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บทคัดย่อ
พระราชวงัจนัทร์ ประกอบด้วยโบราณสถาน และอาคารประกอบต่างๆ เป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเทีย่ว 

ที่ส�าคัญ เพื่อให้พระราชวังจันทน์ตอบสนองการใช้งานและการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ให้เกิดความสะดวกสบาย 
สภาพแวดล้อมทีด่ ีมคีวามปลอดภยัแก่ผูม้าท่องเทีย่ว การบรหิารทรพัยากรกายภาพทีม่ปีระสทิธภิาพจงึมคีวามส�าคญั 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการบริหารทรัพยากรกายภาพของพระราชวังจันทน์ บนพื้นฐาน
การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการรวบรวมเอกสาร ส�ารวจ สังเกต และสัมภาษณ์ โดยมีวิธีการวิจัย 3 ขั้นตอนคือ 
(1) การรวบรวมข้อมลูทัง้ส่วนทฤษฎีและข้อมลูของพระราชวงัจนัทน์ (2) การวเิคราะห์ข้อมลู เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐาน
การบริหารทรัพยากรกายภาพ (3) สรุปผล และเสนอแนะแนวทางที่สอดคล้องกับบริบทของพระราชวังจันทน์ในการ
บริหารอาคารและทรัพยากรกายภาพ ผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีความรับผิดชอบ
ที่แตกต่างกัน จึงควรมีการก�าหนดโครงสร้าง หน้าที่รับผิดชอบ งบประมาณและแผนการด�าเนินงานอย่างชัดเจน
โดยก�าหนดเป็นสองส่วน คือ ส่วนการบริหารจัดการและส่วนปฏิบัติงาน และก�าหนดรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
โดยจัดท�าคู่มือการฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure:SOP) เพื่อการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและถูกต้อง

ABSTRACT
Chandra Palace is the house of archaeological sites and buildings. The Palace is a historical 

site and a major tourist attraction. To meet the demand for usage and tourism, and to provide 

comfortable, good, and safe environment for visitors, the effective facility management thus is 

important. This research aimed to provide guidance for facility management of the Palace based 

on qualitative research. The research was conducted by gathering related documents, survey, 

observation, and interview. There were 3 methodologies of research: (1) Collecting related theories 

and Palace data, (2) Analyzing data through comparing with the standard of facility management, 

and (3) Summarizing results and providing recommendations for proper building and facility 

management of the Palace. The results of this study showed that the management has many related 
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parts with different responsibilities. It should be structured to achieve clear responsibility, budget 

and operational plan. It is divided into two parts: management and operational and the details of 

the operation should be set by implementing the Standard Operation Procedure (SOP) for clear 

and accurate operations.

ค�ำส�ำคัญ: งานบริการอาคาร โบราณสถาน

Keywords: Facility Management, Facility Service, Archaeological site

บทน�ำ
พระราชวงัจนัทน์เป็นพระราชวงัโบราณ ตัง้อยูร่มิแม่น�า้น่านฝ่ังตะวนัตก ทางด้านทศิเหนอืของเมอืงพษิณโุลก 

มีความส�าคัญเป็นสถานท่ีเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อทรง
ด�ารงต�าแหน่งอุปราช โดยในขณะน้ันเมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านส�าคัญของกรุงศรีอยุธยา กรมศิลปากร
ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานพร้อมประกาศขอบเขตที่ดินโบราณสถาน เมื่อ พ.ศ. 2537 รวมเนื้อที่ 128 ไร ่
2 งาน 50 ตารางวา หลงัจากทีเ่คยขึน้ทะเบยีนโบราณสถานไว้ก่อนหน้านีค้รัง้หนึง่แล้วเมือ่ พ.ศ. 2479 และได้ด�าเนนิการ
ขุดค้น บูรณะ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติโครงการบูรณะพระราชวังจันทน์และ
ย้ายโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมออกจากพื้นที่ ในปี พ.ศ. 2546 และมีการปรับภูมิทัศน์พระราชวังจันทน์ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2547 กรมศิลปากรเข้ามาด�าเนินการขุดค้นและบูรณะพระราชวังจันทน์ และมีการก่อสร้างศูนย์ประวัติศาสตร์
พระราชวังจันทน์ภายในบริเวณพระราชวังจันทน์ เพื่อเป็นที่รวบรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก ประวัติ
ความเป็นมาของพระราชวังจันทน์ ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเทิดพระเกียรติพระองค์ 

ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินวาง
ศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553 บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) ได้บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืการอนรุกัษ์และพฒันาพระราชวงัจนัทน์ เพือ่ร่วมกนัอนรุกัษ์
และพัฒนาโบราณสถานพระราชวังจันทน์และพื้นที่โดยรอบ โดยให้การสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 72,500,000 
บาท กรมศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการด�าเนินงานร่วมกับมูลนิธิเย็นศิระเพราะพระบริบาล โดยกองทัพภาคที่ 
3 และวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทรงพระ
สุหร่ายพระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร (จ�าลอง) และทรงเปิดป้ายอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ 
และในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ก็ได้เปิดให้ชมนิทรรศการภายในศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์
เป็นประจ�าทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวัง
จันทน์, 2559)

นอกจากนี้ภายในบริเวณพระราชวังจันทน์ยังมีการสร้างส่วนประกอบอาคารต่างๆ เพื่ออ�านวยความสะดวก
ให้กบัผูม้าท่องเทีย่วด้วย เช่น ลานจอดรถ ป้ายทางเข้า เส้นทางจกัรยาน ร้านจ�าหน่ายสนิค้า และห้องน�า้ เป็นต้น อาคาร
และส่วนประกอบอาคารเหล่าน้ีถือเป็นทรัพยากรกายภาพที่ส�าคัญ หากไม่ได้รับการบริหารจัดการและการดูแลที่ดี 
อาจส่งผลให้เกิดความทรุดโทรมก่อนเวลาอันควร ท�าให้เกิดความสูญเสียในคุณค่าทางประวัติศาสตร์และส่งผลถึง
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้

เพื่อให้พระราชวังจันทน์สามารถตอบสนองการใช้งานและการท่องเที่ยวได้ ซึ่งส่ิงที่จะท�าให้นักท่องเที่ยว
ประทับใจและเห็นคุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น คือ ความสะดวกสบาย สภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย ดังนั้น
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การบรหิารทรพัยากรกายภาพทีมี่ประสทิธภิาพ อ�านวยความสะดวก มคีวามปลอดภยัแก่ผูเ้ข้ามาในโครงการ จงึมคีวาม
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีการบริหารจัดการที่ดี ทั้งในเรื่องของแผนการบริหารจัดการ การเตรียมงบประมาณที่
เพยีงพอและเหมาะสม การดแูลบ�ารงุรกัษาระบบประกอบอาคาร อาคาร สภาพทางกายภาพของอาคาร พืน้ทีโ่ดยรอบ
อย่างถูกต้อง และสม�่าเสมอ รวมทั้งจัดให้มีงานบริการอาคารที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วย

