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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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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมที่ทํารายไดเปนเงินตราตางประเทศใหแกประเทศที่มี
แหลงทองเท่ียวหรือทรัพยากรทองเที่ยวปละเปนจํานวนมาก และเปนรายไดที่ไดมาโดยมิตองเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติแตอยางใด ผิดกับอุตสาหกรรมอ่ืนที่ตองใชทรัพยากรธรรมชาติเปนวัตถุดิบ
สงออกไปขายแลกเอาเงินตราตางประเทศกลับเขามา อีกทั้งรายไดจากการทองเที่ยวโดยธรรมชาติ
ยอมกระจายไปยังประชาชน ในทองถิ่นและธุรกิจภาคเอกชนในแหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวของทั้ง
ทางตรงและทางออม ทําใหเกิดการสรางงานสรางอาชีพ ชวยแกปญหาวางงานและลดชองวางของ
รายไดใหกับประชาชนไดดีที่สุดทางหนึ่ง นอกจากนั้นยังไดรายไดในรูปเงินตราตางประเทศมาชวย
แกปญหาดุลชําระเงินและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจใหแกประเทศที่เปนเจาของแหลง
ทองเที่ยว 
 ทุกประเทศยอมรับกันวาอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหประโยชนมากมายในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ เพราะการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ลงทุนนอย แตผลกําไรที่ไดรับ
มากมายหลายเทาทวีคูณ โดยใชวัตถุดิบอันไดแกแหลงทองเที่ยว ซึ่งถือเปนสินคาหลักทางการ
ทองเที่ยวที่ไมมีวันจะหมดส้ิน อีกทั้งการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนรายจายที่มิได
สูญหายไปไหน หากแตเปนการลงทุนทางเศรษฐกิจเพื่อชวยกระตุนการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจใน
สวนภูมิภาคใหปรับตัวเขาสูระบบเดียวกัน พรอมทั้งยังชวยเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและเกียรติภูมิ
ของประเทศใหประจักษแกชาวโลกมากข้ึน (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2548: 1) 
 จะเห็นไดวาการทองเที่ยวตองมีแหลงทองเที่ยวหรือทรัพยากรทองเที่ยวที่ถือวาเปน
จุดหมายปลายทางแหงการเดินทางทองเที่ยงของมนุษย ซึ่งความหมายของแหลงทองเที่ยวไดมี
นักวิชาการใหความหมายไวอยางหลากหลาย พอสรุปไดวาแหลงทองเที่ยวหรือทรัพยากรทองเทีย่ว
หมายถึงส่ิงที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษยสรางข้ึนทั้งที่อยูในลักษณะที่เปนรูปธรรม
สามารถสัมผัสได และอยูในลักษณะที่เปนนามธรรมไมสามารถสัมผัสได ซึ่งมนุษยสามารถ
นํามาใชเปนสินคาทางการทองเที่ยวในการดึงดูดใจนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชม อีกทั้งยังเปนมรดก
ที่ทรงคุณคาของประเทศดวย หรือจะกลาวอยางงาย ๆ วาแหลงทองเที่ยวหรือทรัพยากรทองเที่ยว
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หมายถึงส่ิงของ กิจกรรม และหรือมิติอ่ืนใดที่สามารถใหคุณคาเชิงการทองเที่ยว เชน ความ
สวยงามตามธรรมชาติ คุณคาเชิงประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และการเรียนรูประสบการณใหม
แกนักทองเที่ยว  ทั้งนี้แหลงทองเที่ยวสามารถปรากฏไดทั้งในลักษณะรูปธรรมที่สามารถสัมผัสได
ดวยการจับตอง เชนส่ิงกอสราง ถ้ํา น้ําตก เปนตน และในลักษณะของนามธรรมที่ไมสามารถ
สัมผัสไดดวยการจับตอง แตสามารถสัมผัสไดดวยทางอ่ืน เชนภูมิปญญาทองถิ่น ภาษา ความเปน
ชนเผาการแสดงพื้นบาน เปนตน  (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2548: 2) 
 ประเทศไทยเปนประเทศที่อุดมไปดวยแหลงทองเที่ยวประเภทตาง ๆ เชนแหลง
ทองเที่ยวประเภทธรรมชาติที่เกิดจากการสรางสรรคของธรรมชาติ จนกลายเปนปติมากรรมจาก
ธรรมชาติที่มีความงดงามเปนที่อัศจรรยใจของนักทองเที่ยว และยังมีแหลงทองเที่ยวประเภท
ประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ เปนแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางข้ึนตามประโยชนของ
มนุษยเองท้ังที่ เปนมรดกในอดีต และไดสรางเสริมในสมัยปจจุบัน ซึ่งมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร โบราณคดี และศาสนา เปนส่ิงที่แสดงถึงอารยะธรรมและความเจริญกาวหนาของ
ประเทศวาในสมัยนั้นมีความเจริญดานใดบาง ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษามุงเนนศึกษาเกี่ยวกับ
สถานที่ทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร ที่เปนแหลงทองเที่ยวประเภทพระราชวัง ซึ่งสถานท่ี
ทองเที่ยวประเภทพระราชวังนั้นมีหลายสถานที่ในประเทศไทย แตผูศึกษาจะมุงเนนศึกษาเฉพาะที่
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อันเปนโบราณสถานท่ีเปนที่ประทับของ
พระมหากษัตริย และสถานท่ีประกอบพระราชพิธีสําคัญของพระมหากษัตริย และมีความสําคัญ
ตอการบริหารราชการแผนดินในสมัยอดีต พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระบรมมหาราชวังข้ึนเมื่อป พ.ศ.2325 แลวเสร็จในป พ.ศ.2328 
ซึ่งพระบรมมหาราชวังมีเนื้อที่ 152 ไร 2 งาน มีกําแพงใบเสมากออิฐและปอมปราการรายลอมอยู
ทั้งส่ีดาน ภายในพระบรมมหาราชวังแบงออกเปน 3 เขต คือ เขตพระราชฐานช้ันนอก ดานทศิเหนอื
เปนที่ต้ังของสถานที่ราชการตาง ๆ ทางทิศตะวันออกเปนที่ต้ังของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เขตพระราชฐานช้ันกลางเปนที่ต้ังของหมูพระมหา
ปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานที่มีความงดงาม สําหรับประกอบพระราชพิธีตาง ๆ และเขต
พระราชฐานชั้นในซึ่งเปนที่ประทับของพระมหากษัตริย พระอัครมเหสี พระบรมวงศานุวงศฝายใน 
และขาบาทบริจาริกา ซึ่งในปจจุบันนี้มิไดมีพระมหากษัตริยหรือพระบรมวงศานุวงศพระองคได
ประทับอยูเปนการถาวรเพียงแตใชเปนสถานที่ทรงประกอบพระราชพิธีสําคัญ ๆ เทานั้นและเนื่อง
ดวยความงดงามและทรงคุณคาของศิลปกรรม สถาปตยกรรมของวัดพระศรีรัตนศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวังประกอบกับระยะเวลาอันยาวนานพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ไดถูกเปลี่ยนผานจากการที่เคยเปนสถานท่ีประทับของพระมหากษัตริย มาเปนสถานท่ี
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ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยในปจจุบัน และเปนสถานท่ีทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมจาก
นักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเปนจํานวนมาก นับแตอดีตจนถึงปจจุบันมีจํานวน
นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีจํานวน
เพิ่มมากข้ึนทุกปและไมมีแนวโนมที่จะลดลง เมื่อมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาทองเที่ยวใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จึงกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ข้ึนมากมาย เชน
ปญหาดานส่ิงอํานวยความสะดวกไมเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว ปญหาดานการ
จัดการนักทองเที่ยว ปญหาดานการจัดการดานสถานที่เสนทางการเดินทองเที่ยว และดวยสาเหตุ
ดังกลาวนี้จึงทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาถึงพัฒนาการการจัดการการทองเที่ยวใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตลอดจนศึกษาถึง แนวทางการจัดการการ
ทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต้ังแตคร้ังอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อ
เสนอแนวทางในการจัดการปญหาดานตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพและเปนการทองเที่ยวอยางยั่งยืนสืบไป 
 
คําถามการวิจัย 
 พัฒนาการของการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดารามตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันมีลักษณะเปนเชนไร การจัดการดังกลาวสงผลดี ผลเสียตอ
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และตอการพัฒนาพระบรมมหาราชวังและ    
วัดพระศรีรัตนศาสดารามในดานใดบางและพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ควรมีทิศทางในการจัดการการทองเที่ยวสูความยั่งยืนอยางไร 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม 
 2. เพื่อศึกษาปญหาและเสนอแนวทางในการจัดการการทองเที่ยวในวัดพระศรีรัตน
ศาสดารามและพระบรมมหาราชวังสูความยั่งยืน 
 
ขอบเขตในการศึกษา 
 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 1. ศึกษาประวัติความเปนมาและสภาพทั่วไปของพระบรมมหาราชวังและวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม 
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 2. ศึกษาพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับการจัดการการทองเที่ยวใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อใหเห็นถึงพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงที่
เกิดข้ึนในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในแตละชวงเวลาต้ังแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน 
 ขอบเขตดานพื้นที่ 
 การศึกษาคร้ังนี้ มุงเนนศึกษาพื้นที่ในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม ซึ่งมีเนื้อที่ 152 ไร 2 งาน ต้ังอยูถนนหนาพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร โดยมีอาณาบริเวณติดตอพื้นที่โดยรอบ ดังนี้  
 ทิศเหนือ ติด สนามหลวงและมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ทิศใตติด ติด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
 ทิศตะวันออก ติด กระทรวงกะลาโหม และพระราชวังสราญรมณ 
 ทิศตะวันตก ติด แมน้ําเจาพระยา 
 ขอบเขตดานประชากร 
 ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการการทองเที่ยวพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดารามโดยสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของสํานักพระราชวังจํานวน 3 ทาน สัมภาษณมัคคุเทศก
ที่เดินทางมาปฏิบัติหนาที่มัคคุเทศกที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จํานวน    
5 ทาน รวมทั้งสัมภาษณนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยแยกเปนนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 5 
ทาน และนักทองเที่ยว ชาวตางชาติ จํานวน 5 ทาน รวมทั้งส้ิน 18 ทาน 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบพัฒนาการของการทองเท่ียวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม 
 2. สามารถเสนอแนวทางในการจัดการการทองเที่ยวใน พระบรมมหาราชวังและวัด
พระศรีรัตนศาสดารามอยางยั่งยื่น 
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บทที่ 2 
 

แนวคิด วรรณกรรม และงานวจิัยที่เกีย่วของ 
 
 การศึกษาเร่ืองการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ผูศึกษาไดสํารวจและรวบรวมแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
หัวขอที่ทําการศึกษาโดยไดรวบรวมขอมูลจากแหลงศึกษาตาง  ๆ  ไดแก  หองสมุดของ
สถาบันการศึกษา หองสมุดกาญจนาภิเษกสํานักพระราชวัง หอสมุด หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
และหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีสวนเกี่ยวของ โดยขอมูลที่ศึกษารวบรวม ไดแก หนังสือ 
บทความ วิทยานิพนธ สารนิพนธ เอกสารเกาทางราชการตาง ๆ และสื่ออินเทอรเน็ต เพื ่อ
นํามาใชประกอบความคิดในการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ประวัติความเปนมาของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 2. ความโดดเดนและความสําคัญพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 3. แนวคิดที่เกี่ยวของในการศึกษา 
  3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
  3.2 แนวคิดการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
  3.3 แนวคิดดานแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและกิจกรรม  
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
  4.1 งานศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ศึกษา 
  4.2 งานศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยว 
 
ประวัติความเปนมาของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 พระราชนิ เวศนมณเฑียรสถานแหงแรกของกรุงเทพมหานครซ่ึงเ รียกกันวา 
“พระบรมมหาราชวัง” นี้ มีอาณาบริเวณคิดเปนเนื้อที่ประมาณ 152 ไร มีกําแพงใบเสมากออิฐ  
และปอมปราการรายลอมอยูโดยรอบทั้งส่ีดาน 
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 ภายในพระบรมมหาราชวังไดแบงแยกอาณาบริเวณสําหรับปลูกสรางอาคารสถานที่
ไวเปนสัดสวน พื้นที่ตอนเหนือซึ่งเปนดานหนานั้น ทางทิศตะวันออกเปนบริเวณวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ทิศตะวันตกเปนอาคารสถานที่ราชการ พื้นที่ตอนกลางเปนหมูพระมหาปราสาทและ
ราชมณเฑียรสถาน สวนพื้นที่ตอนในเบ้ืองหลังพระมหาปราสาทราชมณเฑียรเปนเขตฝายใน ซึ่ง
ในกาลกอนเปนที่ประทับของสมเด็จพระอัครมเหสี พระบรมวงศานุวงศฝายใน และขาบาท
บริจาริกาในองคสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจา 
 พระบรมมหาราชวังนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก พระปฐมบรมกษัตริย
แหงบรมราชวงศจักรี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนพรอมกับการสรางกรุงเทพมหานครฯ 
เมื่อพุทธศักราช 2325 (แสงสูรย ลดาวัลย, 2514: 1) 
 มูลเหตุที ่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระมหานครและพระราชนิเวศน
มณเฑียรสถานใหม ณ ฝงฟากตะวันออกของแมน้ําเจาพระยานี้ ก็เนื่องจากทรงพระราชดําริวา
สถานการณของกรุงธนบุรีที่เกิดความเดือดรอนระสํ่าระสายถึงเกิดการจลาจลวุนวายนั้น หาก
ลวงรูไปยังนานาประเทศ ก็อาจเปนตุจูงใจใหศรัตรูฉวยโอกาสยกทัพมาประชิดติดพระนคร เพราะ
เห็นวาไทยออนกําลังลงแลวก็ได ทรงพิเคราะหเห็นวาชัยภูมิโดยทั่วไปของกรุงธนบุรีไมมั่นคง
แข็งแรงสําหรับการตอตานขาศึก ถามีศึกมาประชิดติดพระนครก็ยากแกการปองกันรักษาพระ
นคร สูชัยภูมิทางฝงฟากตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาไมได เพราะเปนที่แหลมมีแมน้ําเปน
ขอบเขตกวาครึ่ง ซึ่งอาจอาศัยลําแมน้ําเปนปราการตอตานขาศึกไดเปนอยางดี สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงอธิบายสภาพของกรุงธนบุรีไวในหนังสือพระราช
พงศาวดารรัชกาลที่ 2 วา  
 

 แผนที่เมืองธนบุรีครั้งเปนราชธานีเหมือนอยางเมืองพิษณุโลก คือ ตั้งปอมกําแพง
สองฟาก เอาลําแมนํ้าไวกลางเมือง เมืองที่เอาลํานํ้าไวกลาง ถาลํานํ้านั้นแคบ ก็เปน
ประโยชนในการที่จะใชเรือลําเรียงเขาไดถึงในเมือง และเวลามีศึกสงคราม ก็อาจทําเครื่อง
กีดกันขาศึกไดในทางนํ้า และทําสะพานใหพลทหารขามฟากเขาชวยกันรักษาหนาที่ไดงาย 
แตถาลํานํ้ากวางออกจนกลายเปนแมนํ้า ประโยชนที่จะไดในการปองกันเมืองก็หมดไป
กลายเปนเมืองอกแตก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดเคยทรงรักษาเมือง
พิษณุโลกสูศึกอแซวุนกี้ คงจะไดทรงพระราชดําริเห็นเปนการเสียเปรียบขาศึกดังกลาวมาน้ี 
จึงไดยายพระนครมาตั้งขางฝงตะวันออกแตฝายเดียว เอาแมนํ้าเจาพระยาเปนขื่อหนา
รักษาพระนคร (แสงสูรย ลดาวัลย, 2514: 2) 
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 มูลเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ มีพระบรมราโชบายที่จะสรางพระมหานครให
เจริญรุงเรืองสวยงาม ละมายแมนกรุงศรีอยุธยาราชธานีเดิมโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้เพื่อจะใหเปน
เกียรติยศปรากฏไปในนานาประเทศวา ชาติไทยไดรวบรวมกันเปนปกแผนแนนหนาสามารถกอบ
กูความเปนอิสระคืนมา และสามารถสรางสรรคบานเมืองใหมใหรุงเรืองสวยงาม เชนในสมัยที่
กรุงศรอยุธยายังเปนราธานีอยูนั้นไดแลว ขาวแหงความเจริญรุงเรื่องเปนปกแผนของประชาชาติ 
ยอมทําใหเปนที่ครั้นครามขามเกรงแก ผูที่คิดจะรุกรานไดประการหนึ่ง และเนื่องจากศิลปะใน
การกอสรางก็เปนสัญลักษณประการหนึ่งที่จะแสดงถึงความเจริญรุงเรือง จึงทรงตั้งพระราช
หฤทัยที่จะสถาปนาวัดวาอารามและพระราชนิเวศนมณเฑียรสถานใหงดงามเปนสงาดังเชนที่เคย
เปนมาแตครั้งกรุงศรีอยุธยา แตพระราชนิเวศนมณเฑียรสถานที่กรุงธนบุรีนั ้น ตั้งอยู ในที่ไม
เหมาะสม มีวัดขนาบอยูสองขาง ไมอาจที่จะขยายอาณาบริเวณเพื่อกอสรางพระมหาปราสาท
ราชมณเฑียรใหสวยงามได จึงทรงมีพระราชดําริที่จะสรางพระราชนิเวศนมณเฑียรสถานข้ึนใหม 
 คร้ันเม่ือวันที่ 8 เมษายน 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก เสด็จออก
ประทับทามกลางมุขมนตรีและเสนามาตยราชบริพารทั้งปวง ทรงมีพระราชดํารัสเหนือเกลาฯ ส่ัง
ใหพระยาธรรมาธิกรณ และพระยาวิจิตรนาวี เปนแมกองในการนําไพรพลไปวัดกะที่สรางพระมหา
นคร และพระราชมณเฑียรสถานใหม ตามที่ไดทรงพระราชดําริไว 
 สถานที่ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระบรมมหาราชวังข้ึนนั้น แตเดิมเปนที่
ซึ่งพระยาราชาเศรษฐี และบรรดาชาวจีนซึ่งเขามาพ่ึงบรมโพธิสมภารอยูในคร้ังนั้นไดต้ังเคหสถาน
บานเรือนอาศัยอยูกอนแลว จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระยาราชาเศรษฐี และบรรดาชาว
จีนทั้งปวงยกยายไปต้ังเคหสถานบานเรือนอยูใหม ณ ที่สวน ต้ังแตคลองวัดสามปล้ืมไปจนถึง
คลองวัดสามเพ็ง (แสงสูรย ลดาวัลย, 2514: 3) 
 การกอสรางพระบรมมหาราชวัง ไดเร่ิมลงมือดําเนินการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 
พุทธศักราช 2325 อันเปนเวลาภายหลังการพระราชพิธียกหลักเมืองสําหรับกรุงเทพมหานครเพียง 
1 วัน ในตอนแรกไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชมณเฑียรสถานดวยเคร่ืองไม และ
รายลอมอาณาบริเวณดวยปราการระเนียดไวเปนการช่ัวคราวกอน 
 ครั้นเมื่อไดทําการกอสรางพระราชมณเฑียรสถานชั่วคราวสําเร็จแลว จึงไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหต้ังการพระราชพิธีปราบดาภิเษกโดยสังเขปข้ึน มีการสวดพระปริตรพุทธมนต 
ณ พระราชมณเฑียรที่สรางใหม 3 วัน เร่ิมแตวันจันทรที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2325 เปนตนมา 
ครันถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน เวลา 6 นาฬิกา 24 นาที อันเปนเวลาอุดมมงคลฤกษ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ก็ไดเสด็จพระราชดําเนินโดยขบวนพยุหยาตราชลมารค 
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ขามฟากจากพระราชวังกรุงธนบุรี มา ณ ฝงฟากตะวันออกเสด็จข้ึนฉนวนหนาพระบรมมหาราชวัง 
ประทับพระราชยานมีตํารวจหลวงแหนําตามเสด็จฯ สูพระราชมณเฑียรสถาน ทรงประกอบพระ
ราชพิธีปราบดาภิเษก เสด็จข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระปฐมบรมกษัตริยในพระบรมราชวงศ
จักรี และไดเสด็จฯ เฉลิมพระราชมณเฑียร ณ พระราชนิเวศนมณเฑียรสถาน ในกรุงเทพมหานคร
อมรรัตนโกสินทรแตเบ้ืองนั้นสืบมา  
 ตอมาเมื่อไดเสด็จผานไอศูรยราชสมบัติ ทํานุบํารุงบานเมืองรมเย็นเปนปรกติสุขข้ึน
บางแลว จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเร่ิมกอสรางพระราชนิเวศนมณเฑียรสถานใหเปนการ
ถาวรสืบไป กลาวคือ ในปพุทธศักราช 2326 โปรดเกลาใหเร่ิมการกอกําแพง สรางปอม สรางประตู 
สรางพระราชมณเฑียรสถานทั้งขางหนาและขางใน ตลอดจนสรางพระอุโบสถวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม พรอมดวยพระเจดีย พระวิหาร ศาลาราย และหอไตร ในปพุทธศักราช 2327 โปรด
เกลาฯ ใหสรางพระมหาปราสาทข้ึนในพระบรมมหาราชวัง เมื่อการสรางพระราชนิเวศนมณเฑียร
สถานสําเร็จเรียบรอยดังพระราชประสงคแลว จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหต้ังการพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกเต็มตามแบบแผนและขนบประเพณีที่มีมาแตโบราณกาลอีกคร้ังหนึ่ง เม่ือป
พุทธศักราช 2328 (แสงสูรย ลดาวัลย, 2514: 4) 
 
ความโดดเดนและความสําคัญพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามคือมรดกสถาปตยกรรมของกรุง
รัตนโกสินทรซึ่งพระมหากษัตริยแหงพระบรมราชจักรีวงศ ทรงสรางสรรคและพัฒนาข้ึนไวอยาง
ตอเนื่อง นับต้ังแตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาราชธานี เม่ือ 
พ.ศ.2325 ไดแกราชมณเฑียรสถาน ที่ประทับและศูนยกลางการบริหารราชการแผนดินในสมัยที่
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มีวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปนพระ
อารามหลวงประจําพระบรมมหาราชวังเชนเดียวกันกับราชธานีในสมัยโบราณ พระมหากษัตริยแต
ละรัชกาลทรงรังสรรคบูรณะปฏิสังขรณเพิ่มพูนสถาปตยกรรมที่สมบูรณดวยศิลปกรรมอันวิจิตร
งามสงาในพระบรมมหาราชวังสืบเนื่องตราบจนถึงปจจุบัน ประกอบดวยพระมหาปราสาท พระที่
นั่งนอยใหญ หอพระและอ่ืน ๆ ลอมรอบดวยกําแพงใบเสมา ชองประตู และซุมประตู ลวนเปน
สถาปตยกรรมที่เปนศรีสงาเชิดชูราชอาณาจักรไทย อันแสดงถึงความเจริญรุงเร่ืองทางวัฒนธรรม
ของชาวไทยและชาติไทย 
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 พระมหามณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง นอกจากเปนที่ประทับและศูนยกลางการ
บริหารราชการแผนดินในอดีตแลว ปจจุบันคือสถานที่สําคัญอยางยิ่งในการประกอบพระราชพิธี 
อันเปนสวัสดิมงคลแกสถาบันพระมหากษัตริย ชาติ และประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริยแหงพระบรมราชจักรีวงศตั้งแตแรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
ตลอดมา ลักษณะสถาปตยกรรมของพระมหามณเฑียรจึงเปนหมูพระที่นั่งที่สงางามและวิจิตร
ดวยสถาปตยกรรมไทย แสดงความโดดเดนเปนเอกลักษณของชาติ ประกาศใหร ับรู ว า
พระมหากษัตริยไทยทุกพระองคทรงรอบรูลึกซ้ึงมีพระอัจฉริยภาพในศิลปกรรมของชาติ ทรงทุมเท
ทํานุบํารุงศิลปกรรมของชาติทุกสาขางอกงามไพบูลยประจักษเปนหลักฐานสืบมา (สํานัก
พระราชวัง, 2554) 
 
แนวคิดที่เกี่ยวของในการศึกษา   
 แนวคิดการจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  
 ปจจุบันการทองเที่ยวอยางยั่งยืนจัดวาเปนประเด็นสําคัญสําหรับการบริหารจัดการ
การทองเท่ียวเนื่องจากจะตองใชทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่มีคุณคาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และรักษาเอกลักษณด้ังเดิมไวไดในระยะยาว ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืนดังนี้ 
 รําไพพรรณ แกวสุริยะ (2544: 118-119, อางถึงใน อทิตยา แกวพิลา, 2553) กลาววา
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรทองเที่ยว เพื่อ
ตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรีภาพ โดยการใชทรัพยากรและส่ิงแวดลอม
อันมีคุณคาอยางรอบคอบและชาญฉลาดสามารถรักษาเอกลักษณด้ังเดิมไวไดในระยะยาวนาน
ที่สุด เกิดปญหาผลกระทบนอยที่สุด ขณะเดียวกันคุณภาพทรัพยากรแลส่ิงแวดลอมตองดีข้ึน 
แมวานักทองเที่ยวเพิ่มข้ึนก็ตาม 
 Shiriey Eber (2005, อางถึงใน อทิตยา แกวพิลา, 2553) ไดกลาวถึงหลักการพื้นฐาน
ของการทองเที่ยวอยางยั่งยืนวามีอยู 10 ประการ ดังนี้ 
 1. การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน เปนการใชทรัพยากรธรมชาติและวัฒนธรรมอยางพอดี
เทาที่จําเปนและประหยัด เพื่ออนุรักษทรัพยากรใหมีการใชยาวนานข้ึน 
 2. การลดการบริโภคของเสียเกินความจําเปน เปนการลดการบริโภคที่มากเกินความ
จําเปนและการลดของเสียเพื่อชวยลดคาใชจายในการทํานุบํารุงรักษาส่ิงแวดลอมที่ถูกทําลายใน
ระยะยาวและเพิ่มคุณภาพของการทองเที่ยว 
 3. การรักษาความหลากหลาย เปนการรักษาความหลากหลายของธรรมชาติและ
วัฒนธรรมซ่ึงมีความสําคัญตอการทองเที่ยวในระยะยาว และชวยขยายฐานของการทองเที่ยว 
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 4. การรวมการพัฒนาการทองเที่ยวเขาอยูในการวางแผน เปนการรวมการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเขากับแผนพัฒนาแหงชาติและแผนพัฒนาทองถิ่น อีกทั้งมีการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมซ่ึงเปนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมหมายถึงการใชหลักวิชาการในการคาดการณ
เกี่ยวกับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบของการดําเนินโครงการทองเที่ยวที่จะมีตอส่ิงแวดลอม
ทุกดานที่อาจเกิดข้ึนนอยที่สุด อันจะชวยขยายศักยภาพการทองเที่ยวในระยะยาว 
 5. การสนับสนุนเศรษฐกิจทองถิ่น เปนการรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทองถิ่น
โดยพิจารณาควบคูไปกับดานราคาและคุณคาของส่ิงแวดลอม ซึ่งไมเพียงแตจะชวยใหเกิดการ
ประหยัดแตยังปองกันการทําลายส่ิงแวดลอม 
 6. การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น เปนการใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมการทองเที่ยว
อยางเต็มที่ ซึ่งไมเพียงแตสรางผลประโยชนตอบแทนใหประชาชนในทองถิ่นและสิ่งแวดลอม แตยัง
ชวยยกระดับคุณภาพการจัดการทองเที่ยว 
 7. การศึกษากันระหวางผูเกี่ยวของและสาธารณะชน เปนการปรึกษาหารือกัน
สม่ําเสมอระหวางภาครับ ผูประกอบการ ประชาชนทองถิ่น องคกรและสถาบันที่เกี่ยวของเพื่อรวม
ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งแกปญหาและลดความขัดแยงในผลประโยชน 
 8. การฝกอบรมบุคคลกร เปนการฝกอบรมบุคลากรทองถิ่นทุกประเภท ทุกระดับ ใหมี
ความรูเกี่ยวกับแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแบบย่ังยืน ซึ่งจะชวยยกระดับการบริการ
ทองเที่ยว 
 9. การตอบสนองการตลาดทองเที่ยว เปนการจัดเตรียมขอมูลขาวสารการทองเที่ยวให
พรอมเพื่อเผยแพรไปยังนักทองเที่ยวใหเขาใจและเคารพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ
แหลงทองเที่ยว อีกยังชวยยกระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 
 10. การวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ เปนการวิจัยและการติดตามตรวจสอบอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อชวยในการแกไขปญหา และเพิ่มผลประโยชนใหกับแหลงทองเที่ยว ทองถิ่น และ
นักทองเที่ยวลงทุน 
 บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2549, อางถึงใน อทิตยา แกวพิลา, 2553: 30) ไดกลาววา    
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนมีขอควรคํานึงอยู 8 ประการ ดังนี้ 
 1. คํานึงถึงความตองการของชุมชนทองถิ่นในแหลงทองเที่ยวนั้นวา คนในชุมชน
ตองการเปดชุมชนเปนแหลงทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวเขาเที่ยวชมหรือไม ถาหากยังไมพรอมจะ
ตอนรับนักทองเที่ยว ก็ควรชะลอการพัฒนาการทองเที่ยวออกไปกอน มิฉะนั้นจะเกิดความขัดแยง
กับชุมชนทองถิ่นหรือมีการทํารายนักทองเที่ยว ซึ่งจะทําใหภาพลักษณการทองเที่ยวแยลง แตถา
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หากคนในชุมชนมีความพรอมที่เปดชุมชนเปนแหลงทองเที่ยวและพรอมจะตอนรับนักทองเที่ยว ก็
จะเปนแนวทางการพิจารณาสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อการชักจูงใหนักทองเที่ยวเดินทางมา
ทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
 2. คํานึงถึงความตองการของนักทองเที่ยวตอแหลงทองเที่ยวนั้นวา นักทองเที่ยวมัค
วามตองการจะเห็นส่ิงใดจากแหลงทองเที่ยวนั้นหรือตองการจะไดประโยชนอะไรจากแหลง
ทองเที่ยวนั้น ซึ่งจะเปนแนวทางการพิจารณาจัดหาหรือจัดสรางกิจกรรมเสริมในการตอบสนอง
ความตองการของนักทองเที่ยวเปนสวนใหญ เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยวมากที่สุด 
อันเปนการดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมาแหลงทองเที่ยวนี้มากข้ึน ทําใหมีรายไดจากการ
ทองเที่ยว 
 3. คํานึงถึงส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวนั้นวา มีส่ิงอํานวยความสะดวก
อะไรอยูแลงบาง มีความเพียงพอตอความตองการหรือไม และตองการเพิ่มส่ิงอํานวยความสะดวก
อีกหรือไม จะเพิ่มในปริมาณมากนอยเพียงใด ซึ่งจะเปนแนวทางในการพิจารณาจัดหาส่ิงอํานวย
ความสะดวกท้ังทางตรงและทางออมใหแกนักทองเที่ยวอยางเพียงพอ พรอมทั้งฝกอบรมพนักงาน
ในการใหบริการดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
 4. คํานึงถึงคุณคาส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยวนั้นวา จะถูกกระทบ
หรือถูกทําลายหรือไม ซึ่งเปนแนวทางในการพิจารณาดูแลรักษาคุณคาของส่ิงแวดลอมทาง
ธรรมชาติ และดํารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นไว 
 5. คํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของแหลงทองเที่ยวนั้นวา จะสามารถรองรับ
นักทองเที่ยวไดมากนอยเพียงใดจึงจะเหมาะสม ซึ่งเปนแนวทางในการพิจารณาในการกําหนด
ปริมาณและมาตรฐานของการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว พรอมทั้งกําหนด
กิจกรรมการทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่เหมาะสม และพิจารณามาตรการการจํากัดนักทองเที่ยว  
 6. คํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในแหลงทองเที่ยวนั้นวา จะใหพวกเขาเขา
มามีสวนรวมและไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวอยางไร ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนทองถิ่นในแหลงทองเที่ยว ใหมีรายไดเพิ่มข้ึนและมีความเปนอยูที่ดีข้ึนดวย 
 7. คํานึงถึงส่ิงกอสรางในแหลงทองเที่ยวนั้นวา มีความกลมกลืนกับสภาพแวดลอม
หรือไม ในขณะเดียวกันไดเนนการจัดการดานความสะอาด สะดวกสบายตามมาตรฐานสากล
หรือไม ทําใหสะทอนถึงความสําเร็จที่เกิดจากความสามารถในการเช่ือมโยงเอกลักษณทองถิ่นที่มี
เสนหเฉพาะตัวกับมาตรฐานสากล ซึ่งแนวทางในการพิจารณาการสรางความสมดุลระหวางความ
เปนเอกลักษณทองถิ่นกับการเตรียมพรอมสําหรับยุคโลกาภิวัฒน 
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 8. คํานึงถึงความสําเร็จของแหลงทองเที่ยวอ่ืนทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่มี
ลักษณะคลายคลึงกันวา เขาพัฒนากันอยางไรจึงประสบความสําเร็จ ซึ่งเปนแนวทางในการ
พิจารณาการศึกษาและเปรียบเทียบ พรอมทั้งเปนแบบอยางในการประยุกตใหดีกวา 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549, อางถึงใน อทิตยา แกวพิลา, 2553: 31)  
ไดกลาวถึงเกณฑการกําหนดแหลงทองเที่ยวเพื่อการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนไว 12 ตัวช้ีวัด
ดังนี้ 
 1. เปนแหลงทองเที่ยวที่มีเอกลักษณหรืออัตลักษณทองถิ่นด้ังเดิม มีความสะอาด    
รมร่ืน 
 2. มีความพรอมในการบริหารจัดการ มีศูนยศึกษาธรรมชาติหรือวัฒนธรรม ภายใน
ศูนยอํานวยความสะดวกเบ้ืองตน มีเคานเตอรบริการขาวสาร มุมนิทรรศการ หองสุขาสะอาด มุม
จําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม มุมจําหนายของที่ระลึก รวมทั้งมีระบบบริการคนพิการ การบริหาร
จัดการในลักษณะการเปนเจาบานที่ดี มีความปลอดภัย สะดวกตอการเดินทางของนกัทองเทีย่วทกุ
ระดับทั้งเยาวชน คนสูงอายุ และคนพิการ 
 3. มีการจัดทําเสนทางศึกษาแหลงทองเที่ยว (ธรรมชาติและวัฒนธรรม) ทั้งเสนทางไป
และกลับทางเดิม เสนทางเปนแบบวงรอบหรือวงกลมอยางนอย 1 เสนทาง การจัดทําเสนทาง
ศึกษาแหลงทองเที่ยวนั้นตองคํานึงถึงความสะดวกของคนพิการตามหลักสากล 
 4. มีปายส่ือความหมายบนเสนทางศึกษาเปนระยะ  ๆ  เพื่อให เกิดความรูแก
นักทองเที่ยว  
 5. มีแผนท่ีและคูมือนําเที่ยวประกอบปายส่ือความหมายเพื่อใหเกิดความรูแก
นักทองเที่ยว  
 6. มีการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ จํานวนนักทองเที่ยวตอคร้ัง
ตอวัน 
 7. มีมัคคุเทศก หรือวิทยากร หรือนักทองเที่ยวส่ือความหมายทองถิ่นที่รอบรูนําชม 
เพื่อใหนักทองเที่ยวไดความรู มีความเขาใจ มีความทรงจํา ไดรับประสบการณเพิ่มเติม 
 8. มีการบริหารจัดการพื้นที่รวมกับประชาชนในทองถิ่นและพหุภาคี เชน องคกร
ภาครัฐบาล องคกรเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) องคการบริหารสวนทองถิ่น และแบงปน
ผลประโยชนอยางยุติธรรมและโปรงใส 
 9. มีนโยบายและแผนงานตอการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว รวมทั้งงานรักษา
สภาพแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่นระยะส้ันและยาว เชน แผนพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
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และโครงสรางพื้นฐาน การจัดการขยะ การจัดการน้ําเสีย การจัดการมลพิษตาง ๆ ใหมีมาตรฐาน 
สากล 
 10. มีแผนพัฒนาบุคลากร 
 11. แหลงทองเที่ยวที่มีที่พักแรมจะตองเปนที่พักที่รักษาสภาพแวดลอมและวัฒนธรรม
ทองถิ่น 
 12. มีแผนงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการบริการ เพื่อการจัดการไดตาม
มาตรฐานสากล 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย กลาววาการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่ผสมผสานระหวางการอนุรักษกับการทองเที่ยว ขอบเขตของการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนตองคลอบคลุมทุกองคประกอบของการทองเที่ยว โดยเนนการพัฒนาการ
ทองเที่ยวที่มุงสูความยั่งยืน คือ กิจกรรมการทองเที่ยวที่ดํารงอยูได  มีนักทองเที่ยวมาเย่ียมเยือน
สม่ําเสมอ ทรัพยากรทางการทองเที่ยวดึงดูดใจนักทองเที่ยวไวได กิจการการบริการมีกําไร ไมมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทั้งทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม หรือหากมีตองนอยที่สุด ความ
ยั่งยืนในที่นี้จึงหมายถึงความยั่งยืนของทรัพยากร ชุมชน และตลาดการทองเที่ยว 
 ศรัณย  เลิศรักษมงคล (2540: 12) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวอยางยั่งยืนไว
วา หมายถึงการพัฒนาการทองเที่ยวใหมีลักษณะของการถายทอดวัฒนธรรมใหนักทองเที่ยวได
เรียนรูวัฒนธรรมที่ดี ไดเขาใจคุณคาอันสูงสงของวัฒนธรรมนั้นจะเปนสิ่งกอใหเกิดประโยชนแก
ทุกฝาย ทําใหคนไทยมีความรูมากขึ้น ไดรายไดจากความรู และนักทองเที่ยวไดอรรถประโยชน
จากพุทธศาสนา ซึ่งส่ิงเหลานี้ทําใหมีคุณภาพของการพัฒนาเกิดข้ึน 
 พิเศษ  เจียจันทรพงษ (2540: 3) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวแบบยั่งยืนไววา 
“หมายถึง การทองเที่ยวที่มิไดทําลายทรัพยากรทองเที่ยวใหหมดเปลืองหรือหมดไป ยังคงเปน
ทรัพยากรที่ดึงดูดใจใหมีการทองเที่ยวไดอยางไมมีวันหมดสิ้น” 
 จากความหมายของการทองเที่ยวแบบยั่งยืนดังกลาวขางตนจึงพอสรุปไดวา “การ
ทองเที่ยวกลุมใหญและกลุมเล็กที่มีการจัดการอยางดีเยี่ยมเพื่อสามารถดํารงไวซึ่งทรัพยากร
ทองเที่ยวใหมีความดึงดูดใจอยางไมเส่ือมคลาย ธุรกิจทองเที่ยวมีการปรับปรุงคุณภาพใหมีผล
กําไรอยางเปนธรรม ชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมไดรับผลประโยชนตอบแทนอยางเหมาะสม โดยมี
นักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมเยือนสม่ําเสมออยางเพียงพอ แตมีผลกระทบทางลบตอส่ิงแวดลอมนอย
ที่สุดหรือไมมีเลยอยางยืนยาว” หรือจะสรุปอยางงาย ๆ จากความหมายดังกลาวขางตนไดวา  
“การทองเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึงการทองเที่ยวที่มีลักษณะสําคัญอยู 6 ประการดังตอไปนี้ คือ 
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 1. เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทุกประเภททั้งแหลงทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ
แหลงทองเที่ยวประเภทประวั ติศาสตร  โบราณสถานวัตถุ  และแหลงทองเที่ยวประเภท 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม 
 2. เปนการทองเที่ยวที่เนนคุณคาและความเปนเอกลักษณของแตละแหลงทองเที่ยว 
 3. เปนการทองเที่ยวทีมีความรับผิดชอบตอทรัพยากรทองเที่ยวและส่ิงแวดลอมใน
แหลงทองเที่ยว 
 4. เปนการทองเที่ยวที่ใหนักทองเที่ยวไดสัมผัส เรียนรู และไดรับประสบการณที่
เกี่ยวของกับธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 5. เปนการทองเที่ยวที่ใหผลตอบแทนแกผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวอยางยืนยาว 
 6. เปนการทองเที่ยวที่ใหประโยชนตอชุมชนทองถิ่น และคืนประโยชนกลับสูทรัพยากร
ทองเที่ยวและส่ิงแวดลอมของทองถิ่นดวย” 
 แนวคิดการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
 1. การอนุ รักษทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร  โบราณสถานและ
โบราณวัตถุ เนื่องจากทรัพยากรทองเท่ียวประเภทนี้เปนส่ิงที่บรรพบุรุษไดสรางสรรคข้ึนมาใหเปน
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรโบราณคดี จนกลายเปนส่ิงที่ดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหเดินทางเขา
ไปเยี่ยมชม จึงตองชวยกันอนุรักษไวใหอยูในสภาพที่สมบูรณตลอดเวลา ซึ่งมีแนวทางการอนุรักษ
ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณสถานและโบราณวัตถุกระทําไดดังตอไปนี้คือ 
 2. การออกกฎหมายคุมครองควบคุม เนื่องจากทรัพยากรทองเที่ยวประเภท
ประวัติศาสตร โบราณสถานและโบราณวัตถุเปนส่ิงที่ทรงคุณคาของประเทศที่ทุกคนจะตองชวยกนั
ดูแลรักษา จึงตองออกกฎหมายประกาศใหทรัพยากรทองเที่ยวประเภทนี้เปนพื้นที่อนุรักษมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติสืบตอไป ซึ่งประเทศไทยไดจัดแบงลักษณะพื้นที่อนุรักษทางวัฒนธรรม
ออกเปน 2 ประเภทใหญคือ 
  ประเภทที่ 1 อุทยานประวัติศาสตร เปนพื้นที่ที่กําหนดขอบเขตใหเปนพื้นที่ทาง
ประวัติศาสตร องคประกอบทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงสภาพแวดลอมทั้งที่มนุษย
สรางข้ึนและโดยธรรมชาติอันมนุษยนํามาใชงาน เพื่อจะทําใหสาระทางประวัติศาสตรและพิทักษ
รักษาพื้นที่เหลานี้ไดดํารงคงอยูอยางยั่งยืน 
  ประเภทที่ 2 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เปนสถานที่ที่จัดต้ังข้ึนเพื่อเก็บรักษา
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันเปนทรัพยสินของแผนดิน 
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  นอกจากนั้นยังตองออกกฎหมายคุมครองปองกันรักษาทรัพยากรทองเที่ยวประเภท
นี้ใหคงอยู คูประเทศอยางยั่งยืน พรอมกําหนดบทลงโทษผูละเมิดหรือฝาฝน เชนการออก
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504  
เปนตน 
 3. การปองกันการลักลอบและทําลาย เนื่องจากทรัพยากรทองเที่ยวประเภท
ประวัติศาสตร โบราณสถานและโบราณวัตถุเปนส่ิงที่มีคา จึงตองปองกันดูแลรักษาทรัพยากร
ทองเที่ยวเหลานี้อยางยั่งยืน โดยจัดใหมีหนวยงานพรอมเจาหนาที่คอยดูแลรักษาเพื่อมิใหถูก
ทําลายหรือมีการลักลอบเขาไปขุดคนหาสมบัติที่มีคา นอกจากนี้อาจจะจัดสงผูเชี่ยวชาญไปทําการ
ดูแลบูรณะใหอยูในสภาพเดิมากที่สุด 
 4. การจัดหางบประมาณในการบูรณะซอมแซม เนื่องจากการบูรณะซอมแซม
ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณสถานและโบราณวัตถุตองเสียคาใชจายสูงมาก
รัฐบาลควรจัดหางบประมาณใหอยางเพียงพอในการบูรณะซอมแซม บางคร้ังอาจจะตองขอความ
ชวยเหลืองบประมาณการบูรณะซอมแซมจากองคการวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ (UNESCO) เปนตน 
 5. การจัดหาสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ เนื่องจากโบราณวัตถุเปนส่ิงที่มีคุณคาทาง
ประวัติศาสตรและงายตอการถูกโจรกรรม จึงตองจัดหาสถานที่สําหรับเก็บรวบรวมโบราณวัตถุให
อยูในสภาพปลอดภัย สะดวกในการดูแลรักษา และสามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขาไปเยี่ยมชม
ไดอีกดวย 
 6. การดูแลรักษาความสะอาด เนื่องจากทรัพยากรทองเท่ียวประเภทประวัติศาสตร 
โบราณสถาน และโบราณวัตถุเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมและ
โบราณคดี ถาเกิดความสกปรกขึ้นในสถานที่เหลานั้นแลว ยอมไมสามารถดึงดูดความสนใจ
นักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชมได จึงตองมีเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดอยางใกลชิด พรอมกับ
จัดเตรียมภาชนะไวรองรับขยะมูลฝอยอยางเพียงพอ และตองขอความรวมมือนักทองเที่ยวให
ชวยกันรักษาความสะอาดดวย 
 7. การกําหนดผังเมือง เนื่องจากทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร
โบราณสถานและโบราณวัตถุเปนส่ิงที่มีคาทางสถาปตยกรรมและโบราณคดี จึงไมควรมีส่ิงปลูก
สรางใด ๆ มาบดบังความสวยงามของโบราณสถานเหลานั้น จําตองกําหนดผังเมืองในทุกจังหวัดที่
มีโบราณสถานต้ังอยู เพื่อปองกันมิใหมีการปลูกสรางส่ิงใด ๆ มาบดบังความสวยงามของ
โบราณสถานเหลานั้น 
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 แนวคิดดานแนวทางการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและกิจกรรม  
 เนื่องจากทรัพยากรทองเที่ยวประเภทนี้เปนมรดกทางวัฒนธรรมของแตละสังคม และ
เปนกิจกรรมที่สรางเสริมความพึงพอใจแกนักทองเที่ยว เพื่อดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวสนใจเดินทาง
ไปเยี่ยมชม จึงตองชวยกันอนุรักษไวใหอยูสืบทอดกันไปช่ัวกาลนาน ซึ่งการอนุรักษทรัพยากร
ทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมสามารถกระทําด้ังตอไปนี้ คือ 
 1. การปลูกฝงใหเห็นคุณคา เนื่องจากทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและกิจกรรมเปนส่ิงมีคาของเฉพาะทองถิ่น ดังนั้นทางจังหวัดควรทําการเผยแพรความรู
เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวประเภทนี้ใหประชาชนเขาใจและปลุกฝงใหเห็นคุณคา 
เพื่อใหเกิดความรักความหวงแหน และพรอมที่จะชวยสืบทอดกันไปไมใหสูญหาย 
 2. การจัดงานประเพณีหรือกิจกรรม เนื่องจากทรัพยากรทองเที่ยวประเภท
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมเปนส่ิงมีคาของเฉพาะทองถิ่น จึงควรจัดงานเทศกาลเพื่อ
สงเสริมประเพณีและกิจกรรมเหลานั้นใหคนตางถิ่นไดรูจัก โดยจัดในชวงเวลาที่เหมาะสมและ
ถูกตองกับประเพณีหรือกิจกรรมเหลานั้น แลวอาจเรียกเก็บเงินคาเขาชมจากนักทองเที่ยวอยาง
เปนธรรม และใหนักทองเที่ยวเขามามีสวนรวมกับงานเทศกาลประเพณีหรือกิจกรรมดวย 
 3. การสงเสริมสินคาหัตถกรรมพื้นเมือง เนื่องจากสินคาหัตถกรรมพื้นเมืองเปนภูมิ
ปญญาของคนในสังคมแตละทองถิ่นที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ จึงควรสงเสริมสินคา
หัตถกรรมพื้นเมืองใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว อันเปนการแสดงถึงความเจริญทางอารยธรรมให
คนตางทองถิ่นไดเห็น และยังเปนการเพิ่มรายไดใหแกคนในทองถิ่น แตทั้งนี้ตองทําอยางระมดัระวงั
อยานําเอาเทคโนโลยีมาใชมากเกินไป จนทําใหสินคาหัตถกรรมพื้นเมืองนั้นขาดลักษณะเดนไป 
 4. การดูแลรักษาความสะอาด เนื่องจากทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและกิจกรรมเปนส่ิงดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเขาไปเย่ียมชม ถาหากเกิดความสกปรกข้ึนใน
สถานที่เหลานั้น ยอมทําใหนักทองเที่ยวเกิดความไมประทับใจ จึงเปนหนาที่ของผูปกครองชุมชน
ทองถิ่นนั้นจะตองจัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดอยางใกลชิด พรอมทั้งจัดเตรียมภาชนะไว
รองรับขยะมูลฝอยอยางเพียงพอ และขอความรวมมือจากประชาชนและนักทองเท่ียวใหชวยกัน
รักษาความสะอาดดวย 
 สรุป การทองเที่ยวอยางยั่งยืนคือการตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวเพื่อให
เกิดประสบการณการทองเที่ยวที่มีคุณคามากที่สุด และเนนการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ตาง ๆ ของแหลงทองเที่ยว เพื่อการจัดการ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืนตอไป จึงจําเปนจะตองรักษาความสมดุลของทรัพยากรการทองเที่ยวซึ่งมี
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ความสําคัญและมีความสัมพันธโดยตรงกับประชาชนในพื้นที่และสังคม ดังนั้นในการจัดการ
ทรัพยากรการทองเที่ยวอยางยั่งยืนจึงควรมีการกําหนดแนวทางการใชประโยชนและการพัฒนา
ทรัพยากรการทองเที่ยว รวมทั้งปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทองเท่ียวเพื่อตอบสนองความ
จําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพแกสมาชิกของสังคมทั้งในปจจุบันและ
อนาคต โดยใชทรัพยากรอยางชาญฉลาด ใหสามารถใชประโยชนไดทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ผูศึกษาพบวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอศึกษาซึ่งเปนแหลงความรู 
ตาง ๆ ไดแก หนังสือ บทความ เอกสารทางประวัติศาสตร รายงานการวิจัย และสื่ออินเทอรเน็ต 
โดยสามารถจําแนกงานศึกษาออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 คือ งานศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ศึกษา 
กลุมที่ 2 งานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยว 
 งานวิจัยที่เกี่ยวกับพื้นที่ศึกษา 
 ศิริพร  บัวพันธชั้น (2549) ไดศึกษาเรื่อง “ความหมายและการใชพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามบริบททางสังคม กรณีศึกษาวัดพระแกว” โดยมีจุดมุ งหมายเพื ่อแสดงใหเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของวัดพระแกวในดานตาง ๆ ทั้งทางดานสถาปตยกรรม และบทบาทหนาที่ของวัด
พระแกวที่มีตอสังคมไทยในแตละยุคสมัยตั้งแตรัชกาลที่ 1 จนกระทั่งรัชกาลปจจุบัน อีกทั้งยังมี
จุดมุงหมายในการศึกษาปจจัยที่ทําใหความหมายของการใชพื้นที่วัดพระแกวเปลี่ยนแปลงไป 
จากเดิม วัดพระแกวเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ของพระมหากษัตริยเทานั้น แตในปจจุบันวัดพระแกวมี
มิติการใชพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งมิติ คือการเปนพื้นที่กึ่งสาธารณะเชิงทองเที่ยว ดังนั้น พื้นที่วัดพระ
แกวจึงมีความล่ืนไหลของการเปนพื้นที่ศักด์ิสิทธิ์และพ้ืนที่สามัญ ซึ่งจะเปล่ียนแปลงไปตามบริบท
ของสังคม 
 จากการศึกษาพบวา การเปลี่ยนแปลงดังกลาว มีปจจัยหลักมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมไปสูความทันสมัย ซึ่งจะเห็นไดชัดมนสมัยรัชกาลที่ 4 และ 5 ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางสังคมและวัฒนธรรม จึงทําใหพระแกวมรกตถูกลดบทบาทในหนาที่ที่มีตอไพรฟา คงเหลือไว
เพียงบทบาทที่มีตอพระมหากษัตริยเทานั้น และยิ่งเปนการตอกยํ้าบทบาทหนาที่ของพระแกว
มรกตและวัดพระแกวที่เปนพื้นที่ของพระมหากษัตริย ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 7 ไดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั ้งยิ ่งใหญ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงทําใหวัดพระแกว
คลี่คลายจากการเปนพื้นที่แสดงถึงอํานาจของพระมหากษัตริยสูการเปนพื้นที่ที่ธํารงความเปน
กษัตริย 
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 ในปจจุบันพื้นที่วัดพระแกวถูกทับซอนดวยบทบาทหลายมิติ ซึ่งมีความล่ืนไหลระหวาง
การเปนพื้นที่ศักด์ิสิทธิ์และสามัญ แตบทบาทหนาที่หลัก วัดพระแกวก็ยังคงเปนพื้นที่ศักด์ิสิทธิ์
สําหรับคนไทยและชาวตางชาติ แตเปล่ียนจากการเปนพื้นที่ของพระมหากษัตริย มาสูการเปนพืน้ที่
ทางศาสนาและพื้นที่ทองเที่ยวอีกสวนหนึ่งดวย 
 เพชร  หมั่นเรียน (2552) ไดทําการศึกษาสถาปตยกรรมเขตพระราชฐานช้ันในของ
พระบรมมหาราชวัง สมัยรัชกาลที่ 3-5 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาถึงปจจัยแวดลอมตาง ๆ ที่ทํา
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงของรูปแบบและการวางผังทางสถาปตยกรรมเขตพระราชฐานช้ันใน ของ
พระบรมมหาราชวังและพระราชวังสมัยรัชกาลที่ 3-5 โดยใหความสําคัญในการศึกษาสถาปตยกรรม
ในเขตพระราชฐานช้ันในที่เปนที่สําหรับสตรีฝายใน เปนสวนสําคัญที่สะทอนถึงการเปล่ียนแปลง
ทางดานตาง ๆ ของสยามในรัชกาลที่ 3-5 
 ผลการศึกษาพบวา มีการเปลี่ยนแปลงทางดานการวางผังและรูปแบบสถาปตยกรรม
ไปตามกระแสวัฒนธรรมตาง ๆ ที่เขามาผานการพิจารณาของพระมหากษัตริย และสงผลตอ
ระเบียบจารีตประเพณีของฝายใน แลวสะทอนออกมาทางสถาปตยกรรมในแตละยุคสมัยคือ 
 สมัยรัชกาลที่ 3 วัฒนธรรมจีนหล่ังไหลเขามาในสยามมีอิทธิพลตอพระราชนิยมของ
รัชกาลที่ 3 แตระเบียบจารีตประเพณีโบราณของฝายในยังเครงครัดอยู ทําใหสะทอนออกมาทาง
สถาปตยกรรมที่เปนแบบไทยผสมผสานกับสถาปตยกรรมแบบจีน 
 สมัยรัชกาลที่ 4 วัฒนธรรมจีนลดบทบาทลงวัฒนธรรมตะวันตกเร่ิมเขามามีอิทธิพลตอ
พระราชนิยมของรัชกาลที่ 4 และจารีตประเพณีโบราณก็เร่ิมผอนคลายลง สะทอนออกมาทาง
สถาปตยกรรมที่มีการปรับปรุงรูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตกในบางสวน แตไมไดมีการ
เปล่ียนแปลงจากสมัยรัชกาลที่ 3 มากนัก กรณีศึกษาเขตพระราชฐานช้ันในของพระวังพระนครคีรี 
 สมัยรัชกาลที่ 5 กระแสวัฒนธรรมตะวันตกเขามามากข้ึน มีอิทธิพลตอพระราชนิยม
ของรัชกาลที่ 5 ระเบียบจารีตประเพณีโบราณมีการผอนคลายลงและมีการรับวัฒนธรรมตะวันตก
เขามา สะทอนออกมาทางสถาปตยกรรมเขตพระราชฐานช้ันในของพระบรมมหาราชวัง รับอิทธิพล
สถาปตยกรรมตะวันตกแบบคลาสสิค และเขตพระราชฐานช้ันในของพระราชวังสวนดุสิตรับ
สถาปตยกรรมตะวันตกแบบโรแมนติค 
 วาที่รอยตรี ศุภโชติ พรหมเช้ือ (2556)  ไดศึกษาเร่ือง “เปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยและ ชาวตางชาติที่เขาชมพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร” 
ผลการจากศึกษาพบวา 
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 1. ผลจากการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่
เขารับบริการเขาชมพระบรมมหาราชวังดานการบริหารจัดการ พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยและ
ชาวตางชาติที่เขารับบริการเขาชมพระบรมมหาราชวังดานการบริหารจัดการ มีความพึงพอใจ
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เพื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุดทุกดานเรียงลาดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการติดตอส่ือสารมี รองลงมาคือ 
ดานการประสานงาน สวนดานการวางแผนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  
 2. ผลจากการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติทีม่ี
ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่เขารับบริการ
เขาชมพระบรมมหาราชวังมีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจดาน
กระบวนการเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบริการมี ดานพนักงาน
เจาหนาที่ ดานดานสถานที่ ตามลาดับ สาหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความพึงพอใจดาน
กระบวนการเปนลาดับแรก รองลงมาคือ ดานพนักงานเจาหนาที่ ดานบริการมีคาเฉลี่ย และดาน
การสงเสริมการตลาด และดานสถานที่ ตามลาดับ สาหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความพึง
พอใจดานกระบวนการเปนลาดับแรก รองลงมาคือ ดานพนักงานเจาหนาที่ มี ดานการสงเสริม
การตลาด และ ดานสถานที่  
 3. ผลจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่
เขาชมพระบรม มหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ที่มีตอปจจัยดานการบริหารจัดการ ดานการวางแผน 
พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติมีความพึงพอใจตอปจจัยดานการวางแผนไมแตกตาง
กัน สวนดานการติดตอส่ือสาร และดานการประสานงาน พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยและ
ชาวตางชาติมีความพึงพอใจ 
 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวการจัดการการทองเท่ียว 
 สุกัญญา กิ่มเปยม (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาศักยภาพดานการ
ทองเที่ยวของพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐมผลการวิจัยพบวาศักยภาพดานการทองเที่ยว
ของพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม อยูในระดับมาก โดยศักยภาพที่เหมาะสมมากที่สุด คือ 
ปจจัยทางดานธรรมชาติไดแกเร่ือง การจัดสวน ความรมร่ืนของสถานที่ และความสะอาดเปน
ระเบียบของสถานที่ ปจจัยทางดานประวัติศาสตรและศาสนา ไดแก เร่ืองของปติมากรรม คือ      
เทวรูปพระคเณศ และพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
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 แนวทางพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวของพระราชวังสนามจันทรไดแก ควร
ปรับปรุงคูน้ําลอมรอบพระราชวังสนามจันทร และควรติดตั้งเครื่องบําบัดน้ําเพิ่มออกซิเจนในน้ํา 
ควรจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
ใหมากกวาที่จัดแสดงอยู ควรมีการจัดฝกอบรมเจาหนาที่ในดานบุคลิกภาพ ดานการใหบริการที่
ดี และการมีมนุษยสัมพันธที่ดี ควรมีการฝกอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอื่น ๆ 
ใหแกเจาหนาที่ ควรจัดกิจกรรมวันสําคัญอันเกี่ยวของกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชาชินีนาถ โดยจัดใหมีการลงนามถวายพระพร ควรจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในวโรกาสที่เปนวัน
สําคัญของพระองคทาน เชนวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา ควรมีรรถรางรับ – สงนักทองเที่ยวจาก
องคพระปฐมเจดียมายังพระราชวังสนามจันทรเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางใหแก
นักทองเที่ยว 
 เปรมวดี ณ นครพนม (2545) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยว
ของนักทองเที่ยวชาวญ่ีปุนที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยแบบจัดการทองเที่ยวดวยตนเอง: 
กรณีศึกษาบริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญตองการเที่ยวชมสถานที่
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมมากที่สุด และสถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่ไดรับ
ความนิยมจากนักทองเที่ยวมากที่สุด ไดแก พระบรมมหาราชวังกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ
ไดรับความนิยมรองลงมาไดแก วัดตาง ๆ ที่มีชื่อเสียง เชนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร  
 วัชราภรณ ระยับศรี (2551) ไดทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงพุทธของ
นักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร พบวา 
นักทองเที่ยวมีความเห็นวาศิลปกรรมไทยเปนส่ิงควรชวยกันอนุรักษและศึกษา กิจกรรมที่
นักทองเที่ยวชอบไดแกการเที่ยวชมศิลปกรรมความสวยงามของวัด และประโยชนที่นักทองเที่ยว
ไดรับจากการเดินทางมาเที่ยววัดคือการไดผอนคลายความเครียด เกิดความสบายใจ และได
พัฒนาจิตใจใหสงบ 
 พระมหาบุญพิเชษฐ  จันทรเมือง (2553) ไดทําการวิจัยเร่ือง การจัดการการทองเที่ยว
ในพระอารามหลวงชั้นเอก ในเกาะรัตนโกสินทร  ผลการวิจัยพบวา ทรัพยากรทางวัฒนธรรมใน
พระอารามหลวงช้ันเอกทุกวัด มีศักยภาพโดดเดน ซึ่งทางภาครัฐพรอมใหการสนับสนุน 
ภาคเอกชนมีความสนใจรวมมือในการจัดการทองเที่ยว นักทองเที่ยวยังปลาบปลื้มในความงดงาม
ของพระอาราม แตในดานการบริการการทองเที่ยวของพระอาราม 5 วัดยังไมไดมาตรฐาน ยกเวน
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วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เนื่องจากความคิดเห็นของ
ผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของยังไมสามารถหาขอสรุปที่เหมาะสมในทิศทางเดียวกันได ระหวาง
แนวคิดการอนุรักษกับแนวคิดเพื่อการพัฒนาวัดเพื่อบริการการทองเที่ยว รวมถึงการใชอํานาจ
บริหารสั่งการตาง ๆ ของวัด  
 แนวทางการจัดการการทองเที่ยวภายในพระอารามหลวงน้ัน ควรเนน 

