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กิตติกรรมประกาศ 
 
 งานวิจัยนี้ไดดําเนินการสําเร็จไดดวยความชวยเหลือจากหนวยงานและบุคคลตางๆ จํานวนมาก ไดแก 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแหงชาติ (สกว.) ผูสนับสนุนทุน
การวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูประสานงานโครงการ  
 สําหรับในสวนของขอมูลตางๆ ไดรับความชวยเหลือดวยดีจาก พระครูประโพธิ กิตติคุณ เจาอาวาส 

และพระไพโรจน อธิษฐาโน รองเจาอาวาสวัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ) นายประหยัด แสงหิรัญ นายกองคการ

บริหารสวนตําบลธงชัย นายจาตุรนต สยนานนท ประธานกลุมอนุรักษและพัฒนาถํ้าเขาหลวงเพ่ือการ

ทองเท่ียว นางสาวศิรกาญจน อาจหาญ ผูชวยนักพัฒนาการทองเท่ียวองคการบริหารสวนตําบลธงชัย นายดุสิต 

ทุมมากรณ หัวหนาฝายวิชาการ และนางสาวกรรณิการ เปรมใจ นักโบราณคดี สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี 

กรมศิลปากร นายกานต รับสมบัติ ภัณฑารักษชํานาญการ และนายพนมกร นวเสลา ภัณฑารักษปฏิบัติการ 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี นายสุดยอด นกตอ และนายชนัญู อินทรขลิบ มัคคุเทศกทองถ่ินชาว

เพชรบุรี    

 การเก็บขอมูลตางๆ ไดรับความชวยเหลือจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทจากภาควิชา

ประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะทํางานของ 3,000 B. C. นอกจากนี้ยังไดรับ

ความชวยเหลือจากบุคคลตางๆ อีกมากมาย ทางคณะผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้  

 
คณะผูวิจัย 
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บทสรุปผูบริหาร  

 โครงการวิจัยเรื่อง ถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรูทาง
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม ไดดําเนินการวิจัยในพ้ืนท่ีของถํ้าเขาหลวงและถํ้าอ่ืนๆ ท่ีอยูบนเขาหลวง 
ตําบลธงชัย อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกลาวนี้อยูในความดูแลของหนวยงานตางๆ ๓ หนวยงาน 
ไดแก องคการบริหารสวนตําบลธงชัย วัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ) และสํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี แตละ
หนวยงานมีบทบาทหนาท่ีท่ีแตกตางกันออกไป  
 
วัตถุประสงค 
 วัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้มี ๓ ขอ ดังนี้  

 ๑. เพ่ือทราบถึงความสําคัญของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องในบริบทตางๆ โดยเฉพาะในแงมุม
ความเชื่อ และความสัมพันธกับราชสํานักสมัยรัชกาลท่ี ๔-๕    

๒. เพ่ือทราบถึงความตองการ ปญหา อุปสรรค และขอมูลตางๆ ของหนวยงานราชการท่ีมีสวน
เก่ียวของ เชน องคการบริหารสวนตําบลธงชัย สํานักโบราณคดีท่ี ๑ ราชบุรี วัดบุญทวี ตลอดจนบุคคลท่ี
เก่ียวของและนักทองเท่ียว เพ่ือวางแนวทางในการพัฒนาถํ้าเขาหลวงเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรม 

๓. เพ่ือนําองคความรูและแนวทางตางๆ ท่ีไดไปผลิตเปนเอกสารและสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ และ
จัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องไดพัฒนาสูการเปนแหลง
เรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

สิ่งท่ีคาดหวังจากการวิจัยครั้งนี้ คือ เม่ือผนวกรวมความรูทางวิชาการท่ีไดรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้เขา
กับท่ีนักวิชาการทานตางๆ ไดดําเนินการมาแลว จะทําใหทราบถึงความสําคัญของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ี
เก่ียวเนื่องในบริบทตางๆ โดยเฉพาะในแงมุมทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม องคความรูท่ีไดมานี้จะเปน
ฐานอันม่ันคงและสําคัญยิ่งตอการพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูคูเมืองเพชรบุรี เม่ือนําเอาองคความรูท่ีไดจากการ
คนควาวิจัยไปผลิตเปนเอกสารและสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ เผยแพรสูสาธารณชนวงกวาง ท้ังภายในและ
ภายนอกพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงอาจมีการจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จะทําใหสาธารณชน
เกิดความรูความเขาใจตอถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องได สงผลใหสถานท่ีแหงนี้กลายเปนแหลงเรียนรู
ทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมไดในท่ีสุด  

 
วิธีการศึกษา 
 วิธีการศึกษาของโครงการวิจัยนี้มีหลากหลายรูปแบบ แตกตางไปตามวัตถุประสงค ดังนี้  

๑. ทบทวนวรรณกรรมท้ังท่ีเปนเอกสารโบราณและงานวิชาการท่ีเก่ียวของ เพ่ือตรวจสอบองคความรู
ในปจจุบัน   
 ๒. สํารวจและเก็บขอมูลภาคสนาม ณ ถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่อง เพ่ือตรวจสอบองคความรู
เดิมและหาประเด็นทางวิชาการใหมๆ  
 ๓. เก็บขอมูลสถานภาพปจจุบันและความคาดหวังในอนาคตตอถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องของ
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมายังถํ้าเขาหลวง บุคคลและหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิ วัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ) 
องคการบริหารสวนตําบลธงชัย สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี ผานการใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการ
สังเกตการณ 
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ผลการศึกษา 
 จากการวิจัยทําใหทราบวาถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องเปนศาสนสถานสําคัญมาแลวตั้งแตสมัย
กรุงศรีอยุธยาตอนตน และยังคงเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์สืบมาตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยา ปูชนียวัตถุสําคัญในสมัยนี้ 
ไดแก หลวงพอถํ้าหลวง พระพุทธไสยาสน พระพุทธรูปอูทอง เจดียแปดเหลี่ยมประดับลวดลายปูนปน และ
พระพุทธบาท  
 เม่ือลวงเขาสูสมัยรัตนโกสินทรพบวาสถานท่ีแหงนี้มีความสัมพันธกับพระมหากษัตริยและพระราชวงศ
จักรี กลาวคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จ
พระราชดําเนินมาทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ทรงสรางหรือทรงปฏิสังขรณถาวรวัตถุในถํ้าหลายอยาง เชน 
พระพุทธรูปหลายองค เจดียทรงระฆัง ๓ องค บันได พระราชวงศหลายพระองคไดโดยเสด็จพระราชกุศลใน
ครั้งนั้นดวย นับไดวาถํ้าเขาหลวงเปนสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีพระมหากษัตริยและพระราชวงศทรง
สรางหรือทรงปฏิสังขรณไวมากท่ีสุดกวาท่ีใดในประเทศไทย ท้ังนี้ฐานของพระพุทธรูปหลายองคปรากฏพระ
ปรมาภิไธยและพระนามของพระราชวงศ จึงกลาวไดวาเปนสถานท่ีท่ีปรากฏพระนามพระราชวงศจักรีมากท่ีสุด
ในประเทศไทย นอกจากนี้ บุคคลสําคัญท้ังชาวไทยและตางชาติก็ไดเคยเดินทางมาถํ้านี้ดวย เชน สุนทรภู, 
เซอรจอหน เบาวริง, ดุกโยฮัน อัลเบรกต   
 บนเขาหลวงยังมีสําคัญอ่ืนๆ อีก เชน ถํ้าพุทธโฆษา ถํ้าโบราณ ถํ้าชางเผือก ท่ีชาวเมืองเพชรบุรีในอดีต
ไดดัดแปลงใหเปนศาสนสถาน หากแตไมใหญโตเทาถํ้าเขาหลวง นับไดวาเปนสถานท่ีเก่ียวเนื่องท่ีมีคุณคายิ่ง  

จากคุณคาและความสําคัญขางตน เห็นวาควรพัฒนาถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องเปนแหลง
เรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมตอไป โดยการพัฒนานี้ใชวิธีการเก็บขอมูลความคิดเห็นของ
นักทองเท่ียว บุคคลท่ัวไป เพ่ือทราบความคิดเห็นในแงมุมตางๆ ตอถํ้าเขาหลวง ผานการสัมภาษณ 
สังเกตการณ และการใชแบบสอบถาม อีกสวนหนึ่งเก็บขอมูลจากหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ ไดแก อบต.
ธงชัย วัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ) สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี เพ่ือทราบสถานภาพปจจุบัน ปญหา อุปสรรค 
ตลอดจนขอคิดเห็นตางๆ เก่ียวกับการพัฒนาเปนแหลงเรียนรู ผลท่ีไดจากการเก็บขอมูลนักทองเท่ียวพบวา
โดยท่ัวไปไมทราบความสําคัญของสถานท่ีแหงนี้ ในขณะท่ีบุคลากรของหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบวาสําคัญ
อยางไรแตไมมีขอมูลรายละเอียด และยังพบวามีปญหาและอุปสรรคหลายอยางในปจจุบัน เชน การ
ประสานงานของหนวยงานตางๆ ท่ีมีหนาท่ีดูแลถํ้าเขาหลวง  

 
สําหรับในสวนของสวนการผลิตสื่อการเรียนรูนั้น จากการสํารวจความตองการของนักทองเท่ียวและ

สัมภาษณบุคลากรจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทําใหคณะผูวิจัยเลือกผลิตสื่อการเรียนรูท้ังสิ้น ๕ ประเภท ไดแก 
๑.แผนพับ ๒.หนังสือ ๓.วีดิทัศนออนไลน ๔.อินโฟกราฟฟกส ๕.เพจเฟซบุค เขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร 
เม่ือผลิตสื่อประเภทตางๆ แลวเสร็จ ไดนําสื่อตางๆ เหลานี้เผยแพรสูสาธารณชนผานชองทางตางๆ และมอบให
หนวยงานท่ีเก่ียวของไดใชประโยชน สื่อทุกประเภทไดรับการประเมินจากผูใชงานวาทําใหรูจักและทราบขอมูล
ความสําคัญของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวของในบริบทประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมมากข้ึน อยากไป
เยี่ยมชมถํ้าเขาหลวงมากข้ึน และคิดวาสื่อการเรียนรูท่ีผลิตข้ึนนี้ตอบโจทยการพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรูทาง
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางยิ่ง  

นอกจากนี้หนวยงานท่ีมีหนาท่ีดูแลและบริหารจัดการถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่อง ไดแก 
องคการบริหารสวนตําบลธงชัย วัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ)  สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
พระนครคีรี ไดนําเอาสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ ไปใชประโยชนในหนวยงานของตนดวย      
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จากท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ กลาวไดวาโครงการวิจัยนี้ไดตอยอดความรูจากงานวิจัยพ้ืนฐาน วาถํ้าเขา
หลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องมีความสําคัญทางทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางไร เม่ือเก็บขอมูลจาก
ผูเก่ียวของก็ไดทําใหทราบถึงสถานภาพปจจุบัน ปญหาและอุปสรรค ซ่ึงมีประโยชนในการกําหนดแนวทางการ
พัฒนาถํ้าเขาหลวงตอไป สวนการผลิตสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ นั้น จากการทดลองใชและสัมภาษณ
ผูเก่ียวของเห็นวาสื่อเหลานี้ไดตอบโจทยการพัฒนาสถานท่ีนี้ใหกลายเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรมได  

 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ทําใหพบจุดเดนท่ีตองสนับสนุนและจุดดอยท่ีตองปรับปรุงแกไข เพ่ือพัฒนาถํ้าเขา

หลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องสูการเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมดังนี้  

 ๑. ถํ้าเขาหลวงเปนสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมเปนอยางยิ่ง สมควรมีศูนย

ขอมูล หรือศูนยจัดนิทรรศการ ใหความรูเก่ียวกับถํ้าเขาหลวง  

 ๒. สื่อการเรียนรูประเภทตางๆ ท่ีเปนผลิตผลจากงานวิจัยครั้งนี้ เชน แผนพับ หนังสือคูมือ สามารถให

หนวยงานทองถ่ินไปผลิตซํ้าได สวนเพจเฟซบุคควรใหเจาหนาท่ีจากหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมเปนผูจัดการเพจ  

 ๓. ถํ้าเขาหลวงมีหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลหลายหนวยงาน ไดแก วัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ) 

อบต.ธงชัย และสํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี เห็นวาหนวยงานตางๆ นี้ควรประสานงานหรือปรึกษาหารือในเรื่อง

ตางๆ ใหมากข้ึน  

 ๔. ควรมีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง เชน อบรมบุคลากร อบรม

มัคคุเทศกทองถ่ิน เพ่ือความรูจะไดแพรกระจายสูวงกวาง และเปนฐานสําคัญในการพัฒนาสูการเปนแหลง

เรียนรูไดในท่ีสุด  
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Executive Summary 
 The Study for Developing Khao-Iuang Cave and Its Related Sites as a Historical, Art 

and Cultural Learning Source is a research on the artistic works discovered in Khao-Iuang 

Cave and other caves of Khao-Luang Mountain, Tambon Thongchai, Muang District, 

Petchaburi. This area is under the responsibility of Thongchai Provincial Administration 

Organization, Boonthavi Temple (Tham Glab Temple), and the 1st Regional Office of Fine 

Arts. Each mentioned organization is responsible for different aspects.  

 

Objectives 

 In the research, there are 3 objectives, as follows: 

 1. To comprehend the significance of Khao-Luang Cave and other related areas in 

various aspects, especially beliefs and their relationship with the Siamese court of King Rama 

IV and V. 

 2. To evaluate the needs, problems, obstacles and other relevant information from 

the governmental organizations related to this area, as well as from tourists travelling here. 

Its result is used in identifying the way to develop the area as a historical, art and cultural 

learning center. 

 3. To disseminate the knowledge gained from the study through different media and 

activities with the aim to promote this area as a sustainable historical, art and cultural 

learning source. 

The results of this research and others are expected to help us realize the 

significance of Khao-Luang Cave and other related areas in various aspects, especially 

history, art and culture. The body of knowledge gained from this research is an important 

foundation and plays an important role in developing this area as a learning center of 

Petchaburi. To publicize all of the information through various media as well as to 

coordinate with some related organizations in holding any activities will encourage the 

public to more understand Khao-Luang Cave and its related areas, which will finally lead this 

area to be a historical, art and cultural learning source. 

 

Researching Methods 

 1. Do a literature review of ancient accounts and related researches to verify the 

present-day knowledge in this field. 

 2. Do a field survey of Khao-Luang Cave and its related areas to verify the present-

day knowledge in this field and to find some new academic issues. 
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 3. Collect data on Khao-Luang Cave of the present-day conditon and on the future 

expectation toward this cave and its related sites. Through interviewing and observation, the 

latter is gained from tourists, Boonthavi Temple (Tham Glab Temple), Thongchai Provincial 

Administration Organization and the 1st Regional Office of Fine Arts. 

 

Result of the Research 

From the research, it is discovered that Khao-luang and its related nearby sites have 

been used as religious places since the early Ayutthaya period. The art works dated to that 

time are Luang Pho Tham Luang Buddha image, reclining Buddha image, U-thong styled 

Buddha images, octagonal stupa and Buddha footprints. 

In the Rattanakosin period, it had a close relationship with the kings and some royal 

members in the Chakri dynasty. King Mongkut and King Chulalongkorn visited this cave in 

order to hold merit activities and had many religious relics of the cave renovated. The works 

of these two periods include many Buddha statues, three bell-shaped stupas and stairways. 

Many royal members took part in these merit activities too. It can be said that Khao-luang 

Cave has many more Buddha images made by the court than other places. Furthermore, 

some Thai and foreign renowned persons travelled here as well. 

Apart from Khao-luang Cave, there are other caves in Khao-luang Mountain, such as 

Buddha-Khosa Cave, Boran Cave and Chang-phueg Cave. They were used as religious places 

but not so huge as Khao-Luang Cave. However, those are considered as important sites 

relevant to Khao-Luang Cave. 

The mentioned value and significance of this cave reflect that this cave and its 
related places should be established as a historical, artistic and cultural center. To 
accomplish this aim, the research team collect various data from tourists and staffs of 
related organizations. It is discovered that the tourists did not know the significance of this 
cave. As for the staffs of the related organizations, they realized its importance but did not 
know it in detail. Moreover, it is found that the cooperation between the organizations 
responsible for Khao-Luang Cave should be improved. 

From the aforementioned, it can be stated that this research has built on the basic 

research on Khao-Luang Cave in the aspects of history, art and culture. The opinions 

collected from related persons have made us realize the present-day condition of the cave 

as well as the problems and obstacles of developing this area, which is useful for 

implementing a suitable plan for developing Khao-Luang Cave. As for producing learning 

media, the feedbacks of all users reflect that these media can fulfill the need of developing 

this area as historical, artistic and cultural resource learning center.   
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Suggestion 

 From the research, some strengths and weaknesses, which are related to the 

development of Khao-Luang Cave and its related area, are found. They are as follows: 

 1. Khao-Luang Cave is an important place full of historical, artistic and cultural 

heritage. Thus, an information center or exhibition should be established. 

 2. The learning media that were produced in this research, such as brochures and 

handbooks, can be republished by the local organizations responsible for this area. As for 

Facebook page, the staffs from the related organizations should administrate it. 

 3. Khao-Luang Cave is under the responsibility of various organizations, namely 

Boonthavi Temple (Tham Glab Temple), Thongchai Provincial Administration Organization, 

and the 1st Regional Office of Fine Arts. Each mentioned organization is in charge of different 

aspects. In the future, they should have much more coordination in order to develop this 

area. 

 4. The knowledge-training activities for related staffs and local guides should be held 

continuously in order to make the body of knowledge more widespread. These are the best 

foundation for developing the area as a learning center. 
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โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลัก ๓ ประการ คือ  
๑.เพ่ือทราบถึงความสําคัญของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องในบริบทตางๆ โดยเฉพาะในแงมุม

ความเชื่อ และความสัมพันธกับราชสํานักสมัยรัชกาลท่ี ๔-๕   
๒.เพ่ือทราบถึงความตองการ ปญหา อุปสรรค และขอมูลตางๆ ของหนวยงานราชการท่ีมีสวน

เก่ียวของ เชน องคการบริหารสวนตําบลธงชัย สํานักโบราณคดีท่ี ๑ ราชบุรี วัดบุญทวี ตลอดจนบุคคลท่ี
เก่ียวของและนักทองเท่ียว เพ่ือวางแนวทางในการพัฒนาถํ้าเขาหลวงเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรม 

๓.เพ่ือนําองคความรูและแนวทางตางๆ ท่ีไดไปผลิตเปนเอกสารและสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ และ
จัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องไดพัฒนาสูการเปนแหลง
เรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

จากการวิจัยทําใหทราบวาถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องเปนศาสนสถานสําคัญมาแลวตั้งแตสมัย
กรุงศรีอยุธยาตอนตน และยังคงเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์สืบมาตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยา เม่ือลวงเขาสูสมัย
รัตนโกสินทรพบวาสถานท่ีแหงนี้ มีความสัมพันธกับพระมหากษัตริยและพระราชวงศจักรี กลาวคือ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนิน
มาทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ทรงสรางหรือทรงปฏิสังขรณถาวรวัตถุในถํ้าหลายอยาง พระราชวงศหลาย
พระองคไดโดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนั้นดวย นับไดวาถํ้าเขาหลวงเปนสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปท่ี
พระมหากษัตริยและพระราชวงศทรงสรางหรือทรงปฏิสังขรณไวมากท่ีสุดกวาท่ีใดในประเทศไทย นอกจากนี้
บุคคลสําคัญท้ังชาวไทยและตางชาติก็ไดเคยเดินทางมาถํ้านี้ดวย  

จากคุณคาและความสําคัญขางตน คณะผูวิจัยจึงเห็นวามีความเหมาะสมท่ีจะพัฒนาถํ้าเขาหลวงและ
สถานท่ีเก่ียวเนื่องใหเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมตอไป โดยข้ันตอนตอไปของ
งานวิจัย คือ ผลิตสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ องคความรูนี้จะเปนพ้ืนฐานท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาเปนแหลง
เรียนรู โดยทางคณะผูวิจัยไดเก็บขอมูลนักทองเท่ียว บุคคลท่ัวไป และบุคลากรจากหนวยงานหรือองคกรท่ี
เก่ียวของ เพ่ือทราบองคความรูพ้ืนฐานท่ีมีอยูเดิม และขอความคิดเห็นวาสื่อการเรียนรูท่ีควรจะเปนนั้นมี
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อะไรบาง ในท่ีสุดจึงผลิตสื่อการเรียนรูท้ังสิ้น ๕ ประเภท ไดแก ๑.แผนพับ ๒.หนังสือ ๓.วีดิทัศนออนไลน ๔.
อินโฟกราฟฟกส ๕.เพจเฟซบุค เขาหลวงมรดกล้ําคาของเมืองเพชรบุรี  

เม่ือผลิตสื่อประเภทตางๆ แลวเสร็จ ไดนําสื่อตางๆ เหลานี้เผยแพรสูสาธารณชนผานชองทางตางๆ 
และมอบใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดใชประโยชน สื่อทุกประเภทไดรับการประเมินจากผูใชงานวาทําใหรูจักและ
ทราบขอมูลความสําคัญของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวของในบริบทประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมมาก
ข้ึน อยากไปเยี่ยมชมถํ้าเขาหลวงมากข้ึน และคิดวาสื่อการเรียนรูท่ีผลิตข้ึนนี้ตอบโจทยการพัฒนาสูการเปน
แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางยิ่ง  

นอกจากนี้หนวยงานท่ีมีหนาท่ีดูแลและบริหารจัดการถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่อง ไดแก 
องคการบริหารสวนตําบลธงชัย วัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ)  สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
พระนครคีรี ไดนําเอาสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ ไปใชประโยชนในหนวยงานของตนดวย      

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้กลาวไดวาโครงการวิจัยนี้ไดคนควาขอมูลความสําคัญทางประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรมของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องอยางละเอียด ผลท่ีไดนี้ไดนําไปผลิตสื่อการเรียนรู
ประเภทตางๆ ซ่ึงจากการทดลองใชและสัมภาษณผูเก่ียวของเห็นวาสื่อเหลานี้ไดตอบโจทยการพัฒนาสถานท่ีนี้
ใหกลายเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมไดในท่ีสุด 

 
คําสําคัญ ถํ้าเขาหลวง, เพชรบุรี, ประวัติศาสตร, ศิลปวัฒนธรรม 
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This research has two aims: 1) to study the significance of Khao-luang Cave in various 
aspects, especially some related beliefs and its relationship with the Siamese court in the 
reigns of King Rama IV and V; 2) to publicize the knowledge, gained from the first mission, 
through chosen media and activities. These two aims would finally lead Khao-luang Cave to 
be a historical, art and cultural learning source. 

From the research, it is discovered that Khao-luang and its related nearby sites have 
been used as religious places since the early Ayutthaya period. In the Rattanakosin period, it 
had a close relationship with the kings and some royal members in the Chakri dynasty. King 
Mongkut and King Chulalongkorn visited this cave in order to hold merit activities and had 
many religious relics of the cave renovated. Some members of the royal family also joined 
these activities. It can be said that Khao-luang Cave has many more Buddha images made by 
the court than other places. Furthermore, some Thai and foreign renowned persons 
travelled here as well. 

Due to the aforementioned value and significance, the researching team realized that 
Khao-luang Cave and its related sites can be developed as a historical, art and cultural 
learning source. In order to accomplish this aim, the team collect various data from tourists 
and staffs of related organizations. The data includes their knowledge on Khao-luang Cave 
and their ideas on choosing media for publicizing the knowledge. After integrating and 
analyzing all data, the team chose five kinds of media, namely 1) brochure 2) handbook 3) 
online short films 4) infographic and 5) Facebook page. 

All chosen media were open to the public through various ways and were evaluated 
in the aspect of its usefulness by users. The result of evaluation shows that all the media 
helped users more realize the historical and artistic importance of Khao-luang Cave and its 
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nearby sites. Those media also encouraged the users to visit this cave and complied with 
developing this place as a historical, art and cultural learning source. 

Moreover, those media are also used by the organizations responsible for this cave 
such as Thongchai Provincial Administration Organization, Boonthavi Temple (Tham Glab 
Temple), the 1st Regional Office of Fine Arts and Phra Nakhon Khiri National Museum. 

Therefore, it can be said that this research project portrays the historical, artistic and 
cultural significance of Khao-luang Cave and its nearby sites in detail. The result of this 
research is publicized through various media. After the trial of those media, and the 
interview with their users, it can be said that those media are very suitable for the 
development of this site as a historical, art and cultural learning source. 
 
Keywords Khao-luang Cave, Petchaburi, History, Art and Culture 
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โลกย”…………………………………………………………………………………………………………. 

 

๓๗ 

๓๑ ผาทิพยประดับตราประทุมอุณาโลม……………………………………………………………….. ๓๗ 

๓๒ พระพุทธรูปมีจารึกพระปรมาภิไธยท่ีฐานวา “พระบาทสมเดจพระพุทธเลิศหลานภา

ไลย”…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

๓๘ 

๓๓ ผาทิพยประดับตราสัญลักษณท่ีอาจไดรับการซอมแซมจนเปลี่ยนแปลงไปแลว........ ๓๘ 

๓๔ พระพุทธรูปมีจารึกพระปรมาภิไธยท่ีฐานวา “พระบาทสมเดจพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว”.................................................................................................................. 

 

๓๙ 

๓๕ ผาทิพยประดับตราพระมหา

ปราสาท……………………………………………………………….............................................. 

 

๓๙ 

๓๖ พระพุทธรูปมีจารึกพระปรมาภิไธยท่ีฐานวา “พระบาทสมเดจพระจอมเกลา

เจาอยูหัว”…………………………………………………………………………………………………… 

 

๔๐ 

๓๗ ผาทิพยประดับตราพระมหามงกุฎ…………………………………………………………………… ๔๐ 

๓๘ พระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระปรมาภิไธยและตราพระบรมราชสัญลักษณ กลุมท่ี ๒     

(กลุม J)………………………………………………………………………………………………………… 

 

๔๑ 

๓๙ พระพุทธรูปตามอยางพระประจําแผนดินพระบาทสมเดจพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกย ๔๒ 

๔๐ ผาทิพยประดับตราประทุมอุณาโลม.......................................................................... ๔๓ 

๔๑ พระพุทธรูปตามอยางพระประจําแผนดินพระบาทสมเดจพระพุทธเลิศหลานภาไลย ๔๓ 

๔๒ ผาทิพยประดับตราสัญลักษณท่ีสันนิษฐานวาไดรับการซอมแซมจนเปลี่ยนแปลงไป

แลว............................................................................................................................ 

 

๔๔ 

๔๓ พระพุทธรูปตามอยางพระประจําแผนดินพระบาทสมเดจพระนั่งเกลาเจาอยูหัว...... ๔๔ 

๔๔ ผาทิพยประดับตราสัญลักษณท่ีสันนิษฐานวาไดรับการซอมแซมจนเปลี่ยนแปลงไป

แลว............................................................................................................................ 

 

๔๕ 

๔๕ พระพุทธรูปตามอยางพระประจําแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว... ๔๕ 

๔๖ ผาทิพยประดับตราพระมหามงกุฎ............................................................................. ๔๖ 

๔๗ ประกาศสัญลักษณแทนพระนามแผนดิน................................................................... ๔๘ 

๔๘ พระพุทธรูปปางขอฝน ในกลุมพระพุทธรูปประจําแผนดินกลุมท่ี ๒ ถํ้าเขาหลวง...... ๔๙ 

๔๙ พระคันธารราษฎรหรือพระพุทธรูปปางขอฝน วัดใหญสุวรรณาราม จ.เพชรบุรี........ ๕๑ 

๕๐ พระพุทธรูปแทนตัวเจาจอมเอิบ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม................................. ๕๑ 

๕๑ พระพุทธรูปปางมารวิชัยในคูหาท่ี ๔ ของถํ้าเขาหลวงท่ีพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวทรงปฏิสังขรณ…………………………………………………………………………. 

๕๓ 



ด 
 

ภาพท่ี  หนา 

๕๒ พระพุทธรูปมีจารึกการปฏิสังขรณโดยพระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนมเหศวรศิววิลาศ 

(องคขวา)และพระเจาลูกยาเธอ  กรมหม่ืนวิษณุนารถนิภาธร (องคซาย)................... 

๕๕ 

๕๓ ซุมพระพุทธรูปปูนปนลายพรรณพฤกษาแบบตะวันตกในถํ้าเขาหลวง....................... ๕๕ 

๕๔ เจดียทรงระฆังท่ีสันนิษฐานวาพระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนมเหศวรศิววิลาศ และ 

พระเจาลูกยาเธอ  กรมหม่ืนวิษณุนารถนิภาธรทรงสราง........................................... 

๕๖ 

๕๕ เจดียทรงระฆังท่ีสันนิษฐานวารัชกาลท่ี ๔ ทรงสราง.................................................. ๕๗ 

๕๖ พระพุทธรูปประทับนั่งเรียงแถวบนฐานกลีบบัว  มีจงกลติดเทียนท่ีดานหนา (ใน

วงกลม)....................................................................................................................... 

๕๘ 

๕๗ พระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระนาม กลุม G………………………………………………………………. ๕๙ 

๕๘ พระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระนาม กลุม H……………………………………………………………… ๕๙ 

๕๙ พระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระนาม กลุม K………………………………………………………………. ๕๙ 

๖๐ พระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระนาม กลุม N……………………………………………………………… ๖๐ 

๖๑ ภายในถํ้าแกลบ.......................................................................................................... ๖๒ 

๖๒ พระพุทธไสยาสนภายในถํ้าพุทธโฆษา........................................................................ ๖๓ 

๖๓ ภาพพระพุทธฉายในถํ้าเจ็ดแทน................................................................................. ๖๔ 

๖๔ พระพุทธไสยาสนภายในถํ้าชางเผือก………………………………………………………………… ๖๔ 

๖๕ พระพุทธไสยาสนภายในถํ้าโบราณ หรือถํ้าพระพุทธนิมิต.......................................... ๖๕ 

๖๖ ทิวทัศนจากยอดเขาเห็นเมืองเพชรบุรีและพระนครคีรี……………………………………….. ๖๖ 

๖๗  ดานนอกแผนพับภาษาไทย…………………………………………………………………………….. ๘๖ 

๖๘ ดานในแผนพับภาษาไทย........................................................................................... ๘๖ 

๖๙ ดานนอกแผนพับภาษาอังกฤษ................................................................................... ๘๗ 

๗๐ ดานในแผนพับภาษาอังกฤษ...................................................................................... ๘๗ 

๗๑ หนาปกหนังสือ ถํ้าเขาหลวง มรดกล้ําคาของเพชรบุรีท่ีปกหลังทําคิวอารโคดซ่ึง

เชื่อมโยงกับขอมูลบนเพจเฟซบุค............................................................................... 

 

๘๙  

๗๒ หนาเปดของวีดิทัศนขนาดยาว………………………………………………………………………… ๙๑ 

๗๓ อินโฟกราฟกสแสดงความล้ําคาดานท่ี ๑ ของถํ้าเขาหลวง “ธรรมชาติงดงาม”……… ๙๓ 

๗๔ อินโฟกราฟกสแสดงความล้ําคาดานท่ี ๒ ของถํ้าเขาหลวง “ปูชนียวัตถุศักดิ์สิทธิ์”…. ๙๓ 

๗๕ อินโฟกราฟกสแสดงความล้ําคาดานท่ี ๓ ของถํ้าเขาหลวง “เกาแกถึงสมัยอยุธยา”.. ๙๔ 

๗๖ อินโฟกราฟกสแสดงความล้ําคาดานท่ี ๔ ของถํ้าเขาหลวง“ความเก่ียวของกับ

เจานายราชวงศจักรี”…………………………………………………………………………………….. 

 

๙๕ 

๗๗ อินโฟกราฟกสแสดงความล้ําคาดานท่ี ๕ ของถํ้าเขาหลวง “สถานท่ีตอนรับแขก

เมือง”…………………………………………………………………………………………………………… 

 

๙๕ 

๗๘ หนาเพจเฟซบุค เขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร……………………………………………… ๙๖ 

๗๙ การเผยแพรขอมูลแผนพับผานเพจเฟซบุค................................................................. ๙๗ 



ต 
 

ภาพท่ี  หนา 

๘๐ ขอมูลเก่ียวกับพระบรมราชสัญลักษณท่ีปรากฏบนพระพุทธรูปประจําแผนดิน

ภายในถํ้า.................................................................................................................... 

๙๗ 

๙๔ 

๘๑ กิจกรรมใหตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอเพจ……………………………………………… ๘๕ 

๘๒ กิจกรรมใหผูเขาชมเพจมีสวนรวมแบงปนประสบการณหรือความสนใจเก่ียวกับถํ้า

เขาหลวง..................................................................................................................... 

 

๙๙ 

๘๓ มอบสื่อการเรียนรูแก อบต.ธงชัย (ภาพจาก อบต.ธงชัย)…………………………………….. ๑๐๘ 

๘๔ ถวายสื่อการเรียนรูแดวัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ)…………………………………………………… ๑๐๘ 

๘๕ มอบสื่อการเรียนรูแกพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี....................................... ๑๐๙ 

๘๖ อบต.ธงชัย ไดนําแผนพับแจกจายยังนักทองเท่ียวท่ีเยี่ยมชมถํ้าเขาหลวง................... ๑๐๙ 

๘๗ จดหมายเชิญจาก อบต.ธงชัย เชิญคณะผูวิจัยเปนคณะกรรมการอนุรักษ 

และพัฒนาถํ้าเขาหลวงเพ่ือการทองเท่ียว................................................................... 

 

๑๑๐ 

๘๘ อาคารเกาเหลี่ยมซ่ึงในอนาคตจะทําเปนศูนยขอมูลหรือนิทรรศการ…………………….. ๑๑๑ 

๘๙ โพสตอินโฟกราฟฟกสในเพจ เขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร 

มีผูเขาถึง ๒๐,๐๗๘ คน ไดรับการแชร ๗๙ ครั้ง......................................................... 

 

๑๑๒ 

๙๐ โพสตใหผูเยี่ยมชมเพจรวมสนุกโดยใหแสดงความคิดเห็นหรือความรูเก่ียวกับถํ้าเขา

หลวง หรือแชรภาพถาย…………………………………………………………………………………. 

 

๑๑๓ 

๙๑ เพจขาวเพชรบุรี 24ชั่วโมง ไดนําเอาวีดิทัศนไปเผยแพร มีผูเขาชมมากกวา 

๑๖,๐๐๐ คน และแชร ๓๒๓ ครั้ง…………………………………………………………………… 

 

๑๑๔ 

๙๒ สวนหนึ่งของความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปท่ีไดชมวีดิทัศน……………………………. ๑๑๕ 

๙๓ เว็บไซต www.silpa-mag.com ของนิตยสารศิลปวัฒนธรรม เผยแพรขอมูลจาก

เพจเขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร ไดรับการแชรมากถึง ๑,๒๐๐ ครั้ง................... 

 

๑๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ถ 
 

สารบัญแผนผัง 

แผนผังท่ี  หนา 

๑ แผนผังถํ้าเขาหลวง จ.เพชรบุรี……………………………………………………………………………. ๖ 

๒ ตําแหนงพระพุทธรูปอูทอง กลุม A ในคูหาท่ี ๑............................................................. ๒๖ 

๓ ตําแหนงพระพุทธรูปอูทอง กลุม F ในคูหาท่ี ๓.............................................................. ๒๘ 

๔ ตําแหนงพระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระปรมาภิไธยและตราพระบรมราชสัญลักษณ 

ของพระมหากษัตริยกลุมท่ี ๑ ในคูหาท่ี ๒ (กลุม C)………………………………………………. 

 

๓๕ 

๕ ตําแหนงพระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระปรมาภิไธยและตราพระบรมราชสัญลักษณ 

ของพระมหากษัตริย กลุมท่ี ๒ ในคูหาท่ี ๓ (กลุม J)……………………………………………… 

 

๓๕ 

๖ ตําแหนงของพระพุทธรูปปางมารวิชัย ๓ องคในคูหาท่ี ๔ กลุม N (ท่ีแรเงา)................ ๕๒ 

๗ พระพุทธรูปท้ัง ๖ กลุมท่ีมีจารึกพระนามพระราชวงศในคูหาท่ี ๓.................................. ๕๘ 

๘ ตําแหนงพระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระนาม ในคูหาท่ี ๔....................................................... ๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท 
 

สารบัญแผนภูมิ 

   หนา 

แผนภูมิท่ี ๑ แสดงชองทางการรูจักถํ้าเขาหลวง………………………………………………………………….. ๗๓ 

แผนภูมิท่ี ๒ แสดงเหตุผลท่ีมาเท่ียวถํ้าเขาหลวง…………………………………………………………………. ๗๔ 

แผนภูมิท่ี ๓ แสดงการรับทราบความสําคัญดานประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม..................... ๗๕ 

แผนภูมิท่ี ๔ แสดงความเพียงพอของขอมูลถํ้าเขาหลวงในสื่อตางๆ.............................................. ๗๖ 

แผนภูมิท่ี ๕ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการผลิตสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ............................... ๗๘ 

แผนภูมิท่ี ๖ จุดเดนของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่อง.......................................................... ๗๙ 

แผนภูมิท่ี ๗ จุดดอยของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่อง......................................................... ๘๐ 

แผนภูมิท่ี ๘  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการนําเสนอขอมูลความรู ................................. ๘๑ 

แผนภูมิท่ี ๙  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการพ้ืนท่ีและการบริการ......................... ๘๒ 

แผนภูมิท่ี ๑๐ แสดงผลการประเมินแผนพับ.................................................................................... ๑๐๑ 

แผนภูมิท่ี ๑๑ แสดงผลการประเมินหนังสือ.................................................................................... ๑๐๓ 

แผนภูมิท่ี ๑๒ แสดงผลการประเมินวีดิทัศน.................................................................................... ๑๐๔ 

แผนภูมิท่ี ๑๓ แสดงผลการประเมินเพจเฟสบุค............................................................................... ๑๐๖ 

 



๑ 
 

บทที่ ๑  
บทนํา 

 
สัญญาเลขท่ี    : SURDI นวก./2559/05 
ช่ือโครงการ    :  ถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรู 
            ทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม  
หัวหนาโครงการ    : รองศาสตราจารย ดร.รุงโรจน ธรรมรุงเรือง                                                                                                            
หนวยงานตนสังกัด   : ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หนวยงานรวมโครงการ : วัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ) จังหวัดเพชรบุรี, องคการบริหารสวนตําบลธงชัย  

และสํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี 
ระยะเวลาดําเนินการ   : ๑๒ เดือน (๙ มีนาคม ๒๕๖๐ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๑) 

 

๑. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 
ถํ้าเขาหลวงตั้งอยูท่ีตําบลธงชัย อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ภายใตการดูแลของวัดบุญทวี (วัดถํ้า

แกลบ) เปนถํ้าหินปูนขนาดกวางใหญ เต็มไปดวยหินงอกหินยอย มีแสงสวางสองถึง ภายในถํ้าจึงมีธรรมชาติท่ี 
งดงาม  

นอกจากนี้ ภายในถํ้าเขาหลวงยังเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธบาท พระเจดีย และพระพุทธรูปนอยใหญ
อีกเปนจํานวนมาก รองรอยทางพุทธศาสนาเหลานี้ผนวกรวมกับหลักฐานลายลักษณอักษร ทําใหเชื่อกันวาถํ้า
เขาหลวงไดรับการดัดแปลงใหเปนพุทธสถานหรือสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์มาแลวแตครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอมาในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนก็ยังคงเปนท่ีรูจักกันด0ี

๑  
ดวยเหตุท่ียังคงหลงเหลือหลักฐานทางศิลปกรรมสมัยอยุธยาจํานวนหนึ่ง ซ่ึงบางอยางอาจมีอายุเกาแก

จนถึงสมัยอยุธยาตอนตน เชน เจดียทรงแปดเหลี่ยมท่ีมีลวดลายปูนปนประดับอยางงดงาม 1

๒ และยังพบจารึก
ของรัชกาลท่ี ๔ กลาวถึงการบูรณปฏิสังขรณพระเจดียและพระพุทธรูปรวมกับพระราชโอรส อันสอดคลองกับ
ขอมูลในพระราชพงศาวดาร 2

๓ ทําใหเห็นความสําคัญของถํ้าเขาหลวงท่ียังคงมีอยูอยางสืบเนื่อง ท้ังยังเก่ียวของ
โดยตรงกับราชสํานัก จากขอมูลท่ีพบภายในถํ้ายังทําใหทราบวาสถานท่ีแหงนี้มีความสําคัญตอมาในสมัยรัชกาล
ท่ี ๕ ดวย     

ในสมัยรัตนโกสินทรนี้ พุทธศิลปกรรมในถํ้าเขาหลวงมีความสัมพันธโดยตรงกับการบําเพ็ญพระราช
กุศลของรัชกาลท่ี ๔ และรัชกาลท่ี ๕ แหงราชวงศจักรี ตลอดจนพระราชวงศ และบุคคลสําคัญในราชสํานัก 
เห็นไดจากจารึกท่ีพบรวมกันกับพระพุทธรูปหลายองคท่ีเรียงรายอยูภายในถํ้า ไดระบุพระนามเจานายใน
ราชวงศจักรี ซ่ึงลวนแตเปนพระราชโอรส พระราชธิดา และเจาจอมมารดาในรัชกาลท่ี ๔ และยังมีพระพุทธรูป
ท่ีมีจารึกพระนามสมเด็จพระอัครมเหสี พระราชโอรส พระราชธิดา และเจาจอมมารดาในรัชกาลท่ี ๕  และ
รายนามตําแหนงบุคคลสําคัญท่ีกํากับราชการในราชสํานัก  

                                                           
๑ สุนทรภู, นิราศเมืองเพชร, พิมพเปนท่ีระลึกในงานฌาปนกิจศพ นางเจียน  สังขสุนทร ณ เมรุ วัด

มกุฏกษัตริยาราม  วันท่ี ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๖ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๔๙๖), ๔๔-๔๕. 
๒ สันติ  เล็กสุขุม, เจดียราย “ทรงปราสาทยอด” วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ : 

อมรินทรวิชาการ, ๒๕๔๑), ๒๕. 
๓ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๔ 

,พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน),๒๕๔๘), ๒๙๗. 