ดงันัน้ จงึได้ท�าการศกึษาถงึแนวทางการบรหิารทรพัยากรกายภาพของพระราชวังจนัทน์ ซึง่จะเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการพระราชวังจันทน์ในเรื่องของการบริหารทรัพยากรกายภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารทรัพยากรกายภาพของพระราชวังจันทน์

แนวคิดและทฤษฎี
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ และแนวคิดของพิพิธภัณฑ์และการจัดการทรัพยากรกายภาพที่

เกีย่วข้องจากแหล่งข้อมลูตา่งๆ รวบรวม สรปุ และน�าข้อมลูมาวเิคราะห์ เปรยีบเทยีบกบัการปฏบิตังิานจรงิ เพื่อน�าไป
สู่แนวทางที่จะน�าเสนอแนะต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำรแบ่งประเภทของโบรำณสถำนและพิพิธภัณฑ ์ จากการรวบรวมเอกสารต่างๆ สามารถสรุปความหมาย

ของโบราณสถานได้ว่า หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ซ่ึงโดยอายุหรือลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับ

ประวตัศิาสตร์ของอสังหาริมทรัพย์น้ัน ทีมี่ความเก่าแก่ มีประวตัคิวามเป็นมาทีเ่ป็นประโยชน์ทางด้านศลิปะ ประวัตศิาสตร์

หรือโบราณคดี และยังรวมถึงสถานที่หรือเนินดินที่มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ หรือมีร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์

ปราฎอยู่ ทั้งนี้ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย 

มีการแบ่งประเภทของโบราณสถานไว้หลายรูปแบบด้วยลักษณะการแบ่งที่แตกต่างกัน เช่น ผู้ให้นิยาม

ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตุ ศิลปวัตุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แบ่งโดย

พิจารณาตามหลกักรรมสทิธิ ์แบ่งโดยพจิารณาจากการขึน้ทะเบยีน เป็นต้น ส�าหรบัพระราชวงัจันทน์นัน้นบัเป็นโบราณ

สถานที่ขึ้นทะเบียน (กระทรวงมหาดไทย. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ม.ป.ป.) ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ก็ได้มีการ

แบ่งประเภทไว้หลายรปูแบบ ด้วยลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัเช่นกัน แต่ส�าหรบัศนูย์ประวตัศิาสตร์พระราชวงัจนัทร์ทีต่ัง้อยู่

ในพื้นที่ของพระราชวังจันทน์นั้น หากแบ่งตามนิยามของ International Council of Museums : ICOM ซึ่งได้แบ่ง

พพิธิภณัฑ์ออกตามลกัษณะบทบาทการศกึษาศนูย์ประวตัศิาสตร์พระราชวงัจนัทน์ จะเป็นพพิิธภัณฑ์ทางประวติัศาสตร์

และโบราณคดี (Museum of History and Archaeology) และแบ่งย่อยไปอีกเป็นพิพิธภัณฑ์ประจ�าโบราณสถาน 

(Site Museum) (การต์รวี, 2557: 7-10) 

กำรบรหิำรทรพัยำกรกำยภำพ อาคารและสิง่อ�านวยความสะดวกหรอืทีเ่รียกว่า “ทรัพยากรกายภาพ” เป็น

ปัจจยัส�าคญัในการสนบัสนนุการด�าเนนิงานให้เกดิผลผลติและประสทิธภิาพทีด่ใีนองค์กรนัน้ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่หาก

อาคารและทรัพยากรกายภาพน้ันถูกก�าหนดวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พระราชวังจันทน์นับเป็นสถานท่ี

ท่องเที่ยวที่นักท่องเท่ียวเมื่อมาท่องเที่ยวแล้ว ต้องการส่ิงอ�านวยความสะดวกทั้งเรื่องสถานที่และบริการต่างๆ 

ที่สะดวกสบาย ปลอดภัย เพ่ือสร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ในการบอกต่อและการกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง 

เมื่อเป็นเช่นนี้การบริหารทรัพยากรกายภาพจึงเป็นเรื่องจ�าเป็น โดยแนวคิดในการบริหารทรัพยากรกายภาพนี้คือ 



แนวทางการบริหารทรัพยากรกายภาพของพระราชวังจันทน์
ฐาปณีย์ พันธุ์เพชร
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วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ประจ�าปี 2560

การบริหารจัดการให้ทรัพยากรกายภาพ (Place) ท�าหน้าที่สนองตอบและสนับสนุนกิจกรรมองค์กร (Process) และ

ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร (People) ผู้บริหารทรัพยากรกายภาพมีหน้าที่บริหารและจัดการให้ทรัพยากรกายภาพ 

ตอบสนองต่อองค์กร ในด้านการท�างานขององค์กรและกิจกรรมที่เกิดขึ้นและผู้ใช้อาคาร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การบรหิารทรพัยากรกายภาพต้องมุง่เน้นการบรหิารจดัการ ดแูลรกัษาและบรกิารเพือ่ให้ทรพัยากรกายภาพ

ท�างาน สอดรับ ส่งเสริมและตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา การบริหาร

ทรพัยากรกายภาพทีเ่กดิประสทิธภิาพสงูสดุคอื การท�างานให้ระบบกายภาพท�างานสอดคล้องและสมดลุย์ตามเป้าหมาย 

พันธกิจและลักษณะกิจกรรมขององค์กรนั้น มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และได้ประสิทธิภาพตามที่ต้องการ ทั้งระยะส้ัน

และระยะยาว โดยเป็นการประยกุต์กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัอาคารสถานที ่การดแูลรกัษาอาคารและบรกิารต่างๆ ภายใน

อาคารขององค์กร มาประสานรวมกันเป็นระบบเดียวกัน การบริหารทรัพยากรกายภาพ เป็นกระบวนการจัดการและ

ด�าเนินการด้านอาคารสถานที่ทั้งระบบเพื่อสนับสนุนให้องค์กรประสบความส�าเร็จ (เสริชย์, 2553: 64-65) นอกจากนี้

การบริหารทรัพยากรกายภาพที่ดีนั้นจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรกายภาพนั้นด้วย