 1. การชื่นชมศิลปกรรมตาง ๆ 

 2. การนมัสการไหวพระและส่ิงศักด์ิสิทธิ์ 

 3. การฝกสมาธิภาวนาในวันหยุดและวันพักผอน  

 4. ส่ิงที่นักทองเที่ยวควรไดรับในการมาทองเที่ยวคือความเพลิดเพลิน คติธรรม 

เกร็ดความรูทางศาสนาที่ประกอบดวยประวัติศาสตรที่ละเอียดลึกซึ้ง และ  

 5. ควรปรับปรุงดานการบริการทองเที่ยวของวัดที่ยังไมเปนที่ดึงดูดใจเพื่อมาตรฐาน

แรงจูงใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการสาธารณะ 
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บทที่ 3 
 

ระเบียบวธิีการศกึษา 
 

 การจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปน
การศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการการจัดการการทองเที่ยวของพระบรมมหาราชวงั
และวัดพระศรีรัตนสาสดาราม เพื่อศึกษาปญหาและนําไปสูการหาแนวทางในการจัดการการ
ทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาดารามสูความยั่งยืน เนื้อหาในบทนี้จะเปน
การนําเสนอรายละเอียดวิธีดําเนินการศึกษาตลอดจนแหลงที่มาของขอมูล วิธีการที่ใชในการเก็บ
ขอมูล วิเคราะหประมวลผลขอมูล โดยมีหัวขอดังตอไปนี้ 
 1. พื้นที่ศึกษา 
 2. ประชากรที่ศึกษา 
 3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและการไดมาของขอมูลในการศึกษา 
 4. วิธีการที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 5. นําเสนอผลงาน 
 
พื้นที่ศึกษา 
 ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาการจัดการการทองเที่ยวในพระบรม 
มหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามคือ อาณาบริเวณเขตพระราชฐานช้ันนอกซึ่งเปนสถาน
ที่ต้ังของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเขตพระราชฐานช้ันกลางซ่ึงเปนสถานที่ต้ังของหมูพระที่นั่ง
ตาง ๆ ที่ทางสํานักพระราชวังอนุญาตและเปดใหนักทองเที่ยวเขาชมภายในองคพระที่นั่งได หรือ
เรียกโดยรวมวา พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งต้ังอยูที่ถนนหนาพระลาน 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
 
กลุมประชากรที่ศึกษา 
 การศึกษาการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา
รามมีกลุมประชากรที่ศึกษา 2 กลุม 
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 1. ทรัพยากรทางวัตถุ ทรัพยากรทางวัตถุที่ศึกษาคือ อาคาร สถานที่ตาง ๆ ที่อยูใน
บริเวณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เชน พระอุโบสถ หมูพระที่นั่งตาง ๆ ที่
ทางสํานักพระราชวังอนุญาตเปดใหนักทองเที่ยวเขาชมภายในได 
 2. ทรัพยากรทางบุคคล ทรัพยากรทางบุคคลที่นํามาศึกษาคือ บุคลากรของสํานัก
พระราชวังที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม คือ ผูบริหาร พนักงาน ผูใหบริการ และนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ตลอดจน
มัคคุเทศก และตัวแทนบริษัทการทองเที่ยว ซึ่งผูศึกษาจะไดทําการสัมภาษณกลุมบุคคลดังกลาว
เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาทําการศึกษาวิจัยตอไป 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลตามขอบเขตของเนื้อหาที่กําหนดไวออกเปน        
2 แนวทางศึกษา คือ 
 1. ศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ (Document Study) ศึกษาเอกสารประเภท
ตาง ๆ ที่ เกี่ยวของเพื่อศึกษาขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ที่ เกี่ยวกับแนวคิดและพื้นที่ที่
ทําการศึกษาโดยขอมูลดังกลาวที่นํามาศึกษานั้นเปนขอมูลที่ไดจากหนังสือ บทความ งานวิจัย 
เอกสารจดหมายตุ เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ แผนที่ ภาพถาย และส่ืออินเทอรเน็ต เพื่อนํามา
เปนแนวทางในการศึกษาใหผูศึกษาไดเกิดความรูความเขาใจในประเด็นหัวขอที่ทําการศึกษา
มากยิ่งข้ึน 
 2. ศึกษาขอมูลจากภาคสนาม (Field Study) ไดแก การสํารวจพื้นที่ การ
สังเกตการณแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
  2.1 การสํารวจพื้นที่ เนื่องจากผูศึกษาเปนเจาหนาที่สํานักพระราชวัง โดยมีหนาที่
นําชมสถานที่ใหแกนักทองเที่ยว จึงถือเปนขอไดเปรียบที่ผูศึกษาจะไดทําการสํารวจพื้นที่ที่
ทําการศึกษาไดอยางทั่วถึง และสามารถนําส่ิงที่ผูศึกษาพบเห็นในระหวางการนําชมใหแก
นักทองเที่ยวมาวิเคราะหตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเพื่อนํามาประกอบการศึกษาในคร้ังนี้ 
  2.2 การสังเกตการณแบบมีสวนรวม  เนื่องจากผูวิจัยเปนเจาหนาที่ สํานัก
พระราชวัง นอกเหนือจากการนําชมใหนักทองเที่ยวและ ยังมีอีกหนาที่หนึ่งที่ตองปฏิบัติคือ การนั่ง
ประจําจุดประชาสัมพันธ ในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและในองคพระที่นั่งตาง ๆ ภายใน
พระบรมมหาราชวัง เพื่อใหขอมูลแกนักทองเที่ยว ซึ่งการกระทําดังกลาวนั้นทําใหผูศึกษาสามารถ
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สังเกตการณ พฤติกรรม     หรือความตองการของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศใน
แตละชาติวาเปนเชนไร มีความตองการอะไร เพราะวาในระหวางที่ผูศึกษาปฏิบัติหนาที่มักจะมี
นักทองเที่ยวเดินเขามาถามขอมูลตาง ๆ กับผูศึกษาอยูตลอดเวลา เชนถามวาสถานที่แหงนี้ใช
ประกอบพระราชพิธีอะไร ทางออกไปทางไหน หองสุขาไปทางไหน ซึ่งผูศึกไดทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลดังกลาวไวเพื่อนํามาประกอบการศึกษาในคร้ังนี้ 
  2.3 การสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยาง เปนการสัมภาษณกลุมเปาหมายเปน
รายบุคคลเพื่อใหไดขอมูลและขอเท็จจริงในประเด็นที่ทําการศึกษาอยางละเอียดครบถวนดวย
แนวคําถามประกอบการสัมภาษณที่กําหนดไวเพื่อใหครอบคลุมตามประเด็นขอบเขตเนื้อหาที่
กําหนดไว 
 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 1. แนวคําถามตาง ๆ เพื่อประกอบการสัมภาษณ ที่มุงเนนรายละเอียดตาง ๆ ตามที่ได
กําหนดไวในขอบเขตดานเนื้อหา 
 2. สมุดจดบันทึกภาคสนามเพื่อใชในการบันขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการสัมภาษณ 
 3. เคร่ืองมือที่ชวยในการบันทึกเสียง คือเคร่ืองบันทึกเสียง กลองถายรูป 
 
การวิเคราะหและการตรวจสอบขอมูล 
 การวิเคราะหและตรวจสอบขอมูลเปนการนําขอมูลจากเอกสาร (Document Study) 
และขอมูลจากภาคสนาม (Field Study) มาวิเคราะหรวมกันดังนี้ 
 1. นําขอมูลที่ไดรวบรวมไวจากการสํารวจแนวคิด วรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวของการ
สัมภาษณและการสังเกตการณที่ไดจากการสํารวจภาคสนามรวมทั้งขอมูลอ่ืน ๆ ที่ไดมาตลอดชวง
การศึกษามาตรวจสอบความถูกตองและถอดความสรุปสาระสําคัญตามประเด็นที่กําหนดไวใน
ขอบเขตเนื้อหา 
 2. นําภาพถายที่บันทึกไวตลอดชวงการศึกษามาพิจารณาถึงความคมชัดและ
เหมาะสมกับเนื้อหาเพื่อใชเปนภาพประกอบในรายงานการศึกษาเพื่อใหขอมูลที่ทําการศึกษามี
ความชัดเจนยิ่งข้ึน 
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การนําเสนอขอมูลและสรุปผล 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการนําเสนอขอมูลดวยการเขียนพรรณนาความ (Descriptive 
Analysis) เพื่ออธิบายถึงส่ิงที่ไดจากการศึกษาประกอบเขาไวดวยกันเพื่อใหเห็นความเชื่อมโยง
ระหวางแนวคิดและปรากฎการณที ่เกิดขึ ้นจริงที ่ไดจากการศึกษามาจําแนกตีความหมาย
แยกแยะป จจ ัยที ่เกี ่ยวข องก ับประเด ็นที ่ทําการศ ึกษาค ือการจ ัดการการท องเที ่ยวใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วามีพัฒนาการความเปนมาอยางไร และมี
ปญหา หรือขอจํากัดใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการการทองเที่ยวและเพื่อเสนอแนวทางในการ
จัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสูความยั่งยืน  
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 การจัดการการทองเที่ยวพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา

ศึกษาพัฒนาการการจัดการการทองเทีย่วในพระบรมมหาราชวังและวัด
พระศรีรัตนศาสดารามราม 

ศึกษาปญหาและขอจํากัดในการจัดกาการทองเที่ยว 
ในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

วิเคราะหปญหาและขอจํากดัในการจัดการการทองเทีย่ว 
ในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

เสนอแนวทางการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวงัและวัดพระ
ศรีรัตนศาสดารามสความยั่งยืน 
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บทที่ 4 
 

การจัดการการทองเที่ยวพระบรมมหาราชวังและ 
วัดพระศรีรัตนศาสดารามที่ผานมา 

 
ความสําคัญของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
 พระบรมมหาราชวังแหงนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก พระปฐมบรม
กษัตริยแหงพระบรมราชวงศจักรีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนพรอมกับการสราง
กรุงเทพมหานคร เม่ือ พ.ศ.2325 มูลเหตุที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระมหานครและ
พระราชนิเวศนมณเฑียรสถานใหม ณ ฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยานี้ ก็เนื่องจากทรง
พระราชดําริวาสถานการณของกรุงธนบุรีที่เกิดความเดือดรอนระสํ่าระสายถึงเกิดการจลาจล
วุนวายนั้น หากลวงรูไปยังนานาประเทศ ก็อาจเปนเหตุจูงใจใหศัตรูฉวยโอกาสยกทัพมาประชิดติด
พระนคร เพราะเห็นวาไทยออนกําลังลงแลวก็ได ทรงพิเคราะหเห็นวาชัยภูมิโดยทั่วไปของกรุงธนบุรี
ไมมั่นคงแข็งแรงสําหรับการตอตานขาศึก ถามีศึกมาประชิดติดพระนครก็ยากแกการปองกันรักษา
พระนคร สูชัยภูมิทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาไมได เพราะเปนที่แหลมมีแมน้ําเปน
ขอบเขตกวาครึ่ง ซึ่งอาจอาศัยลําแมน้ําเปนปราการตอตานขาศึกไดเปนอยางดี สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงอธิบายสภาพของกรุงธนบุรีไวในหนังสือพระราช
พงศาวดารรัชกาลที่ 2 วา (แสงสูรย  ลดาวัลย, 2514: 2)    
 

 แผนที่เมืองธนบุรีครั้งเปนราชธานีเหมือนอยางเมืองพิษณุโลก คือ ตั้งปอมกําแพง
สองฟาก เอาลําแมนํ้าไวกลางเมือง เมืองที่เอาลํานํ้าไวกลาง ถาลํานํ้านั้นแคบ ก็เปน
ประโยชนในการที่จะใชเรือลําเรียงเขาไดถึงในเมือง และเวลามีศึกสงคราม ก็อาจทําเครื่อง
กีดกันขาศึกไดในทางนํ้า และทําสะพานใหพลทหารขามฟากเขาชวยกันรักษาหนาที่ไดงาย 
แตถาลํานํ้ากวางออกจนกลายเปนแมนํ้า ประโยชนที่จะไดในการปองกันเมืองก็หมดไป
กลายเปนเมืองอกแตก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดเคยทรงรักษาเมือง
พิษณุโลกสูศึกอแซวุนกี้ คงจะไดทรงพระราชดําริเห็นเปนการเสียเปรียบขาศึกดังกลาวมาน้ี 
จึงไดยายพระนครมาตั้งขางฝงตะวันออกแตฝายเดียว เอาแมนํ้าเจาพระยาเปนขื่อหนา
รักษาพระนคร  
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 มูลเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ มีพระบรมราโชบายที่จะสรางพระมหานครให
เจริญรุงเรืองสวยงาม ละมายแมนกรุงศรีอยุธยาราชธานีเดิมโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้เพื่อจะใหเปนเกียรติยศ
ปรากฏไปในนานาประเทศวา ชาติไทยไดรวบรวมกันเปนปกแผนแนนหนาสามารถกอบกูความเปน
อิสระคืนมา และสามารถสรางสรรคบานเมืองใหมใหรุงเรืองสวยงาม  เชน ในสมัยที่กรุงศรอยุธยา
ยังเปนราธานีอยูนั้นไดแลว ขาวแหงความเจริญรุงเร่ืองเปนปกแผนของประชาชาติ ยอมทําใหเปนที่
คร้ันครามขามเกรงแก ผูที่คิดจะรุกรานไดประการหน่ึง และเนื่องจากศิลปะในการกอสรางก็เปน
สัญลักษณประการหนึ่งที่จะแสดงถึงความเจริญรุงเรือง จึงทรงต้ังพระราชหฤทัยที่จะสถาปนาวดัวา
อารามและพระราชนิเวศนมณเฑียรสถานใหงดงามเปนสงาดัง เชน ที่เคยเปนมาแตคร้ังกรุงศรี
อยุธยา แตพระราชนิเวศนมณเฑียรสถานที่กรุงธนบุรีนั้น ตั้งอยูในที่ไมเหมาะสม มีวัดขนาบอยู
สองขาง ไมอาจที่จะขยายอาณาบริเวณเพื่อกอสรางพระมหาปราสาทราชมณเฑียรใหสวยงามได 
จึงทรงมีพระราชดําริที่จะสรางพระราชนิเวศนมณเฑียรสถานข้ึนใหม 
 คร้ันเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก เสด็จออก
ประทับทามกลางมุขมนตรีและเสนามาตยราชบริพารทั้งปวง ทรงมีพระราชดํารัสเหนือเกลาฯ ส่ัง
ใหพระยาธรรมาธิกรณ และพระยาวิจิตรนาวี เปนแมกองในการนําไพรพลไปวัดกะที่สรางพระมหา
นคร และพระราชมณเฑียรสถานใหม ตามที่ไดทรงพระราชดําริไว 
 การกอสรางพระบรมมหาราชวัง ไดเร่ิมลงมือดําเนินการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 
พุทธศักราช 2325 อันเปนเวลาภายหลังการพระราชพิธียกหลักเมืองสําหรับกรุงเทพมหานครเพียง 
1 วัน ในตอนแรกไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชมณเฑียรสถานดวยเคร่ืองไม และ
รายลอมอาณาบริเวณดวยปราการระเนียดไวเปนการช่ัวคราวกอน 
 คร้ันเมื่อไดทําการกอสรางพระราชมณเฑียรสถานช่ัวคราวสําเร็จแลว จึงไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหต้ังการพระราชพิธีปราบดาภิเษกโดยสังเขปข้ึน มีการสวดพระปริตรพุทธมนต 
ณ พระราชมณเฑียรที่สรางใหม 3 วัน เร่ิมแตวันจันทรที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2325 เปนตนมา 
ครันถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน เวลา 6 นาฬิกา 24 นาที อันเปนเวลาอุดมมงคลฤกษ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ก็ไดเสด็จพระราชดําเนินโดยขบวนพยุหยาตราชลมารค 
ขามฟากจากพระราชวังกรุงธนบุรี มา ณ ฝงฟากตะวันออกเสด็จข้ึนฉนวนหนาพระบรมมหาราชวัง 
ประทับพระราชยานมีตํารวจหลวงแหนําตามเสด็จฯ สูพระราชมณเฑียรสถาน ทรงประกอบพระ
ราชพิธีปราบดาภิเษก เสด็จข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระปฐมบรมกษัตริยในพระบรมราชวงศ
จักรี และไดเสด็จฯ เฉลิมพระราชมณเฑียร ณ พระราชนิเวศนมณเฑียรสถาน ในกรุงเทพมหานคร
อมรรัตนโกสินทรแตเบ้ืองนั้นสืบมา  
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 ตอมาเมื่อไดเสด็จผายไอศูรยราชสมบัติ ทํานุบํารุงบานเมืองรมเย็นเปนปรกติสุขข้ึน

บางแลว จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเร่ิมกอสรางพระราชนิเวศนมณเฑียรสถานใหเปนการ

ถาวรสืบไป กลาวคือ ในปพุทธศักราช 2326 โปรดเกลาใหเร่ิมการกอกําแพง สรางปอม สรางประตู 

สรางพระราชมณเฑียรสถานทั้งขางหนาและขางใน ตลอดจนสรางพระอุโบสถวัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม พรอมดวยพระเจดีย พระวิหาร ศาลาราย และหอไตร ในปพุทธศักราช 2327 โปรด

เกลาใหสรางพระมหาปราสาทข้ึนในพระบรมมหาราชวัง เมื่อการสรางพระราชนิเวศนมณเฑียร

สถานสําเร็จเรียบรอยดังพระราชประสงคแลว จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหต้ังการพระราช

พิธีบรมราชาภิเษกเต็มตามแบบแผนและขนบประเพณีที่มีมาแตโบราณกาลอีกคร้ังหนึ่ง เม่ือป

พุทธศักราช 2328 (แสงสูรย ลดาวัลย, 2514: 1 - 4) 
 ที่ต้ังของพระบรมมหาราชวัง 

 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดทรงเลือกที่ต้ังของพระบรมมหาราชวัง ณ 

ที่ดินแหงหนึ่งริมแมน้ําเจาพระยาอาณาเขตระหวางวัดโพธาราม หรือวัดพระเชตุพนในปจจุบัน กับ

วัดสลัก หรือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษด์ิในปจจุบัน ซึ่งเปนพื้นที่ผืนใหญ และถูกตองตามหลัก

ยุทธศาสตรในสมัยนั้น (พ.ศ.2325) แตพื้นที ่แหงนี้เปนที่ตั้งเคหะสถานของบรรดาชาวจีนซึ่ง

ข้ึนอยูกับพระยาราชาเศรษฐี จึงไดโปรดเกลาฯ ใหจัดที่ใหชาวจีนทั้งหมดนี้อพยพไปต้ังเคหะสถานที่

ใหมที่สวน ซึ่งต้ังอยูระหวางวัดจักรวรรด์ิ และวัดปทุมคงคา หรือที่เรียกในสมัยตอมาวา สามเพ็ง 

(แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 24) 
 อาณาเขตพระบรมมหาราชวัง 

 อาณาเขตพระบรมมหาราชวังเมื่อแรกสรางในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา

จุฬาโลก มีเนื้อที่ประมาณ 132 ไร โดยมีอาณาเขตในปจจุบันดังตอไปนี้ 

 ดานทิศเหนือ ติดถนนหนาพระลาน ตั้งแตมุมถนนหนาพระลานตัดกับถนนมหาราช 

ซึ่งเคยเปนที่ต้ังของปอมอินทรรังสรรคในอดีต ไปจดปอมเผด็จดัสกร 

 ดานทิศตะวันออก ติดถนนสนามชัย ต้ังแตปอมเผด็จดัสกรไปจดปอมอนันตคีรี 

 ดานทิศใต อยูในเขตพระราชฐานช้ันใน ต้ังแตปอมอนันตคีรีไปจดปอมสัตตบรรพต 

 ดานทิศตะวันตก ติดถนนมหาราช ต้ังแตปอมสัตตบรรพตไปจดถนนหนาพระลาน 
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ภาพที่ 1 สถานที่ต้ังพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
ที่มา: Google Map, ที่ต้ังพระบรมมหาราชวัง, เขาถึงเมื่อ 11 มีนาคม 2557, เขาถึงไดจาก 
http://www.googlemap.com  
 
 ที่ดินที่เหลือดานทิศใตของพระบรมมหาราชวังจดอาณาเขตวัดพระเชตุพน โปรด
พระราชทานใหเสนาบดีปลูกสรางเคหะสถานเพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยดานทิศใตไปดวย
พรอม ๆ กัน 
 ตอมาในป พ.ศ.2361 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดทรงขยายอาณาเขต
พระบรมมหาราชวังไปทางดานทิศใต ในเขตที่เสนาบดีต้ังเคหะสถานอยู และสรางถนนกั้นเปนเขต
แบงระหวางพระบรมมหาราชวัง และวัดพระเชตุพน พระราชทานช่ือถนนนั้นวา “ถนนทายวัง” รวม
เนื้อที่ที่ขยายเขตพระบรมมหาราชวังต้ังแตป พ.ศ.2325 ถึงปจจุบัน มีเนื้อที่รวมทั้งส้ิน 152 ไร 2 
งาน การขยายเขตพระบรมมหาราชวังในคร้ังนั้น ไดโปรดเกลาฯ ใหสรางกําแพงตอจากกําแพงเดิม
ดังตอไปนี้ 
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 ดานทิศตะวันออก ตอจากปอมอนันตคีรีไปทางใตเปนแนวตรงกับกําแพงเดิม ตอนมุม
ดานทิศตะวันออกเฉียงใตสรางปอม เรียกวา ปอมมณีปราการ 
 ดานทิศใต ร้ือกําแพงเดิมระหวางปอมอนันตคีรี และปอมสัตตบรรณพตแลวสราง
กําแพงใหมตอจากปอมมณีปราการที่สรางใหม ไปจดมุมดานทิศตะวันตกพรอมทั้งสรางปอมมุม
ดานทิศตะวันตกเฉียงใตข้ึนใหม เรียกวา ปอมภูผาสุทัศน  
 ดานทิศตะวันตก  สรางกําแพงตอจากปอมภูผาสุทัศนที่สรางใหมไปจดปอม
สัตตบรรณพตเดิม (แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 25) 
 แบบแผนการสรางพระบรมมหาราชวัง 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดโปรดเกลาฯ ใหยึดถือแบบแผนผัง
พระราชวังหลวง ของกรุงศรีอยุธยามาสรางขึ้นใหมเกือบทุกอยาง ตั้งแตแบบแผนและตําแหนง
ที่ตั้งของพระที่นั่งและขนาดของพระมหาปราสาท และพระราชมณเฑียร รวมทั้งการสรางพระ
อารามในพระบรมมหาราชวัง ตลอดจนปอมปราการประตูรายรอบพระบรมมหาราชวัง และพระ
ตําหนักน้ําหรือตําหนักแพที่เรียกกันในปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อแสดงใหประจักษแกขาศึก คือพมาใน
ขณะนั้นวาไทยสามารถจะรวมตัวเปนปกแผนไดเหมือนเดิม และยังแสดงฝมือทางศิลปกรรมของ
ชาวไทยอีกดวย  
 แผนผังของพระบรมมหาราชวัง ไดยึดถือแบบฉบับของพระราชวังหลวงของกรุงศรี
อยุธยา กลาว คือ สรางพระราชวังชิดแมน้ํา หันหนาพระบรมมหาราชวังไปทางทิศเหนือใหแมน้ํา
เจาพระยาอยู ข างซายของพระบรมมหาราชวัง ใหกําแพงเมืองดานขางแมน้ําเปนกําแพง
พระบรมมหาราชวังชั้นนอก และใหวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเดิมในสมัยนั้นยังเรียกวา วัด
พระศรีสรรเพ็ชร เปนพระอารามในพระบรมมหาราชวังต้ังอยูทางดานทิศตะวันออก 
 ดังที่กลาวขางตนแลววา พระบรมมหาราชวัง คือศูนยกลางของการปกครอง และที่
ประทับของพระมหากษัตริย ฉะนั้นภายในพระบรมมหาราชวังอาจจะแบงไดเปนเขตตาง ๆ ตาม
หนาที่ใชสอย โดยการกั้นเขตดวยอาคาร ดวยถนน ดวยพระระเบียง ดวยกําแพงแกว ดวยเข่ือน
เพชร และเตง ซึง่ลวนแตกั้นตามวัตถุประสงคดังกลาว 
 การแบงสวนของพระบรมมหาราชวัง ตามระเบียบของพระราชวัง แบงไดเปน 3 เขต 
เรียกวา พระราชฐานช้ันนอก พระราชฐานช้ันกลาง และพระราชฐานช้ันใน (แนงนอย ศักด์ิศรี, 
2525: 36 - 38) 
 พระราชฐานชั้นนอก 
 ต้ังอยูทางดานทิศเหนือของพระบรมมหาราชวัง ดานเหนือจดแนวเขตประตูวิเศษไชย
ศรี ดานใตจดแนวเขตประตูพิมานไชยศรี บริเวณนี้เปนที่ต้ังของกระทรวงทบวงกรมตาง ๆ ที่
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เกี่ยวของกับการปกครองประเทศมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5 ดานทิศตะวันออกเปนสถานที่ต้ังของ วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม  
 บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนพระอารามหลวงท่ีกอสรางอยูในพระบรมมหาราชวัง 
ต้ังอยูทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระระเบียงลอมรอบทั้ง 4 
ทิศ มีอาณาเขตดังตอไปนี้ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับ กําแพงพระบรมมหาราชวังทางดานประตูมณีนพรัตน 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ กําแพงพระบรมมหาราชวัง ทางดานประตูสวัสดิโสภา 
 ทิศใต  ติดตอกับ บริเวณสวนศิวาลัย 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ สนามหนาของพระราชฐานช้ันนอก 
  
ประวัติความเปนมาของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1 พ.ศ.2325 - 2352) 
 การสถาปนาวัดพระศรีรัตนศาสดารามในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลก ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระอุโบสถเปนที่ประดิษฐานพระแกวมรกต ที่ทรง
อัญเชิญมาจากเวียงจันทรเปนศูนยกลางที่สําคัญ ลอมรอบดวยพระระเบียง ทํานองเดียวกับการมี
พระระเบียงลอมรอบพระสถูปเจดียในสมัยอยุธยา มีศาลาราย 12 หลัง รอบพระอุโบสถ สรางหอ
ระฆังข้ึนทางดานทิศใตของพระอุโบสถ นอกจากนั้นทางดานทิศเหนือของพระอุโบสถ มีหอ
พระไตรปฎกประดิษฐานพระไตรปฎกฉบับทองที่โปรดเกลาฯ ใหสังคายนาข้ึน หอพระไตรปฎกนี้
ตองอยูกลางสระน้ํา ตามธรรมเนียมของการสรางหาไตรทั่วไปในสมัยนั้น เรียกวา หอพระมณเฑียร
ธรรม มีพระเจดียทอง 2 องค สรางอุทิศถวายพระราชบิดาและพระราชมารดา ตอมาในป พ.ศ.
2332 ไดเกิดเพลิงไหมหอพระมณเฑียรธรรมจึงไดโปรดเกลาฯ ใหสรางที่ประดิษฐานพระไตรปฎก
ข้ึนใหมในตําแหนงเดิม โดยถมสระน้ําที่อยูลอมรอบหอพระมณเฑียรธรรม สรางอาคารข้ึนใหม
เรียกวา พระมณฑป รวมทั้งไดขยายเขตวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปทางทิศเหนือ และสรางหอ
พระมณเฑียรธรรมข้ึนใหมเพื่อประดิษฐานพระไตรปฎกฉบับอ่ืน ๆ และเปนที่บอกหนังสือพระดวย 
นอกจากนั้นยังสันนิษฐานวาโปรดเกลาฯ ใหสรางหอพระข้ึน 2 พอเรียงกันในแนวเดียวกับหอพระ
มณเฑียรธรรมหลังที่สรางข้ึนใหมไดแก หอพระนาก ประดิษฐานพระนาก และพระวิหารขาวหรือ
หอพระเทพบิดรประดิษฐานพระเทพบิดร ซึ่งเปนเทวรูปพระเจาอูทองจากวัดพุทไธสวรรย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นํามาแปลงเปนพระพุทธรูปหุมเงิน พรอมทั้งสรางพระปรางค 8 องคข้ึนที่หนา
วัดนอกพระระเบียง นอกจากสถาปนาอาคารตาง ๆ ในพระอารามแลว ยังทรงมีพระราชศรัทธา
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สรางเคร่ืองทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแกวมรกต) เพื่อถวายเปนพุทธบูชา 2 ชุด คือ
เคร่ืองทรงสําหรับฤดูรอนและฤดูฝน (การสถาปนาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว), 2557) 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2 พ.ศ.2352 - 2367)  
 บานเมืองอยูในเกณฑสงบจากศึกสงคราม อาคารตาง ๆ ที่กอสรางข้ึนคร้ังรัชกาลที่ 1 ก็
ยังคงสภาพดีอยู พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยจึงไมไดทรงสรางหรือปฏิสังขรณอาคาร
ใดในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 42) 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3 พ.ศ.2367 - 2393)  
 สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดมีการบูรณะปฏิสังขรณพระอุโบสถและ
พระมณฑปเปนการใหญ พรอมทั้งปรับปรุงหอพระ 2 หลัง หลังหนึ่งคือพระวิหารขาวเรียกวา พระ
เศวตกุฎาคารวิหารยอด ประดิษฐานพระเทพบิดรและพระพุทธรูปที่พระองคทรงนับถือศรัทธา อีก
หลังหนึ่งเปนที่ประดิษฐานพระอัฐิของเจานายในพระราชวงศจักรี แตเรียกตามความเคยชินวา หอ
พระนาก และไดบูรณะปฏิสังขรณ พระปรางค 8 องค ตามที่รัชกาลที่ 1 โปรดเกลาฯ ใหสรางไว 
พรอมทั้งสรางกําแพงแกวโอบลอมพระปรางคไวอีกช้ันหนึ่ง นอกจากนั้นยังโปรดเกลาฯ ใหตกแตง
ลานวัดเปนตนวา กอภูเขา ทําแทนที่นั่ง กระถางตนไม และต้ังตุกตาหินรูปตาง ๆ เปนเคร่ืองประดับ
พระอาราม พรอมทั้งปนยักษยืนประตูจํานวน ๖ คูกันหนาเขาหาพระอุโบสถ นอกจากการ
ปฏิสังขรณพระอารามแลวยังทรงสรางพระพุทธรูปรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 ประดิษฐานไวในพระ
อุโบสถและสรางเคร่ืองทรงพระแกวสําหรับฤดูหนาวเพิ่มข้ึนดวย (การสถาปนาวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม (วัดพระแกว), 2557) 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4 พ.ศ.2394 - 2411) 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดฯใหสรางถาวรวัตถุตาง ๆ ในวัดพระศรีรัตนศาสดา
รามเปนอันมาก ซึ่งเปนผลใหรูปโฉมของวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปลี่ยนไปจากแบบแผนของ
รัชกาลที่ 1 – 3 เปนอยางมาก 
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหถมฐานทักษิณของพระมณฑป 
ยกข้ึนเปนฐานไพที แลวสรางอาคารขึ้นหลายหลัง คือสรางปราสาทพระเทพบิดรข้ึนทางทิศ
ตะวันออกของพระมณฑปและพระศรีรัตนเจดียทางทิศตะวันตกของพระมณฑป การยกฐานไพที
คร้ังนี้ทําใหมีการขยายเขตพระระเบียงออกไปทางทิศตะวันออกและตะวันตก พรอมทั้งโอบลอม
พระเจดียยอดปรางคไวภายในพระระเบียง 2 องค สวนที่ดานหลังพระอุโบสถ โปรดเกลาฯ ใหสราง
หอพระข้ึน 2 หอ พระราชทานนามวา หอพระราชพงศานุสรและหอพระราชกามานุสร และสราง
พระมณฑปยอดปรางคองคเล็ก ๆ ข้ึนองคหนึ่งระหวางหอพระทั้ง 2 หอนั้น 
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 สวนทางดานทิศตะวันออกของพระอุโบสถ โปรดเกลาฯ ใหสรางหอระฆังข้ึนที่ตําแหนง

หอระฆังเดิมคร้ังสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก และทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ไดโปรดเกลาฯ ใหสรางพระมณฑปยอดปรางค และหอพระคันธารราฐ ข้ึนหนาพระมณฑปนั้น 

(แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 44) 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5 พ.ศ.2411 - 2453) 
 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว การกอสรางในวัดพระศรีรัตน

ศาสดารามยังไมแลวเสร็จ เนื่องดวยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จสวรรคตเสียกอน 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงไดทรงบูรณะจนสําเร็จบริบูรณและโปรดเกลาฯ ใหมี

การเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร 100 ป เมื่อ พ.ศ.2425  

 ส่ิงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนในวัดพระศรี

รัตนศาสดาราม ที่สําคัญคือบุษบกประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ ซึ่งต้ังอยูบนฐานไพทีของ

ปราสาทพระเทพบิดร บุษบกดังกลาวนี้ต้ังอยูดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระมณฑปองคหนึ่ง 

ดานตะวันตกเฉียงใตองคหนึ่ง และดานตะวันออกเฉียงใตองคหนึ่ง 

 บุษบกองคที่ 1 ต้ังอยูทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประดิษฐานพระบรมราช

สัญลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 1 เปนรูปมงกุฎไมมีพระจอน พระราช

สัญลักษณรัชกาลที่ 2 เปนรูปพญาครุฑจับนาค พระราชสัญลักษณ รัชกาลที่ 3 เปนรูปพระวิมาน 

 บุษบกองคที่ 2 ต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต ประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ 

รัชกาลที่ 4 เปนรูปพระมหามงกุฎ 

 บุษบกองคที่ 3 ต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต ประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณของ 

รัชกาลที่ 5 เปนรูปพระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) 

 บุษบกทั้ง 3 องค ต้ังอยูบนฐานหินออนรูปส่ีเหล่ียม รอบฐานมีรูปปนชางทําดวย

ทองแดง ซึ่งแสดงถึงชางสําคัญที่มาสูพระบารมีในแตละรัชกาล 

 บุษบกทั้ง 3 องคนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึน

เพื่อเปนเครื่องแสดงถึงพระบรมราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวทั้ง 5 รัชกาลจึงไดทรงสรางพระบรมราชสัญลักษณของทุกพระองคไวเปนพุทธบูชา ตอมา

ในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเกิดเพลิงไหมพระพุทธปรางค

ปราสาท จึงไดโปรดเกลาฯ ใหสรางหลังคาและซอมสวนทีชํารุดทั้งหมดแตยังไมแลวเสร็จในรัชกาล

นี้ (แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 51 - 53) 
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 สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6 พ.ศ.2453 - 2468) 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มิไดมีการสรางถาวรวัตถุใด
เพิ่มเติม ในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม นอกจากการบูรณะปฏิสังขรณพระพุทธปรางค
ปราสาทที่ไฟไหมใหคงสภาพเดิมโปรดเกลาฯ ใหตกแตงพระพุทธปรางคปราสาทเปนที่ประดิษฐาน
พระบรมรูปของรัชกาลตาง ๆ และใหแปลงนามพระพุทธปรางคปราสาทวา “ปราสาทพระเทพบิดร” 
เพื่อใหตรงกับนามปราสาทพระเทพบิดร จึงไดโปรดเกลาฯ ใหกั้นทายจรนํา เปนที่ประดิษฐาน
พระเทพบิดร ซึ่งเปนเทวรูปสมเด็จพระรามาธิบดี (อูทอง) ปฐมวงศสรางกรุงเกา ที่รัชกาลที่ 1 ได
อัญเชิญมาจากกรุงศรีอยุธยา และแปลงรูปเทวรูปที่ถูกพมาเผาใหเปนพระพุทธรูปหุมเงิน เพื่อทรง
สักการะตอไป นอกจากน้ันไดโปรดฯใหตกแตงฐานไพที สรางพุม เปนพุทธบูชา ดังที่เห็นอยูใน
ปจจุบัน (แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 53 - 55) 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระปรกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7 พ.ศ.2468 - 2477) 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พระองคมิไดทรงสรางถาวรวัตถุ
เพิ่มข้ึนในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แตไดทรงปฏิสังขรณพระอุโบสถ หอพระมณเฑียรธรรม และ
อาคารอื่น ๆ ข้ึนหลายหลัง ทันกับการฉลองกรุงรัตนโกสินทรครบรอบ 150 ป พ.ศ.2475 นี้ กรม
ศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ไดทําการบูรณะคร้ังใหญ ทั่วทั้งพระอาราม โดยมีสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เปนประธานในการบูรณะคร้ังนี้ ใหทนักบัการฉลองกรุงรัตนโกสินทร
ในเดือนเมษายน 2525 (แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 55) 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8 พ.ศ.2477 - 
2489)  
 มีการบูรณะปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปนบางสวน เชน การบูรณะ
จิตรกรรมฝาผนังที่พระระเบียง เปนตน (การสถาปนาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว), 
2557) 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9 พ.ศ.2489 - 
ปจจุบัน) ประมาณ พ.ศ.2513 รัฐบาลไดต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อดําเนินการบูรณะ
จิตรกรรมฝาผนังที่พระระเบียง ตอมาใน พ.ศ.2524 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนแมกองดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณอาคาร
และส่ิงกอสรางทั่วทั้งพระอาราม เพื่อเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร 200 ป เม่ือ พ.ศ.2525 พรอม ๆ 
กับการบูรณะในคร้ังนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีโปรดเกลา ฯ ใหสราง
บุษบกตราแผนดิน ข้ึนอีก 1 องคที่ฐานไพทีทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประดิษฐานพระบรม
ราชสัญลักกษณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
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เจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล
ปจจุบัน (การสถาปนาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว), 2557) 
 
