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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนีมีความมุ่งหมายเพือศึกษาพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมและสาเหตุของพฤติกรรมของ
นักท่องเทียวภายในแหล่งท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา รวมถึง
ผลกระทบและความตระหนักถึงผลกระทบทีจะเกิดขึนต่อแหล่งโบราณสถานทีเกิดจากการกระทําทีไม่
เหมาะสมของนักท่องเทียวในอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา โดยมีพืนทีศึกษา คือ วัดใหญ่ชยั มงคล
วัดไชยวัฒนาราม วัดพระศรี สรรเพชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดธรรมิกราช วัดพระราม วัดหน้าพระเมรุ
พระวิหารมงคลบพิตร พระราชวังโบราณ และวัดพนัญเชิง ซึ งเป็ นตัวแทนของแหล่งท่องเทียวทังหมดใน
อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ เจ้าหน้าทีผูด้ ูแลแหล่งท่องเทียวใน
พืนทีศึกษา ผูบ้ ริ หารหรื อเจ้าหน้าทีองค์กรทีเกียวข้อง และนักท่องเทียวทังชาวไทยและชาวต่างประเทศที
เดินทางท่องเทียวในพืนทีศึกษาทีได้กาํ หนดไว้ จํานวน 417 ตัวอย่าง โดยใช้เครื องมือ 3 ชุ ด ได้แก่ 1)
แบบสอบถามสําหรับผูบ้ ริ หารหรื อเจ้าหน้าทีผูด้ ูแลแหล่งท่องเทียว 2) แบบสอบถามสําหรับนักท่องเทียว และ
3) แบบสังเกตพฤติกรรมของนักท่องเทียว
ผลการศึ กษา พบว่า พฤติ กรรมที ไม่เหมาะสมของนักท่องเที ยวจากแบบสอบถามและแบบสังเกตมี
ความสอดคล้องกัน กล่าวคื อ พฤติกรรมทีไม่ เหมาะสมทีนักท่องเทียวกระทํามากที สุ ด ได้แก่ การแต่ งกายไม่
เรียบร้ อย คิดเป็ นร้อยละ 15.2 จากการใช้แบบสอบถาม และร้อยละ 45.9 จากการสังเกต โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การที นักท่ องเที ยวไม่ ทราบว่าการท่ องเที ยวในอุ ทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา มี การกําหนดกฎ
ระเบียบ และข้อห้ามต่าง ๆ ไว้ คิดเป็ นร้อยละ 38.1 ซึ งนักท่องเทียวส่ วนใหญ่ทราบจากป้ ายประกาศห้าม แต่มี
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ความเข้าใจในเนื อหาของป้ ายประกาศในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 44.8 ซึ งพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของ
นักท่องเทียวก่อให้เกิดผลกระทบ 2 ลักษณะ คือ 1) ผลกระทบต่อจริ ยธรรม ศีลธรรมอันดี และขนบวิถีชาวพุทธ
และ 2) ผลกระทบต่อโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ งแวดล้อมศิลปกรรมในแหล่งโบราณสถาน นอกจากนัน
ผลการศึกษาความตระหนักถึงผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถานทีเกิดจากการกระทําพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม
ของนักท่องเทียว พบว่า นักท่องเทียวส่ วนใหญ่ ตระหนักว่าการกระทําพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมส่ งผลกระทบ
ต่อแหล่งโบราณสถานในระดับปานกลาง (1.81 0.70) ซึ งเป็ นอีกสาเหตุหนึ งทีทําให้นกั ท่องเทียวยังคงฝ่ าฝื น
กฎ หรื อกระทําพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมในขณะเยียมชมโบราณสถาน
คําสํ าคัญ: พฤติกรรมทีไม่เหมาะสม แหล่งท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน พระนครศรี อยุธยา
ผลกระทบ
ABSTRACT
This research aimed to study inappropriate behaviors of tourists, including causes of the inappropriate
behaviors at historical sites in Phra Nakorn Sri Ayutthaya historical park as well as impacts and awareness of
the tourists. Study areas composed of Wat Yai Chaimongkol, Wat Chai Wattanaram, Wat Phra Sri Sunpetch,
Wat Mahathad, Wat, Rajaburana, Wat Dhammikaraj, Wat Phra Rama, Phra Vihara Mongkolbopid, Ancient
Royal Palace and Wat Panuncheng.
The mentioned areas were representatives of the historical sites. There were totally 417 samples
consisting of the historical site officials, the executives or officials of the park, and both Thai’s tourists and
foreigner tourists who visited the site. The data were collected by applying 3 tools; 1) questionnaires for
organization executives or officials of the park, 2) questionnaire for Thai’s tourists and foreign tourists, and 3)
tourist behaviors observation forms.
From questionnaire and tourist behaviors observation forms, the results revealed consequently that the
tourists’ inappropriate behaviors was concerning impolite wearing dresses or cloths with an average of 15.24%,
and 45.92% from the questionnaire and the observation, respectively. Tourists did not aware of laws and
regulation controls while travelling or sightseeing in the Phra Nakorn Sri Ayutthaya historical park with an
average 38.13%. Nevertheless, the major tourists had merely known the prohibited behaviors by the signboards
or notice boards; they understood the messages of prohibiting behaviors on boards with an average of 44.8%.
The inpropriate tourist behaviors were impacted on 2 issues which were as follows; 1) morality and ethics
impacts as well as Buddhism believe, 2) historical sites, historical objects and archeological environment
impacts. Besides, from historical sites awareness affected by inappropriate tourist behaviors in this study
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showed that the most tourists had an awareness at the immediate level (1.81 ± 0.70) on the historical sites
impacts. This caused the infringed or impropriated behaviors of the tourists while visiting the historical sites.
KEYWORDS : inappropriate behaviors, historical sites, Phra Nakhon Sri Ayutthaya historical park,
impact
บทนํา
“กรุ งศรี อยุธยา” เป็ นอดีตเมืองราชธานีของไทยทีมีมายาวนานถึง 417 ปี เคยมีความเจริ ญรุ่ งเรื อง เป็ น
ศู นย์กลางทางเศรษฐกิ จ การเมื อง และศิ ลปวิทยาการด้านช่ างหลายแขนงไม่ ว่าจะเป็ นด้านสถาปั ตยกรรม
จิตรกรรม และประติมากรรม แม้ว่าในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่จะถูกทําลายจนเหลื อแต่เพียงซากปรักหักพังแต่ก็ยงั
เหลื อร่ องรอยและเค้าโครงทีเป็ นหลักฐานของความเจริ ญรุ่ งเรื องในอดี ตได้เป็ นอย่างดี แหล่งโบราณสถานใน
กรุ งศรี อยุธยาได้รับการคุ ม้ ครองตามกฎหมายตังแต่ปี พ.ศ. 2504 ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 กรมศิลปากรได้จดั ทํา
โครงการปรับปรุ งโครงสร้างการอนุ รักษ์พืนทีประวัติศาสตร์ และนําเสนอเข้าสู่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที 4 ในรู ปของ “โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา” และได้มีการบูรณะและ
ปรั บปรุ งโบราณสถานต่ าง ๆ ในเกาะเมื องและพื นที เกี ยวเนื องตังแต่ นันเป็ นต้นมา จนทําให้ได้รับการขึ น
ทะเบี ยนบัญชี มรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์การศึ กษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ
(UNESCO) เมือวันที 13 ธันวาคม 2534 ด้วยสาเหตุสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) ความยอดเยียมในการเลือกทําเล
ที ตังและการออกแบบผังเมื องที สอดคล้องกับวิถีชี วิตของชาวเมื อง 2) อยุธยาเป็ นแม่ แบบในการสร้ างกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ ทังด้านผังเมื อง ชื อสถานที ต่างๆ ลักษณะสถาปั ตยกรรมอาคารบ้านเรื อน ตลอดจนวิถีชีวิต 3)
ความเป็ นเอกลักษณ์ ท ังด้านกายภาพ ด้า นประวัติ ศาสตร์ และด้านอารยธรรม และ 4) การออกแบบทาง
สถาปั ตยกรรมของโบราณสถาน โบราณวัตถุหลายอย่างมีเอกลักษณ์ โดดเด่นในภาคพืนเอเชี ย ไม่สามารถสร้าง