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย
การวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ โดยการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากเอกสาร ส�ารวจ สงัเกต และการสมัภาษณ์

ประกอบด้วยระเบียบวิธีวิจัย 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การรวบรวมข้อมูล (2) การวิเคราะห์ข้อมูล และ (3) สรุปผลการ

ศึกษา โดยมีรายละเอียดคือ 

(1) กำรรวบรวมข้อมูล ได้แก ่

1.1 ข้อมูลทั่วไปของพระรำชวังจันทน์ ได้แก่ ประวัติ ความเป็นมา และความส�าคัญ 

1.2 ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร ได้แก่ การวางแผน นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการจัดการ 

โครงสร้างการบริหารงาน งบประมาณ การตลาดและประชาสัมพันธ์

1.3 ข้อมูลลักษณะทำงกำยภำพของพระรำชวังจันทน์ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพของพระราชวัง

จันทน์ อาคารประกอบต่างๆ และการจัดแสดงส่วนนิทรรศการ

1.4 กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรกำยภำพ ประกอบด้วย การบริหารจัดการ ได้แก่ 

นโยบาย เป้าหมาย และโครงสร้างการบรหิารงานทรพัยากรกายภาพ และการจดัการงานบรกิารอาคาร ได้แก่ งานดแูล

รักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานดูแลสวนและภูมิทัศน์ งานก�าจัดแมลงและสัตว์รบกวน งานบริการ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานบ�ารุงรักษาระบบและซ่อมแซมระบบประกอบอาคาร

ในการรวบรวมข้อมูลจะมีการรวบรวมข้อมูลด้วยการสืบค้นจากเอกสาร การสังเกต ส�ารวจ และ

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

(2) กำรวิเครำะห์ข้อมูล น�าข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวม น�ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบริหาร

ทรัพยากรกายภาพจากหนังสือ คู่มือต่างๆ เพื่อหาแนวทางที่สอดคล้องกับบริบทของพระราชวังจันทน์ต่อไป ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลนี้จะวิเคราะห์ในเรื่อง การบริหารทรัพยากรกายภาพ เช่น โครงสร้างการบริหารงาน การก�าหนด

งบประมาณ และการจัดการงานบริการอาคาร เป็นต้น 

(3) สรุปผลกำรศึกษำ เสนอแนะแนวทางในการบริหารทรัพยากรกายภาพที่สอดคล้องกับบริบทของ

พระราชวังจันทน์

ดังแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยในแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
จากการวิจัยพบว่า พระราชวังจันทน์มีพื้นที่ท้ังหมด 128 ไร่ 2 งาน 50 ตาราง วา มีส่วนประกอบท่ีส าคัญ 

ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นตัวอาคาร และส่วนท่ีเป็นโบราณสถานและวัดในเขตพระราชวังจันทน์ ดังนี้ 
1. โบราณสถานพระราชวังจันทน์ 
2. ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
3. ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ มีพื้นท่ีอาคาร ประมาณ 3,200 ตารางเมตร  ภายในศูนย์ประวั ติศาสตร์

พระราชวังจันทน์ มีการจัดนิทรรศการถา วรและนิทรรศการชั่วคราว ซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการเรื่องราวต่างๆ 
หมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดด้วย โดยในส่วนของนิทรรศการถาวร ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 
- ส่วนท่ี 1 พิษณุโลก : เมืองประวัติศาสตร์ส าคัญที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ าน่าน       
- ส่วนท่ี 2 บันทึกประวัติศาสตร์ 4 ศตวรรษ เมืองพิษณุโลก 
- ส่วนท่ี 3 พระราชวังจันทน์ : ศิลปกรรมและงานช่างหลวงพิษณุโลก 
- ส่วนท่ี 4 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช : จากเจ้านายเล็กๆ แห่งวังจันทน์ สู่วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทย 

4. อาคารอนุรักษ์ 2 หลัง จะมีการด าเนินการพัฒนาอาคารอนุรักษ์ท้ัง 2 หลังนี้ ให้เป็นสถานท่ีศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
การเสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจของพระบาทส มเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 13 ครั้ง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
พระมหากษัตริย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเมืองพิษณุโลกในแต่ละสมัย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดแสดง
เรื่องราวต่างๆ ให้น่าสนใจ 

5. วัดในเขตพระราชวังจันทน์ ได้แก่ วัดวิหารทอง วัดศรีสุคต วัดโพธิ์ทอง และสระสองห้อง 
6. ส่วนประกอบต่างๆ เช่น การสร้างลานจอดรถ การก่อสร้างป้ายทางเข้า การสร้างเส้นทางจักรยาน การสร้างร้าน

จ าหน่ายสินค้า การสร้างห้องน้ า การปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบบริเวณโบราณสถานพระราชวังจันทน์         
ป้ายโบราณสถาน เป็นต้น 

ดังแสดงใน ภาพที่  1 แสดงภาพถ่ายทางอากาศของพระราชวังจันทน์ , ภาพที่ 2 แสดงผังแสดงโบราณสถาน
พระราชวังจันทน ์และภาพที่ 3: อาคารและส่วนประกอบต่างๆ ของพระราชวังจันทน์ 

แนวทางการบริหารทรัพยากรกายภาพของพระราชวังจันทน ์

การศึกษารวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลทั่วไปของพระราชวังจันทน ์

ข้อมูลด้านการบริหาร 

ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ 

การด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรกายภาพ 

การสืบค้นเอกสาร และการสัมภาษณ ์

การสืบค้นเอกสาร และการสัมภาษณ ์

การสืบค้นเอกสาร สังเกต และการถ่ายภาพ 

การสืบค้นเอกสาร สังเกต ส ารวจ การถ่ายภาพ และการสัมภาษณ์ 

ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการศึกษา เสนอแนะแนวทางในการบริหารทรัพยากรกายภาพ ที่สอดคล้องกับบริบทของพระราชวังจันทน ์

แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

ผลกำรวิจัย
จากการวิจัยพบว่า พระราชวังจันทน์มีพื้นที่ทั้งหมด 128 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา มีส่วนประกอบที่ส�าคัญ 

ประกอบด้วยส่วนที่เป็นตัวอาคาร และส่วนที่เป็นโบราณสถานและวัดในเขตพระราชวังจันทน์ ดังนี้

1.	 โบราณสถานพระราชวังจันทน์

2	 ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

3.	 ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์	 มีพื้นท่ีอาคาร	 ประมาณ	 3,200	 ตารางเมตร	 ภายในศูนย์

ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์	มีการจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราวซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการเรื่องราว

