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หลักสูตรเพ่ือการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติดนตรีไทย เพลงโหมโรงเช้า และเพลงชุดตับต้นเพลงฉ่ิง 3 ชั้น ดังนั้น
สรุปผลงานวิจัยคือได้ สื่อวีดิทัศน์ ทางระนาดเอกเพลงชุดโหมโรงเช้า และเพลงชุดตับต้นเพลงฉ่ิง 3 ชั้น ดังนี้ 
  1. ทางระนาดเอกชุดโหมโรงเช้า จํานวน 5 เพลง  
  2. ทางระนาดเอก ชุดตับต้นเพลงฉิ่ง จํานวน 4 เพลง  
  3. แผ่นดีวีดี เพลงชุดโหมโรงเช้า จํานวน 2 แผ่น ความยาว 40 นาที 19 วินาที  
  4. แผ่นดีวีดี เพลงชุดตับต้นเพลงฉ่ิง จํานวน 1 แผ่น ความยาว 19 นาที 21 วินาที  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การสร้างสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทางระนาดเอก  เพลงชุดโหมโรงเช้าและเพลงตับต้นเพลง

ฉิ่ง 3 ชั้น ซ่ึงนับว่าเป็นบทเพลงข้ันพ้ืนฐานของการเรียนการสอนดนตรีไทย วีดิทัศน์ท่ีจัดทําข้ึนได้ทําแนวทางแบบ
การศึกษาเปรียบเทียบให้ผู้ใช้สามารถนําไปฝึกหัด ศึกษาการบรรเลงทางระนาดเอกควบคู่กับทางฆ้อง ซ่ึงถือเป็น
หลักเบื้องต้นท่ีสําคัญในการฝึกหัดแปลทาง  

วิธีการใช้สื่อ ให้การบรรเลงตามตัวอย่างทีละวรรค เม่ือเกิดความเข้าใจ จึงเริ่มบรรเลงวรรคต่อไปจนจบ
บทเพลง การสร้างสื่อวีดิทัศน์นี้ สามารถใช้แก้ปัญหาการเรียนดนตรีไทยในยุคปัจจุบัน ท่ีเปลี่ยนการเรียนการสอน
ตามสํานักดนตรีต่างๆ เข้าสู่ระบบการศึกษา การเรียนการสอนต้องดําเนินไปตามหลักสูตรท่ีกําหนดไว้ ทําให้เวลา
ในการเรียนและฝึกฝนทางด้านดนตรีไทย ต้องแบ่งให้กับการเรียนในวิชาอ่ืนๆ อีกทั้งปัญหาเรื่องสภาพการจราจร
ท่ีส่งผลกับการเดินทางไปเรียน จํานวนผู้เรียนท่ีมีมากขึ้นไม่สอดคล้องกับจํานวนครูผู้เชี่ยวชาญชํานาญการ สื่อ  
วีดิทัศน์ท่ีจัดทําข้ึนนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนดนตรีไทยขจัดปัญหาการเรียนในยุคปัจจุบัน สามารถฝึกปฏิบัติในเบื้องต้น
ด้วยตนเอง สามารถทบทวนเพลงด้วยตนเองได้ เป็นการเตรียมความพร้อมในเบ้ืองต้นก่อนท่ีจะเรียนกับครูใน
ลําดับต่อไป   
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําสื่อวีดีทัศน์ไปใช้ 

   1. ทางระนาดเอกในสื่อวีดิทัศน์นี้  เป็นทางระนาดเอกขึ้นพ้ืนฐานสําหรับการฝึกหัดในเบื้องต้น 
   2. สื่อวีดิทัศน์เป็นเพียงเครื่องมือท่ีช่วยให้การเรียนรู้บทเพลงและทางระนาดเอกให้สะดวกและ 

รวดเร็วขึ้น ซ่ึงจําเป็นจะต้องมีครูผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบ ดูแล และแนะนําแนวทาง 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

    สื่อวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาปฏิบตัิดนตรีไทย  ทางระนาดเอกเป็นเพียงเครื่องดนตรี
หนึ่งในวงดนตรีไทย  ควรมีการแปลทาง  ในเครื่องดนตรีอ่ืนๆต่อไป เช่น ระนาดทุ้มฆ้องวงเล็ก  เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือสังเคราะห์และนําเสนอองค์ความรู้ด้านสังคม 
การศึกษา และสาธารณสุข ผ่านมุมมองรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  แหล่งข้อมูลเป็นตํารา หนังสือ 
เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อภาพยนตร์ จํานวน 68 รายการ เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม 2558 ถึง พฤษภาคม 2559  
เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสังเคราะห์ความรู้ และการบันทึกเหตุการณ์เชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
สังเคราะห์ และเชื่อมโยงเนื้อหา ผลการสังเคราะห์ องค์ความรู้ด้านสังคม ผ่านมุมมองรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช พบว่า สังคมเป็นระบบศักดินา พุทธศาสนามีบทบาทในการหล่อหลอมจิตใจคนในสังคม เป็นช่วงสังคมท่ี
มีการค้าขาย และการติดต่อกับต่างชาติ รวมท้ังมีการขยายขอบเขตของสังคมกว้างขวางออกไป ส่วนองค์ความรู้
ด้านการศึกษา พบว่า ศูนย์กลางการศึกษายังคงอยู่ในเมือง และสถานศึกษายังคงเป็นวัง วัด บ้าน และสํานัก องค์
ความรู้ส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และการสงคราม กระบวนการได้มาซึ่งความรู้ส่วน
ใหญ่เป็นลักษณะของการมีประสบการณ์ตรงท่ีเกิดจากการปฏิบัติ มีการถ่ายทอดความรู้ และการนําความรู้มาใช้
ประโยชน์ องค์ความรู้ ด้านสาธารณสุข พบว่า มีการพัฒนาระบบสาธารณสุขขึ้นมาระดับหน่ึง ความรู้ท่ีนํามาใช้
ในการสาธารณสุขเป็นความรู้แบบผสมผสาน โรคระบาดร้ายแรงในยุคนี้ คือ ไข้ทรพิษ และการรักษาโรคยังมี
ข้อจํากัด 
 

คําสําคัญ : สังคม / การศึกษา / การสาธารณสุข / สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 
 
 
 
 
           *อาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
          **Professor, School of Religion, Loma Linda University, USA 
        ***อาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
       ****อาจารย์ประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.24  No.3  September - December 2018         ISSN 2408 - 0845
22

ABSTRACT 
This historical research aims to synthesize and portray the knowledge of social, education and 
public health through a reign of King Naresuan the great. Sixty- eight resources were books, 
movies, and printed media. Data was collected during the month of March 2558 to May 2559. 
The research tools included the synthesis of knowledge form, and linked record of event. 
Data were analyzed by using content synthesis and content linked.  The study indicated that: 
Knowledge of social through a reign of King Naresuan the great was a feudal society. Buddhism 
played a role in shaping minds of people in society. This period was social trading that 
contacted with foreigners and had expanded the boundaries of the social. The body of 
knowledge education was in the center of city. Educational places were palace, temple, home 
office and academy. The majority of body of knowledge education was including political 
science and warfare strategy. The process of knowledge acquisition was direct experience and 
practice. This era also had knowledge transfer and knowledge utilization. The knowledge of 
public health consisted of health systems development and used the complementary health 
knowledge. In additional smallpox was a serious epidemics in this era and the treatment was 
still limited.  
 

Keywords : Social / Education / Public Health / King Naresuan The Great  
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
    สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ท่ี 2 เป็นหนึ่งในเจ็ดพระมหากษัตริย์ 
ผู้ย่ิงใหญ่ของของประเทศไทย อันประกอบไปด้วย พ่อขุนรามคําแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช “พระปิยมหาราช” และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช “พระภัทรมหาราช” (Chitprapart, A., 2009, p.69) เน่ืองจากพระองค์ทรงเป็นรักรบท่ีกู้เอกราช
ของชาติไทย เม่ือคราวที่เสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าคร้ังท่ี 1 ราวปีพุทธศักราช 2098 และได้ทรงแผ่อํานาจของ
ราชอาณาจักรไทยในการทําสงครามขยายพระราชอาณาเขตได้อย่างกว้างใหญ่ไพศาล  นับตั้งแต่ประเทศพม่า
ตอนใต้ท้ังหมด นั่นคือ จากฝั่งมหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตก ไปจนถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้าน
ตะวันออก ทางด้านทิศใต้ตลอดไปถึงแหลมมลายู ทางด้านทิศเหนือก็ถึงฝั่งแม่น้ําโขงโดยตลอด และยังรวมไปถึง
รัฐไทใหญ่บางรัฐ (Cheykeewong, U., 2006, p.26) 
    สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชา พระราชมารดาทรง
พระนามว่าพระวิสุทธิกษัตริย์ ซ่ึงเป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย และสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จพระราชสมภพเมื่อ พุทธศักราช 2098 ท่ีพระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก ทรงมี
พระเชษฐภคินี คือ พระสุพรรณกัลยา มีพระอนุชา คือ สมเด็จพระเอกาทศรถ หรือพระองค์ขาว ขณะท่ีทรงพระ
เยาว์ทรงใช้ชีวิตอยู่ในพระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก จนกระทั่ง พระเจ้าบุเรงนองยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลกใน
สงครามช้างเผือก สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช เจ้าเมืองพิษณุโลก ยอมอ่อนน้อมต่อหงสาวดีจึงทําให้
พิษณุโลกต้องแปรสภาพเป็นเมืองประเทศราชของหงสาวดีและไม่ขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าบุเรงนองทรงขอ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปเป็นองค์ประกันท่ีหงสาวดีในปีพุทธศักราช 2107 ทําให้พระองค์ต้องจากบ้านเกิด

ตั้งแต่มีพระชนม์มายุเพียง 9 ชันษา (Panupong, E., 2006, p.54) ในขณะท่ีบางเอกสารระบุว่า พระองค์ต้อง
จากบ้านเกิดต้ังแต่มีพระชนม์มายุเพียง 8 ชันษา (Cheykeewong, U., 2006, p.52)  
    ในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีเหตุการณ์สําคัญหลายเหตุการณ์ ซ่ึงปรากฏอยู่ในเอกสาร
ต่าง ๆ และหลักฐานงานเขียนภาพท่ีพระวิหารวัดสุวรรณาดาราราม เช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จ 
พระราชสมภพ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงศึกษา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทําสงครามคร้ังแรก  
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงตีเมืองคัง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชชนไก่กับพระมหาอุปราชา สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพ (H.R.H. Prince Rajanubhab, D., 2004, pp.220-223) ในส่วนขององค์
ความรู้ท่ีมีการสืบค้น และเกี่ยวข้องกับรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้น จากการทบทวนเอกสารทั้งจาก
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตํารา และบทความ พบว่า องค์ความรู้ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหา
เก่ียวกับราชการสงครามในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เร่ืองการเมือง เช่น การสื่อสารการเมืองของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช (Nakpasong, K., 2003) ความเป็นผู้นําของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (Witeecharoen, T., 
2010) คุณลักษณะพิเศษและความย่ิงใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวร (Suwanpratest, O., 2009, p.5)   
 ในขณะที่องค์ความรู้เก่ียวกับสังคม การศึกษา และการสาธารณสุข มีน้อยมาก โดยพบข้อมูลในหนังสือ
เร่ือง นเรศวรเป็นเจ้า ท่ีมีเนื้อหาส่วนหนึ่งกล่าวว่า นอกจากภาษาไทยแล้ว พระนเรศวรยังตรัสภาษามอญ และ
ภาษาพม่าได้อีกด้วย นอกจากน้ีในส่วนขององค์ความรู้ด้านสาธารณสุข มีการกล่าวถึงเนื้อหาเฉพาะบางส่วน เช่น 
ปีพุทธศักราช 2117 เป็นปีท่ีมีน้ํามาก และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระประชวรไข้ทรพิษ และปี
พุทธศักราช 2146 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จทางเรือจากป่าโมกไปตั้งทัพชัย ตําบลพระหล่อ แล้วเสด็จยก
ทัพไปทางเมืองกําแพงเพชร เม่ือถึงเมืองเชียงใหม่ประทับอยู่หนึ่งเดือน แล้วเสด็จทางเมืองห้างหลวง หรือเมือง
หางถึงทุ่งดอนแก้วทรงประชวรหนัก แล้วเสด็จสวรรคต (Jamjaras, P., 2006, pp.200-204)  
    จากความเป็นมาดังกล่าวคณะผู้วจิัยจึงมีความสนใจท่ีจะสืบค้นและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านสังคม 
ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข ผ่านมุมมองรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โดยการสืบค้นหลักฐานท้ัง
จากเอกสาร ภาพวาด ภาคสนาม ตามแหล่งสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมเติมองค์ความรู้ในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    เพ่ือสังเคราะห์ และนําเสนอองค์ความรู้ด้านสังคม การศึกษา และสาธารณสุข ผ่านมุมมองรัชสมัย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจยัเชิงประวัติศาสตร์ (Historical research) เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม 
2558 ถึง พฤษภาคม 2559 โดยมีขั้นตอนในการทําวิจัย ดังนี้ 
 แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย ตํารา หนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อภาพยนตร์ ท่ีเผยแพร่ในหอสมุดแห่งชาติ 
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และฐานข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือมีเนื้อหาท่ีกล่าวถึงความรู้ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุขใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2098-2148 จํานวน 68 รายการ 
            เครื่องมือท่ีใช้ เป็นแบบสังเคราะห์ความรู้ และการบันทึกเหตุการณ์เชื่อมโยง เป็นร่างท่ีผู้วิจัยเตรียมไว้ 
ประกอบด้วยสังเคราะห์ความรู้ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข 
   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดย 
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ABSTRACT 
This historical research aims to synthesize and portray the knowledge of social, education and 
public health through a reign of King Naresuan the great. Sixty- eight resources were books, 
movies, and printed media. Data was collected during the month of March 2558 to May 2559. 
The research tools included the synthesis of knowledge form, and linked record of event. 
Data were analyzed by using content synthesis and content linked.  The study indicated that: 
Knowledge of social through a reign of King Naresuan the great was a feudal society. Buddhism 
played a role in shaping minds of people in society. This period was social trading that 
contacted with foreigners and had expanded the boundaries of the social. The body of 
knowledge education was in the center of city. Educational places were palace, temple, home 
office and academy. The majority of body of knowledge education was including political 
science and warfare strategy. The process of knowledge acquisition was direct experience and 
practice. This era also had knowledge transfer and knowledge utilization. The knowledge of 
public health consisted of health systems development and used the complementary health 
knowledge. In additional smallpox was a serious epidemics in this era and the treatment was 
still limited.  
 

Keywords : Social / Education / Public Health / King Naresuan The Great  
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
    สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ท่ี 2 เป็นหนึ่งในเจ็ดพระมหากษัตริย์ 
ผู้ย่ิงใหญ่ของของประเทศไทย อันประกอบไปด้วย พ่อขุนรามคําแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช “พระปิยมหาราช” และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช “พระภัทรมหาราช” (Chitprapart, A., 2009, p.69) เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นรักรบท่ีกู้เอกราช
ของชาติไทย เม่ือคราวที่เสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าคร้ังท่ี 1 ราวปีพุทธศักราช 2098 และได้ทรงแผ่อํานาจของ
ราชอาณาจักรไทยในการทําสงครามขยายพระราชอาณาเขตได้อย่างกว้างใหญ่ไพศาล  นับต้ังแต่ประเทศพม่า
ตอนใต้ท้ังหมด นั่นคือ จากฝั่งมหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตก ไปจนถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้าน
ตะวันออก ทางด้านทิศใต้ตลอดไปถึงแหลมมลายู ทางด้านทิศเหนือก็ถึงฝั่งแม่น้ําโขงโดยตลอด และยังรวมไปถึง
รัฐไทใหญ่บางรัฐ (Cheykeewong, U., 2006, p.26) 
    สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชา พระราชมารดาทรง
พระนามว่าพระวิสุทธิกษัตริย์ ซ่ึงเป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย และสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จพระราชสมภพเมื่อ พุทธศักราช 2098 ท่ีพระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก ทรงมี
พระเชษฐภคินี คือ พระสุพรรณกัลยา มีพระอนุชา คือ สมเด็จพระเอกาทศรถ หรือพระองค์ขาว ขณะท่ีทรงพระ
เยาว์ทรงใช้ชีวิตอยู่ในพระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก จนกระทั่ง พระเจ้าบุเรงนองยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลกใน
สงครามช้างเผือก สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช เจ้าเมืองพิษณุโลก ยอมอ่อนน้อมต่อหงสาวดีจึงทําให้
พิษณุโลกต้องแปรสภาพเป็นเมืองประเทศราชของหงสาวดีและไม่ขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าบุเรงนองทรงขอ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปเป็นองค์ประกันท่ีหงสาวดีในปีพุทธศักราช 2107 ทําให้พระองค์ต้องจากบ้านเกิด

