
 
 

บทที่ 4 
การวิเคราะห๑และประมวลผลการวิจัย 

 
จากการศึกษาเปรียบเทียบและส ารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพในด้านต่างๆในพื้นที่เเมืองเก่า

พระนครศรีอยุยธยาและเมืองเก่าเกียวโต นั้น เมื่อน ามาวิเคราะห์ SWOT Analysis จะพบว่ามีจุดอ่อน จุด
แข็ง  โอกาส  และอุปสรรคที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้  
การวิเคราะห์ SWOT  Analysis  
 ในการลงพื้นที่ของเมืองเกียวโตและเมืองเกําพระนครศรีอยุธยา และนํามาวิเคราะห๑จะพบวําที่
การวางผังเมืองของเกียวโต แบํงเป็น 2 สํวน  สํวนที่1. การวางพื้นที่สําคัญที่สุดอยูํใจกลางเมืองเชํน 
ปราสาทนิโจ และล๎อมรอบด๎วยวัดและชุมชน โดยมีชุมชนและคูคลองเป็นเกราะป้องกัน เสมือนการวาง
ผังแบบไขํในหิน ( Egg  in  The Rock)     สํวนที่ 2  กลุํมชุมชน  จะมีการกระจายตัวอยูํรอบสํวนที่ 1 โดย
มีการวางผังเลียนแบบสํวนที่ 1  โดยมี วัดที่เกําแกํ  บ๎านพักบุคคลสําคัญ อยูํใจกลางชุมชนหรือสํวนใน
สุด และตามด๎วยชุมชนพักอาศัยและร๎านค๎า ตามแบบการจําลองแนวคิดในสํวนแรกรายล๎อมสํวนแรกอีก
ทีหนึ่ง  ในขณะที่พื้นที่พระนครศรีอยุธยามีการแบํงพื้นที่เป็นสํวนเดียวโดยยึดคติภูมิจักรวาล  เสมือนเขา
พระสุเมรุที่ล๎อมรอบด๎วยมหานทีสีทันดร  โดยให๎พระบรมมหาราชวังอยูํใจกลาง มีวัดที่มีความสําคัญอยูํ
ถัดมาเชํน วัดพระศรีสรรเพชร   ถัดมามีบึงพระรามเสมือนมหานทีสีทันดร แล๎วล๎อมรอบด๎วยชุมชนข๎า
ราชบริพาร และชุมชนประชาชนตามลําดับ  ทั้งนี้แนวคิดหลังก็เป็นการวางผังแบบไขํในหินเชํนกันแตํมี
เพียงศูนย๑กลางเดี่ยวที่แตกตํางกับเกียวโต 
 ในเร่ืองสํวนอ่ืนๆจะพบวํา ระบบการจัดการทํองเที่ยวที่เกียวโตมีการประสานกับเส๎นทางการ
คมนาคมได๎เป็นอยํางดีทําให๎เดินทางได๎สะดวกไมํสับสน  ในขณะที่ที่พระนครศรีอยุธยาการจัดการ
ทํองเที่ยวยังขาดการตํอเน่ืองและการวางเส๎นทางคมนาคมยังไมํเชื่อมโยงและประสานกันดี   นอกจากนี้
ในเร่ืองจิตสํานึกในการอนุรักษ๑และหวงแหนในวัฒนธรรมที่เกียวโตทําได๎ดีจึงงํายตํอการขอความ
รํวมมือในการทํากิจกรรมเชิงอนุรักษ๑  ในขณะที่ที่พระนครศรีอยุธยายังต๎องใช๎จิตสํานึกและความ
รํวมมืออีกมากในการดูแลอนุรักษ๑รักษาพื้นที่ประวัติศาสตร๑ โดยต๎องให๎ความรู๎เร่ืองการออกแบบและ
การดูแลอนุรักษ๑รักษาวัฒนธรรมและตกลงภาพลักษณ๑รวมเพื่อให๎เกิดเอกภาพที่เป็นทิศทางเดียวกัน  
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 สําหรับการวิเคราะห๑ SWOT  Analysis  ที่แสดงให๎เห็นนี้เป็นการแสดงจุดอํอนและจุดแข็ง  
รวมถึงโอกาส และอุปสรรคที่ได๎นํามาวิเคราะห๑เปรียบที่เป็นเร่ืองตํางๆเพื่องํายตํอการนํามาใช๎เป็นแนว
ทางการออกแบบตํอไปดังตํอไปนี้ 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้านของภาพรวม 

เมืองเก่าเกียวโต เมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา 

จุดแข็ง 
1. มีการวางเส๎นทางการเดินได๎ดีทําให๎ผู๎เข๎าชม

สามารถเดินได๎ไมํสบสน  ลักษณะเส๎นทาง
เป็นแนวทางเดินนําสูํจุดหมายที่วางไว๎ที่เป็น
สถานที่นําสนใจในแตํละจุดและขยาย
เส๎นทางเดินออกไปสูํจุดที่นําสนใจในแตํละ
เส๎นทาง 

2. มีความแตกตํางที่กลมกลืนในสัดสํวนและ
ความสมดุลที่เหมาะสมได๎เป็นอยํางดีทั้ง
อาคารเกําดั่งเดิมและอาคารที่สร๎างใหมํ 

3. เส๎นทางสัญจรสามารถกําหนดและแยก
ประเภทความเร็วได๎ โดยให๎พาหนะที่มี
ความเร็วและขนาดใหญํจะใช๎เส๎นทางด๎าน
นอกในขณะที่ในสํวนถนนซอยภายในเป็น
การใช๎การเดินเท๎าเป็นสํวนใหญํ 

4. สภาพแวดล๎อมและอากาศเย็นสบายชํวยให๎
การเดินชมได๎อยํางทั่วถึง 

5. การคมนาคมภายในเมืองเข๎าถึงสะดวกและ
ประหยัด 

6. ประชาชนในพื้นที่มีความรู๎และความเข๎าใจ
ในศิลปะ 

7. มีหนํวยงานที่เข๎าใจและสํงเสริมอนุรักษ๑พื้นที่
ที่มีความเป็นเอกภาพ 

8. มีแนวคิดในการอนุรักษ๑ที่ประสมกลมกลืน

จุดแข็ง 
1. ทําเลที่ตั้งใกล๎กรุงเทพ ฯและเป็น

ทางผํานไปสูํหัวเมืองทั้งภาคเหนือและ
อีสาน 

2. สามารถเดินทางถึงได๎ทั้งทางบกและ
ทางน้ํา 

3. เป็นที่ต้ังของสถานที่สําคัญและมีวัดที่
มีชื่อเสียง 

4. ลักษณะเป็นเกาะมีแมํน้ําล๎อมรอบ
สามารถกําหนดขอบเขตทางกายภาพ
ได๎ชัดเจน 

5. สามารถเข๎าถึงพื้นที่เกาะเมืองได๎หลาย
ด๎าน 

6. สามารถพัฒนาเส๎นทางการเชื่อมโยง
การทํองเที่ยวได๎หลายด๎านทั้งทางบก
และทางน้ํา 

7. มีขนม  อาหาร และของที่ระลึกที่
นําสนใจ 

8. รูปแบบสถาปัตยกรรมโดดเดํนหน๎า
สนใจ 

9. เป็นราชธานีเกําแกํและยาวนานที่สุด
ของประเทศ 

10. สามารถสํงเสริมการทํองเที่ยวให๎
สอดคล๎องกับเทศกาลและประเพณี
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และเน๎นการนํามาใช๎งานได๎มากกวําการ
อนุรักษ๑เพื่อเก็บและแชํเข็ง 

9. เป็นเมืองเกําที่มีชีวิตและพยามอนุรักษ๑วิถี
ชีวิตและการทํองเที่ยวให๎ไปด๎วยกันได๎เป็น
อยํางดี 

10. ประชาชนในพื้นที่ให๎ความรํวมมือในการ
อนุรักษ๑  มีวินัย  และมีหัวใจเป็นผู๎ให๎บริการ 

11. มีการจัดระเบียบการเข๎าชมสถานที่สําคัญได๎
ดี 
12 มีระบบสัญลักษณ๑ที่ดี 
13 มีห๎องนํ้าสาธารณะที่สะอาดและทั่วถึง 
14 ขนม  อาหาร  และของที่ระลึกรวมถึงงาน
ฝีมือนําสนใจ 
15 เป็นพื้นที่เชิงเขาเป็นที่สูงน้ําไมํทํวมมีภูมิ
ทัศน๑ทางธรรมชาติสวยงาม 
16 เมืองเกียวโตมีเอกลักษณ๑ที่มีความเป็นอัตถ
ลักษณ๑โดดเดํนเฉพาะตัว 
17 มีสถานที่สําคัญและมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
มากมาย 
18 มีบรรยากาศแบบเกําแตํมีความทันสมัยในตัว 

19 มีการวางผังเมืองและระบบการสัญจรที่ดี 
20 มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเดํนและเป็น
ราชธานีเกําแกํและยาวนานที่สุดของประเทศ 
 

 

ตํางๆได๎ดี 

 

จุดอ่อน 
1. คําใช๎จํายในทํองเที่ยวและการเข๎าชมสถานที่

แตํละแหํงสูง 

จุดอ่อน 

1 ทางเข๎าสูํพื้นที่หลักเข๎าได๎หลายด๎านทํา
ให๎สับสนในการเข๎าถึงไมํมีการกําหนด

www.ssru.ac.th



 107 

2. ไมํสามารถนํารถโดยสารขนาดใหญํเข๎าถึง
พื้นที่เป้าหมายโดยตรง 

3. พื้นที่อนุรักษ๑สํวนใหญํเป็นพื้นที่ชุมชน
หนาแนํนหากมีการวางผังใหมํจะมี
ผลกระทบตํอชุมชนมาก 

4. เร่ืองภาษาในการสื่อสาร 

 

เส๎นทางหลักที่ชัดเจน 

2 ขาดระบบสัญลักษณ๑ที่ดี 
3 ตัวเกาะเมืองและพื้นที่ประวัติศาสตร๑ดู

แห๎งแล๎งขาดการวางภูมิทัศน๑เมืองที่ดู
รํมรื่น 

4 ไมํมีการกําหนดเส๎นทางการเดินหรือ
ชมที่มีโครงขํายที่ดี 

5 ขาดความรํวมมือและประสานในการ
วางแผนอนุรักษ๑เมืองที่ดี 

6 แนวคิดในการอนุรักษ๑และพัฒนาเมือง
เกําของหนํวยงานภายในแตกตํางกัน 

7 ขาดการวางแผนเร่ืองระบบโครงขําย
คมนาคมที่ดี 

8 การวางผังร๎านค๎าไมํเป็นระเบียบดูรก
รุงรัง 

9 ร๎านค๎าขาดรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ๑
และสะท๎อนถึงเมืองประวัติศาสตร๑ 

10 การจัดการและการถํายเทนักทํองเที่ยว
มีลักษณะเป็นจุดและไมํกระจายเกิด
ความแออัดเฉพาะจุด 

11 พื้นที่เมืองเป็นที่ลุํมต่ําน้ําทํวมได๎งําย 

12 ระบบทางเท๎าและภูมิทัศน๑เมืองยังขาด
ความรํมร่ืน 

13 สถาปัตยกรรมหลายแหํงมีลักษณะร๎าง
ไมํมีการนําพื้นที่มาใช๎ประโยชน๑หรือ
หากนํามาใช๎ก็ไมํเหมาะสม 

14 ขาดการวางแผนเพื่อสร๎างภาพลักษณ๑
ของเมืองประวัติศาสตร๑ที่ดี 

15 ภาษาในการสื่อสาร 
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16 การกําหนดราคามาตราฐานในการ
ทํองเที่ยว 

 

โอกาส 

1 สามารถพัฒนาและมีพื้นที่ที่สมารถขยายตัว
ได๎อีกมาก 

2 สามารถนําเอาลักษณะของภูมิอากาศและภูมิ
ทัศน๑ที่แตกตํางในแตํละฤดูกาลเป็นจุดขาย
ของการทํองเที่ยวได๎ดี 

3 ใกล๎สนามบินนานาชาติถึงสองแหํงและการ
เข๎าถึงสะดวกจากสนามบินจึงเป็นโอกาศที่
จะพัฒนาเป็นเมืองทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ในระดับนานาชาติได๎ดี 

4 มีการจัดเทศกาล กิจกรรมที่สํงเสริมคุณคํา
และการทํองเที่ยวของเมืองอยูํเสมอทําให๎
นักทํองเที่ยวสามารถไปได๎ปีละหลายคร้ัง 

5 ตําแหนํงที่ตั้งเมืองดีเพราะตั้งอยูํตอนกลาง
ของภูมิภาคคันไซสามารถเชื่อมโยงไปยังจุด
ตํางๆของภูมิภาคได๎ดี 

 

โอกาส 

1 ทําเลที่ตั้งดีสามารถเชื่อมโครงขํายการ
ทํองเที่ยวได๎ดีสามารถพัฒนาการ
ทํองเที่ยวแบบผสมผสานได๎ทั้งทางบก  
ทางเท๎า ทางจักรยาน ทางน้ํา  ทาง
รถไฟ  และทางช๎างได๎ 

2 คําใช๎จํายในการเดินทางคํอนข๎างถูก 

3 สํวนของพื้นที่ประวัติศาสตร๑และการ
อนุรักษ๑มีพื้นที่โลํงมากเพียงพอสําหรับ
การจัดผังโดยไมํกระทบชุมชนมากนัก 

4 สามารถเดินทางทํองเที่ยวตลอดทั้งปี 
 

อุปสรรค 

1.อากาศในฤดูหนาวหนาวมากทําให๎เป็นฤดูกาล
ที่ไมํเหมาะสมที่จะไปเยี่ยมเมือง 
2.คําใช๎จํายในการเดินทางและทํองเที่ยวสูง 
3 ภาษาการสื่อสาร 
 

 

อุปสรรค 

1 แนวคิดในการอนุรักษ๑ที่แตกตําง
ไมํเป็นเอกภาพ 

2 ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู๎
ความเข๎าใจในการอนุรักษ๑และการ
ชํวยดูแลสรรสร๎างภูมิทัศน๑เมืองที่
ดี 

3 มีปัญหาเร่ืองการจัดสรรที่ทํากิน
หรือร๎านค๎าที่ขาดระเบียบและทับ
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ซ๎อนในพื้นที่ประวัติศาสตร๑หรือ
พื้นที่อนุรักษ๑ 

4 ลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรม
นักทํองเที่ยวไทยชอบที่จะให๎
นําสํงถึงจุดเป้าหมายมากกวําการ
เดินชมพื้นที่ 

5 อากาศและสภาพพื้นที่ไมํสํงเสริม
ให๎มีลักษณะการเที่ยวเดินชมเมือง
ที่ด ี

6 ขาดการกําหนดรูปแบบร๎านค๎า
และสื่อสัญลักษณ๑ตํางๆที่
เหมาะสม 

7 การควบคุมพื้นที่เมืองเกํายัง
หละหลวม 

8 ขาดการกําหนดราคามาตรฐานที่
เหมาะสมในการทํองเที่ยวทั้ง
ระบบ 

 

 
สรุป ในภาพรวมทั้งเมืองเกียวโตและเมืองเกําพระนครศรีอยุธยามีจุดเดํนที่เหมือนกันในด๎าน
ประวัติศาสตร๑  ด๎านสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสถาปัตยกรรมที่โดดเดํน  แตํมีจุดตํางที่เห็นได๎ชัด
ในสํวนเมืองเกําพระนครศรีอยุธยาคือการบริหารจัดการทั้งการจัดการเส๎นทางการคมนาคม  การจัดการ
พื้นที่ให๎เกิดเอกภาพและสมดุล  การนําแนวคิดในการอนุรักษ๑ที่ต๎องประยุกต๑ให๎เหมาะสมกับ
สภาพการณ๑   
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้านของการวางผังเมืองและสถาปัตยกรรม  

เมืองเก่าเกียวโต เมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา 

จุดแข็ง 
1. เป็นที่ต้ังของเมืองหลวงเกําที่สืบทอด
ตํอเน่ืองกันเป็นเวลานานทําให๎มีการสร๎างสม
รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบฉบับของ
ประเทศ 
2. มีการวางผังเมืองที่ดีเป็นลักษณะตาราง
สี่เหลี่ยมที่สืบทอดกันมาตั้งแตํยุคสร๎างเมือง 
3. มีการอนุรักษ๑รูปแบบสถาปัตยกรรมและเมือง
จากอดีตสืบทอดตํอเน่ืองกันเป็นเวลานานจนถึง
ปัจจุบันทําให๎สภาพเมืองดํารงอยูํอยํางมีชิวิต 
4. ชุมชนมีความเข๎าใจในบุคลิกลักษณะของ
ตนเองจึงพยายามรักษาสภาพแวดล๎อมทั้งผังเมือง  
อาคาร การคมนาคม ให๎อยูํในสภาพเดิมให๎มาก
ที่สุด 
5. การสร๎างความกลมกลืนระหวํางความทันสมัย
กับการอนุรักษ๑ทําได๎อยํางลงตัว  ทั้งรูปแบบ
อาคาร  สี  วัสดุ  การจัดภูมิทัศน๑ โดยเฉพาะอาคาร
โบราณ-อาคารที่เลียนแบบโบราณจะคํานึงถึง
สัดสํวนเฉพาะพื้นถิ่น เชํนสัดสํวนของเสื่อตาตามิ 
6. การมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐ ทั้งการจัดการ
ทํองเที่ยว  การคมนาคม  มีเส๎นทางการเที่ยวชม
เมือง รวมถึงเร่ืองที่เกี่ยวข๎องอยํางชัดเจน  การให๎
ความรู๎  การปรับปรุงบูรระอาคารโบราณโดย
ได๎รับความรํวมมือจากประชาชนเป็นอยํางดี 
7. การสร๎างจิตสํานึกชาตินิยมให๎ประชาชนรัก
และอนุรักษ๑ตั้งแตํเยาว๑วัย เห็นได๎จากการแตํงกาย
ชุดประจําชาติ  การนิยมชมศาสนาสถาน  แม๎วํา

จุดแข็ง 
1. เป็นที่ต้ังของเมืองหลวงเกําที่สืบทอด
ตํอเน่ืองกันเป็นเวลานานทําให๎มีการสร๎าง
สมรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบฉบับ
ของประเทศ 
2. พยายามรักษาระบบผังเมืองตามแบบ
ฝร่ังเศสออกแบบปรับปรุงไว๎ตั้งแตํสมัย
สมเด็จพระนารายณ๑  เชํนพื้นที่
ประวัติศาสตร๑  พื้นที่วัดสําคัญ  และ
เส๎นทางคมนาคมโดยเส๎นทางในเขตเมือง
ยังสามารถเชื่อมตํอกันเกือบทุกเส๎นทาง ให๎
อยูํในสภาพเดิมไว๎คํอนข๎างมาก  แตํการ
ดําเนินงานทําด๎วยระบบ  วิธีที่ทําตามๆกัน
ขาดความเข๎าใจที่แท๎จริง 
3. จากตําแหนํงที่ตั้งสามารถพัฒนาระบบ
การสัญจรได๎หลากหลายทั้งทางน้ําและทาง
บก 
4.  มีพื้นที่มากจึงสามารถจัดกิจกรรมตํางๆ
ได๎มาก  และพร๎อมที่จะรองรับการขยายตัว 
5. พื้นที่แตํละจุดมีประวัติที่นําสนใจ  
สามารถผูกเร่ืองราวเป็นการเดินตามรอย
ตํานานและอารยธรรม 
6. คําเดินทางคํอนข๎างถูก 
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จะต๎องเสียคําเข๎าชมในราคาสูง 
8. พื้นที่มีภูมิอากาศที่เย็น  ทําให๎พืชพันธุ๑ดูชุํมชื้น  
สวยงาม  นําเดินชมพื้นที่  
จุดอ่อน 
1. พื้นที่มีจํานวนจํากัด ราคาที่ดินสูง  คําครองชีพ
สูง สํงผลตํอการขยายตัวและการพัฒนากายภาพ
ที่ต๎อง ให๎คําใช๎จํายและบริการตํางๆมีราคาสูง 

จุดอ่อน 

1. เป็นเมืองเกําที่เคยถูกเผาทําลายและขาดการ
ดํารงอยูํอยํางตํอเน่ือง  ทําให๎สภาพเมือง
บางสํวนถูกทิ้งร๎างคล๎ายซากโบราณสถานที่ตาย
แล๎ว 
2. การเข๎าถึงสถาที่ตํางๆได๎หลายเส๎นทางทําให๎
เกิดความสับสน  
3. ความแตกแยกในกลุํมองค๑กร  การตํางคน
ตํางอยูํ ขาดการประสานงาน  มีความเป็น
ราชการและการเมืองสูง   ความรํวมมือในการ
แก๎ปัญหาโดยเฉพาะการบุกรุกพื้นที่  การ
จัดสรรพื้นที่  การใช๎ประโยชน๑พื้นที่  การ
ประชาสัมพันธ๑ทําอยํางฉาบฉวย 
3.  ขาดการสร๎างจิตสํานึกแกํเยาวชน ขาดความ
หวงแหนในด๎านมรดกทางวัฒนธรรม 
4. พื้นที่อยูํในเขตร๎อนกรอปกับพื้นที่คํอนข๎าง
แห๎งตํางจากในอดีต ทําให๎ภูมิทัศน๑ดูแห๎งแล๎ง 
5. ระบบคมนาคมคํอนข๎างล๎าสมัย  จุดพัก
จุดเชื่อม ทั้งทางรถและทางเท๎าไมํเชื่อมตํอพื้นที่
แตํละ Node 

โอกาส 

1. ความหลากหลายของฤดูกาลจึงใช๎เป็นสีสัน
ของการจัดการทํองเที่ยวได๎อยํางลงตัว 
2. ความพร๎อมในการจัดการและวางแผนที่ดีทํา
ให๎สามารถจัดการทํองเที่ยวได๎รวดเร็ว  ตรงตาม
เป้าหมายและตํอเน่ือง 

โอกาส 

1. มีเร่ืองราวเชื่อมโยง  ทําให๎สามารถขยาย
เส๎นทางทํองเที่ยวในพื้นที่ประวัติศาสตร๑
ทั้งทางบก ทางน้ําได๎หลากหลายและ
นําสนใจ 
2. มีความอุดมสมบูรณ๑ของพืชพันธุ๑
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ธัญญาหารที่สมบูรณ๑และหลากหลาย 
รวมถึงวัฒนธรรมที่นําสนใจ  ชํวยสร๎าง
จุดเดํนของการทํองเที่ยวได๎เป็นอยํางดี 

อุปสรรค 

     1. กฎหมายและภาษีเกี่ยวกับทรัพย๑มรดก เป็น
อุปสรรคตํอการพัฒนาอาคารเกํา  เน่ืองจากการที่ต๎อง
เสียภาษีสูงแลกกับการอนุรักษ๑อาคารเกํา ที่มีข๎อจํากัด
ในเชิงพาณิชย๑กับ 
 

   อุปสรรค 

1. การขาดความรํวมมือที่จริงจังและชัดเจน
จากภาครัฐและชุมชน   ไมํคํานึงถึงผู๎อยูํ
อาศัยหรือการกระทบกับกฎหมายท๎องถิ่น  
และวัฒนธรรม 
2. การขาดความรู๎ความเข๎าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมของตน  ขาดจุดยืน  สับสน 
มีความหลากหลายในรูปแบบของอาคาร
และผลิตภัณฑ๑  แตํขาดความกลืนที่ลงตัว 
3. พื้นที่โครงการถูกจํากัดการเชื่อมโยงจาก
ภาครัฐ  ทําให๎ขาดความสัมพันธ๑ระหวําง 
Node   

สรุป ในด๎านการวางผังเมืองและสถาปัตยกรรมทั้งเมืองเกียวโตและเมืองเกําพระนครศรีอยุธยามี
จุดเดํนที่เหมือนกันในด๎านประวัติศาสตร๑ที่เคยเป็นเมืองหลวงเกําของประเทศเป็นเวลานานจึงเป็นแหลํง
สั่งสมสถสถาปัตยกรรมและผังเมืองที่ดีของประเทศ  ยกเว๎นในสํวนที่เมืองเกียวโตเป็นเมืองที่สืบทอด
ตํอเน่ืองกันไมํถูกทําลายจึงทําให๎มีการดํารงอยูํของเมืองตํอเน่ืองยาวนานไมํขาดชํวง   ในขณะที่เมืองเกํา
อยุธยาเคยถูกทิ้งร๎างไปชํวงหนึ่งหลังจากเสียกรุง ทําให๎สภาพเมืองบางสํวนดูร๎างขาดชีวิตชีวา   เร่ืองการ
พัฒนาเมืองและสถาปัตยกรรมเมืองเกียวโตมีความเดํนในเร่ืองของการอนุรักษ๑และพัฒนาได๎อยํางลงตัว
และสมดุลกับอดีตและปัจจุบันทําให๎ความเป็นอดีตดํารงอยูํได๎ไมํแปลกแยกและมีสํานึกในด๎านอนุรักษ๑
และความรํวมมือกันในหนํวยงานตํางๆอยํางเป็นเอกภาพ  ซึ่งในเมืองเกําพระนครศรีอยุธยายังขาดอยูํ
มาก  สําหรับเมืองเกําพระนครศรีอยุธยามีจุดเดํนที่มีทรัพยากรและพื้นที่เหลืออีกมากที่จะพัฒนาและ
เชื่อมโยงเหตุการณ๑และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร๑ได๎เป็นอยํางดี    
 
 
 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้านของรูปแบบร้านค้า  
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เมืองเก่าเกียวโต เมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา 

จุดแข็ง 
1. มีการกําหนดCI จากสํวนกลาง ทําให๎ชํวยสร๎าง
ความแตกตํางที่กลมกลืนได๎ 
2. มีการDisplay ร๎านค๎าที่ดูดีมีเอกลักษณ๑และยัง
กลมกลืนทั้งร๎านที่กํอสร๎างใหมํและร๎านที่อยูํใน
อาคารเกํา  มีการวางสินค๎าที่ดูเดํนชํวยให๎สินค๎ามี
ราคา  ไมํแขํงขันกันเอง 
3. มีการตกแตํงหน๎าร๎านที่เป็นสํวนกลางตาม
ฤดูกาล เพื่อสร๎างความหลากหลาย 
4. มีการจัดเรียงร๎านค๎าเป็นแนวยาวขนานไปกับ
แนวถนน  ทําให๎ไมํกระจุกตัวเป็นจุดและไมํทํา
ให๎เกิดการเดินที่วกวน และลักษณะการเลือกซื้อ
มักนิยมในลักษณะของการเดินแบบ ถนนคนเดิน 
5. มีการจัดหน๎าร๎านในแนวอนุรักษ๑แตํภายในอาจ
ใช๎แนวสมัยใหมํได๎  แตํต๎องดูกลมกลืนไปกันได๎ 
6.  มีการถํายสัดสํวนร๎านค๎าและอาคารที่สอดรับ
ทั้งสัดสํวนมนุษย๑และสถาปัตยกรรมหลักได๎ดี 
7. มีการออกแบบพื้นที่วางของหน๎าร๎านได๎ดีและ
มีปริมาณมาก และเมื่อพับเก็บก็ดูมีระเบียบ 
8. มีองค๑กรที่เข๎ามาชํวยดูแลและสํงเสริมให๎
ร๎านค๎าดูมีเอกลักษณ๑  

จุดแข็ง 
1. มีรูปแบบการจัดร๎านค๎าจากสํวนกลางที่มี
รูปลักษณ๑สอดคล๎องกับสถาปัตยกรรมหลัก 
2. มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ๑ 
 

จุดอ่อน 
1. ร๎านค๎าแตํละร๎านมีขนาดเล็ก 
2. วัสดุที่ใช๎ในการกํอสร๎างจํากัดไมํหลากหลาย 
 

จุดอ่อน 

1. การควบคุมพื้นที่เป็นไปได๎ยากเพราะ
ผู๎ค๎ามาจากแหลํงตํางๆที่หลากหลาย 
1. สํวนกลางพยายามควบคุมพื้นที่ไมํให๎
ลุกลามออกไปในแนวกว๎างทําให๎สํวนหน่ึง
มีการตํอเติมพื้นที่ภายในเพื่อการขยายพื้นที่
การใช๎สอยอยํางไมํเป็นระเบียบ 
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2. มีการขยายตัวอยํางไมํมีทิศทางไร๎
ระเบียบ 
3. มีการวางระเบียบโซนร๎านค๎าและผัง
ร๎านค๎าไมํดีมีการจัดโซนร๎านขายของที่
ระลึกและอาหารหลักปะปนกัน ทางเดิน
วกวน มีการลุกล้ําพื้นที่สาธารณะอื่นๆ 
4. ร๎านค๎าและการจัดเก็บสินค๎าดูไมํสะอาด
หรือถูกสุขลักษณะทั้งด๎านกลิ่นและสายตา 
5. การจัด Display ไมํดีไมํสามารถดึงดูด
ความนําสนใจ  ดูรกและไมํสํงเสริมมูลคํา
สินค๎าได๎ดี 
6. อากาศร๎อนการระบายอากาศไมํดีพอ 

 

โอกาส 

1. มีวัฒนธรรมและรูปแบบสถาปัตยกรรมที่
ชัดเจนและเป็นเอกลักษณ๑ 
2. มีการประยุกต๑วัสดุที่จํากัดมาใช๎งานได๎ดี 
3. เน่ืองจากร๎านค๎ามีขนาดเล็กจึงสร๎างความ
หลากหลายให๎กับงานออกแบบและร๎านค๎า
ได๎มากขึ้น 
 

โอกาส 

1. ทําเลที่ตั้งของอยุธยาชํวยสร๎างเอกลักษณ๑
ที่มีความหลากหลาย เชํน ร๎านค๎าริมน้ํา  ใน
น้ํา  บนบก ฯลฯ 
2. วัสดุในการกํอสร๎างมีความหลากหลาย 
 

อุปสรรค 

1. มีข๎อจํากัดในเร่ืองพื้นที่ของร๎านเพราะร๎านค๎ามี
ขนาดเล็ก 
2. ไมํสามารถเข๎าถึงพื้นที่ร๎านโดยตรงทางรถยนต๑ 
3 . ฤดูกาลบางฤดูเป็นอุปสรรคตํอการสํงเสริม
การทํองเที่ยวหรือจับจํายซื้อของ 

 

   อุปสรรค 

1. หนํวยงานที่ดูแลมีหลายหนํวยงาน 
ภารกิจทับซ๎อน และขาดความชัดเจน ไมํ
เกิดเอกภาพ 
2. พื้นที่อุทยาน ฯ มีขนาดใหญํ มีที่วํางมาก
ทําให๎เกิดการบุกรุกได๎งําย 
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สรุป ในด๎านรูปแบบร๎านค๎า   ร๎านค๎าที่เกียวโตและที่เมืองเกําอยุธยา  มีข๎อดีในเร่ืองการกําหนด
รูปแบบร๎านค๎าเฉพาะที่กําหนดจากสํวนกลางมีรูปแบบที่สอดคล๎องกับสถาปัตยกรรมหลักของพื้นที่และ
มีความเป็นเอกลักษณ๑  แตํอยํางไรก็ตามรูปแบบร๎านค๎าที่เกียวโตยังมีจุดเดํนที่เหนือกวําในแงํการถําย
สัดสํวนของร๎านค๎าที่สอดรับกับสัดสํวนมนุษย๑ที่ทําได๎ดี  สามารถประยุกต๑รูปแบบเกําให๎สอดรับกับ
รูปแบบปัจจุบันได๎ดีและกลมกลืน  มีการกําหนดรูปแบบเพื่อให๎เกิดองค๑รวมที่เป็นเอกภาพ  (Corporate 
Identity ) มีการจัดวาง Display และตกแตํงหน๎าร๎านได๎นําสนใจ และสะอาดเรียบร๎อยทั้งขณะที่เปิดร๎าน
หรือปิดร๎าน  และมีหนํวยงานกลางที่เป็นเอกภาพทําหน๎าที่ดูแลและสํงเสริมให๎ร๎านค๎าดูมีเอกลักษณ๑  มี
การวางผังร๎านค๎าที่เรียงรายไปตามทางเดินในแนวเส๎นตรงจึงทําให๎ไมํเกิดความสับสนในการชม และมี
พื้นที่ที่สามารถขยายตัวตามแนวทางเดินอีกมาก  แตํก็มีจุดอํอนเร่ืองขนาดพื้นที่ของร๎านและวัสดุ
พื้นบ๎านที่ใช๎จํากัด และราคาพื้นที่แพง แตํก็ชํวยสร๎างแรงผลักดันให๎เกิดความหลากหลายของรูปแบบ
และประยุกต๑ใช๎วัสดุได๎ดี   ในสํวนของรูปแบบร๎านค๎าเมืองเกําอยุธยามีข๎อได๎เปรียบในเร่ืองของความ
หลากหลายของรูปแบบที่มีเหนือกวําไมํวําร๎านค๎าที่ตั้งอยูํบนบกและบนน้ําทําให๎เกิดความหลากหลาย
ของรูปแบบจากทําเลที่ตั้ง  วัสดุที่ใช๎สามารถใช๎ได๎หลากหลายและมีความสอดคล๎องกับทําแลที่ตั้ง  แตํ
ปัญหาใหญํยิ่งสําหรับร๎านค๎าที่เมืองเกําพระนครศรีอยุธยาคือการลุกล้ําและการบุกรุกโบราณสถาน    
การกําหนดเส๎นทางสัญจรที่ไมํเป็นระบบและสับสน  การสํงเสริมให๎เกิดการทํองเที่ยวเชิงปริมาณเน๎น
ความเรํงรีบ (Fast  City ) มากกวําการเน๎นคุณภาพในลักษณะ เมืองที่ดําเนินไปอยํางละเมียดลมัย (Slow 
City ) อยํางเมืองโบราณที่มีอารยะ  การวางกลุํมร๎านค๎าที่ผสมปนเปไมํเป็นกลุํมหรือยํานเฉพาะร๎านค๎า  
ทําให๎สร๎างลักษณะเฉพาะยํานร๎านค๎าได๎ยากนอกจากนี้ยังขาดหนํวยงานที่ทําหน๎าที่สํงเสริมและ
สนับสนุนในด๎านรูปแบบร๎านค๎าและการให๎ความร๎ูด๎านอนุรักษ๑แกํชุมชนอยํางเป็นเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้านของกราฟิก 
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เมืองเก่าเกียวโต เมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา 

จุดแข็ง 
            1 .คูํสีที่เลือกใช๎ในงานกราฟิกตํางๆ มีความ
กลมกลืนกับสภาพโดยรอบ 
 2 .การสื่อสารด๎วยตัวการ๑ตูนทั้งสองและ
สามมิติชํวยเป็นสื่อกลางที่เข๎าใจงําย 
 3 .การเลือกใช๎งานกราฟิกที่จัดจ๎านมักจะ
ใช๎กับงานเฉพาะบางอยํางได๎เหมาะสม 
 4 .มีทักษะในการเลือกใช๎กราฟิกได๎อยําง
เหมาะสม 
 5 .การใช๎ตัวละคร(Mascot) ชํวยให๎การ
สื่อสารข๎อมูลเป็นไปได๎งํายและรวดเร็ว 
 6 .การออกแบบงานกราฟิกตํางๆ มีความ
พิถีพิถันในรายละเอียดเล็กๆ น๎อยๆ  
 7 .มีความเป็นตัวของตัวเองสูงในการ
ออกแบบกราฟิก 
 8 .มีการวางแผนอยํางเป็นระเบียบในการ
สร๎างสรรค๑งาน 
 9 .ให๎การสนับสนุนในทางที่ถูกต๎องกับ
การสร๎างสรรค๑ผลงานที่ดี โดยไมํลอกเลียนแบบ
 10 .มีการใช๎กราฟิกทั้งสองมิติและสามมิติ
ในการชํวยสํงเสริมและสื่อสารได๎งํายขึ้น 
 11 .สามารถแตกแขนงงานกราฟิกได๎อยําง
หลากหลายทั้งร๎านค๎าและผลิตภัณฑ๑ 

        12. มีการใช๎กราฟิกเพื่อการสื่อสารกับ
ลูกค๎าเพื่อลดชํองวํางในการสื่อสารของ
ภาษาญ่ีปุ่น 
 
        13. มีการออกแบบกราฟิกในสํวนหน๎า

จุดแข็ง 
 1 .งานกราฟิกมีสีสันจัดจ๎านสะดุดตา  
 2 .สิ้นค๎าที่หลากหลายสามารถใช๎เป็น
สื่อกลางในการสื่อสารด๎วยงานกราฟิกที่
หลากหลายได๎ 
 3 .สามารถสร๎างสรรค๑และกระจายงาน
กราฟิกได๎มากมายด๎วยปัจจัยที่มีอยูํหลากหลาย 
 4 .ประวัติศาสตร๑ที่ยาวนานและมี
เร่ืองราว จะชํวยให๎งานกราฟิกมีความนําสนใจได๎
มาก 
 5 .ความเป็นมิตรไมตรีที่ดีของคนใน
ประเทศจะชํวยสํงเสริมกราฟิกให๎นําสนใจได๎ด๎วย 
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ร๎านได๎ดี ทําให๎ร๎านที่เปิดทําการและร๎านที่ปิด
ทําการสามารถตํอเน่ืองได๎ทําให๎บรรยากาศดู
คึกคักตํอเน่ืองไมํขาดชํวง 

 
 
จุดอ่อน 

               1 .สินค๎าและผลิตภัณฑ๑มีไมํมาก งาน
กราฟิกก็จะถูกนํามาใช๎ได๎น๎อย จึงต๎องหาทางขยาย
ฐานสินค๎าให๎มากขึ้น 
 2 .จุดเดํนหรือจุดขายในแตํละท๎องที่มีไมํ
มากและไมํหลากหลาย จึงจําเป็นต๎องสร๎างกระแส
ใหมํให๎ได๎ 
 3 .งานกราฟิกที่หลากหลายเกินไปหาก
ลําดับได๎ไมํดี ก็อาจจะทําให๎การสื่อสารเกิดความ
สับสนได๎ 

 

จุดอ่อน 

 1 .สื่อสารด๎วยตัวอักษรมากกวํา
สัญลักษณ๑ ซึ่งอาจทําให๎สื่อสารได๎ช๎ากวําการใช๎
กราฟิกภาพ 
 2 .การจับคูํสีโดยมากมักจะใช๎คูํสีตรงกัน
ข๎าม ทําให๎สีตัดกันจนไมํมีจุดเดํนได๎ 
 3 .ศิลปะในการเลือกใช๎กราฟิกตํางๆ 
คํอนข๎างน๎อย 
 4 .การใช๎งานกราฟิกตํางๆ รายละเอียด
คํอนข๎างน๎อย 
 5 .การสนับสนุนผลงานที่ดีๆ ให๎เป็น
ตัวอยํางมีน๎อย 
 6 .มีจุดขายเป็นของตัวเองน๎อย หากมี
มากจะชํวยสร๎างสรรค๑งานกราฟิกได๎หลากหลาย 
 7 .ลูกเลํนในการเชิญชวนด๎วยงานกราฟิก
มีน๎อย 
 8 .การวางตําแหนํงกราฟิกไมํนําจนใจ 
และขาดความหลากหลาย 
 9 .ป้ายกราฟิกไมํหลากหลายเทําที่ควร 
 10 .งานกราฟิกสํวนใหญํเป็นสองมิติ 
น๎อยที่จะเป็นสามมิติที่ดึงดูดใจ 
 11 .การแตกแขนงงานกราฟิกมีน๎อยมาก 
มักจะจบในแบบเดียว 
 12 .การสร๎างความหลากหลายให๎กับงาน
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กราฟิกมีน๎อยมาก 
 13 .การสร๎างและเรียงลําดับความสําคัญ
เล็กใหญํเพื่อสร๎างจดเดํนมีน๎อย 
 14 .มีการใช๎งานกราฟิกในการสื่อสาร
น๎อย เน่ืองจากสํวนใหญํจะแสดงสินค๎าให๎เห็น
มากกวํา 

โอกาส 

 1 .สร๎างจุดเดํนให๎กับผลงานตัวเองได๎ทั้งๆ 
ที่สินค๎าหรือบริการเป็นประเภทเดียวกันด๎วยงาน
กราฟิก 
 2 .ปลูกฝังคํานิยมที่ถูกต๎องให๎กับครอบครัว
และชุมชนจากตัวอยํางที่พบเห็นกันเป็นปกติใน
สังคม 
 3 .รูปแบบงานกราฟิกที่หลากหลายชํวย
สํงเสริมการรับรู๎และเรียนรู๎ตํางๆ ให๎คนในสังคม
ได๎มาก 
 4 .เทคนิคและลูกเลํนตํางๆ ที่เห็นในงาน
กราฟิกชํวยสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ให๎กับคน
ในสังคมได๎มาก 
 5 .กราฟิกที่หลายหลายมีการติดตั้งอยูํ
ทั่วไปในหลากหลายตําแหนํง ชํวยกระตุ๎นความ
อยากหรือแนวทางปฏิบัติได๎ตรงจุด 
 6 .ตําแหนํงการมองงานกราฟิกตํางๆ มี
ความเดํนชัด 
 7 .การสื่อสารด๎วยป้ายที่หลากหลายชนิด 
ชํวยดึงดูดความสนใจได๎ในหลายระดับ 
 8 .ป้ายร๎านค๎ามีการประชาสัมพันธ๑ อยําง
เป็นลําดับเข๎าใจได๎งําย 
 9 .สามารถสร๎างงานกราฟิกได๎หลากหลาย 

