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ปริญญานิพนธ์นี ้มุ่งศึกษาการประกอบสรา้งเรื่องเล่าทางประวัติศาสตรเ์ก่ียวกับ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระหว่าง พ.ศ. 2493-2558 ทัง้ในแง่ของที่มาและพัฒนาการ บทบาท
ของรัฐไทยและกลุ่มคนอ่ืน  ๆ รวมไปถึงแนวคิดเก่ียวกับการสรา้งความเป็นชาติไทย ผลจาก
การศึกษาพบว่า การสถาปนา “เรื่องเล่าขนาดใหญ่” ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในสงัคมไทย
ปรากฏชดัใน พ.ศ. 2493 จากการจดัพิมพพ์ระนิพนธข์องสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพเรื่อง 
“พระประวติัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ขึน้มา หลงัจากนัน้เรื่องเลา่ของพระองคไ์ดร้บัการผลิตซ า้
ในวัฒนธรรมสองรูปแบบ ได้แก่ (1) เรื่องเล่าวัฒนธรรมแบบรฐัถูกสรา้งผ่าน  “กรอบโครงการ
ประวัติศาสตรร์าชาชาติไทย” ที่เปลี่ยนสถานะของเรื่องเล่าจากเดิมอยู่ในประวัติศาสตรน์ิพนธ์ให้
ปรากฏเป็นรูปธรรมผ่านการสรา้ง “ประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรม” รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อนุสาวรีย ์และ (2) เรื่องเล่าวัฒนธรรมแบบมวลชนถูกสรา้งผ่านสื่อสมัยใหม่เป็นส่วนใหญ่  โดย
แนวคิดในการประกอบสรา้งเรื่องเล่าของวฒันธรรมทัง้สองรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททาง
การเมืองของแต่ละช่วงเวลา กระบวนการเหล่านีน้  าไปสู่การรวบยอดแนวคิดเก่ียวกับการสรา้ง
ความเป็นชาติไทยภายใต้โครงเรื่องทางประวัติศาสตรแ์บบ  “ราชาชาตินิยม” ที่ยึดโยงระหว่าง
พระมหากษัตริยใ์นอดีตกับพระมหากษัตริยใ์นปัจจุบัน  แสดงให้เห็นถึงการเกือ้หนุนกันระหว่าง 
“อ านาจน า” ในเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับ  “พระราชอ านาจน า” ของสถาบัน
กษัตรยิไ์ทยที่ด  ารงอยู่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั 
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This thesis aims to study of the construction of the historical narratives of 

King Naresuan the Great between 1950–2015, both in terms of the origin, the 
development, and the role of the Thai State, and other groups, including the concept of 
Thai Nation-Building. The study shows that the making of ‘metanarratives’ of King 
Naresuan the Great in Thai society appeared in 1950, with the publication of ‘A 
biography of King Naresuan the Great" by Prince Damrong Rajanubhab. After that, 
narratives of King Naresuan the Great have been reproduced in two different cultures: 
(1) state cultural narratives are constructed through “the framework of the Thai royal–
national history project” that changes the status of the narrative form of historiography to 
appear concrete through the construction of various ‘cultural constructs’, especially the 
construction of monuments; and (2) mass cultural narratives are mostly constructed 
through modern media. The construction concept of cultural narratives change, 
according to the political context of each period. These processes resulted in the 
conceptualization of Thai Nation-Building under the historical plot of ‘royal nationalism’ 
that links previous kings with the present king. It shows the support between ‘hegemony’ 
in the narratives of King Naresuan the Great, and the ‘royal hegemony’ of the Thai 
monarchy that exists until the present. 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

เมื่อแรกรบัและรูเ้รื่องราวของสมเด็จพระนเรศวร เกิดขึน้ในวนั เดือน ปีใด มิอาจจะบอกได ้
ในความทรงจ าที่ แสนจะพร่าเลือนไปบ้างบอกได้เพียงว่า  สมเด็จพระนเรศวรเป็นหนึ่ งใน
พระมหากษัตริยใ์นอดีตที่น่าเชิดชูมากที่สุดพระองคห์นึ่งในประวัติศาสตร  ์ดว้ยเหตุที่เรื่องราวของ
พระองคเ์ต็มไปดว้ยสงครามที่ปลกุเรา้อารมณเ์ด็กผูช้ายคนหนึ่งใหเ้กิดความฮึกเหิม  พรอ้มจะรุกรบใน
สมรภูมิแห่งจินตนาการต่าง ๆ นานา จนความคลั่งไคลน้ีน้  าไปสู่การสมัครรายการแฟนพันธุ์แท ้ตอน
ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เป็นครั้งแรกที่ เด็กหนุ่มคนนั้นได้ออกรายการโทรทัศน์  ซึ่ง
ออกอากาศหลงัการรฐัประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพียงหนึ่งวนั และน่าจะเป็นรายการ
เดียวที่ไดร้บัอนญุาตใหอ้อกอากาศ ท่ามกลางความปิติยินดีของเด็กหนุ่ม ครอบครวั และมิตรสหาย 

เมื่อกา้วเขา้สู่ร ัว้มหาวิทยาลยั เด็กหนุ่มคนนัน้ประสบกับวิกฤตอัตลกัษณใ์นตัวเอง มมุมอง
ประวัติศาสตรท์ี่ถูกเปิดกวา้งขึน้ สรา้งความอิหลักเหลื่อแก่ตัวเขาว่า จะท าอย่างไรกับมุมมองทาง
ประวัติศาสตรท์ี่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่เคยเชื่อว่าเป็นแบบนัน้ตลอด บดันีถู้กทลายลงโดยอาจารยค์น
แรกในรัว้มหาวิทยาลัย และมิตรสหายบางคนที่อา้งสิ่งที่เด็กหนุ่มคนนั้นไม่รูเ้ต็มไปหมด  แรก ๆ จึง
โกรธนักกับเพดานทางความคิดที่ถูกทุบลงไป  แต่แล้ววันเวลาผ่านมา  การชั่ งน ้าหนักระหว่าง
ประวัติศาสตรแ์บบเดิมที่รบัรูก้ับประวัติศาสตรม์ุมมองแบบอ่ืน  ๆ ไดเ้กิดขึน้ ผลจากการนีไ้ดร้บัการ
ประมวลสูป่รญิญานิพนธเ์ลม่นีเ้รียบรอ้ยแลว้ 

ขอขอบคณุคณะกรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ์ เริ่มจากอาจารยท์ี่ปรกึษา ดร.ชาติ
ชาย มกุสง ผูฝึ้กฝนวิธีวิทยาแก่ผูว้ิจยัมาตัง้แต่เมื่อครัง้แรกเขา้เรียนปริญญาตรีต่อเนื่องถึงปริญญาโท  
ขอขอบคณุที่เปิดเสรีภาพใหข้อบฟ้าทางความคิดของผูว้ิจยักวา้งเกินจนตอ้งยอมรบัว่ามิอาจจะเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ ไดท้ัง้หมด รศ.ดร.ไชยนัต ์รชัชกูล ที่ใหเ้กียรติกบัผูว้ิจยัเป็นอย่างสงูในการเป็นประธานสอบ 
ความคิดอนัแหลมคมที่ไดแ้นะน าแก่ผูว้ิจยัเป็นประโยชนต่์อการต่อยอดทางความคิดที่เหนือไปกว่าแค่
การท าปริญญานิพนธ์ และ ผศ.ดร.โดม ไกรปกรณ์ ผู้ที่สนทนากับผู้วิจัยฉันมิตร และแนะน างาน
วิชาการที่เป็นประโยชนเ์สมอมา 

ขอขอบคุณมิตรสหายหลายคนทั้งภัคพิชา ค าหอม ที่จุดประกายทางความคิดและมอบ
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับจังหวัดสุพรรณบุรี  วิทวัส อภิญ  ที่ช่วยหยิบยืมหนังสือจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัมาให  ้นพพร มาลารกัษ์ ที่ใหย้ืมวารสารที่หาไม่ไดต้ามทอ้งตลาด กิตณรงค ์บวัใหญ่ ที่
ช่วยออกแบบโปสเตอรป์ระชาสมัพันธ์การสอบปากเปล่าฯ  ภานุพงศ ์สิทธิสาร ที่ครัง้หนึ่งเคยชักชวน
ใหม้าร่วมรือ้ประวัติศาสตรส์กุลด ารงราชานุภาพดว้ยกนั  ตลอดจนมิตรสหายอีกมากมายเกินกว่าจะ

 



  ช 

 

เอ่ยชื่อไดห้มด ทั้งที่เคยร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเก่ียวขอ้งกับปริญญานิพนธเ์ล่มนี ้
หรือไม่ก็ตาม 

ขอขอบคณุคณาจารยภ์าควิชาประวติัศาสตรท์ี่ท าใหผู้ว้ิจยัไดร้บัมมุมองทางประวติัศาสตร์
ที่หลากหลาย ประสบการณ์ที่เก็บเก่ียวไดใ้นแต่ละวิชามีส่วนช่วยก่อรูปทางความคิดแก่ผูว้ิจัยเป็น
อย่างมาก และขอขอบคณุมิตรสหายโครงการ 4+1 สาขาประวติัศาสตรท์กุคน ทัง้จรสัศรี สมตน เปรม
กมล ขุนรัตน์ สวรรยา มงคลวรเดช เครือมาศ มารอด และอีกคนที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว ที่ช่วยให้
ค าปรกึษา ชวนคิด ชวนคยุตลอดมาของการเรียนในระดบัปรญิญาโท 

ขอขอบคุณ บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร ์(ประเทศไทย) จ ากัด ที่ครัง้หนึ่งเคยรบัผูว้ิจัยเขา้
ท างานพารท์ไทม  ์แมจ้ะท าไดแ้ค่เพียงประมาณ 6 เดือน แต่ก็ท าใหผู้ว้ิจยัมีรายไดท้ี่สามารถแบ่งเบา
ภาระทางบา้นได ้ขอขอบคุณพี่ ๆ ในแผนก LC เป็นพิเศษ ทัง้พี่ออย พี่ภูมิ พี่เม่น พี่เจน ตลอดจนคน
อ่ืน ๆ ที่ช่วยสรา้งประสบการณ์การท างานอันล า้ค่าใหแ้ก่ผูว้ิจัย  ไม่ใหจ้มปลกัอยู่แต่กับกองหนังสือ
เพียงอย่างเดียว 

ขอขอบคุณ  วัชรี  ศรีประภาพงศ์ ผู้ที่ เป็นแรงใจคอยอยู่ เคียงข้างผู้วิจัย  และให้ยืม
คอมพิวเตอรม์าโดยตลอดตัง้แต่เรียนปริญญาตรีจนถึงปริญญาโท ขอบคุณส าหรบัก าลงัใจในยามที่
ผูว้ิจยัอ่อนลา้ ค าปลอบโยนของเธอท าใหผู้ว้ิจยัยิม้สูไ้ดเ้สมอ 

ขอขอบคณุก าลงัใจส าคญัจากครอบครวั ทัง้ประณีต สีแตงสุก และวาสนา สีแตงสกุ ผูเ้ป็น
พ่อและแม่ที่ใหก้ารสนับสนุนตลอดมา น า้พกัน า้แรงจากหยาดเหงื่อแรงงานของทัง้สองไดห้ลอมรวม
ใหผู้ว้ิจยัสามารถมีความคิดความอ่านอย่างที่เป็นเช่นทุกวนันี ้และขอบคณุนอ้งสาว ปิยธิดา สีแตงสกุ 
ที่สรา้งเสียงหวัเราะใหพ้ี่ชายคนนีต้ัง้แต่เล็กจนโต 

ขอบคุณทุกคนที่ผ่านเขา้มาในชีวิต ขอบคุณบริบทแวดลอ้มที่เกือ้หนุนใหผู้ว้ิจัยอยากที่จะ
ผลกัดนัปริญญานิพนธเ์ล่มนีใ้หป้รากฏสู่สาธารณะ และจะขอบคุณมากหากผูใ้ดสนใจอ่านปริญญา
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บทที ่1  

บทน า 

 

1.1 ทีม่าและความส าคัญ 
พระราชประวติัของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. 2098–2148) พระมหากษัตริยแ์ห่ง

ราชวงศ์สุโขทัย อาณาจักรอยุธยา ได้รับการถ่ายทอด ผลิตซ ้า และผลิตใหม่มากที่สุ ดใน
ประวติัศาสตรน์ิพนธก์ระแสหลกัของรฐัและงานวิชาการที่เก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตรไ์ทย โดยส่วน
ใหญ่มักจะมุ่งคน้หาขอ้เท็จจริงที่ยงัไม่สามารถหาค าตอบไดก้ระจ่างชัดในสมยัของพระองค ์ตัง้แต่
ชีวิตส่วนพระองค ์สถานที่เสด็จพระราชด าเนินในวาระต่าง ๆ สถานที่ทรงประกอบพระราชกรณีย
กิจส าคัญ การโตแ้ยง้ขอ้เท็จจริงบางประการที่หลกัฐานต่างชาติหรือหลกัฐานไทยระบุไว ้ตลอดจน
เรื่องเบ็ดเตล็ดทั่วไป ท าใหเ้กิดขอ้เสนอและขอ้ถกเถียงต่าง ๆ ขึน้เป็นจ านวนมาก1 

การศึกษาแบบดังกล่าวล้วนแต่มีความส าคัญในแง่ของความพยายามที่จะเขียน
ประวติัศาสตรอ์นัสมบูรณ์แบบของสมเด็จพระนเรศวรขึน้มาใหไ้ด ้แต่ทว่าส าหรบัผูว้ิจยันัน้ การตัง้
ค าถามต่อการมีอยู่ของเรือ่งเล่า (narrative) เก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวรในสงัคมไทยนบัตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจบุนัมีความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากนั 

งานศึกษาของนิธิ เอียวศรีวงศ ์เรื่องประวตัศิาสตร์รตันโกสินทร์ในพระราชพงศาวดารกรุง
ศรีอยุธยาเป็นงานชิน้แรก ๆ ที่อธิบายเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรในพระราชพงศาวดารฉบับ
ต่าง ๆ ที่ผ่านการช าระในสมยัรชักาลที่ 1 (พ.ศ. 2325–2352) ซึ่งนิธิไดเ้สนอว่าเรื่องราวของพระองค์
ที่เพิ่งถูกสรา้งขึน้ในสมัยนี ้ลว้นแต่เป็นความคิดที่ตกทอดจากอยุธยาแลว้มาดัดแปลงใหเ้ขา้กับ
บริบทของรตันโกสินทร์2 ต่อมางานส่วนใหญ่ที่ศึกษาเก่ียวกับการสรา้งเรื่องเล่า ภาพลกัษณ์ หรือ

 
11 ดูตัวอย่ างงานชิ ้นส าคัญ ของการศึกษาแบบนี้ได้ใน  Terwiel, Barend Jan. (2013). What 

Happened at Nong Sarai? Comparing Indigenous and European Sources for Late 16th Century Siam. 
The Journal of the Siam Society, 101, 19-34.; ลอ้ม เพ็งแกว้. (2539). วนัยุทธหตัถี พ.ศ. 2135 ตรงกับวนัที่ 
25 มกราคมจริงหรือ? ใน สจุิตต ์วงษ์เทศ (บ.ก.), เจดีย์ยุทธหตัถีมีจริงหรือ ? (น. 139-150). กรุงเทพฯ: มติชน.; 
สรสัวดี ประยูรเสถียร. (2528). สอบเอกสารในรชัสมยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช. วารสารประวตัิศาสตร์, 2(1), 
1-23. 

2 นิธิ เอียวศรีวงศ.์ (2523). ประวตัิศาสตร์รตันโกสินทร์ในพระราชพงศาวดารอยุธยา. กรุงเทพฯ: บรรณ
กิจ. 
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วาทกรรมของสมเด็จพระนเรศวรไดย้ึดช่วงเวลาที่มีการช าระพระราชพงศาวดารในสมยัรชักาลที่ 1 
เป็นหมุดหมายในการอธิบายประเด็นนี ้เสมอมา1 แต่งานที่ศึกษาประเด็นนีส้่วนใหญ่มักจะยุติ
ขอบเขตเวลาของการศึกษาไวใ้นทศวรรษ 2490 อันเป็นช่วงเวลาที่พระนิพนธ์เรื่องพระประวัติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพไดร้บัการจัดพิมพเ์มื่อ พ.ศ. 
2493 ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพของรชักาลที่ 8 (พ.ศ. 2478–2493) 2 โดยมีงานที่ศึกษา
เลยพน้จากขอบเขตของช่วงเวลานีไ้ปค่อนขา้งนอ้ย3 ท าใหช้่องว่างต่อการศึกษาในประเด็นนีย้งัเปิด
กวา้งอยู่พอสมควร 

การปรากฏขึน้ของพระนิพนธ์เรื่องดงักล่าวถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญต่อการวาง โครงเรื่อง 
(plot) ในเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยมีมาในหนา้ประวัติศาสตร์
นิพนธร์ฐัไทย ในแง่ของการด าเนินเรื่องที่เริ่มตัง้แต่เสด็จพระราชสมภพถึงเสด็จสวรรคตจบภายใน
เล่มเดียว เมื่อพิจารณาเช่นนีจ้ึงถือไดว้่าพระประวตัิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถือเป็นจุดเริ่มตน้
ของการสถาปนาเรื่องเล่าขนาดใหญ่ (metanarratives)4 ของพระราชประวติัสมเด็จพระนเรศวรทัง้

 
1 ตวัอย่างงานศกึษา เช่น เฉลิมพล แซ่กิน้. (2550). พระนเรศวร : วาทกรรมจากอดีตทีแ่ปรเปลีย่นไปสู่

วาทกรรมเชิงสญัลักษณ์แห่งกองทัพบกไทย . (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
กรุงเทพฯ.; วริศรา ตัง้คา้วานิช. (2552, กรกฎาคม-กันยายน). ภาพลกัษณส์มเด็จพระนเรศวรของราชส านกัไทย
สมัยรัตนโกสินทรถ์ึงทศวรรษ  2480. ฟ้าเดียวกัน, 7(3), 94-132.; วศิน ปัญญาวุธตระกูล. (2540, มกราคม-
มิถุนายน). สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพกับสถาบันกษัตริย์ ศึกษากรณีพระนิพนธ์เรื่อง ประวตัิสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช. มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร, 5(1), 1-25. 

2 ดู สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. (2493). พระประวตัิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ิมพ์พระราชทานในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานนัทมหิดล). พระนคร: กรมศิลปากร. 

3 ตัวอย่างงานศึกษา เช่น เฉลิมพล แซ่กิน้. (2550). เล่มเดิม. หน้า 103-128.; ศุภกาณฑ์ นานรมัย .์ 
(2551). สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ  กรมพระยาด ารงราชานุภาพ : การรับรู้
ประวตัศิาสตร์ในสงัคมไทย. (วิทยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศิลปากร, กรุงเทพฯ.  

4 ค าว่า metanarratives เป็นมโนทัศน์ที่ส  าคัญของฌ็องส์-ฟรองซัวส์ ลีโยตารด์ (Jean-François 
Lyotard, 1924–1998) นกัปรชัญาและนักทฤษฎีวรรณกรรมชาวฝรั่งเศส ผูน้  าเสนอและรอ้ยเรียงมโนทัศนเ์รื่อง 
หลังสมัยใหม่นิยม  (postmodernism) ซึ่ งค าว่ า  metanarratives หมายถึ ง  เรื่อง เล่าที่ มี โลกทัศน์แบบ
ครอบจกัรวาลและเสนอที่จะอธิบายทกุส่ิงทกุอย่าง รวมทัง้ลดทอน เรือ่งเล่าขนาดย่อม (micronarratives) ใหเ้ขา้
มาอยู่ภายในกรอบของมัน โดยลีโยตารด์ปฏิเสธบรรดา metanarratives เพราะเห็นว่า ส่ิงเหล่านีเ้ก็บกดปิดกั้น
และกดทบัความแตกต่างหลากหลาย ไม่มีที่ว่างใหก้ับแรงบนัดาลใจ ความเชื่อ และความปรารถนาแบบอื่น อีก
ทัง้การเล่าเรื่องแบบนีย้งัเป็นการใชสิ้ทธิอ านาจของผูเ้ล่าเหนือกว่าคนอื่น ๆ ดว้ย ดูค  าอธิบายเพิ่มเติมใน แคทเธอ
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ในแง่การอธิบายและอิทธิพลของตวับท (text) ที่จะน าไปสู่การประกอบสรา้ง (construction) เรื่อง
เล่าของพระองคผ์่านประดิษฐกรรมทางวฒันธรรม (cultural constructs) 1 หลากหลายรูปแบบใน
เวลาต่อมา ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตรน์ิพนธ์ พิธีกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และสื่อ
สมยัใหม่ 

ส าหรบันิยามศัพท์ที่สามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์การผลิตซ า้เรื่องเล่าสมเด็จพระ
นเรศวรไดดี้ที่สุด คือ ค าว่าเรื่องเล่าทางประวตัิศาสตร์ (historical narratives)  อันมีที่มาจากค า
นิยามของอลนั มนัสโลว ์(Alun Munslow) นกัประวติัศาสตรช์าวองักฤษ ซึ่งอธิบายว่าเป็น “…การ
น าเสนอเรื่องเล่าที่มี เจตนาให้มีการปะติดปะต่อและเรียงล าดับการอธิบาย และการสร้าง
ความหมายเกี่ยวกบัอดีตทีถู่กสรา้งขึน้โดยนกัประวตัิศาสตร์…”2 โดยมารศรี สอทิพยไ์ดน้ านิยามนี ้
น ามาปรบัใชก้บัการศกึษาของตนพรอ้มอธิบายว่าเรื่องเล่าทางประวตัิศาสตร์ หมายถึง “…การเล่า
เหตุการณ์ทางประวตัิศาสตร์ในอดีตที่นกัประวตัิศาสตร์สรา้งขึน้ ผสมผสานกบัจินตนาการของผู ้
แต่ง…” พรอ้มชีช้ดัลงไปว่าเรือ่งเล่าทางประวตัศิาสตร์เกีย่วกบัสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจ ากดัอยู่
ที่วรรณกรรมประเภทรอ้ยแกว้กบัรอ้ยกรอง และเรื่องเลา่ที่เป็นการแสดง ไดแ้ก่ ละครและภาพยนตร์

 

รีน เบลซีย.์ (2549). หลงัโครงสรา้งนิยมฉบบัย่อ [Poststructuralism : a very short introduction] (อภิญญา 
เฟ่ืองฟูสกุล, ผูแ้ปล). หนา้ 162-163.; ไชยรตัน ์เจรญิสินโอฬาร. (2560). บทแนะน าสกุลความคิดหลงัโครงสรา้ง
นยิม = Introducing poststructuralism. หนา้ 94-98.; จนัทนี เจรญิศรี. (2544). โพสต์โมเดิร์นกบัสงัคมวิทยา : 
Postmodern & sociology. หนา้ 16-18, 66. 

ดงันัน้พระนิพนธ์เรื่องพระประวตัิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงมีลกัษณะเป็น metanarratives ของ
เรื่องเล่าทางประวัติศาสตรเ์ก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรในสังคมไทยตามนิยามขา้งตน้ ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยา
ด ารงราชานภุาพในฐานะผูท้รงพระนิพนธม์ีส่วนในการสรา้ง metanarratives ต่อเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวร
ในขัน้การก่อตวั คือ การวางโครงเรื่องตัง้แต่เสด็จพระราชสมภพจนถึงเสด็จสวรรคตใหจ้บภายในเล่มเดียว โดยไม่
เคยปรากฏมาก่อนในประวตัิศาสตรน์ิพนธ์ของรฐัเล่มใดเลย แต่ผูท้ี่ท  าใหเ้รื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรชุดนี ้
กลายเป็น metanarratives อย่างเป็นรูปธรรมและยากที่จะปฏิเสธความจริงของเรื่องเล่าชุดนี ้ คือ รัฐไทยที่
ด  าเนินการประกอบสรา้งความหมายใหแ้ก่เรื่องเล่าชุดดงักล่าว จนกระทั่งส่งอิทธิพลต่อการตอกย า้ความหมาย
ต่อเรื่องเล่าชดุนีม้ายงัฝ่ายมวลชนซึ่งไดส้รา้งเรื่องเล่าชดุเดียวกนักบัรฐัในรูปแบบส่ือสมยัใหม่ในระยะต่อมา 

1 ชาญวิทย ์เกษตรศิริ. (2551). ภาพลกัษณว์ีรกษัตริย ์: จาก “พระนเรศราชาธิราช” สู่ “ต านานสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช”. ใน อยธุยาศกึษา : ตลาดวชิาส าหรบัครู-อาจารย์. หนา้ 113. 

2 “That narrative representation intend to provide a coherent and ordered body of 
explanations and meanings about the past produced by the historian” ใ น  Alun Munslow. (2007). 
Narrative and History. p. 137. อา้งถึงใน มารศรี สอทิพย.์ (2551). เรื่องเล่าทางประวตัิศาสตร์เกี่ยวกบัสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช : กลวธิีการเล่าเรือ่งกบัการสรา้งภาพลกัษณ์. หนา้ 13. 
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เท่านั้น1 ดว้ยเหตุนี ้ผูว้ิจัยจึงเลือกค าว่าเรื่องเล่าทางประวตัิศาสตร์มาปรบัใชเ้ป็นค านิยามในการ
อธิบายเนือ้หาทัง้หมดในปรญิญานิพนธเ์ล่มนี ้ แต่ผูว้ิจยัตีความนยัยะของค าดงักล่าวครอบคลมุไป
ถึงประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ ดังที่กล่าวไปก่อนหน้านีด้ว้ย เนื่องจากก่อนการ
ปรากฏขึน้ของเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรในพืน้ที่และช่วงเวลาต่าง ๆ จ าตอ้งผ่านกระบวนการ
ประกอบสรา้งเรื่องเล่าทางประวัติศาสตรท์ี่มีตน้ทางมาจากโครงเรื่องหลักของรฐัก่อนจึงจะไดร้บั
การผลิตซ า้ใหป้รากฏออกมาอย่างเป็นรูปธรรมและแพรห่ลายโดยทั่วไปได ้

เรื่องเล่าทางประวัติศาสตรเ์ก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรจึงถือเป็นส่วนส าคัญของ
อดุมการณท์างประวติัศาสตรข์องรฐัไทย ดงัที่ธงชยั วินิจจะกูล อธิบายว่าประวตัิศาสตร์สามารถมี
ความหมายเป็นความเชื่อหรืออดุมการณท์ี่ถูกสรา้งขึน้มาจากการมีพืน้ฐานอยู่กบัอดีตที่เชื่อว่าจริง 
ซึ่งเป็นผลผลิตของการศึกษาหรือความรูท้ี่ท าใหคิ้ดกันไปว่าอดีตเป็นอย่างนัน้ จนกลายเป็นความ
เชื่อที่ทรงอิทธิพลและเป็นกรอบของการสรา้งความรูท้างประวติัศาสตรไ์ป2 โดยเรื่องเล่าของสมเด็จ
พระนเรศวรมีลกัษณะเป็นประวตัิศาสตร์ในความหมายนีเ้ช่นกัน เนื่องจากประวติัศาสตรส์มยัของ
พระองคถ์ูกสรา้งโดยรฐัและเผยแพร่ออกมาในรูปแบบของการศึกษาพรอ้มกับประดิษฐกรรมทาง
วัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ จนกลายเป็นอุดมการณ์ทางประวัติศาสตรก์ระแสหลกัที่ไม่สามารถ
คดัคา้นหรืออธิบายประเด็นส าคัญบางอย่างผิดแผกไปจากประวัติศาสตรน์ิพนธข์องรฐัได ้มิฉะนัน้
อาจจะเป็นการละเมิดต่อขอ้กฎหมายของรฐัที่ถูกตีความปกป้องพระมหากษัตรยิใ์นอดีตไป3 แสดง
ใหเ้ห็นถึงการที่อดุมการณท์างประวติัศาสตรถ์กูเชื่อมเขา้กบัอดุมการณท์างการเมืองอย่างแยกจาก
กนัไม่ออก 

ลกัษณะเหลื่อมซอ้นกันระหว่างพืน้ที่ทางอุดมการณ์ทัง้สองนี ้ท าใหเ้รื่องเล่าของสมเด็จ
พระนเรศวรที่วางโครงเรื่องทางประวตัิศาสตร์แบบราชาชาตนิิยม (royal–national history) แยกไม่
ขาดออกจากสถาบันกษัตริยอ์ันถือเป็นประมุขสูงสุดของรฐัไทย ดังที่ธงชัย วินิจจะกูลอธิบายว่า
สาระส าคัญของประวัติศาสตรแ์บบราชาชาตินิยม คือ การเล่าเรื่องราวการต่อสูเ้พื่อเอกราชของ

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้เดิม. 
2 ธงชยั วินิจจะกลู. (2562ค). ออกนอกขนบประวตัศิาสตร์: ว่าดว้ยประวตัศิาสตร์นอกขนบและวธิีวทิยา

ทางเลือก. หนา้ 3. 
3 กรณีของสลุกัษณ ์ศิวรกัษ์ เป็นตวัอย่างที่ดีต่อการท าความเขา้ใจในประเด็นนี ้จากการโดนแจง้ขอ้หา

ตามมาตรา 112 (ความผิดต่อองคพ์ระมหากษัตริยไ์ทย) ซึ่งมีสาเหตมุาจากที่สลุกัษณไ์ดก้ล่าวพาดพิงในท านอง
ว่าการท ายทุธหตัถีอาจไม่มจีรงิ แต่ภายหลงัอยัการทหารมีค าสั่งไม่ฟ้องคดีเนื่องจากหลกัฐานไม่เพียงพอ ด ูiLaw. 
(2557). ส.ศวิรกัษ์: คด ี112 อภิปรายหมิ่นฯพระนเรศวร. (ออนไลน)์ 
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ชาติไทยภายใตก้ารน าของพระมหากษัตริย ์โครงเรื่องแบบนีถู้กเชื่อมโยงเขา้กับสถาบันกษัตริย์
นบัตัง้แต่สมยัสมบูรณาญาสิทธิราชยต่์อเนื่องมาจนถึงหลงัการปฏิวติั 2475 ที่แมจ้ะเนน้การเขียน
ประวติัศาสตรแ์นวชาตินิยมมากขึน้ แต่กลบัไม่ไดท้า้ทายประวติัศาสตรแ์บบราชาชาตินิยมอย่างถึง
ราก “…พวกเขาท าไดด้ีที่สุดเพียงพยายามเสนอให ้“ชาติ” เป็นจุดหมายของประวตัิศาสตร์ซึ่ง
กษัตริยใ์นอดตีก็ทรงเชิดชูรบัใช ้แต่มิไดส้รา้งแม่บทฉบบัใหม่ทีผ่ลกัไสความทรงจ าของเจา้กรุงเทพฯ 
ออกไป”1 อิทธิพลของประวติัศาสตรแ์บบราชาชาตินิยมยงัคงอยู่ และถูกขบัเนน้มากขึน้ในทศวรรษ 
2490 ที่ฝ่ายกษัตรยิน์ิยมและอนุรกัษน์ิยมกลบัมายดึครองพืน้ที่ทางการเมืองและวฒันธรรมอีกครัง้2 
พรอ้มกบัการรือ้ฟ้ืนบทบาทของพระมหากษัตรยิอ์นัศกัดิส์ิทธิ์ และสรา้งพระมหากษัตรยิข์องมหาชน
ชาวสยาม (popular monarchy) รวมถึงออกแบบระบบการเมืองที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ เหนือ
การเมืองในความหมายที่อยู่ข้างบนของระบบการเมืองปกติ 3 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในระยะ
เดียวกบัที่เรือ่งเล่าขนาดใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรเริ่มก่อตวัขึน้มา ดงันัน้ จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ตอ้งพิจารณาการประกอบสรา้งเรื่องเลา่ของสมเด็จพระนเรศวรในสองมิติ ทัง้มิติของอ านาจน า 
(hegemony)4 ของตัวเรื่องเล่า กับพระราชอ านาจน า (Royal Hegemony)5 ของพระมหากษัตริย ์

 
1 ดู “ประวตัิศาสตรไ์ทยแบบราชาชาตินิยม : จากยุคอาณานิคมอ าพรางสู่ราชาชาตินิยมใหม่หรือลทัธิ

เสด็จพ่อของกระฎุมพีไทยในปัจจุบัน” ใน ธงชัย วินิจจะกูล. (2559). โฉมหน้าราชาชาตินิยม: ว่าด้วย
ประวตัศิาสตร์ไทย. หนา้ 5-19. 

2 การรฐัประหาร พ.ศ. 2490 เป็นจดุเปล่ียนส าคญัที่ท  าให้กลุ่มรอยลัลิสตท์ี่สญูเสียอ านาจทางการเมือง
ไปตัง้แต่หลงั พ.ศ. 2475 กลบัมาอีกครัง้ ด ู“บทที่ 3 การรฐัประหาร 2490: จดุเริ่มตน้ของความขดัแยง้ภายในการ
เมืองไทย” ใน ณฐัพล ใจจรงิ. (2552). การเมืองไทยสมยัรฐับาลจอมพล ป.พบูิลสงคราม ภายใตร้ะเบียบโลกของ
สหรฐัอเมริกา (พ.ศ. 2491-2500). หนา้ 62-86.; ส่วนในทางวฒันธรรมมกีารผลิตงานเขียนโจมตีคณะราษฎรเป็น
จ านวนมากในช่วงเวลานี ้ดู “บทที่ 4 ฝันจริงของนกัอุดมคติ “น า้เงินแท”้ :รือ้ 2475 สรา้งระบอบกลายพนัธุ์” ใน 
ณัฐพล ใจจริง. (2556). ขอฝันใฝ่ในฝันอนัเหลือเชื่อ: ความเคลือ่นไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวตัิสยาม (พ.ศ. 
2475-2500). หนา้ 135-196. 

3 ธงชยั วินิจจะกลู. (2562ก). ประชาธิปไตยทีม่ีกษัตริย์อยู่เหนอืการเมือง. หนา้ 212. 
4 ค าว่า อ านาจน า (hegemony) เป็นมโนทัศนส์ าคญัของอนัโตนิโอ กรมัชี่ (Antonio Gramsci, 1891–

1937) นกัทฤษฎีการเมืองแนวมารก์ซิสตช์าวอิตาเลียน โดยงานศึกษาที่เป็นพืน้ฐานส าหรบัการท าความเขา้ใจ
แนวคิดนีแ้ละแนวคิดอื่น ๆ ของกรมัชี่ ดู วชัรพล พุทธรกัษา. (2557). บทส ารวจความคดิทางการเมืองของ อนัโต
นโิอ กรมัชี.่ กรุงเทพฯ: สมมติ. 

5 ดงูานศกึษาที่อธิบายน าแนวคิดเรื่องพระราชอ านาจน า (Royal Hegemony) ของพระมหากษัตริยม์า
ปรบัใชใ้น ชนิดา ชิตบณัฑิตย.์ (2550). โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ: การสถาปนาพระราชอ านาจน าใน
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั. กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร.์ 
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อนัถือเป็นใจกลางส าคัญในการประกอบสรา้งเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรผ่านการผลิตซ า้ใน
สองวฒันธรรม ไดแ้ก่ วฒันธรรมแบบรฐัและวฒันธรรมแบบมวลชน 

การประกอบสรา้งเรื่องเล่าในวฒันธรรมแบบรฐัหลงัจาก พ.ศ. 2493 เกิดขึน้โดยการน า
โครงเรื่องตามอย่างในพระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาฉวยใช้ ผลิตซ า้ และสรา้ง
ความหมายใหม่ตามบริบททางการเมืองที่แตกต่างกันไป ภารกิจส าคัญแรก ๆ ของรฐัที่เก่ียวกับ
ประเด็นนี ้คือ การรอ้ยรดัเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรเขา้กับกองทัพบกนับตั้งแต่ พ.ศ. 2495 
สมยัรฐับาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2491–2500) ซึ่งสภากองทัพบกไดพ้ิจารณาเลือกวนัที่ 
25 มกราคม ในขณะนั้นถือว่าเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรกระท ายุทธหัตถีใหเ้ป็นวนักองทพับก1 
ภาพลักษณ์ของพระองค์ที่ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งการสงครามจึงทาบทับภาพลักษณ์ของ
กองทัพบกที่เป็นหน่วยงานดา้นความมั่ นคงอย่างแนบสนิท ด้วยเหตุนี ้กองทัพบกที่มีราชาเป็น
สญัลกัษณเ์ชิงอ านาจจึงมีส่วนส าคญัเป็นอย่างมากในการผลิตซ า้เรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวร
ในเวลาต่อมา 

กระบวนการแปรเปลี่ยนเรื่องเลา่จากหนา้ประวติัศาสตรน์ิพนธใ์หป้รากฏเป็นวตัถอุนัจะมี
ส่วนส าคัญในการสรา้งจิตส านึกทางประวัติศาสตรแ์ก่คนภายในรฐั โดยมากมักอยู่ในรูปแบบ 
สถาปัตยกรรมและประติมากรรมเป็นส่วนใหญ่  เช่น พระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลส าหรับ
ประดิษฐานรูปเคารพ เจดีย ์ฯลฯ ตวัอย่างหลกัฐานชัน้ตน้ชิน้ส  าคญัที่ฉายใหเ้ห็นกระบวนการสรา้ง
สิ่งเหล่านีพ้บในเอกสารของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องสถานทีส่  าคญัเกี่ยวกบัการพระราชสงคราม 
และเรือ่งทรงบ าเพญ็พระราชกศุลบวงสรวงสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช [ 13 ม.ค. 2512 - 26 ก.พ. 
2514 ] มีการอธิบายอย่างชัดเจนตัง้แต่การคน้หาขอ้มูลในประวติัศาสตรน์ิพนธข์องรฐั การเขียน
ประวัติศาสตรช์ุดหนึ่งขึน้มาเพื่อใช้อธิบายความส าคัญของสถานที่แต่ละแห่ง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ในการจดัสรา้ง การติดต่อกับภาครฐัส่วนทอ้งถิ่น ตลอดจนการก าหนดวนัที่จะท า
พิธีเปิดโดยมีพระมหากษัตริย ์สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ หรือพระบรมวงศานุวงศ์
เสด็จฯ เป็นประธานประกอบพิธี2 การที่สถาบนักษัตริยใ์หค้วามส าคัญกับพิธีกรรมเก่ียวกบัสมเด็จ
พระนเรศวรแสดงถึงการเกือ้หนุนกนัระหว่างอ านาจน าของเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรกบัพระราช
อ านาจน าของสถาบนัฯ เองดงัที่ไดเ้สนอมาแลว้ขา้งตน้  

 
1 จากเดิมที่ใชว้นัท่ี 28 กรกฎาคม อนัเป็นวนัที่ฉลองชยัชนะกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสใน พ.ศ. 2484 

ใน เฉลิมพล แซ่กิน้. (2550). เล่มเดมิ. หนา้ 106-108. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (4) ศธ 2.4.1/27 เรื่องสถานที่ส าคญัเกี่ยวกบัการพระราชสงคราม 

และเรือ่งทรงบ าเพญ็พระราชกุศลบวงสรวงสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช [13 ม.ค. 2512 - 26 ก.พ. 2514]. 
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พืน้ที่ซึ่งถือเป็นหมุดหมายส าคัญของการประกอบสรา้งเรื่องเล่าในวัฒนธรรมแบบรฐั
อย่างเป็นรูปธรรม คือ พระบรมราชานุสรณด์อนเจดีย ์จงัหวดัสพุรรณบุรี (พ.ศ. 2502) ในขณะนัน้
เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงกระท ายุทธหัตถี1 จะเห็นไดว้่าโครงเรื่องที่ใชก้ ากับ
ความรบัรูข้องผูค้นในพืน้ที่เหมือนกันกับที่กองทัพบกใชส้รา้งเป็นสัญลักษณ์เชิงอ านาจใหแ้ก่ตน 
ความเหมือนดงักล่าวแสดงใหถ้ึงการที่ช่วงเวลานบัตัง้แต่ พ.ศ. 2493–2502 ทัง้สถาบนักษัตริยแ์ละ
กองทพัต่างไดเ้ขา้มีส่วนในการประกอบสรา้งเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรอย่างชดัเจน บทบาท
ของทัง้สองสถาบนันีย้งัคงปรากฏอยู่ในเวลาต่อมาซึ่งจะมีผลต่อแนวคิด รูปแบบ และการเลือกพืน้ที่
ในขบัเนน้ใหเ้รื่องเลา่ของมหาราชพระองคน์ีถื้อครองสถานะเป็นเรือ่งเล่าขนาดใหญ่ที่สงัคมไทยตอ้ง
ใหก้ารยอมรบัและศรทัธา 

ในส่วนของวฒันธรรมแบบมวลชน การสรา้งเรื่องเล่าทางประวัติศาสตรเ์ก่ียวกับสมเด็จ
พระนเรศวรเกิดจากกลุ่มคนที่อาจจะเก่ียวขอ้งกับรฐัหรือไม่ก็ได้ เช่น นักประพันธ์ ศิลปิน ผูก้  ากับ
ภาพยนตร ์พระเกจิอาจารย ์ฯลฯ แต่ต่างตรงที่รูปแบบการน าเสนอและการผลิตซ า้จะท าผ่านสื่อ
สมยัใหม่ที่สามารถเขา้ถึงมวลชนไดง้่ายกว่ารูปแบบของรฐั เช่น วรรณกรรม ละคร ภาพยนตร ์เพลง 
ฯลฯ แมจ้ะมีการตีความและเพิ่มเติมจินตนาการหรือตัวละครใหม่ ๆ เขา้ไปมากเพียงใด แต่ทว่า
เรื่องเล่าในวัฒนธรรมนีส้่วนใหญ่ยังคงด าเนินรอยตามโครงเรื่องหลกัที่รฐัใชซ้ึ่งส  าคญัมากต่อการ
ผลิตซ า้เรื่องเลา่ของสมเด็จพระนเรศวรฉบบัรฐัใหอ้ยู่ในความรบัรูข้องมวลชน 

จุดเปลี่ยนส าคัญของการประกอบสรา้งเรื่องเล่าทางประวัติศาสตรเ์ก่ียวกับสมเด็จพระ
นเรศวรอยู่ที่ภาพยนตรเ์รื่องต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผลงานการก ากับโดย ม.จ.ชาตรี
เฉลิม ยุคล และรว่มเขียนบทโดยสเุนตร ชติุนธรานนท ์นกัวิชาการผูเ้ชี่ยวชาญประวติัศาสตรไ์ทยกบั
พม่า2 ภาพยนตรเ์รื่องนีถู้กสรา้งถึง 6 ภาคดว้ยกนัระหว่าง พ.ศ. 2550–2558 นบัเป็นครัง้แรกที่โครง
เรื่องแบบในพระประวตัิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไดร้บัการน าเสนออีกครัง้ในรูปแบบที่แตกต่าง
กันออกไป จากเดิมในวัฒนธรรมแบบรฐัที่น าเสนอผ่านประวัติศาสตรน์ิพนธ์มาสู่การน าเสนอใน
วฒันธรรมแบบมวลชนผ่านภาพยนตร ์ตรงประเด็นนีเ้ป็นขอ้เสนอส าคญัของปรญิญานิพนธเ์ล่มนีท้ี่
ตอ้งการอธิบายว่าเรื่องเล่าขนาดใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรในสังคมไทยด ารงอยู่ได ้ไม่ไดเ้ป็น

 
1 หมายก าหนดการรฐัพิธีเปิดพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ต าบลดอนเจดีย ์

จงัหวดัสพุรรณบรุี พุทธศกัราช 2502. (2502, 23 มกราคม). ราชกิจจานเุบกษา ฉบบัพเิศษ (เล่ม 76 ตอนที่ 14, 
น. 3-4). 

2 ดูขอ้มูลเบือ้งตน้เก่ียวกับภาพยนตรเ์รื่องนี ้ใน ธิดา ผลิตผลการพิมพ ์(บ.ก.). (2550). ต านานสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช. กรุงเทพฯ: บรษิัท ไบโอสโคป พลสั จ ากดั. 
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เพราะกลไกของรฐัในการผลิตซ า้อยู่สม ่าเสมอเพียงอย่างเดียว หากแต่ฝ่ายผูผ้ลิตซ า้ในวัฒนธรรม
แบบมวลชนไม่ว่าจะรูต้วัหรือไม่ก็ตาม ต่างสยบยอมอยู่ภายใตชุ้ดวิธีคิดและการวางโครงเรื่องแบบ
รฐัมิใหผ้ิดแผกไปจากจารีตที่สืบทอดกันมา โดยนยันีเ้รื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรในฐานะส่วน
หนึ่งของประวัติศาสตรแ์บบราชาชาตินิยมจึงเป็นมรดกสมบูรณาญาสิทธิราชย์1ที่ตกค้างจาก
ระบอบเก่า กลายเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตในการสรา้งอดุมการณท์างการเมืองและประวติัศาสตร์
ของรฐัไทยสมยัใหม่ไปโดยปรยิาย 

ขอ้เสนอหลกัของปริญญานิพนธ์เล่มนีจ้ึงตอ้งการอธิบายการประกอบสรา้งเรื่องเล่าทาง
ประวัติศาสตรเ์ก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรในสองวัฒนธรรม ทัง้วัฒนธรรมแบบรฐัและวฒันธรรม
แบบมวลชน โดยในแต่ละวัฒนธรรมจะแบ่งการพิจารณาออกไปอีก 2 ระดับ คือ การพิจารณา
ภาวะการถือครองอ านาจน าของเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรว่ามีกระบวนการสรา้งและกลไกตอก
ย า้ทางอุดมการณ์อย่างไรบา้งที่ส่งผลใหส้ถานะเร่ืองเล่าของมหาราชพระองคนี์ม้ีความศักดิ์สิทธิ์

และทรงพลังแก่การรบัรูข้องผูค้น อีกระดับหนึ่ง คือ การพิจารณากระแสพระราชอ านาจน าของ
พระมหากษัตริย์ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อฉายให้เห็นการเกือ้หนุนกันของอ านาจน าและพระราช
อ านาจน าอนัจะมีผลต่อการตีความเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวร (ใหม่) ในลกัษณะที่สอดคลอ้งกับ
ไปสภาพบริบทการเมืองของแต่ละช่วงเวลา นับตัง้แต่เรื่องเล่าขนาดใหญ่เริ่มถูกสถาปนาขึน้มาใน 
พ .ศ. 2493 จนถึงการปรากฏขึน้อีกครั้งของโครงเรื่องสมบูรณ์แบบผ่านการฉายมหากาพย์
ภาพยนตรร์ะหว่าง พ.ศ. 2550-2558 

1.2 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาที่มาและพัฒนาการของการประกอบสรา้งเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์

เก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่าง พ.ศ. 2493–2558 
1.2.2 เพื่อศึกษาบทบาทของรฐัไทยและกลุ่มคนอ่ืน ๆ ที่มีส่วนในการประกอบสรา้งเรื่อง

เลา่ทางประวติัศาสตรเ์ก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวรมหาราชระหว่าง พ.ศ. 2493–2558 
1.2.3 เพื่อศึกษาการสรา้งความเป็นชาติไทยผ่านเรื่องเล่าทางประวัติศาสตรเ์ก่ียวกับ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่าง พ.ศ. 2493–2558 

 
1 ธงชยั วินิจจะกลู. (2562ก). เล่มเดมิ. หนา้ 209. 
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1.3 ค าถามวิจัย 
1.3.1 การประกอบสรา้งเรื่องเล่าทางประวัติศาสตรเ์ก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ทัง้จากรฐัและวฒันธรรมแบบมวลชนปรากฏออกมาในรูปแบบใดบา้ง 
1.3.2 การประกอบสรา้งเรื่องเล่าทางประวัติศาสตรเ์ก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ระหว่าง พ.ศ. 2493–2558 มีพฒันาการหรือการเปลี่ยนแปลงในแง่ของรูปแบบการน าเสนอหรือไม่ 
อย่างไร 

1.3.3 นัยส าคัญของการประกอบสรา้งเรื่องเล่าทางประวัติศาสตรเ์ก่ียวกับสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชมีผลต่อการสรา้งองคค์วามรูห้รือความรบัรูใ้นเรื่องของความเป็นชาติไทยอย่างไร 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
ขอบเขตของการศกึษาในปรญิญานิพนธช์ิน้นีส้ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 สว่น ดงันี ้
1.4.1 ขอบเขตของเวลา ปีที่เป็นจุดเริ่มตน้และจุดสิน้สดุของการศึกษานัน้ เป็นจุดเปลี่ยน

ครัง้ส  าคัญต่อโครงเรื่องของเรื่องเล่าทางประวติัศาสตรเ์ก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรที่อธิบายตัง้แต่
ทรงพระเยาวจ์นถึงเสด็จสวรรคตไดร้บัการเผยแพรสู่่สาธารณชน โดยเริ่มศึกษาจาก พ.ศ. 2493 ที่มี
การจัดพิมพ์พระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพเรื่องพระประวัติสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญทางประวัติศาสตรน์ิพนธ์ เนื่องจากประวัติศาสตร์
นิพนธ์ของรฐัที่ผ่านมานับตัง้แต่ต้นรตันโกสินทร ์มีเพียงการเล่าเรื่องของพระองคใ์นบางประเด็น 
หรือเล่าเรื่องทัง้หมดแต่ไม่ไดใ้หร้ายละเอียด หรือแทรกไวใ้นพระราชพงศาวดารหรือพระนิพนธแ์ต่
ละเรื่องเท่านั้น ดังนั้นการปรากฏขึ ้นของพระนิพนธ์เรื่องนี ้จึงเป็นการน าเสนอเรื่องเล่าทาง
ประวติัศาสตรเ์ก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวรอย่างสมบรูณแ์บบที่สดุเป็นครัง้แรก 

สว่นปีที่สิน้สดุการศกึษา คือ พ.ศ. 2558 ไดม้ีการฉายปัจฉิมบทของภาพยนตรช์ดุต านาน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 6 อวสานหงสา ก ากบัโดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ซึ่งก่อนหนา้นีไ้ด้
ฉายมาแล้ว 5 ภาค นับตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ถือได้ว่าเป็นการน าเสนอโครงเรื่องฉบับ
สมบูรณ์แบบของสมเด็จพระนเรศวรอีกครัง้ โดยนับตั้งแต่ภายหลังจากการจัดพิมพ์พระประวตัิ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแลว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าทางประวติัศาสตรใ์นวฒันธรรมแบบรฐัหรือ
วฒันธรรมแบบมวลชน ไม่เคยมีการน าเสนอโครงเรื่องแบบนีอี้กเลย ดังนัน้เมื่อพิจารณาจากโครง
เรื่องของเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์เก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวร ทั้งปีที่ เริ่มต้นและปีที่สิน้สุด
การศึกษาจึงมีความเหมาะสมในแง่ของการท าความเข้าใจต่อความเปลี่ ยนแปลงทาง
ประวติัศาสตรท์ี่เกิดขึน้ในระยะเวลากว่า 65 ปีนีไ้ดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
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1.4.2 ขอบเขตดา้นเนือ้หา ปริญญานิพนธ์ชิน้นีมุ้่งน าเสนอการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
ประเด็นตามขอบเขตเวลาของการศึกษา โดยแบ่งเนือ้หาออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) การประกอบ
สรา้งเรื่องเล่าทางประวติัศาสตรจ์ากรฐั ประกอบดว้ย ประวติัศาสตรน์ิพนธ ์การสถาปนาวนักองทพั
ไทย การสรา้งพระบรมราชานุสาวรีย ์การประกอบพิธีบวงสรวง การจดังานครบรอบในวาระต่าง ๆ 
ตลอดจนการประทับพระบรมฉายาลักษณ์ลงบนธนบัตร 2) การประกอบสรา้งเรื่องเล่าทาง
ประวติัศาสตรใ์นวัฒนธรรมแบบมวลชน ประกอบดว้ย วรรณกรรม เพลง หนังสือค าสอนของพระ
เกจิอาจารย ์ละคร และภาพยนตร ์ 

1.5 วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในแง่ของหลักฐานและวิธีการด าเนินการศึกษาวิจัยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร ์

(Historical Approach) โดยค้นคว้าวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) มีการใช้ทั้ง
เอกสารชัน้ตน้และเอกสารชัน้รอง ดงันี ้

1.5.1 เอกสารชัน้ตน้ ประกอบดว้ย เอกสารจากส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติโดยเฉพาะ
เอกสารของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็น 2 กระทรวงหลกัที่ประสานงานกนั
ท าหน้าที่ในแสวงหาพืน้ที่ต่าง ๆ ในประเทศไทยที่มีความเก่ียวขอ้งกับสมเด็จพระนเรศวรในทาง
ประวติัศาสตรน์บัตัง้แต่ตน้ทศวรรษ 2500 เป็นตน้มา ราชกิจจานุเบกษา ประกาศค าสั่งทางราชการ
ต่าง ๆ ประวัติศาสตรน์ิพนธ ์หนงัสือพิมพร์ว่มสมยั หนงัสืองานศพของบุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งกบัรฐัหรือ
นายทหารระดบัสงู ตลอดจนวรรณกรรม หนงัสือหรือเอกสารเก่ียวกบัเพลง หนงัสือค าสอนของพระ
เกจิอาจารย ์ละคร และภาพยนตร ์

1.5.2  เอกสารชัน้รอง ประกอบดว้ย งานวิชาการ งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาการ
สรา้งเรื่องเล่า ภาพลักษณ์ หรือวาทกรรมเก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรในแต่ละช่วงเวลา และงาน
ศกึษาบรบิททางประวติัศาสตรใ์นขอบเขตเวลาของการศกึษา รวมถึงแหลง่ขอ้มลูออนไลน ์

ส่วนการน าเสนอผลการคน้ควา้จะน าเสนอขอ้มูลแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห ์(Analytic 
Description) โดยแบ่งการอธิบายเนือ้หาและวิเคราะหเ์อกสารทัง้ชัน้ตน้และชัน้รองออกเป็น 2 สว่น
ดงัที่ไดก้ลา่วไปแลว้ก่อนหนา้นี ้

1.6 เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ในสว่นเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 สว่น ดงันี ้
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1.6.1 งานศึกษาว่าด้วยการประกอบสร้างเร่ืองเล่าทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในช่วงเวลาต่าง ๆ 

 กลุ่มงานศึกษาประเภทแรกนี ้ได้ตั้งค าถามต่อการมีอยู่ของเรื่องเล่าทาง
ประวติัศาสตรข์องสมเด็จพระนเรศวรว่ามีจุดเริ่มตน้ จุดเปลี่ยนแปลง หรือจุดสงูสดุในการน าเสนอ
เรื่องเล่าในแต่ละช่วงเวลาอย่างไร ซึ่งมีทัง้งานศึกษาที่ เก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวรโดยตรงและงาน
ศกึษาประเด็นอ่ืน ๆ ในทางประวติัศาสตรน์ิพนธแ์ลว้ยกตวัอย่างหรือแทรกเนือ้หาที่เก่ียวกบัสมเด็จ
พระนเรศวรลงไป โดยหวัขอ้นีจ้ะแบ่งย่อยลงไปอีกตามโครงสรา้งเนือ้หา ไดแ้ก่ 
  กลุม่งานศกึษาสมยัรตันโกสินทร ์

 งานของนิธิ เอียวศรีวงศ ์เรื่องประวตัิศาสตร์รตันโกสินทร์ในพระราชพงศาวดาร
อยุธยา1 ไดต้ั้งขอ้สังเกตว่า เมื่อครัง้ที่มีการช าระพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศใน พ .ศ. 
2338 ข้อความที่เก่ียวกับสงครามกับพม่านับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจนสิน้สมัย
สมเด็จพระนเรศวรคงจะมีการแต่งขยายความขึน้ในครัง้นี ้เนื่องจากส านวนโวหารไม่ไดเ้ป็นแบบ
สมัยอยุธยา จึงสรุปไดว้่าการสงครามกับพม่าในสมัยสมเด็จพระนเรศวรเป็นสิ่งที่แวดลอ้มอยู่ใน
อดีตที่ราชส านกัรชักาลที่ 1 สนใจจะสรา้งเพื่อปัจจุบนัของตน นอกจากนัน้นิธิก็ยงัไดท้ าการวิพากษ์
พระราชพงศาวดารฉบบัต่าง ๆ ที่ถกูสรา้งขึน้มาเพื่อรองรบัสิทธิธรรมของราชวงศจ์กัรี ซึ่งสมเด็จพระ
นเรศวรก็เป็นกษัตริย์อยุธยาองคส์  าคัญที่ไดร้บัการเชิดชูเพื่อเป้าหมายที่ว่านี ้ดังที่นิธิอธิบายว่า 
สมเด็จพระนเรศวรเดิมทีอาจเป็นวีรบุ รุษของคนอยุธยาอยู่แล้ว แต่พระราชพงศาวดารท าให้
พระองค์เป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสมัยรตันโกสินทร์ โดยงานศึกษาชิน้นี ้ของนิธิมีจุดเด่น
ประการส าคัญ คือ เป็นงานที่บุกเบิกแนวทางการศึกษาพระราชพงศาวดารในแนววิพากษ์ที่ไม่ใช่
การค้นหาขอ้เท็จจริงตามตัวบทที่ปรากฏ แต่ตอ้งค้นหาเบือ้งหลังแนวคิดที่ปรากฏในตัวบทนั้น
ต่างหากจึงจะท าใหพ้ระราชพงศาวดารจึงจะจดัเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตรท์ี่ดีได ้ 

 บทความถัดมาเรื่องความส าคัญของรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใน
ประวตัิศาสตร์ไทย2 ของวินัย พงศศ์รีเพียร พิมพค์รัง้แรกเนื่องในโอกาสครบรอบ 400 ปีแห่งการ
ครองราชย์ของสมเด็จพระนเรศวร ได้ตั้งค าถามส าคัญขึน้มาว่า ราชส านักรัชกาลที่ 1 แห่งกรุง

 
1 นิธิ เอียวศรีวงศ.์ (2523). เล่มเดมิ. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 
2 วินยั พงศศ์รีเพียร. (2540). ความส าคญัของรชักาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในประวตัิศาสตรไ์ทย.  

ใน วุฒิชัย มูลศิลป์ (บ.ก.), สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 400 ปีของการครองราชย์ (พิมพค์รัง้ที่ 2, น. 58-120). 
กรุงเทพฯ: คณะกรรมการช าระประวตัิศาสตรไ์ทยและจัดพิมพเ์อกสารทางประวตัิศาสตรแ์ละโบราณคดี ส านัก
เลขาธิการ นายกรฐัมนตรี. 
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รตันโกสินทรไ์ดใ้หค้วามส าคัญแก่รชักาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมากนอ้ยเพียงใด ซึ่งการให้
ค าตอบอย่างกวา้ง ๆ นั้นสามารถพิจารณาไดจ้ากพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพนรตันท์ี่
ตีพิมพ์แลว้ โดยผูช้  าระกล่าวถึงประวัติศาสตรอ์ยุธยาทั้งสมัยดว้ยความยาว 655 หน้า แต่กล่าว
พรรณนาสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาและสมเด็จพระนเรศวรยาว 187 หน้า กินเนือ้ที่ไปราว 
30% ของทั้งหมด และหากรวมเรื่องสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเข้าไปในโครงสร้างของ
ประวติัศาสตรก์ารเสียกรุงฯ ครัง้ที่ 1 และการกอบกูอิ้สรภาพของอยธุยาแลว้ จะมีความยาวไม่นอ้ย
กว่า 50% นอกจากนัน้วินยัยงัมีขอ้ชวนสนันิษฐานว่า บางทีรชักาลที่ 1 อาจทรงพิจารณาว่าบทบาท
และพระราชภารกิจของพระองคเ์องกับสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหา
นาทในการกอบกูเ้อกราชของชาติไทย มีลกัษณะเช่นเดียวกับสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระ
เอกาทศรถเมื่อคราวกอบกูเ้อกราชจากการเสียกรุงฯ ครัง้แรก สะทอ้นใหเ้ห็นการรณรงคข์องรัชกาล
ที่ 1 ที่ถูกสอดแทรกดว้ยจิตส านึกเขา้ไปในพระราชพงศาวดารฉบบัพิสดารที่แต่งเสริมขึน้ใหม่ และ
ยงัแสดงออกผ่านเครื่องราชูปโภคของสมเด็จพระนเรศวรที่รชักาลที่ 1 ทรงท าใหจ้ าลองขึน้เพื่อเป็น
เครื่องยืนยนัความมีศรทัธาเชื่อถือในรายละเอียดของพระราชพงศาวดารดว้ย 

 แมบ้ทความของวินยัจะมีความเห็นพอ้งไปในทิศทางเดียวกนักบังานนิธิ กล่าวคือ 
เรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรได้ถูกสถาปนาขึน้มาเพื่อรองรบัสิทธิธรรมของรชักาลที่ 1 และ
ราชวงศจ์ักรี แต่นั่นเป็นเพียงประเด็นรองที่วินัยตอ้งการจะอธิบาย ซึ่งแทจ้ริงแลว้ประเด็นหลกั คือ 
ต้องการสืบค้นหลักฐานหรือประวัติศาสตรน์ิพนธ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อยืนยันความส าคัญใน
ขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตรท์ี่เก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวร ต่างจากทัง้งานของนิธิที่มุ่งวิพากษ์พระ
ราชพงศาวดารอนัเกิดขึน้จากรฐัภายใตก้ารปกครองของรชักาลที่ 1 โดยตรง 
  กลุม่งานศกึษาสมยัสมบรูณาญาสิทธิราชย ์

 งานศึกษาของสเุนตร ชุตินธรานนท ์เรื่องการเมืองในประวตัิศาสตร์ราชส านกั หง
สาวดีศรีอยุธยา พระสพุรรณกลัยาจากต านานสู่หนา้ประวตัิศาสตร์1 พิมพค์รัง้แรกเมื่อ พ.ศ. 2542 
ไดศ้ึกษาเรื่องราวหรือต านานของพระสุพรรณกลัยา พระพี่นางของสมเด็จพระนเรศวรที่ปรากฏใน
พงศาวดารของพม่า ค าใหก้ารสมัยอยุธยา และบนัทึกชาวต่างชาติจนกระทั่งถูกถ่ายทอดลงมาสู่
พระราชนิพนธ์และพระนิพนธ์ของชนชัน้น าสยามสมัยรตันโกสินทร ์โดยสุเนตรไดเ้สนอว่า ผูท้ี่มี
บทบาทในการตดัเสรมิเติมต านานของสมเด็จพระนเรศวรและพระสพุรรณกลัยา คือ สมเด็จฯ กรม

 
1 สเุนตร ชตุินธรานนท.์ (2550). การเมืองในประวตัศิาสตร์ราชส านกั หงสาวดี-ศรีอยุธยา พระสพุรรณ

กลัยา : จากต านานสู่หนา้ประวตัศิาสตร์ (พิมพค์รัง้ที่ 5). กรุงเทพฯ: มติชน.  
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พระยาด ารงราชานุภาพ ผ่านพระนิพนธ ์4 เรื่องที่ถือว่าเก่ียวขอ้งโดยตรง คือ ค าอธิบายในพระราช
พงศาวดารฉบบัพระราชหัตถเลขา เล่มที่ 1 ฉบบัพิมพค์รัง้ที่ 2 (พ.ศ. 2457) พงศาวดารเรื่องเรารบ
พม่า (พ.ศ. 2460) แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม (พ.ศ. 2468) และพระประวติัสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช (พ.ศ. 2493) พระองค์ทรงรอ้ยรดัต านานพระสุพรรณกัลยาเขา้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
ต านานการกู้ชาติกู้แผ่นดินของสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งถูกยกเป็นแก่นเรื่องหลัก ( theme) ของ
ประวติัศาสตรช์าติ และยงัเป็นพืน้ฐานอนัเกือ้หนุนใหเ้กิดการหยิบยกพระสพุรรณกลัยาขึน้ท าเนียบ
วีรสตรีไทยต่อมาในภายหลงัดว้ย 

 บทความของธงชัย วินิจจะกูล เรื่องสภาวะอาณานิคมของสยามและก าเนิด
ประวตัิศาสตร์ชาติไทย1 ซึ่งธงชัยไดเ้สนอว่า  ประวัติศาสตรน์ิพนธ์ไทยสมัยใหม่ถูกสรา้งขึน้เพื่อ
ปิดบังภาวะอาณานิคมในแบบของตน โดยเล่าว่าตนไม่เคยตกเป็นอาณานิคม สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
มมุมองความรูส้ึกของชนชัน้น าภายหลงัจากความพ่ายแพใ้นวิกฤตการณ ์ร .ศ. 112 และงานเขียน
ทั้งหมดเก่ียวกับสยามรบพม่าอาจเป็นเพียงอุมานิทัศน์ (allegory) ของประวัติศาสตรท์ี่มีการ
ตีความผิดไป เห็นไดจ้ากประวติัศาสตรน์ิพนธแ์บบใหม่ที่เกิดขึน้ในช่วงนี ้มีลกัษณะของการฉวยใช้
พระราชพงศาวดารและแปลงเป็นเรื่องเล่าว่าดว้ยการต่อสูเ้พื่อเอกราชของชาติ โดยมีสมเด็จฯ กรม
พระยาด ารงราชานุภาพ เป็นประกาศกคนส าคญัที่สดุของเรื่องเล่าแบบสมยัใหม่นี ้พระนิพนธเ์รื่อง
ไทยรบพม่าของพระองคไ์ดผ้ลิตเรื่องเล่าที่ทรงอิทธิพลที่สุดขึน้มา ต่างจากขนบการเขียนพระราช
พงศาวดารที่มกัจะเล่าเรื่องบุญญาธิการของกษัตริยท์ี่ท าสงครามเพื่อครองความเป็นจกัรพรรดิราช 
ดงันัน้ชยัชนะของสมเด็จพระนเรศวรจึงสะทอ้นบารมีที่เหนือกว่ากษัตริยพ์ม่าร่วมสมยัเดียวกนั แต่
โครงเรื่องประวติัศาสตรน์ิพนธไ์ทยสมยัใหม่จึงกลายเป็นการต่อสูเ้พื่อปกปอ้งและกอบกูเ้อกราชของ
ชาติไป นี่คือเรื่องเล่าแนวชาตินิยมแบบต่อตา้นอาณานิคม นอกจากนีส้มเด็จฯ กรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพยงัทรงตอกย า้ภาพของสมเด็จพระนเรศวรแบบนีอี้กครัง้ เมื่อทรงแสดงบรรยายพงศาวดาร
สยามที่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยัใน พ.ศ. 2467 

 บทความของจิรบดี เตชะเสนเรื่องภาพและมายาภาพของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช : อนัเนื่องมาจากภาพลกัษณ์สมเด็จพระนเรศวรของราชส านกัไทยสมยัรตันโกสินทร์ถึง
ทศวรรษ 24802 ได้พยายามให้ความส าคัญแก่สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพในผู้ทรง

 
1 ธงชยั วินิจจะกลู. (2559). เล่มเดมิ. หนา้ 21-54. 
2 จิรบดี เตชะเสน.  (2552, ตุลาคม–ธันวาคม).  ภาพและมายาภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช : 

อันเนื่องมาจากภาพลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรของราชส านักไทยสมัยรัตนโกสินทรถ์ึงทศวรรษ 2480.  ฟ้า
เดยีวกนั,  7(4), 28-38.; แทจ้ริงแลว้จดุมุ่งหมายหลกัของบทความชิน้นี ้คือ การเขียนตอบโตข้อ้เสนอในบทความ
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สถาปนามโนทัศน์ (concept) ต่อเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรขึน้มา โดยจิรบดีได้เสนอว่า พระ
นิพนธ์ส  าคัญ 3 เรื่องของพระองคน์ัน้ (คลา้ยกันกับในงานของสุเนตร ชุตินธรานนท ์ขาดเพียงแต่
เรื่องแสดงบรรยายพงศาวดารสยาม) เมื่อเปรียบเทียบกันแลว้จะพบว่า เป็นการคัดลอกจากเรื่อง
หนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่ง หมายความว่า พระองคท์รงเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรในพระนิพนธท์ัง้สาม
เป็นเรื่องเดียวกนั  

 บทความสุดทา้ยในกลุ่มนีเ้รื่องสงครามประวตัิศาสตร์นิพนธ์ไทย การต่อสูข้อง
สถาบนักษัตริย์ในประวตัิศาสตร์สมยัใหม่1 เขียนโดยแพทริค โจรี ไดศ้ึกษาการสถาปนาอ านาจน า
อนัทรงพลงัของอดุมการณร์อยะลสิต์ (royalist–ใชท้บัศพัทต์ามบทความ) ที่ครอบง าประวติัศาสตร์
นิพนธไ์ทย รวมถึงความพยายามของส านกัคิดอ่ืน ๆ ในการที่จะทา้ทายการครอบง าดงักล่าวตัง้แต่
สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยจ์นถึงทศวรรษ 2540 ซึ่งโจรีเสนอว่า อ านาจครอบง าประวัติศาสตร์
นิ พ น ธ์ ตั้ ง แ ต่ ห ลั งส งค ราม โล กค รั้งที่  2 เป็ น ต้ น ม า  มี ร าก ฐ าน ย้อ น ก ลั บ ไป ยั งช่ ว ง
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์โดยเฉพาะในงานเขียนของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ ซึ่งเป็นผู้
ที่ยกระดับคณุภาพของประวติัศาสตรน์ิพนธไ์ทยสู่มาตรฐานการเขียนประวติัศาสตรแ์บบสมัยใหม่
และเป็นวิทยาศาสตรต์ามแบบตะวันตก และได้สรา้งกรอบโครงประวัติศาสตรว์่าด้วยการต่อสู้
อย่างไม่ขาดสายเพื่อปกป้องเอกราชของชาติไทย ผ่านงานเขียนชิน้ส าคัญอย่างไทยรบพม่าและ
พระประวติัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยพระนิพนธเ์รื่องหลงันีโ้จรีเสนอว่า เป็นการถักรอ้ยสอง
สถาบนัซึ่งเป็นผูก้  าหนดทิศทางการเมืองไทยสมัยใหม่ในเวลาต่อมา คือ สถาบนักษัตรยิแ์ละกองทพั
ไทย และยังได้เสนอด้วยว่า โครงเรื่องทางประวัติศาสตรแ์บบพระองค์ได้ส่งผลมายังหลัง พ.ศ. 
2475 ที่มีหลวงวิจิตรวาทการเป็นผูต่้อยอดเสมือนว่า เงาของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ
ยงัไม่ไดห้ายไป แต่ในแง่ของอดุมการณม์ีการปรบัเปลี่ยนไป จากที่มีสถาบนักษัตริยเ์ป็นศนูยก์ลาง
ทางประวัติศาสตรไ์ทย หลวงวิจิตรวาทการน าชาติไทยมาเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตรไ์ทย
แทน ซึ่งโครงเรื่องทางประวติัศาสตรแ์บบมีสถาบนักษัตริยเ์ป็นศูนยก์ลางจะกลบัมาอีกครัง้ในช่วง
ทศวรรษ 2490 อนัเป็นช่วงเวลาที่มีงานเขียนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิวติั 2475 ออกมาเป็นจ านวน
มาก 

 

ของวรศิรา ตัง้คา้วานิช เรื่องภาพลกัษณ์สมเดจ็พระนเรศวรของราชสานกัไทยสมยัรตันโกสนิทร์ถึงทศวรรษ 2480 
ซึ่งจดัอยู่ในกลุ่มถดัไป 

1 โจรี, แพทริค (ผู้เขียน), และ จิรวัฒน์ แสงทอง (ผู้แปล). (2553, มกราคม-กันยายน). สงคราม
ประวตัิศาสตรน์ิพนธ์ไทย: การต่อสูข้องสถาบนักษัตริยใ์นประวตัิศาสตรไ์ทยสมัยใหม่. ฟ้าเดียวกนั, 8(1), 100-
124. 
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 จุดร่วมประการส าคญัของงานกลุ่มนี ้คือ ภาพของสมเด็จพระนเรศวรในเรื่องเล่า
ทางประวติัศาสตรส์มยัสมบูรณาญาสิทธิราชยต่์างจากภาพของกษัตริยท์ี่มีบุญญาธิการแบบสมัย
ตน้รตันโกสินทร ์ชุดความคิดแบบตะวนัตกเรื่องรฐัชาติที่เข้ามากอปรกบัวิกฤตทางการเมือง ท าให้
ภาพของสมเด็จพระนเรศวรกลายเป็นภาพผูน้  าของชาติที่พรอ้มจะปกป้องและคุม้ครองอธิปไตย
ของชาติ และยังไดเ้สนอว่า สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพเป็นผูส้ถาปนาประวัติศาสตร์
นิพนธไ์ทยสมยัใหม่ ซึ่งส่งอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการรบัรูเ้รื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรมาจนถึง
ปัจจุบนั แต่ขอ้ควรพิจารณาส าคญัจากการทบทวนงานกลุ่มนี ้คือ การเลือกหยิบยกพระนิพนธบ์าง
ชิน้ของสมเด็จฯ กรมพระยาด างรงราชานุภาพมาศึกษาและท าการยกตวัอย่าง ถา้ดจูากช่วงเวลาที่
ตีพิมพด์ูเหมือนงานของสุเนตร ชุตินธรานนท ์จะเป็นงานชิน้แรก ๆ ที่เสนอว่า ใหน้ าพระนิพนธ์ที่
เก่ียวข้องโดยตรมาท าการวิเคราะห์และอธิบาย โดยละเลยพระนิพนธ์ที่ เก่ียวข้องโดยอ้อมที่ ดู
เหมือนไม่มีความส าคัญทิง้ไป และงานชิน้อ่ืน ๆ หลงัจากนัน้ก็ไดเ้ลือกพระนิพนธ์บางชิน้มาศึกษา
เช่นกนั  

 การที่ผูว้ิจัยกล่าวเช่นนีไ้ม่ไดต้อ้งการชีใ้หเ้ห็นว่างานกลุ่มนีม้ีขอ้ผิดพลาดจนไม่น่า
ใหอ้ภัย เนื่องจากเมื่อพิจารณาประเด็นหลกัที่งานแต่ละชิน้ตัง้ไวก้็มีความสมเหตุสมผลในตัวงาน
เอง เนื่องจากงานเหล่านีไ้ม่ไดท้ าการศึกษาประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับสมเด็จพระนเรศวรโดยตรง แต่
เมื่อมองภาพรวมของการที่จะอธิบายว่า สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ในฐานะที่เป็น
ผูส้รา้งหรือผูส้ถาปนามโนทศันใ์นเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวร ควรจะตอ้งพิจารณาพระนิพนธเ์รื่อง
อ่ืนที่เก่ียวขอ้งโดยออ้ม หรือดูเหมือนจะไม่ส  าคัญมากกว่านี ้เช่น ต านานคณะสงฆ์ ต านานการ
เกณฑท์หารไทย ต านานเรือรบไทย ฯลฯ แมจ้ะมีเนือ้หาที่ไม่ทรงพลงัทางความรูเ้ท่ากบัพระนิพนธท์ี่
เก่ียวขอ้งโดยตรง แต่ตัวบทในพระนิพนธ์โดยออ้มเหล่านีไ้ดร้บัการเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งผูท้ี่ได้
อ่านก็จะไดร้บัสารที่สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงสื่อออกมาเช่นเดียวกับพระนิพนธ์ที่
เก่ียวขอ้งโดยตรง ส าหรบัประเด็นนีผู้เ้ขียนจะอภิปรายอย่างละเอียดต่อไปในบทท่ี 2 
  กลุม่งานศกึษาช่วงเวลาต่าง ๆ ในทางประวติัศาสตร ์

 กลุ่มงานประเภทนีเ้ป็นการศึกษาประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบสรา้งเรื่อง
ทางประวติัศาสตรเ์ก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวรในช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งช่วยใหเ้ห็นภาพของสมเด็จพระ
นเรศวรในระยะยาว อีกทัง้ยงัเป็นงานตน้แบบของปรญิญานิพนธช์ิน้นีด้ว้ย โดยกลุ่มงานประเภทนี ้
มีทัง้ที่ศึกษาประเด็นที่เก่ียวขอ้งโดยตรงหรือศึกษาประเด็นอ่ืน ๆ ที่มีประเด็นเก่ียวกับสมเด็จพระ
นเรศวรแทรกลงไป 
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 เริ่มจากงานศึกษาของสมเกียรติ วันทะนะ เรื่องประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย
สมยัใหม่1 ไดอ้ธิบายลกัษณะของประวติัศาสตรน์ิพนธไ์ทยที่ว่าดว้ยเรื่องของอยธุยา ตัง้แต่จารีตการ
เขียนประวติัศาสตรน์ิพนธส์มัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงช่วงทศวรรษ 2520 ฉะนัน้สมเด็จพระนเรศวร
ในฐานะกษัตรยิอ์งคส์  าคญัแห่งอยุธยาจึงปรากฏในพืน้ที่ของประวติัศาสตรน์ิพนธม์าโดยตลอด ซึ่ง
การน าเสนอภาพของมหาราชพระองค์นี ้ได้รับการปรบัเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัย แต่ในบท
สุดท้ายที่อธิบายประวัติศาสตรน์ิพนธ์ไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา สมเกียรติไม่ได้น าพระ
นิพนธ์เรื่องพระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาวิเคราะห์ ทั้งที่พระนิพนธ์เรื่องนีส้ามารถ
สะทอ้นภาพของการเขียนประวัติศาสตรอ์ยุธยาไดเ้ป็นอย่างดี แต่กระนั้น สมเกียรติไดว้ิเคราะห์
แนวคิดทางประวติัศาสตรท์ี่ส  าคัญของสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพในช่วงเวลานีไ้ว ้คือ 
ประวัติศาสตรเ์ป็นวิชาที่ว่าด้วยตัวอย่าง (Science of Example) ซึ่งการวิเคราะห์ภาพรวมของ
ประวติัศาสตรน์ิพนธอ์ยธุยารวมถึงการวิเคราะหแ์นวคิดทางประวติัศาสตรข์องสมเด็จฯ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ ผูว้ิจยัจะน ามาใชเ้ป็นกรอบความคิดในการมองพัฒนาการประวติัศาสตรน์ิพนธ์
ไทย เพื่อท าความเขา้ใจในบริบทว่า พระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ โดย
เฉพาะที่เก่ียวขอ้งกบัสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอยู่ท่ามกลางการเขียนประวติัศาสตรน์ิพนธไ์ทยใน
ลกัษณะใด  

 บทความของวศิน ปัญญาวุธตระกูล เรื่องสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
กบั สถาบนักษัตริย ์: ศึกษากรณีพระนิพนธ์เรือ่ง “ประวตัิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”2 ไดแ้บ่งการ
รบัรูภ้าพลกัษณข์องสมเด็จพระนเรศวรผ่านหลกัฐานต่าง ๆ ออกเป็น 3 ช่วงเวลา ไดแ้ก่ 1) ภาพของ
กษัตริย์ที่มีบุญญาบารมีและทศพิธราชธรรมในช่วงต้นรัตนโกสินทร ์2) ภาพของกษัตริย์ที่มี
ความสามารถในการปกปอ้งประเทศชาติและมีความเป็นมนษุยท์ี่ด  ารงฐานะกษัตริย ์ในช่วงการล่า
อาณานิคมของมหาอ านาจตะวนัตก และ 3) ภาพของกษัตริยท์ี่มีกลิ่นอายสามัญชน ในช่วงหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นอกจากนัน้ประเด็นหลกัที่บทความชิน้นีไ้ดก้ล่าวถึง คือ 
การปรากฏขึน้ของพระนิพนธ์เรื่องพระประวตัิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งวศินไดต้ั้งขอ้เสนอ
อย่างน่าสนใจว่า การปรากฏตัวของพระนิพนธเ์รื่องนีเ้กิดขึน้ท่ามกลางกระแสชาตินิยมและความ
เชื่อมั่นในตวัผูน้  าอย่างจอมพล ป. พิบูลสงคราม ท าใหส้ถานะของสถาบนักษัตริยม์ีความสั่นคลอน
ในทางอ านาจ สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพจึงตอ้งน าภาพและคณุสมบติัสว่นพระองคบ์าง

 
1 สมเกียรติ วันทะนะ. (2527). บทความประกอบการสมัมนากึ่งศตวรรษธรรมศาสตร์, 2477-2527 : 

ประวตัศิาสตร์นพินธ์ไทยสมยัใหม่. กรุงเทพฯ: สถาบนัไทยคดีศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ 
2 วศิน ปัญญาวธุตระกลู. (2540, มกราคม-มิถนุายน). เล่มเดมิ, 5(1), 1-25. 
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ประการของรชักาลที่ 8 มาซอ้นกับพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวร รวมถึงน าภาพลักษณ์ที่
เกิดขึน้จากพระนิพนธใ์นอดีตทัง้ 3 แบบดงัที่กลา่วไป มาบ่งบอกถึงสิทธิธรรมทางการเมืองที่รชักาล
ที่ 8 พึงมีดว้ย โดยบทความชิน้นีถื้อเป็นคู่สนทนาโดยตรงต่อปริญญานิพนธช์ิน้นี ้เนื่องจากผูว้ิจยัก็
ใชพ้ระนิพนธเ์รื่องพระประวติัสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นจุดเริ่มตน้ของการศึกษา ดงันัน้เนือ้หา
ภายในปริญญานิพนธ์ชิน้นีจ้ะมีการอภิปรายขอ้เสนอของวศิน รวมถึงมีการต่อยอดการศึกษาใน
บางประเด็น โดยเฉพาะบริบททางการเมืองในทศวรรษ 2490 กบัการหวนคืนของอุดมการณแ์บบ
กษัตรยิน์ิยมที่มาพรอ้มกบัพระนิพนธเ์รื่องนี ้

 บทความของบาหยัน อ่ิมส าราญ เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากวีรบุรุษ
ของราชส านักสู่วีรบุรุษแบบราชาชาตินิยม1 ได้ท าการตีความวรรณกรรมเก่ียวกับสมเด็จพระ
นเรศวร 6 เรื่อง ซึ่งระบุว่าเป็นวรรณกรรมที่คนไทยยอมรบั โดยวรรณกรรมเหล่านีส้ะทอ้นภาพของ
สมเด็จพระนเรศวรออกมาได ้3 แบบ ไดแ้ก่ วีรบุรุษของราชส านักในสมัยตน้รตันโกสินทร ์วีรบุรุษ
ชาตินิยมสมยัหลงั พ.ศ. 2475 และวีรบุรุษราชาชาตินิยมตัง้แต่ทศวรรษ 2490 โดยบาหยนัเสนอว่า 
พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นกรอบแนวคิดของวรรณกรรมในช่วงเวลานี ้แต่การที่
เลือกวรรณกรรมเพียง 6 ชิน้มาท าการศึกษานัน้ อาจท าใหภ้าพของสมเด็จพระนเรศวรที่วิเคราะห์
ออกมาอาจไม่สมบูรณ์พอ เนื่องจากในช่วงเวลาที่บทความชิน้นี ้ศึกษานั้นยังมีวรรณกรรมที่
เก่ียวขอ้งกบัสมเด็จพระนเรศวรอีกหลายเรื่อง 

 บทความของวริศรา ตั้งค้าวานิช เรื่องภาพลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรของราช
ส านกัไทยสมยัรตันโกสินทร์ถึงทศวรรษ 24802 ไดแ้บ่งการวิเคราะหภ์าพลกัษณส์มเด็จพระนเรศวร

 
1 บาหยนั อิ่มส าราญ. (2548). สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากวีรบรุุษของราชส านกัสู่วรีบรุุษแบบราชา

ชาตินิยม . ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 2 ชุดที่ 3 
“มนุษยศาสตร์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์กับสงัคม” (น. 1-26). เชียงใหม่: ส านักกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

2 วรศิรา ตัง้คา้วานิช. (2552, กรกฎาคม-กนัยายน). เล่มเดมิ, 7(3), 94-132.; แมบ้ทความชิน้นีจ้ะไดร้บั
การถกเถียงจากบทความของจิรบดี เตชะเสน ว่าขาดการพิจารณาพระนิพนธเ์ก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรของ
สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ รวมไปถึงไม่เนน้ความส าคญัของพระองคใ์นฐานะผูท้รงสถาปนามโนทศัน ์
(concept) เรื่องสมเด็จพระนเรศวรขึน้มาอย่างเพียงพอ แต่วริศราก็ไดเ้ขียนบทความโตก้ลบัว่า บทความชิน้นีใ้ห้
ความส าคญักบักระบวนการสรา้งรฐัชาติ โดยมีเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรเป็นส่วนหนึ่งที่ถกูสรา้งและแสดง
ความคิดดังกล่าว มากกว่าที่จะใหค้วามส าคัญกับสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพมากเกินไป แมจ้ะทรง
เป็นจุดเริ่มตน้และสารตัถะในการสรา้งภาพลกัษณใ์หส้มเด็จพระนเรศวรก็ตาม แต่ก็พระองคเ์ป็นเพียงส่วนหนึ่ง
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ออกเป็นสามช่วง คือ 1) สมยัตน้รตันโกสินทร ์2) ยุคสถาปนารฐัชาติ และ 3) หลงัการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 วรศิราไดแ้สดงใหเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงของภาพลกัษณส์มเด็จพระนเรศวร
ที่ราชส านกัไทยสมยัตน้รตันโกสินทรไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ โดยใชก้ารเปลี่ยนแปลงของสงัคมการเมืองซึ่ง
มีผลต่อโลกทศันข์องชนชัน้น าในราชสานักเป็นพืน้ฐานส าคญัในการอธิบาย แมว้่าบทความเรื่องนี ้
จะนาเสนอบทบาทของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพในการประกอบสรา้งประวติัศาสตร์
นิพนธท์ี่เก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวรในยุคสถาปนารฐัชาติไม่มากเท่าที่ควร แต่ก็ไดน้ าเสนอประเด็น
ส าคัญ คือ พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปรียบเสมือน “บทเรียน ความหวัง และ
สญัญาณการต่อสูจ้ากคณะเจา้” ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 สมเด็จฯ กรม
พระยาด ารงราชานุภาพผูท้รงพระนิพนธต์ัง้พระทยัที่จะใหเ้ป็นหนังสือคู่มือสอนการน าพาราชวงศ์
ใหร้อดพน้วิกฤตแก่ยวุกษัตรยิร์ชักาลที่ 8 ซึ่งผูว้ิจยัจะน าสว่นนีไ้ปใชใ้นการวิเคราะหบ์ริบทที่สมัพนัธ์
กบัการปรากฏขึน้ของพระนิพนธเ์รื่องนีใ้นเนือ้หาต่อไป 

 จะเห็นไดว้่ากลุ่มงานขา้งตน้ (ยกเวน้งานศึกษาของสมเกียรติ วนัทะนะ) จะสิน้สดุ
ขอบเขตการศึกษาประมาณต้นทศวรรษ 2490 เป็นหลัก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระนิพนธ์เรื่องพระ
ประวตัิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปรากฏสู่สาธารณชน แต่มีงานบางชิน้ที่พยายามศึกษานอก
ขอบเขตช่วงเวลานีไ้ป ไดแ้ก่ วิทยานิพนธข์องเฉลิมพล แซ่กิน้ เรื่องพระนเรศวร : วาทกรรมจากอดีต
ที่แปรเปลี่ยนไปสู่วาทกรรมเชิงสัญลักษณ์แห่ง กองทัพบกไทย1 ได้ใช้แนวคิดเรื่องวงศาวิทยา 
(genealogy) ของมิเชล ฟโูกต ์(Michel Foucault) นกัปรชัญาและนกัประวติัศาสตรช์าวฝรั่งเศสมา
ท าการสืบรากเหงา้ของวาทกรรมสมเด็จพระนเรศวรที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ นับตั้งแต่สมัยตน้
รตันโกสินทรจ์นถึงการถูกสถาปนาเขา้กับกองทัพไทยในช่วงหลงัทศวรรษ 2500 แสดงใหเ้ห็นถึง
วาทกรรมที่แฝงฝังอยู่ภายในตัวบทของประวัติศาสตรน์ิพนธ์เก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรไดเ้ป็น
อย่างดี แต่ปัญหาประการส าคัญ คือ ยังไม่มีการวิพากษ์ประวัติศาสตรน์ิพนธ์ที่น ามาใชใ้นการ
อธิบายวาทกรรมเท่าที่ควร เพราะประวติัศาสตรน์ิพนธแ์ต่ละชิน้ต่างมีจุดมุ่งหมายและวิธีการเขียน
ที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุที่ ไม่มีการวิพากษ์ที่มาของประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่น ามาใช้นี ้ ท าให้
วิทยานิพนธช์ิน้นีย้งัคงยึดกรอบการอธิบายตามงานศึกษาของสุเนตร ชุตินธรานนท ์ดังที่ผูว้ิจัยได้
อภิปรายไปก่อนหนา้นี ้คือ การหยิบยกพระนิพนธข์องสมเด็จฯ กรมพระยาดด ารงราชานภุาพเพียง 

 

ของผูส้รา้งเสริมกระบวนการนี ้ดู วริศรา ตัง้คา้วานิช. (2553, มกราคม-กันยายน). อันเนื่องมาจาก “ภาพ และ 
มายาภาพ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”. ฟ้าเดยีวกนั, 8(1), 56-59. 

1 เฉลิมพล แซ่กิน้. (2550). เล่มเดิม. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
กรุงเทพฯ. 
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4 ชิน้ที่ส  าคัญมาใชอ้ธิบายวาทกรรมสมเด็จพระนเรศวรในยุครฐัชาติ โดยไม่ค านึงถึงว่าความมุ่ง
หมายหลักในงานศึกษาของสุเนตรนั้น ตอ้งการศึกษาที่มาของเรื่องเล่าพระสุพรรณกัลยาไม่ใช่
สมเด็จพระนเรศวร ส่งผลใหว้ิทยานิพนธช์ิน้นีล้ะเลยพระนิพนธเ์รื่องอ่ืน ๆ ของสมเด็จฯ กรมพระยา
ด ารงราชานภุาพไป  

 วิทยานิพนธ์ของศุภกาณฑ์ นานรมัย์ เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในพระ
นิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ  : การรับรู้ประวัติศาสตร์ในสังคมไทย1 มี
จุดมุ่งหมายหลักที่จะศึกษาการรับรูป้ระวัติศาสตรส์มเด็จพระนเรศวรในสงัคมไทย ขอ้เสนอของ
วิทยานิพนธช์ิน้นี ้คือ พระนิพนธเ์รื่องพระประวตัสิมเดจ็พระนเรศวรมหาราชที่สมเด็จฯ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ไวอ้ย่างสมบูรณ์ที่สุด กลายเป็นต้นแบบการรบัรูป้ระวัติศาสตร์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสู่แบบเรียนและสื่อบันเทิงประเภทต่างๆ โดยใช้ข้อมูลจากการ
สมัภาษณม์าส ารวจความคิดเห็นของสาธารณชนในประเด็นนี ้และพบว่าสาธารณชนรบัรูเ้รื่องราว
สมเด็จพระนเรศวรจากสื่อบันเทิงมากกว่าแบบเรียนประวัติศาสตร ์ซึ่งสื่อบันเทิงที่ว่านีก้็ได้รับ
อิทธิพลจากขอ้สมมติฐานและพระนิพนธข์องสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทัง้ยังมีการตัง้
ขอ้สงัเกตไวด้ว้ยว่า เมื่อสงัคมไทยเผชิญกบัวิกฤต เรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรจะกลบัมาไดร้บั
ความสนใจอีกครัง้เพื่อเรียกขวญั ความเชื่อมั่นของประเทศ หรือการสรา้งส านึกชาตินิยมใหเ้กิดขึน้ 
แมว้ิทยานิพนธช์ิน้นีจ้ะพยายามไปไกลกว่างานศกึษาในประเด็นเดียวกนัตามที่กลา่วมา คือ การน า
แบบเรียนทางประวัติศาสตร ์สื่อบันเทิง และการสัมภาษณ์ มาเป็นส่วนประกอบส าคัญใน
การศึกษา แต่ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัสื่อบนัเทิงยงัขาดการวิเคราะหใ์หเ้ชื่อมโยง
กบับริบททางการเมืองและสงัคมในแต่ละช่วงเวลาที่สื่อแต่ละชิน้เกิดขึน้ การอธิบายยงัคงเป็นการ
เล่าไปตามเนือ้หาที่สื่อนัน้ ๆ ไดถ้่ายทอดออกมา ตรงจุดนีเ้ป็นส่วนที่ผูว้ิจัยไปต่อยอดการศึกษาใน
ปรญิญานิพนธช์ิน้นีต่้อไป 

 กล่าวโดยสรุปภาพรวมของงานศึกษากลุ่มแรกว่าดว้ยการประกอบสรา้งเรื่องเล่า
ทางประวัติศาสตรเ์ก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งมีการศึกษากันมาก
นับตั้งแต่สมัยต้นรตันโกสินทรจ์นถึงการปรากฏขึน้ของพระนิพนธ์เรื่องพระประวัติสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช มีงานนอ้ยชิน้มากที่ศกึษามาจนถึงหลงัทศวรรษ 2500 ดว้ยช่องว่างทางการศกึษา

 
1 ศุภกาณฑ ์นานรมัย.์ (2551). เล่มเดิม. (วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

กรุงเทพฯ. 
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ที่ปรากฏอยู่นีเ้อง ท าใหป้ริญญานิพนธช์ิน้นีส้ามารถเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานศึกษากลุ่มนีท้ี่จะ
ท าการศกึษามาจนถึง พ.ศ. 2558 

1.6.2 งานศึกษาที่วิเคราะหรู์ปแบบอันเฉพาะเจาะจงของการน าเสนอเร่ืองเล่า
ทางประวัติศาสตรเ์กี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 การวิเคราะหก์ารน าเสนอผ่านเอกสารลายลกัษณ ์
 วิทยานิพนธ์ของกฤษณะ นาคประสงค ์เรื่องการสื่อสารการเมืองของสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช1 ไดว้ิเคราะหพ์ระราชพงศาวดาร พงศาวดาร จดหมายเหตุ พระนิพนธ ์บทความ 
และเอกสารอ่ืน ๆ เพื่อน าเสนอบริบททางประวัติศาสตรท์ี่ส่งผลใหส้มเด็จพระนเรศวรใชว้ิธีการ
สื่อสารการเมืองรูปแบบต่าง ๆ ในแต่ละสถานการณท์ี่เกิดขึน้ในสมยัของพระองค ์

 การวิเคราะหก์ารน าเสนอผ่านภาพยนตร ์
 วิทยานิพนธ์ของธนธรณ์ ฤทธิ์ถกล เร่ืองการประกอบสร้างความหมายใน

ภาพยนตร์อิงประวตัิศาสตร์ “ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”2 ไดศ้ึกษาเฉพาะภาค 1 องค์
ประกันหงสา และภาค 2 ประกาศอิสรภาพ โดยในภาคแรกผูส้รา้งไดป้ระกอบสรา้งความหมาย
เพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจแก่นสาระของการสูญเสียอิสรภาพ ส่วนในภาคสอง เนน้การสื่อความหมายที่ค  า
ว่าการกอบกูอ้สิรภาพ 

 วิทยานิพนธ์ของจันทรท์ิพย์ แก้วประกอบ เรื่องวาทกรรมจากภาพยนตร์อิง
ประวตัิศาสตร์ไทยเรื่องบางระจนั สุริโยไท และต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช3 ไดน้ าเสนอว่า 
ในเนือ้หาภาพยนตรเ์รื่องนีท้ัง้ ภาค 1 และภาค 2 มีการหยิบยกความขดัแยง้ระหว่างตวัละคร ความ
ขัดแย้งระหว่างราชวงศ์ ความขัดแย้งระหว่างเชื ้อชาติ และการคลี่ คลายสารตัถะของเรื่องมา
น าเสนอ อีกทัง้ยงัปรากฏวาทกรรมในประเด็นเสริมสร้างความรกัและสามคัคีในชาติ รองลงมา คือ 
ความสขุสมหวงั ความเป็นพวกพอ้งเดียวกนั ยทุธวิธีการรบ ความแตกแยก เป็นตน้ 

 
1 กฤษณะ นาคประสงค.์ (2546). การสือ่สารการเมืองของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช. (วิทยานิพนธ์

ปรญิญามหาบณัฑิต). จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ. 
2 ธนธรณ์ ฤทธ์ิถกล. (2551). การประกอบสรา้งความหมายในภาพยนตร์อิงประวตัิศาสตร์ “ต านาน

สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช. (วิทยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑิต). จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ. 
3 จนัทรท์พิย ์แกว้ประกอบ. (2553). วาทกรรมจากภาพยนตร์องิประวตัศิาสตร์ไทยเรือ่งบางระจนั สรุิโย

ไท และต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, มหาสารคาม. 
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 งานศึกษาขององอาจ สิงหล์  าพอง เรื่องการอภิปรายความสื่อสารทางการเมือง
จากภาพยนตร์อิงประวตัิศาสตร์ไทยเรื่องต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1 ไดศ้ึกษาภาพยนตร์
เรื่องนีท้ัง้ 6 ภาค ซึ่งปรากฏภาพของลกัษณะมหาบรุุษและพระบญุญาบารมีแบบพระจกัรพรรดิราช 
และมีการจัดความสมัพันธ์เชิงอ านาจที่ปรากฏทัง้อ านาจในเชิงลบ เช่น การครอบง า บังคับ กดขี่ 
เป็นตน้ อ านาจในเชิงบวก เช่น การสรา้งความรูจ้นเกิดเป็นธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และ
พิธีกรรม 

 บทความของจองชัย วงศท์รายทอง เรื่องภาพลกัษณ์และบทบาททางการเมืองที่
เปลี่ยนไปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศึกษาจากงานภาพยนตร์ “ต านานสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช”2 ไดน้ าเสนอว่า ภาพลกัษณข์องสมเด็จพระนเรศวรก่อนที่ภาพยนตรเ์รื่องนีจ้ะเขา้ฉายนัน้
มี 4 รูปแบบ คือ การเป็นราชาเหนือราชา วีรกษัตริย์ของชนชาติไทยที่กอบกู้เอกราช ผู้น าทาง
การทหาร และเทพเจา้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถูปเจดีย ์ส่วนภาพลักษณ์ท่ีเปลี่ยนไปภายหลังเขา้ฉาย คือ 
ความเป็นมนุษยป์ถุชุนธรรมดา ความเป็นนักรบชาติตะวนัตก และการสูร้บระหว่างรฐัชาติหงสาวดี
กบัอโยธยา 

 การวิเคราะหก์ารน าเสนอผ่านพิธีกรรม 
 วิทยานิพนธ์ของอรวรรณ วิไชย เรื่องวาทกรรมของไทใหญ่ว่าดว้ยสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช: กรณีศึกษาลัทธิพิธีและความเชื่อของชุมชนไทใหญ่ อ าเภอเวียงแหง จังหวดั
เชียงใหม่3 ไดศ้ึกษากระบวนการสรา้งลทัธิพิธีและความเชื่อ (วาทกรรม) ว่ามีจุดเริ่มตน้จากการยก
เอาความเชื่อมโยงทางประวติัศาสตร ์เรื่องเล่าต านานสมเด็จพระนเรศวรกบัเจา้ค าก่ายนอ้ยของไท
ใหญ่ที่ไดร้่วมรบกนัมา โดยเรื่องเล่านีไ้ดร้บัความนิยม เนื่องดว้ยความสมัพนัธอ์นัดีของกองทพัไทย
และกองทพัไทใหญ่ ก่อนพฒันามาเป็นหนงัสือประวติัศาสตรแ์ละเหรียญบชูา 

 
1 องอาจ สิงหล์ าพอง. (2557). การอภิปรายความสือ่สารทางการเมืองจากภาพยนตร์องิประวตัิศาสตร์

ไทยเรือ่งต านานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช. กรุงเทพฯ: สามลดา. 
2 จองชัย วงศท์รายทอง, สมิหรา จิตตลดากร, และ ปิยนาถ บุนนาค. (2560, กันยายน-ธันวาคม). 

ภาพลักษณ์และบทบาททางการเมืองที่เปล่ียนไปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศึกษาจากงานภาพยนตร ์
“ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”. วารสารวิจัยและพฒันา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์, 12(3), 
187-195. 

3 อรวรรณ วิไชย. (2557). วาทกรรมของไทใหญ่ว่าดว้ยสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช: กรณีศกึษาลทัธิพธิี
และความเชื่อของชุมชนไทใหญ่ อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, เชียงใหม่. 
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  มีงานอีกสองชิน้ที่วิเคราะห์การน าเสนอผ่านสื่อมากกว่าหนึ่งรูปแบบ เริ่มจาก
วิทยานิพนธ์ของมารศรี สอทิพย์ เรื่องเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช : กลวิธีการเล่าเรื่องกบัการสรา้งภาพลกัษณ์1 ไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบัเรื่องเล่า (narrative) 
สร้างภาพลักษณ์ (image creation) เรื่องวีรบุรุษ (hero) ที่ ใช้ในงานวรรณกรรมมาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการเล่าเรื่องของเรื่องเล่าทางประวัติศาสตรป์ระเภทต่างๆ ที่ เก่ียวกับ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่วรรณกรรมรอ้ยแก้วและรอ้ยกรอง ความเรียง นวนิยายอิง
ประวติัศาสตร ์หนงัสือการต์นู ละคร และภาพยนตร ์

 วิทยานิพนธ์ของอรอษุา สวุรรณประเทศ เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช : พลงั
ขบัเคลือ่นเบือ้งหลงัประชาชาติ2 ไดใ้ชม้มุมองสหวิทยาการมาอธิบายเรื่องราวสมเด็จพระนเรศวรใน
เชิงคติชนวิทยา โดยใชข้อ้มูลจากหนังสือ เอกสาร ประกอบขอ้มูลภาคสนามในจังหวดัพิษณุโลก 
ทัง้ในมิติของปัจเจกบคุคล มิติของสงัคมวฒันธรรม และมิติของเทพปกรณมัและเหนือโลก 

 งานศึกษาในกลุ่มนี ้ทั้ งหมด แม้จะไม่มี การวิพากษ์หลักฐานอย่างที่ นัก
ประวติัศาสตรท์ า แต่ก็ช่วยเปิดมมุมองต่อการศึกษาและแนวทางในการวิเคราะหส์ื่อรูปแบบต่าง ๆ 
ที่นักประวัติศาสตรอ์าจจะขาดหายไป เพื่อท าความเขา้ใจว่า ตัวบทของสื่อแต่ละชนิดนัน้มีกลวิธี
ใดบ้างที่จะน าเสนอให้ผู้คนสนใจและติดตามเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งกลวิธีในการ
น าเสนออันหลากหลายนีเ้องเป็นองคป์ระกอบส าคัญที่ท าใหว้ตัถุวัฒนธรรมอย่างเรื่องเล่าสมเด็จ
พระนเรศวรสามารถด ารงอยู่ในสงัคมไทยอย่างยืนนาน 

1.7 ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
1.7.1 เพื่อเขา้ใจที่มาและพัฒนาการของการประกอบสรา้งเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์

เก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่าง พ.ศ. 2493-2558 
1.7.2 เพื่อเขา้ใจบทบาทของรฐัไทยและกลุ่มบุคคลอ่ืนที่มีส่วนในการประกอบสรา้งเรื่อง

เลา่ทางประวติัศาสตรเ์ก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวรมหาราชระหว่าง พ.ศ. 2493-2558 
1.7.3 เพื่อเข้าใจถึงประเด็นส าคัญของการสรา้งความเป็นชาติไทยผ่านเรื่องเล่าทาง

ประวติัศาสตรเ์ก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่าง พ.ศ. 2493-2558 

 
1 มารศรี สอทิพย.์ (2551). เล่มเดิม. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย , 

กรุงเทพฯ. 
2 อรอุษา สวุรรณประเทศ. (2552). สมเด็จพระนเรศวรมหาราช : พลงัขบัเคลือ่นเบือ้งหลงัประชาชาติ. 

(วิทยานิพนธป์รญิญาดษุฎีบณัฑิต). มหาวิทยาลยันเรศวร, พิษณโุลก. 
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1.8 แหล่งศึกษาค้นคว้า 
ส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
หอสมดุมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ องครกัษ์ 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ ท่าวาสกุรี 
ส านกัหอสมดุแห่งชาติ 
หอสมดุด ารงราชานภุาพ 
หอสมดุปรีดี พนมยงค ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์
ส านกัวิทยทรพัยากร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
หอ้งสมดุคณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
แหลง่ขอ้มลูออนไลน ์



 

บทที ่2  
สายธารเร่ืองเล่าทางประวัติศาสตรเ์ก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

  
 ในบทนีจ้ะแบ่งเนือ้หาออกเป็น 3 ส่วน เริ่มจากการทบทวนประวัติศาสตรข์องเรื่องเล่า
สมเด็จพระนเรศวรโดยสังเขป เพื่อท าความเขา้ใจความเป็นมาและสาเหตุที่ ท าให้เรื่องเล่าของ     
มหาราชพระองคน์ีส้ามารถด ารงอยู่มาไดอ้ย่างยาวนาน ต่อดว้ยการส ารวจพระนิพนธข์องสมเด็จฯ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ นกัประวติัศาสตรช์นชัน้ปกครองไทยที่ทรงให้ความส าคญัแก่เรื่องเล่า
สมเด็จพระนเรศวร เพื่อเป็นการปทูางน ามาสู่การอธิบายในหวัขอ้สดุทา้ยที่จะท าการวิเคราะหพ์ระ
ประวตัิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระนิพนธเ์รื่องสุดทา้ยในพระชนมช์ีพของพระองคเ์อง ซึ่งเป็น
หมดุหมายส าคญัของการสถาปนาเรือ่งเล่าขนาดใหญ่ (metanarratives) ของสมเด็จพระนเรศวรที่
ไดร้บัการสมาทานจากรฐัและมวลชนในเวลาต่อมา 

2.1 ประวัติศาสตรข์องเร่ืองเล่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฉบับสังเขป 
2.1.1 ร่องรอยของเร่ืองเล่าสมัยอยุธยา 

  หากจะหาหลกัฐานฝ่ายไทยที่ผลิตขึน้ร่วมสมัยกับช่วงเวลาที่ยอมรบักันว่าอยู่ใน
สมยัสมเด็จพระนเรศวรภายในระยะเวลาประมาณ 50 ปี คือ ระหว่าง พ.ศ. 2098–2148 แทบจะไม่
ปรากฏใหเ้ห็นเลย หลกัฐานส่วนใหญ่ที่ไดร้บัการยอมรบัว่าผลิตขึน้ในสมยัอยุธยาและมีการเล่าถึง
สมยัสมเด็จพระนเรศวรลว้นเพิ่งถูกเขียนขึน้หรือถูกช าระภายหลงั พ .ศ. 2148 ซึ่งในที่นีข้อกล่าวถึง
หลกัฐานส าคัญ 4 ชิน้ โดยพิจารณาในฐานะที่เป็นวรรณกรรมทางประวัติศาสตรข์องผูท้ี่มีชีวิตอยู่
ในสมยัอยุธยา เริ่มจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบัวนัวลิตของเยเรเมียส ฟาน ฟลีต (Jeremias 
Van Vliet) พ่อคา้ชาวฮอลนัดาจาก VOC ที่เดินทางเขา้มายงัอยธุยาระหว่าง พ.ศ. 2176–2185 ตรง
กับสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2172–2199) ไดเ้ขียนพงศาวดารฉบับนีเ้มื่อ พ.ศ. 2182 แต่
ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย เมื่ อ พ .ศ . 25231 เนื ้อความในพงศาวดารฉบับนี ้มีการผสม

 
1 ตน้ฉบบัภาษาฮอลนัดาปรากฏเป็นครัง้แรกในผลงานวิจยัเมื่อ พ.ศ. 2473 ของเซอิชิ อาวาโอะ (Seiichi 

Iwao) ศาสตราจารยท์างประวัติศาสตรญ่ี์ปุ่ นของมหาวิทยาลัยโตเกียว หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2513   อเล็กซาน
เดอร ์บี. กริสโวลด์ (Alexander B. Griswold) ไดส่้งหลักฐานชิน้นีไ้ปให้เดวิด เค. ไวแอทท ์(Dawid K. Wyatt) 
เพื่อใหจ้ดัแปล และไวแอททข์อใหม้ิเรียม เจ. แวน เดนเบอรก์ คดัลอกตน้ฉบบัจากตวัเขียนโบราณมาเป็นตวัเขียน
ปัจจุบัน และใหเ้ลียวนารด์ แอนดายา (Leonard Andaya) แห่งภาควิชาประวัติศาสตร ์มหาวิทยาลัยมลายา 
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อิทธิปาฏิหาริยเ์หนือธรรมชาติสอดแทรกเขา้ไปพรอ้มกบัเรื่องราวการสรา้งอยุธยา รวมถึงเรื่องราว
ของกษัตริยอ์ยุธยาแต่ละพระองคท์ี่ฟาน ฟลีตเล่าอย่างเป็นล าดับไวด้ว้ย และดว้ยการเป็น “คน
นอก” อยุธยาท าใหฟ้าน ฟลีตมีอิสระในการที่จะวินิจฉัยขอ้ดีและขอ้เสียของกษัตริยแ์ต่ละพระองค์
ลงไป เรื่องเล่าของกษัตริยพ์ระนามว่าพระนเรศราชาธิราช (Prae Naerith) ถูกบันทึกว่าทรงเป็น
กษัตริยท์ี่มีความเขม้งวด มีการสั่งลงโทษอย่างโหดเหีย้ม แต่ในสมยัของพระองคก์็ประสบแต่ความ
รุง่เรืองและโชคชยั1 
  หลกัฐานชิน้ที่สอง คือ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบัหลวงประเสริฐ เป็น
หนึ่งในหลกัฐานชิน้ส าคญัที่เหลา่นกัวิชาการผูส้นใจประวติัศาสตรอ์ยุธยามกัจะใหร้บัการยอมรบัว่า
น่าเชื่อถือมากที่สดุเมื่อเทียบกบัพระราชพงศาวดารฉบบัอ่ืน ๆ อย่างไรก็ดี จ าตอ้งท าความเขา้ใจภูมิ
หลงัของพระราชพงศาวดารฉบบันีด้ว้ยว่า เป็นการน า “...กฎหมายเหตขุองพระโหรเขียนไวแ้ต่ก่อน 
และกฎหมายเหตซุึ่งหาไดแ้ต่หอหนงัสือ และเหตซุึ่งมีในพระราชพงษาวดารนัน้ใหค้ดัเขา้ดว้ยกนัเป
นแห่งเดียว ใหร้ะดบัศกัราชมาคุงเท่าบัดนี”้2 เมื่อ พ.ศ. 2223 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ (พ.ศ. 
2199–2231) และกว่าที่ไดร้บัการคน้พบก็ล่วงเลยเขา้ไปถึง พ.ศ. 2450 โดยพระปริยัติธรรมธาดา 
(แพ ตาละลักษณ์ เปรียญ) เมื่อครัง้ยังด ารงต าแหน่งเป็นหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ไดพ้บพระราช
พงศาวดารฉบบันีจ้ากชาวบา้น และน ามามอบใหห้อพระสมดุวชิรญาณ 3 ในส่วนของลกัษณะการ
บนัทึกจะเรียงตามล าดบัศกัราช ในแต่ละศกัราชจะมีเนือ้ความกะทดัรดัคลา้ยกบัปมูโหร เนือ้ความ
ที่เก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวร จะอยู่ในช่วงทา้ยของเล่ม4 ประเด็นส าคญัที่สะทอ้นถึงแนวความเชื่อที่
แฝงฝังภายในพระราชพงศาวดารฉบบันีอ้ยู่ที่การเรียกพระนามสมเด็จพระนเรศวรว่าสมเด็จพระ
นารายณ์บพิตรเปนเจา้ ซึ่งสะทอ้นถึงการน าแนวความเชื่อเรื่องทฤษฎีอวตารของหนึ่งในเทพเจา้
สูงสุดในศาสนพราหมณ์ คือ พระนารายณ์ มาใชใ้นการเขียนพระราชพงศาวดาร เพื่อสรา้งและ

 

แปลจากภาษาฮอลนัดาเป็นภาษาองักฤษ และแปลเป็นภาษาไทยโดยวนาศรี สามนเสน เมื่อ พ.ศ. 2523 ใน วนัว
ลิต. (2546). พงศาวดารกรุงศรีอยธุยา ฉบบัวนัวลิต พ.ศ.2182. หนา้ (3), (7), 3-5. 

1 ด ูแหล่งเดมิ. หนา้ 83-92. 
2 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบัพนัจันทนุมาศ (เจิม) และพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา

ฉบบัหลวงประเสริฐ, ค าใหก้ารชาวกรุงเก่า, ค าใหก้ารขนุหลวงหาวดั. (2553). หนา้ 389. 
3 แหล่งเดมิ. หนา้ 385. 
4 เล่าตัง้แต่ขึน้ครองเมืองพิษณโุลกเมื่อ พ.ศ. 2114–2147 ด ูแหล่งเดมิ. หนา้ 413-422. 
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รองรับอ านาจของสถาบันกษัตริย์ในการปกครอง1 เมื่อพิจารณาในแง่นีส้มเด็จพระนเรศวรจึง
เปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของพระนารายณท์ี่ลงมาปกปักรกัษาโลกมนษุยห์รืออาณาจกัรอยธุยา 
  หลกัฐานสองชิน้สุดทา้ยในสมยัอยุธยาที่จะกล่าวถึง คือ ค าใหก้ารขุนหลวงหาวดั
และค าใหก้ารชาวกรุงเก่า ซึ่งมีภูมิหลงัรว่มกนัในแง่ที่ว่าเป็นค าใหก้ารของเชลยชาวอยุธยาที่ถูกจบั
ไปพม่าในคราวเสียกรุงฯ ครัง้ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2310 ภาษาในบนัทึกตน้ฉบบัจึงเป็นภาษามอญและ
พม่าตามล าดับ ต่อมาจึงได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเมื่อ พ .ศ. 2454 และ 2455 ตามล าดับ2 
สมเกียรติ วนัทะนะตีความค าใหก้ารทัง้สองฉบบัพรอ้มใหค้วามเห็นว่า “…ในเรื่องของศกัราชและ
เนือ้ความมีความฟั่นเฟือนสับสนจนเราต้องถือเป็นกฎไว้ก่อนว่าจะตีความเป็นเรื่องจริงตาม
ตวัอกัษรหาไดไ้ม่”3 ด้วยธรรมชาติของหลักฐานแบบนี ้เรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรที่ปรากฏใน
ค าใหก้ารทัง้สองฉบบันีจ้ึงมีลกัษณะเป็นการเล่าที่ไม่เรียงล าดับตามเวลาเหมือนอย่างการบนัทึก
พระราชพงศาวดาร เนือ้ความมีทั้งการเล่าถึงอิทธิปาฏิหาริย์ที่ล้นเหลือของสมเด็จพระนเรศวร 
พรอ้มดว้ยถอ้ยส านวนที่เล่าประหนึ่งอยู่ร่วมกบัเหตกุารณ ์ตวัอย่างในค าใหก้ารขุนหลวงหาวดั เมื่อ
คราวเกิดสงครามยุทธหตัถี มีการเล่าค าประกาศทา้รบของสมเด็จพระนเรศวรต่อพระมหาอปุราชา
แห่งกรุงหงสาวดีว่า “…ดูกรอปุราชา ท่านก็เป็นเชือ้กษัตริย์ ฝ่ายเราก็เป็นเชือ้ขตัติยวงศา จกัทิง้กนั
ดว้ยลูกคลีนัน้ดูเหมือนเด็กเล่น ควรทีท่่านกบัเราจกัชนชา้งชิงชยักนัใหเ้สนาทัง้ปวงดูเล่นเป็นขวญั
ตาจึ่งจักสมควรกบัเราทัง้สอง…”4 หรือในค าใหก้ารชาวกรุงเก่า มีการเล่าถึงเล่หเ์พทุบายของพระ
มหาอุปราชาในสงครามคราวเดียวกันว่า “…ขณะนัน้ พระมหาอุปราชาจะเอาจักรขวา้งพระ
นเรศวร ๆ เห็นดงันัน้จึงตรสัว่า พระเชษฐาท าอะไรอย่างนี ้เห็นจะเคยใชอุ้บายท ารา้ยเขาอย่างนี ้
เสมอดอกกระมัง… พระมหาอุปราชาจึงตอบว่า เราลองใจดูดอก มิไดค้ิดว่าจะเอาจักรขวา้งพระ
นอ้งจริง ๆ …”5 
 หลกัฐานทัง้ 4 ชิน้ที่ยกมาบ่งบอกไดว้่าร่องรอยของเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรปรากฏขึน้
ตัง้แต่สมัยอยุธยา แต่ไม่มีหลกัฐานชิน้ใดที่บนัทึกร่วมสมยักับช่วงเวลาที่สมเด็จพระนเรศวรมีพระ

 
1 อษุณีย ์ธงไชย. (2540). พระราชพงศาวดารและพงศาวดาร : หลกัฐานทีส่รา้งขึน้เพือ่สถาบนักษัตริย์. 

หนา้ 7. 
2 ดูค าอธิบายของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพเก่ียวกับความเป็นมาของค าใหก้ารฯ ทั้งสอง

ฉบบัใน เล่มเดมิ. (2553). หนา้ 429-436, 691-695. 
3 สมเกียติ วนัทะนะ. (2527). เล่มเดมิ. หนา้ 5.  
4 เล่มเดมิ. (2553). หนา้ 704. 
5 แหล่งเดมิ. หนา้ 512. 
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ชนมช์ีพโดยตรง หากแต่ท าใหเ้ขา้ใจว่า ทัง้ชนชัน้ปกครอง ชาวต่างชาติ ตลอดจนชาวอยุธยาที่อยู่ใน
ระดบัล่างสดุของสงัคมศกัดินาอยุธยา มีความรบัรูถ้ึงการมีตัวตนของสมเด็จพระนเรศวรมากนอ้ย
ต่างกันไป ภาพของพระองคท์ี่ปรากฏในสมัยอยุธยาอาจเป็นดังที่วริศรา ตัง้คา้วานิช อธิบายว่ามี
ความเป็นพระมหากษัตริยน์กัรบ เขม้แข็ง และเด็ดเด่ียว1 ดว้ยโครงเรื่องที่สะทอ้นภาพของพระองค์
ออกมาเช่นนี ้มีส่วนส าคัญที่ท าใหช้นชั้นน าสมัยรตันโกสินทรร์บัเอามาปรบัใหเ้ขา้กับบริบททาง
การเมืองในยคุสมยัของตน 

2.1.2 โครงการช าระพระราชพงศาวดารกับการเปล่ียนผ่านวีรบุรุษอยุธยาสู่
วีรบุรุษรัตนโกสินทร ์
  ภายหลังจากการสถาปนากรุงรตันโกสินทรเ์ป็นราชธานี กระบวนการช าระพระ
ราชพงศาวดารไดเ้ริ่มขึน้เมื่อ พ.ศ. 2338 ตรงกับสมยัรชักาลที่ 1 นิธิ เอียวศรีวงศใ์หค้  าจ ากดัความ
ของการช าระพระราชพงศาวดารว่าประกอบดว้ย “…การแกไ้ขส านวนโวหาร ตวัสะกด แต่งเรื่องย่อ 
แทรกเรือ่งใหม่ลงไปในเรือ่งเก่า และแกเ้รือ่งเก่าใหต่้างออกไป…”2 ซึ่งพระราชพงศาวดารที่ถูกช าระ
ในช่วงเวลานี ้ไดแ้ก่ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบัพนัจนัทนมุาศ พระราชพงศาวดารกรุง
ศรีอยุธยาฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) และ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบัสมเด็จพระ
พนรตัน์3 เป็นตัวอย่างส าคัญของเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรในสมัยตน้รตันโกสินทรท์ี่ถูกน าเสนอ
ออกมาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการเมืองขณะนัน้ที่ตอ้งการสรา้งความชอบธรรมใหร้าชวงศจ์กัรี สิ่งที่
เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ การสรา้งภาพให้พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงปราศจาก
ความชอบธรรมและมีคุณลกัษณะที่ไม่เหมาะสมกบัการเป็นผูป้กครอง4 พฤติกรรมอนัเสื่อมทราม
ของพระมหากษัตริยแ์ห่งราชวงศส์ุดทา้ยแห่งอาณาจกัรอยุธยาที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารตน้
รตันโกสินทร ์อาจมีส่วนใหช้นชัน้น าในขณะนัน้เลือกที่จะน าเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรมาสวมทบั
กบัเรื่องเล่าของตน ดังที่นิธิกล่าวว่า “...สมเด็จพระนเรศวรอาจเป็นวีรบุรุษของคนอยุธยาอยู่แลว้ก็
ได ้แต่พระราชพงศาวดารท าใหพ้ระองค์เป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสมยัรตันโกสินทร์ ทรงเป็น
กษัตริยใ์นอดุมคต ิคอืฉลาด เป็นนกัรบกลา้หาญ และทรงทะนบุ ารุงพระพทุธศาสนา...”5  

 
1 วรศิรา ตัง้คา้วานิช. (2552). เล่มเดมิ, 7(3), 101. 
2 นิธิ เอียวศรีวงศ.์ (2523). เล่มเดมิ. หนา้ 3. 
3 ดูการวิเคราะหค์วามเป็นมาและเหตุที่รูว้่าผ่านการช าระ ใน นิธิ เอียวศรีวงศ.์ (2523). เล่มเดิม. หนา้ 

8-14.; สมเกียรติ วนัทะนะ. (2527). เล่มเดมิ. หนา้ 34, 36-37. 
4 นิธิ เอียวศรีวงศ.์ (2523). เล่มเดมิ. หนา้ 21-40. 
5 แหล่งเดมิ. หนา้ 36. 
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  แนวคิดของชนชัน้น าสยามที่มีต่อเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรเริ่มเปลี่ยนไป 
เมื่อสยามเริ่มรบัวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการท าสนธิสญัญาฉบบัต่าง ๆ 
กบันานาประเทศ โดยเฉพาะสนธิสญัญาเบาวร์ิงกบัองักฤษใน พ.ศ. 2398 ซึ่งความเขา้ใจโดยทั่วไป
มักมองว่าสนธิสัญญาฉบับนีเ้น้นไปที่เรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่ไชยันต ์รชัชกูลไดช้ีใ้ห้ เห็น
นยัส าคญัของการท าสนธิสญัญาฉบบันีแ้ลว้ว่า ส่งผลใหช้นชัน้น าสยามเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลง
ทางวฒันธรรมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตัง้แต่การแต่งกาย สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ไปจนถึงวิธี
คิด1 ซึ่งค าอธิบายนีส้อดคลอ้งกับวิธีคิดของชนชัน้น าสยามในขณะนัน้ที่พยายามขยายปริมณฑล
ของการรบัรูเ้รื่องเล่าประวัติศาสตรข์องสยามและยุคสมัยสมเด็จพระนเรศวรใหก้วา้งออกไป พระ
ราชนิพนธข์องรชักาลที่ 4 เรื่อง Brief History of Siam (พงศาวดารสยามอย่างย่อ) เป็นตวัอย่างที่
จะสนับสนุนค าอธิบายนีไ้ดดี้ เนื่องจากพระนิพนธฉ์บบันีท้ี่ไดร้บัการตีพิมพล์งในวารสาร Chinese 
Repository ฉบบัที่ 20 เล่มที่ 7 เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2394 ถูกน าไปตีพิมพใ์นภาคผนวกของ
หนังสือเรื่อง The Kingdom and People of Siam เขียนโดยเซอร์ จอห์น เบาว์ริง (Sir John 
Bowring) 2 เนือ้ความภายในพระราชนิพนธ์เรื่องนีม้ีการเล่าถึงสมเด็จพระนเรศวรไวอ้ย่างสังเขป 
ขอ้สงัเกต คือ ไม่มีการกล่าวถึงสงครามยุทธหัตถี แต่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนเรศวรทรง
พระแสงปืนขา้มแม่น า้สะโตงถกูแม่ทพัพม่าตกจากหลงัชา้งจนเสียชีวิต ท าใหส้ยามไดเ้ป็นเอกราช3 
ต่อประเด็นนีว้ริศรา ตั้งค้าวานิช วิเคราะห์ว่าการเลือกปืนมาน าเสนอแทนชา้ง แสดงให้เห็นถึง
ทัศนคติของชนชั้นน าที่ เปลี่ยนไป อาวุธปืนเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยในสงครามอย่าง
ตะวันตก และค าว่าเอกราชที่ปรากฏนั้น แสดงว่าชนชั้นน าสยามเริ่มรบัแนวคิดเรื่องรัฐชาติเข้า
มาแลว้4 
  การรับรูเ้รื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรในสมัยรัชกาลที่  4 ยังปรากฏในพระราช
พงศาวดารฉบบัพิมพ์สองเล่ม ของแดน บีช แบรดลีย์ (Dan Beach Bradley, 1804–1873) หรือที่

 
1 ไชยนัต ์รชัชกูล. (2560). อาณานิคมสมบูรณาญาสิทธิราชย์: การก่อรูปรฐัไทยสมยัใหม่จากศกัดินา

นิยมสู่ทุนนิยมรอบนอก [The Rise and Fall of The Thai Absolute Monarchy] (พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์, ผู้
แปล). หนา้ 57-58. 

2 วินยั พงศศ์รีเพียร. (2537). พงศาวดารสยามอย่างย่อ พระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจ้าอยู่หัว (จากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง “Brief History of Siam”). ใน วินัย พงศ์ศรีเพียร (บ.ก.), ความ
ยอกยอ้นของอดตี: พพิธินพินธ์ พลตรี หม่อมราชวงศ ์ศภุวฒัย์ เกษมศรี. หนา้ 71-72.  

3 แหล่งเดมิ. หนา้ 77-78. 
4 วรศิรา ตัง้คา้วานิช. (2552, กรกฎาคม-กนัยายน). เล่มเดมิ, 7(3), 110-111. 
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รูจ้กักนัทั่วไปในนามหมอบรดัเลย์ ตีพิมพเ์มื่อ พ.ศ. 2406–2407 (เล่มที่ 1–2 ตามล าดบัปี) เทคนิค
วิทยาดา้นการพิมพด์งักลา่ว สมเกียรติ วนัทะนะอธิบายว่า ท าใหป้ริมณฑลของการเรียนรูแ้ละสรา้ง
ส านึกเก่ียวกับอดีตขยับขยายออกมานอกแวดวงของราชส านักเป็นครัง้แรก นับเป็นจุดเปลี่ยน
ส าคัญในการใหก้ าเนิดแก่ประวติัศาสตรน์ิพนธ์สมัยใหม่ของสยาม1 เนือ้หาในพระราชพงศาวดาร
ฉบบัพิมพส์องเลม่ครอบคลมุตัง้แต่สมยัก่อนสรา้งกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมยัรชักาลที่ 1 จบเหตกุารณ์
ลงใน พ.ศ. 2335 ซึ่งมีการเลา่เรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรไวด้ว้ย2 ฉะนัน้ อาจกลา่วไดว้่า ในช่วง
แรกของการรบัวัฒนธรรมอย่างตะวนัตก ท าใหเ้รื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรขยายความรบัรูอ้อกมา
จากภายนอกราชส านัก และมีความพยายามให้ผูค้นทั้งชาวต่างประเทศและชาวสยามเองรบัรู ้
เรื่องราวของพระมหากษัตรยิใ์นอดุมคติดงัพระราชประสงคข์องปฐมกษัตรยิแ์ห่งราชวงศจ์กัรี 

2.1.3 ปริมณฑลของเร่ืองเล่าทีห่ลากหลายในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ์
  ผลจากการที่ชนชั้นน าสยามตอ้งปรบัตัวใหเ้ขา้กับกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่
หลั่งไหลเขา้มา สะเทือนไปถึงรูปแบบของการเขียนประวัติศาสตรน์ิพนธ์ไทยที่ต้องปรบัไปตาม
กระแส และหันเหเขา้หาความเป็นชาติมากขึน้ ธงชัย วินิจจะกูล อธิบายอย่างชัดเจนว่า ในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที่ 10 ถึงตน้คริสตศ์ตวรรษที่ 20 อิทธิพลตะวนัตกที่เขา้ครอบง าเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้มิเพียงน าลทัธิอาณานิคมและระเบียบโลกใหม่ตามคติแบบรฐัชาติมาดว้ยเท่านั้น ทว่ายังน า
ส านึกทางประวติัศาสตรแ์บบใหม่ พรอ้มทัง้ประวติัศาสตรน์ิพนธแ์บบใหม่เขา้มาดว้ย สิ่งเหล่านีถู้ก
ปรบัใหเ้ขา้กับสิ่งที่มีอยู่ก่อนหน้าในพืน้ถิ่น ไม่ต่างจากการรบัอารยธรรมศาสนาหลกั ๆ ก่อนหน้า 
สง่ผลใหป้ระวติัศาสตรน์ิพนธส์มยัใหม่มีรูปแบบเฉพาะของแต่ละถิ่นแต่ละสงัคมไป3 
  กรณีของสยาม ความรบัรูห้ลกัของสงัคมมกัจะถูกน าเสนอว่า สยามหรือไทยเป็น
ชาติที่ด  ารงคงไวซ้ึ่งความเป็นเอกราชมาตลอด หาไดเ้คยตกเป็นขา้ช่วงใชข้องเจา้อาณานิคมไม่ 
หากแต่ความรบัรูห้ลกันีม้ีปัญหาในสายตาของนกัวิชาการบางคนที่ศกึษาประวติัศาสตรไ์ทยในช่วง
การก่อรูปของรฐัสมบูรณาญาสิทธิราชย ์อาทิ กุลลดา เกษบุญชู มีด้ที่ชีว้่า แมส้ยามจะมีอิสระทาง
การเมืองสกัเพียงใด แต่ในแง่เศรษฐกิจสยามไดถู้กผนวกเขา้เป็นสว่นหนึ่งของระบบเศรษฐกิจแบบ

 
1 สมเกียรติ วนัทะนะ. (2527). เล่มเดมิ. หนา้ 62. 
2 ดเูฉพาะเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวร ใน กรมศิลปากร. (2560). พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา 

ฉบบัหมอบรดัเล. หนา้ 117-188.  
3 ธงชยั วินิจจะกูล. (2562ค). เมือ่สยามพลิกผนั: ว่าดว้ยกรอบมโนทศัน์พืน้ฐานของสยามยคุใหม่. หนา้ 

80.  
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อาณานิคม1 ไม่เพียงแค่นัน้ ไชยนัต ์รชัชกูล อธิบายในมมุการเมืองภายในว่า การก่อรูปรฐั–ชาติใน
สยามประกอบดว้ยความเคลื่อนไหวในสองทาง คือ การก่อตัง้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์กับ
การแผ่ขยายอ านาจน าของกรุงเทพฯ เหนือภูมิภาคต่าง ๆ อาจเรียกได้ว่าเป็นลัทธิอาณานิคม
ภายใน2 ภาวะที่ชนชั้นน าสยามอยู่ในสถานะที่เป็นทัง้เจา้อาณานิคมภายใน และตกอยู่ในภาวะ
อาณานคิมอ าพราง (Crypto-Colonialism)3 เช่นนี ้เป็นส่วนส าคญัที่ก่อใหเ้กิดแม่บทประวติัศาสตร์
นิพนธ์ไทยสมัยใหม่ที่ธงชัย วินิจจะกูลขนานนามว่า ประวตัิศาสตร์แบบราชาชาตินิยม  (royal–
national history) อันเป็นผลจากประวัติศาสตรบ์าดแผลของชนชั้นน าสยามในวิกฤตการณ์ ร .ศ. 
112 (พ.ศ. 2436) ที่เจา้อาณานิคมอย่างฝรั่งเศสแสดงท่าทีจะคุกคามอธิปไตยของสยาม4 และ
ในช่วงเวลานีเ้กิดสิ่งประกอบสรา้งความเป็นรฐัชาติสมัยใหม่ที่เรียกว่าภูมิกายา (geo–body) อัน
เป็นปฏิบัติการของเทคโนโลยีการจัดการพืน้ที่ /ภูมิ (territoriality) ที่รงัสรรคค์วามเป็นชาติในเชิง
เทศะ (space) ผ่านการจดัท าแผนที่สมัยใหม่ที่ตีเสน้เขตแดนของสยาม ดว้ยกระบวนการเหล่านีไ้ด้
ท าใหส้  านึกทางประวัติศาสตรเ์ปลี่ยนไป การจินตนาการว่าเสน้เขตแดนอย่างรฐัชาติมีมาตั้งแต่
สมัยจารีต เป็นส่วนส าคัญที่ ท าให้ประวัติศาสตร์แบบราชาชาตินิยมที่ ต้องอิงอยู่กับทั้ง
พระมหากษัตรยิแ์ละชาติ ทรงอิทธิพลและแยกไม่ขาดจากประวติัศาสตรก์ระแสหลกัของสงัคมไทย5  
  ก่อนเกิดวิกฤตการณ ์ร.ศ. 112 เรื่องเล่าทางประวติัศาสตรข์องชนชัน้น าสยามได้
เริ่มปรบัเปลี่ยนจากรูปแบบประวัติศาสตรน์ิพนธ์ไปสู่ภาพเขียนสีสมัยใหม่ อันเป็นหมุดหมายที่
ส  าคัญของการขยายความรบัรูต่้อเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวร คือ การจัดท าโคลงภาพพระราช
พงศาวดารขึน้มาตามพระราชด ารขิองรชักาลที่ 5 (พ.ศ. 2411–2453) ใน พ.ศ. 2430 เพื่อ “…น าไป
ประดบัพระเมรุทอ้งสนามหลวงอวดมหาชน เมื่อครัง้พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจา้ลูก
เธอ เจา้ฟ้าพาหรุดัมณีมยั… กบัพระศพสมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้าตรีเพช็รุตมธารง เจา้ฟา้ศิริ

 
1 ดกูารอธิบายโดยน าบทบาทของระบบทุนนิยมโลกมาใชอ้ธิบายการสรา้งรฐัสมยัใหม่ ใน กุลลดา เกษ

บุญชู มี ้ด . (2562). ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์: วิวัฒนาการรัฐไทย [The Rise and Decline of Thai 
Absolutism] (อาทิตย ์เจียมรตัตญัญ,ู ผูแ้ปล). นนทบรุ:ี ฟ้าเดียวกนั.  

2 ไชยนัต ์รชัชกลู. (2560). เล่มเดมิ. หนา้ 109. 
3 Michael Herzfeld. (2002). The Absent Presense: Discourse of Crypto-Colonialism. The 

South Atlantic Quarterly, 101(4), 899-926. อา้งถึงใน ธงชยั วินิจจะกลู. (2559). เล่มเดมิ. หนา้ 36. 
4 ธงชยั วินิจจะกลู. (2559). เล่มเดมิ. หนา้ 5-14. 
5 ดู ธงชัย วินิจจะกูล . (2556). ก าเนิดสยามจากแผนที่: ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ [Siam 

Mapped: A History of the Geo-body of a Nation] (พวงทอง ภวคัรพนัธุ,์ ไอดา อรุณวงศ,์ และ พงษ์เลิศ พงษ์
วนานต,์ ผูแ้ปล). กรุงเทพฯ: โครงการจดัพิมพค์บไฟ รว่มกบั ส านกัพิมพอ์่าน. 
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ราชกกุธภัณฑ์ แลพระศพพระอรรครชายาเธอ พระองค์เจา้เสาวภาคนารีรัตน…” ทรงเลือกสรร
เรื่องราวในพระราชพงศาวดารใหช้่างเขียนรูป พรอ้มทัง้ใหม้ีโคลงบอกเรื่องพระราชพงศาวดารตรง
กับภาพประจ าไวทุ้กกรอบจ านวน 92 แผ่น โคลงที่แต่งมีจ านวน 376 บท โคลงรูปละ 6 บท และ
โปรดฯ ใหม้ีการพิมพเ์ป็นเล่มสมดุพระราชทานแจกในงานครัง้นัน้ถึง 1,000 เลม่ เมื่อเสรจ็งานโปรด
ฯ ใหแ้บ่งโคลงภาพนีไ้ปประดบัไว ้ณ พระที่นั่งและพระราชวงัต่าง ๆ เช่น พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 
พระที่นั่งวโรภาศพิมาน พระราชวงับางปะอิน เป็นตน้1 
  การน าโคลงภาพมาจัดแสดงในที่สาธารณะนีม้ีความส าคัญมากต่อการน าเรื่อง
เล่าของพระมหากษัตริยท์ี่เดิมอยู่ในรูปแบบพระราชพงศาวดาร และเสพในแวดวงราชส านักเสีย
ส่วนใหญ่ น ามาออกจัดแสดงอย่างเป็นรูปธรรม โดยแฝงไปดว้ยการแสดงออกถึงความศิวิไลซใ์ห้
สาธารณชนได้ประจักษ์ ดังที่บาหยัน อ่ิมส าราญ อธิบายว่า การน าเสนอโคลงภาพครัง้นี ้“…
นบัเป็นการประกาศต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการครัง้แรกถึงความยิ่งใหญ่ของสถาบนักษัตริย์
ในสังคมสยาม…”2 ส  าหรบัเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรที่ปรากฏผ่านโคลงภาพนีม้ีถึง 18 ภาพ 
มากกว่าพระมหากษัตรยิพ์ระองคอ่ื์น ตัง้แต่ภาพที่ 21 สมเด็จพระนเรศวรตามจบัพระยาจีนจนัต ุไป
จนถึงภาพที่ 38 ทูตแขกเมืองไทรเฝ้า ภาพพระราชกรณียกิจในสงครามครัง้ส  าคัญถูกน าเสนอ
ออกมาแทบจะทัง้หมด เช่น ทรงปืนขา้มแม่น า้สะโตง ปีนค่ายพระเจา้หงษาวดี ท ายทุธหตัถีกบัพระ
มหาอปุราชา ฯลฯ3  
  จินตกรรมแห่งความเป็นชาติอาจไม่ไดส้ะทอ้นออกผ่านแค่เพียงการจัดท าแผนที่ 
หรือการเขียนประวติัศาสตรท์ี่อยู่ในรูปเล่มอีกต่อไป ทว่ายงัไดข้ยายปริมณฑลออกไปสู่ภาพเขียนสี
สมัยใหม่ที่ชูแนวคิดความเป็นเอกภาพภายใตก้ารปกครองของพระมหากษัตริย ์ในขณะที่สยาม
ก าลงัเผชิญกบัความเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในและภายนอกรฐัไดเ้ป็นอย่างดี4 

 
1 ส านักวรรณกรรมและประวตัิศาสตร์. (2550). โคลงภาพพระราชพงศาวดาร พรอ้มบทขยายความ

และบทวเิคราะห์. หนา้ (2)-(3).  
2 บาหยนั อิ่มส าราญ. (2554, มิถนุายน-กนัยายน). โคลงภาพพระราชพงศาวดารศิลปะและวรรณกรรม

ภายใตร้ะบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย.์ วารสารร่มพฤกษ์ มหาวทิยาลยัเกริก, 29(3), 122.  
3 ดูเปรียบเทียบกับภาพของกษัตริยพ์ระองค์อื่นทั้งหมด ใน ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. 