ตั้งแต่มีพระชนม์มายุเพียง 9 ชันษา (Panupong, E., 2006, p.54) ในขณะท่ีบางเอกสารระบุว่า พระองค์ต้อง
จากบ้านเกิดต้ังแต่มีพระชนม์มายุเพียง 8 ชันษา (Cheykeewong, U., 2006, p.52)  
    ในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีเหตุการณ์สําคัญหลายเหตุการณ์ ซ่ึงปรากฏอยู่ในเอกสาร
ต่าง ๆ และหลักฐานงานเขียนภาพท่ีพระวิหารวัดสุวรรณาดาราราม เช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จ 
พระราชสมภพ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงศึกษา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทําสงครามคร้ังแรก  
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงตีเมืองคัง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชชนไก่กับพระมหาอุปราชา สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพ (H.R.H. Prince Rajanubhab, D., 2004, pp.220-223) ในส่วนขององค์
ความรู้ท่ีมีการสืบค้น และเกี่ยวข้องกับรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชน้ัน จากการทบทวนเอกสารทั้งจาก
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตํารา และบทความ พบว่า องค์ความรู้ส่วนใหญ่จะเป็นเน้ือหา
เกี่ยวกับราชการสงครามในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เรื่องการเมือง เช่น การสื่อสารการเมืองของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช (Nakpasong, K., 2003) ความเป็นผู้นําของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (Witeecharoen, T., 
2010) คุณลักษณะพิเศษและความย่ิงใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวร (Suwanpratest, O., 2009, p.5)   
 ในขณะที่องค์ความรู้เกี่ยวกับสังคม การศึกษา และการสาธารณสุข มีน้อยมาก โดยพบข้อมูลในหนังสือ
เรื่อง นเรศวรเป็นเจ้า ท่ีมีเนื้อหาส่วนหนึ่งกล่าวว่า นอกจากภาษาไทยแล้ว พระนเรศวรยังตรัสภาษามอญ และ
ภาษาพม่าได้อีกด้วย นอกจากน้ีในส่วนขององค์ความรู้ด้านสาธารณสุข มีการกล่าวถึงเนื้อหาเฉพาะบางส่วน เช่น 
ปีพุทธศักราช 2117 เป็นปีท่ีมีน้ํามาก และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระประชวรไข้ทรพิษ และปี
พุทธศักราช 2146 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จทางเรือจากป่าโมกไปตั้งทัพชัย ตําบลพระหล่อ แล้วเสด็จยก
ทัพไปทางเมืองกําแพงเพชร เม่ือถึงเมืองเชียงใหม่ประทับอยู่หนึ่งเดือน แล้วเสด็จทางเมืองห้างหลวง หรือเมือง
หางถึงทุ่งดอนแก้วทรงประชวรหนัก แล้วเสด็จสวรรคต (Jamjaras, P., 2006, pp.200-204)  
    จากความเป็นมาดังกล่าวคณะผู้วจิัยจึงมีความสนใจท่ีจะสืบค้นและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านสังคม 
ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข ผ่านมุมมองรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โดยการสืบค้นหลักฐานท้ัง
จากเอกสาร ภาพวาด ภาคสนาม ตามแหล่งสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมเติมองค์ความรู้ในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    เพ่ือสังเคราะห์ และนําเสนอองค์ความรู้ด้านสังคม การศึกษา และสาธารณสุข ผ่านมุมมองรัชสมัย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจยัเชิงประวัติศาสตร์ (Historical research) เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม 
2558 ถึง พฤษภาคม 2559 โดยมีขั้นตอนในการทําวิจัย ดังน้ี 
 แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย ตํารา หนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อภาพยนตร์ ท่ีเผยแพร่ในหอสมุดแห่งชาติ 
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และฐานข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือมีเนื้อหาท่ีกล่าวถึงความรู้ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุขใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2098-2148 จํานวน 68 รายการ 
            เครื่องมือท่ีใช้ เป็นแบบสังเคราะห์ความรู้ และการบันทึกเหตุการณ์เชื่อมโยง เป็นร่างท่ีผู้วิจัยเตรียมไว้ 
ประกอบด้วยสังเคราะห์ความรู้ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข 
   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดย 
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    1. ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนดเป้าหมายที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยกําหนดเป้าหมายจากการเก็บ
ข้อมูลท้ังจากเอกสารที่เป็นสิ่งพิมพ์ที่ปรากฏในหอสมุดแห่งชาติ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร เอกสารท่ี
ปรากฎในฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ สื่อภาพยนตร์  
 2. ขั้นตอนท่ี 2 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับรัชสมัยของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ท้ังจากเอกสารท่ีเป็นสิ่งพิมพ์ท่ีปรากฏในหอสมุดแห่งชาติ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย
นเรศวร เอกสารท่ีปรากฎในฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ สื่อภาพยนตร์  
 3. ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินคุณค่าของหลักฐาน ผูว้ิจัยอ่านเอกสารท้ังหมดเพ่ือประเมินคุณค่าของ
หลักฐานโดยพิจารณาจากการมีการอ้างอิงในเนื้อหาท่ีสําคัญ หลังจากนั้นเลือกหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็น
ของเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข 
    4. ขั้นตอนท่ี 4 การตีความหลักฐาน ผู้วิจัยอ่านเอกสารซํ้า เพ่ือสังเคราะห์เน้ือหาจากเอกสารเบื้องต้น 
และจัดทํารายละเอียดตามร่างท่ีผู้วิจัยเตรียมไว้ ประกอบด้วยความรู้ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้าน
สาธารณสุข และมีการสืบค้นเอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ิมเติมจากร่างท่ีเตรียมไว้ 
 5. ขั้นตอนท่ี 5 การสังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ โดยการเรียงเรียงเน้ือหาและเพิ่มเติม
รายละเอียดขององค์ความรู้ตามหลักฐานท่ีปรากฎ  

การวิเคราะห์ข้อมูล   วิเคราะห์โดยการสังเคราะห์ และเชื่อมโยงเนื้อหา  
 

สรุปผลการวิจัย 
   ตอนท่ี 1 องค์ความรู้ด้านสังคม ผ่านมุมมองรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผลการศึกษาพบว่า 
     สังคมเป็นระบบศักดินา  
    มีการกล่าวถึงการปกครองสมัยอยุธยาว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยสุโขทัยโดยเป็นการจัดระบบการ
ปกครองให้เป็นแบบแผนมากขึ้น ดังเอกสารที่กล่าวถึงในเรื่องนี้คือ “มีการจัดระเบียบให้เป็นแบบแผนข้ึน ตั้งแต่
สมัยพระเจ้าอู่ทองทรงตั้งกรุงศรีอยุธยา และได้ถูกจัดระบบการปกครองให้รัดกุมข้ึน ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ 
และในรัชกาลต่อมาอีกหลายครั้ง ทําให้เกิดระบบศักดินาข้ึน  มีการแบ่งชั้นวรรณะอย่างชัดเจนข้ึน ในขณะท่ีสมัย
สุโขทัยไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ เม่ือสภาพของสังคมเปล่ียนไปแนวความคิดของคนไทยก็เปลี่ยนไปด้วย” (Tripod, 
2015)   
 พุทธศาสนามีบทบาทในการหล่อหลอมจิตใจคนในสังคม 
         ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พบว่า ศาสนาพุทธมีบทบาทหล่อหลอมจิตใจคนในสังคมต่อ
เนื่องมาจากยุคก่อน กล่าวคือ “ราษฎรนิยม พาลูกหลานไปฝากพระ เพ่ือเล่าเรียนหนังสือ พระยินดีรับไว้เพราะ
ท่านต้องมีศิษย์ไว้สําหรับปรนนิบัติ ศิษย์ก็จะได้รับการอบรมในทางศาสนา ได้เล่าเรียนอ่านเขียน หนังสือไทยและ
บาลีตามสมควร เพ่ือเป็นการตระเตรียมสําหรับเวลาข้างหน้า เม่ือเติบโตขึ้นจะได้สะดวกในการอุปสมบท การให้
ผู้ชายที่มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์อุปสมบทเป็นพระภิกษุนั้น เป็นประเพณีท่ีมีมานานแล้ว พระภิกษุทุกรูปเป็นครู
ทําหน้าท่ีอบรมสั่งสอนศิษย์ของตนตามความสามารถที่จะจัดได้ พระภิกษุรูปหนึ่งๆ มีศิษย์ไม่กี่คนเพราะจะต้อง
บิณฑบาตรมาเลี้ยงดูศิษย์ด้วย ชาวยุโรปท่ีเข้ามาเมืองไทยในสมัยต่างๆ ได้เล่าเรื่องการศึกษาของไทยไว้ในหนังสือ
ท่ีเขาแต่งขึ้น เช่น พระสอนหนังสือให้แก่เยาวชน ดังท่ีข้าพเจ้าได้เล่าแล้ว และท่านอธิบายคําสั่งสอนแก่ราษฎร์ 
ตามที่เขียนไว้ในหนังสือบาลี" (Suphanthong, D., 2006) 

 

    นอกจากน้ียังมีกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาในการจรรโลงคนในสังคม คือ “กล่าวกันว่าเม่ือยามท่ี 
สมเด็จพระนเรศวรทรงว่างจากศกึสงคราม พระองค์ท่านจะเสด็จมาทําบุญและปฎิบัติธรรม นั่งบําเพ็ญสมาธิจิตท่ี

วัดใหญ่ชัยมงคล (หรือวัดป่าแก้วท่ีสมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างข้ึนเพ่ือฉลองชัยชนะท่ีทรงทํายุทธหัตถีชนะพระ
มหาอุปราชา) อยู่เสมอ และโปรดให้วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดสําหรับปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะ และมี
รับสั่งให้คัดลอกพระไตรปิฎกใหม่ท้ังหมด” (Sujeera, S., 2008, pp.102-103) 
  สังคมท่ีมีการค้าขาย และการติดต่อกับต่างชาติ  
         จากหลักฐานพบว่า ตั้งแต่ปีระกา พ.ศ. 2092 ถึงปีกุน พ.ศ.2106 ประเทศไทยว่างจากสงคราม  
อาณาประชาราษฎร์ร่มเย็น ร่วมกับในคําให้การชาวกรุงเก่า ตอนหนึ่งได้กล่าวว่า “ในกรุงท่ีสร้างใหม่ในตําบล
หนองโสนนั้น ปราศจากภัยพิบัติ คือ ข้าวแพง และอหิวาตกโรค เป็นต้น ฝูงชนพลเมืองรู้ทํามาหากิน มีการกสิกร
รมทําไร่นา ทําพานิชยกรรมแลกเปล่ียนค้าขาย ทําการหัตถกรรม เป็นต้นว่า จักสาน ทําหม้อ ไห ตุ่ม โอ่ง ใช้ใส่
ข้าว ใส่น้ํามากมูล ซ้ือขายแก่กัน พวกราษฎรก็มีทรัพย์สินม่ังคั่ง เจริญสุขสมบูรณ์ขึ้นทุกที” (Lertpanichkul, S., 
1994, p.95) หลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรชนะศึกยุทธหัตถี เม่ือ พ.ศ.2135 มีหลักฐาน พบว่า มีการค้าขาย และ
การติดต่อกับต่างชาติในสมัยของพระนเรศวรมหาราช คือ “นอกจากทางด้านทหารที่พระองค์ได้วางรากฐานจน
เข้มแข็งแล้ว พ.ศ. 2136 พระองค์มีการส่งฑูตไปยังเมืองจีน และ พ.ศ. 2137 มีการส่งพระราชสาสน์ถึงข้าหลวง
ใหญ่ของสเปนในกรุงมะนิลาแสดงความยินดีท่ีจะสนับสนุนและทําการค้าและการพาณิชย์กับสเปนอีกด้วย”  
(Panupong, E., 2006, p.280) ในส่วนของการติดต่อกับชาวต่างชาติมีหลักฐาน พบว่า “พระองค์ทรงโปรดชาว
ฮอลันดาเป็นพิเศษ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์สยามพระองค์แรกท่ีส่งคณะทูตานุฑูตเดินทางนําพระราชสาสน์ไป
ถวายแก่เจ้าชายมอริสแห่งราชวงศ์ออเรนจ์ ณ ประเทศฮอลันดา และพระองค์ทรงไต่ถามคณะฑูตว่าพวกเขารู้
ภาษาสยาม ภาษามอญ ภาษาพม่า หรือภาษาพรามหณ์ (อาจหมาถึงภาษาบาลีสันสกฤต) หรือไม่ หากรู้ก็ให้
กราบทูลกับพระองค์โดยตรง ถ้าพูดไม่ได้ก็จะให้ขุนนางที่รู้ภาษาประเทศนั้นๆ ทําหน้าท่ีเป็นล่าม”    
(Lersroung, R., 2006, p.190) 
 มีการขยายขอบเขตของสังคมกว้างขวางออกไป 
 ซ่ึงจากหลักฐาน พบว่า “ดังปรากฎว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงย้ายสถานที่พักผ่อนไปเรื่อย ๆ และเดินทาง
ไปหลายเมือง ไม่ว่าสุพรรณบุรี ราชบุรี สามร้อยยอด หรือเพชรบุรี เป็นต้น อีกท้ังยังแสวงหาสถานท่ีทีมีดินอุดม
สมบูรณ์สามารถทํานาทําไร่แล้วต้ังเป็นตําบลให้ผู้คนเข้าไปอยู่อาศัย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานทางสังคม และเศรษฐกิจ
ต่อไปในภายภาคหน้า ซ่ึงปรากฎว่าในช่วงนั้นมีตําบลใหม่ๆ เกิดข้ึนมากพอสมควร” (Nonthawat, C., 2006, 
p.166) 
 ตอนท่ี 2 องค์ความรู้ด้านการศึกษา ผ่านมุมมองรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศูนย์กลางการศึกษา
ยังคงอยู่ในเมือง และสถานศึกษายังคงเป็นวัง วัด บ้าน และสํานัก       
     ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้น ยังไม่มีโรงเรียนเกิดขึ้น มีบ้านทําหน้าท่ีในการถ่ายทอดความรู้ 
ทักษะ จารีตประเพณี และค่านิยมท่ีสั่งสมมาจากรุ่นปู่ ย่า ตา ยายไปยังรุ่นลูกหลานผ่านประสบการณ์ของตนเอง 
ศูนย์กลางการศึกษาจะอยู่ในเมือง ตามหลักฐานคือ “ช่วงเวลานั้นกรุงหงสาวดีภายใต้การปกครองของพระเจ้า
บุเรงนองเป็นราชอาณาจักรท่ีมีความเข้มแข็งและย่ิงใหญ่ พระเจ้าบุเรงนองทรงขยายราชอาณาจักรของพระองค์
โดยการตีเมืองต่างๆ โดยรอบมาเป็นขอบขัณฑสีมาและพร้อมกันก็กวาดเอาพราหมณ์อาจารย์ และผู้มีความรู้ใน
ด้านต่างๆ มาไว้ ทําให้สภาพกรุงหงสาวดีในขณะนั้นมีลักษณะและสภาพเหมือนกับเป็นศูนย์กลางการศึกษาทุก
สาขาวิชาก็ว่าได้ ไม่เพียงเท่านั้นเม่ือสามารถตีเมืองต่างๆ ได้ก็จะขอนําบตุรธิดาของเจ้าเมืองต่างๆ มาชุบเลี้ยง
อย่างดี ทําให้บุตรธิดาของเจ้าเมืองเหล่านี้ สามารถพบปะคลุกคลีกันอย่างสนิทสนม ได้เรียนรู้นิสัยใจคอ ฝีมือกัน
เป็นอย่างดี” (Chitprapart, A., 2009, p.78) 
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    1. ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนดเป้าหมายที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยกําหนดเป้าหมายจากการเก็บ
ข้อมูลท้ังจากเอกสารท่ีเป็นสิ่งพิมพ์ท่ีปรากฏในหอสมุดแห่งชาติ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร เอกสารที่
ปรากฎในฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ สื่อภาพยนตร์  
 2. ขั้นตอนท่ี 2 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับรัชสมัยของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ท้ังจากเอกสารท่ีเป็นสิ่งพิมพ์ท่ีปรากฏในหอสมุดแห่งชาติ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย
นเรศวร เอกสารท่ีปรากฎในฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ สื่อภาพยนตร์  
 3. ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินคุณค่าของหลักฐาน ผูว้ิจัยอ่านเอกสารท้ังหมดเพ่ือประเมินคุณค่าของ
หลักฐานโดยพิจารณาจากการมีการอ้างอิงในเนื้อหาท่ีสําคัญ หลังจากนั้นเลือกหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็น
ของเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข 
    4. ขั้นตอนท่ี 4 การตีความหลักฐาน ผู้วิจัยอ่านเอกสารซํ้า เพ่ือสังเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารเบื้องต้น 
และจัดทํารายละเอียดตามร่างท่ีผู้วิจัยเตรียมไว้ ประกอบด้วยความรู้ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้าน
สาธารณสุข และมีการสืบค้นเอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ิมเติมจากร่างท่ีเตรียมไว้ 
 5. ขั้นตอนท่ี 5 การสังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ โดยการเรียงเรียงเน้ือหาและเพิ่มเติม
รายละเอียดขององค์ความรู้ตามหลักฐานท่ีปรากฎ  