โอกาส 

 1 .มีผลิตภัณฑ๑มีหลากหลายมากมาย
สําหรับร๎างสรรค๑และประชาสัมพันธ๑ด๎วยงาน
กราฟิก 
 2 .สามารถสร๎างสรรค๑งานกราฟิกได๎
มากมายและหลากลาย เน่ืองจากสิ้นค๎าที่มีอยูํ
หลากหลายชนิด 
 3 .สินค๎าและแหลํงทํองเที่ยวที่มากกมาย
สามารถสื่อสารด๎วยงานกราฟิกที่นําสนใจได๎
มาก 
 4 .การสร๎างสรรค๑ผลงานผลิตภัณฑ๑
ท๎องถิ่นมีสูง ทําให๎สร๎างสรรค๑งานกราฟิกมา
ใช๎สูงตามด๎วย 
 5 .สามารถสร๎างสรรค๑งานกราฟิกได๎อีก
มากมาย เน่ืองจากที่มีอยูํคํอนข๎างน๎อย  ๑ .มี
ผลิตภัณฑ๑มีหลากหลายมากมายสําหรับร๎าง
สรรค๑และประชาสัมพันธ๑ด๎วยงานกราฟิก 
 6 .สามารถสร๎างสรรค๑งานกราฟิกได๎
มากมายและหลากลาย เน่ืองจากสิ้นค๎าที่มีอยูํ
หลากหลายชนิด 
 7 .สินค๎าและแหลํงทํองเที่ยวที่มากกมาย
สามารถสื่อสารด๎วยงานกราฟิกที่นําสนใจได๎
มาก 
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 10 .สามาถลําดับงานกราฟิกได๎อยํางเป็น
ลําดับ 
 11 .งานกราฟิกมีรูปแบบที่หลากหลายโดย
เฉพาะงานสามมิติที่ดูตื่นตาต่ืนใจ 

 

 8 .การสร๎างสรรค๑ผลงานผลิตภัณฑ๑
ท๎องถิ่นมีสูง ทําให๎สร๎างสรรค๑งานกราฟิกมา
ใช๎สูงตามด๎วย 
 9 .สามารถสร๎างสรรค๑งานกราฟิกได๎อีก
มากมาย เน่ืองจากที่มีอยูํคํอนข๎างน๎อย 

อุปสรรค 

 1 .การใช๎ภาษามักจะเน๎นไปในทางภาษา
ประจําชาติมากกวําภาษาสากล ทําให๎สื่อสารกันได๎
ยาก 
 2 .สินค๎าและผลิตภัณฑ๑ที่มีไมํมากจะไมํ
สามารถแตกแขนกงานกราฟิกไปได๎มากด๎วย 
 3 .สภาพอากาศที่แตกตํางจะสํงผลตํอการ
นําเสนองานกราฟิก หากวัสดุที่ใช๎ไมํมีคุณภาพ จึง
ทําให๎ราคาสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป งานกราฟิกเข๎าไปมีบทบาทกับ
ชีวิตประจําวันของคนในชุมชนคํอนข๎างมาก 
เน่ืองจากการสื่อสารโดยสํวนใหญํจะใช๎
สัญลักษณ๑ ทําให๎เข๎าใจได๎งํายและรวดเร็ว อีก

   อุปสรรค 

 1 .การใช๎สีสันที่จัดจ๎านจนเป็นเร่ืองปกติ
ที่ทําตํอกันมาเร่ือยๆ การปรับเปลี่ยนอาจจะ
ยากที่จะทํา 
 2 .มีการใช๎ตัวละคร(Mascot)ในการชํวย
สื่อสารน๎อยมาก อาจเข๎าถึงแตํละกลุํมลูกค๎า
ได๎ยาก 
 3 .มีการลอกเลียนแบบหรือนําไปใช๎ไมํ
ถูกต๎อง  
 4 .ไมํมีแบบแผนอยํางเป็นระเบียบในการ
สร๎างสรรค๑ผลงาน 
 5 .สร๎างกระแสนิยมแบบผิดๆ   
 6 .งานกราฟิกมีไมํมากพอที่จะชํวย
กระตุ๎นให๎เกิดการซื้อที่หลากหลาย 
 7 .ระยะการมองเห็นงานกราฟิกไมํ
เหมาะสม ขาดชํวงเชื่อมตํออยํางเป็นระบบ 
 8 .การจัดระเบียบป้ายไมํเป็นลําดับ เพื่อ
เรียบเรียงตามการสื่อสารให๎เกิดความเข๎าใจ
ในการสื่อสาร 

สรุป มีการใช๎งานกราฟิกที่เหมาะสมชํวยใน
การสื่อสารและประชาสัมพันธ๑น๎อย เน๎นการใช๎
สิ้นค๎าจริงมากกวํากราฟิก หากใช๎จะใช๎เป็นงาน
กราฟิกสองมิติประเภทตัวอักษรมากกวําและมี
การใช๎สีสันที่จัดจ๎านซึ่งอาจจะเหมาะสมกับบาง
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ทั้งยังนิยมใช๎ตัวการ๑ตูนมาเป็นสื่อกลางที่ทุก
เพศ ทุกวัย ยอมรับได๎งํายไมํเกิดการตํอต๎าน แตํ
งานกราฟิกที่เป็นตัวอักษรโดยสํวนใหญํจะเป็น
ภาษาประจําชาติ ซึ่งอาจจะสื่อสารกับ
ชาวตํางชาติได๎ยาก สํวนการใช๎ป้ายสื่อสารใน
ลักษณะตํางๆ ที่หลากหลายในการ
ประชาสัมพันธ๑ก็สามารถชํวยให๎การสื่อสาร
ประสบความสําเร็จได๎ดี 

 

งาน แตํมีการใช๎กับทุกงานซึ่งไมํเหมาะสมอยูํมาก 
สํวนงานกราฟิกประเภทสามมิติที่จะชํวยดึงดูด
ความสนใจได๎มากขึ้นนั้นยังมีการใช๎อยูํย๎อยมาก
ทั้งที่เราสามารถนํามาใช๎เป็นจุดขายให๎กับงานได๎
หลากลาย การกระจายของงานกราฟิกจึงไมํมาก
พอที่จะสามารถชํวยสร๎างสรรค๑แนวคิดให๎กับผู๎ที่
มีสํวนเกี่ยวข๎องในชุมชนได๎มากพอ งานกราฟิก
ของไทยในอยุธยายังสามารถสร๎างสรรค๑ได๎อีก
มากมายด๎วยปัจจัยที่มีอยูํ ไมํวําจะเป็นผลิตภัณฑ๑
ซึ่งมีอยูํหลากหลาย แหลํงทํองเที่ยว อาหารการ
กินที่อุดมสมบูรณ๑ในทุกฤดูกาล งานออกแบบจะ
นํามาซึ่งความเป็นอยูํที่ดีขึ้นของคนในชุมชน หาก
มีการจัดการอยํางเป็นระเบียบ เรียบร๎อย และ
ได๎รับความรํวมมือของคนในชุมชน 
 

 

 
สรุป งานกราฟิกเข๎าไปมีบทบาทกับชีวิตประจําวันของคนในชุมชนคํอนข๎างมาก เน่ืองจากการ
สื่อสารโดยสํวนใหญํจะใช๎สัญลักษณ๑ ทําให๎เข๎าใจได๎งํายและรวดเร็ว อีกทั้งยังนิยมใช๎ตัวการ๑ตูนมาเป็น
สื่อกลางที่ทุกเพศ ทุกวัย ยอมรับได๎งํายไมํเกิดการตํอต๎าน แตํงานกราฟิกที่เป็นตัวอักษรโดยสํวนใหญํจะ
เป็นภาษาประจําชาติ ซึ่งอาจจะสื่อสารกับชาวตํางชาติได๎ยาก สํวนการใช๎ป้ายสื่อสารในลักษณะตํางๆ ที่
หลากหลายในการประชาสัมพันธ๑ก็สามารถชํวยให๎การสื่อสารประสบความสําเร็จได๎ดี 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้านของผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก  
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เมืองเก่าเกียวโต เมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา 

จุดแข็ง 
1. ด๎านประเภทและประโยชน๑ใช๎สอย 

1.1 มีของที่ระลึกหลากหลายประเภท 
และในแตํละประเภทจะมีของที่
ระลึกหลากหลายชนิดที่จะดึงดูด
นักทํองเที่ยวมาเลือกซื้อได๎ ตั้งแตํ
ของที่มีราคายํอมเยาจนถึงราคา
ระดับสูง ของที่มีขนาดจิ๋ว จนถึง
ของขนาดใหญํ  

1.2 สามารถนํามาจัดวางขายได๎งํายและ
ไมํต๎องพึ่งอุปกรณ๑อ่ืนในการชํวย
การจัดวาง 

1.3 มีการออกแบบบรรจุภัณฑ๑นอกจาก
ประโยชน๑ใช๎สอยคือการปกป้อง
ผลิตภัณฑ๑แล๎ว ยังสามารถแสดงออก
ถึงที่มาของแหลํงผลิต และ 
เอกลักษณ๑ของแตํละประเภท  

2. ด๎านความสวยงาม 
2.1 ของที่ระลึกจะเน๎นความประณีต

และเน๎นให๎เกิดคุณคําของผลิตภัณฑ๑ 
2.2 จัดวางขายได๎กลมกลืนกันได๎ทั้งร๎าน 

มีความโดดเดํนที่เป็นอิสระของแตํ
ละประเภทของสินค๎า 

2.3 มีสีสัน กราฟิกและบรรจุภัณฑ๑ที่
สํงเสริมให๎ของที่ระลึกมีความโดด
เดํน และสวยงาม 

3. ด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ 
3.1 มีแนวความคิดให๎ของที่ระลึกอยําง

จุดแข็ง 
1. ด๎านประเภทและประโยชน๑ใช๎สอย 
              1.1  ของที่ระลึกหลากหลาย
ประเภท มีราคายํอมเยาจนถึงราคาระดับสูง 
ของที่มีขนาดจิ๋ว จนถึงของขนาดใหญํ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ด๎านความสวยงาม 

               2.1 ของที่ระลึกจะเน๎นความ
ประณีตและเน๎นให๎เกิดคุณคําของผลิตภัณฑ๑ 
 
 
 
 
 
 

3. ด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ 
  3.1 มีแนวความคิดให๎ของที่ระลึกอยําง
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หนึ่งมีความหลากหลายในการใช๎
งาน และรูปแบบตําง ๆ  

3.2  ผลิตของที่ระลึกให๎ออกมาเป็นชุด 
ซึ่งนอกจากเป็นของที่ระลึกแล๎วยัง
สามารถเป็นของเก็บสะสมได๎ 

3.3 สร๎างเร่ืองราวให๎กับของที่ระลึก ที่
ชํวยสร๎างความนําสนใจ และคุณตํา
เพิ่ม 

3.4 เพิ่มและเสริมการใช๎งานให๎ของที่
ระลึกให๎มีความนําสนใจมากขึ้น 
เชํน การวางรํมที่ตั้งได๎ด๎วยตนเอง 

3.5 ใช๎เทคโนโลยีมาชํวยในการ
ให๎บริการในด๎านการจําหนําย 

4. เอกลักษณ๑และการสํงเสริมภาพลักษณ๑ 
4 .1 ของที่ระลึกที่สํงเสริมภาพลักษณ๑
และเอกลักษณ๑ที่แสดงออกถึงศิลปะและ 

วัฒนธรรมของชาติ 
4 .2 การผสมผสานระหวํางความเกําและ
ใหมํได๎อยํางกลมกลืน 
4 .3 นํารูปแบบ ประเพณี วัฒนธรรม และ

ธรรมชาติที่สวยงาม และเป็น 
เอกลักษณ๑ที่โดดเดํนของแตํละพื้นที่ 

มาสอดแทรกในการออกแบบของที่ระลึก 
 มีของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ๑ที่ทําขึ้นเฉพาะถิ่น 
และเฉพาะกาล 

 
 

หนึ่งมีความหลากหลายในการใช๎งานน๎อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เอกลักษณ๑และการสํงเสริมภาพลักษณ๑ 
4.1 ของที่ระลึกที่สํงเสริม

ภาพลักษณ๑และเอกลักษณ๑ที่
แสดงออกถึงศิลปะและ 

วัฒนธรรมของชาติ 
4.2 นํารูปแบบ ประเพณี 

วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม และ
เป็น 

เอกลักษณ๑ที่โดดเดํนของแตํ
ละพื้นที่ มาสอดแทรกในการออกแบบ
ของที่ระลึก 

        4.3  มีของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ๑ที่
ทําขึ้นเฉพาะถิ่น และเฉพาะกาล 
 

 

จุดอ่อน จุดอ่อน 
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1. ของที่ระลึกบางอยํางเชํน ประเภทอาหาร 
สํวนใหญํมักเน๎นความสวยงามที่บรรจุ
ภัณฑ๑มากกวํารสชาติที่ถูกปากคน
ตํางชาติ 

 
 

1. ขาดการออกแบบบรรจุภัณฑ๑และ
กราฟิกที่ชํวยสํงเสริมคุณคําของที่
ระลึก 

2. ต๎องพึ่งอุปกรณ๑อ่ืนในการชํวยการ
จัดวาง 

3. ของที่ระลึกเมื่อถูกจัดวางขายขาด
ความกลมกลืนกันของการตกแตํง
ร๎าน  

4. แนวความคิดสร๎างสรรค๑ในการ
ออกแบบของที่ระลึก 

 
 

โอกาส 

1. ศักยภาพของที่ระลึกสามารถที่จะเป็นทูต
ทางวัฒนธรรม 

2. ของที่ระลึกที่เหมาะแกํทุกโอกาส วาระ 
และบุคคล 

 

โอกาส 

1. ศักยภาพของที่ระลึกสามารถที่จะ
เป็นทูตทางวัฒนธรรม 

2. ของที่ระลึกที่เหมาะแกํทุกโอกาส 
วาระ และบุคคล 

 

อุปสรรค 

1. ราคาคํอนข๎างสูง 
 

 

   อุปสรรค 

1. ขาดการพัฒนาอยํางตํอเน่ืองใน
การออกแบบของที่ระลึก 

2. ความเคยชินในการผลิตที่มีมาแตํ
เดิม 

3. ความรู๎และความเข๎าใจในการ
ออกแบบสินค๎าที่ระลึก 
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สรุป ในด๎านผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึก ทั้งเมืองเกียวโตและเมืองเกําพระนครศรีอยุธยามีจุดเดํนที่
เหมือนกันในด๎านประโยชน๑ใช๎สอยของผลิตภัณฑ๑ที่หลากหลายสามารถรองรับนักทํองเที่ยวได๎เป็นอยําง
ดี  สามารถเป็นตัวแทนหรือเป็นทูตทางวัฒนธรรมได๎เป็นอยํางดี มีความเป็นอัตถลักษณ๑ตนเอง มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาและตํอยอดได๎ดี  ในด๎านความสวยงามแม๎วําผลิตภัณฑ๑ของทั้งสองแหํงจะเน๎นความ
งามและความประณีตเป็นหลักแตํผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึกที่เกียวโตยังได๎เน๎นการDisplay และการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ๑และกราฟิกเข๎ามาชํวยทําให๎ผลิตภัณฑ๑ดูโดดเดํนยิ่งขึ้น แตํอยํางไรก็ตามในเร่ืองของ
อาหารและขนมผลิตภัณฑ๑ของอยุธยาจะได๎เปรียบมากวําในเร่ืองของรสชาติ หากนําจุดเดํนของเกียวโต
มาเสริมจะทําให๎ผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึกที่อยุธยาจะโดดเดํนเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น  สําหรับแนวความคิด
สร๎างสรรค๑ ผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึกที่เกียวโตมีลักษณะที่โดดเดํนที่จะนํามาใช๎ปรับปรุงผลิตภัณฑ๑ของที่
ระลึกที่อยุธยาในแงํของการเสริมความหลากหลายในการใช๎งานมากขึ้น  หรือการสร๎างรูปแบบให๎มี
ลักษณะเป็นชุดและพยายามสอดแทรกเร่ืองราวลงในผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึกเพื่อสร๎างความหมายให๎กับ
ผลิตภัณฑ๑นั้น  ในเร่ืองของความมีเอกลักษณ๑นั้นผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึกทั้งสองคงเอกลักษณ๑ไว๎ได๎เป็น
อยํางดี และอุปสรรคที่สําคัญของผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึกที่เกียวโตเห็นได๎แกํ ราคาที่คํอนข๎าสูง  ในขณะที่
อยุธยามีอุปสรรคในความเคยชินในการพัฒนารูปแบบที่สอดรับความต๎องการของผู๎บริโภคในปัจจุบัน 
การทํามักทําตามความเคยชินในอดีต  รวมถึงความรู๎ความเข๎าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึกยัง
ขาดอยูํมาก 
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การวิเคราะห์และประมวลผลการวิจัยจากข้อมูลพ้ืนฐานทางสถิติ 
 ในส่วนน้ีจะเป็นการวิเคราะห์และประมวลผลการวิจัยจากข้อมูลทางสถิติที่ได้จากแบบสอบถาม  
เมื่อได้ข้อมูลแล้วจะน ามาวิเคราะห์และประมวลผลพร้อมกับการอธิบายในรูปของการพรรณาเป็น
เน้ือหาที่ต่อเน่ืองกัน 

ในส่วนแรกเป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 1395 
คน แบํงออกเป็นเพศชาย 651 คน เพศหญิง 740 คนและไมํระบุเพศ 4 คน คิดเป็นร๎อยละ46.8 , 52.8 และ 
0.4 ตามลําดับ โดยมีชํวงอายุที่ได๎ข๎อมูลมากที่สุด 3 ชํวงได๎แกํ 20-29 ปี 30-39ปี และ  40-49 ปีมากที่สุด 
คิดเป็นร๎อยละ33.2, 30.2 และ 20.9 โดยมีคําเฉลี่ยอายุ อยูํในชํวงอายุ 29 -40 ปี กลุํมตัวอยํางที่
ทําการศึกษาประกอบด๎วยชาวไทย จํานวน  623 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.5  และนักทํองเที่ยวตํางประเทศ  
772 คน คิดเป็นร๎อยละ 55.3   ตามลําดับ   

ด๎านการศึกษาจากการสํารวจพบวํากลุํมตัวอยํางมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด
ร๎อยละ 41.1 รองลงมาเป็นประชากรตัวอยํางที่มีการศึกษาระดับสูงกวําปริญญาตรีร๎อยละ 25.6 และต่ํา
กวําปริญญาตรีร๎อยละ 22.9 ตามลําดับ ด๎านอาชีพของกลุํมตัวอยํางประกอบประกอบด๎วยด๎วยผู๎รับจ๎าง/ผ๎ู
ทํางานในหนํวยงานเอกชนมากที่สุดคิดเป็นร๎อยละ24.0 รองลงมาได๎แกํ เจ๎าของธุรกิจหรือประกอบอาชีพ
สํวนตัวคิดเป็นร๎อยละ 19.1    และผู๎เกษียณอายุคิดเป็นร๎อยละ 18.9  ตามลําดับ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนของ
ชาวไทยจะมีคําเฉลี่ยประมาณ 10,001-20,0000 บาท ในขณะที่ชาวตํางชาติมีรายได๎ประมาณ                   
บาท 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมชุมชนและร๎านค๎าในพื้นที่เมืองเกําพระนครศรีอยุธยา  กลุํม
ตัวอยํางเห็นวําสภาพแวดล๎อมของพื้นที่บางสํวนแออัดและร๎านค๎าไมํเป็นระเบียบ จํานวนมากที่สุดคิด
เป็นร๎อยละ  48.5  รองลงมาได๎แกํ สภาพพื้นที่ไมํแออัดแตํจัดระเบียบร๎านค๎าไมํดี คิดเป็นร๎อยละ  19.6  
และ สภาพพื้นที่มีความแออัดและร๎านค๎าไมํเป็นระเบียบ คิดเป็นร๎อยละ  19.5  ตามลําดับ  สําหรับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบร๎านค๎า  กลุํมตัวอยํางมีความเห็นวํารูปแบบร๎านค๎าไมํดีเพราะขาดระเบียบ 
สุขลักษณะ และความสวยงามกลมกลืนกับสภาพแวดล๎อม สูงสุดร๎อยละ 57.7  และเห็นวํารูปแบบดีและ
กลมกลืนกับสภาพแวดล๎อมเพียงร๎อยละ 42   สําหรับของฝากและของที่ระลึก  กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ
เห็นวําของฝากและของที่ระลึกมีรูปแบบดีสามารถสื่อสารเร่ืองราวของจังหวัดได๎คิดเป็นร๎อยละ 82  และ
มีเพียงสํวนน๎อยที่เห็นวําไมํดี คิดเป็นร๎อยละ  18   สําหรับในเร่ืองของระบบสัญจร  สื่อสัญลักษณ๑และ
เคร่ืองหมาย  กลุํมตัวอยํางกวําคร่ึงหนึ่งเห็นวําระบบดังกลําวไมํดีควรปรับปรุง เพราะมีการสื่อสารที่
สับสนและไมํชัดเจนคิดเป็นร๎อยละ 50.5   สํวนกลุํมตัวอยํางที่เหลือ ร๎ูสึกเฉยๆและเห็นวําดีแล๎ว 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมและระเบียบร๎านค๎า  ในเร่ืองของทางเท้าพบวํา 
กลุํมตัวอยํางเห็นวําควรทําการปรับปรุงทางเท๎าร๎อยละ 64.5  โดยเห็นวําดีแล๎ว เพียงร๎อยละ 35.5 และมีคํา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) เทํากับ 0.479 โดยมีความคิดเห็นวําควรเพิ่มขนาดพื้นที่ทางเท๎าให๎มีความกว๎าง
ขึ้นกวําเดิมถึงร๎อยละ89.9และมีความเห็นวําควรเพิ่มพื้นที่ผิวถนนและลดขนาดทางเท๎าเพียงร๎อยละ  10.1  
เร่ืองการจัดระเบียบสัญจรและทางเท้า  กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีความเห็นวํา ควรปรับปรุงร๎อยละ 68.4  
โดยเห็นวําดีแล๎ว เพียงร๎อยละ 31.6 และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทํากับ 0.465 โดยควรทําการจัดให๎
เป็นพื้นที่ถนนคนเดิน จํานวนมากที่สุด  รองลงมาได๎แกํ การกําหนดเส๎นทางเดินให๎ผํานกิจกรรมและ
สถานที่สําคัญ และการกําหนดทิศทางการเข๎าออกและเส๎นทางสัญจรโดยคิดเป็นร๎อยละ 51.1,  45.0, 
และ 29.1  และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทํากับ 0.50, 0.498 และ 0.455  ตามลําดับ เร่ืองของเส้นทาง
สัญจร กลุํมตัวอยํางเห็นวําควรปรับปรุงอยํางรูปแบบให๎เหมาะสมร๎อยละ  72.8  ไมํต๎องปรับปรุงแก๎ไข 
ร๎อยละ 28.2 และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เทํากับ 0.445 โดยมีความคิดเห็นวําควรจัดให๎เส๎นทางเดิน
เที่ยวชมที่สะดวกสบายร๎อยละ 56.9 ควรจัดเส๎นทางเที่ยวชมด๎วยเส๎นทางที่ไมํวกวนไมํสับสนร๎อยละ  
48.5  ควรจัดเส๎นทางเที่ยวชมที่ตํอเนื่องโดยไมํรู๎สึกถึงระยะทาง ร๎อยละ 29.6 และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD)  เทํากับ 0 .496,0.500และ0.457  ตามลําดับ  เร่ืองท่ีจอดรถ กลุํมตัวอยํางเห็นวําควรทําการปรับปรุง
ที่จอดรถร๎อยละ 64.6  โดยเห็นวําดีแล๎ว เพียงร๎อยละ 35.4 และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) เทํากับ 
0.479  โดยมีความคิดเห็นวําควรจัดระเบียบการจอดรถและที่จอดรถให๎เหมาะสมถึงร๎อยละ 73.5  และมี
ความเห็นวําควรลดพื้นที่จอดรถแตํเพิ่มจํานวนจุดจอดรถให๎มากขึ้นร๎อยละ 25.5  และควรลดจุดจอดรถ
แตํเพิ่มขนาดพื้นที่ให๎พอเพียงร๎อยละ14.8  และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) เทํากับ 0.442, 0.432 และ 
0.356 ตามลําดับ  ในเร่ืองของการจัดระเบียบร้านค้ากลุํมตัวอยําเห็นวําควรทําการปรับปรุงการจัด
ระเบียบร๎านค๎าใหมํร๎อยละ 75.2 เห็นวําดีแล๎ว เพียงร๎อยละ 24.8 และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทํากับ 
0.432  โดยมีความคิดเห็นวําควรจัดระเบียบร๎านค๎าให๎สอดคล๎องกับเส๎นทางการเดินถึงร๎อยละ 57.5และมี
ความเห็นวําควรโยกย๎ายในสํวนที่กระทบมุมมองของโบราณสถานร๎อยละ 40.8 และควรโยกย๎ายร๎านค๎า
ทั้งหมดในสํวนที่บุกรุกโบราณสถาน ร๎อยละ 28.9 และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) เทํากับ 0.495, 
0.492 และ 0.458 ตามลําดับ   ในเร่ืองของท่ีตั้งและการจัดกลุ่มร้านค้ากลุํมตัวอยํางเห็นวําควรทําการ
ปรับปรุงที่ตั้งและการจัดกลุํมร๎านค๎าร๎อยละ70.8  เห็นวําดีแล๎ว เพียงร๎อยละ 29.2 และมีคําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( SD) เทํากับ 0.455  โดยมีความคิดเห็นวําควรมีที่ตั้งและการจัดกลุํมร๎านค๎าให๎สอดคล๎องกับ
เส๎นทางการเดินถึงร๎อยละ47.4 และมีความเห็นวําควรจัดร๎านค๎าให๎เหมาะสมกับพื้นที่ในแตํละจุดและ
กระจายร๎านค๎าไมํให๎กระจุกตัวเป็นกลุํมใหญํร๎อยละ 36.1  และที่ตั้งร๎านค๎าควรใกล๎จุดจอดรถ ร๎อยละ 
30.6 และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) เทํากับ 0.615, 0.462 และ 0.406 ตามลําดับ ในเร่ืองของรูปแบบ
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ร้านค้ากลุํมตัวอยํางเห็นวําควรปรับปรุงอยํางรูปแบบให๎เหมาะสมร๎อยละ  79.8  ไมํต๎องปรับปรุงแก๎ไข 
ร๎อยละ 20.2 และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD)   เทํากับ  0 402โดยมีความคิดเห็นวําควรปรับปรุงเป็น
แบบไทยโบราณร๎อยละ 62.0 และควรปรับปรุงเป็นแบบไทยรํวมสมัยร๎อยละ 38.7 และควรปรับปรุงเป็น
แบบสมัยใหมํร๎อยละ 8.0  โดยมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทํากับ 0 .486, 0.487 และ 0.271ตามลําดับ  
เร่ืองความสูงของร้านค้าในเขตอนุรักษ๑กลุํมตัวอยํางเห็นวําควรกําหนดความสูงร๎านค๎าให๎เหมาะสมร๎อย
ละ 57.5  ไมํต๎องกําหนดความสูงร๎านค๎า ร๎อยละ 42.5 และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) เทํากับ 0.495  
โดยมีความคิดเห็นวําควรมีความสูง 1 ชั้นร๎อยละ 70.3   มีความเห็นวําควรมีความสูงไมํเกิน 2  ชั้นร๎อยละ 
24.7  และความสูง 3 ชั้นหรือไมํเกินยอดปราสาท ร๎อยละ 11.5 โดยมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทํากับ 
0.458, 0.432 และ 0.500 ตามลําดับ   เร่ืองวัสดุก่อสร้างของร้านค้าในเขตอนุรักษ๑กลุํมตัวอยําเห็นวําควร
กําหนดวัสดุกํอสร๎างร๎านค๎าให๎เหมาะสมร๎อยละ 71.5  ไมํต๎องกําหนดวัสดุกํอสร๎างร๎านค๎า ร๎อยละ 21.5 
และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) เทํากับ 0.452  โดยมีความคิดเห็นวําควรกําหนดโดยการเน๎นวัสดุที่มี
ความกลมกลืนกับสภาพแวดล๎อมเป็นหลักร๎อยละ 79.5   และควรกําหนดมาตรฐานการใช๎อยํางเครํงครัด
ตายตัวร๎อยละ 32.6  โดยมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) เทํากับ 0.404 และ 0.469 ตามลําดับ   ในเร่ืองของ
สีสัน กราฟิก ลวดลาย และป้ายโฆษณากลุํมตัวอยํางเห็นวําควรกําหนดการใช๎อยํางเหมาะสมร๎อยละ  66.1  
ไมํต๎องกําหนด ร๎อยละ 33.9 และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) เทํากับ  0.475 โดยมีความคิดเห็นวําควร
กําหนดโดยการเน๎นการใช๎ให๎มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล๎อมเป็นหลักร๎อยละ  75.4 และควรกําหนด
มาตรฐานการใช๎อยํางเครํงครัดตายตัวร๎อยละ 36.9 โดยมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) เทํากับ 0.431 และ 
0.483 ตามลําดับ เร่ืองของรูปแบบป้ายร้านค้ากลุํมตัวอยํางเห็นวําควรปรับปรุงอยํางรูปแบบให๎เหมาะสม
ร๎อยละ 72.5  ไมํต๎องปรับปรุงแก๎ไข ร๎อยละ 27.5 และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  เทํากับ 0.447 โดยมี
ความคิดเห็นวําควรมีรูปแบบผสมผสานอยํางเหมาะสมร๎อยละ 50.8 และควรมีรูปแบบและแนวทาง
เดียวกันร๎อยละ47.3และไมํควรมีรูปแบบตายตัวร๎อยละ10.4โดยมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) เทํากับ 0 
.500, 0.501 และ 0.310ตามลําดับ   เร่ืองของรูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ กลุํมตัวอยํางเห็นวําควร
ปรับปรุงอยํางรูปแบบให๎เหมาะสมร๎อยละ 71.9  ไมํต๎องปรับปรุงแก๎ไข ร๎อยละ 28.1 และมีคําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( SD)  เทํากับ 0.450 โดยมีความคิดเห็นวําควรจัดให๎มีตลอดแนวทางเดินเป็นระยะอยําง
เหมาะสมร๎อยละ 75.6 และควรติดตั้งไว๎เฉพาะสถานที่สําคัญๆเทํานั้นร๎อยละ  29.5และมีคําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( SD) เทํากับ 0 .430 และ 0.457ตามลําดับ เร่ืองของสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์กลุํมตัวอยําง
เห็นวําควรปรับปรุงอยํางเหมาะสมร๎อยละ 72.6  ไมํต๎องปรับปรุงแก๎ไข ร๎อยละ 24.4 และมีคําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( SD) เทํากับ  0.446 โดยมีความคิดเห็นวําควรนําลงใต๎ดินทั้งหมดร๎อยละ 48.9 และควรนําลง
ใต๎ดินตามความจําเป็นหรือกระทบมุมมองร๎อยละ 36.5 และคงสภาพเดิมแตํจัดระเบียบใหมํเพื่อให๎ดู
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เรียบร๎อยขึ้นร๎อยละ  27.9 โดยมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทํากับ 0.615 , 0.482 และ 0.449 ตามลําดับ   
ในเร่ืองของความร่มรื่นของพื้นท่ี กลุํมตัวอยํางเห็นวําควรปรับปรุงอยํางเหมาะสมร๎อยละ  74.7  ไมํต๎อง
ปรับปรุงแก๎ไข ร๎อยละ 25.3  และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทํากับ 0.435  โดยมีความคิดเห็นวําควร
ปลูกต๎นไม๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ 87.8 และควรจัดให๎มีทางเดินที่มีหลังคาคลุมร๎อยละ 24.9 โดยมีคําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เทํากับ 0.328  และ 0.433 ตามลําดับ        เร่ืองของฝากและของท่ีระลึก กลุํมตัวอยํางเห็น
วําควรปรับปรุงอยํางรูปแบบให๎เหมาะสมร๎อยละ 58.4  ไมํต๎องปรับปรุงแก๎ไข ร๎อยละ  41.6  และมีคํา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เทํากับ 0.493โดยมีความคิดเห็นวําควรออกแบบให๎สามารถสร๎างความ
ประทับใจและดึงดูดใจให๎กลับมาใหมํร๎อยละ 55.8 ควรสามารถสื่อสารและบํงบอกถึงความหมายและ
จังหวัดได๎ร๎อยละ 53.0  ควรมีสิทธิประโยชน๑ตํอเน่ืองระหวํางการเดินทางร๎อยละ20.1และมีคําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD)เทํากับ0 .497,0.50และ0.401  ตามลําดับ    
 

สําหรับการวัดคําเฉลี่ยในตารางที่  4.1 -4.30ได๎แบํงคําระดับคะแนนดังนี้ 
 ระดับคะแนน 5  หมายถึง เห็นด๎วยที่สุด  / พอใจที่สุด หรือ ต๎องการที่สุด 
 ระดับคะแนน 4  หมายถึง เห็นด๎วยมาก / พอใจมาก หรือ ต๎องการมาก 
 ระดับคะแนน 3  หมายถึง เห็นด๎วย  / พอใจ หรือ ต๎องการ 
 ระดับคะแนน 2  หมายถึง ไมํเห็นด๎วย  / ไมํพอใจน๎อย หรือ ไมํต๎องการ 
 ระดับคะแนน 1  หมายถึง ไมํเห็นด๎วยเลย  / ไมํพอใจเลย หรือ ไมํต๎องการอยํางยิ่ง 
 อันตรภาคชั้น =  คําระดับคะแนนสูงสุด – คําระดับคะแนนต่ําสุด 
     จ านวนระดับคะแนน  

 =      5  –  1 =  0.80 
    5  
แปลความหมายของคําเฉลี่ยระดับความเห็นด๎วย/ พอใจ หรือต๎องการ  ได๎ดังตํอไปนี้ 

คําเฉลี่ยระหวําง 4.21 - 5.00   หมายถึง  เห็นด๎วยที่สุด / พอใจที่สุด หรือ ต๎องการที่สุด 
คําเฉลี่ยระหวําง 3.41 - 4.20   หมายถึง  เห็นด๎วยมาก / พอใจมาก หรือ ต๎องการมาก 
คําเฉลี่ยระหวําง  2.61-3.40   หมายถึง  เห็นด๎วย / พอใจ หรือ ต๎องการ 
คําเฉลี่ยระหวําง  1.81- 2.60   หมายถึง เห็นด๎วยน๎อย / พอใจน๎อย หรือ ต๎องการน๎อย 
คําเฉลี่ยระหวําง   1.00-1.80  หมายถึง  เห็นด๎วยน๎อยที่สุด /พอใจน๎อยที่สุด หรือ ต๎องการน๎อย

ที่สุด 
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จํานวนนักทํองเที่ยวที่ตอบแบบสอบเร่ืองความพอใจสภาพแวดล๎อมและร๎านค๎าจํานวน   571  

ราย 
ตารางที่  4.1   แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพอใจสภาพแวดล๎อมและร๎านค๎าของ
นักทํองเที่ยว 
 คําเฉลี่ย ( Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.) หมายถึง 
1.รูปแบบร๎านค๎า 
2.ทางเดินภายในร๎าน 
3.การจัดสินค๎าหน๎าร๎าน 
4.แสงสวํางหน๎าร๎าน 
5.แสงสวํางในร๎าน 
6.การถํายเทอากาศภายในบริเวณร๎านค๎า 
7.ความสะอาดภายในบริเวณร๎านค๎า 
8.ขนาดร๎านค๎า 
9.ตําแหนํงป้ายชื่อร๎าน 
10.รูปแบบและความเรียบร๎อยขณะปิดร๎าน 
11.โซนร๎านค๎า 
12. ห๎องน้ํา 
13.พื้นที่พักคอย 
14.จุดนัดพบ 

3.34 
3.16 
3.36 
3.28 
3.22 
2.95 
3.08 
3.21 
3.32 
3.09 
3.18 
2.80 
2.90 
2.99 

0.771 
0.834 
0.815 
0.867 
0.829 
0.951 
1.543 
0.760 
0.871 
0.941 
0.918 
1.028 
1.105 
1.068 

พอใจ 
พอใจ 
พอใจ 
พอใจ 
พอใจ 
พอใจ 
พอใจ 
พอใจ 
พอใจ 
พอใจ 
พอใจ 
พอใจ 
พอใจ 
พอใจ 

 

 จากตารางที่ 4.1  เป็นการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับร๎านค๎าของนักทํองเที่ยว พบวําในทุก
องค๑ประกอบนักทํองเที่ยวมีความพอใจในระดับพอใจเทํานั้นหรืออาจเรียกวําควรปรับปรุงในทุก
องค๑ประกอบลดหลั่นกันตามความเหมาะสม  โดยมีความพอใจในระดับคะแนนสูงสุดในด๎านการจัด
สินค๎าและรูปแบบร๎านค๎า และมีความพอใจในระดับคะแนนน๎อยที่สุดในด๎าน ห๎องน้ํา พื้นที่พักคอย และ
การถํายเทอากาศในบริเวณร๎าน ตามลําดับ   

จํานวนผู๎ค๎าตอบแบบสอบถามเร่ืองความพอใจสภาพแวดล๎อมและร๎านค๎าจํานวน  69  รายจาก
จํานวนร๎านค๎าที่ตั้งอยูํในบริเวณโครงการจํานวนทั้งสิ้น 182  ราย 
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ตารางที่  4.2   แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพอใจสภาพแวดล๎อมและร๎านค๎าของผู๎ค๎า  
 คําเฉลี่ย ( Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.) หมายถึง 
1.รูปแบบร้านค้า 
2.ทางเดินภายในร๎าน 
3.การจัดสินค้าหน้าร้าน 
4.แสงสว่างหน้าร้าน 
5.แสงสว่างในร้าน 
6.การถํายเทอากาศภายในบริเวณร๎านค๎า 
7.ความสะอาดภายในบริเวณร้านค้า 
8.ขนาดร๎านค๎า 
9.ต าแหน่งป้ายชื่อร้าน 
10.รูปแบบและความเรียบร๎อยขณะปิดร๎าน 
11.ความพอเพียงของร๎าน 
12. ระบบสาธารณูปโภค 
 

3.55 
3.39 
3.74 
3.46 
3.57 
3.25 
3.43 
3.00 
3.49 
3.35 
3.35 
2.93 

0.948 
0.958 
0.882 
1.106 
1.083 
1.020 
0.899 
0.822 
1.029 
0.983 
1.048 
1.048 

พอใจมาก 
พอใจ 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจ 
พอใจมาก 
พอใจ 
พอใจมาก 
พอใจ 
พอใจ 
พอใจ 

  จากตารางที่ 4.2  เป็นการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับร๎านค๎าในมุมมองผู๎ค๎า  พบวําใน
องค๑ประกอบด๎าน การจัดวางสินค๎า  แสงสวํางภายในร๎าน  รูปแบบร๎านค๎า ตําแหนํงป้ายชื่อร๎าน  แสง
สวํางหน๎าร๎าน และความสะอาดในบริเวณร๎าน  ผู๎ค๎าจะมีความรู๎สึกพอใจมาก  ในขณะที่ขนาดของร๎าน
และระบบสาธารณูปโภค จะมีความพอใจในระดับคะแนนต่ําสุด ตามลําดับ   
 
ตารางที่  4.3       แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพอใจในรูปแบบของผลิตภัณฑ๑ของ  

กลุํมตัวอยํางรวม 
รูปแบบของผลิตภัณฑ๑ฯ คําเฉลี่ย ( Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.) หมายถึง 
1.อุปกรณ๑และของใช๎ 
2.ขนมและอาหาร 
3.เคร่ืองดนตรี 
4.การละเลํนและกีฬา 
5.ของประดับและตกแตํง 

3.39 
3.87 
3.52 
3.49 
3.67 

1.148 
1.014 
1.239 
1.143 
1.111 

พอใจ 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 

www.ssru.ac.th



 131 

6.สถาปัตยกรรมและยวดยาน 
7.ความเชื่อ  เคร่ืองราง 
8.วัสดุธรรมชาติและพื้นถิ่น 
9.สัตว์สัญลักษณ์ 
10.งานฝีมือและภูมิปัญญาพื้นถิ่น 

