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โบราณคดีที่ทรงรักทรงรักษา 
                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงสนพระราชหฤทัยในประวัติศาสตร์โบราณคดี
นับแต่ทรงพระเยาว์ ทรงเล่าถึงกิจกรรมส าคัญที่ต้องพระราชหฤทัยอย่างหนึ่ง คือ การศึกษาโบราณคดี  หรือ
ประวัติศาสตร์ ในครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเชิญศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ  
ดิศกุล เพ่ือถวายค าบรรยายในเรื่ องโบราณคดี และน าเสด็จพระราชด าเนิ นทอดพระเนตรการจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ    เม่ือทรงเจริญพระชันษา ทรงเลือกสาขาวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาเอกในการศึกษา
ปริญญาตรี ที่คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร   
  วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท เรื่อง จารึกปราสาทพนมรุ้ง นับเป็นพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่าในทางวิชาการ 
ไม่เฉพาะเพียงเรื่องราวศิราจารึกที่เป็นภาษาตะวันออกเท่านั้น หากยังเก่ียวข้องกับเรื่องราวทางโบราณคดีของ
โบราณสถานปราสาทพนมรุ้งด้วย 

ความสนพระราชหฤทัยใฝ่รู้ และทรงศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยพระองค์เอง เม่ือทรงมีโอกาสน าสรรพวิทยา  
ที่ทรงเรียนรู้มาถ่ายทอด ท าให้เม่ือทรงตกลงพระราชหฤทัยในการรับราชการที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เม่ือพุทธศักราช ๒๕๒๓  เป็นต้นมา จึงทรงเลือกสอนวิชาประวัติศาสตร์ และอารยธรรมไทยให้แก่นักเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิในประวัติความเป็นมาของชาติและบรรพชนไทย 

  นอกจากพระองค์จะทรงสอนในห้องเรียนแล้ว ยังทรงมีพระราชด าริว่า การศึกษาด้วยการฟังบรรยาย 
การอ่านหนังสือ หรือศึกษาจากสไลด์ภาพนิ่ง หรือสื่ออ่ืนใดนั้น ไม่สามารถให้ภาพที่แท้จริงได้ จึงทรงจัดกิจกรรม 
---------------------------- 

๑ กรมศิลปากร. ๙๔ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร (กรุง เทพฯ : บริษัท รุ่ง ศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จ ากัด, 
๒๕๔๗, หน้า ๑๖ – ๑๗. 

“...ในการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ เรามักจะต้องเดินทางมาก ต้องเข้าไปในภูมิประเทศที่มี

ลักษณะต่างๆ กัน ลักษณะภูมิประเทศแปลกๆ เหล่านี้ นอกจากมีความสวยงามแล้วยังเป็น

เครื่องก าหนดความเป็นอยู่ของมนุษย์ไม่มากก็น้อย สถานที่ส่วนใหญ่ที่ เราเยี่ยมเยียนมักจะ

เป็ นชุ มชนใหญ่น้อย ที่อยู่อ าศัยของคนมา กหน้า หลายตา ที่มี วิถี ชีวิ ต ถือปร ะเพณี 

ประกอบการงานอาชีพต่างกัน สถานที่เหล่านี้บ้างก็เป็นชุมชนที่เกิดขึ้ นใหม่ แต่เรามักจะพบ

บ่อยๆ ว่า บริเวณที่ต้ังชุมชนในปัจจุบันนี้ เคยมีมนุษย์มาต้ังหลักแหล่ง ท ามาหาเลี้ยงชีพ 

สร้างสรรค์วัฒนธรรมสืบทอดกันมาแต่อดีตอันยาวนาน บางครั้งเราอาจอดเสียมิได้ที่จะนึก

ย้อนกลับไปว่า แต่ก่อนสถานที่ทีเ่ราก าลังยืนอยู่ เป็นทางด าเนินชีวิตของบรรพชน ไม่รู้จัก