การวิเคราะห์ข้อมูล   วิเคราะห์โดยการสังเคราะห์ และเชื่อมโยงเนื้อหา  
 

สรุปผลการวิจัย 
   ตอนท่ี 1 องค์ความรู้ด้านสังคม ผ่านมุมมองรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผลการศึกษาพบว่า 
     สังคมเป็นระบบศักดินา  
    มีการกล่าวถึงการปกครองสมัยอยุธยาว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยสุโขทัยโดยเป็นการจัดระบบการ
ปกครองให้เป็นแบบแผนมากขึ้น ดังเอกสารที่กล่าวถึงในเรื่องนี้คือ “มีการจัดระเบียบให้เป็นแบบแผนข้ึน ตั้งแต่
สมัยพระเจ้าอู่ทองทรงตั้งกรุงศรีอยุธยา และได้ถูกจัดระบบการปกครองให้รัดกุมขึ้น ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ 
และในรัชกาลต่อมาอีกหลายครั้ง ทําให้เกิดระบบศักดินาข้ึน  มีการแบ่งชั้นวรรณะอย่างชัดเจนขึ้น ในขณะท่ีสมัย
สุโขทัยไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ เม่ือสภาพของสังคมเปล่ียนไปแนวความคิดของคนไทยก็เปลี่ยนไปด้วย” (Tripod, 
2015)   
 พุทธศาสนามีบทบาทในการหล่อหลอมจิตใจคนในสังคม 
         ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พบว่า ศาสนาพุทธมีบทบาทหล่อหลอมจิตใจคนในสังคมต่อ
เน่ืองมาจากยุคก่อน กล่าวคือ “ราษฎรนิยม พาลูกหลานไปฝากพระ เพ่ือเล่าเรียนหนังสือ พระยินดีรับไว้เพราะ
ท่านต้องมีศิษย์ไว้สําหรับปรนนิบัติ ศิษย์ก็จะได้รับการอบรมในทางศาสนา ได้เล่าเรียนอ่านเขียน หนังสือไทยและ
บาลีตามสมควร เพ่ือเป็นการตระเตรียมสําหรับเวลาข้างหน้า เม่ือเติบโตขึ้นจะได้สะดวกในการอุปสมบท การให้
ผู้ชายที่มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์อุปสมบทเป็นพระภิกษุนั้น เป็นประเพณีท่ีมีมานานแล้ว พระภิกษุทุกรูปเป็นครู
ทําหน้าท่ีอบรมสั่งสอนศิษย์ของตนตามความสามารถที่จะจัดได้ พระภิกษุรูปหนึ่งๆ มีศิษย์ไม่กี่คนเพราะจะต้อง
บิณฑบาตรมาเลี้ยงดูศิษย์ด้วย ชาวยุโรปท่ีเข้ามาเมืองไทยในสมัยต่างๆ ได้เล่าเรื่องการศึกษาของไทยไว้ในหนังสือ
ท่ีเขาแต่งข้ึน เช่น พระสอนหนังสือให้แก่เยาวชน ดังท่ีข้าพเจ้าได้เล่าแล้ว และท่านอธิบายคําสั่งสอนแก่ราษฎร์ 
ตามที่เขียนไว้ในหนังสือบาลี" (Suphanthong, D., 2006) 

 

    นอกจากน้ียังมีกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาในการจรรโลงคนในสังคม คือ “กล่าวกันว่าเม่ือยามท่ี 
สมเด็จพระนเรศวรทรงว่างจากศกึสงคราม พระองค์ท่านจะเสด็จมาทําบุญและปฎิบัติธรรม นั่งบําเพ็ญสมาธิจิตท่ี

วัดใหญ่ชัยมงคล (หรือวัดป่าแก้วท่ีสมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างข้ึนเพ่ือฉลองชัยชนะท่ีทรงทํายุทธหัตถีชนะพระ
มหาอุปราชา) อยู่เสมอ และโปรดให้วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดสําหรับปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะ และมี
รับสั่งให้คัดลอกพระไตรปิฎกใหม่ท้ังหมด” (Sujeera, S., 2008, pp.102-103) 
  สังคมท่ีมีการค้าขาย และการติดต่อกับต่างชาติ  
         จากหลักฐานพบว่า ตั้งแต่ปีระกา พ.ศ. 2092 ถึงปีกุน พ.ศ.2106 ประเทศไทยว่างจากสงคราม  
อาณาประชาราษฎร์ร่มเย็น ร่วมกับในคําให้การชาวกรุงเก่า ตอนหนึ่งได้กล่าวว่า “ในกรุงท่ีสร้างใหม่ในตําบล
หนองโสนนั้น ปราศจากภัยพิบัติ คือ ข้าวแพง และอหิวาตกโรค เป็นต้น ฝูงชนพลเมืองรู้ทํามาหากิน มีการกสิกร
รมทําไร่นา ทําพานิชยกรรมแลกเปล่ียนค้าขาย ทําการหัตถกรรม เป็นต้นว่า จักสาน ทําหม้อ ไห ตุ่ม โอ่ง ใช้ใส่
ข้าว ใส่น้ํามากมูล ซ้ือขายแก่กัน พวกราษฎรก็มีทรัพย์สินม่ังคั่ง เจริญสุขสมบูรณ์ขึ้นทุกที” (Lertpanichkul, S., 
1994, p.95) หลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรชนะศึกยุทธหัตถี เม่ือ พ.ศ.2135 มีหลักฐาน พบว่า มีการค้าขาย และ
การติดต่อกับต่างชาติในสมัยของพระนเรศวรมหาราช คือ “นอกจากทางด้านทหารท่ีพระองค์ได้วางรากฐานจน
เข้มแข็งแล้ว พ.ศ. 2136 พระองค์มีการส่งฑูตไปยังเมืองจีน และ พ.ศ. 2137 มีการส่งพระราชสาสน์ถึงข้าหลวง
ใหญ่ของสเปนในกรุงมะนิลาแสดงความยินดีท่ีจะสนับสนุนและทําการค้าและการพาณิชย์กับสเปนอีกด้วย”  
(Panupong, E., 2006, p.280) ในส่วนของการติดต่อกับชาวต่างชาติมีหลักฐาน พบว่า “พระองค์ทรงโปรดชาว
ฮอลันดาเป็นพิเศษ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์สยามพระองค์แรกท่ีส่งคณะทูตานุฑูตเดินทางนําพระราชสาสน์ไป
ถวายแก่เจ้าชายมอริสแห่งราชวงศ์ออเรนจ์ ณ ประเทศฮอลันดา และพระองค์ทรงไต่ถามคณะฑูตว่าพวกเขารู้
ภาษาสยาม ภาษามอญ ภาษาพม่า หรือภาษาพรามหณ์ (อาจหมาถึงภาษาบาลีสันสกฤต) หรือไม่ หากรู้ก็ให้
กราบทูลกับพระองค์โดยตรง ถ้าพูดไม่ได้ก็จะให้ขุนนางที่รู้ภาษาประเทศนั้นๆ ทําหน้าท่ีเป็นล่าม”    
(Lersroung, R., 2006, p.190) 
 มีการขยายขอบเขตของสังคมกว้างขวางออกไป 
 ซ่ึงจากหลักฐาน พบว่า “ดังปรากฎว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงย้ายสถานท่ีพักผ่อนไปเรื่อย ๆ และเดินทาง
ไปหลายเมือง ไม่ว่าสุพรรณบุรี ราชบุรี สามร้อยยอด หรือเพชรบุรี เป็นต้น อีกทั้งยังแสวงหาสถานท่ีทีมีดินอุดม
สมบูรณ์สามารถทํานาทําไร่แล้วต้ังเป็นตําบลให้ผู้คนเข้าไปอยู่อาศัย เพ่ือเป็นพื้นฐานทางสังคม และเศรษฐกิจ
ต่อไปในภายภาคหน้า ซ่ึงปรากฎว่าในช่วงนั้นมีตําบลใหม่ๆ เกิดข้ึนมากพอสมควร” (Nonthawat, C., 2006, 
p.166) 
 ตอนท่ี 2 องค์ความรู้ด้านการศึกษา ผ่านมุมมองรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศูนย์กลางการศึกษา
ยังคงอยู่ในเมือง และสถานศึกษายังคงเป็นวัง วัด บ้าน และสํานัก       
     ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชน้ัน ยังไม่มีโรงเรียนเกิดขึ้น มีบ้านทําหน้าท่ีในการถ่ายทอดความรู้ 
ทักษะ จารีตประเพณี และค่านิยมท่ีสั่งสมมาจากรุ่นปู่ ย่า ตา ยายไปยังรุ่นลูกหลานผ่านประสบการณ์ของตนเอง 
ศูนย์กลางการศึกษาจะอยู่ในเมือง ตามหลักฐานคือ “ช่วงเวลานั้นกรุงหงสาวดีภายใต้การปกครองของพระเจ้า
บุเรงนองเป็นราชอาณาจักรท่ีมีความเข้มแข็งและย่ิงใหญ่ พระเจ้าบุเรงนองทรงขยายราชอาณาจักรของพระองค์
โดยการตีเมืองต่างๆ โดยรอบมาเป็นขอบขัณฑสีมาและพร้อมกันก็กวาดเอาพราหมณ์อาจารย์ และผู้มีความรู้ใน
ด้านต่างๆ มาไว้ ทําให้สภาพกรุงหงสาวดีในขณะนั้นมีลักษณะและสภาพเหมือนกับเป็นศูนย์กลางการศึกษาทุก
สาขาวิชาก็ว่าได้ ไม่เพียงเท่านั้นเม่ือสามารถตีเมืองต่างๆ ได้ก็จะขอนําบุตรธิดาของเจ้าเมืองต่างๆ มาชุบเลี้ยง
อย่างดี ทําให้บุตรธิดาของเจ้าเมืองเหล่านี้ สามารถพบปะคลุกคลีกันอย่างสนิทสนม ได้เรียนรู้นิสัยใจคอ ฝีมือกัน
เป็นอย่างดี” (Chitprapart, A., 2009, p.78) 
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    นอกจากน้ีเอกสารตํานานการศึกษาในสยามระบุว่า “การศึกษาในสมัยอยุธยามีความแตกต่างจากสมัย
สุโขทัยมากพอสมควร เช่น ความสําคัญของสถานศึกษาท่ีเรียกว่า สํานักราชบัณฑิตได้ลดถอยลงไป ใน
ขณะเดียวกันหน้าท่ีทางให้การศึกษาไปตกอยู่ท่ีวัด และพระสงฆ์เป็นส่วนใหญ่ เด็กชายท่ีอยู่วัยเยาว์จะถูกส่ง 
มาอยู่วัด โดยผู้ปกครองนําตัวมาฝากเป็นลูกศิษย์พระ หรือเด็กวัด ให้อยู่กับพระสงฆ์ในวัดใกล้บ้านหรือท่ีตน 
มีความเคารพนับถือ หรือมีความคุ้นเคยกันดี ซ่ึงเด็กนั้นจะได้รับการสอนหนังสือท้ังภาษาไทย ขอม และวิชา 
อ่ืนๆ ตามความรู้ของพระสงฆ์ในวัดนั้น เพ่ือให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียน รวมท้ังการอบรมศีลธรรมจรรยาต้ังแต่ 
ยังเป็นเด็ก ส่วนเด็กนั้นก็จะมีหน้าท่ีปรนนิบัติ รับใช้พระสงฆ์ผู้เป็นอาจารย์ในกิจการต่างๆ จนเมื่อถึงวัยอันควรเด็ก
ก็จะได้รับการบวชเป็นสามเณร หรืออุปสมบทเป็นภิกษุ เพ่ือศึกษาเล่าเรียนตามประเพณีต่อไป” (Tripod, 2015) 
    ในขณะที่วังยังคงเป็นแหล่งศึกษาของกษัตริย์ ผู้ท่ีจะมีโอกาสศึกษาในสถานศึกษาในรั้วในวังได้จะเป็น
กลุ่มพระราชโอรส และเชื้อพระวงศ์ และวังยังคงเป็นแหล่งของการศึกษาไม่ใช่เฉพาะกรุงศรีอยุธยาเท่าน้ัน แต่ใน
เมืองหงสาวดีก็เป็นเช่นเดียวกัน กล่าวคือหลักฐานท่ีกล่าวอ้างได้ระบุว่า “สมเด็จพระนเรศวรเสด็จไปอยู่เมืองหง
สาวดี เม่ือพระชันษาได้ 9 พรรษา มีผู้ใหญ่และข้าราชการตามไปถวายการดูแลอีกหลายคน สมเด็จพระนเรศวร
ทรงได้ร่ําเรียนศึกษาและเลี้ยงดูอย่างดีอยู่ท่ีเมืองหงสาวดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา” (Puripun, N., 1994, p.21) และ
“ในสมัยที่พระนเรศวรประทับอยู่ท่ีกรุงหงสาวดีนั้น พระเจ้าบุเรงนองได้ทรงให้พระองค์ศึกษาร่วมพระอาจารย์
เดียวกันกับเหล่าเจ้าฟ้าของฝ่ายพม่า โดยพระองค์ทรงเป็นเพ่ือนเล่นสนิทชิดเชื้อกับมังสามเกียด หรือ 
มังกะยอชวา โอรสพระเจ้านันทบุเรง พระนัดดาของพระเจ้าบุเรงนอง” (Ramas, D., 2004, p.41) 
   องค์ความรู้ส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และการสงคราม  
ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นช่วงท่ีมีการรบมากน้อยแตกต่างกันตามสถานการณ์รอบข้าง 
ดังนั้นความรู้ส่วนใหญ่ในรัชสมัยของพระองค์จึงเป็นความรู้ท่ีเกี่ยวกับการทําสงคราม ซ่ึงเอกสารตํานานการศึกษา
ในสยาม ระบุถึงการศึกษาสมัยอยุธยาท่ีเกี่ยวข้องกับการปกครองว่า การปกครองสมัยอยุธยาได้เริ่มมีการจัด
ระเบียบให้เป็นแบบแผนข้ึน ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองต้ังกรุงศรีอยุธยา และได้ถูกจัดระบบการปกครองให้รัดกุม
ขึ้น ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทําให้การปกครองสมัยอยุธยาแตกต่างไปจากสมัยสุโขทัย คือ เปลี่ยนจาก 
พ่อปกครองลูก มาเป็น การปกครองระบบศักดินา มีการแบ่งชั้นวรรณะอย่างฃัดเจนข้ึน  สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถทรงแยกราชการฝ่ายทหาร และฝ่ายพลเรือนออกจากกัน หัวหน้าฝ่ายทหารเรียกว่า สมุหกลาโหม ฝ่าย
พลเรือนเรียกว่า สมุหนายก ในรัชสมัยพระรามาธิบดีท่ี 2 (พ.ศ.2034-2072) ทรงจัดวางระเบียบทางด้าน
การทหาร มีการทําบัญชี คือ การเกณฑ์คนเข้ารับราชการทหาร ผู้ชายอายุตั้งแต่ 13 ปี ขึ้นไป ถึง 60 ปี เรียกว่า
ไพร่หลวง จึงเชื่อว่าต้องมีการศึกษาวิชาการทหาร เป็นการศึกษาด้านพลศึกษาสําหรับผู้ชาย ฝึกระเบียบวินัยเพ่ือ
ฝึกอบรมให้เป็นกําลังสําคัญของชาติ การสอนให้รู้จักการใช้อาวุธ การบังคับสัตว์ท่ีใช้เป็นพาหนะในการออกศึก 
และตําราพิชัยยุทธ และต่อเนื่องมากถึงรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (Eakaun, P., 1999)  
    นอกจากน้ียังพบว่า พระองค์ทรงต้องการให้องค์ความรู้ดา้นการรบสามารถสืบต่อไปสู่รุ่นต่อไปได้ 
กล่าวคือ มีการชําระความรู้ด้านการทหารหรือยุทธวิธีทางการรบ โดยจะพบหลักฐานที่กล่าวถึงประเด็นนี้ คือ 
“ทรงมีพระบรมราชโองการให้ชําระ ตําราพิชัยสงคราม ท่ีมีอยู่เป็นแบบร้อยกรองเดิมให้เป็นแบบร้อยแก้ว เพ่ือ
เก็บไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้หาความรู้ต่อไป” (Jamjaras, P., 2006, p.135) 
    ส่วนความรู้ในด้านวรรณกรรมนั้น พบว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นก่อนรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ความรู้เก่ียวกับวรรณคดีร้อยกรองรุ่งเรืองมาก นับตั้งแต่ลิลิตโองการแช่งน้ํา ลิลิตยวนพ่าย ลิลิตพระลอ 
มหาราชคําหลวง และกาพย์มหาชาติ แต่เม่ือมีศึกกับพม่า วรรณคดีก็ว่างเว้นไป 91 ปี ซ่ึงวรรณคดีร้อยแก้วใน
สมัยกรุงศรีอยุธยามีน้อยกว่าวรรณคดีร้อยกรองเป็นอันมาก แต่วรรณคดีส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งความบันเทิง      

