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บทคัดย่อ 

 งานศึกษาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นกรณีศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมแหล่งส าคัญของกรุงเทพฯ โดยศึกษาภาพรวมของการบริหารจัดการของวัด 
จ าเพาะแผนกทัศนศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมรับมือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของวัด ให้เป็น
ระบบและเป็นระเบียบมากขึ้น การสร้างกฎระเบียบของวัดได้จัดแบ่งความรับผิดชอบในการจัดสรร
บุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทั่วถึง เป็นสิ่งปลูกฝังให้บุคลากรหวงแหนและอนุรักษ์ อีกทั้งการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมให้วัดพระเชตุพนฯ มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงระดับโลก 
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ภายในวัดโดยมีพระวิทยากรและมัคคุเทศก์น าชม ท าให้
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสและเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง และเข้าถึงการท่องเที่ยวได้มากกว่าเดินชมทั่วไป 
นักท่องเที่ยวได้รับความรู้เชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท าให้มีการบอกเล่าต่อๆ กัน ท าให้วัดมีชื่อเสียง
ในทางอ้อมและจากการจัดสรรของวัดที่มีการบูรณาการวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาในวัน
ส าคัญต่างๆ ล้วนส่งเสริมให้วัดมีบทบาทส าคัญทั้งในฐานะแหล่งท่องเที่ยว และศาสนสถานส าคัญทั้ง
ระดับประเทศและนานาชาติ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ในที่สุดวันนี้ก็มาถึง วันที่สารนิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ กว่าจะถึงวันนี้ได้ โอ่ย...สุดยอด
ประสบการณ์ชีวิต การได้ท างานอะไรที่มันท้าทายคงผ่านพ้นไปไม่ได้เลย หากไม่ได้รับก าลังใจและ
ก าลังสมองส าคัญจากทุกคน 
 ก่อนอ่ืนเลยคงต้องขอบคุณ อ.ด า ที่รับหนูเป็นเด็กในที่ปรึกษา อ.คงรู้ดีว่าที่ผ่านมาศิษย์คนนี้
เขียนงานไม่ได้เรื่อง คิดอะไรก็ไม่ค่อยได้ สมองตีบตันขั้นหนัก แต่อ.ก็คอยช่วยเหลือศิษย์คนนี้มาเสมอ
จนส าเร็จได้ในวันนี้ ขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยเหลือและดูแลมาตลอด 1 ปี คงมีวันนี้ไม่ได้จริ งๆถ้าไม่
มีอ.ที่ให้ค าปรึกษา  
 ต่อมาเลยขาดคนนี้ไม่ได้ บอสของหนู ที่ฟังเราร้องไห้หาหัวข้อไม่ได้สักที จนช่วยคิดสนามให้
เราน ามาต่อยอดจนได้สารนิพนธ์เล่มนี้ขึ้น ขอบคุณมากจริงๆนะม่ามี๊ และเพ่ือนๆคนส าคัญทั้งหลาย เก๋
บิ้บ ป้ายี เบสบอด แนนเบิ้ม นุ่มนิ่ม จ๋อมแจ๋ม ที่คอยอยู่ฟังเราบ่นและให้ค าปรึกษา ไปสนามเป็นเพ่ือน 
และท างานร่วมกันแบบโต้รุ่ง ถึงมันจะปวดสมองแต่อยู่กับทุกคนละมีความสุขจริงๆ 
 ขอบคุณเพ่ือนๆเอกมานุษที่สร้างเสียงหัวเราะ สร้างวันเวลาดีๆมากมาย แม้จะยามสอบ ยาม
แก้งาน ยามวิกฤต หรือวันส าเร็จการศึกษา ดีใจกับเพ่ือนๆด้วยนะ  
 ขอบคุณอ.มณีวรรณที่สอบหนู ท าให้หนูรู้สึกว่า เหมือนหนูพูดคุยกับแม่หนูเลย ขอให้อาจารย์
สุขภาพแข็งแรงนะคะ ขอบคุณอ.พ่ีเกด ที่เจอหน้าคณะบ่อยพอๆกับพ่ีไข่ตุ๋น ที่หนูแซวบ่อยๆเพราะรัก
หรอกนะ  
 สุดท้ายนี้คงต้องขอบคุณตัวเองที่มาเรียนทีนี้ ได้เปลี่ยนมุมมองอะไรหลายๆอย่าง จากโลก
แคบๆที่เคยเจอมา ได้เปิดใจให้กว้าง มองโลกหลายแง่มากยิ่งขึ้น และขอบคุณที่ตัวเองสามารถท างาน
สารนิพนธ์นี้ขึ้นมาได้ ไม่คิดไม่ฝันจริงๆเลยนะเนี่ยว่าจะมีวันนี้ได้ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

มนุษย์เราเมื่อเกิดมานั้นมีหน้าที่มากมายหลายบทบาทแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการเล่า
เรียนหนังสือ ท างานหาเลี้ยงชีพ ดูแลครอบครัวและคนใกล้ชิด ชีวิตประจ าวันๆหนึ่งของมนุษย์หลาย
คนจะหมดไปกับการท าหน้าที่ตามความรับผิดชอบ บางคนก็มีความเครียดสะสมอันเกิดจากความ
เหนื่อยล้าจากการท างานอย่างหนัก เพ่ือเลี้ยงดูครอบครัวและตนเอง การจัดการความเหน็ดเหนื่อยที่
สะสมมาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เราท างานเก็บเงินนั้น ส่วนหนึ่งจะเก็บเพื่อใช้ในการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น
ในประเทศ หรือนอกประเทศ ล้วนแล้วแต่มีสถานที่น่าสนใจให้เรียนรู้และเข้าไปลองค้นหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ 

การท่องเที่ยว คือ การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งไม่ค านึงถึงว่าระยะทางนั้นจะใกล้
หรือไกล (ปรีชา แดงโรจน์, 2544 : 29) แต่การท่องเที่ยวนั้นมิได้หมายความว่า เป็นการท่องเที่ยว
เฉพาะการพักผ่อนหย่อนใจเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงเพ่ือการศึกษาหาความรู้ เพ่ือการติดต่อธุรกิจ 
รวมถึงการเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องก็ถูกรวมเข้าไปด้วย (นิคม จารุมณี, 2544: 1) ดังนั้น การท่องเที่ยวจึง
เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิต ท าให้เราได้พบเห็นสิ่งต่างๆจากสถานที่ที่เราไป ทั้งที่เป็น
วัตถุและไม่เป็นวัตถุ เช่น บ้านเรือน อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต เป็น
ต้น ประสบการณ์ของแต่ละคนที่จะได้รับนั้นมักจะขึ้นอยู่กับความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้น
ให้เกิดความสนใจในสิ่งใหม่ๆท่ีอยู่ตรงหน้า ยิ่งถ้าวัฒนธรรมใหม่ๆที่เราเจอนั้นมีความแปลกแตกต่างไป
จากสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจ าวันแล้ว ยิ่งมีส่วนในการท าให้เราคุ้นเคยกับสิ่งใหม่ได้เร็วขึ้น การ
ท่องเที่ยวจึงน าไปสู่การเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ คือ ทั้งได้เห็น ได้ฟัง ได้สัมผัสด้วยตนเอง การพบเจอ
สิ่งใหม่ๆยิ่งสร้างความเพลิดเพลินให้กับเรา อีกทั้งยังรวมถึงเป็นการพักผ่อนไปในตัว (ชนัญ วงษ์วิภาค, 
ม.ป.ป.: 1)  

รูปแบบการแพร่ขยายของการท่องเที่ยวนั้น ได้มีการขยายเข้าไปสู่ในท้องถิ่นก่อให้เกิดเป็น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขึ้น โดยท าให้เกิดรายได้แก่ท่องถิ่นรวมถึงสร้างความเป็นระบบของการ
ท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงมีบทบาทที่ส าคัญต่อทั้งระบบ
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เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทย เนื่องจากการท่องเที่ยวนับว่าเป็นสิ่งที่สร้างรายได้อันดับต้นๆ
ของประเทศ ทั้งนี้การท่องเที่ยวจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนให้มีความพร้อมในการรับมือ
ต่อนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ นับว่าเป็นการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศได้มาก
ยิ่งขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-3 (พ.ศ. 2504-2519) มีการมุ่งส่งเสริมและ
เผยแพร่ให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นหลัก มีความพยายามที่จะรณรงค์ให้ประเทศไทย
เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศ (ศิริ ฮามสุโพธิ์, 2543: 56) แต่การส่งเสริมท่องเที่ยวนั้นเริ่มเข้ามามี
บทบาทส าคัญท่ีเป็นส่วนในการพัฒนาประเทศอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ที่มีการบรรจุแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งวัตถุประสงค์คือ ต้องการมุ่งเน้นความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเพ่ือให้เกิดการสร้าง
รายได้มากขึ้น และการเน้นด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยที่ต้องการที่จะอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานต่างๆ (นรินทร์ สังข์รักษา, 2556: 1-2)  

ผลกระทบจากการท่องเที่ยวมีอยู่หลายประการ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวช่วยสร้าง
รายได้ที่ส าคัญให้ประเทศเป็นล าดับต้นๆ ท าให้เกิดธุรกิจท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ด้านสังคม เมื่อเกิด
ธุรกิจการท่องเที่ยวขึ้นในแต่ละท้องถิ่นรูปแบบการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นเปลี่ยนไป 
จากเดิมที่ท าการการเกษตรเป็นหลักก็เริ่มเปลี่ยนไปสู่อาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว  ผลพวงที่ได้จาก
อาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้สร้างอาชีพและเกิดการจ้างงานมากขึ้น อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้กับคน
ในชุมชน ด้านวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างคนท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยว 
(ฉันทัช วรรณถนอม, 2552: 104-111)  นอกจากนี้แล้วยังมีผลกระทบทางด้านลบของการท่องเที่ยว 
คือ สร้างความขัดแย้งระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนในท้องถิ่น เกี่ยวกับเรื่องของมารยาท กาลเทศะที่
นักท่องเที่ยวจะต้องปรับตัวเมื่อไปเยือนที่ต่างวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของ
ท้องถิ่น กล่าวคือ เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยมที่มีมาแต่เดิม เช่น การแต่งกายต้องทันสมัย
ขึ้น และผลกระทบที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เกิดการท าลายทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งที่เจตนาและ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักท่องเที่ยว (วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์, 2533: 91) 

รูปแบบการท่องเที่ยวนั้นมีหลายประเภท เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร การท่องเที่ยวชนบท การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา การท่องเที่ยว
เพ่ือสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวชมงานประเพณี 
(ธนกฤต สังข์เฉย, 2550: 57-60) แต่รูปแบบที่ผู้ศึกษาสนใจนั้นคือ “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” 
(Cultural Tourism) ซึ่งรูปแบบของวัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถี
ชีวิตหรือรูปแบบของการด าเนินชีวิต ที่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลา ในปัจจุบันได้มีการน า
วัฒนธรรมมาใช้ในเชิงการท่องเที่ยว  ซึ่ งกลายเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
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(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545: 253 อ้างถึงใน นรินทร์ สังข์รักษา, 2556: 235) ในหลักการ
ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นเป็นการท่องเที่ยวที่ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณค่า
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือที่จะได้เป็นข้อมูลให้กับผู้
ที่มาท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมคุณค่าในการท่องเที่ยวให้ได้รับความรู้ความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน
นั้นก็จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ  หากเกิดความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนแล้ว  จะน าไปสู่การร่วมกันอนุรักษ์รักษาในด้านทรัพยากรของ
วัฒนธรรมนั้นๆด้วย ทั้งนี้จะรวมไปถึงการได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว เช่น เกิดการจ้างงาน การ
บริการน าเที่ยว การขายสินค้าที่ระลึก เป็นต้น (นรินทร์ สังข์รักษา, 2556: 238-239)  

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ อันประกอบด้วย
การเรียนรู้  การสัมผัส การชื่นชมอัตลักษณ์ความงดงามที่มี ในแต่ละวัฒนธรรม  คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ทั้งทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ความ
เชื่อ ศาสนา จารีตประเพณี เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจที่ส าคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ขึ้น ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี และยังเป็นการท่องเที่ยวที่ให้คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นใน
แง่สังคมและวัฒนธรรม ที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาความแตกต่างของวัฒนธรรม
ท้องถิ่นกับวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว การจัดการด้านรูปแบบการรับมือของแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในแหล่งการท่องเที่ยวที่มีความคาดหวังว่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีความต่างทางด้านภูมิภาคและวัฒนธรรม เพ่ือท าความเข้าใจใน
วัฒนธรรม และความคิดของคนในสมัยเดียวกัน การจัดการเรื่องของการให้ความรู้นับว่าเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญ เช่น ในส่วนของข้อมูลของโบราณสถาน เพ่ือเข้าใจถึงความเป็นมาของโบราณสถานตาม
หลักฐานที่มีอยู่ โดยจะจัดออกมาในรูปของหนังสือ แผ่นพับ แผ่นป้าย รวมถึงการจัดให้มีศูนย์ข้อมูล
แหล่งโบราณสถานที่ให้บริการนักท่องเที่ยวในแหล่งโบราณสถาน (นรินทร์ สังข์รักษา, 2556: 110, 
237-240)  

นับตั้งแต่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการท าประเทศให้ทันสมัยด้วยการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็มีการผันไปตามกระแสการ
ท่องเที่ยวระดับโลกตลอดมา (ชนัญ วงษ์วิภาค, ม.ป.ป.: 54) หากพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของ
ประเทศไทยนั้น แต่เดิมการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งสังคมเมืองและชนบทในอดีต “วัด” จัดว่า
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ส าคัญยิ่ง เนื่องจากชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ กิจกรรมทาง
พุทธศาสนา หรือประเพณีต่างๆจึงมักจะถูกจัดขึ้นในวัด (ศิริ ฮามสุโพธิ์, 2543: 38) 
“กรุงเทพมหานคร” มีแหล่งการท่องเที่ยวจ านวนมาก จากการส ารวจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
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ไทย (ท.ท.ท) คือแหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ด้านประวัติศาสตร์ และด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญโดยเฉพาะพ้ืนที่รอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546: 
8-11) ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวนี้มีความส าคัญและมีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก รวมถึงยัง
ได้รับความสนใจมากที่สุดในกรุงเทพฯ โดยมีทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ โบราณสถานและศาสนา 
รวมถึงประเภทศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ศาลหลักเมือง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นต้น ผู้มาเยี่ยมเยือนที่
สนใจแหล่งท่องเที่ยวนี้มีทั้งไทยและเทศ เพราะบริเวณนี้นอกจากจะมีสถานที่ส าคัญๆแล้ว ยังมีรูปแบบ
วิถีชุมชนอย่างตลาดขายของอยู่ติดริมแม่น้ าเจ้าพระยา และยังสามารถไปแหล่งท่องเที่ยวๆอ่ืนได้อีก
มาก (ส านักบริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535: 5-27)  

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำมรำชวรมหำวิหำร หรือ วัดโพธิ์  เป็นศาสนสถานที่ทรงคุณค่า
ทั้งทางด้านพุทธศิลป์ วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรม รวมถึงเป็นแหล่งรวมของภูมิปัญญาและศาสตร์ต่างๆ
ที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้
ที่ส าคัญ ท าให้วัดโพธิ์มีชื่อเสียงในแง่ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายระดับโลก สืบเนื่องจากแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจารึกฝีมือการช่างต่างๆของไทย และโปรดฯให้
มีการรวบรวมเลือกสรรองค์ความรู้ โดยการจารึกลงในแผ่นศิลาติดไว้ตามผนัง และอาคารรอบบริเวณ
วัด (พระศรีวิสุทธิวงศ์, 2547: 4) ซึ่งเป็นการก่อสร้างครั้งยิ่งใหญ่ และการบูรณะก่อสร้างพระมหาเจดีย์
ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่4 วัดพระเชตุพนฯ ก็เริ่มเป็นที่รู้จักของนัก
เดินทางและนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก นับตั้งแต่ต้นช่วงประมาณ พ.ศ. 2406 จนถึงปัจจุบัน โดยถูก
พูดถึงในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง และเป็นศาสนสถานที่พุทธศาสนิกชน
ชาวไทยรู้จักคุ้นเคย จึงท าให้ทางวัดมีการพัฒนาการจัดการวัดในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555: 6)  

จากการที่วัดพระเชตุพนฯ มีเอกลักษณ์ความโดดเด่นในด้านของสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมไทย เช่น โบสถ์ภาพเขียนสีน้ ามัน พระวิหารพุทธไสยาส สระจระเข้ รูปปั้นฤๅษีดัดตนและ
อับเฉา จารึก และพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้วัดพระเชตุพนฯ ยังเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ท าให้วัดได้มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้น วัดมีพัฒนาการการท่องเที่ยว
และการจัดการให้สอดคล้องกับยุคสมัยเพ่ือให้วัดนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืน  ทางวัดจึงมี
การจัดงานเทศกาลต่างๆขึ้นที่โดดเด่นคือ เทศกาลสงกรานต์วัดโพธิ์ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทย
และต่างชาติให้เข้ามาช่วงเทศกาล ช่วยสร้างรายได้ให้กับวัดและยังสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของวัด
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ที่ได้เผยแพร่ศาสนาอีก นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์แผนโบราณและต ารายาเพ่ือฟ้ืนฟูองค์
ความรู้การแพทย์และการรักษาแผนโบราณ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555: 6) สิ่งที่เป็นตัว
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของวัดพระเชตุพนฯ อีกอย่างหนึ่ง นั่นก็คือ 9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์ ได้แก่
มหัศจรรย์พระไสยาส ต าราเวชเชตุพน มหาเจดีย์สี่รัชกาล ต านานสงกรานต์ไทย มรดกโลกวัดโพธิ์ 
ยักษ์วัดโพธิ์ ผ่านภพรัตนโกสินทร์ วิจิตรพระพุทธเทวปฏิมากร และต้นต ารับนวดแผนไทยเป็นต้น 

การด าเนินการจัดโครงสร้างบริหารจัดการวัด หากขาดผู้น าที่เล็งเห็นความส าคัญในการ
บริหารจัดการวัดทั่วทุกภาคส่วน คงไม่สามารถสร้างความยั่งยืนได้อย่างในปัจจุบันนี้ได้ การด าเนินการ
ของผู้น าวัดคือ เจ้าอาวาส ได้เริ่มมาตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2490 จนถึงปัจจุบันเจ้าอาวาสแต่ละพระองค์ได้
เล็งเห็นความส าคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดควบคู่กับงานสืบทอดพระพุทธศาสนาใน
การพัฒนาวัดช่วงของพระธรรมปัญญาบดี (พ.ศ. 2534-2554) ได้ด าเนินการสร้างแนวคิดในการ
บริหารจัดการวัดอย่างเป็นระบบและสมัยใหม่  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมและ
บุคลากรในวัดให้การยอมรับและมีส่วนร่วมจึงได้มีการจัดท า “ระเบียบวัดพระเชตุพนว่าด้วยการ
บริหารวัดพระเชตุพน พ.ศ. 2545” เพ่ือให้พระและฆราวาสรุ่นใหม่เข้ามาร่วมจัดการบริหารวัดอย่างมี
ประสิทธิภาพอีกท้ังระเบียบนี้ยังมีประโยชน์ต่อการจัดการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนอีกด้วย โครงสร้าง
และระบบบริหารจัดการวัดได้แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายงานกลาง ฝ่ายปกครอง ฝ่ายศาสนศึกษา 
และศึกษาวิเคราะห์ ฝ่ายเผยแผ่ และฝ่ายสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ 

แผนกทัศนศึกษำ เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายเผยแผ่อันมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของวัด และค าสอนทางพุทธศาสนาแก่สาธารณชนทั่วไปรวมถึงส่งเสริมการทัศนศึกษา
ของวัด โดยมีหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาเที่ยววัด มีการจัดอบรมพระวิทยากรและ
มัคคุเทศก์ จัดการให้พระวิทยากรบรรยายความรู้แก่ผู้เข้าชมวัด (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2555: 14-15) ซึ่งด าเนินการโดยหัวหน้าแผนกที่ถูกจัดตั้งขึ้นจากแผนระเบียบการจัดการวัด 
นอกจากนี้เพ่ือเป็นการสนับสนุนการจัดการแหล่งเรียนรู้เผยแพร่พุทธศาสนา และการท่องเที่ยววัดจึง
จัดให้มีมัคคุเทศก์ที่เป็นบุคลากรของวัดทั้งพระสงฆ์และฆราวาส (มัคคุเทศก์) ซึ่งมัคคุเทศก์กลุ่มนี้ได้รับ
การฝึกอบรมความรู้ด้านน าชมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ในส่วนของพระสงฆ์ ทางวัดได้จัด
หลักสูตรถวายความรู้พระสงฆ์ เกี่ยวกับเรื่องของวัดพระเชตุพนฯ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ศิลป์ วรรณกรรมและพุทธศาสนา เป็นต้น  (รสิกา อังกูร, 2547: 100-107)  

วัดโพธิ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสมบูรณ์แบบในแง่ของการสร้างองค์ความรู้และท าให้ถึง
วัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ ดังนั้นแล้วเพ่ือเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้จึงมีการจัดทัศนศึกษา
น าชมวัด ซึ่งให้ผู้มีความสนใจสามารถติดต่อเข้ามาเพ่ือให้ทางวัดจัดการทัศนศึกษาให้ ที่ด าเนินการโดย
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พระวิทยากรเพ่ือเผยแพร่หลักธรรมความรู้และเกร็ดประวัติศาสตร์ของวัดนอกจากมีพระวิทยากรแล้ว
ยังมีมัคคุเทศก์ของวัด เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อและผู้ที่มาเที่ยวชม รวมถึงนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติโดยการน าชมของพระวิทยากรจะพาเดินชมทั่วบริเวณวัดพร้อมกับเล่าเรื่องประวัติของสิ่ง
ต่างๆ (พระศรีวิสุทธิวงศ์, 2547: 6) การให้ข้อมูลของแผนกทัศนศึกษาจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเป็นแผนกที่ส่งเสริมการให้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ถึงประวัติของกษัตริย์ไทยและประวัติของสถานที่
ส าคัญต่างๆในวัด รวมถึงประวัติของพระพุทธรูปองค์ส าคัญ นอกจากนี้ยังมีเรื่องภูมิปัญญาวัฒนธรรม
ของไทยที่ถูกรวบรวมไว้ในจารึก จึงท าให้ผู้ศึกษาเกิดความสนใจในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปัจจุบัน อันส่งผลให้เกิดการบูรณาการความรู้เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของวัดและสร้างชื่อเสียง 
คุณค่าต่างๆให้กับวัด  รูปแบบการให้ความรู้ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด รวมถึงการให้ข้อมูล
ความรู้นั้นได้สร้างมูลค่าท่ีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดได้มากน้อยเพียงไหน  

 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยแผนกทัศนศึกษาและมัคคุเทศก์ของวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

3. เพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการจัดระเบียบของการบริหารจัดการวัดพระเชตุพนฯ ที่
ส่งเสริมกับการรับมือการท่องเที่ยวและวิธีการส่งเสริมที่เกิดขึ้นโดยทางแผนกทัศนศึกษา  

สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของวัดมีรูปแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท า
ให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยแผนกทัศนศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้มีการด าเนินการโดยพระวิทยากรและมัคคุเทศก์นับว่าเป็นกลุ่มคนที่
ส าคัญในการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ที่ช่วยให้ผู้ที่สนใจเกิดความเข้าใจ อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่ช่วย
ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวนั้นมีคุณค่าในเชิงความรู้ 
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ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ในการท าการศึกษานี้ผู้ศึกษาต้องการจะทราบถึงมุมมองของพระวิทยากรและมัคคุเทศก์และ
การให้ข้อมูลความรู้เชิงประวัติศาสตร์ซึ่งจะเก่ียวข้องโดยตรงกับแผนกทัศนศึกษาในวัดพระเชตุพนฯ ที่
เป็นแผนกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในวัดพระเชตุพนฯโดยจะท าการเก็บข้อมูลจากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับแผนกทัศนศึกษาโดยท าการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมของพระวิทยากรและ
มัคคุเทศก์ในขณะที่ท าการบรรยายความรู้ 

สถำนที่ในกำรศึกษำ 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เพ่ือทราบรูปแบบของการบริหารจัดการของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเพ่ือ
สร้างให้วัดกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

2. เพ่ือได้ทราบถึงบทบาทและผลจากการสนับสนุนของแผนกการศึกษาในวิธีการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน 

ในการศึกษานี้จะมีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารการลงพ้ืนที่ภาคสนามรวมถึงการสัมภาษณ์
เก็บข้อมูลและการน ามาวิเคราะห์เรียบเรียงข้อมูลเพื่อน าไปสู่บทสรุปของงานศึกษาโดยใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานประมาณ 10 เดือนคือตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2558  

แผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำร 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 

สิงหาคม - ตุลาคม 2557 ศึกษาหาข้อมูลเ พ่ือท าการศึกษาวิจัย จากหนังสือ 
เอกสารและบทความต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

ตุลาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 ลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมายและท าการเก็บข้อมูลเพ่ือน าไปวิเคราะห์ 
รวมถึงการสัมภาษณ์สอบถามข้อมูล 
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กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2558 หาข้อมูลเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์ และท าการวิเคราะห์
ส่วนที่ขาด รวมถึงท าผลสรุปการวิจัย 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 เนื้อหาภายในบทนี้ว่าด้วยเรื่องของกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ที่จะแสดงให้เห็นถึงความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นอกจากนี้แล้วยังมีงานวรรณกรรม
และงานวิจัยเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและสิ่งน่าสนใจของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร พัฒนาการการท่องเที่ยวและรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเรื่องเกี่ยวกับ
ผู้น าเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ ที่จะช่วยให้เข้าใจเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีในวัดพระเชตุพนฯ 
โดยได้มีการจัดการของวัดที่จะช่วยให้บุคลากรบริหารอย่างเป็นระบบ เพ่ือสนับสนุนให้วัดมีความเป็น
ระเบียบ และยังเป็นตัวที่ส่งเสริมการท่องเที่ยววัดอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

 
กรอบแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากการศึกษาและรวบรวมความหมายนั้นจะหมายความได้ว่า
เป็นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการศึกษารูปแบบของวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี และประวัติศาสตร์ของ
ในแต่ละท้องถิ่น โดยนักท่องเที่ยวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะเดินทางไปเพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
เพ่ือความเข้าใจและเข้าถึงวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆ โดยจะมาในรูปแบบของสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์ เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ รวมถึงงานเทศกาลต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
โดยการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมได้มีผู้ให้ค าจ ากดัความไว้ดงันี ้

World Tourism Organization (WTO, 1985 อ้างถึงในนรินทร์ สังข์รักษา, 2552: 236) ได้
นิยามไว้ว่า “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”นั้นให้ความสนใจไปที่แรงดึงดูดในการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวดังนั้นจึงหมายความรวมถึงการเดินทางเพ่ือการเรียนรู้ชมการแสดงศิลปะการเดินทางเพ่ือ
เข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ 

สาขาวิชานโยบายและการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกริก (2546: 18 อ้าง
ถึงในนรินทร์ สังข์รักษา, 2552: 236) ได้ให้ค านิยาม “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ว่าเป็นการ
ท่องเที่ยวที่มุ่งเสนอลักษณะทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์โบราณคดีและสถานที่ต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้น 
และรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ของสังคมที่เป็นการท่องเที่ยวในเชิงการให้ความรู้  และความภาคภูมิใจ
ชื่นชมและศึกษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น 
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ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2540: 1-10 อ้างถึงใน เกสร สว่างพนาพันธุ์, 2555: 16) นิยามว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยว ที่เน้นการ
พัฒนาด้านภูมิปัญญา ความสร้างสรรค์ การเคารพต่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ศักดิ์ศรี และวิถีชีวิต
ผู้คน หรืออีกนัยหนึ่งว่า เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้อ่ืน และมองย้อนกลับมาที่ตนเอง
ด้วยความเข้าใจกันของสิ่งต่างๆในโลก ที่มีความเก่ียวโยงกันอย่างแยกออกไม่ได้ 

บริษัท มรดกโลก จ ากัด  (2537 อ้างถึงใน เกสร สว่างพนาพันธุ์ , 2555: 16) กล่าวว่า การ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นกลไกลที่แยกนักท่องเที่ยวออกจากนักเที่ยวได้อย่างชัดเจน เพราะ
นักท่องเที่ยวจะมีความสนใจในวัฒนธรรมของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว ต้ังแต่อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ 
โลกทัศน์ รสนิยม รวมถึงความสนใจที่เป็นในแนวของการศึกษา ท าให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นเพ่ือ
เปรียบกับวัฒนธรรมของตน นักท่องเที่ยวจะเอาความพึงพอใจของตนเป็นที่ตั้ง โดยที่ไม่ค านึงถึง
ผลกระทบอย่างหนึ่งอย่างใดต่อชุมชนหรือประเทศท่ีตนไปท่องเที่ยว 

Sigala and Leslie (2005: 5-6 อ้างถึงใน นรินทร์ สังข์รักษา, 2552: 236) ได้นิยามว่าเป็น
การท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่มีการเน้นความส าคัญกับแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับมรดกประเพณีที่
สืบทอดกันมาและวัฒนธรรมที่มีความดึงดูดอันประกอบด้วยวิถีชีวิตประเพณีการแสดงพิพิธภัณฑ์เป็น
ต้น 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548: 282 อ้างถึงใน นรินทร์ สังข์รักษา, 2552: 236) ได้กล่าวว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ที่มุ่งเดินทางไปท่องเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือให้ได้รับทั้งความเพลิดเพลินและความรู้จากการศึกษาความเชื่อ  ความ
เข้าใจต่อสภาพสังคมและรูปแบบวัฒนธรรม โดยที่ชุมชนท้องถิ่นนั้นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว 
ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความสมดุลแห่งกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยว  และกระแสการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป 

ส่วนของอุดม เชยกีวงศ์ ประชิด สกุณะพัฒน์ และวิมล จิโรจพันธ์ (2548: 50 อ้างถึงใน 
นรินทร์ สังข์รักษา, 2552 : 236) ได้ให้ค านิยามว่า เป็นการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งโบราณคดี
ประวัติศาสตร์งานประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพ่ือความเพลิดเพลินให้ได้ความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวนั้น 

ส่วนวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ การแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆที่
ประกอบไปด้วย การเรียนรู้ การสัมผัสเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ รูปแบบวิถี
ชีวิตทั้งศิลปะสถาปัตยกรรม โบราณสถาน เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึง
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วัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่ต้องรับผิดชอบต่อปัจจัยพ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรมอยู่ 4 ประการ คือ เพ่ือมุ่งเน้นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพ่ือให้
ทุกฝ่ายร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจใน
การท่องเที่ยวและในขณะเดียวกันก็ต้องมีความเคารพในวัฒนธรรมด้วย และเพ่ือให้ชุมชนได้ปรับปรุง
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน (นรินทร์ สังข์รักษา, 2552: 236-237)  

การท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมบริการที่ต้องใช้ทรัพยากรหลากหลาย เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในการพัฒนาการท่องเที่ยว แต่เดิมที่ใช้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซะ
ส่วนใหญ่ก็กลายเป็นนิยมน าวัฒนธรรมทั้งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต และวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมา
เป็นประดุจสินค้าเพ่ือตลาดการท่องเที่ยว ทรัพยากรวัฒนธรรมถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยดึงดูดโน้ม
น้าวนักท่องเที่ยวมาเยือนและยังเป็นสิ่งที่สร้างเอกลักษณ์ที่โดนเด่นให้กับท้องถิ่น  เพราะเป็นสิ่งที่
ครอบคลุมสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างไว้ทั้งหมดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงความเป็นมาของ
มนุษยชาติเพ่ือความเข้าใจคนอ่ืนและรู้จักตัวตนของบุคคลนั้นได้มากขึ้น (ชนัญ วงษ์วิภาค, ม.ป.ป.: 
61-63)  

ในส่วนของหลักการของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีอยู่ด้วยกัน 4 ประการคือ ประการแรก
เป็นการท่องเที่ยวที่มีการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญคุณค่าประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของทรัพยากรวัฒนธรรม เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว ประการต่อมา เป็นการท่องเที่ยวที่สร้าง
การปลูกฝังจิตส านึกของคนในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการร่วมกันรักษาและมีส่วนร่วมในการจัดการ
บริหารทรัพยากรของตน ประการต่อมา เป็นการท่องเที่ยวที่มีการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในวัฒนธรรม และประการสุดท้ายคือ การเคารพในวัฒนธรรมของตนเองและเพ่ือนบ้าน 
(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา อ้างถึงใน นรินทร์ สังข์รักษา, 2552: 23239)  

ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับงานศึกษานี้  ได้แก่ รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยที่จะต้องอนุรักษ์ทรัพยากรไว้ให้แก่คนรุ่นหลังต่อมาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมต้องมีลักษณะการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว ผู้ดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและการท่องเที่ยววัฒนธรรมจะต้องท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
พึงพอใจ เพ่ิมคุณค่าของประสบการณ์ที่ได้รับ ท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอยากกลับมาเที่ยวอีกครั้ง 
(นรินทร์ สังข์รักษา, 2552: 239-240) ซึ่งจากลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับ
รูปแบบของการจัดการของวัดพระเชตุพนฯ ในแง่ของการจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมซึ่งมีการบริหารจัดการให้การท่องเที่ยวในวัดมีความยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ์ให้เกิดความ
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หวงแหนในความเป็นวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้เห็นถึงชุดองค์ความรู้ของแหล่ง
เรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ของฝ่ายจัดทัศนศึกษา ได้มีการใช้เทคนิคต่างๆในการเดินพาชมรอบๆวัด 
ขณะเดียวกันก็มีการบรรยายให้เห็นถึงประวัติโดยสังเขปของแต่ละสิ่ง  เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
เข้าใจในวัฒนธรรมที่ต่างจากของตนและนอกจากนี้ยังมีการสร้างสรรค์กิจกรรมที่สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวให้เห็นถึงวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น 

การ ท่ีวัดพระเชตุพนฯ  มีความโดดเด่นทางด้านเอกลักษณ์ทางศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ถึงวฒันธรรมและภูมิปัญญาของสงัคมไทยจึงมีการจดัการ
การท่องเท่ียวของวดัพระเชตพุนฯ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2495 ซึ่งมีการจดังานเพ่ือดงึดดูนกัท่องเท่ียวโดย
จะเป็นกิจกรรมท่ีเป็นเก่ียวกับวัฒนธรรมของไทยเช่นในวันส าคัญทางพุทธศาสนา อย่างวัน
มาฆบูชา วันเข้าพรรษา ออกพรรษา วันพระธรรมะสวนะ ได้ให้ประชาชนทัว่ไปได้เข้ามาปฏิบตัิ
ธรรม รวมถึงทางวดัได้ให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกท่ีจดัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมอย่าง 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ในการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรม เช่น งานไหว้พระพุทธไสยาส 
เทศกาลสงกรานต์-ตรุษจีน หรือไหว้พระ 9 วดั  

การท่องเที่ยววัดพระเชตุพนฯ ได้มีการพัฒนาอย่างเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ เมื่อองค์การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยได้เข้ามามีบทบาทส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ จนถึงช่วงกลาง พ.ศ. 2510 ได้
เริ่มมีการจัดท าคู่มือการท่องเที่ยววัดโพธิ์ขึ้น หลังจากนั้นมาเราจะเห็นรูปแบบการพัฒนาการจัดการ
การท่องเที่ยววัดพระตุพนฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจากแนวคิดเรื่องการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถน ามาอธิบายในเรื่องของการจัดให้วัดพระเชตุพนฯ ได้พยายามพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืน การเผยแพร่ความรู้ของแหล่งเรียนรู้วัดนับว่าเป็นการสร้างความ
เชื่อและความเข้าใจในวัฒนธรรม ที่จะเห็นได้จากองค์ความรู้ต่างๆโดยผ่านการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ความรู้ในด้านต่างๆ เพราะนอกจากการที่จะอนุรักษ์ให้วัดนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์ของ
พ้ืนที่แล้ว ยังรวมถึงการใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่แหล่งเรียนรู้ 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรื่อง แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพบว่า ส่วนใหญ่แล้วได้
ให้ค านิยามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปในทิศทางเดียวกัน คือเป็นการท่องเที่ยวที่ต้องการ
ศึกษารูปแบบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
วัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของตัวนักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว ให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจสิ่งใหม่ๆ โดยผ่านการท่องเที่ยวศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เช่น พิพิธภัณฑ์ วัด 
เป็นต้น ผู้ศึกษาจะสืบหาข้อมูลต่อไปเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
แหล่งเรียนรู้ของวัดพระเชตุพนฯ 
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เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการท าการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทนแหล่งเรียนรู้วัดพระเชตุพนฯ มีการใช้
วรรณกรรมเอกสารอ้างอิงและงานวิจัยต่างๆ เพ่ือน ามาประกอบเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือน าไปใช้
ศึกษาวิจัยร่วมกันกับการวิเคราะห์หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยจะแบ่งวรรณกรรมเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 

- ประวัติความเป็นมาและสิ่งน่าสนใจของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
- พัฒนาการการท่องเที่ยวและรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
- ผู้น าเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ 

 
ประวัติความเป็นมาและสิ่งน่าสนใจของวัดพระเชตุพนฯ 

ประวัติของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเดิมชื่อว่า  “วัดโพธาราม” หรือที่
เรียกอย่างคุ้นเคยว่า “วัดโพธิ์” เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดโบราณที่
มีมาก่อนการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง แต่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้น
หลังจากปี พ.ศ. 2231 ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 
วัดโพธิ์เป็นวัดที่อยู่ในก าแพงพระนครฝังงตะวันออก จึงโปรดฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ และยกฐานะขึ้นเป็น
พระอารามหลว งมีพระราชาคณะปกครองโดยตลอด ตั้งแต่นั้นมาในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 
ทรงย้ายพระนครมาตั้งอยู่ฝังงตะวันออกเพียงฝังงเดียว และโปรดฯ ให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้น ทรง
เห็นว่ามีวัดอยู่ใกล้ชิดพระบรมมหาราชวังถึง 2 วัด คือ วัดสลักและวัดโพธาราม จึงโปรดฯ ให้สถาปนา
วัดโพธารามเป็นวัดวังหลวง และให้สร้างใหม่ทั้งอารามและพระราชทานนามวัดที่สร้างใหม่นี้ว่า “วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม” (พันธลักษณ์, 2547: 99-100)  

