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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาในครั้งนี้   ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาทั้งเอกสาร  ต ารา  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับ
โครงการวิจัย  ได๎แกํ ข๎อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และเมืองเกียวโต  ประเทศญี่ปุ่น    การอนุรักษ๑  การ
ฟื้นฟูและการจัดการพื้นที่เมืองเกําทั้งสอง   รวมถึงพื้นที่อื่นๆที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ๑  และ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  ซึ่งประกอบด๎วยสํวนตํางๆดังตํอไปนี้ 
 1.    ความรู้เบื้องต้นเร่ืองการอนุรักษ์มรดกโลก    โบราณสถาน และงานทางสถาปัตยกรรม 

2.     ข๎อมูลและสภาพทั่วไปของจงัหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา 
3.      แผนแมํบทโครงการอนุรักษ๑และพัฒนานครประวัติศาสตร๑พระนครศรีอยุธยา  
4.     สภาพปัญหาและการจัดการพื้นที่นครประวัติศาสตร๑อยุธยา 
5.      ข้อมูลและสภาพทั่วไปของเมืองเกียวโต  ประเทศญี่ปุน 
6.      การอนุรักษ๑เมืองโบราณและเขตประวัติศาสตร๑ในประเทศญี่ปุ่น  
7.      บทบาทศูนย์ความร่วมมือชุมชนแห่งเกียวโตกับการอนุรักษ์เมือง  
8.      ความส าคัญของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
9.      แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภค 
11.     แนวโน๎มของรูปแบบของผลิตภัณฑ๑ OTOP ในปี 2011-2012 
10.      งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 

ความรู้เบื้องต้นเร่ืองการอนุรักษ์มรดกโลก  โบราณสถาน และงานสถาปัตยกรรม 
 อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  หรือที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลายว่า“อนุสัญญามรดกโลก” (World Heritage Convention) ได้รับการรับรองโดยที่ประชุมใหญ่
องค์การยูเนสโกเมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน 1972 หรือเมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว 

อนุสัญญาฯนี้เป็นผลมาจากความจ าเป็นที่มากขึ้น เร่ือยๆในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง ในเร่ืองการคุ้มครองอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก  
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เช่น การที่ประเทศอียิปต์  สร้างเขื่อนใหญ่ที่อัสวันในปี 1960 ท าให้วิหารอาบู ซิมเบล ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงการ
ถูกจมใต้น า   องค์การยูเนสโกจึงได้ระดมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองวิหารดังกล่าว  โดยระดม
เงินถึง 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  จากการบริจาคของรัฐภาคียูเนสโก 50 ประเทศ 
อนุสัญญาฯนีคุ้มครองทั้ง สถานที่ที่มีคุณค่าโดดเด่นทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ อันเป็นสมบัติของ
มนุษยชาติ  โดยส่วนรวม อีกทั้ง ยังเป็นการระดมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปกป้องสมบัติเหล่านี้ไว้
เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติทั้ง ในปัจจุบันและอนาคตต่อไป 
นับตัง้ แต่ปี 1972 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีรัฐภาคีทั้ง สิ้น 184 ประเทศให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาฯดังกล่าว 
โดยมีสถานที่ต่างๆ 851 แหล่ง ขึน ้ทะเบียนแหล่งมรดกโลก (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2008) กว่า 174 แหล่ง  
ตัง ้อยู่ในภาคพืน้เอเชียและแปซิฟิค 
อนุสัญญาฯแบ่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โบราณสถาน (monuments) กลุ่มอาคาร
(groups of building) และแหล่ง (sites) 
- โบราณสถาน : ผลงานทางสถาปัตยกรรม ผลงานประติมากรรมหรือจิตรกรรม ส่วนประกอบหรือ
โครงสร้างของโบราณคดีธรรมชาติ จารึก  ้ ที่อยู่อาศัย และร่องรอยที่ผสมผสานกันของสิ่ง ต่างๆข้างต้น ซึ่ง มี
คุณค่าโดดเด่นในมิติทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ หรือวิทยาการ 
- กลุ่มอาคาร : กลุ่มของอาคารที่แยกจากกันหรือเชื่อมต่อกันโดยลักษณะทางสถาปัตยกรรม  หรือโดยความ 
สอดคล้องกลมกลืน หรือโดยสถานที่จากสภาพภูมิทัศน์ ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่น ในมิติทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ
หรือวิทยาการ 
- แหล่ง : ผลงานที่เกิดจากมนุษย์ หรือผลงานที่เกิดจากทั้ง มนุษย์และธรรมชาติ และบริเวณอันรวมถึงแหล่ง
โบราณคดี ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในมิติทางประวัติศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ชาติวงศ์วิทยา 
หรือมานุษยวิทยา 
เอเชียมีเมืองโบราณอยู่หลายเมืองที่มีคุณค่าในด้านการวางเมือง  และขนบธรรมเนียมประเพณีที่คงอยู่ใน
ปัจจุบัน ในที่นี้  ้  รวมถึงเมืองลีเจียงในประเทศจีน หลวงพระบางในประเทศลาว วิกันในประเทศฟิลิปปินส์ 
เมืองกัวในประเทศอินเดียและฮอยอันในประเทศเวียดนาม 

ประเทศไทยเข้าร่วมลงนามให้สัตยาบันอนุสัญญาฯในปี 1987 ปัจจุบันมีแหล่งมรดกโลก 5 แหล่ง
ในประเทศไทย  คือ บ้านเชียง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (ศรีสัชนาลัยและก าแพงเพชร) 
อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา   ทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง และผืนป่าดงพญาเย็น–เขาใหญ่  
โดยมี 2 แหล่งที่ขึ้น บัญชีรายชื่อเบื้องต้นเพื่อรอการเสนอเป็นแหล่งมรดกโลกอย่างเป็นทางการ  คือ ปราสาท
หินพิมาย เส้นทางวัฒนธรรม และปราสาทพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ า และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระ
บาท 
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บัญชีรายชื่อมรดกโลก 
1. เป็นตัวแทนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปกรรมหรือตัวแทนของความงดงาม  และเป็น 
ผลงานชิ้น เอกที่จัดท าขึ้น ด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดยิ่ง หรือ 
2. เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่งในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม  
โบราณสถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาการที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการ 
ตัง้ ถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่ง การพัฒนาการเหล่านั้น เกิดขึน้ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้น ที่หนึ่ง พื้นที่
ใดของโลก หรือ 
3. เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่หาได้ยากยิ่ง หรือเป็นพยานหลักฐาน แสดงขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือ อารยธรรมซึ่ง ยังคงหลงเหลืออยู่ หรืออาจสูญหายไปแล้ว 
4. เป็นตัวอย่างของลักษณะโดยทั่วไปของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนการพัฒนาการทางด้านวัฒนธรรม  
สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือ อุตสาหกรรม หรือ 
5. เป็นตัวอย่างของลักษณะอันเด่นชัด หรือของขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการ 
ก่อสร้าง หรือการตั้ง ถิ่นฐานของมนุษย์ ที่มีความเปราะบางด้วยตัวมันเองหรือเสื่อมสลายได้ง่าย  เพราะ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไม่สามารถกลับคืนดังเดิมได้ หรือการ 
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือ 
6. มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์หรือบุคคลที่มีความส าคัญหรือความโดดเด่น  
ยิ่งในประวัติศาสตร์ 
7. เป็นตัวอย่างเด่นชัดในการเป็นตัวแทนของวิวัฒนาการส าคัญๆในอดีตของโลก  รวมทั้ง แหล่งที่เป็น 
ตัวแทนของยุคส าคัญๆในอดีต เช่น ยุคของสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการความ 
หลากหลายทางธรรมชาติบนพื้นโลก หรือยุคน้ า แข็ง ซึ่ง มนุษย์ดึกด าบรรพ์และสิ่ง แวดล้อมเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก หรือ 
8. เป็นตัวอย่างเด่นชัดในการเป็นตัวแทนของกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางธรณีวิทยาหรือ  
วิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่ง แวดล้อมทางธรรมชาติที่ก าลังเกิดอยู่ 
ลักษณะนี้แตกต่างจากหลักเกณฑ์ในข้อ 7 กล่าวคือจะเน้นกระบวนการที่ก าลังเป็นอยู่ของชุมชนพืชสัตว์ 
การเกิดของสภาพภูมิประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ทะเล และแหล่งน้ า ผิวดิน ลักษณะดังกล่าวนี้  
รวมถึง (ก) กระบวนการทางธรณีวิทยา ภูเขาน้ าแข็ง หรือภูเขาไฟ (ข) วิวัฒนาการทางชีววิทยา ตัวอย่าง 
ของกลุ่มสิ่ง มีชีวิต เช่น ป่าไม้เขตร้อน ทะเลทราย ที่ราบทุนดร้า (ค) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ลักษณะภูมิประเทศที่มีการท าเกษตรกรรมขั้น บันได 
9. เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากเป็นพิเศษ เช่น การเกิดหรือ 
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ลักษณะหรือแหล่งที่มีความงดงามทางธรรมชาติกว่าพื้น ที่อื่นๆ เช่น ระบบนิเวศน์ที่มีลักษณะพิเศษ 
สภาพทางธรรมชาติ (ตัวอย่างเช่น แม่น้ าภูเขา น้ าตก) แหล่งรวมความหนาแน่นของสัตว์ สภาพทิวทัศน์ 
ที่มีพืชนานาชนิดเป็นองค์ประกอบและแหล่งรวมความผสมผสานระหว่างองค์ประกอบทางธรรมชาติ  
และวัฒนธรรม  
10. เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่หายากหรือที่ตกอยู่ในภาวะอันตรายแต่ยังสามารถ  
ด ารงชีวิตอยู่ได้ ซึ่ง รวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความหนาแน่นของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความ  
สนใจด้วย 

นอกจากนี้ แหล่งมรดกโลกนั้น ๆจะต้องมีคุณสมบัติอ่ืนอีก 2 ข้อ คือ 
ข้อแรก – ผ่านการทดสอบว่าเป็นของแท้ 
ข้อสอง – มีการจัดการที่เหมาะสมและเพียงพอ 

ในการทดสอบว่าเป็นของแท้หรือไม่ แหล่งมรดกนัน้ ๆจะต้องมีและยังคงการออกแบบดัง้ เดิมไว้ รวมทัง้ 
วัสดุที่ใช้ 
และฝีมือช่างยังคงเดิม ส่วนที่สร้างใหม่จะได้รับการยอมรับหากท าตามแบบเดิมโดยสมบูรณ์ตามเอกสาร  
มิใช่จากการคาดคะเน 
ระบบการจัดการแหล่งมรดกโลก 

แหล่งมรดกโลกทุกแหล่งจ าเป็นต้องมีระบบการจัดการ ซึ่ง ในบางกรณีอาจอยู่ในรูปแบบของแผน
แม่บทการจัดการ   
กรอบความคิดที่ส าคัญในระบบการจัดการ คือ การแบ่งพื้น ที่ การดูแลและจัดการแหล่งมรดกโลกหนึ่ง ๆจะ
เป็นไปได้ดีมากยิ่งขึ้น  หากมีการใช้กฎหมายก าหนดพื้น ที่สองส่วน ได้แก่ เขตพื้น ที่คุ้มครองโบราณสถาน 
(core zone)และเขตพื้น ที่กันชน (buffer zone) การก าหนดพื้น ที่การจัดการภายในบริเวณของแหล่งมรดก
โลกนั้นๆเป็น โดยรวมถึงเขตพื้น ที่กันชน (buffer zone) 

อีกวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพดี โดยทั่ว ไปแล้ว ในพื้นที่คุ้มครองโบราณสถานจ าเป็นต้องมีการ
คุ้มครองอย่างเข้มงวด   โดยห้ามไม่ให้มีที่อยู่อาศัยของมนุษย์ และควบคุมการก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างเข้มงวด 
ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนอกเหนือไปจากงานด้านการอนุรักษ์เท่านั้นและมีการจัดการการเข้าเยี่ยม
ชมที่เหมาะสม 
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 การอนุรักษ์โบราณสถานและงานสถาปัตยกรรม  
การอนุรักษ์คืออะไร? 

 ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้อรรถาธิบายไว้ว่า “การอนุรักษ์คือ การ
รักษาให้คงเดิม” (การอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติก็คือ การรู้จักใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้
นานที่สุด เกิดประโยชน์มากที่สุด และสูญเสียน้อยที่สุด การอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมคือ 
การรู้จักรักษาไว้มิให้สูญเสียไปหรือให้อยู่ในสภาพคงเดิม) 
 โบราณสถานคืออะไร? และงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมคืออะไร? 
 ในพระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ
พ.ศ.2504 มาตรา 4 ได้กล่าวไว้ว่า “โบราณสถานหมายถึง อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโดยอายุ หรือโดยลักษณะแห่ง
การก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์และมีคุณค่าทางด้าน
ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณดดี” ตามเกณฑ์ที่ถือกันโดยทั่วไป โบราณสถานจะต้องมีอายุเก่ากว่า 100 
ปีขึ้นไป 
 ส่วนสิ่งก่อสร้างที่มีคุณสมบัติดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในมาตรา 4  แต่มีอายุยังไม่ถึง 100 ปี อาจอนุโลม
เรียกว่า “งานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม” 
 

 ท าไมจึงต้องมีการอนุรักษ์โบราณสถาน และงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม? 

 ความมุ่งหมายที่จะต้องให้มีการอนุรักษ์โบราณสถานและงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทาง
วัฒนธรรม ก็เพราะ 

1.  การอนุรักษ์เป็นการสงวนรักษาไว้ซึ่งงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณคาอย่างมาก เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม (cultural heritage) ของชาติที่จะต้องรักษาไว้ตราบนานเม่านาน ทั้งนี้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็น
และศึกษาหาความรู้จากสิ่งเหล่านั้น 
โบราณสถานก็ดี งานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมก็ดี แม้จะเลียนแบบสร้างขึ้นใหม่อย่างเหมือน
ของเก่าทุกประการ แต่ก็ไร้ซึ่ง “วิญญาณ” ที่เคยมีอยู่ในของเก่านั้น 

2.  โบราณสถานเป็นสิ่งเก่าแก่ที่มีคุณค่า เราไม่บังควรที่จะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาแข่งขันหรือทดแทน 
เพราะถ้าสร้างขึ้นมาใหม่ สิ่งนั้นก็ไม่ใช่โบราณสถาน ดังนั้นจึงต้องมีการอนุรักษ์งานของเก่าที่มีคุณค่าเอาไว้  

3.  งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่บางชิ้น เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้ก่อสร้างเอาไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณ
งามความดีของบรรพบุรุษ 
  งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่บางชิ้นได้กลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ก่อให้เกิดความรักและความสามัคคีรา
หว่างกลุ่มชนในชาติ 
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4.  งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่บางชิ้น เป็นหลักฐานที่ดีในการศึกษาทางด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ 
และโบราณคดี 

5.  งานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าดังกล่าว ส่วนใหญ่สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ การ
ท่องเที่ยว และทัศนศึกษา 

อะไรบ้างที่ท่ีเป็นอุปสรรค์ในการอนุรักษ์และเป็นภัยท่ียังเกิดต่อโบราณสถานและสถาปัตยกรรมที่มี
คุณค่าทางวัฒนธรรม? 