3.74 
3.56 
3.48 
3.75 
3.55 

1.183 
1.128 
1.238 
1.160 
1.217 

พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 

 

จากตารางที่4.3 แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพอใจในรูปแบบของผลิตภัณฑ๑
ของกลุํมตัวอยํางรวมพบวําในด๎านรูปแบบผลิตภัณฑ๑      กลุํมตัวอยํางดังกลําวจะพอใจกับผลิตภัณฑ๑ใน
เร่ืองของขนมและอาหารมากที่สุดคิดเป็นคําเฉลี่ย 3.87       และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 1.014 
รองลงมาได๎แกํรูปแบบผลิตภัณฑ๑ที่เกี่ยวข๎องกับสัตว์สัญลักษณ์   และรูปแบบผลิตภัณฑ๑ที่เกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมและยวดยานโดยมีคําเฉลี่ยใกล๎เคียงกันเทํากับ 3.75 และ  3.74 และมีความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทํากับ 1.160 และ 1.183  ตามลําดับโดยมีระดับความพอใจในระดับพอใจมากทั้งสามรูปแบบ   
 
ตารางที่  4.4   แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพอใจในรูปแบบของผลิตภัณฑ๑ของ  

นักทํองเที่ยวชาวไทย 
รูปแบบของผลิตภัณฑ๑ฯ คําเฉลี่ย ( Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.) หมายถึง 
1.อุปกรณ๑และของใช๎ 
2.ขนมและอาหาร 
3.เคร่ืองดนตรี 
4.การละเลํนและกีฬา 
5.ของประดับและตกแตํง 
6.สถาปัตยกรรมและยวดยาน 
7.ความเชื่อ  เคร่ืองราง 
8.วัสดุธรรมชาติและพื้นถิ่น 
9.สัตว์สัญลักษณ์ 
10.งานฝีมือและภูมิปัญญาพื้นถิ่น 

3.44 
3.86 
3.08 
3.10 
3.39 
3.37 
3.42 
3.17 
3.49 
3.53 

1.008 
0.923 
1.085 
1.065 
0.983 
1.050 
1.134 
1.123 
1.075 
1.150 

พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจ 
พอใจ 
พอใจ 
พอใจ 
พอใจมาก 
พอใจ 
พอใจมาก 
พอใจมาก 

 

จากตารางที่4.4 แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพอใจในรูปแบบของผลิตภัณฑ๑
ของนักทํองเที่ยวชาวไทยพบวําในด๎านรูปแบบผลิตภัณฑ๑      กลุํมตัวอยํางดังกลําวจะพอใจกับผลิตภัณฑ๑
ในเร่ืองของขนมและอาหารมากที่สุดคิดเป็นคําเฉลี่ย 3.86       และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.923 
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รองลงมาได๎แกํรูปแบบผลิตภัณฑ๑ที่เกี่ยวข๎องกับงานฝีมือและภูมิปัญญาพื้นถิ่น  และรูปแบบผลิตภัณฑ๑ที่
เกี่ยวกับสัตว์สัญลักษณ์โดยมีคําเฉลี่ยใกล๎เคียงกันเทํากับ 3.53 และ  3.49 และมีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทํากับ 1.150 และ 1.075  ตามลําดับโดยมีระดับความพอใจในระดับพอใจมากทั้งสามรูปแบบ   
  

ตารางที่  4.5       แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพอใจในรูปแบบของผลิตภัณฑ๑ของ  
นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ 

รูปแบบของผลิตภัณฑ๑ฯ คําเฉลี่ย ( Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.) หมายถึง 
1.อุปกรณ๑และของใช๎ 
2.ขนมและอาหาร 
3.เคร่ืองดนตรี 
4.การละเลํนและกีฬา 
5.ของประดับและตกแตํง 
6.สถาปัตยกรรมและยวดยาน 
7.ความเชื่อ  เคร่ืองราง 
8.วัสดุธรรมชาติและพื้นถิ่น 
9.สัตว์สัญลักษณ์ 
10.งานฝีมือและภูมิปัญญาพื้นถิ่น 

3.37 
3.87 
3.65 
3.60 
3.74 
3.85 
3.60 
3.57 
3.83 
3.55 

1.185 
1.039 
1.251 
1.141 
1.133 
1.197 
1.122 
1.256 
1.172 
1.236 

พอใจ 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 

 

จากตารางที่4.5 แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพอใจในรูปแบบของผลิตภัณฑ๑
ของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติพบวําในด๎านรูปแบบผลิตภัณฑ๑      กลุํมตัวอยํางดังกลําวจะพอใจกับ
ผลิตภัณฑ๑ในเร่ืองของขนมและอาหารมากที่สุดคิดเป็นคําเฉลี่ย 3.87       และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทํากับ 1.039 รองลงมาได๎แกํรูปแบบผลิตภัณฑ๑ที่เกี่ยวข๎องกับสถาปัตยกรรมและยวดยาน  และรูปแบบ
ผลิตภัณฑ๑ที่เกี่ยวกับสัตว์สัญลักษณ์โดยมีคําเฉลี่ยใกล๎เคียงกันเทํากับ 3.85 และ  3.83 และมีความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 1.197 และ 1.172  ตามลําดับโดยมีระดับความพอใจในระดับพอใจมากทั้ง
สามรูปแบบ   
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ตารางที่ 4.6         แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพอใจในสไตล๑ของผลิตภัณฑ๑  

จากความคิดเห็นของกลุํมตัวอยํางรวม 
สไตล๑ของผลิตภัณฑ๑ฯ คําเฉลี่ย ( Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(SD.) 
หมายถึง 

1.สไตล์ไทยคลาสสิก 
2.สไตล์ไทยพื้นถิ่น 
3.สไตล๑ไทยประยุกต๑/ไทยรํวม
สมัย 
4.สไตล๑ไทยสมัยใหม ํ
 

4.07 
3.78 
3.60 
3.43 

 

0.999 
1.034 
1.112 
1.176 

 

พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
 

จากตารางที่4.6  แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพอใจในสไตล๑ของผลิตภัณฑ๑
จากความคิดเห็นของกลุํมตัวอยํางรวม พบวําในสไตล๑ของผลิตภัณฑ๑     กลุํมตัวอยํางดังกลําวจะพอใจ
กับสไตล์ไทยคลาสสิก มากที่สุดคิดเป็นคําเฉลี่ย 4.07   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.999            
รองลงมาได๎แกํสไตล์ไทยพื้นถิ่น โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.78 และมีความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 1.034 
โดยมีระดับความพอใจในระดับพอใจมาก 
 
ตารางที่ 4.7         แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพอใจในสไตล๑ของผลิตภัณฑ๑  

จากความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
สไตล๑ของผลิตภัณฑ๑ฯ คําเฉลี่ย ( Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(SD.) 
หมายถึง 

1.สไตล์ไทยคลาสสิก 
2.สไตล์ไทยพื้นถิ่น 
3.สไตล๑ไทยประยุกต๑/ไทยรํวม
สมัย 
4.สไตล๑ไทยสมัยใหม ํ
 

4.08 
3.80 
3.54 
3.15 

 

0.945 
1.015 
1.112 
1.235 

 

พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
 

จากตารางที่4.7  แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพอใจในสไตล๑ของผลิตภัณฑ๑
จากความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวชาวไทย พบวําในสไตล๑ของผลิตภัณฑ๑     กลุํมตัวอยํางดังกลําวจะ
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พอใจกับสไตล์ไทยคลาสสิก มากที่สุดคิดเป็นคําเฉลี่ย 4.08   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.945            
รองลงมาได๎แกํสไตล์ไทยพื้นถิ่น โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.80 และมีความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 1.015 
โดยมีระดับความพอใจในระดับพอใจมาก 
 
ตารางที่ 4.8         แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพอใจในสไตล๑ของผลิตภัณฑ๑  

จากความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวตํางชาติ 
สไตล๑ของผลิตภัณฑ๑ฯ คําเฉลี่ย ( Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(SD.) 
หมายถึง 

1.สไตล์ไทยคลาสสิก 
2.สไตล์ไทยพื้นถิ่น 
3.สไตล๑ไทยประยุกต๑/ไทยรํวม
สมัย 
4.สไตล๑ไทยสมัยใหม ํ
 

4.06 
3.77 
3.62 
3.51 

 

1.015 
1.039 
1.109 
1.147 

 

พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
 

จากตารางที่4.8  แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพอใจในสไตล๑ของผลิตภัณฑ๑
จากความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ พบวําในสไตล๑ของผลิตภัณฑ๑     กลุํมตัวอยํางดังกลําวจะ
พอใจกับสไตล์ไทยคลาสสิก มากที่สุดคิดเป็นคําเฉลี่ย 4.06   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  1.015            
รองลงมาได๎แกํสไตล์ไทยพื้นถิ่น โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.77 และมีความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 1.039 
โดยมีระดับความพอใจในระดับพอใจมาก 
ตารางที่4.9        แสดงลําดับความสําคัญของปัจจัยที่มีผลตอํความพอใจและการเลือกผลิตภัณฑ๑ฯจาก 

จากความคิดเห็นของกลุํมตัวอยํางรวม 
 

ลําดับที่ ชํวงคะแนนที่
เลือก 

คําเฉลี่ย ( Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.) 

1.ความสวยงาม 
2.ความมีเอกลักษณ์ไทย 
3.สีสัน 
4.ประโยชน๑ใช๎สอย 
5.ราคา 

1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 

6.77 
5.60 
6.03 
5.47 
4.99 

1.568 
1.827 
1.842 
1.966 
2.101 
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6. ความประณีต 
7.รูปรํางแปลกใหมํ 
8.ขนาด-น้ําหนัก 

1-8 
1-8 
1-8 

4.99 
5.15 
4.76 

2.198 
2.286 
2.415 

 
จากตารางที่ 4.9  จะเห็นได๎วําปัจจัยหลักที่มีผลตํอความพอใจและการเลือกผลิตภัณฑ๑จากความ

คิดเห็นของกลุํมตัวอยํางรวม   เรียงจากมากไปน๎อยได๎แกํ  ความสวยงาม สีสัน ความมีเอกลักษณ๑ไทย   
ประโยชน๑ใช๎สอย รูปรํางแปลกใหมํ ราคา  ความประณีต และ ขนาด-น้ําหนัก   โดยที่ปัจจัยในด๎านความ
สวยงาม สีสัน และความมีเอกลักษณ๑ไทยจะมีผลมากที่สุดและโดดเดํนกวําปัจจัยอื่นด๎วยคําเฉลี่ยถึง 
6.77,6.03  และ 5.60  และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  1.568 ,1.842 และ 1.827  ตามลําดับ รองลงมา
ได๎แกํ เร่ืองของประโยชน๑ใช๎สอย รูปรํางแปลกใหมํ ราคา  ความประณีต และขนาด-น้ําหนัก  ตามลําดับ 

 
ตารางที่4.10        แสดงลําดับความสําคัญของปัจจัยที่มีผลตอํความพอใจและการเลือกผลิตภัณฑ๑ฯจาก 

จากความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
 

ลําดับที่ ชํวงคะแนนที่
เลือก 

คําเฉลี่ย ( Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.) 

1.ความสวยงาม 
2.ความมีเอกลักษณ๑ไทย 
3.สีสัน 
4.ประโยชน์ใช้สอย 
5.ราคา 
6. ความประณีต 
7.รูปรํางแปลกใหมํ 
8.ขนาด-น้ําหนัก 

1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 

6.33 
5.60 
5.02 
5.66 
6.04 
5.55 
5.43 
4.49 

1.597 
1.705 
1.979 
1.688 
1.873 
2.036 
2.107 
2.291 

 
จากตารางที่ 4.10  จะเห็นได๎วําปัจจัยหลักที่มีผลตํอความพอใจและการเลือกผลิตภัณฑ๑จากความ

คิดเห็นของกลุํมนักทํองเที่ยวชาวไทย   เรียงจากมากไปน๎อยได๎แกํ  ความสวยงาม ราคา ประโยชน๑ใช๎
สอย ความมีเอกลักษณ๑ไทย ความประณีต รูปรํางแปลกใหมํ  สีสัน และ ขนาด-น้ําหนัก   โดยที่ปัจจัยใน
ด๎านสวยงาม ราคา และประโยชน๑ใช๎สอย จะมีผลมากที่สุดและโดดเดํนกวําปัจจัยอื่นด๎วยคําเฉลี่ยถึง6.33  
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และ 6.04  และ5.66 และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  1.597 , 1.873 และ 1.688  ตามลําดับ รองลงมา
ได๎แกํ เร่ืองของความมีเอกลักษณ๑ไทย ความประณีต รูปรํางแปลกใหมํ  สีสัน และ ขนาด-น้ําหนัก   
ตามลําดับ 

 
ตารางที่4.11        แสดงลําดับความสําคัญของปัจจัยที่มีผลตอํความพอใจและการเลือกผลิตภัณฑ๑ฯจาก 

จากความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ 
 

ลําดับที่ ชํวงคะแนนที่
เลือก 

คําเฉลี่ย ( Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.) 

1.ความสวยงาม 
2.ความมีเอกลักษณ์ไทย 
3.สีสัน 
4.ประโยชน๑ใช๎สอย 
5.ราคา 
6. ความประณีต 
7.รูปรํางแปลกใหมํ 
8.ขนาด-น้ําหนัก 

1-8 
1-8 
1-7 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 

6.90 
5.60 
6.44 
5.41 
4.68 
4.83 
5.06 
4.83 

1.537 
1.861 
3.098 
2.036 
2.065 
2.218 
2.330 
2.445 

 
จากตารางที่ 4.11  จะเห็นได๎วําปัจจัยหลักที่มีผลตํอความพอใจและการเลือกผลิตภัณฑ๑จากความ

คิดเห็นของกลุํมนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ   เรียงจากมากไปน๎อยได๎แกํ  ความสวยงาม     สีสัน  ความมี
เอกลักษณ๑ไทย  ประโยชน๑ใช๎สอย รูปรํางแปลกใหมํ  ความประณีต  ขนาด-น้ําหนัก ราคา    โดยที่ปัจจัย
ในด๎านความสวยงาม  สีสัน  และความมีเอกลักษณ์ไทยจะมีผลมากที่สุดและโดดเดํนกวําปัจจัยอื่นด๎วย
คําเฉลี่ยถึง 6.90 , 6.44  และ 5.60  และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  1.537, 3.098 และ 1.861  
ตามลําดับ รองลงมาได๎แกํ เร่ืองของ ประโยชน๑ใช๎สอย รูปรํางแปลกใหมํ  ความประณีต  ขนาด-น้ําหนัก 
ราคา ตามลําดับ  
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การวิเคราะห์คุณค่างานออกแบบและสถาปัตยกรรม 
ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะเส้นทางของพื้นท่ีศึกษา 

จากการศึกษาเปรียบเทียบและนํามาวิเคราะห๑เร่ืองคุณคําจะพบวําการกําหนดเส๎นทางการชมพื้นที่
ของเมืองเกําพระนครศรีอยุธยานั้นยังขาดการวางแผนที่ดีทําให๎ไมํสามารถเปิดพื้นที่ที่นําสนใจได๎ดีและยัง
ทําให๎เกิดการสับสนในการเข๎าถึงพื้นที่   จากกรณีศึกษาเปรียบเทียบหากนําลักษณะของการวางเส๎นทาง
สัญจรของเมืองเกําเกียวโตมาประยุกต๑ใช๎โดยเฉพาะการกําหนดและเรียงลําดับจุดที่นําสนใจผูกโยงเข๎ากับ
เส๎นทางและสร๎างกิจกรรมที่นําสนใจเพื่อกํอให๎เกิดความตํอเน่ืองในการนําชม  รวมถึงการกําหนดจุดจอด
รถ จุดเข๎าชมจนถึงจุดปลายทาง  จะชํวยไมํให๎เกิดความสับสนในการเข๎าถึงพื้นที่ในแตํละสํวน  เส๎นทาง
การนําชมควรใช๎เป็นเส๎นทางเดินหรือการเข๎าชมด๎วยพาหนะที่ใช๎ความเร็วตํ่าเทํานั้น  เพราะการเดินชม
หรือการใช๎พาหนะที่ใช๎ความเร็วตํ่าจะชํวยให๎นักทํองเที่ยวได๎สัมผัสกับคุณคําของโบราณสถานอยําง
ใกล๎ชิดและกํอให๎เกิดกิจกรรมรวมถึงการวางแผนในเร่ืองของร๎านค๎าที่สอดประสานกับเส๎นทางการสัญจร
ได๎ดี  สําหรับ เส๎นทางแนะนําที่นําสนใจในการนํามาประยุกต๑ใช๎มากที่สุดในสํวนของเมืองเกําเกียวโต
ทั้งนี้เพราะมีองค๑ประกอบครบตามที่กลําวมาแล๎วและมีลักษณะหลายประการที่ใกล๎เคียงและสอดคล๎อง
กับพื้นที่เมืองเกําพระนครศรีอยุธยาในสํวนที่เป็นพื้นที่เป้าหมายอีกด๎วย นั้นได๎แกํเส๎นทางในเขตพื้นที่ 
Higashiyama   เส๎นทางดังกลําวมีจุดที่นําสนใจหลายจุดเรียงรายตลอดแนวทาง โดยมีจุดที่เป็นเป้าหมายที่
สําคัญที่สุดได๎แกํ วัด Kiyomizu ที่เป็นวัดที่ชื่อเสียงมีความสําคัญ และประชาชนมีความเลื่อมใสศรัทธา
มาก คล๎ายกับวิหารมงคลบพิตร ที่เป็นเป้าหมายที่สําคัญของพื้นที่นครประวัติศาสตร๑พระนครศรีอยุธยา  มี
การกําหนดทิศทางการเข๎าสูํพื้นที่จากพื้นที่ที่เป็นลานจอดรถรวม ตํอจากพื้นที่ดังกลําวกําหนดให๎เป็น
เส๎นทางเดินเท๎าหรือใช๎พาหนะความเร็วตํ่า  นอกจากวัด Kiyomizu แล๎วมีการกําหนดจุดเป้าหมายที่เป็น
สถานที่นําสนใจเป็นจุดๆเรียงรายตํอกันตั้งแตํ Yasaka  Pagoda  ไปยัง วัด Ryozen-kannon     วัด  Entoku-
in   วัด Kodai-ji   วัด Daiun-in    วัดChoraku-ji   ศาลเจ๎า Yasaka  และไปจบที่ วัด Chion-in  ที่เป็น
เป้าหมายวัดขนาดใหญํ  ปลายทางอีกด๎านที่มีลานจอดรถรองรับพื้นที่นี้โดยในระหวํางสถานที่ดังกลําวจะ
เรียงรายด๎วยร๎านค๎า  พิพิธภัณฑ๑ เรือนพักอาศัย สวนสาธาณะ  เป็นต๎นชํวยให๎เกิดบรรยากาศและสีสันใน
การเดินชมสถานที่และเห็นวิถีชีวิตในอดีตที่เป็นจุดเดํนของเมืองโบราณแหํงนี้ จากจุดนี้เป็นพื้นที่จําย
ตํอเน่ืองเพื่อไปพื้นที่ใหมํที่มีเป้าหมายไปสูํศาลเจ๎า Heian  และวัด Ginkaku-ji   รวมถึงพื้นที่อื่นๆของเมือง   
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( ดูภาพที่ แสดงแผนที่ พื้นที่Higashiyama  ประกอบการอธิบาย) 

 
 
 
ภาพที่   4.1      แผนผังแสดงเส๎นทาง.ในเขต Higashiyama 
 ระยะทางเดินจากวัด Kiyomizu ไปสูํ  วัด Chion-in  วัดระยะทางตามทางเดินจะมีความยาว
ประมาณ  2 .5  กิโลเมตร  ใช๎เวลาเดินแบบสบายๆประมาณ 2-4   ชั่วโมง  โดยระยะทางแตํละจุดหํางกัน
ไมํเกิน  500-700   เมตร  จากวัด kiyomizu  ไปวัด Ryozen  Kannon  ระยะทางประมาณ  600  เมตร  จาก
วัด Ryozen-Kannon  ไปวัด Kodaiji ระยะทางประมาณ  500  เมตร  จากวัด kodiji  ไปศาลเจ๎า 
Yasaka ระยะทางประมาณ  700  เมตร  และจาก ศาลเจ๎า Yasaka ไปวัด Chion-in  ระยะทางประมาณ  
600 เมตร 
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 หากนําพื้นที่ Higashiyama ในเส๎นทาง จากวัด Kiyomizu ไปวัด Chion-in  มาเทียบเคียงแล๎ว
เส๎นทางเมืองเกําพระนครศรีอยุธยา ที่มีศักยภาพมากที่สุดจะเป็นพื้นที่ตอนใน สํวนพื้นที่อุทยาน
ประวัติศาสตร๑พระนครศรีอยุธยา ให๎แนวถนนโรจนะที่ตรงมาจากสะพานปรีดีธํารงเป็นเส๎นทางแกน
หลัก   จุดเร่ิมต๎นจากพื้นที่ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม เลี้ยวไปตามแนวถนนศรีสรรเพชญ๑ตรงไปถนน
นเรศวร ไปจนจดสี่แยกถนนนเรศวรตัดถนนชีกุน  เพราะในพื้นที่ดังกลําวเป็นพื้นที่ที่เป็นเสมือนใจกลาง
ศูนย๑กลางประวัติศาสตร๑ เป็นพื้นที่หลักที่นักทํองมาเยือน เป็นจุดที่มีสถานที่สําคัญตํางๆเรียงรายไปตาม
เส๎นทางที่ไมํไกลมากเกินไป ไมํกระจัดกระจาย และมีระยะไมํหํางกันมากเกินไปนอกจากนี้ยังมีพื้นที่
วํางมากพอที่จะพัฒนาเป็นลานจอดรถและศูนย๑บริการนักทํองเที่ยวได๎ (เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อ่ืนๆ
ภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ) ระยะทางตามเส๎นทางเดินเท๎าประมาณ  1.4  กิโลเมตร  นอกจากนี้
ยังสามารถพัฒนาเส๎นทางตํอเน่ืองจากพื้นที่ดังกลําวไปยังพื้นที่ชุมชนตลาดหัวรอทางทิศเหนือที่เป็นยําน
ตลาดเกําแกํของพื้นที่เกาะเมืองฯ ให๎กลายเป็นศูนย๑กลางการทํองเที่ยวทางน้ําในระยะตํอไป โดย
ระยะหํางจากพื้นที่ดังกลําวใกล๎เคียงกับพื้นที่แรก โดยมีระยะหํางตามเส๎นทางเดินเท๎าประมาณ 1.6  
กิโลเมตร ( ดูภาพที่    และตารางที่       แสดงแสดงการเปรียบเทียบเส๎นทางเข๎าสูํพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็น
เส๎นทางหลักของโครงการประกอบการอธิบาย  ) 

 
ภาพที่   4.2   แผนผังแสดงเส๎นทางหลักของการเข๎าสูํพื้นที่เป้าหมายโครงการ  เส๎นลูกศรปะสีเขียวเป็น 

เส๎นทางหลักเข๎าสูํพื้นที่และจุดปลายทาง/จุดกระจายสูํพื้นที่อื่นเชํนพื้นที่ตลาดหัวรอ    
เส๎นลูกศรทึบสีแดงเป็นจุดเส๎นทางชมพื้นที่โบราณสถานที่กําหนดใด๎เป็นถนนคนเดิน  
หรือ ชํองทางที่ใช๎ความเร็วตํ่า 
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 ระยะเส๎นทางจากพื้นที่ศาลากลางหลังเกําเลี้ยวตามแนวถนนศรีสรรเพชญ๑ตรงไปตามถนน
นเรศวร  ไปจดสี่แยกถนนนเรศวรตัดถนนชีกุน  ได๎ผํานสถานที่สําคัญอาทิ ศาลาหลักเมือง  วิหารมงคล
บพิตร  พระราชวังโบราณ  วัดศรีสรรเพชญ๑  บึงพระราม  วัดธรรมมิกราช  วัดมหาธาตุ และ วัดราช
บูรณะ  ระยะทางดังกลําวมีระยะทางเดินเท๎าประมาณ  1.4  กิโลเมตร  โดยระยะหํางของแตํละสถานที่จะ
มีระยะหํางกันประมาณ  200 – 600 เมตร  จากศาลหลักเมือง มายังวิหารมงคลบพิตร มีระยะทาง
ประมาณ 400  เมตร  จากวิหารมงคลบพิตร ไปวัดศรีสรรเพชญ๑ มีระยะทางประมาณ  200 เมตร  จากวัด
ศรีสรรเพชญ๑ไปบึงพระราม ประมาณ  300 เมตร  จากวัดศรีสรรเพชญ๑ไปวัดธรรมิกราช ประมาณ 500  
เมตร  และจากวัด ธรรมิกราชไปวัดราชบูรณะและวัดมหาธาตุ ประมาณ  600  เมตร   ( ดูภาพที่    แสดง
แผนที่เส๎นทางในพื้นที่เป้าหมายโครงการประกอบการอธิบาย) 
ตารางที่ 4.12   แสดงการเปรียบเทียบเส๎นทางเข๎าสูํพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นเส๎นทางหลักของโครงการ  
 

เส๎นทางการเข๎าถึง 

การเข๎า
สํูพื้นที่ 

ระยะความ
หํางของ
ทางเดิน 

มุมมองสูํ
พื้นที่ 

การเชื่อมโยง
สถานที่และ
สํวนอื่น 

พื้นที่
วํางและ
ศักยภาพ 

 
เส๎นทางเข๎าสํูพื้นที่ทางถนนโรจนะ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 
เส๎นทางสํูพื้นที่จากสถานีรถไฟผํานตลาดเจ๎าพรหม 

ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

 
เส๎นทางเข๎าสํูพื้นที่จากด๎านทางหลวง 309 ผําน
โรงพยาบาลเมืองอยุธยา 

ปาน
กลาง 

ดี/ แตํ
คํอนข๎าง
สับสน 

ไมํดี ไมํดี/ 
คํอนข๎าง
สับสน 

ดี 
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ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์พื้นที่โครงการและการจัดโซนพื้นท่ี 
 จากการวิเคราะห๑เส๎นทางจะได๎พื้นที่ที่สอดคล๎องกับเส๎นทางที่ทําการศึกษาได๎แกํ พื้นที่ตั้งแตํ
บริเวณศาลากลางจังหวัดหลังเกําที่จะมีการปรับปรุงเป็นศูนย๑บริการนักทํองเที่ยวและนิทรรศการไปตาม
แนวถนนศรีสรรเพชรญ๑เข๎าสูํแนวถนนนเรศวรจนถึงจุดตัดแนวถนนนเรศวรกับถนนชีกุนที่เป็นพื้นที่
หลักของโครงการ   

 
ภาพที่   4.3      แสดงเส๎นทางและโซนพื้นที่ 

 จากภาพด๎านบนจะเห็นวําตัวพื้นที่หลักได๎แกํบริเวณพื้นที่สีส๎ม และสีเหลือง  เป็นพื้นที่รูป
สี่เหลี่ยม2 ก๎อนเชื่อมตํอกัน โดยมีถนนนเรศวร (ถนนสายสีน้ําเงิน)ที่เป็นถนนสายหลักในการเชื่อมจุด
ตํางๆที่นําสนใจตํางๆเข๎าด๎วยกัน   เส๎นทางหลักเข๎าสูํพื้นที่โดยถนนโรจนะ  และเลี้ยวขวาไปตามแนวศรี
สรรเพชรญ๑   จากมุมมองจะเห็นวําแนวด๎านหน๎าจะหันมาทางทิศใต๎   ซึ่งสอดคล๎องกับแนวอาคารและ
สิ่งปลูกสร๎างสํวนใหญํในพื้นที่   ทําให๎มุมมองโดยรวมสามารถเห็นภาพแนวกว๎างอยํางชัดเจนเป็น
จุดเดํนของการเข๎าสูํพื้นที่   สําหรับการกําหนดทิศทางการสัญจรเพื่อมุํงออกไปสูํถนนนเรศวรตัดถนนชี
กุนก็สอดคล๎องกับแนวโคจรของดวงอาทิตย๑ที่เป็นตามแนวตะวันออก ตะวันตก  ทําให๎การสัญจรในชํวง
บํายคํอนข๎างเหมาะสมเพราะแสงตะวันจะไมํแยงตา   จากเหตุผลดังกลําวจึงทําให๎เกิดพื้นที่ที่ใช๎เป็นจุด
รวม ( Hub)  ได๎ 2  จุดใหญํ  ได๎แกํพื้นที่จุดรวมที่ 1 ( Hub 1)  ได๎แกํพื้นที่แรกเข๎าสูํพื้นที่โครงการ เป็นจุด
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ที่ประกอบด๎วย ลานจอดรถขนาดใหญํ  ศูนย๑บริการนักทํองเที่ยวและนิทรรศการ  ร๎านค๎าของที่ระลึก 
และพื้นที่อํานวยความสะดวกตํางๆสําหรับนักทํองเที่ยว     

สําหรับจุดที่สอง  เป็นจุดตัดระหวํางถนนนเรศวรกับถนนชีกุน ที่เป็นจุดปลายทาง  ด๎วยทําเล
ที่ตั้งเหมาะสมที่จะเป็นจุดกระจายไปสูํยํานที่อ่ืนๆที่มีความสําคัญรองลงของเมืองเกําพระอยุธยาศรี
อยุธยา ได๎แกํยํานตลาดหัวรอ  และยํานตลาดเจ๎าพรหม  โดยเฉพาะยํานตลาดหัวรอที่มีชัยภูมิที่เหมาะสม  
เพราะเป็นตลาดเกําแกํของเมืองมีอายุมากกวําร๎อยปี และยังมีโบราณสถานที่นําสนใจ อาทิเชํน 
พระราชวังจันทรเกษม  กรอปกับมีพื้นที่ติดน้ําจะอาจพัฒนาเป็นศูนย๑กลางการทํองเที่ยวทางน้ําได๎ดีใน
ระยะตํอไป   ในพื้นที่นี้จึงเป็นจุดรวมและกระจาย (Hub)  ได๎ดีอีกจุดพื้นที่ดังกลําวจึงควรเป็นพื้นที่
สําหรับบริการนักทํองเที่ยว  ที่ประกอบด๎วย โซนพื้นที่ร๎านค๎าของที่ที่ระลึก และ อํานวยความและ
บริการนักทํองเที่ยว  และมีพื้นที่จอดรถโดยเน๎นเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก หรือรถยนต๑สํวนตัวขนาดเล็ก
เทํานั้น   
 

 
ภาพที่   4.4      แสดงเส๎นทางและโซนพื้นที่ 
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ภาพที่   4.5      แสดงเส๎นทางและโซนพื้นที่ 

 สําหรับพื้นที่สํวนในภายในเส๎นทางหลักเส๎นสีน้ําเงิน  จากผังควรกําหนดเป็นเส๎นทางหลักใน
การสัญจรและควรกําหนดให๎เป็นเส๎นที่เคลื่อนตัวด๎วยพาหนะที่มีความเร็วตํ่า หรือกําหนดให๎เป็น    เส๎น
ถนนคนเดิน ( Walking  street )  ภายในเส๎นทาง ควรมีการกําหนดจุดที่เป็น ( Node ) ยํอยๆโดยมี
ระยะหํางแตํละจุดไมํไกลเกินไป ในแตํละจุดมีการสร๎างสรรค๑กิจกรรมที่สามารถเชื่อมตํอแตํละ จุด 
Node  เข๎าด๎วยกันโดยแตํละจุดควรมีระยะหํางไมํเกิน 500  เมตร   จากการดูพื้นที่จริงจะเห็นได๎วํามีหลาย
จุดที่มีความเป็นไปได๎ในการพัฒนาเป็นจุด Node  ยํอยๆได๎  อาทิเชํน พื้นที่ลานพระบรมราชานุเสาวรีย๑
พระเจ๎าอํูทอง -ลานหน๎าวัดมงคลบพิตร     บริเวณบึงพระราม   เป็นต๎น   
 
 การจัดระบบการสัญจรภายในพื้นที่   การสัญจรในพื้นที่ ควรมีการกําหนดยานพาหนะไว๎เป็น  
2  สํวนได๎แกํ 
 1. ยานพาหนะที่เคลื่อนตัวด๎วยความเร็ว 

1.1 ยานพาหนะขนาดใหญํและหรือที่ใช๎ความเร็วในการขับเคลื่อนเชํน รถโดยสาร  
ควร 

อนุญาตให๎เข๎าสูํพื้นที่เพียงพื้นที่ชั้นนอกเทํานั้น ได๎แกํบริเวณถนนโรจนะจนถึงบริเวณลานจอดรถหลัก  

www.ssru.ac.th



 144 

  1.2 ยานพาหนะสํวนบุคคลรถยนต๑ไมํเกิน 4 ล๎อที่ควบคุมความเร็ว  ควรอนุญาตให๎
สามารถเข๎าได๎เฉพาะพื้นที่ด๎านนอกเทํานั้นไมํควรอนุญาตเข๎าสูํพื้นที่ชั้นในได๎แกํแนวถนนชีกุน    ถนน
ป่าโทน และ ถนนคลองทํอ 
 2.  การเดินเท๎าและยานพาหนะความเร็วตํ่า   สํวนใหญํใช๎ในพื้นที่ตอนในบริเวณเส๎นทางสายสี  
น้ําเงินเป็นพื้นที่ควบคุมความเร็ว   ใช๎การสัญจรด๎วยการเดินเท๎าเป็นหลัก โดยอาจมียานพหนะที่ควบคุม
ความเร็วซึ่งทางราชการเทํานั้นที่อนุญาตให๎ใช๎ได๎  เชํน การวางโครงขํายรถราง   เส๎นทางรถรางดังกลําว
จะทําหน๎าที่ในการเชื่อมโยงพื้นที่จุดรวมและกระจาย (Hub) ทั้งสองเข๎าด๎วยกัน  และเป็นจุดเชื่อมโยง
สถานที่สําคัญที่เป็น Node  กําหนดให๎เป็นสถานีหรือจุดจอดของรถราง  7  จุด  ได๎แกํ 1.ศูนย๑บริการ
นักทํองเที่ยวและหอนิทรรศการ (จุดรวมและกระจาย 1) 2. ศาลหลักเมือง/ปางช๎าง  3. พระราชานุเสาวรีย๑
พระเจ๎าอํูทอง/วัดมงคลบพิตร  4. วัดธรรมิกราช  5. บึงพระราม  6. วัดราชบูรณะ/ วัดมหาธาตุ  (จุดรวม
และกระจาย 2)   7.  ศูนย๑ศึกษาประวัติศาสตร๑อยุธยา/สถาบันอยุธยาศึกษา(ดูภาพประกอบ) 

  
ภาพที่   4.6      แสดงเส๎นทางและโซนพื้นที่ 

 
 

1 

2 

3 

4 

6 

5 

7 
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ภาพที่   4.7      แสดงเส๎นทางและโซนพื้นที่ 
 

การวิเคราะห์ร้านค้า 
 เน่ืองจากร๎านค๎าที่ตั้งอยูํในพื้นที่โครงการมีความเกี่ยวเนื่องกับจุดที่เป็นโบราณสถานดังนั้น
รูปแบบร๎านค๎าจึงมีผลตํอพื้นที่โดยรวมด๎วย  รูปแบบร๎านค๎าควรสอดคล๎องและกลมกลืนกับ
สภาพแวดล๎อม ไมํแปลกแยกจากพื้นที่โดยรวม  ขนาดและความสูงไมํบดบังทัศนวิสัยในการมอง  มี
ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยและควรมีรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ๑และสะท๎อนสถาปัตยกรรมในสมัยอยุธยา
ได๎ 
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กรณีศึกษาร้านค้าพื้นที่เมืองเก่าเกียวโตและพื้นท่ีใกล้เคียง 
           จากการวิเคราะห๑และเปรียบเทียบคุณคําของร๎านค๎าจะพบวํารูปแบบร๎านค๎าในพื้นที่เมืองเกําเกียวโต  
จะเห็นวํา  สถาปัตยกรรมร๎านค๎าที่เป็นอัตลักษณ๑เฉพาะตัวในเกียวโตได๎แกํการคงและอนุรักษ๑บ๎านไม๎แบบ
มาจิยะ มาอนุรักษ๑และปรับเปลี่ยนการใช๎งานให๎สอดคล๎องกับประโยชน๑ใช๎สอยในปัจจุบัน       บ๎านแบบ
มาจิยะจะเป็นเรือนไม๎ค๎าขายและพักอาศัยในตัวเอง  สํวนใหญํมีความสูงประมาณ 2 ชั้น   พื้นที่ด๎านหน๎า
เรียกวํา “ mise no ma” เป็นพื้นที่สําหรับทําการค๎าหรือ ธุรกิจ  โดยมีทางเข๎าแยกเข๎าสูํพื้นที่ทําการค๎าและ
พักอาศัย   
แบบอย่างการออกแบบบ้านร้านค้าแบบมาจิยะ 
 แบบอยํางที่ถือวําเป็นอัตลักษณ๑ของรูปแบบบ๎านร๎านค๎ามาจิยะที่เกียวโต นั้นประกอบด๎วยหลาย
สํวนพอที่จะจําแนกได๎ดังตํอไปนี้ 
 รูปแบบของกระเบื้องมุงหลังคา ที่เรียกวํา “ Ichimonji  kawara”มีลักษณะรูปแบบโค๎ง  เมื่อเรียง
ซ๎อนกันที่ขอบแนวกระเบื้องจะให๎แนวเส๎นที่ตรงทําให๎ดูเรียบงําบและสวยงาม (ดูภาพประกอบ  ) 
 

 
 
 รูปแบบช่องแสงและลูกกรงกั้นแมลง  มีการใช๎รูปแบบลูกกรงชํองแสงตามแนวต้ังเพื่อใช๎เป็นชํอง
แสง ชํองระบายอากาศและลูกกรงกันแมลงและนก สําหรับแนวผนังและหน๎าตํางเรียกวํา “ Mushiko-
mado”   
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 ม้านั่งหน้าบ้าน  ม๎านั่งสามารถพับเก็บได๎นอกจากใช๎เป็นม๎านั่งแล๎วยังใช๎เป็นพื้นที่สําหรับแสดง
สินค๎าได๎ 

 
 

รูปแบบของร้ัวและผนังระแนง  รูปแบบร้ัวและผนังระแนงถือเป็นอัตตลักษณ๑โดดเดํนที่แสดงถึง
ความสวยงามและประณีตของชํางไม๎  นอกจากหน๎าที่หลักที่ใช๎ในการการแบํงสัดสํวนพื้นที่ของบ๎านแล๎ว 
ยังแสดงความหมายที่แตกตํางกันมีการใช๎ผังไม๎ระแนงบอกลักษณะของการทําธุรกิจการค๎าแตํละประเภท
ออกจากกันอาทิเชํน การทําผนังไม๎ระแนงแบบ Itoya – goshi สําหรับร๎านค๎าประเภทที่ขายเกี่ยวกับผ๎า  
เสื้อผ๎า และเส๎นด๎าย  ผนังไม๎ระแนงแบบ Komeya-goshi จะเป็นร๎านขายข๎าวสาร  ผนังไม๎ระแนงแบบ 
Ochaya-goshi  จะเป็นร๎านค๎าประเภทเสริมสวย   Sakaya-goshi  จะเป็นร๎านขายเหล๎า   และ Fuya –goshi 
จะเป็นร๎านค๎าประเภทข๎าวและอาหาร  เป็นต๎น 

 
 รูปแบบของประตู  มีการใช๎ประตูที่มีการซ๎อนขนาดกันในประตูเดียวกัน กลําวคือ O-do เป็น
ประตูที่มีขนาดใหญํสําหรับการใช๎ในโอกาสที่ต๎องนําสิ่งของชิ้นใหญํเข๎าสูํพื้นที่บ๎าน  ในขณะที่ประตูที่
เรียกวํา Kuguri-do เป็นประตูบานเล็กที่ซ๎อนทับกับประตูบานใหญํที่ใช๎งานในโอกาสปกติที่ใช๎งาน 
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 รูปเคารพ  นิยมติดตั้งรูปเคารพที่เรียกวํา Shoki-san ไว๎เหนือทางเข๎าเพื่อปกปักษ๑และคุ๎มครองจาก
สิ่งที่ชั่วร๎าย 

 
 ชั้นวางของใต้บันได  มีการออกแบบพื้นที่ใต๎บันไดให๎เป็นชั้นวางของเป็นการใช๎พื้นที่ที่สูญเปลํา
มาใช๎งาน 

