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สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ความเห็นในรายงานนี้เปนของผูวิจัย วช.-สกว. ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป)

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดดําเนินการสําเร็จไดดวยความชวยเหลือจากหนวยงานและบุคคลตางๆ จํานวนมาก ไดแก
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแหงชาติ (สกว.) ผูสนับสนุนทุน
การวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูประสานงานโครงการ
สําหรับในสวนของขอมูลตางๆ ไดรับความชวยเหลือดวยดีจาก พระครูประโพธิ กิตติคุณ เจาอาวาส
และพระไพโรจน อธิษฐาโน รองเจาอาวาสวัดบุญทวี (วัดถ้ําแกลบ) นายประหยัด แสงหิรัญ นายกองคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลธงชั ย นายจาตุ ร นต สยนานนท ประธานกลุม อนุรั ก ษแ ละพั ฒ นาถ้ํ าเขาหลวงเพื่อ การ
ทองเที่ยว นางสาวศิรกาญจน อาจหาญ ผูชวยนักพัฒนาการทองเที่ยวองคการบริหารสวนตําบลธงชัย นายดุสิต
ทุมมากรณ หัวหนาฝายวิชาการ และนางสาวกรรณิการ เปรมใจ นักโบราณคดี สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี
กรมศิลปากร นายกานต รับสมบัติ ภัณฑารักษชํานาญการ และนายพนมกร นวเสลา ภัณฑารักษปฏิบัติการ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี นายสุดยอด นกตอ และนายชนัญู อินทรขลิบ มัคคุเทศกทองถิ่นชาว
เพชรบุรี
การเก็บขอมูลตางๆ ไดรับความชวยเหลือจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทจากภาควิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะทํางานของ 3,000 B. C. นอกจากนี้ยังไดรับ
ความชวยเหลือจากบุคคลตางๆ อีกมากมาย ทางคณะผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้
คณะผูวิจัย

ก

บทสรุปผูบริหาร
โครงการวิ จั ย เรื่ อ ง ถ้ํ า เขาหลวงและสถานที่เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ การพั ฒ นาสูก ารเป น แหลง เรี ย นรู ท าง
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม ไดดําเนินการวิจัยในพื้นที่ของถ้ําเขาหลวงและถ้ําอื่นๆ ที่อยูบนเขาหลวง
ตําบลธงชัย อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพื้นที่ดังกลาวนี้อยูในความดูแลของหนวยงานตางๆ ๓ หนวยงาน
ได แ ก องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลธงชั ย วั ด บุ ญ ทวี (วัด ถ้ํ า แกลบ) และสํา นั ก ศิ ล ปากรที่ ๑ ราชบุ รี แต ล ะ
หนวยงานมีบทบาทหนาที่ที่แตกตางกันออกไป
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้มี ๓ ขอ ดังนี้
๑. เพื่อทราบถึงความสําคัญของถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องในบริบทตางๆ โดยเฉพาะในแงมุม
ความเชื่อ และความสัมพันธกับราชสํานักสมัยรัชกาลที่ ๔-๕
๒. เพื่ อทราบถึ งความต องการ ป ญ หา อุปสรรค และขอมูล ตางๆ ของหนวยงานราชการที่มีสว น
เกี่ย วของ เชน องค การบริห ารส วนตํ าบลธงชัย สํานักโบราณคดีที่ ๑ ราชบุรี วัดบุญทวี ตลอดจนบุคคลที่
เกี่ยวของและนักทองเที่ยว เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาถ้ําเขาหลวงเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรม
๓. เพื่อนําองคความรูและแนวทางตางๆ ที่ไดไปผลิตเปนเอกสารและสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ และ
จัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องไดพัฒนาสูการเปนแหลง
เรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืน
สิ่งที่คาดหวังจากการวิจัยครั้งนี้ คือ เมื่อผนวกรวมความรูทางวิชาการที่ไดรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้เขา
กับที่นักวิชาการทานตางๆ ไดดําเนินการมาแลว จะทําใหทราบถึงความสําคัญของถ้ําเขาหลวงและสถานที่
เกี่ยวเนื่องในบริบทตางๆ โดยเฉพาะในแงมุมทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม องคความรูที่ไดมานี้จะเปน
ฐานอันมั่นคงและสําคัญยิ่งตอการพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูคูเมืองเพชรบุรี เมื่อนําเอาองคความรูที่ไดจากการ
คนควาวิจัยไปผลิตเปนเอกสารและสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ เผยแพรสูสาธารณชนวงกวาง ทั้งภายในและ
ภายนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงอาจมีการจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จะทําใหสาธารณชน
เกิดความรูความเขาใจตอถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องได สงผลใหสถานที่แหงนี้กลายเปนแหลงเรียนรู
ทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมไดในที่สุด
วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษาของโครงการวิจัยนี้มีหลากหลายรูปแบบ แตกตางไปตามวัตถุประสงค ดังนี้
๑. ทบทวนวรรณกรรมทั้งที่เปนเอกสารโบราณและงานวิชาการที่เกี่ยวของ เพื่อตรวจสอบองคความรู
ในปจจุบัน
๒. สํารวจและเก็บขอมูลภาคสนาม ณ ถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตรวจสอบองคความรู
เดิมและหาประเด็นทางวิชาการใหมๆ
๓. เก็บขอมูลสถานภาพปจจุบันและความคาดหวังในอนาคตตอถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องของ
นักทองเที่ยวที่เดินทางมายังถ้ําเขาหลวง บุคคลและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ วัดบุญทวี (วัดถ้ําแกลบ)
องคการบริหารสวนตําบลธงชัย สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี ผานการใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการ
สังเกตการณ
ข

ผลการศึกษา
จากการวิจัยทําใหทราบวาถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องเปนศาสนสถานสําคัญมาแลวตั้งแตสมัย
กรุงศรีอยุธยาตอนตน และยังคงเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สืบมาตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยา ปูชนียวัตถุสําคัญในสมัยนี้
ไดแก หลวงพอถ้ําหลวง พระพุทธไสยาสน พระพุทธรูปอูทอง เจดียแปดเหลี่ยมประดับลวดลายปูนปน และ
พระพุทธบาท
เมื่อลวงเขาสูสมัยรัตนโกสินทรพบวาสถานที่แหงนี้มีความสัมพันธกับพระมหากษัตริยและพระราชวงศ
จักรี กลาวคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จ
พระราชดําเนิน มาทรงบํ าเพ็ญ พระราชกุ ศล ทรงสรางหรือทรงปฏิสังขรณถาวรวัตถุในถ้ําหลายอยาง เชน
พระพุทธรูปหลายองค เจดียทรงระฆัง ๓ องค บันได พระราชวงศหลายพระองคไดโดยเสด็จพระราชกุศลใน
ครั้งนั้นดวย นับไดวาถ้ําเขาหลวงเปนสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่พระมหากษัตริยและพระราชวงศทรง
สรางหรือทรงปฏิสังขรณไวมากที่สุดกวาที่ใดในประเทศไทย ทั้งนี้ฐานของพระพุทธรูปหลายองคปรากฏพระ
ปรมาภิไธยและพระนามของพระราชวงศ จึงกลาวไดวาเปนสถานที่ที่ปรากฏพระนามพระราชวงศจักรีมากที่สุด
ในประเทศไทย นอกจากนี้ บุคคลสําคัญทั้งชาวไทยและตางชาติก็ไดเคยเดินทางมาถ้ํานี้ดวย เชน สุนทรภู,
เซอรจอหน เบาวริง, ดุกโยฮัน อัลเบรกต
บนเขาหลวงยังมีสําคัญอื่นๆ อีก เชน ถ้ําพุทธโฆษา ถ้ําโบราณ ถ้ําชางเผือก ที่ชาวเมืองเพชรบุรีในอดีต
ไดดัดแปลงใหเปนศาสนสถาน หากแตไมใหญโตเทาถ้ําเขาหลวง นับไดวาเปนสถานที่เกี่ยวเนื่องที่มีคุณคายิ่ง
จากคุณคาและความสําคัญขางตน เห็นวาควรพัฒนาถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องเปนแหลง
เรี ยนรูทางประวัติศาสตร และศิ ลปวัฒ นธรรมตอไป โดยการพัฒ นานี้ใชวิธีการเก็บขอมูลความคิดเห็นของ
นั ก ท อ งเที่ ย ว บุ ค คลทั่ ว ไป เพื่ อ ทราบความคิ ด เห็ น ในแง มุ ม ต า งๆ ต อ ถ้ํ า เขาหลวง ผ า นการสั ม ภาษณ
สังเกตการณ และการใชแบบสอบถาม อีกสวนหนึ่งเก็บขอมูลจากหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ ไดแก อบต.
ธงชัย วัดบุ ญทวี (วัดถ้ําแกลบ) สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุ รี เพื่อทราบสถานภาพปจ จุบัน ปญหา อุป สรรค
ตลอดจนขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเปนแหลงเรียนรู ผลที่ไดจากการเก็บขอมูลนักทองเที่ยวพบวา
โดยทั่วไปไมทราบความสําคัญของสถานที่แหงนี้ ในขณะที่บุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของทราบวาสําคัญ
อย า งไรแต ไ ม มี ข อ มู ล รายละเอี ย ด และยั ง พบว า มี ป ญ หาและอุ ป สรรคหลายอย า งในป จ จุ บั น เช น การ
ประสานงานของหนวยงานตางๆ ที่มีหนาที่ดูแลถ้ําเขาหลวง
สําหรับในสวนของสวนการผลิตสื่อการเรียนรูนั้น จากการสํารวจความตองการของนักทองเที่ยวและ
สัมภาษณบุคลากรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหคณะผูวิจัยเลือกผลิตสื่อการเรียนรูทั้งสิ้น ๕ ประเภท ไดแก
๑.แผนพับ ๒.หนังสือ ๓.วีดิทัศนออนไลน ๔.อินโฟกราฟฟกส ๕.เพจเฟซบุค เขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร
เมื่อผลิตสื่อประเภทตางๆ แลวเสร็จ ไดนําสื่อตางๆ เหลานี้เผยแพรสูสาธารณชนผานชองทางตางๆ และมอบให
หนวยงานที่เกี่ยวของไดใชประโยชน สื่อทุกประเภทไดรับการประเมินจากผูใชงานวาทําใหรูจักและทราบขอมูล
ความสําคัญของถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวของในบริบทประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น อยากไป
เยี่ยมชมถ้ําเขาหลวงมากขึ้น และคิดวาสื่อการเรียนรูที่ผลิตขึ้นนี้ตอบโจทยการพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรูทาง
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางยิ่ง
นอกจากนี้ ห น ว ยงานที่ มีห น า ที่ ดู แลและบริ ห ารจั ดการถ้ํา เขาหลวงและสถานที่ เกี่ ย วเนื่ อง ไดแ ก
องคการบริหารสวนตําบลธงชัย วัดบุญทวี (วัดถ้ําแกลบ) สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนครคีรี ไดนําเอาสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ ไปใชประโยชนในหนวยงานของตนดวย
ค

จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้ กลาวไดวาโครงการวิจัยนี้ไดตอยอดความรูจากงานวิจัยพื้นฐาน วาถ้ําเขา
หลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องมีความสําคัญทางทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางไร เมื่อเก็บขอมูลจาก
ผูเกี่ยวของก็ไดทําใหทราบถึงสถานภาพปจจุบัน ปญหาและอุปสรรค ซึ่งมีประโยชนในการกําหนดแนวทางการ
พัฒ นาถ้ํ าเขาหลวงต อไป ส ว นการผลิตสื่ อการเรีย นรูป ระเภทตางๆ นั้น จากการทดลองใชและสัมภาษณ
ผูเกี่ยวของเห็นวาสื่อเหลานี้ไดตอบโจทยการพัฒนาสถานที่นี้ใหกลายเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรมได
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ทําใหพบจุดเดนที่ตองสนับสนุนและจุดดอยที่ตองปรับปรุงแกไข เพื่อพัฒนาถ้ําเขา
หลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องสูการเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมดังนี้
๑. ถ้ําเขาหลวงเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมเปนอยางยิ่ง สมควรมีศูนย
ขอมูล หรือศูนยจัดนิทรรศการ ใหความรูเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวง
๒. สื่อการเรียนรูประเภทตางๆ ที่เปนผลิตผลจากงานวิจัยครั้งนี้ เชน แผนพับ หนังสือคูมือ สามารถให
หนวยงานทองถิ่นไปผลิตซ้ําได สวนเพจเฟซบุคควรใหเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของรวมเปนผูจัดการเพจ
๓. ถ้ําเขาหลวงมีหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลหลายหนวยงาน ไดแก วัดบุญทวี (วัดถ้ําแกลบ)
อบต.ธงชัย และสํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี เห็นวาหนวยงานตางๆ นี้ควรประสานงานหรือปรึกษาหารือในเรื่อง
ตางๆ ใหมากขึ้น
๔. ควรมีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง เชน อบรมบุคลากร อบรม
มัคคุเทศกทองถิ่น เพื่อความรูจะไดแพรกระจายสูวงกวาง และเปนฐานสําคัญในการพัฒนาสูการเปนแหลง
เรียนรูไดในที่สุด
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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 presentday knowledge in this field and to find some new academic issues.
จ

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.
ฉ

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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๙ มีนาคม ๒๕๖๐ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลัก ๓ ประการ คือ
๑.เพื่อทราบถึงความสําคัญของถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องในบริบทตางๆ โดยเฉพาะในแงมุม
ความเชื่อ และความสัมพันธกับราชสํานักสมัยรัชกาลที่ ๔-๕
๒.เพื่ อทราบถึ ง ความต อ งการ ป ญ หา อุ ป สรรค และขอ มูล ต างๆ ของหนว ยงานราชการที่มี สว น
เกี่ย วของ เชน องคการบริห ารส วนตํ าบลธงชัย สํานักโบราณคดีที่ ๑ ราชบุรี วัดบุญทวี ตลอดจนบุคคลที่
เกี่ยวของและนักทองเที่ยว เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาถ้ําเขาหลวงเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรม
๓.เพื่อนําองคความรูและแนวทางตางๆ ที่ไดไปผลิตเปนเอกสารและสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ และ
จัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องไดพัฒนาสูการเปนแหลง
เรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืน
จากการวิจัยทําใหทราบวาถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องเปนศาสนสถานสําคัญมาแลวตั้งแตสมัย
กรุ ง ศรี อยุ ธ ยาตอนต น และยั ง คงเป น สถานที่ ศัก ดิ์สิ ทธิ์ สืบ มาตลอดสมั ย กรุง ศรี อยุ ธ ยา เมื่ อล ว งเข าสู ส มั ย
รั ต นโกสิ น ทร พ บว า สถานที่ แ ห ง นี้ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พระมหากษั ต ริ ย แ ละพระราชวงศ จั ก รี กล า วคื อ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนิน
มาทรงบํ า เพ็ ญ พระราชกุ ศล ทรงสร า งหรื อทรงปฏิสังขรณถาวรวัตถุในถ้ําหลายอยา ง พระราชวงศห ลาย
พระองคไดโดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนั้นดวย นับไดวาถ้ําเขาหลวงเปนสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่
พระมหากษัตริยและพระราชวงศทรงสรางหรือทรงปฏิสังขรณไวมากที่สุดกวาที่ใดในประเทศไทย นอกจากนี้
บุคคลสําคัญทั้งชาวไทยและตางชาติก็ไดเคยเดินทางมาถ้ํานี้ดวย
จากคุณคาและความสําคัญขางตน คณะผูวิจัยจึงเห็นวามีความเหมาะสมที่จะพัฒนาถ้ําเขาหลวงและ
สถานที่ เ กี่ย วเนื่ องใหเ ป น แหล งเรี ยนรู ทางประวัติศาสตรและศิล ปวัฒ นธรรมตอไป โดยขั้น ตอนตอไปของ
งานวิจัย คือ ผลิตสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ องคความรูนี้จะเปนพื้นฐานที่จะทําใหเกิดการพัฒนาเปนแหลง
เรียนรู โดยทางคณะผูวิจัยไดเก็บขอมูลนักทองเที่ยว บุคคลทั่วไป และบุคลากรจากหนวยงานหรือองคกรที่
เกี่ย วของ เพื่อทราบองคความรูพื้นฐานที่มีอยูเดิม และขอความคิดเห็นวาสื่อการเรียนรูที่ควรจะเปน นั้น มี
ซ

อะไรบาง ในที่สุดจึงผลิตสื่อการเรียนรูทั้งสิ้น ๕ ประเภท ไดแก ๑.แผนพับ ๒.หนังสือ ๓.วีดิทัศนออนไลน ๔.
อินโฟกราฟฟกส ๕.เพจเฟซบุค เขาหลวงมรดกล้ําคาของเมืองเพชรบุรี
เมื่อผลิตสื่อประเภทตางๆ แลวเสร็จ ไดนําสื่อตางๆ เหลานี้เผยแพรสูสาธารณชนผานชองทางตางๆ
และมอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดใชประโยชน สื่อทุกประเภทไดรับการประเมินจากผูใชงานวาทําใหรูจักและ
ทราบขอมูลความสําคัญของถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวของในบริบทประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมมาก
ขึ้น อยากไปเยี่ยมชมถ้ําเขาหลวงมากขึ้น และคิดวาสื่อการเรียนรูที่ผลิตขึ้นนี้ตอบโจทยการพัฒนาสูการเปน
แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางยิ่ง
นอกจากนี้ ห น ว ยงานที่ มีห น า ที่ ดู แลและบริ ห ารจั ดการถ้ํา เขาหลวงและสถานที่ เกี่ ย วเนื่ อง ไดแ ก
องคการบริหารสวนตําบลธงชัย วัดบุญทวี (วัดถ้ําแกลบ) สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนครคีรี ไดนําเอาสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ ไปใชประโยชนในหนวยงานของตนดวย
จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้กลาวไดวาโครงการวิจัยนี้ไดคนควาขอมูลความสําคัญทางประวัติศาสตรและ
ศิล ปวั ฒ นธรรมของถ้ํ าเขาหลวงและสถานที่เกี่ย วเนื่องอยางละเอีย ด ผลที่ไดนี้ไดนําไปผลิตสื่อการเรีย นรู
ประเภทตางๆ ซึ่งจากการทดลองใชและสัมภาษณผูเกี่ยวของเห็นวาสื่อเหลานี้ไดตอบโจทยการพัฒนาสถานที่นี้
ใหกลายเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมไดในที่สุด
คําสําคัญ

ถ้ําเขาหลวง, 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
ญ

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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บทที่ ๑
บทนํา
สัญญาเลขที่
ชื่อโครงการ

: SURDI นวก./2559/05
: ถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรู
ทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม
หัวหนาโครงการ
: รองศาสตราจารย ดร.รุงโรจน ธรรมรุงเรือง
หนวยงานตนสังกัด
: ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
หนวยงานรวมโครงการ : วัดบุญทวี (วัดถ้ําแกลบ) จังหวัดเพชรบุรี, องคการบริหารสวนตําบลธงชัย
และสํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี
ระยะเวลาดําเนินการ
: ๑๒ เดือน (๙ มีนาคม ๒๕๖๐ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๑)
๑. ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
ถ้ําเขาหลวงตั้งอยูที่ตําบลธงชัย อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ภายใตการดูแลของวัดบุญทวี (วัดถ้ํา
แกลบ) เปนถ้ําหินปูนขนาดกวางใหญ เต็มไปดวยหินงอกหินยอย มีแสงสวางสองถึง ภายในถ้ําจึงมีธรรมชาติที่
งดงาม
นอกจากนี้ ภายในถ้ําเขาหลวงยังเปนที่ประดิษฐานพระพุทธบาท พระเจดีย และพระพุทธรูปนอยใหญ
อีกเปนจํานวนมาก รองรอยทางพุทธศาสนาเหลานี้ผนวกรวมกับหลักฐานลายลักษณอักษร ทําใหเชื่อกันวาถ้ํา
เขาหลวงไดรับการดัดแปลงใหเปนพุทธสถานหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาแลวแตครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอมาในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนก็ยังคงเปนที่รูจักกันดี ๑
ดวยเหตุที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานทางศิลปกรรมสมัยอยุธยาจํานวนหนึ่ง ซึ่งบางอยางอาจมีอายุเกาแก
จนถึงสมัยอยุธยาตอนตน เชน เจดียทรงแปดเหลี่ยมที่มีลวดลายปูนปนประดับอยางงดงาม ๒ และยังพบจารึก
ของรัชกาลที่ ๔ กลาวถึงการบูรณปฏิสังขรณพระเจดียและพระพุทธรูปรวมกับพระราชโอรส อันสอดคลองกับ
ขอมูลในพระราชพงศาวดาร ๓ ทําใหเห็นความสําคัญของถ้ําเขาหลวงที่ยังคงมีอยูอยางสืบเนื่อง ทั้งยังเกี่ยวของ
โดยตรงกับราชสํานัก จากขอมูลที่พบภายในถ้ํายังทําใหทราบวาสถานที่แหงนี้มีความสําคัญตอมาในสมัยรัชกาล
ที่ ๕ ดวย
ในสมัยรัตนโกสินทรนี้ พุทธศิลปกรรมในถ้ําเขาหลวงมีความสัมพันธโดยตรงกับการบําเพ็ญพระราช
กุศลของรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ แหงราชวงศจักรี ตลอดจนพระราชวงศ และบุคคลสําคัญในราชสํานัก
เห็น ได จากจารึกที่พบรวมกัน กับ พระพุทธรูปหลายองคที่เรีย งรายอยูภ ายในถ้ํา ไดร ะบุพระนามเจานายใน
ราชวงศจักรี ซึ่งลวนแตเปนพระราชโอรส พระราชธิดา และเจาจอมมารดาในรัชกาลที่ ๔ และยังมีพระพุทธรูป
ที่มีจารึกพระนามสมเด็จพระอัครมเหสี พระราชโอรส พระราชธิดา และเจาจอมมารดาในรัชกาลที่ ๕ และ
รายนามตําแหนงบุคคลสําคัญที่กํากับราชการในราชสํานัก
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๑

สุนทรภู, นิราศเมืองเพชร, พิมพเปนที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นางเจียน สังขสุนทร ณ เมรุ วัด
มกุฏกษัตริยาราม วันที่ 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 รัชกาลที่ ๔
,พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน),๒๕๔๘), ๒๙๗.
๑

ที่สําคัญเปนอยางยิ่ง ไดแก กลุมพระพุทธรูป ๒ กลุม ซึ่งมีจารึกพระปรมาภิไธยและตราพระบรมราช
สัญลักษณประจํารัชกาลที่ ๑-๔ เชื่อวาตรงกับที่ปรากฏในหนังสือ ตํานานวัตถุสถานตางๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสราง พระนิพนธของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ที่กลาวไวสั้นๆ วา มี
พระพุทธรูปที่รัชกาลที่ ๔ ทรงสรางเพื่อทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลกอนๆ และของสวน
พระองค ๔
พุทธศิลปกรรมภายในถ้ําเขาหลวงจึงมีความสําคัญยิ่งยวด เพราะไดแสดงถึงความเกี่ยวของกับราช
สํานักในสมัยรัตนโกสินทร ทั้งยังเปนพระบรมราชานุสรณที่สําคัญแหงหนึ่งของราชวงศจักรีดวย
เปนที่นาเสียดายที่ความสําคัญนานาประการของถ้ําเขาหลวงที่กลาวไปขางตนไมเปนที่รูจักแพรหลาย
ทําให ห นา ประวัติศาสตรสํ า คัญ อย า งหนึ่งของเมืองเพชรบุรีคอยๆ หายไปตามกาลเวลา ไมเวน กระทั่งชาว
เพชรบุรีเอง ทั้ งยั งขาดการดูแลรั กษา สภาพโดยทั่ว ไปของเจดียวัตถุภ ายในถ้ําจึงชํารุดทรุดโทรม ดวยเหตุ
ดังกลาวนี้จึงเกิดโครงการวิจัยนี้ขึ้น เพื่อนําองคความรูที่ถูกตอง ไมวาจะเปนการคนควาประเด็นใหม หรือตอ
ยอด หรือสรุปผลจากงานที่นักวิชาการทานตางๆ ไดทําไว มาหาชองทางเผยแพรสูสาธารณชนในรูปแบบตางๆ
ตลอดจนจั ดกิ จ กรรมรว มกั บหน วยงานที่เกี่ย วของ เพื่อใหความสําคัญ ทางดานประวัติศาสตร ศิล ปะ และ
วัฒนธรรม ของถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องใหเปนที่รูจักแพรหลายอีกครั้ง จนพัฒนากลายเปนแหลง
เรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญคูเมืองเพชรบุรีไดในที่สุด
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๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๑.เพื่อทราบถึงความสําคัญของถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องในบริบทตางๆ โดยเฉพาะในแงมุม
ความเชื่อ และความสัมพันธกับราชสํานักสมัยรัชกาลที่ ๔-๕
๒.เพื่ อ ทราบถึ ง ความต อ งการ ปญ หา อุ ป สรรค และขอ มู ล ต า งๆ ของหน ว ยงานราชการที่ มีส ว น
เกี่ ยวข อง เช น องค การบริ หารส ว นตํ าบลธงชัย สํานักโบราณคดีที่ ๑ ราชบุรี วัดบุญ ทวี ตลอดจนบุคคลที่
เกี่ยวของและนักทองเที่ยว เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาถ้ําเขาหลวงเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรม
๓.เพื่อนําองคความรูและแนวทางตางๆ ที่ไดไปผลิตเปนเอกสารและสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ และ
จัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องไดพัฒนาสูการเปนแหลง
เรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืน
๓. คําถามวิจัย
๑. ถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องมีความสําคัญในบริบททางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม
อยางไร
๒. การมีสวนรวมขององคกรทองถิ่น บุคคลที่เกี่ยวของ และนักทองเที่ยว ชวยใหแนวทางการพัฒนาถ้ํา
เขาหลวงไปสูแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมสอดคลองกับความตองการของสังคม ทั้งยังมี
ความยั่งยืนใชหรือไม
๓. การผลิตเอกสารและสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ จะทําใหถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องพัฒนา
ไปสูแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมใชหรือไม
๔

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตํานานวัตถุสถานตางๆ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสราง, จัดพิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก(พิเศษ) ชลิต
ศิริพงษ ณ เมรุวัดธาตุทอง วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ , ๗๒.
๒

๔. แนวคิดและเปาหมาย
องคความรูทางวิชาการที่ไดรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผนวกรวมกับที่นักวิชาการทานตางๆ ไดดําเนินการ
มาแลว จะทําใหทราบถึงความสําคัญของถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องในบริบทตางๆ โดยเฉพาะในแงมุม
ทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม องคความรูที่ไดมานี้จะเปนฐานอันมั่นคงและสําคัญยิ่งตอการพัฒนาให
เปนแหลงเรียนรูคูเมืองเพชรบุรี
เมื่ อนํา เอาองค ความรูที่ไดจ ากการคน ควาวิจัย วาถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ย วเนื่องมีความสําคัญ
อยางไรไปผลิ ตเปน เอกสารและสื่ อการเรียนรูป ระเภทตางๆ เผยแพรสูส าธารณชนวงกวาง ทั้งภายในและ
ภายนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงอาจมีการจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จะทําใหสาธารณชน
เกิดความรูความเขาใจตอถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องได สงผลใหสถานที่แหงนี้กลายเปนแหลงเรียนรูทาง
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมไดในที่สุด
๕. ระเบียบวิธีวิจัย
๕.๑ วิธีการศึกษา
กระบวนการในภาพรวมของโครงการวิจัยนี้มีดังนี้
๑. ทบทวนวรรณกรรมทั้งที่เปนเอกสารโบราณและงานวิชาการที่เกี่ยวของ เพื่อตรวจสอบองคความรู
ในปจจุบัน
๒. สํารวจและเก็บขอมูลภาคสนาม ณ ถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตรวจสอบองคความรู
เดิมและหาประเด็นทางวิชาการใหมๆ
๓. เก็บขอมูลสถานภาพปจจุบันและความคาดหวังในอนาคตตอถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องของ
บุคคล องคกร หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาในขอ ๑ – ๓ มาหาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับผลิตเปนเอกสารและสื่อ
การเรีย นรูประเภทตางๆ เผยแพร สูสาธารณชนผานชองทางตางๆ รวมทั้งอาจมีการจัดกิจกรรมรว มกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้การศึกษาในขอ ๑ และ ๒ เปนการศึกษาเพื่อตอบคําถามวิจัยขอแรกที่วา ถ้ําเขาหลวงและสถานที่
เกี่ยวเนื่องมีความสําคัญในบริบททางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางไร สวนการศึกษาในขอ ๓ และ ๔
เปนการศึกษาเพื่อตอบคําถามวิจัยขอที่สองที่วา การผลิตเอกสารและสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ จะทําใหถ้ํา
เขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องพัฒนาไปสูแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมใชหรือไม
๕.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง
ขอมูลทางวิชาการนั้นอาศัยการคนควาจากเอกสารโบราณและงานวิชาการปจจุบันเปนหลัก ในขณะที่
การผลิตเอกสารและสื่อการเรียนรูเผยแพรสูสาธารชนนั้นอาศัยขอมูลและมุมมองจากบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ดังนี้
๑. นักทองเที่ยวที่เดินทางมายังถ้ําเขาหลวง
๒. บุคคลและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ วัดบุญทวี (วัดถ้ําแกลบ), องคการบริหารสวนตําบล
ธงชัย, สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี
๕.๓ เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนไปเพื่อทราบความสําคัญทางประวัติศาสตรและทางศิลปวัฒนธรรมของ
ถ้ําเขาหลวงและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง และยังเก็บขอมูลเบื้องตนเพื่อหาแนวทางในการผลิตเอกสาร สื่อการเรียนรู
และจัดกิจกรรมที่เหมาะสม โดยใชเครื่องมือดังนี้
๓

๑. การคนควาเอกสารโบราณและงานวิชาการตางๆ เพื่อตอบคําถามวิจัยขอแรกที่วา ถ้ําเขาหลวงและ
สถานที่เกี่ยวเนื่องมีความสําคัญในบริบททางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางไร
๒. แบบสอบถาม
๓. การสัมภาษณ
๔. การสังเกตการณ
เครื่องมือในขอ ๒-๔ ใชสําหรับนักทองเที่ยว บุคคล และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อตอบคําถามวิจัยขอ
ที่สองวา การผลิตเอกสารและสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ จะทําใหถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องพัฒนา
ไปสูแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมใชหรือไม
๕.๔ การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
๑. สํ า หรั บ คํ า ถามวิ จั ย ข อแรก ถ้ํ าเขาหลวงและสถานที่ เกี่ ย วเนื่ องมีค วามสํ าคั ญ ในบริบ ททาง
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางไร จะวิเคราะหโดยใชเอกสารโบราณที่บันทึกเรื่องราวของสถานที่แหงนี้
เอาไว รวมกับบทวิเคราะหที่ไดจากกงานวิชาการปจจุบัน ประกอบกับขอมูลที่ไดจากการสํารวจถ้ําเขาหลวงและ
สถานที่เกี่ยวเนื่อง
๒. สําหรับคําถามวิจัยขอที่สอง การผลิตเอกสารและสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ จะทําใหถ้ําเขาหลวง
และสถานที่เกี่ยวเนื่องพัฒนาไปสูแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมใชหรือไม จะวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการสังเกตการณ มาวิเคราะหรวมกัน
๖. เปาหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด
หมายถึง ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับเมื่อดําเนินงานเสร็จสิ้นเปนรูปธรรม และตองสอดคลองกับคําถาม
การวิจัย โดยแบงเปนราย ๖ เดือน
ระยะเวลา
เดือนที่
๑-๖
เดือนที่
๗-๑๒

ผลผลิต (output)
ตัวชี้วัด
รายงานฉบับสมบูรณความสําคัญของถ้ํา จํานวนรายงานฉบับสมบูรณ ๑ เรื่อง
เขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องในบริบท
ท า ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร แ ล ะ ท า ง
ศิลปวัฒนธรรม
๑. เอกสารและสื่ อการเรีย นรู ป ระเภท ๑. จํานวนเอกสารและสื่อการเรียนรู
๓ ประเภท
ตางๆ ๓ ประเภท
๒. รายงานฉบับสมบูรณในประเด็นการ ๒. จํานวนรายงานฉบับสมบูรณ ๑ เรื่อง
พัฒนาถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่อง
ไ ป สู ก า ร เ ป น แ ห ล ง เ รี ย น รู ท า ง
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม

๗. เปาหมายของผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (Impact)
หมายถึง ผลที่คาดวาจะไดรับหลังจากที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชน และผลกระทบที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากการผลการวิจัยไปใชประโยชน
๑. ถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องเปนที่รูจักในวงกวาง
๒. ถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องไดกลายเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมที่
สําคัญอีกแหงหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี
๔

บทที่ ๒
ประวัติและความสําคัญของถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่อง
เขาหลวงตั้งอยูที่ตําบลธงชัย อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เปนสถานที่สําคัญของชาวเพชรบุรีมาตั้งแต
อดีตกาล มีลักษณะเปนเขาลูกใหญที่อยูใกลกับตัวเมืองเพชรบุรี และมีสถานที่สําคัญอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดอยูใกลเคียง เชน พระนครคีรี วัดวาอารามและโบราณสถานอีกหลายแหง บนเขาหลวงมีถ้ําตางๆ เปน
จํานวนมาก ไดแก ถ้ําหลวง หรือถ้ําเขาหลวง ถ้ําพุทธโฆษา ถ้ําเปยว ถ้ําแกลบ ถ้ําโค ถ้ําหมอก ถ้ํามะรุม ถ้ําเจ็ด
แท น ถ้ํ า สาลิ กา ถ้ํ า โบราณ ถ้ํ า น้ํ า เป น ต น ซึ่ ง ถ้ํ าเหล านี้ มี ความงดงามตามธรรมชาติ และบางถ้ํ า ยั งเป น ที่
ประดิษฐานปูชนียวัตถุอันเปนที่เคารพสักการะของชาวเมืองเพชรบุรี
จากการศึกษาเอกสารโบราณ งานวิชาการ และการลงพื้นที่ภาคสนาม ทําใหสรุปประเด็นความสําคัญ
ของถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องซึ่งสมควรเผยแพรไดดังนี้
๑. ถ้ําเขาหลวงเปนสถานที่ที่พระมหากษัตริยและพระราชวงศสมัยรัตนโกสินทรเคยเสด็จฯ มา และ
บุคคลสําคัญชาวไทยและชาวตางชาติหลายทานก็เคยเดินทางมา
๒. ภายในถ้ํ า มี ปู ช นี ย วั ต ถุ เ ก า แกจ นถึง สมัย อยุธ ยาตอนตน ตอ มาได รับ การปฏิสังขรณ และสรา ง
สิ่งกอสรางตางๆ เพิ่มเติม
๓. พระบาทสมเด็ จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และพระ
ราชวงศ ไดรวมกันบูรณปฏิสังขรณ สรางถาวรวัตถุไวภายในถ้ําเขาหลวงจํานวนมาก โดยเฉพาะพระพุทธรูป
จํา นวนมากมายนั บ รอยองคนั้ น ส ว นหนึ่งมีจารึกพระนามพระราชวงศ ทําใหทราบวามีพระราชวงศหลาย
พระองครวมกันทรงบําเพ็ญพระกุศล เปนหลักฐานที่ไมเหมือนสถานที่อื่นใด จนกลาวไดวาถ้ําเขาหลวงเปนพระ
บรมราชานุสรณของพระราชวงศจักรี
๔. ถ้ําอื่นๆ ที่เขาหลวงหลายถ้ําไดรับการดัดแปลงใหเปนพุทธสถานเชนเดียวกันกับถ้ําเขาหลวง แตมี
ขนาดเล็กกวา หลายแหงมีหลักฐานเกาแกจนถึงสมัยอยุธยาเชนกัน
รายละเอียดของประเด็นตางๆ ขางตน จะกลาวถึงในหัวขอตางๆ ในลําดับถัดไป
๒.๑ สภาพโดยทั่วไปของถ้ําเขาหลวง
ถ้ําเขาหลวงในปจจุบันเปนสถานที่เที่ยวชมธรรมชาติและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเพชรบุรีและ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ โดยอยูในความดูแลของวัดบุญทวีหรือวัดถ้ําแกลบซึ่งอยูบริเวณเชิง
เขาหลวงและมีพื้นที่เชื่อมตอกับถ้ําแกลบซึ่งเปนสวนหนึ่งของเขาหลวงดวย ทางลงไปสูถ้ําเขาหลวงในปจจุบัน
เปนทางเดินปูพื้นดวยอิฐ มีราวพนักบันได และมีแนวตนลั่นทมขนาดใหญที่สองขางตลอดแนวทางเดิน เมื่อถึง
ปากถ้ําจะมีบันไดกออิฐถือปูนขนาดใหญที่มีความสูงชันเปนทางลงสูพื้นถ้ํา ภายในถ้ําเปรียบเสมือนหองขนาด
ใหญซึ่งแบงพื้นที่เปนหองตางๆ ตามขนาดและระดับพื้นถ้ําที่ลดต่ําลง เมื่อลงจากบันไดจะพบคูหาถ้ําที่มีลักษณะ
คลายหองตางๆ ซึ่งสามารถแบงไดเปน ๕ คูหา ซึ่งเปนที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุแตกตางกัน (แผนผังที่ ๑)
๕

แผนผังที่ ๑ แผนผังถ้ําเขาหลวง จ.เพชรบุรี
คูหาที่ ๑ เปนที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทซึ่งอยูภายในซุมที่มีหลังคาคลุมและเสากลม ๔ ตน มี
แถวพระพุทธรูปปูนปนปดทองประทับนั่งปางมารวิชัย ขนาดไลเลี่ยกันประทับนั่งเรียงรายบนฐานชุกชีเดียวกัน
จํานวน ๙ องค และมีพระพุทธรูปปูนปนปดทองประทับนั่งปางมารวิชัย ๒ องค อยูอีกดานหนึ่ง ดานทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของคูหาที่ ๑ มีประติมากรรมปูนปนเปนรูปบุคคลนอนหงายคลายซากศพจําลอง รูปฤๅษี
และรูปชาง โดยผนวกเขากับหินงอกหินยอยของถ้ํา (ภาพที่ ๑ และ ๒)