พระราชฐานชั้นกลาง 
 ต้ังอยูกลางพระบรมมหาราชวัง นับจากแนวประตูพิมานไชยศรีมาทางใต ถึงประตู 
สนามราชกิจ บริเวณนี้เปนที่ต้ังของหมูพระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรซึ่งเปนที่ประทับของ
พระมหากษัตริย รวมทั้งเปนที่ต้ังของอาคารที่เกี่ยวของกับพระราชฐานโดยเฉพาะ 
 บริเวณพระราชฐานช้ันกลางเปนสถานที่ต้ังของหมูพระมหาปราสาท และพระราชมณเฑียร 
 ในอดีตหมูพระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียร เปนที่ประทับและเปนที่วาราชการ
รวมทั้งเปนที่ประกอบพระราชพิธีตาง ๆ ที่สําคัญของประเทศ ต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกจนถึงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทั้งนี้เนื่องจากรัชกาลที่ 
5 โปรดฯ ใหสรางพระราชวังดุสิตในป พ.ศ.2440 ไดเสด็จไปประทับเปนคร้ังคราวและกลายเปนที่
ประทับถาวรในเวลาตอมา พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานในพระบรมมหาราชวังจึง
ไดเปล่ียนจากที่ประทับและที่วาราชการ กลายมาเปนที่ประกอบพระราชพิธีตาง ๆ เทานั้น ในสมัย
ตอมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จมาประทับที่พระบรมมหาเปนคร้ังคราว 
และได เสด็จสวรรคตที่พระที่นั่ งจักรพรรดิพิมาน  ในพระบรมมหาราชวัง  หลังจากนั้น
พระบรมมหาราชวังมิไดเปนที่ประทับของพระมหากษัตริยอีกตอไป คงใชเปนที่ประกอบพระราชพธิี
ตาง ๆ ที่สําคัญ เชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระราชมณเฑียร พระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯลฯ (แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 62) 
 ที่ต้ังพระราชฐานชั้นกลาง 
 หมูพระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียร ต้ังอยูศูนยกลางพระบรมมหาราชวัง โดย
ดานทิศเหลือนับจากประตูพิมานไชยศรี ถึงประตูสนามราชกิจ ดานทิศตะวันออก จดเขตกําแพง
แกวบริเวณสวนศิวาลัย ดานทิศตะวันตก จดกําแพงพระบรมมหาราชวังช้ันใน และ ทิศใตตอเนื่อง
กับพระราชฐานช้ันใน 
 ประวัติความเปนมาพระราชฐานชั้นกลาง 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1 พ.ศ.2325 - 2352)  
 เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทะยอดฟาจุฬาโลก ไดโปรดเกลาฯ ใหสรางพระบรมมหาราชวงั
ใน พ.ศ.2325 พรอมกับการสรางพระนคร โดยโปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชมณเฑียร เปนเคร่ืองไม
ทั้งสิ้นตอมาในป พ.ศ.2326 ไดโปรดฯ ใหแกไขพระราชมณเฑียรเปนกอกําแพงอิฐ ฉาบปูนเปน
การถาวรข้ึน 
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 แบบแผนการกอสรางพระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียร ไดอาศัยพระราช
มณเฑียรพระราชวังหลวง คร้ังกรุงศรีอยุธยาเปนแบบฉบับ โดยสรางพระที่นั่งข้ึนดัวยกัน 2 หมู เรียง
กันหันหนาพระที่นั่งไปสูทิศเหนือ คือหมูพระที่นั่งอมรินทราภิเษก (พระที่นั่งอินทราภิเษก) และหมู
พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน นอกจากหมูพระท่ีนั่ง 2 หมูนี้แลวยังโปรดฯใหสรางทิมคดหนาพระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท และพระที่นั่งเย็น 2 องค ขางพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางดานตะวันออก และ
ดานตะวันตก ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 หมูพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาท ประมาณป พ.ศ.2326 พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกไดโปรดเกลาฯ ใหสรางหมูพระที่นั่งหมูแรกข้ึน ในพระบรมมหาราชวัง 
พระราชทานนามวา พระท่ีนั่งอินทราภิเษกประกอบดวยองคพระที่นั่งพระปรัศว ซาย-ขวา และ
เรือนจันทนเปนบริเวณ ที่ ต้ังของพระที่นั่งอินทราภิเษกหมูนี้ ต้ังอยูทางดานทิศตะวันตกของ
พระบรมมหาราชวัง ในเขตพระราชฐานชั้นกลาง พระที่นั่งองคนี้เปนพระที่นั่งที่รัชกาลที่ 1 โปรด
เกลาฯ ใหสรางข้ึนใหมีขนาดสูงใหญเทาพระที่นั่งศรีสรรเพ็ชรปราสาท ในพระราชวังหลวงคร้ังกรุง
ศรีอยุธยาเปนราชธานี เพื่อใชเปนที่ประกอบพระบรมราชาภิเษก พระที่นั่งองคนี้มีลักษณะเปน
แบบไทย มุขหนามุขหลังยาวเทากับมุขขาง บนยอดหลังคามีบราลี ที่ไขราของยอดปราสาททั้ง 4 
มุม รับดวยทวย และหลังคาดาดดวยดีบุก การสรางพระที่นั่งสําเร็จลงในป พ.ศ.2327 ตอมาในป 
พ.ศ.2332 ไดเกิดเพลิงไหมพระที่นั่งอินทราภิเษกจนหมดองค และลามไปไหมพระปรัศวซายอีก
องคหนึ่งดวย ทั้งนี้เกิดจากฝนตก อสนีบาต หนาบันมุขเด็จ และไหมเครื่องบนพระมหาปราสาท 
จนหมดสิ้น 
 พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อพระที่นั่งอินทราภิเษกถูกเพลิงไหมหมดทั้งองค
ดังกลาวแลว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกโปรดเกลาฯ ใหสรางพระท่ีนั่งองคใหมข้ึน
พระราชทานนามวา “พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท” ทดแทนพระท่ีนั่งองคเดิมที่ถูกไฟไหม โดยเลื่อน
องคพระที่นั่งข้ึนมาทางทิศเหนือ มีการเปลี่ยนแบบแผนจากพระที่นั่งองคเดิม โดยแยกเปนพระที่นั่ง 
2 องค คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และพระที่นั่งพิมานรัตยา เชื่อมตอดวยมุขกระสัน พรอมทั้ง
สรางพระปรัศวซายข้ึนมาแทนที่พระปรัศวซายองคเดิม พระที่นั่งองคใหมนี้โปรดฯใหลดขนาดลงให
เทากับพระที่นั่งสุริยามรินทร ในพระราชวังหลวงคร้ังกรุงศรีอยุธยา การที่เปล่ียนแบบแผนจากพระ
ที่นั่งอินทราภิเษกมาเปนพระที่นั่ง 2 องค ก็เพื่อใหพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เปนที่ประกอบพระ
ราชพิธีตาง ๆ และพระที่นั่งพิมานรัตยา เปนที่ประทับ  
 ลักษณะขององคพระที่นัง่ดุสิตมหาปราสาท เปนปราสาท จตุรมุข แตละมุขกวางยาว
เทากันทั้ง 4 ทศิ มุขดานเหนอื ซึ่งเปนมุขหนามมีุขเด็จ ประดิษฐานพระที่นัง่บุษบกมาลา ที่ยอดพระ
มหาปราสาท มีครุฑรับไขรา แทนทวย หลังคาดาดดวยดีบุก (แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 64) 
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 ทิมคด สวนดานหนาของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประกอบดวยศาลาโถง 2 หลัง 
รูปรางหักงอเปน ขอศอก เรียกศาลา 2 หลังนี้วา ทิมคด ไมปรากฏหลักฐานวา “ทมิคด”นีส้รางข้ึนใน
สมัยใด แตสันนิษฐานจากทรวดทรง และหลังคาหนาบัน สันนิษฐานวาสรางพรอมพระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท 
 หมูพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน หมูพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เปนหมูพระที่นั่งที่
พระบาทสมเด็จพระพุทะยอดฟาจุฬาโลก โปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนเพื่อใชเปนพระราชมณเฑียร 
ลักษณะเปนพระที่นั่งหมูใหญ 5 องค มีชื่อเรียงจากองคพระที่นั่งที่ประทับดังนี้คือ: 
 1. พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน 
 2. พระที่นั่งไพศาลทักษิณ 
 3. พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ 
 4. พระปรัศวซาย 
 5. พระปรัศวขวา 
 การกอสรางหมูพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน สันนิษฐานวา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลก ไดโปรดเกลาฯ ใหสรางพระที่นั่งเย็นข้ึน 2 องค เรียกวา พระที่นั่งทรงปนซาย – ขวา 
ลักษณะเดนของพระท่ีนั่งดุสิดาภิรมยที่นาสนใจคือ เปนพระที่นั่งองคเขียวในพระบรมมหาราชวังที่
ยังมีลายเขียนฝาผนังภายนอกเปนลายพุมขาวบิณฑหนาสิงห สีเหลือง บนพื้นสีดํา สวนหอ
ศาสตราคมมีการเปล่ียนแปลง ดังจะไดกลาวตอไป 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2 พ.ศ.2352 - 2367) 
 โปรดเกลาฯ ใหสรางถาวรวัตถุเพิ่มข้ึนในหมูพระราชมณเฑียร 3 หลัง คือ หอพระ
สุราลัยพิมาน และหอพระธาตุมณเฑียร ซึ่งต้ังอยูทางดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของพระท่ี
นั่งไพศาลทักษิณเช่ือมดวยมุขกระสัน และพระที่นั่งสนามจันทร ซึ่งต้ังอยูหนาหอพระธาตุมณเฑียร 
ดังรายละเอียดที่จะกลาวตอไปนี้ 
 หอพระสุราลัยพิมาน เปนหอพระตั้งอยูทิศตะวันออกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณ มี
มุขกระสันลักษณะหลังคาแบบจีน เชื่อมตอระหวางองคพระที่นั่งกับหอพระ หอพระสุราลัยพิมาน
นี้ สันนิษฐานวาเปนที่ประดิษฐานพระพุทธบุศยรัตนฯ ที่มาสูพระบารมี และที่ประดิษฐานปูชนีย
วัตถุ เชน พระบรมสารีริกธาตุ พระรัตนวโลหะ พระชัยวัฒนประจํารัชกาล และพระพุทธปฏิมากร 
สําคัญอ่ืน ๆ  
 หอพระธาตุมณเฑียร เปนหอพระบรมอัฐิ ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งไพศาล
ทักษิณเช่ือมดวยมุขกระสัน ลักษณะหลังคาแบบจีน (คนละแบบกับหอพระสุราลัยพิมาน) เช่ือมตอ
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ระหวางองคพระที่นั่งกับหอพระธาตุฯ หอพระธาตุมณเฑียรนี้ เปนที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของ
สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 1 
 พระที่นั่งสนามจันทร เปนพระที่นั่งไมขนาดเล็ก สรางแบบพลับพลาโถง ต้ังอยู
ทางดานทิศตะวันตกของพระที่นั่งอมรินทรฯ ลักษณะพระที่นั่งเปนแบบคลายกับจะเคลื่อนยายได 
ความวิจิตรขององคพระที่นั่งนี้ อยูที่ลวดลายรอบพระแทนและเสารับหลังคา ซึ่งเปนแบบลงรักปด
ทองประดับกระจกลงในรอยแกะสลัก เชนเดียวกับลายฝงมุก พระที่นั่งองคนี้ พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย โปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึน และนัยวาไดทรงมีสวนรวมในการตกแตงพระที่นั่ง
องคนี้ดวย โดยเฉพาะที่ฝาเพดาน และฝาชายคาพระที่นั่งองคนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย ไดทรงใชเปนที่เสด็จออกขุนนางในบางคร้ัง (แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 68) 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3 พ.ศ.2367 - 2393) 
 เปนระยะที่พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานสรางมาไดประมาณ 50 ป ซึ่ง
เปนระยะเวลาที่พระท่ีนั่งองคตาง ๆ เร่ิมเส่ือมสภาพลง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว จึง
โปรดฯใหมีการบูรณะปฏิสังขรณพระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียร เปนการใหญ โดยโปรด
เกลาฯ ใหกอกําแพงรอบทองพระโรง พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย และรอบมุขกระสันที่เชื่อมระหวาง
พระที่นั่งไพศาลฯและพระที่นั่งจักรพรรดิฯ พระที่นั่งดุสิดาภิรมย มีการเปลี่ยนโครงสรางที่เสารับ
หลังคาองคประธาน โดยแตละชวงเสาไดยกเสาตนกลางออก และกออิฐหุมเสาไมไวภายใน 
รูปแบบที่ปรากฏดังนี้ เรียกวา “ชองกบ” ซึ่งเปนลักษณะที่ใชกันมากในสมัยรัชกาลที่ 3 สวนการ
บูรณะปฏิสังขรณที่เห็นเดนชัดอีกอยางหนึ่ง คือ ไดมีการนํากระเบ้ืองดินเผาเคลือบ สี มาใชมุง
หลังคาพระที่นั่งองคตาง ๆ ในหมูพระมหาปราสาท และพระราชมณเฑียร ยกเวนพระปรัศวซาย – 
ขวา ในหมูพระราชมณเฑียร ซึ่งยังคงมุงดวยกระเบ้ืองดินเผาไมเคลือบสี 
 การบูรณะปฏิสังขรณคร้ังนี้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีพระราชประสงค
ใหคงรูปแบบของสมัยรัชกาลที่ 1 ไวทุกประการ แมแตขนาดตัวไมที่นํามาใชก็โปรดฯใหถายแบบไว 
มิใหผิดแบบแมแตนิ้วเดียว (แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 68) 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4 พ.ศ.2393 - 2411) 
 ในรัชกาลนี้มีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพระมหาปราสาท และพระราชมณเฑียรหลาย
ประการคือ 
 ในหมูพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ 
ใหสรางกําแพงแกวที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พรอมทั้งสรางพระที่นั่งอาภรณพิโมกขมหา
ปราสาทข้ึนเหนือกําแพงแกวนั้นทางดานทิศตะวันออก และโปรดเกลาฯ ใหกอเขาไกรลาสข้ึนที่ดาน
ทิศตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
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 ในหมูพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ 
ใหทําซุมพระบัญชรพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เจาะชองพระบัญชรที่มุขกระสันพระที่นั่งไพศาล
ทักษิณดานตะวันตกในทิศเดียวกันนี้ โปรดเกลาฯ ใหสรางพระท่ีนั่งสีตลาภิรมย สวนทางดานทิศ
ตะวันออก โปรดเกลาฯ ใหสรางพระที่นั่งราชฤดีที่หนาหอพระสุราลัยพิมาน เปล่ียนแปลงหอเสถียร
ธรรมปริตคร้ังรัชกาลที่ 1 สรางเปนหอศาสตราคมพรอมทั้งสรางและดัดแปลงกําแพงแกวรอบพระที่
นั่งอมรินทรวินิจฉัย 
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ ใหสรางประตูที่เข่ือนเพ็ชรที่กั้น
ระหวางพระราชฐานชั้นกลาง กับพระราชฐานชั้นใน เรียกวาประตูพรหมโสภา และประตูพรหมศรี
สวัสด์ิเปนประตูยอดปรางค 
 รายละเอียดของความเปล่ียนแปลงดังกลาวมีดังตอไปนี้ 
 หมูพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ 
ใหสรางกําแพงแกวกั้นดานหนาดานขางพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ไปจดทิมซึ่งเปนทิมที่กั้นฝาย
หนาและฝายในพรอมทั้งโปรดเกลาฯ ใหเปล่ียนประตูซึ่งเดิมเปนประตูหูชาง มาเปนประตูยอด
มงกุฎประดับดวยกระเบ้ือง 
 พระที่นั่งอาภรณพิโมกข ที่กําแพงแกว พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทดานทิศตะวันออก 
เปนที่ต้ังของพระที่นั่งอาภรณพิโมกขมหาปราสาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ได
โปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนเปนพลับพลา สําหรับประทับพระราชยาน (เสล่ียง) ในการเสด็จพระราช
ดําเนินพยุหยาตรา หรือสําหรับใชในงานพระราชพิธีโสกันต เปนตน ลักษณะขององคพระที่นั่งเปน
ปราสาทโถงจตุรมุข หลังคามุงดวยดีบุก เสาโครงสรางและลายฐานองคพระที่นั่งลงรักปดทอง 
ประดับกระจกดวยฝมอืประณีตวิจิตรบรรจง 
 เขาไกรลาศ พรอมกันนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ ให
กอนเขาไกรลาศ สําหรับเปนที่สรงน้ําพระองคเจาโสกันต และหมอมเจาเกศากัณฑ ที่ดานทิศ
ตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
 หมูพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ได
โปรดเกลาฯ ใหสรางพระที่นั่งโถงตอเนื่องกับองคพระที่นั่งอมรินทรฯ ทางดานทิศเหนือซึ่งเปน
ดานหนา ทําหนาที่เปนทองพระโรงโถงกอนเขาองคพระที่นั่งอมรินทรฯ พรอมกันนั้นโปรดเกลาฯ ให
สรางซุมพระทวารและพระบัญชรพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เปนแบบซุมบันแกลง ลงรักปดทอง
ประดับกระจก  
 สวนที่ดานขางของทองพระโรงโถงนี้ เปดออกสูชาลาหนาหอศาสตราคมและพระท่ีนั่งดุ
สิดาภิรมย รัชกาลที่ 4 โปรดฯใหสรางพระทวารข้ึน 2 ทวาร เปนพระทวารยอดพรหมพักตร ปดทอง 
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 สีหบัญชร ที่มุขกระสันหอพระธาตุมณเฑียรดานทิศเหนือ โปรดเกลาฯ ใหเจาะเปน
ชองพระบัญชร เรียกวาสีหบัญชร ดานในเปนพระแทนหินออนเปนที่ประทับ สีหบัญชรนี้ 
สันนิษฐานวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึน เพื่อเปนที่เสด็จออก
ใหเฝาแทนการเสด็จออกทองพระโรง และมักจะเปนเวลาฉุกเฉินในยามวิกาล 
 พระที่นั่งราชฤดี พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนเปน
แบบ “ตึกฝร่ัง” เปนที่เสด็จออกวาราชการแหงหนึ่ง พระราชทานนามวา “พระที่นั่งราชฤดี” และ
ตอมาโปรดเกลาฯ ใหนําส่ิงของที่ไดรับทูลเกลาถวายจากนานาประเทศมาจัดต้ังไว นับเปน
พิพิธภัณฑแหงแรกของประเทศ 
 หอศาสตราคม พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ ให
เปล่ียนแปลงหอเสถียรธรรมปริตเดิมทั้งหมดคงไวแตฐาน และสรางสวนบนข้ึนใหม เปนหอสําหรับ
พระสงฆมอญ ทําพิธีสวดพระพุทธมนต ทําน้ําพระปริต สําหรับสรงพักตรพระมหากษัตริย และ
สําหรับประพรมพระมหามณเฑียร แลวพระราชทานนามใหมวา หอศาสตราคม ลักษณะเดนของ
หอศาสตราคมนี้อยูที่พระทวาร และพระบัญชร ลงรักปดทอง เปนรูปเคร่ืองราชกกุธภัณฑ และพระ
แสงราชศัตราวุธตาง ๆ  
 พระทวารเทเวศรรักษา และพระทวารเทวาภิรมย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ ใหสรางและดัดแปลงกําแพงแกว ลอมรอบหมูพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน 
โอบลอมพระที่นั่งและหอตาง ๆ ไวในเขต พรอมกันนั้นโปรดเกลาฯ ใหสรางซุมพระทวารที่กําแพง
แกวดานทิศเหนือ และดานทิศตะวันตก พระราชทานนามวา พระทวารเทเวศรรักษา และพระทวาร
เทวาภิรมย ตามลําดับ โดยพระทวารทางดานทิศเหนือ สรางเปนซุมยอดมงกุฎ 3 ยอด และพระ
ทวารทางดานทิศตะวันตกเปนซุมยอดมงกุฎ เชนเดียวกันแตมียอดเดียว (แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 
72 - 77) 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5พ.ศ.2411 - 2453) 
 มีความเปล่ียนแปลงที่หมูพระมหาปราสาท และพระราชมณเฑียรสถานเปนอันมาก 
โดยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหสรางพระที่นั่งข้ึนหมูใหญระหวาง
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย โดยร้ือพระตําหนักตึกที่เคยเสด็จประทับ
เมื่อคร้ังยังทรงพระเยาวออก และสรางหมูพระที่นั่งองคใหมข้ึนแทน 
 สวนดานหลังขององคพระที่นั่งพิมานรัตยา ซึ่งเปนพระปรัศวซาย – ขวา มาแตเดิมนั้น 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ ใหกอเขาไกรลาศทางดานทิศ
ตะวันออกของพระที่นั่งพิมานรัตยา เพื่อใชในพระราชพิธีโสกันต จึงไดโปรดเกลาฯ ใหร้ือพระปรัศว
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ขวาออก และยกมาสรางใหมดานหลัง จึงกอใหเกิดแบบแผนของพระมหามณเฑียรรูปใหม
กลายเปน พระปรัศวซายและปรัศวหลัง แทน 
 สวนดานพระที่นั่งจักรพรรด์ิฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ 
ใหร้ือพระที่นั่งราชฤดีที่สรางข้ึนคร้ังรัชกาลที่ 4 ใหสรางข้ึนใหมในตําแหนงเดิม เปนพระที่นั่งแบบจีน 
ตอมาพระที่นั่งแบบจีนเส่ือมสภาพลง จึงโปรดเกลาฯ ใหชางเขียนแบบถวายใหทอดพระเนตรเปน
แบบไทย แตไมโปรดจึงมิไดสรางข้ึนใหม 
 ที่รอบกําแพงแกวหนาพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย รัชกาลที่ 5 ไดโปรดเกลาฯ ใหสราง
กระถางไมดัดเรียงรายรอบกําแพงแกว (ยังปรากฏอยูทุกวันนี้) 
 หมูพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟา
ฯ พื้นที่วางระหวางหมูพระมหาปราสาท และหมูพระมหามณเฑียรมีชื่อเรียกวา “สวนซาย” ณ ที่นี้ 
เมื่อคร้ังพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เสด็จข้ึนครองราชยเมื่อ พ.ศ.2367 โปรดฯใหสราง
ตําหนักถวายสมเด็จพระราชชนนี คือ กรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย ตําหนักที่ประทับนี้ต้ังอยูในบริเวณ
สวนซาย โดยมีสวนกั้นแบงจากฝายหนาทางดานทิศเหนือ คือมีเข่ือนเพชรกั้น อยูดานหลังทรงพระ
ยาชางเผือกอีกชั้นหนึ่งซึ่งถือวาเปนสวนของฝายหนา พระตําหนักนี้ เรียกวา “พระตําหนัก ตึก” เม่ือ
กรมสมเด็จพระศรีสุลาลัยทิวงคต พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯ พระราชทานพระตําหนักตึกเปนที่
ประทับของพระเจาลูกยาเธอพระองคเจาหญิงละมอม บุคคลสําคัญที่ประทับรวมกับพระองคเจา
หญิงละมอม คือ หมอมเจาหญิงรําเพย ซึ่งภายหลังไดรับสถาปนาเปนพระนางเธอ พระองคเจา
รําเพยภมราภิรมยในรัชกาลที่ 4 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จข้ึนครองราชยเมื่อ พ.ศ.2394 พระ
มเหสีคือพระนางเธอพระองคเจารําเพยภมราภิรมย มีพระโอรสองคใหญคือสมเด็จเจาฟาชาย
จุฬาลงกรณฯ ประสูติ ณ พระตําหนักนี้ ในป พ.ศ.2396 เสด็จประทับรวมกันกับพระอนุชาซึ่ง
ประสูติภายหลัง จนกระทั่งเจริญพระชนมเสด็จไปประทับยังฝายหนา ในสวนอ่ืนนอกเขตพระ
ตําหนักตึก 
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จข้ึนครองราชย เม่ือ พ.ศ.2411 ทรง
มีพระราชดําริวา พระตําหนักตึกเปนบริเวณที่ประสูติ และเสด็จประทับสืบมา โดยมิไดมีผูใดมา
ปะปนถือเปนชัยภูมิมงคล จึงโปรดเกลาฯ ให เจาพระยาภาณุวงศมหาโกษาธิบดี เปนแมกอง พระ
ยาสุรศักด์ิมนตรี จางวางมหาดเล็กเปนกงสี พระยาเวียงในนฤบาล เปนนายชาง ทําการสรางพระที่
นั่งข้ึนใหม 2 องค ลง ณ บริเวณที่เคยเปนที่ต้ังพระตําหนักตึก พระราชทานช่ือพระที่นั่งองค
ตะวันออกวา “พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน” องคขางตะวันตกพระราชทานชื่อวา “พระที่นั่งสมมติ
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เทวราชอุบัติ” พระที่นั่งสององคนี้ เปนที่ประทับองคแรกนับแตไดเสด็จข้ึนครองราชสมบัติ 
นอกจากนี้ทางดานตะวันตกของพระที่นั่งสมมติเทวราชอุบัติโปรดเกลาฯ ใหสรางพระที่นั่งดํารง
สวัสด์ิอนัญวงศ เปนหองที่ตกแตงดวยเคร่ืองลายคราม สวนทางดานตะวันออกของพระที่นั่งมูล
สถานบรมอาสนโปรดเกลาฯ ใหสรางพระที่นั่งนิพัฒพงศถาวรวิจิตร เปนหองพระภูษา 
 ขณะเดียวกันทางดานทิศเหนือของหมูพระที่นั่งใหมนี้ โปรดเกลาฯ ใหทําเข่ือนเพชรข้ึน
ใหม เข่ือนเพชรใหมนี้มีพระทวาร 2 พระทวาร และมีศาลา 2 หลัง อยูซายขวา ยกพื้นสูงเปนสวนกัน้
อาณาเขตฝายหนาและฝายใน 
 การสรางหมูพระที่นั่งใหมนี้ยังไมแลวเสร็จ จนถึงป พ.ศ.2413 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินประพาสเมืองสิงคโปร และเมืองชะวา เมื่อเสด็จกลับ 
พระองคโปรดเกลาฯ ใหจัดสรางพระที่นั่งใหมต้ังอยูหลังพระที่นั่งองคแรก ซึ่งยังคงดําเนินการสราง
อยู พระที่นั่งองคใหมนี้ พระราชทานนามวา “พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร” 
 จนถึงป พ.ศ.2416 พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน และพระที่นั่งองคอ่ืน ๆ ที่สรางในคราว
แรกพรอมกันไดสรางสําเร็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จมาประทับ ณ พระ
ที่นั่งนี้ แตยังมิไดมีพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร (แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 77 - 79) 
 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในป พ.ศ.2418 ทรงมีพระราชประสงคจะสรางพระที่นั่ง
อีกองคหนึ่ง สําหรับเปนทองพระโรง ทรงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาภาณุวงศมหาโกษาธิบดี เปน
แมกอง มิสเตอรยอนคลูนิช เปนนายชางหลวงพระยาเวียงในนฤบาลเปนผูกํากับการทุกอยาง 
พระดิฐการภักดี เปนผูตรวจบัญชี มิสเตอรแฮนรี คลูนิชโรส เปนผูชวยนายชาง พระที่นั่งองคที่เปน
ทองพระโรงนี้เมื่อสรางสําเร็จพระราชทานนามวา พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เนื่องจากเขื่อนเพ็ช
รดานหนากีดขวางการสรางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทจึงตองร้ือลงในคราวนี้ดวยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินมาทรงวางศิลาสําหรับสรางพระที่นั่งตามราช
ประเพณีกอรากพระที่นั่งแตโบราณ เมื่อวันพุธ แรม 10 คํ่า เดือน 6 พ.ศ.2419 เวลา 2 โมง 36 
นาที ตามพระฤกษ 
 เมื่อเร่ิมกอสราง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระราชประสงคจะ
กอสรางในแบบสถาปตยกรรมตะวันตก ยุคเรอเนซองซของยุโรป แตเมื่อมีผูทัดทานถึงความ
เหมาะสม และเพื่อเปนเคร่ืองเฉลิมพระเกียรติในภายหนา จึงไดโปรดฯใหแกไขเปนหลังคายอด
ปราสาทแทน สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศไดตรัสเลาประทาน ม.จ. ดวงจิตร จิตรพงศวา 
 เมื่อแรกทําชางฝร่ังก็ทําสวนของตนใหงดงามตามแบบฝร่ังไป ชางไทยก็คิดทําเคร่ืองบน
ใหงดงามออนชอยตามแบบศิลปกรรมไทยไป ไมไดคิดประสมประสานวางานจะตองตอเนื่องกัน 
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พอยกข้ึนไปตอกันขางลางเปนกอนมลึกทึก สวนขางบนทําแบบเรียวแหลมบาง อยางที่เรียกกันวา 
“ไมเรียวหวดฟา” ทําใหขมกันนาเกลียด คร้ังนั้นจึงทรงออกแบบทรวดทรงเคร่ืองยอดพระที่นั่งจักรี
เสียใหมใหอวนส้ันดังที่เห็นอยูในปจจุบันนี้ 
 ตอมาภายหลังโปรดเกลาฯ ใหสรางพระที่นั่งตาง ๆ ข้ึนอีกหลายองค คือ 
 พระที่นั่งอมรพิมานมณี สรางตอจากพระเฉลียงพระที่นั่งบรมราชสถิตยมหโหฬารลง
มาทางทิศใต เปนพระวิมานสําหรับเขาที่บรรทมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยเฉพาะเรียก
กันวา “ในที่” ดานหลังของพระที่นั่งองคนี้ติดกับ “สวนสวรรค” 
 พระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย สรางตอจากพระที่นั่งอมรพิมานมณี มาทางทิศตะวันออก 
เปนที่ประทับของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ต้ังแตยังดํารงพระยศเปนพระนางเจา
พระวรราชเทวี 
 พระที่นั่งบรรณาคมสรนีย สรางอยูทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งอมรพมิานมณี สราง
ข้ึนใหมหลังพระที่นั่งองคอ่ืนในกลุมนี้ ใน พ.ศ.2430 ใชเปนหองทรงพระอักษร 
 พระที่นั่งราชปรีดีวโรทัย สรางตอเนื่องกับ “หองเขียว” ในหมูพระที่นั่งบรมราชสถิต
ยมโหฬารฟากตะวันตก มาทางทิศเหนือ และมีชานติดตอกับพระที่นั่งดํารงสวัสดิอนัญวงศดวยใช
เปนหองสําราญพระราชอิริยาบถ 
 พระที่นั่งเทพดนัยนันทยากร ต้ังอยูตอเนื่องกับ “หองน้ําเงิน” ในหมูพระท่ีนั่งบรมราช
สถิตยมโหฬารฟากตะวันตกมาทางทิศเหนือ และอยูตรงขามกับพระที่นั่งสุธาศรีอภิรมยโดยมีอัฒ
จรรยใหญรวมกัน ใชเปนที่ประทับของสมเด็จพระราชโอรส และพระราชธิดา 
 ในรัชกาลเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ ใหสราง
พระที่นั่งข้ึนองคหนึ่ง ทางดานทิศตะวันออกของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เพื่อใชเปนสถานท่ี
ประชุม พระราชทานนามวาพระที่นั่งราชกรัณยสภา ลักษณะภายนอกเปนอาคารทรงไทย แตที่ซุม
พระทวารและพระบัญชร เปนซุมบันแกลงลงรักไมปดทองภายในมีโครงสรางเปนรูปแบบตะวันตก
(แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 79 - 85) 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6 พ.ศ.2453 - 2468) 
 ความเปล่ียนแปลงเก่ียวกับพระบรมมหาปราสาท และพระราชมณเฑียรสถานมีนอย 
สวนมากเปนการบูรณะปฎิสังขรณ หรือแกไขในรายละเอียด สวนที่กอสรางข้ึนเปนถาวรวัตถุ คือ 
พระที่นั่งราชฤดีที่สรางแบบองคเดิม ศาลาเปลื้องเคร่ือง สรางบนกําแพงแกว พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท ดานทิศตะวันตก เสริมพระปรัศว ซาย – ขวา ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระราชทาน
นามพระปรัศว ซาย – ขวา ของพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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 พระท่ีนั่งราชฤดี เปนพระที่นั่งโถง กออิฐ ฉาบปูน หลังคาทรงไทย ต้ังอยูทางทิศ
ตะวันออกของพระท่ีนั่งอมรินทรฯ พระที่นั่งองคนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โปรด
เกลาฯ ใหสรางข้ึนเปนที่สรงมูรธาภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เดิมพระราชทานนามวา 
พระที่นั่งจันทรทิพโยภาส ตอมาเปลี่ยนนามเปน พระที่นั่งราชฤดี ใหเหมือนของเดิม 
 ศาลาเปลื้องเครื่อง สวนกําแพงแกวพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ดานทิศตะวันตก เปน
ที่ต้ังของศาลาเปล้ืองเคร่ืองเกี่ยวกับพระราชพิธีที่เกี่ยวของกับพระที่นั่งนี้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดโปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนพรอมกันนั้น ไดตอทางเดินเชื่อมระหวางพระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท กับ ศาลาเปล้ืองเครื่อง ในทิศตะวันตกและพระที่นั่งอาภรณพิโมกข ในทิศ
ตะวันออก ในระยะเวลาเดียวกัน 
 พระปรัศว ซาย – ขวา ของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สวนในดานทิศตะวันออก 
และทิศตะวันตกขององคพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ได
โปรดเกลาฯ ใหตอพระปรัศวซาย – ขวา ออกไปทั้งสองดานเพื่อเปนที่ประทับของพระบรมวงศานุ
วงศฝายใน และฝายหนา 
 พระปรัศว ซาย – ขวา ของพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เม่ือป พ.ศ.2467 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดพระราชทานนามพระปรัศวขวาวา “พระที่นั่งเทพ
สถานพิลาศ” และพระปรัศวซายวา “เทพอาสนพิไล” ลักษณะเดนขององคพระที่นั่งคือหลังคามุง
ดวยกระเบ้ืองดินเผาไมเคลือบสี ซึ่งเปนเคร่ืองชี้ถึงตําแหนงของเจานายที่ประทับ ทั้ง ๆ ที่พระที่นั่ง 2 
องคนี้ สรางตอเนื่องกับหมูพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน (แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 85 - 88) 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระปรกเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
อานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 7 รัชกาลที ่8 
และรัชกาลที่ 9 พ.ศ.2468 - 2489) 
 เนื่องดวยเปนระยะของการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราช
เปนระบอบประชาธิปไตย ไมมีการสรางพระที่นั่งตาง ๆ ในหมูพระมหาปราสาท และพระราช
มณเฑียร นอกจากบูรณะซอมแซมเล็กนอย สวนมากเปนการร้ือพระที่นั่งที่หมดสภาพลง โดย
เฉพาะที่หมูพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ไดมีการสรางพระที่นั่งข้ึนใหม 2 องค โดยอาศัยเคา
โครงของพระที่นั่งองคเดิม และสรางข้ึนในตําแหนงเดิม ดังนี้ 
 ในสวนของหมูพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ต้ังแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวเปนตนมา มีการใชหมูพระที่นั่งบรมราชสถิตมโปฬาร ซึ่งอยูเบ้ืองหลังพระที่นั่งจักรี
มหาปราสาทตอมาอีก เนื่องดวยการกอสรางหมูพระที่นั่งองคนี้ เปนโครงสรางไมหุมดวยปูน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 45 

ภายนอก เมื่อมิไดมีการบูรณะซอมแซมหมูพระที่นั่งนี้ตลอดมา จนทายที่สุดหมดสภาพจึงตองร้ือลง
ทั้งหมู ยกเวนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทกอนหนาที่จะมีการร้ือหมูพระที่นั่งดังกลาวนี้ สํานัก
พระราชวังมีโครงการปรับปรุงแกไขดัดแปลงหมูพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เพื่อใชเปนที่ประทับและ
ที่พระราชทานเล้ียง แตโครงการที่ไดปรับปรุงจริง ๆ คงมีแตพระที่นั่งสําหรับพระราชทานเลี้ยง การ
กอสรางดังกลาวนี้เร่ิมดําเนินการในป พ.ศ.2492 คือ 
 1. การกอสรางพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสนองคใหมข้ึน ณ ตําแหนงเดิม โดยร้ือพระที่
นั่งองคเดิมและพระที่นั่งนิพัทธพงศถาวรวิจิตรลง องคพระที่นั่งมีขนาดยาวเทากับพระที่นั่งองคเดิม 
2 องครวมกัน เปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 ชั้น ภายในตกแตงลวดบัวเปนสถาปตยกรรม
แบบยุโรปอยางวิจิตร พระที่นั่งองคนี้ใชเปนหองพระราชทานเล้ียง จุคนไดประมาณ 70 - 80 คน 
ชองวางระหวางหนาพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน กับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เปนอัฒจันทร ยาว
ทอดจากชั้นลางถึงช้ันบน ปจจุบันเรียกวา “อัฒจันทรเสือ” เหนือบันไดเปนหลังคากระจก เปนทาง
เสด็จพระราชดําเนิน 
 2. กอสรางพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ องคใหมข้ึน ณ ตําแหนงเดิม โดยร้ือพระที่นั่ง
องคเดิมและพระที่นั่งดํารงสวัสด์ิอนัญวงศ องคพระที่นั่งมีขนาดเทากันกับพระที่นั่งองคเดิม 2 องค
รวมกัน เปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 ชั้น ภายในตกแตงลวดบัวเปนสถาปตยกรรมแบบ
ยุโรป อยางวิจิตร เชนเดียวกัน พระที่นั่งองคนี้เปนหองพระราชทานเล้ียงกาแฟ ทางดานทิศ
ตะวันตก เปนหองแตงตัว ชายหญิงและชองวางระหวางพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ เปนอางน้ําพุ
บุโมเสคสีทองที่เรียกวา อางแกว ตอนบนเปนหลังคากระจก 
 ปจจุบันหมูพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ยังเปนที่ประกอบพระราชพิธีสําคัญตลอดมา 
โดยเฉพาะพระราชพิธีเสด็จออกรับพระราชสาสนตราต้ังจากคณะฑูตประเทศตาง ๆ เปนอาทิ 
 หมูพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท และหมูพระท่ีนั่งจักรพรรดิ
พิมาน ยังคงเปนหมูพระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานที่สําคัญของพระบรมมหาราชวัง 
ใชเปนที่ประกอบพระราชพิธีอันสําคัญยิ่งของประเทศตลอดมาจนจะครบ 200 ป (แนงนอย ศักด์ิศรี, 
2525: 88 - 91) 
 
พระราชฐานชั้นใน  
 ที่ต้ังพระราชฐานชั้นใน  
 ต้ังอยูทางดานทิศใตของพระบรมมหาราชวังเบ้ืองหลังหมูพระมหาปราสาท และพระ
ราชมณเฑียร เปนที่ต้ังของพระตําหนักของพระมเหสี ตําหนักของพระราชธิดาของพระมหากษัตริย 
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ตําหนักของพระบรมวงศานุวงศที่เปนสตรี ตลอดจนเรือนของขาราชบริพารที่เปนสตรีบริเวณนี้เรียก
กันทั่ว ๆ ไปวา “ฝายใน” 

 พระราชฐานช้ันในต้ังอยูทางดานทิศใตของพระบรมมหาราชวัง ลอมรอบดวย “เตง” 3 
ดาน คือ ดานทิศตะวันออก ทิศใต และทิศตะวันตก (เตงนี้ทําหนาที่เปนทั้งที่พักอาศัย และเปน
กําแพงกั้น แสดงแนวอาณาเขตไปดวยในตัว) สวนทางดานทิศเหนือติดตอกับเขตพระราชฐานช้ัน
กลาง ดวยประตูสนามราชกิจ ประตูพรหมศรีสวัสด์ิและประตูพรหมโสภา 
 พระราชฐานช้ันใน เปนที่ประทับของพระมเหสี และท่ีอยูของเจาจอมและขาราชบริพาร 
ที่เปนหญิงลวน ชายใดที่มีกิจธุระจําเปนจะตองผานเขาไปในพระราชฐานช้ันในนี้จะตองปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของพระราชวังอยางเครงครัด 
 พระราชฐานช้ันในนี้ไดสรางข้ึนพรอมกับการสรางพระรมมหาราชวังในสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟาจุฬา มีเจานายฝายในไดประทับอยูมาตลอดต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลก จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งนับวาเปนสมัยที่มี
เจานายประทับอยูอยางแออัดที่สุด จนเกือบจะเรียกวาเปนเมืองเมืองหนึ่งก็วาได ในปลายสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จไปประทับที่พระราชวังดุสิต เจานายฝายในจึง
ไดยายตามเสด็จไปประทับที่พระราชวังดุสิตเปนอันมาก ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว เจานายฝายในหลายพระองคมิไดเสด็จกลับมาประทับที่พระบรมมหาราชวัง แตกลับไป
ประทับที่สวนสุนันทา ทําใหพระราชฐานช้ันในวางลงบาง ตราบจนป พ.ศ.2475 เจานายฝายในได
เสด็จไปประทับที่ตางประเทศบาง ที่สวนนอกบาง พระราชฐานช้ันในจึงเปนที่ประทับของเจานาย
บางพระองคเทานั้น จนทายที่สุดคงเหลือแตขาราชบริพารและเจาหนาที่ที่รักษาพระราชฐานช้ันใน
เทานั้นที่ยังคงอาศัยอยูจนทุกวันนี้ (แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 91) 
 ประวัติความเปนมาพระราชฐานชั้นใน 
 เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดโปรดเกลาฯ ใหสรางพระบรมมหาราชวัง 
ในป พ.ศ.2325 และในป พ.ศ.2326 ไดดําเนินการเปล่ียนแปลงพระมหามณเฑียรจากเคร่ืองไมมา
เปนกออิฐฉาบปูนแลวปรากฏหลักฐานวาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดโปรดเกลาฯ
ใหสรางพระตําหนักถวายสมเด็จพระเจาที่นางองคใหญ คือสมเด็จเจาฟากรมพระยาเทพสุดาวดี
และสมเด็จพระเจาพี่นางองคนอย คือสมเด็จเจาฟากรมพระศรีสุดารักษ โดยสมเด็จพระเจาพี่นาง
ทั้งสององค ไดเสด็จเขามาชวยราชการแผนดินในพระบรมมหาราชวัง และสันนิษฐานวาพระบาทสมเด็จ
พระพุทะยอดฟาจุฬาโลกคงจะปลูกตําหนักพระราชทานเจาจอมและขาราชบริพารอื่น ๆ อีก การ
กอสรางในครั้งนี้เปนตําหนักไมทั้งส้ินและเนื่องดวยเปนตําหนักที่ไมมีความสําคัญเทาใดนกั ตําหนกั
ตาง ๆ ดังกลาวนี้จึงถูกร้ือถอนไปในสมัยรัชกาลที่ 3 คงเหลือที่เปนอนุสรณอยูเพียง 2 ตําหนัก คือ 
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 1. ตําหนักเขียวหรือตําหนักใหญ ของสมเด็จเจาฟากรมพระยาเทพสุดาวดี 
 2. ตําหนักแดง ของสมเด็จเจาฟากรมพระศรีสุดารักษ 
 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3 พ.ศ.2367-2393) 
 ไดโปรดเกลาฯ ใหร้ือตําหนักในเขตพระราชฐานช้ันใน ซึ่งโครงสรางไมเปล่ียนเปนตึก 
โดยโปรดเกลาฯ ใหสรางตําหนักตึกถวายกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัยซึ่งเปนสมเด็จพระราชชนนี และ
ตึกพระเจาลูกเธอ ตึกเจาคุณตาง ๆ รวมทั้งตึกเจาจอมที่เปนพระสนมเอกหลายหมูและตึกแถวเจา
จอมอยูงาน พนักงาน ฯลฯ 
 ตําหนักเขียว เปนตําหนักของสมเด็จพระพี่นางเธอพระองคใหญของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว จึงโปรดเกลาฯใหยายไปปลูก
ถวายเจาอาวาสวัดบางวานอย (วัดอมรินทราราม) ซึ่งต้ังอยูริมพระนิเวศนเดิมของสมเด็จพระพี่นาง
เธอพระองคนั้น 
 ลักษณะของตําหนักเขียวที่วัดอมรินทรารามในปจจุบัน เปนตําหนักหลังเดียว แบบ
ตําหนักหอเปนอาคารไทยยกพื้นสูง ฝาปะกนทาสีดินแดง หลังคามุงกระเบ้ืองดินเผา เฉพาะภายใน
ทาสีเขียว 
 ตําหนักแดง เปนตําหนักของสมเด็จเจาฟากรมพระศรีสุดารักษพระพ่ีนางองคนอย
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกฯ เม่ือคร้ังเสด็จไปประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง 
เพื่อทรงชวยราชการฝายใน ตอมาไดเปนที่ประทับของสมเด็จพระศรีสุริเยนทรา บรมราชินีใน
รัชกาลที่ 2 ซึ่งเปนพระราชธิดาของสมเด็จเจาฟากรมพระศรีสุดารักษ พระองคนั้น 
 เม่ือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ เปนรัชกาลที่ 3 
แหงพระบรมราชจักรีวงศ สมเด็จพระศรีสุริเยนทรา ไดเสด็จจากพระบรมมหาราชวัง พรอมสมเด็จ
เจาฟาจุฑามณีฯกรมขุนอิศเรศรังสรรค ไปประทับ ณ พระราชวังเดิม ประจวบกับ เปนเวลาท่ี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงร้ือหมูตําหนักในพระราชฐานชันใน จากโครงสราง
ไมเปล่ียนเปนตําหนักตึกทั้งหมด จึงไดโปรดเกลาฯ ใหร้ือตําหนักแดงของสมเด็จพระศรีสุริเยนทรา 
ไปปลูกถวาย ณ พระราชวังเดิม ตอมาสมเด็จพระศรีสุริเยนทราสวรรคตลง จึงไดร้ือตําหนักแดง
สวนของสมเด็จพระศรีสุริเยนทรา ไปถวายเปนกุฏิเจาอาวาสวัดโมลีโลกยาราม 
 คร้ันสมเด็จเจาฟามงกุฎฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ไดทรงบวรราชาภิเษกสมเด็จเจาฟาจุฑามณี เปนพระบาทสมเด็จพระ
ปนเกลาเจาอยูหัว และเชิญเสด็จไปประทับ ณ พระราชวังบวรสถานมงคลแลว จึงโปรดเกลาฯ ให
ร้ือพระตําหนักแดงที่ถวายเปนกุฏิเจาอาวาสวัดโมลีโลก ไปสรางถวายเปนกุฏิเจาอาวาสวัดเขมาภิร
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ตาราม จังหวัดนนทบุรี และปลูกกุฏิตึกถวายเจาอาวาสวัดโมลีโลกใหม ตําหนักแดงสวนซ่ึงเปนที่
ประทับของพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ในพระราชวังเดิมนั้น ไดร้ือไปสรางถวายที่พระ
บวรราชวัง 
 รูปแบบของตําหนักแดงที่สรางข้ึนนั้นจะมีลักษณะเหมือนกับตําหนักที่สรางในสมัย
รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 คือ มีลักษณะเปนกลุมของอาคารหลายหลัง หลังประธานจะเปนเรือน 5 
หอง หอง 2 หลังแฝดเช่ือมดวยนอกชานตอไปยังเรือน 5 หอง หลังเด่ียวที่เรียกวา ตําหนักหอ 
นอกจากนี้มีทองพระโรงและเรือนบริวารอีกหลายหลัง จะเห็นวาพระตําหนักแดงสวนซ่ึงเปนที่
ประทับของสมเด็จพระศรีสุริเยนทรา เปนตําหนักแฝดเปนหลังประธานของกลุมตําหนักนี้ ดัง
ปรากฏอยูที่วัดเขมาภิรตารามในปจจุบัน สวนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว 
ซึ่งเปนตําหนักหอ เปนอาคารหลังเดียวดังปรากฏอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหลังพระที่นั่งศิว
โมกขพิมาน (แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 91 - 93) 
 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4 พ.ศ.2394 - 
2411) 
 ไมมีหลักฐานปรากฏวาไดทรงสรางตําหนักสําคัญในเขตพระราชฐานชั้นในอยางไร 
ปรากฏแตเพียงพระที่นั่งสีตลาภิรมยองคเดียวมีรายละเอียดดังนี้ 
 พระที่นั่งสีตลาภิรมย ต้ังอยูริมกําแพงพระราชวังช้ันใน ใกลประตูสนามราชกิจ พระที่
นั่งองคนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนเปนเกงพระที่นัง่เยน็ สูง 
3 ชั้น ลักษณะเปนแบบจีน พระที่นั่งองคนี้จัดอยูในบริเวณพระตําหนักสมเด็จพระเทพศิรินทราบรม
ราชินี ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดโปรดฯใหสรางหมูพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในบริเวณพระ
ตําหนักสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดโปรดเกลาฯ ใหสรางหมูพระ
ที่นั่งจักรีมหาปราสาทในบริเวณที่ต้ังตําหนักนี้ จึงตองร้ือพระที่นั่งองคนี้ลงไปปลูกถวาย เปนกุฏิเจา
อาวาส ณ วัดราชบพิธ 
 เตง สวนที่ปรากฏหลักฐานที่สําคัญสําหรับอาคารที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 4 ภายในเขต
พระราชฐานช้ันใน และยังปรากฏอยูจนถึงทุกวันนี้คือ อาคารแถวยาวท่ีทําหนาที่กั้นขอบเขต
พระราชฐานช้ันในจากสวนอ่ืน ๆ ที่เรียกกันวา “เตง” 
 แตเดิมปรากฏวาที่ริมกําแพงช้ันในพระบรมมหาราชวัง ดานทิศตะวันตก และดานทิศ
ตะวันออกในเขตพระราชฐานช้ันใน มีอาคารเปนเรือนแถวยาวช้ันเดียว เปนอาคารที่มีหลังคาชน
กําแพง ใชกําแพงดานหนึ่งเปนฝา อาคารชนิดนี้เรียกวา “ทิม” ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดโปรดให
ยก “ทิม” ดังกลาวนี้ข้ึนเปนอาคาร 2 ชั้น มีบันไดข้ึนภายในของแตละหองเรียกอาคารนี้วา “เตง” 
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 พรอม ๆ กับการยกทิมชั้นเดียวข้ึนเปนสองชั้นและเรียกวา “เตง” ทางดานทิศตะวันตก 
และตะวันออกนี้แลว พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ ใหสรางเตงเพิ่มข้ึน
เปนเตง 2 แถว ทางดานทิศใตตามแนวที่เปนเขตพระบรมมหาราชวังคร้ังรัชกาลที่ 1 เตง 2 แถวนี้
เรียกวา เตงแดง (เพราะทาสีแดง) และเตงแถวทอ (เพราะสรางตามแนวทอไขน้ําจากแมน้ําเขามา
ใชในพระบรมมหาราชวัง) สวนในเขตพระบรมมหาราชวังที่ขยายเขตไปในสมัยรัชกาลที่ 2 ก็ได
โปรดฯใหสราง “เตง” ข้ึนริมกําแพงพระบรมมหาราชวังดานทิศใตเรียกวา “เตงแถวนอก” แตเตง
ดานนี้ยังไมแลวเสร็จ มาสําเร็จลงในสมัยรัชกาลที่ 5 พรอมทั้งแกไขรูปแบบของเตง จากแบบเดิมไป
บาง แตยังคงรูปเปนอาคารแถวยาวสูง 2 ชั้น ทําหนาที่โอบลอมเขตพระราชฐานช้ันในไว เชน เดิม 
 ตอมาในภายหลัง มีการใชอาคารในเขตพระราชฐานช้ันในนอยลง เจานายเสด็จ
ออกไปประทับนอกพระบรมมหาราชวังมากข้ึน ฉะนั้นเตงแถวนอก ซึ่งคร้ังหนึ่งเปนเขตพระราชฐาน
ชั้นใน จึงเปล่ียนเปนเขตทายวังแทน และกลายเปนที่อยูของพนักงานทั้งชายหญิง(แนงนอย 
ศักด์ิศรี, 2525: 97 - 101) 
 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5 พ.ศ.2411 - 
2453)  
 ไดมีการเปลี่ยนแปลงในเขตพระราชฐานชั้นในอยางมากมาย โดยที่รัชสมัยนี้ อิทธิพล
ของประเทศตะวันตก เขามามีบทบาทตอความเปนอยูและตอรูปแบบสถาปตยกรรมในประเทศ
ไทยเปนอันมาก ฉะนั้นอาคารที่ปรากฏในเขตพระราชฐานช้ันใน จะปรากฏในรูปแบบที่เห็นอิทธิพล
ของประเทศตะวันตกอยางชัดเจนบางตําหนักจะเห็นไดชัดวามีสถาปนิกเปนผูออกแบบ และบาง
ตําหนักทานเจาของตําหนักก็ทรงมีพระดําริเอง แตอยางไรก็ดี มิไดหมายความวาพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯใหร้ือตําหนักของเดิมที่เปล่ียนแปลงในรัชกาลที่ 3 ลง
ทั้งหมด เปนแตเพียงร้ือตําหนักบางหลังและโปรดฯใหสรางใหมพระราชทานพระมเหสีที่ดํารงพระ
อิสริยยศสูง หรือพระสนมเอกบางคนเทานั้น พรอมกันนั้นก็โปรดฯใหปรับปรุงตําหนักของเดิมใหมี
สภาพดีข้ึน ซึ่งสวนมากมักจะเปลี่ยนแปลงใหมี “ดาดฟา” เกือบทุกตําหนัก ทั้งนี้เพราะในเขต
พระราชฐานช้ันในเมื่อมีการปลูกสรางตําหนักลงเต็มพื้นที่แลวตําหนักตาง ๆ จะบังลมกันเองเปน
สวนมาก ไมมีชองทางใหลมผานไดสะดวก เจานายสวนมากจึงโปรดที่จะประทับพักผอน บน 
“ดาดฟา” ซึ่งอยูในที่สูงกวาสวนอ่ืน ๆ ของตําหนักโดยทั่วไป 
 การกอสรางและการเปล่ียนแปลงของตําหนักตาง ๆ ในเขตพระราชฐานชั้นใน ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีดังตอไปนี้ 
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 1. พระตําหนักตึกของสมเด็จพระศรีสุลาลัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวไดโปรดเกลาฯ ใหร้ือพระตําหนักตึก สรางเปนพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน และพระที่นั่ง
สมมติเทวราชอุปบัติ ทรงมีพระราชดําริวา ที่พระตําหนักตึกองคนี้ เปนสถานที่ประสูติ และที่
ประทับของพระองคเมื่อทรงพระเยาวและไดเสด็จประทับ ณ พระตําหนักตึกนี้ โดยมิไดมีผูอ่ืนมา
เจือปน จึงไดสรางพระที่นั่ง 2 องคนี้ ไดกลาวแลวในหัวขอเร่ืองเขตพระราชฐานช้ันกลาง 
 2. พระตําหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจา 
หรือที่เรียกวา “พระตําหนัก” แตเดิมเปนพระตําหนักที่ประทับของสมเด็จพระนางสุนันทากุมารีรัตน 
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชินี และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถซ่ึงรวมเจาจอม
มารดาองคเดียวกัน แตสมเด็จพระนางสุนันทากุมารีรัตนไดส้ินพระชนมเพราะเรือพระที่นั่งลม และ
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถไดเสด็จไปประทับ ณ พระที่นั่งสุทาธาศรีอภิรมยในหมูพระที่
นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร พระตําหนักจึงเปนที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทรฯแตพระองค
เดียว 
 3. ตําหนักสมเด็จพระมาตามหัยยิกาเธอ สมเด็จกรมพระยาสุดารันตราช
ประยูร ซึ่งทรงเปนพระอภิบาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ เมื่อคร้ังทรงพระเยาว 
 4. ตําหนักพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอรพินทเพ็ญภาค 
 5. ตําหนักพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอรประพันธรําไพ, พระเจาบรมวงศเธอ 
พระองคเจาอดิสัยสุริยาภา และเจาจอมมารดาออน 
 6. ตําหนักพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอัพภัณตรีปชา พระเจาบรมวงศเธอ
พระองคเจาทิพยาลังการ และเจาจอมมารดาแส 
 7. ตําหนักพระนางเจาสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี 
 8. ตําหนักพระราชชายา เจาดารารัศมี 
 9. เรือนเจาจอม เอิบ อาบ เอ้ือน 
 สวนตําหนักพระมเหสีองคอ่ืนและตําหนักพระราชธิดาหลายหลังไดถูกร้ือลงหมดไมมี
สภาพใหเห็นไดในปจจุบัน 
 ตําหนักดังกลาวขางตน เปนตําหนักที่กอสรางดวยสถาปตยกรรมแบบตะวันตก แต
ยังคงใชระบบความเปนอยูแบบเดิม คือสวนช้ันลางซ่ึงเรียกวาใตชั้นตํ่า เปนที่อยูของขาราชบริพาร 
สวนช้ันบนต้ังแตชั้น 2 ข้ึนไป เปนที่ประทับรวมทั้งหองที่เสด็จออกใหเฝา 
 สวนตําหนักอ่ืน ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดฯใหสราง
พระราชทานพระเจาลูกเธอมีแบบที่เหมือนกันอยู 4 หลัง แตเปนพระตําหนักขนาดเล็ก สราง
เลียนแบบพระตําหนักคร้ังรัชกาลที่ 3 ในลักษณะของแปลน แตข้ึนรูปเปนแบบใหม 
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 ตําหนักที่เจานายของตําหนักทรงสรางข้ึนดวยพระราชทรัพยสวนพระองคไดแก 
ตําหนักพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอรทัยเทพกัญญา พระราชธิดาในรัชกาลที่ 4 เปนตน 
 นอกเหนือจากการสรางตําหนักพระราชทานเปนที่ประทับของพระมเหสี พระราชธิดา 
พระสนมเอก เจาจอมมารดา เจาจอมและขาราชบริพารตาง ๆ แลว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
ฯ ยังไดโปรดฯใหสรางตํานานการสรางสระนี้เมื่อแรกเร่ิมก็เพื่อถวายเปนพระกุศลใหแกพระเจาบรม
วงศเธอ พระองคเจาอรทัยเทพกัญญา ซึ่งประชวรมาเปนเวลานาน น้ําในสระนี้นอกจากเปนน้ําใช
ในเขตพระราชฐานช้ันในแลวในกรณีที่เกิดเพลิงไหมจะไดใชดับไฟดวย (แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 
101 - 104) 
 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6 พ.ศ.2453 - 
2468) 
 การใชพระราชฐานช้ันในเกือบไมมี คงมีแตเจานายที่เคยประทับในรัชกาลกอนประทับ
ตอมา และบางพระองคก็ไดเสด็จไปประทับที่วังสุนันทาบางที่สวนนอกบาง 
 ตอมาภายหลัง พระราชฐานช้ันในทรุดโทรมลง ไดมีการรื้อถอนตําหนักที่หมดสภาพลง
ไปเปนอันมาก และเมื่อประมาณ 10 ปที่ผานมา พระราชฐานช้ันในทรุดโทรมลงถึงขนาด มีแตเพยีง
เจานายช้ันหมอมเจาบางพระองค ยังคงประทับอยู เจาจอมในรัชกาลที่ 5 หรือคุณทาวนางที่ทํา
หนาที่ดูแลพระราชฐานชั้น รวมทั้งขาหลวงของพระองคหญิงเจาของตําหนัก ยังคงอาศัยอยูใน
เขตพระราชฐานชั้นในบาง แตก็เหลือที่จะดูแลปจจุบันไดเริ่มมีการปรับปรุงโดยการบูรณะของ
เกาขึ้นมา หรือจัดใหมีพนักงานดูแลปดเปดตําหนักตาง ๆ ขึ้นบาง ทําใหการเสื่อมสภาพชาลง 
(แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 104) 
 
คุณคาของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สรางข้ึนเพื่อเปนสถานที่ประทับ วา
ราชการแผนดิน หรือศูนยรวมการปกครองแผนดินแตคร้ังอดีต ถึงแมวาในปจจุบันนี้จะมิไดใชเปน
สถานที่ดังกลาวแลว แตพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ยังเปนสถานที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจหรือส่ิงที่ควรยกยอง ดานความงดงามอยางวิจิตร ตอบสนองอารมณและจิตใจดานความเชื่อ 
ความศรัทธาตอพุทธศาสนา รวมทั้งเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนที่มีตอองคพระมหากษัตริย 
และเปนโบราณสถานที่มีคุณคาและความสําคัญในหลายดานของคนในประเทศ  เชน  
 คุณคาดานเอกลักษณ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสามารถ 
เปนที่แสดงถึงการรับรู หรือความเขาใจถึงที่มาของชนชาติ ความเช่ือศาสนา ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมของประเทศไทย เพราะวาพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนที่รับรู
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กันวาเปนเอกลักษณของประเทศไทย โดยมีลักษณะเฉพาะของรูปแบบสถาปตยกรรม ศิลปกรรม 
ที่งดงามแสดงถึงพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริยตั้งแตครั้งอดีตจนถึงปจจุบัน รวมทั้งมี
เอกลักษณในดานการใชงานซ่ึงสมัยอดีตพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนสาสดารามแหงนี้
เปนสถานเฉพาะพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ ทรงใชเปนสถานที่ประทับ สถานที่
บริหารราชการแผนดิน และทรงใชประกอบพระราชพิธีสําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบวรพุทธ
ศาสนา และพระราชพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ ซึ่งงานพระราช
พิธีตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ลวนแลวแตมี
เอกลักษณเฉพาะตัวที่มีคุณคา มีความงดงาม มีความโดดเดนแตกตางจากนานาประเทศ และยัง
สื่อใหเห็นถึงความเปนชนชาติไทย หลักธรรมคําสอนตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและ
พระมหากษัตริย 
 คุณคาดานวิชาการ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนเปนแหลง
ศึกษาเร่ืองราวในอดีตที่เปนขอมูลทางดานประวัติศาสตร แสดงถึงประวัติความเปนมาอันเกาแก
ของชนในชาติ รวมทั้งเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เกี่ยวกับเร่ืองราว หลากหลายแขนงของคนใน
ชาติ หากกลาวถึงแหลงเรียนรูทางดานวิชาการที่มีอยูในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม นั้นคงมิสามารถที่จะนําบรรยายความไวไดทั้งหมดเพราะเนื่องจากมีแหลงความรูใน
ดานวิชาการตาง ๆ มากมายหลายแขนงจํานวนมหาศาล ไมวาจะเปนทางดานประวัติศาสตรความ
เปนมาของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยซึ่งลวนแลวแตมีประวัติความเปนมาอันยาวนานที่
ควรคาแกการศึกษาคนควา ดานสถาปตยกรรม ศิลปกรรม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม นั้นมีรูปแบบสถาปตยกรรม ศิลปกรรมที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว มีความออน
ชอยประณีตงดงามเพราะวาเปนฝมือของบุคคลที่ไดชื่อวาเปนครูชาง ที่ไดชวยกันรังสรรค สรรค
สรางสถาปตยกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ ที่งดงามออกมาและตกทอดมาจนถึงปจจุบันเพื่อใหคนรุน
ใหมไดศึกษาหาความรู ดานขนบธรรมเนียม ประเพณี ดังที่ทราบกันดีอยูแลววาขนบธรรมเนียม
ประเพณีตาง ๆ ของคนในชาติโดยมากแลวจะถูกถายทอดออกมาจากขนบธรรมเนียมประเพณี
ตาง ๆ ที่เคยปฏิบัติอยูในราชสํานักอยาง เชน ประเพณีการแตงกาย ประเพณีโกนจุก ตํารับตํารา
การทําอาหาร ซึ่งส่ิงเหลานี้ลวนแลวถูกถายทอดออกมาจากราชสํานักทั้งส้ินแตอาจมีการดัดแปลง
เพื่อใหเหมาะสมกับสถานะของบุคคลในแตละชนช้ัน 
 คุณคาดานเศรษฐกิจ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปน
โบราณสถานที่กอใหเกิดรายไดของประเทศทั้งทางตรงและทางออม จากการที่เปนสถานที่ที่
พระมหากษัตริยทรงใชเปนสถานที่ประทับ สถานที่วาราชการ และสถานที่ประกอบพระราชพิธี
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สําคัญตาง ๆ และเนื่องดวยการเปลี่ยนผานระยะเวลาอันยาวนานทําใหพระบรมมหาราชวังและวัด
พระศรีรัตนศาสดารามกลายมาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีความงดงามมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเปน
ที่นิยมของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศจํานวนมาก ในแตละวันจะมีจํานวน
นักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศหล่ังไหลกันมาเที่ยวชมความงดงามของสถาปตยกรรม
และศิลปกรรมของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนจํานวนนับหมื่นคน ซึ่ง
ตรงจุดนี้จึงเปนการสรางรายไดใหกับประเทศ ทําใหประเทศมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ 
เพราะวาการที่มีนักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเดินทางมาทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทําใหเกิดการใชจายเงินตรานอกเหนือจากการซื้อบัตรเขาชม
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แลวนักทองเที่ยวยังตองใชจายเงินตราใหกับ
ธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน  ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจรานอาหาร และธุรกจิดานขนสง
มวลชน ซึ่งกอใหเกิดผลดีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 คุณคาดานสังคมและวัฒนธรรม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
เปนโบราณสถานที่เกี่ยวของกับขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ที่เปนความภาคภูมิใจของคนใน
สังคม และของคนในชาติ หรืออาจกลาวไดวาพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
เปนแหลงศึกษาเรียนรูทางดานวัฒนธรรมตาง ๆ ของคนในชาติ โดยสะทอนออกมาในแงมุมของ
ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี  เชน การไวทรงผม การแตงกาย อาหารการกิน การแสดง ซึ่ง
ส่ิงเหลานี้ลวนแลวแตถูกถายทอดออกมาจากในราชสํานักทั้งส้ิน แตก็มีบางส่ิงบางอยางที่อาจถูก
ดัดแปลงเพื่อใหเหมาะสมกับสถานะของแตละบุคคลและไดมีการสืบทอดกันมาเปนรุนตอรุนจน
ลวงเลยมาจนถึงปจจุบัน 
 
การจัดการการทองเท่ียวพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่ผานมา 
 การจัดการการทองเที่ยวพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
กอน พ.ศ.2502 
 การทองเที่ยวแบบตะวันตกของประเทศไทยนั้นนาจะมีมาต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4 พ.ศ.2394 - 2411) ภายหลังการติดตอกับประเทศตาง ๆ   
จากยุโรปและอเมริกา สวนใหญชนชั้นเจานายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ 5 พ.ศ.2411 - 2453) และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6 พ.ศ.
2453 - 2468 ) ไดรูเห็นและเรียนแบบอยางการพักผอนทองเที่ยวจากบรรดาพอคาและขาราชการ
ชาวตางชาติที่เขามาพํานักในกรุงเทพมหานครในเวลานั้น ตอมาการเดินทางระหวางสยามและ
ยุโรปมีเพิ่มมากขึ้นจึงทําใหมีนักทองเที่ยวชาวตะวันตกเขามา และมีผลใหเกิดการจัดตั้งแผนก
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โฆษณาการขึ ้นในการรถไฟในป พ.ศ .2467 เพื ่อทําหนาที ่ร ับรองอํานวยความสะดวกแก
นักทองเที่ยวที่เขามาเยือนประเทศไทย อีกทั้งยังทําหนาที่โฆษณาเผยแพรเมืองไทยใหเปนที่รูจัก
แกชาวตางชาติดวย นโยบายเปดประเทศโดยการยอมรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
การเมืองแบบยุโรปทําใหชาวตางชาติโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสเดินทางเขาประเทศไทย
มากกวาใคร เพราะทั้งสองชาติมหาอํานาจตางก็มีดินแดนอาณานิคมในเอเชียใตและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (ชนัญ วงษวิภาค, 2553: 52 ) 
 เม่ือกลาวถึงการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามที่
ผูศึกษาไดคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัด
พระศรีรัตนศาสดารามนั้นเกิดข้ึนราว ปพ.ศ.2463 หรือในชวงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6 พ.ศ.2453 - 2468) นั้นเองถือเปนยุคแรกเร่ิมของการทองเที่ยว
ภายในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยแผนกโฆษณาการกรมรถไฟหลวง 
เปนเจาหนาที่นํานักทองเที่ยวเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพราะ
ขณะนั้นโดยมากแลวนักทองเที่ยวเดินทางมาโดยรถไฟ เจาหนาที่นําเที่ยวของแผนกโฆษณาการ
กรมรถไฟหลวง ก็ขออนุญาตกระทรวงวังนําชมในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม ขณะนั้นไมไดมีการเก็บคาธรรมเนียมเขาชม เนื่องจากเปนสถานท่ีที่พระมหากษัตริยทรงใชใน
การประกอบพระราชพิธีในโอกาสตาง ๆ อยู สํานักพระราชวัง จึงเห็นวาไมสมควรเปดใหเขาชม
โดยทั่วไป นอกจากอนุญาตใหเขาชมเปนคร้ังคราว และการเที่ยวชมก็สามารถเขาชมไดเพียงบาง
แหงเทานั้น เชน ในเขตพระราชฐานช้ันกลางสามารถเขาชมพระท่ีนั่งอัมรินทรวินิจฉัยฯ และ
ภายนอกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สวนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอยูระหวางการบูรณะซอมแซม 
และสามารถเขาชมพระอุโบสถภายในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยพลตรี หมอมทวีวงศ
ถวัลยศักด์ิ เลขาธิการพระราชวังในขณะนั้น (พ.ศ.2490 - 2509) มีความคิดเห็นวา ถาหากจะมีการ
เก็บคาธรรมเนียมเขาชมควรมีการบูรณะซอมแซมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ใหมีความสวยงามเสียกอน  ดังนั้น สํานักพระราชวังไดกําหนดใหนักทองเที่ยวเขาชมสัปดาหละ 2 
วัน คือวันจันทรและวันพฤหัสบดี เพราะในขณะน้ัน (พ.ศ.2501) ยังอยูในระหวางการบูรณะ
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ยังวางอุปกรสิ่งกอสรางอยูจึงดูไมเรียบรอย จึง
กําหนด ใหนักทองเที่ยวถายภาพไดเฉพาะส่ิงที่สวยงาม การถายภาพยนตรดวยกลองเล็ก ๆ      
เพื่อเก็บไปเปนที่ระลึกนั้น ก็ควรไดรับอนุญาตเสียกอน สวนในพระอุโบสถหรือในพระที่นั่งหาม
ถายภาพ นอกจากจะไดรับพระบรมราชานุญาต เพราะถือวาเปนสถานที่ควรเคารพ จึงควรใหมี
เจาหนาที่ควบคุมในการถายภาพ (ชิวห บุญนาค: 2525) 
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 ตอมาบานเมืองมีความเจริญรุงเรือง และมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี มีการทํา
ขาวออกทางโทรทัศนประชาสัมพันธใหกับประชาชนและชาวตางชาติไดรับทราบถึงความงดงาม
ของสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยรวมทั้งพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
จึงทําใหมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเพิ่มจํานวนมากข้ึนตามลําดับ ตอมาภายหลัง
กรมโฆษณาการ หรือกรมประชาสัมพันธ เลิกหนาที่นํานักทองเที่ยวเขาชมวัดพระศรีรัตนศาสดา
รามและพระบรมมหาราชวัง ราวป พ.ศ.2502 ตอจากนั้นมาสํานักพระราชวังพระราชวังจึงไดรับ
หนาที่ดูแลการนํานักทองเที่ยวเขาชม ในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
(ชิวห บุญนาค: 2525) 
 1. แหลงทองเที่ยวและเสนทางทองเท่ียวของพระบรมมหาราชวังและวัด    
พระศรีรัตนศาสดาราม 
  การทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในชวงกอนป
พ.ศ.2502 ในสวนของพระบรมมหาราชวัง สํานักพระราชวัง กําหนดเปดใหนักทองเที่ยว สามารถ
เขาชมภายในพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยฯ และอาณาบริเวณโดยรอบพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ซึ่ง
ในขณะนั้นไดกําลังทําการบูรณะหมูพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจึงมิไดอนุญาตใหนักทองเที่ยวเขา
ชม ตอมาภายหลังการบูรณะแลวเสร็จสํานักพระราชวัง จึงอนุญาตใหนักทองเที่ยว สามารถเขาชม
ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และอาณาบริเวณโดยรอบ ในสวนของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
นั้นทางสํานักพระราชวังกําหนดใหนักทองเที่ยวสามารถเขาชมภายในพระอุโบสถ และอาณา
บริเวณโดยรอบเทานั้น ในการเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถาวัน
และเวลาที่ทางสํานักพระราชวัง กําหนดเปดใหนักทองเที่ยว เขาชมตรงกับวันที่มีงานพระราชพิธี
สําคัญ หรือมีเหตุอันควร ทางสํานักพระราชวัง สามารถงดการเขาชมได  
  การจัดการการทองเที่ยวในพระบรม มหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ในชวงกอนปพ.ศ.2502 กระทรวงวัง กําหนดใหนักทองเที่ยวเดินเขาสูภายในพระบรมมหาราชวัง
ทางดานประตูวิเศษไชยศรีและเขาชมอาณาบริเวณของพระบรมมหาราชวังในเขตพระราชฐาน
ชั้นกลางทางดานประตูพิมานไชยศรีเพื่อใหนักทองเที่ยวเขาชมในองคพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยฯ 
และอาณาบริเวณภายนอกขององคพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยฯ รวมทั้งอาณาบริเวณภายนอกของ
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และพระที่นั่งอื่น ๆ ที่อยูในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลาง ยกเวน
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนื่องจากอยูในระหวางการบูรณะซอมแซม เสร็จแลว ใหนักทองเที่ยว
เดินออกทางประตูศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเขาชมอาณาบริเวณของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่ง
ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม นักทองเที่ยวสามารถเขาชมทั้งภายนอกและภายในพระอุโบสถ 
สวนอาคารอื่น ๆ ในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม นักทองเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมไดเฉพาะ
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ภายนอกเทานั้น  เชน พระศรีรัตนเจดีย พระมณฑป ปราสาทพระเทพบิดร ฯลฯ เมื่อนักทองเที่ยว
ชมอาณาบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสร็จแลวใหออกทางประตูหลังขางสํานักงานพระคลัง
ขางที่เพื่อออกสูภายนอกพระบรมมหาราชวังทางดานประตูวิเศษไชยศรี หามมิใหนักทองเที่ยว 
ผานประตูศรีรัตนศาสดารามเขามาในพระบรมมหาราชวัง โดยนักทองเที่ยว หรือบุคคลใดก็ตามที่
เขาชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง จะตองเชื่อฟงคําตักเตือนของเจาหนาที่
สํานักพระราชวังผูมีหนาที่ตอนรับและรับรอง (สํานักพระราชวัง, 2502) 
  
 
 
 
 

7 
6 5  4 

 8 3 
2 

 1 
 
 
 

ประตูวิเศษไชยศรี 2. ประตูพิมานไชยศรี 1. 
3. พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 4.พระทีน่ัง่จักรีมหาปราสาท 
5.พระทีน่ั่อัมรินทรวนิิจฉัยฯ 6.ประตูศรีรัตนศาสดาราม 
7.พระอุโบสถ 8. ประตูฤษี 

 
ภาพที่ 2 แสดงแหลงทองเที่ยวและเสนทางการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระ 

ศรีรัตนศาสดาราม ชวงกอน พ.ศ.2502 
 
 2. นักทองเท่ียวและมัคคุเทศก 
  นักทองเที่ยว ที่เดินทางมาทองเที่ยวในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรม 
มหาราชวัง ในชวงกอนป พ.ศ.2502 นั้น โดยมากจะเปนพวกเศรษฐี  โดยในนิตยสาร Look East 
Magazine ไดมีบทความ “Bangkok as I remember by V. Egereff” เขียนไววา  
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 นักทองเที่ยวชาวตะวันตกซึ่งมาเมืองไทยกอนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มักจะมาในฤดูรอน 
เพราะตองการหนีความหนาวและสภาพอากาศอันเลวรายในบานเมืองของตน การ
เดินทางก็โดยทางเรือซึ่งจํากัดจํานวนผูโดยสาร หรือโดยรถไฟจากสิงคโปร เคร่ืองบินสมัย
น้ันมีท่ีน่ังจํากัด และบริการเฉพาะเจาพนักงานฝายปกครองชาวยุโรปซึ่งมีเมืองข้ึนอยูใน
ภูมิภาคน้ีหรือบุคคลสําคัญเทาน้ัน” (Egereff, 1981). 
 

  สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.2468 - 2477)ไดทรงเสด็จเยือน
ตางประเทศในระหวางป พ.ศ.2472 - 2474 โดยไดเสด็จไปยังสิงคโปร ชวา บาหลี อินโดจีน ญ่ีปุน 
แคนาดาและสหรัฐอเมริกา ซึ่งระหวางนี้ก็มีรายงานวา ชาวตางชาติมาเยี่ยมกรุงเทพมหานคร 
จํานวนมาก ในระยะนั้นการทองเที่ยวของโลกก็กําลังเขาสูยุคการทองเที่ยวในแบบธุรกิจทองเที่ยว
รอบโลกชนิดกิจกรรมเหมารวม (Package) มีการจัดนําเที่ยวทางเรือเดินสมุทรขนาดใหญและพัก
โรงแรมชั้นดีและนักทองเที่ยวเหลานั้นก็ไดมาเยือนกรุงเทพมหานครดวย (ธนกฤต สังขเฉย, 2550: 
32 ) เมื่อนักทองเที่ยว เดินทางมากรุงเทพมหานครก็มักจะเที่ยวชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม เปนอันดับแรก นักทองเที่ยวในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ 6) และพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) เปนนักธุรกิจ ที่เขามาทําการ
คาขายกับคนไทย และนักทองเที่ยวที่เดินทางเพื่อความเพลิดเพลิน และตองการทองโลก เดินทาง
โดยเรือโดยสาร ซึ่งในขณะนั้นมีเรือโดยสารประมาณ 4 - 5 ลําเทานั้นที่มาเมืองไทยในปหนึ่ง ๆ และ
ผูโดยสารก็เพียง 250 - 500 คนเทานั้น ไมมีรานอาหารหรือรานขายของเฉพาะนักทองเที่ยว 
โรงแรมมีเพียงไมกี่แหง แตนักทองเที่ยวก็มา เพราะเห็นวาผูคนชาวตะวันออกหลายชาติหลาย
ภาษาที่นาสนใจ (ปรีชา แดงโรจน, 2544: 146) 
  มัคคุเทศก ในการนํานักทองเที่ยว เขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ในชวงกอนปพ.ศ.2502 นั้น มัคคุเทศกหรือผูที่ผูนํานักทองเที่ยวเขาชมพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ราวป พ.ศ.2467 โดยมากเปนคนแขก และคนจีนที่อาศัยอยูใน
เมืองไทย ซึ่งบางคนไมเคยเขามาในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เลยก็มีเม่ือ
พานักทองเที่ยวเขามาแลวก็เลาอะไรเกินกวาความเปนจริงบาง และบางทีก็ขาดความเคารพตอ
สถานที่ เชน  ไมเปดหมวก หรือปนปาย ดูไมเรียบรอย ตอมาเสนาบดีกระทรวงพาณิชย (กรมพระ
กําแพงเพชร อัครโยธิน (พระยศในขณะนั้น)) ไดหารือกับเสนาบดีกระทรวงธรรมการหรือ
กระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน (พระวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร พ.ศ.2469 - 2475) 
และเสนากระทรวงวัง (เจาพระยาวรพงศพิพัฒน 15 มีนาคม พ.ศ.2469 - 24 มิถุนายน พ.ศ.2475) 
ถึงเร่ืองดังกลาว และเห็นสมควรใหมีการสอบวัดความรูและออก License ใหกับบุคคลเหลานั้น
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โดยใหแผนกโฆษณาการกรมรถไฟหลวงเปนผูดําเนินการ และในระหวางการดําเนินการจึงให
เจาหนาที่ของแผนกโฆษณาการกรมรถไฟหลวงเปนผูทําหนาที่ขออนุญาตกระทรวงวังในขณะนั้น 
นํานักทองเที่ยว เขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีเจาหนาที่ของ
กระทรวงวังมาคอยรับนักทองเที่ยวและอํานวยความสะดวกในการนําชมพระบรมมหาราชวังและ
วัดพระศรีรัตนศาสดารามแกนักทองเที่ยวผูมีความประสงคจะเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม (หอจุดหมายเหตุแหงชาติ, 2473) 
 3. ระเบียบในการเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ในชวงกอนป พ.ศ.2502  
  ตามหลักฐานของกระทรวงวัง (กระทรวงวัง, 2463) ไดกลาวถึงการกําหนดใหชาว
ตางประเทศเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามไดสัปดาหละ 1 วัน คือ วัน
จันทร (ที่ไมตรงกับงานพระราชพิธี) ต้ังแตเวลา 10.00 น. กอนเที่ยง และมีการเปลี่ยนแปลง
กําหนดการสําหรับใหนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม อีกหลายคร้ัง ดังนี้ 
  5 เมษายน พ.ศ.2465 เปล่ียนจากวันจันทรมาเปนวันพุธในชวงเวลาเดิม 
  19 ตุลาคม พ.ศ.2469 ไดเปล่ียนกําหนดการอนุญาตใหชาวตางประเทศเขาชม
พระบรมมหาราชวังจากเดิมสัปดาหละ 1วัน ในวันพุธ มาเปนสัปดาหละ 2 วันคือ วันอังคารและวัน
พฤหัสบดีกลาวคือในวันอังคาร กําหนดใหนักทองเที่ยวเขาชมเวลา 14.00 น.ถึง 16.00 น.และใน
วันพฤหัสบดี กําหนดใหนักทองเที่ยวเขาชมเวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น. 
  10 มิถุนายน พ.ศ.2473 ไดมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเขาชมจากเดิมคือวัน
อังคารและวันพฤหัสบดี มาเปนวันอังคารและวันศุกรแทน คือ วันอังคาร อนุญาตใหนักทองเที่ยว
ชาวไทยเขาชมต้ังแตเวลา 10.00 น.ถึง 11.00 น. และอนุญาตใหนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเขา
ชมต้ังแตเวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น. และในวันศุกรอนุญาตใหนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเขา
ชมต้ังแตเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. และอนุญาตใหนักทองเที่ยวชาวไทยเขาชมต้ังแตเวลา 14.00 
น. ถึง 15.00 น. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 59 

ตารางที่ 1 แสดงระเบียบการเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชวงกอน  
ป พ.ศ.2502 

 

ชวงป 
พ.ศ. 

ผูจัดและ
ดําเนินการ 

ผูดูแล
สถานที่ 

วันและเวลา 

เขาชม 

คา 

เขาชม 

การ 

แตงกาย 
เสนทางเดนิทองเที่ยว 

2463 ไมระบุ กระทรวง
วัง 

วันจันทร 10.00 น. ไมเก็บ ไมระบุ เขาประตูวิเศษไชยศรี ผานประตู
พิมานชัยศรี ชมพระที่นั่ง แลวเขา
ชมวัดพระศรีฯ ทางประตูศรีรัตนฯ 
แลวใหออกทางประตูหลังขาง
สํานักพระคลังขางที่ (ประตูฤาษี) 

2465 ไมระบุ กระทรวง
วัง 

วันพุธ 10.00 น. ไมเก็บ ไมระบุ เขาประตูวิเศษไชยศรี ผานประตู
พิมานชัยศรี ชมพระที่นั่ง แลวเขา
ชมวัดพระศรีฯ ทางประตูศรีรัตนฯ 
แลวใหออกทางประตูหลังขาง
สํานักพระคลังขางที่ (ประตูฤาษี) 

2469 แผนก
โฆษณา
การกรม
รถไฟ
หลวง 

กระทรวง
วัง 

วันอังคาร และ 
วันพฤหัสบดี 
วันอังคาร 

14.00.น.-16.00 น. 
วันพฤหัสบดี 

10.00 น.-14.00 น. 

ไมเก็บ ไมระบุ เขาประตูวิเศษไชยศรี ผานประตู
พิมานชัยศรี ชมพระที่นั่ง แลวเขา
ชมวัดพระศรีฯ ทางประตูศรีรัตนฯ 
แลวใหออกทางประตูหลังขาง
สํานักพระคลังขางที่ (ประตูฤาษี) 

2473 แผนก
โฆษณา
การกรม
รถไฟ
หลวง 

กระทรวง
วัง 

วันอังคารและ 
วันศุกร วันอังคาร  

10.00 น.-11.00 น. 
และ 

14.00 น.-15.00 น. 
 วันศุกร 

10.00 น.-11.00 น. 
และ 

14.00 น. - 15.00 น. 

ไมเก็บ ไมระบุ เขาประตูวิเศษไชยศรี ผานประตู
พิมานชัยศรี ชมพระที่นั่ง แลวเขา
ชมวัดพระศรีฯ ทางประตูศรีรัตนฯ 
แลวใหออกทางประตูหลังขาง
สํานักพระคลังขางที่ (ประตูฤาษี) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 60 

  ตอมาภายหลังในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2476 กระทรวงวังประกาศเปนชวงที่
ยกเลิกการอนุญาตใหนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม 
  ตอมาในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2501 กรมประชาสัมพันธไดเชิญคณะบุคคลในแต
ละหนวยงานมาประชุมเกี่ยวกับเร่ืองการอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว ณ กรมประชาสัมพันธ
โดยมีรายนามผูที่มารวมประชุมดังนี้ 
  1. นายประสงค หงสนันทน รองอธิบดี  ประธาน 
  2. นางสมจิตต สิทธิชัย รักษาการหัวหนาสํานักงานทองเที่ยว 
  3. หมอมทวีวงศถวัลยศักด์ิ ผูแทนสํานักพระราชวัง 
  4. นายจรูญ วัฒนากร ผูแทนเทศบาลกรุงเทพมหานคร 
  5. พ.ต.อ.ประโยชน อังศุสิงห ผูแทนกองตรวจคนเขาเมือง 
  6. น.ส.สาลิกา สุพล เลขานุการแผนสงเสริมการทองเที่ยวสภาการคา 
  โดยมีเนื้อหาการประชุมวาสถานที่ทัศนาจร ซึ่งอยูในความดูแลของสํานักพระราชวงั
นั้น ไดแยกพิจารณาดังนี้ พระบรมมหาราชวังในขณะนี้ (พ.ศ.2501) ไมไดมีการเก็บคาธรรมเนียม
เขาชม เนื่องจากเปนสถานที่พระมหากษัตริยทรงใชเปนสถานที่ในการประกอบพระราชพิธีใน
โอกาสตาง ๆ อยู สํานักพระราชวัง จึงเห็นวาไมสมควรเปดใหเขาชมโดยทั่วไป นอกจากอนุญาตให
เขาชมเปนคร้ังคราว และการเที่ยวชมก็สามารถเขาชมไดเพียงบางแหงเทานั้น  
 4. การบริหารจัดการ  
  การบริหารจัดการดานการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ในชวงกอนปพ.ศ.2502 นั้นอยูภายใตการดูแลของเสนาบดีกระทรวงวังกลาวคือถา
เจาหนาที่ของแผนกโฆษณาการกรมรถไฟหลวง มีความประสงคจะนํานักทองเที่ยว เขาชม
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จะตองทําหนังสือขออนุญาตกับเสนาบดี
กระทรวงวังใหเรียบรอยเสียกอน และเม่ือไดรับอนุญาตจึงจะสามารถนํานักทองเที่ยวเขาชม
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามไดโดยมีเจาหนาที่กระทรวงวังออกมารับเขาไป 
ตอมาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2478 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) ไดมี
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2478 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้
ไดเปล่ียนฐานะของกระทรวงวัง ลงเปนทบวง มีฐานะเทียบกรมมีชื่อวา “สํานักพระราชวัง” และให
อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีโดยมรเลขาธิการพระราชวังรับผิดชอบในการบริหารราชการ 
(แสงสูรย ลดาวัลย,2531: 13) ดังนั้นการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวของพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จึงอยูภายใตการบริหารจัดการของเลขาธิการพระราชวังและ
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หนวยงานภายในสํานักพระราชวังที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการการทองเที่ยวในพระบรม 
มหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
 5. บุคลากร  
  บุคลากรผู อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวที่ เ ดินทางมาทองเที่ยวใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในชวงกอนปพ.ศ.2502 เจาหนาที่ของกระทรวง
วังไดทําหนาที่รวมกับเจาหนาที่แผนกโฆษณาการกรมรถไฟหลวงกลาวคือเมื่อเจาหนาที่ของแผนก
โฆษณาการกรมรถไฟหลวงนํานักทองเที่ยวมาเพื่อที่จะเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม ก็จะมีเจาหนาที่ของกระทรวงวังออกมาทําการตอนรับและรับนักทองเที่ยว ซึ่ง
กระทรวงวัง ไดทํางานรวมกันหลายภาคสวน  เชน แผนกตํารวจวัง แผนกผูรักษาพระบรมมหาราชวัง 
แผนกหมายและทะเบียน โดยใหหัวหนาแผนกตาง ๆ ดังกลาวจัดเจาหนาที่ไปประจําจุดตาง ๆ เพื่อ
อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว  เชน ประจําจุดประตูพิมานไชยศรีซึ่งเปนประตูทางเขา 
ประจําจุดพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยฯ เพื่อตรวจดูความเรียบรอยและมิใหผูที่เขาชมทําผิดระเบียบ 
ประจําจุดประตูศรีรัตนศาสดารามเพื่อคอยดูไมใหนักทองเที่ยวเดินยอนกลับเขามาใน
พระบรมมหาราชวังทางดานประตูศรีรัตนศาสดาราม (สํานักพระราชวัง, 2502) 
 6. การประชาสัมพันธ  
  การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ในชวงกอนปพ.ศ.2502 นั้นไมไดมีการประชาสัมพันธเนื่องจากยังไมไดเปดเปนสถานที่
ทองเที่ยว เปดใหเขาชมเปนคร้ังคราว อาจเปนผูที่เคยมาเขาชมแลวบอกตอ ๆ กันไปถึงความ
งดงามของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรืออาจสืบเนื่องจากที่ พระเจาบรม
วงศเธอกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ทรงพระกรุณาโปรดเกลาจัดต้ังแผนกโฆษณาการกรมรถไฟ
หลวงในปพ.ศ.2467 เพื่อทําหนาที่รับรองและใหความสะดวกแกนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเยือน
ประเทศไทย รวมทั้งการโฆษณาเผยแพรประเทศไทยใหเปนที่รูจักของชาวตางประเทศและในป
เดียวกันนี้ พระเจาบรมวงศเธอกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน คร้ังทรงดํารงตําแหนงผูบัญชาการ
รถไฟ ไดมีการสงเร่ืองราวเกี่ยวกับเมืองไทยไปเผยแพรในสหรัฐอเมริกา ทําใหนักทองเที่ยว 
ชาวตางชาติรูจักประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน (ธนกฤต สังขเฉย, 2550: 31) ตอมาบานเมืองมีความ
เจริญรุงเรือง และมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี มีการทําขาวออกทางโทรทัศนประชาสัมพนัธ
ใหกับประชาชนและชาวตางชาติไดรับทราบถึงความงดงามของสถานท่ีทองเที่ยวในประเทศไทย
รวมทั้งพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จึงทําใหมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติเดินทางมาทองเท่ียวกรุงเทพมหานครมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน และการที่นักทองเท่ียว
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เดินทางมาทองเที่ยวกรุงเทพมหานครโดยมากจะเร่ิมจากการทองเที่ยวที่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และพระบรมมหาราชวังเปนอันดับตน ๆ  
 7. งบประมาณ  
  เงินงบประมาณสามารถแยกออกเปน 2 สวนคือ งบประมาณในการกอสราง และ
งบประมาณในการบํารุงรักษารักษา ในสมัยกอน ๆ การกอสรางพระราชวังและวังนั้น พระมหากษัตริย
จะทรงมีคําส่ังแตงต้ังผูทําหนาที่เปนแมกองและนายงานในการกอสราง พรอมทั้งพระราชทานเงิน
คากอสรางให สวนใหญจะเปนเงินพระคลังมหาสมบัติซึ่งถือวาเปนพระราชทรัพยของพระเจา
แผนดินมาแตโบราณ เพราะเม่ือพระมหากษัตริยทุกพระองคเสด็จข้ึนครองราชย เจาพระยาพระ
คลังจะตองกราบบังคมทูล ถวายราชสมบัติทั้งสิบสองทองพระคลัง แกพระมหากษัตริย หนึ่งใน
จํานวนสิบสองทองพระคลังนั้น คือ คลังมหาสมบัติ เปนที่รักษามหัครภัณฑ คือ เงินทอง เพชร
พลอย เปนตน (แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 20) 
  แตในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2 พ.ศ.2352 - 
2367) เปนตนมา ปรากฏวามีเงินพระคลังขางที่ เกิดข้ึน คือเงินซึ่งแบงออกไปจากเงินพระคลังมหา
สมบัติเก็บไวขางพระแทนที่บรรทม สําหรับนําไปใชจายโดยลําพังพระองคเอง เชนเดียวกับ เงนิทาย
ที่นั่ง ที่นําไปใชจายเวลาเสด็จไปในที่ตาง ๆ (แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 20) 
  สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3 พ.ศ.2367 - 2393) ทรงทํา
การคากับตางประเทศ จึงสะสมเงินพระคลังขางที่เพิ่มข้ึนอีกเปนจํานวนมาก จนถึงกับตองมีหอง
สําหรับเก็บพระราชทรัพย สวนอีกตางหาก จึงเรียกวา “คลังขางที่” ดวยเหตุนี้จึงมีพระราชทรัพย
มากสําหรับการกอสราง พระองคไดโปรดใหร้ือพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ตําหนักไมที่ผุพังลงและใหปลูกตําหนักตึกข้ึนใหมทั้งในพระราชวังหลวง และพระราชวังหนา 
นอกจากนั้นไดโปรดเกลาฯ ใหสรางและปฏิสังขรณวัดตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด 
(แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 20) 
  สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4 พ.ศ.2393 - 2411) ทรง
เร่ิมใชเงินคลังขางที่เปนคาใชจายในการซ้ือที่ดินเพื่อสรางวังพระราชโอรส บางวัง รวมทั้ง
พระราชทานเงินพระคลังขางที่ใหเปนคาใชจายในการปลูกสรางดวย พระราชวังและวังที่สรางข้ึน
จึงถือเปนของสวนพระองค จะโปรดเกลาฯ พระราทานแกผูใดก็ได (แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 20) 
  สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5 พ.ศ.2411 - 2453) 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหต้ังกรมพระคลังขางที่ข้ึนเปนกรมหนึ่ง
ตางหาก เพื่อดูแลการเงินในพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยเฉพาะ สวนพระคลังมหา
สมบัตินั้น ไดรับการยกฐานะข้ึนเปนกระทรวง ใน พ.ศ.2433 เพื่อทําหนาที่จายรักษาและเก็บเงิน
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แผนดินทั้งประเทศ ซึ่งถือเปนพระราชทรัพยของหลวงท่ีจะนํามาใชในการทํานุบํารุงประเทศ และ
กิจการของแผนดินเทานั้น ใน พ.ศ.2478 กรมพระคลังขางที่ไดเปล่ียนฐานะเปนสํานักงานพระคลัง
ขางที่ข้ึนอยูกับสํานักพระราชวัง 
  ตอมาไดมีพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยสินฝายพระมหากษัตริย พุทธศักราช 
2479 ประกาศใชเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2480 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีการโอน
ทรัพยสินและบัญชีเงินตาง ๆ ในปกครองของสํานักพระคลังขางที่ เชน บัญชีพระคลังขางที่ ซึ่งถือ
วา เปนทรัพย สินสวนพระองค  พระมหากษัตริย  ไป ข้ึนอยู กับ สํานักงานทรัพย สินสวน
พระมหากษัตริยที่ต้ังข้ึนใหม ทรัพยสินอ่ืน ๆ ที่เหลือใหคงอยูในความดูแลของสํานักงานพระคลัง
ขางที่ตามเดิม (แนงนอย ศักด์ิศรี, 2525: 20 - 21) 
  พระคลังขางที่ในปจจุบัน จึงปฏิบัติการเกี่ยวกับเงินใชจายในองคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวซ่ึงรัฐบาลทูลเกลาถวาย เบิกจายเงินหมวดอุดหนุนงบพระมหากษัตริย ดูแลจัดหา
ผลประโยชนทรัพยสินของบรรดาพระอาราม 
  นับแตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนตนมา พระมหากษัตริยทรง
สรางพระราชวังและวังดวยเงินพระคลังขางที่ สวนจํานวนเงินจะมากหรือนอยก็สุดแตจะ
พระราชทานใหเปนรายบุคคลไป 
  งบประมาณในการบํารุงรักษา ภายหลังเมื่อไมไดมีการสรางพระราชวัง หนาที่การ
ดูแลรักษาและบูรณะซอมแซมพระบรมมหาราชวัง เปนหนาที่โดยตรงของกระทรวงวัง (กอน 10 
สิงหาคม พ.ศ.2478) ซึ่งสภาวะกาลเวลาอันยาวนานเปนสาเหตุใหญที่ทําใหองคพระท่ีนั่งและ
อาคารสถานตาง ๆ ในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชํารุดทรุดโทรม แต
สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การขาดงบประมาณในการซอมแซมบํารุงรักษา โดยการ
บํารุงรักษาพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตองใชเงินจากงบประมาณแผนดิน
จายซอมเปนคร้ังคราว แตจะกําหนดวาควรมีเงินรายจายเปนคาบํารุงรักษามากนอยเพียงใด 
จะตองพิจารณาถึงเงินรายไดของแผนดิน ซึ่งในเบ้ืองตนสามารถกําหนดรายจายในการบํารุงรักษา
เปนเงินปละ 200,000 บาทกอน และถาไมเพียงพอประการใดจะพิจารณาเพิ่มเติมอีกวาระหนึ่ง 
โดยการเบิกจายเงินรักษาพระราชวังและซอมแซมพระราชวังนั้น จะจายเงินตามที่กระทรวงวัง
ตองการเบิก หากในหนึ่งป กระทรวงวังเบิกเงินไมครบจํานวน 200,000 บาท หรือมีเงินเหลือมาก
นอยเทาใดก็จะนําไปฝากเปนเงินฝากสะสมเพ่ือซอมแซมพระราชวังในคร้ังตอ ๆ ไป (หอจุดหมาย
เหตุแหงชาติ, 2467) และนับต้ังแตภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง ฐานะของกระทรวงวัง
เปล่ียนเปนสํานักพระราชวังพระราชวัง (หลัง10 สิงหาคม พ.ศ.2478) ทําใหงบประมาณแผนดิน
สวนบูรณะซอมแซมลดลงเปนจํานวนมาก การบูรณะจึงไมสามารถทําไดทั่วถึงนอกจากทําการ
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บูรณะไปตามความจําเปน จึงทําใหการบูรณะซอมแซมอาคารสถานที่ในพระบรมมหาราชวังและ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ลาชาและไมทันเหตุการณ จึงทําใหบางอาคารสถานที่ภายใน
พระบรมมหาราชวังตองถูกร้ือถอนลงบางสวน 
 สรุปการจัดการการทองเที่ยวพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
กอน พ.ศ.2502 
 การจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในชวง
กอนป พ.ศ.2502นั้น เห็นไดวาการจัดการยังไมคอยเปนรูปธรรมมากนัก เพราะวายังไมไดมี
นโยบายที่จะเปดใหเปนสถานที่ทองเที่ยว เนื่องจากพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม ยังคงใชเปนสถานที่ประกอบพระราชพิธีของพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศอยู ซึ่ง
การจัดการการทองเที่ยวในชวงเวลาดังกลาวนี้ สํานักพระราชวัง จะเปดใหนักทองเที่ยว เขาชมเปน
คร้ังคราว และใหชมไดเฉพาะองคพระที่นั่งที่ยังคงความสวยงามเทานั้น เนื่องจากวายังอยูในชวง
ของการสํารวจศึกษาและมีการบูรณะซอมแซมสวนที่ชํารุดขององคพระที่นั่งตาง ๆ ทั้งหมดใหดู
งดงามใหคงคืนอยูในสภาพเดิมทั้งหมด โดยวัตถุประสงคเพื่อการอนุรักษและรักษาสมบัติอันลํ้าคา
ของชาติไวใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาหาความรู และเพื่อใชในการประกอบพระราชพิธีสําคัญของ
พระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ สวนวัตถุประสงคดานการทองเที่ยวอาจเปนผลพลอยได
จากการที่สํานักพระราชวังไดเปดโอกาสอนุญาตใหแผนกโฆษณาการกรมรถไฟหลวงซ่ึงกอต้ังโดย
พระเจาบรมวงศเธอกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ในปพ.ศ.2467 สามารถนํานักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ เขามาเที่ยวชมในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได จึงเร่ิมมีชาว
ตางประเทศเขามาในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในลักษณะของการ
ทองเที่ยว  และตอมาเ ร่ิมมีชาวตางประเทศใหความสนใจที่จะเขาชมความงดงามของ
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพิ่มมากข้ึน จึงเกิดการจัดการการทองเที่ยวใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามข้ึน ซึ่งการจัดการการทองเที่ยวในชวงเวลานี้จึง
ไมไดมีความเปนระบบมากนัก สํานักพระราชวัง เพียงแตกําหนดระเบียบในการเขาชม กําหนดวัน
เวลาและถานท่ีที่อนุญาตใหเขาชม ไมมีการเก็บคาธรรมเนียมเขาชม และไมมีส่ิงอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ ไวคอยใหบริการแกนักทองเที่ยว ดังที่ผูศึกษาไดกลาวไวในขอมูลเบ้ืองตนแลว ใน
สวนเร่ืองของการบริหารจัดการในชวงเวลาดังกลาวนี้ สํานักพระราชวังอาจมุงเนนในดานการ
เตรียมความพรอมของสถานที่เปนหลัก ตอมาภายหลังเจาหนาที่แผนกโฆษณาการกรมรถไฟหลวง
ยกเลิกการขออนุญาตนําชาวตางประเทศเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
แตวายังคงมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติจํานวนมากที่มีความประสงคที่จะเขาชมพระบรมมหาราชวัง
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และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สํานักพระราชวัง จึงสานตองานดังกลาวจากแผนกโฆษณาการกรม
รถไฟหลวงโดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการวางระเบียบและควบคุมการชมพระราชฐาน เพื่อวาง
ระเบียบ และควบคุมใหกิจการไดดําเนินไปดวยความเรียบรอย ดังที่ผูศึกษาจะกลาวไวในลําดับตอไป 
 การจัดการการทองเที่ยวพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
พ.ศ.2502 ถึงปจจุบัน พ.ศ.2556 
 1. แหลงทองเที่ยวและเสนทางการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม  
 นับต้ังแตแผนกโฆษณาการกรมรถไฟหลวง ยกเลิกการขออนุญาตนํานักทองเที่ยวเขา
ชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม นับแตป พ.ศ.2502 เปนตนมาทางสํานัก
พระราชวังจึงไดรับหนาที่ในการนํานักทองเที่ยวเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม นับแตนั้นมาและในปเดียวกันนี้ทาง สํานักพระราชวังจึงไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการ
วางระเบียบและควบคุมการชมพระราชฐาน เพื่อวางระเบียบ และควบคุมใหกิจการไดดําเนินไป
ดวยความเรียบรอยเหมาะสมดังนั้นจึงให ผูอํานวยการกองวัง เลขาธิการพระราชวัง ผูรักษา
พระบรมมหาราชวัง หัวหนาแผนกตํารวจวัง หัวหนาแผนกหมายและทะเบียน และหัวหนาหมวด
รักษาพระราชวังบางปะอิน เปนกรรมการพิจารณาวางระเบียบเก่ียวแกการชมพระราชฐานให
เหมาะสม เม่ือไดรับอนุมัติใหใชเปนระเบียบไดแลวใหกรรมการวางระเบียบและควบคุมการชม
พระราชฐาน ชุดนี้มีอํานาจหนาที่ควบคุม การดําเนินงานของเจาหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบ การ
ชมพระราชฐานตอไป (สํานักพระราชวัง, 2502) 
 คณะกรรมการวางระเบียบและควบคุมการชมพระราชฐาน ไดวางระเบียบและควบคุม
การชมพระราชฐานข้ึนแลวจึงไดมีการพิจารณาวางระเบียบอันเกี่ยวกับการชมพระราชฐาน ข้ึนเปน
คร้ังที่ 1ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2502 โดยมีเนื้อหาในการประชุมเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ที่เปด
ใหเขาชมรวมถึงเสนทางในการเดินเที่ยวชมของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
โดยกําหนดใหนักทองเที่ยว เขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังนี้ ให
นักทองเท่ียวเดินเขาสูภายในพระบรมมหาราชวังทางดานประตูวิเศษไชยศรีและเขาชมอาณา
บริเวณของพระบรมมหาราชวังในเขตพระราชฐานช้ันกลางทางดานประตูพิมานไชยศรีเพื่อให
นักทองเที่ยวเขาชมในองคพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยฯ และอาณาบริเวณภายนอกขององคพระที่นั่ง
อัมรินทรวินิจฉัยฯ รวมทั้งอาณาบริเวณภายนอกของพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท และพระที่นั่งอ่ืน ๆ 
ที่อยูในบริเวณเขตพระราชฐานช้ันกลาง ยกเวนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนื่องจากอยูในระหวาง
การบูรณะซอมแซม เสร็จแลว ใหนักทองเท่ียวออกทางประตูศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเขาชมอาณา
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บริเวณของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม นักทองเที่ยวสามารถเขาชม
ทั้งภายนอกและภายในพระอุโบสถ สวนอาคารอื่น ๆ ในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
นักทองเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมไดเฉพาะภายนอกเทานั้น  เชน พระศรีรัตนเจดีย พระมณฑป 
ปราสาทพระเทพบิดร ฯลฯ เมื่อนักทองเที่ยวชมอาณาบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสร็จแลวให
ออกทางประตูหลังขางสํานักงานพระคลังขางที่เพื่อออกสูภายนอกพระบรมมหาราชวังทางดาน
ประตูวิ เศษไชยศรี  และหามมิใหนักทองเที่ยว  ผานประตูศรี รัตนศาสดารามเขามาใน
พระบรมมหาราชวัง โดยนักทองเที่ยว หรือบุคคลใดก็ตามที่เขาชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวัง จะตองเช่ือฟงคําตักเตือนของเจาหนาที่สํานักพระราชวังผูมีหนาที่ตอนรับและ
รับรอง (สํานักพระราชวัง, 2502) โดยเสนทางการเดินทองเที่ยวนี้ใชมาจนกระทั่ง ป พ.ศ.2525 ซึ่ง
เปนปที่จดังานฉลองกรุงเทพมหานครครบ 200 ป ดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 7 