(Srihaumpai, P., 1995, pp.104-105) ในขณะที่ความรู้พ้ืนบ้าน และความรู้อ่ืน ๆ ในด้านการเลี้ยงชีพ ยังคงสืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษ กล่าวคือ ความรู้ด้านการอาชีพท่ีส่วนใหญ่จะเรียนกันตามแบบอย่างบรรพบุรุษภายใน
ครอบครัว เช่น ตระกูลใดมีความชํานาญด้านใด ลูกหลานก็จะมีความถนัดและประกอบอาชีพตามแบบอย่างกัน
มา เช่น ตระกูลท่ีเป็นแพทย์ก็จะสอนบุตรหลานให้เป็นแพทย์ ตระกูลท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็จะสอนวิธีทํา
เกษตรกรรม ร่วมกับความรู้เก่ียวกับจารีตประเพณี และค่านิยม เช่น การเคารพนับถือบรรพบุรุษ การรู้จักกตัญญู
รู้คุณ การรู้จักทําบุญให้ทาน ถือศีลในระหว่างเข้าพรรษา (Eakaun, P., 1999) 
    กระบวนการได้มาซึ่งความรู้ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการมีประสบการณ์ตรงท่ีเกิดจากการปฏิบัติ  
เป็นวิธีการเรียนรู้จากคนหนึ่งไปสู่คนหน่ึง และยังไม่ปรากฏหลักฐานถึงวิธีการศึกษาในสํานักราชบัณฑิตมากนัก มี
หลักฐานเพียงไม่กี่ชิ้นท่ีสรุปถึงสถานท่ีศึกษาว่าประกอบด้วย สถานท่ีในวัง ราชบัณฑิต วัดและบา้น อย่างไรก็ตาม
ความรู้บางส่วนเป็นความรู้ท่ีเกิดจากผลของสงคราม ตัวอย่างเช่น เม่ือกองทัพพระเจ้าอังวะและกองทัพพระเจ้า
ตองอูส่งทหารเข้าโจมตีเมืองพิษณุโลกหลายครั้ง แต่ไม่สามารถฝ่าทหารรักษากําแพงเมืองเข้าไปได้ จึงตั้งทัพล้อม
ไว้ กระทั่งเสบียงอาหารภายในเมืองหมดส้ิน และบังเอิญเกิดไข้ทรพิษระบาดซํ้าเติมเข้ามาอีก พระมหาธรรมราชา
จึงจําใจต้องอ่อนน้อมยอมแพ้ต่อพม่า ในเวลานั้นสมเด็จพระนเรศวรมีพระชันษาได้ 8 ขวบ พระองค์ทรงรับรู้การ
สงครามอย่างใกล้ชิด และทรงรับรู้การยอมแพ้ต่อพม่าเป็นครั้งแรก และเชื่อว่าคงทรงตระหนักถึงความอัปยศใน
การเป็นผู้แพ้ตั้งแต่นั้น (Lersroung, R., 2006, p.25) ซ่ึงการต้องไปอยู่ท่ีพม่าทําให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้
ทรงเรียนรู้เก่ียวกับการรบ ภาษา และสังคม ผ่านประสบการณ์ตรง ดังหลักฐานท่ีกล่าวว่า “การไปเป็นเชลยหรือ
ตัวประกัน หรือตามคําอ้างของพระเจ้าบุเรงนองท่ีว่า จะเอาไปเลี้ยงเป็นราชบุตรบุญธรรมนั้น แทนท่ีจะเป็น
ผลเสียต่อพระองค์กลับกลายเป็นประโยชน์แก่พระนเรศวรที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการทหาร และเรียนรู้เข้าใจ
นิสัยใจคอของชาวพม่า และยังได้ร่ําเรียนภาษาพม่าและมอญจนชํานิชํานาญ ใช้เป็นประโยชน์ต่อการกู้บ้านเมือง
ต่อไปในภายภาคหน้าได้อย่างดีย่ิง (Chitprapart, A., 2009, p.78)  
 นอกจากน้ีข้อมูลในหนังสือเร่ือง นเรศวรเป็นเจ้า เนื้อหาส่วนหนึ่งเก่ียวข้องกับองค์ความรู้ด้านการศึกษา 
โดยมีข้อมูลว่า “นอกจากภาษาไทยแล้ว พระนเรศวรยังตรัสภาษามอญได้ และก็คงตรัสภาษาพม่าได้อีกด้วย 
เพราะเม่ือประทับอยู่ท่ีหงสาวดีตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นั้น คงต้องใช้สองภาษา คือ พม่าในราชสํานัก เพราะพระ
เจ้าหงสาวดีเป็นพม่า และภาษามอญกับประชาชนพลเมืองท่ัวไป  เพราะเมืองหงสาวดีเป็นเมืองมอญที่พม่ามา
ครอง นอกจากน้ีในด้านการสังคมในรัชสมัยของพระองค์ทรงมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วย เช่น จีน  สเปน 
ฮอลันดา” (Jamjaras, P., 2006, pp.136-138) 
   ส่วนกระบวนการได้มาซ่ึงความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบัตินั้น พบว่า นอกจากการส่งผ่านความรู้ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ตรงแล้ว พบว่าองค์ความรู้บางส่วนยังเกิดจากการปฏิบัตโิดยตรง ดังหลักฐานท่ีกล่าวว่า “ครั้งแรกท่ี
สมเด็จพระนเรศวรทรงมาอยู่ในราชธานีในไทย มิได้มีตําแหน่งประจําพระองค์แต่อย่างใด สัญนิษฐานว่าสมเด็จ
พระชนกคงใช้ให้ทรงเริ่มศึกษาราชการ ด้วยเป็นผู้สั่งตรวจตราการงานต่างพระเนตรพระกรรณ ถ้าเรียกอย่างเช่น
ทุกวันนี้ก็คงเหมือนราชองครักษ์ ทรงคุ้นเคยกับงานราชการย่ิงขึ้นตามลําดับจนแม้ถึงโอกาสได้รบพุ่งด้วย”   
(Puripun, N., 1994, p.43) 

 

    มีการถ่ายทอดความรู้ และการนําความรู้มาใช้ประโยชน์ 
 ในเรื่องการถ่ายทอดความรู้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนับว่าพระองค์ทรงเป็นผู้รู้อย่างมาก โดยทรงนํา
ความรู้ท่ีได้รับระหว่างท่ีประทับอยู่ท่ีกรุงหงสาวดีมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท ดังจะเห็นได้จาก
หลังจากที่พระองค์เสด็จข้ึนครองหัวเมืองเหนือต้ังแต่ปีมะแม พ.ศ. 2114 จนถึง ปีมะแม พ.ศ. 2126 รวมเวลา
ประมาณ 13-14 ปี คือ ตั้งแต่มีพระชนมายุ 16-30 พรรษา เนื่องจากสมเด็จพระมหาธรรมราชาได้นําบรรดา
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    นอกจากน้ีเอกสารตํานานการศึกษาในสยามระบุว่า “การศึกษาในสมัยอยุธยามีความแตกต่างจากสมัย
สุโขทัยมากพอสมควร เช่น ความสําคัญของสถานศึกษาท่ีเรียกว่า สํานักราชบัณฑิตได้ลดถอยลงไป ใน
ขณะเดียวกันหน้าท่ีทางให้การศึกษาไปตกอยู่ท่ีวัด และพระสงฆ์เป็นส่วนใหญ่ เด็กชายท่ีอยู่วัยเยาว์จะถูกส่ง 
มาอยู่วัด โดยผู้ปกครองนําตัวมาฝากเป็นลูกศิษย์พระ หรือเด็กวัด ให้อยู่กับพระสงฆ์ในวัดใกล้บ้านหรือท่ีตน 
มีความเคารพนับถือ หรือมีความคุ้นเคยกันดี ซ่ึงเด็กนั้นจะได้รับการสอนหนังสือท้ังภาษาไทย ขอม และวิชา 
อ่ืนๆ ตามความรู้ของพระสงฆ์ในวัดน้ัน เพ่ือให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียน รวมท้ังการอบรมศีลธรรมจรรยาต้ังแต่ 
ยังเป็นเด็ก ส่วนเด็กนั้นก็จะมีหน้าท่ีปรนนิบัติ รับใช้พระสงฆ์ผู้เป็นอาจารย์ในกิจการต่างๆ จนเมื่อถึงวัยอันควรเด็ก
ก็จะได้รับการบวชเป็นสามเณร หรืออุปสมบทเป็นภิกษุ เพ่ือศึกษาเล่าเรียนตามประเพณีต่อไป” (Tripod, 2015) 
    ในขณะที่วังยังคงเป็นแหล่งศึกษาของกษัตริย์ ผู้ท่ีจะมีโอกาสศึกษาในสถานศึกษาในรั้วในวังได้จะเป็น
กลุ่มพระราชโอรส และเชื้อพระวงศ์ และวังยังคงเป็นแหล่งของการศึกษาไม่ใช่เฉพาะกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น แต่ใน
เมืองหงสาวดีก็เป็นเช่นเดียวกัน กล่าวคือหลักฐานท่ีกล่าวอ้างได้ระบุว่า “สมเด็จพระนเรศวรเสด็จไปอยู่เมืองหง
สาวดี เม่ือพระชันษาได้ 9 พรรษา มีผู้ใหญ่และข้าราชการตามไปถวายการดูแลอีกหลายคน สมเด็จพระนเรศวร
ทรงได้ร่ําเรียนศึกษาและเลี้ยงดูอย่างดีอยู่ท่ีเมืองหงสาวดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา” (Puripun, N., 1994, p.21) และ
“ในสมัยที่พระนเรศวรประทับอยู่ท่ีกรุงหงสาวดีนั้น พระเจ้าบุเรงนองได้ทรงให้พระองค์ศึกษาร่วมพระอาจารย์
เดียวกันกับเหล่าเจ้าฟ้าของฝ่ายพม่า โดยพระองค์ทรงเป็นเพ่ือนเล่นสนิทชิดเชื้อกับมังสามเกียด หรือ 
มังกะยอชวา โอรสพระเจ้านันทบุเรง พระนัดดาของพระเจ้าบุเรงนอง” (Ramas, D., 2004, p.41) 
   องค์ความรู้ส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และการสงคราม  
ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นช่วงท่ีมีการรบมากน้อยแตกต่างกันตามสถานการณ์รอบข้าง 
ดังน้ันความรู้ส่วนใหญ่ในรัชสมัยของพระองค์จึงเป็นความรู้ท่ีเกี่ยวกับการทําสงคราม ซ่ึงเอกสารตํานานการศึกษา
ในสยาม ระบุถึงการศึกษาสมัยอยุธยาท่ีเกี่ยวข้องกับการปกครองว่า การปกครองสมัยอยุธยาได้เริ่มมีการจัด
ระเบียบให้เป็นแบบแผนข้ึน ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองต้ังกรุงศรีอยุธยา และได้ถูกจัดระบบการปกครองให้รัดกุม
ขึ้น ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทําให้การปกครองสมัยอยุธยาแตกต่างไปจากสมัยสุโขทัย คือ เปลี่ยนจาก 
พ่อปกครองลูก มาเป็น การปกครองระบบศักดินา มีการแบ่งชั้นวรรณะอย่างฃัดเจนขึ้น  สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถทรงแยกราชการฝ่ายทหาร และฝ่ายพลเรือนออกจากกัน หัวหน้าฝ่ายทหารเรียกว่า สมุหกลาโหม ฝ่าย
พลเรือนเรียกว่า สมุหนายก ในรัชสมัยพระรามาธิบดีท่ี 2 (พ.ศ.2034-2072) ทรงจัดวางระเบียบทางด้าน
การทหาร มีการทําบัญชี คือ การเกณฑ์คนเข้ารับราชการทหาร ผู้ชายอายุตั้งแต่ 13 ปี ขึ้นไป ถึง 60 ปี เรียกว่า
ไพร่หลวง จึงเชื่อว่าต้องมีการศึกษาวิชาการทหาร เป็นการศึกษาด้านพลศึกษาสําหรับผู้ชาย ฝึกระเบียบวินัยเพ่ือ
ฝึกอบรมให้เป็นกําลังสําคัญของชาติ การสอนให้รู้จักการใช้อาวุธ การบังคับสัตว์ท่ีใช้เป็นพาหนะในการออกศึก 
และตําราพิชัยยุทธ และต่อเนื่องมากถึงรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (Eakaun, P., 1999)  
    นอกจากน้ียังพบว่า พระองค์ทรงต้องการให้องค์ความรู้ดา้นการรบสามารถสืบต่อไปสู่รุ่นต่อไปได้ 
กล่าวคือ มีการชําระความรู้ด้านการทหารหรือยุทธวิธีทางการรบ โดยจะพบหลักฐานที่กล่าวถึงประเด็นนี้ คือ 
“ทรงมีพระบรมราชโองการให้ชําระ ตําราพิชัยสงคราม ท่ีมีอยู่เป็นแบบร้อยกรองเดิมให้เป็นแบบร้อยแก้ว เพ่ือ
เก็บไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้หาความรู้ต่อไป” (Jamjaras, P., 2006, p.135) 
    ส่วนความรู้ในด้านวรรณกรรมนั้น พบว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นก่อนรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีร้อยกรองรุ่งเรืองมาก นับตั้งแต่ลิลิตโองการแช่งน้ํา ลิลิตยวนพ่าย ลิลิตพระลอ 
มหาราชคําหลวง และกาพย์มหาชาติ แต่เม่ือมีศึกกับพม่า วรรณคดีก็ว่างเว้นไป 91 ปี ซ่ึงวรรณคดีร้อยแก้วใน
สมัยกรุงศรีอยุธยามีน้อยกว่าวรรณคดีร้อยกรองเป็นอันมาก แต่วรรณคดีส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งความบันเทิง      

(Srihaumpai, P., 1995, pp.104-105) ในขณะที่ความรู้พ้ืนบ้าน และความรู้อ่ืน ๆ ในด้านการเลี้ยงชีพ ยังคงสืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษ กล่าวคือ ความรู้ด้านการอาชีพท่ีส่วนใหญ่จะเรียนกันตามแบบอย่างบรรพบุรุษภายใน
ครอบครัว เช่น ตระกูลใดมีความชํานาญด้านใด ลูกหลานก็จะมีความถนัดและประกอบอาชีพตามแบบอย่างกัน
มา เช่น ตระกูลท่ีเป็นแพทย์ก็จะสอนบุตรหลานให้เป็นแพทย์ ตระกูลท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็จะสอนวิธีทํา
เกษตรกรรม ร่วมกับความรู้เก่ียวกับจารีตประเพณี และค่านิยม เช่น การเคารพนับถือบรรพบุรุษ การรู้จักกตัญญู
รู้คุณ การรู้จักทําบุญให้ทาน ถือศีลในระหว่างเข้าพรรษา (Eakaun, P., 1999) 
    กระบวนการได้มาซึ่งความรู้ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการมีประสบการณ์ตรงท่ีเกิดจากการปฏิบัติ  
เป็นวิธีการเรียนรู้จากคนหนึ่งไปสู่คนหน่ึง และยังไม่ปรากฏหลักฐานถึงวิธีการศึกษาในสํานักราชบัณฑิตมากนัก มี
หลักฐานเพียงไม่กี่ชิ้นท่ีสรุปถึงสถานท่ีศึกษาว่าประกอบด้วย สถานท่ีในวัง ราชบัณฑิต วัดและบา้น อย่างไรก็ตาม
ความรู้บางส่วนเป็นความรู้ท่ีเกิดจากผลของสงคราม ตัวอย่างเช่น เม่ือกองทัพพระเจ้าอังวะและกองทัพพระเจ้า
ตองอูส่งทหารเข้าโจมตีเมืองพิษณุโลกหลายครั้ง แต่ไม่สามารถฝ่าทหารรักษากําแพงเมืองเข้าไปได้ จึงต้ังทัพล้อม
ไว้ กระทั่งเสบียงอาหารภายในเมืองหมดส้ิน และบังเอิญเกิดไข้ทรพิษระบาดซํ้าเติมเข้ามาอีก พระมหาธรรมราชา
จึงจําใจต้องอ่อนน้อมยอมแพ้ต่อพม่า ในเวลานั้นสมเด็จพระนเรศวรมีพระชันษาได้ 8 ขวบ พระองค์ทรงรับรู้การ
สงครามอย่างใกล้ชิด และทรงรับรู้การยอมแพ้ต่อพม่าเป็นครั้งแรก และเชื่อว่าคงทรงตระหนักถึงความอัปยศใน
การเป็นผู้แพ้ตั้งแต่นั้น (Lersroung, R., 2006, p.25) ซ่ึงการต้องไปอยู่ท่ีพม่าทําให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้
ทรงเรียนรู้เกี่ยวกับการรบ ภาษา และสังคม ผ่านประสบการณ์ตรง ดังหลักฐานท่ีกล่าวว่า “การไปเป็นเชลยหรือ
ตัวประกัน หรือตามคําอ้างของพระเจ้าบุเรงนองท่ีว่า จะเอาไปเลี้ยงเป็นราชบุตรบุญธรรมนั้น แทนท่ีจะเป็น
ผลเสียต่อพระองค์กลับกลายเป็นประโยชน์แก่พระนเรศวรที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการทหาร และเรียนรู้เข้าใจ
นิสัยใจคอของชาวพม่า และยังได้ร่ําเรียนภาษาพม่าและมอญจนชํานิชํานาญ ใช้เป็นประโยชน์ต่อการกู้บ้านเมือง
ต่อไปในภายภาคหน้าได้อย่างดีย่ิง (Chitprapart, A., 2009, p.78)  
 นอกจากน้ีข้อมูลในหนังสือเรื่อง นเรศวรเป็นเจ้า เนื้อหาส่วนหนึ่งเก่ียวข้องกับองค์ความรู้ด้านการศึกษา 
โดยมีข้อมูลว่า “นอกจากภาษาไทยแล้ว พระนเรศวรยังตรัสภาษามอญได้ และก็คงตรัสภาษาพม่าได้อีกด้วย 
เพราะเม่ือประทับอยู่ท่ีหงสาวดีตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นั้น คงต้องใช้สองภาษา คือ พม่าในราชสํานัก เพราะพระ
เจ้าหงสาวดีเป็นพม่า และภาษามอญกับประชาชนพลเมืองท่ัวไป  เพราะเมืองหงสาวดีเป็นเมืองมอญที่พม่ามา
ครอง นอกจากน้ีในด้านการสังคมในรัชสมัยของพระองค์ทรงมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วย เช่น จีน  สเปน 
ฮอลันดา” (Jamjaras, P., 2006, pp.136-138) 
   ส่วนกระบวนการได้มาซ่ึงความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบัติน้ัน พบว่า นอกจากการส่งผ่านความรู้ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ตรงแล้ว พบว่าองค์ความรู้บางส่วนยังเกิดจากการปฏิบัตโิดยตรง ดังหลักฐานท่ีกล่าวว่า “ครั้งแรกท่ี
สมเด็จพระนเรศวรทรงมาอยู่ในราชธานีในไทย มิได้มีตําแหน่งประจําพระองค์แต่อย่างใด สัญนิษฐานว่าสมเด็จ
พระชนกคงใช้ให้ทรงเริ่มศึกษาราชการ ด้วยเป็นผู้สั่งตรวจตราการงานต่างพระเนตรพระกรรณ ถ้าเรียกอย่างเช่น
ทุกวันนี้ก็คงเหมือนราชองครักษ์ ทรงคุ้นเคยกับงานราชการย่ิงข้ึนตามลําดับจนแม้ถึงโอกาสได้รบพุ่งด้วย”   
(Puripun, N., 1994, p.43) 

