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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการศึกษาเพื่อเป็น แนวทางการออกแบบร๎านค๎าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา   :  กรณีศึกษาเปรียบเทียบเมืองเกําพระนครศรีอยุธยาประเทศไทยและเมืองเกํา
เกียวโต  ประเทศญี่ปุ่น  ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมถึงการส ารวจภาคสนามเพื่อการศึกษา
เป็นข้อมูลประกอบการวิจัย ส าหรับการด าเนินการวิจัยแบ่งเป็นขั้นตอนใหญ่ๆได้ดังนี้  

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวรรณกรรม/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. ส ารวจและวิเคราะห์เปรียบเทียบ  ประเมินคุณค่าจากกรณีศึกษา 
3. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากส่วนที่  1  และ 2 มาสรุปและจัดท าเพื่อเป็นแนวทางการออก

แบบฺร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา     
 

สถานที่ด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้จะด าเนินการวิจัยที่มีขอบเขตอยูํในพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในสํวนของ
อุทยานประวัติศาสตร์และพื้นที่ใกล๎เคียง และบริเวณเมืองเกํา  เกียวโต  ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้เพราะทั้งสอง
พื้นที่เคยเป็นราชธานีที่รํุงเรืองและยาวนานที่สุดของพระราชอาณาจักรทั้งสอง   และยังได๎รับการพิจารณา
ให๎ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  จากองค์กรยูเนสโกอีกด๎วย 
 พื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในสํวนของอุทยานประวัติศาสตร์และพื้นที่ใกล๎เคียง จากการลง
พื้นที่จะพบวําเป็นพื้นที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์เป็นศูนย์กลางราชธานี  มีสถานที่ส าคัญหลาย
แหํงอาทิเชํน วัดศรีสรรเพชร  วิหารมงคลบพิตร  พระราชวังเดิม  บึงพระราม  วัดธรรมมิกราช  วัด
มหาธาตุ   วัดราชบูรณะ  ฯลฯ  นอกจากพื้นที่ดังกลําวจะมีความส าคัญแล๎วยังเป็นพื้นที่เป้าหมายหลักที่
พบวําเกิดปัญหาตํางๆที่ต๎องวางแผนและแก๎ไขอยํางเรํงดํวนเพื่อคงสภาพความเป็นมรดกโลกให๎คงอยูํไมํ
วําไมํวําจะเป็นเร่ืองของการจัดร๎านค๎า  การวางผังร๎านค๎าเพื่อสํงเสริมมการทํองเที่ยว รวมถึงแนวทางการ
เสริมภาพลักษณ์ของร๎านค๎าแลผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในพื้นที่ดังกลําวเป็นต๎น 
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 ภาพที่ -3.1      แสดงแผนที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในอดีตเขียนโดยฝรั่งชาวต่างชาติ  

 
 พระนครศรีอยุธยาเป็นอดีตราชธานีของไทย  ปรากฏหลักฐานมาต้ังแตํพุทธศตวรรษที่ 16-18  
กํอนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในปี พ.ศ. 1893  ทางตะวันออกของเกาะเมืองได๎มีบ๎านเมืองอยูํ
กํอนแล๎ว มีชื่อวํา เมืองอโยธยา หรือ  อโยธยาศรีรามเทพนคร  จึงเป็นเมืองที่มีการต้ังถิ่นฐานตํอเน่ืองมา
ยาวนาน 
 ในปัจจุบันบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล๎เคียงยังปรากฏโบราณสถานที่มี
ความส าคัญอยูํหลายแหํง  อาทิเชํนพระราชวังโบราณ เป็นศูนย์กลางราชธานีเป็นพระราชวังหลวงใช๎เป็น 
ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์  พระราชวังจันทรเกษมที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชในขณะที่ด ารงต าแหนํงสมเด็จพระยุพราช   ตํอมาถูกไฟไหม๎และทิ้งร๎างจนถึงรัชสมัย
สมเด็จพระจอมเกล๎าจึงบูรณะขึ้นใหมํ ตํอมาใช๎เป็นที่วําการมณฑลอยุธยา  และปัจจุบันใช๎เป็นพิพิธภัณฑ์
สถานแหํงชาติ  พระราชวังหลังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเอกาทศรถ  ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
ส านักงานศิลปากรที่ 3  ใกล๎กันนั้นเป็นที่ตั้งของเจดีย์ศรีสุริโยทัย  นอกจากนี้ยังมีวัดที่มีความส าคัญเป็นวัด
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ที่ถูกเผาคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 ถูกทิ้งร๎าง เชํน วัดศรีสรรเพชร วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม ฯลฯ 
และวัดที่ได๎รับการบูรณะขึ้นใหมํ ด๎วย เชํน  วัดราชประดิษฐ์ วัดธรรมิกราช วิหารมงคลบพิตรฯลฯ 
 

 
 
ภาพที่  3.2   แผนที่การใช๎ประโยชน์ของพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา    
ที่มา             ผังเมืองรวมพระนครศรีอยุธยา , 2547 
การแบํงพื้นที่กิจกรรมตํางๆตามแผนที่จะแบํงเป็นเขตสีตํางๆดังนี้  