ภาพที่ ๑ พระพุทธรูปและรอยพระพุทธบาทในคูหาที่ ๑

ภาพที่ ๒ ประติมากรรมรูปซากศพและฤๅษี
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของคูหาที่ ๑
๖

คูหาที่ ๒ เมื่ อเดิ น ลงสู ถ้ํา ต อไป จะพบคู ห าที่ ๒ อยูบ ริเวณผนังถ้ําด านขวามือ มี บัน ไดเตี้ย ๆ ที่
ดานหนาสําหรับขึ้นไปสักการบูชาพระพุทธรูปปูนปนประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยและปางสมาธิ รวม ๔ องค
(ภาพที่ ๓) แตละองคมีจารึกพระปรมาภิไธยที่หนาตักและมีลวดลายปูนปนตราพระบรมราชสัญลักษณของ
รัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๔ ที่ผาทิพยของพระพุทธรูป โดยทั้ง ๔ องค ประดิษฐานอยูบนฐานสิงหประดับกลีบ
บัวในระนาบเดียวกัน ที่ฐานดานหนาของพระพุทธรูปพบรองรอยของแทนฐานบูชาและราวไมเสาหัวเม็ดซึ่ง
อาจเปนราวเชิงเทียนหรือราวเครื่องแขวนพวงมาลัย ใกลกับพระพุทธรูปทั้ง ๔ องคนี้มีระฆังโลหะใบหนึ่ง
แขวนอยู

ภาพที่ ๓ พระพุทธรูปที่ประดิษฐานในคูหาที่ ๒
คูหาที่ ๓ เปนหองขนาดใหญและยาวที่สุดของถ้ําเขาหลวง มีแผนผังคลายสี่เหลี่ยมผืนผา ภายในหอง
นี้ปูพื้นดวยกระเบื้องดินเผา เพดานถ้ํามีปลองขนาดใหญที่แสงอาทิตยสามารถสองลงมายังพื้นถ้ํา เกิดเปนแสง
สวางที่มีความงดงามแปลกตา
บริเวณคูห านี้ เป นที่ ป ระดิษฐานพระพุทธรูปปูนปน ประทับนั่งปางมารวิชัย ขนาดใหญเปน ประธาน
ทางดานทิศใต ขนาบขางซายขวาดวยพระสาวก แวดลอมดวยพระพุทธรูปขนาดหนาตักประมาณ ๑ ศอก ที่มี
จารึกพระนามพระบรมวงศานุวงศในราชวงศจักรีโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ ๔-๕ เปนจํานวนมากประดิษฐาน
เรียงรายโดยรอบผนังถ้ําและในสวนที่เปนโพรงหินงอกหินยอย ที่ดานบนของผนังถ้ําดานทิศใตของคูหาที่ ๓ ยัง
มีพระพุทธรูปประทับนั่งกลุมหนึ่ง จํานวน ๕ องค โดยมี ๔ องค ที่มีจารึกพระปรมาภิไธยและประดับลวดลาย
ปูนปนตราพระบรมราชสัญลักษณในรัชกาลที่ ๑ - ๔ คลายกับที่พบในคูหาที่ ๒
นอกจากนี้ ยังมีพระพุทธรูปขนาดใหญ ไดแก พระพุทธไสยาสน พระปาเลไลยก พระพุทธรูปแบบอู
ทอง เปนตน รวมทั้งยังมีเจดียกออิฐถือปูน ๓ องค โดยมีรูปแบบเปนเจดียทรงปราสาทยอดประดับลวดลายปูน
ปนองคหนึ่ง และเจดียทรงระฆังอีก ๒ องค (ภาพที่ ๔ - ๕)

๗

ภาพที่ ๔ คูหาที่ ๓ ของถ้ําเขาหลวงดานทิศใต

ภาพที่ ๕ คูหาที่ ๓ ของถ้ําเขาหลวงดานทิศเหนือ
คูหาที่ ๔ มีแนวกําแพงและซุมประตูทางเขาออกที่เชื่อมตอกับคูหาที่ ๓ ภายในคูหาทางดานทิศเหนือ
ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ปู น ป น ป ด ทองประทั บ นั่ ง แสดงปางมารวิ ชั ย ขนาดใหญ จํ า นวน ๓ องค โดยมี
พระพุ ทธรู ปปูนป นปดทองขนาดหนา ตักประมาณ ๑ ศอก ที่มีจารึกพระนามพระราชวงศ ประดิษฐานราย
ลอมรอบผนังถ้ําอีกจํานวนหนึ่ง และมีเจดียทรงระฆัง ๓ องค ที่ดานทิศใต (ภาพที่ ๖-๘ )
จากคูหาที่ ๔ มีทางเดินไปสูบริเวณปลายสุดของถ้ําซึ่งเปนคูหาที่ ๕ ระหวางทางเดินนั้นมีประติมากรรม
รูปบุคคลนอนหงายคลายซากศพ ที่คูหาที่ ๕ มีประติมากรรมรูปฤๅษี (ภาพที่ ๙-๑๐) ใกลกันเปนบันไดทางขึ้น
ลงอีกแหงหนึ่ง โดยไมเปดใชงานในปจจุบันเนื่องจากชํารุดและมีความชันมาก
๘

ภาพที่ ๖ แนวกําแพงและชองประตูกั้นระหวางคูหาที่ ๓ กับคูหาที่ ๔

ภาพที่ ๗ พระพุทธรูปที่ประดิษฐานในคูหาที่ ๔ ดานทิศเหนือ

ภาพที่ ๘ เจดียทรงระฆัง ๓ องค ในคูหาที่ ๔ ดานทิศใต
๙

ภาพที่ ๙ ประติมากรรมรูปบุคคลนอนหงายคลาย
ซากศพระหวางทางจากคูหาที่ ๔ ไปยังคูหาที่ ๕
จากสภาพโดยทั่วไปของถ้ําเขาหลวงที่กลาว
มาทั้งหมด ทําใหเห็นวาถ้ําเขาหลวงเปนถ้ําที่มีความ
งดงามตามธรรมชาติ แ ละได ถู ก ดั ด แปลงพื้ น ที่ ใ ห
เปนศาสนสถานในพุทธศาสนา โดยปรากฏปูชนีย
วัตถุตางๆ เปนจํานวนมากภายในถ้ํา ซึ่งอาจมีอายุ
เกาแกถึงสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทรตอนตน ทั้งนี้จะ
ไดศึกษารูป แบบศิล ปกรรมและกําหนดอายุปูช นีย
วัตถุที่ประดิษฐานไวในแตละคูหา รวมทั้งวิเคราะห
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของในลําดับถัดไป
๒.๒ ถ้ําเขาหลวงกับหลักฐานประวัติศาสตร
จากการคนควาหลักฐานทางประวัติศาสตร
พบวามีหลักฐานเอกสารที่กลาวถึงถ้ําเขาหลวงไวไม
มากนั ก ได แ ก วรรณคดี บั น ทึ ก การเดิ น ทางของ
ภาพที่ ๑๐ ประติมากรรมรูปฤๅษีในคูหาที่ ๕
ชาวตางชาติ และเอกสารโบราณในราชสํานักสมั ย
รัชกาลที่ ๔-๕ ซึ่งใหขอมูลความสําคัญเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวงไวแตกตางกัน ดังนี้
๒.๒.๑ วรรณคดี
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีหลักฐานที่กลาวถึงถ้ําเขาหลวงโดยปรากฏอยูในวรรณคดีบางเรื่อง เชน
นิราศเมืองเพชร ของสุนทรภู ซึ่งมีผูสันนิษฐานวาวรรณคดีเรื่องนี้นาจะแตงขึ้นในขณะที่สุนทรภูกลับเขารับ

๑๐

ราชการในสมั ย รั ช กาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๘ ๑ เนื่องจากในตอนหนึ่งของนิ ร าศเมืองเพชรนั้น สุน ทรภูไ ด
พรรณนาถึงความหลังเมื่อคราวที่ตกอับจึงกลับมาที่เมืองเพชรบุรีและไดคางแรมในถ้ําเขาหลวง โดยใน นิราศ
เมืองเพชร ไดพรรณนาถึงคราวที่สุนทรภูไดมาเยือนถ้ําเขาหลวงไววา
0

“โออกนองทองเที่ยวมาเปลี่ยวจิต
ไมมีมิตรที่จะชมสมประสงค
กับหนูนอยพลอยเพลินเที่ยวเดินวง
ขึ้นถึงองคพระเจดียบนคีริน…”
.................................................................
“....มีพระไสยาสนพระบาทเหยียด
พระทรวงพังทั้งพระเพลาก็ราวราน
ทั้งผนังพังทับอยูกับถ้ํา
ดูวางเวิ้งเชิงพนมนาชมเชย
เปนลดหลั่นชั้นชองมีหองหับ
กลางคิรินหินหอยยอยระยา
ฉะเชนนี้มีฤทธิ์จะคิดชอน
เห็นหนุมสาวชาวบุรินสิ้นทั้งปวง
เขาตั้งอางกลางถ้ํามีน้ํายอย
เปนไคลคล้ําน้ําแทงกลับแข็งคุม
แลวเดินดูภูผาศิลาเลื่อม
เปนหองนอยรอยหนังสือลายมือมี
ชมลูกจันทนกลั่นกลิ่นระรินรื่น
เห็นหองหินศิลานาอาวรณ
พอจวนรุงฝูงนกวิหกรอง
คิดคะนึงถึงตัวกลัวตองตี
โอยามยากจากบุรินมาถิ่นเถื่อน
เดือนสวางตางไตเมื่อไสยา
ยังรินรินกลิ่นกลั่นจันทนประแจะ
เหลือรําลึกนึกนาน้ําตากระเด็น
มาเห็นถ้ําน้ําตาลงพรากพราก
จะไปเรือนเยือนเยี่ยมก็เจียมใจ
อันถ้ํานี้ที่มนุษยหยุดกินน้ํา
๑

๖๒.

คนมันเบียดเบียนขุดสุดสงสาร
โอชาวบานชางไมสรางขึ้นบางเลย
โอนึกน้ําตาตกเจียวอกเอย
ตางแหงนเงยชมชะงอนกอนศิลา
แลสลับเลื่อนคลายลายเลขา
ดาษดาดูดูดังพูพวง
เอาสิงขรไปตั้งริมวังหลวง
จะแหนหวงหองหับถึงจับกุม
ดูผอยผอยเผาะลงที่ตรงหลุม
เปนหินหุมอางอิฐสนิทดี
บางงอกเงื้อมเงาระยับสลับสี
คิดถึงปเมื่อเปนบาเคยมานอน
จนเที่ยงคืนแขนซายกลายเปนหมอน
เคยกลาวกลอนกลอมชาโอชาตรี
เรไรซองเสียงจังหรีดดังดีดสี
ตอชาปจึงคอยวายฟายน้ําตา
ไมมีเรือนแรมอยูในคูหา
แผนศิลาตางฟูกกระดูกเย็น
เหมือนจะแนะนําจิตใหคิดเห็น
โอจําเปนเปนกรรมจึงจําไกล
แตเพื่อนยากยังไมเห็นวาเปนไฉน
ขอสั่งไวเถิดถ้ําที่ช้ําทรวง
มิใชถ้ําของอิเหนาถ้ําเขาหลวง

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ชีวิตและงานของสุนทรภู (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร ,๒๕๑๘),
๑๑

เขาชวยเลาเถิดวาเขาไมลอลวง
จึงเขียนกลอนนอนคางไวตางพักตร
จงภิญโญโมทนาใหอาภัย

แตเขาหวงเขาหามตองขามใจ
หวังประจักษมิ่งมิตรพิสมัย
อยานอยใจเลยถ้ําขออําลา” ๒
1

นิราศเมืองเพชรสะทอนใหเห็นวาถ้ําเขาหลวงเปนสถานที่สําคัญของเมืองเพชรบุรี และอาจเปนที่รูจัก
กันดีในหมูขาราชสํานักสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร สุนทรภูยังไดบรรยายถึงสภาพภูมิประเทศและปูชนียวัตถุที่
สําคัญในถ้ําเขาหลวง โดยมีพระเจดีย และพระพุทธไสยาสน ซึ่งอยูในสภาพชํารุดทรุดโทรม รวมทั้งมีอางน้ํากอ
ดวยอิฐที่กลางถ้ําเขาหลวง ทั้งนี้อาจเปนไปไดวาพระเจดียและพระพุทธไสยาสนดังกลาวอาจมีอายุเกาแกถึงสมัย
อยุธยา ที่ยังคงสืบมาถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนหรือเมื่อครั้งที่สุนทรภูไดเดินทางไปยังถ้ําเขาหลวง
นอกจากนี้ ถ้ําเขาหลวงยังปรากฏในวรรณคดีเรื่อง นิราศเขาหลวง ซึ่งแตงโดยขุนวรการ สันนิษฐานวา
นาจะแตงขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ เนื้อหาของนิราศไดพรรณนาถึงการเดินทางไปถ้ําเขาหลวงและการบําเพ็ญกุศล
ในเทศกาลตรุษสงกรานตที่เขาหลวงซึ่งเปนงานสําคัญประจําปของชาวเมืองเพชรบุรี ๓ ปูชนียวัตถุสําคัญภายใน
ถ้ําที่พรรณนาไวในนิราศเขาหลวง ไดแก รอยพระพุทธบาท รวมทั้งยังกลาวถึงรูปปนผีนอนตายซึ่งอาจเปน
เครื่องเจริญกรรมฐานของพระสงฆ จึงอาจเปนไปไดวา ประติมากรรมรูปบุคคลที่นอนหงายโดยเปดหนาทอง
และมีอวัยวะภายในกองอยูคลายรูปซากศพดังที่พบในปจจุบันนั้นอาจเคยมีอยูมานานแลวในถ้ําเขาหลวง โดย
นิราศเขาหลวงไดพรรณนาความตอนนี้ไววา
2

“แลวลงจากเชิงบันไดใหญมหันต
ปนเปนผีนอนตายขึ้นใหญกราน
พี่เห็นเขาเกลาพองสยองเศียร
พอคิดถึงอนิจจานาประวิง
“....แลวเดินลัดตัดทางมาขางขวา
พี่ตั้งจิตตพิศสถานสําราญใจ

ไมชาพลันถึงเขาทําพระกรรมฐาน
ในตาปานใหญยาวราวกับจริง
ใหวนเวียนบนธรรมกรรมมาสิง
เราคงกลิ้งตายยับกับสุธา....”
เขาวันทาพระพุทธบาทประสาทไส
ขอใหไดสมหวังดังสัจจา” ๔
3

จากนิราศเมืองเพชรและนิราศเขาหลวงทําใหทราบวาในถ้ําเขาหลวงเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สําคัญของ
เมืองเพชรบุรี มีปูชนียวัตถุซึ่งชาวเพชรบุรีนับถือและสักการบูชาในเทศกาลสําคัญ ประกอบดวย พระเจดีย พระ
พุทธไสยาสน รอยพระพุทธบาท รวมทั้งยังมีประติมากรรมรูปซากศพซึ่งอาจเปนสถานที่ปลงอสุภกรรมฐานของ
พระสงฆที่ปฏิบัติกรรมฐานภายในถ้ํา

๒

สุนทรภู, นิราศเมืองเพชร, พิมพเปนที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นางเจียน สังขสุนทร ณ เมรุ วัด
มกุฏกษัตริยาราม วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๖ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๔๙๖), ๔๔-๔๕.
๓
ปรัชญา ปานเกตุ, บรรณาธิการ, ประชุมนิราศภาคที่ ๔ (กรุงเทพฯ: ๒๕๕๗), ๑๒.
๔
เรื่องเดียวกัน, ๕๐-๕๑.
๑๒

๒.๒.๒ บันทึกของชาวตางชาติ
ขอมูลอีกกลุมหนึ่งที่กลาวถึงถ้ําเขาหลวง ไดแก บันทึกการเดินทางของชาวตางชาติที่เขามาในสยาม
และได เดินทางมายังเพชรบุรี ซึ่งกรมศิลปากรไดรวบรวมและแปลเอกสารเหลานี้แลวจัดพิมพเผยแพรเปน
หนังสือเรื่อง ตามรอยฝรั่งเลาความหลังเมืองพริบพรี (เพชรบุรี) ๕ ทําใหทราบวามีชาวตางชาติหลายคนที่เคย
เดินทางมายังถ้ําเขาหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๔-๕ ไดแก
เซอร จอหน เบาริง (Sir John Bowring) ราชทูตชาวอังกฤษซึ่งเดินทางมาเพชรบุรีเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๘
อ็องรี มูโอต (Henri Mouhot) นักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสซึ่งไดเดินทางเขามาสํารวจอินโดจีน
ไดแก สยาม กัมพูชา และลาวในชวงระหวาง พ.ศ.๒๔๐๑-๒๔๐๓
เจ. ทอมสัน (J. Thomson) นักเดินทางชาวอังกฤษผูเดินทางมายังสยามเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๘ และไดมี
โอกาสเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และไดรับพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ ใหฉายพระบรม
ฉายาลักษณในโอกาสสําคัญหลายคราว เมื่อ เจ.ทอมสัน ไดเดินทางมาเพชรบุรี ยังไดถายภาพเมืองเพชรบุรีไว
ดวย
แฟรงค วินเซอร จูเนียร (Frank Vincent, Jun.) นักสํารวจชาวอเมริกันที่ไดเดินทางมายังพมา สยาม
และกัมพูชา ระหวางป พ.ศ.๒๔๑๔-๒๔๑๕
ซารา คอฟแมน (Sara Coffman) และ มารี โลวินา คอรท (Mary Lovina Cort) มิชันนารีชาว
อเมริกันซึ่งเดินทางมาสยามใน พ.ศ.๒๔๑๗-๒๔๓๕
เจาชายวิลเลียมแหงสวีเดน (H.R.H Prince William of Sweden) พระราชอาคันตุกะในฐานะผูแทน
พระองคสมเด็จพระราชาธิบดีแหงสวีเดนที่ไดเสด็จฯ มาทรงเยือนสยามเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๔ เนื่องในวโรกาสพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ชาวตางชาติเหลานี้ไดเดินทางมายังเพชรบุรีในชวงเวลาไลเลี่ยกันคือในสมัยรัชกาลที่ ๔ –รัชกาลที่ ๕
ไดพรรณนาถึงถ้ําเขาหลวงไวในบันทึกดวยมุมมองที่คลายคลึงกัน และบางฉบับไดกลาวถึงปูชนียวัตถุในพุทธ
ศาสนาที่ประดิษฐานในถ้ําเขาหลวงและสิ่งกอสรางอื่นๆ สามารถสรุปสาระและมุมมองที่ชาวตางชาติไดบันทึก
เกี่ยวกับถ้ําเขาหลวงไวกวางๆ ได ๒ ประเด็น คือ
๑. สภาพตามธรรมชาติของถ้ําเขาหลวง บันทึกตางๆ ไดกลาวตรงกันวาเปนถ้ําที่มีความงดงาม
ตามธรรมชาติ เสนทางลงไปยังถ้ําเต็มไปดวยตนลั่นทม ภายในถ้ํามีความโดดเดนโดยเฉพาะหินงอกหินยอยที่มี
รูปรางแปลกตา และมีแสงสวางจากดวงอาทิตยสาดสองลงมายังพื้นถ้ําอยู ๑-๒ แหง ลักษณะของภูเขาและหิน
งอกหินยอยเปนหินภูเขาไฟ ไดแก หินแกรนิต หินปูน และหินบะซอลทที่มีเปลือกหอยแทรกตัวอยูแสดงใหเห็น
วาบริเวณนี้อาจเคยเปนทะเลมากอน โดยในบันทึกของอ็องรี มูโอต ยังมีภาพวาดลายเสนของถ้ําเขาหลวงที่วาด
จากรูปถาย ฝมือของ เอ. โบกูรต (M. Bocourt) นักธรรมชาติวิทยาไวดวย (ภาพที่ ๑๑)

๕

ดูรายละเอียดใน นันทา วรเนติวงศ และคนอื่นๆ, แปลและเรียบเรียง, ตามรอยฝรั่งเลาความหลัง
เมืองพริบพรี (เพชรบุรี) (กรุงเทพฯ : สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร), ๒๕๕๗.
๑๓

ภาพที่ ๑๑ ภาพวาดลายเสนของถ้ําเขาหลวงที่วาดจากรูปถาย ฝมือของ เอ. โบกูรต (M. Bocourt)
นักธรรมชาติวิทยา
ที่มา: อ็องรี มูโอต, กรรณิกา จรรยแสง (แปล), บันทึกการเดินทางของอ็องรี มูโอต ในราชอาณาจักรสยาม
กัมพูชา ลาว และอินโดจีนตอนกลางสวนอื่นๆ (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๘), ๒๙๑.
๒. ปูชนียวัตถุและสิ่งกอสรางในถ้ําเขาหลวง ชาวตางชาติที่ไดไปเยือนถ้ําเขาหลวงลวนกลาว
ตรงกันวา ถ้ําเขาหลวงเปนถ้ําที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเปนจํานวนมาก ชาวตางชาติรูจักกันในชื่อวา Cave of
Idols ๖ หรือ the Royal Cave ๗ มีพระพุทธรูปสําคัญที่เอกสารสวนใหญเกือบทุกฉบับตองกลาวถึง คือ พระ
พุทธไสยาสนที่มีขนาดใหญประมาณ ๑๓๕-๑๔๕ ฟุต มีแถวพระพุทธรูปประทับนั่งเปนจํานวนมากซึ่งมีแผน
จารึกนามของผูสรางติดอยู และมีพระพุทธรูปปางปาเลไลยก ๘ รอยพระพุทธบาท ๙ และเจดียสีขาว ๓ องค ๑๐
ภายในถ้ําแบงเปนหองตางๆ ซึ่งมีทางเดินเชื่อมถึงกัน พื้นถ้ําถูกปรับใหราบและปูพื้นดวยอิฐและกระเบื้อง มีซุม
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9

๖

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

๑๔

ประตูที่กั้นระหวางหองใหญกับหองเล็ก ๑๑ รวมทั้งมีบันไดทางลงไปสูถ้ําซึ่งมีความสูงชัน นอกจากนี้ บันทึกของ
ชาวตางชาติบางรายยังไดกลาวถึงประติมากรรมที่แลดูคลายซากศพหรือผูที่ถูกทรมานรางกายดวย ๑๒
10
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๒.๒.๓ พระราชพงศาวดารและพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดําเนินของพระมหากษัตริย
และพระราชวงศสมัยรัตนโกสินทร
ถ้ํ า เขาหลวงเป น สถานที่ สํ า คั ญ ที่ มี ห ลั ก ฐานปรากฏแน ชั ด ว า พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า
เจาอยูหัวไดเคยเสด็จฯ มายังถ้ําแหงนี้ตั้งแตเมื่อทรงผนวชในสมัยรัชกาลที่ ๓ และเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
แล ว ได มีพ ระบรมราชโองการมาถึ ง พระยาเพชรบุ รี เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๙ เพื่ อ ให ดํา เนิ น การบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ
พระพุทธรูป พระเจดีย และรอยพระพุทธบาทภายในถ้ําเขาหลวง ซึ่งไดเคยทรงปฏิสังขรณไวแลวตั้งแตเมื่อทรง
ผนวช และยังโปรดเกลาฯ ใหสรางบันไดทางขึ้นลงใหมั่นคงแข็งแรง (ภาพที่ ๑๒-๑๓) เมื่อถึงฤดูแลงจะไดเสด็จฯ
มาทอดพระเนตรถ้ําเขาหลวง ๑๓
12

ภาพที่ ๑๒ บันไดทางขึ้นลงไปยังคูหาที่ ๑

๑๑

เรื่องเดียวกัน, ๑๓๔.
เรื่องเดียวกัน, ๑๑๙ และ ๑๓๕.
๑๓
หอจดหมายเหตุแหงชาติ, มร๔ รล-กห/๑๑ สารตราวาดวยใหพระยาเพชรบุรีทําทางบันได ขึ้น ลง
ถ้ําเขาหลวง (จ.ศ. ๑๒๑๘)
๑๒

๑๕

ภาพที่ ๑๓ บันไดทางขึ้นลงไปยังคูหาที่ ๕ ปจจุบันไมเปดใชงาน
ตอมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๑ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระราชประสงคที่จะเสด็จประพาส
เมืองเพชรบุรี จึงมีพระบรมราชโองการใหพระยาเพชรบุรีสรางพลับพลาและเตรียมการรับเสด็จ ในครั้งนั้นไดมี
หนังสือจากพระยาเพชรบุรีเพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานความกาวหนาเรื่องการปฏิสังขรณพระพุทธรูปในถ้ํา
เขาหลวง และขอพระราชทานยางรักเพื่อซอมแซมพระพุทธรูป พระบาทสมเด็จ พระจอมเกลาเจาอยูหัวได
พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการลงรักปดทอง และโปรดเกลาฯ ใหหมื่นสุวรรณนิมิต ปลัดกรมชาง
รักมาชวยพิจารณาการซอมแซม เนื่องจากสภาพภายในถ้ํามีความชื้น หากลงรักปดทองในขณะที่ปูนยังไมแหง
สนิทอาจทําใหเสียหาย ในการนี้ ไดพระราชทานวัสดุอุปกรณในการซอมแซมถ้ําเขาหลวงพรอมกับการสราง
พลับพลาเพื่อรับเสด็จ ซึ่งเปนการเตรียมการลวงหนา กอนที่จะเสด็จฯ ในพ.ศ. ๒๔๐๒ ๑๔
ตอมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๒ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จฯ ประพาสเมืองเพชรบุรี เพื่อ
ทอดพระเนตรพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน ณ พระนครคีรี พระราชวังที่โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นใหมที่เขามไห
สวรรย ใกลกับเขาหลวง และเมื่อปลายป พ.ศ.๒๔๐๒ ก็ไดเสด็จฯ ไปในการถวายผาพระกฐิน ณ เมืองเพชรบุรี
จึงไดมีการเตรียมการปรับปรุงทางเสด็จฯ ไปยังถ้ําเขาหลวงดวย ๑๕
ในการเสด็จฯ มายังถ้ําเขาหลวงเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๒ นั้น ไดทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเพิ่มเติม โดยโปรด
เกลาฯ ใหสรางพระพุทธรูปองคใหญขึ้นองคหนึ่ง หนาตัก ๔ ศอก และโปรดเกลาฯ ใหพระเจาลูกยาเธอ กรม
หมื่นมเหศวรศิววิลาศ และ พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นวิษณุนารถนิภาธร ทรงปฏิสังขรณพระพุทธรูปและสราง
พระเจดียสูง ๖ ศอก ๒ องค ๑๖ นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและบรรดาพระราชวงศที่
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๑๔

๑๒๒๐)

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

๑๕

หอจดหมายเหตุแหงชาติ, มร๔ รล-กห/๑๗. หนังสือ วาดวยใหพระยาเพชรบุรีจางลาวชายหญิง
รักษาถ้ําเขาหลวง (จ.ศ. ๑๒๒๑)
๑๖
เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่
๔ ,พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน),๒๕๔๘), ๒๙๗.
๑๖

ตามเสด็จฯ ยังไดทรงปดทองพระพุทธรูปตางๆ ไวเปนจํานวนมาก จึงมีพระราชดําริใหจางลาวพวนและลาวทรง
ดําซึ่งเปนชาวบานที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงใหเปนผูดูแลรักษา ไมใหโจรผูรายมาทําอันตรายแกพระพุทธรูปได
เอกสารโบราณเท า ที่ สื บ ค น ได ใ นป จ จุ บั น พบว า พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว ได ท รง
ปฏิสังขรณถ้ําเขาหลวงครั้งหลังสุดเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๖ โดยไดโปรดเกลาฯ ใหสั่งทํากระเบื้องหนาวัวจากเมือง
สงขลา เพื่อมาปูพื้นถ้ําเขาหลวง ซึ่งเปนกระเบื้องชนิดเดียวกับที่ทรงสั่งมาเพื่อปูพื้นพระราชมณเฑียรในพระนคร
คีรี ๑๗
กลาวโดยสรุปแลว พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวนับเปนพระมหากษัตริยรัชกาลแรกที่ได
เสด็จฯ มาเยือนถ้ําเขาหลวง และมีพระมหากรุณาธิคุณในการทํานุบํารุงปฏิสังขรณปูชนียวัตถุตางๆ เปนจํานวน
มาก
ตอมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จประพาส ณ จังหวัดเพชรบุรี และ
ไดเสด็จฯ ไปยังถ้ําเขาหลวง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๘ ซึ่งนาสังเกตวาในรัชกาลนี้ปรากฏชื่อเรียกถ้ําเขาหลวงในเอกสาร
โบราณตางๆ วา “ถ้ําหลวง” ตางจากในสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่เรียกวา “ถ้ําเขาหลวง”
ในครั้งนั้นไดประทับแรมที่พระนครคีรีและไดเสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระพุทธรูปที่ถ้ําหลวงถึง ๓ ครั้ง
คือ เมื่อวันอังคาร เดือน ๓ แรม ๑๓ ค่ํา (๒๒ กุมภาพันธ ๒๔๑๘), วันพุธ เดือน ๓ แรม ๑๔ ค่ํา (๒๓ กุมภาพันธ
๒๔๑๘) และวันพฤหัสบดี เดือน ๔ ขึ้น ๑ ค่ํา ( ๒๔ กุมภาพันธ ๒๔๑๘) โดยในวันพุธ เดือน ๓ แรม ๑๔ ค่ํา ซึ่ง
เปนวันธรรมสวนะ ไดเสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระพุทธรูปในถ้ําหลวง ๑๘ ไดทอดพระเนตรสิ่งตางๆ ในถ้ําซึ่ง
ชํารุดทรุดโทรม จึงทําใหในเวลาไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเงินที่จะซอมแซมพระพุทธรูปในถ้ํา
หลวง โดยเปนเงินสวนของหลวง ๓ ชั่ง กับเงินที่เรี่ยไรพระบรมวงศานุวงศฝายหนา ฝายใน และเจาจอม
มารดา เปนเงิน ๑๐ ชั่ง ๗ ตําลึง รวม ๑๓ ชั่ง ๒ ตําลึง พระราชทานแกพระยาสุรินฦๅไชย ผูวาราชการเมือง
เพชรบุรีเพื่อปฏิสังขรณพระพุทธรูปตางๆ ๑๙
ใน พ.ศ. ๒๔๒๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่ง
และไดเสด็จฯ ไปยังถ้ําหลวง เมื่อวันอาทิตย เดือน ๓ แรม ๖ ค่ํา (๑๓ กุมภาพันธ ๒๔๒๙) เวลาบาย ๔ โมง
เสด็จฯ โดยทรงมาพระที่นั่งพรอมดวยกระบวนนําและตามเสด็จ มีกระบวนรถพระประเทียบเสด็จไปประทับถ้ํา
หลวง เสด็จลงถ้ําหลวงทอดพระเนตรที่ตางๆ ในถ้ํา และทรงปดทองพระพุทธรูป แลวเสด็จประทับอยูจนค่ําจึง
เสด็จฯ กลับเวลา ๒ ทุมเศษ
ตอมาในวั นศุ กร เดื อน ๔ ขึ้น ๔ ค่ํา (๒๕ กุมภาพันธ ๒๔๒๙) เวลาบาย ๕ โมงเศษ ไดเสด็จ ฯ
ประพาสเขาหลวงพรอมดวยกระบวนพระบรมวงศฝายใน และโปรดเกลาฯ ใหจัดการบําเพ็ญพระราชกุศล
สดับปกรณพระบรมทนตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระทนตสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
และพระทนตสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน ซึ่งอัญเชิญมาดว ยพระองคเอง โดยโปรดเกลาฯ ใหเจา
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๑๗

หอจดหมายเหตุแหงชาติ, มร๔ รล-กห/๒๕. สารตรา วาดวยใหเจาพระยาสงขลาจางจีนทํ า
กระเบื้อง ปูพื้น ถ้ําเขาหลวง พระราชวังจัน (จ.ศ.๑๒๒๕)
๑๘
สมเด็จฯ เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ และคณะ, หนังสือ Court ขาวราชการ เจานาย ๑๑ พระองค
ทรงชวยกันแตง เลม ๑ (กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ, ๒๕๓๙), ๔๖๐.
๑๙
เรื่องเดียวกัน, ๔๖๓.
๑๗

พนักงานจัดการพระราชพิธีที่บริเวณหนาพระพุทธรูประจําแผนดิน ๒๐ และในวันจันทร เดือน ๔ ขึ้น ๗ ค่ํา ( ๒๘
กุมภาพันธ ๒๔๒๙) ไดพระราชทานเงินแกพระยาเพชรบุรีเพื่อซอมแซมพระในถ้ําหลวงเปนเงิน ๖ ชั่ง ๑๐ ตําลึง
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๒๑
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ดังนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงเปนอีกรัชสมัยหนึ่งที่พระมหากษัตริยได
เสด็จฯ มาทรงนมัสการปูชนียวัตถุในถ้ําเขาหลวง และไดพระราชทานเงินในการบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูป
ตามที่ปรากฏหลักฐานถึง ๒ ครั้ง
อนึ่ง มีหลักฐานเปนภาพถายเกาจํานวนหนึ่งในหอจดหมายเหตุแหงชาติที่สันนิษฐานวาเปนภาพการ
เสด็จฯ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เนื่องจากมีภาพพระราชโอรสและพระราชวงศฝายหนาและฝายในปรากฏอยูในภาพ
ดวย ดังเชนภาพถายที่ดานหนาของพระเจดียในถ้ําเขาหลวงที่อยูในคูหาที่ ๓ ที่มีภาพสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ
เจาฟาประชาธิปกศักดิเดชน (พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว) ประทับบนเกาอี้หวายดานซาย พระเจา
ลูกยาเธอ พระองคเจาอุรุพงศรัชสมโภช ประทับยืนบนเกาอี้หวายหนาพระเจดีย โดยมีเจาพระยาสุรพันธพิสุทธิ์
(เทศ บุนนาค) นั่งเกาอี้หวายดานหนาขวามือ (ภาพที่ ๑๔) และยังมีอีกบางภาพที่อาจถายในระยะเวลาเดียวกัน
เนื่องจากบุคคลและองคประกอบในภาพ เชน เกาอี้ มีความคลายคลึงกัน (ภาพที่ ๑๕-๑๖)

ภาพที่ ๑๔ ภาพถายพระราชวงศและบุคคลสําคัญในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ถ้ําเขาหลวง จ.เพชรบุรี
โดยมีภาพสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาประชาธิปกศักดิเดชน (พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว)
ประทับเอนบนเกาอี้หวายดานซาย พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจาอุรุพงศรัชสมโภช ประทับยืนหันดานขาง
บนเกาอี้หวายหนาพระเจดีย โดยมีเจาพระยาสุรพันธพิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) นั่งเกาอี้หวายดานหนาขวามือ
ที่มา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ

๒๐

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ภาค ๒๓ (พระนคร : อักษรเจริญทัศน, ๒๕๐๘), ๒๖-๒๗.
๒๑
เรื่องเดียวกัน, ๒๘.
๑๘

ภาพที่ ๑๕ ภาพถายพระราชวงศและบุคคลสําคัญในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ถ้ําเขาหลวง จ.เพชรบุรี
ที่มา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพที่ ๑๖ ภาพถายพระราชวงศและบุคคลสําคัญในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ถ้ําเขาหลวง จ.เพชรบุรี
ที่มา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ
ภายหลังจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไมพบหลักฐานวาพระมหากษัตริยใน
พระราชวงศจักรีไดเสด็จฯ ไปยังถ้ําเขาหลวงอีก ซึ่งอาจเกี่ยวของกับการที่พระนครคีรีไดถูกปลอยใหทิ้งรางลง
เมื่อรัชกาลที่ ๕ เสด็จสวรรคต จึงไมมีพระมหากษัตริยและพระราชวงศพระองคใดเสด็จฯ ไปยังพระนครคีรีและ
ถ้ําเขาหลวงดังที่เคยเปนมา หลักฐานที่เกี่ยวของกับถ้ําเขาหลวงในเวลาตอมาจึงมีเพียงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๗๐ ที่กลาววามีพระบรมวงศเสด็จไปถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
๑๙

พระจอมเกลาเจาอยูหัวที่พระนครคีรี และไดเสด็จไปทอดพระเนตรสถานที่ใกลเคียง รวมทั้งไดประทานทรัพย
สวนพระองคในการบูรณปฏิสังขรณพระนครคีรีและถ้ําเขาหลวง โดยมีรายพระนามพระบรมวงศที่สําคัญ ไดแก
พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ กรมขุนอูทองเขตขัติยนารี พระเจาพี่นางเธอ
พระองคเจาอาทรทิพยนิภา พระองคเจาอัพภันตรีปชา พระองคเจาเหมวดี เปนตน ๒๒ ซึ่งพระบรมวงศเหลานี้
ตางมีสายสัมพันธที่เกี่ยวของอยางใกลชิดกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนอยางยิ่ง
21

๒.๒.๔ การเสด็จเยือนของพระราชอาคันตุกะ
ถ้ํา เขาหลวงยังเปน สถานที่ สํา คัญที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหเปน
สถานที่ทองเที่ยวสําหรับตอนรับพระราชอาคันตุกะ โดยครั้งหนึ่งไดเปนสถานที่สําหรับเตรียมรับรอง คอลลอย
เลนเบิรต ราชทูตจากปรัส เซียที่เขามาเจริญ สัมพันธไมตรีในสมัยรัชกาลที่ ๔ โดยไดทรงเตรียมการตอนรับ
ราชทูตที่พระนครคีรี และใหจัดเตรียมยานพาหนะเพื่อชมทิวทัศนและความงดงามของถ้ําเขาหลวง ๒๓
ถ้ําเขาหลวงยังเปนสถานที่ตอนรับดุกโยฮัน อัลเบรกต (Duke Johon Alberkt) ผูสําเร็จราชการ
เมืองบรันชวิก (Braunschweig) และเจาหญิงอลิสซาเบท สโตลเบิรก รอชซาลา (Princess Elizabeth
Stolberk Rojsala) พระชายา พระราชอาคันตุกะในรัชกาลที่ ๕ ที่ไดเสด็จประพาสถ้ําเขาหลวง เมื่อ พ.ศ.
๒๔๕๓ ๒๔ ในครั้งนั้นไดโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ มารับเสด็จที่พระนครคีรี และ
นําเสด็จทอดพระเนตรที่ถ้ําเขาหลวง โดยมีหมอมเจาหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล และหมอมเจาหญิงจงจิตรถนอม
ดิศกุล เสด็จรวมดวย และไดฉายพระรูปหมูในถ้ําเขาหลวงซึ่งยังปรากฏหลักฐานเปนภาพถายเกามาจนถึง
ปจจุบัน (ภาพที่ ๑๗) อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวาในเอกสารที่กลาวถึงเรื่องนี้ซึ่งเปนระยะเวลาในชวงปลายรัชกาล
ที่ ๕ ไดกลับไปเรียกชื่อถ้ําวา “ถ้ําเขาหลวง” เชนเดียวกับในสมัยรัชกาลที่ ๔
นอกจากนี้ เจ า ชายวิ ล เลี ย มแห ง สวี เ ดน พระราชอาคั น ตุ ก ะ ในฐานะผู แ ทนพระองค ส มเด็ จ
พระราชาธิบดีแหงสวีเ ดนก็ไดเคยเสด็จฯ มายังถ้ําเขาหลวง เมื่อครั้งที่ไดเ สด็จฯ มาทรงเยือนสยามเนื่องใน
วโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
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๒๒

ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๗๐ เลม ๔๔ หนา ๒๒๗๑ แจงความกระทรวงมหาดไทย
เรื่องประทานและใหเงินบํารุงถ้ําเขาหลวง เขาวัง พระนครคีรี.
๒๓
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวเรื่องพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา,
๒๕๔๘), ๑๙๙.
๒๔
ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๖ มีนาคม ร.ศ.๑๒๘ เลม ๒๖ หนา ๒๕๙๘ การรับดุกโยฮันอัลเบรกต
ผูสําเร็จราชการเมืองบรันซวิก
๒๐

ภาพที่ ๑๗ ดุกโยฮัน อัลเบรกต ผูสําเร็จราชการเมืองบรันชวิก และพระชายา
เสด็จประพาสถ้ําเขาหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๓
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ
๒.๒.๕ ปญหาเรื่องชื่อถ้ําเขาหลวงหรือถ้ําวิมานจักรี
ในปจจุบันถ้ําเขาหลวงอยูในความดูแลของวัดบุญทวี หรือวัดถ้ําแกลบ ซึ่งเปนวัดที่อยูใกลเคียงกับถ้ํา และ
อยูในพื้นที่การปกครองขององคการบริหารสวนตําบลธงชัย อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ถ้ําเขาหลวง
ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘ มีนาคม
๒๔๗๘ ๒๕ ทั้งนี้ในปจจุบันเปนโบราณสถานที่อยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี
หนวยงานตางๆ ขางตนที่มีสวนรับผิดชอบดูแลถ้ําเขาหลวง รวมทั้งผูคนในทองถิ่นไดรวบรวมขอมูล
ความสําคัญเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวงไวบางสวน โดยสวนใหญเปนการรวบรวมจากคําบอกเลาของบรรพบุรุษและ
ตํานานความเชื่อในทองถิ่น โดยขอมูลที่ไดรับการรวบรวมไวเทาที่คนควาไดในปจจุบัน ไดแก
หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพพระครูโศภนวชิรธรรม (ฉาบ โสมสิริ) อดีตเจาอาวาสวัดบุญทวี
หรือวัดถ้ําแกลบ ตีพิมพ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ กลาวถึงประวัติความเปนมาของวัดบุญทวี ประวัติเมืองเพชรบุรี
ประวัติของถ้ําเขาหลวงและถ้ําอื่นๆที่อยูใกลเคียง โดยไดกลาวถึงปูชนียวัตถุที่สําคัญในถ้ําเขาหลวง รวมทั้งได
รวบรวมจารึกพระปรมาภิไธยและจารึกพระนามพระราชวงศที่ฐานพระพุทธรูปตางๆ ไวบางสวน
เอกสารอัดสําเนาเรื่อง “วิมานจักรี” ถ้ําหลวง เมืองเพชรบุรี จัดทําโดยฝายวิชาการ สํานักงานโบราณคดี
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ ๑ ราชบุรี ไมปรากฏปที่พิมพ แตจากการสอบถามนักโบราณคดีจากสํานักงานฯ
ระบุวาไดจัดทําขึ้นเมื่อพ.ศ.๒๕๓๒ ซึ่งเอกสารอัดสําเนานี้ไดคนควาและรวมรวบเอกสารโบราณที่เกี่ยวของกับถ้ํา
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๒๕

กองโบราณคดี กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยศิลปากรที่ ๒ (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, ๒๕๓๘), ๑๗๖.
๒๑

เขาหลวงโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ ๔ – ๕ ไวบางสวน รวมทั้งไดกลาวถึงรูปแบบของโบราณวัตถุตางๆ ที่อยูใน
ถ้ํ า โดยสั งเขป เช น พระพุ ทธรู ป พระเจดี ย รอยพระพุท ธบาท เป น ต น รวมทั้ งยั งได ร ะบุข อมู ล จารึ กพระ
ปรมาภิไธยและพระนามพระราชวงศไวดวย
นอกจากนี้ ยังมีหนังสือที่ระลึกในงานศพของขาราชการและบุคคลสําคัญของจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้ง
หนังสือแนะนําแหลงทองเที่ยวตางๆ ของจังหวัดเพชรบุรี ที่ไดใหขอมูลเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวงไวเพียงสังเขป
อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา เอกสารขอมูลเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวงที่เกิดขึ้นในระยะหลังนี้ พบวามีชื่อ
เรียกถ้ําเขาหลวงอีกชื่อหนึ่งวา “ถ้ําวิมานจักรี” โดยเปนชื่อที่ชาวบานในทองถิ่นกลาววาไดรับพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว โดยเชื่ อ กั น ว า ขุ น ชาญใช จั ก ร อดี ต เจ า เมื อ งเพชรบุ รี เ ป น ผู ข อ
พระราชทานนามนี้ ๒๖ อย า งไรก็ ต าม ความเป น มาของชื่ อ ถ้ํ า วิ ม านจั ก รี นี้ ยั ง มี ค วามคลาดเคลื่ อ นอยู ม าก
เนื่องจากขุนชาญใชจักรเจาเมืองเพชรบุรีที่กลาวถึงนั้นนั้นมีอายุอยูในสมัยรัชกาลที่ ๕ รวมทั้งเอกสารที่กลาวถึง
ความเปนมาของชื่อถ้ําวิมานจักรีแตละฉบับก็ระบุขอมูลที่ไมตรงกัน โดยบางแหงกลาววาไดรับพระราชทาน
นามจากรัชกาลที่ ๔ บางแหงกลาววาไดรับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ ๕
แตจากการตรวจสอบเอกสารโบราณสมัยรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ ที่เกี่ยวของกับถ้ําเขาหลวงเทาที่
สืบคนไดนั้น ไมพบวามีการเรียกชื่อถ้ํานี้วาถ้ําวิมานจักรีแตอยางใด มีเพียงชื่อที่เรียกวา “ถ้ําเขาหลวง” และ
“ถ้ําหลวง” เทานั้น แมประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๐ ที่ปรากฏหลักฐานการประทานทรัพยของ
พระราชวงศเพื่อซอมแซมพระพุทธรูปในถ้ําครั้งสุดทายก็ยังคงเรียกวาถ้ําเขาหลวง ดังนั้นจึงเชื่อวาชื่อถ้ําวิมาน
จักรีนาจะเปนชื่อเรียกที่รูจักกันเฉพาะในทองถิ่นเมืองเพชรบุรีและอาจเปนนามที่เรียกขานกันในระยะหลัง ทั้งนี้
เชื่อวาการเรียกถ้ําเขาหลวงวา ถ้ําวิมานจักรีนั้น อาจเปนชื่อที่เรียกตามความสําคัญของถ้ําแหงนี้ที่มีพระพุทธรูป
ที่มีจารึกพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยและพระนามพระราชวงศจักรีไวเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจเปนการสราง
ขึ้นเพื่อทรงบําเพ็ญพระราชกุศลแกพระบรมวงศานุวงศจึงเปรียบเสมือนดังวิมานของพระราชวงศจักรี
กลาวโดยสรุปแลว ถ้ําเขาหลวงเปนสถานที่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรีโดยเปนถ้ําที่มีความงดงามตาม
ธรรมชาติ และไดปรับเปลี่ยนพื้นที่ในถ้ําใหเปนสถานที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุในพุทธศาสนา ซึ่งพระมหากษัตริย
ในพระราชวงศจักรี โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงใหความสําคัญ อีกทั้งยังเปนสถานที่ตอนรับพระราชอาคันตุกะและเปนสถานที่ที่ชาวตางชาติที่
เดินทางมาในสยามใหความสนใจเขามาศึกษาสํารวจสภาพภูมิประเทศและวัฒนธรรมดวย โดยในปจจุบันถ้ําเขา
หลวงยังเปนที่รูจักกันในทองถิ่นอีกชื่อหนึ่งวาถ้ําวิมานจักรี
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๒.๓ หลักฐานความเกาแกจนถึงสมัยอยุธยา
การศึกษาทางประวัติศาสตรศิลปะทําใหทราบวาปูชนียวัตถุในถ้ําเขาหลวงหลายอยางมีอายุเกาแก
จนถึงสมัยอยุธยาตอนตน สะทอนวาสถานที่แหงนี้ไดรับการดัดแปลงใหเปนศาสนสถานมาแลวกวา ๖๐๐ ป
โดยหลักฐานที่มีอายุเกาแกจนถึงสมัยอยุธยามีดังตอไปนี้

๒๖

สัมภาษณนายสุดยอด นกตอ ชาวเพชรบุรีผูดูแลถ้ําเขาหลวงและมัคคุเทศกทองถิ่น เมื่อวันที่ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๖๐.
๒๒

๒.๓.๑ รอยพระพุทธบาท
รอยพระพุทธบาททําดวยหินแกะสลักมีรองรอยของการปดทอง (ภาพที่ ๑๘) ประดิษฐานภายในคูหาที่
๑ มีลักษณะเปนรอยพระพุทธบาทขางขวา จํานวน ๑ รอย ประดิษฐานอยูบนแทนฐาน โดยมีซุมหลังคาและ
เสาครอบทับอีกชั้นหนึ่ง
ลวดลายที่ปรากฏบนรอยพระพุทธบาทพบวามีรอยของนิ้วพระบาทที่ยาวเสมอกันทั้ง ๕ นิ้ว โดยที่พระ
อังคุฐหรือนิ้วโปงมีลวดลายคลายธรรมจักรเล็กๆ ๔ วงซอนเหลื่อมกันอยู ภายในรอยพระบาทเปนการเรียง
ลวดลายมงคล ๑๐๘ ประการ โดยการจัดวางในลายตารางเต็มฝ าพระบาท เวน ที่ตรงกลางสําหรั บ ลาย
ธรรมจักรหรือกลีบบัว ลวดลายหลายแหงชํารุดและลางเลือน ลายมงคลเรียงจากแถวบนตรงใตพระอังคุฐไป
ตามแนวนอนจนสุดความกวางของพระบาท แลวไลลงขางลางไปยังสนพระบาท แลววนเขาหาจุดศูนยกลาง
โดยเริ่มจากลายที่เปนสิ่งของหรือสถานที่ที่เปนมงคลในโลกมนุษย ลายที่เกี่ยวกับปาหิมพานต จนกระทั่งลาย
ปราสาทที่หมายถึงเทวโลกและพรหมโลก ๒๗ ซึ่งการวางลายในลักษณะนี้เริ่มพบในรอยพระพุทธบาทของศิลปะ
สุโขทัยซึ่งมีอายุในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ ๒๘ ความนิยมในการบูชารอยพระพุทธบาทในประเทศไทย
ไดแพรหลายสืบมาในสมัยอยุธยาจนถึงราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒ ๒๙ ดังนั้นจากระเบียบของลวดลายที่ปรากฏ
จึงอาจเปนไปไดวารอยพระพุทธบาทที่ถ้ําเขาหลวงนาจะมีอายุเกาแกถึงในสมัยอยุธยา
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๒๗

ดูความหมายของลวดลายมงคลตางๆ ไดใน เดนดาว ศิลปานนท, “ลวดลายมงคลในรอยพระพุทธ
บาท” ใน พุทธฺปาทลกฺขณ และรอยพระพุทธบาทในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๖), ๕๗-๖๘.
๒๘
ดูใน วิราภรณ สุวดีป ฐมพงศ, ประเด็นใหม : ระบบการวางลายมงคล บนรอยพระพุทธบาทใน
ประเทศไทยตั้ ง แต พุ ท ธศตวรรษที่ ๑๙-พุ ท ธศตวรรษที่ ๒๔ (วิ ท ยานิ พ นธ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขา
ประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒),๖๖.
๒๙
นันทนา ชุติวงศ, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใตและเอเชียอาคเนย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,
๒๕๓๓),๕๓.
๒๓

ภาพที่ ๑๘ รอยพระพุทธบาทที่ถ้ําเขาหลวง
จ.เพชรบุรี

นอกจากนี้ ในสวนฐานของรอยพระพุทธบาทยังมีการประดับลวดลายที่ขอบหนากระดานบนเปนลาย
พรรณพฤกษาในกรอบคดโคงปลายแหลมสลับอุบะที่มีลักษณะคลายบัวขาบ ชั้นบัวหงายบัวคว่ําประดับลาย
กลีบบัว ที่มีลายแทรก ที่ชั้นหนากระดานลางประดับลายดอกในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปย กปูน (ภาพที่ ๑๙)
รายละเอียดของลวดลายแตละดานมีความแตกตางกันบางเล็กนอย เทียบไดกับลายเฟองอุบะ ลายกลีบบัว
และลายดอกในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนที่ประดับสถาปตยกรรมในสมัยอยุธยาซึ่งพัฒนามาจากลวดลายใน
ศิลปะเขมรอีกทอดหนึ่ง

ภาพที่ ๑๙ ลวดลายประดับรอบฐานพระพุทธบาทที่ถ้ําเขาหลวง
๒๔

รอยพระพุทธบาทที่ถ้ําเขาหลวงมีอาคารหลังคาคลุมครอบไว ซึ่งนาจะเปนสิ่งที่สรางเพิ่มเติมในสมัย
รัตนโกสินทร โดยสังเกตไดจากรูปทรงของหลังคาและลวดลายปูนปนของบัวหัวเสาที่มีลักษณะคลายใบผักกาด
แบบตะวันตก ซึ่งเปนที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ ๔ ทั้งนี้อาจสอดคลองกับขอมูลที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารใน
รัช กาลที่ ๔ ว า ได โ ปรดเกล า ฯ ให ป ฏิ สั ง ขรณ ร อยพระพุ ท ธบาทในถ้ํ า เขาหลวง พร อ มกั บ การปฏิ สั ง ขรณ
พระพุทธรูปในถ้ําดวย ๓๐ (ภาพที่ ๒๐)
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ภาพที่ ๒๐ อาคารหลังคาคลุมครอบรอยพระพุทธบาท
จากรูปแบบศิลปะของรอยพระพุทธบาทและอาคารหลังคาคลุม จึงอาจกลาวไดวา รอยพระพุทธบาท
ในถ้ําเขาหลวงอาจเปนงานศิลปกรรมที่มีอายุเกาแกถึงในสมัยอยุธยา สวนอาคารหลังคาคลุมครอบรอยพระพุทธ
บาทสันนิษฐานวาสรางขึ้นในภายหลัง โดยนาจะเปนการปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลที่ ๔
๒.๓.๒ พระพุทธรูปสมัยอยุธยา
ภายในถ้ําเขาหลวงยังมีพระพุทธรูปหลายองคซึ่งมีอายุเกาแกถึงในสมัยอยุธยา ไดแก พระพุทธรูปอูทอง
พระพุทธรูปปางปาเลไลยก พระพุทธไสยาสน พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ เปนตน
พระพุทธรูปอูทอง มีตัวอยางเชน พระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยในคูหาที่ ๑ ใกลกับรอยพระพุทธ
บาท (กลุม A) และพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ ในคูหาที่ ๓ (กลุม F)
๓๐

เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่
๔ ,พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพฯ :อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน),๒๕๔๘), ๒๙๗.
๒๕

พระพุ ทธรู ป ในกลุ ม A (แผนผังที่ ๒, ภาพที่ ๒๑) จากรู ป แบบศิ ล ปะพบว าบางองคน า จะเป น
พระพุทธรูปแบบอูทองในศิลปะอยุธยาตอนตน โดยมีรูปแบบที่สําคัญคือ เปนพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ
ราบ ปางมารวิชัย ประทับนั่งเหนือฐานหนากระดานเวา พระพักตรมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยม พระเนตรเหลือบต่ํา
พระขนงตอกันเปนปกกา มีขอบแนวไรพระศก ขมวดพระเกศาเปนเม็ดเล็กตอดวยพระรัศมีทรงกรวยหรือรูป
ดอกบัวตูม บางองคเปนรัศมีเปลว ครองจีวรหมเฉียงเรียบ ปลายจีวรยาวจรดพระนาภีปลายตัดตรง บางองค
ปลายเปนเขี้ยวตะขาบ ที่สําคัญคือมีลักษณะของพระชงฆ หรือหนาแขงเปนสันคม อันเปนลักษณะเฉพาะของ
พระพุทธรูปแขงคมในศิลปะอูทองหรืออยุธยาตอนตนดวย
นาสังเกตวาภายในถ้ําอื่นๆ ที่ใกลเคียงกับถ้ําเขาหลวง ก็พบวามีพระพุทธรูปลักษณะเชนนี้อยูดวย ซึ่ง
อาจเปนไปไดวาถ้ําเขาหลวงและถ้ําในละแวกใกลเคียงอาจเคยเปนศาสนสถานในสมัยอยุธยามากอน

แผนผังที่ ๒ ตําแหนงพระพุทธรูปอูทอง กลุม A ในคูหาที่ ๑

๒๖

ภาพที่ ๒๑ พระพุทธรูปจากกลุม A ในคูหาที่ ๑

พระพุทธรูปในกลุม F (แผนผังที่ ๓) เปนอีกกลุมหนึ่งที่พบวานาจะเปนพระพุทธรูปที่มีอายุเกาแกถึง
สมัยอยุธยาตอนตน ในกลุมนี้ประกอบดวยพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ ขนาดหนาตักประมาณ ๒-๓ ศอก
จํานวน ๓ องค โดยองคกลางมีขนาดใหญที่สุดซึ่งนาจะเปนประธานของกลุมนี้
รูปแบบสําคัญของพระพุทธรูปในกลุม F โดยเฉพาะองคกลางที่เปนประธานนั้นมีความสัมพันธกับ
พระพุทธรูปแบบอูทองรุนที่ ๒ ซึ่งมีอายุในสมัยอยุธยาตอนตนอยางเห็นไดชัด กลาวคือ เปนพระพุทธรูปประทับ
นั่งขัดสมาธิราบ โดยพระชงฆมีลักษณะนูนเปนสัน อยางที่เรียกวา แขงคม ซึ่งนิยมในศิลปะอูทอง พระพักตร
ของพระพุทธรูปเปนสี่เหลี่ยม พระเนตรเหลือบต่ํา พระขนงตอเปนปกกา พระโอษฐหนาไมแยมสรวล แลดูสงบ
เครงขรึม ขมวดพระเกศาเปนเม็ดเล็กมีอุษณีษะที่ตอดวยพระรัศมีเปลว พระพุทธรูปครองจีวรหมเฉียง ชายจีวร
ยาวจรดพระนาภี ปลายแยกเป น เขี้ ย วตะขาบ พระพุ ทธรู ป กลุ มนี้ มีค วามแตกตา งจากพระพุ ท ธรู ป อูท อง
โดยทั่วไปที่นิยมทําปางมารวิชัย แตทําเปนปางสมาธิแทน
พระพุทธรูปทั้ง ๓ องค ประทับนั่งบนฐานบัวคว่ําบัวหงายที่ประดับลวดลายปูนปนรูปกลีบบัวและลาย
ดอกในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนคลายกับลวดลายที่พบที่ฐานของรอยพระพุทธบาท สวนพระพุทธรูปองค
กลางมีฐานสิงหที่มีปูนปนรูปกลีบบัวประดับรองรับอีกชั้นหนึ่ง (ภาพที่ ๒๒)

๒๗

แผนผังที่ ๓ ตําแหนงพระพุทธรูปอูทอง กลุม F ในคูหาที่ ๓

ภาพที่ ๒๒ พระพุทธรูปอูทอง กลุม F ในคูหาที่ ๓
พระพุทธไสยาสน (ภาพที่ ๒๓) เปนพระพุทธรูปอีกองคหนึ่งในคูหาที่ ๓ ซึ่งสันนิษฐานวานาจะมีอายุ
เกาแกถึงสมัยอยุธยา มีความยาว ๑๔ เมตร มีประวัติการซอมบูรณะเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ และ พ.ศ.๒๕๒๒ ๓๑
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๓๑

กองโบราณคดี กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยศิลปากรที่ ๒ (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, ๒๕๓๘), ๑๗๖.
๒๘

นาจะเปนองคเดียวกันกับที่สุนทรภูกลาวถึงในนิราศเมืองเพชรที่ระบุวาในขณะนั้นมีสภาพชํารุดโดยเฉพาะ
สวนกลางพระอุระที่ถูกคนรายลักลอบเจาะองคพระ
รูปแบบที่ปรากฏในปจจุบันไดผานการบูรณะมาแลว โดยเปนพระพุทธรูปประทับสีหไสยาสน มีวงพระ
พักตร คลายกับ พระพุทธรูปในสมั ย อยุ ธยา กลาวคือวงพระพักตรเปนรูปสี่เหลี่ย มมน พระเนตรเหลือบต่ํา
เปลือกพระเนตรเปนแผนใหญกวางรับกับพระขนงและพระนาสิก พระโอษฐแยมสรวล พระกรรณยาว มีขมวด
พระเกศา อุษณีษะและพระรัศมีเปนเปลว แนวพระวรกายเหยียดตรง พระบาทซอนทับเสมอกันและนิ้วพระ
บาทยาวเทากันทั้งหมด ครองจีวรหมเฉียง ปลายจีวรมีขนาดเล็กพาดจากพระอังสามายังกึ่งกลางพระวรกายยาว
จรดพระนาภี ปลายแยกเปนเขี้ยวตะขาบ มีขอบรัดประคดเปนแถบสีเหลี่ยม ชายสบงดานบนตลบพาดลงมาที่
พระชงฆ พระพาหาซายทอดยาวตลอดพระวรกาย จากโครงสรางขององคพระพุทธไสยาสนที่ประทับนอน
ตะแคงขวาหรือที่เรียกวาสีหไสยาสน โดยพับขอศอกและพระพาหาวางราบลงเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งที่
พบในพระพุทธไสยาสนในศิลปะอยุธยา ดังมีตัวอยางเชนพระพุทธไสยาสนที่วัดพระนอน จ.เพชรบุรี พระพุทธ
ไสยาสนที่วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี เปนตน
เปนที่นาสังเกตวาในถ้ําอื่นๆ ของเขาหลวงก็พบวามีพระพุทธไสยาสนขนาดใหญที่มีรูปแบบใกลเคียงกัน
ซึ่งอาจสันนิษฐานไดวามีอายุอยูในสมัยอยุธยาเชนกันอีกหลายแหง เชน พระพุทธไสยาสนที่ถ้ําพุทธโฆษา ซึ่ง
เปนถ้ําหนึ่งในเขาหลวง จึงอาจเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นความศรัทธาของชาวเพชรบุรีที่นิยมนับถือพระพุทธ
ไสยาสนและไดดัดแปลงถ้ําตางๆใหเปนศาสนสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไวภายในถ้ําอีกดวย

ภาพที่ ๒๓ พระพุทธไสยาสน ถ้ําเขาหลวง
ภายในคูหาที่ ๓ ของถ้ําเขาหลวง ยังมีพระพุทธรูปประธานขนาดใหญซึ่งเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย
ขนาดหนาตักประมาณ ๓ เมตร ชาวบานเรียกกันวา หลวงพอถ้ําหลวง ซึ่งไมปรากฏหลักฐานการกอสรางอยาง
แนชัด จากคําบอกเลาของแมชีที่ดูแลถ้ําทําใหทราบวาพระพุทธรูปองคนี้ผานการบูรณปฏิสังขรณมาแลวโดย
พอกปูนหุมของเดิม (ภาพที่ ๒๔) จากภาพถายเกาภายในถ้ําเขาหลวงที่พบในหอจดหมายเหตุแหงชาติ (ภาพที่
๒๙

๒๕) แมจะไมระบุปที่ถายภาพ แตพบวารูปแบบของพระพุทธรูปปางมารวิชัยองคนี้นาจะเปนพระพุทธรูปใน
ศิลปะอยุธยา เพราะมีพุทธลักษณะตามแบบแผนของยุคนั้น ไดแก พระพักตรท่ีมีขนาดใหญมีวงพระพักตรเปน
สี่เหลี่ยม พระเนตรเหลือบต่ํา โดยเปลือกพระเนตรมีลักษณะเปนแผนใหญหนาลึกโคงรับกับแนวพระขนง ซึ่ง
เปนแนวเดียวตอมากับพระนาสิก พระโอษฐสงบแลดูเครงขรึม พระกรรณยาว มีขมวดพระเกศาเปนแถวเล็กๆ
มีอุษณีษะและพระรัศมีเปลว พระวรกายมีขนาดใหญ นิ้วพระหัตถทั้งสี่และนิ้วพระบาททั้งหมดยาวเสมอกัน
ครองจีวรหมเฉียงเรียบไมมีริ้ว ชายจีวรยาวจรดพระนาภีปลายตัดตรง ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ซึ่งรูปแบบ
ดังกลาวอาจกําหนดอายุไดในสมัยอยุธยา

ภาพที่ ๒๔ หลวงพอถ้ําหลวง

๓๐

ภาพที่ ๒๕ ภาพถายเกาหลวงพอถ้ําหลวง
ที่มา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ
ใกลกับพระพุทธรูปปางมารวิชัยยังมีพระพุทธรูปปางปาเลไลยกที่อยูเบื้องขวาของหลวงพอถ้ําหลวง ซึ่ง
อาจเปนพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาดวยเชนกัน เนื่องจากมีรูปแบบพระพักตรที่คลายกับพระพุทธรูปอยุธยาที่
ไดรับอิทธิพลศิลปะสุโขทัยแลว จึงมีพระพักตรที่เปนรูปไขมากขึ้น
๒.๓.๓ เจดียสมัยอยุธยาในคูหาที่ ๓
ภายในคูหาที่ ๓ มีเจดียอยู ๓ องค ซึ่งตั้งอยูดานหนาของพระพุทธรูปในกลุม F ทั้ง ๓ องคนาจะสราง
ขึ้นในระยะเวลาไลเลี่ยกัน เนื่องจากมีฐานไพทีเดียวกันโดยมีแนวกําแพงแกวเตี้ยๆ แบงพื้นที่สวนเจดียออกจาก
กลุมพระพุทธรูป ในที่นี้จะกําหนดหมายเลขเจดีย โดยเรียงลําดับจากซายไปขวาเมื่อหันหนาเขาสูกลุมเจดีย
โดยจะพบเจดียทรงแปดเหลี่ยมที่มีลวดลายปูนปนประดับอยูทางดานซายสุด (เจดียหมายเลข ๑) เจดียทรง
ระฆังที่มีฐานแปดเหลี่ยม (เจดียหมายเลข ๒) และเจดียทรงระฆังที่มีฐานเพิ่มมุม (เจดียหมายเลข ๓) ตามลําดับ
(ภาพที่ ๒๖)

๓๑

ภาพที่ ๒๖ เจดียหมายเลข
๑, ๒ , และ ๓ เรียงลําดับ
จากซายไปขวาในคูหาที่ ๓

เจดียหมายเลข ๑ (ภาพที่ ๒๗) เปนเจดียทรงปราสาทในผังทรงแปดเหลี่ยมประดับปูนปน
งดงาม เทียบไดกับเจดียหลายแหงที่พบไดในภาคกลาง เชน เจดียบริวารที่วัดหนาพระธาตุ จ.ชัยนาท วัด
ไกเตี้ย จ.สุพรรณบุรี แพรหลายในศิลปะอยุธยาราวตนพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ๓๒ ดังนั้นจากรูปแบบดังกลาวจึงอาจ
กําหนดอายุของเจดียหมายเลข ๑ ในถ้ําเขาหลวงไดวานาจะอยูในสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐
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ภาพที่ ๒๗ เจดียหมายเลข ๑ ในคูหาที่ ๓ ถ้ําเขาหลวง
๓๒

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

เจดียหมายเลข ๒ (ภาพที่ ๒๘ ) เปนเจดียทรงระฆังมีฐานอยูในผังแปดเหลี่ยม แมวาจะมีขนาดไมใหญ
มากนัก แตรูปแบบของเจดียที่เปนทรงระฆังโดยมีฐานแปดเหลี่ยมรองรับเชนนี้ อาจเปนพัฒนาการที่สื บ
เนื่องมาจากเจดียทรงแปดเหลี่ยมที่ปรากฏหลักฐานมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตนถึงตอนกลาง เชน เจดียประจํา
มุมทั้งสี่บนฐานไพทีของปรางคประธานวัดราชบูรณะ เจดียวัดสามปลื้ม จ.พระนครศรีอยุธยา เปนตน ๓๓
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ภาพที่ ๒๘ เจดียหมายเลข ๒ ในคูหาที่ ๓ ถ้ําเขาหลวง
เจดียหมายเลข ๓ (ภาพที่ ๒๙) เปนเจดียทรงระฆังมีฐานอยูในผังเพิ่มมุมที่ยืดทองไมสูง ชวนใหนึกถึง
เจดียเพิ่มมุมในศิลปะอยุธยา

๓๓

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

ภาพที่ ๒๙ เจดียหมายเลข ๓ ในคูหาที่ ๓ ถ้ําเขาหลวง
ทั้งนี้ จ ากการที่ เ จดี ย ทั้ง ๓ องค อยูบ นฐานไพทีเดีย วกัน จึงอาจเปน ไปไดวานาจะสรางขึ้น ในคราว
เดียวกันหรือระยะเวลาไลเลี่ยกันในสมัยอยุธยา
๒.๔ พระพุทธรูปที่มีจารึกพระปรมาภิไธยและตราพระบรมราชสัญลักษณของรัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๔:
พระพุทธรูปประจําแผนดิน
ภายในถ้ํ า เขาหลวงมี พ ระพุ ท ธรู ป ซึ่ ง มี จ ารึ ก พระปรมาภิ ไ ธยและตราพระบรมราชสั ญ ลั กษณ ข อง
พระมหากษัตริยอยู ๒ กลุม โดยกลุมที่ ๑ (กลุม C ) ประดิษฐานอยูในคูหาที่ ๒ (แผนผังที่ ๔) และกลุมที่ ๒
( กลุม J) ประดิษฐานที่ผนังถ้ําดานทิศใตของคูหาที่ ๓ (แผนผังที่ ๕) ไมปรากฏประวัติการกอสรางที่ชัดเจนนัก
ใน ตํานานวัตถุสถานตางๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสราง ซึ่งเปนพระนิพนธของสมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ กลาวไวเพียงสั้นๆ วา ภายในถ้ําเขาหลวงมีพระพุทธรูปที่รัชกาลที่ ๔ ทรงสรางเพื่อ
ทรงพระราชอุ ทิ ศถวายสมเด็จ พระเจา อยู หั ว รั ช กาลก อนๆ และของส ว นพระองค ๓๔ จึงอาจเปน ไปไดว า
พระพุทธรูปทั้ง ๒ กลุมนี้สรางขึ้นตามพระราชประสงคของรัชกาลที่ ๔
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๓๔

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตํานานวัตถุสถานตางๆ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสราง, จัดพิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก(พิเศษ) ชลิต
ศิริพงษ ณ เมรุวัดธาตุทอง วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ , ๗๒.
๓๔

แผนผังที่ ๔ ตําแหนงพระพุทธรูปทีม่ ีจารึกพระปรมาภิไธยและตราพระบรมราชสัญลักษณ
ของพระมหากษัตริยกลุมที่ ๑ ในคูหาที่ ๒ (กลุม C)

แผนผังที่ ๕ ตําแหนงพระพุทธรูปที่มีจารึกพระปรมาภิไธยและตราพระบรมราชสัญลักษณ
ของพระมหากษัตริย กลุมที่ ๒ ในคูหาที่ ๓ (กลุม J)
พระพุทธรูปที่มีจารึกพระปรมาภิไธยและตราพระบรมราชสัญลักษณของพระมหากษัตริย กลุมที่ ๑ ซึ่ง
ประดิษฐานในคูหาที่ ๒ มีจํานวน ๔ องค (ภาพที่ ๓) เปนพระพุทธรูปประทับนั่งเรียงกันบนฐานชุกชีที่มีรูปแบบ
เปนฐานสิงห ใกลกับพระพุทธรูปทั้ง ๔ องคนี้มีระฆังโลหะใบหนึ่งแขวนอยู โดยระฆังใบดังกลาวนั้นพบวาเปน
๓๕

ระฆังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นคูหนึ่งสําหรับถ้ําเขาหลวงโดยเฉพาะ แต
ปจจุบันพบหลักฐานเพียงใบเดียว ๓๕
จากการตรวจสอบรูปแบบศิลปะสันนิษฐานวาเปนพระพุทธรูปในศิลปะรัตนโกสินทรในสมัยรัชกาลที่
๓-๔ กลาวคือ พระพักตรของพระพุทธรูปมีลักษณะสงบนิ่งคลายหุน พระเนตรเรียวเล็กเหลือบต่ํา พระขนง
โกง พระนาสิกโดงเรียวแหลม พระโอษฐแยม ริมพระโอษฐทั้งสองขางตวัดขึ้นเล็กนอย มีอุษณีษะ และพระ
รัศมีเปนเปลวสูง เม็ดพระศกเล็ก พระกรรณยาว ๓๖ ครองจีวรหมเฉียงเรียบไมมีริ้ว ปลายสังฆาฏิพาดจากพระ
อังสามาจรดกึ่งกลางพระอุระแลวพาดยาวจรดพระนาภีปลายแยกเปน ๒ แฉก มีขอบรัดประคดเปนแถบโดยมี
ปลายแหลมที่พระอุทร เสนขอบสบงและขอบจีวรเปน ๒ เสน โดยมีชายจีวรที่หมเฉียงพาดผานขอพระกรซาย
พระพุทธรูปแตละองคมีทาทางการประทับนั่งและการแสดงปางที่แตกตางกัน ที่ผาทิพยดานหนา
ประดับ พระบรมราชสั ญลั กษณ ประจํารัชกาลที่แตกตางกัน และที่ฐ านของพระพุทธรูป ทุกองคมีจารึกพระ
ปรมาภิไธย โดยมีรายละเอียดแตกตางกันตามลําดับจากซายไปขวา ดังนี้
๑.พระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร (C1๓๗) มีจารึกพระปรมาภิไธยที่ฐานวา “พระบาทสมเดจ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกย” ที่ผาทิพยประดับตราประทุมอุณาโลม (ภาพที่ ๓๐-๓๑)
๒.พระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ (C2) มีจารึกพระปรมาภิไธยที่ฐานวา “พระบาทสมเดจพระ
พุทธเลิศหลานภาไลย” ที่ผาทิพยประดับตราสัญลักษณที่อาจไดรับการซอมแซมจนเปลี่ยนแปลงไปแลว (ภาพ
ที่ ๓๒-๓๓)
๓.พระพุทธรูปปางสมาธิขัดสมาธิราบ (C3) มีจารึกพระปรมาภิไธยที่ฐานวา “พระบาทสมเดจพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว” ที่ผาทิพยประดับตราพระมหาปราสาท (ภาพที่ ๓๓-๓๔)
๔.พระพุทธรูปปางสมาธิขัดสมาธิเพชร (C4) มีจารึกพระปรมาภิไธยที่ฐานวา “พระบาทสมเดจพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว” ที่ผาทิพยประดับตราพระมหามงกุฎ (ภาพที่ ๓๔-๓๕)
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๓๕

หอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔ จ.ศ. ๑๒๒๒ เรื่อง จดหมายถึงกรมหมื่นราชสีหฯ และ
เจาพระยาศรีสุริยวงษเรื่องการกอสรางเลขที่ ๑๑๓.
๓๖
ศักดิ์ ชั ย สายสิ งห , พระพุ ทธรูป ในประเทศไทย รูป แบบ พัฒ นาการ และความเชื่อของคนไทย
(กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖), ๕๑๗.
๓๗
เรียงลําดับพระพุทธรูปในแตละกลุมจากซายไปขวาเมื่อหันหนาเขาสูพระพุทธรูป
๓๖

ภาพที่ ๓๐ พระพุทธรูปมีจารึกพระปรมาภิไธยที่ฐานวา “พระบาทสมเดจพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกย”

ภาพที่ ๓๑ ผาทิพยประดับตราประทุมอุณาโลม

๓๗

ภาพที่ ๓๒ พระพุทธรูปมีจารึกพระปรมาภิไธยที่ฐานวา “พระบาทสมเดจพระพุทธเลิศหลานภาไลย”

ภาพที่ ๓๓ ผาทิพยประดับตราสัญลักษณที่อาจไดรับการซอมแซมจนเปลี่ยนแปลงไปแลว

๓๘

ภาพที่ ๓๔ พระพุทธรูปมีจารึกพระปรมาภิไธยที่ฐานวา “พระบาทสมเดจพระนั่งเกลาเจาอยูหัว”

ภาพที่ ๓๕ ผาทิพยประดับตราพระมหาปราสาท

๓๙

ภาพที่ ๓๖ พระพุทธรูปมีจารึกพระปรมาภิไธยที่ฐานวา “พระบาทสมเดจพระจอมเกลาเจาอยูหัว”

ภาพที่ ๓๗ ผาทิพยประดับตราพระมหามงกุฎ
พระพุทธรูปที่มีจารึกพระปรมาภิไธยและตราพระบรมราชสัญลักษณของพระมหากษัตริยกลุมที่ ๒
ประดิษฐานอยูบริเวณผนังถ้ําดานทิศใตของคูหาที่ ๓ ซึ่งอยูในพื้นที่ถ้ําที่ต่ําลงกวามากลุมแรก ประกอบดวย
พระพุทธรูปประทับนั่งบนฐานชุกชีเรียงกัน จํานวน ๕ องค (ภาพที่ ๓๘)
๔๐

