญ ที่ตองอยูภายใตอํานาจพมาอยูเสมอ ตางก็มาขอสวามิภักด์ิตอกรุงศรี

อยุธยาและขอกําลังไทยออกไปชวยรักษาเมือง สมเด็จพระนเรศวรจึงยกกองทัพไปชวยโดยมี

วัตถุประสงคคือ จะเอาหัวเมืองมอญมาเปนของไทยใหหมดหรือจัดการต้ังฐานทัพของไทยท่ีเมือง

เมาะตะมะสําหรับทําสงครามตีเมืองหงสาวดีในอนาคต แตเมื่อเสด็จไปถึงเมืองมอญ พวกมอญเขา

มาชวยรบกับพมาจํานวนมาก สมเด็จพระนเรศวรจึงยกกองทัพไทยมอญไปลอมเมืองหงสาวดี

จํานวน 3 เดือน แตเขาเมืองไมไดจนถึงเดือน 5 ปวอก พ.ศ.2139 ก็เลิกทัพกลับมา เมื่อขาวแพรหลาย

ตามเมืองตาง ๆ ทําใหเมืองลานชางก็แข็งเมือง เมืองเชียงใหมตลอดทั้งอาณาเขตลานนาก็ข้ึนตอ

กรุงศรีอยุธยา เมืองไทยใหญก็ยอมสวามิภักด์ิตลอดทางจนถึงเมืองแสนหวี ปลายอาณาเขตพระ

เจาหงสาวดีตอแดนจีนมาสวามิภักด์ิ ทําใหราชอาณาเขตของสมเด็จพระนเรศวรแผข้ึนไปจนถึง

แดนเมืองจีน 

 สมเด็จพระนเรศวรต้ังพระราชหฤทัยจะตีเมืองหงสาวดีใหจงได โปรดใหเจาพระยาจักรี

คุมกองทัพจํานวนพล 15,000 คน ไปต้ังที่เมืองเมาะลําเลิง เกณฑพวกมอญใหมาทําเสบียงอาหาร

เตรียมไว เมื่อพระยาจักรีถึงเมืองเมาะลําเลิงก็มีฑูตจากพระเจาตองอูและพระเจายักไขขอสงเคร่ือง

ราชบรรณาการกับศุภอักษรเขามาถวายสมเด็จพระนเรศวรและขอเขากับไทย ถาเสด็จไปตีหงสาว

ดีเมื่อใด ทั้ง 2 เมืองก็จะยกกองทัพมาชวย การที่พระเจาตองอูเขามาชวยเพราะหวังจะไดครอง

เมืองหงสาวดีและพระเจายักไขอยากไดหัวเมืองข้ึนของพระเจาหงสาวดีที่ติดกับยักไขทางชายทะเล

จนถึงปากน้ําเอราวดี แตในหนังสือพงศาวดารมีพระภิกษุชื่อ พระมหาเถรเสียมเพรียม ภิกษุเมือง

ตองอู แนะนําใหพระเจาตองอูเปนใหญโดยไมตองพึ่งไทยซ่ึงพระเจาตองอูเห็นดวย จึงเร่ิมโดยการยุ

ใหมอญเปนอริกับไทยและชวนใหพระเจายักไขรวมดวยโดยใหยกกองทัพเรือเหมือนวาจะไปชวย

สมเด็จพระนเรศวร ถากลอุบายสําเร็จจะใหหัวเมืองทางชายทะเลตามที่พระเจายักไขตองการ พระ

เจาตองอูก็ยกกองทัพมาในเดือน 12 ปกุน พ.ศ.2142 เพื่อมาชวยพระเจาหงสาวดีแตพระเจาหง

สาวดีไมไวพระทัยจึงไมใหเขาเมืองแตกองทัพของพระเจาตองอูติดเมืองทางดานเหนือและกองทัพ

ของพระเจายักไขตีเมืองทางขางใต ลอมเมืองหงสาวดีไว 
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 ในเมืองเมาะตะมะก็เกิดกบฏจากการยุยงของพระเจาตองอูทําใหมอญกระดาง

กระเด่ืองกับไทย ทําใหสมเด็จพระนเรศวรรีบเสด็จยกกองทัพหลวงออกจากพระนครศรีอยุธยาเม่ือ

เดือน 11 ข้ึน 11 คํ่า ปกุน เสด็จไปทางดานพระเจดียสามองคพรอมกับสมเด็จพระเอกาทศรถ ดาน

เจาพระยาสุรสีหฯ คุมกองทัพไปทางดานแมสอดและมีกองทัพเมืองเชียงใหมอีกกองหน่ึง สมเด็จ

พระนเรศวรใชเวลาในการปราบกบฏถึง 3 เดือน 

 ทางดานเมืองหงสาวดี เมื่อถูกลอมเมืองทําใหเกิดความขาดแคลน ชาวเมืองหงสาวดี

และขาราชการรวมถึงพระมหาอุปราชก็ทิ้งพระเจาหงสาวดีไปเขากับพระเจาตองอู ทําใหพระเจาหง

สาวดีตองอนุญาตใหกองทัพเมืองตองอูเขาเมือง แลวมอบอํานาจใหพระเจาตองอูเปนผูสําเร็จ

ราชการแผนดิน เมื่อไดวาราชการจึงขอหยาทัพกับพระเจายักไขและใหหัวเมืองชายทะเลตามที่พระ

เจายักไขตองการ จากนั้นพระเจาตองอูเชิญพระเจาหงสาวดีเสด็จไปที่เมืองตองอูเพราะจะไดตอสู

กับสมเด็จพระนเรศวรที่มีกองกําลังจํานวนมากได พระเจาหงสาวดีก็ตองยอม (ดํารงราชานุภาพ, 

2546: 103-115)  

 ทางฝายสมเด็จพระนเรศวรนั้นเมื่อทรงเสร็จจากการปราบกบฏมอญแลวก็ต้ังทัพอยูที่

เมืองเมาะตะมะ เมื่อทราบขาววากองทัพเมืองยะไขกับตองอูยกมาถึงกรุงหงสาวดีกอนแลวก็ทรง

แคลงใจวา เหตุไฉนกองทัพทั้งสองจึงชิงลงมือเขายึดหงสาวดีเสียกอน ทั้งที่ไดเคยนัดแนะกับ

พระองคมากอนวาจะรอเขาตีพรอมกัน พระองคจึงนําทัพบุกไปท่ีกรุงหงสาวดีแตก็พบแตเพียงแค

ซากของเมืองที่ถูกเผาทําลายลงไปอยางมากมาย แลวทั้งเมืองก็ไรผูดูแลปลอยใหราษฎรที่ยังคง

เหลืออยูมีชีวิตอยูกันไปถามยถากรรมและเม่ือทรงทราบขาวจากชาวบานวา พระเจาตองอูไดพา

พระเจานันทบุเรงออกจาหงสาวดีไปดวย จึงขุนเคืองพระทัยตอเจาทั้งสองเมืองอยางมากที่แอบดัด

หลังพระองค ชิงยึดเมืองไปกอนโดยที่ไมสงขาวใหพระองคทราบแตอยางใด จึงทรงใหต้ังทัพอยูที่

สวนหลวงใกลกับพระธาตุมุตาว แลวรับส่ังใหขาหลวงถือหนังสือไปถามพระเจาตองอูวาเหตุใดจึง

ไมยอมสงขาวใหทราบกอนเขาตีหงสาวดี แลงยังไดแจงใหทราบอีกดวยวา หากพระเจาตองอูยังคง

ซื่อตรงและตั้งในจิตอันบริสุทธิ์อยูก็ใหพระเจาตองอูมาเขาเฝาพระองคเสีย โดยพาพระเจานันท

บุเรงมามอบใหแกพระองคดวยหาไมแลวกองทัพจากอยุธยาจะยกตามติดข้ึนไปตีตองอูเสียใหแตก 

พระเจาตองอูเมื่อไดรับทราบความเชนนี้แลวก็รูถึงอารมณของพระนเรศวรที่ทรงกร้ิวอยางมากใน

เวลานั้น พรอมจะเขาตีตองอูไดทุกเมื่อ ซึ่งไมเปนการดีหากคิดที่จะเปดศึกกับพระองคในขณะนั้น 

จึงไดหาหนทางประนีประนอมเพื่อถวงเวลาเอาไวกอน พระเจาตองอูจึงไดทรงทูตชื่อ มังรัดออง 

เชิญพระธํามรงคเพชรสามยอดอันเปนเครื่องราชูปโภคประจําพระองคของพระเจาหงสาวดีนํามา

ถวายใหแกพระนเรศวร โดยใหฑูตทูลแกพระนเรศวรอีกดวยวา พระเจานันทบุเรงทรงประชวรหนัก
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และทางตองอูกําลังรวบรวมทรัพยสินชางมา ขาทาสตาง ๆ ที่นําข้ึนมาจากหงสาวดี เพียงหวังวา

หากพระเจานันทบุเรงทรงหายประชวรแลวก็จะนําพระองคมาถวายใหพรอมทั้งทรัพยสินเหลานั้นก็

จะถวายเปนเคร่ืองบรรณาการแกพระนเรศวร (ดาณุภา ไชยพรธรรม, 2554: 128-130) 

 สมเด็จพระนเรศวรทรงรูเทาทันพระเจาตองอู จึงรับส่ังใหแมทัพนายกองมาปรึกษาถึง

การข้ึนไปตีเมืองตองอูและตัดสินใจยกไปตีเมืองตองอู เมื่อถึงเมืองตองอู สมเด็จพระนเรศวรใหต้ัง

กองทัพลอมเมืองไวทั้ง 4 ดาน โดยกองทัพพระยาแสนหลวงกับพระยานคร (ลําปาง) ต้ังอยูทางใต

กับกองทัพพระยาศรีสุธรรม พระยาทายน้ําและหลวงจาแสนขุนราชนิกุล กองทัพหลวงก็ต้ังอยู

ทางดานนั้น ดานตะวันออกใหกองทัพพระยาเพชรบุรี พระยาสุพรรณบุรีและหลวงอํามาตยไปต้ัง

ดานเหนือใหกองทัพเจาพระยาสุรสีหฯ กับพระยากําแพงเพชรไปต้ังดานตะวันตกใหกองทัพพระยา

นครราชสีมา พระสิงคบุรี พระอินทรบาลกับแสนภูมิโลกาเพชร (กะเหร่ียง) ไปต้ัง โปรดให

เจาพระยาสุรสีหฯ เปนผูตรวจตราหนาที่ทั้งปวง 

 เมืองตองอูเคยเปนเมืองกษัตริย มีปอมปราการมั่นคง คูเมืองมีความกวางและลึกมาก 

ทําใหการขามคูเขาไปถึงกําแพงเมืองยาก สมเด็จพระนเรศวรจึงตรัสสั่งใหขุดเหมือง ไขน้ําในคูให

ไหลไปลงแมน้ําสะโตงจนหมดคูและใหกองทัพเขาปลนเมืองหลายคร้ังก็ยังไมสามารถเขาเมืองได 

การลอมเมืองเวลานานทําใหขาดแคลนอาหารและถูกกองโจรเมืองยักไขคอยลอบตีตัดลําเลียง

อาหาร คนในกองทัพออนกําลัง เจ็บปวย ลมตายเพราะอดอาหารก็มี สมเด็จพระนเรศวรจึงตรัสส่ัง

ใหเลิกทัพจากเมืองตองอูเม่ือเดือน 6 แรม 6 คํ่า ปชวด พ.ศ.2143 ฝายพระเจาตองอูก็ไมสามารถ

ติดตามไดเพราะไพรพลก็อดยากอิดโรยคลายกัน 

 สมเด็จพระนเรศวรเสด็จมาทางตรอกหมอ เมื่อมาถึงตําบลคับแคจึงใหสมเด็จพระเอกา

ทศรถยกกองทัพไปเมืองเชียงใหมเพื่อระงับการวิวาทพระเจาเชียงใหมกับพวกเจาเมืองในลานนา

เนื่องจากเจาพระยาสุรสีหฯ หามไมใหเมืองลานชางรบกับเมืองเชียงใหมไดแลวก็ใหพระยาราม

เดโชเปนขาหลวงอยูที่เมืองเชียงแสนคอยระวังไมใหทั้ง 2 ผิดสัญญาตอกัน แตพระยารามเดโช

อาจจะเปนชาวลานนาทําใหชาวเมืองพากันนับถือ ดังนั้นหากรูสึกวาถูกกดข่ีหรือไมพอใจการ

ปกครองของพระเจาเชียงใหมก็มาขออารักขาพระยารามเดโช ชาวลานนาจึงแตกออกเปน 2 พวก 

พวกเมืองทางฝายเหนือและฝายตะวันออกถือพระยารามเดโชเปนหัวหนา ทางใตและทางตะวันตก

ถือพระเจาเชียงใหม สมเด็จพระนเรศวรจึงโปรดใหสมเด็จพระเอกาทศรถไประงับการวิวาท

เนื่องจากพระองคเห็นวา พระเจาเชียงใหมซื่อตรงตอพระองค 
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 สมเด็จพระเอกาทศรถใหเมืองตาง ๆ ที่กระดางกระเด่ืองตอพระเจาเชียงใหมมาเฝา

และทูลช้ีแจงเหตุที่วิวาท พวกเจาเมืองกลัวพระเดชานุภาพจึงรีบสงเคร่ืองบรรณาการมาถวายและ

มาเฝา แตพระเจาเชียงใหมไมไดมาดวยตัวเองแตใหทาวพระยามาถวายเคร่ืองราชบรรณาการและ

ขอใหทรงชวยปราบพวกที่กระดางกระเด่ือง สมเด็จพระเอกาทศรถทรงตอบวา ทุกเมืองยอมออน

นอมและจะเสด็จไปเมืองเถินและเรียกตัวเจาเมืองมาใหพรอมกัน พระเจาเชียงใหมก็ยังไมยอมมา

เฝา สมเด็จพระเอกาทศรถทรงตระหนักพระหฤทัยวา คงเปนเพราะพระเจาเชียงใหมยังมีทิฐิถือวา

เปนราชบุตรของพระเจาหงสาวดีบุเรงนอง หากมาเขาเฝาอยางประเทศราชก็ละอายใจ สมเด็จพระ

เอกาทศรถจึงใหผูแทนกลับไปบอกพระเจาเชียงใหมใหไปพบที่เมืองลําพูน หากไมมาจะเสด็จกลับ

พระนครไมชวยวากลาวอีกตอไป พระเจาเชียงใหมจึงทําตามรับส่ัง มาเฝาถวายบังคมตาม

ประเพณีที่เปนประเทศราช สมเด็จพระเอกาทศรถใหทั้ง 2 ฝายปรองดองกันเหมือนเดิม ทั้ง 2 ฝาย

ก็รีบกระทําตาม สมเด็จพระเอกาทศรถใหพระเจาเชียงใหมถือน้ํากระทําสัตยตอกรุงศรีอยุธยาแลว

ใหพวกเจาเมืองที่กระดางกระเด่ืองถือน้ํากระทําสัตยยอมอยูในบังคับบัญชาพระเจาเชียงใหมตอไป 

พิธีนี้ทําในพระวิหารหลวงหนาพระมหาธาตุหริภุญชัยตอหนาพระที่นั่ง ทําใหสงบสุขทั่วทั้งอาณา

เขตลานนา ดานกองทัพหลวงของสมเด็จพระนเรศวรยกลงมายังเมืองเมาะลําเลิง ทรงจัดการ

ปกครองหัวเมืองมอญเรียบรอยจึงเสด็จกลับคืนพระนคร 

 ทางดานพระเจาหงสาวดีนันทบุเรงก็ตองอยูที่เมืองตองอูเพราะพระเจาตองอูตองการ

รับรัชทายาทเปนพระเจาหงสาวดีในอนาคตจึงอางวาเมืองหงสาวดีเสียหายจากไฟไหม ไมมีที่

ประทับและกลัววาสมเด็จพระนเรศวรจะยกทัพมา จึงทูลขอใหพระเจาหงสาวดีประทับอยูที่เมือง

ตองอูตอและทําหนังสือประกาศใหเมืองตองอูเปนราชธานีที่ประทับไปอีก 7 ป หัวเมืองทั้งหลายท่ี

เคยทําราชการอยางไรก็ใหทําไปตามเดิม ใหฟงรับส่ังจากเมืองตองอู เจาเมืองทั้งหลายเมื่อเห็น

ประกาศก็มีทั้งเช่ือและไมไวใจพระเจาตองอูจึงยกกองทัพไปหวังจะชวยพระเจาหงสาวดีนันทบุเรง

แตพระเจาตองอูไปบอกพระเจาหงสาวดีวา กองทัพที่ยกมานั้นหวังจะรับพระองคไปสงใหสมเด็จ

พระนเรศวร พระเจาหงสาวดีก็เชื่อและทําหนังสือพระราชโองการต้ังกระทูถามเจาเมืองตาง ๆ วา

ตามประเพณีการยกกองทัพเขาราชธานีตองมีทองตราส่ัง ยกกองทัพเขามาตามอําเภอใจจะเปน

กบฏหรือ เจาเมืองตาง ๆ จึงเลิกทัพกลับไปและรูวาพระเจาหงสาวดีอยูในอํานาจของพระเจาตองอู

ต้ังแตนั้นมา เจาเมืองตาง ๆ ก็ไมฟงบังคับบัญชาทองตราที่มีใบส่ังไปจากเมืองตองอู รวมถึงพวก

ไทยใหญก็แข็งเมือง (ดํารงราชานุภาพ, 2546: 117-125)  
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 เมื่อความวุนวายเกิดข้ึน พระสังกะทัต (นัดจินหนอง) ทายาทของพระเจาตองอู

เลือดรอน เห็นวาความวุนวายนี้มีที่มาจากพระเจาหงสาวดีทั้งส้ิน เพื่อขจัดปญหาน้ันจึงแอบลอบ

วางยาพิษปลงพระชนมพระเจาหงสาวดีเสียในเดือน 12 แรม 10 คํ่า ปชวด พ.ศ.2143 (ชาดา 

นนทวัฒน, 2549: 167) รวมเวลาที่อยูเมืองตองอูได 8 เดือน พระเจาตองอูรูก็ตกใจจึงประกาศบอก

ขาววาพระเจาหงสาวดีประชวรส้ินพระชนมและกอนส้ินพระชนม พระเจาหงสาวดีไดมอบเวนพระ

ราชสมบัติแกพระเจาตองอูใหเปนพระเจาหงสาวดีตอไปแตพวกหัวเมืองตาง ๆ ก็ไมยอมออนนอม

ตอพระเจาตองอู พระเจาตองอูจึงปรึกษาพระมหาเถรเสียมเพรียมเพราะกลัวเมืองตาง ๆ จะมาตี

เมืองตองอู พระมหาเถรเสียมเพรียมใหยอมเปนประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาแตในพงศาวดาร

พมากลาววา หลังจากพระเจาตองอูถึงพิราลัยแลว พระสังกะทัตครองเมืองตองอูกลัวพระเจาอังวะ

จะมาตีเมืองจึงมาสวามิภักด์ิขอข้ึนตอกรุงศรีอยุธยา กรมพระยาดํารงฯเช่ือวาพงศาวดารพมาเปน

ความจริง คือเมื่อพระเจาหงสาวดีนันทบุเรงส้ินพระชนมนั้น ในเมืองพมามีเจาเมืองพมาต้ังเปน

ประเทศราชเปนอิสระแกกันอยู 2 องคคือ พระเจาตองอูเปนราชภคิไนย โดยเปนราชบุตรพระเจา

ตองอูผูเปนพระอนุชาของพระเจาบุเรงนององคหนึ่ง พระเจาแปร ราชบุตรของพระเจานันทบุเรง ซึ่ง

ต้ังแข็งเมืองเมื่อพระเจาหงสาวดีต้ังพระมหาอุปราชานั้นองคหนึ่ง เวลานั้นเมืองอังวะเปนแตขุนนาง

ร้ังราชการมาต้ังแตพระเจาหงสาวดี ต้ังพระเจาอังวะ ราชบุตรเปนพระมหาอุปราชา ที่พระเจาอังวะ

วางอยู เมื่อพระเจาหงสาวดีเสด็จหนีสมเด็จพระนเรศวรไปอยูเมืองตองอูนั้น นองยาเธอองคหนึ่ง

ทรงนามวา นะยองราม หนีจากเมืองหงสาวดีข้ึนไปอยูในแขวงเมืองภุกามใกลกับเมืองอังวะ พอ

ปรากฏวาพระเจาหงสาวดีนันทบุเรงส้ินพระชนม พวกชาวเมืองอังวะก็เชิญเจานะยองรามข้ึนครอง

เมืองอังวะ ดวยนับถือวาเปนราชบุตรของพระเจาหงสาวดีบุเรงนองจึงมีพระเจาอังวะข้ึนอีกองคหนึ่ง 

 ใน 3 องคนั้น พระเจาแปรกับพระเจาตองอูไมคอยมีคนนับถือเพราะพระเจาแปรบังอาจ

ต้ังแข็งเมืองตอพระราชบิดา คนทั้งหลายเห็นวาไมมีความกตัญู สวนพระเจาตองอูก็ถูกสงสัยวา

ปลงพระชนมพระเจาหงสาวดี พวกพมาสวนใหญจึงอยากจะใหพระเจาอังวะเปนพระเจาหงสาวดี 

พระเจาตองอูรูวามีคนนิยมพระเจาอังวะมาก ถาปลอยใหมีกําลังมากคงมาตีเมืองแปรและเมือง

ตองอู ขยายอาณาเขตไปถึงเมืองหงสาวดี จึงชวนพระเจาแปรใหชวยกําจัดพระเจาอังวะ นัดใหพระ

เจาแปรยกกองทัพเรือข้ึนไปตีเมืองอังวะ สวนพระเจาตองอูก็จะยกกองทัพบกไปตีเมืองอังวะพรอม

กัน พระเจาแปรเห็นดวยจึงลงเรือแตเกิดกบฏข้ึน พระเจาแปรหนีพวกกบฏไปลงเรือตกน้ําจึงถึง

พิราลัยในแมน้ําเอราวดี หัวหนาพวกกบฏไดครองเมืองแปรก็ไมไปตีเมืองอังวะ พระเจาตองอูขัด

เคืองจึงยกกองทัพไปตีเมืองแปรแตตีไมไดตองเลิกทัพกลับมาอยูตองอู หลังจากนั้นก็ไมมีใครไปตี

เมืองอังวะ พระเจาอังวะจึงทําพิธีราชาภิเษกเปนพระเจาแผนดินนามวา พระเจาสีหสุธรรมราชา 
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แลวคิดขยายอาณาเขตตอ เหตุการณตาง ๆ ไมเกี่ยวของกับเมืองไทยระหวางปชวด พ.ศ.2143 จน

ปขาล พ.ศ. 2145 สมเด็จพระนเรศวรบํารุงร้ีพลพาหนะ เมืองไทยจึงวางจากการสงคราม 3 ป 

สมเด็จพระนเรศวรไมไดประทับในพระนคร มักเสด็จไปอยูตามหัวเมือง 

 ปเถาะ พ.ศ. 2146 สมเด็จพระนเรศวรทรงทราบวาพระเจาอังวะต้ังตัวเปนใหญในเมือง

พมาเหนือ บุกรุกเขามาตีเมืองนายและเมืองแสนหวีไทยใหญซึ่งมาข้ึนอยูกับไทย สมเด็จพระ

นเรศวรเห็นวาควรจะปราบพระเจาอังวะเพราะพระเจาอังวะบุกรุกเมืองไทยใหญทั้งหมดแลว 

อาจจะรวมอาณาเขตพมาใตกลับต้ังประเทศหงสาวดีข้ึนอีกจึงยกทัพไปทางเชียงใหมเพราะทาง

เมืองไทยใหญข้ึนอยูกับไทย ทําใหการยกทัพมีความสะดวกไมตองทําการรบจนถึงเมืองอังวะ 

 สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จยกกองทัพหลวงออกจากพระนคร 

ศรีอยุธยาเม่ือวันพฤหัสบดี เดือนยี่ แรม 6 คํ่า ปมะโรง พ.ศ.2147 จนถึงเมืองเชียงใหม เปนที่

ประชุมพลรวมจํานวน สองแสนคนแลวยกตอไปเปน 2 กระบวนทัพ ใหสมเด็จพระเอกาทศรถยกไป

ทางเมืองฝางและสมเด็จพระนเรศวรยกไปทางเมืองหาง แตเมื่อกองทัพหลวงยกไปถึงเมืองหาง 

เปนเมืองอยูชายพระราชอาณาเขตในสมัยนั้น เมื่อปลายเดือน 5 ปมะเส็ง พ.ศ.2148 เวลานั้น

สมเด็จพระนเรศวรเสด็จประทับแรมอยู ณ ตําบลทุงแกว เกิดประชวรเปนหัวระลอกข้ึนที่พระพักตร

แลวเลยเปนบาดทะพิษจนพระอาการหนัก จึงตรัสส่ังใหขาหลวงรีบไปเชิญสมเด็จพระเอกาทศรถ

มาเฝา สมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จมาถึงทันทรงพยาบาลสมเด็จพระเชษฐาธิราชอยู 3 วัน สมเด็จ

พระนเรศวรก็เสด็จสวรรคตที่เมืองหาง เม่ือวันจันทร เดือน 6 ข้ึน 8 คํ่า ปมะเส็ง พ.ศ.2148 พระ

ชนัษาได 50 ป เสวยราชสมบัติได 15 ป 

 เมื่อสมเด็จพระนเรศวรสวรรคตแลว ทาวพระยาขาราชการก็พรอมกันเชิญสมเด็จพระ

เอกาทศรถผานพิภพ จึงโปรดใหเลิกกองทัพ เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรกลับมายังพระ

นคร เมื่อสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จกลับมาถึงพระนครทําพระราชพิธีราชาภิเษกแลว ใหสรางพระ

เมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวร ในหนังสือพระราชพงศาวดารวาเปนงานใหญ

อยางมโหฬารยิ่งกวางานพระบรมศพที่เคยมีมา และมีเจาประเทศราชและเจาเมืองตาง ๆ ซึ่งเปน

ขาขอบขัณฑสีมามาถวายบังคมพระบรมศพจํานวนมาก ทรงพระเกียรติเปนพระเจาราชาธิราช

บริบูรณทุกสถาน (ดํารงราชานุภาพ, 2546: 126-133) 
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หลักฐานทางโบราณคดี 
 ป พ.ศ. 2475 หลังจากสรางสะพานนเรศวรเสร็จเรียบรอยแลว กระทรวงศึกษาธิการ

ส่ังยายโรงเรียนฝกหัดครูมูล “โรงเรียนพิษณุวิทยายน” ซึ่งต้ังอยูบริเวณพระราชวังจันทนออกไปอยู
บริเวณสระแกว ซึ่งเปนโรงพยาบาลพุทธชินราชในปจจุบัน และยกอาคารสถานที่ในบริเวณวัง
จันทนใหเปนสมบัติของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมทั้งหมด (โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม, 2542: 
49) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเปนโรงเรียนประจําจังหวัด สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวง 

ศึกษาธิการ ภายในโรงเรียนมีพื้นที่ประมาณ 60 ไร (หางหุนสวนจํากัด สามเพชร, 2546: 30) 
 ป พ.ศ. 2479 กรมศิลปากรไดประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานพระราชวังจันทนตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 53 ตอนที่ 34 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2479 ตอมาไดประกาศ

กําหนดขอบเขตโบราณสถานตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 52ง วันที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ.2537 พื้นที่ 128 ไร 2 งาน 50 ตารางวา รวมโบราณสถานขางเคียงคือ วัดวิหารทอง 
วัดศรีสุคต วัดโพธ์ิทอง สระสองหองและบางสวนของคลองมะดัน(สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย 
2552: 18) 

 ป พ.ศ.2535 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมไดรับงบประมาณกอสรางอาคารขนาด 12 x 

36 เมตร บริเวณพื้นที่ดานหลังโรงเรียนที่เคยเปนสนามบาสเกตบอลและหองน้ํา ในระหวางการ

กอสรางไดพบแนวอิฐฐานรากอาคารจํานวนมาก หนวยศิลปากรที่ 3 (ขณะนั้น) จึงมอบหมายให

นายเอิบเปรม วัชรางกูร นักโบราณคดีประจําหนวยศิลปากรที่ 3 สุโขทัย ทําการขุดคน(นาตยา ภูศรี

, 2550: 17) ในป พ.ศ.2535 ดําเนินการ 2 คร้ัง คือ คร้ังแรกวันที่ 10-29 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 และ

คร้ังที่สองวันที่ 23 มีนาคม- 20 พฤษภาคม พ.ศ.2535 การขุดตรวจทั้งสองครั้งเปนการขุด

ตรวจสอบแนวกําแพงวัง โดยเทียบตามแผนผังเดิมที่ขุนศรีเทพบาลไดทําไวเมื่อป พ.ศ.2444 ซึ่ง

สวนใหญถูกตองตรงกับตําแหนงโบราณสถานที่พบ การขุดตรวจทั้งสองคร้ังนี้ไมสามารถขุดไดโดย

ตลอดทั้งพื้นที่พระราชวัง เนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัดและบางสวนของแนวกําแพง

พระราชวังถูกอาคารเรียนและส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ ปดทับไว จึงใชวิธีขุดสุมตรวจเปนจุด ๆ โดยเทียบ

ตามแผนผังเดิม (ธาดา สังขทอง, 2550: 3) 
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ภาพที่ 5 แผนผังที่ขุนศรีเทพบาลไดทําไว 

ที่มา: สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก (พระนคร :  

พระจันทร, 2506), 32. 