ต่างๆ	หมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดด้วย	โดยในส่วนของนิทรรศการถาวร	ประกอบด้วย	4	ส่วน	ได้แก่

-	 ส่วนที่	1	พิษณุโลก	:	เมืองประวัติศาสตร์ส�าคัญที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น�้าน่าน	

-	 ส่วนที่	2	บันทึกประวัติศาสตร์	4	ศตวรรษ	เมืองพิษณุโลก

-	 ส่วนที่	3	พระราชวังจันทน์	:	ศิลปกรรมและงานช่างหลวงพิษณุโลก

-	 ส่วนที่	4	สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	:	จากเจ้านายเล็กๆ	แห่งวังจันทน์	สู่วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทย

4.	 อาคารอนรัุกษ์	2	หลงั	จะมกีารด�าเนนิการพฒันาอาคารอนรุกัษ์ทัง้	2	หลังนี	้ให้เป็นสถานทีศึ่กษาเรยีนรู้

เก่ียวกับการเสด็จพระราชด�าเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	

รัชกาลที่	9	ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	จ�านวน	13	ครั้ง	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	และพระมหากษัตริย์ที่มี

ความเกี่ยวข้องกับเมืองพิษณุโลกในแต่ละสมัย	โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดแสดงเรื่องราวต่างๆ	ให้น่าสนใจ

5.	 วัดในเขตพระราชวังจันทน์	ได้แก่	วัดวิหารทอง	วัดศรีสุคต	วัดโพธิ์ทอง	และสระสองห้อง

6.	 ส่วนประกอบต่างๆ	 เช่น	 การสร้างลานจอดรถ	 การก่อสร้างป้ายทางเข้า	 การสร้างเส้นทางจักรยาน	

การสร้างร้านจ�าหน่ายสินค้า	 การสร้างห้องน�้า	 การปรับปรุงภูมิทัศน์	 โดยรอบบริเวณโบราณสถานพระราชวังจันทน	์

ป้ายโบราณสถาน	เป็นต้น



แนวทางการบริหารทรัพยากรกายภาพของพระราชวังจันทน์
ฐาปณีย์ พันธุ์เพชร
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วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ประจ�าปี 2560

ดังแสดงในภาพที่ 1 แสดงภาพถ่ายทางอากาศของพระราชวังจันทน์, ภาพที่ 2 แสดงผังแสดงโบราณสถาน

พระราชวังจันทน์ และภาพที่ 3 อาคารและส่วนประกอบต่างๆ ของพระราชวังจันทน์  
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ภาพที่ 1 แสดงภาพถ่ายทางอากาศของพระราชวังจันทน์ 
  (ที่มาของภาพ:  https://www.google.co.th/maps/place/พระราชวังจันทน,์ 2560)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงผังแสดงโบราณสถานพระราชวังจันทน ์
(ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก:  https://www.google.co.th/maps/place/พระราชวังจันทน์, 2560)   
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ทางเข้า 

ภำพที่ 1 แสดงภาพถ่ายทางอากาศของพระราชวังจันทน์
ที่มาของภาพ:	https://www.google.co.th/maps/place/พระราชวังจันทน์,	2560
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ภาพที่ 1 แสดงภาพถ่ายทางอากาศของพระราชวังจันทน์ 
  (ที่มาของภาพ:  https://www.google.co.th/maps/place/พระราชวังจันทน,์ 2560)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงผังแสดงโบราณสถานพระราชวังจันทน ์
(ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก:  https://www.google.co.th/maps/place/พระราชวังจันทน์, 2560)   
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ทางเข้า ภำพที่ 2	แสดงผังแสดงโบราณสถานพระราชวังจันทน์
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก: https://www.google.co.th/maps/place/พระราชวังจันทน์, 2560
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ภำพที่ 3	อาคารและส่วนประกอบต่างๆ	ของพระราชวังจันทน์
ที่มาของภาพ:	https://www.google.co.th/imgres?imgurl,	2559



แนวทางการบริหารทรัพยากรกายภาพของพระราชวังจันทน์
ฐาปณีย์ พันธุ์เพชร

38
วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ประจ�าปี 2560

ในการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปประเด็นการวิจัยการด�าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรกายภาพของ

พระราชวงัจนัทน์ ออกเป็นประเดน็ต่างๆ คอื นโยบาย เป้าหมาย และโครงสร้างการบรหิารงาน งบประมาณ การตลาด

และประชาสัมพันธ์ และการจัดการงานบริการทรัพยากรกายภาพโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นโยบำย เป้ำหมำย และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของพระรำชวังจันทน์

นโยบายและเป้าหมายในการด�าเนินงานการบริหารงานของพระราชวังจันทน์นั้น ต้องการให้เป็นไปตาม

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามที่ก�าหนดไว้ของแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกรมศิลปากรได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต่อการมส่ีวนร่วมในการดูแลรกัษามรดกศลิปวฒันธรรมของชาต ิจงึได้ถ่ายโอนภารกจิการ

ดแูลบ�ารงุรกัษาโบราณสถาน ได้แก่ พระราชวงัจนัทน์ สระสองห้อง วดัวหิารทอง วดัศรสุีคต และวดัโพธิท์อง รวมเนือ้ที่ 

128 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา และการบรหิารจดัการอาคารศนูย์ประวตัศิาสตร์พระราชวงัจนัทน์ จงัหวดัพษิณโุลก ให้แก่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

ทั้งนี้ในการบริหารจัดการพระราชวังจันทน์มีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

เครื่อข่ำยหลัก ประกอบด้วย กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 

กรมศิลปากร บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด(มหาชน) เทศบาลนครพิษณุโลก ส�านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดพิษณุโลก ส�านักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 11 จังหวัดพิษณุโลก สมาคมศิษย์เก่าพิษณุโลกพิทยาคม

เครื่อข่ำยรอง ประกอบด้วย เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

และมัคคุเทศก์น้อย 

ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้ 

 - คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร มีหน้าท่ี อ�านวยการ ก�ากับ ดูแลการบริหารจัดการอนุรักษ์และพัฒนา

พระราชวังจันทน์และศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยจะต้องเป็น

ไปตามหลักวิชาการด้านโบราณคดี 

 - คณะกรรมกำรด�ำเนนิงำนตำมภำรกจิถ่ำยโอนดแูลบ�ำรงุรกัษำโบรำณสถำนพระรำชวงัจนัทน์และ

กำรบริหำรจัดกำรอำคำรศูนย์ประวัติศำสตร์พระรำชวังจันทน์ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ 