เท่าไรที่ผ่านความสุข ความทุกข์ นานาประการ ได้มาและสูญเสียสิ่งต่างๆ จนผืนแผ่นดินนี้

เป็นแผ่นดินไทย ที่เป็นของเรา ที่เราจะต้องถนอมรักษาไว้ให้อยู่ต่อไปอย่างดี...” ๑ 
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ทัศนศึกษาประกอบในการสอน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด าเนินทรงน าคณาจารย์และนักเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศไทย ในแต่ละครั้งทรงน านักเรียนของพระองค์ไปยัง
สถานที่ส าคัญทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ รวมถึงสถานที่ส าคัญด้านอ่ืนๆ เช่น การทหาร การเกษตร ฯลฯ 
ดังที่ได้พระราชทาน สัมภาษณ์ เม่ือวันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗ ความตอนหนึ่งว่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการเสด็จพระราชด าเนินแต่ละครั้ง ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการ นักโบราณคดี
ผู้ปฏิบัติงานของกรมศิลปากรเป็นวิทยากรน าชม รวมทั้งพระราชทานแนวพระราชด าริในการจัดพิมพ์เอกสาร
ประกอบการทัศนศึกษาในแต่ละครั้ง โดยทรงพระราชนิพนธ์ ค าน า และทรงเป็นบรรณาธิการในการจัดพิมพ์
เอกสารนั้นด้วยพระองค์เอง  ทรงสนพระราชหฤทัยอย่างจริงจังในงานโบราณคดี และการอนุรักษ์โบราณสถาน              

แนวพระราชด าริที่พระราชทานแก่กรมศิลปากรในการเสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรแหล่ง
โบราณคดี และโบราณสถาน ถือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนา แหล่งโบราณคดี โบราณสถานอย่าง
ยั่งยืน ซ่ึงกรมศิลปากรได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติสืบต่อมา ดังปรากฏในกรณีต่างๆ  
-------------------------- 
๒ http://www.sirindhorn.net/Nilitary-Education-Duties.php 
 

 “...การบรรยายถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ให้นักเรียน การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่ว ม

ออกความคิดเห็น การให้นักเรียนอ่านหนังสือ การค้นคว้าในห้องสมุด การไปศึกษาค้นคว้าต่อ

ในสถาบันที่มีข้อมูล เช่น หอจดหมายเหตุ หรือการออกไปสัมภาษณ์ การออกไปสังเกตการณ์ 

ออกไปเห็นอะไรๆ ให้กว้างขวาง และรู้จักโยงวิชาการต่างๆ  ที่ได้เรียนรู้มาเข้าด้วยกัน 

ประวัติศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยความเป็นมา ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นเรื่องอดีตที่ห่างไกลอย่าง

เดียว ความเป็นมาทุกๆ นาทีท่ีเปลี่ยนไปก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ โดยคิดอย่างกว้างที่สุด 

การสอนแต่เรื่องโบราณอาจเป็นประโยชน์แก่นักเรียนน้อยเกินไป ประวัติศาสตร์แบ่งได้เป็น

หลายสาขา แต่ต้องโยงเข้าหากันให้ได้ เพราะว่าเป็นปัจจัยของชีวิตด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น

ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณี หรือว่าเทคโนโลยี การใช้วิธีสอนให้ออกไปศึกษานอก

ห้องเรียนหรือทัศนศึกษาเป็นครั้งคราว เพ่ือให้ดูทุกอย่าง และฝึกตัดสินว่าตนเองเห็นว่าสิ่งนั้น

สิ่งนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไร การดูงานหรือทัศนศึกษาช่วยให้เห็นหลายสิ่งหลายอย่าง ได้พบปะผู้คน

ที่แปลกออกไปกว่าคนที่เคยพบเห็นอยู่ เป็นประจ า ได้มีโอกาสพูดคุยกับคนฐานะต่างๆ มีลักษณะ

นิสัยต่างกัน มาจากสิ่งแวดล้อมต่างกัน แล้วฝึกการวิจัย การเรียนรู้นอกห้อง ...การจัดแต่ละ