(2550). เล่มเดมิ. พิมพค์รัง้ที่ 6. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 
4 เอือ้มพร ศรสวุรรณ. (2550). โคลงภาพพระราชพงศาวดาร: การศกึษาในเชิงประวตัิศาสตรน์ิพนธ.์ ใน 

สุธาชัย ยิม้ประเสริฐ (บ.ก.), สายธารแห่งอดีต : รวมบทความทางประวตัิศาสตร์เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี 
ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บนุนาค. หนา้ 162.  
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  ร่องรอยของประวัติศาสตรแ์บบราชาชาตินิยมปรากฏให้เห็นในพระนิพนธ์
หลากหลายเรื่องของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ อันถือไดว้่าทรงเป็นต้นแบบของการ
เขียนประวติัศาสตรน์ิพนธไ์ทยสมยัใหม่1 แต่ขณะเดียวกนั รชักาลที่ 6 (พ.ศ. 2453–2468) ทรงสน
พระทยัที่จะหวนยอ้นกลบัไปหาอดีตอนัศิวิไลซใ์นสโุขทยัที่ถูกก าหนดขึน้มาใหเ้ป็นราชธานีแห่งแรก
ของสยาม2 ซึ่งอาจจะทรงใหค้วามส าคัญพอ ๆ กันกับประวติัศาสตรส์มัยสมเด็จพระนเรศวร กอง
ก าลงัจัดตัง้หรือกองทพัส่วนพระองค์3ที่ชื่อกองเสือป่า มีการจดัแสดงต านานกองเสือป่าในรูปแบบ
ละครซึ่งมีเรื่องราวเก่ียวขอ้งกบัสมเด็จพระนเรศวรตัง้แต่ก่อนที่จะมีการก่อตัง้อย่างเป็นทางการเมื่อ
วนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 24544 การจดัการแสดงครัง้แรกเริ่มในวนัที่ 3-5 มกราคม พ.ศ. 2454 และ
จดัการแสดงครัง้ที่สองระหว่างวนัที่ 5-7 มกราคม พ.ศ. 2455 ทัง้สองครัง้มีการจัดแสดงทัง้หมด 8 
เรื่อง พรอ้มกับชุดส่งอีก 1 เรื่อง5 ในแต่ละเรื่องจะมีการระบุเรื่องราวตามพระราชพงศาวดารก่อน 
แลว้จึงระบเุหตกุารณเ์ฉพาะที่เลือกจะแสดง ซึ่งอาจไม่ไดน้ าความตอนนัน้ ๆ ในพระราชพงศาวดาร
มาทั้งหมด ดังตัวอย่างการแสดงในชุดแรก คือ ชุดที่ 4 อยู่ในภาคที่ 2 ของวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 
2454 เรื่องสมเดจ็พระนเรศวรปีนค่ายพม่า มีเนือ้หาการแสดงดงันี ้
 

 ที่แสดงนี ้คือเฉพาะตอนสมเด็จพระนเรศวรปีนค่ายเท่านัน้คือจบัตัง้แต่แม่ทพัพม่า

ออกเลียบค่ายไปแลว้ เสือป่าฝ่ายไทยขี่มา้ออกตรวจและกองทัพม้ากองนหน้ายกออกมา 

พม่าออกต่อสู ้ทัพไทยหนุนกันมาอีก ต่อสูก้ันอยู่จนทัพหลวงสมเด็จพระนเรศวรยกออกมา 

พวกพม่าจึงล่าหนีเขา้ค่ายพม่าต่อสูป้้องกนัเป็นสามารถปีนเขา้ไปมิได ้จึงตรสัใหล่้าทพักลบั6 

 

 
1 จะกล่าวถึงรายละเอียดอีกครัง้ในหัวขอ้ 2.2 เศษเสีย้วอันหลากหลายก่อนการปรากฏของเรื่องเล่า

ขนาดใหญ่: เรื่องเล่าฉบบัสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ 
2 ธงชยั วินิจจะกลู. (2559). เล่มเดมิ. หนา้ 42-46. 
3 เทพ บญุตานนท.์ (2559). การเมืองในการทหารไทย สมยัรชักาลที ่6. หนา้ 87.  
4 ที่จริงแล้วรัชกาลที่  6 ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดตั้งกองเสือป่าตั้งแต่เมื่อครัง้ด  ารงต าแหน่ง

มกุฎราชกุมารตัง้แต่ พ.ศ. 2448 แต่ทรงเกรงว่าหากจดัตัง้ในขณะนัน้ กลุ่มพระบรมวงศานุวงศท์ี่ไม่พอใจในตัว
พระองค ์จะกล่าวหาว่าพระองคเ์ป็นขบถ ดู ยุภาพร เจือจินดา. (2528). เสือป่า : โครงสรา้งขององค์กรและ
บทบาททางการเมือง. หนา้ 47-48.  

5 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั. (2522). ต านานเสอืป่า (คอืต านานของชาตไิทย). หนา้ (ข).  
6 ตวัหนาเป็นของผูว้ิจยั ใน แหล่งเดมิ. หนา้ 17. 
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  อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ การแสดงชุดที่ 3 ที่อยู่ในภาคที่ 1 ของวนัที่ 5 มกราคม พ.ศ. 
2455 เรื่องสมเด็จพระนเรศวรประกาศการรบมอญ  มีเนื ้อหาการแสดง (คัดมาเพียงบางส่วน
เนื่องจากเนือ้หามีมาก) ดงันี ้
  

 ที่แสดงในเรื่องนี ้ด  าเนินตามเรื่องที่ปรากฏในพงศาวดารอย่างใกลท้ี่สุดที่จะจดัได ้

คือ จับตัง้แต่พระยาเกียรติ พระยาพระราม คุมกองทหารรามัญออกเดินขา้มสนาม… บอก

ความตามอุบายพระเจา้หงสาวดี ใหพ้ระมหาเถรคนัฉ่องทราบ… พระมหาเถรคนัฉ่องทูลให้

ทรงทราบซึ่งกลอุบายของพระเจา้หงสาวดี พระนเรศวรทรงขดัเคือง รบัสั่งเรียกสวุรรณภิงคาร

หลั่งน า้ทกัษิโณทก ประกาศแก่เทพยาฟ้าและดิน ตามที่แจง้อยู่ในเรื่องพงศาวดารนัน้แลว้… 

เสือป่าฝ่ายมอญขึน้มา้ออกมา… มีสรุกรรมาขึน้ชา้งเป็นแม่ทพัหนา้ พระมหาอุปราชขึน้ชา้ง

คุมทัพหลวยกทัพเดินข้ามสนาม… ทัพทั้งสองหยุดหันหน้าปะทะกันยิงปืนต่อสู้กันอยู่ครู่

หน่ึง… พระนเรศวรทรงพระแสงปืนตน้ ยิงไปถกูสรุกรรมาแม่ทพัตกชา้งตาย…1 

 
  ค าว่าเสือป่าในการแสดงนัน้ เป็นค าที่มีนัยส าคัญถึงผูท้ี่ เป็นทหารในกองทัพของ
กษัตรยิ ์ไม่จ าเป็นว่าจะตอ้งเป็นคนไทยเท่านัน้ถึงจะเป็นเสือป่าได ้แต่คนมอญที่เป็นศตัรูกบักองทพั
อยุธยาในเรื่องสมเด็จพระนเรศวรประกาศการรบมอญ สามารถเป็นเสือป่าไดเ้ช่นกนั ดงันัน้ ความ
เป็นเสือป่า (เฉพาะในการแสดงที่เก่ียวขอ้งกับสมเด็จพระนเรศวร) คือ ผูท้ี่อยู่ร่วมรบทัพจับศึกกับ
พระมหากษัตรยิข์องตน และมีความจงรกัภกัดีต่อพระมหากษัตรยิข์องตน  
  ในส่วนของโครงเรื่องที่ใชใ้นการแสดงเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรในปีแรกกับ
ปีที่สองนั้นมีความแตกต่างกัน ในปีแรกนั้นโครงเรื่องจบลงที่การพ่ายแพข้องกองทัพสมเด็จพระ
นเรศวร ซึ่งสะท้อนว่า เรื่องราวตอนปีนค่ายพม่าครั้งนี ้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของ
พระมหากษัตริยไ์ทยที่มีความกลา้หาญจะเป็นแนวหนา้บกุเขา้โจมตีศตัรู แต่โครงเรื่องในปีที่สองจบ
ลงที่ชยัชนะของกองทพัสมเด็จพระนเรศวร แลว้มีลกัษณะที่ส  าคญัคือ มีตวัละครอ่ืน ๆ เขา้มามีสว่น
ใหก้องทัพสมเด็จพระนเรศวรมีชัยชนะดว้ย เช่น พระมหาเถรคันฉ่อง พระยาเกียรติ์ พระยาราม 
พระเอกาทศรถ พระราชมน ูฯลฯ2 นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาในเชิงของพืน้ที่ที่ใชใ้นการแสดงต านาน

 
1 ตวัหนาเป็นของผูว้ิจยั ใน แหล่งเดมิ. หนา้ 51-53. 
2 ขอ้สงัเกตอีกประการ คือ การแสดงในปีที่สองเกิดขึน้หลงัจากเหตุการณ์กบฏ ร.ศ. 130 ซึ่งวริศราเคย

วิเคราะหพ์ระราชนิพนธ์เรื่องพระร่วงฉบับกลอนบทละคร (ขอมด าดิน) พ.ศ. 2455 ว่า “…มีนยัทางการเมือง
ภายใน เนือ่งจากทรงไม่ไวว้างพระราชหฤทยัขา้ราชบางกลุ่ม อีกทัง้ยงัทรงเผชิญความขดัแยง้กบัเจา้นายชัน้สูง
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เสือป่าก็มีลักษณะเป็นการแสดงในที่ โล่งแจ้ง แม้อาจจะมีการจ ากัดวงผู้ชมเฉพาะผู้ที่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกับกองเสือป่าก็ตาม แต่การน าเรื่องเล่าของพระมหากษัตริย ์วีรบุรุษ และวีรสตรีออกมา
ท าการแสดงในรูปแบบการแสดงละครสมยัใหม่ ในองคก์รจดัตัง้สมยัใหม่ในขณะนัน้อย่างกองเสือ
ป่า ผสมผสานกบัโครงเรื่องแบบประวติัศาสตรร์าชาชาตินิยม ท าใหป้ริมณฑลของเรื่องเล่าสมเด็จ
พระนเรศวรขยายออกไปในสื่อสมยัใหม่ในอีกรูปแบบหนึ่ง 
  รชักาลที่ 6 ทรงรือ้ฟ้ืนเรื่องเลา่สมเด็จพระนเรศวรออกมาในอีกรูปแบบ เมื่อครัง้ที่มี
การคน้พบพระเจดียโ์บราณที่ดอนพระเจดีย ์ต าบลหนองสาหร่าย จงัหวดัสพุรรณบุรี ใน พ.ศ. 2456 
ซึ่งพระเจดียแ์ห่งนีไ้ดร้บัการยืนยันจากสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพว่าเป็นเจดียท์ี่สมเด็จ
พระนเรศวรทรงโปรดฯ ใหส้รา้งเพื่อฉลองชัยชนะในสงครามยุทธหัตถี รชักาลที่ 6 ทรงคลอ้ยตาม
พระมติดงักล่าว จึงเสด็จพระราชด าเนินไปยงัที่ตัง้ของพระเจดียเ์พื่อท าการสกัการะบูชา 1 มีการจดั
พิธีประกาศสังเวยเทวดาที่สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์ เมื่อวันที่  25 
มกราคม พ.ศ. 2456 จากนัน้อีก 3 วันถัดมา รชักาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราโชวาทแก่ทหารและเสือ
ป่า ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย ์มีการเปรียบเทียบสถานการณ์บา้นเมืองในขณะนัน้เหมือนสมัยสมเด็จ
พระนเรศวร ทรงมีพระราชประสงคใ์หค้นไทยทุกคนในรชัสมัยของพระองคม์ีความรกัชาติเหมือน

 

หลายพระองค์ การสรา้งสิทธิธรรมใหต้วัพระองค์จึงเป็นเรื่องส าคญั และส่วนหนึ่งไดท้รงสื่อผ่านพระราชนิพนธ์
ของพระองค์…” ซึ่งจดุจบของโครงการในการแสดงต านานเสือป่าปีที่สองอาจตีความนยัที่ตอ้งการส่ือออกมาได้
ดจุเดียวกนั ใน วรศิรา ตัง้คา้วานิช. (2557). ประวตัศิาสตร์ “สโุขทยั” ทีเ่พิ่งสรา้ง. หนา้ 99-101.  

1 ดู นิทานที่ 18 เรื่องคน้เมืองโบราณ ใน ด ารงราชานุภาพ, สมเด็ดพระเจา้บรมวงสเ์ทอกรมพระยา. 
(2487). นิทานโบราณคดี. (ออนไลน)์; การที่มีพระมติตดัสินว่า เจดียย์ุทธหตัถีอยู่ที่เมืองสพุรรณบุรีแทนที่จะอยู่
เมืองกาญจนบุรี เป็นประเด็นส าคัญที่จะท าความเข้าใจว่า เหตุใดอนุสาวรียข์องสมเด็จพระนเรศวรแห่งแรก 
(พรอ้มดว้ยโครงเรื่องยทุธหตัถี) จึงสรา้งที่จงัหวดัสพุรรณบรุีแลว้เสรจ็ใน พ.ศ. 2502 เพราะรฐัไดย้ึดถือพระมติของ
สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพเป็นแม่นมั่น ท าใหช้าวกาญจนบรุีที่เรียกรอ้งว่าจงัหวดัของตนเป็นพืน้ที่ท  า
สงครามยุทธหตัถีจึงไม่ไดร้บัการเหลียวแลจากรฐั ดูหวัขอ้ 3.3 สองนครายุทธหตัถี: สงครามประวตัิศาสตรน์ิพนธ์
ไทยในจงัหวดัสพุรรณบรุีและกาญจนบรุี 
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สมยัสมเด็จพระนเรศวร1 นอกจากนัน้รชักาลที่ 6 ทรงไดย้อดธงโบราณที่เชื่อว่าเป็นของสมเด็จพระ
นเรศวร จึงโปรดฯ ใหน้ ามาติดบนยอดธงมหาศารทลูธวชั ธงไชยเฉลิมพลของกองเสือป่าดว้ย2  
  อาจกล่าวไดว้่าการพยายามรือ้ฟ้ืนเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรขึน้มาในช่วงแรก
หลังการขึน้ครองราชยข์องพระองคน์ั้น อาจเป็นไปดว้ยการแสวงหาสิทธิธรรมทางการเมืองดังที่
บรรพบุรุษของพระองคเ์คยกระท ามา พรอ้มทัง้เป็นการตอบรับกบักระแสประวติัศาสตรน์ิพนธไ์ทย
สมัยใหม่ที่ตอ้งเชื่อมราชาเขา้กับความเป็นชาติใหแ้นบสนิท เพื่อยืนยันอดีตอันรุ่งโรจนท์ี่มีความ
ผกูพนักบัสถาบนักษัตรยิไ์ทยมานานนบัพนัปี 
  ประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมชิน้สุดทา้ยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ์เกิดขึน้
ก่อนการปฏิวัติเปลี่ยนระบอบการปกครองไม่นานนักใน พ.ศ. 2474 ตรงกับสมัยรชักาลที่ 7 (พ.ศ. 
2468–2477) ไดม้ีการผลิตซ า้เรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรครัง้ส  าคัญ คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังใน
พระวิหารวดัสวุรรณดาราราม ที่อยธุยา เขียนภาพโดยพระยาอนุศาสนจิตรกร (จนัทร ์จิตรกร) ส่วน
ผูท้ี่เลือกเรื่องราวที่จะเขียนภาพบนผนังพระวิหารฯ คือ สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ มี
จ านวนภาพเขียนทั้งหมด 14 ภาพ ล้วนเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่ส  าคัญของสมเด็จพระ
นเรศวรตัง้แต่ทรงพระเยาวจ์นถึงเสด็จสวรรคต3 ภาพที่ส  าคญัที่สุดและอยู่ในความทรงจ าของผูค้น
มากที่สดุ เป็นภาพสงครามยุทธหัตถีที่อยู่เหนือประตูตรงขา้มพระประธานภายในพระวิหาร ชาญ
วิทย ์เกษตรศิริ อธิบายว่า “...นีค่ือ “ประดิษฐกรรมทางวฒันธรรม” ทีเ่ป็นรูปภาพ (สมยัใหม่)… ที่
เขา้ไปใช ้“พืน้ที่” ทางพระศาสนา ที่ปกติจะเป็นเรื่องของ “ทศชาติ” และตรงขา้มพระประธานจะ
เป็นเรื่องราวตอน “มารผจญ” หรือ “พระแม่ธรณี” ใหก้ลายเป็นเรื่องที่มีเนือ้หาสาระส าคญัอยู่ที ่
“ราชาชาตนิยิม”...”4 
  เรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ถูกน าเสนอใน
รูปแบบที่แปลกใหม่จากสมัยจารีตที่มักน าเสนอในรูปแบบประวัติศาสตรน์ิพนธ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลา

 
1 เอกสารที่ใชน้ีถู้กน ามาจัดพิมพร์วมไวใ้น สมชาย พุ่มสอาด, และ คนอื่น ๆ. (2527). 400 ปี สมเด็จ

พระนเรศวร ระลึก 400 ปีสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชทรงกอบกูอ้สิรภาพของชาตไิทย. หนา้ 396-399. 
2 จมื่นอมรดรุณารกัษ์. (2520). ไดย้อดธงไชยของสมเด็จพระนเรศวร (พระราชบนัทึกในรชักาลที่ 6). ใน 

อนสุรณ์ดอนเจดีย์พระนเรศวร. หนา้ 70-71. อา้งถึงใน วริศรา ตัง้คา้วานิช.  (2552, กรกฎาคม-กันยายน). เล่ม
เดมิ, 7(3), 119-120. 

3 ดูรายละเอียดของภาพทัง้หมดพรอ้มการกะเรื่องในแต่ละภาพ ใน สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุ

ภาพ. (2550). พระประวตั ิสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช. หนา้ 190-267. 
4 ชาญวิทย ์เกษตรศิร.ิ (2551). เล่มเดมิ. หนา้ 119. 
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เดียวกนักบัที่การเขียนประวติัศาสตรน์ิพนธไ์ทยสมยัใหม่แปรอดุมการณแ์ละแนวการเขียนไปสูเ่รื่อง
เลา่แบบราชาชาตินิยม รวมถึงการน าเสนอเรื่องเลา่ของพระองคอ์อกมาอย่างเป็นรูปธรรม กลา่วคือ 
การท่ีผูค้นไดข้า้มพน้จินตนาการจากตวัอกัษรไปสูก่ารมองเห็นภาพของสมเด็จพระนเรศวรที่จ  าแลง
โดยนกัแสดงละครหรือปรากฏภาพเขียนได ้เป็นรูปแบบที่ด  ารงอยู่ต่อไปและถูกต่อยอดอีกครัง้หลงั
การปฏิวติั 2475  

2.2 เศษเสี้ยวอันหลากหลายก่อนการปรากฏของเร่ืองเล่าขนาดใหญ่: เร่ืองเล่าฉบับพระ
บดิาแห่งประวัติศาสตรไ์ทย 
 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงเป็นผูท้ี่มีบทบาทในการตระเตรียมการก่อรูป
ของรฐัไทยใหเ้ขา้สูก่ารเป็นรฐัสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ทัง้บทบาทในเบือ้งหนา้และเบือ้งหลงั ส าหรบั
บทบาทเบือ้งหน้า รชักาลที่ 5 ทรงแต่งตั้งใหพ้ระองคด์ ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ระหว่าง พ.ศ. 2435–2458 ท าหนา้ที่ในการปฏิรูปหัวเมืองหรือเทศาภิบาล รวบอ านาจจากทอ้งถิ่น
ทั่วราชอาณาจกัรเขา้สูศ่นูยก์ลาง สง่ขา้ราชการที่สว่นใหญ่เป็นพระบรมวงศานวุงศเ์ขา้ไปใชอ้  านาจ
การปกครองแทนที่ผูป้กครองทอ้งถิ่นเดิม ครัน้พระองคท์รงลาออกจากต าแหน่งเสนาบดีฯ แลว้ 7 
วนัใหห้ลงั รชักาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ใหพ้ระองคเ์ขา้รบัราชการอีก
ครัง้ในต าแหน่งสภานายกหอพระสมุดวชิรญาณ1 ช่วงเวลาหลงัจากนีพ้ระองคไ์ดเ้ขียนพระนิพนธ์
ออกมาหลายเรื่องหลากแนว ส่วนใหญ่แลว้จะแวดลอ้มอยู่กบัประวติัศาสตรข์องชาติที่กษัตริยเ์ป็น
องคป์ระธานที่ส  าคญัในการก าหนดความเป็นไปของจงัหวะเหตกุารณใ์นอดีต 
 หลกัการส าคญัของการเขียนประวติัศาสตรน์ิพนธไ์ทยสมยัใหม่ตามแบบสมเด็จฯ กรมพระ
ยาด ารงราชานุภาพ กอบเกือ้ สวุรรณทตั–เพียร อธิบายว่ามีหลกัใหญ่ใจความอยู่ที่การแสดงความ
สืบเนื่องของเหตกุารณต่์าง ๆ ในอดีต (cause and effect)2 กล่าวคือ มีการอธิบายเหตแุละผลของ
การเกิดขึน้ในแต่ละเหตุการณ์ประกอบไว ้แต่ทว่าแก่นส าคัญยังใหเ้นน้ที่พระมหากษัตริยเ์หมือน
ประวัติศาสตรน์ิพนธ์ไทยยุคจารีต เพียงแต่จัดล าดับการอธิบายเสียใหม่ และสอดแทรกแนวคิด

 
1 ดู จกัรกฤษณ ์นรนิติผดุงการ. (2527). สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ กบั 

กระทรวงมหาดไทย. พิมพค์รัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.์  
2 กอบเกือ้ สวุรรณทตั–เพียร. (2519). การศกึษาประวตัศิาสตร์ของสกุลด ารงราชานภุาพ. ใน ชาญวิทย ์

เกษตรศิร,ิ และ สชุาติ สวสัดิ์ศรี (บ.ก.), ประวตัศิาสตร์และนกัประวตัศิาสตร์ไทย. หนา้ 38.  
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แบบรฐัชาติใหเ้ขา้กับแนวการเขียนประวัติศาสตรต์ามอย่างโลกตะวันตก1 หรือกล่าวอีกอย่างว่า
โครงเรื่องเปลี่ยนแต่เนือ้เรื่องไม่ไดเ้ปลี่ยน ซึ่งรูปแบบการเขียนที่เปลี่ยนไปอาจสมัพนัธก์บัส านึกทาง
เวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ดงัที่อรรถจกัร สตัยานุรกัษ์ อธิบายเรื่องส านึกเวลาทางประวติัศาสตรไ์วว้่า 
ในอดีตของสงัคมจารีตผกูพนัอยู่กบัจกัรวาลวิทยาแบบไตรภมูิ ที่มนษุยเ์วียนว่ายตายเกิดในภมูิต่าง 
ๆ นานแสนนานนับชาติไม่ถว้น จนกว่าจะบรรลุนิพพาน2 การเขียนประวติัศาสตรใ์นสงัคมจารีตจึง
เนน้ในเร่ืองของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยแ์ละความส าคญัของพทุธะ แต่พอชนชัน้น าสยามในสมยัรชักาล
ที่ 4 เริ่มมีส  านึกทางเวลาที่มีมนุษยเ์ป็นผูก้ระท าใหเ้กิดความกา้วหนา้ ไดน้ าไปสูก่ารสรา้งสรรคง์าน
เขียนเพื่ออธิบายประวติัความเป็นมาของสิ่งต่าง ๆ ที่มนษุยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้3 
 ส าหรบัพระนิพนธ์ที่เก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรที่มีการเล่าเรื่องราวของพระองคแ์ทรกไว้
มากบ้างน้อยบ้างตามแต่ลักษณะเนื ้อหา หรือบางครั้งอาจจะเป็นแค่การเอ่ยถึงพระนามของ
พระองคว์่ามีความส าคัญอย่างไรต่อประเด็นในพระนิพนธแ์ต่ละเล่มนัน้ เท่าที่สืบคน้มีทัง้หมด 19 
เรื่อง (ไม่นบัพระประวตัสิมเดจ็พระนเรศวรมหาราช) โดยเรียงล าดบัตามปีที่ตีพิมพค์รัง้แรก4 ดงันี ้ 

 
1 นิธิ เอียวศรีวงศ ์ตัง้ขอ้สมมติฐานว่า พระองคท์รงไดร้บัอิทธิพลแนวคิดการเขียนประวัติศาสตรจ์าก

เลโอโปลด ์ฟอน รงัเคอ (Leopold Von Ranke) และเธโอดอร ์มอมเซน (Theodor Mommsen) ใน นิธิ เอียวศรี
วงศ.์ (2512, มิถุนายน-สิงหาคม). สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ กับ อารโ์นลด ์ทอยนบ์ี. สงัคมศาสตร์
ปริทศัน์. 7(1), 18.; กอบเกือ้ สวุรรณทัต-เพียร ไดส้รุปเดาความไวด้ว้ยว่า การที่พระองคท์รงเคยเสด็จไปเยี่ยม
เยียนดูงานของหอ้งสมดุและพิพิธภณัฑสถานของทัง้องักฤษและเยอรมนี อาจจะท าใหท้รงไดร้บัอิทธิพลแนวคิด
จากรงัเคอและฟุสเตล เดอ กูลองซ ์(Fustel de Coulanges) ใน กอบเกือ้ สุวรรณทัต-เพียร. (2519). เล่มเดิม. 
หนา้ 32-33.  

2 อรรถจักร สัตยานุรกัษ์. (2555). การเปลี่ยนแปลงโลกทศัน์ของชนชัน้ผูน้  าไทยตัง้แต่รชักาลที่ 4 ถึง
พทุธศกัราช 2475. หนา้ 10.  

3 แหล่งเดมิ. หนา้ 50. 
4 การที่ผู้วิจัยสืบคน้พระนิพนธ์เรื่องต่าง ๆ ได้สะดวกขึน้ เป็นคุณูปการจากงานศึกษาของ Kennon 

Breazeale ที่ไดร้วบรวมพระนิพนธเ์รื่องต่าง ๆ ของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ โดยเรียงล าดบัตามปีที่
พิมพค์รัง้แรก พรอ้มเขียนแนะน าพระนิพนธแ์ต่ละเรื่องอย่างสังเขปไวด้ว้ย ดู Kennon Breazeale. (2008). The 
Writings of Prince Damrong Rajanubhab: A Chronology with Annotations. Bangkok: The Foundation 
for the Promotion of Social Science and Humanities Textbooks Project; แต่อย่างไรก็ดี ผูว้ิจยัขอเนน้ย า้ว่า
พระนิพนธท์ี่รวบรวมมาทัง้หมดนัน้ เป็นเพียงพระนิพนธท์ี่ผูว้ิจยัสืบคน้ตามแหล่งต่าง ๆ เท่าที่จะรวบรวมได ้ไม่ใช่
ขอ้ยตุิว่าพระนิพนธท์ี่เก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวรมีจ านวนเพียงเท่านี ้ 
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1) อธิบายเรื่องในรชักาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ถึงรชักาลสมเด็จพระเอกาทศรถ (พ.ศ. 
2457) 

2) ต านานคณะสงฆ ์(พ.ศ. 2457) 
3) ไทยรบพม่า (พ.ศ. 2460) 
4) ต านานวงัหนา้ (พ.ศ. 2461) 
5) ต านานการเกณฑท์หารไทย (พ.ศ. 2464)  
6) ต านานเรือรบไทย (พ.ศ. 2467) 
7) แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม (พ.ศ. 2468) 
8) ต านานพระพทุธรูปส าคญั (พ.ศ. 2468) 
9) นิราศนครวดั (พ.ศ. 2468) 
10) พระนิพนธค์ าน าในต าราพิไชยสงครามค ากลอน (พ.ศ. 2469) 
11) ต านานพทุธเจดียส์ยาม (พ.ศ. 2469) 
12) ต านานกฎหมายเมืองไทย (พ.ศ. 2469) 
13) อธิบายว่าดว้ยยศเจา้นาย (พ.ศ. 2472) 
14) อธิบายเร่ืองรูปทองสมัฤทธิ์ (พ.ศ. 2479) 
15) เที่ยวตามทางรถไฟ (พ.ศ. 2484) 
16) นิทานโบราณคดี (พ.ศ. 2487) 
17) เที่ยวเมืองพะม่า (พ.ศ. 2489) 
18) วินิจฉัยพระยศเจา้นายที่เรียกว่า “กรมสมเด็จ” หรือ “สมเด็จกรม” (ไม่ทราบปีที่พิมพค์รัง้

แรกอย่างแน่ชดั)  
19) วินิจฉยัเรื่องพระเจดีย ์3 องค ์(ไม่ทราบปีที่พิมพค์รัง้แรกอย่างแน่ชดั) 

 ขอ้สงัเกต คือ จากพระนิพนธท์ัง้หมด 19 เรื่อง มีถึง 17 เรื่องดว้ยกนัที่สมเด็จฯ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ขึน้ภายหลังลาออกจากต าแหน่งเสนาบดีฯ มีอยู่เพียง 2 เรื่อง
เท่านัน้ที่ทรงพระนิพนธ์ขึน้ใน พ.ศ. 2457 คือ อธิบายเรื่องในรชักาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ถึง
รชักาลสมเด็จพระเอกาทศรถกับต านานคณะสงฆ์ ในส่วนของอธิบายเรื่องฯ พระองค์ทรงพระ
นิพนธ์แทรกไวใ้นพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา ฉบบัพิมพค์รัง้ที่ 21 ลกัษณะของการ

 
1 เดิมทีพระราชพงศาวดารฉบบันีช้  าระขึน้ใหม่ในสมยัในรชักาลที่ 4 ต่อมาสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงรา

ชานุภาพทรงเป็นผูช้  าระเพิ่มเติมในการตีพิมพท์ัง้สองครัง้ พิมพค์รัง้แรก พ .ศ. 2455 ทรงพระนิพนธ์ต านานและ
สารบัญส าหรบัคน้เรื่อง ส่วนพิมพ์ครัง้ที่สอง ซึ่งเป็นฉบับที่ยึดถือเป็นมาตรฐานนั้น ทรงพระนิพนธ์ค าอธิบาย
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เขียนเป็นการน าเนือ้ความในพระราชพงศาวดาร หรือหลกัฐานอ่ืน ๆ ที่มีมาก่อนหนา้ แลว้ท าการ
เรียบเรียงตามรชัสมัยของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองคเ์ป็นล าดับ และมีการอธิบายพระราช
ประวัติของสมเด็จพระนเรศวรอย่างสังเขปไว้1 ส่วนต านานคณะสงฆ์ มีการเล่าถึงสมเด็จพระ
นเรศวรตรงตามชื่อเรื่องและวตัถุประสงคใ์นการเขียนเพื่อสืบคน้ประวติัความเป็นมาของคณะสงฆ์
ในไทย สมเด็จพระนเรศวรในพระนิพนธ์เรื่องนีจ้ึงปรากฏบทบาทขององคอ์ัครศาสนูปถัมภกของ
ศาสนาพทุธอย่างชดัเจน2  
 ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2460 จนถึงตน้ทศวรรษ 2470 มีงานพระนิพนธ์ที่เก่ียวกับสมเด็จ
พระนเรศวรมากถึง 11 เรื่องด้วยกัน ในช่วงเริ่มต้นบริบทของสยามในขณะนั้นได้เข้าร่วม
สงครามโลกครัง้ที่ 1 หลงัจากที่รชักาลที่ 6 ทรงประกาศสงครามต่อฝ่ายมหาอ านาจกลาง3 แมจ้ะ
เป็นการเขา้ร่วมในช่วงทา้ยของสงครามและทหารไทยไม่ไดร้่วมรบอย่างเต็มก าลงั แต่บรรยากาศ
ของชนชั้นน าสยามในเวลานั้นมีความปิติยินดีกับการที่อยู่ฝ่ายประเทศผู้ชนะในสงคราม ทาง
รฐับาลได้จัดพิธีต้อนรบัอย่างยิ่งใหญ่เมื่อกองทหารอาสาของสยามกลับมาถึงมาตุภูมิใน พ.ศ. 
24624 งานพระนิพนธ์ในแรกเริ่มทศวรรษ 2460 ที่เก่ียวพันกับสงครามในประวัติศาสตรไ์ทย จึงดู
ตอบรบักบักระแสชยัชนะจากสงครามโลกไดเ้ป็นอย่างดี 
 พระนิพนธ์ที่ไดร้บัความนิยมในชื่อของไทยรบพม่า มีเนือ้ความเก่ียวกับสงคราม 44 ครัง้
ระหว่างไทยกับพม่าระหว่าง พ.ศ. 2081–2396 แต่เมื่อสืบคน้ดแูลว้พบว่ามีการดัดแปลงแกไ้ขจาก
การพิมพค์รัง้แรกถึงสองครัง้ และการพิมพใ์นแต่ละครัง้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกนัออกไปเล็กนอ้ย เริ่ม
จากฉบบัพิมพค์รัง้ที่ 1 พ.ศ. 2460 ใชช้ื่อว่าประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 6 เรื่องไทยรบพม่าครัง้กรุง
เก่า สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงบอกวัตถุประสงคไ์วใ้นค าน าว่า “...การเรียบเรียง

 

พระมหากษัตริยร์ชักาลต่าง ๆ ตัง้แต่พระเจา้อู่ทองจนถึงสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ ดู อุษณีย ์ธงไชย. (2540). 
เล่มเดมิ. หนา้ 83-87. 

1 ดูเนือ้ความเฉพาะส่วนที่เก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวร ใน พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา 
เล่ม 1. (2542). หนา้ 188-191. 

2 จัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพของเจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (ม.ร.ว. คล่ี สุทัศน์ ณ 
อยุธยา) ต่อมาไดท้รงแก้ไขเนื ้อหาในฉบับพิมพ์ครัง้ที่ 2 เนื่องในงานศพขรวัยายแสงเมื่อ พ.ศ. 2466 ส าหรับ
เนือ้ความเฉพาะที่เก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวร ดู พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระด ารงราชานภุาพ. (2466). ต านาน
คณะสงฆ์ (พระเจา้นอ้งนางเธอ พระองคเ์จา้เหมวดี โปรดใหพ้มิพใ์นงานศพ ขรวัยายแสง เมือ่ปีกุน พ.ศ. 2466). 
หนา้ 15-20.  

3 เทพ บญุตานนท.์ (2559). เล่มเดมิ. หนา้ 210. 
4 แหล่งเดมิ. หนา้ 220. 
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หนงัสือนีข้า้พเจา้ไม่ไดต้ัง้ใจจะใหเ้ปนต าหรบัต าราอย่างไร ประสงค์แต่จะใหผู้อ่้านทราบว่าไทยได้
เคยรบพม่ามากี่ครัง้... มีเรื่องราวหลายแห่งที่จ าตอ้งตดัสินดว้ยความสนันิษฐานของขา้พเจา้เอง
...”1 ฉบับพิมพค์รัง้ต่อมาไดม้ีการแยกเนือ้หาออกเป็น 2 เล่ม และจัดพิมพใ์นปีที่ต่างกัน กล่าวคือ 
พ.ศ. 2461 จดัพิมพพ์งษาวดารเรื่องเรารบพม่า ครัง้กรุงธน ฯ แลกรุงเทพ ฯ2 ส่วนใน พ.ศ. 2463 มี
การจัดพิมพท์ี่มีเนือ้ความเก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรชื่อว่า “พงษาวดารเรื่องเรารบพม่า ครัง้กรุง
ศรีอยุทธยา”3 แต่ทัง้สองเล่มถือเป็นพระนิพนธเ์รื่องเดียวกนัที่มีเนือ้ความต่อกนั ส่วนฉบบัแกไ้ขครัง้
สดุทา้ยพิมพใ์น พ.ศ. 2471 ในชื่อว่าพงศาวดารเรื่องไทยรบพะม่า พระองคท์รงเนน้ย า้ว่า เรื่องไทย
รบพม่านีไ้ม่ได้เป็นประโยชน์แก่ผู ้ที่เป็นทหารเพียงอย่างเดียว แต่ “...ในหนังสือเรื่องนีม้ีคติทาง
การเมืองฝ่ายพลเรือนอยู่ดว้ยแต่ตน้จนปลาย...”4 เคา้โครงทัง้หมดในพระนิพนธเ์รื่องนีท้ี่ธงชยั วินิจ
จะกูลประเมินค่าว่าทรงอิทธิพลที่สุดในประวตัิศาสตร์ไทยสมยัใหม่ ลว้นแลว้แต่เป็นเรื่องของการ
ต่อสูเ้พื่อเอกราชที่ฉายใหเ้ห็นชัดถึงจิตวิญญาณชาตินิยมแบบใหม่ หรือกล่าวอีกอย่างไดว้่าเป็น
เรื่องเลา่แนวชาตินิยมแบบต่อตา้นอาณานิคม5 
 ต่อจากนัน้ใน พ.ศ. 2461 ไดม้ีการจดัพิมพต์ านานวงัหนา้ มีการแกไ้ขครัง้ที่สองในปีถดัมา 
เรียกว่าประชุมพงษาวดารภาคที ่13 และมีการแกไ้ขอีกครัง้ใน พ.ศ. 24686 เนือ้ความในพระนิพนธ์

 
1 พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระด ารงราชานภุาพ. (2460). ประชมุพงษาวดาร ภาคที ่6 เรือ่งไทยรบพม่า

ครัง้กรุงเก่า (นายพลโท พระยาสีหราชฤทธิไกร มสม, ทจว, ภช, รรป 3, รจม, พมิพ์ครัง้แรกแจกในงานปลงศพ
สนองคณุมารดา). หนา้ ข.  

2 พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระด ารงราชานุภาพ. (2461). พงษาวดารเรือ่งเรารบพม่า ครัง้กรุงธน ฯ แล
กรุงเทพ ฯ เปนตอนปลายของหนงัสือเรื่องรบพม่าครัง้กรุงศรีอยุทธยา (สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้ากรม
พระนริศรานวุตัิวงศ์ โปรดใหพ้ิมพค์ราวแรก ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจา้หญิงปลืม้จิตร ปีวอก พ.ศ. 
2461). (ออนไลน)์  

3 พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระด ารงราชานภุาพ. (2463). พงษาวดารเรือ่งเรารบพม่า ครัง้กรุงศรีอยทุธ
ยา เปนตอนตน้ของหนงัสือเรื่องรบพม่าครัง้กรุงธนแลกรุงเทพ ฯ (พระเจา้นอ้งยาเธอ กรมขุนก าแพงเพชรอรรค
โยธินทร์ โปรดใหพ้ิมพ์ครัง้แรก ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจา้จอมมารดาวาดรชักาลที่ 5 เมื่อปีวอก พ.ศ. 
2463). (ออนไลน)์  

4 พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระด ารงราชานภุาพ. (2471). พงศาวดารเรือ่งไทยรบพะม่า (มหาอ ามาตย์
ตรี พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (มิน้ เลาหเศรษฐี) กบั คณุหญิงเพิ่ม โชฎึกราชเศรษฐี พมิพเ์ป็นมิตรพลีในงานฉลอง
อายคุรบ 60 ปี พ.ศ. 2471). หนา้ ค.  

5 ธงชยั วินิจจะกลู. (2559). เล่มเดมิ. หนา้ 48-49. 
6 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2553). ต านานวงัหนา้. ค าน ากรมศิลปากร.  
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เรื่องนีก้ล่าวถึงวงัหนา้อันเป็นที่ประทบัของพระมหาอุปราช เริ่มมีขึน้ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรม
ราชา (พ.ศ. 2112–2133) ซึ่งในขณะนัน้สมเด็จพระนเรศวรทรงด ารงต าแหน่งเป็นพระมหาอปุราช1  
 พระนิพนธ์อีกสองเรื่องล าดบัถัดมาเก่ียวขอ้งกบัต านานของทหาร 2 เหล่าทัพ คือ ต านาน
การเกณฑ์ทหารไทย พิมพค์รัง้แรกเมื่อ พ.ศ. 2464 แทรกอยู่ในประชมุพงศาวดาร ภาคที ่23 เนือ้หา
ไดพ้ระนิพนธเ์รื่องวิเคราะหว์ิธีการทางทหารและการรบทางบกของสมเด็จพระนเรศวรไวอ้ย่างเสร็จ
สรรพ2 และต านานเรือรบไทย พิมพค์รัง้แรกเมื่อ พ.ศ. 24673 กล่าวถึงการรบโดยกระบวนเรือรบ มี
การยกตวัอย่างการรบทางเรือหลงัจากที่สมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพใน พ.ศ. 21274 
 ในปีเดียวกนักบัที่จดัพิมพต์ านานเรือรบไทย สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพเสด็จฯ 
ไปแสดงบรรยายพงศาวดารสยามที่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ตามค าเชิญของสมเด็จพระเจา้นอ้ง
ยาเธอ เจา้ฟ้าฯ กรมขนุสงขลานครนิทร ์โดยเริ่มแสดงบรรยายกณัฑแ์รกเมื่อวนัที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 
2467 แลว้แสดงกัณฑต่์อมาโดยล าดับ (แต่ไม่ไดร้ะบุว่ากณัฑต่์อมาอีก 3 กณัฑท์รงแสดงบรรยาย
ในวันใดบา้ง) พระองคอ์ธิบายบรรยากาศในขณะที่ไปแสดงบรรยายไวด้ว้ยว่า “...ครัน้ไปแสดงก็
บงัเกิดปิตยินิด ีดว้ยเหน็มีผูพ้อใจไปฟังกนัมากทัง้ไทยและชาวต่างประเทศทีไ่ดเ้ล่าเรียนรูภ้าษาไทย 
และยงัมีความยินดีทีท่ราบว่า เรื่องพงศาวดารสยามที่ไดบ้รรยายนัน้ เมื่อพิมพ์โฆษณาในหนงัสือ
มหาวิทยาลัยซึ่งออกเป็นรายเดือน ก็มีผูช้อบซือ้หาเอาไปอ่านกันมาก...”5 หลังจากการแสดง
บรรยายครัง้นีไ้ดม้ีการจดัพิมพค์ าบรรยายใน พ.ศ. 2468 เนือ้หามีทัง้หมด 4 กณัฑ์6 มีการอธิบายถึง

 
1 พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระด ารงราชานุภาพ. (2462). ประชุมพงษาวดารภาคที ่13 (พมิพแ์จกใน

งานศพ นางสุ่น ชาตโิอสถ ปีมะแม พ.ศ. 2462). หนา้ 4-5.  
2 พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระด ารงราชานุภาพ. (2464). ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 23 เรื่องต านาน

การเกณฑ์ทหาร กบัเรื่องต านานกรมทหารราบที ่4 (จอมพล สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้าภาณุรงัษีสว่าง
วงศ์ กรมพระยาภาณุพนัธุวงศ์วรเดชฯ ผูบ้งัคบัการพเิศษกรมทหารราบที ่4 โปรดใหพ้มิพ์ประทานในงานฉลอง
โล่ห์ทีจ่งัหวดัราชบรีุ เมือ่ปีระกา พ.ศ. 2464). ค าน า, 37-41.  

3 ปีที่จดัพิมพค์รัง้แรกผูว้ิจยัน ามาจาก Kennon Breazeale. (2008). op. cit. p. 35. 
4 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2474). ต านานเรือรบไทย (พมิพแ์จกในงานพระราชทานเพลิง

พระศพ หม่อมเจา้สมรบ าเทอง อาภากร เมือ่วนัที ่7 มิถนุายน พ.ศ. 2474). หนา้ 6-7.  
5 พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระด ารงราชานภุาพ. (2467). แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม. ค าน า.  
6 เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า เนือ้เรื่องที่ทรงจะบรรยายนัน้อาจจะมีต่อ เนื่องจากชื่อในกณัฑท์ี่ 4 ระบวุ่า ตอนที ่4 

(ต่อ) สมยัเมือ่กรุงศรีอยุธยาเกิดมหายทุธสงคราม (ภาคกลาง) ซึ่งผิดวิสยัของการเขียนชื่อบทในหนงัสือ มีความ
เป็นไปไดว้่าสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงมีพระประสงคท์ี่จะแสดงบรรยายพงศาวดารต่อ เพราะใน
เนือ้เรื่องจบลงแค่ชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรในสงครามยุทธหัตถีเท่านั้น แต่ถ้าเป็นความตั้งพระทัยของ
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สมเด็จพระนเรศวรเพียงเล็กน้อยในกัณฑ์ที่  3 แต่ในกัณฑ์ที่  4 เนื ้อหาเกือบจะทั้งหมดเป็นการ
อธิบายถึงสมเด็จพระนเรศวรตัง้แต่เป็นองคป์ระกนัของกรุงหงสาวดีจนถึงสงครามยทุธหตัถี1 
 หลังจากนีจ้นถึงก่อนการปฏิวัติ 2475 มีการตีพิมพ์พระนิพนธ์อีก 6 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ 
พ.ศ. 2468 มีการจดัพิมพน์ิราศนครวดั เนือ้ความเล่าถึงเมื่อครัง้ที่สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพเสด็จประพาสกมัพูชาเมื่อ พ.ศ. 2467 ในบางช่วงบางตอนมีการเขียนร  าลึกถึงความสมัพันธ์
ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรกับกัมพูชาในอดีต2 และต านานพระพทุธรูปส าคญั เล่าว่าสมเด็จพระ
นเรศวรเคยเสด็จไปนมสัการพระพทุธชินราชที่วดัพระมหาธาต ุเมืองพิษณโุลก3 
 พ.ศ. 2469 มีการจัดพิมพ์ต าราพิไชยสงครามค ากลอน สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพเป็นผู้พระนิพนธ์ค าน า ทรงเล่าว่าสมเด็จพระนเรศวรเป็นผู้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเนือ้ความใน
ต าราพิไชยสงคราม ซึ่งเขียนขึน้สมยัสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พ.ศ. 2034–2072)4 เรื่องต่อมา คือ 
ต านานพทุธเจดีย์สยาม เล่าถึงการที่สมเด็จพระนเรศวรทรงสรา้งพระเจดียต์รงที่ท ายุทธหตัถี โดย
น าแบบอย่างมาจากต านานพระเจา้ทุษฐคามิณีมหาราชท ายุทธหัตถีชนะพระยาเอฬารทมิฬที่ใน
ลงักา5 และต านานกฎหมายเมืองไทย ถูกจดัพิมพร์ว่มอยู่ในหนงัสือที่ชื่อว่าอธิบายเบ็ดเตลด็ในเรือ่ง

 

พระองคเ์องที่จะแสดงบรรยายให้จบลงที่สงครามยุทธหัตถี เท่ากับพระองคท์รงให้ความส าคัญต่อมหาราช
พระองคน์ีอ้ย่างมีนยัส าคญั ทัง้นีเ้ป็นการตัง้ขอ้สงัเกตของผูว้ิจยัเอง ไม่ใช่การน าเสนอขอ้เท็จจริงในประเด็นนีแ้ต่
อย่างใด 

1 พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระด ารงราชานภุาพ. (2467). เล่มเดมิ. หนา้ 146-196. 
2 มีการแก้ไขอีก 2 ครัง้ใน พ.ศ. 2469 และ พ.ศ. 2481 ใน สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ . 

(2545ข). นริาศนครวดั. กรุงเทพฯ: มติชน.  
3 พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระด ารงราชานุภาพ. (2468). ต านานพระพทุธรูปส าคญั (แจกในการพระ

กฐินพระราชทานพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระด ารงราชานภุาพ ณ วดัชุมพลนกิายาราม วดันเิวศนธ์รรมประวตั ิ
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พระพทุธศกัราช 2468). หนา้ 73-74.  

4 กรมศิลปากร. (2512). ต าราพไิชยสงคราม ของ กรมศลิปากร (พมิพเ์ป็นอนสุรณ์ในงานฌาปนกิจศพ 
นางสนทินรนารถ (ตลบั บณุยรตัพนัธ์ุ) ณ เมรุวดัมกุฏกษัตริยาราม วนัที ่16 มกราคม พทุธศกัราช 2512). หนา้ 
[1]-[3].  

5 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด ารงราชานุภาพ . (2469ก). ต านานพุทธเจดีย์สยาม (พิมพ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ เจา้จอมมารดาชุ่ม รชักาลที ่4 ทจว, รตัน มปร, 2 วปร. 3 เมื่อปีขาล พ.ศ. 2469). หนา้ 
116.; ภายหลงัสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงช าระแกไ้ขใหม่ และประทานตน้ฉบบัไวก้ับหลวงบรบิาล
บุรีภัณฑ์ก่อนจะสิน้พระชนม ์จนไดม้ีการจัดพิมพค์รัง้ที่สองในงานฌาปนกิจศพ นายมังกร สามเสน ใชช้ื่อว่า
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พงศาวดารสยาม เล่าถึงอย่างสั้น ๆ ว่าในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมีการออกพระราชกฤษฎีกา
บ าเหน็จศึก 1 ส่วนพระนิพนธ์เรื่องสุดท้ายที่ เก่ียวกับสมเด็ จพระนเรศวรที่ ตีพิมพ์ในสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์คือ อธิบายว่าดว้ยยศเจา้ พิมพค์รัง้แรก พ.ศ. 2472 เล่าว่าในจดหมายเหตุ
ของโปรตุเกสราษฎรเรียกสมเด็จพระนเรศวรว่าเจา้ด าคู่กับการเรียกสมเด็จพระเอกาทศรถว่าเจา้
ขาว2 
  ภายหลงัการปฏิวติั 2475 ปริมาณพระนิพนธท์ี่เก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรลดลง
อย่างเห็นไดช้ดั เนื่องดว้ยมรสุมทางการเมืองที่ส่งผลใหพ้ระองคต์อ้งลีภ้ัยไปยังเกาะปีนงั ประเทศ
มาเลเซีย ใน พ.ศ. 24763 ท าใหใ้นช่วงเวลานีไ้ม่มีพระนิพนธ์ (โดยเฉพาะงานประวัติศาสตร)์ ที่มี
การคน้ควา้อย่างเป็นระบบเหมือนก่อนหนา้4 แต่ช่วงที่ทรงลีภ้ัยทางการเมืองอยู่ พระองค์ไดเ้สด็จ
ประพาสพม่าเมื่อ พ.ศ. 2478 และไดท้รงเล่าเกร็ดต่าง ๆ ไวใ้นพระนิพนธส์องเรื่อง คือ อธิบายเรือ่ง
รูปทองสัมฤทธิ์ พิมพ์ครั้งแรก พ .ศ. 24795 และเที่ยวเมืองพะม่า พิมพ์ครั้งแรก พ .ศ. 24846 
เนือ้ความโดยรวมทั้งสองเรื่องเฉพาะส่วนที่เก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรจะเป็นลกัษณะของการที่

 

ต านานพระพทุธเจดีย์ ซึ่งเป็นชื่อที่ใชก้ันในปัจจุบนั ดู สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. (2545ก). ต านาน
พระพทุธเจดยี์. กรุงเทพฯ: มติชน.  

1 พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระด ารงราชานุภาพ. (2469ข). อธิบายเบ็ดเตล็ดในเรื่องพงศาวดารสยาม 
(พมิพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจา้หญิงพรอ้มเพราพรรณ ทจ. รตัน จปร 3. ชายาในพระเจา้พีย่าเธอ 
กรมขนุสงิหวกิรมเกรียงไกร เมือ่ปีขาล พ.ศ. 2469). หนา้ 108.  

2 พระเจา้บรมวงศเธอ กรมพระด ารงราชานุภาพ. (2472). อธิบายว่าดว้ยยศเจา้ (พมิพใ์นงานพระกฐิน
พระราชทาน พระเจา้บรมวงศเธอ กรมพระด ารงราชานุภาพ ณวดัระฆงัโฆสิตาราม เมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2472). หนา้ 16.  

3 จกัรกฤษณ ์นรนิติผดงุการ. (2527). เล่มเดมิ. หนา้ 31. 
4 นิธิ เอียวศรีวงศ.์ (2553). กรุงแตก, พระเจา้ตากฯ และประวตัศิาสตร์ไทย : ว่าดว้ยประวตัศิาสตร์และ

ประวตัศิาสตร์นพินธ์. หนา้ 21.  
5 พิมพร์วมอยู่ใน กรมศิลปากร. (2479). พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 

ทรงวจิารณ์เรือ่งพระราชพงศาวดาร กบัเรื่องราชประเพณีการตัง้พระมหาอุปราช (สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัรชักาลที ่
7 โปรดใหต้พีมิพแ์จกในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้อรพนิทุเ์พญภาคย์ ณวนั
ที ่2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2479). พระนคร: โรงพิมพพ์ระจนัทร ์ท่าพระจนัทร.์  

6 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. (2489). เทีย่วเมืองพะม่า (พมิพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ 
เจา้พระยาพชิยัญาต ิ(ดั่น บนุนาค) เมือ่ปีจอ พ.ศ. 2489). พระนคร: กรมศิลปากร.  
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พระองคพ์บเห็นสถานที่หรือวตัถุใดที่เก่ียวขอ้งกบัสมเด็จพระนเรศวร ก็จะทรงเล่าถึงโดยเชื่อมโยง
ไปสูป่ระวติัศาสตรค์ลา้ยกบัในนิราศนครวดั 
  ส่วนพระนิพนธเ์รื่องอ่ืน ๆ ที่ปรากฏหลงัการปฏิวัติ 2475 ที่สามารถระบุปีที่พิมพ์
ครัง้แรกไดช้ัดเจนมีอีก 2 เรื่อง ไดแ้ก่ เที่ยวตามทางรถไฟ พิมพร์วมเล่มครัง้แรกเมื่อ พ.ศ. 2484 มี
การเล่าถึงสมเด็จพระนเรศวรในหวัขอ้ที่เก่ียวกบัเมืองพิษณุโลก1 และพระนิพนธอี์กเรื่อง คือ นิทาน
โบราณคดี พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงพระศพของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพเองเมื่อ
วนัที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2487 เป็นพระนิพนธท์ี่รวบรวมนิทานทัง้ 20 เรื่องเขา้ดว้ยกนั โดยเนือ้ความที่
เล่าถึงสมเด็จพระนเรศวรอยู่ในนิทานที่ 18 เรื่องคน้เมืองโบราณ ที่ไดม้ีพระมติตัดสินว่าสงคราม
ยุทธหตัถีเกิดขึน้ที่เมืองสุพรรณบุรี และนิทานที่ 19 เรื่องเมืองไทยมีพระเจา้แผ่นดิน 2 พระองค์ มี
การเชื่อมโยงเนือ้ความที่กล่าวถึงสมยัรชักาลที่ 4 มีพระเจา้แผ่นดินสองพระองค ์ท านองเดียวกบัที่
สมเด็จพระนเรศวรทรงสถาปนาสมเด็จพระเอกาทศรถ พระอนุชาของพระองค ์ใหม้ีพระเกียรติยศ
เป็นพระเจา้แผ่นดินเสมอกนั2 
  จากการอธิบายทัง้หมด เป็นการสรุปพระนิพนธแ์ต่ละเรื่องที่มีการกล่าวถึงสมเด็จ
พระนเรศวรไวโ้ดยสามารถระบุปีที่พิมพค์รัง้แรกไดอ้ย่างแน่ชดั3 เพื่อที่จะสนบัสนุนค าอธิบายว่า สม
เด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงใหค้วามส าคญักบัเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรเป็นอย่าง
มาก ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากที่ชนชัน้น าสยามนับตัง้แต่ต้นรตันโกสินทรไ์ดพ้ยายามน าเสนอ
เรื่องเล่าของพระองคใ์นพระราชพงศาวดารหรืองานเขียนประเภทอ่ืน ๆ อยู่เสมอ ดว้ยเหตุนี ้เรื่อง
เล่าที่มีอยู่ก่อนหน้าเอือ้อ านวยให้สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงรบัเอามาปรบัการ
อธิบายตามแนวทางประวติัศาสตรน์ิพนธไ์ทยสมยัใหม่ และแทรกลงในพระนิพนธแ์นวอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่
งานเขียนเชิงประวติัศาสตรท์ี่มีเนือ้หาเขม้ขน้ ท าใหเ้รื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรแพรห่ลายสูง่าน

 
1 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. (2557). เทีย่วตามทางรถไฟ. กรุงเทพฯ: ส านกัวรรณกรรมและ

ประวตัิศาสตร ์กรมศิลปากร.  
2 สมเด็ดพระเจา้บรมวงสเ์ทอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2487). นทิานโบราณคด.ี (ออนไลน)์ 
3 พระนิพนธอ์ีก 2 เรื่องที่ไม่สามารถหาปีที่พิมพค์รัง้แรกได ้คือ วินิจฉยัพระยศเจา้นายที่เรียกว่า “กรม

สมเดจ็” หรือ “สมเดจ็กรม” และ วนิจิฉยัเรื่องพระเจดีย์ 3 องค ์แต่เท่าที่คน้พบตน้ฉบบัเก่าที่สดุไดร้บัการจดัพิมพ์
รว่มเล่มเมื่อ พ.ศ. 2494 ในหนงัสือชมุนุมพระนิพนธ ์จดัพิมพโ์ดยส านกัพิมพค์ลงัวิทยา กรมศิลปากรระบุดว้ยว่า 
“...หนงัสือประเภทชุมนุมพระนิพนธ์นีม้ีรวมดว้ยกนั 60 เรื่อง มีผูม้าขออนญุาตพิมพแ์จกในงานกุศลหลายครัง้ 
แต่ก็ไม่สามารถพิมพ์ไดท้ัง้หมดทุกเรื่อง เมื่อ พ.ศ. 2494 ส านกัพมิพ์คลงัวิทยาไดน้ าพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ดต่างๆ 
รวม 55 เรือ่ง มารวมพมิพจ์าหน่ายโดยแบ่งออกเป็น 2 เล่ม...” ด ูหอสมดุแห่งชาติ. (2521). สมเดจ็พระเจา้บรม
วงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ : พระนพินธ์. กรุงเทพฯ: หอสมดุแห่งชาติ.  
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เขียนแนวอ่ืน ๆ ที่มากไปกว่าประวติัศาสตรน์ิพนธ์ อย่างไรก็ดี ค าอธิบายทัง้หมดไม่ไดห้มายความ
ว่าพระองคจ์งใจ ที่จะน าเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรไปใชส้นับสนุนค าอธิบายในพระนิพนธ์
เรื่องต่าง ๆ เพียงแต่สมเด็จพระนเรศวรในหนา้ประวัติศาสตร์นิพนธไ์ทยนับตัง้แต่สมัยจารีตทรงมี
พระปรีชาสามารถหลายดา้นโดยเฉพาะดา้นการรบและการศาสนาอนัเป็นคณุลกัษณะที่ผูป้กครอง
แผ่นดินพึงมี ดว้ยคณุลกัษณะเช่นนีอ้าจท าใหเ้หมาะแก่การน ามาเลา่ซ า้ และปรบัใหเ้หมาะกบักาล
สมยั ซึ่งเรื่องเลา่สมเด็จพระนเรศวรในพระนิพนธท์ัง้หมดนีอ้าจจะเป็นฐานคิดในการต่อยอดน าไปสู่
พระนิพนธเ์รื่องพระประวตัสิมเดจ็พระนเรศวรมหาราชที่ตอ้งพิสจูนค์  าอธิบายในหวัขอ้ต่อไป 

2.3 “พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ”: การสถาปนาเร่ืองเล่าขนาดใหญ่ใน
สังคมไทย 

2.3.1 หลัง 2475: ราชาชาตินิยมทียั่งหลงเหลือภายใต้ระบอบใหม่ 
  หลังการปฏิวัติเมื่อวันที่  24 มิถุนายน พ .ศ. 2475 มีผลให้พระราชอ านาจของ
สถาบันกษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ระบอบการเมืองการปกครองเปลี่ยนไปสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย หากทว่ายังคงมีการประนีประนอมระหว่างคณะราษฎรกับสถาบนักษัตริย์กับฝ่าย
กษัตรยิน์ิยมอยู่ในช่วงแรก1 ลกัษณะการประนีประนอมเช่นนีไ้ม่ไดม้ีเฉพาะในส่วนทางการเมือง แต่
ในทางวัฒนธรรมของการเขียนประวัติศาสตรน์ิพนธ์ไทย ยังไม่สามารถแยกขาดจากอุดมการณ์
ประวติัศาสตรแ์บบสมยัสมบูรณาญาสิทธิราชยอ์ย่างสิน้เชิง แมง้านศึกษาของสมเกียรติ วนัทะนะ 
จะพยายามชี ้ให้เห็นว่า เป้าหมายของการเขียนประวัติศาสตรห์ลัง พ .ศ. 2475 จนถึงสิ ้นสุด
สงครามโลกครัง้ที่สอง (พ.ศ. 2482–2488) เปลี่ยนจากการเนน้เอกภาพและความสามคัคีมาสู่คติ
ชาตินิยมและความก้าวหนา้ ตามแนวทางการสรา้งชาติของราษฎรภายใต้รฐัธรรมนูญ2 แต่ถ้า
พิจารณาจากมมุมองของธงชัย วินิจจะกูล ที่ตัง้ตน้การศึกษาจากความทรงจ าของชนชัน้น าสยาม
ต่อวิกฤตการณ ์ร.ศ. 112 อนัมีผลใหภู้มิกายายุคใหม่ของสยามหวนยอ้นกลบัไปหาอดีต3 การเขียน

 
1 งานศึกษาเก่ียวกับการปฏิวตัิ 2475 ที่ยงัควรค่าแก่การอ่านเพื่อท าความเขา้ใจอยู่ คือ นครินทร ์เมฆ

ไตรรตัน.์ (2553). การปฏิวตัสิยาม พ.ศ. 2475. พิมพค์รัง้ที่ 5. กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกนั.  
2 สมเกียรติ วันทะนะ. (2527). เล่มเดิม. หนา้ 144.; นอกจากนีย้ังมีงานอีกชิน้ที่สมเกียรติน าแนวการ

วิเคราะหข์องเฮเดน ไวตม์าใชศ้ึกษาเปรียบเทียบว่า งานของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ กับงานของ
หลวงวิจิตรวาทการ ซึ่งเป็นตวัแทนของปัญญาชนต่างยคุต่างระบอบ มีองคป์ระกอบของเรือ่งเล่าที่ต่างกนัออกไป 
ดู สมเกียรติ วันทะนะ. (2531, พฤษภาคม-กรกฎาคม). “สังคมไทย” ในมโนภาพของส่ีนักคิดไทยสมัยใหม่. 
จดหมายข่าวสงัคมศาสตร์ สมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 10(4), 91-114.  

3 ธงชยั วินิจจะกลู. (2556). เล่มเดมิ. หนา้ 244. 
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ประวติัศาสตรห์ลงั 2475 จึงมีลกัษณะแบบดงักลา่วเช่นกนั มิหน าซ า้ยังคงไวซ้ึ่งโครงเรื่องแบบราชา
ชาตินิยมอยู่  
  ธงชัยอธิบายว่าแผนที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มิใช่หลักฐานอย่างเป็นวิทยาศาสตรท์ี่
แสดงความจริงทางภูมิศาสตร ์แต่เป็นการคาดเดาทางประวัติศาสตร์ออกมาในรูปแผนที่ 
สาระส าคญัของแผนที่จึงอยู่ที่สญัญะที่สื่อออกมาว่ารูปร่างขวานทองที่เห็นอยู่ในขณะนัน้เกิดขึน้มา
ไดอ้ย่างไร ดังตัวอย่างในช่วง พ.ศ. 2478–2479 กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม ไดจ้ัดพิมพ์
แผนที่แสดงอาณาจกัรของไทยนับตัง้แต่ศตวรรษที่ 8 ถึงตน้รตันโกสินทร ์รวมทัง้การอพยพยา้ยถิ่น
ของคนไทยตั้งแต่ประมาณ 5,000 ปีก่อน และได้รบัการผลิตซ า้จนได้รบัความนิยมมากที่สุดใน 
พ.ศ. 2506 ไดแ้สดงอาณาเขตของอาณาจกัรอยุธยาสมยัสมเด็จพระนเรศวรตลอดการครองราชย์
ของพระองคเ์อาไวด้ว้ย การจัดท าแผนที่นีท้  าใหห้ลงคิดว่าภูมิกายามิใช่ผลผลิตของยุคสมัยใหม่ 
หากแต่มีความเป็นมาที่ยาวนานตัง้แต่โบราณกาล แผนที่จึงเป็นรหสัภาพชุดหนึ่งที่รอ้ยเรียงมาเป็น
ส่วนส าคญัของโครงเรื่องประวติัศาสตรช์าติไทย1 ดว้ยเหตนุี ้จึงเขา้ใจไดไ้ม่ยากว่าการท าสงคราม
ของสมเด็จพระนเรศวรแต่ละครัง้ โดยเฉพาะการประกาศอิสรภาพ พ .ศ. 2127 หรือสงครามยุทธ
หตัถี พ.ศ. 2135 จึงใชป้ลกุเรา้อารมณค์วามรูส้กึแบบชาตินิยมไดอ้ยู่เสมอ  
  ปรีดี พนมยงค์ หนึ่งในผู้น าคณะราษฎรคนส าคัญ ได้พยายามทวนกระแส
ชาตินิยมขวาจัดในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ที่ไทยเขา้ร่วมกับฝ่ายอักษะ ดว้ยการแต่งนิยายเรื่อง
พระเจา้ชา้งเผือก (The King of the White Elephant) ใน พ.ศ. 2483 และไดล้งมือสรา้งภาพยนตร์
ขึน้จากนิยายเรื่องนี ้โดยใช้ชื่อเดียวกัน มีการออกฉายครัง้แรกในโรงภาพยนตรส์ามแห่งทั้งใน
กรุงเทพฯ สิงคโปร ์และนิวยอรก์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2484 แก่นเรื่องหลักเน้นที่การสู้รบ
ระหว่างอโยธยากับหงสาที่จบลงดว้ยการท ายุทธหัตถีระหว่างพระเจา้จักรา กษัตริยอ์โยธยา กับ
พระเจ้าหงสา2 ถ้าพินิจตามเนื ้อเรื่องแล้วภาพยนตรเ์รื่องนี ้ไม่ได้ก้าวข้ามโครงเรื่ องแบบราชา
ชาตินิยมแต่อย่างใด มิหน าซ า้ยงัน าโครงเรื่องดงักล่าวกลบัมาใหม่ในรูปแบบสื่อภาพยนตรท์ี่ชนชัน้
น าสยามยุคระบอบเก่าไม่เคยน าเสนอมาก่อน ฉากการชนชา้งระหว่างกษัตริยส์องอาณาจักรยุค
จารีตยงัคงถกูเลา่ขา้มยคุขา้มสมยัจนถึงหลงัการปฏิวติั 2475 
  หลวงวิจิตรวาทการ ปัญญาชนคนส าคญัหลงั 2475 ที่มีผลงานการประพนัธแ์นว
ประวติัศาสตรม์ากท่ีสดุคนหนึ่ง มีการวางโครงเรื่องที่พาผูเ้สพยอ้นไปหาอดีตของคนไทย ยอ้นไปหา

 
1 ด ูแหล่งเดมิ. หนา้ 241-249. 
2 อ่านบทความพรอ้มดูภาพยนตร์เต็มเรื่องได้ใน ข้าพเจ้าเอง . (2563). The King of the White 

Elephant and i พระเจา้ชา้งเผอืก สามญัภาพยนตร์เพือ่ชาตไิทยและมนษุยชาต:ิ (1) ปฐมทศัน.์ (ออนไลน)์  
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ความศิวิไลซข์องอาณาจักรต่าง ๆ ที่เป็นราชธานีของไทยโดยเฉพาะสุโขทัย เรื่องของสงครามยัง
เป็นสิ่งที่ถูกน าเสนอออกมาเสมอเพียงแต่มีลักษณะยา้ยองคป์ระธานทางประวัติศาสตรไ์ปไวท้ี่
สามญัชน ซึ่งเป็นการผูกตวัละครที่ไม่มีในหนา้ประวติัศาสตรข์ึน้มาใหม่ อย่างกรณีละครเพลงเรื่อง 
เลือดสุพรรณที่มีการเปิดการแสดงครัง้แรกใน พ.ศ. 24791 แต่ลกัษณะของราชาชาตินิยมในงาน
ประพันธ์ของหลวงวิจิตรวาทการยังปรากฏให้เห็น ดังที่ แพทริค โจรี อธิบายว่าลักษณะ
ประวัติศาสตรน์ิพนธ์ไทยของหลวงวิจิตรวาทการที่มีความส าคัญต่อการสรา้งความนิยมให้แก่
อดุมการณช์าตินิยมแบบทหารที่ผสมดว้ยอดุมการณแ์บบฟาสซิสม ์ยงัอยู่ใตเ้งาของประวติัศาสตร์
นิพนธไ์ทยแบบสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพอยู่  “…ทีจ่ริงแลว้งานประวตัิศาสตร์ของเขา 
(หลวงวิจิตรวาทการ–ผูว้ิจัย) เติบโตขึน้จากผืนดินประวตัิศาสตร์ที่สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงฯ ได้
ตระเตรียมไวใ้ห…้”2 
  ตัวอย่างของงานประพันธ์แบบราชาชาตินิยมของหลวงวิจิตรวาทการ คือ พระ
นเรศวรประกาศอิสรภาพ  เปิดการแสดงครัง้แรกใน พ .ศ. 2477 มีแก่นเรื่องหลักอยู่ที่การฟ้ืนฟู
อิสรภาพของประเทศหลังการเสียกรุงฯ ครัง้แรกใน พ .ศ. 2112 ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรเป็นผูท้ี่มา
ประกาศอิสรภาพใหแ้ก่ชาวไทย ส าหรบัธงชัย วินิจจะกูลแลว้ โครงเรื่องในละครเรื่องนีไ้ม่หลดุพน้
จากภูมิกายาสมยัใหม่เก่ียวกบัเอกราชตามอย่างที่ชนชัน้น าสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยไ์ดก้ระท า
มา หรือถา้ใชค้  าอย่างเจาะจงลงไปอดีตที่ถูกถ่ายทอดผ่านละครเรื่องนีเ้ป็นอดีตที่โดนวางยาจาก
ระบอบเก่านั่นเอง3 
  ชาญวิทย ์เกษตรศิริ เคยตั้งขอ้สงัเกตว่า ภายหลงัการปฏิวัติ 2475 เรื่องเล่าของ
สมเด็จพระนเรศวร (หรือภาพลกัษณ์ตามอย่างที่ชาญวิทยใ์ช)้ ไม่ปรากฏชดัเหมือนในระบอบเก่า 
โดยพิจารณาจากบรรดาบทละครเรื่องใหญ่ ขนาดใชเ้วลาแสดง 3 ชั่วโมง ของหลวงวิจิตรวาทการ
ในช่วงแรก (ก่อนทศวรรษ 2490) มีเพียง 2 เรื่องที่เก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวร (โดยอ้อม) คือ ราช
มนู (พ.ศ. 2479) แก่นเรื่องว่าดว้ยทหารเอกของสมเด็จพระนเรศวร และมหาเทวี (พ.ศ. 2481) แก่น
เรื่องว่าดว้ยมหาเทวีจิระประภาแห่งลา้นนาเชียงใหม่ ในฐานะเจา้ต่างแดนตอ้งการอยู่ร่วมกบัชาติ

 
1 ดูการวิเคราะหล์ะครเพลงเร่ืองนีใ้น ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. (2562). เลือดสุพรรณ : ปลูกใจผู้

หญิงไทยใหร้กัชาตแิละลกุรบ. (ออนไลน)์  
2 แพทริค โจรี (ผูเ้ขียน), และ จิรวัฒน ์แสงทอง (ผูแ้ปล). (2553, มกราคม-กันยายน). เล่มเดิม, 8(1), 

105.  
3 ธงชยั วินิจจะกลู. (2556). เล่มเดมิ. หนา้ 250-256. 
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ไทย1 ภาวะที่เรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรอยู่ในสถานะที่ดูเหมือนจะไม่ไดร้บัความนิยมเท่าที่เคย
เป็นมาในระบอบเก่า ท าใหเ้มื่อพระนิพนธเ์รื่องพระประวตัิสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชปรากฏขึน้มา
ในบรรณพิภพ จึงไดร้บัความส าคญัขึน้มา 

2.3.2  ชีวประวัติของพระนิพนธฉ์บับหน่ึง: คู่มือการรือ้ฟ้ืนสถาบันกษัตริยภ์ายใต้
ระบอบใหม่ 
  ชีวประวติัของพระนิพนธ์เรื่องพระประวตัิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามที่รบัรู ้
กันทั่วไป ปรากฏในค าน าของพระนิพนธ์เรื่องนีท้ี่เขียนในนามกรมศิลปากรเมื่อวันที่ 26 มกราคม 
พ.ศ. 24932 ในแง่ของปีที่สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงเริ่มพระนิพนธ์นั้นไม่ปรากฏ
อย่างแน่ชัด นิธิ เอียวศรีวงศ์ เคยสันนิษฐานว่าทรงพระนิพนธ์ราว พ.ศ. 2485–24863 แต่ก็ยังไม่
ปรากฏว่านิธิใชห้ลกัฐานใดในการสนบัสนนุการสนันิษฐานนี ้สิ่งที่บอกไดอ้ย่างแน่ชดัตามค าน าของ
กรมศิลปากร คือ พระนิพนธ์เรื่องนีส้มเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงมุ่งหมายที่ จะน าขึน้
ทูลเกล้าฯ ถวายรัชกาลที่  8 (พ.ศ. 2477–2489) ตามที่ทรงตรัสแก่หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล 
พระธิดาของพระองคก์่อนจะสิน้พระชนมใ์น พ.ศ. 2486 เพียง 5 วนัดงัความตอนหนึ่งว่า “…ขอให้
กราบบงัคมทูลดว้ยว่า พระองคท่์าน (สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ–ผูว้จิยั) ไม่มีทางจะท า
สิ่งหนึ่งสิ่งใดทูลเกลา้ฯ ถวายไดย้ิ่งกว่าหนงัสือที่ไดท้รงแต่งไวด้ว้ยพระก าลงักายและพระก าลัง
ปัญญาในเวลาที่ทรงพระชรา พระชนัษาถึง 80 ปีแลว้…” ครัน้รชักาลที่ 8 เสด็จนิวตัสู่พระนครใน 
พ.ศ. 2488 หม่อมเจา้พนูพิศมยัไดน้ าพระนิพนธเ์รื่องนีข้ึน้ทูลเกลา้ฯ ถวายในวนัที่ 28 ธันวาคมของ
ปีนั้น รชักาลที่ 8 “…โปรดเกลา้ฯ ใหเ้ก็บรกัษาตน้ฉะบับไวส้ าหรบัจะไดพ้ิมพ์ในโอกาสใดโอกาส
หนึ่ง…”4 แต่อย่างที่ทราบกันโดยทั่ วไปว่าในวันที่ 9 มิถุนายนปีถัดมา รชักาลที่ 8 เสด็จสวรรคต 
ชาญวิทย ์เกษตรศิร ิกลา่วว่า “…เป็นกรณีทางประวตัิศาสตร์ทีม่ืดมนไม่สามารถจะพสิูจนไ์ดว่้าเป็น
อบุตัิเหตุ เป็นการลอบปลงพระชนม์เอง หรือเป็นการลอบปลงพระชนม์…”5 ไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็
ตาม เมื่อถึงคราวที่จะตอ้งจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2493 พระ
เจา้บรมวงศเ์ธอ กรมขนุชยันาทนเรนทร ผูส้  าเร็จราชการแทนพระองคใ์นพระปรมาภิไธยของรชักาล

 
1 ชาญวิทย ์เกษตรศิริ. (2551). เล่มเดิม. หน้า 119.; ดูรายชื่องานประพันธ์ของหลวงวิจิตรวาทการ

เปรียบเทียบ ใน ประอรรตัน ์บรูณมาตร.์ (2528). หลวงวจิิตรวาทการกบับทละครประวตัศิาสตร์. หนา้ 293-305.  
2 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2493). เล่มเดมิ. หนา้ ค. 

3 นิธิ เอียวศรีวงศ.์ (2553). เล่มเดมิ. หนา้ 16. 
4 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2493). เล่มเดมิ. หนา้ ก–ข. 
5 ชาญวิทย ์เกษตรศิร.ิ (2544). ประวตักิารเมืองไทย : 2475-2500. หนา้ 454.  
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ที่ 9 (พ.ศ. 2489–2559) โปรดใหก้รมศิลปากรจดัหาหนงัสือส าหรบัตีพิมพแ์จกเป็นของพระราชทาน 
กรมศิลปากรจึงเลือกพระนิพนธเ์รื่องนีต้ามความมุ่งหวงัที่จะถวายแด่รชักาลที่ 81 ทัง้หมดนีจ้ึงเป็น
ที่มาของการปรากฏขึน้ของพระนิพนธเ์รื่องนีใ้นบรรณพิภพ 
  หากแต่รบัทราบเพียงเท่านี ้หวัขอ้นีค้งท าไดแ้ค่เพียงบอกเล่าชีวประวติัตามที่รฐัได้
เขียนมาเพียงเท่านัน้ ความเชื่อมโยงระหว่างพระนิพนธ์เรื่องนีก้ับบริบททางการเมืองช่วงทศวรรษ 
2480–2490 มีความส าคญัที่ควรค่าแก่การพิจารณา งานศกึษาที่ผ่านมาในประเด็นที่เก่ียวขอ้งของ
สายชล สตัยานรุกัษ ์และวศิน ปัญญาวธุตระกูล เป็นไปในแนวทางเดียวกนั ในขณะที่สายชลเสนอ
ว่า สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพทรงไม่เห็นดว้ยกบัการปฏิวติั 2475 จึงทรงใหค้วามส าคญั
แก่การสรา้งอตัลกัษณข์องกษัตรยิแ์ละชนชัน้เจา้ภายใตร้ะบอบใหม่เป็นอย่างมาก พระองคท์รงพระ
นิพนธ์พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึน้มา เพื่อสรา้งความเข้าใจใหภ้าพของสมเด็จพระ
นเรศวรในพระนิพนธเ์รื่องนีก้ลายเป็นพระมหากษัตริย์ในอดุมคติ ส าหรบัพระมหากษัตริยพ์ระองค์
ใหม่อย่างรชักาลที่ 8 “…แมส้มเด็จพระนเรศวรมหาราชจะทรงตกอยู่ภายใตอ้ านาจของ “คนอื่น” 
ตัง้แต่ยงัทรงพระเยาวเ์ช่นเดยีวกบัพระเจา้อยู่หวัอานนัทมหดิล แต่ในทา้ยทีส่ดุก็ทรงกูร้าชบลัลงก์ได้
ส าเร็จ ทัง้ยงัทรงสามารถขยายอ านาจของพระราชอาณาจกัรไทยออกไปจนยิ่งใหญ่ไพศาล”2  
  ส่วนวศินเจาะประเด็นลงลึกไปกว่านัน้ สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรง
พระนิพนธ์พระประวติัสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึน้มา เพราะทรงมีทัศนคติเก่ียวกบัความเขา้ใจ
ในทางประวติัศาสตรว์่าเป็นวิชาว่าดว้ยแบบอย่าง ฉะนัน้ เมื่ อพระองคท์รงเล็งเห็นว่าภายใตบ้ริบท
หลังการปฏิวัติ 2475 โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ชูลัทธิชาตินิยมที่ตัว
บุคคลหรือลทัธิผูน้  า ส่งผลใหส้ถาบนักษัตริยใ์นหว้งเวลานั้นประสบกับความตกต ่าในแง่ของพระ
ราชอ านาจทางการเมืองที่ตกต ่าลง สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพที่มีความสมัพนัธใ์กล้ชิด
กับรชักาลที่ 8 ทรงห่วงพระทัยต่อความมั่นคงของสถาบันกษัตริย ์พระองคจ์ึงน าคุณสมบัติส่วน
พระองคข์องรชักาลที่ 8 และสภาวะแวดลอ้มในขณะนั้นมาสวมทับกัน เพื่อเสนอแนวทางในการ
แกปั้ญหาและเป็นก าลงัใจใหแ้ก่ยวุกษัตรยิใ์นระดบัหน่ึง3  

 
1 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2493). เล่มเดมิ. หนา้ ก. 
2 สายชล สตัยานุรกัษ์. (2546). สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ การสรา้งอตัลกัษณ์ “เมืองไทย” 

และ “ชัน้” ของชาวสยาม. หนา้ 243.  
3 ดคู าอธิบายโดยละเอียดพรอ้มหลกัฐานที่ใช ้ใน วศิน ปัญญาวธุตระกูล. (2540, มกราคม-มิถุนายน). 

เล่มเดมิ, 5(1), 19-33. 
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  ขอ้เสนอของนักวิชาการทัง้สองขา้งตน้เขา้กนัไดดี้กับบริบทการเมืองในขณะนัน้ที่
เรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรกบัพระราชอ านาจของสถาบนักษัตริยด์ูโรยรา แต่ในที่นีจ้ะขยายความ
ต่อใหพ้ิจารณาบริบททางการเมืองในทศวรรษ 2490 ดว้ย เพราะก่อนที่จะไดร้บัการตีพิมพค์รัง้แรก
ใน พ.ศ. 2493 จ านวนผูท้ี่ไดเ้ห็นและไดอ่้านคงจะมีอยู่จ  ากัด แต่เมื่อขึน้ชื่อว่าไดพ้ิมพแ์จกในงาน
พระราชทานเพลิงพระบรมศพแลว้ เรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรฉบบัพระนิพนธเ์รื่องนีค้งจะขยายวง
กวา้งกว่าก่อนที่ไดร้บัการตีพิมพ ์ซึ่งเป็นการปรากฏขึน้ท่ามกลางบริบททางการเมืองที่ฝ่ายกษัตริย์
นิยมและอนุรกัษน์ิยม หรือเรียกตามณัฐพล ใจจริงว่า ฝ่ายปฏิปักษป์ฏิวติัสยาม ไดห้วนคืนสูอ่  านาจ
ทางการเมืองหลงัการรฐัประหารเมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ที่สว่นหนึ่งเป็นผลมาจากกรณี
สวรรคตของรชักาลที่  8 ซึ่งฝ่ายปฏิปักษ์ปฏิวัติสยามใช้โจมตีฝ่ายคณะราษฎรที่มีอ  านาจทาง
การเมืองในขณะนัน้ บรรยากาศที่ฝ่ายคณะราษฎรน าโดยปรีดี พนมยงคพ์ยายามจะประนีประนอม
ตอ้งสะบั้นลง การรฐัประหารครัง้นีท้  าให้ฝ่ายกษัตริย์นิยมมีความเขม้แข็งอย่างไม่เคยมีมาก่อน
นับตั้งแต่หลังการปฏิวัติ 2475 น ามาสู่ระบอบการเมืองกลายพนัธุ์ สาระส าคัญของรฐัธรรมนูญ
ฉบบั พ.ศ. 2490 เบี่ยงเบนไปจากหลกัการของการปฏิวติั โดยเฉพาะเมื่อมีการรา่งรฐัธรรมนญูฉบบั 
พ.ศ. 2492 ที่มีสาระส าคัญเป็นรฐัธรรมนูญกษัตริย์นิยม ซึ่งกลายเป็นมรดกอยู่ในรฐัธรรมนูญฉบบั
ลายลกัษณอ์กัษรจนถึงปัจจบุนั1 
  ในสนามการต่อสูท้างการเมืองวัฒนธรรม กลุ่มพันธมิตรแนวร่วมชาวน า้เงินแทท้ี่
ประกอบดว้ย 3 กลุม่ กลุม่แรก อดีตนกัโทษทางการเมืองในกรณีกบฏบวรเดช พ.ศ. 2476 และกบฏ 
พ.ศ. 2481 กลุ่มที่สอง นักการเมืองนิยมเจา้/เจ้านักการเมือง และกลุ่มที่สาม นักหนังสือพิมพ์/
นกัเขียนสารคดีทางการเมือง ไดป้ฏิบติัการรือ้สรา้งความหมายของการปฏิวติั 2475 ขึน้มาใหม่ที่
พยายามจะเปลี่ยนความรูส้ึกนึกคิดของผูค้นควบคู่กบัการสรา้งความชอบธรรมในการเพิ่มพระราช
อ านาจในรฐัธรรมนูญ งานเขียนจ านวนมากถูกผลิตขึน้มาเพื่อโจมตีคณะราษฎรนับตัง้แต่ช่วงหลงั
สงครามโลกครัง้ที่สอง และต่อเนื่องเพิ่มมากขึน้ในทศวรรษ 24902 ส่งผลต่อการมอง 24 มิถุนา ใน
แบบเชียร์เจา้ โจมตคีณะราษฎร ที่แพรห่ลายในงานประเภทสารคดีการเมือง3 

 
1 ณฐัพล ใจจรงิ. (2556). เล่มเดมิ. หนา้ 166-169.  
2 ด ูแหล่งเดมิ. หนา้ 170-196. 
3 สมศกัดิ์ เจียมธีรสกลุ. (2549).  24 มิถนุา: การตคีวาม 4 แบบ. (ออนไลน)์  
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กรณีของปัญญาชนชื่อก้อง คือ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช1 ที่เพิ่งกลับมายึดถืออุดมการณ์กษัตริย์
นิยมในกลางทศวรรษ 2490 ก็ไดร้่วมเขา้สู่สนามการต่อสูท้างการเมืองวัฒนธรรมครัง้นี ้โดยการ
เขียนนวนิยายเรื่องสีแ่ผ่นดินที่มีเนือ้หาหวนร าลึกถึงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ์เนน้ความส าคัญ
ของพระมหากษัตริยท์ัง้ในฐานะที่เป็นสถาบนัและบุคคล พรอ้มกบัท าใหภ้าพของการปฏิวติั 2475 
ดเูลวรา้ยลง2  
  ถา้พิจารณาจากบริบทข้างตน้ การปรากฏขึน้ของพระประวตัิสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ประจวบเหมาะกับช่วงเวลาแห่งการบ่อนเซาะท าลายอุดมการณ์การปฏิวัติ 2475 ซึ่ง
สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงไดร้บัผลกระทบทางการเมืองโดยตรง ยิ่งเมื่อพิจารณา
ความมุ่งหมายของพระองค์ที่ต้องการรือ้ฟ้ืนสถาบันกษัตริย์ให้กลับมามีพระราชอ านาจทาง
การเมืองดงัเดิมแลว้ พระนิพนธท์ี่ดจูะเป็นเรื่องของพระมหากษัตรยิใ์นอดีตอนัไกลโพน้เกือบ 400 ปี 
และไม่มีความเก่ียวขอ้งกับการโตก้ารปฏิวัติ 2475 เลย จึงมีนัยส าคัญซ่อนเรน้อยู่ภายในตัวบทที่
หลกัใหญ่ใจความอยู่ที่การรือ้ฟ้ืนสถาบนักษัตริยภ์ายใตร้ะบอบใหม่ดว้ยแนวทางการเขียนตวับทที่
รอนแรมมาจากระบอบเก่า 

2.3.3 การประกอบสร้างความหมายในตัวบท3 
  ดังที่ได้อธิบายนิยามของเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ไปแล้วในบทที่  1 ซึ่งเป็น
ใจความส าคญัของการอธิบายเนือ้หาในปริญญานิพนธช์ิน้นีท้ี่มองว่า ประวติัศาสตรม์ีสถานะเป็น
เรื่องเล่า (narrative) ชุดหนึ่งที่ด  ารงอยู่ท่ามกลางเรื่องเล่าชุดอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในสังคม เฮเดน ไวต ์

 
1 ปลายทศวรรษ 2510 ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิ มีบทบาทส าคญัในการผลิตซ า้เร่ืองเล่าสมเด็จพระนเรศวรผ่านส่ือ

อย่างหนงัสือพิมพส์ยามรฐัที่ตนเป็นเจา้ของ ดูหวัขอ้ 4.2 วรรณกรรมที่มิอาจบดบงักฤษฎาภินิหารของสมเด็จพระ
นเรศวร 

2 จวบจนถึงตน้ทศวรรษ 2490 ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ยงัไม่ไดม้ีอดุมการณแ์บบกษัตรยิน์ิยม และแสดงความไม่
พอใจเมื่อถูกกาหน้าว่าเป็นพวกษัตริย์นิยม แต่เน้นไปที่อุดมการณ์แบบชาตินิยมทหารนิยมมากกว่า การ
กลายเป็นกษัตริยน์ิยมอย่างเต็มที่เริ่มขึน้เมื่อรชักาลที่ 9 เสด็จกลับมาประทับอยู่ประเทศไทยเป็นการถาวรใน
ปลาย พ.ศ. 2494 เป็นตน้มา ดูค าอธิบายโดยละเอียด ใน สายชล สัตยานุรกัษ์. (2550ก). คึกฤทธิ์กบัประดิษฐ
กรรม “ความเป็นไทย” เล่ม 1. กรุงเทพฯ: มติชน. 

3 เนือ้หาในหวัขอ้นี ้ปรบัและขยายความจากบทความของผูว้ิจยัเองที่เคยน าเสนอประเด็นนีม้าแลว้ ใน 
ปิยวฒัน ์ สีแตงสกุ, และ ชาติชาย มกุสง. (2562). “พระประวตัิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”: การประกอบสรา้ง
อภิมหาเรื่องเล่าทางประวัติศาสตรน์ิพนธ์การเมืองไทย พ .ศ. 2475-2493. ใน เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการ โครงการพฒันานกัวิจยัรุ่นใหม่: การน าเสนอผลงานการศึกษาคน้ควา้ดา้นประวตัิศาสตร์ และอาณา
บริเวณศกึษาของนสิติระดบัปริญญาตรีระดบัประเทศ ครัง้ที ่2. หนา้ 29-34.  
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(Hayden white, 1928–2018) นักประวติัศาสตรช์าวอเมริกัน ไดเ้สนอแนวคิดที่ส่งผลสะเทือนต่อ
วงวิชาการประวัติศาสตรด์ว้ยการเสนอว่า งานเขียนทางประวัติศาสตรไ์ม่ต่างจากงานประพันธ ์
(literature) รูปแบบหนึ่ง1 แมน้ักประวัติศาสตรจ์ะอา้งถึงวิธีวิทยาที่ใช่ในการคน้หาความจริงของ
อดีต แต่งานประพันธ์หรืองานวรรณกรรมเองไดน้ าเสนอความจริงอีกชุดหนึ่งในระดับนามธรรมที่
เก่ียวข้องกับมนุษย์2 ที่ล้วนแต่มุ่งน าเสนอความจริงไม่ต่างกัน ทั้งนี ้ ขึน้อยู่กับว่าผู้เสพจะเลือก
สมาทานต่อความจรงิรูปแบบใด 
  ไวต์พิสูจน์ขอ้เสนอข้างตน้ด้วยการศึกษางานเขียนประเภทประวัติศาสตรแ์ละ
ปรชัญาประวัติศาสตรใ์นโลกตะวันตกช่วงศตวรรษที่ 19 ท าใหพ้บขัน้ตอนการเขียนงานคลา้ยกับ
นักประพันธ์ โดยอาศัยทฤษฎีทางวรรณกรรมแบบโครงสรา้งนิยม (structuralism) ซึ่งก าลงัเป็นที่
นิยมในช่วงปลายทศวรรษ 1960 ต่อตา้นทศวรรษ 1970 เป็นหลักในการวิเคราะห์3 ตามไท ดิลก
วิทยรตัน ์แบ่งขัน้ตอนตามที่ไวตเ์สนอออกเป็น 2 ส่วน4 ไดแ้ก่ สว่นแรก คือ การเรียบเรียงขอ้เท็จจริง
ที่ เกิดขึน้ให้อยู่ในรูปแบบของเรื่องราว (story) นั่นคือ การก าหนดจุดเริ่มต้น จุดกึ่งกลาง และ
จุดสิน้สุด (possess a discernible beginning, middle, and end)5 ส่วนที่สอง คือ การตีความ
เรื่องราวให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่มีความหมาย โดยใชว้ิธีการสรา้งชุดค าอธิบาย (explanations) 
ใหก้บัเหตุการณต่์าง ๆ จากระดบัที่เห็นไดช้ัดเจนที่สุดไปจนถึงระดบัที่ลึกที่สุด ตัง้แต่การวางโครง
เรื่องใหก้บัเหตกุารณ ์(emplotment) การสรา้งขอ้ถกเถียง (argument) ระดบันยัยะทางอดุมการณ ์
(ideological implication) และการสรา้งชุดค าอธิบายในระดับโวหารความเปรียบ (tropes)6 ไวต์
ไดจ้ าแนกวิธีการสรา้งชดุค าอธิบายแบบตาราง 1 

 

 
1 Hayden White. (1975). Metahistory: the historical imagination in nineteenth-century 

Europe. p. 2. 
2 ทวีศักดิ์ เผือกสม. (2540, มิถุนายน–กันยายน). โครงเรื่องในประวัติศาสตร์นิพนธ์: วรรณกรรมกับ

ประวตัิศาสตร.์ ร่มพฤกษ์, 16(1), 75-76.  
3 ธงชยั วินิจจะกลู. (2562ค). เล่มเดมิ. หนา้ 199. 
4 ดูการอธิบายส่วนนีอ้ย่างละเอียดใน ตามไท ดิลกวิทยรตัน.์ (2562, มกราคม–มิถุนายน). ทฤษฎีการ

เขียนประวตัิศาสตรข์องเฮยเ์ดน ไวต.์ วารสารประวตัศิาสตร์ ธรรมศาสตร์, 6(1), 136–144.  
5 Hayden White. (1975). op. cit. p. 5. 
6  ไวตอ์ธิบายส่วนนีอ้ย่างละเอียดใน ibid. pp. 7-38. 
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ตาราง 1 วิธีการสรา้งชุดค าอธิบายตามทศันะของเฮเดน ไวต์1 
 

โครงเร่ือง 
(Mode of 

Emplotment) 

การอธิบาย 
(Mode of Argument) 

อุดมการณ ์
(Mode of Ideological 

Implication) 

โวหารความเปรียบ 
(Tropes) 

พาฝัน 
(romance) 

รูปลกัษณ ์
(formist) 

อนาธิปัตยน์ิยม 
(anarchist) 

อปุมา 
(metaphor) 

โศกนาฏกรรม 
(tragedy) 

กลไก 
(mechanistic) 

ถอนรากถอนโคน 
(radical) 

ปรนามนยั 
(metonymy) 

สุขนาฏกรรม 
(comedy) 

องคาพยพ 
(organicist) 

อนรุกัษน์ิยม 
(conservative) 

ปรภาคนามนยั 
(synecdoche) 

เย้ยหยัน ฝันสลาย 
(satire) 

บรบิท 
(contextualist) 

เสรีนิยม  
(liberal) 

ประชดประชนั 
(irony) 

   
  เมื่อจะน าวิธีการสรา้งชุดค าอธิบายดงัตาราง 1 มาปรบัใชว้ิเคราะหง์านเขียนของ
ปัญญาชนไทย อาจจะตอ้งปรบัใหม้ีความยืดหยุ่นเขา้กนัไดก้บัรูปรอยทางความคิดของปัญญาชน
ไทยที่มีวิธีการสรา้งชุดค าอธิบายต่างไปจากปัญญาชนตะวนัตก ดงัที่สมเกียรติ วนัทะนะ เคยน ามา
ปรบัใชศ้ึกษากบัปัญญาชนไทย 4 คน ไดแ้ก่ สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ หลวงวิจิตรวาท
การ จิตร ภูมิศกัดิ์ และนิธิ เอียวศรีวงศ ์โดยตดัอดุมการณแ์บบอนาธิปัตย์นยิม (anarchist) ออกไป
แลว้ใส่อุดมการณ์แบบชาตินิยม (nationalist) เขา้แทนที่ เพื่อวิเคราะหง์านเขียนของหลวงวิจิตร
วาทการ และตัดอดุมการณแ์บบถอนรากถอนโคน (radical) ออกไปแลว้ใส่อุดมการณ์แบบสงัคม
นิยม (socialist) เขา้แทนท่ี เพื่อวิเคราะหง์านเขียนของจิตร ภูมิศักดิ์ แมก้ารท าตารางแบบนีจ้ะมี
ขอ้จ ากัด เพราะเป็นสิ่งที่สรา้งขึน้มาเพื่อแบ่งแยกและกีดกันว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่ อะไรเป็นหรือไม่
เป็น อะไรควรอยู่ตรงไหนหรือไม่ควรจะเขา้ไปอยู่ตรงไหน แต่สมเกียรติเน้นย า้ว่าตารางนีไ้ม่อาจ
เทียบไดก้ับตารางธาตุในวิชาเคมีที่มีความแน่นอนในขอ้มูล แต่การท าตารางนีเ้พื่ออธิบายปัญหา

 
1 ปรับมาจากตารางของ Hayden White. (1975). op. cit. p. 29.; ส่วนค าแปลไทยปรับมาจาก

บทความสองชิน้ ใน สมเกียรติ วนัทะนะ. (2531, พฤษภาคม-กรกฎาคม). เล่มเดิม. หนา้ 97.; ตามไท ดิลกวิทย
รตัน.์ (2561). จริยศาสตรข์องประวตัิศาสตรน์ิพนธ์: บทวิเคราะหแ์นวคิดของเฮยเ์ดน ไวท.์ ใน วิศรุต พึ่งสุนทร 
(บ.ก.), สลายรัว้ สรา้งบา้น สั่นก าแพง: ส ารวจภูมิทศันท์ฤษฎีร่วมสมยั. หนา้ 242-243.  
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ทางสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตรไ์ม่พงึหวงัความแม่นย าอย่างเป็นเอกฉนัทน ์สิ่งที่คาดหวงัได ้คือ 
ค าอธิบายหนึ่ง ๆ รบัฟังไดม้ากนอ้ยแค่ไหนในแวดวงของผูท้ี่สนใจในประเด็นนัน้ ๆ1  
  การวิเคราะหเ์รื่องเล่าในพระนิพนธเ์รื่องพระประวติัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก็
เฉกเช่นเดียวกับค าอธิบายข้างต้นที่ไม่ต้องการแสวงหาค าตอบอย่างเป็นสากล แต่มุ่งสรา้งข้อ
ถกเถียงบางอย่างที่จะน าไปสู่การท าความเขา้ใจว่า เหตไุฉนพระนิพนธเ์รื่องนีท้ี่ไดร้บัการตีพิมพซ์  า้
หลายครั้ง2จึงมีสถานะเป็นเรื่องเล่าขนาดใหญ่  (metanarrative) ของสมเด็จพระนเรศวรใน
สงัคมไทยที่รฐัมกัจะน าไปเป็นแหล่งอา้งอิงใหก้บัความชอบธรรมในการผลิตซ า้เรื่องเลา่สมเด็จพระ
นเรศวรอยู่เสมอ เพื่อที่จะหาค าตอบของค าถามดังกล่าวอาจตอ้งวิเคราะหต์ัวบทอย่างจริงจงั โดย
หยิบยืมแนวคิดของไวตม์าปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัตัวบทที่ปรากฏในพระนิพนธเ์รื่องนี ้ดังการปรบั
ใชต้ามตาราง 2 
 
ตาราง 2 วิธีการสรา้งชุดค าอธิบายในพระนิพนธเ์รื่อง “พระประวติัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 
 

โครงเร่ือง 
(Mode of 

Emplotment) 

การอธิบาย 
(Mode of 
Argument) 

อุดมการณ ์
(Mode of Ideological 

Implication) 

โวหารความเปรียบ 
(Tropes) 

สุขนาฏกรรม 
(comedy) 

องคาพยพ 
(organicist) 

อนรุกัษน์ิยม 
(conservative) 
กษัตริยน์ิยม 
(royalist) 

ปรภาคนามนยั 
(synecdoche) 

อปุมา  
(metaphor) 

 
1 สมเกียรติ วนัทะนะ. (2531, พฤษภาคม-กรกฎาคม). เล่มเดมิ, 10(4), 97-98. 
2 นบัเฉพาะของส านกัพิมพม์ติชนที่มีการตีพิมพ ์5 ครัง้ ระหว่าง พ.ศ. 2546-2555 โดยขรรคช์ยั บนุปาน 

ประธานกรรมการบริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) ไดร้บัมอบจากหม่อมราชวงศด์ิศนดัดา ดิศกุล ประธานมูลนิธิ
สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพฯ ตามโครงการเทิดพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค ์ใน 
สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. (2550). พระประวตัิ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช. หนา้ (10)-(11). ยงัไม่
นบัรวมการพิมพซ์  า้ของส านกัพิมพอ์ื่น ๆ ที่มีมาก่อนหนา้ นอกจากนี ้ยังได้รบัการแปลเป็นฉบบัภาษาองักฤษ ดู 
Prince Damrong Rajanubhab. (2008). A biography of King Naresuan the Great (Kennon Breazeale, 
Trans. & ed.). Bangkok: The Foundation for the Promotion of Social Science and Humanities 
Textbooks Project.  
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  1) โครงเรือ่ง (Mode of Emplotment)  
  การวางโครงเรื่อง คือ การเปลี่ยนแปลงเรื่องราวใหก้ลายเป็นเรื่องเล่าที่สมบูรณ์
และมีทิศทาง (direction) โดยมกัจะมาจากประดิษฐกรรมทางวฒันธรรมที่กลุม่คนในแต่ละสงัคมมี
อยู่ร่วมกนั เช่น อาจจะมาจากต านาน นิทานปรมัปรา นวนิยาย หรือเรื่องเล่าต่าง ๆ ที่แพร่หลายอยู่
ในสงัคม ณ ช่วงเวลาที่งานประวัติศาสตรน์ัน้ๆ ไดร้บัการประพนัธ์1 เครก เจ. เรยโ์นลดส์ (Craig J. 
Reynolds) เคยเสนอว่าพระนิพนธเ์รื่องนีม้ีการวางโครงเรื่องแบบสขุนาฏกรรม (comedy) ที่มีการ
ด าเนินเรื่องจบภายใน 3 บท เริ่มจากการทา้ทาย การตอบโต ้และจบลงดว้ยการแกปั้ญหา2 โครง
เรื่องแบบนีจ้ะน าพาไปสู่ความเป็นเอกภาพหรือการฟ้ืนคืนของคณุค่าบางอย่าง หลงัจากการเผชิญ
กับอุปสรรคภัยคุกคามที่เขา้มาบั่นทอนเอกภาพหรือคุณค่าที่มีอยู่เดิม3 แต่ในที่สุดเนือ้เรื่องแบบ
สขุนาฏกรรมก็จะจบลงดว้ยความสขุและความส าเรจ็อนัสมควรตามแก่เวลาที่เลา่เรื่อง4 
  เมื่อน าแนวคิดโครงเรื่องแบบสขุนาฏกรรมมาวิเคราะหก์บัพระนิพนธเ์รื่องนี ้พบว่า
มีความสอดคลอ้งกนัอย่างลงตวั โดยแบ่งออกเป็น 3 ภาคดว้ยกนั คือ ภาค 1 เรื่องบา้นเมืองเกิดยุค
เข็ญ (การทา้ทาย) ภาค 2 สมเด็จพระนเรศวรทรงกูบ้า้นเมือง (การตอบโต)้ และภาค 3 สมเด็จพระ
นเรศวรทรงแผ่อาณาเขตต ์(การแกปั้ญหา) 
  ภาค 1 “เรื่องบา้นเมืองเกิดยุคเข็ญ” เริ่มเรื่องตัง้แต่ พ.ศ. 2089 เมื่อสมเด็จพระไชย
ราชาธิราช (พ.ศ. 2077-2089) เสด็จสวรรคต ท าใหเ้กิดปัญหาขึน้ภายในราชส านักจากกรณีที่ทา้ว
ศรีสดุาจนัทรก์ับขุนวรวงศาธิราชร่วมมือกนัยึดราชบลัลงักข์องอยุธยา เมื่อปัญหาภายในหมดไปก็
เกิดปัญหาการทา้ทายจากภายนอกตามมาอีก คือ เมื่อพระเจา้หงสาวดีบุเรงนอง (พ.ศ.  2093-
2124) ยกทัพมาอยุธยาเพื่อการแผ่ขยายอาณาเขตของกรุงหงสาวดี ซึ่งทัพหงสาวดีประสบ
ความส าเร็จในการยึดอยุธยาไดใ้น พ.ศ. 2112 ส่วนสมเด็จพระนเรศวรในขณะนัน้ยังทรงพระเยาว์
และถูกน าตวัไปเป็นองคป์ระกนัที่กรุงหงสาวดี พระองคท์รงไดร้บัประสบการณ์เห็นเหตกุารณ์การ
ท าสงครามตัง้แต่เยาวว์ยั ดงัความตอนหนึ่งว่า “...เมืองพษิณุโลกต่อสูข้า้ศึกครัง้นีเ้ป็นแรกทีส่มเด็จ

 
1 ตามไท ดิลกวิทยรตัน.์ (2561). เล่มเดมิ. หนา้ 243. 
2 ในบทความนีแ้ปลค าว่า comedy เป็น บันเทิงคดี ดู เครก เจ. เรยโ์นลดส์. (2550). โครงเรื่องของ

ประวตัิศาสตรไ์ทย: ทฤษฎีและการปฏิบตัิ. ใน วารุณี โอสถารมย ์(บ.ก. แปล), เจา้สวั ขนุศกึ ศกัดนิา ปัญญาชน 
และคนสามญั : รวมบทความประวตัศิาสตร์ของเครก เจ. เรย์โนลดส์. หนา้ 216.  

3 ตามไท ดิลกวิทยรตัน.์ (2561). เล่มเดมิ. หนา้ 243. 
4 สมเกียรติ วนัทะนะ. (2531, พฤษภาคม-กรกฎาคม). เล่มเดมิ. หนา้ 102. 
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พระนเรศวรจะไดท้รงเห็นการสงคราม เมือ่พระชนัษาได ้8 ขวบ”1 เนือ้เรื่องในภาคนีจ้บลงดว้ยการ
ที่พระเจา้บเุรงนองเชิญใหส้มเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (พ.ศ. 2112–2133) เสด็จขึน้ครองราชย์
ในปีเดียวกนักบัที่ยดึอยธุยาได ้
  ภาค 2 “สมเด็จพระนเรศวรทรงกูบ้า้นเมือง” เริ่มเรื่องตัง้แต่ภายหลงัที่สมเด็จพระ
มหาธรรมราชาธิราชครองราชยไ์ดเ้พียงไม่ก่ีปี พระองคไ์ดโ้ปรดฯ ใหส้มเด็จพระนเรศวรไปครอง
เมืองพิษณุโลกเมื่อ พ.ศ. 2114 ฉากส าคัญในภาคนี ้คือ สมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพ
จากกรุงหงสาวดี ณ เมืองแครง พ.ศ. 2127 ถือเป็นการตอบโต้ครั้งส  าคัญภายหลังจากที่ตกอยู่
ภายใต้การเป็นประเทศราชมาเป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี ฉากส าคัญที่เกิดขึน้หลังจากการ
ประกาศอิสรภาพ คือ “พระแสงปืนตน้ขา้มแม่นา้สะโตง” มีการบรรยายพระปรีชาสามารถอันแสน
อัศจรรยข์องสมเด็จพระนเรศวรตอนที่พยายามอพยพผูค้นขา้มแม่น า้สะโตงมาเพื่อหลบหนีจาก
กองทัพหงสาวดี “...สรุกรรมา (แม่ทพัหงสาวดี–ผูว้ิจัย) กองหนา้มาถึงท่าขา้มฝั่งโนน้ กองทพัไทย
เอาปืนยิง ก็ยบัยัง้ยิงต่อสูก้นัอยู่ที่ริมน ้า และแม่นา้สะโตงกวา้งใหญ่นกั แรงปืนทีพ่ลทหารยิงไม่ถึง
ฝั่งดว้ยกนัทัง้ 2 ฝ่าย สมเดจ็พระนเรศวรทรงยงิปืนนกสบัอย่างยาวกระบอก 1 ถูกสรุกรรมานายทพั
หนา้ของขา้ศกึตายอยู่กบัคอชา้ง...”2 
  อีกหนึ่งฉากส าคญัที่เป็นการตอบโต ้คือ “พระแสงดาบคาบค่าย” กองทพัหงสาวดี
ภายใตก้ารน าของพระเจา้หงสาวดีนันทบุเรงยกทัพมาบุกอยุธยาอีกครัง้ใน พ.ศ. 2129 “...สมเด็จ
พระนเรศวรเสดจ็ลงจากมา้ทรงคาบพระแสงดาบ น าทหารขึน้ปีนระเนียดจะเขา้ค่ายพระเจา้หงสาว
ดี ถูกขา้ศึกแทงตกลงมาจึงเขา้ไม่ได.้..”3 แลว้พระเจา้หงสาวดีนันทบุเรงทรงตรสัดว้ยว่า “...พระ
นเรศวรท าศึกอาจหาญนกั ถา้ออกมาอีกถงึจะเสยีทหารสกัเท่าใด ก็จะแลกเอาตวัพระนเรศวรใหจ้ง
ได.้..”4 เนือ้เรื่องในภาคนีจ้บลงดว้ยการที่พระเจา้หงสาวดีนันทบุเรงยกกองทัพกลับกรุงหงสาวดี 
การท่ี “...สมเดจ็พระนเรศวรรบชะนะพระเจา้หงสาวดีนนัทบเุรงครัง้นี ้จึงเป็นอิสสรภาพมั่นคงตัง้แต่
ปีกนุ พ.ศ. 2130 สบืมา”5 
  ภาค 3 “สมเด็จพระนเรศวรทรงแผ่อาณาเขตต์” สมเด็จพระนเรศวรทรงพยายาม
แก้ปัญหา ความขัดแย้งระหว่างอยุธยากับหงสาวดีที่มีมาอย่างยาวนาน ฉากส าคัญที่สุด คือ 

 
1 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2493). เล่มเดมิ. หนา้ 10. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 55. 
3 แหล่งเดมิ. หนา้ 79. 
4 แหล่งเดมิ. หนา้ 80. 
5 แหล่งเดมิ. หนา้ 83. 
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สงครามยุทธหัตถี เป็นการต่อสูก้ันบนหลังชา้งระหว่างสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระมหาอุป
ราชา ฉากนีเ้ริ่มขึน้ดว้ยการที่สมเด็จพระนเรศวรตกอยู่ท่ามกลางวงลอ้มของกองทพัพม่า โดยมีกอง
ทหารรกัษาพระองคติ์ดตามมาเพียงไม่ก่ีนาย พระองคท์รงไม่หวาดหวั่นและคิดหนทางเอาชยัชนะ
ไดโ้ดยพระองคร์อ้งตรสัทา้ทายพระมหาอปุราชาว่าใหเ้สด็จมากระท ายุทธหตัถีกนัตัวต่อตวั ศึกครัง้
นีจ้บลงดว้ย “...สมเด็จพระนเรศวรก็จว้งฟันดว้ยพระแสงของา้วถูกพระมหาอปุราชาทีไ่หล่ขวาขาด 
ซบสิน้พระชนม์อยู่กบัคอชา้ง...”1 ถือว่าวีรบุรุษอย่างสมเด็จพระนเรศวรทรงสามารถแกปั้ญหาให้
ส  าเร็จลลุ่วงไปได ้เพราะหลงัจากนัน้กองทพัหงสาวดีก็ไม่มารุกรานอยุธยาอีก แลว้เนือ้เรื่องก็ด าเนิน
ต่อไปดว้ยการเล่าถึงการแผ่ขยายอ านาจออกไปยังอาณาจักรอ่ืน ๆ โดยรอบ และจบลงดว้ยการ
เสด็จสวรรคตที่เมืองหางเมื่อ พ.ศ. 2148 ตัวบททา้ยเรื่องน่าจะสะทอ้นจุดจบแบบสุขสมหวังตาม
โครงเรื่องแบบสขุนาฏกรรมไดดี้ดงัความว่า “…การทีส่มเดจ็พระนเรศวรทรงท าสงครามจึงไดผ้ลใน
ที่สดุทัง้สามารถท าลายอานุภาพเมืองหงสาวดีมิใหเ้ป็นมหาประเทศและกูเ้มืองไทยใหค้ืนเป็นอิส
สระ แลว้ไดเ้ป็นมหาประเทศมีอาณาเขตต์กวา้งขวางใหญ่ไพศาลยิ่งกว่าเคยมีมาแต่ก่อนหรือแมใ้น
ภายหลงัต่อมา…”2 
  2) การอธิบาย (Mode of Argument) 
  การอธิบาย คือ วิธีการที่นักประวัติศาสตรใ์ช้เชื่อมโยงหน่วยต่าง ๆ (units) ที่
ปรากฏในเรื่องราวเขา้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้กิดความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยต่าง ๆ ในตวับทประวติัศาสตร ์
ในพระนิพนธเ์รื่องนีม้ีการอธิบายแบบองคาพยพ (organicist) ที่อธิบายหน่วยต่างๆ ในฐานะที่เป็น
หน่วยอิสระที่ถูกก าหนดจากความสมัพนัธท์ี่มีต่อหน่วยที่ใหญ่กว่า3 หน่วยใหญ่ในพระนิพนธเ์รื่องนี ้
มี 3 หน่วย คือ หงสาวดี อยุธยา และสมเด็จพระนเรศวร ที่คอยก าหนดความสัมพันธ์กับหน่วย
อิสระต่าง ๆ ที่เล็กกว่า เช่น เมืองประเทศราช หัวเมืองต่าง ๆ ผูค้นในอาณาจกัร ฯลฯ ตัวอย่างการ
อธิบายในฉากที่พระเจา้หงสาวดีนนัทบุเรงขึน้ครองราชยใ์น พ.ศ. 2124 แสดงใหเ้ห็นถึงการก าหนด
ความสมัพนัธจ์ากหน่วยใหญ่อย่างหงสาวดีที่มีต่อหน่วยอิสระอย่างเมืองประเทศราชต่าง ๆ ที่อยู่ใน
เขตวงแห่งอ านาจ ดงัความว่า “...แลว้บอกข่าวไปยงัเจา้ประเทศราชและเจา้เมืองใหญ่นอ้ยบรรดา
ขึน้อยู่ในราชอาณาเขตต ์ใหเ้ขา้ไปเฝ้าตามประเพณีเปลีย่นรชัชกาลใหม่ เจา้ครองเมืองประเทศราช

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 98. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 164. 
3 ตามไท ดิลกวิทยรตัน.์ (2561). เล่มเดมิ. หนา้ 242. 
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ต่างๆ อยู่ในเวลานัน้ เป็นพะม่า 4 องค์... ประเทศราชที่เป็นชาติอื่นมี 3 องค์... ยงัมีพวกเจ้าฟ้า
ครองเมืองไทยใหญ่อกี 19 อาณาเขตต…์”1 
  อีกฉากหนึ่ง ภายหลงัจากสมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพเมื่อ พ.ศ. 2127 มี
การอธิบายที่แสดงใหเ้ห็นถึงหน่วยใหญ่อย่าง “สมเด็จพระนเรศวร” ก าหนดความสมัพนัธต่์อหน่วย
ที่เล็กกว่าอย่างผูค้นกับพาหนะ ดังที่พระองคท์รงเห็นว่า “…ถา้ตัง้ฐานทพัต่อสูข้า้ศึกทัง้ที่ราชธานี
และเมืองเหนือเหมือนอย่างแต่ก่อนก็คงแพอ้ีก เพราะไทยมีรีพ้ลนอ้ยกว่าขา้ศึก… ทีจ่ริงก าลงัของ
ไทยไดเ้ปรียบขา้ศึกอยู่ที่ชยัภูมิพระนครศรีอยุธยา จ าจะตอ้งยา้ยเอาผูค้นกบัพาหนะทัง้ปวงลงมา
รวมกนัตัง้ต่อสูท้ีพ่ระนครศรีอยธุยาแต่แห่งเดียวจึงจะสูข้า้ศึกได…้”2 
  การเชื่อมโยงเรื่องราวแบบองคาพยพดังที่ยกตัวอย่างมานี ้ ท าให้เรื่องเล่ามี
ความหมายขึน้มา และเป็นการช่วยใหผู้เ้สพสามารถเขา้ใจไดว้่า ใครหรือสถานที่ใดมีความส าคัญ 
หรือมีพลงัอ านาจมากในเนือ้เรื่อง นอกจากนี ้ยังช่วยก าหนดฝ่ายธรรมะกับอธรรม กล่าวคือ ฝ่าย
อธรรมอย่างหงสาวดีจะถูกอธิบายแบบองคาพยพในตอนตน้เรื่องมากเป็นพิเศษ เพราะยงัเป็นช่วง
ที่ยงัมีพลงัอ านาจในการควบคมุหน่วยอิสระต่าง ๆ อยู่มาก รวมถึงควบคมุฝ่ายธรรมะอย่างอยุธยา 
พอตัง้แต่กลางเรื่องเป็นตน้ไปฝ่ายธรรมะเริ่มถูกอธิบายแบบองคาพยพมากขึน้ เพราะเป็นช่วงเวลา
แห่งการตอบโตก้ลบัไปยังฝ่ายอธรรม เมื่อเริ่มตอบโตไ้ดแ้ลว้ก็จ าเป็นที่จะตอ้งรวบรวมหน่วยอิสระ
ต่าง ๆ เข้ามาอยู่ใต้อาณัติ ซึ่งสัมพันธ์กับการวางโครงเรื่องแบบสุขนาฎกรรม (comedy) ที่ใน
ทา้ยท่ีสดุฝ่ายธรรมะย่อมชนะอธรรม 
  3) อดุมการณ ์(Mode of Ideological Implication) 
  อดุมการณ ์คือ ทัศนะที่นักประวัติศาสตรม์ีต่อความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมที่ตน
ไดท้ าการศึกษา3 ส าหรบัไวตแ์ลว้ระดบันยัยะทางอดุมการณข์องนักประพันธแ์ต่ละคนอาจมีไดแ้ค่
อดุมการณ์เดียว แต่ส าหรบัสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงมีอุดมการณ์สองอย่าง คือ 
อนรุกัษ์นิยม (conservatism)4 และกษัตรยิน์ิยม (royalism) ซอ้นทบักนัอยู่ในความคิดของพระองค ์
เหตุที่กล่าวเช่นนีเ้พราะว่าในช่วงเวลาที่ทรงพระนิพนธ์ “พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 
สถานะของพระองคใ์นทางการเมืองไม่มีอ านาจเหมือนแต่ก่อน ท าใหพ้ระองคห์วนร  าลึกถึงอดีตอนั
สขุสมในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์โดยแสดงออกมาผ่านพระนิพนธ์เรื่องนี ้ในขณะเดียวกัน

 
1 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2493). เล่มเดมิ. หนา้ 44. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 55-57. 
3 ตามไท ดิลกวิทยรตัน.์ (2561). เล่มเดมิ. หนา้ 242. 
4 สมเกียรติ วนัทะนะ. (2531, พฤษภาคม-กรกฎาคม). เล่มเดมิ. หนา้ 97. 
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ความเป็นอนรุกัษน์ิยมที่ไม่อยากใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในทางการเมือง อาจมีสว่นใหพ้ระองคท์รง
เลือกที่จะน าวีรบุรุษที่เป็นกษัตริยใ์นระบอบเก่ากลับมามีตัวตนอีกครัง้ภายใต้ระบอบใหม่ที่มุ่ง
ลิดรอนพระราชอ านาจทางการเมืองของสถาบนักษัตริยใ์นสายพระเนตรของพระองค ์ทัง้การหวน
ร าลึกถึงอดีต การเลือกกษัตริยเ์ป็นองคป์ระธานของเรื่องเล่า และความมุ่งหมายของเรื่องเล่าที่
ตอ้งการสนบัสนุนสถาบนักษัตริย ์เป็นสิ่งที่บ่งบอกไดว้่าอดุมการณท์างประวติัศาสตรข์องพระองค์
นัน้ผสมผสานระหว่างอนรุกัษน์ิยม1และกษัตรยิน์ิยม 
  ตอนตน้ก่อนเขา้สู่เนือ้เรื่องของพระนิพนธเ์รื่องนี ้สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพทรงอธิบายลกัษณะการเกิดขึน้ของวีรบุรุษในระบอบเก่าเฉกเช่นสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งสะทอ้น
เป็นตวับทที่สะทอ้นอดุมการณท์างประวติัศาสตรท์ี่พระองคย์ึดถือไดเ้ป็นอย่างดี ดงัความว่า 
 

 ...สงัเกตในเรื่องประวตัิของวีรมหาราชทัง้หลายดูมีเคา้คลา้ยกนัหมด คือบา้นเมือง
ตอ้งมียุคเข็ญจึงมีวีรมหาราชอย่าง 1 วีรมหาราชย่อมเป็นบุรุษพิเศษมีสติปัญญาและความ
กลา้หาญเด็ดเดี่ยวผิดกบัผูอ้ื่นมาในอปุนิสยัอย่าง 1 และสามารถท าใหผู้อ้ื่นเชื่อถือไวว้างใจใน
พระปรีชาสามารถอย่างมั่นคงอย่าง 1 จึงสามารถบ าเพ็ญอภินิหารกูบ้า้นเมืองและแผ่ราช
อาณาเขตจนเป็นพระราชาธิราชได…้2 

 
  องคป์ระกอบทัง้ 3 ที่กลา่วไปขา้งตน้ ไม่ว่าจะเป็นอดุมการณ ์การอธิบาย หรือการ
วางโครงเรื่อง ลว้นแต่เป็นองคป์ระกอบของสิ่งที่ไวตเ์รียกว่า style ซึ่งผูเ้สพน่าจะมองเห็นและเขา้ใจ

 
1 อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกันความคลมุเครือในการตีความค าว่าอนรุกัษ์นิยม จึงขอหยิบยืมค าอธิบายของ

ชาญวิทย ์เกษตรศิรทิี่ว่า ในบรบิทของระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย ์สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพทรงมี
ความคิดแบบผูน้  าประเพณีหวักา้วหนา้ (progressive traditionalists) ที่เขา้ใจการคกุคามของชาติตะวนัตกและ
ไดศ้ึกษาวิทยาการของตะวนัตก ด ูชาญวิทย ์เกษตรศิริ. (2527, พฤศจิกายน). สกุลประวตัิศาสตร ์: แสงสว่างใน
ความมืด. ศิลปวฒันธรรม, 6(1), 39-40.; แต่ทว่าในบริบทของระบอบประชาธิปไตย พระองคท์รงหวนกลับไป
เขียนประวตัิศาสตรต์ามโครงเรื่องแบบระบอบเก่าที่แตกต่างจากการเขียนประวตัิศาสตรต์ามคติของคณะราษฎร
ที่เนน้คติชาตินิยมและความกา้วหนา้ในช่วงเวลานัน้ (แมจ้ะไม่สามารถปลดแอกจากราชาชาตินิยมไดก้็ตามที) 
ฉะนัน้ ภายใตบ้ริบทของระบอบใหม่ วิธีการเขียนประวตัิศาสตรข์องพระองคจ์ึงสะทอ้นอุดมการณแ์บบอนุรกัษ์
นิยมที่เชิดชผููป้กครองอย่างกษัตรยิใ์นระบอบเก่า 

2 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2493). เล่มเดมิ. หนา้ 3. 



  
 

60 

ได้ไม่ยาก องค์ประกอบสุดท้ายที่จะกล่าวถึงต่อไปนี ้ ถือได้ว่าเป็นโครงสร้างเชิงลึก (deep 
structure)1 ของเรื่องเลา่ทางประวติัศาสตร ์คือ โวหารความเปรียบ (Tropes) 
  4) โวหารความเปรียบ (Tropes) 
  โวหารความเปรียบ คือ โครงสรา้งความคิดในระดับลึกที่นักประวัติศาสตรใ์ชใ้น
การสรา้งจินตนาการทางประวติัศาสตร ์ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงใชภ้าษาความ
เปรียบภาพพจน์ในพระประวัติสม เด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นแบบปรภาคนามนัย2 
(synecdoche) คือ การเชื่อมโยงส่วนย่อยเป็นภาพแทนของทัง้หมด3 การใชภ้าษาแบบปรภาคนาม
นยัในพระนิพนธเ์รื่องนีเ้ป็นการอธิบายชยัชนะของสมเด็จพระนเรศวรในสงครามครัง้หนึ่ง ๆ ว่าเป็น
ประโยชนห์รือมีความส าคัญต่อเมืองไทยเป็นอย่างมาก ดังตัวอย่างเมื่อครัง้ที่สมเด็จพระนเรศวร
เอาชนะกองทพัพระเจา้เชียงใหม่ไดใ้นปลาย พ.ศ. 2127 ว่า 
 

 สมเด็จพระนเรศวรมีชัยชะนะครัง้นี ้เป็นการส าคญัแก่เมืองไทยมาก โดยฉะเพาะ
เหมาะแก่เวลานั้นเอง ดว้ยไทยถูกเมืองหงสาวดีท าเอายบัเยินจนใจคนครั่นครา้มมาชา้นาน 
แมอ้ยากกลบัเป็นอิสสระอยู่ดว้ยกันทัง้หมดก็ไม่มีใครรูว้่าจะทาอย่างไรใหส้มประสงคไ์ด.้.. ที่
สมเด็จพระนเรศวรรบชะนะครัง้นัน้ เหมือนพิสจูนใ์หเ้ห็นประจกัษ์ว่าไทยก็อาจจะรบพุ่งเอาชะ
นะพวกหงสาวดีไดเ้หมือนกนั ก็หายครั่นครา้มแต่นัน้มา...4 

 
  จากตัวบทจะเห็นไดว้่า สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงใชส้่วนย่อย คือ 
ชยัชนะในสงครามของสมเด็จพระนเรศวรมาเชื่อมโยงเป็นภาพแทนของชยัชนะที่มีความส าคญัต่อ
เมืองไทยทัง้หมด ทัง้ ๆ ที่การรบในสมัยอยุธยานัน้ ไม่ใช่การรบตามคติของรฐัชาติที่มีเสน้เขตแดน 
ฉะนัน้ การพระองคท์รงใชค้  าว่าเมืองไทยซึ่งยังไม่ปรากฏในสมัยนัน้แต่อย่างใด สะทอ้นใหเ้ห็นว่า 
สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงใช้มุมมองและประสบการณ์พืน้ฐานที่ทรงได้รบัจาก

 
1 ตามไท ดิลกวิทยรตัน.์ (2561). เล่มเดมิ. หนา้ 242. 
2 ค าว่าปรภาคนามนยัเป็นศพัทปั์ญญาของปรีชา ชา้งขวญัยืน ใน ปรีชา ชา้งขวญัยืน. (2525). ศิลปะ

การเขียน. หนา้ 229. อา้งถึงใน สมเกียรติ วนัทะนะ. (2531, พฤษภาคม กรกฎาคม). เล่มเดมิ. หนา้ 100. 
3 ตามไท ดิลกวิทยรตัน.์ (2561). เล่มเดิม. หนา้ 243.; สมเกียรติ วนัทะนะไดย้กตวัอย่างของการอธิบาย

แบบนีว้่า “…เมือ่เรากล่าวว่า “หมู่บา้นนีม้ียีส่บิหลงัคา” นัน้ค าว่า “หลงัคา” ในทีน่ีม้ิไดห้มายถึงเพยีงส่วนทีป่กปิด
ส่วนบนของตวัเรือนเท่านัน้ แต่หมายถึงเรือนทัง้หลงั รวมทัง้คนทีอ่าศยัอยู่ในเรือนนัน้ๆ ดว้ย…ซึ่งจะตีความตรง
ตามตวัอกัษรหาไดไ้ม่...” ใน สมเกียรติ วนัทะนะ. (2531, พฤษภาคม-กรกฎาคม). เล่มเดมิ. หนา้ 102. 

4 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2493). เล่มเดมิ. หนา้ 73-74. 
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ตะวันตก มาใชใ้นการอธิบายสงครามสมัยสมเด็จพระนเรศวร แลว้ก าหนดใหช้ัยชนะของสมเด็จ
พระนเรศวรประหนึ่งชยัชนะของคนทัง้เมืองไทยทัง้หมด 
  นอกจากนี ้ โวหารความเปรียบภาพพจน์ที่ทรงใช้ยังมีอีกแบบหนึ่ง คือ อุปมา 
(metaphor) หมายถึง การเชื่อมโยงขอ้มลูต่าง ๆ ดว้ยการเชื่อมโยงความเหมือนระหว่างสิ่งต่าง ๆ1 
หรือการเปรียบเทียบสองสิ่งว่าเหมือนกัน ตัวบทอุปมาที่ชัดเจนที่สุด คือ เหตุการณ์ภายหลัง
สงครามยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรทรงพระพิโรธเหล่าแม่ทัพนายกองที่ตามเสด็จมาไม่ทัน แต่
สมเด็จพระวันรตัไดม้าเตือนสติไม่ใหพ้ระองคท์รงลงโทษแม่ทัพนายกองเหล่านี ้สมเด็จพระวนัรตั
ถวายพระพรแก่สมเด็จพระนเรศวรโดยเปรียบเทียบการกระท ายุทธหัตถีกับสมเด็จพระสรรเพชญ์
พทุธเจา้ทรงปราบพระยามารไวว้่า 
 

 อาตมภาพพิเคราะหด์ูขา้ราชการเหล่านีท้ี่จะไม่กลวัพระราชสมภารเจา้นัน้หามิได ้
เหตุทั้งนีเ้ห็นจะเผอิญเป็น เพื่อจะใหพ้ระเกียรติยศพระราชสมภารเจา้เป็นมหัศจรรยด์อก 
เหมือนสมเด็จพระสรรเพ็ชญ์พุทธเจา้เมื่อ (วันจะตรสัรูพ้ระโพธิญาณ) พระองคเ์สด็จ เหนือ
อปราชิตบลัลงักใ์ตค้วงไมพ้ระมหาโพธิ ณ เพลาสายณัห ์ครัง้นัน้ เทพยเจา้ก็มาเฝ้าพรอ้มอยู่
ทั้งหมื่นจักรวาล พระยาสวัสดีมารยกพลเสนามาผจญ ถ้าพระพุทธองคไ์ด้เทพยเจ้าเป็น
บรวิารมีชยัแก่พระยามาร ก็จะหาสูเ้ป็นมหศัจรรยน์กัไม่ นี่เผอิญใหห้มู่อมรอินทรพ์รหมทัง้ปวง
ปลาศนาการหนีไปสิน้ ยงัแต่พระองคเ์ดียว อาจสามารถผจญพระยามาราธิราชกับพลเสนา
มารใหป้ราชยัพ่ายแพไ้ด…้ พิเคราะหด์ูก็เหมือนพระราชสมภารเจา้ทัง้สองพระองคค์รัง้นี ้ถา้
เสด็จพรอ้มดว้ยเสนางคนิกรโยธาทวยหาญมาก และมีชัยแก่พระมหาอุปราชก็จะหาสูเ้ป็น
มหัศจรรยแ์ก่พระเกียรติยศใหป้รากฏไปในนานาประเทศธานีใหญ่นอ้ยทั้งปวงไม่ พระราช
สมภารเจา้อย่าทรงพระปริวิตกน้อยพระทัยเลย อันเหตุที่เป็นทั้งนีเ้พื่ อเทพยเจ้าทั้งปวงอัน
รกัษาพระองคจ์กัส าแดงพระเกียรติยศดจุอาตมภาพถวายพระพรเป็นแท้2 

   
  การอุปมาว่าการกระท ายุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรเปรียบเหมือนกับ
พระพทุธเจา้ทรงปราบพระยามารนัน้ แสดงใหเ้ห็นว่าสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงให้
ความส าคัญแก่วีรมหาราชพระองค์นี ้ดุจดั่งพระศาสดาองค์หนึ่ง แล้วเมื่อพิจารณาควบคู่กับที่
พระองคท์รง “กะเรื่องพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชส าหรบัเขียนผนังพระวิหารวัด
สวุรรณดาราราม” เมื่อ พ.ศ. 2473 ที่ทรงก าหนดใหภ้าพชนชา้งอยู่ตรงฝาใหญ่หลงัประตดูา้นสกัด

 
1 ตามไท ดิลกวิทยรตัน.์ (2561). เล่มเดมิ. หนา้ 243. 
2 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2493). เล่มเดมิ. หนา้ 103-104. 
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ในพระวิหาร1 ก็ยิ่งเป็นการตอกย า้ความส าคัญของความสมัพนัธร์ะหว่างฉากสงครามยุทธหตัถีกบั
พระพุทธเจา้ปราบพระยามาร เพราะภาพจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ตรงเหนือบานประตูตรงขา้มพระ
ประธานที่เป็นภาพสงครามยุทธหัตถีนัน้ พระองคท์รงเป็นผูเ้ลือกภาพดว้ยพระองคเ์อง นอกจากนี ้
ในฉบบัพิมพค์รัง้แรก กรมศิลปากรไดน้ าภาพสงครามยุทธหัตถีในโคลงภาพพระราชพงศาวดารที่
เขียนขึน้เมื่อ พ.ศ. 2430 มาแทรกเป็นภาพประกอบในพระนิพนธ์เรื่องนีด้ว้ย2 ฉะนั้น ทั้งตัวบทที่
กล่าวถึงสงครามยุทธหัตถีและภาพเขียนที่แสดงฉากพระมหากษัตริย์สองแผ่นดินชนชา้งอย่าง
อลงัการ มีส่วนเกือ้หนุนซึ่งกันและกนัในการสรา้งความทรงจ าต่อฉากที่ยิ่งใหญ่นีใ้หป้ระทบัตรงึใน
ความรบัรูข้องผูเ้สพ 

2.4 บทสรุป  
 สายธารเรื่องเล่าทางประวติัศาสตรเ์ก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สืบสาแหรกยอ้น
ไปไดถ้ึงสมัยอยุธยา แต่หลักฐานที่ปรากฏลว้นเขียนขึน้หลังพระชนมช์ีพของสมเด็จพระนเรศวร 
เมื่อเปลี่ยนผ่านเขา้สูส่มยัรตันโกสินทร ์ชนชัน้น าสยามในช่วงเวลานัน้ไดน้ าเรื่องเลา่ของพระองคม์า
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการช าระพระราชพงศาวดารที่มุ่งสรา้งความชอบธรรมในการปกครอง 
เรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรนับแต่นัน้จึงประกอบไปดว้ยความพิสดารมากมาย และถูกส่งทอดมา
อย่างต่อเนื่อง จนถึงเมื่อครัง้ที่รฐัไทยเริ่มวฒันธรรมแบบตะวนัตกเขา้มา กอปรกบัการก่อรูปของรฐั
สมบรูณาญาสิทธิราชย ์ส่งผลใหแ้นวคิดเรื่องรฐัชาติเริ่มถกูน ามาใชก้บัการสรา้งเรื่องเล่าสมเด็จพระ
นเรศวรตามแบบประวติัศาสตรร์าชาชาตินิยม สถานะของพระองคใ์นหนา้ประวัติศาสตรน์ิพนธ์รฐั
ไทยนบัแต่นัน้ไดก้ลายเป็นวีรบุรุษของชาติไทยจนถึงหลงัการปฏิวติั 2475 ถึงแมจ้ะเปลี่ยนกลุ่มชน
ชัน้น าทางการปกครอง แต่แนวคิดในการเขียนประวติัศาสตรก์็ยังแยกไม่ขาดประวัติศาสตรร์าชา
ชาตินิยม และในขณะเดียวกัน เรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรหลังการปฏิวัติ 2475 ถูกให้
ความส าคญัไม่เท่ากบัสมยัสมบรูณาญาสิทธิราชย ์ 
 ในแง่นี ้เมื่อสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์เรื่องพระประวตัิสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชขึน้มา หลังจากที่หมดอ านาจทางการเมืองไป จึงไดร้บัความส าคัญมากเป็น
พิเศษ เนื่องจากเป็นพระนิพนธ์ที่เล่าเรื่องวีรบุรุษในระบอบเก่า โดยนักประพันธ์ในระบอบเก่ า มี
ความมุ่งหมายเพื่อสง่เสริมสถาบนัการปกครองในระบอบเก่า ครัน้ไดร้บัการจดัพิมพใ์น พ .ศ. 2493 
ภายใตบ้ริบทที่อุดมการณ์คณะราษฎรถูกทา้ทาย แลว้กลุ่มชนชัน้น าที่มีแนวคิดแบบกษัตริยน์ิยม

 
1 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2550). เล่มเดมิ. หนา้ 233. 
2 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2493). เล่มเดมิ. ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
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และอนุรกัษ์นิยมขึน้มาผงาด ท าใหพ้ระนิพนธ์เรื่องนีจ้ึงมีสถานะเป็นหนึ่งในเครื่องมือส าคัญของ
การฟ้ืนฟูพระราชอ านาจของสถาบนักษัตริย ์และเป็นหมดุหมายในการน าเรื่องเล่าของสมเด็จพระ
นเรศวรกลบัมา ในบทต่อไปจะอธิบายใหเ้ห็นถึงโครงเรื่องของพระนิพนธเ์รื่องนีท้ี่ถกูใหค้วามส าคญั
เป็นอย่างมาก และเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าใหร้ฐัไทยฉวยใชส้ถาปนาอ านาจน าเรื่องเล่าสมเด็จ
พระนเรศวรขึน้มา 



 

บทที ่3  
การประกอบสร้างเร่ืองเล่าทางประวัติศาสตรเ์ก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชภายใต้ “กรอบโครงการประวัติศาสตรร์าชาชาติไทย” จากกลางทศวรรษ 
2490 ถึง พ.ศ. 2558 

 
 การที่พระนิพนธเ์รื่องพระประวตัสิมเดจ็พระนเรศวรมหาราชของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารง
ราชานุภาพ ไดร้บัการจัดพิมพใ์น พ.ศ. 2493 ถือเป็นหมุดหมายของการที่รฐัไดส้ถาปนาเรื่องเล่า
ขนาดใหญ่ (metanarrative) ของสมเด็จพระนเรศวรในสงัคมไทย การวางโครงเรื่องตัง้แต่ตน้จนจบ
ในเรื่องเล่าสุขนาฏกรรมนี ้มีผลให้การประกอบสรา้งเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรโดยรฐัในเวลา
ต่อมาล้วนมีความสัมพันธ์ในแง่ที่หยิบยกเอาบางส่วนในเรื่องเล่ามาผลิตซ า้ออกมาอย่างเป็น
รูปธรรม มากกว่าที่จะอยู่แค่ในรูปของตัวอักษรบนหน้ากระดาษ เนือ้หาในบทนีจ้ึงมุ่งอธิบายการ
ประกอบสรา้งเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรภายใต้กรอบโครงการประวตัิศาสตร์ราชาชาติไทย 
อนัเป็นแนวคิดที่น าเสนอเพื่อปรบัใชก้ับการศึกษาเรื่องเล่าเก่ียวกับประวติัศาสตรร์าชาชาตินิยมที่
ถูกผลิตซ า้ออกมาเป็นประดิษฐกรรมทางวฒันธรรมหลากหลายรูปแบบ การอธิบายในบทนีจ้ะเริ่ม
จากที่มาของแนวคิดกรอบโครงการประวตัิศาสตร์ราชาชาติไทย การเชื่อมโยงเรื่องเล่าสมเด็จพระ
นเรศวรสู่กองทัพบกนับตั้งแต่กลางทศวรรษ 2490 บทบาทของสถาบันกษัตริย์กับพิธีกรรมอัน
เก่ียวเนื่องกับสมเด็จพระนเรศวร จากนัน้จะเป็นการอธิบายการประกอบสรา้งเรื่องเล่าสมเด็จพระ
นเรศวรในรูปแบบประติมากรรมและสถาปัตยกรรม ตลอดจนประดิษฐกรรมทางวฒันธรรมอ่ืน ๆ ที่
ช่วยกันหนุนเสริมใหเ้รื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรฉบับรฐั กลายสถานะเป็นเรื่องเล่าขนาดใหญ่ที่
ครองอ านาจน าเหนือเรื่องเลา่อ่ืน ๆ ที่จะขึน้มาทา้ทายอย่างเบ็ดเสรจ็ 

3.1 ว่าด้วยแนวคิด “กรอบโครงการประวัติศาสตรร์าชาชาติไทย” 
 แนวคิดส าคญัที่จะน ามาใชป้ระกอบสรา้งนิยามของกรอบโครงการประวตัศิาสตร์ราชาชาติ
ไทย ส  าหรบัการใชอ้ธิบายเนือ้หาในบทนี ้ประกอบดว้ย 

3.1.1 ประวัติศาสตรแ์บบราชาชาตินิยม (royal-national history) 
   ธงชยั วินิจจะกูล เป็นหนึ่งในนักประวติัศาสตรไ์ทยไม่ก่ีคนที่เอาจริงเอาจงักบัการ
ขดุรือ้มายาคติของประวติัศาสตรแ์บบราชาชาตินิยม (royal-national history) ธงชยัตัง้ตน้ขอ้เสนอ
ดงักล่าวจากงานศึกษาเรื่องก าเนิดสยามจากแผนที่: ประวตัิศาสตร์แบบภูมิกายาของชาติ (Siam 
Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation) ซึ่งสรุปความได้ว่าก าเนิดภูมิกายา (geo–
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body) ของสยามในสมยัรชักาลที่ 5 มาพรอ้มกบัการเขียนประวติัศาสตรท์ี่ชนชัน้น าสยามตอ้งการ
ประกาศว่า แผ่นดินขวานทองที่เพิ่งสรา้งจากการท าแผนที่สมยัใหม่นัน้ มีความเป็นมาจากอดีตอนั
ยาวนาน การเขียนประวติัศาสตรแ์บบนีเ้ป็นผลมาจากวิกฤตทางอตัลกัษณข์องชนชัน้น าสยามเองที่
ประสบกบัการสั่นคลอนต่อความมั่นคงเมื่อครัง้เกิดวิกฤตการณ ์ร.ศ. 112  โครงเรื่องที่ก ากบัภายใน
ประวติัศาสตรช์าติไทยจึงเต็มไปดว้ยเรื่องเล่าของการต่อสูเ้พื่อเอกราชของกษัตริยใ์นอดีต เพื่อเป็น
สรา้งความทรงจ าทางประวติัศาสตรท์ี่สมัพนัธก์บัเสน้เขตแดนของรฐัชาติที่แปรเปลี่ยนไป1 
  ธงชัยขมวดปมขอ้เสนอที่แฝงอยู่ในงานศึกษาขา้งตน้ ดว้ยปาฐกถาที่มีนัยส าคัญ
ในการส่งสาส์นไปถึงชนชั้นน าและเหล่าองคาพยพที่ ได้ท าการผลิตซ ้าประวัติศาสตรแ์บบ         
ราชาชาตินิยม และสามารถอภิปรายปัญหาการครอบง าของประวัติศาสตรก์ระแสหลกัที่ผลิตขึน้
จากรฐัไดอ้ย่างถึงแก่น โดยน าเสนอว่าประวติัศาสตรแ์บบนีม้ักมีการวางโครงเรื่องอย่างเรียบง่าย 
ไม่สลับซับซอ้น คือ มีศัตรูจากต่างชาติเขา้มาคุกคาม จากนั้นพระมหากษัตริย์ผูท้รงพระปรีชา -
สามารถก็จะเขา้มาน าการต่อสูจ้นกอบกู้หรือรกัษาเอกราชไวไ้ด ้ซึ่งโครงเรื่องแบบนีด้  ารงอยู่เรื่อยมา
ตัง้แต่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยจ์นกระทั่งหลงัการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 เริ่มมีการเปลี่ยนจุดเนน้ของ
ประวติัศาสตรโ์ดยชนชัน้น าในระบอบใหม่พยายามปฏิเสธราชาแลว้เนน้ไปที่ชาต ิแต่ทว่าไม่ไดผ้ลกั
ไสราชาออกไปไดเ้สียทีเดียว มิหน าซ า้กลบัเป็นชนชัน้น าในระบอบใหม่นีเ้องที่มีส่วนอย่างยิ่งในการ
เผยแพร่ประวติัศาสตรแ์บบราชาชาตินิยมอย่างกวา้งขวางยิ่งกว่าเดิม จวบจนถึงจุดเปลี่ยนส าคัญ
ในเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ 2516  โครงเรื่องแบบเดิมถูกแปรเป็นราชาชาตินิยมใหม่  (Neo–royal 
nationalism) อนัมีคณุลกัษณะส าคญั คือ เป็นพระมหากษัตรยิข์องประชาชน (populist) ที่นิยมใน
ระบอบประชาธิปไตย และกลายเป็นสว่นหน่ึงของตวัตนกระฎมุพีไทยในปัจจบุนั2 
   โครงเรื่องประวัติศาสตรแ์บบราชาชาตินิยมถูกท าให้มีสถานะเป็นความรูท้าง
ประวัติศาสตร ์อันหมายถึง งานนิพนธ์และความรู้ในอดีตที่ เป็นผลผลิตของโครงเรื่อง ซึ่งนัก
ประวัติศาสตรห์รือผูป้ระพันธ์ที่สมาทานโครงเรื่องแบบดังกล่าวไดท้ าการสรา้งขึน้มา เพื่อท าให้
เหตุการณ์ที่มีมากมายและกระจัดกระจายอย่างไรค้วามหมายกลายเป็นชุดของเหตุการณ์ที่มี
จุดเริ่มตน้ จุดกึ่งกลาง และจุดสิน้สุด3 ไม่ต่างจากที่เฮเดน ไวตศ์ึกษางานของนักประวติัศาสตรใ์น
โลกตะวนัตกช่วงศตวรรษที่ 19 แต่อย่างใด4 ยิ่งไปกว่านัน้ ธงชยัยงัไดเ้ผยใหเ้ห็นกลวิธีการประพนัธ์

 
1 ด ูธงชยั วินิจจะกลู. (2556). เล่มเดมิ. กรุงเทพฯ: อ่าน.   
2 ธงชยั วินิจจะกลู. (2559). เล่มเดมิ. หนา้ 5-19.  
3 ธงชยั วินิจจะกลู. (2562ค). เล่มเดมิ. หนา้ 199.  
4 Hayden White. (1975). op. cit. p. 2.  