1.  ภัยธรรมชาติ ได้แก่น้ าท่วม แผ่นดินไหว พายุ ฝุ่น ควัน ความชื้น สัตว์ต่างๆ เช่น นก ค้างคาว 
ปลวก พืชต่างๆ ตะไคร ่รา และจุลชีพต่างๆ 

2.  ภัยอันเกิดจากอัคคีภัย ทั้งโดยธรรมชาติ และเกิดจากคน โดยประมาทหรือโดยเจตนา 
3.  การพัฒนาบ้านเมือง การพัฒนาซึ่งแฝงมาในรูปการสร้างความเจริญ บางคร้ังก็เป็นอันตรายอย่าง

มหันต์ต่อการอนุรักษ์ 
4.  การแสวงหาผลประโยชน์ด้วยความเห็นแก่ตัว เช่น การลักลอบขุดเจาะเพื่อเอาของมีค่าใน

โบราณสถาน ท าให้โบราณสถานช ารุดเสียหาย 
5.  ขาดก าลังเจ้าหน้าที่ที่ท างานด้านการอนุรักษ์ 
6.  ความขัดแย้งระหว่างผู้รับผิดชอบ เช่นการขัดแย้งระหว่างกรมศิลปากรและกรมการศาสนาใน

เร่ืองการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เป็นต้น 
 

วิธีการอนุรักษ์โบราณสถานและงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างสังเขปมีอะไรบ้าง? 
1.  การออกกฎหมายคุ้มครอง 
2.  ก าหนดให้มีมาตรการลงโทษสถานหนัก 
3.  ต้องบ ารุงรักษาโบราณสถานฯด้วยการดูแลอย่างถูกวิธี 
4.  ถ้าจะมีการซ่อมแซม ต้องด าเนินการเป็นขั้นตอนอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ โดยยึดหลักว่าต้อง

ให้คงสภาพเดิมให้มากที่สุด 
5.  ถ้าจ าเป็นต้องมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ (restoration) ใหม่ทั้งหมด ก็ต้องเลือกคณะกรรมการจาก

กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยมี “ความเข้าใจ” และมี “วิญญาณ” เข้าถึงการอนุรักษ์ และต้องมีงบประมาณ
อย่างเพียงพอ 

6.  ส่วนประกอบหรือส่วนตกแต่งโบราณสถานฯที่ยังน าไปประกอบเข้าไม่ได้ ต้องมีการรวบรวม
จัดเก็บใว้ในที่ที่เหมาะสม 
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7.  ถ้างานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์เป็นของเอกชน  ต้องกระตุ้นให้เจ้าของเห็นคุณค่า 
มีความภาคภูมิใจ โดยมีการยกย่องหรือสนับสนุนต่างๆ เช่น การให้รางวัล การลดหย่อนภาษี การให้ความ
ช่วยเหลือในการซ่อมแซม 

8.  อาคารหรือกลุ่มอาคารที่มีคุณค่า แต่ไม่สามารถสนองประโยชน์ใช้สอยเดิมได้ จ าเป็นจะต้อง
ได้รับการปรับปรุงให้สนองประโยชน์ใช้สอยใหม่ได้ เพื่อความอยู่รอดของอาคารนั้น 

9.  จัดให้มีการศึกษาไว้ในหลักสูตร เพื่อปลูกฝังนิสัยรักมรดกวัฒนธรรมแก่เยาวชน 
10. จัดให้มีการอบรม เผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจและประชาชนทั่วไป 
11. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ขึ้น 
12. จัดทัศนศึกษา 
 

ความหมายของการอนุรักษ์โบราณสถานและสถาปัตยกรรม (Preservation) 
 การอนุรักษ์  หมายถึง  การดูแล  รักษา เพื่อให้คงคุณค่าไว้  และยังร่วมถึงการป้องกัน  การรักษา 
การสงวน  การปฏิสังขรณ์  และการบูรณะด้วย  ดังนั้นค าว่า  อนุรักษ์โดยทั่วๆไปจึงเป็นค ารวมใหญ่ๆที่กิน
ความถึง การดูแล  รักษา  เพื่อให้งานโบราณคดีและสถาปัตยกรรมคงคุณค่าไว้  แต่หากแยกประเภทการ
อนุรักษ์เป็นประเภทย่อยๆแล้วยังสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้ 
 การอนุรักษ์ ( Conservation ) 
 คือการกระท า หรือ าระบวนการใช้ในการใช้มาตรการต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อจะด ารงรักษาสภาพ
ของอาคารและส่วนที่ละเอียดปราณีต ศิลปสถาปัตยกรรมให้คงรูปแบบเดิมไว้ด้วยวัสดุก่อสร้างแบบเดิม 
และวิธีการสร้างอย่างเดิมที่เคยท ามาในอดีต เช่น การก่ออิฐโดยใช้ปูนหนังหรือปูนน้ าอ้อย การใช้รักและจืน
ในการประดับหน้าบันเก่าแบบเดิม ฯลฯ โดยวิธีการปฏิบัติงานแบบนี้อาจมีการเสริมสร้างความมั่นคงของ
ฐานหรือส่วนต่างๆ ในเบื้องต้นเท่าที่จ าเป็น เพื่อให้สมบูรณ์ การอนุรักษ์นี้ต้องมีของเดิม 70-80 %  อาจ
เพิ่มเติมเพียง 20-30% เท่านั้น   
 การปฏิสังขรณ์ (Restoration) 
 เป็นการกระท าหรือกระบวนการที่ท าให้รูปทรงของอาคาร  หรือรายละเอียดส่วนปลีกย่อยต่างๆ 
ของสถาปัตยกรรม และที่ตั้งซึ่งเคยมีอยู่ในประวัติศาสตร์นั้น กลับคืนมาสู่รูปเดิมที่เคยเป็นมา ในที่นี้อาจต้อง
เอาส่วนซึ่งต่อเติมภายหลังออก หรือเสริมส่วนทดแทนด้ังเดิมที่หายไปตามบันทึกหรือจดหมายเหตุจาก
ประวัติศาสตร์ จากข้อสันนิษฐานของร่องรอยเดิมที่ยังอยู่ โดยวิธีการเช่นน้ีของเดิมอาจมีเพียงซากหรือฐาน
ของอุโบสถ วิหาร เพียง 20-30% เท่านั้น ส่วนปฏิสังขรณ์น้ันมีถึง 70-80 % 
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 การฟื้นฟูสภาพ (Re-construction) 
 เป็นการกระท า หรือ กระบวนการในการใช้มาตรการต่างๆ ที่เหมาะสมในการน าสถานที่ส าคัญ
ของประวัติศาสตร์กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ส่วนสมัยกับปัจจุบันเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยการซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่จะต้องมีการอนุรักษ์ส่วนส าคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม 