 

 ผลการขุดตรวจในปนั้นทําใหทราบขอมูลเบื้องตนชัดเจนมากข้ึนวา พื้นที่สวนใหญของ

พระราชวังอยูในบริเวณสนามฟุตบอลและพระราชวังแหงนี้มีการสรางซอนทับกันอยางนอย 2 สมัย 

สมัยแรกพบฐานแนวกําแพงอิฐและอาคารอื่น ๆ แตยังไมสามารถทราบรูปทรงที่แนชัด อยูลึกจาก

ผิวดินปจจุบันราว 130 เซนติเมตร สมัยหลัง มีกําแพงอิฐเปนกําแพงพระราชวัง 2 ชั้น โดยอยูต้ืน

กวากําแพงพระราชวังสมัยแรก กําแพงช้ันนอกกวาง 185.50 เมตร ยาว 270.50 เมตร กําแพง

ชั้นในกวาง 144.50 เมตร ยาว 181 เมตร มีพื้นที่รวมทั้งหมด 50,177 ตารางเมตร หรือ 31.36 ไร 

พบชองประตูกําแพงชั้นนอกและชั้นในหลายแหง พบฐานอาคารที่พักทหารที่เรียกวา ทิมดาบ อยู

ติดกับกําแพงพระราชวังช้ันนอก (ทางดานใน) และพบวามีแนวกําแพงอิฐกั้นแบงพื้นที่พระราชวัง

ชั้นในออกเปนสองสวนคือ สวนเหนือและสวนใต โดยมีฐานอาคารอิฐสรางครอมทบับนกาํแพงทีก่ัน้

กลาง สันนิษฐานวานาจะเปนฐานพระที่นั่งสําคัญที่อยูระหวางพื้นที่ฝายหนาและฝายในแบบ

เดียวกับพระที่นั่งจันทรพิศาลในพระราชวังนารายณราชนิเวศน ลพบุรี นอกจากนั้นยังพบฐาน

อาคารอื่น ๆ และแนวทางเดิน กอดวยอิฐเปนลักษณะทางเดินเช่ือมระหวางอาคาร (ธาดา สังขทอง, 

2550: 3) 
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ภาพที่ 6 แผนผังซอนภาพโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกับพระราชวังจันทน 

ที่มา: สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย, พระราชวังจันทน อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   

(สุโขทัย: วิทยา, 2552). 

 

 อธิบดีกรมศิลปากรไดเชิญผูเชี่ยวชาญทางดานประวัติศาสตร นักโบราณคดีรวม

พิจารณาซากโบราณสถาน เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2535 ทุกทานเห็นพองกันวา ซากกําแพง

ดังกลาวนั้นไดแกพระราชวังจันทนแหงเมืองพิษณุโลกในอดีต อันเปนสถานที่ประสูติของสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ อดีตพระมหากษัตริยของพระนครศรีอยุธยา กรม

สามัญศึกษาจึงมีนโยบายเตรียมหาสถานที่แหงใหมเพื่อยายโรงเรียนออกไป ทําใหคณะครูอาจารย 

นักเรียนและประชาชนมีความเห็นที่แตกตางกัน ตอมาจากการเผยแพรขาวสารความสําคัญของ

ทรัพยสินทางประวัติศาสตรและกรมศิลปากรกําหนดแนวทางการอนุรักษเปนรูปธรรม โรงเรียนมี

สถานที่แหงใหมที่เหมาะสมเพื่อยายโรงเรียน ดวยความที่มุงหวังที่จะยกยองวีรกรรมของสมเด็จ
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พระนเรศวรมหาราชเพื่อความภาคภูมิใจของชาวพิษณุโลกและชาวไทยทั้งประเทศ ตามหนังสือ

กรมศิลปากรที่ ศธ.0707/4954 ลว. 29 พฤศจิกายน 2536 ประกาศข้ึนทะเบียนพื้นที่บริเวณ

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเปนโบราณสถาน กรมสามัญศึกษา สํานักงานสามัญศึกษา จังหวัด

พิษณุโลก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมและสมาคมนักเรียนเกา รวมกันหาสถานที่เพื่อรองรับการ

ยายโรงเรียน จนกระทั่งนายเสนห สุขจรัส หัวหนาสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก อนุมัติให

ใชที่สาธารณประโยชน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณบริเวณบึงแกงใหญ ตําบลทาทอง อําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 350 ไร ตามหนังสือ กษ. 0214/พล.2870 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 

2536 (โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม, 2542: 56-57) 

 โบราณวัตถุที่พบเปนเศษเคร่ืองถวยมีทั้งเคลือบและไมเคลือบจากแหลงเตาตาปะขาว

หายสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และเคร่ืองถวยจีนรวมอยูดวย กระเบ้ืองมุงหลังคา เศษทอน้ําดินเผา ตะปู

เหล็ก ชนิดส่ีเหล่ียม (เอิบเปรม วัชรางกูร, 2535: 43) 

 ป พ.ศ.2546 การขุดคนทางโบราณคดีตามโครงการบูรณะพระราชวังจันทนไดเร่ิม

ดําเนินการต้ังแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2546 จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2547 ในบริเวณโรงเรียน

พิษณุโลกพิทยาคม รวมพื้นที่ 15,200 ตารางเมตร คิดเปนพื้นที่ประมาณรอยละ 30 ของพื้นที่

พระราชวังจันทนทั้งหมด พื้นที่ขุดคนทั้งหมดอยูในบริเวณสนามกีฬาของโรงเรียน การดําเนินงาน

การขุดคนทางโบราณคดีไดดําเนินการโดยใชหลักฐานการขุดตรวจสอบของกรมศิลปากรเม่ือป 

พ.ศ.2535 และหลักฐานจากแผนผังพระราชวังจันทนซึ่งปรากฏในเอกสาร จดหมายระยะทางไป

พิษณุโลกของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ เปนแนวทางในการ

ดําเนินงาน  
 

 

    
 

ภาพที่ 7 สภาพทั่วไปของสนามกีฬากอนการดําเนินงานขุดแตง 

ที่มา: สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย, พระราชวังจันทน อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   

(สุโขทัย: วิทยา, 2552). 
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ภาพที่ 8  ภาพปฏิบัติงานขุดแตง 

ที่มา: สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย, พระราชวังจันทน อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   

(สุโขทัย: วิทยา, 2552). 

 

 หางหุนสวนจํากัดสามเพชร (2547: 123-133) สรุปผลยุคสมัยของการใชพื้นที่ในบริเวณ

ที่ต้ังของพระราชวังจันทนแบงออกไดเปน 3 สมัยหลัก ไดแก 

 1. สมัยสุโขทัยจนถึงกรุงศรีอยุธยาตอนตน ในพื้นที่ดานทิศเหนือของสนามกีฬา

พบแนวฐานอาคารถูกสรางซอนทับกันอยูหลายสมัย มีทั้งการเปล่ียนรูปแบบของอาคาร การรื้อ

ถอนอาคารบางสวนและการตอเติมอาคาร พบรองรอยของการปรักหักพังของฐานอาคารและถูก

การทับถมตามธรรมชาติ กอนหนาที่จะมีการปรับระดับพื้นดินเพื่อการปรับปรุงหรือบูรณะพระราชวัง

จันทนในสมัยหลัง รูปแบบและขอบเขตของพระราชวังจันทนในสมัยแรกนี้ยังไมสามารถกําหนดได

แนชัด เนื่องจากขอบเขตของพื้นที่ขุดคนซึ่งอยูในวงจํากัด จากการสํารวจพื้นที่โดยรอบโรงเรียน

พิษณุโลกพิทยาคม ประกอบกับหลักฐานจากการขุดคนในพื้นที่สนามกีฬาและการขุดตรวจสอบใน

พื้นที่สระสองหอง สันนิษฐานวา ขอบเขตของพระราชวังจันทนในสมัยแรกนี้นาจะครอบคลุมเอา

สระสองหองไวในเขตพระราชวัง ขอบเขตดานตะวันตกของพระราชวังจดกับแนวคลองมะดัน  

 2. สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงกรุงธนบุรี การวางรูปแบบผังของพระราชวัง

จันทนในสมัยนี้ไมเปนไปตามแนวทางหรือรูปแบบของพระราชวังในสมัยแรกคือ มีแผนผังรูป

ส่ีเหลี่ยมผืนผา โดยทํากําแพงขนานซอนกันสองช้ันรอบพระราชวัง พื้นที่วางระหวางกําแพงทั้งสอง

ชั้นมีพื้นที่เพียง 15 เมตร ซึ่งการกอกําแพงซอนกันสองชั้นโดยรอบพระราชวังในลักษณะนี้ไมเคย

ปรากฏใหเห็นมากอน ลักษณะแผนผังของพระราชวังจันทนที่ปรากฏมีรูปแบบคลายปอมหรือคาย

ทหาร ภายในพ้ืนที่ขุดคนของกําแพงช้ันในแทบไมปรากฏรองรอยของอาคารที่อยูอาศัยใหเห็น ขอ

สําคัญคือ การที่ตัดเอาสระสองหองออกไปอยูนอกกําแพงพระราชวัง ขอที่แสดงใหเห็นความ
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แตกตางอีกประการหนึ่งคือ การวางผังของพระราชวังจันทนในคร้ังนี้ แกนทิศเบี่ยงเบนออกจาก

แกนของพระราชวังจันทนในสมัยแรก สวนที่ยังมีหลักฐานใหเห็นไดแนชัดคือ แนวกําแพงของ

พระราชวังนั้นเบ่ียงเบนออกจากแนวอาคารโบราณสถานหรือแนวกําแพงของสมัยแรกเดิมที่เพิ่งขุด

คนพบและอาจจะเปนดวยความเรงรีบในการกอสราง เมื่อใชรากฐานของอาคารสมัยแรกปรับเปล่ียน

มาเปนฐานของอาคารในสมัยนี้ จึงทําใหการวางตัวของอาคารไมขนานกันกับแนวกําแพงซึ่งไมคอย

ปรากฏใหเห็นในรูปแบบสถาปตยกรรมและการวางผังในสมัยอยุธยา 

 3. สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนจนถึงปจจุบัน จากการขุดคนพบวา บริเวณพื้นที่

สนามกีฬาทั้งพื้นที่ถูกปรับระดับและมีรองรอยของการบดอัดและนําดินมาถมทั่วพื้นที่เพื่อการทํา

สนามกีฬานับต้ังแตกอนป พ.ศ.2500 เปนตนมา และยังมีการปรับปรุงสนามมาโดยตลอด

ระยะเวลา 40 ป ดังนั้นจึงทําใหซากโบราณสถานที่อยูในบริเวณสนามกีฬามากอนการสราง

โรงเรียนถูกทําลายและปรับระดับใหอยูใตระดับของพื้นสนาม ถือไดวาต้ังแตตนกรุงรัตนโกสินทร

เปนตนมาจนถึงปจจุบันมีเพียงโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเทานั้นที่เขามาใชพื้นที่อยางเปน

กิจจะลักษณะ 

  โบราณวัตถุที่พบจากการขุดแตง หางหุนสวนจํากัดสามเพชร (2547: 71) พบวา

สวนมากจะเปนเคร่ืองมือเครื่องใชที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน สวนใหญเปนเศษภาชนะดินเผาทั้ง

จากแหลงเตาเผาพื้นเมืองไดแก แหลงเตาเผาตาปะขาวหาย และแหลงเตาอ่ืน ๆ เชน แหลงเตาเผา

แมน้ํานอย แหลงเตาลานนา แหลงเตาเผาเมืองสุโขทัยเกา แหลงเตาเผาศรีสัชนาลัย และเศษ

ภาชนะดินเผาจากแหลงเตาตางประเทศทั้งจากเวียดนาม จีน ญ่ีปุน และจากยุโรป เปนตน 

โบราณวัตถุดังกลาวสามารถกําหนดอายุไดในราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 (คือ ต้ังแตสมัยสุโขทัย) 

ลงมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 23 ซึ่งเปนชวงสมัยอยุธยาตอนปลาย  

  ป พ.ศ.2548 เปนการดําเนินงานทางโบราณคดีพรอมกับรื้อถอนอาคารเรียนและ

สิ่งปลูกสราง โดยในครั้งนี้เปนการขุดแตงขยายพื้นที่จากบริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียนที่ได

ทําการขุดแตงเมื่อป พ.ศ.2546 ไปจนถึงแนวรั้วของโรงเรียน (หางหุนสวนจํากัดเหมลักษณ

กอสราง, 2549: 19) 

  ในการขุดแตงโบราณสถานพระราชวังจันทน ในปงบประมาณ 2548 ไดพบแนว

โบราณสถานซ่ึงเปนรากฐานของส่ิงกอสรางหลายแนวดวยกัน มีทั้งที่พบใหมและแนวโบราณ

สถานที่ตอเนื่องกับแนวโบราณสถานที่พบบางสวนจากการขุดแตงเมื่อป พ.ศ.2546 อยางไรก็ตาม 

เนื่องจากโบราณสถานที่พบนั้นมีจํานวนหลายแนวดวยกัน มีทั้งที่อยูในสภาพสมบูรณ สามารถหา

ขอบเขตความกวางยาวของแนวได และที่ถูกร้ือทําลายจนเหลือเพียงบางสวน เพื่อใหทราบถึง
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ความสัมพันธของแนวโบราณสถานตาง ๆ ที่พบทั้งหมดจึงไดทําการจัดหมวดหมูแนวโบราณสถาน

ตาง ๆ ที่พบเขาดวยกัน ตามความสัมพันธของชุดหลักฐานและขอมูลตาง ๆ ที่พบจากการขุดแตง 

หางหุนสวนจํากัดเหมลักษณกอสราง (2548: 38) ไดแบงหมวดหมูโบราณสถานออกเปนสมัยตางๆ 

ปจจัยที่ใชในการจัดลําดับแบงหมวดหมูยุคสมัยของโบราณสถานมีดังนี้ 

 1. แนวทิศทาง การวางตัวของแนวโบราณสถาน โดยเทียบองศาการเบ่ียงเบนของแนว

โบราณสถานกับแนวแกนทิศในสมัยปจจุบัน (พ.ศ.2548) 

 2. ระดับความลึกของการวางระดับฐานรากของแนวโบราณสถาน 

 3. หลักฐานทางโบราณคดีที่พบรวมกับโบราณสถาน  

 จากองคประกอบดังกลาว สามารถจัดแบงแนวโบราณสถานที่พบออกเปนสมัยตาง ๆ 

ได 4 สมัย ดังนี้ 

 1. สมัยสุโขทัยจนถึงกรุงศรีอยุธยาตอนตน 

 2. สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง 

 3. สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงกรุงธนบุรี 

 4. สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนจนถึงปจจุบัน 

 ในรายงานการขุดแตงพระราชวังจันทนปงบประมาณ 2548 (หางหุนสวนจํากัดเหม

ลักษณกอสราง, 2548: 322-323) ไดสรุปวา ในเรื่องของรูปแบบและขอบเขต รวมทั้งสภาพของ

โบราณสถานทั้ง 4 สมัยนั้นสรุปไดวา โบราณสถานสมัยสุดทาย สภาพโบราณสถานอยูในสภาพที่

สมบูรณกวาสมัยอ่ืน ๆ สามารถทราบขอบเขตของโบราณสถานหลัก ๆ ไดเปนสวนใหญ และ

สันนิษฐานวา โบราณสถานพระราชวังจันทนในสมัยสุดทายนาจะคลายกับโบราณสถานพระราชวัง

จันทรเกษมที่อยุธยา ซึ่งในพระราชพงศาวดารระบุวาสรางข้ึนในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

สวนโบราณสถานอีก 3 สมัยนั้นอยูในสภาพที่ชํารุดขาดหาย ไมสามารถระบุรูปแบบได ปจจัยของ

การถูกทําลายของโบราณสถานในสมัยแรก ๆ นั้น อาจเนื่องมาจากการถูกดัดแปลงและร้ือยายเพื่อ

ใชพื้นที่รองรับกิจกรรมในสมัยรองลงมา เพราะขอมูลจากการขุดแตงป พ.ศ.2548 พบวา พระราชวัง

จันทนมีการใชงานที่ตอเนื่อง บริเวณที่เปนจุดหลักของพื้นที่มักมีการปลูกสรางอาคารซอนทับกัน

หลายสมัยในจุดเดียวกัน ในลักษณะของการใหความสัมพันธหรือการสืบทอดความสําคัญของการ

ใชสถานที่ การใชงานโบราณสถานในแตละสมัยนั้น มีการใชงานตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 

เนื่องจากพบหลักบานการซอมแซมและตอเติมโบราณสถานในหลายจุดดวยกันในกลุม

โบราณสถานสมัยที่ 3 และ 4 โดยเฉพาะสมัยที่ 4 หรือสมัยสุดทายนั้นมีการเสริมความมั่นคงใน

สวนของกําแพงพระราชวังช้ันในและช้ันนอกถึงสองคร้ัง 
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 โบราณวัตถุที่พบสวนใหญก็ยังคงเปนเศษภาชนะดินเผาจากแหลงเตาเผาพื้นเมือง

ไดแก แหลงเตาตาปะขาวหาย และแหลงเตาอ่ืน ๆ เชน เตาสุโขทัย เตาศรีสัชนาลัย เตาแมน้ํานอย 

แหลงเตาลานนา เปนตน นอกจากนี้ยังพบเศษภาชนะดินเผาประเภทเคร่ืองถวยจีนสมัยราชวงศ

หยวน-ราชวงศชิง และยังพบเคร่ืองถวยญ่ีปุนและเคร่ืองถวยเวียดนามปะปนอยูในช้ันดินที่ได

ดําเนินการขุดแตงอีกดวย สําหรับโบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะดินเผามีความหลากหลายใน

เร่ืองของรูปแบบมากกวาโบราณวัตถุที่พบจากการขุดแตงเมื่อป พ.ศ. 2535 และ พ.ศ.2546 (หาง

หุนสวนจํากัดเหมลักษณกอสราง, 2549: 20) 

 ป พ.ศ.2549 เปนการขุดแตงพื้นที่พระราชวังจันทนในสวนที่เหลือซึ่งครอบคลุมถึงการ

ร้ือถอนส่ิงปลูกสรางและอาคารเรียนที่อยูภายในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม(เดิม)ทั้งหมด กอนการ

ดําเนินงานขุดแตง บริเวณดานทิศเหนือของพื้นที่ขุดแตงเปนที่ต้ังของอาคารเรียนและส่ิงปลูกสราง

จํานวน 12 หลัง เมื่อทําการร้ือถอนส่ิงปลูกสรางดังกลาวออกแลวพบวา สภาพพื้นที่ทั้งหมดมี

ลักษณะเปนชั้นดินถมอัด ในบางบริเวณพบชั้นกรวดและดินลูกรังทับถมกันเปนชั้นหนาซ่ึงชั้นดิน

เหลานี้เปนช้ันถมอัดฐานรากของส่ิงกอสรางในบริเวณนั้น ๆ ทางดานบริเวณทิศใตของพื้นที่ขุดแตง

เปนที่ต้ังของอาคารเรียนและส่ิงปลูกสรางจํานวน 17 หลัง เม่ือทําการร้ือถอนสิ่งปลูกสรางดังกลาว

ออกแลวพบวา สภาพพื้นที่ทั้งหมดมีลักษณะเปนชั้นดินถมอัด ในบางบริเวณพบช้ันกรวดและดิน

ลูกรังทับถมกันเปนชั้นหนาเชนเดียวกับกลุมอาคารในบริเวณดานทิศเหนือ (หางหุนสวนจํากัดเหม

ลักษณกอสราง 2549: 20-24) 

 หางหุนสวนจํากัดเหมลักษณกอสราง(2549: 182-183) ไดสรุปผลจากการขุดแตง

โบราณสถานพระราชวังจันทนพบวา โบราณสถานซ่ึงเปนรากฐานของส่ิงกอสรางทั้งที่พบใหมและ

ที่ตอเนื่องจากการขุดแตงเมื่อป พ.ศ.2546 และพ.ศ.2548 โบราณสถานที่พบนั้นมีทั้งที่อยูในสภาพ

สมบูรณ สามารถหาขอบเขตความกวางยาวได และบางสวนที่ถูกร้ือทําลายจนไมสามารถระบุ

รูปแบบรวมถึงขนาดความกวางยาวได ซึ่งสามารถจัดแบงโบราณสถานออกเปนสมัยตาง ๆ โดยมี

องคประกอบที่ใชในการจัดลําดับแบงหมวดหมูยุคสมัยของโบราณสถานท่ีพบทั้งหมด 3 ประการ

คือ แนวทิศทางการวางตัวของโบราณสถาน, ระดับความลึกของการวางระดับฐานของโบราณสถาน

และหลักฐานทางโบราณคดีตาง ๆ ที่พบรวมกับโบราณสถาน สามารถจัดแบงโบราณสถาน

ออกเปนสมัยตาง ๆ ได 3 สมัย คือ 

 1. สมัยสุโขทัยจนถึงกรุงศรีอยุธยาตอนตน ไมสามารถกําหนดขอบเขตพระราชวังได  

 2. สมัยอยุธยาตอนตนถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง (พุทธศตวรรษที่ 20-22) พระราชวงัใน

สมัยนี้มีขนาดกวางใหญมากที่สุดซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความสําคัญของเมืองพิษณุโลกในชวงเวลา

ดังกลาวก็สอดคลองกันกับขนาดของพระราชวังที่ตองมีขนาดใหญตามความสําคัญของเมือง
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ตามลําดับ หลักฐานจากการขุดแตงพระราชวังสมัยนี้มีนอยเนื่องจากพื้นที่สวนใหญอยูภายใต

พระราชวังจันทนสมัยที่ 3 จึงไมสามารถดําเนินการขุดแตงไดทั้งหมด พระราชวังในสมัยนี้หันหนา

ออกสูแมน้ํานานทางดานทิศตะวันออก โดยมีการแบงพื้นที่ภายในพระราชวังออกเปน พระราชวัง

ชั้นนอก พระราชวังช้ันกลางและพระราชวังช้ันใน จากการขุดแตงไดพบฐานรากของอาคารอยูใน

สวนของพระราชวังชั้นกลางและพระราชวังชั้นใน 

 3. สมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยธนบุรี (พุทธศตวรรษที่ 22-23) เปนสมัยสุดทายที่มี

การใชประโยชนกอนการทิ้งรางไปในชวงสงครามเสียกรุงคร้ังที่ 2 พระราชวังจันทนในสมัยนี้มีขนาด

เล็กที่เล็กกวาสมัยที่ 2  

 พบโบราณวัตถุประเภทตาง ๆ แทรกอยูในช้ันดินเปนจํานวนมากสามารถแยกประเภท

ตามหนาที่และประโยชนการใชงานดังนี้ 

 1. โบราณวัตถุประเภทสวนประกอบของสถาปตยกรรม เชน ชิ้นสวนกระเบ้ือง แผนปู

พื้นดินเผา ตะปูจีน ตะปูปลิง เปนตน 

 2. โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา จัดเปนโบราณวัตถุที่พบหนาแนนมากที่สุด มีทั้ง

จากแหลงเตาเผาภายในประเทศและตางประเทศ เชน เคร่ืองถวยจีน เคร่ืองถวยเวียดนาม 

 3. โบราณวัตถุประเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใช มีทั้งประเภทดินเผา โลหะ และอ่ืน ๆ  

 4. โบราณวัตถุประเภทเคร่ืองประดับ ไดแก ชิ้นสวนตางหูและกําไลสําริด 

 5. โบราณวัตถุประเภทอ่ืน ๆ เชน ทอน้ําดินเผา ประติมากรรม หวงสําริด ตะกรัน เปน

ตน (หางหุนสวนจํากัดเหมลักษณกอสราง, 2549: 115) 

 จาการดําเนินงานทางโบราณคดีระหวาง พ.ศ.2546 - 2549 พบวา พระราชวังจันทนมี

แผนผังเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา มีแนวกําแพงวังกออิฐเปนขอบเขตที่ชัดเจน ตําแหนงที่ ต้ังของ

พระราชวังที่คอนไปทางเหนือของตัวเมือง มีคลองมะดันที่ขุดเชื่อมระหวางแมน้ํานานตอนเหนือมา

ลงแมน้ํานานทางตอนใตและไหลผานทายวัง มีการไขน้ําจากคลองมะดันเขามาเก็บกักในสระสอง

หองเพื่อเปนแหลงน้ําสําหรับใชสอยในพระราชวัง รูปแบบแผนผังดังกลาวเทียบไดกับพระราชวัง

หลวงกรุงศรีอยุธยาที่ต้ังคอนไปทางกําแพงเมืองดานทิศเหนือ มีคลองฉะไกรใหญหรือคลองทอไหล

ผานทายวังและเปนแหลงน้ําสําหรับใชสอยในพระราชวังเชนเดียวกัน แนวกําแพงวังดานทิศใตไมได

ครอบคลุมบริเวณพื้นที่วัดวิหารทองและวัดศรีสุคต จึงกลาวไดวาพระราชวังจันทนไมมีวัดประจํา

พระราชวัง เชนเดียวกับพระราชวังนารายณราชนิเวศน เมืองลพบุรี แสดงใหเห็นวาเมืองพิษณุโลก

ในสมัยกรุงศรีอยุธยายังคงใหความสําคัญกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุในฐานะวัดศูนยกลางเมือง

พิษณุโลกตามแบบอยางที่มีมาต้ังแตสมัยสุโขทัย สวนพระราชวังจันทนเปนศูนยกลางแหงอํานาจ

ในทางการปกครองเทานั้น (หางหุนสวนจํากัดเหมลักษณกอสราง, 2552: 70-71) 
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 จากการวิเคราะหหลักฐานที่เปนซากโบราณสถานและโบราณวัตถุประเภทตาง ๆ 

พบวาพระราชวังแหงนี้มีการกอสรางซอนทับถึง 3 สมัย  

 

 
 

ภาพที่ 9 สภาพส่ิงกอสรางของพระราชวังจันทนหลังการขุดแตง 

ที่มา: หางหุนสวนจํากัด เหมลักษณกอสราง.  “รายงานการขุดแตงพระราชวังจันทนปงบประมาณ  

2548.”  (ม.ป.ท., 2548), (อัดสําเนา) 

 

 1. พระราชวังจันทนสมัยแรก ไมสามารถสรุปไดชัดเจนเนื่องจากระดับชั้นดินของ

โบราณสถานในสมัยแรกนั้นอยูในระดับลึกจากผิวดินปจจุบันมาก รวมทั้งยังมีส่ิงกอสรางในสมัย

ตอมาซอนทับอีกดวย ทําใหไมสามารถขุดเปดพื้นที่ไดทั้งหมดเพราะจะทําลายหลักฐานในสมยัหลัง

ที่กอทับอยูดานบนจึงทําไดเพียงขุดตรวจสอบในบางจุดเทานั้น ผลการขุดตรวจสอบทําใหพบแนว

โบราณสถานกออิฐอยูในระดับลึกกวาผิวดินปจจุบันประมาณ 2 เมตร อยูติดกับแนวร้ัวโรงเรียน

ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเปนแนวอิฐกอทึบขนาดกวาง 1 เมตร ยาวจากดานทิศ

เหนือลงมาทางดานทิศใตประมาณ 90 เมตร จากการขุดคนขุดแตงพบวา ในชวงเวลาตอมามีการ

กอเสริมขยายแนวอิฐออกไปทางดานทิศตะวันออกเปนแนวอิฐยาวขนานกัน ความสูงของ
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โบราณสถานประมาณ 3 เมตร เมื่อขุดคนลงไปจนถึงระดับชั้นฐานรากของแนวอิฐสมัยแรกนี้พบวา 

มีการปรับพื้นที่ดวยการใชหินกรวดแมน้ําบดอัดสลับกับช้ันดินธรรมชาติที่เปนช้ันดินทราย เมื่อ

พิจารณาจากโครงสรางที่กออิฐเหล่ือมซอนกันจากระดับฐานรากข้ึนไป รวมทั้งการใชหินกรวด

แมน้ําบดอัดสลับช้ันดินทราย จึงสันนิษฐานวาแนวอิฐดังกลาวนี้นาจะใชประโยชนเปนเข่ือนปองกัน

ดินพังทลาย รวมทั้งเปนการเตรียมพื้นที่เพื่อรับน้ําหนักของสิ่งกอสรางดานบน เนื่องจากในอดีต 

แนวของแมน้ํานานที่ไหลผานตัวเมืองคงจะอยูใกลพระราชวังจันทนมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน

เพราะหากพิจารณาจากแผนผังเมืองพิษณุโลกที่เขียนข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังปรากฏแนวกําแพง

เมืองทางดานทิศตะวันออก แตสภาพในปจจุบันแนวกําแพงเมืองทางดานทิศตะวันออกถูกน้ํากัด

เซาะหายไปบางสวน โดยเฉพาะทางดานทิศเหนือเนื่องจากเปนสวนที่เปนคุงน้ําพอดี ทําใหตล่ิง

ทางดานตะวันออกถูกกัดเซาะหายไป ในขณะท่ีตล่ิงทางดานทิศตะวันตกเปนสวนที่งอกเพิ่มข้ึนทํา

ใหปจจุบัน แมน้ํานานจึงอยูหางจากพระราชวังจันทนมากกวาในอดีต แนวเข่ือนลักษณะดังกลาวนี้

อาจเปรียบเทียบไดกับแนวเข่ือนที่พระราชวังโบราณพระนครศรีอยุธยา 

 

 
 

ภาพที่ 10 พระราชวังจันทนสมัยที่ 1 

 (ภาพถายโดยผูวิจัย ณ ศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก) 
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  โบราณวัตถุที่พบคือ เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินที่แทรกตัวอยูในชั้นทรายบดอัด 

นอกจากนี้ยังพบกระเบื้องมุงหลังคาทั้งแบบกระเบ้ืองขอและกระเบื้องกาบกลวยในลักษณะที่

แตกหัก โบราณวัตถุที่พบมีลักษณะปะปนกันจนยากที่จะนํามาใชในการระบุอายุสมัยของ

โบราณสถานได เนื่องจากบริเวณพื้นที่สวนนี้มีรองรอยของฐานรากอาคารเรียนขนาดใหญเปน

จํานวนมาก ฐานรากเหลานี้บางคร้ังไดขุดตัดแนวโบราณสถานหายไปและเปนผลใหโบราณวัตถุ

ของสมัยหลังตกหลนไปรวมตัวกันในระดับช้ันดินสมัยแรก การกําหนดอายุโบราณสถานสมัยแรกนี้ 

กําหนดอายุอยูในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 20-21 หรืออยูในชวงสุโขทัยตอนปลาย-อยุธยาตอนตน 

(นาตยา กรณียกิจ, 2556: 8-9) 

 2. พระราชวังจันทนสมัยที่ 2 หลักฐานการกอสรางอาคารและแนวกําแพงวังในสมัย

ที่สอง เห็นไดชัดเจนจากแนวกําแพงวังขนาดใหญ ครอบคลุมพื้นที่เขตพระราชวังเปนรูปส่ีเหล่ียม 