ทดแทนได้เสมอเหมือนอีกในปัจจุบนั
ด้ ว ยเหตุ นี จึ ง ทํา ให้ อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อยุ ธ ยากลายเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที ยวทาง
ประวัติ ศ าสตร์ ที มี คุ ณค่ า มี นั ก ท่ อ งเที ยวทังชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ม าเยื อ นเป็ นจํา นวนมาก จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยาได้ประโยชน์จากการท่องเทียวมากมาย แต่ในทางกลับกันก็ส่งผลให้เกิดความเสื อมโทรมต่อ
โบราณสถาน สิ งแวดล้อมศิลปกรรม และเกิ ดผลกระทบต่อประเพณี วฒั นธรรมอันดี งามของไทยด้วยเช่ นกัน
โดยสาเหตุของความเสื อมโทรมของโบราณสถานและสิ งแวดล้อมศิลปกรรมมี 2 ประการ ได้แก่ ความเสื อม
โทรมตามธรรมชาติ และความเสื อมโทรมจากการกระทําของมนุ ษย์ ซึ งมีผลทําให้สิงแวดล้อมศิลปกรรมเสื อม
โทรมอย่างรวดเร็ ว พฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนักท่องเทียวก็เป็ นสาเหตุหนึ งทีทําให้สิงแวดล้อมศิลปกรรม
ั
เสื อมโทรมอีกทังส่ งผลกระทบต่อประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทยซึ งเกิดจากความตังใจและไม่ตงใจ
หรื อรู ้เท่าไม่ถึงการณ์
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ดังนันคณะผูว้ ิจยั เห็ นความสําคัญของการศึกษาพฤติ กรรมที ไม่เหมาะสมของนักท่องเทียวในแหล่ ง
ท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ ของอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา เพือศึกษาและประเมินผลกระทบที
เกิ ดจากพฤติ กรรมดังกล่ าว เพื อนําไปสู่ การเสนอข้อเสนอแนะและข้อคิ ดเห็ นในการจัดการนักท่ องเที ยวที
เหมาะสมให้แก่ผมู ้ ีส่วนเกียวข้องในการบริ หารจัดการแหล่งท่องเทียวต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึ กษาพฤติ กรรมที ไม่ เหมาะสมของนักท่ องเที ยวรวมทังสาเหตุ ของพฤติ กรรมภายในแหล่ ง
ท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา
2. เพือศึกษาผลกระทบและความตระหนักถึงผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถานทีเกิดจากพฤติกรรมทีไม่
เหมาะสมของนั ก ท่ อ งเที ยวภายในบริ เวณแหล่ ง ท่ อ งเที ยวทางประวัติ ศ าสตร์ อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์
พระนครศรี อยุธยา
วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ซึ งใช้วิธีวิจยั ทังเชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) และเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในแหล่ง
ท่องเที ยวทางประวัติศาสตร์ จํานวน 11 แห่ ง ซึ งใช้เป็ นตัวแทนของแหล่ งท่ องเที ยวทังหมดภายในอุ ทยาน
ประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา ได้แก่ วัดใหญ่ชยั มงคล วัดไชยวัฒนาราม วัดพระศรี สรรเพชญ์ วัดมหาธาตุ
วัดราชบูรณะ วัดธรรมิกราช วัดพระราม วัดหน้าพระเมรุ พระวิหารมงคลบพิตร พระราชวังโบราณ และ
วัดพนัญเชิง
การเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณโดยการใช้แบบสอบถามนักท่องเทียวทังชาวไทยและชาวต่างประเทศทีสร้าง
ขึนจากการศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเกี ยวข้อง รวมทังข้อมูลจากพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิ ลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิมเติ ม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 (กรม
ศิลปากร, 2546) และผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของเนื อหาจากผูเ้ ชี ยวชาญ โดยใช้การสุ่ ม
ตัวอย่างแบบบังเอิ ญ (Accidental Sampling) สําหรับการเก็บข้อมูลเชิ งคุ ณภาพ เพือประกอบการวิเคราะห์ผล
การศึกษาจะอาศัยการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมของนักท่องเทียวในพืนทีศึกษาทัง 11
แห่ ง ทําการเก็บข้อมูลวันและเวลาราชการหนึ งครัง และวันเสาร์ หนึ งครัง ตังแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และการ
ใช้แบบสัมภาษณ์ ผบู ้ ริ หาร เจ้าหน้าทีผูด้ ูแลแหล่งท่องเทียว และนักวิชาการในพืนทีศึกษา เกียวกับกฎระเบียบ
ข้อบังคับทีใช้ในการควบคุมพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนักท่องเทียว โดยสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ซึ งกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนี ได้กาํ หนดไว้จาํ นวนทังสิ น 417 ตัวอย่าง
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ในการวิเคราะห์และนําเสนอผลของการวิเคราะห์พฤติ กรรมที ไม่เหมาะสมของนักท่องเที ยวในแหล่ ง
ท่องเทียวทางประวิศาสตร์ ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยาและผลกระทบทีเกิดจากการท่องเทียว
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์และนําเสนอผลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา และสรุ ปผลตามประเด็นเนื อหาในภาพรวมตามกรอบ
แนวคิดการวิจยั ทีได้กาํ หนดไว้
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ส่ วน โดยมีรายละเอียดดังนี
1. กฎ ระเบียบข้ อบังคับทีใช้ ในการควบคุมพฤติกรรมทีไม่ เหมาะสมของนักท่ องเทียวในพืนทีศึกษา
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร และนักวิชาการทีเกียวข้องในพืนทีศึกษาถึงกฎ ระเบียบข้อบังคับทีใช้ในการ
ควบคุ ม พฤติ ก รรมที ไม่ เ หมาะสมของนั ก ท่ อ งเที ยวในพื นที ศึ ก ษา พบว่ า แหล่ ง ท่ อ งเที ยวในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยาเป็ นแหล่งท่องเทียวประเภทโบราณสถาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีใช้จึงยึดตาม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิมเติ ม
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 โดยผูเ้ ข้าชมโบราณสถานทีได้ขึนทะเบียนแล้วต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี (1) ไม่เคลือนย้ายสิ ง
ต่างๆ ภายในโบราณสถาน (2) ไม่ขีด เขียน หรื อทําให้ปรากฏด้วยประการใดๆ ซึ งข้อความ ภาพหรื อรู ปรอยใดๆ
ลงบนโบราณสถาน (3) ไม่นาํ อาวุธ วัตถุระเบิ ด วัตถุ เชื อเพลิ ง หรื อสารเคมีอนั จะก่อให้เกิ ดอันตรายเข้าไปใน
โบราณสถาน (4) ไม่ปีนป่ ายโบราณสถานหรื อกระทําการใดๆ อันอาจเป็ นเหตุให้เกิดความชํารุ ดเสี ยหาย หรื อ
ก่อให้เกิดความสกปรกและไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยแก่โบราณสถาน (5) ไม่เทหรื อถ่ายทิงขยะมูลฝอยหรื อสิ ง
ปฏิกลู ลง ณ ทีใด ๆ ภายในโบราณสถาน นอกจากทีซึ งจัดไว้ (6) ไม่กระทําการใดๆ ภายในเขตโบราณสถานอัน
เป็ นที น่ ารังเกี ยจหรื อเป็ นทีเสื อมเสี ยต่อศีลธรรมอันดี หรื อลบหลู่ดูหมินศาสนาและวัฒนธรรม หรื อก่อความ
รําคาญแก่ผเู ้ ข้าชมอืนๆ อีกทังใช้วิธีการควบคุ มพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนักท่องเทียวโดยการจัดทําป้ าย
ห้าม (ภาพที 1) โดยมีภาพและข้อความประกอบ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ และญีปุ่ น ห้ามนักท่องเทียว
ปี นป่ ายโบราณสถาน ในบริ เวณต่าง ๆ ทีเป็ นสิ งศักดิ สิ ทธิ และเป็ นที เคารพในทางพระพุทธศาสนา เช่ น เจดี ย ์
ปรางค์ แท่ นพระพุ ทธรู ป เป็ นต้น รวมทังในบริ เวณที มี ความเปราะบางและมี ประวัติการประพฤติ ตนที ไม่
เหมาะสมของนักท่องเทียวเป็ นประจําจะมีการจัดเจ้าหน้าทีคอยควบคุ มดูแลและให้คาํ แนะนําแก่นกั ท่องเทียว
อีกทังมีป้ายห้ามเฉพาะสําหรับแหล่ งท่องเที ยวนันประกอบ เช่ น ป้ ายห้ามยืนถ่ายรู ปกับเศี ยรพระพุทธรู ปหิ น
ทรายทีถูกห่ อหุ ้มด้วยรากของต้นโพธิ ภายในวัดมหาธาตุ (ภาพที 2) อีกทังมีเจ้าหน้าที คอยดูแลสอดส่ องอย่าง
ใกล้ชิด และป้ ายห้ามปี นขึนบริ เวณกําแพงโบราณสถาน (ภาพที 3)
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ภาพที 1 ป้ ายประกาศห้าม ในแหล่งท่องเทียวต่าง ๆ ของอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา

ภาพที 2 ป้ ายห้ามยืนถ่ายรู ปกับเศียรพระพุทธรู ปหิ นทรายทีถูกห่อหุ ม้ ด้วยรากของต้นโพธิ ภายในวัดมหาธาตุ

ภาพที 3 ป้ ายห้ามปี นขึนบริ เวณกําแพงโบราณสถาน และนักท่องเทียวทีฝ่ าฝื นป้ ายห้าม
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2. พฤติ ก รรมการท่ อ งเที ยวของนั ก ท่ อ งเที ยวในแหล่ ง ท่ อ งเที ยวทางประวั ติ ศ าสตร์ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา
ผลการศึ ก ษาปั จจัย ส่ วนบุ ค คล พบว่ า นัก ท่ องเที ยวที เข้า มาเที ยวในเขตอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์
พระนครศรี อยุธยาส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 52.8) เป็ นนักท่องเทียวสัญชาติไทยมากทีสุ ด (ร้อยละ 48.7)
รองลงมา คือ สัญชาติอเมริ กนั (ร้อยละ 8.6) มีอายุระหว่าง 25 – 30 ปี (ร้อยละ 30.7) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ
58.3) และมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 44.6) โดยมีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึนไป
ผลการศึ กษาพฤติกรรมการท่องเทียวของนักท่องเทียวในแหล่ งท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ อุทยาน
ประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา พบว่า นักท่องเทียวนิ ยมท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติมากทีสุ ด
(ร้อยละ 39.9) รองลงมาคือนิ ยมท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 39.4) ในการเดินทางมา
ท่องเทียวในอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา ส่ วนใหญ่นกั ท่องเทียวมาเทียวกับเพือนหรื อครอบครัว
(ร้ อยละ 73.9) เดิ นทางโดยรถยนต์ (ร้ อยละ 42.0) มี ค่ าใช้จ่ายครั งละไม่ เกิ น 1,000 บาท (ร้ อยละ 57.1) ซึ ง
นักท่องเทียวทราบข้อมูลเกียวกับอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยาจากเพือนหรื อญาติมากทีสุ ด (ร้อยละ
28.7) รองลงมาคื อ รู้ จ ัก จากอิ นเทอร์ เน็ ต (ร้ อยละ 23.8) ในระหว่ า งการเดิ น ทางท่ องเที ยวในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา ส่ วนใหญ่นกั ท่องเทียวนิ ยมถ่ายรู ปมากทีสุ ด (ร้อยละ 51.4) รองลงมาคือ ชม
และซือสิ นค้าทีระลึก (ร้อยละ 23.4) โดยส่ วนใหญ่นกั ท่องเทียวมีจุดประสงค์เพือต้องการพักผ่อนหย่อนใจ (ร้อย
ละ 30.8) รองลงมา คือ ต้องการไหว้พระ/ขอพร (ร้อยละ 26.5) ซึ งก่อนเดินทางนักท่องเทียวส่ วนใหญ่ (ร้อยละ
52.8) ได้ศึกษาข้อมูลของแหล่งท่องเทียวมาก่อน โดยข้อมูลทีนักท่องเทียวศึกษาจะเป็ นประวัติความเป็ นมาของ
แหล่ ง ท่ อ งเที ยวมากที สุ ด (ร้ อยละ 59.2) นอกจากนี นัก ท่ อ งเที ยวมี ความเห็ นว่ า อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์
พระนครศรี อยุธยามี สิ งดึ งดู ดที ทรงคุ ณค่า ได้แก่ โบราณวัตถุ /พระพุ ทธรู ปเก่ าแก่ มากที สุ ด (ร้ อยละ 39.4)
รองลงมาคือ ความน่าสนใจด้านประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 30.5)
3. พฤติกรรมทีไม่ เหมาะสมของนักท่ องเทียวภายในอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา
1) พฤติกรรมทีไม่ เหมาะสมของนักท่องเทียวจากการเก็บแบบสอบถาม
ผลการศึ กษาพฤติกรรมที ไม่เหมาะสมของนักท่องเที ยวโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ มตัวอย่างที เป็ น
นักท่องเที ยว พบว่า นักท่องเทียวส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 64.5) ได้กระทําพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมขณะเทียวใน
อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา โดยพฤติกรรมทีนักท่องเทียวทํามากเป็ นอันดับ 1 คือ การแต่งกายไม่
เรี ยบร้อย เช่น สวมเสื อสายเดียว เกาะอก กางเกงขาสัน กางเกงรัดรู ป เป็ นต้น (ร้อยละ 15.2) รองลงมา คือ สัมผัส
พระพุทธรู ปหรื อยืนคํา (ร้อยละ 14.9) นอกจากนันเป็ นพฤติกรรมอืน ๆ ได้แก่ การนําอาหารเข้าไปรับประทาน
ในเขตโบราณสถาน (ร้อยละ 14.1) ส่ งเสี ยงดังภายในเขตโบราณสถาน (ร้อยละ 10.0) ปี นป่ ายรู ปสักการะบริ เวณ
ทีห้ามในเขตโบราณสถาน (ร้ อยละ 6.3) ทิ งขยะมูลฝอยนอกภาชนะรองรับในเขตโบราณสถาน (ร้อยละ 5.6)
แอบถ่ายรู ปวัตถุ/สิ งก่อสร้ างทีมีป้ายห้าม (ร้อยละ 5.2) กอดจูบกับคนรักในเขตโบราณสถาน (ร้อยละ 4.1) สู บ
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บุหรี ในบริ เวณทีห้าม (ร้อยละ 3.7) ปั สสาวะในทีสาธารณะ (ร้อยละ 3.7) ต่อเศียรพระพุทธรู ปเพือถ่ายรู ปหรื อ
ล้อเลียน (ร้อยละ 3.3) กล่าววาจาลบหลู่ ติเตียนสิ งสักการะ (ร้อยละ 3.0) เคลื อนย้ายโบราณวัตถุ ต่าง ๆ ภายใน
โบราณสถาน (ร้อยละ 3.0) แสดงท่าทางล้อเลียนพระพุทธรู ป หรื อพระสงฆ์ (ร้ อยละ 2.2) จุดธู ปในบริ เวณที
ห้าม (ร้อยละ 2.2) ขีดเขียน/สลักข้อความ ลงบนผนังของโบราณสถาน (ร้อยละ 1.9) และพกพาอาวุธเข้าไปใน
เขตโบราณสถาน (ร้อยละ 1.5) ตามลําดับ ซึ งสอดคล้องกับผลการศึกษาพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมทีนักท่องเทียว
พบเห็นโดยใช้แบบสอบถาม ซึ งนักท่องเทียวพบมากทีสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ การแต่งกายไม่เรี ยบร้อย (ร้อย
ละ 13.5) รองลงมาคื อการนําอาหารเข้าไปรั บประทานในเขตโบราณสถาน (ร้ อยละ 9.6) และการสัมผัส
พระพุทธรู ปหรื อยืนคํา (ร้อยละ 9.0) ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงการกระทํา และการพบเห็ น พฤติ ก รรมที ไม่ เ หมาะสมของนั ก ท่ อ งเที ยวในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
รายการพฤติกรรมทีไม่ เหมาะสม
การแต่งกายไม่เรี ยบร้อย
การสัมผัสพระพุทธรู ปหรื อยืนคํา
การนําอาหารเข้าไปรับประทานในเขต
โบราณสถาน
ส่ งเสี ยงดังภายในเขตโบราณสถาน
ปี นป่ ายรู ปสักการะบริ เวณทีห้ามในเขต
โบราณสถาน
ทิงขยะมูลฝอยนอกภาชนะรองรับ
แอบถ่ายรู ปวัตถุ/สิ งก่อสร้างทีมีป้ายห้าม
กอดจูบกับคนรักในเขตโบราณสถาน
สู บบุหรี ในบริ เวณทีห้าม
ปัสสาวะในทีสาธารณะ
ต่อเศียรพระพุทธรู ปเพือถ่ายรู ปหรื อล้อเลียน
กล่าววาจาลบหลู่ ติเตียนสิ งสักการะ
เคลือนย้ายโบราณวัตถุต่าง ๆ ภายในโบราณสถาน
แสดงท่าทางล้อเลียนพระพุทธรู ป หรื อ พระสงฆ์
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การกระทํา
จํานวน ร้ อยละ
41
15.2
40
14.9
38
14.1