  
 

66 

ของชนชัน้น ารตันโกสินทรท์ี่น าโครงเรื่องแบบรฐัชาติไปสวมทับกับเรื่องราวการเสียกรุงฯ ครัง้ที่ 1 
อนัมีผลใหส้มเด็จพระมหาธรรมราชาที่ใหค้วามช่วยเหลือแก่พระเจา้บเุรงนองแห่งกรุงหงสาวดีถกูตี
ตราใหเ้ป็นผูร้า้ยในประวตัศิาสตร์ไทย1 ดงันัน้ประวติัศาสตรช์าติไทยไม่ใช่การบนัทกึขอ้เท็จจริงลว้น 
ๆ แต่เป็นการประมวลข้อมูลขึน้มาดว้ยความคิดอีกแบบของยุคสมัยหนึ่ง และล าดับเรื่องราวตาม
โครงเรื่องที่สอดคลอ้งกบัความคิดนัน้ นอกจากนีย้งัพบขนบทางวรรณกรรมของการนิพนธพ์ระราช
พงศาวดารแฝงฝังอยู่มากมายในตัวบทด้วย2 ประวัติศาสตรส์มัยสมเด็จพระนเรศวรที่ถูกรือ้ฟ้ืน
ขึน้มาใหม่ตัง้แต่การช าระพระราชพงศาวดารสมยัรชักาลที่ 1 และถูกผลิตซ า้ออกมาหลากประเภท
หลายรูปแบบย่อมหนีไม่พน้จากการวางโครงเรื่องประวัติศาสตรแ์บบราชาชาตินิยม และผลจาก
การวางโครงเรื่องแบบนี ้จะท าใหเ้รื่องเล่าของพระองคก์ลายเป็นเครื่องมือใหช้นชั้นน าฉวยใช้มา
ผลิตซ า้และสถาปนาลงบนพืน้ที่ต่าง ๆ ภายในรฐัไทย 

 3.1.2 อ านาจน า (hegemony)  
  ส าหรบัมโนทัศนเ์รื่องอ านาจน า (hegemony)3 ที่น ามาปรบัใชใ้นการศึกษาเป็น
แนวคิดของอันโตนิโอ กรมัชี่ (Antonio Gramsci, 1891–1937) นักทฤษฎีการเมืองแนวมารก์ซิสต์
ชาวอิตาเลียน ซึ่งใหค้วามส าคัญในการศึกษาและวิจัยในเชิงวิพากษ์ (critical) เพื่อเผยใหเ้ห็นถึง
ความสมัพันธท์างอ านาจที่ไม่เท่าเทียม (uneven) และชีใ้หเ้ห็นถึงความสมัพันธ์ระหว่างกลุ่มพลงั

 
1 ผลจากการวางโครงเรื่องเช่นนี ้ท าใหอ้ยุธยาตกอยู่ในยุคเข็ญ และเกือ้หนุนบทบาทของสมเด็จพระ

นเรศวรท่ีทรงประกาศอิสรภาพใน พ.ศ. 2127 ใหก้ลายเป็นวีรบรุุษของชาติไทยไป แต่ธงชยัไดแ้ต่งคดีนีข้ึน้มาใหม่ 
เพื่อใหค้วามชอบธรรมแก่จ าเลยอย่างสมเด็จพระมหาธรรมราชา โดยอธิบายว่าถา้เปล่ียนการวางโครงเรื่องเป็น
แบบรฐัจารีตที่แนวคิดเรื่องจกัรพรรดิราชด ารงอยู่ สมเด็จพระมหาธรรมราชาจะเป็นผูท้ี่มีความชอบธรรมในการ
ครองราชย ์เนื่องจากเลือกอยู่ฝ่ายจกัรพรรดิราชอย่างพระเจา้บุเรงนอง ส่วนสมเด็จพระนเรศวรนัน้แทนที่จะเป็น
พระมหากษัตรยิห์รือมหาราชผูย้ิ่งใหญ่ในประวตัิศาสตรไ์ทย พระองคจ์ะตอ้งไดเ้ป็นจกัรพรรดิราช ดว้ยเหตุที่ทรง
สามารถก าราบหงสาวดีลงได ้ด ูธงชยั วินิจจะกลู. (2562ค). เล่มเดมิ. หนา้ 213-237. 

2 แหล่งเดมิ. หนา้ 201. 
3 แนวคิดเรื่องการครองอ านาจน าปรากฏในสมุดบนัทึกจากคุก (The Prison Notebooks) ซึ่งกรมัชี่ได้

พัฒนาแนวคิดของตนในช่วงที่ถูกจ าคุกเป็นนักโทษทางการเมืองในช่วงสุดท้ายของชีวิต สมัยที่ฟาสซิสตเ์รือง
อ านาจระหว่าง ค.ศ. 1926–1937 ดูงานวิชาการภาษาไทยที่ทบทวนการตีพิมพแ์ต่ละฉบับ และวิเคราะหส์มุด
บันทึกจากคุกใน วัชรพล พุทธรกัษา. (2561). อนัโตนิโอ กรมัชี่กบัการจัดวางความคิดทางการเมือง: ปรชัญา
ปฏิบตั ิการเปลีย่นแปลงทางสงัคม และการปลดปล่อยมนษุย์. หนา้ 30-59.  
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ต่าง ๆ ในสงัคม ตลอดจนอธิบายกลยุทธใ์นการสรา้งแนวร่วมของชนชัน้หรือกลุ่มพลงั เพื่อน าไปสู่
การสรา้งและช่วงชิงสภาวะการน า (hegemonic position) ในสงัคมการเมืองหนึ่ง ๆ1  
  การอธิบายแนวคิดเรื่องอ านาจน าเป็นสิ่งที่ต้องกระท าคู่ ไปกับการตีความ
อดุมการณ์ (ideology) วนสั ปิยะกลุชยัเดช เสนอใหพ้ิจารณาความหมายของอดุมการณใ์น  2 มิติ 
ไดแ้ก่ มิติที่หนึ่ง อุดมการณใ์นฐานะส่วนหนึ่งของโครงสรา้งส่วนบน และมิติที่สอง อุดมการณ์กับ
การต่อสูท้างการเมือง เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งการครองอ านาจน า2 สว่นกาญจนา แกว้เทพ แบ่งอดุมการณ์
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 1) อดุมการณเ์พื่อการรบัใชอ้  านาจในระบบ หรืออดุมการณห์ลกั
ที่สามารถครองอ านาจน าเหนืออดุมการณอ่ื์น ๆ ในสงัคม โดยมีกลไกรฐัในการเผยแพร่ ธ ารงรกัษา 
และค า้จุนระบบคณุค่าแบบเดิม กบั 2) อดุมการณเ์พื่อการต่อตา้นอ านาจในระบบ หรืออดุมการณ์
ต่อต้านที่เกิดขึน้มาเพื่อท าลายระบบเดิม และน าเสนอภาพของสังคมใหม่ที่ ดีกว่า แฝงอยู่ใน
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม3 เมื่อพิจารณาข้อเสนอเหล่านี ้ที่ ต่อยอดการอธิบายของกรัมชี่ 
อ  านาจน าของเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรที่ถูกสถาปนาโดยรฐั อนัเป็นผลมาจากการต่อสูท้าง
การเมืองของชนชัน้น ากษัตรยิน์ิยมและอนุรกัษ์นิยมในทศวรรษ 2490 จึงสมัพนัธท์ัง้กบัอดุมการณ์
ทางการเมืองและอุดมการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สามารถครองอ านาจน าเหนืออุดมการณ์อ่ืน ๆ 
และเรื่องเลา่ชดุอ่ืน ๆ ในสงัคม 
  ส าหรบักรมัชี่การพยายามสรา้งสภาวะการครองอ านาจน ายังมีลกัษณะแตกต่าง
กันใน 2 พื ้นที่  ได้แก่ พื ้นที่ประชาสังคม  (Civil Society) และพื ้นที่สังคมการเมือง  (Political 
Society)4 โดยพืน้ที่ประชาสงัคม คือ พืน้ที่ซึ่งชนชัน้ต่าง ๆ ในสงัคมมีการแก่งแย่งเพื่อช่วงชิงการน า 
(leadership) และความเห็นพอ้ง (consent) หรือการครองอ านาจน าเหนือกลุม่คนในชนชัน้อ่ืน ๆ มี
ตวัแสดง (agent) ต่าง ๆ ที่มีหนา้ที่ในการสรา้งและส่งต่อชุดความคิด ความเชื่อ ตามที่กลุ่มหรือชน
ชัน้ผูพ้ยายามสรา้งสภาวะการครองอ านาจน าตอ้งการ อนัประกอบดว้ยสถาบนัต่าง ๆ เช่น สถาบนั

 
1 วชัรพล พทุธรกัษา. (2557). เล่มเดมิ. หนา้ 25.  
2 ดกูารอธิบายประเด็นนีโ้ดยละเอียดใน วนสั ปิยะกลุชยัเดช. (2548). ความสมัพนัธ์ระหว่างแนวคดิการ

ครองความเป็นใหญ่และอดุมการณ์ของกรมัชี.่ หนา้ 121-153.  
3 กาญจนา แกว้เทพ. (2529). อุดมการ: แนวคิดและการวิเคราะห์. ใน กนกศักดิ์ แกว้เทพ (บ.ก.), วิธี

วทิยาศกึษาสงัคมไทย (ชดุที ่1). หนา้ 37-38.  
4 กรมัชี่พัฒนาแนวดังกล่าวมาจากแนวคิดเรื่องประชาสังคมในแบบฟรีดริช เฮเกล (Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel, 1770–1831) และคารล์ มารก์ซ ์(Karl Marx, 1818–1883) ใน วัชรพล พุทธรักษา. (2557). 
เล่มเดมิ. หนา้ 125. 
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ครอบครวั สถาบันศาสนา สถาบนัการศึกษา สื่อมวลชน ฯลฯ สถาบนัเหล่านีจ้ะท าหน้าที่ในการ
สรา้งชุดอุดมการณ์หนึ่ง ๆ ขึน้มา และท าการส่งต่อ สืบทอด และแพร่กระจายอุดมการณ์ โดย
ปราศจากการใชอ้  านาจบงัคบั (coercion) หรือการใชก้ าลงับงัคับในเชิงกายภาพ แต่ทว่าเป็นการ
ใช้อ านาจในลักษณะของการชักจูง โน้มน า หรือกล่อมเกลาความรูค้วามคิดของผูค้นเป็นหลัก 
เพื่อใหผู้ค้นในสงัคมยินยอมพรอ้มใจและเกิดโลกทศัน ์(conception of the world) ตามที่กลุม่หรือ
ชนชัน้ผูพ้ยายามสรา้งการครองอ านาจน าตอ้งการ1 
  ส่วนสังคมการเมือง คือ พืน้ที่ที่มีการใชอ้  านาจบังคับ ผ่านกลไกแห่งอ านาจใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ การใชก้ าลงัของกองทพั การบงัคบัใชก้ฎหมายต่าง ๆ โดยสถาบนัหลกัในสงัคม
การเมืองตัง้แต่สถาบนัศาล กองทพั ต ารวจ ตลอดจนรฐับาล ท าหนา้ที่ใชอ้  านาจบงัคบัเพื่อใหไ้ดม้า
ซึ่งการครอบง า (dominant) ตามความตอ้งการของตน กล่าวไดว้่า การใชอ้  านาจครอบง าดว้ยการ
บังคับในพืน้ที่สังคมการเมืองกระท าไปเพื่อหวังผลส าเร็จระยะสั้น2 ถ้าหากหวังผลในระยะยาว
จ าตอ้งใชว้ิธีการสรา้งสภาวะการครองอ านาจน าในแบบพืน้ที่ประชาสงัคม เมื่อกล่าวตามทัศนะ
ของกรมัชี่ พืน้ที่ทัง้สองมีความสมัพนัธ์ที่เชื่อมโยงและมีผลกระทบซึ่งกนัและกนั จะแยกออกจากกนั
ไม่ไดเ้ด็ดขาด3  
  เมื่อพิจารณาตามมุมมองของกรมัชี่ พืน้ที่ในการสถาปนาอ านาจน าต่อเรื่องเล่า
สมเด็จพระนเรศวรโดยรฐัจัดอยู่ในพืน้ที่ประชาสงัคม แต่ในขณะเดียวกันดว้ยลกัษณะที่เป็นเรื่อง
เลา่ของมหาราชพระองคห์นึ่งในประวติัศาสตรช์าติไทย การใชอ้  านาจบงัคบัตามลกัษณะของสงัคม
การเมืองจะถูกน ามาใชเ้พื่อกดปราบผูเ้ห็นต่างเช่นกัน ดังกรณีของสุลกัษณ์ ศิวรกัษ์ ที่โดนขอ้หา
มาตรา 1124 กล่าวไดว้่าเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรถูกจดัวางอยู่ในปริมณฑลของพืน้ที่ทั้งสอง
แห่งระหว่างพืน้ที่ประชาสงัคมและพืน้ที่สงัคมการเมืองอย่างแยกออกจากกนัไม่ไดด้งัที่กรมัชี่เสนอ 
  อ านาจน าที่กลุ่มหรือชนชั้นปกครองพยายามสรา้งขึน้ผ่านกลไกต่าง ๆ จะท าให้
ผู ้คนซึมซับโลกทัศน์แบบสามัญหรือคอมมอนเซ้นส์ (Common sense) ที่ช่วยปกปักรักษา
ผลประโยชนข์องชนชัน้ตน และเพื่อเป็นการควบคุมโลกทัศนข์องชนชัน้ผูถู้กปกครองใหเ้ป็นไปใน
ทิศทางที่ เป็นคุณตามความต้องการของชนชั้นน า กระบวนการสร้างคอมมอนเซ้นส์จะถูก

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 125-126. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 126. 
3 แหล่งเดมิ. หนา้ 129. 
4 iLaw. (2557). ส.ศวิรกัษ์: คด ี112 อภิปรายหมิ่นฯพระนเรศวร. (ออนไลน)์ 
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ด าเนินการผ่านกลไกต่าง ๆ ที่ปราศจากอ านาจบงัคบัในพืน้ที่ประชาสงัคม1 โดยนยัยะนีค้วามรูต่้าง 
ๆ ที่ถูกเผยแพรอ่อกมาจะท าใหช้นชัน้ผูถ้กูปกครองหลงซมึซบัโดยปราศจากการวิพากษต่์อความรูท้ี่
ถกูสง่มาจากชนชัน้ปกครอง 
  กระบวนการธ ารงรกัษาไวซ้ึ่งการครองอ านาจน าของชนชัน้ปกครอง กระท าผ่าน
การสรา้งกลุ่มทางประวตัิศาสตร์ (historical bloc) อนัเกิดจากเงื่อนไขเชิงบริบททางประวติัศาสตร ์
การเมือง และเศรษฐกิจ ในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดการสถาปนาอ านาจน าขึน้มา กลุ่มดังกล่าวนี ้
ประกอบด้วยคนจากหลากหลายกลุ่มหลายชนชั้นที่ รวมตัวกันเพื่ อประกอบภารกิจทาง
ประวัติศาสตรโ์ดยมีอุดมการณ์เป็นจุดเชื่อมต่อ2 โดยปัญญาชน (intellectuals) เป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในการสร้างความเป็นเอกภาพกับมวลชน รวมถึงเป็นผู้สรา้งแนวร่วมทางสังคมและ
วฒันธรรม เพื่อใหอ้ดุมการณท์างประวติัศาสตรข์องกลุม่ตนถือครองอ านาจน าในสงัคม 
  ปัญญาชนตามนิยามของกรมัชี่ ไม่ไดจ้  ากดัแค่ผูท้ี่ท  างานอยู่ในมหาวิทยาลยั หรือ
แวดวงการศึกษา เพราะส าหรับกรัมชี่  “ทุกคนเป็นปัญญาชน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ท าหน้าที่เป็น
ปัญญาชน”3 โดยจ าแนกปัญญาชนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ปัญญาชนที่ยึดโยงกับชนชั้น 
(organic intellectual) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ท าหนา้ที่โดยตรงในการรกัษาผลประโยชนข์องชน
ชัน้ตน และปัญญาชนที่ขา้มชนชัน้ได ้(traditional intellectual)4 มีลกัษณะไม่ผูกติดกบัโครงสรา้ง
ของชนชั้น แต่เป็นปัญญาชนที่มีอิสระ (autonomy) ในตัวเอง และสามารถมีบทบาทของตนเหนือ
ผลประโยชนข์องชนชัน้ได ้(above class interests) เช่น นักบวช พระ นักวิชาการ ฯลฯ อย่างไรก็
ตาม จุดที่ตอ้งสังเกต คือ ด้วยสถานะที่มีลักษณะไม่ยึดโยงกับชนชั้นใดชนชั้นหนึ่ง (universal) 

 
1 เพื่อที่จะให้ชนชั้นผู้ถูกกดขี่เอาชนะโลกทัศน์ที่ชนชั้นปกครองสรา้งขึ ้น กรมัชี่จึงเสนอส่ิงที่เรียกว่า

กู๊ดเซ้นส์ (Good sense) หมายถึง การมองโลกแบบใหม่ที่ถูกสรา้งขึน้โดยชนชั้นผู้ถูกปกครองเอง ดู วัชรพล 
พทุธรกัษา. (2557). เล่มเดมิ. หนา้ 165-167. 

2 ชนิดา ชิตบณัฑิตย.์ (2550). เล่มเดมิ. หนา้ 18.  
3 แปลจากประโยคที่ว่า “All men are intellectuals, one could therefore say: but not all men 

have in society the function of intellectuals.” ใน วนสั ปิยะกลุชยัเดช. (2548). เล่มเดมิ. หนา้ 146. 
4 ค าแปลของ organic intellectual และ traditional intellectual ผูว้ิจยัยึดตามที่วชัรพล พุทธรกัษา ได้

แปลไว ้โดย “…ไม่ไดแ้ปลตามความหมายรากศพัท์จากภาษาองักฤษ แต่แปลเป็นภาษาไทยตามนิยามการใช้
งานของแนวคิดนัน้ๆ ซึ่งจะท าให้เขา้ใจแนวคิดของกรัมชี่ไดอ้ย่างถูกต้องมากกว่าการแปลตรงตัวตามศัพท์
ภาษาอังกฤษ” แตกต่างจากวนัส ปิยะกุลชัยเดช ที่แปลว่า ปัญญาชนธรรมเนียมประเพณี  (traditional 
intellectual) และปัญญาชนจัดตั้ง (organica intellectual) ดูการแปลเปรียบเทียบ ใน วัชรพล พุทธรักษา. 
(2557). เล่มเดมิ. หนา้ 173.; วนสั ปิยะกลุชยัเดช. (2548). เล่มเดมิ. หนา้ 156-157. 
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มากกว่าการผูกติดกับผลประโยชนข์องชนชัน้ ท าใหปั้ญญาชนที่มีอิสระมีแนวโนม้ที่จะไปเขา้ร่วม
หรือถูกใชเ้ป็นเครื่องมือของชนชัน้ปกครองได้1 ดว้ยเหตนุี ้ปัญญาชนที่มีส่วนในการประกอบสรา้ง
เรื่องเลา่สมเด็จพระนเรศวรในทศวรรษ 2500–2550 จึงเป็นปัญญาชนทีข่า้มชนชัน้ไดม้ากกว่าที่จะ
เป็นปัญญาชนที่ยึดโยงกับชนชั้น2 เนื่องจากปัญญาชนที่จะกล่าวถึงในบทนี ้ ทั้งบุคคลหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับรฐัทัง้โดยตรงและโดยออ้ม ลว้นท าหนา้ที่เผยแพร่เรื่องเล่าสมเด็จ
พระนเรศวรตามโครงเรื่องหลกัที่ไดร้บัการสถาปนาขึน้มา หรือนยัหนึ่งอาจกล่าวตามทศันะกรมัชี่ได้
ว่า ปัญญาชนเหลา่นีเ้ป็นเคร่ืองมือของชนชัน้ปกครอง3 
   อย่างไรก็ดี ตอ้งท าความเขา้ใจ ณ ตรงนีว้่า แนวคิดเรื่องอ านาจน าที่กรมัชี่ไดเ้สนอ
มานัน้ ถูกน าเสนอในมุมมองแบบมารก์ซิสตท์ี่ตอ้งการสถาปนาอ านาจน าของชนชัน้ผูถู้กปกครอง
เหนือชนชัน้ปกครอง ซึ่งกลยุทธ์ทางการต่อสูเ้พื่อใหไ้ดม้าซึ่งอ านาจน านัน้เรียกว่าสงครามยึดพืน้ที่
ทางความคิด (War of Position) อันเป็นยุทธวิธีทางการเมืองในระดับแนวหน้าเชิงวัฒนธรรม 
(Cultural front) ที่ ต้องการแทรกซึมและบ่ อนท าลายกลไก เชิ งอุดมการณ์  ( Ideological 
mechanism) ของชนชั้นปกครองที่มีอยู่มากมาย โดยเป้าหมายหลักของการยึดครองพืน้ที่ทาง
ความคิดให้ประสบความส าเร็จ  คือ ตัวการต่าง ๆ ในพื ้นที่ ประชาสังคม เช่น  โรงเรียน 
สถาบนัการศึกษา สถาบนัศาสนา สื่อมวลชน สหภาพแรงงาน ฯลฯ4 แต่การน าแนวคิดเรื่องอ านาจ

 
1 วชัรพล พทุธรกัษา. (2557). เล่มเดมิ. หนา้ 173-174. 
2 ถา้น าแนวคิดนีไ้ปพิจารณาบทบาทของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ จะเห็นไดว้่าพระองค์

เป็นปัญญาชนที่ยึดโยงกับชนชัน้ เพราะเขียนประวตัิศาสตรข์องชนชัน้เจา้ในอดีตเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องชน
ชัน้เจา้ในยคุสมยัที่พระองคย์งัมีพระชนมช์ีพอยู่ 

3 อนึ่ง เนือ้หาในบทนีมุ้่งจะอภิปรายภาพรวมของการสถาปนาเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรในพืน้ที่
ต่าง ๆ ภายในรฐัไทย ผ่านประดิษฐกรรมทางวฒันธรรมที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องเล่าของพระองคเ์ป็นหลกั ฉะนัน้ ในบท
นีจ้ะไม่มีการวิเคราะหบ์ทบาทของปัญญาชนในเชิงลกึ หรือสืบสาแหรกของปัญญาชนในเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีส่วน
ในการประกอบสรา้งเรื่องเล่าชุดดงักล่าวขึน้มา แต่ใช่ว่าจะละเลยไม่กล่าวถึงบทบาทของปัญญาชนเสียทีเดียว 
แต่ทว่าจะท าการเอ่ยนามทั้งในแง่ตัวบุคคลหรือหน่วยงานไวใ้นแต่ละกรณีศึกษาที่ผูว้ิจัยยกมาอภิปราย ตาม
ความเหมาะสมของบริบทและขอ้มลูที่เอือ้อ านวย ทัง้นี ้เพื่อเป็นการเผยใหเ้ห็นว่าความทรงจ าต่อเรื่องเล่าสมเด็จ
พระนเรศวรท่ีด ารงอยู่ยาวนานหลายทศวรรษ ผูค้นจะจดจ าโครงเรื่องมากกว่านามของปัญญาชนที่มีส่วนในการ
สรา้งขึน้มา (กรณีของสถาบนักษัตรยิเ์ป็นขอ้ยกเวน้) 

4 กรมัชี่เสนอว่าการสงครามนัน้สามารถจ าแนกได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ สงครามขบัเคลือ่นยึดพืน้ที ่(War of 
Movement) การท าสงครามยึดพื ้นที่ทางความคิด  (War of Position) และการท าสงครามแบบกองโจร 
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น ามาประยุกตใ์ชก้ับบทนี ้เป็นการน ามาอธิบายใหเ้ห็นถึงวิธีการที่ชนชั้นปกครองไทยใช้กับการ
สถาปนาอ านาจน าของเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรขึน้มา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เป็นการท า
สงครามยึดพืน้ที่ทางความคิดในมมุกลบั โดยชนชัน้ปกครองเป็นฝ่ายท าสงครามรูปแบบนีเ้สียเอง 
จนท าใหเ้รื่องเลา่ของสมเด็จพระนเรศวรฉบบัรฐัเป็นโลกทศันแ์บบสามญัที่ท าใหช้นชัน้ผูถ้กูปกครอง
ตอ้งยินยอมนอ้มรบัเรื่องเลา่ของรฐัมาอย่างสนิทใจ  

3.1.3 พระราชอ านาจน า (Royal hegemony) 
  งานศึกษาที่ผ่านมาที่เก่ียวกับน าแนวคิดเรื่องอ านาจน ามาปรบัใชก้ับการศึกษา
สถาบันกษัตริย์ไทยได้ชัดเจนชิน้หนึ่ง คือ งานศึกษาของชนิดา ชิตบัณฑิตย์ เรื่องโครงการอัน
เนือ่งมาจากพระราชด าริ: การสถาปนาพระราชอ านาจน าในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัที่เสนอ
ว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกิดขึน้ในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่ทศวรรษ 2490–2540 มี
ความสัมพันธ์กับบริบทของสังคมไทยและการสถาปนาพระราชอ านาจน าในช่วงเวลาต่าง ๆ 
แตกต่างกันไป1 งานศึกษาอีกชิน้ของปฤณ เทพนรินทร ์เรื่องราชากับชาติในอุดมการณ์ราชา
ชาตินิยม: ที่สถิตของอ านาจอธิปไตยในช่วงวิกฤตเปลี่ยนผ่านทางการเมืองได้น าแนวคิดเรื่อง
อ านาจน าศึกษาสมัพนัธภาพทางอ านาจระหว่างสถาบนักษัตริย์–ประชาชน–ชาติ–ประชาธิปไตย–
อ านาจอธิปไตย2 หรือขอ้เสนอเรื่องฉนัทามติแห่งรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัในพระบรม
โกศ (The Bhumibol Consensus) ของเกษียร เตชะพีระ ใน พ.ศ. 2560 อธิบายว่า สังคมไทยได้
บรรลุฉันทามติของการประนีประนอมระหว่างกระบวนการเปลี่ยนเป็นแบบสมัยใหม่ หรือภาวะ
สมัยใหม่ กับฐานการเมืองวัฒนธรรมไทยแบบอนุรักษนิยมที่ลงตัวในระดับหนึ่ง ตั้งแต่ช่วง
เหตกุารณ ์14 ตลุาฯ 2516 เป็นตน้มา ทัง้ดา้นเศรษฐกิจ การเมือง อดุมการณ ์(ราชาชาตินิยม) และ
ศาสนา3 ขอ้สงัเกตประการหนึ่งของงานทัง้สามชิน้นีท้ี่ใชแ้นวคิดเรื่องอ านาจน ามาปรบัใชก้บับริบท
สังคมไทยล้วนพิจารณาสถาบันกษัตริย์ในฐานะสถาบันทางการเมืองหนึ่งที่ สัมพันธ์กับการ

 

(Underground warfare) อา้งอิงจาก Antonio Gramsci. (1971). Selections from the Prison Notebooks. p. 
229. อา้งถึงใน แหล่งเดมิ. หนา้ 144-146. 

1 ชนิดา ชิตบณัฑิตย.์ (2550). เล่มเดมิ. กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร.์ 
2 ปฤณ เทพนรินทร.์ (2555). ราชากับชาติในอุดมการณ์ราชาชาตินิยม: ที่สถิตของอ านาจอธิปไตย

ในช่วงวกิฤตเปลีย่นผ่านทางการเมือง. (วิทยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ กรุงเทพฯ.  
3 เกษียร เตชะพีระ. (2562). ความขดัแยง้ทางชนชัน้กบัการเมืองมวลชนรอยลัลิสต:์ ความยอ้นแยง้ของ

กระบวนการสรา้งประชาธิปไตยกับพระราชอ านาจน าในสังคมไทย. ใน ประจักษ์ กอ้งกีรติ (บ.ก.), Direk Talk 
2560 ทศิทางการเมืองโลก การเมืองไทย และนโยบายสาธารณะ. หนา้ 148-149.  
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เมืองไทย ในแง่นีก้ารน าแนวคิดเรื่องอ านาจน าของกรมัชี่มาปรบัใชก้ับการศึกษาบทบาทสถาบัน
กษัตริยไ์ทย ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาวะการถือครองอ านาจน าของเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรในพืน้ที่
ต่าง ๆ จึงควรใชค้ าว่าพระราชอ านาจน าตามอย่างงานศึกษาของชนิดา เพื่อเป็นการแสดงใหเ้ห็นว่า
กระแสของอ านาจน าเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรด าเนินไปในลกัษณะเดียวกันกบักระแสพระราช
อ านาจน าของสถาบนักษัตรยิท์ี่เปลี่ยนไปแต่ละยุคอย่างมีนยัส าคญั 
  ที่กล่าวถึงขอ้เสนอของเกษียรไปขา้งตน้ จะเห็นว่า ฉันทามติฯ ที่เกษียรเสนอนั้น
เริ่มตัง้แต่ช่วงเหตกุารณ ์14 ตลุาฯ 2516 แต่ถา้พิจารณางานศึกษาที่เก่ียวกบัสถาบนักษัตรยิก์บัการ
เมืองไทยจ านวนหนึ่ง จะพบว่ามีการถกเถียงเรื่องจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่มีผลต่อการสถาปนา
พระราชอ านาจของสถาบันกษัตริย ์หรือในที่นีใ้ช้ค  าว่าพระราชอ านาจน านั้น มีขอ้ถกเถียงอยู่ 2 
กลุม่ใหญ่ ดงันี ้
  กลุ่มแรก พระราชอ านาจน าขึน้สู่จุดสงูสดุหลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ นักวิชาการที่
ถือเป็นตัวแทนหลักของกลุ่มนี ้คือ ธงชัย วินิจจะกูล เริ่มจากปาฐกถา 14 ตุลา ประจ าปี 2548 ที่
เสนอว่า เหตกุารณเ์มื่อวนัที่ 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 ถือเป็นจดุเริ่มตน้ของระบอบประชาธิปไตยโดย
มธีรรมราชาอยู่เหนอืการเมือง1 สอดคลอ้งกบัปาฐกถาก่อนหนา้ของธงชยัเองใน พ.ศ. 2544 ที่เสนอ
เรื่องราชาชาตินิยมใหม่ (Neo–royal nationalism) ซึ่งมีคุณลกัษณะ คือ เป็นพระมหากษัตริยข์อง
ประชาชนและเป็นประชานิยม (populist)2 และสอดคล้องกับข้อเสนอเรื่องวฒันธรรมคลั่งไคล้

 
1 ความหมายสถานะเหนือการเมืองในมมุมองของธงชยั คือ “…เปลีย่นจากถูกกีดกนัออกไปใหเ้ลยพน้

การเมือง กลายเป็นความสูงส่งเหนือกว่าการเมืองฉอ้ฉลสกปรกทั่วไป” เหตุการณท์ี่เป็นจุดเริ่มตน้สถานะเหนือ
การเมืองท่ีว่านี ้คือ การโปรดเกลา้ฯ พระราชทานรฐับาลสญัญา ธรรมศกัดิ์ ด ูธงชยั วินิจจะกูล. (2548, ตลุาคม-
ธันวาคม). ขา้มใหพ้น้ประชาธิปไตยแบบหลงั 14 ตลุา. ฟ้าเดยีวกนั, 3(4), 150-151.  

2 ธงชยัยงัเสนอดว้ยว่า หลงั 14 ตุลาฯ เกิดส่ิงที่เรียกว่าลทัธิเสดจ็พ่อขึน้มา ตวัอย่างส าคญั คือ ลทัธิพธิี
เสด็จพอ่ ร.5 ที่สมัพนัธก์ับการแสดงตนแบบ Populist King ของรชักาลที่ 9 ในเชิงอปุมา ซึ่งคติแบบนีส้อดคลอ้ง
กบัทฤษฎีการเมืองตะวนัตกที่อธิบายเก่ียวกบักษัตรยิ ์ดงัที่ธเนศ วงศย์านนาวา สรุปประเด็นนีว้่า “…จริง ๆ แลว้
กษัตริย์ตอ้งการประชาชน มากกว่าที่ประชาชนตอ้งการกษัตริย์ เพราะสภาวะของความเป็นกษัตริย์เองเกิดขึ้น
จากความขาดแคลนความเป็นมนษุย์ทีไ่ม่สมบูรณ์ กษัตริย์จึงตอ้งการประชาชนผูเ้ป็นมนษุย์ปกตเิพือ่จะมาสรา้ง
ความสมบูรณ์ใหแ้ก่ตวัเอง…” ในแง่นีค้ติแบบกษัตริยท์ี่อธิบายกันในโลกวิชาการตะวนัตก จึงสอดรบักับแนวคิด
เรื่อง Populist King ดู ธงชยั วินิจจะกูล. (2559). เล่มเดิม. หนา้ 13-17.; ธเนศ วงศย์านนาวา. (2548, ตุลาคม-
ธันวาคม). THE HEART OF THE KING IS UNSEARCHABLE. ฟ้าเดยีวกนั, 3(4), 128.  
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กษัตริย์ (Hyper–royalism)1 อันมีที่มาจากความเชื่อว่า ฝ่ายซา้ยในประเทศเป็นตัวแทน (proxy) 
ของคอมมิวนิสตต่์างประเทศเพื่อเขา้ยึดครองประเทศไทย  และจอ้งจะท าลายสถาบนักษัตริย ์โดย
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระลอก ไดแ้ก่ ระลอกแรกประมาณ พ.ศ. 2518 จนถึงสิน้สุดภยัคุกคามของ
คอมมิวนิสตใ์นประเทศเมื่อประมาณ พ .ศ. 2520 เศษ ในระลอกนีม้ีอาการบ้าคลั่ง (hysterical) 
เห็นได้จากบทบาทของขบวนการลูกเสือชาวบ้านและฝ่ายขวาที่อา้งความจงรกัภักดีเป็นแหล่ง
อ านาจ น ามาสู่ความการก่อความรุนแรงในเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 2519 และระลอกที่สอง ตั้งแต่
ประมาณ พ.ศ. 2520 เศษเรื่อยมา เป็นยุคทองของวฒันธรรมคลั่งไคลก้ษัตริย ์มีทัง้พิธีกรรมใหม่ ๆ 
การยกย่องเหนือเหตผุล และลทัธิกษัตรยิน์ิยมที่กลายเป็นสินคา้แพร่หลายจนกลายเป็นอ านาจน า
ของสงัคมไป2 
  นอกจากนั้น ขอ้เสนอที่ไปในทิศทางเดียวกันนี ้ยังมีงานศึกษาของดันแคน แมค
คารโ์ก (Duncan McCargo) ออกมาในเดือนสุดท้ายของ พ .ศ. 2548 โดยเสนอแนวคิดเรื่อง 
network monarchy (เครือข่ายสถาบันกษัตริย์) กล่าวโดยรวบรัด คือ การที่สถาบันกษัตริย์

 
1 ก่อนหนา้นีม้ีการแปล Hyper–royalism ว่า ลทัธิกษัตริย์นิยมลน้เกิน เขา้ใจว่าผูแ้ปล คือ ภัควดี วีระ

ภาสพงษ์ ในบทความเรื่องสถาบนักษัตริย์กบัฝ่ายต่อตา้นเครือข่ายกษัตริย์ฯ แต่ธงชยัใหเ้หตผุลที่ไม่ใชค้  าแปลนีไ้ว้
ว่า “ประดกัประเดิดทัง้ภาษาพูดและภาษาเขียน” ฉะนัน้ ในบทความที่ธงชยัเขียนเองโดยส่วนใหญ่ และไม่ผ่าน
การแปลจากผูอ้ื่นจึงมักจะใชท้ับศัพทอ์ยู่เสมอ จนกระทั่งเมื่อปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ ์ครัง้ที่ 17 พ.ศ. 2563 ที่
ผ่านมา ธงชัยได้ใช้ค  าแปลของ Hyper–royalism ถึง 3 ค าในหนังสือปาฐกถาเล่มเดียว นอกจากค าที่ผู้วิจัย
เลือกใชข้า้งตน้ อีก 2 ค า คือ ความหลงใหลคลั่งไคลก้ษัตริย์ และ ลทัธิหลงใหลคลั่งไคลเ้จา้ ดกูารแปลไทยของค า
นีใ้น ธงชยั วินิจจะกลู. (2562ก). เล่มเดิม. หนา้ 236, 270.; ธงชยั วินิจจะกูล. (2563). นิติรฐัอภิสทิธิ์และราชนิติ
ธรรม: ประวตัศิาสตร์ภูมิปัญญาของ Rule by Law แบบไทย. หนา้ 185, 212, 215.  

2 ส าหรบัธงชัยแลว้ Hyper-royalism เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม และเป็นภาวะที่แพร่หลายจนผูค้น
จ านวนมากยอมรบัเขา้รว่ม โดยภาวะแบบนีม้ีลกัษณะกวา้ง ๆ 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) สภาวะที่ลทัธิกษัตริยน์ิยมเขา้
มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน 2) การยกย่องกษัตริย์และพระราชวงศ์อย่างเหลือเชื่อเกินมนุษย์ 3) 
ความสมัพนัธก์ับประชาชนอาศยัศรทัธาและความเหลือเชื่อมากขึน้ทุกที 4) มีกฎหมายและมาตรการทางสงัคม
บงัคบัใหต้อ้งแสดงความนบัถืออย่างไม่มีขอ้ยกเวน้ 5) เป็นลทัธิความเชื่อกึ่งศาสนา (religiosity) ท่ีประชาสงัคม
รว่มผลิตซ า้ และควบคมุบงการกนัเอง โดยภาวะแบบนีต้่างจากค าว่า Ultra-royalism ที่น่าจะหมายถึง คนท่ีขยนั
ขันแข็งกับการโจมตีล่าท ารา้ยผูท้ี่คิดต่าง ดู ธงชัย วินิจจะกูล. (2562ก). เล่มเดิม. หนา้ 270, 273–274.; ธงชัย 
วินิจจะกูล. (2555, มกราคม-มิถุนายน). [ภาคผนวก] Hyper-royalism: Its Spells and Its Magic เวทยม์นตร์
และความศกัดิ์สิทธ์ิ (หรือ คาถาและมายากล). ฟ้าเดยีวกนั, 10(1), 100-102.  
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สามารถมีอ านาจเหนือการเมืองไทยได้อย่างไม่เป็นทางการ โดยกระท าผ่านการใช้ตัวแทน 
(proxy)1 และขอ้เสนอของเกษียรเองก็เขา้ข่ายอยู่ในกลุม่แรกดว้ย 
  กลุ่มที่สอง พระราชอ านาจน าขึน้สู่จุดสูงสุดหลังเหตุการณ์ พฤษภาฯ 2535 
นกัวิชาการที่ถือเป็นตัวแทนหลกัของกลุ่มนี ้คือ สมศกัดิ์ เจียมธีรสกุล ซึ่งโตแ้ยง้ขอ้เสนอของธงชัย
โดยตรง ส าหรบัสมศกัดิ์แลว้การเมืองไทยหลงั 14 ตลุาฯ 2516 สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ช่วง คือ 
1) จาก 14 ตุลาฯ ถึง พ.ศ. 2535 มีลกัษณะส าคญั คือ ศนูยก์ลางอ านาจไม่ไดอ้ยู่ที่รฐัสภา อ านาจ
รฐักระจดักระจายอยู่ในองคก์รจดัตัง้หลายองคก์ร ทัง้สภา คณะรฐัมนตรี กองทพั และราชส านกั 2) 
จาก พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบัน มีลักษณะส าคัญ คือ ศูนย์อ านาจมารวมอยู่ที่รฐัสภา โดยประเด็น
ลักษณะของสถาบันกษัตริยแ์ละอุดมการณ์หรือวาทกรรมที่ล้อมรอบสถาบันฯ ท าให้เกิดความ
แตกต่างขัน้พืน้ฐานระหว่าง 2 ช่วงนีม้ากที่สดุ2 

 
1 วาด รวี ใหค้วามเห็นว่า แมคคารโ์กไม่ใช่คนแรกที่เสนอแนวคิดนี ้แต่คงจะไดร้บัอิทธิพลมาจากพอล 

แฮนดลี์ย ์(Paul M. Handley) มากกว่า ในภายหลงั เออเจนี เมรโิอ (Eugenie Merieau) เสนอแนวคิดเรื่อง Deep 
State (รฐัเรน้ลกึ) ในตน้ พ.ศ. 2559 เขา้แทนที่แนวคิดเรื่อง network monarchy ดเูปรียบเทียบขอ้เสนอตรงส่วนนี้
ทั้ ง ห ม ด ใ น  Duncan McCargo. ( 2005, December) . Network monarchy and legitimacy crises in 
Thailand. The Pacific Review, 18(4), 499–519.; Paul M. Handley. (2006). The King Never Smiles : A 
Biography of Thailand's Bhumibol Adulyadej. New Haven: Yale University Press.; เอ อ เจนี  เม ริ โอ . 
(2559, มกราคม-เมษายน). รัฐเรน้ลึกในไทย พระราชอ านาจ และศาลรฐัธรรมนูญ (พ.ศ. 2540-2558). ฟ้า
เดยีวกนั, 14(1), 13–46.; วาด รวี. (2563). ฉนัทามตภูิมพิล - จุดเร่ิมตน้และการสิน้สดุ. (ออนไลน)์  

2 ผูว้ิจยัพบความไม่ชดัเจนในการเขียนขอ้โตแ้ยง้ของสมศกัดิ์ กล่าวคือ ในบทความเรื่อง หลงั 14 ตลุา ที่
เขียนมาโตต้อบกับปาฐกถาของธงชยัโดยตรงนัน้ ในหนา้แรกของบทความไดแ้บ่งการเมืองไทยหลงั 14 ตุลาฯ 
เป็น 2 ช่วง ซึ่งสมศักดิ์เขียนไวว้่า “…หลัง 14 ตุลา (I) จาก 14 ตุลา ถึงปี 2531 (ปีที่ชาติชายขึ้นเป็นนายกฯ) 
และ หลัง 14 ตุลา (II) จาก 2531 เป็นตน้มา…” อน่ึง ในหน้าถัดมาสมศักดิ์เขียนไวด้ว้ยว่า “…(อันที่จริงช่วง
ประมาณ 5 ปีแรกของหลัง 14 ตุลา (II) ถึงประมาณปี 2536 คือรวมรฐัประหาร รสช. และเหตุการณ์เดือน
พฤษภา ยังมีลักษณะหลายอย่างของช่วง หลัง 14 ตุลา (I) อยู่ แต่จะข้ามประเด็นไปในที่นี)้…” (การเน้น
ขอ้ความเป็นของสมศักดิ์) จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่า ข้อโตแ้ย้งท่ีผู้วิจัยเขียนไวด้า้นบนต่างกับขอ้โตแ้ย้งใน
บทความของสมศกัดิ์เองที่ยึด พ.ศ. 2531 เป็นจดุเปล่ียนการเมืองไทยหลงั 14 ตลุาฯ 2 ช่วง แต่ความชดัเจนของ
จดุเปล่ียนการเมืองไทยปรากฏในบทสมัภาษณข์องสมศกัดิ์เองเมื่อ พ.ศ. 2556 ที่ชีว้่าการเมืองไทยหลงั 14 ตลุาฯ 
มีความเปล่ียนแปลง 2 ช่วงใหญ่ ๆ คือ “…ช่วงทีห่นึ่งคือ จากปี 2516–2535 และช่วงทีส่องคือ หลงัปี 2535 ถึง
ปัจจุบนั…” ปัญหาความคลมุเครือที่เกิดขึน้นี ้เป็นเรื่องของความไม่ชดัเจนในการเลือกปีที่เป็นจุดเปล่ียนเท่านัน้ 
ถึงกระนั้น ควรยึดขอ้เสนอหลักของสมศักดิ์ผ่านบทสัมภาษณ์ใน พ.ศ. 2556 ว่าเป็นจุดเปล่ียนส าคัญของการ
เมืองไทย เพราะเป็นขอ้เสนอล่าสดุของสมศกัดิ์ ดูบทความท่ีเขียนโตแ้ยง้ธงชยัใน สมศกัดิ์ เจียมธีรสกุล. (2548, 
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  แมส้มศกัดิ์มีความเห็นไปในทางเดียวกบัธงชยัว่า การพระราชทานรฐับาลสญัญา 
ธรรมศกัดิ์ (พ.ศ. 2516–2518) ท าใหส้ถาบนักษัตริยม์ีอ  านาจทางการเมืองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมา
ก่อน เนื่องจากเป็นครั้งแรกนับจาก พ .ศ. 2475 ที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
โดยตรง1 แต่ในแง่รายละเอียดนั้น ท่ามกลางการแตกกระจายของศูนยอ์ านาจรฐั ท าใหส้ถาบัน
กษัตริยม์ีลักษณะเหมือนกันกับศูนย์อ านาจหรือกลุ่มปกครองอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นเพียงศูนยห์รือ
กลุ่มหนึ่ง (a ruling clique) ในทางการเมือง2 พอถึงเหตุการณ์พฤษภาฯ 2535 สถาบันกษัตริยม์ี
อ  านาจสูงขึน้อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน จากการที่รชักาลที่ 9 มีบทบาทไกล่เกลี่ยความขัดแยง้
กับผูน้  าทัง้สองฝ่ายจนสามารถยุติปัญหาลงได ้แสดงใหเ้ห็นว่าพระมหากษัตริยท์รงออกมาแกไ้ข
ปัญหาทางการเมืองจริง ๆ แต่ทว่าจุดเปลี่ยนครัง้นั้นไม่ไดเ้กิดขึน้โดยตัวมันเอง เพราะเป็นผลมา
จากบริบทแวดลอ้มก่อนหนา้ที่เกือ้หนุนใหเ้กิดขึน้ ตัง้แต่การที่รฐัไทยเอาชนะคอมมิวนิสตไ์ดต้ัง้แต่
ทศวรรษ 2520 กอปรกับการที่ ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะประเทศอุตสาหกรรมใหม่  (New 
Industrialized Countries: NICS) ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2520 ตลอดจนการเมืองแบบรฐัสภาที่
เขม้แข็งมากสมยัรฐับาล พล.อ.ชาติชาย ชณุหะวณั (พ.ศ. 2531–2534) ซึ่งจะสง่ผลต่อลกัษณะการ
เมืองไทยและการใชพ้ระราชอ านาจของสถาบนักษัตริยใ์นทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป3 สมศกัดิ์

สรุปรวบยอดพฒันาการของสถาบนักษัตริยจ์ากช่วง 14 ตลุาฯ มาถึงทศวรรษ 2540 ว่าเปลี่ยนจาก
ประมขุของกลุ่มปกครองเป็นประมขุของชนชัน้ปกครอง (from head a ruling clique to head of a 
ruling class)4 และต่อจากนี ้ได้เกิดสภาวะที่สถาบันกษัตริย์มีฐานมวลชนอย่างแท้จริง (Mass 
Monarchy) ไม่ใช่มวลชนจดัตัง้อย่างกรณีเหตกุารณ ์14 ตลุาฯ หรือ 6 ตลุาฯ5 
  ธงชยั วินิจจะกูลที่เสนอว่า พระราชอ านาจของสถาบนักษัตริยเ์ริ่มเปลี่ยนไปตัง้แต่
เหตกุารณ ์14 ตลุาฯ 2516 ก็ไม่ไดป้ฏิเสธว่า เหตกุารณพ์ฤษภาฯ 2535 ไม่มีความส าคญั มิหน าซ า้

 

ตุลาคม-ธันวาคม). “หลัง 14 ตุลา”. ฟ้าเดียวกัน, 3(4), 168-171.; บทสัมภาษณ์ ใน สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. 
(2556). Mass Monarchy. ใน ย ้ายคุ รุกสมยั : เฉลิมฉลอง 40 ปี 14 ตลุา. หนา้ 107-118.  

1 สมศกัดิ์ เจียมธีรสกลุ. (2556). เล่มเดมิ. หนา้ 107. 
2 สมศกัดิ์ เจียมธีรสกลุ. (2548, ตลุาคม-ธันวาคม). เล่มเดมิ, 3(4), 169. 
3 สมศกัดิ์ เจียมธีรสกลุ. (2556). เล่มเดมิ. หนา้ 109-111.  
4 สมศกัดิ์ เจียมธีรสกลุ. (2548, ตลุาคม-ธันวาคม). เล่มเดมิ, 3(4), 170. 
5 สมศกัดิ์ เจียมธีรสกลุ. (2556). เล่มเดมิ. หนา้ 111-114. 
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ยงัไดอ้ธิบายดว้ยว่า เหตกุารณค์รัง้นีไ้ดต้อกย า้ความส าคัญและสถานะ เหนือการเมืองของกษัตริย์
ในระบอบประชาธิปไตยไทยอย่างเป็นรูปธรรม1 
  งานศึกษาที่พยายามประสานสองขอ้ถกเถียงนี ้คือ วิทยานิพนธข์องอาสา ค าภา 
ที่เสนอว่า พระราชอ านาจน าของสถาบนักษัตริย์ขึน้สู่กระแสสูงหลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ แต่เป็น
อ านาจที่มีขึน้ลงสมัพนัธ์กบัพลวตัการเมืองเชิงเครือข่ายของชนชัน้น าไทย กล่าวคือ กระแสสงูของ
พระราชอ านาจน าหลัง 14 ตุลาฯ ลดน้อยถอยลงไปมากในช่วงระยะเวลา 1 ปี ในสมัยรฐับาล
ธานินทร ์กรยัวิเชียร (พ.ศ. 2519–2520) ซึ่งเป็นนายกฯ พระราชทานที่ไม่เป็นที่นิยมของชนชัน้น า
ไทย หลงัจากนัน้พระราชอ านาจน าเริ่มขึน้สูก่ระแสสงูอีกครัง้จากเหตกุารณเ์มษาฮาวาย พ.ศ. 2524 
เมื่อชนชัน้น าตระหนกัว่า พลงัทางวฒันธรรมของสถาบนักษัตรยิม์ีพลานภุาพยิ่งกว่าอ านาจปืนของ
ทหาร และจักเป็นหลกัประกันต่อเสถียรภาพของชนชัน้น าไทยทั้งปวง จนกระทั่งกระแสพระราช
อ านาจน าขึน้สูจ่ดุสงูสดุในเหตกุารณพ์ฤษภาฯ 25352  
  บริบทการเมืองไทยที่สมัพันธ์กับพระราชอ านาจน าของสถาบันกษัตริยน์ัน้ มีผล
ต่อการประกอบสรา้งเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรในแต่ละช่วงเวลาอย่างมิอาจปฏิเสธได ้การที่
อภิปรายขอ้ถกเถียงทั้งหมดนั้น ไม่ไดเ้ป็นการกล่าวว่า กระแสอ านาจน าของเรื่องเล่าสมเด็จพระ
นเรศวรด าเนินคู่ขนานไปกับกระแสพระราชอ านาจน าของสถาบันกษัตริย ์แต่ตอ้งการเผยใหเ้ห็น
ความส าคัญของพระราชอ านาจน าที่มีส่วนอย่างมากต่อการเมืองไทย ดว้ยลักษณะพิเศษของ
สถาบนักษัตริยเ์ช่นนี ้ผูว้ิจัยเสนอว่า การเสด็จพระราชด าเนินไปทรงประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ อัน
เก่ียวขอ้งกบัสมเด็จพระนเรศวร เป็นการเกือ้หนุนอ านาจน าซึ่งกันและกนัระหว่างพระมหากษัตริย์
ในอดีตและปัจจบุนั ท าใหเ้รื่องเลา่ของสมเด็จพระนเรศวรไดร้บัความส าคญัมากยิ่งขึน้  

3.1.4 ความทรงจ าร่วม (collective memory) และประเพณีประดิษฐ ์(the invention 
of tradition) 
  แนวคิดที่จะน ามาใชต้รวจสอบว่า อ านาจน าในกรอบโครงการประวตัิศาสตร์ราชา
ชาติไทยที่เรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรเป็นหนึ่งในผลผลิตที่ส  าคญัที่สดุนัน้ ประสบความส าเร็จ
ในแง่ของการยึดกุมพื ้นที่ทางความคิดของผู้คนในแต่ละพื ้นที่หรือไม่ ต้องท าความเข้าใจผ่าน
แนวคิดเรื่องความทรงจ าร่วม (collective memory) ของมอรซิ อลับว์าคส ์(Maurice Halbwachs, 

 
1 ธงชยั วินิจจะกลู. (2562ก). เล่มเดมิ. หนา้ 17. 
2 อาสา ค าภา. (2562). ความเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายชนชัน้น าไทย พ.ศ. 2495–2535. หนา้ 664-

667.  



  
 

77 

1877-1945)1 นักปรชัญาและสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส ที่เสนอว่า เราจะสามารถเขา้ใจธรรมชาติ
ของปฏิบติัการการสรา้งความทรงจ าร่วมใหม่ไดก้็ต่อเมื่อปฏิบัติการนีไ้ดถู้กน ามาปรบัใชก้ับอดีต 
และบางครัง้อาจรวมถึงการถูกน ามาปรบัใชก้ับภาพของรฐัเสมือนฝัน (dreamlike states) โดยการ
ผลิตซ า้จินตนาการของเราในอดีต ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ที่ตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของสภาพแวดลอ้ม
ทางสงัคมในปัจจุบนั ในขณะเดียวกนั ความทรงจ าแบบไตร่ตรอง (comtemplative memory) หรือ 
ความทรงจ าแบบเสมือนฝัน (dreamlike memory) จะช่วยใหเ้ราไดห้ลีกหนีออกจากสงัคม ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่หาในการที่เราจะสามารถแยกตวัเราออกมาจากสงัคมไดอ้ย่างสมบูรณ ์เนื่องจากความ
ทรงจ าของเราตัง้แต่แรกเริ่มเป็นความทรงจ าที่แทจ้ริงของเรา ในส านึกเช่นนี ้ปัจเจกบุคคลสามารถ
หลีกหนีจากสงัคมนัน้โดยไปหาสงัคมขัว้ตรงขา้มในแบบอ่ืน ๆ ได้2 
  นอกจากนี ้ความทรงจ าร่วมถือเป็นแนวคิดที่ใชใ้นการสรา้งสงัคมที่เชื่อมโยงผูค้น
เขา้ไวด้ว้ยกนั ท าใหปั้จเจกบุคคลในฐานะสมาชิกของกลุม่ทางสงัคมสามารถมีความทรงจ าร่วมชุด
เดียวกันได ้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือสถาบันต่าง ๆ อย่างชนชัน้ทางสังคม ครอบครวั สมาคม บริษัท 
กองทพั และสหภาพการคา้ ทัง้หมดลว้นแต่มีความทรงจ าอนัเฉพาะเจาะจงที่สมาชิกของกลุ่มหรือ
สถาบนัเหลา่นัน้ไดส้รา้งไวใ้นระยะเวลาที่ยาวนาน มนัเป็นสิ่งที่ปัจเจกบุคคลทัง้หลายซึ่งด ารงอยู่ใน
บรบิทของกลุม่หรือสถาบนันัน้ ๆ ตอ้งจดจ าหรือสรา้งอดีตแบบใหม่ขึน้มา3 
  อลับว์าคสย์งัไดเ้สนออีกว่า ความทรงจ ารว่มต่ออดีตนัน้มีอยู่ 2 อย่าง ไดแ้ก่ ความ
ทรงจ าอตัชีวประวตั ิ(autobiographical memory) และความทรงจ าทางประวตัศิาสตร์ (historical 
memory) ในความทรงจ าแบบแรกเป็นการจดจ าเหตุการณ์ในอดีตโดยตรง จากประสบการณ์ที่
ผ่านมาของปัจเจกบุคคล ซึ่งความทรงจ าแบบนีม้ีปัญหาส าคญั คือ มีแนวโนม้ที่จะจางหายไปตาม
กาลเวลาถ้าไม่ ได้รับการติดต่อกันในระยะเวลาที่ยาวนาน ระหว่างกลุ่มคนที่ เคยเข้าร่วม
ประสบการณใ์นอดีตที่ผ่านมาเหมือนกนั ส่วนความทรงจ าในแบบที่สอง ปัจเจกบคุคลไม่ไดเ้ป็นผูท้ี่

 
1 ผูว้ิจยัเคยแปลเนือ้หาที่ใชอ้ธิบายแนวคิดเรื่องความทรงจ าร่วมเฉพาะในส่วนของมอรซิ อลับว์าคส ์ใน 

ปิยวฒัน ์สีแตงสกุ, และ ชาติชาย มุกสง. (2562). การประกอบสรา้งเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใหเ้ป็น
ความทรงจ ารว่มใหม่ของทอ้งถิ่นหนองบวัล าภภูายใตก้รอบโครงการประวตัิศาสตรร์าชาชาติไทยทศวรรษ 2500–
2510. ใน โครงการจดัประชมุวิชาการระดบัชาติ เวทีวิจยัมนษุยศาสตร์ไทย ครัง้ที ่13 “ภูมิภาคนิยมและทอ้งถิ่น
นยิมสมยัใหม่ในโลกไรพ้รมแดน”. หนา้ 172-173.  

2 Maurice Halbwachs. (1992). On collective memory [Les cadres sociaux de la mémoire, & 
La topographie légendaire des évangiles en terre sainte] (Lewis  A. Coser, Ed. & Trans.). p. 49. 

3 Ibid. p. 22. 
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จดจ าเหตุการณ์ในอดีตโดยตรง แต่ใชว้ิธีการทางออ้มผ่านการอ่าน การฟัง การระลึกถึง หรือใน
โอกาสเฉลิมฉลองต่าง ๆ ที่ผูค้นไดเ้ขา้มามีส่วนรว่มหรือรวมตวักนั เพื่อกระท าการจดจ าอดีตร่วมกนั 
และอดีตเรื่องนัน้จะถกูจดัเก็บพรอ้มทัง้ไดร้บัการตีความโดยสถาบนัทางสงัคม1  
  ปิแอร ์นอรร์า (Pierre Nora) นกัประวติัศาสตรช์าวฝรั่งเศส ไดว้ิเคราะห์ประเด็นที่
ต่อยอดจากอัลบว์าคสไ์วด้ว้ยว่า สิ่งที่ท าใหค้วามทรงจ าซึ่งดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่อยู่ในปัจเจกบุคคล 
กลายมาเป็นค่านิยมที่ตอ้งอนุรกัษ์และจดจ าของผูค้นจนก่อเกิดเป็นพืน้ที่ความทรงจ า (sites of 
memory) นั้น คือ ประวัติศาสตรท์ี่ได้บูรณาการความทรงจ าแบบแท้จริง (real memory) มาสู ่
ความทรงจ าแบบเบ็ดเสร็จ (dictatorial memory) ที่มีอ  านาจควบคมุความทรงจ าชุดอ่ืน ๆ ทัง้มวล 
และท าใหค้วามทรงจ าแบบเบ็ดเสร็จนีก้ลายเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ความทรงจ า ผ่านการ
สรา้งอดีตอนัต่อเนื่องยาวนาน จนถึงการสรา้งประเพณีใหม่ที่เชื่อมโยงประวติัศาสตรข์องบรรพบรุุษ 
สูก่ารร  าลกึสมยัแห่งวีรบรุุษ ชาติก าเนิด และต านานปรมัปราของตน2 
  การเขียนประวติัศาสตรใ์นแบบที่พยายามควบรวมความทรงจ าเขา้มาไวด้ว้ยกัน
สามารถท างานไดดี้เมื่อตอ้งเขียนประวติัศาสตรเ์พื่อรบัใชช้าติ ซึ่งไม่ใช่แค่การเขียนประวติัศาสตร์
ในต าราเท่านัน้ แต่สิ่งที่สามารถควบรวมความทรงจ าของผูค้นใหเ้ชื่อตามแบบที่รฐัตอ้งการ คือ การ
สรา้งสิ่งปลูกสรา้งขนาดใหญ่ที่เป็นของชาติอย่างอนุสาวรียท์ี่ปักหมุดอยู่บนรากฐานอันศักดิ์สิทธิ ์
และไดร้บัการสถาปนาใหก้ลายเป็นความทรงจ าแห่งชาติ ในขณะเดียวกันประวติัศาสตรจ์ะไดร้บั
การเปลี่ยนผ่านจากความทรงจ าแบบจารีตมาเป็นความรู้ภายในสังคม อีกทั้งยังแปรเป็น
ห้องปฏิบัติการของโครงสรา้งจิตส านึกในอดีต (a laboratory of past mentalities) ที่ เกื ้อหนุน
ความชอบธรรมขึน้มา จากปัจจุบันต่อเนื่องไปจนถึงอนาคต ดังที่นอรร์่ากล่าวว่า ความทรงจ า
แห่งชาติเป็นการอวตารครัง้สุดทา้ย (the last incarnation) ของการผสานกันระหว่างความทรงจ า
และประวติัศาสตร์3  
  อ านาจในการสรา้งประวัติศาสตรท์ี่พยายามควบรวมความทรงจ าของปัจเจก
บคุคลมาสถาปนาเป็นความทรงจ าแห่งชาติเกิดขึน้จากรฐัเป็นผูก้ระท าการ ฉะนั้น รฐัในฐานะที่เป็น
ผูค้วบคมุสมาชิกในกลุม่ต่าง ๆ ทางสงัคมจึงใชค้วามทรงจ าแบบรฐัเป็นภาพตวัแทนแสดงอ านาจใน
การก าหนดความทรงจ าหรืออดีต เพื่อใหส้มาชิกในสงัคมมีชุดความทรงจ าทางประวติัศาสตรแ์บบ

 
1 Ibid. pp. 23-24. 
2 Nora, P. (2006). Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire. In Burns, R. M. 

(Ed.), Historiography: Critical Concepts in Historical Studies Volume IV Culture. pp. 284-285.   
3 Ibid. p. 288. 
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เดียวกัน ผ่านพิธีกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 1 รวมถึงการสรา้งประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมอัน
หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะอนุสาวรีย์ อีริค ฮอบสบ์อวม์ (Eric Hobsbawm, 1917–2012) นัก
ทฤษฎีมารก์ซิสตแ์นวประวติัศาสตรช์าวองักฤษ เป็นผูป้ระยุกตแ์นวคิดเรื่องของการครองอ านาจน า
ของอันโตนิโอ กรมัชี่มาสรา้งแนวคิดเรื่องประเพณีประดิษฐ์ (the invention of tradition) ไดเ้สนอ
ว่า ชาติเป็นรูปแบบหนึ่งของประเพณีประดิษฐ์ที่สังคมจะท าการเลือกสรรรูปแบบวัฒนธรรม 
ประเพณี วัตถุ หรือพิธีกรรมบางอย่างจากสังคมในอดีตมาสื่อสารและท าการตีความใหม่ เพื่อ
เป้าหมายในการสรา้งความรูส้ึกเป็นเจา้ของร่วมกนัของคนในชาติ และสรา้งความชอบธรรมใหแ้ก่
ชนชั้นปกครอง โดยอนุสาวรีย์เป็นสื่อวัตถุส  าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการที่รฐัได้ใช้เพื่อสอดแทรก
ความหมายและอดุมการณบ์างอย่างที่เชื่อมโยงกบัต านานต่าง ๆ จากอดีต “…ท าใหเ้กิดความเห็น
พอ้งตอ้งกนัว่าชาติเป็นสิ่งทีเ่กิดมายาวนานแลว้ตัง้แต่ครัง้บรรพชน”2 ท านองเดียวกบัที่นิธิ เอียวศรี
วงศใ์ชอ้ธิบายการสรา้งอนุสาวรียใ์นประเทศไทยว่าเป็นตวัแทนของอดีตรว่มกนัระหว่างรฐัสองชนิด 
คือ รฐัสมบูรณาญาสิทธิ์และรฐัชาติ “อนสุาวรีย์จึงเป็นการเลือกหยิบเอาประวตัิศาสตร์ส่วนทีร่ฐัจะ
ใชป้ระโยชน์มาสรา้งใหเ้ป็นรูปธรรม เขา้ถึงง่าย เรา้อารมณ์ไดด้ี และนีค่ือเหตุผลที่อนุสาวรีย์ตอ้ง
ตัง้อยู่ในทีส่าธารณะ”3 
  การกระท าของรฐัดังกล่าวส่งผลใหป้ระวัติศาสตรท์อ้งถิ่นในแต่ละพืน้ที่ถูกผนวก
เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตรแ์ห่งชาติ เน้นความส าเร็จและผลดีของการเขา้เป็นส่วนหนึ่งของ
ประเทศ และไดร้บัการเหลียวแลจากเมืองหลวง ท าใหป้ระวติัศาสตร์ทอ้งถิ่นที่ผลิตขึน้นัน้เป็นเพียง
ประวัติศาสตรข์องหน่วยย่อยที่ประมวลขึน้เป็นชาติไทย หรือประวตัิศาสตร์ทอ้งถิ่นของชาติไทย
เท่านัน้4 นอกจากนัน้ความทรงจ าของรฐัแบบนีจ้ะท าการเบียดขบั บดบงั และผลกัไสใหค้วามทรง
จ าอ่ืน ๆ ใหเ้จือจางลงไปดว้ยเช่นกัน ความทรงจ าในมิติเช่นนีเ้ป็นการจดัความสมัพันธเ์ชิงอ านาจ
เสียใหม่ และกลายเป็นการเมืองของความทรงจ าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้5 ในแง่นี ้การที่รฐัน าเรื่องเล่า

 
1 จุฬารตัน ์ด ารงวิถีธรรม. (2552). การซ่อมสรา้งประวตัิศาสตร์และความทรงจ าหลอน: การศึกษา

กิจกรรมจากความทรงจ ากรณี “ถงัแดง” ในชมุชนล าสนิธ์ุ อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวดัพทัลงุ. หนา้ 23.  
2 กาญจนา แกว้เทพ, และ สมสุข หินวิมาน. (2551). สายธารนกัคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกบั

สือ่สารศกึษา. หนา้ 198.  
3 นิธิ เอียวศรีวงศ.์ (2557). ชาตไิทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนสุาวรีย์. หนา้ 78-79.  
4 ด ูธงชยั วินิจจะกลู. (2559). เล่มเดมิ. หนา้ 131-138. 
5 จฬุารตัน ์ด ารงวิถีธรรม. (2552). เล่มเดมิ. หนา้ 23. 
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สมเด็จพระนเรศวรไปสถาปนาในพืน้ที่ต่าง ๆ ก็เป็นกระบวนการที่ท าใหป้ระวติัศาสตรท์อ้งถิ่นในแต่
ละที่เป็นเพียงหน่วยย่อยที่แยกไม่ขาดจากเรื่องเลา่ของสมเด็จพระนเรศวร 

3.1.5 “กรอบโครงการประวัติศาสตร์ราชาชาติไทย” กับการศึกษาเร่ืองเล่าของ
สมเด็จพระนเรศวร 
   กรอบโครงการประวตัิศาสตร์ราชาชาติไทยเป็นแนวคิดที่เสนอส าหรบัวิเคราะห์
การสถาปนาอ านาจน าของเรื่องเล่าทางประวติัศาสตรแ์บบราชาชาตินิยมที่ด  าเนินการสอดคลอ้ง
ไปกบับรบิทแวดลอ้มในขณะนัน้ โดยกลไกการท างานมี 4 ขัน้ตอนหลกั ไดแ้ก่  
  1) รัฐส่วนกลาง รัฐส่วนท้องถิ่น หรือกลุ่มคนอ่ืน ๆ ท าการเลือกโครงเรื่อง
ประวัติศาสตรแ์บบราชาชาตินิยมให้สัมพันธ์กับพื ้นที่ที่จะน า เรื่องเล่าเข้าไปสถาปนาไว้ เช่น 
พระมหากษัตริยใ์นอดีตเคยเสด็จฯ ผ่าน เคยเป็นสถานที่ท าสงคราม เคยเป็นสถานที่เสด็จพระราช
สมภพ ฯลฯ  
  2) เริ่มกระบวนการประกอบสรา้งเรื่องเล่าขึน้มาอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสรา้ง
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม หรือประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ผู ้คนสามารถ
มองเห็นไดช้ดัในที่สาธารณะ  
  3) เมื่อกระบวนการสรา้งเสร็จสิน้ จ าตอ้งมีการประกอบพิธีเปิดตามมา โดยส่วน
ใหญ่พระมหากษัตริยจ์ะเสด็จฯ มาดว้ยพระองคเ์อง หรือใหผู้แ้ทนพระองค ์อาทิ พระบรมวงศานุ
วงศ ์องคมนตรี หรือขา้ราชการระดับสงู มาเป็นประธานในพิธี ซึ่งไม่ว่าจะเลือกวิธีใดก็ตาม ต่างมี
นยัส าคัญเช่นเดียวกนั คือ การใชพ้ระราชอ านาจน าทัง้ในทางการเมืองและวฒันธรรมมาเกือ้หนุน
ใหอ้ านาจน าของเร่ืองเล่าสมเด็จพระนเรศวรท่ีส่งตรงมาจากรฐันัน้ มีสถานะอันศักดิ์สิทธิ์และทรง
พลงัแก่การรบัรูข้องผูค้นเป็นอย่างสงู นอกจากนี ้ยงัเป็นการลดทอนคุณค่าของเรื่องเล่ากระแสรอง
ลงไป 
  4) หลงัจากเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรปรากฏออกมาอย่างเป็นรูปธรรมใน
พืน้ที่ ทางภาครฐัส่วนทอ้งถิ่นจะท าการจัดงานพิธีบวงสรวงขึน้มาเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหผู้ค้นใน
พืน้ที่และอาจรวมถึงผูค้นนอกพืน้ที่ ไดร้  าลกึถึงเรื่องเล่าชดุดงักลา่วที่ถกูสถาปนาจากรฐัสว่นกลาง  
  ขัน้ตอนทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นกรอบแนวคิดอย่างสังเขปที่ควรจะไดม้ีการน าไป
ทดลองหรือปรบัใชก้ับการวิเคราะห์การสถาปนาอ านาจน าของเรื่องเล่าทางประวัติศาสตรแ์บบ
ราชาชาตินิยมในกรณีของพระมหากษัตริยพ์ระองค์อ่ืน ๆ 1 เพื่อท าความเขา้ใจว่า เรื่องเล่าแบบ

 
1 กรอบโครงการฯ นีไ้ม่นบัรวมวีรบุรุษหรือวีรสตรีท่ีมีสถานะต ่ากว่าพระมหากษัตริย ์เนื่องจากถา้น ามา

รวมศึกษาภายใตแ้นวคิดกรอบโครงการฯ นี ้ขัน้ตอนที่ 3) คงจะใชอ้ธิบายไม่ได ้ดว้ยเหตุที่แนวคิดเรื่องอ านาจน า
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ดังกล่าวด ารงอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนานไดอ้ย่างไร โดยปริญญานิพนธ์ชิน้นีเ้ลือกเรื่องเล่า
ของสมเด็จพระนเรศวรมาเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเรื่องเล่าของพระองคไ์ดร้บัการสถาปนาอย่าง
รูปธรรมโดยเฉพาะในรูปแบบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมในหลายพืน้ที่ของประเทศไทย ซึ่งใน
บทนีจ้ะยกกรณีศึกษามา 10 แห่ง 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ 1) พระบรมราชานุสรณด์อนเจดีย ์จ.สพุรรณบุรี 
(พ.ศ. 2502) 2) ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก (พ.ศ. 2505) 3) ศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช จ.อดุรธานี (พ.ศ. 2511) 4) พระสถูปเจดียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ ์จ.
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2514) 5) พระเจดียอิ์สรภาพ อนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบูรณ์ 
(พ.ศ. 2534) 6) พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.
พิษณุโลก (พ.ศ. 2536) 7) พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พระนครศรีอยธุยา 
(พ.ศ. 2544) 8) พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.กาญจนบุรี (พ.ศ.  2546) 9) 
พระบรมราชานสุาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช กรุงเทพฯ (พ.ศ.  2547) และ 10) พระบรมราชา
นุสรณ์ สัตตบูรพกษัตริยาธิราช จ .ประจวบคีรีขันธ์ (พ .ศ. 2558) โดยอิงจากโครงเรื่องที่ได้รับ
ความส าคญั ความสมัพนัธก์บับรบิททางการเมือง และความสมัพันธก์บักระแสพระราชอ านาจน า 
ดงัจะไดอ้ธิบายต่อไปในหวัขอ้ 3.3 

3.2 การเชื่อมโยงเร่ืองเล่าเข้ากับกองทัพ 
 การก าหนดวันที่ระลึกของ 3 เหล่าทัพ1 ไดแ้ก่ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 
เริ่มขึน้ครัง้แรกใน พ.ศ. 2486 สมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดม้ีการก าหนดใหว้นัที่ 28 กรกฎาคม 
เป็นวันกองทัพบก วันที่  20 พฤศจิกายน เป็นวันกองทัพเรือ และวันที่  10 มกราคม เป็นวัน
กองทพัอากาศ2 ซึ่งการก าหนดวนัส าคญัในครัง้นี ้ถือเอาวนัที่กองทพัไทยฉลองชยัชนะกรณีพิพาท

 

ของอนัโตนิโอ กรมัชี่ ท่ีผูว้ิจยัน ามาปรบัใช้นัน้ ถกูวางอยู่ในระนาบเดียวกบัแนวคิดเรื่องพระราชอ านาจน า ซึ่งการ
ที่พระราชอ านาจน าของพระมหากษัตริย ์(ประมุขของรฐัในขณะนั้น) จะเกือ้หนุนอ านาจน าของเรื่องเล่าทาง
ประวัติศาสตรใ์ห้มีสถานะศักดิ์สิทธ์ิได้ จ าต้องใช้กับเรื่องเล่าของพระมหากษัตริย์ในอดีต ท านองเดียวกับ
ค าอธิบายเรื่องการแสดงตนของ Populist King ปัจจุบนัในเชิงอุปมา ระหว่างรชักาลที่ 9 กับรชักาลที่ 5 ดู ธงชยั 
วินิจจะกลู. (2559). เล่มเดมิ. หนา้ 16-17. 

1 งานศกึษาที่ล  าดบัการเปล่ียนแปลงวนักองทพัไทยในแต่ละช่วงเวลาแบบพืน้ฐานไดด้ีชิน้หนึ่ง คือ นิสิต 
จันทรส์มวงศ.์ (2550, มกราคม-มีนาคม). ช าระประวัติศาสตรก์ารเปล่ียนแปลงวันกองทัพไทย. วารสารไทย, 
28(101), 82-86.  

2 ประกาสส านักนายกรถัมนตรี เรื่องวนัที่ระลึกกองทพับก กองทพัเรือ และกองทพัอากาส. (2486, 23 
พฤศจิกายน). ราชกิจจานเุบกสา (เล่ม 60 ตอนที่ 62, น. 3587-3588).   
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อินโดจีนฝรั่งเศสใน พ.ศ. 2484 อยู่1 ต่อมากระบวนการยึดโยงกองทพับกเขา้กบัสมเด็จพระนเรศวร
ไดเ้ริ่มขึน้ใน พ.ศ. 2494 กระทรวงกลาโหมไดพ้ิจารณาเปลี่ยนแปลงวันที่ระลึกของกองทัพบกมา
เป็นวนัที่ 25 มกราคม และกองทพัอากาศ เป็นวนัที่  27 มีนาคม ส่วนวนัที่ระลึกกองทพัเรือยงัคงใช้
ตามเดิม2 มีการใหเ้หตผุลที่เปลี่ยนวนัส าคญันีใ้นมมุมองของกองทพับกว่า  
 

...สภากองทพับกพิจารณาเห็นว่าควรเลือกวนัที่มีความส าคญัที่เป็นเกียรติประวตัิ
ในทางต านาน และประวัติศาสตรข์องชาติเป็นวันกองทัพบกในที่สุด...โดยพิจารณาเห็นว่า
การกระท ายุทธหัตถีครัง้นั้น นับเป็นยุทธการทางบกครัง้ยิ่งใหญ่ ชัยชนะของสมเด็จพ ระ
นเรศวรน ามาซึ่งเอกราชของประเทศอย่างสมบูรณ ์และไดร้บัการยกย่องสรรเสริญทั่วไปทั้ง
ทวีปเอเชียและทวีปยโุรป วนัดงักล่าวจึงเป็นวนัท่ีส าคญัยิ่งต่อปวงชนชาวไทยเป็นวนัท่ีคนไทย
พึงระลกึถึงพระมหากรุณาธิคณุดว้ยความภาคภมูิใจ...3 

 
 จากประเด็นขา้งตน้จะเห็นไดว้่า กองทพับกเป็นเหล่าทพัแรกที่ยึดโยงตนเองเขา้กบักษัตริย์
ที่มีภาพลกัษณเ์ป็นนกัรบผูแ้ข็งแกร่ง เมื่อยอ้นกลบัไปดทูี่โครงเรื่องหลกัของสมเด็จพระนเรศวรที่ตก
ทอดมาแต่ละยุคจนกระทั่งประกอบกันเขา้เป็นเรื่องเล่าขนาดใหญ่ใน “พระประวัติสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช” ภาพลกัษณเ์ช่นนีข้องพระองคค์งจะมีส่วนใหก้องทพับกเลือกฉวยใชม้าสถาปนา
สญัลกัษณเ์ชิงอ านาจอยู่ไม่นอ้ย และยิ่งพิจารณาบรบิททางประวติัศาสตรข์ณะนัน้ประกอบดว้ยอีก 
ท าใหเ้ห็นภาพการขึน้มามีอ านาจอย่างเบ็ดเสร็จของกองทัพบกไดดี้ขึน้ ดังที่เฉลิมพล แซ่กิน้ ได้

 
1 แฟ้มเอกสารกองประวตัิศาสตรท์หารกองทพับก เรื่องวันกองทพับกวนักองทพัไทย (เอกสารไม่ตีพิมพ์

เผยแพร)่ อา้งถึงใน เฉลิมพล แซ่กิน้. (2550). เล่มเดมิ. หนา้ 107. 
2 ประกาศส านกันายกรฐัมนตรี เรื่องวนัที่ระลึกกองทพับก กองทพัเรือ และกองทพัอากาศ. (2494, 18 

กนัยายน). ราชกิจจานเุบกษา (เล่ม 68 ตอนที่ 58ม, น. 3828).   
3 เหตุเพราะ แฟ้มเอกสารกองประวตัิศาสตร์ทหารกองทพับก เรื่องวนักองทพับกวนักองทพัไทย ไม่มี

การตีพิมพเ์ผยแพร่ ท าใหไ้ม่ทราบปีที่พิมพอ์ย่างแน่ชดั และเกิดปัญหาตามมาว่า เหตุผลที่ยกมาขา้งตน้จะเป็น
เหตผุลรว่มสมยัหรือเป็นเหตผุลที่กองทพับกเขียนขึน้ในตอนหลงั เพราะเมื่อพิจารณาจากที่เฉลิมพล แซ่กิน้ไดอ้า้ง
ถึงนัน้ น ามาเฉพาะสมยัพลเอกเปรม ติณสลูานนท ์ท่ีมีการเปล่ียนวนักองทพัไทยอีกครัง้ใน พ.ศ. 2523 อาจท าให้
เขา้ใจไดว้่า หลกัฐานชิน้นีเ้ขียนขึน้หลงั พ.ศ. 2523 เป็นอย่างต ่า แต่ทั้งนีเ้หตุผลที่ปรากฏก็มาจากคนในที่ไดร้บั
การปลกูฝังชุดความคิดของกองทพับกเหมือนกัน ท าใหใ้นแง่ของปีของหลกัฐานอาจจะมีขอ้กังขาบา้ง แต่ในแง่
ของการถ่ายทอดจากคนในนัน้ถือวา่น่ารบัไวพ้ิจารณา ด ูแฟ้มเอกสารกองประวตัศิาสตร์ทหารกองทพับก เรือ่งวนั
กองทพับกวนักองทพัไทย (เอกสารไม่ตีพิมพเ์ผยแพร)่ อา้งถึงใน เฉลิมพล แซ่กิน้. (2550). เล่มเดมิ. หนา้ 107. 
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เสนอว่า การยึดโยงเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรกับกองทัพบกอย่างสมบูรณ์ เกิดขึน้ภายหลัง
เหตุการณ์กบฏแมนฮัตตันใน พ.ศ. 2494 ซึ่งเป็นความพยายามของกองทัพเรือที่จะยึดอ านาจ
กองทัพบก แต่กลับจบลงดว้ยความปราชัยของกองทัพเรือเอง ท าใหก้องทัพบกมีอ านาจเพิ่มขึน้
และกลายเป็นเหลา่ทพัที่มีอ  านาจมากที่สดุ1 นอกจากนีใ้นแง่ของสญัลกัษณเ์ชิงอ านาจ คงจะไม่ผิด
นกัหากจะกลา่วว่า เมื่อเปรียบเทียบทัง้ 3 เหล่าทพัแลว้ กองทพับกเป็นเหล่าทพัที่ยดึโยงกบัสถาบนั
กษัตรยิ ์(ในประวติัศาสตร)์ มากที่สดุ2  
 ต่อมาในสมัยรฐับาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์(พ.ศ. 2501-2506) ได้มีการควบรวมวันที่
ระลึกคลา้ยวนัสถาปนาของ 3 เหล่าทัพเขา้ไวเ้ป็นวันเดียวกัน โดยก าหนดให้วันที่ 8 เมษายน อัน
เป็นวันก่อตั้งกระทรวงกลาโหมเป็น “วันกองทัพไทย”3 การกระท าเช่นนี ้เท่ากับเป็นการลบ
สญัลกัษณเ์ชิงอ านาจของกองทพับกที่ยดึโยงกบัสถาบนักษัตริย ์(ในประวติัศาสตร)์ ที่มีสมเด็จพระ
นเรศวรเป็นภาพแทนไปโดยปรยิาย  
 การรือ้ฟ้ืนใหส้มเด็จพระนเรศวรกลบัมาเป็นสญัลกัษณเ์ชิงอ านาจของกองทพัอีกครัง้ และ
เป็นครัง้แรกที่ถูกสถาปนาเข้ากับกองทัพไทย เกิดขึน้ในสมัยรฐับาลพลเอก เปรมติณสูลานนท ์
(พ.ศ. 2523–2531) ที่ก าหนดใหว้นัที่ 25 มกราคมเป็นวันกองทัพไทย และใหว้นัที่ 8 เมษายน เป็น
วนัสถาปนากระทรวงกลาโหม โดยเริ่มใชค้รัง้แรกใน พ.ศ. 25244 หลงัจากนัน้ วนัที่ 25 มกราคม ก็
ถูกใชใ้นความหมายทั้งเป็นวันกองทัพไทยและเป็นวันยุทธหัตถีต่อเนื่องยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ 
จนกระทั่งมีการเสนอว่าแทจ้ริงแล้ววันที่ 18 มกราคม ต่างหากที่เป็นวันยุทธหัตถีใน พ .ศ. 2548 
และไดม้ีการก าหนดใหใ้ชค้รัง้แรกใน พ.ศ. 25495 ส่งผลใหท้างกองทัพไทยตอ้งเปลี่ยนวันกองทัพ

 
1 เฉลิมพล แซ่กิน้. (2550). เล่มเดมิ. หนา้ 106. 
2 ผูว้ิจยัตัง้ขอ้สงัเกตว่า โครงเรื่องหลักของสมเด็จพระนเรศวรก็มีความเชื่อมโยงกับกองทัพเรือเช่นกัน 

โดยมีฉากส าคญัคือ ยทุธนาวีกบัพระยาจีนจนัตุ (พ.ศ. 2121) ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพเคยเล่าถึง
ฉากนีไ้วใ้นพระประวตัสิมเดจ็พระนเรศวรมหาราช และ ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยคุล ไดน้ าไปตัง้เป็นชื่อภาคที่ 3 ยทุธนาว ี
ในภาพยนตรเ์รื่องต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดว้ย แต่ดเูหมือนว่ากองทพัเรือจะไม่ค่อยน าวีรกรรมในฉาก
ดงักล่าวมายึดโยงกบัตนเท่าไรนกั 

3 ประกาศส านกันายกรฐัมนตรี ลงวนัที่ 24 เมษายน 2502 เรื่องวนัที่ระลึกกองทพัไทย อา้งถึงใน นิสิต 
จนัทรส์มวงศ.์ (2550, มกราคม-มีนาคม). เล่มเดมิ. หนา้ 82. 

4 หนงัสือกระทรวงกลาโหม ด่วนมาก ท่ี 0201/10610 ลงวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 เรื่อง ก าหนด
วนักองทพัไทย และวนัสถาปนากระทรวงกลาโหม อา้งถึงใน แหล่งเดมิ. หนา้ 82-83. 

5 อธิบายโดยละเอียดอีกครัง้ในหวัขอ้ 3.7.2 นาฏกรรม 400 ปี แห่งการเสด็จสวรรคต 
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ไทยตาม โดยคณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอเมื่อวนัที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 
2549 และก าหนดใหใ้ชค้รัง้แรกใน พ.ศ. 25501 
 ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการอธิบายภาพรวมของการเปลี่ยนวันกองทัพบกและวันกองทัพ
ไทยในแต่ละช่วงเวลา นยัส าคัญยงัสื่อถึงการที่กองทพับกมีสญัลกัษณเ์ชิงอ านาจเหนือเหล่าทพัอ่ืน 
ๆ เนื่องจากวนัยุทธหัตถีอันแสดงออกถึงชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวร เป็นทัง้วันของกองทัพบก
เอง และยงัเป็นวนักองทพัไทยที่รวมกองทพัเรือและกองทพัอากาศดว้ย ถา้พิจารณาในมมุมองแบบ
อ านาจน า กองทัพอาจถือเป็นปัญญาชนที่ขา้มชนชัน้ได ้(traditional intellectual) ที่นอกจากจะ
เป็นผู้ใช้อ  านาจเชิงบังคับในพื ้นที่ สังคมการเมืองแล้ว ยังเป็นผู้ที่ เผยแพร่อุดมการณ์ทาง
ประวัติศาสตรแ์บบราชาชาตินิยมในพืน้ที่ประชาสังคมดว้ย ซึ่งการมีบทบาทในทั้งสองพืน้ที่ของ
กองทพันัน้ ท าใหภ้าพของสมเด็จพระนเรศวรที่ผกูอยู่กบักองทพัมีความหมายในมิติความมั่นคงทัง้
ดา้นประวัติศาสตรท์ี่พระองคท์รงสามารถกอบกูเ้อกราชได ้และดา้นการเมืองรว่มสมยัที่รฐัจะฉวย
ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้กับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ที่ เผยแพร่โดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย (พคท.) ในช่วงสงครามเย็น 

3.3 สองนครายุทธหัตถี: สงครามประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยในจังหวัดสุพรรณบุรีและ
กาญจนบุร ี

3.3.1 หมุดหมายของกรอบโครงการประวัติศาสตรร์าชาชาติไทย 
  ภายหลงัจากที่ชนชัน้น าสยามไดพ้ยายามคน้หาสถานที่กระท ายุทธหตัถีใน พ .ศ. 
2135 และสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพไดท้รงชีช้ัดไปแลว้ว่าสถานที่ดังกล่าวอยู่ใน เมือง
สุพรรณบุรีตั้งแต่ พ .ศ. 24562 การบูรณะองค์พระเจดีย์ฯ ในพื ้นที่แห่งนี ้ได้หยุดชะงักลงกว่า            
3 ทศวรรษ จนกระทั่งสมัยจอมพล ป . พิบูลสงครามขึน้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีรอบสอง 
แนวคิดในการบูรณะองคพ์ระเจดียจ์ึงไดร้บัการรือ้ฟ้ืนอีกครัง้ในทศวรรษ 2490 ในช่วงเวลาเดียวกนั
กบัการปรากฏขึน้ของพระนิพนธเ์รื่อง “พระประวติัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และการสถาปนา
ใหเ้รื่องเลา่สมเด็จพระนเรศวรกลายเป็นสญัลกัษณเ์ชิงอ านาจของกองทพับก  
  วารุณี โอสถารมย ์อธิบายว่ากระแสความตอ้งการกลบัมารือ้ฟ้ืนสรา้งเจดียอ์งค์
ใหม่ครอบเจดีย์องค์เก่าเกิดขึน้ด้วยแรงจูงใจของรฐับาลจอมพล ป . พิบูลสงครามอย่างน้อย 2 
ประการ ได้แก่ ประการแรก เป็นการด าเนินการทางการเมืองเพื่อตอบสนองกระแสชาตินิยม

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 86. 
2 ด ูหวัขอ้ 2.1.3 ปรมิณฑลของเรื่องเล่าที่หลากหลายในสมยัสมบรูณาญาสิทธิราชย ์
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กษัตริยน์ิยม (ราชาชาตินิยม) ที่ยงัคงมีพลังอยู่ในสงัคมไทย โดยไม่ขัดกับแนวคิดชาตินิยมแบบรฐั
นิยมและทหารนิยมของจอมพล ป . ทั้งยังเป็นการขยายฐานความนิยมและยอมรับไปในฝ่าย
กษัตริยน์ิยมมากขึน้ และประการต่อมา เป็นความตอ้งการน าเอาอดุมการณช์าตินิยมเขา้มาใชป้ลกุ
เรา้การเติบโตเศรษฐกิจชนบทตามนโยบายฟ้ืนฟเูศรษฐกิจหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 21 
  ส่วนแมทธิว โคสตุะ (Matthew Kosuta) อธิบายว่าเป็นสญัญาณบ่งบอกถึงการที่
จอมพล ป. ตระหนักต่อความจ าเป็นในการสรา้งความชอบธรรมบางอย่างใหแ้ก่สถาบันกษัตริย ์
เนื่องจากจอมพล ป. เป็นผู้น าเผด็จการทหารที่ไม่มีความชอบธรรมและขาดบุญญาบารมี ไม่
เหมือนพระมหากษัตริยท์ี่มีแนวคิดแบบจกัรพรรดิราช (Cakravatin) ก ากับอยู่ ดว้ยเหตุนี ้จอมพล 
ป. ที่ไม่ยอมรบัพระราชอ านาจของรชักาลที่ 9 อย่างเต็มใจ จึงตอ้งแสวงหาความชอบธรรมจาก
พระมหากษัตรยิท์ี่เสด็จสวรรคตไปแลว้เนิ่นนาน2 อย่างสมเด็จพระนเรศวร 
  กระบวนการสรา้งเริ่มจากจอมพลผิน ชุณหะวณั ขณะนัน้ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการอบรมขา้ราชการและประชาชน ไดเ้กิดแนวคิดว่าควรมีการบูรณะซากพระเจดีย ์ณ ต าบล
ดอนเจดีย ์อ าเภอศรีประจนัต ์เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความรกัในสามสถาบนัหลกัของประเทศ ดงันัน้ 
ในวันที่  10 พฤศจิกายน พ .ศ. 2493 จึงให้บุญช่วย สมพงษ์  กรรมการและเลขานุการอบรม
ขา้ราชการฯ และอธิบดีกรมการศาสนาไปคน้ควา้ และติดต่อกบักรมศิลปากรกบัศกึษาธิการจงัหวดั
สพุรรณบุรี เมื่อไดห้ลกัฐานแลว้ไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการอบรมขา้ราชการฯ และไดป้ระชุมเมื่อ
วนัที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2494 มีมติเห็นชอบใหน้ าเสนอเรื่องนีต่้อคณะรัฐมนตรี จากนัน้ในวนัที่ 23 
มกราคม พ.ศ. 2495 คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบและตัง้คณะกรรมการบูรณะอนุสรณด์อนเจดีย ์มี
พลเอกหลวงเสนาณรงค ์ปลดักระทรวงกลาโหมในขณะนัน้เป็นประธาน3 ในปีเดียวกันนีเ้อง ทาง
จงัหวัดสุพรรณบุรีไดจ้ัดงานอนุสรณ์ดอนเจดียร์ะหว่างวันที่ 12–14 มีนาคม อันเป็นผลจากความ
พยายามรือ้ฟ้ืนพิธีสมโภชเจดียย์ทุธหตัถีใน พ.ศ. 24564  

 
1 วารุณี โอสถารมย์. (2547). เมืองสุพรรณบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ พุทธ

ศตวรรษที ่8 – ตน้พทุธศตวรรษที ่25. หนา้ 43.  
2 Matthew Kosuta. (2019). King Naresuan's Victory in Elephant Duel: A Tale of Two 

Monuments. SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia, 34(3),  585–586.  
3 ดูขอ้เขียนของ พ.อ.จง สืบจากยง เรื่อง “ความเป็นมาของวนัที่ระลึกกองทัพบก” ใน สมาคมสพุรรณ

พระนคร. (2516). เจดยี์ยทุธหตัถีอยู่ทีส่พุรรณบรุ.ี ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
4 มีขอ้มลูบนัทึกว่า หลงัมีการท าพิธีสมโภชเจดียย์ุทธหตัถีใน พ.ศ. 2456 ไดก้ลายมาเป็นประเพณีของผู้

ที่มาด ารงต าแหน่งผูว้่าราชการเมืองที่ตอ้งจดังานดอนเจดียเ์ป็นงานประจ าปีในฤดแูลง้ ภายหลงั พ.ศ. 2475 งาน
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  ส่วนการออกแบบนัน้ ในส่วนของรูปทรงเจดียค์รอบซากของเจดียอ์งคเ์ดิมนัน้ ท า
เหมือนดังรชักาลที่  6 ทรงพระราชด าริไว้ลักษณะเป็นเจดีย์แบบลังกาทรงกลม ส่วนการสรา้ง
อนสุาวรียส์มเด็จพระนเรศวร ทรงพระคชาธารออกศึกหนัพระพกัตรไ์ปทางทิศตะวนัตก และทรงถือ
พระแสงของา้วเตรียมท ายทุธหตัถี มีศิลป์ พีระศรี และคณะเป็นผูอ้อกแบบและด าเนินการป้ัน1 
  หลังจากนั้นมีการด าเนินพิธีกรรม “ประกาศสังเวยเทวดา” 3 ครัง้ด้วยกัน ไดแ้ก่ 
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2498 พลเอกหลวงสถิตยุทธการท าพิธีบวงสรวง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 
2498 รชักาลที่ 9 เสด็จพระราชด าเนินประกอบพิธีบวงสรวง และวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2499 
จอมพลผินไดท้ าพิธีวางศิลาฤกษ์2 อนัเป็นพิธีกรรมเก่ียวกบัการบูรณะเจดียย์ทุธหตัถีครัง้สดุทา้ยใน
สมยัจอมพล ป. ก่อนที่จะถกูรฐัประหารใน พ.ศ. 2500  
  ครั้นจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ ท าการรัฐประหารและขึ ้นมาด ารงต าแหน่ง
นายกรฐัมนตรี ภายใตบ้รบิทยุคสงครามเย็น ไดม้ีการด าเนินนโยบายและโครงการต่าง ๆ เก่ียวขอ้ง
กบัความมั่นคงและการพฒันาเป็นจ านวนมาก พรอ้มกบัการที่อดุมการณท์างการเมืองยิ่งทวีความ
เป็นกษัตริย์นิยมและอนุรักษ์นิยมมากยิ่งขึน้3ควบคู่ไปกับการสรา้งเงื่อนไขให้สถาบันกษัตริย์
กลบัมาเป็นศนูยก์ลางของสงัคมไทยอีกเป็นครัง้แรกหลงัการปฏิวติั 24754 จากการสง่เสรมิใหม้ีการ
เสด็จประพาสทัง้ภายในและนอกประเทศ ในขณะเดียวกันจอมพลสฤษดิ์ยังไดส้รา้งภาพลักษณ์
ผูน้  าเผด็จการทหารแบบใหม่ที่มีลกัษณะเป็นพอ่ขนุ ตามแบบอย่างพระมหากษัตรยิส์มยัสโุขทยัที่มี
ลกัษณะเขา้ถึงประชาชนมาใชป้กครองประเทศ5  

 

สมโภชดอนเจดียไ์ดง้ดเวน้การจดัลงและฟ้ืนฟูการจดังานอีกครัง้ใน พ.ศ. 2487 แต่ก็จดัไดเ้พียงปีเดียวเนื่องจาก
ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติสงครามโลกครัง้ที่ 2 ดู บุรี พรหมลักขโณ. (2494). หนงัสือระลึกงานฟ้ืนฟูเจดีย์ยุทธ
หตัถี ณ ต าบลดอนเจดยี์ อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสพุรรณบรีุ. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. อา้งถึงใน ภคัพิชา ค าหอม, และ 
ชาติชาย มุกสง. (2562). งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์กับประวัติศาสตรท์ี่รบัใช้ท้องถิ่ นทศวรรษ 2520–2530. ใน 
รายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิSMARTS ครัง้ที ่9. หนา้ 1115.  

1 วรวธุ สวุรรณฤทธ์ิ. (2553). ความเชือ่เรือ่งเจดยี์ยทุธหตัถีและหลกัฐานทีพ่บใหม่. หนา้ 20, 21–23.  
2 สมาคมสพุรรณพระนคร. (2516). เล่มเดมิ. ปรากฏเลขหนา้. 
3 สุรชาติ บ ารุงสขุ ตัง้ขอ้สังเกตว่า “…ถา้รฐัประหาร 2490 เป็นการปทูางใหแ้ก่กลุ่มอนรุกัษ์นิยมกลบั

เข้าสู่เวทีการเมืองไทยหลัง 2475 รฐัประหาร 2501 ก็คือการตอกย ้าให้การเมืองไทยทวีความอนุรกัษ์มาก
ยิ่งขึน้…”  ใน สรุชาติ บ ารุงสขุ. (2558). เสนาธิปไตย : รฐัประหารกบัการเมืองไทย. หนา้ 34.  

4 สมศกัดิ์ เจียมธีรสกลุ. (2544). ประวตัศิาสตร์ทีเ่พิ่งสรา้ง. หนา้ 36–37.  
5 ดู ทกัษ์ เฉลิมเตียรณ. (2548). การเมืองระบบพ่อขุนอปุถมัภ์แบบเผดจ็การ. พิมพค์รัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ: 

มลูนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร.์  
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  การบูรณะเจดียย์ุทธหตัถีไดร้บัการด าเนินการต่อในสมยัจอมพลสฤษดิ์ พรอ้มกับ
การสรา้งพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรขึน้มา1 และมีการใชง้บประมาณสูงถึง 7 ลา้น
บาท2 กระบวนการสรา้งทัง้หมดเสร็จสิน้ใน พ.ศ. 2502 และมีรฐัพิธีเปิดขึน้ในวนัที่ 25 มกราคม มี
ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดยรชักาลที่ 9 
และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินไปทรงประกอบรฐัพิธี3 พระราช
ด ารสัของรชักาลที่ 9 สะท้อนอย่างชัดเจนว่า รฐัไทยได้ยอมรบัจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นสถานที่ที่
กระท ายุทธหตัถี และปรากฏการเชื่อมโยงเรื่องเลา่ของสมเด็จพระนเรศวรเขา้กบัความเป็นชาติไทย 
และกองทัพไทย รวมทัง้สอดแทรกแนวคิดดา้นความมั่นคงตามนโยบายของรฐัในขณะนัน้ดว้ย ดัง
ความตอนหนึ่งว่า “…ได้ทรงกระท ายุทธหัตถีกับข้าศึกขัตติยชาติ ณ สถานดอนเจดีย์ที่นี ้ใน
พทุธศกัราช 2135 พระบรมเดชานุภาพและเกียรติของกองทพัไทยระบือไปทั่วสารทิศ… เตือนใจ
ประชาชนชาวไทย… ไดถ้อืเป็นแบบอย่างในอนัทีจ่ะช่วยปกป้องรกัษาประเทศชาตอินัเป็นทีร่กั…”4  
  การเสด็จมาของสถาบนักษัตริยค์รัง้นีเ้ป็นการสรา้งความชอบธรรมและก่อใหเ้กิด
สภาวะการถือครองอ านาจน าของเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรเป็นครัง้แรก จากการที่รฐัไดย้อมรบั
ตามพระมติของรชักาลที่ 6 และสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพว่า จังหวัดสุพรรณบุรี คือ 
สถานที่กระท ายุทธหัตถีเมื่อ พ.ศ. 2135 ท าใหต้อ้งมีรฐัพิธีขึน้ ณ ที่แห่งนีใ้นวนัที่ 25 มกราคมของ
ทกุปี ถือเป็นจุดเริ่มตน้ของ “กรอบโครงการประวติัศาสตรร์าชาชาติไทย”  ในการน าเรื่องเล่าสมเด็จ
พระนเรศวรจากสว่นกลางไปสถาปนายงัพืน้ที่ต่าง ๆ ภายในรฐั 
 

 
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.0701.42.1/3 เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใบส าคัญ

อนสุาวรีย์สมเดจ็พระนเรศวร ฯ (พ.ศ. 2501-2502); ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. (4)ศธ 2.2.3.1/12 เรือ่งการ
สรา้งอนสุาวรีย์สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ณ ดอนเจดยี์ จงัหวดัสพุรรณบรุี (พ.ศ. 2501-2502)  

2 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เล่มเดมิ. หนา้ 45. 
3 หมายก าหนดการรฐัพิธีเปิดพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ ต าบลดอนเจดีย ์

จงัหวดัสพุรรณบรุพีทุธศกัราช 2502. (2502, 23 มกราคม). ราชกิจจานเุบกษา (เล่ม 76 ตอนที่ 14, น.3-4).   
4 มูลนิธิกิ่งแก้ว อัตถากร. (2554). พระราชด ารัส และประกาศบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช. หนา้ 1–2.  
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ภาพประกอบ 1 (ซา้ย) รชักาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงประกอบพิธี

บวงสรวงพระบรมราชานสุรณด์อนเจดีย ์วนัที่ 22 กนัยายน พ.ศ. 2498  
ภาพประกอบ 2 (ขวา) รชักาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จมาท าพิธีเปิด

พระบรมราชานสุรณด์อนเจดียเ์มื่อวนัที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2502 
 

ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี.  ภ สพ หจช (อ)/12 อลับัม้ประมวล
ภาพการสรา้งพระบรมราชานสุรณ์ดอนเจดยี์และล าดบัการสรา้งพระบรมราชานสุาวรียส์มเด็จพระ
นเรศวรมหาราช. 
  
  การสรา้งพระบรมราชานุสรณฯ์ ครัง้นี ้เป็นหมดุหมายของกระบวนการซ่อมสรา้ง
ความทรงจ าร่วมใหม่ต่อเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรในพื ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวคือ เดิมที
จังหวัดสุพรรณบุรีได้รบัการเชื่อมโยงเขา้กับเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรอยู่แล้วผ่านตราประจ า
จงัหวดัที่เป็นภาพสงครามยทุธหตัถี ครัน้พระบรมราชานสุรณฯ์ แห่งนีป้รากฏขึน้จากปฏิบติัการของ
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รฐั ท าใหไ้ดร้บัความส าคัญจากการจัดรฐัพิธีในวนัยุทธหัตถีของทุกปี ซึ่งพระมหากษัตริย ์สมเด็จ
พระราชินี พระบรมวงศานวุงศ ์หรือองคมนตรี จะเป็นผูม้าประกอบพิธีและวางพวงมาลา1 
  ในส่วนทอ้งถิ่น ทางอ าเภอศรีประจนัต์2ไดม้ีการจดังานอนุสรณด์อนเจดียใ์นเดือน
มกราคมของทุกปีเช่นกนั ภายในงานจะมีการจดัการแสดงบอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวร 
โดยเฉพาะฉากยุทธหัตถีจะไดร้บัการขับเน้นใหค้วามส าคัญมากที่สุด 3 กล่าวไดว้่าการสรา้งพระ
บรมราชานุสรณ์ดอนเจดียน์ ามาซึ่งการพัฒนาสาธารณูปโภคและการท่องเที่ยวครัง้ใหญ่4 ดังนั้น
การสรา้งพระบรมราชานุสรณ์ฯ แห่งนี ้ จึงเป็นการน าเอาอุดมการณ์ประวัติศาสตรแ์บบราชา
ชาตินิยมมาท าใหเ้ป็นรูปธรรม เหมาะสมกับการรบัรูข้องผู้คนในทอ้งถิ่น เพื่อปลูกฝังให้เกิดเป็น
กระแสทอ้งถิ่นนิยมชนิดใหม่ภายใตจ้ิตส านึกชาตินิยมแบบกษัตริย–์ทหาร5 และเป็นการยืนยนัอัต
ลกัษณข์องผูค้นในทอ้งถิ่นที่สมัพนัธก์บัโครงเรื่องยุทธหตัถีอย่างสมบรูณ ์

 
1 ช่วงประมาณ พ.ศ. 2502–2533 รชักาลที่ 9 เสด็จฯ เป็นประธานในพิธี 4 ครัง้ ใน พ.ศ. 2502–2503, 

2517 และ 2523 นอกเหนือจากนัน้ จะเป็นพระบรมวงศานุวงศห์รือองคมนตรีมาป็นประธาน ดขูอ้มลูใน ภคัพิชา 
ค าหอม. (2561). การสรา้งความหมายในพระบรมราชานสุรณ์ดอนเจดีย์ จงัหวดัสพุรรณบุรี (พ.ศ. 2502-2533) 
[รายงานวจิยัระดบัปริญญาตรี-เอกสารจดัพมิพอ์ย่างไม่เป็นทางการ]. หนา้ 45–46. 

2 หลงัจากนั้นต าบลดอนเจดียไ์ดร้บัการยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอดอนเจดียใ์น พ .ศ. 2505 และยกฐานะ
เป็นอ าเภอใน พ.ศ. 2508 การจัดงานจึงอยู่ในความดูแลของอ าเภอดอนเจดีย ์ใน มนัส โอภากุล . (ม.ป.ป.). 
ประวตัศิาสตร์ และโบราณคดเีมืองสพุรรณ. หนา้ 113.  

3 จากการศึกษาของภัคพิชา ค าหอม ซึ่งไดค้น้ขอ้มูลเก่ียวกับการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ระหว่าง
ทศวรรษ 2500–2520 จากหนงัสือพิมพค์นสพุรรณที่ก่อตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 2500 พบว่า มีการเปล่ียนแปลงในแง่ของ
จ านวนวนั ไดแ้ก่ 1) ทศวรรษ 2500 – พ.ศ. 2515 จดังานระหว่างวนัที่ 24–26 มกราคม 2) พ.ศ. 2516–2522 จดั
งานระหว่างวนัท่ี 24–28 มกราคม และ 3) พ.ศ. 2523 เป็นตน้มา จดังานระหว่างวนัท่ี 24–30 มกราคม ด ูภคัพิชา 
ค าหอม, และ ชาติชาย มุกสง. (2562). เล่มเดิม. หน้า 1116-1118.; แต่จากการที่ผู้วิจัยได้สืบค้นข้อมูลใน
หนงัสือพิมพค์นสพุรรณเพิ่มเติมในปีต่อ ๆ มา พบจุดเปล่ียนของจ านวนวนัท่ีจดังานเกิดขึน้อีกครัง้ใน พ .ศ. 2532 
ที่มีการจดังานระหว่างวนัท่ี 24–31 มกราคม ใน งานดอนเจดีย ์คกึคกั รพช. โชวเ์ครื่องจกัรกลง่าย ๆ ใชจ้กัรยานสี
ขา้ว – ป๊ัมน า้. (2532, 1 กมุภาพนัธ)์. คนสพุรรณ, น. 1, 9-10.  

4 ดู เมธินีย ์ชอุ่มผล. (2559, ตุลาคม–ธันวาคม). ดอนเจดีย.์..เมื่ออนุสาวรียส์รา้งเมือง. เมืองโบราณ, 
42(4), 79–88.; ภคัพิชา ค าหอม, และ ชาติชาย มกุสง. (2562). เล่มเดมิ. หนา้ 1113-1123. 

5 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เล่มเดมิ. หนา้ 46. 
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3.3.2 วิวาทะข้ามทศวรรษว่าด้วยเจดียแ์ละสถานทีก่ระท ายุทธหัตถี 
  แมร้ฐัไดต้ดัสินไปแลว้ว่า สถานที่กระท ายุทธหตัถีอยู่ที่จงัหวัดสพุรรณบุรี แต่ดว้ย
ช่องโหว่ของขอ้เท็จจริงทางประวัติศาสตร ์ท าใหช้าวจังหวดักาญจนบุรีเองที่เชื่อว่าจังหวัดของตน
นัน้เป็นสถานที่กระท ายุทธหัตถีไดอ้อกมาโตต้อบกับรฐั รวมทัง้นกัวิชาการทางดา้นประวติัศาสตร์
คนอ่ืน ๆ ที่มีข้อเสนอในประเด็นที่ต่างออกไปจากทั้งสองจังหวัด จนกลายเป็นวิวาทะต่อเนื่อง
ยาวนานเกือบ 3 ทศวรรษ ซึ่งอาจกล่าวไดว้่าพระนิพนธเ์รื่อง “นิทานโบราณคดี” ของสมเด็จฯ กรม
พระยาด ารงราชานุภาพ เป็นจุดเริ่มส าคญัของวิวาทะขา้มทศวรรษนี ้แมพ้ระองคจ์ะทรงมีพระมติ
ไปแลว้ว่า เมืองสพุรรณบุรีเป็นสถานที่กระท ายุทธหัตถี แต่ถา้ดลู  าดบัเรื่องในพระนิพนธเ์รื่องนีแ้ลว้ 
พระองคท์รงเล่าถึงการคน้หาในต าบลตระพังกรุ เมืองกาญจนบุรี ในสมัยรชักาลที่ 5 ก่อน แต่เมื่อ
รบัสั่งใหพ้ระยากาญจนบุรีไปตรวจดูแลว้ไม่พบ พระองคก์็จนใจจ าตอ้งเลิกการคน้หาไป ในเวลา
ต่อมาพระองคท์รงไดค้น้ควา้ขอ้มูลในพระราชพงศาวดารเพิ่มเติม กอปรกับคน้พบซากพระเจดีย์
เก่า1 ท าใหจ้งัหวดัสพุรรณบุรีไดร้บัการยืนยนัอย่างชอบธรรมจากชนชัน้น าสืบเนื่องต่อมาจนถึงสมยั
จอมพลสฤษดิ์ การเข้ามาเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับรฐัของชาวจังหวัดกาญจนบุรี และกลุ่มผู้ท่ี
สนับสนุน เสมือนเป็นภารกิจส าคัญที่ใชร้่องรอยทางประวัติศาสตรจ์ากค าบอกเล่าของพระบิดา
แห่งประวัติศาสตร ์(ที่ไม่ไดล้งไปส ารวจพืน้ที่ดว้ยพระองคเ์อง) ในการช่วงชิงความชอบธรรมของ
การเป็นสถานที่กระท ายทุธหตัถีมาสูพ่ืน้ที่ตน 
  แมทธิว โคสุตะ เสนอว่า การขึน้มาตอบโต้เรื่องสถานที่กระท ายุทธหัตถีอยู่ที่
จงัหวดัสพุรรณบุรีนัน้ ปริมาณหรือความถ่ีในการถกเถียงผ่านสื่อสิ่งพิมพรู์ปแบบต่าง ๆ นัน้ ผนัแปร
ไปตามบริบททางการเมืองแต่ละยุคสมัย ซึ่งแน่นอนว่าในสมัยจอมพลสฤษดิ์ต่อเนื่องถึงสมัยจอม
พลถนอม กิตติขจร (พ.ศ. 2506–2516) เสรีภาพในการแสดงความเห็นนั้นถูกจ ากัด ท าใหไ้ม่พบ
การลกุขึน้มาโตแ้ยง้จากนกัวิชาการหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนแต่อย่างใด2 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก “กรอบ
โครงการประวัติศาสตร์ราชาชาติไทย ” ที่ ต้องการสืบทอดโครงเรื่องจากชนชั้นน ายุค
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์และท าการกระชับอ านาจรวมศูนยท์ี่รฐัส่วนกลางตามหลักการแห่งความ
มั่นคง กอปรกับการยืนยันจากกรมศิลปากรเอง ท าใหก้ารเปิดพืน้ที่แสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง
และการประนีประนอมนัน้ย่อมไม่เกิดขึน้ในยคุนี ้

 
1 ดู นิทานที่ 18 เรื่องคน้เมืองโบราณ ใน สมเด็ดพระเจา้บรมวงสเ์ทอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. 

(2487). นทิานโบราณคด.ี (ออนไลน)์  
2 Matthew Kosuta. (2019). op. cit. pp. 588-589. 
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  วิวาทะต่อเรื่องเจดียย์ุทธหตัถีเกิดขึน้ในกลางทศวรรษ 2510 อนัเป็นช่วงเวลาที่รฐั
เริ่มผ่อนคลายมาตรการความเข้มงวดต่อการน าเสนอข่าวของแวดวงหนังสือพิมพ์ ยกเว้นการ
น าเสนอข่าวเก่ียวกับการเมืองที่ยังโดนรฐัควบคุมอย่างใกล้ชิด เป็นเหตุใหน้ักหนังสือพิมพห์ันไป
เขียนข่าวเรื่องเก่ียวกับชีวิตประจ าวันต่าง ๆ แทน กอปรกับการขยายตัวของข้อมูลข่าวสารที่
แพร่หลายอย่างรวดเร็วในบรบิทยุคพฒันาโดยเฉพาะพืน้ที่ของวิทยแุละโทรทศัน ์มีผลใหป้ระชาชน
โดยเฉพาะในชนบทเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารไดง้่ายขึน้1 วิวาทะต่อเรื่องเจดียย์ุทธหตัถีเองก็ไดร้บัความ
สนใจอย่างแพร่หลายจากปัจจัยนีเ้ช่นกัน โดยสามารถแบ่งวิวาทะดังกล่าวไดเ้ป็น 4 กระแสหลัก2 
ไดแ้ก่ 1) ความเชื่อเรื่องเจดียย์ุทธหตัถีอยู่ที่จงัหวดัสพุรรณบุรี 2) ความเชื่อเรื่องเจดียย์ุทธหตัถีอยู่ที่
จงัหวัดกาญจนบุรี 3) ความเชื่อเรื่องเจดียย์ุทธหัตถีไม่มีจริง และ 4) ความเชื่อเรื่องเจดียย์ุทธหัตถี
อยู่ที่อยุธยา ซึ่งเนือ้หาที่จะอธิบายต่อจากนี ้ผูว้ิจยัจะไม่ขอลงรายละเอียดว่าทัง้ 4 กระแส ใชเ้หตผุล
อะไรบา้งมาน าเสนอขอ้เท็จจริงตามที่ตนเชื่อถือ เช่น ลกัษณะของเจดีย ์ภูมิศาสตร ์โบราณสถาน 
โบราณวตัถุ ฯลฯ แต่ผูว้ิจยัจะชีใ้หเ้ห็นถึงภาพรวมของขอ้ถกเถียงในแต่ละช่วงเวลาที่ผนัแปรไปตาม
บริบทแวดลอ้มในขณะนัน้ รวมถึงแสดงใหเ้ห็นปัจจยัชีข้าดในการยึดกุมชัยชนะในวิวาทะครัง้นี ้ว่า
แทจ้รงิแลว้โครงเรื่องที่รฐัยดึถือแต่แรกนัน้ย่อมส าคญักว่าขอ้เสนอที่จะมาหกัลา้งเสมอ 
  จุดเริ่มตน้ของวิวาทะเรื่องเจดียย์ุทธหัตเกิดขึน้เมื่อก านันชุบ บุญชนะวงศ ์ต าบล
บ่อพลอย จงัหวดักาญจนบรุี ไดน้ าความเชื่อของชาวบา้นในต าบลดอนเจดีย ์อ าเภอพนมทวน และ
ต าบลใกลเ้คียง ที่เล่าสืบทอดกนัมาว่าเจดียย์ุทธหตัถีอยู่ในจงัหวดัของตนไปขยายต่อใหก้ลุม่บคุคล
ต่าง ๆ ไดร้บัรู ้โดย พ.ศ. 2505 ก านนัชุบไดน้ าขอ้มลูมาบอกเล่าพระสาสนโสภณ เจา้อาวาสวดับวร
นิเวศวิหารฯ3  ซึ่งเป็นชาวกาญจนบุรี ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2507–2515 ก านนัชบุอา้งว่าไดด้  าเนินการ
รวบรวมหลกัฐานขอ้เท็จจริงเพื่อพิสูจนข์อ้เสนอของตน มีการรวบรวมคณะบุคคลมาช่วยสังเกต
ศกึษาลกัษณะองคเ์จดียแ์ห่งนัน้พรอ้มกนั4  
  หนึ่งในกลุ่มที่ช่วยเผยแพร่ความเชื่อนีม้ากที่สุดกลุ่มหนึ่ง คือ นกัหนังสือพิมพท์ี่ไม่
เห็นดว้ยกับขอ้สนันิษฐานกับสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ และการที่รฐัยอมรบัใหจ้งัหวัด
สุพรรณบุรีเป็นสถานที่กระท ายุทธหัตถี รวมถึงสมาคมชาวกาญจนบุรีที่ตอ้งการเชื่อมโยงทอ้งถิ่น

 
1 ภิญญพนัธุ ์พจนะลาวณัย.์ (2558). ก าเนดิ “ประเทศไทย” ภายใตเ้ผดจ็การ. หนา้ 123-139.  
2 ผูว้ิจัยปรบัการแบ่งกระแสจาก วรวุธ สุวรรณฤทธ์ิ. (2553). เล่มเดิม. กรุงเทพฯ: จงเจริญการพิมพ์.;    

สจุิตต ์วงษ์เทศ (บ.ก.). (2539). เจดยี์ยทุธหตัถีมีจริงหรือ?. กรุงเทพฯ: มติชน.  
3 ต่อมา คือ สมเด็จพระญาณสงัวรสกลมหาสงัฆปรนิายก สมเด็จพระสงัฆราช 
4 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เล่มเดมิ. หนา้ 48. 
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ของตนเขา้กบัเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวร ดงักรณีของสนิท ธนรกัษ์ หรือเจา้ของนามปากกา “มหา
เวก” เขียนบทความลงคอลัมนท์ี่ชื่อว่า “น าเที่ยวศิริราช” ในหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยฉบับวัน
จันทรต์ั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน พ.ศ. 25151 ซึ่งมีเนือ้หาสนับสนุนความเชื่อเรื่อง
เจดียย์ุทธหัตถีอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี และเสียดสีรฐัหรือกลุ่มคนที่เชื่อว่าอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยเฉพาะการชีใ้หเ้ห็นความยอ้นแยง้ในพระนิพนธ์ 2 เรื่องของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพ ที่เมื่ออ่านแลว้ “กลับตาละปัตรห์น้ามือเป็นหลังมือ” กล่าวคือ ใน “พระประวัติสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช” อยู่ในขา้งที่จะเชื่อว่าสถานที่กระท ายุทธหัตถีอยู่ในแขวงเมืองกาญจนบุรี แต่ใน 
“นิทานโบราณคดี” กลบัใหค้วามรูส้ึกไปอีกทางหนึ่ง ถึงกับมีการยกค ากล่าวของพระสงฆช์ัน้เถระ
องค์หนึ่งโจมตีข้อสันนิษฐานของพระองค์ว่า “เป็นเรื่อง Make กันขึน้” พรอ้มทั้งโจมตีพระยา
สพุรรณบรุีที่ตอ้งการจะสนองเจตนาเจา้นาย2  
  กระแสแนวคิดเช่นนีไ้ดแ้พร่หลายลงในหนังสือพิมพ ์มีการเสนอขอ้คิดเห็นต่าง ๆ  
ใหป้ระชาชนที่สนใจทางประวัติศาสตรแ์ละโบราณคดีช่วยคน้หาความจริง จนประเด็นเรื่องเจดีย์
ยทุธหตัถีเริ่มไดร้บัความส าคญัขึน้ ดงัจะเห็นไดจ้ากเมื่อวนัที่ 20 สิงหาคมในปีเดียวกนั สมเด็จพระ
เจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าสิรินธรเทพรตันราชสดุา และสมเด็จพระเจา้ลกูยาเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณว์ลยัลกัษณ ์
ไดม้ีความสนพระทยัและเสด็จไปทอดพระเนตรดว้ยพระองคเ์อง หลงัจากนัน้ก็มีผูค้นได้ไปชมเจดีย์
แห่งนีว้นัละหลายคณะตลอดมา3 
  ในปีถดัมาปรากฏการถกเถียงกนัไปมาระหว่างกระแสต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้ ทางฝ่าย
กระแสที่สองน าโดยสมาคมชาวกาญจนบรุี ไดม้ีการจดังานท าบุญมหากุศลขึน้เนื่องในวนัคลา้ยวนั
ยทุธหตัถีขึน้ ณ บรเิวณเจดียย์ุทธหตัถี ระหว่างวนัที่ 13–14 มกราคม โดยวนัแรกเป็นวนัเริ่มตน้ของ
งาน กลางคืนมีมหรสพฉลองเครื่องไทยธรรม ส่วนวนัสดุทา้ยเป็นวนัท าบุญอทุิศส่วนกุศลใหแ้ก่ดวง
วิญญาณนกัรบโบราณทุกคน กลางคืนมีมหรสพสมโภชพระเจดีย ์เหตทุี่เลือกวนัที่ 14 มกราคมใน
การท าพิธีกรรมดังกล่าวนัน้ พล.ต.ท. จ ารสั มังคลารตัน ์ นายกสมาคมชาวกาญจนบุรีในขณะนัน้ 

 
1 สมาคมชาวกาญจนบุรี. (2516). เจดีย์ยุทธหัตถีอยู่ที่ไหน (อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่กี 

ประยูรหงส ์ณ เมรุวดัมกุฏกษัตริยาราม วนัพฤหสับดทีี ่1 พฤศจิกายน 2516). หนา้ 60.  
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 2-6. 
3 แหล่งเดมิ. หนา้ ก-ข. 
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อธิบายไวช้ดัเจนว่า ตรงกบัวันที่สมเด็จพระนเรศวรทรงไดร้บัชยัชนะเหนือพระมหาอุปราชา ซึ่งไม่
ตรงกบัวนัยทุธหตัถีในแบบของรฐัที่ใชป้ระกอบรฐัพิธีที่จงัหวดัสพุรรณบรุี1   
  กลุ่มปัญญาชนที่มีขอ้เขียนสนับสนุนความเชื่อในกระแสที่สองช่วง พ .ศ. 2515–
2516  ส่วนใหญ่เป็นคอลมันน์ิสตใ์นหนงัสือพิมพร์ายวนั ไดแ้ก่ มหาเวก และไชยนัต ์ปรกัติกุล จาก
หนังสือพิมพป์ระชาธิปไตย นเรศ นโรปกรณ์ จากหนังสือพิมพส์ยามรฐั และปรีชา กุลปรีชา จาก
หนังสือพิมพเ์ดลินิวส ์รองลงมาเป็นปัญญาชนกลุ่มอ่ืน ๆ ที่คุน้เคยกันดี คือ น . ณ ปากน า้ หรือคน
อ่ืน ๆ เช่น พร รตันสวุรรณ เจา้ของส านกัคน้ควา้ทางวิญญาณ2 นายแพทยส์ิน ภงัคานนท ์เป็นตน้3 
  การโตต้อบระหว่างกระแสที่สองต่อกระแสที่หนึ่งยงัคงมีอย่างต่อเนื่อง  หอประชุม
กรมประชาสมัพนัธ์ไดก้ลายเป็นสมรภูมิของการถกเถียงครัง้ส  าคญันี ้เริ่มจากฝ่ายกระแสที่สองได้
ขอเวลากรมประชาสมัพนัธจ์ดัการอภิปรายเรื่อง “เจดียย์ทุธหตัถีอยู่ที่ไหน ?” เมื่อวนัที่ 3 กมุภาพนัธ ์
พ.ศ. 2516 ซึ่งตรงกับวันทหารผ่านศึก คณะอภิปรายประกอบด้วย จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ ครู

 
1 ที่มาของความเชื่อว่า วนัท่ี 14 มกราคม ตรงกบัวนัยุทธหตัถีนัน้ เริ่มจากที่นเรศ นโรปกรณ ์คอลมันิสต์

ที่ไดเ้ขียนบทความลงหนงัสือพิมพส์ยามรฐัฉบบัวนัที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2515 ในตอนทา้ยนเรศไดฝ้ากค าถามไป
ยงัผูอ้่านว่า วนัอาทิตยแ์รม 3 ค ่า เดือนยี่ ปีเถาะ เอกศก จลุศกัราช 941 จะตรงกบัวนัและเดือนอะไร (นเรศทราบ
ก่อนแลว้ว่าตรงกับ พ.ศ. 2122) หรือตรงกับวันที่  25 มกราคม โดยมณฑล สวามิส นายช่างเอกหัวหน้างาน
ค านวณและตรวจสอบ กองส ารวจกรมชลประทาน ปากเกร็ด เป็นหนึ่งในผูอ้่านไดส่้งจดหมายตอบกลับมามี
ใจความว่า การก าหนดวนัยุทธหัตถีมีอยู่ในความเชื่อของแต่ละฝ่ายแตกต่างกันออกไป กรณีของรฐัใชว้ันที่ 25 
มกราคม (แต่มณฑลแยง้ว่าตรงกับวันที่ 18 มกราคม) ส่วนวันยุทธหัตถีตามที่นเรศไดค้  านวณตรงกับวันที่  14 
มกราคม พ.ศ. 2122 จากนัน้ทางสมาคมชาวกาญจนบรุีจึงน าบทความและจดหมายฉบบัดงักล่าวไปตีพิมพร์วม
ในหนงัสือที่ระลึกภายในงานนี ้พรอ้มทั้งระบุไวใ้นค าน าชัดเจนว่า “…ก็เนื่องดว้ยในวนัขึน้ 3 ค ่า เดือนยี ่ปีเถาะ 
เอกศก เมื่อพทุธศกัราช 2122 ซึ่งเป็นวนัทีส่มเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงไดร้บัชยัชนะยุทธหตัถี… ตรงกบัวนั
อาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2122… ซึ่งในปีนีน้บัว่าเป็นศุภนิมิตอนัดี ที่ตรงกบัวนัอาทิตย์ที ่14 มกราคมดว้ย 
โดยในทางโหราศาสตร์พยากรณ์ว่าดีทัง้ฤกษ์บนฤกษ์ล่างตลอดวนั…” ผูว้ิจยัขอไม่ลงรายละเอียดในเรื่องวิธีการ
ค านวณ แต่จากบรบิทและตวับทที่ปรากฏนัน้ เหตผุลของการเลือกวนัดงักล่าวเพื่อท าบญุอทุิศส่วนกศุลใหแ้ก่ดวง
วิญญาณนักรบโบราณ ด าเนินไปเพื่อปฏิเสธเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรฉบับรัฐ และยึดตามฤกษ์ดีในการ
ประกอบพิธีกรรม มากกว่าเหตุผลของการค านวณวนัยุทธหตัถีดว้ยวิธีการทางประวตัิศาสตร ์ดู  แหล่งเดิม. หนา้ 
ข-ค, 67, 94-97. 

2 พร รตันสวุรรณ มีบทบาทส าคัญในการสรา้งพระเจดีย์อิสรภาพฯ ที่จงัหวดัเพชรบูรณ ์ซึ่งจะอภิปราย
บทบาทของเขาอีกครั้งในหัวข้อ 3.5.3 “พระเจดีย์อิสรภาพ อนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ” จังหวัด
เพชรบรูณ:์ การใชห้ลกัศาสนาพทุธน าทางตา้นคอมมิวนิสต ์

3 รวบรวมจาก แหล่งเดมิ. 
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ประจ าโรงเรียนเพาะช่าง หวล สมุาลยั ผูช้  านาญการทางประวติัศาสตรแ์ละโบราณคดีประจ าศาลา
กลางจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และภาวาส บนุนาค ผูท้ี่ชอบศึกษาคน้ควา้เรื่องความเป็นไทย โดย
สนิท ธนรกัษ์ เป็นผูด้  าเนินการอภิปราย ใจความหลกัของการอภิปราย คือ การตัง้ขอ้สงสยัว่าเจดีย์
ที่ชาวกาญจนบุรีเชื่อนั้นจะใช่เจดีย์ยุทธหัตถีหรือไม่  และการโจมตีเจดีย์ยุทธหัตถีที่จังหวัด
สพุรรณบุรีที่ผ่านการบูรณะโดยกรมศิลปากรว่าน่าจะเป็นเจดียส์มยัทวารวดี แต่ประเด็นส าคญั คือ 
ยืนยันข้อเท็จจริงตามหลักฐานพยานต่าง ๆ ว่าสถานที่กระท ายุทธหัตถีอยู่ ในเขตจังหวัด
กาญจนบรุี1 
  สมาคมสุพรรณ พระนครไดข้อจัดอภิปรายเรื่อง “เจดียย์ุทธหัตถีอยู่ที่ไหน” บา้ง 
เพื่อเป็นการโตต้อบสมาคมชาวกาญจนบุรี เมื่อวนัที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2516 มีพลเรือเอกสงดั ชลอ
อยู่ เป็นประธานกรรมการจัดการอภิปราย โดยภูมิหลังของคณะผูอ้ภิปรายยึดโยงอยู่กับสถาบัน
กษัตริย ์กรมศิลปากร และระบบขา้ราชการ ประกอบดว้ย นายลิขิตสารสนอง (ชบั บุนนาค) ลกูเสือ
สยามคนแรก และจมื่นอมรดรุณารกัษ์ ทัง้สองเป็นอดีตขา้ราชบริพารในรชักาลที่ 6 เคยตามเสด็จ
พระราชด าเนินไปทอดพระเนตรพระเจดียย์ทุธหตัถีที่สพุรรณบรุี คงเดช ประพฒันท์อง เป็นอาจารย์
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยักรมศิลปากร ประโยชน์ มั่นคงดี เป็นอยัการประจ ากอง กองวิชาการ 
กรมอัยการ ด าเนินการอภิปรายโดยกระมล ทองธรรมชาติ เป็นหัวหน้าแผนกวิชาการปกครอง 
คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั2 ใจความหลกัของการอภิปราย คือ การยืนยนัอย่างหนกั
แน่นว่าเจดียย์ุทธหัตถี และสถานที่กระท ายุทธหัตถีตอ้งอยู่ที่ จังหวัดสุพรรณบุรีตามที่รชักาลที่ 6 
และสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงเชื่อถือ และตามที่พระราชพงศาวดารฉบับหลวง
ประเสริฐฯ ซึ่งคณะผู้อภิปรายมีความเห็นว่าเป็นพงศาวดารฉบับเดียวที่ถูกต้อง แต่ประเด็นที่
น่าสนใจกว่าการอภิปรายหลักฐานหรืออา้งตัวบุคคลนั้น กลับเป็นอารมณ์ความรูส้ึกของคณะผู้
อภิปรายเองที่หวงแหนเรื่องเล่าในทอ้งถิ่นของตน การที่มีผูเ้ชื่อว่าเจดียย์ุทธหตัถีและสถานที่กระท า
ยุทธหัตถีอยู่ที่จงัหวดักาญจนบุรี เท่ากับเป็นการกล่าวความเท็จและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพต่อ
รชักาลที่ 6 และสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ3 การที่สมาคมสพุรรณฯ อยู่ขา้งรฐั และนอ้ม
รบัเรื่องเลา่สมเด็จพระนเรศวรฉบบัรฐั ท าใหฝ่้ายท่ีเชื่อในกระแสที่สองยากที่จะหกัลา้งลงได ้

 
1 ดรูายละเอียดการอภิปรายทัง้หมดไดใ้น แหล่งเดมิ. หนา้ 227-263. 
2 สมาคมสพุรรณ พระนคร. (2516). เล่มเดมิ. ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
3 ดว้ยเหตทุี่เอกสารที่ใชอ้า้งอิงไม่มีการระบเุลขหนา้ไว ้ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการอา้งตามชื่อขอ้เขียนของคณะผู้

อภิปราย (ยกเวน้คงเดช ประพัฒนท์อง ไม่พบบทความในเล่มนี)้ ไดแ้ก่ นายลิขิตสารสนอง (ชบั บุนนาค) เรื่อง
พระเจดีย์ยุทธหตัถีอยู่ที่สพุรรณบุรี, จมื่นอมรดรุณารกัษ์ (ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง), กระมล ทองธรรมชาติ เรื่องเจดีย์
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  ใน พ.ศ. 2516 ยงัมีเหตกุารณต่์าง ๆ เกิดขึน้อีก อาทิ ปรากฏขึน้ของกระแสที่สาม 
จากการที่พิเศษ เจียจันทรพ์งษ์ ไดเ้ขียนบทความลงอักษรศาสตรพิจารณ์ในเดือนกันยายน สรุป
ความไดว้่า ตามความเป็นจริงสงครามยุทธหตัถีจบลงที่พระมหาอปุราชาสิน้พระชนมต์ามที่กล่าว
ในพระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิฯ ส่วนเรื่องราวต่อไปเก่ียวกบัการสรา้งเจดียส์วมพระศพ
พระมหาอปุราชา เป็นการบรรยายโวหารของผูเ้รียบเรียงตามแบบพระราชพงศาวดารฉบบัอ่ืน ๆ ซึ่ง
เป็นอิทธิพลจากวรรณคดีลงักาเรื่องมหาวงศ์ แต่ในความเป็นจริงแลว้สมเด็จพระนเรศวรไม่ไดท้รง
สรา้งเจดียย์ุทธหัตถีไวใ้นที่ใดเลย1 และรชักาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ พรอ้ม
ดว้ยพระเจา้ลกูเธอทัง้สองพระองค ์เสด็จพระราชด าเนินมาทอดพระเนตรเจดีย์ที่อ  าเภอพนมทวน2 
การที่ประมุขแห่งรัฐเสด็จฯ มาด้วยพระองค์เองเป็นการสร้างความชอบธรรมให้แก่จังหวัด
กาญจนบุรี ไม่ไดแ้สดงออกถึงการสนบัสนนุพืน้ที่แห่งนี ้รวมทัง้ไม่ไดเ้ป็นการปฏิเสธความชอบธรรม
ของจงัหวดัสพุรรณบรุี3 
  สมาคมชาวกาญจนบุรียงัคงพยายามการสรา้งความหมายให้แก่เจดียย์ุทธหตัถีที่
อ  าเภอพนมทวน ดว้ยการประกอบพิธีถวายสังฆทานและอุทิศส่วนกุศลใหแ้ด่ดวงพระวิญญาณ
สมเด็จพระนเรศวรและนักรบโบราณ ในวันที่ 11–12 มกราคม พ.ศ. 2518 มีการจัดพิมพห์นังสือ
เผยแพร่ความเชื่อแบบกระแสที่สองอย่างที่เคยท ามา4 แต่ความพยายามนีดู้เหมือนจะถูกลดทอน
ก าลงัใจไป จากการที่กรมศิลปากรในฐานะองคก์รที่กุมเรื่องเล่าของประวติัศาสตรแ์ห่งชาติโดยตรง
ไดอ้อกมาแสดงบทบาทในสมรภูมิแห่งการถกเถียงครัง้แรกในปีเดียวกนั มีการตัง้คณะกรรมการที่
รวมเอาผูท้รงคณุวฒุิจากสถาบนัต่าง ๆ เช่น ราชบณัฑิตยสถาน คณะกรรมการช าระประวติัศาสตร์
ไทย กองประวติัศาสตร ์กรมยุทธการทหารบก ฯลฯ  มาร่วมพิจารณาและวินิจฉัยปัญหาตามค าสั่ง

 

ยุทธหตัถีตามที่สงสยักนั และประโยชน ์มั่นคงดี เรื่องสงครามยุทธหตัถี ว่าดว้ย “เสน้ทางเดินทพั” และ “หลกั
ยุทธศาสตร์” ใน แหล่งเดิม. ไม่ปรากฏเลขหนา้.; หรือดูสรุปการอภิปรายได ้ใน วรวุธ สวุรรณฤทธ์ิ. (2553). เล่ม
เดมิ. หนา้ 48-49. 

1 สจุิตต ์วงษ์เทศ (บ.ก.). (2539). เล่มเดิม. หนา้ 17-18.; พิเศษ เจียจนัทรพ์งษ์. (2539). เจดียย์ทุธหตัถี 
มีจริงหรือ?. ใน เล่มเดิม. หนา้ 113-128.; บทความอื่น ๆ ที่อยู่ในกระแสที่สามอีกชิน้พิมพค์รัง้แรกในสยามใหม่
รายสปัดาหเ์มื่อ พ.ศ. 2525 คือ ศรีศกัร วลัลิโภดม. (2539). เจดียย์ทุธหตัถีของ 2 กษัตรยิไ์ทย. ใน เล่มเดมิ. หนา้ 
129-138.; สรสัวดี ประยรูเสถียร. (2528). เล่มเดมิ, 2(1), 1-23. 