วัดโพธิ์แต่เดิมมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพของวัดเป็นทะเลโคลน เพราะอยู่ชิดติดวังหลวง
ทางด้านใต้ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งเชื่อมต่อกับวังหน้าที่อยู่ทางเหนือ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของ
วัดโพธิ์ จึงขึ้นอยู่กับการขยายขอบเขตของวังหลวงในระยะแรกอย่างมาก เขตเศรษฐกิจของกรุง
รัตนโกสินทร์สมัยนั้นก็จะเป็นบริเวณนี้ เพราะ มีท่าเรือข้ามฟากท่ีส าคัญ เช่น ท่าโรงโม่ ท่าเตียน ท่าวัด
โพธิ์ บริเวณท้ายวังอยู่ใกล้ย่านพักอาศัยของชนต่างชาติสมัยนั้นอีกด้วย ตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 4 มีการ
ขยายถนนใหม ่ช่วยส่งเสริมให้บริเวณท่าเตียนเป็นท าเลธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เพราะ เป็นแหล่งที่
การคมนาคมทางบกทางน้ ามาสัมพันธ์กันซึ่งส่งผลให้เขตวัดโพธิ์ -ท่าเตียนยังคงส าคัญสืบเนื่องมาถึง
รัชกาลที ่5 
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ต่อมาจะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของวัดพระเชตุพนฯ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคมของกรุงเทพฯวัดโพธิ์ที่ตั้งอยู่ในท าเลที่ท าให้กลายเป็นวัดของชุมชนในสังคมเมืองยิ่งขึ้น
ทุกท ีการท านุบ ารุงวัดซึ่งเดิมเคยอยู่ในพระราชูปถัมภ์ ต้องเปลี่ยนสถานะธรรมเนียม แต่อดีตหลังจาก
สร้างวัดและผู้สร้างผู้ประกอบการบุญ นิยมอุทิศข้าพระโยมสงฆ์ ให้มีหน้าที่ดูแลบริการวัดตามหลักฐาน 
ปรากฏว่าวัดโพธิ์ได้รับการอุปถัมภ์ค้ าจุนจากอุบาสกอุบาสิกา มรรคนายก และพระในวัดไม่น้อย 
นับเป็นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับราษฎรมากยิ่งกว่า แต่ก่อนดังปรากฏว่าบาง
สมัยบุคคลต่างฐานะหน้าที่และอาชีพ ล้วนมีส่วนในการบ ารุงรักษาอารามมีการบอกบุญให้ทายกทายิ
กา ช่วยกันออกเงินปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในวัดบ่อยครั้ง ท าให้การคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ของวัดผูกพัน
อยู่กับการบุญของราษฎรมากยิ่งขึ้น (ธิดา สาระยา, 2533: 49-52)  

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและการเข้ามาของชาวต่างประเทศ  ท าให้คนไทยมี
ความสัมพันธ์กับคนต่างชาติที่เข้ามาในหลายๆด้าน โดยเฉพาะในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและ
ชาวจีนนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา และมีการติดต่อกันก็เพ่ือธุรกิจการค้าเป็นส่วน
ใหญ่ เมื่อคนจีนเข้ามาสู่เมืองไทยก็มีการน าเอาศิลปวัฒนธรรมของตนติดตัวมาเผยแพร่แก่คนไทยไม่
มากก็น้อย สถาปัตยกรรมจีนได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในช่วงรัชกาลที่ 3 ที่พระองค์ทรงโปรด
ศิลปกรรมแบบจีน และทรงเห็นชอบในการน าศิลปกรรมแบบจีนมาประยุกต์ หรือปรับปรุงใช้ให้เป็น
ประโยชน์กับสถาปัตยกรรมแบบไทย เนื่องจากพระองค์ได้ทรงท าการค้าขายกับเมืองจีนมาตั้งแต่ครั้ง
ยังทรงว่าราชการกรมท่า พระองค์ย่อมจะต้องทรงพบเห็นสินค้าประเภทศิลปะจากเมืองจีน กอปรกับ
ได้มีพ่อค้าจีนทูลเกล้าฯ ถวายศิลปวัตถุ ที่ได้น ามาจากเมืองจีนอยู่เนือง น ามาใช้ประกอบกับงาน
สถาปัตยกรรมได้ (ไขแสง ศุขะวัฒนะ, 2526) ซึ่งสอดคล้องกับการรับงานศิลปะจากจีนเข้ามาในการ
ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ ครั้งใหญ่ในรัชกาลที่ 3 นี้ได้มีการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆในวัดใหม่หลาย
อย่างซึ่งรวมทั้งมีการน า “ศิลปะแบบพระราชนิยมรัชกาลที่ 3” คือ ศิลปะจีนมาผสมผสานในการสร้าง
พระอารามครั้งนี้ด้วย ภายในวัดพระเชตุพนฯ มีศิลปกรรมจีนหรืองานช่างของจีนให้เป็นที่สังเกตอยู่
มากมายหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นเก๋งจีนในสวนมิสสกวัน ซึ่งมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง สามก๊กตอนโจโฉ
แตกทัพเรือ หรือลวดลายประดับตามซุ้มประตู้  ลวดลายต่างๆเหล่านี้ ได้รับอิทธิพลมาจากลวดลาย
สัญลักษณ์สิริมงคลของจีน และลวดลายที่มีที่มาจากวรรณกรรมจีนเป็นส่วนใหญ่ (ศานติ ภักดีค า, 
2553)  

ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงบทบาทของวัดพระเชตุพนฯ กล่าวว่าในรัชกาลที่ 3 ทรงท าให้วัด
พระเชตุพนฯ นั้นมีส่วนสัมพันธ์กับสังคมมากขึ้นในแง่ของการเปลี่ยนแปลงให้วัดพระเชตุพนฯ เป็น
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สื่อกลางระหว่างรัฐและราษฎรวัดโพธิ์จึงกลายเป็นเสมือน “อาศรมทางปัญญา” ซึ่งรัฐได้ปลูกฝังความรู้
ด้านต่างๆให้แก่สังคมของสยามประเทศ ที่ก าลังเปิดประตูการค้ากับต่างชาติต่างภาษา 

รายได้ทางการค้าเป็นเศรษฐกิจหลักแก่บ้านเมือง ในขณะนั้นบทบาทของวัดพระเชตุพนฯ ใน
ฐานะแหล่งความรู้อันจ าเป็นของคนสมัยนั้น ได้ให้ความรู้ทางโลกทางธรรมวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ
วิทยาการต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นการวางรากฐานและเผยแพร่ความรู้แก่ราษฎรทั่วไป ความรู้เหล่านี้มีทั้ง
ส่วนที่จารึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และในส่วนที่แสดงไว้ด้วยคือ ศิลปวัตถุต่างๆ วิชาการสาขาต่างๆที่
รัชกาลที่ 3 โปรดให้ทรงบันทึกไว้ที่วัดโพธิ์นั้นแยกออกได้เป็นแขนงวิชาการ 6 แขนง คือ พุทธศาสตร์ 
อักษรศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และจารึกเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆ (ศานติ ภักดีค า, 2537: 2-3)  

จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมายของวัดพระเชตุพนฯ ไม่ว่าจะเรื่องของศิลปะ
สถาปัตยกรรม ที่มีการรับวัฒนธรรมจากจีนเข้ามาหรือในแง่ของการเปลี่ยนแปลงบทบาทของวัดที่จาก
เดิมวัดเป็นของกษัตริย์ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงมีการปรับเปลี่ยนให้ประชาชนสามารถเข้า
มาหาความรู้ที่เป็นสิ่งที่ดีงามของคนรุ่นก่อน 

เมื่อเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของวัดพระเชตุพนฯ ขึ้น รูปแบบบทบาทของวัดในสมัย
ปัจจุบันที่เมื่อความเจริญแบบตะวันตกเข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่  24 ท าให้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นผลให้บทบาทของวัดเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมบ้าง โดยบทบาทที่สืบเนื่องมาแต่อดีต ได้แก่ เป็นสถาบันสืบอายุพระพุทธศาสนาแสดงความ เป็น
ปึกแผ่นของบ้านเมือง เป็นสถาบันการศึกษา และเป็นศูนย์ของศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์นั้น ยังคง
มีอยู่สืบมาจนทุกวันนี้ ซึ่งจากผลของการวิเคราะห์ข้อมูลของกรมศาสนาเกี่ยวกับวัดในกรุงเทพฯพบว่า 
บทบาทของวัดที่เพิ่มเติมจากเดิม ได้แก่บทบาททางด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการให้บริการทางการศึกษา
โดยตรงในรูปของโรงเรียนและส านักปฏิบัติธรรมลักษณะหนึ่ง (เนตรนภิศ นาควัชระ, 2526: 289-
290)  

ส่วนของจารึกตามที่รัชกาลที่ 3 มีพระราชประสงค์จะให้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็น
มหาวิทยาลัยของปวงชน จึงมีการแบ่งแยกความรู้ต่างๆไว้เป็นหมวดหมู่คือหมวดประวัติว่าด้วยการ
สร้างวัดพระเชตุพนฯ ได้จารึกไว้บนผนังของพระวิหารทิศด้านตะวันตก หมวดพระพุทธศาสนาว่าด้วย
เรื่องของพระพุทธเจ้า และสาวกสาวิกา ตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกา หมวดต ารายาว่าด้วยสมุฎฐานของ
โรค และยารักษาโรค หมวดวรรณคดีว่าด้วย วรรณคดีเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องรามเกียรติ รวมถึง
หลักเกณฑ์การประพันธ์ร้อยกรองประเภทต่างๆ หมวดสุภาษิตว่าด้วยสุภาษิตต่างๆ เช่น สุภาษิตพระ
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ร่วง หมวดท าเนียมว่าด้วยเรื่องหัวเมืองต่างประเทศที่ขึ้นอยู่กับเมืองไทย หมวดประเพณี และหมวด
อนามัยว่าด้วยการบริหารร่างกายรูปปั้นฤาษีดัดตนท่าต่างๆ (ฟ้ืน ดอกบัว, 2550: 66-67)  

เพราะฉะนั้นจารึกวัดโพธิ์จึงเป็นหลักฐานการบันทึกที่รวบรวมองค์ความรู้  ทั้งทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี อักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เวชศาสตร์ และ
สุภาษิตในการนี้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจ าแห่งโลกซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษ
คุณหญิงแม้นมาสชวลิตได้พิจารณาถึงคุณค่าและความส าคัญของจารึกวัดโพธิ์จึงมีมติเสนอจารึกวัด
โพธิ์เป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลกระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใน พ.ศ. 2551 ซึ่ง UNESSCO ได้
ประกาศขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์ เป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลกระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ
ต่อมาได้รับการประกาศให้เป็นระดับนานาชาติเมื่อ พ.ศ. 2554 เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเอกสาร โดยเป็นการรวบรวมหลักฐานลายลักษณ์อักษรที่มีคุณค่าต่อ
มนุษยชาติ คงความเป็นเอกและมีความโดดเด่น ทั้งด้านเวลาเนื้อหาสาระสถานที่บุคคลซึ่งล้วนแต่เป็น
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย (อรวรรณ ทรัพย์พลอย, 2554: 5)  

จากการที่จารึกวัดโพธิ์ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับ UNESCO ยิ่งเป็นตัวส่งเสริมให้วัด
โพธิ์มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตัวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ส าคัญของวัดสิ่งหนึ่งที่ถือว่า
เป็นจุดเด่นของวัดโพธิ์คือ 9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์ 

9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์ เป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนและสถาบันศาสนาและสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอีกทั้งอนุรักษ์วิถี
ความเป็นอยู่และศิลปวัฒนธรรมไทยรวมทั้งสร้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในยามค่ าคืนในเขต
โบราณสถานในกรุงเทพมหานคร 

- มหัศจรรย์พระไสยาสน์ พระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศโดยมีลักษณะ
พิเศษคือมีประดับมุกภาพมงคล 108 ประการที่พระบาท 

- มหัศจรรย์ต าราเวชเชตุพน  ศาลาจารึกต ารานวดแผนโบราณมีจิตรกรรมลายเส้นบอก
ต าแหน่งนวดนับเป็นบันทึกท่ีรวบรวมสรรพวิชาทั้งการแพทย์การเมืองการปกครองประวัติการสร้างวัด
และวรรณคดี 

- มหัศจรรย์มหาเจดีย์สี่รัชกาล  เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ 4 องค์องค์พระเจดีนั้นเป็นแบบ
เจดีย์ย่อไม้สิบสองประดับด้วยกระเบื้องเคลือบอันประกอบด้วยพระมหาเจดีย์ประจ ารัชกาลที่ 1 – 4  
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- มหัศจรรย์ต้นต านานสงกรานต์ไทย  คติความเชื่อต านานสงกรานต์ซึ่งรัชกาลที่ 3 ให้จารึก
ลงในแผ่นศิลาติดไว้ที่วัดโพธิ์เป็นเรื่องเล่าถึงความเป็นมาของประเพณีดังกล่าวโดยสมมุติผ่านเรื่องราว
ธรรมบาลกุมารและนางสงกรานต์ทั้งเจ็ดเทียบกับแต่ละวันในสัปดาห์ 

- มหัศจรรย์มรดกโลกวัดโพธิ์  รัชกาลที่ 3 ทรงให้น าองค์ความรู้จากปราชญ์ของไทยเช่น
ต าราการแพทย์โบราณคดีวรรณกรรมโคลงฉันท์กาพย์กลอนฯลฯจารึกลงบนแผ่นหินอ่อนประดับไว้
ตามบริเวณผนังภายในวัดซึ่งความรู้ที่จารึกไว้บนแผ่นศิลาในปัจจุบันรวมเรียกว่าประชุมจารึกวัดพระเช
ตุพน โดยองค์การยูเนสโกมีมติรับรองขึ้นทะเบียนศิลาจารึกพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นเอกสาร
มรดกความทรงจ าแห่งโลก 

 - มหัศจรรย์ต านานยักษ์วัดโพธิ์  บอกเล่าเรื่องราวต านานเกี่ยวกับยักษ์วัดโพธิ์และยักษ์วัด
แจ้งซึ่งท าให้เกิดท่าเตียนในปัจจุบัน 

- มหัศจรรย์ผ่านภพรัตนโกสินทร์  พระอุโบสถหลังเก่าของวัดโพธารามตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยาแต่ภายหลังการสถาปนาพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดพระเชตุพนแล้วจึงได้ลดฐานะเป็นศาลา
การเปรียญโดยภายในมี “พระพุทธศาสดา” ประดิษฐานเป็นพระประธาน 

- มหัศจรรย์วิจิตรพระพุทธเทวปฏิมากร  ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมา
กรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งรัชกาลที่ 1 ทรงอัญเชิญมาจากวัดศาลาสี่หน้าด้วยประสงค์ตั้งมั่นแน่ว
แน่ว่านี่จะเป็นพระนครอย่างถาวร 

- มหัศจรรย์ต้นต ารับนวดแผนไทย  รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รวบรวม
การแพทย์แผนโบราณและศิลปะวิทยาการครั้งกรุงศรีอยุธยาไว้ทรงพระราชด าริน าเอาท่าดัดตนอัน
เป็นการพักผ่อนอิริยาบถแก้เมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายและประยุกต์กับคติไทยที่ยกย่องฤษีเป็น
ครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการต่างๆเป็นรูปฤๅษีดัดตนแสดงท่าไว้ที่วัดเพ่ือให้ราษฎรทั่วไปได้ศึกษาเล่า
เรียนและรักษาโรคได้อย่างกว้างขวาง (นักเที่ยวเชี่ยวทาง, 2010: 1)  

นอกจากนี้แล้วยังมีวรรณกรรมที่ท าให้เราเห็นถึงจุดเด่นของวัดพระเชตุพนฯ เกี่ยวกับสิ่งที่
น่าสนใจบริเวณวัดพระเชตุพนฯ คือ นวดวัดโพธิ์ ที่ศูนย์นวดไทยแผนโบราณศาสตร์วัดโพธิ์ มีให้เลือก
ทั้งโปรแกรมนวดไทย นวดสมุนไพรประคบ หรือนวดฝ่าเท้า เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีเรียนนวดแผน
ไทยที่โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ ตั้งอยู่ฝังงตรงข้ามวัดโพธิ์ ติดกับแม่น้ าเจ้าพระยา ที่นี่
เปิดสอนมายาวนาน มีทั้งหลักสูตรระยะสั้น ส าหรับผู้ที่ต้องการเพียงความรู้เบื้องต้นไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และหลักสูตรเพ่ิมเติมส าหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการนวดแบบมืออาชีพ  มี
ประกาศนียบัตรให้เมื่อจบหลักสูตร ซึ่งปัจจุบันประกาศนียบัตรจากวัดโพธิ์ถือว่าเป็นใบเบิกทางส าคัญ
ในวงการสปาชั้นน าทั่วโลก นอกจากเรื่องของนวดวัดโพธิ์ที่มีชื่อเสียงของวัดแล้ว ก็จะมีกิจกรรมที่ท าใน
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วันอ่ืนๆอีก เช่น บวชเนกขัมมจารีในวันแม่ เพ่ือเชิญชวนเหล่าญาติโยมที่เป็นอุบาสิกาทั้งหลายให้เข้ามา
ศึกษาธรรมะใบแบบเข้มข้นโดยรับเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น อีกทั้งยังมีการรักษาอุโบสถศีลวันพระ ในช่วง
วันพระก็จะมีคนมานั่งสมาธิภาวนาหรือเดินจงกรมรับศีล สวดมนต์ฟังเทศและปฏิบัติธรรมและมี
การศึกษาธรรมที่ส านักเรียนวัดพระเชตุพนส าหรับทั้งพระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไปอยู่เสมอ 
(ศรัณย ูนกแก้ว, 2555: 32-33)  

จากงานวรรณกรรมที่กล่าวมาท าให้เห็นว่าวัดพระเชตุพนฯ เป็นวัดที่มีกิจกรรมมากมายอยู่
ภายใน จากศิลปวัตถุต่างๆที่รัชกาลที่ 3 ได้ทรงสร้างองค์ความรู้ไว้ให้แก่คนรุ่นหลังนั้น ยังส่ง
ผลประโยชน์ส าคัญต่อคนรุ่นต่อมาเป็นอย่างมาก สืบเนื่องจากการที่วัดโพธิ์ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ทรงคุณค่า แล้วยังท าให้ผู้ที่สนใจน าไปประกอบอาชีพต่างๆได้ อย่างเช่น การนวดแผนไทย ที่มีการเปิด
อบรมเพ่ือให้ผู้ที่สนใจเล่าเรียนน าไปประกอบอาชีพของตนเองได้  สร้างมูลค่าเม็ดเงินให้กับทั้งตัวผู้ที่
น าไปประกอบอาชีพเองและทางโรงเรียนด้วยเพราะนอกจากการที่เป็นการสร้างรายได้แล้ว  ยังเป็น
การสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจในศิลปะความรู้ ที่ยังมีผู้ที่สนใจอยู่สม่ าเสมอ นอกจากการที่วัดโพธิ์
จะมีชื่อเสียงในแง่ของเป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว กิจกรรมทางศาสนาต่างๆทางพุทธศาสนายังนับว่าได้รับ
ความสนใจจากผู้ที่แสวงบุญต่างๆ เช่น การไหว้พระประจ าวันเกิด การนั่งสมาธิ สวดมนต์ ทั้งวันส าคัญ
ทางศาสนาและวันปกติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัดพระเชตุพนฯ นอกจากจะมีความส าคัญในแง่ของแหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังเป็นวัดที่ธ ารงซึ่งความเป็นพุทธศาสนาที่ดีให้แก่พุทธศาสนิกชน 

นอกจากนี้การท าความเข้าใจถึงบทบาทของวัดที่มีความเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ  ทั้งในแง่
ของพ้ืนที่ตัวอย่างเช่น วัดพระแก้ว  ที่ ในอดีตนั้นวัดพระแก้วมีบทบาทหน้าที่ เป็น พ้ืนที่ของ
พระมหากษัตริย์ แต่ในปัจจุบันยังมีบทบาทหน้าที่เป็นพ้ืนที่กึ่งสาธารณะในเชิงท่องเที่ยว เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมและการเมืองการปกครอง การรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามา
ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยในหลายด้าน เห็นได้ชัดในรัชกาลที่ 3 ที่มีการติดต่อค้าขายกับคนจีน
โดยเฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรม 

เมื่อสมัยรัชกาลที่ 7 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครองครั้งยิ่งใหญ่ บทบาท
ของกษัตริย์ถูกลดทอนความส าคัญลง และหันมาเน้นให้ความส าคัญกับประชาชนมากขึ้น น ามาซึ่ง
ความต้องการความเสมอภาคทางสังคม ในกรณีวัดพระแก้วก็เช่นกัน วัดพระแก้วเริ่มถูกลดทอนความ
เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ลงคนท่ัวไปก็เริ่มเข้าไปใช้พื้นที่วัดพระแก้วได้ (ศิริพร บัวพันธุ์ชั้น, 2549: 3)  

จากงานดังกล่าวท าให้เห็นว่าบทบาทของวัดที่นอกจากจะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนแล้ว การรู้ที่มาที่ไปของวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาว่ามีจุดประสงค์อย่างไร มีการใช้พ้ืนที่ในแง่
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ของการสร้างเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงให้เห็นถึงอ านาจบารมีของกษัตริย์  มีส่วนช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจ
ได้ดีมากยิ่งขึ้น  

วัดในสมัยปัจจุบัน นอกจากจะเป็นที่พ่ึงทางจิตใจ หรือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาให้กับคนใน
แต่ละท้องถิ่นแล้ว วัดยังมีบทบาทส าคัญด้านการศึกษาซึ่งจะสอดคล้องกับวัดพระเชตุพนฯในแง่ของ
การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงของไทย วัดพระเชตุพนฯ จัดเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรก และเป็น
แหล่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งรวมขององค์วามรู้ในด้าน
ต่างๆมากมายหลายสาขาวิชาแล้ว ยังมีการน าความรู้ทางธรรมสอดแทรกควบคู่ไปกับองค์ความรู้ต่างๆ
เหล่านั้นได้อย่างกลมกลืนอีกด้วย อีกทั้งวิธีการในการเรียนรู้นั้นยังมีลักษณะเป็น “กระบวนการ
เรียนรู้” ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

รูปแบบการจัดการให้ความรู้ของวัดพระเชตุพนฯ ได้มีการน าชมวัดซึ่งด าเนินการโดยพระ
วิทยากรเป็นผู้น าชมเพ่ือเผยแผ่หลักธรรมความรู้และเกร็ดประวัติของวัด โดยจัดให้มีแผนกทัศนศึกษา
เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของฝ่ายเผยแผ่ท าหน้าที่ดังกล่าว ส าหรับการวางแผนการจัดองค์กรและ
การก ากับควบคุมแหล่งการเรียนรู้ของวัดพระเชตุพนฯ ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการบริหาร
แผนกทัศนศึกษามีกฎระเบียบอยู่ภายใต้ระเบียบวัดพระเชตุพนฯ ว่าด้วยการบริหารงานแผนกทัศน
ศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งประกอบไปด้วย พระวิทยากรทั้งหมดเป็นกรรมการควบคุมอ านาจหน้าที่ในเรื่อง
การควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพระวิทยากรและมัคคุเทศก์ของวัดพระเชตุพนฯ ส่วนพระ
วิทยากรมีหน้าที่ในการบรรยายให้ความรู้และน าชมวัดแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจที่ต้องการเข้า
มาศึกษาหาความรู้อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อและผู้มาเที่ยวชมตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไป 

การน าชมของพระวิทยากรจะใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การตั้งค าถาม การเล่านิทาน การใช้โคลง
กลอนและตัวเลขเข้ามาช่วยในการจดจ าส าหรับบริเวณที่จัดน าชม ได้แก่ บริเวณพระอุโบสถ บริเวณ
พระพุทธไสยาส และบริเวณเขตสังฆาวาสที่คณะ (พระศรีวิสุทธิวงศ์, 2547: 5-6)  

จากวรรณกรรมในส่วนนี้ช่วยให้เราเห็นถึงประวัติความเป็นมาของวัดพระเชตุพนฯ  และ
พัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของโครงสร้างการจัดการวัด และการเปลี่ยนแปลงการให้
ความหมายของพ้ืนที่ ที่ช่วยให้งานศึกษานี้มีความชัดได้มากยิ่งขึ้น ความโดดเด่นของวัดพระเชตุพนฯ 
อันเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่ท าให้เราเห็นภูมิปัญญาที่มีการพัฒนาให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนย่อมส่งผลให้วัดมีความส าคัญของประเทศอีกด้วย 
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พัฒนาการการท่องเที่ยวและรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

การท าความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่น าไปสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาผลประโยชน์ที่ได้จากการท่องเที่ยวที่มีผลทางด้านเศรษฐกิจของประเทศรวมถึง
การส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จัก 

รูปแบบวิวัฒนาการของการท่องเที่ยววิวัฒนาการของการท่องเที่ยวในประเทศไทยเริ่มขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 5 อาจถือได้ว่าเริ่มเป็นยุคของการท่องเที่ยวไทย ด้วยพระองค์ทรงเป็นนักท่องเที่ยวที่
ยิ่งใหญ่และหนังสือเรื่อง”ไกลบ้าน” ก็ดี พระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เรื่อง 
จดหมายเหตุประพาสต้นก็ดี ก็เป็นหนังสือ “คู่มือการท่องเที่ยว” ในประเทศไทยอย่างแท้จริงกระทั่ง
ในปี พ.ศ. 2492 รัฐบาลไทยมีการติดต่อทางการค้าและความสัมพันธ์กับต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น จึง
มองเห็นความส าคัญของการท่องเที่ยว มีการให้กรมโฆษณารับโอนมาจากกระทรวงพาณิชย์และ
คมนาคมแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักงานการท่องเที่ยว” และในปี พ.ศ. 2502 ได้ตั้งเป็นองค์การอิสระ
เรียกชื่อว่า “องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ต่อมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้
ขยายตัวอย่างกว้างขวางรวดเร็ว จ าเป็นต้องปรับปรุงอ านาจหน้าที่ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยให้มีขอบเขตการปฏิบัติงานกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาอนุรักษาทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยว และการส่งเสริมเผยแพร่จึงได้มีการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย และร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (กุลวรา สุวรรณ
พิมล, 2556: 28-29)  

เมื่อเริ่มมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นการรับวัฒนธรรม หรือการพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญ
ทัดเทียมกับตะวันตก ที่เราเริ่มได้รับอิทธิพลมาอยู่เนืองๆ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นสิ่งหนึ่งที่เริ่มมี
บทบาทมากขึ้นมา กล่าวคือ การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมากที่สุด ทั้ง
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น มนุษย์ที่มีความต้องการอยากพบเห็นสิ่งใหม่ๆ และต้องการศึกษา
หาความรู้ประสบการณ์ต่างถิ่นการท่องเที่ยวจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์ให้กับผู้คนได้  ธุรกิจ
การท่องเที่ยวจึงเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมบริการที่มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ และยังเป็นสิ่งที่
เกื้อหนุนภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงหมายถึงธุรกิจท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่ต้อง
อาศัยแรงงานและการลงทุนสูงใช้เทคนิควิชาการเฉพาะ มีการวางแผนการจัดองค์การการควบคุมและ
การตลาด (นิศา ชัชกุล, 2554: 1-7)  

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังน ามาซึ่งรายได้ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละท้อง ซึ่งนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเป็นแหล่งรายได้ส าคัญที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ในแต่ละปีจะ
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พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยถึง 547,782 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีอัตราการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยถึง 4,120 บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งเป็นจ านวนที่สูงกว่า
อัตราการใช้จ่ายของคนไทยถึงกว่าสองเท่า (สุวีร์ณัสญ์ โสภณศิริ, 2554: 56) เมื่อเกิดอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวขึ้น จึงท าให้เกิดธุรกิจการท่องเที่ยวขึ้น โดยองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีบริการ
น าเที่ยวและมัคคุเทศก์เป็นธุรกิจโดยตรงประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจจัดน าเที่ยว หรือบริษัทน าเที่ยว 
และตัวแทนจ าหน่ายการท่องเที่ยว บริษัทน าเที่ยวท าหน้าที่จัดรายการน าเที่ยวประเภทต่างๆ ส่งไปให้
ตัวแทนจ าหน่าย รวมทั้งการบริการน าเที่ยวตามประเภทของรายการท่องเที่ยวน าโดยมัคคุเทศก์
ประจ าบริษัทหรือมัคคุเทศก์อิสระ (สาวิตรี พิสณุพงศ,์ 2543)  

รูปแบบความสัมพันธ์ของธุรกิจน าเที่ยวกับธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว อย่างการขายของ
ที่ระลึกความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจน าเที่ยวกับธุรกิจจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก นักท่องเที่ยวที่เดินทางไป
ท่องเที่ยวยังประเทศต่างๆ มักจะซื้อสินค้าที่เป็นของที่ระลึกเพ่ือน าไปฝากญาติ ท าให้ประเทศต่างๆมี
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกเป็นเงินจ านวนมาก ธุรกิจน าเที่ยวจ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับ
ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก เพ่ือพานักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าที่ระลึกตามที่เขาต้องการ และยังท าให้
ธุรกิจน าเที่ยวหรือมัคคุเทศก์มีรายได้เป็นค่านายหน้าจากการซื้อสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยวที่ตนพา
ไปอีกด้วย สินค้าที่ระลึกนั้นหมายถึงสินค้าใดๆ ที่นักท่องเที่ยวซื้อและน ากลับไปยังภูมิล าเนาของตน 
ไม่ว่าจะด้วยความมุ่งหมายเพ่ือใช้สอยเองในชีวิตประจ าวัน หรือเพ่ือเป็นของที่ระลึกเก็บไว้เตือนใจถึง
ถิ่นที่เคยไปเยือน หรือเพ่ือเป็นของฝากญาติมิตรก็ตาม (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555: 83-84)  

การท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายรูปแบบนั้น ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าการท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความนิยมมาสม่ าเสมอ คือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ เป็นการท่องเที่ยวแบบให้นักท่องเที่ยว
สามารถสัมผัสและเข้าถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในต้องละชุมชนท้องถิ่น โดยศึกษาเรียนรู้ผ่านทาง
แหล่งที่อยู่อาศัยของคนทั้ง ชุมชนบ้านเมือง วัดวาอาราม พิพิธภัณฑ์ ที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต
ของคนในอดีตได้ดีอีกด้วย การท าความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นจะกล่าวในส่วน
ถัดไป 

 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้นอาจจะปรากฏในรูปแบบของสิ่งก่อสร้างวัฒนธรรมการ
ด าเนินชีวิตประเพณีวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคมศิลปะ หรือประวัติศาสตร์ เป็นต้น สิ่งดึงดูดใจ
เหล่านี้อาจจะมีอยู่อย่างจ ากัดเฉพาะพ้ืนที่  เช่น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์  โบราณสถาน หรือสถานที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ รูปแบบของสิ่งที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงทรัพยากรวัฒนธรรมสังคม
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และประวัติศาสตร์ จ าเป็นที่จะต้องท านุบ ารุงปกป้องทรัพยากรดั้งเดิมไว้  โดยที่ในสถานที่นั้นๆอาจ
แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ส าคัญๆในอดีต ลักษณะพิเศษของอาคารและสิ่งก่อสร้าง ในแต่ละกรณี 
กระบวนการจัดการและการปฏิบัติต้องให้มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือให้การท่องเที่ยวไม่ได้
เพียงแต่สร้างความเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวในเชิงความส าคัญ
ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมด้วย (ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนแห่งเอเชีย, 2549: 56)  

ความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศท่ีสนใจในการท่องเที่ยวชมวัดส าคัญในกรุงเทพฯ 
เนื่องจากมีเวลาไม่มากพอที่จะเดินทางไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในต่างจังหวัด การเที่ยว
ชมวัดในกรุงเทพฯ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ของเขตพระ
นคร เริ่มต้นที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่เป็นศูนย์รวมแห่งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศ 
การเข้าชมพระบรมมหาราชวังบริเวณใกล้ๆกันอย่างวัดบวรนิเวศวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
เป็นจุดท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องมาจากการเที่ยวชมพระบรมมหาราชวัง  แต่มีความโดดเด่นที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีทั้งศิลปกรรมยุคสมัยรัตนโกสินทร์ รวมถึงเป็นที่รวมเผยแพร่ความรู้และบริการด้านการ
สุขภาพแบบไทยๆ ด้วยการนวดแผนโบราณ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยไม่ยากเพราะ บริเวณนี้
มีที่พักโรงแรมพร้อมให้บริการ การเดินทางคมนาคมขนส่งสะดวก ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารสาธารณะ 
เรือข้ามฝาก เรือด่วน แท็กซี่ และรถสามล้อ ซึ่งการท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและ
เอกชนเป็นอย่างดี กองการท่องเที่ยวได้มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวขึ้นมากมายเช่น การท่องเที่ยว
ด้วยเส้นทางจักรยานตามจุด อย่างการจัดให้มีการปังนจักรยานเที่ยวชมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ การจัด
งานสีสันบางล าพู จัดงานถนนคนเดิน เป็นต้น (ชนัญ วงษ์วิภาค, ม.ป.ป.: 72)  

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จากการท่องเที่ยววัดวาอารามในกรุงเทพฯ ได้รับ
ความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจนั้นมีความเจริญเติบโต
ไปในทางที่ดีขึ้น ท าให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นเกิดความตระหนักที่จะต้องมีความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถาน การจัดการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
โดยทั่วไปแล้วนักท่องเที่ยวที่สนใจแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานคาดหวังว่าจะได้รับความรู้
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวตามสมควร เพ่ือเปรียบเทียบระยะทางประวัติศาสตร์ เพ่ือท าความเข้าใจใน
วัฒนธรรมและความคิดของคนในสมัยเดียวกัน ซึ่งการจัดการเรื่องของการให้ความรู้จึงเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญ  

แนวทางการจัดการ เช่น ข้อมูลของโบราณสถาน โดยจัดออกมาในรูปของหนังสือแผ่นพับ
แผ่นป้าย โดยใช้ข้อความท่ีเข้าใจง่ายและควรแปลเป็นภาษาต่างประเทศเพ่ือให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
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ชาวต่างชาติ การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลที่แหล่งโบราณสถาน เช่น พระราชวัง วัดหรือแหล่งที่อยู่อาศัย โดย
จัดแสดงในลักษณะภายถ่ายแผนผังค าอธิบายที่นักท่องเที่ยวสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเองหรืออาจมี
วิทยากรอธิบายศูนย์ข้อมูล อาจมีหนังสือน าชมโบราณสถาน และการจัดให้มีวิทยากรน าชมที่จะต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆอย่างดีเยี่ยม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีอันเป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการให้
ความเชื่อถือ (นรินทร์ สังข์รักษา, 2556: 110)  

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้มีงานวิจัยเรื่อง ความจริงแท้ในการจัดการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงโหยหาอดีต : กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุกร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ของเกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ 
ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยววัฒนธรรมในปัจจุบันเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและ
เอกชน เนื่องจากเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศจ านวนมหาศาล การท่องเที่ยวที่
ส่งเสริมการโหยหาอดีตนับว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยววัฒนธรรมที่ยิ่งเป็นสิ่งดึงดูดให้เข้าไป
ยังแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรม ซึ่งได้รับความนิยมของธุรกิจการท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองกับหมู่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 

ต่อมาคืองานวิจัยเรื่อง การจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมย่านคลองอ้อม จังหวัด
นนทบุรี ของ กฤษณพงศ์ ภู่กลาง (2554) ที่ได้น ากรอบแนวคิดจากศึกษาวิจัยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ที่ประกอบด้วยแนวคิด 5 ประการ ที่สามารถน ามาปรับใช้กับรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ได้แก่ 

แนวคิดแรก คือ การมองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในบริบทของการเปลี่ยนแปลง 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง และทรัพยากรวัฒนธรรม คือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นมีการ
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีความหยุดนิ่ง โดยเป็นการปรับตัวของชุมชนที่
สัมพันธ์กับเงื่อนไขภายนอกในระดับมหภาค การมองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างระดับมหภาค จะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงปรากฏการณ์ในท้องถิ่นกับ
เงื่อนไขภายนอก และยังช่วยชี้ให้เห็นทิศทางของการพัฒนาประเทศที่มีผลต่อวิถีชีวิตของชุมชนอย่าง
เห็นได้ชัด  

แนวคิดที่สอง คือ การมองการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากมิติของความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติในฐานะเป็นวิถีชีวิตในระบบเดียวกัน คือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีส่วนในการ
สร้างแรงจูงใจให้ชุมชนท าการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม กล่าวคือ 
ท าให้มนุษย์รู้จักการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยจะต้องเน้นการรักษาความสมบูรณ์
ของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ให้นักท่องเที่ยวได้ประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเที่ยว  
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แนวคิดท่ีสาม คือ การมองการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากมิติทางวัฒนธรรม โดยจะเป็นการ
ให้ความเคารพแก่อัตลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีรูปแบบวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน
ออกไป การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะท าให้ชุมชนมีความส านึกและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชน 
และยังสร้างความรับรู้และเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นว่ามีคุณค่ามากเพียงใด เพ่ือให้ชุมชน
ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และน าไปสู่ความเข้าใจใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมนุษย์ 

แนวคิดที่สี่ คือ การมองการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในฐานะเป็นขบวนการทางสังคมคือ 
ความพยายามในการสร้างสรรค์ความเป็นธรรมภายในสังคม และการรวมตัวกันเพ่ือต่อสู้กับการเอารัด
เอาเปรียบจากบริษัทน าเท่ียวจากภายนอก การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเกิดจากการรวมตัว
กันของคนหลายๆภาคส่วน เพ่ือร่วมกันจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมร่วมกัน  

แนวคิดสุดท้าย คือ การมองการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในบริบทของการพัฒนาชนบทและ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เป็นกระบวนการเพ่ือแสวงหาทางเลือกในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาของตนเอง โดยอยู่บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของชุมชน   

นอกจากนี้แล้วยังมีงานวิจัยเรื่อง การประเมินการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมกับการ
ท่องเที่ยววัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม ของวรรณกร ชาวนาไร่  (2556) อันว่า
ด้วยเรื่อง การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดพระปฐมเจดีย์ ทรัพยากรของวัด เช่น เจดีย์ จารึก 
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระพุทธรูป ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นเสมือนสื่อกลางในการท าหน้าที่ถ่ายทอด
เรื่องราวและสะท้อนภาพประวัติศาสตร์ในหลากหลายมิติของวัด รวมถึงยังมีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่โดดเด่น ท าให้วัดมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก จึงต้องมีการจัดการทรัพยากรเข้ามาปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือการอนุรักษ์นั่นเอง 

ดังนั้นแล้วการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการปรับรูปแบบ
การด ารงอยู่ของวัดพระเชตุพนฯ รวมถึงการดูแลจัดการปัญหาของวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้  เพ่ือให้
เข้าถึงภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น การท าความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่น าไปสู่การน าวัฒนธรรม
มาใช้ในการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับวัดพระเชตุพนฯที่มีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวัด
ตามรูปแบบดังกล่าว 
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ผู้น าเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ 

