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ผลกระทบต่อการเปิดวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์            
The impact on the opening of Suan Ban Kaew Palace as a historical  

tourist attraction 
ธนกร  ภิบาลรักษ์, อภิวรรณ  ศิรนัินทนา, ปัญญา  วงศ์ต่าย, วนิดา  จงดี 
สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ี  มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการผลกระทบต่อการเปิดวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์  ศึกษาประวัติความเป็นมาของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีและวังสวนบ้านแก้ว  โดยการศึกษาจาก
เอกสารและข้อมูลภาคสนามเป็นหลัก  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) กลุ่มผู้ ให้ ข้อมูล
ประกอบด้วย   เจ้าหน้าท่ีมัคคุเทศก์  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย  คนดูและวังสวนบ้านแก้ว  ผู้ประกอบการค้าขายและ
ประชาชนท่ัวไปท่ีเก่ียวข้อง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสํารวจ การสังเกต ท้ังแบบมีส่วนร่วม และ
แบบไม่มีส่วนร่วม    การสัมภาษณ์ท้ังแบบมีโครงสรา้ง  และไม่มีโครงสร้าง รวมถึง การสนทนากลุ่ม นําเสนอผลการวิจัยโดย
วิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
         ผลการวิจัยพบว่า 
 วังสวนบ้านแก้วถือเกิดข้ึนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2593  หลังจากท่ีสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีเสด็จนิวัติจาก
ต่างประเทศมาประทับในวังสระปทุมช่ัวคราว  หลังจากน้ันพระองค์ได้มีพระราชดําริหาท่ีประทับเป็นการส่วนพระองค์ จึง
ให้หม่อมสมัครสมานกิจดากร  หาท่ีประทับแห่งใหม่คือท่ีจังหวัดเชียงใหม่  และจันทบุรี  พระองค์ได้ทรงคิดแล้ว่าจังหวัด
เชียงใหม่อยู่ไกลเกินไปการเดินทางค่อยข้างใช้เวลานาน  จึงเลือกจังหวัดจันทบุรีท่ีอยู่ไม่ไกลกรุงเทพมหานครใช้เวลาในการ
เดินทางแค่วันเดียวเท่าน้ัน  ด้วยเหตุน้ีจึงได้ทรงเลือกจังหวัดจันทบุรีเป็นสถานท่ีสร้างสถานท่ีประทับ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 
เป็นต้นมา  โดยใช้ช่ือว่าสวนบ้านแก้วเน่ืองจากมีคลองไหลผ่านกลางสถานท่ีซึ่งชาวบ้านเรียกคลองน้ีว่าคลองบ้านแก้วจึงเป็น
ท่ีมาของวังสวนบ้านแก้วมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 687 ไร่  โดยสมัยแรกพ้ืนท่ีบริเวณน้ีเป็นป่ามีหญ้าและเถาวัลย์ปกคลุมไปท่ัว  สมเด็จ
พระนางเจ้ารําไพพรรณีทรงขับรถไถปรับพ้ืนท่ีด้วยพระองค์เอง  หลังจากน้ันทรงสร้างสถานท่ีประทับเป็นกระท่อมไม้ไผ่ใน
ครั้งแรก   ก่อนจะสร้างเรือนเทาเป็นสถานท่ีประทับครั้งแรก สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีพระบรมราชินีทรงใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญ
ชนท่ัวไป  เช่นการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์  การทอเสื่อจันทบูร  และสนับสนุนให้พสกนิกรทําการเกษตรแบบผสมผสาน  ทรงใช้ชีวิตอยู่ใน
วังสวนบ้านแก้วเป็นเวลาถึง 18 ปี หลังจากน้ันพระองค์ได้ทรงพระราชทานพ้ืนท่ีแห่งน้ีให้กับกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดตั้งเป็น
วิทยาลัยจันทบุรี  และพัฒนาเป็นสถาบันราชภัฏรําไพพรรณี  และเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตามลําดับ  จุดสําคัญใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีท่ีจัดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์คือ ตําหนักท้ังสามหลังคือ  ตําหนักเทา  ตําหนักแดง  
ตําหนักเขียว  ตําหนักน้อย และอีกสองเรือนคือ เรือนเทา  และเรือนแดง  นอกจากน้ียังสวนส่วนพระองค์  มีซุ้มดอกเห็ดท่ีเป็น
จุดเด่นในวังสวนบ้านแก้ว  ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชม  และจากเปิดให้วังสวนบ้านแก้วเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์น้ัน  ทําให้ได้รับมาตรฐาน การบริหารการจัดการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน  มีผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบหลาย
ประการเช่น  ผลกระทบในเชิงบวกคือเป็นการสร้างช่ือเสยีงให้กับจังหวัดจันทบุร ี ผลกระทบทางบวกอีกอย่างคือการทําให้เศรษฐกิจ
โดยรอบดีข้ึนจากการท่ีนักท่องเท่ียวมาเท่ียวมากข้ึน  ผลกระทบทางลบก็มีเช่นกัน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านปัญหาจราจร  ด้าน
การบริการ  ซ่ึงปัญหาท้ังหมดน้ีจัดเป็นผลกระทบจากการเปิดวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 
 งานวิจัยเล่มน้ีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับในเรื่องของการรับรอบมาตรฐานด้านการท่องเท่ียวเป็นปีท่ีสองและ
นอกจากน้ียังต้องรักษามาตรด้านการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ของวังสวนบ้านแก้วให้อยู่คู่กับจังหวัดจันทบุรีตลอดไป 
คําสําคัญ : ผลกระทบ,นักท่องเท่ียว 
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Abstract 