2 วรวธุ สวุรรณฤทธ์ิ. (2553). เล่มเดมิ. หนา้ 49-50. 
3 Matthew Kosuta. (2019). op. cit. p. 592. 
4 วรวธุ สวุรรณฤทธ์ิ. (2553). เล่มเดมิ. หนา้ 50-51. 
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ของกระทรวงศึกษาธิการที่ออกมาตัง้แต่วันที่ 18 กนัยายน พ.ศ. 25161 ซึ่งผลสรุป2ยืนยนัชดัเจนว่า
ทัง้เจดียย์ทุธหตัถีและบรเิวณที่กระท ายทุธหตัถีอยู่ที่จงัหวดัสพุรรณบรุี และไดล้ดทอนคณุค่าเจดียท์ี่
จงัหวดักาญจนบุรีว่า สรา้งจากกลุ่มชนที่ไดอ้พยพมาจากที่อ่ืน3 หรือกล่าวอีกอย่างว่าคนไทยไม่ได้
สรา้งนั่นเอง พรอ้มดว้ยขอ้ความทิง้ทา้ยที่น่าจะสรา้งความขุ่นเคืองใจใหแ้ก่ฝ่ายกระแสที่สองใช่นอ้ย
ว่า “…เจดยีอ์งคน์ีไ้ม่มีความสมัพนัธ์กบัเหตกุารณ์สงครามยทุธหตัถีในปีพทุธศกัราช 2135”4 
  ในขณะที่ ฝ่ายกระแสที่สองยังไม่ทันได้โต้ตอบกรมศิลปากร คณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดิน น าโดยพลเรือเอกสงดั ชะลออยู่ไดท้ าการรฐัประหารรฐับาล ม.ร.ว.เสนีย ์ปราโมช 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 น ามาสู่การจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอีกครัง้ ท าให้
การถกเถียงระหว่างกระแสต่าง ๆ ยุติลงชั่วคราว5 ท าใหเ้รื่องเล่าของสงครามยุทธหตัถียงัคงประทบั
ตรงึอยู่บนพืน้ที่จงัหวดัสพุรรณบรุี หลงัจากนัน้ไม่นาน ภาพจ าของพระบรมราชานุสรณด์อนเจดียไ์ด้
ถูกผลิตซ า้ผ่านธนบตัรแบบ 12 ชนิดราคา 100 บาท ประกาศใชเ้มื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2521 
ภาพประธานดา้นหนา้เป็นพระบรมฉายาสาทิสลกัษณร์ชักาลที่ 9 ทรงเครื่องแบบจอมทพั สว่นภาพ
ประธานดา้นหลงัเป็นพระบรมราชานุสรณด์อนเจดีย์6 นยัหนึ่งเป็นการแสดงอ านาจน าของเรื่องเล่า
สงครามยุทธหัตถีในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ไม่ใช่แค่ถูกเชื่อมโยงเขา้กับพระบรมราชานุสาวรียท์ี่รฐั
สรา้งเท่านัน้ แต่พระมหากษัตรยิใ์นฐานะประมขุของรฐัไดถ้กูเชื่อมโยงเขา้กบัเรื่องเลา่ชุดนีเ้ช่นกนั 
  ถึงกระนัน้ ฝ่ายกระแสที่สองยงัคงไม่ลดละซึ่งความพยายาม แมร้ฐัจะยืนกรานว่า
เจดียย์ุทธหตัถีและสถานที่กระท ายุทธหตัถีอยู่ที่จงัหวดัสพุรรณบุรี ใน พ .ศ. 2522 สนิท ธนรกัษ์ ได้
เปิดฉากโต้กรมศิลปากรอีกครัง้ โดยล าดับปฐมเหตุของปัญหาเรื่องนีใ้หม่ย้อนกลับไปใน พ .ศ. 
2512 ก่อนหนา้รชักาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชด าเนินไป

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 53–55. 
2 พิมพค์รัง้แรกในชื่อว่า การพจิารณาปัญหาเรือ่งเจดยี์โบราณทีอ่ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ใน 

กรมศิลปากร. (2539). เจดียย์ทุธหตัถีอยู่สพุรรณบรุี ไม่ใช่กาญจนบรุี. ใน เล่มเดมิ. หนา้ 65-70.  
3 คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า เจดียแ์ห่งนีม้ีอายุประมาณสมยัอยุธยาตอนปลาย ตัง้แต่สมยัสมเด็จ

พระนารายณล์งมาถึงตน้รตันโกสินทร ์ฝีมืออาจเป็นของกลุ่มชนที่ไดอ้พยพมาจากทางเหนือ และแถบหลวงพระ
บาง เวียงจนัทน ์ใน แหล่งเดมิ. หนา้ 68-70. 

4 แหล่งเดมิ. หนา้ 70. 
5 Matthew Kosuta. (2019). op. cit. p. 592. 
6 ประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง ลกัษณะ สี และขนาดของธนบตัรชนิดราคา 100 บาท แบบใหม่ที่จะ

น าออกใช.้ (2521, 31 มีนาคม). ราชกิจจานเุบกษา ฉบบัพเิศษ (เล่ม 95 ตอนที่ 37, น. 11-13). 
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ทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ วัดพระแท่นดงรงั จงัหวดักาญจนบุรี ในขณะนัน้สนิทไดร้บั
มอบหมายใหเ้ป็นผูเ้ตรียมการรบัเสด็จฯ ร่วมกบัทางราชการฯ ระหว่างที่เตรียมการอยู่นั่นเอง พระว
รวงศเ์ธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ประธานองคมนตรี พรอ้มดว้ยองคมนตรีคนอ่ืน ๆ ไดแ้วะ
ไปดูความเรียบรอ้ยที่วัดพระแท่นดงรงั พรอ้มทัง้ชมสถานที่ต่าง ๆ หนึ่งในนัน้ คือ เจดียย์ุทธหัตถี 
เมื่อพระวรวงศเ์ธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร เห็นเจดียอ์งคน์ีแ้ลว้ไดแ้นะน าใหส้นิทลองคน้ควา้
เรื่องเก่า ๆ ดู เพราะรชักาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถก าลังสนพระทัยว่า 
สมเด็จพระนเรศวรเคยเสด็จไปทรงสรา้งวีรกรรมที่ไหนบา้ง ทางดา้นสนิทเริ่มสอบถามบุคคลต่าง ๆ 
และศกึษาหลกัฐานต่าง ๆ พอจะเริ่มลงมือเขียนถึงกบัตดัพอ้แสดงความหนกัใจ แต่แฝงไปดว้ยการ
เสียดสีสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพว่า “…พระองค์นัน้ ท่านมีปกาสิตเหมือนกฎหมาย 
กล่าวคือ แมจ้ะไม่มีเหตผุลแต่คนฟังคนอ่านก็ตอ้งเชือ่พระองคท่์าน ผมจึงไดค้ิดว่าจ าตอ้งเขียนเป็น
ท านองคร่ึงเล่นค่อนจริงไปก่อน ตามประสาของคนทีม่ีสขุภาพจิตไม่ค่อยสมบูรณ์ ถงึอย่างไรก็คงไม่
มีใคร “ถอืคนบา้ว่าคนเมา””1  
  ใจความหลกัขอ้เสนอของสนิท ธนรกัษ์ ยงัคงยืนยนัว่าเจดียย์ุทธหตัถีอยู่ที่จงัหวัด
กาญจนบรุีตามเดิม มีการโจมตีว่าเสน้ทางเดินทพัและเจดียท์ี่จงัหวดัสพุรรณบุรีเป็นเรื่องสนันิษฐาน
ทัง้สิน้ อันเป็นผลจากความยึดมั่นของกรมศิลปากรที่มีต่อค าอธิบายในพระราชพงศาวดารฉบับ
พระราชหัตถเลขาฉบับแก้ไข และพระนิพนธ์เรื่อง “ไทยรบพม่า” ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาด ารง-     
ราชานภุาพทรงพระนิพนธภ์ายหลงัจากเหตกุารณส์งครามยทุธหตัถี2  
  นอกจากนั้น สนิทไดแ้สดงความเห็นต่อผูท้ี่โจมตีว่า สิ่งที่เขาเสนอเป็นการหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพต่อรชักาลที่ 6 และรชักาลที่ 9 ดว้ยการอธิบายแบบมมุกลบัต่อกรณีที่รชักาลที่ 
6 เสด็จไปทอดพระเนตรเจดียย์ทุธหตัถีที่จงัหวดัสพุรรณบุรีเมื่อ พ.ศ. 2456 เป็นการปฏิบติัพระราช
กิจไปตามหน้าที่ การที่พระองคท์รงพบเห็นอะไรที่ไหนแลว้จะตอ้งเป็นของจริงแทเ้สมอย่อมไม่มี
เหตุผลเพียงพอ เพราะอาจมีผูก้ราบบังคมทูลในเรื่องที่ตนไม่รูห้รือสันนิษฐานผิดก็ได้ กรณีของ
รชักาลที่  9 เช่นเดียวกัน สนิทได้เปรียบเทียบกับการที่มีผู ้กราบบังคมทูลเชิญพระองค์เสด็จไป
ทอดพระเนตรละครเรื่องหนึ่งที่การแสดงไม่มีความสนุก “…ในขณะเดียวกนัอาจจะเป็นการทรมาน
พระองค์ด้วยซ ้ า ไป  แ ต่ เมื่ อพ ระองค์ท รงรับ เชิญ เสด็จ  ฯ แล้ว  ก็ต้อง เสด็ จ  ฯ  ไปตาม
หมายก าหนดการ ซึ่งใครจะมาบงัคบัหรือโฆษณากนัภายหลงัว่า ละครเรือ่งนัน้สนกุสนานเหลอืเกิน 

 
1 สนิท ธนรกัษ์. (2522). โตก้รมศลิปากร พระเจดยี์ยทุธหตัถีอยู่ทีก่าญจนบรีุ. หนา้ 9.  
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 81-96. 
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เพราะในหลวงเสด็จไปทอดพระเนตรมาแลว้ ดงันีย่้อมไม่ตรงกบัความจริง”1 นัยยะค ากล่าวของ
สนิทแฝงไปดว้ยการโจมตีสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ขา้ราชบริพาร และขา้ราชการที่
แวดลอ้มพระมหากษัตริยท์ั้งสองพระองค ์เป็นความพยายามในการดึงเอาความชอบธรรมจาก
สถาบันกษัตริย์มาเข้าข้างฝ่ายตน เพื่อลดทอนความหมายเชิงคุณค่าของเรื่องเล่าในจังหวัด
สพุรรณบุรีไป ในความเห็นของสนิทนัน้พระมหากษัตริยไ์ม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัเรื่องเล่าในจงัหวดั
สพุรรณบรุีดว้ยพระองคเ์อง 
  ช่วงเวลาหลงัจากนัน้ความเขม้ขน้ของการโตต้อบระหว่างกระแสที่หนึ่งกับกระแส
ที่สองดูจะเบาบางลง ทั้งน ้าหนักของเรื่องเล่ายังคงอยู่กับจังหวัดสุพรรณบุรีมากกว่าจังหวัด
กาญจนบุรี กอปรกบัเกิดนาฏกรรมร าลึก 400 ปีสมเด็จพระนเรศวรในสามวาระ ยิ่งท าใหเ้รื่องเล่า
ของจงัหวดักาญจนบุรีถกูลดทอนลงไปมากขึน้ เริ่มจากวาระแรก การร  าลึก 400 ปีแห่งการประกาศ
อิสรภาพ (พ.ศ. 2127) ใน พ.ศ. 2527 มีกลุ่มนักวิชาการเขียนหนังสือที่ระลึกเหตุการณ์ครัง้นั้น
ขึน้มา เนือ้หาโดยรวมเป็นการเล่าถึงประวัติศาสตรช์าติไทย และประวัติศาสตรส์มัยสมเด็จพระ
นเรศวร นอกจากนัน้ยังไดย้ า้ความส าคญัของพืน้ที่จงัหวดัสุพรรณบุรีในฐานะสถานที่กระท ายุทธ
หตัถี เช่น คดัประกาศสงัเวยเทวดาของรชักาลที่ 6 กบั “พระประวติัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” มา
ตีพิมพ์รวมในหนังสือเล่มนี ้รวมทั้งมีการเล่ากระบวนการสรา้งพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์
จงัหวดัสพุรรณบรุีไวล้ะเอียด2  
  ฝ่ายรฐัเองก็ไดต้อกย า้ความส าคญัของเรื่องเลา่ในจงัหวดัสพุรรณบุรีลงในรูปแบบ
ตราไปรษณียากร โดยกระทรวงคมนาคมไดใ้หก้ารสื่อสารแห่งประเทศไทยสรา้งและจ าหน่ายตรา
ไปรษณียากรที่ระลึกวนักองทัพไทย ชนิดราคา 1.25 บาท ออกจ าหน่ายเมื่อวนัที่ 25 มกราคม3 เป็น
ภาพพระบรมราชานุสรณด์อนเจดีย ์จงัหวดัสพุรรณบรุี ลายลอ้มดว้ยสญัลกัษณข์อง 3 เหลา่ทพั คือ 
เครื่องบินรบ เรือรบ และรถถัง4 นัยส าคัญของภาพนีต้อกย า้ความส าคัญของกองทัพบก จากการ

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 99-100. 
2 สมชาย พุ่มสอาด, และ คนอื่น ๆ. (2527). เล่มเดมิ. กรุงเทพฯ: รว่มสถาปนา. 
3 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สรา้งและจ าหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึกวนักองทพัไทย . (2527, 

14 กมุภาพนัธ)์. ราชกิจจานเุบกษา (เล่ม 101 ตอนที่ 18, น. 421-413).  
4 มนตรี ชมชิดนชุ. (2558, มีนาคม). สมเดจ็พระนเรศวร...จารึกไวบ้นแสตมป์. แสตมป์&สิ่งสะสม, 4(1), 

19. 
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วางต าแหน่งของรถถังที่อยู่ตรงกลางดา้นล่าง และพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์ซึ่งสมเด็จพระ
นเรศวรทรงชา้ง อนัสื่อความว่าเป็นกองทพับกสมยัโบราณอยู่ตรงกลาง1   
   

 

 
ภาพประกอบ 3 ตราไปรษณียากรที่ระลึกวนักองทพัไทย วนัที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2527 

 
ที่มา: มนตรี ชมชิดนุช. (2558, มีนาคม). สมเด็จพระนเรศวร...จารึกไว้บนแสตมป์. 

แสตมป์ &สิ่งสะสม, 4(1), 19. 
 
  วาระที่สอง คือ ร  าลึก 400 ปีแห่งการครองราชย ์(วนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133) 
คณะกรรมการช าระประวัติศาสตรไ์ทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี ได้จัดให้มีอภิปรายเรื่อง “ความส าคัญของรชักาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชในประวติัศาสตรไ์ทย” เมื่อวนัที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ณ ตกึสนัติไมตรี ท าเนียบ
รฐับาล ในการนีส้มเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จฯ เป็นองคป์ระธาน โดยมี
พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั นายกรฐัมนตรี เป็นผูถ้วายค ากราบบงัคมทูลรายงาน การจดังานครัง้นี ้
มีลักษณะเป็นการอภิปรายในเชิงวิชาการ และภายหลังไดจ้ัดพิมพห์นังสือเป็นที่ระลึกดว้ย โดย
บทความของวฒุิชยั มลูศิลป์ อธิบายชดัเจนว่า สถานที่กระท ายุทธหตัถีอยู่ที่หนองสาหร่าย จงัหวดั
สพุรรณบรุี2 

 
1 ส าหรับแนวคิดที่ว่ากองทัพของสมเด็จพระนเรศวรเป็นต้นแบบของกองทัพบกโบราณ ดูตน้ทาง

ความคิดไดใ้น พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมพระด ารงราชานุภาพ. (2464). เล่มเดิม. พระนคร: โรงพิมพโ์สภณพิ
พรรฒธนากร. 

2 วฒุิชยั มลูศิลป์. (2540). สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในประวตัิศาสตรไ์ทย. ใน เล่มเดมิ. หนา้ 139.  
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  วาระที่สาม คือ ร  าลึก 400 ปียุทธหัตถี (วันที่  25 มกราคม พ.ศ. 2135) ถือเป็น
โอกาสที่จงัหวดัสพุรรณบรุีจะไดเ้ฉลิมฉลองโครงเรื่องส าคญัที่ไดส้ถาปนาลงในพืน้ที่แห่งนีน้บัตัง้แต่ 
พ.ศ. 2502 เดิมทีทุกวันที่ 25 มกราคมจะมีรฐัพิธี และในช่วงนัน้ของทุกปีจะมีการจัดงานอนุสรณ์
ดอนเจดียเ์ป็นประจ าอยู่แลว้ แต่ดว้ยวาระพิเศษท าใหใ้นปีนีม้ีการจัดงานยิ่งใหญ่ขึน้กว่าเดิม เริ่ม
ตัง้แต่การจัดแสงสินคา้พืน้เมืองและสินคา้อุตสาหกรรมระหว่างวนัที่ 18–19 มกราคม จากนัน้วัน
งานจะมีขึน้ระหว่างวนัที่ 23 มกราคม – 2 กุมภาพนัธ์ ภายในงานมีการจ าลองการเดินทพัไทยและ
พม่าใหเ้สมือนกับเรื่องเล่าหลกัที่รับรูก้ันในหมู่ชาวสุพรรณฯ ดังที่สุนทร มลิซอ้น รองผูว้่าราชการ
จงัหวดัสพุรรณบรุีในขณะนัน้ ในฐานะที่ประธานฝ่ายจดัขบวนยาตราทพัไทยพม่า ใหส้มัภาษณก์บั
หนังสือคนสุพรรณว่า ทัพฝ่ายไทยตัง้ตน้ที่หนองสาหร่าย ส่วนทัพฝ่ายพม่าตั้งตน้ที่โรงเรียนเมือง
สพุรรณบุรี ทัพทัง้สองจะเคลื่อนออกจากที่ตัง้ในวนัที่ 23 มกราคม เวลา 14.00 น. “…แลว้ทัง้สอง
ฝ่ายจะเขา้สปัยทุธฝุ่ นจะคลุง้ตลบคลา้ยกบัเหตกุารณ์จริง ๆ”1  
  นอกเหนือจากการจดังานครัง้นีแ้ลว้ ในวนัที่ 18 ตลุาคม ปีเดียวกนั ทางภาครฐัได้
มีการออกจ าหน่ายตราไปรษณียากร ชุด 400 ปี แห่งการท ายุทธหัตถี ชนิดราคา 2 บาท เมื่อวนัที่ 
18 ตลุาคม โดยน าภาพจิตรกรรมฝาผนงัการท ายุทธหตัถีในพระวิหารวดัสวุรรณดารารามมาใชเ้ป็น
ภาพบนตราไปรษณียากร2 การที่ช่วงเวลาแห่งการร  าลึกถึงโครงเรื่องส าคญัโนม้เอียงไปทางจังหวดั
สพุรรณบรุีอย่างชดัเจน ท าใหเ้รื่องเล่าในจงัหวดักาญจนบรุีถูกกลบเขา้ไปอีก เมื่อมองในเชิงสญัญะ
นาฏกรรมเหลา่นีถื้อเป็นการเฉลิมฉลองชยัชนะเหนือจงัหวดักาญจนบุรีในเชิงอปุมา  
 

 

 
ภาพประกอบ 4 ตราไปรษณียากร ชุด 400 ปี แห่งการท ายทุธหตัถี 

 
ที่มา: มนตรี ชมชิดนุช. (2558, มีนาคม). สมเด็จพระนเรศวร… จารึกไว้บนแสตมป์ . 

แสตมป์&สิ่งสะสม, 4(1), 19. 

 
1 งานอนสุรณด์อนเจดีย.์ (2535, 16 มกราคม). คนสพุรรณ, น. 1-2.  
2 มนตรี ชมชิดนชุ. (2558, มีนาคม). เล่มเดมิ, 4(1), 19. 
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3.3.3 การประนีประนอมและการหักล้างค าอธิบายรัฐทีไ่ม่มีวันเกิดขึน้จริง 
  ในช่วงทศวรรษ 2530 ขอ้เสนอทางวิชาการใหม่ ๆ เก่ียวกับประเด็นเรื่องสถานที่
กระท ายุทธหตัถีและเจดียย์ุทธหตัถีลดนอ้ยลงมาถา้เทียบกับทศวรรษ 2510 ถึงตน้ทศวรรษ 2520 
แต่ไดม้ีการน าเสนอแนวคิดแบบกระแสที่สี่จากเทพมนตรี ลิมปพะยอม เมื่อ พ .ศ. 2537 ซึ่งไดเ้สนอ
ผลงานวิจยัที่ไดร้บัทุนอดุหนุนจากภาวาส บุนนาค รองราชเลขาธิการ ส านกัเลขาธิการในขณะนัน้1

ว่า  แท้จริงแล้ว เจ ดีย์ยุท ธหัต ถีองค์ที่ แท้จริง  คือ  เจ ดีย์ภู เขาทอง ต าบลลุมพลี  อ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2 ต่อจากนัน้ใน พ.ศ. 2539 ศิลปวัฒนธรรมในเครือ
ส านักพิมพม์ติชน ไดร้วบรวมขอ้ถกเถียงที่ส  าคัญจากทุกกระแสยกเวน้กระแสที่สองมาตีพิมพใ์น
หนังสือที่ชื่อว่า “เจดียย์ุทธหัตถีมีจริงหรือ?” โดยจุดยืนของสุจิตต ์วงษ์เทศ ในฐานะบรรณาธิการ
แสดงออกว่าสนบัสนนุแนวคิดแบบกระแสที่สามอย่างชดัเจน3 
  สญัญาณการประนีประนอมระหว่างกระแสที่หนึ่งและกระแสที่สองเริ่มปรากฏชดั 
จากกรณีที่กรมศิลปากรไดป้ระกาศขึน้ทะเบียนเจดียท์ี่ต  าบลดอนเจดีย ์อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบรุี ใหเ้ป็นโบราณสถานแห่งใหม่โดยใหช้ื่อว่า “เจดียย์ทุธหตัถี” เมื่อวนัที่ 9 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 
25394 แสดงใหเ้ห็นถึงการที่รฐัยอมรบัความเชื่อในกระแสที่สองเพิ่มขึน้ แต่ถึงกระนัน้รฐัพิธีทุกวนัที่ 
25 มกราคม ยงัอยู่ประกอบพิธีที่จงัหวดัสพุรรณบรุีตามเดิม 
  ภาวะที่แสนอิหลกัอิเหลื่อแบบนี ้ท าใหช้าวกาญจนบุรีตอ้งการที่จะยกระดับความ
เชื่อของตนใหเ้ป็นรูปธรรมมากขึน้ จากการแสดงความประสงคอ์ย่างแรงกลา้ที่จะตอ้งการสรา้งพระ
บรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรขึน้มา เพื่อใหเ้ท่าเทียมกบัจงัหวดัสพุรรณบุรีที่มีทั้งเจดียย์ุทธ
หตัถีและพระบรมราชานุสาวรียฯ์ โดยการด าเนินการเริ่มขึน้เมื่อศกัดิ์ เตชาชาญ ผูว่้าราชการจงัหวดั
กาญจนบุรี ได้น าขอ้เสนอของชาวกาญจนบุรีเขา้สู่ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครฐับาลและ

 
1 เป็นที่น่าสังเกตว่า จุดยืนของภาวาส บุนนาค ต่อการถกเถียงเรื่องเจดียย์ุทธหัตถี คือ การคัดคา้น

ความเชื่อแบบกระแสที่หนึ่ง เนื่องจากเดิมทีใน พ.ศ. 2516 ภาวาส บุนนาค เป็นหนึ่งในคณะผูอ้ภิปรายยืนยนัว่า
เจดียย์ุทธหตัถีอยู่ที่จงัหวดักาญจนบุรี ต่อมาใน พ.ศ. 2537 ไดใ้หทุ้นสนบัสนุนการวิจยัที่ไดข้อ้สรุปว่าเจดียอ์ยู่ที่
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่กระนั้น ภาวาสซึ่งเป็นผูค้ัดคา้นกระแสที่หนึ่งมาตลอด กลับท างานใหส้ านักราช
เลขาธิการ องคก์รของสถาบนักษัตรยิท์ี่สนบัสนนุความเชื่อแบบกระแสที่หน่ึงมาตลอด 

2 เทพมนตรี ลิมปพยอม. (2539). เจดียย์ุทธหัตถีอยู่ที่อยุธยา ไม่ใช่สุพรรณบุรี. ใน เล่มเดิม. หนา้ 71-
112.  

3 ดคู าน าเสนอ เจดยี์ยทุธหตัถีไม่มีในสยาม ใน สจุิตต ์วงษ์เทศ (บ.ก.). (2539). เล่มเดมิ. หนา้ 7-32. 
4 ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึน้ทะเบียนและก าหนดเขตที่ดินโบราณสถาน.(2539, 9 กมุภาพนัธ)์. ราช

กิจจานเุบกษา (เล่ม 113 ตอนพิเศษ 3 ง, น. 3-4).  
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เอกชนเพื่อแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เมื่อวนัที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ณ หอประชมุศาลา
กลางจังหวดักาญจนบุรี ที่ประชุมมีมติรบัหลกัการใหม้ีการจัดสรา้งพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จ
พระนเรศวร และประชุมตกลงรูปแบบการสรา้งในหลายลักษณะ ครัน้เมื่อเสนอเรื่องไปยังกรม
ศิลปากรเพื่อพิจารณา กรมศิลปากรอนุมัติในหลักการใหส้รา้งได ้แต่มีขอ้แมส้  าคัญ คือ ไม่ควรมี
ชา้งเป็นองคป์ระกอบ และขอใหส้รา้งนอกเขตโบราณสถานบา้นดอนเจดีย ์เนื่องจากเพิ่งไดร้บัการ
ขึน้ทะเบียนโบราณสถานของชาติเมื่อวนัที่ 4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2542 จากนัน้ทางคณะกรรมการฯ มี
มติใหก้รมศิลปากรออกแบบ เป็นพระบรมรูปยืนทรงเครื่องนักรบถือพระแสงดาบ 2 พระหัตถ ์โดย
พระแสงข้างหนึ่งชีไ้ปข้างหน้า และอีกพระบรมรูปหนึ่งทรงเครื่องนักรบถือพระแสงปืน เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณารูปแบบ1 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการไม่ยอมรบัรูปแบบการสรา้งใหเ้ท่าเทียมกับ
จงัหวดัสพุรรณบรุี ถา้ไม่ใช่สมเด็จพระนเรศวรทรงชา้ง ย่อมไม่ใช่พระบรมราชานุสาวรียท์ี่บ่งบอกถึง
ความส าคญัของพืน้ที่นีก้บัโครงเรื่องยทุธหตัถี 
  สถานการณเ์ริ่มเปลี่ยนไปเมื่อสมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราชฯ เสด็จ
มาที่บริเวณเจดียโ์บราณที่บา้นดอนเจดียเ์มื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2542 ทรงมีบญัชาว่ารูปแบบ
ของพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรตอ้งประทับบนหลงัชา้งเท่านัน้ ทางคณะกรรมการฯ 
จึงใชค้วามเห็นนีเ้ป็นขอ้ยุติ2 โดยสรา้งเป็นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรประทบัอยู่บนพระคชาธาร 
มีพระแสงดาบพาดพระเพลา มีนายควาญช้างและท้ายช้างประกอบ ขนาดเท่าครึ่งของครึ่ง
พระองคจ์รงิ สว่นโครงเรื่องที่น ามาใชก้ ากบัพระบรมราชานสุาวรียฯ์ แห่งนี ้หาใช่โครงเรื่องยทุธหตัถี
ไม่ หากแต่ทางจงัหวดักาญจนบุรีไดท้ าการพลิกโครงเรื่องโดยเลี่ยงไปใชเ้หตกุารณใ์น พ.ศ. 2142 ที่
สมเด็จพระนเรศวรเสด็จกรีฑาทพัผ่านกาญจนบุรีไปยึดกรุงหงสาวดี ซึ่งในขณะนัน้ครบรอบ 400 ปี
แห่งชัยชนะต่อเหตุการณ์ครัง้นีพ้อดี แม้ในแง่ของโครงเรื่องจะเปลี่ยนไป กลายเป็นการจ ายอม
หลีกเลี่ยงเพื่อไม่ใหซ้  า้กับจังหวัดสุพรรณบุรี แต่ในแง่ของการหาเหตุผลเพื่อสรา้งความชอบธรรม
ใหแ้ก่การสรา้งพระบรมราชานุสาวรียฯ์ ทางจงัหวดักาญจนบุรีใหเ้หตผุลโดยอิงกบัสถาบนักษัตริย์
ว่า สรา้งในวโรกาสมหามงคลที่รชักาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ เมื่อวนัที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 
25423 
  การด าเนินการก่อสรา้งเริ่มขึน้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2542 มีการประกอบ
พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรฯ จากนัน้วนัที่ 4 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2543 สมเด็จ

 
1 วรวธุ สวุรรณฤทธ์ิ. (2553). เล่มเดมิ. หนา้ 67-68. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 68. 
3 จงัหวดักาญจนบรุี. (2563). พระบรมราชานสุาวรีย์สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช. (ออนไลน)์ 
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พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็นองคป์ระธานในพิธีวางศิลา
ฤกษ์การก่อสรา้ง โดยกระบวนการทัง้หมดเสร็จสิน้และมีพิธีเปิดในวนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2546 
รชักาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ
พระราชด าเนินแทนพระองคใ์นการท าพิธีเปิด1 กระบวนการต่อสูอ้นัยาวนานของชาวกาญจนบุรีจึง
สิน้สดุลงโดยสมบรูณ ์
  การที่ชาวกาญจนบุรีขบัเค่ียวกบัฝ่ายรฐัและชาวสพุรรณบุรีมาเป็นเวลานาน อาจ
ไม่ใช่แค่ความตอ้งการที่จะน าโครงเรื่องยุทธหัตถีเขา้มาสถาปนาในพืน้ที่ ของตน เพื่อสรา้งความ
ภาคภมูิใจที่เป็นสว่นส าคญัของหนา้ประวติัศาสตรร์ฐัเท่านัน้ แต่โครงเรื่องยทุธหตัถีที่น าไปสถาปนา
ในจงัหวดัสพุรรณบุรี น ามาซึ่งการพฒันาต่าง ๆ ที่ตามมา ดงัที่ภายหลงัจากการสรา้งพระบรมราช
นุสรณด์อนเจดียเ์สร็จแลว้ ความเจริญทางดา้นสาธารณูปโภคในจังหวดัสุพรรณบุรีเกิดขึน้ตามมา
อย่างเห็นไดช้ดั โดยเฉพาะการตัดถนนลาดยางและระบบไฟฟ้า ส่วนดา้นการท่องเที่ยวเองก็ไดร้บั
การสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในทศวรรษ 25202 กรณีของจังหวัดสุพรรณบุรี
แสดงใหเ้ห็นว่า เมื่อความทรงจ าของทอ้งถิ่นถกูผนวกเขา้เป็นความทรงจ าแห่งชาตินัน้ ผลประโยชน์
ที่ตามมาจะเกิดขึน้ต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะความทรงจ าต่อโครงเรื่องยุทธหัตถีที่ท าใหจ้ังหวัด
สพุรรณบรุีกลายสถานะเป็นจงัหวดัที่มีรฐัพิธีเป็นประจ าทุกปี ความทรงจ าแห่งชาติที่ถกูขบัเคี่ยวกนั
นีจ้ึงไม่อาจพิจารณาเฉพาะในแง่มุมทางประวัติศาสตรเ์ท่านั้น ความเจริญที่จะหลั่งไหลเขา้มา
ภายในจงัหวดัก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณา ซึ่งจะท าใหเ้ขา้ใจถึงความจ าเป็นที่จงัหวดักาญจนบุรีตอ้งมี
ความทรงจ าแห่งชาติไดดี้ขึน้ 
  ปัจจยัส าคญัที่ก่อใหเ้กิดการประนีประนอมระหว่างกระแสที่หนึ่งและกระแสที่สอง
จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเป็นผลมาจากบริบทการเมืองที่เปลี่ยนไปในช่วงทศวรรษ 2500–2520  
ภายใตบ้ริบทสงครามเย็น อุดมการณ์ทางการเมืองของรฐัเนน้ดา้นความมั่นคงเป็นหลกั ซึ่งความ
มั่นคงที่ว่านีร้วมถึงอดุมการณท์างประวติัศาสตรแ์บบราชาชาตินิยมที่ไดร้บัการปลกูฝังและผลิตซ า้
เป็นอย่างมาก ในงานศึกษาของภัคพิชา ค าหอม เสนอว่า การเสด็จฯ มาของสถาบันกษัตริย ์ณ 
พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์จังหวัดสุพรรณบุรี ใน พ.ศ. 2502 มีนัยทางการเมืองแฝงดว้ยการ
สรา้งความชอบธรรมให้แก่รฐับาลเผด็จการทหาร และการสรา้งพระราชอ านาจน าของสถาบัน
กษัตริยเ์อง3 ฉะนัน้ ภายใตบ้รบิทการรกัษาความมั่นคงของชาติยุคสงครามเย็นที่สถาบนักษัตริยม์ี

 
1 วรวธุ สวุรรณฤทธ์ิ. (2553). เล่มเดมิ. หนา้ 69. 
2 ภคัพิชา ค าหอม. (2561). เล่มเดมิ. หนา้ 17-23, 52-57.  
3 แหล่งเดมิ. หนา้ 15-16. 



  
 

104 

บทบาทน าในเชิงสญัลกัษณ ์เรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรในฐานะภาพตัวแทนวีรบุรุษของชาติที่ถูก
ใชเ้พื่อการนี ้จึงไม่สามารถกระท ายุทธหัตถีไดส้องแห่งในเวลาเดียวกัน ถ้ารฐัยินยอมใหเ้กิดการ
ประนีประนอมในช่วงเวลานีจ้ะแสดงออกถึงความไม่มั่นคงในอุดมการณ์ทางประวัติศาสตรท์ี่ใช้
กลอ่มเกลาความคิดของผูค้นภายในรฐัขณะนัน้  
  ต่อมาเมื่อเขา้สู่ทศวรรษ 2530 บริบทการเมืองเปลี่ยน กระแสพระราชอ านาจน า
ของสถาบันกษัตริยไ์ดข้ึน้สู่จุดสูงสุดหลงัเหตุการณ์พฤษภา 25351 สถาบนักษัตริยพ์ยายามสรา้ง
ฐานมวลชนแบบใหม่ที่ไม่ใช่ลักษณะจัดตั้ง แต่เป็นฐานมวลชนที่ยอมรบัสถาบันกษัตริย์อย่าง
แทจ้ริง (Mass Monarchy)2 นัยส าคัญของการประนีประนอมจึงเป็นไปเพื่อลดความขัดแยง้ที่จะ
อาจจะปะทุขึน้มาอีกรอบ และเพื่อสรา้งการยอมรบัอย่างจริงใจจากชาวกาญจนบุรี เนื่อ งจาก
สถาบันกษัตริย์เป็นหนึ่งในข้ออ้างส าคัญที่ฝ่ายกระแสที่หนึ่งใช้ยืนยันความชอบธรรมต่อพื ้นที่
จงัหวดัสพุรรณบุรี และใชโ้จมตีฝ่ายกระแสที่สองที่คิดต่าง ฉะนัน้การที่พระบรมวงศานุวงศเ์ขา้มามี
ส่วนร่วมในพิธีกรรมระหว่างการสรา้งพระบรมราชานุสาวรีย์ จึงถือเป็นการปิดฉากวิวาทะอัน
ยาวนานไปโดยปรยิาย 
  การถกเถียงทัง้หมดก่อนหนา้นี ้แมทธิว โคสุตะ ตัง้ขอ้สงัเกตว่า ฝ่ายกระแสที่สอง
ไม่เคยมีการโตแ้ยง้เรื่องการเปลี่ยนรูปแบบหรือความหมายเชิงสญัลักษณ์ (style or of symbolic 
meaning) ของสถานที่กระท ายุทธหตัถีและเจดียย์ุทธหตัถี สิ่งส าคญัที่สุดในการโตแ้ยง้มีเพียงการ
ยืนยันให้พืน้ที่ของตนชนะการถกเถียงครัง้นีเ้ท่านั้น 3 แต่ในท้ายที่สุดชัยชนะที่ฝ่ายกระแสที่สอง
คาดหวงั จบลงดว้ยการประนีประนอม ซึ่งอาจพิจารณาผลที่เกิดขึน้ได ้2 มมุมอง ดงันี ้
  มมุมองแรก ฝ่ายกระแสที่หนึ่งหรือจังหวดัสุพรรณบุรีไดค้รองอ านาจน าของโครง
เรื่องยทุธหตัถีเหนือจงัหวดักาญจนบรุี ทัง้ในแง่ของล าดบัการสรา้ง การจดัรฐัพิธีเป็นประจ าทกุวนัที่ 
25 มกราคมของทุกปี และการเป็นสถานที่กระท ายุทธหัตถีตามพระมติของพระบิดาแห่ง
ประวติัศาสตรไ์ทย ซึ่งถือเป็นประวติัศาสตรก์ระแสหลกัที่รฐัใชป้ลกูฝังต่อผูค้น ประเด็นส าคญัอย่าง
หนึ่งจากถกเถียงครั้งนี ้สะท้อนคุณลักษณะรฐัไทย คือ การไม่ยอมเลิกล้มความเชื่อที่ ถือเป็น
ประวัติศาสตรก์ระแสหลักลงอย่างง่าย ๆ แม้จะยอมให้มีการประนีประนอมแล้ว แต่โครงเรื่อง
ส าคญัจ าตอ้งมีเพียงแห่งเดียว  

 
1 อาสา ค าภา. (2562). เล่มเดมิ. หนา้ 664-667. 
2 สมศกัดิ์ เจียมธีรสกลุ. (2556). เล่มเดมิ. หนา้ 112. 
3 Matthew Kosuta. (2019). op. cit. p. 597. 
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  มุมมองต่อมา ฝ่ายกระแสที่สองหรือจังหวัดกาญจนบุรีอาจจะไม่ไดเ้พลี่ยงพล า้
เสียทีเดียว การยอมพลิกโครงเรื่องไม่ใช่สงครามยุทธหตัถีเป็นฐานค าอธิบายความชอบธรรมของ
พืน้ที่ เท่ากบัเป็นการเพิ่มปริมาณของโครงเรื่องเขา้ไปในพืน้ที่ แมโ้ครงเรื่องใหม่จะไม่ส  าคญัเท่ากบั
โครงเรื่องยุทธหัตถีดังที่รฐัและคนในสังคมยอมรบั แต่ภาครัฐส่วนท้องถิ่นได้พลิกวิกฤตให้เป็น
โอกาสในการเชื่อมสองโครงเรื่องเขา้ดว้ยกัน ดังความตอนหนึ่งที่เว็บไซต์เทศบาลต าบลดอนเจดีย์
ใชอ้ธิบายว่า “…ร าลึกถึงวีรกรรมของพระองค์ที่ทรงกอบกูป้ระเทศชาติใหเ้ป็นไท ไดพ้ิชิตศึกชนะ
พม่าที่เขา้มารุกรานหลายครัง้ ตลอดจนสามารถตอบโตเ้ขา้ไปตีพม่าไดถ้ึงกรุงหงสาวดี…”1 เป็น
การเพิ่มความส าคญัในฐานะเมืองหนา้ด่านใหแ้ก่จงัหวดักาญจนบรุี 
  อย่างไรก็ตาม พืน้ที่ทัง้สองแห่งต่างตกอยู่ภายใตเ้รื่องเล่าขนาดใหญ่ที่รฐัไดท้ าการ
ผลิตซ า้ และสถาปนาลงในพืน้ที่เพื่อซ่อมสรา้งความทรงจ าร่วมใหแ้ก่ผูค้น การถกเถียงที่ใจความ
ส าคญัที่สดุอยู่ที่พืน้ที่ใดเป็นสถานที่กระท ายุทธหตัถีนัน้ สง่ผลใหปั้ญญาชนทัง้สองฝ่ายที่ต่างระดม
ความคิดในการยืนยันขอ้เสนอของตนไม่พ้นจากการเป็นปัญญาชนที่ขา้มชนชั้นได้ (traditional 
intellectual) ตามมมุมองแบบอนัโตนิโอ กรมัชี่ ที่มีแนวโนม้ที่จะไปเขา้รว่มหรือถูกใชเ้ป็นเครื่องมือ
ของชนชัน้ปกครอง แมใ้นช่วงแรกปัญญาชนฝ่ายกระแสที่สองจะท าใหเ้ขา้ไปว่าเป็นปัญญาชนที่ยึด
โยงกับชนชัน้ (organic intellectual) ที่มุ่งรกัษาผลประโยชนข์องชาวกาญจนบุรีที่มีสถานะต่อการ
เป็นเจา้ของเรื่องเลา่ไม่เท่ากบัรฐัหรือชาวสพุรรณบุรี แต่การยอมจ านนในภายหลงัท าใหใ้นที่สดุแลว้ 
สมมติฐานที่ว่า ไม่ว่าจะเป็นภาครฐัส่วนทอ้งถิ่นในพืน้ที่ใด ต่างก็ไม่สามารถปลดแอกออกจากการ
ครอบง าของเรื่องเลา่ขนาดใหญ่จากรฐัไดอ้ย่างแทจ้รงิ ดว้ยเหตนุี ้เรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรในทัง้
สองพืน้ที่ จึงเป็นมากกว่าประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอุดมการณ์ทางประวัติศาสตร ์
หน้าที่ส  าคัญที่เรื่องเล่าขนาดใหญ่ชุดนีท้ี่มีต่อรฐั คือ การการรกัษาระบบชนชัน้และแนวคิดเรื่อง
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุขของรฐัใหด้ ารงอยู่ หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การสรา้งอนุสาวรียก์ษัตริย์
ยุคจารีตในบริบทที่เปลี่ยนไป จึงสะท้อนถึงการที่อนุสาวรีย์นั้น ท างานต่อต้านการท าให้เป็น
ประชาธิปไตยในรูปแบบที่แทจ้รงิรวมถึงระบอบรฐัธรรมนญู2 

 
1 ขอ้มลูในเว็บไซตน์ีไ้ดย้ืนยนัดว้ยว่าเจดียย์ุทธหตัถีที่แทจ้รงิอยู่ที่นี่ ด ูเทศบาลต าบลดอนเจดีย .์ (2563). 

ประวตั ิเทศบาลต าบลดอนเจดยี์. (ออนไลน)์  
2 Matthew Kosuta. (2019). op. cit. pp. 598. 
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3.4 ถ่ินก าเนิดเร่ืองเล่าแห่งองค์มหาราช: ความส าคัญของจังหวัดพิษณุโลกในฐานะ
สถานทีเ่สด็จพระราชสมภพ 
 จังหวัดพิษณุโลกถูกจดจ าจากคนในสังคมไทยโดยทั่วไปว่า เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระ
นเรศวรเสด็จพระราชสมภพใน พ.ศ. 2098 ท าใหส้ถานที่ส  าคญัหลายแห่งภายในจงัหวดัตัง้ชื่อตาม
พระนามของพระองค ์เช่น ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท่ีตัง้ของกองบญัชาการกองทพัภาคที่ 3 
โรงพยาบาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลยันเรศวร ฯลฯ ซึ่งมีนยัส าคัญในแสดงออกถึง
การที่เรื่องเล่าของพระองคส์มัพนัธต่์อความทรงจ าร่วมของผูค้นในจงัหวดัอย่างแทจ้รงิ นอกจากนัน้
การซ่อมสรา้งความทรงจ าร่วมดังกล่าวยังแสดงออกผ่านอนุสาวรีย ์ซึ่งเป็นประดิษฐกรรมทาง
วัฒนธรรมส าคัญอันจะช่วยเผยใหผู้ค้นไดจ้ดจ าภาพลกัษณ์และตัวตนของพระองคอ์ย่างไม่ตอ้ง
จินตนาการอีกต่อไป ในหวัขอ้นีย้กตวัอย่างอนสุาวรีย ์2 แห่งที่มีความส าคญัมาอธิบาย ไดแ้ก่ “ศาล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และ “พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

3.4.1 ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช: ภาพลักษณ์ “กษัตริย์นักรบเพ่ือความ
มั่นคง” 
  องค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการสรา้งอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรขึน้มา คือ 
กองทพัภาคที่ 3 ที่ไดเ้ขา้มาจดัตัง้กองบญัชาการในจงัหวดัพิษณโุลกตัง้แต่ พ.ศ. 24931 เป็นกองทพั
ที่บทบาทส าคัญอย่างมากในการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) แถบ
ภาคเหนือตัง้แต่ทศวรรษ 2510 เป็นตน้มา แต่ทว่าก่อนหนา้นัน้ในพืน้ที่จงัหวัดนี ้มีร่องรอยของการ
เขา้มาจดัตัง้กองก าลงัคอมมิวนิสตน์ับตัง้แต่ช่วงทศวรรษ 24702 ผลของการเขา้มาจัดตัง้ที่มีความ
เป็นมาอนัยาวนานนีเ้อง อาจมีสว่นท าใหช้นชัน้น าเล็งเห็นว่า พืน้ที่บรเิวณนีสุ้ม่เสี่ยงต่อการขยายตวั

 
1 พิจารณาประวตัิของกองทพัภาคที่ 3 อย่างสงัเขปพบว่า เมืองหรือจงัหวดัพิษณโุลกเป็นพืน้ท่ีส าคญัใน

การตัง้กองบญัชาการกองทพับกมาตัง้แต่สมยัสมบรูณาญาสิทธิราชย ์เริ่มจากการก่อตัง้กรมบญัชาการทหารบก
มณฑลพิษณุโลกใน พ.ศ. 2446 ถัดมาใน พ.ศ. 2464 มีการจดัตัง้กองทพัท่ี 3 ในพืน้ที่แห่งนี ้แลว้ถกูยา้ยไปเมือง
อยุธยาใน พ.ศ. 2472 ซึ่งในคราวนัน้เองไดม้ีการเปล่ียนชื่อเป็นกองทพัที่ 2 ทางดา้นเมืองพิษณโุลกจึงเหลือเพียง
กองพนัหน่วยย่อย ๆ เท่านัน้ท่ีตัง้อยู่ ครัน้ถึง พ.ศ. 2493 จึงไดย้า้ยกองทพัท่ี 2 มาที่จงัหวดัพิษณโุลกอีกครัง้ ต่อมา
ใน พ.ศ. 2501 เมื่อมีการปรบัโครงสรา้งกองทัพขึน้จึงไดม้ีการเปล่ียนชื่อเป็นกองทัพภาคที่ 3 จนถึงปัจจุบัน ด ู
กองทพัภาคที่ 3. (ม.ป.ป.). ประวตักิองทพัภาคที ่3. หนา้ 34-41. 

2 ดูรายละเอียดใน ธิกานต์ ศรีนารา . (2562ก). การเคล่ือนไหวของชาวคอมมิวนิสต์ในภาคเหนือ 
ทศวรรษ 2460-2510. ใน สมชาย ปรีชาศิลปะกลุ, และ บญุเลิศ วิเศษปรีชา (บ.ก.), รอยต่อและจุดตดั อรรถจกัร 
สตัยานรุกัษ์ 60 ปี. หนา้ 169–211.  
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ของคอมมิวนิสต ์ท าใหก้องทพัภาคที่ 3 ไดร้บัการยา้ยกลบัมาตัง้กองบญัชาการที่จงัหวดัพิษณุโลก
อีกครัง้หนึ่งใน พ.ศ. 2493 สถานะของจังหวัดพิษณุโลกในฐานะที่เป็นฐานที่มั่นของไทยมาแต่
อยุธยา อันเสมือนเมืองหลวงแห่งภาคเหนือในภาพประวติัศาสตรน์ิพนธร์ฐัไทยไดถู้กน ากลบัมาใช้
อีกครัง้  
  แม้ในหนังสือประวัติกองทัพภาคที่  3 จะระบุไว้ว่า บทบาทการปราบปราม
คอมมิวนิสตเ์ริ่มตน้อย่างจรงิจงัในทศวรรษ 25101 แต่การขยายตวัของเขตงาน พคท. ตามแนวทาง
ชนบทล้อมเมืองส่งผู้ปฏิบัติงานจ านวนมากลงสู่ชนบท และเขตป่าเขาตามภูมิภาคต่างๆ ทั่ ว
ประเทศ เกิดขึน้ตั้งแต่หลังการประชุมสมัชชาพรรคครัง้ที่ 3 ใน พ.ศ. 25042 รฐัไทยที่อยู่ในภาวะ
ความวิตกกงัวลว่าจะถกู พคท. แย่งชิงมวลชนตามภมูิภาคต่าง ๆ ไป จ าตอ้งน าเรื่องเล่าสมเด็จพระ
นเรศวรอนัเป็นภาพตวัแทนของชนชัน้ปกครองไทยที่เป็นทหารในขณะนัน้เขา้ไปร่วมแย่งชิงมวลชน
ในทางอดุมการณก์ารเมืองดว้ย 
  ภารกิจในการสรา้งอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรแห่งที่สองในรฐัไทยเริ่มขึน้ใน
เดือนตลุาคม พ.ศ. 2503 ซึ่งแนวคิดในการสรา้งไม่ใช่อนุสาวรียข์นาดใหญ่ตั้งตระหง่านกลางพืน้ที่
สาธารณะเหมือนกบัพระบรมราชานสุรณด์อนเจดีย ์จงัหวดัสพุรรณบรุี แต่เป็นการสรา้งพระบรมรูป
ประกอบกับศาลส าหรบัใช้ประดิษฐาน หรือที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช” ในขณะนั้นมีการเชิญชวนจากกองทัพภาคที่  3 ให้ประชาชนร่วมบริจาคเงิน 
เนื่องจากมีประมาณการค่าก่อสรา้งรวมทั้งสิน้ 1,247,750 บาท โดยในยอดเงินจ านวนนี ้จอม
พลสฤษดิ์ได้อนุมัติเงินงบประมาณมาสมทบ 585,000 บาท ส่วนที่ยังขาดได้มีค าสั่ งให้ตั้ง
คณะกรรมการเปิดรบับริจาคจากบรรดาขา้ราชการและประชาชนถือเป็นการ “…แสดงกตเวทิตา

 
1 เริ่มจากวันเสียงปืนแตกครัง้แรกในภาคเหนือ (ตามมุมมองของกองทัพภาคที่  3) เมื่อวันที่  26 

กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2510 ที่จงัหวดัน่าน ใน กองทพัภาคที่ 3. (ม.ป.ป.). เล่มเดมิ. หนา้ 152. 
2 ในช่วงเวลานัน้การจดัตัง้ของ พคท. ในภาคเหนือยงัมีปัญหาค่อนขา้งมาก เนื่องจากบรรดาแกนน าคน

ส าคญัถูกจบักุม ท าใหใ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2506 ไดม้ีการจดัประชุมกนัในเรื่องนีท้ี่จงัหวดัสกลนคร น าไปสู่มติ
ที่ใหส่้งผูป้ฏิบตัิงานคนใหม่เขา้ไปแทนคนเดิม และย า้ว่าพืน้ท่ีท างานไม่ใช่ตามหวัเมืองเหนือแต่เป็นเขตป่าเขา ใน 
ธิกานต ์ศรีนารา. (2562ก). เล่มเดมิ. หนา้ 191-192. 
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คุณต่อสมเด็จพระอดีตมหาราชในโอกาสนีด้ว้ย…”1 ดว้ยเหตุนีจ้ึงไดย้อดเงินบริจาคมาร่วมสมทบ
อีกทัง้สิน้ 218,965 บาท2 แต่ไม่เท่ากบัที่ประมาณการไวแ้ต่แรก 
  ในส่วนของคณะกรรมการสรา้งศาลฯ พลโทประพนัธ ์กลุพิจิตร แม่ทพัของกองทพั
ภาคที่  3 คนแรกหลังการปรับโครงสรา้งกองทัพใน พ .ศ. 2501 ด ารงต าแหน่งประธาน และมี
คณะกรรมการคนอ่ืน ๆ เช่น เยียน โพธิสุวรรณ ผูว้่าราชการจังหวัดพิษณุโลก อรุณ ภักดิ์ประไพ 
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิษณุโลก อุ่ณห ์เศวตะมาลย ์ช่างศิลปโท กองหตัถศิลป์ ธนิต อยู่โพธิ์ 
อธิบดีกรมศิลปากร อทุยั แสงศิริ นายกสมาคมนกัเรียนเก่าพิษณุโลกพิทยาคม เป็นตน้3  ซึ่งในการ
ประชุมครัง้ที่ 7 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2504 มีการหารือในเรื่องความต้องการใหพ้ืน้ที่การ
ก่อสรา้งศาลฯ ครัง้นีอ้ยู่อย่างเอกเทศ ปราศจากทศันะอจุาดบดบงัความยิ่งใหญ่และความสง่างาม 
จึงมีการเสนอกนัว่า “…ใหรื้อ้อาคารโรงเรียนทีอ่ยู่ในเสน้ทางเขา้ศาล…”4 นั่นคือ โรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม ต่อมาระหว่าง พ .ศ . 2504–2507 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณให ้
1,500,000 บาท สมทบกบัเงินของสมาคมนกัเรียนเก่าอีกประมาณ 2,000,000 บาท ท าการรือ้และ
ยา้ยอาคารต่างๆ ในบรเิวณของศาลฯ ออก5 การปรบัภูมิทศันข์นานใหญ่ครัง้นีแ้สดงใหเ้ห็นถึงความ
พยายามในการปักปันอาณาเขตโดยรอบของศาลฯ ให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ แม้อาคารต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจะมีมานาน แต่จ าตอ้งหลบเลี่ยงใหก้ับศาลฯ แห่งนี ้อันถือว่า
เป็นสญัลกัษณเ์ชิงอ านาจที่ส  าคญัที่สดุแห่งหนึ่งในจงัหวดัพิษณุโลก 
  นอกจากนี ้ความเห็นของอุ่ณห ์เศวตะมาลย ์ในฐานะผูแ้ทนกรมศิลปากรที่เขา้
รว่มประชมุครัง้นัน้เสนอว่า การสรา้งพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรควรเสรจ็ราวเดือนเมษายนในปี
นัน้ เพื่อจะน ามาประดิษฐานในเดือนพฤษภาคม พลโทประพนัธเ์องมีความเห็นพอ้งตอ้งกนั และได้
ใหเ้หตผุลว่า “…ใหเ้สร็จเรียบรอ้ยปลายเดือนเมษายนไดก้็ดี เพราะในวนัที่ 3 พฤษภาคม เป็นวาร

 
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.070142/60 เชิญชวนบริจาคเงินสรา้งศาลสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชจงัหวดัพษิณโุลก [พ.ศ. 2503]. หนา้ 2.  
2 โรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคม. (2522). หนงัสอืวาระครบรอบ 80 ปี. หนา้ 109.  
3 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.070142/60 เชิญชวนบริจาคเงินสรา้งศาลสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชจงัหวดัพษิณโุลก [พ.ศ. 2503]. หนา้ 8.; โรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคม. (2522). เล่มเดมิ. หนา้ 109.  
4 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.070142/60 เชิญชวนบริจาคเงินสรา้งศาลสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชจงัหวดัพษิณโุลก [พ.ศ. 2503]. หนา้ 11. 
5 ถึงกับมีค ากล่าวของศิษยเ์ก่าที่ว่า “ใครเอาโรงเรียนเก่าของเราไปไวท้ี่ไหน” ใน โรงเรียนพิษณุโลก

พิทยาคม. (2522). เล่มเดมิ. หนา้ 110. 
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ดถิตีรงกบัวนัทีพ่ระองคท่์านไดป้ระกาศอิสรภาพในครัง้กระโนน้…”1 ความเห็นนีม้ีนยัส าคญัสะทอ้น
ถึงชดุความคิดที่แฝงอยู่ในตวัผูน้  าระดบัสงูของกองทพัที่ยงัยึดโยงกบัเรื่องเลา่ขนาดใหญ่ของสมเด็จ
พระนเรศวร ซึ่งการประกาศอิสรภาพถือเป็นโครงเรื่องส าคัญที่แสดงใหเ้ห็นการปลดแอกชาติไทย
จากการตกเป็นเมืองขึน้ของพม่าตามความเขา้ใจของผูท้ี่เชื่อตามเรื่องเลา่แบบนีโ้ดยทั่วไป 
  ความทรงจ าต่อโครงเรื่องประกาศอิสรภาพของพลโทประพันธ์สอดคลอ้งกับพระ
บรมรูปที่ไดร้บัการออกแบบโดยกรมศิลปากร โดยมีลกัษณะขนาดเท่าคนจริง อยู่ในอิริยาบถทรง
ประทับนั่งเหนือพระแท่น พระหัตถ์ซา้ยกุมพระแสงดาบพาดพระเพลา พระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณ
ภิงคารหลั่งทักษิโณทกประกาศอิสรภาพ ส่วนลกัษณะของศาลฯ ส าหรบัประดิษฐานเป็นรูปทรง
ไทยโบราณตรีมขุ โดยมีกรมศิลปากรเป็นผูด้  าเนินการออกแบบ2 
  ทว่าในท้ายที่สุด วันที่ไดร้บัเลือกใหท้ าพิธีเปิดและบวงสรวงสังเวย คือ วันที่ 25 
มกราคม พ.ศ. 2505 โดยรชักาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ด าเนินมาทรงประกอบพิธี และมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์เป็นผูก้ราบทูลถวายรายงานดว้ยตนเอง3  
ซึ่งรัชกาลที่  9 ทรงมีพระราชด ารัสที่สื่อความส าคัญของสมเด็จพระนเรศวรต่อพื ้นที่จังหวัด
พิษณุโลกไดเ้ป็นอย่างดี ดังความขึน้ต้นว่า “…ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ไดม้ีโอกาส
มาร่วมในพธิีเปิดศาลสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ทีไ่ดจ้ดัสรา้งขึน้ใหม่ในอาณาบริเวณซึ่งเป็นทีพ่ระ
ราชสมภพแห่งนี ้”4 เมื่อผ่านพิ ธีกรรมส าคัญนี ้ กระบวนการร้อยรัดภายใต้กรอบโครงการ
ประวติัศาสตรร์าชาชาติไทยภายใตเ้รื่องเล่าขนาดใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรจึงไดร้บัการปักหมดุ
หมายลงบนพืน้ที่แห่งนีโ้ดยสมบรูณ์5 

 
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.070142/60 เชิญชวนบริจาคเงินสรา้งศาลสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชจงัหวดัพษิณโุลก [พ.ศ. 2503]. หนา้ 9. 
2 พ.อ. จง สืบจากยง. (2514). สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน ประกาศอิสรภาพ และ เตรียมการสู้

ศกึใหญ ่(สหภาพรฐัสภา พมิพเ์ป็นอนสุรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก พระประจนปัจจนกึ ม.ป.ช., ม.ว 
ม.,ท.จ.ว. ราชองครกัษ์พเิศษ ณ เมรุหนา้พลบัพลาอสิริยาภรณ์วดัเทพศริินทราวาส วนัที ่9 มีนาคม พ.ศ. 2514). 
หนา้ 9.  

3 โรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคม. (2522). เล่มเดมิ. หนา้ 109. 
4 มลูนิธิกิ่งแกว้ อตัถากร. (2554). เล่มเดมิ. หนา้ 4. 
5 ก่อนหนา้นัน้ รชักาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารสัเนื่องในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ พ.ศ. 2505 ซึ่งมีนยัส าคญัใน

การต่อตา้นคอมมิวนิสต ์ดงัขอ้ความในพระราชด ารสับางส่วนว่า “…ภยัดงักล่าวนี ้(ภยัคอมมิวนสิต์–ผูว้จิยั) เป็น
ภยัทีร่า้ยแรงน่ากลวั ถา้ปราศจากการตรวจตราเพง่เล็งอย่างกวดขนัแลว้ อาจแทรกซึมเขา้มาทลีะเล็กละนอ้ยโดย
ไม่รูต้วั… ปลกุป่ันท าลายความศรทัธาเชือ่ถือในสิ่งทีเ่ราทัง้หลายยึดมั่น ทีต่กทอดมาแต่บรรพบรุุษของเรา… อาจ
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  ความส าคัญของพืน้ที่จังหวัดพิษณุโลกกับเรื่องเล่าขนาดใหญ่ของสมเด็จพระ
นเรศวร สัมพันธ์กันในแง่ของการเป็นสถานที่ที่ให้ก าเนิดวีรมหาราชพระองคน์ี ้ใน “พระประวัติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” พืน้ที่ของ “เมืองพิษณุโลก” ถูกเล่าถึงบ่อยครัง้ตั้งแต่ตน้เรื่องจนถึง
ประมาณกลางเรื่อง กล่าวคือ เริ่มตัง้แต่สมเด็จพระมหาธรรมราชาไดค้รองเมืองพิษณุโลกใน พ .ศ. 
2091 จนถึงเหตุการณ์หลังประกาศอิสรภาพใน พ.ศ. 2127 ที่สมเด็จพระนเรศวรอพยพผูค้นหัว
เมืองเหนือลงมาที่อยุธยา และกล่าวถึงอย่างสั้น ๆ อีกครัง้ในทา้ยเรื่องว่า สมเด็จพระเอกาทศรถ
เสด็จขึน้ไปเมืองเหนือจนถึงเมืองพิษณุโลก ในช่วงที่ “เมืองไทย” ว่างการสงครามในช่วง พ.ศ. 
2143–21451 
 ตวัอย่างฉากส าคญัที่เป็นจุดเริ่มตน้บทบาทของสมเด็จพระนเรศวร คือ เมื่อกองทพัหงสาว
ดียกทพัมาตีเมืองพิษณุโลกใน พ.ศ. 2106 ตวับทฉากนีเ้ลา่ไวว้่า “...เมืองพษิณุโลกต่อสูข้า้ศึกครัง้นี ้
เป็นแรกที่สมเด็จพระนเรศวรจะไดท้รงเห็นการสงคราม เมื่อพระชนัษาได ้8 ขวบ...”2 การที่เมือง
พิษณุโลกเป็นจดุเริ่มตน้ความทรงจ าต่อเรื่องสงครามของสมเด็จพระนเรศวร เป็นผลใหเ้มื่อพระองค์
เสด็จกลบัมาครองเมืองพิษณโุลกใน พ.ศ. 2114 พืน้ที่แห่งนีเ้ป็นแหลง่เลือกสรรขา้ราชการสมยัใหม่
รุน่ราวคราวเดียวกนักบัพระองคใ์หม้าด ารงต าแหน่งเป็นแม่ทพันายกอง รวมถึงใช ้“คติใหม่” ที่ทรง
น ามาจากต่างประเทศ ฝึกยทุธวิธีการรบของไทยเสียใหม่ “...จึงควรนบัว่า การกูเ้มืองไทยในครัง้นัน้ 
เร่ิมแต่เมือ่สมเดจ็พระนเรศวรเสดจ็ขึน้ไปครองเมืองเหนอืเป็นตน้มา...”3 
  ค าอธิบายแบบดงักล่าวเป็นการสื่อว่า พืน้ที่เมือง/จงัหวดัพิษณุโลกเป็นจุดเริ่มตน้
ของการต่อสูเ้พื่อกอบกูเ้อกราชกบัพม่า ซึ่งมมุมองแบบนีเ้ป็นการเสริมสถานะใหส้มเด็จพระนเรศวร
ทรงเป็นวีรบุรุษที่มากอบกูช้าติไทยในเวลาต่อมา เนื่องจากตามโครงเรื่องในพระราชพงศาวดาร 

 

กลายเป็นเครือ่งมือท าลายตวัเราเองและประเทศชาตทิีร่กัของเราโดยไม่รูต้วัก็ได”้ พระราชด ารสันีเ้กิดขึน้ประจวบ
เหมาะกบัช่วงเวลาที่ศาลสมเดจ็พระนเรศวรฯ ที่จงัหวดัพิษณโุลกก าลงัจะมีพิธีเปิดตามมาในปลายเดือนมกราคม 
แสดงใหเ้ห็นถึงการเกือ้หนนุกันอย่างไม่ตัง้ใจของพระราชด ารสัและศาลฯ แห่งนีใ้นฐานะสญัลกัษณท์ี่มีนยัส าคญั
ในการต่อตา้นคอมมิวนิสตเ์ช่นเดียวกนั ด ูสมศกัดิ์ เจียมธีรสกลุ. (2544). เล่มเดมิ. หนา้ 130. 

1 ดูบทบาทเมืองพิษณุโลก ใน สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. (2493). เล่มเดิม. หน้า 5-23 
(สมเด็จพระมหาธรรมราชาสวามิภกัดิ์ต่อพระเจา้บุเรงนอง สมเด็จพระนเรศวรถูกน าตวัไปเป็นองคป์ระกัน และ
กองทพัลา้นชา้งร่วมมือกบัอยุธยาลอ้มเมืองพิษณุโลก), 32-37 (สมเด็จพระนเรศวรกลบัจากหงสาวดี และครอง
เมืองพิษณโุลก), 58-61 (ยา้ยผูค้นลงมาอยธุยา), 157-159 (สมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จไปหวัเมืองเหนือ). 

2 แหล่งเดมิ. หนา้ 10. 
3 แหล่งเดมิ. หนา้ 36-37. 
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พระนิพนธ์ของชนชัน้น าสยามตน้รตันโกสินทรห์ลาย ๆ เรื่อง รวมถึงพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรม
พระยาด ารงราชานุภาพ น าเสนอภาพสมเด็จพระมหาธรรมราชา พระราชบิดาของสมเด็จพระ
นเรศวร ว่ามีส่วนที่ท าใหต้อ้งเสียกรุงฯ ครัง้ที่ 1 ดว้ยเหตุที่ไปเขา้ร่วมกับพระเจา้หงสาวดีบุเรงนอง 
สถานะของสมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงไม่ต่างไปจาก “ผูร้า้ยในประวัติศาสตรไ์ทย” ที่ผูเ้ป็นพระ
ราชโอรสตอ้งมาสะสางสิ่งที่พระราชบิดาไดเ้คยกระท าไว้1 ความหมายเชิงประวัติศาสตรใ์นพืน้ที่
จงัหวดัพิษณุโลก จึงเริ่มตน้จากการมีผูป้กครองเมืองที่ไปเขา้ร่วมกบัอริราชศตัรู และบาดแผลทาง
ประวติัศาสตรน์ัน้ไดร้บัการช าระลา้งโดยวีรบรุุษที่ยิ่งใหญ่ที่สดุพระองคห์นึ่งในประวติัศาสตรไ์ทย 
กองทัพภาคที่  3 ซึ่งได้รับเอาโครงเรื่องจากรฐัมาใช้ จึงพยายามน ามาปรบัให้เข้ากับบริบทใน
ขณะนัน้ที่รฐัไทยถูกคอมมิวนิสตเ์ขา้โจมตี และเพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสียเอกราชไป สมเด็จพระนเรศวร
ในฐานะสัญลักษณ์เชิงอ านาจของกองทัพบก จึงถูกน ามาใชคู้่ขนานไปกับการโจมตีด้วยอาวุธ 
ดังนั้น พคท.จึงกลายเป็นศัตรูจากภายนอกประดุจดังเช่นภาพอุปมากับหงสาวดีตามแนวคิด
ทางการเมืองแบบกษัตรยิน์ิยมและอนรุกัษน์ิยม2 
  เมื่อกระบวนการสรา้งศาลฯ เสร็จสิน้ ปฏิบั ติการซ่อมสรา้งความทรงจ าร่วม
เก่ียวกบัเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรผ่านประดิษฐกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่สมัพันธก์บัผูค้นในพืน้ที่ได้
เกิดขึน้ตามมา เช่น พ.ศ. 2506 กองทพัภาคที่ 3 ไดเ้ชิญชวนขา้ราชการ ลกูจา้ง และคนงานช่วยกนั
ซือ้ “แผนภาพติดตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” จ านวน 1,000,000 
ฉบบั ราคาฉบบัละ 5 บาท เพื่อหารายไดส้รา้งโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ าเภอ
เมือง จงัหวัดพิษณุโลก3 โดยแผนภาพฯ นีเ้ป็นผลงานของ พล.ต.ขุนปทุมโรคประหาร ซึ่งไดท้ าการ
วาดแผนที่ที่มีรายละเอียดสูงเก่ียวกับการเสด็จพระราชด าเนินไปยังพื ้นที่ต่างๆ ของสมเด็จพระ
นเรศวรพรอ้มค าอธิบายโดยสังเขป จากนั้นใน พ .ศ. 2508 พล.ต.ขุนปทุมโรคประหาร ได้เขียน 

 
1 ดู “ผูร้า้ยในประวตัิศาสตรไ์ทย กรณีพระมหาธรรมราชา: ผูร้า้ยกลบัใจ หรือถูกใส่ความโดย plot ของ

นกัประวตัิศาสตร”์ ใน ธงชยั วินิจจะกลู. (2562ค). เล่มเดมิ. หนา้ 213-237. 
2 ส่ิงหน่ึงที่จะยืนยนัค าอธิบายนีไ้ด ้คือ เรื่องของป้ายชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ถูกน ามาใชก้บัชื่อ

ค่าย ซึ่งเป็นสถานที่ตัง้ของกองบญัชาการกองทพัภาคที่ 3 นยัส าคญัของป้ายชื่อนีส้ะทอ้นออกมาวา่ ทหารที่สงักดั
กองทพัภาคที่ 3 เป็นทหารท่ีสงักัดภายใตพ้ระนามสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช เมื่อพิจารณาควบคู่กบัรูปหล่อของ
พระองคท์ี่ตัง้อยู่ภายในศาล ท าใหส้ถานะของทหารกองทัพนีใ้นเชิงอุปมาจึงไม่ต่างจากทหารของสมเด็จพระ
นเรศวร 

3 ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.0701.9/976 เรื่องขอใหเ้ชิญชวนขา้ราชการซือ้แผนภาพติดตาม
รอยพระยคุลบาทพระบาทสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช เพือ่หารายไดส้รา้งโรงพยาบาล. หนา้ 2-3.  
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“สมดุภาพพระราชประวติัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” อีกชิน้หนึ่ง เพื่อจ าหน่ายและน าเงินบริจาค
จดัซือ้อุปกรณ์การแพทยใ์หแ้ก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในหนงัสือเล่มนีม้ีการวาง
โครงเรื่องคลา้ยกนักบั “พระประวติัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เริ่มเลา่เรื่องตัง้แต่สมยัสมเด็จพระ
ไชยราชาขึน้ครองราชยใ์น พ.ศ. 2077 จนกระทั่งสมเด็จพระนเรศวรสวรรคตใน พ .ศ. 2148 แต่ที่
ผลงานชิน้นีไ้ดย้กระดับของการเล่าเรื่องไปอีกขัน้หนึ่ง คือ มีภาพวาดประกอบค าอธิบายในฉาก
ต่างๆ เขา้มา ท าใหอ้รรถรสในการเสพเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรต่างจากพระนิพนธข์องสมเด็จฯ            
กรมพระยาด ารงราชานุภาพที่มีแต่ตัวอักษร อีกทั้งภาพวาดในหนังสือเล่มนีเ้ขี ยนลายเสน้แบบ
การต์ูนสมัยใหม่ ไม่เหมือนกับภาพจารีตเดิมในโคลงภาพพระราชพงศาวดาร (พ.ศ. 2430) พระ
วิหารวดัสวุรรณดาราราม (พ.ศ. 2474) ซึ่งการน าเสนอรูปแบบนีอ้าจเขา้ถึงผูค้นทั่วไปไดง้่ายกว่า1 
  หรืออีกกรณีหนึ่ง ระหว่าง พ.ศ. 2507–2508 สมาคมนักเรียนเก่าพิษณุโลกพิทยา
คมไดจ้ัดใหม้ีการประกอบพิธีพุทธาภิเษก “พระกริ่งนเรศวร” ขึน้จ านวนหนึ่ง เพื่อใหบู้ชาหารายได ้
มาก่อสรา้งตึกวิทยาศาสตรใ์หแ้ก่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 หลงั ครัง้นัน้ไดเ้งินสุทธิจากการให้
บชูาพระมากกว่า  2,000,000 บาท 2 เป็นตน้ 
   ความพยายามของกองทัพภาคที่ 3 ในการสรา้งศาลฯ ขึน้มา สะท้อนถึงความ
พยายามยึดโยงอ านาจเชิงสญัลกัษณ์ของกองทัพบกมาใช้ หลงัจากการปรบัโครงสรา้งกองทพัใน 
พ.ศ. 2501 กองทัพภาคที่ 3 เป็นกองทัพภาคแห่งเดียวที่น าสญัลกัษณ์ของกองทัพบกมาใชอ้ย่าง
เป็นรูปธรรมมากที่สุด เมื่อพิจารณาร่วมกับชื่อ “ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”3 กอปรกับ
กิจกรรมของกองทพัที่มกัมีสมเด็จพระนเรศวรเขา้ไปเก่ียวขอ้งเสมอ ท าใหเ้ห็นว่าสมเด็จพระนเรศวร

 
1 ในส่วนทา้ยเล่มมีการแนะน าพระนิพนธ์เรื่องพระประวตัิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใหเ้ป็นหนงัสือที่

ควรอ่านประกอบล าดับแรกดว้ย ดู พลตรี ขุนปทุมโรคประหาร. (2508). สมุดภาพพระราชประวตัิสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช. พระนคร: ป.อดุมการพิมพ.์  

2 โรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคม. (2522). เล่มเดมิ. หนา้ 156. 
3 ในวิทยานิพนธข์องเฉลิมพล แซ่กิน้ ไดอ้า้งถึง “แฟ้มเอกสารกองประวตัิศาสตรท์หารกองทพับก เรื่อง

กองทพัภาคที่ 3” ซึ่งมีรายละเอียดของเหตุผลที่ใชช้ื่อของสมเด็จพระนเรศวรมาเป็นชื่อค่าย โดยใจความส าคัญ 
คือ เชื่อมโยงเมืองพิษณโุลกเขา้กบัฉากที่เก่ียวขอ้งกบัสมเด็จพระนเรศวร อีกทัง้ยงัอุปมาพระองคว์่า “...ประดจุดงั
พระสยามเทวาธิราชไดอ้ญัเชิญใหพ้ระองค์มาถือก าเนิดเพือ่ช่วยกอบกูเ้อกราชของชาติไทย...” ดู แฟ้มเอกสาร
กองประวตัศิาสตร์ทหารกองทพับก เรือ่งกองทพัภาคที ่3. (ม.ป.ป.). หนา้ 1-3. (เอกสารไม่ตีพิมพเ์ผยแพร)่ อา้งถึง
ใน เฉลิมพล แซ่กิน้. (2550). เล่มเดมิ. หนา้ 116. 
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กลายเป็นสญัลกัษณ์ส าคัญที่อยู่กับกองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดพิษณุโลกอย่างไม่สามารถแยก
ออกจากกนัได ้ 
  โครงเรื่องว่าด้วยสถานที่เสด็จพระราชสมภาพถูกน ามาใช้ให้สัมพันธ์กับพื ้นที่
จงัหวัดพิษณุโลก ทัง้ในแง่ของการเป็นพืน้ที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อการขยายตัวของคอมมิวนิสต ์และในแง่
ของการเป็นพืน้ที่เสด็จพระราชสมภพ อาจมีส่วนตอกย า้ใหผู้ค้นในทอ้งถิ่นคลอ้ยตามความทรงจ า
ร่วมในชุดอุดมการณ์เดียวกันอย่างแนบสนิทกบัรฐั เชื่อถือและศรทัธาว่าเป็นคนมีถิ่นเกิดเดียวกัน
กับวีรมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ ท าใหชุ้ดอุดมการณ์แบบคอมมิวนิสตข์อง พคท . ไม่สามารถขึน้มาเป็น
ความทรงจ ารว่มหลกัของผูค้นในจงัหวดัพิษณโุลกไดใ้นระยะนี ้

3.4.2 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช: ภาพลักษณ์ “กษัตริย์
นักรบเพ่ือการพัฒนา” 
  ต่อมาในทศวรรษ 2530 กระบวนการสรา้ง “พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระ
นเรศวรมหาราช” ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ปรากฏขึน้มาตอกย ้าความส าคัญของจังหวัด
พิษณุโลกในฐานะสถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวร และเป็นอีกครัง้ที่กองทัพ
ภาคที่ 3 ไดเ้ขา้มีส่วนส าคัญในการสรา้ง แต่ดว้ยบริบททางการเมืองที่ เปลี่ยนไปหลงัยุค พคท. รฐั
ไทยเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2520 และการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2530–2534) ซึ่งหนึ่งในมาตรการในส่วน
ของแผนงานพัฒนาคุณภาพคนและแรงงาน คือ การขยายและจัดตัง้มหาวิทยาลยัใหม่เพื่อขยาย
โอกาสการศกึษาต่อและกระจายความเป็นธรรมในสว่นภูมภิาค1 มีผลใหม้หาวิทยาลยันเรศวรไดร้บั
การสถาปนาขึน้อย่างเป็นทางการ แนวคิดในการสรา้งอนุสาวรียส์มเด็จพระน เรศวรในยุคนี ้จึง
เปลี่ยนเป็น “กษัตรยิน์กัรบเพื่อการพฒันา” ไม่ใช่ “กษัตรยิน์กัรบเพื่อความมั่นคง” อีกต่อไป 
  ความเป็นมาของการสรา้งเริ่มขึน้ตัง้แต่มหาวิทยาศรีนครนิทรวิโรฒ พิษณุโลก (ชื่อ
เดิมในขณะนัน้) ไดร้บัการยกฐานะวิทยาเขตขึน้เป็นมหาวิทยาลยัเอกเทศ โดยคณะรฐัมนตรีไดล้ง
มติอนุมัติเมื่อวนัที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2531 ทางคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัฯ ไดม้ีหนงัสือ
ราชการลงวนัที่ 17 ตลุาคมในปีนัน้ เรียนไปยงั พล.อ.ศิริ ทิวะพนัธุ ์แม่ทพักองทพัภาคที่ 3 ประธาน
กรรมการการด าเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรในขณะนัน้ มีใจความโดยสรุปว่า การจัดตั้ง
มหาวิทยาลยัจ าเป็นตอ้งมีสญัลกัษณป์ระจ ามหาวิทยาลยั ดงันัน้ จึงควรจะจดัสรา้งพระบรมราชานุ
สาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นสญัลกัษณ์ประจ ามหาวิทยาลยั เพื่อใหเ้ป็นที่สกัการะของ

 
1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (ม.ป.ป.). แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่6 พ.ศ. 2530-2534. หนา้ 79-82. 



  
 

114 

นักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป ทาง  พล.อ.ศิริ เห็นชอบด้วยจึงได้มีหนังสือราชการในนาม
กองทัพภาคที่ 3 เรียนอธิบดีกรมศิลปากรเพื่อขออนุญาตก่อสรา้งพระบรมราชานุสาวรีย ์ทางกรม
ศิลปากรได้ส่งคณะเจา้หน้าท่ีน าโดยกนก บุญโพธิ์แก้ว ผู้อ  านวยการกองหัตถศิลป์ เดินทางมา
พิจารณาสถานที่เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2532 ส าหรบัเหตุผลในการเลือกบริเวณที่จะท าการ
สรา้งนัน้ นอกเหนือจากในแง่ท าเลที่เหมาะสมแลว้ บริเวณดา้นหลงัของท าเลนั้นเป็นอาคารหลัง
แรกที่ไดร้บัพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “มิ่งขวญั” 
ดว้ย1 จากนัน้เมื่อวนัที่ 7 ตลุาคม พ.ศ. 2532 รชักาลที่ 9 ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน
นามมหาวิทยาลยัแห่งนีว้่า “มหาวิทยาลยันเรศวร”2 
  ระยะเวลาการหล่อพระบรมรูปเริ่มด าเนินงานตัง้แต่ พ.ศ. 2534–25353 โดยมีฝ่าย
ประติมากรรม กองหตัถศิลป์ เป็นผูอ้อกแบบพรอ้มทัง้ป้ัน–หลอ่ ลกัษณะของพระบรมราชานสุาวรีย์
ฯ อยู่ในพระอิริยาบถทรงหลั่ งน ้าทักษิโณทกจากพระสุวรรณภิงคาร พระพักตรก์้มเล็กน้อย 
ทอดพระเนตรสายน า้ที่หลั่งออกจากสวุรรณภิงคารทางเบือ้งพระหตัถข์วา พระหตัถซ์า้ยก าพระแสง
ดาบซึ่งวางพาดอยู่บนพระเพลา โดยหันดา้มพระแสงดาบไปทางเบือ้งพระหัตถข์วา พระบาทซา้ย
ยื่นไปขา้งหนา้เล็กนอ้ย ทรงสงัวาลเป็นสายตระกรุดคู่ ประทบับนพระแท่นเทา้สิงหม์ีผา้ทิพย์4 ครัน้
การด าเนินงานป้ัน–หล่อพระบรมรูปส าเร็จลงดว้ยดี ทางมหาวิทยาลยันเรศวรไดอ้ญัเชิญพระบรม
รูปจากโรงป้ัน–หล่อ กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร มายังจังหวัดพิษณุ โลก โดยจัดขบวนแห่
เทิดพระเกียรติรอบตัวเมืองก่อนจะน าขึน้ประดิษฐานบนแท่นและท าพิธีบวงสรวงในบริเวณลาน
พระบรมราชานุสาวรียเ์มื่อวนัที่ 25 มกราคม พ.ศ. 25365 พระบรมรูปที่ขนยา้ยมาหลายกิโลเมตรไม่
มีต าหนิเลยแมแ้ต่นอ้ย ผูอ้  านวยการกองหัตถศิลป์ถึงขัน้เอ่ยว่า “…นีแ่หละพระบรมเดชานุภาพ ที่
กระผมไม่เคยไดพ้บเหน็มาก่อนในชีวติการเป็นช่างของกระผม”6 

 
1 ดู “ประวัติพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช” ใน สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์ (บ.ก.). 

(2536). ที่ระลึกในวโรกาสสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นองค์
ประธานในพิธีเปิดพระบรมราชานสุาวรีย ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช. หนา้ 47-48. 

2 แหล่งเดมิ. หนา้ 16. 
3 แหล่งเดมิ. หนา้ 52. 
4 ดู “พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มหาวิทยาลยันเรศวร” ใน แหล่งเดิม. หนา้ 

37.  
5 แหล่งเดมิ. หนา้ 48. 
6 แหล่งเดมิ. หนา้ 39. 
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ภาพประกอบ 5 ขบวนแห่อญัเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรอบตวัเมืองจงัหวดั

พิษณโุลก ก่อนน าขึน้ประดิษฐานที่มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
 ที่มา : สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์  (บ .ก .). (2536). ที่ระลึกในวโรกาสสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็พระราชด าเนนิทรงเป็นองค์ประธานในพธิีเปิดพระบรมรา
ชานสุาวรีย ์สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช. หนา้ 49 
 

 

 
ภาพประกอบ 6 พระบรมราชานสุาวรียส์มเดจ็พระนเรศวรมหาราช ณ มหาวทิยาลยันเรศวร 

 
 ที่มา: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร. (2562). ผูบ้ริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
ของบัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช . 
(ออนไลน)์  
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  บทบาทของสถาบันกษัตริยม์ีความส าคัญต่อการสรา้งพระบรมราชานุสาวรียฯ์ 
แห่งนีเ้ช่นกนั โดยสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จมาทรงประกอบพิธีกรรม
ส าคญั 4 ครัง้ ไดแ้ก่ 1) วนัที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 เสด็จพระราชด าเนินทรงวางศิลาฤกษ์พระ
บรมราชานุสาวรียฯ์ 2) วนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 เสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธีพทุธา
ภิเษกวตัถุมงคล ณ วดัพระศรีรตันมหาธาตวุรมหาวิหาร1 ซึ่งเป็นวนัที่พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยั
นเรศวร พ.ศ. 2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเป็นวนัครบรอบ 400 ปีแห่งการครองราชย์
ของสมเด็จพระนเรศวร 3) วนัที่ 3 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2535 รชักาลที่ 9 ไดพ้ระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
พระองคเ์สด็จมาทรงเททองหล่อตน้พฤกษ์และพระบรมราชานุสาวรียฯ์ และ 4) วนัที่ 31 สิงหาคม 
พ.ศ. 2536 เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นองคป์ระธานในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรียฯ์ 2 ถือเป็น
การสถาปนาอ านาจน าของเรื่องเลา่ขนาดใหญ่ลงบนพืน้ที่อย่างเสรจ็สมบรูณ ์
  ในพิธีเปิดครัง้นีม้ีกระบวนการสรา้งความทรงจ าร่วมใหม่ต่อเรื่องเล่าสมเด็จพระ
นเรศวรที่สมัพนัธก์บัมหาวิทยาลยันเรศวรและจงัหวดัพิษณุโลกนอกเหนือจากกระท าผ่านการสรา้ง
พระบรมราชานุสาวรีย ์ตัง้แต่การสรา้งวตัถุมงคล เช่น รูปหลอ่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระกริ่ง
ชินราชนเรศวรมหาราช พระชยัวฒันช์ินราชนเรศวรมหาราช ฯลฯ มีพระเกจิอาจารยน์ั่งปรกพุทธา
ภิเษกจากหลายจังหวัด3 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 25364 และการจัดท าหนังสือที่ระลึก ซึ่ง
เนื ้อหาภายในเต็มไปด้วยข้อเขียนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี การเชื่อมโยงอตัลกัษณข์องมหาวิทยาลยัเขา้กบัองคส์มเด็จพระ
นเรศวร การสรา้งพระราชวงัจนัทนแ์ต่ที่น่าสนใจ คือ การแทรกเรื่องเลา่อภินิหารเก่ียวกบัสมเด็จพระ

 
1 การจดัท าวตัถมุงคลครัง้นี ้นอกจากเพื่อจ าหน่ายหารายไดเ้ป็นทุนในการจดัสรา้งพระบรมราชานุสาว

รียฯ์ แลว้ ยงัไดน้ าไปด าเนินการบรูณะปรบัปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ ที่อ  าเภอเมืองดว้ย ด ูมหาวิทยาลยัศรีนค
รนิทรวิโรฒ พิษณุโลก. (2533). ทีร่ะลึกในวโรกาสสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชด าเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระบรมรูปจ าลองฯ และวตัถุมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชทรงครองราชย์ครบรอบ 400 ปี วนัอาทิตย์ที ่29 กรกฎาคม พทุธศกัราช 2533. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ พิษณโุลก.  

2 สพุตัรา จิรนนัทนาภรณ ์(บ.ก.). (2536). เล่มเดมิ. หนา้ 41-45.  
3 หนึ่งในพระเกจิอาจารย ์คือ พระอาจารยโ์ง่น หรือหลวงปู่ โง่น โสรโย วดัพระพุทธบาทเขารวก จงัหวดั

พิจิตร เป็นผูเ้ล่าต านานพระสพุรรณกัลยา พระพี่นางของสมเด็จพระนเรศวร ในช่วงประมาณตน้ทศวรรษ 2540 
โดยจะขยายความอย่างละเอียดในหวัขอ้ 4.4.2 หลวงปู่ โง่น โสรโยกบัการสรา้งตวัตนใหม่ใหแ้ก่พระสพุรรณกลัยา 

4 แหล่งเดมิ. หนา้ 11-13. 
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นเรศวร ในที่นีข้อยกหนึ่งตัวอย่างที่ทางกองบรรณาธิการอา้งว่าสมโภชน ์กนัแตง อาจารยโ์รงเรียน
พิษณโุลกพิทยาคมเป็นผูเ้ลา่ ดงัความว่า 
 

 สมาคมนักเรียนเก่ าโรงเรียนพิษณุ โลกพิทยาคม จัดให้มีการแสดงละคร
ประวัติศาสตรก์ลางสนามฟุตบอล เรื่อง “ศึกกูแ้ผ่นดิน” มีครู–อาจารย–์นักเรียน ร่วมแสดง
เกือบพันคน เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ก่อนจะแสดงในวันจริง ต้องท าพิธีบวงสรวงดวงพระ
วิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรเพื่อขอพระบรมราชานุญาต ขณะที่กระท าพิธีบวงสรวง
กลางแจง้บนลานศาลสมเด็จพระนเรศวร ตัวละครตอ้งแต่งตัวครบเครื่องเหมือนแสดงจริง 
ปรากฏว่าท่ามกลางแสงแดดที่รอ้นแรง ผูแ้สดงที่เป็นทหารพม่าพากันเป็นลมลม้พบัไปหลาย
สิบคน ส่วนผูท้ี่แต่งตวัเป็นทหารไทยไม่เป็นอะไรเลย ครัน้พอวนัแสดงจรงิ คืนนัน้เป็นฤดหูนาว 
ทอ้งฟ้าสดใสแจ่มกระจ่าง จู่ ๆ พอประกาศอิสรภาพหลั่งน า้จากสุวรรณภิงคาร ฝนตกลงมา
ทันทีทันใดโดยไม่มีเคา้มาก่อนเลย ฉากในสนามรบระหว่างทหารทั้งสองฝ่าย ฝ่ายที่ไดร้บั
อุบัติเหตุมากที่สุดจะเป็นทหารฝ่ายพม่า เช่น ดาบของทหารไทยหลุดจากดา้มไปปักที่เท้า 
ระหว่างรบดาบพลาดไปถูกมือทหารพม่าบวมและแตก ฯลฯ จนวันสุดท้ายของการแสดง
ทหารพม่าจะบางตาอย่างผิดสงัเกต เพราะไม่มีใครอยากแสดง…1 

  
  ในหนังสือที่ระลึกเล่มนีย้ังพบเนือ้ความบรรยายอภินิหารท านองนีอี้กหลายเรื่อง 
ซึ่งสะทอ้นเรื่องปรมัปราคติ (myth) หรือเรื่องเล่ามขุปาฐะของผูค้นในจงัหวดัพิษณุโลกที่มีความทรง
จ าร่วมต่อเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรที่ไม่ใช่แค่การที่พระองคม์ีตวัตนในหนา้ประวติัศาสตร ์แต่ใน
ความเชื่อปรมัปราเช่นนี ้ดวงพระวิญญาณของพระองคย์ังสามารถสรา้งความอัศจรรยไ์ดใ้นโลก
ปัจจุบนัไดเ้สมอ แมก้ระทั่งในการแสดงที่เป็นนาฏกรรมจ าลองจาก “เรื่องที่เชื่อว่าจริงในอดีต” ผูท้ี่
แสดงเป็นอริราชศตัรูฝ่ายพม่า นอกจากจะพ่ายแพใ้นการแสดงแลว้ ยงัท าใหไ้ดร้บับาดเจ็บจริงจาก
การแสดงนีด้ว้ย การเล่าเรื่องท านองนี ้ท าใหเ้รื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรไม่เป็นวิชาการมาก
เกินไป ท าใหเ้ป็นการง่ายท่ีคนทั่วไปจะสามารถซมึซบัเรื่องเลา่ของพระองคไ์ดเ้ขา้ถึงกว่า เพราะรูส้ึก
ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกลต้วั  
  หนังสือที่ระลึกฯ ที่ใช้ในการอ้างอิงเป็นส่วนใหญ่ในหัวขอ้นี ้ อาจเป็นแม่บทให้
คณาจารยข์องมหาวิทยาลยันเรศวรไดผ้ลิตประวติัศาสตรน์ิพนธร์  าลกึถึงสมเด็จพระนเรศวร โดยจดั
กิจกรรมในนาม “โครงการวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ” ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ทุกวนัที่ 29 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวนัครบรอบการเสด็จขึน้ครองราชย์

 
1 ค าที่ขีดเสน้ใตเ้ป็นของผูว้ิจยั ใน แหล่งเดมิ. หนา้ 34. 
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ของสมเด็จพระนเรศวรในเวลาต่อมา กิจกรรมที่จัดขึน้นั้นจะเชิญวิทยากรมาบรรยายเก่ียวกับ
สมเด็จพระนเรศวร เช่น พ.ศ. 2542 ทมยนัตี (วิมล ศิริไพบูลย)์ และวิศวนาถ (ประพนธ ์วิพฒันพร) 
บรรยายเรื่อง “สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในทัศนะนักเขียน” พ.ศ. 2546 สุเนตร ชุตินธรานนท ์
บรรยายเรื่อง “อ านาจอิสระของทอ้งถิ่น ภายใตบ้ริบทการศึกษาประวัติศาสตร์: กรณีศึกษาไทย–
พม่า” ฯลฯ และมีการน าค าบรรยายเหล่านีไ้ปจดัพิมพร์วมเล่มกบังานวิจยัหรือบทความที่คน้ควา้ที่
เก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวร1 
  การสรา้งพระบรมราชานุสาวรียฯ์ แห่งนี ้เป็นการประกอบสรา้งเรื่องเล่าสมเด็จ
พระนเรศวรในมิติใหม่ที่เชื่อมเขา้กับอัตลกัษณ์ องคค์วามรู ้และประวัติศาสตรข์องมหาวิทยาลัย
นเรศวร จนก่อเกิดเป็นความทรงจ าร่วมใหม่ของผูค้นในจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะกับนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเองที่ซึมซับเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรเข้าไป เห็นได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยที่มักจะเก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวร ตั้งแต่กิจกรรมปรับสภาพนิสิตใหม่ 
(Beginning Camp) ที่มีปลูกฝังวาทกรรม “ทหารกลา้พระนเรศ” ผ่านบทเพลง ไปจนถึงโครงการ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั เช่น โครงการรอ้งเพลงมหาวิทยาลยั ภาคภมูิใจนเรศวร2 
  กระบวนการต่าง ๆ ที่คอยซ่อมสรา้งความทรงจ าร่วมใหม่ใหเ้กิดขึน้นี ้มีผูก้ล่าวว่า
เป็น “ลทัธิพิธีบูชาสมเด็จพระนเรศวร” ซึ่งเกิดจาก 2 ปัจจยั คือ การถ่ายทอดอุดมการณจ์ากเบือ้ง
บนสู่เบือ้งล่าง ทัง้การรบัโครงเรื่องประวติัศาสตรร์าชาชาตินิยมและการรบันามของมหาวิทยาลยั 
“นเรศวร” จากรชักาลที่ 9 และเกิดจากปัจจัยการตอบรบัอุดมการณ์ของเบือ้งล่างจากเบือ้งบน3  
เห็นไดจ้ากการก าหนดใหต้ราประจ ามหาวิทยาลยัที่มี 2 ตรา ตราแรกมีลกัษณะเป็น “พระบรมรูป
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในท่าประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณภิงคาร หลั่งทักษิโณทก

 
1 ดูตวัอย่างใน จิราภรณ ์สถาปนะวรรธนะ (บ.ก.). (2543). รายงานการด าเนินงานโครงการวนัสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช 29 กรกฎาคม 2542 มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก: โครงการวันสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ภาควิชาสังคมศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์.; จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ (บ.ก.). 
(2546). รายงานผลการด าเนินงานโครงการวนัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 29 กรกฎาคม 2546 มหาวิทยาลยั
นเรศวร. พิษณุโลก: โครงการวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ภาควิชาสังคมศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร.์  

2 ดูการวิพากษ์การผลิตซ า้เรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ใน ศาสตร ์ราช
พฤกษ์. (2557). แหล่งผลิตปัญญาชนกบัการผลิตซ ้าประวตัิศาสตร์บาดแผล. (ออนไลน)์; #ทีมมันกุง้. (2558). 
“ทหารกลา้พระนเรศ” ผลผลิตซ ้าของประวตัศิาสตร์แบบราชาชาตนิยิมภายในมหาวทิยาลยั. (ออนไลน)์  

3 Le Coq gaulois. (2558). “ลทัธิพิธีบูชาสมเด็จพระนเรศวร” : การถ่ายทอดจากเบือ้งบนสู่เบือ้งล่าง
และการตอบรบัของเบือ้งล่างจากเบือ้งบน. (ออนไลน)์  
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ประกาศอิสรภาพ ตอนลา่งพระแท่นประทบัมีอกัษรชื่อมหาวิทยาลยันเรศวร อยู่ภายในปา้ยชายธง” 
และตราที่สองมีลักษณะเป็น “ช้างศึกอยู่ในโล่กลมโบราณ ตอนล่าง รูปช้างศึก มีอักษรชื่อ
มหาวิทยาลยันเรศวร อยู่ภายในชายธง”1 ไปจนถึงการสรา้งเครื่องหมายหรือการตัง้ชื่อตึกเรียนต่าง 
ๆ  เช่น อาคารธรรมราชา อาคารเอกาทศรถ อาคารปราบไตรจักร เป็นตน้2 กระบวนการแบบนีถื้อ
เป็นการปะทะประสานระหว่างอุดมการณ์ที่ถ่ายทอดจากรฐั และอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยที่
ยินยอมพรอ้มใจใหเ้กิดการประกอบสรา้งเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรเขา้เป็นอตัลกัษณท์ี่ เชื่อม
สนิทกบัประชาคมภายในมหาวิทยาลยัทกุระดบัไม่ว่าจะเป็นผูบ้รหิาร คณาจารย ์จนถึงตวัของนิสิต 
  การสรา้งพระบรมราชานุสาวรียฯ์ แห่งนีท้ี่เสร็จสมบูรณใ์น พ.ศ. 2536 จึงเป็นการ
เปิดฉากครั้งส าคัญ ของเรื่องเล่ าสม เด็จพ ระน เรศวรในมิ ติ ใหม่ที่ แท รก เข้ามาภายใน
สถาบนัการศึกษา อ านาจน าของเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรในบริบทใหม่ จึงไม่ไดม้ีเป้าหมายเพื่อ
ใชต่้อตา้นคอมมิวนิสตอ์ย่างในยุคสงครามเย็น แต่มีภาพลกัษณ์ใหม่ของ “กษัตริยน์ักรบเพื่อการ
พัฒนา” เป็นภาพสะท้อนที่ เชื่อมโยงไปถึงกระแสพระราชอ านาจน าของสถาบันกษัตริย์หลัง
เหตกุารณพ์ฤษภาฯ 2535 ที่ขึน้สู่จุดสูงสดุ พรอ้มกับภาพลกัษณท์ี่แปรเปลี่ยนไปจากการเป็นศูนย์
รวมใจป้องกันภัยความมั่นคงในยุคสงครามเย็นมาสู่สถาบันกษัตริยท์ี่มีภาพลกัษณ์นักพัฒนาที่
ไดร้บัการยกย่องในหมู่มหาชนมาก โดยเฉพาะชนชัน้กระฎมุพีไทย 

3.5 ประกาศอิสรภาพ ณ พื้นที่สีแดง: การปราบปรามคอมมิวนิสตด์้วยเร่ืองเล่าและแรง
ศรัทธา 
 ประเด็นส าคญัที่ตอ้งการอภิปรายในที่นี่ คือ การประกอบสรา้งเรื่องเลา่สมเด็จพระนเรศวร
ผ่านรูปแบบอนุสาวรียใ์นยุคพัฒนาสัมพันธ์กับวาทกรรมการก าจัดคอมมิวนิสตอ์ย่างไร ในงาน
ศึกษาที่มีมาก่อนหน้าของธนาวิ โชติประดิษฐ ได้ศึกษาการสรา้งอนุสาวรีย์ที่เป็นการร  าลึกถึงผู้
เสียสละทัง้ทหาร ต ารวจ และพลเรือนในการต่อสูก้บัคอมมิวนิสตย์ุคสงครามเย็น อนุสาวรียท์ี่ไดร้บั
การสรา้งขึน้นี ้ปรากฏเป็นรูปแบบสจันิยมวีรบุรุษ (heroic realism)3 ซึ่งธนาวิเสนอว่าเป็น “...ภาษา

 
1 สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์ (บ.ก.). (2536). เล่มเดิม. หน้า 19.; ปัจจุบันตราพระบรมรูปสมเด็จพระ

นเรศวรจะใชเ้ป็นตุง้ติง้ของทัง้นิสิตหญิงและนิสิตชาย โดยนิสิตหญิงจะติดที่คอปกเสือ้ดา้นซา้ย ส่วนนิสิตชายจะ
ติดที่ตรงกลางเนคไท ส่วนตรารูปชา้งศกึในโล่กลแบบโบราณจะใชเ้ป็นสญัลกัษณป์ระจ ามหาวิทยาลยั 

2 ศาสตร ์ราชพฤกษ์. (2557). แหล่งผลิตปัญญาชนกบัการผลิตซ ้าประวตัศิาสตร์บาดแผล. (ออนไลน)์ 
3 ในขณะที่รฐัไทยช่วงเวลานัน้อยู่ฝ่ายโลกเสรีประชาธิปไตย (แมใ้นทางการเมืองการปกครอง เป็นการ

ยากที่จะกล่าวเชน่นัน้) กลบัสรา้งอนสุาวรียใ์นรูปแบบท่ีต่างไปจากชาติตะวนัตกที่อยู่ในฝ่ายเดียวกนัท่ีมกัจะสรา้ง
อนุสาวรียใ์นรูปแบบนามธรรม (abstract) ส่วนฝ่ายคอมมิวนิสตใ์ช้รูปแบบสจันิยม (socialist socialism) ใน  
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ทางสุนทรียศาสตร์ในงานอนุสาวรีย์ของรฐัไทยวางอยู่บนความตอ้งการที่จะส าแดง (represent) 
วาทกรรมว่าดว้ยการเสียสละเพื่อชาติและความจงรักภกัดีต่อชาติออกมาใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม… 
เป็นรูปแบบทีต่อบสนองความตอ้งการปลกุเรา้ความรูส้ึกชาตินยิมในภาวะสงครามไดด้ทีีส่ดุ…”1  
 ส่วนใหญ่ธนาวิมุ่งเน้นอธิบายอนุสาวรีย์ที่สรา้งขึน้เพื่ อร  าลึกถึงทหารที่ เข้าร่วมรบกับ
คอมมิวนิสต ์รวมถึงมีการวิเคราะหเ์ชื่อมโยงไปยังบทบาทของสถาบันกษัตริยท์ี่สรา้งความชอบ
ธรรมใหแ้ก่อนุสาวรียเ์หลา่นีผ้่านพิธีกรรมต่าง ๆ ไปจนถึงมีการสรา้งรอยพระบาทของรชักาลที่ 9 ใน 
พ.ศ. 2525 ที่จังหวัดเชียงราย แม้จะมีการวิเคราะห์ในมิ ติของการเชื่อมโยงโครงเรื่องทาง
ประวติัศาสตรร์าชาชาตินิยมเขา้กบัการสรา้งอนุสาวรีย ์“พ่อขุน” หรือ “พญา” ที่ไม่ใช่แค่การรือ้ฟ้ืน
ต านานเรื่องเล่าโบราณขึน้มาเท่านั้น “...หากยงัไดถ้กัทอสงครามขยายอาณาจักรในอดีตเขา้กับ
ปัญหาการเมืองปัจจุบนัเรือ่งอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนทีก่ าลงัเป็นประเดน็ความมั่นคงของชาติ
ด้วย…”2 แต่ยังขาดการวิเคราะห์ในมิติของการน าเรื่องเล่าของกษัตริย์จากศูนย์กลางเข้าไป
สถาปนาและสวมทับลงบนพืน้ที่ภาคเหนือ (ตามขอบเขตพืน้ที่ที่บทความนีไ้ดศ้ึกษา) เพื่อเป็น
สญัลกัษณเ์ชิงอ านาจในการกดปราบคอมมิวนิสตใ์หร้าบคาบไป 
 ดงัที่อธิบายไปก่อนหนา้ “การประกาศอิสรภาพ” พ.ศ. 2127 เป็นโครงเรื่องส าคญัของเรื่อง
เล่าแบบสขุนาฏกรรม (comic) ที่แสดงถึงการโตก้ลบัจากฝ่ายอยุธยาต่อหงสาวดี/พม่า จนน ามาสู่
การเป็นเอกราชของชาติไทย ดว้ยเหตุนี ้ภายใตก้รอบโครงการประวัติศาสตรร์าชาชาติไทยในยุค
สงครามเย็น จึงเกิดปรากฏการณ์ที่รฐัไทยหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ ไดแ้ปรความหมายเรื่องเล่าของ
พระองคใ์หม่ จากกษัตริยผ์ูป้ราบปรามหงสาวดี/พม่า มาสู่กษัตริยผ์ูป้ราบปรามคอมมิวนิสตบ์น
พืน้ที่สีแดง อันสอดคลอ้งกับอุดมการณ์การเมืองของรฐัไทยช่วงทศวรรษ 2500–2520 ในที่นีจ้ะ
ยกตัวอย่างการประกอบสรา้งเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรที่มีเป้าหมายทางอุดมการณ์การเมือง
แบบดงักล่าว 3 กรณีดว้ยกนั ไดแ้ก่ “ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” จงัหวดัหนองบวัล าภู “พระ
สถูปเจดียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์” จงัหวดัเชียงใหม่ และ “พระเจดียอิ์สรภาพ อนุสรณ์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” จงัหวดัเพชรบรูณ ์

 

ธนาวิ โชติประดิษฐ. (2559). แผ่นดินไทยใตร้่มพระบารมี อนุสาวรีย์อันเนื่องมาแต่การต่อสูก้ับคอมมิวนิสตใ์น
ภาคเหนือตอนบน กบัปฏิบตัิการสรา้งความทรงจ าของรฐัไทย. ใน เอกสารประกอบการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ
เครือข่ายประวตัิศาสตร์ มานุษยวิทยา และสงัคมวิทยาภาคใต ้ครัง้ที ่2 “ศาสตร์แห่งการจ า ศิลป์แห่งการลืม” 
เล่ม 1. หนา้ 292.  

1 แหล่งเดมิ. หนา้ 293. 
2 ดรูายละเอียดทัง้หมดใน แหล่งเดมิ. หนา้ 292–299. 
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3.5.1 “ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” จังหวัดหนองบัวล าภู: ปฏิบัติการแย่งชิง
มวลชนในภาคอีสาน1 
  ภาพของความเป็นคอมมิวนิสตก์บัชาวอีสานนัน้ดจูะมีความซอ้นทบักนัอย่างแยก
ไม่ออกในสายตารฐัไทยโดยเฉพาะยคุสงครามเย็น พืน้ที่หลายแห่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือ
ภมูิภาคอื่น ๆ มกัถกูติดปา้ยอย่างเป็นสามญัว่า “พืน้ที่สีแดง” และกลุ่มคนที่รฐัคิดว่าเป็นหรืออาจจะ
เป็นคอมมิวนิสตก์็มักถูกติดป้ายว่า “ภัยแดง” เช่นกนั ในจังหวดัอุดรธานี2เองถือเป็นพืน้ที่เสี่ยงต่อ
การถูกคอมมิวนิสต์เข้าควบคุมและครอบง า ดังปรากฏข้อมูลว่าใน พ.ศ. 2491 หนังสือพิมพ์
ประชาธิปไตยไดล้งข่าวว่า มีการโปรยใบปลิวที่จังหวดัอุดรธานี มีเนือ้หาโจมตีรฐับาลจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม รวมถึงยุยงชาวอีสานใหแ้บ่งแยกลาวกับไทย3 ซึ่งกรณีนีท้  าใหภ้าพของ ส.ส.อีสาน 
ภมูิภาคอีสาน รวมถึงจงัหวดัอดุรธานีเอง ถูกน าเสนอออกมาในแง่ลบและเป็นพืน้ที่เสี่ยงในมมุมอง
ของรฐัไทยไป 
  ครัน้ถึงสมยัจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์พืน้ท่ีบริเวณนีถ้กูรฐัไทยใหค้วามหมายว่าเป็น 
“พืน้ที่สีแดง” เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของเขตงานภูซาง (เขตอดุรธานี) ของ พคท. ที่เริ่มตน้ก่อตวัขึน้
บริเวณภูช่อฟ้าตัง้แต่ พ.ศ. 2504 เขตงานแห่งนีค้รอบคลุมพืน้ที่จงัหวดัเลย หนองบวัล าภู อดุรธานี 
ขอนแก่น ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ เป็นเขตพื ้นที่ที่ เชื่อม ต่อกันระหว่างภูพานไปจนถึงเขตงานใน
ประเทศลาวและภาคเหนือ ถือว่าเป็น “เสน้ทางแดง” ที่ไดร้บัการสนบัสนุนจากรฐับาลจีนและพรรค
คอมมิวนิสตท์ี่ประเทศลาวและเวียดนาม โดยกองก าลงัติดอาวธุกลุม่ภูช่อฟ้าไดท้ าการแตกเสียงปืน
ครัง้แรกโดยการเขา้โจมตีสถานีต ารวจหนองบวัล าภูเมื่อประมาณ พ.ศ. 2509 เหตกุารณใ์นครัง้นัน้
ท าใหช้ื่อของหนองบวัล าภใูนยคุนัน้กลายเป็น “พืน้ที่สีแดง”4  
  ดว้ยเหตุนี ้รฐัไทยจึงตอ้งเขา้ไปจัดการใหพ้ืน้ที่แห่งนี ้ใหป้ลอดจากภัยแดงที่จะมา
คกุคามความมั่นคง ในสื่อบางฉบบัของภาครฐัที่ผลิตซ า้เรื่องเล่าของพืน้ที่สีแดงในบริเวณนีไ้ดร้ะบุ

 
1 เนือ้หาในหัวข้อนี ้ ผู้วิจัยเคยน าเสนอมาแลว้ครัง้แรก ใน ปิยวัฒน์ สีแตงสุก, และ ชาติชาย มุกสง. 

(2562). เล่มเดมิ. หนา้ 170–187. 
2 เดิมทีหนองบวัล าภเูป็นอ าเภอหนึ่งของจงัหวดัอดุรธานี ไดร้บัการยกสถานะเป็นจงัหวดัใน พ.ศ. 2536 

ใน พระราชบัญญัติตัง้จังหวดัหนองบัวล าภู พ.ศ. 2536. (2536, 25 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัพิเศษ 
(เล่ม 110 ตอนที่ 125, น. 7-9).  

3 ดารารตัน ์เมตตารกิานนท.์ (2543). การรวมกลุ่มทางการเมืองของ “ส.ส.อสีาน” พ.ศ. 2476 - 2494. 
หนา้ 320.  

4 เดอะ อีสานเรคคอรด์. (2559). ‘20 ปี สถูปภูซาง’ สหาย-ญาติผูเ้สียชีวติ ร่วมจดังานร าลึกถึงวรีชนใน
หว้งสงครามคอมมิวนสิต.์ (ออนไลน)์  
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ว่า เหตุการณ์ยึดสถานีต ารวจหนองบัวล าภูครัง้นั้นได้เป็นที่มาของการสรา้ง “ศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช” โดยรชักาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารทิี่จะใหม้ีการบรูณะศาลแห่งเดิมที่ไดส้รา้งขึน้มา
ตัง้แต่สมยัรชักาลที่ 6 ตามด าริของพระยาอดุรธานีศรีโขมสาครเขตต ์(จิตร จิตตะยโศธร) เจา้เมือง
อดุรธานีในขณะนัน้ และสรา้งพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรขึน้มาใหม่ เพื่อเรียกขวัญ
ก าลงัใจของประชาชนในพืน้ที่1  
  พระยาอุดรธานีฯ ผูน้ีเ้องที่มีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่เรื่องเล่าสมเด็จพระ
นเรศวรมาตัง้แต่ พ.ศ. 2456 ที่ไดต้ามเสด็จรชักาลที่ 6 ไปสกัการะเจดียย์ุทธหัตถีที่สุพรรณบุรี อีก
ทัง้เป็นผูจ้ดัพิมพป์ระกาศสงัเวยเทวดาที่ใชใ้นการบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรในคราวนัน้ดว้ย2 พอ
มาในคราวนี ้ยังได้ร่วมใจกับชาวหนองบัวล าภูสรา้งศาลแห่งใหม่ขึน้มาอีก3 จึงนับได้ว่าเป็น
ปัญญาชนที่ขา้มชนชัน้ได ้(traditional intellectual) ที่มีบทบาทส าคญัในการร่วมเผยแพร่เรื่องเล่า
ของชนชั้นปกครองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายใต้บริบทของระบอบการปกครองที่
แตกต่างกนัไป กระบวนการนีส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงการที่รฐัไทยไดใ้ชว้ตัถทุางประวติัศาสตรท์ี่หลงเหลือ
จากระบอบเก่า และรือ้ฟ้ืนเรื่องเล่าขึน้มาใหม่ เพื่อแย่งชิงมวลชนชาวหนองบัวล าภู และบริเวณ
ใกลเ้คียงจาก พคท.  
  โครงเรื่องที่รฐัจะน ามาใชป้ระกอบสรา้งเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรเขา้กบัทอ้งถิ่น
หนองบวัล าภู ทางกองวรรณคดีและประวัติศาสตร ์(กวป.) สงักัดกรมศิลปากร ไดท้ าการรวบรวม
สงครามทัง้ 14 ครัง้ในสมยัสมเด็จพระนเรศวร โดย “การสงครามครั้งที่ 1 โดยเสด็จพระราชบิดายก
กองทัพไปช่วยพม่าตีกรุงศรีสัตนาคนหุต พ.ศ. 2117” ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่หนองบัวลำภูถูกนำมาใช้ในการ
นี้ ดังความว่า 
 

 สมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึน้ไปปกครองไดไ้ม่ช้า ราว พ.ศ. 2117 ศักราชตามพระ
ราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิ ฯ พระเจา้หงสาวดีบเุรงนองก็เกณฑก์องทพัไปช่วยตีกรุง
ศรีสตันาคนหุต สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึน้ไปดว้ยกัน แต่เมื่อ

 
1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2552). ทรพัยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : หนองบวัล าภู 

Nong Bua Lam Phu. หนา้ 16, 21.  
2 กรมศิลปากร. (2516). เมืองในภาคอสีาน. หนา้ 25.  
3 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอ านวยการจดังานเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 
ธันวาคม 2542. (2544). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัด
หนองบวัล าภู. หนา้ 252.  
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ยกไปถึงหนองบวัล าภู สมเด็จพระนเรศวรประชวรไขท้รพิษ พระเจา้หงสาวดีบุเรงนองทราบ 
พอประจวบเวลาจวนเสรจ็สงคราม จึงใหก้องทพัไทยเลิกกลบัมา1 

 
  ขอ้สังเกตจากตัวบทในฉากนี ้ คือ การเสด็จไปยังหนองบัวล าภูนั้นเป็นไปตาม
บญัชาจากกรุงหงสาวดี ซึ่งในเวลานัน้อยุธยายงัตกอยู่ใตอ้าณัติของหงสาวดี อีกทัง้หนองบวัล าภู
ไม่ไดเ้ป็นจุดหมายปลายทางที่สมเด็จพระนเรศวรจะเสด็จไป สถานะของหนองบวัล าภูในขณะนัน้
เป็นเพียง “ด่านของเมืองเวียงจันทน์” เท่ากับว่าหนองบวัล าภูยังไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารปกครองของ
อยุธยา และที่ส  าคญัการเสด็จยกทพัของสมเด็จพระนเรศวรครัง้นีพ้ระองคย์งัไม่ไดแ้สดงพระปรีชา
สามารถในการรบแต่อย่างใด เพราะทรงประชวรเป็นไขท้รพิษเสียก่อน  
  ส าหรับหลักฐานที่ทาง กวป. ใช้เขียนโครงเรื่องนี ้ มีการใช้หลักฐานถึง 3 ขนบ
ดว้ยกนัในการอา้งอิง ไดแ้ก่ พระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสริฐ พระราชพงศาวดารฉบบัพระ
ราชหตัถเลขา และไทยรบพม่า ซึ่งเมื่อมาพิจารณาที่ตวับทของหลกัฐานทัง้หมด จะเห็นการท างาน
ของตัวบทในการช่วยเสริมเติมต่อค าอธิบายประวติัศาสตรฉ์ากนีไ้ดอ้ย่างชัดเจนขึน้ เริ่มจาก “พระ
ราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสริฐ” ซึ่งในตัวบทที่ไดย้กไปก่อนหนา้มีการระบุว่า ทาง กวป. ไดใ้ช้
หลักฐานชิน้นี ้ในการบอกปีศักราชที่สมเด็จพระนเรศวรเสด็จไปหนองบัวล าภู แต่เมื่อลองไป
ตรวจสอบตวับทดูแลว้กลบัปรากฏความว่า “ศกัราช 936 จอศก (พ.ศ. 2117) น ้ามากนกั ครัง้นัน้
สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ (สมเด็จพระนเรศวร-เชิงอรรถ ข) ทรงพระประชวรทรพิษ”2 โดยไม่ไดม้ีการ
กลา่วถึงการเสด็จไปหนองบวัล าภแูต่อย่างใด 
  สว่นใน “พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา” ฉบบัพิมพค์รัง้ที่ 2 ที่ผ่านการ
ช าระโดยสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ มีการอธิบายเหตกุารณก์ารไปช่วยพระเจา้หงสาวดี
ตีกรุงศรีสตันาคนหตุไวอ้ย่างละเอียด มีการอา้งหลักฐานจากทัง้พงศาวดารไทย พม่า ลา้นชา้งและ
เขมร เนือ้ความในตอนนีเ้ริ่มตน้ขึน้โดยระบุขอ้มลูจาก “หนงัสือพระราชพงศาวดาร” (ไม่ไดบ้อกว่า
เป็นฉบบัไหน) ว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาและสมเด็จพระนเรศวรเสด็จไปถึงหนองบวัล าภูและ
ประชวรทรพิษจริง สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงตระหนกัดีว่า ในพระราชพงศาวดาร
ฉบบัหลวงประเสริฐไดก้ล่าวเหมือนกับตัวบทที่ไดย้กไปขา้งตน้ แต่ “...ควรเชื่อว่า สมเด็จพระมหา

 
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ . เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ กระทรวงศึกษาธิการ (4) ศธ 

2.4.1/27 เรื่องสถานที่ส าคญัเกี่ยวกบัการพระราชสงคราม และเรื่องทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลบวงสรวงสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช [ 13 ม.ค. 2512 - 26 ก.พ. 2514 ]. หนา้ 16. 

2 เล่มเดมิ. (2553). หนา้ 413. 
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ธรรมราชาธิราชกบัสมเด็จพระนเรศวรไดย้กขึน้ไปช่วยพระเจา้หงสาวดีกรุงศรีสตันาคนหุตเมือ่ปีจอ 
ฉศก พ.ศ. 2117 จริง” 1 เนือ้ความตรงนีน้่าสนใจเพราะดูเหมือนจะใชเ้หตุผลส่วนพระองคใ์นการ
ตัดสินขอ้เท็จจริงทางประวัติศาสตร ์จากนัน้ในย่อหน้าถัดมาทรงกล่าวถึงพงศาวดารพม่าว่า “...
คราวนีก้องทพัไทยไปช่วยแต่กองทพัหวัเมืองเหนือ สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและสมเดจ็พระ
นเรศวรหาไดเ้สดจ็ไม่”2 กลา่วคือ ไม่ไดย้กทพัไปกรุงศรีสตันาคนหตุ  
  ในหน้าถัดมาไดก้ล่าวถึงพงศาวดารพม่าอีกครัง้ แต่คงจะเป็นคนละฉบับกับใน
หนา้แรก เพราะเนือ้ความตอนนีอ้ธิบายว่า พ.ศ. 2117 กองทัพอยุธยาไดไ้ปสมทบกับกองทัพพระ
มหาอุปราชาแห่งหงสาวดี3 ซึ่งเนือ้ความตรงส่วนนีค้งจะเป็นสิ่งยืนยันความคิดของสมเด็จฯ กรม
พระยาด ารงราชานุภาพ เพราะในทา้ยที่สุดแลว้ทรงมีพระมติตัดสินว่า “ที่พระราชพงศาวดารว่า 
สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชกบัสมเด็จพระนเรศวรขึ้นไปช่วยพระเจา้หงสาวดตีีลา้นชา้ง คือ ไป
ในคราวนีเ้อง แต่เมื่อไปถึงหนองบัวล าภู สมเด็จพระนเรศวรประชวรทรพิษ…”4 จากนั้นพระองค์
ทรงตอกย า้พระมตินีใ้นพระนิพนธเ์รื่อง “ไทยรบพม่า” ในส่วนของ “สงครามครัง้ที่ 5 คราวสมเด็จ
พระนเรศวรประกาศอิสสระ” อีกเช่นกนั5  
  ขอ้สรุปเบือ้งตน้ของการตรวจสอบหลักฐาน คือ ทาง กวป. คงจะยึดขอ้เท็จจริง
ทางประวัติศาสตรต์ามพระมติของพระบิดาแห่งประวัติศาสตรไ์ทยเป็นส าคัญ หลกัฐานอยุธยาที่
เก่าแก่ที่สุดอย่างพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐเป็นสิ่งที่น ามายืนยันปีศักราชที่เกิด
เหตุการณค์รัง้นี ้เพื่อเป็นการสรา้งขอบเขตเวลาในประวติัศาสตรฉ์ากนี ้นอกจากนัน้ตัวบทในฉาก
ดงักล่าวสะทอ้นออกมาว่า ประวติัศาสตรข์องรฐัที่เชื่อมโยงอยู่กบัทอ้งถิ่นอย่างหนองบวัล าภนูัน้ ไม่
จ าเป็นต้องมีการแสดงวีรกรรมอันกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรให้ออกมาเป็นที่ประจักษ์  
เงื่อนไขขอ้นีท้ี่ถูกผูกโยงใชก้ับสถานที่อ่ืน เช่น จงัหวดัสพุรรณบุรีที่มีเรื่องเล่าของสงครามยุทธหัตถี
ด ารงอยู่ จึงไม่จ าเป็นส าหรับปฏิบัติการของรฐัในการสรา้งประวัติศาสตรเ์สมอไป ขอแค่เพียง
สมเด็จพระนเรศวรเสด็จไปถึงก็เพียงพอส าหรบัการใหค้วามหมายแก่ทอ้งถิ่นนัน้ในฐานะส่วนหนึ่ง
ของรฐัไทยที่ตอ้งยดึโยงอยู่กบัอ านาจศนูยก์ลางเสมอมาไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตาม 

 
1 เล่มเดมิ. (2542). หนา้ 290.  
2 แหล่งเดมิ. หนา้เดิม. 
3 แหล่งเดมิ. หนา้ 291. 
4 แหล่งเดมิ. หนา้ 292. 
5 พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระด ารงราชานภุาพ. (2471). เล่มเดมิ. หนา้ 76. 
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  กระบวนการสร้างศาลฯ อ าเภอหนองบัวล าภู จังหวัดอุดรธานี เริ่มในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 ภายใตก้ารด าเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย มีการใหเ้หตผุลในการสรา้ง
ไวว้่า 
 

 ด้วยป รากฏว่ า  สม เด็ จพ ระน เรศ วรมหาราช เคยก รีฑ าทัพ ไป ยั งภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตัง้ค่ายที่หนองบัวล าภู จังหวดัอุดรธานี สถานที่ดังกล่าวย่อมจะเป็น
สถานท่ีส าคญัในประวตัิศาสตร ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงมีพระราชปณิธานไว ้ใน
วนัท่ีจะเสด็จพระราชด าเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีบวงสรวงอดีตมหาราชเป็นการประจ า 
โดยหมุนเวียนไปปีละแห่งดังที่เคยเสด็จมาแล้ว ประกอบกับประชาชนในท้องที่จังหวัด
อุดรธานี และจังหวัดใกลเ้คียงแสดงความสมประสงคอ์ย่างแรงกลา้ในอันที่จะขอใหส้รา้ง
อนสุาวรียม์หาราชพระองคน์ีข้ึน้ในทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือดว้ย...1 

   
  เหตุผลดังกล่าวเป็นการขยายความส าคัญต่อจากค าอธิบายของ กวป. แสดงให้
เห็นถึงการที่รฐัไทยใชมุ้มมองแบบรฐัชาติสมัยใหม่ที่มีการแบ่งภูมิภาคส าหรบัการปกครองไปใช้
อธิบายประวติัศาสตรใ์นยุคที่ระบบความคิดแบบรฐัชาติยงัไม่ไดเ้กิดขึน้ เหตุผลดังกล่าวนี ้สะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงการพยายามเชื่อมโยงทอ้งถิ่นหนองบวัล าภูใหเ้ขา้เป็นปริมณฑลของส่วนกลาง โดยแสดง
อ านาจน าผ่านพระราชปณิธานอย่างแรงกลา้ของรชักาลที่ 9   
  จากนัน้ พล.อ.ประภาส จารุเสถียร รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนัน้
ไดม้ีค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการสรา้งศาลแห่งนีข้ึน้ ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 
คน คือ พ่วง สุวรรณรฐั (รองปลดักระทรวงมหาดไทย) กรรมการ 4 คน ไดแ้ก่ ธนิต อยู่โพธิ์ (อธิบดี
กรมศิลปากร) กาญจน เฮงสุวณิช (อธิบดีกรมโยธาเทศบาล) วิญญู อังคณารกัษ์ (ผูว้่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี) พูนเพิ่ม ไกรฤกษ์ (ประจ าส านักพระราชวังพิเศษ) เลขานุการ  1 คน คือ ด าเนิน 
รตานนท ์หวัหนา้กองหตัถศิลป์ กรมศิลปากร และผูช้่วยเลขานุการ 1 คน คือ บุญช่วย ศรีสารคาม 
ปลดัจงัหวดัอดุรธานี2 

 
1 ส านั ก หอจดหม าย เหตุ แห่ งช าติ . (4) ศธ  2.4.1/27 เอ กสา รจดหม าย เหตุ ล ายลักษณ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องสถานที่ส าคัญเกี่ยวกับการพระราชสงคราม และเรื่องทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล
บวงสรวงสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช [ 13 ม.ค. 2512 - 26 ก.พ. 2514 ]. หนา้ 3. 

2 ส านั ก ห อจดหม าย เหตุ แห่ งช าติ . (4) ศ ธ  2.4.1/27 เอกสารจดหม าย เหตุ ล ายลักษณ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องสถานที่ส าคัญเกี่ยวกับการพระราชสงคราม และเรื่องทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล
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  พิธีวางศิลาฤกษ์ของศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีขึน้ในวนัที่ 7 มกราคม พ.ศ. 
2511 โดยมีพระราชเมธาจารย ์เจา้คณะจงัหวดัอดุรธานีในขณะนัน้เป็นผูว้างศิลาฤกษ์ ส่วนผูท้ี่เขา้
มาร่วมพิ ธีประกอบด้วยบุญช่วย ศรีสารคาม ปลัดจังหวัดอุดรธานีในขณะนั้น พร้อมด้วย
คณะกรรมการจังหวัด ขา้ราชการ พ่อคา้ คหบดี ก านัน ผูใ้หญ่บา้น นักเรียน ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป1 สะทอ้นใหเ้ห็นว่า ผูค้นในพืน้ที่ไดเ้ขา้มามีสว่นรว่มในการสรา้งศาลอยู่ไม่นอ้ยเช่นกนั 
  ในส่วนของสถานที่ที่ใชจ้ดัสรา้งศาลนัน้ ทางจงัหวดัไดเ้ลือกบรเิวณดา้นตะวนัออก
รมิฝ่ังหนองบวัล าภู ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวัล าภู ตรงขา้มที่ว่าการอ าเภอหนองบวัล าภ ูใกล้
กับสถานีต ารวจที่เกิดเหตุปะทะกับกองก าลังติดอาวุธกลุ่มภูช่อฟ้าเมื่อ พ.ศ. 2509 มีการถมดิน
บริเวณที่จดัสรา้งขึน้สงูประมาณ 10 เมตร กวา้ง 20 ตารางเมตร ส่วนหนา้ที่การออกแบบทางกรม
ศิลปากรไดส้่งด าเนิน รตานนท ์และประเวศ ลิมปรงัสี สถาปนิกโท หัวหน้าแผนกช่างสิบหมู่ กอง
หัตถศิลป์ กรมศิลปากร เป็นผู้ด  าเนินการ โดยศาลฯ แห่งนีเ้ป็นอาคารที่มีลักษณะคลา้ยหอพระ 
หรือศาลที่ประดิษฐานสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ ตวัศาลเป็นอาคารไมท้รงไทย ขนาดโดยประมาณ กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 5 เมตร ถึงแมว้่าจะเป็นอาคารขนาดเล็ก แต่ก็ไดอ้อกแบบตกแต่งอาคารอย่างมีความหมาย 
โดยการใชรู้ปแบบของเครื่องศาสตราวุธและเครื่องทรงที่สมเด็จพระนเรศวรทรงใชใ้นการศึกครัง้
ส  าคญัเป็นองคป์ระกอบหลกัในการตกแต่ง หนา้บนัเป็นรูปพระแสงของา้วไขวก้บัพระแสงดาบคาบ
ค่าย เหนือขึน้ไปเป็นรูปพระมาลาเบี่ยง ประดับตกแต่งปิดทองลายเพดานและดาวเพดานภายใน
ศาลและเพดานปีกนก ภายในศาลประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืน 
พระหตัถซ์า้ยทรงพระแสงดาบ ขนาดเท่าองคจ์รงิ2  
 

 

บวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 13 ม.ค. 2512 - 26 ก.พ. 2514 ]. หนา้ 3.; สรา้งอนุสาวรียส์มเด็จพระ
นเรศวรมหาราช. (2511, 8 มกราคม). เดลินวิส,์ น. 5.  

1 สรา้งอนสุาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช. (2511, 8 มกราคม). เดลินวิส,์ น. 5. 
2 สรา้งอนุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช. (2511, 8 มกราคม). เดลินิวส์, น. 5.; TUL. (2555). ศาล

สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช. (ออนไลน)์ 
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ภาพประกอบ 7 ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จงัหวัดหนองบวัล าภ ู

 
 ที่มา: TUL. (2555). ศาลสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช. (ออนไลน)์  
 
  วนัส าคญัที่เป็นหมดุหมายในการสถาปนาความทรงจ ารว่มต่อเรื่องเลา่สมเด็จพระ
นเรศวรเกิดขึ ้นในวันที่  25 มกราคม พ.ศ. 2511 เมื่อรัชกาลที่  9 พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ไดเ้สด็จพระราชด าเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดและบวงสรวงสงัเวยสมเด็จพระ
นเรศวร1 ซึ่งการปรากฏขึน้ของศาลที่อยู่ในคติความเชื่อเรื่องผีของชาวบ้าน รูปเคารพของวีร
มหาราชผูย้ิ่งใหญ่ และการเสด็จมาโดยองคพ์ระประมุขแห่งรฐันั้น เป็นสามสิ่งที่ช่วยเกือ้หนุนให้
เรื่องเล่าทางประวติัศาสตรข์องรฐัหยั่งรากลึกบนประวติัศาสตรท์อ้งถิ่นของหนองบวัล าภ ูดว้ยเหตนุี ้
ประวติัศาสตรท์อ้งถิ่นของหนองบวัล าภูจึงไม่ใช่ประวติัศาสตรท์อ้งถิ่นเฉย ๆ แต่เป็นประวติัศาสตร์
ทอ้งถิ่น (แห่งชาติ) ที่มีสถานะเป็นเพียงหน่วยย่อยของประวติัศาสตรท์ี่ประมวลขึน้เป็น “ชาติ” ไทย  
หรือ “ประวติัศาสตรท์อ้งถิ่นของชาติไทย” เท่านัน้2 
  ทว่าล าพังองค์ประกอบทั้งสามอย่างข้างต้นอาจจะไม่เพียงพอต่อการสรา้ง
ความส าคัญของเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรในระยะยาว ดังนัน้ การตอกย า้ทบทวนใหป้รากฏใน
ปฏิทินประจ าปีของชาวหนองบวัล าภ ูจึงเป็นสว่นประกอบส าคญัที่รอ้ยรดัผกูโยงใหค้วามทรงจ าถูก

 
1 ส านั กห อจดหม าย เหตุ แห่ งช าติ . (4) ศ ธ  2.4.1/27 เอกสารจดหม าย เหตุ ล ายลักษณ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องสถานที่ส าคัญเกี่ยวกับการพระราชสงคราม และเรื่องทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล
บวงสรวงสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช (13 ม.ค. 2512 - 26 ก.พ. 2514). หนา้ 3. 

2 ธงชยั วินิจจะกลู. (2559). เล่มเดมิ. หนา้ 134. 
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ตอกย า้เล่าถึงสิ่งที่มีความส าคัญ ท าใหท้างอ าเภอหนองบวัล าภูจึงต้องมีการจัดงานประจ าปีขึน้
ระหว่างวันที่ 24–26 มกราคม ณ สนามหนา้ศาลฯ และจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชในวนัที่ 25 มกราคม แต่ดเูหมือนว่าในช่วงแรกนัน้ การจดัพิธีบวงสรวงฯ ยงัคง
ยึดรูปแบบการท าพิธีโดยพราหมณต์ามแบบเมื่อครัง้มีพิธีเปิดศาลอยู่ จากนัน้ทางจังหวัดก็ไดคิ้ดที่
จะเปลี่ยนรูปแบบพิธีกรรมมาเป็นแบบภูมิภาคนิยม ดังจะเห็นได้จากการท่ีพิสุทธิ์ ฟังเสนาะ 
นายอ าเภอหนองบวัล าภูขณะนัน้ ไดส้่งจดหมายเรียนไปยังเชื ้อ สาริมาน อธิบดีกรมศิลปากร เมื่อ
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2514 ตั้งค าถามว่า ถ้าจะประกอบพิธีบวงสรวงตามประเพณีภูมิภาคจะ
ถูกตอ้งหรือไม่ ดว้ยความหวงัว่าจะไดร้บัค าตอบและแนวทางปฏิบติัก่อนวนัที่ 25 มกราคมในปีนัน้ 
แต่กว่าที่จะได้รับหนังสือตอบกลับก็ล่วงเลยไปถึงวันที่  25 กุมภาพันธ์ โดยมีใจความว่า การ
บวงสรวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้เสด็จพระราชด าเนินไม่ต้องใช้พ ราหมณ์ ให้ใช้
บณัฑิตหรือผูม้ีความรูเ้ก่ียวกบัพิธีกรรมเป็นผูก้ระท าพิธี และถา้ทอ้งถิ่นใดมีประเพณีเฉพาะภูมิภาค
อยู่แล้วจะบวงสรวงตามประเพณีนิยมก็สามารถท าได้1 ดังนั้น การจัดพิธีบวงสรวงฯ ตามแบบ
ภมูิภาคนิยมคงจะเริ่มขึน้ครัง้แรกใน พ.ศ. 2515 และยดึเป็นแบบแผนมาตรฐานเรื่อยมา 
  กรณีของการสรา้งความทรงจ าร่วมใหม่ต่ออดีตที่ว่าดว้ยสมเด็จพระนเรศวรเสด็จ
มาหนองบวัล าภู จึงถือว่าเป็นความทรงจ าทางประวัติศาสตรท์ี่รฐัผลิตซ า้จินตนาการในอดีต และ
กระท าการสรา้งภาพของหนองบวัล าภูใหเ้หมือนเป็นภาพในความฝันหรืออดุมคติของรฐัขึน้มา เพื่อ
เชื่อมโยงชาวหนองบวัล าภูหรือผูค้นในพืน้ที่อ่ืน ๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการหวนร าลึกถึงอดีตชุดนี ้
ดว้ยกัน ผ่านองคาพยพต่าง ๆ ของเรื่องเล่าชุดนี ้ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตรน์ิพนธ์ ของรฐั ศาล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตราประจ าจงัหวดั หรือค าขวญัประจ าจงัหวดัที่ว่า “…ศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเกา้ ภูพานค า แผ่นดินธรรมหลวงปู่ ขาว เด่นสกาวถ ้าเอราวณั 
นครเขื่อนขนัธ์กาบแกว้บวับาน…” ทัง้ที่ในความเป็นจริงการผลิตซ า้จินตนาการในอดีตครัง้นีต้กอยู่
ภายใตอิ้ทธิพลของสภาพแวดลอ้มในช่วงเวลานัน้ คือ บรบิทของสงครามเย็นและการถกูตีตราจาก
รฐัว่าเป็นพืน้ที่สีแดงของหนองบวัล าภ ูแต่ในทา้ยที่สดุความทรงจ ารว่มใหม่ต่ออดีตที่ว่าดว้ยสมเด็จ
พระนเรศวรเสด็จมาหนองบวัล าภถูกูท าใหเ้ป็นความทรงจ าอนัเฉพาะเจาะจงของพืน้ที่แห่งนีไ้ป 

 
1 ส านั ก ห อจดหม าย เหตุ แห่ งช าติ . (4) ศ ธ  2.4.1/27 เอกสารจดหม าย เหตุ ล ายลักษณ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องสถานที่ส าคัญเกี่ยวกับการพระราชสงคราม และเรื่องทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล
บวงสรวงสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช (13 ม.ค. 2512 - 26 ก.พ. 2514). หนา้ 3, 5. 
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3.5.2 “พระสถูปเจดียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ”์ จังหวัดเชียงใหม่: การ
เชื่อมโยงชาติพันธุอ์ื่นเข้ากับวีรบุรุษของชาติพันธุไ์ทย 
  การประกอบสรา้งเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรในพื ้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ มี
ความสมัพนัธก์บัภาพลกัษณข์อง “ชาวเขา” ที่ถกูรฐัสรา้งขึน้มาใหม้ีแนวโนม้ขาดความภกัดีต่อชาติ1

นบัตัง้แต่ทศวรรษ 2490 เป็นอย่างนอ้ย เนื่องจากปรากฏข่าวว่า พ.ศ. 2493 ชาวมเูซอแดงบนดอย
ค า จังหวัดเชียงใหม่ ก่อการปลน้สะดมตามแนวชายแดน ซึ่งรฐัไดส้รุปว่า ทั้งหมดเป็นกลุ่มของ
คอมมิวนิสตท์ี่เขา้มาป่ันป่วนในประเทศไทย2 ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2500 พืน้ที่จงัหวดัเชียงใหม่ถูก
โครงการของรฐัที่เก่ียวกับการขจัดภาพลักษณ์คอมมิวนิสตข์องชาวเขาเขา้ครอบง า ดังจะเห็นได้
จากมติคณะรฐัมนตรีของรฐับาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์เมื่อวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ที่ใหม้ี
การจัดตั้งนิคมสรา้งตนเองสงเคราะหช์าวเขาขึน้ โดยนิคมชาวเขานีย้ังถูกบรรจุลงในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 1 พ.ศ. 2504–2506 พิพฒัน ์กระแจะจนัทรช์ีใ้หเ้ห็นว่า ปัญหา
ชาวเขาไดถู้กยกไปสูปั่ญหาระดบัชาติตัง้แต่ตน้ทศวรรษ 2500 ดว้ยเหตนุี ้พืน้ที่จงัหวดัเชียงใหม่ที่มี
กลุ่มชาวเขาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก จึงถูกใชก้่อตัง้นิคมสรา้งตนเองฯ ที่ดอยเชียงดาวเมื่อ พ.ศ. 
25033 
  นอกจากการที่รฐัไดส้รา้งภาพลกัษณ์คอมมิวนิสตใ์หแ้ก่ชาวเขาแลว้ ในทศวรรษ 
2500 ยังมีการสรา้งสถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตความรูเ้ก่ียวกับชาวเขาขึน้มา คือ ศูนย์วิจัยชาวเขา 
จังหวัดเชียงใหม่  ก่อตั้งขึ ้นในวันที่  21 เมษายน พ .ศ . 2507 โดยอาศัยพื ้นที่ บางส่วนของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นัยส าคัญของการก่อตั้งศูนยว์ิจัยชาวเขาแห่งนี ้คือ การสรา้งความชอบ
ธรรมใหก้บัการด าเนินการดา้นต่าง ๆ เก่ียวกบัชาวเขาที่มีลกัษณะคลา้ยกบัเจา้อาณานิคมที่เขา้ไป
เรียนรูศ้ึกษากลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ภายในรฐัหรือดินแดนในการปกครอง เพื่อประโยชน์ต่อการ
ควบคุมและปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น “…ภาพสะทอ้นอย่างหนึ่งของลทัธิอาณานิคมยุค
ใหม่ แต่เป็นยคุอาณานคิมยคุใหม่ทีม่ีความรุนแรงมากขึน้กว่าเดมิหลายเท่าตวั…”4 

 
1 ธนาวิ โชติประดิษฐ. (2559). เล่มเดมิ. หนา้ 292. 
2 สนั่น วงศพ์วัพนัธ.์ (2516). การพฒันาชาวเขาใหเ้ป็นคนไทยเพือ่ความมั่นคงของชาติ. หนา้ 18. อา้ง

ถึงใน พิพัฒน ์กระแจะจันทร.์ (2550). การสรา้งภาพลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ "ชาวเขา" ในสงัคมไทยระหว่าง
ทศวรรษ 2420 ถึง ทศวรรษ 2520. หนา้ 187.  