เขตพื้นที่สีเหลืองเป็นพื้นที่ที่อยูํอาศัยเหนาแนํนน๎อย  
เขตพื้นที่สีส๎มป็นพื้นที่ที่อยูํอาศัยเหนาแนํนมาก 
เขตสีแดงเป็นเขตพาณิชยกรรม 
เขตพื้นที่สีเขียวอํอน เป็นเขตเกษตรกรรม  
เขตพื้นที่สีเข๎ม เป็นเขตพื้นที่ สถาบันการศึกษา 
เขตพื้นที่สีมํวง เป็นเขตพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค๎า 
เขตพื้นที่สีฟ้าคราม เขตพื้นที่สถาบันราชการ 
เขตพื้นที่สีน้ าตาลเป็นพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม 
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 เกียวโตได๎รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่นหลังจากการย๎ายเมืองหลวงจากนาราโดย
จักรพรรดิ์คัมมุ    แรกเร่ิมได๎ย๎ายมาอยูํที่นากาโอทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ของเกียวโตในปลายศตวรรษที่8 
และตํอมาได๎ย๎ายมายังที่ตั้งปัจจุบันในปี พ.ศ.  1337  โดยให๎ชื่อวํา  เฮอันเกียว  หมายถึง  นครแหํงสันติสุข 
ตํอมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น  เกียวโต  ซึ่งแปลวํา  เมืองหลวง  ชํวงที่สร๎างเมืองเกียวโต  เป็นชํวงที่ญี่ปุ่นได๎รับ
อารยธรรมจากจีน โดยรับมาทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เห็นได๎วําการวางผังเมืองเกียวโตได๎น าเอา
ผังเมืองของนครฉางอันในสมัยราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถังของจีนมาใช๎  โดยการตัดถนนเป็นลักษณะ
ตารางหมากรุก  ประกอบด๎วยเส๎นหลักตัดขนานกัน  9  สายอันเป็นแกนหลักในการวางผังเมืองที่ใช๎
ตํอเน่ืองมาจนถึงปัจจุบันไมํวําจะผํานสงครามหรือภัยพิบัติมาหลายคร้ังก็ตาม  
 ยุคสมัยของเกียวโตถูกแบํงออกเป็นยุคคามาคุระ   ยุคมุโรมาจิ   และยุคโมโยยามา  ในยุคดังกลําว
เป็นยุคที่ศาสนาพุทธนิกายเซนลงหลักปักฐานในญี่ปุ่น  ชํวงนี้จะเห็นวัดที่ส าคัญตํางๆเกิดขึ้นอาทิเชํน  
วัดนันเซน  วัดไดโตคุ  หรือ วัดชิองอิน ประเพณีที่มีชื่อเสียงของญ่ีปุ่นเชํน การจัดดอกไม๎แบบอิเคบานะ  
พิธีชงชา  ฯลฯ  เร่ิมพัฒนาในยุคมุโรมาจินั่นเอง  จากการยึดถือค าสอนในนิกายเซนที่เน๎นความสงบ  เรียบ
งํายจึงท าให๎รูปแบบทางวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นเร่ิมฉีกหํางจากจีนที่เน๎นความหรูหรา  เกิดเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่แตกตํางจากจีนที่เป็นต๎นแบบดั่งเดิม 
 จากประวัติศาสตร์จะพบวํา  เมืองเกียวโตต๎องเผชิญกับการสูญเสียคร้ังใหญํถึง  2  คร้ัง  คือไฟไหม๎
ใหญํในศตวรรษที่ 12 และสงครามโอนินที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2010-2021  วัดส าคัญหลายวัดถูกท าลายอยําง
สิ้นเชิง ไมํวําจะเป็น วัดคิงคะคูจิ  หรือ  วัดกิงคะคุจิ  เมือบ๎านเมืองเข๎าสูํปกติการท าการบูรณะให๎เป็นดังเดิม   
 พื้นที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น จากการลงพื้นที่พบวําพื้นที่เมืองเกียวโตเป็นพื้นที่ราบที่โอบล๎อม
ด๎วยภูเขาสามด๎านได๎แกํภูเขาฮิกาชิยามา คิตายามา และนิชิยามา และมีแมํน้ าขนาบซ๎ายและขวาได๎แกํแมํน้ า
คาโมกาวาทางทิศตะวันออก และแมํน้ าคัตสุรากาวาทางทิศตะวันตก และมีทางทิศใต๎เป็นแมํน้ าอูจิกาวา มี
การต าแหนํงที่ตั้งของพระราชวังและปราสาท อยูํตอนกลางของพื้นที่  พื้นที่ด๎านใต๎ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่
รองรับเขตพาณิชยกรรมสมัยใหมํซึ่งได๎แกํบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟเกียวโต  ส าหรับพื้นที่ในสํวนของ
พื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายของการวิจัยจะอยูํบริเวณแถบถนนคิตา ถนนโอจิ ฮิกาชิโอจิ ถนน 
คุโจ และถนนนิชิโอจิ ซึ่งเป็นเขตประประวัติศาสตร์กลางเมือง  ยํานการค๎าและที่พักโบราณ  เขตพื้นที่
ประวัติศาสตร์ทางใต๎   พื้นที่มรดกโลก  เป็นต๎น 
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ภาพที่  3.3 ภาพถํายมุมสูงของพื้นที่เมืองเกียวโต   ประเทศญี่ปุ่น 
ที่มา          UMEZU Akiko , 2006 
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ภาพที่   3.4  แผนที่พื้นที่เมืองเกียวโต   ประเทศญี่ปุ่น 
ที่มา             Kyoto  City , 2007 
การแบํงพื้นที่กิจกรรมตํางๆตามแผนที่เมืองเกียวโตจะแบํงเป็นเขตสีตํางๆดังนี้  

เขตพื้นที่สีเหลืองตอนกลางเป็นพื้นที่เมืองเก่าและเขตประวัติศาสตร์ของเมือง ( พื้นที่เป้าหมายโครงการ) 
เขตพื้นที่สีเขียวอํอน เป็นเขตที่พักอาศัยที่เป็นเขตแดนรอยตํอกับพื้นที่ภูเขา 
เขตพื้นที่สีเข๎ม เป็นเขตพื้นที่ภูเขารอบนอก 
เขตพื้นที่สีมํวง เป็นเขตพื้นที่อุตสาหกรรม  ที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม ด๎านใต ๎
เขตพื้นที่สีฟ้าคราม เป็นสํวนพัฒนาเติบโตสูงด๎านใต ๎
เขตพื้นที่สีน้ าตาลอํอนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและที่พักอาศัย ด๎านทิศตะวันตก 
เขตพื้นที่สีน้ าตาลเข๎ม เป็นเขตที่พักอาศัยและพาณิชยกรรมด๎านทิศตะวันออก 
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ส ารวจเปรียบเทียบ  ประเมินคุณค่าจากกรณีศึกษา 
กํอนที่จะกลําวถึงการส ารวจเปรียบเทียบและประเมินคุณคําจะขอกลําวถึงแนวทางการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมและชุมชนให๎ทราบพอสังเขป 
การอนุรักษ์ หมายถึงการสงวนรักษา  คงสภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อฟื้นฟูการใช๎งานให๎เกิด

ประโยชน์สูงสุด  ในอดีตสํวนใหญํรวมถึงประเทศไทยมักเน๎นการอนุรักษ์อาคารเป็นส าคัญ  ไมํวําเป็น
อาคารเกําประเภทวัง  วัด   บ๎าน   หรือ โบราณสถาน ที่มีความส าคัญ  แตํในปัจจุบันการรักษา
สถาปัตยกรรมแตํเพียงอยํางเดียวนั้นคงไมํเพียงพอจ าเป็นต๎องให๎เกิดความตระหนักถึงความรับผิดชอบตํอ
คนที่มีสํวนรํวมในพื้นที่ 

กํอนที่จะด าเนินการอนุรักษ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะต๎องท าการศึกษาและท าความร๎ูจักกับสิ่งนั้นเป็นอยําง
ดี  เพื่อที่จะประเมินความส าคัญของสถาปัตยกรรมให๎เกิดประโยชน์มากที่สุด เร่ืองราวดังกลําวก็คือการ
ประเมินคุณคําทางสถาปัตยกรรมและชุมชน คุณคําในงานด๎านอนุรักษ์สามารถสรุปเป็นรายละเอียดที่
เกี่ยวข๎องได๎ดังตํอไปนี้ (Bernard M. Feilden , 1995 ) 

1. คุณคําทางด๎านประวัติศาสตร์และความตํอเน่ือง  สถาปัตยกรรมหรือชุมชน ที่ท าการอนุรักษ์
ควรเป็นอาคารหรือพื้นที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์  กลําวคือ เป็นสิ่งที่สืบสานถํายทอดเร่ืองราว
ความเป็นมา  เป็นเอกสารทางสายตาที่เป็นเคร่ืองยืนยันถึงประวัติและการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่
ตํอเน่ืองได๎เป็นอยํางดี  คุณคําในสํวนนี้ไมํจ าเป็นต๎องเป็นสิ่งที่บํงบอกถึงความงามทางสถาปัตยกรรม แตํ
คุณคําดังกลําวจะเน๎นสํวนสํงเสริม ความส าคัญในเร่ืองของเร่ืองราวที่มีการเลําขานแกํสายตาของผู๎มาเยือน
จากภายนอก  มีความตํอเนื่องของการเชื่อมโยงปรากฏการณ์ของพื้นที่ด๎วยสถาปัตยกรรม หรือ พฤติกรรม
ของวิถีชีวิต เพราะหลักฐานทางเอกสารสามารถสร๎างกันได๎งํายแตํรูปแบบของสิ่งดั่งเดิมเมื่อสร๎างใหมํอาจ
ทดแทนความร๎ูสึกแบบเดิมๆได๎ยาก 