และวัฒนธรรมของเดิม ณ สถานที่นั้น เช่น มีของเดิมอย่างน้อย 50-60 % จะฟื้นฟู 
เพียง 40-50 % เท่านั้น เพื่อจะท าให้อาคารนั้นๆ มีชีวิตขึ้นมาใหม่และคงไว้ซึ่งลักษณะสภาพแบบเดิมที่เคย
เป็นมาในอดีต 
 การปรับปรุงอาคาร ( Renovation ) 
 คือ  การกระท าหรือ กระบวนการในการน าอาคารเดิมหรือ โบราณสถานมาปรับปรุงให้ใช้
ประโยชน์ดีขึ้น หรือ ร่วมสมัยเท่าที่จะเป็นได้  อาจใช้วิธีซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดย
พยายามอนุรักษ์ส่วนส าคัญทางประวัติศาสตร์ และคุณค่าทางศิลปะไว้ให้มากที่สุด 
 การสร้างขึ้นใหม่ (Reconstruction) 
 คือ กระบวนการในการสร้างหรือท าโดยเลียนแบบขึ้นมาใหม่ทั้งหมด  โดยมีรูปทรงและรายละเอียด
ต่างๆ ของส่วนปราณีตสถาปัตยกรรมเหมือนของเดิมที่เคยมีมาในอดีต  แต่ได้สูญหายไป และมีเค้าของเดิม
จากรูปถ่ายในอดีต แสดงที่ตั้งเดิมประกอบข้อสันนิษฐานแสดงความเป็นไปได้ของรูปแบบในอดีตจาก
ประวัติศาสตร์การสร้างอาคารนั้นๆ มีความส าคัญท าให้รักษาแนวทางความถูกต้องของประวัติศาสตร์ไว้ได้ 
และเป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนนั้น 
 การเสริมความมั่นคง (Stabilization) 
 คือ การกระท า หรือกระบวนการต่างๆ ในการใช้มาตราการที่เหมาสม ท าให้สถานที่ส าคัญในทาง
ประวัติศาสตร์มีความสามารถต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพทางภูมิศาสตร์ หรือ เป็นการท าให้โครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมที่ไม่แข็งแรงปลอดภัย หรือเสื่อมสภาพมีความแข็งแรงปลอดภัย มั่คง ด้วยการใช้ค้ ายัน ตั้งให้
ได้รูปทรงตามสภาพเดิม ดังที่เคยปรากฏมาแต่ในอดีต 
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ข้อมูลและสภาพทั่วไปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา 
 พระนครศรีอยุธยามีความส าคัญด้วยเป็นราชธานีเก่าแก่ที่มีอายุยืนยาวที่สุดถึง 417 ปี  ประกอบด้วย 
5  ราชวงศ์ ได้แก่  ราชวงศ์อู่ทอง  ราชวงศ์สุพรรณภูมิ  ราชวงศ์สุโขทัย  ราชวงศ์ปราสาททอง  และราชวงศ์
บ้านพลูหลวง   มีกษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น 33  พระองค์  แม้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะถูกท าลายเสียหายจากสงคราม
เสียกรุง  หรือแม้แต่จากการบุกรุกท าลายทรัพย์สมบัติของพวกเราเอง  แต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันยังคง
ร่องรอยหลักฐานซึ่งแสดงถึงอัจฉริยภาพและความยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษผู้อุทิศตนสร้างสรรค์ความ
เจริญรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมและความมั่นคงไว้ให้แก่ประเทศไทย หรือแม้แต่สายตาโลก  จึงเป็นที่
น่ายินดีที่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้มีมติรับ นคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ไว้ในบัญชีมรดกโลก  เมื่อ วันที่ 13  ธันวาคม  2534  ณ. กรุงคาร์เธจ  
ประเทศตูนิเซีย   ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ ( มรดกโลก, ม.ป.ป.) 
 1. อยุธยามีความเป็นเยี่ยมในการเลือกสรรท าเลที่ตั้งเมืองในต าแหน่งที่ชุมนุมของแม่น้ า มีการ
ออกแบบผังเมืองอย่างซับซ้อนเหมาะสมกับชุมชนที่อาศัยการสัญจรทางน้ าเป็นหลัก อันเป็นธรรมชาติของ
การตั้งถิ่นฐานแบบไทยๆ   ลักษณะดังกล่าวเอ้ืออ านวยต่อการรักษาพระนคร  การป้องกันการรุกรานของ
ข้าศึกศัตรูและการจัดระบบสาธารณูปการได้อย่างเหมาะสมกับสังคมเมือง จนสามารถพัฒนาการสู่ความ
รุ่งเรืองในยามสงบสุข 
 2. อยุธยาเป็นแม่แบบในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์   โดยได้ถ่ายทอดความงาม  ความรุ่งเรืองของ
อยุธยาไว้ในทุกแง่ทุกมุม  ไม่ว่าจะเป็นระเบียบผังเมือง  การจัดวางอาคาร  ชื่อสถานที่ต่างๆ  ลักษณะ
สถาปัตยกรรม  อาคารบ้านเรือน  ตลอดจนวิถีชีวิต  
 3. นครประวัติศาสตร์แห่งนี้มีเอกลักษณ์   ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ   ด้านประวัติศาสตร์ และด้าน
อารยธรรม   ซึ่งจะหานครโบราณใดเทียบได้ในเอเชีย หรือ ในโลกเป็นไม่มี  
 4. อาคารโบราณสถานแต่ละหลังในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีลักษณะและการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในภาคพื้นเอเชีย   ลักษณะของสิ่งก่อสร้างหลาย
อย่างเช่น   เจดีย์  ปรางค์  และปราสาท  มีความเป็นพิเศษไม่สามารถพบเห็นในที่อื่นๆ  แม้สิ่งก่อสร้างเหล่านี้
จะมีก าเนิดมาก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเรืองอ านาจ   แต่ได้แสดงให้เห็นถึงความต่อเน่ืองและวิวัฒนาการด้าน
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมมาสู่ลักษณะที่เป็นไทยแท้ และไม่สามารถสร้างทดแทนได้ในปัจจุบัน 
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 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หรือเรียกสั้นๆว่า   อยุธยา  ตั้งอยู่ในภาคกลาง  เป็นเมืองหลวงเก่าของ
ไทย  สร้างเมื่อ  พ.ศ. 1893  โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง  หรือ  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  ตั้งอยู่บนละติจูดที่ 14  
องศาเหนือ  ลองติจูดที่ 101  องศาตะวันออก  มีพื้นที่ทั้งหมด  2,556.64  ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่บริเวณที่ราบ
ลุ่มแม่น้ า 4  สาย  ประกอบด้วย  แม่น้ าเจ้าพระยา  แม่น้ าป่าสัก  แม่น้ าลพบุรี  และแม่น้ าน้อย   อยู่สูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ย 3.50  เมตร เป็นพื้นที่ราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ าเจ้าพระยาน้ าท่วมถึง 
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร  โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงสาย 32     (สาย
เอเชีย ) ประมาณ 75  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังต่อไปนี้  
  ทิศเหนือ    ติดต่อกับ   จังหวัดอ่างทอง และ จังหวัดลพบุรี  
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  จังหวัด สระบุรี 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  จังหวัด สุพรรณบุรี  
  ทิศใต้  ติดต่อกับ  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมบุรี  และจังหวัดนครปฐม  
  ลักษณะการต้ังถิ่นฐานของชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา  หลังกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงคร้ังที่ 
2  แล้วเมืองเก่าโดยเฉพาะบนเกาะเมืองอยุธยา   ถูกข้าศึกท าลายเสียหายผู้คนอพยพหนีภัยไปอยู่ภายนอก  แต่
อย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวก็ยังคงเห็นร่องรอยความรุ่งเรืองของอดีตอย่างเห็นได้ชัด   ต่อมาได้มีการสร้าง
เมืองใหม่ทับซ้อนท าเลเดิมของเมืองเก่าในเกาะเมืองอยุธยา    ชุมชนที่เข้ามาเร่ิมเกาะกลุ่มอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ า
ลพบุรีบริเวณต าบลหัวรอและฝั่งแม่น้ าป่าสักแล้วขยายตัวตามแนวถนนอู่ทอง กลายเป็นย่านธุรกิจการค้าเก่า
และที่พักหน่าแน่นของเมือง  ต่อมาจึงได้ขยายตัวไปตามแนวถนนโรจนะและถนนสายเอเชียกลายเป็นย่า
ธุรกิจการค้าใหม่ของเมืองในปัจจุบัน   องค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้ย่านธุรกิจใหม่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วก็
คือการย้ายศูนย์ราชการใหม่ของจังหวัดมาอยู่ริมถนนสายเอเชีย ท าให้สุขาภิบาลอโยธยาได้รับการยกฐานนะ
เป็นเทศบาลเมืองอโยธยา 
  ลักษณะการใช้ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวมอยุธยา  แบ่งเป็นพื้นที่หลักๆได้เป็น  4  กลุ่ม
ดังนี้  ( สถาพร รักษิตานนท์, 2542 ,หน้า 13-22) 
  บริเวณพื้นที่พาณิชยกรรมในเขตเกาะเมืองจะอยู่บริเวณ ตลาดหัวรอ  ตลาดเจ้าพรหม และ
ตามแนวถนนอู่ทอง    ส่วนพื้นที่พานิชยกรรมใหม่จะขยายตัวมาตามแนวถนนนโรจนะและถนนสายเอเชีย  
  บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ได้แก่  พื้นที่ที่เป็นโบราณสถาน และพื้นที่ที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร ที่ท าหน้าที่ดูแลควบคุมการก่อสร้างและการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษาภูมิทัศน์ทางศิลปวัฒนธรรม 
  พื้นที่พักอาศัย  จะแทรกตัวตามแนวเขตพาณิชยกรรม  และตามพื้นที่ริมแม่น้ า  ล าคลอง 
ถนน  ซอยต่างๆ  และโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
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  พื้นที่อุตสาหกรรม  ในเขตผังเมืองรวมจะมีโรงเลื่อย  โรงน้ าแข็ง   วิทยาลัยการต่อเรือ บริ
ริมแม่น้ าป่าสัก  อู่ต่อเรือขนาดใหญ่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา   ริมถนนสายเอเซีย   สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ที่รวม
บนถนนทางหลวงแผ่นดิน  309  ไปทางวังน้อย  อยู่นอกเขตผังเมืองรวมแต่มีผลกระทบในการเข้ามาใช้
บริการในพื้นที่ 
  ส าหรับการใช้ที่ดินในเฉพาะในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ในเขต
พื้นที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วยที่ดินจ านวน  1,810  ไร่  แบ่งประเภทการใช้ที่ดินดังต่อไปนี้ 
  ประเภทที่ 1    พื้นที่โบราณสถานประมาณ 347  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  19.21 % 
  ประเภทที่ 2    พื้นที่ที่พักอาศัยและร้านค้าประมาณ 227  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  12.59 % 
  ประเภทที่ 3    พื้นที่อุตสาหกรรมประมาณ 7  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  0.39 % ( ปัจจุบันเปลี่ยน
สภาพแล้ว) 
  ประเภทที่ 4   พื้นที่สถาบัน และสถานที่ราชการประมาณ 737 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.74 % 
  ประเภทที่ 5    พื้นที่ขนส่ง ประมาณ 125  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  6.95 % 
  ประเภทที่ 6    พื้นที่ว่าง  สระน้ า  บึง ประมาณ 364  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  20.12 % 
 กรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามี  2   ประเภทใหญ่ๆ  ได้แก่ 
 1.  ที่ราชพัสดุ   จ านวน 1,681 ไร่   2   งาน  คิดเป็นร้อยละ  92.87   แบ่งการใช้งานและผู้รับผิดชอบ
ดังนี้ 
  1.1   พื้นที่ราชพัสดุที่ให้ประชาชนเช่าบ้านเรือนพักอาศัย 
  1.2   พื้นที่ราชพัสดุที่ใช้เป็นสถานที่ราชการ หรือ หน่วยงานราชการ ที่อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของกรมศิลปากร 
  1.3    พื้นที่ราชพัสดุที่เป็นโบราณสถานและพื้นที่อื่นๆ  ที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร 
  1.4     พื้นที่สาธารณูปการ  อาทิเช่น   ถนน   คูคลองต่างๆ   เป็นต้น 
 2.  ที่ดินที่มีหนังสือสิทธิ์ของประชาชน จ านวนทั้งสิ้น  128  ไร่  3  งาน  98  ตารางวา       คิดเป็น 
ร้อยละ  7.13   
    ส าหรับพื้นที่ที่ท าการศึกษาเป็นพื้นที่ในส่วนเกาะเมืองอยุธยา หรือ เรียกว่า นครประวัติศาสตร์อยุธยา 
ที่เป็นเกาะอันเกิดจากการบรรจบกันของแม่น้ าสามสาย ได้แก่ แม่น้ าป่าสัก  แม่น้ าเจ้าพระยา และแม่น้ าลพบุรี  
โดยอาศัยการชุมนุมของแม่น้ าเป็นปราการธรรมชาติ และใช้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ ภายในเมืองยังมีการ
ขุดคูคลองเชื่อมต่อเป็นเส้นทางคมนาคมภายในเกาะอีกหลายสายเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงภายใน และมีความ
เจริญสูงสุด จนได้รับการขนานนามว่า  เวนิสตะวันออก  ( เดอะ ลาลูแบร์ , 2548) 
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 แม้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะมีความเจริญถึงขีดสุด  แต่ด้วยการที่ถูกข้าศึกรุกรานจนในที่สุดต้องเสียกรุง
คร้ังที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310   จนเป็นเหตุให้ราชธานีแหล่งนี้ล่มสลายจากการเป็นที่ตั้งราชธานี  จนต้องสร้างราช
ธานี แหล่งใหม่ที่ กรุงธนบุรี และกรุงเทพ ฯ ในเวลาต่อมา    แต่อย่างไรก็ตามกรุงศรีอยุธยาก็ไม่ถูกปล่อยให้
รกร้างว่างเปล่า แต่มีเมืองใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่รอบเกาะตามแนวล าน้ าสายใหญ่  โดยเฉพาะในพื้นที่ต าบลหัว
รอ  ต าบลหัวแหลม  และต าบลป้อมเพชร  โดยมีชุมชนมาตั้งบ้านเรือนและเรือนแพอยู่ริมล าน้ าดังกล่าว  
 ถึงสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4   ทรงสร้างและบูรณะพระราชวังจันทรเกษม ใน
ย่านตลาดหัวรอขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็นที่ประทับ  และต่อมาในรัชกาลที่ 5 ได้มีการปฏิรูปการปกครองเป็นระบบ
มณฑลเทศาภิบาล   พระราชวังจันทรเกษมก็ได้ใช้เป็นที่ท าการมณฑลกรุงเก่า  และมีการก่อสร้างที่ท าการ
ส่วนราชการหลายแหล่งในพื้นที่ย่านดังกล่าวที่เป็นพื้นที่รอบนอกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  
ในสมัยนี้เป็นสมัยที่เป็นจุดเร่ิมต้นของการอนุรักษ์เมืองพระนครศรีอยุธยาในฐานะเป็นเมืองประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมอย่างจริงจัง  เนื่องจากพระองค์ท่านทรงมีพระบรมราชโองการให้ที่ดินในเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา  เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินห้ามเอกชนถือครอง   รวมทั้งมอบหมายให้มณฑล
กรุงเก่าด าเนินการส ารวจโบราณสถานทั้งหมดและปรับปรุงบริเวณพระราชวังหลวง ( กรมศิลปากร ,2533 ,
หน้า 9) 
 ครั้งเมื่อ พ .ศ. 2475  มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  จึงเร่ิมมีการจัดการพื้นที่ภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา  เพื่อผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน  โดยสมัย นายปรีดีย์  พนมยงค์  ได้สนับสนุนให้
มีการตราพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่กระทรวงการคลังเพื่อปรับปรุงเมืองร้างให้เป็นศุนย์
ราชการและการปกครองขึ้น ในปี พ.ศ. 2480 
 พ.ศ. 2478  กรมศิลปากรได้เร่ิมด าเนินการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมือง
พระนครศรีอยุธยา  จ านวน  69 แห่ง รวมทั้งสงวนรักษาคุ้มครองนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ
ในปี  พ.ศ. 2499  ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี  ได้ให้มีการขุดแต่งโบราณสถาน
หลายแห่งในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
 ต่อมา พ .ศ. 2510  ส านักผังเมือง  ได้เสนอกรมศิลปากร  ร่วมกับผังเมืองจังหวัด  เทศบาลเมือง
พระนครศรีอยุธยา    ด าเนินการพัฒนาเกาะเมืองตามโครงการส ารวจ  ขุดแต่ง และบูรณะโบราณสถานใน
เกาะเมือง และบริเวณใกล้เคียง   กรมศิลปากรประกาศเขตพื้นที่ 1,810  ไร่  ภายในเกาะเมือง เป็นเขต
โบราณสถาน และปรับปรุงเป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในปี พ .ศ. 2525 และได้
จัดท าแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงขึ้น 
ใน พ.ศ. 2530   ( สถาบันอยุธยาศึกษา,2551 ,หน้า 4-6)  
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แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
 นครประวัติสาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใน พ .ศ. 2534 ภายหลัง
รัฐบาลไทยได้สมัครเข้าเป็นภาคีอนุสัญญามรดกโลก  โดยคณะกรรมการมรดกโลก   พิจารณาเห็นว่า  
พระนครศรีอยุธยา  เป็นเมืองท่าส าคัญทางประวัติศาสตร์ของแหลมอินโดจีน และส าคัญต่อประวัติศาสตร์
ชนชาติไทย  จึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก     กรมศิลปากรได้ปรับปรุงและพัฒนานครประวัติศาสตร์
อยุธยาตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ( 2535 - 2545 ) 
โดยแผนแม่บทดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็นแผนหลัก   8    แผนดังนี้ ( กรมศิลปากร,2533 ,หน้า 41) 
 1. แผนงานโบราณคดี   ประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน  เพื่อด าเนินการสงวนรักษาค้นคว้าด้าน
โบราณคดีและโบราณสถาน   บูรณะตกแต่ง ซ่อมแซม  เพื่อฟื้นฟูทัศนียภาพของเมืองในเขตพื้นที่
โบราณสถาน 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหลัก  เพื่อฟื้นฟูระบบการสัญจรทางบก  
ทางน้ า  การพัฒนาแม่น้ าล าคลอง  ทางระบายน้ า  และการป้องกันน้ าท่วม  การก าจัดน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล 
รวมทั้งการจัดระบบบริการไฟฟ้า  ประปา   โทรศัพท์ 
 3. แผนบูรณะและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณ
โบราณสถาน  สวนสาธารณะ  พื้นที่ส่วนบริการวิชาการ  และการท่องเที่ยวหมู่บ้านหัตถกรรมและพื้นที่
อ่ืนๆ 
 4. แผนพัฒนาและปรับปรุงชุมชนในเขตอุทยานประวัติศาสตร์  เพื่อด าเนินการโยกย้ายบ้านเรือน
และสิ่งก่อสร้างออกจากพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์  ได้แก่บ้านราษฎร 401 หลังคาเรือน    หน่วยราชการ  
9  หน่วย   บ้านพักข้าราชการ   24   หลัง   โรงเรียน  1  แห่ง  และโรงงานอุตสาหกรรม 1  แห่ง 
 5. แผนงานโยกย้ายโรงงานอุตสาหกรรมและปรับปรุงการใช้พื้นที่   เพื่อขยายพื้นที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์ด้านทิศตะวันตก  ซึ่งเป็นที่ต้ังโบราณสถานส าคัญ   โดยโยกย้าย  โรงงานสุราออกจากพื้นที่
อุทยานฯ และด าเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวีศรีอยุธยา 
 6. แผนบริการวิชาการและการท่องเที่ยว  เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารวิชาการของนครประวัติศาสตร์
แก่ผู้สนใจ  เพื่อประโยชน์แก่การศึกษา  สังคม  และวัฒนธรรม 
 7. แผนงานเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อสนับสนุนและฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น  เพื่อสร้างอาชีพ  
ส่งเสริมรายได้  ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 8. แผนพัฒนาส านักงานและก าลังคนอุทยานประวัติศาสตร์   เพื่อขยายอัตราก าลังและพัฒนา
บุคลากร  รวมทั้งก่อสร้างส านักงานบริหารนครประวัติศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการอนุรักษ์โบราณสถาน
แห่งชาติ 
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สภาพปัญหาและการจัดการพื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
 การจัดพื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันจะพบว่ามีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่
ต้องปรับปรุง   ซึ่งรวบรวมแล้วสามารถสรุปเป็นสภาพปัญหาใหญ่ๆได้ดังต่อไปนี้  ( สถาบันอยุธยาศึกษา
,2551 ,หน้า 37-38 และ  สถาพร รักษิตานนท์, 2542 ,หน้า 64- 66) 
 1. การจัดการพื้นที่ขาดเอกภาพ  เน่ืองจากความต่อเน่ืองและความต่อเน่ืองและความเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวของโบราณสถานถูกขั้น หรือขัดจังหวะด้วย  สถานที่ราชการ  โรงพยาบาล  แผงร้านค้า  บ้านพักอาศัย  
รวมถึงระบบการจราจรที่สับสนและเส้นทางสัญจรที่ขาดระบบเพื่อเกื้อกูลต่อการน าชมและเข้าสู่พื้นที่ได้
อย่างเหมาะสม 
 2. การบริหารจัดการพื้นที่ขาดเอกภาพและทัศนคติที่แตกต่างกัน  โดยกรมศิลปากรมีหน้าที่ดูแลและ
ปรับปรุงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์    ตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จึงเน้นโบราณสถานและรักษาสภาพพื้นที่เป็นส าคัญมากกว่าชุมชน    ซึ่งมีทัศนะต่อเมือง
พระนครศรีอยุธยาในฐานะนครประวัติศาสตร์ของชาติที่ต้องอนุรักษ์      ในขณะที่เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาในฐานะหน่วยงานในพื้นที่   มองพระนครศรีอยุธยาเป็นนครประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต
และเต็มเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณคนพื้นถิ่น  ชุมชนจะต้องอยู่อาศัยร่วมกับโบราณสถาน  ท าให้แนวทางการ
พัฒนาไม่สอดคล้องกัน 
 3.  ลักษณะการใช้ที่ดินที่และการวางผังบริเวณยังขาดระเบียบ   โดยเฉพาะอย่างยิงในพื้นศูนย์กลาง
นครประวัติศาสตร์  อาทิเช่นวิหารมงคลบพิตรและบริเวณโดยรอบ   ยังขาดการจัดพื้นที่ต่างๆอย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะการจัดระเบียบและการแบ่งโซนพื้นที่ที่ดี 
 4. ขาดการจัดระเบียบการสัญจร การสาธรณูปโภค  สาธณูปกา และการจัดภูมิทัศน์เมืองที่เหมาะสม
กับการเป็นนครประวัติที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการศึกษาเรียนรู้  และการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์   อาทิเช่น  ทางเท้าที่กว้างและร่มร่ืน  ควรส่งเสริมให้มีการเข้าถึงพื้นที่ด้วย
การเดินหรือพาหนะที่ใช้ความเร็วต่ า ขาดระบบถนนที่ควบคุมความเร็วและป้องกันมลภาวะในพื้นที่อนุรักษ์   
การก าหนดเส้นทางสัญจรและการท่องเที่ยวที่เป็นระบบ   การดูแลแหล่งน้ าและ  คูคลองที่ดี     การขาด
ระบบป้ายสัญลักษณ์และป้ายนิเทศต่างๆที่ดีและมีความเป็นเอกภาพ 
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ข้อมูลและสภาพทั่วไปของเมืองเกียวโต   ประเทศญี่ปุ่น 
 เมืองเกียวโต อยู่ในตอนกลางของเกาะฮอนชู  ประเทศญี่ปุ่น มีพื้นที่ 827.9 ตารางกิโลเมตร 
ประชากรเกือบ 1.5 ล้านคน  ต้ังในพื้นที่เป็นหุบเขาที่เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบยามาชิโร หรือที่ราบเกียวโต ใน
เขตพื้นที่ภูเขาที่รู้จักในนาม ที่ราบสูง ทัมบะ  เมืองเกียวโตถูกห้อมล้อมด้วยภูเขาสามด้านได้แก่ ภูเขาฮิกาชิ - 
ยามา   คิตะยามา   และ นิชิยามา  ด้วยความสูงมากกว่า 1000 เมตรเหนือร ะดับน้ าทะเล   ท าให้ภูมิอากาศ
ร้อนในฤดูร้อน และหนาวในฤดูหนาว   มีแม่น้ า 3  สายพาดผ่านเขตที่ราบนี้ได้แก่  แม่น้ า อุจิกาวาผ่านมาทาง
ใต้   แม่น้ าคัตสุระกาวา  ผ่านทิศตะวันตก   และแม่น้ าคาโมกาวา ผ่านทางทิศตะวันออก  
 เกียวโตเป็นเมืองที่มีการจัดวางผังตามแบบความเชื่อโบราณของจีนที่เรียกว่า ฮ้วงจุ้ย ( Feng shi ) 
โดยมีแม่แบบการวางผังเมืองตามแบบเมืองชางอาน  (ปัจจุบันคือเมืองซีอาน)  ที่เป็นเมืองหลวงเก่าของจีน
ในสมัยนั้น  โดยให้พระราชวังหลวงตั้งหันหน้าทางทิศใต้   มีถนนในลักษณะที่ตัดกันเป็นตารางท าให้เกิด
เขตใหญ่ๆที่เรียกว่า Nakagyo   Shimogyo   Kamigyo และ Higashiyamaจนถึงปัจจุบัน  ทุกวันน้ีเขตที่เป็น
พื้นที่ธุรกิจตั้งอยู่ทางใต้ของพระราชวัง  ทิศเหนือเป็นพื้นที่ภูเขาจึงท าให้ประชากรจะเบาบางกว่าทางทิศใต้   

 
ภาพที่  2.1  แผนที่แสดงเขตใหญ่ๆ  ในศูนย์กลางเมืองเก่าเกียวโต 

ที่มา   Kyoto Center for Community Collaboration, 2009 ,หน้า 43   
 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2   แม้ว่าเกียวโตจะ เป็นเมืองใหญ่ ที่รอดพ้นจากการโจมตีทางอากาศ  
ถึงอย่างไรก็ตาม         อาคารทางประวัติศาสตร์หลายหลายแห่งก็ได้รับความเสียหายในช่วงนั้น    ดังนั้น  
ประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นต้องท างานอย่างหนักเพื่ออนุรักษ์อาคารต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่  แต่ด้วย
ความเป็นเมืองหลวงเก่าที่ยาวนานของญ่ีปุ่น และด้วยจิตวิญญานแห่งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาวเมือง จึงเป็นแรงผลักดันให้ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพระราชวังที่เก่าแก่ที่มี
ชื่อเสียงยังคงอยู่ และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในประเทศ
ญ่ีปุ่น 
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การอนุรักษ์เมืองโบราณและเขตประวัติศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่น 
 เน่ืองจากอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า อีกทั้งการประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้ง เช่น 
แผ่นดินไหวและท าให้เกิดไฟไหม้ตามมา บ้านเรือนที่เก่าแก่และแหล่งประวัติศาสตร์หลายแห่งจึงถูกทายไป 
ส่งผลให้ประชากรในประเทศไม่มีที่อยู่อาศัย ดังนั้นประเทศญ่ีปุ่นจึงมีการก่อสร้างบ้านเรือนและอาคาร
ใหม่ๆ เพื่อรองรับการขาดแคลนขาดที่อยู่อาศัยดังกล่าว จากอาคารเก่าแก่ที่ทรุดโทรมถูกแปรเปลี่ยนเป็น
อาคารที่พักอาศัยขนาดใหญ่และมีความมั่นคงมากขึ้น ต่อมารัฐบาลจึงได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ซึ่งอาจท่าให้วิถีชีวิต และ วัฒนธรรมของประเทศเปลี่ยนแปลงสูญหายไป จึงมีนโยบายการอนุรักษ์เมืองเก่า
และเขตประวัติศาสตร์ที่ส าคัญไว้ เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ การอนุรักษ์เมืองเก่าหรือเขต
ประวัติศาสตร์ 2 แห่ง ที่อาจน่ามาเป็นตัวอย่างได้ คือ ในเมืองOkayama และ Kyoto ซึ่งทั้ง 2 แห่งมีทั้งวิธีการ
ที่แตกต่างและคล้ายคลึงกัน ในหลายประเด็น (ธิดารัตน์ ศรีอรรคจันทร์, ม.ป.ป. ,หน้า 1- 10) 
    

การอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์เขต KURASHIKI ใน OKAYAMA เขต Kurashiki ใน
จังหวัด Okayama เป็นเขตที่มีวัฒนธรรมมายาวนาน มีการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ยุค Edo ไว้โดย
เทศบาลเป็นผู้ดูแล บ้านเรือนโบราณทอดยาวตามแนวคลอง ซึ่งถือเป็นย่านประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่มีอายุ
ประมาณ 400 ปีมาแล้ว บริเวณแห่งน้ีเดิมเป็นทะเล จึงมีการถมทะเลเพื่อสร้างเมือง แผนที่ต้ังของเขต 
Kurashiki ใน Okayama ปัจจุบันเทศบาลเขต Kurashiki ได้แบ่งเขตการอนุรักษ์เป็นหลายส่วน มีทั้งการ
อนุรักษ์บ้านเรือนโบราณ และสถานที่ส่าคัญทางประวัติศาสตร์ และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมือง เช่น
การร้ือย้ายเสาไฟฟ้าที่ไม่เป็นระเบียบบนท้องถนนบริเวณแนวคลอง  เปลี่ยนเป็นฝังสายไฟฟ้าไว้ใต้ดิน 
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบของเมือง 
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   ภาพที่  2.1  แผนที่แสดงที่ตั้งของเขตKurashiki  ในเมือง Okayama 

ปัจจุบันเทศบาลเขต Kurashiki ได้แบ่งเขตการอนุรักษ์เป็นหลายส่วน มีทั้งการอนุรักษ์บ้านเรือน
โบราณ และสถานที่ส่าคัญทางประวัติศาสตร์ และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมือง เช่นการร้ือย้ายเสาไฟฟ้า
ที่ไม่เป็นระเบียบบนท้องถนนบริเวณแนวคลอง เปลี่ยนเป็นฝังสายไฟฟ้าไว้ใต้ดิน เพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบของเมือง 

     
 
ภาพที่ 2.2    แสดงการเปรียบเทียบสภาพก่อนปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และปรับปรุงเรียบร้อย   
 
 
 

www.ssru.ac.th



 

28 

พื้นที่อนุรักษ์ เขต KURASHIKI 

 
                     ภาพที่  2.3   แผนผังแสดงพื้นที่อนุรักษ์ เขต Kurashiki 

การอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ของเทศบาล เขต Kurashiki ในเมือง Okayama เทศบาลได้ก่าหนดเขต
อนุรักษ์ 3 ส่วนคือ 

1. บริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  ( Preservation Districts For Groups of 
Historic Building ) 

2. พื้นที่ที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม ( Aesthetic Area ) 
3. บริเวณปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมือง (Townscape Adjustment) 
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เขต Kurashiki ถือเป็นเมืองประวัติศาสตร์แห่งแรกในญ่ีปุ่นที่มีการใช้กฎเกณฑ์เพื่อการอนุรักษ์  โดย

มีนโยบายหลัก 3 ข้อคือ 
1.ไม่อนุญาตให้ต่อเติมเปลี่ยนแปลงอาคารบ้านเรือนในเขตประวัติศาสตร์  หากเจ้าของบ้านต้องการ

ต่อเติมและปรับปรุงต้องได้รับความเห็นชอบจากเทศบาล  และการเปลี่ยนแปลงจะต้องสอดคล้องกับบ้าน
เดิมและบริเวณโดยรอบ 

   
 

     
ภาพที่  2.4    แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบบ้านก่อนอนุรักษ์และหลังจากอนุรักษ์เรียบร้อย 
การปรับปรุงจะเน้นการสอดคล้องกับรูปแบบเดิมในบริเวณใกล้เคียง    มีเพียงรายละเอียดบางส่วน

เท่านั้นที่แตกต่าง 
2. การอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนในบริเวณเขตประวัติศาสตร์ให้คงสภาพแข็งแรงมั่นคง  โดยในปี 

ค.ศ. 1978 ทางเขตเทศบาล Kurashiki ได้จัดต้ังกฎระเบียบใหม่โดยการให้เงินสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยของเจ้าของบ้านที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม ซึ่งให้ค่าซ่อมแซมสูงสุดถึง 8 ล้านเยนต่อหลังในเขตเทศบาล
และ 4 ล้านเยนส่าหรับอาคารบ้านเรือนนอกเขตเทศบาล  

3. ควบคุมการก่อสร้างอาคารสูง ในปี ค.ศ. 1990 ประเทศญ่ีปุ่นมีสภาพเศรษฐกิจดีมาก ท่าให้เอกชน
มีความต้องการสร้างตึกสูงเพิ่มขึ้น และบริเวณรอบๆย่านประวัติศาสตร์มีการก่อสร้างตึกสูงเพิ่มขึ้น ดังนั้น
เทศบาลจึงต้ังกฎหมายพิเศษในการควบคุมความสูงโดยการก่าหนดเส้นแนวขอบฟ้า ( Sky line ) คือห้าม
สร้างตึกสูงในบริเวณเขตประวัติศาสตร์เกินเส้นนี้ และส่าหรับบ้านบางหลังมีลูกหลานที่ได้รับมรดก จะมี
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีแพงมาก เจ้าของบ้านอาจขายให้กับนายทุนที่ต้องการสร้างตึกสูง ทางเทศบาลก็จะมี
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นโยบายซื้อบ้านหลังนั้นเพื่อไม่ให้เอกชนน่าไปสร้างตึกสูง แล้วน่ามาเป็นสวนสาธารณะแทน บางหลังก็ถูก
ปรับปรุงเป็นร้านค้าและ ศูนย์ศิลปะ 

 

 
 

 
 ภาพที่  2.5    การปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลองและเพิ่มชีวิตชีวาด้วยการมีเรือรับจ้างท่องเที่ยวเมืองเป็น  
          กิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมาก  
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ภาพที่  2.6  สภาพบ้านเมืองในเขต  Kurashiki  หลังปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ในเขต Kurashiki เป็นบ้านก่ออิฐถือปูน ส่วนประตูบ้านและหน้าต่าง
เป็นไม้ บ้านหลายหลังมีอายุมากกว่า 150 ป ีหลายหลังที่ได้รับการซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มี
ความสอดคล้องกัน และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเขตนี้      
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การอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ใน KYOTO  เมืองเกียวโต( Kyoto Fu) เป็นเมืองหลวงเก่าของ
ญ่ีปุ่น เป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตคันไซ มีชื่อเดิมคือ เฮอันเกียว มีความหมายว่าเมืองแห่งความสวยงาม เมืองเกียว
โตเป็นเมืองที่มีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นไว้อย่างชัดเจน  ด้วยความที่เคยเป็นเมืองหลวง
เก่าที่ยาวนาน จึงมีศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพระราชวังที่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียง และเป็น
เมืองหนึ่ง ที่ไม่ถูกทิ้งระเบิด จึงท่าให้บ้านเรือนและแหล่งโบราณสถานต่างๆยังคงอยู่ และได้รับการดูแล
รักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่าคัญในประเทศญี่ปุ่น 
พื้นที่อนุรักษ์ ใน KYOTO 

 
ภาพที่  2.7  แสดงผังเขตการอนุรักษ์การอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์ เมือง Kyoto 

การอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์ เมือง Kyoto เทศบาลได้ก่าหนดเขตอนุรักษ์ 3 ส่วนคือ 
1. การอนุรักษ์บริเวณกลุ่มอาคารบ้านเรือนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์   
 ( Preservation Districts For     Groups of Historic Building ) 
2. การอนุรักษ์พื้นที่ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ( Aesthetic Area ) 
3. บริเวณปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมือง กลุ่ม 1(Townscape Adjustment Area , Category 1 ) 

      
      บริเวณปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมือง กลุ่ม 2 (Townscape Adjustment Area , Category 2 ) 
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โบราณสถานและอาคารบ้านเรือนในเกียวโต ได้รับการพัฒนามาหลายช่วงอายุคน ปัจจุบัน 
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆได้ถูกประกาศใช้อย่างชัดเจน โดยมีการประกาศใช้ครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น
ตั้งแต่ ปีค.ศ. 1972 มีการท่าแผนบูรณการอย่างเป็นระบบ เพื่ออนุรักษ์ภูมิทัศน์เมืองไว้ โดยมีเทศบาลเป็นผู้
ควบคุม ระบบนี้เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่พิเศษของอาคารแบบดั้งเดิมในเขตที่ภูมิทัศน์เมือง  มี
ลักษณะเฉพาะแบบเกียวโต ระบบนี้ต้องการปฏิสังขรณ์อาคารบ้านเรือนภายนอกที่เป็นแบบดั้งเดิม  ซึ่ง
จะต้องมีเงินทุนในการซ่อมแซมอาคารดังกล่าว 

นโยบายและแนวทางอนุรักษ์ เทศบาลเมืองเกียวโตมีนโยบายหลักในการส่งเสริมให้ประชากรใน 
เขตเกียวโต มีความสุขหน่วยงานภาครัฐมีความสามัคคี และคนต่างวัยสามารถอยู่อาศัยด้วยกันได้ โดยการ
พัฒนานี้มีประเด็นส่าคัญคือ สิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ท่าให้ประชากรมีสุขภาพจิตและกายที่ดี การท่าบ้านที่ทรุด
โทรมให้แข็งแรงปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย ใน ปี ค.ศ. 1930 ได้มีการพัฒนาภูมิทัศน์ ให้สวยงาม และพัฒนา
ต่อเน่ืองมาถึงปี 2002 ได้ด่าเนินการแล้วเสร็จ ในแผนพัฒนาได้แบ่งเขตอนุรักษ์เป็นหลายส่วน ตามความ
หนาแน่นของพื้นที่ รวมถึงแผนอนุรักษ์ป่าภูเขา สิ่งแวดล้อมของเมือง โดยมีขั้นตอนการพัฒนาคือ 
 1. ก่าหนดเขตอนุรักษ์ในปี ค.ศ. 1972 มีเขตอนุรักษ์พิเศษคือ Sanneizaka อยู่ใกล้กับวัด Kiyomizu 
มีจ่านวนอาคาร 240 หลัง ตามมาด้วยเขต Gionshimbashi มีจ่านวน 100 หลังซึ่งเป็นช่วงบุกเบิก ต่อมามี
โครงการมากมายเกิดขึ้นเมื่อมีการก าหนดเขตอนุรักษ์  เพื่อท าให้สถานที่นั้นๆ ดึงดูดความสนใจมากขึ้น และ
เพื่อให้มีการปรับปรุงต่อไปอย่างต่อเน่ือง 

     
ภาพที่  2.8  แสดงบ้านมาจิยะ ที่ได้รับการอนุรักษ์แล้วใน เมือง Kyoto 

2. พัฒนาบริเวณแหล่งชุมชนให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีชีวิตชีวาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษา ( Community Landscape Development Districts. ) มีรายละเอียดดังน้ี  

2.1 ปรับสภาพภูมิทัศน์ด้วยการปูแผ่นหินบริเวณถนนและทางเดิน 
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2.2 ควบคุมการติดต้ังป้ายโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยก าหนดขนาดความสูง ไม่ให้
บดบังทัศนียภาพของอาคารและทัศนียภาพโดยรอบ การออกแบบป้ายโฆษณา การใช้สี การใช้ภาพและ
ตัวอักษร รวมถึงวัสดุที่ใช้ต้องสอดคล้องกับสภาพภูมิทัศน์ของเมือง 2.3 การปรับสภาพภูมิทัศน์โดยการปลูก
ต้นไม้เพิ่มเติมในบางส่วน บริเวณแนวทางเดิน และบริเวณริมคลอง 

   
 ภาพที่  2.9  แสดงการควบคุมการใช้ป้ายโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ์กับทัศนียภาพหลังอนุรักษ์ 

3. ให้ความช่วยเหลือในด้านการเงินส่าหรับบ้านเรือน  และร้านค้าที่เป็นอาคารเก่าแก่ ที่มีสภาพทรุด
โทรม หรือต้องการซ่อมแซม โดยมีวิธีการโน้มน้าวเจ้าของบ้านให้เกิดการพัฒนา  หากพบบ้านที่มีปัญหาทาง
เทศบาลจะซื้อไว้และซ่อมแซมให้มีสภาพที่น่าอยู่และปลอดภัย ทั้งนี้รูปแบบจะต้องสอดคล้องกับแบบเดิม
ของเกียวโต  

4. เมื่อมีการก่อสร้างหรือปรับเปลี่ยนทางด้านสถาปัตยกรรมขึ้นใหม่  ทั้งทางสูงและทางราบจะถูก
ควบคุม การออกแบบจะต้องสอดคล้องกับ รูปแบบเดิม สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ต้องไม่ขัดกับบรรยากาศเดิม และ
ต้องได้รับการเห็นชอบจากเทศบาล  

5. เขตอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมีความส่าคัญทางวัฒนธรรม  เช่น วัด หรือบ้านที่มี
ประวัติศาสตร์ที่ส่าคัญ ทางเทศบาลจะไม่อนุญาตให้ปรับปรุงแก้ไข แต่จะให้เงินช่วยเหลือในการซ่อมแซม 
สูงสุด 8 ล้านเยนเช่นเดียวกับเขต Kurashiki ใน Okayama โดยได้รับการร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน  

6. บริเวณที่มีปัญหาทางด้านสาธารณูปโภค ทางเทศบาลจะมีวิธีการชักชวนชาวบ้านให้ย้ายออก 
และช่วยเหลือในด้านจัดหาที่อยู่ให้ใหม่ แล้วท่าการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหม่ เช่น การสร้างถนน
สาธารณะ การท่าท่อระบายน้ าใหม่ การพัฒนาทั้งหมดจะเน้นวิธีการที่นุ่มนวลที่สุด เน่ืองจากผู้อยู่อาศัยบาง
ครอบครัวมีความผูกพันกัน จึงต้องโน้มน้าวให้เห็นถึงผลดีที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งกลุ่ม 
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บทบาทศูนย์ความร่วมมือชุมชนแห่งเกียวโตกับการอนุรักษ์เมือง 
ศูนย์ความร่วมมือชุมชนแห่งเกียวโต ท าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างประชาชน  ภาครัฐ 

และภาคธุรกิจในท้องถิ่น  งบประมาณในการจัดต้ังองค์กรได้จากองค์การปกครองท้องถิ่นของเกียวโต  ศูนย์
ดังกล่าวมีภารกิจที่ส าคัญ  3  ประการได้แก่ 1. เสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน  2. สนับสนุนการพัฒนาชุมชน
ด้วยการส่งนักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเข้าไปช่วย 3.  ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของความหลากหลายใน
เกียวโต  ทั้งคนและสถาปัตยกรรมใหม่และเก่า    ศูนยฯได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลมา 200 ล้านเยน ใช้
ในการบริหารจัดการ  ท ากิจกรรม  ท างานวิจัย และเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่  แต่ละปีศูนย์ฯ จะใช้เงินประมาณ 
50 ล้านเยนในการซ่อมบ้านเก่าในชุมชน ประมาณ 10 หลัง เฉลี่ยหลังละ  5  ล้านเยน  

งานหลักของศูนย์ ฯ ได้แก่การจัดสัมมนาประมาณปีละ 30-40 คร้ัง เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน  
เร่ืองกระบวนการดูแลบ้านเก่า ( Machizukuri) หรือการสัมมนาการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม  การ
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา และปรับปรุงดัดแปลงบ้านเก่า   นอกจากนี้ศูนย์ยังให้ความส าคัญกับเด็กและเยาวชน 
ด้วยการจัดสัมมนาเด็กและกิจกรรมเดินเที่ยวชมเมือง  เพื่อสร้างความรู้และปลุกฝั่งจิตส านึกให้เด็กเห็น
คุณค่าของบ้านเก่า    นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ประสานกับนายหน้า  เพื่อให้ค าปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์  
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ประสาน ร่วมมือและแก้ไขปัญหาของคนอยู่อาศัยใน
บ้านเก่าและชุมชน  การอนุรักษ์บ้านเก่าในเกียวโตมีความส าคัญมาก แต่การสร้างบ้านใหม่ให้สอดคล้องกับ
ทัศนียภาพของบ้านเก่าก็ส าคัญมากไม่ยิ่งหยอนกว่ากัน   ในประเทศญี่ปุ่น กฎหมายการปลูกบ้านก าหนดให้
บ้านเก่าแบบมาจิยะเป็นบ้านที่ผิดกฎหมาย  จะบูรณะหรือสร้างขึ้นมาใหม่ให้เหมือนเดิมไม่ได้  แต่ก็ไม่
ท าลายบ้านเก่า   ทางศูนย์จึงน าข้อดีของบ้านเก่ามาผสมผสานกับเทคนิคการสร้างบ้านใหม่  โดยการใช้วัสดุ
ที่หามาได้จากเกียวโตและเป็นวัสดุที่ถูกกฎหมาย  ผนังสามารถรับน้ าหนักได้จริง   นอกจากนี้ทางศูนย์ยังมี
ส่วนร่วมในสร้างกฎหมายใหม่ที่เรียกว่า  กฎหมายภูมิทัศน์เมือง ที่เร่ิมบังคับใช้ตั้งแต่  เดือนธันวาคม  2004 
เป็นต้นไป โดยศูนย์แห่งนี้ เป็นศูนย์แห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นภายใต้กฎหมายฉบับนี้  และแพร่หลายไปยัง
เมืองต่างๆทั่วประเทศ 