 
 แนวทางภายใน  มีการเว๎นทางเดินแคบๆเป็นแนวทางเดินภายในที่เชื่อมตํอกับพื้นที่สํวนหน๎ากับ
พื้นที่สํวนในของบ๎านและยังทําหน๎าที่แยกสํวนพื้นที่ทําการค๎ากับพื้นที่พักอาศัยออกจากกัน 
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วัสดุหลักกับบ้านแบบมาจิยะ 
 วัสดุหลักที่ใช๎สร๎างบ๎านแบบมาจิยะนั้นสํวนใหญํจะใช๎วัสดุจากธรรมชาติและเป็นวัสดุหลักที่หา
ได๎งํายในพื้นที่ดังกลําว ได๎แกํ  ไม๎  ถือเป็นวัสดุหลักที่ใช๎เป็นโครงสร๎างหลักของตัวบ๎าน    นอกเหนือจากนี้
ก็ได๎แกํกระดาษสาที่เป็นวัสดุที่ทําขึ้นในพื้นที่ สําหรับการบุประตูหน๎าตําง ชํองแสง แผํนผนัง บานเลื่อน
ตํางๆ 
ดิน มีการใช๎เป็นวัสดุที่ใช๎ในการฉาบผนังตํางๆของบ๎าน   เสื่อมีการใช๎ในสํวนของการบุพื้นที่มีการยกพื้น
ขึ้นเหนือระดับพื้นดิน  สําหรับสํวนตกแตํงมีการใช๎ไม๎ไผํกับโครงสร๎างและยังมีการใช๎สนิมเหล็กมาชํวย
ฉาบพื้นผิวไม๎ด๎วย 
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ตัวอย่างการบูรณะบ้านร้านค้าแบบมาจิยะให้กลับมาใช้งานใหม่ 
 ตัวอย่างภาพท่ี1 เป็นตัวอยํางจากการบูรณะร๎านค๎าขายเคร่ืองปั้นดินเผาชื่อ Tou Tensei Kawasaki  
ร๎านดังกลําวได๎รับการบูรณะจากบ๎านเดิมที่มีการซํอมแซมมาหลายคร้ัง  และในคร้ังหลังสุดได๎มีการ
อนุรักษ๑บ๎านเกํามาใช๎ใหมํโดยคงแนวคิดการอนุรักษ๑รูปแบบเดิมมาใช๎ทําให๎ร๎านค๎าแบบมาจิยะได๎หวล
คืนกลับมาใหมํด๎วยบรรยากาศเดิมที่ควรอนุรักษ๑มาอีกครั้งหน่ึง  

   
 ตัวอยํางที่ 2 เป็นร๎านค๎าชื่อ Yaorin   อยูํแถบ Hikarido –Cho, Marutamachi-dori ใกล๎
พระราชวังอิมพีเรียล  ลักษณะร๎านเดิมเป็นร๎านค๎าที่มีการดัดแปลงบ๎านเกํามาทําแผงด๎านหน๎าเพื่อให๎ดู
ทันสมัยแตํสิ่งที่เห็นคือไมํสอดคล๎องกับสํวนที่เหลือของบ๎านภาพรวมของบ๎านดูไมํดี  เจ๎าของจึงตัดสินใจ
ที่จะดําเนินการเพื่อบรณะปรับปรุงร๎านค๎าใหมํ และคงแนวคิดและนําองค๑ประกอบของบ๎านแบบมาจิยะมา
ใช๎ 
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 นอกเหนือจากบ๎านแบบมาจิยะที่นํามาปรับปรุงเป็นแบบร๎านค๎าซึ่งเป็นร๎านค๎าแบบถาวรแล๎ว  ใน
พื้นที่ดังกลําวยังมีรูปแบบร๎านค๎าในลักษณะอื่นๆตั้งแตํการสร๎างคูหาเพื่อเป็นร๎านค๎าในลักษณะศาลาขาย
สินค๎า   ซุ๎มขายสินค๎า   สํวนตํอเติมจากอาคาร   แผงขายสินค๎า  จุดขายสินค๎าชั่วคราว  ฯลฯ   
 

 
 

 ตัวอยํางนี้  เป็นศาลาขายอาหารและเคร่ืองดื่มประเภทของวําง  ตั้งอยูํในเขต Arashiyama ชาน
เมืองเกียวโต  ลักษณะศาลาดังกลําวได๎นําลักษณะโครงสร๎างกระทํอมชาวนาพื้นเมืองมาใช๎และนําเอา
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รูปแบบสมัยใหมํมาประยุกต๑ในสํวนของการใช๎งาน  มีการควบคุมโทนสีที่ใช๎ทําให๎ศาลาดังกลําวมี
ลักษณะรํวมสมัยแตํคงกลิ่นอายรูปแบบชนบทได๎เป็นอยํางดี 
 

 
 ศาลาขายของฝากแหํงนี้มีที่ตั้งอยูํในเขต Arashiyama ชานเมืองเกียวโตบริเวณหน๎าสถานีรถราง 
รูปแบบของศาลามีลักษณะเรียบงําย  แตํจุดเดํนอยูํที่การนําวัสดุเดํนของพื้นถิ่นนี้มาใช๎ซึ่งได๎แกํลําไม๎ไผํทั้ง
ลํามาใช๎ในการตกแตํงศาลา รํวมกับการนําโครงสีและกราฟิกที่ได๎กําหนดมาใช๎กับเทศกาลดอกซากุระ
บานชํวยเพิ่มสีสันและความสดชื่นให๎กับบรรยากาศโดยรวม  

 
 อีกตัวอยํางศาลาซุ๎มขายตั้ว   ลักษณะของศาลาดังกลําวมีจุดเดํนที่ได๎นําเอารูปแบบและ
องค๑ประกอบสถาปัตยกรรมของบ๎านหรือร๎านค๎าเกํามาจําลองและดัดแปลง มาสร๎างขึ้นใหมํให๎สอดคล๎อง
กันด๎วยรูปแบบสี ลวดลายของสภาพแวดล๎อม  
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 ตัวอยํางนี้เป็นตัวอยํางของการจัดร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึกที่นําสนใจในการศึกษา  
แม๎วําพื้นที่ตั้งไมํได๎อยูํในเขตเมืองเกําเกียวโต   แตํเป็นพื้นที่บริเวณวัดอาซากุซะ ในเมืองโตเกียวเป็นเขต
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อนุรักษ๑ของนครหลวงโตเกียว   จุดเดํนของการออกแบบร๎านค๎าคือการร๎ูจักประยุกต๑วัสดุสมัยใหมํอาทิเชํน  
แผํนป้ายไฟพลาสติก   โครงสร๎างอาคารที่ใช๎เหล็กรูปพรรณมาแทนที่โครงสร๎างไม๎  พร๎อมกับการนํา
รูปแบบเกํามาประยุกต๑ใหมํแตํได๎รูปแบบรวมที่สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อม  ในขณะที่ยังคงความรํวม
สมัยได๎ดี  นอกจากนี้โครงสร๎างตรงกลางที่เป็นทางเดินยังมีการออกแบบเผื่อให๎สามารถนําหลังคามาคลุม
บริเวณทางเดินกลางได๎ในชํวงฤดูกาลที่มีฝนตกได๎ด๎วย 
 

 
 
 ตัวอยํางของซุ๎มแสดงสินค๎า ที่มีการตํอเติมจากด๎านข๎างของอาคารเดิม  ลักษณะเดํนของซุ๎มอยูํที่มี
การนํารูปแบบและการนําวัสดุแบบพื้นถิ่นมาใช๎อาทิเชํน แผํนกระเบื้อง หญ๎าฟางมามุงหลังคา  ใช๎แผํนหิน
และเม็ดกรวด-หินมาใช๎กับพื้น  ผนวกกับการนําสํวนประกอบและจังหวะในงานสถาปัตยกรรมมาใช๎ใน
การจัด   มีการควบคุมบรรยากาศด๎วยโทนสีและกราฟิก  
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 รูปแบบซุ๎มขายสินค๎าเป็นซุ๎มขายสินค๎าแบบขายสินค๎าชั่วคราว  อยูํในพื้นที่ประวัติศาสตร๑ใน
บริเวณวัด Kinkakuji  โดยแวดล๎อมด๎วยภูมิทัศน๑ที่เป็นสวนสวย  ลักษณะของซุ๎มจะเน๎นความเรียบงําย   
สะอาดตา   ด๎วยความสูงของซุ๎มและชั้นวางสินค๎าที่มีระเบียบ   การจัดวางสินค๎าที่เป็นหมวดหมูํ  มีการ
กําหนดโทนสีและกราฟิกเป็นทางเดียวกัน 
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 ซุ๎มขายสินค๎าแบบชั่วคราว บริเวณทางเดินในวัด Kinkakuji  ที่มีลักษณะเรียบงําย สามารถพับเก็บ
ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว  มีการนําองค๑ประกอบทางสถาปัตยกรรมงํายๆมาใช๎เชํน รํมกระดาษสา มีการ
ความสูงของซุ๎มและชั้นวางสินค๎าที่มีระเบียบ   การจัดวางสินค๎าที่เป็นหมวดหมูํ  มีการกําหนดโทนสีและ
กราฟิกเป็นทางเดียวกัน 

 

www.ssru.ac.th



 157 

 
 
 ตัวอยํางซุ๎มขายของในงานวัดและศาลเจ๎า Yasaka  ในพื้นที่เมืองเกําเกียวโต เขต Higashiyama  
แม๎วําตัวซุ๎มจะมีการใช๎สีสันและลวดลายที่สดใสสดุดตาเนื่องจากเป็นซุ๎มที่ใช๎สําหรับจัดงานวัดตอน
กลางคืน  แตํก็มีลักษณะเดํนที่ความเป็นระเบียบของซุ๎ม  ไมํวําจะเป็นความสูงของซุ๎ม  การจัดวางแนวซุ๎ม 
การวางสินค๎าที่เป็นระเบียบ  แม๎กระทั้งการวางแผํนผ๎าใบพลาสติกที่พื้นรองรับด๎านลําง และที่สําคัญที่สุด
คือสามารถติดตั้งและจัดเก็บซุ๎มได๎อยํางรวดเร็วและมีสภาพสมบูรณ๑สะอาดเรียบร๎อยเชํนเดียวกับตอนกํอน
ติดตั้ง   โดยพื้นที่ดังกลําวจะมีการใช๎งานเฉพาะชํวงกลางคืนเทํานั้น  ในตอนกลางวันพื้นที่จะมีสภาพเดิม
เสมือนไมํใชํพื้นที่จัดงาน 
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การวิเคราะห์การจัดร้านค้าในพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศญ่ีปุ่น 
พื้นที่  Higashiyama บริเวณวัด Kiyomizu  และใกล้เคียง 
 การจัดพื้นที่ร๎านค๎าในยํานนี้จัดแนวร๎านเกาะกับทางเดินหลักที่เข๎าสูํพื้นที่ประวัติศาสตร๑เป็น
เส๎นตรงทิศทางเดียวโดยแบํงพื้นที่เป็นสํวนกิจกรรมตํางๆได๎อยํางเหมาะสม และ กํอนถึงพื้นที่
ประวัติศาสตร๑จะมีการเว๎นพื้นที่วํางไว๎เพื่อแป็นการเน๎นการเข๎าถึงพื้นที่ ดังนี้ 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร๎านค๎าในโซนนี้สํวนมากประมาณ 80 % จะเป็นร๎านค๎าที่สร๎างขึ้นมาใหมํโดยสร๎างให๎กลมกลืนกับงาน
สถาปัตยกรรมเดิม 
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สํวนบนของร๎านออกแบบให๎มีลักษณะที่
เป็นสํวนหน่ึงของงานสถาปัตยกรรม
อนุรักษ๑ทําให๎ภาพรวมของพื้นที่ดูกลมกลืน
เป็นสํวนเดียวกัน 

สํวนลํางของอาคารเป็นพื้นที่ขายแตํละร๎าน
ตกแตํงและจัดเรียงได๎ตามแตํความต๎องการ
ของผู๎ค๎า โดยสํวนใหญํเมื่อมีนักทํองเที่ยว
เป็นจํานวนมากจะเห็นแตํเฉพาะสํวนบน
ของอาคารเทํานั้น สินค๎าที่โชว๑จะเน๎น
ภาพรวมวําแตํละร๎านมีสินค๎าอยํางไร 
ประเภทไหนบ๎าง สํวนรายละเอียดลูกค๎า
สามารถเข๎าไปชมได๎ภายในร๎าน 
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แนวร๎านค๎าในสํวนที่ 2 เป็นแนวร๎านค๎าที่เชื่อมตํอระหวํางพื้นที่ประวัติศาสตร๑หนึ่งไปสูํอีก
พื้นที่หนึ่ง แนวร๎านค๎านี้จะมีรูปแบบเป็นอาคารอนุรักษ๑แบบดั้งเดิมของเมืองเกียวโตนํามาดัดแปลง
ด๎านลํางให๎เป็นร๎านค๎าสํวนด๎านบนยังเป็นพื้นที่สําหนับพักอาศัย และ กํอนถึงพื้นที่ประวัติศาสตร๑จะมี
การเว๎นพื้นที่วําไว๎เพื่อเป็นการเน๎นการเข๎าถึงพื้นที่เชํนเดียวกับพื้นที่ในสํวนแรก  
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พื้นที่บริเวณใจกลางเมืองเกียวโต แถบถนน Shijo  และบริเวณใกล้เคียง 
 พื้นที่ในแถบนี้เป็นจุดที่อยูํใจกลางเมืองเกียวโต  มีจุดที่นําสนในในเร่ืองของการทําหลังคาคลุม

ทางเดิน ( Cover  way ) ทําให๎เกิดการเชื่อมตํอของความร๎ูระหวํางพื้นที่ประวัติศาสตร๑กับยํานธุรกิจซึ่ง
เป็นอาคารสมัยใหมํ   หลังคาคลุมทางเดิน ยังชํวยให๎เกิดบรรยากาศของหน๎าร๎านในสํวนชั้น 1 ของ
อาคารสูง ทําให๎ Space ของอาคารสูงที่ร๎านค๎าตั้งอยูํยํอสัดสํวนลงมาเหมาะสมกับสัดสํวนมนุษย๑ และ 
เป็นสัดสํวนเดียวกันกับอาคารเกําในเมือง 

 

 
 

 
 

 

 
 

การทํา Cover way ในยําน Down Town 
ของ เมือง เกียวโต ทําให๎เกิดการเชื่อมตํอของ
ความรู๎ระหวํางพื้นที่ประวัติศาสตร๑กับยําน
ธุรกิจซึ่งเป็นอาคารสมัยใหมํ  

Function หลักของ Cover way คือการกัน
แดด ,ฝน และ หิมะ นอกจากนั้น Cover way 
ยังชํวยให๎เกิดบรรยากาศของหน๎าร๎านในสํวน
ชั้น 1 ของอาคารสูง ทําให๎ Space ของอาคาร
สูงที่ร๎านค๎าต้ังอยูํ  ยํอสัดสํวนให๎เหมาะสมกับ
สัดสํวนมนุษย๑ และของอาคารเกําในเมือง 
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พื้นที่บริเวณวัด Asakusa   

 พื้นที่บริเวณวัด Asakusa  แม๎วําจะเป็นอยูํที่โตเกียว  แตํก็เป็นเขตอนุรักษ๑ที่ควรนํามาศึกษา 
โดยเฉพาะในเร่ืองการจัดร๎านค๎าที่สามารถประยุกต๑วัสดุและแนวคิดสมัยใหมํ ในพื้นที่อนุรักษ๑ได๎ลงตัว 
 

 
 

 
 

   
 

 

ซุ๎มประตูทางเข๎าเพื่อแสดงแนวเขตและ
แนวแกนของทางเข๎าบริเวณร๎านขายของที่
ระลึก 
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สํวนบนของร๎านออกแบบให๎มีลักษณะที่
เป็นสํวนหน่ึงของงานสถาปัตยกรรม
อนุรักษ๑ทําให๎ภาพรวมของพื้นที่ดูกลมกลืน
เป็นสํวนเดียวกัน 

สํวนลํางของอาคารเป็นพื้นที่ขายแตํละร๎าน
ตกแตํงและจัดเรียงได๎ตามแตํความต๎องการ
ของผู๎ค๎า ดดยสํวนใหญํเมื่อมีนักทํองเที่ยว
เป็นจํานวนมากจะเห็นแตํเฉพาะสํวนบน
ของอาคารเทํานั้น 

การใช๎รูปกราฟฟิกระหวํางร๎านค๎าที่ปิดกับ
ร๎านค๎าที่เปิดชํวยให๎เกิดความตํอเนื่องของ
พื้นที่ และ ยังทําให๎เกิดความเรียบร๎อย
สวยงาม 

สํวน Display ของร๎านค๎าสามารถเลื่อนเพื่อ
เก็บร๎านและเลื่อนออกเพิ่อเพิ่มพื้นที่ขาย
หน๎าร๎าน 
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กรณีศึกษาร้านค้าพื้นที่เมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา  
 เน่ืองด๎วยพื้นที่เมืองเกําพระนครศรีอยุธยามีความแตกตํางกับพื้นที่เมืองเกําเกียวโตอยํางมากใน
ประเด็น พื้นที่เมืองเกําพระนครศรีอยุธยาเคยถูกข๎าศึกเผาและทําลายเมืองเสียหาย  พื้นที่สํวนใหญํที่เป็น
อาคารสถานถูกทําลายเสียหายโดยเฉพาะชุมชนตลาดร๎านค๎าที่รายรอบพื้นที่พระราชวังเดิม    ในขณะที่
พื้นที่เมืองเกําเกียวโตไมํได๎ถูกทําลายจากข๎าศึกจึงมีชุมชนตลาดร๎านค๎าเกําที่เหลืออยูํจํานวนมาก  แตํ
อยํางไรก็ตามหากร้ือฟื้นประวัติศาสตร๑ในอดีตจะพบวําภายในพื้นที่เมืองเกําพระนครศรีอยุธยาจะมีตลาด
มากมาย  จากหนังสือคําให๎การของขุนหลวงวัดประดูํทรงธรรม  ในเอกสารจากหอหลวง พ .ศ.  2534  ได๎
บรรยายให๎เห็นภาพพจน๑ของพระนครศรีอยุธยาอยํางละเอียด สอดคล๎องกับตําแหนํงและซาก
โบราณสถานสํวนใหญํที่ยังคงเหลืออยูํ กลําวถึงตําแหนํงและชื่อวัดสําคัญๆ พระราชวัง พระมหาปราสาท
ทั้งชั้นนอกและชั้นใน ชื่อถนน แมํน้ํา ลําคลอง ยํานที่อยูํอาศัยของพํอค๎าประชาชน ยํานตลาด และสถานที่
ตําง ๆ ทั้งภายในและรอบนอกพระนครอยํางถูกต๎อง โดยเฉพาะยํานตลาดนั้น  ระบุให๎เห็นวํามีทั้งตลาดน้ํา
และตลาดบกประเภทตําง ๆ ตลอดจนยํานสินค๎าและยํานที่ผลิตสินค๎าตามตําบลตํางๆ   

ตลาดสามารถแบํงได๎เป็นประเภทใหญํๆ  2  ประเภทได๎แกํ ตลาดน้ําหรือตลาดเรือ และตลาดบก  
ตลาดน้ําหรือตลาดเรือขนาดใหญํที่ปรากฏในสมัยนั้นมีด๎วยกัน  4   ตลาด เป็นตลาดที่มีที่ตั้งริมแมํนํ้ารอบ
พระนครได๎แกํ 

1. ตลาดน้ําวนบางกะจะ อยูํบริเวณสามแยกแมํน้ําหน๎าวัดพนัญเชิง 
2. ตลาดน้ําปากคลองคูจาม  อยูํใต๎วัดพุทไธสวรรค๑ ท๎ายสุเหรําแขก  
3. ตลาดน้ําปากคลองคูไม๎ร๎อง  อยูํริมคูเมืองด๎านทิศเหนือระหวํางวัดเชิงทํากับวัดพนมโยง(ยงค๑)    
4. ตลาดน้ําปากคลองวัดเดิม  อยูํใต๎ศาลเจ๎าปูนเถ๎าก๐งแถบวัดอโยธยาด๎านทิศตะวันออก 

.  
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สําหรับตลาดบก  เฉพาะตลาดภายในกําแพงพระนครตามคําให๎การของขุนหลวงวัดประดูํบันทึกวํา  
“ในก าแพงพระนครน้ัน มีตลาดหกสิบเอ็ดตลาด ” เป็นตลาด”ของชํา” 21 ตําบล และเป็นตลาด ” ของ
สด” ขายเช๎า – เย็น 40 ตําบล รวม 61 ตําบล แตํเอกสารให๎รายชื่อไว๎ 64 ตําบล 
           ของช า  หมายถึงสิ่งของเคร่ืองใช๎ทั่วไปในชีวิตประจําวันและอาหารแห๎ง เปิดขายตลอดวัน  
.          ของสด หมายถึงของเคร่ืองอาหารคาวหวาน ของสด ๆ เปิดขายเฉพาะตอนเช๎ากับตอนเย็น  
ตลาดเหลํานี้มักเรียกตาม "ย่าน" ที่อยูํเรียกวํา "ป่า" ซึ่งได๎ชื่อตามประเภทสินค๎าที่ขาย เชํนตลาดป่าตะกั่ว 
อยูํยํานป่าตะกั่ว ขายเคร่ืองตะกั่ว ตลาดป่าโทนอยูํยํานป่าโทน ขายเรไร ปี่แก๎ว หีบไม๎อุโลกใสํผ๎า ช๎างม๎า
ศาลพระภูมิ ตลาดป่าขนมอยูํยํานป่าขนม ขายขนมชะมด ขนมกง ขนมพิมพ๑ถั่ว ขนมสําปันนี  เป็นต๎น 
 

 
 

ตลาดในเมือง 64  ต าบล มีอยู่ตามย่านต่าง ๆ ดังตํอไปนี้ 
          1.      ตลาดประตูดิน อยูํถนนยํานหน๎าพระราชวังหลวง ขายของสด เช๎า – เย็น 
          2.      ตลาดท่าขัน อยูํถนนยํานทําขัน ริมคลองเมืองด๎านเหนือ ขายหมาก พลู กรวยเมี่ยงหํอสําหรับ
บวชนาค 
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          3.      ตลาดหน้าวังตรา อยูํยํานถนนหน๎าวังตรา มีร๎านชํา หุงข๎าวแกงขายคนราชการ และขายของ
สดเช๎า – เย็น 
          4.      ตลาดป่าตะกั่ว อยูํถนนยํานป่าตะกั่ว มีร๎านชําขายลูกแหและเครื่องตะกั่วทั้งหลาย ขายฝ้าย 
ด๎ายขาว ด๎ายแดง และมีของสดเช๎า – เย็น 
          5.      ตลาดป่ามะพร้าว อยูํยํานถนนป่ามะพร๎าว ขายมะพร๎าวห๎าวปลอกเปลือก มะพร๎าวอํอน 
มะพร๎าวเผา 
          6.      ตลาดผ้าเหลือง อยูํถนนยํานป่าผ๎าเหลือง ขายผ๎าไตรและจีวร 
          7.      ตลาดป่าโทน อยูํถนนยํานป่าโทน มีร๎านขายทับ โทน เรไร ปี่แก๎ว จ๎องหนํอง เพลี้ย ขลุํย หีบ
ไม๎อุโลก ไม๎ตะแบก ไม๎ขนุนใสํผ๎า และขายช๎างม๎ากระดาษ อูํ เปล ศาลพระภูมิ เจว็ดเขียนเทวรูป เสื่อ
ลําแพน ปลาตะเพียนใบลาน จิงโจ๎ 
          8.      ตลาดป่าขนม อยูํถนนยํานป่าขนม ชาวบ๎านยํานนี้ทําขนมขาย นั่งร๎านขายขนมชะมด กง
เกวียน สามเกลอหิน ฝนทอง ขนมกรุบ ขนมพิมพ๑ถั่ว ขนมสําปะนี และขนมแห๎งตําง ๆ  
          9.      ตลาดป่าเตรียบ  อยูํถนนยํานป่าเตรียบ มีร๎านขายตะลุํมมุก ตะลุํมกระจกและมุกแกมเบื้อ 
ตะลุํมเขียนทอง พานกํามะลอ พานเลว พานหมาก 
          10.  ตลาดป่าถ่าน อยูํถนนยํานป่าถําน มีร๎านตลาดขายสรรพผลไม๎ตําง ๆ เชํน ส๎ม กล๎วย ของสวน
ในและสวนตําง ๆ รวมทั้งมีร๎านขายของสดเช๎า – เย็น   
          11.  ตลาดบริขาร อยูํหน๎าวัดมหาธาตุ มีร๎านตลาดขายเสื่อตะนาวศรี เสื่อแขก เคร่ืองอัฐบริขาร 
เคร่ืองบวชนาค เคร่ืองกฐิน คือฝาบาตร เชิงบาตร กราด ตาลปัตร ตะลุํม โอ  
          12.   ตลาดขันเงิน อยูํถนนยํานป่าขันเงิน มีร๎านขายขัน ผอบ ตลับซองเคร่ืองเงินและถมยาดํา กําไล
มือและเท๎า ปิ่นส๎น ปิ่นเข็ม กระจับปิ้ง พริกเทศ ขุนเพ็ด สายสอ้ิง สังวาลทองคําขี้รักและสายลวด 
          13.  ตลาดถนนตีทอง อยูํถนนยํานป่าทอง มีร๎านขายทองคําเปลว คําเปลวเงิน คําเปลวนาค และ
ของสดขายเช๎า – เย็น 
          14.  ตลาดป่ายา อยูํถนนยํานป่าหญ๎า มีร๎านขายเคร่ืองเทศเคร่ืองไทย ครบสรรพคุณยาทุกสิ่ง  
         15.  ตลาดชีกุน อยูํสะพานชีกุนตะวันตก มีพวกแขกนั่งร๎านขายกําไลมือ กําไลเท๎า ปิ่นปักผม แหวน
หัวมะกล่ํา แหวนหัวแก๎ว ลูกปัด เคร่ืองประดับประดา ล๎วนแตํเคร่ืองทองเหลืองและตะกั่วทั้งสิ้น  
          16.  ตลาดชมภู อยูํถนนยํานป่าชุมภู มีร๎านขายผ๎าชุมภู ผ๎าคาดรัตคต ผ๎าหนังไกํยํน ผ๎าหนังไกํไกเอ๎ง
ปักเถา ผ๎าชุมภูเลว ผ๎าตีพิมพ๑เลข 
          17.  ตลาดไหม อยูํถนนยํานป่าไหม (ตรงถนนยํานป่าเหล็ก) มีร๎านขายไหมครุย ฟั่นไหมเบญจ
พรรณ ไหมลาว ไหมเขมร ไหมโคราช 
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          18.  ตลาดเหล็ก อยูํถนนยํานป่าเหล็ก (ตรงข๎ามถนนยํานป่าไหม) มีร๎านขายมีดพร๎า ขวาน จอม 
เสียม พร๎าโต๎ พร๎าหวดหัวตัด ตะปู ตะปลิง บิดหลํา สวําน เคร่ืองมือเหล็กมีคมตําง ๆ  
          19.  ตลาดแฝด อยูํยํานสะพานหน๎าคู (บริเวณถนนยํานป่าไหมกับถนนยํานป่าเหล็ก)มีร๎านขายของ
สดเช๎า – เย็น 
          20.  ตลาดป่าฟูก อยูํถนนยํานป่าฟูก มีร๎านขายฟูก เบาะ เมาะ หมอน มุ๎ง ผ๎ามุ๎งป่าน ผ๎าตาโถง ผ๎าไส๎
ปลาไหล ผ๎าขาววา 
           21.  ตลาดถุงหมากหรือตลาดป่าผ้าเขียว อยูํถนนยํานป่าผ๎าเขียวหลังคุก มีร๎านขายเสื้อเขียว เสื้อ
ขาว เสื้อแดงชมภู เสื้อญ่ีปุ่น เสื้อจีบเอว เสื้อฉีกอก เสื้อสรวมศีรษะ กางเกงสีตําง ๆ  มีร๎านขายลํวมสัก
ลาด ลํวมแพร ลํวมผ๎าลายใช๎ในราชการใสํหมากกินแตํผู๎ชาย ถุงหมากสักลวดลายปักทองประดับกระจก 
ถุงหมากเลว  มีถุงยาสูบปักทองประดับกระจก ถุงยาสูบเลว ซองพลูสีตําง ๆ แล๎วรับเอาผ๎าแขกจามวัด
แก๎วฟ้ากับวัดลอดชํองมาใสํร๎านวางขายในตลาดด๎วย 
          22.  ตลาดหน้าคุก อยูํถนนยํานตะแลงแกง มีร๎านขายของสดเช๎า – เย็น 
          23. ตลาดศาลพระกาฬ อยูํถนนยํานหน๎าศาลพระกาฬ มีร๎านชําขายหัวไนกับโครงไนสําหรับปั่น
ฝ้าย 
          24.  ตลาดบ้านช่างเงินกับตลาดคลังสินค้า อยูํถนนยํานบ๎านชํางทําเงิน ตรงหัวถนนมีร๎านชําขาย
หีบฝ้าย น้ํารัก หินปากนกสําหรับตีเหล็กไฟ ตรงสุดถนนมีร๎านขายของสดเช๎า – เย็นที่หน๎าพระ
คลังสินค๎า 
          25.  ตลาดบ้านดินสอ อยูํถนนยํานป่าดินสอ (ใกล๎วัดพระงาม) มีร๎านขายดินสอหินอํอนแกํ ดินสอ
ขาวเหลือง ดินสอดํา 
          26.  ตลาดแหกับตลาดจีน อยูํถนนยํานบ๎านแห มีร๎านขายแห เปลป่าน เปลด๎ายตะภอ และลวด  มี
ตลาดขายของคาว ปลาสดเช๎า – เย็น อยูํในบ๎านแขกใหญํใกล๎วัดอําแมชื่อตลาดจีน 
          27.  ตลาดบ้านพราหมณ์ อยูํถนนยํานบ๎านพราหมณ๑หน๎าวัดช๎าง มีตลาดต๎นขายกระบุง ตะกร๎า 
กะโลํ ครุ เชือก เสื่อ ลวด เคร่ืองสารครบ 
          28.  ตลาดเสาชิงช้าหน้าโบสถ์พราหมณ์ อยูํถนนยํานชีกุน มีร๎านขายดอกไม๎เพลิงตําง ๆ ขายสุรา
เข๎ม สุรากะแชํ ที่ศาลาริมเสาชิงช๎ามีร๎านตลาดขายของสดเช๎า – เย็น ตลาดนี้บางทีก็เรียกตลาดเสาชิงช๎าชี
กุน 
          29.  ตลาดท าพระ อยูํถนนยํานบ๎านกระชี มีชํางทําพระพุทธรูปทอง เงิน นาค และหลํอด๎วย
ทองเหลือง ทองสําฤทธิ์ 
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          30.  ตลาดขนมจีน อยูํถนนยํานขนมจีนมีร๎านโรงจีนทําขนมเปี๊ยะ ขนมโก๐ เครื่องจันอับ ขนมจีน
แห๎ง 
          31.  ตลาดประตูจีน อยูํยํานบ๎านวัดน๎อยประตูจีน ขายเคร่ืองทองเหลืองเคลือบและปรอท  
          32.  ตลาดใหญ่ท้ายพระนคร อยูํถนนยํานในไกํ อยูํเชิงสะพานประตูจีนไปถึงเชิงสะพานประตูใน
ไกํ เป็นตลาดใหญํยิ่งยวดในกรุง มีตึกกว๎านร๎านจีนต้ังตึกทั้งสองฟากถนนหลวง จีนไทยนั่งร๎านขาย
สรรพสิ่งของ มีเคร่ืองสําเภา เคร่ืองทองเหลือง ทองขาว กระเบื้อง ถ๎วยโถโอชาม มีแพรสีตําง ๆ อยํางจีน 
และไหมสีตําง ๆ มีเคร่ืองมือเหล็กและสรรพเคร่ืองมาแตํเมืองจีนมีครบ มีของรับปรานเป็นอาหารและ
ผลไม๎มาแตํเมืองจีนวางรายในร๎านขายที่ท๎องตลาด มีของสดขายเช๎า – เย็น สุกร เป็ด ไกํ ปลาทะเล ปู 
หอย ตําง ๆ หลาย ๆ อยําง 
          33.  ตลาดน้อย อยูํถนนยํานสามม๎า ตั่งแตํเชิงสะพานในไกํตะวันออกไปถุงหัวมุมพระนครที่ชื่อ
ตําบลหัวสาระภา บริเวณประตูชํองกุดทําเรือจ๎างข๎ามไปวัดพนัญเชิง มีพวกจีนต้ังโรงทําเคร่ืองจันอับ 
และขนมแห๎งจีนตําง ๆ หลายชนิด หลายอยําง มีชํางจีนทําโต๏ะ เตียง ตู๎ เก๎าอ้ีน๎อยใหญํตําง ๆ ขาย มีชําง
จีนทําถังไม๎ใสํปลอกไม๎และปลอกเหล็ก ถังใหญํน๎อยหลายชนิดขาย พวกชาวพระนครรับซื้อไปใช๎ตําง
นางเลิ้ง คือตุํมนํ้าหรือโอํงน้ํา มีตลาดขายของสดเช๎า - เย็น  
          34.  ตลาดนัดงัวควาย อยูํถนนยํานป่าทุํง บริเวณวัดโคกับวัดกระบือตํอกัน แตํกํอนโบราณมีพวก
มอญ พมํา แขก ฆําเป็ด ไกํ ขายในตลาดชุกชุม 
           35.  ตลาดเจ้าจันทร์ อยูํถนนยํานประตูเจ๎าจันทร๑ มีตลาดขายของสดเช๎า – เย็น 
          36.  ตลาดหอรัตนไชย อยูํยํานหอรัตนไชย มีของขายเช๎า – เย็น 
          37.  ตลาดย่านเตียง อยูํยํานโรงเตียงท๎ายหอรัตนไชย มีพวกจีนทําโต๏ะ เตียง เก๎าอี้ถักหวายขาย  
          38.  ตลาดย่านวัดฝาง อยูํยํานถนนวัดฝางใกล๎พระราชวังจันทร๑ มีร๎านโรงทําหัวไนและโครงไน
หีบฝ้ายขาย และมีของสดเช๎า – เย็นขายด๎วย 
           39. ตลาดประตูดินวังหน้า อยูํถนนยํานประตูดิน(ที่ประตูดินพระราชวังจันทน๑)มีของสดขายเช๎า –
เย็น 
          40.  ตลาดท่าวังช้าง อยูํถนนยํานประตูทําช๎าง ( ที่ประตูทําช๎าง พระราชวังจันทน๑)มีของสดขายเช๎า 
– เย็น 
          41.  ตลาดวัดซอง อยูํถนนยํานวัดซองมีร๎านขายของสดเช๎า – เย็น 
          42.  ตลาดท่าขุนนาง อยูํยํานทําทรายใกล๎ป้อมประตูข้าวเปลือก มีร๎านชําขายผ๎าสมปักเชิงปูม ผ๎า
ไหม ผ๎าลายคุชราชยํามะหวาด สมปักเชิง สมปักลํองจวน สมปักริ้ว และผ๎ากราบใหญํน๎อย เมื่อ
ข๎าราชการหายไมํทันจะหามาเปลี่ยนก็ต๎องซื้อนุํงเข๎าเฝ้า และมีของสดขายเช๎า – เย็น 
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         43.  ตลาดข้างวัดคลอง อยูํถนนเชิงสะพานช๎าง บริเวณด๎านตะวันออกหน๎าวัดคลอง มีร๎านขายของ
สดเช๎าเย็น 
          44.  ตลาดเชิงสะพานช้าง อยูํยํานเชิงสะพานช๎าง บริเวณด๎านตะวันตกเชิงสะพานช๎างมีร๎านขาย
ของสดเช๎า – เย็น 
          45.  ตลาดมอญ อยูํยํานหลังวัดนก บริเวณหน๎าวัดโพง มีร๎านชําไทย มอญ ขายขัน ถาด พานน๎อย
ใหญํ เคร่ืองทองเหลืองครบ และมีของสดขายเช๎าเย็น 
          46.  ตลาดแลกหน้าวัด อยูํยํานหน๎าวัดมหาธาตุ มีศาลา 5 ห๎อง มีแมํค๎ามานั่งคอยซื้อมีดพร๎าขวาน
ชํารุด และเหล็กเล็กเหล็กน๎อย มีจีนมานั่งตํอศาลานั้นไปเป็นแถวคอยเอาข๎าวพอง ตังเม มาแลกของตําง 
ๆ  
          47.  ตลาดเจ้าพรหม อยูํยํานสาระพากร(สรรพากร) ในและนอกมีร๎านขายของสดเช๎า – เย็น 
          48.  ตลาดบ้านสมุด อยูํถนนยํานป่าสมุด บริเวณวัดพระรามถึงศาลเจ๎าหลักเมืองและหน๎าวัดลาว
กับวัดป่าฝ้าย มีร๎านชําขายสมุดกระดาษขาว – ดํา       
          49.  ตลาดหลังวัดระฆัง อยูํริมคลองหลังวัดระฆัง มีตลาดขายของสดเช๎า – เย็น 
          50.  ตลาดเชิงสะพานล าเหย อยูํถนนยํานสะพานลําเหยทางด๎านตะวันออก มีขายของสดเช๎า - เย็น 
          51.  ตลาดยอด อยูํยํานปากคลองทํอด๎านทิศตะวันตก หน๎าวัดวรโพธิ ริมกําแพงโรงไหม มาจนถึง
บ๎านชาวแตร มีร๎านขายของสดเช๎า – เย็น      
          52.  ตลาดประตูห่าน อยูํถนนยํานประตูหําน มีร๎านขายของสดเช๎า – เย็น 
          53.  ตลาดหัวเลี้ยว อยูํยํานปากคลองทํอ (ถัดตลาดยอดที่ปากคลองทํอ) มีร๎านขายของสดเช๎า – เย็น 
          54.  ตลาดสัตกบ อยูํถนนหน๎าประตูสัตกบ มีร๎านขายของสดเช๎า – เย็น 
          55.  ตลาดเลม อยูํริมคลองฟากหนึ่ง มีร๎านขายของสดเช๎า – เย็น 
          56.  ตลาดหัวสิงห์ อยูํยํานหน๎าวัดสิงห๑ มีร๎านขายของสดเช๎า – เย็น 
          57.  ตลาดหัวฉาง อยูํยํานหน๎าวัดเกษข๎างฉางมหาไชย มีร๎านขายของสดเช๎า –เย็น 
          58.  ตลาดดอกไม้ อยูํถนนบ๎านลาว มีร๎านขายของสรรพดอกไม๎สด 
          59.  ตลาดหัวถนน อยูํถนนยํานป่าเหล็กแถบวัดป่าฝ้าย มีร๎านขายของสรรพเคร่ืองเหล็ก มีดพร๎า 
และมีร๎านขายของสดเช๎า – เย็น 
          60.  ตลาดวังไชย อยูํถนนยํานวังไชย มีชํางทําขันทองเหลืองใหญํน๎อย และมีร๎านขายของสดเช๎า – 
เย็น 
          61.  ตลาดบ้านลาย อยูํถนนยํานฉะไกรใหญํ ซื้อไม๎ไผํมาทําเป็นฝาเรือนหอขาย มีร๎านขายผ๎าลาย
สุรัศ ผ๎าขาว ผ๎าฉลาง และมีร๎านขายของสดเช๎า – เย็น 
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          62.  ตลาดบ้านพัด อยูํถนนยํานป่าพัด ทําพัดใบโตนดคันกลมและคันแบนใหญํน๎อยขาย และมี
ร๎านขายของสดเช๎า – เย็น 
          63.  ตลาดขุนโลก อยูํถนนเชิงสะพานขุนโลก บริเวณหน๎าวัดแก๎วฟ้า มีร๎านขายของสดเช๎า – เย็น 
          64.  ตลาดหัวไผ่สะพานแก้ว อยูํเชิงสะพานแก๎วหัวไผํ มีร๎านขายของสดเช๎า – เย็น 
 จากแผนท่ีต าแหน่งของตลาดในอดีต   จะเห็นว่า ย่านตลาดท่ี  1 - 6 ,ย่านตลาดที่ 8-28, ย่านตลาด
ท่ี  45, 46 และ48  ตั้งอยู่ใกล้พระราชวังเดิมและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ (พื้นที่เป้าหมายโครงการ) ย่าน
ตลาดดังกล่าวเป็นท้ังตลาดของช าและของสดท่ีประกอบด้วยสินค้าหลากหลาย มีลักษณะการขายเฉพาะ
แตกต่างกันตามท าเลที่ตั้ง อาทิเชํน ย่านตลาดประตูดิน เป็นยํานตลาดหน๎าพระราชวังหลวง ขายของสด 
เช๎า – เย็น ลักษณะเดํนของยํานตลาดนี้คือผู๎จับจํายใช๎สอยมักจะเป็นสาวชาววัง  จึงเป็นจุดนัดพบของ
หนุํมๆชาวเมืองที่มักแวะเวียนไปเสมอๆ จนมีคําที่ใช๎พูดกันเปรียบเปรยถึงลักษณะหนุํมๆเหลํานั้นวํา “ 
เจ๎าชู๎ประตูดิน ” . ย่าน ตลาดป่าขนม  ชาวบ๎านยํานนี้มีชื่อเร่ืองทําขนมขาย . ย่านตลาดบริขาร อยูํหน๎าวัด
มหาธาตุ มีร๎านตลาดขายเสื่อตะนาวศรี เสื่อแขก เคร่ืองอัฐบริขารตํางๆ ย่านป่าเหล็ก (ตรงข๎ามยํานป่าไหม) 
มีชื่อเสียงเร่ืองเคร่ืองเหล็ก และศาสตราวุธ  ย่านป่าทอง เป็นยํานขายทองคําเปลว คําเปลวเงิน คําเปลวนาค 
ย่านตลาดชีกุน อยูํสะพานชีกุนตะวันตก มีพวกแขกตั้งร๎านขายกําไลมือ กําไลเท๎า ปิ่นปักผม แหวนหัว
มะกล่ํา แหวนหัวแก๎ว ลูกปัด เคร่ืองประดับประดา เป็นต๎น ถัดจากยํานตลาดดังกลําวมาทางด๎านใต๎จะเป็น
พื้นที่ท้ายพระนครมีตลาดใหญ่เป็นย่านชุมชนชาวจีนหนาแน่น ได้แก่  ตลาดขนมจีน  ตลาดประตูจีน  
ตลาดใหญ่ท้ายพระนคร และตลาดน้อย (ย่านตลาดที่ 30-33 ) อาจเรียกได้ว่า  “ ย่านไชน่าทาวน์” ในสมัย
นั้น 
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รูปแบบของร้านค้าในอดีต 

.  