2.คุณคําทางด๎านจิตใจ  คุณคําในสํวนน้ีมีอิทธิพลกระทบตํอการรับรู๎สึกสัมผัสโดยตรงซึ่งสามารถ
แยกแยะออกเป็นหมวดหมูํใหญํๆได๎ดังนี้ 

 2.1  คุณคําทางความงาม  เป็นคุณคําที่นอกจากความงดงามทางสุนทรียศาสตร์แล๎วยังอาจ
หมายถึงคุณคําทางความงามทางจิตใจที่ท าให๎เกิดความรู๎สึกดีๆเมื่อพบเห็น 

 2.2   คุณคําทางด๎านการสํงเสริมเอกลักษณ์พื้นที่  โดยเป็นสิ่งที่บํงบอกถึงวัฒนธรรมที่สืบ
ทอดแตํอดีต  เป็นการบอกเลําขานกัน จนกํอให๎เกิดเอกลักษ์เฉพาะส าหรับพื้นที่ได๎  ในบางพื้นที่เมื่อดูแล๎ว
อาจไมํปรากฏสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญํสํงเสริมพื้นที่แตํปรากฏวิถีชีวิตของผู๎คนที่แตกตํางเกิดเป็นเอกลักษ์ก็
ถือเป็นคุณคําสํงเสริมเอกลักษณ์พื้นที่ได๎ 
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3. คุณคําทางด๎านประโยชน์ใช๎สอยและเศรษฐกิจรํวมสมัย  คุณคําในสํวนนี้มีความส าคัญในการ
รักษาสถาปัตยกรรมและชุมชนเป็นอยํางยิ่ง   เมื่อสถาปัตยกรรมและชุมชนได๎กํอตั้งขึ้น กาลเวลาเป็นสิ่ง
หนึ่งที่ท าให๎สังคมเปลี่ยนแปลงตามพลวัตรที่เปลี่ยนไป  รูปแบบที่สามารถประยุกต์หรือรํวมสมัยได๎ก็จะ
สืบทอดตํอเน่ืองไป  ในขณะที่รูปแบบที่ไมํสามารถปรับให๎รํวมสมัยกับวิถีและกาลเวลาได๎ก็มักจะเสื่อม
ถอยลงในที่สุด  อาคารที่เคยรํุงเรืองจากการมีประโยชน์ตํอยุคสมัยหนึ่งอาจเปลี่ยนไปหมดความส าคัญได๎
ในอีกสมัยหนึ่งได๎   เร่ืองราวดังกลําวไมํได๎เกิดแตํอาคารหรือสถาปัตยกรรมเทํานั้นแตํเกิดกับ
สภาพแวดล๎อมด๎วยตัวอยํางที่พบเห็นได๎เชํน  สภาพการคมนาคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตท าให๎แมํน้ า
หลายในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป  จากสภาพหรือวิถีชีวิตที่เคยคึกคักเป็นสภาพที่เศร๎าสร๎อยขาด
ชีวิตชีวาอันเนื่องจากประโยชน์ใช๎สอยและการปรับสภาพให๎รํวมสมัยกับกาลเวลาที่เปลี่ยนไปได๎  ดังนั้น
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล๎อมในปัจจุบันจึงควรค านึงถึงประโยชน์ใช๎สอยที่ปรับและ
น ามาใช๎งานหลังการปรับปรุงด๎วย  มิใชํเป็นการอนุรักษ์ที่เป็นการอนุรักษ์เพียงเปลือกนอกอยํางผิวเผิน  
มิใชํเป็นเพียงการอนุรักษ์ให๎คงอยูํแบบแชํแข็งแตํต๎องเติมชีวิตและลมหายใจให๎กับสถาปัตยกรรมและ
สภาพแวดล๎อมด๎วย  ดังกลําวตัวอยํางที่ประสบความส าเร็จเชํนการบูรณะอาคารร๎านค๎าแบบมาจิยะ  
ในเกียวโตที่จะกลําวถึงตํอไป 

ส าหรับการอนุรักษ์ในพื้นที่ประวัติศาสตร์  จะต๎องมีระดับการอนุรักษ์ตามล าดับความส าคัญของ
อาคารเพื่อให๎สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมและความกลมกลืนของบรรยากาศโดยรอบ  น๎อยอาคารที่
สามารถกลับสภาพสมบูรณ์เหมือนกับอาคารในยุคเร่ิมแรก  ดังนั้นอาคารที่อนุรักษ์ใหมํจึงอาจมีการ
ทดแทนบางสิ่งที่มีความคล๎าย หรือ จ าลองสภาพให๎ใกล๎เคียงสภาพเดิมที่สุด โดยระดับการอนุรักษ์ใน
โครงการน้ีจึงควรน ามาพิจารณาในการอนุรักษ์ซึ่งสามารถแบํงได๎เป็น  

1. การฟื้นฟู หรือ ปฏิสังขรณ์ ( Restoration) เป็นรูปแบบของการฟื้นฟูน ากลับไปสูํสภาพเดิม 
ได๎แกํ การร้ือถอนและทดแทนสํวนที่ถูกท าลายเสียหายให๎กลับสูํสภาพเดิม 

2. การน ากลับมาใช๎ประโยชน์ (Renovation) การด าเนินงานในสํวนนี้จะมีความยืดหยุํนกวําการ 
ฟื้นฟูหรือปฏิสังขรณ์  การด าเนินงานเป็นในรูปการน าสถาปัตยกรรมดังเดิมมาให๎กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 
โดยยังต๎องเคารพประวัติศาสตร์เดิมด๎วย 

3. การลอกเลียนแบบ หรือ การจ าลอง ( Replication ) เป็นการศึกษาสภาพแวดล๎อมและมีการ 
สร๎างขึ้นมาใหมํตามข๎อมูลเพื่อให๎สอดคล๎องหรือกลมกลืนกับสภาพแวดล๎อมเดิม 
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ส ารวจในพื้นที่ที่ท าการศึกษา 
พื้นเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา 

 พื้นที่เมืองเกําพระนครศรีอยุธยาสามารถเข๎าถึงได๎หลายด๎านทั้งทางรถยนต์ ทางรถไฟ และทางน้ า  
ส าหรับถนนภายในบริเวณเกาะเมืองและพื้นที่ใกล๎เคียงสามารถแบํงได๎ตามลักษณะการใช๎งานและขนาด 
ออกเป็น  4 ประเภทดังนี้ 
 1. ถนนสายประธาน  ท าหน๎าที่เชื่อมพื้นที่ตําๆในระดับภาค  ได๎แกํ ถนนสาย 32 และทางสาย 309 
 2.  ถนนสายหลัก  ท าหน๎าที่ถํายและกระจายการจราจรจากถนนสายประธาน เป็นถนนสายหลัก 
ของเมือง  ได๎แกํ ถนนโรจนะ  ถนนอํูทอง และ ถนนชีกุน  และถนนนเรศวร 
 3. ถนนสายรอง ท าหน๎าที่กระจายการจราจรตํอจากถนนสายหลักไปในยํานตํางๆของเมือง ได๎แกํ  
ถนนศรีสรรเพชร  ถนนป่ามะพร๎าว  ถนนบางเอียน  เป็นต๎น 

4. ถนนสายยํอย  ท าหน๎าที่รองรับการจราจรไปสูํชุมชนตํางๆ ได๎แกํ ถนนยํอย  ตรอก  ซอยตํางๆ  
ส าหรับทางรถไฟ  สถานีรถไฟอยุธยาตั้งอยูํทางตะวันออกของแมํน้ าป่าสัก  ตรงข๎ามกับเกาะเมือง  

