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 จักรพันธ์ ผาสิกา: ความเป็นไปได้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานในเขตพระจุฑาธุช
ราชฐาน อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร.รัศม ีชูทรงเดช. 309 หน้า.  
 

 การศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานในเขตพระจุฑา
ธุชราชฐาน อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน ในระหว่าง พ.ศ. 2533-2557 2) ประเมินปัญหาการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตพระจุฑาธุชราชฐานที่ผ่านมา และ 3) เสนอแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม
ในเขตพระจุฑาธุชราชฐานด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและยั่งยืน ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษานี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์         
เชิงลึกจากกลุ่มผู้รู้ ได้แก่ กลุ่มกรมศิลปากร กลุ่มจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคภาคีท้องถิ่น 
จ านวน 34  คน และส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลด้วยใช้แบบสอบถาม ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการ 
จ านวน 400 คน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาจ าแนกและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS   
 ผลการศึกษา พบว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับมอบสิทธิ์จากกรมธนารักษ์ให้ใช้พระจุฑา
ธุชราชฐานเป็นพ้ืนที่ส าหรับใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และใน พ.ศ. 2533 กรมศิลปากรได้ประกาศ          
ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน หลังจากนั้นระหว่าง พ.ศ. 2545-2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ
กรมศิลปากรปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณคดี เพราะยังคงปรากฏ
หลักฐานทางสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 และยังได้มีการจัดจ้างบุคลากรเพ่ือดูแลรักษาและจัดเตรียม  
การบริการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมจวบจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากพระจุฑา
ธุชราชฐานเป็นพ้ืนที่ส าหรับการใช้ประโยชน์ทางการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงส่งผล
ท าให้พระจุฑาธุชราชฐานไม่สามารถจัดการและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้    
 ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาพระจุฑาธุชราชฐานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
เนื่องจากเป็นพ้ืนทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านโบราณสถานสู่สาธารณะให้มากข้ึน สร้างความร่วมมือกับ
ภาคภาคีท้องถิ่นในการจัดการและพัฒนาพระจุฑาธุชราชฐาน เช่น การขับเคลื่อนกิจกรรมฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์โบราณสถาน และ 2) การจัดการด้านภูมิทัศน์ควรด าเนินการร่วมกับส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
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 The purposes of Possibility Study of Heritage Sites in the Chudhadhuj Rajthan Palace, 
Sichang Island, Chonburi Province are 1) to study and collect the data on the management of 
the Chudhadhuj Rajthan tourist sites during 2533-2557 B.E., 2) to evaluate the problems of 
the Chudhadhuj Rajthan palace tourist sites, and 3) to suggest the guidelines and sustainability for 
improving and managing the Chudhadhuj Rajthan palace. The research methodology used in this 
study include qualitative research and quantitative research. The sample of qualitative research 
composes of related 34 informants towards in-depth interviews among a group of people from the 
Fine Arts Department, Chulalongkorn University and local party.  In a mean time, the quantitative 
research is distinguished with the population sample of 400 towards questionnaires and the data is 
classified and analyzed by SPSS program.   
 The result of this study discovered that the Chudhadhuj Rajthan palace has been 
registered as archaeological site since 2533 B.E. and Chulalongkorn University received a grant 
simultaneously from the Treasury Department to use the Chudhadhuj Rajthan palace as education 
area. During 2545-2547 B.E., Chulalongkorn University and Fine Arts Department renovated the 
building as a learning center for history and archeology because  the palace still has many 
unidentified architectural remains built in Reign of the Rama IV,  and Chulalongkorn University still 
hires staff to maintenance and take cares of basic service for visitors. However, the Chudhadhuj 
Rajthan palace is educational area of Chulalongkorn University which could not be managed and 
developed for the tourist attractions. 
 The suggestions of this study of are 1) Chulalongkorn University should promote and 
educate the tourist attractions to public under supervision of the university incooperating with the local 
parties to restore and conserve the historic monuments, and 2) The management of the landscape 
should be conducted with the Fifth Regional Office of Fine Arts Department, Prachinburi province 
in order to develop to be a sustainable attraction for historical touristism.      
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาจากรองศาสตราจารย์  
ดร.รัศมี ชูทรงเดช ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย รวมทั้ง อาจารย์ ดร.อภิญญา อรุณนภาพร ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
รองศาสตราจารย์ ชนัญ วงษ์วิภาค กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้วิจัย ส่งผลให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณา
ของอาจารย์ทั้ง 3 ท่านเป็นอย่างสูง  
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และคณาจารย์
คณะโบราณคดีทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา ให้ความรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง
แก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณเจ้าของหนังสือ วารสาร เอกสาร ผลงานวิจัย  วิทยานิพนธ์ทุกเล่ม และ
ขอขอบพระคุณบุคคลที่ได้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านที่ช่วยให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอบคุณแรงสนับสนุน ความช่วยเหลือ จาก พี่ๆ เพ่ือนๆ น้องๆ ชาวหลักสูตรการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่ให้ค าแนะน าและก าลังใจตลอดมา 
 ขอขอบคุณทุกค าถามท่ีคอยถามเสมอว่า จบหรือยัง จบเมื่อไหร่? 
 คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา 
พ่ีสาว พ่ีชาย อันเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ผู้วิจัยขอกราบลงแทบเท้า และขอขอบพระคุณในความรัก อันยิ่งใหญ่
ทีใ่ห้การสนับสนุนทั้งก าลังทรัพย์และเป็นก าลังใจให้ทุกครั้ง ทุกเรื่อง เป็นอย่างดียิ่งเสมอมา 
 หากมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอน้อมรับไว้
แต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยคาดหวังว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยส าหรับ 
หน่วยงานผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามประสงค์ 
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณพระคุณพลังอ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระศรีอริยเมตไตรย และ
ท่านเมชุซามะ รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ปกปัก คุ้มครอง รักษา  
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