ภาพที่ ๓๘ พระพุทธรูปที่มีจารึกพระปรมาภิไธยและตราพระบรมราชสัญลักษณ กลุมที่ ๒ (กลุม J)
จากการตรวจสอบรูปแบบศิลปะสันนิษฐานวาพระพุทธรูปกลุมนี้เปนพระพุทธรูปในศิลปะรัตนโกสินทร
ในสมัยรัชกาลที่ ๓-๔ เชนเดียวกับกลุมแรกในคูหาที่ ๒ ที่ผาทิพยของพระพุทธรูปเหลานี้ประดับตราพระบรม
ราชสัญลักษณประจําพระองคในรัชกาลที่ ๑-๔ และมีขอความจารึกบนแผนหินที่ฐาน โดยมีรายละเอียดที่
แตกตางกัน ดังนี้
๑. พระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร (J1) มีจารึกที่ฐานวา “พระพุทธรูปเสดจ
นั่งขัดสมาธิเพชรพระหัถขวาหอยพระเพลาพระองคนี้ ตามอยางพระประจําแผนดินพระบาท
สมเดจพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกย ซึ่งเปนพระเจาแผนดินสยามพระองคที่๑ ในพระบรมราช
วงษซึ่งดํารง ณ กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยาบรมราชธานี ณ ตําบล
บางกอก” ที่ผาทิพยประดับตราประทุมอุณาโลม (ภาพที่ ๓๙-๔๐)
๒. พระพุ ทธรู ป ปางมารวิชัยขัดสมาธิร าบ (J2) มีจ ารึกที่ฐ านวา “พระพุ ทธรูปเสดจ
นั่งขัดสมาธิซอนพระหัถขวาพาดพระเพลาพระองคนี้ ตามอยางพระประจําแผนดินพระบาท
สมเดจพระพุทธเลิศหลานภาไลยซึ่งเปนพระเจาแผนดินสยามพระองคที่ ๒ ในพระบรมราช
วงษซึ่งดํารง ณ กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยาบรมราชธานี ณ ตําบล
บางกอก” ที่ผาทิพยประดับตราสัญลักษณที่สันนิษฐานวาไดรับการซอมแซมจนเปลี่ยนแปลงไป
แลว (ภาพที่ ๔๑-๔๒)
๓. พระพุ ท ธรู ป ปางสมาธิ ขั ด สมาธิ ร าบ (J3) มี จ ารึ ก ที่ ฐ านว า “พระพุ ท ธรู ป เสดจ
นั่งขัดสมาธิซอนพระหัถซอนพระองคนี้ ตามอยางพระประจําแผนดินพระบาทสมเดจพระนั่ง
เกลา เจา อยูหัว ซึ่งเปนพระเจาแผนดินสยามพระองคที่ ๓ ในพระบรมราชวงษซึ่งดํา รง ณ
กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยาบรมราชธานี ณ ตําบลบางกอก” ที่ผาทิพย
ประดับตราสัญลักษณที่สันนิษฐานวาไดรับการซอมแซมจนเปลี่ยนแปลงไปแลว (ภาพที่ ๔๓-๔๔)
๔๑

๔. พระพุ ท ธรู ป ปางสมาธิ ขัด สมาธิ เ พชร (J4) มี จ ารึ ก ที่ ฐ านว า “พระพุ ท ธรู ป เสดจ
นั่งขัดสมาธิเพชร พระหัถซอนพระองคนี้ ตามอยางพระประจําแผนดินพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปนพระเจาแผนดินสยามพระองคที่ ๔ ในพระบรมราชวงษซึ่งดํารง
ณ กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยาบรมราชธานี ณ ตําบลบางกอก” ที่ผา
ทิพยประดับตราพระมหามงกุฎ (ภาพที่ ๔๕-๔๖)
๕. พระพุทธรูปองคที่ ๕ เปนพระพุทธรูปปางขอฝนประทับนั่งขัดสมาธิเพชร (J5) ครอง
จีวรหมคลุม องคพระและแทนฐานทาสีใหม จึงไมอาจทราบไดวามีจารึกขอความหรือไม รวมทั้ง
ไมปรากฏรูปสัญลักษณประจําพระองคที่ผาทิพย จากรองรอยการกอฐานและรูปแบบศิลปะของ
องคพระพุทธรูปเชื่อวานาจะสรางขึ้นเพิ่มเติมในภายหลังจากการสรางพระพุทธรูป ๔ องคแรก

ภาพที่ ๓๙ พระพุทธรูปตามอยางพระประจําแผนดินพระบาทสมเดจพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกย

๔๒

ภาพที่ ๔๐ ผาทิพยประดับตราประทุมอุณาโลม

ภาพที่ ๔๑ พระพุทธรูปตามอยางพระประจําแผนดินพระบาทสมเดจพระพุทธเลิศหลานภาไลย

๔๓

ภาพที่ ๔๒ ผาทิพยประดับตราสัญลักษณที่สันนิษฐานวาไดรับการซอมแซมจนเปลี่ยนแปลงไปแลว

ภาพที่ ๔๓ พระพุทธรูปตามอยางพระประจําแผนดินพระบาทสมเดจพระนั่งเกลาเจาอยูหัว

๔๔

ภาพที่ ๔๔ ผาทิพยประดับตราสัญลักษณที่สันนิษฐานวาไดรับการซอมแซมจนเปลี่ยนแปลงไปแลว

ภาพที่ ๔๕ พระพุทธรูปตามอยางพระประจําแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

๔๕

ภาพที่ ๔๖ ผาทิพยประดับตราพระมหามงกุฎ
จากขอความในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปเหลานี้ที่กลาววาเปน พระพุทธรูป “ตามอยา งพระประจํา
แผนดิน” โดยมีพระปรมาภิไธยรัชกาลที่ ๑-๔ กํากับไว ซึ่งเปนลักษณะที่สัมพันธกันกับพระพุทธรูปในกลุมที่ ๑
ทั้งในดานรูปแบบศิลปะและจารึกพระปรมาภิไธย รวมทั้งการประดับตราพระบรมราชสัญลักษณ ดังนั้นในที่นี้
จะเรียกพระพุทธรูปทั้ง ๒ กลุมนี้วา “พระพุทธรูปประจําแผนดิน” ซึ่งมีความหมายถึงพระพุทธรูปประจําแตละ
รัชกาล
เมื่อตรวจสอบเรื่องรูปแบบศิลปะ โดยเฉพาะการแสดงปางและทานั่งของพระพุทธรูปประจําแผนดินทั้ง
๒ กลุมพบวามีความเหมือนกัน อีกทั้งยังสอดคลองกับการแสดงปางและทานั่งของพระพุทธรูปสําคัญในราช
สํ านั กที่ เ รี ย กว า “พระพุ ทธรู ปประจํ า พระชนมพรรษา” ของแต ล ะรัช กาลที่ ส ร างขึ้ น และประดิ ษฐานใน
พระบรมมหาราชวัง ซึ่งสรางขึ้นตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงพระราช
ปรารภสรางพระพุทธรูปเทาพระชนมพรรษาแหงสมเด็จพระบรมอัยกาธิราชและสมเด็จพระบรมชนกนารถกับ
ทั้งของสวนพระองค ๓๘ ตอมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นชอบตามพระราชดําริ
นั้น จึงไดโปรดเกลาฯ ใหหลอพระพุทธรูปจํานวนเทาพระชนมพรรษาสําหรับพระองค ๓๙
คติความเชื่อเรื่องการสรางพระพุทธรูปที่มีจารึกพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยนั้น เชื่อวาเปนการ
สรางขึ้นเพื่อทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย โดยปรากฏคติความเชื่อนี้อยางชัดเจนในกลุม
พระพุทธรูปที่สรางขึ้นตามพระราชดําริในรัชกาลที่ ๓ ตามพระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุ
ชิตชิโนรส ซึ่งมีทั้งสิ้น ๓๗ ปาง (๓๗ องค) ซึ่งตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ไดโปรดเกลาฯ ใหจารึกพระนามของ
พระมหากษัตริยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ธนบุรี ที่ฐานพระพุทธรูปเหลานั้นรวม ๓๔ องค แลวโปรดเกลาฯ ให
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๓๘

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชกรัณยานุสร, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ: กอง
วรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๑), ๕๐-๕๑.
๓๙
เรื่องเดียวกัน, ๕๒.
๔๖

ประดิษฐานไวในหอพระราชกรมานุสร และจารึกพระปรมาภิไธยรัชกาลที่ ๑-๓ ในสมัยรัตนโกสินทรที่ฐาน
พระพุ ท ธรู ป อี ก ๓ องค เพื่ อ ทรงพระราชอุ ทิ ศ ถวายบู ร พมหากษั ต ริ ย าธิ ร าชที่ ล ว งลั บ ไปแล ว ๔๐ โดยได
ประดิษฐานไวที่หอพระราชพงศานุสร ซึ่งหอพระทั้ง ๒ แหงอยูทายพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
นาสนใจวาพระพุทธรูปที่มีจารึกพระปรมาภิไธยรัชกาลที่ ๑-๓ ในกลุมนี้นั้น ก็เปนพระพุทธรูปในราช
สํานักอีกกลุมหนึ่งที่มีรูปแบบศิลปะหลายประการ เชน การครองจีวร ทานั่ง และการแสดงปางเชนเดียวกับ
พระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษา ซึ่งเปนรูปแบบเดียวกันกับพระพุทธรูปที่มีจารึกพระปรมาภิไธยที่พบในถ้ํา
เขาหลวง จ.เพชรบุรี ทั้ง ๒ กลุมดวย
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกลุมพระพุทธรูปประจําแผนดินทั้ง ๒ กลุมที่ถ้ําเขาหลวงนั้น จึงสันนิษฐาน
ไดวาพระพุทธรูปที่ถ้ําเขาหลวงนาจะสรางขึ้นโดยพระราชประสงคของรัชกาลที่ ๔ สอดคลองกับที่สมเด็จฯ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพทรงพระนิพนธไววารัชกาลที่ ๔ ไดโปรดเกลาฯ ใหสรางพระพุทธรูปเพื่อทรงพระราช
อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลกอน และของสวนพระองคเอง ทั้งนี้คงไดสรางขึ้นโดยใช
รูปแบบศิลปกรรมโดยเฉพาะทานั่งและการแสดงปางที่เปนเชนเดียวกันกับพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษา
ของรัชกาลที่ ๑-๔ ซึ่งประดิษฐานอยูในพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งพระพุทธรูปที่มีจารึกพระปรมาภิไธยรัชกาล
ที่ ๑-๓ ที่ประดิษฐานในหอพระราชพงศานุสรดวย
พระพุทธรูปประจําแผนดินที่ถ้ําเขาหลวงทั้ง ๒ กลุม มีการประดับตราพระบรมราชสัญลักษณประจํา
รัชกาลที่ผาทิพย โดยมีบางองคที่ตราพระบรมราชสัญลักษณชํารุดเสียหายและอาจผานการซอมแซมจนทําให
ลวดลายที่ปรากฏนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การประดับตราพระบรมราชาสัญลักษณประจํารัชกาลเชนนี้เปน
ลักษณะสํ า คั ญ ประการหนึ่ งที่ อาจใช กํา หนดอายุพระพุทธรูป กลุมนี้ไดวานาจะสรางขึ้น ในสมัย รัช กาลที่ ๔
เนื่องจากในรัชกาลนี้ไดโปรดเกลาฯ ใหออกประกาศใชรูปสัญลักษณตางๆ ไดแก
รูปประทุมอุณาโลม แทนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
รูปครุฑยุดนาค แทนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
รูปพระมหาปราสาท แทนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
รูปพระมหามงกุฎแทนพระปรมาภิไธยพระองคเอง ๔๑ (ภาพที่ ๔๗)
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๔๐

เสาวณิต วิงวอน (บรรณาธิการ), ตําราพระพุทธรูปปางตางๆ ตามพระมติสมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (กรุงเทพฯ : คณะสงฆวัดพระเชตุพน, ๒๕๕๐), ๒๐๖.
๔๑
เรื่ องสั ญลั กษณ แทนพระนามแผน ดิน, จดหมายเหตุรัช กาลที่ ๔ ไมป รากฏศักราช เลขที่ ๑๙๕,
หอสมุ ด แห งชาติ อ า งถึ งใน สํ านั กเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี, พระราชลัญ จกร(กรุ งเทพฯ: สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, ๒๕๓๘), ๕๕.
๔๗

ภาพที่ ๔๗ ประกาศสัญลักษณแทนพระนามแผนดิน
ที่มา: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, พระราชลัญจกร (กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๓๘), ๕๕.
๒.๕ พระพุทธรูปปางขอฝน: พระพุทธรูปประจําแผนดินรัชกาลที่ ๕
ในพระพุทธรูปประจําแผนดินกลุมที่ ๒ ที่ถ้ําเขาหลวงนั้น มีพระพุทธรูปปางขอฝนประทับนั่งขัดสมาธิ
เพชรอยูรวมกับพระพุทธรูปประจําแผนดินรัชกาลที่ ๑- ๔ ดวย โดยเปนพระพุทธรูปที่ตั้งเปนลําดับที่ ๕ ถัดจาก
พระพุทธรูปประจําแผนดิน ๔ รัชกาล (ภาพที่ ๔๘) นาจะเปนการกอสรางภายหลังจากพระพุทธรูปประจํา
แผ น ดิ น ทั้ ง ๔ รั ช กาล เนื่ อ งจากมี ร อ งรอยของการก อ แท น ฐานด ว ยอิ ฐ ฉาบปู น เพิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง รู ป แบบ
พระพุ ท ธรู ป และแท น ฐานก็ มี ลั ก ษณะที่ ใ หม ก ว า แต ก ระนั้ น ก็ น า สนใจว า ผู ส ร า งได ตั้ ง ใจที่ จ ะประดิ ษ ฐาน
พระพุทธรูปองคนี้ไวในตําแหนงที่เรียงลําดับจากพระพุทธรูปประจําแผนดินรัชกาลที่ ๑ - ๔ ทั้งยังมีขนาดที่
ใกลเคียงกัน โดยอาจมีนัยยะที่หมายถึงพระพุทธรูปประจําแผนดินรัชกาลที่ ๕ ดวย

๔๘

ภาพที่ ๔๘ พระพุทธรูปปางขอฝน ในกลุมพระพุทธรูปประจําแผนดินกลุมที่ ๒ ถ้ําเขาหลวง
รูปแบบของพระพุทธรูปองคดังกลาวเปนพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร แสดงปางขอฝน
โดยพระหัตถขวายกขึ้นในระดับพระอุระ งอนิ้วพระหัตถเปนอาการกวักเรียกน้ําฝน สวนพระหัตถซายหงายฝา
พระหัตถวางบนพระเพลาเปนอาการรองรับน้ําฝน รูปแบบพระพักตรมีความใกลเคียงกับพระพุทธรูปประจํา
แผนดินทั้ง ๔ รัชกาล แตครองจีวรที่โดดเดนแตกตางจากองคอื่นๆ โดยมีผาหมคลุมพระอังสาทั้ง ๒ ขางซึ่งมี
ลักษณะเปนริ้วและแหวกผาที่กลางพระอุระ โดยมีผาอังสะเฉียงที่คาดรัดประคดไวดานใน คลายกับการหมจีวร
แบบจีน
จากการตรวจสอบขอมูลพบวาการแสดงปางขอฝนและทานั่งขัดสมาธิเพชรของพระพุทธรูปองคนี้มี
ความสัมพันธกับพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเปนพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร
ปางขอฝนเชนกัน ๔๒
การครองจีวรของพระพุทธรูปปางขอฝนที่ถ้ําเขาหลวงนั้น มีรูปแบบการครองจีวรอยางพระพุทธรูปใน
ศิลปะจีน มีตัวอยางมาแลวในพระพุทธรูปปางขอฝนหรือพระคันธารราษฎรองคหนึ่งในพระบรมมหาราชวังที่
เรียกวา พระคันธารราษฎรจีน นอกจากนี้ พระพุทธรูปปางขอฝนที่ครองจีวรแบบจีนเชนนี้อีกองคหนึ่งซึ่งเปน
พระพุทธรูปที่มีความสําคัญกับเมืองเพชรบุรี รัชกาลที่ ๕ ไดตรัสเลาประวัติความเปนมาของพระพุทธรูปองคนี้
ไววา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเมื่อครั้งที่ยังทรงผนวช ไดเคยทอดพระเนตรเห็นที่วัดใหญสุวรรณา
ราม จ.เพชรบุรี ทรงพระราชศรัทธาเนื่องจากเปนพระพุทธรูปของเกาโบราณจึงไดโปรดใหยายไปประดิษฐานใน
กรุงเทพฯ และไดถวายเศวตฉัตรหรือฉัตรผาขาว ๙ ชั้นกางกั้นเหนือองคพระพุทธรูป รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระ
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๔๒

ดูภาพพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาในรัชกาลที่ ๑-๕ ไดใน ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธ
ปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ จํากัด, ๒๕๓๕), ๑๕๗,๑๖๖,๑๗๒,๓๓๔,๓๗๗.
๔๙

ราชวินิฉัยวาพระพุทธรูปองคนี้นาจะเปนฝมือการหลอของชางจีนโบราณ เนื่องจากการหมผาที่หมดองคาดรัด
ประคตด า นในแล ว คลุ ม สั ง ฆาฏิ แ หวกที่ พ ระอุ ร ะ ๔๓ ต อ มาเมื่ อ ได โ ปรดเกล า ฯ ให ส ร า งพระนครคี รี จึ ง ได
พระราชทานคืนออกมาใหวัดใหญสุวรรณารามสําหรับ เชิญไปในการแหในเวลาฝนแลง ๔๔ โดยในปจ จุบัน
พระพุทธรูปปางขอฝนองคดังกลาวยังคงเปนพระคูบานคูเมืองที่สําคัญของชาวเพชรบุรีซึ่งประดิษฐานอยูที่วัด
ใหญสุวรรณาราม จ.เพชรบุรี โดยจะอัญเชิญออกมาใหประชาชนไดสักการะเฉพาะในเทศกาลสงกรานต (ภาพที่
๔๙)
นาสังเกตวารูปแบบของพระพุทธรูปองคนี้มีความใกลเคียงกับพระพุทธรูปปางขอฝนที่ถ้ําเขาหลวงอยู
ไมนอย โดยเฉพาะลักษณะสําคัญไดแกการแสดงปาง ทานั่งขัดสมาธิเพชร และการครองจีวรที่คลายแบบจีน
ความนับถือศรัทธาในพระคันธารราษฎรรูปแบบนี้ในราชสํานักยังอาจสะทอนผานการสรางพระพุทธรูปแทนตัว
ของเจาจอมเอิบในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งประดิษฐานที่ระเบียงคดวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยเจาเจอมเอิบเปน
ธิดาของเจาพระยาสุรพันธพิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) ผูวาการเมืองเพชรบุรีในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งไดหลอขยาย
พระพุทธรูปตามอยางพระพุทธรูปปางขอฝนที่วัดใหญสุวรรณาราม จ.เพชรบุรี ๔๕ (ภาพที่ ๕๐) นอกจากนี้
ภายในถ้ําเขาหลวงยังมีพระพุทธรูปปางขอฝนที่มีรูปแบบเชนเดียวกันอีกองคหนึ่งในคูหาที่ ๓ ซึ่งอาจสะทอนให
เห็นความนิยมนับถือพระพุทธรูปปางขอฝนที่ครองจีวรคลายแบบจีนของชาวเพชรบุรีดวย
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๔๓

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, “พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวเมื่อคราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ในประกา พ.ศ.๒๔๕๒” ใน รวมเรื่องเมืองเพชรบุรี, พิมพเปน
อนุสรณในงานพระราชเพลิงศพรอยเอกเดชา ปริญญาจารย ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่
๑๐ สิงหาคม ๒๕๑๕ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสามมิตร, ๒๕๑๕), ๓
๔๔
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของสมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (กรุงเทพฯ: สถาบันดํารงราชานุภาพ, ๒๕๕๗), ๑๙๑.
๔๕
ประวัติวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม : วาดวยการสถาปนา กอสรางเพิ่มเติม ปฏิสังขรณ การพิเศษ
และการเกี่ยวของตาง ๆ (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๔๓), ๑๖๖.
๕๐

ภาพที่ ๔๙ พระคันธารราษฎรหรือพระพุทธรูปปางขอฝน วัดใหญสุวรรณาราม จ.เพชรบุรี

ภาพที่ ๕๐ พระพุทธรูปแทนตัวเจาจอมเอิบ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พระพุทธรูปปางขอฝนที่ถ้ําเขาหลวงซึ่งตั้งอยูในตําแหนงใกลกันกับพระพุทธรูปประจําแผนดินทั้ง ๔
รัชกาล จึงนาจะสรางขึ้นในความหมายถึงพระพุทธรูปประจําแผนดินรัชกาลที่ ๕ โดยมีรูปแบบเปนพระพุทธรูป
๕๑

ประทั บ นั่ ง ขั ด สมาธิ เ พชรแสดงปางขอฝนเช น เดี ย วกั น กั บ พระพุ ท ธรู ป ประจํ า แผ น ดิ น รั ช กาลที่ ๕ ใน
พระบรมมหาราชวัง แตใชรูปแบบการครองจีวรจากพระพุทธรูปปางขอฝนซึ่งเปนพระคูบานคูเมืองที่รูจักกันดี
ของชาวเพชรบุรี เปนไปไดวาเปนพระพุทธรูปประจําแผนดินรัชกาลที่ ๕ ที่ถ้ําเขาหลวงนั้นอาจสรางขึ้นโดย
พระราชดําริในรัชกาลที่ ๕ เพื่อเจริญรอยตามสมเด็จพระบรมราชชนกและทรงบําเพ็ญพระราชกุศลในสวน
พระองคเอง โดยอาจไดรับการปฏิสังขรณแลวจึงทําใหรูปแบบและลักษณะบางประการเปลี่ยนแปลงไป หรือ
อาจสรางขึ้นในสมัยหลังจากนั้น แตเชื่อวาผูสรางนาจะเขาใจความหมายของพระพุทธรูปประจําแผนดินหรือ
พระพุทธรูป แทนองคพระมหากษัตริยแตล ะรัชกาลที่ใชรูปแบบของพระพุทธรูป ประจําพระชนมพรรษาใน
พระบรมมหาราชวังเปนตนแบบ
๒.๖ พระพุทธรูปที่รัชกาลที่ ๔ และพระราชโอรสทรงปฏิสังขรณ
ในคูหาที่ ๔ ของถ้ําเขาหลวงมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยทําดวยปูนปนปดทองขนาดใหญ ๓ องค (กลุม
N) ประทับนั่งภายในกรอบซุม โดยองคหนึ่งหันหนาไปทางทิศตะวันตก (ภาพที่ ๕๑) และอีก ๒ องคหันหนาไป
ทางทิศใต (แผนผังที่ ๖)

แผนผังที่ ๖ ตําแหนงของพระพุทธรูปปางมารวิชัย ๓ องคในคูหาที่ ๔ กลุม N (ที่แรเงา)
บริเวณผนังถ้ําที่เบื้องซายของพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่หันหนาไปทางทิศตะวันตก มีจารึกพระบรม
ราชโองการของรัชกาลที่ ๔ บนแผนศิลาระบุขอความวา
“พระพุทธปฏิมารูปพระองคนี้ เปนของทานผูมีศรัทธาโบราณสรางไวมีอยูในที่นี้นานแลว กับดวยพระ
พุทธปฏิมารูปอื่นอีกสองพระองคเคียงกัน ซึ่งตั้งตางเบื้องขวาพระองคนี้นั้น ครั้งเมื่อ ณ วัน ๗ ขึ้น ๕ ค่ํา เดือน ๒
ปมเมีย สัมฤทธิศก ศักราช ๑๒๒๐ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนพระเจาแผนดินสยามพระองคที่
๕๒

๔ ในพระบรมราชวงษ อั น นี้ ได เ สด็ จ พระราชดํ า เนิ น มาประภาศเมื อ งเพชรบุ รี ได เ สด็ จ ประภาศถึ ง ถ้ํ า นี้
ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธรูปสามพระองคนี้ ตั้งอยูนอกกําแพงกั้นถ้ําไวชอบกลอยู จึงไดมีพระบรมราชโองการ
ดํารัสสั่ง ใหพระยาหัตถการบันชา จางวางชางสิบหมู จางชางปนปฏิสังขรณพระพุทธปฏิมารูปพระองคนี้ขึ้นแลว
ใหลงรักถวาย ทรงปดทองเปนสวนหลวง แตพระพุทธรูปสองพระองคตั้งอยูเคียงกัน ฝายขวาพระพุทธรูป
พระองคนี้นั้นไดพระราชทานใหพระเจาลูกยาเธอพระองคใหญสองพระองค คือพระองคเจานภวงษเปนกรม
หมื่นมเหศวรศิววิลาศ ไดวากรมลอมพระราชวังพระองคหนึ่ง พระองคเจาสุประดิฐเปนกรมหมื่นวิษณุนาถนิภา
ธร ไดวากรมพระคลังมหาสมบัติพระองคหนึ่ง ปฏิสังขรณพระองคละพระองค เพื่อจะใหเปนพระเกียรติยศ
สืบไปภายนา การปฏิสังขรณพระพุทธปฏิมารูป ๓ พระองคนี้เปนอันสัมฤทธิบริบูรณแลว ทรงพระราชอุทิศ
สวนพระราชกุศลแลอวยไชยอวยพรไวแกเทพยดา มนุศทั้งปวง บันดาที่ไดมายังถ้ํานี้ แลไดเห็นไดนมัสการพระ
ปฏิ มารู ป ทั้ ง ๓ พระองค นี้ จ งทุ กคน แลทรงพระอธิฐ านด ว ยการพระราชกุศ ลนี้วา ในประจุบัน ภพนี้ขอให
พระองคและพระเจาลูกยาเธอทั้งสองพระองค มีพระชนมายุยืนยาวถาวรปราศจากโรคาทิอุปทวันตรายทั้งปวง
เปนศุขสวัศดีไปสิ้นกาลนาน เพื่อจะไดสมัยกาลโอกาสเปนที่ทรงบําเพญพระราชกุศลตางๆ เปนอันมาก ในเพลา
เมื่อไดมาประสบพบบุญอรุโณภาศ คือ พระพุทธสาศนาแลพระราชศรัทธาแลศิริราชสมบัติ แลขอใหพระราช
กุศลนี้จงเปนปจจัยใหไดเสดจถึงที่สิ้นสุด ดับแหงสังสารวัฏทุกขทั้งปวง คือ พระอมฤตยนฤพานนั้นเทอญ มีพระ
บรมราชโองการใหจารึกคํานี้ไว วัน ๕ ขึ้น ๑๐ ค่ํา เดือน ๘ ปวอกโทศก เปนปที่ ๑๐ ในรัชกาลประจุบันนี้”

ภาพที่ ๕๑ พระพุทธรูปปางมารวิชัยในคูหาที่ ๔ ของถ้ําเขาหลวง
ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิสังขรณ

๕๓

เมื่อครั้งที่รัชกาลที่ ๔ โปรดเกลาฯ ใหมีการปฏิสังขรณปูชนียวัตถุตางๆ ในถ้ําเขาหลวง เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๓
ซึ่งมีจารึกประกาศพระบรมราชโองการที่ผนังถ้ํานั้น ยังไดโปรดเกลาฯ ใหพระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิว
วิลาศ และพระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นวิษณุนารถนิภาธร ทรงรวมปฏิสังขรณพระพุทธรูปที่อยูใกลกันพระองค
ละองค (ภาพที่ ๕๒) ซึ่งมีจารึกการปฏิสังขรณโดนปรากฏพระนามของพระราชโอรสทั้ง ๒ พระองคไวที่ฐาน
พระพุทธรูปดวยเชนกัน โดยมีขอความในจารึกวา
“ศุภมัศดุ ๑๒๒๒ พระพุทธสาสนกาล ๒๓๐๔ พรรษา (เขาใจวาจารึกพุทธศักราชผิด ที่ถูกควรเปน
๒๔๐๓-ผูวิจัย) วันพฤหัสบดี ขึ้น ๔ ค่ํา เดือน ๑๒ ปวอกโทศก เปนปที่ ๑๐ ในแผนดินพระบาทสมเดจพระจอม
เกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปนพระเจาแผนดินสยามพระองคที่ ๔ พระเจาลูกยาเธอ พระองคใหญซึ่งปรากฏพระนาม
ตามในพระสุรรณบัตรวา กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ ทรงพระศรัทธาปฏิสังขรณพระพุทธปฏิมารูปพระองคนี้ไว
เพื่อเปนที่ไหวที่นมัศการแหงเทพยดามนุษยสัปรุศพระภิกษุสามเณรทั้งปวงซึ่งไดมายังถ้ํานี้ แลทรงพระอุทิศ
สวนพระกุศลนี้ ประทานใหแกเทพยดามนุษยสัปรุศคฤหัฐบรรพชิตทั้งปวงแลสรรพสัตวอื่นๆ จึงไดอนุโมทนา ขอ
เทพยเจาจงมีไมตรีจิตร ชวยอภิบาลบํารุงรักษา ใหพระชนมายุยืนยาว ปราศจากโรคาทิอุปทวันตราย มีความ
เกษมสบายเจริญศุขสวัสดิไปสิ้นกาลนานเทอญ”
สวนอีกองคหนึ่งมีจารึกที่ฐานขอความวา
“ศุภมัศดุ ๑๒๒๒ พระพุทธสาสนกาล ๒๔๐๓ พรรษา วันอาทิตย ขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๗ ปวอกโทศก เปน
ปที่ ๑๐ ในแผนดินพระบาทสมเดจพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปนพระเจาแผนดินสยามพระองคที่ ๔ พระเจา
ลูกยาเธอ พระองคที่สอง ซึ่งปรากฏพระนามตามในพระสุรรณบัตรวา กรมหมื่นวิศณุนารถนิภาธร ทรงพระ
ศรัทธาปฏิสังขรณพระพุทธปฏิมารูปพระองคนี้ไว เพื่อเปนที่ไหวที่นมัศการแหงเทพยดามนุษยสัปรุศพระภิกษุ
สามเณรทั้งปวงซึ่งไดมายังถ้ํานี้ แลทรงพระอุทิศสวนพระกุศลนี้ ประทานใหแกเทพยดามนุษยสัปรุศคฤหัฐ
บรรพชิ ตทั้งปวงแลสรรพสัตวอื่น ๆ จึงไดอนุโมทนา ขอเทพยเจาจงมีไมตรีจิตร ชว ยอภิบาลบํารุงรักษา ให
พระชนมายุยืนยาว ปราศจากโรคาทิอุปทวันตราย มีความเกษมสบายเจริญศุขสวัสดิไปสิ้นกาลนานเทอญ ”
จากขอความในจารึกใกลกับองคพระพุทธรูปกลุมนี้จึงทําใหทราบวา พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค
แรกที่ประทับนั่งในซุมหันหนาไปทางทิศตะวันตกนั้นเปนพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงปฏิสังขรณ โดยเคยมีพระพุทธรูปอยูเดิมในถ้ําเขาหลวง และพระพุทธรูปปางมารวิชัยอีก ๒ องคที่
ประดิษฐานอยูเคียงกันไดโปรดเกลาฯ ใหพระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ และพระเจาลูกยาเธอ
กรมหมื่นวิษณุนารถนิภาธร ซึ่งเปนพระราชโอรสพระองคใหญและพระองคที่ ๒ ที่ประสูติกอนที่พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จขึ้นขึ้นครองราชสมบัติเปนผูทรงปฏิสังขรณเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๓

๕๔

ภาพที่ ๕๒ พระพุทธรูปมีจารึกการปฏิสังขรณโดยพระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ (องคขวา)
และพระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นวิษณุนารถนิภาธร (องคซาย)
เปนที่นาสังเกตวาแมจะเปนการปฏิสังขรณตามพระบรมราชโองการในรัชกาลที่ ๔ แตนาจะเปนการ
ปฏิสังขรณตามเคาโครงของพระพุทธรูปเดิมที่อาจเปนฝมือชางในทองถิ่น ลักษณะสําคัญประการหนึ่งที่เปน
หลักฐานวามีการปฏิสังขรณในรัชกาลที่ ๔ คือการทําซุมพระพุทธรูปที่อยูเบื้องหลัง โดยมีเสาที่ตกแตงบัวหัวเสา
ดวยลายใบผักกาดแบบตะวันตก รองรับซุมปูนปนปดทองทําเปนรูปลําตัวนาคหยักโคง ปลายซุมเปนรูปนาคหัน
หัวเขา ยอดกลางซุมเปนลวดลายเทพนม มีชอลายกระหนกประดับ รูปแบบของซุมและเสาที่มีลวดลายพรรณ
พฤกษาแบบตะวันตกมาผสมผสานเชนนี้ยังพบที่ซุมพระพุทธรูปบางองคที่ประดิษฐานในถ้ําเขาหลวงซึ่งนาจะ
เปนการปฏิสังขรณในรัชกาลที่ ๔ ดวย (ภาพที่๕๓) รวมทั้งรูปแบบเสาที่ตกแตงหัวเสาดวยใบผักกาดเชนนี้ยัง
พบที่ซุมครอบรอยพระพุทธบาทภายในถ้ําเขาหลวงซึ่งเชื่อวานาจะเปนการปฏิสังขรณในรัชกาลที่ ๔ เชนกัน

ภาพที่ ๕๓ ซุมพระพุทธรูปปูนปนลายพรรณพฤกษาแบบตะวันตกในถ้ําเขาหลวง
๕๕

๒.๗ เจดียแบบพระราชนิยมรัชกาลที่ ๔ ในคูหาที่ ๔
ในคูหาที่ ๔ ดานทิศใตยังมีเจดียทรงระฆังอีก ๓ องค ซึ่งไมปรากฏหลักฐานการกอสรางอยางแนชัด
อยางไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบวาในพระราชพงศาวดารรัชกาลที่ ๔ ไดระบุถึงปูชนีย วัตถุที่ไดรับ การ
ปฏิสังขรณตามพระราชประสงคที่ถ้ําเขาหลวงไววา“ โปรดใหพระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส กรม
หมื่นวิศณุนาถนิภาธร สรางพระเจดียขึ้นไว สูง ๖ ศอก ๒ องค” ๔๖ ทั้งนี้สันนิษฐานวาเจดียสูง ๖ ศอก จํานวน ๒
องค ที่กลาวถึงในพระราชพงศาวดารนั้น นาจะหมายถึงเจดียทรงระฆัง ๒ องคในคูหาที่ ๔ ที่ตั้งเคียงกันไมไกล
จากพระพุทธรูปปางมารวิชัยนัก (ภาพที่ ๕๔) โดยเจดียทั้ง ๒ องคนาจะสรางขึ้นในคราวเดียวกัน เนื่องจากมี
ระดับของฐานที่เทากัน และมีขนาดความสูงใกลเคียงกับที่ระบุในพระราชพงศาวดาร ทั้งยังมีรูปแบบเปนเจดีย
ทรงระฆังตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ ที่ยอนกลับไปนิยมเจดียทรงระฆังในศิลปะอยุธยา
สําหรับเจดียทรงระฆังแบบพระราชนิยมอีกองคหนึ่งที่อยูใกลกันแตมีขนาดใหญกวา และมีตําแหนงที่
สมมาตรกับพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่รัชกาลที่ ๔ ทรงปฏิสังขรณ จึงอาจเปนไปไดวาเจดียองคนี้อาจสรางขึ้น
เปนของสวนพระองคในคราวเดียวกันแตมิไดระบุไวในพระราชพงศาวดาร (ภาพที่ ๕๕)
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ภาพที่ ๕๔ เจดียทรงระฆังที่สันนิษฐานวาพระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ
และ พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นวิษณุนารถนิภาธรทรงสราง

๔๖

เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่
๔ ,พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพฯ :อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน),๒๕๔๘), ๒๙๗.
๕๖

ภาพที่ ๕๕ เจดียทรงระฆังที่สันนิษฐานวารัชกาลที่ ๔ ทรงสราง
๒.๘ พระพุทธรูปที่มีจารึกพระนามพระราชวงศ
จากการสํารวจถ้ําเขาหลวงพบวามีพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยขนาดหนาตักประมาณ ๑ ศอก
เศษประดิ ษ ฐานเรี ย งรายอยู โ ดยรอบผนั ง ถ้ํ า ในคู ห าที่ ๓ และคู ห าที่ ๔ โดยมี จํ า นวนมากกว า ร อ ยองค
พระพุทธรูปทั้งหมดมีขนาดไลเลี่ยกันและมีรูปแบบที่คลายคลึงกัน กลาวคือ เปนพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ
ราบปางมารวิชัยนิ้วพระหัตถยาวเรียวเสมอกัน พระวรกายคอนขางเพรียวบาง พระพักตรคอนขางกลมกึ่งรูปไข
ขมวดพระเกศาเล็ก มีอุษณีษะ พระรัศมีเปนเปลว พระขนงโกง พระเนตรเหลือบต่ํา พระนาสิกเล็กและโดง พระ
โอษฐเล็ก แยมพระโอษฐเล็กนอย ลักษณะพระพักตรสงบคลายหุนละคร ครองจีวรหมเฉียงบางเรียบ สังฆาฏิ
เปนแผนใหญพาดอยูกึ่งกลางพระวรกาย ปลายแยกจากกัน ซึ่งเปนรูปแบบพระพุทธรูปในศิลปะรัตนโกสินทร
ตอนตนที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ ๓ สืบมา
พระพุทธรูปทั้งหมดประทับนั่งเรียงกันบนฐานบัวคว่ําบัวหงายกอเปนแนวยาวตามแนวผนังถ้ําแตละ
สวน มีลวดลายกลีบบัวปูนปนประดับที่ฐานเปนแนวยาวถึงกันโดยตลอด บางสวนมีการกอแนวกําแพงแกว
ลอมรอบโดยเจาะช องวงโค งไว เ บื้องลา ง ลักษณะคลายชองสําหรับ จุดประทีปถวาย ที่เบื้ องหนาของแถว
พระพุทธรูปบางองคเหลานี้ปรากฏรองรอยของจงกลติดเทียนซึ่งมีลักษณะเปนปูนปนรูปดอกบัวขนาดเล็กที่มี
เหล็กแหลมกลางดอกสําหรับเสียบเทียนที่จุดถวายเปนพุทธบูชา โดยลักษณะจงกลติดเทียนลักษณะดังกลาวยัง
พบการใชงานไดในพระราชพิธีของหลวงในพระบรมมหาราชวัง (ภาพที่ ๕๖)

