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บทคัดย่อ 
 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ ๑) เพ่ือศึกษาการด ารงอยู่และการสืบสานอัตลักษณ์ของ
เมืองอยุธยา ประเทศไทยายใต้ความเป็นยุคโลกาภิวัตน์ และ ๒) เพ่ือศึกษาบทบาทของการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ในการสนับสนุนและส่งเสริม ให้เกิดการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมในเมือง
โบราณอยุธยา ประเทศไทย 
 ผลการศึกษาพบว่าอัตลักษณ์ของความเป็นชาวอยุธยามีหลากหลายตามความ
หลากหลายของชาติพันธ์ แต่สาระส าคัญที่เป็นลักษณะร่วมของชาวอยุธยา คือ ๑) อัตลักษณ์
ความรู้สึกความเป็นชาวอยุธยามีความผูกพันกับประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นเมืองหลวงของไทยที่มีความ
รุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใช้ช่วงร่วมสมัยเดียวกันนั้นและความรู้สึก
เกี่ยวข้องกับการสูญเสียเอกราชให้แก่พม่า ความเป็นชาวอยุธยาจึงสัมพันธ์กับความเจริญรุ่งเรืองใน
ขณะเดียวกันก็ผสมผสานกับการสูญเสียเอกราช อัตลักษณ์ดังกล่าวยังได้รับการสืบทอดในอดีตต ารา 
เรื่องเล่า ภาพยนต์และละคร  ๒) อัตลักษณ์ที่แสดงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงความเจริญรุ่ง
เรื่องและความสูญเสียนั้นคือ ศิลปกรรม ได้แก่ สถาปัตยกรรม  ประติมากรรมและศิลปกรรมที่ทิ้ง
ร่องรอยในอดีตไว้ในความทรงจ า อัตลักษณ์ทั้งสองถูกอธิบายความเป็นชาวอยุธยาโดยชาวอยุธยา คน
นอกที่มิใช่ชาวอยุธยาและชาวอยุธยารับเอาคติคนนอกมานิยามชาวอยุธยาเพ่ือปฏิสัมพันธ์กับคนนอก
ผ่านการความตกผลึกของการสั่งสมทัศนะท้ังสองไว้ในตนเอง เป็นชาว “อยุธยา” 
 ทั้งสองอัตลักษณ์ชาวอยุธยาพยายามอนุรักษ์ไว้โดยการร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ การอนุรักษ์อัตลักษณ์อันแรกที่เกี่ยวข้องกับคนจะผ่านการละเล่น 
กิจกรรมการแสดงในเนื่องในประเพณีที่คนในชุมชนร่วมกันสืบสาน การอนุรักษ์อัตลักษณ์เป็นการ
สร้างสิ่งใหม่หรือการจ าลองให้เหมือนอดีต การอนุรักษ์อัตลักษณ์ประการคือศิลปกรรมหลังผ่าน
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ระยะแรกเพ่ืออนุรักษ์ให้คงความศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาเพ่ือ
แสดงคุณค่าความเป็นอารยะและปัจจุบันเพื่อการท่องเที่ยวตามล าดับ  
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ABSTRACT 
 

The purpose of the study is 1) to study the existence and continuity of 
the identity of Ayutthaya. 2) to study the role of cultural tourism; To support and 
promote The existence of identity and culture in the ancient city of Ayutthaya,  
Thailand. 

The study found that the identity of Ayutthaya was varied according to 
the variety of ethnic groups. The essence of Ayutthaya is 1) the identity of Ayutthaya 
is linked to history, which was the most prosperous and prosperous Thai capital in 
Southeast Asia. The feeling and feelings associated with the loss of independence to 
Burma. Ayutthaya is associated with prosperity while at the same time merging with 
the loss of independence. The identity is also inherited in the past. Textbooks, 
dramas and dramas. 2) Identities that display historical traces of prosperity and loss 
are fine arts, sculpture and fine arts that leave traces in the past. In memory Both 
identities were described as Ayutthaya by Ayutthaya. Non-Ayudhya and Ayutthaya 
outsiders have defined the Ayutthaya people in order to interact with outsiders 
through the crystallization of their mutual views. 

Both identities of Ayutthaya are preserved by the cooperation of relevant 
agencies both inside and outside the country. Conservation of the first identity 
involves people going through the play. Performances in the traditions shared by the 
people in the community. Conservation of identity is a new creation or simulation 
like the past. Conservation of identity is the art after the government. Enterprises and 
private sector. The first step is to conserve the sacred. Later, to show the value of 
civilized and current tourism. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 แผนงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างยิ่งจากคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิที่
ได้ให้ค าแนะน าทุกข้ันตอน ตั้งแต่การน าเสนอหัวข้อ การปรับสามบทแรก ให้กับโครงการวิจัยและการ
ปรับสรุปเนื้อหาสุดท้าย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับงานวิจัยนี้อย่างดี 
 ขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระสุธีรัตนบัณฑิต 
ผู้อ านวยการสถาบันพุทธศาสตร์ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อ านวยการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยทุกท่านและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจ าสถาบันที่อ านวยความสะดวกอย่างดี  
 ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลภาคสนามทุกท่านที่เอ้ือเฟ้ือและตอบค าถามผู้วิจัยอย่างอดทน 
  

                  บูรกรณ์ บริบูรณ์ 
 หัวหน้าโครงการวิจัย 
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บทท่ี ๑ 

 
บทน า 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
       

 ประเทศไทยได้เห็นความส าคัญของการท่องเที่ยวอย่างจริงจังช่วงทศวรรษ ๒๕๔๐ หลัง
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับการส่งเสริมจากรัฐอย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ทุนทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทยมีความพร้อม การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) จึงได้รับการกล่าวถึงและมีความส าคัญราวสามทศวรรษ
ที่ผ่านมา ในอดีตจะเห็นได้ว่าการเดินทางจะเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบ  "มวลชน"  (Mass 
Tourism) เป็นการเดินทางท่องเที่ยวตามกระแสความนิยมของนักท่องเที่ยวโดยการให้ความส าคัญกับ
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม จึงก่อให้เกิดการไหลเข้าของนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ในขณะที่
ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหรือตัวแหล่งท่องเที่ยวมีความสามารถในการรองรับอยู่อย่างจ ากัดจนท า
ให้เป็นที่กล่าวกันมากว่าการท่องเที่ยวในรูปแบบดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาทั้งในด้านการท าลายสภาวะ
แวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก จนท าให้พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งตกอยู่ใน
สภาพผู้ป่วยที่ต้องใช้เวลาในการเยียวยา๑ ระยะหลังจึงมีการกล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (การท่องเที่ยวอัตลักษณ์ชาติพันธ์และการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์) ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กล่าวคือมีการอนุรักษ์ทรัพยากร
ปลายทางมากท่ีสุดและท าลายแหล่งท่องเที่ยวน้อยที่สุดนั่นเอง 

 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายได้ทางเศรษฐกิจโดยการใช้ต้นทุนน้อยที่สุด 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ ๘ (๒๕๔๐-๒๕๔๔)๒ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวเป็นฐาน
ในการพัฒนาประเทศจากที่ประเทศได้ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจในช่วงนั้น ด้วยการน ามิติทาง
วัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนา ดังเนื้อหาในส่วนที่ ๓ บทที่ ๔ ของแผนว่า “ส่งเสริมวัฒนธรรมกับการ
ท่องเที่ยวและการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม” และ “สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างรัฐและท้องถิ่นในการท านุบ ารุงสร้างสรรค์และพัฒนาโบราณสถาน พิพิธภัณฑสถาน หอสมุด 
ฯลฯ”  อีกท้ังข้อความว่า ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสัญจรทางวัฒนธรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกความรู้ 
ความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าของวิถีชีวิตภูมิปัญญาดั้งเดิม
ของตนเองและผู้ อ่ืน๓ รวมทั้งดูแลป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว 

                                                 

 
๑
 ฉัตรเฉลิม องอาจธานศาล, การท่องเท่ียวเชิงแนวคิด: ผลิตซ  าหรือนวัตกรรมใหม่ ในจุลสารอีเลค

โทรนิค การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.ไม่ปรากฏปีพิมพ,์ หน้า ๑ 
๒ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ 

(๒๕๔๐-๒๕๔๔) หน้า ๕๔ 
๓ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, หน้า ๕๕-๕๖ 
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สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นฐานแม่บทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนพัฒนาด้านต่างๆใช้เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อมา ข้อความ
ในรัฐธรรมนูญบางตอนว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ ความ
ว่า “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ  การ
บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐)  แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๙ ได้วางวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวของไทยคือ “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ มีขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในระดับโลก สามารถสร้างรายได้และ
กระจายรายได้โดยค านึงถึงความเป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน” และได้ก าหนด 5 ยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนายุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของงานวิจัยนี้คือคือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว๔  
 ในด้านปรากฏการณ์ของปริมาณการท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
มีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากและน้อยลงตามสถานการณ์การเมืองและภัยวิบัติของโลกและประเทศ
ไทย  อย่างไรก็ดี ปริมาณจ านวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเฉลี่ยปีละประมาณ ๓ ล้านคน มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมร้อย
ละ ๕ ต่อปี อัตราการเติบโตเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ ๗ ของเอเชีย โดยมาเลเซียและพม่ามี
การเติบโตเฉลี่ยอันดับที่ ๑ และ ๒ ตามล าดับ โดย พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นปีที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวสูง
ที่สุดจ านวน ๑๕.๘ ล้านคน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๕๔, หน้า ๑๐)  ในภาพรวมของ
อาเซียน  องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism 
Organization, UNWTO) ได้ประเมินไว้ว่า จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะ
เพ่ิมขึ้นจาก ๒๑ ล้านคนในปี ค.ศ.๑๙๙๐ เป็น ๑๓๓.๓ ล้านคนในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ นั้น ในจ านวนของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ดังกล่าว มีแนวโน้มจะแสวงหารูปแบบของการท่องเที่ยวใหม่ด้วย๕  

ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะรวมเป็นหนึ่งของประเทศอาเซียนที่มีการร่วมมือทั้งการ
ด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงและทางวัฒนธรรม การเคลื่อนที่ประชากรจะเป็นไปได้อย่างสะดวก ซึ่งจะ
เป็นผลต่อการท่องเที่ยวโดยตรง การท่องเป็นอุตสาหกรรมด้านบริการที่ได้ประโยชน์มากแต่ลงทุนน้อย 
ประเทศไทยให้ความส าคัญแก่การท่องเที่ยวหลังเกิดวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา 
นโยบายรัฐบาลในแต่ละสมัยจะให้ความส าคัญแก่การท่องเที่ยวทั้งในภายในและความเชื่ อมโยงกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ในกลุ่มประเทศในอาเซียนมีลักษณะพิเศษที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
                                                 

 
๔
 คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ, พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๙, ๒๕๕๔., (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการท่องเที่ยวและการกีฬา, ๒๕๕๔) หน้า ๒๖.  
 ๕ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ. การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์. (กรุงเทพฯ: องค์การบริหารการ 
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, ๒๕๕๖) หน้า ข 
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แสดงออกทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะแขนงต่างๆ ที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคและต่างภูมิภาคได้อย่างดี การได้เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 
เป็นสิ่งจ าเป็นในการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว และอนุรักษ์วัฒนธรรมและการส่งเสริมอัตลักษณ์
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การด ารงอยู่
ของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของงแหล่งท่องเที่ยวประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลการ
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทย  
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ 
ความหมายอัตลักษณ์เน้นตัวบุคคลที่แสดงออกทั้งปรากฏให้เห็นทางรูปธรรมและผ่านสัญลักษณ์ทาง
นามธรรม การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมอยุธยา ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเน้นการศึกษาเชิง
ประวัติศาสตร์ กล่าวคือศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านโบราณวัตถุและโบราณสถานที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัย
อยุธยาเป็นเมืองหลวง  มรดกทางวัฒนธรรมจะมีความสัมพันธ์กับความเป็นชาวอยุธยา โลกทัศน์     
ชีวทัศน์ของชาวอยุธยา การท่องเที่ยวอยุธยาไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวจะศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์
เท่านั้น ในอีกมิติหนึ่ง ความเป็นชาวอยุธยาที่เป็นลักษณะเฉพาะตนมีการสร้างวัฒนธรรมใหม่ เช่น 
ประเพณี กิจกรรม พิธีกรรม เป็นต้น ที่สะท้อนความเป็นชาวอยุธยา การสร้างอัตลักษณ์ใหม่เป็น
ผลผลิตของอัตลักษณ์การสร้างสรรค์ที่ได้หล่อหลอมคนอยุธยามาอย่างยาวนาน การท่องเที่ยวอยุธยา
เป็นประเด็นน่าสนใจในแง่ของการสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากอัตลักษณ์สอดคล้องกับการกระแสการ
ท่องเที่ยวในปัจจุบันอย่างไร   
 

๑.๒  ปัญหาการวิจัย  
 
 ในแหล่งมรดกโลกอยุธยา มีอัตลักษณ์ที่ส าคัญๆอะไรบ้าง อัตลักษณ์เหล่านั้นมีการสืบ
สาน/อนุรักษ์อย่างไร เพ่ือน ามาใช้ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก อยุธยา รวมทั้งมี
การบริหารจัดการเพ่ือการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองมรดกโลกอยุธยาอย่างไร  
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาการด ารงอยู่และการสืบสานอัตลักษณ์ของเมืองอยุธยา ประเทศไทย
ภายใต้ความเป็นยุคโลกาภิวัตน์ 
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาบทบาทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในการสนับสนุนและส่งเสริม 
ให้เกิดการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมในเมืองโบราณอยุธยา ประเทศไทย 
  

๑.๔ ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตเชิงพื้นที ่ เมืองมรดกโลกอยุธยา ประเทศไทย 
 ๑.๔.๒ขอบเขตเชิงเนื้อหา ศึกษาการด ารงอยู่และการสืบสานอัตลักษณ์ ของเมืองโบราณ
อยุธยา ประเทศไทย ในการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์ และเนื้อหาด้านการให้ความหมายของอัต
ลักษณ์มาเป็นสินค้าของเมืองโบราณพุกาม ประเทศพม่า ในการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์ 
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 ๑.๔.๓ ช่วงเวลาที่ศึกษา (ตามระยะเวลาในสัญญา ๑๒ เดือน ) 
 
๑.๕ นิยามศัพท์ 
 ๑.๕.๑ อาเซียน หมายถึง ในงานวิจัยนี้เจาะจงเฉพาะประเทศไทย ลาว เขมร พม่าและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ๑.๕.๒ อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวอันเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่ใช้
ปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน กลุ่มอ่ืน คุณสมบัติเป็นผลผลิตของกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการ
บุคคลซึมซับ ตระหนักรู้รับมาเป็นตัวตนของตนเอง ซึ่งอัตลักษณ์มีความเปลี่ยนแปลงได้ 
 ๑.๕.๓ เมืองมรดกโลก หมายถึง เมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของยูเนสโก 
 ๑.๕.๔ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การเดินทางเพ่ือวัตถุประสงค์ในการได้รับ
การตอบสนองด้านวิถีชีวิตหรือสิ่งที่แสดงวิถีชีวิตของคนพ้ืนที่ทั้งอดีตและปัจจุบัน 
 
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

 ๑.๖.๑ ได้ทราบการด ารงอยู่และการสืบสานอัตลักษณ์ของเมืองโบราณอยุธยา ประเทศ
ไทยท่ามกลางความเป็นโลกาภิวัตน์ 
 ๑.๖.๒ ได้ทราบบทบาทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในการสนับสนุนและส่งเสริม ให้
เกิดการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมในเมืองโบราณอยุธยา ประเทศไทย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทท่ี ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในบทนี้ผู้วิจัยล าดับแนวคิดส าคัญ ๒ แนวคิด คือ แนวคิดอัตลักษณ์ แนวคิดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมมาเป็นกรอบในการอธิบายการท่องเที่ยววัฒนธรรมของเมืองอยุธยา การด ารงอยู่และ
การสือบสานอัตลักษณ์ในยุคโลกาภิวัตน์  

 ๑ แนวคิดอัตลักษณ์ 
 ๒ แนวคิดการท่องเที่ยว 
 ๓.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 ๔ อัตลักษณ์อยุธยา 
 ๕. มรดกโลกอยุธยา 
 

๒.๑ แนวคิดอัตลักษณ์  
 
 อัตลักษณ์เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นมนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอ่ืน อัต
ลักษณ์เป็นส่วนผสมจากสิ่งที่เหมือนและต่างหลากหลายทั้งในภายในและภายนอก จนแสดงความเป็น
บุคคลหนึ่งๆเฉพาะตน อัตลักษณ์มิได้มีความหมายโดดเดี่ยว แต่อิงกับสิ่งอ่ืนเสมอ อิงกับวัฒนธรรม อิง
กับกลุ่ม เป็นต้น อัตลักษณ์ เป็นสิ่งที่บ่งบอกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจาก
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน อัตลักษณ์จึงเป็นคุณสมบัติของเฉพาะของแต่ละบุคคลหรือของกลุ่มบุคคลที่
ยึดถืออธิบายตนเอง และใช้คุณสมบัตินี้ติดต่อกับบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน มีรากศัพท์มาจากภาษา
ลาตินคือ Identitas เดิมใช้ค าว่า “Idem” มีความหมายว่าเหมือนกัน (The Same) ความเหมือนและ
ความเป็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไปมีนัยของการตีความหมายความเหมือนกันบนพ้ืนฐานของ
ความสัมพันธ์และการเปรียบเทียบกันคือ ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง  
                ๑) อัตลักษณ์เป็นภาพที่หยุดนิ่งเมื่ออธิบายตัวมนุษย์ในฐานะเป็นตัวบุคคล (Object) ที่
บุคคลอื่นติดต่อปฏิสัมพันธ์ด้วย การที่ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหนึ่งที่เป็นไปตามฐานะ สถานภาพ เป็นต้น 
เป็นอัตลักษณ์ที่สามารถคาดการณ์ได้ว่าบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งปฏิบัติต่อและรับการปฏิบัติ
ระหว่างกันอย่างไร ในแง่นี้อัตลักษณ์เป็นคุณสมบัติที่ “หยุดนิ่ง” ซึ่ง ได้นิยามการสร้างภาพลักษณ์
ต้นแบบเป็นการเลือกดึงเอาคุณสมบัติบางอย่างของบุคคลที่เด่นชัด มีชีวิตชีวามองเห็นแล้วสามารถ
เข้าใจได้ง่ายเป็นที่รับรู้ทั่วไปและลดทอนอัตลักษณ์ที่หลากหลายของบุคคลลงไปให้เหลือไว้แค่
คุณสมบัติเพียงไม่กี่อย่างในการสร้างอุดมการณ์ กลายเป็นคุณสมบัติแก่นแกน และการสร้างภาพ
ตัวแทนมักสอดคล้องกับรสนิยมทางชนชั้นของกลุ่มเป้าหมายหรือ การสนองพลังอ านาจ  ของกลุ่มที่มี
อ านาจเหนือกว่าความส าคัญอีกประการหนึ่ง ของการสร้างภาพตัวแทนคือ  การสร้างจินตภาพ 
(Imagination) ที่ไม่สนใจความจริงทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมหรือกระทั่งไม่จ าเป็นต้อง
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สอดคล้องกับความเป็นจริงเลย อาทิเช่น นาย ก.เป็นผู้ใหญ่บ้าน นาย ข.เป็นครู นาย ง.เป็นแพทย์ 
หรือ กลุ่มต ารวจ กลุ่มทหาร กลุ่มครู กลุ่มแพทย์ เป็นภาพนิ่งเพราะเราปฏิสัมพันธ์เราทราบว่าคนนี้จะ
มีบุคลิกภาพ ความคิด หน้าที่ บทบาทอย่างไร เช่น เป็นครูเรารู้ว่าเขาต้องสอน เป็นแพทย์ ต้องรักษา 
เป็นต ารวจต้องจับกุมผู้ร้าย อัตลักษณ์เช่นนี้เราคาดการณ์ได้ จึงเป็นภาพนิ่ง  
               ๒) อัตลักษณ์ในฐานะเป็นตัวมนุษย์ผู้กระท า (Subject) แม้ดูลักษณะเหมือนว่าอัตลักษณ์
เป็นสิ่งที่หยุดนิ่ง แต่กระบวนการเกิดคุณสมบัติหนึ่ง ๆ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเกิดขึ้นต่อเนื่องและ
ย้ าความเป็นคุณลักษณะความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มเป้าหมายนั้น การอธิบายอัตลักษณ์ในฐานะ
ผู้กระท ามักจะอธิบายเชิงจิตวิทยาเป็นหลักและสังคมมานุษยวิทยาบางส านัก ในเชิงจิตวิทยา ทางด้าน
นักคิดคนส าคัญอีกคนหนึ่งของทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ พัฒนาการที่ความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตน 
ที่ค่อย ๆ ก่อร่างสร้างตนจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ การสร้างตัวตนมาจากการเ รียนรู้ที่จะสวม
บทบาท (Role Taking) ของผู้อ่ืน และหัวใจส าคัญของการเรียนรู้นี้ คือ ภาษา ซึ่งเป็นช่องทางการ
ถ่ายทอดระบบสัญลักษณ์และกฎเกณฑ์ร่วมของสังคม ซึ่งเม่ือมองถึงจุดนี้อาจดูราวกับว่าสังคมได้แสดง
บทบาทครอบง าและสร้างตัวตนของปัจเจกบุคคล มี๊ด เสนอแนวคิดว่าตัวตนนี้มีสองด้านที่ปะทะ
สังสรรค์กันอยู่ตลอดเวลา   ด้านหนึ่ง คือ “me” ซึ่งเป็นตัวตนที่เกิดจากความเห็นและปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืน และ “I” ซึ่งเป็นตัวตนตามลักษณะเฉพาะของเราเอง โดยทั้ง me และ I ต่างก็สัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมภายนอกตัวเราทั้งคู่ เพียงแต่ me เป็นผลจากการประเมินและซึมซับจากทรรศนะของผู้อ่ืน 
ส่วน I เป็นค าตอบและความพยายามที่ประสาน me ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน และถือเป็นศักยภาพ
ของความคิดสร้างสรรค์ การเป็น I (ผู้กระท าหรือนึกคิด) มาจากภาวะการรับทัศนะคนอ่ืนมาสู่ตนและ
รับรู้ภาวะนั้นมาสู่ตน (me) แล้วปรับทัศนะคติของตนให้สอดคล้องกับคนอ่ืนหรือสังคมคาดหวังและ
ซับซึมมาเป็นบุคลิกของตนและบุคลิกนี้ ( I) จะเป็นบุคลิกที่ตนไปปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน และบุคคลอ่ืน
เข้าใจความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนนี้  
               ส่วน Roland Barthes ได้ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการของการสร้างภาพแทนความจริงโดย
การดึงเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจากบริบทที่เป็นอยู่ (Decontexualization) จากนั้นใส่บริบทใหม่และ
ความหมายเข้าไป (Recontexualization) อาทิเช่น เรื่องราวของชาวเขาที่รัฐและอ านาจทุนได้
เคลื่อนย้ายบริบทและได้สร้างภาพตัวแทนของชาวเขาได้หลากหลายลักษณะจาก “ผู้บ่อนท าลายความ
มั่นคง” มาเป็น “สินค้าทางวัฒนธรรม” กระบวนการสร้างภาพตัวแทนนี้แฝงเร้นไปด้วยอ านาจและ
การยึดครองพ้ืนที่ในการสร้างความเข้าใจความหมายและในบางครั้งเราสามารถมองเห็นถึงความ
ขัดแย้งกันเองในเชิงตรรกะของความหมายกล่าวคือ ชาวเขาถูกตีตราให้เป็นคอมมิวนิสต์ผู้คุกคามความ
มั่นคงของรัฐชาติ ในขณะที่อีกด้านกลับท าให้เป็นชาวเขาที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีความบริสุทธิ์ ด ารง
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีความงดงามเหมาะสมในการเข้าไปศึกษาสัมผัสแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ
ท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่าความเป็นตัวเรามีลักษณะคล้ายกับเหรียญที่มีสองด้านซ้อนทับกันอยู่ วาทกรรม
จะหยิบยื่นภาพตัวแทน (Representative) และเรียกร้องและหล่อหลอม ( Interpellate) ยัดเยียด
ต าแหน่งแห่งที่ทางสังคมและเป็นสิ่งการันตีประสบการณ์ “ความเป็นตัวเรา” ในแง่มุมต่าง ๆ ให้ในอีก
ด้านหนึ่งการกระโดดเข้าสวมรับบทบาทต่าง ๆ เหล่านั้นหรือต่อรองปฏิเสธบทบาทเหล่ านั้นสร้าง
ต าแหน่งแห่งที่ของปัจเจกขึ้นมาภายในวาทกรรม  
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               แนวคิดหลังสมัยใหม่ปฏิเสธปัจเจกภาพที่มีมาก่อนสังคมหรือมีอยู่นอกวาทกรรม 
หมายความว่าปัจเจกภาพนั้นเป็นเพียง “โครง” หรือรูปแบบที่ปราศจากแก่น โครงหรือรูปแบบนี้ก็คือ
ต าแหน่งแห่งที่ของตัวเราในวาทกรรมนั้น การรื้อถอนแก่นของปัจเจกภาพนี้มิได้ท าลายปัจเจกภาพแต่
กลับชี้ให้เห็นกระบวนการที่ปัจเจกภาพสร้างขึ้นมาและ การเปลี่ยนแปลงความหมายของอัตลักษณ์นั้น
สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเป็นไปอย่างหลากหลายซับซ้อน มาตรฐานของระบบคุณค่า
และการนิยามอัตลักษณ์ไม่ว่า  จะเป็นคุณค่าทางศาสนา ค่านิยมเรื่องเพศต่างโดนกระทบจากกระแส
โลกาภิวัตน์ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากเดิม๖ อัตลักษณ์เป็นภาพเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา (Subject) เป็นการอธิบายการเกิดบุคลิกภาพ เช่น นาย ก. มีบุคลภาพอย่างไรมาจากการ
เรียนรู้การท าความเข้าใจกฎ กติกาทางสังคม มีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนตลอดเวลา และคิดว่าคน
อ่ืนคิดอย่างไร เขาสามารถรับวัฒนธรรมคนอ่ืนหรือปฏิเสธได้ ขึ้นอยู่กับการปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน กลุ่ม
บุคคลอ่ืน การเกิดขึ้นของอัตลักษณ์คือการเปรียบเทียบตัวเองแตกต่างจากบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืน
อย่างไร 
                  ๓) อัตลักษณ์ถูกอธิบายในแง่ของกระบวนการ (Process) กล่าวคือทัศนะนี้ไม่ได้ให้
ความส าคัญของตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในฐานะเป็นผู้แสดงแต่ให้ความส าคัญแต่กระบวนการหรือ
โครงสร้างบางประการที่อยู่นอกเหนือตัวมนุษย์ เป็นผลผลิตของมนุษย์และผลผลิตของมนุษย์ด ารงอยู่
อย่างเป็นภาวะวิสัยและกลับมาควบคุมตัวมนุษย์ อัตลักษณ์จึงเป็นวัฒนธรรมหรือเงื่อนไขที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นในการด าเนินชีวิตร่วมกันผ่านกฎเกณฑ์ สัญลักษณ์ มนุษย์จะให้ความหมายต่อสิ่งต่าง ๆ ตลอดเวลา 
ทั้งการยอมรับการปฏิเสธการสร้างความหมายใหม่ อัตลักษณ์ในแง่นี้จึงมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
เพราะมนุษย์เป็นทั้งผู้สร้างวัฒนธรรม เป็นผู้ถูกสร้างและเป็นผู้ใช้วัฒนธรรม และอัตลักษณ์เกิดขึ้นเป็น
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มตนกับกลุ่มอ่ืน การตระหนักแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มตนกับกลุ่มอื่น การเลือกรับพื้นฐานบางอย่างและปฏิเสธบางอย่างเพ่ือก าหนดเป็นลักษณะ
จ าเพาะเพ่ือเป็นฐานการอธิบายตนเองและปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มอ่ืน จึงเป็นผลผลิตที่เกิดจากความโยงใย
สะท้อนไปกลับและพัฒนาการตลอดเวลา  
               อัตลักษณ์อธิบายเป็นกระบวนการ เป็นโครงสร้าง (Structure) เช่น วัฒนธรรม ประเพณี 
กฎ กติกา เงื่อนไขทางสังคมที่ก าหนดเรารู้บุคลิกภาพ หรืออัตลักษณ์บุคคลหนึ่ง เราไม่ต้องรู้ นาย ก. 
นาย ข. เป็นรายบุคคล แต่รู้กติกาทางสังคมนั้น ๆ เรารู้ว่าคนนั้นมีบุคลิกภาพอย่างไร เช่น เรารู้ว่าพระ 
ก. มีการปฏิบัติอย่างไร เราไม่ต้องรู้รายละเอียดพระ ก. แต่เรารู้วินัยของพระสงฆ์ก็รู้ว่าพระ ก. เป็น
อย่างไร 
 การอธิบายอัตลักษณ์มักแยกกันไม่ออกกับความเป็นชาติพันธุ์ความส านึกร่วมค่านิยมบาง
ประการที่ตนสังกัดในด้านสภาพภาพ ชนชั้น เพศ สายเลือด เชื้อชาติ ภาษา เป็นต้น ซึ่งอัตลักษณ์
สามารถเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลได้ขึ้นอยู่การให้เลือกนิยามตนเองของบุคคล กลุ่มให้สังกัดกับหน่วย
สังคมหรือสิ่งที่ตนเองใช้อิงเพ่ืออธิบายให้ปฏิสัมพันธ์ต่องานศึกษาชาติพันธุ์อย่างจริงจังเป็นงานศึกษา
ทางมานุษยวิทยาสาขาชาติพันธุ์วรรณา ของชาวตะวันตก เริ่มต้นจากศึกษาชนชาวพ้ืนเมืองชาว
                                                 

๖ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, อัตลักษณ์: การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด , (กรุงเทพฯ : 
คณะกรรมการการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๖) หน้า ๗๕-
๗๗๗ 
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แอฟริกาถึงความจ าเพาะที่สะท้อนออกทางบุคลิกภาพ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ การเมือง 
เศรษฐกิจ พิธีกรรม อัตลักษณ์จะมีความหมายลักษณะเฉพาะมักจะหมายถึงชาติพันธุ์ ตั้งแต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง ส าหรับประเทศไทยงานศึกษาชาติพันธุ์เริ่มต้นราวครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา 
งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาชาติพันธุ์เป็นฐาน การจัดการท่องเที่ยว ชาติพันธุ์มีความส าคัญในแง่เป็นตัวก าหนด
วิธีคิด วิถีการด าเนินชีวิต วัฒนธรรมและมิติอ่ืน ๆ มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะในการจัดการท่องเที่ยว
เป็นจุดขายและดึงดูดนักท่องเที่ยว จัดล าดับการอธิบาย ดังนี้ 
   แนวคิดทางชาติพันธุ์ (Ethnicity) นักวิชาการทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้
ให้ความหมาย ค าว่า ชาติพันธุ์คล้ายคลึงกันดังที่๗ ให้ไว้ว่า ในทางวรรณกรรมทางสังคมวิทยา ชาติพันธุ์ 
เป็นค าคุณศัพท์ที่มีการอ้างถึงเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา หรือการมีภาษาร่วมกัน ดังนั้นกลุ่มชาติพันธุ์
จึงเป็นกลุ่มที่มีอัตลักษณ์ร่วมกันจาก  มีประวัติศาสตร์ ร่วมกัน สมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์ คือ ผู้มี
วัฒนธรรม ประเพณี บรรทัศฐานและความเชื่อเดียวกัน ส่วนใหญ่พูดภาษาเดียวกัน องค์ประกอบ
ส าคัญของ การเป็นสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์คือ การมีค่านิยมและส านึกทางวัฒนธรรมร่วมกัน                
ชาติพันธุ์มาจากค าว่า Ethinkos เป็นค าคุณศัพท์ในภาษากรีก มีความหมายเกี่ยวกับคนนอกศาสนา 
ความหมายชัดเกี่ยวกับความเป็นชาติหรือประชาชาติ (National) เมื่อค าชาติพันธุ์เข้ามาอยู่ในค า
ภาษาอังกฤษหมายถึงคนต่างชาติและคนนอกศาสนา อีกความหมายหนึ่งเป็นความหมายทั่วไปตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่  ๑๙ เป็นต้นมา ความหมายเกี่ ยวกับคนนอกศาสนาค่อย  ๆ  หายไป๘                 
ชาติพันธุ์ มีพื้นฐานความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับเชื้อสาย ชั้นหรือประเภท รวมทั้งเกี่ยวกับกลุ่มชนที่
อยู่ในอาณาเขตบริเวณ อาณาจักร หรืออาจอยู่ในรูปของรัฐนอกจากนี้ยังเป็นความคิดที่เกี่ยวกับ
ลักษณะแตกต่างทางวัฒนธรรมภาษาและความเป็นต่างชาติ แนวคิดทางชาติพันธุ์เป็นแนวคิดในการ
จ าแนกมนุษย์ออกเป็นกลุ่มตามลักษณ์เฉพาะหรืออัตลักษณ์เพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจและ
ประโยชน์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
 

  ๒.๑.๑ ความหมายและพัฒนาการ 
   การบุกเบิกศึกษาชาติพันธุ์มาจากนักมานุษยวิทยาอเมริกันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่
สองเพ่ือท าความเข้าใจบุคลิกภาพ วัฒนธรรมประเพณีของประเทศต่าง ๆ และน ามาสู่การวางนโยบาย
ที่เหมาะสมต่อประเทศนั้น งานศึกษาชาติพันธุ์ในระยะแรกเป็นงานศึกษาภาคสนามกับชนชาวพ้ืนเมือง
ในประเทศแอฟริกา อย่างไรก็ดี ประเทศไทยก็ได้รับการศึกษาจากนักมานุษยวิทยาสายชิคาโกหลาย
ท่าน เช่น เอ็มบรี (Embree, ๑๙๕๒) ศาสตราจารย์แทมบาย (Tambiah, ๑๙๗๖) เป็นต้น งานศึกษา
ชาติพันธุ์วรรณาก็คือ การจ าแนกประเภทของมนุษย์ที่แตกต่างกันด้วยกรอบคือ “วัฒนธรรม” ซึ่งมี
ความหมายถึงผลผลิตของมนุษย์ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมทุกประเภท ในระยะแรกศึกษาด้วย
กรอบแนวคิดบุคลิกภาพเชิงจิตวิทยา ต่อมายกขึ้นสู่แนวคิดโครงสร้างหน้าที่ในการศึกษา อย่างไรก็ดี 

                                                 
๗

 สุเทพ สุนทรเภสัช, ชาติพันธุ์สัมพันธ์: แนวคิดพื นฐานทางมานุษยวิทยาในการศึกษาอัตลักษณ์
กลุ่มชาติพันธุ์ประชาชาติ และการจัดองค์กรความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ) หน้า ๑๕ 

๘
 สุเทพ สุนทรเภสัช, ๒๕๔๘ หน้า ๑๕ 
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ปัจจุบันยุคหลังสมัยใหม่ งานชาติพันธุ์ ได้ถูกอธิบายด้วยแนวคิดการรื้อสร้างหรือวาทกรรม 
(Discourse)  
            นักวิชาการให้ค านิยมกลุ่มชาติพันธุ์มีหลากหลาย อย่างไรก็ดี สาระส าคัญของ ค านิยาม
คล้ายกันที่ว่า กลุ่มชาติพันธุ์มักหมายถึงกลุ่มสมาชิกที่มีสายเลือดเดียวกัน  มีวัฒนธรรมร่วมกันบน
พ้ืนฐานสายเลือด ภาษา ระบบเศรษฐกิจ ความเชื่อมีขอบเขตอาศัยที่แน่นอน แอบเนอร์ โคเฮน 
(Abner Cohen)๙ ให้ความหมาย ชาติพันธุ์ว่าเป็น   กลุ่มคนที่มีแบบแผนพฤติกรรมบางอย่างร่วมกัน 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้คุณค่า ค่านิยม โดยมีการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในกลุ่ม จนมีความแตกต่าง
จากกลุ่มอื่น ๆ ที่อยู่ร่วมสังคมกันหรืออยู่ใกล้เคียงกัน 
 นักวิชาการของประเทศไทยอธิบายเป้าหมายลักษณะการจ าแนกของชาติพันธุ์ ดังนี้ 
                     ๑. การให้ส าคัญกับรากเหง้าเดิม (Primordialist) บนพ้ืนฐานความเข้าใจวามหมาย
ของชาติพันธุ์ในลักษณะที่เรียกว่า แก่นสารนิยมหรือสารัตถนิยม (Essentialism) 
                     ๒. ชาติพันธุ์ เป็นเสมือนเครื่องมือในการก าหนดความสัมพันธ์ทางสังคม 
(Instrurmentalist) 
                     ๓. ชาติพันธุ์ในลักษณะที่ถือเป็นการสร้างความหมายด้วยการปฏิเสธความคิดที่ยึด
มั่นอยู่กับแก่นแท้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง เพราะไม่เชื่อว่าชาติพันธุ์เป็นหน่วยทางสังคมที่มีมา
อยู่แล้วแต่เดิม แต่กลับเห็นเป็นเพียงความส านึกความเข้าใจและรูปแบบขององค์กรทางสังคมที่ถูก
สร้างขึ้น ซึ่งก าหนดด้วยภูมิหลังบางอย่างตามบริบท ทางประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ดังนั้นชาติพันธุ์เป็นการสร้างความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนต่างๆ 
 แนวคิดชาติพันธุ์ เป็นการศึกษาการสืบเชื้อสายตระกูลของกลุ่มที่มีการสืบทอดวัฒนธรรม 
ภาษา ความเชื่อ วิถีชีวิต มีผู้ศึกษาแบ่งการศึกษาชาติพันธุ์ไว้ ๓ ยุค หลัก ได้แก่  
 กลุ่มชาติพันธุ์สมัยมโนทัศน์ก่อนชาติพันธุ์ด ารง เป็นการศึกษาชาติพันธุ์ด ารงทาง
สังคมศาสตร์ ให้ความหมายชาติพันธุ์ Ethnicity เหมือนกับความหมาย Ethnic group การให้
ความหมายการด าอยู่ของชาติพันธุ์และท าความเข้าใจในการแยกแยะความแตกต่างของชาติพันธุ์เป็น
หลัก 
 กลุ่มชาติพันธุ์สมัยชาติพันธุ์ด ารง เป็นช่วงการศึกษาระหว่างทศวรรษที่ ๑๙๖๐-๑๙๘๐ 
ศึกษาโดยนักมานุษยวิทยาแยกศึกษาชาติพันธุ์กับวัฒนธรรมออกจากัน งานศึกษาระยะนี้จะเห็น ๑) 
กระบวนการและหน้าที่การด ารงความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ๒) ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออก
ในเรื่องอัตลักษณ์ชาติพันธุ์และการปฏิสัมพันธ์ ข้ามกลุ่มชาติพันธุ์ และ ๓) การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์
ทางชาติพันธุ์  
 กลุ่มชาติพันธุ์สมัยหลังชาติพันธุ์ งานศึกษาช่วงนี้เริ่มสนใจสังคมสมัยใหม่และความ
สลับซับซ้อนทางชาติพันธุ์ในสังคมสมัยใหม่ เช่น สังคมอเมริกา สนใจศึกษาชนกลุ่มน้อยในการ
เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ ระบบโลก เป็นต้น๑๐  
                                                 