ครั้งต้องการให้นักเรียนได้รับความรู้ทั่วไปทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

โบราณคดี ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ความม่ันคงและ

การทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่องอาชีพราษฎรเป็นเรื่องที่ เน้นมาก

ตลอดเวลา...”๒ 
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ได้แก่แนวพระราชด าริเม่ือเสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรแหล่งต้นน้ าเมืองสุโขทัย (โซกพระร่วงลองพระขรรค์ 
และโซกอ่ืนๆ เม่ือวันที่ ๑๙ -  ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๔) 

ในครั้งนั้นพระราชทานพระราชานุญาตให้คณะข้าราชการกรมศิลปากร ประกอบด้วย รองอธิบดีกรม
ศิลปากร (นายนิคม  มูสิกะคามะ) ผู้อ านวยการกองโบราณคดี (นายประโชติ  สังขนุกิจ ) หัวหน้าอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย (นางสาวมณีรัตน์  ท้วมเจริญ)  หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  (นายเอนก  สี
หามาตย์) ฯลฯ เข้าเฝ้าเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือรับพระราชทานกระแสพระราชด าริเก่ียวกับการจัดท าก าหนดการน า
นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษา และแนวพระราชด าริเก่ียวกับการอนุรักษ์โบราณสถานและการ
จัดการโบราณวัตถุ ซ่ึงมีสาระโดยสังเขป ดังนี้ 

 การบรรยายและน าชม วิทยากรผู้บรรยายมักจะอธิบายรายละเอียดลึกเกินไป มีค าศัพท์เฉพาะ
ต่างๆ ซ่ึงทรงเข้าใจ เพราะทรงมีพ้ืนฐานความรู้เก่ียวกับโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ เนื่องจากทรงสนพระ
ราชฤทัย และเคยเสด็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตรโบราณสถาน และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ โดยมีผู้ เชี่ยวชาญ
เป็นผู้กราบบังคมทูลอธิบายให้ทราบแต่เม่ือครั้งทรงพระเยาว์  แต่นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่มีความรู้
พ้ืนฐานด้านนี้ จึงควรใช้ภาษาง่ายๆ ในการบรรยาย ไม่ควรใช้ศัพท์ทางวิชาการมาก หากใช้ก็คว รอธิบาย
ความหมายให้ชัดเจน 

 การอนุรักษ์โบราณสถานและการจัดการโบราณวัตถุ  กรมศิลปากรควรสร้างคลังพิพิธภัณฑ์ขนาด
ใหญ่เพ่ือจัดเก็บของให้เป็นระบบ สามารถใช้เป็นสถานที่ศึกษาเปรียบเทียบโบราณวัตถุ ได้ทรงมีพระราชวินิจฉัย
เก่ียวกับการขายโบราณวัตถุว่าเป็นสิ่งไม่ควรท า ถ้าจะขายก็ควรท าเทียมขึ้นมาขายน่าจะดีกว่า 
                         เก่ียวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน พระราชทานแนวพระราชด าริว่า การที่กรมศิลปากรมี
บุคลากรปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์โบราณสถานไม่เพียงพอ ควรที่จะเปิดหลักสูตรวิชาเฉพาะเพ่ือการอนุรักษ์
โบราณสถานในสถาบันการศึกษาที่อยู่ในการดูแลของกรม เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีความรู้ เฉพาะทางเข้ามา
สนับสนุนการปฏิบัติงาน และลดปัญหาการว่างงาน 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฟังบรรยายสรุป และทอดพระเนตรแผนท่ี แผนผัง  

แสดงถึงแหล่งต้นน้ า บริเวณโซกพระร่วงลองพระขรรค์ เมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช  ๒๕๓๔ 
 
 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฟังบรรยายสรุป และทอดพระเนตรแผนท่ี แผนผัง  

แสดงถึงแหล่งต้นน้ า บริเวณโซกพระร่วงลองพระขรรค์ 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงฟังบรรยายสรุป และทอดพระเนตรแผนผัง  