พระนครศรีอยุธยา  เป็นเส๎นทางผํานของรถไฟสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ การมาพื้นที่เกาะ
เมืองนิยมข๎ามฝากโดยเรือประจ าทางข๎ามฝากแมํน้ าป่าสัก และ รถโดยสารเล็ก  
 ส าหรับทางน้ า  ในปัจจุบันได๎ลดบทบาทความส าคัญลงไปมาก  การโดยสารข๎ามจังหวัดจะลดลง
ไปมาก  จะมีก็เป็นการข๎ามฝากแมํน้ า  หรือการเดินทางระหวํางชุมชนภายในคลองที่การคมนาคมทางบก
เข๎าไมํถึง   หรือการขนสํงผลิตผลทางการเกษตรเทํานั้น 

ส าหรับทางรถยนต์จะได๎รับความนิยมมากที่สุด  เส๎นทางที่ได๎รับความนิยมสูงสุดหากเดินทาง 
มาจากกรุงเทพมหานคร   นั่นได๎แกํการเข๎ามาตามแนวถนนสาย 32 แล๎วเลี้ยวเข๎าถนนสาย 309สูํเมือง
พระนครศรีอยุธยา ผํานมาสูํวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้ม เป็นแนวแกนหลักของเมืองประวัติศาสตร์อยุธยา
ข๎ามสะพานปรีดีธ ารง มาตามแนวถนนโรจนะ  ถนนดังกลําวมาหยุดตรงจุดที่เคยเป็นอาคารศาลากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเกํา   ปัจจุบันได๎ปรับปรุงเป็นอาคารแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวกับเมืองเกํา
พระนครศรีอยุธยา  เข๎าสูํใจกลางพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์อยุทยามาตามแนวถนนศรีสรรเพชรในบริเวณ
ใกล๎เคียงดังกลําวมีสถานที่ส าคัญๆหลายแหํง เชํน  ศาลหลักเมืองพระนครศรีอยุธยา  บึงพระราม  ถัดไปจะ
เป็นวิหารมงคลบพิตร วัดศรีสรรเพชร พระราชวังโบราณ  วัดธรรมิกราช  วัดราชบูรณะ และ วัดราช
ประดิษฐ์ เป็นเส๎นทางที่ผู๎มาเยือนสํวนใหญํนิยมใช๎ในการเข๎าสูํเกาะเมืองฯ  ในพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มี
ความส าคัญมากทั้งในเชิงคุณคําทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม  เป็นศูนย์กลางของอาณาจักร
พระนครศรีอยุธยา  เป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของอุทยานประวัติศาสตร์และมรดกโลกและที่ส าคัญคือที่  
รวมของปัญหาในเร่ืองสภาพแวดล๎อมที่อาจมีผลตํอการถอดถอนมรดกโลกแหํงนี้     ดังนั้นในการศึกษา  
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ในครั้งนี้จึงเน๎นศึกษาในพื้นที่นี้เป็นพิเศษ      
ส าหรับพื้นที่ที่ถัดจากพื้นที่นี้จะเป็นบริเวณถนนอํูทองบริเวณตลาดหัวรอที่อยูํติดกับแมํน้ าที่เป็น  

สํวนหน่ึงของคูเมือง  ติดกับพระราชวังจันทร์เกษม  ในพื้นที่นี้เป็นชุมชนหนาแนํนที่มีอยูํเดิมที่อาจจะ
พัฒนาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ าเพื่อการทํองเที่ยวเกําเมืองพระนครศรีอยุธยาในล าดับตํอไป  
 

 
 
ภาพที่  3.5   แผนที่แสดงพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและเส๎นทางที่ท าการศึกษา 
ที่มา             กรมศิลปากร , 2537 

 
ภาพที่  3.6   แสดงสภาพพื้นที่โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
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ภาพที่  3.7   แสดงสภาพพื้นที่ร๎านค๎าโดยรอบบริเวณวัดมงคลบพิตร 

www.ssru.ac.th



63 
 

 
 

 

ภาพที่  3.8   แสดงสภาพพื้นที่โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
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พื้นที่เมืองเก่าเกียวโต  ประเทศญี่ปุ่น 
การเข้าสู่พื้นท่ีเมืองเกียวโต   การเดินทางทางรถไฟดูจะเป็นทางหลักของการเดินทางจากสํวน

ตํางๆของญี่ปุ่นไมํวําจะเป็นการเดินทางจากโตเกียวหรือโอซาก๎า   ดังนั้นจุดเร่ิมต๎นจึงมักเป็นสถานีรถไฟ
ซึ่งสถานีรถไฟ JR Kyoto เป็นสถานีรถไฟที่ใหญํที่สุดของพื้นที่ด๎วยการเป็นชุมสายของเส๎นทางที่เดินทาง
จากสํวนตํางๆของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นจุดรวมของการคมนาคมภายในเมืองทั้ง รถไฟใต๎ดินและรถ
ประจ าทางสายตํางๆ  บริเวณนี้อยูํทางทิศใต๎ของเมืองถือเป็นยํานเมืองใหมํที่เป็นเขตพาณิชยกรรมสมัยใหมํ
ที่มีการเติบโตอยํางรวดเร็ว  บริเวณดังกลําวมีหอคอยเกียวโตเป็นหอสูงที่ถือเป็น Landmark รูปแบบร๎านค๎า
ในยํานนี้จะเป็นรูปแบบของร๎านค๎าสมัยใหมํคล๎ายกับรูปแบบของร๎านค๎าในเมืองใหญํๆทั่วไปของญ่ีปุ่น  

 

 
 
ภาพที่  3.6  หน๎าสถานนีรถไฟ JR-KYOTO มองเห็นหอคอยเกียวโตที่เป็นLandmark ของพื้นที่ 
ลักษณะของการวางผังถนนในเกียวโตจะมีการวางผังเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมตารางหมากรุก  จึงมี

ความสะดวกในการเดินทาง  จากสถานีรถไฟ JR-Kyotoการเข๎าสูํพื้นที่เมืองเกําเกียวโตสามารถเข๎าสูํพื้นที่
ได๎งํายจากสถานีรถไฟดังกลําวโดยการเดินสูํถนน Shijo ที่เป็นถนนหลักของเมืองที่วางพาดแกนเมืองแนว
ตะวันออก-ตะวันตก   พื้นที่เมืองเกําที่เป็นเป้าหมายที่นําสนใจที่สุดจุดหน่ึงของเมืองเกําเกียวโตได๎แกํพื้นที่
ที่เรียกวํา Higashiyama  เป็นพื้นที่อนุรักษ์ตัวอยํางพื้นที่แรกๆของประเทศตั้งอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎
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ของพื้นที่จกลางของประวัติศาสตร์  พื้นที่ดังกลําวมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเป็นพื้นที่ต้ังของ
วัดKiyomizu ที่เป็นมรดกโลก  นอกจากนี้ยังมีวัด    ศาลเจ๎า  อาคารโบราณสถานหลายแหํง  ที่ส าคัญคือ
เป็นยํานร๎านขายของที่ระลึกที่ได๎รับการอนุรักษ์ที่มีบรรยากาศและกลิ่นอายแหํงอดีตที่มีชีวิตชิวาแตํ
กลมกลืนกับสภาพแวดล๎อมรายรอบตลอดเส๎นทางสูํสถานที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิเชํน วัด 
Kodaiji    วัด Chion-in  ศาสเจ๎า  Yasaka  ตลอดจนถึง ศาลเจ๎า Heian โดยเส๎นทางดังกลําวสามารถเดิน
เชื่อมตํอจนถึงวัด Ginkakuji ได๎   

