
 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย และแนวทางการออกแบบ 

 
งานวิจัยเร่ืองแนวทางการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา : กรณีเปรียบเทียบเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทยและ เมืองเก่าเกียวโต
ประเทศญ่ีปุ่น   ส าหรับในบทนี้จะเป็นการน าเสนอเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ การสรุป
ผลการวิจัยในส่วนต่างๆ  และการเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกใน
พื้นที่โครงการศึกษาวิจัย ที่จะกล่าวถึงต่อไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการส ารวจพื้นที่กรณีศึกษาทั้งสองและน ามาเปรียบเทียบการวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้

สรุปผลในส่วนต่างๆเพื่อประกอบเป็นแนวทางการออกแบบในประเด็นใหญ่ๆได้ดังต่อไปนี้  
การวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้านของภาพรวม  จากการวิเคราะห์ในภาพรวมจะพบว่า เมืองเกียว

โตและเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยามีจุดเด่นที่เหมือนกันในด้านประวัติศาสตร์  ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น  แต่มีจุดต่างที่เห็นได้ชัดคือการบริหารจัดการทั้งการจัดการเส้นทาง
การคมนาคม  การจัดการพื้นที่ให้เกิดเอกภาพและสมดุล  การน าแนวคิดในการอนุรักษ์ในทุกมิติที่ต้อง
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์อย่างสมดุล   

การวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้านของการวางผังเมืองและสถาปัตยกรรมจากการวิเคราะห์จะพบว่า 
ในด้านการวางผังเมืองและสถาปัตยกรรมทั้งเมืองเกียวโตและเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยามีจุดเด่นที่
เหมือนกันในด้านประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศเป็นเวลานานจึงเป็นแหล่งสั่งสม
รูปแบบสถาปัตยกรรมและการผังเมืองที่ดีของประเทศ  ยกเว้นในส่วนที่เมืองเกียวโตเป็นเมืองที่สืบทอด
ต่อเน่ืองกันไม่ถูกท าลายจึงท าให้มีการด ารงอยู่ของเมืองต่อเน่ืองยาวนานไม่ขาดช่วง   ในขณะที่เมืองเก่า
อยุธยาเคยถูกทิ้งร้างไปช่วงหนึ่งหลังจากเสียกรุง ท าให้สภาพเมืองบางส่วนดูร้างขาดชีวิตชีวาจึงจ าเป็นต้อง
ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อย่างถูกต้องและสมดุล   เร่ืองการพัฒนาเมืองและสถาปัตยกรรมเมืองเกียวโตมีความเด่น
ในเร่ืองของการอนุรักษ์และพัฒนาได้อย่างลงตัวและสมดุลกับอดีตและปัจจุบันท าให้ความเป็นอดีตด ารง
อยู่ได้ไม่แปลกแยกและมีส านึกในด้านอนุรักษ์และความร่วมมือกันในหน่วยงานต่างๆอย่างเป็นเอกภาพ  
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ซึ่งในเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยายังขาดอยู่มาก  ส าหรับเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยามีจุดเด่นที่มีทรัพยากร
และพื้นที่เหลืออีกมากที่จะพัฒนาและเชื่อมโยงเหตุการณ์และสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่าง
ดี   

การวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้านของรูปแบบร้านค้าจากการวิเคราะห์จะพบว่า    ร้านค้าที่เกียวโต
และที่เมืองเก่าอยุธยา  มีข้อดีในเร่ืองการก าหนดรูปแบบร้านค้าเฉพาะที่ก าหนดจากส่วนกลางมีรูปแบบที่
สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมหลักของพื้นที่และมีความเป็นเอกลักษณ์  แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบร้านค้าที่
เกียวโตยังมีจุดเด่นที่เหนือกว่าในแง่การถ่ายสัดส่วนของร้านค้าที่สอดรับกับสัดส่วนมนุษย์ที่ท าได้ดี  
สามารถประยุกต์รูปแบบเก่าให้สอดรับกับรูปแบบปัจจุบันได้ดีและกลมกลืน  มีการก าหนดรูปแบบเพื่อให้
เกิดองค์รวมที่เป็นเอกภาพ  (Corporate Identity )  มีการจัดวาง Display และตกแต่งหน้าร้านได้น่าสนใจ 
และสะอาดเรียบร้อยทั้งขณะที่เปิดร้านหรือปิดร้าน  และมีหน่วยงานกลางที่เป็นเอกภาพท าหน้าที่ดูแลและ
ส่งเสริมให้ร้านค้าดูมีเอกลักษณ์  มีการวางผังร้านค้าที่เรียงรายไปตามทางเดินเป็นเส้นตรงจึงท าให้ไม่เกิด
ความสับสนในการชม และมีพื้นที่ที่สามารถขยายตัวตามแนวทางเดินอีกมาก  แต่ก็มีจุดอ่อนเร่ืองขนาด
พื้นที่ของร้านและวัสดุพื้นบ้านที่ใช้จ ากัด และราคาพื้นที่แพง แต่ก็ช่วยสร้างแรงผลักดันให้เกิดความ
หลากหลายของรูปแบบและประยุกต์ใช้วัสดุได้ดี   ในส่วนของรูปแบบร้านค้าเมืองเก่าอยุธยามีข้อ
ได้เปรียบในเร่ืองของความหลากหลายของรูปแบบที่มีเหนือกว่าไม่ว่าร้านค้าที่เกียวโต ในด้านท าเลที่ตั้ง
สามารถอยู่ได้ทั้งบนบกและบนน้ าท าให้เกิดความหลากหลายของรูปแบบจากท าเลที่ตั้ง  วัสดุที่ใช้สามารถ
ใช้ได้หลากหลายและมีความสอดคล้องกับท าแลที่ตั้ง  แต่ปัญหาใหญ่ยิ่ง ส าหรับร้านค้าที่เมืองเก่า
พระนครศรีอยุธยาคือการลุกล้ าและการบุกรุกโบราณสถาน    การก าหนดเส้นทางสัญจรที่ไม่เป็นระบบ
และสับสน  การส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงปริมาณเน้นความเร่งรีบ (Fast  City ) มากกว่าการเน้น
คุณภาพในลักษณะ เมืองที่ด าเนินไปอย่างละเมียดลมัย (Slow City ) อย่างเมืองโบราณที่มีอารยะ  การวาง
กลุ่มร้านค้าที่ผสมปนเปไม่เป็นกลุ่มหรือย่านเฉพาะร้านค้า  ท าให้สร้างลักษณะเฉพาะย่านร้านค้าได้ยาก
นอกจากนี้ยังขาดหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านรูปแบบร้านค้าและการให้ความรู้ด้าน
อนุรักษ์แก่ชุมชนอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้านของกราฟิกจากการวิเคราะห์จะพบว่า .ในส่วนของเมืองเก่าเกียว
โต งานกราฟิกเข้าไปมีบทบาทกับชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนค่อนข้างมาก เน่ืองจากการสื่อสารโดย
ส่วนใหญ่จะใช้สัญลักษณ์ ท าให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งยังนิยมใช้ตัวการ์ตูนมาเป็นสื่อกลางที่ทุก
เพศ ทุกวัย ยอมรับได้ง่ายไม่เกิดการต่อต้าน แต่งานกราฟิกที่เป็นตัวอักษรโดยส่วนใหญ่จะเป็นภาษาประจ า
ชาติ ซึ่งอาจจะสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ยาก ส่วนการใช้ป้ายสื่อสารในลักษณะต่างๆ ที่หลากหลายในการ
ประชาสัมพันธ์ก็สามารถช่วยให้การสื่อสารประสบความส าเร็จได้ดี  และในส่วนเมืองเก่า
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พระนครศรีอยุธยา งานกราฟิกที่เหมาะสมช่วยในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์น้อย เน้นการใช้สิ้นค้า
จริงมากกว่ากราฟิก หากใช้จะใช้เป็นงานกราฟิกสองมิติประเภทตัวอักษรมากกว่าและมีการใช้สีสันที่จัด
จ้านซึ่งอาจจะเหมาะสมกับบางงาน แต่มีการใช้กับทุกงานซึ่งไม่เหมาะสมอยู่มาก ส่วนงานกราฟิกประเภท
สามมิติที่จะช่วยดึงดูดความสนใจได้มากขึ้นนั้นยังมีการใช้อยู่ย้อยมากทั้งที่เราสามารถน ามาใช้เป็นจุดขาย
ให้กับงานได้หลากลาย การกระจายของงานกราฟิกจึงไม่มากพอที่จะสามารถช่วยสร้างสรรค์แนวคิด
ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนได้มากพอ งานกราฟิกของไทยในอยุธยายังสามารถสร้างสรรค์ได้อีก
มากมายด้วยปัจจัยที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีอยู่หลากหลาย แหล่งท่องเที่ยว อาหารการกินที่อุดม
สมบูรณ์ในทุกฤดูกาล งานออกแบบจะน ามาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน หากมีการจัดการอย่าง
เป็นระเบียบ เรียบร้อย และได้รับความร่วมมือของคนในชุมชน 

ในภาพรวมของงานกราฟิกทั้งสองกรณีศึกษาจึงพบว่างานกราฟิกเข้าไปมีบทบาทกับ
ชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนค่อนข้างมาก เน่ืองจากการสื่อสารโดยส่วนใหญ่จะใช้สัญลักษณ์ ท าให้
เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งยังนิยมใช้ตัวการ์ตูนมาเป็นสื่อกลางที่ทุกเพศ ทุกวัย ยอมรับได้ง่ายไม่เกิด
การต่อต้าน แต่งานกราฟิกที่เป็นตัวอักษรโดยส่วนใหญ่จะเป็นภาษาประจ าชาติ ซึ่งอาจจะสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได้ยาก ส่วนการใช้ป้ายสื่อสารในลักษณะต่างๆ ที่หลากหลายในการประชาสัมพันธ์ก็สามารถ
ช่วยให้การสื่อสารประสบความส าเร็จได้ดี 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้านของรูปแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก  จากการวิเคราะห์จะพบว่า 
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ทั้งเมืองเกียวโตและเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยามีจุดเด่นที่เหมือนกันในด้าน
ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  สามารถเป็น
ตัวแทนหรือเป็นทูตทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี มีความเป็นอัตถลักษณ์ตนเอง มีศักยภาพที่จะพัฒนาและ
ต่อยอดได้ดี  ในด้านความสวยงามแม้ว่าผลิตภัณฑ์ของทั้งสองแห่งจะเน้นความงามและความประณีตเป็น
หลักแต่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เกียวโตยังได้เน้นการจัดแสดง (Display) และการออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
กราฟิกเข้ามาช่วยท าให้ผลิตภัณฑ์ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในเร่ืองของอาหารและขนมผลิตภัณฑ์
ของอยุธยาจะได้เปรียบมากว่าในเร่ืองของรสชาติ หากน าจุดเด่นของเกียวโตมาเสริมจะท าให้ผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกที่อยุธยาจะโดดเด่นเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น  ส าหรับแนวความคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกที่เกียวโตมีลักษณะที่โดดเด่นที่จะน ามาใช้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่อยุธยาในแง่ของการ
เสริมความหลากหลายในการใช้งานมากขึ้น  หรือการสร้างรูปแบบให้มีลักษณะเป็นชุดและพยายาม
สอดแทรกเร่ืองราวลงในผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อสร้างความหมายให้กับผลิตภัณฑ์นั้น  ในเร่ืองของ
ความมีเอกลักษณ์นั้นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทั้งสองคงเอกลักษณ์ไว้ได้เป็นอย่างดี และอุปสรรคที่ส าคัญ
ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เกียวโตเห็นได้แก่ ราคาที่ค่อนข้าสูง  ในขณะที่อยุธยามีอุปสรรคในความเคย
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ชินในการพัฒนารูปแบบที่สอดรับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน การท ามักท าตามความเคยชินใน
อดีต  รวมถึงความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกยังขาดอยู่มาก  

การสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามจากการเก็บแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ จาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ ในพื้นที่เมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 
1395  ตัวอย่าง ในจ านวนนี้เป็นชาวไทยจ านวน 623  คนและชาวต่างชาติจ านวน 772  คนแบ่งออกเป็นเพศ
ชาย 651 คน เพศหญิง 740 คนและไม่ระบุเพศ 4 คน ตามล าดับ โดยมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 20-49 ปีมากที่สุด 
ด้านการศึกษาจากการส ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด ด้านอาชีพ
ของกลุ่มตัวอย่างประกอบประกอบด้วยด้วยผู้รับจ้าง/ผู้ท างานในหน่วยงานเอกชนและเจ้าของกิจการหรือ
ประกอบอาชีพส่วนตัวมากที่สุด ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมชุมชนและร้านค้าในพื้นที่เมืองเก่า
พระนครศรีอยุธยา  กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสภาพแวดล้อมของพื้นที่บางส่วนแออัดและร้านค้าไม่เป็นระเบียบ 
จ านวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ สภาพพื้นที่ไม่แออัดแต่จัดระเบียบร้านค้าไม่ดี และ สภาพพื้นที่มีความ
แออัดและร้านค้าไม่เป็นระเบียบ ตามล าดับ  ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบร้านค้า  กลุ่มตัวอย่างกว่า
คร่ึงมีความเห็นว่ารูปแบบร้านค้าไม่ดีเพราะขาดระเบียบ สุขลักษณะ และความสวยงามกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อม และส่วนน้อยมีเห็นว่ารูปแบบดีและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม  ส าหรับของฝากและของ
ที่ระลึก  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เห็นว่าของฝากและของที่ระลึกมีรูปแบบดีสามารถสื่อสาร
เร่ืองราวของจังหวัด และมีเพียงส่วนน้อยที่เห็นว่าไม่ดี  ส าหรับในเร่ืองของระบบสัญจร  สื่อสัญลักษณ์
และเคร่ืองหมาย  กลุ่มตัวอย่างกว่าคร่ึงหนึ่งเห็นว่าระบบดังกล่าวไม่ดีควรปรับปรุง เพราะมีการสื่อสารที่
สับสนและไม่ชัดเจน  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระเบียบร้านค้า  ในเร่ืองของทางเท้าพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรท าการปรับปรุงทางเท้า โดยมีความคิดเห็นว่าควรเพิ่มขนาดพื้นที่ทางเท้าให้มีความ
กว้างขึ้นกว่าเดิม โดยควรท าการจัดให้เป็นพื้นที่ถนนคนเดิน และก าหนดเส้นทางเดินให้ผ่านกิจกรรมและ
สถานที่ส าคัญ และการก าหนดทิศทางการเข้าออกและเส้นทางสัญจร  โดยมีความคิดเห็นว่าควรจัดให้
เส้นทางเดินเที่ยวชมที่สะดวกสบาย ไม่วกวนไม่สับสนและเส้นทางเที่ยวชมที่ต่อเนื่องกัน  ส าหรับเรื่องท่ี
จอดรถ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรท าการปรับปรุงที่จอดรถ โดยมีความคิดเห็นว่าควรจัดระเบียบการจอดรถ
และที่จอดรถให้เหมาะสม  ในเร่ืองของการจัดระเบียบร้านค้ากลุ่มตัวอย่าเห็นว่าควรท าการปรับปรุงการจัด
ระเบียบร้านค้าใหม่ โดยมีความคิดเห็นว่าควรจัดระเบียบร้านค้าให้สอดคล้องกับเส้นทางการเดิน และมี
ความเห็นว่าควรโยกย้ายในส่วนที่กระทบมุมมองของโบราณสถาน และควรโยกย้ายร้านค้าทั้งหมดใน
ส่วนที่บุกรุกโบราณสถานตามล าดับ   ในเร่ืองของท่ีตั้งและการจัดกลุ่มร้านค้ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรท า
การปรับปรุงที่ตั้งและการจัดกลุ่มร้านค้าใหม่ โดยมีความคิดเห็นว่าควรมีที่ตั้งและการจัดกลุ่มร้านค้าให้
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สอดคล้องกับเส้นทางการเดิน และควรจัดร้านค้าให้เหมาะสมกับพื้นที่ในแต่ละจุดและกระจายร้านค้า
ไม่ให้กระจุกตัวเป็นกลุ่มใหญ่ และที่ตั้งร้านค้าควรใกล้จุดจอดรถ ตามล าดับ  ในเร่ืองของรูปแบบร้านค้า
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรปรับปรุงอย่างรูปแบบให้เหมาะสม โดยมีความคิดเห็นว่าควรปรับปรุงเป็นแบบ
ไทยโบราณมากที่สุด รองลงมาเป็นแบบไทยร่วมสมัย น้อยที่สุดควรปรับปรุงเป็นแบบสมัยใหม่ ตามล าดับ   
เร่ืองความสูงของร้านค้าในเขตอนุรักษ์กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรก าหนดความสูงร้านค้าให้เหมาะสม โดยมี
ความคิดเห็นว่าควรมีความสูง 1 ชั้นมากที่สุดและควรมีความสูงไม่เกิน 2 -3 ชั้นหรืออย่างมากไม่เกินยอด
ปราสาทหรือโบราณสถาน   เร่ืองวัสดุก่อสร้างของร้านค้าในเขตอนุรักษ์กลุ่มตัวอย่าเห็นว่าควรก าหนด
วัสดุก่อสร้างร้านค้าให้เหมาะสม โดยมีความคิดเห็นว่าควรก าหนดโดยการเน้นวัสดุที่มีความกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมมากที่สุด ในเร่ืองของสีสัน กราฟิก ลวดลาย และป้ายโฆษณา กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควร
ก าหนดการใช้อย่างเหมาะสม โดยมีความคิดเห็นว่าควรก าหนดโดยการเน้นการใช้ให้มีความกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมมากที่สุด เร่ืองของรูปแบบป้ายร้านค้ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรปรับปรุงอย่างรูปแบบให้
เหมาะสม โดยมีความคิดเห็นว่าควรมีรูปแบบผสมผสานอย่างเหมาะสม และควรมีรูปแบบและแนวทาง
เดียวกัน ตามล าดับ    เร่ืองของรูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรปรับปรุงอย่างรูปแบบ
ให้เหมาะสม โดยมีความคิดเห็นว่าควรจัดให้มีตลอดแนวทางเดินเป็นระยะอย่างเหมาะสมร้อยละ 75.6 
และควรติดตั้งไว้เฉพาะสถานที่ส าคัญๆตามล าดับ เร่ืองของสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์กลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าควรปรับปรุงอย่างเหมาะสม โดยมีความคิดเห็นว่าควรน าลงใต้ดิน และควรน าลงใต้ดินตามความจ าเป็น
หรือกระทบมุมมองตามล าดับ   ในเร่ืองของความร่มรื่นของพื้นท่ี กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรปรับปรุงอย่าง
เหมาะสม โดยมีความคิดเห็นว่าควรปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น และควรจัดให้มีทางเดินที่มีหลังคาคลุม  ตามล าดับ        
เร่ืองของฝากและของท่ีระลึก กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรปรับปรุงอย่างรูปแบบให้เหมาะสม โดยมีความ
คิดเห็นว่าควรออกแบบให้สามารถสร้างความประทับใจและดึงดูดใจให้กลับมาใหม่ ควรสามารถสื่อสาร
และบ่งบอกถึงความหมายและจังหวัด ควรมีสิทธิประโยชน์ต่อเน่ืองระหว่างการเดินทางตามล าดับ     
 ในด้านความพอใจร้านค้า  จากการส ารวจความพึงพอใจร้านค้าจากกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ค้า ที่
ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวจ านวน  571  ราย และผู้ค้า จ านวน 69  จากจ านวนทั้งสิ้น  182  รายในพื้นที่  
ส าหรับ นักท่องเที่ยว พบว่าในทุกองค์ประกอบนักท่องเที่ยวมีความพอใจในระดับพอใจเท่านั้นหรืออาจ
เรียกว่าควรปรับปรุงในทุกองค์ประกอบลดหลั่นกันตามความเหมาะสม  โดยมีความพอใจในระดับคะแนน
สูงสุดในด้านการจัดสินค้าและรูปแบบร้านค้า และมีความพอใจในระดับคะแนนน้อยที่สุดในด้าน ห้องน้ า 
พื้นที่พักคอย และการถ่ายเทอากาศในบริเวณร้าน ตามล าดับ    
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ในขณะที่ผู้ค้ามีความพอใจกับองค์ประกอบด้าน การจัดวางสินค้า  แสงสว่างภายในร้าน  รูปแบบ
ร้านค้า ต าแหน่งป้ายชื่อร้าน  แสงสว่างหน้าร้าน และความสะอาดในบริเวณร้าน  ผู้ค้าจะมีความรู้สึกพอใจ
มาก  ในขณะที่ขนาดของร้านและระบบสาธารณูปโภค จะมีความพอใจในระดับคะแนนต่ าสุด ตามล าดับ  