This research The aim is to study the impact on the opening of Suan Ban Kaew Palace as a 
historical tourist attraction. Study the history of Queen Rambhai Barni and Suan Ban Kaew Palace. By 
studying mainly from documents and field data Using qualitative research methodology.  Guide staff 
Security guard People Watch and Suan Ban Kaew Palace Businessmen and the general public The data 
collection tools were surveys, observations, participant And without participation Both structured 
interviews And unstructured including group conversations The research results were presented by the 
descriptive and analysis method. 
              The research results were found that 
Suan Ban Kaew Palace has been held since 2593, after Queen Rambhai Barni visited from overseas to 
temporarily stay in the Sa Pathum Palace. After that, His Majesty's private residence Therefore let Mom 
join Kijdakorn Finding a new residence in Chiang Mai and Chanthaburi provinces, His Highness had 
already thought that Chiang Mai was too far away and the journey took a long time. Therefore chose 
Chanthaburi Province which is not far from Bangkok and takes only one day to travel For this reason, 
Chanthaburi was chosen as the place to build a place to stay since 1 9 5 0 , with the name Suan Ban 
Kaew due to the canal flowing through the middle of the place, which the villagers call this canal 
called Ban Kaew Canal. It is the origin of Suan Ban Kaew Palace with a total area of 687 rai. Initially this 
area was forest covered with grass and vines. Queen Rambhai Barni drives a plow to adjust the area by 
herself. After that he built a place to stay as a bamboo hut for the first time. Before building Ruen Tao 
as a place to stay for the first time Her Majesty Queen Rambhai Barni lived a life like ordinary people. 
Such as growing crops, raising animals, weaving Chanthaboon mats And encouraging people to do 
integrated agriculture He lived in Suan Ban Kaew Palace for 18 years, after which he gave this area to 
the Ministry of Education to establish Chanthaburi College. And developed into Rajabhat Rambhaibarni 
Institute And Rambhai Barni Rajabhat University, respectively An important point in Rajabhhat 
Ramphaibarni University that is classified as a historical tourist destination The three palaces are the 
Tao Palace, the Red Palace, the Green Palace, the Noi Palace, and the other two houses are the Ruean 
Tao and the Red House. There is a mushroom arch that is featured in Suan Ban Kaew Palace. Currently 
open for tourists to visit And from opening to Suan Ban Kaew Palace as a historical tourist attraction 
Standardize Sustainable Tourism Management There are many positive and negative effects, such as 
The positive impact is to build a reputation for Chanthaburi. Another positive effect is an improvement 
in the surrounding economy as more tourists visit.  There are also negative impacts, such as the 
environment.  Traffic problems Service All of these problems are categorized as impacts from the 
opening of Suan Ban Kaew Palace as a historical tourist attraction. 
It is hoped that this research will receive a second year of acceptance in the area of tourism standards, 
and it must also maintain the historical tourism standard of Suan Ban Kaew Palace in conjunction with 
Chanthaburi province forever 
Keywords: impact ,tourist 
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บทนํา 
     สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีหลังจากเสด็จกลับจากยุโรปแล้วได้รับสั่งให้พลตรีหม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์  ราช
เลขาธิการสํานักพระราชวังในสมัยน้ัน ได้ถวายคําแนะนําให้ทรงเลือกเชียงใหม่ หรือ จันทบุรี พระองค์ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปทอดพระเนตรพ้ืนท่ีในจังหวัดเชียงใหม่และจันทบุรี ทรงเห็นว่าเชียงใหม่ไกลกรุงเทพฯมาก หากมีพระราชภารกิจท่ี