3 พิพฒัน ์กระแจะจนัทร.์ (2550). เล่มเดมิ. หนา้ 211-212. 
4 แหล่งเดมิ. หนา้ 208-209. 
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  นโยบายของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ อีกอย่างห น่ึ งท่ีส าคัญ  คือ การสาน
ความสมัพันธก์ับ “กองก าลงักูช้าติหนุ่มศึกหาญ” ซึ่งเป็นกองก าลงักูช้าติไทใหญ่รุ่นแรกที่เกิดจาก
การไดร้บัผลกระทบจากปัญหาทางการเมือง อนัมีสาเหตมุาจากความขดัแยง้ทางชาติพนัธุใ์นสมยั
รัฐบาลอู นุ (U Nu, ค.ศ.1948–1956, 1957–1958, 1960–1962)1 โดยมีผู้น า คือ เจ้าน้อยซอห
ยั่นต๊ะ ผูม้ีเชือ้สายเจา้เมืองเก่าที่ตอ้งการกอบกูเ้อกราชใหร้ฐัฉาน เดิมทีใน พ.ศ. 2501 ไดก้่อตัง้กอง
ก าลังที่เมืองหาง เขตอ าเภอเมืองต๋วน รฐัฉาน ต่อมาไดย้า้ยก าลังพลมาตั้งกองบัญชาการที่ดอย
ปางตอง ตรงขา้มอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  และในทา้ยที่สุดจึงไดย้า้ยกองก าลังมาอยู่ในเขต
ประเทศไทย หมู่บา้นเปียงหลวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่2 กองก าลังกูช้าติฯ มีนโยบาย
ต่อตา้นคอมมิวนิสตเ์ป็นหน่ึงในเป้าหมายการสูร้บ รฐับาลจอมพลสฤษดิ์จึงใหก้ารสนับสนุนทั้ง
ทางดา้นอาวธุและฝึกอบรมดา้นการรบ3  
  เมื่อพิจารณาบริบททางการเมืองในพื ้นที่จังหวัดเชียงใหม่จากทศวรรษ 2490–
2500 โดยสงัเขปแลว้ ปฏิเสธไม่ไดว้่า พืน้ที่แห่งนีจ้ัดอยู่ในพืน้ที่เสี่ยงต่อการก่อตวัของคอมมิวนิสต ์
แม้จังหวัดเชียงใหม่จะไม่ไดเ้ป็นพืน้ที่จัดตั้งฐานที่มั่นของ พคท . โดยตรง4 แต่รฐัไทยแสดงความ

 
1 ปัญหาความขัดแยง้ทางชาติพันธุ์ดังกล่าว เป็นผลมาจากการท าสนธิสัญญาปางโหลงเมื่อวันที่ 12 

กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2490 ที่ส่ีกลุ่มชาติพนัธุ ์ไดแ้ก่ ไทใหญ่ กะฉ่ิน ชิน และพม่า ไดร้วมตวักันในรูปของสหภาพพม่า 
และไดร้บัเอกราชจากองักฤษโดยรฐัสภา มีสาระส าคญัเขียนไวใ้นรฐัธรรมนูญใจความว่า เมื่อครบรอบ 10 ปี ที่
พม่าไดร้บัเอกราชจากองักฤษใน พ.ศ. 2501 ไทใหญ่ กะฉ่ิน และชิน สามารถแยกตวัเป็นอิสระ ก่อตัง้ประเทศของ
ตนเป็นเอกราชได ้แต่พอครบก าหนดเวลารฐับาลอูนุกลับไม่ยอมท าตามขอ้ตกลงดังกล่าว ส่งผลใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ระหว่างรฐัต่าง ๆ กบัรฐับาลพม่าในท่ีสดุ ใน อรวรรณ วิไชย. (2557). เล่มเดมิ. หนา้ 2. 

2 แหล่งเดมิ. หนา้ 167. 
3 วนัดี สนัติวุฒิเมธี ไดส้มัภาษณอ์ดีตนายทหารไทใหญ่รุน่แรกในประเด็นที่เก่ียวกับการสนบัสนุนจาก

รฐัไทยไว ้โดยมีใจความว่า เจา้นอ้ยซอหยั่นต๊ะไดข้อความช่วยเหลือดา้นอาวุธและฝึกอบรมดา้นการรบมายัง 
จอมพลสฤษดิ์ เพ่ือแลกกับข่าวตามแนวชายแดนท่ีกองก าลงักูช้าติฯ กระจายการสูร้บอยู่ ดู วันดี สนัติวุฒิเมธี. 
(2545). กระบวนการสรา้งอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของชาวไทใหญ่ชายแดนไทย–พม่า กรณีศึกษาหมู่บา้นเปียง
หลวง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่. หนา้ 32.  

4 ฐานที่มั่นหลกัของ พคท. ในภาคเหนือมีจ านวน 9 แห่ง ไดแ้ก่ 1) ฐานที่มั่นดอยยาว-ผาหม่น จังหวัด
เชียงราย 2) ฐานท่ีมั่นดอยผาจิ รอยต่อระหว่างจงัหวดัพะเยากบัน่าน 3) ฐานท่ีมั่นภพูยคัฆ ์(น่านเหนือ) อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน 4) ฐานที่มั่นภูสามเหล่ียม (น่านใต)้ อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 5) ฐานที่มั่นภูขัด รอยต่อจังหวัด
พิษณุโลกกบัเลย 6) ฐานที่มั่นภูหินร่องกลา้ รอยต่อจงัหวดัพิษณุโลก-เพชรบูรณ-์เลย 7) ฐานที่มั่นเขาคอ้ อ าเภอ
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กงัวลต่อความมั่นคงในพืน้ที่แห่งนี ้พอสมควรจากนโยบายที่ปฏิบติักบักลุ่มชาวเขา นอกจากนั้นใน
แง่ภูมิรฐัศาสตร ์จงัหวัดเชียงใหม่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะโดนคอมมิวนิสตจ์ากทัง้ประเทศจีนหรือลาว
เข้ามาปฏิบัติการในพื ้นที่และแย่งชิงมวลชนไป ดังที่ธนาวิ โช ติประดิษฐ อธิบายว่า การสรา้ง
อนุสาวรียบ์ริเวณภาคเหนือยุคสงครามเย็น “…ไดก้ าหนดขอบเขตพืน้ทีข่องชาติและเขียนซ่อมเสน้
พรมแดนทีแ่หว่งวิ่นจากการประกาศอิสรภาพของพวกคอมมิวนสิตขึ์น้มาใหม่ เป็นทัง้กลไกของการ
รวมอ านาจเขา้สู่ส่วนกลางและกระบวนการ “ท าใหเ้ป็นไทย”...”1 ดงันัน้ เพื่อเป็นการตอบโตใ้นเชิง
อดุมการณก์ารเมือง ชนชัน้น าจ าตอ้งใชเ้รื่องเล่าทางประวติัศาสตรเ์ก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวรเขา้
ไปสถาปนาเพื่อแย่งชิงมวลชนในพืน้ที่เหมือนกันกบัที่ไดเ้คยกระท ามาแลว้ในอ าเภอหนองบวัล าภ ู
จงัหวดัอดุรธานี 
  เอกสารประชาสมัพนัธข์องเทศบาลต าบลเมืองงายบนัทึกกระบวนการสรา้ง “พระ
สถูปเจดียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราชนุสรณ”์ ต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ไว้
ว่า เริ่มใน พ.ศ. 2502 พ.ต.อ. นิรนัดร ชัยนาม ผูว้่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขณะนั้น พรอ้มด้วย
ประชาชนและขา้ราชการ ร่วมกันจัดสรา้งอนุสรณ์แด่สมเด็จพระนเรศวรขึน้ “…โดยครอบซากอิฐ
เศษปูนที่ชาวไตไดน้ ามาจากพระสถูปเจดีย์พระนเรศวรมหาราช ที่เรียกว่า ‘กองมูขุนหอค าไตย’ 
เป็นภาษาไทยใหญ่ หมายถึง ‘พระเจดีย์ของพระเจา้แผ่นดินไทย ’ ที่เมืองหางในรฐัฉาน ประเทศ
พม่า ซึ่งปัจจุบันไดถู้กท าลายหมดสิน้…”2 และในเหตุการณ์เดียวกันนีเ้องมีข้อมูลเพิ่มเติมจาก

 

เมือง จงัหวดัเพชรบูรณ ์8) ฐานท่ีมั่นขุนแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก และ 9) ฐานท่ีมั่นแม่จนัทะ อ าเภอ
อุม้ผาง จงัหวดัตาก ใน กองทพัภาคที่ 3. (ม.ป.ป.). เล่มเดมิ. หนา้ 152. 

1 ธนาวิยังอธิบายต่ออีกว่า “...ดว้ยเหตุนี ้ “ชาวเขา” ที่อาศัยอยู่ในเขตป่าเขา รอยต่อชายแดนของ 
ราชอาณาจกัรไทยจึงไดร้บัอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุใ์หม่กลายเป็น “ชาวไทยภูเขา” และมีชีวติใหม่ใตร่้มพระบารมี 
ผ่านโครงการในพระราชด าริเพื่อการพัฒนาต่างๆ...” ใน ธนาวิ โชติประดิษฐ. (2559). เล่มเดิม. หน้า 299.; 
สอดคลอ้งกบัมลูนิธิโครงการหลวงหรือโครงการหลวงที่เป็นโครงการพระราชด ารส่ิวนพระองค ์โดยมีชาวเขาเป็น
เป้าหมายในการช่วงชิงมวลชนในเขตที่สงูภาคเหนือในยุคพฒันาเพื่อเป้าหมายดา้นความมั่นคงในช่วงสงคราม
เย็น ด ูชนิดา ชิตบณัฑิตย.์ (2550). เล่มเดมิ. หนา้ 163-179. 

2 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลเมืองงาย. (ม.ป.ป.). พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหา
ราชานุสรณ์ [แผ่นพบั]. (ออนไลน)์; ส่วนประเด็นเรื่องของการท าลายพระสถูปเจดียอ์งคเ์ก่าโดยทหารพม่านั้น 
อรวรรณ วิไชย อธิบายว่าเป็นผลจากความเชื่อของชาวไทใหญ่กับทหารพม่า กล่าวคือ “…ชาวไทใหญ่ในฝ่ังรฐั
ฉานเมื่อทางผ่านเจดีย์แห่งนีก้็จะไปเคารพสกัการะ เพือ่ขอใหเ้ดินทางปลอดภยั และคุม้ครองบา้นเมือง บางคน
ขอใหเ้ดนิทางขา้มเขา้มาประเทศไทยโดยไม่ถกูทหารพม่าจบั… สาเหตทุีท่หารพม่าท าลายเจดยี์นัน้ เนือ่งจากเชือ่
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อรวรรณ วิไชย ซึ่งไดส้มัภาษณอ์ดีตนายทหารไทใหญ่กลุ่มกองก าลงักูช้าติหนุ่มศึกหาญว่า ในการ
ครัง้นี ้พ.ต.อ. นิรนัดร ไดท้ าเรื่องขอความช่วยเหลือไปยังทหารไทใหญ่ที่ประจ าการอยู่ที่หมู่บ้าน
เปียงหลวง เพื่อเดินทางเขา้ไปน าอิฐออกมาจากพระเจดียท์ี่เมืองหาง โดยมีคณะเดินทางเป็นทหาร
ทัง้หมด 7 นาย ประกอบดว้ยทหารไทยจ านวน 2 นาย และทหารไทใหญ่จ านวน 5 นาย1 
  ค าอธิบายของเทศบาลต าบลเมืองงายมีความขดัแยง้กบัค าอธิบายของตรี อมาตย
กลุ ที่ไดเ้ล่าถึงความเป็นมาของพระสถูปเจดียฯ์ แห่งนี ้โดยอา้งจากหนงัสือพิมพเ์ชา้ฉบบัวนัองัคาร
ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ว่า 
 

 …เมื่อ พ.ศ. 2498 ไดม้ีหนงัสือพิมพฉ์บบัหนึ่ง พาดหวัข่าวว่า พบอฐิัพระนเรศวรใน
เจดียร์า้ง… ในการตระเวนชายแดนของกองอาสารกัษาดินแดนร่วมกับกองทหารพม่าในเขต
แดนระหว่างพม่ากบัไทยทางจงัหวดัภาคเหนือในฤดแูลง้นี…้ ไดพ้บที่บรรจอุฐิัของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชในท่ีแห่งหน่ึงในเขตเมืองหาง โดยมีสถปูเจดียร์า้งอยู่ในป่าโดยไม่มีวดั… เมื่อ
ไดส้อบถามชาวพืน้เมืองที่นัน้ กล่าวกนัว่า เป็นพระเจดียข์องจา้วไทยมาตัง้แต่โบราณ เมื่อได้
ทราบค าบอกเล่าของชาวบา้นดงันัน้ เจา้หนา้ที่กองอาสารกัษาดินแดนจึงรายงานเขา้มาให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ…2 

  
  หลงัจากนัน้รฐัไทยไม่ไดเ้ขา้ไปจัดการกบั “สถูปเจดียร์า้ง” แห่งนัน้แต่อย่างใด ตรี
อธิบายต่อว่า อาจเป็นเพราะเจดีย์นั้นอยู่ ในดินแดนของพม่า “...หรือมี เหตุขัดข้องอื่นใด
นอกเหนือไปจากนี ้ขา้พเจา้ก็ไม่สามารถทราบได.้..”3 ค าอธิบายตรงจุดนีเ้องที่แสดงใหเ้ห็นว่า ใน
ขอ้มูลและความเห็นของตรีไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกนักบัค าอธิบายของเทศบาลต าบลเมืองงายที่
แสดงใหเ้ห็นการเคลื่อนไหวของรฐัทอ้งถิ่นในการจดัการกบัพระสถปูเจดียเ์มื่อ พ.ศ. 25024 

 

กนัว่า วิญญาณสมเด็จพระนเรศวรฯคอยช่วยเหลือทหารไทใหญ่ เมื่อหลบหนีทหารพม่าเขา้เขตเมืองหางจะไม่
สามารถตามตวัพบ…” ใน อรวรรณ วิไชย. (2557). เล่มเดมิ. หนา้ 102-103. 

1 อรวรรณ วิไชย. (2557). เล่มเดมิ. หนา้ 170. 
2 ตรี อมาตยกุล. (2540). สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ.์ ใน สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช : 400 ปี 

ของการครองราชย์. หนา้ 165-166. 
3 แหล่งเดมิ. หนา้ 166. 
4 ประเด็นนีอ้ยากท าความเขา้ใจว่า ความขดัแยง้กันระหว่างเรื่องเล่าสองชุดในกรณีนี ้เป็นส่ิงสามญัที่

ย่อมเกิดขึน้ไดร้ะหว่างขอ้มลูของรฐัทอ้งถิ่นและนกัวิชาการ เทศบาลต าบลเมืองงายพยายามที่จะเล่าขอ้มลูในชุด
ที่ทอ้งถิ่นของตนมีส่วนรว่มใหม้ากที่สดุ เพื่อแสดงบทบาทที่มีต่อเรื่องเล่าขนาดใหญ่ที่สถาปนาลงในพื้นที่ของตน 
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  แมเ้รื่องเล่าสองชุดจะขัดแยง้กนัในการยอ้นไปหาจุดเริ่มตน้ แต่สิ่งที่เหมือนกันใน
เรื่องเล่าสองชุดนี ้คือ สถาบันกษัตริยเ์ป็นผูข้ับเนน้ใหพ้ระสถูปเจดียไ์ดร้บัความส าคัญขึน้มา โดย
รชักาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ไดเ้สด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธี
บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรเมื่อวนัที่ 25 มกราคม พ.ศ. 25081  
  แต่ทว่าก่อนหน้าพิธีบวงสรวงฯ ไม่นานนัก ความพยายามของการที่จะหาความ
เชื่อมโยงพืน้ที่จงัหวดัเชียงใหม่เขา้กบั “สถูปเจดียร์า้ง” ที่เมืองหางนัน้ไดเ้ริ่มขึน้ประมาณกลางเดือน
มกราคม พ.ศ. 2508 พ.ต.อ. นิรนัดรไดส้ง่หนงัสือไปยงักรมศิลปากร ขอใหส้อบเสน้ทางเดินทัพของ
สมเด็จพระนเรศวรในคราวเสด็จไปตีเมืององัวะว่า  
 

“…เสด็จจากเมืองเชียงใหม่ไปทางใด จะเสด็จผ่านเมืองงายดว้ยหรือไม่ เพราะ
ปรากฏว่าที่เมืองนีม้ีซากปรกัหักพังของแนวค่ายพกักองทหารเป็นบางตอนเหลือปรากฏอยู่ 
แต่ไม่มีเรื่องราวในหนงัสือพระราชพงศาวดาร 

เรื่องนี ้กรมศิลปากรได้ตอบไปว่า ไม่มีรายละเอียดเก่ียวกับเสน้ทางเดินทัพของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช แต่พอจะอนุมานได้ คือ ทั้งกองทัพของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ จะตอ้งเสด็จจากเมืองเชียงใหม่โดยเสน้ทางเดียวกัน คือ 
ผ่านบา้นแม่รมิ บา้นแม่แตง เมืองเชียงดาว และเมืองงาย ทัง้สองกองทพัคงจะพกัแรมที่เมือง
งายหลายราตรี เพื่อรวบรวมพลใหพ้รกัพรอ้ม โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโปรดใหส้มเด็จ
พระเอกาทศรถเป็นแม่ทพักองทพัหนา้ เคลื่อนพลไปทางเหนือตรงไปยงัเมืองฝาง ส่วนกองทพั
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไดเ้คล่ือนไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือตรงไปเมืองหางหรือเมืองหา้ง

 

ส่วนนกัวิชาการอย่างตรีอาจจะมีขอ้มลูเชิงลกึบางอย่างที่ไดจ้ากการสืบคน้โดยวิธีการทางประวตัิศาสตร ์หรือการ
สัมภาษณ์จากบุคคลที่เก่ียวข้องกับประเด็นนี ้การที่เรื่องเล่าขนาดใหญ่ในเทศบาลต าบลเมืองงายไม่ไดย้อ้น
จุดเริ่มตน้ไปไกลถึง พ.ศ. 2498 เหมือนกับตรี อาจเป็นเพราะไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกับบทบาททอ้งถิ่นของตนโดยตรง 
กล่าวโดยสรุป คือ ทอ้งถิ่นกบันกัวิชาการมีมมุมองและจดุเนน้ในการเล่าเรื่องแตกต่างกนั 

1 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลเมืองงาย. (ม.ป.ป.). พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหา
ราชานสุรณ์ [แผ่นพบั]. (ออนไลน)์; ส่วนตร ีอมาตยกุลเล่าเรื่องนีไ้วเ้ช่นกัน โดยเป็นการอา้งจากข่าวหนงัสือพิมพ์
ฉบบัหนึ่งที่เผยแพร่ใน “นครหลวงกรุงเทพธนบุรี” แต่ไม่ไดร้ะบุวนัที่เสด็จไปไวช้ดัเจน ดู ตรี อมาตยกุล. (2540). 
เล่มเดมิ. หนา้ 166. 
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หลวง ซึ่งมีเขตแดนติดต่อกับเมืองงาย แต่เนื่องจากสมเด็จพระนเรศวรเสด็จสวรรคตที่เมือง
หาง กองทพัไทยจึงยงัไม่ไดร้บกบัพม่า...”1 

  
  เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีการสรา้งอนุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรในพืน้ที่อ่ืนก่อน
หน้านี ้จังหวัดเชียงใหม่คงจะเป็นแห่งแรกที่กรมศิลปากรกล่าวอย่างชัดเจนว่า โครงเรื่องที่จะใช้
เชื่อมโยงกบัพืน้ที่แห่งนี ้ไม่มีในพระราชพงศาวดารไทย อีกทัง้การอนมุานดงักลา่วไดอ้าศยัหลกัฐาน
ทางโบราณคดีเป็นส าคญั แต่เพื่อที่จะใหก้ารสถาปนาเรื่องเลา่ของสมเด็จพระนเรศวรลงไปในพืน้ที่
นีเ้ป็นผลส าเรจ็ ขอ้สนันิษฐานจากการอนมุานในลกัษณะนีจ้ึงจ าเป็นยิ่งต่อรฐัไทยในขณะนัน้ 
  โครงเรื่องการเสด็จไปตีเมืองอังวะและเสด็จสวรรคตที่เมืองหาง “ซึ่งมีเขตแดน
ติดต่อกับเมืองงาย” ได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดีจากสถาบันกษัตริย์และประชาชนในจังหวัด
เชียงใหม่ ดังจะเห็นได้จากในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวเก่ียวกับการ
เตรียมการก่อสรา้ง “สถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ตามพระราชประสงคข์องรชักาลที่ 9 โดยให้
ท าแบบเดียวกบัสถูปพระเจดีย ์เมืองหาง ประเทศพม่า ในการนีป้ระชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ต่าง
ยินดีที่จะรว่มบรจิาคสิ่งของที่ใชใ้นการก่อสรา้งในการพระราชกุศลครัง้นีด้ว้ย2 
  ต่อมา พ.ต.อ. นิรนัดร ส่งหนังสือไปยังกรมศิลปากรอีกครัง้ เพื่อใหช้่วยออกแบบ
พระสถูปเจดียใ์หเ้หมือนกบัพระเจดียบ์รรจุอฐิัของสมเด็จพระนเรศวรที่เมืองหาง แต่ปัญหามีอยู่ว่า 
เจดีย์ที่เมืองหางได้ถูกระเบิดท าลายไปประมาณ พ.ศ. 2501 ธนิต อยู่โพธิ์ อธิบดีกรมศิลปากร
ขณะนัน้ปรารภกบัตรีใหช้่วยหาภาพถ่ายเจดียท์ี่เมืองหาง โดยที่มาของภาพนัน้ตรีเลา่เพียงว่า ไดม้า
จาก “สถาบันชั้นสูงแห่งหนึ่ง” ต่อมาจ ารัส เกียรติก้อง ช่างศิลปเอกกองโบราณคดี ได้มารับ
ภาพถ่ายที่ตรีไปออกแบบจนแลว้เสร็จ ทางกรมศิลปากรจึงส่งไปใหผู้ว้่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ตัง้แต่ตน้ พ.ศ. 25093 
  จากนั้นในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 รชักาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ไดท้รงเจิมและทรงพระสหุร่ายศิลาฤกษ์และแผ่นอิฐที่ไดม้าจากพระเจดียอ์งค์
เดิมก่อนถูกท าลาย จากนั้นในวันที่  15 มกราคม พ .ศ. 2512 ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาเป็น

 
1 นอกจากนี ้ตรี อมาตยกุล ยังไดอ้า้งหลักฐานทางโบราณคดีจาก “อาจารย์คนหนึ่งในมหาวิทยาลยั

ศิลปากร” ที่เขา้ไปส ารวจโบราณสถานในจงัหวดัเชียงใหม่มายืนยันการอนุมานของกรมศิลปากรครัง้นีด้ว้ย ด ู
แหล่งเดมิ. หนา้ 168-169. (การขีดเสน้ใตเ้นน้ขอ้ความเป็นของผูว้ิจยั) 

2 แหล่งเดมิ. หนา้ 166-168. 
3 แหล่งเดมิ. หนา้ 169-171. 
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ประธานในพระราชพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดพระสิงหว์รมหาวิหารฯ เพื่อทรงเททองเป็นปฐมฤกษ์ มี
การสั่งจองบูชาพระเครื่องและสิ่งที่สรา้งขึน้ในคราวนี ้จนสามารถมีทุนเพียงพอในการสรา้งพระ
สถปูเจดียแ์ละพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร1 
  ในปีเดียวกนันีเ้อง แบบของพระสถูปเจดียไ์ดถ้กูน ามาก่อสรา้งไดเ้ริ่มขึน้ พรอ้มกบั
การก่อสรา้งซุ ้มเรือนแก้วส าหรับประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร มีการประมาณ
ค่าใชจ้่ายการก่อสรา้งจากกรมศิลปากรทัง้สิน้ 48,000 บาท ซึ่งเงินจ านวนนีท้างจังหวัดเชียงใหม่
เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายทัง้หมด2 ส่วนวันที่เริ่มก่อสรา้ง คือ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2512 ในที่ดินที่มีผู ้
อทุิศให ้25 ไรเ่ศษ3 โดยก่อนหนา้นีม้ีข่าวในหนงัสือพิมพช์าวไทยฉบบัวนัที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 
ว่า พ.ต.อ.นิรนัดร ชยันาม ผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ขณะนัน้ น าสมาชิกสภาจงัหวดัเชียงใหม่ไป
ชมสถานที่ที่จะก่อสรา้งพระสถูปเจดียท์ี่บา้นเมืองงายดว้ย4 ส่วนพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร มี
ขนาดสูง 2 เมตร ในอิริยาบถประทับยืน ทรงฉลองพระองคช์ุดออกศึก พระหัตถซ์า้ยทรงพระแสง
ดาบ พระหัตถข์วาทรงพระเตา้ในลกัษณะหลั่งทักษิโณทก สรา้งเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 25135 
  การสถาปนาเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรลงในพืน้ที่เมืองงายไม่ไดม้ีเพียงองคพ์ระ
สถูปเจดียแ์ละพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรเท่านัน้ แต่ยงัมีความพยายามในการจ าลอง “ค่ายยัง้
ทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ขึน้มาให้ใกลเ้คียงกับจินตภาพที่คิดไวใ้ห้เสมือนจริงมากที่สุด 
กระบวนการก่อสรา้งเริ่มใน พ.ศ. 2512 โดยเหตทุี่ตอ้งสรา้งค่ายยัง้ทพัขึน้มาดว้ยนัน้ พ.ต.อ.นิรนัดร 
ใหเ้หตผุลว่า “…สถานทีด่งักล่าวนีเ้คยเป็นที่ทีส่มเด็จพระนเรศวรมหาราช ไดเ้สด็จพระราชด าเนิน
น ากองทพัหลวงมายัง้ทพั เพราะในบริเวณนีม้ีร่องรอยของประวตัศิาสตร์ทิง้ไวห้ลายอย่าง อาทิเช่น 

 
1 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลเมืองงาย. (ม.ป.ป.). พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหา

ราชานสุรณ์ [แผ่นพบั]. (ออนไลน)์ 
2 กองหตัถศิลป์เป็นผูอ้อกแบบใชเ้งนิไปทัง้สิน้ 36,589 บาท โดยเงินคงเหลือ 11,411 บาท ส่งเป็นรายได้

แผ่นดิน ใน ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ . (4) ศธ 2.2.3.1/60 การป้ันหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชของจงัหวดัเชียงใหม่ (17 พ.ย. 2511 - 30 พ.ย. 2513). หนา้ 3, 13.  

3 ตรี อมาตยกลุ. (2533). เล่มเดมิ. หนา้ 176-177. 
4 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (4) ศธ 2.2.3.1/60 การป้ันหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชของจงัหวดัเชียงใหม่ (17 พ.ย. 2511 - 30 พ.ย. 2513). หนา้ 34. 
5 แหล่งเดมิ. หนา้ 1. 
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รัว้ค่าย… ซึ่งเป็นไมซ้ีกไมส้กัขนาดใหญ่เป็นจ านวนมาก…”1 ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว ท าใหท้างจงัหวดั
เชียงใหม่ขอความอนุเคราะห์ให้กรมศิลปากรท าการออกแบบค่ายยั้งทัพแห่งนี ้ จากนั้นกรม
ศิลปากรจึงมอบหมายงานให้กองวรรณคดีและประวัติศาสตรค์้นคว้าข้อมูลเรื่องค่าย 2 หน่วย
ศิลปากรที่ 4 จดัท าแผนผงับรเิวณค่าย และกองสถาปัตยกรรมท าการออกแบบค่าย3 
  กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิน้ใน พ.ศ. 2513 เป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 11 ปี 
(ถ้ายึดตามที่ทอ้งถิ่นเล่าว่าเริ่มใน พ .ศ. 2502) หลงัจากนั้นในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2513 ทาง
จังหวัดเชียงใหม่ ได้น าความกราบบั งคมทูลเพื่ อให้รัชกาลที่  9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มาเป็นองคป์ระธานในพิธีเปิดพระสถปูเจดียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช

 
1 ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (4) ศธ 2.3.6/63 เรื่องการก่อสรา้งค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ (14 มี.ค. - 13 ต.ค. 2512). หนา้ 19. 
2 ส าหรบัประเด็นมีขอ้สงัเกต คือ ในบนัทึกขอ้ความคน้ควา้เรื่องค่ายยัง้ทพัท่ีจดัท าโดยกองวรรณคดีและ

ประวตัิศาสตร ์มีการอา้งหลักฐานไวห้ลายชิน้เพื่ออธิบายลักษณะค่ายยัง้ทพัสมยัโบราณ แต่ไม่พบการน าพระ
ประวตัิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาใชอ้า้งอิง อีกทัง้หลกัฐานที่ใชส่้วนใหญ่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกับสมัยสมเด็จพระ
นเรศวร แต่จะใชห้ลกัฐานอื่น ๆ ที่บอกลกัษณะค่ายทหารโบราณไว ้แมก้ระทั่งไทยรบพม่าที่น ามาอา้ง ก็ยกแบบ
แผนการสรา้งค่ายในสมัยสมเด็จพระนารายณต์ีเมืองเชียงใหม่ใน พ .ศ. 2205 มาเป็นตัวอย่าง หลักฐานที่ดูจะ
เก่ียวขอ้งกับสมเด็จพระนเรศวรโดยตรงอย่างหนังสืออนุสรณ์ดอนเจดียท์ี่จัดพิมพเ์ป็นที่ระลึกในงานรฐัพิธีเปิด
อนุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรใน พ.ศ. 2502 ก็ใชภ้าพวาดตอนพระแสงดาบคาบค่ายมาประกอบ ซึ่งคุณค่าใน
ฐานะหลกัฐานชัน้ตน้ย่อมไม่มีน า้หนกั กระบวนการคน้ควา้เรื่องค่ายนีส้อดคลอ้งกับที่ตรีไดเ้ขียนไวด้งัที่กล่าวไป
ก่อนหนา้แลว้ว่า แมจ้ะไม่มีหลกัฐานปรากฏในพระราชพงศาวดารเก่ียวกบัเสน้ทางเดินทพัของสมเด็จพระนเรศวร 
แต่สามารถอนมุานเสน้ทางเดินทพัของพระองคไ์ด ้ทางกองวรรณคดีและประวตัิศาสตรค์งจะใชห้ลกัฐานชดุอื่น ๆ 
เขา้มาประกอบค าอธิบาย แลว้ท าการอนมุานแม่แบบในการสรา้งค่ายยัง้ทพัแห่งนีข้ึน้มา ดรูายละเอียดหลกัฐาน
ที่ใชไ้ดใ้น แหล่งเดมิ. หนา้ 24-27. 

3 ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 หน่วยศิลปากรที่ 4 ไดไ้ปส ารวจบริเวณค่ายพรอ้มกับเมธี คันธโร 
นายช่างศิลปโท กองสถาปัตยกรรม มีการบนัทึกรายงานไวต้อนหน่ึงว่า “…สภาพค่ายเป็นรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้ ดา้น
ทศิใต ้ดา้นทิศเหนือกวา้งประมาณ 500 เมตร ดา้นทศิตะวนัออก ทศิตะวนัตก ยาวประมาณ 800 เมตร… มีล า
ธารซึ่งไหลมาจากภูเขา เพื่อชักน ้ามาใชใ้นค่ายไดต้ลอดปี… ภายในบริเวณค่ายทางทิศตะวนัออก มีบ่อน ้า
โบราณขนาดวดัผ่าศูนย์กลาง 80 เซนตเิมตร อกีสองแห่งส าหรบัไวใ้ชภ้ายในค่ายไดเ้ป็นอยา่งด…ี ปัจจุบนั (เดอืน
กรกฎาคม พ.ศ. 2512 – ผูว้ิจยั) ภายในค่ายยัง้ทพัดงักล่าวนีร้าษฎรไดป้ลูกบา้นเป็นทีอ่ยู่อาศยัจ านวนมากและ
ตดัเป็นทางรถยนตผ่์านเขา้ออก…” ใน แหล่งเดมิ. หนา้ 4, 18. 
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นสุรณ ์ซึ่งไดโ้ปรดเกลา้ฯ เสด็จพระราชด าเนินมาเป็นประธานในวนัที่ 12 มกราคม พ.ศ. 25141 การ
สถาปนาอ านาจน าเรื่องขนาดใหญ่สมเด็จพระนเรศวรจากส่วนกลางจึงส าเร็จลลุ่วงในพืน้ที่ต  าบล
เมืองงาย 
  โครงเรื่องหลกัที่รฐัใชส้มัพนัธก์บัพืน้ที่ต  าบลเมืองงาย คือ ฉากที่ว่าดว้ยสมเด็จพระ
นเรศวรเสด็จยกทัพเพื่อไปตีกรุงอังวะในช่วง พ.ศ. 2147–2148 ซึ่งเป็นการเดินทัพครัง้สุดทา้ยใน
พระชนมช์ีพของพระองค ์เมื่อพิจารณาใน “พระประวติัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ฉากนีเ้ริ่มตน้
เมื่อ พ.ศ. 2146 พระเจา้องัวะตัง้ตวัเป็นใหญ่มาบุกรุกเขา้ตีเมืองไทยใหญ่ เมืองนาย และเมืองแสน
หวีไทใหญ่ที่ขึน้อยู่กบัไทย สมเด็จพระนเรศวรเสด็จยกกองทพัหลวงออกจากอยธุยาเมื่อ พ.ศ. 2147 
“…เสด็จไปดว้ยกนักบัสมเด็จพระเอกาทศรถจนถึงเมืองเชียงใหม่ อนัเป็นที่ประชุมพลรวมจ านวน 
200,000 คน แลว้ยกต่อไปเป็น 2 กระบวนทพั ใหส้มเด็จพระเอกาทศรถยกไปทางเมืองฝางทพั 1 
สมเด็จพระนเรศวรเสด็จยกไปทางเมืองหางทัพ 1…”2 เหตุการณ์ฉากนีจ้บลงที่ “…สมเด็จพระ
นเรศวรก็เสดจ็สวรรคตทีเ่มืองหาง… พ.ศ. 2148 พระชนัษาได ้50 ปี เสวยราชสมบตัไิด ้15 ปี”3  
  เหตกุารณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัเมืองเชียงใหม่ สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรง
กล่าวถึงอย่างสัน้ ๆ ว่าเป็นที่ประชุมพลก่อนจะแยกเป็น 2 กองทพั เพื่อมุ่งหนา้ไปตีกรุงองัวะ ไม่มี
รายละเอียดบอกพิกัดอย่างชัดเจนว่าอยู่ตรงไหน ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากไม่มีปรากฏในพระ
ราชพงศาวดาร  ตามค าอธิบายของตรี อมาตยกุลที่กล่าวถึงไปแลว้ขา้งต้น ดว้ยเหตนุี ้การน าโครง
เรื่องที่เกิดจากการอนุมานของกรมศิลปากรมาสถาปนาลงในพืน้ที่แห่งนีต้ัง้แต่ พ.ศ. 2508 สะทอ้น
ให้เห็นถึงบทบาทของกรมศิลปากรในฐานะองคก์รส าคัญของรฐัที่ยึดกุมอ านาจน าต่อเรื่องเล่า
สมเด็จพระนเรศวรไดเ้ป็นอย่างดี จากการที่ใชว้ิธีการทางประวัติศาสตร์เขา้ไปประเมิน เลือกใช ้
และหาเหตผุลใหเ้รื่องเลา่มีความเหมาะสมกบัพืน้ที่แห่งนี ้
  ความทรงจ ารว่มที่ก่อใหเ้กิดเป็นพิธีกรรมสืบต่อมาของชาวบา้นในต าบลเมืองงาย 
ไม่ไดม้ีความแตกต่างจากพืน้ที่อ่ืนมากนัก ทั้งในแง่ของพิธีกรรมแบบรฐัไม่ว่าจะเป็นงานวันยุทธ
หตัถีและงานวันคลา้ยวนัสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร และในแง่ของพิธีกรรมแบบทอ้งถิ่น คือ งาน

 
1 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลเมืองงาย. (ม.ป.ป.). พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหา

ราชานสุรณ์ [แผ่นพบั]. (ออนไลน)์ 
2 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2493). เล่มเดมิ. หนา้ 159-160. 
3 แหล่งเดมิ. หนา้ 161. 
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สรงน า้พระสถปูที่จดัขึน้ทุกวนัที่ 16 เมษายนของทกุปี1 แต่ถา้พิจารณาว่าพระสถูปเจดียส์มเด็จพระ
นเรศวรมหาราชนุสรณไ์ม่ไดส้รา้งผลกระทบต่อความทรงจ ารว่มของผูค้นแค่ในขอบเขตพืน้ที่ต  าบล
เมืองงาย แต่ขยายวงกวา้งไปทั่วทัง้จงัหวัดเชียงใหม่ ในช่วงจงัหวะส าคัญที่วีรบุรุษจากส่วนกลาง
เขา้ไปประทบัยงัพืน้ที่ชายขอบของรฐัแห่งนี ้โดยเชื่อมโยงประเด็นที่น่าสนใจ คือ ความทรงจ ารว่มที่
เกิดขึน้ในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อเรื่องเล่าหลกัสมเด็จพระนเรศวรไม่ไดส้่งผลกระทบแค่ชาวไทย 
(ตามนิยามแบบแคบของรฐัไทย) เท่านัน้ แต่ยังส่งผลไปถึงชาวไทใหญ่ที่มาตัง้ถิ่นฐานอยู่มากมาย
ในบรเิวณนี ้
   ตามที่กล่าวไปแต่ตอนต้นในพืน้ที่อ  าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่ง
อพยพของกองก าลงักูช้าติหนุ่มศึกหาญและชาวไทใหญ่ที่ลีภ้ยัสงครามกลางเมืองในพม่ามา กอปร
กบัความเชื่อของชาวไทใหญ่ที่เคารพสกัการะพระเจดียอ์งคเ์ก่าในรัฐฉานตัง้แต่ก่อนถูกท าลาย เมื่อ
อพยพมาอยู่ในประเทศไทยอนัเป็นดินแดนที่มีความศรทัธาต่อสมเด็จพระนเรศวรอย่างสงูที่สดุ ท า
ให้ชาวไทใหญ่เหล่านี ้ได้สืบสาน ต่อยอด และรักษาความเชื่อของตนไว้ดังที่ เคยเป็นมา ใน
วิทยานิพนธ์ของอรวรรณ วิไชย ไดส้ัมภาษณ์ชาวไทใหญ่หลายคนที่อยู่ในต าบลเวียงแหง อ า เภอ
เชียงดาว พบว่ามีการท าพิธีกรรมเก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวรใน 3 ระดับ ไดแ้ก่ 1) ระดบัปัจเจก มี
การบูชาเหรียญสมเด็จพระนเรศวรไวใ้นเข่งพารา (หิง้บูชาพระ) หรือไม่ก็หอ้ยพกติดตัว  2) ระดับ
ชุมชน มีการบูชาสมเด็จพระนเรศวรในหอเจา้เมือง2 อีกทัง้ยังมีลัทธิการทรงเจา้ “เจา้พ่อองคด์ า” 
ดว้ย และ 3) ระดบัรฐั ที่มีการสรา้ง “ข่วงอนสุรณส์ถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ใน พ.ศ. 2544 
กล่าวไดว้่าพิธีกรรมทัง้ 3 ระดบัเป็นการขดัเกลาทางสงัคมอย่างหนึ่ง สง่ผลใหเ้กิดความรกัพวกพอ้ง 
ความเป็นปึกแผ่น และความเป็นเชือ้ชาติเดียวกนั รวมทัง้ยงัเป็นตวับ่งบอกอดุมการณท์ี่มีความเชื่อ
พืน้ฐานในเร่ืองสิ่งศกัดิส์ิทธิ์และวีรบรุุษของผูค้นในสงัคมไทใหญ่3 
  นอกจากพิธีกรรมที่เกิดขึน้จากความศรทัธาที่มีสมเด็จพระนเรศวรอย่างสงูสดุแลว้ 
การเขา้มาสถาปนาเรื่องเล่าหลกัสมเด็จพระนเรศวรโดยรฐัไทยส่งผลใหเ้กิดการถือครองอ านาจน า
และการยึดกุมพืน้ที่ในเชิงรูปธรรมเหนือเรื่องเล่าของวีรบุรุษทอ้งถิ่นคนอ่ืน ๆ ที่ชาวไทใหญ่เคารพ
และศรทัธาไม่ต่างจากสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งปรากฏอยู่ในต านานคนไทใหญ่สรา้งเมืองแหง เช่น 

 
1 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลเมืองงาย. (ม.ป.ป.). พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหา

ราชานสุรณ์ [แผ่นพบั]. (ออนไลน)์ 
2 ต าแหน่งเจา้เมืองส าหรบัชาวไทใหญ่เป็นใครก็ไดท้ี่มีคุณงามความดี ไดท้ าคุณประโยชนแ์ก่บา้นเมือง 

เมื่อตายไปแลว้ถือว่าเป็นเจา้เมืองไดท้ัง้สิน้ ใน อรวรรณ วิไชย. (2557). เล่มเดมิ. หนา้ 137. 
3 ด ูแหล่งเดมิ. หนา้ 135-156. 
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กรณีของปู่ เหง ซาววา หรือนายจองจ่าน ที่เป็นผูร้วบรวมอาสาสมัครและกองก าลงัต ารวจมาปราบ
กลุ่มโจรผูม้ีอิทธิพลในเมืองแหงที่คอยปลน้พ่อคา้จากต่างถิ่นอยู่เนือง ๆ ใน พ .ศ. 2457 ท าใหน้าย
จองจ่านไดร้บัการแต่งตัง้จากทางการและชาวบา้นใหเ้ป็นผูป้กครองเมืองแหง ซึ่งอนสุาวรียข์องนาย
จองจ่านไดร้บัการสรา้งขึน้ใน พ.ศ. 25491 
  แมจ้ะไม่สามารถชั่งน า้หนกัไดอ้ย่างแทจ้ริงว่า ระหว่างเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวร
กับเรื่องเล่าวีรบุรุษท้องถิ่นอย่างปู่ เหง ซาววา ใครเป็นผู้มีอิทธิพลต่อความทรงจ าร่วมในระดับ
ปัจเจกมากกว่ากนั แต่ถา้พิจารณาตามระยะเวลาที่มีการสรา้งอนุสาวรีย ์เรื่องเล่าของปู่ เหง ซาววา 
ไดร้บัการปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมชา้กว่าเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรประมาณ 35 ปี  เป็นผล
จากการที่กรอบโครงการประวติัศาสตรร์าชาชาติไทยที่กระท าโดยรฐัใหค้วามส าคญักบัวีรบุรุษจาก
ส่วนกลางมากกว่าวีรบุรุษในทอ้งถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวีรบุรุษของชาวไทใหญ่ที่มีนัยยะถึง
การเป็นชนกลุ่มน้อยในรัฐแล้วย่อมได้รับความส าคัญหรือเห็นค่าที่จะเชิดชูน้อยลงไปอีก เมื่อ
เปรียบเทียบกันเช่นนีจ้ึงฉายใหเ้ห็นภาพของอ านาจน าในเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรที่สามารถ
ครอบง าพื ้นที่ทางความคิดเหนือเรื่องเล่าของปู่ เหง ซาววา และเบียดขับเรื่องเล่าชุดนี ้ให้ได้รับ
ความส าคญันอ้ยกว่าเรื่องเล่าหลกัที่รฐัส่วนกลางเป็นผูเ้ลือกไป ซึ่งคลา้ยกบักรณีที่เรื่องเล่าสมเด็จ
พระนเรศวรในจังหวัดหนองบัวล าภูเบียดขับเรื่องเล่าของพระวอพระตาเช่นกัน อรวรรณ วิไชย 
อธิบายปรากฏการณแ์บบนีใ้นมมุมองแบบวฒันธรรมชมุชนที่ไม่สามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างโดดเดี่ยว 
โดยปราศจากความสมัพนัธต่์อชุมชนอ่ืนและรฐั ดว้ยเหตนุีเ้อง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด หาก
ต านานและอนุสรณ์สถานของสมเด็จพระนเรศวร  “…จะเข้ามามีบทบาทมากกว่า เพราะใช้
ประวตัิศาสตร์รฐัเขา้มามีบทบาทแทนประวตัิศาสตร์ชุมชน โดยชุมชนมีการยอมรบัประวตัิศาสตร์
รฐัเขา้มา ทัง้นีไ้ม่ไดห้มายความถงึการลม้ลา้งความเชือ่เดมิ เพยีงแต่ความเชือ่ใหม่เขา้มามีบทบาท
ต่อชมุชนและพืน้ทีม่ากกว่า”2 
  การสรา้งพระสถปูเจดียฯ์ ที่ต  าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ เป็น
กรณีศึกษาที่ตอกย า้ว่าเรื่องเล่าของของรฐัมีอ านาจน าเหนือเรื่องเล่าของทอ้งถิ่น ในแง่จิตส านึกจึง
ท าใหร้ฐัส่วนกลางส าคัญกว่าส านึกแบบท้องถ่ินท่ีตอ้งสวามิภักดิ์ยอมรบัอ านาจจากส่วนกลาง 
แม้ว่าเรื่องเล่าจากส่วนกลางจะถูก “อนุมาน” จากปัญญาชนฝ่ายรัฐ ซึ่งท าหน้าที่ เผยแพร่
อุดมการณ์ทางประวัติศาสตรร์ับใช้ชนชั้นปกครองเสมอมา ตราบใดที่ท้องถิ่นยังไม่มีอ  านาจ

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 91-92. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 94. 
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เบ็ดเสรจ็ในการเขียนประวติัศาสตรข์องตนอย่างสมบรูณ ์เพื่อใหเ้รื่องเล่าของทอ้งถิ่นตนไม่ตกอยู่ใน
สถานะเป็นเพียง “เชิงอรรถ” ในหนา้ประวติัศาสตรร์ฐัส่วนกลาง ความทรงจ ารว่มต่ออดีตก็ตอ้งผูก
ติดกบัรฐัสว่นกลางอยู่ร  ่าไป  

3.5.3 “พระเจดีย์อิสรภาพ อนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ” จังหวัด
เพชรบูรณ:์ การใช้หลักศาสนาพุทธน าทางต้านคอมมิวนิสต์1 
  การสรา้ง “พระเจดียอิ์สรภาพ อนุสรณส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช” ’ ต าบลแคมป์
สน อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ ์มีความเก่ียวขอ้งกบัการปะทะกนัระหว่างกองทพัภาคที่ 3 และ 
พคท. เนื่องจากในพื ้นที่บริเวณนี ้เป็นส่วนหนึ่งของฐานที่มั่นภูหินร่องกล้า รอยต่อ 3 จังหวัด 
พิษณุโลก–เพชรบรูณ–์เลย กบัฐานที่มั่นเขาคอ้ บริเวณอ าเภอเมือง2 โดยหน่วยรบที่มีบทบาทส าคญั 
คือ กองพลทหารราบที่ 4 ที่ด  าเนินการจดัตัง้กองก าลงัในการปราบปราม พคท. ในบรเิวณรอยต่อ 3 
จังหวัดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2511 จนถึงการส่งก าลังรบหลักปฏิบัติการในยุทธการพืน้ที่เขาคอ้ในเขต
อ าเภอหล่มสกั–อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณใ์นช่วง พ.ศ. 2522–2524 จนสามารถท าลายฐานที่
มั่นส าคัญเขตเขาคอ้ได้ส  าเร็จ3 รางวัลยิ่งใหญที่ทหารเหล่านีไ้ดร้บั คือ เหรียญกลา้หาญที่ได้รบั
พระราชทานจากรชักาลที่ 9 ซึ่งเป็นภาพสมเด็จพระนเรศวรทรงพระคชาธารออกศึก4 ถือเป็นการ
อุปมาว่า ทหารเหล่านี ้ที่ท าการปราบปราม พคท. เพื่อปกป้องประเทศชาติไม่ต่างจาก “ทหาร
สมเด็จพระนเรศวร” ที่ปราบปรามอรริาชศตัรูตามโครงเรื่องประวติัศาสตรร์าชาชาตินิยม5 

 
1 ผูว้ิจยัเผยแพรเ่นือ้หาในส่วนนีค้รัง้แรก ใน ปิยวฒัน ์สีแตงสกุ. (2563). ‘พระเจดยี์อสิรภาพ’ และพล็อต

การประกาศอสิรภาพของพระนเรศวร กบัการต่อตา้นคอมมิวนสิต์. (ออนไลน)์  
2 กองทพัภาคที่ 3. (ม.ป.ป.). เล่มเดมิ. หนา้ 152. 
3 ยุทธการส าคัญบริเวณจงัหวดัเพชรบูรณ์ เช่น ยุทธการสามชยั (พฤศจิกายน–ธันวาคม พ.ศ. 2515) 

โจมตีบรเิวณรอยต่อ 3 จงัหวดั ยทุธการผาเมืองเผดจ็ศกึ (มกราคม–พฤษภาคม พ.ศ. 2524) สามารถท าลายฐาน
ที่มั่นเขตเขาคอ้ลงไดอ้ย่างสิน้เชิง เป็นตน้ ดูรายละเอียดบทบาทกองพลทหารราบที่ 4 และยุทธการต่าง ๆ ใน 
แหล่งเดิม. หนา้ 45-46, 158-163. 

4 ดรูายชื่อวีรกรรมทหารกลา้ ทภ.3 ใน แหล่งเดมิ. หนา้ 192-212. 
5 กรณีการอปุมากองทพัภาคที่ 3 เหมือนกบัทหารสมเดจ็พระนเรศวร นอกจากชื่อที่ตัง้กองบญัชาการว่า

ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว ยังมีอีกกรณี คือ กองบัญชาการช่วยรบที่  3 (บชร.3) ตั้งอยู่ที่จังหวัด
พิษณุโลก ไดท้ าเรื่องขอขนานนามค่ายทหารไปยงักองทพัภาคที่ 3 โดยขอใชช้ื่อว่าค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ มี
การให้เหตุผลว่า “…ซึ่งภารกิจความรบัผิดชอบและการด าเนินงานของ บชร.3 ที่กระท าต่อ กองทัพภาคที่ 3 
เป็นไปในลักษณะการช่วยเหลือเกือ้กูลให้ กองทัพภาคที่ 3 มีความแกร่งกลา้สามารถท าการรบได้อย่างมี
ประสทิธิภาพยิ่ง ซึ่งเป็นลกัษณะคลา้ยกนักบัที ่สมเดจ็พระเอกาทศรถทรงปฏิบตัติ่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 
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ภาพประกอบ 8 เหรียญกลา้หาญ 

   
 ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2563). เหรียญกลา้หาญ. (ออนไลน)์  
 
  นอกจากการปราบปรามดว้ยก าลงัอาวธุแลว้ สถาบนักษัตริยม์ีส่วนส าคญัในการ
เขา้มาด าเนินโยบายต่อตา้นคอมมิวนิสตต์ามแบบราชส านกัเช่นเดียวกนั นั่นคือ การปฏิบติัพระราช
กรณียกิจในการจัดท าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพืน้ที่ต่าง ๆ บนฐานคิดเรื่อง “ราช
ประชาสมาสยั” ที่มีความหมายว่า “พระราชาและประชาชนย่อมพึ่งพาอาศยักนั” อันสอดคลอ้ง
ขอ้เสนอการลงไปสู่ประชาชนของสถาบันกษัตริยห์ลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ1    ชนิดา ชิตบณัฑิตย ์
ไดส้มัภาษณส์เุมธ ตนัติเวชกุล ผูท้ี่มีบทบาทส าคญัในการจดัท าโครงการฯ นี ้ซึ่งเสนอใหใ้ชส้งคราม
จิตวิทยาสูก้บัคอมมิวนิสต ์ดงัความตอนหนึ่งที่กลา่วถึงว่า  
 

…ถา้ต่อสูด้ว้ยอดุมการณ ์ก็ตอ้งสูด้ว้ยอดุมการณแ์ย่งชิงประชาชนกลบัมาไม่ใช่ดว้ย
อาวุธปืน แต่ดว้ยสงครามจิตวิทยา และสงครามจิตวิทยาที่ดีที่สดุคือการพฒันา มารก์ซเ์ขา

 

ภายหลงัรชักาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานชื่อค่ายแห่งนีเ้มื่อวนัที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2523 ใน 
แหล่งเดมิ. หนา้ 100. 

1 ส่ิงนีเ้ป็นฐานคิดส าคญัของการก่อรูปสถาบนักษตัรยิเ์ชิงเครือข่ายนบัตัง้แตท่ศวรรษ 2490 โดยเริ่มจาก
พระราชด าริเรื่องราชประชาสมาสยั แลว้ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ ฐานคิดเรื่องนีถู้กปรบัเป็นราชประชา
สมาสัยเชิงรุกที่มีลกัษณะเป็นการเมืองมวลชน (Mass Politics) ดู อาสา ค าภา. (2562). เล่มเดิม. หนา้ 97-03, 
365–372. 
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บอกว่า สงครามคอมมิวนิสตก์็คอืสงครามระหว่างคนมีกบัคนไม่มี ผมเรียน philosophy มาก็
คิดง่ายๆ การต่อสูก้็คือท าใหค้นไม่มี มี เท่านัน้เอง…1  

 
  จากบทสัมภาษณ์ของสุเมธสะท้อนว่า เครือข่ายชนชั้นน าในราชส านักมีความ
เขา้ใจยุทธวิธีแย่งชิงมวลชนจาก พคท. เป็นอย่างดี ถา้น าแนวคิดของสุเมธที่อา้งว่าเขา้ใจแนวคิด
แบบมารก์ซิสตม์ามองในมุมแบบอนัโตนิโอ กรมัชี่แลว้ จะพบว่าไม่ไดม้ีความแตกต่างจาก “การท า
สงครามยึดพืน้ที่ทางความคิด” (War of Position) ตามที่กรมัชี่ไดเ้สนอไว ้แต่เป้าหมายของสุเมธ
นัน้กลบัเป็นการน าไปใชบ้่อนท าลายกลไกเชิงอดุมการณข์อง พคท.2  
  กองทัพภาคที่  3 รับเอาแนวนโยบายโครงการยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจากราช
ส านักมาปฏิบัติ จนก่อเกิดเป็น “โครงการพัฒนาลุ่มน ้าเข็ก” เริ่มต้นด้วยการจัดตั้งหมู่บ้าน
ยุทธศาสตรพ์ัฒนาขึน้ในพืน้ที่เขาคอ้ ซึ่งรชักาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชทรพัยส์่วนพระองค์
จ านวนหนึ่งส  าหรบัเป็นทุนในการด าเนินงานครัง้แรก โดยแผนงานโครงการพฒันาทางยุทธศาสตร์
นีม้ีขึน้ในวนัที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 25203 อนัถือเป็นการรเิริ่มการแย่งชิงมวลชนจาก พคท. ในรูปแบบ
การใชน้โยบายอย่างสนัติวิธี4ในพืน้ที่จงัหวดัเพชรบรูณ ์

 
1 สเุมธ ตนัติเวชกลุ สมัภาษณ,์ 5 มกราคม 2547 อา้งถึงใน ชนิดา ชิตบณัฑิตย.์ (2550). เล่มเดิม. หนา้ 

128. 
2 การท่ีชนชัน้ปกครองใชก้ารท าสงครามยึดพืน้ทีท่างความคดิเสียเอง เป็นการกลบัมมุต่อค าอธิบายของ

กรมัชี่ ซึ่งเดิมทีใชอ้ธิบายแนวคิดนีเ้พื่อเป็นการติดอาวุธทางความคิดใหแ้ก่มวลชนชัน้ล่างในการช่วงชิงอ านาจ
น ามาจากชนชัน้ปกครอง แต่ผูว้ิจยัน ามากลบัมมุอธิบายว่า อ านาจน าที่เดิมเป็นของชนชัน้ปกครองไทยอยู่แลว้ 
ในช่วงเวลานีก้ลับมีอ านาจน าอีกชุด คือ อุดมการณ์สงัคมนิยมแบบ พคท . คอยช่วงชิงและท าสงครามยึดพืน้ที่
ทางความคิดอยู่เช่นกัน ฉะนั้น ชนชัน้ปกครองไทยจึงตอ้งใชว้ิธีการดังกล่าวเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งมวลชนมากกว่าจะ
ประหตัประหารดว้ยก าลงัอาวธุเพียงอย่างเดียว 

3 พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย ์องคมนตรี เล่าถึงที่มาของโครงการพฒันาเพื่อความมั่นคงนีว้่า เริ่มใน พ.ศ. 
2519 ในช่วงที่รชักาลที่ 9 ไดเ้สด็จพระราชด าเนินเยี่ยมทหารท่ีกองพนัพิเศษค่ายสฤษดิ์เสนา จงัหวดัพิษณโุลก ใน
ระหว่างที่เครื่องบินโจมตี เอฟ–5 ของกองทพับก ถูกยิงตกบริเวณเขาคอ้ เมื่อวนัที่ 11 มิถุนายน ในปีนัน้ ขณะที่
ด  าเนินการสูร้บกบั พคท. นานถึง 6 สปัดาห ์หลงัจากเหตุการณค์รัง้นัน้ รชักาลที่ 9 ทรงใหค้  าแนะน าในการแกไ้ข
ปัญหาจนเกิดมาเป็นโครงการพฒันาลุ่มน า้เข็ก ดู แหล่งเดมิ. หนา้ 185-189. 

4 ปราการ กล่ินฟุ้ง อธิบายว่า พระราชกรณียกิจในการเสด็จฯ พืน้ที่ภาคเหนือในช่วงตน้ทศวรรษ 2520 
มีลกัษณะเป็นการเสด็จฯ ในช่วงซอ้นทบัระหว่างการเสด็จฯ ท่ีเก่ียวกบัการคุกคามของคอมมิวนิสตแ์ละโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ดู ปราการ กล่ินฟุ้ง . (2551). การเสด็จพระราชด าเนินท้องที่ต่างจังหวัดของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช พ.ศ. 2493–2530. หนา้ 171-173. 
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  บทบาทของสถาบนักษัตรยิแ์ละกองทพัภาคที่ 3 ไดร้บัการบนัทึกเรื่องเล่าเก่ียวกบั
การกดปราบคอมมิวนิสตจ์นคนทั่วไปรบัรูอ้ย่างเป็นสามัญ แต่ทว่ายังมีอีกกลุ่มบุคคลหนึ่ งที่ไดม้ี
ส่วนในการแย่งชิงมวลชนไม่ใหต้กไปเป็นคอมมิวนิสตด์ว้ยวิธีการที่แยบยล คือ ส านักคน้ควา้ทาง
วิญญาณ ที่ ได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย์อิสรภาพฯ ขึน้ระหว่าง พ.ศ. 2518–25341 โดยแทบจะ
ปราศจากการช่วยเหลือจากรฐั รวมถึงกรมศิลปากร ด้วยเหตุนี ้ เรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรที่
ปรากฏในพระเจดียอิ์สรภาพฯ จึงมีโครงเรื่องในการน าเสนอที่ต่างออกไปจากการประกอบสรา้ง
เรื่องเล่าในพื ้นที่ อ่ืน ๆ ที่มักน าโครงเรื่องจากรฐัมาใช้โดยตรง แต่เรื่องเล่าที่ปรากฏในพระเจดีย์
อิสรภาพฯ ไดร้บัการเชื่อมเขา้กับหลักศาสนาพุทธและไสยศาสตร ์อันเป็นฐานคติความเชื่อของ
กลุ่มผูส้รา้งเอง ซึ่งอาจพิจารณาเรื่องเล่าชดุนีไ้ดใ้นหนงัสือ “ประวติัการก่อสรา้ง พระเจดียอิ์สรภาพ 
อนสุรณส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์”2 
  ก่อนอ่ืนต้องประเมินคุณค่าของหลักฐานชิน้นี ้ในฐานะประวัติศาสตรน์ิพนธ์
เสียก่อน หนังสือเล่มนีไ้ดร้บัการจัดพิมพใ์น พ.ศ. 2560 โดยคณะศิษยอ์าจารยพ์ร รตันสวุรรณ3 ซึ่ง

 
1 ในช่วงเวลาเดียวกนันี ้มีการสรา้งศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกแห่งในต าบลท่าโรง อ าเภอวิเชียร

บุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จไปประกอบพิธี
บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรในอ าเภอวิเชียรบุรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2515 ส่วนการ
ก่อสรา้งเริ่มขึน้ใน พ.ศ. 2525 และเสร็จสิน้สมบูรณ์ใน พ .ศ. 2526 ดู ส านักราชเลขาธิการ. (2515). พระราช
กรณียกิจระหว่างเดือนตุลาคม 2514 - กนัยายน 2515. ไม่ปรากฏเลขหนา้.; ศนฎัฐ์ชล สุ่มสมบูรณ.์ (2562). จ. 
เพชรบูรณ์ จดัพธีิวนัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช. (ออนไลน)์ 

2 ข้อมูลส่วนใหญ่ในหัวข้อนี ้น ามาจาก  ศรีเพ็ญ จัตุทะศรี. (2560).ประวัติการก่อสรา้ง พระเจดีย์
อสิรภาพ อนสุรณ์สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์. กรุงเทพฯ: มลูนิธิ 
พร รตันสวุรรณ. 

3 ภูมิหลงัของอาจารยพ์ร เป็นผูท้ี่มีบทบาทส าคญัในวงการพระพุทธศาสนา พืน้เพเดิมเป็นชาวจงัหวดั
อุตรดิตถ์ เคยบวชอยู่หลายพรรษาระหว่าง พ.ศ. 2478–2494 เริ่มบวชท่ีวัดมหาธาตุยุวราชรงัสฤษฎ์ิ มีการไป
ศึกษาปฏิบตัิธรรมอยู่หลายจงัหวดั หลงัลาสิกขาไดร้บัเชิญใหไ้ปเป็นอาจารยส์อนในคณะพุทธศาสตร ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลยั จากนัน้ใน พ.ศ. 2501 ไดเ้ปิดโรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตยข์ึน้เป็นแห่งแรกในกรุงเทพฯ ใน
นามของมหาจุฬาฯ มีการบรรยายธรรมทางสถานีวิทยแุละสถานีโทรทศันช์่อง 7 ของกองทพับก ติดต่อกนัถึง 10 
ปี อีกทั้งยังเป็นผูก้่อตัง้ส านักคน้ควา้ทางวิญญาณ และตัง้โรงพิมพว์ิญญาณใน พ.ศ. 2508 ถือว่าอาจารยพ์รมี
เครือข่ายที่กวา้งขวางในวงการพระพุทธศาสนา รวมทัง้ส่ือสารมวลชนมากในระดบัหนึ่ง ใน แหล่งเดิม. ไม่ปรากฏ
เลขหนา้. 
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เป็นการน า “บนัทึกการติดต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ของศรีเพ็ญ จัตุทะศรี1 จ านวน 9 เล่ม/
ตอน มารวมจัดพิมพ์ใหเ้ป็นเล่มเดียว โดยบันทึกทั้ง 9 เล่มนี ้ประกอบดว้ย (เรียงล าดับตามการ
จดัพิมพค์รัง้นี)้ 1) “ตอน : พิธีบวงสรวงสมโภชองคพ์ระเจดียย์ทุธหตัถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 
(พ.ศ. 2517) 2) “ตอน : พระเจดียอิ์สรภาพ อนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” (พ.ศ. 2518) 3) 
“ตอน : ประวติัการก่อสรา้งพระเจดียอิ์สรภาพ อนุสรณส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช” (พ.ศ. 2528) 
4) “ตอน : การเดินทางไปน าสิ่งมิ่งมงคล 72 จังหวัด” (พ.ศ. 2523) 5) “ตอน : สู่แดนพุทธภูมิ ตาม
รอยพระบาทศาสดา” (พ.ศ. 2522) 6) “ตอน : เหตุการณ์ประวัติศาสตร ์ในการก่อสรา้งพระเจดีย์
อิสรภาพ ฯ” (พ.ศ. 2527)2 7) “ตอน : พยานวตัถุประวัติศาสตร”์ (พ.ศ. 2529) 8) “ตอน : ประมวล
การก่อสรา้ง พระเจดียอิ์สรภาพฯ” (พ.ศ. 2533) และ 9) “ตอน : ปณิธานของอาจารยพ์ร ในการ
ก่อสรา้งพระเจดียอิ์สรภาพ ฯ” (พ.ศ.  2536)3 เนือ้หาในทุกเล่ม/ตอนครอบคลุมการสรา้งพระเจดีย์
อิสรภาพตัง้แต่ตน้จนเสรจ็สมบรูณ ์
  ชีวประวัติของศรีเพ็ญ จัตุทะศรี เป็นสิ่งที่ก าหนดความน่าเชื่อถือของเรื่องเล่าทุก
ตอนในหนังสือเล่มนี ้ดว้ยเหตุที่ศรีเพ็ญไดฝึ้กสมาธิขัน้สูงที่เรียกว่า หลบัในสมาธิ เพียงระยะเวลา
เดือนกว่าเท่านั้น ก็สามารถติดต่อกับโอปปาติกะได้4 นอกจากนั้นยังได้มีการเล่าถึงช่วงแรกที่

 
1 ตอ้งกล่าวก่อนว่า ในหนงัสือเล่มนีเ้กือบจะทัง้หมดเป็นบนัทึกของศรีเพ็ญ แต่ก็มีบนัทึกหรือบทความ

ของอาจารยพ์รเอง หรือลกูศิษยค์นอื่น ๆ แทรกอยู่ดว้ยในแต่ละเล่ม/ตอน 
2 ในทกุตอนอาจารยพ์รจะเป็นผูเ้ขียนค าน าเสนอ (ยกเวน้ตอนสดุทา้ย) แต่ในตอนนีม้ีขอ้สงสยั คือ ปกติ

ในทกุตอนจะมีวนั เดือน ปี เขียนไวใ้นค าน า (ผูว้ิจยัอิงปีที่พิมพค์รัง้แรกของแตล่ะตอนมาจากตรงนัน้) แต่ในตอนนี้
ลงวัน เดือน ปี ว่า 25 ธันวาคม 2517 ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได ้เนื่องจากเนือ้หาในตอนนีเ้ล่ามาถึง พ .ศ. 2526 ปีที่
จดัพิมพค์รัง้แรกก็ควรจะเป็น พ.ศ. 2526 เป็นอย่างต ่า ในความเห็นของผูว้ิจยัสนันิษฐานว่า น่าจะเป็นการพิมพ์
ตวัเลขผิด จาก 2517 ควรจะเป็น 2527 จึงจะสอดคลอ้งกบัเนือ้หาภายในมากกว่า ด ูแหล่งเดมิ. หนา้ 415, 557. 

3 อา้งอิงตามปีที่อาจารพ์รถึงแก่อนิจกรรม และเนือ้หาที่เล่าถึง พ.ศ. 2535  ด ูแหล่งเดมิ. หนา้ 891. 
4 ภูมิหลังของศรีเพ็ญ จัตุทะศรี พืน้เพเดิมเป็นชาวจังหวัดรอ้ยเอ็ด พบกับอาจารยพ์รครัง้แรก เมื่อครัง้

เรียนชั้น ม.7–8 ที่โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ โดยในช่วง พ.ศ. 2501 อาจารยพ์รไดไ้ปสอนพุทธศาสนาตาม
โรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียนศึกษานารี ไดพ้าคณะศิษยท์ี่โรงเรียนนีไ้ปเรียนกบัขุนวิจิตรสขุการ เป็นนายแพทย์
ปริญญาที่ก่อตัง้สถานฝึกสมาธิเพื่อฝึกความจ าและรกัษาโรคขึน้ ซึ่งศรีเพ็ญที่ขณะนั้นอยู่ชั้น ม.8 ไดฝึ้กสมาธิ
ชัน้สงูที่นี่ ใน แหล่งเดมิ. ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
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สามารถติดต่อทางสมาธิกับพ่อฤๅษีสรายากัส1 ใน พ.ศ. 2502 ศรีเพ็ญได้ถามถึงบรรดาอดีต
พระมหากษัตริยแ์ลว้ไดท้ราบว่า “…องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช… จะประทบัคุม้ครองป้องกนั 
ถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และองค์สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถเป็นประจ า… 
ส่วนองค์สมเด็จพระเอกาทศรฐ… ก็มักจะอยู่ร่วมกับองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ร่วมกับ
สมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั…”2 นี่คือจุดเริ่มตน้ของเรื่องเล่าที่ศรีเพ็ญสามารถติดต่อกบัโลก
วิญญาณได ้ซึ่งไดก้ลายเป็นฐานคิดส าคญัในการสรา้งพระเจดียอิ์สรภาพฯ  ดว้ยภมูิหลงัของผูเ้ขียน
ที่ถูกปูมาเช่นนี ้เท่ากับเป็นการครอบง าเรื่องเล่าที่ปรากฏในหนังสือเล่มนีว้่า เรื่องที่บันทึกไวเ้ป็น
ความจริง ดว้ยเหตทุี่ผูเ้ขียนสามารถติดต่อกับโลกวิญญาณได ้อันเป็นโลกที่คนทั่วไปไม่สามารถที่
จะเขา้ถึง และมิบงัอาจจะท าการตรวจสอบ 
  ความเป็นมาของแนวคิดที่จะสรา้ง “พระเจดียอิ์สรภาพ” ภายใตก้ารน าของส านัก
คน้ควา้ทางวิญญาณ เริ่มขึน้ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เพ็ญศรีกล่าวว่า สมเด็จพระนเรศวรทรงรบัสั่ งให้
สรา้งพระเจดียฯ์ ในวนัที่ 30 พฤศจิกายนในปีนัน้3 ในคราวเดียวกับที่มีการกระท าพิธีพระรูปล็อค
เกตอนุสรณ์ ครัง้ที่ 2 ระหว่างวันที่ 23–30 ในเดือนและปีเดียวกัน โดยก่อนหน้านั้นในพิธีพระรูป
ล็อคเกตอนุสรณ์ ครัง้ที่  1 มีขึน้ระหว่างวันที่  25 กันยายน – 2 ตุลาคม ในปีนั้น ศรีเพ็ญเล่าว่า 
สมเด็จพระนเรศวรทรงรบัสั่งใหท้ าล็อคเก็ตอนุสรณข์องพระองคจ์ านวน 2,127 องค ์เท่ากบัปี พ.ศ. 
ที่ประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง “…พระรูปล็อคเก็ตอนุสรณ์นี ้มิใช่เหรียญศกัดิส์ิทธิ์เพื่อใหอ้อ้น
วอน… แต่…เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นอิสระที่จะไม่ตกเป็นทาสของใคร ๆ อีกต่อไป… 
สงครามครัง้นีใ้หญ่หลวงนกั เทยีบเท่ากบัสงครามยุทธหตัถทีีเดยีว…”4 ถา้ดจูากบรบิทที่สมเด็จพระ
นเรศวรทรงรบัสั่งตามค าบอกเล่าของศรีเพ็ญเก่ียวกับการ “ไม่ตกเป็นทาสของใคร” และ “เทียบเท่า
กบัสงครามยทุธหตัถี” คงจะอปุมาถึงสงครามที่รฐัไทยกระท ากบั พคท. ในช่วงเวลานัน้ 
  ในพิธีพระรูปล็อคเกตอนุสรณ ์ครัง้ที่ 2 จึงมีขึน้อีกครัง้ เนื่องจากในครัง้แรกมีพระ
รูปล็อคเกตอนสุรณท์ี่เขา้พิธีเพียง 589 องค ์ยงัเหลืออีก 1,538 องค ์ในวนัที่ 30 ตลุาคม สมเด็จพระ
นเรศวรทรงรบัสั่งย า้ว่า “…พิธีครัง้นีจ้ะเป็นครัง้สุดทา้ย ถา้ไดค้รบตามจ านวน (พระรูปล็อคเกต

 
1 พ่อฤๅษีสรายากัส เดิมเป็นชาวอินเดีย ได้ออกบวชเป็นฤๅษีพรอ้มบุตรสาว ไปบ าเพ็ญพรตในรัฐ

อุตตรขัณฑ์ เชิงเขาเทือกเขาหิมาลัย จนบรรลุธรรมขั้นสูง และกลายเป็นเทพเจา้ชั้นพรหม ใน แหล่งเดิม. ไม่
ปรากฏเลขหนา้. 

2 แหล่งเดมิ. หนา้ 9. 
3 แหล่งเดมิ. หนา้ 111. 
4 แหล่งเดมิ. หนา้ 17-18. 



  
 

146 

อนสุรณ์ 2,127 องค์–ผูว้จิยั) ก็หมายความว่า ชาตขิองเราจะปลอดภยัอย่างแน่นอน แต่ถา้ขาดไปก็
ตกอยู่ในภาวะทีห่นกัหน่วง”1 เรื่องเล่าตอนนีแ้สดงใหเ้ห็นบทบาทของสมเด็จพระนเรศวรที่แมจ้ะอยู่
ในโลกวิญญาณ พระองคย์ังทรงห่วงใยต่อ “สมมติเทพ” คือ รชักาลที่ 9 และประเทศชาติอยู่เสมอ 
แต่เมื่อมองในกรอบของรฐัจารีตยุคอยุธยาที่สมเด็จพระนเรศวรทรงครองราชย ์ส านึกที่ทรงมีต่อรฐั
ชาติดงัค าบอกเล่าของเพ็ญศรีจึงเป็นสิ่งที่น่าอศัจรรยใ์จ เราอาจจะอธิบายการเล่าเรื่องแบบนีว้่าไม่
ต่างจากการเล่าตามประวติัศาสตรก์ระแสหลกัของรฐั ที่มกัจะเชื่อมโยงรฐัต่างยคุต่างสมยัจากอดีต
มาจนถึงปัจจุบนัอย่างเป็นเสน้ตรง และส านึกที่ผูค้นยุคนัน้มีต่อรฐัของตนไม่ต่างจากรฐัในยุคต่อ ๆ 
มาเลยแมแ้ต่นอ้ย 
  ภายหลงัจากพิธีพระรูปล็อคเกตอนสุรณจ์บลง2 สมเด็จพระนเรศวรทรงรบัสั่งอีกว่า 
“ใหก้ระท าพิธีวางศิลาฤกษ์พระเจดียท์ี่แคมป์สน อ าเภอหล่มสกั3 ใหไ้ดใ้นวนัวิสาขบชูา ไม่ว่าจะเกิด
อะไรขึน้ก็ตาม และเจดียน์ีใ้หเ้ป็นเจดียร์่วมสมยัใหฐ้านเป็นอยุธยา ตอนกลางเป็นสโุขทยั และยอด
เป็นตน้รตันโกสินทร”์ ซึ่งวันวิสาขบูชาที่จะถึงตอนนัน้ตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 25184 พิธี
วางศิลาฤกษ์จึงได้มีขึน้ในวันนั้น5 เป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งปณิธานเพื่ออุดมการณ์ของส านัก
คน้ควา้ทางวิญญาณ6 ส่วนเหตุผลที่ตอ้งเลือกสรา้งในพืน้ที่นี ้เนื่องจากอยู่บนเทือกเขารอยต่อสาม

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้เดิม. 
2 ดรูายละเอียดของพิธีทัง้หมดใน แหล่งเดมิ. หนา้ 17-29. 
3 เดิมทีอ าเภอเขาคอ้เป็นส่วนหนึ่งของอ าเภอหล่มสกั เพิ่งไดร้บัการยกฐานะจากกิ่งอ าเภอขึน้เป็นอ าเภอ

ใน พ.ศ. 2534 อา้งจาก พระราชกฤษฎีกา ตัง้อ าเภอทุ่งตะโก อ าเภอพะโต๊ะ อ าเภอเขาคอ้ อ าเภอน า้หนาว อ าเภอ
วงัจันทร ์อ าเภอนาดว้ง อ าเภอเต่างอย อ าเภอสิงหนคร อ าเภอพระสมทุรเจดีย ์และอ าเภอล าดวน พ.ศ. 2534. 
(2534, 19 มิถนุายน). ราชกิจจานเุบกษา (เล่ม 108 ตอนที่ 107, น. 30)  

4 ศรีเพ็ญ จตัทุะศรี. (2560). เล่มเดมิ. หนา้ 49. 
5 ส าหรบัพืน้ที่ที่ใชส้รา้งพระเจดีย์อิสรภาพฯ ศรีเพ็ญเล่าว่า “…เดิมเป็นที่ ๆ บริษัทฝรั่งสมยัสรา้งทาง

หลวงสายหล่มสกั–พษิณุโลก ไดม้าตัง้ค่ายพกัทีน่ีเ่มื่อ 10 กว่าปีก่อน (ไม่เกิน พ.ศ. 2508–ผูว้ิจยั) และตอนนีอ้ยู่
ในความปกครองดูแลของกรมทางหลวง… มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั… ร่วมกบัอาจารย์พร… ไดข้ออนญุาต
จากกรมทางหลวงซ่อมแซม… เพือ่ใหพ้ระสงฆ์ นิสิต นกัศึกษา นกัเรียนและประชาชนพกัในระหว่างทีส่รา้งศูนย์
พฒันาศาสนา” ใน แหล่งเดมิ. หนา้ 49. 

6 มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ก่อนมีการท าพิธีวางศิลาฤกษ์ จลุทศัน ์พยาฆรานนท ์หนึ่งในลกูศิษยอ์าจารย์
พร ไดเ้ล่าว่า ระหว่างเตรียมการท าพิธีมีภยัธรรมชาติมาขดัขวาง เช่น พายุ น า้ท่วม จุลทศันถ์ึงกับเอ่ยว่า “…ผม
ก าลงัต่อสูส้ิ่งทีซ่ึ่งผมเองไม่สามารถจะรูไ้ดว้า่เป็นอะไร…” จนกระทั่งวนัหนึ่ง ทัง้อาจารยพ์ร ศรีเพ็ญ และตวัเขาเอง
ไดไ้ปพบสญัญา ธรรมศกัดิ์ และมีการปรารภกนัเรื่องการสรา้งพระเจดียฯ์ สญัญาถามขึน้มาว่า “พวกเราทีจ่ะท า
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จงัหวดั ไดแ้ก่ พิษณโุลก เพชรบรูณ ์และเลย โดยสมเด็จพระนเรศวรทรงรบัสั่ งกบัอาจารยพ์รว่า “…
สถานที่นี ้คือหัวใจของประเทศ เป็นจุดศูนย์กลางของประเทศ ...”1 ณ พื ้นที่บริเวณนี ้เป็นจุด
ยทุธศาสตรส์  าคญัในการสูร้บระหว่างกองทพัภาคที่ 3 กบั พคท. 
  ในวันที่กระท าพิธีวางศิลาฤกษ์ได้มีการปาฐกถาเรื่อง “ท่านถือศาสนาอะไร” 
โดยศิริ พุธศุกร ์หนึ่งในปัญญาชนของส านักค้นคว้าทางวิญญาณ ซึ่งให้มุมมองที่น่าสนใจต่อ
แนวคิดศาสนาพุทธที่มีต่อ “การฆ่า” และ “ศาสนาคอมมูนิสต์” ในประเด็นเก่ียวกับ “การฆ่า” ศิริ
กล่าวถึงปัญหาของความเชื่อที่ว่าการฆ่าศัตรูเพื่อป้องกันประเทศชาติจะตอ้งท าใหไ้ดร้บักรรมใน
ชาติหน้า ซึ่งศิริได้พยายามอธิบายหลักการฆ่าคนหรือสัตว์ในทางศาสนาพุทธ มีการกล่าวถึง
เอกสารของส านักคน้ควา้ทางวิญญาณเรื่อง “เหตุใดผูร้า้ยฆ่าคนตาย จึงเป็นพระอรหันตไ์ด้” ดัง
ความตอนหนึ่งว่า “…ถา้คิดว่าชาวพุทธจะฆ่าฟันใครเพือ่ป้องกนัชาติไม่ไดแ้ลว้ ก็หมายความว่า
พระมหากษัตริย์ผูป้ระเสริฐของเราแต่ครัง้โบราณ เช่น สมเด็จพระนเรศวรเป็นเจา้… ก็จะเป็นชาว
พทุธไม่ไดเ้ลย และท่านเหล่านัน้ที่ไดห้ลั่งเลือดชะดินเพื่อใหเ้ราไดอ้ยู่ดว้ยความเป็นไทยจนถึงทุก
วนันี…้”2 จากนัน้มีการกล่าวโจมตี ‘ศาสนาคอมมนูิสต’์ ว่า ‘ลทัธิวตัถนุิยมแอนตีศ้าสนา’ แทจ้รงิแลว้
คือ ศาสนาใหม่อีกศาสนาหนึ่ง 
 

 …จะตอ้งอุทิศชีวิตร่างกายและจิตใจทั้งหลาย เพื่อใหบ้รรลุอุดมการณ์ของเขาคือ
การครองโลก ไม่ว่าจะตอ้งใชว้ิธีการอันสกปรกเลวรา้ยหรือทารุณอย่างใดก็ตาม เขาถือว่า
มาตรการทุกอย่างย่อมใช้ไดเ้สมอ… ศาสดาของเขาจะเป็นเลนิน (วลาดิเมียร ์เลนิน–ผูว้ิจยั) 
หรือเมา (เหมาเจ๋อตง–ผูว้ิจยั) ก็ตาม เขาถือว่าเป็นสพัพญัญู และโลกวิทู รูอ้ะไรหมดทุกอย่าง 
ท าอะไรถูกหมดทุกอย่าง… โดยนยันีอ้าจกล่าวไดว้่าสาวกของคอมมิวนิสตค์ิดว่าตนเองไม่มี

 

กนันีแ่น่ใจแลว้หรือว่าจะท าได ้แน่ใจแลว้หรือว่าจะสูเ้ขาได?้...” จุลทรรศนต์อบว่า “ผมสูเ้สมอหมดชีวิตของผม” 
เป็นการตัง้ปณิธานเพื่ออดุมการณแ์ละส่ิงที่เชื่อมั่น คือ สมเด็จพระนเรศวร นอกจากนัน้ท าใหท้ราบดว้ยว่า ส านกั
คน้ควา้ทางวิญญาณยงัมีความสมัพนัธเ์ครือข่ายภายในรฐัดว้ย ด ูแหล่งเดมิ. หนา้ 72-73. 

1 จดุศูนยก์ลางของประเทศในท่ีนี ้ศรีเพ็ญอธิบายว่า “…ถา้ไม่วดัระยะทางไปถึงภาคใตแ้ลว้ก็จุดทีส่รา้ง
พระเจดยี์อสิรภาพ ฯ นี ้เมือ่วดัระยะทางไปภาคกลาง คือถึงกรุงเทพ ฯ วดัระยะทางไปภาคเหนอืคอืถึงเชียงใหม่” 
วดัระยะทางไปทางภาคอีสานคือถึงหนองคาย ระยะทางเกือบจะเท่า ๆ กนัคือราว 400 กิโลเมตรเศษ…” ใน 
แหล่งเดมิ. หนา้ 619. 

2 แหล่งเดมิ. หนา้ 97. 
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ศาสนา… แต่เขาก็แอบเอาคุณธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติโดยไม่รูต้ัว…พวกนี ้จึงเปรียบ
เหมือนบคุคลประเภทท่ีเราเรียกกนัว่า “เกลียดตวักินไข่ เกลียดปลาไหลกินน า้แกง” โดยแท้1 

 

  ปาฐกถาของศิริสะท้อนมุมมองที่ฝ่ายอนุรกัษ์นิยมและกษัตริย์นิยมมีต่อภาวะ
บา้นเมืองในขณะนัน้ไดเ้ป็นอย่างดี การที่ศิริพยายามอธิบายความชอบธรรมใน “การฆ่า” ใหแ้ก่
ฆราวาสด้วยเหตุผลในการปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประกอบกับการลดทอน
อดุมการณข์อง “ศาสนาคอมมนูิสต”์ หรือแนวความคิดแบบ พคท. ใหห้มดความชอบธรรม ไม่ต่าง
จากกลุม่ฝ่ายขวาใชแ้นวคิดท านองนีม้าเป็นขอ้อา้งกระท าความรุนแรงในเหตกุารณ ์6 ตลุาฯ 25192 
  ในระหว่างการก่อสรา้งมีการเดินทางครัง้ใหญ่ทัง้ภายในและภายนอกประเทศของ
คนในส านักคน้ควา้ทางวิญญาณเพื่อน าวัตถุศักดิ์สิทธิ์มาบรรจุไวใ้นองคพ์ระเจดียอิ์สรภาพ การ
เดินทางภายในประเทศนัน้ คือ การไปน าสิ่งมิ่งมงคลใน 72 จงัหวดักลบัมา ซึ่งถือฤกษ์ตามที่สมเด็จ
พระนเรศวรทรงรบัสั่งในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2521 อันตรงกับวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 เป็นวันเริ่มออกเดินทาง3ตั้งแต่จังหวัดแรก คือ จังหวัดกระบี่ จนถึงจังหวัดสุดทา้ย คือ 
กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2522 รวมการเดินทางทั้งหมด 24 ครัง้4 ส่วนการเดินทาง
ภายนอกประเทศ ตัวแทนจากส านักคน้ควา้ทางวิญญาณไดเ้ดินทางไปยังประเทศอินเดียในวนัที่ 

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 97-98. 
2 แมถ้อ้ยค าที่ใชจ้ะไม่รุนแรงเท่ากับส่ือส่ิงพิมพฝ่์ายขวาที่โจมตีนักศึกษาก่อนเหตุการณ ์6 ตุลาฯ เช่น 

กรณีของหนงัสือพิมพด์าวสยามที่ลงภาพละครแขวนคอของนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์แต่ตัวบทที่ส่ือ
ออกมากอปรกับบริบทในขณะนั้น (พื ้นที่เขาค้อเป็นฐานที่มั่นของ พคท. และปีที่ปาฐกถา คือ พ .ศ. 2518) 
สามารถตีความไดว้่า ปาฐกถาของศิริมุ่งโจมตี พคท. และผูท้ี่ฝักใฝ่คอมมิวนิสต ์เพื่อปกป้องสถาบนัหลกัของชาติ 
ด ู“ชนวน: ภาพละครแขวนคอที่น าไปสู่กรณี 6 ตลุา” ใน สมศกัดิ์ เจียมธีรสกลุ. (2544). เล่มเดมิ. หนา้ 149-154.; 
อีกสิ่งที่ยืนยนัความคิดของฝ่ายขวา คือ ความทรงจ าที่คนเหล่านัน้มีต่อเหตกุารณ ์6 ตลุาฯ ซึ่งส าหรบัพวกเขาแลว้ 
6 ตลุาฯ เป็นชยัชนะอนัน่ายินดีที่สามารถรกัษาบา้นเมืองใหพ้น้จากแผนการของคอมมิวนิสตท์ี่จะท าลายสถาบนั
กษัตรยิ ์ดูงานศึกษาว่าดว้ยความทรงจ าที่มีต่อเหตุการณค์รัง้นี ้โดยเฉพาะของฝ่ายขวาไดใ้น ธงชยั วินิจจะกูล . 
(2558). 6 ตลุา ลืมไม่ได ้จ าไม่ลง. นนทบรุ:ี ฟ้าเดียวกนั.  

3 เนื่องจากระยะนัน้ใกลว้นัเขา้พรรษา อาจารยพ์รและคนอื่น ๆ จะตอ้งอยู่ที่ศนูยพ์ฒันาศาสนา วนัท่ี 24 
มิถุนายน จึงแค่ท าการจบัสลากว่าตอ้งไปจงัหวดัไหนก่อนเท่านัน้ แต่การออกเดินทางจรงิในวนัที่ 22 กรกฎาคม 
หลงัจากวนัเขา้พรรษา 1 วนั ใน ศรีเพ็ญ จตัทุะศรี. (2560). เล่มเดมิ. หนา้ 209-210. 

4 ส่ิงมิ่งมงคลในแต่ละจงัหวดัจะมีความแตกต่างกันไปตามความเชื่อของพืน้ที่นัน้ ๆ ดู แหล่งเดิม. หนา้ 
210-367. 
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10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 ตามที่สมเด็จพระนเรศวรทรงรบัสั่งให ้“…ไปน าสิ่งแทนจากสถานทีซ่ึ่ง
พระพทุธองค์ทรงก าหนดว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแลว้สงัเวชนียสถาน 4 แห่งเหล่านี ้เป็นที่ควร
เห็นของกุลบุตรผูม้ีศรทัธา…”1 ตามบันทึกของศรีเพ็ญ สมเด็จพระนเรศวรเสด็จไปที่อินเดียดว้ย 
พระองคเ์ป็นผูท้ี่บอกว่าตอ้งน าสิ่งใดกลบัมาจากสงัเวชนียสถานแต่ละแห่ง2 
  ใน พ.ศ. 2529 ศิริ พุธศุกร ์ไดก้ลบัมามีบทบาทวิพากษ์ พคท. ในยามที่ล่มสลาย
ไปแลว้อีกครัง้ จากการเขียนบทความเรื่อง “สงัเวชนียสถานอีก 2 แห่งส าหรบัชาวพุทธไทย เขาคอ้
และหินร่องกลา้ ในทัศนะของเปรียญแก่และทหารเก่าผูห้นึ่ง”3 มีการกล่าวอุปมาการปราบปราม
คอมมิวนิสตเ์หมือนกบัการกูช้าติของสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเจา้กรุงธนบรุีว่า  
 

…ผู้ที่ต้องคอยตัดสินใจสั่งให้คนไทยฆ่าคนไทยด้วยกัน เพราะความจ าเป็นที่
หลีกเล่ียงไม่ไดเ้ช่นนีก้็คงจะตอ้งปวดรา้วหวัใจไม่นอ้ยเลย แต่จะท าอย่างไรไดใ้นเมื่อมันเป็น
ความจ าเป็นที่จะตอ้งเสียสละคนไทยจ านวนหนึ่ง เพื่อรกัษาคนไทยและชาติไทยอนัเป็นส่วน
ใหญ่กว่าใหอ้ยู่รอดต่อไปได ้ทัง้นีค้งเป็นเช่นเดียวกับการกูช้าติของสมเด็จพระนเรศวร ฯ เป็น
เจา้ และสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีเป็นตน้ ซึ่งในการกระท าเช่นนั้นพระองคก์็คงจะตอ้งฝืน
พระทัยฆ่าคนไทยจ านวนหนึ่งที่ไม่ยอมอ่อนน้อมร่วมมือดว้ย การกระท าเช่นนีก้็คงจะเป็น
ท านอง “ไทยฆ่าไทยเพื่อให้ไทยอยู่รอด”…4 

 
  ลักษณะการเชื่อมโยงโครงเรื่องทางประวัติศาสตรน์ิพนธ์รัฐไทยและแนวคิด
ศาสนาพุทธโจมตี พคท. ยังปรากฏอีกหลายแห่งในบทความชิน้นี ้เช่น การอธิบายว่า การกระท า
แบบ พคท. นัน้ เป็นการ “ชักน า้เขา้ลึก ชักศึกเขา้บา้น” “…โดยอาศยักองก าลงัต่างประเทศเขา้มา
ลม้ลา้งฆ่าฟันคนไทยดว้ยกนั… คลา้ยกบัการกระท าของพระยาจักรี กรมหมื่นเทพพิพิธและนาย
ทองอินในสมยักรุงศรีอยุธยาแตกครัง้ที่สอง… น่าประหลาดใจที่ว่าเหตุใดบุคคลประเภทนีจ้ึงไม่มี
ความภูมิใจในความเป็นเอกราชของตนเองเสียเลย…”5 จากการอธิบายของศิริทั้งหมด แสดงให้

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 375. 
2 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีว่านี ้คือ ดินศักดิ์สิทธ์ิจากสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง ไดแ้ก่ เจดียพ์ุทธคยา (ตรสัรู)้ ป่า

อิสิปตนมฤคทายวนั (แสดงปฐมเทศนา) กสิุนารา (ปรนิิพพาน) และลมุพินีวนั (ประสตูิ) รวมถึงน ามาจากสถานที่
ส าคญับางแห่งดว้ย เช่น เชตะวนัมหาวิหาร ดรูายละเอียดทัง้หมดใน แหล่งเดมิ. หนา้ 375-409. 

3 ยึดปีที่พิมพต์าม “ตอน : พยานวตัถปุระวตัิศาสตร”์ 
4 ตวัหนาเป็นของผูเ้ขียน ส่วนประโยคที่ขีดเสน้ใตเ้ป็นของผูว้ิจยั ใน แหล่งเดมิ. หนา้ 706. 
5 แหล่งเดมิ. หนา้ 715. 
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เห็นถึงภาวะที่โครงเรื่องทางประวัติศาสตรแ์บบราชาชาตินิยมที่ครอบง าหนึ่ งในปัญญาชนคน
ส าคญัของส านกัคน้ควา้ทางวิญญาณ และดว้ยการอธิบายแบบนีเ้อง คงจะส่งผลต่อการก่อรูปของ
จิตส านึกส าหรบัผูท้ี่เสพสารนี ้และผูท้ี่ศรทัธาในหลกัคิดของส านกัคน้ควา้ทางวิญญาณไป 
  กระบวนการก่อสรา้งด าเนินไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2533 ศรีเพ็ญเล่า
ว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงรบัสั่งใหม้อบ “พระเจดียอิ์สรภาพ” ใหแ้ก่กองทพัไทย “…เพราะกองทพัมี
หนา้ทีร่กัษาอิสรภาพ เอกราช อธิปไตยของชาติ… จากนัน้ก็จะเป็นเรื่องของกองทพัในอนัทีจ่ะทูล
เชิญพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัเสด็จพระราชด าเนินสวมฉตัรเกา้ชัน้ยอดนภศูล เหนือองค์พระ
เจดีย์อิสรภาพ ฯ …”1 จากนัน้มีพิธีมอบ “พระเจดียอิ์สรภาพ อนุสรณส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช” 
ให้แก่กองทัพไทยในวันที่  10 มีนาคม พ .ศ. 2533 โดยมี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการ
ทหารบก และรกัษาการผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุในขณะนัน้เป็นผูร้บัมอบ พล.ท.ศิริ ทิวะพนัธุ ์แม่ทพั
ภาคที่  3 ขณะนั้นเป็นผู้กล่าวรายงาน ปัญจะ เกสรทอง ผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นผูม้อบ2 กรณีนีจ้ึงต่างจากกรณีการประกอบสรา้งเรื่องเล่าสมเด็จ
พระนเรศวรในพืน้ที่อ่ืนก่อนหนา้ที่จะเป็นไปในลกัษณะที่รฐัไดด้  าเนินการสรา้งเองตัง้แต่แรก 
  ครัน้ถึงวนัที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2533  (ก่อนงานร าลึก 400 ปี แห่งการครองราชย์
เพียง 5 วัน) อันเป็นวันประกอบพิธีสวมฉัตร 9 ชัน้ ยอดนภศูล รชักาลที่ 9 โปรดฯ ใหส้มเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองคม์าเป็นประธานในพิธี 3 
เมื่อพิจารณาในมุมมองการสถาปนาอ านาจน าของเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรลงในพืน้ที่แห่งนี ้
การเสด็จมาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ท าใหเ้รื่องเล่าที่ส  านกัคน้ควา้ทางวิญญาณอตุสาหะ
ท าการก่อรูปมาทั้งในทางรูปธรรมและนามธรรมได้รบัการผูกพันเขา้กับพระราชอ านาจน าของ
สถาบนักษัตรยิอ์ย่างสมบรูณแ์บบ4 
  ลกัษณะพระเจดียอิ์สรภาพฯ ภายหลังการสรา้งเสร็จสมบูรณ์ มีการก่อฐานดา้น
ละ 3 วา สูง 7 วา กับ 2 ศอก ฐานปัทมฐานสิงหต์ามแบบอย่างสมัยอยุธยา กลางองคพ์ระเจดียฯ์ 

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 903. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 917-930. 
3 แหล่งเดมิ. หนา้ 938. 
4 กระบวนการก่อสรา้งยังไม่เสร็จลงทันทีในพิธีนี ้ เพราะยังมีการท าพิธีเปิดแผ่นป้ายอีกในวันที่ 14 

เมษายน พ.ศ. 2534 แต่ในที่นี ้ผู้วิจัยพิจารณาตามกรอบโครงประวัติศาสตรร์าชาชาติไทยที่ เรื่องเล่าทาง
ประวตัิศาสตรจ์ะถูกสถาปนาลงพืน้ที่อย่างสมบูรณ์โดยพระราชอ านาจน าของสถาบนักษัตริย ์ดูการท าพิธีเปิด
แผ่นป้าย ใน แหล่งเดมิ. หนา้ 1000-1009. 



  
 

151 

น าแบบมาจากวัดเจดีย์เจ็ดแถวศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ส่วนยอดสร้างเป็นเจดีย์สมัย
รตันโกสินทรต์ามแบบที่วัดชนะสงคราม ครอบดว้ยฉัตรเก้าชั้นยอดนภศูล1 เป็นลักษณะที่ส  านัก
คน้ควา้ทางวิญญาณไดอ้อกแบบกนัเองตามที่สมเด็จพระนเรศวรทรงรบัสั่ง 
 

 

 
ภาพประกอบ 9 พระเจดียอิ์สรภาพฯ จงัหวดัเพชรบรูณ ์

 
 ที่มา: The Beacons at Khaokho. (2557). ไม่ปรากฏชือ่เรือ่ง. (ออนไลน)์  
  
  จากที่อธิบายมาทัง้หมด กรณีการสรา้งพระเจดียอิ์สรภาพฯ มีความแตกต่างจาก
การประกอบสรา้งเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรในพืน้ที่ อ่ืน ๆ ก่อนหน้าตั้งแต่กลุ่มผูส้ รา้ง รูปแบบ
สถาปัตยกรรม คติความเชื่อในการสรา้งที่ผูกโยงกับศาสนาพุทธและความเชื่อแบบไสยศาสตร์
เก่ียวกบัการเขา้ทรงอย่างลกึซึง้ ระยะเวลาด าเนินการก่อสรา้งที่ยาวนานกว่า 15 ปี องคป์ระธานใน
พิธีกรรมสถาปนาอ านาจน าของเรื่องเล่า รวมถึงการเชื่อมโยงเขา้กบัโครงเรื่องประวติัศาสตรน์ิพนธ์
รฐัไทยที่ไม่ไดม้ีเพียงโครงเรื่องเดียวหรือโครงเรื่องที่สมัพันธพ์ืน้ที่ในทางประวติัศาสตรโ์ดยตรง แต่
เป็นการน าหนึ่งในโครงเรื่องส าคัญ คือ การประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงใน พ.ศ 2127 เขา้มาผูก
กบัชื่อของพระเจดียอิ์สรภาพฯ ในบนัทึกของศรีเพ็ญ รวมถึงขอ้เขียนต่าง ๆ ที่พิมพร์วมในหนังสือ

 
1 แหล่งเดมิ. ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
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เล่มนี ้แสดงใหเ้ห็นอย่างชัดเจนว่า โครงเรื่องการประกาศอิสรภาพที่ผูกโยงกับพืน้ที่แห่งนีม้าจาก
การท่ีสมเด็จพระนเรศวรทรงรบัสั่งโดยการเขา้ทรงศรีเพ็ญ ถา้พิจารณาในเชิงประจกัษต์ามหลกัฐาน
ที่ปรากฏ (ในลกัษณะของการตัง้สมมติฐานว่าไม่อาจกา้วเขา้ไปหาขอ้เท็จจริงในพืน้ท่ีอนัศกัดิ์สิทธิ์

อย่างโลกวิญญาณ) โครงเรื่องที่ถกูถ่ายทอดออกมาทัง้หลาย ซึ่งไม่ไดม้ีแค่การประกาศอิสรภาพ แต่
ยงัมีโครงอื่นอีก เช่น สงครามยุทธหตัถี ตลอดจนการเชื่อมความสมัพนัธข์องสมเด็จพระนเรศวรกบั
พระมหากษัตริยท์ั้งในอดีตและขณะนั้น ลว้นถูกถ่ายทอดออกมาจากศรีเพ็ญในฐานะร่างทรงที่
สื่อสารกับพระองคโ์ดยตรง อาจารยพ์รในฐานะผูน้  าในการสรา้งที่มักจะไดร้บัสารเป็นคนแรก ๆ 
รวมถึงศิริ พุธศุกรแ์ละคนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับส านักค้นควา้ทางวิญญาณทั้งสิน้ ซึ่งเป็นความมุ่ง
หมายที่จะใหเ้รื่องเล่าที่จะมาประกอบสรา้งเขา้สู่วตัถุ คือ พระเจดียอิ์สรภาพฯ ใหม้ีความชอบธรรม 
น่าลุม่หลงศรทัธา และสรา้งความยินยอมพรอ้มใจแก่ผูส้นบัสนนุสามารถมอบศรทัธาอนัแรงกลา้ใน
การก่อสรา้งพระเจดียอิ์สรภาพฯ แห่งนี ้ดว้ยเหตทุี่เรื่องเลา่ที่ปรากฏออกมานัน้ “สมเด็จพระนเรศวร
ทรงรบัสั่ง” 
  นัยส าคัญของค าว่า “อิสรภาพ” ที่ปรากฏในชื่อพระเจดียฯ์ มีมากกว่าการผูกโยง
เขา้กบัโครงเรื่องประวติัศาสตรน์ิพนธร์ฐัไทย แต่ “อิสรภาพ” ส  าหรบัส านกัคน้ควา้ทางวิญญาณนัน้ 
เป็นการเมืองของความทรงจ าที่จบัปรับแต่ง “อิสรภาพ” อันก่อเกิดกับชาติไทยใน พ.ศ. 2127 เขา้
กับบริบทยุคสงครามเย็นขณะนั้น ที่ ร ัฐไทยมีความกังวลว่าจะเป็นโดมิ โนตัวต่อไปที่จะถูก
คอมมิวนิสตก์ลืนกิน ดว้ยภาวะความหวาดกลวัเช่นนี ้โดยเฉพาะกบัคนที่มีอดุมการณท์างการเมือง
แบบกษัตริยน์ิยม อนุรกัษ์นิยม รวมถึงผูย้ึดถือในคมัภีรศ์าสนาพุทธ ตอ้งท าการต่อตา้นดว้ยวิธีการ
ต่าง ๆ ตามถนดั พระเจดียอิ์สรภาพฯ ที่ถูกสรา้งตัง้แต่ยงัมีการปะทะกนัระหว่างกองทพัภาคที่ 3 กบั 
พคท. จนสรา้งเสร็จในช่วงเวลาที่ พคท. ล่มสลายมาแลว้หลายปี ถูกเรื่องเล่าที่ถ่ายทอดออกมาใน
บนัทึกเลม่นีค้รอบคลมุความหมายบนตวัวตัถุอยู่ ความทรงจ าร่วมที่มีพระเจดียอิ์สรภาพ ฯ จึงไม่ใช่
แค่สญัลกัษณข์องการประกาศอิสรภาพในสมยัสมเด็จพระนเรศวรเท่านัน้ แต่โครงเรื่องดงักลา่วถูก
น าข้ามผ่านกาลเวลาและสถานที่มาใช้รณรงค์ส่งเสริมไม่ให้รฐัไทยตอ้งตกเป็นเมืองขึน้และอยู่
ภายใตร้ะบอบสงัคมนิยมที่มุ่งจะท าลาย 3 สถาบนัหลกัของชาติ เพราะชาติ ศาสนา (พุทธ) และ
พระมหากษัตริย ์เป็นสิ่งที่ส  านักคน้ควา้ทางวิญญาณใชข้ับเคลื่อนในการเผยแพร่เรื่องเล่าสมเด็จ
พระนเรศวร 
  ความทรงจ ารว่มที่มีต่อในพืน้ที่เขาคอ้อนัเคยเป็นฐานที่มั่นส าคญัของ พคท. จึงถูก
ลดทอนคุณค่าและสรา้งภาพจ าใหม่ว่า พคท. ดุจดั่งผูร้า้ยในประวัติศาสตรไ์ทยยุคปัจจุบนั แมแ้ต่
ผาชธูงบนวนอทุยานภูหินรอ่งกลา้ที่เหลา่สหาย พคท. ต่างเคยชธูงภาพคอ้นเคียวอย่างภาคภูมิเมื่อ
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มีชยัเหนือกองทพัภาคที่ 3 ก็ไม่พน้กระบวนกลืนประวติัศาสตรไ์ปสูผ่าชูธง “ไตรรงค”์ อนัแสดงถึงชยั
ชนะของรฐัไทยที่ไม่ใช่แค่ในสมรภมูิ แต่เป็นชยัชนะของผูก้มุความทรงจ ารว่มในพืน้ที่นัน้ไป1  
   การที่เรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรกับพระเจดียอิ์สรภาพฯ ถูกเล่าออกมาใน
ปริมณฑลของโลกวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งผู ้มีบุญญาธิการและฝึกสมาธิขั้นสูงสุดเท่านั้นจะ
สามารถเขา้ถึงได ้ท าใหเ้รื่องเล่าชุดนีเ้ขา้ไปอยู่ในความทรงจ าร่วมไดง้่ายขึ ้น ดว้ยความเชื่อแบบ
พทุธ พราหมณ ์ผี ที่ไหลเวียนอยู่ในสงัคมไทยมาชา้นาน กอปรกบัอิทธิพลทางความคิดของส านัก
คน้ควา้ทางวิญญาณที่มีการผลิตหนงัสือหรือบนัทึกออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ก าลงัก่อสรา้ง ท า
ใหผู้ท้ี่เสพสารไปนัน้เกิดความทรงจ าร่วมใหม่ต่อพืน้ที่เขาคอ้ไปโดยปริยาย เรื่องที่ดูเกินจริงแบบนี ้
ซึ่งไดอ้าศัยศรทัธาหล่อเลีย้งใหค้วามน่าเชื่อถือด ารงอยู่นั้น สามารถซึมซบัและสรา้งความทรงจ า
รว่มใหม่ต่อผูค้นไดเ้ป็นอย่างดี ดงัที่ศรีเพ็ญกลา่วว่า 
 

 …สดุแลว้แต่ว่าพระองคจ์ะรบัสั่งใหท้ าอย่างไรก็ตอ้งเป็นไปตามนัน้ เพราะพระเจดีย์
อิสรภาพ ฯ คือสัญลักษณ์ของบา้นเมือง พระเจดียอ์ิสรภาพ ฯ นีค้ือศูนยร์วมพลังอย่าง
แทจ้ริง ขา้พเจา้เชื่อเช่นนีอ้ย่างสนิทใจ ไม่มีอะไรคลางแคลง และก็ตอ้งยอมรบัอย่างหนา้
ชื่นว่างมงาย เมื่อจะถูกกล่าวหาจากปัญญาชน เพราะขา้พเจา้อธิบายเหตุผลดว้ยตัวเอง
ไม่ได ้แต่ก็รูอ้ยู่แก่ใจว่า ทัง้หมดนีเ้ป็นประสบการณท์ี่ขา้พเจา้ไดป้ระสบมาอย่างแทจ้รงิ ซึ่ง
ควรจะตอ้งบนัทึกไว้2 

 
  จากการประกอบสรา้งเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรในทัง้สามพืน้ที่ดังที่ไดอ้ธิบาย
มาทัง้หมด จะเห็นไดว้่าอยู่ในช่วงทศวรรษ 2510 ถึงตน้ทศวรรษ 2530 ซึ่งคาบเก่ียวกับบริบทของ
ยุคสงครามเย็นที่รฐัไทยท าสงครามกับ พคท. ทั้งดว้ยก าลงัอาวุธและการเผยแพร่อุดมการณ์ทาง
การเมืองและประวติัศาสตรซ์อ้นทบักนัไป ในแง่ของพระราชอ านาจน าของสถาบนักษัตรยิท์ี่เริ่มขึน้
สูก่ระแสสงูหลงัเหตกุารณ ์14 ตลุาฯ 2516 เมื่อน ามาพิจารณารว่มกบัการประกอบสรา้งเรื่องเลา่ทัง้
สามพื ้นที่แล้ว ท าให้เห็นแนวโน้มของอ านาจน าในเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรกับ     พระราช
อ านาจน าที่มีความสัมพันธ์บางประการ กรณีของการสรา้งศาลฯ อ าเภอหนองบัวล าภู จังหวัด
อุดรธานี พระมหากษัตริยท์รงมีพระราชด าริใหส้รา้งขึน้เพื่อเป็นขวัญก าลงัใจ และเสด็จฯ ไปทรง
ประกอบพิธีเปิดดว้ยพระองคเ์อง แต่กรณีของการสร้างพระสถูปเจดียฯ์ อ าเภอเชียงดาว จังหวัด

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 712. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 161. 
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เชียงใหม่ สถาบันกษัตริยไ์ม่ไดเ้ก่ียวขอ้งในเชิงพิธีกรรมเท่านั้น แต่บริเวณพืน้ที่รอบ ๆ มีการน า
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเข้าไป เพื่อแย่งชิงมวลชนทางอุดมการณ์ไม่ให้กลายเป็น
คอมมิวนิสต ์ซึ่งเมื่อยอ้นไปพิจารณาที่จุดเริ่มตน้ของพระราชอ านาจน าที่ขึน้สู่กระแสสงูแลว้ พบว่า
มีความสอดคลอ้งกันในแง่ของการลงไปสู่ประชาชน ส่วนกรณีของการสรา้งพระเจดียอิ์สรภาพฯ 
อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ ์ย่ิงเห็นไดช้ดัว่าสถาบนักษัตรยิม์ีอิทธิพลต่อความคิดต่อกลุ่มส านกั
คน้ควา้ทางวิญญาณที่ลงมือสรา้งพระเจดีย์อิสรภาพฯ โดยไม่ตอ้งพึ่งพาก าลงัหรือทุนจากรฐัเกือบ
ตลอดของขัน้ตอนการก่อสรา้ง กลุ่มปัญญาชนของส านักคน้ควา้ทางวิญญาณอาจเป็นตัวอย่างที่
แสดงใหเ้ห็นว่า ปัญญาชนที่ขา้มชนชัน้ได ้(traditional intellectual) ไม่จ าเป็นตอ้งสงักัดองคก์รรฐั
เท่านั้น  แต่ปัญญาชนแบบส านักค้นคว้าทางวิญญาณที่ เข้ามามีส่วนตอกย ้าอุดมการณ์
ประวติัศาสตรร์าชาชาตินิยมดว้ย “แรงศรทัธา” อาจจะเป็นประโยชนก์บัรฐัมากกว่าเพราะไม่ไดท้ า
ไปด้วยหน้าที่  นอกจากกลุ่มปัญญาชนของส านักค้นคว้าทางวิญญาณจะท าให้รัฐเสมือนมี
เครื่องมือต่อสู้ทางอุดมการณ์เพิ่มขึน้แล้ว อุดมการณ์หลักของชาติที่สะท้อนผ่านชาติ ศาสน ์
กษัตริย ์ยงัไดร้บัการเกือ้หนุนจากพลงัมวลชนที่ยืนอยู่ขา้งรฐัจริง ๆ กรณีนีย้ังสะทอ้นใหเ้ห็นอีกว่า
โลกทัศน์แบบสามัญที่รัฐพยายามท าให้ผู ้คนภายในรัฐคล้อยตามนั้น ถือว่าลุล่วงสมความ
ปรารถนาตามคณุลกัษณะของพลเมืองที่รฐัตอ้งการ 
  ลกัษณะของการประกอบสรา้งเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรภายใตค้วามมั่นคงยุค
สงครามเย็นคงจะจบลงแค่ตน้ทศวรรษ 2530 ในหัวข้อต่อไป ภายใต้บริบทของกระแสพระราช
อ านาจน าขึน้สูจุ่ดสงูสดุ สถาบนักษัตรยิไ์ม่จ าเป็นตอ้งท าโครงการดา้นความมั่นคงอีกต่อไปแลว้ จะ
ไดเ้ห็นแนวคิดในการสรา้งพระบรมราชานสุาวรียท์ี่เปลี่ยนไปหลงักลางทศวรรษ 2530 

3.6 โครงการใหญ่ในราชธานีแห่งทีส่อง: เร่ืองเล่าสมเด็จพระนเรศวรตามแนวพระราชด าริ  
3.6.1 จากทุ่งมะขามหย่องสู่ทุ่งภูเขาทอง 

  ในหนา้ประวติัศาสตรน์ิพนธร์ฐัไทย “อาณาจกัรอยุธยา” เป็นราชธานีแห่งที่สองที่
ด  ารงอยู่อย่างยาวนานถึง 417 ปี และเป็นราชธานีที่สมเด็จพระนเรศวรไดเ้สด็จขึน้ครองราชยด์ว้ย 
แมพ้ืน้ที่แห่งนีไ้ดร้บัการเชื่อมโยงเขา้กบัเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรผ่านปชูนียสถานหรือวดัมา
เป็นเวลานาน เช่น พืน้ที่ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันทรเกษมที่สันนิษฐานว่าสรา้งขึน้สมัย
สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเมื่อประมาณ พ.ศ. 2120 เพื่อใหส้มเด็จพระนเรศวรใชป้ระทบัเมื่อ
เสด็จลงมาอยุธยา การสรา้งเจดียว์ดัใหญ่ชยัมงคลที่เชื่อกันว่าสรา้งเมื่อเสร็จศึกยุทธหัตถีใน พ .ศ. 
2135 การเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรบนฝาผนงัที่วดัสุวรรณดารา
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ราม พ.ศ. 2474 ฯลฯ1 แต่การสรา้งพระบรมราชานุสาวรียข์องพระองคท์ี่ท าใหผู้ไ้ดเ้ห็นพระพักตร์
และพระวรกายของพระองคใ์นเชิงอปุมาเพิ่งปรากฏอย่างชดัเจนในทศวรรษ 2530–2540 จากกรณี
ของการสรา้ง “พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ ทุ่งภูเขาทอง และ “พระบรม
รูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” วดัใหญ่ชยัมงคล  
  การประกอบสรา้งเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรขึน้ใหม่ที่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
เกิดขึน้ภายหลงัจากที่อทุยานประวติัศาสตรพ์ระนครศรีอยุธยาไดร้บัขึน้บญัชีใหเ้ป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในชื่อ “นครประวัติศาสตรพ์ระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” จากองคก์ารยูเนสโก 
(UNESCO) ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครัง้ที่ 15 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2534 ที่ เมืองคารเ์ทจ ประเทศตูนิเซีย ท าให้หลังจากนั้นกรมศิลปากรได้เริ่มแผนแม่บท
โครงการอนุรกัษ์และพัฒนานครประวัติศาสตรพ์ระนครศรีอยุธยา โดยมีลักษณะงาน คือ การขุด
คน้ ขุดแต่งทางโบราณคดี การบูรณปฏิสงัขรณโ์บราณสถานทัง้โครงสรา้งของเมืองโบราณ รวมทัง้
ปราสาทราชวังและวัดวาอาราม ไปจนถึงการพัฒนาปรบัปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
หลกั2  
  กรมศิลปากรไดเ้ขา้มามีส่วนส าคัญในโครงการก่อสรา้งอนุสาวรีย ์2 แห่งภายใน
พืน้ที่พระนครศรีอยธุยา เริ่มจาก “พระราชานุสาวรียพ์ระสรุโิยทยั” ซึ่งเป็นโครงการท่ีต่อเนื่องมาจาก
การบูรณะปฏิสังขรณ์ “พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย” ณ วัดหลวงสบสวรรค์ ระหว่าง พ .ศ. 2532–2534 
ภายใตค้วามร่วมมือกันระหว่างกองบัญชาการทหารสูงสุดกับกรมศิลปากร โดยรชักาลที่ 9 และ
สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธีเปิดและทรงอญัเชิญ
พระพทุธปฏิมากร “พระพทุธสรุิโยทยั สิริกิติทีฆายุมงคล” ประดิษฐานไวใ้นองคพ์ระเจดียเ์มื่อวนัที่ 
31 สิงหาคม พ.ศ. 25343  
  ในวนัเดียวกนันีเ้องทัง้สองพระองคย์งัไดเ้สด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธีวาง
ศิลาฤกษ์ “พระราชานุสาวรียพ์ระสุริโยทัย” ณ บริเวณทุ่งมะขามหย่อง ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา กลา่วไดว้่าโครงการสรา้งพระราชานสุาวรียฯ์ แห่งนีเ้ป็นการด าเนินงานตามแนว

 
1 ชาญวิทย ์เกษตรศิร ิ(บ.ก.). (2546). อยธุยา: Discovering  Ayutthaya. หนา้ 73, 114-115, 120. 
2 กรมศิลปากรเขา้มาดูแลและรบัผิดชอบโบราณสถานและโบราณวัตถุของชาติตัง้แต่ พ.ศ. 2478 ด ู

พรพรรณ โปรง่จิตร. (2561, มกราคม-ธันวาคม). นครประวตัศิาสตร์พระนครศรีอยธุยาและเมืองบริวาร: การถอด
ถอนจากการเป็นมรดกโลก. วารสารสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 21, 151-154.  

3 ณัฎฐภัทร จันทวิช. (2547, กรกฎาคม-สิงหาคม). สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับ
ความสนพระทยัเก่ียวกบัประวตัิศาสตรอ์ยธุยา. ศลิปากร, 47(4), 36-37.  
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โครงการพระราชด าริ ดังที่ร ัชกาลที่  9 ทรงมีพระราชกระแสถึงแนวพระราชด าริเมื่อวันที่  18 
พฤษภาคม พ.ศ. 2534 ว่า “…การสรา้งพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระสุริโยทยันัน้ มิใช่เพียง
เพื่อสรา้งเป็นอนุสรณ์สถานเท่านัน้ อ่างเก็บน ้าที่มีความคิดจะสรา้ง เพื่อเสริมสรา้งภูมิทศัน์ของ
พระราชานุสาวรีย์นัน้ตอ้งใหไ้ดป้ระโยชน์แก่ประชาชนใหไ้ดม้ากที่สุด…”1 บรรจง กันตวิรุฒ ผูว้่า
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนัน้ไดก้ล่าวถึงโครงการนีภ้ายหลงัในรายการ “ในหลวง
ของเรา” ออกอากาศวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2539 ดว้ยว่าเป็นประโยชนท์ัง้ “…ทางดา้นจิตใจที่จะ
ปลูกฝังความรักชาติ รักแผ่นดิน ใหเ้กิดแก่ประชาชนชาวไทย ขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์แก่
เกษตรกรในการประกอบอาชีพทางการเกษตร และสง่เสริมอตุสาหกรรมในครอบครวัอกีดว้ย”2 
  ส่วนแนวคิดในการสรา้ง “พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ 
ทุ่งภูเขาทอง ต าบลลุมพลี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ปรากฏเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระสุริโย
ทยั ณ สถานที่ก่อสรา้งพระราชานุสาวรียฯ์ ในวนัที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2538 พระองคท์รงมีพระราช
เสาวนียก์บัจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองเลขาธิการพระราชวงั และบรรจง กนัตวิรุฒ ผูว้่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนัน้ว่า “…สมควรจะไดม้ีการพิจารณาก่อสรา้งพระบรมราชานุ
สาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึน้ ณ บริเวณทุ่งภูเขาทอง ซึ่งเป็นพืน้ดินที่มีความส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร์และอยู่ในเขตพืน้ที่ต่อเนื่องกับทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่ไดร้บัการก่อสรา้ง
พระราชานสุาวรียส์มเดจ็พระสรุิโยทยัไวเ้รียบรอ้ยแลว้…”3  
  จากนัน้ทางกระทรวงมหาดไทยจึงไดจ้ดัท าโครงการก่อสรา้ง “พระบรมราชานุสาว
รียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช” น าเสนอต่อรฐับาล ซึ่งคณะรฐัมนตรีไดอ้นุมัติโครงการในวนัที่ 23 
พฤษภาคม พ.ศ. 2538 โดยมีกรมศิลปากรไดร้บัมอบหมายใหอ้อกแบบและด าเนินการก่อสรา้ง4 มี
การตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดสรา้งฯ 4 คณะด้วยกัน ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่าย
อ านวยการ มีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน คณะกรรมการฝ่ายออกแบบและ
ก่อสรา้ง มีผู ้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีอธิบดีกรมการ

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 37-38. 
2 ส านกังานเสริมสรา้งเอกลกัษณข์องชาติ ส านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรี. (2541). เรื่อง ในหลวงของ

เรา เล่ม 2. หนา้ 135. 
3 ณฎัฐภทัร จนัทวิช. (2547, กรกฎาคม-สิงหาคม). เล่มเดมิ, 47(4), 38. 
4 แหล่งเดมิ. หนา้เดิม. 
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ปกครองเป็นประธาน และคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร 
กองบญัชาการทหารสงูสดุ เป็นประธาน1 
  ส่วนวงเงินงบประมาณใชง้บประมาณการก่อสรา้งของส านักงานคณะกรรมการ
พิ เศษเพื่ อประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ (ส  านักงาน กปร.) จ านวน 
657,000,000 บาท ส าหรบัวตัถุประสงคข์องโครงการ ประกอบดว้ย 1) เพื่อเทิดพระเกียรติและเป็น
อนสุรณส์ถานแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2) เพื่อเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและการ
จดัฉลองสิรริาชสมบติัครบ 50 ปี พ.ศ. 2539 3) เพื่ออนรุกัษบ์รเิวณประวติัศาสตรแ์ละโบราณสถาน 
และ 4) เพื่อเป็นจดุท่องเที่ยวของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา2  
  แนวคิดในการสรา้งพระบรมราชานุสาวรียฯ์ แห่งนี ้ไดถู้กเชื่อมเขา้กบัแนวคิดที่ใช้
ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ คลา้ยกับการสรา้งพระราชานุสาวรียส์มเด็จพระสุริโยทัย 
กลา่วคือ รชักาลที่ 9 โปรดใหจ้ดัพืน้ที่สว่นหนึ่งของพระบรมราชานุสาวรียฯ์ ไวเ้ป็นที่รบัน า้จากแม่น า้
เจา้พระยา แม่น า้ป่าสกั และแม่น า้ลพบุรี เพื่อชะลอน า้ในฤดฝูนมิใหไ้หลลงมายงัพืน้ที่กรุงเทพฯ ใน
เวลาอันรวดเร็ว และปริมาณน ้าจ านวนมากที่ เก็บไว้นี ้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางด้าน
การเกษตรในพืน้ที่รอบ ๆ พระบรมราชานุสาวรียไ์ดอ้ย่างสมบูรณต์ลอดปีอีกดว้ย3 ซึ่งในแง่หนึ่งอาจ
ตีความได้ว่า การสรา้งพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ แห่งนีเ้ป็นการอุปมาบทบาทใหม่ของเรื่องเล่า
สมเด็จพระนเรศวร จากเดิมที่พระองค์ทรงพิทักษ์เมืองหลวงอยุธยา แต่กาลเวลาแปรเปลี่ยน
บทบาทใหพ้ระองคต์อ้งพิทักษ์เมืองหลวงกรุงเทพฯ แต่เมืองหลวงเดิมอย่างอยุธยายงัไดป้ระโยชน์
จากการรบัน า้จากแม่น า้ทัง้สามสาย 
  ต่อมาในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2541 รชักาลที่ 9 โปรดเกลา้ฯ ใหส้มเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค ์ไปทรงวางศิลาฤกษ์ที่พระ
บรมราชานุสาวรียฯ์4 กระบวนการก่อสรา้งจึงเริ่มขึน้หลังจากนั้น ครัน้ต่อมา เมื่อการด าเนินการ
ก่อสรา้งแลว้เสร็จ สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธี

 
1  กองบญัชาการทหารสงูสดุ. (ม.ป.ป.). สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช : การสงคราม. หนา้ 10. 
2 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน 

กปร.). (2563). โครงการจัดสรา้งพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งภูเขาทอง. 
(ออนไลน)์ 

3 ณฎัฐภทัร จนัทวิช. (2547, กรกฎาคม-สิงหาคม). เล่มเดมิ, 47(4), 39. 
4 ส านกัราชเลขาธิการ. (2542). พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดอืน ตลุาคม 2541 - กนัยายน 2542. หนา้ 

19. 
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บรมราชานุสาวรียฯ์ เมื่อวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 25441 และในปีเดียวกันนีเ้อง “พระต าหนกัสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช” ณ วดัใหญ่ชยัมงคล ต าบลสวนพล ูอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ที่เริ่มสรา้งเมื่อ 
พ.ศ. 2535 ได้สรา้งเสร็จสมบูรณ์เช่นกัน 2 ภายในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ในพระอิริยาบถทรงนั่งหลั่งน า้ทกัษิโณทก ซึ่งเป็นจุดเริ่มตน้ต่อการสรา้งความทรงจ าร่วม
ใหม่ในพืน้ที่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาผ่านรูปแบบพระบรมราชานสุาวรียฯ์  
  การประกอบสรา้งเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรเข้ากับพระบรมราชานุสาวรีย์ที่
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ภายใตโ้ครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ และภายหลงัจากที่พระราช
อ านาจน าของสถาบันกษัตริยข์ึน้สู่จุดสูงสุด ส่งลใหส้ถานะเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศรอยู่ใน
สถานะ “กษัตริยน์ักพัฒนา” เป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาในอีกรูปแบบหนึ่งต่างยุคการพัฒนา
พื่อความมั่นคง ดังที่ชนิดา ชิตบัณฑิตย์ ชีใ้ห้เห็นประเด็นส าคัญว่าพระราชกรณียกิจเก่ียวกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตั้งแต่ทศวรรษ 2530 เป็นต้นมาเก่ียวข้องกับการพัฒนา
เกษตรกรรมจากการพัฒนาระบบชลประทานเป็นส่วนใหญ่3 ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดในการสรา้ง
พระบรมราชานสุาวรียฯ์ แห่งนี ้

3.6.2 เร่ืองเล่าในพระบรมราชานุสาวรียท์รงม้า 
  องค์ประกอบหลักของโครงการก่อสรา้งพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ มี 3 อย่าง คือ 
พระบรมรูปขององคส์มเด็จพระนเรศวร ภาพนูนต ่าเก่ียวกับพระราชประวติัของพระองค ์และแท่น
ฐานของพระบรมราชานุสาวรีย ์องคป์ระกอบ 2 อย่างแรก ผูท้ี่รบัหนา้ที่ออกแบบ คือ ชิน ประสงค์4 
นายช่างศิลปกรรม 9 ชช. (ประติมากรรม) ทั้งยังเป็นผูอ้  านวยการส่วนประติมากรรม รบัผิดชอบ

 
1 ณฎัฐภทัร จนัทวิช. (2547, กรกฎาคม-สิงหาคม). เล่มเดมิ, 47(4), 40. 
2 วลัลภ กล่องพิทยาพงษ์. (2551). เสน้ทางบุญ 9 วดั อยุธยา. หนา้ 40.; อา้งถึงใน ศศิวิมล วอนแมน้. 

(2557). แผ่นพบักบังานประวตัศิาสตร์ศลิปะ: กรณีศกึษาจากวดัในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา. หนา้ 134. 
3 ดตูวัอย่างมลูนิธิชยัพฒันา ใน ชนิดา ชิตบณัฑิตย.์ (2550). เล่มเดมิ. หนา้ 329-356.  
4 ชิน ประสงค์ เป็นผู้ออกแบบพระบรมราชานุสาวรีย์และพระราชานุสาวรีย์ที่ส  าคัญหลายแห่ง 

โดยเฉพาะพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวร นอกเหนือไปจากที่ทุ่งภูเขาทองแลว้ก็มีที่เทศบาลเกาะคา 
จังหวัดล าปาง และโรงพยาบาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลกด้วย รวมถึงเป็นผู้สรา้ง
ประติมากรรมสุนัขทรงเลี ้ยงทั้ง 12 สุนัข ระหว่าง พ .ศ. 2553–2559 ดู กัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ . (2562, 
เมษายน-มิถนุายน). ชิน ประสงค ์ดิน คือแม่แห่งประติมากรรม. วฒันธรรม, 58(2), 75-76. 
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ควบคุมโครงการทั้งหมด ส่วนองคป์ระกอบสุดทา้ย ผูท้ี่รบัหน้าที่ออกแบบ คือ นาวาอากาศเอก
อาวธุ เงินชกูลิ่น ผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษของกรมศิลปากรในขณะนัน้1  
  แนวคิดในการออกแบบพระบรมราชานุสาวรียฯ์ เป็นการจ าลองเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตรท์ี่สมเด็จพระนเรศวรทรงน ากองก าลังทหารม้าเขา้ปลน้ค่ายพระเจา้หงสาวดีนันท
บเุรงที่ทรงยกทพัใหญ่มาตัง้ลอ้มอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2129–21302 ถา้พิจารณาในแง่ของโครงเรื่องที่ป
ราฏในเรื่องเลา่ขนาดใหญ่ ฉากนีอ้ยู่ระหว่างโครงเรื่องส าคญั 2 ฉาก คือ การประกาศอิสรภาพ พ.ศ. 
2127 ที่แสดงใหเ้ห็นถึงการโตต้อบของฝ่ายอยุธยา และสงครามยุทธหัตถี พ.ศ. 2135 ที่แสดงให้
เห็นถึงการแกปั้ญหาที่มีมาตัง้แต่ตน้เรื่องไดอ้ย่างลลุ่วง โครงเรื่องในฉากนี ้คือ การเล่าว่าทางฝ่าย
หงสาวดีในฐานะเจา้ประเทศราชเดิมของอยุธยา ไม่พอใจต่อการกระท าอันเป็นปฏิปักษ์ของฝ่าย
อยุธยา พระเจา้หงสาวดีนันทบุเรงจึงตอ้งยกทัพใหญ่ก าลังพล 250,000 คนมาดว้ยพระองคเ์อง 
พรอ้มทัพพระมหาอุปราชาและทัพพระเจา้ตองอู ฉากนีไ้ดข้ับเนน้ความกลา้หาญของสมเด็จพระ
นเรศวรออกมา จากการที่พระองคท์รงคาบพระแสงดาบปีนขึน้ไปปลน้ค่ายหงสาวดีอย่างไม่หวั่น
เกรง หรือที่เรียกฉากนีว้่า “พระแสงดาบคาบค่าย” จนถูกขา้ศึกแทงตกลงมา แต่ครัน้ทรงหายดี
พระองคไ์ดเ้สด็จไปตัง้ซุ่มทพัอยู่ที่ทุ่งลมุพลี แต่ทพัของพระองค์ก็ตกหลมุพรางของลกัไวท าม ูแม่ทพั
คนส าคัญของฝ่ายหงสาวดี ท าให้พระองคต์กอยู่ในวงลอ้มของขา้ศึก ลกัไวท ามูที่ขบัมา้เขา้มาจะ
จบัพระองคก์็ถูกสมเด็จพระนเรศวรทรงแทงดว้ยพระแสงทวนถึงแก่ความตาย ทางฝ่ายหงสาวดีที่
ล้อมอยุธยาอยู่เป็นเวลานาน และไพร่พลล้มตายจ านวนมากได้ตัดสินใจถอนทัพกลับในเวลา
ต่อมา3 ผลพวงจากความคบัแคน้นีเ้องเป็นชนวนส าคญัที่ท าใหเ้กิดสงครามยทุธหตัถีขึน้มา 
  ฉากที่สมเด็จพระนเรศวรใชพ้ระแสงทวนแทงลกัไวท าม ูเป็นที่มาของการออกแบบ
พระบรมรูปที่พระองคก์ าลงัทรงมา้พร้อมถือทวนอยู่ ซึ่งการออกแบบเบือ้งตน้นัน้มีทัง้หมด 3 แบบ 
ได้แก่ 1) แบบทรงม้าอย่างผาดโผน กิริยาม้านั้นยกขาหน้าทั้ง 2 ขาขึน้ ยืนด้วยขาหลัง เป็น
จินตนาการถึงขณะที่พระองคก์ าลงัขบัไล่ขา้ศึก 2) แบบทรงมา้ที่ยืน 3 ขา เดินเหยาะย่างอย่างสง่า
งามและน่าเกรงขาม พระหตัถข์วาชูขึน้เหนือพระเศียร พระหตัถซ์า้ยทรงบงัคบัมา้ดว้ยสายบงัเหียน 
แสดงถึงชัยชนะเหนือลักไวท ามู และ 3) แบบทรงหยุดมา้เตรียมเผชิญหน้าขา้ศึก จินตนาการถึง
พระปรีชาสามารถท่ีจะตอ้งรบดว้ยพระองคเ์องโดยล าพงั พระพกัตรข์องพระองคแ์สดงถึงความกลา้

 
1 ชยัณรงค ์ดีอินทร.์ (2547, กรกฎาคม-สิงหาคม). พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ณ ทุ่งภเูขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา. ศลิปากร, 47(4), 44. 
2 ณฎัฐภทัร จนัทวิช. (2547, กรกฎาคม-สิงหาคม). เล่มเดมิ, 47(4), 39. 
3 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2493). เล่มเดมิ. หนา้ 74-83. 
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หาญเด็ดเด่ียวมองไปที่ขา้ศึก ในพระหัตถข์วาทรงพระแสงทวนเตรียมพรอ้มจะท าการสู ้และพระ
หตัถซ์า้ยกุมบงัเหียน เป็นการตัดสินพระทัยของเหตุการณท์ี่ส  าคัญทางประวัติศาสตรช์าติไทย ณ 
ครั้งนั้น  เมื่ อน าแบบพระบรม รูปทั้ ง  3 แบบ  ขึ ้นทู ล เกล้าฯ  ถวายสม เด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เพื่อขอพระราชทานวินิจฉัย พระองคท์รงเลือกแบบที่ 3 และพระราชทานแนว
พระราชด าริว่า “…พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี ้ไม่มีพระมาลา ท าใหเ้ห็น
พระพกัตร์ไดเ้ต็มที ่กริยาท่วงทีของมา้ทรงก็เอีย้วตวัเต็มที ่ท าใหรู้ส้ึกถึงความเคลือ่นไหว ตลอดจน
พระแสงทวนในพระหตัถ์ก็อยู่ในลกัษณะที่ทา้ทาย องอาจ…” แบบที่ 3 จึงกลายเป็นตน้แบบของ
พระบรมราชานสุาวรียใ์นครัง้นัน้1 
 

 

 
ภาพประกอบ 10 พระบรมราชานสุาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ทุ่งภเูขาทอง จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 
 
 ที่มา: ส านกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา. (2562). พธิีวนัยทุธหตัถสีมเดจ็พระนเรศวร
มหาราช. (ออนไลน)์ 
 
  ส่วนการออกแบบภาพนูนต ่าเก่ียวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวร
ประดับไวท้ี่แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรียฯ์ มีจ านวนทัง้หมด 11 ภาพ ประกอบดว้ยฉากส าคัญ
ต่าง ๆ เช่น ภาพที่ 1 พ.ศ. 2127 ทรงประกาศอิสรภาพ ภาพที่ 2 พ.ศ. 2129 เสด็จออกไปซุ่มทัพที่

 
1 ชยัณรงค ์ดีอินทร.์ (2547, กรกฎาคม-สิงหาคม). เล่มเดมิ, 47(4), 45-47. 
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ทุ่งลุมพลี ภาพที่ 11 พ.ศ. 2127 ทรงพระแสงปืนตน้ขา้มแม่น า้สะโตง หรือฉากที่ไม่ค่อยคุน้เคยกัน 
เช่น ภาพที่ 5 พ.ศ. 2135 ทรงพระสุบินว่าไดท้รงประหารจระเข ้ภาพที่ 6 พ.ศ. 2138 ทรงเบ็ดทอด
ไดป้ลาฉลาม ภาพที่ 7 พ.ศ. 2144 สมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จไปเพชรบุรี 
และเขาสามรอ้ยยอดเพื่อทอดพระเนตรการเกิดสรุยิคราส1 การเลือกฉากที่ไม่คุน้เคยมาประดบัไวท้ี่
แท่นฐานนีเ้อง เป็นการสรา้งความทรงจ ารว่มต่อฉากใหม่ ๆ ที่ไม่ไดอ้ยู่ในเฉพาะโครงเรื่องส าคญั 
 

 

 
ภาพประกอบ 11 ภาพนนูต ่าล าดบัที่ 5: พ.ศ. 2135 ทรงพระสบุินว่าไดท้รงประหารจระเข ้

 
 ที่มา: องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพลี . (2563). พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระ
นเรศวร มหาราช The Monument of King Naresuan The Great. (ออนไลน)์  
 
   กรณีการสรา้งพระราชานุสาวรียส์มเด็จพระสุริโยทัยและพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรจังหวัดในพระนครศรีอยุธยา ตอกย ้าบทบาทน าของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถอย่างเห็นไดช้ัด กล่าวคือ นับตั้งแต่ทศวรรษ 2540 เป็นตน้มา พระองคท์รงมี
บทบาทน าต่อการประกอบสรา้งเรื่องเลา่ของสมเด็จพระนเรศวร เช่น การประกอบพิธีบวงสรวงดวง
พระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระสรุโิยทยัในคราวเดียวกนั2 เมื่ออธิบายถึงตรงนีเ้ริ่ม

 
1 เป็นที่น่าสงัเกตว่า ในบรรดาภาพนูนต ่าทัง้หมดไม่มีภาพตอนกระท ายุทธหตัถีเลย ด ูแหล่งเดิม. หนา้ 

48-51. 
2 การประกอบพิธีบูชาสมเด็จพระนเรศวรกบัสมเด็จพระสรุโิยทยัในคราวเดียวกันเริ่มตัง้แต่ พ .ศ. 2521 

แต่ไม่ไดม้ีลกัษณะประกอบพิธีเช่นนีต้่อเนื่องกันหลายปีเหมือนทศวรรษ 2540 ใน ส านกัราชเลขาธิการ. (2521). 
พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดอืนตลุาคม 2520 - กนัยายน 2521. หนา้ 87. 
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เห็นเค้าลางชัดเจนขึ ้นแล้วว่า บทบาทน าของพระองค์เช่นนี ้สัมพันธ์บริบทของการรือ้ฟ้ืน
ประวัติศาสตรว์ีรสตรีเก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวรที่ เริ่มขึน้ในช่วงปลายทศวรรษ 2530 ถึงทศวรรษ 
2540 ดงัจะปรากฏในเรื่องเลา่แบบวฒันธรรมมวลชน 
  กระแสพระราชอ านาจน าของสถาบนักษัตรยิท์ี่ขึน้สูจุ่ดสงูสดุสมัพนัธก์บัแนวคิดใน
การสรา้งพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรที่เปลี่ยนไป เมื่อภยัความมั่นคงต่อสถาบนัหลกั
ของชาติไดล้่มสลายไปแลว้ การประกอบสรา้งเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรจึงไม่จ าเป็นตอ้งเนน้
บทบาทดา้นการสงครามเพื่อการสงครามเท่านัน้ แต่สามารถหยิบยกบทบาทดา้นการสงครามเพื่อ
การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นราชธานีที่พระองคท์รงครองราชยเ์มื่อ 400 กว่าปีที่
แลว้ แต่ใช่ว่าความหมายของเรื่องเล่าเก่ียวกบัความมั่นคงโดยเฉพาะเก่ียวพนักบักองทพัจะหมดไป 
ในหัวข้อต่อไปจะเป็นการอธิบายถึงการสรา้งพระบรมราชานุสาวรีย์โดยกองทัพไทยและเพื่อ
กองทพัไทยเอง พรอ้มกบับทบาทน าของสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อพิธีกรรม ณ 
กองบญัชาการทหารสงูสดุ กรุงเทพฯ 

3.7 เร่ืองเล่า ณ ปลายทางสุขนาฏกรรม: ก่อนและหลังกองทัพหวนคืนการเมือง 
3.7.1 กองบัญชาการทหารสูงสุดกับพระบรมราชานุสาวรียใ์นเมืองหลวง 

  ช่วงทศวรรษ 2540 กองบญัชาการทหารสูงสดุไดเ้ขา้มามีส่วนในการผลิตซ า้เรื่อง
เล่าสมเด็จพระนเรศวรเป็นอย่างมาก  ตั้งแต่หลังการเคลื่อนย้ายที่ตั้งหน่วยจากศาลาว่าการ
กระทรวงกลาโหม และสนามเสือป่า มาเข้าที่ตั้งใหม่ ณ บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ1 ได้มีด าเนินการจัดสรา้งพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรขึน้ระหว่าง พ .ศ. 
2544–2547 ตรงกับสมัยรฐับาลทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 2544–2549) และในช่วงเวลาเดียวกัน ได้
เกิดวิกฤตการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับเมียนมารช์่วง พ .ศ. 2544–2546 ท าให้ในปีแรกที่
ทกัษิณไดเ้ขา้มาด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรี ตอ้งประสบกบัปัญหาความขดัแยง้อย่างรุนแรงทนัที 
อันมีสาเหตุจากปัญหาที่สั่งสมกันมานานภายในเมียนมาร ์ในแต่ละปีจะมีสาเหตุอ่ืน ๆ เขา้มา
ประกอบ และมลีกัษณะของการปะทะแตกต่างกนัไป2 

 
1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด . (2548). งานบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน 

ถวายเป็นพระราชกุศล 400 ปี แห่งการสวรรคตสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช. หนา้ 54. 
2 ดรูายละเอียดสถานการณค์วามไม่สงบระหว่างไทย–เมียนมาร ์ใน ลลิลทิพย ์ครูรุง่โรจนร์ตัน.์ (2547). 