๙๙
 Cohen, Abner. . “The Lesson of Ethnicity”. In Urban Ethnicity. Abner Cohen, ed. 

Pp. ix-xxiii. (London: Tavistock,1974) p. 39 
๑๐ ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, ว่าด้วยแนวทางการศึกษาชาติพันธุ์. (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิ

รินธร, ๒๕๔๗) หน้า ๔๕ 
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๒.๑.๒ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ (Ethnic Identity)  
      แนวคิดอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เป็นการอธิบายตนเองของมนุษย์อันเกิดจากการปฏิสัง
สรรค์ในกลุ่มและนอกกลุ่มตั้งแต่กลุ่มเล็ก ๆ จนถึงระดับโลก “อัตลักษณ์ชาติพันธุ์” เป็นความรู้สึก
ร่วมอัตลักษณ์ความเป็นกลุ่มเดียวกันแตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน กระบวนการอัตลักษณ์จึงเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลที่สลับซับซ้อนในเชิงจิตวิทยาการส านึกตนว่าเป็นบุคคลใดเป็น
ของการกระท าระหว่างตนกับบุคคลอ่ืนและการพยายามเข้าใจคนอ่ืนว่ามองตนอย่างไร  

     ผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันจะมีความรู้สึกผูกพันทางสายเลือดและทางวัฒนธรรม
พร้อม ๆ กันไป นับเป็นความรู้สึกผูกพันที่ช่วยเสริมสร้างเอกลักษณ์ของบุคคลและของชาติพันธุ์ ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเร้าอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน ถือศาสนาร่วมกัน ความรู้สึกผูกพันธ์นี้
อาจจะเรียกได้ว่าเป็น ความส านึกทางชาติพันธุ์หรือ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ 
              กลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Groups) มีความหมายต่างจาก เชื้อชาติ (Race) ตรงที่กลุ่มชาติ
พันธุ์ถือเอาองค์ประกอบทางวัฒนธรรมเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม  เช่นพิจารณาจากภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี บรรพบุรุษ ถิ่นที่มา และลักษณะการแต่งกาย ส่วนเชื้อชาตินั้นถือเอา
ลักษณะทางชีววิทยาเป็นเกณฑ์ เช่น สีผิว สีตา รูปร่างลักษณะทางกาย ขนาดและลักษณะของผม 
ที่มาของค า“กลุ่มชาติพันธุ์” (Ethnic Groups)๑๑ (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, ๒๕๔๙, หน้า ๕๓-๕๔) 
องค์ประกอบและลักษณะของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ฮาโร ไอแซค (Harold Isaacs) มี ๒ มิติคือ 
“ร่างกาย” และ “นาม” คือ “ร่างกาย” มีรากฐานทางชีวภาพแม้เปลี่ยนแปลงได้แต่ยังสามารถบ่ง
บอกชาติพันธุ์ของคน เช่น สีผิวและลักษณะรูปร่างหน้าตา ส่วน “นาม” จะด ารงนานกว่าและซ่อน
ความหมายในเชิงประวัติศาสตร์ไว้ด้วย อย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตว่า บางคนอาจปฏิเสธอัต
ลักษณ์ตัวเองเมื่อมีความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่แข็งแกร่งกว่าท าให้เกิดความรู้สึกกลุ่มชาติพันธุ์
ตนเองต่ าต้อยและน่าอับอาย 
              ส าหรับการเรียนรู้อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของ ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ๑๒ ได้ยกตัวอย่างงาน
ศึกษาของ แฮนิต้า (F.B. Hanita) ที่ศึกษายิวในอเมริกาที่ถูกกดดันจากสังคมใหญ่จนต้องเกาะกันเป็น
กลุ่มแล้วแยกตัวออกมาพบว่า ยิวรวมตัวกันเมื่อต่างตก อยู่ในชะตากรรมเดียวกันมีมรดกทาง
วัฒนธรรมร่วมกันและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์จะถูกเรียนรู้ในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
มากกว่ากับภายนอกกลุ่ม ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคน
ไทยเชื้อสายเวียดนามในประเทศไทยที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม และประเด็นที่น่าสนใจคือ อัตลักษณ์ทาง
ชาติพันธุ์ของคนยิวกลุ่มนี้ถูกก าหนดด้วยศาสนาเป็นหลักและถูกผลิตซ้ าด้วยพิธีกรรมที่บ่งบอกถึง
สัญลักษณ์ของความเป็นยิวที่ผูกความเป็นยิวหรือ “คนใน” เข้าไว้ด้วยกันให้แตกต่างจากคนอ่ืนหรือ
“คนนอก” ส่วนการทับซ้อนของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์กับอัตลักษณ์ทางสังคม เป็นการจ าแนก การบ่งชี้
ถึงความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นั้น ในขณะที่อัตลักษณ์ทางสังคมเป็นตัวบ่งบอกถึงสถานภาพหรือตัวตนของ
คนหรือกลุ่มคนนั้น ในทางสังคมเพราะอาจมีโครงสร้างอ่ืน ๆ เช่น ชนชั้น ที่มีความส าคัญในการ

                                                 
๑๑

 ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, ๒๕๔๗ หน้า ๕๓-๕๔ 
๑๒

 อ้างแล้ว หน้า ๕๕ 
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แสดงอัตลักษณ์บางสถานการณ์ บางครั้งคนหรือกลุ่มคนหนึ่ง ๆ อาจแสดงอัตลักษณ์ที่แตกต่างภายใต้
บริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้เสมอขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์หรือบริบทแบบไหน จะมี
ความส าคัญมากกว่าในการก าหนดหรือแสดง อัตลักษณ์  
              ปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมที่แพร่หลายโดยทั่วไป ทั้งในอดีตและปัจจุบันจะพบว่า
หมู่บ้าน คณะชน เผ่าพันธุ์ ตลอดจนชุมชนที่ครั้งหนึ่งเคยโดดเดี่ยวและมีความเป็นอยู่อย่างอิสระ ได้
กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Groups) ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมี
ความแตกต่างในขอบขีดที่ต่างกันออกไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม๑๓ พบว่ามี
กลุ่มชาติพันธุ์จ านวนหนึ่งพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นใหม่ ได้มีการ
ยอมรับจารีต ประเพณี ของชนกลุ่มอ่ืน ปรับตัวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐซึ่งต่างก็สูญเสียความ
แตกต่าง ทางสังคม วัฒนธรรม    ของตนไปอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มชาติพันธุ์จ านวนหนึ่ง 
ที่พยายามด ารงความเป็นอัตลักษณ์ที่เด่นชัดจากสมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ  ในระบบสังคมเดียวกัน โดยที่
สมาชิกของกลุ่มดังกล่าวมีสิ่งที่อาจเรียกรวม ๆ ได้ว่า สถาบันพ้ืนฐาน (Basic Institutions) จ านวน
หนึ่ง เป็นต้นว่า ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ลัทธิความเชื่อ หรือพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกัน มีแบบ
แผนพฤติกรรมที่ยอมรับเป็นบรรทัดฐานร่วมกัน และรวมกันเป็นส่วนหนึ่งของประชากรส่วนใหญ่ มี
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายในระบบสังคมเดียวกัน ... ชาติพันธุ์สัมพันธ์ (Ethnicity) เป็น
ผลผลิตใกล้ชิดระยะยาวของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวพันกับลักษณะพลวัตของการจัด
ระเบียบความสัมพันธ์และขนบธรรมเนียมประเพณีการรวมกลุ่มทางสังคมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ที่มีบทบาทและหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและถูกน าไปใช้ในความหมายที่มีลักษณะเฉพาะใน
ฐานะที่เป็นกลไกของการจัด องค์กรที่ไม่เป็นทางการ การใช้กลไกต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์บน
พ้ืนที ่       
   
       ๒.๑.๓ แนวคิดหลังสมัยใหม่กับอัตลักษณ์ชาติพันธุ์  
                         ก่อนแนวคิดของยุคหลังสมัยใหม่คือ อัตลักษณ์ยุคสมัยใหม่ (Modernism) มีวิธี
คิดหลักคือ ปรัชญาในยุดแสงสว่างแห่งภูมิปัญญา (Enlightenment) ในราวศตวรรษที่ ๑๘ ลัทธิ
ปัจเจกนิยม (Individualism) เชื่อมั่นในศกัยภาพมนุษย์การเข้าถึงความรู้ “ความจริง” (Truth) ที่เป็น
สากล การมองโลกในแง่ดีเป็นทัศนคติของยุคพฤติกรรมที่สอดคล้องกับระเบียบและความเป็นเหตุเป็น
ผลของความจริงสูงสุด วิทยาศาสตร์จะเป็นโคมทองส่องทางไปสู่ความก้าวหน้าของอารยธรรมในทุก ๆ 
ด้าน ส่วนการสร้างทฤษฎีทางสังคมในยุดนี้จึงมีลักษณะเป็น Grand Theory มุ่งแสวงหากฎสากล 
(Universal Law) ท าความเข้าใจและอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ได้ มีลักษณะครอบคลุมมีพลังอธิบายสูง
วิธีคิดกระแสหลักของยุดเชื่อในแนวคิดที่เรียกว่า “สารัตถะนิยม” (Essentialism) คือ เชื่อว่า 
ธรรมชาติของสังคมหรือมนุษย์ก็ตามมีคุณสมบัติอะไรบางอย่างเป็นแก่นแกนหรือสารัตถะ จารีตของ
แนวคิดดังกล่าวส่งผลต่อการท าความเข้าใจมโนทัศน์เรื่อง อัตลักษณ์สาขาวิชา  ต่าง ๆ ทาง

                                                 
๑๓

 สุเทพ สุนทรเภสัช, ๒๕๔๘ หน้า ๘๑-๙๗ 
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สังคมศาสตร์ที่สถาปนาหรืองอกงามข้ึนในยุคนี้ ส่วนใหญ่เสนอภาพปัจเจกในจารีตสารัตถะนิยมหรือไม่
ก็เพ่ือตอบโต้ไม่เห็นด้วยกับจารีตดังกล่าว๑๔ (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, ๒๕๔๖, หน้า ๘-๙) 
               การนิยามความหมายของอัตลักษณ์ในวิธีคิดของยุคสมัยใหม่ มักจะเน้นให้ภาพลักษณ์ของ
ปัจเจกมีแก่นแกน เน้นมิติด้านที่เป็นนามธรรมมีความเป็นเอกภาพมีความต่อเนื่องเป็นศูนย์รวมของ
บุคลิกภาพหรืออัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่แน่นอนแจ่มชัด    ปัจเจกภาพมีความสมบูรณ์ในตัวเองและใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโลกข้างนอกมาพิจารณาภายนอกเงื่อนไขรอบตัว ความหมายของอัตลักษณ์ในยุค
สมัยใหม่นี้แนวคิดส่วนใหญ่จะเสนอภาพปัจเจกในแบบจารีตสารัตถะนิยมและบางแนวคิดก็มุ่งที่จะ
ตอบโต้และไม่เห็นด้วยกับจารีตดังกล่าว ซึ่งนับเป็นคุณูปการของแนวคิดทางสังคมศาสตร์ที่มีความเป็น
พลวัตในตัวเอง ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมและมุ่งที่จะวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้
ต่างๆ ทางความคิดสืบเนื่องต่อมา 
 การอธิบายอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ในปัจจุบันได้รับแนวคิดหลังโลกสมัยใหม่ (Postmodern) 
ที่มีฐานคิดว่าความจริงของสรรพสิ่งเป็นเพียงวาทกรรม (Discourse) ไม่ได้ด ารงอยู่อย่างเป็นภาวะวิสัย
ตามหลักการวิทยาศาสตร์ในยุครู้แจ้ง (Enlightenment) หรือยุคทันสมัย (Modern) ยึดถือ แต่เป็นสิ่ง
ที่ถูกสร้างหรือผลิตขึ้นและผลิตซ้ าจนยอมรับว่าเป็นจริง ทัศนะเช่นนี้เป็นการรื้อสร้าง (Deconstruct) 
ทัศนะต่อการอธิบายความจริงในยุคความทันสมัย ในส่วนแนวคิดจากนักคิดสายหลังสมัยใหม่ 
(Postmodern) ท าให้เกิดการตั้งค าถามอย่างมากกับวิธีการเข้าใจและมองปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทาง
สังคม การเข้าถึง “ความจริง” ของสิ่งต่าง ๆ แนวคิดนี้ได้รื้อถอนแนวคิดแบบเก่าเป็นการรื้อถอนความ
เชื่อเกี่ยวกับคุณสมบัติแก่นแกนของปัจเจกภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษานิยามความหมายของอัตลักษณ์ของนัก
คิดสกุลหลังสมัยใหม่ ดังนี้ 
               ริชาร์ด เจนกิน (Richard Jenkins)๑๕ อธิบายอัตลักษณ์มิใช่สิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของมันเอง 
หรือก าเนิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและมีลักษณะของความเป็นพลวัตอยู่
ตลอดเวลา สอดคล้องกับเบอร์เจอร์และลัคแมนที่ให้ไว้ว่า อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจาก
กระบวนการทางสังคมครั้นเมื่อตกผลึกแล้วอาจมีความคงที่และปรับเปลี่ยนหรือแม้แต่เปลี่ยนแปลง
รูปแบบใหม่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหลัก คือการรับรู้เกี่ยวกับตัวเองอย่างไร และคนอ่ืน
รับรู้เราอย่างไร โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบท
ของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อคนหรือกลุ่มอ่ืน ๆ ด้วย 
               อย่างไรก็ตาม สจ๊วต ฮอล (Stuart Hall)๑๖ อธิบายว่าความเป็นตัวตนคือ ชิ้นส่วนหลาย ๆ 
ส่วนที่ประกอบรวมกันขึ้นมาในบริบทของสถานการณ์อย่างหนึ่ง มีการเชื่อมต่อ  ร้อยรัด “ชิ้นส่วน” 
ต่าง ๆ และการแสดงออกของปัจเจกอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ จึงสามารถสร้างอัตลักษณ์ที่หลากหลายได้ใน
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน การผสมผสานองค์ประกอบของ  วาทกรรมเหล่านั้นไปในทิศทางที่แตกต่าง
กัน อัตลักษณ์ของชุมชนเป็นความพยายามของชุมชนที่จะบอกให้คนอ่ืนรับรู้ว่าชุมชน ของตนเองเป็น
ใคร อย่างไรและเป็นความพยายามก าหนดความสัมพันธ์ของชุมชนกับกลุ่มชนอ่ืน ๆ ในสังคม หรือ
                                                 

๑๔
 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, ๒๕๔๖ หน้า ๘-๙ 

๑๕ Jenkins, R.  Social Identity. (London: Routledge. 1996) p. 112 
๑๖ Stuart Hall, Representation of Cultural Representations and Signifying Practice. 

(Sage Publication: London), p. 45  
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กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าอัตลักษณ์คือ “พลังในการจัดการความสัมพันธ์ทางสังคมนั้นเอง”) อัตลักษณ์เป็นสิ่ง
ที่ให้การรับรู้สึกว่าเป็นเราหรือพวกเราที่แตกต่างไปจากเขาหรือพวกเขา หรือคนอ่ืน อัตลักษณ์ไม่
จ าเป็นต้องมีหนึ่งเดียวอาจมีหลากหลายอัตลักษณ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวเรา พวกเรา และอัตลักษณ์
ทางชาติพันธุ์ หมายถึง สิ่งที่ท าให้สมาชิกในกลุ่มชาติพันธุ์รับรู้ใน“ความเหมือน” และ “ความ
แตกต่าง” จากกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน 
 อัตลักษณ์เชิงโครงสร้างมีชุดนิยามและการก าหนดคุณค่าของวัฒนธรรม ระบบโครงสร้าง
ใด ๆ ก็ตามจะไม่ใช่สิ่งตายตัว หากเคลื่อนไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงไปตามระบบโครงสร้างนั้น ๆ จึง
มักเกิดการนิยามความหมายของอัตลักษณ์ในระบบสังคมไม่สอดคล้องกับทิศทางของกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดขึ้น ในท านองเดียวกัน การอ้างอัตลักษณ์ของระบบโครงสร้างในอดีตมา
พยายามกดครอบบังคับควบคุมสังคมให้ด าเนินไปตามชุดของนิยามอัตลักษณ์นั้นๆ ไม่เพียงแต่จะไม่ใช่
ทางที่ถูกต้องในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม หากยังกลายเป็นเครื่องมือของผู้มีอ านาจรัฐที่
จะใช้ในการรักษาโครงสร้างการครอบง าและเอารัดเอาเปรียบของกลุ่มผู้คุมอ านาจอีกด้วย 
 อัตลักษณ์อีกมุมมองหนึ่งว่า เป็นกระบวนการที่ปัจเจกต่อรองตั้งค าถามหรือปฏิเสธ
ต าแหน่งที่ทางสังคมที่ถูกยัดเยียดให้ การปฏิเสธอาจไม่จ าเป็นต้องหมายถึงการต่อต้านตรง ๆ หรือ
สร้างอัตลักษณ์ตรงข้ามขึ้นมา โดยพลิกสร้างนัยของความหมายใหม่ขึ้นมาแทน และอัตลักษณ์ยัง
หมายถึงการให้ความหมายของคนหรืออะไรบางอย่างว่าไม่มีลักษณะเฉพาะ คงอยู่ ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่
สามารถที่จะสรุปคนหรือสิ่ง ๆ นั้นแบบขาว-ด า หรือถูก-ผิดได้ แต่ให้ความหมายตัวตนของคนหรือสิ่ง
นั้น ๆ ในลักษณะที่มองว่ามีการสร้าง (Construct)  การผลิตซ้ า (Reconstruct) มีการรื้อสร้าง 
(Deconstruct) เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอัตลักษณ์มีความหลากหลาย๑๗        
         

๒.๑.๔ ความหมายและพัฒนาการของแนวคิดหลังสมัยใหม่ 
         แนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) อาจจะไม่ถือว่าเป็นแนวคิดหรือทฤษฎีที่
ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบหรือเกณฑ์จะน าไปอธิบายและท านายปรากฏการณ์ทางสังคม
เช่นเดียวกับแนวคิด ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กายภาพหรือวิทยาศาสตร์ทางสังคมได้กระท า แต่อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นเพียงท่าทีหรือกลุ่มทัศนะหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกันของนักคิดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะนัก
คิดชาวฝรั่งเศส เช่น ฟูโก (Foucault) แดริดา (Derrida) ลีโอตาร์ต (Lyotard) และโบดริยาร์ด 
(Baudrillard) ตั้งค าถามเกี่ยวกับญาณวิทยาและวิธีวิทยาของแนวคิด ทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์
เหล่านั้นในฐานะเป็นกฎและเครื่องมือที่สามารถแสวงหาความรู้ ความจริงที่ด ารงอยู่อย่างเป็นภาวะ
วิสัยนอกเหนือตัวมนุษย์ได้ 
 ทัศนะหลังสมัยใหม่ก่อตัวขึ้นทางด้านศิลปะในช่วงศตวรรษที่ ๒๐ ที่ศิลปะในยุคนี้ไม่มี
แบบแผน กฎเกณฑ์ตายตัวเหมือนยุคทันสมัยแต่ไร้แบบแผนขึ้นอยู่กับการตีความของผู้ดู ทัศนะเช่นนี้
แผ่ขยายสู่ปรัชญา สังคมศาสตร์แขนงต่าง ๆ เป็นต้น ความเป็น แนวคิดหลังสมัยใหม่  จึงไม่มีค าจ ากัด
ความที่ตายตัว แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดความทันสมัย กับแนวคิดหลังความสมัยใหม่จาก
ความรู้ ความคิด ประสบการณ์และทัศนะต่อยุคทันสมัยผ่านศิลปะแนวคิดทางสังคมที่แตกต่างกัน  

                                                 
๑๗ ส่วนอภิญญา เฟื่องฟูสกุล  หน้า ๔๓-๔๘ 
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ดังนั้นผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า แนวคิดหลังสมัยใหม่ทฤษฎีไม่ใช่ค าตอบส าเร็จรูปอีกต่อไปแล้วและก็ที่ส าคัญ
อย่างยิ่งคือ เขาไม่พยายามบอกว่าทฤษฎีเป็นสากล ซึ่ งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมากเพราะ
เมื่อก่อนเราคิดถึงทฤษฎี   เราก็นึกว่าเราพยายามหาค าตอบจากทฤษฎีว่าเขาตอบเอาไว้อย่างไร เราจะ
ได้เอามาตรวจสอบดูว่าใช้ได้หรือไมอย่างไร 
 ฐานคิดความทันสมัยเชื่อในปัจเจกภาพสามารถเข้าถึงความจริงได้ ความจริงเป็นภาววิสัย 
ฐานคิดยุคนี้จึงอธิบายอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์อยู่ที่ตัวมนุษย์ผู้กระท า ความเป็นตัวตนมาจากการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นจนหล่อหลอมให้บุคคลมีลักษณะเฉพาะตน และโครงสร้างของสังคมอัตลักษณ์
ของบุคคลมาจากวัฒนธรรมอันเป็นเงื่อนไขที่สังคมร่วมกันสร้างขึ้นเป็นตัวก าหนดบทบาท หน้าที่ของ
บุคคลในสังคมให้รู้สึกคิด บุคลิกภาพและกระท า ในแง่นี้อัตลักษณ์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลสามารถ
จะคาดการณ์และอธิบายได้ 
               ส่วนฐานคิดส าคัญของยุคหลังความทันสมัยปฏิเสธฐานคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าความ
จริงอยู่นอกเหนือตัวมนุษย์ด ารงอยู่อย่างภาวะวิสัยสามารถค้นพบได้ แต่เป็น  วาทกรรมหรือกรอบ
ความคิดเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีลักษณะเป็นสถาบันสืบทอดกันมา แสดงออกผ่านการพูดและการ
เขียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือคงไว้ซึ่งวาทกรรมนั้น วาทกรรมก็คือ ระบบและกระบวนการผลิตเอกลักษณ์
และความหมายให้แก่สิ่งต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความเป็นจริง ตัวตนของมนุษย์ กล่าวตามภาษาของ 
Khun เรียกว่า กระบวนทัศน์ว่ารากฐานความจริงทางวิทยาศาสตร์ได้วางอยู่บน “กระบวนทัศน์หนึ่ง” 
(Paradigm) เช่นเดียวกับศาสตร์และองค์ความรู้อ่ืน กระบวนทัศน์ ทางวิทยาศาสตร์(หรือศาสตร์อ่ืน) 
จึงหมายถึง “กลุ่มมโนทัศน์ คุณค่า เทคนิคอย่างหนึ่ง ที่ก าหนดร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ค า
จ ากัดความของปัญหาตลอดจนการแก้ปัญหานั้น๑๘  
               ทัศนะยุคหลังความทันสมัย ความรู้ความจริงไม่มีจะมีก็แต่สิ่งที่เหมือนกันมาจากการ
ผสมผสานความแตกต่างมาถักทอขึ้นที่มนุษย์ร่วมกันสร้างขึ้น และให้ความหมายหรือสัญญะ (sign) 
ขึ้น การสร้างขึ้นเพ่ือแยกแยะ จ าแนกและควบคุมผ่านสัญลักษณ์ (symbol) บางอย่าง อาจจะเป็น
กฎเกณฑ์ แบบแผน จารีต เป็นต้น บางประการ ในส่วนทัศนะของยุคหลังความทันสมัย อัตลักษณ์ชาติ
พันธุ์จึงไม่มี เพราะไม่มีอะไรที่ร่วมกัน ขณะเดียวกันอัตลักษณ์มีความเปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอ การ
ก าหนดร่วมให้เป็นอัตลักษณ์สิ่งที่เป็นปัจเจกของความแตกต่างหายไป เพราะความเป็นปัจเจกแต่ละ
บุคคลก็มีความแตก ต่างกัน เลื่อนไหลตลอดเวลา การยึดร่วมกันผ่านสัญลักษณ์บางอย่าง และผ่านการ
ให้ความหมายเชิงประวัติศาสตร์ (ซึ่งไม่มีอยู่จริง) มีแต่ปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ เป็นเพียงการระลึกของ
จินตนาการในปัจจุบันเชื่อมโยงและอธิบายปัจจุบันเพ่ือประโยชน์บางอย่าง 
 ถึงแม้มีการถกเถียงกันในประเด็นต่าง ๆ แต่แนวคิดดังกล่าวได้มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการ
รื้อถอนมโนทัศน์เกี่ยวกับปัจเจกภาพและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการศึกษาวิจัยในเรื่อง อัต
ลักษณ์โดยเฉพาะอัตลักษณ์ทางเพศ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ลักษณะเด่นของแนวคิดหลังสมัยใหม่
ประกอบด้วย 
 ประการแรก การตั้งข้อสงสัยกับเหตุผลในฐานะเป็นเครื่องมือให้เข้าถึง ความเป็นจริงเดิม
ตัวเหตุผลไม่เคยถูกตั้งค าถามไม่เคยถูกท าให้เห็นว่าเหตุผลมีส่วนสร้างสิ่งที่ถูกศึกษาอย่างไร เหตุผลดู
                                                 

๑๘ Khun, Thomas, สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ แปล, โครงสร้างการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ (กรุงเทพฯ: rb
พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๔๔,) หน้า ๕๖ 
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เป็นสิ่งที่โปร่งใสและเป็นกลางนักคิดคนส าคัญของอย่าง มิเชล ฟูโก (Michael Foucault)๑๙ ชี้ให้เห็น
การผูกโยงของเหตุผลกับอ านาจ องค์ความรู้ใหม่แต่ละ  ยุคสมัยจึงตกอยู่ภายใต้กรอบและมุมมองแบบ
หนึ่งที่เขาเรียกว่า “วาทกรรม” (Discourse)   เป็นกรอบของการนิยามความเป็นจริง วางอยู่บน
มุมมองหนึ่ง ๆ และประกอบไปด้วยกระบวนการและปฏิบัติการทางสังคมที่มารองรับชุดของความจริง
นั้น ๆ “ความรู้” สามารถเปลี่ยนมาเป็นอ านาจได้ทั้งนั้น 
 ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงฐานะและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ศึกษากับผู้ถูกศึกษาคือ 
ปัญหาญาณวิทยา (Epistemology) ที่ว่าด้วยการเข้าถึงความจริงนั้นเอง แนวคิดหลังสมัยใหม่ปฏิเสธ 
“ความจริง” ที่มักผูกติดอยู่กับอ านาจและตั้งข้อสังเกตว่าแนวคิดของยุคสมัยใหม่นั้นสารัตถะของความ
จริงจะถูกซ่อนอยู่ในระดับลึกเสมอ เราจึงมักพบคู่   ตรงข้ามของภาพปรากฏ (Appearance) และ
ความจริงที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ (The Hidden)  
                ประการที่สาม การเปลี่ยนแปลงฐานะของทฤษฎีโดยทฤษฎีไม่ควรมีประโยคที่อ้างอิงถึง
ความเจริญที่เป็นจุดเริ่มพ้ืนฐาน ถ้ามีจุดเริ่มก็เป็นเพียงประโยคที่เป็น “ภาพแทนความจริง” เท่านั้น
ต้องไม่พยายามเสนอทฤษฎีครอบจักรวาล การศึกษาที่เน้นบริบทช่วยให้ค าตอบว่าทางเลือกแบบไหน
เหมาะสมกับบริบทแบบไหน 
 นักคิดสายหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) อาทิ ฌ้าค เดอร์ริดา (Jacques Derrida) 
และมิเชล ฟูโก (Michael Foucault) ได้วิพากษ์การศึกษาสังคมรุ่นเก่าก่อนว่ายังเชื่อในความเป็นเก่น
แกนของปัจเจกบุคคล แต่แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่นั้นได้ตั้งค าถามกับวิธี  การมองโลกการเข้าถึงความ
จริงของสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นความจริงที่เป็นแก่นแกนของปัจเจกบุคคลและได้รื้อถอน
ความเชื่อเกี่ยวกับคุณสมบัติแก่นแกนของปัจเจกภาพความเป็นปัจเจกภาพกลายเป็นเรื่องของการ
นิยามความหมายซึ่งสามารถเลื่อนไหล แปรเปลี่ยนไปตามบริบท มันมิได้หมายถึงคุณสมบัติเฉพาะตัว
อีกต่อไป 
              ขณะเดียวกันนั้นแนวคิดของ ฌ้าค เดอร์ริดา มีอิทธพลอย่างมากในการรื้อถอนภาพเก่า ๆ 
ของปัจเจกภาพหรือดึงความเป็นศูนย์กลางออกจากปัจเจกคือ ๑) ไม่ให้อภิสิทธิ์แก่ปัจเจกในฐานะเป็น
ผู้กระท าการ (Agent) หรือที่ว่าคนเรานั้นไม่สามารถจะเป็นเจ้าของหรือควบคุมพฤติกรรมของตนได้ 
๒) เน้นการไร้ซึ่งสารัตถะอันเป็นสากลของปัจเจกภาพแต่จะเน้นถึงลักษณะปัจเจกภาพที่เป็นผลผลิต
ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นผลของกระบวนการต่อรองเชิงอ านาจในความสัมพันธ์ทางสังคม
หลายระดับที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามยุคสมัยและปัจเจกภาพเป็นเรื่องกระบวนการสร้าง
ความหมายทางสังคมให้แก่   อัตลักษณ์อย่างหนึ่งอาจเป็นอัตลักษณ์ของปัจเจกหรืออัตลักษณ์ของกลุ่ม 
ดังนั้นความเป็นปัจเจกจึงถูกเน้นในฐานะที่เป็น “กระบวนการทางสังคมของการสร้างอัตลักษณ์” 
มากกว่าแก่นแกนของคุณสมบัติบางอย่างที่มีลักษณะตายตัว จุดเด่นของแนวคิดนี้ท าให้เกิดการปฏิวัติ
ความหมายของภาษาและส่งผลต่อการท าความเข้าใจเรื่องอัตลักษณ์ และยังเปลี่ยนแปลงวิธีการมอง
โลกใหม่๒๐  
                                                 

 
๑๙ Foucault, Michel. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other              

Writings, 1972–1977. Edited by Colin Gordon. (New York: Pantheon Books, 1980) 
 
๒๐ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, หน้า ๔๖-๕๒ 



๒๑ 

    

              จากทฤษฎีความทันสมัยและหลังความทันสมัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้น าแนวคิดมาการสร้าง 
การด ารงอยู่ของอัตลักษณ์เมืองฮอยอันในมิติของการท่องเที่ยวว่ามีการหลักคิด การอธิบายและ
สร้างอัตลักษณ์เพ่ือการท่องเที่ยวในสังคมสมัยใหม่อย่างไร 
 การสร้างอัตลักษณ์ ประกอบด้วย ๑) ด้านการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยู่อาศัย ๒) ด้าน
โครงสร้างทางสังคม คือ ด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ด้านการประกอบอาชีพและการท ามาหากิน 
ด้านครอบครัวและสังคม ๓) ด้านวิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ ๔) ด้านคุณธรรม ๕) ด้าน
วัฒนธรรม และค่านิยม อาทิ ภาษา การแต่งกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ  พิธีกรรมและระเบียบ
ประเพณี การจัดการท่องเที่ยว๒๑ (สมเกียรติ สัจจารักษ์, ๒๕๕๔, หน้า ค-ง) นอกจากนี้อัตลักษณ์ที่โดด
เด่นของชาวเมืองอยุธยา คือ มีโบราณสถานส าคัญทางประวัติศาสตร์ จัดวางต าแหน่งตัวเองกับในการ
อธิบายอัตลักษณ์ตอนเองอย่างไร 
 ดังนั้น สาระส าคัญขององค์ประกอบอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ อย่างน้อยประกอบด้วย ๕ ด้าน 
ประการแรก อัตลักษณ์ชาติพันธุ์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมมีการรักษา และสืบทอด ประการที่สอง อัต
ลักษณ์ชาติพันธุ์เป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ระหว่างบุคคลกับกลุ่มตนและกลุ่มอ่ืน 
ระหว่างกลุ่มภายในและภายนอก ประการที่สาม อัตลักษณ์ชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างโดยกระบวนการ
ทางสังคม คือ การปฏิสัมพันธ์ที่ให้ความหมายของบุคคลเหมือนและแตกต่างจากบุคคลอ่ืน เป็นการท า
ความเข้าใจตนและโลก ประการที่สี่ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์มีความเปลี่ยนแปลงได้เสมอ โดยการข้ามผ่าน
หรือเลื่อนชั้นจากอัตลักษณ์หนึ่งไปสู่อัตลักษณ์หนึ่ง เช่น การแต่งงาน การศึกษา การรับเอาวัฒนธรรม
อ่ืนมาเป็นวัฒนธรรมของตน ประการที่ห้า อัตลักษณ์ชาติพันธุ์เป็นทั้งปัจเจกและสังคม ความเป็น
ปัจเจกเป็นผลผลิตทางสังคมแม้ปฏิเสธก็ตาม ยังถูกสร้างมาจากระบวนการทางสังคม ความเป็นสังคม
คือการรู้ร่วมและความเป็นกลุ่มที่มีวัฒนธรรมคล้ายกัน นอกจากนี้อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของคนพม่า 
แบ่งแยกย่อยตามสายเลือด ภาษา ความเชื่อ โลกทัศน์ วัฒนธรรม การแต่งกาย การรับประทาน
อาหาร เป็นต้น เช่น อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของชาวอยุธยา มีความแตกต่างจากอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์คน
พม่ากลุ่มอ่ืนอย่างไร 
 
๒.๒ แนวคิดการท่องเที่ยว 
   จากการทบทวนในประเด็นของ นิยามค าว่า “การท่องเที่ยว” (Tourism) พบว่า มีความ
แตกต่างกันในเรื่องนิยามระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และภาคส่วนด้านวิชาการ คือ
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะให้นิยามเน้นไปที่ระยะเวลา ในการเดินทางของนักเดินทาง 
แต่ในขณะที่ภาคส่วนด้านวิชาการจะให้นิยาม ที่กว้างกว่าโดยเป็นนิยามที่ หมายถึง ความสัมพันธ์ 
ปฏิสัมพันธ์ ของภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ นักท่องเที่ยว ผู้ด าเนินกิจกรรมการให้บริการด้านสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานของรัฐในแหล่งท่องเที่ยว และ ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว โดยการ
ท่องเที่ยวนั้นยังต้องเป็นการเดินทางของมนุษย์ที่ออกมาจากแหล่งพ านักของตนเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่
ไม่ใช้ระยะเวลานาน โดยสามารถมีวัตถุประสงค์ใดก็ได้ เช่น การมาติดต่อธุรกิจ การพักผ่อน การจาริก
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แสวงบุญ ฯ เพราะการเดินทางดังกล่าวจะท าให้เกิดกระบวนการปฏิสัมพันธ์ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 
 ๒.๒.๒ พัฒนาการของการท่องเที่ยว ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรม
ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางออกมาจากแหล่งพ านักอาศัยของตนเพ่ือวัตถุประสงค์ใด 
วัตถปุระสงค์หนึ่งแต่ต้องมีระยะเวลาไม่นาน โดยนิยามของ UNWTO ได้ก าหนดไว้ว่าไม่เกินหนึ่งปี แต่
อย่างไรก็ตามในอดีตในยุคที่การเดินทางของมนุษย์ยังไม่สามารถท าได้สะดวก การเดินทางยังต้องพึง
พาธรรมชาติ หรือพาหนะที่มีเทคโนโลยีไม่มาก การเดินทางของมนุษย์ที่ออกจากแหล่งพ านักเพ่ือไป
พ้ืนที่ต่างๆ ของโลกอาจต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งปี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ใน
หลายแหล่ง พบว่ามนุษย์มีการเดินทางไปมาทั้งในลักษณะภายในเขตแดนปกครองของตน หรือการ
ข้ามเขตแดนไปยังดินแดนอ่ืนๆมาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล ในแถบโลกตะวันตกซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรม
ใหญ่ของโลก เช่น แถบแม่น้ าไทกรีส-ยูเฟรติส ในอารยธรรมของชาวสุเมเรียน ซึ่งเป็นชนชาติที่เริ่มมี
การประดิษฐ์อักษรเพ่ือใช้ในการบันทึกที่เรียกว่าอักษรคูนิฟอร์ม และมีหลักฐานว่าเป็นชนชาติที่มีการ
ประดิษฐ์ล้อ อันเป็นเทคโนโลยีที่ส าคัญในการสร้างพาหนะ จึงเชื่อได้ว่าในอารยธรรมของชาวสุเมเรียน 
มนุษย์ได้เริ่มมีการเดินทางติดต่อระหว่างกันด้วยยานพาหนะ ในอารยธรรมอียิปต์ บนลุ่มแม่น้ าไนล์ได้มี
บันทึกถึงการเดินทางของราชินีอัตเซปซุต (Queen Hatshepsut) ซึ่งเป็นฟาโรห์หญิงองค์แรกแห่ง
อียิปต์ ที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยว ณ ดินแดนแห่งปัน (The land of Punt)๒๒ โดยทางเรือ อันเป็น
ดินแดนที่เชื่อว่าอยู่ทางชายฝั่งด้านตะวันออกของแอฟริกา โดยบันทึกดังกล่าวมีอายุราว ๑,๔๘๐ ปี
ก่อนคริสตกาล 
 ในยุคโบราณนอกจากการเดินทางด้วยทางน้ าที่มีความสะดวก แต่อย่างไรก็ตามการ
เดินทางดังกล่าวต้องอาศัยความช านาญของนักเดินเรือและพ่ึงพาลมในการขับเคลื่อนเรือ การเดินทาง
โดยทางบกก็ยังมีบทบาทส าคัญจึงจ าเป็นต้องมีการสร้างถนนเพ่ือเชื่อมต่อเมืองส าคัญๆ เพราะถึงแม้ว่า
การเดินทางด้วยทางบกจะสามารถใช้สัตว์เป็นพาหนะไม่ต้องใช้ถนนที่มีสภาพดีก็ได้ แต่เมื่อต้องมีการ
ขนส่งสินค้าหรือผู้คนจ านวนมากขึ้น จ าเป็นต้องใช้ยานพาหนะ ดังนั้นการมีถนนจึงเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ในการก่อให้เกิดการเดินทางในทางบก ในอารยธรรมแม่น้ าไทกรีส -ยูเฟรติส ถนนเส้นแรกๆ ถูกสร้าง
ขึ้นน่าจะสร้างขึ้นเพ่ือเชื่อมเมืองส าคัญๆ เช่นเมืองเออร์ (Ur) กับเมืองนิปเปอร์ (Nippur)๒๓ เทคโนโลยี
การสร้างถนนที่ดีท าให้เกิดการเดินทางที่สะดวก พบว่ามีการเดินทางของผู้คนชาวโรมันที่เดินทางใน
อาณาจักรและเชื่อมต่อไปยังดินแดนใกล้เคียง จึงท าให้เกิดที่พักไว้บริการนักเดินทาง ในสมัยอารย
ธรรมกรีกรุ่งเรืองนั้น  การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเพ่ือบูชาเทพเจ้า เป็นแรงจูงใจส าคัญที่ดึงให้ผู้คน
เดินทางมาเพ่ือชมการแข่งขันกีฬา กีฬาโอลิมปิกซึ่งได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๗๗๖ ก่อนคริสต์กาล๒๔ 
โดยที่พักส าหรับนักเดินทางในกรีกเป็นเพียงแค่ที่นอนเท่านั้น ไม่ได้มีสิ่งอ านวยความสะดวกอะไรให้ 