การท าความเข้าใจเรื่องของประวัติความเป็นมาของวัดพระเชตุพนฯ การท่องเที่ยวที่เป็นการ
ท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมย่อมจะต้องมีการท าความเข้าใจเรื่องของผู้ให้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ของ
แหล่งท่องเที่ยวอย่าง “มัคคุเทศก์” หรือผู้น าเที่ยว ซึ่งมัคคุเทศก์นับว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความส าคัญใน
การช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว กล่าวคือ มัคคุเทศก์เปรียบเสมือนทูตของประเทศในการต้อนรับ และ
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ มัคคุเทศก์ในความหมายทางการท่องเที่ยวจึงหมายถึง ผู้น า
เที่ยวที่มีหน้าที่น านักท่องเที่ยวจากในประเทศและต่างประเทศเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่
นักท่องเที่ยวเหล่านั้นต้องการ มัคคุเทศก์จะมีหน้าที่ในการบอกเล่าหรืออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ
สถานที่นั้นๆ ตามความสนใจของนักท่องเที่ยวและตอบค าถามต่างๆที่นักท่องเที่ยวสงสัย นอกจากนี้ยัง
รวมถึงต้องท าหน้าที่อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

ส าหรับในประเทศไทย อาชีพมัคคุเทศก์นับว่าเป็นผลพลอยได้จากสงครามโลกครั้งที่ 2 และ
สงครามเวียดนาม ซึ่งท าให้ชาวต่างประเทศรู้จักประเทศไทยและเดินทางเข้ามามากขึ้น  แต่ใน
ระยะแรกๆสถานภาพของมัคคุเทศก์นั้นยังไม่เป็นที่น่าเชื่อถือนักในสายตาของคนทั่วไป จนกระทั่ง
รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นความส าคัญของมัคคุเทศก์จึงได้มีการจัดการอบรมให้ความรู้กับผู้ที่ต้องการ
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ รวมถึงยังได้มีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการท างานของมัคคุเทศก์อีกด้วย 
จากการสนับสนุนของรัฐบาลท าให้สถานภาพของมัคคุเทศก์ได้รับการยอมรับมากขึ้นในปัจจุบัน 
(รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์, 2550: 11) ผลพลอยได้จากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยังท าให้เทคโนโลยีการขนส่ง
และการสื่อสารได้มีการพัฒนาขึ้นการเดินทางในรูปแบบต่างๆจึงสะดวกสบายมากกว่าแต่ก่อน  ซึ่ง
นับว่าเป็นปัจจัยที่ท าให้ธุรกิจการท่องเที่ยวขยายตัวและแพร่หลายมาสู่กลุ่มบริโภคที่เป็นคนชั้นกลาง
มากขึ้น เมื่อการท่องเที่ยวขยายตัวองค์กรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจึงมีมากขึ้นตามๆ
กัน รวมถึงการเกิดการศึกษาวิชาการทางด้านการท่องเที่ยวขึ้น ส่วนอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทย
นั้นอย่างที่กล่าวไปว่าได้มีการขยายตัวขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่  2 ช่วงระยะเวลานั้นมี
ชาวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศในรูปแบบของการท่องเที่ยว นักธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการ
ทหารจ านวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสงครามเวียดนาม (ช่วง พ.ศ. 2507-2515) ที่มีทหารอเมริกัน
จ านวนมากได้เดินทางเข้ามาเนื่องจากเป็นฐานทัพส าคัญ การเข้ามาของทหารนับว่าเป็นส่วนส าคัญที่
ส่งผลให้การท่องเที่ยวในประเทศมีการขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากสิ้นสุดสงครามเวียดนาม
จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยก็ยิ่งมีจ านวนปริมาณที่มากขึ้น อีกทั้งยังมีหลายเชื้อ
ชาติ ท าให้อาชีพมัคคุเทศก์แพร่หลายและเป็นที่ต้องการของตลาดการท่องเที่ยวมาก (อดิศร ศักดิ์สูง, 
2554: 6-7)  
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เมื่ออาชีพมัคคุเทศก์ได้รับความส าคัญมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้รัฐบาลหันมามองบทบาทและ
ความส าคัญของมัคคุเทศก์ที่มีต่อระบบการท่องเที่ยว จึงได้มีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติธุรกิจน า
เที่ยวและมัคคุเทศก์ปี พ.ศ. 2535 ส่วนในทางปฏิบัติมัคคุเทศก์นั้นเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับ
นักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวให้ความไว้วางใจ ซ่ึงการวางตัวหรือการปฏิบัติตนของมัคคุเทศก์จะมีผล
ในการสร้างความประทับใจหรือความไม่ประทับใจของนักท่องเที่ยวได้ อีกทั้งยังเห็นได้ว่ามัคคุเทศก์ถือ
ว่าเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศ ฉะนั้นแล้วมัคคุเทศก์จะต้องมีมารยาทและมีคุณธรรมอันเป็น
จรรยาบรรณของอาชีพบริการ เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์จะต้องมี
ความรอบรู้ทั้งความรู้ในข้อมูลที่ให้กับนักท่องเที่ยวและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  (นิศา ชัช
กุล, 2554: 244-246)  

หากปราศจากนักท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวแล้ว อาชีพมัคคุเทศก์จะไม่ถือก าเนิดขึ้นและ
คงอยู่ได้ อนึ่งมัคคุเทศก์นับว่าเป็นสิ่งที่สร้างสีสันให้กับแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายให้
ความรู้อย่างสนุกสนาน แต่แฝงไปด้วยข้อมูล หากนักท่องเที่ยวมีความคล้อยตามก็นับว่าเป็นสิ่งที่
ประสบความส าเร็จ แต่มัคคุเทศก์จ าเป็นต้องตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นตัวแทน
ของประเทศ และจะต้องมีความภาคภูมิใจที่จะได้เป็นผู้สร้างสรรค์ความเจริญให้กับอาชีพมัคคุเทศก์ ที่
ส่งผลให้เห็นถึงภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (วิริยาภา ช่างเรียน, 2541: 4 อ้างถึงใน 
วศิน เชี่ยวจินดากานต์, 2545: 15-16)  

มัคคุเทศก์มีความส าคัญต่อการท่องเที่ยว เนื่องจาก กลุ่มมัคคุเทศก์จะมีความใกล้ชิดกับ
นักท่องเที่ยวมากกว่าบุคคลอ่ืนในท้องถิ่น เพราะ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นมีความสนใจอยากรู้อยาก
เห็นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ มัคคุเทศก์จึงต้องมีความรู้และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวได้
เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้ว มัคคุเทศก์ยังต้องช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และสิ่งที่ส าคัญคือ มัคคุเทศก์จะต้องคอยเฝ้าดูกลุ่ม
นักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น (วศิน เชี่ยวจินดากานต์, 
2545: 17) 

นอกจากนี้แล้วมัคคุเทศก์ยังเป็นกลจักรส าคัญที่ท าให้การท่องเที่ยวที่ต้องอาศัยการเล่า
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ การบอกเล่าประวัติศาสตร์ผ่านผู้ที่มีความรู้และความช านาญอย่าง
มัคคุเทศก์จะส่งผลท าให้การท่องเที่ยวรูปแบบนี้มีความราบรื่นและมีสีสันเพ่ิมมากขึ้น การที่จะเป็น
มัคคุเทศก์ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ คือ นอกเหนือจากความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์แล้ว ยังต้องมีความรู้ ทักษะในการน าเสนอข้อมูลโดยการใช้ภาษาที่หลากหลาย รวมถึง
การบริหารจัดการน าเที่ยว และวิธีการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า นอกจากนี้แล้วยังต้องมี
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บุคลิกภาพที่ดี มีความอดทนสูงและมีจรรยาบรรณ มัคคุเทศก์จะต้องมีความสามารถในการปลูกฝัง
จิตส านึกของนักท่องเที่ยวให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติที่คนรุ่นก่อนได้สร้างเอาไว้ให้ การท า
หน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจที่ดีจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับประโยชน์ในแง่ของความรู้ และการ
ให้บริการจนเกิดความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในประเทศนั้น (อดิศร ศักดิ์สูง, 2554: 145) 

มัคคุ เทศก์นับว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความส าคัญในการเผยแพร่ความรู้วัฒนธรรมให้กับ
นักท่องเที่ยว ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง รวมถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ได้
สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับองค์ความรู้ที่มีอยู่ไม่ให้สูญหายไป ให้มีการพูดถึงอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้
มัคคุเทศก์ยังเป็นตัวเสริมสร้างการท่องเที่ยวให้มีความเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน 
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บทที ่3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

ในการท าการศึกษาเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแหล่งเรียนรู้วัดพระเชตุพนฯ เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ทางวัดได้จัดการบริหาร โดยมีแผนกทัศนศึกษาในการ
ช่วยเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวัด เพ่ือช่วยสร้างคุณค่าให้กับการท่องเที่ยวของวัด
พระเชตุพนฯ และเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยให้กับนักท่องเที่ยว โดยจะมีระเบียบ
วิธีวิจัย ดังนี้  

 
กรอบแนวคิด 

งานศึกษาเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแหล่งเรียนรู้วัดพระเชตุพนฯ ได้ใช้แนวคิดหลัก
คือ แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการมองรูปแบบการบริหารจัดการของวัดพระเชตุพนฯ
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการศึกษารูปแบบของวัฒนธรรม วิถี
ชีวิต ประเพณี และประวัติศาสตร์ของในแต่ละท้องถิ่น การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัด
พระเชตุพนฯ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของสังคมไทย โดยการจัดการการ
ท่องเที่ยวของวัดพระเชตุพนฯ มาตั้งแต่ พ.ศ.2495 ซึ่งมีการจัดงานเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่ช่วยสร้าง
รายได้ให้กับวัดและยังสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของวัดที่ได้เผยแพร่ศาสนาอีก  การท่องเที่ยววัด
พระเชตุพนฯ ได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจาก
แนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถน ามาอธิบายในเรื่องของการจัดให้วัดพระเชตุพนฯได้
พยายามพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืน การเผยแพร่ความรู้ของแหล่งเรียนรู้วัด นับว่า
เป็นการสร้างความเชื่อและความเข้าใจในวัฒนธรรมที่จะเห็นได้จากองค์ความรู้ต่างๆโดยผ่านการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ในด้านต่างๆ เพราะนอกจากการที่จะอนุรักษ์ให้วัดนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
มีความสมบูรณ์ของพ้ืนที่แล้วยังรวมถึง การใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือสร้างคุณค่า
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ให้แก่แหล่งเรียนรู้ ดังนั้นแล้วเพ่ือเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้จึงมีการจัดทัศนศึกษาน าชมวัด 
ที่ด าเนินการโดยพระวิทยากร เพ่ือเผยแพร่หลักธรรม ความรู้และเกร็ดประวัติศาสตร์ของวัด 

 

สนามศึกษาและประชากร 

 ในงานศึกษาชิ้นนี้ผู้ศึกษาเลือก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นสนาม
ศึกษา เนื่องจากวัดแห่งนี้เป็นศาสนสถานที่ทรงคุณค่าทั้งทางด้านพุทธศิลป์ วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรม 
รวมถึงเป็นแหล่งรวมของภูมิปัญญาและศาสตร์ต่างๆ ที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อมาจนถึง
ปัจจุบัน จนกลายเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ ท าให้วัดโพธิ์มีชื่อเสียงในแง่ของ
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงแพร่หลายระดับโลก 
สืบเนื่องจากแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 (พระศรีวิสุทธิวงศ์
, 2547: 4) ท าให้สนามศึกษานี้มีความน่าสนใจในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวัด 
ที่ถ่ายทอดโดยพระวิทยาการและมัคคุเทศก์จากแผนกทัศนศึกษาของทางวัด โดยมีกลุ่มประชากร
เป้าหมาย คือ พระวิทยากรและมัคคุเทศก์ จ านวนรวม 12 คน 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ในงานศึกษางานนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีการศึกษาข้อมูลจากเอกสารท่ี
เก่ียวกบัความเป็นมาของการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงไปถึงการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  รวมถึงข้อมลู
ทางประวตัศิาสตร์ของวดัพระเชตพุนฯ ท่ีจะชว่ยให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกบัพฒันาการท่องเท่ียวใน
วดัพระเชตพุนฯ และกลุม่พระวิทยากร มคัคเุทศก์วา่มีบทบาทหน้าท่ีความเป็นมาอย่างไร และช่วย
สง่เสริมการทอ่งเท่ียวให้กบัวดัพระเชตพุนฯ ได้มากน้อยเพียงใด  

 การเก็บข้อมูลขั้นปฐมภูมิ จะเป็นการลงพืน้ท่ีเพ่ือสงัเกตการณ์ทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2558 โดยท าการ
สมัภาษณ์เชิงลกึเก่ียวกบัการให้ข้อมลูความรู้เกร็ดประวตัิของวดั และหลกัธรรมค าสอน โดยแผนก
ทศันศึกษา ซึ่งมีพระวิทยากรและมคัคเุทศก์เป็นคนให้ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ และสงัเกต
พฤตกิรรมของผู้ ท่ีให้และได้รับข้อมลูเพ่ือให้เห็นถึงรูปแบบการให้ข้อมลูความรู้ว่ามีลกัษณะอย่างไร 
รวมถึงลกัษณะการให้ข้อมลูความรู้ของแหลง่เรียนรู้ และการมีสว่นร่วมของผู้ ท่ีได้รับข้อมลู  

1) การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ : ท าการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการกับพระวิทยากร 
จ านวน 7 คน ที่วัดพระเชตุพนฯ เพ่ือที่จะได้ทราบถึงลักษณะการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ และ
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ทราบถึงอุปสรรคในการให้ข้อมูล โดยท าการสอบถามวิธีการให้ข้อมูลความรู้ แหล่งที่มาของความรู้มา
จากไหน รวมถึงเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและมีความเข้าใจใน
ความรู้ทางประวัติศาสตร์  

2) การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ : ท าการสัมภาษณ์อย่างเป็นไม่เป็นทางการกับ
มัคคุเทศก์ที่ไม่ใช่พระ และได้รับการอบรมจากทางวัดในการท างานจริง โดยเลือกสัมภาษณ์มัคคุเทศก์
จ านวน 5 คนโดยมาจากการสอบถามพบว่าเป็นกลุ่มจ านวนที่มาท างานเป็นมัคคุเทศก์เป็นประจ า ซึ่ง
มัคคุเทศก์กลุ่มนี้จะมีความถนัดทางด้านภาษาที่ต่างกัน เช่น ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน 
เป็นต้น เนื่องจากมัคคุเทศก์กลุ่มนี้เป็นบุคลากรเฉพาะของวัดพระเชตุพนฯ ที่ได้รับการอบรมให้เป็น
มัคคุเทศก์จากทางแผนกการศึกษา และส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์เก่าของวัดพระเชตุพนฯ จึงมีความ
น่าเชื่อถือในการให้ข้อมูลภายในบริเวณวัดพระเชตุพนฯ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีความ
สนใจในการเข้าชมวัดแห่งนี้ 

 

การตีความ สังเคราะห์ และ วิเคราะห์ข้อมูล 

 รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ของมัคคุเทศก์และพระวิทยากรที่ได้ผลผลิตความรู้จากแผนก
ทัศนศึกษา ผ่านการอบรมให้ความรู้ การถ่ายทอดความรู้ต่อนักท่องเที่ยวจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึง
กระบวนการให้ความรู้ การสร้างความเข้าใจในข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของวัด รวมถึงสิ่งที่น่าสนใจใน
บริเวณวัพระเชตุพนฯ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของแผนกทัศนศึกษาในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนฯ 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากงานวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงพ้ืนที่
ภาคสนาม เพ่ือสอบถามและสัมภาษณ์ ทั้งมัคคุเทศก์และพระวิทยากร จะสะท้อนให้เห็นถึง
กระบวนการสร้างความรู้เพ่ือที่จะสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยว ให้ได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของวัดพระเชตุพนฯ และความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจในวัดพระเชตุพนฯ ที่จะสะท้อน
ให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปวิทยาการแต่ละแขนงที่ถูกน าเสนอจากทางวัดพระเชตุพนฯ โดย
จะใช้แนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเข้ามาเป็นกรอบส าคัญในการอธิบายกระบวนการ
สร้างสรรค์ จัดระเบียบให้วัดกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส าคัญประเทศ และจากการ
สืบค้นรวบรวมข้อมูลพบว่ามีประเด็นส าคัญดังนี้ 

1) ประวัติวัดพระเชตุพนฯ ความเป็นมาของการสร้างวัดพระเชตุพนฯ ความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา 
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2) รูปแบบการจัดการของวัดพระเชตุพนฯในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

3) มัคคุเทศก์และพระวิทยากร วิธีการถ่ายทอดความรู้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือความเข้าใจใน
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของวัด และเกร็ดความรู้สิ่งที่น่าสนใจของทางวัด  
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บทที่ 4  

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

  

ในบทนี้ผู้ศึกษาจะน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องประวัติวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชราช
วรมหาวิหารถึงความเป็นมา บทบาทและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในวัด และยังเชื่อมต่อไปถึง
การเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่จะท าให้เห็นถึงพัฒนาการท่องเที่ยวที่
เกิดข้ึน จากความร่วมมือของวัดกับองค์กรต่างๆ รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญของวัดที่ท าให้วัด
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับโลกในภายหลัง 

 

ประวัติความเป็นมาของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราช
วรมหาวิหาร เป็นวัดที่สถาปนาขึ้นพร้อมกันกับช่วงเวลาการสถาปนาของพระบรมมหาราชวัง จึงเป็น
วัดที่มีชื่อเสียงที่คุ้นเคยกันมาก และวัดพระเชตุพนฯยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย  

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 2 ต าบลพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัดพระนคร(กรุงเทพมหานคร) 

เขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ถนนท้ายวัง พระบรมมหาราชวัง 
ทิศใต้  ถนนเศรษฐการ  
ทิศตะวันออก ถนนสนามไชย กรมการรักษาดินแดน 
ทิศตะวันตก ถนนมหาราช ตลาดท่าเตียน 
 

 แต่เดิมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณ มีการสันนิษฐานว่าวัด
สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาในราวรัชกาลสมเด็จพระเทพราชาระหว่าง พ.ศ. 2231 - 2246 ในตอน
นั้นเป็นวัดที่ราษฎรสร้างขึ้นชื่อว่า “วัดโพธาราม” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “วัดโพธิ์” (ศานติ ภักดีค า, 
2549: 49) ในสมัยนั้นก็คงเป็นวัดบ้านนอกที่ห่างไกลจากเมืองหลวง ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ าเจ้าพระยา 
ต าบลบางกอก เมืองธนบุรี  
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 ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี ได้มีการสถาปนาพระนครที่กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรโดยสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช วัดโพธารามแห่งนี้ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง ซึ่งปรากฏอยู่ในพระราช
พงศาวดารกรุงธนบุรีว่า พระพิมลธรรม เป็นเจ้าอาวาสของวัดโพธาราม และจึงเริ่มมีพระราชคณะ
ปกครองตั้งแต่นั้นมา (พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ, 2538: 3-4) 

 พอมาถึงช่วงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระ
ปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เมื่อปี พ.ศ. 2325 ได้ทรง
ย้ายเมืองหลวงจากฝั่งธนบุรีมายังกรุงเทพมหานคร และโปรดฯให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้น ที่
บริเวณใกล้พระบรมมหาราชวังนั้น มีวัดอยู่ 2 วัด คือ วัดโพธารามที่อยู่ทางทิศใต้ และวัดสลัก (วัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์) ที่อยู่ทางทิศเหนือ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาสุรสิงหนาทพระอนุชาธิราช ทรงปฏิสังขรณ์วัดสลัก ส่วนพระองค์นั้นทรงพระกรุณาปฏิสังขรณ์วัด
โพธาราม (บุษยมาศ ศุภศัยโกเศรษฐ์, 2537 : 1) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ทรงโปรดฯให้สถาปนาวัดโพธารามเป็นวัดวังหลวง และโปรดฯให้สร้างใหม่ทั้งอาราม โดยเริ่มก่อสร้าง
ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2332 ได้ใช้เวลาในการสร้าง 7 ปี 5 เดือน 18 วัน และได้ทรงพระราชทานนามวัดที่
สร้างใหม่นี้ว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส” นอกจากนี้ยังโปรดฯ ให้อัญเชิญพระพุทธรูปสมัยต่างๆ
จ านวนมากกว่า 1,000 องค์ ทั้งจากวัดร้างในหัวเมืองทางเหนือและภาคกลาง มาประดิษฐานไว้ ณ 
พระระเบียงรอบพระอุโบสถท้ังชั้นในและนอก ในวิหารทั้ง 4 วิหารคด และระเบียงพระมหาเจดีย์ เป็น
ต้น (พันธลักษณ์, 2547: 100) 

 

วัดพระเชตุพนฯ ในรัชกาลที่ 1 

 สภาพบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยห้วยหนองคลองบึงที่ต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่
ขึ้น การโยกย้ายหมู่บ้านจีนที่ตั้งอยู่ก่อนบริเวณระหว่างวัดโพธิ์และวัดสลักให้ไปอยู่ยังริมแม่น้ าระหว่าง
วัดสามปลื้มกับคลองวัดสามเพ็ง เพ่ือที่จะเอาพ้ืนที่บริเวณนั้นสร้างเป็นพระบรมมหาราชวัง ประชากร
ของเมืองที่เพ่ิมขึ้นจากการกวาดต้อนเชลยศึกให้เข้ามาอยู่ในเมืองหลวง และการให้คนต่างชาติเข้ามา
พ่ึงพระบรมโพธิสมภาร บ้านเมืองก็มีความคึกคักเพราะประกอบไปด้วยผู้คนมากหน้าหลากตา ทั้งจีน 
แขก เขมร ญวน รวมถึงชาวอังกฤษ โปรตุเกส ที่มีความสัมพันธ์ทางด้านการค้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยา
กรุงแล้ว ผลประโยชน์ของแผ่นดินในรัชกาลที่ 1 ได้จากภาษีการค้าส าเภากับต่างประเทศเป็นส่วนมาก  

 การปกครองของพระมหากษัตริย์ในยุคเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้อาศัยพุทธศาสนาเป็นแกน
ในการสร้างอุดมการณ์ในการบริหารปกครองประเทศ เนื่องจากศาสนาจะเป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมโยง
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ผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองในลักษณะประสานประโยชน์เกื้อกูลกันและกัน การใช้หลักธรรมในทาง
พุทธศาสนาเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดวิถีชีวิตและลักษณะของความสัมพันธ์ทางการเมืองของสังคม
ทั้งสองฝ่ายในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน โดยจะเห็นว่าอุดมการณ์ของการเป็น
พระมหากษัตริย์นั้น ราชส านักในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถือว่า
พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นพระธรรมราชามิใช่จักรพรรดิราชาแต่อย่างใด ภารกิจ
ของพระมหากษัตริย์นั้นจะเป็นในรูปการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ดังปรากฏในจารึกที่พระวิหาร
ทิศตะวันออกมุขหลังวิหารพระโลกนาถของวัดพระเชตุพนฯว่า “สมเด็จพระบรมธรรมฤกมหา
ราชาธิราช... ซึ่งพระราชศรัทธาบ าเพ็ญพระราชกุศลทั้งนี้ ใช่พระทัยจะปรารถนาสมบัติบรมจักรจุล
จักรท้าวพญาสามลราชแลสมบัติอินทรพรหมหามิได้ ตั้งพระทัยหมายมั่นพระบรมโพธิญาณในอนาคต
กาลจะรื้อสัตว์ให้พ้นจากสงสารทุกข์...” (วัชรี วัชรสินธุ์, 2548: 28-29) 

 ส าหรับในด้านของการพระศาสนา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสร้างและ
ปฏิสังขรณ์วัด โดยวัดที่ส าคัญในเขตพระนครที่ทรงสร้างคือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระ
แก้ว ในพระบรมมหาราชวัง ทรงสร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่ประชุมข้าทูลละอองธุลีพระบาทและการพระราช
พิธีต่างๆ เช่น ถือน้ าพิพัฒน์สัตยา ในพระอุโบสถประดิษฐานพระแก้วมรกต และยังมีวัดมหาสุทธาวาส 
ที่ได้ก่อพ้ืนพระวิหารและฐานตั้งพระศรีศากยมุนีที่อัญเชิญมาแต่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุเมือง
สุโขทัย ในส่วนของการปฏิสังขรณ์ พระองค์ทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ วัดบางหว้าใหญ่ เป็นต้น 

 ในการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ นั้น จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า พระมหากษัตริย์แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ทรงเป็นพระธรรมราชามิใช่จักรพรรดิราชา โดยที่คติธรรมมิกราชาเน้นหน้าที่ของ
พระมหากษัตริย์ในทางธรรม ท าให้พระองค์ทรงมีฐานะเป็นผู้น าสูงสุดฝ่ายพุทธจักร พระองค์จึงทรง
รักษาพระพุทธศาสนาโดยการท านุบ ารุงทั้งพระพุทธรูป พระบรมธาตุ พระธรรม พระสงฆ์ เพ่ือให้
ราชอาณาจักรเป็นรัฐในอุดมคติ อุดมการณ์ของรัฐเป็นความคิดที่เลือกสรรมาจากความคิดทาง
พระพุทธศาสนา การสถาปนาให้ราชธานีแห่งใหม่จึงต้องเป็นศูนย์กลางของโลกพระพุทธศาสนาไปใน
นั้น 

 การที่จะสถาปนาราชธานีให้เป็นศูนย์กลางของโลกพระพุทธศาสนา โดยการฟ้ืนฟูรูปแบบของ
การพระศาสนาให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นสิ่งส าคัญที่เร่งด่วน โดยการฟ้ืนฟูพระ
ศาสนาด้วยการสถาปนาแนวความคิดทางพุทธศาสนาเสียใหม่ให้มีเอกภาพเฉพาะที่แตกต่างไปจากเดิม
เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน นอกจากนี้ยังมีงานฟ้ืนฟูด้านวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคือ 
การเรียบเรียงหนังสือ ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ขึ้นเพ่ือย้ าอุดมการณ์ทางพุทธศาสนาให้ มีความ
สอดคล้องกับอุดมการณ์ทางการเมืองแบบมนุษยนิยม สัจนิยม และเหตุผลนิยม การเน้นให้เห็นถึง
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ความส าคัญของที่ตั้งพระมหาโพธิบัลลังก์ (ศีรษะแผ่นดิน) ให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งมัชฌิมประเทศ
ในชมพูทวีปอันเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์เป็นสิ่งที่โดดเด่นในงานวรรณกรรมพุทธศาสนาชิ้นนี้  

 นอกจากนี้ยังมีส่วนของการที่ปฏิสังขรณ์วัดโพธาราม (วัดโพธิ์ในปัจจุบัน) โดยที่มีพระมหา
เจดีย์ พระเจดีย์ และพระปรางค์ บรรจุพระบรมธาตุเป็นจ านวนมาก ให้ประชาชนได้สักการบูชา 
สืบเนื่องจากพระบรมธาตุเป็นสิ่งที่มีศักยภาพสูงที่สามารถเข้าถึงจิตใจและเป็นที่ยอมรับของ
พุทธศาสนิกชนได้ง่าย ไม่ว่าจะชาติใดภาษาใดที่อาศัยอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร (วัชรี วัชรสินธุ์, 
2548: 31-34)เมื่อการปฏิสังขรณ์สิ้นเสร็จลง ได้ทรงจัดให้มีงานฉลองขึ้นในปีพ.ศ.  2344 โดยได้
พระราชทานนามพระอารามว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส” นับว่าเป็นวัดประจ ารัชกาลที่ 1 
(บุษยมาศ ศุภศัยโกเศรษฐ์, 2537: 1) 

 

วัดพระเชตุพนฯ ในรัชกาลที่ 2 

 ในช่วงต้นรัชกาลที่ 2 ทะเลตมของพ้ืนดินในกรุงเทพฯของสมัยรัชกาลที่ 1 ได้ถูกเปลี่ยนให้
กลายเป็นพ้ืนที่นาเนื่องจากเป็นพ้ืนดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกข้าวมาก ต่อมาในรัชกาลที่ 2 มี
การเปลี่ยนมาเป็นสวนผลไม้ เห็นได้จากบันทึกของนายจอน ครอวฟอร์ด  (John Crawford) ทูต
อังกฤษที่เข้ามาขอท าสัญญาการค้าแต่ไม่ส าเร็จ ท าให้ทราบว่าการค้าภายในและตามชายฝั่งทะเลนับ
ได้ว่าใหญ่โต แม่น้ าเจ้าพระยาถือว่าเป็นเส้นทางล าเลียงสินค้าที่ส าคัญของกรุงเทพฯ  และยังกล่าวว่า 
มีคนจีนอพยพเข้ามาท ามาหากินในเมืองไทยมากขึ้น  

 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงสืบเนื่องพระราชกรณียกิจจากพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ซึ่งพระราชกรณียกิจที่ส าคัญคือการขยายระดับการศึกษาของสงฆ์ ให้ภิกษุ
สามเณรได้มีการศึกษาเล่าเรียนมากขึ้น แต่ก่อนจะเป็นเพียงการแปลพระสูตรพระวินัยและพระ
ปรมัตถ์ ได้มีการเพ่ิมการแปลคัมภีร์อรรถกถาต่างๆเพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ภาษาบาลีมากขึ้น และนอกจากนี้
แล้วพระองค์ยังได้ส่งสมณทูตไปประเทศลังกาเพ่ือที่จะสืบข่าวการพระศาสนาอีกด้วย  

 ส่วนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดในรัชกาลที่ 2 นั้นได้แก่ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
บริเวณพระอุโบสถและพระระเบียง วัดท้ายตลาด วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร แต่ในส่วน
ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชราชวรมหาวิหารนั้น พระองค์มิได้ท าการบูรณปฏิสังขรณ์ต่อเติม
ขึ้น เข้าใจว่าคงเสร็จสมบูรณ์ดีอยู่แล้ว (วัชรี วัชรสินธุ์, 2548: 35-36) 
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วัดพระเชตุพนฯ ในรัชกาลที่ 3 

 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 รัฐบาลไทยได้มีการ
สนับสนุนให้อังกฤษรบพม่า และสนับสนุนเขมรรบญวน เนื่องจากมีสงครามที่ยืดเยื้อระหว่างไทยกับ
ญวนมานานกว่า 10 ปี ท าให้ไทยไม่พอใจพม่าและญวน แต่กลายเป็นเหตุให้ชาวเขมรและญวนอพยพ
เข้ามาในกรุงเทพฯมากขึ้น นอกจากนี้แล้ว สภาพเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น สืบเนื่องจากที่ไทย
ได้มีไมตรีการค้ากับอังกฤษและอเมริกา เป็นเหตุท าให้การค้าแบบผูกขาดล้มเลิกไปโดยปริยาย ด้าน
ของการเก็บภาษีอากรของรัฐบาลสามารถเก็บได้เพ่ิมมากขึ้นกว่า 40 ชนิด โดยการมอบอ านาจให้เจ้า
ภาษอีากรของรัฐบาลสามารถท ามาหากินได้ตามก าลังความสามารถ ท าให้เศรษฐกิจดีขึ้นมาก  

 ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นผู้น าและชนชั้นสามัญชนรวมถึงเหล่าไพร่  สามารถร่วมอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนาได้อย่างชนชั้นสูง สิ่งนี้เห็นได้จากการสร้างวัดโดยผู้ประกอบการต่างๆของนายโรง
ละคร หรือโสเภณี ได้แก่ วัดนายโรง และวัดใหม่ยายแฟง ถึงแม้ว่าเหล่ามิชชันนารีจะพยายามเข้ามา
เผยแพร่คริสต์ธรรมแต่กลับไม่ได้รับความนิยม  

 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งด้านการเมืองและการ
ศาสนา ทรงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกนับถือศาสนาอ่ืนได้  และในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรง
ท านุบ ารุงพุทธศาสนาอย่างแข็งขัน เนื่องจากการเข้ามาของคริสต์ศาสนา สถาบันพุทธศาสนาก็มีการ
เคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน “เจ้าฟ้ามงกุฎฯ” ในขณะนั้นด ารงต าแหน่งเป็นพระวชิรญาณ ทรงตั้งคณะสงฆ์
ธรรมยุติขึ้น ถือว่าเป็นการปฏิรูปวัตรปฏิบัติของสงฆ์ใหม่ตามพระไตรปิฎก มิใช่ตามความเชื่อที่สืบต่อ
กันมา นั่นท าให้พระองค์ทรงมอบหมายให้เจ้าฟ้ามงกุฎเป็นก าลังส าคัญของการศึกษาของสงฆ์ 
เนื่องจากพระองค์ทรงรอบรู้ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ 

 ด้วยความที่ว่าในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจขึ้นมาก ทั้งพระคลังสมบัติและพระคลังข้างที่เต็มไปด้วยเงินทอง ที่ได้จากการเก็บ
ภาษีอากรมากข้ึน ทรงพระราชศรัทธาชักโยงพระวงศานุวงศ์รวมถึงข้าราชการ เศรษฐีทั้งหลายให้ร่วม
ท าบุญท าทาน สร้างวัด มีเทศนาส่งเสริมการเรียนพระไตรปิฏกท้ังในและนอกกรุงเทพฯ 

 ส่วนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ ในรัชสมัยของพระองค์นั้นมีความยิ่งใหญ่มาก 
นอกจากความตั้งใจที่จะท านุบ ารุงพุทธศาสนาให้รุ่งเรื่องแล้ว ยังมีเรื่องของความขัดแย้งระหว่าง
ราชอาณาจักรกับพุทธจักร คือ กรณีความขัดแย้งเรื่องการสืบสันตติวงศ์ระหว่างกลุ่มของพระองค์กับ
กลุ่มของเจ้าฟ้ามงกุฎ นอกจากนี้คือ เรื่องของการตั้งธรรมยุติกนิกายของเจ้าฟ้ามงกุฎก็เป็นส่วนส าคัญ
ที่ท าให้คณะสงฆ์แบ่งแยกออกเป็นสองฝ่าย เกิดความแตกแยกในหมู่ราชวงศ์และขุนนาง รวมไปถึงใน
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หมู่นักปราชญ์ราชบัณฑิตด้วย จะเห็นได้ว่าในงานจารึกวัดพระเชตุพนฯ ไม่มีรายชื่อกลุ่มนักปราชญ์ที่
สนับสนุนเจ้าฟ้ามงกุฎเลย ความขัดแย้งนี้เองที่สร้างความยุ่งยากในการปกครองราชอาณาจักรของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว การพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งต่างๆโดยชอบธรรม ได้
ใช้วิธีการเอาการพระพุทธศาสนาเป็นแกนน า ซึ่งเป็นวิธีการที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯได้ทรง
ปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่สมัยเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย 

 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชทานพระกฐินวัดพระเชตุพน ในปี  พ.ศ. 
2374 พระองค์ทอดพระเนตรเห็นความช ารุดทรุดโทรม ในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ธรรมยุติกนิกายได้
ก่อตั้งขึ้นแล้ว 2 ปี “การที่ทรงพระราชศรัทธาโสมนัสทรงพระราชด าริเห็นผลแห่งการปฏิสังขรณ์” ใน
จดหมายเหตุเรื่อง การปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนที่ถอดโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิต
ชิโนรสว่า “เป็นการกตัญญูต่อสมเด็จพระบุรพการี สมควรจะท านุบ ารุงให้คืนดีเป็นสง่าผ่าเผยแก่ชนผู้
ที่ได้ทัศนาการ เป็นการสนองพระคุณเชิดชูพระเกียรติยศสมเด็จพระไอยกาธิราช ให้ยืนยงคงอยู่สืบ
กาลนาน”นั้น พระองค์อาจทรงเห็นถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระไอยกาธิราชที่ทรงใช้การ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนเพื่อประกาศความชอบธรรมในการปกครองบ้านเมืองได้โดยสุขุมคัมภีร
ภาพเป็นได ้(วัชรี วัชรสินธุ์, 2548: 36-37) 

 การที่พระองค์ทรงสถาปนาให้วัดพระเชตุพนฯ กลายเป็นศูนย์กลางการปกครองสงฆ์พร้อมทั้ง
สถาปนากรมหมื่นนุชิตชิโนรสฯ ผู้เป็นทั้งเชื้อพระวงศ์และเป็นสงฆ์อาวุโสสูงสุดในขณะนั้น รวมถึงยัง
เป็นพระอาจารย์ของเจ้าฟ้ามงกุฎมาแต่เดิม ซึ่งในขณะนั้นได้ด ารงต าแหน่งเป็นอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุ
พนฯ อยู่แล้วด้วย ได้ขึ้นเป็นเจ้าคณะกลางที่มีอ านาจปกครองธรรมยุติกนิกายของเจ้าฟ้ามงกุฎ เท่ากับ
เป็นการควบคุมบทบาทของเจ้าฟ้ามงกุฎฯ ไปในตัวและอาจจะเพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงการประจันหน้า
กับอนุชาของพระองค์ด้วยก็เป็นได้ 

 ในการปฏิสังขรณ์ในสมัยของพระองค์ได้มีการเพ่ิมเติมองค์ประกอบสถาปัตยกรรมมากมาย 
และ มีความวิจิตรพิสดาร อีกทั้งยังมีการรวบรวมสรรพวิทยาสาขาต่างๆ ทั้งเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
หัตถศาสตร์  สังคมศึกษา รัฐศาสตร์ จริยศึกษา จิตรกรรม และประติมากรรม ซึ่งดูเหมือนว่าความ
ตั้งใจในการปฏิสังขรณ์ครั้งนี้เป็นความต้องการที่จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า สยามประเทศ
ขณะนั้นมิใช่ด้อยด้วยความเจริญ แต่เป็นประเทศที่เจริญไปด้วยวัฒนธรรม มีอาณาเขตอันกว้างใหญ่
ไพศาลแผ่อ านาจไปถึง 474 หัวเมือง มีผู้คนมากมายจากทั่วสารทิศท้ังฝรั่ง จีน แขก เขมร ญวน เข้ามา
พ่ึงพระบรมโพธิสมภาร และยังเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา มีวิทยาการทั้งศาสตร์และศิลป์
ประจ าชาติอันทรงคุณค่า (วัชรี วัชรสินธุ์, 2548: 38) 
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 จะเห็นได้ว่าในรัชสมัยของพระองค์ทรงมีการบูรณปฏิสังขรณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
มากมายขึ้น การสร้างพระอาราม ศิลปะต่างๆ มีการจัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อย นายช่างหรือ
ต ารับต าราต่างๆก็ล้วนแต่เป็นผู้ช านาญการ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์พิเศษนอกจากเพ่ือจารึก
ฝีมือการช่างของไทย ยังทรงมุ่งหวังให้พระอารามนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการศึกษาไปในตัว สมเด็จฯ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงไว้ในค าน าหนังสือประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ ว่า  