ในด้านความพอใจในรูปแบบของผลิตภัณฑ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างรวมจะพอใจกับผลิตภัณฑ์ในเร่ือง
ของขนมและอาหารมากที่สุด รองลงมาได้แก่รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์สัญลักษณ์   และ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและยวดยาน  ตามล าดับโดยมีระดับความพอใจในระดับพอใจ
มากทั้งสามรูปแบบ   
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยพบว่าในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์      กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวจะ
พอใจกับผลิตภัณฑ์ในเร่ืองของขนมและอาหารมากที่สุด รองลงมาได้แก่รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สะท้อน     
งานฝีมือและภูมิปัญญาพื้นถิ่น  และรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสัตว์สัญลักษณ์ ตามล าดับโดยมีระดับ
ความพอใจในระดับพอใจมากทั้งสามรูปแบบ   
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพบว่าในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์      กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวจะ
พอใจกับผลิตภัณฑ์ในเร่ืองของขนมและอาหารมากที่สุด รองลงมาได้แก่รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สถาปัตยกรรมและยวดยาน  และรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสัตว์สัญลักษณ์ ตามล าดับโดยมีระดับความ
พอใจในระดับพอใจมากทั้งสามรูปแบบ   

ในด้านความพอใจในสไตล์ของผลิตภัณฑ์จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างรวม พบว่าในสไตล์
ของผลิตภัณฑ์     กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวจะพอใจกับสไตล์ไทยคลาสสิก มากที่สุด รองลงมาได้แก่สไตล์ไทย
พื้นถิ่น โดยมีระดับความพอใจในระดับพอใจมาก 

กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยพบว่าในด้านความพอใจในสไตล์ของผลิตภัณฑ์    กลุ่มตัวอย่าง
ดังกล่าวจะพอใจกับสไตล์ไทยคลาสสิก มากที่สุด    รองลงมาได้แก่สไตล์ไทยพื้นถิ่น โดยมีระดับความ
พอใจในระดับพอใจมาก 

กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวต่างประเทศพบว่าในด้านความพอใจในสไตล์ของผลิตภัณฑ์    กลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าวจะพอใจกับสไตล์ไทยคลาสสิก มากที่สุด    รองลงมาได้แก่สไตล์ไทยพื้นถิ่น โดยมีระดับ
ความพอใจในระดับพอใจมาก 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพอใจและการเลือกผลิตภัณฑ์ฯ  จากจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างรวม  
มีระดับความส าคัญ เรียงจากมากไปน้อยได้แก่  ความสวยงาม สีสัน ความมีเอกลักษณ์ไทย   ประโยชน์ใช้
สอย รูปร่างแปลกใหม่ ราคา  ความประณีต และ ขนาด-น้ าหนัก   โดยที่ปัจจัยในด้านความสวยงาม สีสัน 
และความมีเอกลักษณ์ไทยจะมีผลมากที่สุดและโดดเด่นกว่าปัจจัยอื่น รองลงมาได้แก่ เร่ืองของประโยชน์
ใช้สอย รูปร่างแปลกใหม่ ราคา  ความประณีต และขนาด-น้ าหนัก  ตามล าดับ 
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 จากจากความคิดเห็นของกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทย   มีระดับความส าคัญเรียงจากมากไป
น้อยได้แก่  ความสวยงาม ราคา ประโยชน์ใช้สอย ความมีเอกลักษณ์ไทย ความประณีต รูปร่างแปลกใหม่  
สีสัน และ ขนาด-น้ าหนัก   โดยที่ปัจจัยในด้านสวยงาม ราคา และประโยชน์ใช้สอย จะมีผลมากที่สุดและ
โดดเด่นกว่าปัจจัยอื่น รองลงมาได้แก่ เร่ืองของความมีเอกลักษณ์ไทย ความประณีต รูปร่างแปลกใหม่  
สีสัน และ ขนาด-น้ าหนัก   ตามล าดับ 

 จากจากความคิดเห็นของกลุ่มนักท่องเท่ียวต่างชาติ   มีระดับความส าคัญเรียงจากมากไป
น้อยได้แก่  ความสวยงาม     สีสัน  ความมีเอกลักษณ์ไทย  ประโยชน์ใช้สอย รูปร่างแปลกใหม่  ความ
ประณีต  ขนาด-น้ าหนัก ราคา    โดยที่ปัจจัยในด้านความสวยงาม  สีสัน  และความมีเอกลักษณ์ไทยจะมี
ผลมากที่สุดและโดดเด่นกว่าปัจจัยอื่น  รองลงมาได้แก่ เร่ืองของ ประโยชน์ใช้สอย รูปร่างแปลกใหม่  
ความประณีต  ขนาด-น้ าหนัก ราคา ตามล าดับ 

สรุปการวิเคราะห์คุณค่างานออกแบบและสถาปัตยกรรม  การวิเคราะห์คุณค่างานออกแบบ
และสถาปัตยกรรม  เป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรับการวิจัยในฉบับนี้ เพราะได้จากการ
เปรียบเทียบรูปแบบและน ามาวิเคราะห์ให้เห็นคุณค่าในเชิงเปรียบเทียบของกรณีศึกษาเมืองเก่าเกียวโต
และเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนา
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ที่สามารถสรุปและแบ่งเป็นส่วนย่อยๆได้ดังต่อไปนี้ 

สรุปการวิเคราะห์และเสนอแนะเส้นทางและการจัดโซนพื้นท่ี    จากการศึกษาเส้นทางสัญจรเพื่อ
การท่องเที่ยวหรือทัศนศึกษาพบว่าเส้นทางการสัญจรที่ดีต้องสามารถเดินทางได้ง่ายสะดวกสบาย  การ

ก าหนดเส้นทางควรให้ผ่านกิจกรรมและสถานที่ส าคัญโดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางย้อนไปมา โดยอาจมีการ
ก าหนดทิศทางการเข้าออกของเส้นทางสัญจรให้ชัดเจนเพื่อลดความสับสนในการเดินทาง   ซึ่งสอดคล้อง
กับการก าหนดเส้นทางการสัญจรในพื้นที่มรดกโลกของเมืองเก่าเกียวโต  โดยเฉพาะในเขต Higashiyama  
Higashiyama   เส้นทางดังกล่าวมีจุดที่น่าสนใจหลายจุดเรียงรายตลอดแนวทาง โดยมีจุดที่เป็นเป้าหมายที่
ส าคัญที่สุดได้แก่ วัด Kiyomizu ที่เป็นวัดที่ชื่อเสียงมีความส าคัญ และประชาชนมีความเลื่อมใสศรัทธามาก 
คล้ายกับวิหารมงคลบพิตร ที่เป็นเป้าหมายที่ส าคัญของพื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  มีการ
ก าหนดทิศทางการเข้าสู่พื้นที่จากพื้นที่ที่เป็นลานจอดรถรวม ต่อจากพื้นที่ดังกล่าวก าหนดให้เป็นเส้นทาง
เดินเท้าหรือใช้พาหนะความเร็วต่ า  นอกจากวัด Kiyomizu แล้วมีการก าหนดจุดเป้าหมายที่เป็นสถานที่
น่าสนใจเป็นจุดๆเรียงรายต่อกันโดยมีระยะทางการเดินทางไม่ไกลเกินไป  และไปจบที่ วัด Chion-in  
ปลายทางอีกด้านที่มีลานจอดรถรองรับพื้นที่นี้ จากจุดน้ีเป็นพื้นที่จ่ายต่อเน่ืองเพื่อไปพื้นที่ใหม่ที่มี
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เป้าหมายไปสู่ศาลเจ้า Heian   รวมถึงพื้นที่อื่นๆของเมือง( ดูแผนที่ ประกอบการอธิบาย) 

 
 หากน าพื้นที่Higashiyama ในเส้นทาง จากวัด Kiyomizu ไปวัด Chion-in  มาเทียบเคียงแล้ว
เส้นทางเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา ที่มีศักยภาพมากที่สุดจะเป็นพื้นที่ตอนใน ส่วนพื้นที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ให้แนวถนนโรจนะที่ตรงมาจากสะพานปรีดีธ ารงเป็นเส้นทางแกนหลัก   
จุดเร่ิมต้นจากพื้นที่ศาลากลางจังหวัดหลังเดิมที่จะพัฒนาเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและหอนิทรรศการ 
เลี้ยวไปตามแนวถนนศรีสรรเพชญ์ตรงไปถนนนเรศวร ไปจนจดสี่แยกถนนนเรศวรตัดถนนชีกุน  เป็น
พื้นที่หลักที่นักท่องมาเยือน เป็นจุดที่มีสถานที่ส าคัญต่างๆเรียงรายไปตามเส้นทางที่ไม่ไกลมากเกินไป ไม่
กระจัดกระจาย และมีระยะไม่ห่างกันมากเกินไป นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาเส้นทางต่อเน่ืองจากพื้นที่
ดังกล่าวไปยังพื้นที่ชุมชนตลาดหัวรอทางทิศเหนือที่เป็นย่านตลาดเก่าแก่ของพื้นที่เกาะเมืองฯ ให้กลายเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ าในระยะต่อไป  
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 โดยในการก าหนดเส้นทางดังกล่าวมีความเหมาะสมในหลายเหตุผลตั้งแต่  การเข้าสู่

พื้นที่ที่สะดวกสบายจากถนนเส้นแกน จ านวนสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ระยะห่างของเส้นทางเดิน
เพื่อสัญจร  มุมมองสู่พื้นที่  พื้นที่ว่างและศักยภาพการพัฒนา  และการเชื่อมโยงสู่พื้นที่อื่นของเมือง  
 การจัดระบบการสัญจรภายในพื้นที่   การสัญจรในพื้นที่ ควรมีการก าหนดยานพาหนะไว้เป็น  2  
ส่วนได้แก่ 
 1. ยานพาหนะที่เคลื่อนตัวด้วยความเร็ว 

1.1 ยานพาหนะขนาดใหญ่และหรือที่ใช้ความเร็วในการขับเคลื่อนเช่น รถโดยสาร  ควร  
อนุญาตให้เข้าสู่พื้นที่เพียงพื้นที่ชั้นนอกเท่านั้น ได้แก่บริเวณถนนโรจนะจนถึงบริเวณลานจอดรถหลัก  
  1.2 ยานพาหนะส่วนบุคคลรถยนต์ไม่เกิน 4 ล้อที่ควบคุมความเร็ว  ควรอนุญาตให้
สามารถเข้าได้เฉพาะพื้นที่ด้านนอกเท่านั้นไม่ควรอนุญาตเข้าสู่พื้นที่ชั้นในได้แก่แนวถนนชีกุน    ถนนป่า
โทน และ ถนนคลองท่อ 
 2.  การเดินเท้าและยานพาหนะความเร็วต่ า   ส่วนใหญ่ใช้ในพื้นที่ตอนในบริเวณเส้นทางสายสี  
น้ าเงินเป็นพื้นที่ควบคุมความเร็ว   ใช้การสัญจรด้วยการเดินเท้าเป็นหลัก โดยอาจมียานพหนะที่ควบคุม
ความเร็วซึ่งทางราชการเท่านั้นที่อนุญาตให้ใช้ได้  เช่น การวางโครงข่ายรถราง   เส้นทางรถรางดังกล่าวจะ
ท าหน้าที่ในการเชื่อมโยงพื้นที่จุดรวมและกระจาย (Hub) ทั้งสองเข้าด้วยกัน  และเป็นจุดเชื่อมโยงสถานที่
ส าคัญที่เป็น Node  ก าหนดให้เป็นสถานีหรือจุดจอดของรถราง  7  จุด  ได้แก่ 1.ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
และหอนิทรรศการ (จุดรวมและกระจาย 1) 2. ศาลหลักเมือง/ปางช้าง  3. พระราชานุเสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง/
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วัดมงคลบพิตร  4. วัดธรรมิกราช  5. บึงพระราม  6. วัดราชบูรณะ/ วัดมหาธาตุ  (จุดรวมและกระจาย 2)   
7.  ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา/สถาบันอยุธยาศึกษา(ดูภาพประกอบ) 
 
  

 

 
 
 
 

 
สรุปการวิเคราะห์ร้านค้า  เน่ืองจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการมีความเกี่ยวเนื่องกับจุดที่เป็น

โบราณสถานดังนั้นรูปแบบร้านค้าจึงมีผลต่อพื้นที่โดยรวมด้วย  รูปแบบและวัสดุร้านค้าควรสอดคล้อง
และกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ไม่แปลกแยกจากพื้นที่โดยรวม  ขนาดและความสูงไม่บดบังทัศนวิสัยใน
การมอง  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและควรมีรูปแบบที่เป็นอัตถลักษณ์และสะท้อนสถาปัตยกรรมใน
สมัยอยุธยาได ้
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จากกรณีศึกษาที่เมืองเก่าเกียวโต  มีรูปแบบที่สมารถสรุปได้คือ รูปแบบร้านค้าและวัสดุที่ใช้ส่วน
ใหญ่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี  มีสัดส่วนของอาคารสอดคล้องกับสัดส่วนมนุษย์ มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความโดดเด่นในด้านการจัดวางสินค้าที่สวยงาม  น่าสนใจ  มีรูปแบบที่เป็น
อัตถลักษณ์และสะท้อนสถาปัตยกรรมแบบดั่งเดิมในขณะเดียวกันยังมีความร่วมสมัยและสามารถประยุกต์
กับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและลงตัว 
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 ส าหรับพื้นที่เมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา  ในพื้นที่ที่ท าการศึกษาเป็นพื้นที่ที่มีความ

