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บทคัดย่อ 

 การวจิยัครังนีมีความมุ่งหมายเพือศึกษาพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมและสาเหตุของพฤติกรรมของ
นกัท่องเทียวภายในแหล่งท่องเทียวทางประวติัศาสตร์ อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา รวมถึง
ผลกระทบและความตระหนกัถึงผลกระทบทีจะเกิดขึนต่อแหล่งโบราณสถานทีเกิดจากการกระทาํทีไม่
เหมาะสมของนกัท่องเทียวในอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา โดยมีพืนทีศึกษา คือ วดัใหญ่ชยัมงคล 
วดัไชยวฒันาราม วดัพระศรีสรรเพชญ ์ วดัมหาธาตุ วดัราชบูรณะ วดัธรรมิกราช วดัพระราม วดัหนา้พระเมรุ 
พระวิหารมงคลบพิตร พระราชวงัโบราณ และวดัพนญัเชิง ซึงเป็นตวัแทนของแหล่งท่องเทียวทงัหมดใน
อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั คือ เจา้หนา้ทีผูดู้แลแหล่งท่องเทียวใน
พืนทีศึกษา ผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ทีองคก์รทีเกียวขอ้ง และนกัท่องเทียวทงัชาวไทยและชาวต่างประเทศที
เดินทางท่องเทียวในพืนทีศึกษาทีไดก้าํหนดไว ้ จาํนวน 417 ตวัอยา่ง โดยใชเ้ครืองมือ 3 ชุด ไดแ้ก่ 1) 
แบบสอบถามสาํหรับผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ทีผูดู้แลแหล่งท่องเทียว 2) แบบสอบถามสาํหรับนกัท่องเทียว และ 
3) แบบสังเกตพฤติกรรมของนกัท่องเทียว    

 ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนักท่องเทียวจากแบบสอบถามและแบบสังเกตมี
ความสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ พฤติกรรมทีไม่เหมาะสมทีนกัท่องเทียวกระทาํมากทีสุด ไดแ้ก่ การแต่งกายไม่
เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 15.2 จากการใชแ้บบสอบถาม และร้อยละ 45.9 จากการสังเกต โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
การทีนักท่องเทียวไม่ทราบว่าการท่องเทียวในอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีการกาํหนดกฎ 
ระเบียบ และขอ้ห้ามต่าง ๆ ไว ้คิดเป็นร้อยละ 38.1 ซึงนกัท่องเทียวส่วนใหญ่ทราบจากป้ายประกาศห้าม แต่มี
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ความเขา้ใจในเนือหาของป้ายประกาศในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.8 ซึงพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของ
นกัท่องเทียวก่อใหเ้กิดผลกระทบ 2 ลกัษณะ คือ 1) ผลกระทบต่อจริยธรรม ศีลธรรมอนัดี และขนบวิถีชาวพุทธ 
และ 2) ผลกระทบต่อโบราณสถาน โบราณวตัถุ และสิงแวดลอ้มศิลปกรรมในแหล่งโบราณสถาน นอกจากนนั
ผลการศึกษาความตระหนกัถึงผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถานทีเกิดจากการกระทาํพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม
ของนกัท่องเทียว พบวา่ นกัท่องเทียวส่วนใหญ่ ตระหนกัวา่การกระทาํพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมส่งผลกระทบ
ต่อแหล่งโบราณสถานในระดบัปานกลาง  (1.81  0.70) ซึงเป็นอีกสาเหตุหนึงทีทาํให้นกัท่องเทียวยงัคงฝ่าฝืน
กฎ หรือกระทาํพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมในขณะเยยีมชมโบราณสถาน 

คําสําคัญ:  พฤติกรรมทีไม่เหมาะสม แหล่งท่องเทียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน พระนครศรีอยธุยา   
 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 
“กรุงศรีอยุธยา” เป็นอดีตเมืองราชธานีของไทยทีมีมายาวนานถึง 417 ปี เคยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง และศิลปวิทยาการด้านช่างหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นด้านสถาปัตยกรรม 
จิตรกรรม และประติมากรรม แมว้่าในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะถูกทาํลายจนเหลือแต่เพียงซากปรักหักพงัแต่ก็ยงั
เหลือร่องรอยและเคา้โครงทีเป็นหลกัฐานของความเจริญรุ่งเรืองในอดีตไดเ้ป็นอย่างดี แหล่งโบราณสถานใน
กรุงศรีอยุธยาไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายตงัแต่ปี พ.ศ. 2504 ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 กรมศิลปากรไดจ้ดัทาํ
โครงการปรับปรุงโครงสร้างการอนุรักษพ์ืนทีประวติัศาสตร์และนาํเสนอเขา้สู่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที 4 ในรูปของ “โครงการอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” และไดมี้การบูรณะและ
ปรับปรุงโบราณสถานต่าง ๆ ในเกาะเมืองและพืนทีเกียวเนืองตงัแต่นันเป็นต้นมา จนทาํให้ได้รับการขึน
ทะเบียนบญัชีมรดกโลกทางวฒันธรรม จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) เมือวนัที 13 ธนัวาคม 2534 ดว้ยสาเหตุสําคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความยอดเยียมในการเลือกทาํเล
ทีตงัและการออกแบบผงัเมืองทีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวเมือง 2) อยุธยาเป็นแม่แบบในการสร้างกรุง
รัตนโกสินทร์ ทงัดา้นผงัเมือง ชือสถานทีต่างๆ ลกัษณะสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรือน ตลอดจนวิถีชีวิต 3) 
ความเป็นเอกลักษณ์ทังด้านกายภาพ ด้านประวติัศาสตร์ และด้านอารยธรรม และ 4) การออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมของโบราณสถาน โบราณวตัถุหลายอยา่งมีเอกลกัษณ์ โดดเด่นในภาคพืนเอเชีย ไม่สามารถสร้าง
ทดแทนไดเ้สมอเหมือนอีกในปัจจุบนั 

 ด้วยเหตุนีจึงทําให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากลายเป็นแหล่งท่องเทียวทาง
ประวัติศาสตร์ทีมีคุณค่า มีนักท่องเทียวทังชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยือนเป็นจํานวนมาก จังหวัด
พระนครศรีอยธุยาไดป้ระโยชน์จากการท่องเทียวมากมาย แต่ในทางกลบักนัก็ส่งผลให้เกิดความเสือมโทรมต่อ
โบราณสถาน สิงแวดล้อมศิลปกรรม และเกิดผลกระทบต่อประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามของไทยดว้ยเช่นกนั 
โดยสาเหตุของความเสือมโทรมของโบราณสถานและสิงแวดลอ้มศิลปกรรมมี 2 ประการ ไดแ้ก่ ความเสือม
โทรมตามธรรมชาติ และความเสือมโทรมจากการกระทาํของมนุษย ์ซึงมีผลทาํให้สิงแวดลอ้มศิลปกรรมเสือม
โทรมอยา่งรวดเร็ว พฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนกัท่องเทียวก็เป็นสาเหตุหนึงทีทาํให้สิงแวดลอ้มศิลปกรรม
เสือมโทรมอีกทงัส่งผลกระทบต่อประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามของไทยซึงเกิดจากความตงัใจและไม่ตงัใจ
หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์  
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 ดงันนัคณะผูว้ิจยัเห็นความสําคญัของการศึกษาพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนักท่องเทียวในแหล่ง
ท่องเทียวทางประวติัศาสตร์ของอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพือศึกษาและประเมินผลกระทบที
เกิดจากพฤติกรรมดงักล่าว เพือนาํไปสู่การเสนอข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการจดัการนักท่องเทียวที
เหมาะสมใหแ้ก่ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการบริหารจดัการแหล่งท่องเทียวต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพือศึกษาพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนักท่องเทียวรวมทงัสาเหตุของพฤติกรรมภายในแหล่ง
ท่องเทียวทางประวติัศาสตร์ อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 