รูปแบบบ้านเรือนในอดีต 
 การตั้งหลักแหลํงชุมชนตลอดจนเรือนพักอาศัยในแตํละภูมิภาค แตํละท๎องถิ่น  จะแตกตํางกัน
ไปตามสภาพแวดล๎อมทางภูมิศาสตร๑ ภูมิอากาศ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต  สําหรับ
เรือนไทยภาคกลาง เน่ืองจากพื้นที่สํวนใหญํของภาคกลาง เป็นที่ราบลุํมน้ําทํวมถึง มีแมํน้ําลําคลองไหล
ผํานเป็นจํานวนมาก เรือนไทยภาคกลางจึงมีลักษณะเป็นเรือนชั้นเดียว  ยกพื้นใต๎ถุนสูง ประกอบด๎วย
ห๎องนอน ระเบียง และชาน สํวนหลังคาเป็นทางจั่วสูง มุงด๎วยกระเบื้องดินเผา จาก แฝก หญ๎าคา และ
ใบตองตึง และนิยมปลูกกันริมแมํน้ําลําคลอง เพราะในสมัยโบราณแมํน้ําลําคลองเป็นเส๎นทางคมนาคม
หลัก 
  ในจดหมายเหตุของหมอแกมป์เฟอร๑ ชาวเยอรมัน ซึ่งมากับเรือชาวฮอลันดา เมื่อ 2233 ได๎
กลําวถึงเรือนไทยในสมัยอยุธยาไว๎วํา   บ๎านคนธรรมดานั้นเป็นบ๎านกระทํอม ปลูกด๎วยไม๎ไผํ พื้นปู
กระดานหลังคามุงจากหยาบๆ พวกขุนนางหรือเสนาบดีและข๎าราชบริพารในราชสํานักจะปลูกบ๎าน วัง 
หรือตําหนักอยูํตํางหาก และบ๎านซึ่งปลูกตามริมฝั่งแมํน้ําปลูกบนเสาสูงถึงฟาทอม (1 ฟาทอมเทํากับ 6 
ฟุต) เพื่อมิให๎กระแสน้ําหนักน้ําทํวมถึงและจากจดหมายเหตุของโยส เซาเต็น พํอค๎าชาวฮอลันดา ที่เข๎า
มาในสมัยสมเด็จพระเจ๎าทรงธรรม และสมัยสมเด็จพระเจ๎าปราสาททอง ก็ได๎กลําวถึงเรือนไทยสมัย
อยุธยาไว๎ดังนี้ “บ้านของชาวสยามสร้างด้วยไม้หรือไม้ไผ่ตามแบบของอินเดีย หลังคาบ้านนั้นใช้จาก
หรือกระเบื้องมุง เขามักยกพื้นให้สูงกว่าพื้นดินราว 3 หรือ 4 ฟุต บ้านหลังหนึ่งๆ มีประตูหนึ่งบาน 
หน้าต่างหลายบาน เครื่องแต่งบ้านนั้นมีน้อย มีเท่าที่จ าเป็นส าหรับการหลับนอน บริโภคอาหารและการ
หุงต้มเท่านั้น คือ เสื่อ หมอน โตก ขัน และถ้วยชาม” 
  โดยสรุปเรือนไทยในสมัยอยุธยาคงเป็นเรือนไม๎ชั้นเดียว ยกพื้นสูงใต๎ถุนโปรํง มักสร๎างเป็น 3 
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คูหา ฝาทําเป็นกรอบใสํลูกฟัก หรือที่เรียกวํา “ปะกน” คูหาหนึ่งมีหน๎าตํางขนาดเล็กและแคบเปิดเข๎า
ภายใน บนเดือยไม๎ประตูก็สร๎างวิธีเดียวกัน โดยตั้งอยูํบนพรึง และมีระเบียงสร๎างขนานไปตามความยาว
ของตัวเรือน หลังคาสูงชัน และคลุมลงมาถึงสํวนที่เป็นระเบียง  หลังคามุงด๎วยกระเบื้องดินเผา แผํนไม๎
หรือจาก ติดปั้นลมบนหัวแปที่หน๎าจั่วของหลังคา และมีชานติดตํอถึงครัวและห๎องน้ํา ถ๎าอยูํรวมกัน 2 
ครัว ก็สร๎างเรือนเพิ่มขึ้นอึกหลังหนึ่ง และมีอาคารอ่ืนๆ อีก เชํน หอกลาง  ศาลาพักร๎อนในสวน เป็นต๎น 
  สํวนบ๎านของขุนนางผู๎ใหญํ ลาลูแบร๑ บันทึกไว๎วํา เป็นเรือนหลังใหญํ แตํในเรือนหลังนี้เป็นที่
อยูํอาศัยเฉพาะเจ๎าบ๎าน ภรรยาหลวงกับบุตรธิดาเทํานั้น สํวนภรรยาน๎อยคนอ่ืนๆ บุตรธิดาของตน  และ
พวกทาสจะมีเรือนหลังเล็กๆ แยกกันอยูํตํางหาก แตํอยูํภายในวงล๎อมร้ัวไม๎ไผํรํวมกับเรือนเจ๎าของบ๎าน  
แม๎วําจะแยกกันเป็นหลายครัวก็ตาม 
  นอกจากนี้ ในหนังสือจดหมายเหตุรายวันของบาทหลวงเดอชัวส๑ กลําวถึงเรือนรับรองแขกเมือง
ไว๎วํา “พอเที่ยงวันก็ถึงเรือนหลังหนึ่งซึ่งเป็นเรือนหลังแรก  เรือนที่สร๎างเป็นแบบเดียวกันนี้มีอยูํ 7 หลัง 
ปลูกไว๎เคียงกันสําหรับคณะทูตพัก ทําด๎วยไม๎ไผํทุกหลัง ห๎องหน่ึงจัดเป็นห๎องประชุม อีกห๎องหนึ่งเป็น
ห๎องสําหรับราชทูต ห๎องที่ 3 สําหรับพวกในงบทูต  สํวนข๎าพเจ๎าน้ันพักอยูํที่ห๎องเล็กห๎องหนึ่ง ซึ่งตกแตํง
ไว๎คํอนข๎างจะสวยงามอยูํสักหนํอย สังฆราช เดอเมเตลโลโปลิส ไมํชอบนอนเตียงทอง เขาไปเอาไม๎
กระดานเรือบัลลังก๑มาสองสามแผํน มาวางเรียงกันเข๎าแล๎วก็เลยนอนตากลมอยูํกลางหาวตลอดคืน ห๎อง
หับทุกๆ ห๎องตกแตํงไว๎เหมือนๆ กัน มีเตียงจีน พรมเปอร๑เซีย  และฉากญ่ีปุ่น..” 
  ด๎านลาลูแบร๑ ชาวฝรั่งเศล ที่เข๎ามากรุงศรีอยุธยาในแผํนดิน สมเด็จพระนารายณ๑มาหาราช ก็ให๎
รายละเอียดของเรือนรับรองแขกเมืองไว๎วํา  “เรือนนั้นสร๎างบนเสาปูฟากและลาดด๎วยเสื่อกก ไมํเพียงแตํ
จะใช๎เป็นพื้นเรือนเทํานั้น ยังเป็นพื้นเฉลียงอีกด๎วย ห๎องโถงและห๎องในนั้นแขวนผ๎ามีดอกดวง เพดานใช๎
ผ๎ามัสลินขาว ริมเฉลียงเพดานลาดลงพื้นเรือนในห๎องนั้นลาดเสื่อกกสาน ลายละเอียดและเป็นมันลื่นกวํา
ที่ใช๎ลาดพื้นเฉลี่ยง และภายในห๎องนอนเอกอัตรราชทูตพิเศษนั้นยังลาดพรมเจียมทับเสื่ออีกชั้นหน่ึง  
ความสะอาดสะอ๎านมีอยูํในที่ทั่วไป    สํวนชาวยุโรป ชาวจีน และแขกมัวร๑ ที่เข๎ามาอยูํในกรุงศรีอยุธยา 
ตํางสร๎างบ๎านเรือนของตนเป็นตึกตามแบบนิยมและศิลปะของชาติตน”  

 สรุปแล๎ว บ๎านเมืองไทยแตํเดิมอุดมสมบูรณ๑ด๎วยป่าไม๎นาชนิด การสร๎างบ๎านจึงใช๎ไม๎ในการ
กํอสร๎างเป็นสํวนมาก เรือนไทยในอดีตจึงนิยมทําปั้นลมแทนชํอฟ้า ใบระกา หางหงส๑ หน๎าจ่ัวก็มิได๎
จําหลักลวดลายเยี่ยงหน๎าบัน ยกเว๎นแตํโบสถ๑วิหารการเปรียญเทํานั้น เป็นการทําถวายสงฆ๑หรือถวายเป็น
พุทธบูชา และการกํอสร๎างแบบกํออิฐถือปูนมักเป็นตําหนัก พระมหาปราสาท พระอุโบสถ และวิหาร 
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ภาพที่  4.8    แสดงโครงสร๎างของเรือนไทยภาคกลาง 
 

องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลางที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนส าหรับการออกแบบร้านค้า   (จากหนังสือ
สารานุกรมสําหรับเยาวชน ฯ  เลํมที่ 13 )  
  จากภาพด๎านบนที่แสดงถึงโครงสร๎างเรือนไทยภาคกลาง  จะเห็นวํามีสํวนประกอบ
มากมายหลายอยําง   ในที่นี้ได๎นําสํวนประกอบดังกลําวมาขยาย และจะกลําวเฉพาะสํวนประกอบหลัก
ตํางๆที่มีลักษณะเดํน  ที่สามารถนํามาประยุกต๑ในการออกแบบได๎ดี   

ฝา  
          ฝา คือ ผืนผนังที่ประกอบกันเข๎าเป็นแผํนจากชิ้นสํวนเล็ก ๆ ของไม๎  หรือจากใบไม๎บางชนิด โดย
มีโครงขอบฝาเป็นไม๎จริง หรือไม๎ไผํ มีหน๎าที่เป็นเสมือนเปลือกหุ๎มที่วํางภายในห๎อง ทําให๎เกิดขอบเขต
ขึ้น ฝาสํวนด๎านสกัด (ด๎านขื่อ )หัวท๎าย เรียกฝาทั้งแผงวํา ฝาอุดหน๎ากลอง หรือฝาหุ๎มกลอง  สํวนฝา
กั้นห๎องภายใน ระหวํางห๎องนอกกับห๎องโถง เรียกวํา ฝาประจันห๎อง จะเป็นฝาของห๎อง ฝาของระเบียง
หรือฝาของชานก็ดี เทําที่สํารวจได๎มีดังนี้ ฝาปะกน ฝาปะกน กระดานดุน ฝาลูกฟัก ฝาลูกฟักกระดานดุน 
ฝาสายบัว ฝาสายบัวกระดานดุน ฝาสําหรวด (ใบเตย )ฝากระแชงอํอน ฝาขัดแตะ ฝากระดานเรียบ  ฝาถัง
หรือฝาเฟี้ยม และฝาลําแพน  
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ฝาปะกน                                                      ฝาสายบัว 

 
ฝาสําหรวด 

  ภาพที่   4.9     แสดงตัวอยํางฝาที่นิยมใช๎และพบเห็นได๎ในเรือนไทยภาคกลาง 
กันสาด  

กันสาด คือ สํวนหน่ึงของหลังคาที่ยื่นออกไปโดยรอบ ลดระดับจากหลังคาลงมา และทํามุมน๎อยกวํา
หลังคา ประกอบด๎วย จันทันกันสาด แป กลอน วัสดุมุงปลายจันทันข๎างหนึ่ง ตอกยึดอยูํกับเต๎าด๎วยสลัก

ไม๎ (ค๎างคาว) อีกข๎างหนึ่งรองรับด๎วยไม๎ค้ํายัน หรือเสานางเรียง ทําหน๎าที่กันแดดสํองและฝนสาด  
   

  
   ภาพที่ 4.10           แสดงให๎เห็นตําแหนํงกันสานในเรือนไทยภาคกลาง 
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ปั้นลม  
ปั้นลม คือ แผํนไม๎แบนขนาดหนา ๒.๕-๓ เซนติเมตร ติดอยูํบนปลายแปหัวเสา แปลาน อกไกํ มีหน๎าที่
ปิดชายคาด๎านสกัดหัวท๎าย เพื่อป้องกันลมตีจากหรือกระเบื้อง สํวนลํางของปั้นลมแตํงรูปเป็นแบบตัว
เหงา เรียกวํา เหงาปั้นลม  หรือแตํงเป็นรูปหางปลา การติดใช๎ตะปูตอกจากใต๎แปให๎ทะลุไปติดปั้นลม 

 

  
ภาพที่  4.11            แสดงปั้นลมแบบตํางๆในเรือนไทย 

หน้าจั่ว  
หน๎าจ่ัว คือ แผงไม๎รูปสามเหลี่ยม สร๎างขึ้นจากองค๑ประกอบของชิ้นไม๎ในลักษณะตําง ๆ ใช๎ประกบปิด

ตรงสํวนที่เป็นโพรงของหลังคาทางด๎านสกัดหรือด๎านขื่อของเรือน  เพื่อป้องกันลม แดด และฝน หน๎าจั่ว
ที่นิยมทํามีดังนี้ 

          ก .จั่วลูกฟัก หรือจั่วพรหมพักตร๑ แบํงหน๎าจั่วโดยมีแนวนอนและแนวตั้งสลับกันคล๎ายฝาปะกน  
แตํขนาดใหญํกวํา และขยายสํวนไปตามแนวนอน 

          ข .จั่วรูปพระอาทิตย๑ มีรูปลักษณะคล๎ายพระอาทิตย๑ครึ่งดวง เส๎นรัศมีพระอาทิตย๑ทําด๎วยไม๎แบน 
และเว๎นชํองให๎อากาศถํายเท นิยมใช๎กับจั่วเรือนครัวไฟ 

          ค. จั่วใบปรือ จั่วชนิดนี้มีตัวแผงประกอบด๎วยแผํนไม๎ขนาดเล็กเรียงซ๎อนทางแนวนอน  นิยมใช๎กับ
เรือนนอน และเรือนครัวไฟ ถ๎าเป็นเรือนครัวไฟ สํวนบนต๎องเว๎นชํองให๎อากาศถํายเทได๎ 
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                                                    ภาพที่  4.12          แสดงรูปแบบหนา๎จั่วแบบตาํงๆ 
หลังคา  

          หลังคา คือ ชิ้นสํวนที่เป็นผืนทําหน๎าที่กันแดดและฝนให๎กับตัวเรือน  ใช๎วัสดุได๎หลายอยําง
ประกอบกันเข๎า (มุง) ซึ่งแล๎วแตํความพอใจและความสะดวกของเจ๎าของ วัสดุที่ใช๎มุง ได๎แกํ 
          ก. กระเบื้อง มีหลายแบบและหลายขนาด ทําจากดินเผาสุก เรียกชื่อตามลักษณะของรูปรําง เชํน  
กระเบื้อหางมน กระเบื้องหางตัด กระเบื้องขอ ความหนาประมาณ ๐.๐๕-๐.๐๘ เซนติเมตร เป็นชนิดตัว
ผู๎และตัวเมีย 
          ข .จาก ทําจากใบต๎นจาก แผํและจัดเข๎าเป็นตับ โดยมีไม๎ไผํเหลาเป็นแกน 
          ค .แฝก 
          ง .หญ๎าคา 
          วัสดุดังกลําวนี้ หาได๎งํายโดยมีอยูํในท๎องถิ่น ถ๎ามุงด๎วยกระเบื้องจะดูดซึมความร๎อนมากกวํามุง
ด๎วยจากและแฝก 
          เรือนที่มุงด๎วยกระเบื้อง จาก หรือแฝก สํวนบนสุดของหลังคา คือ สํวนสันอกไกํนั้นจะมีรอยรํอง 
จําเป็นต๎องมีชิ้นสํวนปิดรอยนี้เพื่อกันน้ําฝนร่ัว   
          ถ๎ามุงด๎วยกระเบื้องใช๎กระเบื้องครอบเป็นสํวนปิด ถ๎ามุงด๎วยจากหรือแฝก ใช๎หลบจากหรือหลบ
แฝกเป็นสํวนครอบ สํวนน้ีจะทําเป็นพิเศษเพื่อกันน้ําฝนร่ัวไหลเข๎า 
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   ภาพที่  4.13     แสดงวัสดุตํางๆที่ใช๎มุงหลังคา 
 
ประตูห้อง  
          ประตูห๎อง คือ ทางเข๎าออกระหวํางห๎องนอน ห๎องครัว  กับระเบียง ความกว๎างเทํากับ ๓ ฝ่าเท๎าของ
เจ๎าของเรือน ประตูนี้สํวนลํางกว๎าง สํวนบนสอบเล็กกวํา  ความเอียงสัมพันธ๑กับสํวนล๎มสอบของฝา
เรือน ประกอบด๎วย กรอบเช็ดหน๎า บานประตู และเดือย ธรณีประตู และคานคูํ 
ประตูร้ัวชาน  
         ประตูร้ัวชาน คือ ทางเข๎าออกระหวํางชานกับบริเวณบ๎านโดยมีบันไดเป็นตัวกลาง มีความกว๎าง
เทํากับ ๔ ฝ่าเท๎าของเจ๎าของเรือน ลักษณะและสํวนประกอบเหมือนประตูห๎อง แตํมีซุ๎มหลังคาข๎างบน  
เพื่อกันฝนสาดทําให๎บานประตูผุ และเน๎นทางขึ้นให๎มีความสําคัญและนําดูยิ่งขึ้น 
หน้าต่าง  
          หน๎าตําง คือ สํวนประกอบของฝาเรือนที่ทําติดเป็นสํวนเดียวกัน แตํเป็นชํองเจาะให๎แสง
สวําง อากาศ และลมผํานเข๎าได๎ รวมทั้งเป็นชํองให๎สายตาของผู๎อยูํภายในห๎องมองผํานออกไปภายนอก  
ชํองนี้สามารถควบคุมการปิดเปิดได๎โดยตัวบาน ซึ่งทั้งหมดประกอบด๎วย 
          ก. กรอบเช็ดหน๎า หมายถึง วงขอบรอบนอกของบาน (วงกบ) เป็นไม๎เหลี่ยมแบนขนาด
ประมาณ ๓.๕-๕ x ๑๒.๕ เซนติเมตร วางประกอบตามสํวนแบน ทํามุม ๔๕ องศา เซาะรํองบัว
ประดับ  สํวนลํางกว๎างกวําสํวนบน ล๎มสอบตามแนวของฝาเป็นหลัก 
          ข. ตัวบาน ใช๎แผํนไม๎หนาประมาณ ๓ เซนติเมตร แบํงเป็น ๒ แผํนตํอ ๑ บาน มุมสุดบนและลํางมี
เดือยเส๎นผํานศูนย๑กลาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๒.๕ เซนติเมตร (แบบเดือยไมํทะลุ )และยาว ๖ เซนติเมตร 
(แบบเดือยทะลุ) สอดใสํ 
ในรูของธรณีหน๎าตํางแทนบานพับ 
          ค. ธรณีหน๎าตําง ใช๎ไม๎เหลี่ยมขนาดหนา ๓.๕-๕ x ๑๐ เซนติเมตร ยาวตลอดความกว๎างของ
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หน๎าตําง และเลยออกไปข๎างละ ๑๐ เซนติเมตร  ติดกับฝาด๎วยตะปูจีน หรือลิ่มไม๎แสม (ขนาดลิ่มไม๎เส๎น
ผํานศูนย๑กลาง ๑.๕ เซนติเมตร) ความกว๎างของหน๎าตําง และเลยออกไปข๎างละ ๑๐ เซนติเมตร ติดกับฝา
ด๎วยตะปูจีน หรือลิ่มไม๎แสม (ขนาดลิ่มไม๎เส๎นผํานศูนย๑กลาง ๑.๕เซนติเมตร) 
          ง .หยํอง เป็นแผงไม๎ที่ติดอยูํตรงสํวนลํางของชํองหน๎าตําง แกะเป็นลวดลายหรือฉลุโปรํง  หนา
ประมาณ ๒ เซนติเมตร สูง ๒๐-๒๕ เซนติเมตร 

 
    ภาพที่  4.14     แสดงถึงลักษณะของหยอง 
          จ .อกเลา คือ ไม๎เหลี่ยมสันทาบอยูํที่บานประตูหรือหน๎าตําง เฉพาะของหน๎าตํางใช๎ขนาด  ๓x๕ 
เซนติเมตร ยาวตลอดบาน ทาบติดอยูํกับบานหน๎าตํางบานหนึ่ง  เพื่อบังชํองที่บานหน๎าตํางทั้งสองบานมา
ประกับกัน 
          ฉ .คานเด่ียว  ทําหน๎าที่เป็นกลอนติดอยูํสํวนกลางของบานหน๎าตําง เป็นไม๎เหลี่ยมขนาด ๓x๕ 
เซนติเมตร ยาวประมาณ ๓๐ เซนติเมตร มีไม๎รัดทาบกับตัวบานข๎างละอัน 
          ช .กบ เป็นกลอนของหน๎าตํางเชํนกัน แตํติดอยูํสํวนลําง เป็นไม๎แบนขนาดหนา ๑x๕ เซนติเมตร 
สูงประมาณ ๑๐ เซนติเมตร เจาะตัวธรณีประตูให๎เป็นรํอง  เมื่อปิดบานสนิทแล๎วจึงใสํกบลงไป  
เรือนแพ 
เรือนแพคือเรือนที่ลอยน๎าอยูํ สํวนใหญํเป็นร๎านค๎าและที่พ  ักอาศัยด๎วย เป็นร๎านค๎าที่ขายสินค๎าให๎กับผู๎คน
ที่ส  ัญจรไปมาด๎วยเรือ สาเหตุที่ทําเป็นเรือนแพเพราะพื้นทีชายน๎าเป็นทีล  ุํม หน๎าน้ําหลากน้ําจะทํวมสูง 
ร๎านค๎าริมน้ําต๎องยกพื้น ระดับสูงจึงจะพ๎นน้ําซึ่งไมํสะดวกในการค๎าขายยามน้ําลดในหน๎าแล๎ง เรือนแพ
ลอยขึ้นลงตามระดับยืดหยุํนกวําเรือนทั่วไป อีกทั้งยังสามารถเคลืjอนย๎ายไปตามแหลํงการค๎าตามฤดูกาล
ได๎ด๎วย เรือนแพจึงเป็นสถาปัตยกรรมที่เ กิดขึ้นตามลักษณะสังคมทีอาศัยลําน้ํา สินค๎าที่จําหนํายตาม
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เรือนแพ มีทั้งของชํา อาหารสด อาหารแห๎งน้ํามันเชื้อ เพลิง อุปกรณ๑การเกษตร ฯลฯ   เรือนแพสํวนใหญํ
เป็นเรือนแฝด วางบนทุํนลอยน้ํา ซึ่ง_ ม ี3 ชนิดคือ 

1. ทุ่นแบบเรือโป๊ ะ เป็นเรือไม๎ทรงสี่เหลีย มคางหมู มีโครงกระดูกเรือ วางด๎านแคบ ลงน้ําด๎าน
กว๎างหงายขึ้น   ข๎างบน ขนาดของเรือโป๊ะแล๎วแตํจะสร๎าง แตํนิยมขนาดกว๎างประมาณ 1.20-1.50 เมตร 
ยาว 3.50-4.00 เมตร ลึกประมาณ 1.00-1.20เมตร เรือนแพแตํละหลังจะใช๎เรือโป๊ะ 4-6 ลํา ใช๎คานขนาด
ใหญํยึดเข๎าด๎วยกันและใช๎รับตัวเรือน เว๎นชํองระหวํางเรือแตํละลําเล็กน๎อย 

2. ทุ่นแบบลูกบวบไม้ไผ่ เป็นการใช๎ไม๎ไผํมัดเป็นฟ่อนๆ เรือนแพแตํละหลังอาจจะใช๎ลูกบวบถึง 
10 มัด มัดติดกันด๎วยลวด ด๎านบนเป็นตีคานไม๎เป็นชํวงๆเพื่อรับน้ําหนักตัวเรือน  

3. ทุ่นแบบเท้งคอนกรีต ลักษณะคล๎ายกับทุํนเรือโป๊ะ แตํทําด๎วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นกลํอง
ขนาดใหญํภายในกลวงขังอากาศไว๎ ทําให๎ลอยน้ําได๎ เป็นทุํนสมัยใหมํ ทนทานที่สุด แตํมีราคาแพง เรือน
หลังในเป็นที่พ  ักผํอนนอนหลับ  เรือนหลังนอกเป็นร๎านค๎า มีฝาเปิดแบบบานกระทุ๎ง ใช๎เป็นหลังคากัน
แดดกันฝนไปด๎วย ด๎านหน๎าเป็นระเบียงติดน้ํา หรือบางหลังก็มีระเบียงรอบ  บางหลังมีเรือนครัวอีกหลัง
หนึ่งแตํมีขนาดเล็กกวํา บางหลังก็ใช๎การตํอปีกหลังคาของเรือนหลังในออกไปคลุมสํวนครัว 

 
ภาพที่  4.15     ภาพจําลองสภาพบ๎านเรือนและร๎านค๎าในอดีต 

 
รูปแบบเรือนของเรือนแพมี 2 แบบ คือ     
1. แบบเรือนไทยแบบประเพณีของภาคกลางคือจั่ว ยอดแหลม แอํนปลาย ป้านลมมีเหงาหรือ

หางปลา มีทั้ง  จั่วเดียว  จั่วแฝด   เรือนแพแบบนี้พบแถบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะบริเวณ
รอบเกาะเมืองด๎านตะวันออก ใกล๎วัดชํองลมและวัดมณฑปซึ่ง เป็น 
บริเวณที่คลื่นน้ําและลมไมํแรง    
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ภาพที่  4.16     ภาพเรือนแพแบบเรือนไทยประเพณี 

 
2.แบบเรือนท่ัวไป ทั้งทรงจั่ ว ปั้นหยา มนิลา และอ่ืนๆ มุงด๎วยสังกะสีเป็นสํวนใหญํ พบที่แมํน้ํา

สะแกกรัง ในตัวเมืองอุทัยธานี และที่แมํน้ํานํานในตัวเมืองพิษณุโลก ทั้งสองแหํงมีเรือนแพอยูํชิดและ
แออัดเพราะมีจํานวนเรือนมาก ปริมาณของเสียที่ถํายเทลงแมํน้ําไมํสามารถบําบัดตามธรรมชาติ 

   
 

 
ภาพที่  4.17     ภาพเรือนแพแบบเรือนทั่วไป 
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ศาลาและศาลาท่าน้ า 
ศาลา  ศาลาทําน้ํา  คืออาคารขนาดเล็ก  วัตถุประสงค๑หลักคือไว๎ใช๎สําหรับเป็นที่พักคอย หรือ ทางขึ้นลง
เรือ   นอกจากนี้ยังใช๎เป็นทั้งเป็นที่พักผํอนหยํอนใจ เป็นที่รับแขก รวมถึงบางคร้ังใช๎เป็นร๎านค๎าด๎วยอีก
ด๎วย ศาลา มีใช๎ทั้ง วัง  วัด  และบ๎าน  รวมถึงที่สาธารณะอื่นๆ   รูปแบบของศาลามีตั้งแตํแบบงํายๆที่
ชาวบ๎านใช๎  จนถึงแบบที่มีรายละเอียดประณีต   บางแหํงมีมีชํอฟ้า ใบระกา หางหงส๑ ด๎วย 
 

   
 

                  
ภาพที่  4.18     ภาพศาลาและศาลาทําน้ํา 

 

รูปแบบร้านค้าแบบเคลื่อนที่ได้ของไทย     

กําเนิดของหาบเรํไมํปรากฎเป็นหลักฐานที่แนํชัด หากได๎ผูกพันกับวิถีชีวิตของไทยมาแตํ
โบราณ เป็นสายป่านเพื่อการดําเนินชีวิตที่สืบสานตํอกันเร่ือยมา และคงเอกลักษณ๑ไทย  ที่บํงบอกถึง
ความอํอนช๎อย ที่แม๎ไม๎คานก็อํอนเยิบพอเหมาะ ภาพของ "หาบเรํ" กําลังจะเปลี่ยนไปตามความเจริญ
ของบ๎านเมือง หลายแบบได๎สูญหายไปแล๎วเหลือไว๎เพียงความทรงจํา และอีกหลายแบบกําลังจะสูญ
หายไป เร่ืองราวชุดหาบเรํนี้ จึงมุํงหวังเพียงเป็นสํวนหน่ึงของบันทึกภาพ.....บอกเร่ืองราวของชีวิตไทย
ให๎ปรากฎ  
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ก๐วยเต๋ียว  
"หาบก๐วยเตี๋ยว "เป็นหาบเกําทําด๎วยไม๎ ความสูงของหาบอยูํในระดับเอว ไม๎คานทําด๎วยไม๎เนื้อ
แข็ง เพื่อให๎สามารถรับน้ําหนักของหาบ มีไม๎ไผํชิ้นเล็ก ๆ สําหรับเคาะเป็นสัญญาณให๎ทราบวํา 
ก๐วยเต๋ียวหาบมาแล๎ว ปัจจุบันยังคงพบเห็นได๎ที่จังหวัดอุทัยธานี 

 
เน้ือสะเต๏ะ  

"หาบเนื้อสะเต๏ะ "เป็นหาบเกําทําด๎วยไม๎สัก ความสูงของหาบไมํเกินระดับหัวเขํา หาบด๎านหน่ึง
จะเป็นที่ตั้งของเตาปิ้ง สํวนอีกด๎านจะเป็นที่ตั้งของหม๎อนํ้าจิ้ม ซึ่งนิยมใช๎ "หม๎อเคลือบ "หรือ 
"หม๎ออวย "แตํตั้งเดิม "หาบเนื้อสะเต๏ะ "จะมีม๎านั่ง 2 ขาเต้ีย ๆ หลายตัวติดหาบไปด๎วย เพื่อให๎
ลูกค๎านั่งล๎อมหาบ 
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ตือฮวน  
"หาบตือฮวน "เป็นหาบเรํของชาวจีน จะมีลักษณะเฉพาะตัว กลําวคือหาบด๎านหนึ่งจะเป็นหาบ
ทําด๎วยไม๎ บรรจุกะละมังใสํน้ําซุปและเคร่ืองในหมูต้ังอยูํบนเตาถําน สํวนหาบอีกด๎านจะเป็นถัง
ไม๎สําหรับใสํผักกาดดองต๎มเปื่อย ปัจจุบันเนื่องจากตัวหาบมีน้ําหนักมาก จึงได๎มีการดัดแปลง
ใช๎เป็นรถเข็น 

 
 

กระเพาะปลา  
เป็นลักษณะหาบเรํของชาวจีน ตัวหาบดั้งเดิมเป็นภาชนะทําด๎วยทองเหลืองที่จะต๎องล๎างขัดทุกวัน  
ปัจจุบันที่พบเห็นได๎มีเพียงหาบสแตนเลส ซึ่งทําความสะอาดได๎งําย ตัวหาบด๎านหน่ึงมีลักษณะ
คล๎าย "หม๎อ "ซึ่งบรรจุกระเพาะปลาตุ๐นน้ําแดง มีเตาถํานขนาดเล็กอยูํด๎านลํางเพื่ออํุนให๎ร๎อนอยูํ
เสมอ อีกด๎านหนึ่งจะแบํงเป็นชั้น ๆ คล๎ายปิ่นโต ชั้นลํางสุดจะบรรจุกระเพาะปลาตุ๐นสํารอง
เพิ่มเติม ชั้นกลางจะเป็นที่บรรจุชามและช๎อน สํวนชั้นบนสุดจะเป็นที่วางเคร่ืองปรุงตําง ๆ  
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ปลาเค็ม  
"หาบปลาเค็ม "พบเห็นได๎ในแถบจังหวัดชายทะเล โดยมีปลาอินทรีเค็มเป็นสินค๎าหลัก และมี
ปลาหมึกแห๎ง กุ๎งแห๎ง ปลาหวาน หอยแมลงภูํแห๎ง ปลากะตัก เป็นสํวนประกอบ นอกจากนี้ยัง
ได๎มีการดัดแปลงหาบปลาเค็มเป็น หาบอาหารทะเลต๎มหรือเผาอีกด๎วย  

 
 

ข๎าวแกง  
"หาบข๎าวแกง "ในอดีตสามารถพบเห็นได๎ทั่วไปตามสถานีรถไฟ สถานีรถยนต๑โดยสารระหวําง
จังหวัด หรือตลาดสด ตัวหาบสานด๎วยตอกไม๎ไผํหรือหวาย  คํอนข๎างแข็งแรง หาบทั้งสองข๎าง
จะบรรจุหม๎ออะลูมิเนียมหลายใบ ซึ่งประกอบด๎วยหม๎อข๎าวสวย และหม๎อกับข๎าว จํานวนมาก
น๎อยแล๎วแตํขนาดของหาบ ปัจจุบันยังคงพบเห็นได๎ตามตรอกซอกซอย 
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กับข๎าวสด  
ในพื้นที่หรือชุมชนใด ที่อยูํคํอนข๎างหํางไกลจากตลาดจํายกับข๎าว ก็จะมีกับข๎าวสดบรรจุลงใน

หาบสานด๎วยตอกไม๎ไผํ หรือหวาย ขนาดคํอนข๎างใหญํ  หาบมาบริการจนถึงบ๎าน 

 
 

ปลากริมไขํเตํา  
"ปลากริมไขํเตํา "เป็นหาบขนมไทย ๆ มาแตํคร้ังโบราณ ลักษณะหาบรูปกระบุงทรงสูง 
สาแหรกทําด๎วยหวายทั้งเส๎น หาบแตํละข๎างจะบรรจุหม๎อดินขนาดใหญํข๎างละใบ  ใบหนึ่งจะ
เป็นขนมรสหวาน สํวนอีกใบจะเป็นขนมรสเค็ม หาบขนมชนิดนี้นับวันแตํจะสูญหายไป  
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ขนมไทย  
"หาบขนมไทย "แตํดั้งเดิมตัวหาบสานด๎วยตอกไม๎ไผํหรือหวาย ฝีมือคํอนข๎างประณีต  มีกระด๎ง
ขนาดพอดีกับหาบปิดด๎านบนเพื่อวางขนมประเภท ขนมกล๎วย ขนมตาล ขนมใสํไส๎ สําหรับ
ขนมถ๎วยฟูหรือขนมน้ําดอกไม๎ นิยมใสํในตู๎กระจกอีกชั้นหนึ่ง สาแหรกหาบทําด๎วยหวายทั้ง
เส๎น ไม๎คานทําด๎วยไม๎ไผํที่คํอนข๎างอํอนช๎อยเมื่อเวลาหาบ แตํปัจจุบันตัวหาบสานด๎วยไม๎ไผํ
หรือหวายคํอนข๎างแข็งแรง ขนมที่วางขายก็แตกตางไปจากเดิม  

 
 

จุ๐ยก๎วย  
"จุ๐ยก๎วย "หรือขนมถ๎วยแบบจีน เป็นหาบเรํของชาวจีน ตัวขนมทําจากแป้งข๎าวจ๎าว  ผสมน้ําปูน
ใส นึ่งให๎ร๎อนอยูํเสมอ เวลารับประทาน มีหัวไชเท๎าสับละเอียดโรยหน๎า  เป็นขนมราคาถูก 
รับประทานแล๎วอิ่มท๎องไปนาน ปัจจุบันยังพอพบได๎ในละแวกที่มีชาวจีนอาศัยอยูํ 
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กาแฟลอยน้ํา  
การใช๎เรือเป็นพาหนะเพื่อเรํขายสินค๎าตามลําน้ํานั้น  นับเป็นหาบเรํที่มีมาแตํด้ังเดิม จนอาจจะ
กลําวได๎วํา เป็นต๎นกําเนิดของหาบเรํในประเทศไทย ด๎วยแมํน้ําลําคลองนับเป็นสายชีวิตของคน
ไทยมาแตํโบราณ "กาแฟเรือ" ลักษณะเป็นกาแฟคั่วบด ใช๎ถุงชงแบบดั้งเดิม 

 
 

 

ผลไม๎  
จัดเป็นหาบเรํประเภทรถเข็น ซึ่งเป็นแบบดั้งเดิม มี 3 ล๎อ ตัวรถประกอบขึ้นด๎วยไม๎และกระจก 
ตรงกลางมีลักษณะเป็นกระบะหรือกลํอง แบํงเป็นชํอง ๆ ด๎านบนมีบานกระจกเลื่อนปิดเปิดได๎ 
บรรจุผลไม๎ตําง ๆ บริเวณขอบล๎อตํอเป็นกลํองกระจกแบํงเป็นชํอง ๆ บรรุของขบเคี้ยวจําพวก
เมล็ดแตงโม ลูกอม ฯลฯ มีระฆังทองเหลืองใบยํอม ๆ แขวนไว๎ที่ด๎านเข็น เพื่อสั่นเป็นสัญญาณ   
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ผลการวิจัยรูปแบบร้านค้าในพื้นที่โครงการ 
สภาพร้านค้าเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
 ร๎านค๎าเดิมในพื้นที่โครงการ สํวนใหญํจะอยูํรวมกันอยูํบริเวณวัดมงคลบพิตร  กลุํมร๎านค๎า
ดังกลําวแบํงออกเป็น  3  บริเวณใหญํ 
1.พื้นที่จ าหน่ายสินค้าพื้นเมือง  
พื้นที่จําหนํายสินค๎าพื้นเมืองด๎านใต๎วิหารมงคลบพิตร เป็นพื้นที่ที่มีการจัดวางระเบียบร๎านค๎าแตํต๎น  
ลักษณะรูปแบบของร๎านค๎าจะเป็นศาลาไทยชั้นเดียวกํออิฐฉาบปูน หลังคามุงกระเบื้อง (ดูภาพที่    
ประกอบการอธิบาย)  มีลักษณะเป็นโครงสร๎างถาวรที่สร๎างเป็นกลุํมอาคารเป็นแถวยาว   ตําแหนํงที่ตั้ง
ได๎แกํหมูํศาลาไทยที่อยูํในโซนสีชมพูของผังบริเวณจากรูปด๎านลําง 

 
 

ภาพที่  4.19     ภาพผังบริเวณร๎านค๎าในเขตวัดมงคลบพิตรและบริเวณใกล๎เคียง  
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ภาพที่  4.20   รูปแบบและลักษณะร๎านค๎าในปัจจุบัน 
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 ลักษณะอาคารเป็นศาลาคอนกรีตทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องเกร็ดดินเผาสีน้ําตาลแดง  มีการ
ปลูกกลุํมอาคารตํอเน่ืองเป็นแนวแถวยาว  3-4 ชํวงแถวตํอเน่ืองกัน  ผู๎ค๎าได๎ทําการตํอเติมเชิงชายหลังคา
ยื่นออกมาจากอาคารศาลาทั้งสองฝั่ง จนแนวหลังคามาชนกัน  ลักษณะการตํอเติมเป็นลักษณะตํอเติม
กันเองไมํมีแบบมาตรฐาน  ใช๎วัสดุงํายๆที่สามารถหามาได๎เชํน กระเบื้องลอนคูํ  ผ๎าใบ สังกะสี  เป็นต๎น  