การเข๎าถึงพื้นที่ Higashiyama   พื้นที่ดังกลําวถูกคั้นจากพื้นที่อื่นจากแนวถนน Higashioji  เป็นที่
เป็นถนนหลักแนวเหนือใต๎ของเมือง  ถนนดังกลําวเป็นจุดเชื่อมตํอถนนที่ส าคัญหลายสายเชํน ถนน Shijo  
ถนน Gojo ถนน Sanjo เป็นต๎น   เป็นเส๎นทางหลักรถยนต์และรถประจ าทางที่สัญจรผํานหลายสาย
สามารถเคลื่อนตัวด๎วยความเร็วปานกลางได๎  ส าหรับพื้นที่ดังกลําวจะแยกจากถนน Higashioji  มีลักษณะ
เป็นถนนซอยแคบ ลักษณะการสัญจรจะเน๎นการสัญจรโดยการเดิน หรือ รถลากจูง ไมํมีการสัญจรด๎วย
พาหนะที่ใช๎ความเร็วสูง    ถนนบางชํวงมีลักษณะเป็นเนิน จากในภาพเป็นถนนซอยที่แยกจากถนน 
Higashioji ตรงจุด Kiyomizu-michi สองข๎างทางจะประกอบด๎วยร๎านขายของที่ระลึกสลับบ๎านพักอาศัย  

 
 

ภาพที่  3.6  แสดงถนนซอยที่แยกจากถนน Higashioji ตรงจุด Kiyomizu-michi 
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ภาพที่  3.9  แสดงถนนซอยเข๎าสูํทางเข๎า วัด Kiyomizu 

 
ร๎านค๎าหลายหลังได๎น าเอาบ๎านโบราณแบบที่เรียกวํา มาจิยะ ที่นิยมปลูกกันในพื้นที่เกียวโต มา

ดัดแปลงและอนุรักษ์น ามาใช๎ประโยชน์ได๎เป็นอยํางดี   

   
 

  
ภาพที่  3.10  แสดงการปรับปรุงบ๎านแบบมาจิยะมาเป็นร๎านค๎าขายของที่ระลึก 
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ในขณะที่ในบางร๎านได๎มีการสร๎างอาคารขึ้นใหมํแตํน าระเบียบของอาคารโบราณมาประยุกต์ใช๎เมื่ออยูํ
ด๎วยกันกับอาคารโบราณก็ดูสมดุลไมํขัดแย๎ง  และในร๎านค๎าในบางร๎านได๎น าเอาลักษณะของเส๎นสาย
กราฟฟิกสมัยใหมํมาใช๎เพื่อให๎เกิดสีสันและความรํวมสมัยในขณะที่สามารถเข๎าได๎กับร๎านค๎าแบบเกําท า
ให๎ดูผสมกลมกลืนมีชีวิตชีวา เป็นลักษณะเดํนของเมืองโบราณแหํงนี้ 

 

   
 

   
ภาพที่  3.11  การน าอาคารใหมํมาปรับปรุงเพื่อให๎เข๎าได๎กับสภาพแวดล๎อมและใช๎กราฟิกสมัยใหมํ 
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 ในจุดตัดของทางเดินลักษณะสามแพรํงคือทางจาก Kiyomizu-michi และทางจาก

Gojozaka  เป็นจุดรวมสูํวัด Kiyomizu และสามารถแยกไปวัด Chion-in และศาลเจ๎า Heian  ที่จุดน้ีเป็นจุด
รวมและมีที่ส าหรับจอดรถบัสเพื่อถํายคน   ถัดจากทางแยกจะเป็นทางถนนคนเดินและทางสัญจรเฉพาะ
ความเร็วต่ าเทํานั้น   ถนนหรือทางเดินจะเป็นทางเดินแคบๆ  สร๎างบรรยากาศของการเดินชมของที่ระลึก
ได๎เป็นอยํางดี  ถัดจากทางแยกจะเป็นทางถนนคนเดินและทางสัญจรเฉพาะความเร็วต่ าเทํานั้น    ถนนหรือ
ทางเดินจะเป็นทางเดินแคบๆ  สร๎างบรรยากาศของการเดินชมของที่ระลึกได๎เป็นอยํางดี 

 
 

   
ภาพที่  -3.12 เส๎นทางการสัญจรจะมีลักษณะเป็นถนนคนเดินตลอดทาง  

 จากจุดดังกลําวถ๎าเดินตรงไปจะไปสูํวัด Kiyomizu และแยกขึ้นทิศเหนือจะเป็นเส๎นทางตรงไปวัด 
Chion-in    ศาลเจ๎า Heian   และไปสูํ วัด Ginkakuji ได๎  ในสํวนของทางไปวัด Kiyomizu จะพบร๎านค๎าไมํ
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วําจะเป็นร๎านขายของที่ระลึกประเภททั้งที่เป็นงานหัตถกรรม และของกินประเภทของวํางและอาหาร
ส าเร็จรูป  มีภัตตาคารที่ปรับปรุงจากบ๎านเกําๆอยูํบ๎าง  ตลอดลายทางสูํลานหน๎าวัดที่เป็นพื้นที่เชิงเขา  

   
 

   

   
ภาพที่ 3.13      บรรยากาศร๎านค๎าตลอดแนวทางเดินไปสูํวัด  Kiyomizu 
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ภาพที่ -3.14    ร๎านอาหารที่มีการตกแตํงในบรรยากาศแบบเกํามีการขายของที่ระลึกด๎วย 
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ภาพที่  3.15    การตกแตํงโดยบูรณาการวัสดุที่หลากหลายเข๎ากับบ๎านโบราณ 
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ภาพที่  3.16    การตกแตํงหน๎าร๎านและการจัดสินค๎าที่ดีชํวยเพิ่มความนําสนใจกับร๎านค๎า 
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ภาพที่  3.17    ร๎านค๎าใหมํสามารถเข๎าได๎กับร๎านค๎าโบราณอยํางกลมกลืนและสมดุลเป็นจุดเดํนของที่นี่ 
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ภาพที่  3.18    ร๎านค๎าและถนนมาหยุดที่ลานหน๎าวัด Kiyomizu 

 
 

www.ssru.ac.th



75 
 

 

   
 

   
 

ภาพที่  3.19    เส๎นทางที่แยกไปสูํวัดวัด Chion-in 
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ภาพที่  3.20    ร๎านค๎าตามแนวทางเส๎นทางไปสูํวัดวัด Chion-in 
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ภาพที่  3.21    แผนที่และซุ๎มประตูวัด Chion-in 
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 บริเวณด๎านหน๎าวัด Chion-in ซึ่งเป็นวัดที่มีขนาดใหญํมากด๎านหน๎าเป็นลานโลํงมีพื้นที่ส าหรับ
รองรับรถที่มาจากถนนใหญํด๎านหน๎าจากสํวนตํางๆของเมืองใช๎เป็นจุดจอดและกระจายนักทํองเที่ยว
ในชํวงที่สอง จากวัด Chion-in ไปสูํศาลเจ๎า Heian  และ วัด Ginkakuji   ตลอดทางเดินในชํวงนี้จะมีร๎านค๎า
ที่ดูเบาบางกวําชํวงแรกเป็นพื้นที่ที่พร๎อมจะขยายตัวตํอไปได๎ในอนาคต ร๎านค๎าที่อยูํบริเวณนี้สํวนใหญํจะ
เป็นบ๎านพักอาศัยที่ผันตัวมาเป็นร๎านค๎าที่ประกอบด๎วยร๎านค๎าขายของที่ระลึกและร๎านอาหาร  
 