 

    มีการถ่ายทอดความรู้ และการนําความรู้มาใช้ประโยชน์ 
 ในเรื่องการถ่ายทอดความรู้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนับว่าพระองค์ทรงเป็นผู้รู้อย่างมาก โดยทรงนํา
ความรู้ท่ีได้รับระหว่างท่ีประทับอยู่ท่ีกรุงหงสาวดีมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท ดังจะเห็นได้จาก
หลังจากที่พระองค์เสด็จข้ึนครองหัวเมืองเหนือต้ังแต่ปีมะแม พ.ศ. 2114 จนถึง ปีมะแม พ.ศ. 2126 รวมเวลา
ประมาณ 13-14 ปี คือ ตั้งแต่มีพระชนมายุ 16-30 พรรษา เน่ืองจากสมเด็จพระมหาธรรมราชาได้นําบรรดา
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ข้าราชการเก่าจากเมืองเหนือมาช่วยราชการในกรุงศรีอยุธยา เหลือแต่ลูกหลานที่เป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่ สมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราชจึงได้นํามาฝกึหัดระบบราชการแบบใหม่ท่ีทรงพบเห็นในเมืองพม่านํามาดัดแปลงผสมกับ
แบบเดิมของไทย ซ่ึงต่อมาบุคคลเหล่านี้ได้เป็นแม่ทัพนายกองท่ีมีความสามารถและเป็นกําลังสําคัญในการบริหาร
บ้านเมืองเมื่อพระนเรศวรข้ึนครองราชย์ (Thanakit, 2000, p.63) และมีการกล่าวถึงในเอกสารอื่นๆ ได้แก่  
 

“สิ่งหนึ่งท่ีพระองค์ทรงเริ่มวางรากฐานนั้นคือ การทรงเริ่มให้มีการเกณฑ์ไพร่พลรุ่นใหม่เพ่ือทดแทนกับท่ี
ถูกเกณฑ์ไปช่วยราชการท่ีกรุงศรอียุธยา พระองค์ทรงคัดเลือกคนหนุ่มให้มารับการอบรมวิชาตามท่ีทรงศึกษาเล่า
เรียนมาจากกรุงหงสาวดีได้ตามที่ต้องการ และข้าราชการหนุ่ม ๆ เหล้าน้ีเองท่ีกลายเป็นกําลังสําคัญในการบริหาร
ราชการและการสงครามของพระองค์ในเวลาต่อมา” (Chitprapart, A., 2009, p.80) 
   “สมเด็จพระนเรศวรกําลังเป็นหนุ่มทรงเลือกสรรคนรุ่นราวคราวเดียวกัน ชั้นท่ีเป็นลูกหลานเหล่ากอ
ราชการ ท้ังในเมืองเหนือและเมืองใต้เอามาใช้สอย ฝึกหัดเอง เริ่มมีข้าราชการสมัยใหม่เกิดขึ้นในครั้งนั้น ได้ศึกษา
ท้ังคติเดิมของไทยประกอบคติใหม่ ซ่ึงสมเด็จพระนเรศวรทรงนํามาจากต่างประเทศมีจํานวนมากข้ึนโดยลําดับมา 
และคนเหล่านั้นได้เป็นแม่ทัพนายกองของสมเด็จพระนเรศวรในเวลาทําสงครามกู้บ้านเมืองภายหลัง ข้อนี้พึง
สังเกตได้โดยยุทธวิธีท่ีไทยรบพุ่งในสมัยสมเด็จพระนเรศวรผิดกับแต่ก่อน เช่น สามารถใช้คนจํานวนน้อยสู้จํานวน
มากด้วยความกล้าหาญของตัวคน เป็นต้น” (Cheykeewong, U., 2006, p.62) 
   ประเด็นของการนําความรู้มาใช้ประโยชน์นั้น มีหลักฐานท่ีกล่าวถึงการนําความรู้ของพระองค์มาใช้
ประโยชน์ในการรบ คือ “การไปเป็นเชลยหรือตัวประกัน หรือตามคําอ้างของพระเจ้าบุเรงนองท่ีว่า จะเอาไป
เลี้ยงเป็นราชบุตรบุญธรรมนั้น แทนท่ีจะเป็นผลเสียต่อพระองค์กลับกลายเป็นประโยชน์แก่พระนเรศวร เน่ืองจาก
ทําให้พระองค์ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการเมือง การทหาร และเรียนรู้เข้าใจนิสัยใจคอของชาวพม่า และยังได้ร่ํา
เรียนภาษาพม่าและมอญจนชํานิชํานาญ ใช้เป็นประโยชน์ต่อการกู้บ้านเมืองต่อไปในภายภาคหน้าได้อย่างยอด
เย่ียม” (Panupong, E., 2006, p.55) และพระองค์ยังทรงใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยามาใช้ในการตั้ง
ทัพ และพลิกแพลงวิธีการรบด้วย กล่าวคือใช้ในการต้ังค่าย และการวางแผนการรบ ดังน้ี “ค่ายหนองสาหร่ายนี้ 
พระนเรศวรทรงตั้งตามหลักพิชัยสงครามจัดเป็นกระบวนประทุมพยุหะหรือเป็นรูปดอกบัว แล้วเลือกชัยภูมิ 
“ครุฑ” เพ่ือข่มกองทัพข้าศึก ซ่ึงตั้งอยู่ในชัยภูมิ “นาค” (Chaiporntham, D., n.d., p.97) “พ.ศ. 2133 กอง
สอดแนมท่ีสมเด็จพระนเรศวรส่งไปประจําการชายแดนล่วงรู้ข่าวศึกว่า ทัพหงสาวดีจะบุกเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา
อีก จึงรีบรายงานเข้ามายังพระนคร แม้สมเด็จพระนเรศวรจะรู้ว่าพม่าข้าศึกจะเคล่ือนทัพเข้ามาสู่ชายแดนไทย
ล่วงหน้า แต่ด้วยเป็นเวลากระชั้นชิดไม่อาจกวาดต้อนผู้คนท่ีกระจัดกระจายห่างไกลพระนครเข้ามารวมในกรุงศรี
อยุธยาได้ทัน พระองค์จึงพลิกแพลงแผนการรบข้ึนใหม่ แทนท่ีจะต้ังรับอยู่ในพระนครเช่นศึกหงสาวดีคร้ังก่อน 
กลับเป็นฝ่ายรุกออกไปหาโอกาสจู่โจมนอกพระนคร (Lersroung, R., 2006, p.106) 

ตอนท่ี 3 องค์ความรู้ด้านสาธารณสุข ผ่านมุมมองรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีการพัฒนา
ระบบสาธารณสุขขึ้นมาระดับหน่ึง 
      ไม่ปรากฏข้อมูลท่ีชัดเจนสําหรับการแพทย์ แต่เม่ือศึกษาเอกสารย้อนไปยังรัชสมัยของพระบรมไตรโลก
นารถพบว่า ภายหลังมีการระบาดของไข้ทรพิษ ในปี พ.ศ. 1997 หลังจากนั้นมี จึงมีการสถาปนาระบบการแพทย์
แผนไทยที่ปรากฏในทําเนียบศักดินา ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือนที่ตราข้ึนในปี พ.ศ. 1998 ความว่า 
“สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถได้ให้ตั้งกระทรวงสาธารณสุขขึ้นคร้ังแรกใน พ.ศ. 1998 มีการสถาปนาระบบ
การแพทย์แผนไทยข้ึนอย่างชัดเจน ปรากฎในทําเนียบศักดินา ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือนท่ีตราข้ึนใน     
ปี พ.ศ. 1998 เช่น กรมแพทยา กรมหมอ กรมกุมาร กรมหมอนวด กรมหมอยาตา กรมหมอวรรณโรค              
โรงพระโอสถ (Chumpol, P., 2011, p.58) ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยังไม่พบหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง

กับการสาธารณสุขอย่างชัดเจน แต่หลักฐานมาปรากฎอีกคร้ังในสมัยพระเอกาทศรถ ดังท่ีปรากฎในกฎหมายพระ
ธรรมนูญในรัชสมัยพระเอกาทศรถ (พ.ศ.2148-2153) ว่า “มาตรา 25 ตราคนมือขวาถือค้อนระวัง ขุนเทเพนทร
เทพบดีศรีสมุหะ พระตํารวจหลวงกลางได้ใช้ไปแก่กรรมการ แลหัวเมืองเล็ก เรียกสิ่งยา ดี เลือด มัน ตับ พุง    
แลยาง แต้วหางยูง สําหรับเกี่ยวกับเรื่องย่ามและกระบอง (Chumpol, P., 2011, p.64) 

ความรู้ท่ีนํามาใช้ในการสาธารณสุขจะเป็นความรู้แบบผสมผสาน 
     มีหลักฐานจากฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง วิวัฒนาการทางการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ท่ีมีข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการแพทย์สมัยกรุงศรีอยุธยา มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า  
“การแพทย์ในสมัยอยุธยามีลักษณะการผสมผสาน ปรับประยุกต์มาจากการแพทย์ของอินเดียที่เรียกว่า อายุรเวท
และการแพทย์ของจีน รวมท้ังความเชื่อทางไสยศาสตร์ และโหราศาสตร์ ท้ังนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพของ
ชุมชน แนวคิดหลักของการแพทย์ไทยเป็นแบบอายุรเวท ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีสภาวะสมดุลของธาตุ 4 อันเป็น
องค์ประกอบของชีวิตผู้ท่ีจะเป็นแพทย์ได้ต้องมีวัตรปฏิบัติท่ีงดงามในทุกด้าน ด้านความกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์
นั้น แพทย์ไทยนับถือว่าครูดั้งเดิม คือ พระฤาษี” (Ministry of Public Health, 2014) และพบข้อมูลการ
ผสมผสานประยุกต์องค์ความรู้จากการแพทย์พ้ืนบ้านท่ัวราชอาณาจักร ผสมกลมกลืนกับความเชื่อตามปรัชญา
แนวพุทธ รวมท้ังความเชื่อทางไสยศาสตร์โหราศาสตร์ คือ“การแพทย์สมัยอยุธยามีลักษณะการผสมผสานปรับ
ประยุกต์องค์ความรู้จากการแพทย์พ้ืนบ้านท่ัวราชอาณาจักร ผสมกลมกลืนกับความเชื่อตามปรัชญาแนวพุทธ 
รวมท้ังความเชื่อทางไสยศาสตร์โหราศาสตร์ แนวคิดหลักของการแพท์แผนไทยมีเป้าหมายที่สภาวะสมดุลของ
ธาตุท้ังสี่ อันเป็นองค์ประกอบของชีวิต ผู้ท่ีจะเป็นแพทย์ได้ต้องมีวัตรปฏิบัติท่ีงดงามในทุกด้านด้วยความกตัญญูรู้
คุณครูบาอาจารย์ ครูดั้งเดิมที่แพทย์แผนไทยนับถือคือพระฤาษี” (Charoen, P., 1995, p.15) 
     โรคระบาดร้ายแรงในยุคนี้ คือ ไข้ทรพิษ 
      ในส่วนขององค์ความรู้ด้านสาธารณสุขในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชน้ัน มีการกล่าวถึงเนื้อหา
เฉพาะบางส่วนว่า การเจ็บป่วยสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น โรคท่ีพบว่าเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงท่ีถูกบันทึกไว้ใน
ประวัติศาสตร์ คือ ไข้ทรพิษ ตามหลักฐาน เช่น “กองทัพพม่าจากกรุงหงสาวดี จํานวน 6 ทัพ โดยมีทัพเจ้าเมือง
เชียงใหม่เป็นกองเสบยีง รวมจํานวนพลได้กว่า 200,000 คน  ได้ยกทัพเข้ามาตีเมืองไทยทางด่านแม่สอด        
(แม่ละเมา แขวงเมืองตาก) ฝ่ายไทยคาดการณ์ว่าฝ่ายพม่าคงยกทัพมาทางด่านเจดีย์สามองค์กาญจนบุรีเหมือน
ทุกคร้ังท่ีผ่านมา เลยไม่ได้ส่งกําลังไปรักษาหัวเมืองเหนือเลยถูกพม่าตีแตกไปหลายเมือง จนในที่สุดทัพพม่าได้ยก
เข้าล้อมเมืองพิษณุโลก ในระยะแรกพระมหาธรรมราชาสามารถต่อสู้ป้องกันเมืองเอาไว้ได้อย่างเข้มแข็ง แต่ต่อมา
ไม่นานได้เกิดไข้ทรพิษระบาดภายในเมือง ทําให้ทหารและราษฎรเจ็บป่วยเสียขวัญจึงเสียเมืองพิษณุโลกแก่
ข้าศึก” (Thanakit, 2000, p.56) 
    “สําหรับเมืองพิษณุโลกนั้นพระมหาธรรมราชาระดมทหารป้องกันเมืองสุดความสามารถ กองทัพพระ
เจ้าอังวะและกองทัพพระเจ้าตองอูส่งทหารเข้าโจมตีหลายคร้ังหลายหน แต่ไม่สามารถฝ่าทหารรักษากําแพงเมือง
เข้าไปได้ จึงตั้งทัพล้อมไว้ กระทั่งเสบียงอาหารภายในเมืองหมดสิ้น และบังเอิญเกิดไข้ทรพิษระบาดซํ้าเติมเข้ามา
อีก พระมหาธรรมราชาจึงจําใจต้องอ่อนน้อมยอมแพ้ต่อพม่าข้าศึก” (Lersroung, R., 2006, p.25)  
    “เวลานั้นสมเด็จพระนเรศวรพระชันษาได้ 18 ปี เห็นจะได้เป็นตําแหน่งเสนาธิการในกองทัพ แต่เม่ือยก
ไปถึงหนองบัวลําภูด่านของเมืองเวียงจันทน์ เผอิญสมเด็จพระนเรศวรไปประชวรออกทรพิษ พระเจ้าหงสาวดีทรง
ทราบก็ตรัสอนุญาตให้กองทัพไทยกลับมามิต้องรบพุ่ง” (H.R.H. Prince Rajanubhab, D., 2004, p.39) 
  มีการจัดการด้านสาธารณสุข โดยสามารถควบคุมโรคได้ในระดับหนึ่ง 
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ข้าราชการเก่าจากเมืองเหนือมาช่วยราชการในกรุงศรีอยุธยา เหลือแต่ลูกหลานที่เป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่ สมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราชจึงได้นํามาฝึกหัดระบบราชการแบบใหม่ท่ีทรงพบเห็นในเมืองพม่านํามาดัดแปลงผสมกับ
แบบเดิมของไทย ซ่ึงต่อมาบุคคลเหล่าน้ีได้เป็นแม่ทัพนายกองท่ีมีความสามารถและเป็นกําลังสําคัญในการบริหาร
บ้านเมืองเมื่อพระนเรศวรข้ึนครองราชย์ (Thanakit, 2000, p.63) และมีการกล่าวถึงในเอกสารอื่นๆ ได้แก่  
 