๒ 
 

ท่ีสําคัญเปนอยางยิ่ง ไดแก กลุมพระพุทธรูป ๒ กลุม ซ่ึงมีจารึกพระปรมาภิไธยและตราพระบรมราช
สัญลักษณประจํารัชกาลท่ี ๑-๔ เชื่อวาตรงกับท่ีปรากฏในหนังสือ ตํานานวัตถุสถานตางๆ ซ่ึงพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสราง พระนิพนธของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ท่ีกลาวไวสั้นๆ วา มี
พระพุทธรูปท่ีรัชกาลท่ี ๔ ทรงสรางเพ่ือทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลกอนๆ และของสวน
พระองค3๔   

พุทธศิลปกรรมภายในถํ้าเขาหลวงจึงมีความสําคัญยิ่งยวด เพราะไดแสดงถึงความเก่ียวของกับราช
สํานักในสมัยรัตนโกสินทร ท้ังยังเปนพระบรมราชานุสรณท่ีสําคัญแหงหนึ่งของราชวงศจักรีดวย  

เปนท่ีนาเสียดายท่ีความสําคัญนานาประการของถํ้าเขาหลวงท่ีกลาวไปขางตนไมเปนท่ีรูจักแพรหลาย 
ทําใหหนาประวัติศาสตรสําคัญอยางหนึ่งของเมืองเพชรบุรีคอยๆ หายไปตามกาลเวลา ไมเวนกระท่ังชาว
เพชรบุรีเอง ท้ังยังขาดการดูแลรักษา สภาพโดยท่ัวไปของเจดียวัตถุภายในถํ้าจึงชํารุดทรุดโทรม ดวยเหตุ
ดังกลาวนี้จึงเกิดโครงการวิจัยนี้ข้ึน เพ่ือนําองคความรูท่ีถูกตอง ไมวาจะเปนการคนควาประเด็นใหม หรือตอ
ยอด หรือสรุปผลจากงานท่ีนักวิชาการทานตางๆ ไดทําไว มาหาชองทางเผยแพรสูสาธารณชนในรูปแบบตางๆ 
ตลอดจนจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหความสําคัญทางดานประวัติศาสตร ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องใหเปนท่ีรูจักแพรหลายอีกครั้ง จนพัฒนากลายเปนแหลง
เรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมท่ีสําคัญคูเมืองเพชรบุรีไดในท่ีสุด  
 
๒. วัตถุประสงคของโครงการ  

๑.เพ่ือทราบถึงความสําคัญของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องในบริบทตางๆ โดยเฉพาะในแงมุม
ความเชื่อ และความสัมพันธกับราชสํานักสมัยรัชกาลท่ี ๔-๕    

๒.เพ่ือทราบถึงความตองการ ปญหา อุปสรรค และขอมูลตางๆ ของหนวยงานราชการท่ีมีสวน
เก่ียวของ เชน องคการบริหารสวนตําบลธงชัย สํานักโบราณคดีท่ี ๑ ราชบุรี วัดบุญทวี ตลอดจนบุคคลท่ี
เก่ียวของและนักทองเท่ียว เพ่ือวางแนวทางในการพัฒนาถํ้าเขาหลวงเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรม 

๓.เพ่ือนําองคความรูและแนวทางตางๆ ท่ีไดไปผลิตเปนเอกสารและสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ และ
จัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องไดพัฒนาสูการเปนแหลง
เรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 
 
๓. คําถามวิจัย 
 ๑. ถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องมีความสําคัญในบริบททางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม
อยางไร 
 ๒. การมีสวนรวมขององคกรทองถ่ิน บุคคลท่ีเก่ียวของ และนักทองเท่ียว ชวยใหแนวทางการพัฒนาถํ้า
เขาหลวงไปสูแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมสอดคลองกับความตองการของสังคม ท้ังยังมี
ความยั่งยืนใชหรือไม  
 ๓. การผลิตเอกสารและสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ จะทําใหถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องพัฒนา
ไปสูแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมใชหรือไม 

                                                           
๔ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตํานานวัตถุสถานตางๆ ซ่ึง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสราง, จัดพิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก(พิเศษ) ชลิต  
ศิริพงษ ณ เมรุวัดธาตุทอง วันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ , ๗๒. 



๓ 
 

 
๔. แนวคิดและเปาหมาย   

องคความรูทางวิชาการท่ีไดรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผนวกรวมกับท่ีนักวิชาการทานตางๆ ไดดําเนินการ
มาแลว จะทําใหทราบถึงความสําคัญของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องในบริบทตางๆ โดยเฉพาะในแงมุม
ทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม องคความรูท่ีไดมานี้จะเปนฐานอันม่ันคงและสําคัญยิ่งตอการพัฒนาให
เปนแหลงเรียนรูคูเมืองเพชรบุรี  

เม่ือนําเอาองคความรูท่ีไดจากการคนควาวิจัยวาถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องมีความสําคัญ
อยางไรไปผลิตเปนเอกสารและสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ เผยแพรสูสาธารณชนวงกวาง ท้ังภายในและ
ภายนอกพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงอาจมีการจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จะทําใหสาธารณชน
เกิดความรูความเขาใจตอถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องได สงผลใหสถานท่ีแหงนี้กลายเปนแหลงเรียนรูทาง
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมไดในท่ีสุด  
 
๕. ระเบียบวิธีวิจัย  
 ๕.๑ วิธีการศึกษา  
 กระบวนการในภาพรวมของโครงการวิจัยนี้มีดังนี้  

๑. ทบทวนวรรณกรรมท้ังท่ีเปนเอกสารโบราณและงานวิชาการท่ีเก่ียวของ เพ่ือตรวจสอบองคความรู
ในปจจุบัน   
 ๒. สํารวจและเก็บขอมูลภาคสนาม ณ ถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่อง เพ่ือตรวจสอบองคความรู
เดิมและหาประเด็นทางวิชาการใหมๆ  
 ๓. เก็บขอมูลสถานภาพปจจุบันและความคาดหวังในอนาคตตอถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องของ
บุคคล องคกร หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 ๔. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในขอ ๑ – ๓ มาหาแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับผลิตเปนเอกสารและสื่อ
การเรียนรูประเภทตางๆ เผยแพรสูสาธารณชนผานชองทางตางๆ รวมท้ังอาจมีการจัดกิจกรรมรวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 ท้ังนี้การศึกษาในขอ ๑ และ ๒ เปนการศึกษาเพ่ือตอบคําถามวิจัยขอแรกท่ีวา ถํ้าเขาหลวงและสถานท่ี
เก่ียวเนื่องมีความสําคัญในบริบททางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางไร สวนการศึกษาในขอ ๓ และ ๔ 
เปนการศึกษาเพ่ือตอบคําถามวิจัยขอท่ีสองท่ีวา การผลิตเอกสารและสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ จะทําใหถํ้า
เขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องพัฒนาไปสูแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมใชหรือไม  
 ๕.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ขอมูลทางวิชาการนั้นอาศัยการคนควาจากเอกสารโบราณและงานวิชาการปจจุบันเปนหลัก ในขณะท่ี
การผลิตเอกสารและสื่อการเรียนรูเผยแพรสูสาธารชนนั้นอาศัยขอมูลและมุมมองจากบุคคลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
ดังนี้  
 ๑. นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมายังถํ้าเขาหลวง 
 ๒. บุคคลและหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิ วัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ), องคการบริหารสวนตําบล
ธงชัย, สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี  
 ๕.๓ เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเปนไปเพ่ือทราบความสําคัญทางประวัติศาสตรและทางศิลปวัฒนธรรมของ
ถํ้าเขาหลวงและพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่อง และยังเก็บขอมูลเบื้องตนเพ่ือหาแนวทางในการผลิตเอกสาร สื่อการเรียนรู 
และจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม โดยใชเครื่องมือดังนี้  



๔ 
 

 ๑. การคนควาเอกสารโบราณและงานวิชาการตางๆ เพ่ือตอบคําถามวิจัยขอแรกท่ีวา ถํ้าเขาหลวงและ
สถานท่ีเก่ียวเนื่องมีความสําคัญในบริบททางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางไร 
 ๒. แบบสอบถาม  
 ๓. การสัมภาษณ 
 ๔. การสังเกตการณ 
 เครื่องมือในขอ ๒-๔ ใชสําหรับนักทองเท่ียว บุคคล และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือตอบคําถามวิจัยขอ
ท่ีสองวา การผลิตเอกสารและสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ จะทําใหถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องพัฒนา
ไปสูแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมใชหรือไม  
 ๕.๔ การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
 ๑. สําหรับคําถามวิจัยขอแรก ถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องมีความสําคัญในบริบททาง
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางไร จะวิเคราะหโดยใชเอกสารโบราณท่ีบันทึกเรื่องราวของสถานท่ีแหงนี้
เอาไว รวมกับบทวิเคราะหท่ีไดจากกงานวิชาการปจจุบัน ประกอบกับขอมูลท่ีไดจากการสํารวจถํ้าเขาหลวงและ
สถานท่ีเก่ียวเนื่อง  
 ๒. สําหรับคําถามวิจัยขอท่ีสอง การผลิตเอกสารและสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ จะทําใหถํ้าเขาหลวง
และสถานท่ีเก่ียวเนื่องพัฒนาไปสูแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมใชหรือไม จะวิเคราะห
ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการสังเกตการณ มาวิเคราะหรวมกัน  
 
๖. เปาหมายของผลผลิต (output) และตัวช้ีวัด 

หมายถึง ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับเม่ือดําเนินงานเสร็จสิ้นเปนรูปธรรม และตองสอดคลองกับคําถาม
การวิจัย โดยแบงเปนราย ๖ เดือน 

 
ระยะเวลา ผลผลิต (output) ตัวช้ีวัด 

เดือนท่ี  
๑-๖ 

รายงานฉบับสมบูรณความสําคัญของถํ้า
เขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องในบริบท
ท า ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร แ ล ะ ท า ง
ศิลปวัฒนธรรม  

จํานวนรายงานฉบับสมบูรณ ๑ เรื่อง  

เดือนท่ี  
๗-๑๒ 

๑. เอกสารและสื่อการเรียนรูประเภท
ตางๆ ๓ ประเภท 
๒. รายงานฉบับสมบูรณในประเด็นการ
พัฒนาถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่อง
ไ ป สู ก า ร เ ป น แ ห ล ง เ รี ย น รู ท า ง
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม  

๑. จํานวนเอกสารและสื่อการเรียนรู  
    ๓ ประเภท  
๒. จํานวนรายงานฉบับสมบูรณ ๑ เรื่อง  

 
๗. เปาหมายของผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (Impact) 

หมายถึง ผลท่ีคาดวาจะไดรับหลังจากท่ีนําผลการวิจัยไปใชประโยชน และผลกระทบท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึนจากการผลการวิจัยไปใชประโยชน 

๑. ถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องเปนท่ีรูจักในวงกวาง  
 ๒. ถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องไดกลายเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมท่ี
สําคัญอีกแหงหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี  



 
 

๕ 
 

 บทที่ ๒ 

ประวัติและความสําคัญของถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่อง 

 

เขาหลวงตั้งอยูท่ีตําบลธงชัย อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เปนสถานท่ีสําคัญของชาวเพชรบุรีมาตั้งแต

อดีตกาล มีลักษณะเปนเขาลูกใหญท่ีอยูใกลกับตัวเมืองเพชรบุรี และมีสถานท่ีสําคัญอ่ืนๆ ท่ีมีชื่อเสียงของ

จังหวัดอยูใกลเคียง เชน พระนครคีรี วัดวาอารามและโบราณสถานอีกหลายแหง บนเขาหลวงมีถํ้าตางๆ เปน

จํานวนมาก ไดแก ถํ้าหลวง หรือถํ้าเขาหลวง  ถํ้าพุทธโฆษา ถํ้าเปยว ถํ้าแกลบ ถํ้าโค ถํ้าหมอก ถํ้ามะรุม ถํ้าเจ็ด

แทน ถํ้าสาลิกา ถํ้าโบราณ ถํ้าน้ํา เปนตน ซ่ึงถํ้าเหลานี้มีความงดงามตามธรรมชาติและบางถํ้ายังเปนท่ี

ประดิษฐานปูชนียวัตถุอันเปนท่ีเคารพสักการะของชาวเมืองเพชรบุรี  

จากการศึกษาเอกสารโบราณ งานวิชาการ และการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม ทําใหสรุปประเด็นความสําคัญ

ของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องซ่ึงสมควรเผยแพรไดดังนี้ 

๑. ถํ้าเขาหลวงเปนสถานท่ีท่ีพระมหากษัตริยและพระราชวงศสมัยรัตนโกสินทรเคยเสด็จฯ มา และ

บุคคลสําคัญชาวไทยและชาวตางชาติหลายทานก็เคยเดินทางมา 

๒. ภายในถํ้ามีปูชนียวัตถุเกาแกจนถึงสมัยอยุธยาตอนตน ตอมาไดรับการปฏิสังขรณ และสราง

สิ่งกอสรางตางๆ เพ่ิมเติม  

๓. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และพระ

ราชวงศ ไดรวมกันบูรณปฏิสังขรณ สรางถาวรวัตถุไวภายในถํ้าเขาหลวงจํานวนมาก โดยเฉพาะพระพุทธรูป

จํานวนมากมายนับรอยองคนั้น สวนหนึ่งมีจารึกพระนามพระราชวงศ ทําใหทราบวามีพระราชวงศหลาย

พระองครวมกันทรงบําเพ็ญพระกุศล เปนหลักฐานท่ีไมเหมือนสถานท่ีอ่ืนใด จนกลาวไดวาถํ้าเขาหลวงเปนพระ

บรมราชานุสรณของพระราชวงศจักรี  

๔. ถํ้าอ่ืนๆ ท่ีเขาหลวงหลายถํ้าไดรับการดัดแปลงใหเปนพุทธสถานเชนเดียวกันกับถํ้าเขาหลวง แตมี

ขนาดเล็กกวา หลายแหงมีหลักฐานเกาแกจนถึงสมัยอยุธยาเชนกัน  

รายละเอียดของประเด็นตางๆ ขางตน จะกลาวถึงในหัวขอตางๆ ในลําดับถัดไป  

 

๒.๑ สภาพโดยท่ัวไปของถ้ําเขาหลวง 

ถํ้าเขาหลวงในปจจุบันเปนสถานท่ีเท่ียวชมธรรมชาติและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเพชรบุรีและ

นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางประเทศ  โดยอยูในความดูแลของวัดบุญทวีหรือวัดถํ้าแกลบซ่ึงอยูบริเวณเชิง

เขาหลวงและมีพ้ืนท่ีเชื่อมตอกับถํ้าแกลบซ่ึงเปนสวนหนึ่งของเขาหลวงดวย ทางลงไปสูถํ้าเขาหลวงในปจจุบัน

เปนทางเดินปูพ้ืนดวยอิฐ มีราวพนักบันได  และมีแนวตนลั่นทมขนาดใหญท่ีสองขางตลอดแนวทางเดิน  เม่ือถึง

ปากถํ้าจะมีบันไดกออิฐถือปูนขนาดใหญท่ีมีความสูงชันเปนทางลงสูพ้ืนถํ้า ภายในถํ้าเปรียบเสมือนหองขนาด

ใหญซ่ึงแบงพ้ืนท่ีเปนหองตางๆ ตามขนาดและระดับพ้ืนถํ้าท่ีลดต่ําลง เม่ือลงจากบันไดจะพบคูหาถํ้าท่ีมีลักษณะ

คลายหองตางๆ ซ่ึงสามารถแบงไดเปน ๕ คูหา ซ่ึงเปนท่ีประดิษฐานปูชนียวัตถุแตกตางกัน (แผนผังท่ี ๑)  



 
 

๖ 
 

 

แผนผังท่ี ๑ แผนผังถํ้าเขาหลวง จ.เพชรบุร ี
 

คูหาท่ี ๑  เปนท่ีประดิษฐานรอยพระพุทธบาทซ่ึงอยูภายในซุมท่ีมีหลังคาคลุมและเสากลม ๔ ตน  มี

แถวพระพุทธรูปปูนปนปดทองประทับนั่งปางมารวิชัย ขนาดไลเลี่ยกันประทับนั่งเรียงรายบนฐานชุกชีเดียวกัน 

จํานวน ๙ องค  และมีพระพุทธรูปปูนปนปดทองประทับนั่งปางมารวิชัย ๒ องค อยูอีกดานหนึ่ง  ดานทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของคูหาท่ี ๑ มีประติมากรรมปูนปนเปนรูปบุคคลนอนหงายคลายซากศพจําลอง รูปฤๅษี 

และรูปชาง  โดยผนวกเขากับหินงอกหินยอยของถํ้า  (ภาพท่ี ๑ และ ๒) 

  
ภาพท่ี ๑ พระพุทธรูปและรอยพระพุทธบาทในคูหาท่ี ๑ ภาพท่ี ๒   ประติมากรรมรูปซากศพและฤๅษี  

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของคูหาท่ี ๑ 



 
 

๗ 
 

คูหาท่ี ๒  เม่ือเดินลงสูถํ้าตอไป จะพบคูหาท่ี ๒ อยูบริเวณผนังถํ้าดานขวามือ มีบันไดเตี้ยๆ ท่ี

ดานหนาสําหรับข้ึนไปสักการบูชาพระพุทธรูปปูนปนประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยและปางสมาธิ  รวม ๔ องค 

(ภาพท่ี ๓) แตละองคมีจารึกพระปรมาภิไธยท่ีหนาตักและมีลวดลายปูนปนตราพระบรมราชสัญลักษณของ

รัชกาลท่ี ๑ – รัชกาลท่ี ๔ ท่ีผาทิพยของพระพุทธรูป โดยท้ัง ๔ องค ประดิษฐานอยูบนฐานสิงหประดับกลีบ

บัวในระนาบเดียวกัน   ท่ีฐานดานหนาของพระพุทธรูปพบรองรอยของแทนฐานบูชาและราวไมเสาหัวเม็ดซ่ึง

อาจเปนราวเชิงเทียนหรือราวเครื่องแขวนพวงมาลัย  ใกลกับพระพุทธรูปท้ัง ๔ องคนี้มีระฆังโลหะใบหนึ่ง

แขวนอยู  

 

ภาพท่ี ๓ พระพุทธรูปท่ีประดิษฐานในคูหาท่ี ๒ 
 

คูหาท่ี ๓  เปนหองขนาดใหญและยาวท่ีสุดของถํ้าเขาหลวง มีแผนผังคลายสี่เหลี่ยมผืนผา ภายในหอง

นี้ปูพ้ืนดวยกระเบ้ืองดินเผา เพดานถํ้ามีปลองขนาดใหญท่ีแสงอาทิตยสามารถสองลงมายังพ้ืนถํ้า เกิดเปนแสง

สวางท่ีมีความงดงามแปลกตา   

บริเวณคูหานี้เปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปนประทับนั่งปางมารวิชัยขนาดใหญเปนประธาน

ทางดานทิศใต ขนาบขางซายขวาดวยพระสาวก  แวดลอมดวยพระพุทธรูปขนาดหนาตักประมาณ ๑ ศอก ท่ีมี

จารึกพระนามพระบรมวงศานุวงศในราชวงศจักรีโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลท่ี ๔-๕ เปนจํานวนมากประดิษฐาน

เรียงรายโดยรอบผนังถํ้าและในสวนท่ีเปนโพรงหินงอกหินยอย ท่ีดานบนของผนังถํ้าดานทิศใตของคูหาท่ี ๓ ยัง

มีพระพุทธรูปประทับนั่งกลุมหนึ่ง จํานวน ๕ องค โดยมี ๔ องค ท่ีมีจารึกพระปรมาภิไธยและประดับลวดลาย

ปูนปนตราพระบรมราชสัญลักษณในรัชกาลท่ี ๑ - ๔ คลายกับท่ีพบในคูหาท่ี ๒   

นอกจากนี้ ยังมีพระพุทธรูปขนาดใหญ ไดแก พระพุทธไสยาสน  พระปาเลไลยก  พระพุทธรูปแบบอู

ทอง เปนตน รวมท้ังยังมีเจดียกออิฐถือปูน  ๓ องค โดยมีรูปแบบเปนเจดียทรงปราสาทยอดประดับลวดลายปูน

ปนองคหนึ่ง  และเจดียทรงระฆังอีก ๒ องค (ภาพท่ี ๔ - ๕)   

 



 
 

๘ 
 

 

ภาพท่ี ๔  คูหาท่ี ๓ ของถํ้าเขาหลวงดานทิศใต 
 

 

ภาพท่ี ๕ คูหาท่ี ๓ ของถํ้าเขาหลวงดานทิศเหนือ 
 

คูหาท่ี ๔ มีแนวกําแพงและซุมประตูทางเขาออกท่ีเชื่อมตอกับคูหาท่ี ๓ ภายในคูหาทางดานทิศเหนือ

ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปนปดทองประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยขนาดใหญ จํานวน ๓ องค  โดยมี

พระพุทธรูปปูนปนปดทองขนาดหนาตักประมาณ ๑ ศอก ท่ีมีจารึกพระนามพระราชวงศ ประดิษฐานราย

ลอมรอบผนังถํ้าอีกจํานวนหนึ่ง  และมีเจดียทรงระฆัง ๓ องค ท่ีดานทิศใต (ภาพท่ี ๖-๘ ) 

จากคูหาท่ี ๔ มีทางเดินไปสูบริเวณปลายสุดของถํ้าซ่ึงเปนคูหาท่ี ๕ ระหวางทางเดินนั้นมีประติมากรรม

รูปบุคคลนอนหงายคลายซากศพ ท่ีคูหาท่ี ๕ มีประติมากรรมรูปฤๅษี (ภาพท่ี ๙-๑๐) ใกลกันเปนบันไดทางข้ึน

ลงอีกแหงหนึ่ง โดยไมเปดใชงานในปจจุบันเนื่องจากชํารุดและมีความชันมาก  



 
 

๙ 
 

 

ภาพท่ี ๖  แนวกําแพงและชองประตูก้ันระหวางคูหาท่ี ๓ กับคูหาท่ี ๔ 
 

 

ภาพท่ี ๗  พระพุทธรูปท่ีประดิษฐานในคูหาท่ี ๔ ดานทิศเหนือ 
 

 

ภาพท่ี ๘  เจดียทรงระฆัง ๓ องค ในคูหาท่ี ๔ ดานทิศใต 



 
 

๑๐ 
 

 

 ๒.๒.๑ วรรณคดี 

ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีหลักฐานท่ีกลาวถึงถํ้าเขาหลวงโดยปรากฏอยูในวรรณคดีบางเรื่อง เชน 

นิราศเมืองเพชร ของสุนทรภู ซ่ึงมีผูสันนิษฐานวาวรรณคดีเรื่องนี้นาจะแตงข้ึนในขณะท่ีสุนทรภูกลับเขารับ

 
ภาพท่ี ๙  ประติมากรรมรูปบุคคลนอนหงายคลาย
ซากศพระหวางทางจากคูหาท่ี ๔ ไปยังคูหาท่ี ๕ 

 
ภาพท่ี ๑๐  ประติมากรรมรูปฤๅษีในคูหาท่ี ๕ 

           
        จากสภาพโดยท่ัวไปของถํ้าเขาหลวงท่ีกลาว
มาท้ังหมด ทําใหเห็นวาถํ้าเขาหลวงเปนถํ้าท่ีมีความ
งดงามตามธรรมชาติและไดถูกดัดแปลงพ้ืนท่ีให
เปนศาสนสถานในพุทธศาสนา  โดยปรากฏปูชนีย
วัตถุตางๆ เปนจํานวนมากภายในถํ้า ซ่ึงอาจมีอายุ
เกาแกถึงสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทรตอนตน ท้ังนี้จะ
ไดศึกษารูปแบบศิลปกรรมและกําหนดอายุปูชนีย
วัตถุท่ีประดิษฐานไวในแตละคูหา รวมท้ังวิเคราะห
ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของในลําดับถัดไป   
 
๒.๒ ถ้ําเขาหลวงกับหลักฐานประวัติศาสตร 

จากการคนควาหลักฐานทางประวัติศาสตร
พบวามีหลักฐานเอกสารท่ีกลาวถึงถํ้าเขาหลวงไวไม
มากนัก ไดแก วรรณคดี บันทึกการเดินทางของ
ชาวตางชาติ และเอกสารโบราณในราชสํานักสมัย

รัชกาลท่ี ๔-๕ ซ่ึงใหขอมูลความสําคัญเก่ียวกับถํ้าเขาหลวงไวแตกตางกัน ดังนี้      
 

 



 
 

๑๑ 
 

ราชการในสมัยรัชกาลท่ี ๓ เม่ือ พ.ศ.๒๓๘๘ 0

๑  เนื่องจากในตอนหนึ่งของนิราศเมืองเพชรนั้น สุนทรภูได

พรรณนาถึงความหลังเม่ือคราวท่ีตกอับจึงกลับมาท่ีเมืองเพชรบุรีและไดคางแรมในถํ้าเขาหลวง โดยใน นิราศ

เมืองเพชร ไดพรรณนาถึงคราวท่ีสุนทรภูไดมาเยือนถํ้าเขาหลวงไววา 

 

“โออกนองทองเท่ียวมาเปลี่ยวจิต  ไมมีมิตรท่ีจะชมสมประสงค 

กับหนูนอยพลอยเพลินเท่ียวเดินวง   ข้ึนถึงองคพระเจดียบนคีริน…” 

................................................................. 

 

“....มีพระไสยาสนพระบาทเหยียด  คนมันเบียดเบียนขุดสุดสงสาร 

พระทรวงพังท้ังพระเพลาก็ราวราน   โอชาวบานชางไมสรางข้ึนบางเลย 

ท้ังผนังพังทับอยูกับถํ้า    โอนึกน้ําตาตกเจียวอกเอย 

ดูวางเวิ้งเชิงพนมนาชมเชย   ตางแหงนเงยชมชะงอนกอนศิลา 

เปนลดหลั่นชั้นชองมีหองหับ   แลสลับเลื่อนคลายลายเลขา 

กลางคิรินหินหอยยอยระยา   ดาษดาดูดูดังพูพวง 

ฉะเชนนี้มีฤทธิ์จะคิดชอน    เอาสิงขรไปตั้งริมวังหลวง 

เห็นหนุมสาวชาวบุรินสิ้นท้ังปวง   จะแหนหวงหองหับถึงจับกุม 

เขาตั้งอางกลางถํ้ามีน้ํายอย   ดูผอยผอยเผาะลงท่ีตรงหลุม 

เปนไคลคล้ําน้ําแทงกลับแข็งคุม   เปนหินหุมอางอิฐสนิทดี 

แลวเดินดูภูผาศิลาเลื่อม   บางงอกเง้ือมเงาระยับสลับสี 

เปนหองนอยรอยหนังสือลายมือมี   คิดถึงปเม่ือเปนบาเคยมานอน 

ชมลูกจันทนกลั่นกลิ่นระรินรื่น   จนเท่ียงคืนแขนซายกลายเปนหมอน 

เห็นหองหินศิลานาอาวรณ    เคยกลาวกลอนกลอมชาโอชาตรี 

พอจวนรุงฝูงนกวิหกรอง    เรไรซองเสียงจังหรีดดังดีดสี 

คิดคะนึงถึงตัวกลัวตองตี    ตอชาปจึงคอยวายฟายน้ําตา 

โอยามยากจากบุรินมาถ่ินเถ่ือน    ไมมีเรือนแรมอยูในคูหา 

เดือนสวางตางไตเม่ือไสยา    แผนศิลาตางฟูกกระดูกเย็น 

ยังรินรินกลิ่นกลั่นจันทนประแจะ   เหมือนจะแนะนําจิตใหคิดเห็น 

เหลือรําลึกนึกนาน้ําตากระเด็น   โอจําเปนเปนกรรมจึงจําไกล 

มาเห็นถํ้าน้ําตาลงพรากพราก   แตเพ่ือนยากยังไมเห็นวาเปนไฉน 

จะไปเรือนเยือนเยี่ยมก็เจียมใจ   ขอสั่งไวเถิดถํ้าท่ีช้ําทรวง 

อันถํ้านี้ท่ีมนุษยหยุดกินน้ํา    มิใชถํ้าของอิเหนาถ้ําเขาหลวง 

                                                           
๑ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ชีวิตและงานของสุนทรภู (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร ,๒๕๑๘), 

๖๒. 



 
 

๑๒ 
 

เขาชวยเลาเถิดวาเขาไมลอลวง   แตเขาหวงเขาหามตองขามใจ 

จึงเขียนกลอนนอนคางไวตางพักตร   หวังประจักษม่ิงมิตรพิสมัย 

จงภิญโญโมทนาใหอาภัย    อยานอยใจเลยถํ้าขออําลา”1

๒  

 

นิราศเมืองเพชรสะทอนใหเห็นวาถํ้าเขาหลวงเปนสถานท่ีสําคัญของเมืองเพชรบุรี และอาจเปนท่ีรูจัก

กันดีในหมูขาราชสํานักสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร  สุนทรภูยังไดบรรยายถึงสภาพภูมิประเทศและปูชนียวัตถุท่ี

สําคัญในถํ้าเขาหลวง โดยมีพระเจดีย และพระพุทธไสยาสน ซ่ึงอยูในสภาพชํารุดทรุดโทรม รวมท้ังมีอางน้ํากอ

ดวยอิฐท่ีกลางถํ้าเขาหลวง ท้ังนี้อาจเปนไปไดวาพระเจดียและพระพุทธไสยาสนดังกลาวอาจมีอายุเกาแกถึงสมัย

อยุธยา  ท่ียังคงสืบมาถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนหรือเม่ือครั้งท่ีสุนทรภูไดเดินทางไปยังถํ้าเขาหลวง 

นอกจากนี้ ถํ้าเขาหลวงยังปรากฏในวรรณคดีเรื่อง นิราศเขาหลวง  ซ่ึงแตงโดยขุนวรการ สันนิษฐานวา

นาจะแตงข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี ๕ เนื้อหาของนิราศไดพรรณนาถึงการเดินทางไปถํ้าเขาหลวงและการบําเพ็ญกุศล

ในเทศกาลตรุษสงกรานตท่ีเขาหลวงซ่ึงเปนงานสําคัญประจําปของชาวเมืองเพชรบุรี 2๓ ปูชนียวัตถุสําคัญภายใน

ถํ้าท่ีพรรณนาไวในนิราศเขาหลวง ไดแก รอยพระพุทธบาท รวมท้ังยังกลาวถึงรูปปนผีนอนตายซ่ึงอาจเปน

เครื่องเจริญกรรมฐานของพระสงฆ  จึงอาจเปนไปไดวา ประติมากรรมรูปบุคคลท่ีนอนหงายโดยเปดหนาทอง

และมีอวัยวะภายในกองอยูคลายรูปซากศพดังท่ีพบในปจจุบันนั้นอาจเคยมีอยูมานานแลวในถํ้าเขาหลวง โดย

นิราศเขาหลวงไดพรรณนาความตอนนี้ไววา 

 

“แลวลงจากเชิงบันไดใหญมหันต  ไมชาพลันถึงเขาทําพระกรรมฐาน 

ปนเปนผีนอนตายข้ึนใหญกราน   ในตาปานใหญยาวราวกับจริง 

พ่ีเห็นเขาเกลาพองสยองเศียร   ใหวนเวียนบนธรรมกรรมมาสิง 

พอคิดถึงอนิจจานาประวิง    เราคงกลิ้งตายยับกับสุธา....” 

“....แลวเดินลัดตัดทางมาขางขวา  เขาวันทาพระพุทธบาทประสาทไส 

พ่ีตั้งจิตตพิศสถานสําราญใจ   ขอใหไดสมหวังดังสัจจา”3

๔   

 

 จากนิราศเมืองเพชรและนิราศเขาหลวงทําใหทราบวาในถํ้าเขาหลวงเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์สําคัญของ

เมืองเพชรบุรี มีปูชนียวัตถุซ่ึงชาวเพชรบุรีนับถือและสักการบูชาในเทศกาลสําคัญ ประกอบดวย พระเจดีย พระ

พุทธไสยาสน รอยพระพุทธบาท รวมท้ังยังมีประติมากรรมรูปซากศพซ่ึงอาจเปนสถานท่ีปลงอสุภกรรมฐานของ

พระสงฆท่ีปฏิบัติกรรมฐานภายในถํ้า 

 

                                                           
๒ สุนทรภู, นิราศเมืองเพชร, พิมพเปนท่ีระลึกในงานฌาปนกิจศพ นางเจียน สังขสุนทร ณ เมรุ วัด

มกุฏกษัตริยาราม  วันท่ี ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๖ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๔๙๖), ๔๔-๔๕. 
๓ปรัชญา ปานเกตุ, บรรณาธิการ, ประชุมนิราศภาคท่ี ๔ (กรุงเทพฯ: ๒๕๕๗), ๑๒. 
๔เรื่องเดียวกัน, ๕๐-๕๑. 



 
 

๑๓ 
 

 ๒.๒.๒ บันทึกของชาวตางชาต ิ

 ขอมูลอีกกลุมหนึ่งท่ีกลาวถึงถํ้าเขาหลวง ไดแก บันทึกการเดินทางของชาวตางชาติท่ีเขามาในสยาม

และไดเดินทางมายังเพชรบุรี ซ่ึงกรมศิลปากรไดรวบรวมและแปลเอกสารเหลานี้แลวจัดพิมพเผยแพรเปน

หนังสือเรื่อง ตามรอยฝรั่งเลาความหลังเมืองพริบพรี (เพชรบุรี) ๕ ทําใหทราบวามีชาวตางชาติหลายคนท่ีเคย

เดินทางมายังถํ้าเขาหลวงในสมัยรัชกาลท่ี ๔-๕ ไดแก 

 เซอร จอหน เบาริง (Sir John Bowring) ราชทูตชาวอังกฤษซ่ึงเดินทางมาเพชรบุรีเม่ือ พ.ศ.๒๓๙๘  

 อ็องรี มูโอต (Henri Mouhot) นักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสซ่ึงไดเดินทางเขามาสํารวจอินโดจีน 

ไดแก สยาม กัมพูชา และลาวในชวงระหวาง พ.ศ.๒๔๐๑-๒๔๐๓  

เจ. ทอมสัน (J. Thomson) นักเดินทางชาวอังกฤษผูเดินทางมายังสยามเม่ือ พ.ศ.๒๔๐๘ และไดมี

โอกาสเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และไดรับพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ ใหฉายพระบรม

ฉายาลักษณในโอกาสสําคัญหลายคราว เม่ือ เจ.ทอมสัน ไดเดินทางมาเพชรบุรี ยังไดถายภาพเมืองเพชรบุรีไว

ดวย  

แฟรงค วินเซอร จูเนียร (Frank Vincent, Jun.) นักสํารวจชาวอเมริกันท่ีไดเดินทางมายังพมา สยาม

และกัมพูชา ระหวางป พ.ศ.๒๔๑๔-๒๔๑๕  

ซารา คอฟแมน (Sara Coffman)  และ มารี โลวินา คอรท (Mary Lovina Cort) มิชันนารีชาว

อเมริกันซ่ึงเดินทางมาสยามใน พ.ศ.๒๔๑๗-๒๔๓๕  

เจาชายวิลเลียมแหงสวีเดน (H.R.H Prince William of Sweden) พระราชอาคันตุกะในฐานะผูแทน

พระองคสมเด็จพระราชาธิบดีแหงสวีเดนท่ีไดเสด็จฯ มาทรงเยือนสยามเม่ือ พ.ศ.๒๔๕๔ เนื่องในวโรกาสพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  

ชาวตางชาติเหลานี้ไดเดินทางมายังเพชรบุรีในชวงเวลาไลเลี่ยกันคือในสมัยรัชกาลท่ี ๔ –รัชกาลท่ี ๕ 

ไดพรรณนาถึงถํ้าเขาหลวงไวในบันทึกดวยมุมมองท่ีคลายคลึงกัน และบางฉบับไดกลาวถึงปูชนียวัตถุในพุทธ

ศาสนาท่ีประดิษฐานในถํ้าเขาหลวงและสิ่งกอสรางอ่ืนๆ สามารถสรุปสาระและมุมมองท่ีชาวตางชาติไดบันทึก

เก่ียวกับถํ้าเขาหลวงไวกวางๆ ได ๒ ประเด็น คือ  

๑. สภาพตามธรรมชาติของถํ้าเขาหลวง บันทึกตางๆ ไดกลาวตรงกันวาเปนถํ้าท่ีมีความงดงาม

ตามธรรมชาติ เสนทางลงไปยังถํ้าเต็มไปดวยตนลั่นทม  ภายในถํ้ามีความโดดเดนโดยเฉพาะหินงอกหินยอยท่ีมี

รูปรางแปลกตา และมีแสงสวางจากดวงอาทิตยสาดสองลงมายังพ้ืนถํ้าอยู ๑-๒ แหง ลักษณะของภูเขาและหิน

งอกหินยอยเปนหินภูเขาไฟ ไดแก หินแกรนิต หินปูน และหินบะซอลทท่ีมีเปลือกหอยแทรกตัวอยูแสดงใหเห็น

วาบริเวณนี้อาจเคยเปนทะเลมากอน โดยในบันทึกของอ็องรี มูโอต ยังมีภาพวาดลายเสนของถํ้าเขาหลวงท่ีวาด

จากรูปถาย ฝมือของ เอ. โบกูรต (M. Bocourt) นักธรรมชาติวิทยาไวดวย (ภาพท่ี ๑๑) 

 

                                                           
๕ ดูรายละเอียดใน นันทา วรเนติวงศ และคนอ่ืนๆ, แปลและเรียบเรียง, ตามรอยฝรั่งเลาความหลัง

เมืองพริบพรี (เพชรบุรี) (กรุงเทพฯ : สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร), ๒๕๕๗. 



 
 

๑๔ 
 

 
 
ภาพท่ี  ๑๑   ภาพวาดลายเสนของถํ้าเขาหลวงท่ีวาดจากรูปถาย ฝมือของ เอ. โบกูรต (M. Bocourt) 
นักธรรมชาติวิทยา 
ท่ีมา: อ็องรี มูโอต, กรรณิกา จรรยแสง (แปล), บันทึกการเดินทางของอ็องรี มูโอต ในราชอาณาจักรสยาม 
กัมพูชา ลาว และอินโดจีนตอนกลางสวนอ่ืนๆ (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๘), ๒๙๑. 

 

๒. ปูชนียวัตถุและสิ่งกอสรางในถํ้าเขาหลวง  ชาวตางชาติท่ีไดไปเยือนถํ้าเขาหลวงลวนกลาว

ตรงกันวา ถํ้าเขาหลวงเปนถํ้าท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปเปนจํานวนมาก ชาวตางชาติรูจักกันในชื่อวา   Cave of 

Idols ๖  หรือ   the Royal Cave๗ มีพระพุทธรูปสําคัญท่ีเอกสารสวนใหญเกือบทุกฉบับตองกลาวถึง คือ พระ

พุทธไสยาสนท่ีมีขนาดใหญประมาณ ๑๓๕-๑๔๕ ฟุต  มีแถวพระพุทธรูปประทับนั่งเปนจํานวนมากซ่ึงมีแผน

จารึกนามของผูสรางติดอยู และมีพระพุทธรูปปางปาเลไลยก 7๘  รอยพระพุทธบาท 8

๙ และเจดียสีขาว ๓ องค9 ๑๐ 

ภายในถํ้าแบงเปนหองตางๆ ซ่ึงมีทางเดินเชื่อมถึงกัน พ้ืนถํ้าถูกปรับใหราบและปูพ้ืนดวยอิฐและกระเบื้อง มีซุม

                                                           
๖ เรื่องเดียวกัน, ๖๕. 
๗ เรื่องเดียวกัน, ๘๔.  
๘ เรื่องเดียวกัน, ๑๓๕.  
๙ เรื่องเดียวกัน, ๑๑๙.  
๑๐ เรื่องเดียวกัน, ๑๕๖. 



 
 

๑๕ 
 

ประตูท่ีก้ันระหวางหองใหญกับหองเล็ก1 0

๑๑ รวมท้ังมีบันไดทางลงไปสูถํ้าซ่ึงมีความสูงชัน  นอกจากนี้ บันทึกของ

ชาวตางชาติบางรายยังไดกลาวถึงประติมากรรมท่ีแลดูคลายซากศพหรือผูท่ีถูกทรมานรางกายดวย 11

๑๒ 

 

๒.๒.๓ พระราชพงศาวดารและพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดําเนินของพระมหากษัตริย

และพระราชวงศสมัยรัตนโกสินทร 

ถํ้าเขาหลวงเปนสถานท่ีสําคัญท่ีมีหลักฐานปรากฏแนชัดวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวไดเคยเสด็จฯ มายังถํ้าแหงนี้ตั้งแตเม่ือทรงผนวชในสมัยรัชกาลท่ี ๓ และเม่ือเสด็จข้ึนครองราชสมบัติ

แลวไดมีพระบรมราชโองการมาถึงพระยาเพชรบุรี เม่ือ พ.ศ.๒๓๙๙ เพ่ือใหดําเนินการบูรณปฏิสังขรณ

พระพุทธรูป พระเจดีย และรอยพระพุทธบาทภายในถํ้าเขาหลวง ซ่ึงไดเคยทรงปฏิสังขรณไวแลวตั้งแตเม่ือทรง

ผนวช และยังโปรดเกลาฯ ใหสรางบันไดทางข้ึนลงใหม่ันคงแข็งแรง (ภาพท่ี ๑๒-๑๓) เม่ือถึงฤดูแลงจะไดเสด็จฯ 

มาทอดพระเนตรถํ้าเขาหลวง12

๑๓ 

 

ภาพท่ี ๑๒  บันไดทางข้ึนลงไปยังคูหาท่ี ๑  

 

                                                           
๑๑ เรื่องเดียวกัน, ๑๓๔.  
๑๒ เรื่องเดียวกัน, ๑๑๙ และ ๑๓๕.  
๑๓ หอจดหมายเหตุแหงชาติ, มร๔ รล-กห/๑๑ สารตราวาดวยใหพระยาเพชรบุรีทําทางบันได ข้ึน ลง 

ถํ้าเขาหลวง (จ.ศ. ๑๒๑๘) 



 
 

๑๖ 
 

 
ภาพท่ี ๑๓  บันไดทางข้ึนลงไปยังคูหาท่ี ๕ ปจจุบันไมเปดใชงาน 

  

ตอมา เม่ือ พ.ศ.๒๔๐๑ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระราชประสงคท่ีจะเสด็จประพาส

เมืองเพชรบุรี จึงมีพระบรมราชโองการใหพระยาเพชรบุรีสรางพลับพลาและเตรียมการรับเสด็จ  ในครั้งนั้นไดมี

หนังสือจากพระยาเพชรบุรีเพ่ือกราบบังคมทูลถวายรายงานความกาวหนาเรื่องการปฏิสังขรณพระพุทธรูปในถํ้า

เขาหลวง และขอพระราชทานยางรักเพ่ือซอมแซมพระพุทธรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวได

พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเก่ียวกับการลงรักปดทอง และโปรดเกลาฯ ใหหม่ืนสุวรรณนิมิต ปลัดกรมชาง

รักมาชวยพิจารณาการซอมแซม เนื่องจากสภาพภายในถํ้ามีความชื้น หากลงรักปดทองในขณะท่ีปูนยังไมแหง

สนิทอาจทําใหเสียหาย ในการนี้ ไดพระราชทานวัสดุอุปกรณในการซอมแซมถํ้าเขาหลวงพรอมกับการสราง

พลับพลาเพ่ือรับเสด็จ ซ่ึงเปนการเตรียมการลวงหนา กอนท่ีจะเสด็จฯ ในพ.ศ. ๒๔๐๒13

๑๔
 

ตอมาเม่ือ พ.ศ. ๒๔๐๒ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จฯ ประพาสเมืองเพชรบุรี เพ่ือ

ทอดพระเนตรพระท่ีนั่งเพชรภูมิไพโรจน ณ พระนครคีรี พระราชวังท่ีโปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนใหมท่ีเขามไห

สวรรย ใกลกับเขาหลวง และเม่ือปลายป พ.ศ.๒๔๐๒ ก็ไดเสด็จฯ ไปในการถวายผาพระกฐิน ณ เมืองเพชรบุรี 

จึงไดมีการเตรียมการปรับปรุงทางเสด็จฯ ไปยังถํ้าเขาหลวงดวย 14

๑๕
 

ในการเสด็จฯ มายังถํ้าเขาหลวงเม่ือ พ.ศ.๒๔๐๒ นั้น ไดทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเพ่ิมเติม โดยโปรด

เกลาฯ ใหสรางพระพุทธรูปองคใหญข้ึนองคหนึ่ง หนาตัก ๔ ศอก และโปรดเกลาฯ ใหพระเจาลูกยาเธอ กรม

หม่ืนมเหศวรศิววิลาศ และ พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนวิษณุนารถนิภาธร ทรงปฏิสังขรณพระพุทธรูปและสราง

พระเจดียสูง ๖ ศอก ๒ องค 1 5๑๖  นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและบรรดาพระราชวงศท่ี
                                                           

๑๔ หอจดหมายเหตุแหงชาติ, มร๔ รล-กห/๑๕ หนังสือ วาดวยเสด็จพระราชดําเนินเมืองเพชบุรีย (จ.ศ. 
๑๒๒๐)   

๑๕หอจดหมายเหตุแหงชาติ, มร๔ รล-กห/๑๗. หนังสือ วาดวยใหพระยาเพชรบุรีจางลาวชายหญิง

รักษาถํ้าเขาหลวง (จ.ศ. ๑๒๒๑) 
๑๖ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 

๔ ,พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน),๒๕๔๘), ๒๙๗. 
 