การซ่อมบ้านเก่าของศูนย์ความร่วมมือชุมชนแห่งเกียวโต  มีหลักคิดที่ส าคัญคือ ไม่ซ่อมบ้านเพียง
เพื่อรักษาบ้านไว้  แต่ยังสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์ในบ้านเก่าด้วย  โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์กับ
สาธารณะ เช่นการซ่อมบ้านเก่าเพื่อใช้ด้านหน้าเป็นพิพิธภัณฑ์ หรือส าหรับโชว์สินค้า  ด้านหลังเป็นศูนย์
ชุมชน  เป็นศูนย์โภชนาการและแนะน าอาหารญ่ีปุน  หรือแม้กระทั่งท าเป็นโรงแรมหรือที่พักนักท่องเที่ยว
เป็นต้น  ส าหรับ เงินที่สนับสนุนจากศูนย์ฯใช้เป็นเพียงการซ่อมแซมตัวบ้านเฉพาะด้านหน้าเท่านั้น  ซึ่งถือว่า
เป็นส่วนหน่ึงของภูมิทัศน์ของเมือง  ส่วนด้านในอาคาร  เจ้าของบ้านต้องจ่ายเงินค่าซ่อมแซมเอง  โดยหัวใจ
ของการสนับสนุนคือ  การให้ก าลังใจเจ้าของบ้านเก่าที่ต้องการซ่อมและอนุรักษ์บ้านเก่ามาใช้ประโยชน์  
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โดยเป้าหมายไม่ใช่การอนุรักษ์วัฒนธรรมในการก่อสร้าง แต่เป็นการอนุรักษ์ในตัวบ้านเท่านั้น  ( บางกอก
ฟอร่ัม, 2552. ,หน้า 49- 57) 

 

ความส าคัญของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
  ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จัดเป็นสินค้าทางการท่องเทียวที่มีความส าคัญ    ความส าคัญดังกล่าวอาจ

สรุปได้ดังต่อไปนี้ ( รพีพรรณ ทองหํอ และคณะ   ,2546 , หน๎า 18 ) 
  1.   การซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะเป็นการตอบสนองความต้องการทางใจของนักท่องเที่ยว  
ท าให้เกิดสุนทรีย์ในการท่องเทียวที่สมบูรณ์   มีความสุขและภูมิใจกับของที่ระลึกนั้นได้ 
  2. มีโอกาสได้รู้ถึงวิถีชีวิต หรือ ความเป็นอยู่ ของท้องถิ่นนั้นๆได้  
  3.  ของที่ระลึก เมื่อซื้อไปฝากใคร จะเป็นสิ่งแสดงความมีน้ าใจระลึกถึงของผู้เดินทาง 
  4.  ของที่ระลึก  มีส่วนช่วยตอกย้ าความประทับใจที่ได้รับจากการไปเยี่ยมเยือน และยังช่วย
กระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าเพิ่มเติมในเร่ืองที่เกี่ยวกับการไปเยี่ยมเยือน ตลอดจน ประวัติที่เกี่ยวข้อง  
  5.  เป็นช่วยให้เห็นถึงฐานะทางเศรษฐกิจ รสนิยม  สังคม เพื่อให้เกิดการยอมรับในกลุ่ม  
ท าให้เกิดการเอาอย่างหรือชักจูงให้ซื้อสินค้านั้นๆ 
  6.  ผู้ซื้ออาจได้รับความประทับใจ   หรือเกิดความสนุกจากการได้ต่อรองสินค้า  เป็น
จุดเร่ิมต้นของการสร้างมิตรภาพหรือความสัมพันธ์ได้  
 นอกจากที่กล่าวถึงนี้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ยังช่วยสานต่องานทางด้านศิลปวัฒนธรรมโดย
เฉพาะงานหัตถกรรมพื้นบ้านหรืองานหัตถกรรมพื้นถิ่น ให้สืบสานต่อไป   ช่วยกระจายรายได้และเศรษฐกิจ
สู่รากหญ้าได้ดี และยังเป็นสื่อที่ทรงคุณค่าในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่ที่ได้ไปเยี่ยม
เยือนได้อย่างดียิ่ง 
 แนวความคิดทางศิลปหัตถกรรมและการพัฒนาผลิตของท่ีระลึก  โดยทั่วไปบางแหลํงผลิตสินค๎า 
ของที่ระลึกก็ประสบผลส าเร็จและบางแหํงก็ประสบปัญหา  ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากฝีมือและการผลิต  
ที่ยังไมํถูกต๎องหรือตรงกับความต๎องการของผู๎ซื้อ   กลยุทธ๑ด๎านการตลาดยังไมํดีพอ  ฯลฯ แนวทางที่กลําว  
ถึงตํอไปนี้จะชํวยคลี่คลายปัญหาและน าการพัฒนาเพื่อผลิตสินค๎าที่ระลึกไปในทิศทางที่เหมาะสม 
( วิบูลย๑  ลี้สุวรรณ ,2532 , หน๎า 129-136 ) 

1 พยายามใช้วัสดุภายในท้องถิ่นให้มากท่ีสุด  เพื่อเป็นการใช๎ทรัพยากรที่หาได๎งํายมา 
ใช๎ประโยชน๑ ซึ่งจะเป็นการลดต๎นทุนและเพิ่มมูลคําให๎กับวัสดุพื้นถิ่นหรืออาจใช๎วัสดุจากแหลํงอื่นมาเสริม
แตํงเพื่อเพิ่มมูลคํา  ความงาม  ความคงทน  และประโยชน๑ใช๎สอย 
  2   ผลงานท่ีผลิตต้องแสดงออกถึงภาพลักษณ์หรือลักษณะของท้องถิ่น เพื่อให๎สอดคล๎อง 

www.ssru.ac.th



 

37 

กับการเป็น  สินค๎าที่ระลึก  เอกลักษณ๑ท๎องถิ่นที่สะท๎อนผํานสินค๎าที่ระลึกจะเป็นสิ่งจูงใจให๎ผู๎ซื้อตัดสินใจ 
ซื้อสินค๎านั้นงํายขึ้นและเป็นการชํวยประชาสัมพันธ๑ในลักษณะ ปากตํอปาก ถึงการเยือนแหลํงทํองเที่ยว 
แหํงนั้น 

3   พยายามใช้แรงงานหัตถกรรมให้มากที่สุด  สินค๎าที่เป็นงานศิลปหัตถกรรมเป็นสิ่งที่ 
แปลกใหมํและหายากในสายตาของนักทํองเที่ยวหรือชีวิตคนในเมืองใหญํ  จึงเกิดความชื่นชอบและสะสม
กัน  ในขั้นตอนการผลิตหากจ าเป็นต๎องใช๎เคร่ืองจักรเข๎ามาชํวยเพิ่มผลผลิตสินค๎าจ านวนมากๆ ก็ใช๎เฉพาะ
สํวนที่จ าเป็นและใช๎อยํางประณีต จนเมื่อผลิตออกมาแล๎วยากตํอการแยกวําชิ้นไหนผลิตด๎วยมือ หรือ ผลิต
ด๎วยเคร่ืองจักร 

4   ขนาดและน้้าหนักของสินค้าสามารถน้าพาไปได้สะดวกและไม่ควรเสียหายง่าย 
หากเป็นสินค๎าที่มีขนาดใหญํควรแยกสํวนหรือถอดประกอบได๎เพื่อบรรจุหรือหีบหํอเพื่อสะดวกในการ
ขนสํงและไมํบุบสลายระหวํางการเดินทางและกลับบ๎าน 
  5   รักษาคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน เพื่อชื่อเสียงและการประชาสัมพันธ๑ถึงความ
ละเอียดอํอน  ประณีต  สวยงาม และแฝงถึงประโยชน๑ใช๎สอย 
  6   มีการประดิษฐ์คิดค้นรูปแบบสินค้าใหม่ๆ แตํอยํางไรก็ตามควรรักษาเค๎าโครงของ
ศิลปวัฒนธรรม หรือลักษณะท๎องถิ่นสอดแทรกอยูํด๎วย  โดยอาจประดิษฐ๑รูปแบบ ขนาด วัสดุให๎หลากหลาย 
เพื่อต๎อนรับนักทํองเที่ยวที่มาเยือนและชํวยให๎การมาเยือนแตํละคร้ังมีเสํนห๑ที่แตกตําง  แตํทั้งนี้จ าเป็นต๎อง
อาศัยการศึกษษความนิยนหรือความต๎องการของตลาดหรือผู๎บริโภค เป็นเคร่ืองชํวยในการคิดหรือการ
ออกแบบ 
 จากแนวความคิดดังกลําวสมารถน ากรอบแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึก ของวิบูลย๑ ลี้
สุวรรณ  มาเป็นแนวทางการพัฒนาและออกแบบเพื่อผลิตสินค๎าของที่ระลึกในทิศทางที่เหมาะสมกับสภาพ
ความเป็นอยูํและสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภคได๎  
 ส าหรับผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมของที่ระลึกนั้นนั้นมีรูปแบบที่แตกตํางกันมากมายดังนั้นหากจัดแบํง  
ประเภทผลิตภัณฑ๑ดังกลําวอาจจัดแบํงได๎หลายประเภทดังตํอไปนี้ ( ประเสริฐ  ศีลรัตนา , 2531, หน๎า142 )  

1. การแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์  จุดประสงค๑ในการสร๎างนั้นมีความหลากหลาย 
บ๎างผลิตมาเพื่อวัตถุประสงค๑ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของรํางกาย  หรือเพื่อตอบสนองความเชื่อความ
ศรัทธาหรือความต๎องการทางจิตใจ  หรือจัดสร๎างตามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจหรือการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
ซึ่งจุดมุํงหมายดังกลําวยํอมท าให๎รูปลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑มีความแตกตํางกันตามจุดมุงหมายในการสร๎าง ซึ่ง
อาจแบํงได๎เป็นพวกใหญํๆดังนี้ 
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   1.1  รูปลักษณ๑ที่สร๎างขึ้นตามประเพณีนิยม  เป็นรูปแบบที่ยึดหลักการสืบเนื่องของ
รูปแบบและจัดท าตํอๆกันมา  โดยจุดประสงค๑ของคนรํุนกํอนอาจสร๎างเพื่อประโยชน๑ใช๎สอยเป็น
จุดประสงค๑หลัก  ตํอมาสภาวการณ๑เปลี่ยนแปลงไป เป็นการสร๎างเพื่อตอบสนองความต๎องการของ
นักทํองเที่ยว  รูปแบบการผลิตยังคงยึดแบบอยํางเดิมแตํอาจพัฒนาดัดแปลงไปบ๎างเพื่อให๎เหมาะสมกับ
สภาพกาลแตํรูปลักษณ๑สํวนใหญํยังคงแสดงให๎เห็นบุคลิกและลักษณะเดิมของวัฒนธรรมและงานหัตถกรรม
ท๎องถิ่นอยํางชัดเจน 
   1.2   รูปลักษณ๑ที่สร๎างขึ้นตามสมัยนิยม  เป็นการสร๎างรูปแบบตามความนิยมที่
ปรากฏขึ้นมาในแตํละชํวงเวลา หมุนเวียนกันไปตามกาลเวลา  รูปแบบในชํวงที่ได๎รับความนิยนนั้นเรียกวํา  
รูปลักษณ๑ตามความนิยม 
   1.3  รูปลักษณ๑ที่สร๎างขึ้นเป็นกาลเฉพาะเพื่อเป็นที่ระลึก  เชํนที่ระลึกของงาน  
ที่ระลึกของเหตุการณ๑   ที่ระลึกเฉพาะบุคคล  เป็นต๎น 
  2.    การแบ่งประเภทจากวัสดุและเทคนิคการสร้าง  การแบํงประเภทดังกลําวนั้นยึดตาม 
วัสดุและเทคนิคการสร๎างที่แตกตํางกันซึ่งอาจแบํงได๎เป็นพวกใหญํๆดังนี้  

2.1 การสร๎างจากวัสดุธรรมชาติ 
2.2 การสร๎างจากวัสดุสังเคราะห๑ 
2.3 การสร๎างจากเศษวัสดุ 

 
3.   การแบ่งประเภทจากรูปลักษณ์ เป็นการแบํงประเภทตามรูปลักษณ๑ที่ปรากฏ 

พบเห็นอยูํทั่วไปซึ่งอาจแบํงได๎ดังตํอไปนี้ 
3.1 ลักษณะตัวอักษร  เป็นการน าตัวอักษร  มาจัดท าเป็นของที่ระลึก 
3.2 ลักษณะเรขาคณิต  เป็นการน ารูปและลวดลายทางเรขาคณิตมาสร๎างเป็นสื่อ 

สัญลักษณ๑ 
3.3 ลักษณะตามลัทธิ ความเชื่อ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นถิ่นเป็น 

การน าลัทธิ ความเชื่อ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นถิ่น เมาสร๎างเป็นของที่ระลึก เชํนรูปเคารพ สัตว๑
ในวรรณคดี สถาปัตยกรรม การละเลํนและกีฬาพื้นถิ่น  ฯลฯ มาสร๎างเป็นรูปแบบของที่ระลึก  

3.4 ลักษณะธรรมชาติ การน าเร่ืองราวของธรรมชาติ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือ  
รูปแบบตามธรรมชาติ เชํนภาพวิวทิวทัศน๑ สัตว๑และดอกไม๎ตามธรรมชาติ เปลือกหอย ฯลฯมาสร๎างเป็น
รูปแบบของที่ระลึก  

3.5 ลักษณะของเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ เป็นการน าผลิตภัณฑ๑สินค๎าประเภทตํางๆ  
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ทั้งที่เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎และเครื่องประดับ มาจัดท าในลักษณะของที่ระลึก  
   3.6  ลักษณะในหมวดของอาหารหรือของบริโภค เป็นการประดิษฐ๑หรือน า
รูปลักษณะของอาหารทั้งส ารับคาวและหวาน รวมถึงผลไม๎  มาจัดท าในลักษณะของที่ระลึก 

3.6 ลักษณะอิสระ เป็นการน าลักษณะที่สร๎างสรรค๑ขึ้นมาด๎วยความคิดและ 
จินตนาการจากความนึกคิดอิสระของผู๎ออกแบบมาจัดท าในลักษณะของที่ระลึก  
  4.  การแบ่งประเภทตามลักษณะการใช้  การแบํงในลักษณะนี้ถือเป้าหมายลักษณะการน า 
ไปใช๎เป็นส าคัญซึ่งอาจแบํงได๎ดังตํอไปนี้ 

4.1 ของที่ระลึกประเภทของอุปโภคบริโภค  นั่นคือของที่ระลึกในรูปของของ  
ของกินและของใช๎ ตัวอยํางเชํน เทียนหอม  ธูปหอม  ขนม และ อาหาร โดยมากจะผลิตในรูปหรือรสที่
แปลกใหมํ และบรรจุในภาชนะหรือหีบหํอบรรจุภัณฑ๑ที่สวยงาม และอาจถูกมอบให๎แกํกันในรูปของขวัญ 
ของช ารวย ของที่ระลึก  ส าหรับของที่ระลึกประเภทนี้โดยเฉพาะอยํางยิ่งอาหารและขนมมักมีจุดอํอนที่เป็น
ของที่มีอายุการใช๎งานสั้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับของที่ระลึกประเภทอื่น 
   4.2   ของที่ระลึกประเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ โดยเครื่องมือเคร่ืองใช๎บางชิ้นก็มี  
การผลิตขึ้นอย่างพิเศษต่างจากรูปแบบโดยทั่วๆไป ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง  สีสัน  ลวดลาย  หรือวัสดุที่ทรง  
คุณค่า  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ดังกล่าวมักถูกน าไปประดับมากกว่าการน าไปใช้สอยในชีวิตประจ าวันหากมี  
การใช้สอยก็มักน ามาใช้เฉพาะในโอกาสส าคัญเท่านั้น    ดังนั้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ดังกล่าวจึงกลายเป็น  
ของที่ระลึกไปในที่สุด เช่น อาวุธโบราณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้พื้นบ้าน  เคร่ืองเสียงโบราณ  เป็นต้น  
   4.3  ของที่ระลึกประเภทของตกแต่ง หากเปรียบเทียบระหว่างเครื่องมือเคร่ืองใช้  
แล้วของประเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใช้มักสร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน  
ร่างกายเป็นหลัก ในขณะที่ของประเภทของตกแต่งมักสร้างมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางจิตใจเป็น  
หลักมากกว่า  ดังนั้นของที่ระลึกดังกล่าวอาจน ามาใช้ตกแต่งร่างกายหรือสถานที่ก็ได้ 