๕๗

ภาพที่ ๕๖ พระพุทธรูปประทับนั่งเรียงแถวบนฐานกลีบบัว มีจงกลติดเทียนที่ดานหนา (ในวงกลม)
พระพุ ทธรู ป เหล า นี้ มีแผ นหิ น ที่ ฐ านจารึกพระนามพระราชวงศจักรี ซึ่งไดจัดทําแผนผังเพื่อแสดง
ตํา แหนงของพระพุ ทธรู ปที่ มีจ ารึ กพระนามเหลานั้น โดยแบงเปนกลุมตางๆ ตามพื้น ที่ภ ายในถ้ํา คูห าที่ ๓
(แผนผังที่ ๗ และภาพที่ ๕๗-๕๙) เปนคูหาใหญสุดที่มีพระพุทธรูปซึ่งมีจารึกพระนามพระราชวงศจํานวน ๖
กลุม บางกลุมมีจารึกระบุพระนามครบทุกองค บางกลุมมีเพียงองคพระพุทธรูปโดยที่แผนหินจารึกชํารุด ลบ
เลือน หลุดหาย แตจากตําแหนงและขนาดของพระพุทธรูปที่ประดิษฐานเรียงรายตามลําดับอยูดวยกัน จึงทําให
เชื่อวาพระพุทธรูปเหลานั้นนาจะเคยมีแผนหินจารึกพระนามอยู ในขณะที่บางกลุมมีแผนหินจารึกพระนามแต
ไมปรากฏองคพระพุทธรูปแลว

แผนผังที่ ๗ พระพุทธรูปทั้ง ๖ กลุมที่มีจารึกพระนามพระราชวงศในคูหาที่ ๓
๕๘

ภาพที่ ๕๗ พระพุทธรูปที่มีจารึกพระนาม กลุม G

ภาพที่ ๕๘ พระพุทธรูปที่มีจารึกพระนาม กลุม H

ภาพที่ ๕๙ พระพุทธรูปที่มีจารึกพระนาม กลุม K
๕๙

คูหาที่ ๔ เปนอีกคูหาหนึ่งในถ้ําเขาหลวงที่มีพระพุทธรูปที่มีจารึกพระนามพระราชวงศและนามบุคคล
โดยพบวามีอยูดวยกัน ๓ กลุม ไดแก กลุม N กลุม O และ กลุม P ซึ่งพบวาพระพุทธรูปมีขนาดและรูปแบบที่
ใกลเคียงกับพระพุทธรูปที่มีจารึกพระนามพระราชวงศในคูหาที่ ๓ โดยมีตําแหนงของกลุมตางๆ ตามแผนผัง
(แผนผังที่ ๘ และภาพที่ ๖๐)

แผนผังที่ ๘ ตําแหนงพระพุทธรูปที่มีจารึกพระนาม ในคูหาที่ ๔

ภาพที่ ๖๐ พระพุทธรูปที่มีจารึกพระนาม กลุม N
จากการตรวจสอบพระพุทธรูปที่มีจารึกพระนามพระราชวงศเทาที่ปรากฏอยูในปจจุบันพบวามีจํานวน
ทั้งสิ้น ๙๘ องค โดยมีพระพุทธรูปที่จารึกชํารุดหลุดหายไปจํานวน ๔๒ องค ดังนั้นหากพระพุทธรูปทุกองคมี
จารึกอยูครบสมบูรณจะมีจํานวนมากถึง ๑๔๐ องค
๖๐

การสรางพระพุทธรูปที่มีจารึกพระนามพระราชวงศที่ถ้ําเขาหลวงที่มีเปนจํานวนมากเชนนี้ เชื่อวาสวน
ใหญ น า จะเป น การสร า งในสมั ย รั ช กาลที่ ๔-๕ ตามพระนามและพระอิ ส ริ ย ยศที่ ป รากฏ ซึ่ ง นั บ เป น กลุ ม
พระพุทธรูปที่มีความสําคัญเนื่องจากเปนหลักฐานที่แสดงถึงความเกี่ยวของกับราชสํานักในสมัยรัตนโกสินทร
อยางยิ่ง
พระพุทธรูปเหลานี้ยังเปนสิ่งที่ทําใหระลึกถึงพระราชวงศหรือบุคคลที่ปรากฏพระนามตามที่มีจารึก
ดวย สะทอนถึงคติความเชื่อเกี่ยวกับการสรางพระพุทธรูปเพื่ออุทิศบุญกุศลและเพื่อระลึกถึงบุคคลที่ยังไมเสื่อม
สูญไป ทั้งนี้คงเปนเหตุผลเนื่องในการบําเพ็ญพระราชกุศลในทางพุทธศาสนาเปนสําคัญ นอกจากนี้ ยังนาสนใจ
วาการสรางพระพุทธรูปในลักษณะนี้เปนจํานวนมากในบริเวณถ้ําเขาหลวง โดยที่ไมปรากฏพระพุทธรูปที่มีจารึก
พระนามของเจานายในสมัยรัชกาลที่ ๔-๕ เปนจํานวนมากเชนนี้ในพระบรมมหาราชวัง นาจะเปนหลักฐาน
ยืนยันวาถ้ําเขาหลวงนี้เปนพระบรมราชานุสรณแหงพระราชวงศจักรีที่สําคัญแหงหนึ่งในรัชสมัยซึ่งอยูนอกราช
ธานี แตในปจจุบันพระพุทธรูปเหลานี้อยูในสภาพที่ชํารุดทรุดโทรมเปนอยางยิ่ง รวมทั้งจารึกตางๆ ก็กําลัง
เลือนลางมากขึ้นทุกขณะ จึงสมควรจะไดรับการอนุรักษและศึกษาคนควาเพิ่มเติมเพื่อเปนการรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญของชาติและเปนการเทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศสืบไป ๔๗
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๒.๙ สถานที่เกี่ยวเนื่อง
นอกจากถ้ําเขาหลวงแลว ที่เขาหลวงยังมีถ้ําตางๆ อีกมากมาย ในจํานวนนี้มีหลายถ้ําที่มีหลักฐานวาคน
ในอดีตไดดัดแปลงใหเปนศาสนสถาน โดยสรางพระพุทธรูปประดิษฐานไวภายใน หากแตมิไดมีจํานวนมากมาย
เทาที่ถ้ําเขาหลวง นอกจากนี้ยังมีเจดียตั้งอยูบนยอดดวย
สถานที่เกี่ยวเนื่องอันสําคัญซึ่งอยูบนเขาหรือเชิงเขาหลวงมีดังนี้
๒.๙.๑ ถ้ําแกลบ
ถ้ําแกลบเปนอีกสถานที่หนึ่งที่สําคัญ ตั้งอยูเชิงเขาหลวงภายในบริเวณวัดบุญทวี (วัดถ้ําแกลบ) สภาพ
ปจจุบันไดรับการดัดแปลงใหเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนอยใหญ และศาลตางๆ (ภาพที่ ๖๑)
เลากันวาในอดีตกาลถ้ําแหงนี้มีแกลบและน้ําตลอดกาล คนโบราณกลาววา แกลบที่เกิดขึ้นภายในถ้ํา
นั้นชาวเมืองลับแลนํามาทิ้งไว

๔๗

หมายเหตุ เนื้ อหาในบทที่ ๒ ตั้งแตหัว ขอที่ ๒.๑ จนถึง ๒.๘ ปรับ ปรุงมาจากงานวิจัย เรื่อ ง
ศิลปกรรมแหงพระบรมราชานุสรณในสมัยรัชกาลที่ ๔-๕ ที่ถ้ําเขาหลวง จ.เพชรบุรี โดย ผศ. ดร.พัสวีสิริ เปรม
กุลนันท ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๖๑

ภาพที่ ๖๑ ภายในถ้ําแกลบ
นิทานโบราณที่เลาสืบกันมาเกี่ยวกับเมืองลับแลที่เขาหลวงมีดังนี้ ๔๘
ในอดี ต กาลนานมาแล ว ในถ้ํ า แกลบมี แ กลบข า วและน้ํ า เกิ ด ขึ้ น ตลอดเวลา มี ค วามงดงามและ
บรรยากาศดี จึงเชิญชวนใหผูคนมานั่งเลนเปนอยางดี ยามราตรีจะไดยินเสียงดนตรีปพาทยและหนุมสาวรอง
เพลงออกมาจากถ้ํา แตไมเคยมีผูใดพบเห็นบุคคลเหลานั้น
เช าวั น หนึ่ งหนุ มคนหนึ่ งมีนิ วาสถานไมไกลจากเขาหลวงเทาใดนัก ไดแลเห็นหญิงสาวเดิน สนทนา
ปราศรัยกันออกมาจากถ้ําแกลบ หญิงทั้งหลายเหลานั้นตางก็ซอนสิ่งของของตนไว ณ โคนไมตนหนึ่งไมไกลจาก
ปากถ้ําเทาใดนัก แลวเดินมุงหนาไปสูตลาดเพชรบุรีเพื่อซื้อกับขาวกัน เมื่อหญิงสาวลับแลผานไปแลว เขาจึงเดิน
ไปสูโคนตนไมอันเปนที่ซอนสิ่งของๆหญิงสาวลับแลเหลานั้น เขาคนพบใบไมประหลาดหลายใบดวยกัน (ใบไมนี้
เปนธนบัตรผานเขาประตูเมืองลับแล) เขาจึงหยิบขึ้นมาดูแลวเก็บเอาไวใบหนึ่ง
ตกบายในวันนั้น เขาแลเห็นหญิงสาวชาวลับแลเดินทางกลับจากตลาดมุงหนาไปที่โคนตนไม อันเปน
สถานที่ซอนใบไมของตน ตางคนก็นําเอาใบไมดังกลาวไปกันคนละใบเดินหายไปในถ้ําแกลบ ทิ้งใหหญิงคนหนึ่ง
นั่งรองไหอยูเพียงผูเดียว ชายหนุมจึงถือโอกาสเดินเขาไปหาสนทนา ไดความวาเธอคือหญิงสาวชาวเมืองลับแล
ถาขาดใบไมวิเศษนั้นแลวการผานเขาเมืองนั้นก็เปนการยาก เขาจึงคืนใบไมวิเศษนั้นใหกับนาง
หนุมสาวคูนั้นตกหลุมรักกัน จึงตามนางไปสูเมืองลับแล บิดามารดา วงศาคณาญาติของฝายชายเที่ยว
ตามหาชายผูนี้แตก็ไมพบ ตางลงความเห็นวาเขาตายแลว หนึ่งปที่ผานพนไป ชายหนุมใชชีวิตอยูในเมืองลับแล
รวมกับหญิงสาว จนมีลูกอันเปนพยานรักคนหนึ่ง เขารักษาหนาที่ของความเปนพอที่ดี สามีที่รักของภรรยา
และจําตองประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของชาวเมืองลับแลอยางเครงครัด โดยตองปฏิบัติตนใหเปนคนดี
มีศีลธรรม พูดดวยความสัตย ไมเบียดเบียนผูอื่นและสัตวอื่น มีความรักสมัครสมานสามัคคีแกกัน โอบออมอารี
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๔๘

เก็ บ ความจาก ส.ศรี เ มฆิ น ทร , “ถ้ําแกลบเมื องลั บ แล (เขาหลวง)” ใน หนังสื อที่ร ะลึก งาน
พระราชทานเพลิงศพพระครูโศภนวชิรธรรม (ฉาบ โสมสิริ) อดีตเจาอาวาสวัดบุญทวี (ถ้ําแกลบ) ๑ เมษายน
๒๕๒๒. เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ, ๒๕๒๒.
๖๒

มีเมตตากรุณาแกกัน ไมเห็นประโยชนสวนตน ไมกาวกายหนาที่การงานของผูอื่นดวยกิจที่เปนอกุศล เปนตน
ถากระทําผิดกฎดังกลาวแลว หมายถึงตนเองจําตองออกจากเมืองลับแล
อยูมา ณ วันหนึ่ง ภรรยาของเขาออกไปจากเมืองลับแล ไปสูตลาดเพื่อหาซื้อสิ่งของ เขาอยูบานตองรับ
ภาระหนาที่เปนผูดูแลลูกของตน ในเวลานั้นลูกชายของเขารองไหเรียกรองหาแม สรางความรําคาญใหแกเขา
จึงปลอบลูกดวยความเท็จวา แมเจาเดินมาโนนแลว การปลอบลูกของเขามีความเท็จ โดยแมของภรรยาไดยิน
ความนั้นโดยตลอด
ในกาลนั้นภรรยาของเขากลับมาจากตลาด แมจึงเลาเรื่องดังกลาวใหลูกสาวฟง ภรรยาของเขาจึงกลาว
กับเขาวา จะอยูเมืองลับแลแหงนี้ไมไดอีกแลว เขาไดฟงภรรยากลาวแลวจึงจําตองนิราศจากเมืองลับแล ภรรยา
ของเขามอบหอของสิ่งหนึ่งเพื่อเปนที่ระลึก พรอมสั่งวาเมื่อยังไมถึงสถานที่บานของตนขออยาไดแกหอสิ่งของนี้
เปนอันขาด ชายหนุมรับหอของนั้นแลวเขาเดินออกมาจากเมืองลับแล เมื่อเขาเหลียวหลังดูเมืองลับแลอีกครั้ง
หนึ่งก็แลเห็นคูหาธรรมดาที่ปรากฏอยูเทานั้น
เวลาใกลค่ํา เขาหยุดพัก ณ โคนตนไมตนหนึ่ง แลวจึงแกหอของที่ภรรยาใหไวนั้นดู พบเหงาขมิ้นเต็ม
หอผา เขาจึงคิดวาไมมีประโยชน จึงถือเอาไปเพียงเหงาเดียว เดินทางไปสูเคหะสถานของตน มารดาบิดาตลอด
ถึงบรรดาญาติทั้งหลายตางมีความปติยินดีในการกลับมาของเขา เขาเลาความหนหลังใหญาติทั้งหลายฟงแลวจึง
หยิบเอาหอผามาแกใหญาติทั้งหลายดู ขมิ้นนั้นกลับกลายเปนทองคํา เขาจึงรีบเดินทางไปยังโคนตนไมอันเปน
สถานที่ทิ้งขมิ้นของเขาก็ไมพบขมิ้นวิเศษ จึงเอาทองสวนนอยนั้นขายเลี้ยงชีวิตจนถึงกาลอวสานของความเปน
มนุษย
๒.๙.๒ ถ้ําพุทธโฆษา
ถ้ําพุทธโฆษาตั้งอยูบนเขาหลวงบริเวณวัดบุญทวีเชนกัน แตขึ้นไปบนเนินเขาเล็กนอย ในบริเวณที่เปนที่
อยูของแมชี หนาถ้ํามีผนังกออิฐถือปูน ภายในถ้ําพบพระพุทธรูปไสยาสนขนาดใหญ ๑ องค (ภาพที่ ๖๒) และมี
พระพุทธรูปนั่งอีกจํานวนหนึ่ง บางองคเปนพระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยา

ภาพที่ ๖๒ พระพุทธไสยาสนภายในถ้ําพุทธโฆษา
๖๓

๒.๙.๓ ถ้ําเจ็ดแทน
ไม ไกลจากถ้ํ า พุ ทธโฆษายั งมี ถ้ํา สําคัญ อี กแหงหนึ่ง คือ ถ้ําเจ็ดแทน ที่เรีย กชื่อ นี้เพราะภายในถ้ํา มี
ขั้นบันไดทอดตัวอยูดานหนาพระประธาน ๗ ขั้น ในถ้ํายังมีจิตรกรรมพระพุทธฉาย (ภาพที่ ๖๓) และจิตรกรรม
ลายรดน้ําภาพรอยพระพุทธบาท จําลองจากสถานที่จริงอยูที่จังหวัดสระบุรี

ภาพที่ ๖๓ ภาพพระพุทธฉายในถ้ําเจ็ดแทน

๒.๙.๔ ถ้ําชางเผือก
ถ้ํ า ช า งเผื อ กตั้ ง อยู เ ชิ ง เขา
หลวงด า นตะวั น ตก ข า งศาลา
เบญจานุ วั ตรานุ ส รณ พื้ น ผิว หิ น ใน
ถ้ํ า มี รู ป ร า งเหมื อ นเศี ย รช า ง จึ ง
เรี ย กว า ถ้ํ า ช า งเผื อ ก ภายในมี
พระพุทธรูปไสยาสนขนาดใหญ เชื่อ
ว า สร า งขึ้ น ในสมั ย อยุ ธ ยา (ภาพที่
๖๔)

ภาพที่ ๖๔ พระพุทธไสยาสนภายในถ้ําชางเผือก

๖๔

๒.๙.๕ ถ้ําโบราณ หรือถ้ําพระพุทธนิมิต
ถ้ําแหงนี้ตั้งอยูบนเขาหลวง ทางขวาของถนนที่จะขึ้นไปสูลานบนเขา เรียกกันวาถ้ําโบราณ หรือถ้ํา
พระพุทธนิมิต ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสนขนาดใหญ (ภาพที่ ๖๕) ไดรับการบูรณปฏิสังขรณใหมแลว
แตกระนั้นก็ยังพอมีรองรอยที่เชื่อวา
เก า แก จ นถึ ง สมั ย อยุ ธ ยาได เช น
ฐานรองรับองคพระพุทธไสยาสนที่
ทํ า เ ป น ฐ า น สิ ง ห แ บ บ อ ยุ ธ ย า
ตอนกลาง
๒.๙.๖ ถ้ําจีน
ถ้ําจีนตั้งอยูเชิงเขาหลวงใน
ภ า ย ใ น บ ริ เ ว ณ วั ด ธ ง ไ ช ย มี
พระพุทธรูป ประดิ ษฐานอยู จํา นวน
หนึ่ ง บ งบอกถึ งการดั ด แปลงถ้ํ า ให ภาพที่ ๖๕ พระพุทธไสยาสนภายในถ้ําโบราณ หรือถ้ําพระพุทธนิมิต
เป น ศาสนสถาน พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จฯ มายังถ้ําแหงนี้เมื่อวันจันทร ขึ้น ๗ ค่ํา เดือน ๔ ปจอ อัฐศก ศักราช ๑๒๔๘
(๒๘ กุมภาพันธ ๒๔๒๙) คราวเดียวกันนั้นไดเสด็จประพาสถ้ําพระพิมพ ถ้ําพระเผือก เขาดอก เมื่อเสด็จออก
จากถ้ําจีนไดพระราชทานเงินแกชาวบานธงไชยที่มาถวายสิ่งของดวย ๔๙
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๒.๙.๗ ทิวทัศนจากยอดเขา
ระหวางทางขึ้นสูยอดเขามีขั้นบันไดโบราณและตนลั่นทม (ลีลาวดี) อาจจะปลูกมาแลวตั้งแตครั้งรัชกาล
ที่ ๔ เหมือนกันกับที่พบบนพระนครคีรี บนยอดเขาหลวงมีซากเจดียองคหนึ่ง ชาวบานเรียกกันวาเจดียเสือผาน
จากจุดนี้เห็นภูมิทัศนตัวเมืองเพชรบุรีและพระนครคีรีไดชัดเจน (ภาพที่ ๖๖)

๔๙

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค ๒๓ , พิมพเปนอนุสรณในงาน
พระราชทานเพลิงพระศพ หมอมเจาทัศโนภาศ เกษมสันต ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๘ ,หนา ๒๘.
๖๕

ภาพที่ ๖๖ ทิวทัศนจากยอดเขาเห็นเมืองเพชรบุรีและพระนครคีรี
๒.๑๐ เรื่องเลาทองถิ่น
ทุกหนแหงมีเรื่องเลาประจําทองถิ่นของตนเองที่สืบทอดตอกันมาตามมุขปาฐะ เขาหลวงก็เชนเดียวกัน
กับสถานที่แหงอื่น ที่มีเรื่องเลาของทองถิ่นซึ่งไดรับการจดจําและเลาขานสืบกันมา ขอมูลชุดนี้ยังคงรักษาไวใน
ปจจุบัน บางเรื่องสอดคลองกับหลักฐานลายลักษณอักษรจากสวนกลาง บางเรื่องเปนเกร็ดเล็กเกร็ดนอยที่ทําให
หลักฐานลายลักษณอักษรมีสีสันขึ้น และบางเรื่องจําเปนตองสืบคนตรวจสอบกันตอไป
๒.๑๐.๑ พระเจาตากสินมหาราชกับถ้ําเขาหลวง
ถ้ําเขาหลวงตั้งอยูที่ตําบลธงชัย เหตุที่เรียกบริเวณนี้วาธงชัยเพราะสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเคย
ยกทัพมารบกับกองทัพพมาและไดรับชัยชนะที่บริเวณนี้ นอกจากนี้ยังเลากันวาภายในถ้ําเขาหลวงเปนที่ตั้งคาย
ของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ชาวบานเรียกวา คายดิบ เพราะหุงขาวไมทันสุกก็ตองออกไปรบครั้งแลว
ครั้งเลา
๒.๑๐.๒ จุดที่รัชกาลที่ ๔ เสด็จฯลงสูถ้ําเขาหลวง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเคยเสด็จฯ ไปยังถ้ําเขาหลวงครั้งแรกในขณะที่ทรงครองสมณ
เพศ โดยยังมิไดเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ครานั้นถ้ําเขาหลวงแหงนี้ไมไดรับการทํานุบํารุงใหดีนัก เลากันวา
พระองคเสด็จลงมายังพื้นถ้ําจากปลองที่อยูบริเวณคูหาที่ ๔ หรือคูหาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย
ขนาดใหญ ๓ องค (ภาพที่ ๕๓) ซึ่งพระองคพรอมดวยพระราชโอรสโปรดเกลาฯ ใหปฏิสังขรณในกาลตอมา
เมื่อบันไดทางขึ้นลงไมมี จึงตองอาศัยกิ่งไมบาง เถาวัลยบาง นําพาพระองคลงสูพื้นถ้ํา เมื่อเสด็จขึ้นครองราช
สมบัติแลว จึงโปรดเกลาฯ ใหบูรณปฏิสังขรณถ้ําเขาหลวง และทําบันไดทางขึ้นลงใหสะดวก
๖๖

๒.๑๐.๓ พระพอลูก
พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ ๓ องค (ภาพที่ ๕๓) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
พรอมดวยพระราชโอรสอีก ๒ พระองค ไดแก พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ และพระเจาลูกยา
เธอ กรมหมื่นวิษณุนารถนิภาธร ทรงปฏิสังขรณขึ้นมาใหมจากพระพุทธรูปของเดิม ชาวบานเรียกกันวา พระพอ
ลูก อาจมีที่มาจากการที่รัชกาลที่ ๔ และพระราชโอรสทั้ง ๒ พระองคไดทรงปฏิสังขรณขึ้นก็ได
๒.๑๐.๔ อิฐหารอย
ภายในถ้ําเขาหลวงมีอิฐมอญโบราณปูเปนพื้น ทําขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ ชาวบานเรียกกันวา อิฐหารอย
เพราะเกณฑใหแตละบานสงอิฐมาชวยบานละ ๕๐๐ กอน บางทีเรียกกันวา อิฐหารอยฉิบหาย เพราะสราง
ความลําบากใหชาวบานมาก เรื่องเลาเกี่ยวกับการเกณฑอิฐจากแตละบาน บานละ ๕๐๐ กอนนั้น ยังพบที่พระ
นครคีรีซึ่งสรางในสมัยรัชกาลที่ ๔ ดวย
จากคุณคาความสําคัญและประวัติความเปนมาอันยาวนานของถ้ําเขาหลวง ตลอดจนหลักฐาน
ศิลปกรรมโบราณตางๆ ที่มีอยูมากมาย แสดงใหเห็นวาถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องเปนสถานที่
สําคัญแหงหนึ่งของชาติ พบหลักฐานที่เกาแกสืบยอนกลับไปไดยังสมัยอยุธยาตอนตน ทั้งยังเปนสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งประวัติศาสตรที่สัมพันธกับพระราชวงศจักรี พระพุทธรูปที่มี
จารึกพระปรมาภิไธยและพระบรมราชสัญลักษณของรัชกาลที่ ๑ - ๔ ตลอดจนพระพุทธรูปที่มีจารึกพระ
นามพระราชวงศ ที่ มี อ ยู เ ป น จํ า นวนมากนั้ น เชื่ อ ว า สร า งขึ้ น เพื่ อ การบํ า เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลถวายแด
พระมหากษัตริยและพระราชวงศตามที่ปรากฏพระปรมาภิไธยและพระนามตามจารึก ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหคน
รุนหลังไดระลึกถึงพระมหากษัตริยและพระราชวงศพระองคนั้นๆ ดวย จึงทําใหถ้ําเขาหลวงทรงคุณคา
ความสํา คั ญในฐานะสถานที่ ศักดิ์ สิทธิ์อัน เปนพระบรมราชานุสรณแ หงพระบรมราชจักรีวงศ และเปน
หลักฐานสําคัญที่สะทอนถึงความสัมพันธระหวางราชสํา นักกับเมืองเพชรบุรี เปนความโดดเดนที่ไมมี
สถานที่แหงใดเสมอเหมือน สมควรที่จะพัฒนาเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมสืบไป
๒.๑๑ การเปรียบเทียบกับถ้ําอื่นๆ โดยสังเขป
ถ้ําเขาหลวงและถ้ําอื่นๆ ที่อยูใกลเคียงมีความโดดเดนเฉพาะตัว กลาวคือ นอกจากธรรมชาติที่สวยงาม
ตระการตาแลวยังเปนถ้ําประเภทศาสนสถานขนาดใหญ และยังมีประวัติศาสตรที่สําคัญเพราะเกี่ยวของสัมพันธ
กับราชวงศจักรีดวย ซึ่งในประเด็นการเปนถ้ําศาสนสถานและประเด็นความสัมพันธกับราชวงศจักรีนับวาเปน
ความโดดเดนยิ่งของถ้ําแหงนี้
แมวาถ้ําในดินแดนไทยอีกหลายแหงไดรับการดัดแปลงใหเปนศาสนสถานเหมือนกันกับที่ถ้ําเขาหลวง
และถ้ําอื่นๆ โดยรอบ เชน ถ้ําพระโพธิสัตว อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ถ้ําถมอรัตน อําเภอศรีเทพ จังหวัด
ศรีเทพ ถ้ําคูหาสวรรค อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ถ้ําคูหาภิมุข อําเภอเมือง จังหวัดยะลา แตไมมี
ถ้ําใดเลยที่มีขนาดใหญเชนถ้ําเขาหลวง อีกทั้งปริมาณของปูชนียวัตถุในถ้ําเขาหลวงก็มีมากกวา แมในดานความ
๖๗

เกาแกอาจเทียบไมไดกับถ้ําพระโพธิสัตวหรือถ้ําถมอรัตนที่มีหลักฐานมาแตสมัยทวารวดี หรือเมื่อราว ๑,๐๐๐
กวาปมาแลว แตถ้ําเขาหลวงก็โดดเดนในแงวาไดรับการใชงานในฐานะถ้ําศาสนสถานยาวนานหลายรอยป เริ่ม
ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน ตอมาไดรับการฟนฟูหรือปฏิสังขรณครั้งใหญสมัยรัตนโกสินทรตอนตน และ
ยังคงเปนศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์กระทั่งปจจุบัน
สําหรับความสําคัญของถ้ําเขาหลวงในฐานะที่เปนสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เคยเสด็จประพาส พรอมดวยพระราชวงศและผูติดตามนั้น ก็นับวา
แตกตางไปจากถ้ําอื่นๆ เพราะพระองคไมไดเสด็จมาเพื่อชื่นชมธรรมชาติเพียงอยางเดียวเหมือนถ้ําอื่นๆ เชน ถ้ํา
ระยานคร อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ถ้ําจอมพล อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ถ้ําสาลิกา
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี หากแตทรงบําเพ็ญพระราชกุศล สรางและปฏิสังขรณปูชนียวัตถุหลายอยาง จึง
ปรากฏวาถ้ําแหงนี้มีปูชนียวัตถุที่เกี่ยวของกับพระราชวงศจักรีมากที่สุดกวาถ้ําใดๆ ทั้งยังมีจารึกพระปรมาภิไธย
พระนามของพระราชวงศและผูติดตามมากมายกวาสถานที่ใดๆ จึงนับวาเปนถ้ําที่โดดเดนกวาถ้ําอื่นๆ ในแง
ความสัมพันธกับพระราชวงศจักรี
ทั้งนี้การสรางปูชนียวัตถุในพุทธศาสนาภายในถ้ําเปนแบบแผนประเพณีที่พบไดมาเนิ่นนานนับพันป
แลว เพราะเชื่อกันวาถ้ําเปนสถานที่สถิตอาศัยของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใหคุณใหโทษตอมนุษยได ความเชื่อนี้เปนสิ่ง
สากลที่ในหลายๆ วัฒนธรรมมีเหมือนกัน สําหรับในดินแดนไทยมักเชื่อกันวาเปนที่สถิตของเจาปาเจาเขา ครั้น
กาลตอมาเมื่อพุทธศาสนาเปนแกนความเชื่อหลักของสังคม จึงไดดัดแปลงถ้ําใหกลายเปนพุทธสถาน ซึ่งอาจมี
มูลเหตุอยูอยางนอย ๒ ประการ คือ ถ้ําเปนที่ที่พระสงฆใชจําพรรษาหรือปฏิบัติภาวนาเพราะอยูหางไกลจาก
บานเรือนผูคน และเปนการผสมผสานความเชื่อทองถิ่นที่นับถือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติใหเขากับพุทธ
ศาสนา
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บทที่ ๓
วิเคราะหสถานภาพองคความรูและความตองการของบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของและนักทองเที่ยว
ตามที่คณะผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลความสําคัญของถ้ําหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งทําใหทราบ
วามี ความสํ า คั ญ ในหลายประการตามที่ เสนอไปแลวในบทที่ ๒ คณะผูวิจัย จึงมีความเห็น วาสถานที่แหงนี้
เหมาะสมที่จะพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม
การดํ า เนิ น งานขั้ น ต อ ไปเพื่ อพั ฒ นาถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ย วเนื่องสูการเปน แหลง เรีย นรูทาง
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม ไดแก การสัมภาษณและสอบถามบุคคลตางๆ โดยแยกออกเปน ๒ กลุม
กลุมแรก คือ บุคลากรของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก วัดบุญทวี (วัดถ้ําแกลบ) องคการบริหาร
สวนตําบลธงชัย และสํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี
กลุมที่สอง คือ นักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมถ้ําเขาหลวง ในประเด็นตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคความรู
ทางดานประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมของถ้ําเขาหลวงวารูจักมากนอยเพียงใด และแนวทางการผลิตสื่อการ
เรียนรูประเภทตางๆ วาควรเปนอยางไร
การสัมภาษณและสอบถามบุคคลในกลุมแรกนั้นประกอบดวย
๑. พระไพโรจน อธิษฐาโน รองเจาอาวาสวัดบุญทวี (วัดถ้ําแกลบ)
๒.นายประหยัด แสงหิรัญ นายกองคการบริหารสวนตําบลธงชัย
๓.นายจาตุรนต สยนานนท ประธานกลุมอนุรักษและพัฒนาถ้ําเขาหลวงเพื่อการทองเที่ยว
๔.นายดุสิต ทุมมากรณ หัวหนากลุมโบราณคดี สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี
๕.นางสาวกรรณิการ เปรมใจ นักโบราณคดีชํานาญการ สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี
๖.นายสุดยอด นกตอ มัคคุเทศกทองถิ่นชาวเพชรบุรี
๗.นายชนัญู อินทรขลิบ มัคคุเทศกทองถิ่นชาวเพชรบุรี
การเก็บขอมูลนักทองเที่ยวในกลุมที่ ๒ นั้น ดําเนินการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีกลุมตัวอยางที่ให
ขอมูลทั้งสิ้น ๑๐๘ คน
๓.๑ ขอมูลที่ไดจากบุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของ
จากการสัมภาษณรองเจาอาวาสวัดถ้ําบุญทวี (วัดถ้ําแกลบ) ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลภายในถ้ําเขาหลวง
นายกองคการบริหารสวนตําบลธงชัย ผูดูแลพื้นที่โดยรอบ นักโบราณคดีของสํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี ผูมี
หนาที่บูรณปฏิสังขรณและเผยแพรความรู ประธานกลุมอนุรักษและพัฒนาถ้ําเขาหลวงเพื่อการทองเที่ยว และ
มัคคุเทศกทองถิ่นชาวเพชรบุรี ซึ่งมีหนาที่นําชมภายในถ้ําเขาหลวง ไดขอมูลอันเปนประโยชนยิ่ง โดยแบงเปน
หัวขอหรือประเด็นไดดังนี้
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๓.๑.๑ สถานภาพองค ความรูเ กี่ยวกับประวัติศาสตรแ ละศิลปวัฒนธรรมของถ้ํา เขาหลวงและ
สถานที่เกี่ยวเนื่อง และสถานการณปจจุบันในดานตางๆ
บุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของทราบถึงประวัติที่สําคัญของถ้ําเขาหลวงวามีอายุเกาแกจนถึงสมัย
กรุงศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และพระ
ราชวงศ เคยเสด็จ พระราชดํา เนิ นมา ทั้งยัง โปรดเกลาฯ ใหบูร ณปฏิสังขรณและสรางสิ่งกอสรางตางๆ ไว
นอกจากนี้ ยั ง ทราบว า มี บุ ค คลสํ า คั ญ ท า นต า งๆ ทั้ ง ชาวไทยและชาวต า งชาติ เ คยเดิ น ทางมา แต ก ระนั้ น
รายละเอียดของเหตุการณ ตลอดจนรายละเอียดความสําคัญของพระพุทธรูปหรือปูชนียวัตถุตางๆ ภายในถ้ํายัง
มีไมมากนัก
จากการสัมภาษณบุคลากรของสํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่คนควาขอมูลทาง
ประวัติศาสตรและโบราณคดีของเขาหลวงโดยตรง คือ นายดุสิต ทุมมากรณ หัวหนากลุมโบราณคดี และ
นางสาวกรรณิการ เปรมใจ นักโบราณคดีชํานาญการ ไดแสดงความเห็นวา ถ้ําเขาหลวงมีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุที่สําคัญตอประวัติศาสตรชาติไทย นาจะเกาแกจนถึงสมัยอยุธยาตอนตน เกี่ยวของกับราชสํานักใน
สมัยรัชกาลที่ ๔-๕ แตในเชิงรายละเอียดยังขาดขอมูลอีกมาก เพราะที่ผานมาไดดําเนินการแตเพียงดานบูรณะ
แตไมไดทํางานดานประวัติศาสตรโบราณคดีมากนัก ขอมูลทางวิชาการ เชน การกําหนดอายุ ลักษณะทาง
ศิลปกรรมของเจดีย พระพุทธรูป ยังไมไดศึกษา ๑ ที่ฐานพระพุทธรูปหลายองคมีจารึกระบุพระนามผูสราง หรือ
สรางถวายแกผูใด รวมถึงทราบวามีพระประจํารัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๔ อยูดวย ๒
ในส ว นของมั ค คุ เ ทศก ท อ งถิ่ น ชาวเพชรบุ รี ที่ นํ า ชมถ้ํ า เขาหลวง คื อ นายสุ ด ยอด นกต อ และ
นายชนัญู อินทรขลิบ ทั้งสองทานมีความรูเกี่ยวกับขอมูลทางประวัติศาสตรทั่วไป เชน การเสด็จพระราช
ดําเนินมาของรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ ทราบวามีพระพุทธรูปสําคัญที่สัมพันธกับพระราชวงศ มีพระพุทธรูป
ที่รัชกาลที่ ๔ โปรดเกลาฯ ใหสรางเพื่อทรงพระราชอุทิศถวายแดรัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๓ และเปนของสวน
พระองค แตสิ่งที่มัคคุเทศกทั้ง ๒ ทานยังไมทราบขอมูลรายละเอียด และหวังวาคณะผูวิจัยจะสามารถใหขอมูล
ได คื อ ความรู เ กี่ ย วกั บ พระราชวงศ จั กรี เพราะไมทราบวาพระราชวงศพระองคใดมีความสําคัญ อยางไร
ตลอดจนการใชคําราชาศัพทหรือพระนามของพระราชวงศหลายองคก็ยังไมคุนเคย ๓
จากขอมูลการสัมภาษณที่กลาวถึงขางตน สะทอนวาผูมีสวนเกี่ยวของมีความรูทางประวัติศาสตรและ
ทราบความสําคัญของถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องแลว หากแตยังขาดขอมูลเชิงลึก เชน การกําหนดอายุ
สมัยของโบราณวัตถุในถ้ํา พระราชประวัติของพระมหากัตริยและพระราชวงศแตละพระองค
0

1

2

๑

สัมภาษณ นายดุสิต ทุมมากรณ หัวหนากลุมโบราณคดี สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๖
มกราคม ๒๕๖๑
๒
สัมภาษณ นางสาวกรรณิการ เปรมใจ นักโบราณคดีชํานาญการ สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี เมื่อ
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓
สัมภาษณ นายสุดยอด นกตอ มัคคุเทศกทองถิ่นชาวเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ
นายชนัญู อินทรขลิบ มัคคุเทศกทองถิ่นชาวเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
๗๐