เกี่ยวเนื่องกับอาคารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี  ในพื้นที่ดังกล่าวแต่เดิมเคยเป็นที่ตั้งย่านการค้าและ
ตลาดที่ส าคัญเพราะตั้งอยู่ใกล้กับเขตพระราชวังหลวงและวัดที่ส าคัญของอาณาจักรพระนครศรีอยุธยา  แต่
ต่อมาถูกเผาท าลายสูญสิ้นในคราวเสียกรุงคร้ังที่ 2   ดังนั้นรูปแบบร้านค้าที่สร้างขึ้นมาใหม่จึงอาจต้องอิง
รูปแบบร้านค้าจากเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์  ลักษณะร้านค้าตลาดในสมัยนั้นมีการรวมตัวกันเป็นย่าน
การค้าที่มีลักษณะเด่นเฉพาะอย่าง เช่นย่านป่าขนม  ย่านป่ามะพร้าว  ย่านป่าผ้าเหลือง ย่านป่าทอง ย่าน
ตลาดประตูดิน ฯลฯ  ลักษณะของตลาดนั้นมีทั้งตลาดบกและตลาดน้ า  ส าหรับรูปแบบของร้านค้าและ
บ้านเรือนในสมัยนั้นจะมีลักษณะเป็นเรือนไทย ทั้งเรือนเคร่ืองสับและเรือนเคร่ืองผูก    เรือนแพ   รวมทั้ง
เป็นลักษณะศาลา   ซุ้มหรือเพิงขายของ  รวมทั้งการร้านค้าที่ตั้งอยู่บนเรือ ฯลฯ  
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จากลักษณะที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  จึงท าให้เห็นได้ว่าลักษณะร้านค้าในพื้นที่นี้จึงควรก าหนดให้
เป็นย่านที่มีสินค้าที่มีความเด่นเฉพาะ  มากกว่าการก าหนดประเภทร้านค้าที่ผสมปนเปเหมือนกันในทุกจุด
เหมือนกับร้านค้าทั่วไป   นอกจากนี้มีรูปแบบร้านค้าควรมีความหลากหลายตามท าเลที่ตั้งในแต่ละจุด  แต่
เน่ืองจากท าเลที่ตั้งเป็นพื้นที่ที่ใกล้เขตพระราชฐานและวัดที่ส าคัญ  บุคคลที่จับจ่ายใช้สอยจึงเป็นบุคคลที่มี
ระดับ  ร้านค้าที่ตั้งในบริเวณนี้จึงควรเป็นร้านค้าที่ดูมีระดับด้วยทั้งรูปแบบร้านและสินค้าที่ถูกคัดสรร
มาแล้ว 

รูปแบบร้านค้า   ในพื้นที่ท าการศึกษานี้จะประกอบด้วยรูปแบบร้านค้าที่หลากหลายตามท าเลที่ตั้ง
ของร้านค้าและลักษณะย่านการค้าที่จ าหน่ายสินค้านั้นๆ   

ในพื้นที่บริเวณลานหน้าพระวิหารมงคลบพิตร  จากท าเลที่ตั้งหากพิจารณาแล้วจะเป็นส่วนที่อยู่
ในเขตพระราชวังโดยมีพื้นที่ติดกับแนวก าแพงวัดพระศรีสรรเพชรญ์ที่เปรียบได้กับวัดพระศรีรัตนศดาราม
ในกรุงเทพมหานคร  ควรก าหนดให้มีจุดของศาลาลาย ทอดทิ้งช่วงเป็นระยะตลอดแนวทางเดินที่เชื่อมต่อ
กับจุดจอดหรือสถานีรถราง เพื่อเป็นการน าสายตาสู่ตัววิหาร ศาลารายดังกล่าวอาจก าหนดให้เป็นพื้นที่
ร้านค้าที่จ าหน่ายของที่ระลึกประเภทวัตถุมงคล   สลับศาลานั่งพัก  รวมถึงจุดประชาสัมพันธ์และบริการ
นักท่องเที่ยวได้  ลักษณะของศาลารายในส่วนน้ีจะเป็นศาลาทรงไทยมุงกระเบื้องประกอบด้วยช่อฟ้าได้
เน่ืองจากอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน 
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 ถัดออกมาจะเป็ส่วนของที่ตั้งจุดจอดหรือสถานีรถรางที่เป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์

พระเจ้าอู่ทอง  จะเป็นส่วนด้านนอกเขตก าแพงพระราชวัง  ลักษณะสิ่งปลูกสร้างในบริเวณนี้จะมีลักษณะที่
เรียบง่ายขึ้น โดย ศาลาที่ตั้งจะมีลักษณะเป็นศาลาทรงไทยหรือมีลักษณะเป็นซุ้มจะกระจายตามแนวทาง
เดินประกอบกับผ้าธงเพื่อเพิ่มสีสันและบรรยากาศโดยรอบ  พื้นที่ส่วนใหญ่ในบริเวณนี้ควรก าหนดให้เป็น
ย่านของที่ระลึกเกี่ยวกับความเชื่อ  วัตถุมงคล  สัตว์มงคล  สัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับมงคล ต่อเน่ืองกับแนวย่าน
พระวิหารมงคลบพิตร 
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ถัดมาเป็นบริเวณวัดธรรมิกราชที่จุดดังกล่าวจะเป็นจุดจอดรถ/สถานีรถรางถัดไป   ในจุดนี้แต่เดิม
ในอดีตเคยเป็นย่านตลาดใหญ่หน้าพระราชวังหลวง  หรือ เรียกว่าย่านตลาดประตูดิน  ที่ดังกล่าวเป็นจุด
จับจ่ายใช้สอยประเภทอาหารการกินของชาววังและบุคคลมีระดับ  ด้วยท าเลที่ตั้งในปัจจุบันประกอบด้วย
ท าเลเหมาะสมที่จะพัฒนาและร้ือฟื้นย่านร้านค้าโดยตั้งอยู่ใกล้บึงน้ าใหญ่ที่ที่ทอดตัวเข้าสู่ด้านในที่เป็นวัด
ธรรมิกราช  ฝั่งตรงข้ามของถนนเป็นบึงพระราม 
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 เน่ืองจากพื้นที่ดังกล่าวใกล้บึงน้ าใหญ่จึงอาจพัฒนาย่านตลาดดังกล่าวในลักษณะตลาดน้ า  ที่
ประกอบด้วยหมู่เรือนไทยและแพริมน้ า  ทอดตัวตามแนวของขอบบึง  ในขณะที่ฝั่งตรงข้ามเป็นเรือนไทย
ที่ทอดตัวเป็นแนวยาวไปกับขอบทางเดินเข้าสู่วัด    พื้นที่ตรงกลางบึงน้ าใหญ่ก าหนดให้เป็นเวที่แสดง
กลางน้ า 
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จุดที่เป็นท่าน้ าริมขอบบึงพระราม  ควรให้มีศาลาริมน้ าปลูกเป็นระยะตลอดแนวขอบ  และอาจให้
มีจุดที่เป็นศาลาใหญ่เพื่อประกอบพระราชพิธีทางน้ าด้วย 
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จุดถัดไปก าหนดให้เป็นจุดจอด/สถานีรถรางบึงพระราม  ประกอบด้วยลานโล่งของสวนสาธารณ
บึงพระรามที่แวดล้อมด้วยโบราณสถาน   ในจุดนี้ควรปรับปรุงพัฒนาเป็นลานมาตรฐานเพื่อท ากิจกรรม
การแสดงทางวัฒนธรรม เพื่อเปิดมุมมองของสถาปัตยกรรมที่เป็นฉากหลังคล้าย ลานมหาเจษฎาบดินทร์  
หรือ ลานหน้าวัด Kiyomizu  ที่เกียวโต  โดยรอบๆลานจะประกอบด้วยศาลาทรงไทยเล็กๆเพื่อการบริการ
นักท่องเที่ยว 
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ต าแหน่งถัดมาเป็นพื้นที่ด้านหน้าวัดราชบูรณะ  ในบริเวณนี้มีอาคารศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ท่าวาสุกรี ที่เป็นหมู่เรือนไทยภาคกลางกลุ่มใหญ่อยู่  ในส่วนน้ีเน่ืองจาก
ต าแหน่งที่ตั้งอยู่หน้าวัดราชบูรณะที่มีชื่อเสียงในเร่ืองของกรุเคร่ืองทองหลวง  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความ
ต่อเน่ืองกับประวัติศาตร์ในส่วนน้ีจึงควรพัฒนาเป็นศูนย์บริการและความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองทองหลวงและ
แบบอย่างเคร่ืองทองที่สืบทอดมาจากสกุลช่างอยุธยา  ในพื้นที่ดังกล่าวควรจัดให้มีมุมจ าหน่าย หรือจะเสริม
เรือนไทยเล็กที่สร้างเชื่อมต่อกับหมู่เรือนไทยใหญ่ให้เป็นพื้นที่จ าหน่ายเคร่ืองประดับและของที่ระลึกที่
เกี่ยวกับเร่ืองราวที่จัดแสดงเป็นการเฉพาะก็ได้  ( ภาพตัวอย่างเรือนไทยด้านล่าง- จาก ศูนย์บริการวิชาการ  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) 

 
 

    
 

www.ssru.ac.th



 317 

 ต าแหน่งถัดมาเป็นจุดจอด/สถานีรถรางหน้าวัดมหาธาตุ-วัดราชบูรณะ  ณ. จุดนี้เป็นต าแหน่งใหญ่
อีกจุดที่ท าหน้าที่เป็นจุดรวมและกระจายการเดินทางไปสู่เขตพื้นที่อื่นๆในเก่าเมืองพระนครศรีอยุธยา  
ด้านพื้นที่ด้านหน้าติดถนนชีกุนที่เป็นถนนสายหลักสายหนึ่งของพื้นที่  ประกอบกับเป็นจุดเชื่อมต่อกับ
ถนนหลักอื่นๆ   ในพื้นที่ดังกล่าวในด้านถนนชีกุนฝั่งตรงข้ามวัดราชบูรณะและวัดมหาธาตุปัจจุบันเร่ิมมี
อาคารพาณิชย์มาปลูกสร้าง  ดังนั้นควรก าหนดรูปแบบของอาคารเพื่อให้รูปแบบสอดคล้องกับ
โบราณสถานและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

 
  ตัวอย่างรูปแบบอาคารพาณิชย์ที่เสนอแนะจากโครงการจัดท าผังเมืองเฉพาะบริเวณเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียง  เสนอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศูนย์บริการวิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เหมาะสมที่จะน าไปพัฒนา  โดย
ก าหนดให้อาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ริมถนนนเรศวรควรมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยขนาดความสูง
ไม่เกิน-4  ชั้น  มีการใช้เทคนิคการก่อสร้างและวัสดุสมัยใหม่แต่มีการประยุกต์รูปแบบให้มีเอกลักษณ์
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น โดยมีหลังคาจั่วหรือปั้นหยาใช้กระเบื้องแผ่นเล็กมุงหลังคา  มีความลาดชันไม่เกิน 
30  องศา มีช่องแสงหรือช่องระบายอากาศไม่เกิน 2 เมตร ใช้วัสดุตกแต่งด้านหน้าด้วยวัสดุธรรมชาติหรือ
เลียนแบบธรรมชาติที่มีสีขาว เหลือง  ส้ม  แดง   น้ าตาล  หรือ ด า  อาคารแต่ละหลังมีความยาวไม่เกิน 40  
เมตร โดยมีระยะห่างของอาคารไม่น้อยกว่า 3  เมตร มีระยะการถอยร่นของอาคารเท่ากันตลอดแนวถนน 
รวมถึงส่งเสริมให้ปลูกอาคารเป็นแถบต่อเน่ืองเพื่อส่งเสริมเป็นอาคารทางการค้าและบริการนักท่องเที่ยว   
ซึ่งอาคารในส่วนน้ีเป็นอาคารต่อเน่ืองกับ อาคารพื้นที่ในถนนชีกุนที่ก าหนดในโครงการวิจัยฉบับนี้ด้วย 
แต่เน่ืองจากในพื้นที่นี้อยู่ใกล้กับโบราณสถาน   หากสามารถก าหนดความสูงได้ควรก าหนดความสูง
อาคารไม่เกิน 10 เมตร หรือ ความสูงประมาณ  3  ชั้น  เช่นเดียวกับพื้นที่อนุรักษ์ในเมืองเก่าเกียวโต 
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ส่วนพื้นที่ฝั่งที่ติดกับวัดมหาธาตุ  ปัจจุบันมีพื้นที่ที่สามารถจะพัฒนาเป็นร้านค้าจ าหน่ายของที่

ระลึกได้ ลักษณะรูปแบบร้านควรเป็นอาคารทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องดินเผาสีธรรมชาติ  เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านข้างที่เป็นอาคารโบราณสถาน 
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สรุปการวิเคราะห์การตกแต่งหน้าร้านค้า 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการตกแต่งหน้าร้าน  จะได้รูปแบบต่างๆที่น่าสนใจที่สามารถ
น าวิธีดังกล่าวมาใช้ตกแต่งหน้าร้านในพื้นที่กรณีศึกษาเพื่อสร้างจุดเด่น ความน่าสนใจ และเอกลักษณ์ของ
ร้านค้า ได้เป็นอย่างดี  เมื่อน ารูปแบบการตกแต่งหน้าร้านมาประมวลเป็นหมวดหมู่จะได้เป็นส่วนย่อยๆ
ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดวางสินค้าและบรรจุภัณฑ์ส าหรับตกแต่งร้านค้า  
2. การจัดระเบียบสินค้าในร้านค้า 
3. การสร้างเอกลักลักษณ์ร้านค้า 
4. การใช้แสงสว่างช่วยส่งเสริมร้านค้า 
5. การใช้ป้ายผ้าและผ้าใบช่วยสร้างจุดสนใจกับร้านค้า 
6. การใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
7. การใช้องค์ประกอบอุปกรณ์ของตกแต่ง 
8. การน าสื่อสัญลักษณ์ สัตว์สัญลักษณ์และงานกราฟิกสามมิติ  
9. การใช้ป้ายชื่อร้าน  กราฟิก  ตัวอักษร  
 
1. การจัดวางสินค้าและบรรจุภัณฑ์ส าหรับตกแต่งร้านค้า  การเรียงสินค้าและบรรจุภัณฑ์ท าให้

เกิดลวดลายกราฟิกช่วยให้การจัดแต่งหน้าร้านค้ามีความน่าสนใจ และสามารถดึงดูดใจลูกค้าที่ผ่านไปมา
ให้แวะชม เลือกซื้อสินค้าได้มากขึ้น รวมทั้งมีป้ายภาพสินค้าที่สะดุดตา เชิญชวนให้เข้าไปอุดหนุนสินค้า
ภายในร้าน  

 
 

  ภาพท่ี   การตกแต่งหน้าร้านค้าให้ดึงดูดใจด้วยวิธีการจัดวางสินค้าและลวดลายกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
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ภาพ   การจัดวางสินค้าอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  ช่วยให้การตกแด่งหน้าร้านให้น่าสนใจ  

2. การจัดระเบียบสินค้าในร้าน การจัดระเบียบสินค้าเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญในการตกแต่งร้านค้า  
แม้ว่าร้านค้าดังกล่าวจะประกอบด้วยสินค้ามากมายแต่หากจัดระเบียบสินค้าให้ดี ร้านค้านั้นก็จะมีความ
น่าสนใจ  และดึงดูดลูกค้าและผู้พบเห็นได้  การจัดระเบียบสินค้า  สามารถจัดแบ่งเป็นประเภทสินค้า   
กลุ่มสีที่เข้ากัน  การจัดระเบียบการวางสินค้า  เป็นต้น  

 

   
 
ภาพท่ี      ตัวอย่างการจัดระเบียบสินค้าในร้านที่มีสินค้าหลากหลายด้วยการจัดหมวดหมู่สินค้า-กลุ่มสี   

    และระเบียบการวางสินค้า  ช่วยให้หน้าร้านดูดีมีระเบียบขึ้น 
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ภาพท่ี     การจัดระเบียบสินค้าในร้านที่มีสินค้าเฉพาะอย่าง  ช่วยเพิ่มน่าสนใจและความงามให้ร้านยิ่งขึ้น 
การจัดตู้แสดงสินค้าเป็นส่วนหน่ึงของการจัดระเบียบสินค้าที่ช่วยส่งเสริมการขายได้อีกทางหนึ่ง 

เพราะจะช่วยในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นนอกจากการพบเห็นสินค้าโดยตรง การจัดแสดงสินค้า 
ต้องใช้หลักการทางการออกแบบมาช่วยในเร่ือง การซ้ า คู่สี ภาพประกอบเร่ืองราว สิ่งของประกอบการจัด
แสดงสินค้า แสงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการจัดแสดงสินค้าให้น่าสนใจ 