 
 

๑๗ 
 

ตามเสด็จฯ ยังไดทรงปดทองพระพุทธรูปตางๆ ไวเปนจํานวนมาก จึงมีพระราชดําริใหจางลาวพวนและลาวทรง

ดําซ่ึงเปนชาวบานท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงใหเปนผูดูแลรักษา ไมใหโจรผูรายมาทําอันตรายแกพระพุทธรูปได  

เอกสารโบราณเทาท่ีสืบคนไดในปจจุบันพบวา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรง

ปฏิสังขรณถํ้าเขาหลวงครั้งหลังสุดเม่ือ พ.ศ.๒๔๐๖ โดยไดโปรดเกลาฯ ใหสั่งทํากระเบื้องหนาวัวจากเมือง

สงขลา เพ่ือมาปูพ้ืนถํ้าเขาหลวง ซ่ึงเปนกระเบื้องชนิดเดียวกับท่ีทรงสั่งมาเพ่ือปูพ้ืนพระราชมณเฑียรในพระนคร

คีรี16๑๗
 

กลาวโดยสรุปแลว พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวนับเปนพระมหากษัตริยรัชกาลแรกท่ีได

เสด็จฯ มาเยือนถํ้าเขาหลวง และมีพระมหากรุณาธิคุณในการทํานุบํารุงปฏิสังขรณปูชนียวัตถุตางๆ เปนจํานวน

มาก  

ตอมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จประพาส ณ จังหวัดเพชรบุรี และ

ไดเสด็จฯ ไปยังถํ้าเขาหลวง เม่ือ พ.ศ. ๒๔๑๘  ซ่ึงนาสังเกตวาในรัชกาลนี้ปรากฏชื่อเรียกถํ้าเขาหลวงในเอกสาร

โบราณตางๆ วา “ถํ้าหลวง” ตางจากในสมัยรัชกาลท่ี ๔ ท่ีเรียกวา “ถํ้าเขาหลวง” 

ในครั้งนั้นไดประทับแรมท่ีพระนครคีรีและไดเสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระพุทธรูปท่ีถํ้าหลวงถึง ๓ ครั้ง  

คือ เม่ือวันอังคาร เดือน ๓ แรม ๑๓ คํ่า (๒๒ กุมภาพันธ ๒๔๑๘), วันพุธ เดือน ๓ แรม ๑๔ คํ่า (๒๓ กุมภาพันธ 

๒๔๑๘) และวันพฤหัสบดี เดือน ๔ ข้ึน ๑ คํ่า ( ๒๔ กุมภาพันธ ๒๔๑๘)  โดยในวันพุธ เดือน ๓ แรม ๑๔ คํ่า ซ่ึง

เปนวันธรรมสวนะ ไดเสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระพุทธรูปในถํ้าหลวง 1 7

๑๘  ไดทอดพระเนตรสิ่งตางๆ ในถํ้าซ่ึง

ชํารุดทรุดโทรม จึงทําใหในเวลาไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเงินท่ีจะซอมแซมพระพุทธรูปในถํ้า

หลวง  โดยเปนเงินสวนของหลวง ๓ ชั่ง  กับเงินท่ีเรี่ยไรพระบรมวงศานุวงศฝายหนา ฝายใน และเจาจอม

มารดา เปนเงิน ๑๐ ชั่ง ๗ ตําลึง  รวม ๑๓ ชั่ง ๒ ตําลึง พระราชทานแกพระยาสุรินฦๅไชย ผูวาราชการเมือง

เพชรบุรีเพ่ือปฏิสังขรณพระพุทธรูปตางๆ18

๑๙ 

ใน พ.ศ. ๒๔๒๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่ง 

และไดเสด็จฯ ไปยังถํ้าหลวง เม่ือวันอาทิตย เดือน ๓ แรม ๖ คํ่า (๑๓ กุมภาพันธ ๒๔๒๙) เวลาบาย ๔ โมง 

เสด็จฯ โดยทรงมาพระท่ีนั่งพรอมดวยกระบวนนําและตามเสด็จ มีกระบวนรถพระประเทียบเสด็จไปประทับถํ้า

หลวง เสด็จลงถํ้าหลวงทอดพระเนตรท่ีตางๆ ในถํ้า และทรงปดทองพระพุทธรูป แลวเสด็จประทับอยูจนคํ่าจึง

เสด็จฯ กลับเวลา ๒ ทุมเศษ 

 ตอมาในวันศุกร เดือน ๔ ข้ึน ๔ คํ่า (๒๕ กุมภาพันธ ๒๔๒๙)  เวลาบาย ๕ โมงเศษ ไดเสด็จฯ 

ประพาสเขาหลวงพรอมดวยกระบวนพระบรมวงศฝายใน และโปรดเกลาฯ ใหจัดการบําเพ็ญพระราชกุศล

สดับปกรณพระบรมทนตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระทนตสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี 

และพระทนตสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน ซ่ึงอัญเชิญมาดวยพระองคเอง โดยโปรดเกลาฯ ใหเจา

                                                           
๑๗ หอจดหมายเหตุแหงชาติ, มร๔ รล-กห/๒๕. สารตรา วาดวยใหเจาพระยาสงขลาจางจีนทํา

กระเบื้อง ปูพ้ืน ถํ้าเขาหลวง พระราชวังจัน (จ.ศ.๑๒๒๕) 
๑๘ สมเด็จฯ เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ และคณะ, หนังสือ Court ขาวราชการ เจานาย ๑๑ พระองค

ทรงชวยกันแตง เลม ๑ (กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ, ๒๕๓๙), ๔๖๐. 
๑๙ เรื่องเดียวกัน, ๔๖๓. 



 
 

๑๘ 
 

พนักงานจัดการพระราชพิธีท่ีบริเวณหนาพระพุทธรูประจําแผนดิน19

๒๐ และในวันจันทร เดือน ๔ ข้ึน ๗ คํ่า ( ๒๘ 

กุมภาพันธ ๒๔๒๙) ไดพระราชทานเงินแกพระยาเพชรบุรีเพ่ือซอมแซมพระในถํ้าหลวงเปนเงิน ๖ ชั่ง ๑๐ ตําลึง

20

๒๑ 
ดังนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงเปนอีกรัชสมัยหนึ่งท่ีพระมหากษัตริยได

เสด็จฯ มาทรงนมัสการปูชนียวัตถุในถํ้าเขาหลวง  และไดพระราชทานเงินในการบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูป

ตามท่ีปรากฏหลักฐานถึง ๒ ครั้ง   

อนึ่ง มีหลักฐานเปนภาพถายเกาจํานวนหนึ่งในหอจดหมายเหตุแหงชาติท่ีสันนิษฐานวาเปนภาพการ

เสด็จฯ ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ เนื่องจากมีภาพพระราชโอรสและพระราชวงศฝายหนาและฝายในปรากฏอยูในภาพ

ดวย  ดังเชนภาพถายท่ีดานหนาของพระเจดียในถํ้าเขาหลวงท่ีอยูในคูหาท่ี ๓ ท่ีมีภาพสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ 

เจาฟาประชาธิปกศักดิเดชน (พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว) ประทับบนเกาอ้ีหวายดานซาย พระเจา

ลูกยาเธอ พระองคเจาอุรุพงศรัชสมโภช ประทับยืนบนเกาอ้ีหวายหนาพระเจดีย โดยมีเจาพระยาสุรพันธพิสุทธิ์  

(เทศ บุนนาค) นั่งเกาอ้ีหวายดานหนาขวามือ  (ภาพท่ี ๑๔) และยังมีอีกบางภาพท่ีอาจถายในระยะเวลาเดียวกัน

เนื่องจากบุคคลและองคประกอบในภาพ เชน เกาอ้ี มีความคลายคลึงกัน (ภาพท่ี ๑๕-๑๖) 

 

 

ภาพท่ี ๑๔  ภาพถายพระราชวงศและบุคคลสําคัญในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ท่ีถํ้าเขาหลวง จ.เพชรบุรี 

โดยมีภาพสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาประชาธิปกศักดิเดชน (พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว) 

ประทับเอนบนเกาอ้ีหวายดานซาย พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจาอุรุพงศรัชสมโภช ประทับยืนหันดานขาง 

บนเกาอ้ีหวายหนาพระเจดีย โดยมีเจาพระยาสุรพันธพิสุทธิ์  (เทศ บุนนาค) นั่งเกาอ้ีหวายดานหนาขวามือ 

ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ 

                                                           
๒๐  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธใน 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ภาค ๒๓ (พระนคร : อักษรเจริญทัศน, ๒๕๐๘), ๒๖-๒๗. 
๒๑ เรื่องเดียวกัน, ๒๘. 



 
 

๑๙ 
 

 

ภาพท่ี ๑๕ ภาพถายพระราชวงศและบุคคลสําคัญในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ท่ีถํ้าเขาหลวง จ.เพชรบุรี 

ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ 

 

 

ภาพท่ี ๑๖ ภาพถายพระราชวงศและบุคคลสําคัญในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ท่ีถํ้าเขาหลวง จ.เพชรบุรี 

ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ 

 

ภายหลังจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไมพบหลักฐานวาพระมหากษัตริยใน

พระราชวงศจักรีไดเสด็จฯ ไปยังถํ้าเขาหลวงอีก ซ่ึงอาจเก่ียวของกับการท่ีพระนครคีรีไดถูกปลอยใหท้ิงรางลง

เม่ือรัชกาลท่ี ๕ เสด็จสวรรคต จึงไมมีพระมหากษัตริยและพระราชวงศพระองคใดเสด็จฯ ไปยังพระนครคีรีและ

ถํ้าเขาหลวงดังท่ีเคยเปนมา หลักฐานท่ีเก่ียวของกับถํ้าเขาหลวงในเวลาตอมาจึงมีเพียงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาลงวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๔๗๐ ท่ีกลาววามีพระบรมวงศเสด็จไปถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ



 
 

๒๐ 
 

พระจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีพระนครคีรี และไดเสด็จไปทอดพระเนตรสถานท่ีใกลเคียง รวมท้ังไดประทานทรัพย

สวนพระองคในการบูรณปฏิสังขรณพระนครคีรีและถํ้าเขาหลวง โดยมีรายพระนามพระบรมวงศท่ีสําคัญ ไดแก 

พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ กรมขุนอูทองเขตขัติยนารี  พระเจาพ่ีนางเธอ 

พระองคเจาอาทรทิพยนิภา  พระองคเจาอัพภันตรีปชา  พระองคเจาเหมวดี เปนตน 2 1

๒๒ ซ่ึงพระบรมวงศเหลานี้

ตางมีสายสัมพันธท่ีเก่ียวของอยางใกลชิดกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนอยางยิ่ง   

 

๒.๒.๔ การเสด็จเยือนของพระราชอาคันตุกะ 

ถํ้าเขาหลวงยังเปนสถานท่ีสําคัญท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหเปน

สถานท่ีทองเท่ียวสําหรับตอนรับพระราชอาคันตุกะ โดยครั้งหนึ่งไดเปนสถานท่ีสําหรับเตรียมรับรอง คอลลอย 

เลนเบิรต ราชทูตจากปรัสเซียท่ีเขามาเจริญสัมพันธไมตรีในสมัยรัชกาลท่ี ๔ โดยไดทรงเตรียมการตอนรับ 

ราชทูตท่ีพระนครคีรี และใหจัดเตรียมยานพาหนะเพ่ือชมทิวทัศนและความงดงามของถํ้าเขาหลวง22

๒๓  

ถํ้าเขาหลวงยังเปนสถานท่ีตอนรับดุกโยฮัน  อัลเบรกต  (Duke Johon Alberkt)  ผูสําเร็จราชการ

เมืองบรันชวิก (Braunschweig) และเจาหญิงอลิสซาเบท สโตลเบิรก รอชซาลา (Princess Elizabeth 

Stolberk Rojsala)  พระชายา พระราชอาคันตุกะในรัชกาลท่ี ๕ ท่ีไดเสด็จประพาสถํ้าเขาหลวง เม่ือ พ.ศ.

๒๔๕๓ 2 3

๒๔   ในครั้งนั้นไดโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ มารับเสด็จท่ีพระนครคีรี  และ

นําเสด็จทอดพระเนตรท่ีถํ้าเขาหลวง โดยมีหมอมเจาหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล และหมอมเจาหญิงจงจิตรถนอม 

ดิศกุล เสด็จรวมดวย  และไดฉายพระรูปหมูในถํ้าเขาหลวงซ่ึงยังปรากฏหลักฐานเปนภาพถายเกามาจนถึง

ปจจุบัน  (ภาพท่ี ๑๗)  อนึ่ง เปนท่ีนาสังเกตวาในเอกสารท่ีกลาวถึงเรื่องนี้ซ่ึงเปนระยะเวลาในชวงปลายรัชกาล

ท่ี ๕ ไดกลับไปเรียกชื่อถํ้าวา “ถํ้าเขาหลวง” เชนเดียวกับในสมัยรัชกาลท่ี ๔ 

นอกจากนี้ เจาชายวิลเลียมแหงสวีเดน พระราชอาคันตุกะ   ในฐานะผูแทนพระองคสมเด็จ

พระราชาธิบดีแหงสวีเดนก็ไดเคยเสด็จฯ มายังถํ้าเขาหลวง เม่ือครั้งท่ีไดเสด็จฯ มาทรงเยือนสยามเนื่องใน

วโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

 

                                                           
๒๒ราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๔๗๐ เลม ๔๔ หนา ๒๒๗๑ แจงความกระทรวงมหาดไทย 

เรื่องประทานและใหเงินบํารุงถํ้าเขาหลวง เขาวัง พระนครคีรี. 
๒๓ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวเรื่องพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 
๒๕๔๘), ๑๙๙. 

๒๔ราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี ๖ มีนาคม ร.ศ.๑๒๘ เลม ๒๖ หนา ๒๕๙๘ การรับดุกโยฮันอัลเบรกต 
ผูสําเร็จราชการเมืองบรันซวิก 



 
 

๒๑ 
 

 

ภาพท่ี ๑๗   ดุกโยฮัน อัลเบรกต ผูสําเร็จราชการเมืองบรันชวิก และพระชายา   

เสด็จประพาสถํ้าเขาหลวงในสมัยรัชกาลท่ี ๕ เม่ือ พ.ศ.๒๔๕๓ 

ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ 

 

 ๒.๒.๕ ปญหาเรื่องช่ือถ้ําเขาหลวงหรือถ้ําวิมานจักรี 

ในปจจุบันถํ้าเขาหลวงอยูในความดูแลของวัดบุญทวี หรือวัดถํ้าแกลบ ซ่ึงเปนวัดท่ีอยูใกลเคียงกับถํ้า และ

อยูในพ้ืนท่ีการปกครองขององคการบริหารสวนตําบลธงชัย อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ถํ้าเขาหลวง

ไดรับการประกาศข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๕๒ ตอนท่ี ๗๕ วันท่ี ๘ มีนาคม 

๒๔๗๘24

๒๕ ท้ังนี้ในปจจุบันเปนโบราณสถานท่ีอยูในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของสํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี 

 หนวยงานตางๆ ขางตนท่ีมีสวนรับผิดชอบดูแลถํ้าเขาหลวง รวมท้ังผูคนในทองถ่ินไดรวบรวมขอมูล

ความสําคัญเก่ียวกับถํ้าเขาหลวงไวบางสวน  โดยสวนใหญเปนการรวบรวมจากคําบอกเลาของบรรพบุรุษและ

ตํานานความเชื่อในทองถ่ิน โดยขอมูลท่ีไดรับการรวบรวมไวเทาท่ีคนควาไดในปจจุบัน ไดแก 

หนังสือท่ีระลึกงานพระราชทานเพลิงศพพระครูโศภนวชิรธรรม (ฉาบ โสมสิริ) อดีตเจาอาวาสวัดบุญทวี

หรือวัดถํ้าแกลบ ตีพิมพ เม่ือ พ.ศ.๒๕๒๒ กลาวถึงประวัติความเปนมาของวัดบุญทวี ประวัติเมืองเพชรบุรี 

ประวัติของถํ้าเขาหลวงและถํ้าอ่ืนๆท่ีอยูใกลเคียง โดยไดกลาวถึงปูชนียวัตถุท่ีสําคัญในถํ้าเขาหลวง รวมท้ังได

รวบรวมจารึกพระปรมาภิไธยและจารึกพระนามพระราชวงศท่ีฐานพระพุทธรูปตางๆ ไวบางสวน  

เอกสารอัดสําเนาเรื่อง “วิมานจักรี” ถํ้าหลวง เมืองเพชรบุรี จัดทําโดยฝายวิชาการ สํานักงานโบราณคดี

และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ี ๑ ราชบุรี ไมปรากฏปท่ีพิมพ แตจากการสอบถามนักโบราณคดีจากสํานักงานฯ 

ระบุวาไดจัดทําข้ึนเม่ือพ.ศ.๒๕๓๒ ซ่ึงเอกสารอัดสําเนานี้ไดคนควาและรวมรวบเอกสารโบราณท่ีเก่ียวของกับถํ้า

                                                           
๒๕ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยศิลปากรท่ี ๒ (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, ๒๕๓๘), ๑๗๖. 



 
 

๒๒ 
 

เขาหลวงโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลท่ี  ๔ – ๕ ไวบางสวน รวมท้ังไดกลาวถึงรูปแบบของโบราณวัตถุตางๆ ท่ีอยูใน

ถํ้าโดยสังเขป เชน พระพุทธรูป พระเจดีย รอยพระพุทธบาท เปนตน รวมท้ังยังไดระบุขอมูลจารึกพระ

ปรมาภิไธยและพระนามพระราชวงศไวดวย  

นอกจากนี้ ยังมีหนังสือท่ีระลึกในงานศพของขาราชการและบุคคลสําคัญของจังหวัดเพชรบุรี รวมท้ัง

หนังสือแนะนําแหลงทองเท่ียวตางๆ ของจังหวัดเพชรบุรี ท่ีไดใหขอมูลเก่ียวกับถํ้าเขาหลวงไวเพียงสังเขป  

อยางไรก็ตาม เปนท่ีนาสังเกตวา เอกสารขอมูลเก่ียวกับถํ้าเขาหลวงท่ีเกิดข้ึนในระยะหลังนี้ พบวามีชื่อ

เรียกถํ้าเขาหลวงอีกชื่อหนึ่งวา “ถํ้าวิมานจักรี”  โดยเปนชื่อท่ีชาวบานในทองถ่ินกลาววาไดรับพระราชทานจาก

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โดยเชื่อกันวา ขุนชาญใชจักร อดีตเจาเมืองเพชรบุรีเปนผูขอ

พระราชทานนามนี้ 2 5

๒๖ อยางไรก็ตาม ความเปนมาของชื่อถํ้าวิมานจักรีนี้ยังมีความคลาดเคลื่อนอยูมาก  

เนื่องจากขุนชาญใชจักรเจาเมืองเพชรบุรีท่ีกลาวถึงนั้นนั้นมีอายุอยูในสมัยรัชกาลท่ี ๕  รวมท้ังเอกสารท่ีกลาวถึง

ความเปนมาของชื่อถํ้าวิมานจักรีแตละฉบับก็ระบุขอมูลท่ีไมตรงกัน  โดยบางแหงกลาววาไดรับพระราชทาน

นามจากรัชกาลท่ี ๔ บางแหงกลาววาไดรับพระราชทานนามจากรัชกาลท่ี ๕ 

แตจากการตรวจสอบเอกสารโบราณสมัยรัชกาลท่ี ๔ และรัชกาลท่ี ๕ ท่ีเก่ียวของกับถํ้าเขาหลวงเทาท่ี

สืบคนไดนั้น ไมพบวามีการเรียกชื่อถํ้านี้วาถํ้าวิมานจักรีแตอยางใด  มีเพียงชื่อท่ีเรียกวา “ถํ้าเขาหลวง” และ 

“ถํ้าหลวง” เทานั้น แมประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือพ.ศ. ๒๔๗๐ ท่ีปรากฏหลักฐานการประทานทรัพยของ

พระราชวงศเพ่ือซอมแซมพระพุทธรูปในถํ้าครั้งสุดทายก็ยังคงเรียกวาถํ้าเขาหลวง ดังนั้นจึงเชื่อวาชื่อถํ้าวิมาน

จักรีนาจะเปนชื่อเรียกท่ีรูจักกันเฉพาะในทองถ่ินเมืองเพชรบุรีและอาจเปนนามท่ีเรียกขานกันในระยะหลัง ท้ังนี้

เชื่อวาการเรียกถํ้าเขาหลวงวา ถํ้าวิมานจักรีนั้น อาจเปนชื่อท่ีเรียกตามความสําคัญของถํ้าแหงนี้ท่ีมีพระพุทธรูป

ท่ีมีจารึกพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยและพระนามพระราชวงศจักรีไวเปนจํานวนมาก ซ่ึงอาจเปนการสราง

ข้ึนเพ่ือทรงบําเพ็ญพระราชกุศลแกพระบรมวงศานุวงศจึงเปรียบเสมือนดังวิมานของพระราชวงศจักรี 

กลาวโดยสรุปแลว ถํ้าเขาหลวงเปนสถานท่ีสําคัญของจังหวัดเพชรบุรีโดยเปนถํ้าท่ีมีความงดงามตาม

ธรรมชาติ และไดปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีในถํ้าใหเปนสถานท่ีประดิษฐานปูชนียวัตถุในพุทธศาสนา ซ่ึงพระมหากษัตริย

ในพระราชวงศจักรี โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวทรงใหความสําคัญ อีกท้ังยังเปนสถานท่ีตอนรับพระราชอาคันตุกะและเปนสถานท่ีท่ีชาวตางชาติท่ี

เดินทางมาในสยามใหความสนใจเขามาศึกษาสํารวจสภาพภูมิประเทศและวัฒนธรรมดวย โดยในปจจุบันถํ้าเขา

หลวงยังเปนท่ีรูจักกันในทองถ่ินอีกชื่อหนึ่งวาถํ้าวิมานจักรี 

 

๒.๓ หลักฐานความเกาแกจนถึงสมัยอยุธยา  

 การศึกษาทางประวัติศาสตรศิลปะทําใหทราบวาปูชนียวัตถุในถํ้าเขาหลวงหลายอยางมีอายุเกาแก

จนถึงสมัยอยุธยาตอนตน สะทอนวาสถานท่ีแหงนี้ไดรับการดัดแปลงใหเปนศาสนสถานมาแลวกวา ๖๐๐ ป 

โดยหลักฐานท่ีมีอายุเกาแกจนถึงสมัยอยุธยามีดังตอไปนี้ 

 

                                                           
๒๖สัมภาษณนายสุดยอด นกตอ ชาวเพชรบุรีผูดูแลถํ้าเขาหลวงและมัคคุเทศกทองถ่ิน เม่ือวันท่ี ๑๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๐.  



 
 

๒๓ 
 

๒.๓.๑ รอยพระพุทธบาท 

 รอยพระพุทธบาททําดวยหินแกะสลักมีรองรอยของการปดทอง (ภาพท่ี ๑๘) ประดิษฐานภายในคูหาท่ี 

๑  มีลักษณะเปนรอยพระพุทธบาทขางขวา จํานวน ๑ รอย  ประดิษฐานอยูบนแทนฐาน โดยมีซุมหลังคาและ

เสาครอบทับอีกชั้นหนึ่ง    

ลวดลายท่ีปรากฏบนรอยพระพุทธบาทพบวามีรอยของนิ้วพระบาทท่ียาวเสมอกันท้ัง ๕ นิ้ว โดยท่ีพระ

อังคุฐหรือนิ้วโปงมีลวดลายคลายธรรมจักรเล็กๆ ๔ วงซอนเหลื่อมกันอยู ภายในรอยพระบาทเปนการเรียง

ลวดลายมงคล ๑๐๘ ประการ โดยการจัดวางในลายตารางเต็มฝาพระบาท  เวนท่ีตรงกลางสําหรับลาย

ธรรมจักรหรือกลีบบัว ลวดลายหลายแหงชํารุดและลางเลือน ลายมงคลเรียงจากแถวบนตรงใตพระอังคุฐไป

ตามแนวนอนจนสุดความกวางของพระบาท แลวไลลงขางลางไปยังสนพระบาท แลววนเขาหาจุดศูนยกลาง 

โดยเริ่มจากลายท่ีเปนสิ่งของหรือสถานท่ีท่ีเปนมงคลในโลกมนุษย  ลายท่ีเก่ียวกับปาหิมพานต  จนกระท่ังลาย

ปราสาทท่ีหมายถึงเทวโลกและพรหมโลก2 6

๒๗ ซ่ึงการวางลายในลักษณะนี้เริ่มพบในรอยพระพุทธบาทของศิลปะ

สุโขทัยซ่ึงมีอายุในชวงปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๙-๒๐27

๒๘  ความนิยมในการบูชารอยพระพุทธบาทในประเทศไทย

ไดแพรหลายสืบมาในสมัยอยุธยาจนถึงราวพุทธศตวรรษท่ี ๒๑-๒๒ 2 8

๒๙ ดังนั้นจากระเบียบของลวดลายท่ีปรากฏ

จึงอาจเปนไปไดวารอยพระพุทธบาทท่ีถํ้าเขาหลวงนาจะมีอายุเกาแกถึงในสมัยอยุธยา 

                                                           
๒๗ ดูความหมายของลวดลายมงคลตางๆ ไดใน เดนดาว ศิลปานนท, “ลวดลายมงคลในรอยพระพุทธ

บาท” ใน พุทธฺปาทลกฺขณ และรอยพระพุทธบาทในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๖), ๕๗-๖๘.   
๒๘ดูใน วิราภรณ  สุวดีปฐมพงศ, ประเด็นใหม : ระบบการวางลายมงคล บนรอยพระพุทธบาทใน

ประเทศไทยตั้งแตพุทธศตวรรษท่ี ๑๙-พุทธศตวรรษท่ี ๒๔ (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒),๖๖. 

๒๙ นันทนา  ชุติวงศ, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใตและเอเชียอาคเนย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 
๒๕๓๓),๕๓. 



 
 

๒๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๑๘   รอยพระพุทธบาทท่ีถํ้าเขาหลวง  
จ.เพชรบุรี 

 

นอกจากนี้ ในสวนฐานของรอยพระพุทธบาทยังมีการประดับลวดลายท่ีขอบหนากระดานบนเปนลาย

พรรณพฤกษาในกรอบคดโคงปลายแหลมสลับอุบะท่ีมีลักษณะคลายบัวขาบ  ชั้นบัวหงายบัวคว่ําประดับลาย

กลีบบัวท่ีมีลายแทรก  ท่ีชั้นหนากระดานลางประดับลายดอกในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน (ภาพท่ี ๑๙)  

รายละเอียดของลวดลายแตละดานมีความแตกตางกันบางเล็กนอย เทียบไดกับลายเฟองอุบะ ลายกลีบบัว  

และลายดอกในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนท่ีประดับสถาปตยกรรมในสมัยอยุธยาซ่ึงพัฒนามาจากลวดลายใน

ศิลปะเขมรอีกทอดหนึ่ง  

 

 

ภาพท่ี ๑๙ ลวดลายประดับรอบฐานพระพุทธบาทท่ีถํ้าเขาหลวง 
 



 
 

๒๕ 
 

รอยพระพุทธบาทท่ีถํ้าเขาหลวงมีอาคารหลังคาคลุมครอบไว ซ่ึงนาจะเปนสิ่งท่ีสรางเพ่ิมเติมในสมัย

รัตนโกสินทร โดยสังเกตไดจากรูปทรงของหลังคาและลวดลายปูนปนของบัวหัวเสาท่ีมีลักษณะคลายใบผักกาด

แบบตะวันตก ซ่ึงเปนท่ีนิยมในสมัยรัชกาลท่ี ๔ ท้ังนี้อาจสอดคลองกับขอมูลท่ีปรากฏในพระราชพงศาวดารใน

รัชกาลท่ี ๔ วาไดโปรดเกลาฯ ใหปฏิสังขรณรอยพระพุทธบาทในถํ้าเขาหลวง พรอมกับการปฏิสังขรณ

พระพุทธรูปในถํ้าดวย29

๓๐ (ภาพท่ี ๒๐) 

 
ภาพท่ี ๒๐  อาคารหลังคาคลุมครอบรอยพระพุทธบาท 

 

จากรูปแบบศิลปะของรอยพระพุทธบาทและอาคารหลังคาคลุม จึงอาจกลาวไดวา รอยพระพุทธบาท

ในถํ้าเขาหลวงอาจเปนงานศิลปกรรมท่ีมีอายุเกาแกถึงในสมัยอยุธยา สวนอาคารหลังคาคลุมครอบรอยพระพุทธ

บาทสันนิษฐานวาสรางข้ึนในภายหลัง โดยนาจะเปนการปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลท่ี ๔  

 

๒.๓.๒ พระพุทธรูปสมัยอยุธยา 

ภายในถํ้าเขาหลวงยังมีพระพุทธรูปหลายองคซ่ึงมีอายุเกาแกถึงในสมัยอยุธยา ไดแก พระพุทธรูปอูทอง  

พระพุทธรูปปางปาเลไลยก  พระพุทธไสยาสน  พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ เปนตน 

พระพุทธรูปอูทอง มีตัวอยางเชน พระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยในคูหาท่ี ๑  ใกลกับรอยพระพุทธ

บาท (กลุม A)  และพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ ในคูหาท่ี ๓ (กลุม F) 

                                                           
๓๐ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 

๔ ,พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพฯ :อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน),๒๕๔๘), ๒๙๗. 



 
 

๒๖ 
 

พระพุทธรูปในกลุม A (แผนผังท่ี ๒, ภาพท่ี ๒๑) จากรูปแบบศิลปะพบวาบางองคนาจะเปน

พระพุทธรูปแบบอูทองในศิลปะอยุธยาตอนตน โดยมีรูปแบบท่ีสําคัญคือ เปนพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ

ราบ ปางมารวิชัย ประทับนั่งเหนือฐานหนากระดานเวา พระพักตรมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยม พระเนตรเหลือบต่ํา 

พระขนงตอกันเปนปกกา มีขอบแนวไรพระศก ขมวดพระเกศาเปนเม็ดเล็กตอดวยพระรัศมีทรงกรวยหรือรูป

ดอกบัวตูม บางองคเปนรัศมีเปลว ครองจีวรหมเฉียงเรียบ ปลายจีวรยาวจรดพระนาภีปลายตัดตรง บางองค

ปลายเปนเข้ียวตะขาบ  ท่ีสําคัญคือมีลักษณะของพระชงฆ หรือหนาแขงเปนสันคม อันเปนลักษณะเฉพาะของ

พระพุทธรูปแขงคมในศิลปะอูทองหรืออยุธยาตอนตนดวย  

นาสังเกตวาภายในถํ้าอ่ืนๆ ท่ีใกลเคียงกับถํ้าเขาหลวง ก็พบวามีพระพุทธรูปลักษณะเชนนี้อยูดวย ซ่ึง

อาจเปนไปไดวาถํ้าเขาหลวงและถํ้าในละแวกใกลเคียงอาจเคยเปนศาสนสถานในสมัยอยุธยามากอน  

 

 

 
แผนผังท่ี ๒ ตําแหนงพระพุทธรูปอูทอง กลุม A ในคูหาท่ี ๑ 

 



 
 

๒๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๒๑ พระพุทธรูปจากกลุม A ในคูหาท่ี ๑ 

 

พระพุทธรูปในกลุม F  (แผนผังท่ี ๓)  เปนอีกกลุมหนึ่งท่ีพบวานาจะเปนพระพุทธรูปท่ีมีอายุเกาแกถึง

สมัยอยุธยาตอนตน ในกลุมนี้ประกอบดวยพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ ขนาดหนาตักประมาณ ๒-๓ ศอก 

จํานวน ๓ องค โดยองคกลางมีขนาดใหญท่ีสุดซ่ึงนาจะเปนประธานของกลุมนี้   

รูปแบบสําคัญของพระพุทธรูปในกลุม F โดยเฉพาะองคกลางท่ีเปนประธานนั้นมีความสัมพันธกับ

พระพุทธรูปแบบอูทองรุนท่ี ๒ ซ่ึงมีอายุในสมัยอยุธยาตอนตนอยางเห็นไดชัด กลาวคือ เปนพระพุทธรูปประทับ

นั่งขัดสมาธิราบ โดยพระชงฆมีลักษณะนูนเปนสัน อยางท่ีเรียกวา แขงคม ซ่ึงนิยมในศิลปะอูทอง พระพักตร

ของพระพุทธรูปเปนสี่เหลี่ยม พระเนตรเหลือบต่ํา พระขนงตอเปนปกกา พระโอษฐหนาไมแยมสรวล แลดูสงบ

เครงขรึม ขมวดพระเกศาเปนเม็ดเล็กมีอุษณีษะท่ีตอดวยพระรัศมีเปลว พระพุทธรูปครองจีวรหมเฉียง ชายจีวร

ยาวจรดพระนาภี ปลายแยกเปนเข้ียวตะขาบ พระพุทธรูปกลุมนี้มีความแตกตางจากพระพุทธรูปอูทอง

โดยท่ัวไปท่ีนิยมทําปางมารวิชัย แตทําเปนปางสมาธิแทน  

พระพุทธรูปท้ัง ๓ องค ประทับนั่งบนฐานบัวคว่ําบัวหงายท่ีประดับลวดลายปูนปนรูปกลีบบัวและลาย

ดอกในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนคลายกับลวดลายท่ีพบท่ีฐานของรอยพระพุทธบาท สวนพระพุทธรูปองค

กลางมีฐานสิงหท่ีมีปูนปนรูปกลีบบัวประดับรองรับอีกชั้นหนึ่ง  (ภาพท่ี ๒๒) 

 



 
 

๒๘ 
 

 

 

แผนผังท่ี ๓  ตําแหนงพระพุทธรูปอูทอง กลุม F ในคูหาท่ี ๓ 
 

 

ภาพท่ี  ๒๒ พระพุทธรูปอูทอง กลุม F ในคูหาท่ี ๓ 
 

พระพุทธไสยาสน  (ภาพท่ี ๒๓) เปนพระพุทธรูปอีกองคหนึ่งในคูหาท่ี ๓ ซ่ึงสันนิษฐานวานาจะมีอายุ

เกาแกถึงสมัยอยุธยา มีความยาว ๑๔ เมตร มีประวัติการซอมบูรณะเม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๒ และ พ.ศ.๒๕๒๒ 3 0

๓๑ 

                                                           
๓๑ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยศิลปากรท่ี ๒ (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, ๒๕๓๘), ๑๗๖. 



 
 

๒๙ 
 

นาจะเปนองคเดียวกันกับท่ีสุนทรภูกลาวถึงในนิราศเมืองเพชรท่ีระบุวาในขณะนั้นมีสภาพชํารุดโดยเฉพาะ

สวนกลางพระอุระท่ีถูกคนรายลักลอบเจาะองคพระ  

รูปแบบท่ีปรากฏในปจจุบันไดผานการบูรณะมาแลว โดยเปนพระพุทธรูปประทับสีหไสยาสน มีวงพระ

พักตรคลายกับพระพุทธรูปในสมัยอยุธยา กลาวคือวงพระพักตรเปนรูปสี่เหลี่ยมมน  พระเนตรเหลือบต่ํา 

เปลือกพระเนตรเปนแผนใหญกวางรับกับพระขนงและพระนาสิก  พระโอษฐแยมสรวล พระกรรณยาว มีขมวด

พระเกศา อุษณีษะและพระรัศมีเปนเปลว  แนวพระวรกายเหยียดตรง พระบาทซอนทับเสมอกันและนิ้วพระ

บาทยาวเทากันท้ังหมด ครองจีวรหมเฉียง ปลายจีวรมีขนาดเล็กพาดจากพระอังสามายังก่ึงกลางพระวรกายยาว

จรดพระนาภี ปลายแยกเปนเข้ียวตะขาบ มีขอบรัดประคดเปนแถบสีเหลี่ยม ชายสบงดานบนตลบพาดลงมาท่ี

พระชงฆ พระพาหาซายทอดยาวตลอดพระวรกาย จากโครงสรางขององคพระพุทธไสยาสนท่ีประทับนอน

ตะแคงขวาหรือท่ีเรียกวาสีหไสยาสน โดยพับขอศอกและพระพาหาวางราบลงเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งท่ี

พบในพระพุทธไสยาสนในศิลปะอยุธยา ดังมีตัวอยางเชนพระพุทธไสยาสนท่ีวัดพระนอน จ.เพชรบุรี พระพุทธ

ไสยาสนท่ีวัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี เปนตน  

เปนท่ีนาสังเกตวาในถํ้าอ่ืนๆ ของเขาหลวงก็พบวามีพระพุทธไสยาสนขนาดใหญท่ีมีรูปแบบใกลเคียงกัน

ซ่ึงอาจสันนิษฐานไดวามีอายุอยูในสมัยอยุธยาเชนกันอีกหลายแหง เชน พระพุทธไสยาสนท่ีถํ้าพุทธโฆษา ซ่ึง

เปนถํ้าหนึ่งในเขาหลวง จึงอาจเปนหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นความศรัทธาของชาวเพชรบุรีท่ีนิยมนับถือพระพุทธ

ไสยาสนและไดดัดแปลงถํ้าตางๆใหเปนศาสนสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปไวภายในถํ้าอีกดวย  

 

 

ภาพท่ี ๒๓  พระพุทธไสยาสน ถํ้าเขาหลวง 
 

 ภายในคูหาท่ี ๓ ของถํ้าเขาหลวง ยังมีพระพุทธรูปประธานขนาดใหญซ่ึงเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

ขนาดหนาตักประมาณ ๓ เมตร ชาวบานเรียกกันวา หลวงพอถํ้าหลวง ซ่ึงไมปรากฏหลักฐานการกอสรางอยาง

แนชัด จากคําบอกเลาของแมชีท่ีดูแลถํ้าทําใหทราบวาพระพุทธรูปองคนี้ผานการบูรณปฏิสังขรณมาแลวโดย

พอกปูนหุมของเดิม  (ภาพท่ี ๒๔)  จากภาพถายเกาภายในถํ้าเขาหลวงท่ีพบในหอจดหมายเหตุแหงชาติ (ภาพท่ี 



 
 

๓๐ 
 

๒๕) แมจะไมระบุปท่ีถายภาพ แตพบวารูปแบบของพระพุทธรูปปางมารวิชัยองคนี้นาจะเปนพระพุทธรูปใน

ศิลปะอยุธยา เพราะมีพุทธลักษณะตามแบบแผนของยุคนั้น ไดแก พระพักตรท่ีมีขนาดใหญมีวงพระพักตรเปน

สี่เหลี่ยม  พระเนตรเหลือบต่ํา โดยเปลือกพระเนตรมีลักษณะเปนแผนใหญหนาลึกโคงรับกับแนวพระขนง ซ่ึง

เปนแนวเดียวตอมากับพระนาสิก  พระโอษฐสงบแลดูเครงขรึม พระกรรณยาว มีขมวดพระเกศาเปนแถวเล็กๆ 

มีอุษณีษะและพระรัศมีเปลว พระวรกายมีขนาดใหญ นิ้วพระหัตถท้ังสี่และนิ้วพระบาทท้ังหมดยาวเสมอกัน 

ครองจีวรหมเฉียงเรียบไมมีริ้ว ชายจีวรยาวจรดพระนาภีปลายตัดตรง ประทับนั่งขัดสมาธิราบ  ซ่ึงรูปแบบ

ดังกลาวอาจกําหนดอายุไดในสมัยอยุธยา  

 

ภาพท่ี ๒๔ หลวงพอถํ้าหลวง 
 



 
 

๓๑ 
 

 
ภาพท่ี ๒๕ ภาพถายเกาหลวงพอถํ้าหลวง 

ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 

ใกลกับพระพุทธรูปปางมารวิชัยยังมีพระพุทธรูปปางปาเลไลยกท่ีอยูเบื้องขวาของหลวงพอถํ้าหลวง ซ่ึง

อาจเปนพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาดวยเชนกัน เนื่องจากมีรูปแบบพระพักตรท่ีคลายกับพระพุทธรูปอยุธยาท่ี

ไดรับอิทธิพลศิลปะสุโขทัยแลว จึงมีพระพักตรท่ีเปนรูปไขมากข้ึน   

 

๒.๓.๓ เจดียสมัยอยุธยาในคูหาท่ี ๓ 

 ภายในคูหาท่ี ๓ มีเจดียอยู ๓ องค ซ่ึงตั้งอยูดานหนาของพระพุทธรูปในกลุม F ท้ัง ๓ องคนาจะสราง

ข้ึนในระยะเวลาไลเลี่ยกัน เนื่องจากมีฐานไพทีเดียวกันโดยมีแนวกําแพงแกวเตี้ยๆ แบงพ้ืนท่ีสวนเจดียออกจาก

กลุมพระพุทธรูป  ในท่ีนี้จะกําหนดหมายเลขเจดีย โดยเรียงลําดับจากซายไปขวาเม่ือหันหนาเขาสูกลุมเจดีย  

โดยจะพบเจดียทรงแปดเหลี่ยมท่ีมีลวดลายปูนปนประดับอยูทางดานซายสุด (เจดียหมายเลข ๑)  เจดียทรง

ระฆังท่ีมีฐานแปดเหลี่ยม (เจดียหมายเลข ๒) และเจดียทรงระฆังท่ีมีฐานเพ่ิมมุม (เจดียหมายเลข ๓) ตามลําดับ 

(ภาพท่ี ๒๖) 



 
 

๓๒ 
 

 

 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี ๒๖ เจดียหมายเลข 
๑, ๒ , และ ๓ เรียงลําดับ
จากซายไปขวาในคูหาท่ี ๓ 

   

 เจดียหมายเลข ๑  (ภาพท่ี ๒๗)  เปนเจดียทรงปราสาทในผังทรงแปดเหลี่ยมประดับปูนปน

งดงาม  เทียบไดกับเจดียหลายแหงท่ีพบไดในภาคกลาง  เชน เจดียบริวารท่ีวัดหนาพระธาตุ จ.ชัยนาท วัด

ไกเตี้ย จ.สุพรรณบุรี แพรหลายในศิลปะอยุธยาราวตนพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ 3 1

๓๒ ดังนั้นจากรูปแบบดังกลาวจึงอาจ

กําหนดอายุของเจดียหมายเลข ๑ ในถํ้าเขาหลวงไดวานาจะอยูในสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ 

 

ภาพท่ี ๒๗  เจดียหมายเลข ๑ ในคูหาท่ี ๓ ถํ้าเขาหลวง 
 

                                                           
๓๒ สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา: งานชางหลวงแหงแผนดิน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๒), ๘๐.  