นายจาตุ รนต สยนานนท ประธานกลุมอนุรักษและพัฒนาถ้ําเขาหลวงเพื่อการทองเที่ย วไดแสดง
ความเห็นวาถ้ําแหงนี้มีความสําคัญ มีนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมมาก อบต.ธงชัยจึงจัดตั้งกลุมอนุรักษและ
พัฒนาถ้ําเขาหลวงเพื่อการทองเที่ยวขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาถ้ําเขาหลวงในดานตางๆ เชน จัด
ระเบี ย บต า งๆ ความปลอดภั ย ความสะอาด การต อ นรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วอย า งเป น ระบบ ให ไ ด ม าตรฐาน
นอกจากนี้ยังมองวาถ้ําอื่นๆ มีศักยภาพในดานการทองเที่ยวมาก เพราะมีความเปนธรรมชาติ อาจพัฒนาถ้ํา
เหลานั้นใหเปนที่รูจักและเปนที่ทองเที่ยวได ๔
ในขณะที่นายดุสิต ทุมมากรณ แสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณการพัฒนาในปจจุบันวา เขาหลวง
เปนสถานที่ที่มีคุณคาแตยังหาทิศทางในการพัฒนาไมพบ ที่ผานมามีงบประมาณไปลงในพื้นที่ สรางสิ่งกอสราง
ต า งๆ แต ไ ม ยั่ ง ยื น จึ ง ต อ งตั้ ง คํ า ถามว า ทํ า อย า งไรให ยั่ ง ยื น ตอบสนองชุ ม ชนรอบข า ง ประชาชนได รั บ
ผลประโยชนทั่วถึง ปจจุบันยังมีปญหาเรื่องการจัดการ ๕ สภาพทางกายภาพของถ้ําเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ควรปรับปรุง
โดยนางสาวกรรณิการ เปรมใจ กลาววาปจจุบันถ้ํามีปญหาเรื่องความชื้น น้ําฝน จะไหลลงมาในถ้ําและพา
ตะกอนมาดวย โบราณวัตถุก็จะไดรับผลกระทบจากความชื้น และยังมีปญหาเรื่องปากถ้ําถลม การจัดการพื้นที่
ภายในถ้ําตองมีระบบ ใหโบราณสถานมีชีวิต แตไมควรเยอะเกินไป โดยเฉพาะการวางสิ่งของที่ไมเกี่ยวของไม
ควรมีมากเกินไป ๖
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๓.๑.๒ แนวทางที่คาดหวังในการพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรู และการผลิตสื่อการเรียนรูตางๆ
สําหรับในสวนของแนวทางที่คาดหวังในการพัฒนาถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องเปนแหลงเรียนรู
ทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมนั้น บุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของไดใหความเห็นเปนประโยชนหลาย
ประการ
นายดุสิต ทุมมากรณ ใหความเห็นวาการจะทําเปนแหลงเรียนรูไดตองทําองคความรูเปนลําดับแรก
ตองทําขอมูลตางๆ ทั้งหมดใหดีกอน ใหชัดเจน โดยอาจเปนการรวมมือกับหนวยงานตางๆ เชน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หรือสถาบันการศึกษาในทองถิ่นเชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อชัดเจนและเปนที่ยอมรับแลวก็
อาจเผยแพร ในรู ป แบบต า งๆ อาทิ เว็ บ ไซต แผน พับ หนังสือ นําไปเผยแพรตามโรงเรีย นตางๆ ในจังหวัด
เพชรบุรีดวย นํานักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนในทองถิ่นมาจัดกิจกรรมกัน เชน พามาเยี่ยมชม จนเกิดพลวัต ๗
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๔

สัมภาษณ นาย จาตุรนต สยนานนท ประธานกลุมอนุรักษและพัฒนาถ้ําเขาหลวงเพื่อการทองเที่ยว
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
๕
สัมภาษณ นางสาวกรรณิการ เปรมใจ นักโบราณคดีชํานาญการ สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี เมื่อ
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
๖

สัมภาษณ นางสาวกรรณิการ เปรมใจ นักโบราณคดีชํานาญการ สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี เมื่อ
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
๗
สัมภาษณ นายดุสิต ทุมมากรณ หัวหนากลุมโบราณคดี สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๖
มกราคม ๒๕๖๑
๗๑

นางสาวกรรณิ ก าร เปรมใจ แสดงความเห็ น ว า เขาหลวงมี ศั ก ยภาพที่ จ ะเป น แหล ง เรี ย นรู ท าง
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมสูง เพราะไมมีสถานที่ใดที่จะมีพระพุทธรูปที่พระราชวงศสรางไวมากเทานี้ ทั้ง
ยังมีความสมบูรณสูง ถาหนวยงานตางๆ ซึ่งมีศักยภาพในดานตางๆ มีความเห็นพองตองกัน มองไปในทิศทาง
เดียวกัน ก็จะชวยสงเสริมและพัฒนาไปได เชน ใหถ้ําเขาหลวงไดรับการอนุรักษที่ดี จากนั้นใหพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม โดยโบราณสถานและโบราณวัตถุในถ้ําไมไดรับผลกระทบ
ในขณะที่ นายสุดยอด นกตอ แสดงความเห็นวา โบราณวัตถุเปนของมีคุณคา ตองอนุรักษไมใชทําลาย
จุดเดนคือความเกาแก ควรพัฒนาเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมโดยใหชาวบานใน
ทองถิ่นหรือทําเปนประชาคม ชวยกันรักษาของเกาของดั้งเดิมเอาไว การพัฒนาที่ดีตองนึกถึงคนในชุมชนกอน
เชน มัคคุเทศกนําเที่ยวในทองถิ่น จัดเปนกลุมเปนคณะมาแลกเปลี่ยนความรู
ผลผลิตของโครงการวิจัยนี้คือสื่อการเรียนรูตางๆ ที่จะชวยเผยแพรขอมูลความสําคัญของถ้ําเขาหลวง
และสถานที่เกี่ยวเนื่อง จนสามารถพัฒนาเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมได ดังนั้นทาง
คณะผู วิ จัย จึ งได สอบถามบุ คลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ย วกับ สื่อการเรีย นรูป ระเภทตางๆ วาควรมี
อะไรบาง และควรนําเสนอขอมูลอะไร อยางไร นายดุสิต ทุมมากรณ เสนอวาหากจะทําวีดีทัศนควรมีเนื้อหา
เนนในสมั ยรัตนโกสินทร เพราะเปนยุคสมัย ที่ใกลกับ ปจจุบัน สามารถทําใหประชาชนมาเที่ยวเขาหลวงได
โดยเฉพาะในสวนที่สัมพันธกับราชวงศจักรี ๘ สวนนางสาวกรรณิการ เปรมใจ อยากใหมีการนําขอมูลตางๆ
เผยแพรทางเว็บไซต แสดงความเห็นวาตรงศาลาเกาเหลี่ยมถาหากจัดทําเปนศูนยขอมูลก็นาจะเปนประโยชน ๙
สอดคลองกับความเห็นของนายประหยัด แสงหิรัญ ๑๐ และนายจาตุรนต สยนานนท ที่เห็นวาอาคารเกา
เหลี่ยมสามารถทําเปนจุดแสดงนิทรรศการความรูได สวนนายชนัญู อินทรขลิบ อยากใหมีการจัดการอบรม
ความรูและจัดทําหนังสือคูมือ
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๓.๒ ขอมูลที่ไดจากนักทองเที่ยว
จากการเก็บขอมูลนักทองเที่ยวที่เดือนทางมาเยี่ยมชมถ้ําขาหลวงเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จํานวน
๑๐๘ คน โดยใชแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถาม ๒ ตอน ตอนที่ ๑ ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ ๒
เปนคําถามตางๆ เกี่ยวกับถ้ําเขาหลวงในดานตางๆ เพื่อประเมินสภาพความรูความเขาใจของนักทองเที่ยวตอ
ความสําคัญทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมของถ้ําเขาหลวง และความเห็นเกี่ยวกับการผลิตสื่อการ
เรียนรู และแนวทางการพัฒนาถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องสูการเปนแหลงเรียนรู โดยคําถามมีดังนี้
๑. ทานรูจักถ้ําเขาหลวงผานชองทางใด
๘

สัมภาษณ นายดุสิต ทุมมากรณ หัวหนากลุมโบราณคดี สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๖
มกราคม ๒๕๖๑
๙
สัมภาษณ นางสาวกรรณิการ เปรมใจ นักโบราณคดีชํานาญการ สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี เมื่อ
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
๑๐
สัมภาษณ นายประหยัด แสงหิรัญ นายกองคการบริหารสวนตําบลธงชัย เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๖๐
๗๒

๒. เหตุใดจึงเลือกมาเที่ยวถ้ําเขาหลวง
๓. ทานรับทราบความสําคัญของถ้ํานี้ดานใดบาง
๔. ขอมูลเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวงที่ทานทราบผานสื่อตางๆ เพียงพอหรือไม ถาไม ควรเพิ่มขอมูลดานใดอีก
๕. ถาจะผลิตสื่อเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวง เชน คูมือนําชม แผนพับ วีดีทัศน ทานเห็น
ดวยหรือไม ถาเห็นดวย โปรดเสนอวาควรทําอยางไร
๖. จุดเดน และจุดดอยของถ้ําเขาหลวงคืออะไร
๗. ทานมีขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาถ้ําเขาหลวงเปนแหลงรูทางศิลปวัฒนธรรมหรือไม อยางไร
จากขอคําถามทั้ง ๗ ขอ สามารถสรุปไดดังนี้
๓.๒.๑ ชองทางการรูจักถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่อง
นักทองเที่ยวไดตอบแบบสอบถามวารูจักถ้ําเขาหลวงผานชองทางใด ลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้
๑. รูจักผานขอมูลทางอินเตอรเน็ต เชน เว็บไซตทั่วไป สื่อออนไลน หรือรีวิวของนักทองเที่ยวที่เคยมา
จํานวน ๖๙ คน
๒. มีคนแนะนํา จํานวน ๒๐ คน
๓. รูจักมากอน จํานวน ๗ คน
๔. ทราบจากรายการโทรทัศนผานขาวการบูรณปฏิสังขรณ จํานวน ๕ คน
๕. ทราบผานชองทางอื่นๆ เชน แผนที่ทองเที่ยวตามปมน้ํามัน ปายประชาสัมพันธจากศูนยขอมูล
นักทองเที่ยว หรือหนังสือแนะนําสถานที่ทองเที่ยว จํานวน ๓ คน
๖. อื่นๆ จํานวน ๒ คน
แผนภูมิที่ ๑ แสดงชองทางการรูจักถ้ําเขาหลวง
หน่วยเป็ นคน
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๗๓

จากขอมูลที่ไดจากนักทองเที่ยวถึงชองทางการรูจักถ้ําเขาหลวง พบวาอินเทอรเน็ตเปนชองทางที่สําคัญ
ที่สุด นักทองเที่ยวจํานวนมากถึง ๖๙ คน รูจักถ้ําเขาหลวงผานชองทางนี้
๓.๒.๒ เหตุผลที่เลือกมาเที่ยวถ้ําเขาหลวง
นักทองเที่ยวไดตอบแบบสอบถามวาเหตุใดจึงเลือกมาเที่ยวถ้ําเขาหลวง ลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้
๑. ชอบทองเที่ยวธรรมชาติ / สนใจความสวยงามของถ้ํา จํานวน ๖๗ คน
๒. เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเปนศาสนสถาน จํานวน ๒๐ คน
๓. เปนสถานที่ทองเที่ยวแนะนํา หรือทองเที่ยวระหวางทาง ไมไกลจากกรุงเทพมหานครหรือเมือง
เพชรบุรี จํานวน ๑๘ คน
๔. เห็นภาพถายในอินเทอรเน็ตรูสึกชอบ / มาถายภาพ จํานวน ๑๕ คน
๕. มีความสําคัญทางประวัติศาสตร / ตามรอยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว /
สนใจทางประวัติศาสตรศิลปะ จํานวน ๕ คน
๖. อื่นๆ จํานวน ๑ คน
แผนภูมิที่ ๒ แสดงเหตุผลที่มาเที่ยวถ้ําเขาหลวง
หน่วยเป็ นคน
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จากขอมูลที่ไดจากนักทองเที่ยวถึงเหตุผลที่มาเที่ยวถ้ําเขาหลวง พบวานักทองเที่ยวสวนใหญเลือกมา
เพราะความงดงามของธรรมชาติ หรือชอบเที่ยวธรรมชาติ จํานวน ๖๗ คน ในขณะที่การเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

๗๔

และเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรอันเปนคุณคาหลักของถ้ําเขาหลวงเชนกัน มีผูเลือกมาเพราะเหตุผลนี้
๒๐ คน และ ๕ คน ตามลําดับ
๓.๒.๓ การรับทราบความสําคัญทางดานประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม
คํา ถามนี้ เ ป น การตรวจสอบสถานภาพองคความรูเกี่ย วกับ ประวัติศาสตรและศิล ปวัฒ นธรรมของ
นักทองเที่ยวที่มายังถ้ําเขาหลวงวามีมากเพียงใด โดยมีตัวเลือกทั้งสิ้น ๖ ขอ ไดแก ๑.มีหลักฐานทางศิลปกรรม
เกาถึงสมัยอยุธยา ๒.เปนถ้ําที่มีความสัมพันธกับรัชกาลที่ ๔-๕ แหงกรุงรัตนโกสินทร ๓.มีพระพุทธรูปที่ปรากฏ
จารึกของพระราชวงศจักรี ๔.ตํานานทองถิ่นเรื่องเมืองลับแล ๕.เปนถ้ําในนิราศของสุนทรภู ๖.อื่นๆ
นักทองเที่ยวไดตอบคําถามขางตนโดยเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้
๑. อื่น ๆ คือ ไมทราบขอมูล ความสําคัญมากอน จํานวน ๘๕ คน ทราบวามีความเกาแกไมรูวาเกา
เพียงใด จํานวน ๕ คน
๒. ทราบความสัมพันธกับรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ จํานวน ๑๒ คน
๓. ทราบตํานานทองถิ่นเมืองลับแล จํานวน ๓ คน
๔. ทราบวาเปนถ้ําในนิราศของสุนทรภู จํานวน ๑ คน
จากแบบสอบถามยังทําใหทราบวานักทองเที่ยวไมทราบวาถ้ํามีความเกาแกจนถึงสมัยอยุธยา และไม
ทราบวาพระพุทธรูปหลายองคมีจารึกของกษัตริยและพระราชวงศ ซึ่งเปนความสําคัญและคุณคาที่โดดเดนของ
ถ้ําแหงนี้
แผนภูมิที่ ๓ แสดงการรับทราบความสําคัญดานประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม
จํานวนคน
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๗๕

จากการตอบแบบสอบถามขอนี้ของนักทองเที่ยว ทําใหเห็นไดชัดเจนวานักทองเที่ยวสวนใหญไมทราบ
วาถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางไร โดยมีจํานวน
มากถึง ๘๕ คน ในขณะที่ความสัมพันธกับรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ มีนักทองเที่ยวที่รับทราบเพียง ๕ คน
สวนเรื่องความเกาแกจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและมีพระพุทธรูปจารึกพระนามพระราชวงศ ซึ่งผูวิจัยเห็นวาเปน
คุณคาอันโดดเดนของถ้ําเขาหลวงกลับไมมีนักทองเที่ยวทานใดรับทราบมากอน
๓.๒.๔ ความเพียงพอของขอมูลถ้ําเขาหลวงในสื่อตางๆ
สําหรับคําถามวาขอมูลเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวงที่ทานทราบผานสื่อตางๆ เพียงพอหรือไม ถาไมเพียงพอ
ควรเพิ่มขอมูลดานใดอีก นักทองเที่ยวจํานวน ๕๒ คนใหความเห็นวาหาขอมูลไดพอสมควรจํานวน ๕๒ คน
และจํานวน ๔๗ คน ใหความเห็นวาขอมูลจํานวนไมเพียงพอ ถือไดวาเปนความเห็นที่มีปริมาณพอๆ กันทั้งสอง
ฝาย
แผนภูมิที่ ๔ แสดงความเพียงพอของขอมูลถ้ําเขาหลวงในสื่อตางๆ
จํานวนคน
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ทั้งนี้นักทองเที่ยวมีความขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใหขอมูลถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่อง
ดังตอไปนี้
๑. ที่ผานมายังขาดการประชาสัมพันธที่ดี ควรแนะนําใหเปนสถานที่ทองเที่ยวประจําจังหวัดที่คนใหคน
รูจักมากขึ้น
๗๖

๒. ขอมูลตามสื่อตางๆ ไมครอบคลุม ควรเพิ่มเติมเรื่องประวัติศาสตรความสําคัญ เพราะขอมูลในสื่อ
ตางๆ มีเพียงบรรยากาศถ้ํากับรูปภาพ
๓. ควรจัดใหมีมัคคุเทศกนําชม
๔. ทําปายขอมูลในแตละสวนที่เปนจุดสําคัญภายในถ้ํา
๕. ควรมีขอมูลรายละเอียดอื่นๆ เชน ลักษณะความสูงของถ้ํา การเดินทาง แผนที่ทองเที่ยว
๓.๒.๕ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนรู
ผูวิจัยไดสอบถามถึงการผลิตสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ เชน คูมือนําชม แผนพับ วีดีทัศน ทานเห็น
ด ว ยหรื อ ไม และให แ สดงความเห็ น ว า ควรทํ า แบบใด โดยนั กท อ งเที่ ย วทั้ งหมดเห็ น ด ว ยว า ควรทํา และมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ลําดับจากมากไปนอยดังนี้
๑. นําเสนอผานสื่ออินเทอรเน็ต แนะนํารายละเอียดเกี่ยวกับถ้ําผานเว็บไซตหรือเฟซบุค จํานวน ๓๖
คน
๒. ทําปายขอมูลภายในถ้ําใหมีรูปแบบนาสนใจ แสดงขอมูลและภาพประกอบ จํานวนไมมากแตเนน
สวนที่สําคัญภายในถ้ํา จํานวน ๒๙ คน
๓. ทําแผนพับนําเสนอขอมูลความสําคัญ และมีหลายภาษา จํานวน ๒๕ คน
๔. ทําสื่อวีดีทัศน พรอมทําคําบรรยายภาษาอังกฤษ จํานวน ๑๘ คน
๕. นําเสนอผานสื่ออื่นๆ เชน หนังสือคูมือนําชม โปสการด ทําเสียงบรรยายภายในถ้ํา เสนอขอมูลผาน
การจัดงานทองเที่ยวที่ตางๆ หรือทําขอมูลผาน QR CODE จํานวน ๑๔ คน
๖. จัดใหมีมัคคุเทศกนําชม จํานวน ๔ คน
๗. จัดนิทรรศการใหความรูกอนลงมาชมถ้ํา จํานวน ๑ คน

๗๗

แผนภูมิที่ ๕ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ
จํานวนคน
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จากข อมู ล ที่ นั กท อ งเที่ ย วแสดงความคิด เห็น มา จะเห็น ไดวา นักท องเที่ย วแนะนําสื่ อการเรี ย นรู ที่
เผยแพร ทางอิน เตอร เ น็ตมากที่ สุ ด จํา นวน ๓๖ คน ในขณะที่นิทรรศการไดรับ คําแนะนําใหทํานอยที่สุดที่
จํานวน ๑ คน
๓.๒.๖ จุดเดนและจุดดอยของถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่อง
ผู วิ จั ย ได ส อบถามถึ ง จุ ด เด น และจุ ด ดอ ยของถ้ํา เขาหลวงและสถานที่ เ กี่ย วเนื่ อ ง มี ขอ คิ ดเห็ น จาก
นักทองเที่ยวลําดับจากมากไปนอยดังนี้
จุดเดน
๑. ธรรมชาติงดงามและเงียบสงบ จํานวน ๙๐ คน
๒. มีความสําคัญทางประวัติศาสตร มีความงดงามของโบราณสถาน โบราณวัตถุ จํานวน ๑๕ คน
๓. การเดินทางสะดวก อยูไมไกลจากตัวเมือง และมีรถบริการ จํานวน ๕ คน
๔. เปนศาสนสถานแตไมบังคับเรี่ยไรเงิน และมีคนใหขอมูลนําชมภายในถ้ํา จํานวน ๔ คน
๕. พื้นที่สะอาด จํานวน ๑ คน

๗๘

แผนภูมิที่ ๖ จุดเดนของถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่อง
จํานวนคน
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ในดานจุดเดนยังเห็นไดชัดวานักทองเที่ยวเห็นวาสภาพตามธรรมชาติของถ้ําเขาหลวงเปนสิ่งที่โดดเดน
ที่สุด รองลงมาคือมีความสําคัญทางดานประวัติศาสตร
จุดดอย
๑. ลักษณะภายในถ้ําเดินลําบาก เชน บริเวณขั้นบันได มีพื้นตางระดับ น้ํานองพื้นถ้ําอาจทําใหลื่นลม
บางจุดภายในมืดเกินไป จํานวน ๒๔ คน
๒. ความสะอาดของสถานที่และหองน้ํา จํานวน ๑๙ คน
๓. รถสวนตัวไมสามารถขึ้นไปได จํานวน ๑๑ คน
๔. ปญหาเรื่องลิง จํานวน ๗ คน
๕. การจัดพื้นที่ไมเปนระเบียบ ตูบริจาคบดบังทัศนียภาพของถ้ํา จํานวน ๗ คน
๖. การบริ การนั กท องเที่ ย ว เช น คนนําชม จุดบริการนักทองเที่ย ว แหลงขอมูล กอนลงไปชมถ้ํา
จํานวน ๕ คน
๗. ปายในถ้ํามีแตภาษาไทย ควรทําภาษาอื่นๆเพิ่มเติม จํานวน ๓ คน
๘. สัญญาณอินเทอรเน็ตเขาไมถึง จํานวน ๑ คน

๗๙

แผนภูมิที่ ๗ จุดดอยของถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่อง
จํานวนคน
30
25
20
15
10
5
0

๓.๒.๗ ความเห็นอื่นๆ เพื่อพัฒนาถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องใหเปนแหลงเรียนรู
นักทองเที่ยวไดแสดงความคิดเห็นในสวนนี้อยางหลากหลาย แบงไดเปน ๓ ประเด็นหลัก ไดแก
๑.แนวทางการพัฒนาพื้นที่ ๒.รูปแบบการนําเสนอขอมูล ๓.การบริหารจัดการพื้นที่และบริการ ดังนี้
แนวทางการพัฒนาพื้นที่
การพัฒนาและปรับปรุงตองไมเบียดเบียนธรรมชาติ จํานวน ๑๘ คน
รูปแบบการนําเสนอขอมูลความรู
๑. ป า ยข อ มู ล ควรน า สนใจและทัน สมัย มีภ าษาอื่น ๆประกอบด ว ย ใหทั้ง ความรูเกี่ย วกับ ถ้ํ าและ
คําแนะนําการปฏิบัติตน จํานวน ๑๔ คน
๒. ใหมีเจาหนาที่คอยแนะนํา มีนิทรรศการความรูจัดไวใหศึกษา หรือเปดเสียงบรรยาย จํานวน ๑๐
คน
๓. ควรนําเสนอในสื่อออนไลน เชน เวปไซต เฟซบุค หรือ QR CODE จํานวน ๙ คน
๔. ควรมีอุปกรณสําหรับฟงคําบรรยายเวลาอยูในถ้ํา จํานวน ๑ คน
๕. เชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรมกับสถานที่อื่นในเพชรบุรี เพราะการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษกําลังเปนที่นิยม จํานวน ๑ คน
๖. นําเสนอประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมประกอบกับขอมูลธรรมชาติวิทยา จํานวน ๑ คน
๗. พัฒนาเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิตของธรรมชาติและวัฒนธรรม จํานวน ๑ คน
๘๐

แผนภูมิที่ ๘ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอขอมูลความรู
จํานวนคน
20
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การบริหารจัดการพื้นที่และการบริการ
๑. ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน เชน เปลี่ยนสีแสงไฟ ลักษณะพื้นทางเดินที่ลื่น บันไดที่สูง และปาย
เตือนเรื่องลิง จํานวน ๘ คน
๒. ทํ า ป า ยข อ มู ล หรื อ ส ว นที่ ใ ห ค วามรู แ ยกจากถ้ํ า จั ด ระเบี ย บส ว นต า งๆให ดี ขึ้ น เช น จุ ด ที่ ใ ห
นักทองเที่ยวไหวพระ จุดใหความรูและความสําคัญของสถานที่ จํานวน ๗ คน
๓. จัดงานสําคัญประจําป ในวันสําคัญทางศาสนา หรืออาจเปนลักษณะเดียวกับงานเขาวัง ใหดึงดูด
นักทองเที่ยวมากขึ้น ประชาสัมพันธในระดับจังหวัดใหมากขึ้น จํานวน ๕ คน
๔. มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ เชน แสงสวาง บันไดทางลาด หรือลิฟต จํานวน ๔ คน
๕. ใหใชประโยชนของอาคารดานบนปากถ้ําและลานจอดรถชั้นบนไดมากกวานี้ จํานวน ๓ คน

๘๑

แผนภูมิที่ ๙ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่และการบริการ
จํานวนคน
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๓.๓ สรุปและประมวลผล
จากการสัมภาษณบุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งมีหนาที่ดูแลและบริหารจัดการถ้ําเขาหลวงและ
สถานที่เกี่ยวเนื่อง ไดแก วัดบุญทวี (วัดถ้ําแกลบ) องคการบริหารสวนตําบลธงชัย สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี
และนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชม ทําใหเห็นทิศทางการดําเนินงานใหถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องไดพัฒนาสู
การเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมได
ทั้งนี้สามารถสรุปประเด็นตามวัตถุประสงคไดดังนี้
๓.๓.๑ ความตองการของผูเกี่ยวของและนักทองเที่ยว ตลอดจนปญหาและอุปสรรค
สําหรับในหัวขอนี้ยังแบงไดเปน ๒ หัวขอยอย คือ ขอมูลและทัศนะจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ขอมูลและทัศนะจากนักทองเที่ยว ตามรายละเอียดดังนี้
ขอมูลและทัศนะจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
จากการสัมภาษณความคอดเห็น ของบุคลากรในหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลถ้ําเขาหลวงและสถานที่
เกี่ยวเนื่อง คือ องคการบริหารสวนตําบลธงชัย วัดบุญทวี (วัดถ้ําแกลบ) กลุมอนุรักษและพัฒนาถ้ําหลวงเพื่อ
การทองเที่ยว และสํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี ทําใหทราบวาบุคลากรจากหนวยงานขางตนมีความรูความเขาใจ
ความสําคัญของพื้นที่นี้ หากยังขาดความชัดเจนในบางประเด็น เชน พระราชวงศที่ปรากฏจารึกพระนามที่ฐาน
พระพุทธรูปแตละองคมีความสําคัญอยางไร การกําหนดอายุปูชนียวัตถุแตละอยางวามีอายุอยูชวงใดแน ซึ่งใน
๘๒

สวนนี้ถือไดวาเปนปญหาในดานวิชาการหรือในดานองคความรู อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณทําใหเห็นได
จุดเดนหรือขอดีจากหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ ทุกหนวยงานมีความตองการพัฒนาพื้นที่ แตทวายังขาดการ
ประสานงานความรวมมือใหไปในทิศทางเดียวกัน
ความตองการในเชิงวิชาการของหนวยงานที่เกี่ยวของคือ ตองการขอมูลความสําคัญของถ้ําที่ชัดเจน
สวนความตองการเชิงจัดบริหารจัดการคือ ตองการการอนุรักษที่ดี การมีสวนรวมระหวางหนวยงานตางๆ และ
การมีสวนรวมกับชุมชน
ดังนั้นในสวนนี้จึงสรุปไดวา หนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลธงชัย
วัดบุญทวี (วัดถ้ําแกลบ) สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี ) กลุมอนุรักษและพัฒนาถ้ําหลวงเพื่อการทองเที่ยว และ
ประชาคมหรือชาวบานในพื้นที่ โดยเนนการสรางขอมูลวิชาการและงานบริหารจัดการพื้นที่ที่ตองไปดวยกัน
ขอมูลและทัศนะจากนักทองเที่ยว
การสัมภาษณและขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดจากนักทองเที่ยวจะไดกลายเปนแนวทางในการเสนอ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาถ้ําเขาหลวงและพื้นที่เกี่ยวของ โดยในเชิงวิชาการหรือการใหขอมูลความรู
นั้นเห็นวาควรมีการจัดทําศูนยขอมูลหรือนิทรรศการ ตลอดจนมีปายบอกขอมูลสําคัญใหมากขึ้น ทั้งนี้ตองไม
เปนการรบกวนธรรมชาติ สวนในเชิงบริหารจัดการควรดูและเรื่องภูมิทัศน ระบบอํานวยความสะดวกเชนการ
ขึ้นและลงถ้ํา ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวในการเยี่ยมชมภายในถ้ํา
๓.๓.๒ แนวทางการผลิตเอกสารและสื่อการเรียนรู
ผูวิจัยเห็นวาตามความคิดของนักทองเที่ยวสวนใหญที่เดินทางมาถ้ําเขาหลวงเปนเพราะประทับใจใน
ความงดงามของธรรมชาติภ ายในถ้ํา ซึ่ งเต็มไปดว ยหิน งอกหินยอย และแสงแดดที่สองลงมาสวยงาม เปน
สถานที่ถายรูปขึ้นชื่ออีกแหงหนึ่ง แตทวาแงมุมทางดานประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมกลับไมเปนที่รูจักของ
นักทองเที่ ยวมากนัก จากขอมูลในสว นนี้ทําใหคณะผูวิจัยเล็งเห็น ตองกันวาสมควรเผยแพรประชาสัมพัน ธ
ความสําคัญของถ้ําเขาหลวงในบริบทประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมใหเขาถึงสาธารณชนวงกวางใหไดมาก
ที่ สุ ด ทั้ ง นี้ ใ นส ว นของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งซึ่ ง มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู แต ข อ มู ล หลายอย า งก็ ยั ง ไม ท ราบ
รายละเอียด ดังนั้นขอมูลที่เผยแพรนั้นนอกจากจะเอื้อประโยชนตอสาธารณชนทั่วไปแลว ควรมีประเด็นที่ลึกซึ้ง
บางเพื่อใหผูที่สนใจหรือมีพื้นความรูอยูแลวสามารถตอยอดไปได
เปาหมายของโครงการนี้คือผลิตสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ อยางนอย ๓ ประเภท เพื่อประชาสัมพันธ
องคความรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมของถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่อง จากขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณบุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของและนักทองเที่ยวเห็นไดอยางชัดเจนวาอินเตอรเน็ตเปนสื่อที่คนสวน
ใหญเขาถึงไดงาย นักทองเที่ยวสวนใหญรูจักถ้ําเขาหลวงผานอินเตอรเน็ต และขอคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอ
การเผยแพรองคความรูของถ้ําเขาหลวงก็ยังเห็นวาการเผยแพรทางอินเตอรเน็ตนาจะเปนแนวทางที่เหมาะสม
รองลงมาคือปายขอมูลภายในถ้ํา แผนพับหลายภาษา สื่อวีดีทัศน และนําเสนอผานสื่ออื่นๆ เชน หนังสือคูมือนํา
ชม โปสการด ทําเสียงบรรยายภายในถ้ํา ฯ ซึ่งจากขอมูลที่ไดในสวนนี้คณะผูวิจัยจึงเลือกใชชองทางการสื่อสาร
๘๓

ทางอินเตอรเน็ตเปนลําดับแรกโดยไดจัดทําเพจในเฟชบุคในชื่อวา เขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร ซึ่งในเพจ
จะมีขอมูลทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมของถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องเคลื่อนไหวอยูเสมอ ทํา
สื่อวีดิทัศนที่เผยแพรทางเว็บไซตยูทูป จัดทําแผนพับ และจัดทําหนังสือคูมือ รายละเอียดการผลิตสื่อการเรียนรู
จะกลาวถึงอีกครั้งในบทที่ ๔

๘๔

บทที่ ๔
แนวทางการผลิตสื่อการเรียนรูและผลการประเมินการใชสื่อการเรียนรู
งานวิจัยนี้ นอกจากมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาความสําคัญของถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ย วเนื่องใน
บริบทตางๆ โดยเฉพาะดานประวัติศาสตร ศิลปกรรม และความเชื่อ ยังตั้งเปาหมายที่จะนําองคความรูจาก
การศึกษามาผลิตเปนเอกสารหรือสื่อประเภทตางๆ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาถ้ําเขาหลวงเปนแหลงเรียนรูทาง
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมไดอยางแทจริง
ในการผลิ ตสื่อเพื่ อเผยแพรความรูเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวง คณะผู วิ จัย ประมวลความเห็น จากผูมีสว น
เกี่ยวของในทุกภาคสวน ไดแก องคการบริหารสวนตําบลธงชัย วัดบุญทวี สํานักศิลปากรที่ ๑ มัคคุเทศกทองถิ่น
และนักทองเที่ยวที่เดินทางมาชมถ้ําเขาหลวง และนําผลจากการประมวลขางตนมาพิจารณารวมกับงบประมาณ
ระยะเวลา และคุณคาทางประวัติศาสตรและศิลปกรรมของถ้ําแหงนี้ หลังจากผลิตสื่อการเรียนรูแตละประเภท
แลว ไดใหประชากรกลุมตัวอยางประเมินผลการเรียนรูที่ไดจากการใชสื่อตางๆ โดยเปาหมายหลักตองการ
ทราบว า สื่ อต า งๆ ทํ า ให รู ค วามสํ า คั ญ ทางประวัติ ศาสตรและศิล ปวัฒ นธรรมของถ้ํ าเขาหลวงและสถานที่
เกี่ ย วเนื่ อ งเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ไม สื่ อ ต า งๆ เหล า นี้ มี ส ว นช ว ยให เ กิ ด การพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ก ารเป น แหล ง เรี ย นรู ท าง
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมหรือไม
๔.๑ แนวทางการผลิตสื่อการเรียนรู
จากการสัมภาษณบุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของและการเก็บขอมูลนักทองเที่ยว คณะผูวิจัยจึง
เลือกผลิต สื่อการเรี ยนรู ทั้งหมด ๕ ประเภทเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวง ไดแก ๑. แผนพับ ๒.
หนังสือ ๓.การเผยแพรวีดีทัศนออนไลน ๔. อินโฟกราฟฟก ๕.เพจเฟซบุค เพื่อเสนอขอมูลความสําคัญของถ้ํา
เขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องในดานประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม
๔.๑.๑ แผนพับ
แผนพับเปนหนึ่งในสื่อสิ่งพิมพที่คณะผูวิจัยเลือกเพื่อเผยแพรขอมูลและกําหนดไวในแผนของโครงการ
เพราะสื่อประเภทนี้มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก และสามารถเขาถึงทุกกลุมคน ทั้งนี้เมื่อสอบถามนักทองเที่ยว
เกี่ยวกับประเภทสื่อเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวง พบวา นักทองเที่ยวแนะนําใหผลิตสื่อประเภทแผน
พับดวยเชนกัน
คณะผูวิจัยเลือกแผนพับขนาด A 4 พับเปน ๓ ตอน ๖ หนา เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวาแผนพับ
ลักษณะนี้ มีขนาดเล็ กและสะดวกต อการพกพามากที่สุดและเหมาะกับ กลุมนักทองเที่ย วที่ตองการรูขอมูล
เบื้ องต นทางประวั ติศาสตร และศิ ลปกรรมของสถานที่แหงนี้เทานั้น นอกจากนี้เพื่อนําองคความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับถ้ําเขาหลวงขยายออกไปในระดับวงกวางมากขึ้น ผูวิจัยจึงผลิตแผนพับออกเปน ๒ แบบ คือ แบบ
๘๕

ภาษาไทย (ภาพที่ ๖๗-๖๘) และแบบภาษาอังกฤษ (ภาพที่ ๖๙-๗๐) โดยแบบหลังจะอํานวยความสะดวกใหกับ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศดวย ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอแนะจากลุมนักทองเที่ยวเชนกัน

ภาพที่ ๖๗ ดานนอกแผนพับภาษาไทย

ภาพที่ ๖๘ ดานในแผนพับภาษาไทย
๘๖

ภาพที่ ๖๙ ดานนอกแผนพับภาษาอังกฤษ

ภาพที่ ๗๐ ดานในแผนพับภาษาอังกฤษ
๘๗

ในการเลือกเนื้อหาสําหรับแผนพับนั้น เนื่องจากแผนพับมีพื้นจํากัด และเหมาะสําหรับการเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวงใหเขาถึงทุกกลุมคน ผูวิจัยจึงเลือกขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับถ้ําแหงนี้ ดังนี้
สวนบทนํา อธิบายข อมู ลเบื้องตน เกี่ยวกับชวงเวลาที่เริ่มมีการใชถ้ําแหงนี้เปนศาสนสถานคือสมัย
อยุธยา และใหความสําคัญกับประวัติศาสตรในชวงสมัยรัชกาลที่ ๔-๕ แหงกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งเปนชวงที่ราช
สํานักมีบทบาทในการบูรณะและสรางพุทธประติมากรรมภายในถ้ําแหงนี้จํานวนมาก
สวนเนื้อหา กลาวถึงสิ่งสําคัญในถ้ําเขาหลวง โดยใหขอมูลไลตามลําดับคูหา การเรียงลําดับเนื้อหา
เชนนี้ตางจากหนังสือคูมือและวิดีทัศนซึ่งจัดลําดับขอมูลโดยพิจารณาจากความสําคัญของประเด็นตางๆ ที่พบ
ในถ้ําเขาหลวง
การเรียงลําดับเนื้อหาดังกลาวขางตนสอดคลองกับเปาหมายที่ตั้งไวคือ ใหแผนพับเปนตัวสื่อขอมูล
เกี่ยวกับถ้ําเขาหลวงใหเขาถึงทุกกลุมคน ซึ่งจากการสํารวจพบวานักทองเที่ยวโดยสวนใหญมาเที่ยวถ้ําแหงนี้โดย
ไมทราบขอมูลความสําคัญเกี่ยวกับตัวถ้ํามากอน ดังนั้นเพื่องายตอการทําความเขาใจและสอดคลองกับเสนทาง
เดินทองเที่ยว ผูวิจัยจึงจัดขอมูลงานศิลปกรรมภายในถ้ําตามลําดับคูหา ซึ่งมีทั้งหมด ๔ คูหา โดยในแตละคูหา
จะเลือกกลาวถึงงานศิลปกรรมที่เปนชิ้นสําคัญของคูหานั้น เชน คูหาที่ ๑ ผูวิจัยเลือกกลาวถึงรอยพระพุทธบาท
สมัยอยุธยา เนื่องจากงานศิลปกรรมชิ้นดังกลาวเปนหลักฐานสําคัญที่แสดงใหเห็นวา มีการใชงานถ้ําแหงนี้ตั้งแต
สมัยนั้นแลว สวนคูหาที่ ๓ ผูวิจัยเลือกกลาวถึงงานศิลปกรรมสมัยอยุธยาเพื่อแสดงถึงความเกาแกของถ้ํา อีกทั้ง
ยังกลาวถึงพระพุทธรูปประจําแผนดิน ๕ องค และพระพุทธรูปที่มีจารึกพระนามพระบรมวงศานุวงศในสมัย
รัชกาลที่ ๔-๕ เพื่อใหนักทองเที่ยวตระหนักถึงสถานะของถ้ําเขาหลวงในอดีตที่มีความสัมพันธกับราชสํานัก
อยางใกลชิด นอกจากนี้ เนื่องจากในแตละคูหามีงานศิลปกรรมอยูหลายชิ้น คณะผูวิจัยจึงจัดทําแผนผังแสดง
ตําแหนงงานศิลปกรรมชิ้นสําคัญที่กลาวถึงในเนื้อหา เพื่อใหนักทองเที่ยวรูพิกัดตําแหนงของงานศิลปกรรมชิ้น
นั้นไดงายขึ้น
จุ ด เด น ของแผ น พั บ นี้ คื อ แผนผั ง ของถ้ํ า เขาหลวงซึ่ ง อยู ที่ ป กหลั ง ของแผ น พั บ มี ศ รชี้ ตํ า แหน ง
โบราณวัตถุสําคัญตางๆ เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทองเที่ยวไดดวยตนเอง นอกจากนี้ยังมี QR CODE
เพื่อใหนักทองเที่ยวที่สนใจขอมูลเชิงลึกมากขึ้นไดเขาไปคนหาขอมูลของเพจเขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชรได
๔.๑.๒ หนังสือ
คณะผูวิจัยเลือกหนังสือเปนสื่อสิ่งพิมพอีกประเภทหนึ่งเพื่อเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวง
โดยคุณลักษณะของหนังสือแตกตางจากแผนพับคือ มีพื้นที่บรรจุขอมูลไดมากกวา ซึ่งจะเหมาะกับการเผยแพร
องคความรูถ้ําเขาหลวงในเชิงลึก ซึ่งจะมอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดใชเปนคูมือสําหรับคนควา คือ องคการ
บริหารสวนตําบลธงชัย สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี และวัดบุญทวี (วัดถ้ําแกลบ) ตลอดจนหนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ ย วข อ ง เช น อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร พ ระนครคี รี ทั้ ง นี้ ใ นบรรดาผู ที่ เ ดิ น ทางมายั ง ถ้ํ า เขาหลวงนั้ น มี ทั้ ง
นักท องเที่ ย วและนั กวิ ช าการที่ ส นใจศึ กษาประวัติศาสตรและงานศิล ปกรรมอยางลึกซึ้ง ดังนั้น สื่อสิ่งพิมพ
ประเภทหนังสือจะสามารถตอบโจทยความตองการของคนกลุมนี้ดวย คณะผูวิจัยเลือกขนาดหนังสือ A5 ซึ่งเปน
๘๘