 

 
  ภาพ      ภาพตัวอย่าง การจัดสินค้าในตู้แสดงสินค้าช่วยส่งเสริมการขายได้ดีวิธีหนึ่ง  
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3. การสร้างภาพลักษณ์ของร้านค้า   ภาพลักษณ์ร้านค้ามีส่วนช่วยในการส่งเสริมการขายและ
มาตรฐานของร้านค้าเป็นอย่างยิ่ง    ตัวอย่างที่จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่จะเป็นเอกลักษณ์ของร้านนั้น
มีด้วยกันหลายด้าน  เช่น  การแต่งกายของผู้ขาย  บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสินค้า เป็นต้น   

 
  ภาพ      การแต่งการที่เรียบร้อย และบรรจุภัณฑ์ที่ประณีตสวยงามช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับร้านค้า  
 

 

 
ภาพ   รูปแบบบรรจุภัณฑ์ห่อขนมของฝากเลียนแบบการใช้วัสดุธรรมชาติในการบรรจุได้ดี  
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ภาพ  รูปแบบบรรจุภัณฑ์ห่อขนมของฝากรวมหน่วยที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติ  

 4. การใช้แสงสว่างช่วยส่งเสริมร้านค้า  แสงสว่างเป็นอีกองค์ประกอบในการตกแต่งหน้าร้านให้มี
ความน่าสนใจ  สร้างความจดจ าและชวนเชิญให้เข้าร้านได้    ร้านค้าที่มีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมจะช่วย
สร้างบรรยากาศ  ความน่าสนใจ  รวมถึงความรู้สึกที่ดีต่อผู้พบเห็น 

     
 

ภาพ   ตัวอย่างร้านค้าที่ใช้แสงสว่างมาช่วยในการตกแต่งร้าน  ช่วยสร้างจุดเด่น  ความน่าสนใจและ  
   ช่วยสร้างความจดจ าแก่ลูกค้าได้ดี  
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5. การใช้ป้ายผ้าและผ้าใบขนาดต่างๆ สร้างจุดสนใจกับร้านค้า   การใช้ป้ายผ้าและผ้าใบก็เป็นวิธี
ง่ายๆอีกวิธีที่จะช่วยหน้าร้านให้ดูเด่นขึ้น  นอกเหนือจากการใช้เพื่อบังแดดบังฝน   แต่การใช้ป้ายผ้าหรือ
ผ้าใบที่ไม่ถูกหลักวิธีในบางคร้ังแทนที่จะช่วยเสริมหน้าร้าน  แต่เป็นการท าลายภาพลักษณ์ของร้านได้  
ดังนั้นการใช้จึงควรระวังเร่ืองสีและลวดลาย   เร่ืองขนาดและสัดส่วน  รวมถึงวัสดุที่ใช้ที่จะต้องส่งเสริม
และเข้ากันได้กับตัวร้าน และสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วย โดยเฉพาะในร้านค้าที่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถานยิ่ง
ต้องให้ความใสใจเป็นอย่างยิ่งด้วย 
 

   
 

ภาพ   ตัวอย่างร้านค้าที่ใช้ป้ายผ้าและผ้าใบช่วยแต่งหน้าร้าน มีการควบคุมเร่ืองของสีและลวดลาย  
   รวมถึงวัสดุที่ใช้ที่สอดรับกับพื้นที่อนุรักษ์ที่เป็นโบราณสถาน  

6. การใช้องค์ประกอบงานทางสถาปัตยกรรม    การใช้องค์ประกอบงานทางสถาปัตยกรรมมาใช้
ในการตกแต่งหน้าร้าน   เป็นอีกวิธีที่ช่วยเสริมสร้างให้กับเกิดจุดเด่นของร้าน   นอกจากนี้รูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน  และประเภทของงานสถาปัตยกรรมต่างๆยังช่วยสื่อความหมายและ
ภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันของร้านค้าด้วย 
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ภาพ   ตัวอย่างร้านค้าที่น าองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมมาใช้  ในการตกแต่งร้านค้า อาทิเช่น  
   รูปแบบบ้านเรือน   ลายไม้ระแนงลูกกรง   ช่องแสง   ฯลฯ 
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7.  การใช้องค์ประกอบหรืออุปกรณ์ของตกแต่ง   การน าองค์ประกอบหรืออุปกรณ์ของตกแต่ง
อาคารมาใช้   จะเป็นอีกวิธีที่นิยมน ามาใช้ในการตกแต่งร้านค้า   ข้อพิจารณาในการการน าองค์ประกอบ
หรืออุปกรณ์ของตกแต่ง ฯ  จะต้องค านึงถึงรูปลักษณ์ การสื่อความหมายที่เชื่อมโยงกับสถานที่  สีสันและ
ขนาดที่เหมาะสมกับสถานที่และสภาพแวดล้อม  รวมถึงการเข้าชุดกันได้ของของตกแต่ง 

 

   
 

 
 

ภาพ   ตัวอย่างร้านค้าที่น าน าอุปกรณ์ของตกแต่งมาใช้กับร้านค้า  ที่มีความเหมาะสมและเข้ากันได้กับ   
   สถานที่และสภาพแวดล้อม  รวมถึงชุดของตกแต่ง 
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8.  การน าสื่อสัญลักษณ์ สัตว์สัญลักษณ์และงานกราฟิกสามมิติ          ปัจจุบันการน าสื่อสัญลักษณ์  
สัตว์สัญลักษ์  และงานกราฟิกสามมิติมาใช้เร่ิมเป็นที่นิยมส าหรับการตกแต่งร้านค้า   เพราะการน าลักษณะ
ดังกล่าวมาใช้จะช่วยสร้างการจดจ าร้านค้าได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะช่วยสร้างลักษณะเด่นที่
แตกต่างจากจุดอ่ืนๆด้วยลักษณะสื่อที่เป็นสามมิติที่เห็นและรับรู้ได้ชัดเจนและเข้าใจได้ดีกว่าสื่อประเภท
ทั่วไปแบบสองมิติ   แต่เนื่องจากลักษณะเด่นดังกล่าวการใช้จึงต้องค านึงถึงผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง
ด้วยกล่าวคือควรมีลักษณะเด่น แต่ต้องไม่แปลกแยกจากพื้นที่หรือสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

 

   
 

 
ภาพท่ี   การใช้ สื่อสัญลักษณ์และงานกราฟิกสามมิติมาใช้ตกแต่งหน้าร้านและแนะน าสินค้า 
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9.   การใช้ป้ายชื่อร้านค้า กราฟิก ตัวอักษร  มาใช้ในการตกแต่งร้านค้า    ป้ายชื่อร้านนอกจากท า
หน้าเพื่อการสื่อสาร  บอกต าแหน่งแห่งหนของร้านแล้ว  ยังใช้ในการตกแต่งหน้าร้านได้เป็นอย่างดี  หาก
ป้ายและกราฟิกบนป้ายสามารถบอกและสื่อสารให้ผู้พบเห็นเข้าใจในบุคคลิกของร้านจะเป็นส่วนหนึ่งที่
จะดึงดูดลูกค้าและจะช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับร้านได้  ป้ายจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นจุดแรก
ที่ลูกค้ารู้จักและเข้าใจบุคคลิกของร้านและเป็นจุดแรกที่เป็นจุดเด่นที่เป็นที่สังเกตของลูกค้าได้ดี   
 

 
 

    
 
ภาพท่ี    ตัวอย่างร้านค้าที่ใช้ป้าย ในการตกแต่งหน้าร้าน  นอกจากความเด่นและงดงามแล้วยังสามารถ  

   สื่อสารถึงบุคลิกลักษณะ  และประเภทของกิจการของร้านค้า   
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สรุปการวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก 
  จากการส ารวจและท าการศึกษาจากการลงพื้นที่ นครประวัติศาสตร์ อยุธยา ประเทศไทย 
และ  และ นครประวัติศาสตร์ เกียวโต   ประเทศญี่ปุ่น นั้นมีผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีความหลากหลาย
แตกต่างกันแต่หากน ามาจัดกลุ่มสามารถจะแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกได้ดังต่อไปนี้  

1.หมวดของที่ระลึกประเภทหมวดของใช้   จุดที่พบจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของอยุธยาจะมีความ
หลากหลายในการออกแบบที่มีสีสันและรูปทรงที่สวยงามสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น ในด้านของที่ระลึก
เกียวโต จะมีการน าลวดลายที่เน้นย้ าความเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่น และการออกแบบหน้าที่ใช้สอยที่ค านึงถึง
รายละเอียดแนวความคิดแปลกใหม่มาประยุกต์ใช้ด้วย  ตัวอย่างเช่น  การประยุกต์ตะกร้อเป็นที่วางปลาย
ตะเกียบในตะกร้อสาน เป็นต้น 
 

   
 

ภาพที่  แสดงการเปรียบเทียบของที่ระลึกประเภทหมวดของใช้   อยุธยา(ซ้าย) เกียวโต(ขวา) 
 
2. หมวดของที่ระลึกที่เป็นหมวดขนมและอาหาร การเปรียบเทียบจะเห็นข้อแตกต่างที่  

เด่นชัดมากในของที่ระลึกประเภทนี้คือ บรรจุภัณฑ์ ของที่ระลึกที่เป็นหมวดขนมและอาหารในเกียวโต 
หรือในญี่ปุ่นโดยทั่วไป จะมีการเน้นการออกแบบ ตัวบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามโดดเด่น และเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ส่วนทางอยุธยาจะเน้นเฉพาะรสชาติ  ไม่มีการเน้นหรือให้ความส าคัญต่อการ
ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหาร มีการบรรจุใส่กล่องภาชนะพลาสติคส าเร็จรูป  ขาดความสวยงามที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเภทอาหารและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและขาดตราสินค้า  ( Brand ) เพื่อ
ขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไป 
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ภาพที่  แสดงการเปรียบเทียบของที่ระลึกประเภทหมวดหมวดขนมและอาหาร อยุธยา(ซ้าย) เกียวโต(ขวา) 
 

3. ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในหมวดเคร่ืองดนตรี  ในหมวดนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งสองแหล่งจะมีส่วนที่ 
คล้ายกันนั่นคือ เป็นของที่ระลึกแบบย่อส่วนซึ่งสามารถเล่นออกมาเป็นเสียงดนตรีได้บ้างแต่ไม่สมบูรณ์
แบบเท่าของจริง จะมีบางชนิดบ้าง เช่น ขลุ่ย ที่มีขนาด  น้ าหนักเบา เหมาะสมจะเป็นของที่ระลึก  
 

   
 

ภาพที่  แสดงการเปรียบเทียบของที่ระลึกประเภทหมวดหมวดเคร่ืองดนตรี อยุธยา(ซ้าย) เกียวโต(ขวา) 
 

 4. ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในหมวดของการละเล่นและกีฬา เป็นหมวดของที่ระลึกที่มีรูปทรงและ
สีสันสดใส เพราะส่วนใหญ่เน้นเป็นของฝากที่ระลึกส าหรับเด็ก และสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะ โดยภาพรวมของที่ระลึกประเภทนี้ในอยุธยาจะโดดเด่นในการมีรูปแบบที่เป็น
การละเล่นแบบพื้นถิ่น ส่วนของเกียวโตจะมีการต่อยอดในเชิงเอกลักษณ์ ที่มีความร่วมสมัยในการ
ผสมผสานรูปแบบใหม่ที่ก่อให้เกิดคุณค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ 
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ภาพที่  แสดงการเปรียบเทียบของที่ระลึกประเภทหมวดหมวดการละเล่นและกีฬา  
อยุธยา(ซ้าย-กลาง) เกียวโต(ขวา) 

 
  5. ของที่ระลึกที่เกี่ยวกับของประดับและตกแต่ง ในหมวดนี้จะเห็นรูปแบบผสมผสานของการ  
น าความดั้งเดิมกับปัจุบันสมัย มาสู่การออกแบบที่มีความร่วมสมัย ที่นอกจากดูแปลกตาแล้วยังได้
ประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายตรงกับวิถีการใช้ชีวิตของคนปัจจุบันในเกียวโต มากกว่าในอยุธยาที่ยังเห็น
การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะยังคงเอกลักษณ์เดิมขาดการต่อยอดในการน าภูมิปัญญาชุมชน
มาประยุกต์ให้ตรงกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
 

    
 

ภาพที่  แสดงการเปรียบเทียบของที่ระลึกประเภทหมวดหมวดของประดับและตกแต่ง  
อยุธยา(ซ้าย) เกียวโต(ขวา) 
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 6. ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในหมวดสถาปัตยกรรมและยวดยาน ในหมวดนี้ผลิตภัณฑ์ของอยุธยาจะ
เป็นการออกแบบของที่ระลึกในรูปแบบของการย่อส่วน ที่มีความหลากหลาย แตกต่างกันในส่วนที่เป็น
วัสดุ เช่น ดินปั้น กะลามะพร้าว ไม้ และปูนปลาสเตอร์ เป็นต้น แต่ยังขาดการน าเสนอในรูปแบบการน า
แนวความคิดที่เป็นลูกเล่น ในการต่อประกอบ การสร้างสรรค์ที่จะท าให้ของที่ระลึกในหมวดนี้เป็นที่
น่าสนใจและมีคุณค่าต่อการเก็บสะสม หรือเป็นของฝากที่น่าประทับใจ  ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ของเกียวโต 
หลายชิ้นน าลูกเล่นเร่ืองของการติดต่อและประกอบชิ้นงานเป็นหุ่นจ าลองทางสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจมา
ใช้   นอกจากนี้ยังใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ทางแสงและเลนส์มาช่วยให้ภาพสถานที่มีมิติเหมือนจริง
เป็นต้น 
 

    
 

ภาพที่  แสดงการเปรียบเทียบของที่ระลึกประเภทหมวดหมวดของสถาปัตยกรรมและยวดยาน 
อยุธยา(ซ้าย) เกียวโต(ขวา) 

 
7.ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามความเชื่อ เคร่ืองราง วัตถุมงคล ในส่วนผลิตภัณฑ์ของ

อยุธยาส่วนใหญ่จะเน้นไปที่วัตถุมงคลที่มีรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่ดูมีความขลัง และคงรูป
แบบเดิมที่มีการอนุรักษ์และสืบทอดต่อกันมา  ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่เกียวโตส่วนใหญ่จะเน้นเป็น
เคร่ืองราง มีการสร้างเร่ืองราวเสริมเฉพาะ ความเชื่อไปได้เป็นหมวดต่าง ๆ เช่น ความโชคดี ความรัก 
วาสนา หน้าที่การงาน เป็นต้น ดังนั้นจึงสามารถที่จะออกแบบให้มีความต่อเน่ือง หรือท าเป็นชุดความเชี่อ
ในโชคลางได้มาก และบางคร้ังมีอิสระในการใช้สื่อทางด้านการออกแบบกราฟิกมาใช้ได้อย่างมีความงาม
และสนองต่อรูปแบบความเชื่อได้เป็นอย่างดี 
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ภาพที่  แสดงการเปรียบเทียบของที่ระลึกประเภทหมวดหมวดของความเชื่อ เคร่ืองราง วัตถุมงคล  
อยุธยา(ซ้าย) เกียวโต(ขวา) 

   
 8.ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในหมวดประเภทวัสดุจากธรรมชาติและพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์ทั้งสองแหล่ง
สามารถน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกได้ดีและอย่างหลากหลายแต่อยุธยาได้เปรียบที่มีความหลากหลาย
ของวัสดุในการท าผลิตภัณฑ์มากกว่า อาทิเช่น กะลามะพร้าว  ในขณะที่ที่เกียวโตจะเป็นวัสดุไม้ไผ่ ซึ่งเป็น
วัสดุธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมาใช้  

  
 

    
 

ภาพที่  แสดงการเปรียบเทียบของที่ระลึกประเภทหมวดหมวดวัสดุจากธรรมชาติและพื้นถิ่น 
อยุธยา(บน) เกียวโต(ล่าง) 
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 9.ของที่ระลึกในรูปของสัตว์สัญลักษณ์ ของที่อยุธยาจะเป็น ช้าง  และปลาตะเพียน ส่วนของเกียว
โตจะเป็นแมวและกระต่าย ในส่วนของอยุธยาจะเป็นของที่ระลึกที่มีหน้าที่ใช้สอยท าเป็นของประดับ
ตกแต่งที่มีความประณีตและสวยงาม ของที่ระลึกที่เป็นช้างจะเป็นของส าหรับการจัดวางประดับตกแต่ง 
ส่วนปลาตะเพียนจะใช้ในการแขวนประดับ ส่วนของเกียวโตจะมีการประยุกต์เป็นของใช้ได้ด้วย เช่น แก้ว
น้ า แม่เหล็กติดตู้เย็น นอกเหนือไปจากนั้นจะเป็นการใช้ประโยชน์ที่เป็นการท าเป็นสัตว์น าโชค (mascot) ที่
น ามาใช้เป็นสื่อตัวแทนในการออกแบบของที่ระลึกต่าง ๆ จัดวางเป็นชุด เหมือนการจัดงานมหกรรมกีฬา 
โอลิมปิค เอเซียนเกมส์ ที่จะใช้สัตว์น าโชคเป็นสัญญลักษณ์ของเกมส์กีฬา  
 