4.4 ของที่ระลึกประเภทวัตถุทางศิลปะ มักเป็นของที่สร้างขึ้นมาโดยศิลปิน 
ผลงานศิลปวัตถุดังกล่าวส่วนใหญ่มักน ามาใช้ประโยชน์ในการตกแต่งมากกว่าน ามาใช้ประโยชน์ทางอื่นๆ 
เช่น ภาพเขียน  รูปแกะสลัก  งานประติมากรรม ฯลฯ 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ความหมายของพฤติกรรมผู๎บริโภค  ลีออน จี ซิฟฟ์แมน และ เลสลี่ ลาซาร๑ คานุก (  Leon G. 
Schiffman & Leslie Lazar Kanuk อ๎างใน ศุกร  เสรีรัตน๑ ,2540 ,หน๎า 5 ) หมายถึง พฤติกรรมที่ผู๎บริโภค
แสดงออกในการแสวงหาส าหรับการซื้อ การใช๎ การประเมิน และการจับจํายใช๎สอย ซึ่งสินค๎าและบริการที่
เขาคาดหวังวําจะท าให๎ความต๎องการของเขาได๎ 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน๑ (2538, หน๎า 3) ได๎กลําววําพฤติกรรมผู๎บริโภคหมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลท า
การค๎นหา  การซื้อ  การใช๎  การประเมินผล  และการใช๎จํายในผลิตภัณฑ๑และบริการโดยคาดวําจะ
ตอบสนองความต๎องการของเขา 
 ธงชัย  สันติวงษ๑  (2537, หน๎า 29 ) ได๎กลําววําพฤติกรรมผู๎บริโภคหมายถึง การกระท าของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข๎องโดยตรงกับการจัดหาได๎มา  และการใช๎ซึ่งสินค๎าและบริการทั้งนี้หมายความรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยูํกํอนแล๎ว และเป็นสิ่งที่มีสํวนในการก าหนดให๎เกิดการกระท าดังกลําว  
 จากความคิดดังกลําวข๎างต๎น พฤติกรรมผู๎บริโภค จึงเป็นการศึกษากระบวนการตัดสินใจของ
ผู๎บริโภค วําจะท าการตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือบริการอะไรหรือไมํ   ถ๎าซื้อจะซื้อจากที่ไหน  เมื่อไร  อยํางไร  
จากใคร   จึงจะเหมาะสมและสร๎างความพอใจในการซื้อให๎แกํตนมากที่สุด 
 พฤติกรรมผู๎บริโภคจะเร่ิมขึ้นเมื่อบุคคลได๎ร๎ูถึงการขาดผลิตภัณฑ๑บางอยํางซึ่งจะเป็นตัวกระต๎นที่
ต๎องมีการกลั่นกรองด๎วยประสบการณ๑ที่บุคคลมีอยูํเพื่อเป็นการตรวจสอบกับข๎อมูลตํางๆ ที่ได๎เก็บสะสมไว๎
วํามีข๎อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาดังกลําวหรือไมํ   ประสบการณ๑จะมีผํานเข๎ามาเสมอเพราะบุคคลจะมีการทดสอบ
สถานการณ๑ในปัจจุบันกับความรู๎ในอดีตที่ผํานมา   ประสบการณ๑อาจชี้ให๎เห็นวําผู๎บริโภคซื้อผลิตภัณฑ๑
มาแล๎ว เป็นผลิตภัณฑ๑ที่ต๎องการหรือไมํ  หาซื้อได๎จากที่ไหน   ถ๎าการตัดสินใจนั้นเกิดขึ้นบํอยจนเป็นประจ า
ผู๎บริโภคก็สามารถตัดสินใจได๎เลยโดยไมํต๎องมีการพิจารณากันมาก    หากเป็นการตัดสินใจที่ไมํมีความแนํ
ชัด หรือความแนํนอน ปัจจัยพื้นฐานที่อยูํภายในและปัจจัยแวดล๎อมจะเร่ิมเข๎ามามีบทบาทตํอการตัดสินใจ
ด๎วย 
 ผู๎บริโภคจะโยงการรับรู๎ถึงการขาดของผลิตภัณฑ๑กับความต๎องการเฉพาะที่เกิดขึ้นได๎  โดยผํานทาง
ปัจจัยพื้นฐาน  ถ๎าผลิตภัณฑ๑นั้นอยูํในขํายที่ต๎องการ  แสดงวําผู๎บริโภคเร่ิมรู๎ถึงความต๎องการที่แท๎จริงของตน    
ซึ่งการร๎ูนี้จะเป็นเพราะการรํวมกระท าของการรับรู๎  ทัศนคติ  และการเรียนรู๎ของผู๎บริโภค อันเป็นผลให๎
ผู๎บริโภคได๎รับการกระตุ๎นให๎ต๎องมีการกระท าบางอยํางขึ้น   การตัดสินใจมักสอดคล๎องกับบุคลิกภาพของ
ผู๎บริโภค   ดังนั้นผู๎บริโภคจึงเร่ิมพัฒนาความตั้งใจในการซื้อขึ้นจากปัจจัยพื้นฐานที่อยูํภายใน  ซึ่ง
ปัจจัยพื้นฐานเหลํานี้ก็ได๎รับอิทธิพลจากอิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมด๎วย   สิ่งแวดล๎อมมีอิทธิพลตลอดเวลา
แม๎แตํในขณะที่ผู๎บริโภคอยูํในสภาวะที่ยังไมํรู๎ปัญหาความต๎องการใดโดยเฉพาะก็ตาม   ด๎วยลักษณะนี้จึง
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เห็นได๎วําสิ่งแวดล๎อมมีสํวนชํวยในการกํอตัวของทัศนคติ  การก าหนดรูปแบบของการเรียนรู๎  การ
สนับสนุนความต๎องการ และการชี้ถึงทิศทางของการจูงใจที่ได๎รับจากตัวกระตุ๎น  นอกจากนี้สิ่งแวดล๎อมยัง
อาจมีอิทธิพลน าไปสูํการตัดสินใจส าหรับการซื้อสินค๎าใดๆได๎โดยตรงด๎วย  
 ผลของการตัดสินใจของผู๎บริโภคที่ได๎รับจะมีได๎ทั้งความพอใจหรือไมํพอใจ  และผลลัพธ๑นี้อาจ
ปรากฏขึ้นในทันทีที่ตัดสินใจซื้อแล๎วหรือไมํก็ได๎    ตามปกติผลลัพธ๑นี้มักเกิดขึ้นภายหลังจากการตัดสินใจ
ซื้อแล๎วตลอดเวลาที่ยังคงมีการใช๎ผลิตภัณฑ๑ดังกลําว   ผู๎บริโภคจะได๎รับความพอใจหรือไมํพอใจก็ตาม
ข๎อมูลเหลํานี้จะกลับมาเป็นประสบการณ๑สํวนบุคคล   และผลของความพอใจนี้จะถูกเก็บสะสมไว๎พร๎อมจะ
มีผลกระทบตํอการตัดสินใจซื้อแบบเดียวกันในคร้ังตํอไป    แตํหากผลลัพธ๑เกิดขึ้นเป็นความไมํพอใจแล๎วก็
แสดงวําความต๎องการของผู๎บริโภคยังไมํได๎รับการบ าบัดหรือการตอบสนอง  และจะเป็นตัวกระตุ๎นใหมํให๎
ผู๎บริโภคต๎องเร่ิมเข๎าสูํกระบวนการของพฤติกรรมผู๎บริโภคอีกคร้ัง  หรือไมํก็ยอมรับตํอความไมํพอใจนั้น   
ไมํวําจะเป็นอยํางไรความไมํพอใจจะถูกเก็บสะสมเป็นประสบการณ๑ที่จะมีผลตํอการตัดสินใจในอนาคต  
 ส าหรับประเด็นที่ผู๎บริโภคต๎องการท าการตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นเร่ืองที่ซับซ๎อนมาก   อยํางไรก็ตาม
อาจระบุประเด็นพื้นฐานของการตัดสินใจซื้อออกมาได๎ 6  ประการ  
   1.  ผู๎บริโภคเป็นใคร  ในสํวนนี้จะท าให๎ทราบถึงกลุํมเป้าหมาย  ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร๑  สถานภาพ ระดับการศึกษา  รายได๎ ฯลฯ  ปัจจัยเหลํานี้ยํอมมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อ  
  2. ผู๎บริโภคต๎องตัดสินใจวําจะซื้อสินค๎าหรือบริการหรือไมํ  การตัดสินใจจะมีกํอนหรือ
หลังความต๎องการก็ได๎   หากผู๎บริโภคร๎ูโดยสัญชาตญาณวําเขาไมํมีความต๎องการ   การตัดสินใจก็จะงํายและ
ไมํมีกิจกรรมใดๆ  แตํในทางตรงกันข๎ามหากเขามีความต๎องการ จะต๎องมีการแสวงหาข๎อมูล และประเมินวํา
ควรซื้อหรือไมํ 
  3. ผู๎บริโภคต๎องตัดสินใจวําจะซื้อสินค๎าอะไร  ซึ่งการตัดสินใจนี้จะเกี่ยวกับการเลือกสรร
สินค๎าที่ต๎องการ    
  4. ผู๎บริโภคต๎องตัดสินใจวําจะต๎องซื้อสินค๎าเมื่อใด  ซึ่งการตัดสินใจนี้จะเกี่ยวข๎องกับ
ระยะเวลาหรือชํวงเวลาที่จะท าการซื้อ 
  5. ผู๎บริโภคต๎องตัดสินใจวําจะซื้อสินค๎าที่ต๎องการที่ไหน  จะเป็นการพิจารณาตัดสินใจใน
เร่ืองของท าเลและสถานที่ซื้อวําควรจะซื้อได๎จากร๎านใด  ยํานหรือบริเวณใด ฯลฯ  
  6. ผู๎บริโภคจะซื้อสินค๎าได๎โดยวิธีใด  การตัดสินใจในประเด็นน้ีจะเกี่ยวข๎องกับประเด็น
อ่ืนๆด๎วย อาทิเชํน  ปริมาณสินค๎า วิธีการช าระเงินคําสินค๎า การสํงสินค๎า พาหนะและเส๎นทางการเดินทาง  
ล าดับของร๎านที่ต๎องแวะ   ลักษณะการซื้อตามล าพังหรือมีผู๎ติดตาม  ฯลฯ  
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 เมื่อผู๎บริโภคสามารถตอบค าถามทั้ง 6 ประเด็น จนเป็นที่พอใจแล๎ว ก็จะมีผลให๎ผู๎บริโภคสามารถ
ตัดสินใจซื้อสินค๎านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
  

ภาพที่ 2.10      แสดงแบบจ าลองการเกิดพฤติกรรมผู๎บริโภค 
   ที่มา              ศุกร  เสรีรัตน์ , 2540 ,หน้า 27  
 

 
 

 

 

ข้อ มูลที่เก็บ
สะสมไว้ 

ปัจจัยพ้ืนฐาน 

-ความต้องการ 
-แรงจูงใจ 
-บุคลิกภาพ 

-การรู้ 
 

การตัดสินใจซื้อ 
-ใคร ซื้อ 
-ซื้อหรือ ไม่ 
-ซื้ออะไร 
-ซื้อเมื่อไร 
-ซื้อจากไหน 

-ซื้อโดยวิธีใด 

ผลลัพธ์ที่ได้ 
-ความพอใจ 
-ความไม่พอใจ 

อิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อม 

-ครอบครัว 
-สังคม 

-วัฒนธรรม 

-รายได้ 
-การศึกษา 
 

 

ตัวกระตุ้น 

การขาดของ
ผลิตภัณฑ์ 

www.ssru.ac.th



 

43 

แนวโน้มรูปแบบและสีผลิตภัณฑ์ไทยและผลิตภัณฑ์โอทอป 
 แนวโน๎มรูปแบบและสีผลิตภัณฑ๑ไทยและผลิตภัณฑ๑โอทอปนี้เป็นแนวโม๎มรูปแบบและสีของชํวง  
ฤดูใบไม๎รํวง ฤดูใบไม๎ผลิ ฤดูใบไม๎ผลิ และฤดูร๎อนของปี2011-2012   โดยประกอบด๎วยแนวโน๎มที่แบํงเป็น 

4 กลุํมดังตํอไปนี้ 
1  . ธรรมชาติเน้ือแท๎ ( Essential  Nature) 
2   งามแปลกตาแบบบาโร๎ค ( Baroque Curiosity) 
3    คลื่นเสนํหา ( Sensual  Wave)   
4    สร๎างสรรค๑อยํางมีพลัง ( Creative Exuberance)   

 
 1.  ธรรมชาติเน้ือแท๎ ( Essential  Nature) เป็นแนวโน๎มของฤดูใบไม๎รํวงของปี 2011 เป็นแนวโน๎มที่
มีภาพรวมหรือมีภาพลักษณ๑ที่ดูเรียบงํายสงํางาม มีคุณภาพ มีสัจจนิยมในวัสดุ เสมือนนักอนุรักษ๑นิยมหัว
ใหมํ  มีความอบอุํน เป็นมิตร สามารถแตํงธรรมชาติให๎งดงามเหนือความจริง  โดยในแนวโน๎มนี้จะนิยม
กลุํมสีที่ให๎อารมณ๑ความร๎ูสึกที่มีความรู๎สึกแบบสามัญ  มั่นคง และเนิบช๎า  สงํางามอยํางกลมกลืน  สีที่อยูํใน
กลุํมนี้ได๎แกํสีเขียวคล้ าแบบสนไพน๑  สีเขียวสนิม  สีเขียวสดชื่นของมอสตะไครํน้ า  สีกากี  สีชมพูเจือส๎ม
อํอน หรือ สีพีช สีขาวนวล  สีครีมจนถึงแดงอมน้ าตาล  ซึ่งเป็นสีแบบเนื้อวัสดุที่ดูนุํมนวลคลาสสิกแตํดูแห๎ง  
คล๎ายแพรไหม วัสดุหลักในการใช๎คือไม๎ มีการน าผิวสัมผัสของไม๎มาใช๎  มีการเข๎ามุมไม๎อยํางประณีต  การ
ทักทอจักสานที่มีลูกเลํน  ดอกไม๎จะเป็นลักษณะดอกของดอกไม๎ป่า ดอกวํานและดอกหญ๎าเล็กๆละเอียด  
ลวดลายที่ใช๎จะเลียนแบบลักษณะของพืชพันธุ๑ของฤดูใบไม๎รํวง  เงาใบไม๎  มอส  ดอกไม๎ป่า  ลวดลาย
สิงสาราสัตว๑ นก หนู  กวาง  เป็นต๎น 
 2.  งามแปลกตาแบบบาโร๎ค ( Baroque Curiosity) เป็นแนวโน๎มของฤดูหนาวของปี 2011 เป็น
แนวโน๎มที่มีภาพรวมหรือมีภาพลักษณ๑ที่ดูเหมือนฝันเหนือความจริงในมุมมองใหมํในนาฏกรรมอันวิจิตร
อลังการ หรือเหมือนเทพนิยายในฝัน  งามเก๐ฉูดฉาดดูนําประหลาดใจ   โดยในแนวโน๎มนี้จะนิยมกลุํมสีที่
แฝงความมั่งคั่ง มีเสนํห๑ และหรูหรามีราคา  สีที่อยูํในกลุํมนี้ได๎แกํสีฟ้าอมเทา  สีน้ าเงินเข๎ม   รวมถึงโทนสี
บรอนซ๑ สีน้ าตาล  สีแดงที่มีประกายงดงามเรืองรองคล๎ายแพรไหม  ลวดลายที่ใช๎จะมีการใช๎ลวยลาย
เรขาคณิต  ลายตาหมากรุก  ลวยลายแบบออปอาร๑ต  มีการน าเทคนิคของการเลํนสีเหลือมพรายให๎เกิดมิติมา
เลํนด๎วย  และน าลวดลายโบราณประยุกต๑  ลวดลายหรูแบบตะวันออก  รูปสัตว๑ในวรรณคดีหรือเทพนิยาย 
มาใช๎ 

3    คลื่นเสนํหา ( Sensual  Wave)  เป็นแนวโน๎มของฤดูใบไม๎ผลิของปี 2012 เป็นแนวโน๎มที่มี 
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ภาพรวมหรือมีภาพลักษณ๑ที่สะท๎อนถึงความโรแมนติกหรืออารมณ๑อํอนไหวแบบผู๎หญิง  อํอนหวาน 
อํอนโยน นุํมนวล มีความรัก มีเสนํห๑   และมีดีไซด๑ดูทันสมัยผนวกด๎วยเทคโนโลยีด๎วย  วัสดุที่ใช๎ดูเบาบาง
ละเอียดอํอน  โดยในแนวโน๎มนี้จะนิยมกลุํมสีที่เย๎ายวนใจแสดงถึงความเป็นผู๎หญิง สีที่อยูํในกลุํมนี้ได๎แกํสี
ชมพูในโทนสีไลํระดับคล๎ายแป้งประทินผิวตํางๆ   รวมถึงโทนสีที่ดูสดใส   สีของผลไม๎สุก  สีแอปริคอท สี
พีช  สีชมพูอมมํวง  และสีน้ าตาลที่มีประกายวาวเจืออยูํในสี   ลักษณะฟองกลมที่จับกันคล๎ายรังผึ้ง หรือ
คล๎ายโครงสร๎างโมเลกุล  ลักษณะของลูกปัดที่ร๎อยเรียงตํางขนาดคือกลุํมของรูปแบบในแนวโน๎มนี้  หากมี
การใช๎ดอกไม๎ดอกไม๎จะจะเป็นดอกไม๎เล็กที่มีกลีบดอกนุํมนวลอํอนหวานคล๎ายดอกซากุระ  นอกจาก
ดอกไม๎ที่บอบบาง อํอนหวาน สีสันสดใสแล๎วดอกไม๎ในโทนโมโนโทนในกลุํมสีเข๎มขรึมแบบขาวด าเทาก็
ถูกน ามาใช๎ในเคร่ืองโลหะหรือเคร่ืองแก๎ว    มีการน าผ๎าลูกไม๎มาใช๎ด๎วยโดยมีลวดลายที่ประยุกต๑ใหมํเชํนลาย
ทักทอที่คล๎ายใยแมงมุม   หรือลายที่ดูยุํงเหยิงด๎วย   มีการน าลีลาการพลิ้วไหวของแถบริบบิ้น  รวมถึงการพับ
และจับจีบโดยมีแรงบันดาลใจจากศิลปะการพับกระดาษแบบญี่ปุ่นที่เรียกวํา  โอริ  กามิ  มาใช๎  โดยปรากฏ
ในเคร่ืองแก๎วหรือเซรามิคส๑เน้ือบาง  โคมไฟ  เครื่องประดับ  แจกัน เคร่ืองเรือนและของตกแตํงตํางๆเป็นต๎น  