การพบเห็น
จํานวน ร้ อยละ
107
13.5
71
9.0
76
9.6

27
17

10.0
6.3

65
56

8.2
7.1

15
14
11
10
10
9
8
8
6

5.6
5.2
4.1
3.7
3.7
3.3
3.0
3.0
2.2

66
43
43
67
20
32
26
26
32

8.4
5.4
5.4
8.5
2.5
4.1
3.3
3.3
4.1
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จุดธูปในบริ เวณทีห้าม
ขีดเขียน/สลักข้อความ ลงบนผนังของโบราณสถาน
พกพาอาวุธเข้าไปในเขตโบราณสถาน
รวม

6
5
4
269

2.2
1.9
1.5
100

20
33
7
790

2.5
4.2
0.9
100

2) พฤติกรรมทีไม่ เหมาะสมของนักท่องเทียวจากการสั งเกตการณ์
ผลการศึกษาพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนักท่องเทียวโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมของนักท่องเทียว
ในพืนทีศึกษาจํานวน 10 จุด โดยใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ครัง ซึ งเป็ นวันเสาร์ หนึ งครัง และเป็ นวันและเวลา
ราชการอีกหนึ งครัง ตังแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. พบว่า นักท่องเทียวมีพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมจํานวน 453
ครั ง โดยพบในวัน เสาร์ 285 ครั ง และวัน และเวลาราชการ 168 ครั ง ซึ งพฤติ ก รรมที ไม่ เ หมาะสมของ
นักท่องเทียวทีพบมากทีสุ ด คือ การแต่งกายไม่เรี ยบร้อย (ร้อยละ 45.9) โดยพบมากทีสุ ดในเขตวัดใหญ่ชยั มงคล
รองลงมาคือ พฤติกรรมการนําอาหารเข้าไปรับประทานในเขตโบราณสถาน (ร้อยละ 18.1) โดยพบมากทีสุ ดใน
เขตวัดไชยวัฒนาราม นอกเหนื อจากนันเป็ นพฤติกรรมอืน ๆ ได้แก่ ส่ งเสี ยงดังภายในเขตโบราณสถาน (ร้อยละ
10.6) สู บบุหรี ในบริ เวณทีห้าม (ร้อยละ 6.4) ทิงขยะมูลฝอยนอกภาชนะรองรับในเขตโบราณสถาน (ร้อยละ 5.7)
ปี นป่ ายรู ปสักการะบริ เวณทีห้ามในเขตโบราณสถาน (ร้อยละ 3.8) ไม่ถอดรองเท้าก่อนเข้าวิหารในพระวิหาร
มงคลบพิตร (ร้อยละ 2.4) สัมผัสพระพุทธรู ปหรื อยืนคํา และกอดจูบกับคนรักในเขตโบราณสถาน (ร้อยละ 2.2)
แสดงท่าทางล้อเลี ยนพระพุทธรู ป หรื อพระสงฆ์ (ร้ อยละ 1.8) ต่อเศียรพระพุทธรู ปเพือถ่ ายรู ปหรื อล้อเลี ยน
(ร้อยละ 0.7) และปัสสาวะในทีสาธารณะ (ร้อยละ 0.2) ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 แสดงพฤติ กรรมที ไม่ เหมาะสมของนักท่องเที ยวจากการสั งเกตการณ์ ในอุ ทยานประวัติ ศาสตร์
พระนครศรี อยุธยา
พฤติกรรมทีไม่ เหมาะสม
การแต่งกายไม่เรี ยบร้อย
การนําอาหารเข้าไปรับประทานในเขตโบราณสถาน
การส่ งเสี ยงดังภายในเขตโบราณสถาน
การสู บบุหรี ในบริ เวณทีห้าม
การทิงขยะมูลฝอยนอกภาชนะรองรับในเขตโบราณสถาน
ปี นป่ ายรู ปสักการะบริ เวณทีห้ามในเขตโบราณสถาน
ไม่ถอดรองเท้าก่อนเข้าวิหารในพระวิหารมงคลบพิตร
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จํานวน (ครัง)
208
82
48
29
26
17
11

ร้ อยละ
45.9
18.1
10.6
6.4
5.7
3.8
2.4
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การสัมผัสพระพุทธรู ปหรื อยืนคํา
กอดจูบกับคนรักในเขตโบราณสถาน
แสดงท่าทางล้อเลียนพระพุทธรู ป หรื อ พระสงฆ์
ต่อเศียรพระพุทธรู ปเพือถ่ายรู ปหรื อล้อเลียน
ปัสสาวะในทีสาธารณะ
รวม