นโยบายไทยต่อพม่า : ศกึษานโยบายรฐับาลทกัษิณ ชินวตัร (2544-2547). หนา้ 56-67. 
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  ความขดัแยง้ที่เกิดขึน้ไม่ไดม้ีแต่การปะทะกนัดว้ยก าลงัอาวุธเพียงอย่างเดียว แต่
การโจมตีจากสื่อก็เป็นชนวนส าคญัที่ทวีความขดัแยง้มากยิ่งขึน้ อย่างกรณีของมะถิ่น วิน (Ma Tin 
Win) นักวิชาการด้านประวัติศาสตรข์องเมียนมาร ์เขียนบทความเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ของ
รัฐบาลเมียนมารท์ี่ชื่อว่า “The New Light of Myanmar” โจมตีพระมหากษัตริย์ทั้งอดีตและ
ปัจจบุนัของประเทศไทย ดงัปรากฏข่าวในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 เขียนโจมตีพระมหากษัตริย์
ไทย (รชักาลที่ 9)1 และในเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน พ.ศ. 2545 เขียนวิพากษ์วิจารณส์มเด็จพระ
นเรศวร (Phra Narit) โดยประเด็นส าคัญ คือ กล่าวร  าเลิกบุญคุณที่ยุทธวิธีการรบของพระองค์
ได้รบัมาจากกองทัพบกพม่า และวิจารณ์สงครามยุทธหัตถีฉบับที่เล่าในไทยอย่างรุนแรง2 ซึ่ง
เสมือนการรือ้ฟ้ืนสงครามไทยรบพม่าขึน้มาอีกครั้งตามโครงเรื่องประวติัศาสตรร์าชาชาตินิยม อัน
เป็นโครงเรื่องหลกัที่รบัรูก้ันทั่วไปในหมู่คนไทย การน าเสนอข่าวเช่นนีเ้ท่ากับ “…เป็นการดูถูกคน
ไทยว่าอ่อนแอ ขีแ้พ ้ตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา”3 อารมณ์ความรูส้ึกไม่พอใจต่อข่าวย่อมเกิดขึน้
ภายในใจต่อกองทัพมากเป็นพิเศษ เนื่ องจากสัญลักษณ์เชิงอ านาจที่ตนยึดถือมานานหลาย
ทศวรรษก าลงัถูกดแูคลนจากอรริาชศตัรู ดว้ยเหตนุี ้อดุมการณช์าตินิยมตามแบบฉบบัของกองทพั
จึงถูกใช ้“…เป็นปัจจยัในการปลุกกระแสสงครามภายในกองทพัได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแอบ
องิอยู่กบัจินตนาการเดมิของสงครามอยธุยา–หงสาวดี…”4 
  เหตุการณ์ที่สรา้งความโกรธแคน้ใหแ้ก่ฝ่ายเมียนมารไ์ม่นอ้ยไปกว่ากันเกิดขึน้ใน
วนัที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 มีการวางระเบิดที่จังหวัดท่าขีเ้หล็ก ประเทศเมียนมาร ์ถึง 4 ครัง้ 
โดยมีอนุสาวรีย์พระเจา้บุเรงนองเป็นหนึ่งในเป้าหมายการวางระเบิด อาจท าให้ฝ่ายเมียนมาร์
เขา้ใจผิดว่าเป็นฝีมือของไทยไป5 บรบิทที่เกิดขึน้จากการโจมตีวีรบุรุษที่เสมือนเป็นสญัลกัษณข์อง

 
1 ส่ือพม่าตีข่าวหมิ่น‘กษัตริยไ์ทย’ ‘บัวแก้ว’เตน้สั่งทูตจียุ้ติเสนอมั่ว. (2544, 24 พฤษภาคม). มติชน

รายวนั, น. 20. 
2 พฤหัส อัสดง. (2545, 8-14 กรกฎาคม). จาก‘ลุงจ่อ วิน’ ถึง‘ยายมะถิ่น วิน’ กับ‘Too Late to React’

ของกองทพั. มตชินสดุสปัดาห์, 22(1142), 33-34.; ขณะเดียวกนั นิธิ เอียวศรีวงศ ์วิจารณบ์ทความของมะถิ่น วิน 
ว่า ไม่มีคุณภาพในฐานะงานวิชาการ “…น่าจะเอาไปท าละครกะหลาป๋าอย่างที่หลวงวิจิตรวาทการท าใน
เมืองไทยมากกว่า…” ใน นิธิ เอียวศรีวงศ.์ (2545, 8-14 กรกฎาคม). ศึกแย่งชิงความทรงจ า. มติชนสดุสปัดาห์, 
22(1142), 34.  

3 ลลิลทิพย ์ครูรุง่โรจนร์ตัน.์ (2547). เล่มเดมิ. หนา้ 62. 
4 สรุชาติ บ ารุงสขุ. (2558). เล่มเดมิ. หนา้ 90. 
5 ทางฝ่ายไทยออกมาแกต้่างขอ้กล่าวหาว่า น่าจะเป็นฝีมือของฝ่ายผูไ้ม่หวงัดี โดยก่อนหนา้ 2 วนัก่อน

เกิดเหตุ เมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม มีพิธีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพไทย–พม่าขา้มแม่น า้สายแห่งที่ 2 อาจจะมี
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ประวัติศาสตรช์าติทัง้สองประเทศ อาจเป็นผลใหไ้ทยตอ้งแสดงอ านาจในทางประวติัศาสตรด์ว้ย
การสถาปนาอนสุาวรียข์องกษัตรยิผ์ูท้รงสามารถพิชิตหงสาวดีขึน้มาอีกครัง้ 
  นับตั้งแต่เกิดวิกฤตความขัดแย้งระหว่างไทย–เมียนมารใ์นยุครัฐบาลทักษิณ 
กองบญัชาการทหารสงูสดุไดม้ีบทบาทส าคญัต่อวิกฤตครัง้นีโ้ดยตรง จากค าสั่งนายกรฐัมนตรีเมื่อ
วนัที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2544 แต่งตัง้ใหผู้บ้ัญชาการทหารสูงสุดเป็นผูอ้  านวยการปฏิบัตินโยบาย
ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยรับผิดชอบด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในพื ้นที่
ชายแดนพม่า ลาว กมัพชูา และมาเลเซียเป็นหลกั ซึ่งเป็นการรวบอ านาจจากเดิมที่มีผูอ้  านวยการฯ 
ดูแลชายแดนที่ติดกับประเทศเพียงหนึ่งคนมาสู่การที่มีผูอ้  านวยการฯ เพียงคนเดียวในการดูแล
ชายแดนที่ติดกับทัง้สี่ประเทศ1 แมอ้ านาจทางการเมืองภายในของผูบ้ญัชาการทหารสงูสุดอาจไม่
เทียบเท่ากับผูบ้ญัชาการทหารบก แต่ภายใตบ้ริบทที่กองทัพถอนตัวจากการเมืองไปตัง้แต่ พ .ศ. 
2535 การที่ผู ้บัญชาการทหารสูงสุดได้รบัต าแหน่งนีจ้ึงมีความส าคัญมากต่อการเมืองระหว่าง
ประเทศ  
  ใน เดือนธันวาคม  พ .ศ . 2544 หลังจากมี บทความจาก เมี ยนมาร์โจม ตี
พระมหากษัตริยไ์ทย พล.ร.อ.ณรงค ์ยุทธวงศ ์ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ ในขณะนัน้ ไดม้ีนโยบายใน
การก่อสรา้ง “พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประดิษฐาน ณ บริเวณหน้า
อาคาร กองบัญชาการทหารสูงสุด2 โดยมีวัตถุประสงคท์ี่ส  าคัญ คือ เพื่อเป็นศูนยร์วมของความ
จงรกัภักดีต่อสถาบนักษัตริย ์และเป็นสถานที่ส  าหรบัสกัการบูชาและประกอบพิธีส าคญัทางทหาร 
จากนั้นไดจ้ัดตัง้คณะกรรมการด าเนินงานโครงการก่อสรา้งพระบรมราชานุสาวรียฯ์  และประชุม
พิจารณาเสนอรูปแบบเพื่อเลือก 2 รูปแบบ คือ แบบทรงมา้และแบบทรงชา้ง พล.ร.อ.ณรงคไ์ดน้ า
ความกราบบงัคมทลูสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อใหท้รงมีพระราชวินิจฉยั พระองค์
ทรงเลือกแบบทรงชา้ง ทางคณะกรรมการฯ ไดน้อ้มรบัตามนัน้ พรอ้มทัง้ไดอ้นุมัติงบประมาณ 25 
ลา้นบาทเป็นค่าก่อสรา้ง และมีนายช่างกรมศิลปากรเป็นผูป้ั้นแบบ3 ซึ่งประกอบดว้ย พระบรมรูป

 

ผลให้ชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มที่สูญเสียผลประโยชน์แสดงความไม่พอใจออกมา ใน ลลิลทิพย ์ครูรุ่งโรจน์รตัน์. 
(2547). เล่มเดมิ. หนา้ 65-66. 

1 ค าสั่งนายกรฐัมนตรี ที่ 260/2544 เรื่อง แต่งตัง้ผูอ้  านวยการปฏิบตัินโยบายชายแดนไทยกับประเทศ
เพื่อนบา้น อา้งถึงใน กองแผนและโครงการ กรมกิจการชายแดนทหาร. (2561). คู่มือปฏิบตัิงาน (Wok Manual) 
กระบวนการปฏิบตันิโยบายชายแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบา้น. ไม่ปรากฏเลขหนา้. 

2 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบญัชาการทหารสงูสดุ. (2548). เล่มเดมิ. หนา้ 54. 
3 แหล่งเดมิ. หนา้ 54-55. 
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สมเด็จพระนเรศวร ชา้งพระที่นั่ ง พรอ้มดว้ยกลางชา้ง ทา้ยชา้ง และ     จตัุลงัคบาทที่ประจ าอยู่ที่
เทา้พระคชาธารศึกทัง้ 4 เทา้ “…เปรียบไดก้บัทหารทีค่อยปกป้องสถาบนัพระมหากษัตริย์มิใหศ้ตัรู
มากล า้กราย…”1  
  หลังจากนั้นพิธีวางศิลาฤกษ์เริ่มขึน้ต่อจากการที่มีบทความโจมตีสมเด็จพระ
นเรศวรประมาณ 4 เดือน เมื่อวนัที่ 9 กนัยายน พ.ศ. 2545 โดย พล.ร.อ.ณรงคเ์ป็นประธาน ในปีถดั
มาไดป้ระกอบพิธีอญัเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรขึน้ประดิษฐานบนคอพระคชาธารศกึ วนัที่ 
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดย พล.อ.สรุยุทธ ์จุลานนท ์ผูบ้ญัชาการทหารสูงสดุ ที่ด  ารงต าแหน่งต่อ
จาก พล.ร.อ.ณรงค์2เป็นประธาน 
  นอกจากนี ้ยังมีพิธีกรรมส าคัญที่สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชด าเนินมาทรงประกอบพิธีดว้ยพระองคเ์อง ไดแ้ก่ พิธีเททองพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช วนัที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และพิธีเปิดพระบรมราชานสุาวรียฯ์ วนัที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 
25473 ซึ่งเป็นอีกครัง้ที่พระองคไ์ดท้รงมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัการประกอบสรา้งเรื่องเล่าสมเด็จพระ
นเรศวรตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงพิธีกรรมต่าง ๆ คลา้ยกับกรณีของพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4 แสดงให้ถึงการตอกย า้พระราชอ านาจน าของสถาบันกษัตริยท์ี่ยังมี
ความส าคัญในการสถาปนาอ านาจน าเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวร และที่ส  าคัญไปกว่านั้น 
กรณีการสรา้งพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ แห่งนี ้ ถือเป็นการเคลื่อนย้ายปริมณฑลอนุสาวรีย์ของ
สมเด็จพระนเรศวรเขา้มาสู่เมืองหลวงปัจจุบนัครัง้ใหญ่ และเป็นการผลิตซ า้วาทกรรมสญัลกัษณ์
เชิงอ านาจของกองทพัครัง้ส  าคญัที่ปรากฏในกองบญัชาการที่ส  าคญัที่สดุของกองทพัไทย 
 

 
1 กองบญัชาการกองทพัไทย. (2559). งานสมโภชพระบรมราชานสุาวรีย์สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ณ 

กองบญัชาการกองทพัไทย วนัพฤหสับดทีี ่18 สงิหาคม 2559. ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
2 พลเอกสรุยุทธ ์จุลานนท ์ด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ ระหว่างวนัที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2545 – 

30 กนัยายน พ.ศ. 2546  
3 แหล่งเดมิ. ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
4 หลังจากนั้นปรากฏบทบาทน าของพระองค์อีก ใน พ .ศ. 2548 เมื่อครัง้ที่เกิดความไม่สงบในเขต

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พระองคโ์ปรดฯ ใหจ้ดัสรา้งเหรียญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชทาน
แก่เจา้หน้าที่ทหาร ต ารวจ และพลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพืน้ที่เพื่อสรา้งขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดย
พระราชทานนามว่าเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุน่สู ้และพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ประทบัไว้
ดา้นหลงัของเหรียญ ใน อรอษุา สวุรรณประเทศ. (2552). เล่มเดมิ. หนา้ 181-182. 
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ภาพประกอบ 12 สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินมาทรงประกอบพิธี
เปิดพระบรมราชานสุาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองบญัชาการทหารสงูสดุ กรุงเทพฯ 

 
 ที่มา: กองบญัชาการกองทัพไทย. (2559). งานสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ณ กองบญัชาการกองทพัไทย วนัพฤหสับดีที่ 18 สิงหาคม 2559. ไม่ปรากฏเลข
หนา้. 
 

3.7.2 นาฏกรรม 400 ปี แห่งการเสด็จสวรรคต 
  หลงัจากนัน้ไม่นาน กองบญัชาการทหารสูงสดุร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัต่าง ๆ จัด
งาน  “งานบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศล 400 ปี แห่งการเสด็จสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ระหว่างวนัที่ 15–19 พฤษภาคม ณ กองบญัชาการทหารสูงสดุ ถนน
แจง้วฒันะ เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ ในขณะนัน้ทางภาครฐัยังเชื่อกันว่า วันที่สมเด็จพระนเรศวรเสด็จ
สวรรคต คือ วนัที่ 15 พฤษภาคม เบือ้งหลงัการจดังานครัง้นีเ้กิดจากความร่วมมือหลายฝ่าย ดงัจะ
เห็นไดจ้ากรายชื่อคณะกรรมการอ านวยการจัดงานฯ เช่น คณะที่ปรกึษา คือ ราชเลขาธิการและ
เลขาธิการพระราชวัง ส่วนคณะกรรมการฯ มีวิษณุ เครืองาม รองนายกรฐัมนตรีในขณะนั้นเป็น
ประธาน ปลดัของกระทรวงต่าง ๆ ผูบ้ัญชาการเหล่าทัพต่าง ๆ อธิบดีกรมการศาสนา อธิบดีกรม
ศิลปากร ผูอ้  านวยการส านกังานเสรมิสรา้งเอกลกัษณข์องชาติ ฯลฯ เป็นกรรมการฯ นอกจากนัน้ยงั
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มีอนกุรรมการและคณะท างาน 8 ฝ่าย ต าแหน่งประธานทัง้หมดเป็นบคุลากรของกระทรวงกลาโหม
และกองทัพไทย1 โดยผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการจากกองทัพไทยมากกว่า
หน่วยงานอื่น ๆ 
  พิธีกรรมส าคัญภายในงานส่วนใหญ่จัดขึน้ในวันแรก มีทัง้พิธีบูชาฤกษ์พระบรม  
ราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวร พิธีวางพวงมาลาจากส่วนราชการและเอกชน พิธีบ าเพ็ญกุศล
ทกัษิณานุปทาน และพิธีจัดนิทรรศการและการแสดง พรอ้มทัง้มีการฉายวีดิทัศนช์ุดมหาราชชาติ
นกัรบ นอกจากนัน้มีพิธีประกาศเจตนารมณ์ในโครงการ “รกักันไว ้ลว้นไทยดว้ยกัน” มีการปล่อย
ขบวนรถรณรงคจ์ากทุกจังหวัดทั่วประเทศน าไปรษณียบตัรเพื่อมอบขวัญก าลงัใจมุ่งสู่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้2 ถือเป็นการใชโ้อกาสที่จัดนาฏกรรมเพื่อร  าลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรในการพยายาม

 
1 ประกอบดว้ย คณะอนุกรรมการมีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานที่ปรึกษา และผู้

บญัชาการทหารสงูสดุเป็นประธานอนุกรรมการ เจา้กรมสารบรรณทหารเป็นประธานคณะท างานฝ่ายพิธีการ 
เจา้กรมกิจการพลเรือนทหารเป็นประธานคณะท างานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะท างานฝ่ายจดัท าหนังสือและ
จัดท าของที่ระลึก และคณะกรรมการฝ่ายจัดแสดง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเป็นประธานคณะท างานฝ่าย
นิทรรศการ เจา้กรมยุทธบริหารทหารเป็นประธานคณะท างานฝ่ายสถานที่และอาหาร เจา้กรมข่าวทหารเป็น
ประธานคณะกรรมการฝ่ายรกัษาความปลอดภัยและการจราจร ใน กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการ
ทหารสงูสดุ. (2548). เล่มเดมิ. หนา้ 67-82. 

2 ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ อธิบายว่าปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้เก่ียวข้องกับ
พัฒนาการและความเป็นมาของรัฐไทยที่ เปล่ียนผ่านจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย และการสรา้งรฐัไทยในช่วงสงครามโลกครัง้ที่สอง ก็มีส่วนในการผลักดันและสรา้งแนวคิดทาง
การเมืองของการแบ่งแยกดนิแดนใหเ้กิดขึน้ในการเคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุ่มพลงัการเมืองใหม่ในภูมิภาค
ต่าง ๆ จนน าไปสู่การใชก้ าลังสยบการเรียกรอ้งและสรา้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการเมืองของภูมิภาค
ทัง้หลายลงไป โดยเฉพาะกรณีของมลายูมุสลิมในภาคใตท้ี่มีลักษณะเฉพาะต่างจากภาคอื่น ดู ธเนศ อาภรณ์
สุวรรณ. (2551). ความเป็นมาของทฤษฎี “แบ่งแยกดินแดน” ในภาคใตไ้ทย. พิมพค์รัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการต าราสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร.์; ส่วนความขดัแยง้รอบใหม่ที่ปะทขุึน้สมยัรฐับาลทกัษิณเริ่มตัง้แต่
วนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2547 จากกรณีที่มีกลุ่มคนบกุเขา้ไปปลน้ปืนในกองพนัพฒันาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร ์(ค่ายปิเหล็ง) อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธิวาส จนน ามาสู่การประกาศกฎอยัการศึกทนัทีในวนั
ถัดมา กลายเป็นกรณีความขดัแยง้อย่างรุนแรงระหว่างรฐัไทยกับกลุ่มที่โดนติดป้ายว่าเป็นโจรใตต้่อเนื่องจนถึง
หลงัรฐัประหาร พ.ศ. 2549 เป็นตน้มา ดูวิวาทะต่อปัญหานี ้และการศึกษาแนววิพากษ์ไดใ้น กองบรรณาธิการ . 
(2548, เมษายน-มิถนุายน). วิวาทะปฏิรูปการเมืองภาคใต.้ ฟ้าเดยีวกนั, 3(2), 102-134.; มารค์ แอสคิว. (2554, 
กรกฎาคม-ธันวาคม). เวรกรรมและวาทกรรม: รฐัประหาร 2549 กบัชายแดนภาคใต.้ ฟ้าเดยีวกนั, 9(3), 70-97. 
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บรรเทาปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึน้บริเวณพรมแดนของรฐัไทยในขณะนัน้ ส่วนงานในอีก 3 วันที่
เหลือมีการจดันิทรรศการ การแสดง การจ าหน่ายหนงัสือและของที่ระลกึ1 
  ขอ้สังเกตประการหนึ่ง คือ ในหนังสือที่จัดพิมพเ์ป็นที่ระลึกในชื่อเดียวกัน ไม่ได้
เนน้โครงเรื่องที่เก่ียวกับเหตุการณเ์สด็จสวรรคตเท่าไร แต่เนน้ไปที่บทบาทของสมเด็จพระนเรศวร
โดยอุปมาว่าทรงด ารงต าแหน่ง “จอมทัพไทย”2 ดังเช่นรัชกาลที่  93 ว่าได้ท าสงครามต่าง ๆ 
โดยเฉพาะ “มหาสงครามยทุธหตัถี” เนน้การอธิบายยุทธวิธีการรบราวกบัเป็นต าราประวติัศาสตรท์ี่
เหล่าทหารไดร้  ่าเรียนกนัมา4 ถึงกบัเสนอในตอนทา้ยของหวัเรื่องนีว้่าสมควรมีการศึกษาคน้ควา้ใน
เรื่องการจดัขบวนรบ วิธีรบ การเปลี่ยนการรบดว้ยวิธีรบัมาเป็นเขา้ตีระยะสัน้ ๆ ฯลฯ 5 เนือ้ความใน
หนังสือที่ระลึกเล่มนีส้ะทอ้นความรูส้ึกนึกคิดของกองทัพที่มีต่อสมเด็จพระนเรศวรไดเ้ป็นอย่างดี 
พระองคไ์ม่ใช่แค่จอมทัพไทยที่ตอ้งไดร้บัการเทิดพระเกียรติอย่างสูงส่ง แต่เหล่าทหารหาญในยุค
นั้นจ าต้องเรียนรู้วิ ธีการรบของพระมหากษัตริย์ที่ ช  านาญการศึกษาที่ สุดตามโครงเรื่อง
ประวติัศาสตรร์าชาชาตินิยมดว้ย 

 
1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบญัชาการทหารสงูสดุ. (2548). เล่มเดมิ. หนา้ 83-86. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 1. 
3 คติที่ยกสถานะใหก้ษัตริยด์  ารงต าแหน่งจอมทพั ปราฏในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 

2475 หมวด 1 พระมหากษัตริย์ มาตรา 5 ระบุว่า “พระมหากษัตริย์ทรงด ารงต าแหน่งจอมทัพสยาม” ส่วน
รฐัธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งใช้ในขณะนั้น ในหมวด 2 พระมหากษัตริย ์มาตรา 10 ระบุว่า 
“พระมหากษัตริยท์รงด ารงต าแหน่งจอมทพัไทย” ฉะนัน้ การที่รฐัไทยยกสถานะของสมเด็จพระนเรศวรเป็นจอม
ทพัไทย จึงเป็นการน าสถานะของกษัตริยใ์นขณะนัน้มาใชก้ับกษัตริยใ์นอดีตในยุคที่ยงัไม่มีรฐัธรรมนูญ สะทอ้น
ถึงความพยายามของรฐัไทยที่ตอ้งการตอกย า้ความส าคญัของสมเด็จพระนเรศวรในสถานะดงักล่าว หรืออีกนยั
หน่ึงอาจตีความไดว้า่ เป็นการยกย่องรชักาลที่ 9 ในเชิงอปุมา ด ูรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรสยาม. (2475, 10 
ธันวาคม). ราชกิจจานเุบกษา (เล่ม 49, น. 534).; รฐัธรรมนญูราชอาณาจกัรไทย. (2540, 10 ตลุาคม). ราชกิจจา
นเุบกษา (เล่ม 114 ตอนที่ 55 ก, น. 3). 

4 โครงเรื่องของหนงัสือที่ระลึกเล่มนีไ้ม่ต่างจากโครงเรื่องของต าราเรียนวิชาประวตัิศาสตรท์ี่สอนกันใน
โรงเรียนของกองทัพ ซึ่งไล่เรียงวิวัฒนาการของกองทัพตามล าดับราชธานีตามแบบฉบับประวัติศาสตรร์าชา
ชาตินิยม สงครามยุทธหัตถีเป็นหนึ่งในตัวอย่างส าคัญที่ถูกน ามาเป็นดัชนีชีว้ัดความเป็นชาติ ดู ชานันท ์ยอด
หงษ์. (2558, พฤษภาคม-สิงหาคม). ประวัติศาสตรน์ิพนธ์และการเรียนประวัติศาสตรข์องทหารกับสรา้ง
ความชอบธรรมและ “ชอบท า” รฐัประหาร. ฟ้าเดยีวกนั, 13(2), 83-115. 

5 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบญัชาการทหารสงูสดุ. (2548). เล่มเดมิ. หนา้ 28-53. 
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  ในส่วนการเปลี่ยนแปลงวนัส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบัสมเด็จพระนเรศวร อาจตอ้งยอ้น
ไปพิจารณาใน พ.ศ. 2544 ที่มีการก าหนดใหว้ันที่ 1 ธันวาคม เป็นวนัด ารงราชานภุาพ อนัเป็นผล
จากความพยายามของคณะกรรมการพิทกัษ์รกัษาพิพิธภณัฑแ์ละหอสมดุด ารงราชานุภาพฯ ไดย้ื่น
เรื่องต่อกระทรวงมหาดไทย ชนาวธุ บรริกัษ์ เสนอว่า การเกิดขึน้ของวนัส าคญัดงักล่าวเป็นการเนน้
ย า้ใหเ้ห็นถึง “ส านึกประวัติศาสตรม์รดกไทยของพระราชวงศจ์ักรี” ในฐานะที่เป็น “พระบิดาแห่ง
ประวัติศาสตรไ์ทย” และสะท้อนให้เห็นถึงการที่กระทรวงมหาดไทยหยิบใช้ส  านึกความทรงจ า
ดังกล่าวเพื่อสรา้งอัตลกัษณ์ของตนในการจัดความสัมพันธก์ับกลุ่มอ่ืน ๆ ภายในสังคม โดยนัยนี ้
พระองคจ์ึงมีสถานะเป็น “พระบิดาของกระทรวงมหาดไทย” อีกดว้ย แมจ้ะไม่ไดม้ีการกล่าวไวอ้ย่าง
ตรงตวัก็ตาม1 
  ในช่วงเวลาไม่ไกลกนันกักบัการสรา้งความทรงจ าต่อสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพผ่านรูปแบบวันส าคัญ กระบวนการประกอบสรา้งความรบัรูใ้หม่ของวันส าคัญเก่ียวกับ
สมเด็จพระนเรศวรไดเ้กิดขึน้ในช่วงเวลาเดียวกับวาระครบรอบ 400 ปีแห่งการเสด็จสวรรคตของ
พระองค์ เริ่มจากการที่คณะรฐัมนตรีรฐับาลทักษิณได้มีมติในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 
ก าหนดใหว้นัขึน้ 8 ค ่า เดือน 6 ของทุกปี ซึ่งเป็นวนัคลา้ยวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรใหย้ก
สถานะเป็นวันรฐัพิธี โดยไม่ถือเป็นวนัหยุดราชการ และใหส้  านกันายกรฐัมนตรีประกาศวนัที่ตาม
ปฏิทินสรุิยคติใหต้รงกบัวนัขึน้ 8 ค ่า เดือน 6 ในทางจนัทรคติ ท านองเดียวกบัวนัส าคญัทางศาสนา
พุทธที่ไม่ตรงกันในแต่ละปี2 ซึ่งวันจันทรคติดังกล่าวตรงกับ “พระประวัติสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช”3 แต่ทางคณะกรรมการเอกลกัษณแ์ห่งชาติคงจะไม่เห็นดว้ย จึงใหป้ระเสริฐ ณ นคร ราช
บัณฑิต ค านวณวันเสด็จสวรรคตและวันยุทธหัตถีให้ชัดเจน ทางประเสริฐได้ส่งหนังสือมายัง
ประธานกรรมการเอกลกัษณแ์ห่งชาติ ใจความว่า 1) วนัเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวร ทาง
จนัทรคติ คือ วนัจนัทร ์ขึน้ 8 ค ่า เดือน 6 จ.ศ. 967 ตรงกับวันจันทรท์ี่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 ซึ่ง
ประเสรฐิไดเ้ลา่ถึงการท่ีตนค านวณตรงกบัพลต ารวจตรีสชุาติ เผือกสกนธว์่า 
 

 
1 ชนาวธุ บรริกัษ์. (2562). การเพิ่มขึน้ของ”วนัส าคญั”กบัสรา้งความเป็นพลเมืองของชาตไิทย ทศวรรษ 

2520-2540. หนา้ 372-373. 
2 ส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรีที่ นร 0504/ว 80. (2548, 16 พฤษภาคม). ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง. อา้งถึง

ใน คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ที่  นร 0108/2197. (2548, 30 กันยายน). การก าหนดวันสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชเป็นวนัรฐัพธิี. 

3 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. (2493). เล่มเดมิ. หนา้ 161. 
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 เราสองคนเห็นพ้องต้องกันว่า เราควรยึดวันสุริยคติ เป็นเกณฑ์ เพราะคนไทย
ปัจจุบนัเคยชินกับวนัทางสรุิยคติ และไม่ค่อยพูดถึงวนัขึน้แรมทางจนัทรคติกันแลว้ อนึ่ง วนั
ทางจนัทรคติจะตรงกับวนัที่เท่าใดในปีต่อ ๆ ไป ก็จะตอ้งรอโหรค านวณแลว้ประกาศใหค้น
ทั่วไปทราบเสียก่อน ตวัอย่างเช่น คนทั่วไปจะไม่ทราบว่าวนัขึน้ 8 ค ่าเดือน 6 ปีนีต้รงกบัวนัที่ 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 แต่จะตรงกับวนัที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 และปีต่อ ๆ ไปตาม
เกณฑข์องโหรผูท้  าปฏิทินปัจจบุนัจะอยู่ระหว่างวนัท่ี 18 เมษายนถึงวนัท่ี 17 พฤษภาคม 
 เมื่อวนัเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรฯ ตรงกับวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 
จึงควรก าหนดวนัท่ี 25 เมษายนของทกุปีเป็นวนัท่ีระลกึถึงวนัเสด็จสวรรคต1 

 
  แสดงใหเ้ห็นว่า ประเสริฐเลือกที่จะใชเ้กณฑ์แบบสุริยคติมากกว่าจะก าหนดวัน
แบบจนัทรคติ ดว้ยเหตุที่เมื่อค านวณวนัเสด็จสวรรคตว่าตรงกบัวนัที่ 25 เมษายนในปีนัน้ จึงเสนอ
ใหใ้ชว้นัดงักลา่วเป็นวนัที่ระลกึทกุปี สว่นการก าหนดวนัยทุธหตัถีนัน้ ประเสรฐิอธิบายไวว้่า 
 

 วันยุทธหัตถี คือวันจันทร ์เดือน 2 แรม 2 ค ่า จ.ศ. 654 ตรงกับวันจันทรท์ี่  18 
มกราคม พ.ศ. 2135 นายฉนัทิชย ์กระแสสินธุ ์ค านวณผิดว่าตรงกบัวนัที่ 25 มกราคม เพราะ
การค านวณต้องเทียบกับวันหลักคือ วันเถลิงศก เปล่ียนจุลศักราช ซึ่งตรงกับวันที่  25 
เมษายนเป็นส่วนใหญ่ มาตัง้แต่ พ.ศ. 2443 มาจนถึงปัจจุบัน และตรงกับวนัที่ 16 เมษายน
ในบางปี 
 …นายฉันทิชย์ทราบว่า วันเถลิงศกเป็นวันพฤหัสบดีแต่คิดว่าตรงกับวันที่  16 
เมษายนเหมือนในปัจจุบัน จึงค านวณวันยุทธหัตถีล่ากว่าความจริงไป 7 วัน เรื่องนี ้
หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล ไดค้  านวณไวก้่อนนายฉันทิชยก์ว่า 30 ปีว่า วันยุทธหัตถีตรงกับ
วันที่  18 มกราคม2 ข้าพเจ้าและพลต ารวจตรีสุชาติก็ค  านวณว่าตรงกับ 18 มกราคม

 
1 คณะกรรมการเอกลักษณข์องชาติ ที่ นร 0108/2197. (2548, 30 กันยายน). การก าหนดวนัสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชเป็นวนัรฐัพธิี. 
2 ผูว้ิจัยยังไม่พบหลักฐานอื่น ๆ ที่กล่าวถึงการที่หม่อมหลวงป่ินไดเ้ป็นผูค้  านวณวันยุทธหัตถีมาก่อน

หนา้ฉนัทิชย ์แต่พบหลกัฐานชิน้หนึ่งที่บ่งบอกความสนใจที่หม่อมหลวงป่ินมตี่อเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวร ดงัที่มี
ใจความว่า ครัง้หนึ่งรัชกาลที่ 6 จะทรงวาดภาพสมเด็จพระนเรศวรและต้องการให้พระภูษาเป็นสีตามวัน 
พระองคท์รงใหห้ม่อมหลวงป่ินไปสืบคน้มาว่า สมเด็จพระนเรศวรเสด็จออกจากอยุธยาวันไหนก่อนที่จะทรง
กระท ายทุธหตัถี โดยใหเ้วลาเพียง 2 วนั ซึ่งหม่อมหลวงป่ินไม่สามารถหาวนัมาไดท้นั พอไดเ้ขา้เฝา้ก็เห็นรชักาลที่ 
6 วาดภาพเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ความเป็นจริงคือว่าพระองคท์รงทราบอยู่แลว้ว่าสีพระภูษาคือสีใด พระองคแ์ค่
ต้องการทดสอบความเป็นนักคณิตศาสตร ์(mathematician) ของหม่อมหลวงป่ินเท่านั้น ดู Pin Malakul. 
(1960). Miscellaneous problems or an autobiography of a would–be mathematician. pp. 3-4. 
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เช่นเดียวกัน หม่อมหลวงป่ินยังไดไ้ปที่ดาราคาร ให้เจ้าหน้าที่หมุนดวงดาวต่าง ๆ ในสุริย
จักรวาลจ าลองให้กลับไปตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 ก็เห็นไดว้่า พระจันทรเ์ริ่ม
แหว่งไปเล็กนอ้ยสมกบัท่ีเป็นวนัแรม 2 ค ่า ถา้เป็นวนัท่ี 25 มกราคม จะเห็นพระจนัทรแ์หว่งไป
ค่อนดวงเพราะเป็นแรม 9 ค ่าไปแลว้ 
 ทุก 5 ปีถึง 10 ปี  จะมีผู้ร ้องเรียนไปในวัง ไปที่ กระทรวงศึกษาธิการ และที่
คณะกรรมมการช าระประวัติศาสตรไ์ทย ขอให้แก้วันกองทัพบกจาก 25 มกราคมเป็น 18 
มกราคม  ขา้พเจา้ในนามคณะกรรมการช าระประวัตศาสตรไ์ทย ไดช้ีแ้จงไปทุกครัง้ ว่าวัน
ยุทธหตัถีตรงกับวนัที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 แต่กองทพับกจะถือวนัที่ 25 มกราคมเป็นวนั
กองทัพบก ก็เป็นเรื่องของกองทัพบก คนอื่นจะไปยุ่งดว้ยไดอ้ย่างไร และในวันกองทัพบก 
ทหารอยากจะระลกึถึงสมเด็จพระนเรศวรฯ ที่ทรงกระท ายทุธหตัถีชนะก็ระลกึถึงได ้แต่ไม่ควร
อา้งว่า วันที่ 25 มกราคมเป็นวันยุทธหัตถี เพราะถ้ากล่าวอ้างเช่นนั้นจะเป็นสาเหตุให้มีผู้
รอ้งเรียนทกัทว้งมาอีก1 

 
  การค านวณวันยุทธหัตถี ประเสริฐยึดหลักการเช่นเดียวกับการค านวณวันเสด็จ
สวรรคต แต่เพิ่มค าอธิบายทางวิทยาศาสตรเ์ขา้ไป จากการเล่าถึงหม่อมหลวงป่ิน มาลากุลที่ไปยัง
ดาราคาร นอกจากนั้นค าอธิบายของประเสริฐยังชีใ้หเ้ห็นว่า ไม่ ใช่เพียงแต่คณะกรรมการช าระ
ประวัติศาสตรไ์ทยหรือกลุ่มคนที่เก่ียวขอ้งที่รูม้านานแลว้ว่าวันที่ 18 มกราคมตรงกับวนัยุทธหัตถี 
คงจะมีแต่กองทัพที่ยึดมั่นในวนัที่ 25 มกราคมเท่านัน้ ดว้ยค ายืนยนัอย่างหนักแน่นของประเสริฐ 
ท าให้มีมติจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่  29 พฤศจิกายน พ .ศ. 2548 ก าหนดให้วันที่  25 
เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวนัคลา้ยวนัสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรใหเ้ป็นวันรฐัพิธี โดยใหม้ีการวาง
พวงมาลาสกัการะ และก าหนดใหว้ันที่ 18 มกราคมของทุกปีเป็นวนัยุทธหัตถี พรอ้มใหเ้ป็นวนัรฐั
พิธีแทนวันที่  25 มกราคมของทุกปี โดยให้มีการวางพานพุ่มสักการะ โดยทั้งสองวันไม่ถือเป็น
วนัหยดุราชการ2 
  ทางราชส านักเองได้ตอบรบัมติของคณะรัฐมนตรีครั้งนี ้เช่นกัน ซึ่งส านักราช
เลขาธิการไดน้ าความกราบบงัคมทูลฯ รชักาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหม้ีผูแ้ทนพระองค์
ไปวางพวงมาลาถวายสกัการะในวนัที่ 25 เมษายนของทุกปี และวางพานพุ่มถวายราชสกัการะใน

 
1 คณะกรรมการเอกลักษณข์องชาติ ที่ นร 0108/2197. (2548, 30 กันยายน). การก าหนดวนัสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชเป็นวนัรฐัพธิี. 
2 ส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ที่ นร 0504/ว 217. (2548, 6 ธันวาคม). ก าหนดวนัสมเดจ็พระนเรศวร

มหาราช เป็นวนัรฐัพธิี. 
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วันที่  18 มกราคมของทุกปี ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี1 ส่วนทาง
กระทรวงกลาโหมไดม้ีมติเมื่อวนัที่ 22 มิถนุายน พ.ศ. 2549 ใหว้นักองทพัไทยเปลี่ยนมาใชว้นัที่ 18 
มกราคม2 ทางคณะรฐัมนตรีเห็นชอบดว้ย การเปลี่ยนแปลงวนักองทพัไทยจึงเริ่มขึน้นบัแต่ตอนนัน้3 

3.7.3 ก่อนเปล่ียนผ่านรัชสมัยอันยาวนาน: การเชื่อมโยงเร่ืองเล่าสมเด็จพระ
นเรศวรเข้าสู่สถานะ “สัตตบูรพกษัตริยาธิราช” 
  นาฏกรรมร าลึก 400 ปีเสด็จสวรรคตเกิดขึน้ร่วมเวลาเดียวกับที่อุดมการณ์ราชา
ชาตินิยมถกูขบัเนน้ในพืน้ที่ทางการเมืองโดยกลุม่พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ออกมาขบั
ไล่รฐับาลทักษิณ ชินวัตร จนน าไปสู่การรฐัประหารเมื่อวนัที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดย “คณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ” (คปค.) ถือเป็น
สญัญาณเริ่มตน้ของการที่กองทัพกลบัมามีบทบาททางการเมืองอีกครัง้นับตั้งแต่หลงัเหตุการณ์
พฤษภาฯ 2535 ซึ่งธงชัย วินิจจะกูล ให้ค าจ ากัดความของการรัฐประหารครั้งนี ้ว่า “…เป็น
รฐัประหารของฝ่ายเจา้โดยไดร้บัแรงสนบัสนนุจากขบวนการภาคประชาชน”4 ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็น
เพราะอดุมการณท์างการเมืองที่กลุ่มพนัธมิตรฯ ยึดถือเป็นอิทธิพลทางอดุมการณท์ี่ส่งทอดมาผ่าน
กลวิธีการเล่าเรื่อง (narration) ที่ก ากับดว้ยโครงเรื่องแบบราชาชาตินิยมนับตัง้แต่ทศวรรษ 2490 
อดุมการณท์ี่ว่านี ้ปฤณ เทพนรินทร ์อธิบายว่าเป็นกระบวนการการสรา้งราชาใหเ้ป็นหนึ่งเดียวกบั
ชาติที่มีกลไกท างาน 2 ดา้น ดา้นแรก การสรา้งราชาใหเ้ป็นหนึ่งเดียวกับชาติพันธุไ์ทย และดา้นที่
สอง การสรา้งราชาใหเ้ป็นหนึ่งเดียวกับชาติแบบที่มีแนวโนม้เสรีนิยม หรือการที่ราชาคือตวัแทนผู้
ไดร้บัเลือกจากประชาชนทกุคน (ชาติ) ซึ่งกระบวนการนีก้ลายเป็นแหล่งอา้งอิงความชอบธรรมของ
กลุ่มพันธมิตรฯ ที่หมายมุ่งจะถวายคืนพระราชอ านาจใหพ้ระมหากษัตริยผ์่านขอ้เสนอมาตรา 7 
และต่อตา้นทักษิณ ชินวัตร รวมถึงพรรคพวกที่ไดค้กุคามองคาพยพของเครือข่ายสถาบนักษัตริย ์

 
1 หนังสือส านักราชเลขาธิการ ที่  รล 00.3.3/398. (2549, 10 มกราคม). การก าหนดวันสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราชเป็นวนัรฐัพธิี. อา้งถึงใน นิสิต จนัทรส์มวงศ์. (2550, มกราคม–มีนาคม). ช าประวัติศาสตรก์าร
เปล่ียนแปลงวนักองทพัไทย. วารสารไทย, 28(101), 86. 

2 หนังสือกระทรวงกลาโหม ที่ กห 0201/1169. (2549, 31 กรกฎาคม). การเปลี่ยนแปลงวันกองทัพ
ไทย. อา้งถึงใน แหล่งเดมิ. หนา้เดิม. 

3 ประกาศส านักนายกรฐัมนตรี. (23 สิงหาคม, 2549). การเปลี่ยนแปลงวันกองทัพไทย. อ้างถึงใน 
แหล่งเดมิ. หนา้เดิม. 

4 ธงชยั วินิจจะกลู. (2562ก). เล่มเดมิ. หนา้ 109. 
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ทว่าการที่รชักาลที่ 9 ทรงออกมาปฏิเสธวิถีทางดังกล่าว ท าใหจ้ าตอ้งเลือกวิธีสิน้คิด คือ การท า
รฐัประหาร1 
  กระบวนการ “การสรา้งราชาใหเ้ป็นหนึ่งเดียวกบัชาติ” ที่เริ่มตน้ในทศวรรษ 2490 
อันเป็นช่วงที่อุดมการณ์แบบคณะราษฎรได้ถูกโจมตีอย่างหนักหน่วง ได้ท าให้เรื่องเล่าทาง
ประวัติศาสตรแ์บบราชาชาตินิยมไดย้ึดครองพืน้ที่ความทรงจ ามากเป็นพิเศษในทศวรรษ 2550 
กล่าวเฉพาะกรณีเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวร ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด คือ ภาพยนตรช์ุด “ต านาน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ทั้งหมด 6 ภาคที่ฉายระหว่าง พ.ศ. 2550–2558 ซึ่งรฐัมีส่วนในการ
สนับสนุนเป็นอย่างมาก2 นอกจากนั้น ใน พ .ศ. 2555 เกิดกระบวนการที่เชื่อมโยงสมเด็จพระ
นเรศวรเขา้กบัมหาราชพระองคอ่ื์น ๆ ในประวติัศาสตรไ์ทยผ่านการออกธนบตัรแบบ 16 ซึ่งธนบตัร
แบบนีภ้าพประธานดา้นหลงัประกอบดว้ยมหาราช 5 พระองค ์บนธนบตัรที่มีชนิดราคาแตกต่างกนั 
ได้แก่ พ่อขุนรามค าแหง (20 บาท) สมเด็จพระนเรศวร (50 บาท) สมเด็จพระเจ้าตากสิน (100 
บาท) รชักาลที่ 1 (500 บาท) และ รชักาลที่ 5 (1000 บาท) ส่วนภาพประธานดา้นหนา้ของธนบตัร
ทกุชนิดราคาจะเป็นพระบรมฉายาสาทิสลกัษณข์องรชักาลที่ 9 ในฉลองพระองคค์รุยมหาจกัรีบรม
ราชวงศ์3  
  ชาตรี ประกิตนนทการ ไดศ้ึกษาภาพสะทอ้นทางการเมืองผ่านธนบตัร ชีใ้หเ้ห็นว่า 
ธนบตัรแบบ 16  แสดงถึงการหวนกลบัมาของโครงเรื่องกษัตริยน์ักรบต่อสูก้ับภัยคุกคามแห่งชาติ
อีกครัง้คลา้ยกบัธนบตัรแบบ 12 ที่ถกูน าออกมาใชช้่วงสงครามเย็น ธนบตัรชนิดราคา 50 บาท เป็น
ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดต่อค าอธิบายนี ้เนื่องจากภาพประธานดา้นหลงัเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรหลั่งน า้ทักษิโณทก ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดา้นซา้ยเป็นภาพพระบรมราชา
นุสรณด์อนเจดีย ์และภาพเหตกุารณท์รงคาบพระแสงดาบปีนค่ายหงสาวดี ส่วนดา้นขวาเป็นภาพ
เจดียว์ดัใหญ่ชัยมงคล วนัที่น าธนบตัรออกใช ้คือ วนัที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 อันเป็นวนักองทัพ
ไทย4 ที่ประกาศใชค้รัง้แรกใน พ.ศ. 2550 ทัง้หมดนีเ้ป็นกระบวนการเชื่อมโยงชุดวาทกรรมเก่ียวกบั
สมเด็จพระนเรศวรทั้งโครงเรื่อง พระบรมราชานุสาวรีย์ และวันยุทธหัตถีให้ปรากฏออกมาผ่าน
ธนบัตรแบบ 16 เพื่อเป็นการประกาศอิสรภาพต่อกลุ่มทักษิณ หรืออธิบายนัยส าคัญของธนบัตร

 
1 ปฤณ เทพนรนิทร.์ (2555). เล่มเดมิ. หนา้ 232-238. 
2 ดหูวัขอ้ 4.6 “ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”: การอวตารของเรื่องเล่าขนาดใหญ่บนแผ่นฟิลม์ 
3 ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563). ธนบตัรแบบ 16. (ออนไลน)์ 
4 ชาตรี ประกิตนนทการ. (2558). สถาปัตยกรรมไทยหลงัรฐัประหาร 19 กนัยา 49. หนา้ 159-160. 
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แบบ 16 ตามชาตรีที่ “ขออนุญาตคิดเล่น ๆ” โดยมองผ่านแว่นแบบอดุมการณก์ษัตริยน์ิยมสุดโต่ง
ว่า “…สะทอ้นใหเ้ห็นถึงภยัคุกคามชาติไทยกบัความเป็นไทยในยุคสมัยปัจจุบนั นั่นก็คือ “เผด็จ
การทนุนยิมผูกขาด” ทีม่าพรอ้มกบัทนุนยิมโลกาภิวตันแ์ละระบบพรรคการเมืองอนัแสนสามานย์”1 
  เรื่องเล่าแบบราชาชาตินิยมหลังรัฐประหาร 2549 ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนไปโดย
ปราศจากเสียซึ่งการทา้ทายจากขัว้อุดมการณต์รงขา้ม การทา้ทายที่ว่านีต้ามค าอธิบายของชาตรี 
ประกิตนนทการ คือ การบูรณปฏิสงัขรณค์วามทรงจ าเก่ียวกบัคณะราษฎรอีกครัง้ หรือการเกิดขึน้
ขึน้ครัง้ที่สองคณะราษฎรที่ออกจากความทรงจ าที่อยู่ในพืน้ที่แคบ ๆ และไรพ้ลงัทางการเมือง สูก่าร
จดักิจกรรมร  าลกึและการน าอดุมการณข์องคณะราษฎรในฐานะ “วีรชนประชาธิปไตย” มาต่อสูก้บั
อดุมการณก์ษัตรยิน์ิยมที่ครอบง าสงัคมไทย2  
  ถา้กล่าวเฉพาะเจาะจงลงไปกว่านัน้ เรื่องเล่าขนาดใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรก็
ถกูทา้ทายเช่นกนั ในบรบิทหลงัรฐัประหาร 22 พฤษภาคม 2557 โดยคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ไดก้ลบัมายึดอ านาจทางการเมืองจาก “กลุ่มทกัษิณ” อีกครัง้ พรอ้มกบัส่งเสริมอดุมการณ์
แบบกษัตริยน์ิยมเพื่อสรา้งความปรองดองของผูค้นภายในชาติ ภารกิจแรก ๆ นอกจากทางดา้น
การเมือง ในทางวฒันธรรม คสช. กล่อมเกลาดว้ยอดุมการณท์างประวติัศาสตรแ์บบราชาชาตินิยม
ดว้ยการเปิดใหป้ระชาชนไปดภูาพยนตร ์“ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 5 ยทุธหตัถี” ฟรี 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 25573 ฉากส าคัญของเรื่องเล่าขนาดใหญ่ที่แสดงนาฏกรรมชนชา้ง
ระหว่างเจา้สองแผ่นดินถูกทา้ทายในการจัดงานเสวนาวิชาการในหัวขอ้ “ประวัติศาสตร ์ว่าดว้ย
การช าระ และสร้าง” จัดโดยสภาหน้าโดม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์สุลักษณ์ ศิวรักษ ์
ปัญญาชนอนุรกัษ์นิยม หนึ่งในผูร้่วมเสวนาไดพู้ดถึงประเด็นเก่ียวกับ “ประวติัศาสตรอ์าจมีหลาย
หน้า” ซึ่งความจริงในทางประวัติศาสตรอ์าจจะมีการต่อเติม ตัดออก หรือเขียนขึน้ใหม่  โดย
ยกตัวอย่างกรณีสงครามยุทธหัตถี ความจริงดา้นหนึ่งบอกว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงไดช้ัยชนะ

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 160. 
2 ดู “คณะราษฎรหลังรัฐประหาร 19 กันยา” ใน แหล่งเดิม. หนา้ 377-405.; การรือ้ฟ้ืนความทรงจ า

เก่ียวกับคณะราษฎรเช่นนีย้ังเกิดขึน้อีกครัง้หลังรฐัประหาร 22 พฤษภาฯ 2557 หรือการเกิดใหม่ครัง้ที่ 3 ของ
คณะราษฎรตามที่ธนาพล อ๋ิวสกุลกล่าวไว ้โดยจุดเริ่มตน้ของการรือ้ฟ้ืนรอบนี ้สาเหตุส าคญัมาจากการที่วัตถุ
พยานทางประวตัิศาสตร ์2475 อย่างหมดุก าเนดิรฐัธรรมนูญหรือหมดุคณะราษฎรอนัตรธานไปจากลานพระบรม
รูปทรงมา้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 แลว้ถกูแทนที่ดว้ยหมดุหนา้ใสที่มีขอ้ความสื่อไปในทางอดุมการณก์ษัตรยิ์
นิยม ด ูธนาพล อิ๋วสกลุ. (2560). การเกิดครัง้ที ่3 ของคณะราษฎร?. (ออนไลน)์ 

3 โพสตท์เูดย.์ (2557ค). โรงหนงัคนทะลกัชมฟรีพระนเรศวร. (ออนไลน)์  



  
 

175 

เหนือพระมหาอุปราชาดว้ยการฟันพระมหาอุปราชาขาดสะพายแล่ง แต่ความจริงอีกชุดหนึ่งฝ่ัง
พม่าเล่าว่าพระนเรศวรใชปื้นยิงพระมหาอุปราชา  พรอ้มตั้งค าถามว่า “…สรุปแลว้ความจริงคือ
อะไร แลว้เราจะเชือ่ความจริงแบบไหน”1 แต่ที่เป็นประเด็นจนกระทั่งถูกด าเนินคดีตามมาตรา 112 
นัน้ อาจเป็นผลมาจากถอ้ยค ารุนแรงที่ไม่เชื่อว่าสงครามยุทธหตัถีเกิดขึน้จริง ดงัความตอนหนึ่งว่า 
“…เมื่อกีส้นัติบาลเขาขอไม่ใหผ้มพูดถึงปัจจุบัน เราตอ้งตรวจตราใหช้ดัสิครบัว่าท าไมถึงยกย่อง
พระนเรศวรกนันกั ผมถามว่าใครเคยไปเห็นพระนเรศวรท ายุทธหตัถีไหมครบั มีใครเห็นบา้งครบั ที่
พูดกนัเป็นฉาก ๆ นัน้…”2 แต่คดีนีจ้บลงใน พ.ศ. 2561 ดว้ยการที่อัยการศาลทหารสั่งไม่ฟ้องคดี
หมิ่นสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งสลุกัษณเ์ชื่อว่าเป็นเพราะ "พระบารมีปกเกลา้ปกกระหม่อม"3 
  กระแสการทา้ทายที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยหลังการขึน้มามีอ านาจของ คสช. ไม่ได้
สะเทือนต่อความพยายามปลูกฝังอุดมการณ์ทางประวัติศาสตรร์าชาชาตินิยมตามแบบฉบับรฐั
ไทย ในขณะที่เรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรยังคงวนเวียนอยู่ประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมในยุค 
คสช. หลังการรฐัประหารเพียงไม่ก่ีเดือน วาสนา นาน่วม ผู้ที่ได้รบัสมญานามว่า “นักข่าวสาย
ทหาร” ไดเ้ขียนหนงัสือเรื่อง “เสน้ทางพยคัฆ ์ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา จาก ‘ทหารเสือ’ สู ่‘หลงัเสือ’” มี
เนือ้หาอยู่บทหนึ่งที่เล่าว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชา (พ.ศ. 2557–ปัจจุบัน) เป็นนายทหารที่ให้
ความส าคญักับเรื่องโชคลางและเครื่องของขลงั เช่น พล .อ.ประยุทธ์มักจะสวม แหวนสมเด็จพระ
นางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ หรือที่เรียกว่า “แหวนสมเด็จฯ” อยู่เสมอ เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ “…
เป็นนายทหารเสือราชินีที่ติดตามเสด็จฯ อย่างใกลช้ิดมาตัง้แต่เป็นนายทหารเสือฯ เด็กๆ…” และ
ยงัเล่าว่า พล.อ.ประยทุธ ์เป็น “ศิษยเ์อก” ของโหรวารินทร ์บวัวิรตันเ์ลิศ ที่เคยดฤูกษ์ยามในการท า
รฐัประหารให ้พล.อ. สนธิ บุญยรตักลิน หวัหนา้คณะรฐัประหาร คปค. เมื่อ พ.ศ. 2549 และกล่าว

 
1 ประชาไท. (2557). รายงานเสวนาภายใตก้าร 'ขอความร่วมมือ': ประวตัิศาสตร์ว่าดว้ยการช าระและ

สรา้ง. (ออนไลน)์; ก่อนหนา้นีใ้น พ.ศ. 2550 สลุักษณเ์คยกล่าวพาดพิงถึงภาพยนตรต์  านานสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชกับสรุิโยไทว่าเป็นการมอมเมา ดู ประชาไท. (2550). ปาฐกถา ส.ศิวรกัษ์ : 4 เดือนหลงัรฐัประหาร 19 
กนัยา. (ออนไลน)์ 

2 ต่อจากนั้นปรากฏถอ้ยค ารุนแรงโดยกล่าวว่าอา้งมาจาก Journal of Siam Society ฉบับปี 2556 ที่
บนัทึกว่า “…พระนเรศวรนัน้เป็นตวัเลวรา้ยอย่างไรบา้ง เป็นคนทีฆ่่าคนโดยไม่มีอธัยาศยัไมตรีเลย นีก่็ชดันะครบั 
กรณีนีช้ดัเลย ทีเ่ขียนไวว้่าแม่ทพันายกองตามไปไม่ทนั ท่านสั่งใหฆ้่าเลย แต่เคราะห์ดวี่า พระวนัรตั (วดัป่าแกว้) 
ไปทูลขอบิณฑบาตไว้…” ใน Sulak Sivaraksa. (2557). [ ทัศนะ ส. ศิวรักษ์  ต่อ สมเด็จพระนเรศวร : 
ประวตัศิาสตร์ว่าดว้ยการช าระและการสรา้ง (๔) ]. (ออนไลน)์ 

3 บีบีซีไทย. (2561). ส.ศวิรกัษ์ เชื่ออยัการศาลทหารสั่งไม่ฟ้องคดหีมิ่นพระนเรศวรฯ เพราะ "พระบารมี
ปกเกลา้ฯ". (ออนไลน)์ 
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ว่า พล.อ. สนธิ นัน้ เป็นทหารเอกของสมเด็จพระเจา้ตากสินกลบัชาติมาเกิด ท านองเดียวกนักบัที่
ทายทัก พล.อ.ประยุทธ์ ว่า เป็นทหารเอกของสมเด็จพระนเรศวรที่กลับชาติมาเกิด “…แลว้ดู
เหมือนว่า พล.อ.ประยทุธ์ก็จะเชือ่เช่นนัน้ว่าตวัเขาเองเป็นทหารเอกของสมเดจ็พระนเรศวร…”1  
ความเชื่อในเรื่องไสยศาสตรเ์ช่นนีอ้ย่าไดด้แูคลนทีเดียวเชียว การที่วาสนาเล่าถึงเรื่องนีไ้วน้ัน้ แสดง
ว่าในสงัคมไทยความเชื่อเช่นนีเ้ป็นสิ่งที่  “ขายได”้ และมีกลุ่มมวลชนที่พรอ้มจะสมาทานความเชื่อ
แบบนีไ้วอ้ย่างสดุจิตสดุใจ แต่ปัญหาที่ใหญ่กว่านัน้ เรื่องเลา่ที่ว่าผูน้  าคณะรฐัประหารเป็นทหารเอก
ของมหาราชสองพระองคท์ี่ในโครงเรื่องประวติัศาสตรร์าชาตินิยม คือ สองมหาราชที่กูบ้า้นกูเ้มือง
จากการเสียเอกราชใหแ้ก่พม่า นยัส าคัญของเรื่องเล่าแบบนีจ้ึงเป็นการสรา้งความชอบธรรมใหแ้ก่
ผูน้  ารฐัประหารอนัมาจากกองทพัที่สอดคลอ้งกบัโครงเรื่องว่าดว้ยการเสียเอกราชสองครัง้ของไทย 
ภาพนักการเมืองที่เป็นคนไทยก็สามารถเปรียบไดก้ับอริราชศัตรูในหน้าประวัติศาสตรร์ฐัได ้ถ้า
นักการเมืองเหล่านั้นมาสั่นคลอนอุดมการณ์ทางการเมืองแบบกษัตริย์นิยมที่ถูกท าให้เข้าใจ
ประหนึ่งว่ามีความเป็นมายาวนานตัง้แต่สโุขทยั ราชธานีแห่งแรกที่มีผูป้กครอง คือ กษัตริย ์ฉะนัน้ 
การที่คณะรัฐประหารทั้งสองชุดจะมาขจัดปัดเป่าอริราชศัตรูไป จึงไม่ใช่การละเมิดหลักการ 
“ประชาธิปไตย” ในสายตาของชนชั้นน า แต่เป็นการปกปักรักษา “ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ” อนัเป็นระบอบการปกครองที่ชอบธรรมที่สดุที่พงึรกัษาไว ้
  ประเด็นสุดทา้ยที่อธิบายในหัวขอ้นี ้คือ กระบวนการผลิตซ า้เรื่องเล่าสมเด็จพระ
นเรศวรผ่านการสรา้ง “พระบรมราชานุสรณ ์สตัตบูรพกษัตริยาธิราช อทุยานราชภักดิ์” ณ อ าเภอ
หัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ ์ใน พ.ศ. 2558 ถือเป็นการน าเสนอภาพตัวแทนของประวัติศาสตร์
ชาติไทยที่ยอ้นกลับไปหาอดีต 4  ราชธานีตามแบบฉบับรฐัที่มักจะเล่าขานว่ามีอายุยืนยาวกว่า 
700 ปี ออกมาในรูปของพระบรมราชานุสาวรีย์ของกษัตริย์ 7 พระองค์ ประกอบด้วย พ่อขุน
รามค าแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณม์หาราช สมเด็จพระเจา้ตาก
สินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจา้อยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว โดยหน่วยงานรฐัที่รบัผิดชอบหลกั คือ 

 
1 วาสนาไดก้ล่าวถึงค าพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ หลังด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรีอีกดว้ยว่า “คนเรา

จะตอ้งเกิดเป็นคน 2 ชาติจึงจะไดม้ียศต าแหน่งใหญ่โต ไม่ใช่เกิดมาแลว้เป็นใหญ่เป็นโตเลย แต่แสดงว่าชาติที่
แลว้ไดเ้คยเกิดมาแลว้ครัง้หนึ่งไดท้ าคุณงามความดีไว ้เมื่อเกิดอีกชาติหนึ่งจึงไดต้ าแหน่งส าคญั” ดู วาสนา นา
น่วม. (2557). เสน้ทางพยคัฆ์ ประยทุธ์ จนัทร์โอชา จาก ‘ทหารเสอื’ สู่ ‘หลงัเสอื. หนา้ 153-158. 
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กองทัพบก กระทรวงกลาโหม และมีกระทรวงวฒันธรรมมีส่วนร่วมในการออกแบบแท่นฐานและ
ภมูิสถาปัตยกรรมโดยรอบ1 
  ในหนังสือ “พระบรมราชานุสรณ์สัตตบูรพกษัตริยาธิราช อุทยานราชภักดิ์” ที่
กระทรวงวฒันธรรมมอบหมายใหก้รมศิลปากรจดัพิมพเ์ผยแพร่เป็นที่ระลกึ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมุารทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ เสด็จพระราชด าเนินมาทรง
ประกอบพิธีเปิดอุทยานราชภักดิ์ ณ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันท่ี 26 กันยายน 
พ.ศ. 25582 อาจถือเป็นคมัภีรห์ลกัที่ใชส้  าหรบัท าความเขา้ใจการเชื่อมโยงเรื่องเล่าเขา้กบัพระบรม
ราชานสุาวรีย ์เนือ้หาในส่วนที่เก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวรมีการไลเ่รียงพระราชประวติัตั้งแต่ประสติู
จนถึงเสด็จสวรรคตชนิดที่ไม่บิดพริว้ไปจากเรื่องเล่าขนาดใหญ่ที่รบัรูก้นัโดยทั่วไป แต่ปฏิบติัการอีก
อย่างที่มากกว่าบอกเล่าผ่านตวับท คือ การน าภาพมาประกอบเนือ้หาในแต่ละส่วน ภาพในโคลง
ภาพพระราชพงศาวดาร (พ.ศ. 2430) และภาพจิตรกรรมฝาผนังพระวิหารวัดสุวรรณดาราราม 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (พ.ศ. 2474) ไดถ้กูน ามาพิมพซ์  า้อีกครัง้ในหนงัสือเลม่นี ้3  
  แนวคิดเชิงปรชัญาในการสรา้งอุทยานราชภักดิ์บนัทึกไวว่้า มีการออกแบบลาน
ที่ตัง้พระบรมราชานุสาวรียใ์นลกัษณะรูปดาว 16 แฉก ที่มีศูนยก์ลางเป็นรูป 8 เหลี่ยม เสมือนผัง
ปอ้มค่ายของเมือง 8 ทิศ ซึ่งเชื่อมโยงกบัคติความเชื่อเรื่องการจดักระบวนทพัในต าราพิชยัสงคราม 
หนึ่งในนัน้ คือ กระบวนทพัแบบจกัราพยหุะ (จกัร) หรือ ปทมุาพยุหะ (ดอกบวั) “…อนัถอืเป็นหวัใจ
ส าคญัของชยัชนะที่แสดงถึงสติปัญญาของผูน้ า และกุศโลบายในการรบสมัยโบราณ ตลอดจน
ความเขม้แข็งพรอ้มเพรียงของเหล่าทหาร…”4 ส่วนการออกแบบพระบรมราชานุสาวรียข์องกษัตริย์

 
1 ส านกัวรรณกรรมและประวตัิศาสตร .์ (2558). พระบรมราชานสุรณ์สตัตบูรพกษัตริยาธิราช อุทยาน

ราชภกัดิ.์ หนา้ 4. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 5. 
3 แหล่งเดิม . หน้า 38-59.; ภาพจ าต่อเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรถูกสร้างอีกครั้งผ่านหนังสือ

ประวตัิศาสตร์ชาติไทยฉบับกรมศิลปากร เผยแพร่ในปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 หนา้ปกหนังสือเป็นภาพ
สมเด็จพระนเรศวรทรงประทับนั่ งหลั่งน ้าทักษิโณทก อันมีนัยที่ ส่ือถึงการประกาศอิสรภาพตามโครงเรื่อง
ประวตัิศาสตรร์าชาชาตินิยม ซึ่งคดัลอกมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัที่อยู่ภายในพระวิหารวดัสวุรรณดาราราม 
เนือ้หาโดยรวมยงัคงเป็นการด าเนินรอยตามต าราเรียนของรฐัแบบท่ีผ่าน ๆ มา พรอ้มการยกย่อง พล.อ.ประยทุธ ์
จันทรโ์อชา ท่ี “…ด าเนินนโยบายปฏิรูปประเทศใหเ้ป็นประชาธิปไตยอย่างแทจ้ริง…” ดู ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. 
(2560). “ประวตัิศาสตร์ชาติไทย ประวตัิศาสตร์ของใคร?” วิพากษ์ “ประวตัิศาสตร์ชาติไทย” ฉบบัราชการกรม
ศลิปากร. (ออนไลน)์ 

4 ส านกัวรรณกรรมและประวตัิศาสตร.์ (2558). เล่มเดมิ. หนา้ 166. 
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ทัง้  7 พระองค ์อยู่ในลักษณะอิริยาบถประทับยืน ความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 13.90 เมตร หรือ
ประมาณ 7.9 เท่าของขนาดคนจริง หลอ่ดว้ยโลหะผสมทองแดง ประดิษฐานบนแท่นฐานยาว 218 
เมตร กวา้ง 73 เมตร สงู 12 เมตร1  
  ในแง่ของการจดัวางพระบรมราชานุสาวรียใ์หป้ระดิษฐานไล่เรียงตามล าดบัเวลา
และพัฒนาการของประวัติศาสตรช์าติไทย ประพันธ์ แจง้กิจชัย อธิบายว่า  การประดิษฐานพระ
บรมราชานุสาวรียฐ์านพระมหากษัตริยท์ี่มีพระชนมช์ีพต่างยุคต่างสมัยสามารถมาประดิษฐานอยู่
ภายในแนวระนาบเดียวกนัไดอ้ย่างต่อเนื่องและเป็นเอกภาพ เพราะถกูก ากบัควบคมุไวภ้ายใตโ้ครง
เรื่องทางประวติัศาสตรแ์บบราชาชาตินิยม พระบรมราชานุสาวรียแ์ห่งนีจ้ึงมีสถานะเป็นรูปเคารพ
ซอ้นทับกับการเป็นวัตถุแห่งความทรงจ าที่ตอกย า้และขับเนน้ใหส้ถาบันกษัตริยก์ับความทรงจ า
รว่มแบบราชาชาตินิยมมีความศักดิ์สิทธิ์จนมิอาจล่วงละเมิดได ้โวหารท่ีสื่อออกมาของพระบรมรา
ชานุสาวรียจ์ึงเป็นการตอกย า้ว่าประชาชนที่มาชมอยู่ในสถานะ “พสกนิกร” ของพระมหากษัตริย์
มากกว่าเป็น “พลเมือง” ของประเทศ2 ถา้พิจารณาดว้ยมุมมองแบบชาตรี ประกิตนนทการ การ
สรา้งพระบรมราชานสุาวรียท์ี่มีขนาดสงูมหมึานี ้เป็นสว่นหนึ่งในองคป์ระกอบของ “กระบวนการท า
ใหเ้ป็นสิ่งศกัดิ์สิทธิ์” ที่เกิดขึน้อย่างลน้เกินในปัจจุบนั การที่พระบรมราชานุสาวรียอ์ยู่ในต าแหน่งที่
สงูจนเกินไป มีผลใหต่้ออารมณ์ความรูส้ึกของคนไทยที่มีความอ่อนไหวต่อความสูงค่อนขา้งมาก 
“…เหน็อะไรอยู่ในต าแหนง่สูง ๆ แลว้มนัอยากจะยกมือไหวอ้ยู่ร ่าไป”3 

 

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 163. 
2 ด ูประพนัธ ์แจง้กิจชยั. (2562, มกราคม-มิถุนายน). พระบารมีมากลน้พน้ร  าพนั: พระบรมราชานุสาว

รีย ์อทุยานราชภกัดิ์กบัปฏิบตัิการซ่อมสรา้งความทรงจ ารว่มท่ามกลางวิกฤตศรทัธา. ฟ้าเดยีวกนั, 17(1), 33-38. 
3 ชาตรี ประกิตนนทการ. (2558). เล่มเดมิ. หนา้ 279-280. 
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ภาพประกอบ 13 (ซา้ย) พระบรมราชานสุาวรียพ์ระมหากษัตรยิท์ัง้ 7 พระองค ์(ขวา) พระบรมรา
ชานสุาวรียส์มเด็จพระนเรศวร 

 
 ที่มา: ป่ิน บุตรี. (2558). ครัง้แรกของโลก!!! “อทุยานราชภกัดิ”์ สดุอลงัการ 7 บูรพกษัตริย์
สยาม ศูนยร์วมใจ ไฮไลทใ์หม่แห่ง“หวัหนิ”/ป่ิน บตุรี. (ออนไลน)์ 
 
  อุทยานราชภักดิ์ไม่ได้แค่เพียงซ่อมสร้างความทรงจ าร่วมต่อเร่ืองเล่าทาง
ประวัติศาสตรแ์บบราชาชาตินิยมเท่านั้น แต่กับสถาบนักษัตริยใ์นปัจจุบนัก็ถูกเชื่อมเขา้เป็นส่วน
หนึ่งของอทุยานฯ แห่งนีเ้ช่นกนั ภายในอาคารที่รองรบัแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย ์กองทพับก
ก าหนดจัดนิทรรศการประวัติศาสตรแ์ละพระราชประวัติบูรพมหากษัตริยแ์ห่งสยาม  7 พระองค ์
รวมทั้งพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของรชักาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ ์ที่แสดงให้
เห็นถึง “…การยกระดบัความเป็นอยู่ของพสกนิกรบนผืนแผ่นดินไทย”1 กอปรกับการที่สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดดว้ยพระองค์
เองนัน้ ย่ิงตอกย า้ว่าปฏิบติัการซ่อมสรา้งความทรงจ าร่วมนีเ้ป็นปฏิบติัการซ่อมสรา้งความทรงจ า
ร่วมในปัจจุบนัอย่างปฏิเสธไม่ได ้เพราะความทรงจ าร่วมดังกล่าวถูกส่งทอดมาจากอดีต (ในแบบ
ของรฐั) สูส่ายตาผูค้นในปัจจบุนั 
  ค าอธิบายที่สนับสนุนข้อเสนอข้างต้น อาจพิจารณาได้จากงานศึกษาของ
ประพันธ์ แจง้กิจชัย ท่ีเสนอว่าความหมายของพืน้ท่ีอุทยานราชภักดิ์ท าหนา้ที่เป็น “โรงละครแห่ง

 
1 ส านกัวรรณกรรมและประวตัิศาสตร.์ (2558). เล่มเดมิ. หนา้ 168. 
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ใหม่ของชาติ” ที่หน่วยงานของรฐัตลอดจนภาคเอกชนเขา้มาแสดงบทบาทของตนในฐานะ “ผูร้่วม
แสดงในนาฏกรรมแห่งรฐั” ที่ปรากฏผ่านนาฏกรรมที่ส  าคัญซึ่งมีนัยส าคัญต่อกระบวนการสรา้ง
ความทรงจ าและอดุมการณ ์คือ การแสดงแสงสีเสียงสื่อผสม “อทุยานราชภกัดิ์ เทิดจงรกั สตัตปฐ
พี” ที่กองทัพบกจดัการแสดงให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทอดพระเนตร
ในพิธีเปิด การแสดงนีเ้ป็นการเล่าเรื่องราวของพระมหากษัตรยิท์ัง้ 7 พระองค์1 และ “กิจกรรมหวัหิว
บา้นพ่อ” ที่เปิดโอกาสใหผู้ค้นไดแ้สดงความจงรกัภกัดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคณุอนัหาที่สดุ
มิได้ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการแปรอักษรที่ใช้ร่างกายเป็นสื่อในการแสดง ในวันที่  11 
พฤศจิกายน พ.ศ. 25592 หลงัการเสด็จสวรรคตของรชักาลที่ 9 ในวนัที่ 13 ตลุาคม พ.ศ. 25593  
  จะเห็นไดว้่าในเชิงพืน้ท่ี อุทยานราชภักดิ์ไม่ใช่แค่สถานท่ีประดิษฐานพระบรมรา
ชานสุาวรียข์องพระมหากษัตรยิท์ัง้ 7 พระองคเ์ท่านัน้ แต่ในมิติของรฐันาฏกรรม พืน้ที่ถกูปรบัใชใ้ห้
เขา้กับบริบทในปัจจุบันที่ตอ้งการส่งเสริมอุดมการณ์ทางประวัติศาสตรร์าชาชาตินิยมควบคู่กับ
อดุมการณท์างการเมืองแบบกษัตริยน์ิยมก่อนการเปลี่ยนผ่านรชัสมัยอันยาวนาน การเสด็จฯ มา
ของพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมุาร ในพิธีเปิดจึงเป็นเสมือนการยืนยนัว่า แมใ้นอนาคต
ขา้งหนา้แผ่นดินจะเปลี่ยนผ่านเขา้สูส่มยัรชักาลที่ 10 (พ.ศ. 2559–ปัจจบุนั) พระราชอ านาจน าของ
พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ที่สัมพันธ์กับอ านาจน าของเรื่องเล่าทางประวัติศาสตรแ์บบราชา
ชาตินิยม อนัมีสมเด็จพระนเรศวรเป็นสว่นหนึ่งที่ส  าคญัภายใตโ้ครงเรื่องนี ้จะยงัคงอยู่ในกระแสสงู
ที่มิอาจจะมีเรื่องเล่าชุดใดก้าวขึน้มาทา้ทายจนท าใหเ้รื่องเล่าขนาดใหญ่นีถู้กสั่นคลอน และเกิด
ภาวะความไม่มั่นคงต่อพลงัอ านาจน าของเรื่องเล่าขนาดใหญ่ได ้ เรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรที่ ถูก
น ามาใชใ้นภายใตแ้นวคิด “กรอบโครงการประวติัศาสตรร์าชาชาติไทย” ตลอดสมัยรชักาลที่ 9 มี
แนวโนม้ที่จะถูกใชต่้อไปในสมัยรชักาลที่ 10 พลานุภาพในอ านาจน าของเรื่องเล่าของสมเด็จพระ
นเรศวรที่เกือ้หนุนพระบารมีของสถาบนักษัตริยม์าโดยตลอด จะไม่มีวนัเสื่อมคลายตราบเท่าที่รฐั
ยงักมุโครงเรื่องหลกัของประวติัศาสตรช์าติไทย 

 
1 MGR Online. (2558). สมเด็จพระบรมฯ เสด็จเปิด“อุทยานราชภักดิ์” พระบรมราชานุสาวรีย์บูรพ

กษัตริย์แห่งสยาม. (ออนไลน)์ 
2 ด ูประพนัธ ์แจง้กิจชยั. (2562, มกราคม-มิถนุายน). เล่มเดมิ, 17(1),38-45. 
3 ประกาศส านกันายกรฐัมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัสวรรคต . (2559, 13 ตุลาคม). ราช

กิจจานเุบกษา (เล่ม 133 ตอนพิเศษ 234 ง, หนา้ 1) 
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3.8 บทสรุป 
 ขอ้เสนอหลักของบทนี ้คือ เรื่องเล่าทางประวัติศาสตรเ์ก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรที่ถูก
ประกอบสรา้งในช่วงทศวรรษ 2490 ถึง พ.ศ. 2558 เป็นสว่นหนึ่งของอดุมการณท์างประวติัศาสตร์
แบบราชาชาตินิยมที่สืบทอดมาตัง้แต่รฐัสมบรูณาญาสิทธิราชย ์โดยโครงเรื่องตามอย่างที่สมเด็จฯ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพไดท้รงพระนิพนธไ์วใ้นพระประวตัิฯ เป็นฐานคิดส าคญัที่รฐัสืบทอดมา
เพื่อใชผ้ลิตซ า้เรื่องเลา่ของสมเด็จพระนเรศวรภายใตก้รอบโครงการประวติัศาสตรร์าชาชาติไทย ซึ่ง
สามารถแบ่งตามบริบททางการเมืองใน 2 ช่วง และสัมพันธ์กับกระแสพระราชอ านาจน าของ
สถาบนักษัตรยิ ์ดงันี ้
 1) ยุคการพฒันาเพื่อความมั่นคง เริ่มตัง้แต่ประมาณทศวรรษ 2500 ถึง พ.ศ. 2525 ที่รฐั
ไทยสามารถเอาชนะ พคท. ไดส้  าเรจ็1 ในช่วงเวลานีต้รงกบัยคุสงครามเย็นซึ่งรฐัเผด็จการทหารไทย
เขา้ร่วมกับฝ่ายเสรีประชาธิปไตยโดยมีสหรฐัอเมริกาเป็นผูน้  าต่อตา้นฝ่ายคอมมิวนิสต ์ท าใหเ้กิด
สงครามภายในระหว่างรฐักับ พคท. ทุกรูปแบบทัง้การต่อสูด้ว้ยก าลงัอาวธุและการท าสงครามยึด
พืน้ที่ทางความคิด (War of Position) แย่งชิงมวลชนในพืน้ที่เสี่ยงต่าง ๆ ไม่ใหต้กเป็นคอมมิวนิสต ์
ส่วนบทบาทของสถาบนักษัตริยใ์นช่วงเวลานี ้แมก้ระแสพระราชอ านาจน ายังไม่ขึน้สู่จุดสงูสดุ แต่
ปรากฏบทบาทในฐานะสถาบันหลักของชาติ อันเป็นสิ่งที่สรา้งความชอบธรรมต่ออุดมการณ์รฐั
ไทยในขณะนัน้ในการปราบปรามศัตรูอย่าง พคท. ดว้ย ในแง่นี ้เรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรที่
อยู่ภายใตโ้ครงเรื่องแบบราชาชาตินิยมที่พระมหากษัตรยิม์ีบทบาทน าในการปราบปรามอรริาชศตัรู 
จึงถูกฉวยใช้และตีความใหม่ให้เข้ากับบริบททางการเมืองในยุคนี ้ โดยเชื่อมโยงเรื่องเล่าของ
พระองคเ์ขา้กับสถาบนักษัตริยใ์นสมัยรชักาลที่ 9 ที่ปรากฏบทบาทดา้นพิธีกรรมเสริมสรา้งความ
ศกัดิส์ิทธิ์ใหแ้ก่เร่ืองเลา่ของสมเด็จพระนเรศวรในหลายพืน้ท่ี  
 แนวคิดหลักในการประกอบสร้างเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรในช่วงเวลานี ้ จึง
สอดคลอ้งกบัภารกิจสรา้งความมั่นคงของรฐัไทยซึ่งตรงกบักรณีศึกษาที่ยกมาทัง้หมด 5 แห่ง ไดแ้ก ่ 
 พระบรมราชานสุรณ์ดอนเจดยี์ จงัหวดัสพุรรณบุรี (พ.ศ. 2502) สรา้งขึน้เพื่อสถาปนาหมดุ
หมายของกรอบโครงการฯ ใหม้ั่นคง โดยการน าเรื่องเล่าที่ตกทอดมาตัง้แต่สมัยรชักาลที่ 6 มารือ้

 
1 เหตกุารณส์ าคญัที่เป็นจดุแบ่ง คือ รฐับาลจดัพิธีตอ้นรบัอดีต พคท. อย่างเอิกเกรกิ ในวนัท่ี 1 ธันวาคม 

พ.ศ. 2525 ตรงกับครบรอบ 40 ปี ของการก่อตัง้ พคท. ถือเป็นการปิดฉากครัง้ส าคญัของสงครามประชาชน ด ู
ธนาพล อิ๋วสกลุ. (2549, มกราคม-มีนาคม). เสาหลกัทางจริยธรรมชื่อเปรม. ฟ้าเดยีวกนั, 4(1), 105.; ธิกานต ์ศรี
นารา. (2562ข). หลงั 6 ตุลาฯ ว่าดว้ยความขดัแยง้ทางความคิดระหว่างขบวนการศึกษากบัพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทย. หนา้ 375. 
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ฟ้ืนใหม่จนกลายเป็นแม่แบบให้แก่การสรา้งประติมากรรมและสถาปัตยกรรมของสมเด็จพระ
นเรศวรพืน้ที่อ่ืน ๆ ในเวลาต่อมา 
 ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวดัพิษณุโลก (พ.ศ. 2505) สรา้งขึน้เพื่อตอกย า้หมุด
หมายที่เริ่มตน้ในจังหวัดสุพรรณบุรี และย า้ความส าคัญของการเป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนเรศวร ถา้มองในแง่ของโครงเรื่องแบบราชาชาตินิยม พืน้ที่จงัหวดันีเ้ป็นจดุเริ่มตน้
ในการให้ก าเนิดมหาราชที่จะน าพาเอกราชกลับคืนสู่ชาติไทย นอกจากนี ้ กองทัพภาคที่  3 มี
บทบาทโดยตรงในการสรา้งศาลฯ แห่งนี ้ซึ่งในเวลาต่อมาเหลา่ทพันีจ้ะมีบทบาทในการปราบปราม 
พคท. บรเิวณภาคเหนือ 
 ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดอุดรธานี (หนองบัวล าภู) (พ.ศ. 2511) สรา้งขึน้
เพื่อเป็นสญัลกัษณท์างอดุมการณใ์นการต่อตา้นกลุ่มภูช่อฟ้าของ พคท . โดยตรง ขอ้สงัเกตที่ตอ้ง
เรง่รดัสรา้งศาลฯ แห่งนีใ้หเ้ป็นประติมากรรมแห่งที่สามของสมเด็จพระนเรศวร คือ การน าโครงเรื่อง
ที่ไม่แสดงออกถึงพระราชกรณียกิจส าคัญมาใชก้ ากับซึ่งต่างสองพืน้ที่ก่อนหน้า แสดงใหเ้ห็นถึง
ความพยายามของรฐัไทยที่จะตอ้งหาสญัลกัษณเ์ชิงอ านาจจากศนูยก์ลางมาใชแ้ย่งชิงมวลชนทาง
อดุมการณก์บั พคท. 
 พระสถูปเจดียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราชานสุรณ์ จงัหวดัเชียงใหม่ (พ.ศ. 2514) สรา้งขึน้
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกองก าลังกู้ชาติไทใหญ่ที่ลีภ้ัยทาง
การเมืองจากพม่าซึ่งมีเป้าหมายในการต่อตา้นคอมมิวนิสตเ์หมือนกัน ในแง่นี ้การสรา้งพระสถูป
เจดียฯ์ ขึน้ในพืน้ที่จงัหวดัเชียงใหม่ที่เสี่ยงจะตกอยู่ภายใตก้ารครอบง าของคอมมิวนิสต ์จึงสอดรบั
กบัภารกิจดา้นความมั่นคงของรฐัไทย 
 พระเจดีย์อิสรภาพ อนสุรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จงัหวดัเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2534) มี
ลกัษณะที่แตกต่างจากการสรา้งใน 4 พืน้ที่ก่อนหนา้ คือ ส านักคน้ควา้ทางวิญญาณที่ยึดถือหลกั
ศาสนาพุทธเป็นผูส้รา้งไม่ใช่รฐั และด าเนินกระบวนการสรา้งไปในสองบริบททางการเมืองตัง้แต่ 
พ.ศ. 2518–2534  โดยใจความส าคัญอยู่ที่ช่วงเริ่มตน้ของการสรา้งที่อยู่ในช่วงกองทัพภาคที่ 3 
ก าลังปราบปราม พคท . บริเวณฐานที่มั่นภูหินร่องกล้ากับฐานที่มั่นเขาค้อซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับ
สถานที่สรา้งพระเจดียอิ์สรภาพฯ ท าใหเ้กิดการตีความค าว่าอสิรภาพต่างจากประวติัศาสตรน์ิพนธ์
รฐัไทยที่ใช้กับการประกาศเอกราชจากพม่ามาเป็นการประกาศอิสรภาพต่อ พคท . ที่ยึดหลัก
อดุมการณค์อมมิวนิสตซ์ึ่งขดักบัอดุมการณช์าติ ศาสน ์กษัตรยิ ์ของชาติไทย 
 2) ยุคประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (ยุคหลงั พคท.) เริ่มตัง้แต่ประมาณปลายทศวรรษ 2520 
เป็นตน้มา ค าว่าประเทศอตุสาหกรรมใหม่ที่น ามาใชน้ิยามชื่อยุคนี ้มาจากบริบททางการเมืองใน
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ภาพใหญ่ที่รฐัไทยในขณะนัน้ปลอดจากภัยคอมมิวนิสต ์และเดินหนา้พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ 
อย่างจริงจัง และบริบทภาพใหญ่นีย้ังครอบคลุมถึงช่วงเวลาหลัง พ .ศ. 2535 ที่กระแสพระราช
อ านาจน าของสถาบันกษัตริยข์ึน้สู่กระแสสูงสุดและมีความมั่นคงตลอดรชัสมัย แนวคิดในการ
ประกอบสรา้งเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรในมิติของความมั่นคงเพียงอย่างเดียวหมดไป และ
ถูกเชื่อมโยงเขา้กบัแนวคิดดา้นการพัฒนาต่าง ๆ หรือการเชื่อมโยงเขา้กับบูรพกษัตริยพ์ระองคอ่ื์น
เพิ่มเติมเขา้มา แต่ไม่ไดล้ะทิง้ซึ่งแนวคิดดา้นความมั่นคงไป โดยอาจนิยามว่าเรื่องเล่าของสมเด็จ
พระนเรศวรในยุคนีเ้ป็นกษัตริย์นักรบเพื่อการพัฒนา ตรงกับกรณีที่น ามาศึกษาในที่นี ้5 แห่ง
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
 พระบรมราชานสุาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช จงัหวดัพษิณโุลก (พ.ศ. 2536) สรา้งขึน้
เพื่อใชเ้ป็นสญัลกัษณข์องมหาวิทยาลยันเรศวร แนวคิดและผลของการสรา้งพระบรมราชานสุาวรีย์
ฯ แห่งนีจ้ึงแตกต่างจากการสรา้งศาลฯ จังหวัดพิษณุโลก (พ .ศ. 2505) ตรงที่เรื่องเล่าของสมเด็จ
พระนเรศวรถูกเชื่อมเขา้กบัอตัลกัษณข์องบุคคลในมหาวิทยาลยั ไม่ว่ากิจกรรมที่อาจารยห์รือนิสิต
เป็นผูจ้ดัจะตอ้งมีเรื่องเลา่ของพระองคเ์ขา้ไปเก่ียวขอ้งเสมอ  
 พระบรมราชานสุาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (พ.ศ. 2544) 
สรา้งขึน้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพืน้ที่ทุ่งภูเขาทอง 
โดยนอกเหนือจากการสรา้งพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  ยังมีการสรา้งอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่และ
พัฒนาพืน้ที่สีเขียวบริเวณโดยรอบดว้ย แสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพันธ์ระหว่างเรื่องเล่าของสมเด็จ
พระนเรศวรกบัสถาบนักษัตรยิท์ี่แนบสนิทในแง่ของการใชเ้ป็นสญัลกัษณท์ี่แสดงออกถึงการพฒันา  
 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดกาญจนบุรี (พ .ศ. 2546) 
สืบเนื่องจากการสร้างพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (พ .ศ. 2502) ชาว
กาญจนบุรีที่เชื่อว่าพืน้ที่จังหวดัตนเป็นสถานที่กระท ายุทธหัตถีไดพ้ยายามโตเ้ถียงกับฝ่ายรฐัและ
ชาวสุพรรณบุรีมาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่ดว้ยบริบทของความมั่นคงช่วงสงครามเย็นที่รฐัไม่
ตอ้งการใหค้วามมั่นคงของโครงเรื่องสั่นคลอนท าใหร้ฐัไม่สามารถประนีประนอมได ้แต่พอเข้าสู่
บริบทใหม่ รฐัเริ่มประนีประนอมกบัทอ้งถิ่นมากขึน้ท าใหเ้กิดการสรา้งพระบรมราชานุสาวรียฯ์ แห่ง
นีข้ึน้มา เพียงแต่ตอ้งใชโ้ครงเรื่องอื่นก ากบัไม่ใช่โครงเรื่องยุทธหตัถี 
 พระบรมราชานสุาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรุงเทพฯ (พ.ศ. 2547) เป็นครัง้แรกที่มี
การสรา้งในกองบัญชาการทหารสูงสุด และยังแสดงใหเ้ห็นดว้ยว่าแมใ้นช่วงเวลานั้นกองทัพจะ
หมดบทบาททางการเมืองลงไปนับตัง้แต่หลงัเหตุการณพ์ฤษภาฯ 2535 แต่การพยายามแสวงหา
สัญลักษณ์เชิงอ านาจมาเสริมสถานะให้แก่ตนนั้นยังคงปรากฏอยู่  เมื่อพิจารณาในบริบท
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ความสมัพนัธร์ะหว่างไทยกบัเมียนมารใ์นขณะนัน้ที่มีความขดัแยง้กนั และผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ
ด ารงต าแหน่งเป็นผูอ้  านวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบา้น การสรา้งพระ
บรมราชานุสาวรียฯ์ แห่งนี ้ จึงสอดรบักับบริบททางการเมืองดังกล่าว ถือเป็นการรือ้ฟ้ืนเรื่องเล่า
สงครามไทยรบพม่าขึน้มาอีกครัง้ผ่านพระบรมราชานสุาวรียฯ์ 
  พระบรมราชานุสรณ์ สตัตบูรพกษัตริยาธิราช อุทยานราชภักดิ์ จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
(พ.ศ. 2558) การสรา้งพระบรมราชานุสรณ์ฯ แห่งนีเ้กิดขึน้ในบริบทที่กองทัพกลับมามีบทบาท
อ านาจทางการเมืองหลังรฐัประหาร พ.ศ. 2557 สิ่งที่ท าใหพ้ระบรมราชานุสรณ์ฯ แห่งนีม้ีความ
แตกต่างกบัการสรา้งในที่อ่ืน ๆ มากที่สดุ คือ การเชื่อมโยงสมเด็จพระนเรศวรเขา้เป็นส่วนหนึ่งของ
พระมหากษัตริยใ์นประวัติศาสตรไ์ทยอีก 6 พระองค ์กอปรกับพื ้นที่โดยรอบอุทยานฯ ถูกใชเ้พื่อ
เสรมิสรา้งอดุมการณแ์บบราชาชาตินิยมอย่างชดัเจน 
 ถา้พิจารณาตามมุมมองของอันโตนิโอ กรมัชี่ ในสงครามยึดพืน้ที่ทางความคิดที่กระท า
โดยรฐั เรื่องเลา่ของสมเด็จพระนเรศวรถกูน ามาผลิตซ า้เพื่อเสริมสรา้งอดุมการณท์างประวติัศาสตร์
แบบราชาชาตินิยมในพืน้ที่ประชาสังคมทุกยุคทุกสมัย แต่ในขณะเดียวกัน ผลที่เกิดขึน้จากการ
ผลิตซ า้ยงักระทบเขา้มาในพืน้ที่สงัคมการเมือง ในบรบิทยุคพฒันาเพื่อความมั่นคงเกิดการตีความ
ให ้พคท. กลายเป็นอริราชศัตรูใหม่ของชาติ และสิ่งที่ด  าเนินคู่ขนานไปกับผลจากการตีความที่
เกิดขึน้นี ้ คือ การใช้ก าลังของกองทัพปราบปราม พคท . จนสิน้ไป ส่วนในบริบทยุคประเทศ
อตุสาหกรรมใหม่ที่ปลอดจากภยัคอมมิวนิสต ์การใชอ้  านาจเชิงบงัคบัอย่างในพืน้ที่สงัคมการเมือง
ดจูะนอ้ยลงกว่าในยุคก่อน แต่ผลจากการผลิตซ า้ในพืน้ที่ประชาสงัคมก็สะเทือนถึงการใชอ้  านาจ
บงัคับในพืน้ที่สงัคมการเมืองไปในตัว กล่าวคือ เมื่อเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรในฐานะส่วน
หนึ่งของอดุมการณท์างประวติัศาสตรแ์บบราชาชาตินิยมถกูรฐัจดัวางสถานะใหเ้ป็นเรื่องเลา่ขนาด
ใหญ่ที่ใครมิอาจล่วงละเมิดหรืออธิบายใหผ้ิดแผกไปจากรฐัได ้รฐัจะใชค้วามส าเร็จนีม้าเป็นกลไก
ในการครอบง าผู้คนในพื ้นที่ สังคมการเมืองต่อไป โดยจัดวางสถานะให้อุดมการณ์ทาง
ประวัติศาสตรใ์นพื ้นที่ประชาสังคมเท่ากับอุดมการณ์ทางการเมืองในพื ้นที่สังคมการเมือง 
ปรากฏการณแ์บบนีเ้ห็นไดช้ดัตัง้แต่การรฐัประหาร พ.ศ. 2557 เป็นตน้มา 



 

บทที ่4  
การประกอบสร้างเร่ืองเล่าเก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวัฒนธรรม

แบบมวลชน 

 
    การประกอบสรา้งเรื่องเล่าเก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวรในวฒันธรรมแบบมวลชน (mass 
culture) คือ การผลิตซ า้เรื่องเล่าออกมาผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ ประกอบดว้ย ประวติัศาสตรน์ิพนธ ์
วรรณกรรม สารคดี ละคร  ภาพยนตร ์เพลง หนงัสือการต์ูนความรู ้และภาพยนตรแ์อนิเมชั่น ที่มา
จากบุคคลหรือองค์กรซึ่งไม่ได้ท าไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรัฐอย่าง “กรอบโครงการ
ประวัติศาสตรร์าชาชาติไทย” โดยตรง หรือรฐัไม่ไดพ้ยายามเขา้ไปท าใหก้ลายเป็นส่วนหนึ่งของ
กรอบโครงการฯ แต่ทว่าบุคคลหรือองคก์รเหล่านัน้อาจจะมีความสมัพนัธฉ์ันมิตรกับรฐัหรือไม่ก็ได ้
รวมถึงทางรฐัอาจจะใหห้รือไม่ใหก้ารสนบัสนนุไดเ้ช่นกนั  
 เนือ้หาในบทนีจ้ะน าเสนอโดยแยกออกเป็นประเด็นต่าง ๆ เริ่มดว้ยการอธิบายอย่างสงัเขป
เก่ียวกบัแนวคิดที่จะน ามาเป็นมมุมองและปรบัใชก้บัเนือ้หาในบทนี ้จากนัน้จึงไล่เรียงการประกอบ
สรา้งเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรผ่านสื่อต่าง ๆ ตั้งแต่วรรณกรรมและงานเขียนทางประวัติศาสตร ์
เพลง เรื่องเล่าจากพระเกจิอาจารยใ์นศาสนาพุทธ บทบาทของ “ทมยันตี” จนกระทั่งจบลงดว้ย
ภาพยนตร ์6 ภาค เรื่อง “ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ซึ่งถือเป็นการน าโครงเรื่องแบบ “พระ
ประวติัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช” กลบัมาผลิตซ า้อีกครัง้บนแผ่นฟิลม์ 

4.1 แนวคิดส าหรับการศึกษาส่ือและวัฒนธรรมสมัยนิยม (popular media and culture) 
โดยสังเขป 
 ส าหรบัเนื ้อหาในบทนี ้ยังคงใช้มุมมองจากแนวคิดที่ประมวลขึน้มาในบทที่  3 ในการ
อธิบายและวิเคราะห ์ไดแ้ก่ ราชาชาตินิยม (royal-national history) อ านาจน า (hegemony) พระ
ราชอ านาจน า (Royal Hegemony) ความทรงจ ารว่ม (collective memory) และประเพณีประดิษฐ์ 
(invented tradition) ซึ่งน ามาใชก้บัการอธิบายการประกอบสรา้งเรื่องเล่าโดยรฐัทัง้หมด แต่ในบท
นี ้ที่ต้องการศึกษาวัฒนธรรมแบบมวลชนจ าต้องพิจารณามุมมองที่ ใช้ในการศึกษาสื่อและ
วฒันธรรมสมยันิยม (popular media and culture) เพิ่มเติมเขา้ม 
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 ส าหรบันิยามของ “วัฒนธรรมสมัยนิยม” (popular culture) อันเป็นศัพทส์  าคัญส าหรบั
การใชอ้ธิบายในบทนีม้ีหลากหลายนิยาม1 แต่ผูว้ิจยัเลือกใชใ้นความหมายว่าวฒันธรรมสมยันิยม
เป็น “วฒันธรรมมวลชน” (mass culture) ซึ่งใหค้วามส าคัญกบัรูปแบบต่าง ๆ ของวฒันธรรมที่ถูก
ผลิต เผยแพร่และโฆษณาในตลาด2 เหตทุี่เป็นเช่นนีเ้พราะไดต้ัง้ขอ้สงัเกตว่า สินคา้ทางวัฒนธรรม
เก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรที่จะน ามาวิเคราะหใ์นบทนี ้ไดแ้ก่ วรรณกรรม เพลง หนังสือของพระ
เกจิอาจารย ์ละคร และภาพยนตร ์ไม่ไดม้ีลักษณะสอดคลอ้งกับนิยามอ่ืน ๆ ของวัฒนธรรมสมัย
นิยม อาทิ ไม่ไดเ้ป็นการต่อสูร้ะหว่างกลุ่มพลงัที่ตอ้งการเอาชนะรฐั ผูซ้ึ่งยึดกุมอ านาจน าของเรื่อง
เล่าสมเด็จพระนเรศวร ไม่ได้เป็นคู่ตรงข้ามกับวัฒนธรรมชั้นสูง (high culture) หรือไม่ได้เป็น
วฒันธรรมดัง้เดิมของประชาชนแต่อย่างใด3 ทว่าสินคา้ทางวฒันธรรมเหล่านีแ้มจ้ะมีการเสรมิเติม
แต่งต านานหรือเรื่องเลา่ย่อยอ่ืน ๆ แทรกลงไป แต่ไม่ไดส้ง่ผลสะเทือนหรือบ่อนเซาะท าลายเรื่องเล่า
ขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิม ในทางกลบักนัสินคา้ทางวฒันธรรมเหล่านีก้ลบัเป็นกลไกเสริมที่ช่วยใหเ้รื่อง
เลา่ขนาดใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรไม่ลบเลือนจางหายไปจากสงัคมไทย 
 ภาวะที่เรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรในวฒันธรรมแบบมวลชนไดเ้ขา้เป็นส่วนหนึ่งในกลไก
ครองอ านาจน าของรฐั ท าให้ต้องกลับมาพิจารณาแนวคิดของอันโตนิโอ กรมัชี่อีกครัง้หนึ่ง ใน
ประเด็นที่เก่ียวกบัการศึกษาวฒันธรรมสมยันิยม ซึ่งกาญจนา แกว้เทพ อธิบายการน าแนวคิดของ
กรมัชี่มาปรบัใชก้ับประเด็นการศึกษาดังกล่าวว่า เริ่มขึน้ตั้งแต่ราวต้นทศวรรษ 1970 โดยกลุ่ม
นักวิชาการในส านักวัฒนธรรมศึกษาของอังกฤษ โดยหนึ่งในนั้น คือ โทนี เบ็นเน็ตต์ (Tony 
Bennett) เป็นผูท้ี่สนใจการยอ้นกลบัไปหากรมัชี่ (the turn to Gramsci) ในการวิเคราะหว์ฒันธรรม
สมยันิยมอย่างจริงจงั ดงันิยามของวัฒนธรรมสมัยนิยมของเขาที่สะทอ้นการผสานเขา้กับแนวคิด
เรื่องการครองอ านาจน าอย่างชดัเจนว่า 
 

 …เป็นพืน้ที่ของการต่อสูท้างความคิดที่เคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา (movable) หาก
วฒันธรรม/อุดมการณช์ุดใดสามารถครอบครอง (accommodate) จิตส านึกของคนหมู่มาก
ได ้ก็จะครองความเป็นเจา้และกลายเป็นวฒันธรรม/อุดมการณห์ลกัไป แต่ในเวลาเดียวกัน 
วัฒนธรรม/อุดมการณ์ดังกล่าวนั้น ก็สามารถที่จะถูกต่อตา้น ( resist) หรือ ปรับประสาน 

 
1 โปรดดูนิยามอื่น ๆ เบือ้งตน้ ใน พฒันา กิติอาษา. (2546). คนพนัธุ์ป๊อป: ตวัตนคนไทยในวฒันธรรม

สมยันยิม. หนา้ 41-43. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 42. 
3 ดนูิยามอื่น ๆ ใน แหล่งเดมิ. หนา้ 41-43. 
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(articulate) ไดต้ลอดเวลา ดังนั้น การวิเคราะหว์ัฒนธรรมประชานิยมจะช่วยท าใหเ้ราเห็น
อ านาจและการต่อตา้นอ านาจ อนัเป็นสงครามที่คุกกรุ่นอยู่ระหว่างหลายขัว้ความคิด และ
เป็นรูปแบบหนึ่งของการเมืองแห่งวฒันธรรม (cultural politics) นั่นเอง1 

 
 ถา้ตีความตามนิยามที่เบ็นเน็ตตใ์หไ้ว ้พืน้ที่วัฒนธรรมสมัยนิยมจึงจัดอยู่ในพืน้ที่ประชา
สังคม (civil society) ที่มีการใช้กลไกด้านการครอบง าทางความคิด ( ideological apparatus) 
เพื่อให้คนในสังคมยอมรับความคิดหรืออุดมการณ์หลักของสังคมอย่างสมัครใจ โดยสถาบัน
สื่อมวลชนเป็นหนึ่งในกลไกส าคัญที่ท างานในพื ้นที่นี ้2 นอกจากนี ้ ถ้าเจาะประเด็นลงลึกไปที่
การศึกษาวฒันธรรมกบัความเป็นชาติ อีรคิ ฮอบสบ์อวม์เองก็เป็นหนึ่งในคนที่น าแนวคิดของกรมัชี่
มาต่อยอดศึกษาในประเด็นดังกล่าว โดยชี ้ให้เห็นว่าวิธีการที่ ดีที่สุดของกลุ่มชนชั้นน าทาง
วฒันธรรมในการเผยแพร่ความหมายของชาติออกสู่มวลชน คือ การใชส้ื่อมวลชนในการประดิษฐ์
ความเป็นชาติขึน้มา3  
 จะเห็นไดว้่า การศึกษาสื่อและวัฒนธรรมสมัยนิยมในแนววิพากษ์ไดร้บัความสนใจมาก
จากปัญญาชนมารก์ซิสตท์ี่มุ่งเผยใหเ้ห็นกลไกการครอบง าทางอดุมการณห์ลกัในพืน้ที่วฒันธรรม
สมยันิยม ดว้ยเหตนุี ้เรื่องเลา่สมเด็จพระนเรศวรฉบบัของรฐัซึ่งถกูท าใหม้ีความหมายเท่ากบัวีรบรุุษ
ของชาติ และสามารถครองอ านาจน าเรื่องเลา่นีใ้นสงัคมได ้มีส่วนท าใหก้ารประกอบสรา้งเรื่องเล่า
ของพระองคใ์นวฒันธรรมแบบมวลชนนัน้ ไดร้บัการยอมรบัและสามารถสรา้งความทรงจ าร่วมได้
ไม่ต่างจากกรอบโครงการประวติัศาสตรร์าชาชาติไทยที่รฐัไดก้ระท า 
 กลุ่มบุคคลที่ท าการผลิตซ า้และเผยแพร่เรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรในวัฒนธรรมแบบ
มวลชน มีลักษณะเป็น “ปัญญาชนที่ขา้มชนชั้นได้” (traditional intellectual) เช่น นักเขียน นัก
ประพนัธ ์ศิลปิน ผูก้  ากบัภาพยนตร ์พระ สื่อมวลชน นักจัดรายการโทรทศัน ์ฯลฯ ซึ่งปัญญาชนใน
ลักษณะนี ้เป็นดังที่อันโตนิโอ กรมัชี่อธิบายว่า มีแนวโน้มในการถูกใช้เป็นเครื่องมือของชนชั้น
ปกครอง4 หรืออีกนยัหนึ่งการผลิตซ า้สื่อต่าง ๆ ของกลุ่มปัญญาชนเหล่านีเ้ป็นการสืบทอดและต่อ
ยอดโครงเรื่องแบบรฐั มีผลใหเ้รื่องเล่าที่ถูกประกอบสรา้งขึน้มาจากรฐัมีน า้หนักความน่าเชื่อถือ

 
1 กาญจนา แกว้เทพ, และ สมสขุ หินวิมาน. (2551). เล่มเดมิ. หนา้ 195-196.  
2 กาญจนา แกว้เทพ. (2547). การศกึษาสือ่มวลชนดว้ยทฤษฎีวพิากษ์ (Critical theory) : แนวคดิและ

ตวัอย่างงานวจิยั. หนา้ 107. 
3 กาญจนา แกว้เทพ, และ สมสขุ หินวิมาน. (2551). เล่มเดมิ. หนา้ 198-199. 
4 วชัรพล พทุธรกัษา. (2557). เล่มเดมิ. หนา้ 173-174. 
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และความชอบธรรมในการด ารงอยู่มากยิ่งขึน้ ดังนั้น ลกัษณะที่แตกต่างกันระหว่างการประกอบ
สรา้งเรื่องเล่าในวฒันธรรมแบบมวลชนกบัรฐัจึงอยู่ที่รูปแบบการน าเสนอต่อผูค้น กรอบโครงการฯ 
อนัเป็นนวัตกรรมทางความคิดส าคัญที่รฐัใชน้ัน้ ท าใหผู้ค้นยอมรบัเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรใน
ระดบัของพิธีกรรมที่ตอกย า้ความทรงจ าร่วมในแต่ละปีเท่านัน้ แต่วฒันธรรมแบบมวลชนจะท าให้
เรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรมีชีวิตและสรา้งอารมณร์ว่มแก่ผูเ้สพขึน้มา ซึ่งสินคา้ทางวฒันธรรมที่ถูก
สรา้งขึน้นีส้อดคลอ้งกบัลกัษณะส าคญัของวฒันธรรสมยันิยม ไม่ว่าจะเป็นการเขา้มาเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตประจ าวนั, เป็นวฒันธรรมแห่งการบริโภคที่ถูกผลิตเชิงธุรกิจซึ่งคนทุกชัน้วรรณะสามารถเขา้ถึง
และมีส่วนร่วมในกระแสวัฒนธรรมนีไ้ด้, เป็นผลผลิตจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี, เป็นเรื่อง
ของการสร้าง ค้นหา  ต่อรอง และผลิตซ ้าตัวตนหรืออัตลักษณ์  (battles of/for cultural 
identities/selves) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชาติ ซึ่งประการสุดทา้ยนีเ้องท าใหว้ัฒนธรรมสมัย
นิยมมีพลงัและความหมายส าคญัในการอธิบายปรากฏการณท์างการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม1 
 สิ่งที่กล่าวมาเหล่านีจ้ึงเป็นกระบวนการที่วัฒนธรรมแบบรฐัไม่สามารถกระท าไดอ้ย่างมี
พลงัเฉกเช่นวัฒนธรรมแบบมวลชนดังนัน้ เนือ้หาในบทนีจ้ึงมุ่งอธิบายว่า การประกอบสรา้งเรื่ อง
เล่าในวัฒนธรรมแบบมวลชนนัน้มีส่วนส่งเสริมซึ่งกันและกันกบัการประกอบสรา้งเรื่องเล่าโดยรฐั 
ดว้ยลักษณะเช่นนีจ้ึงน าไปสู่การที่เรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรกลายเป็น “วัฒนธรรมสมัยนิยม”  
(popular culture)  ที่แพร่หลายในสงัคมไทย แนวคิดที่กล่าวถึงในหัวขอ้นีเ้ป็นเพียงภาพใหญ่ที่ใช้
กับมุมมองและค าอธิบายเนือ้หาในบทนีเ้ท่านั้น เนื่องจากในบทนีม้ีการวิเคราะหส์ื่อหลากหลาย
รูปแบบ จึงตอ้งน าแนวคิดแต่ละอย่างมาปรบัใชเ้พื่อความเหมาะสม โดยแนวคิดปลีกย่อยเหล่านีจ้ะ
อธิบายอย่างสงัเขปอีกครัง้ในหวัขอ้ที่มีการปรบัใช ้

4.2 วรรณกรรมทีม่ิอาจบดบังกฤษฎาภนิิหารของสมเด็จพระนเรศวรได้ 
 “พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ในฐานะ “เรื่องเล่าขนาดใหญ่” ที่ได้รบัการ
จดัพิมพเ์ผยแพร่ใน พ.ศ. 2493 จดัอยู่ในขนบของการเขียนในรูปแบบประวติัศาสตรน์ิพนธ ์ไม่ต่าง
จากขนบที่ผูป้ระพันธ ์คือ สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพใชใ้นสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ์
หรือถา้ยอ้นไปไกลกว่านัน้อีกโดยพิจารณาในฐานะที่เป็นวรรณกรรมนัน้ จะสามารถย้อนไปถึงสมยั
อยุธยาไดเ้ลยทีเดียว พลงัของการเขียนถ่ายทอดตวับทเพื่อเป้าหมายใดก็ตามย่อมมีพลงัแก่ความ
รบัรูข้องผูค้นมากเสมอ แมก้าลเวลาจะผ่านเขา้สูค่วามเป็นสมยัใหม่ที่มีสื่อเทคโนโลยีทนัสมยัเขา้มา
มากเพียงใด งานเขียนก็ยังสามารถใชส้  าหรบัถ่ายทอดและเผยแพร่สิ่งที่ผูป้ระพันธ์ตอ้งการจะสื่อ

 
1 พฒันา กิติอาษา. (2546). เล่มเดมิ. หนา้ 53-56. 
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ออกมาได ้เช่นเดียวกบัการเขียนถึงเรื่องราวสมเด็จพระนเรศวร แมส้มเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพจะวางโครงเรื่องในพระนิพนธ์ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพจนถึงเสด็จสวรรคตอย่างครบถ้วน
กระบวนความ แต่มีผูท้ี่ถือว่าตนเป็นปัญญาชนนั้นพรอ้มที่จะสืบสานหรือต่อยอดเรื่องเล่าขนาด
ใหญ่ชิน้นีไ้ม่น้อยเช่นกัน ดังนั้น ในหัวขอ้นีจ้ึงมุ่งอธิบายการเล่าเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรผ่าน
ตัวอย่างงานเขียนส าคัญ ทั้งที่เป็นงานเขียนทางประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตรน์ิพนธ์โดยตรง
และวรรณกรรมอิงประวติัศาสตรท์ี่ปรากฏหลงั พ.ศ. 2493 จนถึงทศวรรษ 25201  
 เมื่อลองส ารวจวรรณกรรมในช่วงเวลาดงักลา่วที่เก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวรในงานศึกษาที่
ผ่านมาพบว่ามีการน าวรรณกรรมมาใช้ท าการวิเคราะห์ทั้งสิน้ 6 เรื่อง2 ซึ่งอาจแบ่งออกได้ 4 
ประเภท ไดแ้ก่ บทประพันธ์รอ้ยกรอง นวนิยายอิงประวัติศาสตร ์ความเรียง และบทละคร 3 หมุด
หมายของวรรณกรรมเก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวรเริ่มขึน้เมื่อครัง้ที่ชมุพร แสนเสนา ประพนัธบ์ทรอ้ย
กรองเรื่อง “ลิลิตนเรศวร” ขึน้มาเมื่อ พ.ศ. 2495 แต่จัดพิมพค์รัง้แรกในฐานะหนงัสือที่ระลึกในงาน
พระราชทานเพลิงศพของผูป้ระพนัธเ์องเมื่อ พ.ศ. 2517 ในค าน าชมุพรระบไุวช้ดัเจนว่าน าโครงเรื่อง
มาจาก “พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” แต่ไดส้อดแทรกจินตนาการของตนลงไป4 ซึ่ง
ลกัษณะการประพนัธว์รรณกรรมเช่นนี ้คงเป็นรูปแบบที่งานวรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ ประเภทอ่ืน ๆ ได้
ด าเนินรอยตามในลักษณะที่ใกลเ้คียงกัน กล่าวคือ อาจจะไม่ไดร้ะบุว่าน าโครงเรื่ องมาจากพระ
ประวติัฯ โดยตรง แต่อาจจะน าโครงเรื่องจากพระราชพงศาวดารฉบบัอ่ืนหรือพระนิพนธเ์รื่องอ่ืน ๆ 
ของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพมาปรบัใช ้พรอ้มเสรมิเติมแต่งจินตนาการ ตวัละคร ฉาก 
บทสนทนา ฯลฯ เขา้ไปใหเ้กิดอรรถรสแบบงานวรรณกรรมที่มุ่งใหค้วามบนัเทิงทว่าสอดแทรกความ
มุ่งหมายไม่ต่างจากประวัติศาสตรแ์บบราชาชาตินิยม ทั้งนีก้ารประพันธ์แบบดังกล่าวยังเป็นไป

 
1 ใช่ว่าหลังจากทศวรรษ 2520 จะไม่มีประวัติศาสตรน์ิพนธ์หรือวรรณกรรมที่เล่าเรื่องราวเก่ียวกับ

สมเด็จพระนเรศวร แต่ตวัอย่างงานส าคญัอย่างของทมยนัต ีผูว้ิจยัจะยกไปอธิบายในหวัขอ้ 4.5 จากนวนิยายไตร
ภาคของ “ทมยนัตี” สู่ละครทวิภาค 

2 วรรณกรรมทั้งหมดเรียงตามล าดับเวลา ไดแ้ก่ 1) ลิลิตนเรศวร (แต่งเมื่อ พ.ศ. 2495 พิมพค์รัง้แรก 
พ.ศ. 2517), 2) มหาราชโสด (พ.ศ. 2514), 3) บทละครดึกด าบรรพ์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช (พ.ศ. 2515), 4) รกัรนัทดสะทา้นพระราชหฤทัยในองค์สมเด็จพระนเรศวรเป็นเจา้ (พ.ศ. 2516), 5) 
กฤษฎาภินิหารอนับดบงัมิได  ้(พ.ศ. 2519) และ 6) บทประพนัธ์รอ้ยกรอง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกูช้าติไทย 
(พ.ศ. 2525) รวบรวมจาก บาหยนั อิ่มส าราญ. (2548). เล่มเดมิ. หนา้ 12-20.; ศภุกาณฑ ์นานรมัย.์ (2550). เล่ม
เดมิ. หนา้ 134-137, 144-146.; มารศรี สอทิพย.์ (2551). เล่มเดมิ. หนา้ 6-7. 

3 มารศรี สอทิพย.์ (2551). เล่มเดมิ. หนา้เดิม. 
4 บาหยนั อิ่มส าราญ. (2548). เล่มเดมิ. หนา้ 12-14. 
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ตามลกัษณะของสินคา้ทางวฒันธรรมที่มุ่งเพิ่มจ านวนผูบ้ริโภคใหข้ยายวงกวา้งเพิ่มมากขึน้ เพื่อ
ตอบสนองกลไกทางการตลาดดว้ย 
 วรรณกรรมที่ควรกล่าวถึงในที่นี ้คือ “กฤษฎาภินิหารอันบดบังมิได”้ ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 
ปราโมช ซึ่งจัดอยู่ในประเภทความเรียง เนื่องจากเดิมทีเขียนลงในหนังสือพิมพส์ยามรฐัที่ตนเป็น
เจา้ของ แล้วจึงได้รบัการพิมพ์รวมเล่มครัง้แรกใน พ .ศ. 2519 จุดยืนของหนังสือพิมพ์สยามรฐั
ในช่วงทศวรรษ 2510 นัน้ เรียกไดว้่าเป็นกระบอกเสียงส าคัญในการเผยแพร่เรื่องเล่าของสมเด็จ
พระนเรศวรในลกัษณะที่โตแ้ยง้เรื่องเล่าของรฐั โดยเฉพาะประเด็นเรื่องเจดียย์ุทธหตัถีที่นเรศ นโร
ปกรณเ์ป็นผูเ้ขียนโตแ้ยง้ตัง้แต่ พ.ศ. 2515 เป็นอย่างนอ้ย ซึ่งเลือกอยู่ฝ่ายจงัหวดักาญจนบุรีในการ
ต่อตา้นการเจดียย์ุทธหตัถีของจงัหวดัสพุรรณบุรี1 แต่ถา้พิจารณาจากขอ้เสนอของสายชล สตัยานุ
รกัษ์ที่ว่า งานเขียนชิน้นีท้  าหน้าที่ส  าคัญ 2 ประการ ไดแ้ก่ สรา้งความพอใจให้กับทหารอันเป็น
ปัจจยัชีข้าดของผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรี ในภาวะที่ยงัไม่มีพรรคการเมืองใดไดเ้สียงขา้ง
มากในสภา พรอ้มกับแสดงให้เห็นว่าตัวของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ มีความเหมาะสมส าหรบัต าแหน่ง
นายกรฐัมนตรี2 จุดยืนของหนังสือพิมพส์ยามรฐัในช่วงเวลานั้นจึงมีลกัษณะของความพยายาม
สรา้งสมดุลระหว่างการต่อตา้นโดยนเรศ นโรปกรณ์ และการสนับสนุนรฐักับกองทัพโดยสะทอ้น
จากจดุยืนทางประวติัศาสตรท์ี่เลือกจะเขียนเรื่องเลา่สมเด็จพระนเรศวรทัง้สองมมุ 
 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เขียนเรื่องนีข้ึน้ภายหลงัจากที่สยามสมาคมไดจ้ดัพิมพ์ “พระราชพงศาวดาร
สงัเขป” ฉบับวัน วลิตเมื่อ พ.ศ. 2518 โดยท าการแปลพระราชพงศาวดารฯ ฉบับดังกล่าวเฉพาะ
ตอนที่เก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรพรอ้มทัง้แสดงความเห็นและเพิ่มเติมหลักฐานเขา้ไปดว้ย3 สิ่งที่
แสดงใหเ้ห็นถึงการที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ไดร้บัอิทธิพลทางความคิดจากสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพ ปรากฏตัง้แต่ตน้เรื่องที่กลา่วถึงเหตกุารณท์ี่พระเจา้บเุรงนองน าสมเด็จพระนเรศวรไปเป็น
องคป์ระกนัยงัหงสาวดี กรณีของเหตกุารณน์ีน้อกเหนือจากการกล่าวถึงในพระราชพงศาวดารของ
วัน วลิตแลว้ ก็ไม่มีการกล่าวถึงในพระราชพงศาวดารเรื่องอ่ืนเลย มีแต่การกล่าวถึงในค าใหก้าร
ชาวกรุงเก่า และค าใหก้ารขนุหลวงหาวดั ดว้ยการที่พระราชพงศาวดารของไทยเรื่องอื่นไม่กล่าวถึง
เรื่องนีเ้ลย ท าให้ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เลือกตัดสินข้อเท็จจริงนี ้ด้วย “ปาฐกถาเรื่องพงศาวดารกรุงศรี

 
1 ดหูวัขอ้ 3.3.2 วิวาทะขา้มทศวรรษว่าดว้ยเจดียแ์ละสถานท่ีกระท ายทุธหตัถี 
2 สายชล สตัยานรุกัษ์. (2550ข). คกึฤทธิก์บัประดษิฐกรรม “ความเป็นไทย” เล่ม 2. หนา้ 385. 
3 ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิ ปราโมช. (2519). กฤษฎาภินหิารอนับดบงัมิได.้ หนา้ 19-20.  
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อยุธยา” ของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  มีการอา้งตัวบทในลกัษณะที่คลา้ยกับแสดง
บรรยายพงศาวดารสยามเมื่อ พ.ศ. 24671   
 ตวับทอีกฉากหนึ่งที่แสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนว่า ขอ้เสนอของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงรา
ชานภุาพมีอิทธิพลทางความคิดต่อ ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ คือ ตอนที่กล่าวถึงสงครามยุทธหตัถีว่าเกิดขึน้ใน
พืน้ที่จงัหวดัสพุรรณบรุี ดงัที่การยืนยนัของวนั วลิต ที่สอดคลอ้งกบัขอ้สนันิษฐานของสมเด็จฯ กรม
พระยาด ารงราชานภุาพ และความเห็นชอบจากรชักาลที่ 6 ค าสรุปของฉากนีเ้ป็นไปตามตวับทที่ว่า 
 

 …วนั วลิตเขียนเรื่องนีห้ลงัพระนเรศวรเป็นเจา้สวรรคตแลว้เพียง 50 ปี คนคงจะจ า
ความไดอ้ยู่ และวัน วลิตเองก็คงจะไดเ้ห็น เพราะบอกไวช้ัดเจนว่า “ยังคงเห็นไดอ้ยู่จนทุก
วนันี”้ 
 เป็นอนัว่าใครก็ตาม ท่ีสงสยัว่าพระนเรศวรเป็นเจา้ทรงกระท ายทุธหตัถีที่ไหน ก็สิน้
สงสัยไดแ้ลว้ ใครที่ตอ้งการจะเคารพบูชาสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจา้ และถวายเครื่องราช
สกัการะ ก็ขอไดไ้ปกระท าที่พระเจดียย์ุทธหัตถีที่จังหวดัสพุรรณบุรีนัน้ได ้โดยที่ไม่ตอ้งสงสัย
ขอ้งใจอีกต่อไป2 

 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงการที่หนังสือพิมพ์สยามรฐัในฐานะสื่อสิ่งพิมพ์
สาธารณะไดล้ดระดบัความรุนแรงของบทความของนเรศ นโรปกรณ์ลง ดว้ยงานเขียนของ ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ที่สนบัสนุนเรื่องเล่าขนาดใหญ่ของรฐัอย่างจริงจงั แมส้ายชลจะเสนอว่างานเขียนชิน้นีถู้ก
ใชเ้พื่อเสียดสีสถาบันกษัตริยใ์นขณะนั้น3 แต่ในมุมวิเคราะหต์าม “กรอบโครงการประวัติศาสตร์
ราชาชาติไทย” การวางโครงเรื่องรวมถึงการสนับสนุนประเด็นทางประวัติศาสตรท์ี่ไปในแนวทาง
เดียวกบัรฐั ท าให ้ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ มีสถานะเป็นหนึ่งในปัญญาชนของกลุ่มทางประวติัศาสตรท์ี่มีสว่น

 
1 ดูเปรียบเทียบใน ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช. (2519). เล่มเดิม. หนา้ 32–36.; พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรม

พระด ารงราชานภุาพ. (2467). เล่มเดมิ. หนา้ 147-148. 
2 ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิ ปราโมช. (2519). เล่มเดมิ. หนา้ 92-35. 
3 สายชลไม่ได้กล่าวเสียดสีสถาบันกษัตริย์โดยตรง แต่เลือกใช้ประโยคที่ส่ือความไปในทางนั้นว่า 

“บคุคลท่ีท าให ้ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิไม่ไดด้  ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรีหลงัเหตกุารณ ์14 ตุลาคม 2516” ซึ่งยกตวัอย่าง
ตวับทที่ส่ือถึงพระมหากษัตรยิใ์นฐานะผูน้  าแบบไทยว่า “ทีพ่ระนเรศวรเป็นเจา้ทรงกอบกูเ้อกราชของชาตไิทยมา
ได ้ก็เพราะทรงเอาพมิเสนมาแลกกบัเกลือ…มิไดแ้ยกพระองค์ไวเ้ป็นพมิเสน แลว้ใชใ้หค้นอืน่เป็นเกลือ ไปตาย
แทนพระองค”์ ด ูสายชล สตัยานรุกัษ์. (2550ข). เล่มเดิม. หนา้ 392-396.; ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช. (2519). เล่ม
เดมิ. หนา้ 77. 
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ท าใหเ้รื่องเล่าขนาดใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรครองอ านาจน าในสังคมไทยไปโดยปริยาย ซึ่ง
ลักษณะแบบนีอ้าจเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ในฐานะปัญญาชนกษัตริย์นิยมที่
สามารถแยกภารกิจหลกัทางอดุมการณป์ระวติัศาสตรท์ี่มกัจะเสนอเรื่องความเป็นไทยที่สืบทอดมา
จากอดีต ออกจากความตอ้งการทางการเมืองสว่นตวั 

4.3 บทเพลงการเมืองกับการต่อต้านคอมมิวนิสต ์
 ช่วงทศวรรษ 2510 มีเพลงที่มีเนือ้หาสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริย ์และยกย่อง
ทหารเป็นจ านวนมาก โดยมีเพลง “ทหารพระนเรศวร” และเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอัน
สงูสดุ” รวมอยู่ดว้ย1 ซึ่งเพลงทัง้สองนีถ้กูน ามาเชื่อมโยงกบัเรื่องเลา่สมเด็จพระนเรศวรในลกัษณะที่
แตกต่างกัน และมีความเชื่อมโยงกบับริบททางการเมืองขณะนัน้ที่รฐัไทยก าลงัท าการปราบปราม 
พคท. รวมไปถึงพวกท่ีฝักใฝ่ในลทัธิคอมมิวนิสต ์

4.3.1 “ทหารพระนเรศวร” 
  เพลงทหารพระนเรศวรหรือคนสว่นมากเรียกเพลงนีว้่าเปรีย้ง ๆ โครม ๆ2 ประพนัธ์
ขึน้เมื่อ พ.ศ. 2516 โดยท่านผูห้ญิงพวงรอ้ย อภัยวงศ ์นักประพันธเ์พลงที่มีผลงานจ านวนถึง 112 
เพลง ส่วนใหญ่จะเป็นแนวเพลงเทิดพระเกียรติและเพลงปลุกใจ “…ซึ่งไดบ้รรเลงและขบัรอ้งเพื่อ
ประโยชน์ในการสรา้งสรรค์ความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะในยามทีส่ถานการณ์ของบา้นเมืองอยู่
ในภาวะตึงเครียด…”3 ส  าหรบัความประวติัความเป็นมาของเพลงนีต้อ้งเริ่มอธิบายก่อนที่จะมีการ
ประพนัธข์ึน้มา เนื่องจากท่านผูห้ญิงพวงรอ้ยไดป้ระพนัธท์ านองของเพลงนีต้ามค ารอ้งที่นายสมภพ 
จนัทรประภา ซึ่งขณะนัน้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมศิลปากร ไดป้ระพันธข์ึน้4 โดยก่อนหนา้เมื่อ 
พ.ศ. 2515 สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถไดม้ีพระราชเสวนียใ์หส้มภพประพนัธบ์ทละคร
เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากการวิเคราะหด์ว้ยแนวทางวรรณกรรมของมารศรี สอทิพย ์ตวั
บทท่ีปรากฏในบทละครเรื่องดงักลา่วไดส้อดแทรกความคิดเรื่องความรกัชาติและความสามคัคีของ

 
1 เพลงที่มีเนือ้หาสรรเสริญพระมหากษัตริยร์ะหว่าง พ.ศ. 2509 จนถึงไม่เกิน พ.ศ. 2520 มีจ านวน 15 

เพลง จากการรวบรวมของ อติภพ ภทัรเดชไพศาล. (2557, กนัยายน). เพลงปลกุใจ เพื่อชาติ ศาสน ์กษัตรยิ.์ สาร
คด,ี 30(355), 178-179. 

2 ทรงวิทย ์แกว้ศรี. (2529). เกียรตคิณุหม่อมหลวงพวงรอ้ย อภยัวงศ์. หนา้ 44. 
3 ท่านผูห้ญิงพวงรอ้ยยงัไดร้บัการยกย่องจากส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติใหเ้ป็นศิลปิน

แห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง (เพลงไทยสากล) เมื่อ พ.ศ. 2529 ใน กรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม. 
(2563). ท่านผูห้ญิง หม่อมหลวงพวงรอ้ย อภยัวงศ.์ (ออนไลน)์ 

4 ทรงวิทย ์แกว้ศรี. (2529). เล่มเดมิ. หนา้ 44. 
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คนในชาติอย่างชดัเจน ซึ่งสอดคลอ้งกบัช่วงเวลาดงักลา่วที่มีความขดัแยง้ทางความคิดการเมืองใน
สังคมไทยที่มีการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ ในตัวบทของบทละครเรื่องนีเ้น้นไปที่ความขัดแย้ง
ระหว่างคนไทยด้วยกันเอง1 ดังตัวบทในฉากหนึ่งที่สมเด็จพระนเรศวรทรงตรสัว่า “เจ็บใจ กูนี ้
เหลือแสน พม่าท า กูยังแคน้ ไม่เท่าไหร่ เจ็บที่ตรง มึงนัน้ มันเป็นไทย ไอจ้ัญไร อย่าอยู่ หนัก
ภารา”2 แมส้มภพจะเนน้ศตัรูภายในตามบริบบททางการเมือง แต่แก่นเรื่องส าคญัก็ยงัไม่แยกขาด
ออกจากเรื่องเลา่ขนาดใหญ่ที่เนน้ใหม้ีศตัรูของชาติอยู่เสมอ 
  ปีถดัมา สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ใหแ้ต่งเพลง 
“ทหารพระนเรศวร” ใหเ้ป็นเพลงสากล ซึ่งมีที่มาจากเรื่อง “นางเสือง” ที่กรมศิลปากรจัดแสดง ณ 
โรงละครแห่งชาติ3 ท่านผูห้ญิงพวงรอ้ยเล่าใหฟั้งว่าใชเ้วลาแต่งเพลงนีแ้ค่ 24 นาทีเท่านัน้4 การเขา้
มามีบทบาทในการประพนัธท์ านองเพลงนี ้แสดงใหเ้ห็นถึงสายสมัพนัธท์ี่แน่นแฟ้นระหว่างท่านกบั
สถาบนักษัตรยิ์5 ในสว่นของค ารอ้งนัน้ ถา้ฟังแต่เสียงโดยไม่ดชูื่อเพลง ผูฟั้งอาจจะไม่รูว้่า นี่คือเพลง
ที่ชื่อ “ทหารพระนเรศวร” เนื่องจากไม่มีการกล่าวถึงสมเด็จพระนเรศวรไวแ้มแ้ต่ค าเดียว ดงัค ารอ้ง
ท่อนหนึ่งว่า “…ถา้สิน้ชาติสิ ้นแผ่นดินสิ้นกษัตริย์  เห็นสุดจะยืนหยดัอยู่ได ้ จะเป็นตายรา้ยดีก็
เป็นไป  ขอป้องกนัเอาไวใ้หสุ้ดฤทธิ์  เปรีย้ง เปรีย้ง ดงัเสียงฟ้าฟาด  โครม โครม พินาศพงัสลอน  
เปรีย้ง เปรีย้ง ลูกปืนกระเดน็กระดอน  โครม โครม ดษักรกระเดน็ไกล”6 
  แก่นสาระส าคัญของเพลงนี ้คือ การปกปักรกัษาสถาบนักษัตริยม์ิใหส้ิน้ไป และ
การใช้ค าสัทพจน์ หรือการเลียนเสียงธรรมชาติ เพื่อท าให้ผู ้ฟังเกิดอารมณ์ร่วม มีความฮึกเหิม 
พรอ้มที่จะเอาชีวิตเป็นชาติพลี ยิ่งประกอบเขา้กบัท านองเพลงของท่านผูห้ญิงพวงรอ้ยแลว้ ท าให้
เพลงนีป้ลกุเรา้ความรูส้ึกรกัสถาบนัหลกัของชาติใหแ้ก่ผูฟั้งไดดี้ยิ่งขึน้ สว่นการที่ในค ารอ้งไม่เอ่ยถึง
พระนามของสมเด็จพระนเรศวรเลยนั้น กล่าวได้ว่า สมเด็จพระนเรศวร คือ ภาพตัวแทนของ

 
1 มารศรี สอทิพย.์ (2551). เล่มเดมิ. หนา้ 266-267. 
2 สมภพ จนัทรประภา. (2515). บทละครเรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช. หนา้ 131-132. อา้งถึงใน 

แหล่งเดมิ. หนา้ 267. 
3 ทรงวิทย ์แกว้ศรี. (2529). เล่มเดมิ. หนา้ 44. 
4 แหล่งเดมิ. หนา้ 45. 
5 ภมูิหลงัของท่านผูห้ญิงพวงรอ้ยมีเชือ้สายเจา้อยู่แลว้ ท่านมีนามเดิมว่า หม่อมหลวงพวงรอ้ย สนิทวงศ ์

เป็นธิดาของหม่อมราชวงศส์วุพรรณและนางยี่สุ่น สนิทวงศ ์ณ อยธุยา ใน แหล่งเดมิ. หนา้ 14. 
6 แหล่งเดมิ. หนา้ 212. 



  
 

194 

พระมหากษัตริยใ์นอดีตที่น ามาอุปมาพระมหากษัตริยใ์นขณะนัน้1 จึงไม่จ าเป็นที่จะตอ้งเอ่ยพระ
นามแต่อย่างใด เพราะการรบกับ “ดัษกร” ให ้“กระเด็นไกล” นัน้สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพไดท้รงเลา่ใหเ้ห็นชดัแลว้ใน “พระประวติัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  
  การวิเคราะหข์า้งตน้จะใหภ้าพของการต่อตา้นคอมมิวนิสต์อย่างชัดเจนขึน้ เมื่อ
พิจารณาในบริบทที่สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เรียกว่า “สงครามวัฒนธรรม” เกิดขึน้ระหว่าง พ.ศ. 
2518–2519 หรือการโหมโรงก่อนจะเกิดโศกนาฏกรรมในวนัที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ระหว่างฝ่าย
ขวาที่ไดร้บัการจดัตัง้สนบัสนุนจากกลไกและชนชัน้น าของรฐั กบัขบวนการนักศึกษาและพนัธมิตร
ฝ่ายซา้ยซึ่งเป็นฝ่ายถูกโจมตีอย่างหนัก เพลงไดก้ลายมาเป็นหนึ่งในอาวุธทางวฒันธรรมที่ส  าคัญ
ของทัง้สองฝ่ายระหว่าง “เพลงเพื่อชีวิต” ของฝ่ายซา้ย และ “เพลงปลกุใจ” ของฝ่ายขวา ถา้จดัวาง
เพลง “ทหารพระนเรศวร” ลงในบริบทนี ้สมศักดิ์อธิบายว่าเป็น 1 ใน 3 เพลงปลุกใจที่ไดร้บัความ
นิยมมากที่สุดของช่วงเวลานัน้ อีก 2 เพลง คือ “หนกัแผ่นดิน” และเพลงพระราชนิพนธ์ “เราสู”้  ที่
เริ่มถกูน าออกเผยแพรใ่นช่วงครึง่แรกของ พ.ศ. 25192  
  ถา้นับรวมเพลง “ทหารพระนเรศวร” เพลงที่ประพันธท์ านองโดยท่านผูห้ญิงพวง
รอ้ยระหว่าง พ.ศ. 2516–2519 มีทัง้สิน้ 17 เพลง3 เกือบทัง้หมดเป็นเพลงประเภทปลกุใจ มีขอ้มลูที่
อ้างค าสัมภาษณ์ของท่านผู้หญิงพวงรอ้ยว่า “…ช่วงปี 2516 สมเด็จฯ (สมเด็จฯ พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ–ผูว้ิจยั) ท่านทรงโปรดใหแ้ต่งท านองเพลงปลุกใจ…”4แสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจน
ถึงความเชื่อมโยงระหว่างเพลงที่ถูกผลิตขึน้ในช่วงเวลาดังกล่าวกับการส่งเสริมอุดมการณ์แบบ
ชาตินิยมและกษัตริยน์ิยม ซึ่งประเด็นนีจ้ะสมัพนัธก์บัเพลงพระราชนิพนธท์ี่ถกูผลิตขึน้ในช่วงเวลานี ้
ดจุเดียวกนั 

 
1 ท านองเดียวกับการที่กองทพัภาคที่ 3 อุปมาตนว่าเป็นทหารของสมเด็จพระนเรศวร แลว้น าพระนาม

ของพระองคไ์ปตัง้ชื่อเป็นกองบญัชาการ 
2 สมศกัดิ์ เจียมธีรสกลุ. (2544). เล่มเดมิ. หนา้ 115-117.  
3 นอกจากเพลงทหารพระนเรศวร ไดแ้ก่ 1) แด่ ตชด. 2) ต ารวจตระเวนชายแดน 3) ชายชาญทหารไทย 

4) มารช์กองพลที่ 9 5) ร่วมส านึก 6) ดุจบิดามารดร (พ.ศ. 2516) 7) วันเอ๋ยวันดี  8) วัฒนา (พ.ศ. 2517) 9) 
ชาวนา 10) ด้วยเลือด ด้วยเนื ้อ 11) บูรพาพยัคฆ์ 12) ยุให้ร  าต าให้รั่ว (พ.ศ. 2518) 13) ปริญญาอาสา 14) 
วิญญาณ น.ป.พ. 15) อย่าท าลายขวานทอง และ 16) วอลทซร์าชวัลลภ (พ.ศ. 2519) รวบรวมจาก ทรงวิทย ์ 
แกว้ศรี. (2529). เล่มเดมิ. หนา้ 44-45, 170-171. 