4    สร๎างสรรค๑อยํางมีพลัง ( Creative Exuberance )เป็นแนวโน๎มของฤดูร๎อนของปี 2012 
เป็นแนวโน๎มที่มีภาพรวมหรือมีภาพลักษณ๑ที่สะท๎อนถึงการผสมผสานอยํางสร๎างสรรค๑มีพลัง  ดูสนุกสนาน 
มีการน าแนวคิดมิกซ๑ แอนด๑ แมทซ๑ มาใช๎ในแนวของงานหัตถกรรมหรือของท าด๎วยมือมาใช๎  กลุํมสีที่ใช๎จะ
เน๎นกลุํมสีที่สดใสสดสวํางสนุกสนาน เชํน สีร๎ุง   มีการน างานหัตถกรรมมาใช๎เชํนผ๎าด๎นมือ  งานเย็บปักถัก
ร๎อยตํางๆในรูปแบบใหมํที่ทันสมัยมาใช๎  อาจน างานปักมาเพื่อเสริมควาเก๐ไก๐นํารักของผลิตภัณฑ๑เชํนตาม
ขอบกระเป๋า   เคร่ืองใช๎ตกแตํงโต๏ะอาหาร เป็นต๎น   มีการน าลวดลายตํางๆในสไตล๑มิกซ๑  แอนด๑  แมทซ๑ มา
ใช๎ผสมผสานอยํางสนุกสนาน    นอกจากนี้มีการน าเส๎นสีทีทีแปรงที่สดใสหรือลายเส๎นแบบฟรีแฮนมาใช๎
ด๎วย ( เพียงพัตรา , 2553 ,หน้า 91-94  ) 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
การด าเนินการวิจัย เร่ือง แนวทางการเลือกสรรผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนประเภท  

ของที่ระลึกเพื่อการส่งเสริมร้านอาหารไทยในประเทศออสเตรเลีย  นั้นผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อใช้ประกอบและพิจารณาเป็นในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 สายชล  สาละสาวิน (2546, หน้า 103-104 )ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับแท้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร   พบว่า การซื้อเคร่ืองประดับแท้ส่วน
ใหญ่เป็นการซื้อเพราะชอบและเก็บไว้ใช้เอง และโอกาสที่ซื้อส่วนใหญ่ซื้อเป็นของขวัญ    ส่วนประกอบ
เคร่ืองประดับแท้ที่เป็นเพชรและทองค า ที่มีลวดลายแบบเรียบๆเก๋ ทันสมัย เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด    การ
โชว์สินค้าที่สวยงามไว้หน้าร้านนั้นเป็นสื่อดึงดูดใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับแท้มากที่สุด
และการรับประกันคุณภาพให้กับเครื่องประดับแท้ที่ลูกค้าซื้อไปทุกชิ้นเป็นการส่งเสริมการขายที่สร้างความ
พึงพอใจให้มากที่สุด      ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ได้แก่  ราคาที่สอดคล้องกับ
คุณภาพ   การรับประกันคุณภาพสินค้า ความน่าเชื่อถือของร้าน และ  รูปแบบเคร่ืองประดับที่สวยงาม   
ตามล าดับ  ส่วนปัจจัยที่มีความส าคัญน้อยที่สุด ได้แก่ ซื้อเก็บสะสมให้ครบชุด 
 ระวิวรรณ  วงศ๑สุรไกร และ คณะ ( 2545, หน๎า 5) ได๎ท าโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบ
เคร่ืองประดับรัตนชาติเนื้ออํอนเป็นองค๑ประกอบ โดยได๎จัดสร๎างชิ้นงานต๎นแบบเพื่อกระตุ๎นให๎เกิดการใช๎
วัสดุใหมํ  สามารถประยุกต๑ใช๎กับอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับในเชิงพาณิชย๑ และเพื่อรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับ
การออกแบบและผลิตเคร่ืองประดับ ส าหรับใช๎เป็นประโยชน๑กับการศึกษาค๎นคว๎าตํอไปในอนาคต  
 การศึกษาแบ่งเป็นส่วนข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารและข้อมูลจากการส ารวจภาคสนามด้วย
แบบสอบถาม  และการจัดแสดงผลงาน  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาแบ่งออกเป็น  3  กลุ่ม  ได้แก่ ผู้บริโภคชาวไทย 
ชาวญี่ปุ่น  และชาติอ่ืนๆ   รวมประชากรทั้งสิน 2,950 คน  ได้ท าแบบสอบถามทั้งหมด 3 ชุด 
  ชุดที่ 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เคร่ืองประดับ  ความสนใจต่อรูปแบบเคร่ืองประดับ  สี
ของพลอย  การใช้งาน  และการยอมรับสิ่งแปลกใหม่ 
  ชุดที่ 2 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจและการยอมรับเคร่ืองประดับจากตัวอย่างชิ้นงาน  

  ชุดที่ 3 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความชื่นชอบ  ความสนใจในงานเคร่ืองประดับศิลปะแนวใหม่  

การใช้เคร่ืองประดับ  เพื่อหาแนวคิด  ความรู้สึกของผู้ชมงานที่เกิดจาก เส้น สี และ รูปทรงที่ประกอบกัน
เป็นชิ้นงาน รวมถึงแนวโน้มของรูปแบบ  ความต้องการ และ ความเห็นที่มีต่อชิ้นงานที่จัดแสดง  
 ผลการศึกษาปรากฏว่าความชื่นชอบในชิ้นงานไม่มีข้อจ ากัด  บ่งบอกไม่ได้ว่ารูปแบบใดเป็นที่นิยม
แน่นอน  แต่ความรู้สึกต่อองค์ประกอบรวมที่ปรากฏในชิ้นงานมีความเห็นตรงกันบ้างแต่ไม่มีผลทางสถิติ   
และทราบว่างานของไทยที่มีการปรับรูปแบบยังคงความนิยม  สีของพลอยที่ได้รับความนิยมคือสีฟ้า   ผู้ชม
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ให้ความสนใจกับสิ่งที่แปลกใหม่และวิธีจัดแสดง  เทคโนโลยี และการใช้งาน ไม่ได้เป็นสิ่งที่ก าหนดความ
ชื่นชอบที่มีต่อผลงาน   ราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อแต่ความประทับใจเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด 

สอดรับกับข้อมูลในเอกสารที่กล่าวว่า เคร่ืองประดับเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตใจโดยตรง  เป็นความผูกพัน
และชื่นชอบ  ส าหรับการใช้สอยถือว่าเป็นประเด็นรอง 

ระพีพรรณ   ทองห่อและคณะ ( 2546, หน้า  ก-ข  ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ลักษณะการใช้จ่ายเงินเพื่อ 
ซื้อผลิตภัณฑ์และความต้องการการใช้บริการของนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และการใช้บริการเพื่อการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ  และ เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นใน
ประเทศไทย      ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ีท าการสุมตัวอย่างแบบบังเอิญจาก นักท่องเที่ยวต่างชาติที่
เดินทางมาทิองเที่ยวในประเทศไทยสูงสุด 10 อันดับแรก   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิเคราะห์เนื้อหา 
ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยค่าความถี่และร้อยละ  
 ผลการวิจัยพบว่าความต้องการในการซื้อผลิตภัณฑ์   นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเลือกสินค้าและ
ของที่ระลึกประเภทเสื้อผ้ามากที่สุด  รองลงมาคือ สินค้าหัตถกรรมไทยและเครื่องหนัง ตามล าดับ   
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกเพื่อใช้เองมากกว่าเป็นของฝาก   ส าหรับสินค้าและ
ของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวชาวเอเชียไม่นิยมซื้อได้แก่ อัญมณี เพราะราคาแพง  ส่วนชาวยุโรปและอเมริกาไม่
นิยมซื้อ เฟอร์นิเจอร์และไม้แกะสลักเพราะ การขนส่งไม่สะดวก      ในด้านการบริการการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวเอเชียส่วนใหญ่นิยม การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการ    ในขณะที่ชาวยุโรปและอเมริกา นิยม
การท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม  การเยี่ยมชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีไทย  ส่วนการท่องเที่ยวที่ทั้ง  
2 กลุ่มนิยมรองลงมา ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่นการรับประทานอาหารไทยที่มีสมุนไพรเป็น
ส่วนประกอบ  การนวดแผนไทย  และการนวดแบบวารีบ าบัด 

 ส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  พบว่า ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทั้งประเภทที่เป็นสินค้า
ที่ระลึก และ ประเภทในลักษณะการท่องเที่ยวประเภทต่างๆนั้น นักท่องเทียวให้ความส าคัญกับการมี
เอกลักษณ์ความเป็นไทย และ ความสมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยวมากที่สุด  ดังนั้นแนวทางส าคัญใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจึงควรมุ่งเน้นในเร่ืองการสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทย ในขณะเดียวกันควรมี
ความตระหนักในเร่ืองของการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืนควบคู่กันไป 

 กษม  อมันตกุล ( 2546 , บทคัดย่อ ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง  การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมสินค้าที่ระลึกทองเหลืองสาน จังหวัดฉะเชิงเทรา  งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ
ของศิลปหัตถกรรมสินค้าของที่ระลึกทองเหลืองสาน เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้วัสดุที่น ามา
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ออกแบบและพัฒนาร่วมกับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ระลึกทองเหลืองสาน  และความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ฯ ที่
ได้รับการออกแบบและพัฒนาแล้ว  ผลการวิจัยสรุปว่า 
  1.  ลักษณะเฉพาะของศิลปหัตถกรรมสินค้าของที่ระลึกทองเหลืองสานต้องค านึงถึงขนาด
ของวัสดุ  ความสวยงาม  การผลิต  และรูปแบบ  โดยรูปแบบที่นิยมควรเป็นรูปแบบที่เน้นประโยชน์ใช้สอย   
  2. การน าวัสดุร่วมในการออกแบบจะเป็นวัสดุไม้  และมีความเป็นไปได้ในการน าไม้ไผ่มา
ออกแบบและพัฒนากับทองเหลืองและควรเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน ประเภท โคมไฟ 

  3. การออกแบบในภาพรวมต้องการรูปแบบที่ใช้ลายสานสองและใช้วัสดุไม้ไผ่ ร้อยละ 50 
และทองเหลือง ร้อยละ 50 และความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบและพัฒนาแล้วในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีหรือมาก 

 ทรงศรี  สุรเวคิน ( 2547,บทคัดย่อ,หน้า93และ 97 ) ได้ท าวิจัยเร่ืองทัศนคติและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศยุโรปต่อการซื้อสินค้าที่ระลึกไทยในกลุ่มผ้าไหม ผลการวิจัยพบว่า
นักท่องเที่ยวจะชอบผ้าไหมที่ผลิตจากมือมากกว่าผลิตจากเคร่ืองจักร  ผ้าพื้นเป็นผ้าไหมที่นักท่องเที่ยวกลุ่ม
นี้ให้ความสนใจที่สุดถึงร้อยละ 50   ในเร่ืองส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านได้แก่ ราคา ผลิตภัณฑ์ สถานที่ 
และการส่งเสริมการตลาด   นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวให้ความสนใจเร่ืองราคามากที่สุดและให้ความส าคัญ
ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ผลิตภัณฑ์และสถานที่ในระดับใกล้เคียงกันและให้ความส าคัญในระดับปาน
กลาง  ส่วนองค์ประกอบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยว  ในเร่ืองของผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวจะ
ค านึงถึงลวดลายและสีของผลิตภัณฑ์มากที่สุดต่อการตัดสินใจซื้อ  รองลงมาได้แก่ใบรับรองคุณภาพสินค้า   
กรรมาวิธีการทอและความหนาของเนื้อผ้า  ตามล าดับ 
 ทวีป  ศิริรัศมี และ พรพิมล เตรียมวัง ( 2549,บทคัดย่อ,หน้า 101และ116-118  ) ได้ท าวิจัยเร่ือง
การศึกษาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าของที่ระลึกในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก  ผู้ซื้อให้ความส าคัญกับปัจจัย
การส่งเสริมธุรกิจคนไทยมากที่สุด  รองลงมาคือความแปลกใหม่  การผลิตที่มีคุณภาพดี และรูปแบบของ
สินค้าที่สวยงาม  ถูกใจ ตามล าดับ  ส าหรับจุดแข็งของสินค้า ได้แก่ รูปแบบที่สวยงาม  การผลิตมีคุณภาพ
และราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  จุดอ่อน รูปแบบสินค้าซ้ าๆ  วัสดุไม่ค่อยดีไม่คงทนเสียหายง่าย   และราคา
แพง  โอกาสในกาพัฒนาได้แก่  ความหลากหลายของสินค้า  ความสวยงามของสินค้า คุณภาพ  ราคา  และ
การประชาสัมพันธ์  อุปสรรคในการพัฒนาได้แก่  คุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐาน   รูปแบบสิค้าไม่มีความ
หลากหลาย  รูปแบบมีการซ้ ากันในหลายภูมิภาค  และสภาพเศรษฐกิจและการเมืองที่ตกต่ าในปัจจุบัน 

 สมสกุล  จีระศิลป์ ( 2549,บทคัดย่อ  ) ได๎ท าการวิจัยเร่ือง  แนวทางการเลือกสรรรูปแบบผลิตภัณฑ๑
หัตถกรรมชุมชน ประเภทของที่ระลึกเพื่อการสํงเสริมร๎านอาหารไทยในประเทศออสเตรเลีย  มี
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วัตถุประสงค๑เพื่อ (1. ) เพื่อเสนอแนะแนวทางการเลือกสรรรูปแบบผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมชุมชนฯ ที่สอดคล๎อง
กับความพึงพอใจของผู๎บริโภคหรือผู๎ใช๎และใช๎เป็นข๎อมูลประกอบเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 