“สิ่งหนึ่งท่ีพระองค์ทรงเริ่มวางรากฐานนั้นคือ การทรงเริ่มให้มีการเกณฑ์ไพร่พลรุ่นใหม่เพ่ือทดแทนกับท่ี
ถูกเกณฑ์ไปช่วยราชการท่ีกรุงศรอียุธยา พระองค์ทรงคัดเลือกคนหนุ่มให้มารับการอบรมวิชาตามท่ีทรงศึกษาเล่า
เรียนมาจากกรุงหงสาวดีได้ตามที่ต้องการ และข้าราชการหนุ่ม ๆ เหล้านี้เองท่ีกลายเป็นกําลังสําคัญในการบริหาร
ราชการและการสงครามของพระองค์ในเวลาต่อมา” (Chitprapart, A., 2009, p.80) 
   “สมเด็จพระนเรศวรกําลังเป็นหนุ่มทรงเลือกสรรคนรุ่นราวคราวเดียวกัน ชั้นท่ีเป็นลูกหลานเหล่ากอ
ราชการ ท้ังในเมืองเหนือและเมืองใต้เอามาใช้สอย ฝึกหัดเอง เริ่มมีข้าราชการสมัยใหม่เกิดขึ้นในครั้งนั้น ได้ศึกษา
ท้ังคติเดิมของไทยประกอบคติใหม่ ซ่ึงสมเด็จพระนเรศวรทรงนํามาจากต่างประเทศมีจํานวนมากข้ึนโดยลําดับมา 
และคนเหล่าน้ันได้เป็นแม่ทัพนายกองของสมเด็จพระนเรศวรในเวลาทําสงครามกู้บ้านเมืองภายหลัง ข้อนี้พึง
สังเกตได้โดยยุทธวิธีท่ีไทยรบพุ่งในสมัยสมเด็จพระนเรศวรผิดกับแต่ก่อน เช่น สามารถใช้คนจํานวนน้อยสู้จํานวน
มากด้วยความกล้าหาญของตัวคน เป็นต้น” (Cheykeewong, U., 2006, p.62) 
   ประเด็นของการนําความรู้มาใช้ประโยชน์นั้น มีหลักฐานท่ีกล่าวถึงการนําความรู้ของพระองค์มาใช้
ประโยชน์ในการรบ คือ “การไปเป็นเชลยหรือตัวประกัน หรือตามคําอ้างของพระเจ้าบุเรงนองท่ีว่า จะเอาไป
เลี้ยงเป็นราชบุตรบุญธรรมนั้น แทนท่ีจะเป็นผลเสียต่อพระองค์กลับกลายเป็นประโยชน์แก่พระนเรศวร เนื่องจาก
ทําให้พระองค์ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการเมือง การทหาร และเรียนรู้เข้าใจนิสัยใจคอของชาวพม่า และยังได้ร่ํา
เรียนภาษาพม่าและมอญจนชํานิชํานาญ ใช้เป็นประโยชน์ต่อการกู้บ้านเมืองต่อไปในภายภาคหน้าได้อย่างยอด
เย่ียม” (Panupong, E., 2006, p.55) และพระองค์ยังทรงใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยามาใช้ในการตั้ง
ทัพ และพลิกแพลงวิธีการรบด้วย กล่าวคือใช้ในการต้ังค่าย และการวางแผนการรบ ดังนี้ “ค่ายหนองสาหร่ายนี้ 
พระนเรศวรทรงตั้งตามหลักพิชัยสงครามจัดเป็นกระบวนประทุมพยุหะหรือเป็นรูปดอกบัว แล้วเลือกชัยภูมิ 
“ครุฑ” เพ่ือข่มกองทัพข้าศึก ซ่ึงต้ังอยู่ในชัยภูมิ “นาค” (Chaiporntham, D., n.d., p.97) “พ.ศ. 2133 กอง
สอดแนมท่ีสมเด็จพระนเรศวรส่งไปประจําการชายแดนล่วงรู้ข่าวศึกวา่ ทัพหงสาวดีจะบุกเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา
อีก จึงรีบรายงานเข้ามายังพระนคร แม้สมเด็จพระนเรศวรจะรู้ว่าพม่าข้าศึกจะเคล่ือนทัพเข้ามาสู่ชายแดนไทย
ล่วงหน้า แต่ด้วยเป็นเวลากระชั้นชิดไม่อาจกวาดต้อนผู้คนท่ีกระจัดกระจายห่างไกลพระนครเข้ามารวมในกรุงศรี
อยุธยาได้ทัน พระองค์จึงพลิกแพลงแผนการรบข้ึนใหม่ แทนท่ีจะต้ังรับอยู่ในพระนครเช่นศึกหงสาวดีคร้ังก่อน 
กลับเป็นฝ่ายรุกออกไปหาโอกาสจู่โจมนอกพระนคร (Lersroung, R., 2006, p.106) 

ตอนท่ี 3 องค์ความรู้ด้านสาธารณสุข ผ่านมุมมองรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีการพัฒนา
ระบบสาธารณสุขขึ้นมาระดับหน่ึง 
      ไม่ปรากฏข้อมูลที่ชัดเจนสําหรับการแพทย์ แต่เม่ือศึกษาเอกสารย้อนไปยังรัชสมัยของพระบรมไตรโลก
นารถพบว่า ภายหลังมีการระบาดของไข้ทรพิษ ในปี พ.ศ. 1997 หลังจากนั้นมี จึงมีการสถาปนาระบบการแพทย์
แผนไทยท่ีปรากฏในทําเนียบศักดินา ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือนที่ตราข้ึนในปี พ.ศ. 1998 ความว่า 
“สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถได้ให้ตั้งกระทรวงสาธารณสุขขึ้นคร้ังแรกใน พ.ศ. 1998 มีการสถาปนาระบบ
การแพทย์แผนไทยข้ึนอย่างชัดเจน ปรากฎในทําเนียบศักดินา ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือนท่ีตราข้ึนใน     
ปี พ.ศ. 1998 เช่น กรมแพทยา กรมหมอ กรมกุมาร กรมหมอนวด กรมหมอยาตา กรมหมอวรรณโรค              
โรงพระโอสถ (Chumpol, P., 2011, p.58) ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยังไม่พบหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง

กับการสาธารณสุขอย่างชัดเจน แต่หลักฐานมาปรากฎอีกครั้งในสมัยพระเอกาทศรถ ดังท่ีปรากฎในกฎหมายพระ
ธรรมนูญในรัชสมัยพระเอกาทศรถ (พ.ศ.2148-2153) ว่า “มาตรา 25 ตราคนมือขวาถือค้อนระวัง ขุนเทเพนทร
เทพบดีศรีสมุหะ พระตํารวจหลวงกลางได้ใช้ไปแกก่รรมการ แลหัวเมืองเล็ก เรียกสิ่งยา ดี เลือด มัน ตับ พุง    
แลยาง แต้วหางยูง สําหรับเกี่ยวกับเรื่องย่ามและกระบอง (Chumpol, P., 2011, p.64) 

ความรู้ท่ีนํามาใช้ในการสาธารณสุขจะเป็นความรู้แบบผสมผสาน 
     มีหลักฐานจากฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิวัฒนาการทางการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ท่ีมีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการแพทย์สมัยกรุงศรีอยุธยา มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า  
“การแพทย์ในสมัยอยุธยามีลักษณะการผสมผสาน ปรับประยุกต์มาจากการแพทย์ของอินเดียที่เรียกว่า อายุรเวท
และการแพทย์ของจีน รวมท้ังความเชื่อทางไสยศาสตร์ และโหราศาสตร์ ท้ังนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพของ
ชุมชน แนวคิดหลักของการแพทย์ไทยเป็นแบบอายุรเวท ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีสภาวะสมดุลของธาตุ 4 อันเป็น
องค์ประกอบของชีวิตผู้ท่ีจะเป็นแพทย์ได้ต้องมีวัตรปฏิบัติท่ีงดงามในทุกด้าน ด้านความกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์
นั้น แพทย์ไทยนับถือว่าครูดั้งเดิม คือ พระฤาษี” (Ministry of Public Health, 2014) และพบข้อมูลการ
ผสมผสานประยุกต์องค์ความรู้จากการแพทย์พ้ืนบ้านท่ัวราชอาณาจักร ผสมกลมกลืนกับความเชื่อตามปรัชญา
แนวพุทธ รวมท้ังความเชื่อทางไสยศาสตร์โหราศาสตร์ คือ“การแพทย์สมัยอยุธยามีลักษณะการผสมผสานปรับ
ประยุกต์องค์ความรู้จากการแพทย์พ้ืนบ้านท่ัวราชอาณาจักร ผสมกลมกลืนกับความเชื่อตามปรัชญาแนวพุทธ 
รวมท้ังความเชื่อทางไสยศาสตร์โหราศาสตร์ แนวคิดหลักของการแพท์แผนไทยมีเป้าหมายที่สภาวะสมดุลของ
ธาตุท้ังสี่ อันเป็นองค์ประกอบของชีวิต ผู้ท่ีจะเป็นแพทย์ได้ต้องมีวัตรปฏิบัติท่ีงดงามในทุกด้านด้วยความกตัญญูรู้
คุณครูบาอาจารย์ ครูดั้งเดิมท่ีแพทย์แผนไทยนับถือคือพระฤาษี” (Charoen, P., 1995, p.15) 
     โรคระบาดร้ายแรงในยุคนี้ คือ ไข้ทรพิษ 
      ในส่วนขององค์ความรู้ด้านสาธารณสุขในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชน้ัน มีการกล่าวถึงเนื้อหา
เฉพาะบางส่วนว่า การเจ็บป่วยสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น โรคท่ีพบว่าเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงท่ีถูกบันทึกไว้ใน
ประวัติศาสตร์ คือ ไข้ทรพิษ ตามหลักฐาน เช่น “กองทัพพม่าจากกรุงหงสาวดี จํานวน 6 ทัพ โดยมีทัพเจ้าเมือง
เชียงใหม่เป็นกองเสบียง รวมจํานวนพลได้กว่า 200,000 คน  ได้ยกทัพเข้ามาตีเมืองไทยทางด่านแม่สอด        
(แม่ละเมา แขวงเมืองตาก) ฝ่ายไทยคาดการณ์ว่าฝ่ายพม่าคงยกทัพมาทางด่านเจดีย์สามองค์กาญจนบุรีเหมือน
ทุกครั้งท่ีผ่านมา เลยไม่ได้ส่งกําลังไปรักษาหัวเมืองเหนือเลยถูกพม่าตีแตกไปหลายเมือง จนในที่สุดทัพพม่าได้ยก
เข้าล้อมเมืองพิษณุโลก ในระยะแรกพระมหาธรรมราชาสามารถต่อสู้ป้องกันเมืองเอาไว้ได้อย่างเข้มแข็ง แต่ต่อมา
ไม่นานได้เกิดไข้ทรพิษระบาดภายในเมือง ทําให้ทหารและราษฎรเจ็บป่วยเสียขวัญจึงเสียเมืองพิษณุโลกแก่
ข้าศึก” (Thanakit, 2000, p.56) 
    “สําหรับเมืองพิษณุโลกนั้นพระมหาธรรมราชาระดมทหารป้องกันเมืองสุดความสามารถ กองทัพพระ
เจ้าอังวะและกองทัพพระเจ้าตองอูส่งทหารเข้าโจมตีหลายคร้ังหลายหน แต่ไม่สามารถฝ่าทหารรักษากําแพงเมือง
เข้าไปได้ จึงตั้งทัพล้อมไว้ กระทั่งเสบียงอาหารภายในเมืองหมดสิ้น และบังเอิญเกิดไข้ทรพิษระบาดซํ้าเติมเข้ามา
อีก พระมหาธรรมราชาจึงจําใจต้องอ่อนน้อมยอมแพ้ต่อพม่าข้าศึก” (Lersroung, R., 2006, p.25)  
    “เวลานั้นสมเด็จพระนเรศวรพระชันษาได้ 18 ปี เห็นจะได้เป็นตําแหน่งเสนาธิการในกองทัพ แต่เม่ือยก
ไปถึงหนองบัวลําภูด่านของเมืองเวียงจันทน์ เผอิญสมเด็จพระนเรศวรไปประชวรออกทรพิษ พระเจ้าหงสาวดีทรง
ทราบก็ตรัสอนุญาตให้กองทัพไทยกลับมามิต้องรบพุ่ง” (H.R.H. Prince Rajanubhab, D., 2004, p.39) 
  มีการจัดการด้านสาธารณสุข โดยสามารถควบคุมโรคได้ในระดับหนึ่ง 
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    จากบันทึกประวัติศาสตร์พบว่า ได้เกิดโรคติดต่ออันตรายข้ึนในเมืองอู่ทองอันเป็นเมืองหลวงเดิมจน
ประชาชน ต้องอพยพมาตั้งเมืองใหม่ คือ กรุงศรีอยุธยา (Ministry of Public Health, 2014)  ในช่วงการสร้าง
กรุงศรีอยุธยาใหม่ๆ นั้น มีการกล่าวถึงสภาพแวดล้อม และบริบทในยุดน้ันว่า กรุงศรีอยุธยาต้ังอยู่ ณ แม่น้ํา 3 
สาย ไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําลพบุรี และแม่น้ําป่าสัก เน้ือดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่ 
การเพาะปลูกมาก ซ่ึงมีหลักฐานท่ีกล่าวถึงการสาธารณสุขในยุดน้ันว่า 
    “หลังจากนั้นจากบันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเจ็บป่วย พบว่า ไม่ปรากฏหลักฐานเลยในสมัย
สมเด็จพระรามาธิบปดีท่ี 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จาก พ.ศ. 1893 เป็นต้นมา หลังจากสมัยนั้นจึงปรากฏหลักฐานอีกว่า 
ในปี พ.ศ. 1997 ซ่ึงเป็นรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (พ.ศ. 1991-2031) พระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยากล่าวว่า ศักราช 816 (พ.ศ. 1997) ครั้งนั้นคนท้ังปวงเกิดทรพิษตายมากนัก แม้ว่าผู้คนตายมากมายเพราะ
โรคไข้ทรพิษระบาดในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ แต่มีการดูแลรักษาจนโรคร้ายหมดสิ้นไป โดยไม่มีการทิ้ง
เมืองให้ร้างเช่นแต่ก่อน แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของการแพทย์สมัยอยุธยาระดับหนึ่ง (Chumpol, P., 
2011, p.58) 
     อย่างไรก็ตามมีหลักฐานบางส่วนขัดแย้งกัน กล่าวคือ หลักฐานจากกระทรวงสาธารณสุข (Ministry of 
Public Health, 2014) กล่าวว่า “หลังจากมีการสร้างกรุงศรีอยุธยาเพียงระยะเวลา 7-8 ปี ตั้งแต่พุทธศักราช 
1893 ถึง 1900 ได้เกิดมีอหิวาตกโรคข้ึนเป็นครั้งแรกในกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงตรงกับสมัยสมเด็จพระรามาธิบปดีท่ี 1 
(พระเจ้าอู่ทอง) จนถึงปีพุทธศักราช 2077 ปรากฎตามพงศาวดารว่า กรุงศรีอยุธยาได้มีไข้ทรพิษระบาดเป็นเหตุ
ให้พระบรมราชาท่ี 4 แห่งกรุงศรอียุธยาประชวรและสวรรคต ซ่ึงโรคภัยไข้เจ็บท่ีเกิดข้ึนในสมัยนั้น ถ้าเป็น
โรคติดต่ออันตรายเกิดขึ้นแต่ละคร้ังจะทําลายชีวิตผู้คนคร้ังละมากมาย  เพราะขณะนั้นยังไม่มีผู้ใดเข้าใจความเป็น
จริงว่าสาเหตุของโรคเกิดขึ้นอย่างไร และไม่มีวิธีกําจัดโรคนั้นๆ ได้อย่างแน่นอน แพทย์ก็มีไม่พอแก่พลเมือง 
สาเหตุของโรคก็ไม่ทราบแน่ชัด เช่น ในตอนต้นศตวรรษท่ี 18 มีข้อความที่กล่าวถึงประเทศไทยได้ประสบ
ทุพภิกขภัยอย่างร้ายแรง ลําน้ําเจ้าพระยาตอนเขตกรุงศรีอยุธยานั้น น้ําในลํานํ้างวดขังจนเป็นสีเขียวและมีกลิ่น
เหม็นโรคภัยไข้เจ็บก็อุบัติตาม เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองได้ห้ามไม่ให้ราษฎรใช้น้ําในแม่น้ําบริโภค และเน่ืองจาก
ราษฎรขาดน้ําบริโภค จึงเกือบเกิดจลาจลขึ้นภายในประเทศถึงกับมีคําโจษจันกันข้ึนว่าพระอิศวรได้เสด็จมาท่ี
ประตูเมือง ประกาศให้ทราบท่ัวกันว่าฟองน้ําสีเขียวนั้นเป็นสื่อนําโรคร้ายแรงท่ีปวงมาสู่ผู้บริโภคและผู้อาบผู้ใช้น้ํา 
วิธีน้ีน่าจะเป็นวิธีโฆษณาชวนเชื่อในสมัยที่ประชาชนยังเชื่อถือผีและเทวดากับสิ่งอื่นๆ อยู่ ความประสงค์การ
โฆษณาในสมัยนั้นจะเป็นทางหนึ่งทางใดก็ตาม เม่ือยังไม่ทราบต้นเหตุอันแท้จริงก็ใช้ไม่เลือก มีความประสงค์
อย่างเดียวขอให้ประชาชนเชื่อและทําตามก็แล้วกัน เป็นอันใช้ได้ท้ังสิ้น แต่ราษฎรมีความสงสัยไม่เชื่อ พากันไปริม
แม่น้ําลองใช้น้ํานั้นทาผิวของตนทดลองดู แต่ด้วยความเคราะห์ดีท่ีฝนได้เกิดตกลงมาอย่างหนักเหตุการณ์ร้ายแรง
ท่ีคาดหมายไว้ว่า น่าจะเกิดขึ้น จึงสงบไป การที่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองประกาศห้ามใช้น้ําโสโครกนี้ ถ้าจะนับเป็น
ครั้งแรกว่าประเทศไทยน่าจะรู้จักการสาธารณสุขบ้างแล้ว” (Ministry of Public Health, 2014) 
   การรักษาโรคยังมีข้อจํากัด 
   นอกจากไข้ทรพิษเป็นโรคระบาดท่ีพบในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว ยังพบโรคอ่ืนๆ 
อีกด้วย เช่น หัวระลอก ซ่ึงเป็นเหตุให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสด็จสวรรคต ตามหลักฐาน “ปีพุทธศักราช 
2146 สมเด็จพระนเรศวรเสด็จทางเรือจากป่าโมกไปตั้งทัพชัย ตําบลพระหล่อ แล้วเสด็จยกทัพไปทางเมือง
กําแพงเพชร เม่ือถึงเมืองเชียงใหม่ประทับอยู่หนึ่งเดือน แล้วเสด็จทางเมืองห้างหลวง หรือเมืองหางถึงทุ่งดอนแก้ว
ทรงประชวรหนัก แล้วเสด็จสวรรคต (Jamjaras, P., 2006, p.200) และ“สมเด็จพระนเรศวรทรงประทับแรม  