  
จากภาพด๎านบนเป็นพื้นที่โลํงที่ใช๎เป็นลานจอดรถนักทํองเที่ยวเพื่อเป็นจุดจอดและกระจายไปสูํ

สํวนอ่ืนๆของบริเวณในแถบนี้ 
 

   
 ทางเดินและบาทวิถีตลอดทางเดินในชํวงนี้เป็นที่วํางประกอบร๎านค๎ามีความหนาแนํนปานกลาง
จนถึงน๎อยผิดกับในชํวงวัด  Kiyomizu มายังวัด Chion-in ในชํวงแรก 

 ร๎านค๎าในบริเวณนี้มักเป็นร๎านค๎าที่เป็นบ๎านพักอาศัยที่น ามาปรับปรุงมาเป็นร๎านค๎าขาย
ของที่ระลึกและร๎านอาหาร 
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มีการน าบ๎านแบบ Machiya ที่เป็นบ๎านไม๎เกําที่นิยมสร๎างในแถบเกี่ยวโตมาปรับปรุงเป็นร๎านค๎า

หลายแหํง 

   
 ร๎านค๎ามีความหนาแนํนเพิ่มขึ้นเมื่อเร่ิมเข๎าใก๎ลบริเวณศาลเจ๎า Heian  ถนนโดยรอบจะมีขนาดกว๎าง
ขึ้นกวําถนนที่ผํานมา  เป็นจุดตัดของถนนที่จะไปยังสํวนอ่ืนของเมือง  
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 บริเวณศาลเจ๎า Heian เพราะในจุดน้ีจะมีลานโลํงและเป็นที่ตั้งสถานที่ราชการหลายแหํง 
นอกจากนี้ยังเป็นเส๎นทางที่ไปสูํะ วัด Ginkakuji  ถัดจากบริเวณนี้แล๎วร๎านค๎าตลอดสองข๎างทางจะดูเบาบาง 
 

 
ภาพที่  3.22    แสดงซุ๎มประตูศาลเจ๎า Heian 
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ภาพที่  3.23    แสดงบริเวณศาลเ Heian 

 
 ใกล๎ๆ ศาลเจ๎า Heian มีที่ตั้งของศูนย์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่นําสนใจของเกียวโต  เป็นทั้งสถานที่
สาธิตและจ าหนํายสินค๎าที่ระลึกในรูปแบบตํางๆ อาคารเป็นอาคารเรียบงํายแบบสมัยใหมํ แบํงตามชั้นๆ
ตามหมวดของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 

   
   ภาพที่  3.24    ภายในศูนย์ศูนย์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของเกียวโต 
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เส้นทางสายวัด Kinkakuji -Ryoanji  เป็นอีกเส๎นทางที่เป็นที่สนใจของนักทํองเที่ยวที่มา
เยี่ยมชมเมืองเกียวโต ในสํวนของวัด Kinkakuji ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญแหํงหนึ่งมีสถานที่และบริเวณ
กว๎างขวางแวดล๎อมด๎วยภูมิทัศน์สวยงามมีการก าหนดเส๎นทางเดินชัดเจนก าหนดทางเข๎าและออก  ตลอด
รายทางมีการก าหนดจุดส าคัญที่ต๎องการให๎ได๎เห็นสถานที่ตํางๆ  บริเวณทางเดินหลังจากผํานสถานที่
ส าคัญกํอนจะออกสูํภายนอกจะมีการก าหนดให๎มีจุดพักรวมนักทํองเที่ยวกํอนออกจากบริเวณวัด ตาม
เส๎นทางดังกลําวมีจุดขายสินค๎าที่ระลึกตลอดแนวทางเดินกํอนออกสูํภายนอกวัด 

 
ภาพที่  3.25    แผนผังแสดงอาณาบริเวณวัด Kinkakuji 
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ภาพที่  3.26    ภายในบริเวณ วัด Kinkakuji  สัญญลักษณ์หนึ่งของเกียวโต 
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 แสดงการล าดับเส๎นทางการเดินภายในวัดที่ก าหนดเส๎นทางเป็นวงกลมในลักษณะทางเดียวให๎
ผํานจุดที่นําสนใจตํางๆ ท าให๎ไมํเกิดการทับซ๎อนและวกวนของเส๎นทาง  ผู๎เข๎าชมจะเดินมาบรรจบยังจุด
เดียวกันที่เป็นทางออก 
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 กํอนถึงทางออกจะพบลานกว๎างที่เป็นจุดนั่งพักในจุดดังกลําวจะมีที่ตั้งของต าแหนํงร๎านค๎า  
ของที่ระลึกของฝากและอาหารเคร่ืองดื่มกํอนจะถึงลานจอดรถที่เป็นต าแหนํงบรรจบกับทางเข๎าสูํวัด  
จึงเป็นข๎อดีของการก าหนดเส๎นทางเดินภายในวัดที่ไมํเกิดการสับสนในการเยี่ยมชมแม๎วําจะมีผู๎เข๎าชม
จ านวนมาก 
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ภาพที่  3.27    ร๎านค๎าตลอดแนวทางเดินจากวัด Kinkakuji  ถึงวัด Ryoanji 

 จากวัด Kinkakuji  ถึงวัด Ryoanji  จะเป็นเส๎นทางรถยนต์มีทางเดินทางตลอดทางจะพบกับร๎านค๎า
ของที่ระลึกและร๎านอาหารญ่ีปุ่นและภัตตาคารประปราย  นอกจากนี้ยังมีหอศิลป์และมหาวิทยาลัยอยูํสอง
ข๎างทางเดินสูํวัด Ryuanji  ลักษณะร๎านค๎าในแถบนี้เป็นร๎านค๎าเล็กๆนํารักที่เกิดจากการน าบ๎านพักอาศัยมา
ดัดแปลงเป็นร๎านค๎า 
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เส้นทางสาย Arashiyama 
 Arashiyama  เป็นพื้นที่หน่ึงที่ตั้งอยูํทางขอบเมืองด๎านตะวันตกของเมืองเกียวโต  เป็นที่ราบเชิงเขา
ริมแมํน้ า Katsura ที่เกิดจากการบรรจบกันของแมํน้ า Hozu และ แมํน้ า Oi  แมํน้ า Katsura  จะไหลไปเชื่อม
กับแมํน้ า  Kamo และ Uji  อีกทีหนึ่ง  การไปถึงพื้นที่ Arashiyama  จากเกียวโตไปได๎สะดวกโดยไปได๎ทั้ง
รถยนต์  รถไฟ และรถราง  เป็นชุมชนเล็กๆที่เกาะอยูํริมแมํน้ า Katsura  โดยมีสถานีรถราง เป็นศูนย์กลาง
รอบสถานีมีร๎านค๎าของที่ระลึกตามแนวถนน จากสถานีเดินตรงไปสุดแนวถนนจะพบสะพาน Togetsukyo 
ที่ข๎ามแมํน้ า Katsura  และหากเดินไปอีกด๎านจะพบวัดขนาดใหญํที่เป็นสํวนหนึ่งของมรดกโลกที่เกียวโต
ชื่อวัด Tenryoji  ที่มีชื่อเสียงในเร่ืองของการจัดสวนแบบญี่ปุ่นที่เกี่ยวโยงกับลัทธิเซนที่ดีที่สุดแหํงหนึ่งใน
ญ่ีปุ่น 
 

   
 

 
ภาพที่  3.27    บรรยากาศร๎านค๎าภายในสถานีรถรางที่ Arashiyama  ที่มีชื่อสียงเร่ืองไมํไผํ 
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ภาพที่  3.28    บรรยากาศร๎านค๎าในเขต Arashiyama   
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ภาพที่  3.29    บรรยากาศร๎านค๎าในเขต Arashiyama   