ผืนผา ขนาดขอบเขตโดยรวมกวาง 185 เมตร ยาว 300 เมตร ผลการขุดแตงพบแนวกําแพง

พระราชวังจันทนสมั้ยที่สองเพียง 3 ดานเทานั้นคือ ดานทิศตะวันตก ดานทิศตะวนัออกและดานทศิ

ใต สวนแนวกําแพงวังดานทิศเหนือไมพบซึ่งสันนิษฐานวาอาจจะอยูใตถนนดานทิศเหนือรอบ

พระราชวังจันทนที่อยูนอกเขตพื้นที่ขุดแตง แนวกําแพงวังสมัยที่สอง บางสวนมีรองรอยถูกร้ือ

ทําลายหายไป ขณะเดียวกันก็ปรากฏวาบางสวนถูกกอทับดวยแนวกําแพงพระราชวงัจนัทนในสมยั

ที่สาม แนวกําแพงพระราชวังจันทนสมัยที่ 2 นี้ มีทิศทางเบ่ียงเบนจากแนวแกนทิศเหนือไปทางทิศ

ตะวันตกประมาณ 7 องศา 

  พระราชวังจันทนในสมัยที่ 2 นี้ มีแนวกําแพงแบงพื้นที่ของพระราชวังออกเปน 3 

สวน คือ วังช้ันนอก วังช้ันกลางและวังช้ันใน ผลการขุดคนขุดแตงพบวา ที่บริเวณวังช้ันนอกไมพบ

หลักฐานที่เปนอาคารมากนัก มีรองรอยของอาคารเพียงเล็กนอยเทานั้น แตในสวนพื้นที่บริเวณวัง

ชั้นกลาง ปรากฏรองรอยของกลุมอาคารจํานวนหนึ่ง อาคารเหลานี้สวนใหญเปนอาคารรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผา วางตัวตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยหันหนาไปทางทิศตะวันออก อาคารใน

สมัยที่สอง อยูในระดับที่ลึกจากผิวดินปจจุบันประมาณ 1-1.10 เมตร อาคารบางหลังมีรองรอยถูก

กอทับดวยอาคารสมัยหลัง สันนิษฐานวา อาคารในสมัยที่สองนาจะเปนอาคารไม หลังคามุง

กระเบ้ืองดินเผาเพราะไดพบกระเบ้ืองมุงหลังคาตกอยูเปนจํานวนมาก มีทั้งที่เปนกระเบ้ืองขอและ

กระเบ้ืองกาบกลวย  
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ภาพที่ 11 พระราชวังจันทนสมัยที่ 2 

 (ภาพถายโดยผูวิจัย ณ ศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก) 

 

  บริเวณพื้นที่พระราชวังช้ันในทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือไดพบกลุมโบราณ

สถานที่ยังไมทราบประโยชนใชงานที่แนชัด ลักษณะเปนส่ิงกอสรางขนาดเล็ก กออิฐเรียงสอบลงไป

จากผิวดินลึกประมาณ 50 เซนติเมตร ไมพบโบราณวัตถุอ่ืนใดภายในส่ิงกอสรางนี้ สวนพื้นที่

โดยรอบพบเศษภาชนะดินเผากระจายตัวหนาแนน 

  โบราณวัตถุที่พบรวมกับโบราณสถานไดแก เศษภาชนะดินเผาจํานวนมาก สวน

ใหญเปนผลิตภัณฑจากแหลงเตาศรีสัชนาลัยและเคร่ืองถวยตางประเทศเชน เคร่ืองถวยจีนสมัย

ราชวงศหมิงที่ผลิตในรัชสมัยจักรพรรดิเจียจ้ิง กําหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้

ยังพบกระเบ้ืองมุงหลังคา ซึ่งมีทั้งที่เปนกระเบ้ืองขอและกระเบ้ืองกาบกลวย สันนิษฐานวา

โบราณสถานในสมัยที่ 2 มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 (นาตยา กรณียกิจ, 2556: 11-13) 
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 3. พระราชวังจันทนสมัยที่ 3 หลักฐานการกอสรางอาคารและแนวกําแพงวังในสมัย

ที่ 3 เปนกลุมโบราณสถานที่มีความชัดเจนที่สุด โดยเฉพาะแนวกําแพงวังขนาดใหญสองช้ัน 

กําแพงวังช้ันนอกมีขนาดกวาง 187 เมตร ยาว 262 เมตร กําแพงวังช้ันในมีขนาดกวาง 147.5 เมตร 

ยาว 192 เมตร กําแพงวังทั้งสองช้ันมีชองประตูที่ตรงกัน บริเวณกึ่งกลางกําแพงวงัดานทศิเหนอืม ี1 

ประตู เมื่อรวมกําแพงสองช้ันจึงมี 2 ประตู เชนเดียวกับดานทิศใต สวนกําแพงวังดานตะวันตกเปน

แนวกําแพงยาวจึงมีชองประตู 2 ชอง เมื่อรวมกําแพง 2 ชั้นจึงมี 4 ประตู สวนทางดานทิศ

ตะวันออกนั้นมีชองประตูที่อยูตรงกับชองประตูดานทิศตะวันตก 2 ประตู และยังมีชองประตูพิเศษ

อยูบริเวณดานทิศตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนสวนของพระราชวังช้ันใน ประตูนี้จะเช่ือมตอกับฉนวน

ทางเดินที่จะนําไปสูพื้นที่พระราชวังชั้นใน ดังนั้นจึงทําใหดานทิศตะวันออกมีประตูรวมทั้งหมด 6 

ประตู นอกจากนี้ยังมีประตูวังที่อยูระหวางกําแพงช้ันนอกและชั้นในอีก 2 ประตู เม่ือรวมทั้ง

หมดแลวพระราชวังจันทนสมับสุดทายนี้มีประตูพระราชวังจํานวนทั้งส้ิน 16 ประตู อยางไรก็ตาม

จากแผนผังของพระราชวังทําใหสันนิษฐานวานาจะมีประตูเช่ือมพื้นที่จากบริเวณฉนวนทางเดิน

ไปสูพื้นที่พระราชวังชั้นในอีก 1 ประตู รวมทั้งประตูที่เชื่อมตอกับอาคารพระที่นั่งสําคัญอีก 1 ประตู 

  อาคารสมัยที่ 3 ที่เห็นไดชัดเจนที่สุด คือ แนวฐานรากของอาคารขนาดใหญที่สราง

ครอมทับลงบนแนวกําแพงกั้นกลางแบงพื้นที่ภายในกําแพงชั้นในออกเปน 2 สวน อาคารหลังนี้

แผนผังเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา มีรองรอยของหลุมเสาปรากฏใหเห็นบางเล็กนอย สันนิษฐานวา เปน

อาคารเคร่ืองไมมุงกระเบ้ืองดินเผา ที่มุมกําแพงช้ันในมีอาคารรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสอยูทางดานทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือ ทําใหสันนิษฐานไดวาอีก 3 มุมคือ ดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดานทิศ

ตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใตก็ควรจะมีอาคารรูปส่ีเหล่ีมผืนผาประจําอยูที่แตละมุม

เชนเดียวกัน แผนผังของวังในสมัยสุดทายนี้สันนิษฐานวา หันหนาไปทางทิศเหนือโดยมีการแบง

พื้นที่ของพระราชวังออกเปน 3 สวน คือวังชั้นนอก วังชั้นกลางและวังช้ันใน 

  อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวาแนวกําแพงวังที่แบงพื้นที่วังออกเปน 2 สวนนี้ ตอมาได

มีการกอสรางอาคารขนาดใหญครอมทับซึ่งแสดงวาอาคารหลังนี้สรางข้ึนภายหลังแนวกําแพงแบง

พื้นที่ดังกลาว นอกจากนี้ยังพบวามีประตูทางดานทิศตะวันออกคอนไปทางดานใต ประตูนี้ปรากฏ

แนวฉนวนทางเดินซึ่งจะเช่ือมตอไปยังเขตพระราชฐานช้ันในที่อยูทางทิศใต 

  พระราชวังจันทนสมัยที่ 3 มีการแบงพื้นที่วังออกเปน 3 สวน ไดแก พื้นที่วังช้ันนอก 

วังช้ันกลางและวังช้ันใน ซึ่งเปนลักษณะเดียวกับพระราชวังจันทนในสมัยที่ 2 ที่แบงพื้นที่วังเปน 3 

สวน แตเมื่อพิจารณาจากตําแหนงที่ต้ังของอาคารพระที่นั่งที่เหลืออยูรวมทั้งชองประตูฉนวน

ทางเดิน พบวาทิศทางการวางตัวของพระราชวังจันทนสมัยที่ 3 หันหนาไปทางทิศเหนือ 
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  โบราณวัตถุที่พบรวมกับโบราณสถาน ไดแก เศษภาชนะดินเผาจํานวนมาก สวน

ใหญเปนผลิตภัณฑจากแหลงเตาศรีสัชนาลัยและเคร่ืองถวยตางประเทศเชน เคร่ืองถวยจีน เปนตน 

นอกจากนี้ยังพบกระเบ้ืองมุงหลังคา ซึ่งมีทั้งเปนกระเบื้องขอและกระเบ้ืองกาบกลวย สําหรับเคร่ือง

ถวยจีนที่พบรวมกับโบราณสถานในสมัยสุดทายนี้ สวนใหญเปนเครื่องถวยในสมัยราชวงศชิงและ

ทอน้ําดินเผาที่มี่ตัวอักษรกําหนดอายุในระหวางพุทธศตวรรษที่ 22-23 ดังนั้น จึงกําหนดอายุ

โบราณสถานสมัยที่ 3 อยูในระหวางพุทธศตวรรษที่ 22-23 (นาตยา กรณียกิจ, 2556: 14-19) 

 

 
 

ภาพที่ 12 พระราชวังจันทนสมัยที่ 3 

 (ภาพถายโดยผูวิจัย ณ ศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก) 
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บทที่ 5 
 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเร่ือง การจัดการแหลงเรียนรูพระราชวังจันทน ทั้งนี้ผลการศึกษาเกี่ยวกับการ

นําเสนอพระราชวังจันทนใหเปนแหลงเรียนรูแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 1. ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

 2. ขอมูลจากแหลงเรียนรูเทียบเคียง 

 3. การจัดทําแนวทางแหลงเรียนรูสําหรับพระราชวังจันทน 
 
ขอมูลจากการสัมภาษณ 
 งานวิจัยนี้ไดสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจํานวน 12 ทาน ดังนี้คือ 

 1. จาสิบเอกทวี บูรณะเขตต เจาของพิพิธภัณฑพื้นบานจาทวี สัมภาษณเม่ือวันที่ 22 

ตุลาคม พ.ศ.2555 

 2. นางนาตยา กรณีกิจ นักโบราณคดีชํานาญการ สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย 

สัมภาษณเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 

 3. อาจารยนุชนภางค ชุมดี อาจารยหมวดวิชาประวัติศาสตร คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร สัมภาษณเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2554 

 4. นายประโชติ สังขนุกิจ อดีตขาราชการกรมศิลปากร สัมภาษณเมื่อวันที่ 10 

พฤศจิกายน พ.ศ.2555 

 5. นายประพันธุ ภักตรเขียว หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระพุทธชินราช สํานัก

ศิลปากรที่ 6 สุโขทัย สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 

 6. อาจารยพนอศรี บุญนาค ครูชํานาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลาภาคเหนือ 

(ขาราชการบํานาญ) สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 

 7. นายพีรพน พิสณุพงศ ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย สัมภาษณเม่ือวันที่ 

23 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 
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 8. อาจารยราม วัชรประดิษฐ นักวิชาการทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดี 

คอลัมมนิสตหนังสือพิมพขาวสด สยามรัฐสัปดาหวิจารณ วิทยากรและที่ปรึกษารายการเชิงอรรถ

ประวัติศาสตรทางชอง 9 สัมภาษณเมื่อ 19 ธันวาคม พ.ศ.2554 

 9. ดร.ศิริเพ็ญ ดาบเพ็ชร อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทองเที่ยว 

มหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2554 

 10. รองศาสตราจารยสุรพล นาถะพินธุ อาจารยภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2554 (วันที่ผูศึกษาสัมภาษณอาจารย

สุรพล นาถะพินธุ ดํารงตําแหนงอาจารยภาควิชาโบราณคดี) 

 11. อาจารยอําไพจรัส สุลักษณานนท ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยา

คม (ขาราชการบํานาญ) สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 

 12. นางสาวเอ้ือมพร หลอดแกวทองแดง ขาราชการบํานาญสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 1 สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 

 จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ ทั้ง 12 ทาน ผูศึกษาไดขอคิดเห็นที่เปน

ประโยชนทั้งประเด็นรวมและขอแตกตางที่อันจะนําไปสูการจัดการโบราณสถานพระราชวังจันทน

ใหเปนแหลงเรียนรู ประเด็นดังกลาวมีนี้ 

 การบริหารจัดการ 

 เพื่อใหการขับเคลื่อนแหลงเรียนรูเกิดประสิทธิภาพนั้น นายพีรพนและนายประโชติได

ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการบริหาร เนนการรวมมือกันจาก

หลายฝายเชน กรมศิลปากรที่จะตองรับผิดชอบในสวนของเนื้อหาทางวิชาการ สวนราชการของ

จังหวัดและทองถิ่น รวมไปถึงคายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรับผิดชอบในเรื่องการบริหารจัดการ

ทั่วไปและประสานงานสถานศึกษาตาง ๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลกใหมาใชประโยชนเปนแหลง

เรียนรู ทางดานผูมีอํานาจในการตัดสินใจดานงบประมาณและสงเสริมการทองเที่ยวก็เปนส่ิง

สําคัญซึ่งจาสิบเอกทวีเห็นวา กลุมคนเหลานี้ตองมีความสนใจ มีความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

โบราณสถานและพิพิธภัณฑ แตนายประโชติเห็นวา การทองเที่ยวก็มีสวนสําคัญ ควรที่จะมีการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทยเขามาชวยบริหารจัดการดวยเพื่อชวยในการดึงผูที่สนใจหรือ

นักทองเที่ยวเขามายังโบราณสถานพระราชวังจันทนและพิพิธภัณฑ การจัดกิจกรรมตาง ๆ เปนตน 

ซึ่งในสวนของการอาศัยการทองเที่ยวนี้ อาจารยอําไพจรัสและ ดร.ศิริเพ็ญ ไดใหความสําคัญ

เชนกัน การจะเปนแหลงเรียนรูที่มีผูใหความสนใจก็ตองอาศัยการทองเที่ยว ซึ่งตางประเทศกใ็ชการ

ทองเที่ยวดึงคนเขาสูแหลงประวัติศาสตรหรือแหลงโบราณคดีถึงแมวาโบราณสถานนั้น ๆ จะไดรับ
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ผลกระทบจากการทองเที่ยว แตก็เปนผลกระทบที่นอยที่สุดและสมเหตุสมผลกับการที่ผูเขาชมจะ

ไดเรียนรูเกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ  

 ทางดานของการบริหารจัดการภายใน นางเอ้ือมพรไดเสนอวาควรมีการแบงหนาที่

รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยแบงออกเปน 3 ดานดวยกัน คือ 1) การบริหารจัดการทั่วไป คือ มีการ

บริหารจัดการเร่ืองพิพิธภัณฑ มีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน มีการบริหารจัดการเจาหนาที่ 

ความปลอดภัย ส่ิงอํานวยความสะดวก ผูเชี่ยวชาญประจําแหลง 2) การบริการ มีการจัดแสดงที่

เหมาะสม มีการจัดรูปแบบการส่ือสาร การประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ อํานวยความสะดวก

ใหกับคนทุกกลุม 3) การจัดเก็บรักษา ตองมีระบบการเก็บรักษาโบราณวัตถุ การดูแลระบบดิจิตัล

ตาง ๆ ระบบออนไลน 

 การบริหารจัดการทางดานภูมิทัศน จาสิบเอกทวี นายประพันธและอาจารยอําไพจรัส 

ไดใหความสําคัญในเร่ืองของความกลมกลืนและการสรางบรรยากาศ ใหผูเขาชมรูสึกยอนยุคและ

สัมผัสถึงความแตกตางจากสภาพแวดลอมภายนอก  รวมถึงภูมิทัศนโดยรอบจะไมมี ส่ิง

แปลกปลอม อาจมีเพียงตนไมเพื่อใหรมเงาและอาจจะสอดแทรกความรูจากตนไมชนิดนั้น ๆ แต

การเลือกพันธุไมที่นํามาปลูกก็มีความสําคัญ เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอโบราณสถาน

พระราชวังจันทน ในสวนของผูที่ใหขอมูล มัคคุเทศกหรือเจาหนาที่ใหแตงกายยอนยุคเพื่อสราง

ความกลมกลืนกับบรรยากาศพระราชวัง 

 อาจารยนุชนภางค อาจารยรามและอาจารยพนอศรี คิดวาชุมชนนาจะไดมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการ เพื่อเปนการสรางความเขาใจกับชุมชน เปนการถายทอดความรู ความสําคัญ

ของพื้นที่พระราชวังจันทนเพื่อทําใหคนในชุมชนเกิดความสนใจในพื้นที่ เกิดความรูสึกเปนเจาของ 

สามารถเขาใชประโยชนจากพ้ืนที่ได แตนายประโชติคิดวา ดวยพื้นที่โบราณสถานพระราชวัง

จันทนแวดลอมไปดวยหนวยงานราชการเพราะฉะน้ันชุมชนที่จะเขามามีสวนรวมในการบริหาร

จัดการนั้น อาจจะเปนตัวแทนจากกลุม ตัวแทนจากชมรม เขามาบริหารจัดการมากกวา ซึ่งนาย

ประพันธใหขอมูลวา ชุมชนอยากมีสวนรวมในเร่ืองของมัคคุเทศกทองถิ่นและการแสดงของทองถิ่น

และนายประพันธอยากใหชุมชนเขาโครงการอาสาสมัครทองถิ่นในการดูแลรักษามรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) เพื่อจะไดมีสวนรวมกับโบราณสถานพระราชวังจันทนและสรางความ

เขาใจกับชุมชนเพิ่มข้ึน 
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 จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในดานการบริหารจัดการสามารถสรุปไดดังนี้  

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในดานการบริหารจัดการ 

 
 รูปแบบการนําเสนอ 
 การนําเสนอโบราณสถานพระราชวังจันทนใหเปนแหลงเรียนรูนั้น สามารถแบงรูปแบบ

การนําเสนอไดเปน 2 สวน คือรูปแบบโบราณสถานและรูปแบบพิพิธภัณฑ การนําเสนอในรูปแบบ

พิพิธภัณฑนั้น มีความสําคัญเพราะเปนการสรางการเรียนรูใหกับคนจากอดีตซึ่งสามารถสราง

เพื่อใหเกิดการรับรู เกิดความเขาใจได แตรูปแบบโบราณสถานนั้นทําไดยากเนื่องจากโบราณสถาน

พระราชวังจันทนไดถูกรบกวนจากการใชพื้นที่เปนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมมาแลวระยะหนึ่ง ทั้ง

ยังมีการสรางพระราชวังซอนทับกันหลายสมัย 

 ทั้งนี้ การนําเสนอขอมูลทั้ง 2 รูปแบบ คือ รูปแบบโบราณสถานและรูปแบบพิพิธภัณฑ 

ตองมีการบริหารจัดการเพื่อรองรับผูเขาชมหลายประเภท นายพีรพนและอาจารยอําไพจรัสให

ความสําคัญกับการจําแนกกลุมผูเขาชม อยางไรก็ตามแนวคิดของทั้ง 2 ทานก็ตางกันในรายละเอียด 

ดังนี้คือ  

 นายพีรพนแบงผูเขาชมเปน 4 กลุม ไดแก 

 1. นักวิชาการ อาจารย เปนกลุมผูเขาชมที่ใชเวลานานในการเขาชม มีคําถามจากการ

เขาชม ตองการเขาชมแบบไมเสียคาใชจาย 

 2. นักทองเที่ยวทั่วไป เปนกลุมผูเขาชมที่มีความสนใจ ตองการไดรับความรูจากการ

เขาชมเพียงเล็กนอย ใชเวลาในการชมไมนาน 

 3. นักเรียน นักศึกษา เปนกลุมผูเขาชมที่ไดรับมอบหมายจากครู อาจารยใหเขามาชม

เพื่อหาขอมูลที่ครู อาจารยเปนผูกําหนดเพราะฉะนั้นนักเรียน นักศึกษาจึงมุงมาหาคําตอบตามท่ี

ไดรับมอบหมายเทานั้น 

คณะกรรมการบริหาร การบริหารจัดการ ชุมชน 

การทองเทีย่ว 



 100 

 4. เปนสถานที่อยูในโปรแกรม ทําใหตองมา เปนกลุมผูเขาชมที่ไมไดคาดหวังในเร่ือง

ของความรูที่ไดรับจากการเขาชมแตมีความตองการในความบันเทิงเชน สถานที่ในการถายภาพ 

เปนตน 

 สวนอาจารยอําไพจรัสแบงผูเขาชมออกเปน 3 กลุม ไดแก 

 1. นักเรียน 

 2. นักศึกษา 

 3. ประชาชน 

 ส่ิงที่อาจารยอําไพจรัสใหความสําคัญมากที่สุดก็คือ เด็ก เพราะเปนกลุมที่มาใช

ประโยชนจากแหลงเรียนรูมากที่สุด เปนความพยายามที่จะทําใหกลุมผูเขาชมทุกกลุมสามารถ

เรียนรูในโบราณสถานพระราชวังจันทนได 

 การนําเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญใหน้ําหนักไปที่ประเด็นเร่ือง

ประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดวยเหตุผลที่แตกตางกันไป ดร.ศิริเพ็ญ นายประโชติ เนนวา 

โบราณสถานแหลงนี้เปนสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซ่ึงไดเปรียบกวา

สถานที่อ่ืน ๆ เนื่องจากไมมีขอโตแยงใด ๆ เหมือนเชนสถานที่ในการทํายุทธหัตถี จาสิบเอกทวีและ

อาจารยอําไพจรัส ก็ใหความสําคัญกับการนําเสนอพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ดวยเชนกัน แตทั้ง 2 ทานก็ตองการใหนําเสนอพระราชประวัติของบูรพกษัตริยองคอ่ืน ๆ ที่มีพระ

ราชกรณียกิจเกี่ยวของกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเชน สมเด็จพระเอกาทศรถ พระสุพรรณ

กัลยา พระมหาธรรมราชา เปนตน และท่ีเกี่ยวของกับจังหวัดพิษณุโลกเชน พระยาลิไท สมเด็จพระ

บรมไตรโลกนารถ เปนตน อาจารยสุรพล, นางนาตยา, อาจารยนุชนภางคและอาจารยราม

ตองการใหมีการนําเสนอเร่ืองการใชพื้นที่ภายในเขตโบราณสถานและมีการเลาเร่ืองราวของ

พระราชวังจันทนผานทางโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนทางโบราณคดีเพื่อนําเสนอเร่ืองราว

ความสัมพันธระหวางพระราชวังจันทนกับบริบททางประวัติศาสตรไทย อาจารยอําไพจรัสไดให

แนวคิดวา การจัดแสดงนี้ใชโบราณวัตถุเปนส่ือ แตการจัดแสดงดวยวิธีนี้ตองใหขอมูลกับผูเขาชม

เพียงส้ัน ๆ เชน การจัดแสดงขอมูลของขวานหิน ดานลางโบราณวัตถุมีปายส่ือความหมายบอกช่ือ

ของโบราณวัตถุ อายุสมัย เพียงเทานี้ก็เพียงพอ หากผูเขาชมตองการทราบขอมูลที่มากข้ึนก็

สามารถทําได โดยการบอกรายละเอียดใหกับผูเขาชมผานเทคโนโลยี เชน สามารถดูรายละเอียดที่

ตูขอมูลซ่ึงต้ังอยูบริเวณมุมหอง เปนตน ผูเขาชมก็สามารถทราบรายละเอียดจากตูที่มีคอมพิวเตอร

หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เปนการนําเสนอโบราณวัตถุใหกับผูเขาชมตามความสนใจ ซึ่งความเห็นใน

เร่ืองการใหขอมูลแบบนี้มีสวนคลายกับนายพีรพนที่นําเสนอขอมูลเพียงบางสวนเทานั้นเพื่อ
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ตอบสนองกลุมผูเขาชมทั่วไปคือใหขอมูลกลาง ๆ หากตองการรูรายละเอียดก็สามารถเขาชมไดใน

สวนที่เปดใหบริการ เปนการตอบสนองผูเขาชมที่มีความหลากหลายและจุดประสงคในการมาเขา

ชมแตกตางกัน และอาจารยรามไดเสริมในเร่ืองของการสนับสนุนดานงานวิจัยเกี่ยวกับพระราชวัง

จันทนและเผยแพรขอมูลใหเปนที่แพรหลายในหลากหลายรูปแบบ แตในมุมมองของนางนาตยา 

เกี่ยวกับการจัดแสดงโบราณวัตถุหากไมมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีพอ เพื่อปองกันการ

ขโมยโบราณวัตถุหรือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน อาจจะเปนการจําลองโบราณวัตถุมาใช

เพื่อใหเกิดการเรียนรู 

 การที่จะทําใหนิทรรศการเกิดความนาสนใจ ผูเขาชมเกิดความอยากรูนั้น ผูทรงคุณวุฒิ

ทุกทานตางเห็นขอดีของเทคโนโลยีที่สมควรนํามาใช เนนเทคโนโลยีงาย ๆ ที่ทุกคนสามารถเขาถึง 

อาจจะเปนแหลงขอมูลเพิ่มเติมจากปายส่ือความหมายที่ใหขอมูลจํานวนไมมากจนเกินไป แตหาก

ผูเขาชมเกิดความอยากรูในรายละเอียดก็สามารถหาขอมูลได หรือนําเทคโนโลยีมาชวยใหเกิด

ความเพลิดเพลินในการเรียนรู เขาใจไดงาย เชน ดร.ศิริเพ็ญเสนอใหใชส่ือในการเรียนรู ผาน

ภาพยนตรคือ มีทั้งภาพและเสียง ผูเขาชมสามารถเขาถึงไดงาย ทําใหคนเรียนรูประวัติศาสตรเพิ่ม

มากข้ึนหรือนางนาตยาและอาจารยพนอศรีใหนําเสนอขอมูลผานการตูน สําหรับเด็ก ให

ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนเปนกลุมเปาหมายหลัก นําเสนอผาน model จําลอง เพื่อใหผูเขา

ชมสามารถเห็นภาพโดยรวม นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอในรูปแบบของมัคคุเทศกทองถิ่นหรือยุว

มัคคุเทศก ตามที่อาจารยรามและนางเอื้อมพรไดเสนอ เปนการสงเสริมคนในทองถิ่นเพื่อเปน

โอกาสในการสรางความรูสึกภาคภูมิใจ ความมีสวนรวมและสามารถสรางรายไดใหกับทองถิ่น 

และขอดีของการมีมัคคุเทศกคือ สามารถกระตุนความสนใจจากผูเขาชมไดและปรับเปล่ียนเนื้อหา

เพื่อใหเขากับวัยของผูเขาชม แตอาจารยอําไพจรัสมองวาการปรับเปลี่ยนเนื้อหานี้ ทําใหผูเขาชม

ไดรับขอมูลที่ ข้ึนอยูกับตัวมัคคุเทศกเปนหลักซึ่งมาตรฐานของมัคคุเทศกแตละคนไมเทากัน 

มัคคุเทศกเปนเพียงผูที่พาเขาชม กระตุนความสนใจจากผูเขาชมและสรุปเนื้อหาจากการเขาชม

เทานั้น การนําเสนอสวนใหญควรจะนําเสนอผานส่ือเพื่อความเปนมาตรฐานของขอมูล ดังนั้น คน

จึงเปนสวนรวมกับส่ือเทานั้น คนเปนเพียงผูใชส่ือ 

 การนําเสนอในรูปแบบโบราณสถาน นางนาตยากลาววา เนื่องจากโบราณสถาน

พระราชวังจันทนถูกรบกวนจากการใชพื้นที่ในสมัยของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมและโครงสราง

ตาง ๆ เปนไม ซึ่งนายประโชติก็เห็นความสําคัญของพิพิธภัณฑเชนเดียวกับนางนาตยาที่พิพิธภัณฑ

จะเปนการบอกเลาความเปนโบราณสถานพระราชวังจันทนทั้งหมด แตตัวโบราณสถานก็มี

ความสําคัญ ส่ิงที่สามารถทําไดคือ การวางรูปภาพจําลองที่ทําข้ึนใหมที่เกิดจากการสันนิษฐาน



 102 

และจินตนาการเนื่องจากหลักฐานที่เปนตัวโบราณสถานเหลือนอยมาก และดวยความที่หลักฐาน

เหลือนอยมากทําใหอาจารยสุรพลคิดวาการทํารูปภาพจําลองข้ึนมาใหม ตองทําดวยความ

ระมัดระวัง นายประพันธไดเสริมในเร่ืองของการใหขอมูลกับผูเขาชมผานหลักฐานทางโบราณคดี

ตองมีความชัดเจน ตองทําใหผูเขาชมเกิดความเขาใจที่ตรงกันวา ส่ิงใดเปนของเดิม ส่ิงใดเปนการ

บูรณะเพิ่มเติม บางคร้ังธรรมชาติก็ทําใหสีของอิฐเปลี่ยน อาจทําใหผูเขาชมเขาใจผิดคิดวาเปน

ของเดิมทั้งหมดซ่ึงความจริงแลวอาจผานการบูรณะมาแลว ในสวนของการใหขอมูลผานปายส่ือ

ความหมายก็เชนกันตองมีความละเอียดทางดานวิชาการเพิ่มมากข้ึนเชน ฐานเดิมมีความลึก

เทาใด บูรณะเพิ่มข้ึนมาเทาใด เปนตน 

 การนําเสนอขอมูลแบบเชื่อมโยง นางนาตยาไดเสนอการเช่ือมโยงประวัติเมือง

พิษณุโลก ประวัติพระราชวังจันทนรวมถึงการเปนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเพราะถือวาเปนสวน

หนึ่งของประวัติการใชพื้นที่ ทางดานนายประโชติไดเสนอการเช่ือมโยงกับโบราณสถานใกลเคียง

ทั้งวัดศรีสุคต วัดวิหารทอง สระสองหอง เปนตน และที่สําคัญคือ การเชื่อมโยงกับวัดพระศรีรัตน-

มหาธาตุวรมหาวิหารโดยการสรางทางเช่ือมขามแมน้ําสําหรับคนเดิน รถจักรยานหรือรถสําหรับคน

พิการใหสามารถผานได หากไมใชทางเช่ือมอาจจะเปนเรือขามฟากก็สามารถทําไดเพื่ออํานวย

ความสะดวกใหกับผูเขาชม ทางดานอาจารยอําไพจรัสมองในมุมที่กวางข้ึนอีกโดยการเชื่อมโยงกับ

แหลงทองเที่ยวอ่ืน ๆ ไมใชแคจังหวัดพิษณุโลกเทานั้น แตมีความพยายามที่จะดึงนักทองเที่ยวหรือ

ผูที่สนใจที่ตองเดินทางผานจังหวัดพิษณุโลกเชน มีโปรแกรมการเดินทางไปทางภาคเหนือของ

ประเทศไทย อาจเพียงแคผานจังหวัดพิษณุโลกไปแตในอนาคตจะตองพยายามสรางแรงจูงใจให

แวะจังหวัดพิษณุโลกเปนเวลา 1 คืนหรือ 1 วัน เปนอยางนอย อาจเปนเสนทางสกัการะส่ิงศักด์ิสิทธิ์

คือ สักการะศาลสมเด็จพระนเรศวร ทําใหศาลสมเด็จพระนเรศวรเปนจุดแข็ง เปนความศักด์ิสิทธิ์

ดานเนื้อหา ดานความเปนมหาราชของไทย หากสามารถทําไดก็เปนการเร่ิมตนที่ดี 

 จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในเร่ืองของรูปแบบการนําเสนอสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3  สรุปการการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในเร่ืองของรูปแบบการนําเสนอ 

รูปแบบการนาํเสนอ 

นําเสนอดวยโบราณสถาน นําเสนอดวยศูนยขอมูล 
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 ความยั่งยืน 
 ถึงแมวาผูทรงคุณวุฒิไดใหแนวคิดและมุมมองเร่ืองความยั่งยืนในการจัดการโบราณ 

สถานแหงนี้ไว ทั้งที่คลายกันและแตกตางกันแตทุกความคิดเห็นก็ลวนเปนการสนับสนุนใหเกิด

ความยั่งยืนดวยกันทั้งส้ิน 

 นางนาตยา จาสิบเอกทวีและอาจารยพนอศรีเห็นวา เด็กมีความสําคัญและควรทําให

เด็กมีความรูเกี่ยวกับทองถิ่น เด็กที่ รูจักทองถิ่นของตนเองเปนอยางดีก็เปรียบเสมือนการ

ประชาสัมพันธรูปแบบหนึ่งที่ติดตัวเด็กไป สามารถดึงคนใหเขามาศึกษาที่โบราณสถานพระราชวัง

จันทน และนําไปสูความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนและดวยวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชที่แสดงออกถึงความรักชาติบานเมือง เปนตัวอยางที่ดีใหกับเด็ก ความยั่งยืนจําเปนตอง

อาศัยการปลูกฝง พระราชวังจันทนจะเกิดความยั่งยืนไดนั้น ไมใชการจัดการโบราณสถานแตเปน

การจัดการคน อาจารยสุรพลไดเสนอวิธีการปลูกฝง ดวยการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น อาจจะเปน

วิชาประวัติศาสตรพระราชวังจันทนซึ่งการเรียนการสอนในที่นี้จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เปนการนําชมแหลงโบราณสถานพระราชวังจันทนก็สามารถทําได นอกจากนี้ อาจารยอําไพจรัส

และนางนาตยายังเสนอเพิ่มเติมจากการเรียนในหองแลว ก็สามารถพานักเรียนมาเรียนรูจาก

สถานที่จริง เปนการสรางประสบการณใหกับเด็ก  

 นายประพันธมองขอมูลทางวิชาการ การบริหารจัดการที่ดีเปนการสรางความยั่งยืน

ใหกับแหลงโบราณสถานพระราชวังจันทน แตทั้งนี้นางเอ้ือมพรมองวา การสนับสนุนและความ

รวมมือจากภาครัฐและเอกชนก็เปนการสงเสริมความยั่งยืนทางหนึ่ง 

 นอกจากนี้ อาจารยอําไพจรัส อาจารยนุชนภางค ดร.ศิริเพ็ญ และจาสิบเอกทวี 

เสนอแนะวา ความยั่งยืนก็จําเปนตองอาศัยการเปล่ียนแปลงอยูเสมอเพื่อใหผูเขาชมเกิดความ

แปลกใหม มีกิจกรรมสม่ําเสมอ มาแลวก็สามารถมาเยี่ยมชมอีกได โดยอาจารยอําไพจรัสเสนอการ

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวร พระมหาธรรมราชาลิไท สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ฯลฯ 

เปนเร่ืองราวที่ตอกันเพื่อใหผูเขาชมติดตามเชน ชวงวัยเด็กของสมเด็จพระนเรศวรที่อยูพมา การตี

ไก อาจจะนําไกชนมาโชวใหดูในรูปแบบของงานเกษตรก็สามารถทําไดหรือนําเสนอเร่ืองราวการ

สรางพระพุทธชินราช พยายามทํากิจกรรมผาน การแสดงแสงเสียง ละคร ฯลฯ นําความบันเทิงมา

ใชรวมดวย แตอาจารยรามอยากใหพิจารณาถึงผลกระทบที่ตามมาจากกิจกรรมการแสดงแสง

เสียง ที่อาจเกิดข้ึนได ดร.ศิริเพ็ญยกตัวอยางการจัดงานยอนยุคดังเชนงานแผนดินสมเด็จพระ

นารายณ ณ นารายณราชนิเวศน จังหวัดลพบุรีซึ่งจําเปนตองอาศัยการทองเที่ยวรวมดวย 
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 จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในเร่ืองของความยั่งยืน สามารถสรุปไดดังนี้  

 

 
 

แผนภูมิที่ 4 สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในเร่ืองของความยั่งยืน 

 

 การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ ทําใหเกิดมุมมองขององคประกอบหลาย ๆ สวน 

ที่มีหนาที่ตางกันแตมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดการเรียนรูเหมือนกันซึ่งองคประกอบที่กลาวถึงนั้น มา

จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความชํานาญจากสาขาตาง ๆ ทั้งทางดานประวัติศาสตร โบราณคดี การ

ทองเที่ยว การศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรงซึ่งทุกทานเห็นวา การที่จะทําให

พระราชวังจันทนเปนแหลงเรียนรูนั้นถือวาเปนเร่ืองที่ควรทําและตองทําใหออกมาเปนแหลงเรียนรู

ที่ดี ตองมีความนาสนใจ นาติดตามและไดรับความรูจากแหลงเรียนรูนี้ใหมากที่สุด โดยเนน

เยาวชนในทองถิ่นใหสามารถใชประโยชนจากแหลงเรียนรูนี้ใหเปนแหลงศึกษาคนควาทาง

ประวัติศาสตรและโบราณคดีของจังหวัดพิษณุโลก 
 
ขอมูลจากแหลงเรียนรูเทียบเคียง 
 ศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก  
 ทําการสํารวจเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2556 

 ศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทนต้ังอยูบนถนนวังจันทน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก บริเวณสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก ศูนยแหงนี้เปนสวนหนึ่ง

ของโครงการอนุรักษและพัฒนาพระราชวังจันทน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.

2545 เพื่อเปนสถานที่ศึกษาเรียนรูเร่ืองราวโบราณคดีและประวัติศาสตรของพระราชวังจันทน เมือง

พิษณุโลก รวมไปถึงงานศิลปกรรมชางหลวงเมืองพิษณุโลกและวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช จังหวัดพิษณุโลกไดรับการสนับสนุนจากกรมศิลปากร บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปโตรเลียมจํากัด (มหาชน) และมูลนิธิเย็นศิระเพราะพระบริบาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 

พ.ศ.2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินมาทรงวางศิลา

ฤกษอาคารศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทน และเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปดในเวลาตอมา  

หลักสูตรทองถิ่น เด็ก ความยัง่ยนื ภาครัฐ 

การทองเทีย่ว 
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ภาพที่ 13 ภาพถายทางอากาศแสดงที่ต้ัง 

 

 จากการสํารวจภาคสนามเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2556 พบวา เนื้อหาที่จัดแสดง

ในศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทนนี้มีอยูดวยกัน 6 สวนดังนี้ 

 สวนที่ 1 สวนของการตอนรับ 

 สวนที่ 2 พิษณุโลก : เมืองประวัติศาสตรสําคัญต้ังอยูบนสองฝงแมน้ํานาน 

 สวนที่ 3 บันทึกประวัติศาสตร 9 ศตวรรษ เมืองพิษณุโลก 

 สวนที่ 4 พระราชวังจันทน : ศิลปกรรมและงานชางหลวงพิษณุโลก 

 สวนที่ 5 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช : เจานายวังจันทน วีรกษัตริยของชาติไทย 

 สวนที่ 6 นิทรรศการหมุนเวียน 
 ขอสังเกต 
 เนื่องจากศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทนยังไมไดเปดใหเขาชมอยางเปนทางการ 

เพราะยังไมเสร็จสมบูรณแตดวยความรวมมือของสถานอารยธรรมศึกษาโขง – สาละวิน ไดจัด

กิจกรรมการบรรยายพิเศษเร่ือง “พระราชวังจันทน: สถานภาพ องคความรู รูปลักษณสัณฐาน” ข้ึน 

จึงทําใหผูเขารวมกิจกรรมสามารถเขาชมภายในศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทนได ดวยความ

ที่ยังไมเสร็จสมบูรณทําใหไมมีขอมูลเกี่ยวกับการเขาชม วันทําการและวันหยุด คาเขาชม รวมไปถึง

ระเบียบการเขาชม 
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 ศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทนเปนอาคารจัดแสดงขนาดใหญชั้นเดียว นับวาเปน

ศูนยขอมูลที่ทันสมัยแหงหนึ่ง มีการนําเทคโนโลยีหลาย ๆ ดานเขามาชวยเพื่อกระตุนความสนใจ

จากผูเขาชมไดเปนอยางดี ทั้งปายส่ือความหมายที่มีเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มี

ภาพประกอบ แบบจําลองพระราชวังจันทนและวัดตาง ๆ ส่ือมัลติมีเดียทั้งภาพและเสียง เทคนิค

การใชแสง ฯลฯ  

 
 

    
 

ภาพที่ 14 อาคารศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทน 

 

 เมื่อเขาภายในอาคารจะพบสวนตอนรับที่ใชอิฐตกแตงเพื่อสรางบรรยากาศใหดูเกา 

การตกแตงภายในของแตละหองจัดแสดงสามารถทําใหผูเขาชมรูสึกเหมือนอยูในสภาพแวดลอม

นั้น ๆ ที่ศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทนกําลังนําเสนออยู  

 สวนท่ี 1 สวนของการตอนรับ การใชอิฐเปนสวนหนึ่งของเคานเตอรตอนรับนั้น 

สามารถสรางบรรยากาศใหผูเขาชมรูสึกถึงความเกาแก บริเวณดานขางเคานเตอรมีผังการจัด

แสดงนิทรรศการภายใน 2 ภาษา มีกระจกใสกั้นทําใหการถายภาพเกิดเงาสะทอน แตการใช

กระจกนี้ทําใหงายตอการดูแลรักษาและไมเกิดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากผูเขาชม  
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ภาพที่ 15 กระจกใสทําใหการถายภาพเกิดเงาสะทอน 

 

 สวนที่ 2 พิษณุโลก : เมืองประวัติศาสตรสําคัญต้ังอยูบนสองฝงแมน้ํานาน นําเสนอ

ภาพรวมของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใหผูเขาชมรูถึงขอมูลพื้นฐานทางดานสภาพภูมิศาสตร เขตการ

ปกครอง เปนตน การนําเสนอภาพถายโดยใชภาพสีและภาพขาว-ดํา เปนตัวกําหนด ทําใหผูเขาชม

ทราบวา สีขาว-ดํา เปนภาพในอดีต ภาพสีเปนสถานที่ในปจจุบันและมีการแบงแยกอยางชัดเจน 

ในสวนที่ 2 นี้ยังจัดแสดงช่ือเมืองที่ปรากฏในหลักฐานตาง ๆ กอนจะมาเปนจังหวัดพิษณุโลกใน

ปจจุบันใตรูปภาพขาว-ดํา อีกดวย  

 สวนที่ 3 บันทึกประวัติศาสตร 9 ศตวรรษ เมืองพิษณุโลก ผังในการจัดแสดงหองนี้ใช

สวนโคงของผนังชวยในการประหยัดพื้นที่โดยนําเสนอตามลําดับเวลา แตผูเขาชมจะตองเดินไปจน

สุดมุมหองแลวเดินยอนกลับมาบริเวณทางเขาของสวนที่ 3 อีกคร้ังหนึ่ง การนําเสนอขอมูลในหองนี้

พยายามเช่ือมโยงเหตุการณสําคัญของโลกโดยบอกเพียงชื่อเหตุการณและภาพประกอบเทานั้น 

เหตุการณสําคัญของโลกน้ีจัดแสดงบริเวณดานบนของเหตุการณเมืองพิษณุโลกอยูในระดับสูง

ที่สุดของผนัง ทําใหผูเขาชมมองเห็นภาพเหตุการณแตการอานช่ือของเหตุการณไมไดรับความ

สะดวกมากนักเนื่องจากตัวอักษรเล็กและอยูในระดับสูง อาจเปนอุปสรรคในการเขาชมสําหรับเด็ก 

ทางดานตรงขามกับการจัดแสดงเหตุการณประวัติศาสตรเปนการจัดแสดงพระอัฏฐารสศรีสุคตทศ

พลญาณบพิตรจําลอง และจําลองผนังดานหลังของพระดวยอิฐแบบไมฉาบปูน รวมทั้งเสากลมอิฐ

คลายการจําลองวิหาร ทําใหผูเขาชมรูสึกถึงบรรยากาศวิหารแบบยอสวน 
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 สวนท่ี 4 พระราชวังจันทน: ศิลปกรรมและงานชางหลวงพิษณุโลก ในสวนที่ 4 นี้เปน

การสรางบรรยากาศใหผูเขาชมดวยวิธีการที่หลากหลายรวมท้ังการใชส่ือชวยในการนําเสนอ ใน

สวนแรก นําคอมพิวเตอรระบบหนาจอสัมผัสใหบริการกับผูเขาชมจํานวน 1 เคร่ือง เปนวิธีการ

รองรับผูเขาชมใหสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมดวยตัวเองได จากนั้นเมื่อผูเขาชมเดินเขาไปในสวน

จัดแสดงตอไปจะพบกับภาพจําลองที่ทําข้ึนใหมของปรางคประธาน วัดจุฬามณีแตไมมีคําอธิบาย

หรือบอกวาเปนสถานที่ใดใหกับผูเขาชม  

 

 
 

ภาพที่ 16 การนําเสนอดวยภาพแตไมมีคําอธิบายประกอบ 

 

 ในบริเวณการจัดแสดงสวนตอไปเปนพื้นที่ตางระดับ ทางศูนยไดใหความสําคัญกับการ

เขาชมของผูพิการที่ตองนั่งรถเข็น โดยอํานวยความสะดวกดวยทางลาดเอียงเขาสูการจัดแสดงใน

สวนของโครงการบูรณะและพัฒนาพระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก  

 
 

   
 

ภาพที่ 17 ทางลาดเอียงสําหรับรองรับผูเขาชม 
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 ในสวนของโครงการบูรณะและพัฒนาพระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลกไดเพิ่มมิติ

ใหกับการจัดแสดงโดยการทําหลังคากระเบื้องดินเผาย่ืนออกมาจากปายส่ือความหมายทําใหผูเขา

ชมรูสึกแปลกตา ลําดับตอไปเปนการนําเสนอวัดศรีสุคต ตกแตงเสาและคานใหเปนเสาไม คานไม 

พระพุทธรูปปูนปน เปนการสรางบรรยากาศใหกับผูเขาชมรูปแบบหนึ่ง มีปายส่ือความหมายพรอม

ภาพประกอบ โปรเจคเตอร แบบจําลองวัด และคาดวาจะนําเสนอดวยเสียงอีกรูปแบบหนึ่งดวย

เนื่องจากมีการติดต้ังลําโพง หากมีการนําเสนอดวยเสียงอาจเปนการรบกวนผูเขาชมในหองจัด

แสดงที่ติดกัน แตหากมองในมุมกลับกัน การนําเสนอดวยเสียงนี้อาจเปนส่ือในการเรียนรูใหกับผู

พิการทางสายตาก็เปนได 

 

 
 

ภาพที่ 18 ตัวอยางการตกแตงเพื่อสรางบรรยากาศใหกับผูเขาชมและการติดต้ังลําโพง 

 

 ตอจากนั้นเปนการนําเสนอวัดโพธ์ิทอง การจัดแสดงน้ีแบงเปน 2 สวน แยกจากกันโดย

ทางเดินกลาง ดานขวามือเปนปายส่ือความหมายพรอมภาพประกอบ และดานซายมือมีเพียง

แบบจําลองวัดเทานั้น 

 สวนการจัดแสดงตอไป นําเสนอวัดวิหารทองสามารถเรียกความสนใจจากผูเขาชมได

ดวยการใชกระจก มีปายส่ือความหมายพรอมภาพประกอบ โปรเจคเตอร แบบจําลองวัด 

จอคอมพิวเตอรและจอโทรทัศน การสํารวจภาคสนามในคร้ังนี้ยังไมเปดใชบริการ แตสวนของ

โปรเจคเตอรไดเปดใหบริการแลว นําเสนอดวยภาพและบทบรรยายภาษาอังกฤษ เสียงบรรยาย

ภาษาไทยจากลําโพงที่ติดกับผนังดานบน ทําใหผูศึกษาคิดวา หากเปดบริการครบทุกส่ือที่ศูนยมีไว

เพื่อรองรับผูเขาชมคาดวาจะรบกวนซึ่งกันและกันเนื่องจากหองจัดแสดงอยูติดกันและไมไดเปน

หองจัดแสดงท่ีมีประตูทําใหเสียงสามารถผานไดโดยงาย  
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 สวนจัดแสดงตอมานับไดวาเปนหองที่ใหญที่สุดและสําคัญที่สุด เนื้อหาประกอบดวย 

การใหขอมูลเกี่ยวการขุดคนทางโบราณคดีพระราชวังจันทน การใชพื้นที่โดยยอของแตละยุคสมัย 

และการนําเสนอผลการดําเนินงานทางโบราณคดีในเขตพระราชวังจันทน ผลการศึกษาพบวา มี

การสรางพระราชวังซอนทับกันถึง 3 สมัยซ่ึงมีคําอธิบายและแผนผังประกอบ ในสวนการนําเสนอ

ดวยแบบจําลองพระราชวังจันทนนั้น อํานวยความสะดวกใหกับผูเขาชมดวยทางลาดเอียง มี

กระจกใสกั้นรอบดาน ยกเวนดานบนซึ่งขอดีของการไมมีกระจกดานบนนี้ทําใหสามารถถายภาพ

ไดโดยไมมีเงาสะทอน หากระเบียบการเขาชมของศูนยอนุญาตใหถายภาพได แตการเปดโลงก็มี

ขอเสียจากฝุนละอองหรือจากผูเขาชมที่อาจทําใหเกิดความเสียหายได อีกมุมหนึ่ง นําเสนอ

ตัวอยางโบราณวัตถุจําลองเพียง 4 ชิ้นเทานั้น ซึ่งถือไดวามีจํานวนนอยมากทั้งยังไมมีคําอธิบายใด ๆ 

ใหกับผูเขาชมนอกจากช่ือของวัตถุชิ้นนั้น ๆ ทําใหผูเขาชมไมสามารถรูถึงความสําคัญหรือรูปแบบ

การใชงาน  

 
 

   
 

ภาพที่ 19 แบบจําลองพระราชวังจันทน 

 

 สวนท่ี 5 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช : เจานายวังจันทน วีรกษัตริยของชาติไทย มี

หุนจําลองคนถืออาวุธชนิดตาง ๆ ที่จัดแสดงและมีการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดจากผูเขาชม

โดยมีเคร่ืองกั้นเพื่อไมใหผูเขาชมเขาใกลหุนจําลองมากเกินไป 
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ภาพที่ 20 เคร่ืองกั้นเพื่อไมใหผูเขาชมเขาใกลหุนจําลองมากเกินไป 

 

 ตอมาเปนการนําเสนอพระนามของสมเด็จพระนเรศวรที่ปรากฏตามหลักฐานตาง ๆ 

บนแผนกระจก มีความสวยงามแตไมเหมาะสําหรับการถายภาพเพราะเกิดเงาสะทอนอยางเห็นไดชัด 

 

 
 

ภาพที่ 21 เกิดเงาสะทอนจากปายส่ือความหมาย 

 

 หองจัดแสดงตอไปประกอบดวยจอโทรทัศนจํานวน 6 เคร่ือง มีเสียงบรรยายภาษาไทย

และบทบรรยายภาษาอังกฤษ ดานบนของโทรทัศนมีหัวขอที่โทรทัศนนําเสนอ การนําเสนอดวย

โทรทัศนเปนส่ิงที่ดี สามารถใหความรูเปนภาพเคล่ือนไหว มีเสียงคําบรรยายประกอบภาพ ทําใหผู

เขาชมเกิดความเพลิดเพลิน แตผูเขาชมอาจตองใชเวลาในการรอเพื่อจะไดชมต้ังแตชวงแรกของ
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การนําเสนอในเร่ืองนั้น ๆ และหากเกิดขัดของ ทางศูนยตองมีการแกไขอยางเรงดวน มิฉะนั้นจะทํา

ใหผูเขาชมไมมีโอกาสศึกษาขอมูล ทําใหตองมีงบประมาณในการดูแลรักษาคอนขางสูงในเร่ืองของ

ชางที่สามารถแกไข หากเกิดการขัดของ มีอุปกรณทดแทนเพราะเทคโนโลยีมีอายุการใชงานที่จํากัด 

 

 
 

ภาพที่ 22 วิธีการนําเสนอดวยเทคโนโลยี 

 

 จากนั้นเปนการตกแตงกําแพงดวยไมไผ ทําใหผูเขาชมเกิดความรูสึกของการสูรบ คาย

ทหาร เปนตน การตกแตงเหลานี้เปนการใหผูเขาชมคลอยตามกับการนําเสนอและสรางบรรยากาศ

ความสนใจใหกับผูเขาชมไดเปนอยางดี แตการทําเปนกําแพงโดยไมมีลูกศรทางเดินบอกผูเขาชม

นั้น ทําใหผูเขาชมบางทานไมทราบวา ทางออกอยูดานใด อยางไรก็ตาม ถามีการติดสัญลักษณนํา

ทางที่พื้นก็อาจเปนวิธีการหนึ่งที่ใชแกไขการติดปายทางออกไดซึ่งปายดังกลาวอาจรบกวนความ

สวยงามของหองจัดแสดง 

 

 
 

ภาพที่ 23 ไมมีลูกศรทางเดินใหกับผูเขาชม 
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 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษา 
 1. สถานที่ต้ังศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทนมีความไดเปรียบจากพิพิธภัณฑ

ทั่วไป เนื่องจากตั้งอยูในบริเวณพระราชวังจันทน ดังนั้นควรจะนําความไดเปรียบทางดานสถาน

ที่มาใชใหเกิดประโยชน เชน การทําใหผนังอาคารเปนกระจกใสในดานที่ติดกับพระราชวังจันทน

และวัดวิหารทอง เพื่อใหผูเขาชมสามารถศึกษาจากส่ิงที่ศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทนกําลัง

นําเสนอ หากมองออกไปก็สามารถเห็นสถานที่จริง 

 2. การนําเทคโนโลยีเขามาชวยเปนส่ือสําหรับการเรียนรูนั้นมีทั้งขอดีและขอเสียที่

แตกตางกัน หากเลือกที่จะใชประโยชนจากเทคโนโลยี ขณะเดียวกันตองมีการรองรับในเร่ืองการ

แกไขเพราะเทคโนโลยีสามารถขัดของไดทุกเมื่อและมีอายุการใชงานอยางจํากัด  

 3. นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินงานทางโบราณคดีเพิ่มข้ึน เนื่องจากเปนแหลง

โบราณคดีที่มีความสําคัญ ควรจะทําใหการดําเนินงานทางโบราณคดีไมเปนเร่ืองเฉพาะสําหรับนัก

โบราณคดีเพียงอยางเดียวอีกตอไป ควรจะนําเสนอเพื่อใหผูเขาชมเกิดความเขาใจถึงกระบวนการ

ดําเนินงานทางโบราณคดีเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งเปนการสรางความเขาใจอันดีกับผูเขาชม นําไปสูการ

อนุรักษโบราณสถานและโบราณวัตถุของชาติในอนาคต นอกจากนี้ควรนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ

พระราชวังจันทนที่ปรากฏหลักฐานในชวงยุคสมัยตาง ๆ เชน การเสด็จของสมเด็จฯ เจาฟากรม

พระยานริศฯ การเสด็จฯของพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และการใชพื้นที่เปน

สถานที่ต้ังโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เปนตน รวมไปถึงการจัดแสดงโบราณวัตถุที่ไดจากการขุด

คนเพิ่มมากข้ึน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ และนําโบราณวัตถุมาเปนส่ือในการเรียนรูอีกรูปแบบหนึ่ง 

 4. ทางศูนยแหงนี้คํานึงถึงการเขาชมของผูสูงอายุและผูพิการ โดยมีทางลาดเอียง

สําหรับผูสูงอายุและผูพิการบริเวณพื้นตางระดับ ติดเคร่ืองปรับอากาศเพื่อใหผูเขาชมใชเวลาใน

การชมมากข้ึน แตควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มข้ึนในเร่ืองของเกาอ้ีสําหรับนั่งพัก 
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 
 ทําการสํารวจเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2556 

 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย เร่ิมตนในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวเมื่อคราวที่มีการยายเมืองนครชัยศรีจากตําบลทานา มายังบริเวณพระปฐม

เจดีย โบราณวัตถุที่รวบรวมไดระยะแรก ไดถูกนํามาเก็บรักษาไวที่ระเบียงคตรอบองคพระปฐม

เจดีย ตอมาไดเคล่ือนยายไปไวในวิหารตรงขามพระอุโบสถ พ.ศ.2510 กรมศิลปากรไดรับ

งบประมาณกอสรางพิพิธภัณฑสถานหลังปจจุบัน จึงเคลื่อนยายโบราณวัตถุจากอาคารหลังเดิม

มาจัดแสดงและทําพิธีเปดอยางเปนทางการในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2514 ใชชื่ออาคารหลังใหมนี้

วา “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย” สวนอาคารพิพิธภัณฑสถานหลังเดิมยังคงจัดแสดง
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โบราณวัตถุที่สวนมากไดมาจากผูมีจิตศรัทธามอบให โดยใชชื่อวา “พิพิธภัณฑวัดพระปฐมเจดีย” 

อยูในความดูแลของวัดพระปฐมเจดีย (สรัญญา สุริยรัตนกร และคณะ, 2548: 12) 
 ขอสังเกต 
 เปนอาคารช้ันเดียวที่มีหนาตางโดยรอบและชองระบายอากาศดวยการใชอิฐแบบมีรู

ทําใหอากาศถายเทไดสะดวกเนื่องจากภายในอาคารไมมีเคร่ืองปรับอากาศ แตทางพิพิธภัณฑฯก็

ไดจัดวางพัดลมตามจุดตาง ๆ มีการรักษาความปลอดภัยดวยเหล็กดัดและกลองวงจรปด มีเกาอ้ี

นั่งพักไวบริการใหกับผูเขาชมจํานวน 2 จุด ภายในพิพิธภัณฑฯ ตกแตงเพื่อใหเกิดความกลมกลืน

กับโบราณวัตถุโดยการใชอิฐมอญแบบไมฉาบปูนเปนผนังและเปนพื้นหลังของฉากก้ันหองจัด

แสดง เคานเตอรประชาสัมพันธก็เชนกันที่ใชอิฐกอข้ึนมาโดยไมฉาบปูน มีคูมือนําชมแจกและ

ดานหลังเคานเตอรประชาสัมพันธมีหนังสือจําหนาย  

 การจัดแสดงภายในเปนการจัดแสดงผานปายส่ือความหมายที่มีเนื้อหาทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ และภาพประกอบสลับกับการจัดแสดงโบราณวัตถุที่มีคําอธิบายส้ัน ๆ เพื่อ

ส่ือสารใหผูเขาชมรูวา โบราณวัตถุชิ้นนั้น ๆ คืออะไร ยุคสมัย สถานที่พบ นอกจากนี้ยังมีแผนที่และ

แบบจําลอง จัดแสดงใหชม ทางพิพิธภัณฑฯมีการปองกันโบราณวัตถุบางสวนที่อาจเกิดความ

เสียหาย โดยการนําโบราณวัตถุชิ้นไมใหญมากไวในตูจัดแสดงที่เปนกระจกและหากไมไดอยูในตู

จัดแสดงจะมีหองเจดียจุลประโทนเทานั้นที่มีเคร่ืองกั้นเพื่อไมใหผูเขาชมเขาใกลวัตถุมากเกินไป แต

ในสวนของการจัดแสดงธรรมจักร ฐานศิลาจําหลักภาพพระพุทธประวัติและชิ้นสวนพนักพุทธ

บัลลังกไมมีเคร่ืองกั้นแตอยางใด อีกทั้งองคระฆังของสถูปต้ังอยูบนพื้นหองสามารถเขาชมไดใน

ระยะใกล  

 การนําเสนอของพิพิธภัณฑไมเนนเทคโนโลยีทําใหลดภาระทางดานการซอมบํารุงแต

อาจจะตองมีการดูแลรักษาในเร่ืองความสะอาดหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับโบราณวัตถุ

เนื่องจากตัวอาคารเนนการระบายอากาศ  

 ทางพิพิธภัณฑฯมีวิธีการนําเสนอเนื้อหาโดยการใหขอมูลพื้นฐานของจังหวัดนครปฐม

และนํายอนอดีตต้ังแตการต้ังถิ่นฐานของชุมชนกอนประวัติศาสตรลําดับเหตุการณตาง ๆ 

จนกระทั่งปจจุบันซึ่งใหภาพรวมทั้งจังหวัดนครปฐม โดยเนนหลักฐานทางโบราณคดีที่คนพบใน

จังหวัดนครปฐม 
 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษา 
 1. สถานที่ต้ังพิพิธภัณฑสถานแหงชาตินครปฐมนี้ ต้ังอยูภายในบริเวณองคพระปฐม

เจดียทางดานทิศใต แตเนื่องจากบริเวณรอบองคพระปฐมเจดียมีพิพิธภัณฑวัดพระปฐมเจดียราช

วรมหาวิหารอีก 1 แหง ซึ่งเปนการจัดแสดงที่เนนวัตถุส่ิงของและของบริจาคใหกับวัด ดวยเหตุนี้
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อาจสรางความสับสนใหกับผูเขาชมไดหรือผูเขาชมไมสามารถทราบไดวาบริเวณรอบองคพระปฐม

เจดียนี้มีพิพิธภัณฑ 2 แหงดวยกัน ดังนั้นพิพิธภัณฑทั้ง 2 แหง ควรรวมกันประชาสัมพันธใหกันและ

กันหรือมีปายประชาสัมพันธ 

  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นครปฐมเปนอาคารช้ันเดียวที่มีหนาตางโดยรอบและ

ชองระบายอากาศดวยการใชอิฐแบบมีรูทําใหอากาศถายเทไดสะดวกเนื่องจากภายในอาคารไมมี

เคร่ืองปรับอากาศ แตทางพิพิธภัณฑฯก็ไดจัดวางพัดลมตามจุดตาง ๆ มีการรักษาความปลอดภัย

ดวยเหล็กดัดและกลองวงจรปด มีเกาอ้ีนั่งพักจํานวน 2 จุด ภายในตกแตงเพื่อใหเกิดความ

กลมกลืนกับโบราณวัตถุโดยผนังเปนอิฐแบบไมฉาบปูนและเปนพื้นหลังของฉากกั้นหองจัดแสดง 

เคานเตอรประชาสัมพันธ ลักษณะดังกลาวเปนการสรางบรรยากาศใหกับผูเขาชมรูปแบบหนึ่ง 

 

 
 

ภาพที่ 24 ดานนอกอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 

 

 
 

ภาพที่ 25 ดานนอกอาคารพิพิธภัณฑวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร 
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ภาพที่ 26 ลักษณะภายในอาคารพิพิธภัณฑที่ใหความสําคัญกับการระบายอากาศ 

 

 
 

ภาพที่ 27 มีการติดต้ังเคร่ืองกั้นเพื่อไมใหผูเขาชมใกลชิดกับแบบจําลองและภาพปูนปน 

 

 
 

ภาพที่ 28 การจัดแสดงธรรมจักรโดยไมมีเคร่ืองกั้น 
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 2. เปนพิพิธภัณฑอีกแหงหนึ่งที่เนนการจัดแสดงที่เรียบงาย ไมนําเทคโนโลยีเขามา

ชวยเปนส่ือในการเรียนรู แตเนนการจัดแสดงโบราณวัตถุเปนหลัก จะเห็นไดวาภายในพิพิธภัณฑ

ประกอบดวยโบราณวัตถุหลายประเภทและหลายช้ินใหผูเขาชมไดศึกษาจากทั้งตัวโบราณวัตถุ

และรูปแบบจําลองตาง ๆ รวมไปถึงปายส่ือความหมายพรอมภาพประกอบ 

 3. เนื้อหาในการจัดแสดงมีบริการใหกับผูเขาชมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีคูมือ

นําชมใหกับผูเขาชม เปนการเลาเร่ืองราวและเหตุการณทางประวัติศาสตรของเมืองนครปฐมต้ังแต

อดีตที่มีหลักฐานทางโบราณคดียืนยันถึงความเปนชุมชนเมืองโบราณนครปฐมมาจนถึงปจจุบัน 

โดยใหน้ําหนักในเร่ืองของพระพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลจากอินเดียผานศิลปกรรม สถาปตยกรรม 

ประติมากรรม ดังปรากฏหลักฐานในปจจุบัน และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยในการ

ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและความสําคัญของเมืองนครปฐมตามชวงเวลาตาง ๆ  

 4. ทางพิพิธภัณฑฯ สามารถรองรับผูเขาชมทั้งชาวไทยและชาวตางชาติสังเกตไดจาก

ปายส่ือความหมายและคูมือนําชมมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายในพิพิธภัณฑฯ มีเกาอ้ี

สําหรับนั่งพักไวบริการใหกับผูเขาชมเพียง 2 จุดบริเวณทางออกเทานั้น อาจไมเพียงพอตอความ

ตองการของผูเขาชมและพิพิธภัณฑฯ ไมมีทางลาดเอียงสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ และหากผูเขา

ชมเปนเด็ก เขาชมในสวนของธรรมจักรอาจเกิดอุบัติเหตุหรือธรรมจักรอาจเกิดความเสียหายได

เนื่องจากไมมีเคร่ืองกั้นคอยปองกันไมใหผูเขาชมเขาใกลโบราณวัตถุมากเกินไปเหมือนเชนหอง

เจดียจุลประโทน 
 เมืองโบราณบางขลังและโบราณสถานวัดโบสถ จังหวัดสุโขทัย 
 ทําการสํารวจเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2556 

 เมืองโบราณบางขลังอยูในเขตตําบลเมืองบางขลัง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

เปนเมืองโบราณที่ต้ังอยูระหวางเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัย ตัวเมืองเปนรูปส่ีเหล่ียมดานไมเทา มี

กําแพงทําเปนคันดินโดยรอบทั้ง 4 ดาน วัดโบสถเปนโบราณสถานขนาดใหญของเมืองบางขลัง 

ต้ังอยูนอกเมืองทางดานทิศใต  ส่ิงกอสรางสําคัญ ประกอบดวย มณฑปรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสกอดวย

ศิลาแลง มีกําแพงแกวกอดวยศิลาแลงโดยรอบ กําแพงแกวใชศิลาแลงแทงขนาดใหญ     ปกเรียง 

กําหนดอายุโดยพิจารณาจากรูปแบบสถาปตยกรรมและโบราณวัตถุที่พบ กําหนดอายุในราวพุทธ

ศตวรรษที่ 19-20 และการบูรณะปฏิสังขรณเพื่อการใชงาน ในระหวางพุทธศตวรรษที่ 20-22  
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ภาพที่ 29 การจัดแสดงภายในศูนยขอมูล 

 
 ขอสังเกต 
 อาคารศูนยขอมูลนี้ต้ังอยูบนพื้นที่ทางประวัติศาสตรและโบราณคดีเมืองบางขลัง เรียก

ไดวาเปนการศึกษาขอมูลจากศูนยขอมูลกอนที่จะไดชมสถานที่จริงซึ่งเมื่อเดินทางไปถึงก็จะเห็น

โบราณสถานวัดโบสถหรืออาจจะชมโบราณสถานวัดโบสถกอนที่จะเขามาท่ีศูนยขอมูลก็สามารถ

ทําได อาคารศูนยขอมูลเปนอาคารขนาดเล็กที่มีความนาสนใจ เมื่อมองจากภายนอกของอาคาร

เปนการตกแตงเพื่อใหเกิดความกลมกลืนกับโบราณสถานโดยตัวอาคารใชอิฐแบบไมฉาบปูน 

บริเวณทางเดินกอนเขาศูนยขอมูลใชศิลาแลงเปนพื้น สามารถเขาชมภายในอาคารได 4 ชองทาง 

มีการระบายอากาศไดดีและภูมิทัศนโดยรอบมีความรมร่ืนและสะอาด เปดใหเขาชมฟรีและไมมี

ระเบียบในการเขาชมใด ๆ  

 ในสวนการจัดแสดง นําเสนอดวยการใชปายส่ือความหมายภาษาไทย พรอม

ภาพประกอบ และตัวอยางโบราณวัตถุจํานวนหนึ่งซ่ึงศูนยขอมูลแหงนี้ไมไดใชเทคโนโลยีเขาชวย

ในการจัดแสดงและนําเสนอแตอยางใด แตดวยความที่อาคารจัดแสดงมีขนาดไมใหญมาก อากาศ

ภายในอาคารไมรอน หากผูเขาชมมองจากภายนอกอาคารจะเห็นไดวา จํานวนเนื้อหาที่จัดแสดง

ภายในอาคารนั้นไมไดมีจํานวนมาก หากมองที่ปายส่ือความหมายจะเห็นขอความที่ปรากฏอยู

เพียงไมกี่บรรทัด ทําใหผูเขาชมรูสึกวาเนื้อหาไมเยอะ ชวนติดตาม ทั้งยังมี รูปแบบจําลองเมืองบาง

ขลังที่แสดงตําแหนงกลุมโบราณสถานและลําน้ําสําคัญ ที่ผนังดานบนของอาคารศูนยขอมูลมี

ภาพวาดซ่ึงคาดนาจะเปนเหตุการณสําคัญในชุมชน  
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 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษา  
 1. สถานที่ต้ังของอาคารศูนยขอมูลนั้นต้ังอยูบริเวณเมืองโบราณบางขลังและโบราณ 

สถานวัดโบสถ เม่ือผูเขาชมเดินทางไปถึงก็สามารถเห็นที่ต้ังของอาคารศูนยขอมูลอยางชัดเจน แต

มีความกลมกลืนกับโบราณสถานดวยการใชอิฐแบบไมฉาบปูน ศิลาแลง หลังคากระเบ้ืองดินเผา

และบานประตูไมทั้ง 4 ประตูเปนวัสดุในการกอสรางอาคาร อากาศภายในอาคารสามารถถายเท

ไดสะดวกไมตองใชเคร่ืองปรับอากาศ บรรยากาศรมร่ืนดวยตนไมใหญ 

 

 
 

ภาพที่ 30 ภายนอกอาคารศูนยขอมูล 

 

 
 

ภาพที่ 31 วัสดุอุปกรณในการตกแตงศูนยขอมูล 

 

 2. ถึงแมวาอาคารศูนยขอมูลแหงนี้ เปนการนําเสนอขอมูลที่ไมนําเทคโนโลยีเขามา

ชวยเปนส่ือในการเรียนรูแตอยางใด แตปายส่ือความหมายที่มีเพียงภาพประกอบและคําอธิบาย

จํานวนบรรทัดไมมาก กลับสรางแรงจูงใจในการอานของผูเขาชมไดในระดับหนึ่ง เนื่องจาก
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คําอธิบายมีความกระชับ เขาใจงายจึงไมจําเปนตองนําเทคโนโลยีเขามาสรางแรงจูงใจใหกับผูเขา

ชม อีกทั้งยังเปนการประหยัดงบประมาณคาใชจายในการดูแลรักษาและซอมบํารุง  

 3. เนื้อหาในการจัดแสดงของอาคารศูนยขอมูล มีความกระชับและงายตอการทํา

ความเขาใจ ผูเขาชมเกิดแรงจูงใจในการอานเพราะปายส่ือความหมายมีคําอธิบายในจํานวน

บรรทัดไมมากแตสามารถทําใหผูเขาชมเขาใจในส่ิงที่อาคารศูนยขอมูลกําลังส่ือสารกับผูเขาชมอยู 

ตางจากพิพิธภัณฑขนาดใหญที่มีเนื้อหาจํานวนมากแตผูเขาชมไมสามารถรับรูส่ิงที่พิพิธภัณฑ

กําลังนําเสนอไดอยางครบถวน และในอนาคตหากตองการรองรับชาวตางชาติก็ควรมีปายส่ือ

ความหมายภาษาอังกฤษ และเอกสารนําชมทั้งภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ เพื่อกําหนดทิศทางใหกับ

ผูเขาชมและเปนการประชาสัมพันธอีกทางหนึ่ง 

 ส่ิงหนึ่งที่ควรคํานึงถึงคือ จุดที่ต้ังแบบจําลองแผนที่เมืองบางขลังเนื่องจากจุดที่ต้ังใน

ปจจุบันนั้นบดบังขอมูลโบราณคดีเมืองบางขลังในสวนดานลาง ทําใหผูเขาชมไมสามารถมองเห็น

ขอมูลทั้งหมดที่ศูนยขอมูลตองการนําเสนอ และภาพวาดที่ผนังอาคารดานบน เปนการส่ือสารดวย

ภาพ แตไมมีคําอธิบายใด ๆ หรือชื่อของภาพดังกลาว เพื่อใหภาพมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึนและผู

เขาชมสามารถเขาใจวัตถุประสงคของการนําเสนอภาพเหลานี้ ควรจะมีคําอธิบายประกอบภาพ

เนื่องจากอาจเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนในชุมชนในอดีต  

 

 
 

ภาพที่ 32 จุดที่ต้ังแบบจําลองแผนที่เมืองบางขลังบดบังขอมูลในสวนดานลาง 
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ภาพที่ 33 ภาพวาดที่ไมมีคําอธิบายใหผูเขาชมไดทราบ 

 
การจัดทําแนวทางแหลงเรียนรูสําหรับพระราชวังจันทน 
 การจัดทําแนวทางแหลงเรียนรูสําหรับพระราชวังจันทนนั้น ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูล

จากการศึกษาเอกสาร การสํารวจพื้นที่แหลงโบราณสถานพระราชวังจันทนและแหลงเรียนรู

เทียบเคียงทั้ง 3 แหง รวมทั้งการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ เพื่อนํา

ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและนําไปสูการจัดการแหลงเรียนรูโบราณสถานพระราชวังจันทน 

 จากการดําเนินงานขางตนผูศึกษาเห็นสมควรวา แนวทางในการจัดการแหลงเรียนรู

พระราชวังจันทนนั้นควรจะนําเสนอในรูปแบบของแหลงเรียนรูทองถิ่น ประเภทศูนยขอมูล 

เนื่องจากมีทรัพยากรโบราณคดีที่ยังคงอยูทั้งในสวนของโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ไดจากการ

ขุดคน สามารถนํามาเปนส่ือในการเรียนรูไดเปนอยางดีและหากมีการนําเสนอขอมูลชุดความรูใน

รูปแบบของศูนยขอมูลก็ยิ่งจะเปนการเพ่ิมรายละเอียดและแสดงใหเห็นถึงคุณคาและความสําคัญ

ของตัวโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมไปถึงความรูทางดานประวัติศาสตรไดเปนอยางดีและเปน

การเติมเต็มศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก นํามาสูความภาคภูมิใจให

เกิดข้ึนในทองถิ่นและเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของประเทศอีกดวย โดยผูศึกษาไดแบง

แนวทางในการดําเนินการออกเปน 6 สวนดวยกัน คือ 

 1. การเลือกพื้นที่ต้ังอาคารศูนยขอมูลและการออกแบบแผนผังภายในอาคาร 

 2. แนวทางการจัดแสดงขอมูลภายในศูนยขอมูล 

 3. แนวทางการปรับปรุงปายส่ือความหมายภายในพ้ืนที่โบราณสถานพระราชวังจันทน 

 4. แนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 

 5. แนวทางการประชาสัมพันธและติดตามผล 

 6. แนวทางการบริหารจัดการแหลงเรียนรูที่ยั่งยืน 
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 การเลือกพื้นที่ต้ังอาคารศูนยขอมูลและการออกแบบแผนผังภายในอาคาร 
 จากการสํารวจภาคสนามบริเวณพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทนในปจจุบัน 

นอกจากตัวโบราณสถานแลวยังมีศาลสมเด็จพระนเรศวรที่ต้ังอยูภายในพื้นที่ และทางดานทิศใต

ของโบราณสถานเปนที่ ต้ังของศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทน พื้นที่ดานขางของศูนย

ประวัติศาสตรพระราชวังจันทนทางดานทิศตะวันตกมีพื้นที่วาง เพียงพอตอการเปนที่ต้ังของ  

“ศูนยขอมูลโบราณคดีพระราชวังจันทน” ในการเลือกพื้นที่ต้ังอาคารศูนยขอมูล ผูศึกษาได

พิจารณาดังนี้ 
 1. การเขาถึง 
  เนื่องจากบริเวณใกลเคียงพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทนมีหนวยงานราชการ

โดยรอบมาต้ังแตอดีต ดังนั้นเพื่อการอํานวยความสะดวกในการใชบริการของประชาชนจึงทําใหมี

ถนนที่เช่ือมตอถึงพื้นที่โบราณสถานทั้ง 4 ทิศทาง ทําใหสามารถเขาถึงไดโดยงาย และหากจะเพิ่ม

ชองทางการเขาถึงหรือเปนการเชื่อมโยงผูเขาชมจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวหิารมายังพืน้ที่

โบราณสถานพระราชวังจันทนโดยทางเรือขามฟากก็เปนส่ิงที่สามารถทําไดในอนาคต และเมื่อผู

เขาชมเดินทางถึงและไดมีโอกาสเขาชมศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทนแลว เพื่อความตอเนือ่ง

ในการชม จึงสามารถเขาชม “ศูนยขอมูลโบราณคดีพระราชวังจันทน” กอนที่จะชมในสวนของ

โบราณสถานพระราชวังจันทนตอไป 
 2. สิ่งแวดลอม 
  หลังจากโครงการบูรณะพระราชวังจันทนและยายโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได

ดําเนินการมาจนกระทั่งปจจุบัน สงผลตอสิ่งแวดลอมโดยรอบ มีการปรับเปลี่ยน โดยไดรับการ

พัฒนาและปรับปรุงใหดีข้ึนเพื่อเปนการเตรียมพื้นที่ใหพรอมกับการเปนแหลงเรียนรู เตรียมรับ

บุคคลภายนอกที่จะเขาใชพื้นที่เพิ่มมากข้ึนจากเดิม มีการร้ือถอนส่ิงกอสรางที่ต้ังอยูบนพื้นที่

โบราณสถานและดําเนินการยายสถานที่ราชการบางสวนออกจากพื้นที่ ในสวนของพื้นที่

โบราณสถานโดยรอบก็ไดรับการบูรณะซอมแซม จะเห็นไดวาส่ิงแวดลอมโดยรอบไดรับการพัฒนา

และปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน  
 3. ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนในอนาคต 
  เมื่อมีการปรับเปล่ียนพื้นที่ โ รงเ รียนพิษณุโลกพิทยาคมซึ่ ง ต้ังอยูบนพื้นที่

โบราณสถานพระราชวังจันทนและเปนที่ทราบกันดีของคนในชุมชนวาพระราชวังจันทนมี

ความสําคัญต้ังแตอดีตและเปนสถานท่ีพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวร กษัตริยผูซึ่งเปนที่

เคารพนับถือของชาวจังหวัดพิษณุโลกและคนไทยทั้งประเทศ แตในปจจุบันพื้นที่โบราณสถาน

พระราชวังจันทนกําลังปรับเปล่ียนเปนแหลงเรียนรูใหกับบุคคลท่ัวไปสามารถเขาชมและศึกษาหา
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ความรู ซึ่งแสดงใหเห็นถึงคุณคาและความสําคัญของพื้นที่โบราณสถานเพิ่มมากยิ่งข้ึน เมื่อมี

บุคคลภายนอกเขามาในพื้นที่จํานวนมากข้ึนยอมทําใหคนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญและ

คุณคาของพื้นที่โบราณสถานนํามาสูความภาคภูมิใจ และส่ิงที่ตามมาเพื่อรองรับการเปนแหลง

เรียนรูก็คือ สาธารณูปโภคตาง ๆ ส่ิงอํานวยความสะดวกก็จะเพิ่มมากข้ึน ทําใหชุมชนโดยรอบ

ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และจําเปนตองไดรับการจัดการที่ดีเพื่อใหเกิดความยั่งยืน  
 4. ทางดานเศรษฐกิจ 
  จะตองมีการปรับเปลี่ยนเปนที่แนนอน เนื่องจากเดิมพื้นที่บริเวณนี้เปนที่ต้ังของ

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คนที่เขามาใชพื้นที่สวนใหญจะเปนครู นักเรียน ผูปกครองและ

ประชาชนบางสวน แตในปจจุบันไดมีการบูรณะโบราณสถานพระราชวังจันทนเปนที่เรียบรอย มี

ศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทนที่คาดวาจะมีกิจกรรมตาง ๆ เกิดข้ึน ดังนั้นทําใหคนที่เขามาใช

พื้นที่มีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึนแตกลุมของครูและนักเรียนก็ยังคงมีอยูแตจะไมใชเพียง

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมแหงเดียวเทานั้นแตจะเปนสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกที่เขามาใช

พื้นที่ หากมีการสนับสนุนใหเปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียนอยางจริงจัง นอกจากนี้ยังมีผูเขาชมที่

เดินทางมาจากจังหวัดตาง ๆ หรืออาจเปนชาวตางประเทศ เมื่อมีคนเขามาในพื้นที่สม่ําเสมอยอม

สรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับเมืองพิษณุโลกอยางแนนอนและหากไดรับความรวมมือจากชุมชน

และหนวยงานโดยรอบเปนอยางดี ก็จะยิ่งสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชนในอีกรูปแบบหนึ่ง 

  ในสวนของแผนผังภายในอาคารนั้น มีการออกแบบทางเดินใหมีแสงสวางเพียงพอ

และมีลูกศรนําทางเดินบริเวณพื้นทางเดินเพื่อใหผูเขาชมเดินชมนิทรรศการตามลําดับการนําเสนอ

และไมสรางความสับสนในการเดินชม และการมีลูกศรนําทางบริเวณพื้นทางเดินนั้น ทําใหไมบด

บังนิทรรศการและในกรณีที่มีพื้นที่ตางระดับก็จะเปนทางลาดเอียงทั้งหมด เพื่อใหผูเขาชมสามารถ

เขาถึงทรัพยากรอยางเทาเทียม อํานวยความสะดวกกับผูพิการ รวมถึงลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนได

ในขณะเดินชม มีการกําหนด หองนิทรรศการถาวรจํานวน 4 หอง, หองนิทรรศการหมุนเวียน 1 

หอง หองคุณหนู หองภาพยนตรและจุดประเมิน ในสวนของส่ิงอํานวยความสะดวกจะประกอบไป

ดวยรานจําหนายของที่ระลึกและหองน้ํา  

  การเขาชมนั้นจะใหผูเขาชมสามารถเขาและออกทางเดียว โดยในสวนแรกจะเขาชม

นิทรรศการถาวรจํานวน 4 หองและหองนิทรรศการหมุนเวียน ตอจากนั้นจะเปนหองคุณหนู และ

สามารถเขาชมหองภาพยนตร จุดประเมินและนั่งพักผอนซ่ึงเปนบริเวณที่สามารถมองเห็น

โบราณสถานพระราชวังจันทน ในมุมจากทิศใตไปยังทิศเหนือ จากนั้นจะนําไปสูรานจําหนายของท่ี

ระลึกซึ่งอยูบริเวณทางเขาชมศูนยขอมูลโบราณคดีพระราชวังจันทน  
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ภาพที่ 34 ผังแสดงพื้นที่ต้ังอาคารศูนยขอมูลโบราณคดีพระราชวังจันทน 

 
 แนวทางการจัดแสดงขอมูลภายในศูนยขอมูล 

 การจัดแสดงภายในศูนยขอมูลเพื่อใหผูเขาชมเขาใจการส่ือความหมายทรัพยากร

วัฒนธรรมไดดียิ่งข้ึน นอกเหนือจากการชมสถานท่ีและสิ่งของโดยตรง ทั้งยังชวยขยายพรมแดน

ความรู ใหความรูเพิ่มเติมแกผูเขาชม และชวยสรางความกระจางแกผูเขาชมในส่ิงที่ผูเขาชมอยากรู

หรือไมรูมากอน (ธนิก เลิศชาญฤทธ, 2554: 129-134) โดยแนวทางการจัดแสดงของศูนยขอมูลนี้ 

มาจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ ทั้ง 12 ทาน ในประเด็นเร่ือง การบริหารจัดการ 

รูปแบบในการนําเสนอขอมูลและความยั่งยืน การศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรและทรัพยากร

โบราณคดีของพระราชวังจันทนประกอบกับการศึกษาจากแหลงเรียนรูเทียงเคียงทั้ง 3 แหง ทําใหผู

ศึกษานํามาเปนขอมูลในการวิเคราะหวางแผนการจัดการและกําหนดรายการการจัดการสูการ

ออกแบบศูนยขอมูลจํานวน 9 สวน โดยผูเขาชมสามารถเขาใจไดงาย มีความชัดเจนในเร่ืองของ

เนื้อหาที่จัดแสดง คําบรรยายไมมากจนทําใหเกิดความเบื่อหนายและสับสน เนื่องจากเปน

นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตรและโบราณคดี การจัดวางขอมูลตามลําดับเวลาเปนวิธีการที่

เหมาะสมเพราะจะทําใหผูเขาชมสามารถลําดับภาพและเหตุการณตามเวลาที่เกิดข้ึนและงายตอ

การทําความเขาใจ ความสามารถในการทําความเขาใจในเร่ืองราวของผูเขาชมนี้ มิไดข้ึนอยูกับ

สํานวนภาษาอยางเดียว แตยังข้ึนอยูกับโครงสรางของภาษาดวย อันไดแกความยาวของประโยค 

วลีประกอบ ระเบียบของการใชประธาน กริยา กรรม และควรใชภาษางาย ๆ ที่มีความสละสลวย

มากกวาภาษาหรู ๆ เพราะผูชมตองการอานแลวรูเร่ืองมากกวาที่จะตองมาเสียเวลากับการตีความ

ภาษาที่ซับซอน (วัฒนะ จูฑะวิภาต 2542 : 35) คือสามารถใหความรูกับผูเขาชมไดในระดับหนึ่ง 
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หากเกิดขอสงสัยหรืออยากศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถคนหาไดจากตูคลังความรูที่ไดจัดไวใหบริการ

ในจุดตาง ๆ กับผูที่มีความสนใจเปนพิเศษ และเพื่อเปนการกระตุนความอยากรูอยากเห็นของผูเขา

ชมก็จะมีการต้ังคําถามกับผูเขาชมเปนการดึงดูดใหหยุดอานเพื่อหาคําตอบซึ่งทําใหผูเขาชมเกิด

ความเพลิดเพลินและไดรับความรู 

 ในสวนของส่ือการเรียนรูนั้น หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางรอบตัวผูเรียนที่ชวยผูเรียนเกิด

การเรียนรู ไมวาจะเปนวัสดุ อุปกรณ วิธีการ คน สัตว ส่ิงของ หรือแนวความคิดที่ถายทอดความรู 

ความเขาใจ เพิ่มประสบการณ หรือเปนเคร่ืองมือที่กระตุนใหเกิดการแสวงหาความรูดวยตนเอง จึง

มีความจําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการเรียนรู ดังนั้นจึงควรมีการจัดทําส่ือของชุด

ขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ 

 1. ภาพนิ่ง คือทัศนวัสดุที่สามารถนํามาใชประโยชนตอการจัดนิทรรศการ ทําใหผูดูมี

ความเขาใจงายและใชเวลานอยกวาการอธิบายหรือบรรยาย (ประเสริฐ ศีลรัตนา, 2546: 63) มีทั้ง

ภาพถาย ภาพวาด ภาพพิมพ แผนที่ ใหผูเขาชมไดศึกษา 

 2. ส่ิงของประกอบคําบรรยาย ในที่นี้จะเปนของจําลองเพื่อใหผูเขาชมสามารถเขาชม

ไดอยางใกลชิด มีทั้งโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนทางโบราณคดีบริเวณพระราชวังจันทนในสมัย

ตาง ๆ ที่แสดงใหเห็นถึงศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรมสมัยนั้น ๆ แบบจําลองหลุมขุดคนทาง

โบราณคดี แบบจําลองพระราชวังจันทนในอดีตเพื่อเพิ่มมิติในการเรียนรู 

 3. ส่ือที่เปนเสียงประกอบขอมูล เชน วิดีทัศนในการนําเสนอภาพรวมของเมือง

พิษณุโลกหรือจะเปนเสียงบันทึกในการบรรยายแตละหองนิทรรศการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผู

เขาชมที่ไมชอบการอาน และเพื่อเปนการทบทวนส่ิงที่ไดชมผานมา จะนําเสนอในมุมเล็ก ๆ ของจุด

ประเมินและนั่งพักผอน หรือเด็กนักเรียนที่ยังไมสามารถอานหนังสือไดก็ใหฟงเสียงบันทึก เหมือน

การเลานิทานเพื่อใหเด็กเกิดความเพลิดเพลินและสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได และไดรับ

ความรูที่สมวัยแหงการเรียนรูในหองคุณหนูหรือจะเปนการชมภาพยนตรซึ่งเปนการเรียนรู

ประวัติศาสตรบางชวงบางตอนที่เกิดข้ึนในหองภาพยนตร 

 4. ตูคลังความรู ตูนี้จะเปนการรวบรวมขอมูลไวมากที่สุดผานคอมพิวเตอรเพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูเขาชมที่อยากไดคําตอบ อยากไดรายละเอียด นอกเหนือจากการจัด

แสดงในหองนิทรรศการตาง ๆ สามารถคนควาเพิ่มเติมไดจากตูคลังความรูนี้ไดอยางสะดวก 

รวดเร็วและเปนขอมูลที่มีความถูกตองและนาเชื่อถือ 

 5. เอกสารประกอบการเขาชม เปนการใหภาพรวมแกผูเขาชมวามีส่ิงใดบางในแหลง

เรียนรูนี้ สามารถเรียนรูอะไรไดบางรวมถึงขอมูลกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในชวงตาง ๆ  
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 6. ยุวมัคคุเทศก การเรียนรูผานคนก็เปนวิธีการหนึ่งของการเรียนรู ดวยการบอกเลาแต