    
 

   
 

   

ภาพที่  แสดงการเปรียบเทียบของที่ระลึกประเภทหมวดหมวดสัตว์สัญลักษณ์ 
อยุธยา(บน) เกียวโต(ล่าง) 
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10. ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสะท้อนงานฝีมือ-ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นงานที่มีเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึง
ภูมิปัญญาได้อย่างประณีตสวยงาม  ผลิตภัณฑ์ทั้งอยุธยาและเกียวโต สามารถน ามาเป็นของที่ระลึกได้อย่าง
น่าภาคภูมิใจแก่ผู้รับและผู้ได้รับ โดยมีความประณีตสวยงามด้วยรูปแบบและคุณภาพ แต่ผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกประเภทนี้ทางเกียวโตจะมีการประยุกต์ที่สามารถเข้าถึงให้ได้ทุกกลุ่มเป้าหมายและประเภทการใช้
งานได้หลากหลายและเข้ากับสภาพชีวิตในปัจจุบันได้มากกว่า  นอกจากนี้ยังมีการค านึงบรรจุภัณฑ์ที่มา
ช่วยเสริมคุณค่าด้วย 
 

   

   
 

ภาพที่  แสดงการเปรียบเทียบของที่ระลึกประเภทหมวดหมวดของที่ระลึก 
สะท้อนงานฝีมือ-ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อยุธยา(ซ้าย) เกียวโต(ขวา) 

 
จากการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์เปรียบเทียบท าให้สามารถประมวลและเสนอ

แนวความคิดที่เป็นประโยชน์ที่จะน ามาใช้เป็นข้อเสนอแนะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกส าหรับ
จังหวัดอยุธยาดังนี้ 

1. ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  เมื่อมีผู้กล่าวถึงของที่ระลึกประเภทนี้แล้วทุกคนต้องรู้จัก
แหล่งที่มาของสิ่งนั้นได้ ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่เกิดมาจากประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นนั้นๆ    กิโมโน  
รองเท้าฟาง พัดญี่ปุ่น ขนมเงินโตเกียว ตุ๊กตาเกียวโต หมวดที่ควรเน้นให้ความส าคัญกับองค์ประกอบนี้ใน
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สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  มากที่สุด 2  อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 หมวดของที่ระลึกสะท้อนงาน
ฝีมือ-ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ อันดับ 2 หมวดของที่ระลึกประเภทวัสดุจากธรรมชาติและพื้นถิ่น 

 

    
 

  
 

ภาพที่   แสดงการน าเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  น ามาประยุกต์เป็นสินค้าของที่ระลึกได้หลากหลาย 
 

2 .การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่นอกจากจะมีหน้าที่ในการปกป้องผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีหน้าที่ในการ
ประชาสัมพันธ์ตัวเองให้เป็นที่รู้จักได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเอกลักษณ์ทางความงามที่มี
คุณค่า ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากการส ารวจและศึกษา ทุกหมวด
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกควรเน้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แต่ในหมวดที่ควรเน้นมากที่สุด 2 อันดับแรก  
ได้แก่   อันดับ 1 หมวดขนมและอาหาร และ อันดับ 2 หมวดของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามความเชื่อ 
เคร่ืองราง ของขลัง 
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ภาพที่  แสดงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทอาหาร นอกจากความสวยงามแล้วยังสามรถ
ออกแบบให้เหมาะตามเทศกาลท้องถิ่นเช่นเทศกาลซากุระได้ด้วย 

 

 
 

ภาพที่  แสดงตัวอย่างการรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทอาหารที่น าเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาออกแบบบ  
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3 .  การออกแบบเป็นชุด (series)เป็นการสร้างงานออกแบบที่มี “ครอบครัว” เพื่อสร้างเอกภาพ
ของผลงาน 1 ชุด ซึ่งให้ผลต่อการวางตลาดมากกว่าผลิตภัณฑ์เดี่ยว สามารถสร้างจินตนาการแบบต่อเน่ือง 
และท าให้เกิดการติดตาม และอยากสะสมให้ครบเป็นชุด และสร้างทางเลือกในการเลือกซื้อให้กับผู้ซี้อได้
เป็นอย่างดี หมวดที่ควรเน้นการออกแบบเป็นชุดมากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ  1 หมวดของที่
ระลึกที่เกี่ยวกับของประดับและตกแต่ง และอันดับ 2 หมวด ของที่ระลึกที่เป็นหมวดของใช้  

 

 
 

 
 

ภาพที่  แสดงการน าลายประจ าท้องถิ่นมาออกแบบเป็นชุดของใช้ได้หลากหลาย 
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4 . การผูกและสร้างเร่ืองราวเนื้อหาให้แก่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เป็นการโยงเร่ืองราวและแบ่ง
หมวดหมู่ในการมีเน้ือหาและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในด้านความเชื่อประเภทต่าง ๆ อาจจะมาจากบริบทใน
ความเชื่อพื้นฐานดั้งเดิมของชุมชนที่มีเอกลักษณ์และความน่าสนใจที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาคท้องถิ่น 
ท าให้ผู้ซื้อมีความเข้าใจและระลึกได้วัฒนธรรมที่แตกต่าง หมวดที่ควรเน้นการออกแบบการผูกและสร้าง
เร่ืองราวเนื้อหาให้แก่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก มากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 หมวดของที่ระลึกที่
ผลิตขึ้นตามความเชื่อ เคร่ืองราง ของขลัง และอันดับ 2 หมวด ของที่ระลึกที่เป็นหมวดในรูปของสัตว์
สัญลักษณ์ 

 

   
 

ภาพที่  แสดงการน าเร่ืองราวต่างๆมาผูกโยงกับหมวดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความเชื่อและสัตว์สัญลักษณ์ 
     
 . 5 การน าเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ร่วม เป็นการดึงดูดความสนใจให้กับผู้ซื้อได้เป็นอย่างดีใน

การผนวกรวมการน าความทันสมัยที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเช่น การน า
เคร่ืองหยอดเหรียญมาใช้กับการขายของที่ระลึก หรือการน าคอมพิวเตอร์มาเพื่อการท าเหรียญที่ระลึก เป็น
ต้น หมวดที่ควรเน้นการน าเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ร่วม มากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 หมวด
ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามความเชื่อ เคร่ืองราง ของขลัง และอันดับ 2 หมวด ของที่ระลึกที่เกี่ยวกับของ
ประดับและตกแต่ง 
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ภาพที่  แสดงการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการท าเหรียญที่ระลึก ซึ่งสามารถก าหนดชื่อผู้ซื้อ วัน เวลา 
และสถานที ่

 

 

6  . การออกแบบอันมีผลมาจากความริเร่ิม  จิตนาการ  และแนวความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงาน
นั้นๆให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ไม่ย่ าอยู่กับกฎและกติกาเดิม ๆ ที่มักจะผลิตออกมาซ้ า ๆ และเกิดการ
ลอกเลียนแบบกันง่าย หมวดที่ควรเน้นการน าการออกแบบอันมีผลมาจากความริเร่ิม  จิตนาการ มาใช้มาก
ที่สุด 2 อันดับแรก คือ อันดับ 1 หมวดของการละเล่นและกีฬา และอันดับ 2 หมวดของที่ระลึกในหมวด
สถาปัตยกรรมและยวดยาน และอาคารสถานที่ต่างๆ 
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ภาพที่  แสดงการออกแบบของเด็กเล่นที่เมื่อโยนขึ้นไปแล้วจะเห็นการเปลี่ยนรูปทรงกลายเป็นลวดลายอีก
แบบหนึ่ง 

 
7 . การออกแบบเพื่อสร้างรสนิยมใหม่  เป็นการผสานแนวความคิดของการน าเอกลักษณ์และ

รูปแบบดั้งเดิมเฉพาะถิ่นมาประยุกต์ให้เกิดรูปแบบของประโยชน์ใช้สอยที่ร่วมสมัย หรือก าลังได้รับความ
นิยมในปัจจุบันและอนาคต หมวดที่ควรเน้นการออกแบบเพื่อสร้างรสนิยมใหม่ มาใชม้ากที่สุด 2 อันดับ
แรก คือ อันดับ 1 หมวดของที่ระลึกที่เป็นหมวดของใช้ และอันดับ 2 หมวดของที่ระลึกที่เกี่ยวกับของ
ประดับและตกแต่ง 

 
ภาพที่   แสดงตัวอย่างการน าการผสานแนวความคิดของการน าเอกลักษณ์และรูปแบบดั้งเดิมเฉพาะถิ่นมา

ประยุกต์ให้เกิดรูปแบบของประโยชน์ใช้สอยที่ร่วมสมัย 
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 8. การประยุกต์ให้มีหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น เป็นการประยุกต์ให้ตัวผลิตภัณฑ์มี
ประโยชน์มากขึ้น  

 
 

ภาพที่  แสดงการออกแบบของที่ระลึกที่มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น นอกจากเป็นของที่ระลึกประเภท
เคร่ืองรางแล้วสามารถที่จะเป็นถ้วยได้ด้วย 

 

9.  การประยุกต์น าสัตว์สัญลักษณ์ (mascot) มามีส่วนร่วมในการท าประชาสัมพันธ์ ให้เกิด
ความรู้สึกร่วม และความเป็นเอกภาพและการจดจ าได้ในพื้นที่เฉพาะถิ่น โดยการน าสัตว์สัญลักษณ์เป็น
ตัวน าและเชื่อมต่อ ระหว่างความเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและบริบทการเป็นตัวแทนของชุมชน  
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ภาพที่  แสดงการน าสัตว์สัญลักษณ์เพื่อน ามามีส่วนร่วมในการออกแบบของที่ระลึก ท าให้เกิดการ   
            จดจ าไดข้องสถานที่ และเป็นส่วนประกอบลายกราฟิคในของที่ระลึกประเภทต่าง ๆ เป็น 
            การสร้างตราสินค้าประเภทหน่ึง 

 
สรุปการวิเคราะห์ด้านกราฟิก 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการออกแบบกราฟิกในงานวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวม

ข้อมูลภาค  เอกสาร ส ารวจพื้นที่จริงของเมืองเกียวโตและพระนครศรีอยุธยา และเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ท าให้คณะผู้วิจัยสามารถเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้ในหลากหลายมิติ ท าให้สามารถก าหนด
แนวทางการออกแบบกราฟิกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 1. ป้ายโฆษณา เป็นป้ายที่ให้ข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวมก่อนที่นักท่องเที่ยวจะ
ตัดสินใจมาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยลักษณะของป้ายควรเน้นความกลมกลืนเข้ากับ
สภาพแวดล้อม ป้ายดังกล่าวแบ่งได้ดังนี้ 

1.1 ป้ายโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ป้ายเชิญชวนให้เที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ 
เป็นต้น 

1.2 ป้ายโฆษณาร้านค้า เช่น ป้ายที่บอกชื่อและลักษณะของธุระร้านค้า เป็นต้น  

www.ssru.ac.th



 344 

1.3 ป้ายโฆษณาสินค้า เช่น ป้ายชื่อสินค้าที่จ าหน่ายในร้านมีภาพ ข้อความและตัวอักษร 
เป็นต้น 

2. ป้ายร้านค้า เป็นป้ายชื่อร้านลักษณะต่างซึ่งรวมถึงป้ายเสริมต่างๆ ที่จะมาช่วยสนับสนุนร้าน
เชิงธุรกิจให้นักท่องเที่ยวสนใจและดึงดูดใจในการเลือกซื้อให้มากขึ้น โดยลักษณะป้ายดังกล่าวควรเป็น
รูปแบบที่มีการผสมผสานกันอย่างเหมาะสมช่วยเสริมสถาปัตยกรรมร้านค้า  กลมกลืนสภาพแวดล้อม 
และสื่อสารได้ดี   ป้ายดังกล่าวสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

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

ท่องเที่ยวนั้นๆ ให้สามารถเดินเที่ยวชมได้อย่างสะดวกสบาย มีการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านภาพ ตัวอักษร
และข้อความ ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกรวดเร็วตรงตามความต้องการให้มากที่สุด และควรมี
ต าแหน่งที่ตั้งที่จะเห็นได้ง่ายเช่นการจัดให้มีตลอดแนวทางเดิน เป็นต้น ป้ายดังกล่าวสามารถแบ่งได้ดังนี้  

 
 3.1 ป้ายสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ป้ายทางเข้าหลักของสถานที่ท่องเที่ยว 
 3.2 ป้ายสถานที่ท่องเที่ยวรอง ป้ายบอกต าแหน่งที่ตั้งสถานที่ในแหล่งท่องเที่ยว 

3.3 ป้ายสถานที่ท่องเที่ยวย่อย ป้ายบอกเส้นทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ใน

บริเวณ 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาที่นครประวัติศาสตร์เกียวโต และแหล่งประวัติศาสตร์
ใกล้เคียง  ในประเทศญี่ปุ่น และ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแหล่งท่องเที่ยวใน ประเทศ
ไทย  ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้ 
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1. ป้ายโฆษณา 

ญ่ีปุ่น ขนาดของป้ายมีหลากหลาย ใช้ตัวอักษรและภาพประกอบที่เน้นการใช้ภาพการ์ตูนช่วยให้การ
สื่อสารข้อมูลต่างๆ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย เน้นข้อความและเนื้อหาที่ส าคัญๆ จึงท าให้ใช้
ข้อความในป้ายไม่มากจนเกินไป ใช้สื่อสัญลักษณ์ตัวแทนในการให้ข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งยังใช้สื่อ
สัญญสัญลักษณ์เชื่อมต่อเร่ืองราวสู่สินค้าและบริการอ่ืนๆ ในวงกว้าง  

 
 

 
  ตัวอย่างภาพด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของป้ายโฆษณาซึ่งเป็นของเมืองนารา ซึ่งเป็นเมืองมรดก

โลก เช่นเดียวกับ เมืองเกียวโต  ป้ายโฆษณาดังกล่าวมีข้อดีในเร่ืองการวางแผนการใช้สื่อสัญลักษณ์ หรือ
ตัวแทน ( mascot )ในการประชาสัมพันธ์ โดยมีการเชื่อมโยงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในทุกมิติ จนถึง
บรรจุภัณฑ์ และตัวผลิตภัณฑ์  เพื่อสร้างให้เกิดเป็นตราสินค้า (Brand ) ที่เป็นอัตตลักษณ์ของพื้นที่ 
ลักษณะของป้ายและสื่อมีความเรียบง่าย  แต่สามารถสื่อสารได้ดี และมีพลังในการดึงดูดผู้พบเห็น 
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ไทย เน้นการใช้ป้ายขนาดใหญ่ ใส่เน้ือหาและข้อความทั้งหมดที่ต้องการสื่อสาร ซึ่งอาจจะมากเกินไป
กับการสื่อสารที่มีระยะเวลาที่จ ากัด นิยมใช้ภาพประกอบซึ่งเป็นภาพถ่ายจริงไม่มีการปรับแต่งให้
น่าสนใจและไม่มีการดึงดูดใจนักท่องเที่ยวด้วยสัญลักษณ์หรือสัตว์ตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ 
ที่จะช่วยให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสารได้มากยิ่งขึ้น 
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2. ป้ายร้านค้า 

ญ่ีปุ่น งานกราฟิกเป็นแบบเรียบง่าย ใช้ตัวอักษรน้อย มีสัญลักษณ์ประกอบชื่อร้านค้า มีป้ายเสริม
หลากหลายรูปแบบและหลายขนาดช่วยเน้นให้ร้านค้าสะดุดตามากขึ้นได้ ป้ายหลักเน้นการใช้สี
แบบเรียบง่าย ป้ายเสริมมีหลากสีแต่สามารถใช้ได้อย่างกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 
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  ป้ายชื่อร้านย่อย  เป็นป้ายเสริมมีหลายรูปแบบและหลายขนาดช่วยเน้นให้ร้านค้าสะดุดตามากขึ้น  
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ไทย งานกราฟิกเน้นการใช้ตัวอักษรที่แปลกตา ดูโดดเด่น มีข้อความเชิญชวนและข้อความอ่ืนๆ 
ประกอบในป้ายหลัก ใช้สีสันที่ฉูดฉาดตัดกันอย่างรุนแรงให้งานกราฟิกดูเด่นชัด สะดุดตา เน้น
การใช้ป้ายหลักมากกว่าป้ายเสริมที่เป็นป้ายรองและป้ายย่อยๆ  
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3. ป้ายประชาสัมพันธ์   