เมื่อในสมัยรัชกาลที่ 3 การที่ทรงสร้าง ทรงบูรณะและทรงอุดหนุนการสร้างวัด มีจ านวน
มากยิ่งกว่ารัชกาลอื่นๆ เพราะเหตุว่าตั้งแต่สถาปนาพระนครอมรรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลก่อนๆ ได้ทรงสถาปนา ทรงท านุบ ารุงวัตถุสถานและกิจการอย่างอื่นเจริญ
มาตามล าดับ รัชกาลที่ 3 ถึงสมัยที่จะทรงบ ารุงความเจริญส่วนจรรยาและวิชาความรู้ อันอาศัยวัด
เป็นที่ศึกษาสถาน จึงทรงสถาปนาพระอารามเพื่อให้เจริญธรรมานุธรรมปฏิบัติและการศึกษาของ
ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน อันนี้เป็นข้อส าคัญในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก็พระอารามทั้งหลายซึ่งทรงสถาปนานั้น วัดพระเชตุพนซึ่งสร้างเป็นอารามใหญ่ยิ่งกว่าวัดอื่นๆ มา
แต่ในรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 ช ารุดทรุดโทรมลง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ปฏิสังขรณ์ แต่ในการที่ทรงปฏิสังขรณ์วันพระเชตุพนมีพระราชประสงค์พิเศษอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งจะให้
เป็นแหล่งเล่าเรียนวิชาความรู้ของมหาชนไม่เลือกชั้นบรรดาศักดิ์ ถ้าจะเรียกอย่างทุกวันนี้ก็คือ จะ
ให้เป็นมหาวิทยาลัย เพราะในสมัยนั้นยังไม่มีการพิมพ์หนังสือไทยได้ การเล่าเรียนส่วนสามัญศึกษา
ที่มีเรียนอยู่ตามวัดทั่วไป แต่ส่วนวิสามัญศึกษาอันจะเป็นวิชาอาชีพของคนทั้งหลาย ยังศึกษาได้แต่
ในสกุลผู้อยู่นอกสกุล โดยเฉพาะที่เป็นพลเมืองสามัญที่ไม่มีโอกาสได้ เรียน พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้รวบรวมเลือกสรรต ารับต าราต่างๆ ซึ่งสมควรจะเล่า
เรียนเป็นชั้นสามัญศึกษามาตรวจตราแก้ไขใช้ของเดิมบ้าง หรือประชุมผู้รู้หลักในวิชานั้นๆให้แต่งขึ้น
ใหม่บ้าง แล้วโปรดฯให้จารึกแผ่นศิลาประดับไว้ในบริเวณวัดพระเชตุพนมีรูปเขียนและรูปปั้น
ประกอบกับต ารานั้นๆโดยมาก เพื่อคนทั้งหลายไม่เลือกว่าตระกูลชั้นใดๆ ใครมีใจรักวิชาอย่างใด ก็
ให้สามารถเล่าเรียนได้จากศิลาจารึกที่วัดพระเชตุพน เรื่องที่จารึกไว้ในวัดพระเชตุพน จึงมีหลาย
อย่างทั้งเป็นความรู้ส่วนวรรณคดี โบราณคดี และศัสตราคมต่างๆ เป็นอันมาก และได้เป็นประโยชน์
แก่ผู้ศึกษาดังพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ 3  (พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ, 2538: 12-13) 

 
วัดพระเชตุพนฯ ในรัชกาลที่ 4 

 สภาพสังคมในช่วงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีความเป็น
นักปฏิรูปมาตั้งแต่ทรงด ารงพระยศเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎ พระองค์จึงทรงเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
ต่างประเทศ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างมากมาย และทรงด าเนินนโยบายทางการเมืองแบบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39 
 

เปิดกว้างให้กับต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ เดนมาร์ก ฝรั่งเศสเดนมาร์ก โปรตุเกส ฮอลันดา และรัสเซีย 
ระบบการค้าขายเป็นไปโดยเสรีขึ้น  ส่งผลให้ชาวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นและน าความเจริญ
เข้ามาสู่บ้านเมืองหลายประการ พลเมืองไทยก็ได้มีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นไปในตัว จากที่เคยถูกจ ากัด
เสรีภาพไม่ให้คบค้ากับชาวต่างชาติก็เปลี่ยนเป็นสามารถคบค้าสมาคมได้อย่างเสรี ทั้งการงาน การค้า
ขาย การศึกษา และการพระศาสนา 

 ในด้านของพระพุทธศาสนา การที่พระองค์นั้นทรงตั้งธรรมยุติกนิกายในครั้งที่พระองค์ทรง
ด ารงพระยศเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎนั้น อาจมองได้ว่าเป็นความพยายามในการสร้างฐานทางการเมือง ซึ่ง
นักวิชาการสมัยใหม่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีเงื่อนง าที่น่าสงสัยอยู่ ครั้นที่พระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์
แล้ว พระองค์ทรงท านุบ ารุงทั้งสองนิกายเช่นเดียวกับนโยบายการบริหารประเทศ 

 ส่วนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ ในรัชกาลของพระองค์นั้น ทรงพระราชศรัทธา
สถาปนาพระมหาเจดีย์อีก 1 องค์ โดยมีความจ าเป็นที่ต้องรื้อศาลารายพระมณฑปและพระระเบียง 
เนื่องจากบริเวณกลุ่มพระมหาเจดีย์กับพระมณฑปตั้งอยู่อย่างแน่นขนัดแล้ว การดัดแปลงเพ่ือจัดตั้ง
พระมหาเจดีย์ประจ าพระองค์นั้น ดูเหมือนจะเป็นเรื่องจ าเป็น คราเมื่อพระองค์ใกล้จะสวรรคตได้ทรง
มีพระราชด ารัสว่า “พระเจดีย์วัดพระเชตุพนนั้นกลายเป็นที่ใส่คะแนนพระเจ้าแผ่นดินไป จะใส่คะแนน
อยู่เสมอจะไม่มีที่สร้าง ควรจะถือว่าพระเจ้าแผ่นดินทั้ง 4 พระองค์นั้น ท่านได้เห็นกันทั้ง 4 พระองค์ 
จึงควรมีพระเจดีย์อยู่ด้วยกัน ต่อไปอย่าต้องสร้างทุกแผ่นดินเลย” ท าให้พอจะสันนิษฐานได้ว่า วัด
พระเชตุพนฯในขณะนั้นถือว่าเป็นวัดประจ าราชวงศ์จักรีตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยตั้งแต่
ครั้งโบราณกาล จึงอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้พระองค์ต้องแสดงความเป็นพระราชวงศ์ให้ประจักษ์โดยทั่ว
กัน และการที่ทรงได้เห็นกันนั้นอาจหมายถึง การที่ทรงเป็นองค์รัชทายาทโดยแท้จริง อีกทั้งเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นผู้น าสูงสุดของฝ่ายพุทธจักร ทั้งเถรวาทนิกายและ
ธรรมยุติกนิกาย (วัชรี วัชรสินธุ์, 2548: 39-40) 

 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารในมิติการท่องเที่ยว 

 การก่อร่างสร้างขึ้นของวัดพระเชตุพนฯ ที่ถูกบูรณปฏิสังขรณ์มาในหลายช่วงรัชกาล 
โดยเฉพาะช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 วัดพระเชตุพนฯ เริ่มเป็นที่รู้จัก
ของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางมากหน้าหลายตาโดยเฉพาะชาวตะวันตก นับมาตั้งแต่ ต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 25 (พ.ศ. 2490) เป็นต้นมา ด้วยชื่ออันคุ้นหูว่า “วัดโพธิ์”  
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 วัดโพธิ์มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมอันเสียงโด่งดัง  และยัง
เป็นศาสนสถานที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี จนในที่สุดแล้ววัดโพธิ์กลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส าคัญของไทย โดยพัฒนาการการจัดการวัดในฐานะแหล่งท่องเที่ยว
ทางศาสนาและวัฒนธรรมในอดีตก่อนปัจจุบันได้ 2 ยุค 

  

ยุคแรก:  ต้นพุทธศตวรรษที่ 25 (พ.ศ.2495)  

วัดโพธิ์ ถูกบันทึกไว้ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2406 โดยอดอลฟ์ บา

สเตียน (Adolf Bastian) นักธรรมชาติวิทยาและแพทย์ชาวเยอรมัน ที่มีความสนใจในการศึกษาด้าน

ธรรมชาติวิทยา ชาติพันธุ์และศาสนาเปรียบเทียบ ได้มีการเขียนถึงวัดโพธิ์ว่า วัดโพธิ์เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด
ในกรุงเทพฯขณะนั้น ตั้งอยู่บนถนนสองสายคือ ถนนราชินีและถนนมหาไชย อยู่ใกล้วังหลวง พ้ืนที่
ครึ่งหนึ่งของวัดนั้นเป็นเขตสังฆาวาสที่มีพระสงฆ์จ าพรรษาหลายร้อยคน พ้ืนที่อีกส่วนหนึ่งเป็นเขต
พุทธาวาส และในบันทึกนี้ยังได้แนะน าสิ่งควรชมในวัดคือ พระมหาเจดีย์ ซึ่งมีการเข้าใจผิดว่า เป็นที่
บรรจุพระอัฐิธาตุของพระมหากษัตริย์ในอดีต วิหารยาว ได้รับการแนะน าว่าภายในประดิษฐานพระ
พุทธไสยาสขนาดใหญ่ สระจระเข้ ในขณะนั้นมีจระเข้เลี้ยงอยู่ 1 ตัว และรอบพระระเบียง เป็นที่ตั้งรูป
ปั้นฤๅษีดัดตนท่าต่างๆ และในฐานะที่เขาเป็นแพทย์จึงมีความสนใจในจารึกและภาพจิตรกรรมที่เป็น
ต าราการแพทย์และการรักษาโรค ซึ่งเขาได้บันทึกไว้ว่า มีภาพเขียนผังร่างกายคน ไข้แสดงอาการ
เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ พร้อมค าอธิบายถึงสมมติฐาน วิธีการบ าบัดรักษาโรค อีกทั้งเขายังสนใจแผ่นดิน
แกะสลักเรื่องโหราศาสตร์ที่ว่าด้วยดวงดาวต่างๆ และอิทธิพลที่มีต่อส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ 
รวมถึงอ านาจบันดาลความโชคดีและโชคร้ายตามราศีเกิดที่ดวงดาวก ากับชะตาชีวิตมนุษย์ผู้นั้น เขายัง
พบว่ามีหมอดูนั่งประกอบอาชีพอยู่ภายในบริเวณวัดด้วย (Bastian Adolf,2548: 95 อ้างถึงใน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2555) 

 ต่อมาได้มีบันทึกของนักเดินทางชาวนอร์เวย์ คือ คาร์ล บ็อค (Carl Bock) นักธรรมชาติวิทยา 
ที่เข้ามาส ารวจสภาพภูมิศาสตร์ในเมืองไทย ช่วง พ.ศ. 2424 เขามองว่าวัดโพธิ์เป็นหนึ่งในสามของวัด
ที่มีความส าคัญของกรุงเทพฯ คือ วัดโพธิ์ วัดแจ้งและวัดภูเขาทอง เขาได้ตั้งข้อสังเกตว่า พระระเบียงที่
วัดโพธิ์ในช่วงเวลานั้นซึ่งทาสีขาวมีความสกปรกมาก เขาไม่แปลกใจที่วัดแห่งนี้เริ่มช ารุดทรุดโทรม ท า
ให้ในปี พ.ศ. 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้กระทรวงโยธาธิการส ารวจ
รายการที่ต้องบูรณะ จึงพบว่า ต้องใช้เงินถึง 67,000 บาท ในเวลานั้นเงินท้องพระคลังไม่พอ จึงต้องใช้
วิธีซ่อมด้วยการตัดรายการซ่อมที่ไม่จ าเป็นออกไป เช่น รื้ออาคารที่ไม่ส าคัญและไม่ได้ใช้ประโยชน์ มี
การรื้อถอนศาลารายถึง 13 หลัง และพระเจดีย์ราย 42 องค์ และไม่ได้มีการสร้างสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆเพ่ิม 
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และยังมีการเคลื่อนย้ายรูปปั้นตะกั่ว ฤๅษีดัดตน และรูปปั้นคนชาติพันธุ์สามสิบสองภาษาออกจาก
ศาลารายไปด้วย ท าให้ปัจจุบันรูปปั้นฤๅษีดัดตนมีจ านวนน้อยลง พร้อมกันนั้น สถานที่ควรชมในวัดก็
ลดลงเหลือเพียงสองสามแห่งที่ได้รับการแนะน าไว้ในหนังสือเดินทางท่องเที่ยวของชาวตะวันตกยุค
ต่อมา ได้แก่ พระมหาเจดีย์ พระวิหารพระพุทธไสยาส และพระมณฑป ซึ่งเป็นอาคารใหญ่และเป็นที่
น่าสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในที่สุดภาพลักษณ์วัดโพธิ์ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวมีเพียง “พระ
วิหารพระพุทธไสยาส” ได้รับการแนะน าไว้ในฐานะภาพตัวแทนสถานที่ควรชมของวัด และได้มี
ค าอธิบายเกี่ยวกับพระพุทธไสยาสว่า เป็นพระพุทธเจ้าปางปรินิพพานที่ใหญ่โตน่ามหัศจรรย์ 
นักท่องเที่ยวจึงมีความสนใจเข้าชมวิหารพระนอนพร้อมกับชมลายพระบาทมงคล 108  

 การจัดการการท่องเที่ยวภายในวัดโพธิ์ในช่วงก่อน พ.ศ.  2495 นั้น วัดโพธิ์เป็นวัดในฐานะ
แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในภาวะตั้งรับไม่มีรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเพ่ือตอบสนองการท่องเที่ยว
โดยตรง เหตุเพราะทางวัดไม่มีงบประมาณเพียงพอและไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยว แต่เพราะความ
โดดเด่นทางศิลปะในฐานะวัดหลวงที่กษัตริย์สร้างและอุปถัมภ์ และบุคคลส าคัญที่เป็นที่นับถือจากราช
ส านักอย่างอดีตอธิบดีสงฆ์สององค์แรก คือ สมเด็จพระนพรัตน์ (แก้ว) และ สมเด็จกรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส  ท าให้วัดถูกน าเสนอในฐานะตัวแทนความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนาของชาติให้
เผยแพร่ออกสู่สายตาชาวโลกผ่านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม จนกระทั่งถึงช่วง
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 รัฐบาลไม่สามารถจัดสรรงบประมาณในการบ ารุงวัด ท า
ให้วัดพระเชตุพนฯต้องพ่ึงตนเอง โดยวิธีการอาศัยเงินรายได้วัดจากการบริจาคของพุทธศาสนิกชน 
รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ เพ่ือน าไปซ่อมบ ารุงและบูรณะสิ่งก่อสร้างอันเป็นศาสน
สถานที่เป็นศิลปกรรมประเพณี โดยต้องอาศัยช่างฝีมือและวัสดุอุปกรณ์ราคาสูง การบูรณะซ่อมแซม
จึงด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ที่ส าคัญคือ รัฐบาลขณะนั้นยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
จัดการการท่องเที่ยวแม้ว่าใน พ.ศ. 2493 รัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงคราม ได้ตั้งส านักงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วก็ตาม  

  

ยุคที่สอง : พ.ศ. 2495 – พ.ศ. 2534 ยุคเริ่มต้นในการจัดการการท่องเที่ยวของวัด  

การที่วัดพระเชตุพนฯต้องเผชิญกับปัญหาของรายได้ที่ไม่พอใช้จ่ายต่อการบ ารุงรักษาวัด ที่ใน
ขณะนั้นอยู่ในสภาพทรุดโทรม ทางวัดพระเชตุพนฯจึงเริ่มต้นการจัดการวัดเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ด้วยการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยจัดงานประจ าปีของวัดในวันตรุษไทย(วันขึ้นปีใหม่
ไทย) คือ “งานนักขัตฤกษ์นมัสการพระพุทธไสยาส” ใน พ.ศ. 2495 งานนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่าง
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ดีจากนักท่องเที่ยว และมักจะเรียกชื่องานอีกอย่างว่า “งานสงกรานต์วัดโพธิ์” จงถึงช่วง พ.ศ. 2505 
จึงได้มีการปรับเปลี่ยนการจัดการรูปแบบของงานใหม่ 

 งานท่องเที่ยวสงกรานต์วัดโพธิ์ เป็นงานเทศกาลประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทยตั้งแต่ 13 เมษายน 
– 21 เมษายน ของทุกปี รวมเป็นเวลา 9 วัน เป็นการด าเนินงานในรูปคณะกรรมการด้านต่างๆ เช่น 
ฝ่ายเจ้าหน้าที่ เลขานุการ เหรัญญิก กองการกุศลและจัดพิมพ์หนังสือ เป็นต้น ส าหรับรายได้จากงาน
ที่จัดขึ้น ในช่วง พ.ศ. 2495 – 2505 มีจ านวนสูงถึง 3,635,914.42 บาท ซึ่งวัดสามารถน าเงินมาใช้
จ่ายในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเป็นจ านวนเงิน 1 ,962,327.75 บาท ส่วนเงินที่เหลือจ านวน 
1,673,586.68 บาท ได้น าไปจัดตั้งเป็นมูลนิธิปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ ทางมูลนิธิจะมีการจัด
ทอดผ้าป่าทุกปี เพ่ือจะได้น าเงินบริจาคมาใช้ในการปฏิสังขรณ์วัดได้อย่างต่อเนื่อง 

 ต่อมาช่วง พ.ศ. 2505 ทางวัดมีการปรับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงประเพณีในงาน
สงกรานต์ให้ผนวกเข้ากับสถานที่ที่เป็นจุดเด่นของวัด คือ พระพุทธไสยาส เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต่าง
พากันมาเยี่ยมชมในงาน “เทศกาลสงกรานต์นมัสการพระพุทธไสยาส” การจัดการดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของวัดในการเผยแพร่ศาสนา และยังส่งผลดีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
วัดทั้งในด้านรายได้หรือเชิงเศรษฐกิจและคุณค่าเชิงศีลธรรมในทางประเพณีศาสนาพุทธได้อย่างลงตัว 

 นับตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา วัดพระเชตุพนฯยังเริ่มมีบทบาทในการเชื่อมโยง
เครือข่ายทางการศึกษาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือการจัดกิจกรรมการพัฒนาและอนุรักษ์ภาษาไทยใน “วันกรมพระปรามานุ
ชิตชิโนรส” ในวันที่ 11 ธันวาคม เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา ส่วนวัตถุประสงค์ที่จัดงานนี้ขึ้นมาก็
เพ่ือรวบรวมรายได้เป็นทุนเพ่ือการบูรณปฏิสังขรณ์พระต านักวาสุกรีในเขตสังฆาวาสของวัดอันเป็นที่
ประทับของสมเด็จกรมพระปรามานุชิตชิโนรส อดีตอธิบดีสงฆ์องค์ที่ 2 ของวัดพระเชตุพนฯ ท่านทรง
เป็นรัตนกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ยุคต้น ผลงานของท่านมักเกี่ยวกับงานวรรณกรรมพุทธศาสนาและ
ประวัติศาสตร์ อันเป็นภูมิปัญญาของไทยที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าต่อสังคม ท่านยังทรงได้รับการ
ยกย่องเชิดชูพระเกียรติในฐานะบุคคลส าคัญของโลกจากองค์การสหประชาชาติและวัฒนธรรมด้วย 
อย่างไรก็ตาม เงินรายได้นอกจากน ามาบูรณะพระต าหนักแล้ว ยังมีการน ารายได้ส่วนหนึ่งไปใช้เป็น
ทุนการศึกษาวิชาภาษาไทยด้วย (ร าภี  กุลสมบูรณ์ , 2508: 65-68 อ้างถึงใน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555: 9)  

 วัดพระเชตุพนฯ ยังมีการสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของวัดอยู่สม่ าเสมอ ในปี พ.ศ. 
2508 วัดพระเชตุพนฯ ได้ให้ความร่วมมือจากการริเริ่มของเอกชน คือ หมอผลแพทย์ธเนศวร ผู้จัดตั้ง
โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ ห้องสมุดต ารายา และสมาคมแพทย์แผนโบราณขึ้นในวัด ในช่วงแรก
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โรงเรียนแพทย์แผนโบราณจัดตั้งอยู่ที่ศาลารายคู่หน้าพระมหาเจดีย์สี่รัชกาลอันเป็นอาคารประดับ
ภาพเขียนแม่ซื้อ การจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาก็เพ่ือเป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เรื่องการแพทย์แผน
โบราณที่จารึกอยู่บริเวณศาลารายในวัด โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์ความรู้ด้าน
การแพทย์แผนโบราณให้แก่อนุชนรุ่นหลัง  

 ในยุคแรก โรงเรียนแพทย์แผนโบราณได้ก าหนดหลักสูตรการศึกษาแบ่งเป็น 3 สาขา คือ 

1) เภสัชศาสตร์  เรียนต ารายา สรรพคุณสมุนไพร หลักสูตรการศึกษา 1 ปี 
2) เวชศาสตร์    เรียนเรื่องยารักษาโรค วิชาตรวจโรค หาสมุฏฐานโรค หลักสูตรการศึกษา 3 ปี 
3) หัตถศาสตร์   เรียนการนวด หลักสูตรการศึกษา 1 ปี 

 ค่าศึกษาเล่าเรียนนั้นอยู่ที่เทอมละ 100 บาท และนอกจากนี้แล้วโรงเรียนยังท าหน้าที่เป็น
สถานพยาบาล ที่รับปรึกษาโรค กวาดยาเด็กในช่วงเวลาเย็นคือเวลา 16.00 -18.00 น. โดยไม่คิด
ค่าบริการรักษา 

 ส่วนห้องสมุดโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเป็นแหล่งรวบรวมต ารายาและการรักษาโรค เพ่ือให้นักเรียน
ใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ แต่ไม่อนุญาตให้ยืมหนังสือออกนอกห้องสมุด ภายในห้องสมุดมีต ารายาที่มี
ผู้บริจาคถึง 500 เล่ม และเพ่ือให้เป็นวิทยาทานจึงเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นสมาชิก คิด
ค่าบ ารุงปีละ 20 บาท (ร าภี กุลสมบูรณ์, 2508: 61-68 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2555: 10) 

 มีข้อสังเกตว่า โรงเรียนแพทย์แผนโบราณที่จัดตั้งขึ้นในอดีตนั้น มีวัตถุประสงค์เพียงแค่
ต้องการฟ้ืนฟูองค์ความรู้การแพทย์แผนโบราณที่ยังไม่มีเป้าหมายตอบสนองการท่องเที่ยวโดยตรง 
หากแต่เป็นการจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นการจัดการองค์ความรู้ในแหล่งท่องเที่ยวของวัด โดยการน าความรู้
การแพทย์โบราณมาสัมพันธ์กับวัฒนธรรมและศิลปกรรมของวัดประเภทจารึก การแพทย์ ภาพเขียน
จิตรกรรมการรักษาโรค และรูปปั้นฤๅษีดัดตน นอกจากนี้แล้วการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นยังส่งเสริมให้องค์
ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนโบราณปรากฏเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติด้วย 

  

ปัญหาผลกระทบการจัดการการท่องเที่ยวของวัดพระเชตุพนฯ 

 จากการที่ทางวัดพระเชตุพนฯ ได้เปิดรับการท่องเที่ยวด้วยยุทธศาสตร์เชิงรุกตลอดช่วงเวลา
กว่าสามทศวรรษ รูปแบบดังกล่าวเป็นการท าให้สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-6 การที่วัดเปิดรับนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อ
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คุณค่าทางศิลปกรรมของวัด เห็นได้จากโบราณวัตถุสถานอันเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจใน
ฐานะของสะสมทางวัฒนธรรมของเศรษฐีทั้งในและต่างประเทศ 

 ปัญหาส าคัญท่ีเกิดจากการเข้ามาของท่องเที่ยว คือ ปัญหาอาชญกรรมและการท าลายศิลปะ
และโบราณวัตถุ อีกทั้งการขาดประสบการณ์ด้านการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
ปัญหาดังกล่าวได้เกิดข้ึนตั้งแต่ พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา ประมวลได้ดังนี้ 

1) พบกระบวนการลอกลายภาพสลักนูนต่ าที่แผ่นหินชนวนประดับรอบก าแพงพระระเบียง
พระอุโบสถ ภาพสลักดังกล่าวเป็นภาพสลักลายหนังใหญ่เรื่องรามเกียรติ์ ส่วนวิธีการลอก
ลายจะใช้กระดาษปิดทับแล้วใช้ดินสอด าระบาย ท าให้ภาพสลักมีความเสียหายบางภาพก็
เลือน บางภาพกลายเป็นสีด า การลอกลายท าไปเพื่อใช้เป็นของที่ระลึก 

2) การตั้งโต๊ะขายของที่ระลึกของพ่อค้าแม่ค้าตามระเบียงและในพระวิหารพระพุทธไสยาส 
ส่งผลให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม 

3) พ่อค้าแม่ค้ าที่ เข้ ามาค้าขายในวัดได้น าสินค้าที่ ขายมาฝากเก็บไว้ ในวัด ท า ให้
สภาพแวดล้อมบริเวณวัดขาดระเบียบและก่อให้เกิดสิ่งสกปรก 

4) มีการโจรกรรมลักลอบตัดเศียรพระพุทธรูปโบราณประดิษฐานตามพระระเบียงตั้งแต่
รัชกาลที่ 1 ในช่วงนั้นมีค่านิยมการสะสมวัตถุโบราณออกนอกประเทศ วัดพระเชตุพนฯก็
เป็นอีกวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ 

5) พบว่ามีผู้ลักลอบเข้าไปขูดทองค าเปลวลายรดน้ าบานประตูหน้าต่างภายในพระวิหาร 
(คอลัมน์ตาหมอหลอในสยามรัฐรายวัน 24 มิถุนายน 2507 และทองเบิ้ม บ้านด่าน ใน
ฉบับเดียวกัน อ้างในธิดา สาระยา และคณะ, 2533: 55-56) 

6) เนื่องจากบุคลากรสงฆ์ในวัดยังขาดความรู้และวิธีการอนุรักษ์ปกป้องโบราณวัตถุสถานตาม
หลักวิธีที่เหมาะสม ดังเช่น การท าลูกกรงเหล็กดัดลายไทยอย่างไม่มีคุณภาพปิดกันบาน
ประตูหน้าต่างที่เป็นลายรดน้ า และการก่อเป็นตู้กระจกปิดล้อมพระพุทธรูปรายพระ
ระเบียง กลับกลายเป็นการลดคุณค่าความงามของศิลปกรรมและพุทธศิลป์ลง นับตั้งแต่ 
พ.ศ. 2510-2520 ส่งผลให้ศาสนสถานของวัดในช่วงเวลาดังกล่าว เริ่มอยู่ในสภาพทรุด
โทรม และวัดก็ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซ่อมแซมรวมถึง ไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐได้ 

อย่างไรก็ตามในช่วง พ.ศ. 2509 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤติยากร (พระองค์เจ้า
ธานีนิวัติ) ทรงแนะน าให้จัดการทอดผ้าป่า 84 ,000 องค์ องค์ละ 100 บาท อีกทั้งยังจัดตั้งเป็นมูลนิธิ
ทุนพระพุทธยอดฟ้า โดยกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์พระบรม
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ราชูปถัมภ์ ขณะนั้นทรงพระราชทานตราประจ าราชการที่  1 ให้เป็นตรามูลนิธิฯด้วย เงินบริจาคของ
มูลนิธิส่วนหนึ่งได้น าไปสนับสนุนการบูรณปฏิสังขรณ์ภายใต้การจัดการของวัดเอง การด าเนินกิจกรรม
เพ่ือเปิดรับบริจาคเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือด าเนินการบูรณะซ่อมแซมอย่างช้าๆ จนกระทั่งช่วงต้น 
พ.ศ. 2530 รัฐบาลได้เข้ามาด าเนินการบูรณะวัดพระเชตุพนฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมอบหมายให้กรมศิลปากรเข้าไป
จัดการบูรณะพระมหาเจดีย์สี่รัชกาล และตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา วัดพระเชตุพนฯก็มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวที่ก้าวเข้าสู่ยุคปัจจุบัน  

 

แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

การจัดการการท่องเที่ยวของวัดพระเชตุพนฯในช่วงปัจจุบัน คือเริ่มนับตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2530 
เป็นต้นมานั้น รูปแบบการปรับเปลี่ยนที่เกิดข้ึนนั้นมีผลจากปัจจัยภายนอกคือ นโยบายการจัดการการ
ท่องเที่ยวของภาครัฐและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีการปรับเปลี่ยนหลักการท่องเที่ยวที่จาก
เดิมเน้นจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่เอ้ือประโยชน์แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 
กลายเป็นการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพ่ือมุ่งเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การ
มีส่วนร่วมของแหล่งท่องเที่ยวในการจัดการการท่องเที่ยว และให้มีการกระจายรายได้สู่แหล่ง
ท่องเที่ยว วัดพระเชตุพนฯจึงมีแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามแนวคิดและหลักการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยอาศัยองค์ประกอบในด้านต่างๆ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555: 
13) คือ  

1) ภาวะผู้น าวัด 
2) โครงสร้างและระบบบริหารที่ด าเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3) การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี 
4) การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ (โรงเรียนการแพทย์แผนโบราณและการนวดแผน

ไทย) 
5) การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ภาวะผู้น า1 : แนวคิดในการบริหารจัดการวัดด้านการท่องเที่ยว 

การเป็นผู้น าของวัดพระเชตุพนฯนั้น ที่จริงแล้วความเป็นผู้น าสงฆ์ของวัดนี้มีวิสัยทัศน์ที่ส่วน
หนึ่งเป็นพันธกิจสืบเนื่องจากการด าเนินงานของอธิบดีสงฆ์รุ่นก่อน โดยเฉพาะการเห็นความส าคัญด้าน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดให้ควบคู่ไปกับงานสืบทอดพระพุทธศาสนา อดีตอธิบดีสงฆ์ที่เห็น
การณ์ไกลถึงความส าคัญและบทบาทวัดในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาพุทธและศิลปวัฒนธรรม 
ซึ่งน่าจะเริ่มจากสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น) อธิบดีสงฆ์องค์ที่ 11 ( พ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2517) จาก
บันทึกประวัติเกี่ยวกับท่าน ท่านเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านกิจการพุทธศาสนาในต่างประเทศทั้ง
ในแถบเอเชียและยุโรป รวมถึงท่านยังมีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ
และจีน จึงน่าจะเป็นเหตุผลที่ท าให้ท่านเป็นผู้เริ่มการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในงาน
ประเพณี “สงกรานต์วัดโพธิ์” ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 งานดังกล่าวได้ด าเนินมาจนถึงปัจจุบันนี้ท่านยัง
สนับสนุนให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์แผนโบราณและนวดแผนโบราณใน พ.ศ.  2494 เพ่ือในการฟ้ืนฟูองค์
ความรู้ที่สัมพันธ์กับแหล่งท่องเที่ยวในวัด (พระธรรมปัญญาบดี , 2545 อ้างถึงใน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555: 13-24) 

ต่อมาในช่วงการน าของการน าของพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสสานุกโร เจริญพานิช) 
อธิบดีสงฆ์องค์ปัจจุบันขึ้นปกครองวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ท่านเคยด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 ในสมัยที่สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น) เป็นผู้น า ท่านจึงสามารถด าเนินการตาม
เจตนารมณ์เดิมในการจัดการวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบริหารจัดการท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้แล้ว 
ท่านยังเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ดังจะเห็นได้ว่าท่านใช้หลักการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทาง
พุทธศาสนา ด้วยการจัดการศึกษาให้กับพระสงฆ์และสนับสนุนกิจการโรงเรียนประถมศึกษาของ
กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ศาลาราย 3 หลัง ด้านถนนมหาราช รวมถึงส่งเสริมกระบวนการจัดการแหล่ง
เรียนรู้ในวัด เช่น การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดของวัดไว้เก็บเอกสารความรู้ทางพุทธศาสนา 
สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ที่มีภายในวัด และรวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมโยงเครือข่าย
นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือจัดกิจกรรมทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับวัดและพุทธศาสนา 

ผลงานของพระธรรมปัญญาบดียังท าให้ท่านได้รับการยกย่องในฐานะพระนักพัฒนาที่มี
หลักการบริหารแบบประชาธิปไตยและมีแนวคิดในการบริหารจัดการวัดดังนี้ 

                                                           
1 ภาวะผู้น าในที่นี้หมายถึง การเป็นผู้น าเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้ควบคู่กับงานทาง

พุทธศาสนาของเจ้าอาวาสวัด 
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1) แนวคิดในการพัฒนาวัดโดยการบูรณปฏิสังขรณ์ตามหลักการอนุรักษ์โบราณสถานอย่าง
เหมาะสม และคาดหวังที่จะให้กระบวนการบูรณะสามารถฟ้ืนคืนมรดกกลับสู่รูปแบบดั้งเดิม
เหมือนเมื่อครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านใช้วิธีการใช้หลักฐานจารึกและ
บันทึกร่วมสมัยโดยเฉพาะวรรณกรรม “โคลงดั้นปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน” ทางกรมศิลปากร
เข้ามาร่วมมือในการตรวจสอบการปฏิสังขรณ์ ที่เข้ามารับผิดชอบการบูรณะตามระเบียบการ
อนุรักษ์โบราณสถาน 

2) รักษาและจรรโลงพุทธศาสนาอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติซึ่งเป็นหน้าที่หลักของวัดอย่าง
เคร่งครัดและยั่งยืน โดยวิธีการส่งเสริมการศึกษาของสงฆ์และการเผยแพร่หลักธรรมทาง
ศาสนา 

จากนั้นเพ่ือให้แนวคิดนี้น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและบุคลากรในวัดให้การ
ยอมรับและมีส่วนร่วมในการจัดการ พระธรรมปัญญาบดี จึงได้จัดท า “ระเบียบวัดพระเชตุพนว่าด้วย
การบริหารวัดพระเชตุพน  พ.ศ. 2545” เพ่ือส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่มีส่วนในการบริหารวัด
มากขึ้น เพ่ือการพัฒนาวัดอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงแนวคิดการจัดการวัด 
คือ การอนุรักษ์โบราณสถาน ควบคู่กับการสืบทอดพุทธศาสนา และที่ส าคัญระเบียบการที่สร้างขึ้นยัง
สามารถครอบคลุมระบบบริหารภายในวัด ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอีก
ด้วย 

โครงสร้างและระบบบริหารจัดการวัด 

การบริหารวัดตามรูปแบบโครงสร้างดังกล่าว มีเจ้าอาวาสเป็นประธาน ส่วนคณะกรรมการ
แบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ คือ ฝ่ายงานกลาง ฝ่ายศาสนศึกษา ฝ่ายเผยแพร่ ฝ่ายสาธารณูปการ และสา
ธารณสงเคราะห์ โดยในคณะกรรมการแต่ละฝ่าย จะประกอบไปด้วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก และ
เจ้าหน้าที่ประจ าแผนกไม่น้อยกว่า 2 คน ทั้งนี้มีการจัดประชุมฝ่ายอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันรวมถึงเป็นการติดตามประสานงาน กรรมการฝ่ายที่มีบทบาทเกี่ยวกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัด ประกอบไปด้วย ฝ่ายงานกลาง ฝ่ายเผยแพร่ ฝ่ายสาธารณูปการ และ
สาธารณสงเคราะห์ โดยแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

- ฝ่ายงานกลาง มีหน้าที่โดยรวมคือ การก าหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมและก ากับดูแลแผนก
ต่างๆรวมถึงงานทั่วไปของวัด ควบคุมดูแลผลประโยชน์ของวัด การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย 
การจัดท าทะเบียนและเอกสารทรัพย์สินต่างๆ การจัดท าทะเบียนพระภิกษุ สามเณรและผู้
อาศัย การร่วมมือประสานงานกับหน่วยต่างๆ การอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการ
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ท างานของฝ่ายอ่ืนๆ การออกกฎระเบียบให้แก่หน่วยงานกลาง และปฏิบัติงาน รายงานผล
การด าเนินงานตามหน้าที่คณะกรรมการบริหารและเจ้าอาวาสมอบหมาย 

จะเห็นได้ว่า บทบาทหน้าที่ส าคัญของฝ่ายงานกลางคือ การบริหารบุคลากรของวัด และท า
หน้าที่ฝ่ายเลขานุการของเจ้าอาวาสโดยตรง อีกทั้งยังท าให้เห็นว่ามีบทบาทโดยตรงต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวของวัดในฐานะที่เป็นหน่วยประสานงานทั้งภายในและภายนอกวัด นอกจากนี้ยังมีหน้าที่
รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมวัด ในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ติดต่อ
ประสานงาน และนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัยของทรัพย์สินและยานพาหนะ 

- ฝ่ายเผยแพร่ หน้าที่โดยรวมคือ ส่งเสริมการทัศนศึกษาของวัดให้มีประสิทธิภาพและ
ด าเนินการไปอย่างราบรื่น ที่ส าคัญคือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวัด และค าสอนทางพุทธ
ศาสนาแก่สาธารณชนทั่วไป ภายในฝ่ายเผยแพร่ได้ประกอบไปด้วยแผนกส าคัญสองแผนก 
คือ 

- แผนกทัศนศึกษา ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาเที่ยวชมวัด การจัดอบรมพระวิทยากร
และมัคคุเทศก์ และการจัดให้พระวิทยากรบรรยายความรู้แก่ผู้เข้าชมวัด 

- แผนกเผยแพร่พระพุทธศาสนา มีหน้าที่ให้บริการวิชาการด้านสื่อการเรียนรู้  เช่น 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด การจัดนิทรรศการ เป็นต้น 

- ฝ่ายสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ มีบทบาทหน้าที่ในการอนุรักษ์ รักษาภูมิทัศน์วัด
ให้คงสภาพเดิมตามหลักการอนุรักษ์โบราณสถาน ภายในฝ่ายนี้มีการท างานแบ่งเป็นสอง
แผนกส าคัญ คือ แผนกก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ และ แผนกบ ารุงรักษาอาคารสถานที่
และสาธารณสงเคราะห์ 

นอกจากนี้ทางฝ่ายนี้ก็ยังมีหน้าที่ตรวจสอบรับเรื่องการขอก่อสร้างปฏิสังขรณ์ตลอดจนช่วย
อ านวยความสะดวก ในบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซมวัดมีความเกี่ยวข้องกับการเข้าไป
ช่วยจัดระเบียบการท่องเที่ยวภายในวัดให้เป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในระยะยาว 

 

การจัดกิจกรรมท่องเที่ยววัดเชิงประเพณี 

 กิจกรรมการท่องเที่ยวของวัดในปัจจุบันนั้ นเป็นการท่องเที่ยวตามปกติประจ าวันที่ให้
ความส าคัญเรื่องความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคือ การท่องเที่ยวแห่ งประเทศ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49 
 

ไทย หรือกรุงเทพมหานคร หน่วยงานทั้งสองจะเข้ามาช่วยท าหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส่วน
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่วัดจัดขึ้นเป็นงานเทศกาลในปัจจุบัน ได้แก่  