ขนาดที่พกพาสะดวกและสามารถนําไปเปนคูมือในการศึกษาดูงานศิลปกรรมภายในถ้ําดวย และมี QR CODE
เพื่อผูสนใจสามารถเขาไปคนควาขอมูลเชิงลึกในเพจเขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชรได (ภาพที่ ๗๑)

ภาพที่ ๗๑ หนาปกหนังสือ ถ้ําเขาหลวง มรดกล้ําคาของเพชรบุรี
ที่ปกหลังทําคิวอารโคดซึ่งเชื่อมโยงกับขอมูลบนเพจเฟซบุค
จากการศึกษาในเชิงวิชาการหลายประเด็นเกี่ยวกับ ถ้ําเขาหลวงทําใหพบขอมูลใหมนาสนใจหลาย
ประการ รายละเอียดไดกลาวถึงไปแลวในบทที่ ๒ เชน ในประเด็นจารึกที่ฐานพระพุทธรูปซึ่งสรางโดยพระบรม
วงศานุ ว งศ นั้ น แต เ ดิ ม มั ก กล า วรวมว า ปรากฏพระนามของบรรดาเจ านายในสมั ย รั ช กาลที่ ๔-๕ แต จ าก
การศึกษาปรากฏพระนามของเจานายในสมัยรัชกาลที่ ๑-๒ ดวย หรือการคนจารึกที่ใหมที่สุดในกลุมนี้ซึ่งอยู
ในช วง พ.ศ.๒๔๕๓ อีกทั้งการสํารวจครั้งนี้ยังทําให พบความเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ การสํารวจโดยกรม
ศิลปากรในชวง ปพ.ศ.๒๕๓๒ โดยพบวาพระพุทธรูปบางองคจารึกชํารุดเสียหายจนไมสามารถถอดความไดแลว
พรอมกันนี้ยังชําระวิธีการสะกดใหถูกตองเหมือนกับที่ปรากฏตามจารึกดวย
ตัวอยางประเด็นที่นาสนใจอื่นๆ อีก เชน การศึกษารูปแบบพระพุทธรูปประจํารัชกาลที่ ๑-๕ ภายในถ้ํา
โดยพบวาไดแรงบันดาลใจจากพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาในพระบรมมหาราชวัง รวมถึงมีการศึกษา
งานศิลปกรรมที่พบในถ้ําบริเวณใกลเคียงที่ไมเคยมีการกลาวถึงมากอน เชน ถ้ําโบราณ ถ้ําพุทธโฆษา ถ้ําเจ็ด
แทน และถ้ําชางเผือก ซึ่งบางถ้ํามีงานศิลปกรรมเกาแกถึงสมัยอยุธยา อีกทั้งยังมีการชําระประวัติศาสตรศาสตร
๘๙

ถ้ําเขาหลวงจากเอกสารหลักฐานประเภทตางๆ เชน วรรณคดี บันทึกชาวตางชาติ พระราชพงศาวดาร และ
จดหมายเหตุ ซึ่งไมเคยมีงานศึกษาชิ้นใดรวบรวมไวครบถวนมากอน
นอกจากนี้ คณะผูวิจัยยังใหความสําคัญกับเกร็ดเรื่องเลาทองถิ่นเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวง เพราะเล็งเห็นวา
เกร็ดเลาเรื่องเหลานี้เปนหลักฐานสะทอนถึงความสัมพันธและเปนตัวเชื่อมโยงระหวางผูคนในชุมชนกับสถานที่
แหงนี้ ดังนั้นผูวิจัยจึงรวบรวมเกร็ดเรื่องเลาไวในหนังสือเลมนี้เพื่อคนที่สนใจไดศึกษาตอไปดวย
จากข อมู ล ประวั ติและความสํ า คั ญ ของถ้ําเขาลวงและสถานที่เกี่ ย วเนื่ องที่ก ลาวไวแล ว ในบทที่ ๒
คณะผูวิจัยไดนําเนื้อหามาปรับปรุงเปนหนังสือเพื่อเผยแพรขอมูลเชิงลึกของถ้ําเขาหลวง โดยไลเรียงเนื้อหาเปน
ประเด็นที่สําคัญตางๆ ดังนี้
๑) สภาพโดยทั่วไปและสิ่งตางๆ ในถ้ําเขาหลวง
๒) ถ้ําเขาหลวงในวรรณคดีและบันทึกตางชาติ
๓) พระราชพงศาวดารและเอกสารเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินของพระมหากษัตริยและพระ
ราชวงศสมัยรัตนโกสินทร
๔) ปูชนียวัตถุสมัยอยุธยา
๕) พระพุทธรูปมีจารึกพระปรมาภิไธยและตาพระบรมราชสัญลักษณของพระมหากษัตริยราชวงศ
จักรี:พระพุทธรูปประจําแผนดินรัชกาลที่ ๕
๖) พระพุทธรูปปางขอฝน: พระพุทธรูปประจําแผนดินรัชกาลที่ ๕
๗) พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ ๓ องค ที่รัชกาลที่ ๔ และพระราชโอรสทรงปฏิสังขรณ
๘) เจดียทรงระฆัง ๓ องค
๙) พระพุทธรูปที่มีจารึกพระนามพระราชวงศ
๑๐) สถานที่เกี่ยวเนื่อง
๑๑) ภาคผนวก เกร็ดเลาเรื่องทองถิ่น
ทั้งนี้ องคความรูเชิงลึกเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวงที่กลาวมาขางตนจะสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อตอยอด
ในการพัฒนาถ้ําเขาหลวงสูการเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม รวมถึงตอยอดในดาน
การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูทางดานนี้ตอไป
๔.๑.๓ วีดิทัศนออนไลน
การนําองคความรูที่ไดจากการศึกษาถ้ําเขามีจัดทําเปนวีดิทัศนเพื่อเผยแพรออนไลนเปนวิธีการเผยแพร
ความรูไปสูวงกวางไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะมีภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม เสียงบรรยายประกอบเรื่องราว
และวิธีการเขาถึงที่สะดวกรวดเร็ว โดยเผยแพรผานเว็บไซตยูทูป (YOUTUBE) (กรุณาสแกน QR CODE) และ
นํามาเผยแพรผานเพจเขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชรดวย
คณะผูวิจัยไดออกแบบวีดิทัศนออกเปน ๒ รูปแบบ โดยจัดแบงเนื้อหาตางกันดังนี้
๙๐

แบบที่ ๑ วีดิทัศนขนาดยาว เวลา ๓๐ นาที ตั้งชื่อวา “ถ้ําเขาหลวง มรดกล้ําคาของเพชรบุรี” มีเนื้อหา
กลาวถึงดานประวัติศาสตรที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารของชาวไทยและชาวตางชาติตั้งแตรัชกาลที่ ๓-๕ และ
ดานงานศิลปกรรมสําคัญในถ้ําซึ่งมีตั้งแตสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ แหงกรุงรัตนโกสินทร เชน รอยพระ
บาทพรอมสัญลักษณมงคล ๑๐๘ ประการ พระพุทธรูปประจํารัชกาลที่ ๑-๕ และพระพุทธรูปที่รัชกาลที่ ๔
และพระราชโอรสทรงปฏิสังขรณ เปนตน วีดิทัศนชุดนี้จะทําใหผูที่ไมเคยเดินทางมาถ้ําเขาหลวงไดทราบถึง
ภาพรวมดานประวัติศาสตรและงานศิลปกรรมของถ้ําแหงนี้ (ภาพที่ ๗๒)

ภาพที่ ๗๒ หนาเปดของวีดิทัศนขนาดยาว

QR CODE ของวีดิทัศนเรื่อง ถ้ําเขาหลวง มรดกล้ําคาของเพชรบุรี
๙๑

แบบที่ ๒ ชุดวีดิทัศนขนาดสั้นซึ่งมีทั้งหมด ๕ ตอน ตอนละ ๕-๗ นาที คือ
- ถ้ําเขาหลวง เพชรน้ํางามแหงเมืองเพชรบุรี
- พระพุทธรูปที่มีจารึกพระปรมาภิไธยและตราพระบรมราชสัญลักษณในถ้ําเขาหลวง
- พระพุทธรูปที่มีจารึกพระนามพระราชวงศในถ้ําเขาหลวง
- พระพุทธรูปปางขอฝน : ความสัมพันธระหวางราชสํานักกับเมืองเพชรบุรี
- ความสําคัญทางประวัติศาสตรของถ้ําเขาหลวง
ทั้งนี้วีดิทัศนขนาดยาวและขนาดสั้นนี้มีความสัมพันธกัน โดยในขณะที่วีดิทัศนขนาดยาวใหขอมูลภาพ
รวมของถ้ําเขาหลวงนั้น วีดิทัศนขนาดสั้นแตละตอนเปนการใหขอมูลเชิงลึกในบางประเด็นที่มีการกลาวถึงไว
เบื้องตนในวีดิทัศนชุดแรก อาทิ ในตอนพระพุทธรูปที่จารึกพระนามพระราชวงศในถ้ําเขาหลวง มีการกลาวถึง
พระนามของเจานายองคสําคัญที่ปรากฏบนฐานพระพุทธรูปภายในถ้ํา ซึ่งบางพระนามซ้ํากันแตจารึกในตาง
โอกาส เชน มีพระพุทธรูปที่มีจารึกพระนามสมเด็จพระอัครมเหสีในรัชกาลที่ ๕ ไดแก “สมเดจพระนางเจา
สุนันทากุมารีรัตนพระบรมราชเทวี” “สมเดจพระนางเจาสวางวัฒนาพระบรมราชเทวี” “พระนางเจาเสาวภา
ผองศรีพระราชเทวี” แตขณะเดียวกันยังมีพระพุทธรูปที่มีจารึกพระนามของทั้ง ๓ พระองคเมื่อยังดํารงพระ
อิสริยยศเปนพระเจาลูกเธอในรัชกาลที่ ๔ ไดแก พระพุทธรูปที่มีจารึกพระนาม “พระเจาลูกเธอพระองคเจา
สุนันทากุมารีรัตน” “พระเจาลูกเธอพระองคเจาสวางวัฒนา” และ “พระเจาลูกเธอพระองคเจาเสาวภาผอง
ศรี” ประดิษฐานอยูอีกดานหนึ่งของถ้ําดวย หรือในตอน พระพุทธรูปปางขอฝน : ความสัมพันธระหวางราช
สํานักกับเมืองเพชรบุรี กลาวถึงพระพุทธรูปประจําแผนดินในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งสรางเปนพระพุทธรูปปางขอฝน
ปางดังกลาวสัมพันธกับพระพุทธรูปปางขอฝนที่วัดใหญสุวรรณาราม ซึ่งเปนพระพุทธรูปสําคัญของเมืองเพชรบุรี
นอกจากนี้ ผูวิจัยจึงจัดทําคําแปลเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษประกอบวีดิทัศนเพื่อเผยแพรขอมูลเหลานี้
ไปสูกลุมนักทองเที่ยวหรือผูสนใจศึกษาประวัติศาสตรและศิลปกรรมในถ้ําเขาหลวงที่เปนชาวตางชาติดวย
๔.๑.๔ อินโฟกราฟฟกส
สําหรับผูคนในยุคปจจุบันที่ตองการเขาถึงขอมูลที่มีจํานวนมากแตมีเวลาจํากัด อินโฟกราฟฟกสหรือ
การนําเสนอขอมูลที่กระชับพรอมภาพและกราฟฟกสตางๆ จึงเปนสื่ออีกประเภทหนึ่งที่มีความเหมาะสมมาก
ที่ สุ ด ทั้ งนี้ ผู วิ จั ย จึ งเลื อ กประเด็ น เกี่ ย วกั บ สิ่งที่ โ ดดเดน ที่ สุด (ความล้ําคา ) ของถ้ําเขาหลวงซึ่ง มีทั้งหมด ๕
ประการมาทําเปนอินโฟกราฟกส จากนั้นนําไปเผยแพรในเพจเขาหลวงมรดกล้ําคูเมืองเพชรดวย
ขอมูลความล้ําคา ๕ ประการของถ้ําเขาหลวงในรูปของอินโฟกราฟฟกสมีดังนี้
๑. ธรรมชาติงดงาม – เขาหลวงเปนสถานที่ที่มีความงดงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะหินงอกหินยอย
และแสงที่สาดสองมาตามถ้ํา ดังนั้นจึงถือเปนความโดดเดนประการแรกของสถานที่แหงนี้ ซึ่งจากการสอบถาม
นักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมถ้ําเขาหลวงก็พบวาสวนใหญมาเพราะมีธรรมชาติสวยงาม สําหรับภาพประกอบผูวิจัย
จึงเลือกมุมภาพที่มีฉากธรรมชาติที่กลาวมาขางตน (ภาพที่ ๗๓)
๙๒

ภาพที่ ๗๓ อินโฟกราฟกสแสดงความล้ําคาดานที่ ๑ ของถ้ําเขาหลวง “ธรรมชาติงดงาม”
๒. ปูชนียวัตถุศักดิ์สิทธิ์ – ความสําคัญประการถัดมาของถ้ําเขาหลวงคือเปนพุทธสถานสําคัญที่มีมาชา
นาน ตั้งแตสมัยอยุธยา ดังนั้นเพื่อใหเห็นความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงเลือกภาพของหลวงพอถ้ําหลวง พระพุทธ
ไสยาสน และรอยพระพุทธบาท ซึ่งนอกจากจะมีขนาดใหญแลวยังสรางขึ้นในสมัยอยุธยาทั้งสิ้น (ภาพที่ ๗๔)

ภาพที่ ๗๔ อินโฟกราฟกสแสดงความล้ําคาดานที่ ๒ ของถ้ําเขาหลวง “ปูชนียวัตถุศักดิ์สิทธิ์”
๙๓

๓. เกาแกถึงสมัยอยุธยา – ดังที่ไดกลาวไปขางตนวาถ้ําแหงนี้เปนพุทธสถานตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตน
ผูวิจัยจึงเลือกภาพพระพุทธรูปแบบอูทองและเจดียแปดเหลี่ยมมีปูนปนเพื่อเปนตัวอยางงานของยุคนี้ (ภาพที่
๗๕)
๔. ความเกี่ยวของกับเจานายราชวงศจักรี – กลาวไดวาโบราณวัตถุสวนใหญในถ้ําสรางขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ ๔-๕ โดยกษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ ดังนั้นถ้ําแหงนี้จึงความล้ําคาในฐานเปนสถานที่ที่เกี่ยวของ
กับพระราชวงศจักรี ซึ่งผูวิจัยจึงเลือกงานศิลปกรรมประเภทตางๆ ที่สรางในยุคนี้คือ พระพุทธรูปประจําแผนดิน
ระฆัง และเจดียทรงระฆัง (ภาพที่ ๗๖)

ภาพที่ ๗๕ อินโฟกราฟกสแสดงความล้ําคาดานที่ ๓ ของถ้ําเขาหลวง “เกาแกถึงสมัยอยุธยา”

๙๔

ภาพที่ ๗๖ อินโฟกราฟกสแสดงความล้ําคาดานที่ ๔ ของถ้ําเขาหลวง
“ความเกี่ยวของกับเจานายราชวงศจักรี”
๕. สถานที่ตอนรับแขกเมือง – ในอดีตมีทั้งชาวไทยและตางประเทศที่มีชื่อเสียงเคยเดินทางมายังถ้ํา
แหงนี้ เชน เซอร จอหน เบาวริง และดุกโยฮัน อัลเบรกต ซึ่งทานเหลานี้เปนพระราชอาคันตุกะของราชสํานัก
สยาม แสดงใหเห็นวา ถ้ําเขาหลวงมีความสําคัญอยางมาก (ภาพที่ ๗๗)

ภาพที่ ๗๗ อินโฟกราฟกสแสดงความล้ําคาดานที่ ๕ ของถ้ําเขาหลวง “สถานที่ตอนรับแขกเมือง”
๙๕

นอกจากนี้ยังทําอินโฟกราฟฟกสแผนผังแสดงตําแหนงโบราณวัตถุสําคัญภายในถ้ําดวย ซึ่งยังไมเคยมี
สื่อใดๆ ทํามากอน อินโฟกราฟฟกสเหลานี้ไดนํามาเผยแพรผานเพจเขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร
๔.๑.๕ เพจเฟซบุค
อินเทอรเน็ตเปนชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงมาก จากการสํารวจขอมูลนักทองเที่ยวพบวา
นักทองเที่ยวสวนใหญรูจักถ้ําเขาหลวงและตัดสินใจเที่ยวถ้ําเขาหลวงนั้นเปนผลมาจากขาวสารขอมูลที่ไดจาก
อิ น เทอร เ น็ ต ดั ง นั้ น การสื่ อ สารหรื อ ผลิ ต สื่ อ ทางอิ น เทอร เ น็ ต จึ ง เป น สิ่ ง ที่ ผู วิ จั ย เห็ น ว า สมควรดํ า เนิ น การ
โดยเฉพาะผานชองทางเฟซบุค
เฟซบุคคือสื่อออนไลนสื่อหนึ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดในยุคปจจุบัน ผูใชสามารถสรางบัญชีได ๒ ประเภท
คือ โพรไฟลและเพจ โดยในสวนของโพรไฟลเปนการสรางหนาขอมูลสวนบุคคล สวนเพจไวใชสําหรับสรางหนา
ขอมูลกลุมองคกรหรือกลุมผูสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งร วมกันได ทั้งนี้ ประโยชนของเพจเฟซบุคคือเปนชองทางการ
ประชาสัมพันธบนออนไลนที่สามารถแจงขาวสารหรือขอมูลใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งไมมีคาใชจาย ดังนั้น
คณะผูวิจัยจึงเลือกสรางเพจเฟซบุคในนาม เขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
(ภาพที่ ๗๘) และในการประชาสัมพันธเพจนี้ นอกจากจะใชชองทางเฟซบุคแลว คณะผูวิจัยยังจัดทําคิวอารโคด
(QR CODE) ของเพจไวบนแผนพับและหนังสือคูมือ เพื่อเปนชองทางประชาสัมพันธอีกวิธีหนึ่งดวย

ภาพที่ ๗๘ หนาเพจเฟซบุค เขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร
ในเพจนี้ คณะผู วิ จั ย ใช เ ป น ช อ งทางเผยแพร ตัว อย างสื่อที่ ผ ลิ ต เชน แผน พับ (ภาพที่ ๗๙) อิ น โฟ
กราฟกส และแบงปนวีดิทัศนจากยูทูปมายังเพจนี้ อีกทั้งยังมีการเผยแพรความรูในแงมุมตางๆ แบบสั้นๆ อยาง
๙๖

ตอเนื่อง เชน ขอมูลเกี่ยวกับพระบรมราชสัญลักษณที่ปรากฏบนพระพุทธรูปประจําแผนดินภายในถ้ํา (ภาพที่
๘๐) ความงดงามของวิวทิวทัศนจากบนยอดเขาหลวง พระพุทธรูปเกาแกที่พบในถ้ําแหงนี้ ฯ

ภาพที่ ๗๙ การเผยแพรขอมูลแผนพับผานเพจเฟซบุค

ภาพที่ ๘๐ ขอมูลเกี่ยวกับพระบรมราชสัญลักษณที่ปรากฏบนพระพุทธรูปประจําแผนดินภายในถ้ํา
๙๗

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหผูเขาชมเพจแสดงความคิดเห็นเพื่อใหคณะผูวิจัยนํามา
ปรับแกเชน การใหตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอเพจ แผนพับ (ภาพที่ ๘๑) และคูมือ หรือกิจกรรมที่
สงเสริมใหตระหนักถึงความสําคัญของถ้ําเขาหลวง เชน การใหผูเขาชมเพจเลาเกร็ดเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวงที่ทราบ
หรืออธิบายมูลเหตุที่ควรไปถ้ําเขาหลวง โดยผูที่ทําตามกติกาดังกลาว ผูวิจัยจะมอบหนังสือคูมือนําชมถ้ําเขา
หลวงให (ภาพที่ ๘๒)
การใหขอมูลเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวงและการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องจะเปนการกระตุนใหคนเกิดความ
สนใจเดินทางมายังถ้ําเขาหลวง และสนใจที่จะศึกษาประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมของถ้ําเขาหลวงอีกทาง
หนึ่งดวย

ภาพที่ ๘๑ กิจกรรมใหตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอเพจ

๙๘

ภาพที่ ๘๒ กิจกรรมใหผูเขาชมเพจมีสวนรวมแบงปนประสบการณหรือความสนใจเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวง
จากการสํารวจความเห็นของผูเกี่ยวของฝายตางๆ รวมไปถึงการประเมินคุณคาถ้ําเขาหลวงจากผลการ
ศึกษาวิจัยทางวิชาการเชิงลึกเกี่ยวกับถ้ําแหงนี้โดยคณะผูวิจัย นําไปสูการผลิตสื่อเพื่อเผยแพรขอมูลทั้งหมด ๕
ประเภทดังที่ไดกลาวไปขางตน โดยสื่อทั้งหมดเหลานี้จะมีสวนชวยทําใหถ้ําเขาหลวงเปนที่รูจักในวงกวางทั้งใน
และตางประเทศมากขึ้น อีกทั้งจะเปนตนแบบใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาถ้ําเขาหลวงมิใชใน
ฐานะแหลงทองเที่ยวทั่วไปเทานั้น แตเปนแหลงทองเที่ยวและเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอีก
ดวย
๔.๒ ผลการประเมินการใชสื่อการเรียนรู
ภายหลังจากสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ ไดดําเนินการผลิตลุลวงแลวจึงไดนําสื่อเหลานั้นเผยแพรสู
สาธารณะ จากนั้นไดประเมินผลวาสื่อการเรียนรูตางๆ มีสัมฤทธิ์ผลหรือไม
การประเมินผลการใชสื่อการเรียนรูทุกประเภทจะใชคําถามแบบเดียวกัน โดยแบงเปน ๓ ตอน ตอนที่
๑ เปนขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ ๒ เปนคําถามที่เกี่ยวของกับการใชสื่อ โดยแตละขอให
ผูตอบแบบประเมินตอบวาใชหรือไมใชทั้งสิ้น ๕ ขอ ไดแก ๑.ทานเคยรูจักถ้ําเขาหลวงมากอนใชหรือไม ๒. สื่อ
การเรียนรูนี้ทําใหทานรูจักถ้ําเขาหลวงมากขึ้นใชหรือไม ๓. สื่อการเรียนรูนี้ทําใหทานอยากเดินทางไปเยี่ยมชม
ถ้ําเขาหลวงใชหรือไม ๔. สื่อการเรียนรูนี้เปนคูมือเบื้องตนที่ทําใหทานทราบความสําคัญของถ้ําเขาหลวงใช
๙๙

หรือไม ๕.สื่อการเรียนรูนี้ตอบโจทยการพัฒนาถ้ําเขาหลวงใหเปนแหลงเรียนรูใชหรือไม ต อ น ที่ ๓ เ ป น
ขอเสนอแนะอื่นๆ ที่ผูประเมินสามารถเขียนคําแนะนําตางๆ ได
ผลการประเมินการใชสื่อการเรียนรูทั้ง ๕ ประเภท คือ ๑. แผนพับ ๒.หนังสือ ๓.การเผยแพรวีดีทัศน
ออนไลน ๔. อินโฟกราฟฟก ๕.เพจเฟซบุค มีผลดังจะกลาวถึงตอไปภายหนานี้
๔.๒.๑ ผลการประเมินแผนพับ
คณะผูวิจัยไดมอบแผนพับแกกลุมตัวอยางจํานวน ๑๓๐ คน ไดรับผลการประเมินดังตอไปนี้
๑. ทานเคยรูจักถ้ําเขาหลวงมากอนใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๘๑ คน ไมใช จํานวน ๔๙ คน คิดเปน
รอยละ ๖๒.๔ และ ๓๗.๖ ตามลําดับ
๒. แผนพับทําใหทานรูจักถ้ําเขาหลวงมากขึ้นใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๑๒๖ คน และไมใช จํานวน ๔
คน คิดเปนรอยละ ๙๖.๙ และ ๓.๑ ตามลําดับ
๓. แผนพับทําใหทานอยากเดินทางไปเยี่ยมชมถ้ําเขาหลวงใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๑๑๙ คน และ
ไมใช จํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๙๑.๕ และ ๘.๕ ตามลําดับ
๔. แผนพับเปนคูมือเบื้องตนที่ทําใหทานทราบความสําคัญของถ้ําเขาหลวงใชหรือไม ตอบใช จํานวน
๑๒๘ คน และไมใช จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๙๘.๕ และ ๑.๖ ตามลําดับ
๕. แผนพับเปนสื่อการเรียนรูที่ตอบโจทยการพัฒนาถ้ําเขาหลวงเปนแหลงเรียนรูใชหรือไม ตอบใช
จํานวน ๑๑๖ คน และไมใช จํานวน ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๘๙.๒ และ ๑๐.๘ ตามลําดับ
จากผลการประเมินขางตนเห็นไดวาประชาชนเพียงรอยละ ๖๒.๔ เทานั้นที่รูจักถ้ําเขาหลวงมากอน
เมื่อไดรับแผนพับแลวพบวาประชาชนมากกวารอยละ ๙๐ เห็นวาแผนพับมีสวนชวยทําใหคนรูจักถ้ําเขาหลวง
มากขึ้น ทั้งยังทําใหคนอยากไปเยี่ยมชมถ้ําเขาหลวง เปนคูมือเบื้องตนที่ทําใหทราบความสําคัญของถ้ําเขาหลวง
และรอยละ ๘๙.๒ เห็นวาตอบโจทยการพัฒนาถ้ําเขาหลวงใหเปนแหลงเรียนรู

๑๐๐

แผนภูมิที่ ๑๐ แสดงผลการประเมินแผนพับ
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สําหรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพับที่สําคัญ คือ
๑. แผนพับทําไดสวยงามมาก เปนการโฆษณาที่เลาความสนใจไดเปนอยางดี
๒. แผนพับดูทางการเกินไป เห็นแลวรูสึกเหมือนจะเขาใจยาก แตพอไดอานจึงทราบวาเปนแผนพับที่ดี

๓. เนื้อหาเยอะเกินไป
๔. ชอบที่มีการทําเเผนผัง เเผนที่เเตละจุด รูปแบบเรียบงายเหมาะสม เนื้อหาขอมูลเบื้องตนที่ควรรู
เพียงพอ ชอบการมีคิวอาโคดทําใหงายตอการหาขอมูลเพิ่มเติม
๕. ขอมูลบางอยางที่เปนขอมูลเฉพาะ คนที่ไมมีพื้นฐานความรูมากอนอาจจะอานไมเขาใจ
๖. ดีเยี่ยม
๗. เอกสารไดประโยชนมากในการทํางานกระบวนการเรียนรูมากคะ
๘. อยากใหมีขอมูลในหลายๆดาน เชน ดานธรรมชาติ ดานสังคม
๙. ใหรายละเอียดที่สําคัญและจําเปนทั้งการเดินทาง การติดตอสอบถาม และดีมากสําหรับการให
ขอมูลของแหลงเรียนรูที่ใชขอความกระชับชัดเจน เพียงพอแกการเปนแผนพับนําชมที่มีแจกตามศูนยขอมูล
ตางๆ หรือแมกระทั่งแจกกอนเขาถ้ําเขาหลวง รูปแบบสีสันอานงายสบายตา ขนาดตัวหนังสือไมเล็กหรือใหญ
จนเกินไป แสดงรูปภาพ แผนที่และแผนผังไดเหมาะสม ไมเล็กไมใหญจนเกินไป และชัดเจนหากแจกคูกับคูมือ
หรือแผน พับ การทองเที่ยวเมืองเพชรบุรี จะชวยในการเดินทางและเพิ่มเติมความสนใจไปยังแหลงมากขึ้ น
สรุปวาดีมากขอชื่นชม
๑๐๑

๑๐. นาจะเพิ่มเติมขอมูลการเกิดถ้ําเขาหลวงวาเริ่มมาจากไหน ใครเปนผูคนพบ สวนขอมูลมีความ
ครบถวนดี แตบางจุดอาจดวยชื่อยาวจึงทําใหดูมีเนื้อหาเยอะเกินไปจนดูสับสน แตโดยรวมถือวาใหขอมูล
เพียงพอตอการใชขณะเที่ยวหากไมมีไกดหรือปายขอมูล
๔.๒.๒ ผลการประเมินหนังสือ
คณะผูวิจัยไดมอบหนังสือ ถ้ําเขาหลวง มรดกล้ําคาของเพชรบุรี แกกลุมตัวอยางจํานวน ๗๘ คน ไดรับ
ผลการประเมินดังตอไปนี้
๑. ทานเคยรูจักถ้ําเขาหลวงมากอนใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๑๙ คน ไมใช จํานวน ๕๙ คน คิดเปน
รอยละ ๒๔.๓๕ และ ๗๕.๖๕ ตามลําดับ
๒. หนังสือทําใหทานรูจักถ้ําเขาหลวงมากขึ้นใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๗๘ คน และไมใช จํานวน ๐
คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ และ ๐ ตามลําดับ
๓. หนังสือทําใหทานอยากเดินทางไปเยี่ยมชมถ้ําเขาหลวงใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๗๒ คน และไมใช
จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๙๒.๓ และ ๗.๗ ตามลําดับ
๔. หนังสือเปนคูมือเบื้องตนที่ทําใหทานทราบความสําคัญของถ้ําเขาหลวงใชหรือไม ตอบใช จํานวน
๗๘คน และไมใช จํานวน ๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ และ ๐ ตามลําดับ
๕. แผนพับเปนสื่อการเรียนรูที่ตอบโจทยการพัฒนาถ้ําเขาหลวงเปนแหลงเรียนรูใชหรือไม ตอบใช
จํานวน ๗๗ คน และไมใช จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๙๘.๗๑ และ ๑.๒๙ ตามลําดับ
จากผลการประเมินขางตนเห็นไดวาประชาชนเพียงรอยละ ๒๔.๓๕ เทานั้นที่รูจักถ้ําเขาหลวงมากอน
เมื่อไดรับหนังสือแลวพบวาประชาชนรอยละ ๑๐๐ เห็นวาหนังสือมีสวนชวยทําใหคนรูจักถ้ําเขาหลวงมากขึ้น
และเปนคูมือเบื้องตนที่ทําใหทราบความสําคัญของถ้ําเขาหลวง รอยละ ๙๒.๓ ใหความเห็นวาหนังสือทําให
อยากไปเยี่ยมชมถ้ําเขาหลวง และรอยละ ๙๘.๗๑ เห็นวาตอบโจทยการพัฒนาถ้ําเขาหลวงใหเปนแหลงเรียนรู
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แผนภูมิที่ ๑๑ แสดงผลการประเมินหนังสือ
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สําหรับขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับหนังสือที่สําคัญมีดังนี้
๑. อยากใหมีการจัดเสวนาเพื่อกระจายองคความรูสูบุคคลภายนอกและผูที่สนใจดวย
๒. ทําใหรูจักถ้ําเขาหลวงมากขึ้น
๓. หนังสือมีภาพเยอะ ทําใหนาอานมากกวามีตัวอักษรอยางเดียว
๔. อยากใหเปนภาพสี ขนาดกะทัดรัดพกพาไปเที่ยวงายดี
๕. เนื้อหาดี
๖. ขอมูลเยอะ ละเอียดเกินไป อาจไมเหมาะที่จะดึงดูดใหนาอาน
๗. อาจจะนําเสนอในรูปแบบอยางงายเพื่อใหผูอานที่เปนผูคนทั่วไปไดรับรูและเขาใจไดงายขึ้น
๔.๒.๓ ผลการประเมินวีดิทัศน
คณะผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางจํานวน ๔๐ คนดูวีดิทัศน ไดรับผลการประเมินดังตอไปนี้
๑. ทานเคยรูจักถ้ําเขาหลวงมากอนใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๓๑ คน ไมใช จํานวน ๗ คน คิดเปนรอย
ละ ๘๒.๕ และ ๑๗.๕ ตามลําดับ
๒. วีดิทัศนทําใหทานรูจักถ้ําเขาหลวงมากขึ้นใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๔๐ คน และไมใช จํานวน ๐
คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ และ ๐ ตามลําดับ
๓. วีดิทัศนทําใหทานอยากเดินทางไปเยี่ยมชมถ้ําเขาหลวงใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๓๖ คน และไมใช
จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๙๐ และ ๑๐ ตามลําดับ
๑๐๓

๔. วีดิทัศนเปนคูมือเบื้องตนที่ทําใหทานทราบความสําคัญของถ้ําเขาหลวงใชหรือไม ตอบใช จํานวน
๔๐ คน และไมใช จํานวน ๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ และ ๐ ตามลําดับ
๕. วีดิทัศนเปนสื่อการเรียนรูท่ีตอบโจทยการพัฒนาถ้ําเขาหลวงเปนแหลงเรียนรูใชหรือไม ตอบใช
จํานวน ๓๘ คน และไมใช จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๙๕ และ ๕ ตามลําดับ
จากผลการประเมินขางตนเห็นไดวาวีดิทัศนเปนสื่อการเรียนรูที่ทําใหประชาชนมากถึงรอยละ ๑๐๐
ของกลุมตัวอยางรูจักและทราบความสําคัญของถ้ําเขาหลวง รอยละ ๙๐ ใหความเห็นวาวีดิทัศนทําใหอยากไป
เยี่ยมชมถ้ําเขาหลวง และรอยละ ๙๕ เห็นวาตอบโจทยการพัฒนาถ้ําเขาหลวงใหเปนแหลงเรียนรูได
แผนภูมิที่ ๑๒ แสดงผลการประเมินวีดิทัศน
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สําหรับขอเสนอแนะ อื่นๆ ที่สําคัญมีดังนี้
๑. ขอมูลมีสาระมากๆ และเฉพาะดาน
๒. ดนตรีมีสวนชวยทําใหวีดีทัศนนาสนใจมากยิ่งขึ้น เสียงผูบรรยายนุมนวล แตบางครั้งเสียงบรรยาย
และเสียงดนตรีดังกลบกัน บางครั้งการเนนคําวา “สถานที่สําคัญ”มากเกินไป โดยภาพรวมถือวาดีมากและดูมี
ความเปนสากล สามารถถายทอดใหคนทุกกลุมเขาใจได และดูมีความทันสมัยในการนําเสนอมากกวาการ
นําเสนอแบบเกาๆที่มักนําอาจารยผูใหญอายุมากมาพูดซึ่งอาจไมดึงคนบางกลุม
๓. การพูดบรรยายขอมูลสิ่งสําคัญในถ้ําควรเรียงตามแผนผังถ้ําโดยพูดจากคูหาที่ 1 และเรียงไป
ตามลําดับแผนผัง หากใหคนทั่วไปดูจะเปนขอมูลที่คอนขางเปนวิชาการมาก
๔. วีดิทัศนยาวเกินไป
๑๐๔