5 4  6 
3  2 

 
 
 
 

1. ประตูวิเศษไชยศรี 2. ประตูพิมานไชยศรี 
3. พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 4. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
5. พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยฯ 6. ประตูศรีรัตนศาสดาราม 
7. พระอุโบสถ  8. ประตูฤษี 

 
ภาพที่ 3 แสดงแหลงทองเที่ยวและเสนทางการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระ 

ศรีรัตนศาสดาราม พ.ศ.2502 กอนงานฉลองกรุงเทพมหานครครบ 200 ป 
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 ตอมาภายหลังการจัดงานฉลองกรุงเทพมหานครครบ 200 ป สํานักพระราชวังไดมีการ
เปล่ียนแปลงเสนทางเดินทองเที่ยวไปในอีกลักษณะหนึ่ง คือจากเดิมสํานักพระราชวัง กําหนดให
นักทองเท่ียวเดินเขาสูภายในพระบรมมหาราชวังทางดานประตูวิเศษไชยศรีและเขาชมอาณา
บริเวณของพระบรมมหาราชวังในเขตพระราชฐานช้ันกลางทางดานประตูพิมานไชยศรีเพื่อให
นักทองเที่ยวเขาชมในองคพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยฯ และอาณาบริเวณภายนอกขององคพระที่นั่ง
อัมรินทรวินิจฉัยฯ รวมทั้งอาณาบริเวณภายนอกของพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท และพระที่นั่งอ่ืน ๆ 
ที่อยูในบริเวณเขตพระราชฐานช้ันกลาง ยกเวนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนื่องจากอยูในระหวาง
การบูรณะซอมแซม แลว ใหนักทองเที่ยวออกทางประตูศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเขาชมอาณา
บริเวณของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม นักทองเที่ยวสามารถเขาชม
ทั้งภายนอกและภายในพระอุโบสถ สวนอาคารอื่น ๆ ในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
นักทองเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมไดเฉพาะภายนอกเทานั้น  เชน พระศรีรัตนเจดีย พระมณฑป 
ปราสาทพระเทพบิดร ฯลฯ เมื่อนักทองเที่ยวชมอาณาบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสร็จแลวให
ออกทางประตูหลังขางสํานักงานพระคลังขางที่เพื่อออกสูภายนอกพระบรมมหาราชวังทางดาน
ประตูวิเศษไชยศรี และหามมิใหนักทองเที่ยว ผานประตูศรีรัตนศาสดารามเขามาในพระบรม 
มหาราชวัง เปล่ียนมาเปนการใหนักทองเที่ยวเดินเขาสูพระบรมมหาราชวังทางดานประตูวิเศษไชย
ศรี แลวเขาชมอาณาบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางดานประตูฤษี เสร็จแลว สํานัก
พระราชวังกําหนดใหนักทองเที่ยวเดินออกจากบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทางดานประตูศรี
รัตนศาสดารามเพื่อเขาชมพระที่นั่งตาง ๆ ในเขตพระราชฐานช้ันกลาง ซึ่งประกอบไปดวย พระทีน่ัง่
อัมรินทรวินิจฉัยฯ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อนักทองเทีย่วเทีย่ว
ชมพระที่นั่งตาง ๆ และอาณาบริเวณเขตพระราชฐานช้ันกลางเรียบรอยแลว สํานักพระราชวัง
กําหนดใหนักทองเท่ียวเดินทางดานประตูพิมานไชยศรี และออกสูภายนอกพระบรมมหาราชวัง 
ทางดานประตูวิเศษไชยศรีดังเดิม โดยหามมิใหนักทองเที่ยวเดินยอนกลับเขามาในบริเวณวัดพระ
ศรีรัตนศาสดารามทางดานประตูศรีรัตนศาสดารามโดยนักทองเที่ยว หรือบุคคลใดก็ตามที่เขาชม
วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง จะตองเช่ือฟงคําตักเตือนของเจาหนาที่สํานัก
พระราชวังผูมีหนาที่ตอนรับและรับรอง ดังภาพที่ 4  
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1. ประตูวิเศษไชยศรี 2. ประตูฤษี 
3. พระอุโบสถ 4.ประตูศรีรัตนศาสดาราม 
5. พระทีน่ั่งอัมรินทรวนิิจฉัยฯ 6. พระทีน่ั่งจกัรีมหาปราสาท 
7. พระทีน่ั่งดุสิตมหาปราสาท  8. ประตูพิมานไชยศรี 8. ประตูพิมานไชยศรี 

  

ภาพที่ 4 แสดงแหลงทองเที่ยวและเสนทางการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม พ.ศ.2525 หลังการจัดงานฉลองกรุงเทพมหานครครบ 200 ป 

ภาพที่ 4 แสดงแหลงทองเที่ยวและเสนทางการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม พ.ศ.2525 หลังการจัดงานฉลองกรุงเทพมหานครครบ 200 ป 

  
 เสนทางเดินทองเที่ยวในลักษณะของภาพที่ 4 ไดใชมาจนกระทั่งป พ.ศ.2555 ตอมาได
มีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามจํานวน
เพิ่มมากข้ึนสํานักพระราชวังจึงไดมีการเปลี่ยนแปลงเสนทางการเดินทองเที่ยวภายในพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อีกคร้ังหนึ่งป พ.ศ.2556 เพื่อเปนการแกไขปญหาจํานวน
นักทองเที่ยวที่คอนขางแออัด ซึ่งลักษณะเสนทางเดินทองเที่ยวที่เปล่ียนแปลงในป พ.ศ.2556 นี้มี
ลักษณะคลายกับเสนทางเดินทองเที่ยวในป พ.ศ.2525 แตกตางกันตรงที่เสนทางเดินทองเที่ยวใน
ป พ.ศ.2525 สํานักพระราชวังพระราชวังกําหนดใหนักทองเที่ยวที่เที่ยวชมเขตพระราชฐานชั้น
กลางเสร็จแลวใหออกทางดานประตูพิมานไชยศรี และออกสูภายนอกพระบรมมหาราชวังทางดาน
ประตูวิเศษไชยศรี แตเสนทางการเดินทองเท่ียวที่เปล่ียนแปลงในป พ.ศ.2556 สํานักพระราชวัง 
กําหนดใหนักทองเที่ยวที่เที่ยวชมเขตพระราชฐานช้ันกลางเสร็จแลวออกทางดานประตูสุวรรณ
บริบาล และออกสูภายนอกพระบรมมหาราชวังทางดานประตูวิเศษไชยศรี ดังภาพที่ 5 

 เสนทางเดินทองเที่ยวในลักษณะของภาพที่ 4 ไดใชมาจนกระทั่งป พ.ศ.2555 ตอมาได
มีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามจํานวน
เพิ่มมากข้ึนสํานักพระราชวังจึงไดมีการเปลี่ยนแปลงเสนทางการเดินทองเที่ยวภายในพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อีกคร้ังหนึ่งป พ.ศ.2556 เพื่อเปนการแกไขปญหาจํานวน
นักทองเที่ยวที่คอนขางแออัด ซึ่งลักษณะเสนทางเดินทองเที่ยวที่เปล่ียนแปลงในป พ.ศ.2556 นี้มี
ลักษณะคลายกับเสนทางเดินทองเที่ยวในป พ.ศ.2525 แตกตางกันตรงที่เสนทางเดินทองเที่ยวใน
ป พ.ศ.2525 สํานักพระราชวังพระราชวังกําหนดใหนักทองเที่ยวที่เที่ยวชมเขตพระราชฐานชั้น
กลางเสร็จแลวใหออกทางดานประตูพิมานไชยศรี และออกสูภายนอกพระบรมมหาราชวังทางดาน
ประตูวิเศษไชยศรี แตเสนทางการเดินทองเท่ียวที่เปล่ียนแปลงในป พ.ศ.2556 สํานักพระราชวัง 
กําหนดใหนักทองเที่ยวที่เที่ยวชมเขตพระราชฐานช้ันกลางเสร็จแลวออกทางดานประตูสุวรรณ
บริบาล และออกสูภายนอกพระบรมมหาราชวังทางดานประตูวิเศษไชยศรี ดังภาพที่ 5 
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1.ประตูวิเศษไชยศรี 2.ประตูฤษ ี
3.พระอุโบสถ 4.ประตูศรีรัตนศาสดาราม 
5.พระทีน่ัง่อัมรินทรวนิิจฉัยฯ 6.พระทีน่ัง่จักรีมหาปราสาท 
7.พระทีน่ัง่ดุสิตมหาปราสาท 8.ประตูสุวรรณบริบาล ประตูสุวรรณบริบาล 

  
ภาพที่ 5 แสดงเสนทางเดินทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ป 

พ.ศ.2556  
ภาพที่ 5 แสดงเสนทางเดินทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ป 

พ.ศ.2556  
  
 เสนทางการเดินทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในป 
พ.ศ.2556 ไดใชมาจนกระท่ังถึงปจจุบัน ในสวนของเสนทางการเดินทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงมาแลวหลายคร้ังดังที่ไดกลาวมาขางตนแลว
นั้น เสนทางเดินทองเที่ยวที่เร่ิมใชในป พ.ศ.2525 เปนตนมา เปนเสนทางทองเที่ยวที่ไดรับความ
นิยมจากนักทองเที่ยวและมัคคุเทศกที่มาปฏิบัติหนาที่ จากการที่ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ
มัคคุเทศกที่มาปฏิบัติหนาที่นํานักทองเที่ยวเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม จํานวน 10 ทาน  ไดแก  คุณภัคมณฑน ภัครพรสวัส  คุณภครพล ณ นาน  คุณพงษเทพ  
สารวิวัฒน  คุณวันวิสาข รัฐกิจวิจารย ณ นคร  คุณศุภวรรณ พิมนสพันธุ คุณวัชระ อาภัศราพงศ 
คุณธัญญธร คงอมรสมบัติ  คุณพรเทพ น้ําฟา  คุณจิตรา รุงธนสิน  และคุณประทีป พุทธรักษภักดี 
ซึง่มัคคุเทศกทั้ง 10 ทาน มีความคิดเห็นที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันคือเสนทางการทองเที่ยว
ที่ทางสํานักพระราชวัง กําหนดใหนักทองเที่ยว เดินเขาสูพระบรมมหาราชวังทางดานประตูวิเศษ

 เสนทางการเดินทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในป 
พ.ศ.2556 ไดใชมาจนกระท่ังถึงปจจุบัน ในสวนของเสนทางการเดินทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงมาแลวหลายคร้ังดังที่ไดกลาวมาขางตนแลว
นั้น เสนทางเดินทองเที่ยวที่เร่ิมใชในป พ.ศ.2525 เปนตนมา เปนเสนทางทองเที่ยวที่ไดรับความ
นิยมจากนักทองเที่ยวและมัคคุเทศกที่มาปฏิบัติหนาที่ จากการที่ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ
มัคคุเทศกที่มาปฏิบัติหนาที่นํานักทองเที่ยวเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม จํานวน 10 ทาน  ไดแก  คุณภัคมณฑน ภัครพรสวัส  คุณภครพล ณ นาน  คุณพงษเทพ  
สารวิวัฒน  คุณวันวิสาข รัฐกิจวิจารย ณ นคร  คุณศุภวรรณ พิมนสพันธุ คุณวัชระ อาภัศราพงศ 
คุณธัญญธร คงอมรสมบัติ  คุณพรเทพ น้ําฟา  คุณจิตรา รุงธนสิน  และคุณประทีป พุทธรักษภักดี 
ซึง่มัคคุเทศกทั้ง 10 ทาน มีความคิดเห็นที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันคือเสนทางการทองเที่ยว
ที่ทางสํานักพระราชวัง กําหนดใหนักทองเที่ยว เดินเขาสูพระบรมมหาราชวังทางดานประตูวิเศษ
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ไชยศรีและเขาชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางดานประตูฤษีเพื่อชมพระอุโบสถและพระพุทธมหา
มณีรัตนปฏิมากร พระศรีรัตนเจดีย พระมณฑป ปราสาทพระเทพบิดร ฯลฯ ภายในอาณาบริเวณ
ของวัดพระศรีรัตนศาสดารามกอน และหลังจากนั้นจึงนํานักทองเที่ยวเขาชมอาณาบริเวณ 
พระบรมมหาราชวังทางดานประตูวิศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเที่ยวชมในเขตพระราชฐานช้ันกลาง
ไดแกหมูพระมหามณเฑียร หมูพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และหมูพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและ
หลังจากที่นักทองเที่ยวเที่ยวชมภายในเขตพระราชฐานช้ันกลางเสร็จแลวจึงเดินออกทางดานประตู
พิมานไชยศรี และออกสูภายนอกพระบรมมหาราชวังทางดานประตูวิเศษไชยศรี เปนเสนทางที่มี
ความเหมาะสมมากที่สุดเพราะระยะทางคอนขางส้ัน เหมาะกับนักทองเที่ยวทุกเพศทุกวัย และเมื่อ
นักทองเที่ยวเที่ยวชมเสร็จแลวเมื่อเดินออกทางดานประตูพิมานไชยศรี ยังสามารถใชหองสุขาที่อยู
ในบริเวณใกลเคียงไดอีก  
 จากการที่ผูศึกษาไดสัมภาษณถึงความคิดเห็นของมัคคุเทศกทั้ง 10 ทานในสวนของ
เสนทางการทองเที่ยวที่ใชอยูในปจจุบัน (เร่ิมใชใน พ.ศ.2556) มัคคุเทศกทั้ง 10 ทานมีความคิด
เห็นวา คอนขางเปนอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ และมองวามีปญหาหลายดาน เนื่องจากมี
ระยะทางคอนขางไกล เปนอุปสรรคตอนักทองเที่ยวที่มีอายุมาก และนักทองเที่ยวประเภทที่ใช
รถเข็นคนพิการ มัคคุเทศกทั้ง 10 ทาน กลาวแสดงความคิดเห็นตอวา ปญหาที่พบในระหวางการ
ปฏิบัติหนาที่อีกประการหนึ่งคือในระหวางการเดินทองเที่ยวเกิดมีนักทองเที่ยวบางรายตองการใช
บริการหองสุขา เห็นวาไมคอยสะดวกเทาที่ควรเนื่องจากสํานักพระราชวัง กําหนดใหนักทองเที่ยว
สามารถเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไดเพียงคร้ังเดียวตอการซ้ือบัตร
เขาชมหนึ่งคร้ัง และเม่ือนักทองเที่ยวบางรายที่ตองการใชบริการหองสุขาตองเดินออกทางดาน
ประตูสุวรรณ บริบาลและเดินยอนกลับมาที่ประตูพิมานไชยศรีเพื่อใชบริการหองสุขา และไม
สามารถกลับเขาไปชมไดอีกจึงจําเปนตองรอหมูคณะของตนอยูดานนอกและอาจพลัดหลงกับหมู
คณะซ่ึงเปนการสรางปญหาใหกับมัคคุเทศก หรือในบางคร้ังถานักทองเที่ยว ที่ตองการใชบริการ
หองสุขาเปนผูสูงอายุมัคคุเทศกจะตองเปนผูพาไปและตองละทิ้งนักทองเที่ยวสวนใหญใหเที่ยวชม
ดวยตนเองจนกวามัคคุเทศกจะเดินกลับมา หรืออาจตองพานักทองเที่ยวทั้งหมูคณะออกไปดาน
นอกทั้งหมดเลย ดวยสาเหตุนี้จึงเปนการทําใหนักทองเที่ยวบางรายเสียโอกาสในการเที่ยวชม
พระบรมมหาราชวัง มัคคุเทศกทั้ง 5 ทานมีความคิดเห็นวาถาหากเปนไปไดตองการใหทางสํานัก
พระราชวัง กลับมาใชเสนทางทองเที่ยวเดิมที่เร่ิมใชมาต้ังแตในป พ.ศ.2525 เห็นวาจะเปนการ
เหมาะสมกวา  
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 2. นักทองเท่ียวและมัคคุเทศก 
  2.1 นักทองเท่ียว 
   ในป พ.ศ.2502 สมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัตน ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
เปนผูริเร่ิมแนวทางการพัฒนาประเทศตามทฤษฎีแหงความทันสมัย (Modernization Theory) มา
ใชกับประเทศไทยนอกจากนี้ยังไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดแบงสวนราชการ กรม
ประชาสัมพันธ พ.ศ.2502 โดยยุบสํานักงานทองเที่ยว ออกแลวจัดต้ังข้ึนเปนองคกรอิสระเรียกวา
องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย มีชื่อยอวา อ.ส.ท. โดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
องคการสงเสริมการทองเที่ยว พ.ศ.2503 โดยมีพลโทเฉลิมชัย จารุวัตร เปนผูอํานวยการคนแรก ซึ่ง
ตอมายกระดับเปนการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ในปเดียวกันก็ไดมีการจัดต้ังบริษัทการ
บินไทย จํากัด เพื่อยกระดับนานาชาติ และโครงการสําคัญคือโครงการสนามบินหนองงูเหา (ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิในปจจุบัน) เพื่อใหประเทศไทยไดเปนศูนยกลางการบินในยานเอเชีย
แปซิฟก ขณะเดียวกันก็เร่ิมใชแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งมีการสงเสริมการลงทุน และสนับสนุนใหมี
การสรางโรงแรมและธุรกิจทองเที่ยว ทําใหภาคเอกชนไทยสามารถเร่ิมตนธุรกิจได มีการเขารวม
เปนสมาชิกสมาคมสงเสริมการทองเที่ยว ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (PATA - Pacific Asia Travel 
Association) ในชวงดังกลาวการทองเที่ยวระหวางประเทศของไทยขยายตัวอยางรวดเร็ว 
เนื่องจากสภาพทางการเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพมั่นคง โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายของ
จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัตน ที่มุงการพัฒนาและสรางภาพพจนของประเทศใหมีความเรียบรอย
ปลอดภัยจากโจรผูราย มีความมั่นคงทางการเมือง และเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางขนาน
ใหญพรอม ๆ กับการสรางชาติใหทันสมัยในดานบริการตาง ๆ ทําใหประเทศไทยเปนที่ยอมรับมาก
ข้ึนสามารถจูงใจใหนักทองเที่ยว เดินทางเขามาเยือนเปนจํานวนมาก และใน พ.ศ.2504 องคการ
สงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ิมจัดอบรมมัคคุเทศกเปน
คร้ังแรก การพัฒนาการทองเที่ยวในชวงเวลาของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัตน เปนการสรางภาพพจนที่
ดีใหแกประเทศ เปนการเพิ่มศักยภาพทางการทองเที่ยวใหกับประเทศ  
   หลังจากการมรณกรรมของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัตน ใน พ.ศ.2506 รัฐบาลของ
จอมพลถนอม กิติขจร ในสมัยตอมาก็ไดใชนโยบายพัฒนาประเทศ เชนเดียวกับสมัยจอมพลสฤษด์ิ 
ธนะรัตน และในชวงนั้นรัฐบาลยินยอมใหสหรัฐอเมริกามาต้ังฐานทัพภายในประเทศไทย (พ.ศ.
2505 - 2518) เพื่อสงทหารอเมริกันไปทําการรบในสงครามเวียดนาม ฐานทัพอเมริกันเหลานี้ต้ังอยู
ที่อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชาติอยางมหาศาลและ
การทองเที่ยวก็ไดรับผลพวงของการพัฒนาอยางรุนแรงและรวดเร็ว เพราะวาทหารอเมริกันกลุมที่
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ไดพักรบและพักผอนไดเลือกเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากกวาที่อ่ืน มีเที่ยวบินมา
เมืองไทยสัปดาหละประมาณ 20 เที่ยว กรุงเทพมหานครไดกลายเปนศูนยกลางแหงการพักผอน 
สงผลใหประเทศไทยในชวงเวลาดังกลาวมีเช่ือเสียงในฐานะเปนแหลงทองเที่ยวของทหารอเมริกัน 
(ธนกฤต สังขเฉย, 2550: 34) 
   ตอมาไดมีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2507 - 2509)ไดสงผลตอการเปล่ียนแปลงทางการทองเที่ยวของประเทศไทย คือ 
กรุงเทพมหานคร ไดกลายเปนจุดหมายปลายทางที่สําคัญของชาวตางประเทศ และในชวงเวลา
ดังกลาวไดมีชาวญ่ีปุนไดเขามาลงทุนในประเทศไทยจนกลายเปนคูคาที่สําคัญ สงผลใหจํานวน
นักทองเที่ยวชาวญ่ีปุนเพิ่มทวีข้ึนอยางรวดเร็ว หรืออาจกลาวไดวาในชวงป พ.ศ.2502 นอกจากจะ
มีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในอ่ืน ๆ ที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยแลว ยังมีนักทองเที่ยว
จากประเทศสหรัฐอเมริกา และนักทองเที่ยวจากประเทศญ่ีปุนเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย
จํานวนมากเปนอันดับตน ๆ ในป พ.ศ.2503 เปนปแรกที่องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยไดมีการเก็บสถิติจํานวนนักทองเที่ยวอยางเปนทางการ ขณะนั้นมีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
เขามาเยือนประเทศไทยจํานวน 81,340 คน จนกระทั่งในป พ.ศ.2532 มีนักทองเที่ยว ชาว
ตางประเทศเขามาเยือนประเทศไทยจํานวน 4,809,508 คน และในปพ.ศ.2533 มีนักทองเที่ยว 
ชาวตางประเทศเขามาเยือนประเทศไทยจํานวน 5,298,860 คน เนื่องจากประเทศไทยไดประกาศ
เปนปทองเที่ยวไทย หรือ Visit Thailand Year (พ.ศ.2530 - 2533) และประสบความสําเร็จอยาง
งดงาม (ธนกฤต สังขเฉย, 2550: 35) 
   ในช ว งป  พ .ศ . 2502 นี้ เ ป นช ว งที่ มี นั กท อ ง เที่ ย ว  เ ดินทางมา เยื อน
กรุงเทพมหานครเปนจํานวนมากสงผลใหมีจํานวนนักทองเที่ยวขออนุญาตเขาเยี่ยมชม
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ ประกอบกับการ
ที่ แผนกโฆษณาการกรมรถไฟหลวงยก เ ลิกการขออนุญาตนํ านั กท อง เที่ ย ว เข าชม
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังนั้น สํานักพระราชวัง จึงตองรับหนาที่
ดังกลาวตอจากแผนกโฆษณาการกรมรถไฟหลวง และในปเดียวกันนี้ถือเปนปเร่ิมตนที่ทางสํานัก
พระราชวั ง  ได เ ข ามาทํ าหน าที่ บ ริหารจั ดการ เ ก่ียวกับการจัดการการท อง เที่ ย ว ใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยางจริงจัง มีการประชุมแตงต้ังคณะกรรมการ
เพื่อรางระเบียบในการชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ข้ึนเปนฉบับแรก ๆ 
และทางสํานักพระราชวังไดมีการจัดเจาหนาที่แผนกตาง ๆ เพื่อคอยอํานวยความสะดวกแก
นักทองเที่ยว ที่มาขออนุญาตเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เชน 
เจาหนาที่ของแผนกกองคลังมีหนาที่จัดพิมพบัตรอนุญาตเขาชมพระราชฐาน เจาหนาที่ของแผนก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 73 

หมายและทะเบียนเปนผูเบิกบัตรอนุญาตชมพระราชฐานจากกองคลังเพื่อนําไปดําเนินการออก
บัตรใหแกผูขออนุญาตเขาชมพระราชฐาน เจาหนาที่แผนกตํารวจวัง และเจาหนาที่แผนกวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม เปนผูตรวจบัตรอนุญาตเม่ือผูขออนุญาตจะผานเขาชมในอาณาบริเวณที่แตละ
ฝายมีหนาที่รักษาการอยู ในเวลานั้น ตอมาทางสํานักพระราชวัง ไดมีการประชุมเพื่อปรับเปล่ียน
ระเบียบเกี่ยวกับการชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อีกหลายฉบับเพื่อให
สอดคลองเหมาะสมแกยุคสมัย เพื่อใหการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม เปนไปดวยความเรียบรอย 
  สถิตินักทองเที่ยวเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
  พ.ศ.2526 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 94,759 คน 
  พ.ศ.2527 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 228,514 คน 
  พ.ศ.2528 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 340,539 คน 
  พ.ศ.2529 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 570,216 คน 
  พ.ศ.2530 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 1,000,978 คน 
  พ.ศ.2531 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 1,214,187 คน 
  พ.ศ.2532 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 1,556,580 คน 
  พ.ศ.2533 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 1,626,432 คน 
  พ.ศ.2534 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 1,396,566 คน 
  พ.ศ.2535 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 1,402,544 คน 
  พ.ศ.2536 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 1,687,816 คน 
  พ.ศ.2537 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 1,740,900 คน 
  พ.ศ.2538 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 1,974,136 คน 
  พ.ศ.2539 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 2,082,810 คน 
  พ.ศ.2540 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 2,077,353 คน 
  พ.ศ.2541 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 2,132,803 คน 
  พ.ศ.2542 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 2,488,730 คน 
  พ.ศ.2543 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 2,359,489 คน 
  พ.ศ.2544 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 2,537,647 คน 
  พ.ศ.2545 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 2,564,168 คน 
  พ.ศ.2546 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 1,923,541 คน 
  พ.ศ.2547 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 2,211,759 คน 
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  พ.ศ.2548 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 2,119,280 คน 
  พ.ศ.2549 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 2,571,357 คน 
  พ.ศ.2550 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 2,642,754 คน 
  พ.ศ.2551 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 2,267,642 คน 
  พ.ศ.2552 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 3,308,877 คน 
  พ.ศ.2553 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 1,931,197 คน 
  พ.ศ.2554 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 2,603,877 คน 
  พ.ศ.2555 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 3,439,500 คน 
  พ.ศ.2556 จํานวนนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ 4,671,567 คน 
  สํานักพระราชวังเร่ิมมีการบันทึกสถิตินักทองเที่ยวต้ังแตป พ.ศ.2526 เปนตนมา 
จากขอมูลดังกลาวนี้เห็นไดวามีนักทองเที่ยว เดินทางมาทองเที่ยวพระบรมมหาราชวังและวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม เปนจํานวนเพิ่มมากข้ึนทุกป (ขอมูลจากคุณบุญเพ็ญ หวานณรงค, หัวหนาฝาย
ประชาสัมพันธและเผยแพร สํานักพระราชวัง) 
  2.2 มัคคุเทศก 
   เมื่อการองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เร่ิมมี
พัฒนาการที่ดีข้ึนเร่ือย ๆ จึงเกิดอาชีพใหมข้ึน คืออาชีพมัคคุเทศก หรือไกดข้ึนโดยมีประชาชนทั้งใน
ระแวกใกล เ คียงพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรี รัตนศาสดาราม  ที่สามารถส่ือสาร
ภาษาตางประเทศไดก็เขามาเปนมัคคุเทศกในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
โยไมไดมีการอบรมความรูตาง ๆ มัคุเทศกบางคนก็อธิบายแบบผิดบาง ถูกบาง บรรยายเกินความ
เปนจริงบาง และในบางคร้ังก็สรางปญหาใหกับนักทองเที่ยวบาง  เชน หลอกลวงนักทองเที่ยว ซึ่ง
ตอมาสํานักพระราชวัง ก็ไดเห็นวาเปนปญหาจึงไดหาวิธีการจัดการเกี่ยวกับมัคคุเทศกที่จะนํา
นักทองเที่ยวเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในระยะแรก สํานัก
พระราชวัง กําหนดใหมัคคุเทศกที่จะทําหนาที่นําชาวตางประเทศเขาชมพระบรมมหาราชวงัและวดั
พระศรีรัตนศาสดาราม จะตองไดรับการตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติ และไดรับหนังสืออนุญาต
จากทางราชการสํานักพระราชวังแลว (รัตนาวุธ วัชโรทัย, 2557) ยกเวนบุคคลที่หนวยราชการ 
องคการของรัฐบาล พระราชวงศผูใหญหรือบุคคลสําคัญในวงการราชการไดมอบหมายใหมาทํา
หนาที่เปนผูนําชมเปนคร้ังคราว โดยใหผูที่ดํารงตําแหนงหัวหนาแผนกตํารวจวัง เปนผูตรวจสอบ
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และออกหนังสืออนุญาตใหเปนมัคคุเทศก ที่จะนําชาวตางประเทศเขาชม
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม การออกหนังสืออนุญาต จะตองรายงานเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานเกี่ยวกับการชมพระราชฐานเสียกอน 
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ตอมาสํานักพระราชวังพระราชวังไดกําหนดใหผูที่จะเปนมัคคุเทศกนําชาวตางประเทศเขาชม
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จะตองมีประกาศนียบัตรแสดงวาไดผานการ
อบรม Basic Guide Course ซึ่งองคการสงเสริมการทองเที่ยวและคณะอักษรศาสตรแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดอบรมข้ึนเสียกอนเพื่อเปนการเสริมสรางความรูความชํานาญในดาน
ของการบริการนักทองเที่ยวในดานตาง ๆ โดยองคการสงเสริมการทองเที่ยวและคณะอักษรศาสตร
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดอบรมมัคคุเทศกข้ึนนับต้ังแตป พ.ศ.2503 เปนตนมา (25 ปการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2529: 75) จึงจะถือวามีคุณวุฒิเพียงพอที่จะเปนผูนําชาวตางประเทศ
หรือนักทองเที่ยวทั่วไปเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได มัคคุเทศกที่
ไดรับหนังสืออนุญาตใหเปนผูนําชาวตางประเทศชมพระราชฐานแลว ถาภายหลังปรากฏวาได
กระทําการใด ๆ ใหเกิดความเสื่อมเสีย เชน แสดงกิริยาวาจา ลบหลูตอสถานที่หรือวัตถุอันควร
เคารพ หรือใชคําบรรยายอันอาจจะทําใหชาวตางประเทศเขาใจผิด อันอาจกอใหเกิดความลบหลูดู
หมิ่นตอสถานที่ วัตถุ หรือบุคคลอันควรเคารพ ใหผูออกใบอนุญาตเพิกถอนใบอนุญาตไดโดยขอ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ แลวใหรายงานพฤติการณใหเลขาธิการพระราชวังทราบ (สํานัก
พระราชวัง, 2506)  
  ตอมาในป พ.ศ.2523 สํานักพระราชวัง ออกบัตรอนุญาตสําหรับมัคคุเทศกผูทํา
หนาที่นําชาวตางประเทศเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และกําหนดให
มีอายุ 1 ป เมื่อครบกําหนดแลวตองมายื่นเร่ืองขอตออายุใหม ตอมาภายหลังสํานักพระราชวัง
พระราชวังเห็นวาบัตรอนุญาตที่ใชอยูยังไมเหมาะสมบางประการคือบัตรมีอายุ 1 ปเมื่อบัตร
หมดอายุผูถือบัตรตองมายื่นขอตออายุบัตรทุกปแตผูถือบัตรสวนใหญไมไดมาขอตออายุบัตรทุกป 
แตจะมาย่ืนขอตอบัตรตอเมือตองการจะใชซึ่งการตออายุบัตรจึงขาดชวงไปเปนปซึ่งไมเหมาะสม 
สํานักพระราชวังจึงได เปล่ียนลักษณะบัตรใหมและไดกําหนดใหมีอายุการใชงานจากเดิม 1 ปเปน
ใหมีอายุการใชงาน 4 ป โดยเร่ิมใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2530 เปนตนไป (สํานักพระราชวัง, 
2529)  
  ตอมาในป พ.ศ.2533 สํานักพระราชวัง ไดมีการกําหนดใหใชบัตรอนุญาตรูปแบบ
ใหมอีกคร้ังหนึ่งโดยบัตรมีอายุการใชงาน 4 ปเหมือนดังคร้ังที่แลวมา และประกาศใหใชต้ังแตวันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ.2533 เปนตนไป (สํานักพระราชวัง, 2533) และไดใชบัตรที่ปรับปรุงคร้ังใหม
จนกระทั่งในป พ.ศ.2546 มีจํานวนผูมีความประสงคยื่นขอบัตรอนุญาตการนําชาวตางประเทศเขา
ชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มากเกินสมควร ถึงวันละ 40 - 50 ใบตอวัน
สํานักพระราชวัง เห็นวาอาจมีการนําบัตรนี้ไปใชในวัตถุประสงคอ่ืน ๆ หรืออาจมีการซื้อขายบัตร 
คุณแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังจึงไดมีคําส่ังใหคณะผูจัดบัตรอนุญาตเปนผูนําชาว
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ตางประเทศเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตองเสนอขออนุมัติจาก
เลขาธิการพระราชวังเสียกอนจึงจะมีการจัดทําบัตรให ตอมาเลขาธิการพระราชวังจึงไดมีคําส่ัง
ยกเลิกการออกบัตรอนุญาตเปนผูนําชาวตางประเทศเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ต้ังแตวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2547 เปนตนไปและอนุญาตใหผูที่นํานักทองเที่ยว ชาว
ตางประเทศเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ใชบัตรที่มัคคุเทศกที่ทางการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยออกใหสําหรับผูที่ผานการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก เฉพาะที่เปนบัตร
มัคคุเทศกประเภททั่วไป (ตางประเทศ) สีบอรนเงิน เทานั้นจึงจะสามารถนํานักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได สวนบัตรมัคคุเทศก ชนิด
อ่ืน ๆ ไมอนุญาตและยังคงยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปจจุบันนี้  
  ในกรณีที่ผูขอเขาชมพระราชฐานเปนบุคคลสําคัญ หรือเปนผูมีเกียรติ เปนแขกของ
ทางราชการ หรือแขกของเช้ือพระวงศผูใหญ สํานักพระราชวังใหทําหนังสือแจงเจาหนาที่ตํารวจวัง
เพื่อรับรองอํานวยความสะดวก และเปนผูนําชม (สํานักพระราชวังพระราชวัง, 2506) แตใน
ปจจุบันนี้ถาผูขอเขาชมพระราชฐานเปนบุคคลสําคัญ หรือเปนผูมีเกียรติ เปนแขกของทางราชการ 
หรือแขกของเชื้อพระวงศผูใหญ สํานักพระราชวังจะทําหนังสือแจงไปยังฝายรับรอง (กองวัง) ให
เปนผูรับรองและอํานวยความสะดวกจัดเจาหนาที่นําชม 
 

 
 
ภาพที่ 6 บัตรนํานักทัศนาจรชาวตางประเทศเขาชมพระราชฐาน ของสํานักพระราชวัง  
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ภาพที่ 7 บัตรนํานักทัศนาจรชาวตางประเทศเขาชมพระราชฐานของการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย ในปจจุบัน 