- งานเทศมหาชาติ ท านองหลวงในวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ในทุกวันที่ 11 
ธันวาคม ด้วยความร่วมมือกับชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- งานสงกรานต์ นมัสการพระพุทธไสยาส จัดร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เริ่มมา
ตั้งแต ่พ.ศ.  2539 

- งานอะเมซิ่งไทยแลนด์ (Amazing Thailand) ร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ช่วง
พ.ศ.2541-2542 อีกทั้งการจัดงานนี้ ยังได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือน าเที่ยววัดโพธิ์ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรก 

- งานเทศกาลท่องเที่ยวงานวัดโพธิ์ เป็นงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย
ความร่วมมือในการจัดงานของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมศิลปากร การไฟฟ้านคร
หลวง กรมการรักษาดินแดนและชุมชนชาวตลาดท่าเตียน ในปีพ.ศ.2542 

- งานวัดโพธิ์ที่ยังไม่เคยชม (Unseen Wat Po) โดยเป็นงานท่องเที่ยวชมวัดโพธิ์ยามค่ าคืน ใน 
พ.ศ.2550-2551 เป็นการร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ชม
ความสวยงามของวัดโพธิ์ในบรรยากาศกลางคืน และยังได้เปิดจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
คาดไม่ถึง เช่น ศาลาการเปรียญ เป็นต้น 

- งานพิธีสืบพระชะตาหลวง การร่วมมือกันกับกรุงเทพมหานครและสถาบันไทยศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพ่ือจัดถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสพระราชพิธีสมมงคล 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุเท่ากันกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลก 

- งานประเพณีทางพุทธศาสนาประจ าปี คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา และวัน
อาสาฬหบูชา การที่พุทธศาสนิกชนเข้ามาท าบุญแล้ว หากมีเวลาเหลือก็จะเที่ยวชมวัดด้วย 

 
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพภายในวัดพระเชตุพนฯ(โรงเรียนการแพทย์ แผน

โบราณและการนวดแผนไทย) 
 โรงเรียนแห่งนี้เกิดจากความพยายามที่จะจัดการความรู้ทางการแพทย์โบราณและจารึกวัด
โพธิ์ที่เก่ียวข้องกับต ารายาและการรักษาโรค โดยเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างทางวัดพระเชตุพนฯ
กับสมาคมแพทย์แผนโบราณ ดังนั้นการจัดท าโรงเรียนนี้ขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ทาง
วัฒนธรรมของวัดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2494  
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 ส่วนการเรียนการสอนของทางโรงเรียนนั้นจะมีหลักสูตรการสอนวิชานวดและบริการนวด
แผนโบราณ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การนวดแบบฤๅษีดัดตน การนวดประคบสมุนไพรและการ
นวดเท้า โรงเรียนแห่งนี้จะตั้งอยู่ที่ศาลารายด้านถนนสนามไชย เปิดทุกวัน เวลา 8.00 -18.00 น. 
นอกจากโรงเรียนนี้จะมีการสอนนวดแล้ว ในด้านของการท่องเที่ยวก็มีการรับรองเพ่ือบริการ
นักท่องเที่ยวที่สนใจทั้งไทยและเทศ โดยคิดอัตราค่าบริการนวด ชั่วโมงละ 200 บาท มีผลการวิจัย
ทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการใช้บริการนวดแผนโบราณของวัดโพธิ์ 
พ.ศ. 2549 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย อายุ 20-29 ปี พวกเขามีทัศนคติที่ดีมากต่อการนวด
แผนโบราณ รวมถึงการบริการที่ดี จึงมีการกลับมาใช้บริการอีกในโอกาสอ่ืนๆ และยังมีการแนะน า
หรือพาคนรู้จักมาลองใช้บริการด้วย 

 
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภายในวัดได้มีการจัดให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์
และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างหลากหลายด้าน ได้แก่ การบูรณปฏิสังขรณ์ การก่อสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวก และการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว  การประชาสัมพันธ์และการสร้าง
เครือข่ายการท่องเที่ยว การน าชม (มัคคุเทศก์, หนังสือคู่มือเที่ยว, แผ่นป้ายนิเทศจุดท่องเที่ยว) เป็น
ต้น  

 การน าชมวัด ปัจจุบันได้มีการจัดการสื่อสารข้อมูลความรู้แก่นักท่องเที่ยวหลักๆ 3 แบบ คือ 

1. มัคคุเทศก์ ในการบริหารจัดการวัดได้มีการจัดหน่วยงานฝ่ายเผยแพร่ แผนกมัคคุเทศก์ท า
หน้าที่พานักท่องเที่ยวชมวัด รวมทั้งยังมีพระสงฆ์ที่ท าหน้าที่อธิบายสถานที่อีกทั้งการให้
ความรู้ทางศาสนา และทางวัดยังมีการจัดเจ้าหน้าที่ฆราวาสคอยท าหน้าที่บริการน า
นักท่องเที่ยวชมวัดโดยเฉพาะ กลุ่มคนเหล่านี้จะได้รับการอบรมความรู้ด้านน าชมจาก
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง รวมถึงทางวัดยังมีความพยายามในการจัดหลักสูตรถวายความรู้
พระสงฆ์ในเรื่องของวัดพระเชตุพนฯทั้งในด้านประวัติ ศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ 
วรรณกรรมและพุทธศาสนา เป็นต้น  

2. หนังสือคู่มือท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเยี่ยมชมวัดไม่ได้มีเพียงแต่การน าเที่ยวของผู้น าชม แต่
ยังมีการสร้างหนังสือคู่มือท่องเที่ยวขึ้นมาเพ่ือตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวชม
ด้วยตนเอง เนื้อหาของหนังสือส่วนใหญ่จะเป็นการน าเสนอเรื่องของจุดท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จัก
และนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น วิหารพระพุทธไสยาส ศาลารายที่มีภายเขียนและจารึก
ต ารายา พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล แม่ซื้อ และโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ เป็นต้น หนังสือคู่มือ
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น าเที่ยววัดโพธิ์ถูกจัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2540 โดยทางวัดเป็นผู้จัดท ารูปแบบและ
เนื้อหาเอง การจัดพิมพ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องถึง 7 ครั้ง จนถึง พ.ศ. 2550 วัดพระเชตุพนฯ 
เป็นผู้จัดพิมพ์ด้วยความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรมศิลปากร มีเนื้อหา
ที่ครบถ้วนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อาคาร ศาสนสถาน พระพุทธรูป รูปเคารพ ปูนปั้น เขามอ 
ศิลาจีน สวนไม้ประดับ มาจนถึงแผนผังของวัดและภาพประกอบ วิธีการเดินทางมาวัด เวลา
เปิด-ปิด วิธีการติดต่อ เว็บไซต์ของวัด ที่มีการแสดงข้อมูลข้อควรปฏิบัติของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยที่ว่าด้วยเรื่องของ สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องพึงกระท าเมื่อไปวัด ไม่ว่าจะเป็นการแต่ง
กายต้องสุภาพ การเก็บรองเท้าบนชั้นให้เรียบร้อย ข้อปฏิบัติห้ามของสตรีอันพึงปฏิบัติต่อ
พระสงฆ์ ที่ส าคัญคือเรื่องข้อห้ามของนักท่องเที่ยวแสดงต่อพระพุทธรูปและพระสงฆ์ด้วย
ความส ารวมและไม่ท าลายข้าวของ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ท าให้เห็นว่า การท่องเที่ยวสถานที่ทาง
พุทธศาสนาต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนาของคนไทย และส่งเสริม
ให้การท่องเที่ยววัดพระเชตุพนฯเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างแท้จริง (ร าไพพรรณ 
แก้วสุริยะ, 2547: 92-97) 

3. แผ่นป้ายนิเทศจุดท่องเที่ยว วัดมีการจัดท าแผ่นป้ายที่ไว้บอกเล่าข้อมูลความส าคัญของ
สถานที่ต่างๆ รวมถึงความส าคัญของสิ่งของในวัด เช่น โบสถ์ พระมณฑป วิหาร พระมหา
เจดีย์ ศาลาราย เป็นต้น เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเยี่ยมชมเรียนรู้ด้วยตนเอง 

นอกจากการน าชมวัดที่เป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ทางวัดยังสามารถพัฒนา
ตนเองขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาเนิ่นนาน จึงมีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานสื่อสารการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เว็บไซต์ท่องเที่ยวต่างๆ นิตยสารทั้งไทยและเทศ และ
ทางวัดก็มีการท าเว็บไซต์ส าหรับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆรวมถึงเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวัดทาง 
http://www.watpho.com (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555: 13-24) 

 

สถานที่ส าคัญที่เป็นจุดท่องเที่ยวภายในวัดพระเชตุพนฯ 

 หากพูดถึงวัดพระเชตุพนฯที่นอกจากจะเป็นสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยั งเป็น
แหล่งที่รวมองค์ความรู้สรรพศิลป์และสรรพศาสตร์ต่างๆ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า 
โดยสถานทีช่มภายในวัดพระเชตุพนมีเป็นจ านวนมากดังแผนผังนี้ 
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ภาพที่ 1 แผนผังวัดพระเชตุพนฯ (ท่ีมา 
http://www.watpho.com/uploads/medias/files/Directory_WatPho.jpg,2558) 

 จากแผนผังจะแสดงให้เห็นถึงสถานที่ต่างๆ ผู้ ศึ กษาจะขอน า เสนอสถานที่ ชม อัน เป็ น
จุดส าคัญ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมไปเยี่ยมชมดูความสวยงาม ดังนี้ 

พระวิหารพระพุทธไสยาส 

พระพุทธไสยาส หรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า พระนอนวัดโพธิ์ เป็นพระวิหารที่สร้างเพ่ือ
ประดิษฐานพระพุทธไสยาส อนึ่งรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กรมหมื่นภูมินทรภักดี ทรง
ก ากับช่างสิบหมู่สร้างพระพุทธไสยาสขึ้นก่อนแล้วจึงสร้างพระวิหารในภายหลัง  กล่าวกันว่าพระบาท
มุกเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมท่ีสุด พระพุทธไสยาส จึงเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือช่างในยุคทอง
แห่งศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์  

บริเวณประดิษฐานในพระวิหารพระพุทธไสยาสภายในเขตพุทธาวาสของวัดพระเชตุพนฯอยู่
บริเวณมุมก าแพงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัด เป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ จัดว่าเป็นพระนอน
ทีม่ีความใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร และมีความใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศเป็นพระพุทธรูปที่
มีพุทธลักษณะงดงามโดยเฉพาะศิลปะการประดับมุกที่ฝ่าพระบาท ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระนอน
องค์ใหญ่ที่มีความงดงามเป็นเอกในบรรดาพระนอนด้วยกันเป็นที่เคารพสักการะ เลื่อมใสศรัทธาอย่าง
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ยิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นับเป็นพระพุทธปฏิมากรส าคัญคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่เชิดหน้าชูตา
แก่บ้านเมืองอย่างหนึ่ง  

สวนมิสกวัน 

 สวนมิสกวันเป็นสวนไม้ประดับ ที่มีพรรณไม้นานาชนิด ปัจจุบันยังมีต้นโพธิ์พันธุ์พระศรีมหา
โพธิ์ ได้มาแต่ลังกา ปลูกไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นสวนที่มีเก๋งจีนอยู่ทางทิศตะวันออก บริเวณผนัง
เขียนภาพจิตรกรรมพงศาวดารจีน เรื่อง สามก๊ก แต่เดิมเป็นสถานที่เรียนหนังสือของเจ้าฟ้าและเชื้อ
พระวงศ์รุ่นเล็ก ศาลาหลังเล็กคู่หน้า เคยมีจิตรกรรมฝาผนัง ต าราไม้ดัด สวนแห่งนี้อยู่ด้านทิศใต้ของ
พระวิหารพระพุทธไสยาส 

ยักษ์วัดโพธิ์ 

 ต านานที่มีการเล่าขานต่อการมาและถูกระบุอยู่ในหนังสือคู่มือการท่องเที่ยววัดโพธิ์  โดยการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรมศิลปากร ได้เล่าเรื่องของต านานการก าเนิดขึ้นของท่าเตียนที่เล่า
ขานกันมาว่า บริเวณท่าเตียนอันเป็นพ้ืนที่โล่งเตียนนั้นเป็นผลจากการต่อสู้ของ "ยักษ์วัดแจ้ง" กับ 
"ยักษ์วัดโพธิ์" โดยมี "ยักษ์วัดพระแก้ว" เป็นผู้ห้ามทัพ 

ต านานเร่ืองยักษ์นั้นมีเร่ืองเล่าโดยสังเขปว่า ยักษ์วัดโพธิ์ได้ท าหน้าที่ดูแลวัดโพธิ์ ส่วนยักษ์วัดแจ้งท า
หน้าที่ดูแลวัดแจ้งหรือวัดอรุณที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ทั้ง 2 เป็นเพื่อนรักกัน วันหนึ่งทางฝ่ายยักษ์วัดโพธิ์ไม่
มีเงินจึงข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาไปเพื่อขอยืมเงินจากยักษ์วัดแจ้ง พร้อมทั้งนัดวันที่จะน าเงินไปส่งคืน 
เมื่อถึงก าหนดส่งเงินคืนยักษ์วัดโพธิ์กลับเบี้ยวไม่ยอมจ่ายยักษ์วัดแจ้ง เมื่อรอแล้วรอเล่าจนทนไม่ไหว
จึงตัดสินใจข้ามแม่น้ าเจ้าพระยามาทวงเงินคืน แต่ยักษ์วัดโพธิ์ไม่ยอมให้ ยักษ์ทั้ง 2 จึงเกิดการ
ทะเลาะต่อสู้กัน แต่เพราะรูปร่างที่ใหญ่โตมหึมาและมีก าลังมหาศาล เมื่อต่อสู้กันจึงท าให้ต้นไม้ใน
บริเวณนั้นถูกยักษ์ทั้งสองเหยียบย่ าจนล้มตายลงหมด หลังจากที่เลิกต่อสู้กันแล้วบริเวณที่ทั้งสอง
ประลองก าลังกันนั้นจึงราบเรียบกลายเป็นสถานที่ที่โล่งเตียนไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลย  เมื่อพระ
อิศวร (พระศิวะ) ได้ทราบเร่ืองราวการต่อสู้กัน และการสู้กันครั้งนี้ท าให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายใน
บริเวณนั้นเดือดร้อน พระอิศวรจึงลงโทษโดยการสาปให้ยักษ์ทั้ง 2 กลายเป็นหิน แล้วให้ยักษ์วัดโพธิ์
ท าหน้าที่ยืนเฝ้าหน้าพระอุโบสถ ส่วนยักษ์วัดแจ้งท าหน้าที่ยืนเฝ้าพระวิหารวัดแจ้งเรื่อยมา ส่วนผล
จากการสู้รบของยักษ์ทั้งคู่ที่ท าให้พื้นที่บริเวณนี้ราบเรียบเป็นหน้ากลองชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า 
"ท่าเตียน" เร่ือยมาจวบจนถึงทุกวันนี้ 

ในส่วนการสร้างเกิดขึ้นรูปปั้นยักษ์นั้นเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้รื้ออสูรเฝ้าประจ าประตูทั้ง 4 ประตูออก แล้วน าลั่นถันหรือตุ๊กตาศิลาจีนมาแทนที่ จากนั้นได้โปรด
เกล้าฯ ให้หล่อรูปยักษ์ขนาดเล็กสูงประมาณ 175 เซนติเมตร จ านวน 8 ตน ตั้งไว้ที่ทางเข้าหอไตร
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จตุรมุข (พระมณฑป) ตรงซุ้มประตูทั้ง 4 ด้านด้านละ 1 คู่เพ่ือให้ท าหน้าที่พิทักษ์รักษาหอ
พระไตรปิฎก เมื่อครั้งท าระเบียงพระมหาเจดีย์ในสมัยรัชกาลที่  4 ได้รื้อซุ้มประตูออกไป 2 ซุ้ม 
ปัจจุบันจึงปรากฏรูปยักษ์อยู่เพียง 2 คู่คือ มัยราพณ์กับแสงอาทิตย์ อยู่ที่ประตูทิศตะวันตกเฉียงใต้
และพญาขรกับสัทธาสูรอยู่ที่ประตูทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนซุ้มประตูด้านที่รื้อไปนั้นเดิมเป็น
ทศกัณฐ์กับสหัสเดชะ อยู่ที่ประตูทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และอินทรชิตกับสุริยภพอยู่ที่ประตูทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้  

 
ศาลาราย 

ศาลาราย เป็นศาลาที่ล้อมลานวัดทั้งข้างใน(รอบพระอุโบสถ) และข้างนอก(แต่ก าแพงสกัด
ออกไป) ศาลารายคู่หน้ามหาเจดีย์ ตั้งอยู่ระหว่างพระมหาเจดีย์และพระอุโบสถ ศาลารายหลังเหนือ 
(ศาลาหมอนวด) มีจารึกต ารานวดแผนโบราณ มีจิตรกรรมบายเส้นบอกต าแหน่งนวด จารึกอยู่ที่คอ
สองเฉลียงลด มีจ านวน 32 แผ่น ด้านหลังจารึกสุภาษิตพระร่วง กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ และ
ภาพเขียนกระบวนแห่กฐินพยุหยาตราสถลมารค  

ศาลารายรอบวัด มีจ านวน 16 หลัง คอสองเฉลียงและคอสองในประธาน มีจิตรกรรมฝาผนัง
เรื่องนิบาตชาดก (พระเจ้าห้าร้อยห้าสิบชาติ) เขียนศาลาละ 36 เรื่อง ศาลาทศชาติด้านทิศใต้ของ
ศาลาการเปรียญในศาลารายแต่ละหลัง นอกจากมีจิตรกรรมแล้ว ก็ยังมีภาพฉลักไม้ในวรรณคดีพระ
อภัยมณี และชีวิตพ้ืนบ้านทั่วไป ส่วนฤษีดัดตนนั้นอยู่บริเวณช่องกุฎของศาลาตามช่องกุฎเล็กหัวศาลา
และท้ายศาลา มีรูปปั้นคนต่างภาษา 32 รูป ปัจจุบันเหลือ 5 ภาษา คือ ญี่ปุ่นชาวโอกินาวา ชาวจีนชัว
เถา สิงหล อัฟริกา และจีน นอกจากที่อยู่ตามศาลาแล้วยังมีจิตรกรรมหลังบานหน้าต่างพระวิหารทิศ 
เช่น ภาพเกี่ยวกับการแต่งกายของคน 12 ภาษา มีขุนนางฝรั่งเศส สเปน อังกฤษ ญี่ปุ่น (ภาพนักรบลิ่ว
ขิ่ว) เป็นต้น ศาลารายด้านทิศตะวันออก (ถนนสนามไชย) 2 หลัง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่เรียนการ
ฝึกสอนนวดแผนโบราณและนวดสมุนไพร 

ภายในศาลารายแห่งนี้จึงเป็นแหล่งรวมจารึกอันเป็นสิ่งที่บันทึกรวบรวมสรรพวิชา ไม่ว่าจะ
เป็นประวัติการสร้างวัด การแพทย์ การเมือง การปกครอง (ฉันท์พาลีสอนน้อง) วรรณคดี จารึกสรรพ
วิชาต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดท าขึ้นเพ่ืออนุรักษ์
มรดกภูมิปัญญาไทยนั้น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESSCO) ประกาศยกย่องให้เป็นมรดกความทรงจ าของโลก 
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พระอุโบสถ 

พระอุโบสถสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1เป็นรูปแบบศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย และขยาย
ใหญ่ขึ้นเท่าท่ีเห็นในรัชกาลที่ 3 ซุ้มจระน าประจ าประตูหน้าต่างสลักด้วยไม้แก่น ยอดเป็นทรงมงกุฎลง
รักปิดทอง ประดับกระจก บานประตูพระอุโบสถ ด้านภายนอกเป็นลายประดับมุกเป็นลายภาพเรื่อง
รามเกียรติ์ ส่วนภายในจะเขียนลายรดน้ ารูปพัดยศพระราชาคณะ พระครูสัญญาบัตร ฐานานุกรม 
เปรียญ ทั้งฝ่ายคามวาสีและอรัญวาสีในกรุงและหัวเมือง 

พระประธานเป็นพุทธรูปปางสมาธิ นามว่า “พระพุทธเทวปฏิมากร” ที่ฐานชุกชีก่อไว้ 3 ชั้น 
ชั้นที่ 3 บรรจุพระบรมอัฐิและพระราชสรีรังคารรัชกาลที่ 1 ชั้นที่ 2 ประดิษฐานรูปพระอัครสาวกทั้ง
สององค์ ส่วนฐานชุกชีชั้นล่างสุดเป็นประดิษฐานของพระมหาสาวก 3 องค์ (พระอรหันต์ 8 ทิศ) 

พระพุทธเทวปฏิมากร แต่เดิมพระพุทธปฏิมาองค์นี้ประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ที่วัดศาลา
สี่หน้า หรือวัดคูหาสวรรค์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ และให้สร้างพระอุโบสถใหม่ขึ้น จึงโปรด
เกล้าฯให้อันเชิญพระพุทธเทวปฏิมากรมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ พร้อมทั้งยังได้
ทรงถวายพระนามใหม่ว่า  "พระพุทธเทวปฏิมากร" อันมีความหมายว่าพระพุทธรูปที่เทวดาสร้างครั้น
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดพระเชตุพนฯ มีความช ารุดทรุดโทรม จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ในการนี้โปรดเกล้าฯให้ขยายขนาด
พระอุโบสถให้ใหญ่ขึ้น รวมทั้งได้ก่อฐานพระประธานใหม่โดยได้ประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรเป็น
พระประธานดังเดิม แต่ได้หล่อรูปพระอรหันต์เพ่ิมจากเดิมที่มีเพียง 2 องค์ อีก 8 องค์ รวมเป็นพระ
อรหันต์ 10 พระองค ์

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติแล้ว ได้เสด็จพระราช
ด าเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เมื่อวันอังคาร เดือน 6 แรม 5 ค่ า ปีกุน 
พ.ศ. 2394 ในการเสด็จครั้งนั้นทรงประทับ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ แล้วทรงกระท าสักการบูชา
พระพุทธเทวปฏิมากรเป็นครั้งแรก จึงท าให้กลายเป็นพระราชประเพณีตั้งแต่นั้นสืบมาว่า เมื่อเสด็จ
พระราชด าเนินเลียบพระนครโดยทางสถลมารค ต้องเสด็จประทับ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ 
แล้วทรงกระท าสักการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรสืบมาทุกรัชกาล นอกจากนี้ยังทรงมีพระราชด าริว่า 
พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลนั้นรับ
พระราชทานไปสักการบูชา  ครั้นเจ้านายพระองค์นั้นๆสิ้นพระชนม์ไปแล้ว ไม่มีใครพิทักษ์รักษาได้เชิญ
มาเป็นของหลวง ควรจะประดิษฐานไว้ให้มหาชนได้กระท าการบูชาโดยสะดวก จึงโปรดเกล้าฯ ให้เชิญ
พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกบรรจุในกล่องศิลา แล้วเชิญไปบรรจุไว้ที่พระพุทธ
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อาสน์พระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ จึงเป็นที่มาของการ
ก าหนดให้วัดพระเชตุพนฯ เป็นวัดประจ ารัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  

ส่วนจิตรกรรมประดับผนังพระอุโบสถเหนือหน้าต่างขึ้นไปเขียนเรื่องมโหสถบัณฑิต
(มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร) คอสองในประธานทั้งสองข้างเขียนเรื่องเมืองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช ผนัง
ระหว่างประตูหน้าต่างเขียนเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ 41 องค์ บานหน้าต่างด้านในเขียนลายรดน้ าเป็น
รูปตราประจ าต าแหน่งเจ้าคณะสงฆ์ในกรุงและหัวเมืองสมัยรัชกาลที่ 3 ด้านนอกแกะสลักเป็นลายแก้ว
ชิงดวง 

เขามอและฤๅษีดัดตน 

เขามอ หรือ สวนหย่อม เป็นสวนหินปลูกไม้ประดับ โดยรัชกาลที่ 3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯให้รื้อก่อนศิลาใหญ่และเล็กซึ่งก่อเป็นภูเขาเป็นสวนประดับรอบวัด อีกทั้งมีปลูกต้นไม้ไว้ตามเชิงเขา
และบนเขา มีท้ังสถูปและเสาโคมแบบจีน รูปตุ๊กตาจีน และรูปสัตว์จัตุบาท (สัตว์สี่เท้า)ต่างๆ เรียงราย
อยู่ทั่วไปทั้งบนเขาและเชิงเขา เขามอมีทั้งหมด ๒๔ ลูก เช่น เขาประดู่ เขาสะเดา เขาอโศก เขาสมอ 
เขาฤษีดัดตน เขาศิวลึงค์ เป็นต้น พรรณไม้ที่ปลูกประดับส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้สมุนไพร บางแห่ง
ต้นไม้ใหญ่ตายลงทา ทางวัดได้มีการปรับปรุงเป็นสวนหินประดับด้วยไม้ดอกไม้ใบ บริเวณนี้จึงเป็นมุม
นั่งพักผ่อนที่มีทัศนียภาพสวยงาม 

ต่อมาในด้านของเขาฤาษีดัดตน เป็นสวนสุขภาพแห่งหนึ่งอยู่ใกล้กับพระวิหารทางทิศใต้ การ
สร้างขึ้นของฤๅษีดัดตนเป็นไปตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 1 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
รวบรวมการแพทย์แผนโบราณ และศิลปวิทยาการของสมัยกรุงศรีอยุธยาไว้ ทรงพระราชด าริเอาท่า
ดัดตนอันเป็นการพักผ่อนอิริยาบถ แก้ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ประยุกต์รวมกับคติไทยที่
ยกย่องฤาษีเป็นครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทศิลปวิทยาการต่างๆ เป็นรูปปั้นฤาษีดัดตนท่าต่างๆ การสร้าง
ช่วงสมัยแรกนั้นจะปั้นด้วยดิน แต่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีการหล่อเป็นเนื้อชินอยู่จนถึงปัจจุบัน
เดิมมีทั้งหมด 80 ท่า แต่ปัจจุบันคงเหลืออยู่ 24 ท่าเนื่องจากการเคลื่อนย้ายและปรับปรุงพื้นที่ 

จะเห็นได้ว่ารูปปั้นฤาษีดัดตน เป็นท่าตรงตามหลักโยคะ ของโยคีอินเดีย ซึ่งเป็นการออกก าลัง
กายที่ใช้ศิลปะ เพ่ือการมีสุขภาพที่แข็งแรง นอกจากนี้แล้วยังมีโคลงสี่สุภาพ ซึ่งจารึกไว้ในแผ่นศิลา
ประดับอยู่ตามศาลาราย ในปัจจุบันได้รวบรวมไว้ที่ศาลาราย เช่น ศาลาเปลื้องเครื่อง (โรงเรียนแพทย์
แผนโบราณ) เป็นต้น โคลงภาพฤๅษีดัดตน เป็นต ารากายภาพบ าบัดของแพทย์ไทย แผนโบราณอันเป็น
พระราชประสงค์ ขององค์พระพุทธบุรพมหากษัตริย์ที่ทรงพระราชด าริให้วัดนี้เป็นแหล่งรวมวิชาการ
ความรู้ 
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พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล 

พระมหาเจดีย์ทั้ งสี่ องค์ตั้ งอยู่ ในบริ เวณก าแพงสีขาว โดยซุ้มประตูทางเข้าจะเป็น
สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์แบบจีน ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบเครื่องถ้วยหลากสีมีตุ๊กตาหินจีน
ประตูละคู่พระมหาเจดีย์แต่ละองค์เป็นเจดีย์ย่อไม้สิบสองเพ่ิมมุมสูง 42 เมตรประดับกระเบื้องเคลือบ
และกระเบื้องเครื่องถ้วยลวดลายต่างๆสังเกตได้ง่าย 

องค์ประด้วยกระเบื้องเครื่องถ้วยสีเขียวมีนามว่า “พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ”สร้างใน
สมัยรัชกาลที่ 1 เพ่ือใช้ครอบพระศรีสรรเพชญ์ อันเป็นพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่สูง 16 เมตร ได้ชะลอ
มาจากพระราชวังที่กรุงศรีอยุธยาภายในบรรจุพระบรมธาตุฉะนั้นจึงนับว่าเป็นพระมหาเจดีย์ประจ า
ในรัชกาลที ่1 

พระมหาเจดีย์องค์ท่ีประดับด้วยกระเบื้องเครื่องถ้วยเคลือบสีขาวนามว่า“พระมหาเจดีย์ดิลก
ธรรมกรกนิทาน”สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยทรงพระราชอุทิศถวายแด่พระบรมราชชนกหรือ
รัชกาลที ่2 นับเป็นพระมหารัชกาลที่ 2  

พระมหาเจดีย์องค์ที่ประดับด้วยกระเบื้องเครื่องถ้วยเคลือบสีเหลืองนามว่า“พระมหาเจดีย์
มุนีบัตบริขาร” สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 เช่นกันทรงพระราชถวายอุทิศถวายเป็นพุทธบูชานับเป็นพระ
มหาเจดีย์ประจ าพระองค์นั่นเอง 

ส่วนพระมหาเจดีย์องค์ที่ประดับด้วยกระเบื้องเครื่องถ้วยเคลือบสีน้ าเงินเข้มเป็นพระมหา
เจดีย์ที่รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างขึ้นตามแบบพระเจดีย์ศรีสุริโยทัยกรุงศรีอยุธยานามว่า“พระมหาเจดีย์
ทรงพระศรีสุริโยทัย” เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาแต่การสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครั้นใกล้จะเสด็จสวรรคต
ได้มีพระราชด ารัสเฉพาะกับรัชกาลที่ 5 ว่า"พระเจดีย์วัดพระเชตุพนฯนั้นกลายเป็นใส่คะแนนพระเจ้า
แผ่นดินไปถ้าจะใส่คะแนนอยู่เสมอจะไม่มีที่สร้างควรจะถือว่าพระเจ้าแผ่นดินทั้งสี่พระองค์นั้นท่านได้
เคยเห็นกันทั้งสี่พระองค์จึงควรมีพระเจดีย์อยู่ด้วยกันต่อไปอย่าให้ต้องสร้างทุกแผ่นดินเลย " (พระราช
วิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  5 เรื่องจดหมายเหตุความทรงจ าของ
กรมหลวงนรินทรเทวี อ้างถึงใน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรมศิลปากร, 2557)  
 

พระมหาสถูป หรือพระปรางค์ 
สถูปหรือพระปรางค์ ประดิษฐานอยู่มุมลานพระอุโบสถชั้นนอกทั้ง 4 ด้าน 4 องค์ เป็นพุทธ

สถานที่สร้างข้ึนเพื่อบรรจุสิ่งของที่ควรบูชาไว้ภายใน มหาสถูปจึงเป็นสถูปองค์ใหญ่ พระปรางค์แบบนี้
มีชื่อเรียกเฉพาะว่า “พระอัคฆีย์เจดีย์” บุด้วยหินอ่อนอันมีเทวรูป ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่หล่อด้วยดีบุก
ลงรักปิดทองประดับกระจกประจ าทั้งสี่ทิศขององค์พระปรางค์ 
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- ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้านหน้าพระอุโบสถนามว่า “พระพุทธมังคละกายพันธนามหา
สถูป” 

- ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้นามว่า “พระพุทธธรรมจักปวัตนะปาทุกามหาสถูป” 
- ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้หลังพระอุโบสถนามว่า “พระพุทธวิไนยปิฏกะสูจิฆรามหาสถูป” 
- ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนามว่า “พระพุทธอภิธรรมธระวาสีปริกขาระมหาสถูป” 

พระระเบียง 

พระระเบียง เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่สร้างล้อมรอบพระอุโบสถ  มีอยู่ 2 ชั้น ทั้งสองชั้น
เชื่อมต่อด้วยพระวิหารทิศอยู่รอบพระอุโบสถทั้งสี่ทิศ  เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปส าคัญ และ
สร้างพระวิหารไว้ประจ าสี่ทิศ  

พระระเบียงชั้นในประดิษฐานพระพุทธรูป  150 องค์ พระระเบียงชั้นนอกประดิษฐาน
พระพุทธรูป 244 องค์ เป็นพระพุทธรูปที่รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมาจากหัวเมืองฝ่าย
เหนือ ปัจจุบันทางวัดได้บูรณปฏิสังขรณ์ลงรักปิดทอง พระพุทธรูปทุกองค์ล้วนแต่เป็นเนื้อส าริด มีพุทธ
ลักษณะงดงามอร่ามตา  เป็นพุทธศิลป์ในยุคสมัยต่างๆ เช่น สุโขทัย เชียงแสน ลพบุรี อู่ทอง และ
อยุธยา ตามเสาพระระเบียง รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯให้จารึกเพลงยาวกลอักษร เพลงยาวกลบท  และ
ต าราฉันท์ต่างๆอยู่ในกรอบศิลารวม 100 แผ่น 

บริเวณพระระเบียง เป็นส่วนที่คนที่มีความสนใจทั้งความสวยงามของพระพุทธรูปและยังมี
จารึก ศิลปะการสร้างสมัยต่างๆ  โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน สามารถเข้าไปเดินชมและเรียนรู้ศิลปะการ
ต่างๆได้ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรมศิลปากร, 2557) 

 

สรุป : ความส าคัญของวัดพระเชตุพนฯและรูปแบบการจัดการ 

 วัดพระเชตุพนฯนอกจากจะเป็นสถานที่ทางพุทธศาสนา อันเป็นศูนย์กลางของผู้คนตั้งแต่อดีต
โดยให้ผู้คนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้เข้ามาท ากิจกรรมทางศาสนา เช่น การท าบุญ
ไหว้พระ ประกอบกิจกรรมทางศาสนาในวันส าคัญทางพุทธศาสนา เช่น การเวียนเทียน นั่งสมาธิ
ปฏิบัติธรรม เป็นต้น กิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาก็นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนจากทั่ว
สารทิศพากันมาที่วัดแห่งนี้ เพราะ วัดแห่งนี้นับว่าเป็นสถานที่ที่รวมพระพุทธรูปหลากหลายพระองค์ 
เช่น พระพุทธโลกนาถ พระพุทธมารวิชัย พระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี พระพุทธปาลิไลย พระ
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พุทธเทวปฏิมากร พระพุทธไสยาส เป็นต้น ทั้งนี้สิ่งที่ท าให้มีการน าพระพุทธรูปมาประดิษฐาน ณ วัด
พระเชตุพนฯ ก็มาจากความต้องการที่จะท าให้วัดเป็นวัดกษัตริย์สร้างที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของไทย  

 นอกจากนั้นแล้วการที่วัดพระเชตุพนฯ ในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่ 3 ที่มีการบูรณปฏิสังขรณ์ตาม
พระประสงค์  ต้องการจะประสิทธิประสาทองค์ความรู้ตามหลักจารึกที่คนรุ่นก่อนได้สร้างสรรค์ไว้ จึง
ท าให้วัดพระเชตุพนฯนอกจากจะเป็นวัดที่ส าคัญทางพุทธศาสนาแล้วยังเป็นสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อันเป็นแหล่งรวมสรรพวิชา องค์ความรู้ต่างๆ เช่น การแพทย์ การนวด
รักษาโรค เป็นต้น การเปิดรับผู้เข้าชม หรือ นักท่องเที่ยวจากท่ัวสารทิศ และการจัดงานเทศกาลส าคัญ
ต่างๆทางศาสนา ท าให้วัดพระเชตุพนฯมีความส าคัญในแง่ของการเป็นแหล่งท่องทางวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยที่ดังในระดับโลก เห็นได้จากที่ UNESSCO ประกาศขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดก
ความทรงจ าแห่งโลกในปี พ.ศ.2551  

 การที่วัดพระเชตุพนฯประสบความส าเร็จในการเป็นแหล่งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้
อย่างทุกวันนี้คงจะต้องเรียกได้ว่าใช้ระยะเวลาหลายปี สืบเนื่องจากความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ทั้ง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้ามา
ช่วยสนับสนุนการสร้างกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนงานการท่องเที่ยววัฒนธรรมตัวส่งเสริมสร้างรายได้เข้า
สู่วัด เพ่ือใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์ให้วัดยังคงมีสภาพสมบูรณ์ต่อไปถึงในเวลาข้างหน้า การบริหาร
จัดการวัดโดยแนวคิดและวิธีการต่างๆ ทั้งผู้น าส าคัญอย่างเจ้าอาวาส โครงสร้างและระบบบริหารที่
ด าเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี การ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน  นับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยจัดระเบียบให้วัดกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด้วย  ฉะนั้นแล้วจะ
เห็นได้ว่า หากขาดความร่วมมือหรือขาดผู้น าคือเจ้าอาวาส ที่มีความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ
ภายในวัดที่ใหญ่ขนาดนี้ได้ เราคงไม่ได้เห็นความสวยงามของศิลปกรรมของวัดซึ่งโบราณสถานอัน
ส าคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมานับร้อยปีได้ 

 รูปแบบการจัดการของวัดนั้นเราจะเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมทางวัฒนธรรมต่างๆ 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมนั้น เป็นตัวส าคัญอีกอย่างหนึ่ง
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของวัดอีกด้วย ฉะนั้นแล้วจึงน ามาสู่การตั้งค าถามวิจัยที่ผู้ศึกษามีความ
สนใจว่า การจัดการการท่องเที่ยวของวัดพระเชตุพนฯในส่วนของการน าชมเที่ยววัดของแผนกทัศน
ศึกษานั้นมีรูปแบบอย่างไรและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการจัดระเบียบของการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับวิธีการรับมือการท่องเที่ยว รวมถึงวิธีการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทางแผนกทัศนศึกษา 
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บทที่ 5 

รูปแบบการจัดการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

 
 บทนี้ผู้ศึกษาจะน าเสนอรูปแบบโครงสร้างการจัดการบริหารภายในวัดพระเชตุพนฯ โดยรวม
ที่มีการจัดขึ้นโดยเจ้าอาวาสของวัด คือ พระธรรมปัญญาบดี โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและมีหน่วยในแต่ละแผนกรับผิดชอบแผนงาน ซึ่งจะท าให้เห็นถึงรูปแบบกฎเกณฑ์
ในการจัดบุคลากรของแต่ละภาคส่วน นอกจากนี้แล้วจะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารของแผนกทัศน
ศึกษา ข้อมูลจากการลงข้อมูลภาคสนามโดยวิธีการสัมภาษณ์สอบถามและสังเกตการณ์ เพ่ือทราบถึง
ประวัติการก่อตั้งที่ได้จากการสัมภาษณ์พระวิทยากร นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์กลุ่มมัคคุเทศก์อัน
เป็นส่วนหนึ่งของแผนกนี้ เพ่ือที่จะได้เห็นรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจหา
ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

 