(2. ) เพื่อเสนอแนะแนวทางการเลือกสรรรูปแบบผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมชุมชนประเภทของที่ระลึกเพื่อการ
สํงเสริมร๎านอาหารไทยในประเทศออสเตรเลียแกํ นักออกแบบ ผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการร๎านอาหารไทยและ
หนํวยงานของรัฐ ( 3. ) เพื่อสํงเสริมเอกลักษณ๑ วัฒนธรรมไทย หรือภูมิปัญญาไทย ในรูปของผลิตภัณฑ๑
หัตถกรรม   ผลการวิจัยพบวํา 
 1. การทดสอบสมมุติฐานของสินค๎าหัตถกรรมของที่ระลึก  กับการสํงเสริมกิจการร๎านอาหารไทยที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 % และ 97 % โดยสถิติทดสอบ T-test   พบวําการมอบ สินค๎าหัตถกรรมของที่ระลึกมี
ผลตํอการสํงเสริมร๎านอาหารไทย    และคําเฉลี่ยความเห็นชอบมีคําเทํากับ 3.84  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทํากับ 0.767   แสดงให๎เห็นวําประชากรตัวอยํางเห็นด๎วยอยํางมากวํามีผลตํอการสํงเสริมกิจการร๎านอาหาร
ไทย 
 2.  ด๎านหมวดรูปแบบ  สไตล๑  สีสัน  ผิวสัมผัส  และการใช๎งาน  พบวําหมวดรูปแบบที่ได๎รับความ
พอใจ/นิยมสูงสุด  3 อันดับแรก ได๎แกํ หมวดรูปแบบที่เกี่ยวกับอาหารและผลไม๎ไทย  หมวดรูปแบบจาก
สถาปัตยกรรมและยวดยานไทย  และหมวดรูปแบบของสัตว๑พื้นบ๎านและวรรณคดีไทย   สไตล๑ของ
ผลิตภัณฑ๑ฯที่ได๎รับพอใจ/นิยมสูงสุดได๎แกํ สไตล๑ไทยประเพณี  สไตล๑ไทยพื้นบ๎าน และสไตล๑ไทยรํวมสมัย  
หมวดสีสัน ได๎แกํ โครงสีเย็น  โครงสีอํุน/ร๎อน  และโครงสีคลาสสิก   ผิวสัมผัสผลิตภัณฑ๑ฯ ฯที่ได๎รับพอใจ/
นิยมสูงสุดได๎แกํพื้นผิววัสดุที่เรียบเนียนคล๎ายผ๎าไหม  พื้นผิววัสดุที่นุํมนวล และพื้นผิวแบบโลหะ    ส าหรับ
การใช๎งานผลิตภัณฑ์ฯที่ได๎รับพอใจ/นิยมสูงสุด ได้แก่การตกแตํงและตั้งแสดง   การน ามาใช๎ในโอกาส
ส าคัญเท่านั้น  และ การใช้งานเป็นคร้ังเป็นคราว   ในเร่ืองรูปแบบที่ได๎รับความพอใจ/นิยมตามแตํละหมวด
รูปแบบได๎แกํ  หมวดเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ได๎แกํผลิตภัณฑ๑ประเภทเคร่ืองใช๎บนโต๏ะอาหาร  และของประดับ
บ๎าน   หมวดรูปแบบที่เกี่ยวกับอาหารและผลไม๎ไทย  ได๎แกํผลิตภัณฑ๑ที่มีลักษณะที่เน๎นเร่ืองราวของอาหาร
และผลไม๎ไทยรวมทั้งองค๑ประกอบข๎างเคียง   หมวดรูปแบบจากนาฏศิลป์และดนตรีไทย ได๎แกํผลิตภัณฑ๑ที่มี
ลักษณะที่เน๎นเร่ืองราวที่เกี่ยวกับเร่ืองของโขนในชุดรามเกียรติ์  ตุ๏กตาในชุดปรจ าชาติ และเคร่ืองดนตรีไทย
ยํอสํวน   หมวดรูปแบบจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย  เป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีลักษณะที่เน๎นเร่ืองราวที่เกี่ยวกับ
การละเลํน-กีฬาพื้นบ๎านและชีวิตชนบทไทย  หมวดรูปแบบของลวดลายไทย  เป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีลักษณะที่
เน๎นลวดลายที่มีการตัดทอนเรียบงําย แตํมีความเดํนสะดุดตา  หมวดรูปแบบจากสถาปัตยกรรมและยวดยาน
ไทย เป็นผลิตภัณฑ๑ที่จ าลองหรือยํอสํวนรูปแบบจากยานยนต๑หรือพาหนะพื้นบ๎าน  บ๎านไทยหรือเรือนพื้น
ถิ่น  สถาปัตยกรรมไทย หรือยวดยานในราชพิธี   หมวดรูปแบบที่เกี่ยวกับปรัชญาและความเชื่อ  เป็น
ผลิตภัณฑ๑ที่จ าลองหรือยํอสํวนในรูปของประติมากรรม  หรือ งานสลักของรูปเคารพในศาสนา  เทพใน
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วรรณคดี  และ สิ่งมงคลตํางๆ   หมวดรูปแบบจากธรรมชาติ   เป็นผลิตภัณฑ๑ประดิษฐ๑ในรูปแบบดอกไม๎
ไทยๆ พันธุ๑-ไม๎ไทย สัตว๑หรือสิ่งมีชีวิตใต๎ท๎องทะเล   หมวดรูปแบบจากสัตว๑พื้นบ๎านและวรรณคดีไทย เป็น
ผลิตภัณฑ๑ประดิษฐ๑รูปแบบของสัตว๑พื้นบ๎านไทย โดยเฉพาะช๎างจะได๎รับความนิยมสูงสุด   หมวดภูมิปัญญา
พื้นบ๎านและการเลือกวัสดุไทย  เป็นผลิตภัณฑ๑ที่แสดงลักษณะของเอกลักษณ๑ไทยอยํางชัดเจน  เน๎นความ
ประณีตอยํางไทย สะท๎อนภูมิปัญญาไทย หรือใช๎วัสดุที่มีสรรพคุณเฉพาะ    
 สมสกุล   จีระศิลป์ ( 2551,บทคัดย่อ  )ได้ท าวิจัยเร่ือง  แนวทางการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ๑
หัตถกรรมของที่ระลึกที่สอดคล๎องกับความพอใจของนักทํองเที่ยวตํางประเทศกลุํมประเทศทวีปยุโรป
ตะวันตกในเขตเกาะรัตนโกสินทร์และกรุงเทพฯชั้นใน มีวัตถุประสงค๑เพื่อ (1) เพื่อเป็นแนวทางเสนอแนะ
รูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกที่สอดคล้องกับความพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศทวีปยุโรป
ตะวันตก (2) เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกในนักท่องเที่ยว
กลุ่มประเทศทวีปยุโรปตะวันตก (3) เพื่อเป็นฐานข๎อมูลที่ใช๎เป็นประโยชน๑ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมของที่ระลึก   ผลการวิจัยพบวํา 
  1.  ด๎านหมวดรูปแบบ  สไตล๑  สีสัน  ผิวสัมผัส  และการใช๎งาน  พบวําหมวดรูปแบบที่
ได๎รับความพอใจ/นิยมสูงสุด  3 อันดับแรก ได๎แกํ  หมวดรูปแบบจากลวดลายไทย หมวดรูปแบบจากสัตว๑
พื้นบ๎านและวรรณคดีไทย     และหมวดรูปแบบจากสถาปัตยกรรมและยวดยานไทย  สไตล๑ของผลิตภัณฑ๑ฯ
ที่ได๎รับพอใจ/นิยมสูงสุดได๎แกํ สไตล๑ไทยประเพณี  สไตล๑ไทยพื้นบ๎าน และสไตล๑ไทยรํวมสมัย   หมวดสีสัน 
ได๎แกํ กลุํมโครงสีธรรมชาติ  กลุํมโครงสีอํุน/ร๎อน  และกลุํมโครงสีคลาสสิก   ผิวสัมผัสผลิตภัณฑ๑ฯ ที่ได๎รับ
พอใจ/นิยมสูงสุดได๎แกํพื้นผิวสัมผัสที่เรียบเนียน  พื้นผิวสัมผัสที่ดูอบอุํนเป็นธรรมชาติ  และพื้นผิวสัมผัสที่
นุํมสบาย    ส าหรับการใช๎งาน ผลิตภัณฑ์ฯที่ได๎รับพอใจ/นิยมสูงสุด ได้แก่ การตกแตํงและตั้งแสดง   การ
น ามาใช๎ในโอกาสส าคัญ  และ การใช้งานเป็นคร้ังเป็นคราว    

2.รายละเอียดรูปแบบตามแต่ละหมวด ความพอใจ/นิยมตามแตํละหมวดรูปแบบได๎แกํ 
  หมวดเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ได๎แกํผลิตภัณฑ๑ประเภทเคร่ืองใช๎และของตกแตํงในบ๎าน เน๎นความประณีตแบบ
ไทยประเพณี  และของใช๎ในชีวิตประจ าวัน ที่มีรูปแบบแบบไทยรํวมสมัย  หมวดรูปแบบที่เกี่ยวกับอาหาร
และผลไม๎ไทย ได๎แกํผลิตภัณฑ๑ที่มีลักษณะที่เน๎นเร่ืองราวของอาหาร-ผลไม๎ไทยและมีองค๑ประกอบข๎างเคียง
ที่ดูเป็นไทย   หมวดรูปแบบจากนาฏศิลป์และดนตรีไทย  ได๎แกํผลิตภัณฑ๑ที่มีลักษณะที่เน๎นเร่ืองราวที่
เกี่ยวกับเร่ืองของโขนในชุดรามเกียรติ์  ตุ๏กตาในชุดประจ าชาติ และเคร่ืองดนตรีไทยยํอสํวน   หมวดรูปแบบ
จากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย  เป็นผลิตภัณฑ๑มีลักษณะที่เน๎นเร่ืองราววิถีชีวิตไทยผํานภาพเขียนจิตรกรรม
ไทยและกีฬาพื้นบ๎าน  หมวดรูปแบบของลวดลายไทยเป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีลักษณะที่เน๎นลวดลายที่มีการตัด
ทอนเรียบงํายมีความเดํนสะดุดตา หมวดรูปแบบจากสถาปัตยกรรมและยวดยานไทย เป็นผลิตภัณฑ๑ที่จ าลอง
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หรือยํอสํวนรูปแบบจากยวดยานหรือพาหนะพื้นบ๎าน   สถาปัตยกรรมที่เป็นจุดเดํนของไทย    หมวดรูปแบบ
ที่เกี่ยวกับปรัชญาและความเชื่อ  เป็นผลิตภัณฑ๑ที่จ าลองหรือยํอสํวนในรูปของประติมากรรมหรือ งานสลัก
ของรูปเคารพในศาสนา  เทพในวรรณคดี     หมวดรูปแบบจากธรรมชาติ   เป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีความเป็น
ธรรมชาติและมีความนํารักในตัว สัตว๑หรือสิ่งมีชีวิตใต๎ท๎องทะเล    หมวดรูปแบบจากสัตว๑พื้นบ๎านและ
วรรณคดีไทย เป็นผลิตภัณฑ๑ประดิษฐ๑รูปแบบของสัตว๑พื้นบ๎านไทย โดยเฉพาะช๎างจะได๎รับความนิยมสูงสุด   
หมวดวัสดุพื้นถิ่น-ภูมิปัญญาไทย  เป็นผลิตภัณฑ๑ที่แสดงลักษณะของเอกลักษณ๑ไทย  เน๎นความประณีตอยําง
ไทย สะท๎อนภูมิปัญญาไทย หรือใช๎วัสดุเฉพาะ   
 3.  ปัจจัยในการเลือกสรรผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึก  เรียงล าดับจากมากไปน๎อยได๎แกํ ความสวยงาม  
ความมีเอกลักษณ๑ไทย  สีสันของผลิตภัณฑ๑ ประโยชน๑ใช๎สอย ราคาที่เหมาะสม    ความละเอียดประณีต 
ความแปลกใหมํสะดุดตา  และขนาด-น้ าหนัก 

4. ล าดับความประทับใจในการทํองเที่ยวในประเทศไทยได๎แกํ  อาหารไทย  ธรรมชาติ-ทิวทัศน์ 
สถาปัตยกรรมและศิลปะไทย  เทศกาลและประเพณี  บริการด้านสุขภาพ  การจับจ่ายสินค้า  สถานบันเทิง 
และการละเล่น-กีฬา 

สมสกุล   จีระศิลป์ ( 2552,บทคัดย่อ  )ได๎ท าวิจัยเร่ือง  การศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมของที่
ระลึกที่สอดคล๎องกับความพอใจของนักทํองเที่ยวกลุํมประเทศทวีปยุโรปเหนือและตอนกลาง ในเขตเกาะ
รัตนโกสินทร์และกรุงเทพฯชั้นใน มีวัตถุประสงค๑เพื่อ (1) เพื่อเสนอแนะแนวทางของรูปแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมของที่ระลึกที่สอดคล้องกับความพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศทวีปยุโรปเหนือและ
ตอนกลาง (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกในนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ประเทศทวีปยุโรปเหนือและตอนกลาง (3) เพื่อเป็นฐานข๎อมูลที่ใช๎เป็นประโยชน๑ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมของที่ระลึก   ผลการวิจัยพบวํา 

 1.  ด๎านหมวดรูปแบบ  สไตล๑  สีสัน  ผิวสัมผัส  และการใช๎งาน  พบวําหมวดรูปแบบที่
ได๎รับความพอใจ/นิยมสูงสุด   ได๎แกํ หมวดรูปแบบจากการจ าลองอาหารและผลไม๎ไทย   หมวดรูปแบบ
สัตว๑พื้นบ๎านและวรรณคดีไทย     และหมวดรูปแบบจากสถาปัตยกรรมและยวดยานไทย  
สไตล๑ของผลิตภัณฑ๑ฯที่ได๎รับพอใจ/นิยมสูงสุดได๎แกํ สไตล๑แบบไทยประเพณี และสไตล๑แบบไทยพื้นถิ่น     
หมวดสีสัน ได๎แกํ กลุํมโครงสีธรรมชาติ และ กลุํมโครงสีอํุน/ร๎อน     ผิวสัมผัสผลิตภัณฑ๑ฯ ที่ได๎รับพอใจ/
นิยมสูงสุดได๎แกํพื้นผิวสัมผัสที่เรียบเนียนและพื้นผิววัสดุที่ดูนุํมสบาย   ส าหรับการใช๎งาน ผลิตภัณฑ์ฯที่
ได๎รับพอใจ/นิยมสูงสุด ได้แก่น ามาใช๎เป็นของการตกแตํงและตั้งแสดง     และมี การใช้งานจริง   

2.รายละเอียดรูปแบบตามแต่ละหมวด ความพอใจ/นิยมตามแตํละหมวดรูปแบบได๎แกํ 
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หมวดเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ ได๎แกํผลิตภัณฑ๑ประเภทเคร่ืองใช๎และของตกแตํงในบ๎าน รูปแบบที่มีสไตล๑แบบ
ไทยประเพณี  และกลุํมผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมที่ใช๎ได๎ในชีวิตประจ าวัน  มีลักษณะงานสมัยใหมํ    หมวด
รูปแบบที่เกี่ยวกับอาหารและผลไม๎ไทย ได๎แกํผลิตภัณฑ๑ที่มีลักษณะที่เน๎นเร่ืองราวของอาหาร-ผลไม๎ไทย
และมีองค๑ประกอบข๎างเคียงที่ดูเป็นไทย   หมวดรูปแบบจากนาฏศิลป์และดนตรีไทย ได๎แกํผลิตภัณฑ๑ที่มี
ลักษณะที่เน๎นเร่ืองราวที่เกี่ยวกับเร่ืองของโขนในชุดรามเกียรติ์   และเคร่ืองดนตรีไทยยํอสํวน   หมวด
รูปแบบจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย  เป็นผลิตภัณฑ๑มีลักษณะที่เน๎นเร่ืองราววิถีชีวิตไทยผํานภาพเขียน
จิตรกรรมไทยและกีฬาพื้นบ๎าน  หมวดรูปแบบของลวดลายไทยเป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีลักษณะที่เน๎นแบบไทย
ประเพณี  ลวดลายมีความละเอียดประณีต  หมวดรูปแบบจากสถาปัตยกรรมและยวดยานไทย เป็น
ผลิตภัณฑ๑ที่จ าลองหรือยํอสํวนรูปแบบจากพาหนะพื้นบ๎าน   สถาปัตยกรรมที่เป็นจุดเดํนของไทย    หมวด
รูปแบบที่เกี่ยวกับปรัชญาและความเชื่อ ควรเป็นแบบไทยประเพณี และลักษณะรูปแบบโบราณวัตถุ    
หมวดรูปแบบจากธรรมชาติ   รูปแบบที่เน๎นควรมีความเป็นธรรมชาติ  และมีความนํารักอยูํในตัว และสไตล๑
ของผลิตภัณฑ๑ควรเป็นแบบรํวมสมัย หมวดรูปแบบจากสัตว๑พื้นบ๎านและวรรณคดีไทย   รูปแบบที่เน๎นควร
มีความเป็นธรรมชาติ  และมีความนํารักอยูํในตัว และสไตล๑ของผลิตภัณฑ๑ควรเป็นแบบรํวมสมัย หมวด
วัสดุพื้นถิ่น-ภูมิปัญญาไทย  เป็นผลิตภัณฑ๑ที่แสดงลักษณะของเอกลักษณ๑ไทย   
 3.  ปัจจัยในการเลือกสรรผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึก  เรียงล าดับจากมากไปน๎อยได๎แกํ ความสวยงาม  
เอกลักษณ์ไทย  สีสัน ประโยชน์ ขนาด-น้ าหนัก  ราคา   รูปร่างใหม่ และความประณีต   

5. ล าดับความประทับใจในการทํองเที่ยวในประเทศไทยได๎แกํ อาหารไทย ธรรมชาติ-ทิวทัศน์  
สถาปัตยกรรมไทยฯ สุขภาพ สินค้า บันเทิง  เทศกาลและประเพณี  และการละเล่น-กีฬา 
 จากการค๎นพบดังกลําวยํอมน ามาใช๎ประกอบการเสนอแนะแนวทางของรูปแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมฯ เพื่อให๎ตรงกับความพอใจของนักทํองเที่ยวเป้าหมาย   สามารถน ามาใช๎เป็นข๎อมูลในการ
เลือกสรร การวางแผนและออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ๑ฯส าหรับนักออกแบบ   ผู๎ประกอบการร๎านค๎า  และ
ผู๎ผลิต    รวมทั้งเป็นแนวทางให๎หนํวยงานของรัฐทราบถึงความพอใจของนักทํองเที่ยว ที่มีตํอผลิตภัณฑ๑ของ
ที่ระลึกเพื่อส่งเสริมและป้องกันความสูญเสียอันสืบเน่ืองจากรูปแบบผลิตภัณฑ์ 

ศิริวัฒน์   จิระเดชประไพ และคณะ ( 2548,บทคัดย่อ  ) ได้ท าวิจัยเร่ืองการศึกษาความเป็นมา   
สภาพปัญหาของผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึกในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
พบว่า ปัญหา  อุปสรรค  และความต้องการของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอทอป ประเภทศิปะประดิษฐ์ของที่ระลึก 
ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบรูปลักษณ์  สี  และขนาดเหมาะสมกับชิ้นงาน  รวมทั้งมีข้อความอธิบาย  และ
ต้องการสนับสนุนด้านการเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนดอกเบี้ยต่ า เพื่อน าไปซื้อเคร่ืองมือที่ทันสมัยมากขึ้น   
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