 
 

 
ภาพที่  4.21   รูปแบบและลักษณะร๎านค๎าในปัจจุบัน 

 
 บรรยากาศภายในบริเวณทางเดินมีหลังคาคุมเน่ืองจากการตํอเติมของผู๎ค๎า ทําให๎ดูทึบและ
คํอนข๎างอบอ๎าว โดยเฉพาะเวลาที่มีลูกค๎าจํานวนมากมาซื้อ  เน่ืองจากระบบการถํายเทอากาศ และความ
สูงของชํองหลังคาที่คุมทางเดินที่คํอนข๎างเต้ียและมืดขาดแสงธรรมชาติ 
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 ด๎านหลังร๎านค๎า มีแสงธรรมชาติเข๎าถึง  ผู๎ค๎ามีการตํอเติมเชิงขายหลังคาและใช๎ผ๎าใบและรํมมา
เสริมชายคากันเองดูขาดความเป็นระเบียบเรียบร๎อย 
 สรุป กลุํมอาคารร๎านค๎าในสํวนน้ี  รูปแบบและโครงสร๎างสํวนใหญํสามารถใช๎ได๎ แตํควร
ปรับปรุงบริเวณทางเข๎าและชํองทางเดินระหวํางร๎านค๎าใหมํ เพื่อให๎เกิดแสงสวํางและบรรยากาศไมํอับ
ทึบ  กําหนดระเบียบการใช๎สีและวัสดุที่สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมโดยรวม  มีการนําใช๎กราฟิกใน
สํวนกลางมาชํวยเพื่อเพิ่มความนําสนใจให๎กับร๎านค๎า โดยอาจนําวิธีการออกแบบทางเดินของร๎านค๎าของ
วัดอาซากุสะ และบริเวณการออกแบบหลังคาดลุมทางเดินในยํานตลาดของเกียวโตมาประยุกต๑ใช๎  
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2.บริเวณพื้นที่โดยรอบพระวิหารมงคลบพิตร 
 ร๎านค๎าบริเวณโดยรอบพระวิหารมงคลบพิตร  จะเป็นร๎านค๎าที่มีการจัดสร๎างชั่วคราว เร่ิมจาก
การใช๎โต๏ะ หรือ แทํนวางสินค๎า ประกอบกับรํม  โดยร๎านดังกลําวมีลักษณะพร๎อมจะขนย๎ายหรือพับเก็บ
ได๎คล๎ายตลาดนัดชั่วคราว แตํมีการใช๎คํอนข๎างถาวรจึงทําให๎สภาพดูทรุดโทรม   การจัดวางร๎านค๎าไมํ
เป็นระเบียบทั้งรูปแบบ  ความเป็นเอกภาพ  รวมทั้งสินค๎าที่กระจัดจายไมํเป็นหมวดหมูํ   ผู๎ค๎าใช๎วิธีการ
ดักนักทํองเที่ยวตั้งแตํจุดจอดรถด๎านหลังพระวิหาร มาจนถึงพื้นที่รอบพระวิหาร   นอกจากนี้ยังมีการปิด
กั้นเส๎นทางของนักทํองเที่ยวที่เข๎าสูํตัววิหารจากเส๎นทางอื่นด๎วย ทําให๎เกิดจุดบอดสําหรับร๎านค๎าใน
บริเวณอ่ืนๆ    ร๎านค๎ากลุํมนี้จึงเป็นร๎านค๎าที่ควรโยกย๎ายไปยังบริเวณอ่ืนโดยการปรับพื้นที่ใหมํเพื่อให๎
เกิดภูมิทัศน๑และทัศนวิสัยที่ดีกับพื้นที่โบราณสถานโดยรอบ 
 

 
ภาพที่  4.22   รูปแบบและลักษณะร๎านค๎าในปัจจุบันบริเวณรอบวิหารมงคลบพิตร 

 
 ในกรณีที่มีความจําเป็นต๎องคงร๎านค๎าแบบชั่วคราว  ควรมีการกําหนดวันหรือเวลาที่ชัดเจนที่ใช๎
เป็นพื้นที่ร๎านค๎า   หลังกําหนดการ  ผู๎ค๎าต๎องทําการขนย๎ายอุปกรณ๑ร๎านค๎าออกไปพร๎อมทําความสะอาด
พื้นที่ให๎ดูเรียบร๎อยดังเดิม    นอกจากนี้ควรมีการกําหนดรูปแบบของร๎านค๎า  ความสูงของร๎านค๎า  วัสดุที่
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ใช๎   สีสันและกราฟิกที่สอดคล๎องกับบริเวณโดยรอบด๎วย (ดูตัวอยํางการเปรียบเทียบร๎านค๎าบริเวณรอบ
พระวิหารมงคลบพิตร และ บริเวณวัด Kinkakuji ) 
 
การเปรียบเทียบร้านค้าบริเวณรอบพระวิหารมงคลบพิตร และ บริเวณวัด Kinkakuji 
 

 
ร้านค้ารอบพระวิหารมงคลบพิตร  อยุธยา 

 

ร้านค้าบริเวณวัดคินคาคูจิ  เกียวโต 

   
 ตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างร้านค้าบริเวณพระวิหารมงคลบพิตรและวัดKinkakuji   จะเห็น
ได๎ถึงภาพลักษณ๑ที่แตกตําง  ของร๎านที่คล๎ายคลึงกัน  จากความแตกตํางที่เกิดจากการกําหนดระเบียบของ
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ร๎านในเร่ืองของมิติรวมของร๎านค๎าที่แตกตําง อาทิเชํน ความความสูงของร๎านค๎า  ความกว๎างและสูงของ
แทํนวางสินค๎า   ขนาดของป้ายและตัวอักษร  วัสดุ  สีสัน  และกราฟิกที่ใช๎   ตลอดจนการจัดแสดงสินค๎า
ที่แตกตําง  
3.บริเวณร้านค้าท่ีถูกทิ้งร้าง 
 พื้นที่ดังกลําวแม๎วําจะเป็นบริเวณร๎านค๎าที่ถูกทิ้งร๎าง  แตํด๎วยที่ตั้งที่อยูํใกล๎ถัดจากปางช๎างและติด
ถนนใหญํด๎านตรงข๎ามศาลหลักเมือง   ประกอบกับมีพื้นที่กว๎างขวาง สามารถพัฒนาเป็นลานจอดรถ
หลัก และลานกิจกรรมได๎  นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ตํอเน่ืองจากศูนย๑บริการนักทํองเที่ยวและนิทรรศการ 
ศาลหลักเมือง  ปางช๎าง  และยังเชื่อมตํอสูํพื้นที่จําหนํายสินค๎าพื้นเมืองด๎านใต๎วิหารมงคลบพิตร (บริเวณ
พื้นที่ร๎านค๎าโซนแรก ) และเข๎าสูํพระวิหารมงคลบพิตรได๎   นอกจากทําเลที่ตั้งแล๎วยังมีศาลาร๎านค๎าที่มี
รูปแบบเข๎ากับบรรยากาศโดยรอบที่ถูกทิ้งร๎าง  จึงเป็นตําแหนํงที่มีศักยภาพมากที่จะนํามาพัฒนาขึ้นมา
ใหมํ  โดยอาจโยกย๎ายกลุํมร๎านค๎า( กลุํมร๎านค๎าในโซนที่ 2 )ที่ขาดระเบียบและบดบังมุมมองของพระ
วิหารมงคลบพิตรและวัดศรีสรรเพชรญ๑ออกจากบริเวณโดยรอบพระวิหาร  
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ภาพที่  4.23   รูปแบบและลักษณะร๎านค๎าในปัจจุบันในบริเวณที่ปลํอยทิ้งร๎าง 
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ภาพพื้นที่ร๎านค๎าที่ถูกทิ้งร๎าง  ฝั่งด๎านตรงข๎ามศาลหลักเมือง ตํอเน่ืองจากปางช๎าง   จากทําเลที่ตั้ง 
ขนาดพื้นที่  และตัวอาคารเดิมที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาเป็นกลุํมร๎านค๎าขึ้นมาใหมํที่สมบูรณ๑ในตัว
ได๎   โดยการพัฒนาศาลาที่มีอยูํเดิมขึ้นมาใช๎ใหมํ  พร๎อมกับการพัฒนาลานจอดรถที่มีมาตรฐาน ขยาย
ปรับปรุงปางช๎าง-การแสดงช๎างและลานกิจกรรมขึ้นมาใหมํด๎วย   ในขณะเดียวกันก็ลดขนาดและ
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บทบาทลานจอดรถด๎านหลังพระวิหารมงคลบพิตร ให๎ใช๎สําหรับเป็นที่จอดรถสํวนบุคคลหรือจักรยาน
เทํานั้น 

พื้นที่ร้านค้าในส่วนที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ 
 จากการวิเคราะห๑ผังบริเวณและที่ตั้งจะพบวําแนวพื้นที่ที่ควรพัฒนาใหมํได๎แกํตามแนวถนน
นเรศวร เร่ิมตั้งแตํบริเวณสี่แยกเยื้องศาลหลักเมืองมาตามแนวถนนนเรศวร  ผํานด๎านหน๎าวัดมงคลบพิตร    
วัดพระศรีสรรเพชรญ๑  อนุสาวรีย๑พระเจ๎าอํูทอง  บึงพระราม  พระราชวังโบราณ ผํานหน๎าวัดธรรมมิกา
ราช ผํานด๎านข๎างศูนย๑วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ทําวาสุกรี  วัดราชบูรณะ และวัด
มหาธาตุ  จนแนวถนนมาตัดกับถนนชีกุน ซึ่งในอดีตเคยเป็นเส๎นทางพระราชดําเนินในสมัย
พระนครศรีอยุธยา ในอดีตหากย๎อนรอยประวัติศาสตร๑จะเห็นวําเป็นที่ต้ังของยํานตลาดที่สําคัญหลาย
แหํง ที่มีลักษณะเดํนแตกตํางกันในแตํละยํานตลาด เชํนยํานตลาดป่าขนม  ยํานตลาดขันเงิน ยํานตลาด
ตีทอง  ยํานตลาดป่าผ๎าเหลือง ยํานตลาดประตูดินหน๎าพระราชวังหลวง เป็นต๎น  ที่ดังกลําวมักเป็นที่ที่
จับจํายใช๎สอยที่สําคัญของชาววังหลวง และข๎าราชการ บุคคลที่มีระดับ รวมทั้งเป็นที่ต้ังของวัดขนาด
ใหญํที่สําคัญในสมัยพระนครศรีอยุธยาหลายแหํง  จึงเป็นเสมือนศูนย๑กลางการปกครองและศาสนาใน
บริเวณเดียวกัน  แตํในปัจจุบันสภาพยํานตลาดตํางๆได๎ถูกทําลายตั้งแตํคราวเสียกรุงฯ คร้ังที่ 2  พร๎อมกับ
ปราสาทราชวังและสถานที่สําคัญหลายแหํงในคราวเดียวกัน  ทําให๎ในปัจจุบันพื้นที่ดังกลําวสํวนใหญํ
เป็นพื้นที่คํอนข๎างโลํงไมํมีสิ่งปลูกสร๎างเดิมที่มีสภาพสมบูรณ๑เหลืออยูํ  แตํอยํางไรก็ตามพื้นทีดังกลําวก็
เป็นพื้นที่ทรงคุณคําและมีศักยภาพเป็นอยํางยิ่ง  หากนําแนวคิดการย๎อนรําลึกเร่ืองราวในอดีตของความ
รํุงเรืองทางอารยธรรมแหํงพระนครศรีอยุธยามาใช๎ก็จะชํวยสร๎างความสําคัญและหวลรําลึกให๎นคร
ประวัติศาสตร๑แหํงนี้มีชีวิตชีวาขึ้นได๎ 
 พื้นที่ลานหน๎าวัดมงคลบพิตรและอนุสาวรีย๑พระเจ๎าอํูทอง    จากการสํารวจพื้นที่จะพบวําเป็น
ลานกว๎างมากพอที่สามารถพัฒนาเป็นจุดพื้นที่ร๎านค๎าและลานกิจกรรม รวมถึงเป็นจุดจอดรถรางได๎  
เน่ืองจากพื้นที่โดยรอบประกอบด๎วยอาคารทางประวัติศาสตร๑  เพื่อไมํให๎สิ่งปลูกสร๎างใหมํไปบดบัง
ทัศนียภาพอาคารทางประวัติศาสตร๑ ลักษณะของอาคารสิ่งปลูกสร๎างที่ควรพัฒนาควรเป็น  ศาลา หรือ 
อาคารขนาดเล็กๆ  ลักษณะเป็นหนํวยยํอยๆเรียงตัวเป็นหนํวย  ไมํหนาแนํนคล๎ายคล๎ายศาลารอยบริเวณ
ลานวัดในอดีต 
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ภาพที่  4.24   ภาพบริเวณหน๎าวิหารมงคลบพิตร 
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 รูปแบบของศาลาที่นํามาพิจารณาจัดสร๎างขึ้นในพื้นที่ลานพระวิหารมงคลบพิตร   เนื่องจากใน
พื้นที่บริเวณนี้มีความสําคัญเนื่องจากอยูํใกล๎วัดศรีสรรเพชรญ๑ซึ่งเป็นวัดภายในพระบรมราชวัง  ดังนั้น
ศาลารายที่เรียงตามแนวทางเดินที่ทอดตัวมาจากแนวถนนด๎านหน๎าจึงควรมีฐานานุศักดิ์ได๎กับพื้นที่ใน
เขตพระราชฐานด๎วย     คล๎ายกับศาลาในพื้นที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ ในเขตพระราชวัง     

        
 

 
ภาพที่  4.25   รูปแบบศาลาที่จะมาเป็นศาลารายและร๎านค๎าวัตถุมงคล 
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 สําหรับพื้นที่ตํอเน่ืองจากลานพระวิหารมงคลบพิตร  แตํอยูํภายนอกรั้วกําแพง  ได๎แกํพื้นที่ใกล๎
พระบรมราชานุสาวรีย๑พระเจ๎าอํูทอง และวัดพระราม  รูปแบบศาลาที่ใช๎ ควรมีลักษณะที่เรียบงํายขึ้น  
ฐานานุศักดิ์ของศาลาก็ควรมีรายละเอียดที่เรียบงํายขึ้นจากพื้นที่ชั้นในที่ใกล๎วัดศรีสรรเพชรญ๑ 

 
 

 
 

ภาพที่  4.26   บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย๑พระเจ๎าอํูทองและหน๎าวัดพระราม  
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 รูปแบบของศาลาที่จะนํามาประยุกต๑ใช๎สําหรับพื้นที่ สํวนนอกลานพระวิหารมงคลบพิตร ใน
สํวนใกล๎ลานพระบรมราชานุสาวรีย๑พระเจ๎าอํูทอง และ วัดพระราม  จากภาพด๎านลํางบนเป็นรูปแบบ
จากภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  จะเห็นรูปแบบศาลาที่เรียงรายรอบกําแพง
พระราชวังด๎านนอก 

   
 

 
ภาพที่  4.27   รูปแบบและซุ๎มศาลาบริเวณหน๎าพระบรมราชานุเสาวรีย๑พระเจ๎าอํูทอง  
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 พื้นที่บริเวณแถบหน๎าวัดธรรมิกราชและบริเวณใกล๎เคียง   เป็นพื้นที่ที่มีความนําสนใจอีกจุด 
ปัจจุบันยังคงมีวัดที่ยังคงมีการใช๎อยูํในปัจจุบัน   วัดธรรมิการาชเป็นวัดใหญํที่เกําแกํที่มีประวัติศาสตร๑
ตั้งแตํสมัยกรุงศรีอยุธยา  ตําแหนํงวัดอยูํหน๎าพระราชวังหลวงโบราณมากที่สุด  ทําเลที่ตั้งจากการเทียบ
กับแผนที่ต้ังยํานบริเวณดังกลําวนําที่จะเป็นที่ตั้งของยํานตลาดประตูดินและยํานตลาดใกล๎เคียง
พระราชวังหลวง  ในขณะที่ฝั่งตรงข๎ามจะเป็นที่ตั้งของบึงพระราม ทําให๎เห็นภูมิทัศน๑สวยงาม   
นอกจากนี้ยังมีที่โลํงวํางมากพอเหมาะสมจะพัฒนาเป็นจุดที่จอดรถรางและพัฒนาเป็นตําแหนํงที่ต้ัง
ร๎านค๎าได๎    วัดธรรมิกราชมีตําแหนํงที่ตั้งอยูํด๎านในถัดจากแนวถนน  โดยมีบึงใหญํอยูํด๎านหน๎าติดแนว
ถนนใหญํ  ตําแหนํงแนวร๎านค๎าอาจจัดเรียงรายตามแนวขอบบึง  และชํวยให๎นักทํองเที่ยวเข๎าสูํวัดตอน
ใน   เนื่องจากที่ตั้งดังเดิมเคยเป็นตําแหนํงยํานตลาดของชาววังหลวง  พื้นที่ดังกลําวจึงควรพัฒนาเป็น
ยํานตลาดของกินของฝากที่ดีได๎จุดหนึ่ง 
 

 
 
 บริเวณพื้นวัดธรรมิกราช และพื้นที่ตํอเน่ืองเป็นพื้นที่ที่ดีที่ควรพัฒนาเป็นยํานร๎านค๎า  เนื่องด๎วย
มีสระน้ําใหญํอยูํด๎านหน๎าจึงอาจพัฒนาเป็นตลาดน้ําจําลอง  ประกอบกับกลุํมร๎านค๎าที่เกาะตัวอยูํริม
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ทางเดินได๎     รูปแบบของตลาดหนึ่งที่มีความนําสนใจในการนํามาพัฒนาได๎แกํตลาดน้ําเมืองโบราณ 
สมุทรปราการ และตลาดน้ําคลองสระบัว อยุธยา มาผนวกเข๎าด๎วยกัน  ทั้งนี้เพราะเป็นตลาดที่ดูวิถี
ธรรมชาติ ผนวกกับการนําศิลปวัฒนธรรมผนวกเข๎าด๎วยกันอยํางพอดี  

 
 

 
 

ภาพที่  4.28   ตลาดน้ําประกอบด๎วยเรือนริมน้ําและเรือนแพเป็นรูปแบบที่ควรนํามาประยุกต๑ใช๎  
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ภาพที่  4.29   กิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่จะประยุกต๑มาใช๎กับพื้นที่นี้ 
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 พื้นที่ริมน้ําบึงพระราม  เป็นพื้นที่ท๎องน้ํากว๎างใหญํอยูํฝั่งตรงข๎ามกับแนววัดธรรมมิกราช  เป็น
ลานกว๎างประกอบกับหนองน้ําเป็นจุดพักผํอนที่ดี   บึงพระรามใช๎เป็นแหลํงน้ําของพระนครศรีอยุธยา
แล๎ว   
เดิมยังใช๎เป็นที่จัดกิจกรรมทางน้ําด๎วย   โดยในอดีตพระมหากษัตริย๑หรือเจ๎านาย  นิยมมาใช๎พื้นที่
ดังกลําวจัดการละเลํนหรือการแขํงขันทางน้ําด๎วย    พื้นที่ริมบึงจึงควรจัดให๎มีศาลาริมนํ้าตลอดแนวบึง 
เพื่อรองรับกิจกรรมด๎วย   ศาลาดังกลําวสามารถใช๎ในงานพระราชพิธีตํางๆได๎   นอกจากนั้นในยามปกติ
ยังใช๎เป็นที่พักผํอนรวมทั้งเป็นศาลาทําน้ํา   และเป็นจุดขายสินค๎าและประชาสัมพันธ๑นักทํองเที่ยวได๎
ด๎วย 
 รูปแบบศาลา  เป็นศาลาทรงไทยชั้นเดียว  หลังคามุงกระเบื้องดินเผา  สีที่ใช๎ควรใช๎สีที่เน๎นสี
ธรรมชาติเพื่อให๎กลมกลืนกับสภาพแวดล๎อมโดยรอบ  ( ดูภาพประกอบการอธิบาย) 
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ภาพที่  4.30   รูปแบบศาลาเรือพระราชพิธีและศาลาริมนํ้าเป็นรูปแบบที่นํามาประยุกต๑ใช๎  

ภาพบนเป็นรูปแบบศาลาทําน้ําจากภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม   
ภาพด๎านลําง  เป็นรูปแบบศาลาเรือพระราชพิธี  จากโครงการจัดทําผังเมืองเฉพาะเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล๎เคียง โดยศูนย๑บริการวิชาการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑   
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
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 บริเวณขอบทางเท๎า  อาจจัดให๎มี เก๎าอ้ีนั่งเรียงราย  ตลอดแนวขอบทางเดิน โดยมี ศาลาที่พักหรือ
ศาลาขายของที่ระลึกสลับฉาก   พร๎อมกับจัดแตํงภูมิทัศน๑เพื่อเสริมบรรยากาศให๎ดูนําสนใจยิ่งขึ้น  (ดูภาพ
ด๎านลํางเปรียบเทียบประกอบคําอธิบาย  ในภาพเปรียบเทียบเป็นทางเดินภายในสวนสันติชัยปราการ) 
 

  
 
 บริเวณตําแหนํงในภาพด๎านลํางถัดไป  อยูํระหวํางวัดธรรมิการาชถึงวัดราชบูรณะและวัด
มหาธาตุ   ในบริเวณดังกลําวพื้นที่สํวนใหญํจะประกอบด๎วยลานกว๎าง  โดยเฉพาะลานกว๎างภายใน
สวนสาธารณะบึงพระราม โดยมีโบราณสถานเป็นฉากหลังรายรอบ ในพื้นที่ดังกลําวปัจจุบันคํอนข๎าง
สงบเงียบขาดกิจกรรมที่ตํอเน่ืองจากบริเวณอ่ืน  ดังนั้นจึงควรกําหนดให๎เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม  เชํนการแสดงโขนหลวง   การแสดงขบวนเสด็จในพระราชพิธีตํางๆ  การแสดงละครใน
ตํานาน   การแสดงศิลปะการตํอสู๎  ฯลฯ เพื่อการ เสริมบรรยากาศและสีสันภายในอุทยานประวัติศาสตร๑   
โดยจุดดังกลําวอาจกําหนดให๎เป็นจุดจอดรถรางอีกจุดได๎   หากมีการสร๎างกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ
มาประกอบ 
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 บริเวณจุดดังกลําวเป็นจุดที่อยูํระหวํางวัดธรรมิกราช และวัดราชบูรณะ   เป็นสํวนที่จะเข๎าไปสูํ
สวนสาธารณะบึงพระราม    ในจุดดังกลําวเป็นพื้นที่โลํงที่รายล๎อมด๎วยโบราณสถาน  จึงควรจัดเป็นลาน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ชํวยสํงเสริมพื้นที่โดยรอบ   ดังตัวอยํางด๎านลํางเป็นรูปพื้นที่มหรสพจัด
กิจกรรมที่  ปรากฏ ณ. ภาพเขียนจิตรกรรมภายในระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม    ลักษณะจะเป็น
ลานกว๎างที่รายล๎อมด๎วย พลับพลา และศาลาโรงเรือน  พร๎อมอุปกรณ๑ประกอบรอบพื้นที่กิจกรรม   
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 อีกตัวอยํางที่นําสนใจได๎แกํ  ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร๑  เป็นลานกว๎างที่ตั้งอยูํใกล๎
สะพานผํานฟ้าลีลาส  ตําแหนํงที่ตั้งลานพลับพลารายรอบด๎วยสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร๑   การจัด
ลานนอกจากการเป็นพื้นที่ทํากิจกรรมแล๎ว   ยังเป็นการเปิดพื้นที่และชํวยเสริมมุมมองกับสถาปัตยกรรม
โดยรอบอีกด๎วย    ลักษณะของการดําเนินการสํวนใหญํจะเป็นการจัดเตรียมพื้นลานแนวราบ ที่รายล๎อม
ด๎วยศาลาโถง  และหรือ  พลับพลา  พร๎อมการจัดภูมิทัศน๑โดยรอบ  
 

 
 

 
 

ภาพที่  4.31   ภาพลานมหาเจษฎาบดินทร๑ 
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 กรณีศึกษาที่เกียวโตที่คล๎ายกันได๎แกํ  ลานโลํงบริเวณหน๎าวัด Kiyomizu   เป็นตัวอยํางที่ดีใน
การใช๎ลานโลํงชํวยเปิดมุงมองและสํงเสริมสนับสนุนโบราณสถานและสถาปัตยกรรม  และเป็นจุดกัน
ชนระหวํางพื้นที่ร๎านค๎า  และกิจกรรม  กับพื้นที่วัดและโบราณสถาน 

 
                 ภาพที่  4.32   ภาพลานหน๎าวัด Kiyomizu 

 

 
 

ภาพที่  4.33   ร๎านค๎าบริเวณลานหน๎าวัดKiyomizu 
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 จากภาพด๎านลําง ได๎แกํบริเวณศูนย๑วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ  ทําวาสุกรี  
พระนครศรีอยุธยา เป็นอีกจุดที่ควรพัฒนาเป็นจุดแวะของนักทํองเที่ยว  ตัวศูนย๑วัฒนธรรมประกอบด๎วย
เรือนหมูํขนาดใหญํและด๎วยตําแหนํงที่ตั้งอยูํตรงข๎ามวัดราชบูรณะที่เป็นที่ค๎นพบกรุทองหลวงที่สําคัญ
ยิ่งในสมัยอยุธยาจึงนําจะพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ๑เฉพาะทางวําด๎วยการให๎ความร๎ูเร่ืองเคร่ืองทองหลวง  
สกุลชํางทองหลวงในสมัยพระนครศรีอยุธยา    การสืบสานสกุลชํางทองหลวงในปัจจุบัน   รวมถึงเป็น
พื้นที่จําหนํายของที่ระลึกเกี่ยวกับงานจากชํางทองหลวง   หรืองานเคร่ืองประดับ  เคร่ืองตกแตํง เป็นต๎น 
โดยรูปแบบร๎านค๎า  ควรมีลักษณะเป็นเรือนไทยภาคกลางที่สอดคล๎องกับหมูํเรือนไทยของศูนย๑
วัฒนธรรมฯ 
ตัวอยํางเรือนไทยจากภาพลําง โดย ศูนย๑บริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
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 บริเวณตําแหนํงในภาพ ข๎างลําง อยูํงฝั่งตรงข๎ามถนน ระหวําง วัดราชบูรณะและวัดมหาธาตุตาม
แนวถนนชีกุน  เป็นตําแหนํงที่ดีที่ควรจะพัฒนาเป็นจุดรวมและกระจายนักทํองเที่ยวใหญํที่สําคัญอีกจุด    
( Hub 2)  เพราะที่ตั้งดังกลําวจะสามารถกระจายนักทํองเที่ยวสูํพื้นที่สํวนอ่ืนของเกาะเมืองได๎ดี  ในจุดน้ี
จะเป็นที่ตั้งของจุดจอดรถรางขนาดใหญํที่ซึ่งเชื่อมตํอกับสถานีคมนาคมอื่นๆของเมือง  รวมทั้งควรมี
ลานจอดรถสํวนบุคคล ร๎านค๎าและศูนย๑บริการอ่ืนๆด๎วย   

 
ภาพที่  4.34   ภาพบริเวณหน๎าวัดมหาธาตุ- วัดราชบูรณะ 
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 สภาพปัจจุบันในพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ในโซนพักอาศัยหนาแนํนน๎อย (โซนสีเหลือง)  ตามการ
กําหนดการใช๎ที่ดินในผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  2552     บริเวณโดยรอบประกอบด๎วย
บ๎านพักอาศัย  บางแหํงมีการปรับปรุงเป็นร๎านค๎า  รวมทั้งที่มีอาคารพาณิชย๑ที่มีการปลูกสร๎างใหมํด๎วย  
 เน่ืองจากที่ตั้งบริเวณนี้เป็นพื้นที่ติดแนวถนนใหญํที่สามารถจํายไปถึงพื้นที่สํวนอ่ืนๆของเมือง  
ในพื้นที่จึงเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดรวมและกระจายอีกจุดหนึ่ง    อาคารร๎านค๎าที่ปลูกสร๎างขึ้นใหมํควรมีการ
ควบคุมหน๎าตา  สี และวัสดุให๎สอดรับกับพื้นที่โดยรอบและสามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย๑ได๎ดีด๎วย  
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 ตัวอยํางรูปแบบของอาคารตึกร๎านค๎าในอดีตจากรูปในภาพจิตรกรรมฝาผนัง   พบวํารูปตึกใน
อดีตจะเป็นอาคารแบบงํายๆ  หลังคาจั่วมุงหลังกระเบื้องดินเผาสีธรรมชาติ  มีเชิงชาย  มีการเลํนคิ้วบัว
ตกแตํงรอบอาคาร   จากลักษณะดังกลําวสามารถนํามาประยุกต๑กับรูปแบบของอาคารพาณิชย๑ใน
ปัจจุบันได๎ 

 
 ตัวอยํางรูปแบบอาคารพาณิชย๑ที่เสนอแนะจากโครงการจัดทําผังเมืองเฉพาะบริเวณเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล๎เคียง  เสนอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศูนย๑บริการวิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร๑  จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย  สําหรับอาคารพาณิชย๑ที่ตั้งอยูํริมถนนนเรศวรเป็น
ลักษณะสถาปัตยกรรมรํวมสมัยขนาดความสูงไมํเกิน-4  ชั้น  มีการใช๎เทคนิคการกํอสร๎างและวัสดุ
สมัยใหมํแตํมีการประยุกต๑รูปแบบให๎มีเอกลักษณ๑สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (ลักษณะสถาปัตยกรรมที่
ออกแบบนี้มีลักษณะคล๎ายกับรูปแบบตึกแถวเดิมในอดีตดูจากภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่กลําวถึง
ตอนต๎น)โดยมีหลังคาจั่วหรือปั้นหยาใช๎กระเบื้องแผํนเล็กมุงหลังคา  มีความลาดชันไมํเกิน 30  องศา มี
ชํองแสงหรือชํองระบายอากาศไมํเกิน 2 เมตร ใช๎วัสดุตกแตํงด๎านหน๎าด๎วยวัสดุธรรมชาติหรือเลียนแบบ
ธรรมชาติที่มีสีขาว เหลือง  ส๎ม  แดง   น้ําตาล  หรือ ดํา  อาคารแตํละหลังมีความยาวไมํเกิน 40  เมตร 
โดยมีระยะหํางของอาคารไมํน๎อยกวํา 3  เมตร มีระยะการถอยรํนของอาคารเทํากันตลอดแนวถนน 
รวมถึงสํงเสริมให๎ปลูกอาคารเป็นแถบตํอเน่ืองเพื่อสํงเสริมเป็นอาคารทางการค๎าและบริการนักทํองเที่ยว   
ซึ่งอาคารในสํวนน้ีเป็นอาคารตํอเน่ืองเดียวกับ อาคารพื้นที่เป้าหมายในชํวงแถบถนนนเรศวรตัดกับถนน
ชีกุนที่กําหนดในโครงการวิจัยฉบับนี้ด๎วย  แตํเน่ืองจากในพื้นที่นี้อยูํใกล๎กับโบราณสถาน   หากสามารถ
กําหนดความสูงได๎ควรกําหนดความสูงอาคารที่ความสูงไมํเกิน 10 เมตร หรือ ความสูงประมาณ  3  ชั้น  
เชํนเดียวกับพื้นที่อนุรักษ๑ในเมืองเกําเกียวโต 
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ภาพที่  4.35   รูปแบบอาคารพาณิชย๑ที่สามารถนํามาประยุกต๑ใช๎จากอาคารพาณิชย๑ที่เสนอแนะ

จากโครงการจัดทําผังเมืองเฉพาะบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล๎เคียง  เสนอจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยศูนย๑บริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑  จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย  

สํวนพื้นที่ฝั่งที่ติดกับวัดมหาธาตุ  ปัจจุบันมีพื้นที่ที่สามารถจะพัฒนาเป็นร๎านค๎าจําหนํายของที่
ระลึกได๎ ลักษณะรูปแบบร๎านควรเป็นอาคารทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องดินเผาสีธรรมชาติ  เพื่อให๎
สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมด๎านข๎างที่เป็นอาคารโบราณสถาน 

  
 

ภาพที่  4.36   รูปแบบกลุํมอาคารเรือนไทย ที่สามารถนํามาประยุกต๑ใช๎ 
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การตกแต่งหน้าร้านค้าเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และการท่องเท่ียว 
 หน้าร้านมีส่วนส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ร้านค้ามีความน่าสนใจและส่งเสริม
ภาพลักษณ์และ ดึงดูดนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากมีผู้ค้าอยู่หลากหลายทั้งที่เหมือนและ
ต่างกันในการจ าหน่ายสินค้าและให้บริการ ดังน้ันการออกแบบหน้าร้านที่ดีช่วยในการส่งเสริมการขาย
ได้ ซึ่งลักษณะการออกแบบหน้าร้านมีอยู่หลายต าแหน่ง ดังน้ี 

1. การจัดวางสินค้าและบรรจุภัณฑ์ส าหรับตกแต่งร้านค้า  
2. การจัดระเบียบสินค้าในร้านค้า 
3. การสร้างเอกลักลักษณ์ร้านค้า 
4. การใช้แสงสว่างช่วยส่งเสริมร้านค้า 
5. การใช้ป้ายผ้าและผ้าใบชํวยสร้างจุดสนใจกับร้านค้า 
6. การใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
7. การใช้องค์ประกอบอุปกรณ์ของตกแต่ง 
8. การน าสื่อสัญลักษณ์ สัตว์สัญลักษณ์และงานกราฟิกสามมิติ  
9. การใช้ป้ายชื่อร้าน  กราฟิก  ตัวอักษร  
การออกแบบต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวข้างต้นสามารถก าหนดรูปแบบให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมให้เกิดเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน จนเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ได้ ซึ่ง
การก าหนดรูปแบบให้กับงานออกแบบต่างๆ นี้ คณะผู้วิจัยได้ ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งท า
การวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบงานออกแบบที่เกี่ยวข้องและช่วยส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว อาชีพของคนใน
ชุมชน โดยส่งผลกระทบกับทุกฝ่ายน้อยที่สุดเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด อีกทั้งยังคงภาพลักษณ์
ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกที่มีชีวิตของไทยได้เป็นอย่างดี 
 การเปรียบเทียบส าหรับวิเคราะห์งานออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งร้านค้า ก็เป็นส่วนหน่ึง
ที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
เช่นเดียวกัน แต่มีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ได้รับข้อมูลเฉพาะที่ตรงความต้องการ
ได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากแหล่งท่องเที่ยวนั้นประสบความส าเร็จจากการจัดการและดูแลมรดกโลกอย่าง
เป็นระเบียบ  
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1. การจัดวางสินค้าและบรรจุภัณฑ์ส าหรับตกแต่งร้านค้า   
 

  
ภาพที่ 4.37บรรจุภัณฑ์มีลวดลายกราฟิกช่วยในการจัดเรียงสินค้าเพื่อตกแต่งหน้าร้านค้าให้ดึงดูดใจ  

 การเรียงตัวของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ท าให้เกิดลวดลายกราฟิกช่วยให้การจัดแต่งหน้าร้านค้ามี
ความน่าสนใจ และสามารถดึงดูดใจลูกค้าที่ผ่านไปมาให้แวะชม เลือกซื้อสินค้าได้มากขึ้น รวมทั้งมีป้าย
ภาพสินค้าที่สะดุดตา เชิญชวนให้เข้าไปอุดหนุนสินค้าภายในร้าน เมื่อเข้าไปในร้านแล้วอาจจะไม่ได้ซื้อ
สินค้าเพียงอย่างเดียว ท าให้ร้านค้ามีการจ าหน่ายสินค้าอ่ืนๆ ได้อีกด้วย จะเห็นได้ว่าอิทธิพลของงาน
กราฟิกไม่ได้อยู่เพียงแค่ให้ขอมูลสินค้าบนบรรจุภัณฑ์เท่านั้น ยังสามารถที่จะส่งเสริมการข่ยสินค้าและ
ร้านค้าในด้านอ่ืนๆ ได้อีกด้วย 
 สรุป การน าบรรจุภายในร้านมาจัดตกแต่งให้เกิดความสวยงามหน้าร้านก็เป็นอีกส่วนหน่ึงที่
จะช่วยส่งเสริมและสร้างบรรยากาศให้การท่องเที่ยวน่าสนใจมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมการขาย
ให้กับผู้ค้าอย่างเป็นระบบ ระเบียบ น่ามองมากยิ่งขึ้น  
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ภาพที่ 4.38 บรรจุภัณฑ์มีลวดลายกราฟิกช่วยในการตกแต่งหน้าร้านค้าและแยกหมวดหมู่ชัดเจน  
 การจัดเรียงสินค้าหน้าร้านอย่างเป็นระเบียบและจัดหมวดหมู่ของสินค้าจะช่วยส่งเสริมการขาย
ได้ดี เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถทราบข้อมูลได้ง่าย เพียงแค่การเดินผ่านหน้าร้านก็สามารถที่จะ
ประมวลความต้องการเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจจะตัดสินใจซื้อได้เลยที่หน้าร้านหรือเพิ่มความ
ต้องการโดยการเดินเข้าภายในร้านค้าเพื่อซื้อสินค้าเพิ่มเติมจากความต้องการมากขึ้นได้ นอกจากนั้นการ
จับคู่สีของบรรจุภัณฑ์และสินค้าของร้านมาตกแต่งที่สัมพันธ์กันก็ช่วยให้ร้าค้าดูดีมากขึ้นได้  
 สรุป การจัดเรียงสินค้าและแยกหมวดหมู่ของสินค้าไปด้วยช่วยให้สินค้ามีความน่าสนใจขึ้น
ได้ อีกทั้งสามารถใช้ตกแต่งหน้าร้านเพื่อสร้างความดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยว 
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ภาพที่ 4.39 บรรจุภัณฑ์และของที่ระลึกช่วยในการตกแต่งหน้าร้านค้าในโทนสีที่กลมกลืนกัน 

 

 
ภาพที่ 4.40 บรรจุภัณฑ์มีลวดลายกราฟิกช่วยในการตกแต่งหน้าร้านค้าและแยกหมวดหมู่ชัดเจน  
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ภาพที่ 4.41 สินค้าและบรรจุภัณฑ์ภายในร้านค้าแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนสะดวกในการเลือกซื้อ  

 
 การจัดหมวดหมู่ของสินค้าหน้าร้านและภายในร้านค้าที่สัพันธ์กันช่วยให้บรรยากาศการเลือก
ซื้อสินค้าเป็นไปอย่างราบร่ืน รวมทั้งวางสินค้าส าหรับให้นักท่องเที่ยวได้ทดสอบรสชาดด้วยตัวเองเอง 
เพิ่มความเป็น่วนตัว สะดวกสบาย โดยไม่ต้องสอบถามพนักงานขายให้เสียเวลา เดินเลือกซื้อสินค้าได้
ด้วยตัวเอง มีการจัดเรียงสินค้าเป็นแนวดูสวยงาม บอกราคาจ าหน่ายไว้ชัดเจน ชั้นวางสินค้าหรือ
ต าแหน่งในการวางสินค้าหยิบจับได้ง่าย 
 สรุป การจัดวางสินค้าและแบ่งหมวดหมู่ที่ชัดเจนเป็นระเบียบ เลือกซื้อ เลือกชิมและหยิบจับ
สินค้าได้ง่าย ช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้ามากยิ่งขึ้น หากสามารถจัดระเบียบได้ดีแล้ว การ
น าเสนอสินค้าก็จะช่วยให้การจ าหน่ายสินค้าของร้านค้าได้มากขึ้น  
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ภาพที่ 4.42 การจัดวางตัวอย่างสินค้าตัวอย่างเหมือนจริงช่วยให้ดูสมจริงสวยงาม ดึงดูดใจได้ตลอด  
 