คณะกรรมการอ�านวยการ คณะกรรมการฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป และคณะกรรมการฝ่ายสาธารณปูโภคและปรบัปรงุภูมิ

ทศัน์ มหีน้าที ่ด�าเนนิงานดแูลบ�ารงุรกัษาโบราณสถานพระราช วงัจนัทน์และการบรหิารจดัการอาคารศูนย์ประวติัศาสตร์

พระราชวังจันทน์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 - ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัพษิณโุลก เป็นผูมี้อ�านาจกระท�าการแทนอธบิดกีรมศิลปากรในการออกหนงัสือ

อนญุาตหรอืไม่อนญุาตให้บคุคลเข้าไปด�าเนนิกจิการใดๆ เพือ่หาผลประโยชน์ในบรเิวณโบราณสถานพระราชวังจนัทน์ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 หากแบ่งภาระหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการภารกิจบ�ารุงรักษาโบราณสถานและ

บริหารจัดการอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก จะสามารถแบ่งได้ดังนี้

 - โบรำณสถำนพระรำชวังจันทน์ และโบรำณสถำนส�ำคัญในพื้นที่ขึ้นทะเบียนโบรำณสถำน

พระรำชวงัจนัทน์ กรมศลิปากรมหีน้าทีด่�าเนนิการอนุรกัษ์และพฒันาโบราณสถานและงานด้านโบราณคด ีตามประกาศ

ในราชกจิจานเุบกษา, องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัพษิณโุลก มหีน้าทีบ่�ารงุรักษาและดแูลโบราณสถานพระราชวงัจนัทน์ 

(ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการอ�านวยการ ก�ากับ ดูแลการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์และศูนย์
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ประวตัศิาสตร์พระราชวงัจนัทน์ ซึง่มแีม่ทพัภาคที ่3/ประธานกรรมการมลูนธิิเยน็ศริะเพราะพระบรบิาล เป็นผูแ้ต่งตัง้) 

และผูว่้าราชการจงัหวดัพษิณโุลก เป็นผูม้อี�านาจแทนอธบิดกีรมศลิปากรในการออกหนงัสอือนญุาตหรอืไม่อนญุาตให้

บุคคลเข้าไปด�าเนินการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์ในบริเวนโบราณสถานพระราชวังจันทน์ 

 - อำคำรศูนย์ประวัติศำสตร์พระรำชวังจันทน ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีหน้าท่ีในการ

บริหารจัดการ (ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการอ�านวยการ ก�ากับ ดูแลการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวัง

จนัทน์และศนูย์ประวตัศิาสตร์พระราชวงัจนัทน์ ซึง่มแีม่ทพัภาคที ่3/ประธานกรรมการมลูนธิเิยน็ศริเิพราะพระบรบิาล 

เป็นผู้แต่งตั้ง)

 - อำคำรอนุรักษ์ 2 หลัง และส่วนประกอบต่ำงๆ เช่น ถนน ห้องน�้า และร้านค้า เป็นต้น องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีหน้าที่ในการบริหารจัดการทั้งหมด

งบประมำณ จะมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีการตั้งงบประมาณเป็นรายปี 

และน�างบประมาณเหล่านั้น ไปใช้ในพันธกิจตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น 

กำรตลำดและกำรประชำสมัพนัธ์ของพระรำชวงัจนัทน์ มกีารประชาสัมพนัธ์ผ่านทางช่องทางข่าวสารต่างๆ 

ได้แก่ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ส่วนกลางของท้องถิ่น สปอตวิทยุ โทรทัศน์ สารคดีส้ันต่างๆ เว็บไซด์และ

เฟสบุค (facebook) การจัดแสดงแสง เสียง เทิดพระเกียรติต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการแสดงนิทรรศการ โดย

นับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2558 ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้อย่างเป็นทางการ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมประมาณ 67,000 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเดือนละ 6,700 คน โดยมีทั้งชาวพิษณุโลก ต่างจังหวัด และ

ชาวต่างชาติ

2. กำรจัดกำรงำนบริกำรทรัพยำกรกำยภำพของพระรำชวังจันทน์

โครงสร้างของการด�าเนินงานด้านการจดัการทรพัยากรกายภาพของพระราชวงัจนัทน์น้ัน จะมกีารด�าเนนิงาน

ภายใต้คณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นในข้อที่ 1 ในส่วนของการด�าเนินงานภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

พิษณุโลก จะมีฝ่ายกีฬาและการท่องเท่ียวเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใต้หน่วยงานศูนย์

ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ รวมทั้งหมด 19 อัตรา ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์ฯ 1 อัตรา พนักงาน 18 อัตรา โดย

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื จากองค์การบรหิารส่วนจังหวดั และการจัดจ้างจากบรษิทัภายนอก ดงันี ้จากองค์การบรหิาร

ส่วนจงัหวดั ได้แก่ ผูช่้วยนกัวชิาการบรหิารงานทัว่ไป 1 อตัรา เจ้าพนกังานธรุการปฏบิตังิาน 1 อตัรา ผูช่้วยนกัวชิาการ

พัฒนาการท่องเทีย่ว 4 อตัรา เจ้าพนกังานโสตทศันศกึษา 1 อัตรา และพนกังานดแูลโบราณสถาน 4 อตัรา และบคุลากร

ทีจ่ดัจ้างจากบรษัิทภายนอก ได้แก่ เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภัย จ�านวน 4 อตัรา และพนกังานท�าความสะอาดประจ�า

อาคาร จ�านวน 3 อัตรา 

ในเรือ่งของงานระบบวศิวกรรม ยงัไม่มช่ีางประจ�าอยูท่ีพ่ระราชวงัจนัทน์ หากมเีหตขุดัข้องใดๆ จะใช้ช่างทีม่า

จากหน่วยงานอ่ืนภายใต้ฝ่ายกีฬาและการท่องเท่ียว ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้โครงสร้างการบริหารงานเดียวกัน 

มาท�าการซ่อมบ�ารุงให ้โดยยังไม่มีการแบ่งส่วนงานที่ชัดเจน 

ในปี พ.ศ. 2560 มีการวางแผนในการเพิ่มอัตราบุคลากร มีการแบ่งส่วนงานที่ชัดเจนมากขึ้น และมีการเพิ่ม

อัตราของบุคลากรจาก 19 คน เป็น 76 คน โดยแบ่งส่วนงานออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ งานต้อนรับและบริการ จ�านวน 

11 อัตรา, งานบริหารงานทั่วไป การเงิน บัญชี ธุรการ จ�านวน 8 อัตรา, งานอาคารสถานที่ จ�านวน 45 อัตรา, และ