 2. เพือศึกษาผลกระทบและความตระหนกัถึงผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถานทีเกิดจากพฤติกรรมทีไม่
เหมาะสมของนักท่องเทียวภายในบริเวณแหล่งท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยธุยา 
 

วธีิดําเนินการศึกษาวจัิย 
การศึกษาวจิยัครังนีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ซึงใชว้ิธีวิจยัทงัเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในแหล่ง
ท่องเทียวทางประวติัศาสตร์ จาํนวน 11 แห่ง ซึงใช้เป็นตวัแทนของแหล่งท่องเทียวทงัหมดภายในอุทยาน
ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ไดแ้ก่ วดัใหญ่ชยัมงคล วดัไชยวฒันาราม วดัพระศรีสรรเพชญ ์วดัมหาธาตุ 
วดัราชบูรณะ  วดัธรรมิกราช   วดัพระราม  วดัหนา้พระเมรุ  พระวิหารมงคลบพิตร พระราชวงัโบราณ   และ
วดัพนญัเชิง 

การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณโดยการใชแ้บบสอบถามนกัท่องเทียวทงัชาวไทยและชาวต่างประเทศทีสร้าง
ขึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัทีเกียวขอ้ง รวมทงัขอ้มูลจากพระราชบญัญติัโบราณสถาน 
โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2535 (กรม
ศิลปากร, 2546) และผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของเนือหาจากผูเ้ชียวชาญ โดยใช้การสุ่ม
ตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) สําหรับการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพือประกอบการวิเคราะห์ผล
การศึกษาจะอาศยัการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมของนกัท่องเทียวในพืนทีศึกษาทงั 11 
แห่ง ทาํการเก็บขอ้มูลวนัและเวลาราชการหนึงครัง และวนัเสาร์หนึงครัง ตงัแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และการ
ใช้แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ทีผูดู้แลแหล่งท่องเทียว และนกัวิชาการในพืนทีศึกษา เกียวกบักฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัทีใชใ้นการควบคุมพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนกัท่องเทียว โดยสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ซึงกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาวจิยัครังนี ไดก้าํหนดไวจ้าํนวนทงัสิน 417 ตวัอยา่ง 
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 ในการวิเคราะห์และนาํเสนอผลของการวิเคราะห์พฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนกัท่องเทียวในแหล่ง
ท่องเทียวทางประวศิาสตร์ในเขตอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาและผลกระทบทีเกิดจากการท่องเทียว  
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และนาํเสนอผลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และสรุปผลตามประเด็นเนือหาในภาพรวมตามกรอบ
แนวคิดการวจิยัทีไดก้าํหนดไว ้
 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ส่วน โดยมีรายละเอียดดงันี 

 1. กฎ ระเบียบข้อบังคับทใีช้ในการควบคุมพฤติกรรมทไีม่เหมาะสมของนักท่องเทยีวในพนืทศึีกษา   
 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร และนกัวิชาการทีเกียวขอ้งในพืนทีศึกษาถึงกฎ ระเบียบขอ้บงัคบัทีใชใ้นการ
ควบคุมพฤติกรรมทีไม่ เหมาะสมของนักท่องเทียวในพืนทีศึกษา พบว่า แหล่งท่องเทียวในอุทยาน
ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาเป็นแหล่งท่องเทียวประเภทโบราณสถาน กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัทีใชจึ้งยึดตาม
พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิมเติม 
(ฉบบัที 2) พ.ศ. 2535 โดยผูเ้ขา้ชมโบราณสถานทีไดขึ้นทะเบียนแลว้ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปนี (1) ไม่เคลือนยา้ยสิง
ต่างๆ ภายในโบราณสถาน (2) ไม่ขีด เขียน หรือทาํให้ปรากฏดว้ยประการใดๆ ซึงขอ้ความ ภาพหรือรูปรอยใดๆ 
ลงบนโบราณสถาน (3) ไม่นาํอาวุธ วตัถุระเบิด วตัถุเชือเพลิง หรือสารเคมีอนัจะก่อให้เกิดอนัตรายเขา้ไปใน
โบราณสถาน (4) ไม่ปีนป่ายโบราณสถานหรือกระทาํการใดๆ อนัอาจเป็นเหตุให้เกิดความชาํรุดเสียหาย หรือ
ก่อให้เกิดความสกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่โบราณสถาน (5) ไม่เทหรือถ่ายทิงขยะมูลฝอยหรือสิง
ปฏิกลูลง ณ ทีใด ๆ ภายในโบราณสถาน นอกจากทีซึงจดัไว ้(6) ไม่กระทาํการใดๆ ภายในเขตโบราณสถานอนั
เป็นทีน่ารังเกียจหรือเป็นทีเสือมเสียต่อศีลธรรมอนัดี หรือลบหลู่ดูหมินศาสนาและวฒันธรรม หรือก่อความ
รําคาญแก่ผูเ้ขา้ชมอืนๆ  อีกทงัใช้วิธีการควบคุมพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนกัท่องเทียวโดยการจดัทาํป้าย
ห้าม (ภาพที 1) โดยมีภาพและขอ้ความประกอบ 3 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทย องักฤษ และญีปุ่น ห้ามนกัท่องเทียว
ปีนป่ายโบราณสถาน ในบริเวณต่าง ๆ ทีเป็นสิงศกัดิสิทธิและเป็นทีเคารพในทางพระพุทธศาสนา เช่น เจดีย ์
ปรางค์ แท่นพระพุทธรูป เป็นต้น รวมทงัในบริเวณทีมีความเปราะบางและมีประวติัการประพฤติตนทีไม่
เหมาะสมของนกัท่องเทียวเป็นประจาํจะมีการจดัเจา้หน้าทีคอยควบคุมดูแลและให้คาํแนะนาํแก่นกัท่องเทียว 
อีกทงัมีป้ายห้ามเฉพาะสําหรับแหล่งท่องเทียวนันประกอบ เช่น ป้ายห้ามยืนถ่ายรูปกบัเศียรพระพุทธรูปหิน
ทรายทีถูกห่อหุ้มดว้ยรากของตน้โพธิภายในวดัมหาธาตุ (ภาพที 2) อีกทงัมีเจา้หน้าทีคอยดูแลสอดส่องอย่าง
ใกลชิ้ด และป้ายหา้มปีนขึนบริเวณกาํแพงโบราณสถาน (ภาพที 3)  
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ภาพท ี1 ป้ายประกาศหา้ม ในแหล่งท่องเทียวต่าง ๆ ของอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี2 ป้ายหา้มยนืถ่ายรูปกบัเศียรพระพุทธรูปหินทรายทีถูกห่อหุม้ดว้ยรากของตน้โพธิภายในวดัมหาธาตุ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี3 ป้ายหา้มปีนขึนบริเวณกาํแพงโบราณสถาน และนกัท่องเทียวทีฝ่าฝืนป้ายหา้ม 
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 2. พฤติกรรมการท่องเทียวของนักท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวทางประวัติศาสตร์  อุทยาน
ประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักท่องเทียวทีเข้ามาเทียวในเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 52.8) เป็นนกัท่องเทียวสัญชาติไทยมากทีสุด (ร้อยละ 48.7) 
รองลงมา คือ สัญชาติอเมริกนั (ร้อยละ 8.6) มีอายุระหวา่ง 25 – 30 ปี (ร้อยละ 30.7) นบัถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 
58.3) และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 44.6) โดยมีรายไดต่้อเดือน 30,000 บาทขึนไป 

  ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเทียวของนกัท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวทางประวติัศาสตร์ อุทยาน
ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พบว่า นกัท่องเทียวนิยมท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติมากทีสุด 
(ร้อยละ 39.9) รองลงมาคือนิยมท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวทางประวติัศาสตร์ (ร้อยละ 39.4) ในการเดินทางมา
ท่องเทียวในอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่นกัท่องเทียวมาเทียวกบัเพือนหรือครอบครัว  
(ร้อยละ 73.9) เดินทางโดยรถยนต์ (ร้อยละ 42.0) มีค่าใช้จ่ายครังละไม่เกิน 1,000 บาท (ร้อยละ 57.1) ซึง
นกัท่องเทียวทราบขอ้มูลเกียวกบัอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจากเพือนหรือญาติมากทีสุด (ร้อยละ 
28.7) รองลงมาคือ รู้จักจากอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 23.8) ในระหว่างการเดินทางท่องเทียวในอุทยาน
ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่นกัท่องเทียวนิยมถ่ายรูปมากทีสุด (ร้อยละ 51.4) รองลงมาคือ ชม
และซือสินคา้ทีระลึก (ร้อยละ 23.4) โดยส่วนใหญ่นกัท่องเทียวมีจุดประสงคเ์พือตอ้งการพกัผอ่นหยอ่นใจ (ร้อย
ละ 30.8) รองลงมา คือ ตอ้งการไหวพ้ระ/ขอพร (ร้อยละ 26.5) ซึงก่อนเดินทางนกัท่องเทียวส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
52.8) ไดศึ้กษาขอ้มูลของแหล่งท่องเทียวมาก่อน โดยขอ้มูลทีนกัท่องเทียวศึกษาจะเป็นประวติัความเป็นมาของ
แหล่งท่องเทียวมากทีสุด (ร้อยละ 59.2) นอกจากนีนักท่องเทียวมีความเห็นว่าอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยามีสิงดึงดูดทีทรงคุณค่า ได้แก่ โบราณวตัถุ/พระพุทธรูปเก่าแก่มากทีสุด (ร้อยละ 39.4) 
รองลงมาคือ ความน่าสนใจดา้นประวติัศาสตร์ (ร้อยละ 30.5) 

 3. พฤติกรรมทไีม่เหมาะสมของนักท่องเทียวภายในอุทยานประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
 1) พฤติกรรมทไีม่เหมาะสมของนักท่องเทยีวจากการเกบ็แบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนักท่องเทียวโดยใช้แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างทีเป็น
นกัท่องเทียว พบว่า นกัท่องเทียวส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64.5) ไดก้ระทาํพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมขณะเทียวใน
อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยพฤติกรรมทีนกัท่องเทียวทาํมากเป็นอนัดบั 1 คือ การแต่งกายไม่
เรียบร้อย เช่น สวมเสือสายเดียว เกาะอก กางเกงขาสัน กางเกงรัดรูป เป็นตน้ (ร้อยละ 15.2) รองลงมา คือ สัมผสั
พระพุทธรูปหรือยืนคาํ (ร้อยละ 14.9) นอกจากนนัเป็นพฤติกรรมอืน ๆ ไดแ้ก่ การนาํอาหารเขา้ไปรับประทาน
ในเขตโบราณสถาน (ร้อยละ 14.1) ส่งเสียงดงัภายในเขตโบราณสถาน (ร้อยละ 10.0) ปีนป่ายรูปสักการะบริเวณ
ทีห้ามในเขตโบราณสถาน (ร้อยละ 6.3) ทิงขยะมูลฝอยนอกภาชนะรองรับในเขตโบราณสถาน (ร้อยละ 5.6) 
แอบถ่ายรูปวตัถุ/สิงก่อสร้างทีมีป้ายห้าม (ร้อยละ 5.2)  กอดจูบกบัคนรักในเขตโบราณสถาน (ร้อยละ 4.1) สูบ
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บุหรีในบริเวณทีห้าม (ร้อยละ 3.7) ปัสสาวะในทีสาธารณะ (ร้อยละ 3.7) ต่อเศียรพระพุทธรูปเพือถ่ายรูปหรือ
ลอ้เลียน (ร้อยละ 3.3)  กล่าววาจาลบหลู่ ติเตียนสิงสักการะ (ร้อยละ 3.0) เคลือนยา้ยโบราณวตัถุต่าง ๆ ภายใน
โบราณสถาน (ร้อยละ 3.0) แสดงท่าทางลอ้เลียนพระพุทธรูป หรือพระสงฆ์ (ร้อยละ 2.2)  จุดธูปในบริเวณที
ห้าม (ร้อยละ 2.2) ขีดเขียน/สลกัขอ้ความ ลงบนผนงัของโบราณสถาน (ร้อยละ 1.9) และพกพาอาวุธเขา้ไปใน
เขตโบราณสถาน (ร้อยละ 1.5) ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมทีนกัท่องเทียว
พบเห็นโดยใชแ้บบสอบถาม ซึงนกัท่องเทียวพบมากทีสุด 3 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่ การแต่งกายไม่เรียบร้อย (ร้อย
ละ 13.5) รองลงมาคือการนําอาหารเข้าไปรับประทานในเขตโบราณสถาน (ร้อยละ 9.6) และการสัมผสั
พระพุทธรูปหรือยนืคาํ (ร้อยละ 9.0) ดงัแสดงในตาราง 1  
  

ตาราง  1 แสดงการกระทําและการพบเห็นพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนักท่องเทียวในอุทยาน
ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา  
 

รายการพฤติกรรมทไีม่เหมาะสม การกระทาํ การพบเห็น 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

การแต่งกายไม่เรียบร้อย  41 15.2 107 13.5 
การสัมผสัพระพุทธรูปหรือยนืคาํ 40 14.9 71 9.0 

การนาํอาหารเขา้ไปรับประทานในเขต
โบราณสถาน 

38 14.1 76 9.6 

ส่งเสียงดงัภายในเขตโบราณสถาน 27 10.0 65 8.2 
ปีนป่ายรูปสักการะบริเวณทีหา้มในเขต
โบราณสถาน 

17 6.3 56 7.1 

ทิงขยะมูลฝอยนอกภาชนะรองรับ 15 5.6 66 8.4 

แอบถ่ายรูปวตัถุ/สิงก่อสร้างทีมีป้ายหา้ม  14 5.2 43 5.4 
กอดจูบกบัคนรักในเขตโบราณสถาน 11 4.1 43 5.4 
สูบบุหรีในบริเวณทีหา้ม 10 3.7 67 8.5 

ปัสสาวะในทีสาธารณะ 10 3.7 20 2.5 
ต่อเศียรพระพุทธรูปเพือถ่ายรูปหรือลอ้เลียน 9 3.3 32 4.1 

กล่าววาจาลบหลู่ ติเตียนสิงสักการะ  8 3.0 26 3.3 

เคลือนยา้ยโบราณวตัถุต่าง ๆ ภายในโบราณสถาน 8 3.0 26 3.3 

แสดงท่าทางลอ้เลียนพระพุทธรูป หรือ พระสงฆ ์ 6 2.2 32 4.1 
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จุดธูปในบริเวณทีหา้ม 6 2.2 20 2.5 
ขีดเขียน/สลกัขอ้ความ ลงบนผนงัของโบราณสถาน  5 1.9 33 4.2 