ณ ตําบลทุ่งแก้ว เมืองหาง เกิดประชวรเป็นหัวระลอกขึ้น (บ้างว่าถูกตัวสัตว์พวกแมลงมีพิษต่อย) ท่ีพระพักตร์
แล้วเลยเป็นบาดทะพิษจนพระอาการหลักจนเสด็จสวรรคต” (H.R.H. Prince Rajanubhab, D., 2004, p.130) 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 องค์ความรู้ด้านสงัคม ผ่านมุมมองรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พบว่า สังคมเป็นระบบศักดินา  
พุทธศาสนามีบทบาทในการหล่อหลอมจิตใจคนในสังคม เป็นช่วงสังคมท่ีมีการค้าขาย และการติดต่อกับต่างชาติ 
และมีการขยายขอบเขตของสังคมกว้างขวางออกไป ซ่ึงพบว่า สังคมในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยัง
เป็นระบบศักดินาต่อเนื่องมาจากรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทรงตราพระราชกําหนดศักดินาขึ้นเป็น
กฎเกณฑ์ของสังคม ในขณะที่สังคมไทยมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย 
ดังนั้นจึงพบว่าพุทธศาสนามีบทบาทในการหล่อหลอมจิตใจคนในสังคมอย่างมาก อิทธิพลของพุทธศาสนาจงึเป็น
การส่งต่อจากสมัยหนึ่งสู่อีกสมัยหนึ่ง จากรุ่นสู่รุ่น จากบรรพบุรุษสู่บุตรหลาน ฉะนั้นทัศนะ ทุกทัศนะ ความคิด
ทุกความคิดท่ีปรากฏ ล้วนแต่เป็นการสืบทอดมาดังกล่าว นอกจากน้ีรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีสงคราม
ต่อเนื่อง โดยผู้นําทัพจะเป็นกษัตริย์และภายหลังสงครามจะมีการปูนบําเหน็จ ระบบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
อิทธิพลของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่ีทรงใช้ความสามารถทางสติปัญญาในการบ และการเป็นผู้นําใน
ศูนย์กลางอํานาจรัฐ เป็นการจุดประกายของผู้นําในอุดมคติของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม คล้ายกับอิทธิพล
ของพระร่วงต่อสังคมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ (Hang, 2015, pp.145-154) นอกจากนี้ในรัช
สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยังมีการติดต่อกับต่างชาติดังรายงานที่พบว่า มีการติดต่อกับชาวต่างชาติ และมี
การขยายขอบเขตของสังคมกว้างขวางจากการทําสงครามในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พบว่าชาติไทย
มีพ้ืนท่ีมากที่สุดในประวัติศาสตร์ (M.C. Yukol, C., 2007) 
    ส่วนองค์ความรู้ด้านการศึกษา ผ่านมุมมองรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พบว่า ศูนย์กลาง
การศึกษายังคงอยู่ในเมือง และสถานศึกษายังคงเป็นวัง วัด บ้าน และสํานัก องค์ความรู้ส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้
เก่ียวกับการเมืองการปกครอง และการสงคราม  กระบวนการได้มาซึ่งความรู้ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการมี
ประสบการณ์ตรง และเกิดจากการปฏิบัติ และมีการถา่ยทอดความรู้ และการนําความรู้มาใช้ประโยชน์  
เนื่องจากรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรน้ันยังไม่มีโรงเรียน  ท้ังนี้โรงเรียนแห่งแรกในสยามเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช  เม่ือประเทศสยามได้ติดต่อทางสัมพันธไมตรี และทางการค้าขายกับชาติตะวันตกมากขึ้น 
สถานศึกษาท่ีรูปแบบเป็นโรงเรียน ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ โรงเรียนดังกล่าวนี้ก็คือ ศาลา โรงเรียน หรือ บ้าน
สามเณรใหญ ่ หรือ โรงเรียนสามเณร ท่ีตั้งอยู่ ณ ตําบลเกาะพราหมณ์ (อยู่ทางตอนเหนือของ กรุงศรีอยุธยา)  
ผู้ท่ีตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาก็คือ สังฆราช หลุยส์ ลาโน บาทหลวง ในคณะมิชชันนารีคาทอลิก ชาวฝรั่งเศส  
มีผู้เล่าเรียนเป็นสามเณรเล็กประมาณ  30  คน และสามเณรใหญ่ ประมาณ 30 คน (Tripod, 2015)  ประกอบ
กับช่วงเวลานั้นกรุงหงสาวดีถือเป็นอาณาจักรท่ีย่ิงใหญ่ เพราะเม่ือพระเจ้าบุเรงนองรบชนะก็จะมีการกวาดต้อนผู้
มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มาไว้มากมาย กรุงหงสาวดีจึงมีสภาพเหมือนเป็นศูนย์กลางการศึกษาของศาสตร์ทุก
แขนง (Sevikul, C., 2004, p.13) ซ่ึงทําให้ศูนย์กลางความรู้จะอยู่ในเมืองเป็นส่วนใหญ่ดังกล่าว  
     นอกจากน้ีองค์ความรู้ส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้เก่ียวกับการเมืองการปกครอง และการสงคราม 
เนื่องจากเป็นช่วงท่ีมีสงครามอย่างต่อเนื่องนับต้ังแต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประสูติจนถึงสวรรคต 
ประกอบกับพระองค์ทรงมีความรอบรู้หลายด้าน คือ ด้านภาษา ทรงรู้ภาษาพม่า ภาษาฮินดู และอาจจะภาษาถ่ิน
อีกหลายภาษา เช่น มอญ ไทยใหญ่ ชาวเขา แม้กระทั่งโปรตุเกสบางคํา ได้ทรงใช้ภาษาเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์
ในขณะทําการรบ ทรงฟังการส่งภาษาของทหารพม่าออก ทําให้ได้เปรียบในการสงคราม เพราะพม่าไม่รู้
ภาษาไทย (Jamjaras, P., 2006, p.133) ดังนั้นความรู้ท่ีต้องนํามาใช้จึงเป็นความรู้ท่ีเก่ียวกับการเมืองการ
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    จากบันทึกประวัติศาสตร์พบว่า ได้เกิดโรคติดต่ออันตรายขึ้นในเมืองอู่ทองอันเป็นเมืองหลวงเดิมจน
ประชาชน ต้องอพยพมาตั้งเมืองใหม่ คือ กรุงศรีอยุธยา (Ministry of Public Health, 2014)  ในช่วงการสร้าง
กรุงศรีอยุธยาใหม่ๆ นั้น มีการกล่าวถึงสภาพแวดล้อม และบริบทในยุดนั้นว่า กรุงศรีอยุธยาต้ังอยู่ ณ แม่น้ํา 3 
สาย ไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําลพบุรี และแม่น้ําป่าสัก เนื้อดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่ 
การเพาะปลูกมาก ซ่ึงมีหลักฐานท่ีกล่าวถึงการสาธารณสุขในยุดนั้นว่า 
    “หลังจากนั้นจากบันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเจ็บป่วย พบว่า ไม่ปรากฏหลักฐานเลยในสมัย
สมเด็จพระรามาธิบปดีท่ี 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จาก พ.ศ. 1893 เป็นต้นมา หลังจากสมัยนั้นจึงปรากฏหลักฐานอีกว่า 
ในปี พ.ศ. 1997 ซ่ึงเป็นรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (พ.ศ. 1991-2031) พระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยากล่าวว่า ศักราช 816 (พ.ศ. 1997) ครั้งนั้นคนท้ังปวงเกิดทรพิษตายมากนัก แม้ว่าผู้คนตายมากมายเพราะ
โรคไข้ทรพิษระบาดในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ แต่มีการดูแลรักษาจนโรคร้ายหมดสิ้นไป โดยไม่มีการทิ้ง
เมืองให้ร้างเช่นแต่ก่อน แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของการแพทย์สมัยอยุธยาระดับหนึ่ง (Chumpol, P., 
2011, p.58) 
     อย่างไรก็ตามมีหลักฐานบางส่วนขัดแย้งกัน กล่าวคือ หลักฐานจากกระทรวงสาธารณสุข (Ministry of 
Public Health, 2014) กล่าวว่า “หลังจากมีการสร้างกรุงศรีอยุธยาเพียงระยะเวลา 7-8 ปี ตั้งแต่พุทธศักราช 
1893 ถึง 1900 ได้เกิดมีอหิวาตกโรคข้ึนเป็นครั้งแรกในกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงตรงกับสมัยสมเด็จพระรามาธิบปดีท่ี 1 
(พระเจ้าอู่ทอง) จนถึงปีพุทธศักราช 2077 ปรากฎตามพงศาวดารว่า กรุงศรีอยุธยาได้มีไข้ทรพิษระบาดเป็นเหตุ
ให้พระบรมราชาท่ี 4 แห่งกรุงศรอียุธยาประชวรและสวรรคต ซ่ึงโรคภัยไข้เจ็บท่ีเกิดข้ึนในสมัยนั้น ถ้าเป็น
โรคติดต่ออันตรายเกิดขึ้นแต่ละคร้ังจะทําลายชีวิตผู้คนคร้ังละมากมาย  เพราะขณะนั้นยังไม่มีผู้ใดเข้าใจความเป็น
จริงว่าสาเหตุของโรคเกิดขึ้นอย่างไร และไม่มีวิธีกําจัดโรคนั้นๆ ได้อย่างแน่นอน แพทย์ก็มีไม่พอแก่พลเมือง 
สาเหตุของโรคก็ไม่ทราบแน่ชัด เช่น ในตอนต้นศตวรรษท่ี 18 มีข้อความที่กล่าวถึงประเทศไทยได้ประสบ
ทุพภิกขภัยอย่างร้ายแรง ลํานํ้าเจ้าพระยาตอนเขตกรุงศรีอยุธยานั้น น้ําในลําน้ํางวดขังจนเป็นสีเขียวและมีกลิ่น
เหม็นโรคภัยไข้เจ็บก็อุบัติตาม เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองได้ห้ามไม่ให้ราษฎรใช้น้ําในแม่น้ําบริโภค และเนื่องจาก
ราษฎรขาดน้ําบริโภค จึงเกือบเกิดจลาจลขึ้นภายในประเทศถึงกับมีคําโจษจันกันข้ึนว่าพระอิศวรได้เสด็จมาท่ี
ประตูเมือง ประกาศให้ทราบท่ัวกันว่าฟองน้ําสีเขียวนั้นเป็นสื่อนําโรคร้ายแรงท่ีปวงมาสู่ผู้บริโภคและผู้อาบผู้ใช้น้ํา 
วิธีนี้น่าจะเป็นวิธีโฆษณาชวนเชื่อในสมัยที่ประชาชนยังเชื่อถือผีและเทวดากับสิ่งอื่นๆ อยู่ ความประสงค์การ
โฆษณาในสมัยนั้นจะเป็นทางหนึ่งทางใดก็ตาม เม่ือยังไม่ทราบต้นเหตุอันแท้จริงก็ใช้ไม่เลือก มีความประสงค์
อย่างเดียวขอให้ประชาชนเชื่อและทําตามก็แล้วกัน เป็นอันใช้ได้ท้ังสิ้น แต่ราษฎรมีความสงสัยไม่เชื่อ พากันไปริม
แม่น้ําลองใช้น้ําน้ันทาผิวของตนทดลองดู แต่ด้วยความเคราะห์ดีท่ีฝนได้เกิดตกลงมาอย่างหนักเหตุการณ์ร้ายแรง
ท่ีคาดหมายไว้ว่า น่าจะเกิดขึ้น จึงสงบไป การที่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองประกาศห้ามใช้น้ําโสโครกนี้ ถ้าจะนับเป็น
ครั้งแรกว่าประเทศไทยน่าจะรู้จักการสาธารณสุขบ้างแล้ว” (Ministry of Public Health, 2014) 
   การรักษาโรคยังมีข้อจํากัด 
   นอกจากไข้ทรพิษเป็นโรคระบาดท่ีพบในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว ยังพบโรคอ่ืนๆ 
อีกด้วย เช่น หัวระลอก ซ่ึงเป็นเหตุให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสด็จสวรรคต ตามหลักฐาน “ปีพุทธศักราช 
2146 สมเด็จพระนเรศวรเสด็จทางเรือจากป่าโมกไปตั้งทัพชัย ตําบลพระหล่อ แล้วเสด็จยกทัพไปทางเมือง
กําแพงเพชร เม่ือถึงเมืองเชียงใหม่ประทับอยู่หนึ่งเดือน แล้วเสด็จทางเมืองห้างหลวง หรือเมืองหางถึงทุ่งดอนแก้ว
ทรงประชวรหนัก แล้วเสด็จสวรรคต (Jamjaras, P., 2006, p.200) และ“สมเด็จพระนเรศวรทรงประทับแรม  