งานโสตทัศนูปกรณ์/อิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 3 อัตรา 



แนวทางการบริหารทรัพยากรกายภาพของพระราชวังจันทน์
ฐาปณีย์ พันธุ์เพชร

40
วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ประจ�าปี 2560

ปัญหำที่พบ
นอกจากนีย้งัพบปัญหาและอปุสรรคบางประการในการบรหิารทรพัยากรกายภาพของพระราชวงัจนัทน์ คือ

-	 การบริหารงานที่มีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องในการบริหารทรัพยากรกายภาพของพระราชวังจันทน์ใน

พื้นที่เดี่ยวกันซึ่งมีพื้นท่ีถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วน	 และแต่ละส่วนมีผู้รับผิดชอบ	 และหน้าที่ในการดูแลที่แตกต่างกัน	

ส่งผลเรื่องกระบวนการท�างานที่ซ�้าซ้อน	ท�าให้บางครั้งในทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	อีกทั้งยังส่งผลถึงความสับสนใน

ความรับผิดชอบเรื่องงบประมาณด้วย

-	 พระราชวังจันทน์เป็นโบราณสถาน	ท�าให้ต้องด�าเนินการตามข้อก�าหนดค่อนข้างมาก	แต่ในขณะเดียวกัน	

สถานทีน่ีถ้กูพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่ว	โดยมกีารสร้างส่วนประกอบต่างๆ	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัผูม้าท่องเท่ียว	

ซึ่งหากขาดการส่ือสารท่ีดีของแต่ละส่วนท่ีเก่ียวข้อง	 อาจท�าให้เกิดความเสียหาย	หรือไม่เหมาะสมเกิดขึ้นกับโบราณ

สถานพระราชวังจันทน์ได้

-	 ขาดแผนการด�าเนินงานเรื่องการบริหารทรัพยากรกายภาพของพระราชวังจันทน์ที่จ�าเป็น

-	 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน	ทั้งในเชิงปริมาณและทักษะการปฏิบัติงาน

-	 การด�าเนินงานในหลายๆ	ด้านยังเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	เช่น	การด�าเนินงานด้านวิศวกรรมระบบ

ประกอบอาคาร	เป็นต้น

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาข้อมูลทั้งหมด สามารถเสนอแนะได้โดยแบ่งเป็นประเด็น ดังนี้

1. กำรบริหำรทรัพยำกรกำยภำพของพระรำชวังจันทน์

สืบเนื่องจากการบริหารงานที่มีหลายฝ่ายเข้ามาเก่ียวข้องในการบริหารทรัพยากรกายภาพของพระราช 

วงัจนัทน์ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั และแต่ละส่วนมีหน้าทีใ่นการดแูลทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลเรือ่งความรบัผดิชอบเรือ่งงบประมาณ

ที่แตกต่างกัน และกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ซึ่งการเป็นโบราณสถานจะต้องมีข้อก�าหนด

ต่างๆ ที่ส�าคัญที่ต้องปฏิบัติตาม

จึงควรก�าหนดโครงสร้าง หน้าที่รับผิดชอบ งบประมาณ แผนการด�าเนินงาน และบุคลากรในการปฏิบัติงาน

ใหช้ัดเจน โดยเน้นให้ความส�าคัญกับการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าแห่งประวตัิศาสตร์ของสถานที ่แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างให้

เกิดความประทบัใจแก่ผูม้าท่องเทีย่วด้วยเช่นกนั โดยแนวทางในการก�าหนดโครงสร้างของการบริหารทรพัยากรกายภาพ

ของพระราชวังจันทน์ โดยให้มีการก�าหนดนโยบาย ด้านการบริหารทรัพยากรกายภาพ โดยมีคณะกรรมการชุดต่างๆ 

เป็นผู้ก�าหนดนโยบายตามล�าดับ อันได้แก่ คณะกรรมการอ�านวยการ คณะกรรมการด�าเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน

ดแูลบ�ารงุรกัษาโบราณสถานพระราชวงัจันทน์และการบรหิารจดัการอาคารศนูย์ประวัตศิาสตร์พระราชวงัจนัทน์ และ

มีคณะกรรมการอ�านวยการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคและปรับปรุง

ภูมิทัศน์ และรองปลัด 2 เป็นผู้รับนโยบายหลัก มาส่งต่อให้กับส่วนที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ส่วนงานกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายกีฬาและการท่องเที่ยว มาสู่ทางด้านของศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์โดยหัวหน้า

ศูนย์ฯ 

ในการวจิยันีม้ข้ีอเสนอแนะให้แบ่งส่วนงานการบรหิารศนูย์ประวตัศิาสตร์พระราช วังจนัทน์ออกเป็น 2 ส่วน 

โดยแบ่งแยกการบรหิารทรพัยากรกายภาพแยกออกจากงานบริหารอืน่ๆ ของพระราชวงัจนัทน ์ภายใต้การก�ากบัดแูล

หวัหน้าศนูย์ฯ คอื การบรหิารจดัการอืน่ๆ ได้แก่ งานตอนรบั/บรกิาร, งานบรหิารงานทัว่ไป การเงนิ บญัช ีเป็นต้น และ
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ส่วนการบริหารทรัพยากรกายภาพ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของนโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริการทรัพยากร

กายภาพ (Strategic FM) และส่วนการปฏบัตังิานด้านทรพัยากรกายภาพ (Operational FM) ดงัแสดงในแผนภมูทีิ ่2

นอกจากนีต้้องมกีารก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ เอกสารทีจ่�าเป็นและเกีย่วข้องกบัการประสานงานท้ังหมด 

เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 

และควรจัดให้มีการการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อก�าหนดของการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เพื่อให้

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน และสามารถด�าเนินการบริหารทรัพยากรกายภาพได้อย่างถูกต้อง และทันต่อ

สถานการณ์  
 

12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การจัดการงานบริการอาคารและทรัพยากรกายภาพของพระราชวังจันทน์ 
ควร ก าหนดให้มีงานบริการอาคาร การปฏิบัติงานบริการอาคาร  การก าหนด พื้นที่ และขอบเขต             

การปฏิบัติงาน อัตราก าลังคน และรอบเวลาในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่  
 กลุ่มงานบริการสนับสนุน (Support service) ประกอบด้วย 

- งานบริการอาคาร (Building services) อันได้แก่ งานรักษาความสะอาด (Cleaning), งาน
รักษาความปลอดภัย (Security), การก าจัดแมลงและสัตว์รบกวน และควบคุมโรคสัตว์ 
(Pest Control), การดูแลสวนและพื้นท่ีโดยรอบ (Landscape maintenance 
/Gardening)  