                                                 
๒๒ Goeldner & Ritchie, Tourism: Principles, Practices and Philosophies, (New 
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นักเดินทางต้องไปใช้ที่อาบน้ าสาธารณะ นอกจากการมาชมกีฬานักเดินทางจะเดินทางไปยังวิหารแห่ง
เทพเจ้าในนครเอเธนส์ อันเป็นกิจกรรมที่นักเดินทางมักจะท าเมื่อมาเยี่ยมเยือนนครเอเธนส์ 
 เส้นทางสายส าคัญยุคโบราณที่เป็นปัจจัยส าคัญให้เกิดการเดินทางระหว่างทวีปยุโรปและ
เอเซียคือเส้นทางสายไหม (Silk Road) มาร์โคโปโล (Marco Polo) นักเดินทางชาวอิตาลี เป็นนัก
เดินทางคนแรกที่ใช้เส้นทางสายไหมในการเดินทางจากอิตาลีไปสู่ประเทศจีน และบันทึกการเดินทาง
ของเขาเป็นแรงผลักดันส าคัญให้นักเดินทางคนอื่น ใช้เส้นทางสายไหมในการเชื่อมต่อระหว่างยุโรปกับ
เอเชีย เส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางสายส าคัญทางการค้าที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนสิ นค้าระหว่าง
ยุโรปและเอเชีย โดยเส้นทางสายไหมนี้ได้เริ่มปรากฏขึ้นในช่วง ๕๐๐-๓๓๐ ปีก่อนคริสตกาล โดย
จุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมคือ การที่จักรวรรดิอะคีเมนิด (Achaemenid Empire) ได้บุกเบิก
เส้นทางสายเปอร์เซีย (The Persian Royal Road)๒๕ และได้พัฒนาจนเชื่อมต่อกลายเป็นเครือข่าย
ทางการค้าที่ส าคัญของโลก 
 ในช่วงคริสศตวรรษที่ ๔-๕ ที่จักรวรรดิโรมันได้ล่มสลายจากการโจมตีของพวกอนารยชน 
และท าให้จักรวรรดิโรมันตะวันตกอยู่ภายใต้การปกครองของอนารยชน ส่วนอาณาจักรโรมัน
ตะวันออกยังมีความรุ่งเรืองโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนแสตนติโนเปิล (Constantinople) ท าให้การ
เดินทางบนเส้นทางสายไหมไม่สามารถท าได้อย่างสะดวกตลอดจนช่วงเวลายุคกลางของยุโรป 
(Middle Age)  ในช่วงหลังจากยุคมืดของยุโรปคือในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๔ ได้มีความนิยมในการ
เดินทางเพ่ือไปแสวงบุญของคริสต์ศาสนิกชนในประเทศอังกฤษเป็นอย่างมาก ในช่วงต้นของ ค.ศ.
๑๓๘๘ พระเจ้าริชาร์ดที่ ๒ ได้ทรงด าริในการท าหนังสืออนุญาตในการเดินทางส าหรับผู้แสวงบุญเพ่ือ
ท าให้สามารถตรวจสอบผู้เดินทางได้ ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือเดินทางยุคใหม่๒๖ 
 
๒.๓ แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  
 ก่อนอธิบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยอธิบายความหมายวัฒนธรรมพอสังเขป
เพ่ือน าไปสู่การเข้าใจความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชัดขึ้น วัฒนธรรม มีสองความหมาย 
คือ ความหมายกว้างที่ใช้ในเชิงวิชาการและความหมายแคบท่ีเข้าใจกันโดยทั่วไป 
 วัฒนธรรม ในความหมายกว้างจะใช้กันในสาขามานุษยวิทยา หมายถึง กิจกรรมทุก
ประเภทที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ วัฒนธรรม (culture) มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า ธรรมชาติ 
(nature) ความแตกต่างระหว่างธรรมชาติ (nature) กับวัฒนธรรม (culture) เช่น ต้นไม้ ถือว่าเป็น
ธรรมชาติ (nature) ๑) ในกรณีแรก มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับต้นไม้โดยคิดว่าต้นไม้มีรุกขเทวดา 
ก่อให้เกิดกิจกรรมบวงสรวง การน าผ้าไปผูกกับต้นไม้ การให้ความเคารพย าเกรงต้นไม้  ความเคารพ
ย าเกรงต้นไม้ การน าผ้าไปผูกต้นไม้และการบวงสรวงต้นไม้ถือว่าเป็น “วัฒนธรรม” (culture) ๒) ใน
กรณีที่สอง ต้นไม้ถือว่าเป็นธรรมชาติ  มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องโดยการตัด เลื่อย แปรสภาพต้นไม้เพ่ือ

                                                 
๒๕ Mark Joshua, “Silk Road”,< http://www.ancient.eu/Silk_Road/>  (26, April 2012) 
๒๖  Goeldner & Ritchie, Tourism: Principles, Practices and Philosophies, (New 
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น ามาใช้ประโยชน์ เช่น เป็นเฟอร์นิเจอร์ บ้านเรือน สิ่งของเครื่องใช้ เป็นต้น ผลผลิตที่มนุษย์แปร
สภาพจากต้นไม้นั้นถือว่าเป็นธรรมชาติ เป็นวัฒนธรรม (culture)  

วัฒนธรรมในความหมายแคบ หมายถึง กิจกรรมของมนุษย์ในด้านดีงาม (ที่เป็นนามธรรม) 
และผลผลิตของกิจกรรมมนุษย์ที่เป็นรูปธรรม เช่น สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม เป็นต้น 
(ความหมายการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จะอยู่ในขอบข่ายการท่องเที่ยวในความหมายแคบนี้)
  

๒.๓.๑ ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 สาระส าคัญของที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจะเกี่ยวข้องกับ ค าว่า ชุมชน 
วิถีชีวิตของผู้คน โบราณสถาน โบราณวัตถุ การแสดง ศิลปะ เป็นต้น ค าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับมนุษย์ซึ่ง
เป็นที่มาของวัฒนธรรมนั่นเอง อย่างไรก็ดี มีผู้ให้ค านิยามการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนี้  
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องให้ความส าคัญในการให้ชุมชนเป็นแกนกลางในการ
พัฒนาหรือส่งเสริมในสิ่งที่เป็นของท้องถิ่นนั้นที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตและสิ่งที่เป็นรูปธรรมโดยดึง
ผู้ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยเพ่ือช่วยในการอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยมีหน่วยงานภาครัฐช่วยสนับสนุน  การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ผู้อ่ืนและย้อนกลับมา
มองตนเองอย่างเข้าใจความเกี่ยวพันของสรรพสิ่งในโลกที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ได้สรุป
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมพ้ืนบ้านว่า การสืบทอดวัฒนธรรมพ้ืนบ้านและพัฒนาไว้เพ่ือการ
ท่องเที่ยวนั้นหากเมื่อสังคมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมแล้วงานศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม
บางอย่างก็ถูกปล่อยปละละเลยให้สูญหาย ด้วยสาเหตุของประโยชน์ใช้สอยน้อยความจ าเป็นหรือ
ความไม่สะดวกต่อวิถีชีวิตสมัยใหม่ ตลอดจนอิทธิพลของความเจริญหรือความเป็นเมือง แต่เมื่อมีการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวมาสู่ชุมชนท้องถิ่น นั้นกระตุ้นให้เกิดการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมพ้ืนบ้านขึ้นมาเป็นสิ่ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวจึงก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้น ๒ ทาง คือการอนุรักษ์หรือสืบทอดวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านและการพัฒนาวัฒนธรรมพื้นบ้านให้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว๒๗  

การเดินทางเป็นผ่อนคลายร่างกายและจิตใจจากกิจกรรมต่างๆ เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ
ทางสิ่งแวดล้อมของมนุษย์มีการประกอบกิจกรรมที่สนุกสนาน ทั้งการกีฬา การพักผ่อน ทัศนศึกษา 
และการสร้างสรรค์  อย่างไรก็ดี ความหมายของการท่องเที่ยวสามารถสรุปได้ ๓ ประการ คือ การ
เดินทางจากถิ่นไปอยู่อาศัยยังที่อ่ืนชั่วคราว, เดินทางด้วยความสมัครใจ และเดินทางด้วยจุดมุ่งหมาย
ใดๆ ก็ได้  ที่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้๒๘ 
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 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ๒๙ ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้ว่า เป็นวิธีการ
ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านการเดินทางท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการพัฒนาด้าน
ภูมิปัญญา สร้างสรรค์ เคารพต่อสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศักดิ์ศรีและวิถีชีวิตผู้คน หรือสามารถกล่าวได้
อีกนัยหนึ่งว่า การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ผู้อ่ืนและย้อนกลับมามอง
ตนเอง อย่างเข้าใจความเก่ียวพันของสิ่งต่างๆ ในโลกที่มีความเกี่ยวโยงพ่ึงพา ไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้ 
 จากแนวความคิดที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การ
เดินทางของผู้คนหรือกลุ่มคนออกจากสถานที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยประจ าไปยังท้องถิ่นอ่ืน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว การแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ประกอบการเรียนรู้ การสัมผัส การ
ชื่นชมกับเอกลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ
กลุ่มชนอ่ืน ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชนต่างสังคมไม่ว่าจะเป็นในด้านของ ศิลปะ 
สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ เรื่องราวและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รูปแบบวิถีชีวิต 
ภาษา การแต่งกาย การบริโภค ความเชื่อ ศาสนา จารีตประเพณี ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งดึงดูดใจที่ส าคัญ
กระตุ้นให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขึ้น 
 วัฒนธรรมเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญ สามารถดึงดูดให้กลุ่มคนต่างถิ่น
เดินทางมาเยือนเพ่ือสัมผัสและชื่นชมกับสิ่งที่ไม่มีในท้องถิ่นของตน จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมของคน
ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน การท่องเที่ยวได้ใช้วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นเป็นทรัพยากรในการด าเนินกิจการ ในขณะเดียวกันชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมก็ได้
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในด้านการสร้างรายได้ การจ้างงาน น ามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 
 

๒.๓.๒ องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีผู้อธิบายไว้ ๖ ด้านดังต่อไปนี้ 
 ๑. องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมที่มี เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ประกอบไปด้วยสิ่งดึงดูดใจ  ๑๐ ประการ คือ                     
  ๑)  ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังปรากฏให้เห็น 
             ๒)  โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานต่างๆ 
             ๓)  งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิมในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง ผังเมือง
รวมทั้งซากปรักหักพัง     
            ๔)  ศิลปะ หัตกรรม ประติมากรรม  ภาพวาด รูปปั้นและแกะสลัก 

                                                 

 
๒๙

 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, วิถีไทย : การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม. (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ 
พับลิชช่ิง, ๒๕๔๐,) หน้า ๑-๑๐ 
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  ๕)  ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา                         
  ๖ )  ดนตรี  การแสดงละคร ภาพยนตร์  มหรสพต่างๆ                        
  ๗)  ภาษาและวรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา 
  ๘) วิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การท าอาหาร ธรรมเนียมการรับประทาน
อาหาร 

  ๙) ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียมและเทศกาลต่างๆ 
  ๑๐) ลักษณะงานหรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการน ามาใช้เฉพาะท้องถิ่น 

 ๒.  องค์ประกอบด้านกระบวนการศึกษาสิ่งแวดล้อม เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการ
ศึกษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการศึกษาเรียนรู้สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม เพ่ือปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้แก่ผู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 ๓. องค์ประกอบด้านธุรกิจท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่มีการให้บริการทางการ
ท่องเที่ยวโดยผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและได้รับ
ผลตอบแทนในก าไรสู่ธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมศึกษา อีกท้ังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

  ๔. องค์ประกอบด้านการตลาดท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวที่มีการค านึงถึงการตลาด
ท่องเที่ยวคุณภาพ โดยแสวงหานักท่องเที่ยวคุณภาพได้รับรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอย่างพึงพอใจ อีกท้ังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
  ๕. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เป็นการท่องเที่ยวที่มีการค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมนั้นมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหรือจัดการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบและรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น 

 ๖. องค์ประกอบด้านการสร้างจิตส านึกแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยว
ที่ค านึงถึงการปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องทางการท่องเที่ยวแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีการให้ความรู้
และสื่อความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ทุกฝ่าย
เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม๓๐  
 จะเห็นว่าองค์ประกอบข้อแรก ถือว่าเป็นว่าองค์ประกอบของประเภททางการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม องค์ประกอบย่อยคือ  ๑.  ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังปรากฏให้
เห็น ๒.  โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานต่างๆ  ๓.  งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิมในท้องถิ่นและสิ่ง
ปลูกสร้าง ผังเมืองรวมทั้งซากปรักหักพัง เป็นขอบเขตของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
 
 
 
 
                                                 

๓๐ เพียงกานต์ นามวงศ์ เพียงกานต์ นามวงศ์,การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียววัฒนธรรม 
ชุมชนไหล่หิน อ าเภา เกาะคา จังหวัดล าปาง.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ
และ ท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๕๒, หน้า ๑๐-๒๐ 
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๒.๔ อัตลักษณ์ของชาวอยุธยา 
 
 อัตลักษณ์ของชาวอยุธยา (ความเป็นชาวอยุธยา) 
 อยุธยามีลักษณะเด่นหลายประการที่หล่อหล่อมความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนซึ่งเป็นการ
ฐานของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้โดยตรง 
  ประการแรก ด้านการเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม อยุธยาก่อตัวขึ้นเป็นหลวงของ
ไทยในช่วงศตวรรษที่ 14 เป็นศูนย์กลางอ านาจในการปกครองที่ยาวนาน มีพระมหากษัตริย์จ านวน 
44 พระองค์ ระยะเวลาที่ยาวนานท าให้เกิดรูปแบบการปกครองตองเนื่องอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนก่อน
หน้า  กล่าวคือในสมัยสุโขทัยได้ไตรภูมิพระร่วงเป็นฐานการปกครองหรือใช้วัฒนธรรมเป็นฐานการ
ปกครอง ในสมัยอยุธยาใช้แนวคิดจักรวาลวิทยาแบบพุทธศาสนาและฮินดูเป็นฐานในการปกครอง ซึ่ง
มีกฎเกณฑ์เป็นลายลักษณ์ลักษณะชัดเจน 
 แม้ราชอาณาจักรอยุธยามิได้เป็นรัฐที่รวมเป็นหน่วยเดียวกัน หากเป็นการปะติดปะต่อกัน
ของอาณาเขต (principality) ที่ปกครองตนเอง และประเทศราชที่สวามิภักดิ์ต่อพระมหากษัตริย์กรุง
ศรีอยุธยาภายใต้ปริมณฑลแห่งอ านาจ (Circle of Power) หรือระบบมณฑล (mandala) ดังที่
นักวิชาการบางฝ่ายเสนออาณาเขตเหล่านี้อาจปกครองโดยพระบรมวงศานุวงศ์ กรุงศรีอยุธยา หรือ
ผู้ปกครองท้องถิ่นท่ีมีกองทัพอิสระของตนเอง 
  ประการที่สอง ภูมิศาสตร์ของกายภาพของอยุธยามีความเหมาะสมในแง่ เป็นพ้ืนที่ลุ่ม มี
แม่น้ าหลายสายผ่าน ดินมีความอุดสมบูรณ์เป็นฐานการพัฒนาการเกษตรที่ดี ซึ่งเป็นการทางเศรษฐกิจ
อันก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านทหารและด้านอ่ืนๆ ด้านภูมิศาสตร์ที่อยู่ภาคกลางและให้แม่น้ า 
การเดินทางจึงเป็นไปได้สะดวกท้ังทางบกและทางน้ า ด้วยเหตุที่กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ใกล้ทะเลและเป็น
ศูนย์กลางการค้านานาชาติท าให้สังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ต่างกับบ้านเมืองแถบ
สองฝั่งโขงท่ีห่างทะเล อันเป็นเหตุที่ท าให้มีลักษณะที่ล้าหลังกว่าจึงสืบทอดส าเนียงและระบบความเชื่อ
แบบดั้งเดิมไว้ได้เกือบทั้งหมด ลักษณะภูมิศาสตร์ที่เอ้ืออ านวยน้อก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับนานา
ประเทศหลากหลาย  ทั้งเชิงลบและเชิงบวก เชิงลบคือการท าสงครามกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง
ต่อเนื่อง เชิงบวกการสงครามก่อให้เกิดการร่วมมือกับประเทศทางตะวันตก ซึ่งท าให้มีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนต่างวัฒนธรรมมากขึ้น ก่อให้เกิดอัตลักษณ์เฉพาะตนที่คัดเลือก การยอมรับปละปฏิเสธ
ความเหมือนความต่างกับวัฒนธรรมอื่น 
 ในด้านการค้ากับชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นชาวฮอลันดาเป็นหลัก ถึงระดับสูงสุดในคริสต์ศตวรรษ
ที่ ๑๗ กรุงศรีอยุธยากลายมาเป็นจุดหมายปลายทางหลักส าหรับพ่อค้าจากจีนและญี่ปุ่น ชัดเจนว่า 
ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามามีส่วนในการเมืองของราชอาณาจักร พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาวางก าลัง
ทหารรับจ้างต่างด้าวซึ่งบางครั้งก็เข้าร่วมรบ 
  ประการที่สาม อยุธยาเป็นแหล่งอารยธรรม คือ ภาษา มรดกทางวัฒนธรรมได้รับการตก
ทอดมาจากสุโขทัย ในช่วงที่อยุธยารุ่งเรือง ขนบธรรมเนียม การนิยมสร้างโบราณสถานยังคมสืบเนื่อง
จากสุโขทัย แต่น้อยลงเพราะมีสงครามอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ในสมัยอยุธยามก็มีการสร้างโบราณ
สถานที่เป็นแหล่งทางวัฒนธรรมจ านวนมาก เช่น เจดีย์ วัด คูเมือง เป็นต้น 
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 จากทั้งสามข้อเป็นอย่างน้อย อยุธยามีการสร้างอัตลักษณ์ สืบทอดอัตลักษณ์ที่ยาวนานจน
เกิดความเป็นชาวอยุธยาที่มีลักษณะเฉพาะในโลกสมัยใหม่แตกต่างจากคนที่มิใช่อยุธยา อัตลักษณ์
อย่างน้อยสามข้อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวอยุธยา น่าในใจว่ากระแสการท่องเที่ยวก่อให้เกิด
การด ารงอัตลักษณ์ การให้ความหมายอัตลักษณ์เพ่ือจะตอสนองการท่องเที่ยวอย่างไร  

 
๒.๕ มรดกโลกอยุธยา  
  
 ๒.๕.๑ มรดกโลกแนวคิดและพัฒนาการ มรดกโลก(World Heritage) เป็นสิ่งที่ปรากฏ
ได้ไม่นานนัก อาจจะกล่าวได้ว่า มรดกโลกเป็นผลผลิตของปรากฏการณ์การท าให้เป็นโลก 
(Globalization) ก็ได้เพราะในอดีตถ้าเราศึกษาอารยธรรมต่างๆของโลก จะพบว่า ในอดีตถึงแม้มนุษย์
จะมีการติดต่อ ไปมาหาสู่ข้ามพรมแดนกันอยู่มาโดยตลอด แต่สถานที่ที่มีความส าคัญ ทั้งที่เป็น
สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ หรือวัฒนธรรมต่างๆ ก็มักจะเป็นเป็นของชนชาติหรือ รัฐใดรัฐหนึ่ง และ
สถานที่เหล่านี้มักจะเป็นความภาคภูมิใจที่สะท้อนความมีอารยธรรมในขั้นสูง หรือสะท้อนความเป็น
ชาติพันธุ์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เมื่อหลังยุคสมัยใหม่เป็นต้นมาเมื่อการเดินทางและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างดินแดนต่างๆท าได้ง่ายขึ้น ประกอบกับการเกิด
สงครามโลกถึง ๒ ครั้ง ท าให้ทุกประชาชาติโลกเริ่มมีแนวคิดในการประสานโลกให้มีความใกล้ชิดกัน
มากขึ้นเพ่ือน าไปสู่ความร่วมมือและการแก้ปัญหาต่างๆร่วมกัน จนน าไปสู่การจัดตั้งองค์การ
สหประชาชาติ (United Nations,UN) ในปี ค.ศ.๑๙๔๕ (พ.ศ.๒๔๘๘) โดยองค์การสหประชาชาติเป็น
องค์การที่จัดตั้งเพ่ือสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติในมิติต่างๆ ทั้งในเรื่องการเมืองการปกครอง 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การให้ความช่วยเหลือประเทศในภาคีสมาชิก และรวมถึง
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จนน าไปสู่การจัดตั้งองค์กรย่อยที่เรียกว่า องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization, UNESCO) ในปี พ.ศ.๒๔๘๙๓๑ โดยยูเนสโกนั้นเป็นหน่วยงานที่มีจุดมุ่งหมาย ให้ความ
ช่วยเหลือบรรดาประเทศสมาชิกในรูปของแนวความคิดที่ก้าวหน้าจากการวิจัย หรือจากการประชุม
ปรึกษาหารือ ที่ยูเนสโกเป็นผู้จุดประกายทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม โดยยูเนสโกนั้นมี
ส านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และมีส านักงานเพ่ือการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก (UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education) ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย โดย
จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๐๔  
  ส าหรับแนวคิดเรื่อง มรดกโลก นั้นเกิดจากขึ้นในประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ณ กรุง
ปารีส ในระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม – ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ (ค.ศ.๑๙๗๒) ที่ต้องการผลักดันให้
เกิดการให้เห็นคุณค่าและน าไปสู่การปกปักรักษาของสิ่งปลูกสร้างหรือสภาพแวดล้อมที่สะท้อนความมี
อารยธรรมของมนุษย์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมมีคุณค่าและมีเอกลักษณ์ไม่สามารถพบได้ทั่วไป การ
ประชุมครั้งนั้นได้น าไปสู่การประกาศ อนุสัญญาเกี่ยวกับการป้องกันของวัฒนธรรมโลกและมรดกทาง
ธรรมชาติ ขึ้นรวมทั้งการจัดตั้งกองทุนมรดกโลกขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งของเงินทุนในการปกป้องมรดกโลก 

                                                 
๓๑ UNESCO, “เกี่ยวกับยูเนสโก”, <http://www.unescobkk.org/th/about-us/> 
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โดยมรดกโลก ตามอนุสัญญาเกี่ยวกับการป้องกันของวัฒนธรรมโลกและมรดกทางธรรมชาติ  มีอยู่
ด้วยกัน ๓ ลักษณะคือ 

๑. มรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้ง อนุสรณ์สถาน สถาปัตยกรรม จารึก ถ้ าท่ี
อยู่อาศัย กลุ่มอาคาร ย่าน แหล่ง 

๒. มรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นได้ท้ัง สภาพธรรมชาติ สภาพองค์ประกอบทาง
ธรณีวิทยา สภาพธรรมชาติหรือบริเวณท่ีพิสูจน์ทราบอย่างชัดแจ้งว่ามีคุณค่าโดดเด่นใน
ระดับสากล 

๓. มรดกโลกแบบผสม คือ เป็นสถานที่ท่ีมีคุณค่าท้ังทางวัฒนธรรมและมีคุณค่าในทาง
ธรรมชาติ 

 ในปัจจุบันมรดกโลกที่ยูเนสโกได้มีการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ๑,๐๕๒ แหล่ง 
แบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจ านวน ๘๑๔ แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติเป็นจ านวน ๒๐๓ แห่ง 
และมรดกโลกแบบผสมเป็นจ านวน ๓๕ แห่ง จากข้อมูลของยูเนสโกแหล่งมรดกโลกส่วนใหญ่อยู่ใน
ทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ และรองลงมาคือภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค  

 
 ๒.๕.๒ อยุธยากับมรดกโลก 
 
 พระนครศรีอยุธยามีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งได้จดทะเบียนเป็น 
มรดกโลกจาองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations  
Educational, Scientific and Cultural Organization หรือ ยูเนสโก: UNESCO) ภายใต้ชื่อ "นคร 
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร" ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสามัญ 
ครั้งที ่๑๕ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย ด้วยข้อกาหนดและหลักเกณฑ์พิจารณา 
ให้เป็นมรดกโลกคือเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ใน 
ปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว ซึ่งนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวารที่ได้ขึ้น 
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจะปรากฏในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่เป็น 
โบราณสถานได้แก ่วัด และพระราชวังต่างๆ ซึ่งพระราชวังในพระนครศรีอยุธยามีอยู่ 3 แห่ง คือ  
พระราชวังหลวง วังจันทรเกษม หรือวังหน้า และวังหลัง 
 เนื่องจากพระนครศรีอยุธยาเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าโดดเด่น ดังนั้น องค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก : UNESCO) จึงมีมติ ณ กรุงคาร์เธจ
ประเทศตูนีเซีย เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ ให้ขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีมรดกโลกด้วยเหตุผล
ดังต่อไปนี้ ๓  

๑. อยุธยามีความเป็นเยี่ยมในการเลือกสรรท้าเลที่ตั้งเมืองในต้าแหน่งที่ชุมชนของแม่น้้า  
มีการออกแบบผังเมืองอย่างซับซ้อนเหมาะสมกับชุมชนที่อาศัย การสัญจรทางน้้าเป็นหลักอันเป็น
ธรรมชาติของการตั้งถิ่นฐานแบบไทย ๆ ลักษณะดังกล่าวเอ้ืออ้านวยต่อการรักษาพระนคร การป้องกัน
การรุกรานของข้าศึกศัตรู และการจัดระบบสาธารณูปการได้อย่างเหมาะสมกับสังคมเมืองจนสามารถ
พัฒนาการสู่ความรุ่งเรืองในยามสงบสุข  
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๒. อยุธยาเป็นแม่แบบในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ โดยได้ถ่ายทอดความงาม ความ
รุ่งเรืองของอยุธยามาไว้ในทุกแง่ทุกมุม ไม่ว่าจะเป็นระเบียบผังเมือง การจัดวางอาคาร ชื่อสถานที่ต่าง 
ๆ ลักษณะสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน ตลอดจนวิถีชีวิต  

๓. นครประวัติศาสตร์แห่งนี้มีเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพด้านประวัติศาสตร์ 
และด้านอารยธรรม ซึ่งจะหานครโบราณใดเทียบได้ในเอเซียหรือในโลกเป็นไม่มี  

๔. อาคารโบราณสถานแต่ละหลังในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีการออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณะโดดเด่นในภาคพ้ืนเอเซีย ลักษณะของสิ่งก่อสร้างหลายอย่าง เช่น 
เจดีย์ ปรางค์ และปราสาท มีความเป็นพิเศษไม่สามารถพบเห็นในที่อ่ืนๆ แม้สิ่งก่อสร้างเหล่านี้จะมี
ก าเนิดมาก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเรืองอ านาจ แต่ได้แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องและวิวัฒนาการด้าน
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมมาสู่ลักษณะที่เป็นไทยแท้ และไม่สามารถสร้างทดแทนได้ในปัจจุบัน  

นอกจากสถาปัตยกรรมแล้ว จิตรกรรม และศิลปวัตถุต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องก็มีความเป็นเอกลักษณ์ในด้าน 
รูปแบบ การออกแบบ ฝีมือช่าง การคัดเลือกวัสดุ การผสมผสาน และเป็นสิ่งหายาก สิ่งเหล่านี้เป็นตัว 
แทนที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิด ความเชื่อ และความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของชาวไทยในสมัย 
อยุธยาที่เผยแพร่อิทธิพลทางวัฒนธรรมไปยังประเทศเพ่ือนบ้านข้างเคียง เช่น ลาว และกัมพูชา เป็นต้น 
 
กรอบความหมายของอัตตลักษณ์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับการด ารงอยู่และสืบ

ทอดเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ 
การท่องเที่ยวในยุคโลกาภวัตน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตตลักษณ์ชาติพันธุ์ 
 (๑) มรดกทางวัฒนธรรม 
 (๒) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตนและ
กลุ่มอ่ืน ทั้งภายในและภายนอก 
 (๓) การให้ความหมายของบุคคลเหมือน
และแตกต่างจากบุคคลอ่ืน เป็นการท า
ความเข้าใจตนและโลก  
(๔) มีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการข้าม
ผ่านหรือเลื่ อนชั้นจากอัตลักษณ์หนึ่ ง
ไปสู่อัตลักษณ์หนึ่ง  
(๕) ความเป็นสังคมคือการอยู่ร่วมกันและ
ความเป็นกลุ่มที่มีวัฒนธรรมคล้ายกัน 

การท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง
วัฒนธรรม 
(๑) ประวัติศาสตร์และ
ร่องรอยประวัติศาสตร์ 
( ๒ )  โ บ ร า ณ ค ดี แ ล ะ
พิพิธภัณฑ์สถานต่างๆ  
(๓) งานสถาปัตยกรรม
เก่าแก่ดั้งเดิมในท้องถิ่น
และสิ่ ง ปลู กสร้ า ง  ผั ง
เ มื อ ง ร ว ม ทั้ ง ซ า ก
ปรักหักพัง  

การด ารงอยู่และการสืบ
สานอัตตลักษณ์ของแหล่ง
ม ร ด ก โ ล ก ใ น เ อ เ ชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
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๒.๔ กรอบแนวคิด  
 
 งานศึกษานี้ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิด ดังนี้ 
 
การศึกษาวัฒนธรรมในอดีต 
ในเมืองโบราณอยุธยา 

   อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ในเมือง
โบราณอยุธยา 

     

การเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมใน
เมืองโบราณอยุธยา 

 วัฒนธรรมที่สืบทอดและ
คงอยู่ ใน เมือง โบราณ
อยุธยา 

 
การสืบสานอัตลักษณ์ของ
เมืองโบราณอยุธยา 

     

วัฒนธรรมในปัจจุบันขอใน
เมืองโบราณอยุธยา 

   รูปแบบการน าอัตลักษณ์ต่าง 
ๆ สู่สินค้าและการจัดการที่
การตอบสนองการท่องเที่ยว
ของเมืองโบราณอยุธยา 

     
 

    การสนับสนุน/ส่งเสริมของ
นักท่องเที่ยวเพ่ือการด ารง

อยู่ของ 
อัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ของเมืองโบราณอยุธยา 

 
 ประเด็นวัฒนธรรม ประกอบไปด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ๑)  ศิลปะ หัตกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภาพวาด รูปปั้น และแกะสลัก ๒) ศาสนา และพิธีกรรมต่างๆ ทาง
ศาสนา รวมถึงโหราศาสตร์ ๓)  ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ มหรสพต่างๆ ๔)  ภาษาและ
วรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา ๕) การตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การท าอาหาร 
ธรรมเนียมการรับประทานอาหาร  ๖) ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียมและเทศกาลต่างๆ 
๗) ลักษณะงานหรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการน ามาใช้เฉพาะท้องถิ่น เช่น สวน และภูมิทัศน์ เป็นต้น 
 การศึกษาวัฒนธรรมในอดีต หมายถึง การค้นคว้า (๑) ประวัติศาสตร์และร่องรอย
ประวัติศาสตร์ (๒) โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานต่างๆ  (๓) งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิมใน
ท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง ผังเมืองรวมทั้งซากปรักหักพัง เพ่ือค้นหาประเด็นวัฒนธรรมในอดีตว่าเป็น
อย่างไร 
 วัฒนธรรมในปัจจุบัน เป็นการศึกษาประเด็นวัฒนธรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ @)  ศิลปะ 
หัตกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภาพวาด รูปปั้น และแกะสลัก ๒) ศาสนา และพิธีกรรมต่างๆ 
ทางศาสนา รวมถึงโหราศาสตร์ ๓)  ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ มหรสพต่างๆ ๔)  ภาษาและ
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วรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา ๕) การตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การท าอาหาร 
ธรรมเนียมการรับประทานอาหาร  ๖) ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียมและเทศกาลต่างๆ 
๗) ลักษณะงานหรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการน ามาใช้เฉพาะท้องถิ่น เช่น สวน และภูมิทัศน์ เป็นต้น 
 วัฒนธรรมที่สอดคล้องและคงอยู่  เป็นการเปรียบเทียบการศึกษาวัฒนธรรมในอดีต 
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนผ่าน และวัฒนธรรมในปัจจุบันที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกัน 
 อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ เป็นการศึกษาถึงวัฒนธรรมที่สอดคล้องและคงอยู่ในลักษณะต่าง ๆ 
ดังนี้ คือ  ๑) การเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ๒) การน าวัฒนธรรมแต่ละประเภทมาปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มตนและกลุ่มอื่น ทั้งภายในและภายนอก ๓) การให้ความหมายวัฒนธรรมแต่ละประเภทของบุคคล
ที่เหมือนและแตกต่างจากบุคคลอ่ืน ๓) การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมแต่ละประเภทโดยการข้าม
ผ่านหรือเลื่อนชั้นจากอัตลักษณ์หนึ่งไปสู่อัตลักษณ์หนึ่ง ๕) ความเป็นสังคม คือ การอยู่กันร่วมและ
ความเป็นกลุ่มที่มีวัฒนธรรมแต่ละประเภทที่คล้ายคลึงกัน 
 การสืบสานอัตลักษณ์เป็นการศึกษาการปลูกฝังจิตส านึกให้รักในวัฒนธรรมของ
ผู้เกี่ยวข้อง รูปแบบหรือลักษณะของการน ามาเป็นสินค้าเพ่ือการท่องเที่ยว การจัดการของผู้เกี่ยวข้อง
ที่น ามาเป็นสินค้าเ พ่ือการรักษาและสืบสานอัตลักษณ์ รวมถึงการจัด/แสดงออกเพ่ือสื่อแก่
นักท่องเที่ยว 
 การสนับสนุนและส่งเสริมของนักท่องเที่ยวเพ่ือการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์และวัฒนธรรม 
เป็นการศึกษาการความคิดเห็น และความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่ได้สัมผัส/รับรู้ก่อน
และระหว่างการท่องเที่ยว รวมถึงบทบาทในการอนุรักษ์ 
 
 

 



 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ ๒ ข้อ คือ ๑) เพ่ือศึกษาการด ารงอยู่และการสืบสานอัต
ลักษณ์ของเมืองอยุธยา ประเทศไทยายใต้ความเป็นยุคโลกาภิวัตน์ และ ๒) เพ่ือศึกษาบทบาทของการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในการสนับสนุนและส่งเสริม ให้เกิดการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ในเมืองโบราณอยุธยา ประเทศไทย การที่จะให้ได้ค าผลเป็นค าตอบวัตถุประสงค์ดังกล่าวผู้ วิจัยมี
วิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  

 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 
 รูปแบบของงานนี้คือ เป็นรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาทั้งเอกสารและ
ข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลภาคสนามได้มาโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและน าข้อมูลทั้งสองส่วนมา
วิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์วิจัยข้างต้น 
  