10
10
8
3
1
453

2.2
2.2
1.8
0.7
0.2
100

3) สาเหตุของการกระทําพฤติกรรมทีไม่ เหมาะสมของนักท่ องเทียว
จากการสอบถามนั ก ท่ อ งเที ยวถึ ง สาเหตุ ข องการกระทํา พฤติ ก รรมที ไม่ เ หมาะสมในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา โดยผูว้ ิจยั ตังสมมติฐานว่า นักท่องเทียวไม่ทราบว่าการท่องเทียวในอุทยาน
ประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา มี การกําหนดกฎ ระเบี ยบ และข้อห้ามต่าง ๆ ไว้ เพือป้ องกันไม่ให้เกิ ดผล
กระทบต่อแหล่งท่องเทียวประเภทโบราณสถานซึ งมีความเปราะบาง โดยผลการศึกษาพบว่า นักท่องเทียวส่ วน
ใหญ่ (ร้อยละ 61.9) ทราบว่าการท่องเทียวในอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยามีการกําหนดกฎ ระเบียบ
และข้อห้ามต่าง ๆ ซึ งนักท่องเทียวส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 36.0) ทราบข้อมูลจากป้ ายประกาศห้าม (ภาพที 1) และเมือ
ถามถึงความเข้าใจในเนือหาของป้ ายประกาศห้าม พบว่า นักท่องเทียวส่ วนใหญ่มีความเข้าใจในเนื อหาของป้ าย
ประกาศห้ามในระดับปานกลาง (ร้อยละ 44.8) ส่ วนความคิดเห็นของนักท่องเทียวต่อการปรับปรุ งป้ ายประกาศ
ห้าม พบว่า นักท่องเที ยวส่ วนใหญ่เห็ นว่าไม่ จาํ เป็ นต้องปรั บปรุ ง (ร้ อยละ 54.4) แต่ ในส่ วนที เห็ นว่าควร
ปรับปรุ งป้ าย (ร้อยละ 45.6) นันต้องการให้เพิมคําอธิ บายให้ชดั เจนยิงขึน เพือให้นกั ท่องเทียวได้เข้าใจถึงเหตุผล
ว่าทําไมจึงห้าม โดยเฉพาะนักท่องเทียวชาวต่างชาติ ทีพบว่าส่ วนใหญ่ไม่เข้าใจในลูกศร และภาพประกอบใน
ป้ ายประกาศห้าม จึงควรเพิมคําอธิ บายใต้ภาพให้ชดั เจนและเข้าใจง่ายยิงขึน อีกทังควรติดตังป้ ายในจุดทีชัดเจน
มองเห็ นได้ง่าย เนื องจากผลการศึ กษาพบว่า ยังมี นักท่ องเที ยวที ไม่เคยพบเห็ นป้ ายประกาศห้ามนี ในแหล่ ง
ท่องเทียวเลย (ร้อยละ 32.6)
4) ผลกระทบและความตระหนักถึงผลกระทบต่ อแหล่งโบราณสถานทีเกิดจากการกระทําพฤติกรรม
ทีไม่ เหมาะสมของนักท่ องเทียวในอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา
จากการศึ กษาผลกระทบจากพฤติ กรรมที ไม่เหมาะสมของนักท่องเที ยวต่อการท่องเที ยวในอุ ทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา สามารถสรุ ปได้เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี 1) ผลกระทบต่ อจริยธรรม ศีลธรรมอันดี
และขนบวิถีชาวพุทธ โดยพฤติกรรมทีก่อให้เกิ ดผลกระทบด้านนี ได้แก่ พฤติกรรมการแต่งกายไม่เรี ยบร้ อย
การกอดจูบกับคนรั กในเขตโบราณสถาน การแสดงท่าทางล้อเลี ยนพระพุ ทธรู ปหรื อพระสงฆ์ การต่อเศี ยร
พระพุทธรู ปเพือถ่ายรู ปหรื อล้อเลี ยน การกล่าววาจาลบหลู่ติเตียนสิ งสักการะ และการส่ งเสี ยงดังภายในเขต
โบราณสถาน และ 2) ผลกระทบต่ อโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ งแวดล้ อมศิลปกรรมในแหล่ งโบราณสถาน
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ซึ งก่ อให้เกิ ดความเสื อมโทรม เสี ยหาย และลดคุ ณค่าลง อันได้แก่ การเคลื อนย้ายโบราณวัตถุ ต่าง ๆ ภายใน
โบราณสถาน การปี นป่ ายรู ปสักการะบริ เวณทีห้ามในเขตโบราณสถาน การนําอาหารเข้าไปรับประทานภายใน
เขตโบราณสถาน การขีดเขียน/สลักข้อความ ลงบนผนังของโบราณสถาน การสู บบุหรี ในบริ เวณทีห้าม การทิง
ขยะมูลฝอยภายในเขตโบราณสถานนอกภาชนะรองรับ การสัมผัสพระพุทธรู ปหรื อยืนคํา การแอบถ่ายรู ปวัตถุ/
สิ งก่อสร้างทีมีป้ายห้ามถ่าย การจุดธูปในบริ เวณทีห้าม และการปั สสาวะในทีสาธารณะ
และจากการศึกษาความตระหนักถึงผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถานทีเกิดจากการกระทําพฤติกรรมที
ไม่ เหมาะสมของนักท่ องเที ยวในอุ ทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา พบว่า นักท่ องเที ยวส่ วนใหญ่
ตระหนักว่าการกระทําพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมส่ งผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถานในระดับปานกลาง (1.81
0.70) โดยนักท่องเทียวคิ ดว่าการปี นป่ ายรู ปสักการะบริ เวณที ห้ามในเขตโบราณสถาน ส่ งผลกระทบเป็ น
อันดับ 1 (2.05 0.70) รองลงมา คือ การนําอาหารเข้าไปรับประทานภายในเขตโบราณสถาน (1.96 0.71)
และการขีดเขียน/สลักข้อความ ลงบนผนังของโบราณสถาน (1.94 0.71) ส่ วนพฤติ กรรมที นักท่องเที ยวมี
ความคิ ดเห็ นว่าส่ งผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ การจุ ดธู ปในบริ เวณที ห้าม (1.65 0.72) และ การ
ปัสสาวะในทีสาธารณะ (1.65 0.69) ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 แสดงความตระหนักถึงผลกระทบต่อแหล่งท่องเทียวทีเกิดจากการกระทําพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม
ของนักท่องเทียวใน อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา
พฤติกรรม

SD

ปี นป่ ายรู ปสักการะบริ เวณทีห้ามในเขตโบราณสถาน
นําอาหารเข้าไปรับประทานภายในเขตโบราณสถาน
ขีดเขียน/สลักข้อความ ลงบนผนังของโบราณสถาน
ส่ งเสี ยงดังภายในเขตโบราณสถาน
แต่งกายไม่เรี ยบร้อย
กอดจูบกับคนรักในเขตโบราณสถาน
กล่าววาจาลบหลู่ติเตียนสิ งสักการะ
ต่อเศียรพระพุทธรู ปเพือถ่ายรู ปหรื อล้อเลียน
สู บบุหรี ในบริ เวณทีห้าม
แสดงท่าทางล้อเลียนพระพุทธรู ป / พระสงฆ์
ทิงขยะมูลฝอยภายในเขตโบราณสถานนอกภาชนะรองรับ

49

2.05
1.96
1.94
1.93
1.90
1.83
1.83
1.82
1.81
1.79
1.77

0.68
0.71
0.71
0.68
0.70
0.71
0.68
0.73
0.68
0.70
0.66

ระดับของ
ผลกระทบ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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พกพาอาวุธเข้าไปในเขตโบราณสถาน
สัมผัสพระพุทธรู ปหรื อยืนคํา
เคลือนย้ายโบราณวัตถุต่าง ๆ ภายในโบราณสถาน
แอบถ่ายรู ปวัตถุ/สิ งก่อสร้างทีมีป้ายห้ามถ่าย
จุดธูปในบริ เวณทีห้าม
ปัสสาวะในทีสาธารณะ
รวม

1.74
1.72
1.70
1.69
1.65
1.65
1.81

0.70
0.71
0.71
0.69
0.72
0.69
0.70

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้ อย
น้ อย
ปานกลาง

4. แนวทางป้องกันไม่ ให้ เกิดพฤติกรรมทีไม่ เหมาะสมของนักท่องเทียวในแหล่งโบราณสถาน
ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเทียวส่ วนใหญ่เห็นว่าควรให้ความรู ้และสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชนมาก
ทีสุ ด (ร้อยละ 16.8) รองลงมาคือ ออกแบบและติดตังป้ ายห้าม ป้ ายแสดงกฎ ระเบียบให้ดึงดูดและน่าสนใจ
(ร้อยละ 11.9) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่ งครัด (ร้อยละ 11.8) และการปฐมนิเทศนักท่องเทียวก่อนเข้าชม
(ร้อยละ 10.2) ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 แสดงแนวทางป้ องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนักท่องเทียวในแหล่งโบราณสถาน
แนวทาง
ให้ความรู ้และสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชน
ออกแบบและติดตังป้ ายกฎ ระเบียบให้ดึงดูด
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่ งครัด
ปฐมนิเทศนักท่องเทียวก่อนเข้าชม
ประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างทัวถึง
ให้ชุมชนมีส่วนร่ วม
จัดให้มีมคั คุเทศก์ทอ้ งถิน
กําหนดโทษปรับ
จัดเจ้าหน้าทีและกล้องวงจรปิ ดควบคุม
จํากัดจํานวนนักท่องเทียว
อืนๆ
รวม