4 แหล่งเดมิ. หนา้ 45. 
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4.3.2 อชีวประวัติของเพลงพระราชนิพนธ ์“ความฝันอันสูงสุด” 
   ความฝันอนัสูงสุด (The Impossible Dream) เป็นหนึ่งในเพลงพระราชนิพนธ์
ล  าดบัที่ 43 ของรชักาลที่ 9 ที่ไดร้บัความนิยมมากที่สุดเพลงหนึ่ง ท่อนขึน้ตน้ที่ว่า “ขอฝันใฝ่ในฝัน
อนัเหลือเชื่อ ขอสูศ้ึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ ขอฝ่าฟันผองภัยดว้ยใจ
ทะนง…”1 คงตราตรึงอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยมิใช่นอ้ย แต่ทว่าในแง่ของประวัติความเป็นมา
นัน้พบเรื่องเลา่สองชดุที่มีความแตกต่างกนั เรื่องเลา่ชดุแรกนัน้เลา่โดยท่านผูห้ญิงมณีรตัน ์บนุนาค 
ผูป้ระพนัธค์  ากลอนที่ใชเ้ป็นค ารอ้งของเพลงนี ้อาจเรียกไดว้่าเป็นเรื่องเล่าฉบบัทางการ เพราะเรื่อง
เล่าชุดนี ้ถูกจัดพิมพ์ในหนังสือ “ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจของปวงชน” จัดท าโดย
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเมื่อ พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมเพลงพระราชนิพนธ์
และพระราชประวติัทางดา้นดนตรีไว ้เนื่องในงานฉลองสิรริาชสมบติัครบ 50 ปีของรชักาลที่ 92  
  เพลงพระราชนิพนธ์ล  าดับที่ 43 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2514 ท่านผู้หญิงมณีรตัน ์
บนุนาคเล่าไวใ้นหนงัสือ “ภิรมยร์ตัน”์ ว่า เมื่อตนตามเสด็จฯ ไปอยู่ที่ต  าหนกัภูพิงคร์าชนิเวศน์ พ.ศ.  
2512 ไดร้บัพระราชเสาวนียจ์ากสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ใหเ้ขียนบทกลอนแสดง
ความนิยมสง่เสรมิคนดีใหม้ีก าลงัใจท างานเพื่ออดุมคติเพื่อประเทศชาติ 
 

          “ข้าพเจ้าค่อยๆ คิดหาค า กลั่นกรองให้ตรงกับความหมายเท่าที่จะสามารถ แล้ว
ทลูเกลา้ฯ ถวายทอดพระเนตรทรงพระกรุณาติชม จนผลสดุทา้ยออกมาเป็นกลอน 5 บท...  
 ความบันดาลใจในเรื่องนี ้มีที่มาจากการสังเกตของข้าพเจ้า  ได้รูเ้ห็นพระราช
อัธยาศัย พระราชจริยวัตร ที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อ
เชื่อวนัไม่เส่ือมคลาย” 
 สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ิมพก์ลอน
บทนีล้งในกระดาษการด์แผ่นเล็กๆ พระราชทานขา้ราชการ ทหาร ต ารวจ พลเรือน และผู้
ท  างานเพื่อประเทศชาติ เตือนสติมิใหท้อ้ถอยในการท าความดี เพราะบา้นเมืองขณะนั้นยุ่ง
อลเวง น่าเป็นห่วงอนาคตของประเทศชาติ  
 ต่อมา สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถไดก้ราบบังคมทูลพระกรุณาขอให้
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงใส่ท านองเพลงในค ากลอน “ความฝันอันสูงสดุ”  ซึ่งเป็น

 
1 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช, และคนอื่น ๆ. (2539). ดนตรีจากพระราชหฤทยั ศูนย์

รวมใจของปวงชน. หนา้ 183. 
2 แหล่งเดมิ. ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
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เพลงพระราชนิพนธท์ี่รูจ้กักันแพร่หลายทุกวนันี ้นบัเป็นเพลงพระราชนิพนธแ์รกที่ไดท้รงจาก
ค ารอ้ง1 

 
  เรื่องเล่าฉบบัทางการมีเนือ้หาส าคญั คือ สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเป็นผูม้ีบทบาทส าคญัต่อเพลงพระราชนิพนธ ์“ความฝันอนัสงูสดุ” ทัง้มีพระราชเสาวนียใ์หท้่าน
ผูห้ญิงมณีรตัน ์แต่งกลอนขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณท์างการเมืองภายในประเทศที่มีแต่
ความวุ่นวาย และพระองคท์รงเป็นผู้กราบบงัคมทูลฯ ขอพระราชทานท านองเพลงจากรชักาลที่ 9 
เองด้วย รวมความแลว้เรื่องเล่าฉบับทางการจึงมีลักษณะเป็นการเล่าถึงความเป็นมาของเพลง   
พระราชนิพนธอ์ย่างเดียวไม่ไดแ้ทรกเรื่องอื่นลงไป 
  อย่างไรก็ตาม แมเ้รื่องเล่าฉบบัทางการจะปราศจากความเก่ียวขอ้งกบัการเมือง
โดยตรง และเป็นการเชื่อมโยงแบบออ้ม ๆ ใหค้วามรูส้ึกว่าประเด็นทางการเมืองที่กล่าวถึงนัน้ เป็น
เรื่องระดับชาติที่สถาบนักษัตริยอ์ันอยู่ในจุดสูงสุดของการเมืองไทยตอ้งมีความเก่ียวขอ้งอย่างมิ
อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่การกล่าวถึงความขัดแยง้ทางการเมืองทั้งในระดับอุดมการณ์ คือ พคท. ที่
สมาทานอดุมการณก์ารเมืองแบบคอมมิวนิสต ์หรือความขดัแยง้กบัมวลชนและนกัศึกษาที่ถูกมอง
ว่าเป็นฝ่ายซา้ยในช่วงทศวรรษ 2510 ไม่ปรากฏ ต่อประเด็นนี ้สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ซึ่งไดศ้ึกษา
ประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัเพลงพระราชนิพนธเ์สนอว่า เพลงพระราชนิพนธน์ัน้ไม่ไดป้ราศจากการเมือง
เสียทีเดียว เนื่องจากถา้แบ่งเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมดออกตามลักษณะของเพลงแลว้จะได ้3 
ช่วง คือ 1) พ.ศ. 2489–2509 เป็นเพลงพระราชนิพนธ์โรแมนติก 2) พ.ศ. 2509–2519 เป็นเพลง
พระราชนิพนธ์การเมือง และ 3) พ.ศ. 2519 เป็นตน้มา เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในลักษณะส่วน
พระองค ์ดงันัน้ เพลงพระราชนิพนธ ์“ความฝันอนัสงูสดุ” จดัอยู่ในช่วงที่สองมีลกัษณะของการต่อสู้
ทางอดุมการณก์บัคอมมิวนิสตโ์ดยตรง2 
  เรื่องเล่าอีกชุดหนึ่งนั้นที่เกิดขึน้มาก่อนเรื่องเล่าฉบับทางการอาจบอกเล่าความ
เป็นการเมืองที่ปรากฏในเพลงพระราชนิพนธ ์“ความฝันอนัสงูสดุ” ไดเ้ป็นอย่างดี และที่ส  าคญัเรื่อง
เล่าชุดนีม้ีการเชื่อมโยงความเป็นมาของเพลงกับสมเด็จพระนเรศวรโดยตรง ผูท้ี่เผยแพร่เรื่องเล่า 
คือ พล.ต.ต.เจริญฤทธิ์ จ ารสัโรมรนั รองผูบ้ัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และผู้น า

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 183. 
2 เพลงพระราชนิพนธ์ที่อยู่ในช่วงที่สองมีอีกส่ีเพลง ได้แก่ เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย  (พ.ศ. 2514) 

แผ่นดินของเรา (พ.ศ. 2516) เราสู ้(พ.ศ. 2519) และเรา-เหล่าราบ 21 (พ.ศ. 2519) ดู สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. 
(2544). เล่มเดมิ. หนา้ 117-123. 
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ลูกเสือชาวบา้นในขณะนั้น เล่าไวใ้นหนังสือ “ลูกเสือสี่แผ่นดิน” ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2519 ดังความ
บางช่วงบางตอนว่า 
 

 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2515 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว สมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจา้ลกูยาเธอ ไดเ้สด็จไปในพระราชพิธีสงัเวยเวงวิญญาณ
อดีตมหาราช (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไดท้รงปฏิบัติ
เป็นประจ าทุกปีมา ส าหรับในปี พ .ศ. 2515 นี้ได้เสด็จไปที่ต  าบลแม่อาย อ.เชียงดาว จ.
เชียงใหม่  อันเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไดเ้สด็จมาตัง้ค่ายพกัแรม 
ณ ค่ายนีก้่อนยกทพัเขา้ไปตีเมือง… 
 หลงัจากเสด็จพระราชพิธี เมื่อ 25 มกราคม 15 แลว้ เสด็จกลบัประทบัแรม ณ พระ
ต าหนกัภพูิงคร์าชนิเวศน ์ในคืนนัน้ก่อนรุ่งสว่างสมเด็จพระบรมราชินีนาถไดท้รงสบุินนิมิตว่า
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไดเ้สด็จมาปรากฏพระองคข์ึน้ที่หน้าพระแท่นบรรทม… องค์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไดม้ีกระแสพระราชด ารสัแก่สมเด็จฯ ว่า พระองคท์่านปัจจุบนันี ้
ดวงวิญญาณยงัอยู่ในประเทศไทย เพราะทรงห่วงบา้นเมืองประชาชนคนไทย… ทรงเตือนว่า 
ในอนาคตต่อจากนีไ้ปบา้นเมืองไทย จะประสบกบัความวุ่นวายยุ่งยากและความมืดมนยิ่งขึน้
อย่างน่ากลัวอันตราย เหมือนกับที่ เกิดในสมัยพระองค์ท่าน  ขอให้สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นก าลังพระทัยถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน… 
พระองคท์รงพิจารณาแลว้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัองคปั์จจบุนันี ้จักเป็นผูน้  าพา
ชาติไทยและประชาชนชาวไทยผ่านหว้งวิกฤตนีอ้ย่างแน่นอน… ขอใหท้ัง้สองพระองคไ์ดท้รง
ใหก้ าลงัใจ แก่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ที่เขาเหล่านัน้ไม่มีโอกาสเขา้ใกลถ้วายรายงานโดย
ใกลช้ิด… จึงทรงขอใหร้วบรวมชาวไทยผูร้กัชาติเหล่านั้น และสนับสนุนใหเ้ขาไดม้ีก าลังใจ
เพื่อรกัษาชาติบา้นเมืองไว ้
 …จากพระสุบินนีเ้อง ทั้งสองพระองคจ์ึงไดท้รงพระราชนิพนธ์เพลง ความฝันอัน
สูงสุดนีข้ึน้ และไดพ้ระราชทานพระราชนิพนธ์เพลงนีพ้ิมพแ์จกพระราชทานแก่ขา้ราชการ 
ทหาร ต ารวจ พลเรือน… และไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหค้ณุทนงศกัดิ์ ภกัดีเทวา และคุณจินตนา สขุ
สถิต รอ้งเพลงนีส้อนใหแ้ก่ขา้ราชการ พลเรือน ทหาร ต ารวจเป็นครัง้แรกที่ต  าหนกัภูพิงคร์าช
นิเวศนใ์นปีต่อมา และจากเพลงนีไ้ดแ้พร่หลายไปทั่วประเทศ และไดน้ ามาใชเ้ป็นบทเพลง
ลกูเสือชาวบา้นมาจนบดันี ้1 

  

 
1 ค าที่ขีดเสน้ใตเ้ป็นของผูเ้ขียนใน ประยทุธ ์สิทธิพนัธ์. (2519). ลูกเสอื 4 แผ่นดนิ. หนา้ 487-488. 
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  เรื่องเล่าของ พล.ต.ต.เจรญิฤทธิ์ เป็นการพยายามเชื่อมโยงอดีตมาสู่ปัจจุบนั โดย
สมเด็จพระนเรศวรในพระสุบินนิมิตของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ถ่ายทอด
ความรูส้ึกนึกคิดที่มีต่อบริบททางการเมืองในขณะนัน้ที่เป็นอันตรายต่อชาติอย่างยิ่ง พระองคจ์ึง
ตอ้งฝากฝังให้กับรชักาลที่ 9 แต่ทว่าเป้าหมายส าคัญที่สุด คือ ตอนทา้ยที่เชื่อมโยงมาสู่ลูกเสือ
ชาวบา้น อันเป็นองคก์รจดัตัง้ที่ตนรับผิดชอบอยู่ ทัง้สมเด็จพระนเรศวร สถาบนักษัตริย ์และเพลง
พระราชนิพนธจ์ึงแยกจากกนัไม่ออกกบัลกูเสือชาวบา้น  
  ทว่าปัญหาส าคญัยิ่งในแง่ของหลกัฐานทางประวติัศาสตร ์เรื่องเล่าฉบบั พล.ต.ต.
เจรญิฤทธิ์ ที่กลา่วว่า ทัง้รชักาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจา้ลกู
ยาเธอ ไดเ้สด็จไปในพระราชพิธีสงัเวยดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวร เมื่อวนัที่ 25 มกราคม พ.ศ. 
2515 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ตรงกับขอ้มูลที่ปรากฏในหนังสือพระราชกรณียกิจที่จัดท าโดยส านัก
ราชเลขาธิการใน พ.ศ. 2515 ระบุว่าพระราชกรณียกิจของทัง้สองพระองคใ์นวนันัน้ เวลา 10.30 น. 
ทรงประกอบพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรที่ต  าบลท่าโรง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ ไม่มีการบันทึกเลยว่าทั้งสองพระองค์เสด็จไปที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนั้น และในปี
เดียวกนั ทัง้สองพระองคร์วมถึงพระเจา้ลกูเธอเสด็จพระราชด าเนินกลบัจากแปรพระราชฐาน ณ ภู
พิงคร์าชนิเวศน ์จังหวัดเชียงใหม่ ตัง้แต่วนัที่ 20 มกราคมแลว้1 ท าใหเ้รื่องเล่าฉบบั พล.ต.ต.เจริญ
ฤทธิ์ จึงมีลกัษณะไม่ตรงกับชุดขอ้เท็จจริงที่ทางราชส านักเผยแพร่สู่สาธารณะ น า้หนักของความ
น่าเชื่อถือจึงดูลดนอ้ยลงไป ซึ่งไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ท าใหเ้รื่องเล่าฉบับ พล.ต.ต.เจริญ
ฤทธิ์ กบัความเป็นมาของเพลงพระราชนิพนธ ์“ความฝันอนัสงูสดุ” ไม่ไดร้บัพืน้ที่อย่างเป็นทางการ
ในปัจจบุนั2 

  ใช่ว่าเรื่องเล่าฉบบั พล.ต.ต.เจริญฤทธิ์ จะปราศจากความชอบธรรมไป เนื่องจาก
เรื่องเล่าชุดนี ้ได้ถูกเผยแพร่อีกครั้งในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่  12 สิงหาคม พ .ศ. 2519 
พล.ต.ต.เจริญฤทธิ์ ไดเ้ปิดเผยว่า เรื่องเล่าชุดนีส้มเด็จฯ พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ ทรงเล่าให้
ข้าราชบริพารใกล้ชิดทราบ พล.ต.ต.เจริญฤทธิ์  ก็ เป็นหนึ่ งในนั้นจึงได้บันทึกไว้ “…ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขอทอดพระเนตรบันทึกและโปรดเกล้าฯ ให้เผยแพร่ได้
ดงักล่าว”3 หมายความว่า พล.ต.ต.เจรญิฤทธิ์ ไดร้บัพระบรมราชานุญาตจากองคพ์ระมหากษัตริย์

 
1 ส านกัราชเลขาธิการ. (2515). เล่มเดมิ. ไม่ปรากฏเลขหนา้.  
2 ในปัจจุบนัยงัคงมีเว็บไซตบ์างแห่งท่ีเผยแพร่เร่ืองเล่าฉบบั พล.ต.ต.เจริญฤทธ์ิ แต่ถือว่ามีจ านวนนอ้ย 

ดตูวัอย่างใน เดลินิวส.์ (2559). เพลงพระราชนพินธ์ 'ปลกุใจ'. (ออนไลน)์ 
3 เผย‘พระสบุิน’สมเด็จฯที่มา‘ความฝันอนัสงูสดุ’. (2519, 12 สิงหาคม). ไทยรฐั, น. 1-2. 
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ใหเ้ผยแพร่แลว้ ซึ่งขอ้เท็จจรงิผิดถูกเช่นไรนัน้มิอาจอภิปรายอย่างกระจ่างในที่นีไ้ด ้แต่ที่ส  าคญั คือ 
ชุดที่ความจริงสองชุดจากราชส านักในแง่ของวันที่เกิดเหตุการณม์ีความไม่ลงรอยกัน  และด าเนิน
คู่ขนานเผยแพรอ่อกไปในสงัคม 
  ความเป็นมาของเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” ฉบับ พล.ต.ต.เจริญ
ฤทธิ์ จึงมีลักษณะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์การเมือง หรือมีความเป็นการเมืองกว่าฉบับของท่าน
ผูห้ญิงมณีรตัน ์ถา้พิจารณาเรื่องเล่าชุดนีก้บับรบิททางการเมืองในขณะนัน้ที่ใกลถ้ึงเหตกุารณ ์6 ตุ
ลาฯ อาจช่วยฉายภาพใหเ้ห็นถึงความพยายามที่จะเชื่อมโยงความเป็นมาของเพลงพระราชนิพนธ์
เขา้กบัสมเด็จพระนเรศวรมากขึน้ ซึ่งบทบาทของ พล.ต.ต.เจรญิฤทธิ์ ท างานใกลช้ิดเบือ้งพระยุคล
บาทมาเป็นเวลานาน ท าใหไ้ดร้บัความไวว้างพระราชหฤทัยในการฝึกอบรมลูกเสือชาวบา้น ค า
สัมภาษณ์ในหนังสือ “ในหลวงของเรา” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 พล.ต.ต.เจริญฤทธิ์ 
อ้างถึงพระราชด าริที่ร ัชกาลที่  9 ทรงรบัสั่งว่า “…กิจการลูกเสือชาวบ้านจะยังประโยชน์ใหก้ับ
ประเทศชาต ิเพราะเวลานีค้นไทยก าลงัแตกแยกกนั… จะท าอย่างไรจึงจะท าใหค้นไทยสมคัรสมาน
สามคัคกีนัไดเ้หมือนเดิม… กิจการลูกเสือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ จะท าใหค้นไทยเลิกเป็นศตัรู
กนั…”1 แต่ความเป็นจริงในเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ กลุ่ม ตชด. และลูกเสือชาวบา้น มีความเก่ียวขอ้ง
กับการสงัหารหมู่นักศึกษา และมีการกล่าวหาว่ารฐัมนตรีบางคนเป็นคอมมิวนิสต์2 ดังนัน้ ความ
มุ่งหวังที่พยายามจะใหลู้กเสือชาวบา้นภายใตก้ารดูแลของ ตชด . เป็นตัวประสาน “ความสมัคร
สมานสามคัคี” ของคนในชาติจึงไม่เกิดขึน้ในเหตกุารณว์นันัน้ 
  เมื่อพิจารณาจากทัง้บทบาทของ พล.ต.ต.เจริญฤทธิ์ ที่มีต่อสถาบนักษัตริย ์และ
องคก์รจัดตั้งที่รบัผิดชอบอยู่ จึงเขา้ใจไดไ้ม่ยากว่า ท าไมเรื่องเล่าเก่ียวกับความเป็นมาของเพลง
พ ระราชนิ พ นธ์  “ความ ฝันอันสู งสุด ” จึ งมี จุด เริ่ม ต้น จากการที่ สม เด็ จพ ระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถทรงพระสบุินนิมิตถึงสมเด็จพระนเรศวร และสามารถเผยแพร่ไดใ้นช่วงเวลานัน้ 
แม้ความจริงเรื่องของพระราชกรณียกิจในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2515 จะไม่ตรงกับหนังสือที่
จดัท าโดยส านักราชเลขาธิการก็ตามที แต่กระนัน้เรื่องเล่าเก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวร หรือการใช้

 
1 อคัรวฒัน ์โอสถานเุคราะห.์ (2545). ในหลวงของเรา. หนา้ 185, 189-190. 
2 นอกจากนี ้พล.ต.ต.เจริญฤทธ์ิ เป็นหนึ่งในผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะรฐัมนตรีในเชา้วนัที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 

2519 โดยมีขอ้เสนอในทางเดียวกับประมาณ อดิเรกสาร รองนายกรฐัมนตรีในขณะนัน้ว่า “…นีเ่ป็นโอกาสที่จะ
ปราบปรามนกัศึกษาและ “ลบชือ่ศูนย์กลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย”…” ในทา้ยที่สดุการชุมนุมประทว้ง
ของลกูเสือชาวบา้นสลายตวัไปหลงัการรฐัประหาร ดว้ยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรง
ขอรอ้งใหพ้วกเขากลบับา้น ด ูธงชยั วินิจจะกลู. (2558). เล่มเดมิ. หนา้ 15-19. 
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พระนามของพระองคใ์นการบอกเลา่ถึงบางสิ่งบางอย่างที่จะมีผลต่อความทรงจ าของผูค้น และการ
ลดทอนความชอบธรรมของขัว้อุดมการณ์การเมืองฝ่ายตรงขา้มกับรฐัยังใชไ้ดดี้เสมอโดยเฉพาะ
บรบิทยุคสงครามเย็น ไม่ต่างจากการที่รฐัไดท้ าการสถาปนาอ านาจน าเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวร
ไปยังพืน้ที่ต่าง ๆ ในช่วงเวลานี ้ซึ่งมีลกัษณะร่วมที่คลา้ยกับเรื่องเล่าฉบบั พล.ต.ต.เจริญฤทธิ์ ที่ดู
เหมือนจะเชื่อมโยงไม่ได ้หรือเชื่อมโยงไดไ้ม่สนิทกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร ์แต่ดว้ยวิธีการ
ต่าง ๆ กลบัท าใหเ้ชื่อมโยงได ้และการเชื่อมโยงนัน้มีลกัษณะอยู่นอกเหนือไปจากในโลกแห่งความ
จรงิ แต่อยู่โลกเสมือนฝัน ดงักรณีจงัหวดัอดุรธานี (หรือจงัหวดัหนองบวัล าภูในปัจจุบนั) ที่เชื่อมโยง
ดว้ยโครงเรื่องที่ไม่ส  าคัญ กรณีจังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดจากการอนุมานของกรมศิลปากร และกรณี
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ เกิดจากการติดต่อกับสมเด็จพระนเรศวรในโลกแห่งวิญญาณ ความ
พยายามในการเชื่อมโยงเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรในพืน้ที่ทัง้สามแห่งนีม้ีนัยยะของการต่อตา้น
อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ของ พคท .1 เช่นเดียวกับเรื่องเล่าฉบับ พล.ต.ต.เจริญฤทธิ์ ที่แฝงด้วย
จดุมุ่งหมายทางการเมืองไม่ต่างกนั 
  เรื่องเล่าฉบับท่านผูห้ญิงมณีรตันก์ับเรื่องเล่าฉบับ พล.ต.ต.เจริญฤทธิ์ ที่มีความ
แตกต่างกนัอาจเป็นผลมาจากบริบทของกระแสพระราชอ านาจน าของสถาบนักษัตริยท์ี่เปลี่ยนไป 
เรื่องเล่าฉบบั พล.ต.ต.เจริญฤทธิ์ เกิดขึน้ในบริบทหลงั 14 ตลุาฯ ที่กระแสพระราชอ านาจน าเริ่มขึน้
สู่กระแสสูง ภายใตบ้ริบทที่ พคท. ยังไม่ล่มสลาย การใชก้ลไกทางวัฒนธรรมซึ่งเพลงเป็นหนึ่งใน
นัน้2 จึงจ าเป็นมากส าหรบัช่วงเวลานี ้ความเป็นมาของเพลงพระราชนิพนธ ์“ความฝันอนัสงูสดุ” จึง
ตอ้งน าเชื่อมโยงกลับไปหาพระมหากษัตริยใ์นอดีต เพื่อสรา้งความชอบธรรมแก่รฐัและสถาบัน
กษัตริยใ์นขณะนัน้ ที่สามารถใชส้ิทธิในการใชก้ าลงัทัง้ทหารและกองก าลงัจดัตัง้ในการปราบปราม 

 
1 ดูหัวข้อ 3.5 ประกาศอิสรภาพ ณ พืน้ที่สีแดง: การปราบปรามคอมมิวนิสต์ดว้ยเรื่องเล่าและแรง

ศรทัธา 
2 กลไกทางวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่ง คือ เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังพระไพรีพินาศ ซึ่ง

รชักาลที่ 9 โปรดฯ ใหส้รา้งขึน้เพื่อพระราชทานแก่ทหาร ต ารวจ และอาสาสมคัรรกัษาดินแดน “…ซึ่งไดป้ฏิบตัิ
หนา้ที่ป้องกนัประเทศชาติ เมื่อ พ.ศ. 2519…” ดา้นหนา้เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรประทบันั่งประกาศ
อิสรภาพ ส่วนดา้นหลงัเป็นรูปพระไพรีพนิาศที่สรา้งสมยัรชักาลที่ 4 อนัมีนยัแฝงว่า “…ผูป้ระสงคร์า้ยต่อพระองค์
มีอนัพ่ายแพต้่อพระองค์ไป” ใน ปลาย บูรพาทิศ. (2551). ตามรอย ‘วตัถุมงคล’ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช. 
หนา้ 93-95.; กองบรรณาธิการข่าวสดไดส้มัภาษณน์ายทหารสองคนที่ไดร้บัเหรียญนีจ้ากพระหตัถข์องรชักาลที่ 9 
ขณะเสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมทหารท่ีปฏิบตัิหนา้ที่ในจงัหวดันราธิวาสเมื่อ พ.ศ. 2519 ใน กองบรรณาธิการ
ข่าวสด. (2549). ตามหาคนในรูป ภาพมงคล ในหลวงกบัประชาชน. หนา้ 98-99,176-177. 
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พคท. ส่วนเรื่องเล่าฉบบัท่านผูห้ญิงมณีรตัน ์เกิดขึน้ในภาวะที่สถาบันกษัตริยม์ีฐานมวลชนอย่าง
แทจ้ริง (Mass Monarchy) ความเป็นมาของเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอนัสูงสุด” จึงเนน้เล่า
บทบาทของรชักาลที่ 9 กับสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีส่วนในการพระราชนิพนธ์ 
ปราศจากการเชื่อมโยงกับพระมหากษัตริยใ์นอดีต และมีถ้อยความที่แสดงออกในเชิงการเมือง
อย่างตรง ๆ1 ฉะนั้น เรื่องเล่าทั้งสองฉบับจึงอาจเป็นส่วนหนึ่งในการน าเสนอภาพลักษณ์ของ
สถาบนักษัตรยิท์ี่แปรไปตามบริบทของกระแสพระราชอ านาจน าไปในตวั2 
  ทัง้เพลง “ทหารพระนเรศวร” และเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอนัสูงสดุ” อันมี
ความเชื่อมโยงกับเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวร ถูกน ามาใช้การได้เสมอยามที่ชนชั้นน ามองว่า
ประเทศชาติก าลังเข้าสู่ภาวะวิกฤต ดังเช่นที่ เกิดขึน้ภายหลังการรฐัประหารรัฐบาลยิ่งลักษณ ์     
ชินวัตร ใน พ.ศ. 2557 คณะ คสช. ไดน้ าเพลงปลกุใจต่าง ๆ ที่เคยใชใ้นอดีต รวมถึงทัง้สองเพลงนี ้
มาเปิดซ า้3 เพื่อตอกย า้มนตรข์ลงัของเสียงเพลง และมีนยัส าคญัในการต่อตา้นผูท้ี่เป็นปฏิปักษ์กับ
ชนชัน้น า 

4.4 ค าสอนของพระเกจิอาจารย:์ การเชื่อมโยงเร่ืองเล่าในมิติศาสนาพุทธ (ไทย) 
 การเชื่อมโยงเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรให้เขา้สู่มิติของศาสนาพุทธเกิดขึน้ให้เห็นเป็น
รูปธรรมมาแลว้ในกรณีของการสรา้ง “พระเจดียอิ์สรภาพ อนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 
จงัหวดัเพชรบูรณ ์ในช่วง พ.ศ. 2522–25244 อนัถือเป็นการประกอบสรา้งเรื่องเลา่ที่เก่ียวขอ้งกบัรฐั 
แต่ในวฒันธรรมแบบมวลชน ดว้ยเหตทุี่ศาสนาพทุธมีบทบาทต่อความคิดของคนในสงัคมไทยเป็น
อย่างมาก ทัง้การเผยแพรค่ าสอนหรือหลกัธรรมที่อา้งไปถึงพระพทุธเจา้ หรือค าสอนที่เป็นแนวคิดที่

 
1 ดขูอ้ถกเถียงในหวัขอ้ 3.1.3 พระราชอ านาจน า (Royal Hegemony)  
2 นอกจากเรื่องเล่าเก่ียวกับความเป็นมาของเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดสองชุดดังที่ได้

อธิบายมา ยังปรากฏเรื่องเล่าอีกชุดหนึ่ง คือ การดัดแปลงมาจากเพลง The Impossible Dream จากละคร
บรอดเวย์ชื่อก้องโลกเรื่อง Man of La Mancha ที่จัดการแสดงระหว่าง พ.ศ. 2508-2514 แต่ไม่ได้มีความ
เก่ียวขอ้งกบัปรญิญานิพนธช์ิน้นีโ้ดยตรงจึงขอละเวน้ในการอธิบายไว ้แต่ส าหรบัผูท้ี่สนใจเรื่องเล่าชดุนีส้ามารถดู
ขอ้เสนอเบือ้งตน้ไดใ้น สมศกัดิ์ เจียมธีรสกุล. (2544). เล่มเดิม. หนา้ 122-123.; และดตูวัอย่างของส่ือที่น าเสนอ
เรื่องเล่าชดุนีใ้น สยามรฐัออนไลน.์ (2562). ความฝันอนัสูงสดุ. (ออนไลน)์ 

3 โพสตท์เูดย.์ (2557ข). รูจ้กั"เพลงปลกุใจ"บนหนา้จอหลงัรฐัประหาร. (ออนไลน)์ 
4 ดูหัวขอ้ 3.5.3 “พระเจดียอ์ิสรภาพ อนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” จังหวัดเพชรบูรณ์: การใช้

หลกัศาสนาพทุธน าทางตา้นคอมมิวนิสต ์
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มีลักษณะเฉพาะของพระเกจิอาจารย์1 ที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับชุมชนหรือระดับประเทศ ซึ่งมี
บทบาทน าทางความคิดต่อผูท้ี่เลื่อมใสในพระศาสนาเป็นอย่างมาก อาจจะยิ่งกว่าค าสอนที่ปรากฏ
เป็นลายลกัษณใ์นคมัภีรพ์ระไตรปิฎกเสียดว้ยซ า้ไป ชีวประวัติของพระเกจิอาจารยเ์หลา่นีม้กัจะถูก
ประกอบสรา้งใหก้ลายเป็นเร่ืองเลา่ศกัดิส์ิทธิ์ท่ีสะทอ้นถึงลกัษณะ “วีรบรุุษแบบพระสงฆไ์ทย”2  
 ดว้ยเหตนุี ้เรื่องเล่าแฝงฝังอยู่ภายในค าสอนจึงไดร้บัความน่าเชื่อถือจากผูท้ี่เลื่อมใสศรทัธา 
และลกัษณะส าคัญของเรื่องเล่าในค าสอนนั้นจึงมักแทรกเรื่องราวเก่ียวกับบุคคลส าคัญซึ่งไดท้ า
คณุงามความดีตามหลกัศาสนาพทุธ โดยเฉพาะบคุคลส าคญัที่เป็นพระมหากษัตรยิท์ัง้ในอดีตและ
ปัจจุบัน สมเด็จพระนเรศวรเองก็เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งเรื่ องเล่าของพระองค์ถูกประกอบสร้าง
ความหมายใหม่จากหลวงพ่อฤๅษีลิงด า รวมถึงพระสุพรรณกัลยา พระพี่นางของพระองคไ์ดถู้ก
สรา้งตัวตนขึน้อย่างแพร่หลายโดยหลวงปู่ โง่น โสรโย สิ่งเหล่านี ้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ เริ่ม
แพรห่ลายในทศวรรษ 2530 ถึงตน้ทศวรรษ 2540 

4.4.1 “การกลับชาติมาเกิด” ในเร่ืองเล่าของหลวงพ่อฤๅษีลิงด า 
  พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือที่รูจ้กักนัทั่วไปในนาม “หลวงพ่อฤๅษีลิงด า” 
เป็นอดีตเจา้อาวาสวดัจันทาราม (ท่าซุง) จังหวัดอทุัยธานี เป็นบุตรของนายควงและนางสมบูรณ ์
สังข์สุวรรณ์ เรื่องเล่าอิทธิปาฏิหาริย์เก่ียวกับท่านเรียกได้ว่าเริ่มขึน้ก่อนท่านจะเกิดในวันที่  8 
กรกฎาคม พ.ศ. 2459 โดยนางสมบูรณ์ฝันว่ามีพรหมน าดวงแกว้มาให ้โยมลุงของท่านที่บวชเป็น
พระภิกษุได้ฌานสมบัติจึงท านายว่าท่านจุติลงมาจากชั้นพรหม ครัน้เกิดมาแล้วได้ 12 ขวบปี 
อิทธิปาฏิหาริยย์ังบังเกิดขึน้กับตัวท่าน ในขณะนั้นท่านป่วยเป็นอหิวาตกโรค แต่ก็หายไดเ้พราะ
ท่านนิมิตเห็นองคพ์ระพุทธเจา้พรอ้มฉัพพรรณรงัสี เห็นกายทิพยข์องตนเอง พรอ้มกบัได้ท่องไปใน
ภพภูมิต่าง ๆ กระทั่งฟ้ืนคืนชีพขึน้มาใหม่ เรื่องเล่าเก่ียวกับอิทธิปาฏิหาริยย์ังเป็นสิ่งที่ผูกพันกับตัว
ท่านเรื่อยไปตัง้แต่อุปสมบทเมื่ออายุ 20 ปี การออกธุดงคไ์ปในป่า จนเป็นเจา้อาวาสวัดท่าซุงเมื่อ 

 
1 สายป่าน ปุริวรรณชนะ ใหน้ิยามของพระเกจิอาจารยไ์วว้่า “…หมายถึง พระภิกษุผูซ้ึ่งเป็นที่เคารพ

ศรทัธาของพทุธศาสนิกชนว่า ไดป้ระพฤติปฏิบตัตินอย่างเคร่งครดัตามในพระธรรมวินยัและบรรลุคณุวิเศษจาก
สมาธิวปัิสสนาจนกระทั่งมีวทิยาคม หรือมีคณุวเิศษอืน่ๆ โดยมีเรือ่งเล่าเกีย่วกบัคณุวเิศษของตวัพระภิกษุรูปนัน้ๆ 
รวมถึงวตัถุมงคลของท่าน ทัง้เมื่อยงัมีชีวิตอยู่และเมื่อมรณภาพไปแลว้” ใน สายป่าน ปุริวรรณชนะ. (2555). 
อิทธิปาฏิหาริย์กบัการสรา้งเรื่องเล่าศักดิส์ิทธิ์: ขนบนิยมและพลวตัในประวตัิพระเกจิอาจารย์ในสงัคมไทยภาค
กลาง. หนา้ 17. 

2 แหล่งเดมิ. หนา้ 265. 
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พ.ศ. 2511 แมก้ระทั่งมรณภาพเมื่อวนัที่ 30 ตลุาคม พ.ศ. 2535 ยงัมีเรื่องเล่าว่าสงัขารของท่านไม่
เน่าเป่ือย เป็นเหตใุหท้กุวนันีผู้น้บัถือทั่วไปยงัเขา้นมสัการสรีระสงัขารของท่านที่วดัท่าซุงอยู่เสมอ1 
  จากการศึกษาของสายป่าน ปรุิวรรณชนะ ไดว้ิเคราะหเ์รื่องเล่าจากชีวประวติัของ
หลวงพ่อฤๅษีลิงด าพบว่า อิทธิปาฏิหารยิท์ี่ปรากฏในชีวประวติันัน้ ประกอบดว้ย การมีปฏิสมัพนัธ์
กับอมนุษย ์ความสามารถในการระลึกชาติ ความสามารถในการหยั่งรูว้าระจิตของผูอ่ื้น การส า
แสดงฤทธิ์ดว้ยวิธีต่าง ๆ (การถอดกายทิพยห์รือไปยงัต่างภพภูมิ) การปรากฏลกัษณะของผูม้ีบุญ 
และมีเหตุมหัศจรรยใ์นช่วงมรณภาพที่สังขารของท่านไม่เน่าเป่ือย อันถือเป็นขนบนิยมของการ
เขียนเรื่องเล่าทางศาสนาพทุธ2 ซึ่งอิทธิปาฏิหาริยท์ี่แฝงอยู่ภายในชีวประวติัเป็นฐานส าคัญ ส่งผล
ท าใหเ้รื่องเล่าต่าง ๆ ที่ถูกถ่ายทอดจากท่านไม่ว่าจะรูปแบบการเทศนาหรืองานเขียนลว้นไดร้บั
ความน่าเชื่อถือไปตามกัน ส าหรบัเรื่องเล่าเก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรของหลวงพ่อฤๅษีลิงด า 
ปรากฏอยู่ในหนงัสือสองเล่มที่ท่านเป็นผูเ้ขียน ไดแ้ก่ “เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม 2” พิมพค์รัง้แรกเมื่อ 
พ.ศ. 2519 และ “หลวงพ่อธุดงค”์ พิมพค์รัง้แรกเมื่อ พ.ศ. 2537   
  หนังสือ “เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม  2” เดิมทีหลวงพ่อฤๅษีลิงด าต้องการให้เป็น
หนงัสืออ่านส าหรบัเด็ก แต่พอพิมพเ์ล่มแรกออกมากลบัไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก มีจดหมาย
สง่มาทวงถามเล่มต่อ ๆ มา จึงกลายเป็นที่มาของฉบบัพิมพเ์ล่มที่สอง3 ในหนงัสือเล่มนีท้่านเล่าถึง
เหตกุารณใ์นพิธีพุทธาภิเษกพระรูปและเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันที่ 8 พฤศจิกายน 
พ .ศ . 2518 ณ วัดบวรนิ เวศ ราชวรวิหาร ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ4 โดยก่อนจะเริ่มพิธีนั้นท่านเห็นชายคนหนึ่งแต่งชุดสีแดงทั้งตัวและมี รูปร่าง
ใหญ่โตมายืนจอ้งหนา้อยู่ใกล ้ๆ ไดซ้กัถามกนัจนทราบว่าชายผู้นัน้ คือ สมเด็จพระนเรศวร ซึ่งเสด็จ
ติดตามรชักาลที่ 9 กบัสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถมา ท่านจึงซกัถามต่อจนไดค้วามว่า
สาเหตุที่ติดตามมานั้น เพราะสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เคยเป็นพระราชธิดาของ
ชายที่อา้งว่าเป็นสมเด็จพระนเรศวรมาก่อน ท่านจึงถามต่อว่า  
 

 
1 ด ารงธรรม. (2552). ตามรอยพระอริยเจา้ หลวงพ่อฤๅษีลิงด า (พระราชพรหมญาณเถระ) วดัท่าซุง 

อทุยัธาน.ี กรุงเทพฯ: ไทยควอลิตีบุ้๊คส.์ อา้งถึงใน สายป่าน ปรุวิรรณชนะ. (2555). เล่มเดมิ. หนา้ 168-169, 216. 
2 ดกูารวิเคราะหอ์ย่างละเอียดใน สายป่าน ปรุวิรรณชนะ. (2555). เล่มเดมิ. หนา้ 190-217. 
3 ฤๅษีลิงด า. (2519). เรือ่งจริงองินทิาน เล่ม 2. ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
4 แหล่งเดมิ. หนา้ 62-63. 



  
 

204 

 …ตามประวตัิไม่เคยเขียนไวเ้ลยว่าท่านมีเอกอคัรมเหสีหรือมีพระราชโอรส พระราช
ธิดา ท่านมีลกูไดย้งัไง ท่านไปมีภรรยาไวต้ัง้แต่เมื่อไร พระองคก์็ตรสัตอบว่า ถา้สมยัอยุธยานี่
ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกัน… จึงไดถ้ามต่อไปว่า ถา้อย่างนั้นสมเด็จพระบรมราชินีนาถเป็น
พระราชธิดาของพระองคต์ั้งแต่สมัยไหน พระองคก์็ตรสัว่าตัง้แต่สมัยก่อนโนน้นานมาแลว้
หลายจงัหวะ แลว้ก็มาจงัหวะสดุทา้ยนี ้ในสมยัพระพุทธเจา้นี่สมยัพระพุทธเจา้ทรงพระนาม
ว่า กกสุนัโธ ลกูคนนีเ้ป็นลกูผม สมยันัน้ผมมีลกูสาว 7 คน และลกูคนนี ้(สมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ–ผู้วิจัย) เป็นลูกคนที่ 4 ของผม (ต่อไปเป็นค าของหลวงพ่อฤๅษีลิงด า–
ผูว้ิจยั) ล าดับของลกูคนที่ 4 นี่ถา้จ าผิดก็ขอประทานอภัยดว้ย มันหลายวนัมาแลว้ จึงไดม้า
พดู พดูวนันีม้นัเป็นวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2518 เวลาผ่านมานาน…1 

 
  สรุปใจความไดว้่า สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นพระราชธิดา
ของดวงวิญญาณที่อา้งว่าตนเป็นสมเด็จพระนเรศวรมาแลว้หลายภพชาติ จากนัน้ท่านไดเ้ลา่ต่อว่า
สมเด็จพระนเรศวรเปรียบเทียบสภาพประเทศไทยขณะนัน้ไม่ตางจากเมื่ อครัง้เสียกรุงฯ ครัง้ที่สอง 
ซึ่งเป็นไปตามบริบทในขณะนัน้ที่มีการปะทะกันระหว่างรฐัไทยกบั พคท. และบรรดาผูท้ี่มีแนวคิด
โนม้เอียงไปทางซา้ยแบบคอมมิวนิสต ์ความมั่นคงของรฐัไทยในขณะนัน้จึงดเูปราะบางมากในสาย
พระเนตรของสมเด็จพระนเรศวร 
 

 …เวลานีป้ระเทศไทยก็มีสภาพอย่างนั้น พวกนกัเดินขบวนทัง้หลาย ตลอดจนพวก
ท าลายทรพัยสิ์นของประชาชนก็ด ีท าลายทรพัยสิ์นของประเทศชาติก็ตาม ไม่มีใครลงโทษกนั
ปล่อยไปตามอัธยาศัย แต่ว่าคนดีที่มีความเคารพกฎหมาย ถ้าท าอะไรผิดไปบ้างก็ติด
ตะราง… อยากจะขออาราธนาพระองคท์่าน พรอ้มไปดว้ยบรมกษัตริยท์ัง้หมด แลว้ก็บรรดา
เทวดาและพรหมทัง้หมดใหช้่วยกันปกปักรกัษาประเทศชาติชาวไทยใหป้ลอดภยัจากขา้ศึก 
คนที่คิดรุกรานไทยจงพินาศไป…2 

 
  นอกจากนั้นเรื่องเล่าในหนังสือเล่มนีย้ังสะทอ้นภาพของสมเด็จพระนเรศวรที่มี
ความสัมพันธ์ชิดใกลก้ับราชวงศจ์ักรี ดังความตอนหนึ่งที่หลวงพ่อฤๅษีลิงด าเอ่ยชมสมเด็จพระ
นเรศวรว่า “…ความจริงพระมหากษัตริย์ที่มีหนา้สวย ๆ แบบนีน้ี่ก็ควรจะเรียกว่าเป็นนกัรบหนา้

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 69. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้เดิม. 



  
 

205 

นาง…”1 ทันใดนั้นรัชกาลที่  1 ซึ่งทรงประทับอยู่ที่นั่ นด้วยทรงตรัสขึ ้นมาว่าที่จริงต้องเรียก 
“เพชฌฆาตหนา้นาง” สมเด็จพระนเรศวรก็ทรงพระสรวลตรสักลบัว่า “…บอกนีเ่ขาลอ้ผมเสมอ เขา 
(รัชกาลที่ 1 – ผู ้วิจัย)… ถามว่าท าไม ตอบว่าเขาหาว่าผมน่ะหน้าตัวเมีย คือหน้าผูห้ญิง เขา
เรียกว่า “นกัรบหนา้ตวัเมีย” เขาลอ้ผมยงังัน้ เขาเรียกว่า “เพชฌฆาตหนา้ตวัเมีย” แต่ความจริง
วนันีเ้ขาเกรงใจพระคณุท่าน เลยเรียก “เพชฌฆาตหนา้นาง”…”2  
  ใจความหลกัของเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรในหนงัสือ “เรื่องจริงอิงนิทานเล่ม 2” 
คือ การเนน้ความสมัพันธข์องสมเด็จพระนเรศวรกบัสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ และ
รชักาลที่ 1 อนัเป็นตน้ราชวงศจ์กัรี ลกัษณะของการเลา่เรื่องนัน้แสดงถึงลกัษณะเป็นกนัเองระหว่าง
สมเด็จพระนเรศวรกบัหลวงพ่อฤๅษีลิงด า ซึ่งอิทธิปาฏิหาริยใ์นการมีปฏิสมัพันธก์ับดวงวิญญาณ
ตามหนังสือเล่มนี ้อาจจะมีส่วนส าคัญที่ท าให้เรื่องเล่าในเล่มต่อไปได้รบัความน่าเชื่อถืออย่าง
กวา้งขวาง 
  หนังสือเล่มต่อมาชื่อว่า “หลวงพ่อธุดงค์” ได้รับการจัดพิมพ์หลังจากท่าน
มรณภาพเป็นเวลาสองปี พระครูปลัดอนันต ์พทฺธญาโณ เจา้อาวาสวัดท่าซุงในขณะนั้นเล่าที่มา
ของหนงัสือเล่มนีใ้นค าปรารภใจความว่า เมื่อครัง้ที่หลวงพ่อฤๅษีลิงด ายังมีชีวิตอยู่ไดม้ีการบนัทึก
เทปเรื่อง “ธุดงคข์องหลวงพ่อ” ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2533 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2534 
และไดค้ดัลอกพิมพแ์จกแก่ผูท้ี่สนใจ จากนัน้ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2537 จึงตดัสินใจพิมพห์นงัสือ
เล่มนีแ้จกแก่ผูถ้วายสงัฆทานชุดละ 500 บาท ในหนังสือเล่มนีเ้ล่าการปฏิบติัธุดงคข์องท่านตัง้แต่
เริ่มบวชพรรษาแรกจนถึงพรรษที่สี่ พรอ้มประสบการณต่์าง ๆ ขณะฝึกธุดงค์3 
  เรื่องเล่าเก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรเริ่มขึน้เมื่อครั้งที่หลวงพ่อฤๅษีลิงด าบวช
พรรษาที่ 1 ผ่านไป และก าลังจะเขา้สู่พรรษาที่ 2 หรือประมาณ พ.ศ. 2480 ท่านไดฝึ้ก “อตีตังส
ญาณ” หรือการรูเ้หตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแลว้4 ในป่าศรีประจันต ์อ าเภอศรีประจันต ์จังหวัด
สพุรรณบุรี5 พรอ้มกบัพระสงฆอี์ก 2 รูป แต่ในระหว่างฝึกมาไดเ้กือบ 20 วนั จึงมีความคิดที่จะยา้ย
สถานที่ฝึก อันเป็นเวลาประจวบเหมาะที่ชายแก่คนหนึ่งอายุประมาณ 60 ปีผ่านทางมา พรอ้มกับ
แนะน าสถานที่ที่จะยา้ยราวกบัว่าเคยรูจ้กัมาก่อนหนา้นี ้ทัง้ที่ในความเป็นจรงิเพิ่งพบเจอกนัว่า  “…

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 70. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้เดิม. 
3 หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงด า). (2537). หลวงพอ่ธุดงค.์ ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
4 แหล่งเดมิ. หนา้ 37. 
5 แหล่งเดมิ. หนา้ 9. 
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ถา้ยา้ยนะ ก็ยา้ยไปฝั่งทศิตะวนัตกของอ าเภอศรีประจนัต ์ดา้นโนน้มีดนิทีม่ีความส าคญัอยู่จุดหนึ่ง 
นั่นคือ ดอนเจดีย์ เจดีย์ที่พระนเรศวรมหาราช บรรจุเครื่องกษัตริย์ ที่พระมหาอปุราชแต่งตวัเวลา
นัน้ ทัง้ของา้ว ทัง้มีด อะไรก็ตาม ทัง้หมด เครือ่งแต่งกายทัง้หมด มาฝังไวท้ีน่ ั่น”1  
  เมื่อไดส้นทนากันต่อหลวงพ่อฤๅษีลิงด าจึงทราบว่าชายแก่คนนั้นเกิดตัง้แต่สมัย
รชักาลที่ 4 ท่านเห็นว่าชายแก่ผูน้ีน้่าจะรูเ้รื่องเมื่อครัง้ที่รชักาลที่ 6 มาท าพิธีกรรมที่ดอนเจดีย ์จึง
สอบถามไปและไดค้ าตอบกลบัมาว่า “…ท่าน (ชายแก่–ผูว้ิจัย) ก็มาร่วมงานดว้ย ในการร่วมงาน
เวลานัน้ รชักาลที ่6 ก็ใชพ้ราหมณ์บวงสรวงเชิญเทพเจา้ ก็ถามท่าน (ชายแก่–ผูว้จิยั) ว่า พราหมณ์
บวงสรวงเชิญเทพเจา้ เทพเจา้มาไหม ท่าน (ชายแก่–ผูว้ิจยั) ก็บอกว่า ผมก็ไม่รูเ้หมือนกนัว่า เทพ
เจา้ของพราหมณ์มาหรือไม่มา…”2 พอไปถึงดอนเจดียช์ายแก่คนนัน้ก็เล่าใหท้่านฟังดว้ยว่าในองค์
เจดียม์ีการฝังอาวธุทัง้หมดที่อยู่บนคอชา้งของพระมหาอปุราชา ท่านถามต่อว่าสนามรบอยู่ตรงนี ้
หรือไม่ “…ท่าน (ชายแก่–ผูว้ิจยั) บอก การรบ รบทีล่าดหญา้ ไม่ใช่ทีน่ี ่แต่ว่าการจะสรา้งเจดยี์ไวท้ี่
ลาดหญา้ก็ไม่เหมาะ เพราะเป็นสนามรบ ท่านก็คิดว่า สกัวนัหนึ่งขา้งหนา้ กษัตริย์ เบือ้งหลงั ก็คง
จะไม่รบัศึกทีก่ าแพงเมืองอย่างทีแ่ลว้มา ถา้ไม่รบัศึกทีก่ าแพงเมือง เจดีย์ก็จะกลายเป็นแดนสนาม
รบไป…”3   
  ตัวบทที่กล่าวถึงไปขา้งตน้นีเ้ป็นส่วนแรกของการเกริ่นน าก่อนที่จะเขา้สู่ประเด็น
หลัก ในแง่ของพืน้ที่ที่หลวงพ่อฤๅษีลิงด าออกธุดงคม์ีความเชื่อมโยงกันเป็นอย่างดีกับเรื่องเล่า
ขนาดใหญ่ เนื่องจากอยู่ในพืน้ที่จังหวัดสุพรรณบุรี อันเป็นพืน้ที่ที่ไดร้บัการยอมรบัจากรฐัว่าเป็น
สถานที่กระท ายุทธหัตถี และมีการประกอบรฐัพิธีเป็นประจ าทุกปี ตัวของชายแก่หรือที่หลวงพ่อ
ฤๅษีลิงด าเรียกว่า “ลุง” นัน้ ซึ่งมารูใ้นภายหลงัว่าแทจ้ริง คือ “วิษณุกรรมเทพบุตร”4 เป็นผูน้  าทาง
ท่านมายงัดอนเจดีย ์และเป็นผูบ้อกเล่าโครงเรื่องสงครามยุทธหตัถีตามแบบรฐั นยัส าคญัของเรื่อง
เล่าในส่วนนีจ้ึงแสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิปาฏิหาริยข์องท่านในการมีปฏิสัมพันธ์กับอมนุษยห์รือในที่นี ้
คือ เทวดาที่อยู่บนสรวงสวรรค ์การที่ท่านสามารถท าอย่างนีไ้ดช้่วยตอกย า้ความน่าเชื่อถือต่อเรื่อง
ที่จะเลา่ต่อไป 
  ประเด็นหลกัของเรื่องเล่าชุดนีเ้กิดขึน้ในอีกไม่ก่ีหนา้ถดัมา หลวงพ่อฤๅษีลิงด าได้
สนทนากบัภมุเทวดาที่วิษณกุรรมเทพบตุรสง่มาใหต้อบขอ้สงสยั ค าถามแรกที่ท่านถาม คือ  

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 22. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 23-24. 
3 แหล่งเดมิ. หนา้ 26-27. 
4 แหล่งเดมิ. หนา้ 30. 
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 “…ที่ดอนเจดียน์ี่… เขาฝังศพพระมหาอปุราชใช่ไหม ท่าน (ภมุเทวดา–ผูว้ิจยั) บอก
ว่า ไม่มีใครเขาเอาขา้ศึกมาบูชาหรอกครบั (แหม…ท่าน (ภุมเทวดา–ผูว้ิจยั) ตอบน่ารกั)… ที
นี ้ศพคนเลว ๆ แบบนี ้ไม่มีใครบูชา ก็เลยถามว่า ถ้าอย่างนั้นเขาฝังอะไรไว้ล่ะ ท่าน (ภุม
เทวดา–ผูว้ิจยั) บอก เขาฝังเครื่องสาตราวุธที่มีอยู่บนหลงัชา้งทัง้หมด… ก่อนที่จะฝัง เขาท า
พิธีกรรมเหยียบย ่ากันอย่างหนัก เรียกว่า สาปใหพ้ม่าฉิบหายขายตนไปเลย เมื่อถามท่าน 
(ภุมเทวดา–ผูว้ิจยั) ต่อมาว่า การเหยียบย ่า ใครเหยียบ ก็บอกว่า พราหมณห์รือเจา้พิธีกรรม
เป็นคนเหยียบ ไม่ใช่พระนเรศวรเป็นคนเหยียบ และตอนท าพิธีกรรมเหยียบย ่าแลว้ เขาท า
อ่างเก็บไว ้เวลานีข้องทัง้หลายเหล่านัน้ยงัอยู่ดี”1 

   
  อีกค าถามหนึ่งที่น่าสนใจ คือ สมเด็จพระนเรศวรเสด็จสวรรคตขณะยกทัพไปตี
พม่า มีแต่อารมณ์ของความบาป อย่างนีพ้ระองคจ์ะตกนรกหรือไม่ ภุมเทวดาตอบว่าไม่ตกนรก 
พรอ้มใหเ้หตุผลว่าท าไมการยกทัพไปรบนั้นไม่บาป เพราะ “…นกัรบทุกคน ตื่นขึน้มาแลว้ นึกถึง
พระอนัดบัแรก พระที่หอ้ยอยู่ที่คอ… ปลุกพระ อาราธนาบารมีพระใหช้่วย… ขอความปลอดภัย
ของตวั เขาเป็นนกับญุทกุวนั… ถา้ถูกฆ่าตายในขณะทีจ่ิตใจนกึถงึพระ แทนทีเ่ขาจะไปนรก เขาไป
สวรรค์ทนัที…”2 เมื่อถามว่าเวลานีส้มเด็จพระนเรศวรอยู่ทิศไหน ภุมเทวดาตอบว่า “…เวลานีพ้ระ
นเรศวรมหาราชเกิดเป็นคนแลว้ และอยู่ในประเทศดา้นทิศตะวนัออกของประเทศไทย… เป็นคน
ไทยที่เกิดในเมืองฝรั่ง และในกาลต่อไปขา้งหนา้ วาระเขา้มาถึง พระนเรศวรมหาราชจะเขา้มา
ครองประเทศไทยในฐานะเป็น พระมหากษัตริย์…”3 พรอ้มอธิบายต่อว่าพระองค์จ าตอ้งรบกับ
ความยากจนของคนทัง้ชาติ ดงัความสรุปในตอนทา้ยว่า 
 

 ทีนีส้  าหรบั พระนเรศวรมหาราช เป็นนกัรบ เป็นนิสยั เกิดชาติไหน ก็ตอ้งรบชาตินัน้ 
ในเมื่อเกิดชาติตอนหลงัขึน้มา โอกาสที่จะรบอย่างนัน้มนัไม่มี เพราะว่า มีแม่ทพั มีนายกอง  
มีรฐับาลควบคุมงานการบริหาร รฐับาลควบคุม พระมหากษัตริยอ์ยู่ภายใตร้ฐัธรรมนูญ ก็
ตอ้งวางแผนรบกบัความยากจนของบรรดาประชาชนชาวไทย ถามท่านว่า อีกก่ีปี จะถึงวาระ
ที่พระนเรศวรมหาราชมาครองประเทศไทย ท่านบอกว่าท่านอยู่ไปไม่ตายไม่นานนกั ท่านก็มา
ครองประเทศไทยแน่ เวลาที่ถาม เป็นสมยัของรชักาลที่ 84 

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 39. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 39-40. 
3 แหล่งเดมิ. หนา้ 40. 
4 แหล่งเดมิ. หนา้ 41. 
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  จากตัวบทขา้งตน้คาดเดาไดไ้ม่ยากว่าสมเด็จพระนเรศวรได ้“กลับชาติมาเกิด” 
เป็นรชักาลที่ 9 เพราะช่วงเวลาที่หลวงพ่อฤๅษีลิงด าถามภมุเทวดานัน้ตรงกบัสมยัรชักาลที่ 8 กลา่ว
ไดว้่าหลวงพ่อฤๅษีลิงด าเป็นพระเกจิอาจารยรู์ปเดียวที่เล่าเรื่องเชื่อมโยงว่าสมเด็จพระนเรศวร คือ 
รชักาลที่ 9 ไดอ้ย่างชดัเจนที่สดุ แมแ้ต่สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพยงัไม่ทรงอปุมารชักาล
ที่ 8 เขา้กบัสมเด็จพระนเรศวรชดัเจนขนาดนี ้1 ขนบของการเล่าเรื่องในแบบศาสนาพุทธของหลวง
พ่อฤๅษีลิงด าจึงต่างจากขนบแบบเดิมที่มักเล่าถึงที่มาของพระมหากษัตริยว์่าทรงเป็นสมมติเทพ
หรือไม่ก็อวตารจากพระโพธิสตัว ์คลา้ยกันกับที่ศรีเพ็ญ จัตุทะศรีใชเ้ล่าถึงที่มาของการสรา้งพระ
เจดียอิ์สรภาพฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพียงแต่ไม่ไดบ้อกชัดเจนว่าสมเด็จพระนเรศวรทรง  “กลบัชาติ
มาเกิด” เป็นรชักาลที่ 92 และไม่ทรงพลงัเท่ากบัเรื่องเลา่ของหลวงพ่อฤๅษีลิงด า 
  แมช้่วงเวลาที่หลวงพ่อฤๅษีลิงด าบนัทึกเรื่องเลา่อย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึน้หลงัจาก
ท่านออกธุดงคไ์ปแลว้ประมาณ 5 ทศวรรษ แต่ความเชื่อเรื่องนีแ้พร่หลายอยู่ทั่วไปในหมู่ศิษยานุ
ศิษยข์องหลวงพ่อฤๅษีลิงด า พทุธศาสนิกชนบางส่วน รวมถึงมีการแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์
ใหผู้ค้นทั่วไปไดอ่้าน3 แต่ก็ยงัไม่พบว่าทางฝ่ายรฐัน าเรื่องเลา่นีม้าเผยแพรโ่ดยตรงแต่อย่างใด 
  ความพยายามเชื่อมโยงปัจจุบันยอ้นหาอดีตเช่นนี ้เป็นฐานคิดหลักของ “กรอบ
โครงการประวติัศาสตรร์าชาชาติไทย” อย่างก่อนหนา้เรื่องเลา่ของหลวงพ่อฤๅษีลิงด า กองทพัภาค
ที่ 3 ประกาศตนอย่างชดัเจนว่าตนเป็นทหารของสมเด็จพระนเรศวร หรือหลงัจากนัน้มีเรื่องเลา่ที่ว่า 
พล.อ. ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา  ไดร้บัค าท านายทายทักว่าเป็นทหารเอกของสมเด็จพระนเรศวรกลบั
ชาติมาเกิด4 ชุดของเรื่องเล่าแบบนี ้ที่ด  ารงอยู่ในสังคมไทยส่งอิทธิพลต่อความคิดของผู้คนใน
สงัคมไทยอย่างแน่นอน แต่จะมากหรือนอ้ยนัน้อาจตอ้งท าการศกึษาในเชิงลึกและลงรายละเอียกนั
ต่อไป  

 
1 อาจเป็นเพราะขนบการเล่าเรื่องที่ต่างกัน สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงเล่าเรื่องแบบ

ประวตัิศาสตรน์ิพนธ์ ท าใหไ้ม่มีการใส่เนือ้ความในท านองว่า พระองค์ทรงติดต่อกับเทวดาที่มาเล่าเรื่องสมเด็จ
พระนเรศวรใหฟั้งลงไป 

2 ดูหัวขอ้ 3.5.3 “พระเจดียอ์ิสรภาพ อนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” จังหวัดเพชรบูรณ์: การใช้
หลกัศาสนาพทุธน าทางตา้นคอมมิวนิสต ์

3 ตวัอย่างเช่น TNEWS. (2560). เป็นบุญของคนไทย!! หลวงพ่อฤๅษีลิงด าเล่า “พระนเรศวรมหาราช” 
กลบัมาเกิดเป็น “พระมหากษัตริย์ไทย” สูร้บกบัความยากจนของคนทัง้แผ่นดนิ!!. (ออนไลน)์ 

4 วาสนา นาน่วม. (2557). เล่มเดมิ. หนา้ 157-158. 
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4.4.2 หลวงปู่ โง่น โสรโย กับการสร้างตัวตนใหม่ให้แก่พระสุพรรณกัลยา 
  งานศึกษาเก่ียวกบัเรื่องเล่าพระสุพรรณกัลยาที่ผ่านมาของสุเนตร ชุตินธรานนท ์
อธิบายว่ากระแส “พระสุพรรณกัลยานิยม” แพร่สะพัดในช่วง พ.ศ. 2539–2540 โดยหลวงปู่ โง่น 
“…เป็นบุคคลผูส้รา้งต านานพระสพุรรณกลัยาขึน้มาใหม่ ใหเ้ป็นต านานของพระนางเอง เป็นเรื่อง
ของพระนางลว้นๆ โดยตรง… หลวงปู่ โง่นไม่เพยีงปฏิเสธต านานฉบบัสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพ แต่ยงัแต่งต านานใหม่สวมทบัต านานเดิม…”1 การศึกษาส่วนใหญ่ของสุเนตรเนน้ไปที่
การวิเคราะหต์ัวบทใหถ้ึงลกัษณะการแต่งต านานใหม่ที่ต่างจากต านานเดิมของสมเด็จฯ กรมพระ
ยาด ารงราชานุภาพ2 แต่ในที่นีจ้ะขยายความเพิ่มเติม และเสนอในอีกมมุมองหนึ่ง ซึ่งจะพิจารณา
ประเด็นนีโ้ดยการเชื่อมโยงใหเ้ห็นความสมัพนัธร์ะหว่างชีวประวติัของหลวงปู่ โง่น โสรโยกบัเรื่องเล่า
ที่ปรากฏในหนังสือ “ย้อนรอยกรรมต านานพระสุพรรณกัลยา” อันเป็นเสมือนต าราชิน้ส  าคัญ
ส าหรบัผูท้ี่สนใจและศรทัธาในเรื่องเล่าของพระสพุรรณกลัยา ซึ่งชีวประวติัและอิทธิปาฏิหารยิท์ี่ถูก
เลา่เป็นของติดตวักบัหลวงปู่ โง่น มีสว่นส าคญัในการน าเสนอเรื่องเลา่ของพระสพุรรณกลัยา 
  หลวงปู่ โง่น โสรโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขารวก อ าเภอตะพานหิน 
จงัหวดัพิจิตร ไดเ้ล่าถึงชีวิตของท่านซึ่งเต็มไปดว้ยประสบการณก์ารออกไปท่องโลกกวา้ง และการ
แสวงหาความรูว้ิชาในต่างแดน ซึ่งประสบการณ์เช่นนี ้เริ่มขึน้เมื่ออายุได้ 10 ปี ซาโต้โมมอง 
เลขานุการขา้หลวงใหญ่ชาวฝรั่งเศสประจ าอินโดจีน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบิดาของท่านซึ่งเป็น
หวัหนา้ล่องแพไมส้กัตามล าน า้ปิงสู่แม่น า้เจา้พระยา ไดร้บัตวัเป็นท่านไปเป็นบุตรบุญธรรม ท าให้
ท่านไดล้่องเรือไปยังประเทศต่าง ๆ ตัง้แต่เวียดนาม จีน แคนาดา สหรฐัอเมริกา จนกระทั่งไดเ้ล่า
เรียนและท างานไปดว้ยที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผ่านการนับถือศาสนามาแลว้ทั้งคริสตแ์ละ
อิสลาม จนมีเหตุใหต้อ้งกลบัประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2475 คุณตาของท่านถึงแก่กรรม และมารดา
ของท่านจึงบงัคบัใหบ้วช ท่านจึงอยู่ใตร้่มกาสาวพักตรน์ับแต่นัน้มา3 ชีวประวติัของท่านส่วนใหญ่
จะเนน้เลา่ถึงชีวิตตนโดยสมัพนัธก์บับริบททางประวติัศาสตรแ์ละการเมืองอย่างสงัเขป และเนน้ไป
ที่ความรูท้ี่ไดเ้ล่าเรียนมาอนัเป็นความรูท้างโลกมากกว่าทางธรรม ดังนัน้ ความรูท้างธรรมรวมถึง
การฝึกวิชาต่าง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัศาสนาจึงเริ่มขึน้หลงัจากท่านออกบวช 
  ส าหรบัหนงัสือเรื่อง “ยอ้นรอยกรรมต านานพระสพุรรณกลัยา” ถกูพิมพค์รัง้แรกใน
งานสง่มอบพระรูปพระสพุรรณกลัยาใหก้องทพัภาคที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2540 แต่ดว้ยความบกพรอ่งของ

 
1 สเุนตร ชตุินธรานนท.์ (2550). เล่มเดมิ. หนา้ 50. 
2 ดหูวัขอ้ ยอ้นรอยกรรม “พระสพุรรณกลัยานิยม” ใน แหล่งเดมิ. หนา้ 41-69. 
3 สรุปจาก หลวงปู่ โง่น โสรโย. (2541). ยอ้นรอยกรรมต านานพระสพุรรณกลัยา. หนา้ 97-103. 
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เนือ้หาที่มีอยู่ หลวงปู่ โง่นจึงไดท้ าการปรบัปรุงเนือ้หาใหส้มบูรณ์และจัดพิมพเ์ป็นครัง้ที่ 2 ขึน้มา1 
ในการจัดพิมพค์รัง้นีม้ีการเพิ่มเติมค าน า ค าปรารภ และความน าที่บ่งบอกวตัถุประสงคก์ารเขียน
ของท่านไว ้ต่างจากฉบบัพิมพค์รัง้แรกที่ไม่มี เนือ้หาประมาณ 166 หนา้ ไม่ไดแ้ค่เล่าถึงการติตต่อ
กบัพระสพุรรณกลัยา แต่ยงัมีเรื่องอื่นประกอบดว้ย โดยส่วนใหญ่เนน้ไปที่ประสบการณก์ารฝึกวิชา
และเหตกุารณท์ี่ท่านประสบพบเจอ ทัง้หมดลว้นเป็นส่วนเกือ้หนุนใหเ้รื่องเล่าพระสพุรรณกลัยาใน
หนงัสือเลม่นีไ้ดร้บัความส าคญัขึน้มา เช่น การเล่าถึงการคน้ควา้หาตวัแฝง หรือการเขา้ถึงนิมิตของ
ท่านยงัผลใหส้ามารถติดต่อกบัพระสพุรรณกลัยาได ้เป็นตน้ 
   ความมุ่งหมายในการเขียนหนงัสือเลม่นีบ้อกไวอ้ย่างชดัในค าปรารภ หลวงปู่ โง่นก
ล่าวถึงสาเหตุที่ พระสุพรรณกัลยามีคุณงามความดีมากกว่าวีรบุ รุษและวีรสตรีใด ๆ ใน
ประวติัศาสตรไ์ทย เพราะเป็นผูว้างแผนใหส้มเด็จพระนเรศวรกลบัมากอบกูแ้ผ่นดินไทย โดยท่าน
ยกตวัอย่างวีรกรรมของวีรสตรีมาเปรียบเทียบกบัพระสพุรรณกลัยา ทัง้ทา้วสรุนารีและนางสาวบุญ
เหลือ ทา้วเทพสตรีและทา้วศรีสนุทร ซึ่งลว้นแต่ท าวีรกรรมกอบกูท้อ้งถิ่นของตน รวมถึงสมเด็จพระ
ศรีสุริโยทัยที่รฐัเชิดชูว่าไดท้รงประกอบวีรกรรมที่มีความส าคัญต่อชาติ ก็ยังมิอาจเทียบเท่าพระ
สพุรรณกลัยาได ้
 

 …พระศรีสุริโยทัยนั้นท่านยอมเสียสละพระชนม์ชีพเพื่อแผ่นดินอโยธยา และ
แผ่นดินไทยทั้งประเทศ แต่การเสียสละของท่านก็ยังแพ้เขา เราไม่ไดอ้ะไรมาเลยในการ
สูญเสียครัง้นั้นและไม่เหลือหลออะไรเลย ประวัติศาสตรไ์ทยไดจ้ารึกไว้หมดแลว้ แต่การ
เสียสละของพระนางสพุรรณกัลยาที่ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือเล่มนี ้ชาวไทยเรามีแต่ไดก้บัได ้เรา
รว่มกันรบัมรดกทั้งหมด คือ ไดก้ับไดล้กูเดียว ท่ีพระนางยอมเสียสละความบริสทุธ์ิ เสียเนือ้
เสียตวั ยอมเสียชีวิตวิญญาณใหก้ับคนต่างชาติ ยอมตวัไปเป็นทาส เป็นสารพดั ท่ีคนอื่นเขา
ท าไม่ได ้และไดท้รงวางแผนใหพ้ระนอ้งยาเธอทัง้สองพระองค ์คือ พระนเรศวรมหาราช กับ 
พระเอกาทศรถ พรอ้มดว้ยผูท้รงคุณที่เหลืออยู่ ใหก้ลบัมากอบกูบ้า้นเมืองผืนแผ่นดินสยาม
ไทยทัง้ประเทศไวใ้หค้นไทย ไดอ้าศยัอยู่อย่างมีความสขุ ส่วนพระสพุรรณกลัยาเองไดท้อดทิง้
สรีระไวใ้นต่างแดน แสนจะน่าสงสาร อันการกระท าของพระนางเอง ไม่เคยได้รบัเกียรติ 
รบัค าสรรเสริญจากใครเลย ลืมท่านหมด… ถา้ท่านผูม้ีปัญญาใชว้ิจารณญาณ ใชร้ากฐาน
ความรูส้กึนึกคิดที่เป็นธรรมแลว้พิจารณาด ูถา้หากท่านไม่ยอมรบัก็เป็นบคุคลที่อยู่ในระดบั E 
D ที่ไม่มีการไตรต่รองในเหตผุลที่เป็นจรงิ2 

 
1 แหล่งเดมิ. ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
2 แหล่งเดมิ. ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
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  เหตุผลส าคญัที่หลวงปู่ โง่นเชิดชูพระสพุรรณกลัยา คือ พระองคท์รงเสียสละชีวิต
และจิตวิญญาณเพื่อแผนการในการกอบกูเ้อกราชใหแ้ก่ชาติไทย ซึ่งการเสียสละแบบดงักล่าวโดย
ที่ไม่ออกรบเองนัน้ยิ่งใหญ่กว่าวีรบุรุษและวีรสตรี แมแ้ต่สมเด็จพระนเรศวรที่ทรงกอบกูเ้อกราชได้
เป็นผลส าเร็จ ก็มาจากความเสียสละของพระสพุรรณกลัยา หลวงปู่ โง่นประกาศจดุยืนอย่างชดัเจน
ต่อเรื่องเล่าของตนว่าตอ้งการเล่าเรื่องใหม่ที่แตกต่างจากประวติัศาสตรข์องรฐัที่มกัจะเนน้แต่เพียง
บทบาทสมเด็จพระนเรศวร นอกจากนัน้ยงัมีค าอธิบายที่น่าสนใจต่อวิธีคิดที่ท่านเลือกจะเขียนเล่า
เรื่องราวนี ้เพราะท่านไม่ชอบเรื่อง “เจา้ ๆ จกัร ๆ วงศ ์ๆ” มาตัง้แต่วยัเยาว ์ซึ่งอาจกลายมาเป็นหนึ่ง
ในสาเหตทุี่ท าใหท้่านเลือกที่จะเลา่เรื่องราวของพระสพุรรณกลัยา ซึ่งเป็นเรื่องของเจา้เหมือนกนัใน
มมุมองที่แตกต่างออกไป 
 

 …ขา้พเจา้เองไม่ไดเ้อาใจใส่ ไม่ไดส้นใจ ในเรื่องเก่ียวกบั เจา้ ๆ จกัร ๆ  วงศ ์ๆ อะไร 
ทัง้นัน้ เพราะเหตุว่าขา้พเจา้มี config ติดอยู่ในใจมาแต่ก าเนิด คือไม่ชอบเจา้ เพราะสถานที่
ขา้พเจา้อยู่ไม่ว่าที่ใด จะไม่ไกลจากหมู่บา้นของพวกคณะลิเก อนัคนจ าพวกนั้นมันจะซอ้ม 
มนัจะแสดงมนัจะสอนกนัแต่เรื่องเจา้ จกัรๆ วงศ์ๆ  ทกุวี่ ทกุวนัเป็นประจ า หนวกหจูะตาย เลย
เกิดโรคความเกลียด ความชงัในระบบเจา้ของพวกลิเกขึน้มา เมื่อพวกมนัเลิกเล่นเลิกแสดง 
มนัก็มานั่งกินขา้วกับหัวปลาทูกรอบ ๆ กับหมาอีก นี่แหละหนาโลกแห่งมายา โลกแห่งการ
สมมตุิ แต่มนษุยก์็ยงัมายึดติดกบัมนั อนิจจงัน่าทเุรศแท ้ๆ…1 

 
  ที่มาของ “พระต านานของพระนางสพุรรณกลัยา” เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2490 หลงัจากที่
พม่าไดร้บัเอกราชจากองักฤษ ท่านไดถู้กนิมนตจ์ากท่านมหาปีตะโก ภิกษุ มิตรที่เคยอยู่ร่วมกันที่
ประเทศอังกฤษ แต่ขณะอยู่ที่นั่นก็ประสบกับปัญหาความขัดแยง้เก่ียวกับพระภิกษุสงฆเ์ก่ียวกับ
นโยบายของรฐับาลที่จะยกฐานะใหพ้ระสงฆพ์ม่ามีสมณศกัดิเ์หมือนพระสงฆไ์ทย พระสงฆพ์ม่าที่
ไม่พอใจเรื่องลาภยศก็ออกเดินขบวนต่อตา้น ท่านก็ออกไปร่วมเดินขบวนกบัเป็นนายทุนสนบัสนุน
ค่าใชจ้่ายดว้ย จึงถูกจับตัวกักอาณาบริเวณไวส้อบสวน ในระหว่างนั้นเองท่านไดร้ือ้ฟ้ืนวิชาการ
สะกดจิตตวัเองใหเ้ขา้สู่สภาวะแห่งความหลบั (หลบัทางจิต) จบัเอาตวันิมิตหรือตัวฝันมาสรา้งเป็น
ตวัแฝง อนัเป็นค าแนะน าของพระผูเ้ฒ่าหลวงปู่ โลกอดุรสอนใหส้มยัฝึกวิชาที่ภูเขาหิมาลยัและหิมะ
ถล่มจนร่างกายถูกฝังอยู่ภายใน ซึ่งวิชานีไ้ม่อาจสรรหาภาษามนุษยม์าอธิบายใหค้นอ่ืนเขา้ใจได ้

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 11. 
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มนัเป็นภาษาของจิตวิญญาณและโลกทิพยท์ี่ท าใหท้่าน “…ไต่เตา้เขา้ถึงกระแสวิญญาณของพวก
โอปปาตกิะตลอดลอดได ้ลอดเขา้ถงึด่านของพวกทวยเทพเทวา คอื พระวญิญาณของพระสพุรรณ
กลัยา ตลอดไดส้มัผสักบัสรรพวญิญาณต่าง ๆ …”1 
  เนือ้หาหลงัจากนีจ้ะเขา้สู่ส่วนที่เก่ียวกบัการติดต่อกบัพระสพุรรณกลัยาผ่านนิมิต
ของหลวงปู่ โง่น ปรากฏโครงเรื่องสองแบบวางซอ้นกันอยู่ ไดแ้ก่ โครงเรื่องแบบพาฝัน (romance) 
และโครงเรื่องแบบโศกนาฏกรรม (tragedy) ซึ่งสอดคลอ้งกับการเล่าเรื่องที่มีสองลกัษณะซอ้นอยู่
เช่นกัน กล่าวคือ โครงเรื่องแบบพาฝันที่มองว่ามนุษย์สามารถก้าวขา้มข้อจ ากัด และสามารถ
ปลดปลอ่ยตนเองออกจากการจองจ าของสถานการณแ์ละเวลา2 จะปรากฏในสว่นที่หลวงปู่ โง่นเล่า
ถึงความรูส้ึกดีที่ตนสามารถติดต่อทางนิมิตกับพระสพุรรณกัลยาได ้น า้เสียงที่ท่านถ่ายทอดลงใน
ตวับทเต็มไปดว้ยความรูส้ึกผูกพันอย่างน่าอศัจรรยใ์จ ท่านใชค้ าเรียกพระสุพรรณกัลยาว่า “หญิง
สาวพราวเสน่หท์่านหนึ่ง” ในการติดต่อกันครัง้แรก ซึ่งพระสุพรรณกัลยาไดเ้ล่าเรื่องราวเก่ียวกับ
อดีตชาติใหท้่านฟังว่าท่านเคยอยู่กับพระองค ์เคยช่วยเหลือพระองค ์เคยเป็นเชลย เคยเป็นนาย
ช่างและสรา้งบา้นใหเ้ชลยอยู่ และยงัเคยหายหนา้ไปช่วยสมเด็จพระเจา้ตากสินกูเ้มือง3   
  ครัง้หนึ่งพระสุพรรณกัลยาขอใหห้ลวงปู่ โง่นช่วยแกด้า้ยสายสิญจนอ์อกจากมือ
และขาให ้เพราะหมอผีพม่าผูกเอาไวก้ันพระองคห์นี หลวงปู่ โง่นจึงช่วยแกด้า้ยสายสิญจนอ์อกให ้
“…เห็นท่านดีใจเอามาก ๆ สวมกอดขา้พเจา้ทนัที (เรื่องนีถ้า้มิใช่ฝัน หรือสมัผสัดว้ยฝัน อาบตัคง
กินตายแน่ ๆ เพราะสาวสวย ๆ อย่างนีม้ากอดใครเล่าจะท าใจได ้เพราะเรายงัมีกิเลสหนาอยู่นี ่แต่
มนัก็เป็นแค่ความฝันเท่านัน้จะเอาจริงเอาจงัอะไรกบัความฝันเล่า)…”4 
  เมื่อคราวที่ตอ้งไปเป็นเชลยพรอ้มกับพระสุพรรณกัลยานั้น เรื่องเล่าในอดีตชาติ
ของหลวงปู่ โง่นเมื่อครัง้ที่ตกไปเป็นเชลยยังกรุงหงสาวดีแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคัญในฐานะนาย
ช่างชัน้ครูที่แมแ้ต่พระเจา้บุเรงนองยังตอ้งเกรงใจ ดังความตอนหนึ่งว่า  “…ตวัท่านเองก็ไดก้ลบัไป
ดว้ย แต่การไปของท่าน เขาใหไ้ปถึงแค่เขตแดน แลว้เขาสั่งใหส้รา้งบา้นเรือนอยู่ตรงเมืองมะริด 
และเจา้บเุรงนองก็เกรงใจท่านมาก เพราะท่านเป็นผูใ้หญ่ทีเ่ขานบัถอื เรียกว่ามือชัน้ครู…”5 

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 1-5. 
2 ตามไท ดิลกวิทยรตัน.์ (2562, มกราคม-มิถนุายน). เล่มเดมิ, 6(1), 137. 
3 หลวงปู่ โง่น โสรโย. (2541). เล่มเดมิ. หนา้ 7-8. 
4 แหล่งเดมิ. หนา้ 8-9 
5 แหล่งเดมิ. หนา้ 12 
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  ในแต่ละครัง้ที่หลวงปู่ โง่นสามารถติดต่อทางนิมิตกบัพระสพุรรณกลัยาได ้ก็จะเล่า
ถึงความรูส้ึกอ่ิมเอมใจอย่างเห็นไดช้ัด ดงัตัวอย่างความตอนหนึ่งว่า “…พอรูส้ึกตวัขึน้มาจากการ
หลบัฝัน ความทรงจ าทีต่ดิอยู่กบัมโนทวารก็ยงักอ้งกงัวานอยู่ทีหู่ทัง้สองขา้งของขา้พเจา้ว่า สพุรรณ
กลัยา สุพรรณกลัยา สุพรรณกลัยา สุพรรณกลัยาอยู่ไม่ลืมเลือน… เลยเกิดความสขุ เอิบอิ่มเบิก
บาน ยิม้แยม้ร่าเริงอยู่คนเดียว… เขาจะหาว่าบา้ก็เอา…”1 สะทอ้นถึงลกัษณะโครงเรื่องแบบพาฝัน
ที่แทรกอยู่ในเรื่องเล่า ซึ่งน าพาใหท้่านสามารถกา้วขา้มการจองจ าของสถานการณแ์ละเวลาในโลก
แห่งความเป็นจรงิสูโ่ลกแห่งนิมิตที่มนษุยธ์รรมดาสามญัมิอาจจะจินตนาการ 
  ส่วนโครงเรื่องแบบโศกนาฏกรรมที่จบลงดว้ยความพ่ายแพข้องมนุษย ์แต่ชดเชย
ดว้ยความตระหนักรูถ้ึงขอ้จ ากดัของมนุษย์2 จะปรากฏในส่วนที่เป็นเรื่องเล่าที่มาจากน า้เสียงของ
พระสพุรรณกลัยา ซึ่งเต็มไปดว้ยความระทมทุกขน์านาประการ เช่นความตอนหนึ่งว่า “…พวกเรา
ถูกกวาดตอ้นมาเป็นเชลย จนฉนัโตเป็นสาว ดงัทีท่่านเหน็อยู่ทกุวนันี ้อายรุาว ๆ เบญจเพส ไอเ้จา้
บุเรงนอง มนัก็ปองรกั จะหกัดา้มพรา้ดว้ยเข่า เอาฉนัท าเมีย มนัท าระห ่าระเหรี่ยในทางมายา…”3 
แต่น า้เสียงที่แสดงออกถึงฉากโศกนาฏกรรมส าคญัที่สดุที่ตอ้งสญูเสียวีรสตรีคนส าคญัของไทยไป 
ปรากฏในตอนที่พระเจา้นนัทบุเรง พระราชโอรสที่ขึน้ครองราชยต่์อจากพระเจา้บเุรงนอง สั่งลงโทษ
พระสพุรรณกลัยา 
 

 …ไอเ้จา้มงัไชยสิงหะราช (นนัทบุเรง) จึงสั่งจบัจ าจองแม่เลีย้งของมนัคือฉันเอง ให้
ลงโทษทณัฑอ์ย่างหนกั มนัสั่งใหค้นจบัฉัน มดัมือ มดัเทา้ แลว้ลงมือ ชก ต่อย ตบ ตี เตะ ถีบ 
โบยดว้ยแสห้วาย โบยแลว้ โบยอีก แลว้ปล่อยใหฉ้นั อดขา้ว อดน า้ ใหไ้ดร้บัความทกุขท์รมาน
อย่างแสนสาหสั (มนัเลวยิ่งกว่าหมา เพราะธรรมดาแลว้ หมาตวัผูจ้ะไม่กัดหมาตวัเมีย… จึง
เป็นบุคคลจ าพวกที่มีสันดานเลวยิ่งกว่าหมาเสียอีก)… ท่านขาเมื่อมันเห็นฉันว่าอ่อนเปลีย้
เพลียแรงแลว้ มนัก็ฟันฉนัดว้ยดาบเล่มนี ้(และขอใหท้่านเอากลบัไปดว้ยนะ) แลว้ฉนัก็ตายไป
พรอ้มกบัลกูอยู่ในทอ้งแปดเดือน แลว้มนัก็ใหห้มอผีมาท าพิธีทางไสยศาสตร…์4 

 
  พระสุพรรณกัลยาที่ได้รบัการปลดพันธนาการทางอาคมโดยหลวงปู่ โง่น จึงตั้ง
ปณิธานอย่างแรงกล้าว่า “…(ฉันจะไปอุบัติบังเกิดช่วยบ้านเมืองในสตรีเพศ เมื่อบ้านเมือง

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 10. 
2 ตามไท ดิลกวิทยรตัน.์ (2562, มกราคม-มิถนุายน). เล่มเดมิ, 6(1), 137. 
3 หลวงปู่ โง่น โสรโย. (2541). เล่มเดมิ. หนา้ 12. 
4 แหล่งเดมิ. หนา้ 15. 
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เดือดรอ้น แต่จะไปอุบัติในสกุลสุขุมาลยช์าติ ในวงศส์กุลกษัตริยไ์ทยและจะไม่มีเยื่อใยในการมี
คู่ครอง) ฉันจะสรา้งบารมีท าแต่ความดี ใหน้ั่งอยู่บนหวัใจของคนไทยทัง้ประเทศ…”1 พรอ้มทัง้ฝาก
หลวงปู่ โง่นใหเ้ผยแพร่ “…รูปลกัษณข์องฉันที่อยู่ในหว้งแห่งความทรงจ าของท่าน ออกเผยแพร่ให้
คนอ่ืน ๆ ที่อยากรูอ้ยากเห็นฉัน ใหเ้ป็นแบบรูปธรรมขึน้มา… แต่ฉันเชื่อแน่ว่า คนไทยทั้งประเทศ 
เขาคงจ าฉันไดไ้ม่ก่ีคน เพราะประวติัจริง ๆ ที่พระนอ้งยาเธอของฉันจารกึไว ้ก็คงจะสลายหายสูญ
ไปกับกรุงแตกครั้งหลังสุดแล้ว…”2 ท าให้หลวงปู่ โง่นมีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่เรื่องเล่าของ
พระองคม์ากยิ่งขึน้ โดยอธิบายการถ่ายภาพในนิมิตอย่างละเอียด ดงันี ้
 

 …เราตอ้งใชว้ิธีการถึงสองระบบ ไดแ้ก่ ระบบนามธรรม คือทางจิต ไสยศาสตรท์าง
จิตวิญญาณและทางรูปธรรม คือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์ซึ่งไดแ้ก่กลอ้งถ่ายรูป จึงหา
กลอ้งถ่ายรูปมาสองตวั สองยี่หอ้ คือ กลอ้งโอลิมปัส Olimpus ของเยอรมัน… และกลอ้งโพ
โตลอง Potolon ของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นกลอ้งที่เก่าแก่ที่สุดมาดัดแปลงติดตัง้อันเด็บเตอร ์พ่วง
เขา้ใส่นาฬิกา ตัง้เวลาใหเ้ป็นออโตเมติกใหถ้่ายเองไดท้กุสิบนาที… แลว้จดัหาเครื่องพลีกรรม
ทางไสยศาสตร ์ซึ่งมีเครื่องบูชามีอาหารหวานคาว ผลหมากรากไม้และเครื่องแต่งตัวของ
ผูห้ญิงมี เครื่องขดัแป้งแต่งตวั น า้อบน า้หอมผา้ถุงเสือ้นุ่ง เป็นสีทอง… หนัหนา้กลอ้งทัง้สอง
เข้าหาพานเครื่องเสน้ ท าใจให้สงบ หันหน้าตัวเองไปแนวเดียวกับกลอ้งถ่ายรูป แลว้สวด
คาถา… ภาวนาไดเ้จ็ดครัง้แลว้ก็หยุด เอาสติตามลม เขา้ออก เขา้ออก เขา้รู ้ออกรู ้จนลมที่
ออก ๆ เขา้ ๆ มีความละเอียดลงละเอียดลง ใชค้วามรูส้ึกอย่างแรงในขณะหายใจเขา้ดึงเอา
ภาพลกัษณข์อง พระสพุรรณกัลยา ใหม้าปรากฏ อนัรูปภาพของพระนางก็ปรากฏขึน้ในมโน
ภาพเห็นชัดเจน อันกลอ้งถ่ายทั้งสองมันก็ท างานตามที่ก าหนดไว ้ใชเ้วลาอยู่สามชั่วโมงก็
หยุด เอาฟิลม์ออกมาลา้งดู ลา้งด้วยมือเอง เพราะเราเคยเป็นช่างถ่ายรูปมาก่อน ได้รูป
ออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ ไม่ผิดอะไรกับท่ีเห็นในสมัผสัทางฝัน แต่รูปอื่น ๆ ก็ติดมาบา้ง ท่ีไม่รูจ้กั
เราไม่เอามา ถึงตรงนีท้่านผูอ้่านคงสงสัยว่า มีรูปคนอื่นผีอื่นวิญญาณอื่นบา้งหรือเปล่า ขอ
ตอบว่ามีโลกเมืองผี…3 

 

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้เดิม. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้เดิม. 
3 แหล่งเดมิ. หนา้ 19-20. 
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ภาพประกอบ 14 (ขวา) ภาพถ่ายพระสพุรรณกลัยาจากนิมิต (ซา้ย) ภาพวาดพระสพุรรณกลัยา

พรอ้มกบัดวงวิญญาณรายรอบ 
 

 ที่มา: หลวงปู่ โง่น โสรโย. (2541). ยอ้นรอยกรรมต านานพระสพุรรณกลัยา. หนา้ 20-21. 
 
  ครัน้เวลาผ่านไปกว่า 4 ทศวรรษ เพื่อเป็นการเผยแพร่เรื่องเล่าพระสุพรรณกัลยา
ใหเ้ป็นรูปธรรมมากย่ิงขึน้ หลวงปู่ โง่นจึงประสานงานกบักองทพัภาคที่ 3 ในการป้ันหล่อพระรูปพระ
สพุรรณกลัยาขึน้มาตัง้แต่ พ.ศ. 2535 เพราะตอ้งการน ามาประดิษฐาน ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชของกองทัพภาคที่ 3 ตามที่พระสุพรรณกัลยาตอ้งการให้ “…ประดิษฐานไวท้ี่ที่ท่านจะ
ทอดพระเนตรเห็นน้องยาเธอทั้งสองพระองค์ของท่าน ที่ท่านร ่าไห้ต้องการอยากจะทัศนา
ทอดสายตา ดูนอ้งชายทัง้สองของท่านตลอดไปอีกนานเท่านาน…”1 และกลายมาเป็นที่มาของการ
เขียนหนงัสือเลม่นี ้
  ความน่าเชื่อถือที่ผูค้นมีต่อเรื่องเล่าพระสพุรรณกลัยาฉบบัหลวงปู่ โง่น เป็นผลมา
จากภูมิหลงัของท่านที่มีลกัษณะเป็นปัญญาชนวิชาการ ไม่ไดเ้ป็นปัญญาชนพทุธที่มุ่งแสวงหาทาง
ธรรมเพียงอย่างเดียว เมื่อน าความรูว้ิชาการแบบวิทยาศาสตรอ์ย่างการถ่ายรูปจากนิมิตที่ท่าน
สามารถอธิบายวิธีการโดยละเอียด พรอ้มกับกลวิธีการเล่าเรื่องที่มักใหเ้หตผุลกบัค าอธิบายเสมอ 
มาประสานกับความรูท้างธรรมผสมอิทธิปาฏิหาริยท์ี่ท่านสามารถระลึกชาติได ้ส่งผลใหเ้รื่องเล่า

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 22. 
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จากหลวงปู่ โง่นที่ล่วงเลยจากเหตกุารณม์ากว่า 4 ทศวรรษ กอปรกบัรูปถ่ายที่ปรากฏออกมา ไดร้บั
ความเชื่อถือจากผูค้นในวงกวา้งพอสมควร ลักษณะเช่นนีจ้ึงเป็นไปตามที่สุเนตร ชุตินธรานนท ์
กล่าวว่า “…ประวตัิศาสตร์จากนิมิต เป็นประวตัิศาสตร์ที่ตอ้งจริตของผูค้นในสงัคม…”1 แมเ้รื่อง
เลา่จะเป็นนิมิตที่อยู่นอกเหนือจากความรูแ้บบวิทยาศาสตรม์ากเพียงใดก็ตาม ย่อมมีเหตผุลรองรบั
เสมอ ดงัที่หลวงปู่ โง่นกลา่วว่า 
 

 …ท่านผูอ้่าน อ่านแลว้คงจะนึกว่าเรื่องนี ้มนัเป็น unbelievable นี่หว่า แต่ขา้พเจา้ก็
เชื่อของขา้พเจา้อย่างเต็มรอ้ย หรือท่านจะคิดว่า มันเป็น nearly Impossible แต่ขา้พเจา้ก็
เห็นว่ามนัเป็นไปไดแ้ละมนัก็เป็นไปแลว้ เพราะขา้พเจา้คน้ควา้และเขียนเรื่องนีเ้พียงเพื่อเสนอ
แนวคิดในแง่มมุต่าง ๆ ท่ีไดส้มัผสัมาดว้ยตนเอง ทัง้ดา้นนามธรรม และดา้นรูปธรรมมิใช่จะ
กะเกณฑใ์หท้่านเชื่อหรอก ขอบอกว่าอนัคนที่เชื่ออะไรง่าย ๆ และปฏิเสธอะไรง่าย ๆ โดยไม่ดู
เหตผุล (คือคนโง่) เพราะส่ิงเรน้ลบัซบัซอ้นต่าง ๆ ที่มีอยู่ใตห้ลา้ฟ้ากวา้งในโลกนี ้ซึ่งมนษุยย์งั
ไม่คน้พบ ยงัมีอีกมากเหลือที่จะพรรณนาสิ่งนัน้คือเรื่องจิตวิญญาณ2 

 
  เมื่อเปรียบเทียบเรื่องเล่าเก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรจากหนังสือของพระ
เกจิอาจารยท์ัง้สองท่าน มีความแตกต่างในแง่ของวิธีการเล่าเรื่อง ซึ่งเรื่องเล่าของหลวงพ่อฤๅษีลิง
ด าทัง้สองเลม่ถกูผลิตขึน้ภายใตบ้รบิทการเมืองและกระแสพระราชอ านาจน าที่แตกต่างกนั หนงัสือ
เรื่อง “เรื่องจริงอิงนิทานเล่ม 2” (พ.ศ. 2519) มีเนือ้หาที่บอกสภาพความวุ่นวายภายในประเทศ 
และความพยายามเชื่อมโยงสมเด็จพระนเรศวรเขา้กับสถาบันกษัตริยผ์่านสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ  สอดคลอ้งกับภายใตบ้รบิทราชาชาตินิยมใหม่ที่กระแสพระราชอ านาจน าของ
สถาบันกษัตริย์เริ่มขึน้สู่กระแสสูง และสอดคล้องกับบริบทความขัดแย้งของอุดมการณ์ทาง
การเมือง ส่วนหนังสือเรื่อง “หลวงพ่อธุดงค”์ (พ.ศ. 2537) ไดส้รา้งปรากฏการณ์แบบใหม่ของการ
เลา่เรื่องสมเด็จพระนเรศวรขึน้มา คือ การบอกเลา่ค าท านายที่ว่าสมเด็จพระนเรศวรจะกลบัชาติมา
เกิดเป็นรชักาลที่ 9 สอดคลอ้งกบัภายใตบ้ริบทหลงัเหตกุารณพ์ฤษภาฯ 2535 ที่พระราชอ านาจน า
ของสถาบนักษัตริยข์ึน้สู่จุดสงูสุด และการสรา้งวฒันธรรมการเทิดทูนพระมหากษัตริยแ์บบใหม่ ๆ 
จากชนชั้นกระฎุมพี ซึ่งหนังสือเร่ือง “ยอ้นรอยกรรมต านานพระสุพรรณกัลยา” (พ.ศ. 2541) มี
ลกัษณะร่วมเหมือนกนัในแง่ของการท านาย แมส้พุรรณกลัยาในนิมิตของหลวงปู่ โง่นจะไม่ไดท้รง

 
1 สเุนตร ชตุินธรานนท.์ (2550). เล่มเดมิ. หนา้ 47. 
2 หลวงปู่ โง่น โสรโย. (2541). เล่มเดมิ. หนา้ 10-11. 



  
 

217 

ตรสัอย่างแน่ชดัว่า จะกลบัชาติมาเกิดเป็นพระบรมวงศานุวงศพ์ระองคใ์ด แต่จากที่หลวงปู่ โง่นเล่า
นัน้ชดัเจนว่าจะทรงกลบัชาติมาเกิดเป็น “สตรีเพศ” และ “จะไม่มีเยื่อใยในการมีคู่ครอง” อย่างไรก็
ตาม ตอ้งพึงระลึกเสมอว่า ทัง้หมดนีเ้ป็นเรื่องเล่าจากความทรงจ าและการบนัทึกพระเกจิอาจารย์
เท่านัน้ หาใช่เรื่องเล่าที่รฐัแสดงออกอย่างชดัเจนว่ายอมรบัว่าเป็นจริงไปตามนัน้ เรื่องเล่าจากท่าน
ทั้งสองแพร่หลายได้ด้วยเพราะ ศิษยานุศิษย์เป็นก าลังหลักในการช่วยกัน เผยแพร่ออกมา จน
กลายเป็นสินคา้ทางวฒันธรรม1ที่แฝงฝังไปดว้ยความเชื่อจนถึงปัจจุบนั 

4.5 จากนวนิยายไตรภาคของ “ทมยันตี” สู่ละครทวิภาค 
 คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ เป็นนักประพันธ์นวนิยายที่ไดร้บัการยอมรบัมากในสังคมไทย 
เห็นไดจ้ากการถกูยกย่องใหเ้ป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (ประเภทนวนิยาย) ใน พ.ศ. 2555 
และเป็นเจา้ของนามปากกาหลากหลายชื่อที่มีการเขียนนวนิยายต่างแนวกนัออกไป ไดแ้ก่  โรสลา
เรน (แนวพาฝันหรือจินตนิยาย) ลกัษณวดี (แนวความรกั) กนกเรขา (แนวตลกขบขัน เบาสมอง) 
มายาวดี (ศาสตรแ์ห่งเทวะหรือเรื่องเล่าจากต านาน) และทมยนัตี ใชส้  าหรบัแต่งเรื่องราวที่สะทอ้น
ชีวิตและสังคม รวมทั้งแต่งเรื่องแนวจิตวิญญาณ 2 รวมถึงการแต่งเรื่องอิงประวัติศาสตรแ์ละ
พงศาวดาร ซึ่งนามปากกา “ทมยนัตี” ไดม้ีส่วนส าคญัยิ่งต่อการผลิตซ า้เรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวร
ออกมาจนถกูน าไปสรา้งเป็นละครโทรทศันท์ี่ไดร้บัความนิยมมากท่ีสดุเรื่องหนึ่ง  

4.5.1 การประพันธน์วนิยายหลังกระแสฟ้ืนฟูประวัติศาสตรว์ีรสตรี (อันเกี่ยวข้อง
กับสมเด็จพระนเรศวร) 
  ช่วงเวลาต่อเนื่องจากครึง่หลงัทศวรรษ 2530 จนถึงตน้ทศวรรษ 2540 เกิดกระแส
ฟ้ืนฟูประวัติศาสตรว์ีรสตรีที่มีความเก่ียวขอ้งกับสมเด็จพระนเรศวรขึน้มาอย่างเห็นไดช้ัด ทั้งจาก
วฒันธรรมแบบรฐัและวัฒนธรรมแบบมวลชน ตัง้แต่การบูรณะปฏิสงัขรณ ์“พระเจดียศ์รีสุริโยทยั” 
(พ .ศ . 2534) และการสร้าง  “พระราชานุสาวรีย์พ ระสุ ริ โยทัย ” (พ .ศ . 2538) ณ  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา การเผยแพร่ต านานใหม่ของพระสุพรรณกัลยาฉบับหลวงปู่ โง่น โสรโย (พ.ศ. 
2540) จนถึงการขึน้มามีบทบาทน าในการประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระ

 
1 หลงัจากที่หนงัสือของหลวงปู่ โง่นออกมาไดร้บัความสนใจอย่างแพร่หลาย มีคนน าต านานเรื่องนีไ้ป

พิมพซ์  า้ พิมพแ์ทรก หรือพิมพใ์หม่โดยอิงโครงเรื่องหรือเนือ้หาบางส่วนเก่ียวกบัพระสพุรรณกลัยา เช่น ภนัธกานต ์
กิม้ทอง. (2550). ยอ้นรอยกรรม ต านานพระสพุรรณกลัยา ยอ้นรอยธรรม ชีวติตอ้งสูเ้พือ่วรีสตรีทีโ่ลกลืม จากจิต
สมัผสั..หลวงปู่ โง่น..โสรโย. นครราชสีมา: ธัญญพทัธ.์; สรุิยนั สจุริตพลวงศ .์ (2555). ตามรอยกรรมพระสพุรรณ
กลัยา : ขตัตริาชนารีแห่งอโยธยาศรีรามเทพ ผูเ้สยีสละเพือ่แผ่นดนิ. กรุงเทพฯ: ทิพยประกนัภยั. 

2 ส านกัพิมพป์ระพนัธส์าสน์. (2563). วมิล เจียมเจริญ. (ออนไลน)์ 
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นเรศวรของสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดทศวรรษ 2540 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าว
สมเด็จพระนเรศวรหาไดเ้ป็นผูก้ระท าการทางประวติัศาสตรท์ี่เจิดจรสัในเรื่องเล่าของพระองคเ์อง
แต่เพียงผูเ้ดียวอีกต่อไป ทว่าวีรสตรีที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติอย่างนอ้ยสองพระองคไ์ดร้บั
การขบัเนน้บทบาทส าคญัในพืน้ที่ของเรื่องเลา่ทางประวติัศาสตรข์ึน้มา1 
  นวนิยายของทมยนัตีที่เกิดขึน้มาในช่วง พ.ศ. 2545–2546 สอดรบักับกระแสการ
ฟ้ืนฟูดังกล่าวไดเ้ป็นอย่างดี ไดแ้ก่ “กษัตริยา ตอน แกว้กษัตริยา” (พ.ศ. 2545) “แกว้กัลยา” (พ.ศ. 
2546) และ “อธิราชา” (พ.ศ. 2546)2 ซึ่งเป็นชุดนวนิยายที่ทมยันตี “ใช้ศาสตรน์ าศิลป์” ในการ
ประพันธ ์กล่าวคือ ใชป้ระชุมพงศาวดารภาคที่ 6 ฉบบัหอสมุดแห่งชาติ3 เป็นแกนน าเรื่อง และใช้
งานศกึษาของสเุนตร ชุตินธรานนท ์เรื่อง “พระสพุรรณกลัยาจากต านานสู่หนา้ประวติัศาสตร”์ เป็น
ขอ้มลูประกอบการเขียนดว้ย ต่างจากนวนิยายเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะ “ใชศิ้ลป์น าศาสตร”์ ความมุ่งหมาย
ส าคญัของการประพนัธน์วนิยายไตรภาคชุดนี ้คือ การพยายามเติม “ขตัติยนารี” เขา้ไปในช่องว่าง
ทางประวัติศาสตร ์และใหเ้ชื่อมกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประวัติศาสตรอ์ย่างสมเหตุสมผล
ที่สดุ4  
  งานศึกษาที่ผ่านซึ่งไดท้ าการวิเคราะหน์วนิยายของทมยันตีที่เก่ียวขอ้งกบัสมเด็จ
พระนเรศวร ส่วนใหญ่มักจะวิเคราะหเ์พียงแค่เรื่อง “อธิราชา” เท่านั้น เพราะใหค้วามส าคัญกับ
บทบาทของสมเด็จพระนเรศวรมากกว่าสองภาคก่อนหน้า5 มีงานศึกษาของธีรจ์ุฑา เมฆิน ที่

 
1 นอกจากที่กล่าวถึง ยังมีการผลิตซ า้ออกมาในรูปแบบส่ือบันเทิงดว้ย คือ ละครเรื่องสมเด็จพระสรุิโย

ทยั (พ.ศ. 2535) และภาพยนตรเ์รื่องสรุิโยไท (พ.ศ. 2544)  
2 เดิมทีนวนิยายไตรภาคชุดนีเ้คยตีพิมพเ์ป็นตอน ๆ ในนิตยสารมาก่อน กษัตริยา ตอน แกว้กษัตริยา 

และแกว้กลัยาแห่งแผ่นดนิ ตีพิมพใ์นนิตยสารขวญัเรือนช่วง พ.ศ. 2544-2545 และ พ.ศ. 2545-2546 ตามล าดบั 
ส่วนอธิราชาตีพิมพใ์นนิตยสารสกุลไทยใน พ.ศ. 2546 ภายหลงัส านกัพิมพ ์ณ บา้นวรรณกรรมไดน้ ามาจดัพิมพ์
รวมเล่มครัง้แรกในปีต่าง ๆ ดังนี  ้ทมยนัตี. (2545). กษัตริยา ตอน แกว้กษัตริยา. ไม่ปรากฏเลขหนา้.; ทมยันตี. 
(2546ก). แกว้กลัยาแห่งแผ่นดนิ. ไม่ปรากฏเลขหนา้.; ทมยนัตี. (2546ข). อธิราชา. ไม่ปรากฏเลขหนา้. 

3 คนทั่วไปรูจ้กักนัในชื่อไทยรบพม่า 
4 อรยิา จินตพานิชการ (บ.ก.). (2546). กษัตริยา : ประวตักิารณ์งานละคร. หนา้ 23. 
5 งานศึกษาดงักล่าว ไดแ้ก่ บาหยัน อิ่มส าราญ. (2548). เล่มเดิม. หนา้ 20-24.; ศุภกาณฑ ์นานรมัย .์ 

(2551). เล่มเดิม. หน้า 137-141.; มารศรี สอทิพย์. (2551). เล่มเดิม. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ. 
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วิเคราะหแ์นวคิดทางการเมืองแบบราชาชาตินิยมที่ปรากฏในนวนิยายไตรภาคนีอ้ย่างชัดเจน 1 แต่
ในหัวขอ้นีจ้ะน าเสนอในอีกมุมมองหนึ่ง โดยมุ่งพิจารณานวนิยายไตรภาคนีใ้นบริบทหลงักระแส
ฟ้ืนฟูประวติัศาสตรว์ีรสตรีที่มีความเก่ียวขอ้งกับสมเด็จพระนเรศวร พรอ้มทัง้วิเคราะหล์กัษณะการ
วางโครงเรื่องซึ่งสัมพันธ์กับเจตจ านงของทมยันตีที่ต้องการขับเน้นบทบาทขัตติยนารีใน
ประวัติศาสตรไ์ทย พรอ้มทั้งเชื่อมโยงไปสู่การไดร้บัการผลิตซ า้อีกครัง้ในรูปแบบละครโทรทัศน ์
อนัมีสว่นส าคญัท าใหเ้รื่องเลา่สมเด็จพระนเรศวรฉบบัทมยนัตีมีเลือดเนือ้ มีชีวิต และมีจิตวิญญาณ
ตามภาพที่ปรากฏใหเ้ห็นอย่างเป็นรูปธรรม 
  “กษัตริยา ตอน แกว้กษัตริยา” เป็นปฐมบทของนวนิยายไตรภาคนี ้เนือ้เรื่องเริ่ม
ตัง้แต่ พ.ศ. 2106 ที่เกิดสงครามชา้งเผือกจนถึงภายหลงัการเสียงกรุงฯ ครัง้ที่หนึ่งเมื่อ พ .ศ. 2112 
หลงัจากสมเด็จพระมหาธรรมราชาขึน้ครองราชย ์โดยตัวละครหลกัที่ด  าเนินเรื่อง คือ “พระวิสทุธิ
กษัตรีย”์ พระราชธิดาในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จพระศรีสุริโยทัย และเป็นพระราช
มารดาของพระสุพรรณกัลยา สมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระเอกาทศรถ ค าว่า “กษัตริยา” ที่
เป็นชื่อของนวนิยายคงสะทอ้นเจตจ านงของทมยนัตีที่ตอ้งการเชิดชูขตัติยนารีในประวติัศาสตรไ์ทย 
ผ่านทางตวัละครพระวิสทุธิกษัตรีย ์อนัมีความหมายว่า “ผูม้ีเลือดกษัตรยิบ์รสิทุธิ์”2 
  นวนิยายภาคแรกนีม้ีการวางโครงเรื่องแบบพาฝัน (romance) ที่พยายามขับเนน้
บทบาทของพระวิสทุธิกษัตรียใ์หก้า้วขา้มขอ้จ ากัดของวฒันธรรมปิตาธิปไตยหรือภาวะที่ชายเป็น
ใหญ่ในเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรที่มีมาก่อนหนา้ ตรงจุดนีเ้องที่ท าใหท้ัง้นวนิยายเรื่องนีต่้าง
จากพระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพที่ให้
ความส าคญักบัขตัติยะมากกว่าขตัติยนารี แต่ในขณะเดียวกนัทมยนัตีก็ไม่ไดป้ฏิเสธเนือ้หาที่มีอยู่
ภายใน เพียงแค่พลิกการวางโครงเรื่องเสียใหม่ จากโครงเรื่องแบบสุขนาฏกรรม (comedy) มาสู่
โครงเรื่องแบบพาฝัน อนัมีความแตกต่างที่ส  าคญั คือ โครงเรื่องแบบสขุนาฏกรรมของสมเด็จฯ กรม
พระยาด ารงราชานภุาพ จะเล่าบนพืน้ฐานของหลกัฐานที่มีมาก่อนหนา้ รวมถึงน างานชิน้เก่า ๆ มา
เรียบเรียงใหม่ให้ดูเป็นงานประวัติศาสตรม์ากกว่านวนิยาย ถึงแม้จะมีลักษณะของสัจนิยม
มหศัจรรยแ์ฝงอยู่ในตวับทก็ตามที แต่นั่นเป็นสิ่งที่ผูกติดมากับหลกัฐานและงานชิน้ก่อนหนา้ ส่วน
โครงเรื่องแบบพาฝันของทมยนัตี เป็นการปรุงแต่งบทบาทใหแ้ก่ตวัละครในประวติัศาสตรเ์พิ่มเติม

 
1 ธีรจ์ุฑา เมฆิน. (2558). แนวคิดทางการเมืองแบบราชาชาตินิยมที่ปรากฏในนวนิยายของทมยนัตี. 

(วิทยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, เชียงใหม่. 
2 ทมยนัตี. (2545). เล่มเดมิ. หนา้ 23. 
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ขึน้มาจากเรื่องเล่าขนาดใหญ่ที่รบัรูก้ันเป็นปกติวิสยั เนือ้เรื่องจึงแสดงออกถึงความหวังและความ
ปรารถนาอย่างแรงกลา้ของพระวิสทุธิกษัตรียท์ี่ตอ้งการปกป้องชาติบา้นเมืองเหมือนกบัเหล่าบุรุษ 
ซึ่งทัง้หมดนีม้าจากเจตจ านงของทมยนัตีโดยแท ้
  พระวิสทุธิกษัตรียใ์นฐานะที่เป็นตวัละครหลกัตอ้งประสบกบัการสญูเสียบุคคลอนั
เป็นที่รกัไปหลายคน เช่น พระราชมารดาสิน้พระชนมเ์มื่อครัง้ท ายุทธหัตถีกบัพระเจา้แปรใน พ.ศ. 
2091 พระสุพรรณกัลยาและสมเด็จพระนเรศวรถูกน าตัวไปเป็นองค์ประกันยังกรุงหงสาวดี 
พระเทพกษัตรีย ์พระขนิษฐาของพระองคถ์ูกทหารของพระเจา้บุเรงนองลักพาตัว พระราชบิดา
เสด็จสวรรคตในยามที่บา้นเมืองระส ่าระสาย เป็นตน้ ดงับทบรรยายที่สะทอ้นอารมณโ์ศกเศรา้ของ
พระองค์ว่า “สองหัตถ์… แต่งพระศพ พระมารดา  สองหัตถ์…ถวายรักษา พระพ่อเจ้า  สอง
หตัถ์…กอดโอรสธิดา แนบแน่น  สองหตัถ์…เปล่ารวดรา้ว อา้งวา้งแรมสูญ”1 แต่พระองค์หาได้
ยอมรบักบัชะตากรรมเหล่านีห้รือท าไดเ้พียงเศรา้โศกเสียใจเท่านัน้ ทมยนัตีวางบทบาทใหพ้ระองค์
เป็นเสมือนผูใ้หข้อ้คิดส าคัญแก่เหล่าบุรุษที่ยามเกิดศึกสงคราม  ดังในตอนที่กองทัพหงสาวดีลอ้ม
เมืองพิษณุโลก พระองคก์ล่าวกับสมเด็จพระมหาธรรมราชาในฐานะเจา้เมืองใหต่้อสูเ้พื่ อรอคอย
ความหวงัว่าอยธุยาจะยกทพัขึน้มาช่วยเหลือ แต่สมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงเห็นต่าง  
 

 อยุธยาจะมิยกทัพขึน้มา เพราะทัพหลวงพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองซึ่งคอยทีอยู่
ก าแพงเพชร จะตีทพัอยธุยา ‘ถา้’ ยกขึน้มาพิษณโุลก ฤๅพุ่งเขา้มาอยธุยาเสียเลยก็ได…้  
 พิษณโุลกตอ้งหาทางช่วยตวัเอง  
 ชะลอเวลาออกไป พลาดพลัง้อย่างไรมิให้บอบช า้นัก ทว่ายากจะกล่าวดังนั้นต่อ
อคัรมเหสี 
 “สู!้” พระวิสทุธิกษัตรียล์ั่นพระโอษฐ์ “ตายเสียดีกว่าไรศ้กัดิ์!” 
 ที่พระมหาธรรมราชาแยง้ แต่…ภายในพระทยัคือ 
 ‘ศกัดิ์กูค้ืนได ้ชีพสญูกูค้ืนมิได’้ 
 ตอนนีศ้ึกภายนอกรุมเรา้รมิก าแพงเมือง จะมาก่อศึกภายในครวัเรือนไย พระสวามี
จึงทรงนิ่งใหต้ลอดมา 
 ความคิดแห่งราชธิดาวีรกษัตรยิ ์
 กบัความคิดเสนาธิการย่อมแตกต่างกนั2 

 

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 288. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 103. 
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  ลักษณะของเรื่องเล่าขัตติยนารีที่ขาดไปเสียมิได ้ความเป็นแม่ที่พร  ่าสอนลูก ๆ 
ของตน พระวิสุทธิกษัตรียเ์ป็นผูส้อนใหลู้กทั้งสามคนเกิดส านึกในความบา้นเมืองเกิดเมืองนอน
อย่างอยุธยา ดังความตอนหนึ่งที่ทรงสอนสมเด็จพระนเรศวรว่า “…จงหาญในการศึก ศึกยาม
ประจญ อย่ารนแต่เอาตวัรอด อย่าหาแต่ความสุขเพื่อตน ส านึกองค์เสมอว่า สมเด็จยายรกัษา
อยุธยาไวใ้ห ้อย่าใหพ้ระโลหิตหลั่งเปล่า…”1 และทรงฝากฝังความหวังในการกอบกูอ้ยุธยาแก่ลูก
ทัง้สามคนว่า “…แม่คงตอ้งฝากอยุธยาไวใ้นหตัถาแห่งเจา้ทัง้สาม ณ กาลบดันี ้แลไหนมีแต่เปล่า
ดาย นีค่อืมรดกแห่งความเป็นไท แม่จะวางไวใ้นมือเจา้ทัง้สามคน!”2  
  พระวิสุทธิกษัตรียใ์นมุมมองของทมยันตี เป็นวีรสตรีที่ไม่ไดอ้อกรบเยี่ยงพระราช
มารดาของพระองค ์แต่จากบทบาทที่ปรากฏแสดงใหเ้ห็นชดัเจนว่า การเป็นวีรสตรีในมมุมองของ
ทมยนัตีไม่จ าเป็นตอ้งออกรบดว้ยก าลงัทางกาย หากแต่สามารถออกรบดว้ยก าลงัทางสติปัญญา 
ซึ่งมีความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านกัรบในวฒันธรรมเรื่องเลา่แบบปิตาธิปไตย 
  นวนิยายภาคต่อเรื่อง “แกว้กลัยาแห่งแผ่นดิน” ยงัคงการวางโครงเรื่องแบบพาฝัน
เอาไวเ้หมือนกบัภาคแรก มีการยา้ยตวัละครหลกัจากพระวิสทุธิกษัตรียม์าสู่พระสพุรรณกลัยา ซึ่ง
กล่าวได้ว่านวนิยายเรื่องนี ้ได้ช่วยตอกย า้กระแส “พระสุพรรณกัลยานิยม” ที่แพร่สะพัดในต้น
ทศวรรษ 2540 อนัมีเรื่องเลา่ของหลวงปู่ โง่นเป็นส่วนส าคญัที่ท าใหเ้รื่องราวพระสพุรรณกลัยาไดร้บั
ความสนใจในสงัคมไทย กลวิธีการประพันธ์ในภาคนีม้ีลกัษณะเป็นการน างานวิชาการมาครอบ   
นวนิยายอย่างชัดเจน เนื่องจากในพระราชพงศาดารกล่าวถึงเรื่องราวของพระสุพรรณกัลยาน้อย
มาก จ าตอ้งน างานศึกษาของสเุนตร ชุตินธรานนทท์ี่กล่าวถึงไปก่อนหนา้มาเป็นแกนเรื่อง 3 และมี
การอา้งหลักฐานประเภทพงศาวดารและค าใหก้ารมาประกอบพรอ้มสอดแทรกจินตนาการของ
ตนเองลง เป็นการเพิ่มรสชาติใหแ้ก่นวนิยายที่ “ขอใหอ่้านสนกุ แต่มิไดย้ก ‘นมิิต’ ของผูใ้ดมาอา้ง”4 
  เนื ้อเรื่องจะกล่าวถึงช่วงที่พระสุพรรณกัลยาถูกน าไปเป็นองค์ประกันยังกรุง        
หงสาวดีในฐานะพระมเหสีองคท์ี่ 4 ของพระเจา้บุเรงนอง ซึ่งมีความเสน่หาในตวัพระองคเ์ป็นอย่าง
ยิ่งถึงกับต้องสรา้งพระต าหนักใหม่ให้เป็นแบบอยุธยา เพื่อให้เกิดความรูส้ึกเสมือนประทับอยู่
แผ่นดินเกิด ในตอนที่เป็นบทบรรยายลกัษณะพระต าหนกัแห่งนี ้ทมยนัตีแสดงใหเ้ห็นความแน่วแน่

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 200. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 201. 
3 ทมยนัตี. (2546ก). เล่มเดมิ. หนา้ (1). 
4 แหล่งเดมิ. หนา้ 188-189. 
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ของพระสุพรรณกัลยาที่จะไม่ลืมแผ่นดินถิ่นเกิดของพระองค ์ดว้ยการใช ้“ผอบ” เป็นสญัญะ ดัง
ความว่า 
 

 พระต าหนกัใหม่แบบอโยธยา มีกระทั่งหอพระสพุรรณกลัยาทรงวางผอบสวุรรณบนั
จ ุ‘แม่พระธรณีศรีอยุธยายศยิ่งแลว้แกว้ก าเนิดเผ่าพนัธุ์’ ลง ณ พระวิมาน จากนัน้กราบถวาย
บงัคม ‘วางสจัจาธิษฐาน’  
“ณ ตรงนี ้ท่ีนี่ อยธุยา  หาใช่แผ่นดินอื่นไม่ 
จกัด ารงเผ่าพนัธุต์นไว ้ แมน้ตาย จกัตาย ตรงนี”้ 
 เราจะค่อย ๆ ติดตามพระจริยาวัตรท่านต่อไปว่า สัจจาธิษฐานของท่าน มั่นคง 
ด ารงเฉกใด1 

 
  หลงัจากปรากฏความมุ่งมั่นอันแรงกลา้ที่จะไม่ยอมเขา้กับฝ่ายหงสาวดีของพระ
สพุรรณกลัยา ตวับทในอีกหลายฉากต่อมาแสดงใหเ้ห็นว่าพระองคเ์ป็นผูเ้สียสละเพื่อชาติบา้นเมือง
อย่างแทจ้ริง ดงัในฉากที่สมเด็จพระนเรศวรจะพาพระสพุรรณกลัยาเสด็จหนีกลบัไปอยุธยาดว้ยกนั 
แต่พระองคป์ฏิเสธเนื่องดว้ยเพิ่งใหก้ าเนิดพระธิดากับพระเจา้บุเรงนอง อาจกลายเป็นอุปสรรค
ระหว่างการหลบหนีได ้พระองคท์รงร  ่าลาพระอนุชาอันเป็นที่รกัว่า “…นบัจากนีจ้ะรา้งลากนั เจา้
กลบัไปท าหนา้ทีข่องตน ทอดอาลยัเถิดว่า พีห่ามีตวัตนไม่ คิดอ่านอะไรเร่งท า อย่าน าพีไ่ปหน่วงให้
เสยีการ เสียพลทวยหาญยงัเสียได ้จะเสียพีส่กัคนจะเป็นไรเล่า ไพร่เจา้ลว้นขา้แผน่ดินดว้ยกนั พีก็่
จะ ‘ท างาน’ ของพี ่ต่อไป ‘ลืมพีเ่สีย ปลงใจ พีต่ายจากนบัจากวนันี’้…”2 การเสียสละของพระองค์
ครัง้นีส้ง่ผลใหส้มเด็จพระนเรศวรสามารถกลบัไปกอบกูเ้อกราชใหแ้ก่อยธุยาไดใ้นเวลาต่อมา 
  ฉากที่สะเทือนอารมณท์ี่สุดปรากฏในตอนทา้ยของเรื่อง คือ การสิน้พระชนมข์อง
พระสุพรรณกัลยา ซึ่งทมยันตีน า “ค าให้การขุนหลวงหาวัด” มาเป็นหลักฐานพรอ้มเพิ่มเติม
ค าอธิบายของตนว่า 
 

 พระเจา้หานตาวดี (พระเจา้นันทบุเรง–ผูว้ิจัย) เงือ้พระแสงดาบร่ามาแต่ไกล พระ
เนตรราวเพลิงประลยักัลป์ พระนางเธอสบพระเนตร แยม้สรวลพรายอ่อนหวานใหก้ับความ
ตายที่จะพาท่านพน้ทกุข ์พน้ทรมาน ไปเสียที 
 …กลบับา้นเรา อโยธยา… 

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 24. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 157. 
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 พระแสงวาววาบ ฟาดลงมา! 
 ทรงรอคอยอิสระมาเป็น 23 ปี…จากพระชนม ์16 จนปีนี ้39 พรรษา 
 แลว้แกว้กลัยาแห่งแผ่นดินก็สิน้ไป 
 โอ…ชาวไทยลืมท่านอย่างไรลง?1 

 
  ประโยคส าคัญที่น่าตั้งข้อสังเกต คือ “โอ…ชาวไทยลืมท่านอย่างไรลง?” ซึ่ง
ประโยคท านองนีเ้คยปรากฏมาแลว้ในเรื่องเล่าพระสุพรรณกัลยาฉบบัหลวงปู่ โง่นที่ถูกผลิตขึน้มา
เพื่อไม่ใหค้นไทยลืมพระสุพรรณกลัยาเช่นกัน แมท้มยันตีจะยืนยันว่า “มิไดย้ก ‘นิมิต’ ของผูใ้ดมา
อ้าง” ดังที่กล่าวไปก่อนหน้า แต่ด้วยกลวิธีการประพันธ์แบบนวนิยายที่ปรุงแต่งเรื่องราวอย่าง
พิสดารลงไป ท าใหต้วับทในเรื่องเล่าทมยนัตีสื่อความหมายออกมาในภาพใหญ่ไม่ต่างกบัเรื่องเล่า
จากนิมิตของปู่ โง่นมากนกั นั่นคือ การเพิ่มวีรสตรีในหนา้ประวติัศาสตรร์ฐัอีกพระองคห์นึ่งขึน้มา จะ
ดว้ยความตัง้ใจหรือก็ตาม ปฏิเสธไม่ไดว้่าทั้งปัญญาชนในแวดวงศาสนาและนวนิยายต่างมีส่วน
ช่วยหนนุเสรมิฐานของประวติัศาสตรร์าชาชาตินิยมใหแ้กรง่ขึน้มา  
  หลังจากที่เชิดชูขัตติยนารีมาถึงสองภาค ในภาคสุดทา้ยการเชิดชูขัตติยะที่ทรง
เป็นที่รูจ้ักดีในหมู่ชาวไทยจึงเกิดขึน้ เรื่องราวของ “อธิราชา” เน้นบทบาทของสมเด็จพระนเรศวร
โดยตรง ในแง่ของการวางโครงเรื่องใกลเ้คียงกบัโครงเรื่องแบบสขุนาฏกรรมใน “พระประวติัสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช” ฉะนัน้ นวนิยายภาคสดุทา้ยนีจ้ะเป็นการยอ้นกลบัไปหาเรื่องเล่าขนาดใหญ่ 
แต่ถา้น านวนิยายทัง้สามภาคมาพิจารณาโดยถือว่าเป็นเรื่องเดียวกนั ปรมิาณตวับทของเรื่องเล่าที่
เนน้บทบาทหลกัของขตัติยนารีจึงมากกว่าขตัติยะอย่างแน่นอน สมเด็จพระนเรศวรในนวนิยายไตร
ภาคของทมยันตี ประสบความส าเร็จในการกอบกู้เอกราชได้ก็ด้วยบทบาทของขัตติยนารีสอง
พระองคด์งัที่กลา่วมาก่อนหนา้แลว้ 
  สิ่งที่แตกต่างไปจาก “พระประวติัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” บา้ง คือ การใชง้าน
ศึกษาใหม่ ๆ เพิ่มเติมเขา้มา เช่น “กฤษฎาภินิหารอันบดบังมิได้” ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ท่ี
น าเอามาใชห้ลายแห่ง อย่างตอนสงครามยุทธหตัถี ทมยนัตีไดย้กค าอธิบายของ ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ มา
ใชใ้นฉากที่สมเด็จพระนเรศวรทรงตรสักับชา้งทรงของพระองคใ์หลุ้กขึ ้นต่อกรกับชา้งทรงของพระ
มหาอุปราชา ดังความว่า “…ถา้หากเราทัง้สองยืนหยดัอยู่ไซร ้ดว้ยความกลา้หาญของท่านและ

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 401. 
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ก าลังของเรา เราก็อาจเอาชนะข้าศึกได้ และเมื่อได้ชัยชนะแล้ว เราก็จะได้เกียรติยศร่วมกัน
สบืไป…”1  
  แมต้วัละครหลกัในภาคนีจ้ะเปลี่ยนเป็นสมเด็จพระนเรศวร แต่พระวิสทุธิกษัตรียก์็
ยังคงปรากฏบทบาทอยู่เนือง ๆ ไม่ขาดหายไปเสียทีเดียว เนือ้เรื่องหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวร
ได้รับชัยชนะในสงครามยุทธหัตถีสะท้อนถึงอารมณ์ความรูส้ึกของพระวิสุทธิกษัตรีย์ที่ บรรลุ
ความหวงัในการเอาชนะฝ่ายหงสาวดีไดส้  าเรจ็ ฉากนีก้ลายเป็นภาพอปุมาความรูส้ึกของพระวิสทุธิ
กษัตรียร์ะหว่างสมเด็จพระศรีสรุิโยทยัซึ่งไดท้ ายุทธหตัถีกบัพระเจา้แปรจนสิน้พระชนมข์าดคอชา้ง 
แต่พระราชโอรสของพระองคท์ าใหภ้าพการต่อสูบ้นหลงัชา้งเปลี่ยนไปเป็นชยัชนะ ดงัความว่า  
 

 ใครลืมลง ภาพไม่เคยเลือนหาย พระบิดาแทบวางวายพระชิพิต เสียงช้างต้น
โกญจนาทเสียจรติดว้ยโศกเศรา้ ความทกุขร์ะทมโหมประดงัเขา้คลมุอยธุยา 
 วนันี…้พม่าจะรบัรูเ้ฉกกนั 
 เราคอยมานาน…ก่ีปีนะ? 
 ปีวอก พทุธศกัราช 2091 ทรงจ าได ้
 ปีนีพ้ทุธศกัราช  2135 รวมเวลา 44 ปี 
 นาน…แต่…ไม่นานเกินไป คุม้การรอ2 

 
  นอกจากนี ้ยังมีการเขียนพาดพิงถึงการเมืองและเศรษฐกิจในขณะที่ก าลงัเขียน
อยู่ ทมยันตีพยายามจะชีใ้หเ้ห็นผลดีของการใชก้ารทหารควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจในสมัย
สมเด็จพระนเรศวร ซึ่งเกิดขึน้หลงัจากการที่พระองคส์่งทหารที่ตามเสด็จไปไม่ทนัในสงครามยุทธ
หตัถีใหไ้ปรบแกต้วัดว้ยการตีเมืองทวายและตะนาวศรี ทมยนัตีอธิบายว่า 
 

 สมัยนีต้อ้งบอกว่า…เป็นการตดัทางเศรษฐกิจของพม่า และเสน้ทางขนอาวธุ จาก
เรือโปรตเุกส 
 ไทยกลบัเขา้ไปคมุเสน้ทางเศรษฐกิจตรงนีเ้สียเอง ซึ่งถา้อ่านประวตัิศาสตรต์่อไปจะ
พบว่าเศรษฐกิจของไทยมั่นคงมากขึน้จากครัง้กระนัน้นบัรอ้ยปี 
 คนโบราณรูเ้รื่องการใชก้ารทหารควบคู่กบัเศรษฐกิจ 
 เราท าสนามรบใหเ้ป็นสนามการคา้ 

 
1 ทมยนัตี. (2546ข). เล่มเดมิ. หนา้ 456-457. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 473. 
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 การ ‘รุก’ ทัง้สองดา้นตอ้งกระท าสอดประสานกนั 
 นโยบายฝ่ายเศรษฐกิจกบัฝ่ายทหารตอ้งรว่มกนั 
 ไม่ใช่ฝ่ายเศรษฐกิจ คิดแทบตาย ท าอย่างไรไทยจะได้สนามการค้า เราหา
ผลประโยชนข์องชาติเป็นท่ีตัง้ อย่าคิดแค่หนา้ตาเรากบัการคุม้ครองสิทธิมนษุยชน 
 เวลาชาติเราจน ชาติไหนมาช่วยเรา1 

 
  ดเูหมือนทมยนัตีตอ้งการใหร้ฐับาลพลเรือนกบัทหารรว่มมือกนัในการแกไ้ขปัญหา
เศรษฐกิจกับพม่าในขณะนั้น อย่าเป็นห่วงแต่ของเรื่องของสิทธิมนุษยชน สอดคล้องกับ
สถานการณค์วามสมัพนัธร์ะหว่างไทยและพม่าในสมยัรฐับาลทกัษิณ ชินวตัรช่วงตน้ที่อยู่ในสภาวะ
ตึงเครียด อนัสืบเนื่องมาจากที่รฐับาลพม่าตีพิมพบ์ทความจาบจว้งสถาบนักษัตริยข์องไทย ส่งผล
ใหเ้กิดกระแสชาตินิยมต่อตา้นพม่าในหมู่สาธารณชนไทย รฐับาลทกัษิณแสดงจุดยืนในการด าเนิน
นโยบายเชิงรุกดว้ยวิถีทางการทูตมากกว่าการแก้ไขปัญหาดว้ยก าลัง จนท าใหเ้กิดการเดินทาง
เยือนพม่าของทักษิณเมื่อวันที่ 19–20 มิถุนายน พ.ศ. 2544 กลายเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญที่น าไปสู่
การรือ้ฟ้ืนความสมัพันธ์เชิงสรา้งสรรคร์ะหว่างไทยกับพม่า2 แต่ทว่าความขัดแยง้ยังคงเกิดขึน้อยู่
หลงัจากนัน้ในช่วง พ.ศ. 2545–25463 ดว้ยสถานการณเ์ช่นนีอ้าจมีส่วนใหม้มุมองของทมยนัตีสวน
ทางกบัรฐับาลในขณะนัน้ที่มุ่งใชก้ารทูตมากกว่าการทหาร รฐับาลทกัษิณในมมุมองของทมยนัตีจึง
ควรใชน้โยบายเหมือนดงัสมยัสมเด็จพระนเรศวรที่ทรงเคยกระท ามา 
  นวนิยายไตรภาคของทมยันตีสรา้งปรากฏการณ์ใหม่ใหแ้ก่เรื่องเล่าสมเด็จพระ
นเรศวร โดยจัดวางบทบาทของพระองคใ์หเ้ทียบเท่ากับขัตติยนารีทัง้สองพระองค ์คือ พระวิสุทธิ
กษัตรียแ์ละพระสุพรรณกลัยา สอดคลอ้งกับกระแสฟ้ืนฟูประวัติศาสตรว์ีรสตรีที่มีความเก่ียวขอ้ง
กบัสมเด็จพระนเรศวร ภาพเหลา่นีจ้ะปรากฏชดัเจนขึน้เมื่อถกูน าไปสรา้งเป็นละครโทรทศัน ์

4.5.2 สู่ละครโทรทัศนเ์ฉลิมพระเกียรติ 
  กาญจนา แก้วเทพ ได้อธิบายเรื่อง “โทรทัศน์กับวัฒนธรรมแห่งอารมณ์ ” มี
ใจความว่า สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ผลิตภาพและเสียงเพื่อท าหน้าที่สรา้งความบันเทิงเป็นหลัก 
(Entertainment media) และเน้นหนักด้านอารมณ์หรือความรู้สึก (Sensation–Led Media) 

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 485-486. 
2 ลลิลทิพย ์ครูรุง่โรจนร์ตัน.์ (2547). เล่มเดมิ. หนา้ 46-47. 
3 โดยเฉพาะเหตุการณใ์น พ.ศ. 2545 ทกัษิณออกมาประกาศต่อกองทพัไทยว่าอย่า “over react” ต่อ

กรณีความขดัแยง้ระหว่างไทยกับพม่า ซึ่งทกัษิณใหเ้หตุผลว่าความขดัแยง้ที่เกิดขึน้เกิดจากชนกลุ่มนอ้ย ไม่ใช่
ปัญหาของทัง้สองประเทศ ดรูายละเอียดใน แหล่งเดมิ. หนา้ 61-66. 
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มากกว่าดา้นเหตผุล อันมีสาเหตมุาจากช่วงเวลาพิเศษที่ถือก าเนิดขึน้มาในโลกตะวนัตก คือ ช่วง
สงครามหรือตวัแปรดา้น “ความคุน้เคยทางรสนิยมของผูร้บัสาร”1 ครัน้เมื่อเปรียบเทียบกบัสื่อที่เป็น
ตัวหนังสือแล้ว การสรา้งอารมณ์ด้วยภาพจะสรา้งอารมณ์ความรูส้ึกที่สมจริงสมจังมากกว่า 
(realistic)2 สอดรบักับความจ าเป็นในสงัคมสมัยใหม่ที่มนุษยม์ีอารมณ์ค่อนขา้งจะราบเรียบ อัน
เป็นผลมาจากความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและความรูห้รือค าอธิบายต่าง ๆ ท าใหโ้ทรทัศน์
ไดเ้ขา้มาเป็นกลไกเร่งเรา้อารมณ์ทุกประเภทของคนในโลกสมัยใหม่ผ่านสมัผัสประสบการณท์าง
อารมณแ์บบสดุยอด เพื่อทดแทนประสบการณท์ี่ขาดหายไปในโลกแห่งความเป็นจรงิ3 
  ถ้ากล่าวถึงเฉพาะสื่อโทรทัศนป์ระเภทละคร อารมณ์ที่ปรากฏจะเป็น “อารมณ์
ประดิษฐ์” ที่เกิดมาจากการประกอบสรา้งหรือการวางแผนล่วงหน้าของการท าสื่อโทรทศัน์4 ซึ่งการ
น านวนิยายไตรภาคของทมยนัตีมาผลิตเป็นละครนัน้ ผ่านการวางแผนระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่มีส่วน
ร่วมเช่นเดียวกัน การน าจินตภาพที่ปรากฏในนวนิยายแปรออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวในสื่อ
โทรทัศน ์อาจช่วยปลุกเรา้อารมณค์วามรูส้ึกในการเสพเรื่องเล่าดีกว่าแค่การอ่าน ในที่นีจ้ะท าการ
วิเคราะหโ์ดยปรบัจากการจ าแนกคุณสมบัติเด่น ๆ ของสื่อโทรทัศนต์ามที่กาญจนา แกว้เทพ ได้
อธิบายไว ้ซึ่งในที่นีน้  ามาใชว้ิเคราะห ์4 อย่าง ประกอบดว้ย การเลา่เรื่อง (narration) ภาพและภาพ
แบบเคลื่อนไหว เสียง และบทพดู  
  ละครโทรทศันท์ี่สรา้งมาจากนวนิยายไตรภาคของทมยนัตีลดลงจากตน้ฉบบัเหลือ 
2 ภาค คือ “กษัตรยิา” และ “มหาราชกูแ้ผ่นดิน” ความแตกต่างอยู่ที่การวางโครงเรื่อง ในขณะที่นว
นิยายจะมีลกัษณะเสน้เวลาเหลื่อมซอ้นกนับา้ง เพราะทมยนัตีตัง้ใจเขียนขึน้มา 3 ภาค เพื่อขบัเนน้
บทบาทของตัวละครหลกัทั้งสามใหโ้ดดเด่นในแต่ละภาค ท าใหเ้หตุการณ์ที่ปรากฏในนวนิยายมี
ลกัษณะซ า้กนัไปบา้ง หรือกล่าวอีกอย่างคือ ในเหตกุารณข์องช่วงเวลาเดียวกนัของแต่ละภาคก็จะ
ปรากฏบทบาทของตวัละครหลกัที่ต่างกนัออกไป ส่วนละครจะใชเ้หตุการณแ์บ่งภาคอย่างชดัเจน 
โดยภาคแรก “กษัตริยา” จะเริ่มเกริ่นเทา้ความยอ้นไปยังเหตุการณ์ที่สมเด็จพระสุริโยทัยกระท า
ยุทธหัตถีกบัพระเจา้แปรเมื่อ พ.ศ. 2091 ไปจบที่ภายหลงัที่ทพัอยุธยามีชยัชนะในศึกเมืองคังที่ไม่
ยอมรบัในอ านาจของพระเจา้นนัทบเุรง ท าใหท้างฝ่ายหงสาวดีเริ่มมีความหวาดระแวงว่าอยุธยาจะ

 
1 กาญจนา แกว้เทพ. (2551, กันยายน-ธันวาคม). โทรทศันก์ับวฒันธรรมแห่งอารมณ์. รฐัศาสตร์สาร, 

29(3),133-134. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 140. 
3 แหล่งเดมิ. หนา้ 152. 
4 แหล่งเดมิ. หนา้ 155. 
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ก่อก าเริบเขา้สักวัน เพราะการโจมตีเมืองคังครัง้นัน้ พระเจา้นันทบุเรงมอบหมายใหย้กกองทัพ 3 
ทพั ไดแ้ก่ ทพัพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดี ทพัพระสงัขทตัแห่งตองอ ูและทพัสมเด็จพระนเรศวร
แห่งอยุธยา (ขณะนัน้ยงัเป็นประเทศราชของกรุงหงสาวดี) ออกไปจดัการเมืองคงั โดยเขา้ตีทีละทพั 
ทว่าผลที่ปรากฏมีเพียงทพัของอยธุยาเท่านัน้ที่สามารถเอาชนะเมืองคงัได ้เนือ้เรื่องในภาคนีจ้ะเนน้
บทบาทพระวิสุทธิกษัตรียแ์ละพระสุพรรณกัลยาเป็นหลกั ครัน้ถึงภาคต่อมา “มหาราชกูแ้ผ่นดิน” 
จะเริ่มปรากฏบทบาทของสมเด็จพระนเรศวรมากขึน้ เขา้ใจว่าตลอดทัง้ภาคจะเป็นการเนน้บทบาท
ของสมเด็จพระนเรศวร แต่บทบาทของพระวิสุทธิกษัตรีย์และพระสุพรรณกัลยาก็ยังถูกให้
ความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากนั1 
  ที่มาของการสรา้งละครเรื่องนีม้ีการระบุไวช้ดัเจนว่าสรา้งขึน้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จฯ พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา ใน 
พ.ศ. 2547 โดยผูส้รา้ง คือ บริษัท กันตนากรุ๊ป จ ากัด ร่วมกบัสถานีโทรทศันก์องทพับกช่อง 5 เพื่อ
ออกอากาศตลอด พ.ศ. 2547 ก่อนด าเนินการถ่ายท าไดม้ีการจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ
บูรพกษัตริย์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัด
พิษณุโลก ในงานครัง้นัน้มีทูลกระหม่อมหญิงอบุลรตันราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี ที่ทรงรบับท
เป็นพระวิสุทธิกษัตรีย ์เสด็จเป็นองคป์ระธานในพิธี2 ถือเป็นอีกครัง้ที่พืน้ที่ของกองทัพภาคที่ 3 ใน
ฐานะ “ทหารสมเด็จพระนเรศวร” ไดร้บัการประกอบพิธีส าคัญในการตอกย า้เรื่องเล่าสมเด็จพระ
นเรศวร 

 
1 เนื่องจากละครเรื่องนีอ้อกอากาศมานานแลว้ ท าใหไ้ม่สามารถหาชมละครย้อนหลังไดส้ะดวกนัก 

กอปรกบัความทรงจ าของผูว้ิจยัที่ไดเ้สพเมื่อครัง้วยัเยาวไ์ดจ้างไป ท าใหต้อ้งคน้หาวิดีโอในเว็บไซต ์Youtube มา
เป็นหลักฐานที่สนับสนุนการอธิบาย โดยละครทั้งหมดปรากฏในช่องที่ชื่อว่า กษัตริยา มหาราชกู้เเผ่นดิน 
[Kasattriya Maharajgoopandin] 2546 ซึ่งมีลักษณะเป็นช่องของแฟนคลับละครเรื่องนี ้จัดท าขึน้มา โดย
รวบรวมละครในตอนต่าง ๆ มาอพัโหลดใหช้มไวค้่อนขา้งจะครบครนั ติดปัญหาเพียงแค่ว่าในตอนจบของภาค
มหาราชกูแ้ผ่นดินที่เจ้าของช่องไดอ้ัพโหลดมาพรอ้มระบุว่าตอนที่ 19 [End] นั้น ไม่แน่ใจว่าใช่ตอนจบจริง ๆ 
ตามที่ออกอากาศหรือไม่ เพราะตอนจบมีถึงแค่ฉากที่พระวิสทุธิกษัตรียส์ั่งลงโทษนางก านลัในวงัที่คิดทรยศต่อ
อยุธยา หลังจากนัน้ก็เป็นการสรุปเรื่องราวในฉากต่าง ๆ ตัง้แต่ตน้จนจบอย่างรวบรดัอีกครัง้หนึ่ง  ในช่องแสดง
ความเห็นไดม้ีผูส้งสยัในท านองว่าจบแค่นีจ้ริงหรือไม่ ท าใหผู้ว้ิจยัไม่แน่ใจเหมือนกัน ส่วนความทรงจ าวยัเยาวก์็
พรา่เลือนเกินกว่าจะระลกึไดว้่าละครเรื่องนีจ้บลงตรงเหตกุารณใ์ดกนั อย่างไรก็ตาม วิดีโอเท่าที่ปรากฏก็เพียงพอ
แลว้ส าหรบัการการวิเคราะห์ โปรดรับชมเพลยลิ์สตล์ะครเรื่องนีใ้น กษัตริยา มหาราชกู้เเผ่นดิน [Kasattriya 
Maharajgoopandin] 2546. (2557ข). PLAYLIST. (ออนไลน)์ 

2 อรยิา จินตพานิชการ (บ.ก.). (2546). เล่มเดมิ. หนา้ 104-105. 
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  ละครเรื่องนีไ้ดร้บัการนิยามว่าเป็น “ที่สุดของประวัติศาสตรล์ะคร” ทัง้การมีพระ
ราชวงศช์ั้นสูงรบับทน าครัง้แรกของประเทศไทย มีจ านวนตอนมากที่สุด 260 ตอน ใชน้ักแสดง
ประกอบฉากมากที่สุดถึง 1,000 คน ใช้งบประมาณการสรา้งมากที่สุดรวม 300 ล้านบาท ใช้ผู ้
ก ากับมากที่สุดถึง 4 คน และการสรา้งฉากสถาปัตยกรรมทรงไทยท าดว้ยไฟเบอรข์นาดใหญที่สุด
ในโลกบนพืน้ที่ประมาณ 200 ไร่ของกันตนามูฟวี่ทาวน ์ศาลายา1 ในส่วนของนักแสดงน าอีก 2 
บทบาทนัน้ ไดแ้ก่ พระสพุรรณกลัยา รบับทโดย วรทัยา นิลคหูา และสมเด็จพระนเรศวร รบับทโดย 
อานสั ฬาพานิช 
  นักแสดงน าอย่างทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตันฯ ทรงมีพระด ารสัเก่ียวกบับทบาท
พระวิสทุธิกษัตรียท์ี่ทรงไดร้บั ซึ่งสะทอ้นความมุ่งหมายในการสรา้งละครเรื่องนีท้ี่ตอ้งการเชิดช ู“วีร
สตรีท่ีโลกลืม” ในแบบที่ทมยนัตีไดป้ระพนัธใ์นนวนิยายว่า  
 

“…เป็นเรื่องราวของวีรสตรีที่โลกลืม ตอ้งสญูเสียเพื่อประเทศชาติ และส่ือใหเ้ห็นว่าบรรพบรุุษ
ของไทยมีความเสียสละมากแค่ไหน… 
…ส าหรบัพระวิสทุธิกษัตรีย ์ทรงผ่านการสญูเสียอะไรมามากมาย ทรงมีความขดัแยง้กบัพระ
สวามีเรื่องการเปิดเมืองใหพ้ม่าเขา้ และตอ้งสญูเสียลกูไปเป็นตวัประกนั มีความสะเทือนใจที่
ตอ้งเสียสละลกูเพื่อประเทศชาติ เหมือนเราตรงที่มีความเป็นแม่ที่รกัลกูเหมือนกนั ถกูสอนให้
รกัชาติเสียสละเช่นเดียวกนั…2 

 
  ตรรกะแห่งการเล่าเรื่อง (logic of narration) ในละครโทรทัศน์ทวิภาคนี ้เป็นไป
ตามคณุสมบติัที่สื่อละครโทรทศันพ์ึงมี กลา่วคือ ในแง่การด าเนินเรื่องมีการเปิดฉากจดุเริ่มตน้ การ
พฒันาเรื่อง และการปิดฉากจบเรื่อง เพื่อสื่ออารมณป์ระเภทต่าง ๆ และกระตุน้ความคิดบางอย่าง
ไปยังผูร้บัสาร โดยสารที่ส่งออกมานัน้อาจส่งมาจากตัวละคร ความขัดแยง้ ฉาก เครื่องแต่งกาย 
อาวธุ หรือพาหนะในเรื่องที่มีสว่นท าใหต้วัของสารที่ตอ้งการสง่ออกมานัน้มีความชดัเจน3  
  เมื่อพิจารณาในแง่ดังกล่าว แก่นของการเล่าเรื่องในละคร “กษัตริยา” และ 
“มหาราชกู้แผ่นดิน” ที่ไม่ไดม้ีความแตกต่างไปจากรูปแบบนวนิยายมากนัก จึงเป็นแค่การแปร
จินตนาการจากตวัอกัษรมาสูก่ารปรากฏในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวที่สรา้งอารมณค์วามรูส้กึสมจริง

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 6-9. 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 4. 
3 กาญจนา แกว้เทพ. (2551, กนัยายน-ธันวาคม). เล่มเดมิ, 29(3), 146. 
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มากกว่า (realistic)1 ภาพของตวัละครหลกัอย่างพระวิสทุธิกษัตรีย ์พระสพุรรณกลัยา และสมเด็จ
พระนเรศวร รวมถึงฉากส าคญัต่าง ๆ ก็ไดป้รากฏแก่สายตาผูช้ม 
 

 
 

ภาพประกอบ 15 ฉากสงครามยทุธหตัถีในละคร “มหาราชกูแ้ผ่นดิน” 
 

 ที่มา : กษัตริยา มหาราชกู้ เเผ่นดิน [Kasattriya Maharajgoopandin] 2546. (2557). 
มหาราชกูเ้เผน่ดนิ [Maharajgoopandin] ตอนที ่19 [End]. (ออนไลน)์ 
 
  อีกหนึ่งคณุสมบติัที่ส  าคญั คือ เสียง ซึ่งช่วยปลกุเรา้อารมณไ์ดดี้ยิ่งขึน้มากกว่าจะ
มองเพียงแค่ภาพ เสียงที่ปรากฏในละครเรื่องนี ้มีตั้งแต่เสียงพูดของตัวละคร เสียงบรรยากาศ
ธรรมชาติ เสียงกระทบของดาบในฉากสงคราม เสียงรอ้งของชา้งและมา้ที่เป็นพาหนะส าคญัของ
เรื่อง เป็นตน้ แต่เสียงอีกอย่างหนึ่งที่ควรกล่าวถึงในที่นี ้คือ เสียงเพลงประกอบละคร ซึ่งในแต่ละ
ภาคก็จะมีแนวเพลงต่างกันออกไป ในภาค “กษัตริยา” จะเป็นเพลงช้าที่ให้อารมณ์ความรูส้ึก
โศกเศรา้ ลุ่มลึก และซึง้กินใจ ค ารอ้งของเพลงในภาคนี ้ล้วนแวดล้อมอยู่ที่ตัวละครพระวิสุทธิ
กษัตรียท์ัง้สิน้ ไดแ้ก่ เพลง “กษัตรยิา” ขบัรอ้งโดยธีรนยัน ์ณ หนองคาย มีท่อนฮุคว่า “…ดว้ยดวงใจ
กษัตริยา ชีวติพรอ้มเพือ่ปวงประชา ความทกุข์รอ้นจะปลดลงมา ฝ่าฟันใหถ้ึงจุดหมาย อดทนกลืน
ความทุกข์ไว ้ยอมเสียไดทุ้กสิ่ง ชีวิตจะตอ้งทิง้ก็จะยอมทน…”2 เป็นการกล่าวถึงตัวตนที่ทรงเป็น
ผู้หญิงที่พร้อมเสียสละทุกอย่างเพื่อชาติบ้านเมือง และเพลง “แม่ของแผ่นดิน” ขับร้องโดย

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 140. 
2 กษัตริยา มหาราชกู้เเผ่นดิน [Kasattriya Maharajgoopandin] 2546. (2557ก). เพลง กษัตริยา. 