๓.๒ การเลือกพื นที่ในการศึกษาวิจัย 
 
 การศึกษาชิ้นเป็นการศึกษาการน าอัตลักษณ์มาใช้เป็นสินค้าในการท่องเที่ยวของจังหวัด
อยุธยา ประเทศไทยเป็นเมืองมรดกโลกของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อยุธยาเป็นจังหวัดที่มีประวัติ
อย่างยาวนาน กล่าวคือเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ จังหวัดอยุธยา
จึงมีความส าคัญ ดังนี้  
 ๑ ในแง่การมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เป็นเมืองหลวงของไทยมาก่อนซึ่งเป็นศูนย์ทาง
อ านาจ ศูนย์กลางการปกครอง ศูนย์การเศรษฐกิจและศูนย์กลางวัฒนธรรม นอกจากนี้อยุธยาได้ท า
สงครามกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างต่อเนื่อง มีการติดต่อกับต่างประเทศทั้งในพ้ืนที่ภูมิภาคเดียวกัน
และกับประเทศจีนประเทศยุโรป การปฏิสังสรรค์กับนานประเทศที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ที่แตกต่าง
กันและคล้ายกัน ทั้งการปฏิสังสรรค์เชิงบวกและเชิงลบ น ามาสู่ท่าทีที่มาจากการสร้างการอธิบาย
ตนเองตนเองจาการเชื่อมโยงกับคนอ่ืนและการอธิบายผู้อ่ืนจากการปฏิสัมพันธ์กับตนเอง ก่อให้อัต
ลักษณ์ความเป็นไทย ความเป็นชาวอยุธยาที่มีความเจาะเพาะเจาะจงบางอย่าง เช่น “กรุงศรีอยุธยาไม่
สิ้นคนดี” เป็นการสร้างคุณค่า คติบางอย่างในการมองโลก จังหวัดอยุธยาจึงเป็นตัวอย่างที่ดีใน
การศึกษาอัตลักษณ์ที่ใช้กับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกระแสการท่องในปัจจุบันที่ได้รับการส่งเสริม
สร้างเป็นอุตสาหกรรมแก่ประเทศและแก่คนในพ้ืนที่ จังหวัดอยุธยาจึงเป็นตัวแทนของการใช้อัตลักษณ์
ในการท่องเที่ยวได้อย่างดี 
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 ๒ อัตลักษณ์วัฒนธรรม นอกจากอัตลักษณ์ในข้อแรกคืออัตลักษณ์ด้านการด าเนินชีวิต 
โลกทัศน์ของคนในพื้นที่ อัตลักษณ์อีกประการหนึ่ง คืออัตลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมที่เป็นมรดกตกทอดมา
ตั้งแต่อดีต คือ สถาปัตยกรรม เจดีย์ พระพุทธรูป ก าแพงเมือง เป็นต้น เป็นอัตลักษณ์ที่ส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวทั้งในและนอกประเทศได้อย่างดี 
 ความเหมาะสมทั้งทางด้านพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ที่อยุธยาตั้งอยู่
ภาคกลางไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก เผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์อย่างเต็มที่ การปรับตัวภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ที่การท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนอย่างแพร่หลาย การสืบสานทุนทางวัฒนธรรม
ได้แก่ อัตลักษณ์เพ่ือให้ตอบสนองการท่องเที่ยวอย่างไร จึงเป็นพื้นที่น่าศึกษาอย่างยิ่ง    

 
๓.๓ ขั นตอนการศึกษา 
 
 งานวิจัยชิ้นเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพหรือหรือการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา
(phenomenon) เน้นการตีความเป็นหลัก แนวคิดและทฤษฎีในบททีส่องมีความส าคัญที่เป็นกรอบใน
การตีความข้อมูลภาคสนาม ขั้นตอนในการศึกษามีดังนี้ 
 ๑ สังเคราะห์กรอบแนวคิดที่จะใช้เป็นฐานในการเข้าใจและตีความข้อมูลภาคสนาม 
ขั้นตอนในการสร้างมโนทัศน์ (Concepts) ที่จะเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะตอบโจทก์ของ
งานวิจัยชิ้นนี้ คือ การน าอัตลักษณ์ทั้งอัตลักษณ์ที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมมาใช้ เป็นสินค้าในการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาแนวคิดอัตลักษณ์ (Identity) และแนวคิดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) มาจากการสังเคราะห์ภาคเอกสารในบทที่สอง ซึ่งสามารถ
น าไปใช้เป็นกรอบการอธิบายปรากฏการณ์ภาคสนามโดยตรง งานภาคสนามก็สะท้อนกลับมาสู่การ
ตรวจสอบแนวคิด ผู้ศึกษาปรับแนวคิดให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และน าแนวคิดนี้เป็นกรอบใน
การศึกษาต่อไป 
 ๒ ศึกษาภาคสนามระยะเดียว ๒ ระยะ (๒ phrase)  
  ๑). ระยะแรกใช้แนวคิดเป็นกรอบในการศึกษา ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการท่องเที่ยว การแสดงทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างของของคนในพ้ืนที่และส ารวจแหล่ง
สถานโบราณต่างๆ พูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้น มาเป็นฐานการในสร้างเครื่องมือ การสัมภาษณ์ต่อไป
  ๒). ระยะที่สอง การศึกษามาทดสอบและน ามาศึกษาแบบกลุ่ม ( focus 
group) ได้แก่ การพูดคุย สนทนาแบบกลุ่ม โดยสนทนากลุ่มย่อย จ านวน ๓ กลุ่มละประมาณ ๕ คน 
 ในระหว่างที่ศึกษาข้อมูลภาคสนาม ผลของการศึกษาจะน ามาปรับแนวคิดให้มีกษณะ
เฉพาะบริบท และน าข้อมูลภาคทฤษฎีมาตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม และน าข้อมูลภาคทฤษฎีและ
สนามมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นค าตอบของการวิจัยชิ้นนี้ต่อไป 
  
๓.๔ ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 
 กลุ่มตัวอย่างที่จะเป็นหน่วยในการศึกษาเพ่ือตอบโจทก์งานชิ้นนี้ประกอบด้วยกลุ่ม
ตัวอย่าง ๔ กลุ่มหลัก ดังนี้ 
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 ๑ ผู้ให้ข้อมูลภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการสืบสานวัฒนธรรม จ านวน ๕-
๑๐ คน 
 ๒ ผู้ให้ข้อมูลทั่วไป จ านวน ๒๕ คน แบ่งเป็น กลุ่มผู้น าชุมชน จ านวน ๕-๑๐ คน กลุ่ม
สมาคนในชุมชน จ านวน ๑๐-๒๐ คน 
 
 เกณฑ์การเลือก  
 เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ที่สะท้อนการด ารงอัตลักษณ์และการน าอัต
ลักษณ์มาใช้ในการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างทีเ่ลือกจ าเพาะเจาะจงคือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีที่จะ
สะท้อนการจัดการอัตลักษณ์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา 
 
 ประเด็นหรือขอบข่ายที่ศึกษา 
 ขอบข่ายที่ศึกษาแยกออกเป็น ๒ ขอบข่าย ขอบข่ายแรก คือ การสร้าง การด ารง สืบ
สานอัตลักษณ์ของคนในตัวเมืองอยุธยาว่ามีการสร้าง การด ารง การสืบสานอัตลักษณ์ การตีความอัต
ลักษณ์ตนเองในสังคมสมัยใหม่อย่างไร ขอบข่ายที่สอง การสร้าง การด ารงและการสืบสานนั้นมีผลต่อ
การท่องเที่ยวอย่างไร และการทอ่งเที่ยวมีอิทธิพลต่อการสร้าง รื้อสร้างอัตลักษณ์ของตนให้ตอบสนอง
การท่องเที่ยวอย่างไร ซึ่งทั้งสองขอบข่ายจะเก่ียวโยงซึ่งกันและกันอย่างไร 
 
๓.๕ เครื่องมือในการศึกษา 
 
 เครื่องมือในการศึกษาและแนวค าถามปรับตามสภาพของหน่วย/บุคคลที่ถูกศึกษา มีดังนี้ 
 ๑ แนวทางในการสังเกต (Observational guide) งานศึกษาชิ้นนี้เป็นงานศึกษาเชิง
คุณภาพหรือเชิงมานุษยวิทยา ผู้วิจัยใช้เครื่องมือวิจัยในการศึกษา แนวทางในการสังเกตโดยยึดกรอบ
แนวคิดอัตลักษณ์ ประเด็นที่สังเกตให้เห็นได้ เช่น ๑ การสร้างอัตลักษณ์ การเล่าเรื่อง โลกทัศน์ ความ
ภาคภูมิ บุคลิกภาพเมื่อกล่าวถึงตนเอง ๒ บริบททางวัฒนธรรมและสภาพทางภูมิศาสตร์ของคนอยุธยา 
มีท่าทีต่ออัตลักษณ์รูปธรรม เช่น เจดีย์ วัด พระพุทธรูป ก าแพงเมือง ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวัตถุมีผล
ต่อการสร้างอัตลักษณ์อย่างไร ๓ การปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนอยุธยาและต่างถิ่นสะท้อนอัตลักษณ์
ของคนอยุธยาแตกต่างจากคนที่ไม่ใช่อยุธยาอย่างไร ๔ การท าหน้าที่ของหน่วย/โครงสร้างของสมาชิก
ในชุมชนมีกิจกรรม การสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน ความผูกพันระหว่างกัน พิธีกรรม ประเพณี เทศกาล
แสดงความเป็นอัตลักษณ์ในฐานะความเป็นสมาชิกของคนอยุธยา ข้อมูลทั้ง ๔ ประเด็นจะปรากฏ
พอจะสังเกตได้จะถูกน ามาประมวลในการวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดท่ีจะศึกษา 
 ๒ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน (Participation) การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจะ
ท าให้เข้าใจทัศนคติ ซึ่งประกอบด้วย  ความคิด (thinking) ความเชื่อ (belief) ความเข้าใจ 
(cognitive) ส่งผลต่อพฤติกรรม (behavior)  ท าให้เข้าใจวัฒนธรรมบางประการอันเป็นรากฐานการ
จัดความสัมพันธ์ของมวลสมาชิกในชุมชน นอกชุมชน การเข้ากิจกรรมจะท าให้เข้าใจทัศนคติของ
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ชุมชนได้ลึกมากข้ึนมากกว่าใช้เครื่องมือสัมภาษณ์และได้ข้อเท็จจริงสอดคล้องกับความจริง การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมจะรับรู้ทัศนคติเช่นเดียวกับคนในคือคนในชุมชน 
 ๓ การพุดคุย (dialogue) การพูดคุยเนื่องในโอกาสต่างๆที่ไม่เป็นทางการ เช่น ขณะท า
กิจกรรมในชุมชน การพบปะในวงสนทนาทั่วไป เป็นต้น การสนทนาโดยไม่มีโครงสร้างบทสนทนา 
เป็นการสนทนาตามธรรมชาติ แต่การสนทนาผู้วิจัยจะโน้มไปสู่ค าตอบที่ต้องการได้ ซึ่งจะใช้เวลา
ระยะเวลาประมาณสามเดือน การสนทนาได้ท้ังสนทนารายบุคคลและสนทนาเป็นกลุ่มตามโอกาส 
 ๔ การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) แบบสัมภาษณ์แบบไม่
มีโครงสร้าง โดยใช้ฐานข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและการพูดคุยมาเป็นชุดถามจากเครื่องมือสังเกต 
(observation) การพูดคุย (dialogue) ใช้ศึกษายังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนหรือยังมีประเด็นที่ยังขาด 
บกพร่อง น าเครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างมาสัมภาษณ์   
 ๕ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) เป็นการสร้างเครื่องมือที่ยัง
ศึกษาด้วยเครื่องมืออ่ืนไม่ได้ การใช้เครื่องมือแบบมีโครงสร้างใช้กับการศึกษาทั้งรายบุคคลและทั้งเป็น
กลุ่ม ซึ่งเป็นเครื่องมือชั้นสุดท้ายในการศึกษา 
 แนวทางการสร้างเครื่องมือ มีล าดับขั นตอน ดังนี  
 ความตรงตามเนื้อหา (content validity) คือ แบบสัมภาษณ์ รายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
ตัวอย่างครอบคลุมตอบวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ ๑-๒ ได้  ค าถามเชิงอัตนัยครอบคลุมที่
จะตอบโจทย์หรือวัตถุประสงค์การวิจัยได้ มีเกณฑ์การสร้างดังนี้ ๑)  ยึดวัตถุประสงค์ข้อการวิจัยเป็น
แนวทาง  ๒ ก าหนดตัวบ่งชี้วัตถุประสงค์ ซึ่งแบบสอบถามมีตัวบ่งชี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ๓ ตัว
บ่งชี้  ๓) นิยามศัพท์ตัวบ่งชี้ ๔) และชุดข้อค าถาม  
 ความตรงกับเนื้อหาอีกประการหนึ่งที่ผู้วิจัยยึดเป็นเกณฑ์ในการสร้างแบบสอบถามคือ 
ข้อค าถามสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยชิ้นนี้ใช้แนวคิดอัตลักษณ์ (Identity) แนวคิดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism เป็นแนวทางในการสร้างค าถาม ซึ่งค าถามจะสะท้อน
และอยู่ในกรอบของ ๒ แนวคิดข้างต้น    
 ความตรงตามเกณฑ์ (Criterion-related Validity) หมายถึง ความสามารถของแบบวัด
ที่สามารถวัดได้ตรงตามสภาพความเป็นจริง แบ่งออกได้เป็นความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์และความ
เที่ยงตรงตามสภาพ  
 ความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึง แบบสัมภาษณ์ที่สามารถวัดได้
ตรงตามโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยตรวจสอบเครื่องมือสัมภาษณ์ ตรงตามโครงสร้าง โดยใช้
หลักความสมเหตุสมผลในการตรวจสอบแบบสอบถาม 
 
๓.๖ การรวบรวมข้อมูล  
 
 ผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอนการศึกษาและการรวบรวมเพ่ือจะได้ข้อมูล ดังต่อไป 
 ๑ แนะน าตนเอง เริ่มต้นที่ผู้วิจัยเข้าไปในชุมชน แนะน าตนเองต่อผู้น าชุมชน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา เพือ่กลุ่มตัวอย่างท้ัง ๔ เข้าใจเข้าใจในประเด็นท่ีศึกษาเพ่ือตัดสินใจจะให้ความร่วมมือ
หรือไม่ให้ความร่วมมือในการตอบค าถาม 
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 ๒ ส ารวจ/เก็บข้อมูลข้อมูลทางด้านกายภาพ และข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องทีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัย ตัดประเด็นที่ไม่เก่ียวข้องกับการวิจัยออก 
 ๓ ด าเนินการเก็บข้อมูลตามลักษณะของเครื่องมือ (การสังเกต พูดคุย สนทนา) เมื่อมี
โอกาสอันควรหรือเหมาะสมตามสภาพบริบทของชุมชน ของกลุ่มตัวอย่าง เพราะการพูดคุยจะเป็นไป
ตามธรรมชาติ เครื่องมือจะไม่ถูกสร้างเป็นทางการ 
 ๔ นัดสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (เพราะการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างและสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเป็นการสัมภาษณ์ค่อนข้างเป็นทางการ) 
 ๕ ด าเนินการสัมภาษณ์ 
 ๖ การด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกต พูดคุย สนทนาจะไม่มีการบันทึกขณะที่เก็บ
ข้อมูล จะบันทึกหลังจากการเก็บข้อมูลแล้ว ส่วนเครื่องมือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจะบันทึกทั้ง
การจดและใช้เครื่องอัดเทปบันทึกขณะสัมภาษณ์ และจะถอดเทปในเวลาต่อมา  
๗ น าข้อมูลทั้งหมดมาสรุป รวบรวมเพ่ือการวิเคราะห์ต่อไป 
 
๓.๗ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล แยกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 
 ๑ ข้อมูลภาคเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลจากที่ได้มาทั้งหมดจากการศึกษาภาคเอกสาร 
การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารมีข้ันตอนตามทฤษฎี ดังนี้ 
 การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) โดยการเลือกข้อมูลเอกสาร จับสาระส าคัญน ามา 
เฉพาะที่เก่ียวข้องกับการตอบค าถามการวิจัย 
 จัดระเบียบข้อมูล (Data Display) โดยการจัดกระท าข้อมูลที่วิเคราะห์ ลดทอนแล้วมา 
จากข้อ ๑ มาล าดับเนื้อหาก่อน-หลัง รวมล าดับขั้นตอนการวิจัยตามหัวข้อให้มีความต่อเนื่องเป็นล าดับ
และต่อและหัวข้อมีความเชื่อมโยงกัน และ 
 สรุปความ (conclusion drawing) โดยการให้ความหมายหรือตีความข้อมูล หรือวิธีการ 
ให้เหตุผลจากข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากเอกสาร แล้วน ามาสรุปและอภิปรายผลของการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง ๒ ข้อ  
 ๒ ข้อมูลภาคสนาม (ส่วนเชิงคุณภาพ) เป็นงานศึกษาเพ่ือต้องการทราบการด ารงอยู่ 
สืบสานอัตลักษณ์ที่ถูกปรับใช้ในการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดอยุธยา การวิเคราะห์ เน้นการ
ตีความเป็นหลัก การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เมื่อเก็บข้อมูลกลุ่มสมาชิกในชุมชนทั้งแบบรายบุคคล
และการศึกษาเป็นกลุ่มครบถ้วนสมบูรณ์ แล้ว น าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบใหม่ ลดทอนข้อมูลที่ไม่มี
ความส าคัญหรือไม่เก่ียวข้องออก น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ต่อมา  
 การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม (เชิงปริมาณ ซึ่งงานชิ้นนี้ไม่ได้มุ่งศึกษาเชิงปริมาณ แต่
อาจจะมีข้อมูลทางสถิติเชิงปริมาณบางส่วนที่สนับสนุนข้อมูลเชิงคุณภาพก็อาจจะน ามาใช้) การ
วิเคราะห์ภาคเอกสารโยงสู่การวิเคราะห์กับข้อมูลที่เก็บและรวบรวมจากการสัมภาษณ์  ผลของการ
วิเคราะห์คือการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยทั้งสองข้อได้ 



 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิจัย  
 

 งานวิจัยนี้ศึกษาอัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว ประเด็นที่ตอบค าถามของโจทย์วิจัย ๒ ข้อ 
สาระหลักที่เป็นค าถามในโจทย์วิจัย ๒ ข้อนั้น คือ อัตลักษณ์ของชาวอยุธยามีความจ าเพาะอย่างไร 
การด ารงอยู่ของอัตลักษณ์ชาวอยุธยาให้ความต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีการท าอย่างไร ใครหรือ
หน่วยงานใดมีบทบาทในการสืบสานและการปรับอัตลักษณ์ดังกล่าวนั้น การน าอัตลักษณ์มาใช้
ประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเมื่อใดและอย่างไร หน่วยงานใดหรือใครเป็นผู้ก าหนด  ผู้วิจัยล าดับหัวข้อให้
ครอบคลุมตามประเด็นข้างต้นเพ่ือตอบโจทย์การวิจัย ๒ ข้อตามท่ีตั้งไว้ในบทแรก ดังนี้ 
  
๔.๑ อัตลักษณ์ของชาวอยุธยา 
 
 ความหมายของอัตลักษณ์ ตามที่นิยามในบทที่ ๑ คือ “ลักษณะเฉพาะตัวอันเป็น
คุณสมบัติของบุคคลที่ใช้ปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน กลุ่มอ่ืน คุณสมบัติเป็นผลผลิตของกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการบุคคลซึมซับ ตระหนักรู้รับมาเป็นตัวตนของตนเอง ซึ่งอัตลักษณ์มีความ
เปลี่ยนแปลงได้” 
 ตามค านิยามอัตลักษณ์เกี่ยวข้องกับคน คุณลักษณะของบุคคลทั้งความเป็นปัจเจกที่เป็น
ส านึกภายในตน การท าความเข้าใจตนเองและส านึกความเป็นตัวตนอันเป็นผลผลิตของกลุ่ม (ชาติ
พันธ์) ความเป็นอัตลักษณ์ปรากฏชัดเมื่อปฏิสัมพันธ์กับคนที่แตกต่างกลุ่มตน ในแง่นี้อัตลักษณ์ดู
เหมือนเป็นภาพนิ่ง 
 การเกิดขึ้นของอัตลักษณ์มาจากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งภายนอก ๑) ท าความเข้าใจกับโลก
และจักรวาล ๒) การปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนในด้านต่างๆ แล้วเกิดกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ แล้ว
สะท้อนมาสู่การสร้าง ๓) วัตถุแห่งอัตลักษณ์ เช่น การแต่งกาย การสร้างบ้านเรือน ศิลปวัตถุ เป็นต้น 
และวัตถุแห่งอัตลักษณ์ด ารงเป็นภาววิสัย คนผู้สร้างจะปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่ตนเองสร้างนี้ จะเป็นตัวเก็บ
รักษาและด ารงอัตลักษณ์ชาติพันธ์ของตนไว้ แล้วเกิดกระบวนการการท าความเข้า ใจกับโลกและ
จักรวาล (ข้อที่ ๑ และต่อ ๒ วนกลับไปมา ผ่านกาลเวลาและมีพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงอย่าง
สม่ าเสมอต่อเนื่อง) 
 เมื่ออธิบายอัตลักษณ์เราจะอธิบายผลผลิตของอัตลักษณ์และตัวสะท้อนอัตลักษณ์อันเป็น
วัตถุเป็นหลัก ความส านึกความเป็นตัวตนของชาวอยุธยาในอดีตและปัจจุบันมีความคลี่คลายแตกต่าง
กันเพราะปัจจัยสภาพแวดล้อมเชิงภูมิศาสตร์ การเมือง สังคมและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันนั้น 
เพ่ือให้เข้าใจอัตลักษณ์ให้ชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยกล่าวบริบท ความเป็นมาของชาวอยุยาเสียก่อน เพราะ
ความเป็นชาวอยุธยามิได้เพ่ิงเกิดแต่เป็นผลผลิตในอดีตที่มีความสลับซับซ้อนอย่างมาก 
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อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะแสดงผลการศึกษาอัตลักษณ์กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้อธิบายพัฒนาของ
การเป็นชาวอยุธยาเป็นเบื้องต้นและน าไปสู่หัวข้ออ่ืนๆถัดไป   
 
 ๔.๑.๑ พัฒนาการของอยุธยา 
 อยุธยาเป็นเมืองหนึ่งที่แม่น้ ามีภูมิศาสตร์กายภาพตั้งอยู่ที่ ราบลุ่มริมแม่น้ าสามสายไหล
ผ่าน ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก ตามประวัติศาสตร์อยุธยาเป็นเมืองที่มีความส าคัญและ
เจริญรุ่งเรืองในปีพุทธศักราช ๑๘๙๓-๒๓๑๐ กินระยะเวลา ๔๑๗ ปี มีพระมหากษัตริย์ ๔๔ พระองค์ 
ถือว่าเป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากทั้งการค้าขาย การต่างประเทศและด้านวัฒนธรรม อยุธยามิได้
เจริญรุ่งเรืองอย่างฉับพลัน แต่เชื่อกันว่าดินแดนอยุธยาเกิดขึ้นสืบย้อนออกราวสองทศวรรษก่อน และ
พัฒนาการเจริญเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์เอ้ืออ านวย 
ได้แก่ ๑) พ้ืนที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าหลักไหลผ่าน เหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม ๒) อยุธยาตั้งอยู่ชายฝั่ง
แม่น้ าสายหลัก ๓ สายไหลผ่าน เหมาะแก่การใช้เป็นเส้นทางการค้าขายกับชาวต่างชาติ เพราะมี
ทางออกทะเล ท าให้ชาวอยุธยาติดต่อกับชาวต่างชาติและมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว  
 ลักษณะการปกครองในสมัยนั้น เมืองต่างๆเป็นอิสระจากกัน เมืองใดเมืองหนึ่งมีความ
เข้มแข็ง เมืองอ่ืนก็จะสวามิภักดิ์ ช่วงที่สุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรือง อยุธยาก็จะสวามิภักดิ์ เมืองสุโขทัย
เสื่อมลง อยุธยามีความเข้มแข็งสุโขทัยก็จะสวามิภักดิ์ อยุธยาดึงรงอยู่ร่วมสมัยกับเมืองสุโขทัย ลพบุรี 
ล้านนา นครศรีธรรมราช พิษณุโลก สุพรรณบุรี เป็นต้น  
 การติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านที่ส าคัญคือ อาณาจักรขอมหรือกัมพูชา พม่าและ
เวียดนาม โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับพม่าที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยสุโขทัย
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จนต่อมาพม่าได้เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษความสัมพันธ์กับพม่าในฐานะ
คู่แข่งทางเมืองจึงได้ยุติลง 
 การปฏิสัมพันธ์กับพม่าระยะยาวนานก่อให้ประวัติศาสตร์และก่อให้เกิดอัตลักษณ์ความ
เป็นชาวอยุธยาแตกต่างจากชาวสุโขทัย ชาวล้านนาและชาวนครศรีธรรมราชอย่างชัดเจน การ
ปฏิสัมพันธ์กับพม่าในฐานะคู่แข่งอันยาวนานก่อให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ในเชิงลบก่อให้เกิดการท าลายล้างชีวิตและอารยธรรมของมนุษย์อย่างมหาศาล ก่อให้เกิด
โศกนาฏกรรมของชะตากรรมชีวิตมนุษย์ทั้งสองฝ่าย ในเชิงบวก ก่อให้เกิดการแข่งขันด้านทหาร ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยีและการเคลื่อนย้ายประชากร  
 ประชากรชาวอยุธยามีความหลากหลายชาติพันธ์อย่างมากสืบเนื่องมาจากอยุธยามีความ
เจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ ในสมัยพระนารายณ์เชื่อกันว่าชาวอยุธยามีประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ 
คน ชาติพันธ์หลักคือ ไทยสยาม และมีชาติพันธ์อ่ืนเข้ามาพึงพระบรมโพธิสมภาร เช่น มลายู  มอญ 
เขมร ญวน ลาว ทั้งที่มาเองและโดนกวาดต้อน นอกจากนี้ยังมี จีน อินเดีย ญีปุ่น เปอร์เซีย โปรตุเกส 
ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน กลุ่มหลังมาค้าขายและมาเป็นทหาร ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญ ต่อมา
ได้ทิ้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมหลงเหลือในปัจจุบันคือ สถาปัตยกรรม กล่าวได้ว่ าในสมัยอยุธยาเป็น
สมัยที่รุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจที่สุดในเอเชีย 
  อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ของชาวอยุธยาเมื่อน ากรอบทางชาติพันธ์ปัจจุบันอธิบายแล้ว 
ชาวอยุธยาเป็นคนไทย แต่คนไทยอาจจะไม่ใช่ชาวอยุธยา เพราะรัฐชาติในสมัยก่อนประกอบด้วย
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หลายหัวเมืองไม่ขึ้นต่อกันอย่างที่ได้อธิบายบายแล้ว ชาวล้านคือชาวล้านนา ชาวนครศรีธรรมราชคือ
ชาวนครศรธรรม ชาวสุโขทัยคือชาวสุโขทัย และชาวอยุธยาก็คือชาวอยุธยา แต่หลังจากเสียกรุงศรี
อยุธยาไทยได้รวมศูนย์อ านาจในบางกอกจึงเรียกชาวเมืองดังกล่าวทั้งหมดและนอกเหนือจากนี้ว่าชาว
สยาม และย้อนส านึกในอัตลักษณ์ว่าเราเป็นคนไทยและชาวอยุธยาเป็นคนไทย อยุธยาจึงเป็นเมือง
หลวงของไทยในอดีตเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งหมด 
 อัตลักษณ์ภายในส านึกของชาวอยุธยาในปัจจุบันเป็นส านึกร่วม หมายถึง คนไทยมีความ
ส านึกเดียวกับชาวอยุธยา คือ เสียกรุงเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ความเป็นชาวอยุธยาคือความเจริญรุ่งเรือง
และเป็นคู่ต่อสู้กับพม่าตลอดมาจนถึงปัจจุบัน เมื่ออธิบายของความรักชาติหรือความสามัคคีจะใช้พม่า
เป็นสัญลักษณ์ของการสร้างความสามัคคี เพลงชาติไทยก็ใช้เนื้อหาอิงอยู่กับสถานการณ์การเสียกรุง
อยุธยา  
 การเสียกรุงอยุธยาได้ทิ้งประวัติศาสตร์และโบราณสถานสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นชาว
อยุธยาที่แสดงความเจริญรุ่งเรืองทุกด้าน ได้เป็นมรดกและและใช้เป็นสถานที่ท่องท่องเชิงอัตลักษณ์ใน
เวลาต่อมา 
 
    ๔.๑.๒ อยุธยาในปัจจุบัน  
 หลังสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ประเทศไทยได้มีจัดรูปแบบการปกครองแบบหัวเมืองจากมณฑลเป็นเทศาภิบาลและเป็นจังหวัด 
อยุธยาจึงเคยเป็นมณฑลหนึ่งที่ประกอบด้วยหลายจังหวัดเป็นจังหวัดหนึ่งภายใต้ชื่อเดิมคือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยออกเป็น ๑๖ อ าเภอ ๒๐๙ ต าบล และ ๑,๔๕๙ หมู่บ้าน ๑๖ อ าเภอ
ประกอบด้วย อ าเภอเมือง อ าเภอภาชี อ าเภอเสนา อ าเภอบางซ้าย อ าเภอบางไทย อ าเภอนครหลวง 
อ าเภอบางบาล อ าเภอลาดบัวหลวง อ าเภอบางปะหัน อ าเภอผักไห่ อ าเภอบางปะอิน อ าเภอวังน้อย 
อ าเภอมหาราช อ าเภออุทัยและอ าเภอท่าเรือ 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประชากรทั้งสิ้น ๘๐๘,๓๖๐ คน เป็นชาย ๓๘๙,๔๗๔ คน 
และหญิง ๔๑๘,๘๘๖ คน 
 อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี อ่างทอง และสระบุรี 
ทิศใต ้ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี 
 สถานที่ตั้งอันเป็นภูมิศาสตร์เฉพาะของอยุธยาก่อให้เกิดการเกษตรและการค้าขายกับโลก
ภายนอกท้ังอดีตและปัจจุบันก่อให้เกิดอารยธรรมและพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ภูมิศาสตร์ต่ออัตลักษณ์ชาว
อยุธยา คือ มีแม่น้ าหลัก ๓ สายและอีก ๑ สายแยกอกจากแม่น้ าหลัก ดังนี้ 

๑. แม่น้าเจ้าพระยา ใช้ในด้านการเกษตรกรรมและการคมนาคมขนส่ง แม่น้าเจ้าพระยา
เริ่มตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ แล้วไหลลงมาทางใต้ผ่านจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง 
เข้าเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านอ าเภอบางบาล อ าเภอ
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พระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางปะอิน และอ าเภอบางไทร รวมความยาวของแม่น้ าที่ไหลผ่านจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประมาณ ๕๕ กิโลเมตร 

๒. แม่น้ าป่าสัก ต้นก าเนิดเกิดจากทิวเขาเพชรบูรณ์ ในเขตจังหวัดเลย แล้วไหลลงมาทาง
ใต้ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรีเข้าเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อ าเภอท่าเรือ 
อ าเภอนครหลวง แล้วไหลไปรวมกับแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งซ้ายในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ทีห่น้า 
วัดพนัญเชิง รวมความยาวของแม่น้าที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ ๕๒ กิโลเมตร 

๓. แม่น้ าลพบุรี เป็นแม่น้าที่แยกจากแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งซ้ายที่อ าเภอสิงห์บุรี ไหลผ่าน
จังหวัดลพบุรีเข้าเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อ าเภอบ้านแพรก อ าเภอมหาราช อ าเภอบางปะหัน 
และอ าเภอพระนครศรีอยุธยา แล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้าป่าสักที่หน้าวัดตองปุในเขตอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยารวมความยาวของแม่น้ าที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ ๖๒.๕ 
กิโลเมตร 

๔. แม่น้าน้อย แยกจากแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งขวาที่อ าเภอเมืองชัยนาท ไหลผ่านจังหวัด
ชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทองเข้าเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อ าเภอผักไห่ อ าเภอเสนา๓๒ 
 
 ๔.๑.๓ อยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก 
 

พระนครศรีอยุธยาเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าโดดเด่น ดังนั้น องค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก : UNESCO) จึงมีมติ ณ กรุงคาร์เธจประเทศ
ตูนีเซีย เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ ให้ขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีมรดกโลกด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้  

๑. อยุธยามีความเป็นเยี่ยมในการเลือกสรรท าเลที่ตั้งเมืองในต าแหน่งที่ชุมชนของแม่น้ า 
มีการออกแบบผังเมืองอย่างซับซ้อนเหมาะสมกับชุมชนที่อาศัย  การสัญจรทางน้ าเป็นหลักอันเป็น
ธรรมชาติของการตั้งถิ่นฐานแบบไทยๆ ลักษณะดังกล่าวเอ้ืออ้านวยต่อการรักษาพระนคร การป้องกัน
การรุกรานของข้าศึกศัตรู และการจัดระบบสาธารณูปการได้อย่างเหมาะสมกับสังคมเมืองจนสามารถ
พัฒนาการสู่ความรุ่งเรืองในยามสงบสุข  

๒. อยุธยาเป็นแม่แบบในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ โดยได้ถ่ายทอดความงาม ความ
รุ่งเรืองของอยุธยามาไว้ในทุกแง่ทุกมุม ไม่ว่าจะเป็นระเบียบผังเมือง การจัดวางอาคาร ชื่อสถานที่   
ต่างๆ ลักษณะสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน ตลอดจนวิถีชีวิต  

๓ นครประวัติศาสตร์แห่งนี้มีเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพด้านประวัติศาสตร์ 
และด้านอารยธรรม ซึ่งจะหานครโบราณใดเทียบได้ในเอเซียหรือในโลกเป็นไม่มี  
 ๔. อาคารโบราณสถานแต่ละหลังในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีการออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณะโดดเด่นในภาคพ้ืนเอเซีย ลักษณะของสิ่งก่อสร้างหลายอย่าง เช่น 
เจดีย์ ปรางค์ และปราสาท มีความเป็นพิเศษไม่สามารถพบเห็นในที่อ่ืน ๆ แม้สิ่งก่อสร้างเหล่านี้จะมี
ก าเนิดมาก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเรืองอ านาจ แต่ได้แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องและวิวัฒนาการด้าน
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมมาสู่ลักษณะที่เป็นไทยแท้ และไม่สามารถสร้างทดแทนได้ 
                                                 

๓๒ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๙ พระนครศรีอยุธยา, 
(ไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ์, ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ๒๕๕๙) หน้า  x 
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๔.๒ วัตถุธรรมแห่งอัตลักษณ์  
  
 สิ่งที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมประการหนึ่ง คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นผลผลิตของชาว
อยุธยาอันเป็นสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีหลายด้าน ได้แก่ ด้านพุทธศิลป์ แยกออกเป็น 
ปฏิมากรรม สถาปัตยกรรมและจิตรกรรม   
 ปฏิกรรมทางศาสนา หมายถึง สิ่งที่เกิดการก่อสร้าง  การปั้น ซึ่งเห็นได้สามมิติ เช่น 
พระพุทธรูป ภาพแกะสลักครึ่งตัวที่ยื่นออกมา เป็นต้น  
 สถาปัตยกรรม หมายถึง สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร โบสถ์ วิหาร เจดีย์ สถูป คูเมือง เป็นต้น 
 จิตรกรรม ภาพวาดที่ฝาฝนัง  
 ในงานชิ้นนี้เลือก สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของพุทธศิลป์เพ่ือสะท้อนอัตลักษณ์ชาวอยุธยา คือ 
สถาปัตยกรรม และอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกท่ีโดดเด่นที่สุดคือสถาปัตยกรรม อาคาร 
สิ่งก่อสร้างนั่นเอง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 ๔.๒.๑ สถาปัตยกรรมกับความส านึกอัตลักษณ์ชาวอยุธยา  
 สถาปัตยกรรมในยุคร่วมสมัยของชาวอยุธยาขณะที่สร้างขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์กับคติ
ความเชื่อ ความคิด พฤติกรรม บรรทัดฐานของการจัดระเบียบทางสังคมและต่อระบบการเมืองในสมัย
นั้นด้วย  
 พุทธศิลปกรรมในทางพระพุทธศาสนาได้รับอิทธิพลจากเนื้อหาจักรวาลวิทยาจากคัมภีร์
บางกรณีได้รับอิทธิพลเชิงความหมายแต่มิใช่รูปแบบซึ่งจะปรากฏในสถาปัตยกรรมและการสร้างงาน
สถาปัตย์หลายสิ่งก่อสร้างให้มีความหมายเชิงจักรวาลวิทยา ปรากฏในงานสร้างสมัยสุโขทัยเป็นต้นมา 
“ความหมายของการสร้างวัดในสมัยสุโขทัยที่ใช้น าเป็นองค์ประกอบในการสร้างคือน้ าเป็นสัญลักษณ์
ในการท าความสะอาด ในการช าระสิ่งสกปรก ใช้ในการดับร้อน ท าให้ชุ่มชื่นร่มเย็น จากรูปแบบของ
วัดผ่านน้ าเข้าไปสู่ในวัด เราจะผ่านความเย็นของน้ าที่ล้อมรอบวัด เข้าไปนมัสการกราบไหว้
พระพุทธรูปซึ่งอยู่ตรงกลาง เปรียบเสมือนเราก้าวเดินออกไปจากโลกเดินเข้ามหาสมุทรไปสู่พระเมรุ
อันเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ซึ่งเราใช้สถูปเจดีย์และวิหารพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แทน และองค์
พระพุทธรูปเป็นสูงสุดของจักรวาลแทนนิพพาน”๓๓   
 จารีตการน าองค์ประกอบของงานสถาปัตยกรรมแสดงความหมายจักรวาลวิทยาได้รับ
การยึดถือสืบเนื่องมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การแสดงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมแสดง
ความหมายจักรวาลไม่ได้แสดงความหมายเชิงสาธารณให้เข้าใจในวงกว้างเช่นเดียวกับจิตรกรรมและ
ปฏิมากรรม ซึ่งศิลปกรรมสองประการหลังเน้นการสื่อความหมายเชิงสาธารณะที่ทุกคนเข้าใจร่วมกัน
ได้ แต่งานองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมจะเข้าใจเมื่อองค์ประกอบสมบูรณ์และผ่านการตีความ    
ซึ่งการที่จะสื่อความหมายเช่นนี้องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมจึงมีหน้าจ าเพาะบางประการ คือ
                                                 