 

www.ssru.ac.th



90 
 

 
 

 
ภาพที่  3.30    บรรยากาศร๎านค๎าในเขต Arashiyama   
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ภาพที่  3.30    บรรยากาศร๎านค๎าในเขต Arashiyama   
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ภาพที่  3.31    ซุ๎มศาลาร๎านค๎าในเขต Arashiyama   
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ภาพที่  3.32    บรรยากาศ Arashiyama ที่เป็นเขตชานเมืองเกียวโต  
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เส้นทางใจกลางเมืองเกียวโต  ในกลางเมืองเกียวโตมีการวางผังเมืองในลักษณะตารางหมากรุก  
ถนนที่มีความส าคัญและเป็นยํานธุรกิจจับจํายใช๎สอยที่ส าคัญที่สุดของเกียวโตเห็นจะได๎แกํ ถนนShijo  ที่
ถนนสายนี้มียํานถนนคนเดินที่ส าคัญของเมืองเป็นต๎นวํา  ยําน Taramachi & Shinkyokogu   เป็นยํานที่เต็ม
ไปด๎วยร๎านรํวงตํางๆสารพัดเป็นที่นิยมของนักทํองเที่ยวและบุคคลทั่วไป  ยํานดังกลําวได๎ออกแบบมาเพื่อ
เป็นถนนคนเดินโดยเฉพาะมีหลังคาคลุมตลอดเส๎นทางภายในยํานดังกลําว  ลักษณะรูปแบบร๎านค๎ามีความ
หลากหลายตั้งแตํร๎านสมัยใหมํจนถึงร๎านที่คงกลิ่นอายรูปแบบในอดีต  นอกจากนี้ยังมียําน Gion  ที่เป็น
แหลํงทํองเที่ยวยามราตรีที่ประกอบด๎วยร๎านกลิ่นดื่มที่เป็นแบบฉบับดังเดิมของเกียวโตในอดีต 
 

 
ภาพที่  3.33    บรรยากาศร๎านค๎าในเขตใจกลางเมืองเกียวโต   
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ภาพที่  3.34    ยํานตลาดถนนคนเดินในเขตใจกลางเมืองเกียวโต    
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ภาพที่  3.35    ยํานตลาดถนนคนเดินในเขตใจกลางเมืองเกียวโต    
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ภาพที่  3.36   ศาลเจ๎ากับร๎านค๎าในยํานตลาดถนนคนเดินเขตใจกลางเมืองเกียวโต    
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ภาพที่  3.37   บรรยากาศเขตอนุรักษ์ในยําน Gionใจกลางเมืองเกียวโต    
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ภาพที่  3.38   บรรยากาศเขตอนุรักษ์ในยําน Gionใจกลางเมืองเกียวโต    
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ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
 

ส าหรับเร่ืองของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกนั้นจากการศึกษาส ารวจในพื้นที่ที่ท าการศึกษาสามารถ
จัดแบํงออกเป็นหมวดหมูํโดยค านึงถึงการแบํงประเภทและหมวดหมูํตามรูปลักษณ์และลักษณะการใช๎  
ได๎ดังตํอไปนี้                         
 1  ของที่ระลึกที่เป็นหมวดของใช๎สอย เชํน  จาน ชาม ถ๎วย กระเป๋า โคมไฟ ตะเกียง ฯลฯ  
เป็นต๎น 

2  ของที่ระลึกที่เป็นหมวดขนมและอาหาร เชํน  โรตีสายไหม ลูกชุบ ขนมเทียน ขิงดอง น้ าพริก
ตํางๆ ฯลฯ เป็นต๎น 

3…ของที่ระลึกในหมวดของเคร่ืองดนตรี   เชํนขลุํย ระนาด แคน ซอ เคร่ืองดนตรียํอสํวนฯลฯ 
เป็นต๎น 

4…ของที่ระลึกในหมวดของการละเลํนและกีฬา  เชํน ตุ๏กตาเด็กเลํนการละเลํนพื้นเมือง ร ามวย
ไทย  การละเลํนตํางๆ   ฯลฯ เป็นต๎น 

5…ของที่ระลึกที่เกี่ยวกับของประดับและตกแตํง เชํน  เคร่ืองประดับรํางกาย และตกแตํงอาคาร 
สถานที่ตํางๆ 

6   ของที่ระลึกในหมวดสถาปัตยกรรมและยวดยาน เชํน  ของจ าลองโบราณสถานที่ส าคัญตําง ๆ        
สามล๎อจ าลอง ฯลฯ เป็นต๎น 

7  ของที่ระลึกประเภทที่ผลิตขึ้นตามความเชื่อ เชํน  วัตถุมงคล เคร่ืองราง ของขลัง ฯลฯ เป็นต๎น 
8   ของที่ระลึกประเภทวัสดุจากธรรมชาติและพื้นถิ่น เชํน   ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร๎าว  เปลือก

หอย ดอกไม๎แห๎ง ฯลฯ เป็นต๎น 
9ของที่ระลึกในรูปของสัตว์สัญลักษณ์และเคร่ืองหมาย เชํน  ช๎าง   ปลาตะเพียน  เสื้อที่พิมพ์

สัญญลักษณ์จังหวัดฯลฯ  
10  ของที่ระลึกสะท๎อนงานฝีมือ-ภูมิปัญญาพื้นบ๎าน  เชํน มีดอรัญญิก งานศิลปะหัตถกรรม 

ผลิตภัณฑ์จากผลงานศิลปะฯลฯ เป็นต๎น 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



101 
 

ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยนี้แบํงออกเป็น  2  กลุํมได๎แกํ  
  1. นักทํองเที่ยวและบุคคลทั่วไป  โดยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบบังเอิญ ( Accidental 
Sampling )  
  2. เจ๎าของและหรือเจ๎าหน๎าที่-พนักงานของร๎านค๎า  
  

ขนาดของตัวอย่างประชากร 
 ในกาวิจัยครั้งนี้   ผู๎วิจัยก าหนดขนาดของตัวอยํางประชากรจากการค าณวนขนาดของตัวอยํางขั้น
ต่ าเพื่อให๎เป็นตัวแทนประชากรที่สามารถ เป็นข๎อมูลที่นําเชื่อถือได๎   ในตารางส าเร็จรูปของ Yamane 
( Glenn D,2004 )   โดยก าหนดคําความเชื่อมั่นของการสุํมตัวอยํางมีคําเทํากับร๎อยละ 95 คิดเป็นกลุํม
ตัวอยํางทั้ง 2 กลุํมรวมกันไมํน๎อยกวํา  400 ตัวอยําง   แตํเมื่อลงภาคสนามจริงได๎รับความรํวมมือเป็นอยําง
ดีมากโดยมีนักทํองเที่ยวชาวไทยและตํางประเทศรวมกันทั้งสิ้น  1395  ตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็น  3  กลุ่ม
ได้แก่ (1 ) นักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน  533  คน (2 )  ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่จ านวน 90  คน  และ
(3) นักท่องเที่ยวต่างประเทศจ านวน 739 คน การสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ และตอบแบบสอบถาม 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช๎แบบสอบถาม  แบบส ารวจ-สัมภาษณ์  และตัวอยํางภาพ . หรือ      ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ฯ เพื่อใช้ประกอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ ส าหรับแบบสอบถามนั้นจะแบํงออกเป็น  3 
ลักษณะใหญํๆได๎แกํ 