 
 

๓๓ 
 

 เจดียหมายเลข ๒ (ภาพท่ี ๒๘ )  เปนเจดียทรงระฆังมีฐานอยูในผังแปดเหลี่ยม แมวาจะมีขนาดไมใหญ

มากนัก แตรูปแบบของเจดียท่ีเปนทรงระฆังโดยมีฐานแปดเหลี่ยมรองรับเชนนี้ อาจเปนพัฒนาการท่ีสืบ

เนื่องมาจากเจดียทรงแปดเหลี่ยมท่ีปรากฏหลักฐานมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตนถึงตอนกลาง เชน เจดียประจํา

มุมท้ังสี่บนฐานไพทีของปรางคประธานวัดราชบูรณะ เจดียวัดสามปลื้ม จ.พระนครศรีอยุธยา เปนตน 32

๓๓  

 

 

ภาพท่ี ๒๘ เจดียหมายเลข ๒ ในคูหาท่ี ๓ ถํ้าเขาหลวง 
 

 เจดียหมายเลข ๓  (ภาพท่ี ๒๙) เปนเจดียทรงระฆังมีฐานอยูในผังเพ่ิมมุมท่ียืดทองไมสูง ชวนใหนึกถึง

เจดียเพ่ิมมุมในศิลปะอยุธยา 

                                                           
๓๓ สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา: งานชางหลวงแหงแผนดิน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๒), ๘๐. 



 
 

๓๔ 
 

 

ภาพท่ี ๒๙ เจดียหมายเลข ๓ ในคูหาท่ี ๓ ถํ้าเขาหลวง 
  

 ท้ังนี้จากการท่ีเจดียท้ัง ๓ องค อยูบนฐานไพทีเดียวกันจึงอาจเปนไปไดวานาจะสรางข้ึนในคราว

เดียวกันหรือระยะเวลาไลเลี่ยกันในสมัยอยุธยา 

 

๒.๔ พระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระปรมาภิไธยและตราพระบรมราชสัญลักษณของรัชกาลท่ี ๑ – รัชกาลท่ี ๔: 

พระพุทธรูปประจําแผนดิน  

ภายในถํ้าเขาหลวงมีพระพุทธรูปซ่ึงมีจารึกพระปรมาภิไธยและตราพระบรมราชสัญลักษณของ

พระมหากษัตริยอยู ๒ กลุม โดยกลุมท่ี ๑ (กลุม C )  ประดิษฐานอยูในคูหาท่ี ๒ (แผนผังท่ี  ๔) และกลุมท่ี ๒   

( กลุม J) ประดิษฐานท่ีผนังถํ้าดานทิศใตของคูหาท่ี ๓  (แผนผังท่ี ๕)  ไมปรากฏประวัติการกอสรางท่ีชัดเจนนัก  

ใน ตํานานวัตถุสถานตางๆ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสราง ซ่ึงเปนพระนิพนธของสมเด็จฯ 

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ กลาวไวเพียงสั้นๆ วา ภายในถํ้าเขาหลวงมีพระพุทธรูปท่ีรัชกาลท่ี ๔ ทรงสรางเพ่ือ

ทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลกอนๆ และของสวนพระองค 3 3

๓๔  จึงอาจเปนไปไดวา

พระพุทธรูปท้ัง ๒ กลุมนี้สรางข้ึนตามพระราชประสงคของรัชกาลท่ี ๔   

                                                           
๓๔ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตํานานวัตถุสถานตางๆ ซ่ึง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสราง, จัดพิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก(พิเศษ) ชลิต  
ศิริพงษ ณ เมรุวัดธาตุทอง วันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ , ๗๒. 



 
 

๓๕ 
 

 

 

แผนผังท่ี ๔  ตําแหนงพระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระปรมาภิไธยและตราพระบรมราชสัญลักษณ 
ของพระมหากษัตริยกลุมท่ี ๑ ในคูหาท่ี ๒ (กลุม C) 

 

 

 
 

แผนผังท่ี ๕  ตําแหนงพระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระปรมาภิไธยและตราพระบรมราชสัญลักษณ 
ของพระมหากษัตริย กลุมท่ี ๒ ในคูหาท่ี ๓ (กลุม J) 

 

พระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระปรมาภิไธยและตราพระบรมราชสัญลักษณของพระมหากษัตริย กลุมท่ี ๑ ซ่ึง

ประดิษฐานในคูหาท่ี ๒ มีจํานวน ๔ องค (ภาพท่ี ๓) เปนพระพุทธรูปประทับนั่งเรียงกันบนฐานชุกชีท่ีมีรูปแบบ

เปนฐานสิงห ใกลกับพระพุทธรูปท้ัง ๔ องคนี้มีระฆังโลหะใบหนึ่งแขวนอยู โดยระฆังใบดังกลาวนั้นพบวาเปน



 
 

๓๖ 
 

ระฆังท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนคูหนึ่งสําหรับถํ้าเขาหลวงโดยเฉพาะ แต

ปจจุบันพบหลักฐานเพียงใบเดียว34

๓๕   

จากการตรวจสอบรูปแบบศิลปะสันนิษฐานวาเปนพระพุทธรูปในศิลปะรัตนโกสินทรในสมัยรัชกาลท่ี 

๓-๔  กลาวคือ พระพักตรของพระพุทธรูปมีลักษณะสงบนิ่งคลายหุน  พระเนตรเรียวเล็กเหลือบต่ํา พระขนง

โกง พระนาสิกโดงเรียวแหลม  พระโอษฐแยม ริมพระโอษฐท้ังสองขางตวัดข้ึนเล็กนอย  มีอุษณีษะ และพระ

รัศมีเปนเปลวสูง เม็ดพระศกเล็ก  พระกรรณยาว 3 5

๓๖ ครองจีวรหมเฉียงเรียบไมมีริ้ว ปลายสังฆาฏิพาดจากพระ

อังสามาจรดก่ึงกลางพระอุระแลวพาดยาวจรดพระนาภีปลายแยกเปน ๒ แฉก มีขอบรัดประคดเปนแถบโดยมี

ปลายแหลมท่ีพระอุทร  เสนขอบสบงและขอบจีวรเปน ๒ เสน โดยมีชายจีวรท่ีหมเฉียงพาดผานขอพระกรซาย  

พระพุทธรูปแตละองคมีทาทางการประทับนั่งและการแสดงปางท่ีแตกตางกัน  ท่ีผาทิพยดานหนา

ประดับพระบรมราชสัญลักษณประจํารัชกาลท่ีแตกตางกัน และท่ีฐานของพระพุทธรูปทุกองคมีจารึกพระ

ปรมาภิไธย โดยมีรายละเอียดแตกตางกันตามลําดับจากซายไปขวา ดังนี้  

๑.พระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร (C1๓๗) มีจารึกพระปรมาภิไธยท่ีฐานวา “พระบาทสมเดจ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกย” ท่ีผาทิพยประดับตราประทุมอุณาโลม (ภาพท่ี ๓๐-๓๑) 

๒.พระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ (C2) มีจารึกพระปรมาภิไธยท่ีฐานวา “พระบาทสมเดจพระ

พุทธเลิศหลานภาไลย” ท่ีผาทิพยประดับตราสัญลักษณท่ีอาจไดรับการซอมแซมจนเปลี่ยนแปลงไปแลว  (ภาพ

ท่ี ๓๒-๓๓) 

๓.พระพุทธรูปปางสมาธิขัดสมาธิราบ (C3) มีจารึกพระปรมาภิไธยท่ีฐานวา “พระบาทสมเดจพระนั่ง

เกลาเจาอยูหัว” ท่ีผาทิพยประดับตราพระมหาปราสาท  (ภาพท่ี ๓๓-๓๔) 

๔.พระพุทธรูปปางสมาธิขัดสมาธิเพชร (C4) มีจารึกพระปรมาภิไธยท่ีฐานวา “พระบาทสมเดจพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว” ท่ีผาทิพยประดับตราพระมหามงกุฎ  (ภาพท่ี ๓๔-๓๕) 

 

                                                           
๓๕หอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลท่ี ๔ จ.ศ. ๑๒๒๒ เรื่อง จดหมายถึงกรมหม่ืนราชสีหฯ และ

เจาพระยาศรีสุริยวงษเรื่องการกอสรางเลขท่ี ๑๑๓. 
๓๖ศักดิ์ชัย  สายสิงห, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อของคนไทย 

(กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖), ๕๑๗. 
๓๗เรียงลําดับพระพุทธรูปในแตละกลุมจากซายไปขวาเม่ือหันหนาเขาสูพระพุทธรูป    



 
 

๓๗ 
 

 
ภาพท่ี ๓๐ พระพุทธรูปมีจารึกพระปรมาภิไธยท่ีฐานวา “พระบาทสมเดจพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกย” 

 

 
ภาพท่ี ๓๑   ผาทิพยประดับตราประทุมอุณาโลม 



 
 

๓๘ 
 

 

ภาพท่ี ๓๒ พระพุทธรูปมีจารึกพระปรมาภิไธยท่ีฐานวา “พระบาทสมเดจพระพุทธเลิศหลานภาไลย” 
 

 

ภาพท่ี ๓๓ ผาทิพยประดับตราสัญลักษณท่ีอาจไดรับการซอมแซมจนเปลี่ยนแปลงไปแลว 



 
 

๓๙ 
 

 

ภาพท่ี ๓๔ พระพุทธรูปมีจารึกพระปรมาภิไธยท่ีฐานวา “พระบาทสมเดจพระนั่งเกลาเจาอยูหัว” 
 

 

ภาพท่ี ๓๕ ผาทิพยประดับตราพระมหาปราสาท 
 



 
 

๔๐ 
 

 

ภาพท่ี ๓๖ พระพุทธรูปมีจารึกพระปรมาภิไธยท่ีฐานวา “พระบาทสมเดจพระจอมเกลาเจาอยูหัว” 
 

 
ภาพท่ี ๓๗ ผาทิพยประดับตราพระมหามงกุฎ 

 

พระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระปรมาภิไธยและตราพระบรมราชสัญลักษณของพระมหากษัตริยกลุมท่ี ๒ 

ประดิษฐานอยูบริเวณผนังถํ้าดานทิศใตของคูหาท่ี ๓ ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีถํ้าท่ีต่ําลงกวามากลุมแรก ประกอบดวย

พระพุทธรูปประทับนั่งบนฐานชุกชีเรียงกัน จํานวน ๕ องค (ภาพท่ี ๓๘) 

 



 
 

๔๑ 
 

 

ภาพท่ี ๓๘ พระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระปรมาภิไธยและตราพระบรมราชสัญลักษณ กลุมท่ี ๒ (กลุม J) 
 

จากการตรวจสอบรูปแบบศิลปะสันนิษฐานวาพระพุทธรูปกลุมนี้เปนพระพุทธรูปในศิลปะรัตนโกสินทร

ในสมัยรัชกาลท่ี ๓-๔ เชนเดียวกับกลุมแรกในคูหาท่ี ๒ ท่ีผาทิพยของพระพุทธรูปเหลานี้ประดับตราพระบรม

ราชสัญลักษณประจําพระองคในรัชกาลท่ี ๑-๔  และมีขอความจารึกบนแผนหินท่ีฐาน โดยมีรายละเอียดท่ี

แตกตางกัน  ดังนี้  

๑. พระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร (J1) มีจารึกท่ีฐานวา “พระพุทธรูปเสดจ

นั่งขัดสมาธิเพชรพระหัถขวาหอยพระเพลาพระองคนี้ ตามอยางพระประจําแผนดินพระบาท

สมเดจพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกย ซ่ึงเปนพระเจาแผนดินสยามพระองคท่ี๑ ในพระบรมราช

วงษซ่ึงดํารง ณ กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยาบรมราชธานี ณ ตําบล

บางกอก” ท่ีผาทิพยประดับตราประทุมอุณาโลม (ภาพท่ี  ๓๙-๔๐) 

๒. พระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ (J2) มีจารึกท่ีฐานวา “พระพุทธรูปเสดจ

นั่งขัดสมาธิซอนพระหัถขวาพาดพระเพลาพระองคนี้ ตามอยางพระประจําแผนดินพระบาท

สมเดจพระพุทธเลิศหลานภาไลยซ่ึงเปนพระเจาแผนดินสยามพระองคท่ี ๒ ในพระบรมราช

วงษซ่ึงดํารง ณ กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยาบรมราชธานี ณ ตําบล

บางกอก” ท่ีผาทิพยประดับตราสัญลักษณท่ีสันนิษฐานวาไดรับการซอมแซมจนเปลี่ยนแปลงไป

แลว  (ภาพท่ี ๔๑-๔๒) 

๓.  พระพุทธรูปปางสมาธิขัดสมาธิราบ (J3) มีจารึกท่ีฐานวา “พระพุทธรูปเสดจ

นั่งขัดสมาธิซอนพระหัถซอนพระองคนี้ ตามอยางพระประจําแผนดินพระบาทสมเดจพระนั่ง

เกลาเจาอยูหัว ซ่ึงเปนพระเจาแผนดินสยามพระองคท่ี ๓ ในพระบรมราชวงษซ่ึงดํารง ณ 

กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยาบรมราชธานี ณ ตําบลบางกอก” ท่ีผาทิพย

ประดับตราสัญลักษณท่ีสันนิษฐานวาไดรับการซอมแซมจนเปลี่ยนแปลงไปแลว (ภาพท่ี ๔๓-๔๔) 



 
 

๔๒ 
 

๔. พระพุทธรูปปางสมาธิขัดสมาธิเพชร (J4) มีจารึกท่ีฐานวา “พระพุทธรูปเสดจ

นั่งขัดสมาธิเพชร พระหัถซอนพระองคนี้ ตามอยางพระประจําแผนดินพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงเปนพระเจาแผนดินสยามพระองคท่ี  ๔  ในพระบรมราชวงษซ่ึงดํารง 

ณ กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยาบรมราชธานี ณ ตําบลบางกอก” ท่ีผา

ทิพยประดับตราพระมหามงกุฎ (ภาพท่ี ๔๕-๔๖) 

๕. พระพุทธรูปองคท่ี ๕ เปนพระพุทธรูปปางขอฝนประทับนั่งขัดสมาธิเพชร (J5) ครอง

จีวรหมคลุม องคพระและแทนฐานทาสีใหม จึงไมอาจทราบไดวามีจารึกขอความหรือไม  รวมท้ัง

ไมปรากฏรูปสัญลักษณประจําพระองคท่ีผาทิพย  จากรองรอยการกอฐานและรูปแบบศิลปะของ

องคพระพุทธรูปเชื่อวานาจะสรางข้ึนเพ่ิมเติมในภายหลังจากการสรางพระพุทธรูป ๔ องคแรก  

 

 

ภาพท่ี ๓๙ พระพุทธรูปตามอยางพระประจําแผนดินพระบาทสมเดจพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกย 
 



 
 

๔๓ 
 

 

ภาพท่ี ๔๐  ผาทิพยประดับตราประทุมอุณาโลม 
 

 

ภาพท่ี ๔๑ พระพุทธรูปตามอยางพระประจําแผนดินพระบาทสมเดจพระพุทธเลิศหลานภาไลย 
 



 
 

๔๔ 
 

 

ภาพท่ี ๔๒ ผาทิพยประดับตราสัญลักษณท่ีสันนิษฐานวาไดรับการซอมแซมจนเปลี่ยนแปลงไปแลว 
 

 
ภาพท่ี ๔๓ พระพุทธรูปตามอยางพระประจําแผนดินพระบาทสมเดจพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

 



 
 

๔๕ 
 

 
ภาพท่ี ๔๔ ผาทิพยประดับตราสัญลักษณท่ีสันนิษฐานวาไดรับการซอมแซมจนเปลี่ยนแปลงไปแลว 

 

 
ภาพท่ี ๔๕ พระพุทธรูปตามอยางพระประจําแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

 



 
 

๔๖ 
 

 
ภาพท่ี ๔๖ ผาทิพยประดับตราพระมหามงกุฎ 

 

จากขอความในจารึกท่ีฐานพระพุทธรูปเหลานี้ท่ีกลาววาเปนพระพุทธรูป “ตามอยางพระประจํา

แผนดิน” โดยมีพระปรมาภิไธยรัชกาลท่ี ๑-๔ กํากับไว ซ่ึงเปนลักษณะท่ีสัมพันธกันกับพระพุทธรูปในกลุมท่ี ๑

ท้ังในดานรูปแบบศิลปะและจารึกพระปรมาภิไธย รวมท้ังการประดับตราพระบรมราชสัญลักษณ ดังนั้นในท่ีนี้

จะเรียกพระพุทธรูปท้ัง ๒ กลุมนี้วา “พระพุทธรูปประจําแผนดิน” ซ่ึงมีความหมายถึงพระพุทธรูปประจําแตละ

รัชกาล 

เม่ือตรวจสอบเรื่องรูปแบบศิลปะ โดยเฉพาะการแสดงปางและทานั่งของพระพุทธรูปประจําแผนดินท้ัง 

๒ กลุมพบวามีความเหมือนกัน อีกท้ังยังสอดคลองกับการแสดงปางและทานั่งของพระพุทธรูปสําคัญในราช

สํานักท่ีเรียกวา “พระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษา” ของแตละรัชกาลท่ีสรางข้ึนและประดิษฐานใน

พระบรมมหาราชวัง ซ่ึงสรางข้ึนตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ท่ีทรงพระราช

ปรารภสรางพระพุทธรูปเทาพระชนมพรรษาแหงสมเด็จพระบรมอัยกาธิราชและสมเด็จพระบรมชนกนารถกับ

ท้ังของสวนพระองค 3 7 ๓๘ ตอมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นชอบตามพระราชดําริ

นั้น จึงไดโปรดเกลาฯ ใหหลอพระพุทธรูปจํานวนเทาพระชนมพรรษาสําหรับพระองค38๓๙   

คติความเชื่อเรื่องการสรางพระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยนั้น เชื่อวาเปนการ

สรางข้ึนเพ่ือทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย  โดยปรากฏคติความเชื่อนี้อยางชัดเจนในกลุม

พระพุทธรูปท่ีสรางข้ึนตามพระราชดําริในรัชกาลท่ี ๓ ตามพระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุ

ชิตชิโนรส  ซ่ึงมีท้ังสิ้น ๓๗ ปาง (๓๗ องค) ซ่ึงตอมาในสมัยรัชกาลท่ี ๔ ไดโปรดเกลาฯ ใหจารึกพระนามของ

พระมหากษัตริยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ธนบุรี ท่ีฐานพระพุทธรูปเหลานั้นรวม ๓๔ องค แลวโปรดเกลาฯ ให
                                                           

๓๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชกรัณยานุสร, พิมพครั้งท่ี ๓  (กรุงเทพฯ: กอง
วรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๑), ๕๐-๕๑. 

๓๙ เรื่องเดียวกัน, ๕๒. 



 
 

๔๗ 
 

ประดิษฐานไวในหอพระราชกรมานุสร และจารึกพระปรมาภิไธยรัชกาลท่ี ๑-๓ ในสมัยรัตนโกสินทรท่ีฐาน

พระพุทธรูปอีก ๓ องค เพ่ือทรงพระราชอุทิศถวายบูรพมหากษัตริยาธิราชท่ีลวงลับไปแลว 3 9

๔๐  โดยได

ประดิษฐานไวท่ีหอพระราชพงศานุสร ซ่ึงหอพระท้ัง ๒ แหงอยูทายพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม   

นาสนใจวาพระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระปรมาภิไธยรัชกาลท่ี ๑-๓ ในกลุมนี้นั้น ก็เปนพระพุทธรูปในราช

สํานักอีกกลุมหนึ่งท่ีมีรูปแบบศิลปะหลายประการ เชน การครองจีวร ทานั่ง และการแสดงปางเชนเดียวกับ

พระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษา ซ่ึงเปนรูปแบบเดียวกันกับพระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระปรมาภิไธยท่ีพบในถํ้า

เขาหลวง จ.เพชรบุรี ท้ัง ๒ กลุมดวย  

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับกลุมพระพุทธรูปประจําแผนดินท้ัง ๒ กลุมท่ีถํ้าเขาหลวงนั้น จึงสันนิษฐาน

ไดวาพระพุทธรูปท่ีถํ้าเขาหลวงนาจะสรางข้ึนโดยพระราชประสงคของรัชกาลท่ี ๔ สอดคลองกับท่ีสมเด็จฯ กรม

พระยาดํารงราชานุภาพทรงพระนิพนธไววารัชกาลท่ี ๔ ไดโปรดเกลาฯ ใหสรางพระพุทธรูปเพ่ือทรงพระราช

อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลกอน และของสวนพระองคเอง ท้ังนี้คงไดสรางข้ึนโดยใช

รูปแบบศิลปกรรมโดยเฉพาะทานั่งและการแสดงปางท่ีเปนเชนเดียวกันกับพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษา

ของรัชกาลท่ี ๑-๔ ซ่ึงประดิษฐานอยูในพระบรมมหาราชวัง รวมท้ังพระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระปรมาภิไธยรัชกาล

ท่ี ๑-๓ ท่ีประดิษฐานในหอพระราชพงศานุสรดวย 

พระพุทธรูปประจําแผนดินท่ีถํ้าเขาหลวงท้ัง ๒ กลุม มีการประดับตราพระบรมราชสัญลักษณประจํา

รัชกาลท่ีผาทิพย  โดยมีบางองคท่ีตราพระบรมราชสัญลักษณชํารุดเสียหายและอาจผานการซอมแซมจนทําให

ลวดลายท่ีปรากฏนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม   การประดับตราพระบรมราชาสัญลักษณประจํารัชกาลเชนนี้เปน

ลักษณะสําคัญประการหนึ่งท่ีอาจใชกําหนดอายุพระพุทธรูปกลุมนี้ไดวานาจะสรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี ๔ 

เนื่องจากในรัชกาลนี้ไดโปรดเกลาฯ ใหออกประกาศใชรูปสัญลักษณตางๆ ไดแก  

รูปประทุมอุณาโลม แทนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

รูปครุฑยุดนาค แทนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย   

รูปพระมหาปราสาท แทนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  

รูปพระมหามงกุฎแทนพระปรมาภิไธยพระองคเอง40

๔๑ (ภาพท่ี ๔๗) 

                                                           
๔๐ เสาวณิต วิงวอน (บรรณาธิการ), ตําราพระพุทธรูปปางตางๆ ตามพระมติสมเด็จพระมหาสมณเจา  

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (กรุงเทพฯ : คณะสงฆวัดพระเชตุพน, ๒๕๕๐), ๒๐๖. 
๔๑เรื่องสัญลักษณแทนพระนามแผนดิน, จดหมายเหตุรัชกาลท่ี ๔ ไมปรากฏศักราช เลขท่ี ๑๙๕, 

หอสมุดแหงชาติ อางถึงใน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, พระราชลัญจกร(กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, ๒๕๓๘), ๕๕. 



 
 

๔๘ 
 

 
ภาพท่ี ๔๗ ประกาศสัญลักษณแทนพระนามแผนดิน 

ท่ีมา: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, พระราชลัญจกร (กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๓๘), ๕๕. 
 

๒.๕ พระพุทธรูปปางขอฝน: พระพุทธรูปประจําแผนดินรัชกาลท่ี ๕ 

 ในพระพุทธรูปประจําแผนดินกลุมท่ี ๒ ท่ีถํ้าเขาหลวงนั้น มีพระพุทธรูปปางขอฝนประทับนั่งขัดสมาธิ

เพชรอยูรวมกับพระพุทธรูปประจําแผนดินรัชกาลท่ี ๑- ๔ ดวย  โดยเปนพระพุทธรูปท่ีตั้งเปนลําดับท่ี ๕ ถัดจาก

พระพุทธรูปประจําแผนดิน ๔ รัชกาล (ภาพท่ี ๔๘)  นาจะเปนการกอสรางภายหลังจากพระพุทธรูปประจํา

แผนดินท้ัง ๔ รัชกาล เนื่องจากมีรองรอยของการกอแทนฐานดวยอิฐฉาบปูนเพ่ิมเติม รวมท้ังรูปแบบ

พระพุทธรูปและแทนฐานก็มีลักษณะท่ีใหมกวา แตกระนั้นก็นาสนใจวาผูสรางไดตั้งใจท่ีจะประดิษฐาน

พระพุทธรูปองคนี้ไวในตําแหนงท่ีเรียงลําดับจากพระพุทธรูปประจําแผนดินรัชกาลท่ี ๑ - ๔ ท้ังยังมีขนาดท่ี

ใกลเคียงกัน โดยอาจมีนัยยะท่ีหมายถึงพระพุทธรูปประจําแผนดินรัชกาลท่ี ๕ ดวย  

 



 
 

๔๙ 
 

 
ภาพท่ี  ๔๘  พระพุทธรูปปางขอฝน ในกลุมพระพุทธรูปประจําแผนดินกลุมท่ี ๒ ถํ้าเขาหลวง 
  

 รูปแบบของพระพุทธรูปองคดังกลาวเปนพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร แสดงปางขอฝน

โดยพระหัตถขวายกข้ึนในระดับพระอุระ งอนิ้วพระหัตถเปนอาการกวักเรียกน้ําฝน  สวนพระหัตถซายหงายฝา

พระหัตถวางบนพระเพลาเปนอาการรองรับน้ําฝน รูปแบบพระพักตรมีความใกลเคียงกับพระพุทธรูปประจํา

แผนดินท้ัง ๔ รัชกาล แตครองจีวรท่ีโดดเดนแตกตางจากองคอ่ืนๆ โดยมีผาหมคลุมพระอังสาท้ัง ๒ ขางซ่ึงมี

ลักษณะเปนริ้วและแหวกผาท่ีกลางพระอุระ  โดยมีผาอังสะเฉียงท่ีคาดรัดประคดไวดานใน คลายกับการหมจีวร

แบบจีน  

จากการตรวจสอบขอมูลพบวาการแสดงปางขอฝนและทานั่งขัดสมาธิเพชรของพระพุทธรูปองคนี้มี

ความสัมพันธกับพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาในรัชกาลท่ี ๕  ซ่ึงเปนพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร

ปางขอฝนเชนกัน41

๔๒  

 การครองจีวรของพระพุทธรูปปางขอฝนท่ีถํ้าเขาหลวงนั้น มีรูปแบบการครองจีวรอยางพระพุทธรูปใน

ศิลปะจีน มีตัวอยางมาแลวในพระพุทธรูปปางขอฝนหรือพระคันธารราษฎรองคหนึ่งในพระบรมมหาราชวังท่ี

เรียกวา พระคันธารราษฎรจีน นอกจากนี้ พระพุทธรูปปางขอฝนท่ีครองจีวรแบบจีนเชนนี้อีกองคหนึ่งซ่ึงเปน

พระพุทธรูปท่ีมีความสําคัญกับเมืองเพชรบุรี รัชกาลท่ี ๕ ไดตรัสเลาประวัติความเปนมาของพระพุทธรูปองคนี้

ไววา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเม่ือครั้งท่ียังทรงผนวช ไดเคยทอดพระเนตรเห็นท่ีวัดใหญสุวรรณา

ราม จ.เพชรบุรี ทรงพระราชศรัทธาเนื่องจากเปนพระพุทธรูปของเกาโบราณจึงไดโปรดใหยายไปประดิษฐานใน

กรุงเทพฯ และไดถวายเศวตฉัตรหรือฉัตรผาขาว ๙ ชั้นกางก้ันเหนือองคพระพุทธรูป  รัชกาลท่ี ๕ ทรงมีพระ

                                                           
๔๒ดูภาพพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาในรัชกาลท่ี ๑-๕ ไดใน ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธ

ปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ จํากัด, ๒๕๓๕), ๑๕๗,๑๖๖,๑๗๒,๓๓๔,๓๗๗. 



 
 

๕๐ 
 

ราชวินิฉัยวาพระพุทธรูปองคนี้นาจะเปนฝมือการหลอของชางจีนโบราณ เนื่องจากการหมผาท่ีหมดองคาดรัด

ประคตดานในแลวคลุมสังฆาฏิแหวกท่ีพระอุระ 4 2

๔๓  ตอมาเม่ือไดโปรดเกลาฯ ใหสรางพระนครคีรีจึงได

พระราชทานคืนออกมาใหวัดใหญสุวรรณารามสําหรับเชิญไปในการแหในเวลาฝนแลง 4 3

๔๔  โดยในปจจุบัน

พระพุทธรูปปางขอฝนองคดังกลาวยังคงเปนพระคูบานคูเมืองท่ีสําคัญของชาวเพชรบุรีซ่ึงประดิษฐานอยูท่ีวัด

ใหญสุวรรณาราม จ.เพชรบุรี โดยจะอัญเชิญออกมาใหประชาชนไดสักการะเฉพาะในเทศกาลสงกรานต (ภาพท่ี 

๔๙)  

 นาสังเกตวารูปแบบของพระพุทธรูปองคนี้มีความใกลเคียงกับพระพุทธรูปปางขอฝนท่ีถํ้าเขาหลวงอยู

ไมนอย โดยเฉพาะลักษณะสําคัญไดแกการแสดงปาง ทานั่งขัดสมาธิเพชร และการครองจีวรท่ีคลายแบบจีน 

ความนับถือศรัทธาในพระคันธารราษฎรรูปแบบนี้ในราชสํานักยังอาจสะทอนผานการสรางพระพุทธรูปแทนตัว

ของเจาจอมเอิบในรัชกาลท่ี ๕ ซ่ึงประดิษฐานท่ีระเบียงคดวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  โดยเจาเจอมเอิบเปน

ธิดาของเจาพระยาสุรพันธพิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) ผูวาการเมืองเพชรบุรีในสมัยรัชกาลท่ี ๕  ซ่ึงไดหลอขยาย

พระพุทธรูปตามอยางพระพุทธรูปปางขอฝนท่ีวัดใหญสุวรรณาราม จ.เพชรบุรี 4 4

๔๕ (ภาพท่ี  ๕๐) นอกจากนี้

ภายในถํ้าเขาหลวงยังมีพระพุทธรูปปางขอฝนท่ีมีรูปแบบเชนเดียวกันอีกองคหนึ่งในคูหาท่ี ๓ ซ่ึงอาจสะทอนให

เห็นความนิยมนับถือพระพุทธรูปปางขอฝนท่ีครองจีวรคลายแบบจีนของชาวเพชรบุรีดวย  

 

                                                           
๔๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, “พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวเม่ือคราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ในประกา พ.ศ.๒๔๕๒” ใน รวมเรื่องเมืองเพชรบุรี, พิมพเปน
อนุสรณในงานพระราชเพลิงศพรอยเอกเดชา  ปริญญาจารย  ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันท่ี 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๑๕ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสามมิตร, ๒๕๑๕), ๓  

๔๔ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของสมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (กรุงเทพฯ: สถาบันดํารงราชานุภาพ, ๒๕๕๗), ๑๙๑. 

๔๕ ประวัติวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม : วาดวยการสถาปนา กอสรางเพ่ิมเติม ปฏิสังขรณ การพิเศษ 
และการเก่ียวของตาง ๆ (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๔๓), ๑๖๖. 



 
 

๕๑ 
 

 
ภาพท่ี ๔๙ พระคันธารราษฎรหรือพระพุทธรูปปางขอฝน วัดใหญสุวรรณาราม จ.เพชรบุรี 

 

 

ภาพท่ี ๕๐ พระพุทธรูปแทนตัวเจาจอมเอิบ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
 

 พระพุทธรูปปางขอฝนท่ีถํ้าเขาหลวงซ่ึงตั้งอยูในตําแหนงใกลกันกับพระพุทธรูปประจําแผนดินท้ัง ๔ 

รัชกาล จึงนาจะสรางข้ึนในความหมายถึงพระพุทธรูปประจําแผนดินรัชกาลท่ี ๕ โดยมีรูปแบบเปนพระพุทธรูป



 
 

๕๒ 
 

ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรแสดงปางขอฝนเชนเดียวกันกับพระพุทธรูปประจําแผนดินรัชกาลท่ี ๕ ใน

พระบรมมหาราชวัง แตใชรูปแบบการครองจีวรจากพระพุทธรูปปางขอฝนซ่ึงเปนพระคูบานคูเมืองท่ีรูจักกันดี

ของชาวเพชรบุรี  เปนไปไดวาเปนพระพุทธรูปประจําแผนดินรัชกาลท่ี ๕ ท่ีถํ้าเขาหลวงนั้นอาจสรางข้ึนโดย

พระราชดําริในรัชกาลท่ี ๕ เพ่ือเจริญรอยตามสมเด็จพระบรมราชชนกและทรงบําเพ็ญพระราชกุศลในสวน

พระองคเอง โดยอาจไดรับการปฏิสังขรณแลวจึงทําใหรูปแบบและลักษณะบางประการเปลี่ยนแปลงไป  หรือ

อาจสรางข้ึนในสมัยหลังจากนั้น แตเชื่อวาผูสรางนาจะเขาใจความหมายของพระพุทธรูปประจําแผนดินหรือ

พระพุทธรูปแทนองคพระมหากษัตริยแตละรัชกาลท่ีใชรูปแบบของพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาใน

พระบรมมหาราชวังเปนตนแบบ  

 

๒.๖ พระพุทธรูปท่ีรัชกาลท่ี ๔ และพระราชโอรสทรงปฏิสังขรณ 

ในคูหาท่ี ๔ ของถํ้าเขาหลวงมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยทําดวยปูนปนปดทองขนาดใหญ ๓ องค (กลุม 

N)  ประทับนั่งภายในกรอบซุม โดยองคหนึ่งหันหนาไปทางทิศตะวันตก (ภาพท่ี ๕๑) และอีก ๒ องคหันหนาไป

ทางทิศใต (แผนผังท่ี ๖)  

 

 
แผนผังท่ี ๖ ตําแหนงของพระพุทธรูปปางมารวิชัย ๓ องคในคูหาท่ี ๔ กลุม N (ท่ีแรเงา) 

 

บริเวณผนังถํ้าท่ีเบื้องซายของพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีหันหนาไปทางทิศตะวันตก มีจารึกพระบรม

ราชโองการของรัชกาลท่ี ๔ บนแผนศิลาระบุขอความวา  

“พระพุทธปฏิมารูปพระองคนี้ เปนของทานผูมีศรัทธาโบราณสรางไวมีอยูในท่ีนี้นานแลว กับดวยพระ

พุทธปฏิมารูปอ่ืนอีกสองพระองคเคียงกัน ซ่ึงตั้งตางเบื้องขวาพระองคนี้นั้น ครั้งเม่ือ ณ วัน ๗ ข้ึน ๕ คํ่า เดือน ๒ 

ปมเมีย สัมฤทธิศก ศักราช ๑๒๒๐ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนพระเจาแผนดินสยามพระองคท่ี 



 
 

๕๓ 
 

๔ ในพระบรมราชวงษอันนี้ ไดเสด็จพระราชดําเนินมาประภาศเมืองเพชรบุรี ไดเสด็จประภาศถึงถํ้านี้ 

ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธรูปสามพระองคนี้ ตั้งอยูนอกกําแพงก้ันถํ้าไวชอบกลอยู จึงไดมีพระบรมราชโองการ

ดํารัสสั่ง ใหพระยาหัตถการบันชา จางวางชางสิบหมู จางชางปนปฏิสังขรณพระพุทธปฏิมารูปพระองคนี้ข้ึนแลว 

ใหลงรักถวาย ทรงปดทองเปนสวนหลวง  แตพระพุทธรูปสองพระองคตั้งอยูเคียงกัน ฝายขวาพระพุทธรูป

พระองคนี้นั้นไดพระราชทานใหพระเจาลูกยาเธอพระองคใหญสองพระองค คือพระองคเจานภวงษเปนกรม

หม่ืนมเหศวรศิววิลาศ ไดวากรมลอมพระราชวังพระองคหนึ่ง  พระองคเจาสุประดิฐเปนกรมหม่ืนวิษณุนาถนิภา

ธร ไดวากรมพระคลังมหาสมบัติพระองคหนึ่ง ปฏิสังขรณพระองคละพระองค เพ่ือจะใหเปนพระเกียรติยศ

สืบไปภายนา  การปฏิสังขรณพระพุทธปฏิมารูป ๓ พระองคนี้เปนอันสัมฤทธิบริบูรณแลว ทรงพระราชอุทิศ

สวนพระราชกุศลแลอวยไชยอวยพรไวแกเทพยดา มนุศท้ังปวง บันดาท่ีไดมายังถํ้านี้ แลไดเห็นไดนมัสการพระ

ปฏิมารูปท้ัง ๓ พระองคนี้จงทุกคน แลทรงพระอธิฐานดวยการพระราชกุศลนี้วา ในประจุบันภพนี้ขอให

พระองคและพระเจาลูกยาเธอท้ังสองพระองค มีพระชนมายุยืนยาวถาวรปราศจากโรคาทิอุปทวันตรายท้ังปวง 

เปนศุขสวัศดีไปสิ้นกาลนาน เพ่ือจะไดสมัยกาลโอกาสเปนท่ีทรงบําเพญพระราชกุศลตางๆ เปนอันมาก ในเพลา

เม่ือไดมาประสบพบบุญอรุโณภาศ คือ พระพุทธสาศนาแลพระราชศรัทธาแลศิริราชสมบัติ แลขอใหพระราช

กุศลนี้จงเปนปจจัยใหไดเสดจถึงท่ีสิ้นสุด ดับแหงสังสารวัฏทุกขท้ังปวง คือ พระอมฤตยนฤพานนั้นเทอญ  มีพระ

บรมราชโองการใหจารึกคํานี้ไว วัน ๕ ข้ึน ๑๐ คํ่า เดือน ๘ ปวอกโทศก เปนปท่ี ๑๐ ในรัชกาลประจุบันนี้”  

 

 
ภาพท่ี ๕๑   พระพุทธรูปปางมารวิชัยในคูหาท่ี ๔ ของถํ้าเขาหลวง 

ท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิสังขรณ 
 



 
 

๕๔ 
 

เม่ือครั้งท่ีรัชกาลท่ี ๔ โปรดเกลาฯ ใหมีการปฏิสังขรณปูชนียวัตถุตางๆ ในถํ้าเขาหลวง เม่ือ พ.ศ.๒๔๐๓ 

ซ่ึงมีจารึกประกาศพระบรมราชโองการท่ีผนังถํ้านั้น ยังไดโปรดเกลาฯ ใหพระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนมเหศวรศิว

วิลาศ และพระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนวิษณุนารถนิภาธร  ทรงรวมปฏิสังขรณพระพุทธรูปท่ีอยูใกลกันพระองค

ละองค (ภาพท่ี ๕๒) ซ่ึงมีจารึกการปฏิสังขรณโดนปรากฏพระนามของพระราชโอรสท้ัง ๒ พระองคไวท่ีฐาน

พระพุทธรูปดวยเชนกัน โดยมีขอความในจารึกวา  

“ศุภมัศดุ ๑๒๒๒ พระพุทธสาสนกาล ๒๓๐๔ พรรษา (เขาใจวาจารึกพุทธศักราชผิด ท่ีถูกควรเปน 

๒๔๐๓-ผูวิจัย) วันพฤหัสบดี ข้ึน ๔ คํ่า เดือน ๑๒ ปวอกโทศก เปนปท่ี ๑๐ ในแผนดินพระบาทสมเดจพระจอม

เกลาเจาอยูหัว ซ่ึงเปนพระเจาแผนดินสยามพระองคท่ี ๔ พระเจาลูกยาเธอ พระองคใหญซ่ึงปรากฏพระนาม

ตามในพระสุรรณบัตรวา กรมหม่ืนมเหศวรศิววิลาศ ทรงพระศรัทธาปฏิสังขรณพระพุทธปฏิมารูปพระองคนี้ไว 

เพ่ือเปนท่ีไหวท่ีนมัศการแหงเทพยดามนุษยสัปรุศพระภิกษุสามเณรท้ังปวงซ่ึงไดมายังถํ้านี้  แลทรงพระอุทิศ

สวนพระกุศลนี้ ประทานใหแกเทพยดามนุษยสัปรุศคฤหัฐบรรพชิตท้ังปวงแลสรรพสัตวอ่ืนๆ จึงไดอนุโมทนา ขอ

เทพยเจาจงมีไมตรีจิตร ชวยอภิบาลบํารุงรักษา ใหพระชนมายุยืนยาว ปราศจากโรคาทิอุปทวันตราย มีความ

เกษมสบายเจริญศุขสวัสดิไปสิ้นกาลนานเทอญ” 

 

สวนอีกองคหนึ่งมีจารึกท่ีฐานขอความวา 

“ศุภมัศดุ ๑๒๒๒ พระพุทธสาสนกาล ๒๔๐๓ พรรษา  วันอาทิตย ข้ึน ๘ คํ่า เดือน ๗ ปวอกโทศก เปน

ปท่ี ๑๐ ในแผนดินพระบาทสมเดจพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงเปนพระเจาแผนดินสยามพระองคท่ี ๔ พระเจา

ลูกยาเธอ พระองคท่ีสอง ซ่ึงปรากฏพระนามตามในพระสุรรณบัตรวา กรมหม่ืนวิศณุนารถนิภาธร ทรงพระ

ศรัทธาปฏิสังขรณพระพุทธปฏิมารูปพระองคนี้ไว เพ่ือเปนท่ีไหวท่ีนมัศการแหงเทพยดามนุษยสัปรุศพระภิกษุ

สามเณรท้ังปวงซ่ึงไดมายังถํ้านี้  แลทรงพระอุทิศสวนพระกุศลนี้ ประทานใหแกเทพยดามนุษยสัปรุศคฤหัฐ

บรรพชิตท้ังปวงแลสรรพสัตวอ่ืนๆ จึงไดอนุโมทนา ขอเทพยเจาจงมีไมตรีจิตร ชวยอภิบาลบํารุงรักษา ให

พระชนมายุยืนยาว ปราศจากโรคาทิอุปทวันตราย มีความเกษมสบายเจริญศุขสวัสดิไปสิ้นกาลนานเทอญ ” 

 

   จากขอความในจารึกใกลกับองคพระพุทธรูปกลุมนี้จึงทําใหทราบวา พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค

แรกท่ีประทับนั่งในซุมหันหนาไปทางทิศตะวันตกนั้นเปนพระพุทธรูปท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

ทรงปฏิสังขรณ   โดยเคยมีพระพุทธรูปอยูเดิมในถํ้าเขาหลวง และพระพุทธรูปปางมารวิชัยอีก ๒ องคท่ี

ประดิษฐานอยูเคียงกันไดโปรดเกลาฯ ใหพระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนมเหศวรศิววิลาศ และพระเจาลูกยาเธอ 

กรมหม่ืนวิษณุนารถนิภาธร ซ่ึงเปนพระราชโอรสพระองคใหญและพระองคท่ี ๒ ท่ีประสูติกอนท่ีพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จข้ึนข้ึนครองราชสมบัติเปนผูทรงปฏิสังขรณเม่ือ พ.ศ. ๒๔๐๓   

 

 



 
 

๕๕ 
 

 

ภาพท่ี  ๕๒ พระพุทธรูปมีจารึกการปฏิสังขรณโดยพระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนมเหศวรศิววิลาศ (องคขวา) 
และพระเจาลูกยาเธอ  กรมหม่ืนวิษณุนารถนิภาธร (องคซาย) 

 

เปนท่ีนาสังเกตวาแมจะเปนการปฏิสังขรณตามพระบรมราชโองการในรัชกาลท่ี ๔ แตนาจะเปนการ

ปฏิสังขรณตามเคาโครงของพระพุทธรูปเดิมท่ีอาจเปนฝมือชางในทองถ่ิน ลักษณะสําคัญประการหนึ่งท่ีเปน

หลักฐานวามีการปฏิสังขรณในรัชกาลท่ี ๔ คือการทําซุมพระพุทธรูปท่ีอยูเบื้องหลัง โดยมีเสาท่ีตกแตงบัวหัวเสา

ดวยลายใบผักกาดแบบตะวันตก รองรับซุมปูนปนปดทองทําเปนรูปลําตัวนาคหยักโคง ปลายซุมเปนรูปนาคหัน

หัวเขา ยอดกลางซุมเปนลวดลายเทพนม มีชอลายกระหนกประดับ รูปแบบของซุมและเสาท่ีมีลวดลายพรรณ

พฤกษาแบบตะวันตกมาผสมผสานเชนนี้ยังพบท่ีซุมพระพุทธรูปบางองคท่ีประดิษฐานในถํ้าเขาหลวงซ่ึงนาจะ

เปนการปฏิสังขรณในรัชกาลท่ี ๔ ดวย (ภาพท่ี๕๓)  รวมท้ังรูปแบบเสาท่ีตกแตงหัวเสาดวยใบผักกาดเชนนี้ยัง

พบท่ีซุมครอบรอยพระพุทธบาทภายในถํ้าเขาหลวงซ่ึงเชื่อวานาจะเปนการปฏิสังขรณในรัชกาลท่ี ๔ เชนกัน   

 

ภาพท่ี ๕๓  ซุมพระพุทธรูปปูนปนลายพรรณพฤกษาแบบตะวันตกในถํ้าเขาหลวง 



 
 

๕๖ 
 

๒.๗ เจดียแบบพระราชนิยมรัชกาลท่ี ๔ ในคูหาท่ี ๔  

ในคูหาท่ี ๔ ดานทิศใตยังมีเจดียทรงระฆังอีก ๓ องค ซ่ึงไมปรากฏหลักฐานการกอสรางอยางแนชัด 

อยางไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบวาในพระราชพงศาวดารรัชกาลท่ี ๔ ไดระบุถึงปูชนียวัตถุท่ีไดรับการ

ปฏิสังขรณตามพระราชประสงคท่ีถํ้าเขาหลวงไววา“ โปรดใหพระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนมเหศวรศิววิลาส กรม

หม่ืนวิศณุนาถนิภาธร สรางพระเจดียข้ึนไว สูง ๖ ศอก ๒ องค”45

๔๖ ท้ังนี้สันนิษฐานวาเจดียสูง ๖ ศอก จํานวน ๒ 

องค ท่ีกลาวถึงในพระราชพงศาวดารนั้น นาจะหมายถึงเจดียทรงระฆัง ๒ องคในคูหาท่ี ๔ ท่ีตั้งเคียงกันไมไกล

จากพระพุทธรูปปางมารวิชัยนัก (ภาพท่ี ๕๔) โดยเจดียท้ัง ๒ องคนาจะสรางข้ึนในคราวเดียวกัน เนื่องจากมี

ระดับของฐานท่ีเทากัน และมีขนาดความสูงใกลเคียงกับท่ีระบุในพระราชพงศาวดาร ท้ังยังมีรูปแบบเปนเจดีย

ทรงระฆังตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี ๔ ท่ียอนกลับไปนิยมเจดียทรงระฆังในศิลปะอยุธยา  

สําหรับเจดียทรงระฆังแบบพระราชนิยมอีกองคหนึ่งท่ีอยูใกลกันแตมีขนาดใหญกวา และมีตําแหนงท่ี

สมมาตรกับพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีรัชกาลท่ี ๔ ทรงปฏิสังขรณ  จึงอาจเปนไปไดวาเจดียองคนี้อาจสรางข้ึน

เปนของสวนพระองคในคราวเดียวกันแตมิไดระบุไวในพระราชพงศาวดาร (ภาพท่ี ๕๕) 

 

 
ภาพท่ี ๕๔  เจดียทรงระฆังท่ีสันนิษฐานวาพระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนมเหศวรศิววิลาศ  

และ พระเจาลูกยาเธอ  กรมหม่ืนวิษณุนารถนิภาธรทรงสราง 
 

                                                           
๔๖เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 

๔ ,พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพฯ :อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน),๒๕๔๘), ๒๙๗. 