ญ่ีปุ่น มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเป็น
ระยะๆ โดยมีการติดต้ังตามเสาไฟตลอดแนวทางเดินของนักท่องเที่ยวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้
ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายไม่หลงทาง โดย
ส่วยใหญ่เป็นป้ายผ้าทั้งแขวนคู่และแขวนเดี่ยว ใช้สีเรียบง่ายประกอบกับสัญลักษณ์หรือสัตว์
ตัวแทนการประชาสัมพันธ์ และมีการเลือกใช้สีสันไปตามเทศกาลและฤดูกาลตามสภาพอากาศได้
ดี เช่น ช่วงซากุระก็จะเน้นสีชมพูของซากุระหรือเลือกใช้ดอกซากุระเลียนแบบมาใช้ประกอบกับ
งานกราฟิกต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศให้กับนักท่องเที่ยวให้มีส่วนร่วมรับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก
ของคนในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ได้ดีด้วย 

 
 

  
 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



 352 

ไทย มีป้ายประชาสัมพันธ์น้อยและขาดช่วงที่จะน านักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเน่ือง ซึ่งอาจท าให้
เกิดความสับสนกับเส้นทางที่มีหลากหลายให้เลือกตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดหมายได้ การใช้รูปแบบ
และตัวอักษรเน้นสีฉูดฉาด สะดุดตา จนบางครั้งอาจจะดูไม่เข้ากับบรรยากาศโดยรอบของ
สภาพแวดล้อมท าให้เกิดความขัดแย้งขาดความกลมกลืนเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของสถานที่
ท่องเที่ยวนั้นๆ ก็เป็นได้ และการสื่อสารข้อมูลก็เน้นการใช้ตัวอักษรและข้อความเพียงอย่างเดียว 
ไม่ได้ให้ความส าคัญกับสัญลักษณ์หรือสัตว์ตัวแทนที่จะช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและ
ต่อยอดสู่การสร้างตราสินค้าและบริการให้กับนักท่องเที่ยวได้จดจ าง่ายขึ้นได้  
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แนวทางการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
 จากการสรุปผลการวิจัยดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  จึงน าผลดังกล่าวมาสรุปเป็นแนวทางในการ
ออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ที่ได้จากการศึกษา
เปรียบเทียบเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา  ประเทศไทย และ เมืองเก่าเกียวโต  ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งได้จัดเป็น
รูปของตารางเพื่อสะดวกในการน ามาใช้ต่อไป 
ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 

พระนครศรีอยุธยา   
แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

เส้นทางสัญจรและการจัดโซนพื้นที ่
1.เส้นทางสัญจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การจัดโซนพื้นที ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะเส้นทาง 
1. ก าหนดเส้นทางให้ผ่านกิจกรรมและสถานที่ส าคัญและ
ต่อเนื่องกัน 
2. มีขนาดทางเท้าที่กว้างสะดวกสบายในการเดินและอาจจัดให้
บางส่วนเป็นแนวถนนคนเดิน 
3. ก าหนดเส้นทางสัญจรที่ไม่วกวนและสับสน เช่นการก าหนด
ทิศทางการเข้าออกของเส้นทาง 
4. ควรจัดต าแหน่งร้านค้าให้สอดคล้องกับเส้นทางสัญจร* 
5.ควรก าหนดประเภทของพาหนะที่เข้าสู่พื้นที่ ก าหนดให้มีลาน
จอดรถโดยสารและพาหนะทั่วไปไว้ในส่วนด้านนอก   ในพื้นที่
ส่วนใน ควรก าหนดเฉพาะการเดินเท้าและพาหนะที่จ ากัด
ความเร็ว หรือจัดพาหนะจากส่วนกลางเพื่อบริการ  เช่น  รถราง  
*ฯลฯ 
เกณฑ์ในการเลือกโซนพื้นที ่
 1. เป็นพื้นที่ท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร ์
2. การเข้าสู่พื้นที่ได้สะดวกจากถนนเส้นแกน 
3. จ านวนจุดท่ีน่าสนใจและสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร ์
4. ระยะห่างของจุดสนใจและสถานที่ส าคัญ ฯ 
5 . มุมมองของพื้นที ่
6. พื้นที่ว่างและศักยภาพการพัฒนา 
7. การชื่อมโยงสู่พื้นที่อื่นๆของเมือง 
 

ฯ 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 
 

2. การจัดโซนพื้นที ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ท่ีลือก 

 
 

 
พื้นที่ท่ีเลือกได้แก่  พื้นที่แนวถนนศรีสรรเพชร
ตัดถนนป่าโทน  เข้าสู่ ถนนนเรศวร  จนถึงจุดตัด
ถนนนเรศวร และถนนชีกุน  รวมถึงแนวถนนชี
กุนบริเวณหน้าวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ 
การเลือกต าแหน่งที่ตั้งโซนร้านค้า 
1.อยู่บนเส้นทางเดินหรือสัญจร 
2. ,มีพ้ืนที่และศักยภาพเพียงพอ 
3. ใกล้ต าแหน่งจุดจอด-สถานีรถราง  เช่น  สถานี
มงคลบพิตร   สถานีวัดธรรมิกราช 
สถานีบึงพระราม  สถานีหลักเมือง 
สถานีวัดมหาธาต-ุ;วัดราชบูรณะ เป็นต้น 
4. ,มีเรื่องราวและการเชื่อมโยงกับสถาที่ส าคัญ 
 

 

 

 

 

 
กลุ่มโครงสี 1-3 เหมาะสมกับ
ลูกค้าโดยรวม 

เฉพาะกลุ่มสี 2-4เหมาะสม
เฉพาะกลุ่มลูกค้าสัญชาติอ่ืนๆ 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
                        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

รูปแบบร้านค้าและสถาปัตยกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตกแต่งร้านค้า 
 

 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
 

กราฟิกและป้าย 
 

 
 

ลักษณะร้านค้าและสถาปัตยกรรม 
ร้านมีลักษณะการรวมตัวกันเป็นย่านตลาดที่มีลักษณะเฉพาะที่
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างกระจายตัวตามแนวย่านสถานี
รถราง  และเชื่อมโยงกับสถาที่ตั้ง 
รูปแบบร้านค้า 
1.รูปแบบร้านค้าทั่วไปจะเป็นศาลาทรงไทยขนาดเล็ก  หลังคามุง
กระเบื้องดินเผาเสีธรรมชาติ ความสูง 1 ช้ัน ส าหรับพื้นที่ตอนใน  
และรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรม
ไทยพื้นถ่ินความสูงไม่เกิน 3  ช้ันส าหรับแนวริมถนนชีกุนฝั่งตรง
ข้ามวัด มหาธาตุและวัดราชบูรณะ 
2. รูปแบบร้านค้ามีลักษณะเฉพาะตามย่านที่ตั้งที่มีอัตลักษณ์
เฉพาะ ได้แก ่
2.1  พื้นที่ย่านสถานีมงคงบพิตร-อนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง  เป็น
ย่านร้านค้าที่มีแนวคิดที่เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นวัตถุ
มงคล  เตรื่องราง  สัตว์สัญลักษณ์  ตัวน าโชค  และสินค้าของฝาก
และที่ระลึกมีเรื่องราวเกี่ยวกับมงคลชีวิตในด้านต่างๆ 
ก) พื้นที่ส่วนในบริเวณลานหน้าวัดมงคลบพิตร-วัดศรีสรรเพชรญ์   

 
รูปแบบจะมีลักษณะเป็นศาลาทรงไทยมีช่อฟ้า  หางหงส์  คล้าย
ศาลาในเขตพระราชฐานชั้นใน 

 
กิจกรรม   เป็นร้านค้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกเกี่ยวกับวัตถุมงคล  
และเครื่องราง  ที่สะท้อนความเชื่อต่างๆ  ขั้นด้วยศาลาลายที่พัก
ตามแนวทางเดิน 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 
 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

รูปแบบร้านค้าและสถาปัตยกรรม 
 
 
 
 

รูปแบบร้านค้าและสถาปัตยกรรม 
2.1  พื้นที่ย่านสถานีมงคงบพิตร-อนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง 
ข) พื้นที่ส่วนในบริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระ
เจ้าอู่ทอง  

 
รูปแบบจะมีลักษณะเป็นศาลาและซุ้มแบบไทยลักษณะเป็น
อาคารโปร่ง หล้งคามุงกระเบื้องดินเผา  สีธรรมชาต ิ

 
 

 
กิจกรรม   เป็นร้านค้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากที่ระลึก
ประเภท เครื่องราง สัตว์น าโชค รวมถึงสิ่งที่เป็นมงคลที่
สะท้อนความเชื่อต่างๆ เป็นหลัก โดยมีร้านอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสลับฉาก 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 
 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

รูปแบบร้านค้าและ
สถาปัตยกรรม 
 
 
 
 

รูปแบบร้านค้าและสถาปัตยกรรม 
3  พื้นที่ย่านสถานีหน้าวัดธรรมิกราช 
  พื้นที่ในส่วนนี้อยู่บริเวณวัดธรรมิกราช และพ้ืนที่โดยรอบ เ 

 

 
รูปแบบ เดิมพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นย่านตลาดใหญ่ หน้าพระราชวังหลวง  
ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่โล่งมีคูน้ าใหญ่  และตรงข้ามบึงพระราม  จึง
ควรพัฒนาเป็นย่านตลาดน้ า  ที่ประกอบด้วยร้านค้าที่เป็นเรือนทรงไทยและ
แพริมน้ า 
ที่คงวิถีชีวิตแบบเดิม โดยเน้นการจ าหน่ายประเภทอาหาร ขมน เครื่องดื่ม  
ของว่างที่เลือกสรรแล้วว่ามีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นๆ เช่น อาหารต ารับ
ชาววัง  ขนมโบราณสูตรแม่ทองกีบม้า ประกอบการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม  ในรูปเวทีกลางน้ าผนวกกับยรรยากาศ 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 
 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

รูปแบบร้านค้าและ
สถาปัตยกรรม 
 
 
 
 

รูปแบบร้านค้าและสถาปัตยกรรม 
3  พื้นที่ย่านสถานีหน้าวัดธรรมิกราช  (ต่อ) 
  พื้นที่ในส่วนนี้อยู่บริเวณวัดธรรมิกราช และพ้ืนที่โดยรอบ เ 

 
 
รูปแบบ เดิมพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นย่านตลาดใหญ่ หน้าพระราชวังหลวง  
ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่โล่งมีคูน้ าใหญ่  และตรงข้ามบึงพระราม  จึง
ควรพัฒนาเป็นย่านตลาดน้ า  ที่ประกอบด้วยร้านค้าที่เป็นเรือนทรงไทยและ
แพริมน้ าที่คงวิถีชีวิตแบบเดิม โดยเน้นการจ าหน่ายประเภทอาหาร ขมน 
เครื่องดื่ม  ของว่างที่เลือกสรรแล้วว่ามีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นๆ เช่น 
อาหารต ารับชาววัง  ขนมโบราณสูตรแม่ทองกีบม้า ประกอบการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม  ในรูปเวทีกลางน้ าผนวกกับยรรยากาศ 

 

  
กิจกรรม   พ้ฒนาเป็นย่านตลาดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท อาหาร ขนม 
เครื่องดื่มรวมถึงของฝากประเภทอาหาร ขนม ที่มีการเลือกสรรพิเศษโดย
เน้นต ารับอาหารชาววัง และขนมโบราณเป็นหลัก และมีการผสมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมเช่นการแสดงทางวัฒนธรรม   เวทีการแสดงกลางน้ า   ฯลฯ 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 
 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

รูปแบบร้านค้าและสถาปัตยกรรม 
 
 
 
 

รูปแบบร้านค้าและสถาปัตยกรรม 
4  พื้นที่ริมขอบบึงพระราม   
  พื้นที่ส่วนใหญ่ริมขอบบึงพระราม จะเป็นที่ร่มรื่นเหมาะสม
ที่จะนั่งเล่นพักผ่อน  และควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
น้ าในบึงพระราม    ในอดีตพระมหากษัตริย์และเจ้านายใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาใช ้ พื้นที่ดังกล่าวส าหรับพักผ่อนและชม
กิจกรรมทางน้ า 

 
รูปแบบ  ควรจัดให้มีศาลาพระราชพิธี  และศาลาท่าน้ า
ส าหรับพักผ่อนริมขอบบึงเป็นระยะตลอดแนวขอบบึง 

 
 

 
กิจกรรม   เป็นจุดนั่งพักผ่อนและชมกิจกรรมทางน้ าริมขอบ
บึงพระราม 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 
 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

รูปแบบร้านค้าและ
สถาปัตยกรรม 
 
 
 
 

รูปแบบร้านค้าและสถาปัตยกรรม 
5  พื้นที่ย่านสถานีสวนสาธารณะบึงพระราม  (ต่อ) 
  พื้นที่ในส่วนนี้อยู่บริเวณลานสวนสาธารณะบึงพระราม เป็น
พื้นที่ต่อจากย่านสถานีหน้าวัดธรรมิกราช มาตามแนวถนน
นเรศวร เ 

 
รูปแบบ  พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ในส่วนของลานโล่งหน้าสวนสาธรณะ
บึงพระราม  พ้ืนที่นี้ปัจจุบันเป็นลานโล่งที่ไม่ได้ก าหนดกิจกรรม
ไว้ชัดเจน  แต่เนื่องจากท าเลที่ตั้งเป็นลานโล่งที่แวดล้อมดูโบราณ
สถานที่เป็นฉากหลัง  จึงควรที่จะจัดท าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นลานจัด
กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมขนาดใหญ่  ที่มีการแสดง
หมุนเวียนตลอด   ลักษณะการจัดลานเป็นการเปิดมุมมองทาง
สถาปัตยกรรม และ โบราณสถานเช่นเดียวกับ ลานมหาเจษฎา
บดินทร์   รอบๆประกอบด้วยศาลาทรงไทยนั่งพัก และซุ้ม
จ าหน่ายสินค้าที่ระลึกประแภทที่เกี่ยวกับการละเล่น   กีฬา   การ
แสดง  และดนตรี เป็นหลัก  มีซุ้มจ าหน่ายอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสลับฉาก 

 
กิจกรรม   เป็นจุดสันทนาการโดยเน้นลานการแสดงและกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม  เป็นจุดจ าหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับการแสดง  
การละเล่น   ดนตรี  และที่ระลึกที่เช่ือมโยงกับการแสดง 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 
 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

รูปแบบร้านค้าและสถาปัตยกรรม 
 
 
 
 

รูปแบบร้านค้าและสถาปัตยกรรม 
6  พื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ท่าวาสุกรี   หน้าวัดราชบูรณะ  
  พื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่า
วาสุกรี  ด้วยที่ตั้งอยู่หน้าวัดราชบูรณะ  ซ่ึงเป็นวัดใหญ่ที่มี
ช่ือเสียงเรื่องกรุเครื่องทองหลวง   ในจุดนี้จึงเสนอแนะควร
เป็นศูนย์ให้ความรู้และบริการเฉพาะทางที่เกี่ยวกับเครื่องทอง
หลวง และเครื่องทองสกุลช่างอยุธยา    

 
รูปแบบ  ศุนย์ฯควรมีร้านค้าที่เกี่ยวกับการจ าหน่ายเครื่องทอง
และเครื่องประดับที่ให้เอกลักษณ์และลวดลายแบบโบราณที่
เป็นงานละเอียดประณีต  ในระยะแรกร้านค้าอาจก าหนดให้
อยู่ภายในอาคารกลุ่มเรือนไทยของศูนย์ฯ   และหากกิจการ
ด าเนินไปด้วยดี  ควรเพิ่มเรือนไทยที่เช่ือมต่อกับพื้นที่ของ
ศูนย์ฯเป็นร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกเป็นการเฉพาะ 

 
กิจกรรม   เป็นศูนย์ให้ความรู้และบริการเรื่องเครื่องทอง
หลวง  และเป็นร้านค้าจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับ
เครื่องประดับและของที่ระลึกของศูนย์วัฒนธรรม 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 
 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

รูปแบบร้านค้าและ
สถาปัตยกรรม 
 
 
 
 

รูปแบบร้านค้าและสถาปัตยกรรม 
7  พื้นที่ย่านสถานีวัดมหาธาต-ุวัดราชบูรณะ  
 7.1 พื้นที่ด้านถนนชีกุนฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ  ในพื้นที่นี้
ปัจจุบันเป็นย่านที่พักอาศัยหนาแน่นน้อยปัจจุบันเริ่มมีร้านค้าและอาคาร
พาณิชย์มาเปิดในพื้นที่นี้บ้างจากท าเลที่ตั้งที่เหมาะสม  ท าให้ สามารถพัฒนา
เป็นพื้นที่รวมและกระจายสู่พื้นที่อื่นๆของเมืองได้ดี   