พกพาอาวธุเขา้ไปในเขตโบราณสถาน 4 1.5 7 0.9 

รวม 269 100 790 100 
 

 2) พฤติกรรมทไีม่เหมาะสมของนักท่องเทยีวจากการสังเกตการณ์ 

  ผลการศึกษาพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนกัท่องเทียวโดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมของนกัท่องเทียว
ในพืนทีศึกษาจาํนวน 10 จุด โดยใชเ้วลาเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ครัง ซึงเป็นวนัเสาร์หนึงครัง และเป็นวนัและเวลา
ราชการอีกหนึงครัง ตงัแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. พบวา่ นกัท่องเทียวมีพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมจาํนวน 453 
ครัง โดยพบในวนัเสาร์ 285 ครัง และวนัและเวลาราชการ 168 ครัง ซึงพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของ
นกัท่องเทียวทีพบมากทีสุด คือ การแต่งกายไม่เรียบร้อย (ร้อยละ 45.9) โดยพบมากทีสุดในเขตวดัใหญ่ชยัมงคล 
รองลงมาคือ พฤติกรรมการนาํอาหารเขา้ไปรับประทานในเขตโบราณสถาน (ร้อยละ 18.1) โดยพบมากทีสุดใน
เขตวดัไชยวฒันาราม นอกเหนือจากนนัเป็นพฤติกรรมอืน ๆ ไดแ้ก่ ส่งเสียงดงัภายในเขตโบราณสถาน (ร้อยละ 
10.6) สูบบุหรีในบริเวณทีหา้ม (ร้อยละ 6.4) ทิงขยะมูลฝอยนอกภาชนะรองรับในเขตโบราณสถาน (ร้อยละ 5.7) 
ปีนป่ายรูปสักการะบริเวณทีห้ามในเขตโบราณสถาน (ร้อยละ 3.8) ไม่ถอดรองเทา้ก่อนเขา้วิหารในพระวิหาร
มงคลบพิตร (ร้อยละ 2.4) สัมผสัพระพุทธรูปหรือยืนคาํ และกอดจูบกบัคนรักในเขตโบราณสถาน (ร้อยละ 2.2) 
แสดงท่าทางล้อเลียนพระพุทธรูป หรือพระสงฆ์ (ร้อยละ 1.8) ต่อเศียรพระพุทธรูปเพือถ่ายรูปหรือล้อเลียน 
(ร้อยละ 0.7) และปัสสาวะในทีสาธารณะ (ร้อยละ 0.2) ดงัแสดงในตาราง 2  
 

ตาราง 2 แสดงพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนักท่องเทียวจากการสังเกตการณ์ในอุทยานประวติัศาสตร์
พระนครศรีอยธุยา  
 

พฤติกรรมทไีม่เหมาะสม จํานวน (ครัง) ร้อยละ 

การแต่งกายไม่เรียบร้อย  208 45.9 

การนาํอาหารเขา้ไปรับประทานในเขตโบราณสถาน 82 18.1 

การส่งเสียงดงัภายในเขตโบราณสถาน 48 10.6 

การสูบบุหรีในบริเวณทีหา้ม 29 6.4 

การทิงขยะมูลฝอยนอกภาชนะรองรับในเขตโบราณสถาน 26 5.7 

ปีนป่ายรูปสักการะบริเวณทีหา้มในเขตโบราณสถาน 17 3.8 

ไม่ถอดรองเทา้ก่อนเขา้วหิารในพระวหิารมงคลบพิตร 11 2.4 
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การสัมผสัพระพุทธรูปหรือยนืคาํ 10 2.2 

กอดจูบกบัคนรักในเขตโบราณสถาน 10 2.2 

แสดงท่าทางลอ้เลียนพระพุทธรูป หรือ พระสงฆ ์ 8 1.8 

ต่อเศียรพระพุทธรูปเพือถ่ายรูปหรือลอ้เลียน 3 0.7 

ปัสสาวะในทีสาธารณะ 1 0.2 

รวม 453 100 

 

 3) สาเหตุของการกระทาํพฤติกรรมทไีม่เหมาะสมของนักท่องเทยีว   
 จากการสอบถามนักท่องเทียวถึงสาเหตุของการกระทําพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมในอุทยาน
ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยผูว้ิจยัตงัสมมติฐานว่า นกัท่องเทียวไม่ทราบว่าการท่องเทียวในอุทยาน
ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีการกาํหนดกฎ ระเบียบ และขอ้ห้ามต่าง ๆ ไว ้เพือป้องกนัไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อแหล่งท่องเทียวประเภทโบราณสถานซึงมีความเปราะบาง โดยผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเทียวส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 61.9) ทราบวา่การท่องเทียวในอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีการกาํหนดกฎ ระเบียบ 
และขอ้หา้มต่าง ๆ ซึงนกัท่องเทียวส่วนใหญ่ (ร้อยละ 36.0) ทราบขอ้มูลจากป้ายประกาศห้าม (ภาพที 1) และเมือ
ถามถึงความเขา้ใจในเนือหาของป้ายประกาศห้าม พบวา่ นกัท่องเทียวส่วนใหญ่มีความเขา้ใจในเนือหาของป้าย
ประกาศหา้มในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 44.8) ส่วนความคิดเห็นของนกัท่องเทียวต่อการปรับปรุงป้ายประกาศ
ห้าม พบว่า นักท่องเทียวส่วนใหญ่เห็นว่าไม่จาํเป็นต้องปรับปรุง (ร้อยละ 54.4) แต่ในส่วนทีเห็นว่าควร
ปรับปรุงป้าย (ร้อยละ 45.6) นนัตอ้งการใหเ้พิมคาํอธิบายใหช้ดัเจนยิงขึน เพือให้นกัท่องเทียวไดเ้ขา้ใจถึงเหตุผล
วา่ทาํไมจึงห้าม โดยเฉพาะนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ ทีพบวา่ส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจในลูกศร และภาพประกอบใน
ป้ายประกาศหา้ม จึงควรเพิมคาํอธิบายใตภ้าพให้ชดัเจนและเขา้ใจง่ายยิงขึน อีกทงัควรติดตงัป้ายในจุดทีชดัเจน
มองเห็นได้ง่าย เนืองจากผลการศึกษาพบว่า ยงัมีนักท่องเทียวทีไม่เคยพบเห็นป้ายประกาศห้ามนีในแหล่ง
ท่องเทียวเลย (ร้อยละ 32.6) 
 4) ผลกระทบและความตระหนักถึงผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถานทีเกิดจากการกระทําพฤติกรรม
ทไีม่เหมาะสมของนักท่องเทยีวในอุทยานประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

จากการศึกษาผลกระทบจากพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนักท่องเทียวต่อการท่องเทียวในอุทยาน
ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา สามารถสรุปไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงันี 1) ผลกระทบต่อจริยธรรม ศีลธรรมอันดี 
และขนบวิถีชาวพุทธ โดยพฤติกรรมทีก่อให้เกิดผลกระทบดา้นนี ได้แก่ พฤติกรรมการแต่งกายไม่เรียบร้อย 
การกอดจูบกบัคนรักในเขตโบราณสถาน การแสดงท่าทางล้อเลียนพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์ การต่อเศียร
พระพุทธรูปเพือถ่ายรูปหรือล้อเลียน การกล่าววาจาลบหลู่ติเตียนสิงสักการะ และการส่งเสียงดงัภายในเขต
โบราณสถาน และ 2) ผลกระทบต่อโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิงแวดล้อมศิลปกรรมในแหล่งโบราณสถาน 
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ซึงก่อให้เกิดความเสือมโทรม เสียหาย และลดคุณค่าลง อนัได้แก่ การเคลือนยา้ยโบราณวตัถุต่าง ๆ ภายใน
โบราณสถาน การปีนป่ายรูปสักการะบริเวณทีห้ามในเขตโบราณสถาน  การนาํอาหารเขา้ไปรับประทานภายใน
เขตโบราณสถาน การขีดเขียน/สลกัขอ้ความ ลงบนผนงัของโบราณสถาน การสูบบุหรีในบริเวณทีห้าม การทิง
ขยะมูลฝอยภายในเขตโบราณสถานนอกภาชนะรองรับ การสัมผสัพระพุทธรูปหรือยืนคาํ การแอบถ่ายรูปวตัถุ/
สิงก่อสร้างทีมีป้ายหา้มถ่าย การจุดธูปในบริเวณทีหา้ม และการปัสสาวะในทีสาธารณะ 

 และจากการศึกษาความตระหนกัถึงผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถานทีเกิดจากการกระทาํพฤติกรรมที
ไม่เหมาะสมของนักท่องเทียวในอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พบว่า นักท่องเทียวส่วนใหญ่ 
ตระหนกัว่าการกระทาํพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถานในระดบัปานกลาง (1.81 

 0.70) โดยนักท่องเทียวคิดว่าการปีนป่ายรูปสักการะบริเวณทีห้ามในเขตโบราณสถาน ส่งผลกระทบเป็น
อนัดบั 1 (2.05  0.70) รองลงมา คือ การนาํอาหารเขา้ไปรับประทานภายในเขตโบราณสถาน (1.96  0.71) 
และการขีดเขียน/สลกัขอ้ความ ลงบนผนงัของโบราณสถาน (1.94  0.71) ส่วนพฤติกรรมทีนกัท่องเทียวมี
ความคิดเห็นว่าส่งผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ การจุดธูปในบริเวณทีห้าม (1.65  0.72) และ การ
ปัสสาวะในทีสาธารณะ (1.65  0.69) ดงัแสดงในตาราง 3 

 

ตาราง 3 แสดงความตระหนกัถึงผลกระทบต่อแหล่งท่องเทียวทีเกิดจากการกระทาํพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม
ของนกัท่องเทียวใน อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
 

พฤติกรรม  SD 
ระดับของ
ผลกระทบ 

ปีนป่ายรูปสักการะบริเวณทีหา้มในเขตโบราณสถาน  2.05 0.68  ปานกลาง 

นาํอาหารเขา้ไปรับประทานภายในเขตโบราณสถาน 1.96 0.71 ปานกลาง 

ขีดเขียน/สลกัขอ้ความ ลงบนผนงัของโบราณสถาน 1.94 0.71 ปานกลาง 

ส่งเสียงดงัภายในเขตโบราณสถาน 1.93 0.68 ปานกลาง 

แต่งกายไม่เรียบร้อย  1.90 0.70 ปานกลาง 

กอดจูบกบัคนรักในเขตโบราณสถาน 1.83 0.71 ปานกลาง 

กล่าววาจาลบหลู่ติเตียนสิงสักการะ 1.83 0.68 ปานกลาง 

ต่อเศียรพระพุทธรูปเพือถ่ายรูปหรือลอ้เลียน 1.82 0.73 ปานกลาง 

สูบบุหรีในบริเวณทีหา้ม 1.81 0.68 ปานกลาง 

แสดงท่าทางลอ้เลียนพระพุทธรูป / พระสงฆ ์ 1.79 0.70 ปานกลาง 

ทิงขยะมูลฝอยภายในเขตโบราณสถานนอกภาชนะรองรับ 1.77 0.66 ปานกลาง 
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พกพาอาวธุเขา้ไปในเขตโบราณสถาน 1.74 0.70 ปานกลาง 

สัมผสัพระพุทธรูปหรือยนืคาํ 1.72 0.71 ปานกลาง 

เคลือนยา้ยโบราณวตัถุต่าง ๆ ภายในโบราณสถาน   1.70 0.71 ปานกลาง 

แอบถ่ายรูปวตัถุ/สิงก่อสร้างทีมีป้ายหา้มถ่าย 1.69 0.69 ปานกลาง 

จุดธูปในบริเวณทีหา้ม 1.65 0.72 น้อย 

ปัสสาวะในทีสาธารณะ 1.65 0.69 น้อย 

รวม 1.81 0.70 ปานกลาง 
 

 4. แนวทางป้องกนัไม่ให้เกดิพฤติกรรมทไีม่เหมาะสมของนักท่องเทยีวในแหล่งโบราณสถาน 

 ผลการศึกษา พบวา่ นกัท่องเทียวส่วนใหญ่เห็นวา่ควรใหค้วามรู้และสร้างจิตสาํนึกแก่ประชาชนมาก
ทีสุด (ร้อยละ 16.8) รองลงมาคือ ออกแบบและติดตงัป้ายห้าม ป้ายแสดงกฎ ระเบียบให้ดึงดูดและน่าสนใจ 
(ร้อยละ 11.9) การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด (ร้อยละ 11.8) และการปฐมนิเทศนกัท่องเทียวก่อนเขา้ชม 
(ร้อยละ 10.2) ตามลาํดบั ดงัแสดงในตาราง 4 

 

ตาราง 4 แสดงแนวทางป้องกนัไม่ใหเ้กิดพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนกัท่องเทียวในแหล่งโบราณสถาน 

 

แนวทาง จํานวน ร้อยละ 

ใหค้วามรู้และสร้างจิตสาํนึกแก่ประชาชน 247 16.8 

ออกแบบและติดตงัป้ายกฎ ระเบียบใหดึ้งดูด 175 11.9 

บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด 174 11.8 

ปฐมนิเทศนกัท่องเทียวก่อนเขา้ชม 150 10.2 

ประชาสัมพนัธ์ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัอยา่งทวัถึง 147 10.0 

ใหชุ้มชนมีส่วนร่วม 123 8.4 

จดัใหมี้มคัคุเทศกท์อ้งถิน 119 8.1 

กาํหนดโทษปรับ 111 7.5 

จดัเจา้หนา้ทีและกลอ้งวงจรปิดควบคุม 89 6.0 

จาํกดัจาํนวนนกัท่องเทียว 59 4.0 

อืนๆ 79 5.4 

รวม 1,473 100 

 



วารสารการบริการและการท่องเทียว  ปีที 7 ฉบบัที 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม  2555) 