 
 

๕๗ 
 

 

 

๒.๘ พระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระนามพระราชวงศ 

 จากการสํารวจถํ้าเขาหลวงพบวามีพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยขนาดหนาตักประมาณ ๑ ศอก

เศษประดิษฐานเรียงรายอยู โดยรอบผนังถํ้าในคูหาท่ี ๓ และคูหาท่ี ๔ โดยมีจํานวนมากกวารอยองค  

พระพุทธรูปท้ังหมดมีขนาดไลเลี่ยกันและมีรูปแบบท่ีคลายคลึงกัน กลาวคือ เปนพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ

ราบปางมารวิชัยนิ้วพระหัตถยาวเรียวเสมอกัน พระวรกายคอนขางเพรียวบาง พระพักตรคอนขางกลมก่ึงรูปไข 

ขมวดพระเกศาเล็ก มีอุษณีษะ พระรัศมีเปนเปลว พระขนงโกง พระเนตรเหลือบต่ํา พระนาสิกเล็กและโดง พระ

โอษฐเล็ก แยมพระโอษฐเล็กนอย ลักษณะพระพักตรสงบคลายหุนละคร ครองจีวรหมเฉียงบางเรียบ สังฆาฏิ

เปนแผนใหญพาดอยูก่ึงกลางพระวรกาย ปลายแยกจากกัน ซ่ึงเปนรูปแบบพระพุทธรูปในศิลปะรัตนโกสินทร

ตอนตนท่ีนิยมในสมัยรัชกาลท่ี ๓ สืบมา  

พระพุทธรูปท้ังหมดประทับนั่งเรียงกันบนฐานบัวคว่ําบัวหงายกอเปนแนวยาวตามแนวผนังถํ้าแตละ

สวน มีลวดลายกลีบบัวปูนปนประดับท่ีฐานเปนแนวยาวถึงกันโดยตลอด บางสวนมีการกอแนวกําแพงแกว

ลอมรอบโดยเจาะชองวงโคงไวเบื้องลาง  ลักษณะคลายชองสําหรับจุดประทีปถวาย ท่ีเบื้องหนาของแถว

พระพุทธรูปบางองคเหลานี้ปรากฏรองรอยของจงกลติดเทียนซ่ึงมีลักษณะเปนปูนปนรูปดอกบัวขนาดเล็กท่ีมี

เหล็กแหลมกลางดอกสําหรับเสียบเทียนท่ีจุดถวายเปนพุทธบูชา โดยลักษณะจงกลติดเทียนลักษณะดังกลาวยัง

พบการใชงานไดในพระราชพิธีของหลวงในพระบรมมหาราชวัง (ภาพท่ี ๕๖) 

 

 

ภาพท่ี ๕๕ เจดียทรงระฆังท่ีสันนิษฐานวารัชกาลท่ี ๔ ทรงสราง 



 
 

๕๘ 
 

 

ภาพท่ี  ๕๖  พระพุทธรูปประทับนั่งเรียงแถวบนฐานกลีบบัว  มีจงกลติดเทียนท่ีดานหนา (ในวงกลม) 
 

พระพุทธรูปเหลานี้มีแผนหินท่ีฐานจารึกพระนามพระราชวงศจักรี  ซ่ึงไดจัดทําแผนผังเพ่ือแสดง

ตําแหนงของพระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระนามเหลานั้น โดยแบงเปนกลุมตางๆ ตามพ้ืนท่ีภายในถํ้า คูหาท่ี ๓   

(แผนผังท่ี ๗ และภาพท่ี ๕๗-๕๙)  เปนคูหาใหญสุดท่ีมีพระพุทธรูปซ่ึงมีจารึกพระนามพระราชวงศจํานวน ๖ 

กลุม บางกลุมมีจารึกระบุพระนามครบทุกองค บางกลุมมีเพียงองคพระพุทธรูปโดยท่ีแผนหินจารึกชํารุด ลบ

เลือน หลุดหาย แตจากตําแหนงและขนาดของพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานเรียงรายตามลําดับอยูดวยกัน จึงทําให

เชื่อวาพระพุทธรูปเหลานั้นนาจะเคยมีแผนหินจารึกพระนามอยู ในขณะท่ีบางกลุมมีแผนหินจารึกพระนามแต

ไมปรากฏองคพระพุทธรูปแลว 

 

 

แผนผังท่ี ๗ พระพุทธรูปท้ัง ๖ กลุมท่ีมีจารึกพระนามพระราชวงศในคูหาท่ี ๓ 
 



 
 

๕๙ 
 

 

ภาพท่ี ๕๗ พระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระนาม กลุม G  
 

 

ภาพท่ี ๕๘ พระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระนาม กลุม H  
 

 

ภาพท่ี ๕๙ พระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระนาม กลุม K 
 



 
 

๖๐ 
 

คูหาท่ี ๔ เปนอีกคูหาหนึ่งในถํ้าเขาหลวงท่ีมีพระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระนามพระราชวงศและนามบุคคล  

โดยพบวามีอยูดวยกัน ๓ กลุม ไดแก กลุม N กลุม O และ กลุม P ซ่ึงพบวาพระพุทธรูปมีขนาดและรูปแบบท่ี

ใกลเคียงกับพระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระนามพระราชวงศในคูหาท่ี ๓  โดยมีตําแหนงของกลุมตางๆ ตามแผนผัง 

(แผนผังท่ี ๘ และภาพท่ี ๖๐)  

 

 

 
แผนผังท่ี ๘  ตําแหนงพระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระนาม ในคูหาท่ี ๔ 

 

 

ภาพท่ี ๖๐  พระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระนาม กลุม N 
 

จากการตรวจสอบพระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระนามพระราชวงศเทาท่ีปรากฏอยูในปจจุบันพบวามีจํานวน

ท้ังสิ้น ๙๘ องค โดยมีพระพุทธรูปท่ีจารึกชํารุดหลุดหายไปจํานวน ๔๒ องค ดังนั้นหากพระพุทธรูปทุกองคมี

จารึกอยูครบสมบูรณจะมีจํานวนมากถึง ๑๔๐ องค   



 
 

๖๑ 
 

การสรางพระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระนามพระราชวงศท่ีถํ้าเขาหลวงท่ีมีเปนจํานวนมากเชนนี้ เชื่อวาสวน

ใหญนาจะเปนการสรางในสมัยรัชกาลท่ี ๔-๕ ตามพระนามและพระอิสริยยศท่ีปรากฏ ซ่ึงนับเปนกลุม

พระพุทธรูปท่ีมีความสําคัญเนื่องจากเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงความเก่ียวของกับราชสํานักในสมัยรัตนโกสินทร

อยางยิ่ง   

 พระพุทธรูปเหลานี้ยังเปนสิ่งท่ีทําใหระลึกถึงพระราชวงศหรือบุคคลท่ีปรากฏพระนามตามท่ีมีจารึก

ดวย  สะทอนถึงคติความเชื่อเก่ียวกับการสรางพระพุทธรูปเพ่ืออุทิศบุญกุศลและเพ่ือระลึกถึงบุคคลท่ียังไมเสื่อม

สูญไป  ท้ังนี้คงเปนเหตุผลเนื่องในการบําเพ็ญพระราชกุศลในทางพุทธศาสนาเปนสําคัญ นอกจากนี้ ยังนาสนใจ

วาการสรางพระพุทธรูปในลักษณะนี้เปนจํานวนมากในบริเวณถํ้าเขาหลวง โดยท่ีไมปรากฏพระพุทธรูปท่ีมีจารึก

พระนามของเจานายในสมัยรัชกาลท่ี ๔-๕ เปนจํานวนมากเชนนี้ในพระบรมมหาราชวัง นาจะเปนหลักฐาน

ยืนยันวาถํ้าเขาหลวงนี้เปนพระบรมราชานุสรณแหงพระราชวงศจักรีท่ีสําคัญแหงหนึ่งในรัชสมัยซ่ึงอยูนอกราช

ธานี  แตในปจจุบันพระพุทธรูปเหลานี้อยูในสภาพท่ีชํารุดทรุดโทรมเปนอยางยิ่ง รวมท้ังจารึกตางๆ ก็กําลัง

เลือนลางมากข้ึนทุกขณะ จึงสมควรจะไดรับการอนุรักษและศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเพ่ือเปนการรักษามรดกทาง

วัฒนธรรมท่ีสําคัญของชาติและเปนการเทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศสืบไป 46

๔๗ 

 

๒.๙ สถานท่ีเกี่ยวเนื่อง  

 นอกจากถํ้าเขาหลวงแลว ท่ีเขาหลวงยังมีถํ้าตางๆ อีกมากมาย ในจํานวนนี้มีหลายถํ้าท่ีมีหลักฐานวาคน

ในอดีตไดดัดแปลงใหเปนศาสนสถาน โดยสรางพระพุทธรูปประดิษฐานไวภายใน หากแตมิไดมีจํานวนมากมาย

เทาท่ีถํ้าเขาหลวง นอกจากนี้ยังมีเจดียตั้งอยูบนยอดดวย 

 สถานท่ีเก่ียวเนื่องอันสําคัญซ่ึงอยูบนเขาหรือเชิงเขาหลวงมีดังนี้  

 

 ๒.๙.๑ ถ้ําแกลบ  

ถํ้าแกลบเปนอีกสถานท่ีหนึ่งท่ีสําคัญ ตั้งอยูเชิงเขาหลวงภายในบริเวณวัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ) สภาพ

ปจจุบันไดรับการดัดแปลงใหเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรปูนอยใหญ และศาลตางๆ (ภาพท่ี ๖๑)  

 เลากันวาในอดีตกาลถํ้าแหงนี้มีแกลบและน้ําตลอดกาล คนโบราณกลาววา แกลบท่ีเกิดข้ึนภายในถํ้า

นั้นชาวเมืองลับแลนํามาท้ิงไว  

                                                           
 

๔๗ หมายเหตุ เนื้อหาในบทท่ี ๒ ตั้งแตหัวขอท่ี ๒.๑ จนถึง ๒.๘ ปรับปรุงมาจากงานวิจัยเรื่อง 

ศิลปกรรมแหงพระบรมราชานุสรณในสมัยรัชกาลท่ี ๔-๕ ท่ีถํ้าเขาหลวง จ.เพชรบุรี โดย ผศ. ดร.พัสวีสิริ เปรม

กุลนันท ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 



 
 

๖๒ 
 

 

ภาพท่ี ๖๑ ภายในถํ้าแกลบ 

 นิทานโบราณท่ีเลาสืบกันมาเก่ียวกับเมืองลับแลท่ีเขาหลวงมีดังนี้ 47๔๘  

 ในอดีตกาลนานมาแลว ในถํ้าแกลบมีแกลบขาวและน้ําเกิดข้ึนตลอดเวลา มีความงดงามและ

บรรยากาศดี จึงเชิญชวนใหผูคนมานั่งเลนเปนอยางดี ยามราตรีจะไดยินเสียงดนตรีปพาทยและหนุมสาวรอง

เพลงออกมาจากถํ้า แตไมเคยมีผูใดพบเห็นบุคคลเหลานั้น  

 เชาวันหนึ่งหนุมคนหนึ่งมีนิวาสถานไมไกลจากเขาหลวงเทาใดนัก ไดแลเห็นหญิงสาวเดินสนทนา

ปราศรัยกันออกมาจากถํ้าแกลบ หญิงท้ังหลายเหลานั้นตางก็ซอนสิ่งของของตนไว ณ โคนไมตนหนึ่งไมไกลจาก

ปากถํ้าเทาใดนัก แลวเดินมุงหนาไปสูตลาดเพชรบุรีเพ่ือซ้ือกับขาวกัน เม่ือหญิงสาวลับแลผานไปแลว เขาจึงเดิน

ไปสูโคนตนไมอันเปนท่ีซอนสิ่งของๆหญิงสาวลับแลเหลานั้น เขาคนพบใบไมประหลาดหลายใบดวยกัน (ใบไมนี้

เปนธนบัตรผานเขาประตูเมืองลับแล) เขาจึงหยิบข้ึนมาดูแลวเก็บเอาไวใบหนึ่ง 

 ตกบายในวันนั้น เขาแลเห็นหญิงสาวชาวลับแลเดินทางกลับจากตลาดมุงหนาไปท่ีโคนตนไม อันเปน

สถานท่ีซอนใบไมของตน ตางคนก็นําเอาใบไมดังกลาวไปกันคนละใบเดินหายไปในถํ้าแกลบ ท้ิงใหหญิงคนหนึ่ง

นั่งรองไหอยูเพียงผูเดียว ชายหนุมจึงถือโอกาสเดินเขาไปหาสนทนา ไดความวาเธอคือหญิงสาวชาวเมืองลับแล 

ถาขาดใบไมวิเศษนั้นแลวการผานเขาเมืองนั้นก็เปนการยาก เขาจึงคืนใบไมวิเศษนั้นใหกับนาง 

 หนุมสาวคูนั้นตกหลุมรักกัน จึงตามนางไปสูเมืองลับแล  บิดามารดา วงศาคณาญาติของฝายชายเท่ียว

ตามหาชายผูนี้แตก็ไมพบ ตางลงความเห็นวาเขาตายแลว หนึ่งปท่ีผานพนไป ชายหนุมใชชีวิตอยูในเมืองลับแล

รวมกับหญิงสาว จนมีลูกอันเปนพยานรักคนหนึ่ง เขารักษาหนาท่ีของความเปนพอท่ีดี สามีท่ีรักของภรรยา 

และจําตองประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของชาวเมืองลับแลอยางเครงครัด โดยตองปฏิบัติตนใหเปนคนดี

มีศีลธรรม พูดดวยความสัตย ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและสัตวอ่ืน  มีความรักสมัครสมานสามัคคีแกกัน โอบออมอารี
                                                           
 

๔๘ เก็บความจาก ส.ศรีเมฆินทร, “ถํ้าแกลบเมืองลับแล (เขาหลวง)” ใน หนังสือท่ีระลึกงาน
พระราชทานเพลิงศพพระครูโศภนวชิรธรรม (ฉาบ โสมสิริ)  อดีตเจาอาวาสวัดบุญทวี (ถํ้าแกลบ) ๑ เมษายน 
๒๕๒๒. เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ, ๒๕๒๒. 



 
 

๖๓ 
 

มีเมตตากรุณาแกกัน ไมเห็นประโยชนสวนตน ไมกาวกายหนาท่ีการงานของผูอ่ืนดวยกิจท่ีเปนอกุศล เปนตน 

ถากระทําผิดกฎดังกลาวแลว หมายถึงตนเองจําตองออกจากเมืองลับแล  

 อยูมา ณ วันหนึ่ง ภรรยาของเขาออกไปจากเมืองลับแล ไปสูตลาดเพ่ือหาซ้ือสิ่งของ เขาอยูบานตองรับ

ภาระหนาท่ีเปนผูดูแลลูกของตน ในเวลานั้นลูกชายของเขารองไหเรียกรองหาแม สรางความรําคาญใหแกเขา  

จึงปลอบลูกดวยความเท็จวา แมเจาเดินมาโนนแลว การปลอบลูกของเขามีความเท็จ โดยแมของภรรยาไดยิน

ความนั้นโดยตลอด 

 ในกาลนั้นภรรยาของเขากลับมาจากตลาด แมจึงเลาเรื่องดังกลาวใหลูกสาวฟง ภรรยาของเขาจึงกลาว

กับเขาวา จะอยูเมืองลับแลแหงนี้ไมไดอีกแลว เขาไดฟงภรรยากลาวแลวจึงจําตองนิราศจากเมืองลับแล ภรรยา

ของเขามอบหอของสิ่งหนึ่งเพ่ือเปนท่ีระลึก พรอมสั่งวาเม่ือยังไมถึงสถานท่ีบานของตนขออยาไดแกหอสิ่งของนี้

เปนอันขาด ชายหนุมรับหอของนั้นแลวเขาเดินออกมาจากเมืองลับแล เม่ือเขาเหลียวหลังดูเมืองลับแลอีกครั้ง

หนึ่งก็แลเห็นคูหาธรรมดาท่ีปรากฏอยูเทานั้น  

 เวลาใกลคํ่า เขาหยุดพัก ณ โคนตนไมตนหนึ่ง แลวจึงแกหอของท่ีภรรยาใหไวนั้นดู พบเหงาขม้ินเต็ม

หอผา เขาจึงคิดวาไมมีประโยชน จึงถือเอาไปเพียงเหงาเดียว เดินทางไปสูเคหะสถานของตน มารดาบิดาตลอด

ถึงบรรดาญาติท้ังหลายตางมีความปติยินดีในการกลับมาของเขา เขาเลาความหนหลังใหญาติท้ังหลายฟงแลวจึง

หยิบเอาหอผามาแกใหญาติท้ังหลายดู ขม้ินนั้นกลับกลายเปนทองคํา เขาจึงรีบเดินทางไปยังโคนตนไมอันเปน

สถานท่ีท้ิงขม้ินของเขาก็ไมพบขม้ินวิเศษ จึงเอาทองสวนนอยนั้นขายเลี้ยงชีวิตจนถึงกาลอวสานของความเปน

มนุษย 

   

 ๒.๙.๒ ถ้ําพุทธโฆษา  

 ถํ้าพุทธโฆษาตั้งอยูบนเขาหลวงบริเวณวัดบุญทวีเชนกัน แตข้ึนไปบนเนินเขาเล็กนอย ในบริเวณท่ีเปนท่ี

อยูของแมชี หนาถํ้ามีผนังกออิฐถือปูน ภายในถํ้าพบพระพุทธรูปไสยาสนขนาดใหญ ๑ องค (ภาพท่ี ๖๒) และมี

พระพุทธรูปนั่งอีกจํานวนหนึ่ง บางองคเปนพระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยา   

 

ภาพท่ี ๖๒ พระพุทธไสยาสนภายในถํ้าพุทธโฆษา 



 
 

๖๔ 
 

 ๒.๙.๓ ถ้ําเจ็ดแทน  

 ไมไกลจากถํ้าพุทธโฆษายังมีถํ้าสําคัญอีกแหงหนึ่ง คือ ถํ้าเจ็ดแทน ท่ีเรียกชื่อนี้เพราะภายในถํ้ามี

ข้ันบันไดทอดตัวอยูดานหนาพระประธาน ๗ ข้ัน ในถํ้ายังมีจิตรกรรมพระพุทธฉาย (ภาพท่ี ๖๓) และจิตรกรรม

ลายรดน้ําภาพรอยพระพุทธบาท จําลองจากสถานท่ีจริงอยูท่ีจังหวัดสระบุรี  

 

 

ภาพท่ี ๖๓ ภาพพระพุทธฉายในถํ้าเจ็ดแทน 

 

 

 ๒.๙.๔ ถ้ําชางเผือก  

 ถํ้าชางเผือกตั้งอยูเชิงเขา

หลวงด านตะวั นตก  ข า งศาลา

เบญจานุวัตรานุสรณ พ้ืนผิวหินใน

ถํ้ามีรูปรางเหมือนเศียรชาง จึ ง

เ รี ยกว า ถํ้ าช า ง เผื อก  ภาย ใน มี

พระพุทธรูปไสยาสนขนาดใหญ เชื่อ

วาสรางข้ึนในสมัยอยุธยา (ภาพท่ี 

๖๔)  

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี ๖๔ พระพุทธไสยาสนภายในถํ้าชางเผือก 



 
 

๖๕ 
 

๒.๙.๕ ถ้ําโบราณ หรือถ้ําพระพุทธนิมิต 

 ถํ้าแหงนี้ตั้งอยูบนเขาหลวง ทางขวาของถนนท่ีจะข้ึนไปสูลานบนเขา  เรียกกันวาถํ้าโบราณ หรือถํ้า

พระพุทธนิมิต ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสนขนาดใหญ (ภาพท่ี ๖๕) ไดรับการบูรณปฏิสังขรณใหมแลว 

แตกระนั้นก็ยังพอมีรองรอยท่ีเชื่อวา

เกาแกจนถึงสมัยอยุธยาได  เชน 

ฐานรองรับองคพระพุทธไสยาสนท่ี

ทํ า เ ป น ฐ า น สิ ง ห แ บ บ อ ยุ ธ ย า

ตอนกลาง 

 

 ๒.๙.๖ ถ้ําจีน 

 ถํ้าจีนตั้งอยูเชิงเขาหลวงใน

ภ า ย ใ น บ ริ เ ว ณ วั ด ธ ง ไ ช ย  มี

พระพุทธรูปประดิษฐานอยูจํานวน

หนึ่ง บงบอกถึงการดัดแปลงถํ้าให

เปนศาสนสถาน พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จฯ มายังถํ้าแหงนี้เม่ือวันจันทร ข้ึน ๗ คํ่า เดือน ๔ ปจอ อัฐศก ศักราช ๑๒๔๘   

(๒๘ กุมภาพันธ ๒๔๒๙) คราวเดียวกันนั้นไดเสด็จประพาสถํ้าพระพิมพ ถํ้าพระเผือก เขาดอก เม่ือเสด็จออก

จากถํ้าจีนไดพระราชทานเงินแกชาวบานธงไชยท่ีมาถวายสิ่งของดวย48

๔๙ 

 

 ๒.๙.๗ ทิวทัศนจากยอดเขา  

 ระหวางทางข้ึนสูยอดเขามีข้ันบันไดโบราณและตนลั่นทม (ลีลาวดี) อาจจะปลูกมาแลวตั้งแตครั้งรัชกาล

ท่ี ๔ เหมือนกันกับท่ีพบบนพระนครคีรี บนยอดเขาหลวงมีซากเจดียองคหนึ่ง ชาวบานเรียกกันวาเจดียเสือผาน 

จากจุดนี้เห็นภูมิทัศนตัวเมืองเพชรบุรีและพระนครคีรีไดชัดเจน (ภาพท่ี ๖๖)  

                                                           
 ๔๙ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค ๒๓ , พิมพเปนอนุสรณในงาน

พระราชทานเพลิงพระศพ หมอมเจาทัศโนภาศ เกษมสันต ณ เมรุวัดมกุฏกษัตรยิาราม  วันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๐๘ ,หนา ๒๘. 

 

 

ภาพท่ี ๖๕ พระพุทธไสยาสนภายในถํ้าโบราณ หรือถํ้าพระพุทธนิมิต 



 
 

๖๖ 
 

 

ภาพท่ี ๖๖ ทิวทัศนจากยอดเขาเห็นเมืองเพชรบุรีและพระนครคีรี 

 

๒.๑๐ เรื่องเลาทองถิ่น 

 ทุกหนแหงมีเรื่องเลาประจําทองถ่ินของตนเองท่ีสืบทอดตอกันมาตามมุขปาฐะ เขาหลวงก็เชนเดียวกัน

กับสถานท่ีแหงอ่ืน ท่ีมีเรื่องเลาของทองถ่ินซ่ึงไดรับการจดจําและเลาขานสืบกันมา ขอมูลชุดนี้ยังคงรักษาไวใน

ปจจุบัน บางเรื่องสอดคลองกับหลักฐานลายลักษณอักษรจากสวนกลาง บางเรื่องเปนเกร็ดเล็กเกร็ดนอยท่ีทําให

หลักฐานลายลักษณอักษรมีสีสันข้ึน และบางเรื่องจําเปนตองสืบคนตรวจสอบกันตอไป  

  

 ๒.๑๐.๑ พระเจาตากสินมหาราชกับถ้ําเขาหลวง  

 ถํ้าเขาหลวงตั้งอยูท่ีตําบลธงชัย เหตุท่ีเรียกบริเวณนี้วาธงชัยเพราะสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเคย

ยกทัพมารบกับกองทัพพมาและไดรับชัยชนะท่ีบริเวณนี้ นอกจากนี้ยังเลากันวาภายในถํ้าเขาหลวงเปนท่ีต้ังคาย

ของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ชาวบานเรียกวา คายดิบ เพราะหุงขาวไมทันสุกก็ตองออกไปรบครั้งแลว

ครั้งเลา   

 

 ๒.๑๐.๒ จุดท่ีรัชกาลท่ี ๔ เสด็จฯลงสูถ้ําเขาหลวง 

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเคยเสด็จฯ ไปยังถํ้าเขาหลวงครั้งแรกในขณะท่ีทรงครองสมณ

เพศ โดยยังมิไดเสด็จข้ึนครองราชสมบัติ   ครานั้นถํ้าเขาหลวงแหงนี้ไมไดรับการทํานุบํารุงใหดีนัก เลากันวา

พระองคเสด็จลงมายังพ้ืนถํ้าจากปลองท่ีอยูบริเวณคูหาท่ี ๔ หรือคูหาท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดใหญ ๓ องค (ภาพท่ี ๕๓) ซ่ึงพระองคพรอมดวยพระราชโอรสโปรดเกลาฯ ใหปฏิสังขรณในกาลตอมา 

เม่ือบันไดทางข้ึนลงไมมี จึงตองอาศัยก่ิงไมบาง เถาวัลยบาง นําพาพระองคลงสูพ้ืนถํ้า เม่ือเสด็จข้ึนครองราช

สมบัติแลว จึงโปรดเกลาฯ ใหบูรณปฏิสังขรณถํ้าเขาหลวง และทําบันไดทางข้ึนลงใหสะดวก 

 



 
 

๖๗ 
 

 ๒.๑๐.๓ พระพอลูก 

 พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ ๓ องค (ภาพท่ี ๕๓) ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

พรอมดวยพระราชโอรสอีก ๒ พระองค ไดแก พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนมเหศวรศิววิลาศ และพระเจาลูกยา

เธอ กรมหม่ืนวิษณุนารถนิภาธร ทรงปฏิสังขรณข้ึนมาใหมจากพระพุทธรูปของเดิม ชาวบานเรียกกันวา พระพอ

ลูก อาจมีท่ีมาจากการท่ีรัชกาลท่ี ๔ และพระราชโอรสท้ัง ๒ พระองคไดทรงปฏิสังขรณข้ึนก็ได  

 

 ๒.๑๐.๔ อิฐหารอย  

 ภายในถํ้าเขาหลวงมีอิฐมอญโบราณปูเปนพ้ืน ทําข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี ๔ ชาวบานเรียกกันวา อิฐหารอย 

เพราะเกณฑใหแตละบานสงอิฐมาชวยบานละ ๕๐๐ กอน บางทีเรียกกันวา อิฐหารอยฉิบหาย เพราะสราง

ความลําบากใหชาวบานมาก เรื่องเลาเก่ียวกับการเกณฑอิฐจากแตละบาน บานละ ๕๐๐ กอนนั้น ยังพบท่ีพระ

นครคีรีซ่ึงสรางในสมัยรัชกาลท่ี ๔ ดวย  

 

จากคุณคาความสําคัญและประวัติความเปนมาอันยาวนานของถ้ําเขาหลวง ตลอดจนหลักฐาน

ศิลปกรรมโบราณตางๆ ท่ีมีอยูมากมาย  แสดงใหเห็นวาถ้ําเขาหลวงและสถานท่ีเกี่ยวเนื่องเปนสถานท่ี

สําคัญแหงหนึ่งของชาติ  พบหลักฐานท่ีเกาแกสืบยอนกลับไปไดยังสมัยอยุธยาตอนตน ท้ังยังเปนสถานท่ี

สําคัญทางประวัติศาสตรโดยเฉพาะอยางย่ิงประวัติศาสตรท่ีสัมพันธกับพระราชวงศจักรี  พระพุทธรูปท่ีมี

จารึกพระปรมาภิไธยและพระบรมราชสัญลักษณของรัชกาลท่ี ๑ - ๔ ตลอดจนพระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระ

นามพระราชวงศท่ีมีอยูเปนจํานวนมากนั้น  เช่ือวาสรางข้ึนเพ่ือการบําเพ็ญพระราชกุศลถวายแด

พระมหากษัตริยและพระราชวงศตามท่ีปรากฏพระปรมาภิไธยและพระนามตามจารึก ซ่ึงเปนส่ิงท่ีทําใหคน

รุนหลังไดระลึกถึงพระมหากษัตริยและพระราชวงศพระองคนั้นๆ ดวย จึงทําใหถ้ําเขาหลวงทรงคุณคา

ความสําคัญในฐานะสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์อันเปนพระบรมราชานุสรณแหงพระบรมราชจักรีวงศ และเปน

หลักฐานสําคัญท่ีสะทอนถึงความสัมพันธระหวางราชสํานักกับเมืองเพชรบุรี  เปนความโดดเดนท่ีไมมี

สถานท่ีแหงใดเสมอเหมือน สมควรท่ีจะพัฒนาเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมสืบไป  

  

๒.๑๑ การเปรียบเทียบกับถ้ําอ่ืนๆ โดยสังเขป  

 ถํ้าเขาหลวงและถํ้าอ่ืนๆ ท่ีอยูใกลเคียงมีความโดดเดนเฉพาะตัว กลาวคือ นอกจากธรรมชาติท่ีสวยงาม

ตระการตาแลวยังเปนถํ้าประเภทศาสนสถานขนาดใหญ และยังมีประวัติศาสตรท่ีสําคัญเพราะเก่ียวของสัมพันธ

กับราชวงศจักรีดวย ซ่ึงในประเด็นการเปนถํ้าศาสนสถานและประเด็นความสัมพันธกับราชวงศจักรีนับวาเปน

ความโดดเดนยิ่งของถํ้าแหงนี้   

 แมวาถํ้าในดินแดนไทยอีกหลายแหงไดรับการดัดแปลงใหเปนศาสนสถานเหมือนกันกับท่ีถํ้าเขาหลวง

และถํ้าอ่ืนๆ โดยรอบ เชน ถํ้าพระโพธิสัตว อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ถํ้าถมอรัตน อําเภอศรีเทพ จังหวัด

ศรีเทพ ถํ้าคูหาสวรรค อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ถํ้าคูหาภิมุข อําเภอเมือง จังหวัดยะลา แตไมมี

ถํ้าใดเลยท่ีมีขนาดใหญเชนถํ้าเขาหลวง อีกท้ังปริมาณของปูชนียวัตถุในถํ้าเขาหลวงก็มีมากกวา แมในดานความ



 
 

๖๘ 
 

เกาแกอาจเทียบไมไดกับถํ้าพระโพธิสัตวหรือถํ้าถมอรัตนท่ีมีหลักฐานมาแตสมัยทวารวดี หรือเม่ือราว ๑,๐๐๐ 

กวาปมาแลว แตถํ้าเขาหลวงก็โดดเดนในแงวาไดรับการใชงานในฐานะถํ้าศาสนสถานยาวนานหลายรอยป เริ่ม

ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน ตอมาไดรับการฟนฟูหรือปฏิสังขรณครั้งใหญสมัยรัตนโกสินทรตอนตน และ

ยังคงเปนศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์กระท่ังปจจุบัน 

 สําหรับความสําคัญของถํ้าเขาหลวงในฐานะท่ีเปนสถานท่ีท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เคยเสด็จประพาส พรอมดวยพระราชวงศและผูติดตามนั้น ก็นับวา

แตกตางไปจากถํ้าอ่ืนๆ เพราะพระองคไมไดเสด็จมาเพ่ือชื่นชมธรรมชาติเพียงอยางเดียวเหมือนถํ้าอ่ืนๆ เชน ถํ้า

ระยานคร อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ถํ้าจอมพล อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ถํ้าสาลิกา 

อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี หากแตทรงบําเพ็ญพระราชกุศล สรางและปฏิสังขรณปูชนียวัตถุหลายอยาง จึง

ปรากฏวาถํ้าแหงนี้มีปูชนียวัตถุท่ีเก่ียวของกับพระราชวงศจักรีมากท่ีสุดกวาถํ้าใดๆ ท้ังยังมีจารึกพระปรมาภิไธย 

พระนามของพระราชวงศและผูติดตามมากมายกวาสถานท่ีใดๆ จึงนับวาเปนถํ้าท่ีโดดเดนกวาถํ้าอ่ืนๆ ในแง

ความสัมพันธกับพระราชวงศจักรี 

 ท้ังนี้การสรางปูชนียวัตถุในพุทธศาสนาภายในถํ้าเปนแบบแผนประเพณีท่ีพบไดมาเนิ่นนานนับพันป

แลว เพราะเชื่อกันวาถํ้าเปนสถานท่ีสถิตอาศัยของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใหคุณใหโทษตอมนุษยได ความเชื่อนี้เปนสิ่ง

สากลท่ีในหลายๆ วัฒนธรรมมีเหมือนกัน สําหรับในดินแดนไทยมักเชื่อกันวาเปนท่ีสถิตของเจาปาเจาเขา ครั้น

กาลตอมาเม่ือพุทธศาสนาเปนแกนความเชื่อหลักของสังคม จึงไดดัดแปลงถํ้าใหกลายเปนพุทธสถาน ซ่ึงอาจมี

มูลเหตุอยูอยางนอย ๒ ประการ คือ ถํ้าเปนท่ีท่ีพระสงฆใชจําพรรษาหรือปฏิบัติภาวนาเพราะอยูหางไกลจาก

บานเรือนผูคน และเปนการผสมผสานความเชื่อทองถ่ินท่ีนับถือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติใหเขากับพุทธ

ศาสนา   

  



๖๙ 
 

 บทที่ ๓  

วิเคราะหสถานภาพองคความรูและความตองการของบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของและนักทองเที่ยว 

 

 ตามท่ีคณะผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลความสําคัญของถํ้าหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่อง ซ่ึงทําใหทราบ

วามีความสําคัญในหลายประการตามท่ีเสนอไปแลวในบทท่ี ๒ คณะผูวิจัยจึงมีความเห็นวาสถานท่ีแหงนี้

เหมาะสมท่ีจะพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม   

การดําเนินงานข้ันตอไปเพ่ือพัฒนาถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องสูการเปนแหลงเรียนรูทาง

ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม ไดแก การสัมภาษณและสอบถามบุคคลตางๆ โดยแยกออกเปน ๒ กลุม  

กลุมแรก คือ บุคลากรของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก วัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ) องคการบริหาร

สวนตําบลธงชัย และสํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี  

กลุมท่ีสอง คือ นักทองเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมถํ้าเขาหลวง ในประเด็นตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคความรู

ทางดานประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมของถํ้าเขาหลวงวารูจักมากนอยเพียงใด และแนวทางการผลิตสื่อการ

เรียนรูประเภทตางๆ วาควรเปนอยางไร  

 การสัมภาษณและสอบถามบุคคลในกลุมแรกนั้นประกอบดวย  

๑. พระไพโรจน อธิษฐาโน รองเจาอาวาสวัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ)  

๒.นายประหยัด แสงหิรัญ นายกองคการบริหารสวนตําบลธงชัย  

๓.นายจาตุรนต สยนานนท ประธานกลุมอนุรักษและพัฒนาถํ้าเขาหลวงเพ่ือการทองเท่ียว  

๔.นายดุสิต ทุมมากรณ หัวหนากลุมโบราณคดี สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี  

๕.นางสาวกรรณิการ เปรมใจ นักโบราณคดีชํานาญการ สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี  

๖.นายสุดยอด นกตอ มัคคุเทศกทองถ่ินชาวเพชรบุรี  

๗.นายชนัญู อินทรขลิบ มัคคุเทศกทองถ่ินชาวเพชรบุรี    

    

 การเก็บขอมูลนักทองเท่ียวในกลุมท่ี ๒ นั้น ดําเนินการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีกลุมตัวอยางท่ีให

ขอมูลท้ังสิ้น ๑๐๘ คน  

 

๓.๑ ขอมูลท่ีไดจากบุคลากรของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

 จากการสัมภาษณรองเจาอาวาสวัดถํ้าบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ) ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีดูแลภายในถํ้าเขาหลวง 

นายกองคการบริหารสวนตําบลธงชัย ผูดูแลพ้ืนท่ีโดยรอบ นักโบราณคดีของสํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี ผูมี

หนาท่ีบูรณปฏิสังขรณและเผยแพรความรู ประธานกลุมอนุรักษและพัฒนาถํ้าเขาหลวงเพ่ือการทองเท่ียว และ

มัคคุเทศกทองถ่ินชาวเพชรบุรี ซ่ึงมีหนาท่ีนําชมภายในถํ้าเขาหลวง ไดขอมูลอันเปนประโยชนยิ่ง โดยแบงเปน

หัวขอหรือประเด็นไดดังนี้ 

 



๗๐ 
 

 ๓.๑.๑ สถานภาพองคความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมของถ้ําเขาหลวงและ

สถานท่ีเกี่ยวเนื่อง และสถานการณปจจุบันในดานตางๆ  

 บุคลากรของหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบถึงประวัติท่ีสําคัญของถํ้าเขาหลวงวามีอายุเกาแกจนถึงสมัย

กรุงศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และพระ

ราชวงศ เคยเสด็จพระราชดําเนินมา ท้ังยัง โปรดเกลาฯ ใหบูรณปฏิสังขรณและสรางสิ่งกอสรางตางๆ ไว 

นอกจากนี้ยังทราบวามีบุคคลสําคัญทานตางๆ ท้ังชาวไทยและชาวตางชาติเคยเดินทางมา แตกระนั้น

รายละเอียดของเหตุการณ ตลอดจนรายละเอียดความสําคัญของพระพุทธรูปหรือปูชนียวัตถุตางๆ ภายในถํ้ายัง

มีไมมากนัก  

 จากการสัมภาษณบุคลากรของสํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีคนควาขอมูลทาง

ประวัติศาสตรและโบราณคดีของเขาหลวงโดยตรง คือ นายดุสิต ทุมมากรณ หัวหนากลุมโบราณคดี และ 

นางสาวกรรณิการ เปรมใจ นักโบราณคดีชํานาญการ ไดแสดงความเห็นวา ถํ้าเขาหลวงมีโบราณสถานและ

โบราณวัตถุท่ีสําคัญตอประวัติศาสตรชาติไทย นาจะเกาแกจนถึงสมัยอยุธยาตอนตน เก่ียวของกับราชสํานักใน

สมัยรัชกาลท่ี ๔-๕ แตในเชิงรายละเอียดยังขาดขอมูลอีกมาก เพราะท่ีผานมาไดดําเนินการแตเพียงดานบูรณะ 

แตไมไดทํางานดานประวัติศาสตรโบราณคดีมากนัก ขอมูลทางวิชาการ เชน การกําหนดอายุ ลักษณะทาง