ก็เปนแคสวนหนึ่งของการเรียนรูเทานั้นที่จะดึงความสนใจของผูเขาชมใหเกิดคําถาม อยากหา

คําตอบ อยากติดตามเนื้อหาในนิทรรศการหองตอ ๆ ไป 

 ผูศึกษาไดนํามาขอมูลมาวิเคราะหวางแผนการจัดการและกําหนดรายการการจัดการสู

การออกแบบศูนยขอมูลจํานวน 9 สวนดังนี้ 
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 1. “ประชาสัมพันธและรานจําหนายของที่ระลึก” ประชาสัมพันธจะเปนสวนแรกที่

ผูเขาชมจะพบเห็น เปนการทราบถึงระเบียบการเขาชมศูนยขอมูลและแนะนําสวนตาง ๆ ของศูนย

ขอมูลประกอบการเขาชม รับทราบกิจกรรมตาง ๆ ที่ศูนยจะจัดข้ึน ในสวนของรานจําหนายของท่ี

ระลึกนี้ เพื่อเปนที่รองรับผลิตภัณฑตาง ๆ ที่คนในทองถิ่นทําข้ึนหรือของที่เปนที่ข้ึนชื่อของเมือง

พิษณุโลก นับวาเปนการสนับสนุนคนในทองถิ่นใหเกิดรายไดจากการจําหนายของที่ระลึกและใหผู

เขาชมไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึก 

 2. “พัฒนาการของพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน” หองนี้จะนําเสนอเกี่ยวกับ

ประวัติความเปนมาของการใชพื้นที่บริเวณพระราชวังจันทนต้ังแตยุคแรกซึ่งเปนการนําเสนอตาม

หลักฐานเอกสารและหลักฐานการขุดคนที่แสดงใหเห็นถึงการใชพื้นที่ในแตละยุคสมัย ต้ังแตสมัย

สุโขทัยหรืออยุธยาตอนตนตามจารึกและเอกสารที่มีการกลาวถึงเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน รวมถึง

ชวงเวลาที่มีการใชพื้นที่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือการเปนที่ต้ังของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมต้ังแตป 

พ.ศ.2475 เปนตนมา ซึ่งหลังจากสรางสะพานนเรศวรเสร็จเรียบรอยแลว กระทรวงศึกษาธิการสั่ง

ยายโรงเรียนฝกหัดครูมูล “โรงเรียนพิษณุวิทยายน” ซึ่งต้ังอยูบริเวณพระราชวังจันทนออกไปอยู

บริเวณสระแกว ซึ่งเปนโรงพยาบาลพุทธชินราชในปจจุบัน และยกอาคารสถานที่ในบริเวณวัง

จันทนใหเปนสมบัติของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมทั้งหมด และเมื่อ 25 มกราคม พ.ศ.2505 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ

เสด็จฯ มาทรงกระทําพิธีเปดศาลสมเด็จพระนเรศวร จนกระทั่งป พ.ศ.2548 จึงไดยายโรงเรียนไป

บริเวณบึงแกงใหญ หมูที่ 8 ตําบลทาทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเปนการยายโรงเรียน

เปนคร้ังที่ 3 เพื่อใหกรมศิลปากรเขามาบูรณะพระราชวังจันทนอยางเต็มรูปแบบ หองนี้จัดแสดงข้ึน

เพื่อเนนย้ําถึงความสําคัญของพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทนที่มีมาต้ังแตอดีตจนกระทั่ง

ปจจุบัน  

 3. “งานโบราณคดีกับพระราชวังจันทน” ในหองนี้เปนการใหความสําคัญกับงาน

โบราณคดีในสวนของพระราชวังจันทน ซึ่งถือวาเปนงานหลักของสถานที่แหงนี้เพื่อใหผูเขาชมได

เขาใจถึงงานโบราณคดีวามีการดําเนินงานอยางไร นําเสนอจุดเร่ิมตนที่มาของการขุดคนแหลง

โบราณสถานพระราชวังจันทนแหงนี้ ภาพการดําเนินงาน อุปกรณที่ใชในการขุดแตง ข้ันตอน 

เทคนิค วิธีการทางโบราณคดีจากผูเชี่ยวชาญ ปญหาและอุปสรรคของการทํางานทางดาน

โบราณคดีในชวงเวลาตาง ๆ กอนที่จะดําเนินมาถึงในปจจุบัน และนําเสนอผลจากการดําเนินการ

ขุดคนที่แลวเสร็จเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการเขาชมพื้นที่โบราณสถาน ทั้งยังเปนการปลูกฝง

ใหรูถึงคุณคาของงานโบราณคดีที่มีความสําคัญทําใหเกิดความภาคภูมิใจในชาติ นําไปสูการอนุรักษ 
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 4. “เลาเรื่องพระราชวังจันทนผานหลักฐานทางโบราณคดี” เนื่องจากการขุดคน

ขุดแตงโบราณสถานพระราชวังจันทนพบโบราณวัตถุจํานวนมาก โบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนนี้

สามารถเปนส่ือในการเรียนรูไดเปนอยางดีและเปนประโยชนตอการศึกษา ทั้งยังเปนการให

ความสําคัญและสรางคุณคาทางวิชาการที่ไดจากโบราณวัตถุใหเพิ่มมากข้ึน การจัดแสดง

โบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคน เปนการแสดงถึงยุคสมัย การใชงาน วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี 

ที่มาของอิทธิพลที่ไดรับจากโบราณวัตถุชิ้นนั้น ๆ โดยแบงโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนออกเปน 5 

ประเภทไดแก 

  4.1 โบราณวัตถุประเภทสวนประกอบสถาปตยกรรม 

  4.2 โบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะดินเผา 

  4.3 โบราณวัตถุประเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใช 

  4.4 โบราณวัตถุประเภทเคร่ืองประดับ 

  4.5 โบราณวัตถุประเภทอ่ืน ๆ  

  ใหผูเขาชมทราบวาส่ิงที่จัดแสดงอยูนี้มีชื่อเรียกวาอะไร อยูในชวงยุคสมัยใดและ

ประโยชนการใชงานเพียงส้ัน ๆ เชน กระเบ้ืองกาบกลวย ทําจากดินเผา เปนเคร่ืองมุงหลังคา

ประเภทหนึ่ง ประกอบดวยกระเบ้ืองตัวผูและตัวเมีย นิยมใชเปนสวนประกอบทางสถาปตยกรรมใน

สมัยอยุธยา หรือการพบชามลายครามลายดอกบัวกานขด ผลิตข้ึนในสมัยราชวงศหมงิ อยูในชวงป 

พ.ศ.2065-2109 สมัยจักรพรรดิเจียจิ้ง แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางไทย-จีน ในยุคสมัยนั้น 

เปนตน แตหากผูเขาชมอยากทราบโดยละเอียดก็จะมีอีกชุดความรูหนึ่งที่เตรียมไวรองรับ โดยผูเขา

ชมสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากคอมพิวเตอรที่ทางศูนยขอมูลฯ ไดจัดเตรียมไวเพื่อการศึกษาโดย

ละเอียดตอไป 

 5. “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ตามเอกสารทางประวัติศาสตรไทยกลาววา พื้นที่

โบราณสถานแหงนี้เปนสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรและในบริเวณพระราชวัง

จันทนยังเปนที่ต้ังของศาลสมเด็จพระนเรศวรซึ่งเปนที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดพิษณุโลกในเร่ือง

ของความศักด์ิสิทธิ์และยกยองความเปนพระมหากษัตริยผูทรงกอบกูเอกราชใหกับบานเมือง จน

เปนสัญลักษณของเมืองพิษณุโลก เปนเมืองของสมเด็จพระนเรศวร ดังจะเห็นจากการสราง

ส่ิงกอสรางที่ส่ือถึงพระองคทาน เชน ปอมปราการเปนรูปพระมาลาตรงบริเวณคูเมืองและมีรูปปน

ไกชนขนาดใหญอยูบริเวณดานขางเนื่องจากพระนเรศวรทรงโปรดไกชน การนํารูปปนชางศึกมา

วางไวบริเวณเชิงสะพานนเรศวร ปายชื่อถนนทําเปนรูปสมเด็จพระนเรศวรทรงพระคชาธารเสด็จ

ออกทํายุทธหัตถี การสรางรูปเคารพและวัตถุมงคล การนําพระนามของพระองคมาใชเปนชื่อ
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หนวยงาน องคกรและส่ิงตาง ๆ ส่ิงเหลานี้เปนการแสดงออกวารําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระองคทาน ดังนั้นในหองนี้จะเปนการรวบรวมพระราชประวัติของพระองคทานต้ังแตประสูติที่

พระราชวังจันทนแหงนี้ พระปรีชาสามารถของพระองคทาน พระราชกรณียกิจตาง ๆ ที่พระองคได

กระทําเพื่อบานเมืองมาโดยตลอดรวมถึงเร่ืองกฤษดาอภินิหารของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจาก

เอกสารโบราณทางประวัติศาสตรที่ไดกลาวถึงพระองคทานตามลําดับเวลา เชน  

  พ.ศ. 2098 สมเด็จพระนเรศวรเสด็จพระราชสมภพ 

  พ.ศ. 2114 สมเด็จพระนเรศวรปกครองเมืองพิษณุโลก 

  พ.ศ. 2121 พระยาจีนจันตุลอบลงเรือสําเภาหนีจากพระนคร สมเด็จพระนเรศวรไล

ติดตามจึงเกิดการตอสูกัน 

  พ.ศ. 2124 สมเด็จพระนเรศวรเขาตีเมืองคัง 

  พ.ศ. 2127 สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพ และเกิดเหตุการณ “พระแสงปน

ตนขามแมน้ําสะโตง” 

  พ.ศ. 2129 เกิดเหตุการณ “พระแสงดาบคาบคาย” 

  พ.ศ. 2133 สมเด็จพระนเรศวรเสด็จข้ึนครองราชยสมบัติ 

  พ.ศ. 2135 การทํา “ยุทธหัตถี” ระหวางสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหา

อุปราชของพมา 

  พ.ศ. 2148 สมเด็จพระนเรศวรเสด็จสวรรคต 

  ซึ่งเหตุการณตาง ๆ จัดแสดงขึ้นเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติและเกิดสํานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณที่พระองคทรงเสียสละเพื่อบานเมือง  

 6. “นิทรรศการหมุนเวียน” การนําเสนอนิทรรศการหมุนเวียนนี้จะเปนเร่ืองที่สงเสริม

หรือสนับสนุนองคความรูที่นําเสนอภายในศูนยขอมูล และพรอมจะถายทอดใหกับผูเขาชมใน

รูปแบบที่หลากหลาย อาจนําไปสูการดึงดูดผูคนใหเขามายังศูนยขอมูล โดยผูศึกษาไดออกแบบ

เพื่อใหมีการปรับเปล่ียน หมุนเวียนในทุก ๆ 4 เดือน โดยใน 1 ป จะมีนิทรรศการหมุนเวียนจัดแสดง 

3 เร่ืองดวยกัน ไดแก 

  6.1 รูจักบุคคลสําคัญผานช่ือถนนเมืองพิษณุโลก หากสังเกตช่ือถนนในเมือง

พิษณุโลกจะเห็นไดวาชื่อถนนแตละสายลวนเปนชื่อที่มีความหมายทั้งยังเปนชื่อของบุคคลหรือสัตว

ที่มีความสําคัญในอดีต เชน ถนนไชยานุภาพ มาจากช่ือของชางพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวร ที่

ทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา ของพมา เมื่อป พ.ศ.2135 ตอมาสมเด็จพระนเรศวรก็โปรดให

เปล่ียนนามชางพระที่นั่งที่ชนชนะเปน เจาพระยาปราบหงสาวดี เปนตน อาจเปนภาพที่ชินตา
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สําหรับชาวเมืองพิษณุโลกและอาจมองขามเกร็ดความรูที่แฝงอยูในช่ือถนนเหลานี้ไป เพื่อเปนการ

ระลึกถึงและทราบถึงความเปนมาของช่ือถนนแตละสายจึงไดนําความรูตรงนี้มาจัดแสดงเปน

นิทรรศการหมุนเวียน 

 

    

 

ภาพที่ 36 ตัวอยางปายช่ือถนนตาง ๆ ในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ที่มา: บริษัท ไทยเอ็มทีบี จํากัด.  พิษณุโลก-สุโขทัย 3 คืน 2 วัน.  เขาถึงเมื่อ 9 มีนาคม 2555, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=475063&start=15 

           

  6.2 รูจักไกชนพระนเรศวร เปนการเลาถึงตํานานดานหน่ึงของสมเด็จพระนเรศวร

วาทรงโปรดการชนไกและสามารถชนไกชนะ ดังงานจิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดสุวรรณดาราม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนภาพวาดสมเด็จพระนเรศวรทรงเลนไกชนกับพระมหาอุปราชาที่

เมืองหงสาวดี ซึ่งวาดโดยพระยาอนุศาสตรจิตรกร เปนไกเหลืองหางขาวซ่ึงเปนไกพื้นเมืองของไทย

สายพันธุหนึ่งจากตําบลบานกราง จังหวัดพิษณุโลก โดยจะนําเสนอในลักษณะของรูปภาพที่แสดง

ลักษณะเฉพาะของไกเหลืองหางขาว และมีไกเหลืองหางขาวที่ไดรับการอนุรักษและไดรับรางวลัมา

ใหชม 
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ภาพที่ 37 จิตรกรรมฝาผนังที่วัดสุวรรณดาราม อยุธยา 

ที่มา: ไกสยามดอทคอม. ตํานานไกพระนเรศวร,  เขาถงึเมื่อ 30 มิถนุายน 2556, เขาถึงไดจาก  

http://www.kaisiam.com 

 

 
 

ภาพที่ 38 ไกเหลืองหางขาว 

ที่มา: ไกสยามดอทคอม. ประวัติเหลืองหางขาว, เขาถึงเมื่อ 30 มิถนุายน 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.kaisiam.com 

 

  6.3 ภาพถายเกาพิษณุโลก นําเสนอวิถีชีวิตของชาวพิษณุโลกผานภาพถายเกา

เพื่อใหเห็นพัฒนาการทางประวัติศาสตรของเมืองพิษณุโลก ซึ่งภาพถายสามารถบอกเร่ืองราวและ

เหตุการณในชวงเวลานั้นไดเปนอยางดี ทั้งยังเปนการเปดพื้นที่ใหสําหรับผูที่มีภาพถายเกา นําภาพ

ของตนมาจัดแสดง เพื่อแบงปนและแลกเปล่ียนประสบการณทําใหเกิดการเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ 

ผานภาพถาย 
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ภาพที่ 39 สมาคมนักเรียนเกาพิษณุโลกพิทยาคม และคณะครูอาจารยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

เฝารับเสด็จ ในคราวเสด็จ สังเวยอดีตมหาราช พระราชวังจันทน วันที่ 28 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2501 

ที่มา: ศูนยประสานงานอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 3.  

การเสด็จพระราชดําเนนิของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ในพื้นที่จงัหวัดพิษณุโลก. เขาถงึ 

เม่ือ 18 กุมภาพนัธ 2556.  เขาถงึไดจาก  http://www.3armyarea-rta.com/armyisoc3/aisoc11. 

htm# 

 

 
 

ภาพที่ 40 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู เสด็จพิษณุโลก พ.ศ. 2444 

ที่มา: ขาวสด.  เปดประวัติ'หลวงปูภูทาฬอ' พระเกจดัิง-วัตถุมงคลขลัง (3). เขาถึงเมื่อ  

18 กุมภาพนัธ 2556. เขาถึงไดจาก  http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid= 

TUROaWRXUXdPVEExTURrMU5RPT0=  

http://www.3armyarea-rta.com/armyisoc3/aisoc11. htm�
http://www.3armyarea-rta.com/armyisoc3/aisoc11. htm�
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid= TUROaWRXUXdPVEExTURrMU5RPT0=�
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid= TUROaWRXUXdPVEExTURrMU5RPT0=�
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 7. หอง “คุณหนู” เนื่องจากผูทรงคุณวุฒิสวนใหญใหความสําคัญกับเด็ก ดังนั้นผู

ศึกษาจึงอยากเพิ่มเติมในสวนนี้ โดยใชชื่อวา “หองคุณหนู” เพื่อรองรับเด็กในวัยอนุบาลและ

ประถมศึกษา เปนการสงเสริมการเรียนรูใหเด็กผานส่ือที่งายตอความเขาใจหรือใชความสนกุสนาน

เพื่อดึงดูดความสนใจจากเด็ก อยางนอยอาจจะเปนการเปดพื้นที่ใหกับเด็กไดทํากิจกรรมรวมกัน

ระหวาง เด็กกับเด็ก, ครูกับเด็กนักเรียนหรือครอบครัวกับเด็ก ซึ่งอยูในรูปแบบของ หนังสือการตูน

อิงประวัติศาสตรหรือหนังสือการตูนที่ใหความรู การเลานิทาน การวาดภาพระบายสี เกมสตาง ๆ 

เชน เกมสจิ๊กซอวแมเหล็ก เกมสจับคูภาพ ดินแปลงรางเปนเคร่ืองปนดินเผา ฯลฯ  

 8. “หองภาพยนตร” เปนการนําเสนอทางเลือกในการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่งายตอการ

เขาถึง สามารถรับชมไดทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งเนื้อหาหลักจะนําเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตรไทยและ

ประเทศตาง ๆ หรือเหตุการณสําคัญผานทางภาพยนตร  

 9. “จุดประเมินและนั่งพักผอน” หลังจากการเขาชมศูนยขอมูลโบราณคดีพระราชวัง

จันทนเปนที่เรียบรอยแลว ก็สามารถมานั่งพักผอนในบริเวณนี้และสามารถมองเห็นโบราณสถาน

พระราชวังจันทนไดอยางชัดเจน และเพื่อเปนการสํารวจขอมูลของผูเขาชมและความรูที่ผูเขาชม

ไดรับจากการชมศูนยขอมูลจึงมีแบบประเมินใหกับผูเขาชม โดยการทําแบบประเมินคร้ังนี้ ทาง

ศูนยจะมอบเกียรติบัตรใหกับผูเขาชมที่สงแบบประเมิน เปนการสรางแรงจูงใจในการตอบแบบ

ประเมินและทําใหผูเขาชมสงแบบประเมินคืนใหกับศูนยขอมูล 

 ชุดความรูที่ผูเขาชมจะไดรับจากการชมนิทรรศการทั้ง 9 สวนนี้ ไดแกประวัติศาสตร

ทองถิ่น เปนความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรที่เกิดข้ึนกับจังหวัดพิษณุโลกในดานตาง ๆ ต้ังแตอดีต

ตามหลักฐานที่ปรากฏทั้งจากความเปนมาของชื่อเมืองพิษณุโลกแหงนี้ ความสําคัญของเมืองใน

อดีต การเมืองการปกครอง วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่มีในพื้นที่ ทั้งที่มีอยูและไดสูญหายไปแลว 

ซึ่งชุดความรูเหลานี้จะเปนสวนทําใหคนในจังหวัดพิษณุโลกหันมาสนใจและเห็นความสําคัญที่อาจ

เคยมองขามไปและเปนการปลูกฝงเยาวชนรุนใหมใหไดมีความรูเกี่ยวกับบานเกิดของตนเองหรือ

พื้นที่ที่ตนและครอบครัวไดอยูอาศัยเปนการเรียนรูทั้งประวัติศาสตรและโบราณคดีไปพรอม ๆ กัน 

ที่เกี่ยวของกับพระราชวังจันทนโดยเร่ิมจากความสําคัญของพื้นที่ที่มีตอการเมืองการปกครองใน

อดีต การเปนหัวเมืองฝายเหนือ การเปนเมืองที่มีพระมหากษัตริยมาประทับในชวงระยะเวลาตางๆ 

มากมาย การเปนศูนยกลางของการติดตอคาขายและการคมนาคม รวมถึงส่ิงกอสรางที่ยังคง

หลงเหลือจากอดีตที่แสดงใหเห็นถึงศิลปะ สถาปตยกรรม ความรุงเรืองของเมืองพิษณุโลก ได

ความรูเกี่ยวกับงานโบราณคดีในการขุดคน ความสําคัญและคุณคาของโบราณวัตถุแตละช้ินที่ได

จากการขุดคนที่สามารถบงบอกหลาย ๆ ส่ิงหลาย ๆ อยางกับเราไมวาจะเปนกรรมวิธีการผลิต ภูมิ
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ปญญาของคนสมัยนั้น ๆ เทคนิคตาง ๆ ศิลปะ ลักษณะการใชงาน ยุคสมัย รวมไปถึงความสัมพันธ

ระหวางประเทศ ส่ิงเหลานี้เปนการกระตุนใหผูเขาชมเกิดการเรียนรูในดานการอนุรักษและเห็น

คุณคาของโบราณวัตถุที่มีคามากกวาสินคา เปนการเรียนรูเมืองพิษณุโลกอยางรอบดานโดยให

พระราชวังจันทนเปนศูนยกลางและเปนจุดเร่ิมตนของการเรียนรู 

 แนวทางการปรับปรุงปายสื่อความหมายภายในพ้ืนที่โบราณสถานพระราชวัง
จนัทน 
 เม่ือไดศึกษาภาพรวมของแหลงโบราณสถานพระราชวังจันทนในรูปแบบของ

นิทรรศการแลว เพื่อใหไดประสบการณในการเรียนรูจากสถานที่จริงก็ตองมีการเดินสํารวจแหลง

โบราณสถานตามจุดตาง ๆ ที่ไดทําการขุดคนโดยรอบ เนื่องดวยพระราชบัญญัติโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2535 ทําใหเราไมสามารถกระทําส่ิงใด ๆ 

ตอตัวโบราณสถานได ดังนั้นผูเขาชมจึงสามารถเดินชมบริเวณโบราณสถานพระราชวังจันทนมีการ

ติดปายส่ือความหมายทั้งที่เปนรูปภาพจําลองที่ทําข้ึนใหม โดยทานศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.

สันติ เล็กสุขุม เปนผูออกแบบรวมกับการใชจินตนาการ และปายส่ือความหมายที่ใหขอมูลทาง

โบราณคดีในจุดนั้น ๆ จํานวน 30 จุด นับวาเปนการใหขอมูลกับผูเขาชมใหเห็นภาพโดยรวมและ

เสริมสรางจินตนาการเนื่องจากโบราณสถานพระราชวังจันทนมีเพียงฐานรากของอาคารที่แสดงให

เห็นเทานั้น ทั้งยังใหขอมูลเบ้ืองตนในแตละจุดเชน ประตูวังช้ันในดานทิศตะวันตก, กําแพง

พระราชวังชั้นนอกดานทิศเหนือ, กรอบประตูกําแพงวังชั้นนอกดานทิศตะวันตก เปนตน แตเมื่อ

ติดต้ังปายส่ือความหมายผานมาไดชั่วระยะเวลาหนึ่ง ปายส่ือความหมายมีความเปล่ียนแปลง

อยางเห็นไดชัดเนื่องจากวัสดุที่ใชนั้นไมคงทนตอสภาพแวดลอม และไมมีเคร่ืองปองกันจาก

ปรากฏการณทางธรรมชาติเชน ฝนตก แสงแดดจากดวงอาทิตย ฯลฯ ทําใหปายส่ือความหมาย

เส่ือมสภาพลงอยางรวดเร็วดังปรากฏตามภาพที่ 41-42 ดังนั้นผูศึกษาเห็นวา ควรใชวัสดุที่มีความ

คงทนเพิ่มมากข้ึนเพื่อเปนการประหยัดงบประมาณในเร่ืองการดูแลรักษา เชน ปายส่ือความหมาย

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิจิตร ที่เลือกใชวัสดุเปนหินออนซ่ึงจังหวัดกําแพงเพชรเปนแหลง

จําหนายหินออนจํานวนมากและระยะทางไมไกลจากจังหวัดพิษณุโลกมากนัก ถึงแมวาราคาหิน

ออนอาจจะมีราคาสูงกวา แตก็มีความทนทานกวาเชนกัน จึงอาจเปนทางเลือกในการเลือกใชวัสดุ

ในการปรับปรุงปายส่ือความหมายในอนาคต 
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 (ก) (ช) 

 
 

ภาพที่ 41 ภาพปายส่ือความหมาย 

 (ก) ภาพปายส่ือความหมาย ถายภาพเมื่อ พ.ศ.2554  

 (ช) ภาพปายส่ือความหมาย ถายภาพเมื่อ พ.ศ.2556 
 

 
 

   
 (ก) (ช) 
 

 

ภาพที่ 42 ภาพปายส่ือความหมาย 

 (ก) ภาพปายส่ือความหมาย ถายภาพเมื่อ พ.ศ.2554  

 (ช) ภาพปายส่ือความหมาย ถายภาพเมื่อ พ.ศ.2556 
 

 

   
 

ภาพที่ 43 ภาพปายส่ือความหมายของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิจิตร 
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 แนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู  
 การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูนั้นมีข้ึนเพื่อใหผูที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรูความ

เขาใจเพิ่มข้ึนจากการชมนิทรรศการเพียงอยางเดียว ไดรับประโยชนจากกิจกรรม และเขามาใช

พื้นที่ เขามารวมกิจกรรม เพื่อสรางปฏิสัมพันธระหวางแหลงเรียนรูและผูเขาชม เนื่องจากคนมี

หลายกลุม มีความสนใจที่แตกตางกัน เปนการเปดโอกาสใหคนไดเขามายังแหลงเรียนรู ทั้งผูที่เคย

เขามาเยี่ยมชมแลวและผูที่ยังไมเคยเขามาเยี่ยมชมซึ่งอาจทําใหกลุมคนที่ยังไมเคยเขามาเยี่ยมชม

นี้เขามาใชพื้นที่ในการเขารวมกิจกรรมในเบ้ืองตน ซึ่งในแตละกิจกรรมมีความหลากหลาย ทั้ง

ทางดานวิชาการเชน การสัมมนาเชิงวิชาการหรือมาเขารวมกิจกรรมในรูปแบบของความบันเทิง

เชน การแสดงละครเทิดพระเกียรติฯหรือการแสดงพื้นบาน เปนตน และยังเปนการเปดโอกาสใหกบั

ผูที่มาใหความรู คนภายในทองถิ่น นักแสดงไดมีโอกาสนําเสนอผลงานของตนเอง และผูที่เขารวม

กิจกรรมก็ไดรับความรูกลับไป อีกทั้งยังเปนการประชาสัมพันธแหลงเรียนรูใหเปนที่รูจัก ผาน

กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึน โดยในทีนี้จะขอนําเสนอกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 6 กิจกรรม ดังตอไปนี้ 

 1. โครงการเปดอบรมครูเพื่อใชในสถาบันการศึกษา  ตองยอมรับวาครูเปนส่ือ

หลักในสถาบันการศึกษาตาง ๆ ดังนั้นการใหขอมูลที่ถูกตองกับครูจึงเปนส่ิงสําคัญและควรทํา

อยางยิ่ง โครงการเปดอบรมครูนี้ตองการใหขอมูลดานประวัติศาสตรและโบราณคดีที่ถูกตองและ

สามารถพิสูจนได รวมถึงเปนการดึงสถานศึกษาใหเขามาใชประโยชนจากแหลงเรียนรูพระราชวัง

จันทนซึ่งเปนเปาหมายหลักของแหลงเรียนรู ใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนการสนับสนุนใหครูใช

แหลงเรียนรูพระราชวังจันทนแหงนี้เปนการศึกษานอกหองเรียน เปนการศึกษาจากสถานที่จริงเพื่อ

เพิ่มประสบการณดานการเรียนรูใหกับเยาวชนรวมถึงเปนการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของ

แหลงเรียนรูอีกดวย หรือหากทางสถาบันการศึกษาไมสะดวกในการเดินทางอันเนื่องจากอุปสรรค

ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับนักเรียน ครูก็ยังสามารถนําขอมูลและถายทอดใหกับเยาวชนได 

 2. โครงการเปดอบรมยุวมัคคุเทศกทองถ่ิน  โครงการนี้เปนการใหความรูเกี่ยวกับ

ทองถิ่นของตนเองที่มีความสําคัญระดับชาติ เปนการช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของพื้นที่และ

ประวัติศาสตรความเปนมา เปนการถายทอดความรูเพื่อใหเด็กมีความรูติดตัวและใหเด็กแสดง

ศักยภาพของตนเอง ไดใชทักษะการคิด การลําดับเรียบเรียงคําพูด ทักษะในการส่ือสารกับบุคคล

อ่ืน ๆ ใหไดรับความรู ใหเกิดความเขาใจ ฝกปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหาตาง ๆ และการตอบ

คําถาม และเม่ือฝกอบรมเรียบรอยแลวก็ควรใหพอ แม ผูปกครองหรือคนในทองถิ่นมาเปนผูเขาชม 

โดยใหลูกหลานของตนเองเปนผูนําชม ทั้งนี้เพื่อสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว ทําใหผูปกครอง

เกิดความภาคภูมิใจและปรับความคิดที่มีตอเด็ก ไดเห็นอีกบทบาทหนึ่งที่มีหนาที่สําคัญของ
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ลูกหลานตนเอง ในทางกลับกัน เด็กก็เกิดความมั่นใจในตัวเองและภาคภูมิใจที่ผูปกครองไดเห็น

ความสามารถของตนเอง หากไดรับคําชมก็จะยิ่งสรางขวัญและกําลังใจใหเด็กไดพัฒนาตนเอง 

ทั้งนี้ยังเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและสามารถสรางรายไดอีกดวย นอกจากนี้ จากการที่

เด็กเปนยุวมัคคุเทศก ก็จะเกิดสํานึกในความเปนชาติมากยิ่งข้ึน หากมองในภาพที่กวางออกไปอีก 

คนในชุมชนเกิดความตระหนักและภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง นําไปสูการเปนชุมชนที่มีความ

เขมแข็งและเกิดความรูสึกเปนเจาของ ชวยกันดูแลรักษา เปนการสรางความรวมมือระหวางชุมชน

กับโบราณสถานรูปแบบหนึ่ง 
 3. โครงการฝกปฏิบัติและเรียนรูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินจาก
ปราชญชาวบาน 
  โครงการนี้เปนการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นไมใหหายไปกับกาลเวลา