รูปแบบการจัดการบริหารในวัดพระเชตุพนฯ 

 ในการบริหารจัดการวัดพระเชตุพนฯ มีการสร้างระเบียบการบริหารวัดพระเชตุพนฯ ขึ้นมา
ครั้งแรก คือ ในสมัยการปกครองของพระธรรมปัญญาบดี พ.ศ.2545 และได้มีการปรับปรุงระเบียบใน
บางข้อในภายหลังเพ่ือให้การบริหารท างานเป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย ได้แก่ การส่งเสริม
การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ เป็น
ต้น จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงค์ พ.ศ.2505 
วัดพระเชตุพนฯ จึงวางระเบียบแผนไว้ ซึ่งใน ณ ที่นี่จะยกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวตามระเบียบวัดพระเชตุพนฯ ที่สัมพันธ์กับข้อมูลของทางของการจัดการการท่องเที่ยว โดย
พระธรรมปัญญาบดีเป็นผู้บัญญัติขึ้นดังนี้ 

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ พระเทพวีราภรณ์ ขึ้นด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดพระเชตุ
พนฯ องค์ที่ 15 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 สืบต่อมาจาก พระธรรมปัญญาบดี ที่มรณภาพไป
เมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ส่วนผู้ช่วยเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ พระเทพมงคลวิเทศ  
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ส่วนแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบทั่วไปที่พึงปฏิบัติของบุคลากรของวัดพระเชตุพนฯที่
จัดท าขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 เพ่ือใช้ในการจัดระเบียบโครงสร้างและมาตรการต่างๆ 
รวมถึงอ านาจบทบาทของเจ้าอาวาสในการก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร อันก าหนดขึ้นโดยพระ
ธรรมปัญญาบดี และในภายหลังมีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบวัดพระเชตุพนฉบับปรับปรุงแก้ไขในปี 
พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2554 เพ่ือให้ระเบียบการบริหารมีความเหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อย
มากยิ่งขึ้น  โดยจะมีเนื้อหาดังนี้  

 หมวด 1 บทท่ัวไป 

1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวัดพระเชตุพนว่าด้วยการบริหารวัดพระเชตุพน พ.ศ.2545” 
2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนด 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
3. ให้ยกเลิกบรรดากฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ หรือประกาศอ่ืนใดของวัดพระเชตุพน

ที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

หมวด 2 การบริหาร 

5. ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง ประกอบด้วย เจ้าอาวาสหรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็น  
ประธานกรรมการ เจ้าคณะเหนือ เจ้าคณะกลาง เจ้าคณะใต้ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และ
ไวยาวัจกรทุกท่าน เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้งจากผู้ช่วย
เจ้าอาวาสไม่เกิน 4 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 5 ท่าน (ได้รับการแก้ไขเมื่อ พ.ศ.
2554) 

เจ้าอาวาสจะแต่งตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง เป็นรองประธานกรรมการ 1 ท่าน 
กรรมและเลขานุการ 1 ท่าน และเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 1 ท่าน 

6. กรรมการบริหารที่เจ้าอาวาสแต่งตั้ง มีวาระการด ารงต าแหน่ง คราวละ 2 ปีนับแต่วัน
ได้รับการแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  
 เมื่ อกรรมการบริหาร พ้นจากต าแหน่ งตามวาระ เจ้ าอาวาสต้องแต่ งตั้ ง
กรรมการบริหารใหม่ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง ให้กรรมการบริหารซึ่ง
พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการบริหารใหม่จะเข้ารับหน้าที่  
 

12. เพ่ือประโยชน์แห่งการบริหาร ให้แบ่งการบริหารงานวัด ออกเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้ 
1) ฝ่ายงานกลาง 
2) ฝ่ายปกครอง 
3) ฝ่ายศาสนศึกษาและศึกษาสงเคราะห์ 
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4) ฝ่ายเผยแผ่ 
5) ฝ่ายสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ 

 

ภาพที ่2 แผนผังโครงสร้างการบริหารวัดพระเชตุพนฯ  
(ท่ีมา : พระราชเทวี,2554 อ้างถึงใน วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว,2555) 

 
13. เจ้าอาวาสแต่งตั้งพระราชาคณะเป็นหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายตามข้อ 12 (1) (3) (4) และ 

(5) ฝ่ายละ 1 ท่าน และแต่งตั้งพระภิกษุเป็นหัวหน้าแผนกๆละ 1 ท่าน โดยการ
เสนอแนะของหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย ส าหรับหัวหน้าแผนกพระปริยัติธรรม ให้เป็น
อาจารย์ใหญ่ส านักเรียนวัดพระเชตุพน และหัวหน้าแผนกศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ ให้เป็นผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระเชตุพน 
 

หัวหน้าฝ่ายมีอ านาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าแผนกๆละไม่น้อยกว่า 2 ท่านแต่ไม่
เกิน 4 ท่านโดยการเสนอแนะของหัวหน้าแผนกแต่ละแผนก 
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ข้อ 13 นี้ได้ถูกยกเลิกโดยระเบียบวัดพระเชตุพนว่าด้วยการบริหารวัดพระเชตุ
พน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

 เจ้าอาวาสแต่งตั้งพระราชาคณะเป็นหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายตามข้อ 12 (1) (3) (4) 
และ (5) ฝ่ายละ 1 ท่าน และแต่งตั้งพระภิกษุเป็นหัวหน้าแผนกๆละ 1 ท่าน โดยการ
เสนอแนะของหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย ส าหรับหัวหน้าแผนกพระปริยัติธรรม ให้เป็น
อาจารย์ใหญ่ส านักเรียนวัดพระเชตุพน หัวหน้าแผนกพระอภิธรรม ให้เป็นผู้อ านวยการ
ศูนย์ศึกษาพระอภิธรรมวัดพระเชตุพน และหัวหน้าแผนกศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ ให้เป็นผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระเชตุพน 

หัวหน้าฝ่ายมีอ านาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าแผนกๆละไม่น้อยกว่า 2 ท่านแต่ไม่
เกิน 4 ท่านโดยการเสนอแนะของหัวหน้าแผนกแต่ละแผนก 

14. หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าแผนก มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วันได้รับ
แต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  

15. หัวหน้าฝ่ายมีอ านาจหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ต่างๆใน
ฝ่าย ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งมีหน้าที่
ตามที่คณะกรรมการฝ่ายนั้นๆ คณะกรรมการบริหารหรือเจ้าอาวาสมอบหมาย 
นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ท ารายงานการด าเนินการของฝ่ายเสนอคณะกรรมการบริหารหรือ
เจ้าอาวาส เพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ หรือเพ่ือทราบแล้วแต่กรณี 

หัวหน้าแผนก มีอ านาจหน้าที่บริหารงานในแผนก และปฏิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้า
ฝ่าย หรือคณะกรรมการฝ่ายมอบหมาย ประสานงานกับแผนก หรือฝ่ายต่างๆตามความ
จ าเป็น และเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ทุกคนในแผนก 

16. ให้มีคณะกรรมการฝ่ายแต่ละฝ่าย ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายเป็นประธานกรรมการ 
หัวหน้าแผนกในฝ่ายนั้นๆ เป็นกรรมการ กรรมการซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้ง จะเป็นพระภิกษุ
หรือบุคคลอ่ืน มีจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน แต่ไม่เกิน 4 ท่าน ส าหรับหัวหน้าแผนก
เลขานุการและประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโดย
ต าแหน่ง 

ต่อมาจะเป็นเนื้อหาในส่วนของฝ่ายเผยแผ่ ที่อยู่ภายในระเบียบการบริหารที่ถูกบรรจุไว้
ในหมวด 6 ดังนี้ 

40. คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
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1. ก าหนดแนวทางการเผยแผ่ตามหลักพระพุทธศาสนา 
2. ส่งเสริมและด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
3. อ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลของวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม 
4. ควบคุม ส่งเสริมการทัศนศึกษาของวัด ให้ด าเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5. จัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวัด และค าสอนพระพุทธศาสนาแก่สาธารณชนทั่วไป 
6. ออกกฎ ระเบียบ ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติภายในฝ่ายเผยแผ่ และใน

ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหรือเจ้าอาวาสมอบหมาย 
8. รายงานผลการด าเนินการเสนอคณะกรรมการบริหาร 3 เดือนต่อ 1 ครั้งเป็นอย่าง

น้อย และรายงานเจ้าอาวาสเพ่ือทราบ 
41. เพ่ือประโยชน์แก่ฝ่ายเผยแผ่ ให้แบ่งฝ่ายเผยแผ่ออกเป็น 5 แผนก ดังนี้ 

1. แผนกเลขานุการและประชาสัมพันธ์ 
2. แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
3. แผนกบ าเพ็ญกุศล และวันเทศกาล 
4. แผนกวันธรรมสวนะ และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
5. แผนกทัศนศึกษา 

42. แผนกเลขานุการและประชาสัมพันธ์ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ท าทะเบียนสถิติงานการเผยแผ่ และพัสดุครุภัณฑ์ 
2. ท าปฏิทินการเผยแผ่ประจ าปี 
3. จัดท าเอกสาร ตามข้อแนะน าของคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ และประสานงานกับ

แผนกต่างๆในฝ่ายเผยแผ่ 
4. บันทึกรายงานการประชุม 
5. ก ากับ ดูแลการด าเนินงานอื่นๆ 
6. จัดเก็บรวบรวมเอกสารและท าหนังสือโต้ตอบ หรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน

ต่างๆ 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีหัวหน้าฝ่ายหรือคณะกรรมฝ่ายเผยแผ่มอบหมาย 
8. รายงานผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้าฝ่ายเผยแผ่ทราบตามความเหมาะสม 
9. สรุปรายงานผลการด าเนินการเสนอคณะกรรมการฝ่ายเผยแพร่ 2 เดือนต่อ ครั้งเป็น

อย่างน้อย 
43. แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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1. จัดอบรม ก ากับดูแลพระนักเทศน์ นักบรรยายธรรม และส่งไปแสดงธรรมตาม
หน่วยงานต่างๆ 

2. จัดให้มีการเรียนการสอนพระอภิธรรม และก ากับดูแลให้ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยดีงาม 

3. จัดให้มีการฝึกอบรมสมถวิปัสสนากรรมฐานและก ากับดูแลให้ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยดีงาม 

4. ก ากับ ดูแลห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ 
5. จัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการท้ังในและนอกสถานที่ 
6. ส่งครูสอนศีลธรรมไปสอนตามสถานศึกษาต่างๆ 
7. จัดเก็บรวบรวมเอกสาร และท าหนังสือโต้ตอบ หรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน

ต่างๆ 
8. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากร ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีหัวหน้าฝ่ายหรือคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่มอบหมาย 
10. รายงานผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้าฝ่ายเผยแผ่ทราบตามความเหมาะสม 

44. แผนกบ าเพ็ญกุศล และวันเทศกาล มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อบ าเพ็ญกุศล 
2. เสนอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะตามความจ าเป็น 
3. ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
4. จัดหา จัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ 
5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
6. แต่งตั้งพระภัตตุเทสก์2 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีหัวหน้าฝ่ายหรือคณะกรรมฝ่ายเผยแผ่มอบหมาย 
8. รายงานผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้าฝ่ายเผยแผ่ทราบตามความเหมาะสม 

45. แผนกวันธรรมสวนะและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาปฏิบัติธรรม 
2. เสนอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม 
3. ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีหัวหน้าฝ่ายหรือคณะกรรมฝ่ายเผยแผ่มอบหมาย 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้าฝ่ายเผยแผ่ทราบตามความเหมาะสม 

                                                           
2 พระภัตตุเทสก์ คือ พระผู้แจกอาหาร หรือแจกกิจนิมนต์ที่เกิดข้ึนในวัด 
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46. แผนกทัศนศึกษา ในปัจจุบันผู้ที่เป็นหัวหน้าแผนก คือ พระสุธีธรรมานุวัตร ที่เจ้าอาวาส
เป็นผู้ลงนามเลือกขึ้นมาบริหาร ในส่วนของเลขานุการจะเป็นการคัดเลือกจากภายใน
แผนกเอง เลขานุการองค์ปัจจุบันคือ พระมหาอุดม ปัญญาโภ ส่วนผู้ช่วยคือ พระมหา
นพรัตน์ ดูแลเกี่ยวกับต่างประเทศ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาเท่ียววัด 
2. เสนอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะตามความจ าเป็น 
3. จัดอบรมพระวิทยากร และมัคคุเทศก์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเผย

แผ่ 
4. จัดพระวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้มาชมวัด 
5. จัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ 
6. จัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการทัศนศึกษาเพ่ือเผยแผ่ 
7. ท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีหัวหน้าฝ่ายหรือคณะกรรมฝ่ายเผยแผ่มอบหมาย 
9. รายงานผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้าฝ่ายเผยแผ่ทราบตามความเหมาะสม 

 ตามระเบียบวัดพระเชตุพนที่ได้กล่าวไปข้างต้น ท าให้เห็นถึงวิธีการจัดระเบียบ
ให้แต่ละฝ่ายงานท างานอย่างถูกต้องและเป็นระบบ จะเห็นได้ว่าแผนกทัศนศึกษาตามที่
ผู้วิจัยสนใจศึกษานั้นเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายเผยแผ่ที่คอยสนับสนุนส่งเสริมในการเผยแผ่
ความรู้ของวัดให้กับผู้คนทั่วไปที่มีความสนใจที่จะศึกษา จากการสัมภาษณ์พระมหาอุดม 
ปัญญาโภ เลขานุการแผนกทัศนศึกษา ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลเพ่ือ
การศึกษา 

 

การก่อตั้งแผนกทัศนศึกษา  

 ความเป็นมาของแผนกทัศนศึกษา เริ่มเกิดจากการคิดของเจ้าอาวาสของวัดองค์ที่ 11 คือ 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) จากวิสัยทัศนอันกว้างไกลที่
ต้องการจะสร้างความเป็นระเบียบให้กับวัด และผลจากการที่มีผู้คนเข้ามาสนใจขอความอนุเคราะห์ใน
การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของวัดพระเชตุพนฯ เพราะทางวัดนอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาแล้ว ทางวัดพระเชตุพนฯยังเป็นที่รวบรวมประสิทธิประสาทความรู้ ภูมิปัญญา
ต่างๆของวัด ในระยะแรกจะมีการจัดตั้งสภาพระธรรมกถึก เป็นหน่วยงานที่อบรมพระสงฆ์ทั่วประเทศ 
เพ่ือฝึกเทศน์ให้กับพระสงฆ์มีรูปแบบเดียวกัน  
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 ส าหรับเรื่องของจุดก าเนิดที่ท าให้มีพระวิทยากรขึ้นนั้น พระมหาอุดม ปัญญาโภ ได้ให้
สัมภาษณ์ว่า 

 ส าหรับเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นเป็นงานหนึ่งในงานเผยแพร่อันเป็นเรื่องที่ส าคัญของวัด 
แต่ก่อนพระสงฆ์ก็ปฏิบัติกิจตามปกติทั่วไป ท าวัดสวดมนต์ เทศนา แต่เมื่อมีคนเข้ามาในวัด
ที่ไม่ได้มาแค่ท ากิจกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังมีความสนใจที่จะทราบประวัติ เหตุ
เพราะวัดโพธิ์เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย ทั้งประวัติพระนอน ต ารา
แพทย์ ต ารายา ฤๅษีดัดตน เป็นต้น คนเหล่านี้ก็เข้ามาพูดคุยสอบถาม จึงเป็นเหตุที่ท าให้
เกิดแผนกทัศนศึกษานี้ขึ้น 

 ส่วนเรื่องของผู้ที่ร่วมส่งเสริมอุดมการณ์ในรุ่นแรก และหัวหน้าแผนกปัจจุบัน พระมหาอุดม 
ปัญญาโภ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 

 ในช่วงแรกนั้นผู้ที่สนองต่อนโยบายนี้คือ พระธรรมราชานุวัตร(หลวงเตี่ย) ในขณะนั้นยังเป็น
พระเด็กๆ และพระเถระองค์อ่ืนๆเป็นวิทยากร ปัจจุบันก็มีพระสุธีธรรมานุวัตร เป็นหัวหน้า
แผนกทัศนศึกษา และมีพระมหาอุดม ปัญญาโข เป็นเลขา มีวิทยากรในกลุ่มประมาณ 20 
รูป 

 จะเห็นได้ว่า การเกิดขึ้นของแผนกนี้นั้นเริ่มมาจาก ความสนใจของคนที่เข้ามาประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาของวัด ซึ่งวัดเป็นสถานที่ส าคัญทางศาสนาและนับได้ว่าเป็นศูนย์กลางของพุทธ
ศาสนาในสังคมไทย ที่ผู้คนมากหน้าหลากตาต่างพากันเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ จากการที่วัดพระเชตุ
พนฯเป็นวัดที่เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรก เป็นสถานที่รวบรวมภูมิปัญญาความรู้ 
สอดคล้องกับความต้องการการศึกษา เรียนรู้ท าความเข้าใจของคนท่ัวๆไป วัดจึงเป็นสถานที่รองรับแก่
คนที่มีความสนใจในศิลปะความงาม ภูมิปัญญาที่น าไปประกอบอาชีพได้ เช่น การนวด ต ารายา 
เปรียบได้ว่า ถ้าบางวิชาเรียนของนักเรียน นักศึกษา เช่น สนใจศึกษารูปแบบเจดีย์ อุโบสถ ศิลปะ
ต่างๆทั้ง ไทย จีน ฝรั่ง อันเกิดจากการผสมผสานตามพระประสงค์ของรัชกาลที่ 3 ก็สามารถเข้ามานั่ง
วาดรูปในวัดได้ทั้งวันทั้งคืน นอกจากนี้คนทั่วไปที่ไม่ได้มีความสนใจทางด้านศิลปะต่างๆ ก็อาจจะเข้า
มาเรียนรู้ว่า ที่นี่มีพระพุทธรูปอะไรบ้าง มีความหมายอย่างไร ไหว้ขอพรเรื่องอะไร หรือไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของการนวด มีท่าทางอะไรบ้าง รักษาโรคอะไร พระสงฆ์ในวัดที่มีความสนใจในการพูดคุยกับคน
เหล่านี้ก็จะกลายมาเป็นพระวิทยากรในภายหลัง 
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การบริหารงานของแผนกทัศนศึกษา 

 ระบบการจัดการในแผนก สืบทอดหน้าที่หลักมาตั้งแต่เริ่มแรกที่มีการจัดตั้งแผนกขึ้น คือ การ
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และการน าชมเที่ยวภายในวัด  อีกทั้งข้อมูลที่น าเที่ยวจะ
เป็นข้อมูลวัดที่มีอยู่ในจารึก ภูมิปัญญาวัด ศาสนา ต ารายา วัฒนธรรมประเพณี การแพทย์แผนโบราณ 
การนวด  

 นโยบายที่เกิดขึ้นภายในแผนกนั้นจัดตั้งโดยหัวหน้าแผนก การประชุมของแผนกจัดขึ้น1–2 
เดือนต่อครั้ง หรือหากเวลาที่มีปัญหาภายในเกิดขึ้น เช่น ปัญหาของมัคคุเทศก์ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
แผนก หรือกรณีพิเศษ เช่น การอบรมมัคคุเทศก์ในการชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ในการอบรมมีการ
คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ส่วนการประชุมใหญ่ร่วมกันกับแผนกอ่ืนนั้น จะมีการ
ประชุมสรุปทุก 4 เดือน ทางแผนกมีการรายงานเรื่องจ านวนกลุ่มคนที่เข้ามาขอทัศนศึกษา ตัวแทนใน
การเข้าประชุมคือหัวหน้าแผนก 

 รูปแบบการบริหารงานของแผนกทัศนศึกษายังมีสิ่งที่ต้องน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุง เพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการน าชมของพระวิทยากร ในที่นี่ได้มีการสอบถามและได้รับรู้ถึงปัญหาของ
การบริหาร เช่น ปัญหาเรื่องจ านวนบุคลากรที่จะมาเป็นพระวิทยากรน้อยลง บางองค์มีภาระสอน
หนังสือ หรือกิจอ่ืนๆ พระวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆมักจะมีภาระเยอะ ส่วนพระวิทยากรรุ่น
ใหม่ๆก็น้อยลง การจะมาเป็นพระวิทยากรได้นั้นจะต้องมีใจรัก เพราะหน้าที่นี้ไม่มีค่าตอบแทนให้
ส่วนตัว ถึงแม้จะมีการจะมอบสวัสดิการให้แก่ผู้น าเที่ยวแต่ก็ยังไม่ชัดเจน ปัญหาที่สองคือ เรื่ องการ
อบรมขาดช่วง จริงๆแล้วควรจะมีการอบรมบ่อยๆ แต่การจัดโครงการอบรมจะต้องมีค่าใช้จ่ายภาษา 
ปัญหาที่สามคือ เรื่อง งบประมาณ เช่น อุปกรณ์การใช้ต่างๆ เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ โทรโข่ง 
ต้องหยิบยืมเอาจากส่วนกลาง  

 นอกจากนี้ พระมหาสุวัฒน์ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขว่า 

 ต้องมีการแจ้งกฎระเบียบของวัดให้กับพระวิทยากรให้ท าตามระเบียบ นอกจากนี้ยัง
ต้องมอบหมายงานให้กับพระวิทยากรล่วงหน้าเพื่อที่จะได้เตรียมตัว บางทีก็รู้ว่าต้อง
ออกไปท าหน้าที่ล่วงหน้าวันเดียว หรือภายในวันนั้น และพระวิทยากรควรใช้ค าพูดที่
สุภาพเหมาะสม 

 ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในระบบการบริหารส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่พระหลายๆรูปมี
หน้าที่การงานหลายอย่างที่ต้องท านอกเหนือจากการน าทัศนศึกษา ตั้งแต่หัวหน้าแผนกไปจนถึงพระ
วิทยากรองค์อ่ืนๆในแผนก จึงมีข้อเสนอแนะของพระวิทยากรหลายๆท่านที่ได้เสนอมา เช่น การเลือก
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หัวหน้างานที่มีความสามารถในการประสานงาน การจัดอบรมและประชุมทุกๆเดือนเกี่ยวกับปัญหา
ของพระวิทยากรที่พบเจอ  ปรับปรุงด้านความทันสมัยและจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย หรือการเปลี่ยนให้
มีการบรรยายให้เกิดการอนุรักษ์ต่อผู้รับฟังให้มากขึ้น (พระคมสันต์, แบบสอบถาม) นอกจากนี้ควรจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าแผนกทัศนศึกษา รวบรวมหนังสือต ารา และต้องให้นักเรียนนักศึกษาสามารถค้น
หาทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา (พระมหาประจวบ, แบบสอบถาม) 

 ความคิดเห็นของพระมหาอุดมที่เล็งเห็นถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขของระบบการจัดการของ
แผนก คือ 

ในอนาคตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของแผนก คิดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบ และ
พัฒนาบุคคลากร เช่น น าเที่ยวควรจะมีความรู้ระดับไหน ควรจะบรรจุหรือไม่ การเป็นไกด์ต้องมีวุฒิ
หรือไม่ วันหนึ่งหากเราเน้นคุณภาพ มองเห็นปัญหาไกด์เดิม เช่น มีอายุมาก บางคนปฏิบัติตนไม่ดี 
บุคลิกภาพไม่ดี แสดงว่า เราขาดการประเมินคุณภาพ ขาดการอบรม เมื่อเรารู้ปัญหาก็ควรจะต้อง
มาเขียนระเบียบใหม่ เช่น จะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านภาษา พูดจาชัดเจนหรือไม่ อายุเท่าไหร่ มี
การเกษียรหรือไม่ มีความรู้ระดับไหน ต้องมีการสัมภาษณ์ สอบ การแต่งกายชุดยูนิฟอร์ม ส่วนพระ
วิทยากรนั้น ความรู้ควรจะต้องมีขนาดไหน อาจจะไม่ต้องถึงขั้นมัคคุเทศก์ เพราะมัคคุเทศก์
จ าเป็นต้องมีความรู้มากเพื่อตอบค าถามนักท่องเที่ยว แต่อย่างน้อยต้องมีความรู้เรื่องประวัติของวัด 
บุคลิกภาพต่างๆ และเรื่องของสถานที่ในการต้อนรับ ข้อมูลเอกสารที่ไม่พร้อม  (พระมหาอุดม, 
สัมภาษณ์, วันที่ 6 มีนาคม 2558) 

 

บทบาทของสื่อทันสมัยต่อแผนกทัศนศึกษา 

สื่อความรู้ที่สร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวนั้นส่งผลไปในทางที่ดีต่อทางแผนกแต่จาก
การสัมภาษณ์พบว่ายังมีส่วนที่ต้องแก้ไขเพ่ือการให้ข้อมูลมีความแพร่หลายได้มากยิ่งขึ้น เช่น ความ
คิดเห็นของพระมหาสุวัฒน์ว่า “เอกสารประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ยังมีน้อย ถ้าหากจะเพ่ิมโทรทัศน์วงจรปิด
ในจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยว ก็จะเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับวัดได้มากขึ้น” ส่วนพระครูวินัยธรกัมพลได้ให้
ความเห็นว่า “เอกสารภาษาไทยมีจ านวนมาก แต่ข้อมูลภาษาต่างประเทศยังมีน้อย ดังนั้นเพ่ือการเผย
แผ่ข้อมูลกว้างมากขึ้น ควรเตรียมข้อมูลภาษาต่างประเทศให้มากขึ้นกว่าเดิม” และพระมหาเอกชัย ได้
ให้ความเห็นว่า “อยากให้มีสื่อที่ท าให้นักท่องเที่ยวเห็นในรายละเอียดของที่นั้นๆได้ แม้จะไม่มีวิทยากร
น าเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวหลายคนที่ไม่มีวิทยากรน า” 
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ความร่วมมือของทางแผนกกับการท่องเที่ยวของวัด 

 อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า ทางแผนกทัศนศึกษาเป็นส่วนส าคัญในการเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของวัด ฉะนั้นแล้วย่อมเป็นส่วนหนึ่งที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวของวัด จึงมีการร่วมมือ
กับแผนกอ่ืนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การร่วมมือกันกับแผนกวันส าคัญ ที่จะมีคนติดต่อเข้ามา
ฟังเทศน์แล้วมีความสนใจที่จะท่องเที่ยว ทางแผนกเราจะมีการจัดวิทยากรให้ความรู้นอกจากการ
เทศน์แก่ผู้สนใจ  

 แผนกนี้นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการท่องเที่ยวของวัด อย่างกรณีที่จารึกวัดโพธิ์
ได้รับการขนานนามว่าเป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลก แสดงให้เห็นว่าทั้งคนไทยและต่างประเทศ
ยอมรับศาสตร์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในจารึกของวัด นอกจากนี้ยังรวมถึงการมีส่วนในการประชาสัมพันธ์ 
เพราะคนที่เข้ามาก็จะสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทั้งประวัติ รัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 3 ภูมิปัญญา
ต่างๆ ก็ต้องใช้แผนกท่องเที่ยว การพูดคุยเล่าเรื่อง หรือให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ให้กับคนทั่วไปนั้น
เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือการเข้ามาท างานมากขึ้น  

 

บทบาทของพระวิทยากร และมัคคุเทศก์ 

บทบาทของพระวิทยากร 

 บุคลากรที่มาเป็นพระวิทยากรนั้น ต้องเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องอ่ืนๆนอกเหนือจากการ
ท าวัด สวดมนต์ เรียนบาลี แต่มีความชอบที่จะพูดคุยเรื่องราวประวัติศาสตร์ของวัด รวมถึงภูมิปัญญา
ต่างๆ ในสมัยก่อนการสอนเรื่องราวต่างๆจะเป็นการถ่ายทอดแบบปากต่อปาก ยังไม่มีการจัดอบรม 
หรือ โรงเรียนสอนส าหรับพระวิทยากรโดยเฉพาะ บางเวลาจะมีการพาไปลงพ้ืนที่ปฏิบัติ เพ่ือจะท าให้
เกิดการเรียนรู้ รวมถึงเทคนิคต่างๆเฉพาะตัวของพระวิทยากรนั้นส าคัญ หากใครพูดเก่งก็จะเป็นเรื่องดี  

 ในช่วงแรก การถ่ายทอดความรู้ของพระวิทยากรรุ่นพ่ีที่สอนให้กับรุ่นน้องจะเป็นการเล่าเรื่อง
แบบมุขปาฐะ หรือ การเล่าเรื่องแบบปากต่อปาก ทั้งนี้มองได้ว่า การจดจ าต้องมีความแม่นย า และ
ฝึกฝนในระยะเวลาหนึ่ง ถึงจะเป็นผู้ที่มีความช านาญในการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนทั่วไปได้ ทั้งนี้พระ
วิทยากรก็ต้องศึกษาเล่าเรียนจากต าราจารึกของวัด เพ่ือเสริมสร้างความรู้และเพ่ือการให้ข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ไม่ผิดจากต าราเล่าเรียน 

 การเป็นพระวิทยากรจะต้องมีชอบในการเล่าเรื่องราว รวมถึงมีสิ่งที่เป็นแรงจูงใจที่ท าให้มา
ปฏิบัติหน้าที่นี้ เช่น การอยากให้ความรู้แก่นักเรียน อยากท าหน้าที่นี้เพราะเห็นพระรุ่นพ่ี ต้องการเผย
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แผ่ความรู้ที่ตัวเองมีแก่ผู้อ่ืน รวมถึงอยากให้คนทั่วไปได้เห็นด้านมุมของพุทธศาสนาที่คนทั่วไปไม่มี
โอกาสได้รับรู้ และความต้องการที่จะช่วยกิจการของทางวัด เป็นต้น โดยเหตุผลดังกล่าวได้จากการ
สัมภาษณ์พระวิทยากร (พระชัยพร, แบบสอบถาม) 

 ส่วนเรื่องของการติดต่อให้พระวิทยากรน าชมนั้น ในปัจจุบันที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบคือ 
จะต้องมีการยื่นหนังสือเพ่ือระบุวัตถุประสงค์ในการเข้ามา เช่น ข้อมูลที่ต้องการเรียนรู้ ระยะเวลา 
จ านวน กลุ่มคน เป็นต้น เพ่ือที่หัวหน้าแผนกจะเลือกคนที่ลงพ้ืนที่ปฏิบัติน าทัศนศึกษาให้ความรู้  

 ในการติดต่อเข้ามาขอให้พระวิทยากรน าทัศนศึกษานั้นต้องมีการท าเรื่องเป็นเอกสารส่งมายัง
ตึกส านักงานของวัดจะมีขั้นตอนดังที่ พระมหาอุดม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 

 การที่จะให้พระวิทยากรน าเที่ยวจ าเป็นที่จะต้องมีหนังสือยื่นเข้ามาที่ส านักงานวัดโพธิ์
ก่อน เพื่อให้เจ้าอาวาสอนุมัติและส่งมายังแผนกเพื่อให้พระสุธีธรรมานุวัตรเป็นผู้อนุมัติ
ต่อเพื่อมอบหมายให้กับพระวิทยากรที่เหมาะสม แขกคนส าคัญก็รวมอยู่ด้วย อย่างเช่น 
กลุ่มหนึ่งประมาณ 50 คน ก็จะใช้พระประมาณ 4 รูป เมื่อบรรยายเสร็จจะมีการแจก
หนังสือธรรมให ้

 นอกจากกลุ่มที่เข้ามาติดต่อขอทัศนศึกษาจะมีนักเรียน นักศึกษาแล้ว แขกบ้านแขกเมืองยังมี
ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนฯ เช่น บารัก โอบามา ฮิลลารี คลินตัน จอห์น คีย์ และภริยา 
หลี่ เค่อเชียง  เซบาสเตียน ปิเญรา เอเซนีเก จะเห็นได้ว่ามีทั้งนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดี
ต่างประเทศ ที่ติดต่อมาท้ังเป็นทางการและเป็นส่วนตัว  

 การพาชมของพระวิทยากรจะมีรูปแบบคล้ายคลึงกันทุกคน นั่นคือการถามระยะเวลา และ
มักจะเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของวัดโดยทั่วไปก่อน จึงมีการน าชมตามสถานที่ส าคัญของวัด อย่าง
ทีพ่ระมหาอุดม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ทุกครั้งเราจะถามว่าใช้ระยะเวลากี่นาที ในเชิงประสบการณ์ 
จะต้องเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานของวัด เช่น เป็นวัดประจ ารัชกาลที่ 1  ที่ส าคัญที่ต้องพาไปคือ พระนอน 
เจดีย์สี่รัชกาล ศาลานวด ศาลาแม่ซื้อ เป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญ โบสถ์ พระยืน เป็นต้น” 

  และพระวิทยากรท่านอ่ืนคือ พระมหาประจวบ ได้ให้ค าตอบไว้ว่า “มีการเล่าข้อมูลประวัติ
ของพระพุทธเทวปฎิมากร มาจากที่ใดก่อนที่จะมาอยู่ที่วัดพระเชตุพนฯ นอกจากนี้ยังมีการสอน
หลักธรรมเรื่อง เทวธรรม และธรรมคุ้มครองโลก" 

 ในส่วนของการเป็นพระวิทยากรของวัด การระบุต าแหน่งของการเป็นพระวิทยากรจะไม่เป็น
ทางการเหมือนกับส่วนของมัคคุเทศก์ แตจ่ะอาศัยเรื่องของความสมัครใจ หรือ ความเป็นจิตอาสาเพ่ือ
ลงมาท าหน้าที่นี้ เนื่องจากการเป็นพระวิทยากรจะไม่มีค่าตอบแทนจากทางวัด และด้วยเรื่องของ
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หน้าที่การงานส่วนอ่ืนๆ ที่เป็นข้อจ ากัดของจ านวนพระวิทยากรที่แน่นอน ในปัจจุบันที่ผู้ศึกษาได้
สอบถาม ทราบว่ามีจ านวนพระวิทยากรประมาณ 10 รูป ในอดีตจ านวนพระวิทยากรก็มีจ านวน
ประมาณ 10 – 20 รูป ที่ท าหน้าที่หลักๆ แต่บทบาทหน้าอื่นๆของพระวิทยากรนั้น จะดูแลเรื่องอ่ืนๆที่
เป็นกิจของสงฆ์เช่นกัน เช่น การสอนหนังสือ การเป็นพระพ่ีเลี้ยง ดูแลงานบวช ดูแลกิจกรรมต่างๆ 

 

การจัดอบรมพระวิทยากร  

 การจัดอบรมให้ความรู้แก่พระวิทยากร ภายในฝ่ายจะมีการจัดหน่วยอบรมโดยเฉพาะ ซึ่งจัด
ขึ้นนานๆครั้ง เช่น 3 ปีครั้ง สืบเนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่มักจะเป็นบุคลากรเดิมๆ ในการจัดอบรม
ทางฝ่ายจะเป็นผู้เลือกหัวข้อในการอบรม คัดเลือกจากการดูว่าที่วัดมีชุดความรู้ส าคัญอะไรบ้าง ได้แก่ 
ศิลปะ การแพทย์ ปรัชญา ภูมิปัญญา ศาสนาในวัดโพธิ์ สังคม การปกครอง กฎหมาย วรรณคดี เป็น
ต้น และจะต้องเลือกว่าเรื่องใดที่คนต้องการเรียนรู้ ท าให้ต้องมีการเชิญผู้มีความเชี่ยวชาญมาอบรม 
เพราะเป็นผู้ที่วิเคราะห์ หลักเหตุผล ความเป็นจริงได้ บางเรื่องที่ยังเป็นข้อถกเถียง เช่น รูปปั้นนี้เป็น
จีนหรือฝรั่ง การช าระข้อมูล เราอาจจะตีความผิดเพ้ียนไป จึงต้องให้ผู้ที่มีความช านาญเฉพาะด้านเข้า
มาอบรม นอกจากนี้ยังมีการอบรมเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ บุคลิกภาพการวางตน 

 การจัดอบรมเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต่ ากว่า 24 รุ่น โดยน่าจะมีการจัดอบรมมาแล้วมากกว่า 20 ปี 
ส่วนเรื่องงบประมาณที่ใช้จัดอบรมขึ้นแต่ละครั้งจะต้องใช้ปัจจัยของทางวัด ในการจัดอบรมรุ่นใหม่ๆ 
จะมีเพ่ิมเรื่องภาษาเข้าไปด้วย เนื่องจากการรองรับที่ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่อาเซียน ซึ่งการอบรม
ที่จัดขึ้นแต่ละครั้งจะมีการเชิญมัคคุเทศก์มาร่วมอบรมด้วย เพ่ือที่ทุกคนจะได้ความรู้เท่าเทียมกัน  ใน
การอบรมจะมีการท าแบบประเมินเพ่ือประเมินความรู้และความเข้าใจที่ได้หลังจากการอบรม ซึ่งมีทั้ง
ที่ผ่านและไม่ผ่านในบางประเด็น หากเป็นอย่างนี้จะต้องรอซ่อมในภายหลัง หรือรออบรมรอบใหม่ 

 สรุปได้ว่าการจัดอบรมความรู้ได้ส่งผลดีให้กับพระวิทยากร เพราะ พระบางท่านยังมีความรู้
ความเข้าใจไม่มากพอในเฉพาะด้าน การอบรมจึงช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการพูดอธิบายให้ความรู้ ท า
ให้มีความม่ันใจมากขึ้นในการเผยแผ่ข้อมูลบางประการได้ดีกว่าเดิม และยังช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่ได้น ามาปรับปรุงเพ่ือการบรรยายหลังจากท่ีอบรมเสร็จ เป็นต้น แต่จากการสอบถามข้อมูลของ
พระวิทยากร คือ ท่านพระมหาสุวัฒน์ ที่เป็นพระวิทยากรมาแล้ว 6 ปี พบว่ายังไม่เคยผ่านการอบรม 
เพราะ มีความคิดที่ว่า ความรู้เกิดจากการศึกษาแสวงหาด้วยตนเอง  
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สิ่งท่ีได้รับจากการน าชมทัศนศึกษา 

การจัดน าชมทัศนศึกษาได้สร้างคุณค่าให้แก่ทางวัดในหลายๆด้าน เพราะการเผยแผ่ข้อมูล
และการน าชมก็ถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ดี เพราะการได้เห็นภาพจริงที่อยู่
ตรงหน้าและมีการบอกเล่าข้อมูลได้ยังถูกต้องจากคนในพื้นท่ี ส่งเสริมให้คนที่เมื่อเข้ามาเรียนรู้ย่อมเกิด
ความเข้าใจและสามารถน าไปบอกต่อแก่คนอ่ืนๆได้ รวมถึงยังเป็นการสร้างคุณค่าด้านประวัติความ
เป็นมาของสถานที่ภายในวัด ได้เผยแผ่เกียรติคุณ ศิลปวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้ให้
ประชาชนที่มาทัศนศึกษาได้รับรู้และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของไทย และยังท าให้เกิดการให้
ความส าคัญของสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างวัด และเกิดการปลูกฝังให้ร่วมกันอนุรักษ์
โบราณสถานของไทย คุณค่าในการน าชมทัศนศึกษายังส่งผลให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้จ ากัดเชื้อชาติ 
ศาสนา ได้เรียนรู้ความเป็นพุทธศาสนาอีกด้วย 