จํานวน
247
175
174
150
147
123
119
111
89
59
79
1,473
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อภิปรายผล
จากการศึ กษาพฤติ กรรมที ไม่ เหมาะสมของนักท่ องเที ยวในแหล่ งท่ องเที ยวทางประวัติศาสตร์ :
กรณี ศึกษาโบราณสถานในอุ ทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า แหล่ ง
ท่องเทียวในอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา เป็ นแหล่งท่องเทียวทีได้ขึนทะเบียนโบราณสถาน มีการ
ใช้กฎหมายในการควบคุมพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนักท่องเทียว โดยยึดตาม พระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิ ลปวัตถุ และพิ พิ ธภัณฑสถานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิมเติ ม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 ซึ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของสิ ทธิ พร (2547) ทีกล่าวว่ามาตรการทางกฎหมายเป็ นมาตรการหนึ งในการอนุ รักษ์
(Methods of conservations) ชุ มชนเมืองและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ซึ งสามารถนํามาใช้กบั การอนุ รักษ์
งานสถาปั ตยกรรม โบราณสถาน และสิ งแวดล้อมศิลปกรรมได้ โดยผลการศึกษาพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของ
นักท่องเทียวโดยใช้แบบสอบถามและแบบสังเกตพฤติกรรมมี ความสอดคล้องกัน กล่ าวคือ พฤติกรรมทีไม่
เหมาะสมทีนักท่องเทียวส่ วนใหญ่กระทํามากทีสุ ด ได้แก่ การแต่ งกายไม่ เรี ยบร้ อย ซึ งพฤติกรรมดังกล่าวถื อ
เป็ นการกระทําทีขัดต่อกฎระเบียบทีบังคับใช้ในโบราณสถาน ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 ข้อ 6 ทีว่าผูเ้ ข้าชม
โบราณสถานต้องไม่ กระทําการใดๆ ภายในเขตโบราณสถานอันเป็ นที น่ ารั งเกี ยจหรื อเป็ นที เสื อมเสี ยต่ อ
ศีลธรรมอันดี หรื อลบหลู่ดูหมินศาสนาและวัฒนธรรม หรื อก่อความรําคาญแก่ผเู ้ ข้าชมอืน ๆ นอกจากนี ยังขัด
ต่อระเบี ยบปฏิ บตั ิในการไปวัด (สุ ชาดา, 2548) โดยเฉพาะการแต่งกายไปวัด ที ผูห้ ญิ งควรแต่งกายให้สุภาพ
เรี ยบร้อย และไม่ควรตกแต่งด้วยเครื องประดับและเครื องสําอางจนเกินงาม เพราะวัดเป็ นสถานทีปฏิ บตั ิธรรม
คนไปวัดเพือทําบุญ ทําจิตใจให้สงบ จึงควรตัดเรื องปรุ งแต่งกิเลสเหล่านี ออกไปเสี ยก่อน โดยประเด็นเรื องการ
แต่งกายไม่เรี ยบร้ อยไปวัดหรื อแหล่งท่องเทียวประเภทโบราณสถานกําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ อย่างมากในสังคม
ออนไลน์ เพราะปั จจุบนั นี ไม่ใช่ เฉพาะแต่ชาวต่างชาติทีแต่งกายไม่เรี ยบร้ อยไปวัด เนื องด้วยการไม่รู้กาลเทศะ
และขนบวิถีชาวพุทธ แต่หญิงไทยสมัยใหม่จาํ นวนไม่นอ้ ยทีนิ ยมแต่งกายด้วยเสื อผ้าน้อยชิ นไปวัด ซึ งถือว่าไม่
ถูกกาลเทศะ ดังจะเห็ นได้จากกระทูต้ ่าง ๆ ในกระดานสนทนาเว็บไซต์พนั ทิป เช่น กระทูร้ ณรงค์ การแต่งกาย
สุ ภาพในวัด (SeiGaku, 2554) ผลกรรมของการนุ่งน้อยห่ มน้อยเข้าวัด (สวยเริ ดไปวันวัน, 2554) และการแต่งกาย
ให้ถูกกาลเทศะสําหรับนักท่องเทียววัยรุ่ นสมัยนี มันยากตรงไหน (Hellbluegirl, 2554) ซึ งกระทูเ้ หล่านี มีคนเข้า
มาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมาก จนได้รับการโหวตให้เป็ นกระทูแ้ นะนําประจําห้องสนทนาต่าง ๆ ทังนี เพือ
รณรงค์ให้หญิงไทยรู้จกั กาลเทศะ เคารพในกฎ กติกา และมารยาทของสถานที
สาเหตุของการกระทําพฤติกรรมทีไม่ เหมาะสมของนักท่ องเทียว เนื องจากยังคงมีนักท่องเทียวทีไม่
ทราบว่าการท่องเทียวในอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา มีการกําหนดกฎ ระเบียบ และข้อห้ามต่าง ๆ
ไว้ (ร้ อยละ 38.1) แสดงให้เห็ นว่านักท่ องเที ยวส่ วนใหญ่ ทราบว่าการท่ องเที ยวในอุ ทยานประวัติ ศาสตร์
พระนครศรี อยุธยา มีการกําหนดกฎ ระเบียบ และข้อห้ามต่าง ๆ ไว้ โดยนักท่องเทียวส่ วนใหญ่ทราบข้อมูลจาก
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ป้ ายประกาศห้ามในแหล่ งท่ องเที ยวต่าง ๆ ในอุ ทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา แต่ทีพบว่ายังมี การ
กระทําผิด หรื อฝ่ าฝื นข้อห้ามอยู่ เนื องมาจากนักท่องเทียวยังไม่เข้าใจในข้อห้ามทีประกาศไว้ในป้ ายประกาศ
ห้าม โดยเฉพาะนักท่องเทียวชาวต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ทีไม่เข้าใจในวัฒนธรรมไทย และกาลเทศะ
ในการเข้าชมแหล่งท่องเทียวประเภทโบราณสถาน รวมถึงศาสนสถานทางพุทธศาสนา ถึงแม้ป้ายประกาศห้าม
จะมี ขอ้ ความ 3 ภาษา คื อ ภาษาไทย อังกฤษ และญีปุ่ นแล้วก็ ตาม ซึ งสอดคล้องกับปั จจัยในการสร้ างความ
แตกต่างของนักท่องเทียว (Kozak & Decrop, 2009) ทีกล่าวว่าวัฒนธรรมของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน เพราะ
ความคิดความเชื ออยู่บนพืนฐานทีแตกต่างกัน โดยวัฒนธรรมมีความสําคัญทีจะเป็ นตัวกําหนดพฤติกรรม หรื อ
แนวทางปฏิ บ ตั ิ ให้คนแต่ละชาติ มีความเฉพาะแตกต่างกัน ทังนี เพราะนักท่ องเที ยวชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่ มี
วัฒนธรรมทีแตกต่างกับชาวไทยทีส่ วนใหญ่ยึดมันในขนบวิถีของชาวพุทธ จึงทําให้เกิดความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์
และกระทําพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมและขัดต่อวิถีของชาวพุทธได้ ซึ งนักท่องเทียวได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควร
ปรับปรุ งป้ ายประกาศห้าม โดยเพิมคําอธิ บายใต้ภาพให้ชดั เจนและเข้าใจง่ายยิงขึน และควรเพิมเหตุผลว่าทําไม
ถึ งห้ าม ไม่ เหมาะสมอย่า งไร หากฝ่ าฝื นจะส่ งผลกระทบอย่ างไร เนื องจากพฤติ กรรมของนักท่ องเที ยว
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ ยอมรับและเคารพในเหตุผลมากกว่าความเชื อทีพิสูจน์ไม่ได้ และเมือเปรี ยบเทียบสาเหตุ
ของการกระทําพฤติ กรรมที ไม่เหมาะสมของนักท่องเที ยวกับความตระหนักถึงผลกระทบต่ อแหล่ งโบราณ
สถานทีเกิดจากการกระทําพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนักท่องเทียว พบว่า นักท่องเทียวส่ วนใหญ่ ตระหนักว่า
การกระทําพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมส่ งผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถานในระดับปานกลาง ซึ งเป็ นอีกสาเหตุ