 
 3. ระเบียบในการเขาชม 

  ระเบียบในการเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสามารถ
แบงออกเปน 4 ประการ ประการที่ 1 คือ ระเบียบในการเขาชม นับต้ังแตแผนกโฆษณาการกรม
รถไฟหลวงยกเลิกการขออนุญาตนํานักทองเที่ยวเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม นับแตป พ.ศ.2502 เปนตนมา ทางสํานักพระราชวังจึงได รับหนาที่ในการนํา
นักทองเที่ยวเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม นับแตนั้นมาและในป
เดียวกันนี้ทาง สํานักพระราชวังจึงไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อวางระเบียบและควบคุมการ
ชมพระราชฐานข้ึน 
  โดยคณะกรรมการวางระเบียบและควบคุมการชมพระราชฐาน ไดพิจารณาวาง
ระเบียบอันเกี่ยวกับการชมพระราชฐาน ข้ึนเปนคร้ังที่ 1ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2502 โดยมีเนือ้หาใน
การประชุมเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ที่เปดใหเขาชมรวมถึงเสนทางในการเดินเที่ยวชมของวัด
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พระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง โดยกําหนดเปดใหเขาชมแบบปกติใน วันอังคาร, 
วันพุธ, วันพฤหัสบดี และวันศุกร และกําหนดเวลาใหเขาชมตามปกติเร่ิมต้ังแตเวลา 10.00 น. ถึง 
12.00 น. ชวงหนึ่ง และต้ังแตเวลา 14 .00 น. ถึงเวลา 16.00 น. อีกชวงหน่ึง ในกาลนี้ไดจัด
เจาหนาที่จําหนายบัตรเขาชมไวที่หองเล็กมุมดานตะวันตกเฉียงใตของศาลาสหทัยสมาคม เพื่อ
อํานวยความสะดวกแกผูมาขออนุญาตโดยกําหนดเก็บคาธรรมเนียมเขาชมสําหรับนักทองเท่ียว 
ปรกติ บุคคลละ 5.00 บาท ชมแบบพิเศษ บุคคลละ 10.00 บาท หนวยราชการ , องคการของ
รัฐบาล หรือบุคคลที่ทางสํานักพระราชวัง พิจารณาเห็นสมควรใหชมโดยมิตองเสียคาธรรมเนียม
เขาชม (สํานักพระราชวัง, 2502) 
  ระเบียบเก่ียวแกการชมพระราชฐาน ป พ.ศ.2502 ไดมีการปรับปรุงแกไขเพื่อให
เหมาะสมและรัดกุมยิ่งข้ึนอีกคร้ังในป พ.ศ.2506 โดยมีการเปลี่ยนแปลงในสวนของการกําหนดวัน
และเวลาเปดใหเขาชมซึ่งในระเบียบเก่ียวแกการชมพระราชฐานในป พ.ศ.2502 กําหนดเปดใหเขา
ชมแบบปรกติใน วันอังคาร , วันพุธ , วันพฤหัสบดี และวันศุกร ต้ังแตเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. 
ชวงหนึ่ง และต้ังแตเวลา 14 .00 น. ถึงเวลา 16.00 น. อีกชวงหนึ่ง โดยเหตุที่มีผูขอเขาชม
พระราชฐานมากข้ึนและเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยเหมาะสม จึงไดมีการกําหนดวัน และเวลา
ในการเขาชมพระราชฐานเพิ่มข้ึนดังนี้ บุคคลหรือคณะบุคคลทั่วไปที่ขออนุญาตเขาชมโดยตองเสีย
คาธรรมเนียมเขาชม ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ระหวางเวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. และเวลา 
13.00 น. ถึง 16.00 น. พระภิกษุ สามเณร และแขกของทางราชการที่กระทรวงทบวงกรมหรือ
องคการของทางราชการ แขกของพระราชวงศผูใหญ แขกของบุคคลสําคัญในทางราชการ นิสิต 
นักศึกษา นักเรียนที่ทางสถานศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ขอเขาชมเปนหมูคณะ และ
แขกของหนวยเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของสํานักพระราชวังอนุญาตใหเขาชมโดยมิตองเสียคาธรรม
เนียม กําหนดใหเขาชมในวันจันทร , วันพุธ , วันศุกร ระหวางเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. และใน
วันอังคาร, วันพฤหัสบดี ระหวางเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. และ 13.00 น. ถึง 16.00 น. บุคคล
หรือคณะบุคคลอ่ืน ๆ นอกจากที่ไดกลาวมาขางตนใหพิจารณาอนุญาตใหเขาชมตามความ
เหมาะสม แตถาในวันและเวลาที่กําหนดใหเปนวันเขาชมพระราชฐานนั้น ตรงกับวันที่มีงานพระ
ราชพิธี หรือมีราชการอยางหนึ่งอยางใดที่ไมอาจอนุญาตใหเขาชมตามปกติได ใหระงับการ
อนุญาตเขาชมในวันนั้นหรือสถานที่นั้นตามแตกรณี 
  พ.ศ.2516 สํานักพระราชวังไดพิจารณาใหประชาชนและนักทองเที่ยวไดมีโอกาส
เขาชมพระราชฐานไดมากยิ่งข้ึนกวาที่เคยกําหนดวันอนุญาตไวในระเบียบการชมพระราชฐานเสีย
ใหมเปนการทดลองชั่วคราวดังนี้ 1.) ใหเปดจําหนายบัตรอนุญาตเขาชมพระบรมมหาราชวังและ
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วัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันจันทร ถึง ศุกร ต้ังแตเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.ในชวงเชาและ
เวลา 13.00 น. ถึง เวลา 15.00 น.ในชวงบาย ยกเวนวันที่มีงานพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวัง 
2.) ในการเขาชมใหเจาหนาที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปดพระอุโบสถใหชมตั้งแตเวลา 08.30 น. 
ถึง 12.00 น. และเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. และใหเจาหนาที่เปดพระที่นั่งใหเขาชมต้ังแตเวลา 
10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. และเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. 3.) สําหรับวันเสาร - อาทิตย 
และวันหยุดนักขัตฤกษเปด ใหเขาชมเฉพาะพระอุโบสถ สวนพระที่นั่งตาง ๆ ใหชมไดเฉพาะ
ภายนอก ต้ังแตเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 15.00 น. ยกเวนผูที่เขาชมเปนแขกของทางราชการ หรือ
นิสิต นักศึกษา และนักเรียน ที่หนวยราชการหรือสถาบันการศึกษาทําหนังสืออนุญาตมา และ
สํานักพระราชวัง ไดอนุญาตเปนกรณีพิเศษแลวทั้งนี้ใหเร่ิมปฏิบัติต้ังแตวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.
2516 เปนตนไป (สํานักพระราชวัง, 2516) 
  พ.ศ.2520 สํานักพระราชวัง ไดมีการแกไขระเบียบเกี่ยวกับวันและเวลาที่กําหนด
เปดใหนักทองเที่ยวเขาชมพระราชฐานดังนี้ บุคคลหรือคณะบุคคลทั่วไปที่เสียคาเขาชม อนุญาตให
เขาชมในวันจันทร ถึง วันศุกร และวันหยุดราชการอ่ืน ๆ ในเวลา 08.00 น. ถึง เวลา 11.30 น. 
ในชวงเชาและเวลา 13.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ในชวงบาย เฉพาะวันเสารและวนัอาทติยอนญุาต
ใหชาวไทยและชาวตางประเทศเขาชมไดเฉพาะภายนอกพระที่นั่งโดยไมตองเสียคาเขาชมใน
ชวงเวลาเดียวกัน (ระเบียบการชมพระราชฐาน พ.ศ.2506 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4), 2520) 
  พ.ศ.2531 สํานักพระราชวังไดมีการแกไขระเบียบเกี่ยวกับวันและเวลาที่กําหนดเปด
ใหนักทองเท่ียวเขาชมพระราชฐานอีกคร้ังหนึ่งเนื่องจากทางการทองเที่ยงแหงประเทศไทยไดรับ
หนังสือรองเรียนจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่มีเวลาพํานักอยูในกรุงเทพมหานคร จํากัดและ
ประสงคจะเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในชวงเวลาพักเที่ยงแตไม
สามารถกระทําไดเนื่องจากเจาหนาที่หยุดพักจําหนายบัตร และงดการเขาชมระหวางเวลา 12.00 น. 
ถึง 13.00 น. ทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจึงทําหนังสือแจงมายังสํานักพระราชวัง เพื่อหารือ
กับเลขาธิการพระราชวังเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2531) 
  ตอมาเลขาธิการพระราชวังไดรวมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดแกแผนกวัดพระ
ศรีรัตนศาสดารามพระ คุณภิญโญ เอครคาพานิช แผนกกองวัง คุณเกรียงไกร วิศวามิตร แผนก
งานพระบรมมหาราชวัง คุณประเสริฐ กตัญู แผนกงานประชาสัมพันธ คุณรัตนาวุธ วัชโรทยั และ
แผนกทะเบียน คุณศุภเลิศ คันธนะเสวี และมีความเห็นสมควรใหโอกาสนักทองเที่ยว เขาชม
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยไมพักเที่ยง คือเปดใหนักทองเที่ยวเขาชมใน
วันจันทรถึงวันศุกร ต้ังแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยหยุดจําหนายบัตรเขาชมต้ังแตเวลา
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15.30 น. และในวันหยุดเสาร - อาทิตย เปดใหเขาชมเฉพาะพระอุโบสถ สวนพระที่นั่งตาง ๆ ใหชม
ไดเฉพาะภายนอกสวนผูเขาชมที่เปนแขกของทางราชการสํานักพระราชวังจะพิจารณาอนุญาตให
เขาชมเปนกรณีพิเศษแลวแตกรณี โดยเร่ิมต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธพ.ศ.2532 เปนตนไป และ
ระเบียบนี้ยังคงใชมาจนถึงปจจุบัน (สํานักพระราชวัง, 2532) 
  3.1 ระเบียบการเก็บคาธรรมเนียมเขาชม 
   การเก็บคาธรรมเนียมเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม นั้นเกิดข้ึนภายหลังการที่คณะกรรมการวางระเบียบและควบคุมการชมพระราชฐาน ไดทําการ
ประชุม เปนคร้ัง 1 ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2502 โดยคณะกรรมการวางระเบียบและควบคุม
การชมพระราชฐาน ไดระบุไวในระเบียบการควบคุมและการชมพระราชฐาน ขอ 2.1 (ก) ซึ่งเปน
ระเบียบเก่ียวกับการเก็บคาธรรมเนียมเขาชมพระราชฐาน โดยกําหนดใหบุคคล หรือคณะบุคคลที่
จะเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตองเสียคาธรรมเขาชมสําหรับ
นักทองเที่ยวปกติ บุคคลละ 5.00 บาท ชมแบบพิเศษ บุคคลละ 10.00 บาท ระเบียบการเสีย
คาธรรมเนียมเขาชมดังกลาวนี้ไดใชมาจนกระทั่งป พ.ศ.2506 ตอมาเพื่อเปนเหมาะสมกับ
สถานการณ และรัดกุมยิ่งข้ึนสํานักพระราชวัง เห็นเปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบการชม
พระราชฐานอีกคร้ังหนึ่งในป พ.ศ.2506 และไดใชระเบียบการชมพระราชฐาน พ.ศ.2506 เปน
บรรทัดฐานในการปรับปรุงระเบียบในการชมพระราชฐานตอมาอีกหลายฉบับดังนี้ 
   พ.ศ.2515 สํานักพระราชวัง เห็นเปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบการชม
พระราชฐาน พ.ศ.2506 โดยบุคคลและคณะบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่จะเขา
ชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตองจายคาธรรมเนียมคาบัตรเขาชมคนละ 5 
บาท คาสมุดภาพ 10 บาท รวม 15 บาท 
   พ.ศ.2523 สํานักพระราชวัง เห็นเปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบการชม
พระราชฐาน เพื่อใหเหมาะสมย่ิงข้ึน โดยใหบุคคลและคณะบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศที่จะเขาชมพระราชฐาน ตองเสียคาเขาชมเปนรายบุคคล คนละ 10 บาท คาสมุดภาพ 
10 บาท รวม 20 บาท โดยระเบียบนี้ใหใชต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2523 เปนตนไป (สํานัก
พระราชวัง, 2523) ภายหลังการแกไขระเบียบการชมพระราชฐานในป พ.ศ.2523 สํานักพระราชวัง 
ไดยึดถือระเบียบการชมพระราชฐานฉบับนี้เร่ือยมาจนกระทั้งในป พ.ศ.2544 เนื่องจากในป
เดียวกันนี้สํานักพระราชวังไดมีการรางระเบียบการชมพระราชฐานข้ึนใหม 
   พ.ศ.2525 สํานักพระราชวัง เห็นเปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบการชม
พระราชฐาน เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงคาเขาชมโดยใหบุคคลและคณะบุคคลทั่วไปชาว
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ตางประเทศตองเสียคาเขาชมเปนรายบุคคลจากเดิมคนละ 20 บาท เปนคนละ 50 เนื่องจากสํานัก
พระราชวัง ไดเปดหองพระแสงอาวุธปน และศาลาเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ใหนักทองเที่ยวเขาไดอีก 
แตนักทองเที่ยวชาวไทยไมตองเสียคาธรรมเนียมเขาชม (ระเบียบการชมพระราชฐาน พ.ศ.2506 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ขอ 2.1 (ก), 2523) 
   พ.ศ.2526 สํานักพระราชวัง เห็นเปนการสมควรแกไขระเบียบเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงคาเขาชม จากเดิมเก็บคาเขาชมคนละ 50 บาท เปนคนละ 60 บาทเนื่องจากสํานัก
พระราชวัง ไดเปดพิพิธภัณฑวัดพระศรีรัตนศาสดารามใหนักทองเที่ยวเขาชมอีกหนึ่งแหง โดยเร่ิม
ต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2526 เปนตนไป (ระเบียบการชมพระราชฐาน พ.ศ.2506 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ขอ 2.1(ก), 2523) 
   พ.ศ.2529 สํานักพระราชวัง เห็นเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบการชม
พระราชฐานดังนี้ พ.ศ.2529 แกไขระเบียบเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงคาเขาชม จากเดิมเก็บคาเขา
ชมคนละ 60 บาทเปนคนละ 100 บาท (ระเบียบการชมพระราชฐาน พ.ศ.2506 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 5) ขอ 2.1(ก), 2523) เนื่องจากทางสํานักพระราชวังไดนําบัตรเขาชมพระที่นั่งวิมานเมฆมา
บังคับจําหนายรวมดวย  
   พ.ศ.2536 สํานักพระราชวัง เห็นเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบการชม
พระราชฐานดังนี้พ.ศ.2536 แกไขระเบียบเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงคาเขาชมจากเดิมเก็บคาเขาชม
คนละ 100 บาทเปนคนละ 125 บาท เนื่องจากสํานักพระราชวังไดมีการเก็บเงินเขากองทุน
พระบรมมหาราชวัง 50 บาท กองทุนพระที่นั่งวิมานเมฆ 40 บาท กองทุนพระที่นั่งอภิเษกดุสิต 20 
บาท ศาลาเคร่ืองราชกรมธนารักษ 10 บาท และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชางตน 5 บาท รวมเปน 
125 บาท ระเบียบในสวนอ่ืนคงเดิม โดยเร่ิมต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2536เปนตนไป (ระเบียบ
การชมพระราชฐาน พ.ศ.2506 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ขอ 2.1(ก), 2523) 
   พ.ศ.2543 สํานักพระราชวัง เห็นเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบการชม
พระราชฐานดังนี้พ.ศ.2543 แกไขระเบียบระเบียบเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงราคาคาเขาชมจากเดิม
ราคา 125 บาท เปนราคา 200 บาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสภาวการณเศรษฐกิจในขณะนั้น ซึ่งคาเขาชม
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ยังอยูในราคาที่ไมเหมาะสม สํานักพระราชวัง 
จึงไดพิจารณาเห็นควรปรับราราคาบัตรเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เสียใหม (ระเบียบการชมพระราชฐาน พ.ศ.2506 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ขอ 2.1(ก), 2523) โดย
เร่ิมต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2543 (สํานักพระราชวัง, 2542) 
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   พ.ศ.2544 เพื่อเปนการเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันและความเปน
ระเบียบเรียบรอยสํานักพระราชวังเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบการเขาชมพระบรมมหาราชวังข้ึน
ใหม โดยเลขาธิการพระราชวัง นายแกวขวัญ วัชโรทัย ไดมีบัญชาใหคณะที่ปรึกษา ร้ือฟนระเบียบ
สํานักพระราชวัง 2 เร่ืองคือ ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยในพระบรมมหาราชวัง และ
ระเบียบวาดวยการเขาชมพระบรมมหาราชวัง โดยใหคณะท่ีปรึกษาพิจารณาตนฉบับระเบียบเดิม
และปรับปรุงถอยคําใหเหมาะสมรัดกุมยิ่งข้ึน  เชน เร่ืองการแตงกาย การเขามาแสวงหา
ผลประโยชนในพระบรมมหาราชวัง เม่ือเสร็จส้ินแลวใหเลขาธิการพระราชวังลงนามเพื่อบังคับใช
ตอไป โดยระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักพระราชวัง วาดวยการเขาชมพระบรมมหาราชวัง พ.ศ.
2544” ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 เปนตนไป และบรรดาระเบียบ 
ขอบังคับและคําส่ังอ่ืน ๆ ในสวนที่ระบุไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช
ระเบียบนี้แทน 
   พ.ศ.2547 เพื่อเปนการเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและความเปน
ระเบียบเรียบรอย สํานักพระราชวังเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบการเขาชมพระบรมมหาราชวังใหม 
ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสํานักพระราชวังวาดวยการเขาชมพระบรมมหาราชวัง พ.ศ.2547 โดย
มีการปรับปรุงแกไขระเบียบเกี่ยวกับการเขาชมพระบรมมหาราชวัง เกี่ยวกับนักทองเที่ยวที่เปนแขก
ของทางราชการ และแขกของพระราชวงศ และนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ตองการเขาชมเปนหมู
คณะใหทําหนังสือขอเขาชมเปนลายลักษณอักษรลวงหนากอนวันเขาชม จากเดิม 7 วันทําการ
เปล่ียนมาเปน 5 วันทําการ (ระเบียบการชมพระราชฐาน พ.ศ.2544 แกไขเพิ่มเติม ขอ 3, ขอ 4, 
2547) ในสวนของระเบียบขออ่ืน ๆ คงเดิม และระเบียบสํานักพระราชวังวาดวยการเขาชม
พระบรมมหาราชวัง พ.ศ.2547 นั้นคงยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปจจุบันนี้  
   พ.ศ.2548 ภายหลังการปรับปรุงแกไขระเบียบการเขาชมพระบรมมหาราวัง
แลวในปพ.ศ.2548 นี้ทางสํานักพระราชวัง ไดมีการประกาศเปล่ียนแปลงราคาบัตรเขาชม
พระบรมมหาราชวังอีกคร้ังหนึ่งเนื่องจากสํานักพระราชวัง ไดเปดพระที่นั่งอนันตสมาคม และพราช
วังสนามจันทรใหเปนสถานที่ทองเที่ยวเพิ่มข้ึนอีกและทางสํานักพระราชวังไดอนุญาตให
นักทองเที่ยวที่ซื้อบัตรเขาชมพระบรมมหาราชวังสามารถนําบัตรสวนที่เหลือจากการเขาชม
พระบรมมหาราชวังไปเขาชมพระที่นั่งอนันตสมาคม และพราชวังสนามจันทรไดอีกโดยบัตรจะมี
อายุการใชงานได 7 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ สํานักพระราชวัง จึงไดพิจารณาเห็นเปนการสมควร
ปรับราคาเขาชมพระบรมมหาราชวังจากเดิมราคา 200 บาทเปนราคา 250 บาท โดยเร่ิมต้ังแตวันที่ 
2 มกราคม พ.ศ.2548 เปนตนไป (สํานักพระราชวัง, 2547) 
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   พ.ศ.2551 ไดมีการประกาศเปล่ียนแปลงราคาบัตรเขาชมพระบรมมหาราชวัง
อีกคร้ังหนึ่งเนื่องดวยมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ไดรับ
พระราชานุญาติใหจัดนิทรรศการที่พระที่นั่งอนันตสมาคม โดยจะเปดใหนักทองเที่ยว และ
ประชาชนได เขาชมโดยถาวร  ในการนี้ สํานักพระราชวังจึงขอปรับเปล่ียนราคาเขาชม
พระบรมมหาราชวังเพื่อสามารถเขาชมงาน “ศิลปแผนดิน” เพิ่มข้ึนอีกแหงหนึ่ง ดังนี้ ต้ังแตวันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ.2551 เปล่ียนราคาบัตรเขาชมพระบรมมหาราชวังจากราคา 250 บาทเปนราคา 
300 บาท และต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ2552 เปล่ียนราคาบัตรเขาชมพระบรมมหาราชวังจาก
ราคา 300 บาทเปนราคา 350 บาท (สํานักพระราชวัง, 2547) 
   พ.ศ.2554 ไดมีการประกาศเปลี่ยนแปลงราคาบัตรเขาชมพระบรมมหาราชวัง
อีกคร้ังหนึ่งเนื่องดวยมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ไดรับ
พระราชานุญาตใหจัดนิทรรศการที่พระที่นั่งอนันตสมาคม โดยจะเปดใหนักทองเที่ยว และ
ประชาชนไดเขาชมโดยถาวร เพิ่มข้ึนอีกแหงหนึ่ง ดังนี้ ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2551ในการนี้
สํานักพระราชวังจึงขอปรับเปลี่ยนราคาเขาชมพระบรมมหาราชวังจากราคา 350 บาทเปนราคา 
400 โดยเร่ิมต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2554 เปนตนไป (สํานักพระราชวัง, 2554) 
   พ.ศ.2555 ไดมีการประกาศเปล่ียนแปลงราคาบัตรเขาชมพระบรมมหาราชวัง
อีกคร้ังหนึ่งเนื่องดวยมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ไดรับ
พระราชานุญาตใหจัดต้ังพิพิธภัณฑผาข้ึน ณ ที่บริเวณหอรัษฎกรพิพัฒน ภายในพระบรมมหาราชวัง 
โดยจะเปดใหนักทองเที่ยว และประชาชนไดเขาชมโดยถาวร เพิ่มข้ึนอีกแหงหนึ่ง ในการนี้สํานัก
พระราชวังจึงเห็นสมควรปรับเปล่ียนราคาเขาชมพระบรมมหาราชวังจากราคา 400 บาทเปนราคา 
500 บาท โดยเร่ิมต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 เปนตนไป (สํานักพระราชวัง, 2555) โดยราคา
บัตรเขาชมพระบรมมหาราชวังราคา 500 บาทไดใชมาจนถึงปจจุบัน 
  3.2 ระเบียบการแตงกาย 
   การเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในชวงแรก
คณะกรรมการวางระเบียบและควบคุมการชมพระราชฐาน ยังไมไดระบุไวในระเบียบเกี่ยวแกการ
ชมพระราชฐาน พ.ศ.2502 ตอมาในป พ.ศ.2506 คณะกรรมการวางระเบียบและควบคุมการชม
พระราชฐานไดทําการแกไขปรับปรุงระเบียบเพื่อความเหมาะสมและรัดกุมยิ่งข้ึน เรียกวาระเบียบ
เกี่ยวแกการชมพระราชฐาน พ.ศ.2506 และไดระบุระเบียบเกี่ยวกับการแตงกายเขาชม
พระราชฐาน ไวในขอที่ 9 ของระเบียบเกี่ยวแกการชมพระราชฐาน พ.ศ.2506 ซึ่งเปนระเบียบ
เกี่ยวกับการแตงกายเขาชมพระราชฐาน ซึ่งคณะกรรมการวางระเบียบและควบคุมการชม
พระราชฐานไดกําหนดใหนักทองเที่ยวที่จะเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา
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ราม ตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย ผูเขาชมตองแตงกายแบบสากลนิยม สุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรีสวมเสื้อนอก โดยเฉพาะสุภาพสตรีตองสวมกระโปรง นิสิต นักศึกษา นักเรียน ตองแตง
กายในเครื่องแบบของสถานศึกษา มัคคุเทศกตองแตงเครื่องแบบของบริษัทที่แจงใหสํานัก
พระราชวัง ทราบและไดรับอนุญาตแลวเทานั้น และตองสวมรองเทาคัทชูหรือรองเทารัดสน ตอมา
ไดมีการแกไขปรับปรุงระเบียบเกี่ยวแกการชมพระราชฐาน พ.ศ.2506 ขอ 9 เพื่อใหเหมาะสมกับยุค
สมัยในป พ.ศ.2515 โดยอนุญาตใหสุภาพตรีสามารถสวมกางเกงสแล็คเขาชมได และไดมีการ
แกไขปรับปรุงระเบียบเกี่ยวแกการชมพระราชฐาน พ.ศ.2506 อีกคร้ังเพื่อใหเหมาะสมกับยุคสมัย
และเปนการอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว ในป พ.ศ.2529 สํานักพระราชวัง ไดแกไข
ระเบียบขอ 9 จากเดิมที่สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีตองสวมเส้ือนอก เปนไมตองสวมเส้ือนอก
สามารถเขาชมไดแตตองทับชายเส้ือไวในขอบกางเกงหรือกระโปรง สวนสุภาพตรีสามารถสวม
กางเกงขายาวเขาชมได โดยเร่ิมต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2529 เปนตนไป และบังคับใชมา
ตลอดจนกระทั่งในป พ.ศ.2544 นํานักพระราชวังโดยเลขาธิการพระราชวัง นายแกวขวัญ วัชโรทัย 
ไดมีบัญชาใหคณะที่ปรึกษา ร้ือฟนระเบียบสํานักพระราชวัง 2 เร่ืองคือ ระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยในพระบรมมหาราชวัง และระเบียบวาดวยการเขาชมพระบรมมหาราชวัง โดยให
คณะที่ปรึกษาพิจารณาตนฉบับระเบียบเดิมโดยเรียบเรียงและปรับปรุงถอยคําใหเหมาะสมรัดกุม
ยิ่งข้ึน และไดมีการเปลี่ยนแปลงจากระเบียบขอ 9 ในระเบียบวาดวยการชมพระราชฐาน พ.ศ.
2506 มาเปนระเบียบขอ 6 (5) ในระเบียบสํานักพระราชวังวาดวยการเขาชมพระบรมมหาราชวัง 
พ.ศ.2544 โดยมีการเพิ่มเติมเนื้อหาและขอหามในการแตงกายเขาชมดังนี้ คือผูที่จะเขาชม
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตองแตงกายสุภาพเรียบรอย หรือแตงตาม
ประเพณีนิยมของแตละชาติ หามแตงกายลักษณะอ่ืน ๆ ที่ไมเหมาะสม เชน สวมเส้ือแขนกุด เส้ือ
รัดรูป เส้ือเปดหนาทอง ชุดกีฬา กางเกงยืดรัดรูป กางเกงสามสวน กางเกงขาส้ัน ยกเวนเคร่ืองแบบ 
การสวมรองเทาตองสวมรองเทาหุมสน หรือรัดสนเทานั้น หามสวมรองเทาแตะ ยกเวนพระภิกษุ
สามเณร และชาวไทยชนบท และใหบังคับใชต้ังแตวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 เปนตนไป 
(สํานักพระราชวัง, 2544) เนื่องจากในระเบียบวาดวยการเขาชมพระบรมมหาราชวัง ป พ.ศ.2544 
ไดมีขอยกเวนในเร่ืองการสวมรองเทาใหแกพระภิกษุสามเณร และชาวไทยชนบทโดยไมตองสวม
รองเทาหุมสนหรือรัดสนจึงทําใหเกิดความแตกตางระหวางนักทองเที่ยวชาวไทยกับนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว จึงทําใหมีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศบางรายพยายามฝา
ฝนระเบียบดังกลาวนี้ ตอมาในป พ.ศ.2548 เลขาธิการพระราชวัง นายแกวขวัญ วัชโรทัย ได
เดินทางมาสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในระหวางที่จะเดินผานประตูเขาวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ไดประสบเหตุการณนักทองเที่ยวชาวตางประเทศกําลังโตแยงกับเจาหนาที่ในเร่ืองของ
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ความแตกตางในเรื่องการสวมรองเทาระหวางนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ ภายหลัง
เหตุการณดังกลาวเลขาธิการพระราชวังจึงไดมีคําส่ังยกเลิกการสวมรองเทาหุมสนหรือรัดสนทันที
โดยเปนการส่ังดวยวาจา มิไดมีการแกไขในระเบียบวาดวยการชมพระบรมมหาราชวังแตอยางใด 
และยังคงใชปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน (ปรีชาญ อินทรไพโรจน, 2557) 
  3.3 ระเบียบการถายภาพ 
   พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรี รัตนศาสดาราม นั้นยังเปนสถานที่ที่
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศยังใชประกอบพระราชพิธีสําคัญตาง ๆ อยูดังนั้นเพื่อเปน
การเหมาะสมสํานักพระราชวัง จึงไดวางระเบียบในการควบคุมการถายภาพ ถายวีดีโอ และ
ภาพยนตรภายในเขตพระราชฐานเพื่อเผยแพรแกสาธารณชนไวดังนี้ 
   1. หามบันทึกภาพในลักษณะขัดตอ ศิลธรรมและวัฒนธรรมอันดี 
   2. หามบันทึกภาพและปฏิบัติงานในลักษณะหวาดเสียวอันจะกอใหเกิด
อันตราย หรือเปนการไมเคารพตอสถานที่ 
   3. หามบันทึกภาพที่มีผูแสดงในภาพ ถึงแมผูขอถายทําจะขอใหมีพิธีกรใน
ภาพที่เปนลายลักษณอักษร เวนแตจุดที่ทางราชการไดกําหนดใหสําหรับพิธีกรกลาวเปดนํา
รายการ 
   4. หามถายภาพวีดีโอ  หรือภาพยนตร  สัมภาษณนักทองเที่ยวในเขต
พระราชฐาน 
   5. หามนําเครื่องมือการถายทําที่มีน้ําหนักมาก รถยกเขามาบริเวณอาคาร
หรือลานยกพื้น 
   6. หากผูขอเขาบันทึกภาพผิดเวลาตามที่ไดระบุไวในหนังสือขอมามากมิไดมี
การแจงใหทราบลวงหนาและไมมีเหตุผลที่สมควร ทางเจาหนาที่ควบคุมมีสิทธิ์ที่จะขอเล่ือนการ
บันทึกภาพในวันถัดไป 
   7. กําหนดชวงเวลาที่แนนอนต้ังแตเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หากเปน
ชวงเชาต้ังแตเวลา 05.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. หรือ ชวงบายต้ังแตเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 17.00 
น .  หากเลยเวลาจากที่กําหนดนี้  ขอให เพิ่มถายอีกหนึ่งวันและหลีกเล่ียงการถายทําใน
วันหยุดราชการ 
   8. กําหนดกลองถายภาพ กลองถายวีดีโอและกลองถายภาพยนตรในจํานวน
ที่แนนอนและจําเปน เพื่อความสะดวกในการควบคุม 
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   9. เนื่องจากส่ิงของราชพัสดุเปนส่ิงของมีคาทางประวัติศาสตรและมีอายุ
ยาวนานการใชไฟถายรูปหรือไฟแฟลชใหใชเทาที่จําเปน หากเจาหนาที่ผูควบคุมการถายทําหาม 
ตองเช่ือฟงผูควบคุมการถายทํา 
   10. ภาพถาย ภาพวีดิทัศน ที่บันทึกในเขตพระราชฐานทั้งหมดเปนลิขสิทธิ์ของ
สํานักพระราชวัง 
   11. ผูขออนุญาตตองยินยอมใหสํานักพระราชวังตรวจสอบภาพและอัดสําเนา
ภาพถายภาพวีดิทัศน หลังจากเสร็จส้ินการดําเนินการถายทําเรียบรอยแลว 
   12. สําเนาภาพถาย ภาพวีดิทัศน จากผูขออนุญาตเขามาบันทึกภาพจะ
จัดเก็บไวเปนขอมูล เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบภายหนา หรือนําไปใชประโยชนงานราชการ
ตอไป 
   13. หากผูขออนุญาตขอถายภาพนอกเขตการอนุญาตตามปกติ โดยใชฟลม
สไลดหรือฟลมเนกาตีปในการบันทึกภาพ ลิขสิทธิ์และฟลมภาพถาย จัก ตองเปนของสํานัก
พระราชวัง โดยผูที่ไดรับอนุญาตจะเลือกภาพที่ตองการนําไปใชงานโดยนําฟลมไปสแกนหรือยืม
ฟลมไปจัดพิมพหรือขยายภาพสําหรับใชงานนั้น ๆ  
   14. หากผูขออนุญาตจะนําขอมูลเดิมที่เคยบันทึกภาพกลับมาใชในงานอ่ืน ๆ 
จักตองขออนุญาตเขาถายภาพ ถายวีดีโอ และถายภาพยนตร ทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบนี้
โดยเครงครัด (ฝายประชาสัมพันธและเผยแพร สํานักพระราชวัง) 
 สรุประเบียบในการเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
ในปจจุบัน 
 พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในปจจุบันนี้ถึงแมวาจะมิไดมี
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศพระองคใดใชเปนที่ประทับเปนการถาวร และเนื่องดวย
กาลเวลาอันยาวนานจึงทําใหพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามไดแปลเปลี่ยนมา
เปนสถานที่ทองเที่ยวแลวก็ตามแตสถานแหงนี้ยังคงเปนสถานที่ที่มีความสําคัญและเปนศูนยรวม
จิตใจของคนไทยทุกคนเปนสถานท่ีทองเที่ยวที่มีความสําคัญแตกตางจากสถานท่ีทองเที่ยวอ่ืน ๆ 
โดยส้ินเชิง เพราะวาพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศยังคงใชพระบรมมหาราชวังและวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม เปนสถานที่ในการประกอบพระราชพิธีสําคัญ ๆ อยูดังนั้นในการที่
นักทองเที่ยวทุกคนจะเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามจึงจะตองปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ทางสํานักพระราชวังไดกําหนดไวอยางเครงครัด 
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 ปจจุบันนี้การที่นักทองเที่ยวจะเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา
รามสํานักพระราชวังกําหนดใหนักทองเที่ยวชาวตางประเทศตองเสียคาเขาชมคนละ 500 บาท 
สวนประชาชนคนไทยไมตองเสียคาเขาชม แขกของทางราชการ และแขกของพระราชวงศ นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา ที่ตองการเขาชมเปนหมูคณะ ใหขอเขาชมเปนลายลักษณอักษรลาวงหนากอนวัน
เขาชม 5 วันทําการ 
 การแตงกายตองแตงกายสุภาพเรียบรอย หรือแตงตามประเพณีนิยมของแตละชาติ 
หามแตงกายลักษณะอ่ืน ๆ ที่ไมเหมาะสม เชน สวมเสื้อแขนกุด เส้ือรัดรูป เส้ือเปดหนาทอง ชุด
กีฬา กางเกงยืดรัดรูป กางเกงสามสวน กางเกงขาส้ัน ยกเวนเคร่ืองแบบ และตองสวมรองเทาหุมสน 
หรือรัดสนเทานั้น (ปจจุบันสํานักพระราชวัง อนุโลมใหนักทองเที่ยวสามารถสวมรองเทาไดทุกชนิด)  
 การถายภาพสํานักพระราชวัง กําหนดใหนักทองเที่ยวสามารถใชกลองขนาดเล็กถาย
ภาพนิ่งเพื่อเก็บไวเปนที่ระลึกไดแตไมอนุญาตใหนักทองเที่ยวถายภาพภายในพระอุโบสถและ
ภายในองคพระที่นั่งตาง ๆ ที่สํานักพระราชวังพระราชวังอนุญาตใหเขาชมภายในได การถาย
ภาพนิ่ง วีดีทัศน หรือภาพยนตร หามถายโดยมีผูแสดงประกอบ ในการถายทําเพื่อนําไปเผยแพรใน
รูปแบบตาง ๆ ตองไดรับอนุญาตจากสํานักพระราชวัง กอนดังระเบียบขางตนที่ไดกลาวมาแลว 
(ระเบียบสํานักพระราชวัง วาดวยการเขาชมพระบรมมหาราชวัง, 2547) 
 
การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม แบงออกเปน 2 ระยะ ระยะที่ 1 นั้นอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการวาง
ระเบียบและควบคุมการชมพระราชฐาน โดยในป พ.ศ.2506 ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการควบคุม
การดําเนินงานเกี่ยวกับการชมพระราชฐาน โดยเลขาธิการพระราชวัง จะพิจารณาแตงต้ังกรรมการ
ข้ึนคณะหนึ่งประกอบดวยขาราชการสํานักพระราชวังไมนอยกวา 3 คน เพื่อควบคุมการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการชมพระราชฐานใหคณะกรรมการมีอํานาจดังนี้  
 1. ตรวจสอบบัตร การพิมพบัตร การออกบัตร  
 2. ตรวจสอบบัญชี เอกสารหลักฐานการรับจาย และตัวเงินที่ไดจากการจําหนายบัตร
อนุญาต  
 3. ใหความเห็นชอบ และอนุมัติการออกใบอนุญาตหรือถอดถอนใบอนุญาตมัคคุเทศก  
 4. สอดสองดูแลความประพฤติของมัคคุเทศก  
 5. ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชมพระราชฐานทุก
ฝายใหงานดําเนินการไปโดยความเรียบรอย ถาเห็นสมควรแกไขระเบียบหรือการปฏิบัติใด ๆ ให
รัดกุมเหมาะสมยิ่งข้ึน ใหเสนอความเห็นตอเลขาธิการพระราชวังเพื่อพิจารณาส่ังการตอไป  
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 6. คณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานเกี่ยวกับการชมพระราชฐานนี้โดยปกติให
ดํารงอยูในตําแหนงมีกําหนด 2 ป เลขาธิการพระราชวังอาจมีคําส่ังใหกรรมการทั้งคณะหรือแตละ
บุคคลพนจากตําแหนงหนาที่กอนครบกําหนดวาระที่จะพนตําแหนงหนาที่ก็ได  
 7. การแตงต้ังกรรมการชุดใหมใหปฏิบัติหนาที่สืบตอจากกรรมการที่พนหนาที่ตาม
กําหนดวาระ เลขาธิการพระราชวังอาจพิจารณาแตงต้ังกรรมการชุดเดิมใหดํารงตําแหนงหนาที่สืบ
ตอไปอีกทั้งคณะหรือเฉพาะแตละบุคลก็ได  
 8. ในกรณีต้ังซอมกรรมการที่พนหนาที่กอนถึงวาระ ใหผูไดรับการแตงต้ังซอมอยูใน
ตําแหนงหนาที่ไดเพียงในกําหนดวาระของผูที่ตนแทน ระเบียบในการชมพระราชฐานในป พ.ศ.
2506 นี้นอกจากที่มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการอนุญาตใหเขาชมและการแตงต้ังกรรมการ
ควบคุมการดําเนินงานเก่ียวกับการชมพระราชฐานแลวนั้น ในสวนของระเบียบอ่ืน ๆ ยังคงเดิม 
โดยมีการประกาศใชระเบียบการชมพระราชฐาน พ.ศ.2506 ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2506 
เปนตนไป (สํานักพระราชวัง, 2506) 
 ระยะที่ 2 การบริหารจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม อยูภายใตสํานักงานเลขานุการกรม ซึ่งสํานักงานเลขานุการกรมแบงหนวยงาน
ออกเปน 5 หนวยงานดังนี้ 
 1. ฝายสารบรรณ มีหนาที่รับผิดชอบการรับ - สง โตตอบหนังสือราชการของสํานัก
พระราชวัง บันทึกขอมูลความเปนมาของแตละเร่ืองเสนอผูบังคับบัญชา ติดตอประสานงานกับ
หนวยงานราชการและบุคคลทั้งภายในและภายนอก กับงานพิเศษตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
เชน จัดแปลนโตะในการพระราชทานเล้ียงพระราชอาคันตุกะ เปนตน 
แบงงานภายในเปน 3 งาน คือ งานรับสง งานตอบโต และงานบัตรสารบรรณ 
 2. ฝายทะเบียน มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําทะเบียนตาง ๆ คือ ทะเบียนพระบรม
วงศานุวงศ ทะเบียนสมาชิกเคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา ทะเบียนตราต้ังพระราชทาน 
ทะเบียนสมาคม สโมสร มูลนิธิ และสถาบันตาง ๆ ในพระบรมราชูปถัมภอทะเบียนผูไดรับอนุญาต
ใหพักอาศัยในอาคารสถานท่ีที่สํานักพระราชวังจัดใหพักอาศัย เปนเจาพนักงานทะเบียนทองถิ่น
แขวงพระราชวัง จัดทําบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลและยานพาหนะผานเขาเขตพระราชฐานตาง ๆ 
บัตรอนุญาตนํานักทองเที่ยวทัศนาจรชาวตางประเทศเขาชมพระราชฐาน และบัตรอนุญาตใหถาย
วีดีทัศนในพระบรมมหาราชวัง แบงงานภายในเปน 3 งาน คือ งานธุรการ งานทะเบียนสํานัก และ
งานทะเบียนราษฎร 
 3. ฝายเอกสารและหองสมุด มีหนาที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเกสารราชการของ
สํานักพระราชวัง ใหเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณ คนหาเอกสารราชการตาง ๆ ที่เก็บรักษา 
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เสนอตามที่ผูบังคับบัญชาส่ัง และดําเนินการงานหองสมุดของสํานักพระราชวัง แบงงานภายใน
เปน 2 งาน คือ งานรักษาเอกสาร และงานหองสมุดมหามงคล 
 4. ฝายประชาสัมพันธและเผยแพร มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ
โดยทั่วไปของสํานักพระราชวัง ดําเนินรวบรวมศึกษา วิเคราะห สรุปขาวตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
ประชาสัมพันธงานของสํานักพระราชวัง ทางหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ตลอดจนประสานงานกับ
สวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จัดทําเอกสารพระราชกรณียกิจและระเบียบปฏิบัติในราชสํานัก
พระราชวังเพื่อเผยแพร จัดพิมพหนังสือซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสํานักพระราชวัง
พระราชวังดําเนินการ เพื่อพระราชทานเนื่องในโอกาสตาง ๆ ดําเนินการเก่ียวกับโสตทัศนูปกรณที่
เกี่ยวกับราชสํานัก และการบริการติดตอสอบถามใหขอมูลตาง ๆ ตลอดจนจัดบรรยายแก
นักทองเที่ยวที่เขาชมพระบรมมหาราชวัง แบงงานภายในเปน 4 งาน คือ งานธุรการ งาน
ประชาสัมพันธ งานโสตทัศนูปกรณ และงานบริการ 
 5. ฝายกฎหมาย มีหนาที่รับผิดชอบการพิจารณาตีความ วินิจฉัยปญหาทางดาน
กฎหมาย ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะปญหาขอกฎหมายแกหนวยงานตาง ๆ ของสํานัก
พระราชวัง จัดทําราง กฎ ประกาศ ระเบียบ คําส่ังตาง ๆ ของสํานักพระราชวัง ตรวจนิติกรรม
สัญญาตาง ๆ ตามระเบียบสํานักพระราชวังนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ การดําเนินการฟองรอง 
บังคับคดี ดําเนินการเกี่ยวกับการสอบสวนหาตัวผูรับผิดชอบทางแพง (หนาที่และความรับผิดชอบ
ของสํานักพระราชวัง, 2537: 2 - 5) 
 ปจจุบันการบริหารจัดการเก่ียวกับการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม ยังคงอยูภายใตการบริหารจัดการของสํานักงานเลขานุการกรมและหนวยงาน
ภายในที่เกี่ยวของดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  
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แผนภูมิที่ 1  แผนภูมิการบงัคับบัญชาหนวยงานตาง ๆ สํานักพระราชวัง   

รองเลขาธิการพระราชวัง
ฝายกิจกรรมพิเศษ 

(นายรัตนาวุธ  วัชโรทัย) 

รองเลขาธิการพระราชวัง 
(นายจิรายุ  อิศรางกูล  ณ  อยุธยา) 

 

หนวยงานที่ขึ้นตรง 
เลขาธิการพระราชวัง 

รองเลขาธิการพระราชวังฝายที่ประทับ 
นายณรงค สนิทวงศ ณ อยุธยา 

รองเลขาธิการพระราชวัง 
ฝายการเงิน 

(นายจินดา  ชื่นศิริ) 

กองการธุรการที่ประทับ 
กองมหาดเล็ก 
กองชาวที่  
กองวัง 
กองบํารุงรักษาราชอุทยาน 
กองพระราชพาหนะ 
งานพระราชวังบางปะอิน 
กิจกรรมพิเศษอื่นๆที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ  มอบหมาย 

5. 

กองคลัง 
ฝายกองทุน 
ฝายตรวจสอบภายใน 
โครงการสวัสดิภาพขาราช
บริพาร 
สหกรณออมทรัพยสํานัก
พระราชวัง 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

กองงานสวนพระองค 
โรงเรียนวังไกลกังวล 
มูลนิธิตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
กิจกรรมพิเศษอื่นๆที่
ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ  มอบหมาย 4. 

สํานักงานเลขานุการกรม 
กองการเจาหนาที่ 
กองกิจการในพระองคสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ  สยาม
มงกุฎราชกุมาร 
ฝายประมวลผลดวยเครื่องจักร 

11. 
12. 
13. 
14. 
 

1. กองพระราชพิธ ี
2. สํานักพระงานพระคลังขางที่ 
3. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
4. โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา 
5. โครงการสวนพระองคสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
6. ฝายประชาสัมพันธและเผยแพร 
7. ฝายสถาปตยกรรม 
8. ฝายแพทยหลวงพระบรมมหาราชวัง 
9. ฝายแพทยหลวงสวนจิตรลดา 

ฝายพิพิธภัณฑพระที่นั่งวิมานเมฆและ
พระที่นั่งอภิเศกดุสิต 
ฝายบูรณะราชภัณฑ 
งานชางบํารุงรักษา 
วิทยาลัยในวัง  ชาย-หญิง 
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ 

10. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 
4. 

เลขาธกิารพระราชวัง 

ปจจุบันนี้มีหนวยงาน  ๔  หนวยงาน  ที่อยูในบังคับบัญชา
ของเลขาธิการพระราชวัง  (นายจิรายุ  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา)  
ขึ้นตรงตอเลขาธิการพระราชวัง  เพราะไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหรองเลขาธิการพระราชวังปฏิบัติหนาที่ดูแล  
และถวายความสะดวกในงานที่เกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจาฯ  
พระบรมราชินีนาถ  ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
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แผนภูมิที่ 2  การแบงสวนราชการของสํานกัพระราชวัง 

ราชการบริหารสวนกลาง 

สํานักงานเลขานุการกรม กองการเจาหนาที่ กองคลัง กองงานสวน กองกิจการในพระองค 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

สยามมกุฎราชกุมาร 

กองมหาเล็ก กองวัง กองพระราชพิธ ี

1. ฝายสารบรรณ 
2. ฝายทะเบียน 
3. ฝายหองสมุดและหอ  
4. จดหมายเหตุ

กาญจนาภิเษก 
5. ฝายประชาสัมพันธ

และเผยแพร 
6. ฝายกฏหมาย 
  

1. งานธุรการ 
2. ฝายอตัรากําลัง 
3. ฝายบรรจุ แตงตั้ง  

และทะเบียน
ประวัติ 

4. ฝายวนิัย 
5. ฝายสวัสดิการ 

1. งานธุรการ 
2. ฝายบัญช ี
3. ฝายพัสด ุ
4. ฝายเงินเดือน และ

คาจาง และ
บําเหนจ็บํานาญ 

5. ฝายการเงิน 
6. ฝายงบประมาณ 
7. ฝายยกองทนุ 
8. ฝายประมวลผล

ดวยเครื่องจกัร 

1. ฝายพระราชวัง 
2. ฝายราชเลขานกุาร 

1. ฝายธุรการ 
2. ฝายสถานีวิทย ุ
3. ฝายชางภาพสวน

พระองค 
4. ฝายภาพยนตรสวน

พระองค 
5. ฝายไฟฟาและ

น้ําประปาสวนจิตรดา 

1. งานธุรการ 
2. ฝายในพระองค 
3. ฝายมหาดเล็ก 
4. ฝายวรภาชน 
5. ฝายมหาดเล็กพิธี 
6. ฝายหองเครื่อง 

1. งานธุรการ 
2. ฝายตํารวจวัง 
3. ฝายรับรองพระบรม 

มหาราชวัง 
4. ฝายราชฐานชั้นใน  
5. ฝายกรดวังประจํา

ที่ประทับ 
6. ฝายตํารวจหลวง

รักษาพระองค 

1. งานธุรการ 
2. ฝายราชูปโภค 
3. ฝายพิธีการ 
4. ฝายศุภรัต 
5. ฝายสนม

พลเรือน 
6. ฝายบูรณะ

ราชภัณฑ 

กองชาวที่ กองธุรการที่ประทับ กองบํารุงรักษา
ราชอุทยาน 

กองพระราชพาหนะ  กองแพทยหลวง สํานักงานพระคลังขางที่ 

1. งานธุรการ 
2. ฝายพระราชฐานที่

ประทับ 
3. ฝาย

พระบรมมหาราชวัง 
4. ฝายราชพัสดชุาวที ่
5. ฝายพระราชฐาน

ตางจังหวดั

1. ฝายธุรการ 
2. ฝายสถาปตยกรรม 
3. ฝายเงินที่ปะทับ 
4. ฝายสาธารณกุศล 
5. ฝายชาง  

1. ฝายแพทยหลวง
สวนจิตรดา 

2. ฝายแพทยหลวง
พระบรมมหาราชวัง
  

1. งานธุการ 
2. ฝายการเงิน บัญช ี
3. ฝายผลประโยชน  
4. ฝายโยธา 

ฝายวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม 
ฝายพิธภัณฑพระที่นั่ง
วิมานเมฆ และพระทีน่ัง่
อภิเษกด

5. 

6. 

สุิต 

1. งานธุรการ 
2. ฝายรถยนตหลวง 

ฝายเรือยนตหลวง 
ฝายชางเครื่องยนต 
ฝายพัสดุ
เครื่องยนต 

3. 
4. 
5. 

1. งานธุรการ 
ฝายสวน  
ฝายบริการ 

2. 
3. 
4. ฝายพัฒนาและ

สงเสริม 

 
โครงการสวนพระองค 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมารี 

1. ฝายวางแผ 
2. ฝายบริหารจดัการ 
3. ฝายปฏิบัติการ 
4. ฝายควบคุม 
5. ฝายวจิัยพัฒนา

และประสานงาน 

โครงการสวนพระองค
สวนจิตรดา 

1. งานธุรการ 
2. งานวางแผน 
3. งานตดิตามและ

ประสานงาน 
4. งานเผยแพรจารพัฒนา 
5. งานทดลองและขยายพันธุ 
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 1. บุคลากร  
  บุคลากรผู อํ านวยความสะดวกแกนั กท องเที่ ยวที่ เ ดินทางมาทองเที่ ยวใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แบงออกไดเปน 2 ชวง คือชวงกอน และหลังการ
จัดต้ังฝายประชาสัมพันธและเผยแพรของสํานักพระราชวัง บุคลากรผูอํานวยความสะดวกแก
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในชวงป
พ.ศ.2502 (ชวงกอนการจัดต้ังฝายประชาสัมพันธและเผยแพรของสํานักพระราชวัง) สํานัก
พระราชวัง ไดทํางานรวมกันหลายภาคสวน  เชน แผนกกองคลัง แผนกหมายและทะเบียน แผนก
ตํารวจวัง แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระศรีรัตนศาสดารามโดยเจาหนาที่ของแผนกกองคลัง
มีหนาที่จัดพิมพบัตรอนุญาตเขาชมพระราชฐาน เจาหนาที่ของแผนกหมายและทะเบียนเปนผูเบิก
บัตรอนุญาตชมพระราชฐานจากกองคลังเพื่อนําไปดําเนินการออกบัตรใหแกผูขออนุญาตเขาชม
พระราชฐาน เจาหนาที่แผนกตํารวจวัง และเจาหนาที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนผูตรวจ
บัตรอนุญาตเม่ือผูขออนุญาตจะผานเขาชมในอาณาบริเวณที่แตละฝายมีหนาที่รักษาการอยู ใน
เวลานั้น (สํานักพระราชวัง, 2506) 
  โดยใหหัวหนาแผนกตาง ๆ ดังกลาวจัดเจาหนาที่ไปประจําจุดตาง ๆ เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกนักทองเท่ียว  เชน ประจําจุดประตูพิมานไชยศรีเพื่อตรวจบัตรอนุญาตเขาชม 
ประจําจุดพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยฯ ประจําจุดพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อดูแลความเรียบรอย
ในพระที่นั่งหรือตักเตือนผูที่เขาชมภายในองคพระที่นั่งไมใหฝาฝนระเบียบในการเขาชม ประจําจุด
ประตูศรีรัตนศาสดารามเพื่อตรวจบัตรเขาชมอีกคร้ังหนึ่งและคอยดูแลไมใหผูที่เขาชมวัดพระศรี
รัตนศาสดารามเดินยอนกลับเขามาในพระบรมมหาราชวังทางดานประตูศรีรัตนศาสดาราม และ
จุดดานทิศตะวันตกเฉียงใตของศาลาสหทัยสมาคมเพื่อออกบัตรอนุญาตเขาชมใหแกผูที่มาขอ
อนุญาตเขาชมพระราชฐาน (สํานักพระราชวัง, 2502)  
  บุคลากรผูนวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชวงหลังการจัดต้ังฝายประชาสัมพันธและเผยแพรของสํานัก
พระราชวังในปพ.ศ.2535 และทานรองเลขาธิการพระราชวัง ที่ปรึกษาฝายกิจกรรมพิเศษ (คุณ
รัตนาวุธ  วัชโรทัย) ไดมีการจัดต้ังงานนําชม  เปนหนวยงานระดับงาน  อยู ในสังกัดฝาย
ประชาสัมพันธและเผยแพร สํานักงานเลขานุการกรม สํานักพระราชวัง ต้ังข้ึนอยางไมเปนทางการ
ในเดือนมกราคม พ.ศ.2535 มีจุดประสงคเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบการใหบริการนําชมและใหขอมูล
ตาง ๆ แกนักทองเที่ยวทั่วไปที่ซื้อบัตรเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ใน
ชั้นตนมีกําหนดอัตรากําลังเจาหนาที่นําชม 30 อัตรา โดยเจาหนาที่ทุกคนจะไดรับการฝกสอน
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อบรมใหสามารถทําหนาที่วิทยากรนําชม ใหกับนักทองเที่ยวทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศ อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้งานนําชมยังไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ใหบริการ
ยืมเคร่ืองแตงกาย การประชาสัมพันธใหขอมูลตาง ๆ แกนักทองเที่ยว และรับผิดชอบการจําหนาย
สินคาที่ระลึก อาหารและเคร่ืองด่ืมดวย (สํานักพระราชวัง, 2552: 4) 
  ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2545 ทานเลขาธิการพระราชวัง (คุณแกวขวัญ วัชโรทัย) 
ไดมีบัญชาใหยายเจาหนาที่ฝายรับรอง กองวัง จํานวน 11 ราย มาปฏิบัติหนาที่นําชม โดยใหแยก
งานนําชมออกจากฝายประชาสัมพันธและเผยแพร และเปล่ียนช่ือหนวยงานจาก “งานนําชม” มา
เปน “ฝารับรอง (งานนําชม)” แทน โดยมีหนาที่รับผิดชอบที่เพิ่มข้ึนคือ เปนวิทยากรนําชม
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหกับคณะ
บุคคลที่ขอเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยางเปนทางการ ตอมาใน
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2550 ทานเลขาธิการพระราชวังไดอนุมัติตามบันทึกฯ ของผูอํานวยการกองวัง 
ใหเจาหนาที่ฝายรับรอง ทั้ง 11 ราย ขางตน ยายกลับไปปฏิบัติงานที่กองวังตามเดิม เนื่องจากกอง
วังมีปริมาณงานที่ตองรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน ในการนี้ “ฝายรับรอง (งานนําชม)” ไดเปล่ียนช่ือ
หนวยงานเปนช่ือเดิม คือ “งานนําชม” และแบงแยกหนาที่ในการเปนวิทยากรนําชมสําหรับคณะ
บุคคลที่ขออนุญาตเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยางเปนทางการ คือ 
งานนําชม รับผิดชอบการนําชมภาษาอังกฤษ ฝายรับรอง (กองวัง) รับผิดชอบการนําชมภาษาไทย 
  งานนําชมแบงหนวยงานภายในออกเปน 5 กลุม ดังนี้ 
  1. กลุมงานที่ 1   มีเจาหนาที ่ 7 ราย 
  2. กลุมงานที่ 2  มีเจาหนาที ่ 7 ราย 
  3. กลุมงานที่ 3   มีเจาหนาที ่ 7 ราย 
  4. กลุมงานที่ 4 กลุมรานและสต็อก มีเจาหนาที ่ 6 ราย 
  5. กลุมงานที่ 5 กลุมงานธุรการ มีเจาหนาที ่ 5 ราย 
   รวมบุคลากรทั้งส้ิน จํานวน 32 ราย 
  หนาที่หลักของงานนําชม คือ การอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียวใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งหมาย นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ และ
นักทองเที่ยวชาวไทย และคณะผูขออนุญาตเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม อยางเปนทางการ จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดเจาหนาที่มาปฏิบัติงานประจําทุกวัน ต้ังแต
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (โดยไมหยุดพักเที่ยง) ดังนั้นในแตละวันจะมีเจาหนาที่กลุมนําชมมา
ปฏิบัติงาน 2 กลุม และเปนเวรหยุด 1 กลุม รวมทั้งเจาหนาที่กลุมรานคาและสต็อกก็จัดเวรสลับกัน
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หยุด เชน กัน สําหรับกลุมงานธุรการซ่ึงทําหนาที่สนับสนุน จัดใหหยุดวันเสารและอาทิตยตามปกติ
(สํานักพระราชวัง, 2552: 4 - 5) 
  จากรายละเอียดขางตนทําใหทราบถึงความเปนมาของหนวยงานนําชม อัตรากําลัง
เจาหนาที่ และหนาที่ความรับผิดชอบของงานนําชม ซึ่งในแตละวันจะมีเจาหนาที่จากกลุมนําชม
ทั้ง 3 กลุมรวม 21 ราย มาปฏิบัติงานวันละ 14 ราย และจากกลุมรานคาและสต็อกจาก 6 ราย มา
ปฏิบัติหนาที่วันละ 4 ราย รวมในแตละวันมีเจาหนาที่มาปฏิบัติงานทั้งส้ิน 18 ราย สวนที่เหลือเปน
เวรหยุด จากจํานวนเจาหนาที่ที่มาปฏิบัติงานในแตละวันเมื่อเทียบกับจํานวนนักทองเที่ยวที่
เดินทางมาทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดําราม ในชวงเดือนตุลาคมถึง
เดือนกุมภาพันธของทุกปซึ่งเปนชวงฤดูกาลทองเที่ยวซ่ึงจะจํานวนมีนักทองเที่ยวเขาชม
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเฉล่ียวันละประมาณ 120,00 ราย เม่ือเทียบกับ
จํานวนเจาหนาที่ที่มาปฏิบัติหนาที่จํานวนวันละ 18 ราย ดังนั้นในแตละวันเจาหนาที่ 1 ราย จะตอง
ดูแลอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวถึงวันละ 667 ราย ซึ่งเห็นไดวาเปนอัตราสวนที่คอนขางสูง  
ซึ่งสอดคลองกับการที่ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของสํานักพระราชวัง เร่ือง
ปญหาดานบุคลากรทางการทองเที่ยว ปรากฏวาผูบริหารทั้ง 3 ทานมีความคิดเห็นสอดคลองไปใน
ทิศทางเดียวกันวามีบุคลากรคอนขางจํากัดแตก็ยากที่จะทําการเพิ่มจํานวนบุคลากรไดเนื่องจาก
สํานักพระราชวังเปนหนวยงานราชการ ซึ่งการจัดจางพนักงานจึงตองอิงระบบราชการ (รัตนาวุธ 
วัชโรทัย, 2557; บุญเพ็ญ หวานณรงค, 2557) และสํานักพระราชวังตองตรวจสอบคัดเลือก
บุคลากรที่มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบสูง เนื่องจากการทํางานในพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดารามตองทํางานกับส่ิงของมีคาจํานวนมาก (ปรีชาญ อินทรไพโรจน, 
2557) 
 2. การประชาสัมพันธ 
  การประชาสัมพันธ เกี่ยวกับการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ในชวงปพ.ศ.2502 นั้นอาจเปนผลเกี่ยวเนื่องมาจากการที่รัฐบาลไทยภายใตการบริหาร
ประเทศของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัตน ไดมีการจัดต้ังองคการสงเสริมการทองเท่ียวแหงประเทศใน
ขณะนั้นในชวงตนระยะนี้องคการสงเสริมการทองเที่ยวไดมีวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน ดาน
เผยแพรประเทศไทยในดานวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม ใหเปนที่รูจักและสนใจแกนักทองเที่ยว 
หรืออาจเรียกวาเนนเร่ืองของแผนการสงเสริมการทองเที่ยวเปนหลักในการดําเนินงาน โดยมีการ
เผยแพรโฆษณาเปนเอกสารประเภทรูปเลม แผนพับ ภาพโฆษณา แผนสไลด การจัดทําภาพยนตร 
การลงโฆษณาแจงความ รวมถึงการจัดนิทรรศการทองเที่ยวในตางประเทศเปนคร้ังคราว (25 ป
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การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2529: 51) รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ของประเทศไทย ที่ประสบความสําเร็จอยางสูง อาทิในป พ.ศ.2525 มีการจัดงานเฉลิมฉลอง
กรุงเทพมหานครครบ 200 ป พ.ศ.2530 จัดโครงการทองเที่ยวไทย พ.ศ.2531 - 2532 จัดโครงการ
ปศิลปะหัตกรรมไทย พ.ศ.2535 มีการจัดโครงการ The World Our Guest ตอมาในป พ.ศ.2537 
จัดโครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทย พ.ศ.2538 - 2539 จัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป และใน
ป พ.ศ.2541 - 2542 จัดโครงการปทองเที่ยวไทย Amazing Thailand และประสบความสําเร็จ
อยางมากจนทําใหมีการประกาศโครงการสืบเนื่องในป พ.ศ.2543 โดยใชชื่อวา Amazing 
Thailand 2000: Enchantement for the Next Thousand Years (ปรีชา แดงโรจน, 2544: 167)
กิจกรรมพิเศษดังกลาวนี้ ทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดนําพระบรมมหาราชวังและวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม เขาไปเปนสวนหนึ่งในการประชาสัมพันธใหกับชาวตางประเทศไดเห็นถึง
ความสําคัญและเปนการทําใหประเทศไทยไดรับการยอมรับจากทั่วโลกและทําใหนักทองเที่ยว เดิน
ทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ประกอบในป พ.ศ.2535 สํานักพระราชวัง ไดมี
การจัดต้ังฝายประชายสัมพันธและเผยแพรข้ึนและไดมีการทํางานดานประชาสัมพันธรวมกับการ
ทอง เที่ ย วแห งประ เทศไทย  และหน วยงานภาค รัฐ อ่ืน  ๆ  เกี่ ย วกับการท อง เที่ ย ว ใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ยิ่งสงผลใหมีจํานวนนักทองเที่ยวจํานวนมาก
หลังไหลกันมาเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยางไมมีทีทาวาจะ
นอยลง 
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ภาพที่ 8 ภาพหนังสือประชาสัมพันธการทองเที่ยวพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา

รามในตางประเทศ  
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 25 ปการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ดาน 
สุทธาการพิมพ, 2529), 40-41. 
 

