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 การศึกษาเร่ืองการจัดการการทองเท่ียวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการของการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม เพื่อศึกษาปญหา และเสนอแนวทางในการจัดการการทองเท่ียวในพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดารามสูความยั่งยืน  การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมี
กลุมเปาหมายในการเก็บขอมูลเชิงลึกโดยการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของสํานักพระราชวังจํานวน 3 
ทาน  สัมภาษณมัคคุเทศกท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จํานวน 
10 ราย และสัมภาษณนักทองเที่ยวทองเที่ยวท่ีเดินทางมาทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรี
รัตนศาสดารามโดยแยกเปนนักทองเท่ียวชาวไทย จํานวน 10 ราย นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ จํานวน 
10 ราย และรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากการศึกษาเอกสารประเภทตางๆ เชน หนังสือ บทความ งานวิจัย 
เอกสารจดหมายเหตุ เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ ผลการศึกษาจะวิเคราะหโดยการวิเคราะหเน้ือหา
และนําเสนอขอมูลดวยการเขียนพรรณนาความ โดยมีผลดังตอไปน้ี  
 พัฒนาการจัดการการทองเท่ียวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามแบง
ออกไดเปน 2 ชวง คือชวงกอนป พ.ศ.2502 และชวงหลังป พ.ศ.2502 การจัดการการทองเที่ยวใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในชวงกอนป พ.ศ.2502 ถือเปนชวงแรกเร่ิมการบริหาร
จัดการดานการทองเท่ียวของสํานักพระราชวังยังไมคอยเปนรูปธรรมมากนักเพราะวาพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ยังใชประเปนสถานท่ีประกอบพระราชพิธีสําคัญของพระมหากษัตริยและ
พระบรมวงศานุวงอยู ไมไดมุงเนนทางดานการทองเที่ยวมากนัก และยังอยูในชวงการบูรณะซอมแซม
สํานักพระราชวังอนุญาตใหนักทองเที่ยว เขาชมเปนคร้ังคราวไป โดยไมไดมีการเก็บคาเขาชมแตอยางใด 
และไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกใดๆเพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยว  
 การจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชวงหลังป 
พ.ศ.2502 สํานักพระราชวังเร่ิมจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
อยางเปนรูปธรรม เปนระบบระเบียบ มีพัฒนาการท่ีดีขึ้นตามลําดับอยางเห็นไดชัด มีการสรางส่ิงอํานวย
ความสะดวกตางๆ เพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยว เชนหองสุขา รานอาหารเคร่ืองด่ืมและรานจําหนายของ
ท่ีระลึก และสามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดารามไดอยางมีระบบ 
  
สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา..........................................  ปการศึกษา 2556 
ลายมือชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ.............................................. 
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 The study on ‘Tourism Management in Grand Palace and Emerald Buddha 

Temple has the objectives to study on the development of tourism management in Grand 

Palace and Emerald Buddha Temple and to study on the related problems and to suggest 

solutions to sustainable tourism management in the site. This research project is a qualitative 

one that relies on in-depth interview discipline. The participants to the interviews are 3 high 

ranking administrators of the Bureau of the Royal Household, 10 tour guides who work at the 

Grand Palace and 10 Thai and 10 foreign tourists who visit the site. In addition, secondary 

data from documents such as text books, articles, research papers, chronicles and public 

relations documents. The obtained data are analyzed with content analysis technique and 

presented as a descriptive report. The findings from the research reveal the following facts.  

   Tourism management in Grand Palace and Emerald Buddha Temple is divided 

into 2 phases, i.e., the first phase (before 2502 B.E. or 1959) and the current phase (1959 to 

present). The first phase is the beginning time for tourism management in the site. There 

were no substantial outcomes that concern tourism. In this phased, the major focus was the 

restoration of the constructions inside the complex. The Bureau of the Royal Household 

allowed tourists to visit the site just during certain periods, no fees charged and no facilities 

provided.  In the current phase or the period from after 1959 to present time, the Bureau of 

the Royal Household apparently improves its tourism management operations to be more 

substantial and systematically. Facilities such as toilets, food and drink shops and souvenir 

shops are established. Problems about tourism in the site are solved. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงได  ดวยความอนุเคราะหดานขอมูล คําแนะนําและ
ความรวมมือจากบุคคลและหนวยงานหลายฝาย ดังตอไปนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยสุภาภรณ จินดามณีโรจน อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่เสียสละเวลาใหคําปรึกษาและคําแนะนําดวยความหวงใยแกผูศึกษาเสมอมา        
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยสุรพล นาถะพินธุ ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
และศาสตราจารยพิเศษพิสิฐ เจริญวงศ กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธที่สละเวลาตรวจวิทยานิพนธ
และใหคําแนะนําปรึกษาตาง ๆ ระหวางการศึกษา 
 กราบขอบพระคุณ คุณรัตนาวุธ วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝายกิจกรรมพิเศษ 
สํานักพระราชวัง คุณปรีชาญ อินทรไพโรจน ผูชวยผูอํานวยการวัดพระศรีรัตนศาสดาราม คุณบุญเพ็ญ 
หวานณรงค หัวหนาฝายประชาสัมพันธและเผยแพร สํานักพระราชวัง ที่ใหความเมตตาอนุญาต 
ใหผูศึกษาไดทําการสัมภาษณและเก็บขอมูลที่มีประโยชนในการนํามาประกอบการทําวิทยานิพนธ
ฉบับนี้จนสําเร็จลงได  
 กราบขอบพระคุณ เจาหนาที่หองสมุดกาญจนาภิเษก สํานักพระราชวัง เจาหนาที่
หองสมุดกาญจนาภิเษก สํานักราชเลขาธิการ เจาหนาที่หอสมุด หอจุดหมายเหตุแหงชาติ และ
เจาหนาที่หองสมุดของสถาบันการศึกษา ที่ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการ
คนควาเอกสารขอมูลตางๆ เพื่อนํามาประกอบการทําวิทยานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จลงไดเปนอยางดี
ตลอดการศึกษา 
 กราบขอบพระคุณ เจาหนาที่งานนําชม สํานักพระราชวัง ทุกทานที่มีสวนชวยเหลือ    
ในการเปลี่ยนเวรวันหยุด ที่ทําใหผูศึกษามีเวลาในการศึกษา คนควาขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามา
ประกอบการทําวิทยานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จลงได 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณพอวิโรจน คุณแมสําเนียง เจริญศรี และบุคคลในครอบครัว
เจริญศรีทุกทานที่ชวยเหลือทางดานทุนทรัพยในการศึกษาและใหกําลังใจในการศึกษามาโดย
ตลอดเสมอมา 
 สุดทายขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ และนอง ๆ การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทุกคนที่ให
กําลังกันและกันระหวางการศึกษามาโดยตลอดเสมอมา  
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