กรุงเทพฯ จะเสด็จพระราชดําเนินไม่สะดวก พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยจังหวัดจันทบุรีเน่ืองจากเดินทางไม่ไกลเหตุน้ีจึง
เลือกจังหวัดจันทบุรีเป็นท่ีประทับ  พระองค์ทรงพบท่ีดินบริเวณ สวนบ้านแก้ว ตําบลท่าช้าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซ่ึง
เป็นสถานท่ีมีธรรมชาติงดงามและมีความเงียบสงบ เป็นท่ีต้องพระราชอัธยาศัยของพระองค์อีกท้ังไม่ห่างไกลจากตัวเมือง
มากนัก สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ทรงกู้เงินจากธนาคารไปจัดซ้ือท่ีดิน บริเวณสองฝั่งคลองบ้านแก้วจากเจ้าของท่ีดิน
เดิมหลายรายรวมพ้ืนท่ี 687 ไร่และ พระราชทานช่ือว่า  "สวนบ้านแก้ว" โดยมีพระราชประสงค์ให้สวนบ้านแก้ว เป็นสถานท่ี
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่พสกนิกร นอกจากน้ียังได้ทรงพัฒนาการทอเสื่อจันทบูร อันเป็นหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 
ของชาวจันทบุรีให้เจริญก้าวหน้ากว่าเดิม พระองค์ได้เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยข้าราชบริพารมาประทับครั้งแรกเมื่อ
วันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2493 โดยสร้างอาคารช่ัวคราวเป็นเรือนไม้ไผ่หลังคามุงจาก ซ่ึงในขณะน้ันยังไม่มีไฟฟ้าและ
นํ้าประปา พระองค์ประทับเรือนไม้ไผ่ประมาณ 3 ปี จึงได้โปรดเกล้าฯให้สร้างเรือนไม้อีก 2 หลัง เรียกว่า เรือนแดง       
เรือนเขียว ส่วนพระองค์ประทับท่ีเรือนเทา ในส่วนเรือนแดงเป็นท่ีพักของข้าราชบริพาร  ส่วนเรือนเขียวเป็นท่ีพักสําหรับ
ราชเลขานุการในพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ต่อมาอีก 2 ปี พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตําหนักใหญ่      
(ตําหนักเทา)  
  สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 7 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร
จังหวัดจันทบุรีรวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณ ีประการสําคัญคือ พระราชทานวังสวนบ้านแก้ว  แก่รัฐบาลเพ่ือจัดตั้ง
เป็นสถานศึกษา ( วิทยาลัยครูจันทบุรี ) เริ่มทําการสอนเมื่อ 8 มิถุนายน 2515 ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  พระราชทานนามให้กับวิทยาลัยครูท่ัวประเทศ ว่า "สถาบันราชภัฏ" วิทยาลัยรําไพพรรณีจึงได้เปลี่ยนใช้นาม
ใหม่ว่า สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี และเมื่อปีพ.ศ. 2547  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏท่ัวประเทศ ได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ตั้งแต่วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ส่งผลให้สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งสําหรับพสกนิกรชาวจันทบุรี 
 ปัจจุบันวังสวนบ้านแก้วจัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์โดยเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีสนใจได้เข้ามาศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้านประวัติศาสตร์มีการบรูณาการการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกคณะทุกสาขาวิชาของทุกช้ันปี นอกจากน้ียัง
มีกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวให้แก่ผู้ท่ีสนใจเข้ามาเยี่ยมชม  โดยยอดนักท่องเท่ียวในแต่ละปีท่ีสํานักศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาชุมชน องค์กรท่ีดูแลสถานท่ีท่องเท่ียวได้รวบรวมสถิติไว้ว่ามีนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนทุกปี และจากข้อมูลพบว่า
นักท่องเท่ียวบางคนมาแล้วก็วนกลับมาอีกรอบเมื่อมีกิจกรรมพิเศษเช่น  เทศกาลผลไม้ชิมผลไม้ในวัง  หรือ งานวันสมเด็จ
พระนางเจ้ารําไพพรรณี  การจัดสถานท่ีแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวถือว่ามีส่วนสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชม
แล้วเป็นการสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย สร้างแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ให้กับจังหวัดจันทบุรีอีกด้วย   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.เพ่ือศึกษาประวัตสิมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีและความเป็นมาของวังสวนบ้านแก้ว 
2.เพ่ือหาผลกระทบจากการเปิดวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ์