ศิลปกรรมของเจดีย พระพุทธรูป ยังไมไดศึกษา0

๑  ท่ีฐานพระพุทธรูปหลายองคมีจารึกระบุพระนามผูสราง หรือ

สรางถวายแกผูใด รวมถึงทราบวามีพระประจํารัชกาลท่ี ๑ – รัชกาลท่ี ๔ อยูดวย1

๒   

 ในสวนของมัคคุเทศกทองถ่ินชาวเพชรบุรี ท่ีนําชมถํ้าเขาหลวง คือ นายสุดยอด นกตอ และ

นายชนัญู อินทรขลิบ ท้ังสองทานมีความรูเก่ียวกับขอมูลทางประวัติศาสตรท่ัวไป เชน การเสด็จพระราช

ดําเนินมาของรัชกาลท่ี ๔ และรัชกาลท่ี ๕ ทราบวามีพระพุทธรูปสําคัญท่ีสัมพันธกับพระราชวงศ มีพระพุทธรูป

ท่ีรัชกาลท่ี ๔ โปรดเกลาฯ ใหสรางเพ่ือทรงพระราชอุทิศถวายแดรัชกาลท่ี ๑ – รัชกาลท่ี ๓ และเปนของสวน

พระองค แตสิ่งท่ีมัคคุเทศกท้ัง ๒ ทานยังไมทราบขอมูลรายละเอียด และหวังวาคณะผูวิจัยจะสามารถใหขอมูล

ได คือ ความรูเก่ียวกับพระราชวงศจักรี  เพราะไมทราบวาพระราชวงศพระองคใดมีความสําคัญอยางไร 

ตลอดจนการใชคําราชาศัพทหรือพระนามของพระราชวงศหลายองคก็ยังไมคุนเคย 2

๓ 

 จากขอมูลการสัมภาษณท่ีกลาวถึงขางตน สะทอนวาผูมีสวนเก่ียวของมีความรูทางประวัติศาสตรและ

ทราบความสําคัญของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องแลว หากแตยังขาดขอมูลเชิงลึก เชน การกําหนดอายุ

สมัยของโบราณวัตถุในถํ้า พระราชประวัติของพระมหากัตริยและพระราชวงศแตละพระองค 

                                                           
 

๑ สัมภาษณ นายดุสิต ทุมมากรณ หัวหนากลุมโบราณคดี สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี เม่ือวันท่ี ๒๖ 
มกราคม ๒๕๖๑ 
 ๒ สัมภาษณ นางสาวกรรณิการ เปรมใจ นักโบราณคดีชํานาญการ สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี เม่ือ
วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 ๓ สัมภาษณ นายสุดยอด นกตอ มัคคุเทศกทองถ่ินชาวเพชรบุรี เม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ
นายชนัญู อินทรขลิบ มัคคุเทศกทองถ่ินชาวเพชรบุรี เม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 



๗๑ 
 

 นายจาตุรนต สยนานนท ประธานกลุมอนุรักษและพัฒนาถํ้าเขาหลวงเพ่ือการทองเท่ียวไดแสดง

ความเห็นวาถํ้าแหงนี้มีความสําคัญ มีนักทองเท่ียวเขามาเยี่ยมชมมาก อบต.ธงชัยจึงจัดตั้งกลุมอนุรักษและ

พัฒนาถํ้าเขาหลวงเพ่ือการทองเท่ียวข้ึนมา โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะพัฒนาถํ้าเขาหลวงในดานตางๆ เชน จัด

ระเบียบตางๆ ความปลอดภัย ความสะอาด การตอนรับนักทองเท่ียวอยางเปนระบบ ใหไดมาตรฐาน 

นอกจากนี้ยังมองวาถํ้าอ่ืนๆ มีศักยภาพในดานการทองเท่ียวมาก เพราะมีความเปนธรรมชาติ อาจพัฒนาถํ้า

เหลานั้นใหเปนท่ีรูจักและเปนท่ีทองเท่ียวได3๔ 

 ในขณะท่ีนายดุสิต ทุมมากรณ แสดงความเห็นเก่ียวกับสถานการณการพัฒนาในปจจุบันวา เขาหลวง

เปนสถานท่ีท่ีมีคุณคาแตยังหาทิศทางในการพัฒนาไมพบ ท่ีผานมามีงบประมาณไปลงในพ้ืนท่ี สรางสิ่งกอสราง

ตางๆ แตไมยั่งยืน จึงตองตั้งคําถามวาทําอยางไรใหยั่งยืน ตอบสนองชุมชนรอบขาง ประชาชนไดรับ

ผลประโยชนท่ัวถึง ปจจุบันยังมีปญหาเรื่องการจัดการ4

๕ สภาพทางกายภาพของถํ้าเปนอีกสิ่งหนึ่งท่ีควรปรับปรุง 

โดยนางสาวกรรณิการ เปรมใจ กลาววาปจจุบันถํ้ามีปญหาเรื่องความชื้น น้ําฝน จะไหลลงมาในถํ้าและพา

ตะกอนมาดวย โบราณวัตถุก็จะไดรับผลกระทบจากความชื้น และยังมีปญหาเรื่องปากถํ้าถลม การจัดการพ้ืนท่ี

ภายในถํ้าตองมีระบบ ใหโบราณสถานมีชีวิต แตไมควรเยอะเกินไป โดยเฉพาะการวางสิ่งของท่ีไมเก่ียวของไม

ควรมีมากเกินไป5

๖   

 

  ๓.๑.๒ แนวทางท่ีคาดหวังในการพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรู และการผลิตส่ือการเรียนรูตางๆ  

 สําหรับในสวนของแนวทางท่ีคาดหวังในการพัฒนาถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องเปนแหลงเรียนรู

ทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมนั้น บุคลากรของหนวยงานท่ีเก่ียวของไดใหความเห็นเปนประโยชนหลาย

ประการ    

 นายดุสิต ทุมมากรณ ใหความเห็นวาการจะทําเปนแหลงเรียนรูไดตองทําองคความรูเปนลําดับแรก 

ตองทําขอมูลตางๆ ท้ังหมดใหดีกอน ใหชัดเจน โดยอาจเปนการรวมมือกับหนวยงานตางๆ เชน มหาวิทยาลัย

ศิลปากร หรือสถาบันการศึกษาในทองถ่ินเชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เม่ือชัดเจนและเปนท่ียอมรับแลวก็

อาจเผยแพรในรูปแบบตางๆ อาทิ เว็บไซต แผนพับ หนังสือ นําไปเผยแพรตามโรงเรียนตางๆ ในจังหวัด

เพชรบุรีดวย นํานักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนในทองถ่ินมาจัดกิจกรรมกัน เชน พามาเยี่ยมชม จนเกิดพลวัต 6

๗  

                                                           
 ๔ สัมภาษณ นาย จาตุรนต สยนานนท ประธานกลุมอนุรักษและพัฒนาถํ้าเขาหลวงเพ่ือการทองเท่ียว 
เม่ือวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 ๕ สัมภาษณ นางสาวกรรณิการ เปรมใจ นักโบราณคดีชํานาญการ สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี เม่ือ
วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 
 ๖ สัมภาษณ นางสาวกรรณิการ เปรมใจ นักโบราณคดีชํานาญการ สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี เม่ือ
วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
 ๗ สัมภาษณ นายดุสิต ทุมมากรณ หัวหนากลุมโบราณคดี สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี เม่ือวันท่ี ๒๖ 
มกราคม ๒๕๖๑ 



๗๒ 
 

  นางสาวกรรณิการ เปรมใจ แสดงความเห็นวาเขาหลวงมีศักยภาพท่ีจะเปนแหลงเรียนรูทาง

ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมสูง เพราะไมมีสถานท่ีใดท่ีจะมีพระพุทธรูปท่ีพระราชวงศสรางไวมากเทานี้ ท้ัง

ยังมีความสมบูรณสูง ถาหนวยงานตางๆ ซ่ึงมีศักยภาพในดานตางๆ มีความเห็นพองตองกัน มองไปในทิศทาง

เดียวกัน ก็จะชวยสงเสริมและพัฒนาไปได เชน ใหถํ้าเขาหลวงไดรับการอนุรักษท่ีดี จากนั้นใหพัฒนาเปนแหลง

ทองเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรม โดยโบราณสถานและโบราณวัตถุในถํ้าไมไดรับผลกระทบ  

  ในขณะท่ี นายสุดยอด นกตอ แสดงความเห็นวา โบราณวัตถุเปนของมีคุณคา ตองอนุรักษไมใชทําลาย 

จุดเดนคือความเกาแก ควรพัฒนาเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมโดยใหชาวบานใน

ทองถ่ินหรือทําเปนประชาคม ชวยกันรักษาของเกาของดั้งเดิมเอาไว การพัฒนาท่ีดีตองนึกถึงคนในชุมชนกอน 

เชน มัคคุเทศกนําเท่ียวในทองถ่ิน จัดเปนกลุมเปนคณะมาแลกเปลี่ยนความรู  

 ผลผลิตของโครงการวิจัยนี้คือสื่อการเรียนรูตางๆ ท่ีจะชวยเผยแพรขอมูลความสําคัญของถํ้าเขาหลวง

และสถานท่ีเก่ียวเนื่อง จนสามารถพัฒนาเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมได ดังนั้นทาง

คณะผูวิจัยจึงไดสอบถามบุคลากรของหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ วาควรมี

อะไรบาง และควรนําเสนอขอมูลอะไร อยางไร นายดุสิต ทุมมากรณ เสนอวาหากจะทําวีดีทัศนควรมีเนื้อหา

เนนในสมัยรัตนโกสินทร เพราะเปนยุคสมัยท่ีใกลกับปจจุบัน สามารถทําใหประชาชนมาเท่ียวเขาหลวงได 

โดยเฉพาะในสวนท่ีสัมพันธกับราชวงศจักรี 7 ๘ สวนนางสาวกรรณิการ เปรมใจ อยากใหมีการนําขอมูลตางๆ 

เผยแพรทางเว็บไซต แสดงความเห็นวาตรงศาลาเกาเหลี่ยมถาหากจัดทําเปนศูนยขอมูลก็นาจะเปนประโยชน 8๙ 

สอดคลองกับความเห็นของนายประหยัด แสงหิรัญ 9

๑๐ และนายจาตุรนต สยนานนท ท่ีเห็นวาอาคารเกา

เหลี่ยมสามารถทําเปนจุดแสดงนิทรรศการความรูได สวนนายชนัญู อินทรขลิบ อยากใหมีการจัดการอบรม

ความรูและจัดทําหนังสือคูมือ  

 

๓.๒ ขอมูลท่ีไดจากนักทองเท่ียว  

  จากการเก็บขอมูลนักทองเท่ียวท่ีเดือนทางมาเยี่ยมชมถํ้าขาหลวงเม่ือเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จํานวน 

๑๐๘ คน โดยใชแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถาม ๒ ตอน ตอนท่ี ๑ ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี ๒ 

เปนคําถามตางๆ เก่ียวกับถํ้าเขาหลวงในดานตางๆ เพ่ือประเมินสภาพความรูความเขาใจของนักทองเท่ียวตอ

ความสําคัญทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมของถํ้าเขาหลวง และความเห็นเก่ียวกับการผลิตสื่อการ

เรียนรู และแนวทางการพัฒนาถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องสูการเปนแหลงเรียนรู โดยคําถามมีดังนี้  

 ๑. ทานรูจักถํ้าเขาหลวงผานชองทางใด 

                                                           
 

๘ สัมภาษณ นายดุสิต ทุมมากรณ หัวหนากลุมโบราณคดี สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี เม่ือวันท่ี ๒๖ 
มกราคม ๒๕๖๑ 
 ๙ สัมภาษณ นางสาวกรรณิการ เปรมใจ นักโบราณคดีชํานาญการ สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี เม่ือ
วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

๑๐สัมภาษณ นายประหยัด  แสงหิรัญ นายกองคการบริหารสวนตําบลธงชัย เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 
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 ๒. เหตุใดจึงเลือกมาเท่ียวถํ้าเขาหลวง 

  ๓. ทานรับทราบความสําคัญของถํ้านี้ดานใดบาง 

 ๔. ขอมูลเก่ียวกับถํ้าเขาหลวงท่ีทานทราบผานสื่อตางๆ เพียงพอหรือไม ถาไม ควรเพ่ิมขอมูลดานใดอีก 

 ๕. ถาจะผลิตสื่อเพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับถํ้าเขาหลวง เชน คูมือนําชม แผนพับ วีดีทัศน ทานเห็น

ดวยหรือไม ถาเห็นดวย โปรดเสนอวาควรทําอยางไร 

 ๖. จุดเดน และจุดดอยของถํ้าเขาหลวงคืออะไร 

 ๗. ทานมีขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาถํ้าเขาหลวงเปนแหลงรูทางศิลปวัฒนธรรมหรือไม อยางไร 

  

 จากขอคําถามท้ัง ๗ ขอ สามารถสรุปไดดังนี้  

 ๓.๒.๑ ชองทางการรูจักถ้ําเขาหลวงและสถานท่ีเกี่ยวเนื่อง  

 นักทองเท่ียวไดตอบแบบสอบถามวารูจักถํ้าเขาหลวงผานชองทางใด ลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้  

๑. รูจักผานขอมูลทางอินเตอรเน็ต เชน เว็บไซตท่ัวไป สื่อออนไลน หรือรีวิวของนักทองเท่ียวท่ีเคยมา 

จํานวน ๖๙ คน 

 ๒.  มีคนแนะนํา จํานวน ๒๐ คน  

 ๓.  รูจักมากอน จํานวน ๗ คน 

 ๔. ทราบจากรายการโทรทัศนผานขาวการบูรณปฏิสังขรณ  จํานวน ๕ คน 

 ๕.  ทราบผานชองทางอ่ืนๆ เชน แผนท่ีทองเท่ียวตามปมน้ํามัน ปายประชาสัมพันธจากศูนยขอมูล

นักทองเท่ียว  หรือหนังสือแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว  จํานวน ๓ คน 

 ๖. อ่ืนๆ  จํานวน ๒ คน 

 

แผนภูมิท่ี ๑ แสดงชองทางการรูจักถํ้าเขาหลวง 
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 จากขอมูลท่ีไดจากนักทองเท่ียวถึงชองทางการรูจักถํ้าเขาหลวง พบวาอินเทอรเน็ตเปนชองทางท่ีสําคัญ

ท่ีสุด นักทองเท่ียวจํานวนมากถึง ๖๙ คน รูจักถํ้าเขาหลวงผานชองทางนี้ 

 

 ๓.๒.๒ เหตุผลท่ีเลือกมาเท่ียวถ้ําเขาหลวง 

 นักทองเท่ียวไดตอบแบบสอบถามวาเหตุใดจึงเลือกมาเท่ียวถํ้าเขาหลวง ลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้  

           ๑. ชอบทองเท่ียวธรรมชาติ / สนใจความสวยงามของถํ้า  จํานวน ๖๗ คน 

 ๒.  เปนสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์และเปนศาสนสถาน  จํานวน ๒๐ คน  

 ๓.  เปนสถานท่ีทองเท่ียวแนะนํา หรือทองเท่ียวระหวางทาง  ไมไกลจากกรุงเทพมหานครหรือเมือง

เพชรบุรี จํานวน ๑๘ คน   

 ๔.  เห็นภาพถายในอินเทอรเน็ตรูสึกชอบ / มาถายภาพ จํานวน ๑๕ คน 

 ๕.  มีความสําคัญทางประวัติศาสตร / ตามรอยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว / 

สนใจทางประวัติศาสตรศิลปะ จํานวน ๕ คน  

 ๖.  อ่ืนๆ จํานวน ๑ คน  

 

แผนภูมิท่ี ๒ แสดงเหตุผลท่ีมาเท่ียวถํ้าเขาหลวง 

 
  

 จากขอมูลท่ีไดจากนักทองเท่ียวถึงเหตุผลท่ีมาเท่ียวถํ้าเขาหลวง พบวานักทองเท่ียวสวนใหญเลือกมา

เพราะความงดงามของธรรมชาติ หรือชอบเท่ียวธรรมชาติ จํานวน ๖๗ คน ในขณะท่ีการเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์
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และเปนสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรอันเปนคุณคาหลักของถํ้าเขาหลวงเชนกัน มีผูเลือกมาเพราะเหตุผลนี้ 

๒๐ คน และ ๕ คน ตามลําดับ  

 ๓.๒.๓ การรับทราบความสําคัญทางดานประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม 

 คําถามนี้เปนการตรวจสอบสถานภาพองคความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมของ

นักทองเท่ียวท่ีมายังถํ้าเขาหลวงวามีมากเพียงใด โดยมีตัวเลือกท้ังสิ้น ๖ ขอ ไดแก ๑.มีหลักฐานทางศิลปกรรม

เกาถึงสมัยอยุธยา ๒.เปนถํ้าท่ีมีความสัมพันธกับรัชกาลท่ี ๔-๕ แหงกรุงรัตนโกสินทร ๓.มีพระพุทธรูปท่ีปรากฏ

จารึกของพระราชวงศจักรี ๔.ตํานานทองถ่ินเรื่องเมืองลับแล ๕.เปนถํ้าในนิราศของสุนทรภู ๖.อ่ืนๆ 

 นักทองเท่ียวไดตอบคําถามขางตนโดยเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ 

 ๑. อ่ืนๆ คือ ไมทราบขอมูลความสําคัญมากอน จํานวน ๘๕ คน ทราบวามีความเกาแกไมรูวาเกา

เพียงใด จํานวน ๕ คน 

 ๒. ทราบความสัมพันธกับรัชกาลท่ี ๔ และรัชกาลท่ี ๕ จํานวน ๑๒ คน  

 ๓. ทราบตํานานทองถ่ินเมืองลับแล จํานวน ๓ คน  

 ๔. ทราบวาเปนถํ้าในนิราศของสุนทรภู จํานวน ๑ คน  

 จากแบบสอบถามยังทําใหทราบวานักทองเท่ียวไมทราบวาถํ้ามีความเกาแกจนถึงสมัยอยุธยา และไม

ทราบวาพระพุทธรูปหลายองคมีจารึกของกษัตริยและพระราชวงศ ซ่ึงเปนความสําคัญและคุณคาท่ีโดดเดนของ

ถํ้าแหงนี้ 

 

แผนภูมิท่ี ๓ แสดงการรับทราบความสําคัญดานประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม 
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 จากการตอบแบบสอบถามขอนี้ของนักทองเท่ียว ทําใหเห็นไดชัดเจนวานักทองเท่ียวสวนใหญไมทราบ

วาถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางไร โดยมีจํานวน

มากถึง ๘๕ คน ในขณะท่ีความสัมพันธกับรัชกาลท่ี ๔ และรัชกาลท่ี ๕ มีนักทองเท่ียวท่ีรับทราบเพียง ๕ คน 

สวนเรื่องความเกาแกจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและมีพระพุทธรูปจารึกพระนามพระราชวงศ ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาเปน

คุณคาอันโดดเดนของถํ้าเขาหลวงกลับไมมีนักทองเท่ียวทานใดรับทราบมากอน   

 

 ๓.๒.๔ ความเพียงพอของขอมูลถ้ําเขาหลวงในส่ือตางๆ  

 สําหรับคําถามวาขอมูลเก่ียวกับถํ้าเขาหลวงท่ีทานทราบผานสื่อตางๆ เพียงพอหรือไม ถาไมเพียงพอ

ควรเพ่ิมขอมูลดานใดอีก นักทองเท่ียวจํานวน ๕๒ คนใหความเห็นวาหาขอมูลไดพอสมควรจํานวน ๕๒ คน 

และจํานวน ๔๗ คน ใหความเห็นวาขอมูลจํานวนไมเพียงพอ ถือไดวาเปนความเห็นท่ีมีปริมาณพอๆ กันท้ังสอง

ฝาย 

 

แผนภูมิท่ี ๔ แสดงความเพียงพอของขอมูลถํ้าเขาหลวงในสื่อตางๆ 

 
  

 ท้ังนี้นักทองเท่ียวมีความขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใหขอมูลถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่อง

ดังตอไปนี้  

 ๑. ท่ีผานมายังขาดการประชาสัมพันธท่ีดี ควรแนะนําใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวประจําจังหวัดท่ีคนใหคน

รูจักมากข้ึน   
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 ๒. ขอมูลตามสื่อตางๆ ไมครอบคลุม ควรเพ่ิมเติมเรื่องประวัติศาสตรความสําคัญ เพราะขอมูลในสื่อ

ตางๆ มีเพียงบรรยากาศถํ้ากับรูปภาพ   

 ๓. ควรจัดใหมีมัคคุเทศกนําชม 

 ๔. ทําปายขอมูลในแตละสวนท่ีเปนจุดสําคัญภายในถํ้า 

 ๕. ควรมีขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆ เชน ลักษณะความสูงของถํ้า การเดินทาง แผนท่ีทองเท่ียว  

  

 ๓.๒.๕ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตส่ือการเรียนรู   

 ผูวิจัยไดสอบถามถึงการผลิตสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ เชน คูมือนําชม แผนพับ วีดีทัศน ทานเห็น

ดวยหรือไม และใหแสดงความเห็นวาควรทําแบบใด โดยนักทองเท่ียวท้ังหมดเห็นดวยวาควรทํา และมี

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ลําดับจากมากไปนอยดังนี้  

 ๑. นําเสนอผานสื่ออินเทอรเน็ต แนะนํารายละเอียดเก่ียวกับถํ้าผานเว็บไซตหรือเฟซบุค จํานวน ๓๖ 

คน 

 ๒. ทําปายขอมูลภายในถํ้าใหมีรูปแบบนาสนใจ  แสดงขอมูลและภาพประกอบ จํานวนไมมากแตเนน

สวนท่ีสําคัญภายในถํ้า จํานวน ๒๙ คน  

 ๓. ทําแผนพับนําเสนอขอมูลความสําคัญ และมีหลายภาษา จํานวน ๒๕ คน 

 ๔. ทําสื่อวีดีทัศน พรอมทําคําบรรยายภาษาอังกฤษ จํานวน ๑๘ คน 

 ๕. นําเสนอผานสื่ออ่ืนๆ เชน หนังสือคูมือนําชม โปสการด ทําเสียงบรรยายภายในถํ้า เสนอขอมูลผาน

การจัดงานทองเท่ียวท่ีตางๆ หรือทําขอมูลผาน QR CODE จํานวน ๑๔ คน  

 ๖. จัดใหมีมัคคุเทศกนําชม จํานวน ๔ คน  

 ๗. จัดนิทรรศการใหความรูกอนลงมาชมถํ้า จํานวน ๑ คน  
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แผนภูมิท่ี ๕ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการผลิตสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ  

 

 จากขอมูลท่ีนักทองเท่ียวแสดงความคิดเห็นมา จะเห็นไดวานักทองเท่ียวแนะนําสื่อการเรียนรู ท่ี

เผยแพรทางอินเตอรเน็ตมากท่ีสุด จํานวน ๓๖ คน ในขณะท่ีนิทรรศการไดรับคําแนะนําใหทํานอยท่ีสุดท่ี

จํานวน ๑ คน   

 

๓.๒.๖ จุดเดนและจุดดอยของถ้ําเขาหลวงและสถานท่ีเกี่ยวเนื่อง  

 ผูวิจัยไดสอบถามถึงจุดเดนและจุดดอยของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่อง มีขอคิดเห็นจาก

นักทองเท่ียวลําดับจากมากไปนอยดังนี้  

 

 จุดเดน    

 ๑. ธรรมชาติงดงามและเงียบสงบ  จํานวน ๙๐ คน 

 ๒. มีความสําคัญทางประวัติศาสตร มีความงดงามของโบราณสถาน โบราณวัตถุ  จํานวน ๑๕ คน 

 ๓. การเดินทางสะดวก อยูไมไกลจากตัวเมือง และมีรถบริการ จํานวน ๕ คน  

 ๔. เปนศาสนสถานแตไมบังคับเรี่ยไรเงิน  และมีคนใหขอมูลนําชมภายในถํ้า  จํานวน ๔ คน  

 ๕. พ้ืนท่ีสะอาด จํานวน ๑ คน  

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

จํานวนคน 



๗๙ 
 

แผนภูมิท่ี ๖ จุดเดนของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่อง 

 
          ในดานจุดเดนยังเห็นไดชัดวานักทองเท่ียวเห็นวาสภาพตามธรรมชาติของถํ้าเขาหลวงเปนสิ่งท่ีโดดเดน

ท่ีสุด รองลงมาคือมีความสําคัญทางดานประวัติศาสตร  

 

 จุดดอย 

 ๑. ลักษณะภายในถํ้าเดินลําบาก เชน บริเวณข้ันบันได มีพ้ืนตางระดับ น้ํานองพ้ืนถํ้าอาจทําใหลื่นลม

บางจุดภายในมืดเกินไป  จํานวน ๒๔ คน  

 ๒. ความสะอาดของสถานท่ีและหองน้ํา จํานวน ๑๙ คน   

 ๓. รถสวนตัวไมสามารถข้ึนไปได  จํานวน ๑๑ คน 

 ๔. ปญหาเรื่องลิง จํานวน ๗ คน  

 ๕. การจัดพ้ืนท่ีไมเปนระเบียบ ตูบริจาคบดบังทัศนียภาพของถํ้า จํานวน ๗ คน  

 ๖. การบริการนักทองเท่ียว เชน คนนําชม  จุดบริการนักทองเท่ียว แหลงขอมูลกอนลงไปชมถํ้า 

จํานวน ๕ คน  

 ๗. ปายในถํ้ามีแตภาษาไทย ควรทําภาษาอ่ืนๆเพ่ิมเติม จํานวน ๓ คน  

 ๘. สัญญาณอินเทอรเน็ตเขาไมถึง จํานวน ๑ คน  
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๘๐ 
 

แผนภูมิท่ี ๗ จุดดอยของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่อง 

 
 

 

  ๓.๒.๗ ความเห็นอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาถ้ําเขาหลวงและสถานท่ีเกี่ยวเนื่องใหเปนแหลงเรียนรู 

 นักทองเท่ียวไดแสดงความคิดเห็นในสวนนี้อยางหลากหลาย แบงไดเปน ๓ ประเด็นหลัก ไดแก  

๑.แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ี ๒.รูปแบบการนําเสนอขอมูล ๓.การบริหารจัดการพ้ืนท่ีและบริการ ดังนี้  

 แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ี  

  การพัฒนาและปรับปรุงตองไมเบียดเบียนธรรมชาติ  จํานวน ๑๘ คน  

 

 รูปแบบการนําเสนอขอมูลความรู     

๑. ปายขอมูลควรนาสนใจและทันสมัย มีภาษาอ่ืนๆประกอบดวย  ใหท้ังความรูเก่ียวกับถํ้าและ

คําแนะนําการปฏิบัติตน  จํานวน ๑๔ คน  

 ๒. ใหมีเจาหนาท่ีคอยแนะนํา  มีนิทรรศการความรูจัดไวใหศึกษา หรือเปดเสียงบรรยาย จํานวน ๑๐ 

คน 

 ๓. ควรนําเสนอในสื่อออนไลน เชน เวปไซต เฟซบุค หรือ QR CODE  จํานวน ๙ คน  

 ๔. ควรมีอุปกรณสําหรับฟงคําบรรยายเวลาอยูในถํ้า จํานวน ๑ คน  

 ๕. เชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรมกับสถานท่ีอ่ืนในเพชรบุรี เพราะการทองเท่ียว

เชิงอนุรักษกําลังเปนท่ีนิยม จํานวน ๑ คน  

 ๖. นําเสนอประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมประกอบกับขอมูลธรรมชาติวิทยา จํานวน ๑ คน 

 ๗. พัฒนาเปนพิพิธภัณฑท่ีมีชีวิตของธรรมชาติและวัฒนธรรม จํานวน ๑ คน 
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แผนภูมิท่ี ๘ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการนําเสนอขอมูลความรู 

 
  

การบริหารจัดการพ้ืนท่ีและการบริการ 

๑. ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน เชน  เปลี่ยนสีแสงไฟ  ลักษณะพ้ืนทางเดินท่ีลื่น  บันไดท่ีสูง  และปาย

เตือนเรื่องลิง  จํานวน ๘ คน  

๒. ทําปายขอมูลหรือสวนท่ีใหความรูแยกจากถํ้า จัดระเบียบสวนตางๆใหดี ข้ึน เชน จุดท่ีให

นักทองเท่ียวไหวพระ  จุดใหความรูและความสําคัญของสถานท่ี  จํานวน ๗ คน  

๓. จัดงานสําคัญประจําป ในวันสําคัญทางศาสนา  หรืออาจเปนลักษณะเดียวกับงานเขาวัง ใหดึงดูด

นักทองเท่ียวมากข้ึน  ประชาสัมพันธในระดับจังหวัดใหมากข้ึน  จํานวน ๕ คน  

 ๔. มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ  เชน แสงสวาง บันไดทางลาด  หรือลิฟต จํานวน ๔ คน  

 ๕. ใหใชประโยชนของอาคารดานบนปากถํ้าและลานจอดรถชั้นบนไดมากกวานี้ จํานวน ๓ คน  
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แผนภูมิท่ี ๙ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการพ้ืนท่ีและการบริการ 

 
 

๓.๓ สรุปและประมวลผล 

 จากการสัมภาษณบุคลากรของหนวยงานท่ีเก่ียวของซ่ึงมีหนาท่ีดูแลและบริหารจัดการถํ้าเขาหลวงและ

สถานท่ีเก่ียวเนื่อง ไดแก วัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ) องคการบริหารสวนตําบลธงชัย สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี 

และนักทองเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชม ทําใหเห็นทิศทางการดําเนินงานใหถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องไดพัฒนาสู

การเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมได  

 ท้ังนี้สามารถสรุปประเด็นตามวัตถุประสงคไดดังนี้  

 

 ๓.๓.๑ ความตองการของผูเกี่ยวของและนักทองเท่ียว ตลอดจนปญหาและอุปสรรค 

 สําหรับในหัวขอนี้ยังแบงไดเปน ๒ หัวขอยอย คือ ขอมูลและทัศนะจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ และ

ขอมูลและทัศนะจากนักทองเท่ียว ตามรายละเอียดดังนี้  

 

 ขอมูลและทัศนะจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 จากการสัมภาษณความคอดเห็นของบุคลากรในหนวยงานท่ีมีหนาท่ีดูแลถํ้าเขาหลวงและสถานท่ี

เก่ียวเนื่อง คือ องคการบริหารสวนตําบลธงชัย วัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ) กลุมอนุรักษและพัฒนาถํ้าหลวงเพ่ือ

การทองเท่ียว และสํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี ทําใหทราบวาบุคลากรจากหนวยงานขางตนมีความรูความเขาใจ

ความสําคัญของพ้ืนท่ีนี้ หากยังขาดความชัดเจนในบางประเด็น เชน พระราชวงศท่ีปรากฏจารึกพระนามท่ีฐาน

พระพุทธรูปแตละองคมีความสําคัญอยางไร การกําหนดอายุปูชนียวัตถุแตละอยางวามีอายุอยูชวงใดแน ซ่ึงใน
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สวนนี้ถือไดวาเปนปญหาในดานวิชาการหรือในดานองคความรู อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณทําใหเห็นได

จุดเดนหรือขอดีจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ คือ ทุกหนวยงานมีความตองการพัฒนาพ้ืนท่ี แตทวายังขาดการ

ประสานงานความรวมมือใหไปในทิศทางเดียวกัน  

 ความตองการในเชิงวิชาการของหนวยงานท่ีเก่ียวของคือ ตองการขอมูลความสําคัญของถํ้าท่ีชัดเจน 

สวนความตองการเชิงจัดบริหารจัดการคือ ตองการการอนุรักษท่ีดี การมีสวนรวมระหวางหนวยงานตางๆ และ

การมีสวนรวมกับชุมชน  

 ดังนั้นในสวนนี้จึงสรุปไดวา หนวยงานทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลธงชัย 

วัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ) สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี ) กลุมอนุรักษและพัฒนาถํ้าหลวงเพ่ือการทองเท่ียว และ

ประชาคมหรือชาวบานในพ้ืนท่ี โดยเนนการสรางขอมูลวิชาการและงานบริหารจัดการพ้ืนท่ีท่ีตองไปดวยกัน  

 

 ขอมูลและทัศนะจากนักทองเท่ียว  

 การสัมภาษณและขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดจากนักทองเท่ียวจะไดกลายเปนแนวทางในการเสนอ

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนาถํ้าเขาหลวงและพ้ืนท่ีเก่ียวของ โดยในเชิงวิชาการหรือการใหขอมูลความรู

นั้นเห็นวาควรมีการจัดทําศูนยขอมูลหรือนิทรรศการ ตลอดจนมีปายบอกขอมูลสําคัญใหมากข้ึน ท้ังนี้ตองไม

เปนการรบกวนธรรมชาติ สวนในเชิงบริหารจัดการควรดูและเรื่องภูมิทัศน ระบบอํานวยความสะดวกเชนการ

ข้ึนและลงถํ้า ความปลอดภัยของนักทองเท่ียวในการเยี่ยมชมภายในถํ้า 

  

 ๓.๓.๒ แนวทางการผลิตเอกสารและส่ือการเรียนรู 

 ผูวิจัยเห็นวาตามความคิดของนักทองเท่ียวสวนใหญท่ีเดินทางมาถํ้าเขาหลวงเปนเพราะประทับใจใน

ความงดงามของธรรมชาติภายในถํ้า ซ่ึงเต็มไปดวยหินงอกหินยอย และแสงแดดท่ีสองลงมาสวยงาม เปน

สถานท่ีถายรูปข้ึนชื่ออีกแหงหนึ่ง แตทวาแงมุมทางดานประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมกลับไมเปนท่ีรูจักของ

นักทองเท่ียวมากนัก จากขอมูลในสวนนี้ทําใหคณะผูวิจัยเล็งเห็นตองกันวาสมควรเผยแพรประชาสัมพันธ

ความสําคัญของถํ้าเขาหลวงในบริบทประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมใหเขาถึงสาธารณชนวงกวางใหไดมาก

ท่ีสุด ท้ังนี้ในสวนของหนวยงานท่ีเก่ียวของซ่ึงมีบุคลากรท่ีมีความรู แตขอมูลหลายอยางก็ยังไมทราบ

รายละเอียด ดังนั้นขอมูลท่ีเผยแพรนั้นนอกจากจะเอ้ือประโยชนตอสาธารณชนท่ัวไปแลว ควรมีประเด็นท่ีลึกซ้ึง

บางเพ่ือใหผูท่ีสนใจหรือมีพ้ืนความรูอยูแลวสามารถตอยอดไปได  

 เปาหมายของโครงการนี้คือผลิตสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ อยางนอย ๓ ประเภท เพ่ือประชาสัมพันธ

องคความรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่อง จากขอมูลท่ีไดจากการ

สัมภาษณบุคลากรของหนวยงานท่ีเก่ียวของและนักทองเท่ียวเห็นไดอยางชัดเจนวาอินเตอรเน็ตเปนสื่อท่ีคนสวน

ใหญเขาถึงไดงาย นักทองเท่ียวสวนใหญรูจักถํ้าเขาหลวงผานอินเตอรเน็ต และขอคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอ

การเผยแพรองคความรูของถํ้าเขาหลวงก็ยังเห็นวาการเผยแพรทางอินเตอรเน็ตนาจะเปนแนวทางท่ีเหมาะสม 

รองลงมาคือปายขอมูลภายในถํ้า แผนพับหลายภาษา สื่อวีดีทัศน และนําเสนอผานสื่ออ่ืนๆ เชน หนังสือคูมือนํา

ชม  โปสการด ทําเสียงบรรยายภายในถํ้า ฯ ซ่ึงจากขอมูลท่ีไดในสวนนี้คณะผูวิจัยจึงเลือกใชชองทางการสื่อสาร
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ทางอินเตอรเน็ตเปนลําดับแรกโดยไดจัดทําเพจในเฟชบุคในชื่อวา เขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร ซ่ึงในเพจ

จะมีขอมูลทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องเคลื่อนไหวอยูเสมอ ทํา

สื่อวีดิทัศนท่ีเผยแพรทางเว็บไซตยูทูป จัดทําแผนพับ และจัดทําหนังสือคูมือ รายละเอียดการผลิตสื่อการเรียนรู

จะกลาวถึงอีกครั้งในบทท่ี ๔  
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 บทที่ ๔ 

แนวทางการผลิตสื่อการเรียนรูและผลการประเมินการใชสื่อการเรียนรู 
 

 งานวิจัยนี้นอกจากมีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาความสําคัญของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องใน

บริบทตางๆ โดยเฉพาะดานประวัติศาสตร ศิลปกรรม และความเชื่อ ยังตั้งเปาหมายท่ีจะนําองคความรูจาก

การศึกษามาผลิตเปนเอกสารหรือสื่อประเภทตางๆ เพ่ือท่ีจะสามารถพัฒนาถํ้าเขาหลวงเปนแหลงเรียนรูทาง

ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมไดอยางแทจริง  

 ในการผลิตสื่อเพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับถํ้าเขาหลวง คณะผูวิจัยประมวลความเห็นจากผูมีสวน

เก่ียวของในทุกภาคสวน ไดแก องคการบริหารสวนตําบลธงชัย วัดบุญทวี สํานักศิลปากรท่ี ๑ มัคคุเทศกทองถ่ิน 

และนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาชมถํ้าเขาหลวง และนําผลจากการประมวลขางตนมาพิจารณารวมกับงบประมาณ 

ระยะเวลา และคุณคาทางประวัติศาสตรและศิลปกรรมของถํ้าแหงนี้ หลังจากผลิตสื่อการเรียนรูแตละประเภท

แลว ไดใหประชากรกลุมตัวอยางประเมินผลการเรียนรูท่ีไดจากการใชสื่อตางๆ โดยเปาหมายหลักตองการ

ทราบวาสื่อตางๆ ทําใหรูความสําคัญทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ี

เก่ียวเนื่องเพ่ิมข้ึนหรือไม สื่อตางๆ เหลานี้มีสวนชวยใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีสูการเปนแหลงเรียนรูทาง

ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมหรือไม   

 

๔.๑ แนวทางการผลิตส่ือการเรียนรู 

 จากการสัมภาษณบุคลากรของหนวยงานท่ีเก่ียวของและการเก็บขอมูลนักทองเท่ียว คณะผูวิจัยจึง

เลือกผลิตสื่อการเรียนรูท้ังหมด ๕ ประเภทเพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับถํ้าเขาหลวง ไดแก ๑. แผนพับ ๒.