 การจัดวางสินค้าในตู้แสดงสินค้าช่วยส่งเสริมการขายได้ดีวิธีหนึ่ง เนื่องจากสามารถบอกเล่า
เร่ืองราวความเป็นมาของสินค้า โดยอธิบายด้วยภาพประกอบหรือสิ่งแสดงภายในตู้แสดงสินค้า เช่น 
ส่วนผสมของขนมก็น าสวนประกอบในการท าขนมนั้นวางประกอบ เป็นต้น สิ่งแสดงนั้นมีทั้งเป็นสินค้า
ที่จ าหน่ายจริง ของเลียนแบบ(Simple Model )ที่ญี่ปุ่นมีความช านาญในการสร้างสรรค์สิ่งแสดงนี้มาก 
ช่วยให้งานที่แสดงดูสมจริง บางครั้งอาจสวยงามมากกว่าในเวลานานหากเทียบกับสินค้าจริงที่น ามาจัด
แสดง การจัดวางสินค้าแสดงอย่างเป็นจังหวะ ใช้หลักการทางศิลปะในการจัดแสดง ท าให้งานที่ได้มี
สวยงามน่ามอง อีกทั้งยังมีวัตถุแสดงอ่ืนๆ ประกอบกับสินค้าที่มีจ าหน่ายในร้านช่วยให้เกิดความ
น่าสนใจได้มากขึ้น รวมทั้งการจัดแสงภายในตู้แสดงสินค้าให้สอดคล้องกับบรรยากาศร้านหรือสิ่งแสดง
ด้วย 
 สรุป การจัดตู้แสดงสินค้าช่วยส่งเสริมการขายสินค้าได้อีกทางหนึ่ง เพราะจะช่วยในการ
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นนอกจากการพบเห็นสินค้าในร้านอย่างเดียว โดยการจัดแสดงสินค้า ต้อง
ใช้หลักการทางการออกแบบมาช่วยในเร่ือง การซ้ า คู่สี ภาพประกอบเร่ืองราว สิ่งของประกอบการจัด
แสดงสินค้า แสงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการจัดแสดงสินค้าให้น่าสนใจ 
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2. การจัดระเบียบสินค้าในร้าน 

 

ภาพที่ 4.43 จัดระเบียบร้านค้าโดยแบ่งเส้นทางการชมสินค้าภายในร้านและแบ่งสินค้าด้วยโทนสี  
 

 การจัดของมากมายในร้านค้าให้เป็นหมวดหมู่ด้วยการแบ่งเส้นทางการเดินภายในร้านออกจาก
กันในหมวดหมู่เดียวกันของสินค้าภายในร้าน อีกทั้งยังมีการแบ่งโทนสีของสินค้าและบรรจุภัณฑ์
ภายในร้านให้ชัดเจนช่วยในการเลือกสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าภายในร้าน 
เมื่อสินค้าถูกวางเต็มร้านค้า จะท าให้น่ามองมากกว่าสินค้าที่บางตา แต่ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการน าเสนอสินค้า
ของแต่ละร้านค้าด้วย การเปิดทางให้ภายในร้านค้าสามารถเดินชมสินค้าได้สะดวกและมีการแบ่งสิ้นค้า
เป็นหมวดหมู่ด้วยกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน หรือการจัดเรียงสีสันให้เป็นกลุ่มชัดเจนก็ช่วยให้ดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวได้ 
 สรุป การจัดระเบียบร้านค้าด้วยการก าหนดกลุ่มสินค้า เส้นทางการเดินภายในร้านแยกตาม
หมวดหมู่สินค้าหรือกลุ่มสีใกล้เคียงในแต่ละประเภทช่วยให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ง่าย
และสะดวก รวดเร็วได้ อีกทั้งยังสร้างความชัดเจนก่อนตัดสินใจเข้ามาเลือกชมสินค้าในร้านค้าได้ด้วย
จากการมองผ่านหน้าร้าน 
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ภาพที่ 4.44 การจัดระเบียบร้านค้าด้วยตัวสินค้าซ้ าๆ กันท าให้เกิดมิติของสินค้ากลุ่มเดียวกันแยกได้  

 
ภาพที่ 4.45 จัดระเบียบร้านค้าที่มีสินค้าที่หลากหลายด้วยตู้แสดงสินค้าพร้อมสินค้าจ าหน่าย

ด้านบน 
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ภาพที่ 4.46 การจัดระเบียบร้านค้าที่มีสินค้าที่หลากหลายด้วยถาดบรรจุสินค้าแต่ละประเภท 

 
 การจัดระเบียบร้านค้าด้วยชั้นวางหรือแขวนสินค้าช่วยจัดหมวดหมู่ได้ดีพอสมควร แต่อาจจะ
ต้องมีพื้นที่พอสมควรในการจัดวาง ส่วนการจัดเรียงสินค้าแบบซ้ าๆ ท าให้เกิดการเล่นสีสันด้วยตัวของ
สินค้าเองแล้ว ยังช่วยให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามน่าชม ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ด้วย นอกจากการใช้พื้นที่
ต่างๆ แล้ว การใช้อุปกรณ์เสริมช่วยจัดระเบียบร้านค้าก็สามารถท าให้ร้านค้าน่าสนใจได้ เพียงแค่ใช้
หลักการในการออกแบบการซ้ า การสร้างจุดเด่นหลัก รอง ให้กับสินค้าภายในร้าน  
 สรุป การจัดระเบียบร้านค้าสามารถใช้อุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นชั้นวาง แขวนสินค้า หรือ
การเรียงล าดับสินค้าเล็ก-ใหญ่ การซ้ าของสีสันสินค้าภายในร้าน การจัดแบ่งสินค้าแต่ละประเภทด้วยถัง
หรือถาดรองต่างๆ ช่วยสร้างความเป็นอกลักษณ์ให้สินค้าของร้านไม่เหมือนใครแสดงสินค้าอย่างเป็น
ระเบียบก็ช่วยให้สินค้าดูโดดเด่นขึ้นได้ 
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3. การสร้างเอกลักลักษณ์ของร้านค้า    
 

 
 

ภาพที่ 4,47 ชุดพนักงานขายในร้านค้า ดูเรียบร้อย สวยงาม ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของร้านค้าได้ดี  
 ใช้การแต่งกายของผู้จ าหน่ายสินค้าหรือพนักงานขาย ให้น่าดึงดูดใจด้วยความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย ดูมีมาตรฐาน สะอาด น่ามอง ชวนตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าของร้าน อีกทั้งรูปแบบของบรรจุ
ภัณฑ์ต่างๆ ที่ตกแต่งร้านก็ช่วยให้เกิดความสวยงามแก่ร้านค้าและน่ารับประทานได้อีกด้วย ดังนั้น การที่
จะท าให้ภาพลักษณ์ที่ดีเกิดขึ้นได้ต้องเริมจากความรวมมือของร้านค้าที่จะช่วยกันสร้างมาตรฐานของ
ร้านค้าผ่านพนักงานขายหรือบรรจุภัณฑ์ที่ดีอย่างไร 
 สรุป การสร้างจุดเด่นให้ร้านด้วยเอกลักษณ์การแต่งกายของผู้ขายสินค้า นั้นสามารถเร่ิมที่
ความเป็นระเบียบของสินค้าและผู้ขายสินค้า จากนั้นจึงสามารถก าหนดรูปแบบการจ าหน่ายให้น่าสนใจ
ด้วยการแต่งกายที่เรียบง่าย ดูมีระดับ น่าเชื่อถือ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่เลือกใช้ก็ต้องออกแบบไปใน
ทิศทางเดียวกันในเน้นความเรียบง่าย ไม่จ าเป็นต้องใช้สีสัน ลวดลายมาก 

 
 
 
 

www.ssru.ac.th



 227 

 

 
ภาพที่4.48 การใช้ตัวละครเป็นสื่อกลางในการสื่อสารผ่านของฝากรูปแบบต่างๆ 

 

 การออกแบบตัวละครที่เน้นให้เห็นถึงบุคลิกของตัวละครเด่นๆ ของชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยว
ที่ช่วยในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านสินค้า โฆษณา อื่นๆ ส่งเสริมการขายให้กับชุมชนหรือ
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ท าให้การสื่อสารในภาพรวมของสินค้าต่างๆ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ด้วยป้ายชนิดต่างๆ 
ตลอดจนสินค้าของฝาก ท าให้ตัวละครดังกล่าวมีมูลค่าทางการค้ามาก ส าคัญต่อการส่งเสริมธุระกิจ
ท่องเที่ยวในภาพรวมใหญ่ลงมาถึงร้านค้าเล็กๆ ได้เป็นอย่างดี 
 สรุป การสร้างสรรค์งานตัวละครเป็นงานที่มีมูลค่าทางการค้ามาก น ามาใช้และเพิ่มมูลค่า
ของสินค้าบริการ ตลอดจนความร่วมมือของคนในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ได้มากมายใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น บรรจุภัณฑ์ อาหาร ของว่าง ป้ายร้านค้า บริการสาธารณะต่างๆ เป็นต้น การ
น ามาใช้เชื่อมโยงและบอกเล่าเร่ืองราวให้กับแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนได้จะสร้างความน่าสนใจ ดึงดูดใจ
ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมากขึ้นได้  
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ภาพที่ 4.49 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ห่อขนมของฝากรวมหน่วยที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติ  

 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของฝากเน้นการเลียบแบบบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุธรรมชาติ หรือท า

จากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งการเลียนแบบจะพบมากไม่ว่าจะเป็น รูปแบบและลักษณะการหีบห่อแบบต่างๆ 
ของญ่ีปุ่น ท าให้เห็นถึงความเอาใจใส่ต่อการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมเดิมของประเทศไว้ไม่ลืม และช่วย
สืบสานให้งานบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิมคงอยู่อย่างมีคุณภาพด้วยการดัดแปลงให้เหมาะสมกับยุค สมัยที่
เปลี่ยนไปได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังสื่อความหมายจากรูปแบบงานบรรจุภัณฑ์ให้เห็นถึงธรรมชาติได้เป็น
อย่างดี ท าให้เห็นถึงคุณค่าของงานบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิมและคนรุ่นใหม่สามารถรับรู้ถึงภูมิปัญาที่
บรรพบุรุษสั่งสมมาตั้งแต่อดีต การออกแบบบรรจุภัณฑ์นอกจากจะให้อารมณ์ความรู้สึกถึงธรรมชาติ
แล้ว ยังสามารถจัดเรียงตกแต่งร้านค้าทั้งภายในและภายนอกได้อย่างลงตัว แบ่งหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจน 
ท าให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความเอาใจใส่กับเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงการบอกเล่าเร่ืองราวความผูกพันธ์
ของคนในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ได้อย่างลึกซึ้ง 

สรุป การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยสืบสานขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ให้ถูกน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่ บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถน าไปตกแต่งร้านค้า
ให้น่าสนใจได้ รวมถึงการควบคุมการใช้สีให้มีความสอดคล้องกันทั้งหมดต้ังแต่ป้ายร้านค้า โฆษณา 
ประชาสัมพันธ์  ในรูปแบบความเป็นธรรมชาติ  
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ภาพที่ 4.50 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ห่อขนมของฝากเลียนแบบบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ  

 

 
ภาพที่4.51 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ห่อขนมของฝากเลียนแบบการใช้วัสดุธรรมชาติในการบรรจุได้ดี  
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4. การใช้แสงสว่างช่วยส่งเสริมร้านค้า   
 

 
ภาพที่ 4.52 การใช้แสงส่วางตกแต่งหน้าร้านและป้ายร้านให้ดูน่าสนใจได้ 

 
 การใช้แสงสว่างในการตกแต่งหน้าร้านช่วยดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมาในเวลา
กลางคืนได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากช่วยสร้างบรรยากาศให้กับร้านค้าดูสวยงาม มีมิติ สร้างความอบอุ่นเป็น
กันเองหรือความมีระดับให้กับลูกค้าได้ การเน้นแสงในแต่ละต าแหน่งท าให้เห็นรายละเอียดที่ร้านค้า
ต้องการสื่อสารให้กับนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้มั่นใจมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยเน้น
งานเฉพาะการ แต่ละโอกาสที่ต้องการน าเสนอสินค้าตามเทศกาล ฤดูกาล ก็ยังได้  
 สรุป การใช้แสงสว่างช่วยเน้นงานเฉพาะจุดตามเทศกาล ฤดูกาล สามารถสร้างจุดขายให้กับ
ร้านค้ามากยขึ้นได้ นอกจากที่จะใช้สร้างบรรยากาศเพียงอย่างเดียว จังหวะมืด-สว่าง ช่วยเสริม
บรรยากาศร้านให้นักท่องเที่ยวมีอารมณ์คล้อยตามได้ดี 
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ภาพที่ 4.53 การส่องแสงสว่างเฉพาะจุดของร้านค้าสร้างความน่าสนใจให้สินค้าตามเทศกาล

ฤดูกาล  

 
ภาพที่ 4.54 การส่องไฟที่ป้ายร้านค้าเพื่อเน้นชื่อร้านให้เห็นและจดจ าง่ายขึ้น  
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5. การใช้ป้ายผ้าและผ้าใบขนาดต่างๆ สร้างจุดสนใจกับร้านค้า    
   

 

       
ภาพที่ 4.55 การใช้ป้ายผ้าและผ้าใบพิมพ์ลายกราฟิกตกแต่งหน้าร้านเพิ่มความดึงดูดใจ 

 
     การใช้ป้ายผ้ารูปแบบต่างๆ ทั้งเล็กและใหญ่สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบทั้งแสดงการเปิด-
ปิดร้านค้า บังแดด กันฝน โฆษณาร้านค้า เพิ่มความดึงดูดใจด้วยลวดลายพิมพ์บนป้ายผ้าได้ทั้งภาพ 
ข้อความเชิญชวน ชื่อร้าน สื่อสารได้หลายมุมมองในระยะใกล้-ไกล ช่วยให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจในการ
เลือกซื้อสินค้าได้มากขึ้น โดยป้ายผ้าต่างๆ ไม่บดบังทัศนียภาพของสถานที่ อีกทั้งยังดูกลมกลืนเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 
 สรุป การใช้ป้ายขนาดต่างๆ ช่วยเพิ่มมุมมองให้กับร้านค้าอย่างเหมาะสมกลมกลืน เข้ากับ
สภาพแวดล้อม ไม่ท าลายทัศนียภาพโดยร่วม จากการเลือกใช้กราฟิกและสีที่เรียบง่าย 
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ภาพที 4.56 ป้ายผ้าขนาดเล็กติดเหนือประตู แสดงให้เห็นถึงการเปิด-ปิดร้านค้า ป้ายปลิวดูดึงดูดใจ 

 
ภาพที่ 4.57 ป้ายผ้าที่มีการพิมพ์กราฟิกช่วยในการโฆษณาร้านค้าเคลื่อนที่ขนาดเล็กได้น่าสนใจ  
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6. การใช้องค์ประกอบงานทางสถาปัตยกรรม     
 

 
ภาพที่ 4.58 การใช้งานสถาปัตยกรรมเข้ามาตกแต่งหน้าร้านให้สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยว  

 
 การน าลูกเล่นในงานสถาปัตยกรรมมาใช้กับการออกแบบร้านค้าช่วยให้สร้างความน่าสนใจ
และสืบสานงานสถาปัตยกรรมสมัยโบราณให้คงอยู่ได้อย่างยาวนาน อีกทั้งยังช่วยให้คนรุ่นหลังได้
ทราบเร่ืองราวในอดีตและช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาติไว้ได้ ในอดีตการสื่อสารให้ผู้คนโดยทั่วไป
ทราบว่าร้านค้านั้นเป็นร้านค้าประเภทไหน ขายสิค้าอะไร ด้วยการดูที่ลูกกรงหน้าร้านที่มีการเรียงตัว
และระดับความยาวสั้นของลูกกรงที่ต่างกันออกไปอธิบายแทนได้ว่า ร้านค้านั้นเป็นร้านขายข้าวสาร 
ขายผ้า ขายของช า ได้ หรือการน าเอาเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมในส่วนประกอบต่างของงานมาใช้สื่อสาร
แทน ซึ่งการถอดแบบงานสถาปัตยกรรมมาใช้กับการตกแต่งร้านหรืองานกราฟิกต่างๆ ในการตกแต่ง
ร้านค้า อาจเป็นเพียงการน าจังหวะการจัดวางภาพ ลายเส้น เป็นต้น  
 สรุป การเลือกใช้งานทางสถาปัตยกรรมสมัยโบราณ ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับการ
ออกแบบร้านค้าและแต่งหน้าร้านค้าดั้งเดิมและร้านค้ารูปแบบใหม่ให้สามารถสื่อสารได้ทั้งประเภท
ร้านค้า รูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่ดีช่วยส่งเสริมภาพรวมด้วยโทนสีที่กลมกลืนกับแหล่งท่องเที่ยว 
กราฟิกที่เรียบง่ายหรือจัดจ้านที่สอดคล้องกับของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ  
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ภาพที่ 4.59 รูปแบบลูกกรงไม้ในงานสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นสามารถบ่งบอกลักษณะธุรกิจร้านค้าได้ 

 

 
ภาพที 4.60 การน าลูกเล่นลวดลายการขัดไม้ในงานสถาปัตยกรรมตกแต่งผนังทางเดินสมัยใหม่ 
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ภาพที่ 4.61 แนวไม้ไผ่ใช้ปิดบังส่วนที่ไม่น่ามองในงานสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น 

 

 
ภาพที่ 4.62 รูปแบบป้านและลูกกรงไม้ในงานสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นใช้ในการตกแต่งร้านค้า 
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7.  การใช้องค์ประกอบหรืออุปกรณ์ของตกแต่ง    
 

 ภาพที่ 4.63 การตกแต่งร้านค้าชั่วคราวด้วยองค์ประกอบของร่มกันแดดที่สร้างจุดเด่นร้าน  
 

 การใช้อุปกรณ์และจัดองค์ประกอบของร้านค้าชั่วคราวให้สามารถสร้างจุดเด่นให้กับร้านค้าเป็น
ที่สะดุดตานักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เมื่อเป็นร้านค้าชั่วคราวการออกแบบและจัดแต่ง
จ าเป็นต้องง่ายสะดวกในการต้ังและเก็บร้าน งานที่ออกมาจึงต้องเรียบง่ายแต่ดูดี โดยใช้ร่มกันแดดสีสัน
สดดูสะดุดตา อีกทั้งยังมีป้ายโฆษณาขนาดเล็กดูเรียบง่าย แต่ชัดเจน เน้นการใช้ข้อความ ตัวอักษร สื่อ
ความ มากกว่าภาพประกอบ และมีการจัดเรียงสินค้าอย่างเป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ ดูเข้าใจง่าย 
นักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น พื้นที่ร้านค้าที่มีจ ากัดท าให้ต้องลดรายละเอียดที่จะสื่อสาร
หรือสินค้าที่แสดงเฉพาะที่ส าคัญและโดดเด่นเท่านั้น  
 สรุป การเลือกใช้อุปกรณ์และจัดองค์ประกอบร้านค้าให้น่าสนใจด้วยร่มกันแดด โต๊ะวาง
สินค้าขนาดเล็ก ป้ายโฆษณาขนาดเล็กแต่ให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน ออกแบบให้จัดเก็บและตั้งจ าหน่ายได้
ง่ายและรวดเร็ว ใช้สีสันสดดึงดูดใจ แต่กลมกลืนเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี  
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ภาพที่ 4.64 รูปแบบหน้าร้านที่ถูกจัดแต่งด้วยงานพื้นถิ่นท าให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงบรรยากาศ  

โดยรอบของสถานที่ท่องเที่ยว 
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8.  การน าสื่อสัญลักษณ์ สัตว์สัญลักษณ์และงานกราฟิกสามมิติ       
 

 
ภาพที่ 4.65 การใช้สัญลักษณ์โคมไฟสามมิติขนาดใหญ่สร้างจุดเด่นและดึงดูดใจนักท่องเที่ยว  

 การใช้สื่อสัญลักษณ์ สัตว์สัญลักษณ์และงานกราฟิกสามมิติในการตกแต่งหน้าร้านช่วยในการ
ดึงดูดความสนใจและสร้างความจดจ าให้กับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งร้านค้า สินค้าที่น่าสนใจ
ของร้านค้านั้นๆ ขนาดที่ใหญ่ช่วยแบ่งแยกร้านค้าที่มีการแข่งขันกันได้ แต่ก็ไม่กระทบกับ
สภาพแวดล้อมโดยรวม มีขอบเขตและพื้นที่ที่จ ากัดในการน าเสนอสัญลักษณ์ต่างๆ มีทั้งการใช้กราฟิก
ขนาดใหญ่ รูปแบบสองมิติและสามมิติ ใช้แสงไฟ สีช่วยในการเน้นงานกราฟิก 
 สรุป การใช้สัญลักษณ์ สัตว์น าโชค งานกราฟิกที่สร้างความจดจ าได้ง่าย มีความสัมพันธ์
บอกเล่าเร่ืองราวของสถานที่ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ใช้ขนาดใหญ่เล็ก สีสันตามความเหมาะสมของ
แหล่งการค้ากลางวัน-กลางคืน การใช้แสงไฟช่วยเน้นหน้าร้านค้าให้เด่นได้ 
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ภาพที่ 4.66 การใช้งานสามมิติขนาดใหญ่เกินความเป็นจริงช่วยสื่อสารและสร้างการจดจ าง่าย  

 

 

 
ภาพที่ 4.67 ภาพวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารปลาหมึกขนาดใหญ่ช่วยดึงดูดใจนักท่องเที่ยว  
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ภาพที่ 4.68 สัตว์สัญลักษณ์หน้าร้านช่วยให้จดจ าต าแห่งร้านได้ง่าย 

 การใช้สัตว์สัญลักษณ์ สัตว์น าโชค มาช่วยสร้างความโดดเด่นให้ร้านค้าจดจ าได้ง่าย สามารถ
เชิญชวนและดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังบอกเล่าเร่ืองราวและเป็นตัวแทนในการ
สื่อสารข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ร้านค้าได้เป็นอย่างดี โดยสามารถต่อยอดการค้าใน
รูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ง่าย สีสัน ขนาด รูปแบบที่แปลกตาช่วยให้การจดจ าและสร้างเอกลักษณ์
ร้านค้าได้มากขึ้น 

 สรุป การใช้สัตว์น าโชคและสัตว์สัญลักษณ์ช่วยในการสื่อสารประชาสัมพันธ์หน้าร้านช่วย
ให้ร้านค้าดึงดูดใจนัดท่องเที่ยวได้มาก ด้วยขนาด สีสัน ที่แปลกตา แต่สามารถกลมกลืนไปกับสถานที่
ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
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9.   การใช้ป้ายชื่อร้านค้า กราฟิก ตัวอักษร มาใช้ในการตกแต่งร้านค้า     
 

 
ภาพที่ 4.69 ป้ายชื่อร้านตลอดแนวทางเดินที่ช่วยน าทางการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  

 
 การใช้ป้ายร้านค้า กราฟิก ตัวอักษรในการตกแต่งร้านค้าและแนวทางเดินของย่านร้านค้าต่างๆ 
ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป สามารถน าทางในการท่องเที่ยวและซื้อสินค้าในแต่ละร้านค้าในย่านการค้า
นั้นๆ ได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังสามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามแนวทางเดินที่มีร้านค้า
เปิดอย่างต่อเน่ือง ป้ายร้านเน้นการใช้ตัวอักษรบอกชื่อร้านมากกว่าการใช้สัญลักษณ์ภาพต่างๆ และมีการ
ใช้อุปกรณ์ประกอบเพื่อสร้างบรรยากาศให้กับร้านค้าด้วยการประดับสัญลักษณ์หรือดอกไม้ตามฤดูกาล 
ท าให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับและประทับใจกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นไปด้วย การใช้สี ตัวอักษรแบบเป็น
ทางการมากกว่าให้การสื่อสารชัดเจนไม่ต้องตีความมาก 

 สรุป ป้ายร้านค้าตามแนวทางเดินช่วยให้การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวเป็นไปได้ด้วยความ
สะดวก ไม่หลงทิศทาง เน้นการใช้กราฟิก ตัวอักษรแบบเป็นทางการให้เข้าใจง่าย ประกอบป้ายโฆษณา
อ่ืนๆ เพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ดีได้  
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ภาพที่ 4.70 ป้ายทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ใช้งานกราฟิกตัวอักษรขนาดใหญ่สื่อความหมายชัดเจน  

 
 การใช้ป้ายร้านค้าที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้มากกว่า โดยมี
รูปแบบที่เป็นมาตรฐานของย่านการค้านั้นๆ แล้ว ยังมีป้ายร้านค้าเสริมอ่ืนที่ช่วยอธิบายสินค้าในร้านหรือ
ประเภทของกิจการร้านค้าได้ละเอียดมายิ่งขึ้น การใช้ป้ายร้านในรูปแบบเดียวกันของย่านร้านค้าช่วย
แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ภาพกราฟิก ตัวอักษร 
สัญลักษณ์ ภาพประกอบอื่นๆ สีสันสดใส ดึงดูดใจ 
 สรุป การใช้ภาพ ตัวอักษร ส าหรับป้ายร้านค้ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีลูกเล่นของตัวอักษร
มากกว่าปกติ รูปทรงของป้ายใช้รูปแบบที่แปลกตาช่วยให้ร้านค้าและชื่อร้านค้าน่าสนใจมากขึ้น  
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ภาพที่ 4.71 ป้ายร้านค้าช่วยในการตกแต่งหน้าร้านและเสริมและให้รู้ถึงกิจการที่ท าในร้าน 
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ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
 จากการสํารวจและทําการศึกษาจากการลงพื้นที่ นครประวัติศาสตร๑ อยุธยา ประเทศไทย และ  
และ นครประวัติศาสตร๑ เกียวโต   ประเทศญี่ปุ่น นั้นมีความหลากหลายแตกตํางกันแตํหากนํามา
ประมวลและจัดกลุํมแล๎ว  สามารถจะแบํงประเภทผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึกของทั้งสองแหํงมาเปรียบเทียบ
ได๎ดังตํอไปนี้  

1. ของที่ระลึกที่เป็นหมวดของใช๎ 
2. ของที่ระลึกที่เป็นหมวดขนมและอาหาร 
3. ของที่ระลึกในหมวดเคร่ืองดนตรี 
4. ของที่ระลึกในหมวดของการละเลํนและกีฬา 
5. ของที่ระลึกที่เกี่ยวกับของประดับและตกแตํง 
6. ของที่ระลึกในหมวดสถาปัตยกรรมและยวดยาน และอาคารสถานที่ตํางๆ 
7. ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามความเชื่อ เคร่ืองราง ของขลัง 
8. ของที่ระลึกประเภทวัสดุจากธรรมชาติและพื้นถิ่น 
9. ของที่ระลึกในรูปของสัตว๑สัญลักษณ๑ 
10. ของที่ระลึกสะท๎อนงานฝีมือ-ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 

ตารางที่ 4.13  เปรียบเทียบของที่ระลึกที่เป็นหมวดของใช๎ ของอยุธยาและเกียวโต 
อยุธยา เกียวโต 
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ในหมวดของที่ระลึกประเภทหมวดของใช๎ ทางอยุธยาจะมีความหลากหลายในการออกแบบที่

น๎อยกวําทางเกียวโต รวมถึงการนํารูปลักษณ๑ที่จะทําให๎นึกถึงถิ่นที่ในการผลิต ซึ่งของที่ระลึกของเกียว
โตจะพยายามสอดแทรกลวดลาย และรูปทรง ที่เน๎นย้ําความเป็นเอกลักษณ๑ของเกียวโต และการ
ออกแบบหน๎าที่ใช๎สอยที่มีรายละเอียดแนวความคิดแปลกใหมํนําสนใจเชํนการวางปลายตะเกียบใน
ตะกร๎อสาน เป็นต๎น 
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ตารางที่ 4.14  เปรียบเทียบของที่ระลึกที่เป็นหมวดขนมและอาหารของอยุธยาและเกียวโต 
     

อยุธยา เกียวโต 
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ในหมวดของที่ระลึกที่เป็นหมวดขนมและอาหาร การเปรียบเทียบจะเห็นข๎อแตกตํางที่  

เดํนชัดมากในของที่ระลึกประเภทนี้คือ บรรจุภัณฑ๑ ของที่ระลึกที่เป็นหมวดขนมและอาหารในเกียวโต 
หรือในญี่ปุ่นโดยทั่วไป จะมีการเน๎นการออกแบบ ตัวบรรจุภัณฑ๑ที่มีความสวยงามโดดเดํน และเป็น
เอกลักษณ๑เฉพาะถิ่น สํวนทางอยุธยาจะไมํมีการเน๎นหรือให๎ความสําคัญตํอการออกแบบ บรรจุภัณฑ๑
สําหรับอาหาร มีการบรรจุใสํกลํองภาชนะพลาสติคสําเร็จรูป แตํขาดความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ๑
เฉพาะของแตํละประเภทอาหารและเอกลักษณ๑เฉพาะถิ่น 
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ตารางที่ 4.15  เปรียบเทียบของที่ระลึกที่เป็นหมวดเคร่ืองดนตรีของอยุธยาและเกียวโต 
อยุธยา เกียวโต 

 

 
 

 

 

 
tsuri-daiko 

 
Kotsuzumi 

 

 
Biwa 

 
ของที่ระลึกในหมวดเคร่ืองดนตรีทั้งเกียวโตและอยุธยาจะมีสํวนที่คล๎ายกันนั่นคือ เป็นของ 

ที่ระลึกแบบยํอสํวนซึ่งสามารถเลํนออกมาเป็นเสียงดนตรีได๎บ๎างแตํไมํสมบูรณ๑แบบเทําของจริง 
นอกจากเคร่ืองดนตรีบางประเภทที่ใช๎ของจริงนํามาเป็นของที่ระลึก เชํน ขลุํย ซึ่งเป็นเคร่ืองดนตรีที่มี
ขนาดไมํใหญํและไมํเล็ก น้ําหนักเบา ซึ่งมีขนาดที่เหมาะสมจะเป็นของที่ระลึก 
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ตารางที่ 4.16  เปรียบเทียบของที่ระลึกที่เป็นหมวดการละเลํนและกีฬาของอยุธยาและเกียวโต  
อยุธยา เกียวโต 

 

 
 

 
 

วําว 

 

 
Caladescope 

 
Kendama 

 
 
 ของที่ระลึกในหมวดของการละเลํนและกีฬา เป็นหมวดของที่ระลึกที่มีรูปทรงและสีสันสดใส 
เพราะสํวนใหญํเน๎นเป็นของฝากที่ระลึกสําหรับเด็ก และสะท๎อนถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่น ที่มีเอกลักษณ๑
เฉพาะ แตํภาพโดยรวมของที่ระลึกประเภทนี้ในอยุธยาจะขาดความหลากหลาย และการตํอยอดในการ
ออกแบบของที่ระลึกให๎มีคุณคําในความคงเอกลักษณ๑ดั้งเดิม แตํมีความรํวมสมัยในการผสมผสาน
รูปแบบใหมํที่กํอให๎เกิดคุณคําเพิ่มในผลิตภัณฑ๑ 
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ตารางที่ 4.17  เปรียบเทียบของที่ระลึกที่เป็นหมวดของประดับและตกแตํงของอยุธยาและเกียวโต 
อยุธยา เกียวโต 

 

 
 

 
 

 
 

 
กระเป๋าใสํ  DOPI“IPOUCH” 

 

ชุดกระเป๋าจากการใช๎ลายผ๎าพื้นเมือง 
 

 
กําไลข๎อมือ 

 
ของที่ระลึกที่เกี่ยวกับของประดับและตกแตํง ในหมวดนี้จะเห็นรูปแบบผสมผสานของการ  

นําความดั้งเดิมกับปัจุบันสมัย มาสูํการออกแบบที่มีความรํวมสมัย ที่นอกจากดูแปลกตาแล๎วยังได๎
ประโยชน๑ใช๎สอยที่หลากหลายตรงกับวิถีการใช๎ชีวิตของคนปัจจุบันในเกียวโต มากกวําในอยุธยาที่ยัง
เห็นการเปลี่ยนแปลงคํอนข๎างน๎อยสํวนใหญํจะยังคงเอกลักษณ๑เดิมขาดการตํอยอดในการนําภูมิปัญญา
ชุมชนมาประยุกต๑ให๎ตรงกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
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ตารางที่ 4.18  เปรียบเทียบของที่ระลึกที่เป็นหมวดสถาปัตยกรรมและยวดยานและอาคารสถานที่ตํางๆ
ของอยุธยาและเกียวโต 

อยุธยา เกียวโต 
 

 
  

 
 

 
 

 

    
 

 

    

  

  
 ของที่ระลึกในหมวดสถาปัตยกรรมและยวดยานและอาคารสถานที่ตํางๆ ในหมวดนี้ของอยุธยา
จะเป็นการออกแบบของที่ระลึกในรูปแบบของการยํอสํวน ที่มีความหลากหลาย แตกตํางกันในสํวนที่
เป็นวัสดุ เชํน ดินปั้น กะลามะพร๎าว ไม๎ และปูนปลาสเตอร๑ เป็นต๎น แตํยังขาดการนําเสนอในรูปแบบ
การนําแนวความคิดที่เป็นลูกเลํน ในการตํอประกอบ การสร๎างสรรค๑ที่จะทําให๎ของที่ระลึกในหมวดนี้
เป็นที่นําสนใจและมีคุณคําตํอการเก็บสะสม หรือเป็นของฝากที่นําประทับใจ  
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ตารางที่ 4.19  เปรียบเทียบของที่ระลึกที่เป็นหมวดผลิตขึ้นตามความเชื่อ เคร่ืองราง ของขลังของอยุธยา
และเกียวโต 

อยุธยา เกียวโต 
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Omamori: Japanese Amulet or lucky Charm 
 

 
 

   
ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามความเชื่อ เคร่ืองราง ของขลัง ในสํวนของอยุธยาสํวนใหญํจะเป็นวัตถุ

มงคล และของขลัง แตํที่เกียวโตสํวนใหญํจะเป็นเคร่ืองราง ที่ทําให๎สามารถมีรูปแบบที่หลากหลาย และ
แตกหนํอไปได๎มากในการออกแบบ และสามารถสร๎างเร่ืองราว ความเชื่อไปได๎เป็นหมวดตําง ๆ เชํน 
ความโชคดี ความรัก วาสนา หน๎าที่การงาน เป็นต๎น ดังนั้นจึงสามารถที่จะออกแบบให๎มีความตํอเน่ือง 
หรือทําเป็นชุดความเชี่อในโชคลางได๎มาก และบางคร้ังมีอิสระในการใช๎สื่อทางด๎านการออกแบบ
กราฟิกมาใช๎ได๎อยํางมีความงามและสนองตํอรูปแบบความเชื่อได๎เป็นอยํางดี 
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ตารางที่ 4.20  เปรียบเทียบของที่ระลึกที่เป็นหมวดวัสดุจากธรรมชาติและพื้นถิ่นของอยุธยาและเกียวโต 
อยุธยา เกียวโต 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

www.ssru.ac.th



 256 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 วัสดุพื้นถิ่นและวัสดุธรรมชาติในหมวดของที่ระลึกประเภทวัสดุจากธรรมชาติและพื้นถิ่น ทั้ง
อยุธยาและเกียวโต มักจะนํามาผลิตเป็นของที่ระลึกในหมวดของใช๎ซึ่งสามารถนํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑
ที่ระลึกได๎อยํางหลากหลาย เน่ืองจากคุณสมบัติของวัสดุ ในอยุธยาจะเน๎นเป็นกะลามะพร๎าว ในการทํา
เป็นผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึกประเภทเคร่ืองใช๎ สํวนที่เกียวโตจะเป็นวัสดุไม๎ไผํ ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่มี
เอกลักษณ๑เฉพาะถิ่น  
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ตารางที่ 4.21  เปรียบเทียบของที่ระลึกที่เป็นหมวดในรูปของสัตว๑สัญลักษณ๑ของอยุธยาและเกียวโต 
อยุธยา เกียวโต 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 ของที่ระลึกในรูปของสัตว๑สัญลักษณ๑ ของที่อยุธยาจะเป็น ช๎าง และปลาตะเพียน สํวนของเกียว
โตจะเป็นแมวและกระตําย ในสํวนของอยุธยาจะเป็นของที่ระลึกที่มีหน๎าที่ใช๎สอยทําเป็นของประดับ
ตกแตํงที่มีความประณีตและสวยงาม ของที่ระลึกที่เป็นช๎างจะเป็นของสําหรับการจัดวางประดับตกแตํง 
สํวนปลาตะเพียนจะใช๎ในการแขวนประดับ สํวนของเกียวโตจะมีการประยุกต๑เป็นของใช๎ได๎ด๎วย เชํน 
แก๎วน้ํา แมํเหล็กติดตู๎เย็น นอกเหนือไปจากนั้นจะเป็นการใช๎ประโยชน๑ที่เป็นการทําเป็นสัตว๑นําโชค
(mascot) ที่นํามาใช๎เป็นสื่อตัวแทนในการออกแบบของที่ระลึกตําง ๆ จัดวางเป็นชุด เหมือนการจัดงาน
มหกรรมกีฬา โอลิมปิค เอเซียนเกมส๑ ที่จะใช๎สัตว๑นําโชคเป็นสัญญลักษณ๑ของเกมส๑กีฬา  
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ตารางที่ 4.22 เปรียบเทียบของที่ระลึกที่เป็นหมวดสะท๎อนงานฝีมือ-ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของอยุธยาและ
เกียวโต 

อยุธยา เกียวโต 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 ของที่ระลึกสะท๎อนงานฝีมือ-ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นงานที่มีเอกลักษณ๑ที่สะท๎อนถึงภูมิปัญญาได๎
อยํางประณีตสวยงามของทั้งอยุธยาและเกียวโต สามารถนํามาเป็นของที่ระลึกได๎อยํางนําภาคภูมิใจแกํ
ผู๎รับและผู๎ได๎รับ โดยของที่ระลึกประเภทนี้ทางเกียวโตจะมีการประยุกต๑ที่สามารถเข๎าถึงให๎ได๎ทุก
กลุํมเป้าหมายและประเภทการใช๎งาน 
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 จากการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ๑และวิเคราะห๑เปรียบเทียบทําให๎สามารถประมวลและ

เสนอแนวความคิดที่เป็นประโยชน๑ที่จะนํามาใช๎เป็นข๎อเสนอแนะในการออกแบบผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึก
สําหรับจังหวัดอยุธยาดังนี้ 

1. ความเป็นสินค๎าที่เป็นเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่น  เมื่อมีผู๎กลําวถึงของที่ระลึกประเภทนี้แล๎วทุก
คนต๎องรู๎จักแหลํงที่มาของสิ่งนั้นได๎ ซึ่งถือวําเป็นเอกลักษณ๑ที่เกิดมาจากประวัติความเป็นมาของท๎องถิ่น
นั้นๆ   กิโมโน  รองเท๎าฟาง พัดญี่ปุ่น ขนมเงินโตเกียว ตุ๏กตาเกียวโต หมวดที่ควรเน๎นความเป็นสินค๎าที่
เป็นเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่น  มากที่สุด 2 อันดับแรก คือ อันดับ 1 หมวดของที่ระลึกสะท๎อนงานฝีมือ-ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น และ อันดับ 2 หมวดของที่ระลึกประเภทวัสดุจากธรรมชาติและพื้นถิ่น 

 

 
 

ภาพที่4.72  แสดงการใช๎วัสดุธรรมชาติท๎องถิ่นเชํนไผํ นํามาประยุกต๑เป็นสินค๎าของที่ระลึกได๎
หลากหลาย 
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ภาพที่ 4.73  แสดงการนําเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่น  นํามาประยุกต๑เป็นสินค๎าของที่ระลึกได๎หลากหลาย 
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2 .การออกแบบบรรจุภัณฑ๑ ที่นอกจากจะมีหน๎าที่ในการปกป้องผลิตภัณฑ๑แล๎ว ยังมีหน๎าที่ใน
การประชาสัมพันธ๑ตัวเองให๎เป็นที่รู๎จักได๎งํายและมีประสิทธิภาพ สามารถสร๎างเอกลักษณ๑ทางความงาม
ที่มีคุณคํา ซึ่งจะเป็นการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึก จากการสํารวจและศึกษา ทุกหมวด
ผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึกควรเน๎นการออกแบบบรรจุภัณฑ๑ แตํในหมวดที่ควรเน๎นมากที่สุด 2 อันดับแรก 
คือ อันดับ 1 หมวดขนมและอาหาร และ อันดับ 2 หมวดของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามความเชื่อ เคร่ืองราง 
ของขลัง 

 
 

ภาพที่4.74  แสดงการออกแบบบรรจุภัณฑ๑ของที่ระลึกประเภทอาหาร นอกจากความสวยงามแล๎วยัง
สามรถออกแบบให๎เหมาะตามเทศกาลท๎องถิ่นเชํนเทศกาลซากุระได๎ด๎วย 
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ภาพที่4.75  แสดงตัวอยํางการรรจุภัณฑ๑ของที่ระลึกประเภทอาหารที่นําเอกลักษณ๑ท๎องถิ่นมาออกแบบบ  
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3 . การออกแบบเป็นชุด (series)เป็นการสร๎างงานออกแบบที่มี “ครอบครัว” เพื่อสร๎างเอกภาพ
ของผลงาน 1 ชุด ซึ่งให๎ผลตํอการวางตลาดมากกวําผลิตภัณฑ๑เดี่ยว สามารถสร๎างจินตนาการ
แบบตํอเน่ือง และทําให๎เกิดการติดตาม และอยากสะสมให๎ครบเป็นชุด และสร๎างทางเลือกในการเลือก
ซื้อให๎กับผู๎ซี้อได๎เป็นอยํางดี หมวดที่ควรเน๎นการออกแบบเป็นชุดมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ อันดับ 1 
หมวดของที่ระลึกที่เกี่ยวกับของประดับและตกแตํง และอันดับ 2 หมวด ของที่ระลึกที่เป็นหมวดของใช๎  