- งานบริการส านักงานและบริการอื่น (Customised & Office services) เช่น การน าชม
ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เป็นต้น 

การบริหารทรัพยากรกายภาพ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณะกรรมการด าเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนดูแลบ ารุงรักษาโบราณสถาน
พระราชวังจันทน์และการบริหารจัดการอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์

พระราชวังจันทน์ 

คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ 

Strategic 

Operation 

ส่วนการบริหารจัดการ (Strategic) 
ส่วนจัดการงานปฏิบัติงาน (Operational)  

รองปลัด 2  

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
- ฝ่ายบริหารการศึกษา 
- ฝ่ายส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
- ฝ่ายกีฬาและการท่องเที่ยว 
- หน่วยศึกษานิเทศก ์

หัวหน้าศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน ์

การบริหารจัดการอื่น  ๆ

Strategic FM Operational FM 

- การจัดการดูแลรักษาอาคาร 
- Facility Operations & 
Maintenance 
- Operation 
- Maintenance & Repairs 

- การจัดการงานบริการ 
- Facility Services 
Management 
- Building Services 
- Customised Services 

แผนภูมิที่ 2: แสดงโครงสร้างการบริหารงานของการบริหารทรัพยากรกายภาพของพระราชวังจันทน์ท่ีเสนอแนะ แผนภูมิที่ 2	แสดงโครงสร้างการบริหารงานของการบริหารทรัพยากรกายภาพของพระราชวังจันทน์ที่เสนอแนะ

2. กำรจัดกำรงำนบริกำรอำคำรและทรัพยำกรกำยภำพของพระรำชวังจันทน์

ควรก�าหนดให้มีงานบริการอาคาร การปฏิบัติงานบริการอาคาร การก�าหนดพื้นที่และขอบเขต การปฏิบัติ

งาน อัตราก�าลังคน และรอบเวลาในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่ 
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 - กลุ่มงานบริการสนับสนุน (Support service) ประกอบด้วย

  • งานบริการอาคาร (Building services) อันได้แก่ งานรักษาความสะอาด (Cleaning), งานรักษา

ความปลอดภัย (Security), การก�าจัดแมลงและสัตว์รบกวน และควบคุมโรคสัตว์ (Pest Control), การดูแลสวนและ

พื้นที่โดยรอบ (Landscape maintenance /Gardening) 

  • งานบริการส�านักงานและบริการอ่ืน (Customised & Office services) เช่น การน�าชมศูนย์

ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เป็นต้น

 - กลุ่มงานดูแลและบ�ารุงรักษาระบบวิศวกรรม (Engineering services) ได้แก่ งานโสตทัศนศึกษา 

งานช่างอิเล็กทรอนิกส์ และงานระบบประกอบอาคาร เป็นต้น 

จากการก�าหนดพื้นท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบการบริหารและจัดการของพระราชวังจันทน์นั้นส่งผลถึง

การจัดการงานบริการ กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลสวนและพื้นที่

โดยรอบ และดแูลเรือ่งความปลอดภยัให้กบัโบราณสถานพระราชวงัจนัทน์ และโบราณสถานส�าคญัในพืน้ทีข่ึน้ทะเบยีน

โบราณสถานพระราชวังจันทน์เท่านั้น แต่หากเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานจะเป็นหน้าที่ของกรมศิลปากร 

และการขอเข้าใช้พืน้ทีส่่วนของโบราณสถานกเ็ป็นอ�านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพษิณโุลก องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

พิษณุโลก ท�าหน้าที่เพียงเป็นตัวกลางในการส่งต่อข้อมูลเท่านั้น

แต่ในส่วนของอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อาคารอนุรักษ์ 2 หลัง และส่วนประกอบต่างๆ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมีหน้าท่ีในการบริหารจัดการท้ังหมด โดยครอบคลุมถึง งานรักษาความสะอาด, 

งานรักษาความปลอดภัย, การก�าจัดแมลงและสัตว์รบกวน และควบคุมโรคสัตว์, การดูแลสวนและพื้นที่โดยรอบงาน

บริการส�านักงานและบริการอื่นๆ, งานโสตทัศนศึกษา, งานช่างอิเล็กทรอนิกส์, และงานระบบประกอบอาคาร

ในการก�าหนดงานบรกิารอาคารนี ้มอีตัราก�าลงัคนทีเ่สนอแนะทัง้หมด 53 คน และมกีารจดัจ้างจากภายนอก 

(outsource) เป็นบางงาน โดยมีรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น ประจ�าวัน, ประจ�าเดือน, ประจ�า 3-6 

เดือน, ประจ�าปี, หรือตามความเหมาะสม ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 

ตำรำงที่ 1 แสดงการปฏิบัติงานบริการอาคารและอัตราก�าลังคนที่เสนอแนะ

งำนบริกำรอำคำร พื้นที่ปฏิบัติงำนและขอบเขตกำรปฏิบัติงำน
อัตรำ 

ก�ำลังคน

รอบเวลำในกำรปฏิบัติงำน

1 2 3 4 5

กลุ่มงำนบริกำรสนับสนุน (Support service) : งำนบริกำรอำคำร (Building services)
งำนรักษำควำมสะอำด 
(Cleaning) 

ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกอาคาร ได้แก่
พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่
โถงทางเดนิต่างๆ ห้องน�า้ พืน้ท่ีส่วนส�านกังาน พืน้ทีร้่าน
ขายของที่ระลึก บริเวณรอบอาคารและลานจอดรถ

5 คน     

งำนรักษำควำมปลอดภัย 
(Security)

ครอบคลุมการเดินตรวจการณ์ เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยและป้องกันโจรกรรม และการรักษาความ
ปลอดภัย ใน 3 พื้นที่ ได้แก่
- ประจ�าจุด เข้าออกรถยนต์
- ประจ�าจุดทางเข้าอาคาร
- ประจ�าจุด พื้นที่จอดรถ
และการเดินตรวจการณ์รอบๆ ทั่วบริเวณอาคาร และ
บริเวณโดยรอบโบราณสถาน

13 คน 
ตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 กะ

2 คน (กะกลางวันและกลางคืน)
4 คน (กะกลางวันและกลางคืน)
2 คน (กะกลางวันและกลางคืน)
5 คน (กะกลางวันและกลางคืน)
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งำนบริกำรอำคำร พื้นที่ปฏิบัติงำนและขอบเขตกำรปฏิบัติงำน
อัตรำ 