วิธีดําเนินการวิจัย 
    ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ทําการเก็บข้อมูลภาคสนาม  ใช้วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือวิจัยคือ การสํารวจ การสัมภาษณ์ (Interview) การสังเกต (Observation) การสนทนากลุ่ม 
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(Focus Group Discussion) และการนําข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ จากจํานวนผู้ให้ข้อมูลท้ังสิ้น 3 กลุ่ม จํานวน  45 คน 
โดยใช้วิเคราะห์ข้อมูลแบบกระบวนการสามเส้า เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความชัดเจนท่ีสุด 
ขอบเขตระยะเวลา  

     ผู้วิจัยได้กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยไว้  เป็นระยะเวลาประมาณ 4  เดือนคือ  ตั้งแต่ วันท่ี 1 
พฤษภาคม 2563  ถึง วันท่ี 30  กันยายน  2563  น้ี 
  
พ้ืนท่ีในการวิจัย 
 ผู้วิจัยคัดเลือกพ้ืนท่ีวิจัยแบบเจาะจง  ( Purposive  Sampling ) จากชุมชน ท่ีอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีโดยพิจารณาจาก  ชุมชนท่ีมีผลกระทบต่อการเปิดวังสวนบ้านแก้ว 

1.  ชุมชนบ้านเขาไร่ยา ตําบลท่าช้าง อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
รําไพพรรณี 

2.  ชุมชนหมู่บ้านสามัคคีโฮม ตําท่าช้าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ใกล้กับวังสวนบ้าน
แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
3. ชุมชนบ้านท่าช้าง ตําบลท่าช้าง  อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ซ่ึงเป็นสถานท่ีตั้งของวังสวนบ้านแก้ว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
4. ชุมชนบ้านแสลง  ตําบลแสลง  อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากวังสวนบ้านแก้วมีคนงาน  
เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปพักอาศัยจํานวนมาก 

ประชากรกลุม่ตัวอย่าง    
ประชากรได้แก่กลุม่ผูรู้้  ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเท่ียว  ในวังสวนบ้านแก้ว  

1. กลุ่มตัวอย่างได้แก่  กลุ่มผู้รู้  ผู้ปฏบัิติและกลุ่มประชาชนท่ัวไปใน 2  ชุมชน  ใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์  
ทําการคัดเลือกดังน้ี 
                     1)  ผู้รู้  ( Key informats )  จํานวน 13  คนทําการคัดเลือกแบบเจาะจง  ( Purpoion sampripl ) 
          (1)   ผู้บริหารท่ีดูแลด้านการการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในวังสวนบ้านแก้ว 

      (2)  เจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นมัคคุเทศก์  ท่ีคอยบริการนักท่องเท่ียวชมพระตําหนักต่าง ๆ 
           (3)  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีดูแลบริเวณพระตําหนักตา่ง ๆ 
  2) ผู้ประกอบการ  ( Casual Informants )  จํานวน  17  คน ประกอบด้วย 
         (1)  ผู้นําชุมชนท้ังสองชุมชน  จํานวน  8 คน ชุมชนละ 2 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 (2)  พ่อค้าแม่ค้าท่ีได้จําหน่ายสินค้าให้แก่นักท่องเท่ียว   จํานวน 2 คน คือ  ผู้ค้าปลีก และค้าส่ง  
มีรายได้จากการจําหน่าย ไมต่่ํากว่าเดือนละ 1 หมื่นบ้าน ทําการคัดเลือกแบบเจาะจง  
        3) นักท่องเท่ียวท่ัวไป(General Informants) จํานวน15 รายทําการคัดเลือกแบบสุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
         (1)  กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากต่างจังหวัด จํานวน 5 ราย 