 
รูปแบบ  ปัจจุบันในพื้นนี้ เริ่มมีการปลูกสร้างอาคารพาณิชย์  และมีแนวโน้มว่า
จะมีการสร้างอาคารพาณิชย์ตามแนวถนนชีกุนที่เป็นถนนหลักสายหนึ่งของ
พื้นที่   ดังนั้นจึงควรมีการควบคุมรูปแบบอาคารพาณิชย์ เพื่อให้สามารถ
กลมกลืนไปกันได้กับโบราณสถานที่อยู่ฝั่งตรงข้าม   ส าหรับรูปแบบที่
เสนอแนะควรเป็นลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยขนาดความสูงไม่เกิน-3  
ช้ัน  มีการใช้เทคนิคการก่อสร้างและวัสดุสมัยใหม่แต่มีการประยุกต์รูปแบบ
ให้มีเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น โดยมีหลังคาจั่วหรือปั้นหยาใช้กระเบื้อง
แผ่นเล็กมุงหลังคา  มีความลาดชันไม่เกิน 30  องศา มีช่องแสงหรือช่องระบาย
อากาศไม่เกิน 2 เมตร ใช้วัสดุตกแต่งด้านหน้าด้วยวัสดุธรรมชาติหรือ
เลียนแบบธรรมชาติที่มีสีขาว เหลือง  ส้ม  แดง   น้ าตาล  หรือ ด า  อาคารแต่ละ
หลังมีความยาวไม่เกิน 40  เมตร โดยมีระยะห่างของอาคารไม่น้อยกว่า 3  เมตร 
มีระยะการถอยร่นของอาคารเท่ากันตลอดแนวถนน 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 
 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

รูปแบบร้านค้าและ
สถาปัตยกรรม 
 
 
 
 

รูปแบบร้านค้าและสถาปัตยกรรม 
7  พื้นที่ย่านสถานีวัดมหาธาต-ุวัดราชบูรณะ   

 
 

กิจกรรม   เป็นศูนยเ์ป็นศูนย์รวมและกระจายสู่พื้นที่อื่นๆ ( Hub) ร้านค้าใน
บริเวณนี้จะจ าหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด และส่ิงที่จ าเป็นและอ านวยความ
สะดวกกับนักท่องเที่ยว  โดยจะเน้นสินค้าในส่วนของที่ระลึกในหมวดงาน
หัตถกรรมและของตกแต่งบ้าน  รวมถึงของของกินของฝากที่มีชื่อเสียงของ
อยุธยา 
7.2 พื้นที่ด้านถนนชีกุนฝั่งเดียวกับวัดมหาธาตุ  ปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างมีลานจอด
รถ  และกลุ่มร้านค้าขายของที่ระลึกเล็กๆอยู่  ถัดไปเป็นที่ว่างที่ต่อเนื่องกับพื้นที่
สวนสาธารณะบึงพระราม  ในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันมีผู้จ าหน่ายไม้ดอกไม้
ประดับมาจับจองพื้นที่ชั่วคราวเป็นตลาดต้นไม้อยู่แล้ว   
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 
 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

รูปแบบร้านค้าและ
สถาปัตยกรรม 
 
 
 
 

รูปแบบร้านค้าและสถาปัตยกรรม 
รูปแบบ   เนื่องจากท าเลพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมจะพัฒนาเป็นจุดรวมและ
กระจายสู่พื้นที่อื่นๆ  ในต าแหน่งนี้จึงควรพัฒนาพื้นที่ให้เป็นกลุ่มร้านค้าขนาด
ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์  กล่าวคือมีลานจอดรถ  มีจุดต่อรถเพื่อกระจายไปสู่พื้นที่
อื่นๆ  และควรมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวย่อยเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล
ต่างๆของนักท่องเที่ยว   ส าหรับลักษณะร้านค้าในพื้นที่ดังกล่าวยังคงเน้นร้านค้า
ที่มีรูปลักษณ์เป็นศาลาทรงไทยความสูงชั้นเดียว   ใช้กระเบื้องดินเผาแผ่นเล็กสี
ธรรมชาติมุงหลังคา  วัสดุตกแต่งด้านหน้าด้วยวัสดุธรรมชาติหรือเลียนแบบ
ธรรมชาติที่มีสีขาว เหลือง  ส้ม  แดง   น้ าตาล  หรือ ด า   

 
 
กิจกรรม   เป็นศูนยเ์ป็นศูนย์รวมและกระจายสู่พื้นที่อื่นๆ ( Hub) ร้านค้าใน
บริเวณนี้จะจ าหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด และส่ิงที่จ าเป็นและอ านวยความ
สะดวกกับนักท่องเที่ยว  โดยจะเน้นสินค้าในส่วนของที่ระลึกในหมวดงาน
หัตถกรรมและของตกแต่งบ้าน  รวมถึงของของกินของฝากที่มีชื่อเสียงของ
อยุธยา 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
                        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

การตกแต่งร้านค้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
 

กราฟิกและป้าย 
 

 
 

วิธีการตกแต่งร้านค้า 
เนื่องจากรูปแบบร้านค้าโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการจะมีความ
คล้ายคลึงกันดังนั้นรูปแบบการตกแต่งหน้าร้านจะมีส่วนช่วยอย่าง
มากที่จะสร้างจุดเด่นส าหรับร้านค้า  ส าหรับวิธีการตกแต่งร้านค้า
สามารถแบ่งเป็นรูปแบบต่างๆได้ดังต่อไปนี้ 
 1. การจัดวางสินค้าและบรรจุภัณฑ ์ การเรียงสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ท าให้เกิดลวดลายกราฟิกจะช่วยให้การจัดแต่งหน้าร้านค้ามี
ความน่าสนใจ และสามารถดึงดูดใจลูกค้า รวมทั้งมีป้ายภาพสินค้า
ที่สะดุดตา เชิญชวนให้เข้าไปอุดหนุนสินค้าภายในร้าน  

 
2. การจัดระเบียบสินค้าในร้าน การจัดระเบียบสินค้าเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญในการตกแต่งร้านค้า  แม้ว่าร้านค้าดังกล่าวจะ
ประกอบด้วยสินค้ามากมายแต่หากจัดระเบียบสินค้าให้ดี ร้านค้า
นั้นก็จะมีความน่าสนใจ  และดึงดูดลูกค้าและผู้พบเห็นได้  การจัด
ระเบียบสินค้า  สามารถจัดแบ่งเป็นประเภทสินค้า   กลุ่มสีที่เข้า
กัน  การจัดระเบียบการวางสินค้า 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
                        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

การตกแต่งร้านค้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
 

กราฟิกและป้าย 
 

 
 

วิธีการตกแต่งร้านค้า 
การจัดตู้แสดงสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบ

สินค้า ช่วยในการดึงดูดใจลูกค้า การจัดแสดงสินค้า ต้องใช้
หลักการทางการออกแบบมาช่วยในเรื่อง การซ้ า สี ภาพประกอบ
เรื่องราว  การจัดแสดงสินค้า และแสง 

 
3. การสร้างภาพลักษณ์ของร้านค้า   เอกลักษณ์ร้านค้ามีส่วนช่วย
ในการส่งเสริมการขายและมาตรฐานของร้านค้า การสร้าง
ภาพลักษณ์เบื้องต้น เช่น  การแต่งกายของผู้ขาย  บรรจุภัณฑ์ที่ใช้
บรรจุสินค้า เป็นต้น   
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
                        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

การตกแต่งร้านค้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
 

กราฟิกและป้าย 
 

 
 

วิธีการตกแต่งร้านค้า 
4. การใช้แสงสว่างช่วยส่งเสริมร้านค้า  แสงสว่างเป็นอีก
องค์ประกอบในการตกแต่งหน้าร้านให้มีความน่าสนใจ  สร้าง
ความจดจ าและชวนเชิญให้เข้าร้าน 

 
5. การใช้ป้ายผ้าและผ้าใบ สร้างจุดสนใจกับร้านค้า  การใช้
จึงควรระวังเร่ืองสีและลวดลาย   เร่ืองขนาดและสัดส่วน  
รวมถึงวัสดุ และสภาพแวดล้อม 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
                        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

การตกแต่งร้านค้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

วิธีการตกแต่งร้านค้า 
6. การใช้องค์ประกอบงานทางสถาปัตยกรรม   งานสถาปัตยกรรม
ต่างๆช่วยส่ือความหมายและภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันของร้านค้า 

   
7.  การใช้องค์ประกอบหรืออุปกรณ์ของตกแต่ง   การน า
องค์ประกอบหรืออุปกรณ์ของตกแต่งอาคารมาใช้   เป็นอีกวิธีที่
นิยมน ามาใช้ในการตกแต่งร้านค้า   ข้อพิจารณาในการการน า
องค์ประกอบหรืออุปกรณ์ของตกแต่ง ฯ  จะต้องค านึงถึง
รูปลักษณ์ การส่ือความหมายที่เช่ือมโยงกับสถานที่  สีสันและ
ขนาดที่เหมาะสมกับสถานที่และสภาพแวดล้อม  รวมถึงการเข้า
ชุดกันได้ของของตกแต่ง 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
                        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

การตกแต่งร้านค้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการตกแต่งร้านค้า 
8.  การน าสื่อสัญลักษณ์ สัตว์สัญลักษณ์และงานกราฟิกสามมิติ     
ปัจจุบันการน าส่ือสัญลักษณ์  สัตว์สัญลักษ์  และงานกราฟิกสาม
มิติมาใช้เริ่มเป็นที่นิยมส าหรับการตกแต่งร้านค้า   เพราะการน า
ลักษณะดังกล่าวมาใช้จะช่วยสร้างการจดจ าร้านค้าได้เป็นอย่างดี  
การใช้จึงต้องค านึงถึงผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียงด้ว คือต้องเด่น
แตไ่ม่แปลกแยกจากพื้นที่หรือสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

   
9.   การใช้ป้ายชื่อร้านค้า กราฟิก ตัวอักษร  มาใช้ในการตกแต่ง
ร้านค้า   ป้ายสามารถบอกและส่ือสารให้ผู้พบเห็นเข้าใจใน
บุคคลิกของร้านและจะช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับร้านได้  ป้ายเป็น
จุดแรกที่เป็นจุดเด่นที่เป็นที่สังเกตของลูกค้าได้ดี   
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
                        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดรูปแบบที่พอใจที่สุด    ( กลุ่มตัวอย่างชาวไทยและต่างประเทศ) 
1. หมวดรูปแบบที่เกี่ยวกับขนมและอาหาร 
2. หมวดรูปแบบของสัตว์สัญลักษณ์ 

3. หมวดรูปแบบจากสถาปัตยกรรมและยวดยาน 

หมวดรูปแบบที่พอใจที่สุด  ( กลุ่มตัวอย่างชาวไทย) 
1. หมวดรูปแบบที่เกี่ยวกับขนมและอาหาร 
2. หมวดรูปแบบของภูมิปัญญาพ้ืนถิ่น 

3. หมวดรูปแบบของสัตว์สัญลักษณ์ 

หมวดรูปแบบที่พอใจที่สุด    ( กลุ่มตัวอย่างชาวต่างประเทศ) 
1. หมวดรูปแบบที่เกี่ยวกับอาหารและผลไม้ไทย 
2. หมวดรูปแบบของสถาปัตยกรรมและยวดยาน 

3. หมวดรูปแบบจากสัตว์พ้ืนบ้านและวรรณคดีไทย 
สไตล์ของผลิตภัณฑ์ฯทีพ่อใจที่สุด  (ในทุกกลุ่มตัวอย่าง ) 
 1. สไตล์แบบไทยประเพณี  ( Thai Classic Style ) 

 
 2. สไตล์แบบไทยพื้นบ้าน (Thai Country&Folk style ) 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพอใจและเลือกผลิตภัณฑ์ฯ ( กลุ่มตัวอย่างชาวไทย
และต่างประเทศ) ขึ้นกับความส าคัญก่อนหลังดังนี ้ 
1. ความสวยงาม 

2. สีสันและวัสดุ 
3. ความมีเอกลักษณ์ไทย 
4. ประโยชน์ใช้สอย 
5.รูปร่างแปลกใหม ่
6.ราคาที่เหมาะสม 

7.ความประณีต 

8.ขนาดและน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
                        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพอใจและเลือกผลิตภัณฑ์ฯ( กลุ่มตัวอย่าง
ชาวไทย) ขึ้นกับความส าคัญก่อนหลังดังนี ้ 
1. ความสวยงาม 

2. ราคาที่เหมาะสม 
3.  ประโยชน์ใช้สอย 
4. ความมีเอกลักษณ์ไทย 
5.ความประณีต 
6.รูปร่างแปลกใหม ่
7.สีสันและวัสดุ 
8.ขนาดและน้ าหนักของผลิตภัณฑ ์
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพอใจและเลือกผลิตภัณฑ์ฯ ( กลุ่มตัวอย่าง
ชาวต่างประเทศ)ขึ้นกับความส าคัญก่อนหลังดังนี ้ 
1. ความสวยงาม 

2. สีสันและวัสดุ 
3.  ความมีเอกลักษณ์ไทย 
4. ประโยชน์ใช้สอย 
5.รูปร่างแปลกใหม ่
6.ความประณีต 
7.ขนาดและน้ าหนักของผลิตภัณฑ ์
8.ราคาที่เหมาะสม 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
                        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
1.หมวดของที่ระลึกประเภทหมวดของใช ้  จุดที่พบจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของ
อยุธยาจะมีความหลากหลายในการออกแบบที่มีสีสันและรูปทรงที่สวยงาม
สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น ในด้านของที่ระลึกของเกียวโต จะมีการน าลวดลาย
ที่เน้นย้ าความเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่น และการออกแบบหน้าที่ใช้สอยที่ค านึงถึง
รายละเอียดแนวความคิดแปลกใหม่มาประยุกต์ใช้ด้วย  ตัวอย่างเช่น  การ
ประยุกต์ตะกร้อเป็นที่วางปลายตะเกียบในตะกร้อสาน เป็นต้น 

 
2. หมวดของที่ระลึกทีเ่ป็นหมวดขนมและอาหาร การเปรียบเทียบจะเห็นข้อ
แตกต่างที่เด่นชัดมากในของที่ระลึกประเภทนี้คือ บรรจุภัณฑ์ ของที่ระลึกที่
เป็นหมวดขนมและอาหารในเกียวโต หรือในญี่ปุ่นโดยทั่วไป จะมีการเน้น
การออกแบบ ตัวบรรจุภัณฑ์ และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ส่วนทางอยุธยาจะ
เน้นเฉพาะรสชาติ  ไม่มีการเน้นหรือให้ความส าคัญต่อการออกแบบ บรรจุ
ภัณฑ์ ขาดความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเภทอาหารและ
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและขาดตราสินค้า ( Brand ) เพื่อขยายผลในเชิงพาณิชย ์

   
3. ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในหมวดเครื่องดนตร ี ในหมวดนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งสอง
แหล่งจะมีส่วนที่คล้ายกัน 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
                        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
4. ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในหมวดของการละเล่นและกีฬา เป็นหมวดของ
ที่ระลึกที่มีรูปทรงและสีสันสดใส เพราะส่วนใหญ่เน้นเป็นของฝากที่
ระลึกส าหรับเด็ก และสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
โดยภาพรวมของที่ระลึกประเภทนี้ในอยุธยาจะโดดเด่นในการมีรูปแบบ
ที่เป็นการละเล่นแบบพื้นถิ่น ส่วนของเกียวโตจะมีการต่อยอดในเชิง
เอกลักษณ์ ที่มีความร่วมสมัยในการผสมผสานรูปแบบใหม่ที่ก่อให้เกิด
คุณค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ ์

       
5. ของที่ระลึกที่เกี่ยวกับของประดับและตกแต่ง ในหมวดนี้จะเห็น
รูปแบบผสมผสานของการน าความดั้งเดิมกับปัจุบันสมัย มาสู่การ
ออกแบบที่มีความร่วมสมัย ที่นอกจากดูแปลกตาแล้วยังได้ประโยชน์ใช้
สอยที่หลากหลายตรงกับวิถีการใช้ชีวิตของคนปัจจุบันในเกียวโต 
มากกว่า  ในอยุธยาที่ยังเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะ
ยังคงเอกลักษณ์เดิมขาดการต่อยอดในการน าภูมิปัญญาชุมชนมาประยุกต์
ให้ตรงกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
                        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
6. ผลิตภัณฑข์องที่ระลึกในหมวดสถาปัตยกรรมและยวดยาน ในหมวดนี้
ผลิตภัณฑ์ของอยุธยาจะเป็นการออกแบบของที่ระลึกในรูปแบบของการ
ย่อส่วน แต่ยังขาดการน าเสนอในรูปแบบการน าแนวความคิดที่เป็น
ลูกเล่น ในการต่อประกอบ การสร้างสรรค์    ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ของ
เกียวโต หลายช้ินน าลูกเล่นเรื่องของการติดต่อและประกอบช้ินงานเป็น
หุ่นจ าลองทางสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจมาใช้   นอกจากนี้ยังใช้หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ทางแสงและเลนส์มาช่วยให้ภาพสถานที่มีมิติเหมือนจริง
เป็นต้น 