นอกจากนี้ พระครูวินัยธรกัมพล ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณค่าของการน าชมทัศนศึกษาว่า 
“ท าให้วัดของเรามีชื่อเสียงมากขึ้น ท าให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบว่า วัดไม่ได้เอาเปรียบประชาชน
จนเกินไป ยังมีการคืนสวัสดิการให้กับสังคมในรูปของการให้ความรู้เป็นสิ่งทดแทน” 

 

รูปแบบการน าชมของพระวิทยากร 

จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมถึงวิธีการน าชมของพระวิทยากร 
ท าให้เห็นขั้นตอนวิธีการน าชมทัศนศึกษา อย่างแรกคือ การกล่าวทักทาย แนะน าตัวขอพระวิทยากร 
แล้วเริ่มบรรยายถึงประวัติศาสตร์โดยพ้ืนฐานของทางวัด เช่น สร้างในรัชกาลที่เท่าไหร่ พ้ืนที่เท่ าไหน 
เป็นต้น ต่อมาจะมีการสอบถามถึงระยะเวลาในการให้พาชม แล้วจึงเริ่มบรรยายต่อถึงเรื่องของประวัติ
พระอุโบสถ พระวิหาร ลักษณะช่อฟ้า กระเบื้อง จ านวนพระพุทธรูป ศิลปกรรมต่างๆ ต่อด้วย เจดีย์สี่
รัชกาล โดยในเนื้อหาจะสอดแทรกเกี่ยวกับประวัติของรัชกาลที่ 1 และ รัชกาลที่  3 เป็นส่วนใหญ่เพ่ือ
บอกถึงคุณูปการของพระองค์ท่านที่สร้างสรรค์วัดพระเชตุพนฯแห่งนี้ขึ้นมา ลักษณะการบรรยายจะมี
การสอดแทรกมุกตลกเพ่ือชวนนักศึกษาพูดคุยจะได้ไม่เบื่อ  นอกจากนี้ยังมีการบรรยายความ
ผสมผสานระหว่างศิลปะไทย จีน ฝรั่ง ที่เกิดจากความต้องการของรัชกาลที่ 3  ในการสร้างสรรค์ให้
ศิลปกรรมต่างๆของวัดมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ จากนั้นมีการแนะน าว่า “หากมาวัดโพธิ์
จะต้องไปดูพระนอน” แสดงให้เห็นถึงสถานท่ีส าคัญที่สุดของวัดแห่งนี้  
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หลังจากนั้นจึงพาไปดูและบรรยายความรู้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น เขามอ ระเบียงชั้นนอก 
ระเบียงชั้นใน ภาพฝาผนัง พระพุทธโลกนาถ ศาลาแม่ซื้อ ศาลานวด จารึกวัด และสุดท้ายคือพระนอน 
ในการพาชมได้มีการให้นักศึกษาได้กราบไหว้พระตามสถานที่ต่างๆ และแนะน ากิจกรรมที่เกิดขึ้นที่
ผ่านมาของวัด เช่น วันตรุษจีนจะมีนักท่องเที่ยวมาเป็นจ านวนมาก 

ภาพที่ 3-4 พระวิทยากรน ากลุ่มนักศึกษาชมวัดพร้อมบรรยายความรู้  
(ที่มา : ถ่ายภาพโดย น.ส.สาวนิี ลีมีโชค, ถ่ายเมื่อ 18 มีนาคม 2558) 

 

ที่มาของมัคคุเทศก์ 

การเข้ามาท าหน้าที่มัคคุเทศก์ประจ าวัดพระเชตุพนฯนั้น จากการสัมภาษณ์ได้ความว่า การ
จะเป็นมัคคุเทศก์ของวัดส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นคนที่คุ้นเคยกับวัดมาก่อน เช่น เป็นลูกศิษย์วัด เคย
บวชพระ หรือมีความสัมพันธ์กับบุคลากรภายในวัด เหตุเพราะ การให้ข้อมูลนั้นจะได้ไม่ผิดหลักของ
ทางวัด โดยการเข้ามาเป็นมัคคุเทศก์ส่วนใหญ่แล้วจะผ่านการอบรมมาจากหน่วยงานภายนอก เช่น 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น จะเป็นลักษณะ
ของการเปิดอบรมมัคคุเทศก์เป็นรุ่นๆประจ าปี บางคนที่เข้ามาท านั้นก็ได้มาอาศัยท างานที่วัดนี้ก่อน
แล้วค่อยไปสอบมัคคุเทศก์เพ่ือได้บัตรมัคคุเทศก์ที่ถูกต้อง 

จากการสัมภาษณ์ท่ีมาของมัคคุเทศก์จาก พระมหาอุดม ปัญญาโภ ได้ความว่า 

มัคคุเทศก์ที่จะเข้ามาท างานที่วัดแห่งนี้จะเป็นที่รู้กันว่าเป็นคนรู้จักกันและมีความคุ้นเคย
กับทางวัดอยู่แล้ว อย่างเช่นรู้จักกันกับพระอาจารย์ หรือเคยบวชที่วัดแห่งนี้ ก็เข้ามาขอ
สมัครงาน หารายได้พิเศษ ส่วนค าถามสัมภาษณ์ก็จะถามว่ามาจากไหน เคยท าอะไรมา
บ้าง ถ้าจะมาเป็นมัคคุเทศก์ที่วัดนี้ก็ต้องรู้ข้อมูลเรื่องวัด โดยการให้ลองพูดภาษาอังกฤษ
หรือภาษาที่มัคคุเทศก์ถนัด หากจะเข้ามาอยู่ก็ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง จึงมีการถามข้อมูล
เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้ข้อมูลผิดพลาด  
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 มัคคุเทศก์ที่วัดนี้อยู่มานาน บางคนก็เป็นนักบวชเก่า ไม่ก็เป็นลูกศิษย์ของวัด หากเป็นนักบวชเก่าก็
จะมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ข้อปฏิบัติต่างๆก็จะทราบดีกว่า เช่น การถอดรองเท้าก่อนเข้าวิหารให้
เป็นระเบียบ จึงต้องมีการอบรมระเบียบให้กับมัคคุเทศก์ก่อน” 

การเข้ามาสมัครเป็นมัคคุเทศก์ของวัดจะมีขั้นตอนการสัมภาษณ์ ต้องมีใบกรอกประวัติ รูป
ถ่าย ข้อมูลวุฒิการศึกษา มัคคุเทศก์ที่นี่จะไม่มีการเกษียณอายุ เพราะการเป็นมัคคุเทศก์ถือ
ความสามารถพิเศษ และเงินเดือนนั้นทางวัดไม่มีการให้แก่มัคคุเทศก์  อาจเป็นเพราะมีการจัดการ
ร่วมกันของมัคคุเทศก์ในการเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวเอง  

มัคคุเทศก์ที่ท างานในวัดจะมีการสร้างกฎระเบียบขึ้นมาจากข้อตกลงร่วมกันโดยการใช้กฏนี้มี
การก าหนดร่วมกันมานานถึง 15 ปีแล้ว เช่น การเข้าคิวท างาน การก าหนดค่าธรรมเนียมในการน า
เที่ยว ปัญหาต่างๆ ทั้งนี้การเข้างานของมัคคุเทศก์แห่งนี้จะไม่มีระบบการเช็คชื่อ ขึ้นอยู่กับว่าใครอยาก
เข้ามาท างานเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะบางคนมีงานเสริมน าเที่ยวที่อ่ืนๆ เนื่องจากอาจจะมีรายได้ที่มากกว่า
การมาท างานที่วัด คนที่มาท าประจ าส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกที่ว่า ที่นี่เปรียบเสมือนบ้าน การท างาน
เหมือนเราเป็นเจ้านายตัวเอง คือเรียกได้ว่ามีความอิสระในการเข้าท างาน ท าให้การท างานไม่
เคร่งเครียดเหมือนกับการออกไปท าข้างนอก และความรู้สึกผูกผันกับวัด ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
มัคคุเทศก์ที่มาท าประจ ายังคงอยู่ที่วัดนี้ แม้รายได้จะไม่มากนัก (สายันห์, สัมภาษณ์, วันที่ 20 มีนาคม 
2558) 

การน าชมของมัคคุเทศก์ 

  ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของโลกส่งผลให้ปัจจัยในการ
เลือกการท่องเที่ยวของนักเดินทางมีความเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ จ านวนของนักท่องเที่ยวที่มีความ
สนใจในการเลือกมัคคุเทศก์ให้น าชมนั้นมีจ านวนน้อยลงบ้างตามรายได้  อย่างในอดีตค่าเงินสูงกว่า
ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวก็มีสภาพคล่องในการจ่ายมากกว่า และจากการเข้ามาของเทคโนโลยีท าให้การ
ค้นหาข้อมูลนั้นง่ายขึ้น รวมถึงภายในวัดยังมีบริการป้ายบอกความรู้ให้นักท่องเที่ยว 

 จากการสัมภาษณ์คุณสังคม มัคคุเทศก์ประจ าวัดพระเชตุพนฯ เกี่ยวกับการน าชมได้ความว่า  

 จ านวนรอบต่อวันในปัจจุบันก็ประมาณ 2-3 รอบ แล้วแต่ความต้องการของนักท่องเที่ยว
เต็มที่นั้นประมาณ 2 ชั่วโมง แต่ส่วนใหญ่จะประมาณ 40 นาที แต่ในอดีตการน าเที่ยวจะ
มีจ านวนรอบที่มากกว่านี้เพราะมีโอกาสเยอะกว่า โดยจะขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว เช่น เศรษฐกิจของประเทศที่นักท่องเที่ยวอาศัยอยู่ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ 
อย่างการหลอกลวงจากไกด์ผีท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความกลัว บางทีบางวันไม่ได้เลยก็ม ี
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 ซึ่งจากการสัมภาษณ์คุณ ยศ มัคคุเทศก์ของวัดพระเชตุพนฯ ที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับจ านวน
นักท่องเที่ยวว่า 

จ านวนนักท่องเที่ยวมาเพิ่มมากขึ้นก็คือหลังจาก ประธานาธิบดีบารัก โอบามา มาเมื่อปี 
พ.ศ. 2012 ส่งผลให้คนต่างประเทศรู้จักวัดพระเชตุพนฯ มากขึ้น ส่วนใหญ่ผู้สนใจจะมา
ติดต่อกับทางวัด และมีมาแบบนักท่องเที่ยวขาจรเยอะๆจะเป็นช่วงเดือน พฤศจิกายนถึง
เดือนมกราคม จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 10 ,000 คนต่อวัน ช่วง Low Season จะมี
นักท่องเที่ยวประมาณ 7,000 คนต่อวัน แต่ละวันก็ได้รอบไม่แน่นอน ประมาณ 2-3 รอบ 
หากไกด์มาน้อยก็จะรอบเยอะกว่านี้ แต่ละรอบพาเดินประมาณ 30-40 นาที ส่วนใหญ่
แล้วนักท่องเที่ยวจะเป็นคนก าหนดเวลามา โดยที่นักท่องเที่ยวจะถามก่อนว่าใช้เวลา
ประมาณกี่นาที บางทีก็มีแขกเก่าประทับใจก็จะมาอีก หากเราท าดีคราวหน้าเขาก็จะ
ติดต่อเรามาอีก  

 

ภาพที่ 5 ประธานาธิบดี บารัก โอบามา และนาง ฮิลลารี คลินตัน มาเยือนวัดพระเชตุพนฯ 
โดยมีพระสุธีธรรมานุวัตรเป็นผู้ต้อนรับ  

(ที่มา: ถ่ายภาพโดย น.ส.สาวนิี ลีมีโชค, ถ่ายเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2558) 
 

 ทั้งนี้จึงท าให้มัคคุเทศก์แต่ละคนต้องมีการเรียกลูกค้าด้วยเทคนิคเฉพาะตัว เช่น การโน้มน้าว
ว่าวัดแห่งนี้มีอะไรดีบ้าง อะไรที่เป็นสิ่งส าคัญ บางทีนักท่องเที่ยวก็มีความสนใจเนื่องจากมีป้ายที่บอก
ถึงการบริการ Guide Service ภายในวัดและราคาเบื้องต้น แต่ทั้งนี้การตกลงราคาก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามการตกลงกันระหว่างมัคคุเทศก์กับนักท่องเที่ยวเพ่ือความเหมาะสม บางคนก็มีทิป
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ให้หากบริการดี วิธีการเชิญชวนนักท่องเที่ยว มีหลายกรณี บางทีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ต้องการไกด์อยู่
แล้ว อาจจะมาจากการแนะน าบอกต่อกันว่าที่วัดแห่งนี้มีไกด์ประจ าอยู่ แต่ก่อนไม่มีก าหนดราคากับคิว
ก็เกิดปัญหา จึงมีการปรับปรุงมาประมาณ 15 ปีแล้ว โดย
พวกไกด์มาช่วยกันคิดข้อตกลงกันเอง  

รูปแบบการน าชมของมัคคุเทศก์จะเป็นการพา
นักท่องเที่ยวชมตามสถานที่ส าคัญของวัด เช่น พระพุทธ
ไสยาส ศาลานวด ศาลาแม่ซื้อ เจดีย์สี่รัชกาล เป็นต้น 
ส่วนการให้ข้อมูลจะเริ่มจากการให้ข้อมูลพ้ืนฐานของ 
ประวัติศาสตร์วัด มีการสอนมารยาทการไหว้พระให้กับ
พวกนักเรียนนักศึกษามากกว่า ถ้าเป็นพวกต่างประเทศ
หากเขาถามถึงวัฒนธรรมไทยก็ค่อยเล่าให้ฟัง ต้องมีการดู
นิสัยใจคอของนักท่องเที่ยว เช่น การทักทายภาษาไทย
ต้องพูดว่าอย่างไร มารยาทการเข้าพระอุโบสถ การแต่ง
กาย ก็ต้องค่อยๆแนะน ากันไป (ยศ, สัมภาษณ์, วันที่ 5 
มีนาคม 2558)              ภาพที่ 6  ป้ายบอกบริการ GuideService  

(ท่ีมา: ถ่ายภาพโดย น.ส.สาวินี ลีมีโชค, 
ถ่ายเมื่อ ถ่ายเมื่อ 20 มกราคม 2558) 

บทบาทของมัคคุเทศก์ 

การแบ่งหน้าที่ของพระวิทยากรกับมัคคุเทศก์ในการส่งเสริมการให้ความรู้ทั้งในเชิงการทัศน
ศึกษาและการท่องเที่ยวของวัดนั้นมีมาตั้งแต่ระยะแรก คือ ส่วนของพระวิทยากรจะคุมคน เพราะพระ
จะอบรมสั่งสอนเรื่องศีลธรรมได้ เพราะนอกจากพาชมแหล่งท่องเที่ยว ยังต้องมีการสอนข้อคิดทาง
ธรรม ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เลือกเข้ามายังวัดแห่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการเข้ามา
เพ่ือความรู้โดยตรงไม่ได้เกี่ยวกับศาสนา จึงต้องใช้พวกทัวร์หรือไกด์ นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกัน 
อย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางทีคุยกับพระก็ไม่เข้าใจถึงวิธีการพูดและวิธีการปฏิบัติตน แต่หากมี
กรณีพิเศษเป็นแขกบ้านแขกเมืองพระวิทยากรที่มีความสามารถในการบรรยายภาษาต่างประเทศจะ
เป็นผู้น าชมด้วยตนเอง  

จะเห็นได้ว่ามัคคุเทศก์ที่ท างานอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นเก่าที่ท างานมาไม่ต่ ากว่าสิบปี และ
บางคนมีอายุมาก แต่เนื่องจากที่นี่ไม่มีระบบเกษียณอายุ เพราะจะเป็นลักษณะที่ถ้าใครท าได้ก็ท า 
แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะอนุเคราะห์เสียมากกว่า ส่วนมัคคุเทศก์รุ่นใหม่จะไม่ค่อยมีมากนักเนื่องจากบาง
คนไม่มีความเคารพในกฎกติกาของมัคคุเทศก์รุ่นพี่ เช่น วิธีการให้ความรู้  มารยาทต่างๆ เป็นต้น หรือ
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บางคนก็พบช่องทางหารายได้ที่ดีกว่า อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าหากจะเป็นมัคคุเทศก์ที่นี่จะต้องมีใจ
รักและมีความสมัครใจในการท างาน แต่มัคคุเทศก์รุ่นเก่าก็เคยผ่านประสบการณ์การน าเที่ยวในที่อ่ืน
มาบ้างแล้ว แต่ความรู้สึกที่ต้องท างานก็แตกต่างกันไป บางคนก็ชอบที่จะรับงานเสริมข้างนอกเพราะ
รายได้ดีกว่าที่นี่ ยิ่งมีรายได้มากก็ยิ่งมีโอกาสมากข้ึน  

มุมมองเกี่ยวกับความส าคัญของอาชีพมัคคุเทศก์ของวัดพระเชตุพนฯ จากการสัมภาษณ์ได้
ความคล้ายกันว่า “เราเปรียบเสมือนทูตวัฒนธรรม เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทย เหมือนเรายืนอยู่ตรงนี้
เราเป็นตัวแทนของคนทั้งชาติ บางคนเขาก็ไม่เข้าใจมัคคุเทศก์ต้องท าอะไร มองในแง่ลบบ้าง เราจึงต้องรู้ว่า
เราต้องท าอะไรบ้าง ดังนั้นหัวใจของมัคคุเทศก์นั้นมารยาทส าคัญที่สุด ถ้าเกิดมัคคุเทศก์ไม่มีมารยาทก็จบ ค า

ว่า ขอบคุณและขอโทษต้องมีหมด ต้องใจเย็นๆนิ่ง เพราะเราเป็นตัวแทนของคนไทย” (เวก, สัมภาษณ์, 
วันที่ 5 มีนาคม 2558) และอีกท่านหนึ่งก็พูดในท านองเดียวกันว่า “มองว่าเราเป็นทูตวัฒนธรรม คือการ
ให้ความรู้กับชาวต่างประเทศ จะได้รู้ว่าศิลปวัฒนธรรมของไทยเป็นยังไง อะไรควรท า ไม่ควรท าในศาสนา

พุทธ” (คุณอ๊ัง, สัมภาษณ์, วันที่ 20 มีนาคม 2558) 

 ส่วนความส าคัญของมัคคุเทศก์ หากกลุ่มมัคคุเทศก์รุ่นเก่านี้เริ่มออกจากงาน ก็เชื่อยังมีกลุ่ม
คนที่มีความสนใจที่จะเข้ามาเป็นมัคคุเทศก์รุ่นใหม่ๆ ที่วัดแห่งนี้ บางคนก็ไม่เข้าใจเพราะนักท่องเที่ยว
เข้ามาวันละเป็นหมื่นๆคน ยังเข้าใจว่ามีมัคคุเทศก์ที่พามาแล้ว แต่ยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวขาจรที่เข้ามา 
หากวัดโพธิ์มีนักท่องเที่ยวขาจรจ านวนมาก มัคคุเทศก์ของวัดคงจะรับมือไม่ไหว กลุ่มมัคคุเทศก์ของวัด
จึงเป็นลักษณะเสริมที่คอยรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นแบบครอบครัวหรือไม่มีทัวร์พามา  (พระ
มหาอุดม, สัมภาษณ์, วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558) 

 

การอบรมมัคคุเทศก์ 

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่ามัคคุเทศก์ของวัดพระเชตุพนฯ ต่างมาจากการอบรมในหลายๆ
สถาบันทั้ง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น โดย
หลักสูตรการอบรมนั้นจะแตกต่างกันไปบ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลเบื้องต้นเดียวกัน 
ในการจัดการอบรมจะมีสอนข้อมูลทั่วไปของประเทศไทย การเป็นมัคคุเทศก์ หน้าที่และบทบาทของ
มัคคุเทศก์ และเจาะจงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของประเทศไทยในแต่ละภาค ทั้งนี้จะมีให้เลือก
ภาษาที่ตัวผู้เรียนสนใจ โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียนและลงพ้ืนที่ปฏิบัติ ซึ่งความช านาญ
ในภาษาเป็นปัจจัยส าคัญมากต่ออาชีพมัคคุเทศก์ เพราะถ้าหากสามารถพูดได้หลายภาษาจะยิ่งท าได้
โอกาสในการท างานเยอะมากกว่าคนที่ช านาญเพียงภาษาถึงสองภาษา  
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“การอบรมจะสอนทั้งประวัติศาสตร์ของทั้งประเทศ ส่วนเรื่องของภาษาจะมีการสัมภาษณ์เป็น
ภาษาที่เราถนัด มีข้อเขียนสอบออก เวลาสอบภาคสนามก็จะมาที่วัดโพธิ์ อาจารย์จะเป็นนักท่องเ ที่ยว
สอบถามอะไรก็ต้องตอบได้ รวมถึงมารยาท และการท่องจ าต้องท าให้ได้เพราะมันเป็นภาษาต่างประเทศ” 
(คุณยศ, สัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2558) 

ข้อมูลที่ได้จากการอบรมของแต่ละสถานศึกษาย่อมส่งผลต่อวิธีการให้ข้อมูลของมัคคุเทศก์แต่
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บางอย่างอาจจะมีขัดกันบ้างก็ต้องมีการมาศึกษาดูอีกครั้งถึง
ความน่าจะเป็นของข้อมูล 

 ข้อมูลประวัติศาสตร์มันมีบ่งชัด ใครมาเล่าก็เหมือนกันหมด คือ ไกด์ของวัดและพระ ที่
ไม่เหมือนคือไกด์นอก เพราะเขาไปหลายที่ การพากย์จึงแตกต่างกัน แต่ไม่มีการไปก้าว
ก่าย 

แต่ข้อมูลต าราของศิลปากร กับ จุฬา ธรรมศาสตร์ไม่เหมือนกัน เช่น ต าราของพ่อขุนราม 
รูปปั้นตุ๊กตาจีน แต่ประวัติศาสตร์นั้นไม่ลงตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นใครจะเล่าแบบไหนก็
ได้ แล้วแต่ว่าใครมีเหตุผลมากกว่ากัน แล้วแต่ต าราของแต่ละที่ มัคคุเทศก์ที่นี่ก็จบมาจาก
หลายที่ ถ้าอาจารย์คนไหนสอนมาแบบไหนก็ต้องตามไปแบบนั้น แต่เมื่อเรียนจบมาแล้วก็
ต้องมาลองพิจารณา หาเหตุผล แล้วเลือกที่จะเชื่อถือตามหลักเหตุผลตามต าราที่เรียนมา

ได้ทุกกรณี (ยศ, สัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2558) 

 

การเข้ามาของสื่อทันสมัยต่อบทบาทมัคคุเทศก์ 

ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีมีส่วนในการเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตของผู้คนไปมาก 
การท่องเที่ยวนั้นง่ายขึ้น การเรียนรู้ข้อมูลต่างๆก็สามารถหาได้ง่ายมากขึ้น เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตใน
การค้นหาข้อมูล แต่หากมองกลับมายังความเป็นจริงแล้วเราจะพบว่า ยังมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่มี
ความต้องการความเสมือนจริงมากกว่าในการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ  

รูปแบบการตอบสนองของวัดพระเชตุพนฯ ที่มีการเผยแผ่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทั้งทาง
เว็บไซต์ของวัด แผ่นนิเทศความรู้ที่มีบริการให้ความรู้ตามสถานที่ต่างๆภายในบริเวณวัด แต่บทบาท
ของมัคคุเทศก์ถึงแม้จะลดลงไปตามกาลเวลาแต่ก็ยังคงมีบทบาทอยู่เสมอ จากการสัมภาษณ์ พระมหา
อุดม ได้ความว่า 

 สืบเนื่องจากเทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่นี้ ท าให้นักท่องเที่ยวบางส่วนก็เลือกที่จะหาข้อมูล
ความรู้ทางอินเทอร์เน็ตแทน นอกจากนี้แล้วยังมีแผ่นป้ายความรู้และคู่มือท่องเที่ยวเพื่อ
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บริการนักท่องเที่ยว แต่เป็นเพียงข้อมูลที่ทั่วไปๆ การที่ให้พระวิทยากรหรือมัคคุเทศก์น า
เที่ยวจะช่วยท าให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น ถ้าหากวันหนึ่งข้อมูลทางสารสนเทศมีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น จะส่งผลให้บทบาทของมัคคุเทศก์ลดลงจากแต่เดิม แต่ความคิดเห็น
ของอาจารย์คือ สิ่งหนึ่งที่เทคโนโลยีไม่มีคือชีวิตจริง กล่าวคือ เราไม่ได้เห็นของจริง 
บรรยากาศจริง เสน่ห์ของมัคคุเทศก์จึงเป็นชีวิตจริง ที่เทคโนโลยีไม่มี  หากลองสังเกตจะ
พบว่าการท่องเที่ยวสร้างความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก รวมถึงเทคโนโลยีที่เข้ามา 
แม้ว่าอาจจะช่วยอ านวยความสะดวกได้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามชีวิตจริงก็ยังคงส าคัญ 
เพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตจิตใจ มีความรักในการให้บริการ 

 หรือไม่ว่าจะเป็นคุณ สังคม ที่ได้ให้สัมภาษณ์ในทิศทางเดียวกันว่า 

ตอนช่วงประมาณ พ.ศ. 2525 กรุงเทพมีอายุครบ 200 ปี ช่วงนั้นนักท่องเที่ยวมีจ านวน
เยอะมาก เมื่อก่อนเงินไม่ถูกเหมือนทุกวันนี้ ท าให้หาเงินได้คล่องกว่าปัจจุบันนี้ แต่สมัยนี้
เศรษฐกิจก็เปลี่ยนทั่วโลก เขาก็ไม่ค่อยจะสนใจรับบริการแต่ทุกวันนี้มันมีอินเทอร์เน็ต 
เทคโนโลยีมือถือ มีข้อมูลเยอะๆ แขกก็ยกเลิกพวกมัคคุเทศก์ ทุกวันนี้ก็หากินยากขึ้น ช่วง
นี้ก็ได้พาชมวันละรอบ สองรอบ ถ้าช่วง High season จะได้ประมาณ 3 รอบ แต่ก็พออยู่
ได้ อยู่เพื่อความสบายใจ คือ อาชีพนี้มันไม่รวย แต่อาชีพมัคคุเทศก์ของวัดโพธิ์เป็นอาชีพ
ที่ขายความรู้อย่างเดียว อธิบายให้เขาฟัง เจดีย์คืออะไร วิหารคืออะไร แต่ถ้าเป็น
มัคคุเทศก์ของบริษัทเขาก็จะพาไปกินข้าว ดูโชว์ ตัดสูท ซื้อของ เขามีรายได้พิเศษเยอะ 
แต่อยู่ที่นี่ก็อยู่อย่างมีความสุข 

 และคุณเวก ได้ให้ความคิดเห็นว่า 

 การเข้ามาของเทคโนโลยีก็ส่งผลต่ออาชีพนะ อย่างนักท่องเที่ยวบางคนเขาได้ข้อมูลที่ดีๆ
เขาก็กลับมาอีก เหมือนกับธรรมดาที่ว่า ถ้าเราขายของที่มีคุณภาพเขาก็กลับมาซื้อ ทีนี้
เรื่องของสื่อต่างๆบางครั้งก็ช่วย แต่ส่วนมากสื่อก็ท าร้ายซึ่งกันและกัน เช่น ค าเตือน
เกี่ยวกับมัคคุเทศก์แย่ๆ ท าให้นักท่องเที่ยวกลัว แต่บางคนเขาก็รู้นะที่เขาเข้ามาแล้วก็
บอกกันปากต่อปาก อย่างพี่นี่บางทีเขาก็มาหาบ่อย จ าชื่อได้เข้ามาถาม เอารูปภาพเรามา
ให้ดู เราก็ดูแลเขา ไกด์ที่นี่คล้ายๆว่าเป็นตัวแทนหลายๆอย่าง วัดนี้ก็มีความส าคัญใน
หลายแง่เพราะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ฝรั่งไปเห็นอะไรมาเขา
ก็จะมาถาม 
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รูปแบบการน าชมของมัคคุเทศก์ 

 การลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมถึงวิธีการให้ข้อมูลของมัคคุเทศก์ โดยมีโจทย์ที่ว่า
นักท่องเที่ยวมีเวลาประมาณ 40 นาที เริ่มแรกมัคคุเทศก์เริ่มให้ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับวัด เช่น ที่มา
ของชื่อ ใครเป็นคนสร้าง การรวบรวมสรรพวิชาต่างๆ เป็นต้น แล้วก็เริ่มบรรยายเรื่องของประวัติพระ
นอนว่าสร้างเมื่อไหร่ สร้างเพ่ืออะไร บางทีนักท่องเที่ยวจะถามว่า ที่วัดอ่ืนมีพระใหญ่แบบนี้อีกหรือไม่ 
ก็จะมีการอธิบายไปตามความรู้ที่มี หลังจากนั้นก็พาชมภายในโบสถ์พระนอน เพ่ือบรรยายเกี่ยวกับ
ภาพฝาผนังภายใน หลังจากนั้นก็เดินทางไปยังศาลานวดและศาลาแม่ซื้อ อธิบายถึงคุณูปการของ
รัชกาลที่ 3 ที่ทรงรวบรวมสรรพวิชาต่างๆไว้ในจารึก ต่อมาได้บรรยายถึงเจดีย์สี่รัชกาลถึงสาเหตุการ
สร้างและท าไมถึงสร้างถึงแค่รัชกาลที่ 4 นอกจากนี้ยังมีการอธิบายเรื่องของศาสนาอ่ืนๆที่แฝงอยู่ทั้งใน
ศิลปกรรม รูปวัตถุบูชาต่างๆ ทั้ง พุทธ ฮินดู จีน และสุดท้ายได้พาไปยังอุโบสถ์ เพ่ืออธิบายถึง
ความส าคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  

ภาพที่ 7-8 มัคคุเทศก์น าชมและเล่าเรื่องราว  
(ที่มา: ถ่ายภาพโดย น.ส.สาวนิี ลีมีโชค, ถ่ายเมื่อ 15 มีนาคม 2558) 
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สรุป 

 จากรูปแบบการจัดการบริหารที่มีการสร้างระเบียบวัดพระเชตุพนฯ ขึ้นเพ่ือสร้างความเป็น
ความเป็นระบบ ใช้ในกระจายอ านาจการรับผิดชอบในด้านต่างๆให้แก่บุคลากรของวัด และความ
ต้องการที่จะให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานมากขึ้น ดังนั้นจะท าให้แต่ละคนมี
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบตามในระเบียบอย่างเป็นระบบ  

 ในการจัดการบริหารของแผนกทัศนศึกษามีการจัดสร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อการน าชมวัด
แบบสอดแทรกความรู้ จึงเรียกว่าเป็นการทัศนศึกษาขึ้น เนื่องจากบุคคลภายนอกมีความสนใจในการ
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญอย่างวัดพระเชตุพนฯ จึงมีการด าเนินการมาตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2500 เพ่ือ
ส่งเสริมให้วัดรองรับต่อผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเล่าเรียน หาความรู้ทั้งประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาต่างๆของ
วัด นอกจากนี้ท าให้มีการจัดพระวิทยากรและมัคคุเทศก์ อันเป็นบุคลากรเฉพาะของวัด ในการให้
ข้อมูลเผยแผ่ความรู้ ซึ่งการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่น าชมนั้นจะมีการจัดอบรมเสริมความรู้ให้กับพระ
วิทยากรและมีการเชิญมัคคุเทศก์เข้ามารับฟังด้วย เพ่ือการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจจะได้ไปในแนวทาง
เดียวกัน และถูกต้องตามหลักของทางวัด  

 จากการศึกษาท าให้พบถึงข้อจ ากัดหลายๆอย่างที่ท าให้เป็นอุปสรรคในการน าชมทัศนศึกษา 
ทั้งปัญหาเรื่องจ านวนบุคลากร ภาษา ทักษะเทคนิคในการถ่ายทอด และการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน
และถูกหลัก ซึ่งผู้ศึกษาจะน าไปวิเคราะห์ในบทถัดไป 
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บทที่ 6 

บทวิเคราะห์และสรุป 

 

 การบริหารจัดการภายในวัดพระเชตุพนฯ ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับ
วัด การจัดสรรแบ่งบทบาทหน้าที่และร่วมกันบริหารเพ่ือให้การจัดการของวัดมีความยั่งยืนสืบไป 
นับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการท่องเที่ยวเข้ามาเป็นบทบาทส าคัญในการ
ส่งเสริมวัดให้เกิดรายได้และชื่อเสียงระดับโลก จึงต้องมีการรับมือเพ่ือตอบสนองต่อการท่องเที่ยว และ
จากการที่วัดพระเชตุพนฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ การสร้างแผนกทัศนศึกษาขึ้นมานั้นก็เพ่ือ
ตอบสนองต่อผู้ที่มีความสนใจในการเข้ามาศึกษาหาความรู้ นอกจากนี้ยังตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนาพุทธ 

 เนื้อหาภายในบทนี้จะเป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการหาข้อมูลและลงพ้ืนที่ศึกษามาวิเคราะห์
ตามกรอบแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในการท าความเข้าใจรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว
ของวัดพระเชตุพนฯ ผ่านรูปแบบการเผยแผ่ข้อมูลความรู้โดยแผนกทัศนศึกษา 

 

การบริหารจัดการโดยท่ัวไปของวัด 

 จากรูปแบบการบริหารของวัดพบว่ามีความสอดคล้องตามหลักของการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เนื่องจาก แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ ถูกต้องนั้นจะต้องเป็นแหล่งที่ให้ความรู้แก่
นักท่องเที่ยวในเชิงความส าคัญของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่า วัดพระเชตุพนฯ ถูก
ขนานนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรก ที่ให้ผู้ที่มีความสนใจทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และศิลป
วิทยาการต่างๆ เช่น องค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ปติมากรรม เห็นได้จาก โบสถ์ พระ
วิหาร ศาลาราย เจดีย์ งานปูนปั้น งานแกะสลัก จิตรกรรมฝาผนัง ส่วนด้านของศิลปวิทยาการ ใน
จารึกวัดโพธิ์ที่เป็นการบันทึกรวบรวมองค์ความรู้ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี อักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เวชศาสตร์ และสุภาษิต เป็นต้น  

 นอกจากนี้แล้วจากพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงบทบาทของวัดที่แต่เดิมในอดีตมีการดูแล
และปฏิสังขรณ์โดยกษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 เป็นต้นมา เพ่ือแสดงถึงการท านุบ ารุงพุทธศาสนาอันเป็น
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ศาสนาหลักประจ าชาติไทย สืบเนื่องจากการสถาปนาราชธานีใหม่ต้องเป็นศูนย์กลางของโลก
พระพุทธศาสนา จึงต้องมีการฟ้ืนฟูรูปแบบของการพระศาสนาให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ทาง
การเมือง ในสมัยรัชกาลที่ 2 จึงเริ่มมีการขยายระดับการศึกษาของสงฆ์ให้ภิกษุสามเณรได้มีการศึกษา
เล่าเรียนมากขึ้น ต่อมาในรัชกาลที่ 3 ที่เป็นช่วงเด่นชัดที่สุด พระองค์ทรงสถาปนาให้วัดพระเชตุพนฯ 
กลายเป็นศูนย์กลางการปกครองสงฆ์ นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงให้วัดพระเชตุพนฯมีความ
ใกล้ชิดกับประชากรมากยิ่งขึ้น อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า ทรงรวบรวมสรรพวิทยาสาขาต่างๆ เพ่ือ
แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีความเจริญเต็มไปด้วยวัฒนธรรม ที่มีการผสมผสานจากการเข้ามาของ
ชนต่างชาติก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ท าให้วัฒนธรรมเกิดการผสมผสาน การสร้างพระอาราม ศิลปะต่างๆที่
เป็นระเบียบ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์พิเศษนอกจากเพ่ือจารึกฝีมือการช่างของไทย ยังทรง
มุ่งหวังให้พระอารามนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการศึกษาไปในตัว กล่าวคือ พระองค์ต้องการให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาเรียนรู้ศึกษา เพราะในสมัยนั้นยังไม่มีการพิมพ์หนังสือไทย ส่วนใหญ่
การเรียนสามัญศึกษาจะต้องเรียนรู้ตามวัดทั่วไป จึงพระกรุณาโปรดฯให้มีการรวบรวมเลือกสรรต ารา
ต่างๆ ในสิ่งที่เหมาะสมควรจะเล่าเรียนเป็นชั้นสามัญศึกษา 

 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การที่วัดพระเชตุพนฯมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากเดิ มที่มีช่องว่าง
ระหว่างวัดกับราษฎรมาก การเปลี่ยนแปลงตามพระประสงค์ของรัชกาลที่ 3 นั้นช่วยให้ราษฎรเข้าถึง
ได้มากขึ้น กล่าวคือ การให้ราษฎรหรือประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้จากจารึก และยังมีอีก
เหตุผลส าคัญคือ การได้รับอุปถัมภ์ค้ าจุนจากคนทั่วไป ท าให้วัดผูกพันกับคนท่ัวไปได้มากข้ึน  

 ภาพการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นของวัดพระเชตุพนฯ นั้นเกิดขึ้นมานับร้อยปีแล้ว เพราะ เมื่อมี
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาสนใจเรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่างจากของตน ก็ถือว่าเริ่มเป็นการ
เปิดโลกทัศน์ให้กับคนอ่ืนๆ และวัดที่เปลี่ยนบทบาทกลายเป็นพ้ืนที่สาธารณะอันไม่จ ากัดกลุ่มคนที่เข้า
มา ยิ่งท าให้คนมากหน้าหลากตาเข้ามาสนใจเรียนรู้และท่องเที่ยว แต่หากพูดถึงการจัดการท่องเที่ยวที่
มีในวัดพระเชตุพนฯ ในช่วงแรกนั้น จะเห็นได้ว่า มีข้อจ ากัดอยู่หลายอย่าง เช่น งบประมาณ สภาพ
วัตถุที่มีความเสื่อมโทรม เป็นต้น แต่เรื่องของงบประมาณถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก หากพูดถึงการ
จัดการในช่วงนี้ที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้ก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย เช่น ปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหาการท าลายศิลปะและโบราณวัตถุ กล่าวคือ พบกระบวนการลอกลายภาพสลักท าให้ภาพเกิด
ความเสียหาย การโจรกรรมลักลอบตัดเศียรพระพุทธรูป พบผู้ลักลอบเข้าไปขูดทองค าเปลวลายรดน้ า
บานประตูหน้าต่างภายในวิหาร เป็นต้น ปัญหาต่างๆสะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรยังขาดความเข้าใจ
และวิธีการดูแลวัดอย่างถูกต้องเพ่ือการอนุรักษ์อย่างถูกหลักการ ส่งผลให้วัดอยู่ในสภาพทรุดโทรมใน
หลายจุด (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555) 
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 วัดพระเชตุพนฯ เริ่มมีความตระหนักจากปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ดูแลวัด จึงเริ่มจัดการวัดเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยการจัด “กิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม” 
ขึ้น ที่เห็นมาจนถึงทุกวันนี้คือ งานสงกรานต์วัดโพธิ์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ การนมัสการพระพุทธ
ไสยาส ทางวัดมีการปรับการจัดการสงกรานต์ให้ผนวกเข้ากับจุดเด่นของวัด คือ พระพุทธไสยาส เพ่ือ
ส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนารวมถึงสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัดทั้งรายได้และในทางประเพณีศาสนาพุทธ 
สรุปได้ว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คนไทยมักจะเข้าวัดเพ่ือไปสรงน้ าพระ การเลือกพระพุทธไสยา
สมาเป็นจุดส าคัญถือว่าเป็นเรื่องที่ลงตัวและเหมาะสม เพราะหากพูดถึงวัดโพธิ์ทุกคนส่วนใหญ่จะนึก
ถึงพระพุทธไสยาส พระนอนที่ยาวและสวยงามอันดับต้นๆของไทย 