51 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนักท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวทางประวติัศาสตร์ : 
กรณีศึกษาโบราณสถานในอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า แหล่ง
ท่องเทียวในอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งท่องเทียวทีไดขึ้นทะเบียนโบราณสถาน มีการ
ใชก้ฎหมายในการควบคุมพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนกัท่องเทียว โดยยึดตาม พระราชบญัญติัโบราณสถาน 
โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2535 ซึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสิทธิพร (2547) ทีกล่าวว่ามาตรการทางกฎหมายเป็นมาตรการหนึงในการอนุรักษ ์
(Methods of conservations) ชุมชนเมืองและสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม ซึงสามารถนาํมาใชก้บัการอนุรักษ์
งานสถาปัตยกรรม โบราณสถาน และสิงแวดลอ้มศิลปกรรมได ้ โดยผลการศึกษาพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของ
นกัท่องเทียวโดยใช้แบบสอบถามและแบบสังเกตพฤติกรรมมีความสอดคล้องกนั กล่าวคือ พฤติกรรมทีไม่
เหมาะสมทีนกัท่องเทียวส่วนใหญ่กระทาํมากทีสุด ไดแ้ก่ การแต่งกายไม่เรียบร้อย ซึงพฤติกรรมดงักล่าวถือ
เป็นการกระทาํทีขดัต่อกฎระเบียบทีบงัคบัใช้ในโบราณสถาน ตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ 
ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2535 ขอ้ 6  ทีว่าผูเ้ขา้ชม
โบราณสถานต้องไม่กระทาํการใดๆ ภายในเขตโบราณสถานอันเป็นทีน่ารังเกียจหรือเป็นทีเสือมเสียต่อ
ศีลธรรมอนัดี หรือลบหลู่ดูหมินศาสนาและวฒันธรรม หรือก่อความรําคาญแก่ผูเ้ขา้ชมอืน ๆ นอกจากนียงัขดั
ต่อระเบียบปฏิบติัในการไปวดั (สุชาดา, 2548) โดยเฉพาะการแต่งกายไปวดั ทีผูห้ญิงควรแต่งกายให้สุภาพ
เรียบร้อย และไม่ควรตกแต่งดว้ยเครืองประดบัและเครืองสําอางจนเกินงาม เพราะวดัเป็นสถานทีปฏิบติัธรรม 
คนไปวดัเพือทาํบุญ ทาํจิตใจให้สงบ จึงควรตดัเรืองปรุงแต่งกิเลสเหล่านีออกไปเสียก่อน โดยประเด็นเรืองการ
แต่งกายไม่เรียบร้อยไปวดัหรือแหล่งท่องเทียวประเภทโบราณสถานกาํลงัถูกวิพากษว์ิจารณ์อยา่งมากในสังคม
ออนไลน์ เพราะปัจจุบนันีไม่ใช่เฉพาะแต่ชาวต่างชาติทีแต่งกายไม่เรียบร้อยไปวดั เนืองดว้ยการไม่รู้กาลเทศะ
และขนบวิถีชาวพุทธ แต่หญิงไทยสมยัใหม่จาํนวนไม่นอ้ยทีนิยมแต่งกายดว้ยเสือผา้นอ้ยชินไปวดั ซึงถือวา่ไม่
ถูกกาลเทศะ ดงัจะเห็นไดจ้ากกระทูต่้าง ๆ ในกระดานสนทนาเวบ็ไซตพ์นัทิป เช่น กระทูร้ณรงค์ การแต่งกาย
สุภาพในวดั (SeiGaku, 2554) ผลกรรมของการนุ่งนอ้ยห่มนอ้ยเขา้วดั (สวยเริดไปวนัวนั, 2554) และการแต่งกาย
ให้ถูกกาลเทศะสําหรับนกัท่องเทียววยัรุ่นสมยันีมนัยากตรงไหน (Hellbluegirl, 2554) ซึงกระทูเ้หล่านีมีคนเขา้
มาแสดงความคิดเห็นกนัอย่างมาก จนไดรั้บการโหวตให้เป็นกระทูแ้นะนาํประจาํห้องสนทนาต่าง ๆ ทงันีเพือ
รณรงคใ์หห้ญิงไทยรู้จกักาลเทศะ เคารพในกฎ กติกา และมารยาทของสถานที  
 สาเหตุของการกระทําพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนักท่องเทียว เนืองจากยงัคงมีนักท่องเทียวทีไม่
ทราบว่าการท่องเทียวในอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีการกาํหนดกฎ ระเบียบ และขอ้ห้ามต่าง ๆ 
ไว  ้(ร้อยละ 38.1) แสดงให้เห็นว่านักท่องเทียวส่วนใหญ่ทราบว่าการท่องเทียวในอุทยานประวติัศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา มีการกาํหนดกฎ ระเบียบ และขอ้ห้ามต่าง ๆ ไว ้โดยนกัท่องเทียวส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลจาก
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ป้ายประกาศห้ามในแหล่งท่องเทียวต่าง ๆ ในอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แต่ทีพบว่ายงัมีการ
กระทาํผิด หรือฝ่าฝืนขอ้ห้ามอยู่ เนืองมาจากนกัท่องเทียวยงัไม่เขา้ใจในขอ้ห้ามทีประกาศไวใ้นป้ายประกาศ
ห้าม โดยเฉพาะนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวฒันธรรม ทีไม่เขา้ใจในวฒันธรรมไทย และกาลเทศะ
ในการเขา้ชมแหล่งท่องเทียวประเภทโบราณสถาน รวมถึงศาสนสถานทางพุทธศาสนา ถึงแมป้้ายประกาศห้าม
จะมีขอ้ความ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย องักฤษ และญีปุ่นแล้วก็ตาม ซึงสอดคล้องกบัปัจจยัในการสร้างความ
แตกต่างของนกัท่องเทียว (Kozak & Decrop, 2009) ทีกล่าววา่วฒันธรรมของแต่ละประเทศไม่เหมือนกนั เพราะ
ความคิดความเชืออยู่บนพืนฐานทีแตกต่างกนั โดยวฒันธรรมมีความสําคญัทีจะเป็นตวักาํหนดพฤติกรรม หรือ
แนวทางปฏิบติัให้คนแต่ละชาติมีความเฉพาะแตกต่างกนั ทงันีเพราะนักท่องเทียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มี
วฒันธรรมทีแตกต่างกบัชาวไทยทีส่วนใหญ่ยึดมนัในขนบวิถีของชาวพุทธ จึงทาํให้เกิดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
และกระทาํพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมและขดัต่อวิถีของชาวพุทธได ้ ซึงนกัท่องเทียวไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า ควร
ปรับปรุงป้ายประกาศห้าม โดยเพิมคาํอธิบายใตภ้าพให้ชดัเจนและเขา้ใจง่ายยิงขึน และควรเพิมเหตุผลวา่ทาํไม
ถึงห้าม ไม่เหมาะสมอย่างไร หากฝ่าฝืนจะส่งผลกระทบอย่างไร เนืองจากพฤติกรรมของนักท่องเทียว
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ ยอมรับและเคารพในเหตุผลมากกวา่ความเชือทีพิสูจน์ไม่ได ้และเมือเปรียบเทียบสาเหตุ
ของการกระทาํพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนักท่องเทียวกบัความตระหนักถึงผลกระทบต่อแหล่งโบราณ
สถานทีเกิดจากการกระทาํพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนกัท่องเทียว พบวา่ นกัท่องเทียวส่วนใหญ่ ตระหนกัวา่
การกระทาํพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถานในระดบัปานกลาง ซึงเป็นอีกสาเหตุ
หนึงทีทาํให้นกัท่องเทียวยงัคงฝ่าฝืนกฎ หรือกระทาํพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม ดงันนัจึงควรให้ความสําคญักบั
การจัดการให้ความรู้และการสร้างจิตสํานึกแก่นกัท่องเทียวให้มากขึน (สํานกังานพฒันาการท่องเทียว, 2549) 

กล่าวคือ นอกจากการติดตงัป้ายประกาศห้ามแล้ว ควรจดัให้มีบุคลากรทีมีความรู้เรืองประวติัศาสตร์ และ
โบราณคดีให้บริการด้านความรู้แก่นักท่องเทียวด้วย โดยมีการจดัอบรมบุคลากรเกียวกบัคุณค่าของแหล่ง
ท่องเทียวและการอนุรักษ์เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม อีกทงัควรมีสือทีให้ความรู้แก่นกัท่องเทียวทีหลาย
หลายประเภทยงิขึน เช่น แผน่พบั โปสเตอร์ นิทรรศการ เป็นตน้  

ผลการศึกษาผลกระทบจากพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนักท่องเทียวต่อการท่องเทียวในอุทยาน
ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พบว่ามี 2 ดา้น ดงันี 1) ผลกระทบต่อจริยธรรม ศีลธรรมอันดี และขนบวิถี
ชาวพุทธ เช่น พฤติกรรมการแต่งกายไม่เรียบร้อย การกอดจูบกบัคนรักในเขตโบราณสถาน การแสดงท่าทาง
ลอ้เลียนพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์ เป็นตน้ ซึงการกระทาํดงักล่าวขดัต่อหลกัการจริยธรรมการท่องเทียวโลก 
(Global Code of Ethics) ขององคก์ารท่องเทียวโลก (World Tourism Organization [WTO]) (2011) ทีกล่าวไวว้า่ 
การท่องเทียวทีดียอ่มทาํให้เกิดความเขา้ใจและส่งเสริมค่านิยมทางจริยธรรม ทาํให้มนุษยชาติมีการยอมรับนบั
ถือต่อความหลากหลายทงัดา้นเชือชาติ ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม และปรัชญาทางความคิด ดงันนัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในการพฒันาการท่องเทียว รวมถึงนักท่องเทียวเองควรจะปฏิบัติตามประเพณีทางสังคมและ
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วัฒนธรรมของสังคมนัน ๆ  ซึงถือเป็นการให้เกียรติและยอมรับในคุณค่าของคนรวมทงัคนกลุ่มน้อยและคน
พืนเมืองในชุมชนทีได้เยียมเยือนนัน นอกจากนีพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนักท่องเทียวอาจจะทาํให้เกิด
ความรู้สึกขดัแยง้ภายในใจระหว่างเจา้ของท้องถินกับนักท่องเทียวได้ ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของวรรณา 
(2546) และการท่องเทียวแห่งประเทศไทย (2544) ทีไดก้ล่าวไวว้่าการกระทาํบางอยา่งทีรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของ
นักท่องเทียว อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้กับคนในท้องถินได้ เนืองมาจากความไม่รู้และความแตกต่างด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีบางประการ และ 2) ผลกระทบต่อโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิงแวดล้อม
ศิลปกรรมในแหล่งโบราณสถาน ซึงก่อให้เกิดความเสือมโทรม เสียหาย และลดคุณค่าลง อนัประกอบด้วย
พฤติกรรม เช่น การเคลือนยา้ยโบราณวตัถุต่าง ๆ ภายในโบราณสถาน การปีนป่ายรูปสักการะบริเวณทีห้ามใน
เขตโบราณสถาน  การขีดเขียน/สลกัขอ้ความ ลงบนผนงัของโบราณสถาน ซึงพฤติกรรมเหล่านีเป็นสาเหตุทีทาํ
ใหโ้บราณสถานเสือมสภาพได ้ตามพุทธปรัชญาหนึงทีวา่ บรรดาสรรพสิงต่าง ๆ ในโลกยอ่มมีการเกิดไดด้บัได้
ตามหลกัอนิจจงัในคาํสอนของพระพุทธเจา้ ฉะนนั จึงปฏิเสธไม่ไดว้า่โบราณสถานก็มีการสึกกร่อนเสือมโทรม
ไปได้ตามกาลเวลาร่วมกับปัจจัยประกอบอืน ๆ ด้วยเช่นกัน ซึงสาเหตุการเสือมของโบราณสถาน (กอง
โบราณคดี, 2532) ไดแ้ก่ 1) วสัดุทีนาํมาใช้ในการก่อสร้าง 2) สภาพของดิน 3) สภาพของบรรยากาศ 4) การ
กระทาํของสัตว ์และ 5) การกระทาํของมนุษยซึ์งมีทงัเจตนาและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยรวมถึงพฤติกรรมทีไม่
เหมาะสมของนักท่องเทียวด้วย ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของพลอยสิรินทร์ และคณะ (2554) ทีว่า
โบราณสถานเป็นสิงทีทาํใหเ้ราไดเ้รียนรู้วฒันธรรมหรือแมแ้ต่ชีวิตความเป็นอยูข่องบรรพบุรุษในอดีต จึงถือวา่
เป็นอนุสรณ์สถานทีสําคญัและจาํเป็นตอ้งมีหน่วยงานเพือดูแล บูรณะให้คนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้ หลงัจากทีกรม
ศิลปากรและหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาจดัการดูแลเปิดเป็นแหล่งท่องเทียว นาํความเจริญมาสู่ชุมชน แต่
สภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไปในทุก ๆ ปี อาจกล่าวไดว้า่ ส่งผลเสียมากกวา่ผลดี  เนืองจากมีนกัท่องเทียวบาง
กลุ่มขาดจิตสาํนึกหรือความรู้เรืองกฎขอ้ห้ามของสถานที เช่น การขึนไปยืนถ่ายรูปบนเจดีย ์หรือกาํแพงทงัๆ ที
มีป้ายห้ามขึนติดเพือแจง้ให้ทราบ การนงับนซากโบราณสถาน  การยืนหรือนงับนกาํแพง  เป็นตน้  การกระทาํ
เหล่านีลว้นเป็นการทาํลายโบราณสถานทงัสิน  ซึงก็มิใช่ความผิดของนกัท่องเทียวแต่เพียงฝ่ายเดียว เจา้หนา้ทีที
มีส่วนเกียวขอ้งเองก็ควรจะดูแล กวดขนั ให้ความรู้ความเขา้ใจทีถูกตอ้งกบันกัท่องเทียวดว้ย  และผลการวิจยั
ของ Pandey et al. (1995) ทีทาํการศึกษาผลกระทบจากการท่องเทียวต่อวฒันธรรมและสิงแวดลอ้มในประเทศ
เนปาล พบวา่ การท่องเทียวทีเนน้ปริมาณในแหล่งท่องเทียวทางประวติัศาสตร์ไม่เพียงแต่จะทาํให้สภาพดงัเดิม
ของแหล่งท่องเทียวเปลียนแปลงไป แต่ยงัทาํให้เกิดมลพิษและเกิดความเสียหายต่อคุณค่าทางศิลปะของ
โบราณสถานอีกดว้ย ทงันีเกิดจากนกัท่องเทียวขาดจิตสํานึก ขาดความตระหนกัในคุณค่าของโบราณสถาน จน
เกิดการกระทาํพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมทงัโดยเจตนาและไม่เจตนา แต่พฤติกรรมทงัหมดสร้างผลกระทบต่อ
โบราณสถาน 
 ผลการศึกษาแนวทางป้องกนัไม่ให้เกดิพฤติกรรมทไีม่เหมาะสมของนักท่องเทยีวในแหล่งโบราณสถาน  
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พบวา่นกัท่องเทียวส่วนใหญ่เห็นวา่ควรให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชน ซึงสอดคลอ้ง กบัผลการวิจยั
ของไชยโย (2542) ทีเสนอแนะให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการอนุรักษ์
สิงแวดลอ้มศิลปกรรมให้มากยิงขึน โดยเฉพาะอยา่งยิงการให้ข่าวสารและให้การอบรมแก่ประชาชนในพืนทีที
มีแหล่งโบราณสถานตงัอยู่ ซึงจะสร้างสามญัสํานึกในคุณค่าและวิธีการในการคุม้ครองโบราณสถานและ
สิงแวดล้อมศิลปกรรม รวมถึงควรมีการสอดแทรกความรู้เกียวกบัการดูแลสิงแวดลอ้มศิลปกรรม เขา้ไปใน
หลกัสูตรการศึกษา แก่เยาวชนทุกระดบัชนั เพือปลูกฝังความคิดและความรักในการอนุรักษโ์บราณสถานและ
สิงแวดลอ้มศิลปกรรม อีกทงัสอดคลอ้งกบัทรรศนะของ เกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร (ปรียาพร, 
2554) ทีกล่าววา่ กรมศิลปากรตอ้งพยายามให้ความรู้ สร้างความเขา้ใจให้กบัคนไทยทุกคน เกียวกบัการสร้าง
ความภาคภูมิใจในการร่วมเป็นเจา้ของโบราณสถาน และวฒันธรรมของชาติ รวมถึงสร้างจิตสํานึกให้คนรู้
คุณค่าของอุทยานประวติัศาสตร์ โดยพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติตามจงัหวดัต่าง ๆ จดักิจกรรมอบรมให้ความรู้
กบัเด็ก เยาวชน และอาสาสมคัรทีทาํหนา้ทีเป็นมคัคุเทศก์นาํชมโบราณสถานในทอ้งถิน โดยจะให้มีการสร้าง
ความเขา้ใจและให้ขอ้มูลทีถูกตอ้งกบัอาสาสมคัรมคัคุเทศก์ เพือให้ไปทาํความเขา้ใจ ปรับเปลียนทศันคติของ
นกัท่องเทียว และประชาชนทีมาเทียวอุทยานประวติัศาสตร์และแหล่งโบราณสถานทวัประเทศ นาํไปสู่การ
สร้างจิตสาํนึกในการเป็นเจา้ของมรดกทางวฒันธรรมร่วมกนั 