หนึ งทีทําให้นกั ท่องเทียวยังคงฝ่ าฝื นกฎ หรื อกระทําพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม ดังนันจึงควรให้ความสําคัญกับ
การจัดการให้ ความรู้ และการสร้ างจิตสํ านึกแก่นกั ท่องเทียวให้มากขึน (สํานักงานพัฒนาการท่องเทียว, 2549)
กล่ าวคื อ นอกจากการติ ดตังป้ ายประกาศห้ามแล้ว ควรจัดให้มีบุคลากรที มี ความรู ้ เรื องประวัติศาสตร์ และ
โบราณคดี ให้บริ การด้านความรู ้ แก่ นักท่ องเที ยวด้วย โดยมี การจัดอบรมบุ คลากรเกี ยวกับคุ ณค่ าของแหล่ ง
ท่องเทียวและการอนุ รักษ์เป็ นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม อีกทังควรมีสือทีให้ความรู ้แก่นกั ท่องเทียวทีหลาย
หลายประเภทยิงขึน เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ นิทรรศการ เป็ นต้น
ผลการศึกษาผลกระทบจากพฤติกรรมทีไม่ เหมาะสมของนักท่ องเทียวต่ อการท่ องเที ยวในอุทยาน
ประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา พบว่ามี 2 ด้าน ดังนี 1) ผลกระทบต่ อจริ ยธรรม ศีลธรรมอันดี และขนบวิถี
ชาวพุทธ เช่ น พฤติกรรมการแต่งกายไม่เรี ยบร้อย การกอดจูบกับคนรักในเขตโบราณสถาน การแสดงท่าทาง
ล้อเลี ยนพระพุทธรู ปหรื อพระสงฆ์ เป็ นต้น ซึ งการกระทําดังกล่าวขัดต่อหลักการจริ ยธรรมการท่องเทียวโลก
(Global Code of Ethics) ขององค์การท่องเทียวโลก (World Tourism Organization [WTO]) (2011) ทีกล่าวไว้วา่
การท่องเทียวทีดียอ่ มทําให้เกิดความเข้าใจและส่ งเสริ มค่านิ ยมทางจริ ยธรรม ทําให้มนุ ษยชาติมีการยอมรับนับ
ถือต่อความหลากหลายทังด้านเชื อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และปรัชญาทางความคิด ดังนันผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยในการพัฒนาการท่ องเที ยว รวมถึ งนักท่ องเที ยวเองควรจะปฏิ บั ติ ตามประเพณีทางสั งคมและ
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วัฒนธรรมของสั งคมนัน ๆ ซึ งถื อเป็ นการให้เกี ยรติ และยอมรั บในคุ ณค่าของคนรวมทังคนกลุ่มน้อยและคน
พืนเมื องในชุ มชนที ได้เยียมเยือนนัน นอกจากนี พฤติ กรรมที ไม่เหมาะสมของนักท่องเที ยวอาจจะทําให้เกิ ด
ความรู ้ สึกขัดแย้งภายในใจระหว่างเจ้าของท้องถิ นกับนักท่องเที ยวได้ ซึ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของวรรณา
(2546) และการท่องเทียวแห่ งประเทศไทย (2544) ทีได้กล่าวไว้ว่าการกระทําบางอย่างทีรู ้ เท่าไม่ถึงการณ์ ของ
นักท่ องเที ยว อาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งกับคนในท้องถิ นได้ เนื องมาจากความไม่รู้และความแตกต่างด้าน
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี บางประการ และ 2) ผลกระทบต่ อโบราณสถาน โบราณวั ตถุ และสิ งแวดล้ อ ม
ศิ ลปกรรมในแหล่ งโบราณสถาน ซึ งก่ อให้เกิ ดความเสื อมโทรม เสี ยหาย และลดคุ ณค่าลง อันประกอบด้วย
พฤติกรรม เช่น การเคลือนย้ายโบราณวัตถุต่าง ๆ ภายในโบราณสถาน การปี นป่ ายรู ปสักการะบริ เวณทีห้ามใน
เขตโบราณสถาน การขีดเขียน/สลักข้อความ ลงบนผนังของโบราณสถาน ซึ งพฤติกรรมเหล่านี เป็ นสาเหตุทีทํา
ให้โบราณสถานเสื อมสภาพได้ ตามพุทธปรัชญาหนึ งทีว่า บรรดาสรรพสิ งต่าง ๆ ในโลกย่อมมีการเกิดได้ดบั ได้
ตามหลักอนิจจังในคําสอนของพระพุทธเจ้า ฉะนัน จึงปฏิเสธไม่ได้วา่ โบราณสถานก็มีการสึ กกร่ อนเสื อมโทรม
ไปได้ตามกาลเวลาร่ วมกับปั จจัยประกอบอื น ๆ ด้วยเช่ นกัน ซึ งสาเหตุ การเสื อมของโบราณสถาน (กอง
โบราณคดี , 2532) ได้แก่ 1) วัสดุ ทีนํามาใช้ในการก่อสร้ าง 2) สภาพของดิน 3) สภาพของบรรยากาศ 4) การ
กระทําของสัตว์ และ 5) การกระทําของมนุ ษย์ซึงมีทงเจตนาและรู
ั
้ เท่าไม่ถึงการณ์ โดยรวมถึ งพฤติกรรมทีไม่
เหมาะสมของนักท่ องเที ยวด้วย ซึ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของพลอยสิ ริ นทร์ และคณะ (2554) ที ว่า
โบราณสถานเป็ นสิ งทีทําให้เราได้เรี ยนรู ้วฒั นธรรมหรื อแม้แต่ชีวิตความเป็ นอยูข่ องบรรพบุรุษในอดีต จึงถือว่า
เป็ นอนุ สรณ์ สถานทีสําคัญและจําเป็ นต้องมีหน่ วยงานเพือดูแล บูรณะให้คนรุ่ นหลังได้เรี ยนรู ้ หลังจากทีกรม
ศิ ลปากรและหน่ วยงานของภาครั ฐเข้ามาจัดการดู แลเปิ ดเป็ นแหล่ งท่องเที ยว นําความเจริ ญมาสู่ ชุมชน แต่
สภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไปในทุก ๆ ปี อาจกล่าวได้วา่ ส่ งผลเสี ยมากกว่าผลดี เนื องจากมีนกั ท่องเทียวบาง
กลุ่มขาดจิตสํานึ กหรื อความรู ้เรื องกฎข้อห้ามของสถานที เช่น การขึนไปยืนถ่ายรู ปบนเจดีย ์ หรื อกําแพงทังๆ ที
มีป้ายห้ามขึนติดเพือแจ้งให้ทราบ การนังบนซากโบราณสถาน การยืนหรื อนังบนกําแพง เป็ นต้น การกระทํา
เหล่านีล้วนเป็ นการทําลายโบราณสถานทังสิ น ซึ งก็มิใช่ความผิดของนักท่องเทียวแต่เพียงฝ่ ายเดียว เจ้าหน้าทีที
มีส่วนเกี ยวข้องเองก็ควรจะดูแล กวดขัน ให้ความรู ้ความเข้าใจทีถูกต้องกับนักท่องเทียวด้วย และผลการวิจยั
ของ Pandey et al. (1995) ทีทําการศึกษาผลกระทบจากการท่องเทียวต่อวัฒนธรรมและสิ งแวดล้อมในประเทศ
เนปาล พบว่า การท่องเทียวทีเน้นปริ มาณในแหล่งท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ ไม่เพียงแต่จะทําให้สภาพดังเดิม
ของแหล่ งท่ องเที ยวเปลี ยนแปลงไป แต่ ย งั ทําให้ เกิ ดมลพิ ษและเกิ ดความเสี ยหายต่ อคุ ณค่าทางศิ ลปะของ
โบราณสถานอีกด้วย ทังนี เกิดจากนักท่องเทียวขาดจิตสํานึ ก ขาดความตระหนักในคุณค่าของโบราณสถาน จน
เกิ ดการกระทําพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมทังโดยเจตนาและไม่เจตนา แต่พฤติกรรมทังหมดสร้ างผลกระทบต่อ
โบราณสถาน
ผลการศึกษาแนวทางป้องกันไม่ ให้ เกิดพฤติกรรมทีไม่ เหมาะสมของนักท่องเทียวในแหล่งโบราณสถาน
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พบว่านักท่องเทียวส่ วนใหญ่เห็นว่าควรให้ ความรู้ และสร้ างจิตสํ านึกแก่ ประชาชน ซึ งสอดคล้อง กับผลการวิจยั
ของไชยโย (2542) ที เสนอแนะให้ มี การส่ งเสริ มให้ประชาชนมี ความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับการอนุ รักษ์
สิ งแวดล้อมศิลปกรรมให้มากยิงขึน โดยเฉพาะอย่างยิงการให้ข่าวสารและให้การอบรมแก่ประชาชนในพืนทีที