และสนับสนุนการถายทอดองคความรูดานตาง ๆ ที่อยูในตัวคนใหไดรับการสืบตอ และเปนการ

สรางความภาคภูมิใจและใหกําลังใจกับผูที่ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นนั้น ๆ ทั้งยังเปนการลด

ชองวางระหวางวัยใหกับผูสูงอายุกับเด็กรุนใหมใหมีกิจกรรมรวมกัน เปนการเรียนรูดวยการปฏิบัติ 

เปดโอกาสใหไดลองปฏิบัติซึ่งการเรียนรูและฝกปฏิบัตินี้อาจจะไมไดพบเห็นจากในหนังสือหรือ

อาจจะไมเคยรูมากอนวา ส่ิงที่กําลังเรียนรูอยูนั้นเกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นหรือเปนศิลปะวัฒนธรรม

ในทองถิ่น เปนการใหความสําคัญกับทองถิ่นซึ่งชาวพิษณุโลกมีความหลากหลายและมีความ

แตกตางกันในแตละตําบล แตละอําเภอ เชน ในอําเภอนครไทยมีชาวมงอาศัยอยู อาจจะมีการ

เรียนรูภูมิปญญาหรือวัฒนธรรมของชาวมง ชาวลาวโซงหรือจะเปนปราชญที่ไดรับการยกยองใน

เร่ืองของศิลปะดานตาง ๆ เชน จาสิบเอกทวี บูรณะเขตต เปนตน เพื่อใหส่ิงเหลานี้ไดรับการ

ถายทอดสืบตอไมใหสูญหายไป 

 4. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ  เปนกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูรูปแบบหนึ่งสําหรับ

เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเร่ืองตาง ๆ ที่เราไดนําเสนอในรูปแบบของการสัมมนา 

บรรยาย เพื่อเปนการรับขอมูลขาวสารใหม ๆ หรือเปนการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทัศนคติในการ

มองแตละมุมที่แตกตางกัน โดยหัวขอในการสัมมนานี้ก็จะมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความ

สนใจของคนหลายกลุมโดยเนนขอมูลทางวิชาการเปนหลัก  
 5. การแสดงละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เรื่อง ยอยศยิ่งฟา
มหาราชแผนดิน เปนการถายทอดความเปนไทยออกมาในรูปแบบของนาฏศิลป เพื่อสรางความ

บันเทิงที่มีสาระของประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมของไทยแฝงอยู ทั้งยังเปนการสนับสนุน

เยาวชนในทองถิ่นใหแสดงความสามารถดานการแสดง นาฏศิลปและสรางรายไดใหกับเยาวชนอีก

ดวย เปนความรวมมือกันระหวางสถาบันทางการศึกษาซ่ึงในจังหวัดพิษณุโลกมีทั้งมหาวิทยาลัย



 139 

นเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เปนมหาวิทยาลัยหลักที่มีนิสิต นักศึกษาที่มากดวย

ความสามารถทางดานนี้ การรับชมผานการแสดงถือวาเปนส่ือการเรียนรูชนิดหนึ่งที่งายตอการ

เขาใจและสามารถเขาชมไดทุกเพศทุกวัย  

 
 

    
 

ภาพที่ 44 การแสดงละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เร่ือง ยอยศยิ่งฟามหาราช

แผนดิน 

ที่มา: ละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, เขาถึงเมื่อ 9 มีนาคม 2555, เขาถึงได

จาก 2http://aco.psru.ac.th 

 

 6. การแสดงพื้นบาน  เปนการเปดพื้นที่ใหกับคนทองถิ่นไดมีโอกาสเผยแพรและ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของตนที่มีความเปนเอกลักษณและไดรับการสืบทอดตอ ๆ กันมา 

เปนการยอนบรรยากาศความสนุกสนาน ความบันเทิงในอดีตของพิษณุโลกในชวงเวลาหรือ

เทศกาลวันสําคัญตาง ๆ เชน การละเลนมังคละหรือมังคละรําเตน รําวงฮินเลเล เลนคอนหรือ        

อ้ินคอน การแขงขันเรือบก เปนตน เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดสัมผัสบรรยากาศเม่ือคร้ังอดีตหรือ

ผูใหญที่เคยเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้มาเมื่อวัยเด็กแลวก็เปนการรําลึกถึงความทรงจํา เปนการ

เรียนรูอดีตผานคน ผานการแสดง ซึ่งอาจหาชมไดยากในปจจุบันเนื่องจากความเจริญหรือ

วัฒนธรรมตางประเทศไดเขามาแทนที่ จึงเปนโอกาสที่ดีที่จะรวมสนับสนุนการแสดงพื้นบานใน

ทองถิ่นของตนใหคงอยู  
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ภาพที่ 45 การละเลนมังคละหรือมังคละรําเตน 

ที่มา: เครือขายขอมูลกาญจนาภิเษก, วิถีชีวิต ประเพณีพื้นบาน, เขาถึงเมื่อ 9 มีนาคม 2555, 

เขาถึงไดจาก 3http://kanchanapisek.or.th  
  
 แนวทางการประชาสัมพันธและติดตามผล 
 การประชาสัมพันธขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับพระราชวังจันทนนับวาเปนส่ิงสําคัญ และใน

ปจจุบันการประชาสัมพันธมีรูปแบบที่หลากหลายซ่ึงแตละรูปแบบก็จะมีกลุมบุคคลผูเขาใชส่ือการ

ประชาสัมพันธที่แตกตางกัน การทําใหพระราชวังจันทนเปนที่รูจักในวงกวางมีความจําเปนที่

จะตองประชาสัมพันธในทุกรูปแบบที่สามารถจะทําไดและหากเปนการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

กิจกรรมที่จะจัดข้ึน ก็ตองเลือกรูปแบบการประชาสัมพันธที่มีความสอดคลองกับกลุมเปาหมาย

ดวยเชนกัน 

 ในปจจุบันการประชาสัมพันธในรูปแบบของส่ืออินเตอรเน็ตถือไดวามีความสะดวกและ

เปนที่นิยม สามารถแพรกระจายในวงกวางไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นการประชาสัมพันธผานส่ือ

อินเตอรเน็ตยอมเปนตัวเลือกที่ไมควรมองขามดวยประการทั้งปวง ไมวาจะเปน Website, Youtube, 

Facebook หรือ E-mail เปนตน  

 การประชาสัมพันธทางเอกสารเชน แผนพับ หนังสือพิมพ แผนปายตาง ๆ หนังสือเชิญ

ชวนหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดหรือจังหวัดใกลเคียง ฯลฯ เพราะงายตอการพบเห็นและยังเปนการ

ประชาสัมพันธใหกับกลุมผูที่ไมใชส่ืออินเตอรเน็ต 

 การประชาสัมพันธทางวิทยุ โทรทัศน เปนส่ือในการประชาสัมพันธอีกรูปแบบหนึ่ง ใน

เบ้ืองตนอาจเปนการประชาสัมพันธทางวิทยุ โทรทัศนในทองถิ่นเพื่อจะไดรับทราบขอมูลเบ้ืองตน

เกี่ยวกับทองถิ่นของตนเองเพิ่มมากข้ึน แตหากสามารถออกอากาศไดทั่วประเทศก็จะทําให

พระราชวังจันทนเปนที่รูจักมากย่ิงข้ึน 
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 การประชาสัมพันธอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความสําคัญคือ การบอกตอหรือปากตอปาก 

เปนการประชาสัมพันธที่แพรกระจายเปนวงกวางหากผูเขาชมมีความประทับใจ อาจจะไมได

ประทับใจทุกอยางแตหากมีส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ทําใหรูสึกประทับใจไดก็จะบอกตอ 

 จะเห็นไดวาการประชาสัมพันธในปจจุบันมีหลากหลายชองทางที่สามารถจะทําได แต

การประชาสัมพันธควรทําหลายรูปแบบพรอม ๆ กันเพราะผูบริโภคขอมูลมีหลายกลุม หลายวัย

และโอกาสในการรับส่ือแตละชนิดตางกันและการประชาสัมพันธที่ดีตองไมมีการส้ินสุด ตองทํา

อยางสม่ําเสมอ แตเหนือสิ่งอ่ืนใดเราก็ไมควรมองขามคนในทองถิ่นหรือคนในจังหวัดพิษณุโลก 

ดังนั้นการประชาสัมพันธแหลงเรียนรูหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนก็ควรมุงเนนไปที่เด็กและ

เยาวชนในทองถิ่น อาจจะมีการประชาสัมพันธผานสถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกใน

เบ้ืองตนแลวขยายไปจังหวัดใกลเคียง โดยการใหแหลงเรียนรูพระราชวังจันทนเปนแหลงเรียนรูนอก

หองเรียนที่นักเรียนควรจะเรียนรูเพื่อใหเกิดความตระหนักในคุณคาของพื้นที่ เห็นความสําคัญและ

กอใหเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนแลวแผขยายไปสูคนทั้งประเทศ กอใหเกิดความรักชาติ

และเห็นความสําคัญของประวัติศาสตรชาติไทยของเรา 

 การประเมินผลมีความสําคัญ เนื่องจากในการสื่อความหมายทรัพยากรวัฒนธรรม

จําเปนตองประเมินวา ผูเขาชมไดรับอะไรบางจากการเขาชม ประทับใจอะไรบาง บอกการบริหารงาน

และการจัดการแหลงทรัพยากรวัฒนธรรมวาประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ผูเขาชมไดพบเห็นส่ิง

ตาง ๆ ตามที่คาดหวังไวหรือไมหรือไดความรูมากข้ึนหรือไม เปนตน (ธนิก เลิศชาญฤทธ, 2554: 

146) 

 การประเมินความรูที่ ผู เขาชมได รับจากการเขาชม เพื่อจะไดทราบวา การสื่อ

ความหมายทรัพยากรวัฒนธรรมที่ตองการนําเสนอ ผูเขาชมสามารถรับรู เขาใจ ในสิ่งที่นําเสนอ

หรือไม หลังจากการเขาชม ผูเขาชมไดรับความรูมากกวาการเขาชมหรือไม เปนการใหผูเขาชม

ประเมินตนเองและทบทวนความรูที่ไดรับจากการชมนิทรรศการและผลพลอยไดจากการประเมิน

คือ ผูเขาชมไดรับขอมูลความรูที่ถูกตองและอาจนําไปสูการถายทอดความรูตอไป 

 การสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจจากการเขาชม เปนการสํารวจขอมูลผูเขา

ชมวาเปนใคร ทําใหเห็นถึงกลุมเปาหมายที่แทจริงของแหลงเรียนรู สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การสื่อความหมายทรัพยากรวัฒนธรรม ความประทับใจหรือความพึงพอใจจากการเขาชม รวมถึง

ปญหาและขอเสนอแนะจากการเขาชมในสวนตาง ๆ ของแหลงเรียนรู เพื่อเปนการกระตุนใหเกิด

การพัฒนาและปรับปรุงใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากยิ่งข้ึน 
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แนวทางการบริหารจัดการแหลงเรียนรูที่ยั่งยืน 
 องคประกอบทางดานการบริหารจัดการแหลงเรียนรูที่ยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 5  แสดงองคประกอบทางดานการบริหารจัดการแหลงเรียนรูที่ยั่งยืน 

แหลงเรยีนรูที่ยั่งยืน 

หนวยงานรฐั 

มหาวทิยาลัยในพ้ืนที ่

ปราชญทองถ่ิน 

 
 
 
 
 

งบประมาณ 

การใชพื้นที่
ถายทอดความรู 

 
ศูนยขอมูล 

แหลงเรยีนรู 

 
พื้นที ่

 
ผูใชบริการ 

ทรัพยากร
โบราณคดี 

คณะบริหารจัดการ 
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 จากผังองคประกอบทางดานการบริหารจัดการแหลงเรียนรูที่ยั่งยืนขางตน ทําใหเห็น

ถึงความสําคัญของการบริหารงานและการบริหารความรู โบราณสถานพระราชวังจันทนจะเปน

แหลงเรียนรูที่ยั่งยืนไดนั้น จําเปนตองมีการบริหารจัดการที่ดี โดยอาศัยการมีสวนรวมและความ

รวมมือจากหลายภาคสวนที ่ม ีความรู  ความสามารถในดานตาง  ๆ ทั ้งจากหนวยงานรัฐ 

มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ปราชญทองถิ่นหรือนักวิชาการที่เกี่ยวของ ผูศึกษาเห็นวา ควรจะมีคณะ

บริหารจัดการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการซึ่งมีทั้งการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณ 

การจัดการขอมูลซึ ่งมีทั ้งในสวนของศูนยข อมูลและในสวนของโบราณสถาน การจัดการ

ผูใชบริการ จะผานการบริหารจัดการโดยคณะบริหารจัดการ ซึ่งประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด

พิษณุโลก เปนประธานคณะบริหาร ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย เปนเลขานุการคณะ

บริหารซึ่งจะมีสวนชวยในการจัดการขอมูลและการจัดการโบราณสถาน รวมถึงการจัดการผูเขา

ชม และคณะกรรมการประกอบดวย ตัวแทนจากคายสมเด็จพระนเรศวรเนื่องจากมีพื้นที่ติดกับ

โบราณสถานพระราชวังจันทนและเพื ่อเปนการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

เนื่องจากในวันที่ 18 มกราคมของทุกป กระทรวงกลาโหมไดเสนอใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให

เปนวันกองทัพไทย เพื่อเปนการระลึกถึงเหตุการณที่สมเด็จพระนเรศวรทรงทํายุทธหัตถีกับพระ

มหาอุปราชาของพมา, นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลกและ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก ถือเปนหนวยงานและผูรับผิดชอบพื้นที่โบราณสถาน

พระราชวังจันทนจึงควรจะมีสวนชวยสนับสนุนในการพัฒนาพื้นที่พระราชวังจันทนใหเปนแหลง

เรียนรูเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติและสรางความภาคภูมิใจในความเปนเมืองพระราชสมภพของ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานพิษณุโลก จะ

มีส วนช วยในเ รื ่องของการประชาสัมพันธ และการบร ิหารจ ัดการผู ใช บร ิการ ,  สวนของ

มหาวิทยาลัยในพื้นที่ประกอบดวย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรและอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฎพิบูลสงคราม รวมถึงผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ถือวาเปนสถาบันทาง

การศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกและการเปนเจาของพื้นที่เดิม (โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม) จึง

ควรมีสวนรวมในสวนของการจัดการขอมูลรวมกับสํานักศิลปากรที่ 6 และสวนของผูใชบริการ

รวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานพิษณุโลก สวนสุดทายคือ ปราชญทองถิ่นหรือ

นักวิชาการที่เกี่ยวของ ควรจะไดมีสวนรวมในเรื่องของการจัดการขอมูล เมื่อมีโครงสรางบริหาร

องคกรเปนที่เรียบรอยแลวก็จะนํามาสูการบริหารจัดการในสวนตาง ๆ ดังนี้ 
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 ในสวนของการจัดการงบประมาณดําเนินการถือวามีความสําคัญมากจึงจําเปนตอง

อาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวนเขามาชวยสนับสนุนเพื่อใหเกิดแหลงเรียนรูที่ยั่งยืน ทุกอยาง

จะขับเคลื่อนไปไดก็ตองอาศัยงบประมาณเปนหลัก ทั้งในเร่ืองของการดูแลรักษาโบราณสถาน การ

ดูแลศูนยขอมูลฯ ที่มีคาสึกหรอของอุปกรณตาง ๆ เกิดข้ึน การจางงานคนที่ดูแลศูนยขอมูลฯ และ

คาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึน ดังนั้นคณะบริหารจัดการจึงตองเปนผูสนับสนุนงบประมาณและบริหาร

จัดการงบประมาณ โดยไดรับความรวมมือจากหลายฝายทั้งหนวยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน 

หากกลาวถึงคําขวัญประจําจังหวัดในแตละจังหวัดก็จะส่ิงที่มีชื่อเสียงและส่ิงที่มีความสําคัญของ

จังหวัดนั้น ๆ จังหวัดพิษณุโลกก็เชนกัน คําขวัญจังหวัดพิษณุโลกคือ “พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่น

กําเนิดพระนเรศวร สองฝงนานลวนเรือนแพ หวานฉ่ําแทกลวยตาก ถ้ําและน้ําตกหลากตระการ

ตา” จะเห็นไดวา สมเด็จพระนเรศวรพระราชสมภพที่เมืองพิษณุโลก เปนที่ทราบกันดีของคนทั้ง

ชาติวาพระองคทานทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอประเทศชาติ ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ทั้งเทศบาลเมืองพิษณุโลก องคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลกควรใหการสนับสนุนเพราะ

พระองคไมเพียงเปนที่เคารพนับถือของชาวพิษณุโลกเทานั้น แตพระองคทานยังเปนที่เคารพนับถือ

ของคนในชาติอีกดวย ดังนั้นหนวยงานในทองถิ่นควรใหการสนับสนุนเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ

และสรางความภาคภูมิใจในความเปนชาติ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยในพื้นที่คือ มหาวิทยาลัย

นเรศวรและมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามก็ควรเขามามีสวนชวยในการสนับสนุนงบประมาณ

ในการบริหารจัดการเชนกัน เพราะโบราณสถานพระราชวังจันทนและศูนยขอมูลฯจะเปนแหลง

เรียนรูที่สําคัญใหกับนักศึกษาที่มาศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลกแหงนี้ ทางดานกองทัพก็ควรมีสวน

ในการสนับสนุนเร่ืองของงบประมาณเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

เนื่องจากในวันที่ 18 มกราคมของทุกป กระทรวงกลาโหมไดเสนอใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหเปน

วันกองทัพไทย เพื่อเปนการระลึกถึงเหตุการณที่สมเด็จพระนเรศวรทรงทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุป

ราชาของพมา การบริหารจัดการงบประมาณดําเนินการจําเปนตองอาศัยงบประมาณจากหลาย

ภาคสวน โดยเร่ิมจากหนวยงานภายในทองถิ่นเปนสําคัญเพื่อใหทุกอยางสามารถขับเคลื่อนไปได 

 ในสวนของจากจัดการขอมูลนั้น สํานักศิลปากรที่ 6 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และปราชญทองถิ่นหรือนักวิชาการที่เกี่ยวของ 

ตองชวยกันดําเนินการในสวนนี้ เปนการนําสาระความรูที่มีความสําคัญมาส่ือสารกับผูเขาชม 

นําไปสูการเรียนรูและเกิดความเขาใจอยางถูกตอง เนื่องจากแหลงเรียนรูนี้ต้ังอยูบนพื้นที่โบราณสถาน

พระราชวังจันทนซึ่งเปนพื้นที่ที่พบหลักฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวัติศาสตรก็ได

กลาวถึงโบราณสถานพระราชวังจันทนแหงนี้ ดังนั้น การจัดการขอมูลจึงแบงออกเปน 2 สวน คือ
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การจัดการขอมูลในสวนของศูนยขอมูลฯ ซึ่งจะเปนการนําเสนอขอมูลในรูปแบบของนิทรรศการที่มี

ปายส่ือความหมายที่เนื้อหาสั้นกระชับ ถูกตอง อานงายและจัดแสดงโบราณวัตถุ ภาพถาย 

ภาพวาด แบบจําลอง ฯลฯ เพื่อเปนการใหขอมูลกับผูเขาชมไดรับทราบขอมูลกอนการไปชม

โบราณสถานพระราชวังจันทน (ธนิก เลิศชาญฤทธ, 2554: 129-134 ) และในสวนตอมา คือ การ

จัดการขอมูลในพื้นที่โบราณสถานเปนการนําเสนอขอมูลโดยแผนปายรูปแบบสันนิษฐานที่

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ไดทําไวใหผูเขาชมเห็นภาพสันนิษฐานของพระราชวัง

จันทนในอดีตวามีรูปแบบใด ไดเห็นสถาปตยกรรมสมัยนั้น เพื่อใหผูเขาชมเกิดความตระหนักและ

เห็นคุณคาของทรัพยากรโบราณคดีที่หลงเหลืออยูในปจจุบัน 

 เมื่อศูนยขอมูลโบราณคดีพระราชวังจันทนและโบราณสถานพระราชวังจันทนไดรับการ

บริหารจัดการที่ดี พรอมใหบริการกับผูเขาชมเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูเขาชมและศูนยขอมูลรวมทั้ง

โบราณสถานพระราชวังจันทน ผูศึกษาไดกําหนดแนวทางในการเขาชมไว 2 แนวทาง คือ ใหผูเขา

ชมเขาใชแหลงเรียนรูอยางอิสระและการสรางเครือขายวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น โดยใหครูพา

นักเรียนมาใชศูนยศึกษาประวัติศาสตรพระราชวังจันทน และศูนยขอมูลโบราณคดีพระราชวัง

จันทน เปนหองเรียนของจังหวัด แตทั้ง 2 แนวทางจะมีระเบียบในการเขาชมที่ชัดเจนและแจงใหกับ

ผูเขาชมทราบกอนการเขาชม และเม่ือเขาชมแลวผูเขาชมไดรับความรู ความเขาใจในส่ิงที่ศูนย

ขอมูลและตัวโบราณสถานนําเสนอไดอยางเต็มที่ ศูนยขอมูลและโบราณสถานพระราชวังจันทนก็

จะไมไดรับผลกระทบหรือไดรับผลกระทบนอยที่สุดจากการที่มีผูเขาชมคร้ังละมาก ๆ ทั้งยังเปนการ

ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได หากไมสามารถดูแลผูเขาชมไดอยางทั่วถึง 

 เมื่อทรัพยากรทางโบราณคดีและพ้ืนที่โบราณสถานไดรับการบริหารจัดการผานคณะ

บริหารที่มาจากความรวมมือของหลายภาคสวน จะนําไปสูการเปนศูนยขอมูลโบราณคดีพระราชวัง

จันทนที่สมบูรณ ดานพื้นที่โบราณสถานถูกใชเปนพื้นที่ถายทอดความรูใหกับผูเขาชม ทั้งศูนย

ขอมูลฯ และตัวโบราณสถานไดทําหนาที่ถายทอดความรูทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดี

ใหกับผูเขาชม ในรูปแบบของแหลงเรียนรูโบราณสถานพระราชวังจันทนและหากไดรับการบริหาร

จัดการที่ดีดานงบประมาณและความรวมมือจากทุกภาคสวน เชื่อไดวาศูนยขอมูลโบราณคดี

พระราชวังจันทนและโบราณสถานพระราชวังจันทนจะเปนแหลงเรียนรูที่ยั่งยืนตอไป  
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บทที่ 6 
 

อภิปรายผล 
 

การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีใหเปนแหลงเรียนรู 
 แหลงเรียนรูคือ พื้นที่สะสมความรูที่ทุกคนสามารถเขามาศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนา

ตัวเอง โดยอยูในรูปแบบของ หองสมุด พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร 

อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬา และนันทนาการ รวมไปถึงศูนยขอมูลทางวิชาการ

ตาง ๆ เปนตน ประเทศไทยก็ไดใหความสําคัญกับแหลงเรียนรู เพื่อใหประชาชนไดรับโอกาสทาง

การศึกษานําไปสูการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 ที่มุงเนนใหความสําคัญกับแหลงเรียนรู โดยระบุใหรัฐตองสงเสริมในการจัดต้ัง

และการดําเนินงานของแหลงเรียนรูในมาตรา 25 “มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและ

การจัดต้ังแหลงการเรียนรู ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป 

สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและ

นันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอ่ืนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ” (สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2555) 

 1. การสรางแหลงเรียนรูในรูปแบบศูนยขอมูล ถือวาเปนการตอบสนองนโยบาย

ของรัฐรูปแบบหนึ่งที่สงเสริมใหคนเกิดกระบวนการเรียนรูโดยเนนขอมูลทางวิชาการเปนหลัก ให

ขอมูลที่เปนประโยชนและถูกตอง โบราณสถานพระราชวังจันทนก็เชนเดียวกัน ที่จะตองดําเนินการ

ถายทอดความรูทางประวัติศาสตรและโบราณคดีที่ถูกตองและมีความสําคัญตอประเทศใหคนได

ตระหนักถึงความสําคัญของคุณคาทางวิชาการ ปลูกฝงใหคนเกิดความรักชาติ  

 2. การเขาถึงทรัพยากรอยางเทาเทียม เปนเร่ืองที่ตองคํานึงถึง เนื่องจากกลุมผูเขา

ชมมีความหลากหลายทั้ง กลุมเด็ก กลุมผูใหญ กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ เปนตน กลุมคน

ทั้งหลายเหลานี้ตองสามารถเขาใชทรัพยากรไดอยางเทาเทียม ซึ่งสอดคลองกับ ธนิก เลิศชาญฤทธ 

(2554: 168) กลาววา ทรัพยากรวัฒนธรรมเปนสมบัติสาธารณะ ดังนั้น ทุกคนควรมีสิทธิ์ในการใช

และการเขาถึง (accessibility) อยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนชาติพันธุใด เพศสภาพใด พิการ

หรือไม ฐานะหรือประกอบอาชีพใดก็ตาม ดังเชนภายในศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทน มีส่ิง

อํานวยความสะดวกสําหรับรองรับการเขาชมในสวนของทางเดินสําหรับชมนิทรรศการภายในศูนย
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ขอมูลประวัติศาสตรพระราชวังจันทน ถึงแมวาจะมีพื้นตางระดับแตก็มีการทําทางลาดเอียง คูกับ

บันไดเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูพิการหรือผูสูงอายุไดเขาถึงทรัพยากรอยางเทาเทียม  

 3. ความไดเปรียบในการต้ังอยูบนพ้ืนที่โบราณสถาน ศูนยขอมูลโบราณคดี

พระราชวังจันทนมีความไดเปรียบในเร่ืองของสถานที่ ต้ังซ่ึงอยูบริเวณพื้นที่โบราณสถานที่มี

ความสําคัญในอดีต ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ไดจัดทําแผนแมบท

โครงการบูรณะพระราชวังจันทนและยายโรงเรียนพิษณุโลก (2548: 36) กลาวถึงจุดแข็งในเร่ือง

ของการเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร ในฐานะที่เปนสถานท่ีประทับของพระมหากษัตริยที่

ยิ่งใหญ 2 พระองคคือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเชนกัน ผูศึกษา

เห็นวา เปนความไดเปรียบของการมีศูนยขอมูลฯ บนพื้นที่โบราณสถาน เปนสถานที่จริงที่มี

ความสําคัญและมีคุณคาทางวิชาการใหคนรุนหลังไดศึกษาเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

ศาสตราจารยสายันต ไพรชาญจิตร (2544: 108) ที่ศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาแหลงเรียนรู

สําหรับการศึกษาตลอดชีวิต: กรณีศึกษานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกลเคียง

พบวา สถานที่ต้ังของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจันทรเกษมมีศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลง

เรียนรูตลอดชีวิต เนื่องจากที่ต้ังของพิพิธภัณฑฯ เปนวังหนาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกวา วังจันทร 

เปนที่ประทับของพระมหากษัตริยหลายพระองค นับวามีองคประกอบทางกายภาพที่มีคุณคาทาง

ประวัติศาสตรในระดับชาติและยังเปนพื้นที่ที่มีคุณคาทางโบราณคดี ที่ยังไมเคยมีการมีการศึกษา

ขุดคนทางโบราณคดีมากอน   
 4. แหลงโบราณคดีที่ไมไดรับการจัดการเนื้อหาและสงเสริมใหเปนแหลง
เรียนรู ในประเทศไทยมีทรัพยากรวัฒนธรรมจํานวนมากที่มีความจําเปนและควรไดรับการบริหาร

จัดการสงเสริมใหเปนแหลงเรียนรู เพื่อเปนการปลูกฝงใหคนในชาติเกิดความตระหนักถึงคุณคา

ของทรัพยากรที่มีอยูเพิ่มมากข้ึน เชน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก เปนวัด

ที่มีทรัพยากรวัฒนธรรมที่สามารถเรียนรูไดจํานวนมาก ทั้งในเร่ืองของประวัติศาสตรและ

โบราณคดี มีพิพิธภัณฑภายในบริเวณวัด แตคนสวนใหญไมทราบวา มีพิพิธภัณฑรวมถึงขอจํากัด

ของการเขาชมที่ไมสามารถถายภาพไดและไมมีคําอธิบายเกี่ยวกับวัตถุที่จัดแสดงจึงไมไดรับความ

สนใจจากคนที่เขามาใชพื้นที่ซึ่งมีเปนจํานวนมากแตไมไดรับความรูกลับออกไป เปนตน ซึ่ง

สอดคลองกับกรมศิลปากรที่ไดจัดทําแผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนาเมืองพนมรุง (2548: 

107) จากผลการวิเคราะหศักยภาพพื้นที่โดยรวมจุดออนคือ แหลงโบราณสถานและชุมชนโบราณ

ยังไมมีการพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรู 
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 5. การเลือกใชเทคโนโลยีเปนสื่อในการเรียนรู เทคโนโลยีเปนส่ือในการเรียนรูได

เปนอยางดีเพราะสามารถดึงดูดสายตาจากผูเขาชมใหเขาไปสัมผัสหรือทดลอง รับชม รับฟง ทําให

เกิดจินตนาการหลากหลายรูปแบบ ทําใหผูเขาชมมีสวนรวมกับนิทรรศการ เทคโนโลยีที่มักไดรับ

ความนิยมในการนํามาใชเชน วีดิทัศนกอนการเขาชมในพิพิธภัณฑหรือศูนยขอมูลนั้น ๆ ซึ่ง

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครและหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหมไดใช วีดิ

ทัศนเปนส่ือเนื่องจากเขาใจไดงายมีทั้งภาพและเสียงประกอบ, การใหผูเขาชมสามารถจับตองวัตถุ 

ส่ิงของ ที่จัดแสดงหรือมีเทคโนโลยีที่สามารถใหผูเขาชมเขารวมกิจกรรมได มักไดรับความสนใจ

จากผูเขาชมและสถานศึกษามักจะพานักเรียน นักศึกษาเขาชม เชน องคการพิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตรแหงชาติและมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ เมื่อมีผูเขาชมมาก ความ

เส่ียงที่จะเกิดความเสียหายหรือขัดของก็มีมาก ดังนั้นคาใชจายหรืองบประมาณในการดูแลรักษา