ณ ตําบลทุ่งแก้ว เมืองหาง เกิดประชวรเป็นหัวระลอกขึ้น (บ้างว่าถูกตัวสัตว์พวกแมลงมีพิษต่อย) ท่ีพระพักตร์
แล้วเลยเป็นบาดทะพิษจนพระอาการหลักจนเสด็จสวรรคต” (H.R.H. Prince Rajanubhab, D., 2004, p.130) 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 องค์ความรู้ด้านสงัคม ผ่านมุมมองรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พบว่า สังคมเป็นระบบศักดินา  
พุทธศาสนามีบทบาทในการหล่อหลอมจิตใจคนในสังคม เป็นช่วงสังคมท่ีมีการค้าขาย และการติดต่อกับต่างชาติ 
และมีการขยายขอบเขตของสังคมกว้างขวางออกไป ซ่ึงพบว่า สังคมในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยัง
เป็นระบบศักดินาต่อเนื่องมาจากรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทรงตราพระราชกําหนดศักดินาข้ึนเป็น
กฎเกณฑ์ของสังคม ในขณะที่สังคมไทยมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาต้ังแต่สมัยสุโขทัย 
ดังนั้นจึงพบว่าพุทธศาสนามีบทบาทในการหล่อหลอมจิตใจคนในสังคมอย่างมาก อิทธิพลของพุทธศาสนาจงึเป็น
การส่งต่อจากสมัยหนึ่งสู่อีกสมัยหนึ่ง จากรุ่นสู่รุ่น จากบรรพบุรุษสู่บุตรหลาน ฉะนั้นทัศนะ ทุกทัศนะ ความคิด
ทุกความคิดท่ีปรากฏ ล้วนแต่เป็นการสืบทอดมาดังกล่าว นอกจากน้ีรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีสงคราม
ต่อเนื่อง โดยผู้นําทัพจะเป็นกษัตริย์และภายหลังสงครามจะมีการปูนบําเหน็จ ระบบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
อิทธิพลของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่ีทรงใช้ความสามารถทางสติปัญญาในการบ และการเป็นผู้นําใน
ศูนย์กลางอํานาจรัฐ เป็นการจุดประกายของผู้นําในอุดมคติของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม คล้ายกับอิทธิพล
ของพระร่วงต่อสังคมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ (Hang, 2015, pp.145-154) นอกจากนี้ในรัช
สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยังมีการติดต่อกับต่างชาติดังรายงานที่พบว่า มีการติดต่อกับชาวต่างชาติ และมี
การขยายขอบเขตของสังคมกว้างขวางจากการทําสงครามในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พบว่าชาติไทย
มีพ้ืนท่ีมากที่สุดในประวัติศาสตร์ (M.C. Yukol, C., 2007) 
    ส่วนองค์ความรู้ด้านการศึกษา ผ่านมุมมองรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พบว่า ศูนย์กลาง
การศึกษายังคงอยู่ในเมือง และสถานศึกษายังคงเป็นวัง วัด บ้าน และสํานัก องค์ความรู้ส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และการสงคราม  กระบวนการได้มาซ่ึงความรู้ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการมี
ประสบการณ์ตรง และเกิดจากการปฏิบัติ และมีการถา่ยทอดความรู้ และการนําความรู้มาใช้ประโยชน์  
เนื่องจากรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรน้ันยังไม่มีโรงเรียน  ท้ังนี้โรงเรียนแห่งแรกในสยามเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช  เม่ือประเทศสยามได้ติดต่อทางสัมพันธไมตรี และทางการค้าขายกับชาติตะวันตกมากขึ้น 
สถานศึกษาท่ีรูปแบบเป็นโรงเรียน ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ โรงเรียนดังกล่าวนี้ก็คือ ศาลา โรงเรียน หรือ บ้าน
สามเณรใหญ ่ หรือ โรงเรียนสามเณร ท่ีตั้งอยู่ ณ ตําบลเกาะพราหมณ์ (อยู่ทางตอนเหนือของ กรุงศรีอยุธยา)  
ผู้ท่ีตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาก็คือ สังฆราช หลุยส์ ลาโน บาทหลวง ในคณะมิชชันนารีคาทอลิก ชาวฝรั่งเศส  
มีผู้เล่าเรียนเป็นสามเณรเล็กประมาณ  30  คน และสามเณรใหญ่ ประมาณ 30 คน (Tripod, 2015)  ประกอบ
กับช่วงเวลานั้นกรุงหงสาวดีถือเป็นอาณาจักรท่ีย่ิงใหญ่ เพราะเม่ือพระเจ้าบุเรงนองรบชนะก็จะมีการกวาดต้อนผู้
มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มาไว้มากมาย กรุงหงสาวดีจึงมีสภาพเหมือนเป็นศูนย์กลางการศึกษาของศาสตร์ทุก
แขนง (Sevikul, C., 2004, p.13) ซ่ึงทําให้ศูนย์กลางความรู้จะอยู่ในเมืองเป็นส่วนใหญ่ดังกล่าว  
     นอกจากน้ีองค์ความรู้ส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และการสงคราม 
เนื่องจากเป็นช่วงท่ีมีสงครามอย่างต่อเนื่องนับต้ังแต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประสูติจนถึงสวรรคต 
ประกอบกับพระองค์ทรงมีความรอบรู้หลายด้าน คือ ด้านภาษา ทรงรู้ภาษาพม่า ภาษาฮินดู และอาจจะภาษาถ่ิน
อีกหลายภาษา เช่น มอญ ไทยใหญ่ ชาวเขา แม้กระทั่งโปรตุเกสบางคํา ได้ทรงใช้ภาษาเหล่าน้ีให้เป็นประโยชน์
ในขณะทําการรบ ทรงฟังการส่งภาษาของทหารพม่าออก ทําให้ได้เปรียบในการสงคราม เพราะพม่าไม่รู้
ภาษาไทย (Jamjaras, P., 2006, p.133) ดังนั้นความรู้ท่ีต้องนํามาใช้จึงเป็นความรู้ท่ีเกี่ยวกับการเมืองการ
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ปกครอง และการสงครามดังกล่าว ส่วนแหล่งความรู้เหมือนกับแหล่งความรู้ในปัจจบุัน คือ แหล่งกําเนิดขององค์
ความรู้ ความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลอ่ืน ความรู้เกิดจากประสบการณ์การทํางาน ความรู้ท่ีได้จากการ
วิจัยทดลอง ความรู้จากการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ และความรู้ท่ีมีปรากฏอยู่ในแหล่งความรู้ภายนอกองค์กรและ
องค์กรได้นํามาใช้ (Wikipedia, 2016)   
   องค์ความรู้ด้านสาธารณสุข ผ่านมุมมองรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พบว่า มีการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขขึ้นมาระดับหนึ่ง ความรู้ท่ีนํามาใช้ในการสาธารณสุขจะเป็นความรู้แบบผสมผสาน  โรคระบาด
ร้ายแรงในยุคนี้ คือ ไข้ทรพิษ และการรักษาโรคยังมีข้อจํากัด อภิปรายได้ว่า ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชส่วนใหญ่จะทําสงครามดังนั้นจะพบว่า หลังรัชสมัยของพระองค์จึงจะมีการพัฒนาระบบสาธารณสุขท่ีมี
ระบบมากขึ้น (Ministry of Public Health, 2014)  อย่างไรก็ตามไม่ปรากฎหลักฐานเก่ียวกับโรงเรียนหรือ
สถาบันผู้มีอาชีพหมอโดยตรง ท้ังนี้มีผู้ศึกษาแพทย์แผนไทยไว้คือ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์กล่าวว่า ศึกษากันใน
ตระกูลหรือบางกรณีหมอบางคนเคยเป็นลูกมือของหมออื่นมา เป็นเวลาหลายปี มีการคุ้นเคยและเห็นการ
พยาบาลมามาก เม่ือมีความชาํนาญก็เริ่มต้นการรักษา และวิธีการรักษาอย่างเป็นข้ันตอนนั้น เริ่มแรกให้รู้จัก
ต้นไม้ใบยาและสรรพคุณเคร่ืองสมุนไพรก่อนแล้วจึงศึกษาพระคัมภีร์ หลังจากนั้นฝึกหัดดูอาการกับอาจารย์เพ่ือ
แนะนําเทียบอาการ จนคุ้นเคยจึงออกรักษาตามลําพัง ผู้รับราชการเป็นหมอหลวงจะได้พระราชทานบรรดาศักดิ์
เป็นขุนหลวง พระยา เป็นต้น  (Chumpol, P., 2011, p.63) 
    ในด้านการสาธารณสุขนั้น พบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์  ยุคประวัติศาสตร์ ซ่ึงมี
การแบ่งเป็น 2 สมัย คือ การแพทย์สมัยสุโขทัย และการแพทย์สมัยกรุงศรีอยุธยา  ท้ังนี้รายละเอียดเก่ียวกับ
การแพทย์สมัยสุโขทัยพบว่า มีการค้นพบหินบดยาสมัยทวารวดี ซ่ึงเป็นยุคก่อนสมัยสุโขทัย และได้พบศิลาจารึก
ของพ่อขุนรามคําแหงบันทึกว่า ทรงสร้างสวนสมุนไพรขนาดใหญ่ไว้บนเขาหลวง หรือเขาสรรพยา ซ่ึงปัจจุบันอยู่
ในเขตอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยสําหรับให้ราษฎรได้เก็บสมุนไพร ไปใช้รักษาโรคในยามเจ็บป่วย ส่วน
การแพทย์สมัยกรุงศรีอยุธยาท่ีเป็นการผสมผสาน ปรับประยุกต์มาจากการแพทย์ของอินเดียท่ีเรียกวา่ อายุรเวท
และการแพทย์ของจีน รวมท้ังความเชื่อทางไสยศาสตร์ และโหราศาสตร์ ประกอบกับในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น 
พบว่า มีการเกิดโรคระบาดขึ้นหลายครั้งก่อนท่ีสมเด็จพระนเรศวรจะทรงพระราชสมภพ (Ministry of Public 
Health, 2014) ร่วมกับการมีการติดต่อคา้ขายกับต่างชาติ ดังน้ันจงึมีการผสมผสานการรักษาจากตําราหลายๆ 
แหล่ง และมีการพัฒนาระบบสาธารณสุขขึ้นมาระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามยังพบว่าการรักษาโรคยังมีข้อจํากัด จาก
การติดต่อชาวต่างชาติท่ีเป็นการติดต่อเพ่ือค้าขายโดยตรง ยังไม่เน้นเรืองการสาธารณสุข ดังจะเห็นได้จากยังคงมี
โรคระบาดร้ายแรงในยุคนี้ คือ ไข้ทรพิษดังกล่าว 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

    จากผลการวิจัยที่พบว่า รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สังคมเป็นระบบศักดินา  พุทธศาสนามี
บทบาทในการหล่อหลอมจิตใจคนในสังคม เป็นช่วงสังคมท่ีมีการค้าขาย และการติดต่อกับต่างชาติ รวมท้ังมีการ
ขยายขอบเขตของสังคมกว้างขวางออกไป ศูนย์กลางการศึกษายังคงอยู่ในเมือง และสถานศึกษายังคงเป็นวัง วัด 
บ้าน และสํานัก องค์ความรู้ส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และการสงคราม  
กระบวนการได้มาซึ่งความรู้ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการมีประสบการณ์ตรงท่ีเกิดจากการปฏิบัต ิมีการถ่ายทอด
ความรู้ และการนําความรู้มาใช้ประโยชน์ มีการพัฒนาระบบสาธารณสุขขึ้นมาระดับหนึ่ง ความรู้ท่ีนํามาใช้ในการ
สาธารณสุขเป็นความรู้แบบผสมผสาน  โรคระบาดร้ายแรงในยุคนี้ คือ ไข้ทรพิษ และการรักษาโรคยังมีข้อจํากัด 
ซ่ึงสามารถนําไปเป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้เห็นสังคม การศึกษา และสาธารณสุขในรัชสมัยของสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราชเพ่ิมมากขึ้น นอกจากน้ีควรนําหลักศาสนามาเป็นแกนในการพัฒนาคนไทย และควรสร้างให้เกิด
ความรู้จากการปฏิบัติให้มากขึ้น รวมถึงกานําแนวคิดความรู้แบบผสมผสานมาใช้ในด้านการสาธารณสขุของ
ประเทศต่อไป 
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ปกครอง และการสงครามดังกล่าว ส่วนแหล่งความรู้เหมือนกับแหล่งความรู้ในปัจจบุัน คือ แหล่งกําเนิดขององค์
ความรู้ ความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลอ่ืน ความรู้เกิดจากประสบการณ์การทํางาน ความรู้ท่ีได้จากการ
วิจัยทดลอง ความรู้จากการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ และความรู้ท่ีมีปรากฏอยู่ในแหล่งความรู้ภายนอกองค์กรและ
องค์กรได้นํามาใช้ (Wikipedia, 2016)   
   องค์ความรู้ด้านสาธารณสุข ผ่านมุมมองรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พบว่า มีการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขขึ้นมาระดับหนึ่ง ความรู้ท่ีนํามาใช้ในการสาธารณสุขจะเป็นความรู้แบบผสมผสาน  โรคระบาด
ร้ายแรงในยุคนี้ คือ ไข้ทรพิษ และการรักษาโรคยังมีข้อจํากัด อภิปรายได้ว่า ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชส่วนใหญ่จะทําสงครามดังนั้นจะพบว่า หลังรัชสมัยของพระองค์จึงจะมีการพัฒนาระบบสาธารณสุขท่ีมี
ระบบมากขึ้น (Ministry of Public Health, 2014)  อย่างไรก็ตามไม่ปรากฎหลักฐานเก่ียวกับโรงเรียนหรือ
สถาบันผู้มีอาชีพหมอโดยตรง ท้ังนี้มีผู้ศึกษาแพทย์แผนไทยไว้คือ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์กล่าวว่า ศึกษากันใน
ตระกูลหรือบางกรณีหมอบางคนเคยเป็นลูกมือของหมออื่นมา เป็นเวลาหลายปี มีการคุ้นเคยและเห็นการ
พยาบาลมามาก เม่ือมีความชาํนาญก็เริ่มต้นการรักษา และวิธีการรักษาอย่างเป็นข้ันตอนนั้น เริ่มแรกให้รู้จัก
ต้นไม้ใบยาและสรรพคุณเคร่ืองสมุนไพรก่อนแล้วจึงศึกษาพระคัมภีร์ หลังจากนั้นฝึกหัดดูอาการกับอาจารย์เพ่ือ
แนะนําเทียบอาการ จนคุ้นเคยจึงออกรักษาตามลําพัง ผู้รับราชการเป็นหมอหลวงจะได้พระราชทานบรรดาศักดิ์
เป็นขุนหลวง พระยา เป็นต้น  (Chumpol, P., 2011, p.63) 
    ในด้านการสาธารณสุขน้ัน พบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์  ยุคประวัติศาสตร์ ซ่ึงมี
การแบ่งเป็น 2 สมัย คือ การแพทย์สมัยสุโขทัย และการแพทย์สมัยกรุงศรีอยุธยา  ท้ังนี้รายละเอียดเก่ียวกับ
การแพทย์สมัยสุโขทัยพบว่า มีการค้นพบหินบดยาสมัยทวารวดี ซ่ึงเป็นยุคก่อนสมัยสุโขทัย และได้พบศิลาจารึก
ของพ่อขุนรามคําแหงบันทึกว่า ทรงสร้างสวนสมุนไพรขนาดใหญ่ไว้บนเขาหลวง หรือเขาสรรพยา ซ่ึงปัจจุบันอยู่
ในเขตอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยสําหรับให้ราษฎรได้เก็บสมุนไพร ไปใช้รักษาโรคในยามเจ็บป่วย ส่วน
การแพทย์สมัยกรุงศรีอยุธยาท่ีเป็นการผสมผสาน ปรับประยุกต์มาจากการแพทย์ของอินเดียท่ีเรียกวา่ อายุรเวท
และการแพทย์ของจีน รวมท้ังความเชื่อทางไสยศาสตร์ และโหราศาสตร์ ประกอบกับในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น 
พบว่า มีการเกิดโรคระบาดขึ้นหลายคร้ังก่อนท่ีสมเด็จพระนเรศวรจะทรงพระราชสมภพ (Ministry of Public 
Health, 2014) ร่วมกับการมีการติดต่อคา้ขายกับต่างชาติ ดังนั้นจงึมีการผสมผสานการรักษาจากตําราหลายๆ 
แหล่ง และมีการพัฒนาระบบสาธารณสุขขึ้นมาระดับหน่ึง อย่างไรก็ตามยังพบว่าการรักษาโรคยังมีข้อจํากัด จาก
การติดต่อชาวต่างชาติท่ีเป็นการติดต่อเพ่ือค้าขายโดยตรง ยังไม่เน้นเรืองการสาธารณสุข ดังจะเห็นได้จากยังคงมี
โรคระบาดร้ายแรงในยุคนี้ คือ ไข้ทรพิษดังกล่าว 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

    จากผลการวิจัยที่พบว่า รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สังคมเป็นระบบศักดินา  พุทธศาสนามี
บทบาทในการหล่อหลอมจิตใจคนในสังคม เป็นช่วงสังคมท่ีมีการค้าขาย และการติดต่อกับต่างชาติ รวมท้ังมีการ
ขยายขอบเขตของสังคมกว้างขวางออกไป ศูนย์กลางการศึกษายังคงอยู่ในเมือง และสถานศึกษายังคงเป็นวัง วัด 
บ้าน และสํานัก องค์ความรู้ส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และการสงคราม  
กระบวนการได้มาซึ่งความรู้ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการมีประสบการณ์ตรงท่ีเกิดจากการปฏิบัต ิมีการถ่ายทอด
ความรู้ และการนําความรู้มาใช้ประโยชน์ มีการพัฒนาระบบสาธารณสุขขึ้นมาระดับหนึ่ง ความรู้ท่ีนํามาใช้ในการ
สาธารณสุขเป็นความรู้แบบผสมผสาน  โรคระบาดร้ายแรงในยุคนี้ คือ ไข้ทรพิษ และการรักษาโรคยังมีข้อจํากัด 
ซ่ึงสามารถนําไปเป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้เห็นสังคม การศึกษา และสาธารณสุขในรัชสมัยของสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราชเพ่ิมมากขึ้น นอกจากน้ีควรนําหลักศาสนามาเป็นแกนในการพัฒนาคนไทย และควรสร้างให้เกิด
ความรู้จากการปฏิบัติให้มากขึ้น รวมถึงกานําแนวคิดความรู้แบบผสมผสานมาใช้ในด้านการสาธารณสุขของ
ประเทศต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัและอนาคตที่คาดหวัง และวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในปี 2561-2565 วิธีดําเนินการวิจัย
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
ปัจจุบันมีโครงสร้างองค์กรแบบแนวด่ิง โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดนโยบายแต่มีปัญหาในการถ่ายทอดสู่
การปฏิบัติ อย่างไรก็ดีการบริหารพันธกิจในภาพรวมมีประสิทธิภาพดี และมีการทํางานเป็นเครือข่ายวิชาการ
แบบบูรณาการ พบข้อคิดเห็นท่ีแสดงถึงความไม่เชื่อม่ันต่อระบบและกลไกการสรรหาผู้บริหาร และความคาดหวัง
ท่ีสําคัญ ได้แก่ การกระจายอํานาจ การนําองค์กรสู่สากล การมีแผนท่ีการเดินของยุทธศาสตร์ การวัดคุณภาพ
ของบัณฑิตจากผู้ประกอบการ การสร้างงานวิจัยทีส่นับสนุนนโยบายของจังหวัด การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาพัฒนาชุมชนและบริหารองค์กร การเป็นแหล่งข้อมูลเมืองมรดกโลก การผลิตครูแบบข้ามคณะ และ
การสร้างเครือข่ายวิชาการข้ามมหาวิทยาลัย ส่วนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลด์ 4.0 โดยเพ่ิมการกระจายอํานาจและแก้ไขข้อบังคับหรือกระบวนการสรรหา
ผู้บริหารให้ยุติธรรม ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ก็จะคํานึงถึงท่ีตั้งและชุมชนมากข้ึนโดยใช้คณะเป็นกลไกการ
ทํางานร่วมกับการทํางานแบบข้ามคณะ ในขณะที่การสอนจะเป็นแบบบูรณาการกับการทํางานพร้อมสร้าง
คุณลักษณะไทยให้แก่นักศึกษา มีการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มจากการเป็นเมืองมรดกโลกเพื่อพัฒนาชุมชน 
มุ่งพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และสร้างชื่อเสียงเพื่อการ
ยอมรับมากข้ึน 
 

คําสําคัญ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
          *อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 