1. แบบสอบถามแบบเลือกตอบ ( Multiple Choice) 
2. แบบสอบถามแบบประเมินคํา ( Rating  Scale )  
        2.1 แบบประเมินค่าความส าคัญสัมบูรณ์  (Absolute Importance )โดยการจัด 

ล าดับความส าคัญเป็นสเกล เร่ิมจาก 1- ไม่ส าคัญหรือไม่พอใจ   2- ส าคัญเล็กน้อยหรือพอใจบ้าง  3- ส าคัญ
หรือพอใจ 4- ส าคัญมากหรือพอใจมาก  5- ส าคัญที่สุด หรือพอใจที่สุด 
         2.  2 แบบประเมินค่าความส าคัญเรียงล าดับ ( Ordinal Importance )จะให้ผลเป็นการ
เรียงล าดับความส าคัญมากน้อยลดหลั่นลงมา  

เนื้อหาและเค้าโครงของแบบสอบถามจะแบํงออกเป็น  3  ตอนใหญํๆดังตํอไปนี้ 
 ตอนที่ 1  ข๎อมูลทั่วไป  ลักษณะค าถามเชํน  สัญชาติ  เพศ อายุ  การศึกษา  อาชีพ   

สถานภาพ   รายได๎   จ านวนคร้ังที่มาใช๎บริการ   จ านวนคร้ังที่เคยมาเยือนประเทศไทย  ฯลฯ  
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  ตอนที่ 2  เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู๎บริโภคและปัจจัยที่มีผลตํอรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่พอใจ
หรือชื่นชอบของผู๎บริโภค หรือ ผู๎ใช๎ 
  ตอนที่ 3 ข๎อเสนอแนะอื่นๆ  มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให๎ผู๎ตอบแบบสอบถาม
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือบอกถึงรายระเอียดและหรือข๎อเสนอแนะในเร่ืองตํางๆนอกเหนือจากที่
กลําวถึง  เป็นต๎น 
 การส ารวจ-สัมภาษณ์และสอบถาม  จะเป็นการศึกษาสภาพแวดล๎อมทางกายภาพของร๎านค๎า หรือ 
สถานที่จัดจ าหนําย รวมถึงสภาพแวดล๎อมโดยรวม  สัมภาษณ์ สอบถาม และการท าแบบแสดงความ
คิดเห็นในเร่ืองของสภาพแวดล๎อมและระเบียบร๎านค๎าจากนักทํองเที่ยวและบุคคลทั่วไป  และเจ๎าของหรือ
พนักงานของร๎านค๎า และหรือ ผู๎เชี่ยวชาญเพื่อศึกษารูปแบบของร๎านค๎าและผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มี
ศักยภาพ ตํอการน ามาใช๎ในการออกแบบร๎านค๎าและผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
การเก็บข๎อมูลจะมีทั้งการบันทึกด๎วยภาพ  การจดบันทึก และหรือ การบันทึกด๎วยเสียง   ฯลฯ  
 .ตัวอย่างภาพผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฯ  โดยการน าภาพหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์และหรือแบบสอบถามเพื่อหา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ฯที่พึงพอใจและมีศักยภาพต่อการพัฒนา 
 

การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูลมีวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลซึ่งสามารถแยกแยะออกเป็นขั้นตอนตํางๆ  
ดังตํอไปนี้ 

1. ท าแบบสอบถามโดยการรวบรวมข๎อมูล และเอกสารตํางๆที่เกี่ยวข๎องเพื่อใช๎เป็นแนวทาง
การศึกษา  

2. รวบรวมภาพและตัวอยํางผลิตภัณฑ์ ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก และ 
ประเภทของใช๎และของตกแตํงที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นต๎นแบบ อาทิเชํน ผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับการคัด
สรรจากผู๎เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข๎อง หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ได๎มีการตีพิมพ์เผยแพรํ  

3. รวบรวมรายชื่อ  สถานที่ตั้ง และเส๎นทางที่เหมาะสม เพื่อประกอบการส ารวจและศึกษา  
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพของสถานที่ตั้งของร๎านค๎าตํางๆ 

4. น าแบบสอบถามที่ได๎มาทดสอบเพื่อหาจุดบกพรํองเพื่อน ามาแก๎ไขและปรับปรุงให๎มีความ  
เหมาะสม 

5. น าแบบสอบถามที่ได๎ปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางที่ท าการศึกษา 
6. ศึกษา และส ารวจ สภาพแวดล๎อมด๎านกายภาพของร๎านค๎า  ตลอดจนท าเลที่ตั้งของร๎านค๎าและ  

www.ssru.ac.th



103 
 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเมืองเกําเกียวโต เพื่อมาศึกษาเปรียบเทียบ
ประเมินคุณคํา และวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาจุดเดํน  จุดด๎อย  โอกาส  และอุปสรรค เพื่อน าไปประกอบ
เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบเพื่อการเสนอแนะและวิเคราะห์งานออกแบบในขั้นตํอไป 

7. น าข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์และตีความ 
8. น าผลที่ได๎จากการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินคุณคําและตีความจากแบบสอบถาม ที่ได๎รวบรวม  

ไว๎ประกอบการสัมภาษณ์-สอบถามเพื่อใช๎เป็นข๎อมูลทางด๎านรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อประกอบการ
ออกแบบ 
 9.  น าข๎อมูลจากสํวนที่ 6 – 8 มาวิเคราะห์  ประมวลผล  ตีความและสรุปเป็นแนวทางการ
ออกแบบร๎านค๎าและผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข๎อมูลใช๎การวิเคราะห์ข๎อมูลทั้งเชิงคุณภาพ และ ข๎อมูลเชิงปริมาณดังจะกลําวถึง
ตํอไปนี้ 
 1. ข๎อมูลเชิงคุณภาพ ได๎แกํ  การศึกษาประเมินคุณคําของร๎านค๎าและผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ข๎อมูล
จากการส ารวจ สัมภาษณ์ ในสํวนของการศึกษาสภาพแวดล๎อมทางกายภาพของร๎านค๎า รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
ที่มีศักยภาพและเหมาะสมในการพัฒนา     รวมถึงข๎อมูลจากค าถามแบบปลายเปิด  และข๎อเสนอแนะตํางๆ 
มาท าการวิเคราะห์เนื้อหา และน าเสนอด๎วยการเปรียบเทียบและพรรณนา  
 2.  ข๎อมูลเชิงปริมาณ  เป็นการเก็บรวมรวมข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถามแล๎วน ามาประมวลผลโดย
ใช๎ โปรแกรม SPSS  โดยในการวิเคราะห์นั้นจะใช๎ จะใช๎คําสถิติตํางๆดังนี้ 

2.1 การวิเคราะห์โดยใช๎สถิติเชิงพรรณา ได๎แกํ อัตราสํวนร๎อยละ และคําความถี่   
วัดคําเฉลี่ยของข๎อมูลและการกระจายข๎อข๎อมูล   เสนอในรูปของตารางและมีการวิเคราะห์ประกอบการ
พรรณา 
  2.2 การวัดตัวแปรที่เกี่ยวกับระดับความพอใจและวัดระดับเปรียบเทียบปัจัยที่มีผลตํอ
รูปแบบที่พอใจของผู๎บริโภค หรือ ผู๎ใช๎ 

3.  น าข๎อมูลที่ได๎วิเคราะห์แล๎วจากสํวนตํางๆมาเปรียบเทียบและประมวลสรุปเป็นข๎อเสนอแนะ  
เพื่อใช๎เป็นแนวทางการออกแบบร๎านค๎าและผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
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