๓๓ สมบูรณ์ ด าดี, การศึกษาปรัชญาในงานพุทธศิลป์เพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบตกแต่งภายใน
พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์ (วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ภาควิชาการ
ออกแบบตกแต่งภายใน บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๔๙) หน้า ๗๕ 
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แสดงภาวะศักดิ์สิทธิ์ของพระมหากษัตริย์ในยุคนั้น โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ที่มาจากสามัญชน เช่น 
พระเจ้าปราสาททองทรงให้ความส าคัญของการให้ความหมายดังกล่าว นอกจากนี้ทรงให้ความส าคัญ
ในการสร้างวัด ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและให้ความส าคัญกับจารีตประเพณี สิ่งเหล่านี้เป็นการ
สร้างความหมายและการบ าเพ็ญบารมีของพระมหากษัตริย์ในอุดมคติของพุทธศาสนาเถรวาทตามที่
ประปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาและไตรภูมิพระร่วง 
 พัฒนาการของการคลี่คลายคัมภีร์จักรวาลวิทยาพุทธศาสนาเถรวาทและศิลปกรรมนั้นใน
ระยะเริ่มต้นนั้นแยกออกจากกันต่างหาก ศิลปกรรมนั้นเกิดขึ้นก่อนวรรณกรรม พุทธศิลปกรรมมา
บรรจบกับคัมภีร์จักรวาลพระพุทธศาสนานั้นช่วงใดไม่ปรากฏชัด เพียงแต่การสันนิษฐานว่าเริ่มจาก
ปฏิมากรรมการสร้างพระพุทธรูปที่ได้รับอิทธิพลจากการสร้างรูปเหมือนตามคติชาวกรีก ซึ่งก่อนหน้า
การแสดงประวัติ ความหมายทางพระพุทธศาสนาใช้สัญลักษณ์ เช่น ธรรมจักร เป็นต้น  
 พุทธศิลปที่น าเนื้อหาและความหมายจากคัมภีร์จักรวาลวิทยามาสร้างงานน่าจะเกิดมาช้า
นาน อย่างไรก็ดี พุทธศิลปที่แสดงเนื้อหาจักรวาลวิทยาน่าจะเกิดหลังพุทธศตวรรษที่ ๑๐ หลังจาก
คัมภีร์อรรกถาได้ถูกรจนาขึ้นในประเทศศรีลังกา ส าหรับในประเทศไทยนั้นหลักฐานพุทธศิลปที่มีความ
สมบูรณ์และเป็นระบบเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย การน าพุทธศิลปะถ่ายทอดเนื้อหาหลักค าสอน
เช่นเดียวกับคัมภีร์นั้น ศิลปะต้องมีหน้าที่ไม่เพียงแต่ได้รับแรงบันดาลใจทางพุทธศาสนาเท่านั้น แต่
ผู้สร้างงานยังยึดจารีตการถ่ายทอดงานคล้ายกับงานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาก่อนหน้าและร่วม
สมัยนั้นด้วย ซึ่งก็หมายถึง งานวิจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมไม่เพียงท าหน้าที่เพียงสื่องานทางศิลปะ
และงานส่งทอดความเชื่อทางศาสนาผ่านงานของตนเท่านั้น แต่ผู้สร้างงานยังสืบทอดความหมาย
เช่นเดียวกับวรรณกรรมก่อนหน้า ได้แก่ คัมภีร์อรรกถา จักกวาฬทีปนี ไตรภูมิพระร่วง 
 งานจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมจึงท าหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวทางจักรวาลวิทยา
เช่นเดียวกับวรรณกรรมอ่ืน เพียงแต่เสนอในรูปลักษณ์ใหม่ที่ผู้ท าความเข้าใจได้ศึกษาผ่านสายตา  
สถาปัตยกรรมและจิตกรรมจึงเป็นการรับจารีตและเชื่อมต่องานวรรณกรรมเป็นงานศิลปแขนงหนึ่ง  
 งานศิลปะ เช่น จิตรกรรมและสถาปัตยกรรมนอกจากจะแสดงเรื่องราวเช่นเดียวกับ
วรรณกรรมทั่วไปแล้ว งานจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมมีความเป็นอสิระและมีความเคร่งครัดน้อยกว่า
งานวรรณกรรมที่เป็นคัมภีร์ระดับหนึ่ง อย่างน้อยงานศิลปะมักจะสอดแทรกโลกทัศน์ร่วมสมัยของ
ผู้สร้างงาน และโลกทัศน์ของคนในสังคมที่ผู้สร้างงานได้ซึมซับโลกทัศน์นั้นไว้ในตนสะท้อนออกมาใน
งาน แต่ความเคร่งครัดในการสร้างงานมาจากปัจจัยทางศาสนาที่ผู้สร้างงานรับมาจากวรรณกรรมทาง
ศาสนาและมาจากศิลปเอง ซึ่งจะรูปแบบที่ค่อนข้างตายตัว๓๔ 
 งานสถาปัตยกรรมในสมัยอยุธยาไม่มีความแตกต่างกันมากนักกับสมัยสุโขทัย จะแตกต่าง
เพียงเล็กน้อยที่ในสมัยสุโขทัยให้ความส าคัญแก่สถูป (จารีตนี้ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาเถรวาท
สมัยพระเจ้าอโศก ในอินเดียต่อเนื่องมาถึงอินเดีย พม่าและไทย) ในสมัยอยุธยาให้ความส าคัญกับเจดีย์
มากกว่าสถูป 
 ความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมสะท้อนอัตลักษณ์ชาวอยุธยาสถานะที่ถือว่าเป็นเมืองของ
คนดี และสถานะของพระมหากษัตริย์ในยุครัตนโกสินทร์จึงเป็นทั้งความเป็นเทพ ผู้ทรงธรรม พระ
                                                 

๓๔ บูรกรณ์ บริบูรณ์, รายงานวิจัย การคลี่คลายโครงสร้างและจารีตการเขียนงานคัมภีร์จักรวาลวิทยา
พุทธศาสนาเถรวาท, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕) หน้า ๑๕-๑๖ 
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อริยะและตัวแทนของสื่อสัมพันธ์กับธรรมชาติและจักรวาลอยู่ในบุคคลเดียวกัน จะเห็นได้ว่าบางพระ
ราชกรณียกิจพระองค์อยู่ในฐานะความเป็นเทพ บางพระราชกรณียกิจพระองค์อยู่ในฐานะพระ
โพธิสัตว์ บางพระกรณียกิจพระองค์เป็นตัวแทนของโลกธรรมชาติ ทั้งนี้การแสดงในความหมายใด
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อย่างไรก็ตามคุณสมบัติสามประการจะไม่แสดงลักษณะใดลักษณะโดยเฉพาะ
แต่มีลักษณะสอดประสานเป็นเนื้อเดียวกันตรงกบความหมายสถาปัตยกรรมจะสื่อ และคติอีกชุดหนึ่ง
ที่เพ่ิมเข้ามานอกเหนือจากคุณสมบัติสามประการก็คือพระราชวินิจฉัยการตัดสินพระไทยส่วนพระองค์
เหตุการณ์ซึ่งอาจจะไม่ยึดคติใดๆ สามประการข้างต้น หรืออาจจะปฏิเสธคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้ แต่ได้
ประวัติศาสตร์ไม่ปรากฏพระมหากษัตริย์ปฏิเสธคุณสมบัติดังกล่าว 
 อัตลักษณ์ข้างต้นเป็นอัตลักษณ์ร่วมของชาวอยุธยาในอดีตซึ่งสถาปัตยกรรมสะท้อนในเชิง
โครงสร้าง อย่างไรก็ดี อัตลักษณ์ที่สถาปัตยกรรมจะท้อนความอัตลักษณ์ชาวอยุธยาในอดีตได้ลด
หายไปจากผลผลิตของวิทยาการสมัยใหม่และโลกาภิวัตน์ อัตลักษณ์ปัจจุบันในที่สถาปัตยกรรม
สะท้อนในเชิงบุคคล คือ ชาวอยุธยาไว้พระและเจดีย์ มีวัตถุประสงค์อย่างน้อย ๒ ประการ 
 ๑ การไหว้พระและเจดีย์  เ พ่ือเป็นสิริมงคลต่อตนเอง โดยเฉพาะการท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์การไหว้พระเก้าวัด เมื่อไปไหว้พระแล้วเกิดความสบายใจ  
 ๒ การไหว้พระและเจดีย์เพ่ือขอพรหรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือขอให้อ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดล
บันดาลให้ตนเองประสบผลส าเร็จ  
 สถาปัตยกรรม (โบสถ์ วิหาร เจดีย์) ที่ส าคัญของชาวอยุธยาที่หลงเหลือในปัจจุบันที่เป็น
ตัวแสดงอัตลักษณ์คือสถานะภาพของพระมหากษัตริย์ในอดีตและแสดงอัตลักษณ์ของชาวอยุธยาใน
ฐานะเป็นทุนทางวัฒนธรรม ที่ชาวอยุธยาได้อ้างอิงถึงความมีอารยธรรมและเป็นอัตลักษณ์ใหม่ภายใต้
ความหมายการแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน ได้แก่   

๑ วัดพระศรีสรรเพชญ์ เดิมเป็นพระราชวังที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) 
ทรงสร้างขึ้น ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงอุทิศให้เป็นวัดส าหรับประกอบพระราชพิธีต่าง 
ๆ ในปี พ.ศ. ๑๙๙๑ ภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิธาตุของสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ และสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ พระวิหารพระศรีสรรเพชญ์ ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๐๓๕ และ พ.ศ. ๒๐๔๒ ตามล้าดับ โดยภายในพระวิหารหลวง
ประดิษฐาน “พระศรีสรรเพชญ์” ซึ่งพระองค์โปรดให้หล่อขึ้นในปี พ.ศ. ๒๐๔๓ ส่วนพระเจดีย์อีกองค์
หนึ่งนั้นได้รับการสร้างขึ้นในสมัยพระบรมราชาธิราชที่ ๔ พระราชโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ 
เพ่ือบรรจุพระบรมอัฐิของพระราชบิดา  
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ภาพที่ ๑ วัดพระศรีสรรเพชร์ 
 
๒ วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพะงั่ว) โปรดให้

สถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๑๙๑๗ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปรางค์องค์
ประธานได้พังทลายลงมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจนเหลือเท่าที่เห็นในปัจจุบัน  

๓ วัดราชบูรณะ เป็นวัดที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) โปรดให้
สถาปนาขึ้นใน ปี พ.ศ. ๑๙๕๗ บริเวณที่ถวายพระเพลิงพระศพเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยา พระ
เชษฐาของพระองค์ซ่ึงสิ้นพระชนม์เนื่องจากการรบแย่งชิงราชสมบัติ  

 
ภาพที่ ๒ วัดราชบูรณะ 
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๔ วัดพระราม เป็นวัดที่สมเด็จพระราเมศวร โปรดให้สถาปนาขึ้นบริเวณที่ถวายพระ
เพลิง พระบรมศพสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ในปี พ.ศ. ๑๙๑๒ ต่อมาได้รับการ
ปฏิสังขรณ์ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 

๕ วิหารพระมงคลบพิตร พระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่า
สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น เพราะมีลักษณะศิลปะอู่ทองผสมกับศิลปะสุโขทัย แต่เดิมประดิษฐานอยู่
ภายในมณฑปจนถึง พ.ศ. ๒๒๘๕ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงได้โปรดให้ปฏิสังขรณ์โดยเปลี่ยน
หลังคาซึ่งเป็นมณฑปมาเป็นวิหาร ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ วิหารพระมงคลบพิตรถูกไฟไหม้ เครื่องบนหักพัง
ลงมา พระเมาฬีและพระกรข้างขวาพระมงคลบพิตรหักไป พระยาโบราณราชธานินทร์ (พระเดชะ
คุปต์) ครั้งด ารงต าแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาได้ท้าการบูรณะไว้ด้วยปูนปั้น ส่วนพระวิหาร
ได้รับการบูรณะใหม่ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม และในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงได้มี
การลงรักปิดทององค์พระมงคลพิตรใหม่ทั้งองค์ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน  

๖ วัดสุวรรณดาราราม เป็นวัดส าคัญประจ้าราชวงศ์จักรี สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
แห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งแต่เดิมชื่อ “ทองด้วง” เป็นผู้สร้างและให้ชื่อ
ว่า “วัดทอง” ต่อมาเม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ เสด็จขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่ ๑ 
แห่งราชวงศ์จักรีแล้ว จึงโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “วัดสุวรรณดาราราม” 

๗ วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวัดที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) โปรดให้สร้างขึ้น
บริเวณที่ปลง พระศพเจ้าแก้วเจ้าไทย ซึ่งสิ้นชีพตักษัยด้วยอหิวาตกโรค เมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๐ เพ่ือให้เป็น
ส านักสงฆ์คณะป่าแก้ว ซึ่งปฏิบัติตามทางวิปัสสนาธุระ และยังเป็นที่จ้าพรรษาของสมเด็จพระสังฆราช
ฝ่ายขวา หรือ ฝ่ายอรัญวาส ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระท้ายุทธหัตถีชนะพระมหา
อุปราชาจึงโปรดให้สร้างพระเจดีย์ไว้เป็นที่ระลึก พระราชทานนามว่า “พระเจดีย์ชัยมงคล”  

 
 ภาพที่ ๓ วัดใหญ่ชัยมงคล 
 

๘ วัดมเหยงคณ์ วัดช้าง วัดสีกาสมุด วัดสมณโกฏฐานราม วัดจักรวรรดิ และวัดนางค้า 
ส่วนใหญ่เป็นวัดที่ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการสร้าง มีเพียง วัดมเหยงค์เท่านั้นที่ปรากฏ
หลักฐานในพระราชพงศาวดารว่าสร้างข้ึนในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๑๙๕๗ 
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 ภาพที่ ๔ วัดมเหยงค์ 

 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมศิลปากรได้ด าเนินการขุดแต่งและปรับปรุงสภาพแวดล้อม

โบราณสถานกลุ่มนี้ จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานประเภทสถาปัตยกรรมและโบราณวัตถุ 
สามารถก าหนดอายุได้ว่า ส่วนใหญ่เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้น และได้รับการ
บูรณะเรื่อยมาจนกระท่ังสมัยอยุธยาตอนปลาย 

 

 
 ภาพที่ ๕ เขตพระราชฐาน 

 
๙ วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โปรดให้สร้างขึ้นในบริเวณ

บ้านเดิมของ พระพันปีหลวง ใน พ.ศ. ๒๑๗๓ เพ่ือเป็นอนุสรณ์แสดงชัยชนะที่มีต่อเขมร จึงได้ท้าการ
จ้าลองแบบปราสาทนครวัดมาสร้างไว้ ในพระราชพงศาวดารระบุว่าวัดไชยวัฒนารามนี้ ใช้เป็นสถานที่
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พระราชทาน เพลิงศพเจ้านายเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์ เช่น พระเจ้าลูกเธอฝ่ายในของสมเด็จพระ
เจ้าปราสาททอง สมัยสมเด็จพระเจ้าเสือ และสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ นอกจากนี้ในสมัย
สมเด็จ พระสุริยาสน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศน์) ยังปรากฏว่ามีการใช้วัดนี้เป็นที่ตั้งค่ายในการรบกับ
พม่าด้วย  

๑๐ วัดภูเขาทอง ปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า สมเด็จพระราเมศวร โปรดให้สร้างวัด
นี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๙๓๐ ครั้นถึง พ.ศ. ๒๑๑๒ พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาได้ 
จึงสร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานถึงชัยชนะ ต่อมาถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์และพระอารามทั้งหมดใน พ.ศ.๒๒๘๘โดยเฉพาะเจดีย์ประธาน
พระองค์โปรดให้เปลี่ยนทรงเจดีย์ให้เจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ดังนั้น ฝีมืออย่างพม่าเดิมจึงเหลือ
เพียงฐานประทักษิณเท่านั้น หลังจากนั้นจึงได้รับการบูรณะในปี พ.ศ.๒๕๐๐ และปี พ.ศ.๒๕๔๐ ตาม
ล้าดับ  

 
ภาพที่ ๖ วัดภูเขาทอง 

 
 อาณาจักรอยุธยาโดยเฉพาะในเขตเมืองมีวัดมากที่สุด ในงานนี้ยกมา ๑๐ วัดที่ส าคัญที่
เป็นวัดเกี่ยวข้องกับการสร้างของพระมหากษัตริย์ และเป็นวัดที่มีเจดีย์ (สถาปัตยกรรม) วัดเหล่านี้มี
ความส าคัญทั้ งเป็นพุทธศิลป์  แสดงสุนทรียะ แสดงความหมายอัตลักษณ์แสดงภาวะของ
พระมหากษัตริย์ (หมายถึงพระอินทร์) และแสดงประชาชนในฐานะอยู่ในอาณาจักรชมพูทวีป ดินแดน
อุดมคติของมนุษย์ในทางพระพุทธศาสนา ในระยะแรกคติความเชื่อจึงถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในฐานะ
เป็นผู้ให้พรและดลบันดาลให้ผู้ขอพรได้ประสบความส าเร็จ  เป็นแหล่งเชื่อมโยงไปสู่การสร้างแรง
บันดาลในการสร้างกุศล และอีกประการหนึ่งของผู้สร้างวัดที่มีเจดีย์ (สถาปัตยกรรม) คือการบ าเพ็ญ
บารมีสูงสุดด้วย 
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 วัดในสมัยอยุธยาที่มีสถาปัตยกรรมเป็นส่วนประกอบส าคัญ คือ เจดีย์ เป็นวัดประจ า
รัชกาลและเป็นแม่แบบของวัดในสมัยรัตนโกสินทร์ยึดถือ คือ วัดภูเขาทอง และวัดมหาธาตุ (ซึ่งชื่อนี้มี
ทุกสมัย) 
 
 ๔.๒.๒ วัตถุธรรมแห่งอัตลักษณ์ของชาวอยุธยาเหตุการณ์และชาติพันธ์  
 จะเห็นว่า ประเภทแรกเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ ประเภทที่สองสถาปัตยกรรมแสดง
ความเป็นชาติพันธ์ต่างๆที่ทิ้งร่องรอยเป็นมรดกทางวัฒนธรรม (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาโดยตรง) 
ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาที่ได้ติดต่อค้าขายกับนานาประเทศทั่วโลกและมีชาติพันธ์ต่างๆ
เข้ามาอาศัยอยู่ในอยุธยาหลากหลายตามที่อธิยายไว้ก่อหน้า อัตลักษณ์ชาติพันธ์นี้ยังทิ้งร่องรอยไว้เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบัน ดังนี้ 
 ๑ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ 

พ้ืนที่นี้มีจ านวนมาก แต่ยกมาเฉพาะสถานที่ส าคัญคือ  
 สถานที่และปัตยกรรมเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พ้ืนที่นี้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์

พระราชวังโบราณ เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เดิมอยู่ในบริเวณที่เป็น 
วัดพระศรีสรรเพชญ์ ต่อมาเมื่อถึงสมัยพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. ๑๙๙๑ โปรดให้ย้ายพระราชวังขึ้น
ไปสร้างใหม่ทางเหนือริมแม่น้้าลพบุรี และอุทิศพระราชวังให้เป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์ส้าหรับประกอบ
พระราชพิธีต่าง ๆ ของพระมหากษัตริย์ มีลักษณะแผนผังแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้  

๑) เขตพระราชฐานชั้นนอก  
๒) เขตพระราชฐานชั้นกลาง  
๓) เขตพระราชฐานชั้นใน  
ประกอบด้วยพระที่นั่งต่าง ๆ ดังนี้  
(๑) พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ สมเด็จพระนารายณ์ฯ โปรดให้สร้างบนพระที่นั่งเบญจ

รัตนปราสาท ซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้สร้างขึ้น เดิมเรียกว่า “พระที่นั่ง สุริยามรินทร์” 
ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมโกศให้เปลี่ยนชื่อเป็น “พระท่ีนั่งสุริยาสน์อมรินทร์”  

(๒) พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โปรดให้สร้างขึ้นเป็นที่
ประทับในการเสด็จออกว่าราชการและรับแขกเมือง  

(๓) พระที่นั่งวิหารสมเด็จ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
๒๑๘๕ ตรงพระที่นั่งมังคลาภิเษกซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสร้างแล้วถูกเพลิงไหม้ไป  

(๔) พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
๒๑๗๕ พระราชทานนามว่า “พระที่นั่งศิริยโสธรมหาพิมานบรรยงค์” ใช้เป็นที่ประทับทอดพระเนตร
การฝึกทหาร ประลองอาวุธและขบวนแห่ทางสถลมารค  

(๕) พระที่นั่งบรรยงค์รัตนาสน์หรือพระที่นั่งท้ายสระ สมเด็จพระเพทราชาโปรดให้สร้าง
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๒๓๑ เพ่ือเป็นที่ประทับฝ่ายใน 

(๕) พระที่นั่งตรีมุข ไม่ปรากฏว่าสร้างในรัชสมัยใด เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างพลับพลาขึ้นบริเวณที่สร้างพระที่นั่งตรีมุขเดิม เพ่ือประกอบ
พิธีบวงสรวงอดีตบุรพกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ ๔๐ ปี  
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(๗) พระที่นั่งทรงปืน ไม่ปรากฏว่าสร้างในรัชสมัยใด เมื่อสมเด็จพระเพทราชาทรงสร้าง
พระท่ีนั่งบรรยงค์รัตนาสน์ โปรดให้สร้างพระท่ีนั่งทรงปืนเป็นท้องพระโรงเสด็จออกขุนนาง  
  
 ๒ สถานที่และสถาปัตยกรรมเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ชาติพันธ์ 

๑) หมู่บ้านโปตุเกส ตั้งอยู่ต.ส าเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยาบริเวณริมฝั่งแม่น้ า 
เจ้าพระยา ทางทิศตะวันตกอยู่ทางใต้ ของตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา ชาวโปรตุเกสเข้ามาติดต่อกับ
กรุงศรีอยุธยาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๐๕๔ โดยอัลฟองโซ เอออัลมูเคอร์กผู้ส าเร็จราชการของโปรตุเกส
ประจ าเอเซียได้ส่ง นายดูอาร์เต้ เฟอร์นันเดสเป็นฑูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี กับสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ ๒ แห่งกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันที่ดินแห่งนี้ ปรากฏมีโบราณสถานอยู่รวม ๓ แห่งคือ ซานเปา
โล ซานโดมิงโก และซานเปรโด หลักฐานทางโบราณคดีส าคัญคือ พบซากของโบราณสถานโครง
กระดูกและเครื่องปั้นดินเผาภายในประเทศ และต่างประเทศเป็นจ านวนมาก 
 ๒) เดิมบ้านฮอลันดา คือสถานที่ที่เรียกกันว่าหมู่บ้านฮอลันดา ซึ่งในอดีตเคยเป็นชุมชน
ของชาวดัตช์ที่มาท าการค้าอยู่ตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมมีเพียงแค่ซากฐานรากเดิมของคลังสินค้าเดิม
สถานีการค้าดัตช์  และได้ขุดค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้ เ พ่ิมเติม อาทิ  เครื่องกระเบื้องจีน 
เครื่องปั้นดินเผา กล้องสูบยาของดัตช์ และเหรียญเงินตราดัตช์ฯ ภายหลังการเสด็จพระราชด าเนิน
ของ พระราชินีเบียทริกซ์ (H.M. Queen Beatrix) และมกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์เแลนด์ (H.R.H.the 
Prince of Orange) จึงเกิดความร่วมมือและการท างานร่วมกันระหว่างไทยและเนเธอร์แลนด์ ในที่สุด
จึงได้มีการด าเนินการก่อสร้างอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ บ้านฮอลันดาขึ้นที่บริเวณที่เป็นหมู่บ้าน
ฮอลันดาเดิม โดยพยายามยึดรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบดั้ ง เดิมให้มากที่ สุ ดผสมผสาน                
กับสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ 
 ๓) หมู่บ้าชาวญีปุ่น ตั้งอยู่ที่ต าบลเกาะเรียน อ าเภอพระนครศรีอยุธยาโดยเมื่อปลาย 
คริสศตวรรษท่ี ๑๖ ชาวต่างประเทศเข้ามาค้าขาย ในกรุงศรีอยุธยามีจ านวนมากขึ้นทาง  การญี่ปุ่นได้
อนุญาตให้ชาวญี่ปุ่นเดินเรือออกไปค้าขายกับต่างชาติได้ โดยออกใบอนุญาตออกไปค้าขายแล้วยัง
ปรากฏว่ามีเรืออ่ืนๆ ของชาวญี่ปุ่นเดินทางไป ค้าขายในประเทศทาง  ตะวันออกเฉียงเหนือด้วย ใน
บ ร ร ด า พ ว ก ที่ ไ ป ค้ า ข า ย มี พ ว ก ห นึ่ ง เ ดิ น ท า ง ม า ยั ง ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ ย า 
พ ร ะ เ จ้ า แ ผ่ น ดิ น ไ ท ย มี พ ร ะ ร า ช า นุ ญ า ติ ใ ห้ ช า ว ญี่ ปุ่ น ม า ตั้ ง ห ลั ก แ ห ล่ ง 
ในกรุงศรีอยุธยาเหมือนชาติอ่ืนๆ นับตั้งแต่นั้นมาปัจจุบันสมาคมไทย-ญี่ปุ่นได้จารึก ประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของหมู่บ้านญี่ปุ่นในสมัยกรุงศรีอยุธยา มาตั้งไว้ภายในหมู่บ้านญี่ปุ่นและปรับปรุงบริเวณ
ห มู่ บ้ า น ใ ห้ เ ป็ น แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว  แ ล ะ อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น ร ะ ห ว่ า ง ไ ท ย -ญี่ ปุ่ น 
ภายในหมู่บ้านญี่ปุ่น มีนิทรรศการและมัลติมีเดีย "ยามาดะ นางามาสะ และท้าวทองกีบม้า บุคคล
ส าคัญชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทในราชส านักอยุธยา 
 นอกจากนี้ยังมีสถานที่อ่ืนๆที่ถูกสร้างภายหลังเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ตลาดต่างๆ 
เป็นอัตลักษณ์ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาตอบสนองการท่องเที่ยว และเพ่ือเป็นสถานที่รักษาวัตถุอัตลักษณ์ 
เช่น พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งอธิบายภายหลังนอกเหนืออัตลักษณ์ร่วมสมัยอาณาจักรอยุธยา แต่อธิบาย
ในหัวข้อข้างหน้า 
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 ๔.๒.๓ วัตถุแห่งอัตลักษณ์ (ประเพณี) 
 ประเพณีเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชาวอยุธยาโบราณ แรกเริ่มในสมัยอยุธยายังไม่
ปรากฏประเพณีชัดเจน มีเพียงพิธีกรรมทางศาสนาแบบสังเคราะห์ระหว่างพุทธและพราหมณ์ เรียกว่า
ปุโรหิต ในด้านศาสนาอิสลามคือ จุฬาราชมนตรี ซึ่งยังสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ประเพณีในปัจจุบัน เดิม
เป็นพิธีกรรม 
 พิธี กรรมมีความพิ เศษคือ  พิธีกรรมจะเกี่ ยว โยงกับศาสนาและเกี่ ยวข้องกับ
พระมหากษัตริย์ มีความศักดิ์สิทธิ์ จริงจัง ประเภทของพิธีกรรมในสมัยอยุธยามี ๓ ประเภท คือ      
๑) พิธีกรรมวิกฤตชีวิต เช่น ท าในช่วงออกสงคราม การเกิดภัยวิบัติ ๒) พิธีกรรมเปลี่ยนผ่าน เช่น     
การสถาปนาพระมหากษัตริย์ (ราชาภิเษก) การคล้องช้างของพระมหากษัตริย์ การแต่งงาน การบวช 
เป็นต้น เป็นการเป็นการเปลี่ยนชีวิตจากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลหนึ่งเพ่ือให้เกิดความมั่นใจและได้รับการ
ยอมรับ และ ๓) พิธีกรรมตามปฏิทิน หรือตามโอกาส เช่น พิธีกรรมตามปฏิทินศาสนา สงกรานต์ 
เข้าพรรษา ออกพรรษา เป็นต้น ซึ่งก าหนดเวลาแน่นอน  
 ๑ งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก 
 ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความโดดเด่นทั้งในด้าน
ประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงได้รับการประกาศ
จากประชาคมโลก โดยองค์กรยูเนสโก ให้สถาปนาเมืองแห่งประวัติศาสตร์นี้ ให้เป็นเมือง “มรดกโลก” 
ทางด้านวัฒนธรรม 
 ๒ งานลอยกระทง 
 ในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุว่ามี "พระราชพิธีชักโคม ลอย
พระประทีป" ซึ่งได้ว่างเว้นไปในคราวเสียกรุง เหลือแต่เพียงประเพณีของราษฎร ซึ่งในปัจจุบันได้มีการ
รื้อฟ้ืน และจ าลองพระราชพิธีดังกล่าว เพ่ือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศของ
ราชส านัก 
 ๓ งานสงกรานต์กรุงเก่า 
 ท าบุญตักบาตรหน้าวิหารพระมงคล บพิตร ปล่อยนก ปล่อยปลา รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
ชมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า เล่นน้ าสงกรานต์กับช้าง ชมประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบ การ
แต่งกายแบบมอญ ร่วมท าบุญ ตักบาตรแบบมอญ สรงน้ าพระจากราง ไม้ไผ่ ที่วัดทองบ่อ  
 ๔ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  
 ก่อนวันเข้าพรรษา ๑ วัน ในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี ขอเชิญชมขบวนแห่เทียน
พรรษาทั้งทางบกและทางน้ า เพื่อน าเทียนไปถวายตามวัดต่างๆ โดยจัดงานขึ้นที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์
จันทรเกษมและร่วมท าบุญกุศลที่วัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ๕ วันนายขนมต้ม 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงาน “วันนายขนมต้ม” เพ่ือเป็นการรักษาและ อนุรักษ์
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทยและเผยแพร่ไป สู่นานาชาติ ภายในงานยังมี
การจัดการแข่งขันมหกรรมศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทย 
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 ๖ วันยุทธหัตถี 
 “วั น ยุ ท ธ หั ต ถี  แ ล ะ เ ทิ ด พ ร ะ เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น เ ร ศ ว ร ม ห า ร า ช ”   
ขึ้ น  ณ  บ ริ เ วณพระบรมราช านุ ส า ว รี ย์ ส ม เ ด็ จพร ะน เ รศว รมหา ราช  ( ทุ่ ง ภู เ ข าทอ ง ) 
เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถในการท าสงครามยุทธหัตถี  
จนได้รับชัยชนะท าให้กรุงศรีอยุธยาหลุดพ้นจากการเป็นเมืองประเทศราช 
 ประเพณีเหล่านี้ส่วนใหญ่มิได้แตกต่างจากประเพณีในประเทศไทยนัก เพราะสัมพันธ์กับ
พุทธศาสนาแต่ลักษณะพิเศษที่เชื่อมโยงกับภูมิศาสตร์การเดินทางทางน้ า การจัดประเพณีจึงมักจะจัด
ทางน้ า บางประเพณีและกิจกรรมบางประเภทที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น วันนายขนมต้ม ยุทธหัตถี    
เป็นต้น 
 ประเพณีบางประเภทเช่น นายขนมต้มและยุทธหัตถีสะท้อนอัตลักษณ์และสะท้อนความ
ความส านึกเป็นชาวอยุธยา อย่างไรก็ดี ทุกประเพณีเป็นประเพณีประดิษฐ์ที่ตอบสนองการท่องเที่ยว
ในปัจจุบัน 
 
๔.๓ อัตลักษณ์นามธรรม 
 
 อัตลักษณ์นามธรรมชาวอยุธยา คือ ภาษาและการด าเนินชีวิต วิธีคิด ความรู้สึก การ
ปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกและการรับรู้จากการเรียนรู้อันเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับวัตถุอัตลักษณ์ อัต
ลักษณ์ภายในกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการจัดความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งภายนอกและ
ส านึกตนว่าเป็นผู้ใด เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืนอย่างไร  
 กระบวนการเกิดขึ นของอัตลักษณ์ภายในแยกไม่ออกกับวัตถุอัตลักษณ์ กระบวนการขัด
เกลาจากวัตถุอัตลักษณ์ภายนอก เช่น พระราชวังโบราณ เจดียสถาน คู เมืองอยุธยา ซึ่ งมี
ลักษณะเฉพาะของชาวอยุธยา สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งหล่อหลอมความเป็นลักษณะร่วมของชาวอยุธยาและ
ความเป็นตัวตนชาวอยุธยา เมื่อชาวอยุธยาเห็นวัตถุอัตลักษณ์จะรับรู้ว่าตอนเองเป็นชาวอยุธยาและ
รับรู้ว่าสังคมเห็นว่าเป็นชาวอยุธยา และคาดหวังว่าสังคมเห็นว่าตัวเองเป็นชาวอยุธยา อีกทั้งน าคติที่
คาดกว่าสังคมคิดว่าน ามาปรับส านึกและความเป็นตัวตนเพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในฐานะความเป็นชาว
อยุธยา ความเป็นชาวอยุธยาถูกส านึกตัวตนในฐานะ “คนกรุงเก่า” ความส านึกของการสูญกรุงฯ จึง
เป็นผู้ “รักแผ่นดิน” เป็นต้น 
 กระบวนการขัดเกลาเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน เกิดขึ้นจากเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทั้งใน
ระบบและในระบบ 
 การแสดงออกของอัตลักษณ์นามธรรม เมื่ออัตลักษณ์นามธรรมดังกล่าวฝังในตัวบุคคล 
ในกลุ่มจะแสดงออกทางการคิด ความรู้สึกและการกระท า กล่าวอีกนัยหนึ่งแสดงออกทางประเพณ๊ 
เทศกาล ศิลปกรรมต่างๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง วัตถุอัตลักษณ์เป็นตัวสะท้อนอัตลักษณ์นามธรรม ซึ่ง
แยกกันไม่ออกนั่นเอง 
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๔.๔ การรักษาและด ารงอัตลักษณ์ 
 
 การด ารงอัตลักษณ์ชาวอยุธยามีพัฒนาและความคลี่คลายในประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
ตามอิทธิพลภายนอกตามยุคสมัย รายละเอียดดังนี้ 
 ๔.๔.๑ พัฒนาการของการด ารงอัตลักษณ์ 
 ตามท่ีวิจัยได้ตัวอย่างอัตลักษณ์ชาวอยุธยา ๓ ประการที่เด่นๆ เป็นตัวแทนอัตลักษณ์ของ
ชาวอยุธยาทั้งหมดคือ ๑) สถาปัตยกรรมทางศาสนา  ๒) สถาปัตยกรรมที่ ไม่ เกี่ยวข้องกับศาสนา 
เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และสถานที่เป็นหลัก ทั้งสองอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่อยุธยาได้รับการยกเป็นมรดก
โลก หากไม่มีสองอัตลักษณ์ดังกล่าว อยุธยาจะไม่สามารถเป็นมรดกโลกได้ และ ๓) ประเพณี ซึ่งเป็น
ประเพณีประดิษฐ์ในปัจจุบัน  
 พัฒนาการของอัตลักษณ์จึงเน้นการอธิบายอัตลักษณ์ของประการข้างต้นที่เป็นอัตลักษณ์
ที่ได้ยกยอ่งเป็นมรดกโลก  
 การด ารงอัตลักษณ์ดังกล่าวมีพัฒนาการเริ่มจากการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยา 
สภาพบ้านเมืองในขณะนั้นคือ 
 “วัดวาอารามก็ร้าวไปหมดเพราะพวกพระสงฆ์ได้หนีทิ้งวัดไปสิ้น ผ้าเหลืองเดี๋ยวนี้ไม่มีใคร
นับถือเหมือนแต่ก่อนแล้ว ถ้าใครขึ้นครองผ้าเหลืองในเวลานี้ต้องอด การทีเป็นเช่นนี้ไม่เฉพาะแต่ใน
กรุงและต าบลใกล้เคียง แต่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จยกทัพไปแห่งใดก็เป็นเช่นนี้ทั่วไป... การที่วัดวาอาราม
ร้างว่างเปล่า และพระพุทธรูปถูกท าลายลงเช่นนี้ เป็นการกระท าให้เราหวังดีส าหรับศาสนาของเราใน
ภายภาคหน้า...”๓๕ สภาพการณ์เช่นนี้ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีพุทธศาสนาได้รับการฟ้ืนฟูแต่กระท าได้
ไม่ได้ตลอดก็สิ้นรัชกาลเสียก่อน ในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธศาสนาจึงได้รับการฟ้ืนฟูอีก
ครั้งหนึ่ง 
 การด ารงอัตลักษณ์ของอยุธยา ผู้วิจัยแบ่งออกเป็นยุค มีเนื้อหาสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก. ในยุคอดีต  
๑ ยุคธนบุรีและสมัยรัชกาลที่ ๑ การฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ในกรอบในสมัยนั้นคือการ 

ปฏิสังขรณ์ให้เหมือนดังเดิม อิฐหรือสิ่งของบางก่อสร้างส่วนหนึ่งได้ถูกเคลื่อนย้ายมาสร้างบางกอก  
การด ารงอัตลักษณ์โดยปฏิสังขรณ์ในระยะแรก เน้นศาสนสถานเป็นหลัก ได้แก่วัด เพราะเชื่อว่าได้ท า
กุศลยิ่งใหญ่ สมัยนี้มีกฎหมายตราสามดวงลงโทษผู้ขโมยหรือท าลายสถานที่ศักดิ์สิทธ์ ถือว่ามีนโยบาย
ครั้งแรกในการอนุรักษ์ เป้าหมายคือ “รักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอาไว้” แนวคิดคือซ่อมให้เหมือนเดิม
ด้วยวิธีการแบบช่าง ผู้เป็นตัวตั้งตัวตีคือ พระมหากษัตริย์  
 ๒ ยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งได้ศึกษาและเดินทางดูงานต่างประเทศ และดูงานการอนุรักษ์
มรดกในประเทศเยอรมัน พระองค์จึงมีแนวคิดการฟื้นฟูอัตลักษณ์ การอนุรักษ์ของพระองค์จึงเป็นการ
อนุรักษ์แบบแนวคิดตะวันตกที่เน้น “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์” เป็น “โบราณสถานของชาติ” แนวคิดการ

                                                 
๓๕  ประชุมพงศาวดาร เล่มที่ ๒๓, จดหมายเหตุ คณะบาทหลวงฝร่ังเศสในแผ่นดินพระเจ้าเอกทัศ 

กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสิ่นทร์ตอนต้น, (กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๑๑) หน้า ๙๕-๙๖. 