       (2)  นักท่องเท่ียวในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 5 ราย 
       (3)  นักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาด้านประวัติศาสตร์ในวังสวนบ้านแก้ว จํานวน 5 ราย 
รวมผู้ให้ข้อมลูท้ังสั้น จํานวน 45 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นจะกระทําไปพร้อม ๆ กันตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินการวิจัยและหลังจากเสร็จสิ้นการ
เก็บข้อมูลภาคสนามแล้ว โดยผู้วิจัยจะนําข้อมูลท้ังท่ีได้จากการบันทึกข้อมูล การถอดเทปสัมภาษณ์ รวมไปถึงภาพถ่ายแต่ละ
ครั้ง จัดหมวดหมู่ข้อมูลตามแตล่ะครั้ง จัดหมวดหมู่ข้อมูลตามแตล่ะประเภทท่ีตั้งไว้ และจะตรวจสอบดูอีกครั้งหน่ึงว่าข้อมูลท่ี
ได้มามีครบถ้วนสมบูรณ์   
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่าหลังจากท่ีสมเด็จพระนางเจ้าราํไพพรรณเีสด็จนิวัติจากต่างประเทศ  พระองค์ได้มีพระราชดําริ
หาท่ีประทับเป็นการส่วนพระองค์  พระองค์ได้ทรงคิดว่าจันทบุรีอยู่ไม่ไกลกรุงเทพมหานครหากมีภาระกิจสามารถเดินทาง
กลับได้ภายในวันเดียว  จึงเลือกจังหวัดจันทบุรีและทรงมาประทับ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 เป็นต้นมา หลังจากได้ทําเลท่ี
เหมาะสมแล้วพระองค์ได้ทรงพํานักท่ีน่ี โดยใช้ช่ือสถานท่ีแห่งน้ีว่า สวนบ้านแก้วเน่ืองจากมีคลองไหลผ่านกลางสถานท่ีซ่ึง
ชาวบ้านเรียกคลองน้ีว่าคลองบ้านแก้วจึงเป็นท่ีมาของวังสวนบ้านแก้วมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 687 ไร่  โดยสมัยแรกพ้ืนท่ีบริเวณน้ี
เป็นป่ามีหญ้าและเถาวัลย์ปกคลุมไปท่ัว ทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารช่วยปรับพ้ืนท่ีและสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีได้ทรง
ขับรถไถปรับพ้ืนท่ีด้วยพระองค์เองด้วย หลังจากท่ีปรับพ้ืนท่ีดังกล่าวแล้วพระองค์ได้ทรงสร้างสถานท่ีประทับเป็นกระท่อม
ไม้ไผ่เป็นเรือนพํานักหลังแรก ก่อนจะสร้างเรือนเทาเป็นสถานท่ีประทับเป็นหลังท่ีสอง  และทรงตําหนักอีกหลังเรียกว่าตําหนัก
ใหญ่หรือตําหนักเทาเป็นเรือนหลังท่ีสามและทรงประทับอยู่ท่ีน่ีตลอดมา   สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีพระบรมราชินีทรงใช้ชีวิต
เยี่ยงสามัญชนท่ัวไป  เช่นการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทําสวนผลไม้ การทอเสื่อจันทบูร  และสนับสนุนให้พสกนิกรทําการเกษตรแบบ
ผสมผสาน  ทรงใช้ชีวิตอยู่ในวังสวนบ้านแก้วเป็นเวลาถึง 18 ปี หลังจากน้ันพระองค์ได้ทรงพระราชทานพ้ืนท่ีแห่งน้ีให้กับ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษาต่อมาเรียกว่าวิทยาลัยครูจันทบุรี  และพัฒนาเป็นสถาบันราชภัฏรําไพพรรณี  
แต่มาได้เปลี่ยนช่ือเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตามลําดับ  ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี  ปริญญา
โท  และปริญญาเอก  มีคณะต่างๆ ด้วยกันท้ังหมด  10 คณะ  จุดสําคัญในมหาวิทยาลัย  ราชภัฏรําไพพรรณีท่ีจัดเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์คือ ตําหนักท้ังสามหลังคือ  ตําหนักเทา  ตําหนักแดง  ตําหนักเขียว  ตําหนักน้อย และอีกสองเรือนคือ 
เรือนเทา  และเรือนแดง  นอกจากน้ียังสวนส่วนพระองค์  มีซุ้มดอกเห็ดท่ีเป็นจุดเด่นในวังสวนบ้านแก้ว  ผลกระทบพบว่าปัจจุบัน
พบว่านักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชม  และจากเปิดให้วังสวนบ้านแก้วเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์น้ันผลกระทบท้ังทางบวก
และทางลบหลายประการเช่น  ผลกระทบในเชิงบวก 1. เป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัดจันทบุรี  2. เป็นการสร้างช่ือเสียงให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  3. ทําให้เศรษฐกิจโดยรอบดีข้ึนจากการท่ีนักท่องเท่ียวมาเท่ียวมากข้ึน  ผลกระทบทางลบคือ       
1. ด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาขยะมากข้ึน  2. ปัญหาจราจร   3. ปัญหาด้านการบริการ  ซ่ึงปัญหาท้ังหมดน้ีจัดเป็นผลกระทบจากการ
เปิดวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 