ก�ำลังคน

รอบเวลำในกำรปฏิบัติงำน

1 2 3 4 5

งำนกำรก�ำจัดแมลงและสัตว์
รบกวน และควบคุมโรคสัตว์ 
(Pest control)

ครอบคลุมการป้องกันและก�าจัดแมลงและสัตว์รบกวน 
6 ชนิด ได้แก่ หนู แมลงสาป ปลวก มด ยุง สุนัข

จัดจ้างจาก
ภายนอก 

(outsource)

- - - - 

งำนดูแลรักษำสวนและพื้นที่
โดยรอบ (Landscape 
Maintenance/Gardening)

ครอบคลุม 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การดูแลสนามหญ้า 
การดูแลไม้พุ่มและไม้คลุมดิน และการดูแลไม้ยืนต้น
โดยการท�างานในแต่ละขั้นตอน ประกอบด้วย งาน
ดูแลสวนและภูมิทัศน์โดยรอบ การท�าความสะอาด
การให้น�้า การพรวนดินและถอนวัชพืช การตัดแต่ง
การให้ปุ๋ย การก�าจัดแมลง การก�าจัดเชื้อโรค 
และการปลูกพืชทดแทน

25 คน    - 

กลุ่มงำนบริกำรสนับสนุน (Support service) : งำนบริกำรส�ำนักงำนและบริกำรอื่น (Customised & Office services)
งำนบริกำรส�ำนักงำนและบริกำร
อื่น (Customised & Office 
services)

ครอบคลุมส่วนงาน 2 ส่วน ดังนี้
งานต้อนรับและบริการ งานบริหารงานท่ัวไป การเงิน 
บัญช ีธรุการ เช่น การจัดท�าเอกสารต่างๆ จ�าท�ารายงาน
ประจ�าเดือน และรายงานประจ�าปี พัสดุ บัญชี รายรับ
รายจ่ายต่างๆ และหน้าที่ของบรรณารักษ์ เป็นต้น

8 คน     

กลุ่มงำนดูแลและบ�ำรุงรักษำระบบวิศวกรรม (Engineering services)
การบ�ารุงรักษาระบบปรับอากาศ ครอบคลุมการล้างท�าความสะอาดแบบแห้ง และแบบ

เปียกหรือล้างใหญ่ การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ 
การท�าประวัติ การบันทึกการท�างาน และการ
ซ่อมแซมเครื่องจักร

2 คน   
3 M
6 M

 
1 W 
2 M

การบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้าก�าลัง ครอบคลุม การบ�ารุงรักษาอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า 
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส�ารอง ตามระยะเวลา

-  
3 M
6 M

 
1 W 

การบ�ารุงรักษาระบบป้องกันอัคคี
ภัยและดับเพลิง

ครอบคลุมการตรวจสอบระดับน�้ายา และความพร้อม
ของอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นประจ�าทุก 6 เดือน การ
ตรวจสอบการท�างาน การเปลี่ยนชิ้นส่วน แบตเตอรี่ 
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

- - 
6 M

- -

การบ�ารุงรักษาระบบสุขาภิบาล
และบ�าบัดน�้าเสีย

ครอบคลุมการตรวจบ�ารุงรักษา อุปกรณ์ระบบน�้าดี 
ระบบระบายน�้า และระบบควบคุม และปั๊มของบ่อ
บ�าบัดน�้าเสีย

-  
3 M
6 M

 
1 W 

การบ�ารุงรักษาระบบสื่อสาร การดูแลรักษาระบบสื่อสาร ครอบคลุมการบ�ารุงรักษา 
และซ่อมแซม อุปกรณ์ระบบสื่อสารต่างๆ ภายใน
อาคาร ได้แก่ ชุมสายโทรศัพท์ ระบบกระจายเสียง 
ระบบโทรทัศน์ และระบบดาวเทียม ตามระยะเวลา

- - - - 
(ขึ้นอยู่กับ

แต่ละ
อุปกรณ์)

การบ�ารุงรักษาระบบรักษาความ
ปลอดภัย

การดูแลรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ครอบคลุม
การบ�ารุงรักษาความปลอดภัย ได้แก่ ระบบโทรทัศน์
วงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภาพ ระบบสัญญาณเตือนภัย
ต่างๆ ตามระยะเวลา

-  
3 M
6 M

 
1 W 

หมำยเหตุ 

รอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ได้แก่

1 ประจ�าวัน 4 ประจ�าปี

2 ประจ�าเดือน 5 ตามความเหมาะสม

3 ประจ�า 3-6 เดือน W หมายถึง สัปดาห์ 

M หมายถึง เดือน
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วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ประจ�าปี 2560

นอกจากนี้จะต้องมีการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ซึ่งถือเป็น

คู่มือที่ส�าคัญเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถปฏิบัติได้จริง และยังสามารถ

น�าไปประเมินผลการปฏิบัติงานได้ โดยคู่มือการปฏิบัติงานนี้จะระบุการปฏิบัติงานที่ชัดเจน การก�าหนดขอบเขตของ

การปฏิบัติงาน รายละเอียดของการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและประเมินผลงานบริการอาคาร ตัวอย่างเช่น คู่มือ

ปฏิบตังิานรักษาความสะอาด จะประกอบไปด้วย วตัถปุระสงค์, เครือ่งแบบพนกังานท�าความสะอาด, มาตรฐานน�า้ยา

ท�าความสะอาด, อปุกรณ์และเครือ่งมอืท�าความสะอาด, ขอบเขตงานท�าความสะอาด, ขัน้ตอนการท�าความสะอาดตาม

มาตรฐาน, การตรวจสอบ, และการประเมินผล อีกตัวอย่างหนึ่งคือ คู่มือปฏิบัติงานด้านงานรักษาความปลอดภัย 

ประกอบด้วย วัตถุประสงค์, ขอบเขตของงานรักษาความปลอดภัย, การแต่งกายและอุปกรณ์มาตรฐาน, หน้าที่ของ

หัวหน้าชุด, จุดปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย, ข้ันตอนการแจ้งเหตุ, รายละเอียดงานรักษาความปลอดภัย, และ

การประเมินผลการท�างานของพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

โดยจะต้องมกีารจดัท�าคูม่อืการปฏบิตังิานนีใ้นทกุๆ งานบรกิารอาคาร หากคูม่อืฯ มคีวามชดัเจน และถกูน�า

ไปใช้อย่างถกูต้องแล้ว จะเป็นส่วนส�าคญัในการท�าให้การบรหิารทรพัยากรกายภาพของพระราชวงัจนัทน์เป็นไปอย่าง
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