๕๔ 

    

ซ่อมจึงเป็นแนวคิดที่ใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ มีผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะทาง ผู้รับผิดชอบคือ 
พระมหากษัตริย์ 
 ๓ หลังสมัยรัชกาลที่ ๕ การอนุรักษ์เป็นการอนุรักษ์โบราณสถานที่เช่นเดียวกับสมัย
รัชกาล แต่ผู้รับผิดชอบงาน “หัวเมืองมณฑล” อยุธยาเป็นหัวเมืองของมณฑลภาคกลาง ผู้รับผิดชอบ
คือเจ้าเมือง สมัยนี้การอนุรักษ์มีเป้าหมายชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีอารยะประเทศ อัตลักษณ์ในสมัยนี้
เป็นการต่อรองกับประเทศตะวันตก เพ่ือให้ประเทศอยู่รอด 
 ๔ สมัยปรีดี พนมยงค์ การอนุรักษ์ในสมัยนี้เกิดพร้อมกับการเติบโตของเมือง การวางผัง
เมือง ให้ชุมชนเข้ามาอยู่ในเขตราชฐาน มีการปฏิรูปที่ดิน สถานศึกษาและสถานที่ราชการได้ผุดขึ้น
จ านวนมาก ได้มีการน าโรงงานมาตั้งในเขตเมือง ผู้รับผิดชอบคือกระทรวงการคลัง (ปรีดี เป็นรัฐมนตรี
คลัง) ที่ดินถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ 
 ๕ ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีการรื้อฟ้ืนประเพณี การนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ถือว่าเป็นมรดกของแผ่นดิน บอกความเป็นอารยะ ย้ายโรงกลั่นสุระออกจากเขตเมือง ผู้รับผิดชอบคือ 
กรมศิลปกรและผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเฉพาะกรมศิลปากรที่ได้รับยกฐานะขึ้นในสมัยนี้มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง 
 

ข. ในปัจจุบัน 
 ปัจจุบันแนวคิดการด ารงอัตลักษณ์โดยเฉพาะสถาปัตยกรรม คือ การอนุรักษ์มรดก
แผ่นดินและมรดกโลก ซึ่งรายละเอียดจะอธิบายในหัวข้อถัดไป (๔.๔) 
 ๔.๔.๒ บุคคลและหน่วยงานที่รักษาอัตลักษณ์ 
 บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ หน่วยงานหลัก 
อัตลักษณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวทางการอนุรักษ์ 
๑ โบราณสถาน (ทั้ง
ท า งศ าสนาและ ไม่
เกี่ยวข้องกับศาสนา) 

หน่วยงานภาครัฐ 
  ๑ กรมศิลปากร 
 
   
 
๒ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
๓ สถานศึกษา  เช่น  สถาบัน
อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฎพระนครศรีอยุธยา 
 ๔ เทศบาล 
 ๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 กึ่งราชการ 
 พิพิธภัณฑ์ 
 
 

 
-มีระเบียบราชการ มีบทปฏิบัติและลง
การลงโทษ 
ประสานงานผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศใน
การปฏิบัติ รักษาอนุรักษ์ 
-แผนพัฒนาจังหวัด 
-วารสารเผยแผ่ จัดประชุมสัมมนางาน
วิชาการ มีหลักสูตรเกี่ยวกับอยุธยา 
 
แผนพัฒนา 
แผนพัฒนา 
 
เก็บรักษาโบราณวัตถุ ซึ่งครั้งแรกได้รับ
การสนับจากต่ า งประ เทศทั้ งทาง
วิชาการ คนและทุน เช่น ญีปุ่น 
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หน่วยงานภายนอก 
Unesco มรดกโลก 
 หน่วยงานที่มิใช่ราชการ 
 นักวิชาการอิสระ 
สื่อสารมวลชน 

 
ทุนและนโยบายการอนุรักษ์ 
 
เผยแผ่เน้นให้เห็นความส าคัญของมรดก
ทางวัฒนธรรมและแสดงความเห็น 
ชี้แนะ วิจารณ์ 

๒ ประเพณ ี หน่วยงานภาครัฐ 
๑ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
๒ อบจ. 
๓ เทศบาล 
๔ ท่องเที่ยวจังหวัด 
๕ อบต. 
ภาคเอกชน 
สื่อสารมวลชน 
ห้างร้าน บริษัทและภาคบริการ
ท่องเที่ยว 
๖ ชุมชน 

-แผนพัฒนา เป็นเจ้าภาพประสาน
หน่วยงานอ่ืน เพราะมีอ านาจในการ
ก าหนดนโยบาย 
-หน่วยงานที่ ๒,๓,๔,๕ นอกจากมีใน
แผนแล้ว เป็นหน่วยงานภาคปฏิบัติ 
ด าเนินการร่วมกับภาคเอกชน 
ภาคเอกชน ระดมทุน 
 
กลุ่มที่ใกล้ชิดกับหน่วยอบต.เทศบาล 
เป็นต้น มีส่วนร่วมหรือตัวแสดงใน
กิจกรรม 

 
 สรุปสาระส าคัญของบุคคล หน่วยงานที่มีหน้าที่ด ารงอัตลักษณ์ ดังนี้ 

๑) หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ กรมศิลปากร ผู้ว่าราชการจังหวัด 
องค์การบริการส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล มหาวิทยาลัย ภารกิจ คื อ 
ออกนโยบาย สิ่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม ท านุบ ารุงวัตถุอัตลักษณ์ที่มีอยู่แล้ว 
สร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาใหม่  

๒) หน่วยงานอิสระ หน่วยงานภายนอกประเทศ เช่น สื่อสารมวลชน องค์การยูเนสโก มี
ภารกิจ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุนและสนับสนุนกิจกรรมในข้อที่ ๑) 

๓) วัด/พระสงฆ์ เป็นแหล่งรวบรวมวัตถุธรรม รักษาอัตลักษณ์วัตถุธรรมคือเจดีย์ วิหาร
และศิลปรรมรูปแบบอ่ืนๆที่อยู่ในวัดให้ยั่งยืน พระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดอัตลักษณ์
นามธรรม คือ ผู้น าและผู้เผยแผ่อัตลักษณ์ทางนามธรรมชี้ให้ชาวบ้านเห็นความ
ศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์ พระพุทธรูป เป็นต้นและชาวบ้านท ากิจกรรมเด้านประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาในโอกาสต่างๆ     

๔) ชาวบ้านคือผู้ซึมซับ ผู้รักษาอัตลักษณ์ผ่านการด าเนินชีวิตประจ าวัน ผู้แสดงกิจกรรม
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีข้างต้นของชาวอยุธยา 
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๔.๕ อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว/กระบวนการเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมเป็นทรัพยากร
การท่องเที่ยว 
 
 กระบวนการเป็นอัตลักษณ์มาเป็นสถานแหล่งท่องเที่ยวมีพัฒนาการค่อยเป็นค่อยไป สรุป
สาระส าคัญ ดังนี้ 
 เดิมโบราณสถานที่ถือว่าเป็น “แหล่งศักดิ์สิทธิ์” ที่อนุรักษ์ การอนุรักษ์เช่นนี้ ไม่ได้ให้
ความส าคัญด้านเทคนิคในการอนุรักษ์นัก ต่อมาเม่ือได้รับอิทธิพลจากตะวันตก และประเทศไทยแสดง
ให้เห็นว่ามีรากฐานทางวัฒนธรรม สิ่งที่แสดงได้ชัดเจนคือ “โบราณสถาน” การอนุรักษ์จึงเป็นการ
สร้างการต่อรองกับประเทศตะวันตกเป็นหลัก ชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งทรงได้แนวคิด แนวทาง
และวิธีการแบบตะวันตก การอนุรักษ์จึงใช้ศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเป็นหลัก 
 ผู้ทีมีบทบาทในสมัยนั้นคือเจ้าเมือง ขุนนางเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย ต่อมาเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ผู้รับผิดชอบหลักคือกรมศิลปากรและผู้ว่าราชการจังหวัด 
 หลักสงครามโลกครั้งที่สอง มีการก่อสร้างองค์กรสหประชาติ Unesco รับผิดชอบ
ทางด้านวัฒนธรรมมีแนวทางการอนุรักษ์ว่ามรดกโลกเป็นสมบัติของโลกหรือของมนุษย์ชาติ ช่วง
ทศวรรษ ๒๕๑๐S เป็นต้นมา แนวคิดการท่องเที่ยวมีอิทธิพลการอนุรักษ์อย่างมาก โบราณสถานถูก
ประชาสัมพันธ์และสร้างความหมายตอบสนองการท่องเที่ยว โบราณสถานจึงเป็น “ทุนทาง
วัฒนธรรม” รองรับการท่องเที่ยว “ทุนทางวัฒนธรรม” จึงแปรสภาพเป็น “ทรัพยากรทางท่องเที่ยว
โดยอัตโนมัติ”  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๔ และที่ ๕ ระบุอยุธยาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนอัตลักษณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงปรากฏ
เป็นรูปธรรมมากที่สุด อัตลักษณ์อ่ืนที่จะตอบสนองการท่องเที่ยวถูกประดิษฐ์ให้มีมากขึ้นและชัดเจน
ขึ้น เช่น ประเพณี ของที่ระลึก การจัดโซนนิ่งการท่องเที่ยว เป็นต้น 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจย่อยสู่แผนพัฒนาจังหวัด แผนของหน่วยงานในตัวจังหวัด 
ภาคเอกชนภาคบริหารตอบสนองการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบปรากฏให้ในปัจจุบัน 
 
๔.๖ อัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
 
 ภายในการกระแสการท่องเที่ยวของสังคมและสังคมไทยในยุคการเดินทางได้สะดวกมาก
ขึ้น ยุคเทคโนโลยีส่งผลต่อการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วของข้อมูลข่าวสาร  อยุธยาพยายามคงอัต
ลักษณ์เดิมโดยการประดิษฐ์ประเพณีให้สะท้อนความเป็นชาวอยุธยาดั้งเดิม ประเพณีประดิษฐ์ขึ้นใหม่
จึงเป็นประเพณีประยุกต์ท่ีย่อความเป็นชาวอยุธยาทั้ง ๔๑๔ ปีให้มีชีวิตใหม่ผ่านกิจกรรมสมัยใหม่ 
 ๑ ตลาดน้ าอโยธยา 
 ๒ การละเล่น  
 ๓ ภาพนิ่ง 
 ๔ ห้างสรรพสินค้า      
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 ๕ ประวัติศาสตร์    
 ก่อนเข้าสู่ประเด็นทั้ง ๕ ประเด็นข้างต้น ผู้วิจัยปูพ้ืนฐานสภาพการท่องเที่ยวของอยุธยา
ในปัจจัยนเป็นการอธิบายแต่ละหัวข้อต่อไป 
 

๑. สภาพการท่องเที่ยวในปัจจุบันของอยุธยา    
 เมื่อประเทศไทยเข้าสู่โลกาภิวัตน์โดยมีเศรษฐกิจเป็นการของการเปลี่ยนแปลงประเทศ
ไปสู่การเป็นโลกาภิวัตน์และเป็นการฐานการพัฒนาด้านอื่นๆทุกด้าน 
 การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งวางฐานอยู่บนทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสมและตอบสนองการท่องเที่ยวนั้น  
 ทรัพยากรท่องเที่ยวที่ส าคัญของอยุธยา ตามหัวข้อข้างต้น คือ ประวัติศาสตร์อยุธยา 
ประวัติศาสตร์ของอยุธยาปรากฏในเอกสารต าราเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถมถึง
อุดมศึกษา วัตถุประสงค์ของต าราเรียนเพ่ือเหตุผลทางวิชาการและเหตุผลทางการเมืองเป็นหลัก มิได้
เพ่ือการท่องเที่ยวหรือด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวไม่ได้เกิดขึ้นจากการศึกษาในหลักสูตรโดยตรง แต่
มาจากวัตถุโบราณสถานหรือทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ด ารงอยู่นั้น แต่หากมีเพียงทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวก็ยังไม่พอเพียงต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยุธยา เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์จึงเป็น
การสร้างสิ่งที่ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีชีวิตสัมพันธ์กับผู้มาเที่ยวในแง่อัตลักษณ์ชาติพันธ์ความเป็นไทย
และตอบสนองการท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของไทย 
 ล าพังโบราณสถานโบราณวัตถุอันเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ไม่มีความสัมพันธ์กับวิถี
ชีวิตคนในปัจจุบัน การท่องเที่ยวอยุธยาได้สร้างและจัดระบบทรัพยากรทั้งที่เป็นธรรมชาติและการ
สร้างขึ้นใหม่อย่างหลากหลายบนพ้ืนฐานที่มาทางประวัติศาสตร์เชื่อมกันอย่างสิ่งที่เป็นความทันสมัย
ให้กลมกลืนและเป็นระบบตอบสนองชีวิตคนสมัยใหม่ที่ต้องการความบันเทิงทั้งด้านประวัติศาสตร์ 
การดูและความสะดวกสบาย การละเล่นจ าลองสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหลายประการได้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการแสดงละครเล็กย้อนวิถีชีวิตในอดีตโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางและการเล่าเรื่อง การ
ฉายภาพนิ่งของประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์ การสร้างตลาดน้ าอโยธาซึ่งเป็นวิถีชีวิตสมัยใหม่คือการ
บริโภคสิ้นค้าบนเรื่องเล่าและบรรยากาศแบบเก่าคือการออกแบบสถานที่ บริเวณที่ขายสินค้า และ
ห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นลักษณะการค้าสมัยใหม่ถูกจ าลองและน าเสนอประวัติศาสตร์ความเป็นอยุธยา
เพ่ือตอบสนองนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกสบาย  
 จากสถิ ติ ของส านั ก งานสถิ ติ จั งหวั ดอยุ ธยา  ประชาชนส่ วน ใหญ่ ในจั งหวั ด 
พระนครศรีอยุธยา ๘๐๘,๓๖๐ ในเมือง ๑๔๑,๐๑๐ ชาย ๖๗,๕๒๒ หญิง ๗๓,๔๘๘  ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม สภาพทางเศรษฐกิจ จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด(GPP) ตาม
ราคาประจาปี ๓๖๕,๙๖๖ ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (Per capita GPP) ๔๒๐,๙๖๓ 
บาท จัดเป็นอันดับที่ ๔ ของประเทศ และเป็นอันดับที่ ๑ ของภาคกลาง ๘๐๘,๓๖๐ ในเมือง 
๑๔๑,๐๑๐ ชาย ๖๗,๕๒๒ หญิง ๗๓,๔๘๘ คน 
 
 



๕๘ 

    

 เปรียบเทียบนักท่องเที่ยวและรายได้ ๕ อันดับแรกของประเทศ ดังนี้ 
 
ล าดับ จังหวัด จ านวนห้อง นักท่องเที่ยว นักทัศนาจร รายได้/ล้านบาท 

๑ ชลบุรี ๘๕,๗๗๔ ๒๐,๐๐๕,๘๒๘   ๓,๔๗๘,๖๒๐ ๒๗๖,๑๐๕.๘๖ 
๒ ตราด ๒๐,๗๓๒ ๓,๕๔๑,๑๐๘ ๑๘๗,๐๒๐ ๒๘,๘๙๐.๑๐ 
๓ กาญจนบุรี ๑๔,๖๘๕ ๒,๙๔๑,๕๙๖ ๔,๖๓๒,๖๘๒ ๑๘,๙๔๕.๑๑ 
๔ ระยอง ๑๓,๖๓๖ ๔๑๗,๑๘๘   ๒,๔๗๙,๕๒๒ ๒๘,๓๗๙.๖๖ 
๕ ประจวบ ๘,๙๖๙ ๓,๐๔๕,๒๒๙ ๑,๗๙๐,๑๔๒  ๒๘,๓๗๙.๖๖ 

๖ อยุธยา ๕,๐๑๕ ๑,๕๔๘,๖๐๘ ๕,๔๔๕,๙๓๐  ๑๔,๔๘๕.๑๗ 
 
 ในจังหวัดอยุธยา ผู้เฉลี่ยพัก ๒.๖๘ วัน เฉลี่ยใช้ตังค์ ๑,๕๐๙.๕๐ ไทย ๑,๓๖๐.๙๑ 
ต่างชาติ ๑,๙๒๔.๗๙ บาท  
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบ Top Down ปี ๒๕๕๖ จ านวนเงิน 
๓๗๖,๘๑๗ ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อป ี๒๕๕๖ จ านวนเงิน ๔๒๒,๔๒๑ บาทเป็นล าดับที่ ๔ ของ
ประเทศ และเป็นล าดับที่ ๒ ของจังหวัดภาคกลาง ต่อจากกรุงเทพมหานคร นิคมอุตสาหกรรมบาง  
ปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร และมีเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ๒ แห่ง ได้แก่ เขตประกอบการอุตสาหกรรม จ านวน ๑๒๑ โรงงาน โรงแรม ภัตตาคาร 
๑๑๗ แห่ง 

 จากข้อมูลข้างต้นอยุธยาเป็นเมืองเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและเมืองท่องเที่ยว ทั้ง ๓ 
ประการเป็นไปเพ่ือตอบสนองด้านเศรษฐกิจหรือการสร้างรายได้เป็นหลักเช่นเดียวกับ ๕ จังหวัดที่
เหลือ อยุธยามีแหล่งที่พักน้อยที่สุด ขณะที่ผู้มีเยือนมากที่สุด (ผู้มาเยือน หมายถึง ผู้มาพักโดยไม่ค้าง
คืน) แสดงถึง ประการแรก อยุธยามีท าเลที่ตั้งเหมาะสมใกล้ตัวกรุงเทพและจังหวัดอ่ืนๆ การคมนาคม
เป็นไปอย่างสะดวก นักท่องเที่ยวมาเที่ยวและพักที่อ่ืนได้ ประการที่สอง อยุธยามีตัวเมือง อัตลักษณ์
ของชาวอยุธยาจึงไม่ใช่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ชาวอยุธยาเป็นคนเมืองและมีวิถีชีวิตในสังคมสมัยใหม่ สิ่งที่
แสดงอัตลักษณ์ก็คือ สิ่งที่วัตถุธรรมแสดงวิถีชีวิตของคนในอดีตได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
สถาปัตยกรรม ส่วนที่เป็นวิถีชีวิตจึง “ถูกสร้าง” และจ าลองวิถีชีวิตในอดีต การละเล่นจึงเกิดขึ้น ส่วน
การจัดภูมิทัศน์และและการจัดการสภาพแวดล้อมจึงเป็น “สิ่งใหม่” ที่เป็นศิลปะประเภทหนึ่ง เป็น
ศิลปะของผสมระหว่างรูปแบบเก่าแต่เนื้อหาใหม่นั่นเอง จึงถือเป็นการตอบสนองนักท่องเที่ยว
หลากหลาย ทั้งนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญและนักท่องเที่ยวแบบบันเทิง 
ตามกลุ่มของนักท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยวมักจะเป็นการผสมผสานความหลากหลาย สถานที่ท่อง
เทียวมีความหลากหลายในตัวมันเอง และอาจจะหลากหลายในสถานที่ท่องเที่ยว หมายถึง 
นักท่องเที่ยวมักจะเที่ยวครั้งหนึ่งๆ (trip) จะเที่ยวหลายแห่ง น้อยคนของนักท่องเที่ยวที่จะเที่ยวเลือก
เพียงแห่งเดียว มีจุดหมายปลายทางเดียว แต่จะเที่ยวหลายสถานที่และหลายสถานที่นั้นมีความหาก
หลาย หรือท่องเที่ยวเพียงที่เดียวแต่ในที่นั้นมีความหลากหลายในตัวมันเอง เช่น อยุธยามีความโดย
เด่นในแง่ภูมิศาสตร์สถาปัตย์อันเป็นมรดกโลก ขณะเดียวกันสิ่งที่จะถูกสร้างตอบสนองนักท่องเที่ยวที่
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จะเสพมีหลายประเภท เช่น การจ่ายตลาด การบันเทิง การแสวงบุญ เป็นต้น ซึ่งรสนิยมของบริโภค
สะท้อนพัฒนาการของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอยุธยาได้อย่างดี  
  

๔.๗ องค์ความรู้การน าอัตลักษณ์มาใช้กับการท่องเที่ยวของชาวอยุธยา 
  
 สิ่งที่ได้จากประเด็นการน าอัตลักษณ์มาใช้กับการท่องเที่ยวของชาวอยุธยา คือ  
 ๑ อัตลักษณ์ของชาวอยุธยาเป็นอัตลักษณ์ตัวแทนของชาติ ขณะเดียวกันเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะของชาวอยุธยาที่มีลักษณะจ าเพาะโดยเฉพาะผ่านประวัติศาสตร์การท าสงครามกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ประวัติศาสตร์การท าสงครามเพ่ือแสดงอัตลักษณ์ความยิ่งใหญ่ของชาติอีกด้านหนึ่ง ผลจาก
การเสียกรุงถูกท าให้เกิดความทรงจ าของชาวอยุธยา คือ อดีตยังเป็นปัจจุบันอยู่นั่นเอง 
 ๒ อัตลักษณ์ความเป็นชาวอยุธยาที่มีความเจริญรุ่งเรื่องในด้านเศรษฐกิจ (ค้าขายกับ
ต่างชาติโดยเฉพาะกับชาวตะวันตก) วัตถุอัตลักษณ์ที่ยังคงปรากฏ คือ การขุดคลองเพ่ือค้าขาย การ
เชื่อมสัมพันธ์กับนานาประเทศทั้งชาติตะวันตกและชาวเอเชีย วัตถุอัตลักษณ์ที่ยังคงอยู่ คือ หมู่บ้าน
หรือชุมชนของชาติเหล่านั้น ศิลปกรรมของศาสนาคริสต์และอิสลาม อยุธยาจึงมีความหลากหลายของ
ชาติพันธ์  
 ๓ อัตลักษณ์ความเป็นชาวอยุธยาผ่านความเจริญรุ่งเรืองทางด้านพุทธศาสนา ปรากฏ
สิ่งก่อสร้างและศิลปกรรมในปัจจุบัน  
 ๔ อัตลักษณ์วิถีชีวิตร่วมของชาวอยุธยา ผ่านกิจกรรมประเพณี การละเล่น 
 สิ่งที่ยังคงด างอยู่คือวัตถุอัตลักษณ์ของชาวอยุธยาทั้งสามประการข้างต้น เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่แสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติ มรดกทางวัฒนธรรมนั้นมีพัฒนาการส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ คือ ในอดีต อัตลักษณ์แสดงความเป็นชาติข้อที่ ๑) แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของคนในชาติ ใช้เป็นสัญญะร่วม การปลูกจิตส านึกของความเป็นชาติ ซึ่งมีความหมายกว้างกว่าความ
เป็นชาอยุธยา  อัตลักษณ์ข้อที่ ๒) และข้อที่ ๓) ใช้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวอยุธยารักษาและหวง
แหน โดยเฉพาะข้อที่ ๓ ยังมีแสดงความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวอยุธยา ในปัจจุบัน อัต
ลักษณ์ทั้ง ๓ ประการ ยังคงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอยู่และเพ่ิมหน้าที่หนึ่งประการตามความ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 ภายใต้กรอบการท่องเที่ยวในยุคเศรษฐกิจยุคใหม่ อัตลักษณ์ที่โดดเด่นดึงดูดการ
ท่องเที่ยวคือ อัตลักษณ์ข้อที่ ๓ มีความส าคัญในฐานะเป็นมรดกของชาติแล้ว ยังถูกน ามาใช้และ
น าเสนอมิติใหม่ด้านรายได้คือการท่องเที่ยว อัตลักษณ์ทางวัตถุธรรมได้น าไปประยุกต์กลมกลืนกับวิถี
ชีวิตแบบใหม่ เช่น ศิลปกรรมถูกประดับตกแต่งให้กลมกลืนกับห้างสรรพสินค้า ความส านึกความเป็น
ชาวอยุธยานอกจากเป็นสิ่งภายในตามข้อ ๑ ซึ่งอยู่ภายในแล้ว ยังถูกดึงออกมาข้างนอกเป็นวัตถุให้คน
เดียวกันนั้นเสพได้ด้วย         
  
 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายและเสนอแนะ  
 

 วัตถปุระสงค์การวิจัยนี้ คือ ๑ เพ่ือศึกษาการด ารงอยู่และการสืบสานอัตลักษณ์ของเมือง
อยุธยา ประเทศไทยภายใต้ความเป็นยุคโลกาภิวัตน์ และ ๒ เพ่ือศึกษาบทบาทของการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในการสนับสนุนและส่งเสริม ให้เกิดการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมในเมือง
โบราณอยุธยา ประเทศไทย ผลของการศึกษาปรากฏตามล าดับ ดังนี้ 
 
๕.๑ สรุปและอภิปรายผล  
 
 ผลของการศึกษาตอบวัตถุประสงค์ ๒ ข้อข้างต้น ดังนี้ 
 ๑ การด ารงอยู่ของอัตลักษณ์และการสืบสานอัตลักษณ์ 
 อัตลักษณ์ของชาวอยุธยาปรากฏอยู่ใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ ประการแรก ปรากฏในวิธีคิด
และพฤติกรรมการแสดงออกของชาวอยุธยาผ่านกิจกรรมอ่ืนๆที่ยังคงปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน และ 
แต่ลักษณ์ท่ีเป็นรูปธรรมแสดงร่องรอยปรากฏในโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
 ประการแรก อัตลักษณ์วิถีคิด เป็นส านึกร่วมการปฏิสัมพันธ์กับพม่าระยะยาวนานก่อให้
ประวัติศาสตร์และก่อให้เกิดอัตลักษณ์ความเป็นชาวอยุธยาแตกต่างจากชาวสุโขทัย ชาวล้านนาและ
ชาวนครศรีธรรมราชอย่างชัดเจน การปฏิสัมพันธ์กับพม่าในฐานะคู่แข่งอันยาวนานก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเชิงลบก่อให้เกิดการท าลายล้างชีวิตและอารย
ธรรมของมนุษย์อย่างมหาศาล ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมของชะตากรรมชีวิตมนุษย์ทั้งสองฝ่าย ในเชิง
บวก ก่อให้เกิดการแข่งขันด้านทหาร ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยีและการเคลื่อนย้ายประชากร  
 ประชากรชาวอยุธยามีความหลากหลายชาติพันธ์อย่างมากสืบเนื่องมาจากอยุธยามีความ
เจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ ในสมัยพระนารายณ์เชื่อกันว่าชาวอยุธยามีประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ 
คน ชาติพันธ์หลักคือ ไทยสยาม และมีชาติพันธ์อ่ืนเข้ามาพึงพระบรมโพธิสมภาร เช่น มลายู มอญ 
เขมร ญวน ลาว ทั้งที่มาเองและโดนกวาดต้อน นอกจากนี้ยังมี จีน อินเดีย ญีปุ่น เปอร์เซีย โปรตุเกส 
ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน กลุ่มหลังมาค้าขายและมาเป็นทหาร ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญ ต่อมา
ได้ทิ้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมหลงเหลือในปัจจุบันคือ สถาปัตยกรรม กล่าวได้ว่าในสมัยอยุธยาเป็น
สมัยที่รุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจที่สุดในเอเชีย 
  อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ของชาวอยุธยาเมื่อน ากรอบทางชาติพันธ์ปัจจุบันอธิบายแล้ว 
ชาวอยุธยาเป็นคนไทย แต่คนไทยอาจจะไม่ใช่ชาวอยุธยา เพราะรัฐชาติในสมัยก่อนประกอบด้วย
หลายหัวเมืองไม่ขึ้นต่อกันอย่างที่ได้อธิบายบายแล้ว ชาวล้านคือชาวล้านนา ชาวนครศรีธรรมราชคือ
ชาวนครศรธรรม ชาวสุโขทัยคือชาวสุโขทัย และชาวอยุธยาก็คือชาวอยุธยา แต่หลังจากเสียกรุงศรี
อยุธยาไทยไดร้วมศูนย์อ านาจในบางกอกจึงเรียกชาวเมืองดังกล่าวทั้งหมดและนอกเหนือจากนี้ว่าชาว
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สยาม และย้อนส านึกในอัตลักษณ์ว่าเราเป็นคนไทยและชาวอยุธยาเป็นคนไทย อยุธยาจึงเป็นเมือง
หลวงของไทยในอดีตเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งหมด 
 อัตลักษณ์ภายในส านึกของชาวอยุธยาในปัจจุบันเป็นส านึกร่วม หมายถึง คนไทยมีความ
ส านึกเดียวกับชาวอยุธยา คือ เสียกรุงเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ความเป็นชาวอยุธยาคือความเจริญรุ่งเรือง
และเป็นคู่ต่อสู้กับพม่าตลอดมาจนถึงปัจจุบัน เมื่ออธิบายของความรักชาติหรือความสามัคคีจะใช้พม่า
เป็นสัญลักษณ์ของการสร้างความสามัคคี เพลงชาติไทยก็ใช้เนื้อหาอิงอยู่กับสถานการณ์การเสียกรุง
อยุธยา  
 การเสียกรุงอยุธยาได้ทิ้งประวัติศาสตร์และโบราณสถานสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นชาว
อยุธยาที่แสดงความเจริญรุ่งเรืองทุกด้าน ได้เป็นมรดกและและใช้เป็นสถานที่ท่องท่องเชิงอัตลักษณ์ใน
เวลาต่อมา 
 ประการที่สอง อัตลักษณ์ที่เป็นวัตถุ ได้แก่ ด้านพุทธศิลป์ แยกออกเป็น ปฏิมากรรม 
สถาปัตยกรรมและจิตรกรรม   
 ปฏิกรรมทางศาสนา หมายถึง สิ่งที่เกิดการก่อสร้าง การปั้น ซึ่งเห็นได้สามมิติ เช่น 
พระพุทธรูป ภาพแกะสลักครึ่งตัวที่ยื่นออกมา เป็นต้น  
 สถาปัตยกรรม หมายถึง สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร โบสถ์ วิหาร เจดีย์ สถูป คูเมือง เป็นต้น 
 จิตรกรรม ภาพวาดที่ฝาฝนัง  
 ในงานชิ้นนี้เลือก สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของพุทธศิลป์เพ่ือสะท้อนอัตลักษณ์ชาวอยุธยา คือ 
สถาปัตยกรรม และอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกท่ีโดดเด่นที่สุดคือสถาปัตยกรรมนั่นเอง 
 สถาปัตยกรรมในยุคร่วมสมัยของชาวอยุธยาขณะที่สร้างขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์กับคติ
ความเชื่อ ความคิด พฤติกรรม บรรทัดฐานของการจัดระเบียบทางสังคมและต่อระบบการเมืองในสมัย
นั้นด้วย  
 งานจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมจึงท าหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวทางจักรวาลวิทยา
เช่นเดียวกับวรรณกรรมอ่ืน เพียงแต่เสนอในรูปลักษณ์ใหม่ที่ผู้ท าความเข้าใจได้ศึกษาผ่านสายตา 
สถาปัตยกรรมและจิตกรรมจึงเป็นการรับจารีตและเชื่อมต่องานวรรณกรรมเป็นงานศิลปแขนงหนึ่ง  
 งานสถาปัตยกรรมในสมัยอยุธยาไม่มีความแตกต่างกันมากนักกับสมัยสุโขทัย จะแตกต่าง
เพียงเล็กน้อยที่ในสมัยสุโขทัยให้ความส าคัญแก่สถูป (จารีตนี้ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาเถรวาท
สมัยพระเจ้าอโศก ในอินเดียต่อเนื่องมาถึงอินเดีย พม่าและไทย) ในสมัยอยุธยาให้ความส าคัญกับเจดีย์
มากกว่าสถูป 
 ความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมสะท้อนอัตลักษณ์ชาวอยุธยาสถานะที่ถือว่าเป็นเมืองของ
คนดี และสถานะของพระมหากษัตริย์ในยุครัตนโกสินทร์จึงเป็นทั้งความเป็นเทพ ผู้ทรงธรรม พระ
อริยะและตัวแทนของสื่อสัมพันธ์กับธรรมชาติและจักรวาลอยู่ในบุคคลเดียวกัน จะเห็นได้ว่าบางพระ
ราชกรณียกิจพระองค์อยู่ในฐานะความเป็นเทพ บางพระราชกรณียกิจพระองค์อยู่ในฐานะพระ
โพธิสัตว์ บางพระกรณียกิจพระองค์เป็นตัวแทนของโลกธรรมชาติ ทั้งนี้การแสดงในความหมายใด
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อย่างไรก็ตามคุณสมบัติสามประการจะไม่แสดงลักษณะใดลักษณะโดยเฉพาะ
แต่มีลักษณะสอดประสานเป็นเนื้อเดียวกันตรงกบความหมายสถาปัตยกรรมจะสื่อ และคติอีกชุดหนึ่ง
ที่เพ่ิมเข้ามานอกเหนือจากคุณสมบัติสามประการก็คือพระราชวินิจฉัยการตัดสินพระไทยส่วนพระองค์
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เหตุการณ์ซึ่งอาจจะไม่ยึดคติใดๆ สามประการข้างต้น หรืออาจจะปฏิเสธคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้ แต่ได้
ประวัติศาสตร์ไม่ปรากฏพระมหากษัตริย์ปฏิเสธคุณสมบัติดังกล่าว 
 สถาปัตยกรรม (โบสถ์ วิหาร เจดีย์) ที่ส าคัญของชาวอยุธยาที่หลงเหลือในปัจจุบันที่เป็น
ตัวแสดงอัตลักษณ์คือสถานะภาพของพระมหากษัตริย์ในอดีตและแสดงอัตลักษณ์ของชาวอยุธยาใน
ฐานะเป็นทุนทางวัฒนธรรม ที่ชาวอยุธยาได้อ้างอิงถึงความมีอารยธรรมและเป็นอัตลักษณ์ใหม่ภายใต้
ความหมายการแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน ได้แก่   

๑) วัดพระศรีสรรเพชญ์ ๒) วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุน
หลวงพะงั่ว) โปรดให้สถาปนาขึ้น ๓) วัดราชบูรณะ เป็นวัดที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ โปรดให้
สถาปนาขึ้นใน ๔)  วัดพระราม เป็นวัดที่สมเด็จพระราเมศวร โปรดให้สถาปนาขึ้น (พระเจ้าอู่ทอง)   
๕) วิหารพระมงคลบพิตร พระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ๖) วัดสุวรรณดาราราม เป็น
วัดส าคัญประจ้าราชวงศ์จักรี ๗) ๗ วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวัดที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่
ทอง) โปรดให้สร้างขึ้น  
 วัดในสมัยอยุธยาที่มีสถาปัตยกรรมเป็นส่วนประกอบส าคัญ คือ เจดีย์ เป็นวัดประจ า
รัชกาลและเปน็แม่แบบของวัดในสมัยรัตนโกสินทร์ยึดถือ คือ วัดภูเขาทอง และวัดมหาธาตุ (ซึ่งชื่อนี้มี
ทุกสมัย) 
 ๕.๒ การรักษาและด ารงอัตลักษณ์ 
 ตามท่ีวิจัยได้ตัวอย่างอัตลักษณ์ชาวอยุธยา ๓ ประการที่เด่นๆ เป็นตัวแทนอัตลักษณ์ของ
ชาวอยุธยาทั้งหมดคือ ๑) สถาปัตยกรรมทางศาสนา  ๒) สถาปัตยกรรมที่ ไม่ เกี่ยวข้องกับศาสนา 
เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และสถานที่เป็นหลัก ทั้งสองอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่อยุธยาได้รับการยกเป็นมรดก
โลก หากไม่มีสองอัตลักษณ์ดังกล่าว อยุธยาจะไม่สามารถเป็นมรดกโลกได้ และ ๓) ประเพณี ซึ่งเป็น
ประเพณีประดิษฐ์ในปัจจุบัน พัฒนาการของอัตลักษณ์จึงเน้นการอธิบายอัตลักษณ์ของประการข้างต้น
ที่เป็นอัตลักษณ์ที่ได้ยกย่องเป็นมรดกโลก  
 การด ารงอัตลักษณ์ดังกล่าวมีพัฒนาการเริ่มจากการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยา 
สภาพบ้านเมืองในขณะนั้นคือ 
 “วัดวาอารามก็ร้าวไปหมดเพราะพวกพระสงฆ์ได้หนีทิ้งวัดไปสิ้น ผ้าเหลืองเดี๋ยวนี้ไม่มีใคร
นับถือเหมือนแต่ก่อนแล้ว ถ้าใครขึ้นครองผ้าเหลืองในเวลานี้ต้องอด การทีเป็นเช่นนี้ไม่เฉพาะแต่ใน
กรุงและต าบลใกล้เคียง แต่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จยกทัพไปแห่งใดก็เป็นเช่นนี้ทั่วไป... การที่วัดวาอาราม
ร้างว่างเปล่า และพระพุทธรูปถูกท าลายลงเช่นนี้ เป็นการกระท าให้เราหวังดีส าหรับศาสนาของเราใน
ภายภาคหน้า...”๓๖ สภาพการณ์เช่นนี้ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีพุทธศาสนาได้รับการฟ้ืนฟูแต่กระท าได้
ไม่ได้ตลอดก็สิ้นรัชกาลเสียก่อน ในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธศาสนาจึงได้รับการฟ้ืนฟูอีก
ครั้งหนึ่ง 
 การด ารงอัตลักษณ์ของอยุธยา ผู้วิจัยแบ่งออกเป็นยุค มีเนื้อหาสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก. ในยุคอดีต  
๑ ยุคธนบุรีและสมัยรัชกาลที่ ๑ การฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ในกรอบในสมัยนั้นคือการ 

                                                 
๓๖  ประชุมพงศาวดาร เล่มที่ ๒๓, จดหมายเหตุ คณะบาทหลวงฝร่ังเศสในแผ่นดินพระเจ้าเอกทัศ 

กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสิ่นทร์ตอนต้น, (กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๑๑) หน้า ๙๕-๙๖. 
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ปฏิสังขรณ์ให้เหมือนดังเดิม อิฐหรือสิ่งของบางก่อสร้างส่วนหนึ่งได้ถูกเคลื่อนย้ายมาสร้างบางกอก  
การด ารงอัตลักษณ์โดยปฏิสังขรณ์ในระยะแรก เน้นศาสนสถานเป็นหลัก ได้แก่วัด เพราะเชื่อว่าได้ท า
กุศลยิ่งใหญ่ สมัยนี้มีกฎหมายตราสามดวงลงโทษผู้ขโมยหรือท าลายสถานที่ศักดิ์สิทธ์ ถือว่ามีนโยบาย
ครั้งแรกในการอนุรักษ์ เป้าหมายคือ “รักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอาไว้” แนวคิดคือซ่อมให้เหมือนเดิม
ด้วยวิธีการแบบช่าง ผู้เป็นตัวตั้งตัวตีคือ พระมหากษัตริย์  
 ๒ ยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งได้ศึกษาและเดินทางดูงานต่างประเทศ และดูงานการอนุรักษ์
มรดกในประเทศเยอรมัน พระองค์จึงมีแนวคิดการฟื้นฟูอัตลักษณ์ การอนุรักษ์ของพระองค์จึงเป็นการ
อนุรักษ์แบบแนวคิดตะวันตกที่เน้น “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์” เป็น “โบราณสถานของชาติ” แนวคิดการ
ซ่อมจึงเป็นแนวคิดที่ใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ มีผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะทาง  ผู้รับผิดชอบคือ 
พระมหากษัตริย์ 
 ๓ หลังสมัยรัชกาลที่ ๕ การอนุรักษ์เป็นการอนุรักษ์โบราณสถานที่เช่นเดียวกับสมัย
รัชกาล แต่ผู้รับผิดชอบงาน “หัวเมืองมณฑล” อยุธยาเป็นหัวเมืองของมณฑลภาคกลาง ผู้รับผิดชอบ
คือเจ้าเมือง สมัยนี้การอนุรักษ์มีเป้าหมายชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีอารยะประเทศ อัตลักษณ์ในสมัยนี้
เป็นการต่อรองกับประเทศตะวันตก เพ่ือให้ประเทศอยู่รอด 
 ๔ สมัยปรีดี พนมยงค์ การอนุรักษ์ในสมัยนี้เกิดพร้อมกับการเติบโตของเมือง การวางผัง
เมือง ให้ชุมชนเข้ามาอยู่ในเขตราชฐาน มีการปฏิรูปที่ดิน สถานศึกษาและสถานที่ราชการได้ผุดขึ้น
จ านวนมาก ได้มีการน าโรงงานมาตั้งในเขตเมือง ผู้รับผิดชอบคือกระทรวงการคลัง (ปรีดี เป็นรัฐมนตรี
คลัง) ที่ดินถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ 
 ๕ ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีการรื้อฟ้ืนประเพณี การนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ถือว่าเป็นมรดกของแผ่นดิน บอกความเป็นอารยะ ย้ายโรงกลั่นสุระออกจากเขตเมือง ผู้รับผิดชอบคือ 
กรมศิลปกรและผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเฉพาะกรมศิลปากรที่ได้รับยกฐานะขึ้นในสมัยนี้มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง 
 ในปัจจุบันการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น สถานศึกษา 
ภาคเอกชนเป็นผู้ดูแล และอีกประการหนึ่งที่ส าคัญคือกระแสการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ส่งผลต่อ
การให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องรู้สึกหวงแหนและเห็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ ทั้งนี้เพราะเห็นทั้งมูลค่าและ
คุณค่าขององค์ประกอบทั้งมวลที่รวมเป็นอยุธยานั่นเอง 
 
๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลของการศึกษาปรากฏว่า ๑) พัฒนาการของการท่องเที่ยวของอยุธยาวางอยู่
พ้ืนฐานประวัติศาสตร์ของอยุธยา โดยเฉพาะโบราณสถานและโบราณวัตถุ ซึ่งมีพัฒนาการการให้
คุณค่าและมูลค่าแตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย ๒) ชาวอยุธยาปัจจุบันเป็นคนในเมืองและมีความ
หลากหลายชาติพันธ์ ดูเหมือนว่าการท่องเที่ยวเป็นจุดหลักและชุมชนมีส่วนร่วม เพราะฉะนั้นงาน
ศึกษาต่อไป ควรศึกษาความวิถีชีวิตและความสัมพันธ์ของคนในชุมชนต่อการจัดการท่องเที่ยวของ
อยุธยา โดยศึกษาท่าทีต่อการจัดการท่องเที่ยว ประโยชน์และการเสียประโยชน์ของคุณค่า มูลค่าของ
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คนในชุมชน สะท้อนละทัศนะของคนในระดับจุลภาคต่อการน าไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเขามี
ส่วน 
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บทคัดย่อ 
 

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ ๑) เพ่ือศึกษาการด ารงอยู่และการสืบสานอัตลักษณ์ของ
เมืองอยุธยา ประเทศไทยายใต้ความเป็นยุคโลกาภิวัตน์ และ ๒) เพ่ือศึกษาบทบาทของการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ในการสนับสนุนและส่งเสริม ให้เกิดการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมในเมือง
โบราณอยุธยา ประเทศไทย 
 ผลการศึกษาพบว่าอัตลักษณ์ของความเป็นชาวอยุธยามีหลากหลาย แต่สาระส าคัญคือ
ของอัตลักษณ์ชาวอยุธยา คือ ๑) อัตลักษณ์ความรู้สึกความเป็นชาวอยุธยามีความเกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นเมืองหลวงของไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์และเกี่ยวข้องกับการเสียเมืองให้แก่
พม่า ความเป็นชาวอยุธยาจึงสัมพันธ์กับความเจริญและการสูญเสีย ๒) อัตลักษณ์ที่เป็นร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดงความเจริญรุ่งเรื่องและความสูญเสียนั้นคือ ศิลปกรรม ได้แก่ สถาปัตยกรรม  
ประติมากรรมและศิลปกรรมที่ท้ิงร่องรอยในอดีตไว้ในความทรงจ า 
 ทั้งสองอัตลักษณ์ชาวอยุธยาพยายามอนุรักษ์ไว้โดยการร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ การอนุรักษ์อัตลักษณ์อันแรกที่เกี่ยวข้องกับคนจะผ่านการละเล่น 
กิจกรรมการแสดงในเนื่องในประเพณีท่ีคนในชุมชนร่วมกันสืบสาน การอนุรักษ์อัตลักษณ์ประการหลัง
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ผ่านหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ระยะแรกเพ่ืออนุรักษ์ให้คงความศักดิ์สิทธิ์ ต่อมา
เพ่ือแสดงคุณค่าความเป็นอารยะและปัจจุบันเพื่อการท่องเที่ยวตามล าดับ  
ค าส าคัญ:  ท่องเที่ยว, อัตลักษณ์, อยุธยา 

 
ABSTRACT 

 
 The purpose of the study is 1) to study the existence and continuity of the 
identity of Ayutthaya. 2) to study the role of cultural tourism; To support and 
promote The existence of identity and culture in the ancient city of Ayutthaya, 
Thailand 
 The results show that the identity of Ayutthaya is diverse. The essence of 
the Ayutthaya identity is 1) the identity of Ayutthaya is related to the history of 
Thailand's rich capital and related to the Burmese city. Ayutthaya is associated with 
prosperity and loss. 2) Identities that are historical traces of prosperity and loss are 
fine arts such as architecture, sculpture and fine arts that leave traces in the past in 
memory. 
 Both identities of Ayutthaya are preserved by the cooperation of relevant 
agencies both inside and outside the country. Conservation of the first identity 
involves people going through the play. Performances in the traditions shared by the 
people in the community. Conservation of identity through government agencies. 
Enterprises and private sector. The first step is to conserve the sacred. Later, to show 
the value of civilized and current tourismKeywords: Architecture in Luang Prabang, 
Architectural preservation, Cultural identity 

 
ค าน า 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายได้ทางเศรษฐกิจโดยการใช้ต้นทุนน้อยที่สุด 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ ๘ (๒๕๔๐-๒๕๔๔)๓๗ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวเป็น
ฐานในการพัฒนาประเทศจากที่ประเทศได้ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจในช่วงนั้น ด้วยการน ามิติทาง
วัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนา ดังเนื้อหาในส่วนที่ ๓ บทที่ ๔ ของแผนว่า “ส่งเสริมวัฒนธรรมกับการ
ท่องเที่ยวและการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม” และ “สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างรัฐและท้องถิ่นในการท านุบ ารุงสร้างสรรค์และพัฒนาโบราณสถาน พิพิธภัณฑสถาน หอสมุด 
ฯลฯ”  อีกท้ังข้อความว่า ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสัญจรทางวัฒนธรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกความรู้ 
ความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าของวิถีชีวิตภูมิปัญญาดั้งเดิม

                                                 
๓๗ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

๘ (๒๕๔๐-๒๕๔๔) หน้า ๕๔ 
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ของตนเองและผู้อ่ืน๓๘ รวมทั้งดูแลป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว 
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นฐานแม่บทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนพัฒนาด้านต่างๆใช้เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อมา ข้อความ
ในรัฐธรรมนูญบางตอนว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ ความ
ว่า “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ  การ
บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐)  แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๙ ได้วางวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวของไทยคือ “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ มีขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในระดับโลก สามารถสร้างรายได้และ
กระจายรายได้โดยค านึงถึงความเป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน” และได้ก าหนด 5 ยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนายุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของงานวิจัยนี้คือคือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว๓๙  
 ในด้านปรากฏการณ์ของปริมาณการท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
มีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากและน้อยลงตามสถานการณ์การเมืองและภัยวิบัติของโลกและประเทศ
ไทย  อย่างไรก็ดี ปริมาณจ านวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเฉลี่ยปีละประมาณ ๓ ล้านคน มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมร้อย
ละ ๕ ต่อปี อัตราการเติบโตเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ ๗ ของเอเชีย โดยมาเลเซียและพม่ามี
การเติบโตเฉลี่ยอันดับที่ ๑ และ ๒ ตามล าดับ โดย พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นปีที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวสูง
ที่สุดจ านวน ๑๕.๘ ล้านคน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๕๔, หน้า ๑๐)  ในภาพรวมของ
อาเซียน  องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism 
Organization, UNWTO) ได้ประเมินไว้ว่า จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะ
เพ่ิมขึ้นจาก ๒๑ ล้านคนในปี ค.ศ.๑๙๙๐ เป็น ๑๓๓.๓ ล้านคนในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ นั้น ในจ านวนของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ดังกล่าว มีแนวโน้มจะแสวงหารูปแบบของการท่องเที่ยวใหม่ด้วย๔๐  
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ ความหมายอัตลักษณ์เน้น
ตัวบุคคลที่แสดงออกท้ังปรากฏให้เห็นทางรูปธรรมและผ่านสัญลักษณ์ทางนามธรรม การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอยุธยา ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเน้นการศึกษาเชิงประวัตศาสตร์ กล่าวคือศึกษา
ประวัติศาสตร์ผ่านโบราณวัตถุและโบราณสถานที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นเมืองหลวง  มรดก
                                                 

๓๘ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, หน้า ๕๕-๕๖ 
 

๓๙
 คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ, พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๙, ๒๕๕๔., (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการท่องเที่ยวและการกีฬา, ๒๕๕๔) หน้า ๒๖.  
 ๔๐ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ. การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์. (กรุงเทพฯ: องค์การบริหารการ 
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, ๒๕๕๖) หน้า ข 
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ทางวัฒนธรรมจะมีความสัมพันธ์กับความเป็นชาวอยุธยา โลกทัศน์ ชีวทัศน์ของชาวอยุธยา การ
ท่องเที่ยวอยุธยาไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวจะศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์เท่านั้น ในอีกมิติหนึ่ง ความเป็น
ชาวอยุธยาที่เป็นลักษณะเฉพาะตนมีการสร้างวัฒนธรรมใหม่ เช่น ประเพณี กิจกรรม พิธีกรรม เป็น
ต้น ที่สะท้อนความเป็นชาวอยุธยา การสร้างอัตลักษณ์ใหม่เป็นผลผลิตของอัตลักษณ์การสร้างสรรค์ที่
ได้หล่อหลอมคนอยุธยามาอย่างยาวนาน การท่องเที่ยวอยุธยาเป็นประเด็นน่าสนใจในแง่ของการ
สร้างอัตลักษณ์ใหม่จากอัตลักษณ์สอดคล้องกับการกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบันอย่างไร   

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
 เพ่ือศึกษาการด ารงอยู่และการสืบสานอัตลักษณ์ของเมืองอยุธยา ประเทศไทยายใต้ความ
เป็นยุคโลกาภิวัตน์ และ เพ่ือศึกษาบทบาทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในการสนับสนุนและ
ส่งเสริม ให้เกิดการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมในเมืองโบราณอยุธยา ประเทศไทย 
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 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบ เพ่ือให้ง่ายต่อการแปรผล และ
น าข้อมูลที่จัดระบบมาวิเคราะห์ และตีความเพ่ือสรุปผล 
 

ผลการศึกษา 
 ๑ การด ารงอยู่ของอัตลักษณ์และการสืบสานอัตลักษณ์ 
 อัตลักษณ์ของชาวอยุธยาปรากฏอยู่ใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ ประการแรก ปรากฏในวิธีคิด
และพฤติกรรมการแสดงออกของชาวอยุธยาผ่านกิจกรรมอ่ืนๆที่ยังคงปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน และ 
แต่ลักษณ์ท่ีเป็นรูปธรรมแสดงร่องรอยปรากฏในโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
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 ประการแรก อัตลักษณ์วิถีคิด เป็นส านึกร่วมการปฏิสัมพันธ์กับพม่าระยะยาวนานก่อให้
ประวัติศาสตร์และก่อให้เกิดอัตลักษณ์ความเป็นชาวอยุธยาแตกต่างจากชาวสุโขทัย ชาวล้านนาและ
ชาวนครศรีธรรมราชอย่างชัดเจน การปฏิสัมพันธ์กับพม่าในฐานะคู่แข่งอันยาวนานก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเชิงลบก่อให้เกิดการท าลายล้างชีวิตและอารย
ธรรมของมนุษย์อย่างมหาศาล ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมของชะตากรรมชีวิตมนุษย์ทั้งสองฝ่าย ในเชิง
บวก ก่อให้เกิดการแข่งขันด้านทหาร ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยีและการเคลื่อนย้ายประชากร  
 ประชากรชาวอยุธยามีความหลากหลายชาติพันธ์อย่างมากสืบเนื่องมาจากอยุธยามีความ
เจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ ในสมัยพระนารายณ์เชื่อกันว่าชาวอยุธยามีประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ 
คน ชาติพันธ์หลักคือ ไทยสยาม และมีชาติพันธ์อ่ืนเข้ามาพึงพระบรมโพธิสมภาร เช่น มลายู มอญ 
เขมร ญวน ลาว ทั้งที่มาเองและโดนกวาดต้อน นอกจากนี้ยังมี จีน อินเดีย ญีปุ่น เปอร์เซีย โปรตุเกส 
ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน กลุ่มหลังมาค้าขายและมาเป็นทหาร ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญ ต่อมา
ได้ทิ้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมหลงเหลือในปัจจุบันคือ สถาปัตยกรรม กล่าวได้ว่าในสมัยอยุธยาเป็น
สมัยที่รุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจที่สุดในเอเชีย 
  อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ของชาวอยุธยาเมื่อน ากรอบทางชาติพันธ์ปัจจุบันอธิบายแล้ว 
ชาวอยุธยาเป็นคนไทย แต่คนไทยอาจจะไม่ใช่ชาวอยุธยา เพราะรัฐชาติในสมัยก่อนประกอบด้วย
หลายหัวเมืองไม่ขึ้นต่อกันอย่างที่ได้อธิบายบายแล้ว ชาวล้านคือชาวล้านนา ชาวนครศรีธรรมราชคือ
ชาวนครศรธรรม ชาวสุโขทัยคือชาวสุโขทัย และชาวอยุธยาก็คือชาวอยุธยา แต่หลังจากเสียกรุงศรี
อยุธยาไทยได้รวมศูนย์อ านาจในบางกอกจึงเรียกชาวเมืองดังกล่าวทั้งหมดและนอกเหนือจากนี้ว่าชาว
สยาม และย้อนส านึกในอัตลักษณ์ว่าเราเป็นคนไทยและชาวอยุธยาเป็นคนไทย อยุธยาจึงเป็นเมือง
หลวงของไทยในอดีตเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งหมด 
 อัตลักษณ์ภายในส านึกของชาวอยุธยาในปัจจุบันเป็นส านึกร่วม หมายถึง คนไทยมีความ
ส านึกเดียวกับชาวอยุธยา คือ เสียกรุงเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ความเป็นชาวอยุธยาคือความเจริญรุ่งเรือง
และเป็นคู่ต่อสู้กับพม่าตลอดมาจนถึงปัจจุบัน เมื่ออธิบายของความรักชาติหรือความสามัคคีจะใช้พม่า
เป็นสัญลักษณ์ของการสร้างความสามัคคี เพลงชาติไทยก็ใช้เนื้อหาอิงอยู่กับสถานการณ์การเสียกรุง
อยุธยา  
 การเสียกรุงอยุธยาได้ทิ้งประวัติศาสตร์และโบราณสถานสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นชาว
อยุธยาที่แสดงความเจริญรุ่งเรืองทุกด้าน ได้เป็นมรดกและและใช้เป็นสถานที่ท่องท่องเชิงอัตลักษณ์ใน
เวลาต่อมา 
 ประการที่สอง อัตลักษณ์ที่เป็นวัตถุ ได้แก่ ด้านพุทธศิลป์ แยกออกเป็น ปฏิมากรรม 
สถาปัตยกรรมและจิตรกรรม   
 ปฏิกรรมทางศาสนา หมายถึง สิ่งที่เกิดการก่อสร้าง การปั้น ซึ่งเห็นได้สามมิติ เช่น 
พระพุทธรูป ภาพแกะสลักครึ่งตัวที่ยื่นออกมา เป็นต้น  
 สถาปัตยกรรม หมายถึง สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร โบสถ์ วิหาร เจดีย์ สถูป คูเมือง เป็นต้น 
 จิตรกรรม ภาพวาดที่ฝาฝนัง  
 ในงานชิ้นนี้เลือก สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของพุทธศิลป์เพ่ือสะท้อนอัตลักษณ์ชาวอยุธยา คือ 
สถาปัตยกรรม และอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกท่ีโดดเด่นที่สุดคือสถาปัตยกรรมนั่นเอง 
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 สถาปัตยกรรมในยุคร่วมสมัยของชาวอยุธยาขณะที่สร้างขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์กับคติ
ความเชื่อ ความคิด พฤติกรรม บรรทัดฐานของการจัดระเบียบทางสังคมและต่อระบบการเมืองในสมัย
นั้นด้วย  
 งานจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมจึงท าหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวทางจักรวาลวิทยา
เช่นเดียวกับวรรณกรรมอ่ืน เพียงแต่เสนอในรูปลักษณ์ใหม่ที่ผู้ท าความเข้าใจได้ศึกษาผ่านสายตา 
สถาปัตยกรรมและจิตกรรมจึงเป็นการรับจารีตและเชื่อมต่องานวรรณกรรมเป็นงานศิลปแขนงหนึ่ง  
 งานสถาปัตยกรรมในสมัยอยุธยาไม่มีความแตกต่างกันมากนักกับสมัยสุโขทัย จะแตกต่าง
เพียงเล็กน้อยที่ในสมัยสุโขทัยให้ความส าคัญแก่สถูป (จารีตนี้ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาเถรวาท
สมัยพระเจ้าอโศก ในอินเดียต่อเนื่องมาถึงอินเดีย พม่าและไทย) ในสมัยอยุธยาให้ความส าคัญกับเจดีย์
มากกว่าสถูป 
 ความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมสะท้อนอัตลักษณ์ชาวอยุธยาสถานะที่ถือว่าเป็นเมืองของ
คนดี และสถานะของพระมหากษัตริย์ในยุครัตนโกสินทร์จึงเป็นทั้งความเป็นเทพ ผู้ทรงธรรม พระ
อริยะและตัวแทนของสื่อสัมพันธ์กับธรรมชาติและจักรวาลอยู่ในบุคคลเดียวกัน จะเห็นได้ว่าบางพระ
ราชกรณียกิจพระองค์อยู่ในฐานะความเป็นเทพ บางพระราชกรณียกิจพระองค์อยู่ในฐานะพระ
โพธิสัตว์ บางพระกรณียกิจพระองค์เป็นตัวแทนของโลกธรรมชาติ ทั้งนี้การแสดงในความหมายใด
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อย่างไรก็ตามคุณสมบัติสามประการจะไม่แสดงลักษณะใดลักษณะโดยเฉพาะ
แต่มีลักษณะสอดประสานเป็นเนื้อเดียวกันตรงกบความหมายสถาปัตยกรรมจะสื่อ และคติอีกชุดหนึ่ง
ที่เพ่ิมเข้ามานอกเหนือจากคุณสมบัติสามประการก็คือพระราชวินิจฉัยการตัดสินพระไทยส่วนพระองค์
เหตุการณ์ซึ่งอาจจะไม่ยึดคติใดๆ สามประการข้างต้น หรืออาจจะปฏิเสธคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้ แต่ได้
ประวัติศาสตร์ไม่ปรากฏพระมหากษัตริย์ปฏิเสธคุณสมบัติดังกล่าว 
 สถาปัตยกรรม (โบสถ์ วิหาร เจดีย์) ที่ส าคัญของชาวอยุธยาที่หลงเหลือในปัจจุบันที่เป็น
ตัวแสดงอัตลักษณ์คือสถานะภาพของพระมหากษัตริย์ในอดีตและแสดงอัตลักษณ์ของชาวอยุธยาใน
ฐานะเป็นทุนทางวัฒนธรรม ที่ชาวอยุธยาได้อ้างอิงถึงความมีอารยธรรมและเป็นอัตลักษณ์ใหม่ภายใต้
ความหมายการแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน ได้แก่   

๑) วัดพระศรีสรรเพชญ์ ๒) วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุน
หลวงพะงั่ว) โปรดให้สถาปนาขึ้น ๓) วัดราชบูรณะ เป็นวัดที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ โปรดให้
สถาปนาขึ้นใน ๔)  วัดพระราม เป็นวัดที่สมเด็จพระราเมศวร โปรดให้สถาปนาขึ้น (พระเจ้าอู่ทอง)   
๕) วิหารพระมงคลบพิตร พระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ๖) วัดสุวรรณดาราราม เป็น
วัดส าคัญประจ้าราชวงศ์จักรี ๗) ๗ วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวัดที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่
ทอง) โปรดให้สร้างขึ้น  
 วัดในสมัยอยุธยาที่มีสถาปัตยกรรมเป็นส่วนประกอบส าคัญ คือ เจดีย์ เป็นวัดประจ า
รัชกาลและเป็นแม่แบบของวัดในสมัยรัตนโกสินทร์ยึดถือ คือ วัดภูเขาทอง และวัดมหาธาตุ (ซึ่งชื่อนี้มี
ทุกสมัย) 
 ๕.๒ การรักษาและด ารงอัตลักษณ์ 
 ตามท่ีวิจัยได้ตัวอย่างอัตลักษณ์ชาวอยุธยา ๓ ประการที่เด่นๆ เป็นตัวแทนอัตลักษณ์ของ
ชาวอยุธยาทั้งหมดคือ ๑) สถาปัตยกรรมทางศาสนา  ๒) สถาปัตยกรรมที่ ไม่ เกี่ยวข้องกับศาสนา 
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เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และสถานที่เป็นหลัก ทั้งสองอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่อยุธยาได้รับการยกเป็นมรดก
โลก หากไม่มีสองอัตลักษณ์ดังกล่าว อยุธยาจะไม่สามารถเป็นมรดกโลกได้ และ ๓) ประเพณี ซึ่งเป็น
ประเพณีประดิษฐ์ในปัจจุบัน พัฒนาการของอัตลักษณ์จึงเน้นการอธิบายอัตลักษณ์ของประการข้างต้น
ที่เป็นอัตลักษณ์ที่ได้ยกย่องเป็นมรดกโลก  
 การด ารงอัตลักษณ์ดังกล่าวมีพัฒนาการเริ่มจากการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยา 
สภาพบ้านเมืองในขณะนั้นคือ 
 “วัดวาอารามก็ร้าวไปหมดเพราะพวกพระสงฆ์ได้หนีทิ้งวัดไปสิ้น ผ้าเหลืองเดี๋ยวนี้ไม่มีใคร
นับถือเหมือนแต่ก่อนแล้ว ถ้าใครขึ้นครองผ้าเหลืองในเวลานี้ต้องอด การทีเป็นเช่นนี้ไม่เฉพาะแต่ใน
กรุงและต าบลใกล้เคียง แต่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จยกทัพไปแห่งใดก็เป็นเช่นนี้ทั่วไป... การที่วัดวาอาราม
ร้างว่างเปล่า และพระพุทธรูปถูกท าลายลงเช่นนี้ เป็นการกระท าให้เราหวังดีส าหรับศาสนาของเราใน
ภายภาคหน้า...”๔๑ สภาพการณ์เช่นนี้ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีพุทธศาสนาได้รับการฟ้ืนฟูแต่กระท าได้
ไม่ได้ตลอดก็สิ้นรัชกาลเสียก่อน ในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธศาสนาจึงได้รับการฟ้ืนฟูอีก
ครั้งหนึ่ง 
 การด ารงอัตลักษณ์ของอยุธยา ผู้วิจัยแบ่งออกเป็นยุค มีเนื้อหาสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก. ในยุคอดีต  
๑ ยุคธนบุรีและสมัยรัชกาลที่ ๑ การฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ในกรอบในสมัยนั้นคือการ 

ปฏิสังขรณ์ให้เหมือนดังเดิม อิฐหรือสิ่งของบางก่อสร้างส่วนหนึ่งได้ถูกเคลื่อนย้ายมาสร้างบางกอก  
การด ารงอัตลักษณ์โดยปฏิสังขรณ์ในระยะแรก เน้นศาสนสถานเป็นหลัก ได้แก่วัด เพราะเชื่อว่าได้ท า
กุศลยิ่งใหญ่ สมัยนี้มีกฎหมายตราสามดวงลงโทษผู้ขโมยหรือท าลายสถานที่ศักดิ์สิทธ์ ถือว่ามีนโยบาย
ครั้งแรกในการอนุรักษ์ เป้าหมายคือ “รักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอาไว้” แนวคิดคือซ่อมให้เหมือนเดิม
ด้วยวิธีการแบบช่าง ผู้เป็นตัวตั้งตัวตีคือ พระมหากษัตริย์  
 ๒ ยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งได้ศึกษาและเดินทางดูงานต่างประเทศ และดูงานการอนุรักษ์
มรดกในประเทศเยอรมัน พระองค์จึงมีแนวคิดการฟื้นฟูอัตลักษณ์ การอนุรักษ์ของพระองค์จึงเป็นการ
อนุรักษ์แบบแนวคิดตะวันตกที่เน้น “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์” เป็น “โบราณสถานของชาติ” แนวคิดการ
ซ่อมจึงเป็นแนวคิดที่ใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ มีผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะทาง  ผู้รับผิดชอบคือ 
พระมหากษัตริย์ 
 ๓ หลังสมัยรัชกาลที่ ๕ การอนุรักษ์เป็นการอนุรักษ์โบราณสถานที่เช่นเดียวกับสมัย
รัชกาล แต่ผู้รับผิดชอบงาน “หัวเมืองมณฑล” อยุธยาเป็นหัวเมืองของมณฑลภาคกลาง ผู้รับผิดชอบ
คือเจ้าเมือง สมัยนี้การอนุรักษ์มีเป้าหมายชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีอารยะประเทศ อัตลักษณ์ในสมัยนี้
เป็นการต่อรองกับประเทศตะวันตก เพ่ือให้ประเทศอยู่รอด 
 ๔ สมัยปรีดี พนมยงค์ การอนุรักษ์ในสมัยนี้เกิดพร้อมกับการเติบโตของเมือง การวางผัง
เมือง ให้ชุมชนเข้ามาอยู่ในเขตราชฐาน มีการปฏิรูปที่ดิน สถานศึกษาและสถานที่ราชการได้ผุดขึ้น
จ านวนมาก ได้มีการน าโรงงานมาตั้งในเขตเมือง ผู้รับผิดชอบคือกระทรวงการคลัง (ปรีดี เป็นรัฐมนตรี
คลัง) ที่ดินถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ 
                                                 

๔๑  ประชุมพงศาวดาร เล่มที่ ๒๓, จดหมายเหตุ คณะบาทหลวงฝร่ังเศสในแผ่นดินพระเจ้าเอกทัศ 
กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสิ่นทร์ตอนต้น, (กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๑๑) หน้า ๙๕-๙๖. 
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 ๕ ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีการรื้อฟ้ืนประเพณี การนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ถือว่าเป็นมรดกของแผ่นดิน บอกความเป็นอารยะ ย้ายโรงกลั่นสุระออกจากเขตเมือง ผู้รับผิดชอบคือ 
กรมศิลปกรและผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเฉพาะกรมศิลปากรที่ได้รับยกฐานะขึ้นในสมัยนี้มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง 
 ในปัจจุบันการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น สถานศึกษา 
ภาคเอกชนเป็นผู้ดูแล และอีกประการหนึ่งที่ส าคัญคือกระแสการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ส่งผลต่อ
การให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องรู้สึกหวงแหนและเห็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ ทั้งนี้เพราะเห็นทั้งมูลค่าและ
คุณค่าขององค์ประกอบทั้งมวลที่รวมเป็นอยุธยานั่นเอง 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
 งานศึกษาต่อไป ควรศึกษาความวิถีชีวิตและความสัมพันธ์ของคนในชุมชนต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวของอยุธยา โดยศึกษาท่าทีต่อการจัดการท่องเที่ยว ประโยชน์และการเสียประโยชน์ของ
คุณค่า มูลค่าของคนในชุมชน สะท้อนละทัศนะของคนในระดับจุลภาคต่อการน าไปสู่การเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวซึ่งเขามีส่วนและไม่มีส่วนร่วม และเป็นผู้ได้ผลกระทบเชิงบวก เชิงลบต่อการท่อเที่ยวที่เลือก
ไม่ได้นั้น 
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ภาคผนวก ข 

 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ 

 
 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ แบ่งออกได้ ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
 เนื้อหาของงานวิจัยทั้งทฤษฎีและผลที่ค้นพบจากการศึกษาเป็นเนื้อที่โยงกับเนื้อหา
รายวิชาจ านวนมาก ในหลายสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยทั่วไป ในส่วนของการน าไปใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เช่น ใน
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิชาพุทธศิลปะ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๑) วิชาสถานที่ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ซึ่งสามารถโยงสถานที่ส าคัญกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ เพราะศิลปและ
สถานที่ประเทศไทยและหลวงพระบางมีความโยงกันบนฐานของพุทธศิลปกรรม ประเพณีและอัต
ลักษณ์เชิงพุทธ ๒) วิชาการใช้ภาษาอังกฤษด้านศิลปะและวัฒนธรรม วัฒนธรรมของไทยคือวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศิลปและเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ซึ่งหลวงพระบางและไทยมีลักษณะร่วมกัน
หลายประการ ผลการวิจัยแสดงพื้นฐานดังกล่าวที่เป็นฐานวัฒนธรรมและประเพณีของทั้งสองประเทศ 
นอกจากนี้ยั งมีรายวิชาพ้ืนฐานที่ศึกษาทุกสาขาวิชา เช่น วิชาเทศกาลและพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เนื้อหารายวิชาครอบคลุมพิธีกรรม เทศกาลทางพระพุทธศาสนา เทศกาลท้องถิ่น 
พิธีกรรมท้องถิ่น ซึ่งพิธีกรรมและเทศกาลนี้ทั้งหลวงพระบางและไทยมีลักษณะร่วมกันบางอย่าง 
ผลงานวิจัยสามารถน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวได้  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬางลงกรณราชวิทยาลัยมีศูนย์การศึกษาอาเซียน ซึ่งเป็นสถานจัด
การศึกษาหลักสูตรนานาชาติ วัตถุประสงค์ของศูนย์อาเซียนศึกษา วิจัยด้านสังคม วัฒนธรรมเป็นหลัก 
รวมทั้งด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี สถาบันอาเซียนศึกษาศึกษาครอบคลุมอาเซียนใน
ทุกมิติ มิติทางศาสนาและวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นอาเซียนเป็นจุดเน้นของสถาบัน 
ผลงานวิจัยเป็นสามารถน าบูรณาการมาใช้กับวัตถุประสงค์ของศูนย์อาเซียนได้อย่างดี 
 
๒. กิจกรรมด้านการพัฒนา 
 งานวิจัยได้ถูกเสนอการท ากิจกรรมร่วมกันของนิสิตหลักสูตรนานาชาติของสถาบันวิจัย
อาเซียนได้ ทั้งนี้เพราะศูนย์อาเซียนเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่ง
เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์เน้นจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ด้านศาสนา
และวัฒนธรรมได้อย่างดี และเนื้อหาของการวิจัยสามารถถูกปรับเป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมที่นิสิต
ปฏิบัติร่วมกันได้ 
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๓. กิจกรรมทางวิชาการ 
 ผลการค้นพบจากงานวิจัยเป็นองค์ความรู้ด้านพุทธศิลปะและอัตลักษณ์ในการท่องเที่ยว 
ผลการศึกษาน าไปสูการเสวนาและต่อยอดในการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไปได้ ขึ้ นอยู่กับ
การออกแบบของผู้น าไปใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาคผนวก ค 

 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้และกิจกรรม 

ที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 
  

กิจกรรม ผลที่ได้รับ วัตถุประสงค์
ที่บรรลุ 

สิ่งท่ีได้ทราบ 

๑ . ส า ร ว จ  ค ว า ม
เป็นไปได้ของประเด็น 
หัวข้องานวิจัย 

สามารถก าหนดประ เด็ น
หัวข้องานงานวิจัยที่มีช่องว่าง
ขององค์ความรู้ ที่ยังไม่มีใคร
ท ามาก่อนและตั้งโจทก์การ
วิจัยได้    

ข้อที่ ๑,๒ ท าให้เห็นโจทก์การวิจัย 
ข้ อ มู ล ภ า ค ท ฤ ษ ฎี
สามารถน ามาใช้ศึกษา
ภาคสนามได้และข้อมูล
ภาคสนามจะสะท้อน
แนวคิดได้ 

๒. ศึกษาเอกสารชั้น
ป ฐ ม ภู มิ  แ น ว คิ ด 
ท ฤ ษ ฎี  ส า ร ว จ
แหล่งข้อมูลภาคสนาม
เบื้องต้น 

ได้เข้าใจแนวคิด ทฤษฎี ได้แก่ 
แ น ว คิ ด อั ต ลั ก ษ ณ์  แ ล ะ
แนวคิดการท่อง เที่ ยว เชิ ง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นกรอบใน
ภาคสนามได้ชัดเจนและเป็น
ระบบมากขึ้น  และได้ เห็น
แนวทางในการเลือกข้อมูล
ภาคสนามหลากหลายนั้นสู่
เ ฉ พ า ะ ชี้ ชั ด แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล
ภ า ค สน า ม ที่ อ ยู่ ใ น ก ร อบ
แนวคิดทฤษฎีที่จะวิเคราะห์
ได ้

ข้อที่ ๑,๒ ท า ใ ห้ เ ห็ น แ น ว คิ ด 
ทฤษฎีการน าตนทาง
ต อ บ โ จ ท ย์ วิ จั ย ซึ่ ง
แน วคิ ด อั ต ลั กษ ณ์ มี
ความหมายแกว้างและ
ถูกน าไปตีความและใช้
หลากหลายสาขาวิชา  
การวิเคราะห์แนวคิดที่
ค่อนข้างจะหยุดนิ่งให้มี
ความเป็นพลวัตร  มี
ลักษณะเฉพาะส าหรับ
บริ บทกา รผู้ จั ด ก า ร
ท่องเที่ยวและชุมชน
น า ไ ป ใ ช้ เ พ่ื อ ก า ร
ท่องเที่ยวได้ 

๓. ตรวจสอบข้อมูล
โดยผู้ทรงวุฒิ 

ทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิ ทยาลั ย จั ด ใ ห้ มี ก า ร
ประชุมผู้ทรงวุฒิตรวจ ตรวจ
ความคืบหน้างานวิจัย ๓ บท
แรก 

ข้อที่ ๑,๒,๓ ท า ใ ห้ เ ข้ า ใ จ แ น ว
ทางการวิจัย ประเด็น 
แ น ว ท า ง ก า ร วิ จั ย
ชั ด เ จ น  มี ค ว า ม
สอดคล้องของวิธีวิทยา
กับโจทก์การวิจัย 
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๔. ส ารวจข้อมูลและ
เก็บข้อมูลภาคสนาม 

นัดสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
สองขั้นตอน ลงไปครั้งแรก 
ตรวจสอบข้อมูลภาสนามเพ่ือ
น ามาปรับค าถามการวิจัยและ
ครั้งที่สอง เป็นการเก็บข้อมูล
จริง  

ข้อที ่๑,๒ ได้ข้อมูลที่ ได้จากการ
สัมภาษณ์ประเด็น ที่
สอดคล้องกับโจทย์วิจัย
ทั้งสองข้อ 

๕. ตรวจสอบข้อมูล
ภาคสนาม 

ข้อมู ลภาคที่ ผู้ วิ จั ย ได้ เป็ น
รวบรวมเป็นข้อมูลดิบ ซึ่งมา
เ รี ย บ เ รี ย ง  โ ด ย ใ ช้ ก ร อบ
แ น ว คิ ด เ ป็ น ฐ า น  อิ ง กั บ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

ข้อที่ ๑,๒,๓ ได้ข้อมูลทั้ งสองส่ วน 
คือข้อมูลภาคเอกสาร
และข้อมูลภาคสนาม 
ส่ ว น ข อ ง ข้ อ มู ล
ภ า ค ส น า ม ไ ด้ ถู ก
ตรวจสอบโดยกรอบ
แนวคิด ทฤษฎี อิงกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย 
เลือกสรรเฉพาะข้อมูล
ที่อยู่ ในกรอบแนวคิด
และอิงกับวัตถุประสงค์
การวิ จั ย  ข้ อมูลที่ ไ ม่
เกี่ ยวข้องก็จะถูกตัด
ออก  

๖. วิเคราะห์ข้อมูล ข้ อ มู ล ภ า ค เ อ ก ส า ร  คื อ 
แนวคิดการท่อง เที่ ยว เชิ ง
วัฒนธรรม แนวคิดอัตลักษณ์ 
แ ล ะวิ เ ค ร า ะห์ ก า รน า อั ต
ลักษณ์มาใช้กับการท่องเที่ยว
ของหลวงพระบาง 

ข้อที่ ๑,๒,๓ ได้ข้อมูลภาคสนามที่
เป็นข้อมูลจริงและได้
เ ข้ า ใ จ บ ริ บ ท 
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม 
เลือกอัตลักษณ์เด่นๆ 
คือ สถาปัติย์อันเป็นจุด
ข า ย ห รื อ จุ ด ที่ เ ป็ น
ข้อเสนอน าไปสู่การเป็น
มรดกโลกของหลวง
พระบาง  
 การวิ เคราะห์  เลือก
ข้อมูลที่ ใช้ประโยชน์ 
ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ต อ บ
วัตถุประสงค์ก็จะถูกคัด
ออก ข้อมูลส่วนใดยัง
บกพร่อง ข้อมูลภาค
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เอกสารยังบกพร่องจะ
ได้ รั บกา ร วิ เ ค ร าะห์
เ พ่ิม เติม  ส่ วนข้อมู ล
ภาคสนามที่ยังบกพร่อง
จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร เ ก็ บ
เ พ่ิม เติม อีกรอบ กับ
กลุ่ มตัวอย่ างบางรูป 
เมื่อข้อมูลทั้งสองส่วน
เชื่อมโยง สมนัยแล้ว 
รวบรวมฉบับสมบูรณ์
ให้ผู้ทรงวุฒิตรวจสอบ 