ภาพถ่ายเกาะแก่งหินของโซกพระแม่ย่า (เหมืองยายอ่ึง) 
 
 การอนุรักษ์หลักฐานทางโบราณคดีในบริเวณหลุมขุดค้นวัดชมชื่น อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  

 เม่ือคราวท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตร
พ้ืนที่ขุดค้นวัดชมชื่น เม่ือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๗ และทรงถามถึงการอนุรักษ์หลักฐานทาง
โบราณคดีในบริเวณหลุมขุดค้นนั้น กรมศิลปากรได้น้อมน าพระราชด าริในการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีดังกล่าว 
ด้วยการจัดให้พ้ืนที่หลุมขุดค้นวัดชมชื่นเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี โดยสร้างหลังคาคลุม
หลุมขุดค้น จัดแสดงข้อมูลพร้อมภาพเก่ียวกับหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ  และการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โดยรอบแหล่ง ส่งผลให้แหล่งขุดค้นวัดชมชื่นได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทย
ที่มีความส าคัญแห่งหนึ่งในเวลาต่อมา  

จากแนวพระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อันทรงคุณประโยชน์ต่อ 
การด าเนินงานด้านโบราณคดีและการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ดังที่กล่าวมา นับเป็นพระกรุณาธิคุณ 
ที่ทรงมีต่อกรมศิลปากร สะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงรักและทรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่
ยั่งยืนสืบไป 
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สมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรหลักฐานทางโบราณคดี   
จากการขุดค้นท่ีวัดชมช่ืน จังหวัดสุโขทัย 

 อดีตอธิบดีกรมศิลปากร (นายเอนก  สีหามาตย์) ขณะด ารงต าแหน่งหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  
กราบบังคมทูลถวายค าบรรยายน าชม เมื่อวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงทอดพระเนตรโบราณสถานในแหล่งโบราณคดีดง

ละคร จังหวัดนครนายก 
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บรรณานุกรม 
 

เลขานุการกรม, ส านัก. หนังสือส านักเลขานุการกรม ลงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๓๔ เร่ือง สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานกระแสพระราชด าริให้แก่ข้าราชการกรมศิลปากร  

                  (เอกสารถ่ายส าเนา) 
ศิลปากร, กรม. หนังสือกรมศิลปากรเลขท่ี ๑๕๙๗/๒๔๘๓ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๘๓ ถึงคณะกรรมการจังหวัด

นครนายก เร่ือง ขอให้สอบสวนโบราณวัตถุสถานท่ีประกาศขึ้นทะเบียนแล้ว (เอกสารถ่ายส าเนา).  
                 รายงานการขุดค้นและขุดแต่งเมืองดงละคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก. กรุงเทพฯ : สมาพันธ์, ๒๕๓๖. 
                  ๙๔ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร. กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์(๑๙๗๗) จ ากัด, ๒๕๔๗. 
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย. หนังสืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ท่ี ศธ.๐๗๐๔.๑๒/๑๕๔ ลงวันท่ี ๑๐ มีนาคม  

๒๕๓๔ เร่ืองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรแหล่งต้น
น้ าเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (เอกสารถ่ายส าเนา) 

                 หนังสืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ท่ี ศธ.๐๗๐๗.๑๓/๑๘๖๖ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน   ๒๕๓๗ เร่ือง 
ขอสนับสนุนงบประมารจัดสร้างอาคารคลุมหลุมขุดค้นโครงกระดูกมนุษย์วัดชมชื่นจากการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (เอกสารถ่ายส าเนา) 

                 หนังสืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ท่ี ศธ.๐๗๐๗.๑๓/๑๕๘ ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙   เ ร่ือง 
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติหลักการโครงการก่อสร้างอาคารคลุมหลุมขุดค้นวัดชมชื่นและอาคารจัดแสดง  
(เอกสารถ่ายส าเนา) 

http://www.sirindhorn.net/Nilitary-Education-Duties.php 

 