อุปกรณ เทคโนโลยีตาง ๆ ก็ตองมีเปนจํานวนมากเชนกัน และหากเกิดขัดของก็จําเปนจะตองมี

เจาหนาที่ที่คอยซอมแซมหรือตรวจเช็คอุปกรณเพื่อไมใหเกิดอันตรายแกผูเขาชม ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของวิไลวรรณ อยูทองจุย (2553: 106) ที่ศึกษาเร่ือง การศึกษาหารูปแบบการจัดการคลัง

โบราณวัตถุทางโบราณคดีพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร พบวา นิทรรศการที่จัด

ภายในพิพิธภัณฑที่มีการอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการใหคนไดสัมผัสกับลูกเลนที่ทาง

พิพิธภัณฑนําเสนอซ่ึงถือวาเปนแนวทางหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจจากผูเขาชมแตก็กอใหเกิดผลเสีย

เนื่องจากเทคโนโลยีตาง ๆ ที่นํามาใช มักเกิดการชํารุดเสียหายบอยคร้ัง จะเห็นไดวา การใช

เทคโนโลยีเปนส่ือในการเรียนรูก็มีทั้งขอดีและขอจํากัดที่แตกตางกัน ส่ิงสําคัญคือตองมีงบประมาณ

ที่ใชในการดูแลรักษาเทคโนโลยีตาง ๆ  

 6. การปรับภูมิทัศน เนื่องจากพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทนในปจจุบัน 

หลักฐานสวนใหญไดถูกทําลายโดยกาลเวลาและวัสดุในการสรางซึ่งสันนิษฐานวาทําจากไมและ

การถูกรบกวนจึงเหลือเพียงฐานรากของอาคาร ดังนั้นควรมีการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มรมเงา สราง

ความสดชื่น หรือปลูกไมดอกไมประดับที่มีความสวยงาม เพื่อใหผูเขาชมเดินในพื้นที่โบราณสถาน

โดยรอบ ดังเชนวัดใหญชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีการตกแตงดวยไมพุมเต้ีย ทาง

ดานหลังเจดียประธานบริเวณวิหารเกาที่หลงเหลือเพียงฐานเสาของวิหารเทานั้น แตเพื่อใหเปนจุด

สนใจจากนักทองเที่ยว จากภาพที่ 46 จะเห็นไดวามีนักทองเที่ยวเดินเขาไปเพ่ือถายภาพ นับเปน

อีกหนึ่งตัวอยางของโบราณสถานที่สรางบรรยากาศใหกับนักทองเที่ยวแมวาในปจจุบันจะไมเห็น

โครงสรางของวิหาร นอกจากฐานเสาวิหารก็ตาม  
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ภาพที่ 46 บริเวณวิหารของวัดใหญชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

 ในการเลือกพันธุไมที่จะปลูกภายในพื้นที่โบราณสถานนั้นตองคํานึงถึงผลกระทบที่อาจ

เกิดตอโบราณสถาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ไดจัดทําแผนแมบท

โครงการบูรณะพระราชวังจันทนและยายโรงเรียนพิษณุโลก (2548: 37) วางแผนในการฟนฟู

โบราณสถานบางสวนโดยปลูกพันธุไมยืนตน ไมประดับเพื่อใหเกิดมุมมองที่ดี ไมพื้นเมืองทองถิ่น

และปลูกตนไมที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว หากในสวนของ

ปายส่ือความหมายตามจุดตาง ๆ ของโบราณสถานพระราชวังจันทนที่มีคําอธิบายลักษณะ 

ขอบเขต ซึ่งเปนการใหขอมูลทางโบราณคดีในจุดตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีปายสื่อความหมายที่แสดง

ถึงรูปแบบจําลองของพระราชวังจันทนในมุมตาง ๆ โดยศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม 

ที่ไดใชประสบการณและจินตนาการในการออกแบบ ผูศึกษามีความเห็นวา ควรมีการปรับวัสดุของ

ปายส่ือความหมายที่ใหขอมูลทางโบราณคดีในจุดตาง ๆ ใหมีความคงทนมากยิ่งข้ึน เม่ือติดตั้ง

ปายส่ือความหมายผานมาไดชั่วระยะเวลาหนึ่ง ปายส่ือความหมายมีความเปล่ียนแปลงอยางเห็น

ไดชัดเนื่องจากวัสดุที่ใชนั้นไมคงทนตอสภาพแวดลอม และไมมีเคร่ืองปองกันจากปรากฏการณ

ทางธรรมชาติเชน ฝนตก แสงแดดจากดวงอาทิตย ฯลฯ ทําใหปายส่ือความหมายเส่ือมสภาพลง

อยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงควรใชวัสดุที่มีความคงทนเพิ่มมากข้ึนเพื่อเปนการประหยัดงบประมาณใน

เร่ืองการดูแลรักษา โดยผูศึกษาไดพบตัวอยางจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิจิตร ที่เลือกใช

วัสดุทําจากหินออนซึ่งมีความคงทนตอปรากฏการณทางธรรมชาติมากกวา และสะดวกในการทํา

ความสะอาด ไมเกิดภาพสะทอนเมื่อผูเขาชมตองการถายภาพปายส่ือความหมาย เปนตน 
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การเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 
 การจะทําใหแหลงเรียนรูเกิดความยั่งยืนนั้น จะตองมีกระบวนการในการจัดการ 4 แบบ คือ 

 1. การจัดการคณะบริหารจัดการ  

  การจัดการคณะบริหารเปนเร่ืองที่สําคัญและไมควรมองขาม คณะบริหารจัดการที่ดี

นับวาเปนจุดเร่ิมตนของการบริหารจัดการแหลงเรียนรูที่ดีตอไป และจะตองมีความรวมมือจาก

หลายฝาย ชวยกันบริหารจัดการในสิ่งที่หนวยงานนั้น ๆ มีความถนัดหรือมีความชํานาญ และตอง

ไดรับความรวมมือจากคนในชุมชน หากศูนยโบราณคดีพระราชวังจันทน ไดดําเนินการภายใตการ

บริหารจัดการของคณะบริหารที่ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก เปนประธานคณะ

บริหาร ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย เปนเลขานุการคณะบริหาร และคณะกรรมการ

บริหารประกอบดวย ตัวแทนจากคายสมเด็จพระนเรศวร, นายกเทศมนตรี, นายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดพิษณุโลก, สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก, ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย สํานักงานพิษณุโลก, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมและปราชญทองถิ่นหรือนักวิชาการที่เกี่ยวของ เช่ือไดวา พระราชวัง

จันทนจะเปนแหลงเรียนรูที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปรมปณต แกวนนท (2553: 260-

262) ที่ศึกษาเร่ือง แนวทางการจัดการแหลงเรียนรูตลอดชีวิตภายในบานเขาทุเรียน ตําบลเขาพระ 

อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พบวา องคกรที่เปนกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนใหเกิด

การจัดการแหลงเรียนรูตลอดชีวิตพื้นที่บานเขาทุเรียนตองมีสมาชิกขององคกรซึ่งประกอบดวย 

ผูดูแลรับผิดชอบองคกรคือ องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ประธานองคกรคือ ผูวาราชการ

จังหวัด รองประธานคือ นายอําเภอ สมาชิกองคกรประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลาย

พื้นที่รวมกัน ตัวแทนจากหมูบาน และตัวแทนจากประชาชน หรือตัวอยางของศูนยวัฒนธรรมไทย

ทรงดําเขายอย เพชรบุรี ก็เชนกัน แมวาจะอยูภายใตการดูแลและสนับสนุนงบประมาณจาก

เทศบาลตําบลเขายอย แตคณะบริหารจัดการมีการปรับเปล่ียนตามนโยบายผูบริหารจึงเกิดความ

ไมยั่งยืนเชนเดียวกัน เห็นไดจากเมื่อมีการเปล่ียนผูดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี ตามการเลือกต้ัง

ของคนในทองถิ่น การพัฒนาและดําเนินการบางสวนไดรับการดําเนินการตอ แตบางโครงการกลับ

ไมไดรับการดําเนินการตอ สะทอนใหเห็นถึงความไมยั่งยืนของศูนยฯ เพราะจากเดิมไดรับการ

สนับสนุนใหเปนสถานท่ีทองเที่ยวเพื่อรองรับนักทองเที่ยว เมื่อเปลี่ยนนายกเทศมนตรี ศูนยฯ กลับ

ไมไดรับการดูแลหรือพัฒนาใด ๆ เปนตน  
 2. การจัดการขอมูล  
  ในสวนของจากจัดการขอมูลนั้น สํานักศิลปากรที่ 6 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และปราชญทองถิ่นหรือนักวิชาการ
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ที่เกี่ยวของ ตองชวยกันดําเนินการในสวนนี้ เปนการนําสาระความรูที่มีความสําคัญมาส่ือสารกับผู

เขาชม นําไปสูการเรียนรูและเกิดความเขาใจอยางถูกตอง เนื่องจากแหลงเรียนรูนี้ต้ังอยูบนพื้นที่

โบราณสถานพระราชวังจันทนซึ่งเปนพื้นที่ที่พบหลักฐานทางโบราณคดีและเอกสารทาง

ประวัติศาสตรก็ไดกลาวถึงโบราณสถานพระราชวังจันทนแหงนี้ ดังนั้น การจัดการขอมูลจึงแบง

ออกเปน 2 สวน คือการจัดการขอมูลในสวนของศูนยขอมูลฯ ซึ่งจะเปนการนําเสนอขอมูลใน

รูปแบบของนิทรรศการที่มีปายส่ือความหมายที่เนื้อหาส้ันกระชับ ถูกตอง อานงายและจัดแสดง

โบราณวัตถุ ภาพถาย ภาพวาด แบบจําลอง ฯลฯ เพื่อเปนการใหขอมูลกับผูเขาชมไดรับทราบ

ขอมูลกอนการไปชมโบราณสถานพระราชวังจันทน (ธนิก เลิศชาญฤทธ, 2554: 129-134 ) และใน

สวนตอมา คือ การจัดการขอมูลในพื้นที่โบราณสถาน เปนการนําเสนอขอมูลโดยแผนปายรูปแบบ

สันนิษฐานที่ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ไดทําไวใหผูเขาชมเห็นภาพสันนิษฐานของ

พระราชวังจันทนในอดีตวามีรูปแบบใด ไดเห็นสถาปตยกรรมสมัยนั้น เพื่อใหผูเขาชมเกิดความ

ตระหนักและเห็นคุณคาของทรัพยากรทางโบราณคดีที่หลงเหลืออยูในปจจุบัน 
 3. การจัดการผูเขาชม  
  ผูเขาใชแหลงเรียนรูสวนใหญเปนกลุมเด็กนักเรียน นักศึกษา ผูศึกษาจึงไดกําหนด

แนวทางในการเขาชมศูนยขอมูลโบราณสถานพระราชวังจันทนไว 2 แนวทางคือ ใหผูเขาชมเขาใช

แหลงเรียนรูอยางอิสระและการสรางเครือขายวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น แตทั้ง 2 แนวทางจะมี

ระเบียบในการเขาชมที่ชัดเจนและแจงใหกับผูเขาชมทราบกอนการเขาชม และเม่ือเขาชมแลวผูเขา

ชมไดรับความรู ความเขาใจในส่ิงที่ศูนยขอมูลและตัวโบราณสถานนําเสนอไดอยางเต็มที่ ศูนย

ขอมูลและโบราณสถานพระราชวังจันทนก็จะไมไดรับผลกระทบหรือไดรับผลกระทบนอยที่สุดจาก

การที่มีผูเขาชมคร้ังละมาก ๆ ทั้งยังเปนการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได หากไมสามารถ

ดูแลผูเขาชมไดอยางทั่วถึง ผูเขาชมที่เขาใชแหลงเรียนรูอยางอิสระ ก็ตองปฏิบัติตามขอบังคับเพื่อ

ไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรวัฒนธรรม เชน พิพิธภัณฑบานขุนจํานงจีนารักษ อําเภอ

สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดการผูเขาชม โดยมีปายขอความติดไวบริเวณประตูทางเขา

อยางชัดเจนวา กรุณาถอดรองเทา หามสูบบุหร่ีและบานนี้รับน้ําหนักได 30 คน เนื่องจากเปน

อาคารไมเกาแก หากไมมีการจํากัดจํานวนผูเขาชม อาจทําใหเกิดความเสียหายได ถือวาเปนการ

จัดการผูเขาชมและเปนการอนุรักษทรัพยากรทางวัฒนธรรมใหคงอยูตอไป ในสวนของการสราง

เครือขายวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น โดยสนับสนุนใหครูพานักเรียนมาใชศูนยศึกษาประวัติศาสตร

พระราชวังจันทน และศูนยขอมูลโบราณคดีพระราชวังจันทน เปนหองเรียนของจังหวัด ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของกัลยา ซองรัมย (2552: 91) ที่ศึกษาเร่ือง การศึกษาพิพิธภัณฑเพื่อเปน

แหลงเรียนรูสําหรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา แนวทางการใช
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พิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรียนรูอยางสมบูรณนั้น จะเปนแนวทางในการสรางความรวมมือระหวาง

โรงเรียนและพิพิธภัณฑ ในฐานะหุนสวนทางการศึกษา (Museum School Partnership ) นั้น ควร

จะมีการดําเนินงานใหเปนรูปธรรมมากข้ึน จากการสรางหลักสูตรรวมกันระหวางโรงเรียนและ

พิพิธภัณฑ โดยใชเนื้อหาที่มีอยูในพิพิธภัณฑเปนหลักในการสรางหลักสูตรใหสอดคลองกับสาระ

การเรียนรูหรือวิชาที่อยูในโรงเรียน รวมทั้งการสรางความรวมมือทางดานบุคลากร บริหารจัดการ 

แหลงเงินทุน หลักสูตรและกิจกรรม การประเมินผล การสรางเครือขายในชุมชน โดยการสนับสนุน

การสรางเครือขายนี้จะตองอาศัยองคประกอบจากคนในชุมชนและรัฐบาล โครงสรางการพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับทองถิ่นและเชื่อมโยงมาสูการใชพิพิธภัณฑเปนพื้นที่ใน

การเรียนการสอน  
 4. การบริหารจัดการงบประมาณ  
  ในการบริหารจัดการเร่ืองงบประมาณมีความสําคัญเปนอันดับตน ๆ ที่จะสามารถทํา

ใหแหลงเรียนรูเกิดความย่ังยืนได ทั้งนี้ก็ตองมีความสัมพันธกับคณะบริหารจัดการ หากคณะ

บริหารจัดการมาจากหลายภาคสวน การสนับสนุนงบประมาณใหกับแหลงเรียนรูอาจมีไมมาก แต

การรวบรวมจากหลาย ๆ ภาคสวนก็ทําใหงบประมาณมีจํานวนมากกวาการรอการสนับสนุนจาก

หนวยงานเดียว ทั้งยังเปนการแสดงถึงความรวมมือและเห็นความสําคัญของแหลงเรียนรูวามี

ประโยชนทางการศึกษาตอสังคม แตหากไมมีงบประมาณในการดําเนินการก็อาจทําใหไมเกิด

ความยั่งยืน ดังเชน ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําบานหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี เกิดจากความต้ังใจ

ของคนในชุมชนที่เปนชาวไทยทรงดําอยากจะทําศูนยวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเปน ชาติพันธุไทย

ทรงดํา แตขาดงบประมาณในการดําเนินการจึงจําเปนตองของบประมาณสนับสนุนจากองคกร

ตาง ๆ เม่ือสามารถดําเนินการเปนศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําบานหัวเขาจีนก็ตองมีงบประมาณใน

การดูแลรักษาเกิดข้ึน บานหัวเขาจีนมีบุคลากรที่ชวยกันบริหารจัดการซึ่งเปนคนในชุมชนทั้งหมด 

แตไมมีงบประมาณ ตองรองบประมาณจากหนวยงานทองถิ่นซึ่งมีความไมแนนอน งบประมาณที่

ไดรับในแตละปมีจํานวนมากนอยไมเทากันทําใหเส่ียงตอความไมยั่งยืน 

 
ขอจํากัดของการวิจัย 
 1. ที่ต้ังศาลสมเด็จพระนเรศวร ต้ังอยูบนพื้นที่โบราณสถาน ทําใหเปนที่สะดุดตา 

เนื่องจากแหลงโบราณสถานพระราชวังจันทน เปนภาพของพ้ืนที่โลงกวางที่มีแนวกําแพงกออิฐและ

ฐานพระราชวังเต้ีย ๆ เทานั้น ศาลสมเด็จพระนเรศวรอาจมีการปรับเปลี่ยนวัสดุในการกอสรางให

เกิดความกลมกลืนเชน การเลือกใชอิฐมอญเปนวัสดุในการกอสราง เปนตน ซึ่งศูนยขอมูล
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โบราณสถานเมืองบางขลัง จังหวัดสุโขทัย ก็ใชอิฐมอญเปนวัสดุในการกอสรางซึ่งทําใหเกิดความ

กลมกลืนทางสายตา 

 2. ดวยขอจํากัดในเร่ืองพื้นที่ที่ติดกับเขตทหารคือ คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

บริเวณดานทิศเหนือ ทําใหผูศึกษาเห็นวา ควรใชขอจํากัดนี้ทําใหเกิดความรวมมือจากเขตทหาร

โดยการใหทหารเขามามีสวนรวมในเร่ืองของการชวยดูแลพื้นที่โบราณสถานโดยรอบทั้งในเร่ืองของ

ความปลอดภัยและการดูแลความเรียบรอยของพื้นที่ 
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บทที่ 7 
 

สรุปผลการศกึษา 
 

 การศึกษาเร่ือง การจัดการแหลงเรียนรูพระราชวังจันทน มีประเด็นคําถามในการศึกษา

คือ มีวิธีการจัดการกับทรัพยากรทางดานโบราณคดีและโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนอยางไรให

เกิดประโยชนสูงสุด และการจะใหพระราชวังจันทนเปนแหลงเรียนรูที่สมบูรณแบบควรจะประกอบ

ไปดวยส่ิงใดบาง และจะมีวิธีการนําเสนออยางไรจึงจะเหมาะสม และจะรักษาทรัพยากรโบราณคดี

และประวัติศาสตรใหเปนแหลงเรียนรูอยางยั่งยืนไดอยางไร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมและจัด

ระเบียบทรัพยากรโบราณคดีและประวัติศาสตรในพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลกและเพ่ือกําหนดรูปแบบการจัดการโบราณสถานพระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก 

ใหเปนแหลงเรียนรูดานโบราณคดีและประวัติศาสตร 

 ในการศึกษาไดมีการเก็บขอมูล 3 ลักษณะคือ (1) การปริทรรศนเอกสารเร่ือง

ประวัติศาสตรและการขุดคนพระราชวังจันทน ประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (2) การสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูทางดานประวัติศาสตร โบราณคดีและการบริหารจัดการจํานวน 12 ทาน

โดยประเด็นคําถามประกอบดวย เร่ืองของการบริหารจัดการ รูปแบบในการนําเสนอและการเปน

แหลงเรียนรูที่ยั่งยืน (3) การสํารวจภาคสนามในแหลงเรียนรูเทียบเคียงจํานวน 3 แหงไดแก 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม โบราณสถานเมืองบางขลัง จังหวัด

สุโขทัยและศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ขอมูลที่ไดจากทั้ง 3 

กิจกรรมจะถูกนํามาใชเพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการจัดการทรัพยากรโบราณคดี 

 ซึ่งจากการศึกษาพบวา ทรัพยากรโบราณคดี มีความสําคัญอยางยิ่งตอการรอยเรียง

เร่ืองราวของประวัติรัฐชาติ ซึ่งเปนส่ิงที่ทุกคนตองตระหนักรูถึงคุณคา เพื่อธํารงความเปนชาติ 

การศึกษาทรัพยากรโบราณคดี เปนการศึกษาหลักฐานที่ไดจากขุดคนชั้นวัฒนธรรมตาง ๆ ในอดีต 

ซึ่งส่ิงที่ขุดไดนี้ จัดเปนหลักฐานที่จับตองไดประเภทหนึ่ง ที่ตัววัตถุเองนั้น ไมมีขอมูลเชิงอคติ แต

อคติจะเกิดข้ึนจากการวิเคราะหหลักฐานที่ผิดพลาดของผูศึกษาเอง ถาผูศึกษาไมมีความเปนเหตุ

เปนผลเพียงพอ ตางจากหลักฐานประเภทเอกสารโบราณ ที่ขอมูลนั้น อาจถูกบันทึกโดยอคติของ

ผูเขียน ดังนั้น การจัดการทรัพยากรโบราณคดีใหอยูในรูปของสื่อเผยแพรความรูแบบตาง ๆ เพื่อให

เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของประเทศก็มีความสําคัญดุจเดียวกัน ส่ือการเรียนรูรูปแบบที่เปนที่นิยม

นอกจาก “พิพิธภัณฑ” แลว ก็คือ “ศูนยขอมูล” ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงโบราณคดีนั้น ๆ  
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 โบราณสถานพระราชวังจันทนเปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณคาและเปนประโยชน

ตอการศึกษาเรียนรู และนับวาเปนพระราชวังโบราณเพียงแหงเดียวในจังหวัดพิษณุโลกที่ยังคง

เหลือรองรอยหลักฐานปรากฏมาถึงปจจุบัน พระราชวังจันทนเปนสถานที่พระราชสมภพของ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริยที่ทรงกอบกูเอกราชจากการเปนประเทศราชของ

อาณาจักรพมาและเปนที่ประทับของกษัตริยไทยในอดีต แตในปจจุบันหลักฐานโครงสรางสวน

ใหญถูกทําลายไปเกือบหมด คงเหลือแตสวนที่เปนรากฐานของกําแพงและอาคารเทานั้น ไมเพียง

เทานั้น พระราชวังจันทนยังมีความสําคัญทางประวัติศาสตร ดังที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร

ทั้งของไทยและของตางชาติอาทิเชน พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวถึงกรมหลวงเทวะวงศวโรปการ, จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก พระนิพนธของสมเด็จ

เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, บันทึกของนิโกลาส แชรแวส เปนตน แตหากกลาวถึง

ความสําคัญทางโบราณคดี พระราชวังจันทนแหงนี้มีคุณคาและควรคาแกการเรียนรู ทั้งจากตัว

โบราณสถานท่ีมีการสรางซอนทับกันถึง 3 สมัยและโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนจํานวนมาก

สามารถเปนหลักฐานยืนยันถึงความสําคัญต้ังแตอดีตเปนตนมา ทั้งยังเปนที่ยึดเหนี่ยวทางดาน

จิตใจของชาวพิษณุโลก เห็นไดจากศาลสมเด็จพระนเรศวรซึ่งเปนที่เคารพบูชาของชาวจังหวัด

พิษณุโลกต้ังอยูภายในบริเวณโบราณสถานพระราชวังจันทนนี้ 

 ผูศึกษาไดเลือกใชการจัดการขอมูลทางโบราณคดีของแหลงโบราณคดีพระราชวัง

จันทน โดยการจัดการขอมูลดังกลาว ใหอยูในรูปแบบของ “ศูนยขอมูลโบราณคดีพระราชวงัจนัทน” 

เพื่อเผยแพรขอมูลทางโบราณคดีของพื้นที่ศึกษารวมกับศูนยขอมูลประวัติศาสตรพระราชวังจันทน

ที่ดําเนินการอยู ณ ขณะนี้ ภายในศูนยขอมูลโบราณคดีพระราชวังจันทน แบงออกเปน ๙ สวน 

ไดแก  

 1. “ประชาสัมพันธและรานจําหนายของที่ระลึก” เพื่อใหผูเขาชมทราบถึงระเบียบการ

เขาชมศูนยขอมูลและแนะนําสวนตาง ๆ ของศูนยขอมูล ผานเอกสารประกอบการเขาชม รับทราบ

กิจกรรมตาง ๆ ที่ศูนยจะจัดข้ึนรวมถึงจําหนายของที่ระลึกจากทองถิ่น 

 2. “พัฒนาการของพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน” นําเสนอเกี่ยวกับประวัติความ

เปนมาของการใชพื้นที่บริเวณพระราชวังจันทนต้ังแตยุคแรกจนกระท่ังเปนที่ต้ังของโรงเรียน

พิษณุโลกพิทยาคม ทําใหผูเขาชมทราบถึงความสําคัญและพัฒนาของพื้นที่ 

 3. “งานโบราณคดีกับพระราชวังจันทน เปนการใหความสําคัญกับงานโบราณคดีใน

สวนของพระราชวังจันทนเพื่อใหผูเขาชมเขาใจถึงกระบวนการงานโบราณคดี ทั้งยังเปนการปลูกฝง

ใหรูถึงคุณคาของงานโบราณคดีที่มีความสําคัญทําใหเกิดความภาคภูมิใจในชาตินําไปสูการอนุรักษ 
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 4. “เลาเร่ืองพระราชวังจันทนผานทางหลักฐานทางโบราณคดี” เปนการจัดแสดง

โบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนทําใหผูเขาชมทราบถึงคุณคาของโบราณวัตถุ นําไปสูการตอตาน

การคาโบราณวัตถุ  

 5. “สมเด็จพระนเรศวร” เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรและใหผูเขาชม

เกิดความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคทรงเสียสละเพื่อบานเมือง 

 6. “นิทรรศการหมุนเวียน” เปนการปรับเปลี่ยนนิทรรศการที่จัดแสดงในชวงเวลาส้ัน ๆ 

เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูเขาชมที่มีความหลากหลาย เพื่อใหทันตอเหตุการณหรือเพื่อสราง

กิจกรรมใหคนเขามามีสวนรวม มาใชพื้นที่ของศูนยขอมูลใหเกิดประโยชน  

 7. “หองคุณหนู” เปนการใหความสําคัญกับเด็กและเปนการสงเสริมการเรียนรู ผานส่ือ

และกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับวัยเพื่อใหเกิดทักษะในการเรียนรู 

 8. “หองภาพยนตร” เพื่อเปนทางเลือกหนึ่งในการเรียนรูจากภาพยนตร ที่งายตอการ

เขาถึง สามารถรับชมไดทุกเพศ ทุกวัย 

 9. “จุดประเมินและนั่งพักผอน” เพื่อเปนการสํารวจขอมูลของผูเขาชมและความรูที่ผู

เขาชมไดรับจากการชมศูนยขอมูลจึงมีแบบประเมินใหกับผูเขาชมและเพ่ือใหผูเขาชมไดนั่งพักผอน

โดยสามารถมองเห็นโบราณสถานพระราชวังจันทนไดอยางชัดเจน 

 สําหรับการจัดการโบราณสถานน้ัน ผูศึกษาไดเสนอแนวทางในการปรับปรุงปายส่ือ

ความหมาย โดยการเปลี่ยนวัสดุใหคงทน อาทิ แผนปายที่ทําจากหินออน เปนตน และการจัดการผู

เขาชมนั้น ผูศึกษาไดกําหนดไว 2 แนวทางคือ ใหผูเขาชมเขาใชแหลงเรียนรูอยางอิสระ และการ

สรางเครือขายวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น โดยใหครูพานักเรียนมาใชศูนยศึกษาประวัติศาสตร

พระราชวังจันทน และศูนยขอมูลโบราณคดีพระราชวังจันทน เปนหองเรียนของจังหวัดโดยปฏิบัติ

ตามระเบียบการเขาชมเพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนได 

 แหลงเรียนรูตลอดชีวิตจะเกิดความยั่งยืนไดนั้นจะตองประกอบดวยการบริหารจัดการ

ที่ดี ซึ่งประกอบดวยแนวทางการจัดการทั้ง 4 คือ  

 1. การบริหารจัดการที่ดี โดยความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและทองถิ่นรวมกัน

เปนคณะบริหารประกอบไปดวย ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก เปนประธานคณะบริหาร 

ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย เปนเลขานุการคณะบริหาร คายสมเด็จพระนเรศวร, 

นายกเทศมนตรี, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก, สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด

พิษณุโลก, ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานพิษณุโลก, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม, ปราชญทองถิ่นหรือนักวิชาการที่

เกี่ยวของ รวมกันบริหารจัดการใหพระราชวังจันทนเปนแหลงเรียนรูที่ยั่งยืน 
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 2. การจัดการงบประมาณดําเนินการ มีความสัมพันธกับการบริหารจัดการที่ดีจําเปน 

ตองอาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวนเขามาชวยสนับสนุนเพื่อใหเกิดแหลงเรียนรูที่ยั่งยืน 

 3. การจัดการขอมูล เปนความรวมมือของสํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัยรวมกับสถาบัน 

การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกรวมถึงนักวิชาการและปราชญทองถิ่นชวยกันดําเนินการเพื่อใหเกิด

ความถูกตองและความเหมาะสมในการนําเสนอขอมูลที่ตรงกับกลุมเปาหมายทั้งในสวนของศูนย

ขอมูลฯ และพ้ืนที่โบราณสถาน 

 4. การจัดการผูเขาชม เพื่อใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ ผูเขาชมเกิดกระบวนการเรียนรู

และปองกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตอศูนยขอมูลฯและโบราณสถาน พรอมทั้งสนับสนุนใหสถาบัน 

การศึกษาใชเปนแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน นักศึกษา โดยการสรางเครือขายวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น 

 การจัดการทรัพยากรโบราณคดีใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตจําเปนตองอาศัยการ

บริหารจัดการที่ดี โดยอาศัยความรวมมือและการสนับสนุนจากทองถิ่น ทั้งยังเปนการใชทรัพยากร

ใหเกิดประโยชนทางดานการศึกษาและเปนการสรางความตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรที่มีอยู 

ใหชวยกันดูแลรักษาใหคงอยูนําไปสูความภาคภูมิใจในความเปนชาติที่บรรพบุรุษไดสืบทอดมาให

คนในปจจุบันไดเรียนรูและใชประโยชนตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. สรางความตระหนักในคุณคาของทรัพยากรโบราณคดีใหกับเยาวชนเพิ่มมากข้ึน 

นําไปสูการอนุรักษทรัพยากรโบราณคดีของประเทศ 

 2. จัดทําเสนทางแหลงเรียนรูเพื่อเช่ือมโยงกับแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก 
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