หนังสือ ๓.การเผยแพรวีดีทัศนออนไลน ๔. อินโฟกราฟฟก ๕.เพจเฟซบุค เพ่ือเสนอขอมูลความสําคัญของถํ้า

เขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องในดานประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม 
 
 ๔.๑.๑ แผนพับ 

 แผนพับเปนหนึ่งในสื่อสิ่งพิมพท่ีคณะผูวิจัยเลือกเพ่ือเผยแพรขอมูลและกําหนดไวในแผนของโครงการ

เพราะสื่อประเภทนี้มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก และสามารถเขาถึงทุกกลุมคน ท้ังนี้เม่ือสอบถามนักทองเท่ียว

เก่ียวกับประเภทสื่อเพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับถํ้าเขาหลวง พบวา นักทองเท่ียวแนะนําใหผลิตสื่อประเภทแผน

พับดวยเชนกัน  

คณะผูวิจัยเลือกแผนพับขนาด A 4 พับเปน ๓ ตอน ๖ หนา เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวาแผนพับ

ลักษณะนี้มีขนาดเล็กและสะดวกตอการพกพามากท่ีสุดและเหมาะกับกลุมนักทองเท่ียวท่ีตองการรูขอมูล

เบื้องตนทางประวัติศาสตรและศิลปกรรมของสถานท่ีแหงนี้เทานั้น นอกจากนี้เพ่ือนําองคความรูเบื้องตน

เก่ียวกับถํ้าเขาหลวงขยายออกไปในระดับวงกวางมากข้ึน ผูวิจัยจึงผลิตแผนพับออกเปน ๒ แบบ คือ แบบ
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ภาษาไทย (ภาพท่ี ๖๗-๖๘) และแบบภาษาอังกฤษ (ภาพท่ี ๖๙-๗๐) โดยแบบหลังจะอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศดวย ซ่ึงสอดคลองกับขอเสนอแนะจากลุมนักทองเท่ียวเชนกัน 

 
ภาพท่ี ๖๗ ดานนอกแผนพับภาษาไทย 

 

 
ภาพท่ี ๖๘ ดานในแผนพับภาษาไทย 



๘๗ 
 

 
ภาพท่ี ๖๙ ดานนอกแผนพับภาษาอังกฤษ 

 

 
ภาพท่ี ๗๐ ดานในแผนพับภาษาอังกฤษ 
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ในการเลือกเนื้อหาสําหรับแผนพับนั้น เนื่องจากแผนพับมีพ้ืนจํากัด และเหมาะสําหรับการเผยแพร

ความรูเก่ียวกับถํ้าเขาหลวงใหเขาถึงทุกกลุมคน ผูวิจัยจึงเลือกขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับถํ้าแหงนี้ ดังนี้ 

 สวนบทนํา อธิบายขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับชวงเวลาท่ีเริ่มมีการใชถํ้าแหงนี้เปนศาสนสถานคือสมัย

อยุธยา และใหความสําคัญกับประวัติศาสตรในชวงสมัยรัชกาลท่ี ๔-๕ แหงกรุงรัตนโกสินทร ซ่ึงเปนชวงท่ีราช

สํานักมีบทบาทในการบูรณะและสรางพุทธประติมากรรมภายในถํ้าแหงนี้จํานวนมาก 

 สวนเนื้อหา กลาวถึงสิ่งสําคัญในถํ้าเขาหลวง โดยใหขอมูลไลตามลําดับคูหา การเรียงลําดับเนื้อหา

เชนนี้ตางจากหนังสือคูมือและวิดีทัศนซ่ึงจัดลําดับขอมูลโดยพิจารณาจากความสําคัญของประเด็นตางๆ ท่ีพบ

ในถํ้าเขาหลวง  

การเรียงลําดับเนื้อหาดังกลาวขางตนสอดคลองกับเปาหมายท่ีตั้งไวคือ ใหแผนพับเปนตัวสื่อขอมูล

เก่ียวกับถํ้าเขาหลวงใหเขาถึงทุกกลุมคน ซ่ึงจากการสํารวจพบวานักทองเท่ียวโดยสวนใหญมาเท่ียวถํ้าแหงนี้โดย

ไมทราบขอมูลความสําคัญเก่ียวกับตัวถํ้ามากอน ดังนั้นเพ่ืองายตอการทําความเขาใจและสอดคลองกับเสนทาง

เดินทองเท่ียว ผูวิจัยจึงจัดขอมูลงานศิลปกรรมภายในถํ้าตามลําดับคูหา ซ่ึงมีท้ังหมด ๔ คูหา โดยในแตละคูหา

จะเลือกกลาวถึงงานศิลปกรรมท่ีเปนชิ้นสําคัญของคูหานั้น เชน คูหาท่ี ๑ ผูวิจัยเลือกกลาวถึงรอยพระพุทธบาท

สมัยอยุธยา เนื่องจากงานศิลปกรรมชิ้นดังกลาวเปนหลักฐานสําคัญท่ีแสดงใหเห็นวา มีการใชงานถํ้าแหงนี้ตั้งแต

สมัยนั้นแลว สวนคูหาท่ี ๓ ผูวิจัยเลือกกลาวถึงงานศิลปกรรมสมัยอยุธยาเพ่ือแสดงถึงความเกาแกของถํ้า อีกท้ัง

ยังกลาวถึงพระพุทธรูปประจําแผนดิน ๕ องค และพระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระนามพระบรมวงศานุวงศในสมัย

รัชกาลท่ี ๔-๕ เพ่ือใหนักทองเท่ียวตระหนักถึงสถานะของถํ้าเขาหลวงในอดีตท่ีมีความสัมพันธกับราชสํานัก

อยางใกลชิด นอกจากนี้ เนื่องจากในแตละคูหามีงานศิลปกรรมอยูหลายชิ้น คณะผูวิจัยจึงจัดทําแผนผังแสดง

ตําแหนงงานศิลปกรรมชิ้นสําคัญท่ีกลาวถึงในเนื้อหา เพ่ือใหนักทองเท่ียวรูพิกัดตําแหนงของงานศิลปกรรมชิ้น

นั้นไดงายข้ึน 

จุดเดนของแผนพับนี้ คือ แผนผังของถํ้าเขาหลวงซ่ึงอยู ท่ีปกหลังของแผนพับ มีศรชี้ตําแหนง

โบราณวัตถุสําคัญตางๆ เพ่ือใหนักทองเท่ียวสามารถเดินทองเท่ียวไดดวยตนเอง นอกจากนี้ยังมี QR CODE 

เพ่ือใหนักทองเท่ียวท่ีสนใจขอมูลเชิงลึกมากข้ึนไดเขาไปคนหาขอมูลของเพจเขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชรได  

 

 ๔.๑.๒ หนังสือ 

 คณะผูวิจัยเลือกหนังสือเปนสื่อสิ่งพิมพอีกประเภทหนึ่งเพ่ือเผยแพรองคความรูเก่ียวกับถํ้าเขาหลวง 

โดยคุณลักษณะของหนังสือแตกตางจากแผนพับคือ มีพ้ืนท่ีบรรจุขอมูลไดมากกวา ซ่ึงจะเหมาะกับการเผยแพร

องคความรูถํ้าเขาหลวงในเชิงลึก ซ่ึงจะมอบใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดใชเปนคูมือสําหรับคนควา คือ องคการ

บริหารสวนตําบลธงชัย สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี และวัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ) ตลอดจนหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ เชน อุทยานประวัติศาสตรพระนครคีรี ท้ังนี้ในบรรดาผู ท่ีเดินทางมายังถํ้าเขาหลวงนั้นมีท้ัง

นักทองเท่ียวและนักวิชาการท่ีสนใจศึกษาประวัติศาสตรและงานศิลปกรรมอยางลึกซ้ึง ดังนั้นสื่อสิ่งพิมพ

ประเภทหนังสือจะสามารถตอบโจทยความตองการของคนกลุมนี้ดวย คณะผูวิจัยเลือกขนาดหนังสือ A5 ซ่ึงเปน
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ขนาดท่ีพกพาสะดวกและสามารถนําไปเปนคูมือในการศึกษาดูงานศิลปกรรมภายในถํ้าดวย และมี QR CODE 

เพ่ือผูสนใจสามารถเขาไปคนควาขอมูลเชิงลึกในเพจเขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชรได (ภาพท่ี ๗๑) 

 

ภาพท่ี ๗๑ หนาปกหนังสือ ถํ้าเขาหลวง มรดกล้ําคาของเพชรบุรี 
ท่ีปกหลังทําคิวอารโคดซ่ึงเชื่อมโยงกับขอมูลบนเพจเฟซบุค 

 

จากการศึกษาในเชิงวิชาการหลายประเด็นเก่ียวกับถํ้าเขาหลวงทําใหพบขอมูลใหมนาสนใจหลาย

ประการ รายละเอียดไดกลาวถึงไปแลวในบทท่ี ๒ เชน ในประเด็นจารึกท่ีฐานพระพุทธรูปซ่ึงสรางโดยพระบรม

วงศานุวงศนั้น แตเดิมมักกลาวรวมวาปรากฏพระนามของบรรดาเจานายในสมัยรัชกาลท่ี ๔-๕ แตจาก

การศึกษาปรากฏพระนามของเจานายในสมัยรัชกาลท่ี ๑-๒ ดวย หรือการคนจารึกท่ีใหมท่ีสุดในกลุมนี้ซ่ึงอยู

ในชวง พ.ศ.๒๔๕๓ อีกท้ังการสํารวจครั้งนี้ยังทําใหพบความเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกับการสํารวจโดยกรม

ศิลปากรในชวง ปพ.ศ.๒๕๓๒ โดยพบวาพระพุทธรูปบางองคจารึกชํารุดเสียหายจนไมสามารถถอดความไดแลว 

พรอมกันนี้ยังชําระวิธีการสะกดใหถูกตองเหมือนกับท่ีปรากฏตามจารึกดวย 

 ตัวอยางประเด็นท่ีนาสนใจอ่ืนๆ อีก เชน การศึกษารูปแบบพระพุทธรูปประจํารัชกาลท่ี ๑-๕ ภายในถํ้า

โดยพบวาไดแรงบันดาลใจจากพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาในพระบรมมหาราชวัง รวมถึงมีการศึกษา

งานศิลปกรรมท่ีพบในถํ้าบริเวณใกลเคียงท่ีไมเคยมีการกลาวถึงมากอน เชน ถํ้าโบราณ ถํ้าพุทธโฆษา ถํ้าเจ็ด

แทน และถํ้าชางเผือก ซ่ึงบางถํ้ามีงานศิลปกรรมเกาแกถึงสมัยอยุธยา อีกท้ังยังมีการชําระประวัติศาสตรศาสตร
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ถํ้าเขาหลวงจากเอกสารหลักฐานประเภทตางๆ เชน วรรณคดี บันทึกชาวตางชาติ พระราชพงศาวดาร และ

จดหมายเหตุ ซ่ึงไมเคยมีงานศึกษาชิ้นใดรวบรวมไวครบถวนมากอน  

นอกจากนี้ คณะผูวิจัยยังใหความสําคัญกับเกร็ดเรื่องเลาทองถ่ินเก่ียวกับถํ้าเขาหลวง เพราะเล็งเห็นวา 

เกร็ดเลาเรื่องเหลานี้เปนหลักฐานสะทอนถึงความสัมพันธและเปนตัวเชื่อมโยงระหวางผูคนในชุมชนกับสถานท่ี

แหงนี้ ดังนั้นผูวิจัยจึงรวบรวมเกร็ดเรื่องเลาไวในหนังสือเลมนี้เพ่ือคนท่ีสนใจไดศึกษาตอไปดวย  

 จากขอมูลประวัติและความสําคัญของถํ้าเขาลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องท่ีกลาวไวแลวในบทท่ี ๒  

คณะผูวิจัยไดนําเนื้อหามาปรับปรุงเปนหนังสือเพ่ือเผยแพรขอมูลเชิงลึกของถํ้าเขาหลวง โดยไลเรียงเนื้อหาเปน

ประเด็นท่ีสําคัญตางๆ ดังนี้ 

๑) สภาพโดยท่ัวไปและสิ่งตางๆ ในถํ้าเขาหลวง 

๒) ถํ้าเขาหลวงในวรรณคดีและบันทึกตางชาติ 

๓) พระราชพงศาวดารและเอกสารเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินของพระมหากษัตริยและพระ

ราชวงศสมัยรัตนโกสินทร 

๔) ปูชนียวัตถุสมัยอยุธยา 

๕) พระพุทธรูปมีจารึกพระปรมาภิไธยและตาพระบรมราชสัญลักษณของพระมหากษัตริยราชวงศ

จักรี:พระพุทธรูปประจําแผนดินรัชกาลท่ี ๕ 

๖) พระพุทธรูปปางขอฝน: พระพุทธรูปประจําแผนดินรัชกาลท่ี ๕ 

๗) พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ ๓ องค ท่ีรัชกาลท่ี ๔ และพระราชโอรสทรงปฏิสังขรณ 

๘) เจดียทรงระฆัง ๓ องค 

๙) พระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระนามพระราชวงศ 

๑๐)  สถานท่ีเก่ียวเนื่อง 

๑๑)  ภาคผนวก เกร็ดเลาเรื่องทองถ่ิน 

 

ท้ังนี้ องคความรูเชิงลึกเก่ียวกับถํ้าเขาหลวงท่ีกลาวมาขางตนจะสามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือตอยอด

ในการพัฒนาถํ้าเขาหลวงสูการเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม รวมถึงตอยอดในดาน

การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูทางดานนี้ตอไป 

 

 ๔.๑.๓ วีดิทัศนออนไลน 

 การนําองคความรูท่ีไดจากการศึกษาถํ้าเขามีจัดทําเปนวีดิทัศนเพ่ือเผยแพรออนไลนเปนวิธีการเผยแพร

ความรูไปสูวงกวางไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะมีภาพเคลื่อนไหวท่ีสวยงาม เสียงบรรยายประกอบเรื่องราว 

และวิธีการเขาถึงท่ีสะดวกรวดเร็ว โดยเผยแพรผานเว็บไซตยูทูป (YOUTUBE) (กรุณาสแกน QR CODE) และ

นํามาเผยแพรผานเพจเขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชรดวย  

คณะผูวิจัยไดออกแบบวีดิทัศนออกเปน ๒ รูปแบบ โดยจัดแบงเนื้อหาตางกันดังนี้   



๙๑ 
 

แบบท่ี ๑ วีดิทัศนขนาดยาว เวลา ๓๐ นาที ตั้งชื่อวา “ถํ้าเขาหลวง มรดกล้ําคาของเพชรบุรี” มีเนื้อหา

กลาวถึงดานประวัติศาสตรท่ีปรากฏในหลักฐานเอกสารของชาวไทยและชาวตางชาติตั้งแตรัชกาลท่ี ๓-๕ และ

ดานงานศิลปกรรมสําคัญในถํ้าซ่ึงมีตั้งแตสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลท่ี ๕ แหงกรุงรัตนโกสินทร เชน รอยพระ

บาทพรอมสัญลักษณมงคล ๑๐๘ ประการ พระพุทธรูปประจํารัชกาลท่ี ๑-๕ และพระพุทธรูปท่ีรัชกาลท่ี ๔ 

และพระราชโอรสทรงปฏิสังขรณ เปนตน วีดิทัศนชุดนี้จะทําใหผูท่ีไมเคยเดินทางมาถํ้าเขาหลวงไดทราบถึง

ภาพรวมดานประวัติศาสตรและงานศิลปกรรมของถํ้าแหงนี้ (ภาพท่ี ๗๒) 

 

 
ภาพท่ี ๗๒ หนาเปดของวีดิทัศนขนาดยาว 

 

 

 
QR CODE ของวีดิทัศนเรื่อง ถํ้าเขาหลวง มรดกล้ําคาของเพชรบุรี 

 



๙๒ 
 

แบบท่ี ๒ ชุดวีดิทัศนขนาดสั้นซ่ึงมีท้ังหมด ๕ ตอน ตอนละ ๕-๗ นาที คือ 

- ถํ้าเขาหลวง เพชรน้ํางามแหงเมืองเพชรบุรี 

- พระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระปรมาภิไธยและตราพระบรมราชสัญลักษณในถํ้าเขาหลวง 

- พระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระนามพระราชวงศในถํ้าเขาหลวง 

- พระพุทธรูปปางขอฝน : ความสัมพันธระหวางราชสํานักกับเมืองเพชรบุรี 

- ความสําคัญทางประวัติศาสตรของถํ้าเขาหลวง 

 

ท้ังนี้วีดิทัศนขนาดยาวและขนาดสั้นนี้มีความสัมพันธกัน โดยในขณะท่ีวีดิทัศนขนาดยาวใหขอมูลภาพ

รวมของถํ้าเขาหลวงนั้น วีดิทัศนขนาดสั้นแตละตอนเปนการใหขอมูลเชิงลึกในบางประเด็นท่ีมีการกลาวถึงไว

เบื้องตนในวีดิทัศนชุดแรก อาทิ ในตอนพระพุทธรูปท่ีจารึกพระนามพระราชวงศในถํ้าเขาหลวง มีการกลาวถึง

พระนามของเจานายองคสําคัญท่ีปรากฏบนฐานพระพุทธรูปภายในถํ้า ซ่ึงบางพระนามซํ้ากันแตจารึกในตาง

โอกาส เชน มีพระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระนามสมเด็จพระอัครมเหสีในรัชกาลท่ี ๕  ไดแก “สมเดจพระนางเจา

สุนันทากุมารีรัตนพระบรมราชเทวี” “สมเดจพระนางเจาสวางวัฒนาพระบรมราชเทวี” “พระนางเจาเสาวภา

ผองศรีพระราชเทวี” แตขณะเดียวกันยังมีพระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระนามของท้ัง ๓ พระองคเม่ือยังดํารงพระ

อิสริยยศเปนพระเจาลูกเธอในรัชกาลท่ี ๔  ไดแก พระพุทธรูปท่ีมีจารึกพระนาม “พระเจาลูกเธอพระองคเจา

สุนันทากุมารีรัตน” “พระเจาลูกเธอพระองคเจาสวางวัฒนา” และ “พระเจาลูกเธอพระองคเจาเสาวภาผอง

ศรี” ประดิษฐานอยูอีกดานหนึ่งของถํ้าดวย หรือในตอน พระพุทธรูปปางขอฝน : ความสัมพันธระหวางราช

สํานักกับเมืองเพชรบุรี กลาวถึงพระพุทธรูปประจําแผนดินในรัชกาลท่ี ๕ ซ่ึงสรางเปนพระพุทธรูปปางขอฝน 

ปางดังกลาวสัมพันธกับพระพุทธรูปปางขอฝนท่ีวัดใหญสุวรรณาราม ซ่ึงเปนพระพุทธรูปสําคัญของเมืองเพชรบุรี  

นอกจากนี้ ผูวิจัยจึงจัดทําคําแปลเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษประกอบวีดิทัศนเพ่ือเผยแพรขอมูลเหลานี้

ไปสูกลุมนักทองเท่ียวหรือผูสนใจศึกษาประวัติศาสตรและศิลปกรรมในถํ้าเขาหลวงท่ีเปนชาวตางชาติดวย 

 

 ๔.๑.๔ อินโฟกราฟฟกส 

 สําหรับผูคนในยุคปจจุบันท่ีตองการเขาถึงขอมูลท่ีมีจํานวนมากแตมีเวลาจํากัด อินโฟกราฟฟกสหรือ

การนําเสนอขอมูลท่ีกระชับพรอมภาพและกราฟฟกสตางๆ จึงเปนสื่ออีกประเภทหนึ่งท่ีมีความเหมาะสมมาก

ท่ีสุด ท้ังนี้ผูวิจัยจึงเลือกประเด็นเก่ียวกับสิ่งท่ีโดดเดนท่ีสุด (ความล้ําคา) ของถํ้าเขาหลวงซ่ึงมีท้ังหมด ๕ 

ประการมาทําเปนอินโฟกราฟกส จากนั้นนําไปเผยแพรในเพจเขาหลวงมรดกล้ําคูเมืองเพชรดวย  

ขอมูลความล้ําคา ๕ ประการของถํ้าเขาหลวงในรูปของอินโฟกราฟฟกสมีดังนี้ 

๑. ธรรมชาติงดงาม – เขาหลวงเปนสถานท่ีท่ีมีความงดงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะหินงอกหินยอย

และแสงท่ีสาดสองมาตามถํ้า ดังนั้นจึงถือเปนความโดดเดนประการแรกของสถานท่ีแหงนี้ ซ่ึงจากการสอบถาม

นักทองเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมถํ้าเขาหลวงก็พบวาสวนใหญมาเพราะมีธรรมชาติสวยงาม สําหรับภาพประกอบผูวิจัย

จึงเลือกมุมภาพท่ีมีฉากธรรมชาติท่ีกลาวมาขางตน (ภาพท่ี ๗๓) 



๙๓ 
 

 

 
ภาพท่ี ๗๓ อินโฟกราฟกสแสดงความล้ําคาดานท่ี ๑ ของถํ้าเขาหลวง “ธรรมชาติงดงาม” 

 

๒. ปูชนียวัตถุศักดิ์สิทธิ์ – ความสําคัญประการถัดมาของถํ้าเขาหลวงคือเปนพุทธสถานสําคัญท่ีมีมาชา

นาน ตั้งแตสมัยอยุธยา ดังนั้นเพ่ือใหเห็นความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงเลือกภาพของหลวงพอถํ้าหลวง พระพุทธ

ไสยาสน และรอยพระพุทธบาท ซ่ึงนอกจากจะมีขนาดใหญแลวยังสรางข้ึนในสมัยอยุธยาท้ังสิ้น (ภาพท่ี ๗๔) 

 

 

ภาพท่ี ๗๔ อินโฟกราฟกสแสดงความล้ําคาดานท่ี ๒ ของถํ้าเขาหลวง “ปูชนียวัตถุศักดิ์สิทธิ์” 
 



๙๔ 
 

๓. เกาแกถึงสมัยอยุธยา – ดังท่ีไดกลาวไปขางตนวาถํ้าแหงนี้เปนพุทธสถานตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตน 

ผูวิจัยจึงเลือกภาพพระพุทธรูปแบบอูทองและเจดียแปดเหลี่ยมมีปูนปนเพ่ือเปนตัวอยางงานของยุคนี้ (ภาพท่ี 

๗๕)  

๔. ความเก่ียวของกับเจานายราชวงศจักรี – กลาวไดวาโบราณวัตถุสวนใหญในถํ้าสรางข้ึนในสมัย

รัชกาลท่ี ๔-๕ โดยกษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ ดังนั้นถํ้าแหงนี้จึงความล้ําคาในฐานเปนสถานท่ีท่ีเก่ียวของ

กับพระราชวงศจักรี ซ่ึงผูวิจัยจึงเลือกงานศิลปกรรมประเภทตางๆ ท่ีสรางในยุคนี้คือ พระพุทธรูปประจําแผนดิน 

ระฆัง และเจดียทรงระฆัง (ภาพท่ี ๗๖) 

 

 
ภาพท่ี ๗๕ อินโฟกราฟกสแสดงความล้ําคาดานท่ี ๓ ของถํ้าเขาหลวง “เกาแกถึงสมัยอยุธยา” 

 

 



๙๕ 
 

 
ภาพท่ี ๗๖ อินโฟกราฟกสแสดงความล้ําคาดานท่ี ๔ ของถํ้าเขาหลวง 

“ความเก่ียวของกับเจานายราชวงศจักรี” 
 

๕. สถานท่ีตอนรับแขกเมือง – ในอดีตมีท้ังชาวไทยและตางประเทศท่ีมีชื่อเสียงเคยเดินทางมายังถํ้า

แหงนี้ เชน เซอร จอหน เบาวริง และดุกโยฮัน อัลเบรกต ซ่ึงทานเหลานี้เปนพระราชอาคันตุกะของราชสํานัก

สยาม แสดงใหเห็นวา ถํ้าเขาหลวงมีความสําคัญอยางมาก (ภาพท่ี ๗๗) 

 

 

ภาพท่ี ๗๗ อินโฟกราฟกสแสดงความล้ําคาดานท่ี ๕ ของถํ้าเขาหลวง “สถานท่ีตอนรับแขกเมือง” 



๙๖ 
 

นอกจากนี้ยังทําอินโฟกราฟฟกสแผนผังแสดงตําแหนงโบราณวัตถุสําคัญภายในถํ้าดวย ซ่ึงยังไมเคยมี

สื่อใดๆ ทํามากอน อินโฟกราฟฟกสเหลานี้ไดนํามาเผยแพรผานเพจเขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร 

  

 ๔.๑.๕ เพจเฟซบุค 

 อินเทอรเน็ตเปนชองทางการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาก จากการสํารวจขอมูลนักทองเท่ียวพบวา

นักทองเท่ียวสวนใหญรูจักถํ้าเขาหลวงและตัดสินใจเท่ียวถํ้าเขาหลวงนั้นเปนผลมาจากขาวสารขอมูลท่ีไดจาก

อินเทอรเน็ต ดังนั้นการสื่อสารหรือผลิตสื่อทางอินเทอรเน็ตจึงเปนสิ่งท่ีผูวิจัยเห็นวาสมควรดําเนินการ 

โดยเฉพาะผานชองทางเฟซบุค  

เฟซบุคคือสื่อออนไลนสื่อหนึ่งท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในยุคปจจุบัน ผูใชสามารถสรางบัญชีได ๒ ประเภท 

คือ โพรไฟลและเพจ โดยในสวนของโพรไฟลเปนการสรางหนาขอมูลสวนบุคคล สวนเพจไวใชสําหรับสรางหนา

ขอมูลกลุมองคกรหรือกลุมผูสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมกันได ท้ังนี้ ประโยชนของเพจเฟซบุคคือเปนชองทางการ

ประชาสัมพันธบนออนไลนท่ีสามารถแจงขาวสารหรือขอมูลใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว อีกท้ังไมมีคาใชจาย ดังนั้น

คณะผูวิจัยจึงเลือกสรางเพจเฟซบุคในนาม เขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร เม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

(ภาพท่ี ๗๘) และในการประชาสัมพันธเพจนี้ นอกจากจะใชชองทางเฟซบุคแลว คณะผูวิจัยยังจัดทําคิวอารโคด 

(QR CODE) ของเพจไวบนแผนพับและหนังสือคูมือ เพ่ือเปนชองทางประชาสัมพันธอีกวิธีหนึ่งดวย  

 

 

ภาพท่ี ๗๘ หนาเพจเฟซบุค เขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร 
 

ในเพจนี้ คณะผูวิจัยใชเปนชองทางเผยแพรตัวอยางสื่อท่ีผลิต เชน แผนพับ (ภาพท่ี ๗๙) อินโฟ

กราฟกส และแบงปนวีดิทัศนจากยูทูปมายังเพจนี้  อีกท้ังยังมีการเผยแพรความรูในแงมุมตางๆ แบบสั้นๆ อยาง



๙๗ 
 

ตอเนื่อง เชน ขอมูลเก่ียวกับพระบรมราชสัญลักษณท่ีปรากฏบนพระพุทธรูปประจําแผนดินภายในถํ้า (ภาพท่ี 

๘๐) ความงดงามของวิวทิวทัศนจากบนยอดเขาหลวง พระพุทธรูปเกาแกท่ีพบในถํ้าแหงนี้ ฯ  

 

 
ภาพท่ี ๗๙ การเผยแพรขอมูลแผนพับผานเพจเฟซบุค 

 

 
ภาพท่ี ๘๐ ขอมูลเก่ียวกับพระบรมราชสัญลักษณท่ีปรากฏบนพระพุทธรูปประจําแผนดินภายในถํ้า 



๙๘ 
 

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหผูเขาชมเพจแสดงความคิดเห็นเพ่ือใหคณะผูวิจัยนํามา

ปรับแกเชน การใหตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอเพจ แผนพับ (ภาพท่ี ๘๑) และคูมือ หรือกิจกรรมท่ี

สงเสริมใหตระหนักถึงความสําคัญของถํ้าเขาหลวง เชน การใหผูเขาชมเพจเลาเกร็ดเก่ียวกับถํ้าเขาหลวงท่ีทราบ 

หรืออธิบายมูลเหตุท่ีควรไปถํ้าเขาหลวง โดยผูท่ีทําตามกติกาดังกลาว ผูวิจัยจะมอบหนังสือคูมือนําชมถํ้าเขา

หลวงให (ภาพท่ี ๘๒)  

การใหขอมูลเก่ียวกับถํ้าเขาหลวงและการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องจะเปนการกระตุนใหคนเกิดความ

สนใจเดินทางมายังถํ้าเขาหลวง และสนใจท่ีจะศึกษาประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมของถํ้าเขาหลวงอีกทาง

หนึ่งดวย 

 

 

ภาพท่ี ๘๑ กิจกรรมใหตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอเพจ 
 



๙๙ 
 

 

ภาพท่ี ๘๒ กิจกรรมใหผูเขาชมเพจมีสวนรวมแบงปนประสบการณหรือความสนใจเก่ียวกับถํ้าเขาหลวง 
 

 

 จากการสํารวจความเห็นของผูเก่ียวของฝายตางๆ รวมไปถึงการประเมินคุณคาถํ้าเขาหลวงจากผลการ

ศึกษาวิจัยทางวิชาการเชิงลึกเก่ียวกับถํ้าแหงนี้โดยคณะผูวิจัย นําไปสูการผลิตสื่อเพ่ือเผยแพรขอมูลท้ังหมด ๕ 

ประเภทดังท่ีไดกลาวไปขางตน โดยสื่อท้ังหมดเหลานี้จะมีสวนชวยทําใหถํ้าเขาหลวงเปนท่ีรูจักในวงกวางท้ังใน

และตางประเทศมากข้ึน อีกท้ังจะเปนตนแบบใหกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาถํ้าเขาหลวงมิใชใน

ฐานะแหลงทองเท่ียวท่ัวไปเทานั้น แตเปนแหลงทองเท่ียวและเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอีก

ดวย 

 

๔.๒ ผลการประเมินการใชส่ือการเรียนรู 

 ภายหลังจากสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ ไดดําเนินการผลิตลุลวงแลวจึงไดนําสื่อเหลานั้นเผยแพรสู

สาธารณะ จากนั้นไดประเมินผลวาสื่อการเรียนรูตางๆ มีสัมฤทธิ์ผลหรือไม  

 การประเมินผลการใชสื่อการเรียนรูทุกประเภทจะใชคําถามแบบเดียวกัน โดยแบงเปน ๓ ตอน ตอนท่ี 

๑ เปนขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี ๒ เปนคําถามท่ีเก่ียวของกับการใชสื่อ โดยแตละขอให

ผูตอบแบบประเมินตอบวาใชหรือไมใชท้ังสิ้น ๕ ขอ ไดแก  ๑.ทานเคยรูจักถํ้าเขาหลวงมากอนใชหรือไม ๒. สื่อ

การเรียนรูนี้ทําใหทานรูจักถํ้าเขาหลวงมากข้ึนใชหรือไม ๓. สื่อการเรียนรูนี้ทําใหทานอยากเดินทางไปเยี่ยมชม

ถํ้าเขาหลวงใชหรือไม ๔. สื่อการเรียนรูนี้เปนคูมือเบื้องตนท่ีทําใหทานทราบความสําคัญของถํ้าเขาหลวงใช



๑๐๐ 
 

หรือไม ๕.สื่อการเรียนรูนี้ตอบโจทยการพัฒนาถํ้าเขาหลวงใหเปนแหลงเรียนรูใชหรือไม  ต อ น ท่ี  ๓  เ ป น

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีผูประเมินสามารถเขียนคําแนะนําตางๆ ได  

 ผลการประเมินการใชสื่อการเรียนรูท้ัง ๕ ประเภท คือ ๑. แผนพับ ๒.หนังสือ ๓.การเผยแพรวีดีทัศน

ออนไลน ๔. อินโฟกราฟฟก ๕.เพจเฟซบุค มีผลดังจะกลาวถึงตอไปภายหนานี้  

 

 ๔.๒.๑ ผลการประเมินแผนพับ 

 คณะผูวิจัยไดมอบแผนพับแกกลุมตัวอยางจํานวน ๑๓๐ คน ไดรับผลการประเมินดังตอไปนี้  

 ๑. ทานเคยรูจักถํ้าเขาหลวงมากอนใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๘๑ คน ไมใช จํานวน ๔๙ คน คิดเปน

รอยละ ๖๒.๔ และ ๓๗.๖ ตามลําดับ  

 ๒. แผนพับทําใหทานรูจักถํ้าเขาหลวงมากข้ึนใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๑๒๖ คน และไมใช จํานวน ๔ 

คน คิดเปนรอยละ ๙๖.๙ และ ๓.๑ ตามลําดับ  

 ๓. แผนพับทําใหทานอยากเดินทางไปเยี่ยมชมถํ้าเขาหลวงใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๑๑๙ คน และ

ไมใช จํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๙๑.๕ และ ๘.๕ ตามลําดับ 

 ๔. แผนพับเปนคูมือเบื้องตนท่ีทําใหทานทราบความสําคัญของถํ้าเขาหลวงใชหรือไม ตอบใช จํานวน 

๑๒๘ คน และไมใช จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๙๘.๕ และ ๑.๖ ตามลําดับ 

 ๕. แผนพับเปนสื่อการเรียนรูท่ีตอบโจทยการพัฒนาถํ้าเขาหลวงเปนแหลงเรียนรูใชหรือไม ตอบใช 

จํานวน ๑๑๖ คน และไมใช จํานวน ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๘๙.๒ และ ๑๐.๘ ตามลําดับ 

 

 จากผลการประเมินขางตนเห็นไดวาประชาชนเพียงรอยละ ๖๒.๔ เทานั้นท่ีรูจักถํ้าเขาหลวงมากอน 

เม่ือไดรับแผนพับแลวพบวาประชาชนมากกวารอยละ ๙๐ เห็นวาแผนพับมีสวนชวยทําใหคนรูจักถํ้าเขาหลวง

มากข้ึน ท้ังยังทําใหคนอยากไปเยี่ยมชมถํ้าเขาหลวง เปนคูมือเบื้องตนท่ีทําใหทราบความสําคัญของถํ้าเขาหลวง 

และรอยละ ๘๙.๒ เห็นวาตอบโจทยการพัฒนาถํ้าเขาหลวงใหเปนแหลงเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 
 

แผนภูมิท่ี ๑๐ แสดงผลการประเมินแผนพับ 

 
 
 สําหรับขอเสนอแนะเก่ียวกับแผนพับท่ีสําคัญ คือ  
 ๑. แผนพับทําไดสวยงามมาก เปนการโฆษณาท่ีเลาความสนใจไดเปนอยางดี  
 ๒. แผนพับดูทางการเกินไป เห็นแลวรูสึกเหมือนจะเขาใจยาก แตพอไดอานจึงทราบวาเปนแผนพับท่ีดี
มาก  
 ๓. เนื้อหาเยอะเกินไป  
 ๔. ชอบท่ีมีการทําเเผนผัง เเผนท่ีเเตละจุด รูปแบบเรียบงายเหมาะสม เนื้อหาขอมูลเบื้องตนท่ีควรรู
เพียงพอ ชอบการมีคิวอาโคดทําใหงายตอการหาขอมูลเพ่ิมเติม 
 ๕. ขอมูลบางอยางท่ีเปนขอมูลเฉพาะ คนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูมากอนอาจจะอานไมเขาใจ  
 ๖. ดีเยี่ยม 
 ๗. เอกสารไดประโยชนมากในการทํางานกระบวนการเรียนรูมากคะ 
 ๘. อยากใหมีขอมูลในหลายๆดาน เชน ดานธรรมชาติ ดานสังคม 
 ๙. ใหรายละเอียดท่ีสําคัญและจําเปนท้ังการเดินทาง การติดตอสอบถาม และดีมากสําหรับการให
ขอมูลของแหลงเรียนรูท่ีใชขอความกระชับชัดเจน เพียงพอแกการเปนแผนพับนําชมท่ีมีแจกตามศูนยขอมูล
ตางๆ หรือแมกระท่ังแจกกอนเขาถํ้าเขาหลวง  รูปแบบสีสันอานงายสบายตา  ขนาดตัวหนังสือไมเล็กหรือใหญ
จนเกินไป แสดงรูปภาพ แผนท่ีและแผนผังไดเหมาะสม ไมเล็กไมใหญจนเกินไป และชัดเจนหากแจกคูกับคูมือ
หรือแผนพับการทองเท่ียวเมืองเพชรบุรี จะชวยในการเดินทางและเพ่ิมเติมความสนใจไปยังแหลงมากข้ึน 
สรุปวาดีมากขอชื่นชม 
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๑๐๒ 
 

 ๑๐. นาจะเพ่ิมเติมขอมูลการเกิดถํ้าเขาหลวงวาเริ่มมาจากไหน ใครเปนผูคนพบ สวนขอมูลมีความ
ครบถวนดี  แตบางจุดอาจดวยชื่อยาวจึงทําใหดูมีเนื้อหาเยอะเกินไปจนดูสับสน  แตโดยรวมถือวาใหขอมูล
เพียงพอตอการใชขณะเท่ียวหากไมมีไกดหรือปายขอมูล 
 

 ๔.๒.๒ ผลการประเมินหนังสือ 

 คณะผูวิจัยไดมอบหนังสือ ถํ้าเขาหลวง มรดกล้ําคาของเพชรบุรี แกกลุมตัวอยางจํานวน ๗๘ คน ไดรับ

ผลการประเมินดังตอไปนี้  

 ๑. ทานเคยรูจักถํ้าเขาหลวงมากอนใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๑๙ คน ไมใช จํานวน ๕๙ คน คิดเปน

รอยละ ๒๔.๓๕ และ ๗๕.๖๕ ตามลําดับ  

 ๒. หนังสือทําใหทานรูจักถํ้าเขาหลวงมากข้ึนใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๗๘ คน และไมใช จํานวน ๐ 

คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ และ ๐ ตามลําดับ  

 ๓. หนังสือทําใหทานอยากเดินทางไปเยี่ยมชมถํ้าเขาหลวงใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๗๒ คน และไมใช 

จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๙๒.๓ และ ๗.๗ ตามลําดับ 

 ๔. หนังสือเปนคูมือเบื้องตนท่ีทําใหทานทราบความสําคัญของถํ้าเขาหลวงใชหรือไม ตอบใช จํานวน 

๗๘คน และไมใช จํานวน ๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ และ ๐ ตามลําดับ 

 ๕. แผนพับเปนสื่อการเรียนรูท่ีตอบโจทยการพัฒนาถํ้าเขาหลวงเปนแหลงเรียนรูใชหรือไม ตอบใช 

จํานวน ๗๗ คน และไมใช จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๙๘.๗๑ และ ๑.๒๙ ตามลําดับ 

 

 จากผลการประเมินขางตนเห็นไดวาประชาชนเพียงรอยละ ๒๔.๓๕ เทานั้นท่ีรูจักถํ้าเขาหลวงมากอน 

เม่ือไดรับหนังสือแลวพบวาประชาชนรอยละ ๑๐๐ เห็นวาหนังสือมีสวนชวยทําใหคนรูจักถํ้าเขาหลวงมากข้ึน 

และเปนคูมือเบื้องตนท่ีทําใหทราบความสําคัญของถํ้าเขาหลวง รอยละ ๙๒.๓ ใหความเห็นวาหนังสือทําให

อยากไปเยี่ยมชมถํ้าเขาหลวง และรอยละ ๙๘.๗๑ เห็นวาตอบโจทยการพัฒนาถํ้าเขาหลวงใหเปนแหลงเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 
 

แผนภูมิท่ี ๑๑ แสดงผลการประเมินหนังสือ 

 
 
 สําหรับขอเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับหนังสือท่ีสําคัญมีดังนี้  

 ๑. อยากใหมีการจัดเสวนาเพ่ือกระจายองคความรูสูบุคคลภายนอกและผูท่ีสนใจดวย 
 ๒. ทําใหรูจักถํ้าเขาหลวงมากข้ึน  
 ๓. หนังสือมีภาพเยอะ ทําใหนาอานมากกวามีตัวอักษรอยางเดียว 
 ๔. อยากใหเปนภาพสี  ขนาดกะทัดรัดพกพาไปเท่ียวงายดี 
๕. เนื้อหาดี  
๖. ขอมูลเยอะ ละเอียดเกินไป อาจไมเหมาะท่ีจะดึงดูดใหนาอาน 
๗. อาจจะนําเสนอในรูปแบบอยางงายเพ่ือใหผูอานท่ีเปนผูคนท่ัวไปไดรับรูและเขาใจไดงายข้ึน 
 
๔.๒.๓ ผลการประเมินวีดิทัศน 

คณะผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางจํานวน ๔๐ คนดูวีดิทัศน ไดรับผลการประเมินดังตอไปนี้  

 ๑. ทานเคยรูจักถํ้าเขาหลวงมากอนใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๓๑ คน ไมใช จํานวน ๗ คน คิดเปนรอย

ละ ๘๒.๕ และ ๑๗.๕ ตามลําดับ  

 ๒. วีดิทัศนทําใหทานรูจักถํ้าเขาหลวงมากข้ึนใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๔๐ คน และไมใช จํานวน ๐ 

คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ และ ๐ ตามลําดับ  

 ๓. วีดิทัศนทําใหทานอยากเดินทางไปเยี่ยมชมถํ้าเขาหลวงใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๓๖ คน และไมใช 

จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๙๐ และ ๑๐ ตามลําดับ 
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๑๐๔ 
 

 ๔. วีดิทัศนเปนคูมือเบื้องตนท่ีทําใหทานทราบความสําคัญของถํ้าเขาหลวงใชหรือไม ตอบใช จํานวน 

๔๐ คน และไมใช จํานวน ๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ และ ๐ ตามลําดับ 

 ๕. วีดิทัศนเปนสื่อการเรียนรูท่ีตอบโจทยการพัฒนาถํ้าเขาหลวงเปนแหลงเรียนรูใชหรือไม ตอบใช 

จํานวน ๓๘ คน และไมใช จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๙๕ และ ๕ ตามลําดับ 

 

 จากผลการประเมินขางตนเห็นไดวาวีดิทัศนเปนสื่อการเรียนรูท่ีทําใหประชาชนมากถึงรอยละ ๑๐๐ 

ของกลุมตัวอยางรูจักและทราบความสําคัญของถํ้าเขาหลวง รอยละ ๙๐ ใหความเห็นวาวีดิทัศนทําใหอยากไป

เยี่ยมชมถํ้าเขาหลวง และรอยละ ๙๕ เห็นวาตอบโจทยการพัฒนาถํ้าเขาหลวงใหเปนแหลงเรียนรูได  

 

แผนภูมิท่ี ๑๒ แสดงผลการประเมินวีดิทัศน 

 
 

สําหรับขอเสนอแนะ อ่ืนๆ ท่ีสําคัญมีดังนี้  
๑. ขอมูลมีสาระมากๆ และเฉพาะดาน 
๒. ดนตรีมีสวนชวยทําใหวีดีทัศนนาสนใจมากยิ่งข้ึน  เสียงผูบรรยายนุมนวล  แตบางครั้งเสียงบรรยาย

และเสียงดนตรีดังกลบกัน  บางครั้งการเนนคําวา “สถานท่ีสําคัญ”มากเกินไป  โดยภาพรวมถือวาดีมากและดูมี
ความเปนสากล  สามารถถายทอดใหคนทุกกลุมเขาใจได  และดูมีความทันสมัยในการนําเสนอมากกวาการ
นําเสนอแบบเกาๆท่ีมักนําอาจารยผูใหญอายุมากมาพูดซ่ึงอาจไมดึงคนบางกลุม 

๓. การพูดบรรยายขอมูลสิ่งสําคัญในถํ้าควรเรียงตามแผนผังถํ้าโดยพูดจากคูหาท่ี 1 และเรียงไป
ตามลําดับแผนผัง  หากใหคนท่ัวไปดูจะเปนขอมูลท่ีคอนขางเปนวิชาการมาก   

๔. วีดิทัศนยาวเกินไป  
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๑๐๕ 
 

๕. รูปแบบโดยรวมของวีดีทัศนทําไดดีและนาสนใจมาก  ท้ังการบรรยายใหความรูท่ีไลเรียงความสําคัญ
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  มีขอมูลและหลักฐานชัดเจน  เทคนิคการถายภาพประกอบคําอธิบายทําใหเขาใจ
เนื้อหาความรูไดอยางชัดเจน  ดนตรีประกอบเขากันไดดีกับตัววีดีโอ   

๖. อยากใหมีภาพ pop up ขอความชี้ออกมาเวลาบรรยายลักษณะพระพุทธรูป เชน อุษณีษะก็ควรมี
ลูกศรเล็กๆชี้ออกมา เพราะเปนศัพทเฉพาะท่ีคนภายนอกไมรูจัก 

๗. เนื้อหาเหมาะสม ครอบคลุมท้ังดานประวัติศาสตรและรูปแบบศิลปะ  สวนท่ีอธิบายงานศิลปกรรม
แจกแจงเห็นรายละเอียดครบถวนดี 

๘. การอานนิราศเมืองเพชรเรื่องพระพุทธไสยาสนยืดเยื้อและยาวเกินไป และอาจไกลตัวผูชมท่ัวไป  
อีกท้ังในชวงหลังก็มีการอธิบายถึงพระพุทธไสยาสนโดยละเอียดไวแลว  มันจึงดูเปนการอธิบายวนกลับไป ผูชม
อาจสับสนได 

๙. คําบรรยายภาษาอังกฤษท่ีมีขนาดยาวควรแบงเปน 2 บรรทัด โดยใหบรรทัดแรกสั้นกวา บรรทัดลาง
ยาวกวา ตามแบบพีระมิด เพ่ือใหอานงายมากข้ึน 

๑๐. ดูเปนงานวิชาการมากทําใหไมคอยดึงดูดผูชม  ไมนาตื่นเตน   
๑๑. อยากใหแบงแยกอยางชัดเจนระหวางพระพุทธรูปและเจดีย  รวมถึงแบงระยะเวลาในการสราง

พรอมการปฏิสังขรณพรอมท้ังเปรียบเทียบรูปแบบศิลปะ  และอยากใหจําลองแผนผังแยกตามยุคสมัยของงาน
ศิลปะ 
 

 ๔.๒.๔ ผลการประเมินอินโฟกราฟฟกส  

 สําหรับอินโฟกราฟฟกสมิไดประเมินโดยใชแบบสอบถามเหมือนการประเมินสื่อการเรียนรูแบบอ่ืน 

เพราะถือวาเปนสวนหนึ่งของเพจเฟซบุค ดังนั้นผลการประเมินจึงยึดตามผลการประเมินเพจเฟซบุค ซ่ึงจะ

กลาวถึงในหัวขอถัดไป  

 อยางไรก็ตาม เนื่องจากอินโฟกราฟฟกสมีข้ันตอนการวางแผนการผลิตมากกวาโพสตอ่ืนๆ โดยตองเอา

ขอมูลตางๆ มาสรุปใหกระชับและออกแบบให มีปริมาณมากถึง ๑๓ แผน ในขณะท่ีโพสตอ่ืนๆ เปนเพียงการ

เขียนและมีภาพประกอบเพียงเล็กนอย นอกจากนี้อินโฟกราฟฟกสยังไดรับการตอบรับจากสาธารชนเปนอยาง

สูงกวาโพสตอ่ืนๆ อยางเห็นไดชัด จึงเห็นวาควรแยกผลการประเมินออกมาจากเพจเฟซบุค 

 ผลการประเมินอินโฟกราฟฟกสขอนี้เปนการประเมินท่ีไมไดใชแบบสอบถาม แตประเมินจากจํานวน

การแชรและการแสดงความคิดเห็นของผูรับชมอินโฟกราฟฟกส  ขอมูล ณ วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มียอด

ผูเขาถึงท้ังสิ้น ๒๐,๐๗๘ คน มียอดแชร ๗๙ ครั้ง นาจะสะทอนใหเห็นวาอินโฟกราฟฟกสนี้ทําใหบุคคลท่ัวไป

รูจักถํ้าเขาหลวงไดมากข้ึน  

 

 ๔.๒.๕ เพจเฟซบุค 

คณะผูวิจัยไดทําแบบสอบถามทางเพจเฟซบุค เขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร ใหผูเยี่ยมชมเพจตอบ