๕. รูปแบบโดยรวมของวีดีทัศนทําไดดีและนาสนใจมาก ทั้งการบรรยายใหความรูที่ไลเรียงความสําคัญ
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีขอมูลและหลักฐานชัดเจน เทคนิคการถายภาพประกอบคําอธิบายทําใหเขาใจ
เนื้อหาความรูไดอยางชัดเจน ดนตรีประกอบเขากันไดดีกับตัววีดีโอ
๖. อยากใหมีภาพ pop up ขอความชี้ออกมาเวลาบรรยายลักษณะพระพุทธรูป เชน อุษณีษะก็ควรมี
ลูกศรเล็กๆชี้ออกมา เพราะเปนศัพทเฉพาะที่คนภายนอกไมรูจัก
๗. เนื้อหาเหมาะสม ครอบคลุมทั้งดานประวัติศาสตรและรูปแบบศิลปะ สวนที่อธิบายงานศิลปกรรม
แจกแจงเห็นรายละเอียดครบถวนดี
๘. การอานนิราศเมืองเพชรเรื่องพระพุทธไสยาสนยืดเยื้อและยาวเกินไป และอาจไกลตัวผูชมทั่วไป
อีกทั้งในชวงหลังก็มีการอธิบายถึงพระพุทธไสยาสนโดยละเอียดไวแลว มันจึงดูเปนการอธิบายวนกลับไป ผูชม
อาจสับสนได
๙. คําบรรยายภาษาอังกฤษที่มีขนาดยาวควรแบงเปน 2 บรรทัด โดยใหบรรทัดแรกสั้นกวา บรรทัดลาง
ยาวกวา ตามแบบพีระมิด เพื่อใหอานงายมากขึ้น
๑๐. ดูเปนงานวิชาการมากทําใหไมคอยดึงดูดผูชม ไมนาตื่นเตน
๑๑. อยากใหแบงแยกอยางชัดเจนระหวางพระพุทธรูปและเจดีย รวมถึงแบงระยะเวลาในการสราง
พรอมการปฏิสังขรณพรอมทั้งเปรียบเทียบรูปแบบศิลปะ และอยากใหจําลองแผนผังแยกตามยุคสมัยของงาน
ศิลปะ
๔.๒.๔ ผลการประเมินอินโฟกราฟฟกส
สําหรับอินโฟกราฟฟกสมิไดประเมินโดยใชแบบสอบถามเหมือนการประเมินสื่อการเรียนรูแบบอื่น
เพราะถือวาเปนสวนหนึ่งของเพจเฟซบุค ดังนั้นผลการประเมินจึงยึดตามผลการประเมินเพจเฟซบุค ซึ่งจะ
กลาวถึงในหัวขอถัดไป
อยางไรก็ตาม เนื่องจากอินโฟกราฟฟกสมีขั้นตอนการวางแผนการผลิตมากกวาโพสตอื่นๆ โดยตองเอา
ขอมูลตางๆ มาสรุปใหกระชับและออกแบบให มีปริมาณมากถึง ๑๓ แผน ในขณะที่โพสตอื่นๆ เปนเพียงการ
เขียนและมีภาพประกอบเพียงเล็กนอย นอกจากนี้อินโฟกราฟฟกสยังไดรับการตอบรับจากสาธารชนเปนอยาง
สูงกวาโพสตอื่นๆ อยางเห็นไดชัด จึงเห็นวาควรแยกผลการประเมินออกมาจากเพจเฟซบุค
ผลการประเมินอินโฟกราฟฟกสขอนี้เปนการประเมินที่ไมไดใชแบบสอบถาม แตประเมินจากจํานวน
การแชรและการแสดงความคิดเห็นของผูรับชมอินโฟกราฟฟกส
ขอมูล ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มียอด
ผูเขาถึงทั้งสิ้น ๒๐,๐๗๘ คน มียอดแชร ๗๙ ครั้ง นาจะสะทอนใหเห็นวาอินโฟกราฟฟกสนี้ทําใหบุคคลทั่วไป
รูจักถ้ําเขาหลวงไดมากขึ้น
๔.๒.๕ เพจเฟซบุค
คณะผูวิจัยไดทําแบบสอบถามทางเพจเฟซบุค เขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร ใหผูเยี่ยมชมเพจตอบ
แบบสอบถามตามความสมัครใจ มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน ๘๑ คน ไดรับผลการประเมินดังตอไปนี้
๑๐๕

๑. ทานเคยรูจักถ้ําเขาหลวงมากอนใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๔๑ คน ไมใช จํานวน ๔๐ คน คิดเปน
รอยละ ๕๐.๖ และ ๔๙.๔ ตามลําดับ
๒. เพจเฟซบุคทําใหทานรูจักถ้ําเขาหลวงมากขึ้นใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๘๐ คน และไมใช จํานวน
๑ คน คิดเปนรอยละ ๙๘.๘ และ ๑.๒ ตามลําดับ
๓. เพจเฟซบุคทําใหทานอยากเดินทางไปเยี่ยมชมถ้ําเขาหลวงใชหรือไม ตอบใช จํานวน ๗๗ คน และ
ไมใช จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๙๕.๑ และ ๔.๙ ตามลําดับ
๔. เพจเฟซบุ คเป น คู มือเบื้ องต น ที่ทําใหทานทราบความสําคัญ ของถ้ําเขาหลวงใชห รือไม ตอบใช
จํานวน ๗๙ คน และไมใช จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๙๗.๕ และ ๒.๕ ตามลําดับ
๕. วีดิทัศนเปนสื่อการเรียนรูท่ีตอบโจทยการพัฒนาถ้ําเขาหลวงเปนแหลงเรียนรูใชหรือไม ตอบใช
จํานวน ๗๙ คน และไมใช จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๙๗.๕ และ ๒.๕ ตามลําดับ
แผนภูมิที่ ๑๓ แสดงผลการประเมินเพจเฟสบุค
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สําหรับขอเสนอแนะอื่นๆ ที่สําคัญมีดังนี้
๑. อยากใหมีการจัดเยี่ยมชมเขาหลวงโดยนักวิชาการสาขาตางๆ เพื่อชี้ใหเห็นความสําคัญของสถานที่
ในหลากหลายมิติ
๒. อยากใหเฟซบุคเพจเพิ่มขอมูลนารูอื่นๆตอจากแผนพับดวยคะ
๓. ใหความรูเพิ่มเติมมากขึ้นมากๆ
๔. อยากใหมีวีดีทัศนและทําหนังสือความรูเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวงเผยแพรทางออนไลนใหประชาชน
๑๐๖

๕. ควรจัดกิจกรรมตางๆเพื่อประชาสัมพันธและนําพาคนเขาไปสูถ้ําเขาหลวง เพื่อใหไดเรียนรูจากวัตถุ
จริง สถานที่จริง ทั้งกลุมประชาชนในพื้นที่ นักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกพื้นที่
ดังนั้นจากผลการประเมินสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ จะเห็นไดวาสื่อเหลานี้ไดทําใหประชาชนที่เปน
กลุมตัวอยางรูจักถ้ําเขาหลวง ทราบถึงความสําคัญในดานประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
ชวยใหเกิดความอยากเดินทางมาเยี่ยมชม และเห็นวาสื่อเหลานี้มีสวนชวยใหถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่อง
ไดพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมไดในที่สุด
๔.๓ ความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของและการขยายผลสืบเนื่อง
เมื่อสื่อประเภทตางๆ ไดดําเนินการผลิตแลวเสร็จ ทางคณะผูวิจัยไดสอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร
และบุคลากรในหนวยงานทีเกี่ยวของ คือ นายประหยัด แสงหิรัญ นายกองคการบริหารสวนตําบลธงชัย พระ
ไพโรจน อธิ ษฐาโน วั ดบุ ญ ทวี (วั ดถ้ํ าแกลบ) นางสาวกรรณิการ เปรมใจ นักโบราณคดีชํานาญการ สํานัก
ศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี นางสาวประภาพรรณ ศรีสุข หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี คุณสุดยอด
นกตอ มัคคุเทศกทองถิ่นชาวเพชรบุรี ทั้งหมดใหความเห็นวาสื่อประเภทตางๆ ที่ผลิตออกมานั้นมีประโยชนตอ
การทํางานหรือบริหารงานของแตละหนวยงานเปนอยางดี
นอกจากนี้ยังมอบหนังสือและแผนพับใหแตละหนวยงานไปใชประโยชน หรืออภินันทนาการแกสาธาณ
ชนตอไปด ว ย (ภาพที่ ๘๓-๘๕) โดย อบต.ธงชัย นําแผน พับ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมอบใหแ ก
นักทองเที่ยว (ภาพที่ ๘๖) ในสวนของหนังสือจะมอบใหผูใหญบานที่อยูในพื้นที่ของ อบต.ธงชัย ไวศึกษา และ
นําแผนผังถ้ําเขาหลวงไปขยายเปนปายขอมูล สว นพิพิธ ภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรีจะนําแผนพับทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมอบใหแกนักทองเที่ยวที่เยี่ยมชมพระนครคีรี เพื่อวานักทองเที่ยวจะไดรูจักถ้ําเขา
หลวงมากขึ้น และตัดสินใจเยี่ยมชม ในสวนของหนังสือจะใชเปนคูมือปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและ
จะเผยแพรไปยังโรงเรียนตางๆ ในจังหวัดเพชรบุรี สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี ไดนําหนังสือไปใชเปนคูมือใน
การศึกษาคนควาและปฏิบัติงานเชนกัน

๑๐๗

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

ภาพที่ ๘๔ ถวายสื่อการเรียนรูแดวัดบุญทวี (วัดถ้ําแกลบ)

๑๐๘

ภาพที่ ๘๕ มอบสื่อการเรียนรูแกพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี

ภาพที่ ๘๖ อบต.ธงชัย ไดนําแผนพับแจกจายยังนักทองเที่ยวที่เยี่ยมชมถ้ําเขาหลวง

๑๐๙

นอกจากนี้การดําเนินโครงการนี้ที่เนนการศึกษาคนควาและเผยแพรความสําคัญทางประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรมของถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่อง ยังไดรับการขยายผลหรือสรางผลกระทบตอเนื่องดวย
ดังนี้
อบต.ธงชัย ไดเชิญคณะผูวิจัยเปนกรรมการในคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนาถ้ําเขาหลวงเพื่อการ
ท องเที่ ย ว เพื่ อให ขอมู ล ความสํ า คั ญ ของสถานที่ นี้และเสนอแนะเรื่ องตา งๆ ที่ เกี่ย วของ (ภาพที่ ๘๗) ซึ่ ง
ขอเสนอแนะหนึ่งที่นาจะมีผลในทางปฏิบัติในอนาคต คือ ปรับปรุงอาคารเกาเหลี่ยม (ภาพที่ ๘๘) ใหเปนศูนย
ข อ มู ล หรื อ นิ ทรรศการความสํ า คั ญ ของถ้ํ า เขาหลวงและสถานที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง เนื้ อหาข อมู ล จะนํ า มาจากผล
การศึ ก ษาของโครงการนี้ ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งการประสานงานระหว า ง อบต.ธงชั ย กั บ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพที่ ๘๗ จดหมายเชิญจาก อบต.ธงชัย เชิญคณะผูวิจัยเปนคณะกรรมการอนุรักษ
และพัฒนาถ้ําเขาหลวงเพื่อการทองเที่ยว
๑๑๐

ภาพที่ ๘๘ อาคารเกาเหลี่ยมซึ่งในอนาคตจะทําเปนศูนยขอมูลหรือนิทรรศการ
วัดบุญทวี (วัดถ้ําแกลบ) ยินดีปรับภูมิทัศนภายในถ้ําเขาหลวง ไมใหตูบริจาคหรือจุดบริการดอกไมธูป
เทียนบดบังปูชนียวัตถุในถ้ํา โดยทางคณะผูวิจัยไดเสนอกับรองเจาอาวาสวาจุดที่ตั้งซึ่งอยูหนาเจดีย ๓ องคและ
พระพุทธรูปใหญนอยจํานวนหนึ่งตรงนั้น มีความสําคัญอยางมาก เพราะเจดียและพระพุทธรูปดานหลังนับวามี
ความเกาแกมากที่สุดในถ้ํา โดยอาจสืบยอนไปยังสมัยอยุธยาตอนตน อีกทั้งยังมีพระพุทธรูปที่พระราชวงศ
พระองคสําคัญสรางไว เชน เจาฟาชายจุฬาลงกรณฯ (รัชกาลที่ ๕) เจาฟามหาวชิราวุธ (รัชกาลที่ ๖) เจาฟา
มหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร รองเจาอาวาสจึงเห็นดวยที่จะเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางตางๆ ออกจากจุดนั้น
เพื่อเปดภูมิทัศนใหงดงาม
ในสวนของอุทยานประวัติศาสตรพระนครคีรีมีโครงการจะจัดพิธีรําลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ไดเชิญคณะผูวิจัยไปใหคําปรึกษาและเปนวิทยากรในโครงการดังกลาว เพราะ
เห็นวาโครงการวิจัยนี้และโครงการวิจัยอื่นๆ ของคณะผูวิจัยมีสวนที่เกี่ยวของกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวอยางยิ่ง
สํ า หรั บ คณะโบราณคดี มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ได เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของสถานที่ นี้ จึ ง กํ า ลั ง จะ
ดําเนินการโครงการทัศนศึกษาถ้ําเขาหลวงและสถานที่อื่นๆ ในเพชรบุรี
อนึ่ง สําหรับเพจเฟซบุคเขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชรยังมีสาธารชนเขาชมอยางตอเนื่อง ปจจุบัน ณ
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มียอดสมาชิกเพจทั้งสิ้น ๖๗๐ คน แตละโพสตมีผูเขาถึงจํานวนมาก เชน โพสตอินโฟ
กราฟฟกสมีผูเขาถึง ๒๐,๐๗๘ คน ไดรับการแชร ๗๙ ครั้ง (ภาพที่ ๘๙) โพสตพระพุทธรูปประจําแผนดินในถ้ํา
เขาหลวงมีผูเขาถึง ๗,๖๓๗ คน ไดรับการแชร ๓๕ ครั้ง โพสตใหผูเยี่ยมชมเพจรวมสนุกโดยใหแสดงความ
๑๑๑

คิดเห็นหรือความรูเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวง หรือแชรภาพถาย มีผูเขาถึง ๖,๗๗๓ คน ไดรับการแชร ๓๘ ครั้ง โดยมี
ผูเยี่ยมชมแสดงความคิดเห็นหรือความรูที่มีประโยชนมากมาย (ภาพที่ ๙๐)
สวนวีดิทัศนถ้ําเขาหลวงที่เผยแพรทางยูทูปมีผูเขาชม ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๒๓๙ ครั้ง
วีดิทัศนที่เผยแพรทางเพจเฟซบุคเขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชรไดรับการรับชม ๓,๐๐๐ ครั้ง และแชร ๔๕
ครั้ง

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

๑๑๒

ภาพที่ ๙๐ โพสตใหผูเยี่ยมชมเพจรวมสนุกโดยใหแสดงความคิดเห็นหรือความรูเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวง
หรือแชรภาพถาย

๑๑๓

ขอมูลความรูตางๆ ที่เผยแพรทางเพจเขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชรไดรับการเผยแพรตอโดยเพจ
อื่นๆ เชน เพจขาวเพชรบุรี ๒๔ ชั่วโมง ไดนําวีดิทัศนจากยูทูปไปเผยแพร ซึ่งมีผูเขาถึงจากเพจดังกลาวกวา
๑๖,๐๐๐ คน และแชร ๓๒๓ ครั้ง (ภาพที่ ๙๑) ความคิดเห็นของผูชมวีดิทัศนนี้ผานเพจขาวเพชรบุรี 24ชั่วโมง
นอกจากจะแสดงความชื่นชมในเนื้อหาความรูแลว ยังแสดงความเห็นอยากมาเที่ยวเขาหลวง และหลายทานยัง
แสดงความภาคภูมิใจในความเปนคนเมืองเพชรดวย หรือทําใหหวนระลึกนึกถึงเมืองเพชรที่เปนถิ่นฐานที่อยู
(ภาพที่ ๙๒) เพจ Silapawattanatham – ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนเพจของนิตยสารศิลปวัฒนธรรมในเครือมติ
ชนก็ แชร โ พสต จ ากเพจเขาหลวงมรดกล้ํา ค าคู เ มือ งเพชรเสมอ และบางเรื่ อ งได รั บ การแชร ไ ปในเว็ป ไซต
ศิลปวัฒนธรรมโดยตรง (www.silpa-mag.com) ไดรับการแชรขอมูลกวา ๑,๒๐๐ ครั้ง (ภาพที่ ๙๓)

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

๑๑๔

ภาพที่ ๙๒ สวนหนึ่งของความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่ไดชมวีดิทัศน
๑๑๕

ภาพที่ ๙๓ เว็บไซต www.silpa-mag.com ของนิตยสารศิลปวัฒนธรรม เผยแพรขอมูลจากเพจเขาหลวง
มรดกล้ําคาคูเมืองเพชร ไดรับการแชรมากถึง ๑,๒๐๐ ครั้ง
๑๑๖

จากที่กลาวมาทั้งหมดในบทนี้จึงนาจะสะทอนใหเห็นไดวาสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ มีประโยชน
ต อ สาธารณชนและหน ว ยงานต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ทํ า ให ข อ มู ล ความสํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร แ ละ
ศิลปวัฒนธรรมของถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องไดเปนที่รับรู และนาจะเปนพื้นฐานสําคัญในการ
พัฒนาเปนแหลงเรียนรูคูเมืองเพชรได

๑๑๗

บทที่ ๕
สรุปผล
การสรุปผลในที่นี้จะแบงออกเปน ๓ ขอตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัยนี้ คือ ๑.ความสําคัญของถ้ํา
เขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่อง ๒.ความพรอม ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรู ๓.การ
ผลิตสื่อการเรียนรูและผลการนําไปใช
๕.๑ ความสําคัญของถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่อง
ถ้ําเขาหลวงเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาแลวตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน และยังคงเปนที่สักการบูชา
ของชาวเมืองเพชรสืบตอมาตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยา ปูชนียวัตถุที่สําคัญในชวงนี้ไดแก หลวงพอถ้ําหลวง พระ
พุทธไสยาสน พระพุทธรูปอูทอง เจดียแปดเหลี่ยมประดับลวดลายปูนปน พระพุทธบาท เมื่อลวงเขาสูสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนพบวาสถานที่แหงนี้ยังเปนที่สักการบูชาแตสภาพชํารุดทรุดโทรมมาก ครั้นตอมาในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู พระองคโปรดเกลาฯ ใหปฏิสังขรณถาวรวัตถุในถ้ํา เชน พระพุทธบาท
พระพุทธรูปหลายองค และสรางสิ่งกอสรางตางๆ เพิ่มเติม เชน บันได เจดียทรงระฆัง ๓ องค พระพุทธรูป
หลายองค พระราชวงศ ห ลายพระองค ไดรว มสรางหรือปฏิสังขรณพระพุทธรูป หลายองค ตอมาในรัช กาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคเสด็จพระราชดําเนินมาบําเพ็ญพระราชกุศล ทรงสรางหรือ
ทรงปฏิสังขรณถาวรวัตถุในถ้ําหลายอยาง พระราชวงศหลายพระองคไดรวมสรางหรือปฏิสังขรณพระพุทธรูป
หลายองคเชนกัน
นับไดวาถ้ําเขาหลวงเปนสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่พระมหากษัตริยและพระราชวงศทรง
สร างหรื อทรงปฏิสังขรณไวมากที่สุดกวา ที่ใดในประเทศไทย ที่ฐ านของพระพุทธรูปแตล ะองคปรากฏพระ
ปรมาภิไธยหรือพระนามของพระราชวงศ กลาวไดวาเปนสถานที่ที่ปรากฏพระนามพระราชวงศจักรีมากที่สุดใน
ประเทศไทย
นอกจากนี้บุคคลสําคัญทั้งชาวไทยและตางชาติก็ไดเคยเดินทางมาถ้ําเขาหลวงดวย เชน สุนทรภู
เซอรจอหน เบาวริง ดุกโยฮัน อัลเบรกต
บนเขาหลวงยังมีสําคัญอื่นๆ อีก เชน ถ้ําพุทธโฆษา ถ้ําโบราณ ถ้ําชางเผือก ที่ชาวเมืองเพชรบุรีใน
อดีตไดดัดแปลงใหเปนศาสนสถาน หากแตไมใหญโตเทาถ้ําเขาหลวง นับไดวาเปนสถานที่เกี่ยวเนื่องที่มีคุณคา
ซึ่งการใหความสําคัญกับถ้ําอื่นๆ นี้ยังไมมีงานวิจัยใดกลาวถึงมากอนนัก
จากคุณคาและความสําคัญขางตน เห็นวาควรพัฒนาถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องเปนแหลง
เรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมตอไป
๕.๒ ความพรอม ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรู
ถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องมีความโดดเดนในดานประวัติศาสตร เพราะมีปูชนียวัตถุเกาแก
มากมาย อีกทั้งยังเกี่ยวของกับราชวงศจักรีดวย เปนที่รูจักของนักทองเที่ยวในระดับหนึ่ง จึงนับวามีพื้นฐาน
ความพรอมเพียงพอที่จะพัฒนาไปสูการเปนแหลงเรียนรูได ปจจุบันมีหนวยงานที่เกี่ยวของดูแลอยู ๓ หนวยงาน
ไดแก อบต.ธงชัย วัดบุญทวี (วัดถ้ําแกลบ) สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี ถือไดวามีผูรับผิดชอบในการกํากับดูแล
แลว เหลานี้ถือเปนความพรอมของถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องในการพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรูทาง
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม
๑๑๘

บุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของมีความรูทางวิชาการหรือรูขอมูลสําคัญของถ้ําเขาหลวงและ
สถานที่เกี่ยวของหลายอยาง อยางไรก็ตาม ยังมีขอมูลความสําคัญอีกหลายอยางที่บุคลากรของหนวยงานที
เกี่ยวของไมทราบแนชัด ซึ่งสวนหนึ่งไดคนพบจากการวิจัยครั้งนี้และยังไมเปนที่แพรหลาย เห็นควรที่จะจัด
กิจกรรมอบรมความรูตอไป ซึ่งนาจะทําใหบุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของมีความพรอมมากขึ้น
ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม
คือ หนวยงานที่เกี่ยวของยังประสานงานกัน นอย จําเปนตองมีการประชุมหารือเพื่อกําหนดเปาหมายหรือ
กําหนดทิศทางดวยกัน
๕.๓ การผลิตสื่อการเรียนรูและผลการนําไปใช
การพัฒนาจากการผลิตสื่อการเรียนรูตางๆ เพื่อเผยแพรความสําคัญของถ้ําเขาหลวงและสถานที่
เกี่ยวเนื่องใหเปนที่รูจักตอสาธารณชน ทางคณะผูวิจัยไดเก็บขอมูลนักทองเที่ยว บุคคลทั่วไป และบุคลากรจาก
หนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ คือ อบต.ธงชัย วัดบุญทวี (วัดถ้ําแกลบ) สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี เพื่อทราบ
องค ค วามรู พื้ น ฐานที่ มี อ ยู เ ดิ ม และขอความคิ ด เห็ น ว า สื่ อ การเรี ย นรู ที่ ค วรจะเป น นั้ น มี อ ะไรบ า ง พบว า
นักทองเที่ยวโดยทั่วไปไมทราบความสําคัญของสถานที่แหงนี้ ในขณะที่บุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
วาสําคัญอยางไรแตไมมีขอมูลรายละเอียด สวนการผลิตสื่อการเรียนรูนั้นพบวาการสื่อสารทางอินเทอรเน็ตเปน
ชองทางเผยแพรที่เขาถึงสาธารณชนมากที่สุด ทางคณะผูวิจัยจึงเลือกผลิตสื่อการเรียนรูทั้งสิ้น ๕ ประเภท ไดแก
๑.แผนพับ ๒.หนังสือ ๓.วีดิทัศนออนไลน ๔.อินโฟกราฟฟกส ๕.เพจเฟซบุค เขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร
เมื่อผลิตสื่อประเภทตางๆ แลวเสร็จ ไดนําสื่อตางๆ เหลานี้เผยแพรสูสาธารณชนผานชองทางตางๆ
และมอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดใชประโยชน สื่อทุกประเภทไดรับการประเมินจากผูใชงานวาทําใหรูจักและ
ทราบขอมูลความสําคัญของถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวของในบริบทประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมมาก
ขึ้น อยากไปเยี่ยมชมถ้ําเขาหลวงมากขึ้น และคิดวาสื่อการเรียนรูที่ผลิตขึ้นนี้ตอบโจทยการพัฒนาสูการเปน
แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางยิ่ง ทั้งยังสรางความภาคภูมิใจใหชาวเมืองเพชรดวย
นอกจากนี้หนวยงานที่มีหนาที่ดูแลและบริหารจัดการถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่อง ไดแก อบต.ธงชัย วัด
บุญทวี (วั ดถ้ําแกลบ) สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี ไดนําเอาสื่อการเรีย นรูป ระเภทตางๆ ไปใชประโยชนใน
หนวยงานของตนดวย
ผลตอเนื่องที่ไดจากการดําเนินโครงการวิจัยนี้ คือ คณะผูวิจัยไดไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ
อนุรักษและพัฒนาถ้ําเขาหลวงเพื่อการทองเที่ยว แตงตั้งโดย อบต.ธงชัย ไดเขารวมประชุมเพื่อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาและแกปญหาตางๆ ไดหารือกับรองเจาอาวาสวัดบุญทวี (วัดถ้ําแกลบ) ในการจัดการพื้นที่ภายใน
ถ้ํา ไมใหรกรุงรังหรือสงผลกระทบตอปูชนียวัตถุภายในถ้ําใหนอยที่สุด ซึ่งในเบื้องตนไดมีการเคลื่อนยายสิ่งของ
ตางๆ ของวัดออกจากจุดเดิมที่ตั้งบังเจดียและพระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่เกาแกที่สุดในถ้ํา และบังพระพุทธรูปที่
พระราชวงศองคสําคัญทรงสรางไว เชน สมเด็จเจาฟาชายจุฬาลงกรณฯ สมเด็จเจาฟามหาวชิราวุธ สมเด็จเจา
ฟาวชิรุณหิส สยามมกุฎราชกุมาร
สําหรับโครงการในอนาคตที่ไดหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของแลว คือ หารือกับนายก อบต.ธงชัย เพื่อ
จัดนิทรรศการความสําคัญของถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องภายในอาคารเกาเหลี่ยม หารือกับตัวแทนของ
สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี จะจัดกิจกรรมอบรมความรูแกบุคคลในทองถิ่น เพื่อผลิตมัคคุเทศกทองถิ่นนําชมถ้ํา
เขาหลวง
จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้ กลาวไดวาโครงการวิจัยนี้ไดตอยอดความรูจากงานวิจัยพื้นฐาน วาถ้ําเขาหลวง
และสถานที่เกี่ยวเนื่องมีความสําคัญทางทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางไร นําไปสูการผลิตสื่อการ
๑๑๙

เรียนรูประเภทตางๆ ซึ่งจากการทดลองใชและสัมภาษณผูเกี่ยวของเห็นวาสื่อเหลานี้ไดตอบโจทยการพัฒนา
สถานที่นี้ใหกลายเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมได
๕.๔ ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ทําใหพบจุดเดนที่ตองสนับสนุนและจุดดอยที่ตองปรับปรุงแกไข เพื่อพัฒนาถ้ําเขา
หลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องสูการเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมดังนี้
๑. ถ้ําเขาหลวงเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมเปนอยางยิ่ง สมควรมีศูนย
ขอมูล หรือศูนยจัดนิทรรศการ ใหความรูเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวง
๒. สื่อการเรียนรูประเภทตางๆ ที่เปนผลิตผลจากงานวิจัยครั้งนี้ เชน แผนพับ หนังสือคูมือ สามารถให
หนวยงานทองถิ่นไปผลิตซ้ําได สวนเพจเฟซบุคควรใหเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของรวมเปนผูจัดการเพจ
๓. ถ้ําเขาหลวงมีหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลหลายหนวยงาน ไดแก วัดบุญทวี (วัดถ้ําแกลบ)
อบต.ธงชัย และสํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี เห็นวาหนวยงานตางๆ นี้ควรประสานงานหรือปรึกษาหารือในเรื่อง
ตางๆ ใหมากขึ้น
๔. ควรมีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง เชน อบรมบุคลากร อบรม
มัคคุเทศกทองถิ่น เพื่อความรูจะไดแพรกระจายสูวงกวาง และเปนฐานสําคัญในการพัฒนาสูการเปนแหลง
เรียนรูไดในที่สุด
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หอจดหมายเหตุแหงชาติ, มร๔ รล-กห/๑๗. หนังสือวาดวยใหพระยาเพชรบุรีจางลาวชายหญิงรักษาถ้ําเขา
หลวง (จ.ศ. ๑๒๒๑).
๑๒๒

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร๔ รล-กห/๒๕. สารตราวาดวยใหเจาพระยาสงขลาจางจีนทํากระเบื้อง ปูพื้นถ้ํา
เขาหลวง พระราชวังจัน (จ.ศ.๑๒๒๕).
หอสมุดแหงชาติ. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔ จ.ศ. ๑๒๒๒ เรื่องจดหมายถึงกรมหมื่นราชสีหฯ และเจาพระยาศรี
สุริยวงษเรื่องการกอสรางเลขที่ ๑๑๓.
เว็บไซต
www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=1081สืบคนเมื่อวันที่ ๒ กันยายน
๒๕๖๐.
www.royin.go.th/?knowledges = พระเจาราชวรวงศเธอ สืบคนเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙.
www.royin.go.th/?knowledges =พระเจาวรวงศเธอ-ตอนที่๓ สืบคนเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙.
สัมภาษณ
นางสาวกรรณิการ เปรมใจ นักโบราณคดีชํานาญการ สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑.
นายจาตุรนต สยนานนท ประธานกลุมอนุรักษและพัฒนาถ้ําเขาหลวงเพื่อการทองเที่ยว เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม
๒๕๖๐.
นายดุสิต ทุมมากรณ หัวหนากลุมโบราณคดี สํานักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.
นายประหยัด แสงหิรัญ นายกองคการบริหารสวนตําบลธงชัย เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐.
นายสุดยอด นกตอ ชาวเพชรบุรีผูดูแลถ้ําเขาหลวงและมัคคุเทศกทองถิ่น เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐.

๑๒๓

ภาคผนวก
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยว
แบบสอบถามสําหรับผูใชแผนพับ “ถ้ําเขาหลวงมรดกล้ําคาของเพชรบุรี”
แบบสอบถามสําหรับผูใช Facebook Page “เขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร”
แบบสอบถามสําหรับผูใช “วีดิทัศนถ้ําเขาหลวงมรกดกล้ําคาของเพชรบุรี”
แบบสอบถามสําหรับผูใชหนังสือคูมือ “ถ้ําเขาหลวงมรดกล้ําคาของเพชรบุร”ี

๑๒๔

แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยว
ตอนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม
1. ชื่อ-สกุล...................................................................... ที่อยู...........................................................................
เบอรติดตอ....................................................... อีเมล..................................................................
2. เพศ
3. อาชีพ

ชาย
ขาราชการ
นักศึกษา
4. ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี

หญิง
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ผูสนใจทั่วไป
ปริญญาตรี ปริญญาโท

พนักงานเอกชน
อื่นๆ..........................
ปริญญาเอก

ตอนที่ 2
1. ทานรูจักถ้ําเขาหลวงผานชองทางใด
...............................................................................................................................................................................
(คําถามนํา: ผานเว็บไซต รายการโทรทัศน เพื่อนแนะนํามา)
2. เหตุใดจึงเลือกมาเที่ยวถ้ําเขาหลวง
...............................................................................................................................................................................
(คําถามนํา: สนใจดานประวัติศาสตรและศิลปะ ชอบธรรมชาติ ไหวพระ อยูในเมืองฯลฯ)
3. ทานรับทราบความสําคัญของถ้ํานี้ดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
มีหลักฐานทางศิลปกรรมเกาถึงสมัยอยุธยา
เปนถ้ําที่มีความสัมพันธกับรัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร
มีพระพุทธรูปที่ปรากฏจารึกของพระราชวงศจักรี
ตํานานทองถิ่นเรื่องเมืองลับแล
เปนถ้ําในนิราศของสุนทรภู
อื่นๆ..........................................................
4. ขอมูลเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวงที่ทานทราบผานสื่อตางๆ เพียงพอหรือไม ถาไม ควรเพิ่มขอมูลดานใดอีก
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

๑๒๕

5. ถาจะผลิตสื่อเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับถ้ําเขาหลวง เชน คูมือนําชม แผนพับ วีดีทัศน ทานเห็นดวย
หรือไม ถาเห็นดวย โปรดเสนอวาควรทําอยางไร
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
6. จุดเดน และจุดดอยของถ้ําเขาหลวงคืออะไร
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
7. ทานมีขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาถ้ําเขาหลวงเปนแหลงรูทางศิลปวัฒนธรรมหรือไม อยางไร
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

๑๒๖

แบบสอบถามสําหรับผูใ ชแผนพับ “ถ้ําเขาหลวงมรดกล้ําคาของเพชรบุรี”
โครงการวิจัย ถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่อง
กับการพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม
ตอนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม
1. ชื่อ-สกุล............................................................................................................................................
ที่อยู......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
เบอรติดตอ....................................................... อีเมล.........................................................................................
(ผูดําเนินโครงการวิจัยจะสุมชื่อทานเพื่ออภินันทนาการหนังสือ “ถ้ําเขาหลวงมรดกล้ําคาของเพชรบุรี”)
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. อาชีพ
ขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
นักศึกษา
ผูสนใจทั่วไป
อื่นๆ..........................
4. ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ (ระบุ)..............
ตอนที่ 2
1. ทานเคยรูจักถ้ําเขาหลวง มากอนใชหรือไม
ใช
ไมใช
2. แผนพับทําใหทานรูจักถ้ําเขาหลวงมากขึ้นใชหรือไม
ใช
ไมใช
3. แผนพับทําใหทานอยากเดินทางไปเยี่ยมชมถ้ําเขาหลวงใชหรือไม
ใช
ไมใช
4. แผนพับเปนคูมือเบื้องตนที่ทําใหทานทราบความสําคัญของถ้ําเขาหลวงใชหรือไม ใช
ไมใช
5. แผนพับเปนสื่อการเรียนรูที่ตอบโจทยการพัฒนาถ้ําเขาหลวงใหเปนแหลงเรียนรูใชหรือไม ใช ไมใช
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ
..................................................................................................................... ..........................................
...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ........................

๑๒๗

แบบสอบถามสําหรับผูใ ช Facebook Page “เขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร”
โครงการวิจัย ถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่อง
กับการพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม
ตอนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม
1.ชื่อสกุล..............................................................................................................................................................
ที่อยู......................................................................................................................................................................
เบอรติดตอ........................................................อีเมล......................................................................................
2. เพศ

□ ชาย

□ หญิง

3. อาชีพ

□ ขาราชการ

□ พนักงานเอกชน

□ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

□ นักศึกษา

□ ผูสนใจทั่วไป

□ อื่นๆ (ระบุ)...............................

4.ระดับการศึกษา □ ต่ํากวาปริญญาตรี □ ปริญญาตรี □ ปริญญาโท □ ปริญญาเอก
ตอนที่ 2
1.ทานเคยรูจักถ้ําเขาหลวงมากอนใชหรือไม
□ ใช □ ไมใช
2. Facebook Page “เขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร” ทําใหทานรูจักถ้ําเขาหลวงมากขึ้นใชหรือไม
□ ใช □ ไมใช
3. Facebook Page “เขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร” ทําใหทานอยากเดินทางไปเยี่ยมชมถ้ําเขาหลวงใช
หรือไม
□ ใช □ ไมใช
4. Facebook Page “เขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร” เปนคูมือเบื้องตนที่ทําใหทานทราบความสําคัญของ
ถ้ําเขาหลวงใชหรือไม
□ ใช □ ไมใช

๑๒๘

5. Facebook Page “เขาหลวงมรดกล้ําคาคูเมืองเพชร” เปนสื่อการเรียนรูที่ตอบโจทยการพัฒนาถ้ําเขา
หลวงเปนแหลงเรียนรูใชหรือไม
□ ใช □ ไมใช
ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๑๒๙

แบบสอบถามสําหรับผูใ ช “วีดิทัศนถ้ําเขาหลวงมรกดกล้ําคาของเพชรบุรี”
โครงการวิจัย ถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่อง
กับการพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม
ตอนที่ 1

ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม

1. ชื่อ-สกุล...................................................................... ที่อยู...........................................................................
เบอรติดตอ....................................................... อีเมล..................................................................
2. เพศ

□ ชาย

□ หญิง

3. อาชีพ

□ ขาราชการ

□ พนักงานเอกชน

□ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

□ นักศึกษา

□ ผูสนใจทั่วไป

□ อื่นๆ (ระบุ)...............................

4.ระดับการศึกษา □ ต่ํากวาปริญญาตรี □ ปริญญาตรี □ ปริญญาโท □ ปริญญาเอก
ตอนที่ 2
1.ทานเคยรูจักถ้ําเขาหลวงมากอนใชหรือไม

□ ใช □ ไมใช

2. วีดิทัศนทําใหทานรูจักถ้ําเขาหลวงมากขึ้นใชหรือไม

□ ใช □ ไมใช

3.วีดิทัศนทําใหทานอยากเดินทางไปเยี่ยมชมถ้ําเขาหลวงใชหรือไม

□ ใช □ ไมใช

4.วีดิทัศนเปนคูมือเบื้องตนที่ทําใหทานทราบความสําคัญของถ้ําเขาหลวงใชหรือไม

□ ใช □ ไมใช

5.วีดิทัศนเปนสื่อการเรียนรูที่ตอบโจทยการพัฒนาถ้ําเขาหลวงเปนแหลงเรียนรูใชหรือไม □ ใช □ ไมใช

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

๑๓๐

แบบสอบถามสําหรับผูใ ชหนังสือคูมือ “ถ้ําเขาหลวงมรดกล้ําคาของเพชรบุรี”
โครงการวิจัย ถ้ําเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่อง
กับการพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม

ตอนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม
1. ชื่อ-สกุล...................................................................... ที่อยู...........................................................................
เบอรติดตอ....................................................... อีเมล..................................................................
□ ชาย
□ หญิง
□ ขาราชการ
□ พนักงานเอกชน
□ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
□ นักศึกษา
□ ผูสนใจทั่วไป
□ อื่นๆ (ระบุ)...............................
4.ระดับการศึกษา □ ต่ํากวาปริญญาตรี □ ปริญญาตรี □ ปริญญาโท □ ปริญญาเอก

2. เพศ
3. อาชีพ

ตอนที่ 2
1.ทานเคยรูจักถ้ําเขาหลวงมากอนใชหรือไม
□ ใช □ ไมใช
2. หนังสือคูมือ “ถ้ําเขาหลวงมรดกล้ําคาของเพชรบุร”ี ทําใหทานรูจักถ้ําเขาหลวงมากขึ้นใชหรือไม
□ ใช □ ไมใช
3. หนังสือคูมือ “ถ้ําเขาหลวงมรดกล้ําคาของเพชรบุร”ี ทําใหทานอยากเดินทางไปเยี่ยมชมถ้ําเขาหลวงใช
หรือไม
□ ใช □ ไมใช
4. หนังสือคูมือ “ถ้ําเขาหลวงมรดกล้ําคาของเพชรบุร”ี เปนคูมือเบื้องตนที่ทําใหทานทราบความสําคัญของถ้ํา
เขาหลวงใชหรือไม
□ ใช □ ไมใช
5. หนังสือคูมือ “ถ้ําเขาหลวงมรดกล้ําคาของเพชรบุร”ี เปนสื่อการเรียนรูที่ตอบโจทยการพัฒนาถ้ําเขาหลวง
เปนแหลงเรียนรูใชหรือไม
□ ใช □ ไมใช
ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๑๓๑