 
7.ผลิตภัณฑข์องที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามความเชื่อ เครื่องราง วัตถุมงคล ใน
ส่วนผลิตภัณฑ์ของอยุธยาส่วนใหญ่จะเน้นไปที่วัตถุมงคลที่มีรูปทรงอัน
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่ดูมีความขลัง และคงรูปแบบเดิมที่มีการ
อนุรักษ์และสืบทอดต่อกันมา  ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่เกียวโตส่วนใหญ่จะ
เน้นเป็นเครื่องราง มีการสร้างเรื่องราวเสริมเฉพาะ เช่น ความโชคดี ความ
รัก  หน้าที่การงาน เป็นต้น ท าให้มีความต่อเนื่อง หรือท าเป็นชุดความ 
และบางครั้งมีอิสระในการใช้ส่ือทางด้านการออกแบบกราฟิกมาใช ้
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
                        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
8.ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในหมวดประเภทวัสดุจากธรรมชาติและพื้นถิ่น 
ผลิตภัณฑ์ทั้งสองแหล่งสามารถน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกได้ดีและ
อย่างหลากหลายแต่อยุธยาได้เปรียบที่มีความหลากหลายของวัสดุในการ
ท าผลิตภัณฑ์มากกว่า อาทิเช่น กะลามะพร้าว  ในขณะที่ที่เกียวโตจะเป็น
วัสดุไม้ไผ 
9.ของที่ระลึกในรูปของสัตว์สัญลักษณ ์ของที่อยุธยาจะเป็น ช้าง  และปลา
ตะเพียน ส่วนของเกียวโตจะเป็นแมวและกระต่าย ในส่วนของอยุธยาจะ
เป็นของที่ระลึกที่มีหน้าที่ใช้สอยท าเป็นของประดับตกแต่งที่มีความ
ประณีตและสวยงาม ส่วนจุดเด่นของเกียวโตนอกจากสวยงามแล้วยังมี
การประยุกต์เป็นของใช้ได้ด้วย เช่น แก้วน้ า แม่เหล็กติดตู้เย็น 
นอกเหนือไปจากนั้นยังท าเป็นสัตว์น าโชค(mascot) ที่น ามาใช้เป็นสื่อ
ตัวแทนในการออกแบบของที่ระลึกต่าง ๆ จัดวางเป็นชุด  

   
10. ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสะท้อนงานฝีมือ-ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผลิตภัณฑ์
ทั้งอยุธยาและเกียวโต สามารถน ามาเป็นของที่ระลึกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ 
แต่ผลิตภัณฑ์ของกียวโตจะมีการประยุกต์เข้าถึงให้ได้ใช้งานได้
หลากหลายไมากกว่า  นอกจากนี้ยังมีการค านึงบรรจุภัณฑ์ที่มาช่วยเสริม
คุณค่าด้วย 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
                        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
1. ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  หมวดที่ควรเน้นให้
ความส าคัญกับองค์ประกอบนี้ในสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น  มากที่สุด 2  อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 หมวดของที่
ระลึกสะท้อนงานฝีมือ-ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ อันดับ 2 หมวด
ของที่ระลึกประเภทวัสดุจากธรรมชาติและพ้ืนถิ่น 

 
 

2 .การออกแบบบรรจุภัณฑ ์ ทุกหมวดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกควร
เน้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แต่ในหมวดที่ควรเน้นมากที่สุด 2 
อันดับแรก  ได้แก่   อันดับ 1 หมวดขนมและอาหาร และ อันดับ 2 
หมวดของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามความเชื่อ เครื่องราง ของขลัง 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
                        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
3  การออกแบบเป็นชุด (series)เป็นการสร้างงานออกแบบที่มี 
“ครอบครัว” เพื่อสร้างเอกภาพของผลงาน หมวดที่ควรเน้นการ
ออกแบบเป็นชุดมากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ  1 หมวดของ
ที่ระลึกที่เกี่ยวกับของประดับและตกแต่ง และอันดับ 2 หมวด ของ
ที่ระลึกที่เป็นหมวดของใช ้

 
 4 . การผูกและสร้างเรื่องราวเนื้อหาให้แก่ผลิตภัณฑ ์ เป็นการโยง
เรื่องราวและแบ่งหมวดหมู่ในการมีเนื้อหาและคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ในด้านความเชื่อประเภทต่าง ๆ ท าให้ผู้ซื้อมีความเข้าใจ
และระลึกได้วัฒนธรรมที่แตกต่าง หมวดที่ควรเน้น มากที่สุด 2 
อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 หมวดของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามความ
เชื่อ เครื่องราง ของขลัง และอันดับ 2 หมวด ของที่ระลึกที่เป็น
หมวดในรูปของสัตว์สัญลักษณ์ 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
                        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
5.การน าเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้   เป็นการดึงดูดความสนใจ
ให้กับผู้ซื้อ  หมวดที่ควรเน้นการน าเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้
ร่วม มากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 หมวดของที่ระลึกที่
ผลิตขึ้นตามความเชื่อ เครื่องราง ของขลัง และอันดับ 2 หมวด 
ของที่ระลึกที่เกี่ยวกับของประดับและตกแต่ง 

 
 6  . การออกแบบอันมีผลมาจากความริเริ่ม  จิตนาการ  และ
แนวความคิดท่ีจะสร้างสรรค ์ หมวดที่ควรเน้นการน าการ
ออกแบบอันมีผลมาจากความริเริ่ม  จิตนาการ มาใชม้ากที่สุด 2 
อันดับแรก คือ อันดับ 1 หมวดของการละเล่นและกีฬา และอันดับ 
2 หมวดของที่ระลึกในหมวดสถาปัตยกรรมและยวดยาน และ
อาคารสถานที่ต่างๆ 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
                        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
.7. การออกแบบเพื่อสร้างรสนิยมใหม ่ เป็นการผสานแนวความคิดของการน า
เอกลักษณ์และรูปแบบดั้งเดิมเฉพาะถ่ินมาประยุกต์ให้เกิดรูปแบบของ
ประโยชน์ใช้สอยที่ร่วมสมัย หมวดที่ควรเน้นการออกแบบเพื่อสร้างรสนิยม
ใหม ่มาใชม้ากที่สุด 2 อันดับแรก คือ อันดับ 1 หมวดของที่ระลึกที่เป็นหมวด
ของใช้ และอันดับ 2 หมวดของที่ระลึกที่เกี่ยวกับของประดับและตกแต่ง 

 
 8. การประยุกต์ให้มีหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น 

 
9.  การประยุกต์น าสัตว์สัญลักษณ์ (mascot) มามีส่วนร่วมในการท า
ประชาสัมพันธ ์ให้เกิดความรู้สึกร่วม และความเป็นเอกภาพและการจดจ าได้
ในพื้นที่เฉพาะถ่ิน 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
                        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

กราฟิกและป้ายร้าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ป้ายร้านค้าหลัก 
เกียวโต  ญี่ปุ่น ป้ายร้านค้าหลักจะใช้งานกราฟิกที่เรียบง่าย ใช้ตัวอักษรน้อย 

มีสัญลักษณ์ประกอบชื่อร้านค้า โดยมีป้ายเสริมหลากหลายรูปแบบและ
หลายขนาดช่วยเน้นให้ร้านค้าสะดุดตามากขึ้นได้ ป้ายหลักเน้นการใช้สี
แบบเรียบง่าย ป้ายเสริมมีหลากสีแต่สามารถใช้ได้อย่างกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อม 

 
 

 
เกียวโต ญี่ปุ่น    ป้ายชื่อร้านย่อย  เป็นป้ายเสริมมีหลายรูปแบบและหลายขนาด
ช่วยเน้นให้ร้านค้าสะดุดตามากขึ้น 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
                        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

ป้ายร้านค้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ป้ายร้านค้า 
ประเทศไทย ป้ายร้านค้าหลักมักนิยมใช้งานกราฟิกที่เน้นการใช้ตัวอักษรที่

แปลกตา ดูโดดเด่น มีข้อความเชิญชวนและข้อความอื่นๆ ประกอบใน
ป้ายหลัก ใช้สีสันที่ฉูดฉาดตัดกันอย่างรุนแรงให้งานกราฟิกดูเด่นชัด 
สะดุดตา เน้นการใช้ป้ายหลักมากกว่าป้ายเสริมที่เป็นป้ายรองและป้าย
ย่อยๆ  
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
                        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 
 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

ป้ายร้านค้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะในการออกแบบป้ายร้านค้า 
1  การน ารูปแบบที่เรียบง่ายมาใช ้

  
2. สร้างมิติให้กับป้ายที่มีลักษณะการจัดวางท่ีเรียบง่าย 

 
3.  สร้างรูปลักษณ์ของป้ายให้โดดเด่นสัมพันธ์กับร้านค้า 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
                        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 
 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

ป้ายร้านค้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะในการออกแบบป้ายร้านค้า 
4.  การน าสัญลักษณ์หรือกราฟิกสามมิติมาประกอบป้าย 

 
5. สร้างรูปแบบของป้ายชื่อร้ายและการตกแต่งหน้าร้านที่สัมพันธ์กันอย่างเป็น
จังหวะ 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
                        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 
 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

ป้ายร้านค้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะในการออกแบบป้ายร้านค้า 
6.  การน าใช้กราฟิกประกอบตัวอักษรและลวดลายการ์ตูน 

 
7 การใช้มิต ิแสง เงา ช่วยให้งานกราฟิกป้ายชื่อร้านดูโดดเด่น 

 
8.การใช้กราฟิกตัวอักษรและองค์ประกอบศิลป ์มาจัดวางอย่างเป็นจังหวะ 
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ตารางที่  5.1   แสดงแนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ 
                        พระนครศรีอยุธยา    (ต่อ) 

แนวทางประกอบการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ 

ป้ายร้านค้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะในการออกแบบป้ายร้านค้า 
9.  การน าองค์ประกอบสถาปัตยกรรมประกอบป้ายร้าน 

 
10 การพริ้วไหวช่วยสร้างความน่าสนใจกับป้าย 

 
11.  การน าอุปกรณ์ของตกแต่งมาแทนเป็นป้ายร้าน 
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ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
 ผลของงานวิจัยในคร้ังนี้มีข้อควรเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง การพัฒนานครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการร้านค้า 
 เร่ืองการจัดระเบียบร้านค้า  ควรจัดร้านค้าให้สอดคล้องกับเส้นทางเดิน  และควร  
โยกย้ายร้านค้าในส่วนที่กระทบมุมมองของโบราณสถาน  จัดกลุ่มร้านค้าให้เหมาะสมกับสถานที่ตั้ง  มี
การกระจายร้านค้าไม่ให้กระจุกตัวเป็นกลุ่มใหญ่  และควรมีต าแหน่งที่ตั้งใกล้จุดจอดรถ  
 รูปแบบร้านค้าควรมีรูปแบบไทยโบราณ  รองลงมาได้แก่ ไทยร่วมสมัย   โดย  
ความสูงของร้านค้าอยู่ระหว่าง 1-3 ชั้นหรือไม่เกินยอดปราสาท ส าหรับในพื้นที่ด้านในส่วนอนุรักษ์
ร้านค้าควรมีความสูง 1 ชั้น 
 วัสดุก่อสร้างร้านค้า สี กราฟิก ลวดลาย ควรเลือกใช้อย่างกลมกลืนกับ 
สภาพแวดล้อมมากที่สุด   สายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ควรน าลงใต้ดิน หรือ น าลงใต้ดินในจุดที่มีความ
จ าเป็นและกระทบมุมมอง  และควรสร้างความร่มรื่นให้กับพื้นที่โดยการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น และอาจจัดให้
มีทางเดินที่มีหลังคาคลุมในบางจุด 
 รูปแบบของป้ายร้านค้าสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนซื้อสินค้าภายใน  
ร้านได้ หากการออกแบบสามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์ของร้านค้าให้เป็นที่จดจ าได้ง่ายอีกทั้งรูปแบบของ
ป้ายร้านค้ามีอยู่หลากหลายรูปแบบสามารถน ามาใช้ได้มากกว่าหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มมุมมองให้กับร้านค้า
ได้มากขึ้น 
  การสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กับสถานที่ท่องเที่ยวด้วยป้ายหลัก ป้ายรอง  
ป้ายย่อยแบบต่าง ๆ ที่กลมกลืนเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ การเดินทางท่องเที่ยวก็จะไม่รู้สึกสะดุดกับสิ่ง
แปลกปลอมหรือขัดตาในการเที่ยวชม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านค้าและแหล่ง
ท่องเที่ยวได้อีกด้วย เมื่อคนทุกคนในชุชนร่วมมือกันแล้ว นักท่องเที่ยวก็สามารถรับรู้ได้ถึงการมีส่วนร่วม
นั้น เป็นสาเหตุหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะเกิดความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง  
  ร้านค้าต้องมีหน้าร้านที่ชวนมอง สะอาด สวยงาม พนักงานขายแต่งกายสุภาพดู 
เรียบร้อยช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับร้านค้าได้ และหากร้านค้าสามารถน าเสนอสินค้าภายในร้านค้าได้
ตั้งแต่ก่อนนักท่องเที่ยวตัดสินใจเข้าร้านได้จนถึงบรรยากาศภายในร้านที่จะต้องสอดคล้องกับการตกแต่ง
บรรยากาศหน้าร้านให้สามารถดึงดูดใจ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับนักออกแบบและผู้ผลิต 
2.1    การจัดร้านค้าควรมีแนวคิดการจัดร้านค้าเป็นย่านการค้าเฉพาะที่มีลักษณะความ  
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แตกต่างและสอดคล้องตามท าเลที่ตั้ง  ย่านร้านค้าจะเกาะไปตามแนวเส้นทางสัญจรหลักและจุดจอดรถ
หรือสถานีรถราง 

2.2    รูปแบบร้านค้าจะเน้นรูปแบบตามสถาปัตยกรรมไทยที่สอดคล้องกับท าเลที่ตั้ง   
เช่น  เรือนไทย  ศาลาไทย  แพริมน้ า  เรือขายของ   อาคารพาณิชย์  ฯลฯ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติหรือ
วัสดุที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยรวม 

2.3 รูปแบบร้านค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์  ก าหนดจากจากรูปแบบของ  
สถาปัตยกรรมร้านค้าที่แตกต่างในแต่ละที่ตั้ง เสริมด้วยเทคนิคการตกแต่งหน้าร้าน การออกแบบและใช้
บรรจุภัณฑ์  การใช้กราฟิก  การสร้างสัญลักษณ์และป้ายร้านค้า  รวมถึงการออกแบบและน าผลิตภัณฑ์ที่
เลือกสรรมาและเชื่อมโยงกับพื้นที่ มาจัดจ าหน่าย 

2.4   เอกลักษณ์ของย่านการค้า   จากท าเลที่ตั้งและการก าหนดให้มีการวางจ าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์เฉพาะที่แตกต่างกันในแต่ละย่าน  ก าหนดให้มีกิจกรรมและการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อเสริม
บรรยากาศในแต่ละย่านเป็นการเฉพาะ 
        2.5   การออกแบบป้ายมีหลายรูปแบบที่สามารถน ามาใช้เป็นลูกเล่นที่น่าสนใจให้กับร้านค้า
ได้ การให้ความส าคัญกับป้ายร้านค้าจะช่วยในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวได้ตรงความ
ต้องการ งานออกแบบช่วยให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อร้านค้าและสินค้าภายในร้านได้ ไม่ว่าจะเป็นป้ายชื่อ
ร้าน บรรจุภัณฑ์ของร้านค้า สินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของร้านค้า ล้วนแล้วแต่ต้องได้รับการออกแบบมา
อย่างพิถีพิถัน บอกเล่าเร่ืองราวท าให้เกิดความประทับใจ 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานราชการ 
 การวิจัยที่ได้ท าการศึกษานี้เป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้เห็นว่าการจัดการพื้นที่ยังสามารถ  
ท าประโยชน์ในแนวทางสร้างสรรค์ได้อีกมากมาย การปล่อยพื้นที่บางแห่งให้ว่างเปล่าท าให้เสียประโยชน์
ในแง่ของการให้คนในชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม เป็นการช่วยกระจายนักท่องเที่ยวและผู้ค้าได้ โดยทาง
หน่วยงานราชการต้องก าหนดการใช้พื้นที่นั้นๆ ให้ชัดเจนและเป็นประโยชน์มากที่สุด เพื่อให้คนในชุมชน
อยู่ร่วมกับแหล่งมรดกโลกได้อย่างเป็นธรรมชาติ  
  ข้อก าหนดที่ชัดเจนและแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องเหมาะสมกับการใช้พื้นที่ต่าง  
ๆ ในแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกจะช่วยให้สามารถท าความเข้าใจกันได้ระหว่างหน่วยงานและชุมชน การ
จัดการด้วยมาตรการเด็ดขาดเป็นทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความเป็นระเบียบวินัย แต่ก็ต้องเป็นที่ยอมรับได้ใน
ทุก ๆ ฝ่าย เพื่อปลูกฝังค่านิยม ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมได้มากขึ้น หากสามารถแสดงให้เห็นถึง
คุณประโยชน์และโทษมห้นต์ของการท าลายพื้นที่มรดกโลก ก็อาจจะช่วยปลูกจิตส านึกให้กับชุมชนและ
นักท่องเที่ยวได้ร่วมมือกันอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกได้ 
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