แบบสอบถามตามความสมัครใจ มีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน ๘๑ คน ไดรับผลการประเมินดังตอไปนี้  



๑๐๖ 
 

 ๑. ทานเคยรูจักถํ้าเขาหลวงมากอนใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๔๑ คน ไมใช จํานวน ๔๐ คน คิดเปน

รอยละ ๕๐.๖ และ ๔๙.๔ ตามลําดับ  

 ๒. เพจเฟซบุคทําใหทานรูจักถํ้าเขาหลวงมากข้ึนใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๘๐ คน และไมใช จํานวน 

๑  คน คิดเปนรอยละ ๙๘.๘ และ ๑.๒ ตามลําดับ  

 ๓. เพจเฟซบุคทําใหทานอยากเดินทางไปเยี่ยมชมถํ้าเขาหลวงใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๗๗ คน และ

ไมใช จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๙๕.๑ และ ๔.๙ ตามลําดับ 

 ๔. เพจเฟซบุคเปนคูมือเบื้องตนท่ีทําใหทานทราบความสําคัญของถํ้าเขาหลวงใชหรือไม ตอบใช 

จํานวน ๗๙ คน และไมใช จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๙๗.๕ และ ๒.๕ ตามลําดับ 

 ๕. วีดิทัศนเปนสื่อการเรียนรูท่ีตอบโจทยการพัฒนาถํ้าเขาหลวงเปนแหลงเรียนรูใชหรือไม ตอบใช 

จํานวน ๗๙ คน และไมใช จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๙๗.๕ และ ๒.๕ ตามลําดับ 

 

แผนภูมิท่ี ๑๓ แสดงผลการประเมินเพจเฟสบุค 

 
 

สําหรับขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีสําคัญมีดังนี้  
๑. อยากใหมีการจัดเยี่ยมชมเขาหลวงโดยนักวิชาการสาขาตางๆ เพ่ือชี้ใหเห็นความสําคัญของสถานท่ี

ในหลากหลายมิติ 
๒. อยากใหเฟซบุคเพจเพ่ิมขอมูลนารูอ่ืนๆตอจากแผนพับดวยคะ 
๓. ใหความรูเพ่ิมเติมมากข้ึนมากๆ 
๔. อยากใหมีวีดีทัศนและทําหนังสือความรูเก่ียวกับถํ้าเขาหลวงเผยแพรทางออนไลนใหประชาชน 
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๑๐๗ 
 

๕. ควรจัดกิจกรรมตางๆเพ่ือประชาสัมพันธและนําพาคนเขาไปสูถํ้าเขาหลวง เพ่ือใหไดเรียนรูจากวัตถุ
จริง สถานท่ีจริง ท้ังกลุมประชาชนในพ้ืนท่ี นักเรียนนักศึกษาท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 
 

 ดังนั้นจากผลการประเมินสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ จะเห็นไดวาสื่อเหลานี้ไดทําใหประชาชนท่ีเปน

กลุมตัวอยางรูจักถํ้าเขาหลวง ทราบถึงความสําคัญในดานประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยัง

ชวยใหเกิดความอยากเดินทางมาเยี่ยมชม และเห็นวาสื่อเหลานี้มีสวนชวยใหถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่อง

ไดพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมไดในท่ีสุด   

 

๔.๓ ความคิดเห็นจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของและการขยายผลสืบเนื่อง 

 เม่ือสื่อประเภทตางๆ ไดดําเนินการผลิตแลวเสร็จ ทางคณะผูวิจัยไดสอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร

และบุคลากรในหนวยงานทีเก่ียวของ คือ นายประหยัด แสงหิรัญ นายกองคการบริหารสวนตําบลธงชัย พระ

ไพโรจน อธิษฐาโน วัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ) นางสาวกรรณิการ เปรมใจ นักโบราณคดีชํานาญการ สํานัก

ศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี นางสาวประภาพรรณ ศรีสุข หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี คุณสุดยอด 

นกตอ มัคคุเทศกทองถ่ินชาวเพชรบุรี ท้ังหมดใหความเห็นวาสื่อประเภทตางๆ ท่ีผลิตออกมานั้นมีประโยชนตอ

การทํางานหรือบริหารงานของแตละหนวยงานเปนอยางดี  

นอกจากนี้ยังมอบหนังสือและแผนพับใหแตละหนวยงานไปใชประโยชน หรืออภินันทนาการแกสาธาณ

ชนตอไปดวย (ภาพท่ี ๘๓-๘๕) โดย อบต.ธงชัย นําแผนพับท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษมอบใหแก

นักทองเท่ียว (ภาพท่ี ๘๖) ในสวนของหนังสือจะมอบใหผูใหญบานท่ีอยูในพ้ืนท่ีของ อบต.ธงชัย ไวศึกษา และ

นําแผนผังถํ้าเขาหลวงไปขยายเปนปายขอมูล สวนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรีจะนําแผนพับท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมอบใหแกนักทองเท่ียวท่ีเยี่ยมชมพระนครคีรี เพ่ือวานักทองเท่ียวจะไดรูจักถํ้าเขา

หลวงมากข้ึน และตัดสินใจเยี่ยมชม ในสวนของหนังสือจะใชเปนคูมือปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและ

จะเผยแพรไปยังโรงเรียนตางๆ ในจังหวัดเพชรบุรี สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี ไดนําหนังสือไปใชเปนคูมือใน

การศึกษาคนควาและปฏิบัติงานเชนกัน 

 



๑๐๘ 
 

 
ภาพท่ี ๘๓ มอบสื่อการเรียนรูแก อบต.ธงชัย (ภาพจาก อบต.ธงชัย) 

 

 

ภาพท่ี ๘๔ ถวายสื่อการเรียนรูแดวัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ) 
 



๑๐๙ 
 

 

ภาพท่ี ๘๕ มอบสื่อการเรียนรูแกพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี 
 

  

 

ภาพท่ี ๘๖ อบต.ธงชัย ไดนําแผนพับแจกจายยังนักทองเท่ียวท่ีเยี่ยมชมถํ้าเขาหลวง 
 



๑๑๐ 
 

 นอกจากนี้การดําเนินโครงการนี้ท่ีเนนการศึกษาคนควาและเผยแพรความสําคัญทางประวัติศาสตรและ

ศิลปวัฒนธรรมของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่อง ยังไดรับการขยายผลหรือสรางผลกระทบตอเนื่องดวย 

ดังนี้   

อบต.ธงชัย ไดเชิญคณะผูวิจัยเปนกรรมการในคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนาถํ้าเขาหลวงเพ่ือการ

ทองเท่ียว เพ่ือใหขอมูลความสําคัญของสถานท่ีนี้และเสนอแนะเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของ  (ภาพท่ี ๘๗) ซ่ึง

ขอเสนอแนะหนึ่งท่ีนาจะมีผลในทางปฏิบัติในอนาคต คือ ปรับปรุงอาคารเกาเหลี่ยม (ภาพท่ี ๘๘) ใหเปนศูนย

ขอมูลหรือนิทรรศการความสําคัญของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่อง เนื้อหาขอมูลจะนํามาจากผล

การศึกษาของโครงการนี้ ขณะนี้อยูระหวางการประสานงานระหวาง อบต.ธงชัยกับคณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 

ภาพท่ี ๘๗ จดหมายเชิญจาก อบต.ธงชัย เชิญคณะผูวิจัยเปนคณะกรรมการอนุรักษ 
และพัฒนาถํ้าเขาหลวงเพ่ือการทองเท่ียว 



๑๑๑ 
 

 

 

ภาพท่ี ๘๘ อาคารเกาเหลี่ยมซ่ึงในอนาคตจะทําเปนศูนยขอมูลหรือนิทรรศการ 
 

วัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ) ยินดีปรับภูมิทัศนภายในถํ้าเขาหลวง ไมใหตูบริจาคหรือจุดบริการดอกไมธูป

เทียนบดบังปูชนียวัตถุในถํ้า โดยทางคณะผูวิจัยไดเสนอกับรองเจาอาวาสวาจุดท่ีตั้งซ่ึงอยูหนาเจดีย ๓ องคและ

พระพุทธรูปใหญนอยจํานวนหนึ่งตรงนั้น มีความสําคัญอยางมาก เพราะเจดียและพระพุทธรูปดานหลังนับวามี

ความเกาแกมากท่ีสุดในถํ้า โดยอาจสืบยอนไปยังสมัยอยุธยาตอนตน อีกท้ังยังมีพระพุทธรูปท่ีพระราชวงศ

พระองคสําคัญสรางไว เชน เจาฟาชายจุฬาลงกรณฯ (รัชกาลท่ี ๕) เจาฟามหาวชิราวุธ (รัชกาลท่ี ๖) เจาฟา

มหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร รองเจาอาวาสจึงเห็นดวยท่ีจะเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางตางๆ ออกจากจุดนั้น 

เพ่ือเปดภูมิทัศนใหงดงาม     

ในสวนของอุทยานประวัติศาสตรพระนครคีรีมีโครงการจะจัดพิธีรําลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ไดเชิญคณะผูวิจัยไปใหคําปรึกษาและเปนวิทยากรในโครงการดังกลาว เพราะ

เห็นวาโครงการวิจัยนี้และโครงการวิจัยอ่ืนๆ ของคณะผูวิจัยมีสวนท่ีเก่ียวของกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวอยางยิ่ง  

 สําหรับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเล็งเห็นความสําคัญของสถานท่ีนี้จึงกําลังจะ

ดําเนินการโครงการทัศนศึกษาถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีอ่ืนๆ ในเพชรบุรี  

 อนึ่ง สําหรับเพจเฟซบุคเขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชรยังมีสาธารชนเขาชมอยางตอเนื่อง ปจจุบัน ณ 

วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มียอดสมาชิกเพจท้ังสิ้น ๖๗๐ คน แตละโพสตมีผูเขาถึงจํานวนมาก เชน โพสตอินโฟ

กราฟฟกสมีผูเขาถึง ๒๐,๐๗๘ คน ไดรับการแชร ๗๙ ครั้ง (ภาพท่ี ๘๙) โพสตพระพุทธรูปประจําแผนดินในถํ้า

เขาหลวงมีผูเขาถึง ๗,๖๓๗ คน ไดรับการแชร ๓๕ ครั้ง โพสตใหผูเยี่ยมชมเพจรวมสนุกโดยใหแสดงความ



๑๑๒ 
 

คิดเห็นหรือความรูเก่ียวกับถํ้าเขาหลวง หรือแชรภาพถาย มีผูเขาถึง ๖,๗๗๓ คน ไดรับการแชร ๓๘ ครั้ง โดยมี

ผูเยี่ยมชมแสดงความคิดเห็นหรือความรูท่ีมีประโยชนมากมาย (ภาพท่ี ๙๐)  

 สวนวีดิทัศนถํ้าเขาหลวงท่ีเผยแพรทางยูทูปมีผูเขาชม ณ วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๒๓๙ ครั้ง  

วีดิทัศนท่ีเผยแพรทางเพจเฟซบุคเขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชรไดรับการรับชม ๓,๐๐๐ ครั้ง และแชร ๔๕ 

ครั้ง 

 

 
 

ภาพท่ี ๘๙ โพสตอินโฟกราฟฟกสในเพจ เขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร 
มีผูเขาถึง ๒๐,๐๗๘ คน ไดรับการแชร ๗๙ ครั้ง 

 

 



๑๑๓ 
 

 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี ๙๐ โพสตใหผูเยี่ยมชมเพจรวมสนุกโดยใหแสดงความคิดเห็นหรือความรูเก่ียวกับถํ้าเขาหลวง  

หรือแชรภาพถาย 
 



๑๑๔ 
 

 ขอมูลความรูตางๆ ท่ีเผยแพรทางเพจเขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชรไดรับการเผยแพรตอโดยเพจ

อ่ืนๆ เชน เพจขาวเพชรบุรี ๒๔ ชั่วโมง ไดนําวีดิทัศนจากยูทูปไปเผยแพร ซ่ึงมีผูเขาถึงจากเพจดังกลาวกวา 

๑๖,๐๐๐ คน และแชร ๓๒๓ ครั้ง (ภาพท่ี ๙๑) ความคิดเห็นของผูชมวีดิทัศนนี้ผานเพจขาวเพชรบุรี 24ชั่วโมง 

นอกจากจะแสดงความชื่นชมในเนื้อหาความรูแลว ยังแสดงความเห็นอยากมาเท่ียวเขาหลวง และหลายทานยัง

แสดงความภาคภูมิใจในความเปนคนเมืองเพชรดวย หรือทําใหหวนระลึกนึกถึงเมืองเพชรท่ีเปนถ่ินฐานท่ีอยู 

(ภาพท่ี ๙๒) เพจ Silapawattanatham – ศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงเปนเพจของนิตยสารศิลปวัฒนธรรมในเครือมติ

ชนก็แชรโพสตจากเพจเขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชรเสมอ และบางเรื่องไดรับการแชรไปในเว็ปไซต

ศิลปวัฒนธรรมโดยตรง (www.silpa-mag.com) ไดรับการแชรขอมูลกวา ๑,๒๐๐ ครั้ง (ภาพท่ี ๙๓) 

 

 
 

 

ภาพท่ี ๙๑ เพจขาวเพชรบุรี 24ชั่วโมง ไดนําเอาวีดิทัศนไปเผยแพร มีผูเขาชมมากกวา ๑๖,๐๐๐ คน และแชร 
๓๒๓ ครั้ง  
 



๑๑๕ 
 

   
 

   
 

 

ภาพท่ี ๙๒ สวนหนึ่งของความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปท่ีไดชมวีดิทัศน 
 



๑๑๖ 
 

 
 

 

ภาพท่ี ๙๓ เว็บไซต www.silpa-mag.com ของนิตยสารศิลปวัฒนธรรม เผยแพรขอมูลจากเพจเขาหลวง
มรดกล้ําคาคูเมืองเพชร ไดรับการแชรมากถึง ๑,๒๐๐ ครั้ง 

 



๑๑๗ 
 

 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดในบทนี้จึงนาจะสะทอนใหเห็นไดวาส่ือการเรียนรูประเภทตางๆ มีประโยชน

ตอสาธารณชนและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ทําใหขอมูลความสําคัญทางประวัติศาสตรและ

ศิลปวัฒนธรรมของถ้ําเขาหลวงและสถานท่ีเกี่ยวเนื่องไดเปนท่ีรับรู และนาจะเปนพ้ืนฐานสําคัญในการ

พัฒนาเปนแหลงเรียนรูคูเมืองเพชรได  

 

 

 



๑๑๘ 
 

บทที่ ๕  

สรุปผล 

 

 การสรุปผลในท่ีนี้จะแบงออกเปน ๓ ขอตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัยนี้ คือ ๑.ความสําคัญของถํ้า

เขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่อง ๒.ความพรอม ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรู ๓.การ

ผลิตสื่อการเรียนรูและผลการนําไปใช 
 

๕.๑ ความสําคัญของถ้ําเขาหลวงและสถานท่ีเกี่ยวเนื่อง 

ถํ้าเขาหลวงเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์มาแลวตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน และยังคงเปนท่ีสักการบูชา
ของชาวเมืองเพชรสืบตอมาตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยา ปูชนียวัตถุท่ีสําคัญในชวงนี้ไดแก หลวงพอถํ้าหลวง พระ
พุทธไสยาสน พระพุทธรูปอูทอง เจดียแปดเหลี่ยมประดับลวดลายปูนปน พระพุทธบาท เม่ือลวงเขาสูสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนพบวาสถานท่ีแหงนี้ยังเปนท่ีสักการบูชาแตสภาพชํารุดทรุดโทรมมาก ครั้นตอมาในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู พระองคโปรดเกลาฯ ใหปฏิสังขรณถาวรวัตถุในถํ้า เชน พระพุทธบาท 
พระพุทธรูปหลายองค และสรางสิ่งกอสรางตางๆ เพ่ิมเติม เชน บันได เจดียทรงระฆัง ๓ องค พระพุทธรูป
หลายองค พระราชวงศหลายพระองคไดรวมสรางหรือปฏิสังขรณพระพุทธรูปหลายองค ตอมาในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคเสด็จพระราชดําเนินมาบําเพ็ญพระราชกุศล ทรงสรางหรือ
ทรงปฏิสังขรณถาวรวัตถุในถํ้าหลายอยาง พระราชวงศหลายพระองคไดรวมสรางหรือปฏิสังขรณพระพุทธรูป
หลายองคเชนกัน  
 นับไดวาถํ้าเขาหลวงเปนสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีพระมหากษัตริยและพระราชวงศทรง
สรางหรือทรงปฏิสังขรณไวมากท่ีสุดกวาท่ีใดในประเทศไทย ท่ีฐานของพระพุทธรูปแตละองคปรากฏพระ
ปรมาภิไธยหรือพระนามของพระราชวงศ กลาวไดวาเปนสถานท่ีท่ีปรากฏพระนามพระราชวงศจักรีมากท่ีสุดใน
ประเทศไทย  
 นอกจากนี้บุคคลสําคัญท้ังชาวไทยและตางชาติก็ไดเคยเดินทางมาถํ้าเขาหลวงดวย เชน สุนทรภู 
เซอรจอหน เบาวริง ดุกโยฮัน อัลเบรกต   
 บนเขาหลวงยังมีสําคัญอ่ืนๆ อีก เชน ถํ้าพุทธโฆษา ถํ้าโบราณ ถํ้าชางเผือก ท่ีชาวเมืองเพชรบุรีใน
อดีตไดดัดแปลงใหเปนศาสนสถาน หากแตไมใหญโตเทาถํ้าเขาหลวง นับไดวาเปนสถานท่ีเก่ียวเนื่องท่ีมีคุณคา 
ซ่ึงการใหความสําคัญกับถํ้าอ่ืนๆ นี้ยังไมมีงานวิจัยใดกลาวถึงมากอนนัก   
 จากคุณคาและความสําคัญขางตน เห็นวาควรพัฒนาถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องเปนแหลง
เรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมตอไป  
 
๕.๒ ความพรอม ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรู 
 ถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องมีความโดดเดนในดานประวัติศาสตร เพราะมีปูชนียวัตถุเกาแก
มากมาย อีกท้ังยังเก่ียวของกับราชวงศจักรีดวย เปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียวในระดับหนึ่ง จึงนับวามีพ้ืนฐาน
ความพรอมเพียงพอท่ีจะพัฒนาไปสูการเปนแหลงเรียนรูได ปจจุบันมีหนวยงานท่ีเก่ียวของดูแลอยู ๓ หนวยงาน 
ไดแก อบต.ธงชัย วัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ) สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี ถือไดวามีผูรับผิดชอบในการกํากับดูแล
แลว เหลานี้ถือเปนความพรอมของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องในการพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรูทาง
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม  



๑๑๙ 
 

 บุคลากรของหนวยงานท่ีเก่ียวของมีความรูทางวิชาการหรือรูขอมูลสําคัญของถํ้าเขาหลวงและ
สถานท่ีเก่ียวของหลายอยาง อยางไรก็ตาม ยังมีขอมูลความสําคัญอีกหลายอยางท่ีบุคลากรของหนวยงานที
เก่ียวของไมทราบแนชัด ซ่ึงสวนหนึ่งไดคนพบจากการวิจัยครั้งนี้และยังไมเปนท่ีแพรหลาย เห็นควรท่ีจะจัด
กิจกรรมอบรมความรูตอไป ซ่ึงนาจะทําใหบุคลากรของหนวยงานท่ีเก่ียวของมีความพรอมมากข้ึน  
 ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม 
คือ หนวยงานท่ีเก่ียวของยังประสานงานกันนอย จําเปนตองมีการประชุมหารือเพ่ือกําหนดเปาหมายหรือ
กําหนดทิศทางดวยกัน   
 
๕.๓ การผลิตส่ือการเรียนรูและผลการนําไปใช 
 การพัฒนาจากการผลิตสื่อการเรียนรูตางๆ เพ่ือเผยแพรความสําคัญของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ี
เก่ียวเนื่องใหเปนท่ีรูจักตอสาธารณชน ทางคณะผูวิจัยไดเก็บขอมูลนักทองเท่ียว บุคคลท่ัวไป และบุคลากรจาก
หนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ คือ อบต.ธงชัย วัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ) สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี เพ่ือทราบ
องคความรู พ้ืนฐานท่ีมีอยู เดิม และขอความคิดเห็นวาสื่อการเรียนรู ท่ีควรจะเปนนั้นมีอะไรบาง พบวา
นักทองเท่ียวโดยท่ัวไปไมทราบความสําคัญของสถานท่ีแหงนี้ ในขณะท่ีบุคลากรของหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ
วาสําคัญอยางไรแตไมมีขอมูลรายละเอียด สวนการผลิตสื่อการเรียนรูนั้นพบวาการสื่อสารทางอินเทอรเน็ตเปน
ชองทางเผยแพรท่ีเขาถึงสาธารณชนมากท่ีสุด ทางคณะผูวิจัยจึงเลือกผลิตสื่อการเรียนรูท้ังสิ้น ๕ ประเภท ไดแก 
๑.แผนพับ ๒.หนังสือ ๓.วีดิทัศนออนไลน ๔.อินโฟกราฟฟกส ๕.เพจเฟซบุค เขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร  

เม่ือผลิตสื่อประเภทตางๆ แลวเสร็จ ไดนําสื่อตางๆ เหลานี้เผยแพรสูสาธารณชนผานชองทางตางๆ 
และมอบใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดใชประโยชน สื่อทุกประเภทไดรับการประเมินจากผูใชงานวาทําใหรูจักและ
ทราบขอมูลความสําคัญของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวของในบริบทประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมมาก
ข้ึน อยากไปเยี่ยมชมถํ้าเขาหลวงมากข้ึน และคิดวาสื่อการเรียนรูท่ีผลิตข้ึนนี้ตอบโจทยการพัฒนาสูการเปน
แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางยิ่ง ท้ังยังสรางความภาคภูมิใจใหชาวเมืองเพชรดวย 
นอกจากนี้หนวยงานท่ีมีหนาท่ีดูแลและบริหารจัดการถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่อง ไดแก อบต.ธงชัย วัด
บุญทวี (วัดถํ้าแกลบ) สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี ไดนําเอาสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ ไปใชประโยชนใน
หนวยงานของตนดวย      

ผลตอเนื่องท่ีไดจากการดําเนินโครงการวิจัยนี้ คือ คณะผูวิจัยไดไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ
อนุรักษและพัฒนาถํ้าเขาหลวงเพ่ือการทองเท่ียว แตงตั้งโดย อบต.ธงชัย ไดเขารวมประชุมเพ่ือเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาและแกปญหาตางๆ ไดหารือกับรองเจาอาวาสวัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ) ในการจัดการพ้ืนท่ีภายใน
ถํ้า ไมใหรกรุงรังหรือสงผลกระทบตอปูชนียวัตถุภายในถํ้าใหนอยท่ีสุด ซ่ึงในเบื้องตนไดมีการเคลื่อนยายสิ่งของ
ตางๆ ของวัดออกจากจุดเดิมท่ีตั้งบังเจดียและพระพุทธรูปสมัยอยุธยาท่ีเกาแกท่ีสุดในถํ้า และบังพระพุทธรูปท่ี
พระราชวงศองคสําคัญทรงสรางไว เชน สมเด็จเจาฟาชายจุฬาลงกรณฯ สมเด็จเจาฟามหาวชิราวุธ สมเด็จเจา
ฟาวชิรุณหิส สยามมกุฎราชกุมาร  

สําหรับโครงการในอนาคตท่ีไดหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของแลว คือ หารือกับนายก อบต.ธงชัย เพ่ือ
จัดนิทรรศการความสําคัญของถํ้าเขาหลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องภายในอาคารเกาเหลี่ยม หารือกับตัวแทนของ
สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี จะจัดกิจกรรมอบรมความรูแกบุคคลในทองถ่ิน เพ่ือผลิตมัคคุเทศกทองถ่ินนําชมถํ้า
เขาหลวง     

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ กลาวไดวาโครงการวิจัยนี้ไดตอยอดความรูจากงานวิจัยพ้ืนฐาน วาถํ้าเขาหลวง
และสถานท่ีเก่ียวเนื่องมีความสําคัญทางทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางไร นําไปสูการผลิตสื่อการ



๑๒๐ 
 

เรียนรูประเภทตางๆ ซ่ึงจากการทดลองใชและสัมภาษณผูเก่ียวของเห็นวาสื่อเหลานี้ไดตอบโจทยการพัฒนา
สถานท่ีนี้ใหกลายเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมได 
 
๕.๔ ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ทําใหพบจุดเดนท่ีตองสนับสนุนและจุดดอยท่ีตองปรับปรุงแกไข เพ่ือพัฒนาถํ้าเขา

หลวงและสถานท่ีเก่ียวเนื่องสูการเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมดังนี้  

 ๑. ถํ้าเขาหลวงเปนสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมเปนอยางยิ่ง สมควรมีศูนย

ขอมูล หรือศูนยจัดนิทรรศการ ใหความรูเก่ียวกับถํ้าเขาหลวง  

 ๒. สื่อการเรียนรูประเภทตางๆ ท่ีเปนผลิตผลจากงานวิจัยครั้งนี้ เชน แผนพับ หนังสือคูมือ สามารถให

หนวยงานทองถ่ินไปผลิตซํ้าได สวนเพจเฟซบุคควรใหเจาหนาท่ีจากหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมเปนผูจัดการเพจ  

 ๓. ถํ้าเขาหลวงมีหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลหลายหนวยงาน ไดแก วัดบุญทวี (วัดถํ้าแกลบ) 

อบต.ธงชัย และสํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี เห็นวาหนวยงานตางๆ นี้ควรประสานงานหรือปรึกษาหารือในเรื่อง

ตางๆ ใหมากข้ึน  

 ๔. ควรมีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง เชน อบรมบุคลากร อบรม

มัคคุเทศกทองถ่ิน เพ่ือความรูจะไดแพรกระจายสูวงกวาง และเปนฐานสําคัญในการพัฒนาสูการเปนแหลง

เรียนรูไดในท่ีสุด  

 



๑๒๑ 
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นริศรานุวัดติวงศ, สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยา.จดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรี. กรุงเทพฯ: หางหุนสวน

จํากัด ศิวพร, ๒๕๑๖. 

นันทนา  ชุติวงศ. รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใตและเอเชียอาคเนย. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๓๓. 
นันทา วรเนติวงศ และคนอ่ืนๆ, แปลและเรียบเรียง. ตามรอยฝรั่งเลาความหลังเมืองพริบพรี (เพชรบุรี).  

กรุงเทพฯ : สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๕๗. 
ประวัติวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม : วาดวยการสถาปนา กอสรางเพ่ิมเติม ปฏิสังขรณ การพิเศษ และการ 

เก่ียวของตาง ๆ. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๔๓. 
ปรัชญา ปานเกตุ, บรรณาธิการ. ประชุมนิราศภาคท่ี ๔. กรุงเทพฯ: ๒๕๕๗. 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวกับเมืองเพชรบุรี. อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ อาจารยสายพิณ   

เปยมสงา ณ เมรุวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี  ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๒. 
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ภาณุรังษีสวางวงศ และคณะ, สมเด็จฯ เจาฟา.หนังสือ Court ขาวราชการ เจานาย ๑๑ พระองคทรงชวยกัน
แตง เลม ๑. กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ, ๒๕๓๙. 

เรื่องเฉลิมพระยศเจานาย ฉบับมีพระรูป. พิมพครั้งท่ี ๒. ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพิมพ
พระราชทานในการพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ และบําเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๖ 
รอบ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘.กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้น
แอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๓๘.  

วิราภรณ  สุวดีปฐมพงศ. ประเด็นใหม : ระบบการวางลายมงคล บนรอยพระพุทธบาทในประเทศไทยตั้งแต 
พุทธศตวรรษท่ี ๑๙-พุทธศตวรรษท่ี ๒๔ (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร
ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒). 

ศักดิ์ชัย  สายสิงห. พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อของคนไทย. กรุงเทพฯ :  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖. 

ส.พลายนอย, (นามแฝง). พระบรมราชินีและเจาจอมมารดาแหงราชสํานักสยาม. พิมพครั้งท่ี ๕. กรุงเทพฯ : 

ฐานบุคส, ๒๕๕๔. 

สันติ  เล็กสุขุม. เจดียราย “ทรงปราสาทยอด” วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ : อมรินทร 
วิชาการ, ๒๕๔๑. 

สันติ เล็กสุขุม. ศิลปะอยุธยา: งานชางหลวงแหงแผนดิน. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๒.  
 
สุนทรภู. นิราศเมืองเพชร. พิมพเปนท่ีระลึกในงานฌาปนกิจศพ นางเจียน  สังขสุนทร ณ เมรุ วัด 

มกุฏกษัตริยาราม  วันท่ี ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๖. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๔๙๖. 
สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์,ม.ร.ว. พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ จํากัด,  

๒๕๓๕. 
เสาวณิต วิงวอน ,บรรณาธิการ. ตําราพระพุทธรูปปางตางๆ ตามพระมติสมเด็จพระมหาสมณเจา   

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส. กรุงเทพฯ : คณะสงฆวัดพระเชตุพน, ๒๕๕๐. 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. พระราชลัญจกร. กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๓๘. 
อ็องรี มูโอต, กรรณิกา จรรยแสง (แปล). บันทึกการเดินทางของอ็องรี มูโอต ในราชอาณาจักรสยาม กัมพูชา 

ลาว และอินโดจีนตอนกลางสวนอ่ืนๆ. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๘. 

 

เอกสารโบราณ 

ราชกิจจานุเบกษา. ลงวันท่ี ๖ มีนาคม ร.ศ.๑๒๘ เลม ๒๖ หนา ๒๕๙๘ การรับดุกโยฮันอัลเบรกต ผูสําเร็จ 
ราชการเมืองบรันซวิก. 

ราชกิจจานุเบกษา. ลงวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๔๗๐ เลม ๔๔ หนา ๒๒๗๑ แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
ประทานและใหเงินบํารุงถํ้าเขาหลวง เขาวัง พระนครคีรี. 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร๔ รล-กห/๑๑ สารตราวาดวยใหพระยาเพชรบุรีทําทางบันได ข้ึน ลง ถํ้าเขาหลวง  
(จ.ศ. ๑๒๑๘). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร๔ รล-กห/๑๕ หนังสือวาดวยเสด็จพระราชดําเนินเมืองเพชบุรีย (จ.ศ. ๑๒๒๐).  

หอจดหมายเหตุแหงชาติ, มร๔ รล-กห/๑๗. หนังสือวาดวยใหพระยาเพชรบุรีจางลาวชายหญิงรักษาถํ้าเขา 

หลวง (จ.ศ. ๑๒๒๑). 



๑๒๓ 
 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร๔ รล-กห/๒๕. สารตราวาดวยใหเจาพระยาสงขลาจางจีนทํากระเบื้อง ปูพ้ืนถํ้า 
เขาหลวง พระราชวังจัน (จ.ศ.๑๒๒๕). 

หอสมุดแหงชาติ. จดหมายเหตุรัชกาลท่ี ๔ จ.ศ. ๑๒๒๒ เรื่องจดหมายถึงกรมหม่ืนราชสีหฯ และเจาพระยาศรี 
สุริยวงษเรื่องการกอสรางเลขท่ี ๑๑๓. 

 
เว็บไซต 
www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=1081สืบคนเม่ือวันท่ี ๒ กันยายน  

๒๕๖๐. 
 www.royin.go.th/?knowledges = พระเจาราชวรวงศเธอ สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

  www.royin.go.th/?knowledges =พระเจาวรวงศเธอ-ตอนท่ี๓ สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

 
สัมภาษณ 
นางสาวกรรณิการ เปรมใจ นักโบราณคดีชํานาญการ สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี เม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑.
นายจาตุรนต สยนานนท ประธานกลุมอนุรักษและพัฒนาถํ้าเขาหลวงเพ่ือการทองเท่ียว เม่ือวันท่ี ๑๒ ธันวาคม  

๒๕๖๐. 
นายดุสิต ทุมมากรณ หัวหนากลุมโบราณคดี สํานักศิลปากรท่ี ๑ ราชบุรี เม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 
นายประหยัด  แสงหิรัญ นายกองคการบริหารสวนตําบลธงชัย เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
นายสุดยอด นกตอ ชาวเพชรบุรีผูดูแลถํ้าเขาหลวงและมัคคุเทศกทองถ่ิน เม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐.  
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ภาคผนวก 

 
1. แบบสอบถามสําหรับนักทองเท่ียว 

2. แบบสอบถามสําหรับผูใชแผนพับ “ถ้ําเขาหลวงมรดกลํ้าคาของเพชรบุรี” 

3. แบบสอบถามสําหรับผูใช  Facebook Page “เขาหลวงมรดกลํ้าคาคูเมืองเพชร” 

4. แบบสอบถามสําหรับผูใช “วีดิทัศนถ้ําเขาหลวงมรกดกลํ้าคาของเพชรบุรี” 

5. แบบสอบถามสําหรับผูใชหนังสือคูมือ “ถ้ําเขาหลวงมรดกลํ้าคาของเพชรบุร”ี 
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แบบสอบถามสําหรับนักทองเท่ียว 

ตอนท่ี 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 

1. ช่ือ-สกุล...................................................................... ท่ีอยู...........................................................................

เบอรติดตอ....................................................... อีเมล.................................................................. 

2. เพศ  � ชาย   � หญิง 

3. อาชีพ � ขาราชการ  � พนักงานรัฐวิสาหกิจ  � พนักงานเอกชน 

  � นักศึกษา  � ผูสนใจท่ัวไป   � อ่ืนๆ.......................... 

4. ระดับการศึกษา � ต่ํากวาปริญญาตรี   �ปริญญาตรี   �ปริญญาโท   �ปริญญาเอก 

 

ตอนท่ี 2 

1. ทานรูจักถ้ําเขาหลวงผานชองทางใด 

............................................................................................................................................................................... 

(คําถามนํา: ผานเว็บไซต รายการโทรทัศน เพ่ือนแนะนํามา) 

2. เหตุใดจึงเลือกมาเท่ียวถ้ําเขาหลวง 

............................................................................................................................................................................... 

(คําถามนํา: สนใจดานประวัติศาสตรและศิลปะ ชอบธรรมชาติ ไหวพระ อยูในเมืองฯลฯ) 

3. ทานรับทราบความสําคัญของถ้ํานี้ดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 � มีหลักฐานทางศิลปกรรมเกาถึงสมัยอยุธยา 

 � เปนถํ้าท่ีมีความสัมพันธกับรัชกาลท่ี 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร 

� มีพระพุทธรูปท่ีปรากฏจารึกของพระราชวงศจักรี 

� ตํานานทองถ่ินเรื่องเมืองลับแล 

� เปนถํ้าในนิราศของสุนทรภู 

� อ่ืนๆ.......................................................... 

4. ขอมูลเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวงท่ีทานทราบผานส่ือตางๆ เพียงพอหรือไม ถาไม ควรเพ่ิมขอมูลดานใดอีก 

............................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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5. ถาจะผลิตส่ือเพ่ือเผยแพรความรูเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวง เชน คูมือนําชม แผนพับ วีดีทัศน ทานเห็นดวย

หรือไม ถาเห็นดวย โปรดเสนอวาควรทําอยางไร 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

6. จุดเดน และจุดดอยของถ้ําเขาหลวงคืออะไร 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

7. ทานมีขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาถ้ําเขาหลวงเปนแหลงรูทางศิลปวัฒนธรรมหรือไม อยางไร 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามสําหรับผูใชแผนพับ “ถํ้าเขาหลวงมรดกล้ําคาของเพชรบุรี” 

โครงการวิจัย ถ้ําเขาหลวงและสถานท่ีเกี่ยวเนื่อง 

กับการพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 

1. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................................  

ท่ีอยู...................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

เบอรติดตอ....................................................... อีเมล.........................................................................................  

(ผูดําเนินโครงการวิจัยจะสุมชื่อทานเพ่ืออภินันทนาการหนังสือ “ถํ้าเขาหลวงมรดกล้ําคาของเพชรบุรี”)  

2. เพศ  � ชาย   � หญิง 

3. อาชีพ � ขาราชการ  � พนักงานรัฐวิสาหกิจ  � พนักงานเอกชน 

  � นักศึกษา  � ผูสนใจท่ัวไป   � อ่ืนๆ.......................... 

4. ระดับการศึกษา  � ต่ํากวาปริญญาตรี    �ปริญญาตรี     �ปริญญาโท    

�ปริญญาเอก   � อ่ืนๆ (ระบุ).............. 

 

ตอนท่ี 2 

1. ทานเคยรูจักถ้ําเขาหลวง มากอนใชหรือไม     � ใช  � ไมใช 

2. แผนพับทําใหทานรูจักถ้ําเขาหลวงมากข้ึนใชหรือไม    � ใช  � ไมใช  

3. แผนพับทําใหทานอยากเดินทางไปเย่ียมชมถ้ําเขาหลวงใชหรือไม  � ใช  � ไมใช 

4. แผนพับเปนคูมือเบ้ืองตนท่ีทําใหทานทราบความสําคัญของถ้ําเขาหลวงใชหรือไม � ใช � ไมใช 

5. แผนพับเปนส่ือการเรียนรูท่ีตอบโจทยการพัฒนาถ้ําเขาหลวงใหเปนแหลงเรียนรูใชหรือไม� ใช� ไมใช 

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

..................................................................................................................... .......................................... 

............................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ ........................ 
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แบบสอบถามสําหรับผูใช  Facebook Page “เขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร” 

โครงการวิจัย ถ้ําเขาหลวงและสถานท่ีเกี่ยวเนื่อง 

กับการพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม 

ตอนท่ี 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 

1.ช่ือสกุล.............................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู...................................................................................................................................................................... 

เบอรติดตอ........................................................อีเมล...................................................................................... 

2. เพศ  □ ชาย  □ หญิง 

3. อาชีพ □ ขาราชการ      □ พนักงานเอกชน □ พนักงานรัฐวิสาหกิจ     

□  นักศึกษา     □ ผูสนใจท่ัวไป   □ อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 

4.ระดับการศึกษา  □ ต่ํากวาปริญญาตรี □ ปริญญาตรี  □ ปริญญาโท  □ ปริญญาเอก 

ตอนท่ี 2  

1.ทานเคยรูจักถํ้าเขาหลวงมากอนใชหรือไม  

□ ใช □ ไมใช 

2. Facebook Page “เขาหลวงมรดกลํ้าคาคูเมืองเพชร” ทําใหทานรูจักถํ้าเขาหลวงมากข้ึนใชหรือไม 

 □ ใช □ ไมใช 

3. Facebook Page “เขาหลวงมรดกลํ้าคาคูเมืองเพชร” ทําใหทานอยากเดินทางไปเยี่ยมชมถํ้าเขาหลวงใช

หรือไม  

 □ ใช □ ไมใช 

4. Facebook Page “เขาหลวงมรดกลํ้าคาคูเมืองเพชร” เปนคูมือเบื้องตนท่ีทําใหทานทราบความสําคัญของ

ถํ้าเขาหลวงใชหรือไม 

 □ ใช □ ไมใช 



๑๒๙ 
 

5. Facebook Page “เขาหลวงมรดกลํ้าคาคูเมืองเพชร” เปนสื่อการเรียนรูท่ีตอบโจทยการพัฒนาถํ้าเขา

หลวงเปนแหลงเรียนรูใชหรือไม 

 □ ใช □ ไมใช  

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๐ 
 

แบบสอบถามสําหรับผูใช “วีดิทัศนถํ้าเขาหลวงมรกดกล้ําคาของเพชรบุรี” 

โครงการวิจัย ถ้ําเขาหลวงและสถานท่ีเกี่ยวเนื่อง 

กับการพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม 

ตอนท่ี 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 

1. ช่ือ-สกุล...................................................................... ท่ีอยู...........................................................................

เบอรติดตอ....................................................... อีเมล.................................................................. 

2. เพศ  □ ชาย  □ หญิง 

3. อาชีพ □ ขาราชการ      □ พนักงานเอกชน □ พนักงานรัฐวิสาหกิจ     

□  นักศึกษา     □ ผูสนใจท่ัวไป   □ อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 

4.ระดับการศึกษา  □ ต่ํากวาปริญญาตรี □ ปริญญาตรี  □ ปริญญาโท  □ ปริญญาเอก 

ตอนท่ี 2 

1.ทานเคยรูจักถํ้าเขาหลวงมากอนใชหรือไม      □ ใช □ ไมใช 

2. วีดิทัศนทําใหทานรูจักถํ้าเขาหลวงมากข้ึนใชหรือไม    □ ใช □ ไมใช 

3.วีดิทัศนทําใหทานอยากเดินทางไปเยี่ยมชมถํ้าเขาหลวงใชหรือไม   □ ใช □ ไมใช 

4.วีดิทัศนเปนคูมือเบื้องตนท่ีทําใหทานทราบความสําคัญของถํ้าเขาหลวงใชหรือไม □ ใช □ ไมใช 

5.วีดิทัศนเปนสื่อการเรียนรูท่ีตอบโจทยการพัฒนาถํ้าเขาหลวงเปนแหลงเรียนรูใชหรือไม □ ใช □ ไมใช 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

 

 



๑๓๑ 
 

แบบสอบถามสําหรับผูใชหนังสือคูมือ “ถํ้าเขาหลวงมรดกล้ําคาของเพชรบุรี” 
โครงการวิจัย ถ้ําเขาหลวงและสถานท่ีเกี่ยวเนื่อง 

กับการพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 

1. ช่ือ-สกุล...................................................................... ท่ีอยู...........................................................................

เบอรติดตอ....................................................... อีเมล.................................................................. 

2. เพศ  □ ชาย  □ หญิง 

3. อาชีพ □ ขาราชการ      □ พนักงานเอกชน □ พนักงานรัฐวิสาหกิจ     

□  นักศึกษา     □ ผูสนใจท่ัวไป   □ อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 

4.ระดับการศึกษา  □ ต่ํากวาปริญญาตรี □ ปริญญาตรี  □ ปริญญาโท  □ ปริญญาเอก 

 

ตอนท่ี 2  

1.ทานเคยรูจักถํ้าเขาหลวงมากอนใชหรือไม  
□ ใช □ ไมใช 

2. หนังสือคูมือ “ถ้ําเขาหลวงมรดกลํ้าคาของเพชรบุร”ีทําใหทานรูจักถํ้าเขาหลวงมากข้ึนใชหรือไม 

 □ ใช □ ไมใช 

3. หนังสือคูมือ “ถ้ําเขาหลวงมรดกลํ้าคาของเพชรบุร”ีทําใหทานอยากเดินทางไปเยี่ยมชมถํ้าเขาหลวงใช

หรือไม  

 □ ใช □ ไมใช 

4. หนังสือคูมือ “ถ้ําเขาหลวงมรดกลํ้าคาของเพชรบุร”ี เปนคูมือเบื้องตนท่ีทําใหทานทราบความสําคัญของถํ้า

เขาหลวงใชหรือไม 

 □ ใช □ ไมใช 

5. หนังสือคูมือ “ถ้ําเขาหลวงมรดกลํ้าคาของเพชรบุร”ีเปนสื่อการเรียนรูท่ีตอบโจทยการพัฒนาถํ้าเขาหลวง

เปนแหลงเรียนรูใชหรือไม 

 □ ใช □ ไมใช  

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 
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