สรุป 
 การศึกษาวิจัยพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนักท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวทางประวติัศาสตร์: 

โบราณสถานในอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา
พฤติกรรมทีไม่ เหมาะสมของนักท่องเทียวรวมทังสาเหตุของพฤติกรรมภายในแหล่งท่องเทียวทาง
ประวติัศาสตร์ อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และผลกระทบทีเกิดขึน รวมทงัความตระหนักถึง
ผลกระทบทีเกิดขึนจากพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของนักท่องเทียวภายในบริเวณแหล่งท่องเทียวทาง
ประวติัศาสตร์ จากผลการศึกษาพบว่า นักท่องเทียวส่วนใหญ่มีพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมขณะท่องเทียวใน
อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมทีเกิดขึนมากทีสุดคือการแต่งกายไม่
เรียบร้อย รองลงมาคือ การสัมผสัพระพุทธรูปหรือยืนคาํ รวมถึงการไม่ปฏิบติัตามขอ้ห้ามต่างๆ เช่น การนาํ
อาหารเขา้ไปรับประทานในเขตโบราณสถาน การส่งเสียงดงั การสูบบุหรี และการปีนป่ายรูปสักการะ เป็นตน้ 
ซึงผลการศึกษาทีไดมี้ความสอดคลอ้งกนัทงัการเก็บแบบสอบถามและการสังเกตพฤติกรรมของนกัท่องเทียว 
โดยสาเหตุของการกระทําพฤติกรรมทีไม่ เหมาะสมของนักท่องเทียวในอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา พบวา่ ถึงแมน้กัท่องเทียวส่วนใหญ่จะทราบขอ้มูลจากป้ายประกาศห้าม แต่ความเขา้ใจใน
เนือหาของป้ายประกาศหา้มอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านนั โดยเฉพาะนกัท่องเทียวชาวต่างชาติทีพบวา่ส่วนใหญ่
ไม่เขา้ใจในลูกศร และภาพประกอบในป้ายประกาศห้าม จึงควรเพิมคาํอธิบายใตภ้าพให้ชดัเจนและเขา้ใจง่าย
ยงิขึน รวมถึงการติดตงัป้ายควรอยูใ่นจุดทีมองเห็นไดง่้ายดว้ย และจากการศึกษาความตระหนกัถึงผลกระทบที
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เกิดขึนจากพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม พบวา่ นกัท่องเทียวส่วนใหญ่มีความตระหนกัอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
พฤติกรรมทีนักท่องเทียวคิดว่าส่งผลกระทบมากทีสุด คือ การปีนป่ายรูปสักการะบริเวณทีห้ามในเขต
โบราณสถาน รองลงมาคือการนําอาหารเข้าไปรับประทาน  และการขีดเขียนข้อความลงบนผนังของ
โบราณสถาน 

จากผลการศึกษาจะพบว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนกัท่องเทียวทีเกิดขึนส่วนใหญ่เกิดจากความ
เข้าใจในเนือหาของป้ายห้าม ป้ายประกาศต่างๆ ไม่เพียงพอ รวมถึงความชัดเจนของรูปภาพทีต้องการสือ 
โดยเฉพาะนักท่องเทียวชาวต่างประเทศ ดังนันจึงได้มีการเสนอแนวทางป้องกันการเกิดพฤติกรรมทีไม่
เหมาะสมของนกัท่องเทียว โดยนกัท่องเทียวส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกในความ
ตระหนักต่อผลกระทบทีจะเกิดขึน การออกแบบและติดตงัป้ายประกาศห้ามต่างๆ ให้มีความชัดเจนและ
น่าสนใจ การบงัคบัใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด การแนะนํานักท่องเทียวก่อนการเข้าชมแหล่งท่องเทียว 
ตลอดจนการจดัใหมี้มคัคุเทศกท์อ้งถิน และจดัใหมี้เจา้หนา้ทีและกลอ้งวงจรปิดควบคุม 

ข้อเสนอแนะ 
1.หน่วยงานทีเกียวข้องควรส่งเสริมการให้ความรู้ด้านประวติัศาสตร์ความเป็นมาและคุณค่าของ

โบราณสถานแก่นักท่องเทียวและประชาชนทวัไปให้มากขึน เพือถ่ายทอดความรู้ให้เขา้ใจ และตระหนกัถึง
คุณค่าและความสําคญัทางประวติัศาสตร์ของแหล่งโบราณสถาน อนัจะเป็นการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
และลดการกระทาํพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมลงได ้

2.หน่วยงานทีเกียวขอ้งควรจดัให้มีจุดประชาสัมพนัธ์โดยเจ้าหน้าทีเพือแนะนําการปฏิบติัตวัของ
นกัท่องเทียวก่อนเขา้ชมแหล่งท่องเทียวโบราณสถานทีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ 

3.หน่วยงานทีเกียวขอ้งควรจดัให้มีมคัคุเทศก์ทอ้งถิน หรือยุวมคัคุเทศก์เป็นผูถ่้ายทอดขณะเทียวชม 
ประกอบการใช้สือต่าง ๆ เช่น ป้ายสือความหมาย นิทรรศการ แผ่นพบั เป็นต้น นอกจากนียงัสามารถช่วย
ติดตาม และเตือนใหน้กัท่องเทียวไม่ปฏิบติัพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมในแหล่งท่องเทียวทางประวติัศาสตร์ดว้ย 

4.หน่วยงานทีเกียวขอ้งควรปรับปรุงป้ายประกาศหา้มในแหล่งท่องเทียว รวมถึงป้ายประชาสัมพนัธ์กฎ 
ระเบียบต่างๆ โดยการออกแบบให้ภาพประกอบสามารถสือความหมายและเขา้ใจไดง่้าย เพิมคาํอธิบายและ
เหตุผลใหช้ดัเจนยงิขึน และควรติดป้ายไวใ้นตาํแหน่งทีเห็นไดช้ดั แต่ไม่ขดักบัทศันียภาพของโบราณสถาน  
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