 

   
 
ภาพที่ 9 ภาพแสดงการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธการทองเที่ยวพระบรมมหาราชวังและวัด

พระศรีรัตนศาสดารามในตางประเทศ  
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 25 ปการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ดาน 
สุทธาการพิมพ, 2529), 35. 
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 3. งบประมาณ  
  การดูแลรักษาและบูรณะซอมแซมพระบรมมหาราชวัง เปนหนาที่โดยตรงของสํานกั
พระราชวัง ดวยสภาวะกาลเวลาอันยาวนานเปนสาเหตุใหญที่ทําใหองคพระที่นั่งและอาคารสถาน
ตาง ๆ ในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชํารุดทรุดโทรม แตสาเหตุสําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ การขาดงบประมาณในการซอมแซมบํารุงรักษา นับต้ังแตภายหลังการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง ฐานะของกระทรวงวังเปลี่ยนเปนสํานักพระราชวังพระราชวังทําให
งบประมาณแผนดินสวนบูรณะปฏิสังขรณลดลงเปนจํานวนมาก การบูรณะจึงไมสามารถทําได
ทั่วถึงนอกจากทําการบูรณะไปตามความจําเปน ซึ่งสอดคลองกับการที่ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักพระราชวัง วาการบูรณะซอมแซมโบราณสถาน โบราณวัตถุภายใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม นั้นตองใชงบประมาณเปนจํานวนมากเพราะวา
วัสดุบางอยางที่ใชในการบูรณะซอมแซมตองนําเขามาจากตางประเทศเพราะวาไมสามารถผลิต
เองที่ประเทศไทยได ยกตัวอยาง เชน กระเบ้ืองโมเสคสีทองที่ใชประดับองคพระศรีรัตนเจดียเปน
ตน (รัตนาวุธ วัชโรทัย, 2557) 
  นับแต พ.ศ.2516 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
นายแกวขวัญ วัชโรทัย ดํารงตําแหนงผูชวยเลขาธิการพระราชวังฝายบริหารการเงิน ในการบริหาร
การเงินจึงพบวาสํานักพระราชวัง ไดรับการจัดสรรงบประมาณดานการบํารุงรักษาและการบูรณะ
ซอมแซมอาคารสถานที่ รวมถึงพระมหาปราสาทราชมณเฑียร พระตําหนักตาง ๆ อยางไมเพียงพอ 
แมวาได รับอนุมัติงบประมาณบูรณะซอมแซมเปนประจําทุกป แตไมเพียงพอกับการดูแล
พระราชฐานขนาดใหญที่มีอายุการกอสรางยาวนาน และเปนส่ิงกอสรางที่มีรายละเอียดทาง
ศิลปกรรมที่มีความจําเปนตองมีการบูรณะดวยความประณีต ความทรุดโทรมจึงทวีความเสียหาย
อยางตอเนื่องเพิ่มข้ึนทุกขณะ 
  การแกไขปญหาอยางจริงจังจึงเริ่มตนขึ้น โดยไดเรงดําเนินการของบประมาณใน
สวนการบูรณะซอมแซมและกอสรางอาคารเพิ่มขึ้น การขาดแคลนงบประมาณยังมีผลให พระศรี
รัตนเจดีย ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรุดโทรม โมเสกสีทองมีประดับเพียงครึ่งองคเฉพาะ
สวนบน สวนลางทาสีเหลืองเพราะไมมีงบประมาณ จึงดําเนินการขออนุมัติงบประมาณซอม
บูรณะประดับโมเสกสีทองที่สวนลางใหเต็มองคเจดีย มองเห็นเปนเจดียสีทองทั้งองคไดเมื่อป 
พ.ศ.2518 ซึ่งในปจจุบันเปนสัญลักษณของวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังที่
เผยแพรไปทั่วโลก 
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  ตอมาในป พ.ศ.2531 เมื่อการบูรณะและการอนุรักษส่ิงแวดลอมในวัดพระศรีรัตน
ศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง สําเร็จลุลวงลงทั้งหมดแลว สํานักพระราชวัง ไดคํานึงถึง
นโยบายการดูแลบํารุงรักษาวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังอันเปนมรดกลํ้าคา
ของแผนดินใหสวยงามสงาสืบไป โดยมุงเนนแกไขปญหาสําคัญคือ การขาดแคลนงบประมาณใน
การดูแลรักษาและซอมแซมอยางตอเนื่อง จึงไดดําเนินการขออนุญาตกระทรวงการคลังจัดต้ัง 
“กองทุนบูรณะพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม” (พ.ศ.2531)โดยขออนุญาตนํา
เงินคาเขาชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง ของชาวตางประเทศท่ีตองนําสง
กระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดินประมาณปละ 10 ลานบาทเศษ มาจัดต้ังเปนกองทุนโดยไม
ตองนําสงกระทรวงการคลัง เพื่อใชดอกผลมาเปนคาบํารุงรักษาอาคารสถานที่ตาง ๆ ใน
พระบรมมหาราชวัง ซึ่งนายประมวล สภาวสุ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในขณะนั้น ได
พิจารณาอนุญาตใหสํานักพระราชวัง ดําเนินการไดต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2531 เปนตนมา จึงทําให
เกิดความคลองตัวและเปนประโยชนแกการดําเนินการดูแลรักษาและบูรณะซอมแซม
พระบรมมหาราชวังตลอดจนพระราฐานและอาคารสถานที่ในความดูแลของสํานักพระราชวัง โดย
ไมตองรอคอยงบประมาณแผนดินอีกตอไป (แกวขวัญ วัชโรทัย: 2548)  
 
สิ่งอํานวยความสะดวก 
 1. ปายบอกทิศทางและปายสื่อความหมาย 
  ปายบอกทิศทางและปายส่ือความหมาย เปนส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อปองกัน
รักษาแหลงทองเที่ยว และปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนกับนักทองเที่ยว เปนโปรแกรมส่ือ
ความหมายชนิดหนึ่งที่นักทองเที่ยวสามารถพบเห็นไดทั่วไป การใชปายเปนวิธีการจัดการหรือ
ควบคุมนักทองเที่ยวโดยทางออมที่จําเปนตอแหลงทองเที่ยว การทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในชวงแรกเร่ิมนั้นไมไดมีการทําปายบอกทิศทางและปายส่ือ
ความหมายแตอยางใดจนกกระทั่งภายหลังการจัดงานฉลองกรุงเทพมหานครครบ 200 ปใน พ.ศ.
2525 จึงไดมีการจัดทําปายตาง ๆ ข้ึนเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว ที่
เดินทางมาทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน
ซึ่งปายที่จัดทําข้ึนในระยะแรก ๆ เปนการจัดทําข้ึนเอง และทําเพื่อเปนสัญลักษณเพื่อให
นักทองเที่ยว รูวาสถานที่แหงนี้คืออะไร ตองเดินตอไปทางไหน ตอมาในป พ.ศ.2555 ทางวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม ไดมีการจัดทําและปรับปรุงปายบอกทิศทางและปายส่ือความหมายข้ึนใหมใหมี
ความชัดเจนและสวยงามเพิ่มมากข้ึน และใชมาจนถึงปจจุบัน (ปรีชาญ อินทรไพโรจน, 2557) และ
จากการที่ผูศึกษาไดสัมภาษณมัคคุเทศกที่มาปฏิบัติหนาที่นํานักทองเที่ยวชาวตางประเทศเขาชม
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พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามและนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 
วาปายบอกทิศทางหรือปายส่ือความหมายถือเปนส่ิงสําคัญในสถานที่ทองเที่ยว ปายนอกจากจะ
ใชบอกทิศทางแลวยังสามารถใชในการควบคุมนักทองเที่ยวทองเที่ยวในทางออมไดอีกทางหน่ึง 
ดังนั้นในการจัดทําปายบอกทิศทางหรือปายส่ือความหมายในสถานที่ทองเที่ยวควรมีความชัดเจน 
สวยงามและกลมกลืนกับสภาพแวดลอมของสถานที่ทองเที่ยวดวย ซึ่งปายส่ือความหมายและปาย
บอกทิศทางในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม นั้นมีความชัดเจนสวยงามดี
แลวแตวามีเฉพาะปายภาษาไทยและภาษาอังกฤษเทานั้น ซึ่งนักทองเที่ยวบางกลุมที่ไมไดใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เชน นักทองเที่ยวชาวจีน หรือนักทองเท่ียวชาวรัสเซีย ซึ่งในปจจุบันนี้
นักทองเที่ยวทั้ง 2 ชาตินี้นิยมมาทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กัน
เปนจํานวนมาก และหลายคร้ังที่นักทองเท่ียวชาติดังกลาวประสบปญหาในการเดินทองเที่ยว
เนื่องจากไมเขาใจปายส่ือความหายและปายบอกทิศทาง แตเร่ืองปายส่ือความหมายและปายบอก
ทิศทางในสวนตัวแลวไมคิดวาเปนปญหาสําหรับมัคคุเทศกเพราะวาโดยมากแลวการที่มัคคุเทศก
จะมาปฏิบัติหนาที่ในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามจะตองมีการมาศึกษาพื้น
ลวงหนากอนแลววาเสนทางการเดินทองเที่ยวเปนอยางไร มีส่ิงอํานวยความสะดวกอยูตรงจุดไหน 
(มัคคุเทศกภัคมณฑน, 2557) ในสวนของนักทองเที่ยวชาวไทยกลาวแสดงความคิดเห็นวาปาย
บอกทิศทางและส่ือความหมายภายในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีรูปแบบ
ที่ชัดเจนสวยงามแลวแตเห็นวาปายบอกทิศทางบางปายช้ีไปในทิศทางที่ขัดตอความเปนจริง  เชน 
ปายดานหนาปราสาทพระเทพบิดรมีลูกศรชี้ ไปทางดานประตูสวัสดิโสภาวาเปนทางไป
ศาลหลักเมืองและสนามหลวง แตวาประตูสวัสดิโสภาไมไดเปดใหนักทองเที่ยวเขาออกโดยปกติ 
คือจะเปดเฉพาะวันพระกับวันอาทิตย หรือกรณีพิเศษเทานั้นบางคร้ังจึงสรางความสับสนใหกับ
นักทองเที่ยว (วัชระ อาภัศราพงศ, 2557) นักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลาวแสดงความคิดเห็นวา
ปายบอกทิศทางและสื่อความหมายในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามมี
ลักษณะที่สวยงามเหมาะสมแลวแตเห็นวามีจํานวนนอยไปและมีระยะหางของจุดที่ต้ังปายหางกัน
เกินไป (ฮองกง [นามสมมุติ], 2557) 
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ภาพที่ 10 ปายบอกทิศทางและปายส่ือความหมายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
 (ภาพถายโดย รณกร  เจริญศรี,  6 มีนาคม 2557) 
 
 2. การตอนรับและการรับรองนักทองเท่ียว 
  การตอนรับและรับรองนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในชวงแรกน้ันหัวหนาแผนกตํารวจวัง ผูรักษาพระบรมมหาราชวัง 
หัวหนาแผนกหมายและทะเบียน จะจัดเจาหนาที่ไวคอยตอนรับ และอํานวยความสะดวกใหแก
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือผูที่ขออนุญาตเขาชมเปนบุคคลสําคัญ หรือเปนผูมีเกียรติ จะใหเจาหนาที่ตํารวจ
วังเปนผูรับรองอํานวยความสะดวกและนําชม ตอมาในป พ.ศ.2535 สํานักพระราชวัง ไดมีการ
จัดต้ังฝายประชาสัมพันธและเผยแพรข้ึนหนาที่ในการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ  
เชน ใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียงขอมูลเกี่ยวกับดานการแตงกายเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม นําชมฟรีทัวร แกนักทองเที่ยวทั่วไปเปนความรับผิดชอบของฝายประชาสัมพันธ
และเผยแพรจนถึงปจจุบันนี้ สวนการตอนรับและรับรองอํานวยความสะดวกผูที่ขออนุญาตเขาชม
ที่เปนบุคคลสําคัญ หรือผูมีเกียรติยังคงเปนหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจวัง (สํานักพระราชวัง, 2506) 
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ในการตอนรับหรือรับรองนักทองเที่ยวถือเปนส่ิงสําคัญเพราะในการที่นักทองเที่ยว เดินทางมายัง
สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ควรไดรับการตอนรับอยางดีจากเจาหนาที่  เชน การที่นักทองเที่ยว 
เดินทางมาทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในชวงแรกไดมเีจาหนาที่
จากหลายฝายของทางสํานักพระราชวัง ใหการตอนรับและรับรองดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนแต
ภายหลังการกอต้ังฝายประชาสัมพันธและเผยแพรของสํานักพระราชวังการตอนรับและรับรอง
นักทองเที่ยวทั่วไป เปนหนาที่ของเจาหนาที่ของฝายประชาสัมพันธและเผยแพรคอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกในการเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
 3. บริการยืมเครื่องแตงกาย 
  การทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในชวงป พ.ศ.
2502 นั้นนักทองเที่ยว ทุกคนที่มีความประสงคจะเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม จะตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามระเบียบที่ไดมีการกําหนดไวในระเบียบเกี่ยวแก
การชมพระราชฐานการแลวนั้น แตเนื่องดวยมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
การแตงกายของมนุษยจึงมีความเปลี่ยนแปลง ไปตามฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
และเนื่องจากประเทศไทยมีอากาศคอนขางรอน ทําใหนักทองเที่ยว แตงกายตามสมัยนิยมกันมาก
ข้ึนซึ่งการแตงกายในลักษณะดังกลาว ไมสอดคลองกับระเบียบการเขาชมพระราชฐาน เพื่อเปน
การเหมาะสมแกยุคสมัยสํานักพระราชวัง ไดมีการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการแตงกายเขาชม
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ใหสอดคลองกับยุคสมัย และเพื่อความสะดวก
แกนักทองเที่ยวในการที่จะเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตอมามี
นักทองเที่ยวแตงกายขัดตอระเบียบการเขาชมพระราชฐานเพิ่มมากข้ึนซ่ึงทางสํานักพระราชวังไม
สามารถอนุโลมได ประกอบกับในป พ.ศ.2535 สํานักพระราชวัง ไดมีการจัดต้ังฝายประชาสัมพันธ
และเผยแพรข้ึนและไดรับความรวมมือจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดนําเคร่ืองแตงกาย
จํานวนหนึ่งประกอบไปดวยเส้ือเช้ิต 50 ตัว กางเกงขายาว 50 ตัว กระโปรง 50 ตัว มามอบใหฝาย
ประชาสัมพันธและเผยแพร เพื่อใหฝายประชาสัมพันธและเผยแพรนําเครื่องแตงกายจํานวน
ดังกลาวบริการใหนักทองเที่ยวโดยไมเสียคาใชจายเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแก
นักทองเท่ียวและเพื่อเปนการแกไขปญหานักทองเที่ยวที่แตงกายไมสอดคลองตอระเบียบการเขา
ชมพระราชฐานดวย ตอมาภายหลังเครื่องแตงกายที่ทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทยนํามามอบ
ใหเกิดความชํารุดเสียหายทางฝายประชาสัมพันธและเผยแพรจึงจัดซื้อดวยเงินงบประมาณจาก
กองคลัง และไดใหบริการยืมเคร่ืองแตงกายมาจนถึงปจจุบันนี้ (บุญเพ็ญ หวานณรงค, 2557) 
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  โดยเจาหนาที่งานนําชม ฝายประชาสัมพันธและเผยแพร เปนหนวยงานท่ีมีหนาที่
อํานวยความสะดวก ชี้แจงแนะนําเร่ืองการแตงกาย ณ หอรัษฎากรพิพัฒน บริเวณประตูวิเศษไชย
ศรี ตลอดจนการจัดหาเคร่ืองแตงกายมาที่มีลักษณะสอดคลองกับระเบียบการเขาชมพระราชฐาน
เพื่อใหบริการยืมแกนักทองเที่ยว เพื่อเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
เคร่ืองแตงกายที่จัดหามาใหบริการยืมนั้นประกอบไปดวย เส้ือเชิ้ตแขนส้ัน กางเกงขายาว และ
กระโปรงผาพัน โดยที่นักทองเที่ยวไมตองเสียคาใชจาย และมีข้ันตอนในการใหบริการดังนี้ 
  1. จุดประชาสัมพันธ โดยมีเจาหนาที่ประจําเคานเตอรประชาสัมพันธดานหนาหอ
รัษฎากรพิพัฒน ทําหนาที่ตรวจการแตงการแตงกายของนักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศ ที่เดินเขามาในพระบรมมหาราชวังทางดานประตูวิเศษไชยศรี หากเจาหนาที่พบวา
นักทองเที่ยวคนใดแตงกายไมเหมาะสม  เชน สวมเส้ือแขนกุด กางเกงขาส้ัน กางเกงขาสามสวน 
หรือกางเกงรัดรูป เจาหนาที่จะทําการช้ีแจงและแนะนําใหข้ึนไปยืมเคร่ืองแตงกายในหอรัษฎากร
พิพัฒน 
  2. จุดรับหลักฐาน โดยจะมีเจาหนาที่ประจําเคานเตอรทําหนาที่ใหบริการเคร่ือง
แตงกาย โดยแจงใหนักทองเที่ยวทราบวา เปนการใหบริการยืมฟรี แตผูยืมตองวางเงินประกัน 200 
รอยบาท ตอการยืมเคร่ืองแตงกาย 1 ชิ้น และผูที่ยืมจะไดรับเงินประกันคืนทั้งหมดภายหลังการนํา
เคร่ืองแตงกายที่ยืมไปมาคืนทั้งหมด หากนักทองเที่ยวตองการยืมเจาหนาที่จะออกใบสําคัญการ
ยืมเครื่องแตงกาย ซึ่งประกอบดวยตนฉบับพรอมสําเนา 3 ฉบับ คือ ใบยืมของสีขาว ใบยืมของสี
เหลือง และใบยืมของสีชมพู เจาหนาที่จะแนบเงินประกันกับใบยืมของสีขาวและนําสงไปยังจุดคืน
เงินประกัน แลวใหใบยืมของสีเหลืองแกผูที่มายืมเก็บไวเปนหลักฐาน สวนใบยืมของสีชมพู
เจาหนาที่เก็บไวเพื่อการตรวจสอบ 
  3. จุกรับ - คืนเคร่ืองแตงกาย โดยเจาหนาที่ประจําเคานเตอร จะตรวจดูความ
ถูกตองของสําเนาใบยืมของ (ใบสีเหลือง) วาถูกตองหรือไม ถาถูกตองแลวเจาหนาที่จะจัดมอบ
เคร่ืองแตงกายใหแกผูที่ยืมพรอมทั้งแนะนําใหเปล่ียนในหองที่เหมาะสม (แยกชาย - หญิง) และ
เมื่อผูที่ยืมเคร่ืองแตงกายเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสร็จแลวนํา
เคร่ืองแตงกายมาคืนเจาหนาที่จะตรวจความถูกตองจากสําเนาใบยืมของ (ใบสีเหลือง) เม่ือถูกตอง
แลวเจาหนาที่จะประทับตรายางวา “ตรวจสอบถูกตอง” และสงคืนสําเนาใบยืมของ (ใบสีเหลือง) 
ใหแกผูที่ยืมและนําใบสําเนาการยืมดังกลาวไปติดตอขอรับเงินประกันคืน 
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  4. จุดคืนหลักฐาน (เงินประกัน) เมื่อเจาหนาที่รับสําเนาใบยืมสีเหลืองแลวจะนํามา
ตรวจสอบวาประทับตรายางวา “ตรวจสอบถูกตอง” หรือไมถายังไมไดประทับแสดงวาผูที่ยืมยัง
ไมไดคืนเคร่ืองแตงกายหรือคืนเครื่องแตงกายไมครบตามจํานวนที่ยืมไป เจาหนาที่จะใหไปทําการ
คืนเคร่ืองแตงกายเสียกอน เม่ือผูที่ยืมไดรับการประทับตรายางวา “ตรวจสอบถูกตอง” แลว
เจาหนาที่จะนําสําเนาใบเสร็จ (ใบสีเหลือง) มาตรวจสอบวาตรงกับตนฉบับ (ใบสีขาว) ที่แนบเงิน
ประกันไววาหมายเลขตนฉบับและสําเนาใบยืมวาถูกตองหรือตรงกันหรือไม ถาหมายเลขถูกตอง
เจาหนาที่จะใหผูที่ยืมลงช่ือในใบสําคัญการยืมนั้นแลวใหเงินประกันคืนทั้งหมด หลังจากนั้น
เจาหนาที่จะรวบรวมใบสําคัญการยืมของทั้งตนฉบับใบสีขาวและสําเนาใบยืมของสีเหลืองเขาไว
ดวยกันและเก็บไวเพื่อการตรวจสอบและรายงานตอไป (สํานักพระราชวัง, 2552: 23 - 24) 
  การที่สํานักพระราชวัง ไดจัดใหมีการบริการยืมเครื่องแตงกายโดยไมเสียคาใชจาย
ทําใหนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกในการที่จะเขาชมบพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม และยังเปนการแกไขปญหานักทองเที่ยวแตงกายไมสอดคลองกับระเบียบการเขาชม
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามดวย และจากการที่ผูศึกษาไดสัมภาษณ
มัคคุเทศกที่มาปฏิบัติหนาที่นํานักทองเที่ยวชาวตางประเทศเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระ
ศรีรัตนศาสดารามและนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ถึงความคิดเห็นของ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีเขามาใชบริการยืมเคร่ืองตางกายวาจํานวนเคร่ือง
แตงกายที่ใหบริการมีจํานวนนอยเกินไปเพราะเห็นวามีนักทองเที่ยวรวมถึงตัวผูใหสัมภาษณเอง
ดวย เขาแถวรอใชบริการยาวมาก จนมีนักทองเที่ยวบางรายรอไมไหวจึงเดินออกจากแถวไปเพื่อไป
เชาหรือซ้ือเคร่ืองแตงกายจากดานนอกพระบรมมหาราชวังเพื่อใหบริการแกลูกคาของตนเอง       
(ศุภวรรณ พิมนสพันธุ, 2557) สวนนักทองเที่ยวชาวไทยกลาวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
ของเคร่ืองแตงกาย  เชน เส้ือที่ใหยืมเพื่อความสวยงามควรมี 2 แบบ คือทั้งของผูชายและผูหญิง 
สวนกางเกง และกระโปรงที่ใหยืมมีลักษณะสวยงามดีแลว (วัฒนา, 2557) สวนนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศรายหนึ่งกลาวแสดงความคิดเห็นวาการใหบริการยืมเครื่องแตงกาย เปนการดีเพราะวา
เปนการชวยเหลือนักทองเที่ยว เนื่องจากนักทองเที่ยวบางรายไมทราบเกี่ยวกับระเบียบในการเขา
ชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วาตองแตงกายอยางไรจึงจะสามารถเขาได 
ในสวนของลักษณะของเครื่องแตงกายคิดวาเหมาะสมดีแลวโดยเฉพาะกางเกงขายาวสวมใส
สบายและที่สําคัญคือไมตองเสียคาใชจาย (อังกฤษ [นามสมมุติ], 2557) 
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ภาพที่ 11 ภาพแสดงเคร่ืองแตงกายที่ไมสอดคลองกับระเบียบการเขาชมพระบรมมหาราชวังและ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 (ภาพถายโดย รณกร  เจริญศรี, 6 มีนาคม 2557) 
 

  
 
ภาพที่ 12 ภาพแสดงเคร่ืองแตงกายที่สํานักพระราชวังใหบริการยืมฟรี 
 (ภาพถายโดย รณกร  เจริญศรี, 6 มีนาคม 2557) 
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ภาพที่ 13 แสดงใบสําคัญการยืมเคร่ืองแตงกาย 
 (ภาพถายโดย รณกร  เจริญศรี, 6 มีนาคม 2557) 
 
 4. การใหบริการนําชม 
  การทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม นั้นมีการ
พัฒนาข้ึนตามลําดับ คือมีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวจํานวนเพิ่มมากข้ึนทุกป และลักษณะ
การทองเที่ยวไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย นักทองเที่ยวที่ เดินทางมาทองเที่ยวใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แบงออกไดเปน 3 ประเภทคือประเภทท่ีเดินทาง
มาทองเที่ยวโดยมีมัคคุเทศกเปนผูนํามาและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ประเภทที่ทองเทีย่ว
ดวยตัวเองคือมาทองเที่ยวเองไมมีมัคคุเทศกนํามา และประเภทท่ีขอเขาชมอยางเปนทางการโดย
ผานหนวยราชการตาง ๆ เชน สถานทูต มหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือหนวยงานอ่ืน ๆ  
  นักทองเที่ยวประเภทคือประเภทท่ีเดินทางมาทองเที่ยวโดยมีมัคคุเทศกเปนผูนํามา
และอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ กลาวคือนักทองเท่ียวกลุมนี้จะซื้อแพคเกจการทองเที่ยว
แบบเหมารวมจากบริษัททองเท่ียวหรือตัวแทนจําหนายที่มีมัคคุเทศก และมัคคุเทศกก็จะนํา
นักทองเที่ยวกลุมดังกลาวมาที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และมัคคุเทศก
เหลานี้ก็จําอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ใหแกนักทองเที่ยวของตนเอง เชน บริการเคร่ืองแตง
กายหากมีนักทองเที่ยวบางรายในกลุมแตงกายไมสอดคลองกับระเบียบการเขาชมพระบรมมหาราชวัง
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และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม รวมทั้งบรรยายใหความรูดานประวัติศาสตรความเปนมาของ
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัฒนธรรม และประเพณีตาง ๆ ใหแก
นักทองเที่ยวของตน 
  นักทองเที่ยวประเภทที่ทองเที่ยวดวยตัวเอง กลาวคือ มาทองเที่ยวเองโดยไมมี
มัคคุเทศกนํามา โดยนักทองเที่ยวกลุมนี้จะซื้อแพคเกจการทองเที่ยวแบบไมมีมัคคุเทศกหรืออาจจะ
เดินทางมาทองเที่ยวเอง ซึ่งทางสํานักพระราชวัง ไดเห็นความสําคัญของนักทองเที่ยวในกลุมนี้วา
ควรไดรับความสะดวกในการเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และไดรับ
ความรูในดานประวัติศาสตร ความเปนมาของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
วัฒนธรรม และประเพณีตาง ๆ ที่ถูกตอง ดังนั้นฝายประชาสัมพันธและเผยแพรจึงไดจัดเจาหนาที่
เพื่อนําชมใหกับนักทองเที่ยวกลุมดังกลาวนี้ทุกวัน วันละ 4 รอบ คือ รอบเชาเวลา 10.00 น. 10.30 
น. และรอบบายเวลา 13.30 น. และ14.00 น. โดยนักทองเที่ยวสามารถใชบริการนําชมตามเวลา
ดังกลาวโดยไมเสียคาใชจาย โดยใหนักทองเที่ยวมาติดตอขอใชบริการที่เคานเตอรประชาสัมพันธ 
ภายในพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม บริเวณดานซายมือของทางเขาวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม โดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติดังนี้ นักทองเที่ยวที่สนใจใชบริการนําชมตองมาติดตอสอบถาม
ขอมูลในการใชบริการ นักทองเที่ยวตองลงชื่อในสมุดทะเบียนนําชมในแตละรอบ และเมื่อถึงเวลา
นําชมเจาหนาที่ผูเปนวิทยากรจะเชิญนักทองเที่ยวที่ลงชื่อในสมุดทะเบียนนําชมใหมารวมกลุมและ
เจาหนาที่ผูเปนวิทยากรก็จิ่มการนําชมโดยใชระยะเวลาในการนําชมประมาณ 1.30 ชั่วโมงในแต
ละรอบ ซึ่งสํานักพระราชวัง ไดจัดใหมีบริการนําชมฟรีทัวรต้ังแตมีการกอต้ังฝายประชาสมัพนัธและ
เผยแพรจนถึงปจจุบนัยกเวนวันที่มีงานพระราชพิธี (บุญเพ็ญ หวานณรงค,  2557)  
  นักทองเที่ยวประเภทที่ขอเขาชมอยางเปนทางการโดยผานหนวยราชการตาง ๆ  
เชน สถานเอกอัครราชทูตประเทศตาง ๆ ประจําประเทศไทย บุคคลสําคัญทางการเมืองของ
ประเทศตาง ๆ หรือบุคคลจากหนวยราชการ สถาบันการศึกษา โดยนักทองเที่ยวกลุมนี้จะมี
หนวยงานราชการของไทยเปนผูทําหนังสือขออนุญาตเขาชมอยางเปนทางการยื่นตอเลขาธิการ
พระราชวัง เพื่อขออนุญาตนํา บุคคลหรือคณะบุคคลดังกลาวเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัด
พระศรีรัตนศาสดารามพระศรีรัตนศาสดาราม (หนังสือขออนุญาตควรสงลวงหนา 5 วันทําการ) 
โดยฝายสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม จะสงหนังสือเขาชม 1 ฉบับ ใหฝายประชาสัมพันธ
และเผยแพร (งานนําชม) เมือถึงวันกําหนดเขาชม มีขอปฏิบัติดังนี้  
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  1. เมื่อคณะบุคคลมาถึงพรอมกัน ณ บริเวณพระบรมมหาราวัง  
  2. ตัวแทนคณะตองมาติดตอเจาหนาที่งานนําชมที่หองประชาสัมพันธ (หองติดกับ
หองจําหนายบัตรเขาชม)  
  3. เจาหนาที่งานนําชมเตรียมเอกสารรอไวเรียบรอยแลว ประกอบดวยสําเนา ส.ขอ
เขาชม และแบบฟอรมขอวิทยากรนําชม (เพื่อแนบรายงาน) สําเนา ส.ขอเขาชม และสําเนา
แบบฟอรมขอวิทยากรนําชม(เพื่อยื่นใหแกเจาหนาที่ทางเขาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม)  
ตัวแทนคณะลงช่ือในแบบฟอรมขอวิทยากร  
  4. เจาหนาที่นําชม (วิทยากร) ลงชื่อในแบบฟอรมขอวิทยากรพรอมทั้งนําเอกสาร
สําเนาขอเขาชมไปดวย 
  5. เจาหนาที่นําชม (วิทยากร) นําคณะเขาสูบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ
ใหเอกสารสําเนาขอเขาชมแกเจาหนาที่ทางเขาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
  6. วิทยากรเร่ิมการบรรยายโดยใชระยะเวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง 
  7. ในกรณีที่บุคคลท่ีขอเขาชมอยางเปนทางการเปนบุคคลสําคัญสํานักพระราชวัง
กําหนดใหเจาหนาที่ของฝายรับรอง (กองวัง) เปนผูตอนรับและรับรองโดยมีข้ันตอนตาง ๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน 
  จากการที่ผูศึกษาไดสัมภาษณถึงความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
เกี่ยวกับการใหบริการนําชมนักทองเที่ยวดังกลาวแสดงความคิดเห็นวาการใหบริการนําชมถือเปน
การชวยเหลือนักทองเที่ยว ที่เดินทางมาทองเที่ยวที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม ดวยตนเองโดยไมมีมัคคุเทศกนํามา เพื่อใหนักทองเที่ยวกลุมดังกลาวไดรับความรูเกี่ยวกับ
ประวัติความเปนมาของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยางถูกตองครบถวน 
และคิดวาการนําชมไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเปนจํานวนมากเห็นไดจากการที่มี
นักทองเที่ยวเปนจํานวนมากมาลงชื่อใชบริการ ซึ่งทําใหเกิดปญหาการไมไดยินเสียงบรรยายของ
วิทยากร จึงอยากแนะนําวาควรมีการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวในแตละรอบ และควรมีการเพิ่ม
รอบนําชมใหมากข้ึนกวานี้ (ออสเตเรีย [นามสมมุติ], 2557) 
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ภาพที่ 14 เคานเตอรประชาสัมพันธฟรีทัวรบริเวณพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 (ภาพถายโดย รณกร  เจริญศรี, 6 มีนาคม 2557) 
 
 5. การใหบริการหองสุขา 
  การทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในระยะแรกมี
การสรางหองสุขาไวใหบริการแกนักทองเที่ยวในบริเวณพระบรมมหาราชวังเพียงแหงเดียวคือ
บริเวณดานในของประตูพิมานไชยศรี ตอมาการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม เปนที่นิยมของนักทองเที่ยว จํานวนมาก จึงไดมีการสรางหองสุขาข้ึนในบริเวณ
ดานหนาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และดานในของประตูพิมานไชยศรี ซึ่งเคยใชเปนประตูทางออก 
และตอมามีจํานวนนักทองเที่ยว เขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จํานวน
เพิ่มมากข้ึนทางสํานักพระราชวัง จึงไดทําการสรางหองสุขาข้ึนแหงใหมบริเวณดานขางประตู
พิมานไชยศรีเม่ือการกอสรางแลวเสร็จจึงยกเลิกการใชหองสุขาเดิมบริเวณดานในประตูพิมานไชย
ศรีและใหใชหองสุขาที่สรางข้ึนใหมมาจนถึงปจจุบัน (ปรีชาญ อินทรไพโรจน, 2557) หองสุขาถือ
เปนปจจัยสําคัญของสถานที่ทองเที่ยวทุกที่ ควรมีการสรางหองสุขาใหเพียงพอตอความตองการ
ของนักทองเที่ยว ซึ่งจํานวนหองสุขาในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีจํานวน
คอนขางจํากัด ไมสามารถรองรับนักทองเที่ยวจํานวนมากได ซึ่งสอดคลองกับการที่ผูศึกษาได
สัมภาษณมัคคุเทศกที่มาปฏิบัติหนาที่นํานักทองเที่ยวชาวตางประเทศเขาชมพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดารามและนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ โดยมัคคุเทศกและ
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นักทองเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันวา หองสุขามีไมเพียงตอ
ความตองการของนักทองเที่ยว เมื่อนักทองเที่ยวตองการใชบริการบางคร้ังตองรอคิวนาน ซึ่งตัว
ผูใหสัมภาษณก็ประสบปญหานี้ เชน กัน จึงอยากแนะนําวาสํานักพระราชวัง ควรจะสํารวจพื้นที่
ภายในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อจัดสรางหองสุขาเพิ่มเติมเพื่อให
เพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว  และจากการที่ ผู ให สัมภาษณเดินทางมาที่
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม บอยคร้ังมากและเห็นวาปจจุบันนี้เห็นวามี
จํานวนนักทองเที่ยว เพิ่มมากข้ึน (ภครพล ณ นาน, 2557; รัตนา ผองภิญโญ, 2557 ) สวน
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศก็กลาวแสดงคิดเห็นที่สอดคลองกับมัคคุเทศกและนักทองเที่ยวชาว
ไทยวาหองสุขาของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีไมเพียงพอกับความ
ตองการของนักทองเที่ยว (สหรัฐอเมริกา [นามสมมุติ], 2557) 
 

 

 

 

 
หองสุขาชาย หองสุขาหญิง 

 
ภาพที่ 15 ภาพแสดงหองสุขาชาย และหองสุขาหญิง 
 (ภาพถายโดย รณกร  เจริญศรี, 6 มีนาคม 2557) 
 
 6. การใหบริการรานจําหนายอาหาร เครื่องด่ืม และของที่ระลึก 
  คราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป พ.ศ.2525 ไดมีการบูรณะวัดพระศรีรัตน
ศาสดารามทั้งพระอาราม ในระหวางนั้นมีชิ้นสวนเคร่ืองตกแตงของอาคารที่ชํารุดเสียหายจํานวน
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มาก แตเปนฝมือช้ันครูที่นาจะเก็บรักษาไวเปนตัวอยางใหกับอนุชนรุนหลัง นอกจากนี้ยังมี
พระพุทธรูปกับส่ิงของที่พระมหากษัตริยและประชาชนไดถวายพระแกวมรกตอีกจํานวนมาก ดวย
เหตุนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเปนแมกองอํานวยการบูรณะจึงได
ขอพระราชทานอาคารโรงกษาปณเดิมมาจัดเปนพิพิธภัณฑแสดงศิลปวัตถุดังกลาว สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริวาควรมีสถานที่สําหรับให
นักทองเที่ยวที่เขาชมพิพิธภัณฑ เสร็จแลวไดนั่งพักผอน ในปเดียวกันนี้ทางสํานักพระราชวัง จึงได
สนองพระราชดําริโดยการจัดศาลาอรรถวิจารณซึง่ต้ังอยูดานหนาพิพิธภัณฑเปนสถานทีน่ัง่พกัผอน
ของนักทองเที่ยวและไดจัดใหมีการจํานายเคร่ืองด่ืม หนังสือ และของที่ระลึกใหแกนักทองเที่ยวตรง
จุดนี้ถือเปนตนกําเนิดของรานจําหนายอาหาร เคร่ืองด่ืม และของที่ระลึกในพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตอมาในปพ.ศ.2535 สํานักพระราชวัง ไดจัดสถานที่บริเวณช้ันลาง
ของตึกศาลาเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ดานที่ติดกับประตูทางเขาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ใหเปน
รานจําหนายอาหารและเคร่ืองใหแกนักทองเที่ยว ที่เดินทางมาทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งรานคาดังกลาวทั้ง 2 รานยังคงเปดใหบริการมาจนถึงปจจุบัน 
(ปรีชาญ อินทรไพโรจน, 2557) การใหบริการรานจําหนายอาหาร เคร่ืองด่ืม และของที่ระลึกถอืเปน
อีกหนึ่งปจจัยหลักของสถานที่ทองเที่ยวในแตละที่เนื่องจากบางคราวหลังจากที่นักทองเที่ยวเที่ยว
ชมสถานที่เสร็จแลวรูสึกเหน็ดเหนื่อยอาจตองการจะซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม หรือบางคราว
นักทองเที่ยวอาจตองการซื้อของที่ระลึกจากสถานที่ทองเที่ยวที่ตนเองไดมาทองเท่ียวและของที่
ระลึกบางอยางอาจมีวางขายเฉพาะในสถานที่ทองเที่ยวนั้นเทานั้น จากการที่ผูศึกษาไดสัมภาษณ
ความคิดเห็นจากมัคคุเทศกที่เดินทางมาปฏิบัติหนาที่นํานักทองเท่ียวชาวตางประเทศเขาชม
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และนักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศ โดยมัคคุเทศกและนักทองเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นที่สอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกันวาสถานที่จําหนายอาหารเครื่องและของที่ระลึกในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม มีขนาดเล็กมากและมีเพียงแค 2 จุดเทานั้นคือที่บริเวณดานขวามือกอนทางเขาวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม และอีกจุดหนึ่งที่บริเวณศาลาอรรถวิจารณ ซึ่งในบางคร้ังมีนักทองเที่ยวที่เหน็ด
เหนื่อยจากการเดินทองเที่ยวตองการจะนั่งพักรับประทานอาหารหรือด่ืมน้ําแตก็ไมสามารถกระทํา
ไดเนื่องจากไมมีที่นั่ง (วันวิสาข รัฐกิจวิจารย ณ นคร, 2557; อาณัติ ปานรสทิพย, 2557) สวน
นักทองเที่ ยวชาวตางประเทศแสดงความคิดเห็นวารานจําหนายอาหารเค ร่ือง ด่ืมใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามไมสามารถนั่งรับทานอาหารหรือนั่งพักเปน
เวลานานไดเนื่องจากตองลุกใหกับลูกคารายอ่ืนที่เขามาใชบริการ (ฝร่ังเศส, นามสมมุติ, 2557)  
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รานอาหารบริเวณศาลาอรรถวิจารณ รานอาหารบริเวณกอนทางเขาวัดพระศรีฯ 

 
ภาพที่ 16 แสดงรานจําหนายอาหารภายในพระบรมมหาราชวัง 
 
 7. สถานที่จอดรถ 
  พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนสถานที่ทองเที่ยวกึ่งสถานท่ี
ราชการ จึงไมมีสถานที่จอดรถไวรองรับสําหรับนักทองเที่ยว เนื่องจากภายในพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีพื้นที่คอนขางจํากัด จึงจําเปนตองสงวนพื้นที่จอดรถไวสําหรับ
เจาหนาที่ผูมาปฏิบัติหนาและผูที่เดินทางมาติดตอราชการเทานั้น สําหรับนกัทองเทีย่วทีเ่ดินทางมา
ทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามดวยรถยนตสวนตัว ตองหาสถานที่
จอดรถภายนอกไดแกบริเวณสนามหลวง หรือสถานที่ใกลเคียง ในสวนของรถบัสของนักทองเที่ยว
ใหขับวนมาสงนักทองเที่ยวที่บริเวณดานหนาพระบรมมหาราชวังแลวใหขับวนไปจอดในบริเวณ
สนามหลวงหรือบริเวณใกลเคียง แลวหลังจากที่นักทองเที่ยว เที่ยวชมอาณาบริเวณของ
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสร็จแลวจึงขับรถวนมารับนักทองเที่ยว ที่
บริเวณดานหนาของพระบรมมหาราชวังอีกคร้ัง (บุญเพ็ญ หวานณรงค, 2557) จากการที่ผูศึกษา
ไดสัมภาษณความคิดเห็นจากมัคคุเทศกที่เดินทางมาปฏิบัติหนาที่นํานักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
เขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และนักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยวาสถานท่ี
จอรถนั้นสําหรับมัคคุเทศกไมคอยประสบปญหามากนักเนื่องจากวามีพนักงานขับรถของบริษัทพา
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มาสงที่บริเวณดานหนาพระบรมมหาราชวังแลวจึงพานักทองเที่ยวเดินเขามาชมภายใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเมื่อชมเสร็จแลวก็จะโทรศัพทเรียกใหรถมา
รับตรงจุดนัดหมาย (พงษเทพ  สารวิวัฒน, 2557) สวนนักทองเที่ยวชาวไทยกลาวแสดงความ
คิดเห็นวาในการเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามมักประสบปญหา
เร่ืองที่จอดรถเพราะวาหาที่จอดรถยากมากในบางคร้ังตองไปจอดรถไกลมาก  เชน บริเวณใต
สะพานสมเด็จพระปนเกลา หรือตองไปจอดที่บริเวณหลังวัดโพธ์ิแลวตองเดินยอนกลับมาที่
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามอีกคร้ังหนึ่ง (กฤษฎา นิลชัง, 2557) 
 สรุปการจัดการการทองเที่ยวพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม พ.ศ.2502 ถึงปจจุบัน 
 การจัดการการทองเท่ียวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
นับต้ังแต พ.ศ.2502 เปนตนมาจะเห็นไดวามีพัฒนาการที่ดีข้ึนตามลําดับ มีการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวตางภายในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กลาวคือทางสํานัก
พระราชวัง ไดมีการบูรณะซอมแซมองคพระที่นั่งตาง ๆ ที่ชํารุดทรุดโทรมใหกับสูสภาพปกติงดงาม
ดังเดิมเพื่อเปนการปรับปรุงทัศนียภาพของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดัง 
เชน ในชวงปพ.ศ.2489 - 2515 เปนการบูรณะองคพระที่นั่งตาง ๆ ในเขตพระราชฐานช้ันกลาง ซึ่ง
ไดแก หมูพระมหาปราสาทราชมณเฑียร การบูรณะซอมแซมเร่ิมจากสวนหลังคา โดนการเปล่ียน
กระเบ้ืองหลังคา และไมโครงสรางเคร่ืองบนหรือเคร่ืองยอด เชน ชอฟา ใบระกา หางหงส ฝาเพดาน 
ข่ือ คาน ตง ตะเข รางน้ํา ฯลฯ ไดนําคอนกรีตเสริมเหล็กมาเสริมความแข็งแรงของตัวอาคาร ใช
นอตสกรูประกบยึดโครงหลังคา และมีการติดต้ังเคร่ืองอํานวยความสะดวกตาง ๆ  เชน 
เคร่ืองปรับอากาศ การเดินสายไฟฟาใตดินเพื่อความสวยงามขององคพระที่นั่ง (แกวขวัญ วัชโรทัย, 
2548: 63) และในชวงปพ.ศ.2522 - 2525 เปนการบูรณะพระที่นั่ง อาคาร และส่ิงกอสรางครั้ง
สําคัญ เนื่องในการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทรครบ 200 ปใน พ.ศ.2525 การบูรณะวัดพระศรีรัตน
ศาสดารามและหมูพระที่นั่งในเขตพระราชฐานช้ันกลาง และอาคารในเขตพระราชฐานชั้นนอก 
ตลอดจนซุมประตูและกําแพงพระบรมมหาราชวัง การบูรณะในคร้ังนี้ดําเนินการในทุกสวน ทั้ง
หลังคา เคร่ืองบนหรือเคร่ืองยอด ตัวอาคารทั้งภายในและภายนอก โดยใชวัสดุเดิมหรือวัสดุแทน
ตามความเหมาะสมใหกลมกลืนสวยงาม ถึงแมวาในบางชวงเวลาอาจประสบปญหาการขาด
แคลนงบประมาณในการบูรณะซอมแซมสํานักพระราชวัง ก็ไดมีการแกไขปญหาดังกลาวโดยไดมี
การจัดต้ัง “กองทุนบูรณะพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม” โดยขออนุญาตนํา
เงินคาเขาชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง ของชาวตางประเทศที่ตองนําสง
กระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดินประมาณปละ 10 ลานบาทเศษ มาจัดต้ังเปนกองทุนโดยไม
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ตองนําสงกระทรวงการคลัง เพื่อใชดอกผลมาเปนคาบํารุงรักษาอาคารสถานที่ตาง ๆ ใน
พระบรมมหาราชวัง ซึ่งนายประมวล สภาวสุ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในขณะนั้น ได
พิจารณาอนุญาตใหสํานักพระราชวัง ดําเนินการไดต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2531 เปนตนมา จึงทําให
เกิดความคลองตัวและเปนประโยชนแกการดําเนินการดูแลรักษาและบูรณะซอมแซม
พระบรมมหาราชวังตลอดจนพระราฐานและอาคารสถานที่ในความดูแลของสํานักพระราชวัง โดย
ไมตองรอคอยงบประมาณแผนดินอีกตอไป (แกวขวัญ วัชโรทัย, 2548) 
 ภายหลังการบูรณะซอมแซมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในชวง 
พ.ศ.2522 - 2525 ซึ่งในปเดียวกันนี้ไดมีการจัดงานฉลองกรุงเทพมหานครครบ 200 ป ไดมีการ
เปล่ียนแปลงหลาย ๆ ดานเกิดข้ึนเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม  เชน มีการเปลี่ยนแปลงเสนทางเดินทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระเบียบในการเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
มีการจัดการเกี่ยวกับผูที่ทําหนาที่นําชาวตางประเทศเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรี
รัตนศาสดารามหรือมัคคุเทศก มีการจัดการการตอนและการใหบริการแกนักทองเที่ยวอยางเปน
ระบบ ซึ่งผูศึกษาไดกลาวไวในขอมูลเบ้ืองตนแลว และไดมีการสรางส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
เพื่อรองรับกําจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม นับแตนั้นมาจนถึงปจจุบัน สํานักพระราชวัง ยังคงมีการปรับปรุงพัฒนาการในดาน
ตาง ๆ เพื ่อใหบริการแกนักทองเที ่ยวใหมีความเปนสากล และตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยวในทุก ๆ ดาน 
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บทที่ 5 
 

แนวทางการจัดการการทองเท่ียวในพระบรมมหาราชวัง 
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 
วิเคราะหการจัดการการทองเท่ียวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม    
ที่ผานมา 
 การการจัดการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม นั้น
แบงออกเปน 2 ชวง คือ ชวงกอนป พ.ศ.2502 และชวงหลังป พ.ศ.2502 โดยการจัดการการ
ทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในชวงกอนป พ.ศ.2502 นั้นอาจ
มุงเนนไปในดานการจัดการดานสถานที่ มากกวาการจัดการการทองเที่ยวในดานอื่น ๆ กลาวคือ
มุงเนนในการปรับปรุงทัศนียภาพของแหลงทองเที่ยวภายในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวนี้ทางสํานักพระราชวังไดมีการสํารวจศึกษาและมีการ
บูรณะซอมแซมสวนที่ชํารุดขององคพระที่นั่งตาง ๆ ทั้งหมดใหดูงดงามใหคงคืนอยูในสภาพเดิม
ทั้งหมด รวมทั้งไดมีการเสริมความแข็งแรงดวยวิทยาการในสมัยปจจุบันเพื่อใหคงทนถาวรและ
ง ายตอการดูแลร ักษา  และมีความปลอดภัยก ับน ักท องเที ่ยวที ่เด ินทางมาทองเที ่ยวใน
พระบรมมหาราชว ังและว ัดพระศร ีร ัตนศาสดาราม  ซึ ่งจะเห็นไดว าการบูรณะซอมแซม
พระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นเกิดข้ึนในทุกยุคทุกสมัยนับต้ังแตเร่ิมสถาปนาใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
 โดยการจัดการดังกลาวสงผลดีตอพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ซึ่งถือวาเปนการเตรียมความพรอมของสถานท่ีโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการประกอบพระราช
พิธีสําคัญของพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ และอีกวัตถุประสงคหนึ่งเพื่อคงไวซึ่งศิลปกรรม 
สถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณของชาติ และใชประโยชนในดานอ่ืน ๆ เชนเปนสถานท่ีทองเที่ยวที่
สามารถสรางรายไดใหกับประเทศชาติ 
 การการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชวง
หลังป พ.ศ.2502 ซึ่งการจัดการการทองเที่ยวในชวงเวลาดังกลาวนี้ทางสํานักพระราชวัง มุงเนน
การจัดการการทองเที่ยวใหมีระเบียบแบบแผนและเปนระบบมากข้ึน โดยมีการรางระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ เพื่อเปนการกําหนดแนวทางในการเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดารามของนักทองเที่ยว 

114 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 115 

 โดยการจัดการดังกลาวสงผลดีตอการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม คือมีความเปนระบบระเบียบในการเขาชมมากข้ึน มีการพัฒนาส่ิงอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ เกิดข้ึน มีการจัดการการทองเที่ยวที่มีความเปนสากลมากข้ึน และที่สําคัญคือ
สามารถสรางรายไดใหกับประเทศชาติ  เปนเงินจํานวนมาก แตในขณะเดียวกันก็อาจเกิด
ผลกระทบทางดานตาง ๆ ข้ึนกับสถานที่ทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม เชนจากเดิมที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเคยเปนสถานท่ีที่เงียบสงบ 
กลับกลายเปนสถานที่ที่มีความพลุกพลานของนักทองเที่ยวจํานวนมาก เกิดการเส่ือมสลายของตัว
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ของสถานที่ทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม และในท่ีสุดตองมีการจัดสรรงบประมาณในการบูรณะซอมแซมซ่ึงมีคาใชจายคอนขางสูง 
 ดังนั้น ในการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ควรคํานึงถึงเร่ืองความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว และควรมีทิศทางในการจัดการการ
ทองเที่ยวใหเปนลักษณะการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยควรมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนเพื่อ
ปลูกฝงใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม เชนเจาหนาที่ผูใหบริการแกนักทองเที่ยว หรือมัคคุเทศกที่นํานักทองเที่ยวมาเที่ยว
ชมในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อใหเกิดเปนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
สืบตอไป 
 
แนวทางการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม    
สูความยั่งยืน 
 แนวทางเชิงนโยบาย 
 สํานักพระราชวังควรมีนโยบายในการรวมมือกับหนวยงานภาครัฐหรือองคกรที่
เกี ่ยวของ เชนการทองเที ่ยวแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ตํารวจทองเที ่ยว และสํานัก
พระราชวัง ควรมีการกําหนดนโยบายทางการทองเที่ยวที ่สอดคลองกับความตองการของ
นักทองเที่ยวและคนในพื้นที่ มากกวาการสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ควรมีการกําหนด
นโยบายหรือแผนงานดานการทองเที่ยวใหชัดเจน รวมถึงควรใหการสนับสนุนความรูในดานการ
ใหบริการแกเจาหนาที่ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และการจัดอบรมเพิ่มเติมความรูความสามารถดานการใหบริการ
และดานการใชภาษาของเจาหนาที่ทุกภาคสวนที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการการทองเที่ยวใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อจะไดปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
และเพื่อเปนการยกระดับองคกร 
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 สํานักพระราชวังควรมีนโยบายการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและ
วัดพระศรีรัตนศาสดารามใหเกิดความยั่งยืน และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของแหลง
ทองเที่ยวใหมีมาตรฐานในระดับสากล และสามารถสรางมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยวได  
 สํานักพระราชวังควรมีนโยบายในการสรางความเช่ือมั่นและสงเสริมการทองเที่ยวใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมุงเนนเผยแพรเอกลักษณของการทองเที่ยว
ของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อใหนักทองเที่ยวรับรูและเขาใจใน
ภาพลักษณที่ดี และเผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม โดยมุงเนนการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ และการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  
 สํานักพระราชวังควรมีนโยบายการสงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคประชาชน 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว เพื่อสรางและพัฒนากลไกในการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยว เพื่อใหการดาเนินงานดานการทองเที่ยวมีเอกภาพ มีการบูรณาการรวมกัน และเปด
โอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมการบริหารจัดการ  
 สํานักพระราชวังพระราชวังควรมีนโยบายในการออกกฎระเบียบคุมครองควบคุม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ เนื่องจากพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนสถานที่
ทองเที่ยวที่ทรงคุณคาของประเทศไทย พรอมทั้งกําหนดบทลงโทษตอนักทองเที่ยว ผูที่ละเมิดหรือ
ฝาฝนระเบียบ 
 สํานักพระราชวังควรมีนโยบายในการปองกันการลักลอบทําลายโบราณสถาน
โบราณวัตถุ เนื่องจากพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนสถานที่ทองเที่ยว
โบราณสถาน ซึ่งมีโบราณวัตถุที่เปนส่ิงมีคามากมาย จึงตองปองกันรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุ
ในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ใหดีเพื่อไมใหนักทองเที่ยว บางกลุมลอบ
ทําลาย เชนการขีดเขียน การจับตอง โบราณสถานโบราณวัตถุ ซึ่งกอใหเกิดความเสียหาย ควรจัด
ใหมีเจาหนาที่ดูแลรักษาเพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุการณดังกลาวข้ึน พรอมทั้งยังตองมีการจัดการ
ใหมีผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ เขาไปดูแลบูรณะซอมแซมใหอยูในสภาพเดิมตลอดเวลา 
 สํานักพระราชวังควรมีนโยบายในการการจัดหางบประมาณในการบูรณะซอมแซม 
เนื่องจากการบูรณะซอมแซมแหลงทองเที่ยวประเภทโบราณสถาน มีคาใชจายคอนขางสูง
โดยเฉพาะโบราณสถานและโบราณวัตถุในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตอง
ใชวัสดุจากตางประเทศ ยิ่งทําใหมีคาใชจายในการบูรณะซอมแซมที่คอนขางสูงมากการรอ
งบประมาณในการบูรณะซอมแซมจากรัฐบาลเพียงอยางเดียวจึงไมเพียงพอ ดังนั้น จึงควรมีการขอ
ความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการบูรณะซอมแซมดวย 
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 สํานักพระราชวังพระราชวังควรมีนโยบายในการจัดการดูแลรักษาความสะอาด
โบราณสถาน โบราณวัตถุ เนื่องจากพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนสถานที่
ทองเที่ยวที่มีลักษณะเดนทางศิลปกรรมสถาปตยกรรม ถาเกิดความสกปรกข้ึน อาจเปนสาเหตุทีท่าํ
ใหมีจํานวนนักทองเที่ยวลดนอยลงได เพราะวาความสกปรกอาจทําใหสถานที่ไมเปนที่ดึงดูดใจแก
นักทองเที่ยว ดังนั้นจึงควรมีเจาหนาที่ดูแลตลอดเวลา และควรมีบทลงโทษแกนักทองเที่ยวที่เปน
สาเหตุของการสรางความสกปรกใหแกสถานที่ 
 สํานักพระราชวังพระราชวังควรมีนโยบายในการปลูกฝงใหเห็นคุณคาของโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ เนื่องจากพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนสถานที่ทองเท่ียวที่
ทรงคุณคาของประเทศ ควรมีการปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนรวมถึงคนไทยทุกคนไดเห็นถึง
ความสําคัญของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตลอดจนสรางจิตสํานึกใหแก
นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามให
เขาใจถึงความหมายของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
 แนวทางการจัดการดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวเปนส่ิงที่จะชวยใหนักทองเที่ยวไดรับความ
สะดวกสบายและมีความสุข ซึ่งเปนความคาดหวังของนักทองเที่ยวทุกคนที่เดินทางไปยังสถานท่ี
ทองเที่ยวตาง ๆ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็เชนเดียวกันควรที่จะมีส่ิง
อํานวยความสะดวกดานตางใหเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว ส่ิงอํานวยความสะดวก
ที่สําคัญในสถานที่ทองเที่ยวควรประกอบดวยโครงสรางพื้นฐาน เชนหองสุขา รานจําหนายสินคาที่
ระลึก การบริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก การบริการศูนยขอมูลขาวสาร และถาหากอํานวยความ
สะดวกใหแกนักทองเที่ยวอยางดีจนเปนที่ประทับใจก็จะทําใหนักทองเที่ยวเดินทางมาใชบริการซ้ํา
อีก กอใหมีรายไดจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวมากยิ่งข้ึน และควรมีแนวทางในการจัดการสูความ
ยั่งยืนดังนี้ 
 แนวทางการจัดการปายบอกทิศทางและปายสื่อความหมาย 
 ปายบอกทิศทางและปายส่ือความหมาย ควรใชเคร่ืองหมายและสัญลักษณที่เปน
สากล และใชสัญลักษณแทนตัวอักษรใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อดึงดูดความสนใจจาก
นักทองเที่ยว ปายคําเตือน ขอหามตาง ๆ ควรใชขอความที่สุภาพ ส้ันกะทัดรัด ชัดเจน และหาก
เปนไปไดควรแฝงไวดวยเหตุผลของขอหามดังกลาว แบบตัวหนังสือ และสีที่ใชควรเปนมาตรฐาน
เดียวกันทั้งพื้นที่ สีที่เหมาะสมสําหรับใชเปนสีพื้น คือ สีน้ําตาลเขมหรือสีโอค สวนสีตัวอักษรควรใช
สีขาว หรือสีเหลือง หรือสีที่เปนสวนผสมระหวางขาวกับเหลือง ปายทุกลักษณะที่มีชื่อ หรือคํา
บรรยาย ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในแผนปายเดียวกันและติดต้ังปายในตําแหนงที่
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มองเห็นเดนชัด และเปนบริเวณที่มีผูใชประโยชนจํานวนมากเดินผาน และควรมีการจัดทําปาย
บอกทิศทางและปายส่ือความหมายเพิ่มข้ึนใหเพียงพอ และจัดทิศทางการบงชี้ของปายบอก
ทิศทางและส่ือความหมายใหสอดคลองกับความเปนจริงเพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถเขาใจงาย
และเขาใจสอดคลองไปในทางเดียวกัน 
 แนวทางการจัดการการใหบริการยืมเครื่องแตงกาย 
 การใหบริการเกี่ยวกับเคร่ืองแตงกายในการเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรี
รัตนศาสดารามกอนการจัดต้ังฝายประชาสัมพันธและเผยแพรของสํานักพระราชวังนั้นเปนของ
เอกชนกลาวคือมีบุคคลภายนอกจัดหาเคร่ืองแตงกายมาบริการใหนักทองเท่ียวเชาโดยเสีย
คาใชจาย นับแตมีการจัดต้ังฝายประชาสัมพันธและเผยแพรของสํานักพระราชวังข้ึนในป พ.ศ.
2535 ทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดนําเคร่ืองแตงกายจํานวนหนึ่งมามอบใหทางสํานัก
พระราชวังเพื่อใหบริการยืมเคร่ืองแตงกายแกนักทองเที่ยวโดยไมเสียคาใชจาย ตอมาภายหลัง
เคร่ืองแตงกายของทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทยนํามามอบใหไดชํารุดเสียหายสํานัก
พระราชวังจึงไดมีการจัดซ้ือเคร่ืองแตงกายดวยเงินงบประมาณไวใหบริการแกนักทองเที่ยว ซึ่งผู
ศึกษา เห็นถึงความสําคัญของการใหบริการยืมเคร่ืองแตงกายวาเปนการอํานวยความสะดวกแก
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามและยงัเปน
การแกไขปญหาการที่มีนักทองเที่ยวบางรายแตงกายไมสอดคลองกับระเบียบการเขาชม
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามไดอีกทางหนึ่ง และยังเปนการคงไวซึ้ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมการแตงกายของชาวไทย แตในอีกดานหนึ่งผูศึกษาเห็นวา
เปนการส้ินเปลืองงบประมาณเพราะนอกจากสํานักพระราชวังจะตองจัดสรรงบประมาณมาจัดซ้ือ
เคร่ืองแตงกายเพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยวแลวยังจะตองจัดสรรงบประมาณในการทําความ
สะอาดเคร่ืองแตงกายดังกลาวอีกเดือนละหลายหม่ืนบาท ดังนั้นผูศึกษาเห็นวาเพื่อเปนการแกไข
ปญหาอยางยั่งยืน สํานักพระราชวัง ควรใชงบประมาณในสวนนี้มาจัดทําส่ือประชาสัมพันธตาง ๆ 
เชน ส่ืออินเทอรเน็ต แผนพับ หรือประชาสัมพันธถึงระเบียบของการแตงกายเขาชมพระบรม 
มหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามลงในหนังสือแนะนําสถานที่ทองเที่ยว หรือนิตยาสาร
การทองเที่ยวเพื่อใหนักทองเที่ยวไดทราบถึงระเบียบการแตงกายเขาชมพระบรมมหาราชวังและ
วัดพระศรีรัตนศาสดารามเห็นจะเปนการดี 
 แนวทางการจัดการใหบริการนําชมฟรีทัวร 
 การใหบริการฟรีทัวร นับแตแรกเร่ิมการใหบริการนําชมฟรีทัวรในป พ.ศ.2535 สํานัก
พระราชวัง จัดใหมีการบริการนําชมฟรีทัวรวันละ 4 รอบ คือ รอบเวลา 10.00 น. รอบเวลา 10.30 น. 
รอบเวลา 13.30 น. และรอบเวลา 14.00 น. และบริการใหแกนักทองเที่ยวทองเที่ยวชาว
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ตางประเทศที่เดินทางมาทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่ไมมี
มัคคุเทศกซึ่งถือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว และยังเปนการลดปญหาการฝา
ฝนระเบียบในการเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพราะวานักทองเที่ยว
จะไดรับขอมูลและแนวคิดในการทองเที่ยวที่ถูกตองจากเจาหนาที่นําชมอยางถูกตองและครบถวน 
และตอไปในอนาคต ควรจัดใหมีการเพิ่มรอบการนําชมฟรีทัวรเพื่อใหเพียงพอตอความตองการของ
นักทองเที่ยว และจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวในแตละรอบไมใหมากจนเกินไปเพื่อเจาหนาที่นําชม
จะไดอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยวอยางทั่วถึงเชนการชวยนักทองเที่ยวถายภาพ และเปน
การแกไขปญหานักทองเที่ยวไมไดยินเสียงการบรรยายของเจาหนาเนื่องจากในระหวางการนําชม
จะมีนักทองเทียวกลุมอ่ืน ๆ อยูโดยรอบดวย และในอนาคตอาจมีการเพิ่มภาษอ่ืน ๆ ดวย เชนควรมี
ภาษาไทย หรือภาษาอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
 แนวทางการจัดการรานจําหนายอาหารเครื่องด่ืมและของที่ระลึก 
 ปจจุบันภายในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีจุดบริการราน
จําหนายอาหารเร่ืองด่ืมและของที่ระลึกที่ใหบริการแกนักทองเที่ยว เพียง 2 จุด คือ ดานลางของ
ศาลาเคร่ืองราชอิสริยาภรณดานขวามือกอนทางเขาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และอีกจุดหนึ่งคือที่
ศาลาอรรถวิจารณดานหนาพิพิธภัณฑวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งในแตละจุดมีขนาดพื้นที่
คอนขางเล็กและไมคอยเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว แตเนื่องดวยพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนโบราณสถานที่ต้ังอยูในเขตพระราชฐาน และมีความจํากัดของ
พื้นที่เปนอยางมากจึงไมอาจจะมีการสรางส่ิงอํานวยความสะดวกประเภทรานอาหารหรือรานขาย
ของที่ระลึกที่มีขนาดใหญที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวจํานวนมากไดเพราะอาจเปนการทําใหสูญ
ความเปนอัตลักษณของสถานที่ได ซึ่งตรงจุดนี้ผูศึกษาเห็นวาทางสํานักพระราชวัง ควรมีแกไข
ปญหานี้โดยการปรับปรุงพื้นที่ของรานอาหารเครื่องด่ืมที่มีอยูเดิมใหสามารถรองรับจํานวน
นักทองเที่ยวใหไดมากกวาเดิม เชนการเพิ่มจํานวนโตะเกาอ้ี โดยการเพิ่มพื้นที่ใหบริการรานอาหาร
เคร่ืองด่ืมและจําหนายของที่ระลึก ซึ่งนอกจากจะเปนการใหบริการแกนักทองเที่ยวแลวยังเปนการ
สรางรายไดใหกับสํานักพระราชวัง อีกทางหนึ่งดวย 
 แนวทางการจัดการการใหบริการหองสุขา 
 ปจจุบันภายในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีจุดใหบริการหอง
สุขาแกนักทองเที่ยว เพียง 2 แหงเทานั้น คือ จุดบริเวณดานหนาประตูพิมานไชยศรี มีหองสุขาแยก
ออกเปนหองสุขาชายและหองสุขาหญิงรวมกันประมาณ 20 หอง และอีกจุดหนึ่งตรงบริเวณดาน
ทิศตะวันออกของวัดพระศรีรัตนศาสดารามติดกับสํานักงานวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีหองสุขา
แยกออกเปนหองสุขาชายและหองสุขาหญิงรวมกันประมาณ 20 หอง ซึ่งผูศึกษาเห็นวาไมเพียงพอ
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ตอความตองการของนักทองเที่ยวทําใหตองรอคิวนาน และย่ิงถาเปนในชวงฤดูกาลทองเที่ยว
ประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ ของทุกปเปนจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมา
ทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ยิ่งทําใหเกิดปญหามากข้ึนแตเนื่อง
ดวยพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรี รัตนศาสดาราม เปนโบราณสถานที่ ต้ังอยู ในเขต
พระราชฐาน และมีความจํากัดของพื้นที่เปนอยางมากจึงไมอาจจะมีการสรางส่ิงอํานวยความ
สะดวกประเภทหองสุขาเพิ่มมากขึ้นจนเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยวไดเพราะอาจ
เปนการทําใหสูญความเปนอัตลักษณของสถานที่ แตทางสํานักพระราชวังก็เห็นถึงความสําคัญ
ของปญหาดังกลาวนี้และไดพยายามแกไขอยางเต็มที่แลวโดยการขอความรวมมือจาก
กรุงเทพมหานครนํารถสุขามาจอดเพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยวในบางโอกาสที่มีงานพระราชพิธี
ตาง ๆ ที่อนุญาตใหประชาชนและนักทองเที่ยวสามารถเขารวมได 
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บทที่ 6 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ืองการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการของการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเพื่อศึกษาปญหาและหาแนวทางในการจัดการการทองเที่ยวใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยางเหมาะสม การศึกษาใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
เก็บขอมูลโดยการสํารวจพื้นที่ สัมภาษณผูบริหารของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม จํานวน 3 ทาน สัมภาษณมัคคุเทศกที่เดินทางมาปฏิบัติหนาที่มัคคุเทศกที่พระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จํานวน 10 ทาน รวมทั้งสัมภาษณนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยแยก
เปนนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 10 ทานและนักทองเที่ยว ชาวตางชาติ จํานวน 10 ทาน รวม
ทั้งส้ิน 33 ทาน จากนั้นผูศึกษาไดนําขอมูลที่รวบรวมไดทั้งหมดมานําเสนอผลการศึกษาโดยใช
วิธีการพรรณนา เรียบเรียงตามวัตถุประสงคของการศึกษา ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได ดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาในประเด็นการศึกษาพัฒนาการของการจัดการการทองเท่ียวใน
วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง 
 พัฒนาการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระศรีรัตนศาสดารามแบงออกไดเปน 2 ชวง คือ ชวงกอนป พ.ศ.2502 และชวงหลังป พ.ศ.2502 
การจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในชวงกอนป พ.ศ.
2502 ถือเปนชวงแรกเร่ิมเกิดจากการที่พระเจาบรมวงศเธอกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ไดทรง
จัดต้ังแผนกโฆษณาการกรมรถไฟหลวงข้ึนในป พ.ศ.2467 เพื่อทําหนาที่รับรองและอํานวยความ
สะดวกแกนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ตอมาไดมีนักทองเที่ยวจํานวนหนึ่งมีความ
ประสงคจะเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเจาหนาที่แผนกโฆษณาการ
กรมรถไฟหลวงจึงได เปนผูขออนุญาตสํานักพระราชวังนํานักทองเที่ยวดังกลาวเขาชม
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยชวงแรกเร่ิมการบริหารจัดการดานการ
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ทองเท่ียวของสํานักพระราชวังยังไมคอยเปนรูปธรรมมากนักเพราะวาพระบรมมหาราชวังและวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม ยังใชประเปนสถานที่ประกอบพระราชพิธีสําคัญของพระมหากษัตริยและ
พระบรมวงศานุวงอยู จนกระทั่งในป พ.ศ.2502 แผนกโฆษณาการกรมรถไฟหลวงไดยกเลิกการขอ
อนุญาตนํานักทองเที่ยวเขาชมพระบรมมหาราชวัง แตยังมีนักทองเที่ยวจํานวนมากที่มีความ
ประสงคจะเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สํานักพระราชวัง จึงไดรับ
หนาที่การในการจัดการการทองเที่ยวตอจากแผนกโฆษณาการกรมรถไฟหลวงและนับจากป พ.ศ.
2502 เปนตนมา สํานักพระราชวังไดมีการจัดการการทองเท่ียวอยางเปนระบบมีพัฒนาการดีข้ึน
เปนลําดับจนถึงปจจุบัน 
 จากการศึกษาพัฒนาการการจัดการการทองเที่ยวของพระบรมมหาราชวังและวัดพระ
ศรีรัตนศาสดารามที่ผานมาจนถึงปจจุบันพบวา ภายหลังที่แผนกโฆษณาการกรมรถไฟหลวงได
ยกเลิกการขออนุญาตนํานักทองเที่ยว เขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
สํานักพระราชวังไดมีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและ
วัดพระศรีรัตนศาสดารามอยางมีระบบ มีพัฒนาการที่ดีข้ึนตามลําดับอยางเห็นไดชัด  และสามารถ
จัดการเกี่ยวกับปญหาดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรี
รัตนศาสดารามไดอยางมีระบบ ถึงแมวาในสถานการณปจจุบันจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากหลัง
ไหลกันเดินทางมาทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และการจัดการ
ดังกลาวสงผลกระทบทางดานบวกตอการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ในดานของการสรางรายไดใหกับประเทศชาติเปนเงินจํานวนมหาศาลและสามารถนํา
เงินรายไดไปพัฒนาเศรษฐกิจของชาติอันจะสงผลใหประเทศมีการพัฒนา และยังถือไดวาเปนการ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติใหกับชาวตางชาติไดรับรูถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของคนใน
ประเทศไทยอีกดวย แตในขณะเดียวกันก็อาจสงผลกระทบทางดานลบตอสถานท่ี เชนเกิดการ
เส่ือมสลายของตัวโบราณสถาน โบราณวัตถุของสถานท่ีทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งสงผลใหตองมีการบูรณะซอมแซมอยูตลอดเวลา ซึ่งในการบูรณะ
ซอมแซมสถานที่ตาง ๆ ในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตองใชงบประมาณ
จํานวนมากเพราะวาตองใชวัสดุอุปกรณจากตางประเทศเพราะวาไมสามารถผลิตไดเอง
ภายในประเทศ เชน กระเบ้ืองโมเสคที่ประดับอยูบนพระศรีรัตนเจดีย ดังนั้น สํานักพระราชวัง จึงควร
ที่จะสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวในพะรบรมมหาราชวังเปนการทองเที่ยวอยางยั่งยืนโดยมีการ
สรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืนใหกับเยาวชน คนในประเทศ เจาหนาที่ของสํานัก
พระราชวังหรือบุคลาการทางการทองเที่ยวอ่ืน ๆ เชนมัคคุเทศกภายนอกที่นํานักทองเที่ยวเขาชมใน
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พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามรวมทั้งการสรางจิตสํานึกใหแกตัวนักทองเที่ยวที่
เขามาทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามดวย 
 ผลการศึกษาในประเด็นการศึกษาปญหาและเสนอแนวทางในการจัดการการ
ทองเท่ียวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสูความยั่งยืน 
 จากการศึกษาการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา
รามพบวามีปญหาเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวดังนี้ 
 ปญหาการเสื่อมสลายของโบราณสถานโบราณวัตถุ 
 จากการศึกษาพบวาในปจจุบันนี้มีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในพระบรม 
มหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปนจํานวนมากโดยเฉพาะในชวงของฤดูกาลทองเที่ยว
ชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธของทุกปจนบางคร้ัง มีจํานวนนักทองเพ่ิมมากข้ึนจนเกินขีด
ความสามารถในการรองรับของสถานที่ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จึง
กอใหเกิดปญหาการเส่ือมสลายของตัวโบราณสถานโบราณวัตถุที่อยูภายในพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังนั้นสํานักพระราชวังพระราชวังควรมีแนวทางในการจัดการตอ
ปญหาดังกลาวดังนี้ 
 1. สํานักพระราชวังควรจัดใหมีการอบรมความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของ
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยางถูกตอง และควรสรางจิตสํานึกใหแก
มัคคุเทศกที่เขามาปฏิบัติหนาที่ในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามใหมีแนวคิด
เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษหรือแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
 2. สํานักพระราชวัง ควรกําหนดมาตรการการลงโทษอยางชัดเจนวาในกรณีที่สํานัก
พระราชวัง สามารถตรวจพบวามัคคุเทศกคนใดที่มีพฤติกรรมในการบรรยายที่ชี้นํานักทองเที่ยว
หรือใหแนวคิดนักทองเที่ยว ไปในทางที่อาจกอใหเกิดการกระทําที่ไมเหมาะสมตอสถานที่ หรือ
นักทองเท่ียวสรางความเสียหายใหกับสถานที่โดยการใหแนวคิดหรือชี้นํานักทองเท่ียวโดย
มัคคุเทศก อาจใหมีการใหงดการเขามาปฏิบัติหนาที่ในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม หรืออาจไมอนุญาตใหเขามาปฏิบัติหนาที่ในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม อีกตอไป 
 ปญหามัคคุเทศก  
 จากการศึกษาพบวาปญหาเกี่ยวกับมัคคุเทศกนั้นมีหลายดาน เชนมัคคุเทศกไมปฏิบัติ
ตามระเบียบวาดวยการเขาชมพระบรมมหาราวัง กลาวคือเมื่อมีนักทองเที่ยวบางคนในกลุมที่
มัคคุเทศกเปนผูนํามากระทําการฝาฝนระเบียบวาดวยการเขาชมพระบรมมหาราชวัง ไมวา
นักทองเที่ยวอาจกระทําโดยรูเทาไมถึงการณหรือจงใจกระทําก็ตามมัคคุเทศกผูที่นํามาไมตักเตือน
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นักทองเที่ยวผูที่กระทําการดังกลาว มัคคุเทศกไมรับผิดชอบตอนักทองเที่ยวในกลุมของตนเอง คือ
ปลอยประละเลยตอนักทองเที่ยว มัคคุเทศกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยวคิดคาบริการ
แพงเกินกวาความเปนจริง ซึ้งปญหาดังกลาวนี้จะมีนักทองเที่ยวเขามารองเรียนและขอความ
ชวยเหลือจากเจาหนาที่ประชาสัมพันธอยูเสมอ ดังนั้นสํานักพระราชวัง ควรมีแนวทางในการ
จดัการตอปญหาดังกลาวดังนี้ 
 1. สํานักพระราชวัง ควรจัดใหมีการจัดทําระเบียนประวัติสําหรับมัคคุเทศกที่มีความ
ประสงคจะนํานักทองเที่ยวเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวาช่ืออะไร 
ผานการอบรมจากสถาบันอะไร และสังกัดบริษัทอะไร   
 2. สํานักพระราชวัง ควรกําหนดบทลงโทษอยางชัดเจนเฉพาะของสํานักพระราชวังเอง 
เชนในกรณีที่สํานักพระราชวัง ไดรับรองเรียนเกี่ยวกับมัคคุเทศกและสํานักพระราชวัง สามารถ
ตรวจสอบแลวพบวามีมัคคุเทศกบุคคลดังกลาวไดกระทําความผิดจริงตามที่ไดรับรองเรียนมา 
สํานักพระราชวังพระราชวังควรตัดสิทธิ์ในการเขามาปฏิบัติหนาที่ในพระบรมมหาราชวังและวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม หรือควรสงใหหนวยงานท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรงเชน ตํารวจทองเที่ยว
เพื่อใหดําเนินการทางกฎหมายตอไป 
 3. สํานักพระราชวัง ควรขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอกท่ีมีหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรง เชนตํารวจทองเที่ยว เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาดังกลาว 
 ปญหาดานระเบียบการเขาชม  
 จากการศึกษาพบวาสํานักพระราชวังไดมีพัฒนาการในเร่ืองของระเบียบในการเขาชม
มาเปนลําดับ ไดมีการปรับปรุงระเบียบในการเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา
รามไวอยางเหมาะสมกับยุคสมัยและมีความรัดกุมดีแลว แตเพื่อใหการจัดการการทองเที่ยวใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีความเปนระเบียบเรียบรอยในทุก ๆ ดานสํานัก
พระราชวัง ควรมีแนวทางในการจัดการดังตอไปนี้ 
 1. สํานักพระราชวัง ควรมีกําหนดมาตรการการลงโทษแกนักทองเที่ยวที่พยายามฝา
ฝนระเบียบ และมอบหมายใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่ปฏิบัติอยางเครงครัด เชนควรหามไมให
นักทองเที่ยวสูบบุหร่ีภายในอาณาบริเวณของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ควรมีการจับกุมและปรับเงินตามที่กฎหมายกําหนด เพราะการที่มีนักทองเที่ยว บางรายสูบบุหร่ี
เปนการทําใหสถานที่สกปรกและสรางความรําคราญใหกับนักทองเที่ยวรายอ่ืน ๆ  
 2. สํานักพระราชวังควรมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่เขมงวด เนื่องจาก
สํานักพระราชวังพระราชวังอนุญาตใหนักทองเที่ยวสามารถนําสัมภาระตาง ๆ เชนกระเปาเดิน
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ทางเขาภายในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามไดดังนั้นเพื่อความปลอดภัย
สํานักพระราชวังควรมีการตรวจสอบสัมภาระของนักทองเท่ียวโดยใหนักทองเที่ยวเดินผานเคร่ือง
แสกนวัตถุระเบิดกอนนํากระเปาเดินทางเขาภายในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
 ปญหาดานบุคลากร 
 จากการศึกษาพบวาสํานักพระราชวังมีบุคคลากรทางการทองเที่ยวคอนขางนอยและ
ยังมีปญหาดานการสื่อสารภาษาตางประเทศกับนักทองเที่ยวที่ไมไดใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ดังนั้นเพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาวสํานักพระราชวังควรมีแนวทางในการจัดการตอปญหา
ดังกลาวดังนี้ 
 1. สํานักพระราชวัง ควรมีการเพิ่มจํานวนบุคลากรเพ่ือใหเพียงพอตอการใหบริการแก
นักทองเที่ยว  
 2. สํานักพระราชวัง ควรมีการพัฒนาความรูความสามารถในดานการบริการ และ
พัฒนาดานภาษาแกบุคคลากรทางการทองเที่ยวใหมีการใชภาษาตางประเทศไมใชเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ควรจัดใหมีการอบรมภาษาอื่น ๆ เพิ่มเติมเชนภาษาจีน ภาษารัสเซีย ซึ่งในปจจุบันนี้
ไดมีนักทองเที่ยว จากประเทศดังกลาวนิยมเดินทางมาทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระ
ศรีรัตนศาสดารามเปนจํานวนมาก และนักทองเที่ยวดังกลาวนี้ไมไดใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
ซึ่งในบางครั้งจึงเปนอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่  
 3. สํานักพระราชวังควรมีการขอความรวมมือจากสถาบันการศึกษาที่เปดสอนใน
ภาษาดังกลาวนี้ใหสงเจาหนาที่มาอบรมภาษาใหแกบุคคลากรทางการทองเที่ยวของสํานัก
พระราชวังเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพใหกับบุคคลากรและสามารถใหบริการแกนักทองเที่ยวได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 ปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 จากการศึกษาพบวาส่ิงอํานวยความสะดวกของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม พบวา การใหบริการหองสุขามีจํานวนนอยและไมเพียงพอตอความตองการของ
นักทองเที่ยว ดังนั้นสํานักพระราชวังพระราชวังพระราชวังควรมีแนวทางในการจัดการตอปญหา
ดังกลาวดังนี้ 
 1. สํานักพระราชวัง ควรมีการสํารวจพื้นที่ในบริเวณพระบรมมหาราชวังและวัดพระ 
ศรีรัตนศาสดารามเพื่อจัดสรางหองสุขาเพิ่มเติมเพื่อใหเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว  
 2. สํานักพระราชวังควรขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอก เชนกรุงเทพมหานคร
เพื่อขอใหจัดรถสุขาเขามาจอดเพ่ือใหบริการแกนักทองเที่ยวในกรณีที่มีการจัดงานพระราชพิธีและ
อนุญาตใหประชาชนและนักทองเที่ยวมีสวนรวมได เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ืองการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ชวยใหไดรับความรูหลายประการอันเปนผลจากการศึกษา ซึ่งจะอภิปรายตอไปนี้ 
 ผลการศึกษาที่พบประการที่ 1 คือ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามมี
การเปลี่ยนแปลงดานบทบาทหนาที่ซึ่งจากเดิมที่เคยใชเปนสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย
และศูนยกลางการปกครองแผนดินเมื่อคร้ังอดีตและไดมีการเปล่ียนแปลงบทบาทหนาที่มาเปน
สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวจํานวนมากในปจจุบัน ซึ่งผล
การศึกษาประเด็นนี้สอดคลองกับงานศึกษาของ ศิริพร  บัวพันธชั้น (2549) ในประเด็นที่วาบทบาท
ของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่มีตอสังคมไทยในแตละยุคสมัยต้ังแตรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1 พ.ศ.2325-2352) จนกระทั่งรัชกาล
ปจจุบัน รวมทั้งการใชพื้นที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปล่ียนแปลงไป จาก
เดิมซ่ึงในอดีต พระบรมมหาราชวัง เปนพื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ ของพระมหากษัตริยเทานั้น แตในปจจุบัน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีมิติการใชพื้นที่เพิ่มข้ึนอีกหนึ่งมิติ คือการเปน
พื้นที่กึ่งสาธารณะเชิงทองเที่ยว ดังนั้น พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรรัตนศาสดาราม จึงได
เปล่ียนแปลงไปตามบริบทของสังคม  
 ผลการศึกษาที่พบประการที่ 2 คือ การจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและ
วัดพระศรีรัตนศาสดารามควรมีการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการ
ใหบริการดานตาง ๆ แกนักทองเที่ยว เชน ดานการฝกอบรมภาษา บุคลิกภาพและการใหบริการที่ดี
แกนักทองเที่ยว ซึ่งผลการศึกษาประเด็นนี้นี้มีความสอดคลองกับงานศึกษาของ สุกัญญา กิม่เปยม 
(2551) ในประเด็นที่วา ควรมีการจัดฝกอบรมเจาหนาที่ในดานบุคลิกภาพ ดานการใหบริการที่ดี 
และการมีมนุษยสัมพันธที่ดี ควรมีการฝกอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ ใหแก
เจาหนาที่  
 ผลการศึกษาที่พบประการที่ 3 คือ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระศรีรัตนศาสดารามมีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึนจนตองมีการจัดการการทองเที่ยวที่มี
ความเปนระบบ รัดกุม เหมาะสมและมีพัฒนาการมาจนถึงปจจุบันนี้เนื่องจากวาพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปนสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ที่มีความงดงามของศิลป
และมีประวัติศาสตรความเปนมาท่ีนาสนของนักทองเที่ยว ซึ่งการศึกษาในประเด็นนี้สอดคลองกับ 
เปรมวดี ณ นครพนม (2545) ในประเด็นที่วานักทองเที่ยวสวนใหญตองการเที่ยวชมสถานที่
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมมากที่สุด และสถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่ไดรับ
ความนิยมจากนักทองเที่ยวมากที่สุด ไดแก พระบรมมหาราชวังกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
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 ผลการศึกษาที่พบประการที่ 4 คือการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและ
วัดพระศรีรัตนศาสดารามจะมีพัฒนาการทางการทองเที่ยวดีข้ึนตามลําดับ และสามารถพัฒนา
ศักยภาพดานการทองเที่ยวใหดียิ่งข้ึนถาหากไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเนื่องจากพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา
รามนั้นเปนพระอารามหลวงที่ศักยภาพหลายดานที่จะสามารถพัฒนาใหเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มี
ศักยภาพสูงสุดของประเทศไทยได ซึ่งการศึกษาในประเด็นนี้สอดคลองกับ พระมหาบุญพิเชษฐ 
จันทรเมือง (2553) ในประเด็นที่วาทรัพยากรทางวัฒนธรรมในพระอารามหลวงช้ันเอกทุกวัด และ
พระราชวังตาง ๆ ลวนมีศักยภาพโดดเดนที่สามารถพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยวได ถาไดรับการ
สนับสนุนจากองคกรภาครัฐและเอกชน ในการชวยบริหารจัดการ ภาพพจนและชื่อเสียงของพระ
อารามหลวงทุกวัด บุคลากร การใหบริการ อาคารสถานท่ี เสนทางการคมนาคม สภาพแวดลอมใน
บริเวณวัด เพราะนักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร 
กรุงเทพมหานคร พบวา นักทองเที่ยวมีความเห็นวาศิลปกรรมไทยเปนส่ิงควรชวยกันอนุรักษและ
ศึกษา กิจกรรมที่นักทองเที่ยวชอบไดแกการเที่ยวชมศิลปกรรมความสวยงามของวัด และประโยชน
ที่นักทองเที่ยวไดรับจากการเดินทางมาเที่ยววัดคือการไดผอนคลายความเครียด เกิดความสบาย
ใจ และไดพัฒนาจิตใจใหสงบและแนวทางการจัดการการทองเที่ยวภายในพระอารามหลวงนั้น 
ควรดานการชื่นชมศิลปกรรมตาง  การนมัสการไหวพระและส่ิงศักด์ิสิทธิ์ การฝกสมาธิภาวนาใน
วันหยุดและวันพักผอน  ส่ิงที่นักทองเที่ยวควรไดรับในการมาทองเที่ยวคือความเพลิดเพลิน คติ
ธรรม เกร็ดความรูทางศาสนาที่ประกอบดวยประวัติศาสตรที่ละเอียดลึกซ้ึง และควรปรับปรุงดาน
การบริการทองเที่ยวของวัดที่ยังไมเปนที่ดึงดูดใจเพื่อมาตรฐานแรงจูงใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
จัดการสาธารณะ 
 
ขอเสนอแนะ 
 แนวทางการจัดการการทองเท่ียวพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม 
 แนวทางในการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
สูความยั่งยืนจะตองพิจารณาปรับปรุงองคประกอบของปญหาทั้ง 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ปญหาการเส่ือมสลายของโบราณสถานโบราณวัตถุ 
  สํานักพระราชวัง ควรมีมาตรการในการปองกันการเส่ือมสลายของโบราณสถาน 
โบราณวั ตถุ ภายในพระบรมมหาราชวั ง และวั ดพระศ รี รัตนศาสดาราม  เนื่ อ งจาก
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนโบราณสถานที่มีอายุกวา 200 ป อาจมีการ
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เส่ือมสลายโดยธรรมชาตินั้นถือวาเปนเร่ืองปกติ แตไมควรใหเกิดการเส่ือมสลายที่เกิดจาก
ผลกระทบของการจัดการการทองเที่ยวหรือเกิดจากการกระทําของนักทองเที่ยว ดังนั้นสํานัก
พระราชวัง จึงควรมีแนวทางการในการจัดการหรือมีมาตรการในการปองกันปญหานี้อยางจริงจัง 
 2. ปญหามัคคุเทศก  
  สํานักพระราชวังพระราชวังควรมีมาตรการในการจัดการเก่ียวกับปญหามัคคุเทศก
ที่มีใบอนุญาตที่ไมถูกตอง และปญหามัคคุเทศกดังกลาวลักลอบเขามาแสวงหารายไดใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยางจริงจัง หรืออาจนํามาตรการที่เคยใชมา
ต้ังแตคร้ังอดีตมาปรับปรุงใหรัดกุมยิ่งข้ึนและนํากลับมาใชใหมอีกคร้ัง เชนการออกบัตรอนุญาต
การเปนผูนํานักทองเที่ยวชาวตางประเทศเขาชมพระราฐาน เพื่อเปนการควบคุมมัคคุเทศกและ
สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดจากมัคคุเทศกใหลดนอยลง 
 3. ปญหาดานระเบียบการเขาชม  
  สํานักพระราชวัง ควรมีมาตรการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการที่มีนักทองเที่ยว 
หรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่พยามฝาฝนระเบียบ หรือขอปฏิบัติในการเขาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม อยางจริงจัง หรืออาจใชมาตรการทางกฎหมายควบคูกับระเบียบการชม
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
 4. ปญหาดานบุคลากร 
  สํานักพระราชวัง ควรหามาตรการในการเพิ่มจํานวนบุคลากรทางการทองเที่ยว 
เพื่อใหเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่รับรองอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว เชนอาจใชบุคลากร
จากภายนอกหนวยงานเขามาชวยในสวนของงานที่ไมตองใชความรับผิดชอบสูง เชน ประจําราน
จําหนายอาหารเคร่ืองด่ืมและของท่ีระลึก หรือประจําจุดประชาสัมพันธตาง ๆ เพื่อใหขอมูลดาน
ตาง ๆ แกนักทองเที่ยว เปนตน 
 5. ปญหาดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
  สํานักพระราชวัง ควรหามาตรการในการจัดการปญหาดานส่ิงอํานวยความสะดวก
ที่ไมเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว เชน กรณีหองสุขาไมเพียงพอควรมีการสํารวจพื้นที่
ภายในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อจัดสรางหองสุขาเพิ่มเติม หรือขอ
ความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของใหเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาดังกลาว
เชนขอความรวมมือจากกรุงเทพมหานครใหนํารถสุขาเขามาจอดเพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยวหรือ
อาจใหนํารถสุขามาจอดในบริเวณใกลเคียงกับพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
เชนบริเวณสนามหลวง หรืออาจทําขอตกลงกับรานคาภายนอกพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรี
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รัตนศาสดาราม เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารใชหองสุขาของรานคาตาง ๆ ภายนอกพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดารามไดเพื่อเปนการบรรเทาปญหา เพราะอาจจะเปนการยากท่ีสํานัก
พระราชวัง จะสรางหองสุขาใหมีจํานวนเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว เนื่องจาก
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนโบราณสถานที่ต้ังอยูในเขตพระราชฐาน 
 จากการศึกษาการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม พบวาองคประกอบของปญหาดังกลาวขางตนถือเปนอุปสรรคในการจัดการการ
ทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังนั้นสํานักพระราชวัง ควรหา
แนวทางในการจัดการกับองคประกอบของปญหาดังกลาวทั้ง 5 ประการนี้ เพื่อที่จะทําใหการ
จัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนการจัดการการ
ทองเที่ยวสูความยั่งยืน 
 สํานักพระราชวัง ควรเปดโอกาสใหผูประกอบการดานธุรกิจการทองเที่ยวและ
ผูประกอบการรานคาภายนอกพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือประชาชนใน
บริเวณใกลเคียงพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเขามามีสวนรวมในการเสนอ
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
วามีความคิดเห็นอยางไรและตองการสิ่งใดหรือไดรับผลกระทบอยางไรเกี่ยวกับการจัดการการ
ทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่เปนอยูในขณะนี้ และสํานัก
พระราชวังสามารถตอบขอซักถามและช้ีแจงถึงเหตุผลตาง ๆ และทําความเขาใจกับบุคคลกลุม
ดังกลาวเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดข้ึนกับการที่มีการจัดการการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อนําไปสูการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนสืบไป 
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แบบสอบถามสําหรับผูบริหาร และบคุคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวงั 

 
 ในฐานะที่ทานมีหนาที่ รับผิดชอบดูแลในดานการจัดการการทองเ ท่ียวของ
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารมโดยตรงทานคิดวา 
 
1. ทานคิดวาพัฒนาการการทองเท่ียวของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ต้ังแตในอดีตปจจุบันนี้เปนเชนไร มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาข้ึนอยางไรบาง 
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
2. ทานคิดวาพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสามารถพัฒนาศักยภาพหรือ

ปรับปรุงแกไขขอจํากัดตางๆ เพื่อใหเอ้ือตอการพัฒนาการทองเที่ยวในอนาคตอยางไรบาง 
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
3. ทานคิดวาการจัดการการทองเที่ยวของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามใน

ปจจุบันนี้เหมาะสมแลวหรือไมอยางไร  
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
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4. ในปจจุบันนี้พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มมาก
ข้ึนจนเกินความสามารถในการรองรับ ทานมีแนวคิดหรือแนวทางในการบริหารจัดอยางไรบาง 

 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
5. ทานคิดวาการใหบริการในดานตางๆ ของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามใน

ปจจุบันนี้เปนเชนไร 
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
6. ทานมีแนวคิดหรือขอเสนอแนะในการพัฒนาการทองเที่ยวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระ

ศรีรัตนศาสดารามอยางไร 
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
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แบบสอบถามสําหรับมัคคุเทศก 
 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน [ ] หรือเติมขอความลงในชองวางที่เวนใหตรงตาม

ความเปนจริงของทาน 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
1. เพศ 
 [  ] 1.) ชาย [  ] 2.)  หญิง 
 
2. ทานมีอายุอยูในชวงใด 
 [  ] 1.)   20 – 30 ป [  ] 3.)  31 -40 ป 
 [  ] 4.)  41- 50 ป [  ] 5.)  51- 60 ป 
 [  ] 6.)  มากกวา 60 ป 
 
3. ทานสําเร็จการศึกษาระดับใด 
 [  ] 1.) ประถมศึกษา [  ] 2.) มัธยมศึกษา 
 [  ] 3.) อนุปริญญา [  ] 4.) ปริญญาตรี 
 [  ] 5.) ปริญญาโท [  ] 6.) ปริญญาเอก 
 [  ] 7.) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................................... 
 
4. ปจจุบันทานเปนมัคคุเทศกประเภทใด 
 [  ] 1.) ประเภท มัคคุเทศกอิสระไมสังกัดบริษัท 
 [  ] 2.) ประเภทมัคคุเทศกสังกัดบริษัท           ชื่อบริษัท......................................................... 
 [  ] 3.) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................... 
 
5. ทานใชภาษาใดเปนภาษาหลักในการปฏิบัติหนาที่มัคคุเทศก 
 [  ] 1.) ภาษาอังกฤษ [  ] 2.) ภาษาฝร่ังเศส 
 [  ] 3.) ภาษาสเปน [  ] 4.) ภาษาจีน 
 [  ] 5.) ภาษาญ่ีปุน [  ] 6.) ภาษาเกาหลี 
 [ ] 7.) อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................................................... 
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6. ความถี่ ในการเดินทางมาปฏิบั ติหนาที่มัคคุเทศกในวัดพระศรี รัตนศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวังในหนึ่งเดือน 

 [  ] 1.) 1 – 2 คร้ัง [  ] 2.) 3 – 4 คร้ัง 
 [  ] 3.) 5 – 6 คร้ัง [  ] 4.) 7 – 8 คร้ัง 
 [  ] 5.) 9 คร้ังข้ึนไป [  ] 6.) อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 
 
7. ทานประกอบอาชีพมัคคุเทศกมานานเทาใด 
 [  ] 1.) 1-2 ป [  ] 2.) 2-3 ป 
 [  ] 3.) 3-4 ป [  ] 4.) 4-5 ป 
 [  ] 5.) มากกวา 5 ป [  ] 6.) อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 
 
8. ทานใชเวลาในการบรรยายประวัติวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังในแตละ

คร้ังประมาณเทาใด 
 [  ] 1.) 40 – 45 นาที [  ] 2.) 1 ชัว่โมง 
 [  ] 3.) 1 ชั่วโมง 30 นาที [  ] 4.) 2 ชัว่โมง 
 [  ] 5.) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................... 
 
สวนท่ี 2 ข อ คิ ด เ ห็ น สํ า ห รั บ มั ค คุ เ ท ศ ก ที่ มี ต อ รู ป แ บบก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง

พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 
9. ในฐานะที่ ท าน เปนมัค คุ เทศกท าน คิดว า รูปแบบเสนทางการ เ ดินทอง เที่ ยวของ

พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปนเชนไร 
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
10. ในฐานะที่ทานเปนมัคคุ เทศกทานคิดวาวันและเวลาเปดใหบ ริการทอง เที่ ยวของ 

พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปนเชนไร 
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
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11. ทานคิดวาการกําหนดเสนทางเดินทองเที่ยวของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา
รามเปนเชนไร 

 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
สวนท่ี 3 ขอคิดเห็นดานสิ่งอํานวยความสะดวกของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม 
 
12. ในฐานะที่ ท าน เป นมั ค คุ เทศก ท าน คิดว ากา ร ให บ ริ กา รยื ม เค ร่ื อ งแต ง กายของ

พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปนเชนไร 
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
13. ทานคิดวารานจําหนายอาหารเคร่ืองด่ืมและจําหนายของที่ระลึกของพระบรมมหาราชวังและ

วัดพระศรีรัตนศาสดารามเปนเชนไร 
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
14. ทานคิดวาการใหบริการ หองสุขาของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระศรี

รัตนศาสดารามเปนเชนไร 
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
15. ทานคิดวาปายบอกทิศทาง  หรือปาย ส่ือความหมายเ ม่ือถึงสถานที่ทองเที่ยวของ

พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปนเชนไร 
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
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สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะในการจัดการการทองเท่ียวในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม 

 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามความคิดเห็นนักทองเท่ียวเกี่ยวกับการจัดการการทองเท่ียว 
ในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวนดังตอไปน้ี 
 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบคุคล 
 
1. ชื่อ.................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................ 
 
2. เพศ 
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
3. ทานสําเร็จการศึกษาระดับใด 
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
4. อาชีพปจจุบนัของทานคืออะไร 
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
5. ภูมิลําเนาของทานในปจจุบนั 
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
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สวนที่ 2 แบบแผนการทองเท่ียว 
 
6. วัตถุประสงคของการเดินทางมาพระบรมมหาราชวังและพระศรีรัตนศาสดารามในคร้ังนี ้
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
7. ทานทราบขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวพระบรมมหาราชวังและพระศรีรัตนศาสดารามได

อยางไร 
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
8. ลักษณะการเดินทางทองเที่ยวของทานในคร้ังนี้ ทานเดินทางมากับคณะทองเที่ยวหรือเดินทาง

ทองเที่ยวดวยตนเอง 
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
9. ระยะเวลาทีท่านใชในการทองเทีย่วในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
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สวนที่ 3 แบบสํารวจศกัยภาพของการใหบริการดานตางๆ แกนักทองเทีย่ว 
 
10. ทานคิดวา การใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวก ตางๆ ของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรี

รัตนศาสดาราม เปนเชนไร 
 การใหบริการยืมเคร่ืองแตงกาย 
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
 
 การใหบริการรานจําหนายอาหารเคร่ืองด่ืมและของที่ระลึก  
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
 ปายบอกทิศทาง หรือปายส่ือความหมายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง  
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
 การใหบริการหองสุขา  
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
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Questionnaire to test tourists’ opinions towards tourism management in 
Grand Palace and Emerald Buddha Temple. 

 
This questionnaire is divided into 3 parts as follows. 
 
Part 1: Personal Profiles 
 

1. Name 
........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 
 
2. Gender  
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
3. Educational Background 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
4. Current Occupation 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
   

5. Current Domicile 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
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Part 2 : Travel Pattern 
 
6. The purpose of your visit to the Grand Palace. 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
7. How did you retrieve the information about tourism in the Grand Palace and Emerald  
 BuddhaTemple.? 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
8. Do you travel alone or with any companion? 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
9. How much time do you spend at the Grand Palace and Emerald Buddha.? 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
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Part 3 : Efficiency of Services for Tourists 
 
10. How do you think about services and facilities provided by the Grand Palace and  
 Emerald Buddha Temple.? 
 
 Apparel Borrow Service. 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
 Refreshment and Souvenir Shops. 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
 Banners Showing Directions and Information in the Temple. 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
 Restrooms 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
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ประวัติผูศึกษา 
 
ชื่อ – นามสกุล นายรณกร  เจริญศรี 
วัน เดือน ปเกิด 31 สิงหาคม พ.ศ.2524 
ที่อยูปจจุบัน 101 หมู 5 ตําบล บอทอง อําเภอ บอทอง จังหวัด ชลบุรี   
โทรศัพท 089 9327 078 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2548 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร       
 พ.ศ.2552 ศึกษาตอปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 
  วัฒนธรรม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ.2548-ปจจุบัน รับราชการสํานักพระราชวัง ตําแหนงพนักงานนําชม  
  สังกัดสํานักงานเลขานุการกรม ฝายประชาสัมพันธและเผยแพร 
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