อภิปรายผล 
 วังสวนบ้านแก้วนับเป็นสถานท่ีสําคัญของจังหวัดจันทบุรีนอกจากเป็นสถาบันการศึกษาท่ีให้เยาวชนเข้ามาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยท่ีช่ือว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีแล้วน้ันยังมีการสร้างงานวิจัย สร้างบุคคลากรให้มีคุณภาพแล้วยัง
เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน  เป็นพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถ่ินแล้วน้ันยังเปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ซ่ึง
นับว่าเป็นเรื่องท่ีโชคดีของคนในจังหวัดจันทบุรีซ่ึงการจัดการท่องเท่ียวต้องมีระบบสอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชา         
โต้งสูง-เนิน (2548) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า 1.ต้องมีการมอบหมายอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานด้านการท่องเท่ียวให้
ชัดเจน  2. เจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับแหล่งการท่องเท่ียวต้องดูแลท้ังระบบ  3. ต้องบริหารจัดการด้านงบประมาณ          
4. มีบุคลากรเพียงพอ  5. การประสานและความร่วมมือระหว่างองค์กรต้องเช่ือมกันได้ท้ังหมด  การจัดการท่องเท่ียว      
เชิงประวัติศาสตร์จึงจะสามารถทําให้บรรลุตามเป้าหมายได้  ผู้ดูแลด้านการท่องเท่ียวต้องมีการพัฒนาตน พัฒนาคน และ
พัฒนางานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือไม่ให้ตามหลังสถานท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สมใจ แก้วไข่ (2548 ) ได้ศึกษาการ
ประเมินศักยภาพและความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีเปลี่ยนไปตามสถานท่ี  กาลเวลา  และบุคคล ซ่ึงไปตรงกับทฤษฏีเรื่อง
โครงสร้างหน้าท่ี(Structural – Functional Theory)  ซ่ึงพูดถึงระบบในสังคมเหมือนกับในมหาวิทยาลัยก็มีโครงสร้าง
หน้าท่ี  ท่ีรับผิดชอบงานต่างๆ ในหน้าท่ีของตนเองท้ังเจ้าหน้าท่ีบริการอํานวยความสะดวก  หน้าท่ีเป็นมัคคุเทศก์คอยบริการ
นักท่องเท่ียว ถือว่า  ทําหน้าท่ีของตนเอง  (Biological  Oraganism) ซ่ึงเป็นตัวแบบ (Model)  รวมท้ังเรื่องการสื่อสารถึง
กันระหว่างตัวมัคคุเทศก์และนักท่องเท่ียวต้องมีความหลากหลายท้ังด้านภาษาหรือเครื่องมือสื่อสารท่ีเรียกว่าเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมคือทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร (Communication Theory) การสื่อสารระหว่างนักท่องเท่ียวและมัคคุเทศน์หรือการ
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ทําแอปพิเคช่ันใหม่ เพ่ือช่วยในการประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเท่ียวให้กว้างไกลอีกด้วย ข้อค้นพบใหม่ท่ีอยากนําเสนอคือ
ควรมีแอปพิเคช่ันในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวไม่ต้องการมาเยี่ยมชมสามารถเข้าแอปและเข้าชมในอินเตอร์เน็ตได้ทันที  
ข้อเสนอแนะ 
 ในการทําวิจัยในเรื่องน้ีมีข้อเสนอแนะให้กับผู้ท่ีสนใจหรือต้องการทํางานวิจัยในเรื่องน้ีต่อไปในอนาคตดงัน้ี 

1. ควรมีนโยบายท่ีเก่ียวเน่ืองกับงานวิจัยให้มีความชัดเจน  เง่ือนไขเก่ียวกับนโยบายในการทํางานวิจัย 
2. ควรนํางานวิจัยไปใช้หลังจากท่ีไดเ้ล่มงานวิจัยแล้ว เพ่ือปรับปรุงให้ดยีิ่งข้ึนต่อไป 
3. งานวิจัยครั้งต่อไป ควรมีระยะเวลาให้มากกว่าน้ี  เพ่ือให้ได้ข้ันตอนกระบวนการทํางานได้เพ่ิมมากข้ึน 
4. งานวิจัยควรมีความหลากหลายไมใ่ช่เฉพาะเรื่องประวัติศาสตร์เท่าน้ัน  ควรมีเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการศึกษา  

เรื่องการเกษตรเพ่ือเพ่ิมเน้ือหาให้มากเพ่ิมข้ึน 
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