 รายได้ที่เข้าสู่วัดส่งผลให้การบูรณะซ่อมแซมต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากแต่เดิม ฉะนั้น
จะมองเห็นภาพที่ว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หน่วยงานรัฐให้การสนับสนุน เพราะ การท่องเที่ยว
รูปแบบนี้ถือว่าเป็นตัวที่สร้างรายได้มากเป็นอันดับต้นๆของประเทศ เราจะเห็นถึงผลลัพธ์ที่ดีทั้งใน
ระดับมหภาค (ระดับประเทศ) ถึง ระดับจุลภาค (ระดับหน่วยงาน) รายได้ที่เข้าสู่ประเทศก็ท าให้
ประเทศมีเศรษฐกิจที่ดี ในขณะเดียวกัน รายได้ที่เข้าสู่วัดก็ท าให้วัดสามารถด าเนินงานส่งเสริมให้วัดมี
ความยั่งยืนได้มากยิ่งข้ึน 

 การเข้ามามีบทบาทส่งเสริมบริหารเพ่ือตอบสนองการท่องเที่ยวของหน่วยงานภายนอก เช่น 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานมหาวิทยาลัยจัดท าโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาชีพขึ้น  
หน่วยงานเอกชนเข้ามาจัดตั้งโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ และหน่วยงานของรัฐเข้ามาจัดการเรื่อง
งบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอันมีการร่วมมือกับกรมศิลปากร เป็นต้น 

 การจัดการด้านอ่ืนๆเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจ านวนมาก มีการปรับปรุงแก้ไขในการอ านวย
ความสะดวก เช่น การอนุรักษ์หรือบูรณะซ่อมแซม เพื่อป้องกันความสูญเสียของโบราณวัตถุต่างๆ การ
พัฒนาป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือบอกสถานที่ ทางเดิน แผนผัง ประวัติต่างๆ การปรับปรุงเรื่องความ
สะอาดของวัดโดยแผนกสถานที่ การจัดแต่งต้นไม้ให้เรียบร้อยและความสวยงาม การจัดเตรียม
บุคลากรที่มีการอบรมให้เป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว กรณีที่นักท่องเที่ยวเข้ามาสอบถามขอ
ความช่วยเหลือ และยังมีการท าเสื้อคลุมให้กับนักท่องเที่ยวที่แต่งตัวไม่สุภาพก่อนเข้าพระวิหารพระ
พุทธไสยาส เป็นต้น 

 จากที่กล่าวข้างต้นยังตรงกับลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ต้องมีลักษณะการให้
ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนักท่องเที่ยว ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว (นรินทร์ สังข์รักษา, 2552: 236-
237)  ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับแผนกทัศนศึกษาอันส่งผลโดยตรงกับลักษณะดังกล่าวโดยจะกล่าว
ในส่วนถัดไป 
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การจัดการรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแผนกทัศนศึกษา 

 ตามค านิยามที่ว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องมุ่งเสนอลักษณะทางวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและสถานที่ต่างๆท่ีมนุษย์สร้างขึ้น อันเป็นการให้ความรู้และความภาคภูมิใจ
ในวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น จะเห็นได้จากที่ทางแผนกทัศนศึกษาจัดตั้งขึ้นมา
เพ่ือตอบสนองการน าเที่ยวชม บรรยายให้ความรู้และตอบแบบสอบถาม งานวิจัยต่างๆ  ความต้องการ
หลักๆ คือ การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆโดยพระวิทยากร อันเป็นหน้าที่แตกต่างออกไปจากข้อ
ปฏิบัติทั่วไปของพระสงฆ์ แต่หน้าที่ของพระสงฆ์ในแง่ของการให้ความรู้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และ
การสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของวัดเพ่ือให้พระสามารถเล่าเรื่องได้อย่างภาคภูมิ เห็นได้จาก
การสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ที่พระวิทยาและมัคคุเทศก์แต่ละคนแสดงความภาคภูมิในความยิ่งใหญ่
ของวัดมาก  

 นักท่องเที่ยวและผู้คนทั่วไปที่สนใจสิ่งอ่ืนๆนอกเหนือจากการเข้ามาประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนา ยังเข้ามาเรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และเกร็ดความรู้ อ่ืนๆ ในคว ามเป็นจริงแล้ว
ความสัมพันธ์ระหว่างพระและคนทั่วไปนับได้ว่า มีความสัมพันธ์ที่สามารถพูดคุยซักถามเรื่องความรู้
ต่างๆได้อยู่แล้ว ดังนั้นหน้าที่ของพระวิทยากรที่มีความสนใจที่จะเล่าเรื่องให้กับผู้สนใจจึงไม่ใช่เรื่องที่
ไกลตัวเท่าไหร่นัก 

 ภายในแผนกมีการจัดอบรมถวายความรู้ให้กับพระวิทยากรเพ่ือเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับพุทธ
ศาสตร์ เช่น ประวัติวัดโพธิ์ วรรณคดีไทยในวัดโพธิ์ วรรณกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม พุทธ
ศิลป์และการตีความ จารึกวัดโพธิ์ และต ารายา ฤๅษีดัดตนและการนวดแผนโบราณวัดโพธิ์ และสร้าง
เสริมเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมส่งผลดีให้กับพระวิทยากร 
เนื่องจาก พระบางรูปยังมีความรู้ความเข้าใจไม่มากพอในเฉพาะด้าน การอบรมช่วยเพ่ิมประสบการณ์
ในการพูดอธิบายให้ความรู้ ได้เกร็ดความรู้บางประการมากขึ้นท าให้มั่นใจที่จะพูดคุยตอบค าถาม 
ทักษะเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ พระบางท่านอาจไม่มีความมั่นใจ หรือใช้ค าพูดในการสื่อสารไม่
คล่องนัก นอกเหนือจากการอบรมที่มีมาถึงปัจจุบันแล้ว เราจะเห็นการอบรมสั่งสอนของพระรุ่นพ่ีใน
ช่วงแรกๆ การสอนแบบลงให้พ้ืนที่เฝ้าตามดูวิธีการ เทคนิคต่างๆ จึงมีการสืบทอดสอนต่อกันมาจาก
รุ่นสู่รุ่นถึงปัจจุบันนี้ด้วย กล่าวคือ นอกเหนือจากเทคนิคทางวิชาการแล้ว เทคนิคในทางปฏิบัติก็ยังคง
จ าเป็นในปัจจุบัน เพราะความสัมพันธ์ระหว่างพระวิทยากรยังถือได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ฉันพ่ีน้อง 

 ข้อมูลการอบรมนั้นมาจากนักวิชาการที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถอบรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ผู้เชี่ยวชาญจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญจากคณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญจากราชบัณฑิตยสถาน เป็นต้น ทั้งนี้จะมีการถกประเด็น 
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ข้อเท็จจริง ข้อสันนิษฐาน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า ข้อมูลไหนน่าเชื่อถือมากที่สุดและมีความ
น่าจะเป็นมากที่สุด ซึ่งการจัดอบรมจะมีจัดขึ้นไม่บ่อยนัก ประมาณ 3 ปีต่อหนึ่งครั้ง เนื่องจากบุคลากร
เป็นกลุ่มคนกลุ่มเดิมที่ท างานมานานแล้ว และการจัดอบรมจะมีการเชิญมัคคุเทศก์ 

 บทบาทของพระวิทยากรที่รองรับกับนักเรียน นักศึกษาในการน าชม ที่มีการสอนเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้ทางพุทธศาสนา การให้ข้อคิดคติทางธรรม เหตุที่ท าให้พระ
วิทยากรต้องน าชมเพียงแต่นักเรียน นักศึกษาชาวไทยนั้น เพราะเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของพระใน
สายตาของคนอ่ืนๆ กล่าวคือ หากพระวิทยากรเป็นผู้น าชมแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มีการแต่งกายไม่
เหมาะสม ภาพที่บุคคลอ่ืนมองเข้ามาอาจจะมีการตั้งค าถามและซุบซิบนินทาถึงความไม่เหมาะสมได้ 
ทั้งท่ีน่าจะเกิดจากความเคยชินและความไม่รู้วัฒนธรรมของท้องถิ่น หรือ วัฒนธรรมของต่างประเทศที่
แตกต่างไปจากประเทศเรา (Cultural shock) ความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นนั้นเองที่ท าให้พระต้องมี
การรักษาภาพพจน์ แต่พระวิทยากรจะมีการน าชมให้กับแขกบ้านแขกเมือง หรือแขกต่างประเทศ 
เพราะถือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับวัด แต่ในบางครั้งจะมีการส่งงานไปให้กับมัคคุเทศก์ของวัดแทน  

 ตัวอย่างการสัมภาษณ์พระสุธีธรรมานุวัตร ผู้ที่น าชมให้กับประธานาธิบดี บารัค โอบามา และ
นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ที่มาเยือนเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.
2555 โดยคุณ ตวงศักดิ์ ชื่นสินธุ ได้เขียนบทความเรื่อง “พระสุธีธรรมานุวัตร มัคคุเทศก์มือ 1 รับโอ
บามา เยือนวัดโพธิ์” ที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความภูมิใจที่ได้น าชมว่า 

 อาตมาในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของวัดนี้ เม่ือสิ่งไหนที่สามารถท าให้วัดได้ เราเป็นผู้อาศัยเรา
ต้องท า เม่ือคนระดับโลกมา และคนของวัดน าชมได้โดยไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจ บาง
ท่านยังมีอคติกับพระว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ไม่สามารถสื่อสารอะไรได้ ในภาพรวม
พระสงฆ์ของเราสามารถน าแขกบ้านแขกเมืองได้ ก็ถือว่าวัด "ได้" เมื่อวัดได้ อาตมากับ
พระในวัดก็ได้ด้วย ในทางตรงกันข้ามถ้าวัดต้อนรับไม่ได้ พระในวัดก็เสียชื่อเสียงด้วย ถือ
ว่าเป็นความภูมิใจที่มีคนระดับโลกมาชม 

 การส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของแผนกทัศนศึกษาจากการลงพ้ืนที่ภาคสนามแล้ว 
ยังพบว่า เมื่อทางวัดจัดงานทางศาสนา เช่น งานเทศมหาชาติ ที่มีการเปิดโรงทานฟรีแจกจ่ายให้กับ
บุคคลทั่วไป ได้มีพระวิทยากรมายืนให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ถึงความเป็นมาและความยิ่งใหญ่ของวัด 
เพ่ือช่วยสร้างบรรยากาศให้กับงานและยังเป็นการเสริมความรู้ที่นักท่องเที่ยวบางคนอาจจะมีความ
สนใจ แต่ยังไม่เคยรับรู้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการพูดแนะน าว่าใครเป็นผู้ก่อตั้ง และที่ไหนที่ ไม่ควร
พลาดหากมาวัดโพธิ์ 
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 ข้อจ ากัดเกี่ยวกับการบริหารของแผนกทัศนศึกษาที่พบ สิ่งแรกคือ ปัญหาเรื่องจ านวน
บุคลากรที่จะมาเป็นพระวิทยากร เพราะจากหน้าที่นอกเหนือการเป็นพระวิทยากรแล้ว พระบางรูปมี
การท างานส่วนอื่นๆร่วมด้วย เช่น การเป็นพระพ่ีเลี้ยงงานบวช การออกไปประชุมเสวนาต่างประเทศ 
การจัดงานทางพุทธศาสนาให้กับทางวัด เป็นต้น การรับหน้าที่หลายๆอย่างย่อมส่งผลเกี่ยวกับเรื่อง
ของการจัดการบริหารเวลาที่ไม่ลงตัว และการแจกจ่ายงานที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ดังค าสัมภาษณ์
ของพระมหาสุวัฒน์ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องการประสานงานว่า  

ต้องมีการแจ้งกฎระเบียบของวัดให้กับพระวิทยากรให้ท าตามระเบียบ นอกจากนี้ยังต้อง
มอบหมายงานให้กับพระวิทยากรล่วงหน้าเพื่อที่จะได้เตรียมตัว บางทีก็รู้ว่าต้องออกไปท า
หน้าที่ล่วงหน้าวันเดียว หรือภายในวันนั้น และพระวิทยากรควรใช้ค าพูดที่สุภาพ
เหมาะสม  

ต่อมาคือปัญหาเรื่อง พระวิทยากรที่มีความช านาญและสามารถน าชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จริง พระบางรูปจะติดภารกิจนอกสถานที่ เช่น การสอนหนังสือ ท าให้ไม่สามารถละทิ้งหน้าที่นั้นได้ 
และยังมีปัญหาของการจัดอบรมที่ขาดช่วง ท าให้พระวิทยากรรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ได้เรียนรู้เนื้อหา
ส าคัญมากนัก แต่นอกเหนือจากนี้แล้วจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จะช่วยท าให้
ข้อมูลมีความแม่นย ามากยิ่งข้ึน หรือการลงพ้ืนที่ฝึกฝนบ่อยๆเพ่ือความช านาญ สุดท้ายแล้วการจัดการ
บริหารประชุมงานเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะ ทุกคนจะมีช่องโอกาสพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะ
ปฏิบัติงาน หรือปัญหาภายในที่ต้องช่วยกันแก้ไข  

 ส่วนข้อจ ากัดของมัคคุเทศก์ ด้วยปัจจุบันที่สื่อมีความส าคัญมาก ข่าวสารต่างๆย่อม
แพร่กระจายให้ทุกๆคนได้รับรู้ง่ายๆ บางครั้งเราจะเห็นข่าวในแง่ลบเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ เช่น การ
หลอกลวงนักท่องเที่ยว การไม่ใส่ใจสอนวัฒนธรรม มารยาทของไทยให้กับนักท่องเที่ยว เป็นต้น เราจะ
เห็นพฤติกรรมต่างๆของนักท่องเที่ยวต่างชาติบางกลุ่ม ที่แสดงปฏิกิริยาไม่เหมาะสมตามหลัก
วัฒนธรรมไทย มัคคุเทศก์จึงต้องมีบทบาทส าคัญในการสอนมารยาทให้กับนักท่องเที่ยว ในที่นี้
มัคคุเทศก์ของวัด จะมีการสอนมารยาทให้กับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจและมีการสอบถาม ไม่มีการ
หวงความรู้ นักท่องเที่ยวบางคนที่ท ากิริยาไม่เหมาะสม มัคคุเทศก์เหล่านี้ก็จะเข้าไปตักเตือนเพราะ 
สถานที่ที่เขาอยู่คือวัดพระเชตุพนฯ เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ที่ให้เขาอาศัยหาเงินเลี้ยงชีพ พวก
มัคคุเทศก์จึงต้องตระหนักและมีความหวงแหนในพ้ืนที่เป็นแน่แท้ ฉะนั้นการสอนมารยาทก็ถือว่าเป็น
การอนุรักษ์เพ่ือความยั่งยืน  

 นอกจากนี้แล้วการเข้ามาของสื่อ ที่นักท่องเที่ยวสามารถหาข้อมูลได้ง่ายเพียงเข้าอินเทอร์เน็ต 
แต่ในทางปฏิบัติแล้ว การท่องเที่ยวที่ท าให้สัมผัสบรรยากาศได้จริง ไม่เพียงแต่การเดินตามสถานที่แล้ว
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อ่านข้อมูลเอาอย่างเดียว บทบาทของพระวิทยากรและมัคคุเทศก์ยังมีส่วนส าคัญที่ท าให้งานการชมวัด
นั้นมีความเป็นจริงมากกว่า กล่าวคือ หากให้คนมีความรู้อธิบายสิ่งต่างๆตรงหน้าได้ ความรู้ย่อม
แตกต่างจากการที่เราแค่อ่านผ่านๆไปแล้วมองภาพตรงหน้า ประสบการณ์ก็จะมากกว่าในแง่ของการ
ตั้งค าถามอ่ืนๆเสริม เพราะกลุ่มมัคคุเทศก์และพระวิทยากรย่อมมีความรู้และความเข้าใจเรื่องของ
วัฒนธรรมไทยได้ดีมากกว่าคนทั่วไปและเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในวัฒนธรรมต่างถิ่น 
อันเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สัมฤทธิ์ผลจริง ถึงแม้ว่าทางวัดจะมีการจัดท าข้อมูลผ่านป้าย
ความรู้ เว็บไซต์ คู่มือท่องเที่ยว โบชัวร์ ก็ตาม แต่สิ่งเหล่านี้ก็สร้างขึ้นมาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่
ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพราะก็ได้เรียนรู้และพบเห็นใน
สถานที่จริง 

 โดยสรุป แผนกทัศนศึกษาได้สร้างคุณค่าในแง่ของการให้ความรู้ เพ่ือส่งเสริมให้การท่องเที่ยว
ของวัดเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แท้จริง และการปรับตัวรับมือ บริหารจัดการที่มีการบูรณา
การให้วัดกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส าคัญของไทยและมีชื่อเสียงในระดับโลก การ
ท่องเที่ยวที่เกื้อหนุนกับการรองรับนักท่องเที่ยว คือ การให้ความรู้น าชมวัดนั้น ได้สร้างมูลค่าให้วัดมี
ชื่อเสียง ในแง่ของเป็นศาสนสถานที่มีองค์ความรู้ ศิลปะวิทยาการต่างๆอยู่ภายใน ซึ่งถือว่ามีหลายๆ
รูปแบบวัฒนธรรมภายในวัด เมื่อวัดมีชื่อเสียงและมีนักท่องเที่ยวเข้ามา ท าให้เกิดการค้าขายภายในวัด 
คือ การขายของที่ระลึก ดูดวง ความเป็นพุทธพาณิชย์ของวัดที่มีให้ท าบุญตามก าลังศรัทธาและการ
จ าหน่ายบัตรเข้าชมวัด เป็นต้น  

 

รูปแบบการจัดการสื่อสารข้อมูลความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว  

 จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นถึงบทบาทของพระวิทยากรที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ยังมีการรับมือให้แก่นักท่องเที่ยวอีก คือ บทบาทของมัคคุเทศก์ที่เป็นส่วน
หนึ่งของแผนกทัศนศึกษา ที่ตรงกับการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว และการท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
พึงพอใจ เพิ่มประสบการณ์และความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เกิดความรู้อยากกลับมาเที่ยวอีก
ครั้ง 

 ในที่นี้เราจะเห็นบทบาทของมัคคุเทศก์วัดพระเชตุพนฯ ที่มีความสามารถในการให้ความรู้  
รวมถึงเทคนิคการถ่ายทอดที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ประทับใจต่อนักท่องเที่ยวหลายๆท่าน ถึงแม้
รายได้จะไม่มากนัก แต่ด้วยความรู้สึกว่า การท างานที่นี่มีอิสระในการเข้างาน ไม่มีอายุเกษียณ เพียง
แค่มีใจรักและความอยากที่จะท าก็มาท าได้เสมอ การเป็นมัคคุเทศก์ถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของ
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พวกเขา เพราะความรู้สึกท่ีว่าการพานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมและให้ความรู้ การแสดงกิริยามารยาทต่างๆ
นั้นมีความส าคัญ นั่นเป็นเพราะมัคคุเทศก์ถือเป็นทูตวัฒนธรรมคนหนึ่งของคนไทย เป็นหน้าเป็นตา
ให้กับคนไทยทั้งประเทศ นักท่องเที่ยวต่างชาติบางท่านมีความประทับใจก็จะแนะน าต่อๆกันไป หรือ
กลับมาใช้บริการอีกครั้ง ด้วยมิตรไมตรี รอยยิ้ม เทคนิคที่สร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวย่อม
ส่งผลให้รายได้เข้าสู่วัดผ่านทางการจ่ายค่าประตูเข้าวัด และยังสร้างรายได้ให้กับมัคคุเทศก์เองด้วยอีก
หนึ่งทาง 

 การรับมือท่องเที่ยวที่เราพบเห็นถึงการปรับปรุงแก้ไขมาตลอด คือ การจัดหนังสือคู่มือ
ท่องเที่ยววัดโพธิ์ เพ่ือตอบสนองแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวชมด้วยตนเอง เนื้อหาสาระภายใน
หนังสือจะเป็นการเสนอเรื่องราวจุดท่องเที่ยวที่ส าคัญและเป็นจุดเด่นในวัด ทางวัดพระเชตุพนฯ ได้
จัดท าหนังสือ “คู่มือน าเที่ยววัดโพธิ์” ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 และได้รับการจัดพิมพ์มาจนถึง
ปัจจุบันปี พ.ศ. 2557 ด้วยความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรมศิลปากร นอกจาก
เนื้อหาที่น าเสนอจุดส าคัญของวัดแล้ว ยังมีการน าเสนอแผนที่ และภาพเพ่ือให้ข้อมูลสถานที่ง่ายต่อ
การรับชม ข้อมูลการเดินทางมาวัด เวลาท าการ และที่ส าคัญคือ บทบัญญัติของการท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทยที่ว่าด้วย นักท่องเที่ยวพึงกระท าเมื่อไปวัด  เช่น การแต่งกาย ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ใน
เขตวัด เป็นต้น แต่นอกเหนือจากนี้ หากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ใช้บริการมัคคุเทศก์แล้ว 
มัคคุเทศก์จะมีการสอนเรื่องมารยาทบางอย่างให้กับนักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวมีความสนใจหรือ
สงสัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยก็สามารถสอบถามได้  

 อีกสิ่งหนึ่งที่มีขึ้นมาเพ่ือตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว คือ แผ่นป้ายความรู้ หรือแผ่นป้ายนิเทศ 
บอกเล่าข้อมูลความส าคัญของจุดต่างๆในวัด เช่น โบสถ์ วิหารต่างๆ พระมหาเจดีย์ ศาลาราย เป็นต้น 
เพ่ือให้นักท่องเทีย่วที่สนใจศึกษาด้วยตนเอง  

 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนอกจากในส่วนของวัดพระเชตุพนฯแล้ว ในการ
ท่องเที่ยวสถานที่อ่ืนๆยังมีการน าทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาใช้ในเชิงการท่องเที่ยว เช่น งานศึกษา 
การจัดการเชิงอนุรักษ์ตลาดลาดชะโด (2556) ของ ประภาพร บ ารุงไทย ที่ว่า ทางเทศบาลต าบลลาด
ชะโดและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมมือกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพ่ือเข้ามาฟ้ืนฟู
ตลาดชะโดโดยการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวตลาดน้ า ที่ก่อนหน้านี้มีความซบเซา 
โดยการจัดทรัพยากรวัฒนธรรมในท้องถิ่น คือ การปรับปรุงเพ่ืออ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยว การ
จัดพ้ืนที่จอดรถ แพขายอาหาร และสะพานข้ามคลอง การจัดเรือนค้าขายให้สวยงาม การสร้าง
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านลาดชะโด และการจัดท าโฮมสเตย์ แต่จากการศึกษานั้น การจัดการตลาดลาดชะโด
ยังมีปัญหาเรื่องนโยบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง วิถีชีวิต  วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดล้อม 
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ระบบนิเวศวิทยาท้องถิ่น ระบบเศรษฐกิจและสถาปัตยกรรม เพราะมีการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว มีการ
ให้ค าตอบว่า ไม่เห็นภาพอะไรจากการมาเที่ยวที่แห่งนี้ กล่าวคือ ไม่เห็นอัตลักษณ์ที่แท้จริงของพ้ืนที่
ท้องถิ่นแห่งนี้ ซึ่งท าให้เห็นได้ว่า การจัดสรรบริหารรูปแบบท้องที่ให้ตรงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของกรณีศึกษานี้ยังขาดการบริหารงานที่ดีและถูกต้อง แต่สิ่งที่คล้ายคลึงกับการจัดการของวัดพระเชตุ
พนฯ คือการเข้ามาช่วยเหลือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพ่ือฟ้ืนฟูให้มีการหยิบใช้วัฒนธรรม
มาเป็นจุดเด่นของงานการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสู่พ้ืนที่และมีการประชาสัมพันธ์
ต่างๆ แต่จะเห็นได้ว่า การจัดการของวัดพระเชตุพนฯค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากกว่า ผู้ศึกษาคิดว่า 
การมีผู้น าที่มีความสามารถในการจัดสรรและบริหารบุคลากรย่อมเป็นสิ่งจ าเป็นในทุกๆที่ 

 นอกจากนี้ยังมีงานเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการจัดการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด (2555) ของ จุฑารัตน์ เจือจิ้น ที่ได้ศึกษาเรื่องของ
การจัดสรรทรัพยากรวัฒนธรรมของบ้านน้ าเชี่ยว ที่มีความเตรียมพร้อมทั้งด้านสถานที่ การให้ข้อมูล 
ความส าคัญของสถานที่ผ่านแผ่นป้าย และมัคคุเทศก์ มีการจัดแสดงการละเล่นและภูมิปัญญาให้แก่
นักท่องเที่ยว แต่จากการศึกษานั้นพบว่า จุดอ่อนของการจัดการคือองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ 
พัฒนาการของชุมชนที่ยังไม่มีการเรียบเรียงข้อมูลมากเท่าที่ควร การท าป้ายข้อมูลต่างๆจึงยังท าให้
นักท่องเที่ยวไม่เห็นภาพของชุมชน และพ้ืนที่ในการจัดการท่องเที่ยวยังจ ากัดเฉพาะพ้ืนที่ริมคลอง ได้มี
เพียงชาวมุสลิมเข้าไปมีส่วนร่วม ท าให้การจัดการของชุมชนไม่มีความทั่วถึง รวมถึงการกระจายรายได้
ภายในชุมชน การจัดการที่สัมฤทธิ์ผล คือ การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม ทั้งที่จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้ รวมถึงการส่งเสริมการรักษาฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรมของชุมชน ที่จะช่วยให้คนภายนอกเห็น
ภาพที่แท้จริงของอัตลักษณ์ชุมชน และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่าง
มีเอกภาพ จากกรณีศึกษานี้จะเห็นว่า มีความแตกต่างจากการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดที่
ดูจะมีประสิทธิผลมากกว่า กล่าวคือผู้ศึกษาเห็นว่า การเข้ามาช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอกเพ่ือเข้า
มาจัดการส่งเสริมท่องเที่ยวให้ดีขึ้นจากสภาพเดิม ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และการ
ประชาสัมพันธ์ที่ถูกจุด นอกจากนี้คงเป็นเรื่องของสถานที่ อย่างวัดพระเชตุพนฯจะอยู่กลางใจเมือง 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะ ท าให้การท่องเที่ยวของวัดดีขึ้นเรื่อยๆและมั่นคง รวมถึงวิธีการบูรณา
การให้บุคลากรช่วยกันบริหารงาน และเสนอปัญหาในที่ประชุมท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเอกภาพ 

 จะเห็นได้ว่า การจัดการบริหารของวัดพระเชตุพนฯถือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีในแง่ของการ
รับมือนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ การอ านวยความสะดวก การน าเสนอภาพลักษณ์ของ
พุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจ าชาติ ปฏิเสธไม่ได้ว่า ภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวมองมายังประเทศ
ไทยคือ ความเป็นเมืองพุทธที่ส่งผลให้กลายเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างในปัจจุบันนี้ การผสมผสานและ
การเลือกความเป็นวัฒนธรรมไทยและศาสนาพุทธ เป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวอันดับต้นๆของไทย 
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ส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยเจริญเติบโตได้ดี ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของโลกก็ส่งผลกระทบต่อการ
ท่องเที่ยวของไทยด้วย หากนักท่องเที่ยวมีรายได้ดีก็จะเข้ามาประเทศไทยเป็นจ านวนมาก จึงมีเรื่อง
ของฤดูกาลการท่องเที่ยวของไทย จากสถิติการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่วัดพระเชตุพนฯ
ดังยอดสรุปดังนี้ 

เดือน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

มกราคม 164,732 233,357 192,906 

กุมภาพันธ์ 168,129 227,069 154,430 

มีนาคม 160,091 223,700 147,770 

เมษายน 127,995 160,504 128,378 

พฤษภาคม 135,969 149,957 110,413 

มิถุนายน 121,336 150,868 86,378 

กรกฎาคม 162,777 192,190 136,620 

สิงหาคม 190,135 228,757 163,786 

กันยายน 133,046 161,274 118,680 

ตุลาคม 154,886 187,605 145,866 

พฤศจิกายน 208,548 235,725 185,569 

ธันวาคม 219,689 216,033 215,067 

        

รวม 1,947,333 2,367,039 1,785,863 

ตารางที่ 1 สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 
 (ที่มา : ส านักงานวัดพระเชตุพนฯ) 

 
 จากยอดสรุปจ านวนนักท่องเที่ยวดังกล่าวท าให้เห็นว่า ช่วง High Season ที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศนิยมมาท่องเที่ยวคือช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม และช่วง Low Season ที่
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวน้อยคือช่วงเดือน พฤษภาคม – กันยายน และจากผังดังกล่าวที่จะเห็นได้
ว่าช่วงปี พ.ศ. 2555 นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวเป็นจ านวนสูงสุด ผู้ศึกษาเห็นว่า เป็นผลมาจากการมา
เยือนของประธานาธิบดีบารัก โอบามา ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของพระวิทยากรและมัคคุเทศก์
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อย่าง คุณยศ ที่ให้สัมภาษณ์ว่า “จ ำนวนนักท่องเที่ยวที่มำเพ่ิมมำขึ้นก็คือหลังประธำนำธิบดี บำรัก โอ
บำมำ มำเมื่อปี ค.ศ. 2012 คนก็รู้จักกันมำกข้ึน” 

 นักท่องเที่ยวที่เข้ามายังวัดพระเชตุพนฯไม่ว่าจะมาเป็นแบบการท่องเที่ยวด้วยตนเอง หรือมา
กับทัวร์บริษัท ทางวัดพระเชตุพนฯก็ล้วนแต่มีการรองรับได้ในทุกกรณี กล่าวคือ หากนักท่องเที่ยวมา
ท่องเที่ยวด้วยตนเอง จะมีมัคคุเทศก์ของวัดที่คอยให้บริการหรือหากไม่สะดวกภายในบริเวณจะมีแผ่น
ป้ายความรู้ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้ศึกษาด้วยตนเอง ขณะเดียวกันหากนักท่องเที่ยวมากับทัวร์บริษัท 
ทางวัดจะมีบริการน้ าดื่มให้เมื่อนักท่องเที่ยวเสียบัตรผ่านประตูเข้ามา อีกทั้งยังมีเตรียมเสื้อคลุมฟรีไว้
ให้บริการส าหรับนักท่องเที่ยวที่แต่งกายไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสม  

 นอกเหนือจากนี้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆที่มีความสนใจในการเข้ามาชม
วัดเพ่ือหาความรู้ก็จะมีแผนกทัศนศึกษารองรับกลุ่มนี้ในการน าชมวัดพร้ อมอธิบายข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ นับได้ว่า ทางวัดสามารถบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ถึงสองแง่ หนึ่งคือ การให้
ความรู้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ส่วนอีกแง่คือ ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างมูลค่าให้กับวัด
ได้มากระดับหนึ่ง ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีสื่อสารจะพัฒนามากเพียงใดก็ตาม แต่จ านวนกลุ่มคนที่ติดต่อเข้า
มาให้น าชมยังมีมาอย่างสม่ าเสมอ  

 

สรุป 

จากการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ เ พ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ที่ต้องการศึกษาถึงรูปแบบพัฒนาการ
บริหารจัดการของวัด รูปแบบการให้ความรู้โดยแผนกทัศนศึกษาที่มีพระวิทยากรและมัคคุเทศก์เป็น
ผู้ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการจัดระเบียบของการบริหารจัดการ
วัดพระเชตุพนฯ ที่ส่งเสริมกับการรับมือการท่องเที่ยวและวิธีการส่งเสริมที่เกิดขึ้นโดยทางแผนกทัศน
ศึกษา พบว่า วัดพระเชตุพนฯมีรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวคิดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม  
 กล่าวคือ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ถูกหลัก คือ การน าเสนอวัฒนธรรมของตนที่
สามารถน าเสนออัตลักษณ์ของสถานที่นั้นๆได้ ดังเช่น วัดพระเชตุพนฯที่สามารถน าเสนอความเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งด้านพุทธศาสนา สถาปัตยกรรม ศิลปะวิทยาการต่างๆ อันเป็นองค์ความรู้ที่ท าให้
คนในสมัยก่อนสามารถน าไปประกอบอาชีพ หรือเข้ามาศึกษาเล่าเรียนได้อย่างอิสระ วัดพระเชตุพนฯ
จึงได้ข้ึนชื่อว่าเป็น มหาวิทยาลัยแห่งแรก จากนั้นเมื่อผู้คนต่างพากันสนใจเข้ามาวัดพระเชตุพนฯ ทาง
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วัดจึงต้องมีการจัดการเพ่ืออนุรักษ์โบราณสถานให้ยั่งยืน เงินตราก็เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้วัดสามารถ
ปรับปรุงซ่อมแซมวัดได้อย่างถ้วนหน้า  
 นอกจากนี้แล้วรูปแบบการบริหารยังมีการอบรมบุคลากรของวัด ผ่านการปลูกฝังจิตส านึกให้
ทุกคนมีความหวงแหนต่อสถานที่ คือ ช่วยกันบริหารจัดการ แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาต่างๆ และ
ดูแลรักษาเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองร่วมกัน การบริหารของฝ่ายแผนกทัศนศึกษานับว่าเป็นส่วน
ส าคัญที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป ถ้าเป็นในส่วนของพระวิทยากร
จะเป็นลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัย หากอยากถวายปัจจัยก็แล้วแต่สะดวก ไม่มีการเรียกร้อง แต่ถ้าใน
ส่วนของมัคคุเทศก์ก็ต้องมีการจ้าง แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่ง การท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวควรจะเรียนรู้วัฒนธรรมที่ต่างจากของตน ประเพณี 
ประวัติศาสตร์ของสถานที่นั้นๆ ถึงจะสัมฤทธิ์ผลได้จริง แต่ทางวัดพระเชตุพนฯก็มีการรับรองให้กับ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง คือ การท าคู่มือท่องเที่ยววัด โบรชัวร์ และแผ่นป้ายบอก
ความรู้ตามจุดต่างๆ ดังนั้น การบริหารจัดการของวัดพระเชตุพนฯ จึงถือได้ว่ามีประสิทธิภาพเป็นอย่าง
มาก 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  “รูปแบบการให้ความรู้แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมวัดพระเชตุพนฯ โดย แผนกทัศนศึกษา” 

 
1. ชื่อ/อายุ/ระยะเวลาในการบวชเรียน 
............................................................................................................................. ..........................................
......................................................................................... .............................................................................. 
2. แรงจูงใจที่ท าให้อยากเป็นพระวิทยากร รวมถึงเป็นพระวิทยากรมาก่ีปี 
.................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .......................................... 
3. การจัดอบรมพัฒนาความรู้ส่งผลอย่างไรกับตัวของท่าน  
............................................................................................................................. ..........................................
........................................................................... ............................................................................................   
4. มีการน าข้อมูลความรู้ที่ได้จากอบรม ไปประยุกต์ใช้อย่างไรบ้าง 
....................................................................................................... ................................................................
............................................................................................................................. .......................................... 
5. การจัดทัศนศึกษาสร้างคุณค่าอย่างไรให้กับวัด เช่น ในแง่ของการท่องเที่ยว ชื่อเสียง 
............................................................................................................................. ..........................................
.............................................................................................................................................................. ......... 
6. คิดว่าอะไรเป็นแรงจูงใจที่ท าให้มีคนเข้ามาสนใจทัศนศึกษาที่วัดพระเชตุพนฯ 
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................... 
7. เทคนิคเฉพาะตัวในการถ่ายทอดความรู้ของท่านคืออะไร และเหตุใดจึงเลือกวิธีดังกล่าว 
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ........................................ 
8. ส่วนใหญ่แล้วมักจะพาไปชมสถานที่ใดบ้าง 
................................................................................................................................................................. ......
............................................................................................................................. .......................................... 
9. มีการเล่าเรื่องอะไรให้กับคนที่มาฟังบ้าง เช่น ข้อมูลประวัติศาสตร์แบบไหน หลักธรรมค าสอนเรื่อง

อะไร ฯลฯ 
.................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .......................................... 
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10. ค าถามส่วนใหญ่ที่คนมาฟังมักจะถามคือเรื่องอะไร แล้วมีวิธกีารในการตอบค าถามอย่างไร 
............................................................................................................................. ..........................................
....................................................................................................................................... ................................ 
11. ท่านคิดอย่างไรกับการบริหารงานของทางแผนกทัศนศึกษาควรปรับปรุงแก้ไขเรื่องอะไรบ้าง เพ่ือ

น าไปสู่การพัฒนารูปแบบการน าชมของพระวิทยากรและทางแผนกทัศนศึกษา 
............................................................................................................................. ..........................................
.................................................................................................................................................... ................... 
12. ท่านคิดว่าข้อจ ากัดอะไรที่ท าให้การน าชมนั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเช่น ภาษา ความเข้าใจใน

ความรู้ จ านวนพระวิทยากร อย่างไร  
............................................................................................................................. ..........................................
.............................................................................. .........................................................................................   
13. ท่านคิดว่ารูปแบบการบริหารของแผนกทัศนศึกษานั้นตอบสนองต่อรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว

ของวัดอย่างไร 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
14. ท่านมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการของทางแผนกทัศนศึกษาอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. ..........................................
...................................................................................................................................... ................................. 
15. ท่านคิดว่าสื่อความรู้ที่ทางวัดสร้างข้ึนมาเพ่ือตอบสนองนักท่องเที่ยวนั้นส่งผลอย่างไรกับทางแผนก 

และตวัท่านเองมีความคิดเห็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ..........................................
........................................................... ...........................................................................................................  
16. หากในอนาคตสื่อความรู้ภายในวัดมีความครบครัน บทบาทของพระวิทยากรจะเป็นอย่างไร กรุณา

แสดงความคิดเห็น 
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
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ประวัติผู้ศึกษา 
 
ชื่อ – สกุล   นางสาวสาวินี ลีมีโชค 
วัน เดือน ปีเกิด   2 มกราคม พ.ศ. 2536 
ที่อยู่    12/15 ซ.20 มิถุนา แยก 7 แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง  
    กรุงเทพมหานคร 10310 
อีเมล์    mojipoji@msn.com 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2547   ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุดมศึกษา 
    อ าเภอวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2553   มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุดมศึกษา 
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