๗ .  ต ร ว จ ส อ บ ผ ล
การศึกษาโดยผู้ทรง
วุฒิ 

สถ า บั น วิ จั ย พุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ประชุมผู้ทรงวุฒิ
ต ร ว จ ส อบ ง า น วิ จั ย ฉ บั บ
สมบูรณ์ 

ข้อที่ ๑,๒ ได้ทราบความสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งเล่มอย่างเป็น
ร ะ บ บ  แ ล ะ ท ร า บ
รูปแบบการวิจัยตาม
แบบของมหาวิทยาลัย 

๘ .  จั ด ท า ร า ย ง า น
รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 

ได้ ร า ย ง าน ง านวิ จั ย ฉบั บ
สมบูรณ์ 

ข้อที่ ๑,๒ ได้องค์ความรู้ใหม่ที่ได้
จากงานวิจัย น ามาใช้
บูรณาการกับการเรียน
การสอน กับกิจกรรม
และการปฏิ บั ติ ขอ ง
ผู้ น า ไปใช้ประ โยชน์
โดยเฉพาะแหล่งที่ ให้
ทุนการวิจัยนี้ 
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แบบสัมภาษณ์ 

 
ตอนที ่๑ แบบสังเกต  อัตลักษณ์ในพ้ืนที่เมืองมรดกโลกอยุธยา 
 ๑. ด้านสถาปัตยกรรม ประเภทและชนิดของสถาปัตยกรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ส าคัญ ต่อ
การดึงดูดหรือส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่  
 ๒. ด้านศิลปกรรม ประเภทของศิลปกรรม และการน ามาใช้เพ่ือบริการ/ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 ๓. ด้านวิถีชีวิต  การน าวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน/ของพ้ืนที่/ของคนในแหล่ง
มรดกโลกมาประกอบการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 ๔. พิพิธภัณฑ์ ถือเป็นแหล่งสะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองในมิติต่างๆ ว่ามีการจัดวาง การ
ด าเนินการ และการจัดประเภทของพิพิธภัณฑ์ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้
ศึกษาและเยี่ยมชมอย่างไร 

 ๕. การจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่  การจัดแบ่งพ้ืนที่การท่องเที่ยว การจัดหาสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว  การบริการการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่  

 
ตอนที ่๒ แบบสัมภาษณ์  การบริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมภายใต้แนวทางการจัดการ
ท่องเที่ยวของแหล่งมรดกโลก โดยรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถ่ิน และกลุ่มคน/บุคคลในท้องถิ่น 

 ๑ งบประมาณที่ใช้ในการดูแลและจัดการแหล่งท่องเที่ยวของเมืองมาจากไหนบ้าง 
อย่างไร 

-การจัดการพ้ืนที่สาธารณะในเขตปกปักรักษา 
-การจัดการด้านสาธารณูปโภคในเขตปกปักรักษา 
-การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

เช่น ห้องน้ า จุดนั่งพักพ้ืนที่สาธารณะ และ Rest Stop ที่เป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคล  
 ๒ มีองค์กรต่างประเทศ หรือองค์กรจากภายนอกเมืองอยุธยา เข้ามาช่วยเหลือและหรือ

สนับสนุน การท่องเที่ยวของเมืองอยุธยาหรือไม่ หากมีเข้ามาด าเนินการอะไรบ้าง อย่างไร 
-ด้านการเงิน 
-ด้านการส่งเสริมศักยภาพคนในพ้ืนที่ให้มีศักยภาพต่อการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวในเขตปกปักรักษา เช่น เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้สามารถเป็น
ไกด์ น าเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ รวมทั้งความหลากหลายทางด้านภาษาที่ใช้ใน
การสื่อสารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศ 
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-การส่งเสริมเทคนิคและนวัตกรรมในการดูแลบูรณะสถาปัตยกรรม แต่คน
ในท้องถิ่น/พ้ืนที่ ให้สามารถดูแลซ่อมแซมสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่
ได้ 

-การส่งเสริมแหล่งความรู้ทางประวัติศาสตร์ รวมถึงคู่มือความรู้ ที่ส าคัญ
จ าเป็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 ๓ กิจกรรมหลักๆที่น ามาส่งเสริมและการจัดการ แหล่งท่องเที่ยวอยุธยาคืออะไร อย่างไร 
 ๔ ชุมชน ชาวบ้านดั้งเดิม และชาวเมืองอยุธยา มีส่วนร่วมในช่วยเหลือ สนับสนุน และ

การจัดการการท่องเที่ยวของเมืองอยุธยา อย่างไร 
 ๕ ค่าตั๋วการเข้าชมบ้านโบราณสถาน วัด พิพิธภัณฑ์ มีการแบ่งปันส่วนเข้ามาช่วยเหลือ

เจ้าของบ้านอย่างไร 
 ๖ ศิลปะ วัฒนธรรมที่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวเมืองอยุธยา ที่ถูกน ามาใช้/ 

สนับสนุน/ ส่งเสริม การท่องเที่ยว อย่างไร เช่น การแสดงพ้ืนเมืองตอนเย็น   การจัดแสดงเป็น
พิพิธภัณฑ์ พ้ืนเมือง ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ของอยุธยา การละเล่น และอ่ืนๆ กิจกรรมเหล่านี้ใคร
เป็นเจ้าของในการด าเนินการ การจัดการแสดง ค่าตอบแทนที่ได้เป็นของใคร ต้องแบ่งให้รัฐ/เมือง
อยุธยาด้วยหรือไม่อย่างๆไร 

 ๗ แหล่งท่องเที่ยวรองที่อยู่รอบๆเมืองอยุธยาที่ เป็นจุดขายส าคัญมีอะไรบ้าง มี
ความส าคัญอย่างไร 

 ๘ ส านักงาน UNESCO มีบทบาทต่อการจัดการ และหรือ มีการด าเนินการจัดการด้าน
การท่องเที่ยวในเมืองร่วมกับหน่วยงานรัฐอย่างไร  

 ๙ หน่วยงานรัฐที่ดูเรื่องการท่องเที่ยวในอยุธยาคือหน่วยงานอะไร มีบทบาทอย่างไร 
 ๑๐ การดูแลรักษา ซ่อมแซมสถาปัตยกรรม ตลอดจนพ้ืนที่บริเวณเมืองมรดกโลก มีการ

ด าเนินการอย่างไร ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซ่อมแซมมาจากแห่งใด หากต้องใช้เทคนิคเฉพาะจะมี
การด าเนินการอย่างไร 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

       
ชื่อ-สกุล ดร. บูรกรณ์ บริบูรณ์ 

 
ประวัติการศึกษา มหาวิ ทยาลั ยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ย  ปี กา รศึ กษา  ๒๕๓๕                      

พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๓๙  
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาศาสนาเปรียบเทียบ)  
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาประชากรศึกษา) 
 

สถานที่ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๑๐  
E-mail:; boorakorn@gmail.com 

 
ผลงานวิชาการ (งานวิจัย) 
         
   ๑ รูปแบบการน าตนเข้าไปผูกพันกับชุมชนของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหา 
  สังคม ปี ๒๕๕๔ ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 

วิทยาลัย (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
๒ การคลี่คลายโครงสร้างและจารีตการเขียนวรรณกรรมจักรวาลวิทยาลัย 
พุทธศาสนาเถรวาท ปี ๒๕๕๕ ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหา 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
๓ รูปแบบและลักษณะการปรองดองตามหลักพุทธธรรมและนักวิชาการ 
ทางพระพุทธศาสนา ๒๕๕๕ ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (ผู้ร่วมวิจัย)  
๔ จารึกวัดสุทศน์ แหล่งมา คุณค่างต่อสังคมไทย ปี ๒๕๕๙ ได้รับทุน 
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
(หัวหน้าโครงการวิจัย)   
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ผู้ร่วมโครงการ 
 

ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์.ดร. ณัฐทิตา โรจนประศาสน์ 
 

ประวัติการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2525 บริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาธุรกิจศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2536 สถิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา
สถิติ)  
มหาวิทยาลัยมหิดล 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาประชากรศึกษา) 
 

สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาศึกษาท่ัวไป 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
E-mail: natthita@hotmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

    

ผู้ร่วมโครงการ 
 
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณกมล  ปุญชเขตต์ทิกุล 

 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ Ph.D. (Ancient Indian and Asian Studies)  

  Faculty of Social Sciences.Magadh University,Bodh- 
                     gaya. University of India. 
 พ.ศ.๒๕๓๗ อ.ม./อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ  
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   
 พ.ศ.๒๕๓๗ ศษ.บ/ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนสังคมมัธยมศึกษา 
  คณะศึกษาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 พ.ศ.๒๕๓๖ ป.ธ.๙/ ปริญญาตรีเปรียญธรรม ๙ ประโยค  
  สาขาภาษาศาสตร์(ภาษาบาลี) 
  ส านักเรียนวัดราชบุรณะ(วัดเลียบ) กรุงเทพมหานคร  
  ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  
 พ.ศ.๒๕๓๕   พธ.บ./พุทธศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)  
  สาขาศาสนา  คณะพุทธศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

สถานที่ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ ๙  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. ๑๐๒๒๐  
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๔๔๘๐๐๐ ต่อ ๓๑๔๘ โทรสาร:  ๐๒-๕๒๒๖๖๑๒  
อีเมล์.asean-focus@hotmail.com 
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รูปแบบการจัดท ารายงานวิจัย 

 
“อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการน าอัตลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ของแหล่งมรดกโลกเมืองอยุธยา  
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑ เพ่ือศึกษาการด ารงอยู่และการสืบสาน/อนุรักษ์ อัตลักษณ์ของเมืองมรดกโลกอยุธยา 
ลาว ที่ตอบสนองการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์ 
 ๒ เพ่ือศึกษาบทบาทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในการสนับสนุนและส่งเสริม ให้
เกิดการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมในแหล่งมรดกโลกนั้น 
 
ขอบเขตในการศึกษา 
 
  ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาการด ารงอยู่และการสืบสาน/อนุรักษ์ อัตลักษณ์ ของ
เมืองมรดกโลกอยุธยา เพ่ือน ามาใช้ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ รวมถึง การศึกษา
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองมรดกโลกอยุธยา ว่ามีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างไร 
และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังกล่าวก่อให้เกิดการสืบสาน/การอนุรักษ์ อัตลักษณ์ของ
เมืองอันได้แก่ สถาปัตกรรม ศิลปะวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองมรดกโลกอยุธยาอย่างไร  
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านพื้นที่ เขตเมืองเก่า ในพ้ืนที่เมืองมรดกโลกอยุธยา  
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาเป็นผู้รู้ (Key informant) ที่
สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเมืองมรดกโลกอยุธยา จ านวน ๑๕-๒๐ คน คน แบ่งเป็น
สามระดับคือ ระดับนโยบาย จ านวน ๓-๕ คน ระดับปฏิบัติ จ านวน ๓-๕ คน ระดับผู้ประกอบการ 
จ านวน ๓-๕ คน และระดับประชาชน ๓-๕ คน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่น า 
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ (Outcomes) 
 ๑.๖.๑ เพ่ือทราบการด ารงอยู่และการสืบสานอัตลักษณ์ของเมืองมรดกโลกอยุธยา 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ตอบสนองการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์ 
 ๑.๖.๒ เพ่ือทราบบทบาทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในการสนับสนุนและส่งเสริม 
ให้เกิดการด ารงอยู่ของอัตตลักษณ์และวัฒนธรรมในแหล่งมรดกโลก 
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แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ในระดับนโยบาย 
 รัฐและหน่วยงานของรัฐ ที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษณ์วัฒนธรรม และอัต
ลักษณ์ ให้ด ารงอยู่เพ่ือการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัฒน์ สามารถน าไปก าหนดเป็นแนวทางในการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอย่างหลากหลาย ในประเทศไทย  ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในระดับชาติ และในระดับท้องถิ่น   
 ในระดับปฏิบัติการ 
 ในระดับท้องถิ่นสามารถน าแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไปปฏบัติ 
เพ่ือการอนุรักษ์อัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 แนวทาง การจัดการการท่องเที่ยวเขิงวัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละภาค ของประเทศไทย 
เพ่ือให้มีการด ารงอยู่ควบคู่กันระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยว กับการอนุรักษณ์วัฒนธรรมและอัต
ลักษณ์ที่ส าคัญของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และน ามาซึ่งรายได้ให้กับท้องถิ่น และประชาชน
ในพ้ืนที่ อย่างยั่งยืน  
 
ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   หรือผลการวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับ (Outputs) 
   ๖ เดือนที่ ๑  
 ได้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับอัตลักษณ์ในเมืองอยุธยา ที่เป็นอัตลักษณ์ส าคัญท าให้นักท่องเที่ยว
สนใจ และได้ท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงอยู่และการสืบสาน/อนุรักษ์ อัตลักษณ์ของเมือง
มรดกโลกอยุธยา  
 ได้ข้อมูลการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
ของเมืองอยุธยา ที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองอยุธยา และได้ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องเชื่อโยงระหว่างการจัดการและการอนุรักษ์อัตลักษณ์ของเมืองอยุธยาที่ช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริม ให้เกิดการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมในแหล่งมรดกโลก 
 การวิเคราะห์แนวคิดกับข้อมูลภาคสนามน ามาสู่การวิเคราะห์รายงานวิจัยที่สมบูรณ์ได้ 
 
๖ เดือนที่ ๒  
 ได้ทราบผลของการศึกษาข้อมูลภาคสนามจะสะท้อนแนวคิดอัตลักษณ์ แนวคิดการ
อนุรักษ์ และแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่นักวิจัยน ามาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล
และสังเคราะห์ให้เห็นภาพของการสืบสานและอนุรักษ์อัตลักษณ์เมืองอยุธยา ทีสนับสนุนและส่งเสริม
บทบาทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองอยุธยาท าเอกสาร สรุปงานวิจัย เขียนรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ และเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ 
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แผนงานของโครงการ 
ค าถามวิจัย วิธีวิทยา กิจกรรม ผลที่คาดจะได้รับ ระยะเวลา 

อัตลักษณ์ของเมือง
อยุธยาเป็นอย่างไรมี
การการด ารงอยู่และ
ก า ร สื บ ส า น อั ต
ลั ก ษ ณ์ ข อ ง แ ห ล่ ง
วัฒนธรรมส าคัญใน
เ มื อ ง ม ร ด ก โ ล ก
อยุธยา ประเทศไทย
เพ่ือการท่องเที่ยวใน
ยุ ค โ ล ก า ภิ วั ต น์
อย่างไร 

๑.ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 
-ก า ร จั ด ก า ร ก า ร
ท่องเที่ยว 
-อัตลักษณ์แหล่งมรดก
โลก  
-ประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของเมืองอยุธยา 
-พัฒนาการและการ
ด า ร ง อ ยู่ ข อ ง แ ห ล่ ง
ม ร ด ก โ ล ก จ น ถึ ง
ปัจจุบัน 
๒.ลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูล
ปฐมภูมิ 

-การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วม 
-.สัมภาษณ์ผู้รู้๓-
๕ คน 
-. สั ม ภ า ษ ณ์
ผู้ ป ร ะกอบกา ร
และนักท่องเที่ยว 
๓ คน 
 

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับอัต
ลั ก ษ ณ์ ข อ ง เ มื อ ง
อยุธยา เป็น  ข้อมูล
การด ารงอยู่และการ
สืบสานอัตลักษณ์ของ
แ ห ล่ ง วั ฒ น ธ ร ร ม
ส าคัญในเมืองมรดก
โ ล ก อ ยุ ธ ย า  ที่ ถู ก
น า ม า ใ ช้ เ พ่ื อ ก า ร
ท่องเที่ยว 

๖ เดือนที่ 
๑  

บ ท บ า ท ข อ ง ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรม ในการ
ส นั บ ส นุ น แ ล ะ
ส่งเสริม ให้เกิดการ
ด า ร ง อ ยู่ ข อ ง อั ต
ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ
วัฒนธรรมในแหล่ง
มรดก โ ลก อยุ ธ ย า 
ประเทศไทย  เป็น
อย่างไร 

ศึกษาข้อมูลทุติยภูม ิ
-.แผนงานและนโยบาย
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง
แหล่งมรดกโลก 
-อัตลักษณ์เด่นที่ส าคัญ
ในแหล่ งท่อง เที่ ยวฯ 
มรดกโลกรวมถึงสินค้า
และบริการที่เชื่อมโยง
กับอัตลักษณ์ 
 

-สังเกตแบบมีส่วน
ร่วมและไม่มีส่วน
ร่วมในพ้ืนที่ศึกษา 
-สัมภาษณ์ผู้รู้ฯ ๓ 
คน  
-. สั ม ภ า ษ ณ์
ผู้ ป ร ะกอบกา ร
และนักท่องเที่ยว 
๔ คน 
 

ทราบบทบาทของ
การท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรม และการ
จั ด ก า ร แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เ พ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริม ให้เกิดการ
ด า ร ง อ ยู่ ข อ ง อั ต
ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ
วัฒนธรรมในแหล่ง
ม ร ด ก โ ล ก อยุ ธ ย า 
ประเทศไทย 

๖ เดือนที่ 
๒ 
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แผนงานและกิจกรรมในรอบ ๑ ปี 
 
แผนงาน/กิจกรรม รายเดือนที่  
 ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ 
๑ ศึกษาความเป็นได้ของแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลภาคสนาม 
การส ารวจข้อมูลทฤษฎีและภาคสนามเบื้องต้น 

      

๒ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่จะใช้ศึกษา (๓ บทแรก) 
และรับฟังความเห็นจากผู้ทรงวุฒิ (รอบแรก) 

      

๓. สร้างเครื่องมือ และน าเครื่องเก็บข้อมูลลุ่มตัวอย่าง       
๔. รวบรวมข้อมูลภาคสนามและน ามาสังเคราะห์ภายใต้กรอบ
แนวคิดอัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

      

๕ รับฟังความคิดผู้ทรงวุฒิมาปรับและปรับเนื้อหาทั้งหมดอีก
ครั้ง (ทุกบท) 

      

๖ สังเคราะห์เป็นงานวิจัยที่สมบูรณ์ และบทความวิจัย       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาคผนวก จ-๓ 

 
แบบสรุปโครงการวิจัย 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

สัญญาเลขที ่ว. ๑๑๓/๒๕๖๐ 
ชื่อโครงการ อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการน าอัตลักษณ์มาใช้เพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของแหล่งมรดกโลกเมืองอยุธยา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
 boorakorn@gmail.com 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในด้านปรากฏการณ์ของปริมาณการท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีปริมาณ
นักท่องเที่ยวเพ่ิมมากและน้อยลงตามสถานการณ์การเมืองและภัยวิบัติของโลกและประเทศไทย  
อย่างไรก็ดี ปริมาณจ านวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้า
มาเท่ียวในประเทศไทยเฉลี่ยปีละประมาณ ๓ ล้านคน มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมร้อยละ ๕ ต่อปี อัตรา
การเติบโตเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ ๗ ของเอเชีย โดยมาเลเซียและพม่ามีการเติบโตเฉลี่ย
อันดับที่ ๑ และ ๒ ตามล าดับ โดย พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นปีที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวสูงที่สุดจ านวน 
๑๕.๘ ล้านคน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๕๔, หน้า ๑๐)  ในภาพรวมของอาเซียน  
องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization, 
UNWTO) ได้ประเมินไว้ว่า จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเพ่ิมขึ้นจาก ๒๑ 
ล้านคนในปี ค.ศ.๑๙๙๐ เป็น ๑๓๓.๓ ล้านคนในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ นั้น ในจ านวนของกลุ่มนักท่องเที่ยว
รุ่นใหม่ดังกล่าว มีแนวโน้มจะแสวงหารูปแบบของการท่องเที่ยวใหม่ด้วย๔๒  
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ ความหมายอัตลักษณ์เน้น
ตัวบุคคลที่แสดงออกท้ังปรากฏให้เห็นทางรูปธรรมและผ่านสัญลักษณ์ทางนามธรรม การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอยุธยา ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเน้นการศึกษาเชิงประวัตศาสตร์ กล่าวคือศึกษา
ประวัติศาสตร์ผ่านโบราณวัตถุและโบราณสถานที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นเมืองหลวง  มรดก
ทางวัฒนธรรมจะมีความสัมพันธ์กับความเป็นชาวอยุธยา โลกทัศน์ ชีวทัศน์ของชาวอยุธยา การ
ท่องเที่ยวอยุธยาไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวจะศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์เท่านั้น ในอีกมิติหนึ่ง ความเป็น
ชาวอยุธยาที่เป็นลักษณะเฉพาะตนมีการสร้างวัฒนธรรมใหม่ เช่น ประเพณี กิจกรรม พิธีกรรม เป็น
ต้น ที่สะท้อนความเป็นชาวอยุธยา การสร้างอัตลักษณ์ใหม่เป็นผลผลิตของอัตลักษณ์การสร้างสรรค์ที่

                                                 

 ๔๒ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ. การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์. (กรุงเทพฯ: องค์การบริหารการ 
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, ๒๕๕๖) หน้า ข 
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ได้หล่อหลอมคนอยุธยามาอย่างยาวนาน การท่องเที่ยวอยุธยาเป็นประเด็นน่าสนใจในแง่ของการ
สร้างอัตลักษณ์ใหม่จากอัตลักษณ์สอดคล้องกับการกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบันอย่างไร   
วัตถุประสงค์โครงการ 
               ๑ เพ่ือศึกษาการด ารงอยู่และการสืบสาน/อนุรักษ์ อัตลักษณ์ของเมืองมรดกโลกอยุธยา ที่
ตอบสนองการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์ 
 ๒ เพ่ือศึกษาบทบาทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในการสนับสนุนและส่งเสริม ให้
เกิดการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมในแหล่งมรดกโลก 
ผลการวิจัย 
               ประการแรก อัตลักษณ์วิถีคิด เป็นส านึกร่วมการปฏิสัมพันธ์กับพม่าระยะยาวนานก่อให้
ประวัติศาสตร์และก่อให้เกิดอัตลักษณ์ความเป็นชาวอยุธยาแตกต่างจากชาวสุโขทัย ชาวล้านนาและ
ชาวนครศรีธรรมราชอย่างชัดเจน การปฏิสัมพันธ์กับพม่าในฐานะคู่แข่งอันยาวนานก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเชิงลบก่อให้เกิดการท าลายล้างชีวิตและอารย
ธรรมของมนุษย์อย่างมหาศาล ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมของชะตากรรมชีวิตมนุษย์ทั้งสองฝ่าย ในเชิง
บวก ก่อให้เกิดการแข่งขันด้านทหาร ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยีและการเคลื่อนย้ายประชากร  
 ประชากรชาวอยุธยามีความหลากหลายชาติพันธ์อย่างมากสืบเนื่องมาจากอยุธยามีความ
เจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ ในสมัยพระนารายณ์เชื่อกันว่าชาวอยุธยามีประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ 
คน ชาติพันธ์หลักคือ ไทยสยาม และมีชาติพันธ์อ่ืนเข้ามาพึงพระบรมโพธิสมภาร เช่น มลายู มอญ 
เขมร ญวน ลาว ทั้งที่มาเองและโดนกวาดต้อน นอกจากนี้ยังมี จีน อินเดีย ญีปุ่น เปอร์เซีย โปรตุเกส 
ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน กลุ่มหลังมาค้าขายและมาเป็นทหาร ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญ ต่อมา
ได้ทิ้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมหลงเหลือในปัจจุบันคือ สถาปัตยกรรม กล่าวได้ว่าในสมัยอยุธยาเป็น
สมัยที่รุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจที่สุดในเอเชีย 
  อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ของชาวอยุธยาเมื่อน ากรอบทางชาติพันธ์ปัจจุบันอธิบายแล้ว 
ชาวอยุธยาเป็นคนไทย แต่คนไทยอาจจะไม่ใช่ชาวอยุธยา เพราะรัฐชาติในสมัยก่อนประกอบด้วย
หลายหัวเมืองไม่ขึ้นต่อกันอย่างที่ได้อธิบายบายแล้ว ชาวล้านคือชาวล้านนา ชาวนครศรีธรรมราชคือ
ชาวนครศรธรรม ชาวสุโขทัยคือชาวสุโขทัย และชาวอยุธยาก็คือชาวอยุธยา แต่หลังจากเสียกรุงศรี
อยุธยาไทยได้รวมศูนย์อ านาจในบางกอกจึงเรียกชาวเมืองดังกล่าวทั้งหมดและนอกเหนือจากนี้ว่าชาว
สยาม และย้อนส านึกในอัตลักษณ์ว่าเราเป็นคนไทยและชาวอยุธยาเป็นคนไทย อยุธยาจึงเป็นเมือง
หลวงของไทยในอดีตเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งหมด 
 อัตลักษณ์ภายในส านึกของชาวอยุธยาในปัจจุบันเป็นส านึกร่วม หมายถึง คนไทยมีความ
ส านึกเดียวกับชาวอยุธยา คือ เสียกรุงเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ความเป็นชาวอยุธยาคือความเจริญรุ่งเรือง
และเป็นคู่ต่อสู้กับพม่าตลอดมาจนถึงปัจจุบัน เมื่ออธิบายของความรักชาติหรือความสามัคคีจะใช้พม่า
เป็นสัญลักษณ์ของการสร้างความสามัคคี เพลงชาติไทยก็ใช้เนื้อหาอิงอยู่กับสถานการณ์การเสียกรุง
อยุธยา  
 การเสียกรุงอยุธยาได้ทิ้งประวัติศาสตร์และโบราณสถานสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นชาว
อยุธยาที่แสดงความเจริญรุ่งเรืองทุกด้าน ได้เป็นมรดกและและใช้เป็นสถานที่ท่องท่องเชิงอัตลักษณ์ใน
เวลาต่อมา 
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 ประการที่สอง อัตลักษณ์ที่เป็นวัตถุ ได้แก่ ด้านพุทธศิลป์ แยกออกเป็น ปฏิมากรรม 
สถาปัตยกรรมและจิตรกรรม   
 ปฏิกรรมทางศาสนา หมายถึง สิ่งที่เกิดการก่อสร้าง การปั้น ซึ่งเห็นได้สามมิติ เช่น 
พระพุทธรูป ภาพแกะสลักครึ่งตัวที่ยื่นออกมา เป็นต้น  
 สถาปัตยกรรม หมายถึง สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร โบสถ์ วิหาร เจดีย์ สถูป คูเมือง เป็นต้น 
 จิตรกรรม ภาพวาดที่ฝาฝนัง  
 ในงานชิ้นนี้เลือก สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของพุทธศิลป์เพ่ือสะท้อนอัตลักษณ์ชาวอยุธยา คือ 
สถาปัตยกรรม และอยุธยาได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกท่ีโดดเด่นที่สุดคือสถาปัตยกรรมนั่นเอง 
 สถาปัตยกรรมในยุคร่วมสมัยของชาวอยุธยาขณะที่สร้างขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์กับคติ
ความเชื่อ ความคิด พฤติกรรม บรรทัดฐานของการจัดระเบียบทางสังคมและต่อระบบการเมืองในสมัย
นั้นด้วย  
 งานจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมจึงท าหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวทางจักรวาลวิทยา
เช่นเดียวกับวรรณกรรมอ่ืน เพียงแต่เสนอในรูปลักษณ์ใหม่ที่ผู้ท าความเข้าใจได้ศึกษาผ่านสายตา  
สถาปัตยกรรมและจิตกรรมจึงเป็นการรับจารีตและเชื่อมต่องานวรรณกรรมเป็นงานศิลปแขนงหนึ่ง  
 งานสถาปัตยกรรมในสมัยอยุธยาไม่มีความแตกต่างกันมากนักกับสมัยสุโขทัย จะแตกต่าง
เพียงเล็กน้อยที่ในสมัยสุโขทัยให้ความส าคัญแก่สถูป (จารีตนี้ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาเถรวาท
สมัยพระเจ้าอโศก ในอินเดียต่อเนื่องมาถึงอินเดีย พม่าและไทย) ในสมัยอยุธยาให้ความส าคัญกับเจดีย์
มากกว่าสถูป 
 ความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมสะท้อนอัตลักษณ์ชาวอยุธยาสถานะที่ถือว่าเป็นเมืองของ
คนดี และสถานะของพระมหากษัตริย์ในยุครัตนโกสินทร์จึงเป็นทั้งความเป็นเทพ ผู้ทรงธรรม พระ
อริยะและตัวแทนของสื่อสัมพันธ์กับธรรมชาติและจักรวาลอยู่ในบุคคลเดียวกัน จะเห็นได้ว่าบางพระ
ราชกรณียกิจพระองค์อยู่ในฐานะความเป็นเทพ บางพระราชกรณียกิจพระองค์อยู่ในฐานะพระ
โพธิสัตว์ บางพระกรณียกิจพระองค์เป็นตัวแทนของโลกธรรมชาติ ทั้งนี้การแสดงในความหมายใด
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อย่างไรก็ตามคุณสมบัติสามประการจะไม่แสดงลักษณะใดลักษณะโดยเฉพาะ
แต่มีลักษณะสอดประสานเป็นเนื้อเดียวกันตรงกบความหมายสถาปัตยกรรมจะสื่อ และคติอีกชุดหนึ่ง
ที่เพ่ิมเข้ามานอกเหนือจากคุณสมบัติสามประการก็คือพระราชวินิจฉัยการตัดสินพระไทยส่วนพระองค์
เหตุการณ์ซึ่งอาจจะไม่ยึดคติใดๆ สามประการข้างต้น หรืออาจจะปฏิเสธคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้ แต่ได้
ประวัติศาสตร์ไม่ปรากฏพระมหากษัตริย์ปฏิเสธคุณสมบัติดังกล่าว 
 สถาปัตยกรรม (โบสถ์ วิหาร เจดีย์) ที่ส าคัญของชาวอยุธยาที่หลงเหลือในปัจจุบันที่เป็น
ตัวแสดงอัตลักษณ์คือสถานะภาพของพระมหากษัตริย์ในอดีตและแสดงอัตลักษณ์ของชาวอยุธยาใน
ฐานะเป็นทุนทางวัฒนธรรม ที่ชาวอยุธยาได้อ้างอิงถึงความมีอารยธรรมและเป็นอัตลักษณ์ใหม่ภายใต้
ความหมายการแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน ได้แก่   

๑) วัดพระศรีสรรเพชญ์ ๒) วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุน
หลวงพะงั่ว) โปรดให้สถาปนาขึ้น ๓) วัดราชบูรณะ เป็นวัดที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ โปรดให้
สถาปนาขึ้นใน ๔)  วัดพระราม เป็นวัดที่สมเด็จพระราเมศวร โปรดให้สถาปนาขึ้น (พระเจ้าอู่ทอง)   
๕) วิหารพระมงคลบพิตร พระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ๖) วัดสุวรรณดาราราม เป็น
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วัดส าคัญประจ้าราชวงศ์จักรี ๗) ๗ วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวัดที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่
ทอง) โปรดให้สร้างขึ้น  
 วัดในสมัยอยุธยาที่มีสถาปัตยกรรมเป็นส่วนประกอบส าคัญ คือ เจดีย์ เป็นวัดประจ า
รัชกาลและเป็นแม่แบบของวัดในสมัยรัตนโกสินทร์ยึดถือ คือ วัดภูเขาทอง และวัดมหาธาตุ (ซึ่งชื่อนี้มี
ทุกสมัย) 
 การรักษาและด ารงอัตลักษณ์ 
 ตามท่ีวิจัยได้ตัวอย่างอัตลักษณ์ชาวอยุธยา ๓ ประการที่เด่นๆ เป็นตัวแทนอัตลักษณ์ของ
ชาวอยุธยาทั้งหมดคือ ๑) สถาปัตยกรรมทางศาสนา  ๒) สถาปัตยกรรมที่ ไม่ เกี่ยวข้องกับศาสนา 
เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และสถานที่เป็นหลัก ทั้งสองอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่อยุธยาได้รับการยกเป็นมรดก
โลก หากไม่มีสองอัตลักษณ์ดังกล่าว อยุธยาจะไม่สามารถเป็นมรดกโลกได้ และ ๓) ประเพณี ซึ่งเป็น
ประเพณีประดิษฐ์ในปัจจุบัน พัฒนาการของอัตลักษณ์จึงเน้นการอธิบายอัตลักษณ์ของประการข้างต้น
ที่เป็นอัตลักษณ์ที่ได้ยกย่องเป็นมรดกโลก  
 การด ารงอัตลักษณ์ดังกล่าวมีพัฒนาการเริ่มจากการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยา 
สภาพบ้านเมืองในขณะนั้นคือ 
 “วัดวาอารามก็ร้าวไปหมดเพราะพวกพระสงฆ์ได้หนีทิ้งวัดไปสิ้น ผ้าเหลืองเดี๋ยวนี้ไม่มีใคร
นับถือเหมือนแต่ก่อนแล้ว ถ้าใครขึ้นครองผ้าเหลืองในเวลานี้ต้องอด การทีเป็นเช่นนี้ไม่เฉพาะแต่ใน
กรุงและต าบลใกล้เคียง แต่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จยกทัพไปแห่งใดก็เป็นเช่นนี้ทั่วไป... การที่วัดวาอาราม
ร้างว่างเปล่า และพระพุทธรูปถูกท าลายลงเช่นนี้ เป็นการกระท าให้เราหวังดีส าหรับศาสนาของเราใน
ภายภาคหน้า...”๔๓ สภาพการณ์เช่นนี้ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีพุทธศาสนาได้รับการฟ้ืนฟูแต่กระท าได้
ไม่ได้ตลอดก็สิ้นรัชกาลเสียก่อน ในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธศาสนาจึงได้รับการฟ้ืนฟูอีก
ครั้งหนึ่ง 
 การด ารงอัตลักษณ์ของอยุธยา ผู้วิจัยแบ่งออกเป็นยุค มีเนื้อหาสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

ก. ในยุคอดีต  
๑ ยุคธนบุรีและสมัยรัชกาลที่ ๑ การฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ในกรอบในสมัยนั้นคือการ 

ปฏิสังขรณ์ให้เหมือนดังเดิม อิฐหรือสิ่งของบางก่อสร้างส่วนหนึ่งได้ถูกเคลื่อนย้ายมาสร้างบางกอก  
การด ารงอัตลักษณ์โดยปฏิสังขรณ์ในระยะแรก เน้นศาสนสถานเป็นหลัก ได้แก่วัด เพราะเชื่อว่าได้ท า
กุศลยิ่งใหญ่ สมัยนี้มีกฎหมายตราสามดวงลงโทษผู้ขโมยหรือท าลายสถานที่ศักดิ์สิทธ์ ถือว่ามีนโยบาย
ครั้งแรกในการอนุรักษ์ เป้าหมายคือ “รักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอาไว้” แนวคิดคือซ่อมให้เหมือนเดิม
ด้วยวิธีการแบบช่าง ผู้เป็นตัวตั้งตัวตีคือ พระมหากษัตริย์  
 ๒ ยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งได้ศึกษาและเดินทางดูงานต่างประเทศ และดูงานการอนุรักษ์
มรดกในประเทศเยอรมัน พระองค์จึงมีแนวคิดการฟื้นฟูอัตลักษณ์ การอนุรักษ์ของพระองค์จึงเป็นการ
อนุรักษ์แบบแนวคิดตะวันตกที่เน้น “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์” เป็น “โบราณสถานของชาติ” แนวคิดการ
ซ่อมจึงเป็นแนวคิดที่ใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ มีผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะทาง  ผู้รับผิดชอบคือ 
พระมหากษัตริย์ 
                                                 

๔๓  ประชุมพงศาวดาร เล่มที่ ๒๓, จดหมายเหตุ คณะบาทหลวงฝร่ังเศสในแผ่นดินพระเจ้าเอกทัศ 
กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสิ่นทร์ตอนต้น, (กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๑๑) หน้า ๙๕-๙๖. 



๙๘ 

    

 ๓ หลังสมัยรัชกาลที่ ๕ การอนุรักษ์เป็นการอนุรักษ์โบราณสถานที่เช่นเดียวกับสมัย
รัชกาล แต่ผู้รับผิดชอบงาน “หัวเมืองมณฑล” อยุธยาเป็นหัวเมืองของมณฑลภาคกลาง ผู้รับผิดชอบ
คือเจ้าเมือง สมัยนี้การอนุรักษ์มีเป้าหมายชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีอารยะประเทศ อัตลักษณ์ในสมัยนี้
เป็นการต่อรองกับประเทศตะวันตก เพ่ือให้ประเทศอยู่รอด 
 ๔ สมัยปรีดี พนมยงค์ การอนุรักษ์ในสมัยนี้เกิดพร้อมกับการเติบโตของเมือง การวางผัง
เมือง ให้ชุมชนเข้ามาอยู่ในเขตราชฐาน มีการปฏิรูปที่ดิน สถานศึกษาและสถานที่ราชการได้ผุดขึ้น
จ านวนมาก ได้มีการน าโรงงานมาตั้งในเขตเมือง ผู้รับผิดชอบคือกระทรวงการคลัง (ปรีดี เป็นรัฐมนตรี
คลัง) ที่ดินถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ 
 ๕ ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีการรื้อฟ้ืนประเพณี การนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ถือว่าเป็นมรดกของแผ่นดิน บอกความเป็นอารยะ ย้ายโรงกลั่นสุระออกจากเขตเมือง ผู้รับผิดชอบคือ 
กรมศิลปกรและผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเฉพาะกรมศิลปากรที่ได้รับยกฐานะขึ้นในสมัยนี้มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง 
 ในปัจจุบันการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น สถานศึกษา 
ภาคเอกชนเป็นผู้ดูแล และอีกประการหนึ่งที่ส าคัญคือกระแสการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ส่งผลต่อ
การให้ผู้มีหน้าที่เกีย่วข้องรู้สึกหวงแหนและเห็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ ทั้งนี้เพราะเห็นทั้งมูลค่าและ
คุณค่าขององค์ประกอบทั้งมวลที่รวมเป็นอยุธยานั่นเอง 
 
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ลงวารสารทางวิชาการ 

 
 
 
 
 