มี แหล่ งโบราณสถานตังอยู่ ซึ งจะสร้ างสามัญสํานึ กในคุ ณค่ าและวิธี การในการคุ ม้ ครองโบราณสถานและ
สิ งแวดล้อมศิลปกรรม รวมถึ งควรมีการสอดแทรกความรู ้ เกี ยวกับการดูแลสิ งแวดล้อมศิ ลปกรรม เข้าไปใน
หลักสู ตรการศึกษา แก่เยาวชนทุกระดับชัน เพือปลูกฝั งความคิดและความรักในการอนุ รักษ์โบราณสถานและ
สิ งแวดล้อมศิลปกรรม อีกทังสอดคล้องกับทรรศนะของ เกรี ยงไกร สัมปั ชชลิ ต อธิ บดีกรมศิลปากร (ปรี ยาพร,
2554) ทีกล่าวว่า กรมศิลปากรต้องพยายามให้ความรู ้ สร้ างความเข้าใจให้กบั คนไทยทุกคน เกียวกับการสร้ าง
ความภาคภูมิใจในการร่ วมเป็ นเจ้าของโบราณสถาน และวัฒนธรรมของชาติ รวมถึ งสร้ างจิ ตสํานึ กให้คนรู ้
คุณค่าของอุทยานประวัติศาสตร์ โดยพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติตามจังหวัดต่าง ๆ จัดกิ จกรรมอบรมให้ความรู ้
กับเด็ก เยาวชน และอาสาสมัครทีทําหน้าทีเป็ นมัคคุเทศก์นาํ ชมโบราณสถานในท้องถิ น โดยจะให้มีการสร้ าง
ความเข้าใจและให้ขอ้ มูลทีถูกต้องกับอาสาสมัครมัคคุ เทศก์ เพือให้ไปทําความเข้าใจ ปรับเปลี ยนทัศนคติของ
นักท่องเทียว และประชาชนทีมาเทียวอุทยานประวัติศาสตร์ และแหล่ งโบราณสถานทัวประเทศ นําไปสู่ การ
สร้างจิตสํานึกในการเป็ นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมร่ วมกัน
สรุ ป
การศึ กษาวิ จ ัยพฤติ กรรมที ไม่ เหมาะสมของนักท่ องเที ยวในแหล่ งท่ องเที ยวทางประวัติ ศาสตร์ :
โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา
พฤติ ก รรมที ไม่ เ หมาะสมของนั ก ท่ อ งเที ยวรวมทังสาเหตุ ข องพฤติ ก รรมภายในแหล่ ง ท่ อ งเที ยวทาง
ประวัติศาสตร์ อุ ทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา และผลกระทบที เกิ ดขึ น รวมทังความตระหนักถึ ง
ผลกระทบที เกิ ด ขึ นจากพฤติ ก รรมที ไม่ เ หมาะสมของนั ก ท่ องเที ยวภายในบริ เวณแหล่ ง ท่ องเที ยวทาง
ประวัติศาสตร์ จากผลการศึ กษาพบว่า นักท่องเที ยวส่ วนใหญ่มีพฤติ กรรมที ไม่เหมาะสมขณะท่องเที ยวใน
อุ ทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา ซึ งพฤติ กรรมไม่ เหมาะสมที เกิ ดขึ นมากที สุ ดคื อการแต่ งกายไม่
เรี ยบร้ อย รองลงมาคือ การสัมผัสพระพุทธรู ปหรื อยืนคํา รวมถึ งการไม่ปฏิ บตั ิตามข้อห้ามต่างๆ เช่ น การนํา
อาหารเข้าไปรับประทานในเขตโบราณสถาน การส่ งเสี ยงดัง การสู บบุหรี และการปี นป่ ายรู ปสักการะ เป็ นต้น
ซึ งผลการศึกษาทีได้มีความสอดคล้องกันทังการเก็บแบบสอบถามและการสังเกตพฤติกรรมของนักท่องเทียว
โดยสาเหตุ ข องการกระทํ า พฤติ ก รรมที ไม่ เ หมาะสมของนั ก ท่ อ งเที ยวในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์
พระนครศรี อยุธยา พบว่า ถึ งแม้นกั ท่องเทียวส่ วนใหญ่จะทราบข้อมูลจากป้ ายประกาศห้าม แต่ความเข้าใจใน
เนือหาของป้ ายประกาศห้ามอยูใ่ นระดับปานกลางเท่านัน โดยเฉพาะนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีพบว่าส่ วนใหญ่
ไม่เข้าใจในลูกศร และภาพประกอบในป้ ายประกาศห้าม จึงควรเพิมคําอธิ บายใต้ภาพให้ชดั เจนและเข้าใจง่าย
ยิงขึน รวมถึงการติดตังป้ ายควรอยูใ่ นจุดทีมองเห็นได้ง่ายด้วย และจากการศึกษาความตระหนักถึงผลกระทบที
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เกิดขึนจากพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม พบว่า นักท่องเทียวส่ วนใหญ่มีความตระหนักอยู่ในระดับปานกลาง โดย
พฤติ กรรมที นักท่ องเที ยวคิ ดว่าส่ งผลกระทบมากที สุ ด คื อ การปี นป่ ายรู ปสั กการะบริ เวณที ห้ า มในเขต
โบราณสถาน รองลงมาคื อการนําอาหารเข้า ไปรั บประทาน และการขี ดเขี ย นข้อความลงบนผนังของ
โบราณสถาน
จากผลการศึ กษาจะพบว่าพฤติ กรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเที ยวที เกิ ดขึ นส่ วนใหญ่เกิ ดจากความ
เข้าใจในเนื อหาของป้ ายห้าม ป้ ายประกาศต่างๆ ไม่ เพียงพอ รวมถึ งความชัดเจนของรู ปภาพที ต้องการสื อ
โดยเฉพาะนักท่ องเที ยวชาวต่ างประเทศ ดังนันจึ งได้มี การเสนอแนวทางป้ องกันการเกิ ดพฤติ กรรมที ไม่
เหมาะสมของนักท่องเทียว โดยนักท่องเทียวส่ วนใหญ่เห็ นว่าควรมีการให้ความรู ้ และสร้ างจิตสํานึ กในความ
ตระหนักต่ อผลกระทบที จะเกิ ดขึ น การออกแบบและติ ดตังป้ ายประกาศห้ามต่ างๆ ให้มี ความชัดเจนและ
น่ าสนใจ การบังคับใช้กฎระเบี ยบอย่างเคร่ งครั ด การแนะนํานักท่ องเที ยวก่ อนการเข้าชมแหล่ งท่ องเที ยว
ตลอดจนการจัดให้มีมคั คุเทศก์ทอ้ งถิน และจัดให้มีเจ้าหน้าทีและกล้องวงจรปิ ดควบคุม
ข้ อเสนอแนะ
1.หน่ วยงานที เกี ยวข้องควรส่ งเสริ มการให้ความรู ้ ด้านประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาและคุ ณค่ าของ
โบราณสถานแก่นักท่องเที ยวและประชาชนทัวไปให้มากขึน เพือถ่ายทอดความรู ้ ให้เข้าใจ และตระหนักถึ ง
คุณค่าและความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ของแหล่งโบราณสถาน อันจะเป็ นการสร้างจิตสํานึ กในการอนุ รักษ์
และลดการกระทําพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมลงได้
2.หน่ วยงานที เกี ยวข้องควรจัดให้มี จุดประชาสั มพันธ์ โดยเจ้าหน้าที เพื อแนะนําการปฏิ บ ตั ิ ตวั ของ
นักท่องเทียวก่อนเข้าชมแหล่งท่องเทียวโบราณสถานทีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์
3.หน่ วยงานทีเกี ยวข้องควรจัดให้มีมคั คุ เทศก์ทอ้ งถิ น หรื อยุวมัคคุ เทศก์เป็ นผูถ้ ่ ายทอดขณะเทียวชม
ประกอบการใช้สื อต่ าง ๆ เช่ น ป้ ายสื อความหมาย นิ ทรรศการ แผ่นพับ เป็ นต้น นอกจากนี ยังสามารถช่ วย
ติดตาม และเตือนให้นกั ท่องเทียวไม่ปฏิบตั ิพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมในแหล่งท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ ดว้ ย
4.หน่วยงานทีเกียวข้องควรปรับปรุ งป้ ายประกาศห้ามในแหล่งท่องเทียว รวมถึงป้ ายประชาสัมพันธ์กฎ
ระเบี ยบต่างๆ โดยการออกแบบให้ภาพประกอบสามารถสื อความหมายและเข้าใจได้ง่าย เพิมคําอธิ บายและ
เหตุผลให้ชดั เจนยิงขึน และควรติดป้ ายไว้ในตําแหน่งทีเห็นได้ชดั แต่ไม่ขดั กับทัศนียภาพของโบราณสถาน
เอกสารอ้างอิง
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