(ออนไลน)์ 
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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตันฯ มีท่อนฮุคว่า “…ตอบแทนผืนดินที่ยิ่งใหญ่ มอบใจและกายยอมพลี 
แม้จะอยู่หนใด จงจ าไวค้นดี แม่นีร้กัเจ้าสุดหวัใจ…”1  กล่าวถึงการที่ตอ้งสูญเสียพระโอรสและ
พระธิดาไปเป็นประองคป์ระกนัยงักรุงหงสาวดี แก่นส าคัญยงัอยู่ที่ตอ้งเสียสละเพื่อชาติบา้นเมือง 
ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดก็ตาม 
  เพลงประกอบในภาค “มหาราชกู้แผ่นดิน” ดูจะเป็นเพลงที่สามารถปลุกเร้า
อารมณ์ไดม้ากกว่าในภาคแรก เพราะในภาคนีเ้หตุการณ์ในเรื่องจะเน้นบทบาทของสมเด็จพระ
นเรศวรมากขึน้ เพลงที่ใชป้ระกอบ คือ “พระนเรศวรมหาราช” ขบัรอ้งโดยยืนยง โอภากุล หรือที่รูจ้กั
กันดีในนามแอ๊ด คาราบาว ซึ่งเป็นที่รูก้ันดีว่าท่วงท านองเพลงแบบคาราบาวเขา้กันไดดี้กับเพลง
ประเภทปลุกใจที่มีกลิ่นอายร็อกผสมเพื่อชีวิต โดยเฉพาะท่อนฮุคของเพลงนีท้ี่บรรยายฉากยุทธ
หัตถีอย่างชัดเจนว่า “…ฟันลงไปทีเดียว… ถึงขาดสะพายแล่ง ฟันลงไปดว้ยแรงกูช้าติ ฟันลงไป
ดว้ยความกลา้หาญ และองอาจ เอกราชคนืจากยทุธหตัถ…ี” 2  
  คณุสมบติัสดุทา้ยของสื่อละครโทรทศันท์ี่จะกลา่วถึงนัน้ คือ ค าพดูหรือบทสนทนา
ของตัวละคร ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการน ามาจากนวนิยายอีกทีหนึ่ง ในที่นีจ้ะขอละเวน้การยกค าพูด
ของตัวละครมาวิเคราะห ์เพราะแก่นสาระส าคัญของค าพูดในรูปแบบละครอยู่ที่เปลี่ยนจากให้
ผูอ่้านจินตนาการถึงรูปลักษณ์และน า้เสียงของผู้พูดมาเป็นการที่มีนักแสดงมาพูดให้เห็นอย่าง
ชัดเจน นักแสดงที่มารบับทต่าง ๆ ช่วยใหผู้เ้สพไดร้บัสารอย่างง่ายดาย โดยเฉพาะทูลกระหม่อม
หญิงอบุลรตันฯ ที่ทรงรบับทพระวิสุทธิกษัตรียด์ว้ยพระองคเ์อง ช่วยใหค้ าพดูที่มาจากเชือ้สายเจา้
เองดมูีความน่าเชื่อถือและสมบทบาทกบัละครรูปแบบนี ้
  จากนวนิยายสู่ละครโทรทศันเ์ป็นการยกระดบัพฒันาการของเรื่องเล่าสมเด็จพระ
นเรศวรในอีกระดบัหนึ่ง เพราะการผลิตสื่อรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ผ่านมา ยังไม่พบลกัษณะเช่นนีม้าก่อน 

 
1 ลกูทุ่ง คนยาก. (2554). แม่ของแผ่นดนิ - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตัน์ราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวด ี

ประกอบละครกษัตริยา. (ออนไลน)์ 
2 Carabao Official. (2560). แอ๊ด คาราบาว - พระนเรศวรมหาราช [Official Audio]. (ออนไลน์); 

ภายหลงัยงัไดม้ีการผลิตเพลงที่มีเนือ้หาเก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรขึน้มาอีกในชื่อองค์ด า ซึ่งเป็นผลงานของวง
ไม่ใช่ผลงานเดี่ยวอย่างเพลงพระนเรศวรมหาราช โดยเพลงองค์ด าอยู่ในอัลบัม้โฮะ (พ.ศ. 2552) ท่อนฮุคยังคง
เป็นการบรรยายฉากยทุธหตัถีเหมือนเดิม แต่เป็นการน าประโยคค าพูดที่เชื่อว่าเป็นของสมเด็จพระนเรศวรมาใส่ 
“…เจา้พี่จะยืนชา้งอยู่ในร่มไมท้ าไม เชิญเสด็จมาท ายุทธหตัถีกนัเถิด ใหเ้ป็นเกียรติยศ สืบกัลปาวสาน แห่ง
กษัตริย์ชนชา้ง เหมือนอย่างเรา จะไม่มีแลว้…” ใน Carabao Official. (2557). คาราบาว - องค์ด า (Official 
Music Video). (ออนไลน)์ 
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สะทอ้นใหเ้ห็นความเชื่อมโยงกนัของปัญญาชนนกัประพันธ ์ผูผ้ลิตสื่อโทรทัศน ์และรฐั (ราชส านัก
และกองทพั) ที่พยายามท าใหเ้รื่องเล่าในแบบของรฐัเขา้สู่มวลชนใหม้ากขึน้ ซึ่งแน่นอนว่าพลงัการ
อธิบายของนวนิยายและละคร ท าใหผู้ค้นเสพเรื่องเลา่สมเด็จพระนเรศวรไดเ้ป็นอย่างดี 

4.6 “ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”: การอวตารของเร่ืองเล่าขนาดใหญ่บนแผ่นฟิลม์ 
 ส าหรบัประเด็นสดุทา้ยในปลายทางของเนือ้หาปรญิญานิพนธช์ิน้นี ้จะวิเคราะหภ์าพยนตร์
เรื่อง “ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ที่ไดร้บัการผลิตออกมาถึง 6 ภาค ระหว่าง พ.ศ. 2550–
2558 จะเรียกว่าเรื่องนีเ้ป็น “มหากาพยภ์าพยนตร”์ แห่งยคุที่ผลิตซ า้เรื่องเลา่สมเด็จพระนเรศวรบน
สื่อภาพยนตรไ์ดอ้ย่างยิ่งใหญ่ในแบบที่ไม่เคยปรากฏออกมาก่อน และที่ส  าคัญภาพยนตรเ์รื่องนี ้
ได้รบัการฉายในบริบททางการเมืองภายหลังการรัฐประหารเมื่อ พ .ศ. 2549 ที่กองทัพอันเป็น
หน่วยงานรฐัที่ยึดโยงสัญลักษณ์ของสมเด็จพระนเรศวรไวห้วนคืนสู่สนามการเมื องไทย ท าให้
ภาพยนตรเ์รื่องนีไ้ดก้ลายเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยผลิตซ า้อุดมการณ์ราชาชาตินิยมในแบบที่กองทัพ
และรฐัไทยกระท ามาตลอดเพิ่มเขา้ไปอีก ไม่ใช่เพียงแค่นั้น ดว้ยอิทธิพลของเทคโนโลยีที่เขา้มา
ครอบง าสื่ออย่างแพร่หลาย ท าให้ภาพยนตรเ์รื่องนีไ้ด้รบัการเผยแพร่และผลิตซ า้ในอีกหลาย
ช่องทางนอกจากรูปแบบภาพยนตร ์ดงัจะไดว้ิเคราะหใ์นเห็นในล าดบัถดัไป 

4.6.1 โครงการภาพยนตรเ์ทิดทูนพระมหากษัตริยค์ร้ังใหญ่ของ ม.จ.ชาตรีเฉลิม 
ยุคล 
  ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยคุล หรือที่รูจ้กักนัในนาม “ท่านมุย้” มีผลงานการก ากบัและสรา้ง
ภาพยนตรห์ลากหลายเรื่อง ภายใตก้ารท างานกับทีมงานของท่านในบริษัท พรอ้มมิตร โปรดกัชั่น 
จ ากดั และเครือข่ายในวงการภาพยนตร ์โดยภาพยนตรท์ี่ไดร้บัความนิยมสงูมากที่สดุเรื่องหนึ่ง คือ 
“สุริโยไท” (The Legend of Suriyothai) ฉายครัง้แรกเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ท ารายได้
ราว 324.5 ลา้นบาท ถือเป็นภาพยนตรไ์ทยที่ท าเงินสูงสดุในช่วงปลายของยคุพิษเศรษฐกิจฟองสบู่
แตก1 ความพิเศษของภาพยนตรเ์รื่องนีน้อกจากเนือ้หาที่กล่าวถึงวีรสตรี กอปรกับความอลังการ
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ภายในภาพยนตรแ์ลว้ ยังไดร้บัความส าคัญจากสถาบันกษัตริยม์าแต่
แรกเริ่มดว้ย ซึ่งเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ภาพยนตรเ์รื่องนีส้รา้งขึน้จากพระราชด าริของสมเด็จพระ

 
1 เดิมทีความยาวของภาพยนตรท์ี่ฉายในไทย คือ 142 นาที แต่เนื่องจากไดร้บัความนิยมมากในยคุนัน้ 

จึงตอ้งท าอีกเวอรช์ั่นหนึ่งที่มีความยาว 5 ชั่วโมง โดยมีฟรานซิส ฟอรด์ คอปโปลา (Francis Ford Coppola) ผู้
ก ากับชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงในผลงานก ากับเรื่อง The Godfather ทัง้ 3 ภาค ท าการตดัต่อเสียใหม่เพื่อน าไป
ฉายในตลาดต่างประเทศ ใน หอภาพยนตร ์(องคก์ารมหาชน). (2563). สรุิโยไท. (ออนไลน)์ 
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นางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และต่อมาพระองคพ์รอ้มทัง้รชักาลที่ 9 ไดเ้สด็จพระราชด าเนิน
ทอดพระเนตรภาพยนตรเ์รื่องนีใ้นรอบปฐมทศัน ์ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงดว้ย1 และผูท้ี่
รบับทเป็น “สมเด็จพระสรุโิยทยั” คือ ม.ล. ปิยาภสัร ์ภิรมยภ์กัดี ก็มีความใกลช้ิดเบือ้งพระยคุลบาท
ของสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ2 
  ถ้าย้อนกลับไปที่บริบทของกระแสฟ้ืนฟูประวัติศาสตรว์ีรสตรีอันเก่ียวข้องกับ
สมเด็จพระนเรศวร ภาพยนตรเ์รื่อง “สรุโิยไท” จึงมีสว่นในการผลิตซ า้เรื่องเลา่สมเด็จพระนเรศวรใน
สงัคมไทยไม่ต่างจากเรื่องเล่าพระสพุรรณกลัยาฉบบัหลวงปู่ โง่น หรือนวนิยายและละครโทรทศันช์ุ
ดกษัตริยา พรอ้มกับการขึน้มามีบทบาทน าของสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถในการ
ประกอบพิธีบวงสรวงในแต่ละปี แมโ้ครงเรื่องในภาพยนตรเ์รื่องนีจ้ะไม่ปรากฏบทบาทของสมเ ด็จ
พระนเรศวรเลย แต่ภายหลงัจากที่ภาพยนตรเ์รื่องนีฉ้ายเสร็จสิน้ ม.จ.ชาตรีเฉลิมไดร้ิเริ่มการสรา้ง
ภาพยนตร์เรื่อง “ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ” (The Legend of King Naresuan / 
Kingdom of War) ใน พ.ศ. 25453 ถา้พิจารณาในแง่นีก้ารสรา้งภาพยนตรข์อง ม.จ.ชาตรีเฉลิมจึง
เสมือน “โครงการภาพยนตรเ์ทิดทูนพระมหากษัตริย์ครั้งใหญ่ ” ที่ ต่อเนื่องยาวนานเกือบสอง
ทศวรรษ เทียบเคียงไดก้ับโครงการก่อสรา้งอนุสาวรียส์องแห่งของสมเด็จพระสุริโยทัยและสมเด็จ
พระนเรศวรในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา4 
  ลกัษณะการท าภาพยนตรอิ์งประวติัศาสตรข์อง ม.จ.ชาตรีเฉลิม ที่ดเูหมือนจะเป็น
ลายเซ็นประจ าตัวไปแลว้ คือ การสืบคน้ขอ้มูลจากเอกสารลายลกัษณ์ และการลงไปส ารวจหรือ 
“ตามรอย” ในพืน้ที่ที่ปรากฏในเอกสาร5 และการขอค าปรกึษาจากอาจารยด์า้นประวัติศาสตรใ์น

 
1 ศาลาเฉลิมกรุง. (2563). พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จทอดพระเนตร

ภาพยนตร์แห่งสยามประเทศ “สรุิโยไท”รอบปฐมทศัน.์ (ออนไลน)์ 
2 เมื่อ พ.ศ. 2559 ม.ล. ปิยาภสัร ์ภิรมยภ์ักดี เคยใหส้ัมภาษณก์ับผูจ้ดัการออนไลนก์ล่าวว่า ไดป้ฏิบัติ

หนา้ที่เป็นนางสนองพระโอษฐ์สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถมาเกือบ 20 ปี ถา้นบัยอ้นกลบัไปจากปีที่
ใหส้ัมภาษณ์ อาจกล่าวไดว้่า ม.ล. ปิยาภสัร ์ปฏิบัติหนา้ที่นีม้าก่อนที่ภาพยนตร ์“สรุิโยไท” ใน พ.ศ. 2544 ฉาย
อย่างแน่นอน ความสมัพนัธอ์นัชิดใกลน้ีเ้ป็นประเดน็ท่ีควรตัง้ขอ้สงัเกตต่อการไดร้บับทบาท “สมเด็จพระสรุโิยทยั” 
ใน MGR Online. (2559). “รกันิรันดร์” ผ่านค าบอกเล่าของ คุณหญิงต้น-หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี. 
(ออนไลน)์ 

3 ธิดา ผลิตผลการพิมพ ์(บ.ก.). (2550). ต านานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช. หนา้ 66.  
4 ดหูวัขอ้ 3.6 โครงการใหญ่ในราชธานีแห่งที่สอง: เรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรตามแนวพระราชด าริ 
5 ดู ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล. (2554). ตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พิมพค์รัง้ที่ 8). กรุงเทพฯ: 

แพรวส านกัพิมพ.์ 
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ประเทศไทยถึง 20 คน หนึ่งในนัน้มีสเุนตร ชุตินธรานนท ์ผูเ้ชี่ยวชาญประวติัศาสตรพ์ม่าที่รว่มเขียน
บทภาพยนตรม์าตัง้แต่เรื่อง “สรุโิยไท” รวมอยู่ดว้ย1 
  บทสมัภาษณ ์ม.จ.ชาตรีเฉลิม ช่วงปลาย พ.ศ. 2549 โดยสเุจน กรรพฤทธิ์ สะทอ้น
ความเข้าใจของท่านที่มี ต่อบริบททางประวัติศาสตร ์ซึ่งดูเหมือนจะพ้นไปจากกรอบแบบ 
“ชาตินิยม” อาทิ ความเขา้ใจเรื่องสมเด็จพระมหาธรรมราชาไม่ไดเ้ป็นผูร้า้ยในประวัติศาสตรไ์ทย 
ความเขา้ใจในความหมายของ “อิสรภาพ” ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศเมื่อ พ.ศ. 2127 ว่า
เป็นอิสรภาพของอยุธยาไม่ไดเ้ป็นอิสรภาพของชาติไทย เป็นตน้2 แลว้ไฉนเมื่อภาพยนตรถ์ูกฉาย
ออกมาจึงยังคงมีกลิ่นอายของกรอบแบบ “ชาตินิยม” อยู่ มิหน าซ า้เนื ้อหาของภาพยนตรย์ัง
แสดงออกผ่านกรอบแบบ “ราชาชาตินิยม” อย่างชัดเจนผ่านการเชิดชูใหส้มเด็จพระนเรศวรเป็น
ผูก้ระท าการทางประวติัศาสตรท์ี่ส  าคญัที่สดุ  
  ค าตอบของค าถามข้างต้นคงตอบได้ด้วยลักษณะพิเศษประการส าคัญใน
เบือ้งหลงัของภาพยนตรเ์รื่องนี ้คือ ความเชื่อมโยงกับสถาบนักษัตริยแ์ละกองทัพ ตัง้แต่การสรา้ง
ภาพยนตรเ์รื่องนีเ้กิดขึน้เนื่องในโอกาสที่รชักาลที่ 9 ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี3 (พ.ศ. 2549) 
การที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีบวงสรวงเปิด
ภาพยนตรเ์มื่อวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ภายในบรเิวณกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสรุสีห ์ต าบล
ลาดหญา้ อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรุี อนัเป็นสถานที่ถ่ายท าหลกัของภาพยนตรเ์รื่องนี ้4 รวมถึง
การไดร้บัการสนับสนุนเรื่องทุนและอุปกรณ์ดังบทสัมภาษณ์ที่  ม.จ.ชาตรีเฉลิมกล่าวว่า “…ผมมี
ปัจจัยสนับสนุนมากขนาดนีส้่วนหนึ่งก็เพราะได้พระราชเสาวนีย์จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ พูดกันตรง ๆ ภาพยนตร์เรื่องนีท้หารช่วยสรา้งครับ… ผมคิดว่าความดีของ
ภาพยนตร์เรือ่งนีค้อืทหารครบั”5 
  นอกเหนือไปกว่านัน้ ทศันคติของ ม.จ.ชาตรีเฉลิมต่อเรื่อง “วีรบุรุษ” มีส่วนในการ
ขบัเนน้บทบาทของสมเด็จพระนเรศวรเป็นอย่างยิ่ง บทสมัภาษณข์องท่านอีกตอนหนึ่งที่สเุจน กรร

 
1 เอก อคัคี (บ.ก.). (ม.ป.ป.). ออล แม็กกาซีน ต านานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช. หนา้ 8.  
2 สเุจน กรรพฤทธ์ิ. (2558). จากวงัจนัทนสู่์เวยีงแหง ตามรอยนเรศวรมหาราช นอกกรอบประวตัศิาสตร์

ชาตนิยิม. หนา้ 261-268. 
3 เอก อคัคี (บ.ก.). (ม.ป.ป.). เล่มเดมิ. หนา้ 17. 
4 ในคราวนัน้ไดม้ีการถ่ายท าถวายใหท้อดพระเนตรโดยเป็นฉากขบวนสมเด็จพระนเรศวรเขา้เฝา้สมเด็จ

พระมหาธรรมราชาที่เมืองอโยธยา ใน แหล่งเดมิ. หนา้ 44. 
5 สเุจน กรรพฤทธ์ิ. (2558). เล่มเดมิ. หนา้ 268-269. 
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พฤทธิ์ ถามว่าทุกวันนี ้ประเทศไทยขาดแคลนวีรบุรุษอย่างสมเด็จพระนเรศวรหรือไม่ ท่านให้
ค าตอบอย่างประจกัษช์ดัที่สดุ และคลายความสงสยัที่ว่าท าไมภาพยนตรเ์รื่องนีจ้ึงตอ้งอยู่ในกรอบ
แบบ “ราชาชาตินิยม” 
 

 เรามีวีรบุรุษคือพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั (รชักาลที่ 9 – ผูว้ิจยั) พระองคท์รงมี
ความส าคญัไม่ต่างจากสมเด็จพระนเรศวร คิดด ูมีวิกฤตการณห์ลายครัง้ พระองคท์รงพาเรา
รอดมาไดทุ้กครัง้ เพียงแต่พระเจา้อยู่หวัไม่ไดท้รงยกทพัไปรบกับศตัรูต่างชาติเหมือนกษัตริย์
ในอดีต พระองคเ์คยรบัสั่งว่าไม่ไดร้บกับคอมมิวนิสต ์แต่รบกับความอดอยากของชาวบา้น 
โดยรวมเราขาดแคลนวีรบรุุษไหม ไม่ครบั เรามีในหลวงอยู่ทัง้พระองค ์ประเทศไทยไม่ไรค้นดี
หรอกครบั เราจะมีวีรบรุุษมาอีกเรื่อย ๆ.1 

 
  เพื่อเป็นการลบขอ้ครหาที่จะตามมาหลังจากภาพยนตรฉ์ายในแง่ของการวาง
โครงเรื่องที่ถึงที่สดุแลว้ ไม่ว่าจะศึกษาหลกัฐานรอบดา้นหรือลงส ารวจพืน้ที่อย่างละเอียดเพียงใดก็
ตาม จ าตอ้งเลือกมมุมองใดมมุมองหนึ่งของแต่ละช่วงจงัหวะเหตกุารณเ์ขา้มาใสใ่นภาพยนตรอ์ยู่ดี 
ม.จ.ชาตรีเฉลิมจึงแกปั้ญหาในเบือ้งตน้โดยเลือกค าว่า “ต านาน” มาเป็นชื่อภาพยนตร ์ดังที่ท่าน
กล่าวว่า “…ผมเองก็ไม่ตอ้งการใหเ้กิดการเขา้ใจผิดว่าประวตัิศาสตร์ของหนงัเรื่องนีจ้ริงๆ แลว้เป็น
อย่างไร… เราจึงไม่บอกว่าเป็นเรื่องจริง แต่บอกว่าเป็นต านานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช… 
ประวตัิของพระองค์ท่านจึงตื่นเตน้โลดโผน เอือ้กบัความสนุกมากกว่า เราเพิ่มเติมเรื่องเล่าพวก
ต านานเขา้ไป”2 
  อีกหนึ่งค าสมัภาษณข์องสเุนตร ชติุนธรานนท ์เมื่อ พ.ศ. 2558 สะทอ้นวฒันธรรม
การเลือกเรื่องเล่าในสังคมไทยที่มีผลต่อการน าเสนอภาพยนตร ์โดยกล่าวว่ากระบวนการสร้าง
ความรบัรูเ้ก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวรเกิดขึน้ก่อนสรา้งภาพยนตร ์“…ค าถามคือท่านมุย้เลือกอะไร 
– เพราะการสรา้งภาพยนตร์ตอ้งสือ่สิ่งทีส่รา้งสู่คนดูที่เป็นคนไทย เงื่อนไขของเราคือ เรื่องสมเด็จ
พระนเรศวรมีชุดข้อมูลที่เป็นข้อยุติจ านวนหนึ่งที่คนไทยรับรูร่้วมกันจากการถูกขัดเกลามา”3 
เงื่อนไขทางความรบัรูข้องคนในสงัคมซึ่งสว่นใหญ่มาจากรฐัมีผลต่อโครงเรื่องของภาพยนตร ์“…ท า
ใหเ้ราเล่นนอกเรื่องไม่ได้…”4 ค าสัมภาษณ์นีจ้ึงสะท้อนว่าแม้จะมีความเข้าใจต่อเหตุการณ์ใน

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 269. 
2 เอก อคัคี (บ.ก.). (ม.ป.ป.). เล่มเดมิ. หนา้ 71. 
3 สเุจน กรรพฤทธ์ิ. (2558). เล่มเดมิ. หนา้ 272. 
4 แหล่งเดมิ. หนา้ 274. 
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ประวติัศาสตรท์ี่ต่างไปจากประวติัศาสตรฉ์บบัรฐัที่มักจะไดร้บัการยอมรบัอย่างแพร่หลาย เพราะ
กลไกในการเผยแพรส่กัเพียงใดก็ตาม เมื่อตอ้งผลิตสื่อเผยแพร่สู่สาธารณะก็ไม่อาจที่จะละเมิดกฎ
เหล็กดงักลา่วที่ครอบง าความรบัรูข้องคนในสงัคมไปได ้
  ภาพยนตรเ์รื่อง “ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่
ของภาพยนตรท์ี่บอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวร แตกต่างจากภาพยนตรส์องเรื่องก่อนหนา้ 
ไดแ้ก่ “นเรศวรมหาราช” (พ.ศ. 2500) ก ากับโดยพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ภาณุพันธุ์ยุคล1 
และ “มหาราชด า” (พ.ศ. 2524) ก ากบัโดยทรนง ศรีเชือ้ ทัง้ในแง่การวางโครงเรื่องและจ านวนภาค 
ซึ่งภาพยนตรส์องเรื่องก่อนหนา้มีลกัษณะจบภายในเรื่องเดียวไม่มีภาคต่อ ส่วนการวางโครงเรื่อง 
แม้กรณีของ “นเรศวรมหาราช” ไม่อาจเปรียบเทียบได้อย่างแน่ชัด2 แต่กรณีของ “มหาราชด า” 
สามารถอธิบายไดอ้ย่างชดัเจนว่า มีการวางโครงเรื่องแตกต่างออกไปแน่นอน เพราะ “มหาราชด า” 
เริ่มเรื่องตั้งแต่หลังเสียกรุงฯ ครัง้ที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2112 แลว้ไปจบลงที่สงครามยุทธหัตถีเมื่อ พ .ศ. 
2135 ในขณะที่ตัวละครหลักที่ด  าเนินเรื่องนั้นหาใช่สมเด็จพระนเรศวร แต่เป็น 10 ขุนศึกแห่ง
อยุธยาน าโดยหลวงหาญที่สามารถฝ่าวงลอ้มของทัพหงสาวดีออกมาได ้ส่วนบทบาทของสมเด็จ
พระนเรศวรที่รบับทโดย พิศาล อัครเศรณี ปรากฏชัดในช่วงครึ่งหลังของภาพยนตรต์ั้งแต่การ
ประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครงเมื่อ พ.ศ. 2127 ไปจนจบเรื่อง3 
  ส าหรบัการวางโครงเรื่อง “ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เดิมที ม.จ.ชาตรี
เฉลิมตอ้งการสรา้งเพียง 3 ภาค ที่มีการตั้งชื่อลอ้ไปกับค าว่า “อิสรภาพ” ไดแ้ก่ ภาค 1 “สูญสิน้

 
1 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล  เป็นพระปิตุลา (ลุง) ของ ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล 

เนื่องจาก ม.จ.ชาตรีเฉลิมเป็นพระโอรสในพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้อนุสรมงคลการ ซึ่งเป็นพระอนุชาของ
พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ภาณพุนัธุย์คุล ส าหรบัประเด็นนีอ้าจตัง้ขอ้สงัเกตไดว้่าราชสกลุยุคลมีส่วนไม่นอ้ย
ที่พยายามจะเผยแพรเ่รื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรใหเ้ขา้ถึงมวลชนโดยใชส่ื้อภาพยนตรเ์ป็นตวัน า 

2 น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งว่าผูว้ิจยัไม่สามารถหาภาพยนตรเ์รื่องนีม้ารบัชมได ้อีกทัง้ยงัไม่พบงานศึกษา
ที่วิเคราะหภ์าพยนตรเ์รื่องนีโ้ดยเฉพาะ พบเพียงแค่ขอ้มลูเก่ียวกบัภาพยนตรเ์รื่องนีท้ี่แพรห่ลายตามเว็บไซตต์่าง ๆ 
ซึ่งในที่นีใ้ชเ้ว็บไซตไ์ทยบนัเทิงในการอา้งอิง เนื่องจากไดร้วบรวมขอ้มลูพืน้ฐานเก่ียวกับภาพยนตรเ์รื่องนีอ้ย่าง
สงัเขปเอาไว ้ไม่ว่าจะเป็นผูก้  ากับ บริษัทผูส้รา้ง (อัศวินภาพยนตร์) นักแสดง วนัที่เขา้ฉาย 4 พฤษภาคม พ.ศ. 
2500 รายชื่อนักแสดง (ชูชัย พระขรรค์ชัย รับบท สมเด็จพระนเรศวร)  ตลอดจนถึงภาพโปสเตอรต์่าง ๆ ที่
ประชาสมัพนัธใ์นการฉายภาพยนตรเ์รื่องนี ้ด ูไทยบนัเทิง. (2563). นเรศวรมหาราช (2500). (ออนไลน)์ 

3 ดูการวิเคราะหเ์พิ่มเติมใน ศุภกาณฑ ์นานรมัย.์ (2551). เล่มเดิม. หนา้ 148-149.; มารศรี สอทิพย.์ 
(2551). เล่มเดมิ. หนา้ 211-244.; และดูภาพยนตรฉ์บบัเต็มที่มีผูอ้พัโหลดลงเว็บไซต ์YouTube ใน book 1997. 
(2559). มหาราชด า 2524. (ออนไลน)์ 
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อิสรภาพ” ภาค 2 “อิสรภาพนัน้ ยากยิ่งที่จะไดม้า” และภาค 3 “ยากยิ่งกว่าที่จะรกัษาไว”้ เป็นการ
น าความรูส้ึกของคนไทยมาเป็นชื่อเรื่อง ไม่ได้เป็นการน าเหตุการณ์ส าคัญมาเป็นชื่อเรื่องดังที่
ปรากฏในปัจจุบนั อันไดแ้ก่ ภาค 1 “องคป์ระกันหงสา” ภาค 2 “ประกาศอิสรภาพ” (พ.ศ. 2550) 
ภาค 3 “ยุทธนาวี” (พ.ศ. 2554) ภาค 4 “ศึกนนัทบุเรง” (พ.ศ. 2554) และ ภาค 5 “ยุทธหตัถี” (พ.ศ. 
2557) ส่วนภาค 6 “อวสานหงสา” (พ.ศ. 2558) จวบจนช่วงเวลาที่ฉายภาค 5 ยงัไม่ปรากฏข่าวว่า 
ม.จ.ชาตรีเฉลิมตอ้งการจะสรา้งภาคต่อแต่อย่างใด เหล่าแฟนภาพยนตรต่์างพากันเขา้ใจว่าจะ
สิน้สดุภาคสดุทา้ยท่ีภาค “ยทุธหตัถี”1  

4.6.2 ว่าด้วยวิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตรนิ์พนธย์ุคหลังความเป็นส่ือ 
  ในช่วงที่ภาพยนตรเ์รื่อง “ต านานสมเด็จพระนเรศรมหาราช” ออกฉายใหม่ ๆ มี
งานศกึษาเก่ียวกบัภาพยนตรเ์รื่องนีจ้  านวนหนึ่งปรากฏออกมา โดยใชว้ิธีวิทยาส าหรบัการวิเคราะห์
แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะหว์าทกรรม (discourse)2 การเขา้รหัสความหมาย3 การ
สร้างภาพลักษณ์ 4 การผสานระหว่างแนวคิดเรื่องอ านาจ (Power) ภาษาภาพยนตร ์(Film 
Language) และโครงสรา้งการเลา่เรื่องของภาพยนตร ์(Narration of Film)5 หรือการวิเคราะหต์าม
ตวับทที่งานศึกษาประวติัศาสตรน์ิยมท ากนั6 ซึ่งผลการศึกษาในแง่รายละเอียดปลีกย่อยก็แตกต่าง
กนัไปตามแนวคิดที่ใชศ้ึกษา แต่ทว่าในภาพรวมนัน้ขอ้สรุปในงานทุกชิน้ไปจบที่ความเป็นวีรบุรุษ
หรือวีรกษัตรยิท์ี่ปรากฏผ่านสื่อภาพยนตร ์
  ดว้ยเหตนุี ้ผูว้ิจยัจึงลองเฟ้นหาวิธีการอ่ืน ๆ มาท าการศกึษาเพื่อมุ่งหาขอ้สรุปใหม่ 
ๆ แมจ้ะไม่อาจกา้วขา้มขอ้สรุปในภาพรวมในแบบที่สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นวีรบรุุษของชาติไทย
ไปได้ แต่ในแง่รายละเอียดปลีกย่อย รวมถึงการน าภาพยนตรช์ุดนี ้จัดวางลงในบริบทหลัง
รัฐประหาร พ .ศ. 2549 และช่วงปลายรัชสมัยอันยาวนานรัชกาลที่  9 อีกทั้งข้อได้เปรียบของ
ปริญญานิพนธช์ิน้นีท้ี่เขียนขึน้ในหว้งเวลาที่ภาพยนตรไ์ดฉ้ายครบ 6 ภาคไปเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้คง

 
1 ดูตั้งแต่นาทีที่  54.10 เป็นต้นไป ใน WorkpointOfficial. (2557). แฟนพันธุ์แท้ 2014_23 พ.ค. 57 

(ต านานสมเดจ็พระนเรศวรฯ). (ออนไลน)์ 
2 จนัทรท์ิพย ์แกว้ประกอบ. (2553). เล่มเดมิ. หนา้ 24-26. 
3 ธนธรณ ์ฤทธ์ิถกล. (2551). เล่มเดมิ. หนา้ 45-48. 
4 มารศรี สอทิพย์. (2551). เล่มเดิม . หน้า 18-21.; จองชัย วงศ์ทรายทอง , และคนอื่น ๆ. (2560, 

กนัยายน-ธันวาคม). เล่มเดมิ, 12(3), 187-195. 
5 องอาจ สิงหล์ าพอง. (2557). เล่มเดมิ. หนา้ 34-51. 
6 ศภุกาณฑ ์นานรมัย.์ (2551). เล่มเดมิ. หนา้ 153-169. 
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จะน าพาไปพบขอ้สรุปที่อาจไม่ไดแ้ปลกใหม่แต่กลับแตกต่างก็เป็นได ้โดยแนวคิดที่เลือกใช ้คือ 
การศึกษาประวติัศาสตรน์ิพนธ์ในยุค “หลงัความเป็นสื่อ” (post–media) ซึ่งในที่นีจ้ะสรุปประเด็น
แนวคิดจากงานศกึษาของพศตุม ์ลาศขุะ ที่ไดท้บทวนแนวคิดพรอ้มยกตวัอย่างการวิเคราะหไ์วเ้ป็น
อย่างดี1  
  ส าหรบัแนวคิดที่กลา่วถึงขา้งตน้ สืบยอ้นความไปไดถ้ึงช่วงครสิตท์ศวรรษ 1980 ที่
มีการถกเถียงแลกเปลี่ยนเชิงทฤษฎีระหว่างโรเบิรต์ โรเซนสโตน (Robert Rosenstone) และเฮเดน 
ไวท ์(Hayden White) เก่ียวกับเรื่อง“ประวัติศาสตรน์ิพนธ์แบบวีดิทัศน์” (historiophoty) ทั้งสอง
เห็นพอ้งกันว่าเรื่องเล่าอดีตในสื่อภาพยนตรม์ีคุณค่าเทียบเท่ากับประวัติศาสตรแ์บบตัวอกัษร ซึ่ง
สรุปลกัษณะเด่นของประวัติศาสตรใ์นสื่อภาพเคลื่อนไหวได ้2 ประการ คือ 1) เรื่องความเป็นเหตุ
เป็นผลของการน าเสนอความจริง (cause–effect discourse) กรณีของสื่อภาพยนตร ์ภาพต่าง ๆ 
(filmic shots) ที่ถูกจับมาเรียงต่อกัน (montage) เพื่อสรา้งเป็นเรื่องนั้นเปรียบได้กับการเรียง
รูปแบบโครงสร้างประโยคในงานประวัติศาสตร์แบบตัวอักษรที่ท า หน้าที่ เป็นตัวบ่งบอก 
(predicate) ว่าเหตุการณ์ในอดีตนั้นเกิดขึน้อย่างไร 2) ลักษณะของเหตุการณ์ในอดีต (type of 
historical event) เป็นการสรา้ง “ลกัษณะ” (type) ของเหตุการณ์ในอดีตและใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจถึง
อารมณ์ความรูส้ึกของสถานการณ์ในอดีตนั้น การเก็บรายละเอียดที่ถูกตอ้งใหไ้ดม้ากที่สุด เช่น 
ใบหนา้และรูปร่างของตัวละคร หรือฉากสถานที่ จึงไม่ส  าคัญเท่ากับการล าดับภาพหรือการใส่บท
พดู เพื่อสรา้งความเป็นเหตเุป็นผลของเหตกุารณใ์นอดีต2  
  ทว่าพศตุมไ์ดเ้ตือนว่าถา้จะใชว้ิธีการอ่านเรื่องเล่าในอดีตในวฒันธรรมภาพยนตร์
ปัจจุบันตามอย่างที่โรเซนสโตนและไวท์อธิบายไวเ้มื่อคริสต์ทศวรรษ 1980 อาจจะไม่สามารถ
เขา้ถึงกระบวนการสรา้งความจริงจากเหตุการณ์ในอดีตในแบบเท่าทันและครอบคลุมเท่าที่ควร 
เพราะสื่อภาพเคลื่อนไหวในยุคปัจจุบนัมีการท างานที่ซบัซอ้นและมีการน าเสนอในหลายรูปแบบ  
จ าตอ้งใชก้ารวิเคราะหแ์บบยุคหลงัความเป็นสื่อ ซี่งมีลกัษณะเด่น 2 ประการ คือ 1) ลกัษณะการ
ท างานแบบสหสื่อ (intermediality) มีค าอธิบายที่น่าสนใจของจิฮุน คิม (Jihoon Kim) นักวิชาการ
สื่อศิลปะที่ว่า  ความเป็นสื่อภาพยนตรห์รือประสบการณช์มภาพยนตรไ์ม่ไดจ้ ากดัอยู่แค่บนจอภาพ

 
1 ดูรายละเอียดใน พศุตม ์ลาศุขะ. (2563). ประวัติศาสตรน์ิพนธ์แบบส่ือภาพยนตรแ์ละการศึกษา

ประวัติศาสตรน์ิพนธ์ในยุคหลังความเป็นส่ือ . ใน ทวีศักดิ์ เผือกสม (บ.ก.), หนังสือประมวลบทความในการ
ประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน Wie es eigentlich gewesen ist โครงการวิธีวิทยาใน
การศกึษาประวตัศิาสตร์. หนา้ 233-258. 

2 แหล่งเดมิ. หนา้ 236-243. 
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ยนตรเ์พียงเท่านัน้ เนื่องจากการรบัรูเ้รื่องราวและประสบการณข์องการชมภาพยนตรน์ัน้ผ่านการที่
ผูผ้ลิตใชส้ื่อหลากหลายรูปแบบที่ทัง้สามารถมองว่ามีความสมัพันธก์ันหรือแยกออกจากกนัอย่าง
เอกเทศได้ เช่น ก่อนที่จะชมภาพยนตรเ์รื่องหนึ่ง ก็จะปรากฏตัวอย่างภาพยนตร ์(teaser) ถูก
แบ่งปันผ่านพืน้ที่ของสังคมออนไลน์ก่อน หรืออาจจะไดอ่้านรีวิว (review) หรือบทวิจารณ์ของ
ภาพยนตรด์ังกล่าวผ่านเว็บบอรด์ (web-board) เป็นต้น สื่อภาพยนตรจ์ึงไม่ได้เป็นวัตถุทาง
วฒันธรรมที่มีความ “ตายตัว” (stable object) ในการสรา้งความหมาย แต่เป็นวตัถุหนึ่งที่ท างาน
ร่วมกับวัตถุหรือสื่ออ่ืน ๆ ทัง้ในรูปแบบการต่อรองหรือเกือ้หนุนกันในการสรา้งประสบการณ์และ
ความหมายของการ “ชมภาพยนตร์” และ 2) สภาวะที่ เทคโนโลยีและวัตถุของสื่อ (media 
materiality) มีส่วนในการก ากับรูปแบบและเนือ้หาที่ถูกถ่ายทอดออกมา การมองสื่อแบบนีจ้ะมี
ความแตกต่างไปจากความเขา้ใจต่อสื่อในอดีต ที่สื่อถกูมองเป็นเพียงแค่ “ตวักลาง” (medium) ใน
การน าสารจากผูส้ง่สารไปใหผู้ร้บัสาร1 
  จากนั้นพศุตมไ์ดน้ าขอ้เสนอของโรเซนสโตนและไวทผ์สานเขา้กับการวิเคราะห์
แบบยุคหลังความเป็นสื่อ ซึ่งมีลักษณะเด่นที่ควรค่าแก่การน ามาพิจารณา คือ เรื่องของความ
เป็นสหสื่อ ซึ่งไดอ้ธิบายว่าเรื่องเล่าในอดีตที่อยู่ในวีดิทัศน ์(และสื่อแบบโสตทศันแ์บบอ่ืน ๆ) ไม่ได้
ท างานในการสรา้งความหมายทางประวัติศาสตรภ์ายในตัวของสื่อเอง แต่การสรา้งเรื่องราวใน
อดีตของสื่อดงักลา่วย่อมสมัพนัธก์บัสื่ออ่ืน ๆ ที่อยู่ในเครือข่ายของการเลา่อดีตประเภทเดียวกนั ใน
ลกัษณะนี ้“ไวยากรณ”์ ที่ท าหนา้ที่ก ากับความหมายและสรา้งความจริงใหแ้ก่อดีตไม่ไดอ้ยู่ในตัว
ของสื่อแต่ละประเภท แต่สื่อแต่ละประเภทท าหนา้ที่เป็นองคป์ระกอบหรือเป็น “วตัถุ” ในโครงสรา้ง
ของอภิภาษา (meta-language) ที่ใหข้อ้มลูแก่ผูท้ี่รบัรูป้ระวติัศาสตรผ์่านสื่อหลาย ๆ รูปแบบ2  
  ผูว้ิจยัเห็นดว้ยกบัขอ้เรียกรอ้งของพศตุมต่์อนกัประวติัศาสตรว์่า “…หากในอกี 10 
ปีขา้งหนา้ การเขียนเรื่องราวในอดีตและการรบัรูเ้รื่องราวในอดีตของคนส่วนใหญ่ในสงัคมมาจาก
การบริโภคเนือ้หาจากสหสื่อ วิชาประวัติศาสตร์จะยังคงเพิกเฉยหรือเรียกร้องให้คนในสังคม
เหล่านัน้กลับมาอ่าน “ประวัติศาสตร์ที่แท้จริง” บนหน้าหนังสืออยู่หรือไม่?...”3 เพื่อไม่ให้วิชา
ประวัติศาสตรก์ลายเป็นเพียงวิชาศาสนาที่ถูกน าไปขึน้หิง้อยู่ตามศาสนสถาน จึงอยากขออุทิศ
เนือ้หาในหัวขอ้นีใ้นการ “ทดลอง” วิเคราะหภ์าพยนตรต์ามแนวทางประวัติศาสตรน์ิพนธห์ลงัยุค

 
1 แหล่งเดมิ. หนา้ 244-246 
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 247. 
3 แหล่งเดมิ. หนา้ 255. 
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ความเป็นสื่อ พรอ้มกับการเผยใหก้ารครองอ านาจน าของเรื่องเล่าขนาดใหญ่ที่ภาพยนตรช์ุดนีไ้ม่
อาจสลดัออกไปได ้

4.6.3 บทวิเคราะหภ์าพยนตร ์
  ในหวัขอ้นีจ้ะแบ่งการวิเคราะหอ์อกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
  1) ความสมัพนัธร์ะหว่างโครงเรื่องกบับรบิท 
  ภาพยนตรต์ านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถือเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของ
สมเด็จพระนเรศวรลงบนแผ่นฟิลม์ไดอ้ย่างสมบูรณแ์บบที่สดุ เพราะตลอดทัง้ 6 ภาคนัน้ไดว้างโครง
เรื่องครอบคลมุตัง้แต่พระองคย์งัทรงพระเยาวจ์นกระทั่งเสด็จสวรรคต ในแง่นีเ้ทียบเคียงไดก้บัพระ
ประวตัิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่วางโครงเรื่องครอบคลุมดุจเดียวกัน1 แต่ดว้ยการที่น าเสนอ
ออกมาในรูปแบบภาพยนตรจ์ึงตอ้งมีการปรุงแต่งต านานเขา้ไปใหม้ีความพิสดารยิ่งกว่าในรูปแบบ
ประวัติศาสตรน์ิพนธ์ที่เคยมีมา และการด าเนินเรื่องอาจไม่ไดม้ีความต่อเนื่องไปตามล าดับ พ .ศ. 
ของเหตุการณ์ส าคัญเหมือนกับในพระประวติัฯ ดังตาราง 3 ที่สรุปความเหมือนและความต่างว่า
เหตกุารณต่์าง ๆ ตรงกบัภาคไหนของการน าเสนอทัง้สองรูปแบบ 
  
ตาราง 3 การเปรียบเทียบเหตกุารณส์ าคญัที่ปรากฏในการน าเสนอสองรูปแบบ 

 

เหตุการณส์ าคัญ 
(ตามล าดับ พ.ศ.) 

พระประวัติสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช 

ต านานสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

เสด็จพระราชสมภพ (พ.ศ. 2098) อธิบายเบือ้งตน้ - 
เสด็จไปเป็นองคป์ระกนั (พ.ศ. 2106) ภาค 1 ภาค 1 
เสียกรุงฯ ครัง้ที่ 1 (พ.ศ. 2112) ” ” 

เสด็จหนีออกจากหงสาวดี (หลงั พ.ศ. 2112) - ” 
ยทุธนาวีกบัพระยาจีนจนัต ุ(พ.ศ. 2121) ภาค 2 ภาค 3 

 
1 มีความแตกต่างเพียงเล็กนอ้ยในตอนตน้เรื่อง โดยพระประวตัิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเริ่มเรื่อง

ตัง้แต่เสด็จพระราชสมภพ (พ.ศ. 2098) และเล่าถึงพงศาวลีของสมเด็จพระนเรศวรโดยสงัเขป ต่อดว้ยเหตกุารณ์
แย่งชิงอ านาจภายในอยุธยาช่วง พ.ศ. 2089–2098 ดู สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. (2493). เล่มเดิม. 
หน้า 1-6.; ในอีกมุมหนึ่ง ถ้าพิจารณาว่าภาพยนตรส์ุริโยไทและต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีความ
ต่อเนื่องกัน ในส่วนที่สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงเกริ่นไวต้อนตน้ดงัที่กล่าวมา ม.จ.ชาตรีเฉลิมได้
จดัสรา้งและขยายความอย่างเสรจ็สรรพตัง้แต่เรื่องสรุิโยไทแลว้ 
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ศกึเมืองคงั (พ.ศ. 2124) ” ภาค 2 
ประกาศอิสรภาพ (พ.ศ. 2127) ” ” 

ตาราง 3 (ต่อ) 
 

เหตุการณส์ าคัญ 
(ตามล าดับ พ.ศ.) 

พระประวัติสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช 

ต านานสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

ศกึพระเจา้เชียงใหม่ (พ.ศ. 2128) ” ภาค 3 
ศกึพระเจา้หงสาวดีนนัทบเุรง (พ.ศ. 2129) ” ภาค 4 

เสด็จขึน้ครองราชย ์(พ.ศ. 2133) ภาค 3 ภาค 5 
สงครามยทุธหตัถี (พ.ศ. 2135) ” ” 

การบุกหงสาวดี 2 ครัง้ 
(พ.ศ. 2138 และ 2142) 

” ภาค 6 

เสด็จสวรรคต (พ.ศ. 2148) ” ” 
 
  จากตารางขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า “เหตุการณส์ าคญั” อันหมายถึง เหตกุารณ์ที่เป็น
จุดเปลี่ยนส าคญัภายในเรื่อง มีผลกระทบกบัตวัสมเด็จพระนเรศวร อยุธยา และสิ่งที่เรียกว่า “การ
รกัษาเอกราช” โดยตรง ซึ่งเท่าที่ยกมา 13 เหตุการณ์ พบว่าส่วนใหญ่แล้วภาพยนตร ์“ต านาน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” มีการวางโครงเรื่องที่เหมือนกับ “พระประวัติสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช” มีเหตุการณ์ที่ควรตัง้ขอ้สงัเกต ไดแ้ก่ เสด็จหนีออกจากหงสาวดี (หลงั พ .ศ. 2112) และ
ยทุธนาวีกบัพระยาจีนจนัต ุ(พ.ศ. 2121)  
  เหตกุารณเ์สด็จหนีออกจากหงสาวดีไม่มีในพระประวติัฯ แต่ปรากฏในภาพยนตร ์
ซึ่งคงจะเป็นการแต่งต านานเข้าไปตามที่  ม.จ.ชาตรีเฉลิมเคยให้สัมภาษณ์ไว ้ในพระประวัติฯ 
กล่าวถึงการที่พระนเรศ1ไดก้ลับอยุธยาว่า “…พระเจา้หงสาวดีไดพ้ระพี่นาง เหมือนอย่างเป็นตวั
จ าน าแทนแลว้ ก็อนญุาตใหส้มเด็จพระนเรศวรอยู่ช่วยสมเด็จพระชนกปกครองบา้นเมือง…”2 แต่
ในภาพยนตรน์ั้นเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในตอนท้ายของเรื่อง แม้พระเจ้าบุเรงนองจะได้ตัวพระ
สุพรรณกัลยาไปเป็นองคป์ระกันแทนแลว้ แต่พระนเรศในขณะนัน้ที่ทรงบรรพชาอยู่ก็ยังไม่ไดร้บั

 
1 เรียกตามที่ใชก้นัในภาพยนตรภ์าคนี ้
2 แหล่งเดมิ. หนา้ 32. 
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การปล่อยตวักลบัอยุธยา ซ า้รา้ยพวกเจา้ราชนิกูลพม่ายงัคอยลอบท ารา้ยพระองคอ์ยู่เสมอ ท าให้
ตอ้งทรงหาทางหนีกลบัอยุธยาใหจ้งได ้พรอ้มคิดที่จะพาพระสพุรรณกัลยากลบัไปดว้ย เมื่อความ
ลว่งรูถ้ึงพระสพุรรณกลัยาเขา้จึงทรงหาทางช่วยโดยการเกลีย้กล่อมพระเจา้บุเรงนองโดยใชต้วัของ
พระองค์แลกกับอิสรภาพของพระอนุชา หากแต่พระเจ้าบุเรงนองไม่ได้ยินดีกับข้อแลกเปลี่ยน
ดงักล่าว ทว่าก็เลือกที่จะปลอ่ยพระนเรศไปพรอ้มหวงัว่าวนัหนึ่งพระสพุรรณกลัยาจะทรงรกัโดยไม่
หวงัการใดตอบแทน ทางฝ่ายพระนเรศไม่ทรงรูเ้ลยว่าพระพี่นางของพระองคไ์ดช้่วยเหลืออยู่ จวบ
จนถึงเวลาที่จะหนีก็ยงัรอคอยพระพี่นางอย่างใจจดใจจ่อ แต่เมื่อไม่พบพระองคถ์ึงกบัตดัพอ้ว่า “…
พระพีน่างคงจะรกัหงสามากกว่าพระญาติพระวงศ์” ทา้ยที่สดุพระองคท์รงตดัสินพระทยัเสด็จหนี
ไป พรอ้ม “ไอท้ิง้” หรือที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นทหารเอกนาม “พระราชมน”ู ในเวลาต่อมา แต่ในขณะ
ที่ก าลังจะหนีก็มี “ลักไวท ามู” ขุนนางระดับสูงผู้ซื่อสัตย์กับมังกะยอชวาคู่อริของพระนเรศมา
ขดัขวาง แต่ทางทหารที่ถือพระบรมราชโองการของพระเจา้บเุรงนองมาหา้มปรามไดท้นัเวลา ท าให้
พระองคเ์สด็จกลบัไปยงัอยธุยาอย่างปลอดภยั1 
  ส่วนเหตุการณ์ยุทธนาวีกับพระยาจีนจันตุ (พ .ศ. 2121) จะเห็นส่วนที่น่าตั้ง
ขอ้สงัเกตอยู่ในล าดบัภาคของภาพยนตร ์ในขณะที่ภาค 2 มีเหตกุารณส์ าคญั คือ ศกึเมืองคงั (พ.ศ. 
2124) และประกาศอิสรภาพ (พ.ศ. 2127) แต่เหตกุารณย์ุทธนาวีฯ ที่เกิดขึน้ก่อนสองเหตกุารณใ์น
ภาค 2 กลับไปปรากฏในภาค 3 ซึ่งเป็นการเล่าสลับกันไปมา ไม่มีความต่อเนื่องเป็นเส้นตรง
เหมือนกับในพระประวัติฯ สาเหตุที่เป็นเช่นนีอ้าจยอ้นไปกลบัไปที่ความตัง้ใจเดิมของ ม.จ.ชาตรี
เฉลิมที่ตอ้งการสรา้งเพียงสามภาค และให้สามภาคล้อไปกับค าว่า “อิสรภาพ” แต่ด้วยกระแส
ความนิยมที่เอ่อล้นภายใตบ้รรยากาศหลังรฐัประหาร พ.ศ. 2549 ที่คนไทยมุ่งหาความสามัคคี
ภายในชาติ ภาพยนตรแ์บบนีจ้ึงตอบโจทยภ์ายใตบ้รบิททางการเมืองในขณะนัน้ เห็นไดจ้ากรายได้
ที่ถล่มทลายจากสองภาคแรก2 อาจเป็นผลให้ ม.จ.ชาตรีเฉลิมเล็งเห็นคุณูปการบางอย่างที่
ภาพยนตรเ์รื่องนีจ้ะสามารถกล่อมเกลาจิตใจใหค้นในชาติไดส้  านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
วีรบุรุษผูย้ิ่งใหญ่พระองคห์นึ่งของไทย จึงไดคิ้ดที่จะสรา้งภาค 3 และภาค 4 ต่อเนื่องกนัขึน้มา3 ใน
สว่นของภาค 3 จ าตอ้งมีเหตกุารณส์ าคญัที่จะใชด้  าเนินเรื่องใหอ้อกมาอย่างเด่นชดัเหมือนกบัสอง

 
1 ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล. (2550ก). ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1 (องค์ประกนัหงสา) [วี

ซีด]ี. แผ่น 3 นาทีที่ 27:53–46:30. 
2 ภาค 1 ท ารายไดร้วม 236.6 ลา้นบาท ถือเป็นรายไดส้งูสดุของภาพยนตรช์ุดนี ้และภาค 2 ท ารายได ้

234.55 ลา้นบาท ใน Thairath. (2558). สถิตหินงั ต านานสมเดจ็พระนเรศวร. (ออนไลน)์  
3 โพสตท์เูดย.์ (2553). เผยโฉม"ยทุธนาว"ีฉากเดด็ต านานพระนเรศวรภาค3-4. (ออนไลน)์ 



  
 

242 

ภาคก่อนหน้า ซึ่งจะสัมพันธ์กับการตั้งชื่อเรื่อง ด้วยเหตุนี ้ ถ้าล าพังเล่าถึงเพียงแค่ศึกพระเจ้า
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2128) อนัเป็นเหตกุารณท์ี่ต่อเนื่องหลงัการประกาศอิสรภาพ ก็จะไม่มีลกัษณะเด่น
ทัง้ในแง่การน ามาตัง้เป็นชื่อเรื่องหรือการเล่าเรื่อง ดงันัน้ จึงตอ้งยอ้นกลบัไปหาเหตกุารณก์่อนหนา้
ใน พ.ศ. 2121 ในเหตกุารณ ์“ยุทธนาวี” อนัเป็นที่มาของชื่อภาค ในครัง้นัน้สมเด็จพระนเรศวรทรง
แสดงพระปรีชาสามารถในการลงเรือรบหลวง พรอ้มทรงพระแสงปืนรุกไล่ยิงเรือส าเภาของพระยา
จีนจนัตทุี่แฝงตวัเขา้มาสืบราชลบัไปบอกทางกรุงละแวก แมฉ้ากดงักล่าวจะจบลงที่ไม่สามารถจบั
ตวัพระยาจีนจนัตไุดก้็ตามที1 
  ที่กลา่วไปขา้งตน้เป็นการชีใ้หเ้ห็นความไม่ลงรอยบางอย่างในแง่โครงเรื่องของการ
น าเสนอเรื่องเล่าทัง้สองแบบ แมโ้ครงเรื่องใหญ่ (main plot) ของภาพยนตรเ์รื่องนีจ้ากเริ่มตน้สู่จุด
จบจะคลา้ยคลึงกับพระประวติัฯ แต่ระหว่างเนือ้เรื่องจะมีโครงเรื่องย่อย (sub plot) เสริมเติมแต่ง
จากพระประวัติฯ เพิ่มขึน้ไปอีก เพื่อใหต้ัวละครทัง้หมดโดยเฉพาะสมเด็จพระนเรศวรดเูป็นมนุษย์
ปถุชุนใหไ้ดม้ากที่สดุ  
  การผูกเรื่องราวใหต้ัวละครมีลกัษณะเป็นศัตรูคู่อาฆาตกัน เป็รแก่นเรื่องส าคัญที่
แสดงใหเ้ห็นถึงการต่อสูก้นัระหว่างธรรมะ (ไทย/อโยธยา) และอธรรม (พม่า/หงสาวดี) ยกตวัอย่าง
ในช่วงเวลาที่สมเด็จพระนเรศวรถกูน าตวัไปเป็นองคป์ระกนัยงักรุงหงสาวดี แมพ้ระเจา้บุเรงนองจะ
ถือว่าพระองคเ์ป็นพระโอรสบุญธรรม แต่เหลา่เจา้นายขา้งหงสาวดีหาไดต้อ้นรบัพระองคพ์รอ้มคิด
พยาบาทมาดรา้ยต่อพระองคเ์สมอ มีตัวละคร 3 คนที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของการผูกเรื่อง
แบบนี ้ไดแ้ก่ พระเจา้นันทบุเรง มังกะยอชวา (พระมหาอุปราชา) และลักไวท ามู โดยทั้งสามตัว
ละครถูกท าใหผู้ ้ชมเขา้ใจว่าเป็น “ศัตรู” ของสมเด็จพระนเรศวรตั้งแต่ภาคแรก สถานที่ที่ผูกปม
ความพยาบาทเริ่มตน้ที่สงัเวียนชนไก่ภายในพระราชวังของกรุงหงสาวดี ตัวละครทั้งสามรวมถึง
สมเด็จพระนเรศวรและพระเจา้บเุรงนองที่ทรงมาเป็นสกัขีพยานลว้นอยู่ในที่แห่งนัน้ เหตกุารณม์ีอยู่
ว่ามงักะยอชวาทา้ใหส้มเด็จพระนเรศวรน าไก่ชนเหลืองหางขาวของพระองค ์ซึ่งถูกดแูคลนว่าเป็น 
“ไก่เชลย” มาชนกบัไก่พม่ารามัญของตน เกมสงัเวียนครานีจ้บลงด้วยชยัชนะของไก่เชลย และค า
ประกาศทา้รบจากสมเด็จพระนเรศวรที่ว่า “ไก่ของหม่อมฉนันี ้ใช่เลีย้งเอาไวช้นสนกุชั่วครู่ยาม จะตี
พนนัเอาบา้นเอาเมืองกนัก็ยงัได”้2 ต านานตอนนีไ้ม่ปรากฏในพระประวติัฯ แต่อย่างใด 

 
1 ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล. (2554). ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 : ยุทธนาวี [วีซีดี]. 

กรุงเทพฯ: บรษิัท แฮปป้ี โฮม เอ็นเตอร ์เทนเมน้ท ์จ ากดั. 
2 ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล. (2550ก). ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1 (องค์ประกนัหงสา) [วี

ซีด]ี. แผ่น 1 นาทีที่ 54:17–56:00, แผ่น 2 นาทีที่ 00:00–02:22. 
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  จุดจบที่เกิดขึน้กับตัวละครทั้งสามมีความแตกต่างกัน โดยผู้ที่ถู กสมเด็จพระ
นเรศวรสงัหาร คือ ลกัไวท ามูถูกสงัหารขณะดวลทวนกนัตวัต่อตวักบัสมเด็จพระนเรศวรท่ามกลาง
วงลอ้มของทหารหงสาวดีในภาค 41 และมงักะยอชวาสิน้พระชนมบ์นหลงัชา้งในสงครามยุทธหตัถี
ในภาค 52 สว่นจดุจบของพระเจา้นนัทบุเรงแตกต่างกนัไป เหตกุารณค์รัง้แรกที่ตอ้งประสบผลกรรม
อยู่ในตอนตน้ของภาค 5 เมื่อคราวที่พระองคเ์สด็จยกทัพหลวงมาหมายมั่นจะพิชิตอโยธยาช่วง 
พ.ศ. 2129–2130 ถูกกองทพัของสมเด็จพระนเรศวรระดมยิงปืนใหญ่เขา้ไปในค่าย เป็นเหตใุหพ้ระ
เจ้านันทบุเรงถูกไฟครอกจนเสียโฉม ตามพระวรกายมีแผลพุพองเต็มไปหมดไม่อาจรกัษาให้
หายขาดได ้ส่วนพระพกัตรก์็อปัลกัษณด์จุปีศาจท าใหต้อ้งสวมหนา้กากอ าพรางอยู่ตลอดหลังจาก
นัน้3 เหตุการณ์ครัง้ที่สองเกิดขึน้ในภาค 6 เมื่อครัง้ที่สมเด็จพระนเรศวรยกทัพบุกไปจนถึงกรุงหง
สาวดี ไดร้่วมมือกบัพระสงัขทตั พระโอรสของพระเจา้ตองอ ูในการที่จะปลงพระชนมพ์ระเจา้นนัท
บุเรง เหตุการณ์คราวนีสุ้มไฟแคน้เต็มพระอุระเสียยิ่งกว่าการท าสงครามกันในคราวก่อน เพราะ
ภายหลงัจากที่พระมหาอุปราชาสิน้พระชนม ์พระเจา้นันทบุเรงไดส้งัหารพระสพุรรณกัลยา ท าให้
สมเด็จพระนเรศวรทรงโกรธแคน้เป็นอย่างมาก แต่ทว่าเมื่อสามารถเขา้มาไดถ้ึงหอ้งบรรทมของพระ
เจา้นันทบุเรงในสถานการณต์ัวต่อตัวแลว้ พระองคก์ลบัเลือกที่จะไม่สงัหารพระเจา้นันทบุเรง แต่
เลือกที่จะปล่อยไปดว้ยความเวทนาต่อสงัขารที่อปัลกัษณ์ ภายหลงัพระเจา้นันบุเรงก็ถูกพระสงัข
ทตัและพระราชมารดาวางแผนปลงพระชนมด์ว้ยยาพิษ4  
  แก่นส าคญัของการผกูเรื่องเช่นนีส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่า สมเด็จพระนเรศวรในความคิด
ของ ม.จ.ชาตรีเฉลิม แม้พระองค์จะประหัตประหารศัตรูไปมากมาย แต่ทั้งหมดทรงท าไปเพื่อ
ปกป้องชาติบา้นเมือง มากกว่าจะเป็นการท าบาปโดยปราศจากเสียซึ่งเหตผุล ภายใตบุ้คลิกนกัรบ
ที่เด็ดขาดจริงจงั ก็ยังมีความเมตตาต่อศตัรู ถึงจะเคยท าในสิ่งชั่วรา้ยต่อพระองคแ์ละพระสุพรรณ
กลัยามากขนาดไหน เมื่ออยู่ในสถานการณท์ี่อีกฝ่ายไม่สามารถต่อกรไดอ้ย่างสมศกัดิศ์รีเย่ียงราชา 

 
1 มีการตดัต่อภาพสลบัไปมาระหว่างฉากในอดีตที่ลกัไวท ามเูคยกระท ากับสมเด็จพระนเรศวรกับฉาก

ปัจจุบนัที่ก าลังดวลทวนกันอยู่ ใน ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล. (2554ข). ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 
ศกึนนัทบเุรง [วซีีด]ี. แผ่น 3 นาทีที่ 29:00–32:45. 

2 ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล. (2557). ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหัตถี [ดีวีดี]. นาทีที่ 
42:00–48:46. 

3 แหล่งเดมิ. นาทีที่ 18:30–23:45. 
4 ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยคุล. (2558). ต านานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชอวสานหงสา [วซีีด]ี. นาทีที่ 02:50–

08:10, 10:37–12:06. 
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จึงเลือกที่จะแสดงความเป็นวีรบุรุษแบบพุทธที่เลือกจะปล่อยและใหเ้วรกรรมที่เคยกระท าไวใ้น
อดีตเป็นตวัตดัสินต่อไป  
  ประเด็นต่อมาที่จะอธิบาย คือ จดุเปลี่ยนส าคัญของโครงเรื่องแบบสขุนาฏกรรมซึ่ง
อาจจะสมัพนัธก์บับริบททางการเมืองในช่วงเวลาที่ภาพยนตรบ์างภาคออกฉาย ดงัที่ไดว้ิเคราะหไ์ว้
ในบทที่ 2 ว่า การด าเนินเรื่องแบบสุขนาฏกรรมของ “พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 
ประกอบดว้ย การทา้ทาย (เสียกรุงฯ ครัง้ที่ 1) การตอบโต ้(ประกาศอิสรภาพ) และการแกไ้ขปัญหา 
(ยุทธหัตถี) ซึ่งจุดเปลี่ยนทัง้สามช่วงถูกน าออกมาฉายในรูปแบบภาพยนตรโ์ดยสมัพันธ์กบับริบท
ทางการเมือง ซึ่งภาค 1 (การทา้ทาย) และภาค 2 (การตอบโต)้ ฉายในช่วงหลงัการรฐัประหาร พ.ศ. 
2549 ไม่นานนัก ระหว่างเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 พรอ้มสโลแกนภาพยนตรท์ี่ว่า 
“พระมหากษัตริย ์ผูพ้ลิกชะตาสยามประเทศ” การทา้ทายและการตอบโตจ้ากทัง้สองภาคน าไปสู่
บทสรุปสดุทา้ยของช่วงแรก คือ การประกาศอิสรภาพตดัสมัพนัธไมตรีจากหงสาวดี พรอ้มกบัการ
ถือสถานะเป็นเอกราชของอโยธยา1 
  นอกจากนี ้ ประเด็นที่ควรกล่าวถึงด้วย คือ  การเลือกวันฉายของภาคแรกใน
ภาพยนตรช์ุดนี ้เป็นวันที่  18 มกราคม พ .ศ. 2550 ท าให้ต้องพิจารณาภาพยนตรเ์รื่องนี ้อย่าง
สมัพันธ์กับบริบทการเมืองแวดลอ้มขณะนัน้ ตอ้งย า้เตือนว่าการเปลี่ยน “วันยุทธหัตถี” และ “วัน
กองทพัไทย” จากวนัที่ 25 มกราคม มาเป็น 18 มกราคมนัน้ เพิ่งประกาศใชค้รัง้แรกเมื่อ พ.ศ. 2549 
ท าให้ภาพยนตรท์ี่มีเนื ้อหาเก่ียวข้องกับวันดังกล่าวโดยตรง เสมือนเป็นสื่อที่สรา้งขึน้มาเพื่อ
บรรยากาศเฉลิมฉลองที่มี “วนัยุทธหตัถี” และ “วนักองทพัไทย” ใหม่ในขวบปีที่สอง และกลายเป็น
หนึ่งในกลไกของการผลิตซ า้เรื่องเลา่สมเด็จพระนเรศวรไปโดยปริยาย2 

 
1 ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล. (2550ข). ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 2 (ประกาศอิสรภาพ) [วี

ซีด]ี. กรุงเทพฯ: บรษิัท พรีเมี่ยม ดิจิตอล เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั. 
2 ภาค 1 แสดงใหเ้ห็นการเมืองของการเลือกวันฉายไดอ้ย่างชัดเจนที่สุดที่พยายามจะรอ้ยรดัเขา้กับ

อดุมการณร์าชาชาตินิยม แต่ใช่ว่า ม.จ.ชาตรีเฉลิมจะไม่เคยมีความพยายามน าภาคอื่นมาฉายในวนัส าคญัอื่น ๆ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัอดุมการณน์ี ้เพราะในช่วงกอ่นจะฉายภาค 3 และภาค 5 มีข่าวออกมาว่า ท่านตอ้งการใหท้ัง้
สองภาคฉายในวนัที่ 5 ธันวาคม แต่อย่างที่ทราบกันว่าไม่สามารถฉายไดท้นัตามที่ท่านคาดหวงั ซึ่งในภาค 3 ไม่
ทราบแน่ชดัว่าเป็นเพราะเหตุใด แต่ในภาค 5 เป็นเรื่องของการแกไ้ขฉากยุทธหตัถี ใน โพสตท์ูเดย.์ (2553). เผย
โฉม"ยุทธนาว"ีฉากเด็ดต านานพระนเรศวรภาค3-4. (ออนไลน)์; โพสตท์เูดย.์ (2554). เลือ่นฉายนเรศวร5แกฉ้าก
ยทุธหตัถี. (ออนไลน)์ 
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  ช่วงที่สองของภาพยนตรช์ุดนีอ้ยู่ในภาค 3–4 ออกฉายเมื่อ พ.ศ. 2554 เสน้ทาง
การด าเนินเรื่องถือว่าอยู่ระหว่างทางก่อนไปสู่จุดเปลี่ยนสดุทา้ยในภาค 5 ที่อาจถือเป็นจุดเริ่มตน้
ของเฟสสุดทา้ยในภาพยนตรช์ุดนี ้ที่เดิมที ม.จ.ชาตรีเฉลิมตัง้ใจจะน าออกฉายในวนัที่ 5 ธันวาคม 
พ.ศ. 2554 แต่ดว้ยเกิดเหตุการณ์ไฟไหมห้อ้งตัดต่อของภาพยนตรเ์รื่องนี ้ ส่งผลใหฟิ้ลม์บางส่วน
เสียหายจนถึงขัน้ตอ้งถ่ายท ากนัใหม่ จึงเลื่อนก าหนดการฉายออกไปเป็นวนัที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 
2557 อนัเป็นช่วงเวลาหลงัจากรฐัประหารเมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยในวนันัน้มีการ
จัดฉายภาพยนตรร์อบปฐมทัศน์ที่สยามพารากอนในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งโดยปกติตั้งแต่หลัง
รฐัประหาร คณะ คสช. จะประกาศเคอรฟิ์วทั่วประเทศตัง้แต่ 22.00–05.00 น. แต่ในวันนัน้ คณะ 
คสช. ประกาศลดเวลาเคอรฟิ์วเป็น 00.00–02.00 น. ท าให้การจัดงานวันนั้นมีสะดวกยิ่งขึ ้น
กว่าเดิม1 นอกเหนือไปกว่านัน้ ภาพยนตรภ์าคนีถู้กใชเ้ป็นเครื่องมือของกลไกสรา้งความปรองดอง
ของคณะ คสช. อย่างเห็นได้ชัด จากการจัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชนด้วยการฉาย
ภาพยนตรร์อบ 11.00 น. วนัที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ใหป้ระชาชนเขา้ชมฟรี2 กว่า 35,000 ที่นั่ง 
และมีโรงภาพยนตรเ์ขา้ร่วมกว่า 160 แห่งทั่วประเทศ3 แมก้ิจกรรมดงักล่าวจะมีขอ้กงัขาออกมาว่า
ไดใ้ชเ้งินภาษีหรืองบประมาณไปกบักิจกรรมนีห้รือไม่ และดูมีเจตนาในเรื่องประชานิยม ทางดา้น 
พ.อ.วินธัย สวุารี รองโฆษกกองทพับกในขณะนัน้ และเป็นผูท้ี่รบับทเป็นสมเด็จพระเอกาทศรถ ได้
กล่าวปฏิเสธพรอ้มชีแ้จงว่า “…ผูป้ระกอบการโรงภาพยนต์ และเจา้ของผูผ้ลิตภาพยนต์ที่ไดแ้สดง
น ้าใจ ขอมีส่วนร่วมกับคสช. ในส่วนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ครั้งนีเ้พื่อคนไทย เนื่องจาก
ภาพยนตร์ดงักล่าวมีเนือ้หาเกี่ยวกบัการสรา้งจิตส านึกใหค้นไทยมีความรกัชาติ… รวมไปถึงการ
เทิดทูนสถาบัน…”4 ความตอนที่สมเด็จพระนเรศวรทรงกล่าวต่อเหล่าทหารอโยธยาดูจะเขา้กับ
อดุมการณท์างประวติัศาสตรท์ี่คณะ คสช. ยดึมั่นไดดี้ 
 

 …เหล่าทหารกลา้อโยธยาศรีรามเทพนครทัง้ผอง ศกึมหาอปุราชา รชัทายาทหงสาว
ดีประเทศครัง้นี ้เป็นมหายุทธสงคราม หากอโยธยาพลาดพลัง้เสียที คงมิอาจพลิกฟ้ืนคืนคง
เอกราชไดอ้ีก คงตอ้งตกเป็นขา้ช่วงใชห้งสาวดี ไปชั่วกลัปาวสาน ไพรบ่า้นพลเมือง จะพลดัที่

 
1 ยุรชัฏ ชาติสุทธิชัย. (2557). เก็บมาเล่าเอามาฝากจาก ต านานสมเด็จพระนเรศวร ยุทธหัตถี. 

(ออนไลน)์ 
2 โพสตท์เูดย.์ (2557ค). โรงหนงัคนทะลกัชมฟรีพระนเรศวร. (ออนไลน)์ 
3 กองบรรณาธิการ วอยซท์ีวี. (2557). แห่ชมพระนเรศวรฟรี แน่นทกุโรงภาพยนตร์. (ออนไลน)์  
4 โพสตท์เูดย.์ (2557ก). ยนัฉาย"พระนเรศวร"ฟรีไม่เกีย่วเงนิภาษี. (ออนไลน)์ 
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นาคาที่อยู่ ไทยจะมิเหลือแผ่นดินใหปั้กหมดุหมาย หยดัยืนส าแดงความเป็นไทยอีกต่อไป แต่
หากเรารว่มแรงรว่มใจ เป็นน า้หน่ึงใจดียว ท าศกึตา้นทพัหงสาวดีไดส้มัฤทธ์ิผลแลว้ไซร ้ตราบ
นีสื้บไปภายหนา้ ก็จะแลง้ศึกพม่ารามัญ ไปอีกนานเท่านาน กระนั้นแลว้ เหล่าทหารกลา้อ
โยธยา จงยอมพลีกายถวายชีวิต พิชิตศึกคราวนีอ้ย่าไดย้่อทอ้ สืบไปภายหนา้ ลูกหลานเรา 
จะไดม้ีพสธุาไดอ้าศยั ไทยจะไดสื้บสาย สืบชาติ สืบตระกลู มิสญูเผ่าสิน้พงศ ์ด ารงความเป็น
ไทย ไปชั่วฟ้าดินมลาย1 

 
  ส่วนภาค 6 นัน้จากที่มีกระแสว่าเหมือนจะไม่สรา้งภาคต่อจาก “ยุทธหัตถี” แลว้ 
แต่ม.จ.ชาตรีเฉลิม ไดต้ดัสินใจที่สรา้งภาค 6 ใหเ้ป็นภาคสดุทา้ย ดงับทสมัภาษณ์ว่า “…ส่วนใหญ่
ทีเ่ขาประชุมกนัแลว้เขาก็บอกว่า เรื่องพระนเรศวรควรจะจบทียุ่ทธหตัถี ซึ่งผมก็บอกว่ามนัเป็นไป
ไม่ได ้เพราะว่ายุทธหัตถีเป็นสิ่งต่าง ๆ ที่เร่ิมตน้ของการจบ มันอีกหลายเรื่องราวที่ค่อนข้างจะ
สนกุ…”2 ดว้ยเหตนุี ้ท าใหภ้าพยนตรช์ุดต านานด าเนินไปถึงจุดจบที่แทจ้รงิเหมือนกบั “พระประวติั
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และตัง้ชื่อว่า “อวสานหงสา” โดยออกฉายครัง้แรกในวนัที่ 9 เมษายน 
พ.ศ. 2558 ฉากส าคัญในภาคนีค้งหนีไม่พ้นการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรใน พ .ศ. 
2148 ซึ่งเป็นปลายทางของโครงเรื่องสุขนาฏกรรมที่สมบูรณแ์บบ เพราะพระมหากษัตริยท์ี่กร  าศึก
เพื่อชาติบ้านเมืองมาชั่วชีวิต ได้ลาจากโลกนี ้ไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บหาได้ต้องคมอาวุธของศัตรู
เหมือนอย่างสมเด็จพระสรุโิยทยัที่ปลายทางของโครงเรื่องจบลงแบบโศกนาฏกรรม  
  ก่อนสมเด็จพระนเรศวรจะเสด็จสวรรคตทรงฝากฝังชาติบา้นเมืองต่อสมเด็จพระ
เอกาทศรถ ผูท้ี่จะขึน้ครองราชยต่์อจากพระองคไ์วว้่า “…ดว้ยจากนีไ้ปเบือ้งหนา้ พระองคต์อ้งครอง
แผ่นดินสืบต่อ พระองค…์จ าตอ้งท านุบ ารุงไพร่ฟ้า ใหอ้ยู่เย็นเป็นสขุ พระองค์…พระองค…์จะตอ้ง
ครองแผ่นดินโดยธรรม ใหอ้โยธยา ไดร้ม่เย็นตลอดไป ชั่วกาลนาน…”3 และความอีกตอนหนึ่งแสดง
ปณิธานอนัแรงกลา้ที่พระองคต์อ้งการปกปอ้งชาติบา้นเมือง แมจ้ะเสด็จสวรรคตไปแลว้ก็ตาม 
 

 
1 ใน ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล. (2557). ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหตัถี [ดีวีดี]. นาทีที่ 

1:29:35-1:31:30. 
2 เรือ่งเล่าเชา้นี ้บีอีซี-เทโร. (2557). เรือ่งเล่าเชา้นี ้ท่านมุย้ เผยก าลงัถ่ายท าต านานสมเดจ็พระนเรศวร

ตอนอวสาน (16ก.ย.57). (ออนไลน)์ 
3 ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยคุล. (2558). ต านานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชอวสานหงสา [วซีีด]ี. แผ่น 2 นาทีที่ 

35:45–36:45. 
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 …ใครใ่หพ้ระองค ์แต่งรา่งพี่ ดว้ยอาภรณข์องกษัตราธิราช ที่พรอ้มเขา้สมรภมูิ และ
รัง้ร่างพี่ไว ้เหนือคชาธารศึก น าชา้งศึกนัน้ เคล่ือนผ่านประตูราชธานีกรุงองัวะ… อย่าปล่อย
ใหเ้ป็นเสีย้นหนาม กระท าภยนัตรายอโยธยาเราไดอ้ีก เอกาทศรถ พี่จะละสงัขารจากพิภพนี ้
โดยทิง้รอยกษัตราธิราชชาตินกัรบ ดวัยพสัตราภรณท์ี่เคยสวมใส่ น าทหารหาญอโยธยา รุก
เขา้ในทกุสมรภมูิ เพื่อฝากรอยความทรงจ าไวก้บัเหล่าทหารหาญ แลแผ่นดิน1 

 
  2) การวิเคราะหต์ามแบบยคุหลงัความเป็นสื่อ 
  ปริมณฑลของเรื่องเล่าในภาพยนตร ์“ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ไม่ได้
จ ากดัอยู่แค่ในตวัของภาพยนตร ์แต่ไดข้ยายขอบเขตของการรบัรูสู้่พื ้นที่สื่อรูปแบบอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดท าเบือ้งหลังภาพยนตรท์ี่บอกเล่าความเป็นมา กระบวนการถ่ายท า การออกแบบชุด 
แนะน าทีมงานและนกัแสดง ฯลฯ2 หรือการจดัท าหนงัสือและนิตยสาร แต่สื่อที่ทรงอิทธิพลมากท่ีสดุ
ในยุคหลังความเป็นสื่อ คือ สื่อออนไลน์ ซึ่งได้กลายเป็นพื ้นที่ถกเถียงประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกับ
ภาพยนตรช์ุดนีน้ับตั้งแต่มีการประกาศว่าจะสรา้งภาพยนตรข์ึน้มา พืน้ที่ของเว็บไซตพ์ันทิป เป็น
ตวัอย่างส าคญัของที่ท าหนา้ที่ตัง้กระทูถ้ามประเด็นต่าง ๆ ในภาพยนตร ์ม.จ.ชาตรีเฉลิมมกัจะเขา้
ไปตอบขอ้สงสัยอยู่เสมอ โดยใชน้ามแฝงในพันทิปว่า “Cinephile” สาเหตุที่ตอ้งมาตอบค าถาม
ดว้ยตนเองนัน้ท่านกล่าวว่าเป็นการเปิดใจส่วนตัวของท่านเอง เพราะบางครัง้ “…ผมก็ไม่ชอบใจ
โปสเตอร์หนงัหรือค าโปรยทีป่ระชาสมัพนัธ์ว่าเป็นคนไทยตอ้งดู… อนัทีจ่ริงเรื่องรกัชาติไม่นา่จะเอา
มาเกี่ยวขอ้งกบัหนงัเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพราะพวกเราก็รกัชาติอยู่แลว้ ไม่เห็นจะตอ้งดูหนงัเพือ่ใหร้กั
ชาตมิากกว่าทีร่กัอยู่…”3  
  เว็บไซต์อย่าง YouTube ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่ งของการน าเสนอเรื่ องเล่าของ
ภาพยนตรช์ุดนีด้ว้ยเช่นกัน มีทัง้การน าเสนอตัวอย่างภาพยนตรแ์ละเพลงประกอบภาพยนตร์ใน
ช่องของสหมงคลฟิลม์ อันเป็นบริษัทที่จัดจ าหน่ายภาพยนตรช์ุดนี ้โดยความน่าสนใจของการ
น าเสนอส่วนเล็ก ๆ แต่อาจจะมีความส าคัญต่อการเสพภาพยนตร ์คือ การน าเสนอตัวอย่าง

 
1 แหล่งเดมิ. แผ่น 2 นาทีที่ 37:45–40:20. 
2 ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยคุล. (2550). ต านานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ภาค 1 (องคป์ระกนัหงสา) [วซีีดี]. 

กรุงเทพฯ: บรษิัท แฮปป้ี โฮม เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั. 
3 ทว่าในความอีกตอนหนึ่งท่านก็กล่าวไว้ว่า “…ผมท าภาพยนตร์เรื่อง “ต านานสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช” โดยมีเป้าหมายทีจ่ะใหพ้วกเราคนไทยไดเ้รียนรูถ้ึงประวตัศิาสตร์ของชาตขิองเรา ถึงแมจ้ะแค่เสีย้วหนึ่ง
ของการต่อสูอ้นัยาวนาน แต่ก็หวงัว่าภาพยนตร์เรือ่งนีจ้ะเป็นส่วนหนึ่งทีจ่ะกระตุน้ท่านผูช้มใหส้นใจกบัรากเหงา้
ของเราเอง” ใน ธิดา ผลิตผลการพิมพ ์(บ.ก.). (2550). เล่มเดมิ. หนา้ 9, 21. 
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ภาพยนตรช์่วยกระตุน้ความรูส้ึกอยากชมภาพยนตรก์่อนฉาย และการน าเพลงประกอบภาพยนตร์
มาใหร้บัฟัง ซึ่งสามารถเขา้มาฟังไดต้ลอดเวลานัน้ ท าใหผู้ค้นสามารถเลือกที่จะเขา้มาฟังเพลง ๆ 
นัน้อยู่ตลอด แมเ้พลงส่วนใหญ่จะเป็นการแต่งใหม่ขึน้เพื่อภาพยนตรเ์รื่องนีโ้ดยเฉพาะ แต่ในภาค 3 
ไดม้ีการน าเพลงพระราชนิพนธ ์“เราสู”้ มาเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์1 
  การโลดแล่นของส่วนประกอบของเรื่องเล่าในภาพยนตรห์รืออาจมองว่าเสมือน
เป็นเชิงอรรถของภาพยนตรน์ัน้ ตอนที่ภาค 5 ฉายใน พ.ศ. 2557 มีความสิ่งพิเศษกว่าภาคอ่ืน ๆ อยู่ 
คือ นอกเหนือจากตัวอย่างภาพยนตรแ์ละเพลงประกอบภาพยนตรแ์ลว้ มีการท าคลิปขนาดสั้น
ความยาว 3 นาที เพื่อปูความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัสงครามยุทธหัตถีใหม้ีความเขา้ใจก่อนจะไปรบัชม 
พรอ้มกบัมีขอ้ความตอนทา้ยคลิปว่า “การท ายุทธหตัถีครัง้นี ้จึงไดร้บัการจารึกในประวตัิศาสตร์ว่า 
เป็นมหาศึกที่ท าใหก้รุงศรีอยุธยาไดป้ระกาศศกัดิ์ศรี “ความเป็นไท” อย่างเต็มภาคภูมิ”2 และใน
ขณะเดียวกันปริมณฑลของเรื่องเล่านีไ้ดข้ยายเขา้สู่รายการเกมโชวท์ี่ชื่อว่า “แฟนพันธุแ์ท”้ โดยตัง้
ชื่อตอนชื่อเดียวกับภาพยนตร ์ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบกช่อง 5 เมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 การที่รายการนีไ้ดร้บัการออกอากาศท่ามกลางภาวะหลงัรฐัประหารเพียง 1 
วัน ขณะที่สื่ออ่ืน ๆ ถูกสั่งปิดอยู่ ท าให้เป็นที่น่าตั้งขอ้สังเกตว่าดว้ยการที่ตอนที่ออกอากาศเป็น
ภาพยนตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัสญัลกัษณข์องกองทัพไทย และแขกรบัเชิญในรายการที่มาเฉลยค าถาม
สดุยอดแฟนพันธุ์แท ้คือ พันโทวนัชนะ สวสัดี (ยศในขณะนัน้) ที่รบับทเป็นสมเด็จพระนเรศวร คง
จะมีส่วนไม่น้อยที่ท าให้รายการดังกล่าวได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษในการออกอากาศ 
ภายหลงัอีก 3 วนัต่อมารายการนีก้็ไดร้บัอพัโหลดลง Youtube ของช่อง WorkpointOfficial บริษัท
ที่จดัท ารายการนีข้ึน้มาดว้ย3  
  กระบวนการแบบนีเ้ป็นตวัอย่างของความพยายามของผูผ้ลิตสื่อราชาชาตินิยมที่
จะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัโลกออนไลนท์ี่เขา้มามีอิทธิพลในวิถีชีวิตของผูค้นในยุคหลงัความเป็นสื่อ เพื่อ
ไม่ให้เรื่องเล่าแบบราชาชาตินิยมตกขอบเวทีของนาฏกรรมในโลกสมัยใหม่ ที่ล  าพังแค่ตัวของ
ภาพยนตรม์ิอาจยืนหยดัอยู่ไดอ้ย่างเอกเทศอีกต่อไป 

 
1 ส่ิงที่ควรตัง้ขอ้สงัเกต คือ ภาพยนตรภ์าค 3 ฉายใน พ.ศ. 2554 แต่อพัโหลดเพลงประกอบภาพยนตร์

ลง YouTube ใน  พ .ศ . 2558 ใน  Sahamongkolfilm International Co.,Ltd. (2558). เรา สู ้ เพลงประกอบ
ภาพยนตร์ ต านานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ยทุธนาว.ี (ออนไลน)์  

2 Sahamongkolfilm International Co.,Ltd. (2557). รูจ้กั ยทุธหตัถี ใน 3 นาท.ี (ออนไลน)์ 
3 WorkpointOfficial. (2557). แฟนพันธุ์แท้ 2014_23 พ.ค. 57 (ต านานสมเด็จพระนเรศวรฯ) . 

(ออนไลน)์ 
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  เมื่อออกจากโลกเสมือนจริงกลบัเขา้สู่โลกแห่งความเป็นจริง มจ.ชาตรีเฉลิมและ
ทีมงานของท่านไดเ้นรมิตพืน้ที่กว่า 3 แสนไรใ่นกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสรุสีห ์จงัหวดักาญจนบุรี 
มาท าการออกแบบฉากที่ใชภ้าพยนตรน์บัตัง้แต่ พ.ศ. 2545 โดยเนรมิตพระราชวงั ปราสาท วดัวา
อาราม ก าแพงเมือง ประติมากรรมปูนป้ัน ชุมชนโดยรอบ แม่น า้ ฯลฯ ของทั้ งอโยธยา หงสาวดี 
ตลอดจนเมืองอ่ืน ๆ ออกมาใหใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจรงิมากที่สดุ1 ระหว่างที่มีการฉายภาพยนตร์
ชุดนีท้ัง้ 6 ภาค ไดม้ีการเปิดใหผู้ค้นเขา้ไปเยี่ยมชมในยามที่ไม่มีการถ่ายท าอยู่เสมอ ผูค้นที่เขา้ไป
เยี่ยมชมก็จะได้สัมผัสโลกแห่งอดีตที่ถูกจ าลองขึน้มา ได้เห็น เครื่องราชศัสตราวุธ ชุดเกราะ 
ตลอดจนอปุกรณป์ระกอบฉากต่าง ๆ ถือเป็นการซ่อมสรา้งความทรงจ ารว่มในอีกรูปแบบหนึ่งที่มา
พรอ้มกบัภาพยนตร ์ผ่านการจ าลองวตัถุในอดีตใหก้ลายเป็นวตัถุที่สมัผสัจับตอ้งได ้ผูค้นที่ไดเ้สพ
สารที่ถูกส่งออกมาจากจอภาพยนตรแ์ลว้ จะไดพ้บกับประสบการณ์ที่จะมีผลต่อความทรงจ าเมื่อ
ไดม้าเยือนสถานที่แห่งนีด้ว้ยตนเอง ความรูส้กึหลงใหลคลั่งไคลท้ี่มีต่อเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรที่
ปรากฏผ่านภาพยนตร ์อาจท าให้ส  านึกทางประวัติศาสตรข์องผู้คนฟ่ันเฟือนจนยากที่จะแยก
ระหว่างอดีตที่มีอยู่จรงิกบัประวติัศาสตรท์ี่ถกูสรา้งขึน้จากภาพยนตร์2 

4.7 บทสรุป 
 ขอ้เสนอหลักของบทนี ้คือ การประกอบสรา้งเรื่องเล่าทางประวัติศาสตรเ์ก่ียวกับสมเด็จ
พระนเรศวรในวฒันธรรมแบบมวลชน เป็นการน าโครงเรื่องจากรฐัมาต่อยอด ตีความใหม่ หรือแต่ง
เติมจินตนาการ ต านาน และตัวละครเขา้ไปเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงมวลชนไดง้่าย ถา้ใชบ้ริบททาง
การเมืองภาพใหญ่ 2 ช่วงเวลาเป็นตวัแบ่งตามที่ใชใ้นบทสรุปของบทที่ 3 อาจจ าแนกการประกอบ
สรา้งเรื่องเลา่ในวฒันธรรมแบบมวลชนได ้ดงันี ้
 1) ยคุการพฒันาเพือ่ความมั่นคง (ตัง้แต่ประมาณทศวรรษ 2500 ถึง พ.ศ. 2525) เรื่องเล่า
ของสมเด็จพระนเรศวรในช่วงเวลานีส้มัพันธ์กับบริบททางการเมืองทัง้ในแง่การเมืองภายใน การ
ต่อตา้นคอมมิวนิสต ์และสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่กลุ่มนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวในช่วงก่อน
เหตุการณ์ 14 ตุลาฯ 2516 จนถึง 6 ตุลาฯ 2519 โดยกรณีศึกษาในที่นีป้รากฏในเรื่องเล่า 4 เรื่อง 
ไดแ้ก่  

 
1 ธิดา ผลิตผลการพิมพ ์(บ.ก.). (2550). เล่มเดมิ. หนา้ 66-79. 
2 มีขอ้มลูว่าสถานที่แห่งนีปิ้ดตวัลงไปเมื่อวนัที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557 ใน MGR Online. (2557). น่า

เสยีดาย... ปิดตวัลงแลว้ "โรงถ่ายหนงัสมเดจ็พระนเรศวรฯ". (ออนไลน)์ 
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 เพลงทหารพระนเรศวร (พ.ศ. 2516) ประพันธโ์ดยท่านผูห้ญิงพวงรอ้ย อภัยวงศ ์ตามพระ
ราชเสาวนียข์องสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งความเก่ียวขอ้งของสมเด็จพระนเรศวร
กบัเพลงนี ้คือ การน าพระนามของพระองคม์าตัง้ชื่อเพลงโดยที่ในเนือ้เพลงไม่ปรากฏพระนามหรือ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตรใ์นสมัยพระองคแ์ต่อย่างใด แต่ดว้ยลกัษณะที่เป็นเพลงปลุกใจและ
แสดงออกถึงการปกป้องสถาบันกษัตริย ์ท าให้เพลงนีถู้กน ามาเปิดอย่างแพร่หลายในช่วง พ .ศ. 
2518–2519 รว่มกบัเพลงปลกุใจอื่น ๆ ที่มีลกัษณะเนือ้หาในท านองเดียวกนั 
 อชีวประวัติเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอนัสูงสุด ฉบับ พล.ต.ต.เจริญฤทธิ์ จ ารสัโรมรนั 
(พ.ศ. 2519) ส าหรบัเพลงพระราชนิพนธ์นีท้ั้งชื่อเพลงและเนือ้หาไม่มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกับ
สมเด็จพระนเรศวร แต่ พล.ต.ต.เจริญฤทธิ์ จ ารสัโรมรนั รองผูบ้ัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
(ตชด.) และผูน้  าลูกเสือชาวบา้นในขณะนั้น ไดเ้ล่าความเป็นมาเพลงพระราชนิพนธ์นีโ้ดยมีที่มา
จากการที่สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระสุบินนิมิตเห็นสมเด็จพระนเรศวรที่ทรง
เตือนใหร้ะวงัภยัอนัตรายที่จะเกิดแก่บา้นเมือง เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของผูเ้ล่ากอปรกบัช่วงเวลา
ที่มีการเผยแพร่เรื่องเล่านีใ้นหนังสือพิมพไ์ทยรฐัเมื่อเดือนสิงหาคม พ .ศ. 2519 ท าใหเ้รื่องเล่าของ
สมเด็จพระนเรศวรเป็นสว่นหนึ่งของชดุวาทกรรมฝ่ายกษัตรยิน์ิยมที่แพรห่ลายช่วงก่อนเหตกุารณ ์6 
ตลุาฯ 2519 
 หนังสือเรื่อง เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม 2 (พ.ศ. 2519) เล่าโดยหลวงพ่อฤๅษีลิงด าที่สามารถ
ติดต่อกับดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรได ้ใจความของหนังสือเล่มนี ้คือ การบอกว่า
สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงเป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระนเรศวรมาแลว้หลาย
ภพหลายชาติ และสมเด็จพระนเรศวรทรงเปรียบเทียบสภาพประเทศไทยขณะนัน้เหมือนกับเมื่อ
ครัง้เสียกรุงฯ ครัง้ที่สอง 
 เรื่องเล่าทัง้ 3 เรื่องขา้งตน้ ลว้นส่งเสริมรฐัไทยในการปราบปรามคอมมิวนิสต ์โดยปีที่ผลิต
และเผยแพร่เกิดในช่วงเวลาใกลเ้คียงกบัเหตกุารณ ์6 ตลุาฯ 2519 แต่งานเขียนอีกเรื่องในยุคนี ้คือ 
กฤษฎาภินิหารอันบดบังมิได้ (พ.ศ. 2519) ผลงานของ ม .ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เก่ียวข้องกับ
การเมืองภายในและการสนบัสนนุโครงเรื่องแบบรฐัโดยออ้มมากกว่า 
 2) ยุคประเทศอุตสาหกรรมใหม่  (ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา) ด้วยบริบทที่
ปราศจากซึ่งภยัคอมมิวนิสต ์ท าใหก้ารประกอบสรา้งเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรในช่วงเวลานี ้
เริ่มมีการน าเสนอรูปแบบใหม่ ๆ ในลักษณะเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สถาบันกษัตริยห์รือเล่า
เร่ืองราวเชื่อมโยงกับสถาบันกษัตริย์เพิ่มมากขึน้ สอดรับกับบริบทวัฒนธรรมกระฎุมพีท่ีเชิดชู
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สถาบนักษัตริยท์ี่ด  าเนินไปอย่างใกลช้ิดและลึกซึง้1 โดยกรณีศึกษาในที่นีป้รากฏในเรื่องเล่า 4 เรื่อง 
ไดแ้ก่ 
 หนังสือเรื่องหลวงพ่อธุดงค์ (พ.ศ. 2537) เล่าโดยหลวงพ่อฤๅษีลิงด าซึ่งสิ่งที่แตกต่างจาก
หนังสือของท่านก่อนหน้าเรื่องเรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม 2 คือ การระบุอย่างชัดเจนว่า สมเด็จพระ
นเรศวรจะกลบัชาติมาเกิดเป็นพระมหากษัตริยข์องประเทศไทย ในช่วงเวลาที่ท่านติดต่อกับภุม
เทวดาที่บอกเล่าค าท านายนีอ้ยู่ในช่วงประมาณ พ.ศ. 2480 ตรงกบัสมัยรชักาลที่ 8 ท าใหเ้กิดการ
ตีความว่าเสด็จกลบัชาตมิาเกิดเป็นรชักาลที่ 9  
 หนงัสือเรื่องยอ้นรอยกรรมต านานพระสพุรรณกลัยา (พ.ศ. 2541) เล่าโดยหลวงปู่ โง่น โสร
โย ถือเป็นหมุดหมายของการรือ้ฟ้ืนประวัติศาสตรว์ีรสตรีที่ เก่ียวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรใน
วฒันธรรมแบบมวลชน เนื่องจากหลวงปู่ โง่นสามารถติดต่อกบัดวงวิญญาณของพระสพุรรณกลัยา
ได ้ท าใหเ้กิดการตีความเรื่องเลา่ของสมเด็จพระนเรศวรแบบใหม่ว่า พระสพุรรณกลัยาอยู่เบือ้งหลงั
ความส าเร็จของการกอบกู้เอกราชแก่ชาติไทย กอปรกับวิธีการพิ เศษที่สามารถถ่ายภาพพระ
สพุรรณกัลยาในนิมิตใหอ้อกมาเป็นที่ประจักษ์ได ้ท าใหเ้รื่องเล่าของพระสุพรรณกัลยากลายเป็น
กระแสสงัคมจนเกิดการผลิตซ า้ผ่านหนงัสือเล่มอื่น ๆ ตามมา นอกจากนี ้ยงัมีขอ้มลูปรากฏว่า พระ
สุพรรณกัลยาทรงตรสัว่าจะมาเกิดเป็นสตรีเพศในวงศ์สกุลกษัตริย์ไทยและไม่มีเยื่อใยในการมี
คู่ครอง แมจ้ะไม่ปรากฏการตีความในลกัษณะเชื่อมโยงสู่พระบรมวงศานุวงศ ์แต่ดว้ยกระบวนการ
เลา่เรื่องแบบนีส้ะทอ้นถึงการใหค้วามส าคญัของพระบรมวงศานวุงศท์ี่เป็นสตรีเช่นกนั 
 ชุดนวนิยายและละครโทรทัศน์ของทมยันตี  (พ .ศ. 2545–2547) สอดรับกระแสฟ้ืนฟู
ประวัติศาสตรว์ีรสตรีที่ เก่ียวขอ้งกับสมเด็จพระนเรศวรดว้ยเช่นกัน ทมยันตีเน้นบทบาทใหพ้ระวิ
สทุธิกษัตรียแ์ละพระสพุรรณกลัยามีความส าคญัในโครงเรื่องมากพอ ๆ กบัสมเด็จพระนเรศวร และ
ปรากฏการเชื่อมโยงกบัราชวงศจ์กัรีอย่างชดัเจนเมื่อนวนิยายถูกน าไปผลิตละครโทรทศันเ์ฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจรญิพระชนมาย ุ72 พรรษา 
 ภาพยนตรเ์รื่องต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. 2550 2558) ถือเป็นภาพยนตร์
เก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวรที่ยิ่งใหญ่ที่สดุในแง่ของการน าเสนอเรื่องเล่าของพระองคอ์ย่างสมบูรณ์
แบบ คลา้ยกบัในพระประวตัิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาพยนตรเ์รื่องนีไ้ด้รบัการสนบัสนุนจาก
รฐัอย่างมากมาย โดยมีสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง

 
1 ดหูวัขอ้ 2.2 เสือ้ตวัใหม่ของพ่อ: สถาบนักษัตรยิก์บัอดุมการณก์ระฎมุพี ใน ปวงชน อุนจะน า. (2561, 

มกราคม-มิถุนายน). กษัตริยก์ระฎุมพี : มรดกทางประวตัิศาสตรจ์ากรชักาลที่ 9 แห่งราชวงศจ์กัรี. ฟ้าเดียวกนั, 
16(1), 48-56. 
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เปิดภาพยนตร ์การด าเนินการฉายทั้ง 6 ภาคในช่วงเวลาที่คาบเก่ียวกับการที่กองทัพกลับมามี
บทบาททางการเมือ ท าใหเ้นือ้หาของภาพยนตรเ์รื่องนีส้อดรบักบับริบทเมื่อยามเกิดการรฐัประหาร
อย่างแนบชิด 
 เรื่องเล่าในวัฒนธรรมแบบมวลชนส่วนใหญ่ท างานตามกลไกที่รฐัวางโครงเรื่องเอาไวใ้น
พืน้ที่ประชาสงัคม แต่บางกรณีจะเห็นไดช้ดัว่าผลที่เกิดขึน้ตามมากระทบต่อการใชม้าตรการของรฐั
ในพื ้นที่สังคมการเมืองด้วย เช่น กรณีของเพลงทหารพระนเรศวรกับอชีวประวั ติเพลงพระราช
นิพนธค์วามฝันอนัสูงสดุ ฉบบั พล.ต.ต.เจริญฤทธิ์ จ ารสัโรมรนั เป็นส่วนหน่ึงในสงครามวฒันธรรม
ที่โหมโรงและปลุกใจฝ่ายขวาก่อนเกิดโศกนาฏกรรมในเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 2519 หรือกรณีของ
ภาพยนตรเ์รื่องต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตซ า้อุดมการณ์ราชา
ชาตินิยมภายใตส้ภาวการณ์ที่ผิดปกติของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยหลงัรัฐประหารสอง
ครัง้ใน พ.ศ. 2549 และ 2557  
 เมื่อพิจารณาการประกอบสรา้งเรื่องเล่าในวฒันธรรมแบบมวลชนร่วมกบัวฒันธรรมแบบ
รฐั เกิดลกัษณะสมัพนัธบท (intertextuality) ของเรื่องเลา่ขนาดใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรที่มีการ
น าโครงเรื่องที่ด  ารงอยู่ต่างยุคต่างสมัยมาตีความตวับทใหม่ใหส้อดรบักบัหว้งขณะที่เรื่องเล่านัน้ ๆ 
ถกูสรา้งขึน้มา ส าหรบัประเด็นจะอภิปรายอีกครัง้ในบทที่ 5  



 

บทที ่5  
บทสรุป 

 
 ส าหรบัเนือ้หาในบทสรุปสามารถแบ่งการอภิปรายได ้3 ประเด็น ดงันี ้

5.1 การสร้างความเป็น (ราชา) ชาติไทยในเร่ืองเล่าของสมเด็จพระนเรศวร 
 การสรุปประเด็นในหวัขอ้นีส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อ้ 1.2.3 เพื่อศึกษาการสรา้งความ
เป็นชาติไทยผ่านเรื่องเล่าทางประวัติศาสตรเ์ก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในรูปแบบต่าง ๆ 
ระหว่าง พ.ศ. 2493–2558 ซึ่งกรอบการศึกษาหลกัที่น ามาปรบัใชใ้นปริญญานิพนธช์ิน้นี ้คือ การ
พิจารณาประวติัศาสตรใ์นฐานะเรื่องเล่าตามมมุมองของเฮเดน ไวต ์และประวตัิศาสตร์แบบราชา
ชาตินิยมของธงชยั วินิจจะกูล โดยมีขอ้เสนอว่า การสรา้งความเป็นชาติไทยในเรื่องเล่าของสมเด็จ
พระนเรศวร พระมหากษัตริย์ผู ้กอบกู้เอกราชแก่ชาติไทยอย่างที่รบัรูก้ันทั่วไปในประวัติศาสตร์
กระแสหลัก เป็นผลมาจากวิธีการสรา้งชุดค าอธิบายให้พระมหากษัตริย์อยุธยาพระองคน์ีเ้ป็น
พระมหากษัตรยิข์องไทยในมมุมองแบบรฐัชาติ มากกว่าที่จะเป็นพระมหากษัตรยิอ์ยธุยาในมมุมอง
แบบรฐัจารีต 
 สิ่งที่ไวต์เสนอเพื่อท าความเข้าใจว่าประวัติศาสตรเ์ป็นงานประพันธ์รูปแบบหนึ่ง ต้อง
พิจารณาที่วิธีการสรา้งชุดค าอธิบายแก่งานประวัติศาสตร ์ประกอบด้วย การวางโครงเรื่อง การ
สรา้งขอ้ถกเถียง ระดับนัยยะทางอุดมการณ์ และการสรา้งชุดค าอธิบายในระดับโวหารความ
เปรียบ ซึ่งวิธีการดงักล่าวไดใ้ชน้ ามาปรบัใชพ้ิจารณาพระนิพนธเ์รื่องพระประวตัิสมเดจ็พระนเรศวร
มหาราช (พ.ศ. 2493) ในบทที่  2 ข้อเสนอส าคัญในส่วนนี ้คือ ทั้งการเกิดขึน้ในบริบททศวรรษ 
2490 ที่ฝ่ายกษัตรยิน์ิยมและอนุรกัษ์นิยมกลบัมาครองพืน้ที่ทางการเมือง และผลจากการสรา้งชุด
ค าอธิบายในตวับทของพระนิพนธเ์รื่องนี ้ถือเป็นจดุเริ่มตน้ของการสถาปนาเรื่องเลา่ขนาดใหญ่ของ
สมเด็จพระนเรศวรในสงัคมไทยที่ในเวลาต่อมาไดก้ลายเป็นแม่แบบส าคญัของการผลิตซ า้เรื่องเล่า
มหาราชพระองคน์ี ้ 
 ในบรรดาวิธีการสรา้งชุดค าอธิบายทัง้สี่อย่างตามที่ไวตเ์สนอ ผูว้ิจยัใหค้วามส าคญัแก่การ
วางโครงเรื่องมากที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีการที่ผูเ้สพเรื่องเล่าสามารถซึมซบัและเขา้ไดง้่ายที่สดุ อีก
ทั้งผู้เล่าเรื่องสามารถปรับค าอธิบายได้อย่างที่ตนต้องการ ต่างจากวิธีการอีกสามอย่างที่ต้อง
วิเคราะหก์ันอย่างลุ่มลึกถึงจะถอดรหัสความหมายของตัวบทออกมาได ้อิทธิพลของการมองว่า
ประวติัศาสตรช์าติไทยที่รบัรูก้นัทั่วไปเป็นผลจากการวางโครงเรื่องและเลา่บริบทอย่างผิดฝาผิดตวั 
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ปรากฏในขอ้เสนอเรื่องประวติัศาสตรแ์บบราชาชาตินิยมที่พระมหากษัตริยเ์ป็นองคป์ระธานของ
เรื่องและเนน้การท าสงครามในอดีตว่าเป็นการสูร้บระหว่างชาติไทยกบัชาติอ่ืน ฉะนัน้ เมื่อกล่าวถึง
อุดมการณ์ชาตินิยมในประวัติศาสตรช์าติไทย จึงไม่อาจปฏิเสธไดว้่าจะตอ้งมีราชาก ากับอยู่ใน
โครงเรื่องแบบนีเ้สมอ 
 เมื่อพิจารณาเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรในฐานะที่มีการวางโครงเรื่องสอดคลอ้งกับ
อดุมการณท์างประวติัศาสตรแ์บบราชาชาตินิยม (royal nationalism) มีขอ้ถกเถียงในบางประเด็น
ต่อแนวคิดที่ธงชัยเสนอ เริ่มจากเงื่อนไขบริบทของการเกิดขึน้ ธงชัยเสนออย่างชัดเจนว่า ผลจาก
การที่ชนชัน้น าไทยพ่ายแพฝ้รั่งเศสในวิกฤตการณ ์ร.ศ. 112 น ามาสู่การก าเนิดประวติัศาสตรแ์บบ
ราชาชาตินิยมที่ครอบง าอดุมการณข์องประวัติศาสตรไ์ทยมาจนถึงปัจจุบนั จุดเปลี่ยนส าคญัของ
อดุมการณท์างประวติัศาสตรแ์บบนีอ้ยู่ในช่วงหลงัเหตกุารณ ์14 ตุลาฯ 2516 เกิดอดุมการณแ์บบ
ราชาชาตินิยมใหม่ (Neo–royal nationalism) ที่เป็นประชาธิปไตยและรบัใชป้ระชาชน ขอ้เสนอนี ้
สอดคลอ้งกับเรื่องธรรมราชาอยู่เหนือการเมืองที่ธงชัยไดเ้สนอในมิติของประวัติศาสตรก์ารเมือง
ดว้ยเช่นกนั 
 ครัน้น ามาเปรียบเทียบกับเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวร แนวคิดที่น าเสนอใหพ้ระองค์
เป็นพระมหากษัตริยข์องชาติไทยในอดีตเกิดขึน้ในช่วงเวลาใกลเ้คียงกับวิกฤตการณ ์ร .ศ. 112 แต่
ถ้าให้พิจารณาว่าเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรมีทั้งสมเด็จพระนเรศวร (เก่า) กับสมเด็จพระ
นเรศวร (ใหม่) จุดเปลี่ยนส าคัญของเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรแบบหลงัอยู่ที่การปรากฏขึน้ของ
พระประวติัฯ (พ.ศ. 2493) ซึ่งบรบิทในช่วงทศวรรษ 2490 ธงชยัใหค้วามส าคญัค่อนขา้งนอ้ย1 ทัง้ที่
เป็นช่วงเวลาส าคัญของเริ่มสถาปนาอ านาจน าดว้ยอุดมการณ์แบบราชาชาตินิยม พรอ้มจัดวาง
สถานะให้ราชาเป็นหนึ่งเดียวกับชาติ และสรา้งจิตส านึกที่ว่าราชาเป็นตัวแทนของเจตจ านง
แห่งชาติหรือประชาชน2  
 กระบวนการประกอบสรา้งเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวร (ใหม่) ไม่ใช่แค่การปรบัเปลี่ยน
รูปแบบการน าเสนอเพียงอย่างเดียว แต่เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึน้ในภาวะที่แม่แบบส าหรบัการวางโครง
เรื่องถูกสถาปนาขึน้มา ต่างจากช่วงเวลาก่อนหน้าที่ยังไม่มีประวัติศาสตรน์ิพนธ์เล่มใดเล่าถึง
เรื่องราวของพระองคอ์ย่างสมบูรณแ์บบที่สดุเท่ากบัพระประวติัฯ มาก่อน ฉะนัน้ ในทศวรรษ 2490 

 
1 ดขูอ้วิจารณข์องสายชล สตัยานรุกัษ์ที่มองว่าราชาชาตนิยิมใหม่เกิดขึน้ตัง้แต่ทศวรรษ 2490 ใน ธงชยั 

วินิจจะกลู. (2559). เล่มเดมิ. หนา้ 166-173. 
2 ด ู“บทที่ 3 ร่องรอยการท างานของอดุมการณร์าชาชาตินิยมก่อนการเกิดกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตย (ระหว่างทศวรรษ 2490-2510)” ใน ปฤณ เทพนรนิทร.์ (2555). เล่มเดมิ. หนา้ 79-145. 
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จะพบการต่อยอดโครงเรื่องตามแบบในพระประวติัฯ ที่ส  าคญั 2 ประการ ประการแรก น าวนัที่เกิด
เหตุการณ์ส าคัญตามโครงเรื่องแบบราชาชาตินิยมอย่างสงครามยุทธหัตถีเป็นวันกองทัพบก อัน
เป็นการรอ้ยรดัเรื่องเล่าของพระมหากษัตริยช์าตินักรบในอดีตเขา้กับหน่วยงานดา้นความมั่นคง
ของรฐั คณุลกัษณะเช่นนีเ้ป็นฐานคิดส าคัญของการมองสมเด็จพระนเรศวรใหเ้ป็นนกัรบที่รบเพื่อ
ประเทศไทยมากกว่าที่จะรบเพื่อท าสงครามตามบริบทยุคจารีต และประการที่สอง มีความ
พยายามในการรือ้ฟ้ืนเรื่องเลา่เก่ียวกบัสงครามยุทธหตัถีในพืน้ที่จงัหวดัสพุรรณบรุีซึ่งเป็นผลส าเร็จ
ใน พ.ศ. 2502 ถือเป็นหมุดหมายของการสถาปนาเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรตามแนวคิด
กรอบโครงการประวัติศาสตร์ราชาชาติไทยอย่างมั่นคง ทั้งสองกรณีที่กล่าวมา จะพบว่าการ
พิจารณาเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรโดยมุ่งเนน้ไปที่การวางโครงเรื่องมีความส าคญัเป็นอย่าง
มาก ดว้ยเหตนุีเ้อง จึงเป็นที่มาของการเสนอใหใ้ชก้รอบวิธีการศกึษามองปรากฏการณเ์รื่องเล่าของ
สมเด็จพระนเรศวรในสงัคมไทย 
 ขอ้ถกเถียงอีกประเด็นที่ควรกล่าวถึง ตามขอ้เสนอของธงชัย ประวัติศาสตรแ์บบราชา
ชาตินิยมมีจุดเปลี่ยนระหว่างราชาชาตินิยมแบบเก่ากับแบบใหม่อยู่ที่เหตุการณ์ 14 ตุลาฯ 2516 
แต่เมื่อน ามาปรบัใชก้ับเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวร ผู้วิจัยจึงเสนอว่าใหพ้ิจารณาการแบ่งยุค
สมัยประวัติศาสตรแ์บบราชาชาตินิยมร่วมกบักระแสพระราชอ านาจน า 3 ช่วง โดยตัง้อยู่บนฐาน
ขอ้สรุปว่าเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวร (ใหม่) หรือการสถาปนาเรื่องเล่าขนาดใหญ่ของสมเด็จ
พระนเรศวรในสงัคมไทยเริ่มตัง้แต่ พ.ศ. 2493 
 ในช่วงแรก ตั้งแต่ประมาณกลางทศวรรษ 2490 จนถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ 2516 ตรง
กบับริบทางการเมืองยุคสงครามเย็น กระแสพระราชอ านาจน าของรชักาลที่ 9 อยู่ในขัน้การก่อตัว 
ปรากฏบทบาทในเชิงพิธีกรรมและการเสด็จเยือนไปในที่พื ้นที่ต่าง ๆ เรื่องเล่าของสมเด็จพระ
นเรศวรในช่วงนีอ้ยู่ในขั้นของการจัดวางสถานะของโครงเรื่องที่ถูกสถาปนาในพืน้ที่ต่าง ๆ ให้มี
ความมั่นคง เมื่อเขา้สู่ช่วงที่สอง ตัง้แต่หลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ 2516 จนถึง พ.ศ. 2525 ที่รฐัไทย
สามารถเอาชนะ พคท. ไดอ้ย่างเบ็ดเสร็จ ในดา้นหนึ่ง ธงชัยเสนอใหพ้ิจารณาประวัติศาสตรแ์บบ
ราชาชาตินิยมใหม่ที่ เกิดขึน้ในช่วงเวลานีใ้นลกัษณะที่มีความเป็นประชานิยมมากขึน้ แต่อีกดา้น
หนึ่ง ผูว้ิจยัเล็งเห็นว่าควรน าแนวคิดเรื่องวฒันธรรมคลั่งไคลก้ษัตริย ์(Hyper–royalism) ของธงชยัที่
เสนอในวาระอ่ืนเก่ียวกับการพิจารณาประวติัศาสตรก์ารเมืองไทยมาวิเคราะหร์่วมกับอดุมการณ์
แบบราชาชาตินิยมในช่วงเวลานีด้ว้ย ซึ่งขอ้เสนอในที่นีเ้ฉพาะกรณีเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวร 
เกิดลทัธิความเชื่อกึ่งศาสนา (religiosity) ท่ีสรา้งความศักดิ์สิทธิ์ใหแ้ก่เร่ืองเล่าของพระองค ์ซึ่งจะ
ขยายความค าอธิบายในหวัขอ้ถดัไป 
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 ส่วนช่วงที่สาม เกิดขึน้ตั้งแต่หลังเหตุการณ์พฤษภาฯ 2535 เป็นต้นมา อุดมการณ์ทาง
ประวติัศาสตรแ์บบราชาชาตินิยมไม่ไดถู้กขบัเนน้โดยรฐัเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ทุนนิยมที่เขา้
มาพรอ้มกบัประเทศอตุสาหกรรมใหม่มีส่วนอย่างยิ่งในการท าใหเ้รื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรมี
สถานะเป็นสินคา้ที่แพร่หลายและเขา้ถึงไดง้่ายกว่าแต่ก่อน บริบทเช่นนีส้อดรบักับขอ้เสนอเรื่อง
พระมหากษัตริย์แห่งปวงชน (Mass Monarchy) ของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ท่ีเกิดวัฒนธรรม
กระฎมุพีเชิดชสูถาบนักษัตรยิอ์ย่างใกลช้ิดมากกว่าท่ีเคยเป็นมา 
 กล่าวโดยสรุป การสรา้งความเป็นชาติไทยในเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวร คือ ชาติที่มี
ราชาเป็นผูน้  า หรือชาติที่ยึดโยงอยู่กบัสถาบนักษัตริย ์ทัง้นี ้พิจารณาไดจ้ากการวางโครงเรื่องและ
แนวคิดที่ถูกใชเ้ล่าในแต่ละยุคสมยั ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยของแนวคิดราชาชาตินิยมแต่ละช่วง
ซึ่งสมัพนัธก์บับรบิททางการเมืองและกระแสพระราชอ านาจน าแตกต่างกนั 

5.2 ความสัมพันธร์ะหว่าง “พระราชอ านาจน า” ของสถาบันกษัตริย ์กับ “อ านาจน า” ของ
เร่ืองเล่าสมเด็จพระนเรศวร 
 การสรุปประเด็นในหวัขอ้นีต้รงกบัวตัถปุระสงคข์อ้ 1.2.1 เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของ
การประกอบสรา้งเรื่องเล่าทางประวติัศาสตรเ์ก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในรูปแบบต่าง ๆ 
ระหว่าง พ.ศ. 2493–2558 และ 1.2.2 เพื่อศึกษาบทบาทของรฐัไทยและกลุ่มคนอ่ืน ๆ ที่มีส่วนใน
การประกอบสรา้งเรื่องเล่าทางประวัติศาสตรเ์ก่ียวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชระหว่าง พ.ศ. 
2493–2558 โดยเนือ้หาทัง้หมดที่อธิบายมาในปริญญานิพนธช์ิน้นี ้สามารถสรุปไดต้ามแผนภาพ
ดา้นลา่ง 
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ภาพประกอบ 16 แผนภาพความสมัพนัธร์ะหว่าง “พระราชอ านาจน า” ของสถาบนักษัตรยิ ์กบั 

“อ านาจน า” ของเรื่องเลา่สมเด็จพระนเรศวร1 
 
 รายละเอียดของแผนภาพนี ้ประกอบดว้ย 1) สีพืน้หลงัสองสีแทนดว้ยบริบททางการเมือง
ในภาพใหญ่ 2 ช่วง คือ สีชมพ ูยุคการพัฒนาเพื่อความมั่นคง หรือยุค พคท. (กลางทศวรรษ 2490 
ถึง พ.ศ. 2525) และสีขาว ยุคประเทศอตุสาหกรรมใหม่ หรือยุคหลงั พคท. (ตัง้แต่ พ.ศ. 2525 เป็น
ตน้มา) โดยปีที่ใชเ้ป็นจุดแบ่ง คือ พ.ศ. 2525 ถือเป็นการสิน้สดุยุคสงครามคอมมิวนิสตใ์นไทย 2) 
เสน้แนวนอนดา้นบนสีเหลือง คือ กระแสพระราชอ านาจน าของสถาบนักษัตรยิท์ี่มีจดุเปลี่ยนส าคญั
อยู่ช่วงใหญ่ ๆ คือ หลงัเหตกุารณ ์14 ตลุาฯ 2516 ที่พระราชอ านาจน าเริ่มขึน้สู่กระแสสงู และหลงั
เหตุการณ์พฤษภาฯ 2535 ที่พระราชอ านาจน าขึน้สู่กระแสสูงสุดอย่างมั่นคงเรื่อยมา 3) เสน้ตรง
กลางแนวนอนสีแดง ประกอบดว้ย วงกลมและวงรีหมายเลข 1–9 แสดงถึงการประกอบสรา้งเรื่อง
เล่าของสมเด็จพระนเรศวรในวัฒนธรรมแบบรฐัทัง้ 9 จงัหวัด 4) เสน้แนวนอนสีสม้ ประกอบดว้ย 
วงกลมและวงรีหมายเลข 1–7 แสดงถึงการประกอบสรา้งเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรใน
วฒันธรรมแบบมวลชน 5) เสน้แนวตัง้สีด า คือ จุดเปลี่ยนทางการเมืองส าคัญของแต่ละช่วงเวลา 
โดยมีเส้นสีเหลืองทึบมีความส าคัญที่สุด เพราะตรงกับเหตุการณ์พฤษภาฯ 2535 6) เส้นประ

 
1 แนวคิดในการออกแบบแผนภาพนี้ ผู้วิจัยได้รับมาจากแผนภาพท่ีสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ใช้สอน

ประวตัิศาสตรก์ารเมืองไทย ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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แนวตัง้สีม่วง คือ การจัดงานร  าลึก 400 ตามโครงเรื่องที่ส  าคัญแต่ละช่วงเวลา โดยมีเสน้ประสีน า้
เงิน การจดังานร  าลึก 400 ปียุทธหตัถี เป็นจุดสงูสดุของนาฏกรรมเก่ียวกบัสมเด็จพระนเรศวร และ 
7) เสน้ประแนวตัง้สีฟ้า แสดงถึงช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เริ่มมีบทบาท
น าต่อการประกอบสรา้งเรื่องเลา่ของสมเด็จพระนเรศวร 
 เมื่อพิจารณาจากแผนภาพจะพบว่าเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรมีความแตกต่างอย่าง
มีนยัส าคญั 2 ช่วงเวลาตามบริบททางการเมืองภาพใหญ่ระหว่างมีและไม่มีภยัคอมมิวนิสต ์ในยุค
การพัฒนาเพื่อความมั่นคง ณ ช่วงเวลาที่กระแสพระราชอ านาจน าเริ่มก่อตัวและขึน้สู่กระแสสูง 
เรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรถูกใชเ้พื่อการต่อตา้นคอมมิวนิสต ์และยืนยนัสถานะของโครงเรื่อง
ทางประวติัศาสตรแ์บบราชาชาตินิยมใหม้ีความมั่นคง จนไม่อาจมีเรื่องเล่ากระแสรองใดขึ ้นมาทัด
ทานได้ แต่ในช่วงครึ่งหลังของยุคนี ้ เมื่อพิจารณาในมิติเก่ียวกับการเมืองวัฒนธรรมโดยตรง 
วัฒนธรรมคลั่งไคลก้ษัตริยร์ะยะแรกช่วงประมาณ พ .ศ. 2518 จนถึงสิน้สุดภัยคอมมิวนิสต ์เริ่ม
ปรากฏขึน้มา ซึ่งลกัษณะส าคญัของวฒันธรรมนี ้คือ การยกย่องพระมหากษัตริยแ์ละพระราชวงศ์
ให้ความศักดิ์สิทธิ์ โดยอาศัยศรทัธาและความเชื่อ จนกลายเป็นลัทธิความเชื่อก่ึงศาสนาไปอีก
รูปแบบปรากฏชดัในหลายกรณี เช่น การสรา้งพระเจดียอิ์สรภาพฯ จังหวดัเพชรบูรณ ์อชีวประวัติ
เพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอนัสงูสุดฉบบั พล.ต.เจริญฤทธิ์ จ ารสัโรมรนั หนงัสือเร่ืองเร่ืองจริงอิง
นิทานเล่ม 2 ของหลวงพ่อฤๅษีลิงด า เป็นต้น ซึ่งลักษณะเช่นนี ้เรียกได้ว่าเป็นเวทมนตรท์าง
ความคิดอย่างหน่ึงท่ีสรา้งความศักดิ์สิทธิ์หรือภาพมายา (illusion)1 เพื่อตอกย า้อุดมการณ์ทาง
ประวติัศาสตรแ์บบราชาชาตินิยม 
 การเสริมสรา้งสถานะความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่เร่ืองเล่าของสมเด็จพระนเรศวรยังด ารงอยู่
มาถึงยคุประเทศอตุสาหกรรมใหม่ที่ปลอดจากภยัคอมมิวนิสต ์สถาบนักษัตริยไ์ทยหลงักระแสพระ
ราชอ านาจน าขึน้สู่จุดสูงสุดมีสถานะที่มั่นคง บริบทช่วงเวลานีเ้กิดวัฒนธรรมกระฎุมพีท่ีเทิดทูน
พระมหากษัตริยใ์นฐานะพ่อหลวงอย่างใกลช้ิด วัฒนธรรมเช่นนีก้่อใหเ้กิดมุมมองต่อภาพลกัษณ์
ของพระมหากษัตริยแ์บบใหม่ที่ไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ในสมรภูมิเหมือนพระมหากษัตริยส์มัยโบราณ 
เรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรที่ถูกประกอบสรา้งในช่วงเวลานีด้จูะตอบรบักบับริบทนีเ้ช่นกนั เกิด
การตีความเรื่องเล่าของพระองคท์ี่ดูทันสมัย เช่น การสรา้งอัตลักษณ์ในสถาบันการศึกษา การ
เชื่อมโยงกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การเพิ่มบทบาทวีรสตรีในเรื่องเล่าของพระองค ์
เป็นตน้ แต่ภาพมายาท่ีฉายภาพความศักดิ์สิทธิ์อย่างเหลือเชื่อเกินมนุษยธ์รรมดาจะเขา้ถึงยังคง

 
1 ปรบัวิธีคิดมาจาก ธงชยั วินิจจะกลู. (2555, มกราคม-มิถนุายน). เล่มเดมิ, 10(1), 122. 
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ปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าของสองพระเกจิอาจารย ์สภาวะความศักดิ์สิทธิ์ท่ีด  ารงอยู่ยาวนานหลาย
ทศวรรษนี ้ตอบรบัการกลบัมาของโครงเรื่องอนัสมบูรณแ์บบในภาพยนตรเ์รื่องต านานสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ที่อาจถือไดว้่าเป็นการควบรวมเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรที่กระจดักระจายใน
หลากพืน้ที่หลายสื่อใหป้รากฏเป็นรูปธรรมอีกครัง้ ณ ช่วงท้ายของรชัสมัยอันยาวนาน และการ
กลบัมามีบทบาทของกองทพัในทางการเมือง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างพระราชอ านาจน าของสถาบันกษัตริย ์กับอ านาจน าของเรื่องเล่า
สมเด็จพระนเรศวรในที่นี ้สามารถสรุปให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งสองข้อได้ว่า ความ
เปลี่ยนแปลงของการประกอบเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรเป็นไปตามเงื่อนไขทางการเมืองและ
กระแสพระราชอ านาจน าในแต่ละช่วงเวลา ส่วนบทบาทของรฐัและกลุม่คนที่มีส่วนในการประกอบ
สรา้งเรื่องเล่าทัง้วัฒนธรรมแบบรฐัและแบบมวลชน ด าเนินตามเรื่องเล่าขนาดใหญ่เพียงชุดเดียว 
แมจ้ะมีการตีความใหม่ก็ไม่อาจที่จะเปลี่ยนแปลงจุดพลิกผนัหรือจุดจบของเรื่องเล่าใหแ้ตกต่างไป
จากรฐัได้ เนื่องด้วยอุดมการณ์ที่แฝงฝังอยู่ภายในเรื่องเล่าของสมเด็จพระนเรศวรเชื่อมเข้ากับ
สถาบันกษัตริยอ์ย่างแนบสนิท เมื่อเป็นเช่นนีแ้ลว้ จึงท าให้การถือครองอ านาจน าของเรื่องเล่า
สมเด็จพระนเรศวรตามแบบฉบับรฐัด ารงไวซ้ึ่งความศักดิ์สิทธิ์ จนครอบง าความรบัรูข้องผูค้นใน
สงัคม ประหนึ่งเวทมนตรท์ี่สรา้งภาพมายาใหค้นเชื่อ ศรทัธา และเคารพรกัในมรดกของบรรพบุรุษ
ที่ ข้ามกาลเวลาจากระบอบสมบู รณ าญ าสิท ธิราชย์ จนถึ งระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ทา้ยที่สุด ก่อนปริญญานิพนธ์เล่มนีจ้ะจบลง การศึกษาประวัติศาสตรไ์ทยแนววิพากษ ์
หรือแนวรือ้สรา้ง (อาจไม่ตรงกับแนวคิดแบบหลังโครงสรา้งนิยมเสียทีเดียว) ดูจะมีอันตรายต่อ
ผูว้ิจัยในแง่ที่อาจจะกลายเป็นผูท้ี่มีอันตรายทางความคิดไป เนื่องจากไดเ้ขา้ไปรือ้องคค์วามรูใ้น
ประวัติศาสตรก์ระแสหลักของรฐัที่ด  ารงอยู่อย่างยาวนาน หรือเนือ้หาในบางประเด็นได้เข้าไป
เก่ียวขอ้งกับสถาบันทางการเมืองที่ส  าคัญ หรือเขียนอะไรบางอย่างที่ขัดต่อความเชื่อและความ
ศรทัธาของมวลชนบางกลุ่มบางฝ่ายไป ทัง้หมดนีล้ว้นแต่ขอ้จ ากัดทางวัฒนธรรมที่ผูว้ิจัยตอ้งคิด
แลว้คิดเล่าในการที่จะเขียนหรือสรา้งขอ้เสนออะไรบางอย่างลงไป แต่ตัวของผูว้ิจัยเชื่อถือในหลกั
ของการถกเถียงอย่างเป็นประชาธิปไตย จึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ปรญิญานิพนธเ์ล่มนีค้งจะเป็นส่วน
เล็ก ๆ ในการตอบสองเจตนารมณด์งักลา่ว และถกูวิพากษว์ิจารณด์ว้ยหลกัการและเหตผุล 
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 ส าหรับข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด คือ การรือ้สรา้งประวัติศาสตรแ์บบราชา
ชาตินิยมตัง้แต่ทศวรรษ 2490 เป็นตน้มาจนถึงปัจจบุนัเสียใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการศกึษาเรื่องเลา่ของ
สมเด็จพระนเรศวรโดยตรง ซึ่งผูว้ิจยัยอมรบัในที่นีว้่าขอ้สรุปที่เกิดจากปรญิญานิพนธช์ิน้นี ้ไม่ไดเ้ขา้
ใกลค้วามจริงในอดีตไดม้ากที่สดุสมกบัที่ผูอ่้านงานประวติัศาสตรห์ลายคนมกัจะตัง้ความคาดหวงั 
ดว้ยเหตุที่ตลอดทัง้เล่ม คือ การยกกรณีศึกษาที่ส  าคัญและมีขอ้มูลหลักฐานมาท าการวิเคราะห์
เท่านั้น จึงไม่อาจอวดอา้งไดว้่าปริญญานิพนธ์เล่มนีบ้รรลุซึ่งความส าเร็จต่อประเด็นที่ ศึกษาได้
อย่างแทจ้ริง ภารกิจใหญ่ที่จะตอ้งรือ้เรื่องเล่าของพระองคม์าท าการวิเคราะหแ์ละตีความใหม่ยงัมี
อีกมากมาย จนไม่อาจล่วงรูไ้ด้ว่าจะเดินถึงจุดหมายปลายทางเมื่อไร หรือการรือ้เรื่องเล่าของ
พระมหากษัตรยิพ์ระองคอ่ื์น ๆ เช่น พ่อขุนรามค าแหง สมเด็จพระนารายณ ์สมเด็จพระเจา้ตากสิน 
รชักาลที่ 1 ฯลฯ มาท าการศึกษาเพื่อพยายามหาข้อสรุปอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อหาค าตอบของ
ค าถามพืน้ฐานว่า ประวัติศาสตรแ์บบราชาชาตินิยมด ารงอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนานได้
อย่างไร ดว้ยบรบิทแวดลอ้มนานาประการในขณะที่ก าลงัท าปริญญานิพนธอ์ยู่ ผูว้ิจยัเชื่อเหลือเกิน
ว่า ประวติัศาสตรก์ระแสหลกัที่ครองอ านาจน าในสงัคมมาอย่างยาวนาน ก าลงัจะไดร้บัการทา้ทาย
และถกเถียงด้วยเหตุผลเพิ่มมากขึน้ ขอเพียงแต่ผู้ที่ใคร่ศึกษามีความกล้าหาญทางคุณธรรม 
(moral courage) ต่อการที่จะยืนหยัดสรา้งขอ้เสนอและสรา้งค าอธิบายอย่างตรงไปตรงมา เพื่อ
สรา้งสังคมที่มีวิจารณญาณในการยอมรบัความคิดเห็นแตกต่าง โดยเฉพาะในแวดวงวิชาการ
ประวติัศาสตรร์ว่มกนั 
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มนษุยศาสตรไ์ทย ครัง้ที่ 13 “ภมูิภาคนิยมและทอ้งถิ่นนิยมสมยัใหม่ใน
โลกไรพ้รมแดน” (น. 170–187). มหาสารคาม: คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.   
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