 

 
 

 
 

ภาพที่4.76  แสดงการนําลายประจําท๎องถิ่นมาออกแบบเป็นชุดของใช๎ได๎หลากหลาย  
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ภาพที่ 4.77 แสดงการออกแบบเป็นชุดของตุ๏กตาเกียวโต (Kyoto dolls) 
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4 . การผูกและสร๎างเร่ืองราวเนื้อหาให๎แกํผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึก เป็นการโยงเร่ืองราวและแบํง
หมวดหมูํในการมีเน้ือหาและคุณคําของผลิตภัณฑ๑ในด๎านความเชื่อประเภทตําง ๆ อาจจะมาจากบริบท
ในความเชื่อพื้นฐานดั้งเดิมของชุมชนที่มีเอกลักษณ๑และความนําสนใจที่แตกตํางกันไปตามภูมิภาค
ท๎องถิ่น ทําให๎ผู๎ซื้อมีความเข๎าใจและระลึกได๎วัฒนธรรมที่แตกตําง หมวดที่ควรเน๎นการออกแบบการผูก
และสร๎างเร่ืองราวเนื้อหาให๎แกํผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึก มากที่สุด 2 อันดับแรก คือ อันดับ 1 หมวดของที่
ระลึกที่ผลิตขึ้นตามความเชื่อ เคร่ืองราง ของขลัง และอันดับ 2 หมวด ของที่ระลึกที่เป็นหมวดในรูปของ
สัตว๑สัญลักษณ๑ 

 
 

 

      
 

 
 

ภาพที่4.78  แสดงการนําความเชื่อในเร่ืองโชคลางมาเป็นของที่ระลึก เชํน ความโชคดีในการสอบ ความ
โชคดีในการคลอดบุตร ซึ่งเป็นของที่ระลึกที่มีรูปทรงและสีสัน หลากหลาย สวยงาม 
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ภาพที่ 4.79 แสดงการนําความเชื่อในเร่ืองโชคลางมาเป็นของที่ระลึก และออกแบบมาเพื่อการสะสม 
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5 . การนําเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช๎รํวม เป็นการดึงดูดความสนใจให๎กับผู๎ซื้อได๎เป็นอยํางดี
ในการผนวกรวมการนําความทันสมัยที่กําลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มาใช๎กับผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึกเชํน 
การนําเคร่ืองหยอดเหรียญมาใช๎กับการขายของที่ระลึก หรือการนําคอมพิวเตอร๑มาเพื่อการทําเหรียญที่
ระลึก เป็นต๎น หมวดที่ควรเน๎นการนําเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช๎รํวม มากที่สุด 2 อันดับแรก คือ 
อันดับ 1 หมวดของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามความเชื่อ เคร่ืองราง ของขลัง และอันดับ 2 หมวด ของที่ระลึก
ที่เกี่ยวกับของประดับและตกแตํง 

 
 

ภาพที่ 4.80  แสดงการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ในการทําเหรียญที่ระลึกซึ่งสามารถกําหนดชื่อผู๎ซื้อ วัน  
 เวลา และสถานที่ 

6 . การออกแบบอันมีผลมาจากความริเร่ิม  จิตนาการ  และแนวความคิดที่จะสร๎างสรรค๑ผลงาน
นั้นๆให๎มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ไมํย่ําอยูํกับกฎและกติกาเดิม ๆ ที่มักจะผลิตออกมาซ้ํา ๆ และเกิดการ
ลอกเลียนแบบกันงําย หมวดที่ควรเน๎นการนําการออกแบบอันมีผลมาจากความริเร่ิม  จิตนาการ มาใช๎
มากที่สุด 2 อันดับแรก คือ อันดับ 1 หมวดของการละเลํนและกีฬา และอันดับ 2 หมวดของที่ระลึกใน
หมวดสถาปัตยกรรมและยวดยาน และอาคารสถานที่ตํางๆ 
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ภาพที่ 4.81 แสดงการออกแบบของเด็กเลํนที่เมื่อโยนขึ้นไปแล๎วจะเห็นการเปลี่ยนรูปทรงกลายเป็น
ลวดลายอีกแบบหนึ่ง 

7 . การออกแบบเพื่อสร๎างรสนิยมใหมํ  เปลี่ยนแนวคิดของบุคคลวําสิ่งของรูปแบบเชํนนั้นไมํ
จําเป็นต๎องใช๎เพื่อประโยชน๑เชํนนั้นตลอดไป  อาจใช๎เพื่อประโยชน๑อยํางอื่นอีกก็ได๎ หมวดที่ควรเน๎น
การออกแบบเพื่อสร๎างรสนิยมใหมํ มาใช๎มากที่สุด 2 อันดับแรก คือ อันดับ 1 หมวดของที่ระลึกที่เป็น
หมวดของใช๎ และอันดับ 2 หมวดของที่ระลึกที่เกี่ยวกับของประดับและตกแตํง 

 

 
ภาพที่ 4.82  แสดงตัวอยํางการนําการผสานแนวความคิดของการนําเอกลักษณ๑และรูปแบบดั้งเดิม

เฉพาะถิ่นมาประยุกต๑ให๎เกิดรูปแบบของประโยชน๑ใช๎สอยที่รํวมสมัย 
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8 .  การประยุกต๑ให๎มีหน๎าที่ประโยชน๑ใช๎สอยมากขึ้น เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ๑โดยการเพิ่ม
หน๎าที่ใช๎สอยจากการใช๎สอยเดิมๆ 

 

 
 

ภาพที่ 4.83  การออกแบบของที่ระลึกที่มีประโยชน๑ใช๎สอยมากขึ้น นอกจากเป็นเคร่ืองรางยังเป็นถ๎วยด๎วย 

9.  การประยุกต๑นําสัตว๑สัญลักษณ๑ (mascot) มามีสํวนรํวมในการทําประชาสัมพันธ๑ ให๎เกิด
ความรู๎สึกรํวม และความเป็นเอกภาพและการจดจําได๎ในพื้นที่เฉพาะถิ่น โดยการนําสัตว๑สัญลักษณ๑เป็น
ตัวนําและเชื่อมตํอ ระหวํางความเป็นผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึกและบริบทการเป็นตัวแทนของชุมชน  

 
 
ภาพที่4.84  แสดงการนําสัตว๑สัญลักษณ๑มารํวมในการออกแบบของที่ระลึก ทําให๎เกิดการจดจําได๎ของ
สถานที่ และเป็นสํวนประกอบลายกราฟิค  เป็นการสร๎างตราสินค๎าประเภทหน่ึง  
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ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ด้านการออกแบบป้ายและกราฟิก 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการออกแบบกราฟิกในงานวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวม

ข้อมูลภาค เอกสาร ส ารวจรูปแบบป้ายจากพื้นที่จริงของเมืองเกียวโตรวมถึงพื้นที่โดยรอบและพื้นที่
เมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา โดยจะเน้นในส่วนของการออกแบบป้ายในส่วนของร้านค้าที่สอดคล้องกับ
โครงการศึกษาเป็นประเด็นหลัก  นอกจากนี้เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มตัวอย่างจาก
แบบสอบถาม ท าให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้ในหลากหลายมิติ  เพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางการ
ออกแบบกราฟิกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

1. ป้ายโฆษณา เป็นป้ายที่ให้ข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวม ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะ

ตัดสินใจมาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ  

1.1 ป้ายโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ป้ายเชิญชวนให้เที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ  
เป็นต้น 

1.2 ป้ายโฆษณาร้านค้า เช่น ป้ายที่บอกชื่อและลักษณะของธุระร้านค้า เป็นต้น 

2. ป้ายร้านค้า เป็นป้ายชื่อร้านลักษณะต่างซึ่งรวมถึงป้ายเสริมต่างๆ ที่จะมาช่วยสนับสนุน
ร้านเชิงธุระกิจให้นักท่องเที่ยวสนใจและดึงดูดใจในการเลือกซื้อให้มากขึ้น โดยแบ่งได้ดังนี้  

 2.1 ป้ายชื่อร้านหลัก ป้ายชื่อร้านมักจะติดตั้งที่ประตูหน้าร้าน มักเป็นวัสดุคงทน  
 2.2 ป้ายชื่อร้านรอง ป้ายที่มีขนาดและสีสันแตกต่างจากป้ายหลักวางไว้ต่างมุมมอง 
 2.3 ป้ายชื่อร้านย่อย ป้ายกึ่งโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของร้าน  
3. ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นป้ายที่ช่วยสื่อสารกับนักท่องเที่ยวในการเดินเที่ยวชมในสถานที่

ท่องเที่ยวนั้นๆ ให้สามารถเดินเที่ยวชมได้อย่างสะดวกสบาย มีการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านภาพ ตัวอักษร
และข้อความ ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกรวดเร็วตรงตามความต้องการให้มากที่สุด โดยแบ่ง
ได้ดังนี้  
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1. การวิเคราะห์รูปแบบของป้ายโฆษณา 
1.1 ป้ายโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยว 

   
 

ป้ายโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น(ภาพซ้าย) ที่แขวนตามเส้นทางของสถานที่ท่องเที่ยวช่วย
ให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว โดยมีรูปแบบของงานกราฟิกลายเส้นที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย สื่อสารข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วด้วยสีสันที่มีไม่มาก ช่วยให้ภาพที่ใช้มีความชัดเจนและสามารถสื่อสารได้ดีมากยิ่งขึ้น 
นักท่องเที่ยวไม่ต้องตีความมากเกินไป การใช้ตัวอักษรในการสื่อสารมีมากกว่าหนึ่งรูปแบบ แต่สามารถ
แบ่งระดับความสาคัญให้กับตัวอักษรได้เป็นอย่างดี ทาให้รูปแบบตัวอักษรแต่ละแบบทาหน้าที่ส่งสาร
และข้อมูลต่างๆ ได้เต็มประสิทธิภาพ ส่วนป้ายโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยวของไทย(ภาพขวา) ไม่มีการจัด
ระเบียบในการสื่อสารข้อมูลด้วยป้ายโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยว ทาให้เกิดการสับสนในเส้นทางการ
เดินทาง อีกทั้งยังไม่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานที่ท่องเที่ยวด้วย งานกราฟิกส่วนเน้นเลือกใช้
ตัวอักษรเพียงอย่างเดียว ทาให้งานดูไม่น่าสนใจ 

สรุป งานกราฟิกที่นามาใช๎กับป้ายโฆษณาสถานที่ทํองเที่ยวนอกจากภาพประกอบที่ชัดเจน 

www.ssru.ac.th



 272 

เข๎าใจงําย ใช๎สีสันไมํมาก ลาดับความสาคัญของตัวอักษรชํวยในการสื่อสาร มีรูปแบบป้ายที่ชํวยสํงเสริม
ภาพลักษณ๑ได๎ 
 

   
 

การออกแบบภาพประกอบสาหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยป้ายโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยว  
สามารถติดต้ังได้มากกว่าหนึ่ง โดยออกแบบให้มีความสัมพันธ์กันในการงานด้วยงานกราฟิกที่ชัดเจน
เมื่อมองระยะไกล 

   
 
การใช้ป้ายโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยวในเวลากลางคืนที่มีไฟส่องสว่างให้ข้อมูลที่ชัดเจนช่วย

ส่งเสริมงานกราฟิกในการสื่อสารข้อมูลได้ดี และมีมากกว่าหนึ่งมุมมองที่อานวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น 
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1.2 ป้ายโฆษณาร้านค้า 
 

 
 
การโฆษณาร้านค้าด้วยป้ายโฆษณาเพื่อนาทางไปสู่ร้านค้าหรือเชิญชวนให้ไปที่ร้านค้าได้ง่าย

มากขึ้น เพิ่มความน่าสนใจของร้านให้กับนักท่องเที่ยวได้ตัดสินใจได้เร็วขึ้น  โดยมีกราฟิกที่ช่วยในการ
สื่อสารและเชิญชวนด้วยภาพประกอบ ตัวละคร สัญลักษณ์ และโลโก้ต่างๆ ประกอบชื่อร้านค้าและ
ข้อความเล็กน้อยในการอธิบาย บางแห่งมีการนาทางด้วยป้ายเป็นระยะๆ สู่ร้านค้าได้สะดวก โดยส่วน
ใหญ่เน้นการใช้ภาพประกอบเป็นหลัก ง่ายต่อการจดจาของลูกค้าที่จะกลับมาใหม่ในภายหลัง อีกทั้งยัง
ช่วยสื่อสารเกี่ยวกับลักษณะสินค้าที่ร้านจาหน่ายได้อีกด้วย ภาพกราฟิกที่เป็นสัญลักษณ์และโลโก้ก็
สามารถช่วยให้จดจาร้านค้าได้ดีเช่นกัน โดยภาพประกอบที่ใช้เป็นภาพการ์ตูน บางแห่งมีการใช้สัตว์นา
โชคมาประกอบ เน้นสีเรียบง่ายดูน่ารักไม่ฉูดฉาด กลมกลืนและเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีช่วยให้
นักท่องเที่ยวเกิดความคล้อยตาม 

สรุป การเลือกใช้ภาพประกอบในงานกราฟิกป้ายร้านค้า เน้นการใช้ภาพการ์ตูนที่ช่วยสื่อสารได้
อย่างเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย ทั้งยังช่วยให้จดจาได้ง่ายด้วยรายละเอียดที่ไม่ซับซ้อน ใช้
ตัวอักษรและข้อความไม่มากนัก สีที่ใช้เป็นสีที่เรียบง่ายไม่ฉูดฉาด 
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การน ารูปแบบงานกราฟิกที่เป็นภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ช่วยในการสื่อสารได้ง่ายยิ่งขึ้น 

   
 
นอกจากป้ายโฆษณาร้านค้าที่เป็นงานสองมิติหน้าร้านแล้วการเลือกใช้งานสามมิติสัตว์นาโชคก็

ช่วยได้ 
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1.3 ป้ายโฆษณาสินค้า 

 
 

การโฆษณาสินค้าเป็นการแนะนาให้นักท่องเที่ยวทราบถึงคุณสมบัติหรือสรรพคุณของสินค้าในร้านที่มี
จาหน่าย เป็นการเชิญชวนให้เข้าไปแวะชมสินค้าภายในร้านได้มากขึ้น โดยภาพกราฟิกที่ใช้ส่วนใหญ่
เน้นการใช้ภาพตัวการ์ตูนเล่าเร่ืองราวของสินค้าและใช้ตัวอักษรไม่เป็นทางการที่มีรูปแบบสดใส  น่ารัก 
ประกอบภาพลายเส้นอย่างง่าย รวมทั้งการใช้เทคนิคภาพตัดแปะสร้างงานสามมิติให้เกิดความหน้า
สนใจบริเวณหน้าร้านเป็นส่วนหน่ึงในการตัดสินใจเข้าไปซื้อสินค้าในร้าน  ส่วนการใช้ภาพถ่ายจริงมี
การเน้นความคมชัด ขนาด สีสันที่สดใสสมจริงหรือดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น การเลือกใช้วัสดุในการ
ทาป้ายพิมพ์หรือสลักก็เป็นส่วนหน่ึงที่จะทาให้งานออกแบบกราฟิกดูน่าสนใจได้ ซึ่งมีการเลือกใช้วัสดุ
ทาป้ายส่วนใหญ่เป็นไม้ ผ้าและผ้าใบ แตกต่างกันอกไปตามความต้องการที่จะสื่อสารกับนักท่องเที่ยว 
หรือบอกราคาสินค้าเพื่อดึงดูดความสนใจด้วยสีสันสดๆ 

สรุป การใช้ภาพประกอบสาหรับป้ายสินค้าสามารถใช้ลายเส้น ภาพถ่าย ภาพการ์ตูน หรือ
ผสมผสานกันช่วยเสริมงานให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นได้ หรือใช้การตกแต่งหน้าร้านประกอบทั้งแบบสอง
มิติและสามมิติในงานกราฟิกช่วยส่งเสริมสินค้าสาหรับนักท่องเที่ยวได้อีกวิธีหนึ่ง สีสันที่ใช้เป็นสีที่ช่วย
เสริมให้งานดูสมจริง สดใส ชัดเจน ข้อความมีทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการแล้วแต่การนา
เสนอข้อมูลให้สอดคล้องกับรูปแบบของสินค้า 
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ป้ายโฆษณาสินค้าที่มีมิติมากขึ้น สร้างความน่าสนใจให้สินค้าได้มากขึ้น บ่งบอกถึงสินค้าที่มีจา

หน่ายในร้านค้าได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้ใบปลิวโฆษณาเรียงซ้อนกันให้เกิดภาพงานกราฟิกที่สะดุดตามา
ประกอบในการออกแบบป้ายโฆษณาสินค้า 
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ภาพประกอบจริงที่มีสีสันสดใส ดึงดูดใจลูกค้าได้ดี อีกทั้งมีราคาจาหน่ายให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
ช่วยในการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น และใช้ตราสัญลักษณ์ของร้านค้าให้สร้างความจดจาได้ พร้อมทั้งการ
โฆษณาสรรพคุณของสินค้านั้นๆ ของร้านที่มีชื่อเสียง ซึ่งช่วยโฆษณาร้านค้าได้อีกทางหนึ่ง 
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1.4 ป้ายโฆษณาบริการ 

   
 

การโฆษณาบริการก็เป็นอีกส่วนหน่ึงที่ช่วยส่งเสริมให้การสื่อสารด้วยงานกราฟิกเพิ่ม
ประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นในแง่ของการท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ ช่วยในการวางแผนการเดินทางใน
เวลาจากัดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการจัดงานในแง่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร ค่า
เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว เบอร์โทรศัพท์สาหรับการติดต่อแหล่งให้บริการต่างๆ  หรือแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียง เป็นต้น การให้ข้อมูลบริการต่างๆ ใช้รูปแบบกราฟิกภาพประกอบที่เป็นภาพถ่ายจริง และภาพ
การ์ตูนช่วยบอกเล่าเร่ืองราวให้น่าสนใจมากขึ้น เน่ืองจากการใช้ภาพประกอบจริงช่วยให้เห็นบรรยากาศ
ของสถานที่จริง แต่อาจจะดูไม่น่าสนใจหรือดึงดูดความสนใจได้มากพอ  พร้อมทั้งข้อมูลที่ไม่มาก
จนเกินไปเน้นข้อมูลการติดต่อประสานงานการท่องเที่ยว  เน้นสีฉูฉาดเพื่อให้ข้อมูลเด่นชัดมากยิ่งขึ้น 

สรุป การโฆษณาบริการส่วนใหญ่ใช้ภาพประกอบที่เป็นภาพถ่ายจริง และบางคร้ังมีการนาภาพ
การ์ตูนมาช่วยส่งเสริมงานให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ใช้สีที่ตัดกันให้ข้อมูลเด่นชัดมากยิ่งขึ้น ข้อความที่ใช้
ในการให้ข้อมูลเลือกมาเฉพาะใจความสาคัญใช้ตัวอักษรที่อ่านง่ายเพื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจน  
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ป้ายโฆษณาบริการที่มีการใช้กราฟิกภาพจริงและภาพการ์ตูนมาผสมผสานช่วยในการสื่อสาร
ข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย แต่ยังดูน่าเชื่อถือดูเป็นทางการอยู่ด้วยการใช้ภาพจริงอยู่ได้  หากเลือกภาพจริงอย่าง
เดียวอาจทาให้งานดูหนักมากไป ผ่อนคลายด้วยภาพการ์ตูนและสีสันสดใสน่ารัก 

   
 

การให้ข้อมูลบริการด้วยป้ายโฆษณาในสถานที่ท่องเที่ยวด้วยงานกราฟิกที่เรียบงานช่วยให้งาน
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวได้ดี จากการใช้สีสันที่ไม่จัดจ้านมากจนเกินไป และ
ภาพประกอบที่ใช้เป็นเพียงสัญลักษณ์(ภาพซ้าย) หากข้อความมีมากกว่าหนึ่งต้องให้ความสาคัญตามลา
ดับเพื่อดึงดูดความสนใจให้กับป้ายได้มากขึ้น(ภาพขวา) 
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2. การวิเคราะห์รูปแบบของป้ายร้านค้า 
2.1 ป้ายชื่อร้านหลัก 
 

   
 

ป้ายชื่อร้านค้าเน้นความเรียบง่ายในการจัดวางตัวอักษรและองค์ประกอบภาพที่มีไม่มาก  
รวมทั้งการจัดวางได้หลากหลายรูปแบบของตัวอักษรญ่ีปุ่น ทั้งแนวต้ังและแนวนอน ขนาดที่เลือกใช้ไม่
ใหญ่จนเกินไป มีช่องว่างสาหรับเว้นจังหวะ สีแบบเรียบง่ายกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม(ภาพซ้ายมือ) 
ส่วนของไทยเน้นตัวอักษรที่ค่อนข้างใหญ่ ชัดเจน สีสันสดตัดกันฉูดฉาด เพื่อดึงดูดใจเมื่อพบเห็น(ภาพ
ขวา) ขนาดของตัวอักษร การจัดวาง และการกาหนดสีที่ใช้ในการออกแบบ จึงนับว่าเป็นสิ่งสาคัญอย่าง
ยิ่งสาหรับการออกแบบป้ายชื่อร้าน เน่ืองจากสามารถให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวและลูกค้าได้ตรงความ
ต้องการได้มากที่สุด แต่ก็ต้องเป็นข้อความที่กระชับให้ความหมายเข้าใจง่าย สีสันเรียบง่ายไม่ฉูดฉาดดู
กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมก็สามารถนาไปผสมผสานให้ลงตัวได้กับรูปแบบอื่นๆ ส่วนรูปแบบ
ตัวอักษรที่แปลกตา สีสดใส เป็นงานกราฟิกที่ช่วยดึงดูดใจได้ดีอย่างหนึ่ง แต่หากนามาใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและผสมผสานกับความเรียบง่ายได้อย่างลงตัว จะทาให้เกิดงานกราฟิกใหม่ๆ ขึ้นมาสาหรับใช้
ในการออกแบบป้ายชื่อร้านค้าต่อไป 

สรุป ป้ายชื่อร้านค้าหากใช้ตัวอักษรเป็นหลักในการออกแบบ นอกจากให้ลาดับความสาคัญ
ด้วยขนาดของตัวอักษรแล้ว การใช้รูปแบบตัวอักษรที่แปลกตาก็ช่วยดึงดูดความสนใจให้กับชื่อร้านค้า
ให้เป็นที่จดจาง่ายขึ้นได้ แต่การเลือกนามาใช้กับงานกราฟิกนั้นต้องให้ความสาคัญอย่างเหมาะ  อาจจะ
ใช้เพียงเล็กน้อยเพื่อให้งานกราฟิกยังคงความเรียบง่ายกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้ดี แต่ยังคงสร้าง
จุดเด่นให้กับป้ายชื่อร้านเกิดความแตกต่างอย่างลงตัว ภาพประกอบที่ใช้มักเป็นภาพสัญลักษณ์ ตรา
ร้านค้าช่วยจดจาได้อีกทางหนึ่ง 
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ความเรียบง่ายของป้ายชื่อร้านและการจัดวางตัวอักษรในรูปแบบที่แตกต่างกันในป้ายเดียวกัน
สร้างให้เกิดความแตกต่างในตัวเอง โดยไม่ต้องใช้ภาพประกอบในการดึงดูดใจ ก็สามารถดึงดูดใจด้วย
ตัวอักษรเพียงอย่างเดียวได้ แต่หากต้องมีจังหวะ ช่องไปในการจัดวางตัวอักษร ขนาดที่เหมาะสม ก็
สามารถใช้ได้อย่างลงตัว ประกอบกับการเลือกใช้วัสดุในการทาป้ายชื่อร้านด้วยไม้ ก็ทาให้งานกราฟิกดู
โดดเด่นขึ้นมาได้ 
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การใช้ลวดลายของป้ายให้เกิดเป็นงานลายเส้นกราฟิกอย่างเป็นจังหวะช่วยนาสายตา เน้น

ข้อความชื่อป้ายร้านให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น บางคร้ังมีการใช้ภาพประกอบการ์ตูนร่วมกับป้ายชื่อร้าน ใช้
แสงไฟช่วยให้ป้ายชื่อร้านดูโดดเด่นขึ้นได้ 
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การสร้างมิติให้กับป้ายชื่อร้านก็ท าให้โดดเด่นขึ้นได้ เน่ืองจากความเรียบง่ายของกงานกราฟิก

นั้นอาจทาให้งานดูน่ิงมากจนเกินไป เมื่อมีมิติแสงเงาของงานเข้ามาเกี่ยวข้องก็ช่วยให้น่าสนใจขึ้นได้การ
สร้างมิติให้กับป้ายชื่อร้านก็ทาให้โดดเด่นขึ้นได้ เน่ืองจากความเรียบง่ายของกงานกราฟิกนั้นอาจทาให้
งานดูนิ่งมากจนเกินไป เมื่อมีมิติแสงเงาของงานเข้ามาเกี่ยวข้องก็ช่วยให้น่าสนใจขึ้นได้ 
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ขนาดของป้ายและงานกราฟิกที่ใหญ่เป็นอีกสิ่งที่ช่วยให้งานดึงดูดใจได้อย่างฉับพลัน แต่การใช้
งานต้องมีพื้นที่มากพอสมควร บางคร้ังอาจเป็นเพียงการจัดพื้นที่ว่างเพื่อวางตัวอักษรและสัญลักษณ์ของ
ร้านให้ดูโดดเด่น 

 
 
สร้างรูปลักษณ์ของป้ายให้โดดเด่นสัมพันธ์กับร้านค้าช่วยให้งานกราฟิกมีมิติที่หลากหลาย  

สร้างความแปลกตาน่าสนใจให้กับงานกราฟิกได้เป็นอย่างดี 
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ป้ายร้านที่ใช้สัญลักษณ์ในรูปแบบงานสามมิติมาประกอบ เป็นงานกราฟิกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ 
สร้างความจดจาและโดดเด่นให้กับร้านค้าได้เป็นอย่างดี 

 

 
การออกแบบกราฟิกป้ายชื่อร้านที่ดูเรียบง่ายสอดคล้องกันทั้งร้านช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ

ภายในร้านและนอกร้านได้เป็นอย่างดี ด้วยกราฟิกตัวอักษรและองค์ประกอบศิลป์ที่มีการจัดวางอย่าง
เป็นจังหวะ เลือกใช้สองสีที่ช่วยคลุมโทนได้ทั้งร้านค้า สร้างความกลมกลืนให้กับแหล่งท่องเที่ยว 
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รูปแบบงานกราฟิกของป้ายที่หลากหลายทั้งตัวอักษรและลวดลายที่นามาใช้ทั้งสองมิติและสาม
มิต ิตาแหน่งการวางป้าย วัสดุที่ใช้ทาป้ายช่วยส่งเสริมงานกราฟิกให้เห็นแนวความคิดในการออกแบบที่
แตกต่างกันไปทาให้งานกราฟิกที่นามาใช้ถูกนาเสนอในรูปแบบใหม่ๆ ที่แปลกตาเสมอ อีกทั้งยังใส่
รายละเอียดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ลงไปในการออกแบบอย่างลงตัว 

 

 
 
รูปแบบป้ายแบบใหม่และแบบดั้งเดิมมีเทคนิคการจัดที่เรียบง่ายเหมือนกันถึงแม้รูปลักษณ์ที่

ออกมาจะแตกต่างกัน ก็ทาให้เห็นรูปแบบงานกราฟิกที่มีการใช้ตัวอักษรเพียงอย่างเดียวก็ดึงดูดความ
สนใจได้ดีเช่นกัน 
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รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมร้านค้าของญ่ีปุ่นบ่งบอกถึงธุรกิจของร้านนั้นๆ  ด้วยรูปแบบของ
ลูกกรงหน้าร้าน ซึ่งป้ายร้านถูกออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายงานสถาปัตยกรรมเก่า ซึ่งสามารถนามาใช้
กับการออกแบลวดลายกราฟิกที่ช่วยในการสื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องใช้ตัวอักษร 
ภาพประกอบและสี 

 
 
รูปแบบงานสถาปัตยกรรมสมัยโบราณที่นามาใช้หรือบูรณะใหม่เพื่อการสืบสานเล่าเร่ืองราวใน

อดีต 
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รูปแบบงานสถาปัตยกรรมเก่าที่มีการใช้ลักษณะลูกกรงไม้ช่วยสื่อสารถึงกิจการร้านค้าประเภท

ต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไปในรูปแบบของลูกกรงไม้ ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ
กราฟิก โดยนาลูกเล่นของลวดลายดังกล่าวมาประดับตกแต่งและช่วยสื่อสารในรูปแบบใหม่ให้เห็นถึง
วัฒนธรรมดั้งเดิมได้ 
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การใช้ภาพประกอบงานกราฟิกแบบสามมิติที่มีขนาดใหญ่ช่วยให้งานที่โดดเด่นอยู่แล้วยิ่งมี
ความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้หน้าร้านดึงดูดใจลูกค้าและนักท่องเที่ยวได้ดี 

 
 

งานกราฟิกป้ายไฟที่ช่วยให้ร้านดูสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้นกับขนาดที่ใหญ่โต ชัดเจนใน
แหล่งท่องเที่ยวที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง 
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2.1  ป้ายชื่อร้านรอง 

 
 
ป้ายชื่อร้านรองมีอยู่หลากหลายรูปแบบ ป้ายผ้าหน้าร้านขนาดใหญ่ผื่นเดียว ป้ายผ้าผืนเล็กเรียง

แนวยาวตลอดแนวหน้าร้าน โคมไฟ ป้ายอ่ืนๆ ที่ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าได้มากยิ่งขึ้น เป็นส่วนหน่ึง
ของรูปแบบวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมที่มีมาแต่โบราณของญี่ปุ่นที่ต้องมีการใช้ผ้าแขวนหน้าร้านบ่ง
บอกถึงการเปิดทาการของร้านประเภทต่างๆ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มข้อมูลของร้านลงไปในลวดลายวาดบน
ผืนผ้า ลวดลายส่วนใหญ่เป็นตัวอักษรที่เรียบง่าย ถ้ามีข้อความก็เป็นข้อความสั้นๆ หรือบางคร้ังอาจมี
ลวดลายภาพประกอบต่างๆ ที่บอกเล่าเร่ืองราวเกี่ยวกับร้านค้านั้นๆ หรือสัญลักษณ์ของร้านค้า สินค้าที่มี
จาหน่ายในร้านค้า เน้นข้อความไม่มาก โดยสีเรียบง่าย ส่วนใหญ่ใช้สีเพียงสีเดียวถึงแม้จะเป็นสีที่จัดก็ทา
ให้งานดูเรียบง่ายลงได้ หรือบางแห่งก็ใช้ลวดลายกราฟิกผ้าลายดอกมาประกอบกับข้อความ ภาพสินค้า 
ภาพดอกไม้ประจาฤดูกาล ภาพอื่นๆ ที่ช่วยในการสื่อสารได้ดีมากยิ่งขึ้น 

สรุป การใช้ป้ายผ้าขนาดต่างๆ ที่เป็นป้ายชื่อรองจากป้ายร้านค้าหลักนั้น ช่วยให้นักท่องเที่ยว 
เห็นรายละเอียดของร้านค้าได้มายิ่งขึ้น ด้วยการใช้ภาพสัญลักษณ์ ภาพสินค้า ข้อความสั้นๆ ชื่อร้านค้า ที่
แตกต่างออกมาจากป้ายหลัก โดยเลือกใช้ตัวอักษร สีสัน ที่แตกต่างจากป้ายหลักแต่ยังดูกลมกลืนเข้ากัน
ได้ด้วยกันทั้งร้านค้า ส่งเสริมให้บรรยากาศของร้านค้าให้ดูคึกคักด้วยป้ายรองต่างๆ นี ้ที่นิยมใช้สีสันไม่
จัดจ้าน ดูเรียบง่าย 
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ป้ายร้านรองเป็นผ้าพิมพ์ลวดลายที่ช่วยให้ทราบรายละเอียดของร้านค้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็น
แบบแผนขนบธรรมเนียมที่ชาวญ่ีปุ่นยึดถือกันมาแต่โบร้านในการเปิดร้านค้า  โดยใช้ป้ายผ้าที่มีลวดลาย 
ภาพประกอบ ตัวอักษรที่ช่วยสื่อถึงร้านค้าให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 
 
ป้ายผ้าขนากเล็กที่ถูกแขวนไว้หน้าร้านค้าในประเทศญี่ปุ่นเกือบทุกร้าน บ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่

สืบต่อกันมาแต่โบราณที่ยังคงปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสมัยปัจจุบันน้ีได้ดี 
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2.2ป้ายชื่อร้านย่อย 

   
 

ป้ายชื่อร้านย่อย ที่ใช้โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของโคมไฟตามรูปแบบธรรมเนียมโบราณใน
ญ่ีปุ่นและยังมีการวางของตาแหน่งป้ายที่มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อเพิ่มมุมมองให้กับนักท่องเที่ยว  ไม่ว่าจะเป็น
ด้านข้างของร้านค้า ซึ่งตามทางเดินที่เป็นซอยแคบจะช่วยให้นักท่องเที่ยวที่เดินเข้ามาเห็นร้านได้ชัดเจน
และในระยะไกลมากขึ้น โดยส่วนให้กราฟิกที่ใช้ก็มักจะเป็นตัวอักษรชื่อร้าน ข้อความสั้นๆ ให้เข้าใจง่าย 
ตัวอักษรขาดไม่ใหญ่เหมือนป้ายรอง รูปแบบง่านง่าย สีสันเรียบง่ายกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม เน้นการ
ใช้ตัวอักษรในการสื่อสารมากกว่า ภาพประกอบมีน้อย แต่ก็มีแบบที่เป็นสัญลักษณ์ของร้านค้าและภาพ
เทศกาล ฤดูกาลบ้าง ซึ่งบางคร้ังต้องการกระตุ้นนักท่องเที่ยวในบางโอกาสก็อาจจะเลือกใช้สีสันสดๆ  ตัด
กันบ้าง อีกทั้งยังมีการจัดหน้าร้านด้วนอุปกรณ์เสริมต่างๆ  สร้างบรรยากาศให้กับร้านค้าดูน่าสนใจขึ้น 

สรุป กราฟิกที่ใช้กับงานป้ายย่อยๆ นั้นส่วนใหญ่เน้นการใช้ตัวอักษรบนโคมไฟและใช้
อุปกรณ์เสริมในการตกแต่งหน้าร้านให้น่าสนใจ ด้วยการพิมพ์ลายชื่อร้าน สัญลักษณ์ของร้าน 
ภาพประกอบอย่างง่ายลงบนอุปกรณ์ตกแต่งหน้าร้าน ลักษณะของงานมีมิติมากขึ้นกว่าการเป็นป้าย โดย
สร้างบรรยากาศเสริมให้งานกราฟิกดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นได้ด้วย 
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ลักษณะของป้ายย่อยที่มีทั้งที่เป็นโคมไฟแบบเรียบง่ายและสีสันรูปแบบที่แปลกใหม่ รวมทั้ง
รูปแบบในการติดต้ังป้ายในมุมมองต่างๆ ที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวเห็นได้ชัดเจนและสร้างความน่าสนใจ
ได้ง่ายขึ้น 
 

 
การใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ ช่วยในการตกแต่งหน้าร้านและส่งเสริมงานกราฟิกลวดลายต่างๆ ให้

ชัดเจน สร้างความน่าสนใจให้กับร้านค้ามากยิ่งขึ้น 
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การใช้โคมไฟตกแต่งหน้าร้านสร้างบรรยากาศได้เหมือนงานเทศกาลประจาปี  ช่วยดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวการใช้โคมไฟตกแต่งหน้าร้านสร้างบรรยากาศได้เหมือนงานเทศกาลประจาปี  ช่วยดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว 

      
 

งานกราฟิกสามมิติที่เป็นโคมไปรูปแบบต่างๆ ช่วยตกแต่งหน้าร้านให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
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3. ป้ายประชาสัมพันธ์   

   

ป้ายประชาสัมพันธ๑เป็นป้ายที่ชํวยสื่อสารกับนักทํองเที่ยวในการเดินชมสถานที่ทํองเที่ยวตํางๆ 

เพื่อที่จะสามารถเดิมเที่ยวชมได๎อยํางสะดวกสบาย  มีการให๎ข๎อมูลขําวสารในรูปตํางๆ  ไมํวําจะเป็นภาพ  

ตัวอักษร และข๎อความ  ทําให๎นักทํองเที่ยวหรือผู๎เยี่ยมชม ได๎รับความสะดวกรวดเร็วตรงตามความ

ต๎องการให๎มากที่สุด   สําหรับในพื้นที่เกียวโตและบริเวณโดยรอบจะพบวํามีมีป้ายประชาสัมพันธ์

สถานที่ท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นระยะๆ โดยมีการติดต้ังตาม

เสาไฟตลอดแนวทางเดินของนักท่องเที่ยว  ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อการ

เดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายไม่หลงทาง  โดยส่วยใหญ่เป็นป้ายผ้าทั้งแขวนคู่และ

แขวนเดี่ยว ใช้สีเรียบง่ายประกอบกับสัญลักษณ์  หรือสัตว์ตัวแทนการประชาสัมพันธ์ และมีการเลือกใช้

สีสันไปตามเทศกาลและฤดูกาลตามสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีเช่น ช่วงซากุระก็จะเน้นสีชมพูของ

ซากุระหรือเลือกใช้ดอกซากุระเลียนแบบมาใช้ประกอบกับงานกราฟิกต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศ  

ให้กับนักท่องเที่ยวให้มีส่วนร่วมรับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกของคนในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ได้

ดีด้วย  นอกจากนี้ในการสื่อประชาสัมพันธ์ยังนิยมที่จะใช้ภาพทางกราฟิกในการสื่อสารด้วย  จึงสามารถ
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เข้าใจได้ง่ายขึ้น  แม้ว่าข้อความในการสื่อสารจะเป็นภาษาญ่ีปุ่น  การใช้ภาษาภาพและสัญลักษณ์จึงช่วย

ลดช่องว่างในการสื่อสารส าหรับบุคคลต่างชาติได้ระดับหนึ่ง 

สําหรับในพื้นที่เมืองเกําพระนครศรีอยุธยามักจะให๎ความสําคัญกับป้ายประชาสัมพันธ๑คํอนข๎าง

น๎อย  เห็นได๎จากจํานวนและชํวงหํางในการติดต้ังที่ยังมีน๎อยมาก   ซึ่งอาจท าให้เกิดความสับสนกับ

เส้นทางที่มีหลากหลายเส้นทาง  มีรูปแบบของป้ายหลากหลายทั้งขนาดและลักษณะตามแตํละหนํวยงาน

ไมํมีความเป็นเอกภาพ  ในรูปแบบบางครั้งอาจจะดูไม่เข้ากับบรรยากาศโดยรอบของสภาพแวดล้อม ท า

ให้เกิดความขัดแย้งไมํกลมกลืน   อักษรมักใช๎สีฉูดฉาดสะดุดตาไมํตํอยนิยมใช๎ภาษาภาพในการสื่อสาร 

ข๎อความในป้ายมักรายละเอียดมากมายเกินความจําเป็น  ในภาพมักไมํใช๎การออกแบบกราฟิกเข๎ามาชํวย

เพื่อให๎เกิดบรรยากาศที่ดีในการมอง 

สรุป  ป้ายประชาสัมพันธ๑ควรสื่อสารเข๎าใจได๎งําย  การสื่อสารควรใช๎ภาพหรือสัญลักษณ๑ทาง

กราฟิกเข๎ามาชํวยในการสื่อความหมาย  จํานวนข๎อความควรมีจํานวนเหมาะสมไมํมากเกินไป ข๎อความ

ที่ใช๎ควรเข๎าใจงํายและกระชับ  ควรมีจํานวนป้ายและระยะการติดต้ังตามแนวการสัญจรอยํางสม่ําเสมอ

เป็นระยะ  รูปแบบของป้ายควรมีลักษณะที่สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมโดยรอบและชํวยสร๎าง

บรรยากาศกับสถานที่นั้นๆด๎วย 

   
 
ภาพที่ 4.85    ตัวอยํางป้ายประชาสัมพันธ๑ห๎ามสูบบุหรี่ขณะเดิน ในป้ายมีการใช๎ภาพชํวยสื่อสาร 

ทําให๎สามารถเข๎าใจได๎งําย   และชํวยลดชํองวํางของการสื่อสารของชาวตํางชาติได๎ดี 
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